
ينيَُّة والحضاريَُّة  لترجمِة معاني القرآِن الكريم •  الوظائُف الدِّ

ُة في اإلسالم •  الماليَُّة العامَّ

ريعِة اإلسالمية ساِت الماليِة ومبادىُء الشَّ •  حوكمُة المؤسَّ

رِّيَُّة الّطبِّيَُّة في النظاِم القانونيِّ اللبناني •  السِّ

•  شكيب إرسالن وسياسُة إيطاليا في العالِم العربي

•  «الحياُة العلميَُّة والثَّقافيَُّة في بيروت» 
في الربِع األخيِر من القرِن التاسِع عشر وبدايِة القرِن العشرين

•  الّسلوُك الّسياسيُّ التركيُّ تجاه سوريا 
في ظلِّ حكِم حزب العدالِة والتنمية

اميَّات •  الُمْبَهَماُت أو (الِكَناَياُت) بين العربيَِّة وأخواِتها من السَّ

•  َجَدِليَُّة الَحَياِة والَمْوِت ِفي ِشْعِر «ُعَمر أُبو ِرْيشة»

•  االشتقاُق التلقائيُّ لواجهاِت التَّواصِل في التَّعليِم اإللكترونيِّ 
ِط انتقاِل الحاالت باستعماِل مخطَّ
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رئي�س التحرير/المدير الم�س�ؤول:

د. عـلـي مـحــ�سـن قـبـالن

الـعـنــــوان:
الجامعة الإ�سالمية في لبنان
اإدارة مجلة �س�ت الجامعة

خلدة - الأوت��ستراد
�س.ب.: 30014 - ال�س�يفات - لبنان
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مة مجلة أكاديمية علمية نصف سنوية محكَّ
تصدر عن:

الجامعة اإلسالمية في لبنان
العدد التاسع، 201٦م / 143٧هـ



هيئة المستشارين العلمية

♦ أ. د. حسن الشلبي

رئيسًا رئيس	الجامعة	اإلسالمية	في	لبنان	

♦ أ. د. هشام نشابة

عضوًا رئيس	جامعة	المقاصد	في	بيروت	

♦ أ. د. أحمد حطيط

عضوًا نائب	رئيس	الجامعة	للدراسات	والبحث	العلمي	/	الجامعة	اإلسالمية	في	لبنان	

♦ أ. د. إبراهيم بيضون

خ	وأديب مؤرِّ

عضوًا أستاذ	الدراسات	العليا	/	الجامعة	اإلسالمية	في	لبنان	والجامعة	اللبنانية	

♦ أ. د. وجيه فانوس

أمين	عام	اتحاد	الُكتَّاب	اللبنانيين	ونائب	األمين	العام	لألدباء	والُكتَّاب	العرب

عضوًا رئيس	قسم	الدراسات	العليا	/كلية	اآلداب	/	الجامعة	اإلسالمية	في	لبنان	

♦ م. أ. د. عبد المنعم قبيسي

عميد	كلية	الهندسة

عضوًا ومدير	الوحدة	الداخلية	لضمان	الجودة	والتطوير	/	الجامعة	اإلسالمية	في	لبنان	

♦  د. علي محسن قبالن

عضو	الهيئة	التعليمية

رًا عضوًا	مقرِّ ورئيس	تحرير	مجلة	»صوت	الجامعة«	/	الجامعة	اإلسالمية	في	لبنان	



صوت الجامعة

أواًل: المواصفات والقواعد العامة:

مركز	 عن	 تصدر	 محكمة،	 سنوية	 نصف	 علمية	 أكاديمية	 مجلة	 الجامعة	 صوت	 -		مجلة	
البحوث	والنشر/الجامعة	اإلسالمية	في	لبنان.

مة	إليها	في	مجاالت	اآلداب	واللغات	 -		المجلة	ُتعنى	بنشر	البحوث	العلمية	األصيلة	المقدَّ
والعلوم	االجتماعية	واإلنسانية	وعلوم	الطبيعة.

من	 السري	 والتحكيم	 والمراجعة	 للتقويم	 المجلة،	 إدارة	 إلى	 المرسلة	 البحوث	 -		تخضع	
مة. قبل	الهيئة	العلمية	المحكَّ

مة	إجراء	أي	تعديل	في	مضمون	البحث	ومنهجيته،	يعاد	 -		إذا	ارتأت	الهيئة	العلمية	المحكَّ
البحث	إلى	صاحبه	إلجراء	التعديالت	الالزمة	قبل	النشر.

ذلك،	 الضرورة	 اقتضت	 إذا	 إليها،	 ترد	 التي	 البحوث	 صياغة	 إعادة	 التحرير	 لهيئة	 -		يحق	
شرط	أن	ال	يؤدي	هذا	األمر	إلى	اإلخالل	بالمضمون.

-		المواد	البحثية	المرسلة	إلى	إدارة	المجلة	ال	تعاد	إلى	أصحابها،	سواء	ُقبلت	للنشر	أم	لم	
ُتقبل،	وليس	على	المجلة	تبرير	عدم	نشرها.

-	يعبِّر	البحث	عن	رأي	كاتبه	وليس	بالضرورة	عن	رأي	المجلة.

-	إن	ظهور	البحث	وترتيبه	في	المجلة	يخضع	العتبارات	فنية	فقط.

ثانيًا: خطوات إعداد البحث:

يتقيد	الباحث	في	إعداد	بحثه	بالخطوات	اآلتية:

-	أن	يكون	البحث	أصياًل	وجديدًا	ولم	يسبق	نشره	في	أية	دورية	أخرى.

-	يلتزم	الباحث	بقواعد	البحث	العلمي	من	حيث	المنهجية	العلمية	وتوثيق	المصادر	والمراجع.

-	يراعي	الباحث	سالمة	اللغة	وحسن	صياغتها.



-		ال	يزيد	عدد	صفحات	البحث	عن	30	صفحة	وال	يقل	عن	15	صفحة	في	مجال	العلوم	
ذلك	 في	 بما	 الطبيعة،	 علوم	 في	 صفحات	 	10 عن	 يقل	 وال	 واالجتماعية،	 اإلنسانية	

األشكال	والرسوم	والجداول	والمالحق.

-	ُيرفق	البحث	بملخص	عنه	ال	يتعدى	الصفحتين.

	.CD م	إلى	إدارة	المجلة	من	ثالث	نسخ	ومعه	 -	ُيطبع	البحث	على	الحاسوب،	وُيقدَّ

التي	يعمل	لديها	على	صفحة	 الباحث	ولقبه	العلمي	والجهة	 -		ُيكتب	عنوان	البحث	واسم	
البحث	األولى.

متن	 في	 تسلسليًا	 المرقَّم	 ورودهــا	 حسب	 الهوامش	 الواحدة	 الصفحة	 ذيل	 في	 -		ُتثبت	
البحث	 آخر	 في	 بحثه	 في	 الباحث	 اعتمدها	 التي	 والمراجع	 المصادر	 ُتثبت	 ثم	 الصفحة.	
المراجع	 تليها	 ثم	 أوالً	 العربية	 المراجع	 ُتذكر	 بحيث	 مستقلة،	 أو	صفحات	 على	صفحة	

األجنبية.

-	ُترسل	البحوث	إلى	إدارة	مجلة	»صوت	الجامعة«	على	العنوان	اآلتي:

الجامعة الإ�سالمية في لبنان
إدارة	مجلة	صوت	الجامعة

خلدة	-	األوتوستراد
ص.ب.:	30014	-	الشويفات	-	لبنان

هاتف:	807711	-	807716	/	5	-	961+	)ستة	خطوط(
فاكس:	807719	/	5	-	961+

www.iul.edu.lb إنترنت:	
ali.kabalan@iul.edu.lb  /  iul@iul.edu.lb البريد	اإللكتروني:	
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المحتويات

●	كلمُة	العدد
9٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رئيس التحرير

ُة	لترجمِة	معاني	القرآِن	الكريم ينيَُّة	والحضاريَّ ●	الوظائُف	الدِّ
13٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ د. علي محسن قبالن 

ُة	في	اإلسالم ●	الماليَُّة	العامَّ
29٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ د. عباس نصرالله

ريعِة	اإلسالمية ساِت	الماليِة	ومبادىُء	الشَّ ●	حوكمُة	المؤسَّ
67٠ أ. د. سامية لحول - سعيدة بولطيف٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

	اللبناني ُة	الّطبِّيَُّة	في	النظاِم	القانونيِّ يَّ رِّ ●	السِّ
91٠ د. هانيا محمد علي فقيه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

●	شكيب	إرسالن	وسياسُة	إيطاليا	في	العالِم	العربي
125٠ أ. د. علي شعيب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ●	»الحياُة	العلميَُّة	والثَّقافيَُّة	في	بيروت«		في	الربِع	األخيِر	من	القرِن	التاسِع	عشر	
وبدايِة	القرِن	العشرين

145٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ د. خالد عبد القادر الجندي

	حكِم	حزب	العدالِة	والتنمية 	تجاه	سوريا	في	ظلِّ 	التركيُّ ●	الّسلوُك	الّسياسيُّ
167٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ نعمة سعيد عبد الله سرور
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اميَّات ●	الُمْبَهَماُت	أو	)الِكنَاَياُت(	بين	العربيَِّة	وأخواتِها	من	السَّ
187٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ د. أكرم محمد نبها

●	َجَدلِيَُّة	الَحَياِة	والَمْوِت	فِي	ِشْعِر	»ُعَمر	أُبو	ِرْيشة«
225٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ د. ليلى محمد سعد

	باستعماِل	مخطَِّط	انتقاِل	الحاالت 	لواجهاِت	التَّواصِل	في	التَّعليِم	اإللكترونيِّ ●	االشتقاُق	التلقائيُّ
247٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أ. د. إسماعيل األزهري - محمد فوزي العّقاد
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كلمُة العدد

ُة   ثروُتنا الَب�َسِريَّ
بين روا�سِب التَّخلُِّف وتكويِن روِح الَخْلِق والإبداع

د. علي محسن قبالن
رئي�س التحرير

ق	بعد،	وأن	ما	ال	يعرُفُه	عن	نفِسِه	وعن	الكوِن	هو	أكثُر	 إذا	كان	اإلنساُن	إمكانًا	لم	يتحقَّ
هذا	 على	 لالنتصاِر	 األّوُل	 الشرُط	 هو	 ِفِه	 تخلُّ لواقِع	 اإلنساِن	 وعَي	 فإن	 يعرُف،	 مما	 	بكثيٍر	
	يكوُن	وليَد	رؤيٍة	تاريخيٍَّة	تصُل	بين	الماضي	والحاضِر	 	مستقبليٍّ الواقِع،	والتخطيِط	لنموذٍج	ذاتيٍّ
فيه	 أصبَح	 عالٍم	 في	 وإبداٍع	 ٍر	 تطوُّ من	 	 يستجدُّ ما	 على	 ومنفتحًا	 خالقًا،	 وصاًل	 	والمستقبِل	
انفتاِحها	 فًا	على	 	وقٍت	آخر،	متوقِّ وِل	واألفراِد،	وأكثر	من	أيِّ مستقبُل	األُمِم	والّشعوِب	والدُّ
ُم	ِقَيَم	الّسالِم	واألمِن	 	ُيعمِّ 	بعضها	على	البعض	اآلخر،	وتعاونِها	وتكامِلها	في	مشروٍع	مستقبليٍّ
ياسيَِّة	 والسِّ الثَّقافيَِّة	 الّتبعيَِّة	 َأْسِر	 عن	 بعيدًا	 واإلبداِع،	 الحريِة	 فضاءاِت	 ُس	 وُيكرِّ والحواِر،	
إلى	 يقوُد	 نحٍو	 على	 الماضي	 في	 واإليغاِل	 ــّذاِت،	 ال على	 االنغالِق	 وعن	 ِة،	 واالقتصاديَّ
الثورة	 عن	 النّاتِج	 	 التواصليِّ اإلعجاِز	 نعيُش	عصَر	 اليوم	 فنحن	 ب.	 والتَّعصُّ ِف	 والتَّطرُّ 	 الُغلوِّ
انفتاِحنا	 خالل	 من	 مستقبَلنا،	 نستطلَع	 أن	 وعلينا	 والمعرفيَِّة،	 واإلعالميَِّة	 التكنولوجيَِّة	
مساهماٌت	 فيهما	 لنا	 كان	 اللذين	 	، العلميِّ واالبتكاِر	 	 الفكريِّ اإلبداِع	 مسيرِة	 في	 ومشاركتِنا	
	 العلميِّ المنهِج	 على	 اإلسالميَُّة	 العربّيُة	 الحضارُة	 قامت	 عندما	 كبيرٌة،	 وعطاءاٌت	 رائدٌة	
التي	 اإلنسانيِة	 الحضارِة	 ُأُسُس	 عليه	 قامت	 ما	 وأنتجوا	 اآلخرون،	 عليه	 بنى	 الذي	 	 التجريبيِّ
	 	نعيُش	في	كنِفها.	فأين	نحن	من	هذه	الثورة؟	وما	هو	مدى	مساهمتِنا	في	مسيرِة	اإلبداِع	الفكريِّ
	يستأنُس	بالبحوِث	والمنهجياِت	 ؟	وهل	نمتلُك	رؤيًة	مستقبليًة	مصدرها	ذاتيٌّ 	واالبتكاِر	العلميِّ

العلميِة	المستقبلية؟
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َّرشا ل  اور نل   ةل وَِرَشبل  ونُتور  ّ ر  ُين   وِفل وِ َل ل ََ ب  ا  ِ وِ

وتخلُّفِه،	 عناصر	ضعفِه	 وتِبياِن	 واقِعنا،	 مقاربِة	 من	 لنا	 	 بدَّ ال	 األسئلِة،	 هذه	 عن	 لإلجابة	
وعناصر	القّوِة	والَخْلِق	فيه.

الُمستوَرَدِة،	 الحضاريِة	 الِقَيِم	 من	 نظاٍم	 مع	 تماهينا	 من	 الرغم	 وعلى	 أننا،	 الحقيقة،	
ٍق،	»تخلٍُّف	في	ثياٍب	زاهيٍة،	 واستهالِكنا	لما	ينتُجُه	اآلخرون،	ما	زلنا	نرسُف	في	تخلٍُّف	ُمنَمَّ

وعواصم	حديثٍة،	وفنادق	خمس	نجوٍم،	وطائراٍت،	وسياراٍت	ُمريحة!«)1).

مؤسساٌت	 شكاًل،	 تتبنّاها،	 متسامحٍة،	 حديثٍة	 ِقَيٍم	 من	 ُمستمدًة	 شعاراٍت	 نرفُع	 فتئنا	 ما	
ر،	 والتحرُّ للتغيير	 يدعون	 الذين	 وتضطهُد	 متسامحٍة،	 غير	 ودينيٌة	 سياسيٌة	 وحركاٌت	 وُنُظٌم	
ُع	على	 ُد	عباراٍت	قديمًة	ال	تشجِّ وباسِم	التحديِث	تعمُل	على	بعِث	الماضي	من	جديٍد،	وتردِّ

	في	الحاضِر	والمستقبل. التفكيِر	العمليِّ

في	 وفشلنا	 مشكلٌة	 جابهتنا	 كلما	 بحيث	 الماضي،	 أسواِر	 ضمن	 متقوقعين	 زلنا	 ما	
بيئتِها	 	منه	أمجادًا	كانت	وليدَة	 العزاَء،	ونستلُّ 	منه	 الماضي	نستمدُّ إلى	 نلجُأ	 فإننا	 مواجهتِها،	
ها	للتعويِض	 ِة	والتاريخيَِّة،	فنروُح	نتباهى	بها	ونجترُّ ياسيَِّة	والفكريَّ وظروفِها	االجتماعّيِة	والسِّ
األسباَب	 تربُط	 علميٍة،	 بمنهجيٍة	 المعاصرِة	 القضايا	 مع	 التَّعاطي	 في	 وتقصيِرنا	 قصوِرنا	 عن	
ال	 عاطفيٍة	 أمنياٍت	 مجّرد	 دائمًا	 هي	 فأهداُفنا	 واالرتجال.	 والعاطفِة	 االنفعاِل	 بدل	 بالنتائِج	
ًا	مستقاًل،	 هٍة	ال	ترى	اإلنساَن	الفرَد	حرَّ ٌة	من	ِقَيٍم	تقليديٍة	ُمشوَّ صلة	لها	بواقِعنا،	بل	هي	مستمدَّ
وال	تعطي	قيمًة	لعنصِر	الشباِب	ولمؤّهالتِِه	العلميَِّة،	وقدراتِِه	التقّدمّيِة	الّتغييرّيِة،	وإنما	تطغى	
واالستزالِم	 المصلحِة	 عامَل	 ُس	 ُتكرِّ ِقَيٌم	 ِة	 والّتربويَّ ِة	 واالقتصاديَّ ياسّيِة	 السِّ مؤّسساتِنا	 في	
َوباِن	في	دائرِة	العائلِة	والعشيرِة	 على	عامِل	العلِم	والكفاءِة	والقدرِة	على	الَخْلِق،	وعامَل	الذَّ
على	 تطبيُقها	 يجري	 التي	 القوانين	 دائرِة	 ضمن	 واالنتظاِم	 التَّحديِث	 عامِل	 على	 والطائفِة	
والّطموِح	 الَخْلِق	 على	 يقوَم	 أن	 يجب	 الذي	 	 السياسيِّ 	 النُموِّ عامِل	 وعلى	 بالّسواء،	 الجميِع	
ًا	من	ِقَيِم	العدالِة	والحّريِة	واإلبداع. والعمِل	والنّجاِح،	وتفسيِر	الواقِع	وإعطاِئِه	معنًى	مستمدَّ

	، الثقافيَّ َفنا	 ر	تخلُّ يفسِّ المنهجّيِة،	»وهذا	ما	 يِة	 الجدِّ إلى	 تفتقُد	 المعاصرُة	 ثقافُتنا	 تزال	 ما	
نستورُد	 ألننا	 	 اإلنمائيَّ َفنا	 تخلُّ أيضًا	 ُر	 ويفسِّ منهجّيَته،	 ونفتقُد	 الغرِب	 من	 العلَم	 ى	 نتلقَّ ألننا	

مين	واختراعاتِهم	ونتغاضى	عن	منهجيتِهم	االختراعّية«)2). منتوجاِت	المتقدِّ

الغدير،	 مجلة	 بيروت:	 الغدير4،	 كتاب	 اإلسالمية،	 والحركة	 والدولة	 األمة	 الدين،	 شمس	 مهدي	 محمد	 الشيخ	 	(1(	
المجلس	اإلسالمي	الشيعي	األعلى،	ط1،	ربيع	اآلخر	1414	هـ/	أيلول	1994	م،	ص81.

)2)	حسن	صعب،	العرب	يبدعون	مستقبلهم،	بيروت:	دار	العلم	للماليين،	ط1،	أيار	1990،	ص32.
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ال قشن حم ن عَ.د

العائليِة	 الِقَيِم	 من	 لنظاٍم	 ُمرتهنًة	 خصوصًا،	 منها	 الشبابيُة	 البشريُة،	 ثروُتنا	 تزاُل	 ما	
،	وما	ذلك	إال	 والعشائريِة	والطائفية.	وإْن	عملت	الّطاقاُت	الشبابيُة،	فإنها	تعمُل	بشكٍل	فرديٍّ
،	وعلى	تحديِث	الِقَيِم	 	وتكنولوجيٍّ ألننا	نفتقُر	إلى	فلسفٍة	تربويٍة	تقوُم	على	َخْلِق	مهاٍد	علميٍّ
الذي	 	 الصينيِّ الحكيِم	 ذلك	 شهادُة	 هنا	 وتحضُرني	 عقالني.	 بشكٍل	 الموروثِة	 االجتماعيِة	
قال:	إذا	كنَت	تريُد	أن	تأكَل	فاشتِر	سمكًة،	أما	إذا	كنَت	تريُد	أن	ُتطِعَم	أوالَدَك	فازرْع	شجرًا،	
يعني	 نرى،	 ما	 على	 مدرسٍة،	 وافتتاُح	 مدرسة.	 له	 فافتْح	 شعَبَك	 ُتشبَِع	 أن	 تريُد	 كنَت	 إذا	 أما	
والتاريِخ،	وعلى	 الواقِع	 ُه	من	سيطرٍة	على	 يجرُّ وما	 المجتمِع	 في	 	 التعليميِّ المستوى	 ارتقاَء	
شان	في	أعماِق	نفسّياتِنا	ونظرتِنا	إلى	األموِر	المصيرية.	 الخرافِة	والتقليِد	اللذين	ما	زاال	ُيعشِّ

إلى	 لنعوَد	 األزماِت،	 عند	 تنهاُر	 خارجيًة	 قشرًة	 	 ظلَّ عندنا	 التعليَم	 أن	 له،	 ُيؤسُف	 ومّما	
الطبيعِة	 تسّلِط	 خالل	 من	 تبرُز	 والتي	 فينا،	 رِة	 المتجذِّ التقليديِة	 الخرافّيِة	 الشخصيِة	 تلك	
وعلى	 علينا	 للتغييِر،	 الكابحِة	 الّسياسّيِة	 والّسلطِة	 الجامدِة،	 العشائريِة	 والتقاليِد	 وغوائِلها،	

نظرتِنا	إلى	الحياِة	وإلى	المستقبل.

	لنا	من	ولوِج	ميداِن	الحضارِة،	والمساهمِة	 أمام	هذا	الواقِع	المتردِّي	والمتخلِِّف،	ال	بدَّ
تطويِر	 على	 بالّطاقِة	 الشعوَب	 ُتجوهُر	 الحضارة	 فوحدها	 	، الحضاريِّ البعِث	 في	 الخالقِة	
ما	 الشعوَب،	ال	الستهالِك	 تهّيُء	 الحضارة	 أنظمَة	ُحكِمها	وحياتِها.	وحدها	 نفِسها،	وُتحيي	

ُينتُِجُه	اآلخرون،	بل	بتهيئِة	العقوِل	للّتجلِّي	في	مرتبِة	الخْلِق	واإلبداِع	واالختراع.

استعباِد	 ،	ويتحّرُر	من	 الحرَّ الحكَم	 الحضارَة،	ويمارُس	 يتعلَُّم	 	من	 الحرُّ وحده	اإلنساُن	
المعرفة	مرتفعًا	فوق	 الماّدِة	عليه،	وُينشىُء	مؤّسساِت	 الخرافِة	وطغياِن	 له،	وسيطرِة	 الطبيعِة	
الشعُب	 أنه	 معادلِة	 إلى	 شعبِِه،	 باسم	 يجاهُد	 أنه	 معادلَة	 وَيْقِلُب	 واالجتماعيِة،	 الفرديِة	 ذاتِه	
الذي	يجاهُد،	ويبني	صرَح	الحضارِة،	وُيطِلُق	حريَة	العقِل	في	نقِد	األوهام،	وهدِم	األساطير،	
بنيتِنا	»من	أجل	 ترتيِب	 بإعادِة	 تمِكُن	مواجهُتُه	إال	 الُمتوطُِّن	ال	 فالخطُر	 الخرافات.	 ومقاومِة	
بعُضُه،	 فالسياسُة	 واألمَن،	 واالقتصاَد،	 السياسَة،	 يتجاوُز	 أمٌر	 وهو	 جديٍد،	 من	 خْلِقنا	 إعادِة	

ُه	هو،	كلُّنا	نحُن«)1). واالقتصاُد	بعُضُه،	واألمُن	بعُضُه،	وكلُّ

ذاتنا،	 تنطلُق	من	 رؤَيًة	مستقبليًة	 نمتلَك	 أن	 علينا	 لقدٍر	نحن	صنعناه،	 نستسلَم	 أن	 وبدل	
ٍس	أو	خوٍف	من	أن	 أّيًا	كان	مصدُرها،	دون	توجُّ العلمية،	 وتستأنُس	بالبحوِث	والمنهجياِت	
الحفاِظ	 الذين	يرغبون	في	 فاِع	ألُولئَك	 الدِّ ُر	أيضًا	وسائَل	 اليوم	»يوفِّ ذاتِنا،	فعاَلُم	 نتنازَل	عن	

)1)	الشيخ	محمد	مهدي	شمس	الدين،	األمة	والدولة	والحركة	اإلسالمية،	م.	س،	ص81.
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َّرشا ل  اور نل   ةل وَِرَشبل  ونُتور  ّ ر  ُين   وِفل وِ َل ل ََ ب  ا  ِ وِ

دِة.	فقد	بات	بإمكاِن	هذه	الثقافاِت	أن	تناضَل	من	أجل	بقاِئها،	بدالً	من	 على	ثقافاتِهم	الُمهدَّ
أن	تسيَر	في	طريِق	االنحطاِط	والّزواِل	نتيجة	الالمباالة«)1).

الواحُد	منّا	 فيتفّلت	 المزمنَة	والمستفحلَة،	 ،	مشكالتِنا	 علينا	أن	نواجَه،	وبمنطٍق	عقالنيٍّ
وتحقيِق	 المناصِب،	 ؤ	 وتبوُّ الّشهرِة	 طلِب	 في	 الخطيِر	 والنّزِق	 رِة،	 المدمِّ األنانّيِة	 براثِن	 من	
	 مع	حسِّ متوازنًة	 كانت	 إذا	 إال	 لها	 معنى	 فالفردّيُة	ال	 والمعنوّيِة،	 الماّديِة	 الفرديِة	 المكاسِب	
هي	 التي	 الّصاعدِة،	 األجياِل	 حيال	 بالمسؤوليِة	 ِس	 والّتحسُّ 	، واإلنسانيِّ 	 الَجماعيِّ االنتماِء	
ها	كي	ُتصبَح	 امِة	التقليِد	والنَّسِخ،	ويأخُذ	بيِدها،	وُيِعدُّ 	الحاجِة	إلى	من	ينتشُلها	من	دوَّ بأمسِّ
جديرًة	بامتالِك	سالِح	المعرفِة	واإلبداِع،	في	مواجهِة	حاضِرها	المتخلِِّف،	بهموِمِه	السياسيِة	
واالقتصادّيِة	 	، الالإنسانيِّ بمعناها	 والفئوّيِة	 القاتِل،	 بمعناها	 والّطائفّيِة	 الحقيِر،	 بمعناها	
تكون	 فبذلك	 	، والالحضاريِّ 	 الغوغائيِّ بمعناها	 والتربوّيِة	 	، والالإنمائيِّ المتخلِِّف	 بمعناها	
وتطويٍر	 تحضيٍر	 عملّيِة	 وفق	 للمستقبِل	 وهيَّأت	 حاضِرها،	 بزماِم	 أمسكت	 قد	 األجياُل	 هذه	
روِر،	 	أكثر	من	أْهَوِن	الشُّ يَة	والفكرّيَة	والّروحّيَة،	فشعوُبنا	»تستِحقُّ تتناوُل	أبعاَد	اإلنسان	المادِّ
عن	 تخرَج	 أن	 يمكُن	 ال	 فعليٍَّة	 بحلوٍل	 لها	 	 ويحقُّ ِر«،	 المتوفِّ الوحيِد	 »الّسبيِل	 من	 وأكثر	
ُمجتَزأٍة	 حداثٍة	 بدل	 المقبولَة	 الحداثَة	 بها	 أعني	 الحقيقّيِة،	 والحداثِة	 الحقيقّيِة،	 يمقراطّيِة	 الدِّ

ومفروضٍة	بالقّوة...«)2).

)1)	أمين	معلوف،	الهوّيات	القاتلة،	تر:	جبور	الدويهي،	بيروت:	دار	النهار،	ط4،	أيلول	2004،	ص109.
)2)	م.	ن،	صص81	-82.
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 الوظائُف الدِّينيَُّة والحضاريَُّة 
لترجمِة معاني القرآِن الكريم

- الواقُع والماأمول -

د. علي محسن قبالن 
الجامعة الإ�سالمية في لبنان

بالبحِث	 الكريِم)1)	 القرآِن	 معاني	 ترجمِة	 موضوَع	 وحديثًا،	 قديمًا	 كثيرون،	 تناوَل	
ٍظ	حِذٍر	 	للّترجمة،	وُمتحفِّ دت،	بالتالي،	اآلراُء	حوله،	بين	ُمَتَبنٍّ راسِة	والتَّحليِل،	وتعدَّ والدِّ
من	خاللها	 نقارُب	 بمحاولٍة	 نقوَم	 أن	 من	 يمنُع	 ال	 األمَر	 هذا	 أن	 غير	 لها.	 ورافٍض	 منها،	
والّتحليل،	 الّدراسِة	 من	 ها	 المقاِم	سنوفيها	حقَّ هذا	 في	 بأننا	 نزعَم	 أن	 دون	 المسألَة،	 هذه	
ترجمِة	 أهّميِة	 الّضوِء	على	 تسليِط	 فيها	من	خالل	 البحِث	 باَب	 نطرَق	 أن	 وإنما	سنحاوُل	
رِة	 الُمفسِّ ؤيِة	اإلنسانيِة	 المنزلة،	والرُّ الخالصِة	 القرآنّيِة	 الّرؤيِة	 الكريم،	وفق	 القرآن	 معاني	
يقتضي	 القرآِن	 سالمِة	 مبدَأ	 ألن	 والّتحريف،	 الّتأويِل	 مزالِق	 في	 الّسقوِط	 عن	 البعيدِة	
ثانيٍة،	 جهٍة	 ومن	 جهٍة،	 من	 هذا	 ترجمتِها.	 وسالمَة	 معانيِه	 تفسيِر	 سالمَة	 بالّضرورِة	
سنحاوُل	أن	نقارَب	واقَع	ترجمِة	معاني	القرآن	الكريم،	ومدى	مساهمتِِه،	سلبًا	أو	إيجابًا،	

في	وضِع	موضوعاِت	القرآن	الكريم	في	متناوِل	اإلنساِن	المعاصر.

ياٍت	كثيرٍة	في	هذا	العصر،	يعوُد	بعُضها	إلى	تراكماٍت	 ين	من	تحدِّ أماَم	ما	يواجُهُه	الدِّ
العلمنة	 نقيُض	 هو	 َن	 التديُّ أن	 ترى	 حديثٍة	 مقوالٍت	 إلى	 اآلخر	 والبعُض	 	تاريخيٍة،	

ره	بلساٍن	آخر	فهو	َتْرُجمان	ج	تراجمة	وتراجم.	وُيقال	ترجمه	بالتركية	أي	نقله	إلى	اللسان	التركي/	 		ترَجَم	الكالم:	فسَّ (1(
وترجم	عنه:	أوضح	أمره.	الترجمة	ج	تراجم:	التفسير.	أنظر:	المنجد	في	اللغة	واألعالم،	بيروت:	دار	المشرق،	1986،	
ر	للِّسان،	وفي	حديث	هَرقل:	قال	لُترُجمانه،	التُّرجمان	 ص60.	ويقول	ابن	منظور«ترجم:	التُّرُجمان	والتَّرُجمان:	المفسِّ
م	والفتح:	هو	الذي	ُيترجم	الكالم:	أي	ينقله	من	لغٍة	إلى	لغٍة	أخرى،	والجمع	التَّراجم«.	أنظر:	ابن	منظور،	لسان	 بالضَّ
1431هـ/2010م،	ص450.	ويقول	ابن	خلدون	»إن	 العرب،	ج1،	باب	ت،	بيروت:	دار	إحياء	التراث	العربي،	ط1،	
الملكة	اللسانية	تستفاد	بالتعليم،	إال	أن	من	كان	أبعد	عن	اللسان	العربي	كان	حصولها	له	أصعب	وأعسر«.	أنظر:	ابن	

خلدون،	المقدمة،	بيروت:	دار	القلم،	الت،	ص468.
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وِراِِ   وِت   ّير   وِمتِ ّ ر  َِ حلرل حةِّن وِّ لدل وِو  ل 

من	 أكثر	 بحاجٍة	 فإننا	 الحديثة،	 المفاهيِم	 مع	 يتعارضان	 والقرآَن	 يَن	 الدِّ وأن	 العولمة،	 أو	
لجعِلها	 األجنبيِة	 الّلغاِت	 إلى	 الكريِم	 القرآِن	 معاني	 ترجمِة	 أهمّيِة	 إدراِك	 إلى	 وقٍت	 	 أيِّ
مفهومًة،	مع	التأكيِد	على	الوحدِة	الموضوعيِة	للقرآِن	الكريم،	وأّنه	محفوٌظ	بين	الّدّفتين،	

ّيًا	على	اإلطالق. ُف	بها	جزئيًا	أو	ُكلِّ وال	يمكُن	التصرُّ

الٍت	 وتبدُّ تغيُّراٍت	 من	 ويحدُث	 حدَث	 مّما	 وانطالقًا	 نفِسه،	 الوقِت	 في	 أننا	 إال	
على	وضِع	 العمِل	 من	 بّد	 ال	 أنه	 نرى	 وعلمّيٍة،	 وفكرّيٍة،	 وسياسّية،ٍ	 اجتماعّيٍة،	 اٍت	 ومستجدَّ
ُر	 وُنيسِّ جديدًا،	 عْرضًا	 فنعرُضها	 المعاصر،	 اإلنساِن	 متناوِل	 في	 الكريم	 القرآن	 موضوعات	
دة،	وذلك	انسجامًا	 	المشكالِت	الُمعقَّ َفْهَم	ِصَيِغها	المعنوّيِة	والّتفسيرّيِة،	وأطروحتِها	في	حلِّ
اإلنسانيَة	 الحلوَل	 فيعطي	 غنّيًا،	 القرآِن	 عطاُء	 يكوَن	 أن	 في	 وتعالى	 سبحانه	 الله	 إرادِة	 مع	
	جيٍل	في	هذه	الحياة،	انطالقًا	من	كونه،	أي	القرآن،	معجزًة	خالدًة. المناسبَة	لمشكالت	كلِّ

من	هنا،	ومع	دعواِت	اإلصالِح	والتَّجديِد	ومواكبِة	العصِر	ومستجّداتِه،	ال	بّد	من	ترجمِة	
	من	 البشريُّ العقُل	 إليه	 ل	 بما	توصَّ الكريم	وفق	قراءٍة	متجّددٍة	آلياتِِه،	تستأنُس	 القرآن	 معاني	
منهٍج	 على	 وتعتمُد	 اإلنسان،	 شأِن	 من	 ترفُع	 قراءٍة	 اإلنسانية،	 العلوم	 في	 والطُُّرق	 المناهج	

	يؤّسُس	لعالقٍة	ناضجٍة	بين	اإلنساِن	المسلِم	والعصِر	الذي	يعيش. 	موضوعيٍّ عقليٍّ

بمعنى	 وافيًة،	 ترجمًة	 الكريم	 القرآن	 معاني	 ترجمِة	 بصعوبِة	 تاّمٍة	 قناعٍة	 على	 ونحن	
القرآِن	 ولغِة	 بعاّمٍة،	 العربيِة	 الّلغِة	 وعاِء	 بين	 الّشاسِع	 للفرِق	 نظرًا	 أجنبيٍة)1)،	 بُِلغٍة	 تفسيرها	
ودّقِة	 الكريم،	 القرآن	 في	 الجمالّي	 الجانب	 حيث	 من	 إْن	 أخرى،	 لغٍة	 أّية	 ووعاِء	 ٍة،	 بخاصَّ
ألفاظِِه	 وروعِة	 المشاعر،	 توليِد	 في	 وفرادتِِه	 أسلوبِِه	 وعَظَمِة	 المعنى،	 تصويِر	 في	 ألفاظِِه	
كتاٍب	فصاحًة	 	 يعلو	على	كلِّ القرآَن	 إن	 أو	من	حيث	 متعّددٍة،	 معاٍن	 الّداّلِة	على	 الُمتشابهِة	
اإلعجاُز	 هو	 فإنما	 أداِئه،	 عن	 الترجمُة	 تعجُز	 شيٌء	 ثّمة	 كان	 إذا	 »أنه	 ريب	 ال	 إذ	 وبالغًة،	
أيضًا	 علينا	 اليسير	 ومن	 المنزلة...«)2).	 اآلياِت	 في	 	 اإليقاعيُّ والجرُس	 	، واللفظيُّ 	 البيانيُّ
	األكبُر-	والمسلمين	 	النبيُل	عندهم	هو	الفنُّ »أن	ُندِرَك	كيف	أن	العرَب	-	والتعبيُر	العبقريُّ
اآلخرين	الذين	انتقلت	إليهم	مع	الممارسِة	الطويلِة	حساسيُة	العرِب	لُِلغتِهم	حتى	أصبحت	
إلهّيٌة	 ومعجزٌة	 البشر،	 طاقِة	 فوق	 عمٌل	 أنه	 على	 القرآن	 إلى	 ينظرون	 ثانيًة،	 طبيعًة	 لهم	

رع:	توضيح	معنى	اآلية،	وشأنها	وقصتها،	والسبب	الذي	نزلت	 		»التفسير:	في	األصل	هو	الكشف،	واإلظهار.	وفي	الشَّ (1(
	عليه	داللًة	ظاهرة«.	أنظر:	الشريف	علي	بن	محمد	الجرجاني،	كتاب	التعريفات،	بيروت:	دار	الكتب	 فيه،	بلفٍظ	يدلُّ
العلمية،	ط1،	1403	هـ/1983م،	ص63.	وفي	لسان	العرب	»َفَسَر:	الفْسُر:	البيان.	َفَسَر	الشيء:	َيْفِسُرُه،	بالكسر،	وَيْفُسُرُه،	
	)وأحسُن	 	وجلَّ َرُه:	أبانه،	والتفسير	مثله.	ابن	االعرابي:	التفسير	والتأويل،	والمعنى	واحد.	وقوله	عزَّ بالضم،	َفْسَرًا،	وَفسَّ
ما	 إلى	 الُمْحتَمَلين	 أحد	 	 ردُّ والتأويل:	 الُمشِكل،	 اللفظ	 المراد	عن	 والتفسير	كشف	 المغطَّى،	 الَفْسُر:	كشف	 تفسيرًا(،	

يطابق	الظاهر«.	أنظر:	ابن	منظور،	لسان	العرب،	م.	س،	ج7،	ص75.
		كارل	بروكلمان،	تاريخ	األدب	العربي،	تعريب	عبد	الحليم	النجار،	ج2،	القاهرة:	دار	المعارف،	ال	ت،	ص22. (2(
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ترجمًة	 الكريم	 القرآن	 معاني	 ترجمِة	 أو	 تفسيِر	 بوجوِب	 أيضًا	 قناعٍة	 لكننا	على	 سافرة«)1).	
تركيٍب	من	 وفق	 الحقيقيِة	 بصورتِِه	 اإلسالَم	لآلخرين	 م	 فنقدِّ األجنبية،	 الّلغاِت	 إلى	 معنوّيًة	
آياُت	 تتضّمنُُه	 ما	 على	 التعّرُف	 الّلغِة	 هذه	 ألبناِء	 ممكنًا	 يصبُح	 حيث	 إليها،	 الُمترَجم	 الّلغِة	
للقرآِن	 ترجمٌة	 أنها	 الترجمُة	 هذه	 تّدعي	 ال	 أن	 على	 وأحكاٍم،	 أسراٍر	 من	 الكريم	 القرآن	
نفِسه،	بل	بياٌن	لمراِد	اللِه	بقدِر	الّطاقِة	البشرية،	وفي	هذا	البيان	يستوي	»ما	كان	بلغِة	العرِب	
وما	ليس	بلغِة	العرب،	ألن	ُكاًل	منهما	مقدوٌر	للبشر،	وكاًل	منهما	يحتاُجُه	البشر.	بيد	أنه	ال	
بّد	من	أمرين:	أن	يستوفَي	هذا	النوُع	شروَط	التفسيِر	باعتبار	أنه	تفسيٌر،	وأن	يستوفَي	شروَط	

	بلغٍة	غير	عربية«)2). الّترجمِة	باعتبار	أنه	نقٌل	لما	يمكُن	من	معاني	الّلفِظ	العربيِّ

األسباِب	 األمر،	ومن	هذه	 َتِقُف	دون	هذا	 العوامِل	واألسباِب	 أن	مجموعًة	من	 غير	
النَّْحوّية،	واإلدراكّية،	واألسلوبّية،	واالجتماعّية،	ومنها	 الّترجمِة،	 ما	يعوُد	إلى	مستوياِت	

	. ،	ومنها	ما	هو	خارجيٌّ 	أو	ذاتيٌّ ما	هو	داخليٌّ

اأوًل: م�ستوياُت التَّرجمة:
: أ- المستوى النَّْحويُّ

الّترجـمة،	 في	 آخر	 على	 تركيٍب	 كّفِة	 ترجيُح	 	 يتمُّ النَّْحوّي	 المستوى	 حيث	 فمن	
خصائُص،	 العربيِة	 ولِلُّغِة	 وأخرى.	 لغٍة	 بين	 الجملِة	 في	 الكلماِت	 ترتيُب	 ويختلُف	
َلَزنِيُل  ]ِإَونَُّه  إعجاِزه	 أسراِر	 وأَحُد	 العالمين،	 إلى	 اإلسالم	 رسالِة	 لساُن	 أنها	 أهّمها	
بِلَِساٍن  الُْمنِذرِيَن ،  ِمَن  ِلَُكوَن  قَلْبَِك   ٰ َعَ ِمنُي ، 

َ
اْل وُح  الرُّ بِهِ  نََزَل   ، الَْعالَِمنَي  َرّبِ 

تفسيِر	 في	 الُمعَتَمَدِة	 المناهِج	 أحُد	 هو	 العرب	 عند	 	 الّلغويُّ والمنهُج	 بنٍِي[)3).	 مُّ َعَرِبٍّ 
األلفاِظ	 وَشْكِل	 وجذوِرها،	 المفرداِت	 واشتقاِق	 بالّلغة،	 »ُيعنى	 وهو	 الكريم،	 القرآن	
والقراءات،	وغير	 رف،	 والصَّ والنَّحو،	 الّلغة،	 المنهُج	على	 يشتمُل	هذا	 لذلك	 وأصولِها،	
العربيِة	 الّلغِة	 بميزاِت	 لها	 الُمترَجُم	 األخرى	 الّلغاُت	 تفَي	 أن	 الّصعِب	 ومن	 ذلك«)4).	
»َملك	 وَجَعَلُه	 الّلغة،	 هذه	 عرَش	 القرآَن	 َأ	 بوَّ تعالى	 اللَه	 وأن	 خصوصًا	 وخصائِصها،	

 H.A.R.Gibb, Modern Trends In Islam, London, University of Chicago Press, Cambridge كتاب:	 		من	 (1(
University Press, 1947, p.3.

أنظر:	مجلة	»المسلمون«،	مج6،	العدد1،	شباط	1958،	ص54.
الكتاب	 دار	 بيروت:	 زمرلي،	 أحمد	 فواز	 تحق:	 القرآن،	ج2،	 علوم	 في	 العرفان	 مناهل	 الزرقاني،	 العظيم	 عبد	 		محمد	 (2(

العربي،	ط1،	1415هـ/	1995م،	ص107.
		سورة	الشعراء،	اآليات	192	و193	و194	و195. (3(

ت	بإشراف	الدكتور	أحمد	أبو	حاقة،	 		محمد	ناصر	السباعي،	أثر	المنهج	اللغوي	في	تفسير	القرآن	الكريم،	رسالة	ُأعدَّ (4(
الجامعة	اإلسالمية	في	لبنان،	شعبة	اللغة	العربية	وآدابها،	قسم	الدراسات	العليا،	2003-2004،	ص2.
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اإلعجاِز	واالعتزاز«)1).	 لهذا	 العربيَة	مظهرًا	 لغَتُه	 واختار	 اإلعجاز،	 بتاِج	 َجُه	 وتوَّ الكالم،	
البالغية،	 وسمتِها	 مواضِعها،	 من	 األلفاِظ	 ِن	 تمكُّ بين	 جمَع	 فريٌد،	 طابٌع	 	 القرآنيِّ 	 وللنصِّ
	، الصوتيِّ االختياِر	 وحسِن	 األحداث،	 من	 يشاِكُلها	 لما	 ومقابلتِها	 اإليحائية،	 وطاقتِها	
واإليجاِز	 األفكار،	 وترابِط	 األجزاء،	 وتناسِق	 المعنى،	 ووحدِة	 الّتركيب،	 وتوافِق	
ووّظفها	 الّلغَة	 الكريُم	 القرآُن	 »َنَخَل	 فقد	 فيع...،	 الرَّ 	 األدبيِّ والبناِء	 الكالم،	 في	 العجيِب	
فتحّقَق	 والّتركيب،	 والكلمة،	 الّصوت،	 مستوى	 على	 ذلك	 وكان	 آِيِه،	 في	 دقيقًا	 توظيفًا	
ُن	في	مواضِعها	من	العباراِت	 للأللفاِظ	االعتداُل	وكماُل	البناء،	ومن	ثم	الّسالسُة،	والّتمكُّ
ها	على	 	مسدَّ واألساليب،	بحيث	ال	يصُدُق	لنا،	عقاًل،	أن	نتخّيَل	لفظًة	مكان	أخرى	تسدُّ

مستوى	المعنى	والّداللة«)2).

: ب- المستوى اإلدراكيُّ
وُيعتبُر	 	، األّوليِّ مفهوِمِه	 في	 المعنى	 	 يخصُّ فإنه	 اإلدراكّي،	 المستوى	 حيث	 من	 أّما	
مكافىٍء	 بإيجاِد	 األُولى	 بالدرجِة	 	 معنيٌّ هو	 إذ	 الّترجمة،	 عمليِة	 في	 األساَس	 الحجَر	
في	 	)Catford( كاتفورد	 اقترحه	 ما	 	 حدِّ على	 ثانيٍة،	 لغٍة	 ألفاِظ	 في	 لغٍة	 ألفاِظ	 لمعاني	
الّترجمة«)3).	وقد	يكون	في	لغِة	مجتمٍع	كلماٌت	تشيُر	إلى	عالقٍة	 كتابه	»نظريٌة	لغويٌة	في	
تكوُن	 وقد	 	. اإلدراكيِّ المستوى	 في	 يؤّثُر	 ما	 آخر،	 مجتمٍع	 في	 لها	 وجوَد	 ال	 اجتماعيٍة	
أخرى،	 لغٍة	 في	 يقابُلها	 ما	 لها	 ليس	 ما،	 لغٍة	 في	 وتكنولوجّيٌة	 علمّيٌة	 مصطلحاٌت	 هناك	
الّلغاِت	قد	يؤدِّي	إلى	بعض	 بين	 	أيضًا.	إن	االختالَف	 وهذا	يؤثِّر	في	المستوى	اإلدراكيِّ
	،(Lennberg) لينبرغ	 الِّلسانيات	 عالُِم	 أشاَر	 وقد	 والّتفاهم،	 التواصِل	 في	 الّصعوباِت	
في	 األلوان	 بعَض	 »أن	 وَجَدا	 حين	 ذلك،	 إلى	 	)Roberts( روبير	 األنتروبولوجيا	 وعالُِم	
الهنوُد	 يتكّلُمها	 الّزوني	)zuni(،	وهي	)لغٌة	 لغة	 في	 أسماٌء	 لها	 يكْن	 لم	 اإلنجليزيِة	 الّلغِة	
ثون	بلغِة	الّزوني	صعوبًة	أكبَر	 الحمُر	في	المكسيك(	والعكُس	صحيٌح.	وقد	وجَد	المتحدِّ
أن	 بالرغم	من	 الّزوني،	وذلك	 لغِة	 في	 أسماٌء	 لها	 يكْن	 لم	 التي	 األلواِن	 ِف	على	 التعرُّ في	
لها	أسماًء	في	الّلغِة	اإلنجليزية،	والعكُس	أيضًا	صحيٌح،	بمعنى	أنهم	تعّرفوا	تعّرفًا	أفضَل	

على	األلواِن	التي	لها	أسماٌء	في	لغتِهم،	وإن	لم	يكن	لها	أسماٌء	في	اإلنجليزية«)4).

		محمد	عبد	العظيم	الزرقاني،	مناهل	العرفان	في	علوم	القرآن،	م.	س،	ج2،	صص109	-110. (1(
ل	الصورة،	مجلة	اآلداب	الصادرة	 		صالح	أحمد	الدوش،	لفظة	)الغاشية(،	دراسة	فنية	تحليلية	في	داللة	الصوت	وتشكُّ (2(

عن	جامعة	أفريقيا	العالمية	في	السودان،	العدد5،	ص59.
اإلنماء	 بيروت:	معهد	 الدين	حميدي،	 العزابي	ومحي	 تر:	خليفة	 الترجمة،	 في	 لغوية	 نظرية	 كاتفورد،	 		راجع:	ج.س.	 (3(

العربي،	ط1،	1991.	
		أحمد	شفيق	الخطيب،	اللغة	والفكر،	مجلة	الجمعية	الدولية	للمترجمين	واللغويين	العرب	)واتا	Wata(	،	العدد4.	نقاًل	 (4(
 Jhon B. Carroll,	Language and Thought, En-glewood Cliffis, New Jersey: Prentice- Hall, Inc, 1964, p.76.	:عن

http://www Wata.cc/site/Linguistic-articles/19.html	:	أنظر											
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إن	لغَة	القرآِن	الكريم،	بألفاظِها،	وُمفرداتِها،	وُمصطلحاتِها،	هي	محوُر	تفسيِر	معاني	
الّسابقون	 القرآن	الكريم،	وتحقيِق	دالالتِها	التي	تتعلَُّق	بها	األحكاُم	والمعاني.	وقد	بذَل	
	، 	لتفسيِر	القرآن	الكريم،	محوُرُه	الّلفُظ	القرآنيُّ جهودًا	ُمعَتَبرًة	في	إيجاِد	مدخٍل	مصطلحيٍّ
يعني	 ال	 ذلك	 لكن	 القرآنية.	 المفرداِت	 معاجِم	 وفي	 ونظائِرها،	 القرآن	 وجوِه	 في	 فوا	 وألَّ
ومناهج	 ُسبٍل	 في	 البحُث	 يجُب	 بل	 	، القرآنيِّ الّلفِظ	 حول	 القدماُء	 أنشأُه	 بما	 نكتفَي	 أن	
حاجاتِنا	 يناسب	 وبما	 الّتفسير،	 لعمليِة	 حاكمٍة	 ضوابط	 وفق	 العصر،	 لثقافِة	 مالءمًة	 أكثر	
األداِء	 حدوِد	 عند	 تِقُف	 ال	 الكريم	 القرآن	 ألفاِظ	 دالالِت	 إن	 إذ	 والّلغويَة،	 المعرفيَة	
العلوم،	 تّتسُع	لسائِر	 ُيدَرُك	لها	مدًى،	 المباشِر،	بل	هي	»طبقاٌت	ال	 الّتفسيِر	 أو	 	 المعجميِّ
ُقل	 أو	 البالغُة،	 تلك	هي	 زماٍن	ومكاٍن.	 	 في	كلِّ البشرية،	 الّطاقاِت	 	 المناهج،	وكلِّ وكافِة	
رًا،	 اإلبانُة،	في	مستوياتِها	الممتّدِة	العميقِة	التي	يتفاوُت	الناُس	في	النَّهِل	من	َمعينِها،	تبصُّ

قًا،	وِسحرًا	من	البياِن	يملُك	جماَع	النفوس«)1). وإدراكًا،	وتذوُّ

: ج- المستوى األسلوبيُّ
،	فإنه	يشمُل	سماٍت	ُتمّيُز	كاتبًا	أو	ُمترِجمًا	ُمعّينًا	من	غيِره،	وسماٍت	 أما	أسلوُب	النصِّ
لكنه	 الّترجمة،	 في	 والُمستخَدُم	 الشائُع	 هو	 	 العامُّ واألسلوُب	 غيِرها.	 من	 لغًة	 ُتمّيُز	 عامًة	
قد	يختلُف	من	لغٍة	إلى	أخرى،	األمُر	الذي	ُيبقي	الُمترِجَم	حائرًا	بين	أسلوِب	لغِة	األصِل	
بين	 األسلوُب	 ُج	 يتدرَّ الّلغات،	 بعِض	 في	 المثال،	 سبيل	 وعلى	 الثانية.	 الّلغِة	 وأسلوِب	
استخداُم	 ُل	 وُيفضَّ 	، يُّ العامِّ األسلوُب	 ُيستخَدُم	 ال	 العربيِة	 في	 بينما	 ارِج،	 والدَّ 	 يِّ العامِّ
األلفاِظ	 ِة	 لِِخفَّ أن	 وعرَف	 العربية،	 الّلغِة	 أساليِب	 في	 َه	 تفقَّ »ومن	 	، الرسميِّ األسلوِب	
أْيقَن	 وبالغتِه،	 الكالِم	 فصاحِة	 في	 مدخاًل	 النفوس،	 في	 جرِسها	 وُحْسِن	 األسماع،	 على	
	األفذاِذ	في	بابِِه،	وَعَلُم	األعالِم	في	بيانِِه،	ألن	ما	فيه	من	األساليِب	البالغّيِة	 أن	القرآَن	فذُّ

	َطوق...«)2). 	َفْوٍق،	وخرَج	عن	كلِّ والموسيقى	اللفظّية،	أمٌر	فاَق	كلَّ

بعيِن	 أخَذ	 هو	 إْن	 الكريم،	 القرآن	 معاني	 مقاربِة	 في	 الُمترِجمين	 بعُض	 ينجُح	 وقد	
في	 طرائِقِه	 جماِل	 وبين	 والفكرّية،	 الفنِّّيِة	 مفرداتِِه	 خصائِص	 بين	 التكامَل	 ذلك	 االعتباِر	
مع	 يتجاوُب	 	 إيقاٍع	موسيقيٍّ من	 عنها	 يصدُر	 وما	 وترتيبِه،	 ونظِمِه	 وتركيبِه،	 الكالِم	 َصْوِغ	
الوجوِد	 فُيعبِّران	معًا	عن	حقائِق	 	، الفنِّ فيه	عن	 الفكُر	 ينفصُل	 الفكرِة	ويتمّثُلها،	بحيث	ال	
في	 البياِن	 سحُر	 فيها	 يتجّلى	 التي	 الصورة	 هذه	 وإليك	 الّتعبير.	 يكوُن	 ما	 وأسمى	 بأرقى	
بَيَْنُه  يَُؤّلُِف  ُثمَّ  َسَحابًا  يُزِْج   َ اللَّ نَّ 

َ
أ تََر  لَْم 

َ
الوجودّية	]أ الحقائِق	 إحدى	 عن	 الّتعبيِر	

		صالح	أحمد	الدوش،	لفظة	الغاشية،	م.	س،	ص41. (1(
		محمد	عبد	العظيم	الزرقاني،	مناهل	العرفان	في	علوم	القرآن،	م.	س،	ج2،	ص121. (2(
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ِخَلِلِ[)1).	وكذلك	في	قولِِه	سبحانه	وتعالى	 ِمْن  َيُْرُج  الَْوْدَق  َفَتَى  ُرَكًما  َيَْعلُُه  ُثمَّ 
َها ۚ 

َّ ل ْمُس َتْرِي لُِمْسَتَقّرٍ  ْظلُِموَن ، َوالشَّ َُّهُم اللَّيُْل نَْسلَُخ ِمنُْه انلََّهاَر فَإَِذا ُهم مُّ ل ]َوآيٌَة 
ٰ َعَد َكلُْعرُْجوِن الَْقِديِم ، َل  َمَنازَِل َحتَّ ْرنَاهُ  الَْعلِيِم ، َوالَْقَمَر قَدَّ َذٰلَِك َتْقِديُر الَْعزِيزِ 
ن تُْدرَِك الَْقَمَر َوَل اللَّيُْل َسابُِق انلََّهارِ ۚ َوُكٌّ ِف فَلٍَك يَْسَبُحوَن[)2).	

َ
ْمُس يَنَبِغ لََها أ الشَّ

ٰ ُعُروِشَها َوبِْئٍ  ْهلَْكَناَها َوِهَ َظالَِمٌة فَِهَ َخاوَِيٌة َعَ
َ
يِّن ّمِن قَْرَيٍة أ

َ
وفي	قولِِه	تعالى	]فََكأ

ْو آَذاٌن 
َ
رِْض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعقِلُوَن بَِها أ

َ
فَلَْم يَِسرُيوا ِف اْل

َ
ِشيٍد ، أ ْصٍ مَّ

لٍَة َوقَ َعطَّ مُّ
ُدورِ[)3).	 بَْصاُر َوَلِٰكن َتْعَم الُْقلُوُب الَِّت ِف الصُّ

َ
َها َل َتْعَم اْل يَْسَمُعوَن بَِها  ۖ فَإِنَّ

يتكامُل	 حيث	 الكريم،	 القرآن	 آياِت	 كل	 كما	 بالكمال،	 الكريمُة	 اآلياُت	 هذه	 تنضُح	
الجوهُر	مع	المظهِر،	المعنى	مع	اللفظِة	والماّدِة	الّصوتّيِة،	في	إعجاٍز	عجيٍب	»فلغُة	القرآِن	
تناسٍق	 في	 وتجمُع-	 البادية،	 أهِل	 وخشونِة	 الَحَضِر،	 أهِل	 طراوِة	 عن	 َتبعُد	 ماّدٌة	صوتّيٌة،	
التوفيِق	 هذا	 بفضل	 المنشوَد	 حَر	 السِّ ُق	 وُتحقِّ الثانية،	 وجزالِة	 األُولى	 ِة	 رقَّ بين	 حكيٍم-	
البيانّيِة	 الّصوِر	 هذه	 بمثل	 بشٌر	 يأتَي	 أن	 المستحيِل	 فمن	 بينهما«)4).	 البديِع	 	 الموسيقيِّ
أنه	 يبدو	 »ما	 أن	 عن	 فضاًل	 عنها،	 المعبِّرِة	 الّلغويِة	 والّسياقاِت	 األلفاِظ	 وروعِة	 احرة،	 السَّ
التي	 النّفسيِة	 للقوانين	 يخضُع	 ال	 أنه	 فهو	 	، القرآنيِّ األسلوِب	 في	 حّقًا	 البشِر	 طاقِة	 فوق	
يؤّدي	 بحيث	 عكسّيٍة،	 وبنَِسٍب	 بالّتبادِل	 إال	 يعمالن	 ال	 والعاطفَة	 العقَل	 نرى	 بمقتضاها	
ظهوُر	إحدى	القّوتين	إلى	اختفاِء	األخرى.	ففي	القرآن	ال	نرى	إال	تعاونًا	دائمًا	في	جميِع	

الموضوعاِت	التي	يتناوُلها،	بين	هاتين	النّزعتين	المتنافرتين«)5).	

: د- المستوى االجتماعيُّ
ُد	 يؤكِّ اتجاٌه	 العشرين	 القرن	 ساَد	خالل	 فقد	 	، االجتماعيِّ المستوى	 على	صعيد	 أّما	
أيضًا	 ُتدَرَس	 أن	 لها	 مثالّيٍة،	وال	يمكُن	 لغوّيٍة	 ُتدَرَس	وفق	معطياٍت	 أن	 الّلغَة	ال	يمكُن	 أن	
وفق	عباراٍت	أو	ُجمٍل	مستقّلٍة	عن	جميع	الظروِف	الخارجيِة	المحيطِة	بها،	وعن	سياِقها	
المدرسِة	 هذه	 أو	 االتجاِه	 هذا	 اهتمام	 نحو	 بالتالي	 األمُر	 َر	 فتطوَّ 	، والثقافيِّ 	 االجتماعيِّ
الوحدتان	 هاتان	 والحديث،	حيث	أصبحت	 	 كالنصِّ الُجملة،	 من	 أكبر	 بدراسِة	وحداٍت	

		سورة	النور،	اآلية	43. (1(
		سورة	يس،	اآليات	37،	38،	39،	40. (2(

		سورة	الحج،	اآليتان	45،	46. (3(
		محمد	عبدالله	دراز،	مدخل	إلى	القرآن	الكريم،	تر:	محمد	عبد	العظيم	علي،	الكويت:	دار	القلم،	1404هـ/1984م،	 (4(

ص115.
		م.	ن،	ص117. (5(
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البعض	 عن	 بعُضها	 ابتعَد	 كّلما	 الّلغاِت	 أن	 وبما	 الّترجمة.	 في	 األساسيِة	 الوحداِت	 من	
ما	 والثقافّية،	 ينّية،	 والدِّ والسياسّية،	 االجتماعّية،	 سياقاتِها	 في	 االختالُف	 زاَد	 اآلخر،	
إليها.	 المنقول	 الّلغِة	 إلى	 المنقولِة	 الّلغِة	 من	 المعاني	 َنقِل	 عمليَة	 الُمترِجِم	 على	 ُب	 ُيصعِّ
كما	أن	ترجمَة	معاني	القرآن	الكريم	تستدعي	أن	يكوَن	الُمترِجُم	على	صلٍة	بهذا	الكتاب	
وإعراَبه،	 غريَبه،	 تدرُس	 أخرى	 نجُد	 تفسيَره،	 تناولت	 التي	 الُكُتِب	 جانب	 »فإلى	 الكريم	
راسات	 وبالغَته،	ومعانَيه،	وشكَله،	وإعجاَزه،	وأحكاَمه،	ووجوَه	القراءات	فيه.	وهذه	الدِّ

على	اختالِف	مصادِرها	وتنّوِعها،	ال	ُتغني	واحدٌة	منها	عن	األخرى...«)1).

الّلغة،	 الممارسِة	االجتماعّية،	كونها،	أي	 	تمظهراِت	 	أحد	أهمِّ ُتعدُّ الّلغُة	 ولما	كانت	
أنماِط	 الّتعبيُر	من	خاللِها	عن	 	 يتمُّ المجتمع،	حيث	 في	 والمعرفّيِة	 الثقافّيِة	 لِلُبنى	 الحامَل	
وأشكاِل	العالقاِت	االجتماعّيِة	والتأّمالِت	الذاتّية،	وفق	عالقٍة	جدلّيٍة	دائمٍة	بين	الخطاب	
	 بزَّ مبيٍن	 	 عربيٍّ بلساٍن	 الكريم	 القرآن	 نزوِل	 وبعد	 فإنه،	 	، االجتماعيِّ والوضِع	 	 الّلغويِّ
يُن	 	الطويِل،	أصبح	الدِّ مستوى	اللغِة	العربيِة	التي	كانت	قد	نضجت	في	سياِقها	التاريخيِّ
الدينّية،	 والّشعائِر	 العبادِة	 لغَة	 العربّيُة	 الّلغُة	 وأصبحت	 الناس،	 بحياة	 مرتبطًا	 	 اإلسالميُّ
الّسليم،	 الّلفِظ	 على	 حفاظًا	 وتحريِكها	 وتنقيطِها،	 العربّية،	 الّلغِة	 بتقعيِد	 الباحثون	 و»بدأ	
	 دالٌّ الواقَع	 هذا	 أن	 شّك	 وال	 وتأويله.	 القرآن	 تفسير	 سيما	 وال	 المعاني،	 سالمِة	 وعلى	
	 ودالٌّ عمومًا،	 	 ينيِّ والدِّ 	 القرآنيِّ 	 للنصِّ القرآن	 أهِل	 َفْهِم	 كيفية	 منها،	 عّدٍة،	 خلفياٍت	 على	
السلطاِت	 تسّلمت	 التي	 والسياسّيِة	 االجتماعّيِة	 القوى	 نظِر	 الّتعبيِر	عن	وجهِة	 أيضًا	على	
التي	 المصالِح	 وأحيانًا	 والعقائِد،	 والّشرائِح	 التّياراِت	 الحال،	 هذه	 وفي	 البالد،	 وإدارَة	
تحمُلها	هذه	الّشرائُح،	في	نشوِئها	وصراِعها	االجتماعي«)2).	ومن	هذا	الترابِط	بين	الّلغِة	
معاني	 وترجمة	 	، عامٍّ بشكٍل	 الّترجمِة	 صعوباِت	 إحدى	 تبرُز	 االجتماعّية،	 والّدالالِت	
َيبرُز	 	 الثقافيِّ َر	ترجمِة	 Catford	»أن	تعذُّ ،	فقد	رأى	كاتفورد	 الكريِم	بشكٍل	خاصٍّ القرآن	
الّلغة	 في	 	 لنصٍّ الوظيفية،	 الناحية	 من	 والهاّمِة	 المتمّيزِة	 الوضعّياِت	 إحدى	 تكون	 عندما	

المصدِر،	غريبًة	تمامًا	عن	الثقافِة	التي	ُتعتبُر	اللغُة	الُمستهَدفُة	جزءًا	منها«)3).

		حسام	أحمد	هاشم،	التغييرات	الحركية	في	القراءات	القرآنية	وأثرها	في	تعّدد	المعنى،	مجلة	الخليج	العربي،	مج40،	 (1(
العدد	1-2،	السنة	2012،	ص3.

		دهام	عبد	القادر،	الدالالت	االجتماعية	للغة،	دار	نوافذ	للنشر،	2011،	صص63	-64. (2(
العربية	 مجلة	 جديدة،	 بمفاهيم	 الفرنسية	 الثقافة	 رفد	 في	 وأثرها	 اإلسالمي	 الفقه	 مصطلحات	 ترجمة	 سباط،	 		حسام	 (3(
أمينة	 عن:	 نقاًل	 	.2015 حزيران/يونيو	 	،22 العدد	 السادسة،	 السنة	 للترجمة،	 العربية	 المنظمة	 إصدار:	 والترجمة،	

أدردور،	إشكال	ترجمة	المصطلح	اإلسالمي،	الرباط:	معهد	الدراسات	واألبحاث	للتعريب،	الت،	ص97:
www.wata.cc/forums/uploaded/554_1166969556.doc											
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ثانيًا: الأ�سباُب الّذاتّيُة اأو الّداخلّيُة:
اختالِف	 عن	 ناتجٌة	 تاريخّيٌة	 تراكماٌت	 هناك	 	، الداخليِّ أو	 	 الذاتيِّ الصعيِد	 على	 	
رين	ومشاربِهم	المذهبّيِة	والسياسّية،	األمُر	الذي	أّدى	إلى	اختالٍف،	إن	لم	 مذاهِب	الُمفسِّ
َنُقْل	إلى	تغييٍر	في	معاني	اآلياِت	القرآنية.	فاالختالفاُت	التي	حَدَثت	بين	الّصحابِة	عقب	
للشهرستاني،	 والنِّحل«	 »الملل	 كتاب	 في	 جاء	 ما	 على	 هي،	 )ص(،	 األكرِم	 	 النبيِّ وفاِة	
مناهِج	 وإدامَة	 الّشرع،	 مراسِم	 إقامَة	 منها	 غرُضهم	 كان	 قيل،	 كما	 اجتهاديٌة،	 »اختالفاٌت	
إلى	 وانتهت	 متراكمٌة،	 آثاٌر	 الزمِن	 مروِر	 مع	 االختالفاِت	 لهذه	 كان	 أنه	 غير	 ين«)1).	 الدِّ
وفكرّيٍة	 دينّيٍة	 واتجاهاٍت	 نزعاٍت	 وإلى	 متصارعٍة،	 وسياسّيٍة	 اجتماعّيٍة	 قوًى	 ل	 تشكُّ
وُتخَلُق	 المعنى،	 »ينبجُس	 منه	 الذي	 االختالِف	 إطار	 في	 بعُضها	 نشأ	 ومتباينٍة،	 مختلفٍة	
البعُض	اآلخُر	في	االنغالِق	والتعّصب،	على	غرار	ما	نشهُدُه	في	 أفرَط	 فيما	 الّداللة«)2)،	
د«)3).	فهناك	من	 	واالنغالِق	والتشدُّ ِب	والغُلوِّ ُع	على	التعصُّ عصِرنا	من	ممارساٍت	»تشجِّ
الّتأويِل	الجاهل،	وهناك	بعُض	 َفْهمًا	خاطئًا،	فسقَط	في	مزالِق	 النبويَة	 نَة	 القرآَن	والسُّ َفِهَم	
	 ين	وِقَيِمِه،	على	أن	التاريَخ	اإلسالميَّ النّفعيين	والمصلحيين	الذين	تخّلوا	عن	ضوابِط	الدِّ

يِن	وتوسيِعه. لم	يْخُل	من	فقهاء	وُمفّسرين	مخلصين	ساهموا	في	إغناِء	الدِّ

االجتهادّيُة	 الفكرّيُة	 االختالفاُت	 تفاقمت	 	 والعباسيِّ 	 األمويِّ العصرين	 ففي	
المعارضِة	 حّدِة	 من	 للتخفيِف	 األّمِة	 في	 الجبريَة	 النزعاِت	 األمويون	 وشّجَع	 والّتأويلّيُة،	
ُع	في	رقعِة	الدولة،	مما	أّدى	إلى	احتكاِك	 ،	تّم	الّتوسُّ السياسيِة	ضّدهم.	وفي	العهِد	العباسيِّ
اليونانّيِة	 من	 الّترجمُة	 وازدهرت	 ثقافاتِها،	 على	 واالنفتاِح	 أخرى،	 بشعوٍب	 المسلمين	
	 الُمِحقُّ َمِن	 قبيل	 من	 وفكرّيٌة،	 فلسفّيٌة	 أسئلٌة	 وُطِرحت	 العربّية،	 إلى	 والهندّيِة	 والفارسّيِة	
ناتٌج	 أنه	 أم	 بحتميٍة	وقدريٍة،	 بينهم	محكوٌم	 يحدُث	 ما	 المتقاتلين،	وهل	 الُمْبطُِل	من	 وَمِن	
من	 هو	 المجتمُع	 وهل	 ونتائَجها؟	 مسؤولياتِها	 يتحّملون	 وهم	 الناِس	 اختياراِت	 عن	
في	 تعالى	 الله	 إلى	 ُمرجٌع	 الحساَب	 أن	 أم	 وصراٍع،	 انقساٍم	 من	 يحدُث	 ما	 على	 يحاِسُب	
	والوصّيِة	أم	بالّشورى،	أم	بالقّوِة	والّتوريث؟	 اآلخرة؟	وهل	تكوُن	الخالفُة	واإلمامُة	بالنصِّ
وتبعًا	لذلك	نشطت	المناظراُت	والجداالُت	الفكرّيُة	لتقديِم	إجاباٍت	عن	األسئلِة	الُمثارة،	

الحلبي	 مؤسسة	 القاهرة:	 الوكيل،	 محمد	 العزيز	 عبد	 تحق:	 ج1،	 والنحل،	 الملل	 الشهرستاني،	 الكريم	 عبد	 		محمد	 (1(
وشركاه	للنشر	والتوزيع،	1388هـ/1968م،	ص20.

		عبد	الحسين	شعبان،	فقه	التسامح	في	الفكر	العربي	اإلسالمي،	بيروت:	دار	النهار،	ط1،	2005	م،	ص60. (2(
		م.	ن،	ص136. (3(
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	فريٍق	رؤيًة	 ينّية،	وتبنّى	كلُّ واستتبَع	ذلك	إثارة	بعض	العناوين	والُمصادراِت	الفكرّيِة	والدِّ
ُمعّينًة	حول	المسائِل	المطروحة،	وبرزت	االختالفاُت	في	مسائِل	العقيدِة	وفهِم	النّصوِص	
	، النّصيِّ كالمنهِج	 بحثِها،	 في	 المناهُج	 وتعّددت	 العقيدة،	 في	 المذاهُب	 وتتالت	 ينّية،	 الدِّ
القرآن	 تنّوعت	مناهُج	تفسيِر	 .	وعليه،	 	الصوفيِّ العرفانيِّ ،	والمنهِج	 ،	والفلسفيِّ والكالميِّ
والفهِم	 بالرأِي	 والّتفسيِر	 حابة،	 والصَّ البيِت	 وأهِل	 )ص(	 	 النّبيِّ عن	 المأثوِر	 بين	 الكريم	
والّتفسيِر	 	، والبالغيِّ 	 والفقهيِّ 	(1( الفلسفيِّ والّتفسيِر	 	، الرمزيِّ 	 اإلشاريِّ والّتفسيِر	 	، العقليِّ
مع	 أنه	 حتى	 االجتهاد،	 حركُة	 وتنامت	 وتنّوعت،	 الفقهّيُة	 المذاهُب	 فتعّددت	 	، العلميِّ
الوقت	بانت	اختالفاٌت	داخل	المدرسِة	الواحدة،	والمذهِب	الواحد،	وخضَع	تفسيُر	آياِت	
تغييُر	 فتّم	 وغيِرها،	 والسياسّيِة	 المذهبّيِة	 للعوامِل	 األحيان،	 من	 كثيٍر	 في	 الكريم،	 القرآن	
رين	 الُمفسِّ معظَم	 أن	 حتى	 مذهبيٍة،	 أهواٍء	 أو	 آراٍء	 مع	 يتماشى	 بما	 اآليات	 معاني	 بعض	
فواتِح	 أو	 الُمَقّطعة،	 الحروِف	 من	 المراُد	 هو	 وما	 الُمغلقة،	 اآليات	 موضوِع	 في	 اختلفوا	
الكالم،	 َلْغِو	 على	 تشتمُل	 أنها	 البعُض	 رأى	 حيث	 و)كهيعص(،	 )ألم(	 مثل	 َور،	 السُّ
والبعُض	اآلخر	أنها	رموٌز	للمصاحِف	ألَحَقها	مروُر	الزمِن	بالقرآن.	وقد	فنَّد	الّزرقاني	هذه	
اآلراَء	ونقَضها)2)،	ُمستخِلصًا	أن	الفواتَح	هي	من	األسراِر	الباطنّيِة	التي	ال	ُتدَرُك	إال	بالفتِح	
،	وأن	لها	أسرارًا	عظيمًة	ومعانَي	كثيرًة،	وأن	»ثبوَت	هذه	الفواتِح	ال	يقدُح	في	كون	 الرّبانيِّ
القرآن	من	عند	الله،	سواء	أفادت	معنًى	ظاهرًا	أم	لم	ُتِفْد...«)3).	وقد	تطّرَق	مالك	بن	نبي	
أن	 رين	 الُمفسِّ معظُم	 حاوَل	 »لقد	 فقال:	 القرآنية«،	 »الظاهرة	 كتابه	 في	 الموضوع	 هذا	 إلى	
يِصلوا	في	موضوِع	اآلياِت	الُمغلقِة	إلى	تفاسير	مختلفٍة	ُمبهمٍة،	أقل	أو	أكثر	إسهامًا	للقيمِة	
أكثَر	 الكواكَب،	واألرقاَم،	والحروَف،	ولكن	 البدائيُة:	 الشعوُب	 بها	 	 التي	َتخصُّ الّسحريِة	
اللُه	 تواضٍع:	 	 بكلِّ كهذه،	 حاٍل	 في	 يقولون	 الذين	 أولئك	 هم	 واعتداالً،	 اًل	 تعقُّ رين	 الُمفسِّ
رين	على	اختالِف	مذاهبِهم	ومشاربِهم،	يعلمون	 أعلم«)4).	هذا،	على	الرغم	من	أن	الُمفسِّ

النشأة	 حيث	 من	 والوجود	 الكون	 لتفسير	 ُأعطيت	 التي	 بالمحاوالت	 األحيان	 غالب	 ارتبط	 الفلسفي	 بمعناه	 		التفسير	 (1(
الله	للعالم	من	عدٍم	 بالتفسيرات	الدينية	التي	تقول	بخلق	 والتكوين،	ولموقع	اإلنسان	فيه،	وذلك	منذ	اإلغريق	مرورًا	
الخصوص،	 السماوية	على	 الدينية،	 الكتب	 مع	 مترابطًا	 دينيًا	 معنًى	 تفسير	 لكلمة	 أن	 إلى	 باإلضافة	 معّينٍة،	 مادٍة	 أو	من	
ويعني	شرح	هذه	الكتب	وتبسيطها	أو	تأويلها	وفّك	رموزها	بحيث	تصبح	في	متناول	األفهام.	وبالتالي	استنباط	األحكام	
والتشريعات	من	الكتب	الدينية.	وفي	اإلسالم	ارتبطت	كلمة	تفسير	بسيٍل	من	الشروحات	التي	تناولت	القرآن	الكريم	
	مستمرًا	في	كل	العصور....أنظر:	 ومن	جوانب	شّتى،	لغويٍة،	وفقهيٍة،	وتشريعيٍة،	ولم	ينتِه	التفسير	مع	عصٍر	معّيٍن	بل	ظلَّ

الموسوعة	الفلسفية	العربية،	مج1،	بيروت:	معهد	اإلنماء	العربي،	ط1،	1986	م،	صص289-	292.

		أنظر:	محمد	عبد	العظيم	الزرقاني،	مناهل	العرفان	في	علوم	القرآن،	م.س،	ج2،	صص186	-194. (2(
		م.	ن،	ص194. (3(

		مالك	بن	نبي،	الظاهرة	القرآنية،	بيروت:	دار	الفكر	المعاصر،	ص333	وما	بعدها. (4(
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وِراِِ   وِت   ّير   وِمتِ ّ ر  َِ حلرل حةِّن وِّ لدل وِو  ل 

ُيفَهُم	 الّتناقُض	حين	 الواحدة،	وإنما	يحدُث	 القرآنيِة	 اآليِة	 أنه	ال	يوجُد	اختالٌف	في	معنى	
أو	 موضوعًة،	 الّرواياُت	 تكوُن	 عندما	 أو	 خاطئًا،	 َفْهَمًا	 الصحيحُة	 ُة	 النبويَّ نَُّة	 السُّ أو	 القرآُن	
النَّْحوّيِة	 المدارِس	 إلى	 انتساُبهم	 ويتبايُن	 لآليات،	 قراءتِهم	 في	 رون	 الُمفسِّ يختلُف	 عندما	
على	 والحركِة	 اإلشارِة	 تحديِد	 في	 رون	 والُمفسِّ الّلغويون	 واّتفَق	 حصَل	 فإذا	 المختلفة،	
الكلمة،	فإنهم	قد	يختلفون	في	إعرابِها،	ومن	ثم	في	َفْهِم	معناها،	ومن	أمثلة	ذلك	ما	حدَث	
تعالى	 قوله	 في	 »الطير«	 كلمَة	 اعتبر	 ُل	 فاألوَّ العالء.	 بن	 عمرو	 وأبو	 عمر	 بن	 عيسى	 	بين	
على	 بالعطِف	 منصوبٌة	 أنها	 أي	 النداء،	 على	 منصوبًة	 	(1(]ۖ رْيَ  َوالطَّ َمَعُه  ّوِِب 

َ
أ ِجَباُل  ]يَا 

موضِع	الُمنادى.	أما	الثاني	فقد	رفَض	تخريَج	عيسى	بن	عمر	وقال:	لو	كانت	منصوبًة	على	
النِّداِء	لكانت	رْفعًا،	ولكنها	منصوبٌة	على	إضماِر	فعٍل،	والّتقدير:	وسّخرنا	له	الطيَر...)2).	
يمكنُنا	 رين،	 والُمفسِّ الّلغويين	 بين	 وقعت	 التي	 االختالفاِت	 سْرِد	 في	 نسترسَل	 ال	 وحتى	
مخالفُتها	 	 تصحُّ ال	 حّجًة	 المشهورِة	 القرآنيِة	 القراءاِت	 كون	 من	 الرغم	 وعلى	 إنه،	 القوُل	
القراءَة	 يخالُف	 كان	 الّلغويين	 بعَض	 أن	 إال	 الكريم،	 الرسول	 عن	 متواترٌة	 أنها	 طالما	
المنهِج	 على	 اقتصَر	 أن	 بعد	 الكريم،	 القرآن	 آياِت	 على	 	 الّلغويَّ فكَره	 ليفرَض	 الُمتََّبعَة،	

بُه	على	بعض	المناهج	األخرى. 	في	تفسيِرِه	للقرآن	الكريم	فغلَّ الّلغويِّ

القرآُن	 »أصبح	 ومذاهبِهم	 والنْحويين	 رين	 الُمفسِّ مناهِج	 في	 ِب	 الّتشعُّ هذا	 ومع	
النَّهِج	 عن	 بعُضهم	 به	 ابتعَد	 بما	 والعقائد،	 والفنوِن	 االّتجاهاِت	 لمختلف	 رحبًا	 مجاالً	
القرآن	 معاني	 ترجمِة	 في	 النّجاُح	 بمكاٍن	 الصعوبِة	 للتفسير«)3)،	وأصبح	من	 	 الموضوعيِّ
مختلفٍة،	 غير	 معانَيُه	 وأن	 يتجّزأ،	 ال	 	 كلٌّ القرآَن	 أن	 عن	 ُتعبُِّر	 ترجمًة	 ومقاصِدِه	 الكريم	
شيٍء	 	 كلِّ تِبياَن	 فيه	 وأن	 الحقائق،	 عن	 بذاتِِه	 كاشٌف	 وأنه	 جٌة،	 متدرِّ سيَّالٌة	 طبيَعَته	 	وأن	

ٰى لِلُْمْسلِِمنَي[)4). ٍء َوُهًدى َورَْحًَة َوبُْشَ ِ َشْ
نْلَا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبَْيانًا ّلُِكّ ]َونَزَّ

ثالثًا: الأ�سباُب الخارجيُة:
في	 بعيٍد	 زمٍن	 منذ	 فعَلها	 تفعُل	 وإنما	هي	 ليست	طارئًة،	 فهي	 الخارجّيُة	 األسباُب	 أما	
تمزيِق	 بعد	 خصوصًا	 اإلسالمية،	 األّمِة	 شعوِب	 بين	 الفرقَة	 تكّرُس	 التي	 العوامِل	 افتعاِل	

		سورة	سبأ،	اآلية	10. (1(
		راجع:	عصام	نور	الدين،	تاريخ	النحو،	ج1،	بيروت:	دار	الفكر	اللبناني،	ط1،	صص154-153. (2(

		محمد	حسين	علي	الصغير،	المبادىء	العامة	لتفسير	القرآن	الكريم،	بيروت:	دار	المؤرخ	العربي،	1420	هـ/	2000	م،	 (3(
ص27.

		سورة	النحل،	اآلية	89. (4(
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إسالمّيٍة	 دولٍة	 آخِر	 على	 القضاِء	 عقب	 قٍة،	 متفرِّ وشعوٍب	 ُدَوٍل	 إلى	 	 اإلسالميِّ العاَلِم	
بِع	األّوِل	من	القرن	العشرين،	وما	استتبَع	ذلك	من	تكريٍس	لتقهُقِر	وتخلُِّف	 شمولّيٍة	في	الرُّ
الشعوب	اإلسالمية	في	مختلِف	المجاالِت	العلمّية،	واالقتصادّية،	والثقافّية،	والتعليمّية.	
والُمستشِرقين	 والصحافيين،	 والُكّتاب،	 الُمحلِّلين،	 من	 العديِد	 وأفكاِر	 آلراء	 ُمتتبٍِّع	 	 وأيُّ
	 اليقين	أن	الغرَب	عمَل	دائبًا	على	الحؤوِل	دون	عاَلٍم	إسالميٍّ الغربيين،	سوف	يعلُم	علَم	
ومصالِحِه	 االستعمارّية،	 الغرِب	 لطموحاِت	 تهديٍد	 من	 العاَلُم	 هذا	 ُلُه	 يشكِّ لما	 مّتحٍد،	
الغربيين،	وبشكٍل	 رين	 المفكِّ لدى	بعض	 الفعلّيَة	 المشكلَة	 »أن	 يعلُم	 االقتصادّية،	وسوف	
ِف	 	لدى	السياسة	الغربية	الّسائدة،	ليست	هي	»األصولّية	اإلسالمّية«	وأعمال	التطرُّ خاصٍّ
ذاته	كِديٍن	وتعاليم،	والبلدان	اإلسالمية	كشعوٍب	وُأمٍم	 بقدر	ما	هي	اإلسالم	 ب،	 والتعصُّ
وخططِها«)1)...	.	 ألهدافِها	 وتنفيذًا	 لمصالِحها	 خدمًة	 إخضاَعها	 الغربّيُة	 السياسُة	 تريُد	
االستشراقّية	 الّدراساِت	 من	 كثيرًا	 »ألن	 علينا	 الفكرّيِة	 الوصايِة	 بدوِر	 قام	 فاالستشراُق	
عقائِدنا	 في	 والّتشكيِك	 هوّيتِنا،	 معالِم	 طمِس	 إلى	 مباشٍر،	 غير	 أو	 مباشٍر	 بطريٍق	 تهدُف،	
الُمستشِرقون	 عكَف	 فقد	 اإلسالمّية«)2).	 العربية	 استقاللّيِة	شخصّيتِنا	 من	 والنَّيِل	 وتراثِنا،	
وإسالمّيٍة،	 عربّيٍة	 دراساٍت	 من	 ُينشُر	 ما	 على	 واطَّلعوا	 العربية،	 الّلغِة	 دراسِة	 على	
المخطوطاِت	 وجمعوا	 العربّية،	 وتعليِم	 	 الجامعيِّ بالّتدريِس	 تقوُم	 التي	 المعاهَد	 وأنشأوا	
راساِت	العربّيِة	اإلسالمّيِة	التي	أتى	بعُضها	 وفهرسوها	وحّققوها	ونشروها،	وأّلفوا	في	الدِّ
يغفل	 ولم	 اإلسالمي.	 يِن	 الدِّ في	 بالّطعِن	 زاخرًا	 اآلخُر	 البعُض	 أتى	 فيما	 علميٍة،	 قيمٍة	 ذا	
الُمستشرقون	عن	القياِم	بترجمِة	العديِد	من	الُكُتِب	العربّيِة	واإلسالمّية،	ولم	يْسَلم	القرآُن	
قام	 وقد	 عشر.	 الثاني	 القرن	 في	 مرٍة	 ِل	 ألوَّ ترجمُتُه	 »تّمت	 حيث	 التَّرجمة،	 من	 الكريُم	
إلى	 القرآن	 ترجماِت	 من	 العديِد	 بإعداِد	 اآلن،	 وحتى	 الوقت	 ذلك	 منذ	 الُمستشرقون،	
عن	 راتهم	 تصوُّ فيها	 وضعوا	 بمقّدماٍت	 لترجماتِهم	 مّهدوا	 وقد	 كاّفًة،	 األوروبيِة	 الّلغاِت	
معظِم	 في	 يّتفُق	 ال	 الذي	 َرهم	 تصوُّ األمر	 بادىء	 من	 القارىَء	 أعطوا	 وبذلك	 اإلسالم،	
الحقائِق	اصطدامًا	جوهرّيًا«)3).	 قد	يصطدُم	مع	هذه	 بل	 الحقائِق	اإلسالمّية،	 مع	 األحياِن	
الّلغاِت	 إلى	 الكريم	 القرآن	 َشاَبا	ترجماِت	 اللذين	 الّتضليَل	والّتحريَف	 الحقيقة،	فإن	 وفي	
والنْحوّية،	 الّداللّية،	 وأبعاِدها	 العربّية،	 بالّلغة	 اإللماِم	 في	 قصوٍر	 عن	 نَتَجا	 األجنبّية،	
والثقافّية،	واالجتماعّية،	أضف	إلى	ذلك	ما	حَملْتُه	ترجماٌت	كثيرٌة	من	اختالِط	األهداِف	

		عبد	الحسين	شعبان،	فقه	التسامح	في	الفكر	العربي	اإلسالمي،	م.	س،	ص35. (1(
		محمود	حمدي	زقزوق،	اإلستشراق	والخلفية	الفكرية	للصراع	الحضاري،	القاهرة:	دار	المعارف،	الت،	ص136. (2(

		م.	ن،	ص66. (3(
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َد	 والتجرُّ الموضوعيَة	 أن	 على	 ينّية)1).	 والدِّ واالقتصادّية،	 السياسّية،	 األهداِف	 مع	 العلمّية	
بالحيدة	 فيها	 والتزَم	 الُمستشِرقين،	 من	 فريٌق	 بها	 قام	 محاوالٍت	 تجاوِز	 عدِم	 إلى	 يدفعاننا	
النّزاهِة	 عن	 بهم	 انحرفت	 التي	 نزواتهم	 زمالِئِه	 من	 كثيٍر	 على	 »وأنكَر	 والموضوعية،	
الُمستشرُق	 هو	 وها	 آخر«)2).	 جانٍب	 في	 وتحامَل	 جانٍب	 في	 َأنصَف	 من	 وهناك	 العلمّية،	
والمجالُس	 الحكوماُت	 تمارُسها	 التي	 والوصايِة	 الّضغوِط	 إلى	 يشيُر	 هارمان	 أولبريش	
فِها،	 بتصرُّ الالزمِة	 اإلمكاناِت	 وضع	 عبر	 االستشراقّية،	 البعثاِت	 على	 الغرِب	 في	 النيابّيُة	
مون	األمواَل	لدعِم	 	من	ِقَبِل	أولئك	الذين	ُيقدِّ فيقول	»...	وطبعًا	هناك	أيضًا	الّضغُط	الُمِلحُّ
منطقة	 باعتباِرِه	 به،	 والتشبُِّث	 	، اإلسالميِّ 	 العربيِّ العالِم	 احتواِء	 إلى	 تؤّدي	 التي	 النتائج	
	 اضطراٍب،	حيث	تكمُن	اهتماماُت	الغرِب	ومصالُحه«)3).	كذلك	فإن	الكاتَب	اإلنجليزيَّ
برنارد	شو،	وفي	مجلِة	The Muslim Review (Lucknow)	الصادرِة	في	الهند،	عدد	آذار	
أسوَد	 بطابٍع	 اإلسالِم	 ديَن	 الوسطى	 القروِن	 في	 الكنيسة	 رجاُل	 َطبَع	 لقد	 	« يقول	 	،1933
حالٍك،	إما	جهاًل	وإما	تعّصبًا،	إنهم	كانوا	في	الحقيقة	َمُسوقين	بعامِل	بغض	محّمٍد	وِدينِه،	
فعندهم	أن	محّمدًا	كان	عدّوًا	للمسيح.	ولقد	درسُت	سيرَة	محّمٍد	الرجِل	العجيِب،	وفي	

رأيي	أنه	بعيٌد	جّدًا	من	أن	يكوَن	عدّوًا	للمسيح.	إنما	ينبغي	أن	ُيدعى	منقذ	البشرّية...«)4).

الغرُب	 به	 قام	 ما	 على	 وتأّخٍر	 وفرقٍة	 تشّتٍت	 من	 نعانيه	 ما	 إسقاَط	 نريُد	 ال	 هنا	 ونحن	
والُمستشِرقون،	إذ	إن	المسؤوليَة	الرئيسَة	في	ذلك	تقُع	علينا	ال	عليهم،	فهم	»يعملون	ونحن	
به.	 يقومون	 الذي	 العمِل	 طبيعِة	 النّظِر	عن	 بصرِف	 وبينهم،	 بيننا	 الفارُق	 هو	 نعمل.	وهذا	 ال	

وقد	آن	األواُن	لنعمَل	نحن	أيضًا...	لنعمَل	حتى	الموت	ألن	المسألَة	مسألُة	مصير«)5).

التَّو�سياُت والخاتمُة:
إزاء	 كنّا	 ولّما	 ممكٍن،	 غيَر	 أمرًا	 حرفّيًة	 ترجمًة	 الكريِم	 القرآِن	 ترجمُة	 كانت	 لّما	 	
معاٍن	 من	 القرآُن	 عليه	 اشتمَل	 ما	 تقديِم	 كيفّيُة	 أال	وهي	 األهمّية،	 غاية	 في	 مسألٍة	 معالجِة	
وهذا	 المسلمين،	 وغير	 المسلمين	 من	 بالعربية،	 الناطقة	 غير	 للشعوب	 وأحكاٍم	 وِحَكٍم	

	حول	اإلستشراق	راجع:	م.	ن.	أيضًا:	هشام	جعيط،	أوروبا	واإلسالم،	تر:	طالل	عتريسي،	بيروت:	دار	الحقيقة،	1980.	 (1(
		محمود	حمدي	زقزوق،	االستشراق	والخلفية	الفكرية	للصراع	الحضاري،	م.	س،	ص76. (2(

		قدري	حافظ	طوقان،	مقام	العقل	عند	العرب،	بيروت:	دار	القدس	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	ال	ت،	ص58.	نقاًل	عن:	 (3(
اولبريش	هارمان،	االستشراق	األلماني،	مقال	في:	مجلة	الباحث،	عدد	كانون	الثاني/شباط	1983،	ص144.	

		محمد	عبد	العظيم	الزرقاني،	مناهل	العرفان	في	علوم	القرآن،	م.	س،	ج2،	ص111. (4(
		م.	ن،	ص130. (5(
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في	 وللنّجاِح	 الغاية،	 هذه	 ولتحقيِق	 وعالمّيُته،	 اإلسالم	 رسالُة	 تتطّلُبُه	 	 ضروريٌّ األمُر	
لمعاني	 موضوعيٍة	 لترجمٍة	 محاولٍة	 أيَة	 أن	 نرى	 فإننا	 والدقيقة،	 الحّساسِة	 المهّمِة	 هذه	
القرآن	الكريم	ال	بّد	وأن	تعقَب	سلسلًة	من	الخطواِت	الُمِلّحة،	بحيث	تأتي	هذه	الترجمُة	
بين	 الّتالقي	 ساحِة	 عن	 وتصدُر	 الّضال،	 والّتحريِف	 الجاهل،	 الّتأويِل	 مزالِق	 عن	 بعيدًة	
كتابِه،	 من	 وجّل	 عّز	 الله	 مراِد	 لبياِن	 الخالصِة،	 القرآنيِة	 بالّرؤيِة	 المتّوجِة	 المسلمين	
المساحُة	 وهي	 اإلسالمية،	 المذاهب	 بين	 المشتركُة	 فالمساحُة	 مقاصِده.	 عن	 والكشِف	
المتأّصلَة	في	اإلسالم	من	عقائد	وعبادات.	فالمسلُم	 األوسُع،	تشمُل	األسَس	والمبادَئ	
حاح	عن	عبادة	 هو	من	شهد	أن	ال	إلَه	إال	الله	وأن	محّمدًا	رسوُل	الله،	»فقد	ورَد	في	الصِّ
ابن	الصامت	عن	رسوِل	الله	صلى	الله	عليه	وسّلم	)من	شِهَد	أن	ال	إلَه	إال	الله	وحده	ال	
شريَك	له	وأن	محّمدًا	عبُده	ورسوُله،	وأن	عيسى	عبُدُه	ورسوُلُه	وكلمُتُه	ألقاها	إلى	مريم	
	على	ما	كان	من	العمل(«)1).	وَذَكَر	 ،	أدخله	الله	الجنّةَّ ،	والناَر	حقٌّ وروٌح	منه،	والجنَّة	حقٌّ
»اإلسالُم	 قوُله:	 الصادق	 اإلمام	جعفر	 ُرِوَي	سماعًة	عن	 أّنه	 الكافي،	 في	 الكليني	 الشيُخ	
ماء،	وعليه	جَرت	المناكُح	 شهادُة	أن	ال	اله	إال	الله،	والتصديُق	برسوِل	الله،	به	ُحِقنَت	الدِّ

والمواريُث،	وعلى	ظاهِرِه	جماعُة	الناس«)2).

ويمكننا	إدراُج	هذه	الخطوات	وفق	ما	يأتي:

ترجمات	 خصوصًا	 والمشبوهة،	 الُمفَتعلِة	 للّترجماِت	 الّتصّدي	 من	 لنا	 بّد	 ال	 	-
مراجعٍة	 من	 رئيٍس	 كجزٍء	 وتقويِمها	 الترجماِت	 هذه	 بدراسِة	 وذلك	 الكريم،	 القرآن	
التي	 الّشبهاِت	 دفِع	 »في	 نساهُم	 بذلك	 علَّنا	 لالستشراق،	 	 الفكريِّ النّتاِج	 لكل	 شاملٍة	
بالقرآِن	وتفسيِرِه	كذبًا	وافتراًء،	ثم	ضلَّلوا	بها	المسلمين	 قها	أعداُء	اإلسالِم	وألصقوها	 لفَّ
مؤّلفاٍت	 أو	 للقرآن،	 مزعومٍة	 ترجماٍت	 شكِل	 في	 	، العربيَّ اللساَن	 يحذُقون	 ال	 الذين	
للجمهور،	 ومحاضراٍت	 دروٍس	 أو	 للقّراء،	 معارف	 دوائر	 أو	 للطالب،	 وتاريخّيٍة	 علمّيٍة	
مّما	 واإلسالمية	 العربيِة	 أّمتِنا	 تخليِص	 وفي	 والخاّصة«)3)،	 للعاّمة	 ومجالٍت	 ُصُحٍف	 أو	
الطائفّيُة	 النزاعاُت	 تتحّرُك	 حيث	 البغيضين،	 والّتنازِع	 الفرقِة	 حاالِت	 من	 اليوم	 تعيُشُه	

َوِل	العربية	واإلسالمية.	 والمذهبّيُة	والِعرِقّيُة	في	معظم	الدُّ

ذريع	 بن	 سليمان	 وتخريج	 تحقيق	 الزوائد،	 ومجمع	 األصول	 جامع	 من	 الفوائد	 جمع	 المغربي،	 سليمان	 بن	 		محمد	 (1(	
أبو	علي،	أربعة	أجزاء،	ج1،	الكويت:	مكتبة	ابن	كثير-	بيروت:	دار	ابن	حزم،	1418	هـ/	1998	م،	ص1.

		الشيخ	الكليني،	الكافي،	ج2،	تحقيق	علي	أكبر	الغفاري،	طهران:	دار	الكتب	اإلسالمية،	1363	هـ،	ص25. (2(
		محمد	عبد	العظيم	الزرقاني،	مناهل	العرفان	في	علوم	القرآن،	م.	س،	ج2،	صص110	-111. (3(
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ومن	 العجيِب	 من	 ُتخلُِّصنا	 الكريم	 للقرآن	 وظيفّيٍة	 قراءٍة	 إلى	 نحتاُج	 اليوم	 إننا	 	-
بََشٌ  نَا 

َ
أ َما  إِنَّ ]قُْل  بشٌر:	 أنه	 هو	 )ص(	 محّمٍد	 	 النبيِّ بعثُة	 به	 تتمّيُز	 ما	 ألن	 الغريب،	

	 َما إَِلُٰهُكْم إَِلٌٰه َواِحٌد ۖ [)1).	والدعوُة	اإلسالميُة	التي	بّشَر	بها	النبيُّ نَّ
َ
ّمِثْلُُكْم يُوَحٰ إَِلَّ أ

،	فهي	جاءت	كي	ترفَع	من	شأِن	اإلنسان،	ولكي	 	حاٍل	عن	الُممكِن	البشريِّ ال	تخرُج	بأيِّ
َله	األمانَة	البشريَة	بمرتكزاٍت	جوهريٍة،	هي	العلُم	والعقُل	والّسلوُك	الّصالح.	ولذلك	 ُتحمِّ
ناضجٍة	 لعالقٍة	 ُس	 تؤسِّ قد	 	 	موضوعيٍّ منهٍج	عقليٍّ للّتراِث	معتمدًة	على	 يًة	 ُمتأنِّ قراءًة	 فإن	
بين	اإلنساِن	المسلِم	والعصِر	الذي	يعيش،	فالحاجُة	إلى	المعنى	وإلى	المنهِج	معًا	دليٌل	
على	نضِج	التصّور،	فاإلسالُم	»ال	يقَبُل	من	المسلِم	أن	ُيلغَي	عقَلُه	لَيجرَي	على	سنَِّة	آباِئِه	
يِن	في	غير	ما	ُيرضي	 ُرُه	باسِم	الدِّ وأجداِده،	وال	يقبُل	منه	أن	ُيلِغَي	عقَلُه	خنوعًا	لمن	ُيسخِّ
ين،	وال	يقَبُل	منه	أن	ُيلِغَي	عقَلُه	رهبًة	من	بطِش	األقوياِء	وطغياِن	األشّداء«)2). العقَل	والدِّ

اكتسبت	 البدايِة	 في	 لكن،	 االختالف،	 على	 بفروِعها	 رعيُة	 الشَّ العلوُم	 قامت	 لقد	 	-
الرأي،	 في	 واالنفراِد	 ِب	 التعصُّ ذهاِن	 من	 وحصانًة	 قدرًة	 االختالِف	 هذا	 ظّل	 في	 اآلداُب	
على	 يبعُث	 كان	 الذي	 والفتِح	 الدعوة،	 على	 والحرِص	 الّتسامح،	 أخالقيِة	 على	 وانَبنَْت	
كنتيجٍة	موضوعيٍة	 المعرفُة	 فُأثِرَيت	 االنقسامات،	 نشِرها	رغم	 الِقَيِم	اإلسالميِة	وعلى	 	 بثِّ
ماحِة	 السَّ من	 بثوٍب	 ُمتَِّشحًا	 بذاتِه،	 قائمًا	 الّترجمِة	 في	 اتجاهًا	 أنَتَجت	 التي	 للُمثاقفِة	
ِد	 ،	على	الرغم	من	بدايِة	االنتقاِل	من	االختالِف	إلى	الخالف،	ومن	التعدُّ والّتراحِم	والتوادِّ
تفعُل	 زالت	 ما	 معّقدٍة	 تاريخيٍة	 ظروٍف	 بفعِل	 تأّتى	 الذي	 بالموقِف	 االنفراِد	 إلى	 بالرأِي	
وقّيدوا	 الخاّصة،	 زاويتِهم	 من	 باألموِر	 رون	 يفكِّ الكثيرون	 راَح	 حيث	 حاضِرنا،	 في	 فعَلها	
سبحانه	 يقول	 هؤالء	 مثل	 وفي	 األعمى،	 الّتقليَد	 عوا	 وشجَّ واألهواء،	 باألنانيِة	 عقوَلهم	
ْهَواَءُهم[)3).	

َ
أ َبُعوا  َواتَّ َعَملِهِ  ُسوُء  َلُ  ُزّيَِن  َكَمن  ّبِهِ  رَّ ّمِن  بَّيَِنٍة   ٰ َعَ َكَن  َفَمن 

َ
وتعالى	]أ

اختالفاتِنا	 وتنقيِة	 حواراتِنا،	 إدارِة	 في	 والّتراحِم	 الّتسامِح	 روِح	 إلى	 اليوَم	 أحوجنا	 فما	
والمخّلفاِت	 الّرواسب،	 وتجاوِز	 هاتِه،	 وتشوُّ التاريِخ	 تراكماِت	 عبِء	 من	 وخالفاتِنا	
ِقَيِم	الّتسامح،	وقبوِل	اآلخر،	 التاريخية،	والحواجِز	النفسّية،	والتوّتراِت	الّطائفّية،	وإضفاِء	
يِن	التي	 واالعتراِف	به،	وهي	ِقَيٌم	إسالميٌة	أصيلٌة،	على	الحواِر	الذي	ينبني	على	قواعِد	الدِّ
على	 المبنيَة	 واالجتهاداِت	 الفرعّيَة،	 القضايا	 ويتناوُل	 الناُس،	 عليها	 يختلَف	 أن	 يمكُن	 ال	

		سورة	الكهف،	اآلية	105. (1(
		عباس	محمود	العقاد،	التفكير	فريضة	إسالمية،	مصر:	دار	الهالل،	الت،	ص18. (2(

		سورة	محمد،	اآلية	14. (3(
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ال قشن حم ن عَ.د 

التاريخيُة	بين	المسلمين	ليست	حيوّيًة	معاصرًة،	أو	ذات	مضموٍن	 أدّلٍة	ظنِّيٍة،	فالخالفاُت	
بين	 ونميَِّز	 الخالف،	 في	مسائل	 الحروِف	 النّقاَط	على	 نضَع	 »أن	 راهٍن،	وعلينا	 	 اجتماعيٍّ
والموضوعيِة	 والفرعّية،	 واألصولّيِة	 والمعاصرة،	 والبائدِة	 والقشرية،	 الجوهريِة	 العناصِر	
والخارجية،	والحقيقيِة	والُمفتعلِة	والُمضّخمة«)1).	لذا	فإن	الطريَق	إلى	الوحدِة	اإلسالمية	
كُة	بما	صّرَح	به	القرآُن	الكريم،	حيث	 سْهٌل	إذا	َخلَصت	النِّّياُت	واستنفَرت	الِهَمُم	المتمسِّ

نَا َربُُّكْم فَاْعُبُدوِن[)2).
َ
ًة َواِحَدةً َوأ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
أ يقوُل	اللُه	سبحانه	وتعالى:	]إِنَّ َهِٰذهِ 

للقرآِن	 ُمْطلقٌة	 تظّلُلُه	هيمنٌة	 إغناِء	مساحِة	االختالفاِت	بحواٍر	 إلى	 اليوم	 وما	أحوجنا	
الكريَم	 القرآَن	 أن	 يؤّكُد	 بما	 والمذاهب،	 واالتجاهات،	 األطياف،	 مختلِف	 على	 الكريم	

تِِه	ما	دام	الوجوُد	والكون. ِدِه	واستمراريَّ يتجاوُز	قيَمَتُه	التاريخيَة	بتجدُّ

بالوحدة	 ُيْقِدَم	من	هم	معنيُّون	 ين	ناضجًا،	وأن	 الدِّ ُل	في	 التأمُّ المطلوُب	أن	يكوَن	 	-
إصالِح	 وعلى	 الحقيقية،	 اإلنسانيِة	 بصورتِِه	 لآلخرين	 اإلسالِم	 تقديِم	 على	 اإلسالمية	
اإلسالمي،	 العالِم	 في	 	 ويستِجدُّ 	 استجدَّ ما	 مع	 تماشيًا	 القرآِن	 تفسيِر	 في	 القديِم	 المنهِج	
مستمّرٌة	 القرآنيُة	 فالّدالالُت	 	، القرآنيِّ اإلعجاِز	 مشكلِة	 في	 المسلمين	 نظرِة	 ِر	 وتطوُّ
أخذ	 الذي	 اإلنساُن	 كان	 ولّما	 واإلنسان.	 والمكاِن	 الزماِن	 حدوَد	 وتتخطَّى	 دٌة،	 ومتجدِّ
ُمعّينٍة،	 وثقافٍة	 ُمعّينٍة،	 بيئٍة	 ابُن	 هو	 دالالتِها،	 وبياِن	 القرآِن	 آياِت	 تفسيِر	 مسألَة	 عاتِقِه	 على	
سياِقها	 في	 القرآنيِة	 اآلياِت	 معاني	 استشراِف	 على	 القدرَة	 يملُك	 وال	 ُمعّيٍن،	 وزماٍن	
وخلفّياتِِه	 وزمانِه،	 بثقافتِِه،	 منفعاًل	 معانَيها	 يستشرُف	 هو	 وإنما	 	، والمستمرِّ ِد	 المتجدِّ
الّتمذهب،	 	 حدِّ إلى	 التفاسيُر	 ُد	 تتعدَّ وبالتالي	 المذهبية،	 وحتى	 واالجتماعية،	 الثقافيِة	
لذا	 واألفراد.	 والثقافاِت	 للمذاهِب	 المتخّطيِة	 القرآنيِة	 الّدالالِت	 بياِن	 عن	 عاجزًة	 وتبقى	
يِن	 الدِّ هذا	 هوّيِة	 أو	 حياِة	 تمديِد	 في	 المساهمَة	 يستطيُع	 من	 	 لكلِّ المجاُل	 ُيتاَح	 أن	 يجُب	
	 المقّدِس	على	أرِض	الثقافِة	اإلسالمية،	مع	الحفاِظ	على	روِح	الوحدة،	واالقتداِء	بالنبيِّ
الذاِت	 عاَلِم	 مع	 النّطاِق	 واسِع	 حواٍر	 في	 الخوِض	 عبر	 تجربتِِه	 وبْسِط	 )ص(،	 األكرم	
بأسئلِة	 الحلوِل	 واكتشاِف	 واالبتكار،	 الفعِل	 إلى	 الّتقليِد	 قيوِد	 من	 واالنتقاِل	 والواقع،	
ينية،	 الدِّ والتجربِة	 والمعرفة،	 الفكِر،	 مضماِر	 في	 دًا	 متجدِّ الوحُي	 يبقى	 وبذلك	 الواقع،	
والمشاركِة	 إليه،	 ِه	 الُموجَّ 	 الدينيِّ الخطاِب	 مع	 الّتفاعِل	 على	 المعاِصُر	 اإلنساُن	 فُيْقِدم	

	،htt://www.mesopot.com/old/adad12/6.htm	:والسياسة	التاريخ	خالف	الدين	والشيعة..وحدة	السنة	الكاتب،	أحمد		 (1(
ص3.

		سورة	األنبياء،	اآلية	92. (2(
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وِراِِ   وِت   ّير   وِمتِ ّ ر  َِ حلرل حةِّن وِّ لدل وِو  ل 

ُقُدمًا	في	مسيرِة	 يِر	 الّتقليِد	األعمى،	والسَّ ٍل	وتفاعٍل	وتوالد.	ولمواجهِة	 فيه	بمرونٍة	وتحوُّ
التي	 المختلفُة	 البدُع	 َدْتُه	 وجمَّ 	، ُسدَّ قد	 كان	 الذي	 االجتهاِد	 باِب	 فتِح	 من	 بّد	 ال	 د،	 التجدُّ
هُة	 المشوِّ وُر	 الصُّ منِعِه	 على	 وتضافرت	 واإلنسانية،	 اإللهيِة	 األفعاِل	 حقِل	 إلى	 نفذت	
استنباِط	 من	 بّد	 وال	 ين.	 للدِّ 	 الحقيقيِّ للمقصِد	 معاكسٍة	 نتائج	 إلى	 أّدت	 والتي	 للعقيدة،	
الّصادِق	 لالجتهاِد	 اإلسالِم	 َفْهِم	 مع	 يتماشى	 بما	 مصادِرها،	 من	 الموضوعيِة	 األحكاِم	
وإيماَنهم.	 المسلمين	 اعتقاداِت	 ُيخلِخَل	 أن	 دون	 وزماٍن،	 عصٍر	 	 كلِّ مع	 يتالءُم	 الذي	
في	 الذين	ظهروا	 نَّة،	ومن	 والسُّ الّشيعِة	 الفقهاِء	من	علماء	 بعُض	 »أثبت	 اإلطار	 وفي	هذا	
	من	اتَّصَف	 العصور	األخيرة،	أمثال	األفغاني	ومحمد	عبده،	أن	االجتهاَد	واجٌب	على	كلِّ
والقياس،	 واإلجماع	 نَِّة	 والسُّ الكتاِب	 من	 واضحٍة	 بأدّلٍة	شرعيٍة	 وأتوا	 المجتهد،	 بصفاِت	
الّشريعِة	 لنصوِص	 مخالٌف	 االجتهاِد	 باِب	 	 سدَّ أن	 من	 إليه	 ذهبوا	 ما	 ُد	 وتؤيِّ رأَيهم	 تدعُم	
سنَِّة	 عن	 وابتعاٌد	 والّشريعة،	 للفكِر	 تجميٌد	 االجتهاِد	 باِب	 	 سدِّ ففي	 وروِحها.	 ومفاهيِمها	

النّشوِء	واالرتقاء،	وتشجيٌع	للّتقليِد	األعمى«)1).

خطوٌة	 وهذه	 وتمحيُصُه،	 وغربلُتُه	 التراِث	 إلى	 العودُة	 المطلوبة،	 الخطوات	 ومن	 	-
ُمعّيٍن،	وإنما	 لواِء	مذهٍب	 أو	منضوون	تحت	 فئٌة	 أو	 فرٌد	 بها	 ينهَض	 أن	 حّساسٌة	ال	يمكُن	
واالعتداِل	 بالموضوعيِة	 لها	 ُيشهُد	 كفاءاٍت	 تضّم	 ُمختّصٌة،	 ولغوّيٌة	 وِدينيٌَّة	 علمّيٌة	 جهاٌت	
في	 موجوٌد	 الكفاءات	 هذه	 ومثُل	 	، ساتيٍّ مؤسَّ إطاٍر	 في	 عمَلها	 تباشُر	 الحقيقة،	 ونشداِن	

المذاهب	اإلسالمية	المختلفة.

القرآن	 آياِت	 لتفسيِر	 موضوعيٍة	 علميٍة	 منهجيٍة	 ومقاييس	 ضوابط	 إيجاُد	 أيضًا،	 	-
صادقٍة	 جهوٍد	 من	 األوائُل	 رون	 الُمفسِّ بذَلُه	 ما	 إلى	 باالرتكاِز	 دالالتِها	 وبياِن	 الكريم،	
وضوابط	 شروط	 على	 الكريم	 القرآن	 معاني	 ترجمِة	 عمليَة	 ُيسّهُل	 مّما	 ومخلصٍة،	

ومقاييس	الّتفسيِر	الصحيح.

يحتاُج	 غماَره،	 خضنا	 الذي	 البحِث	 هذا	 موضوَع	 بأن	 االعتراِف	 من	 بّد	 ال	 وأخيرًا	 	
هذه	 محاولتِنا	 في	 ُكنّا	 إن	 وإننا	 ه.	 حقَّ َنِفَيه	 حتى	 أطول	 ووقٍت	 يٍة،	 ُمتأنِّ ومثابرٍة	 صبٍر	 إلى	
إبراِز	 َق	غيُرنا	في	 ُيوفَّ أو	 َق	 ُنوفَّ أن	 نأمُل	 فإننا	 الّضوِء	على	بعض	جوانبِه،	 ُوفِّقنا	في	تسليِط	
تنهُل	من	روِح	اإلسالِم	 بحثّيٍة	رصينٍة	وأصيلٍة،	 فاَتنا	من	جوانب،	وذلك	في	مقارباٍت	 ما	

ِد	والفعِل	واالرتقاء. وجوهِره،	وتساهُم	في	مسيرِة	الّتجدُّ

			قدري	حافظ	طوقان،	مقام	العقل	عند	العرب،	م.	س،	ص65. (1(
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ُة في اإلسالم الماليَُّة العامَّ

د. عباس نصراهلل
 اأ�ستاذ القانون الإداري والمالية العامة
الجامعة الإ�سالمية في لبنان

الله	محمد	)ص(	 عامًا	على	هجرة	رسول	 وثالثون	 وأربعمايٌة	وسبعٌة	 ألٌف	 لقد	مضى	
	دولٍة	على	وجه	األرض،	ومنذ	 من	مكة	إلى	المدينة،	حين	نشأت	الدولة	اإلسالمية.	وككلِّ
النفقات	 لتغطية	 لها	 وارداٍت	 بتأمين	 لتدبير	شؤونها،	 	 ماليٍّ نظاٍم	 إلى	 احتاجت	 التاريخ،	 فجر	
لبيت	مال	 الواردات	 أّوَل	مصدٍر	من	مصادر	 الزكاة	 فريضة	 لقيامها.	من	هنا	كانت	 المطلوبة	
والجزية،	 الَخراج،	 كان	 حيث	 المصادر،	 تعّددت	 الفتوحات	 تتالت	 أن	 بعد	 ثم	 المسلمين،	

والغنائم،	والفيء،	والعشور	ومصادُر	ثانويٌة	أخرى.	

د	مصادر	تمويل	الخزينة	العاّمة	اإلسالمية،	وبسبب	اختالف	أوجه	 من	هنا،	وبسبب	تعدُّ
اإلنفاق،	تّم	تقسيم	هذه	الخزينة	إلى	أربعة	أقسام)1):

ع	حسب	الحاجة	إليها. عاة،	وُتوزَّ 1-	بيت	مال	الزكاة،	وُتجبى	بواسطة	السُّ

2-	بيت	مال	الجزية	أو	الَخراج:	والجزية	ماٌل	ُيؤخذ	من	غير	المسلمين	الذين	يقيمون	
ضريبٌة	 والَخراج	 الزكاة.	 في	 المسلمين	 من	 ُيؤخذ	 ما	 مقابل	 اإلسالمية،	 الدولة	 أرض	 على	

سنويٌة	ُتفرض	على	األرض	حسب	إنتاجها.

3-	بيت	مال	الغنائم	والّركاز،	وُتصرف	في	مصارفها	المشروعة.

		عباس	نصرلله،	المالية	العامة،	بيروت:	منشورات	زين	الحقوقية،	2015،	ص	62.	»يذكر	في	هذا	السياق	أن	الموازنة	 (1(
يكون	 الدولة	ووارداتها	في	سنٍد	واحٍد	بحيث	 نفقات	 تثبت	 بأن	 الوحدة	 مبدأ	 أقسامًا،	ويقضي	 تعد	 اليوم	موحدٌة	ولم	
	 للدولة	الواحدة	موازنٌة	واحدٌة	أيًا	كانت	منابع	الواردات،	وأيًا	كانت	وجوه	اإلنفاق.	وللوحدة	معنيان:	األول	توحيد	كلٍّ
من	كتلتي	النفقات	والواردات	في	الحقل	المخّصص	له،	والثاني	توحيد	الكتلتين	في	كتاٍب	واحد.	والغاية	في	التوحيد:	
العامة،	 تّم	الخروج	عليه	في	الوقت	الحاضر،	وظهرت	الى	جانب	الموازنة	 المبدأ	قد	 التنظيم	والوضوح.	إال	أن	هذا	

الموازانات	الملحقة	والموازانات	االستثنائية«.
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وِلِِّير  وِةِّحر  َن ونِ.ا

4-	بيت	مال	الّضوائع:	وهي	األموال	التي	ال	ُيعرُف	لها	مالٌك،	ومنها	األموال	التي	ال	وارث	لها.

الً	واردات	الخزينة	العامة	اإلسالمية	 بغية	درس	المالية	العامة	في	اإلسالم،	سنبحث	أوَّ
أوجَه	 ُنبّين	 ثم	 الزكاة،	 من	 اإلسالمية	 الدولة	 واردات	 إلى	 ننتقل	 ثم	 وبعده،	 النبي	 عصر	 في	
القوانين	 في	 الضريبة	 وبين	 اإلسالم	 في	 الزكاة	 فريضة	 بين	 مقارنًة	 ُنجري	 وأخيرًا	 اإلنفاق،	
	منهما. 	لفرِض	كلٍّ 	والقانونيِّ المالية	الوضعية	الحديثة،	وكذلك	نبحث	في	األساِس	النظريِّ

لمحٌة تاريخية:

أ- وارداُت الدولِة في العصِر النََّبِوي:

اآليات	 في	 سواء	 المالي،	 النظام	 عليه	 ُبنَي	 الذي	 األساَس	 الرسول	 عصر	 فترُة	 ُتعتبُر	
القرآنية	الكريمة	أو	سيرة	الرسول	)ص(،	وقد	واجه	الخلفاء	الراشدون	حاالٍت	جديدًة	بعد	
	للدولة	اإلسالمية. 	خليفٍة	رأيه	في	النظاِم	الماليِّ اّتساع	رقعة	الدولة	اإلسالمية،	وكان	لكلِّ

الميالدي.	فقضت	 السابع	 القرن	 النصف	األّول	من	 الفتوح	اإلسالمية	في	 بدأت	حركُة	
من	 كبيرٍة	 أجزاٍء	 على	 سيطرت	 كما	 الفساُد،	 نخَر	جسَمها	 التي	 الفارسية	 األمبراطورية	 على	
أمبراطورية	الروم.	لقد	بدأت	الدولة	اإلسالمية	مع	هجرة	الرسول	)ص(	في	العام	622	م،	

وكان	فتُح	المدينة	أّول	فتٍح	إسالمي)1).

ترك	المهاجرون	أمالكهم	ومعظم	أموالهم	في	مّكة،	ولكن	ُحْسَن	استقبال	األنصار	لهم	
الزراعة	 في	 معظُمهم	 واشتغل	 جديدٌة،	 حياٌة	 بدأت	 حيث	 معاناتهم،	 من	 خّفف	 المدينة	 في	
واالعتماد	 أعمالهم،	 ترك	 إلى	 اضطّرتهم	 القتال	 في	 الجهاد	 دعوة	 أن	 إال	 رزقهم.	 لتحصيل	

على	الغنائم	التي	يحصلون	عليها	من	الحرب.

على	 ثم	 الزكاة،	 على	 اإلسالمية	 الدولة	 تأسيس	 بداية	 في	 النبي	)ص(	 اعتمد	 هنا،	 من	
مّكة	 بين	 نخلة،	 له	 يقال	 مكاٍن	 في	 كانت	 لقريش	 إبٍل	 بعض	 كانت	 غنيمٍة	 وأّول	 الغنائم،	

والطائف.	أما	الغنيمة	الوفيرة	من	المال	والسالح	فكانت	في	غزوة	بدٍر	الكبرى)2).

		محمد	ضياء	الدين	الريس،	الَخراج	والنظم	المالية،	القاهرة:	مكتبة	االنجلو	مصرية،	1961،	ص92. (1(
َتاَمٰ َوالَْمَساكنِِي  ي الُْقْرَبٰ َوالَْ َسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِ َِِّ ُخُ نَّ لل

َ
ٍء فَأ نََّما َغنِْمُتم ّمِن َشْ

َ
		جاء	في	سورة	األنفال	اآلية	40:	]َواْعلَُموا أ (2(

ٍء قَِديٌر[. ِ َشْ
ٰ ُكّ ُ َعَ ٰ َعبِْدنَا يَوَْم الُْفْرقَاِن يَوَْم اْلََق اْلَْمَعاِنۗ  َواللَّ نَزنْلَا َعَ

َ
ِ َوَما أ بِيِل إِن ُكنُتْم آَمنُتم بِاللَّ َوابِْن السَّ
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	مكاٍن	وزمان.	فبعد	شهٍر	واحٍد	من	موقعة	بدٍر،	 اليهود	نقُض	العهود	في	كلِّ ومن	عادة	
المدينَة،	 قدومه	 عند	 )ص(	 الله	 رسول	 عليه	 عاهدهم	 الذي	 العهَد	 قينقاع	 بني	 يهوُد	 نقض	

فجالهم	عن	المدينة	بعد	أن	غنم	بعض	أموالهم.

ضوا	على	اغتيال	رسول	الله	 أما	بنو	النضير،	فقد	تحالفوا	مع	قريٍش	بعد	معركة	ُأُحٍد،	وحرَّ
أثرها	 على	 طلبوا	 حيث	 ليلًة،	 عشرة	 أن	حاصرهم	خمس	 بعد	 بالجالء	 أمرهم	 عندها	 )ص(.	
حملت	 ما	 لهم	 أّن	 على	 ُأُحٍد،	 موقعة	 من	 أشهٍر	 ستة	 بعد	 خروجهم	 على	 ووافقوا	 مصالحَته،	
النضير	 بني	 ولكن	 المسلمين)1).	 مال	 بيت	 الى	 أرَضهم	 حّول	 وقد	 السالح،	 دون	 من	 اإلبِل	
بتأليٍب	 الخامسة	 السنة	 التي	وقعت	في	شوال	من	 الخندق	 الحقد،	حتى	كانت	غزوُة	 أضمروا	
من	يهود	بني	النضير،	الذين	جاؤوا	من	خيبر	إلى	مّكة	لتحريض	قريٍش	على	قتال	المسلمين،	
وكان	 الغنائم،	 ُخمَس	 يومذاك	 النبي	 أخرج	 وقد	 والسالَح.	 الماَل	 منهم	 المسلمون	 غنم	 وقد	

للفارس	ثالثة	أسهٍم:	للَفَرس	سهمان،	ولفارسها	سهٌم	واحٌد،	وللراجل	سهٌم	واحد.

صلح	 	( قريٍش	 مع	 الصلَح	 نفسها	 السنة	 من	 القعدة	 ذي	 في	 )ص(	 الرسول	 عقد	 ثم	
بون	األعداء،	فغزا	يهوَد	خيبر	 الحديبية(،	ليتفّرغ	لقتال	اليهود	الذين	ظلُّوا	يتآمرون	عليه	ويؤلِّ
أهل	 ع	على	 وفتح	حصونهم،	ووزَّ كاماًل،	 السابعة،	وحاصرهم	شهرًا	 السنة	 من	 المحرم	 في	
فأعطى	 فارٍس،	 مئتا	 بينهم	 وأربعماية،	 ألٌف	 وعددهم	 مؤونٍة،	 أو	 ماٍل	 من	 كان	 ما	 الحديبية	
ثم	 سهٌم،	 راجٍل	 	 لكلِّ سهٍم،	 ومئتي	 ألفًا	 وللرجال	 منهم،	 	 لكلٍّ ثالثة	 سهٍم،	 ستمئة	 الفرسان	

دفع	بأرض	خيبر	ونخلها	إلى	أهلها	مقاسمًة	على	النصف	مما	يخرج	من	الثمر	والَحب)2).

كذلك	صالح	أهل	َفَدك،	على	أن	يكون	لهم	نصُف	أرضهم	ونخلهم،	ويصرف	ما	يأتيه	
منه	على	أبناء	السبيل)3).

بالَدهم،	 فتح	 أن	 بعد	 القرى	 وادي	 أهَل	 السابعة،	 السنة	 في	 الرسول	)ص(	 كما	صالح	
ذلك	 عند	 خيبر.	 أهَل	 قاسَم	 كما	 ويقاسَمهم	 ونخيَلهم،	 أرَضهم	 أيديهم	 في	 يترَك	 أن	 على	

سارع	أهُل	تيماء	إلى	عقد	الصلح	مع	النبي	)ص(	ودفعوا	الجزية)4).

		محمد	بن	يزيد	المبرد،	الكامل	بشرح	المصرفي،	طبع	مصر،	1929،	ص52. (1(
		البالذري	)أحمد	بن	يحي	بن	جابر(،	فتوح	البلدان،	مصر:	شركة	طبع	الكتب	العربية،	1319هـ،	ص28. (2(

		م.	ن،	ص29. (3(
		م.	ن،	صص42-41. (4(
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شيئًا،	 منها	 يغنم	 ولم	 أمواَلهم	 يقسم	 فلم	 المكّرمة،	 مّكة	 فتُح	 كان	 الثامنة	 السنة	 في	
حنين	 غزوة	 في	 المسلمون	 انتصر	 نفسها	 السنة	 من	 شوال	 وفي	 بالحرية.	 أهلها	 على	 	 منَّ بل	
حيث	 تبوك،	 غــزوة	 كانت	 م،	 	)621( التاسعة	 السنة	 من	 رجب	 وفي	 األمــوال.	 وغنموا	
دينار.	 أرضه	 في	 رجٍل	 كّل	 على	 فكان	 الجزية،	 دفع	 على	 أهُلها	 وصالحه	 الروم	 على	 انتصر	
دومة	 َملَك	 وصالح	 ثمارهم.	 ربع	 على	 مقنا،	 وأهَل	 جرباء،	 وأهَل	 ادرج،	 أهَل	 صالح	 كما	
في	رمضان،	 تبوك	 من	 الرسول	)ص(	 مْقدم	 الجزية)1).	ولدى	 الكندي،	على	 أكيدر	 الجندل،	
الصدقات	 حدوَد	 ُيعلمهم	 من	 اله	 ُعمَّ من	 فأرسل	 إسالمهم،	 يعلنون	 حمير	 ملوُك	 عليه	 	وَفَد	

الواجبة	عليهم،	وهي:	

وجعَل	 لو(،	 )بالدَّ بالغرب	 ُسقَي	 ما	 على	 الُعْشر	 ونصُف	 السماُء،	 َسَقت	 ما	 على	 الُعْشُر	
	حالٍم	من	أهل	اليمن	من	الذّميين	دينارًا.	ثم	تتابع	إسالم	أهل	اليمن	بعد	ذلك،	حتى	 على	كلِّ
الرسول	)ص(	معاهدًة	مع	 العاشرة	عقد	 السنة	 يوٍم	واحد)2).	وفي	 في	 كلُّها	 أسلمت	همدان	
»إّن	 إليهم:	 فكتب	 الصلَح	 قد	طلبوا	 وكانو	 الحارس،	 بني	 من	 النصارى	 العرب	 نجران،	 أهل	
أموالهم،	وأنفسهم،	وأرضهم،	 الله،	على	 الله،	وذّمة	محمٍد	رسول	 لنجران	وحاشيتها	جوار	
ومّلتهم،	وعشيرتهم،	وبَِيعهم،	وكل	ما	تحت	أيديهم،	ال	ُيغيَُّر	أسقٌف	عن	أسقفيته،	وال	راهٌب	
يأكلوا	 أو	 ُيحِدثوا	حدثًا،	 لم	 ما	 أرَضهم	جيٌش	 يطأ	 كهانته...	وال	 كاهٌن	من	 رهبانيته،	وال	 من	
)أي	 األواقي	 من	حلل	 حلًة	 يدفعوا	 أن	 عليهم	 نجران،	 أهل	 على	 العهد	 هذا	 ولقاء	 با«)3).	 الرِّ
	منها	أوقيًة	من	الفضة،	أو	أربعين	درهمًا(.	واذا	أعطوا	دروعًا	 من	الحلل	التي	يكون	ثمن	كلٍّ
الوفوُد	 شرعت	 العاشر	 العام	 وفي	 بقيمتها.	 األواقــي	 تل	 من	 أنقصوا	 خياًل	 أو	 سالحًا	 أو	
ومناصرَة	 اإلســالَم	 اعتناقها	 تعلن	 وصــوٍب،	 حدٍب	 كل	 من	 )ص(	 الرسول	 على	 	تتعاقب	

ين	الحنيف. الدِّ

ب- وارداُت الدولِة بعد العصِر النََّبوي: 
الحيرة	 أهُل	 العراَق،	فصالحه	 الوليد	 بُن	 فتح	خالُد	 بكٍر	)رض(،	 أبي	 الخليفة	 في	عهد	
لم	 لمن	 المسلمين	 ذّمة	 وأعطى	 الفرات،	 غربي	 فتح	 	 أتمَّ ثم	 درهم.	 ألف	 وتسعين	 مئٍة	 على	
ينهض	للحرب	لقاء	الجزية.	وفي	عهد	الخليفة	عمر	بن	الخطاب	)رض()	13-23	هـ(	تّم	
فتُح	سوريا،	وفلسطين،	والباقي	من	العراق،	وبالد	فارس،	ومصر	وشمال	أفريقيا،	فتوّسعت	

		الطبري،	تاريخ	األمم	والملوك،	ج2،	بيروت:	مؤسسة	االعلمي،	1982،	ص146. (1(
		م.	ن،	ج3،	ص159. (2(

		البالذري،	فتوح	البلدان،	م.	س،	ص71.	 (3(
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رقعة	الدولة	اإلسالمية،	وازداد	األمر	تعقيدًا،	من	حيث	فرض	الضرائب،	وأنواعها،	وأصول	
تنظيمها.	فكتب	سعُد	بن	أبي	وقاص	إلى	عمر	بقسمة	المغانم.	وكتب	أبو	عبيدة	بن	الجّراح	
لقسم	األمالك	وما	فيها	من	شجٍر	وزروع)1).	عندها	وجد	عمُر	نفَسه	أمام	معضلٍة	تحتاج	إلى	
استشارٍة،	واحتكم	إلى	عشرٍة	من	األنصار،	خمسٍة	من	األوس،	وخمسٍة	من	الخزرج،	جميعهم	
	من	الصحابة،	ثم	وضع	الَخراج	على	األرض،	والجزية	على	أهلها	حتى	تكون	فْيئًا	للمسلمين.	
َولِلرَُّسوِل َوِلِي الُْقْرَبٰ  ْهِل الُْقَرٰى فَلِلَّهِ 

َ
ٰ رَُسوِلِ ِمْن أ ُ َعَ فَاَء اللَّ

َ
ا أ وقرأ	هذه	اآليات	]مَّ

ْغنَِياءِ ِمنُكْم ۚ[)2)،	وقال	
َ
بِيِل َكْ َل يَُكوَن ُدولًَة َبنْيَ اْل َواْلََتاَمٰ َوالَْمَساكنِِي َوابِْن السَّ

ِمن  ْخرُِجوا 
ُ
أ ِيَن  الَّ الُْمَهاِجرِيَن  تعالى:	]لِلُْفَقَراءِ  قوَله	 قرأ	 ثم	 كلِّها.	 القرى	 في	 عاّمٌة	 هذه	

ُهُم  وَلٰئَِك 
ُ
أ  ۚ َورَُسوَلُ   َ اللَّ وَن  َوَينُصُ َورِْضَوانًا   ِ اللَّ ّمَِن  فَْضًل  يَبَْتُغوَن  ْمَوالِِهْم 

َ
َوأ دِيَارِهِْم 

يَماَن ِمن  َوالِْ اَر  َتَبوَُّءوا ادلَّ يَن  ادِقُوَن[)3)،	وقال	هذه	للمهاجرين.	ثم	قرأ	اآلية:	]َوالَِّ الصَّ
ا  ّمِمَّ َحاَجًة  ــْم  ــُدورِهِ ُص ِف  َيِــُدوَن  َوَل  إَِلْــِهــْم  َهاَجَر  َمــْن  ُيِبُّوَن  َقبْلِِهْم 
ــال	 وق 	،(4(]ۚ َخــَصــاَصــٌة   بِِهْم  َكَن  َولَــْو  نُفِسِهْم 

َ
أ  ٰ َعَ َوُيــْؤثِــُروَن  ــوا  وتُـ

ُ
 أ

هذه	لألنصار.

َوِلِْخَوانَِنا  نَلَا  اْغفِْر  َربََّنا  َيُقولُوَن  َبْعِدهِْم  ِمن  َجاُءوا  ِيَن  ثم	ختم	بقوله	تعالى:	]َوالَّ
القوم:	 ٌة	لمن	جاء	من	بعدهم،	وكان	جواُب	 يَماِن[)5)،	ثم	قال	هذه	عامَّ بِاْلِ َسَبُقونَا  ِيَن  الَّ

الرأُي	رأُيك	فنعم	ما	قلَت	وما	رأيت)6).

فكتب	عمر	إلى	سعد:	»أن	ينظَر	ما	أجلَب	به	الناس	عليه	من	كراٍع	أو	ماٍل،	فيقسمه	بين	
من	حضر	من	المسلمين،	ويترك	األرضين	لعّمالهم	ليكون	ذلك	من	أعطيات	المسلمين«)7).

ولما	كثرت	األموال	في	عصر	عمر،	وضع	الديواَن،	وفرض	الرواتَب	للعمال	والقضاة،	
ياع	واألمالك	الواسعة،	ألن	أرزاَقهم	 ومنع	ادِّخار	المال،	كما	حّرم	على	المسلمين	اقتناء	الضِّ

		كتاب	الَخراج	ألبي	يوسف	)ت182	هـ(،	القاهرة:	المطبعة	السلفية،	ط2،	1352هـ،	ص24. (1(
		سورة	الحشر،	اآلية	7. (2(
		سورة	الحشر،	اآلية	8. (3(
		سورة	الحشر،	اآلية	9. (4(

		سورة	الحشر،	اآلية	10. (5(
		كتاب	الَخراج	ألبي	يوسف،	م.	س،	ص	25. (6(

		أبو	عبيد	القاسم	بن	سالم	)ت234(،	األموال،	القاهرة،	1353	هـ،	ص59. (7(
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وأرزاَق	عيالهم	ُتدفع	لهم	من	بيت	المال،	مما	يعني	أن	اإلسالم	عرف	الضمان	االجتماعي	
قبل	ثالثة	عشر	قرنًا.

إن	غاية	عمر	من	إبقاء	أهل	الّذمة	على	أرضهم،	هو	أن	تكون	مصدرًا	للمال	الذي	يحتاج	
تغّيرت	 فقد	 هـ(	 	35 	-23( عفان	 بن	 عثمان	 عهد	 في	 أّما	 الجهاد.	 إتمام	 في	 المسلمون	 إليه	
الحال،	واقتنى	الكثير	من	المسلمين	المحسوبين	عليه	ضياعًا	وأمالكًا	كبيرًة،	وثرواٍت	طائلًة،	
كانت	 التي	 السلطَة	 يعيدوا	ألنفسهم	 أن	 أرادوا	 الذين	 األمويين	 الخليفة	من	 أنسباء	 وخصوصًا	
يعتنق	اإلسالَم	 لم	 أقربائه،	ومنهم	من	 الخالفة	من	 أعماَل	 فقد	ولى	عثمان	 الجاهلية.	 في	 لهم	
بأكثر	 بها	 أهَله	 ُص	 يخصِّ فكان	 الغنائم،	 وفاضت	 الفتوح	 أيامه	 في	 كثرت	 وقد	 رًا)1).	 متأخِّ إال	
مليون	 ونصف	 مليونين	 بلغت	 وقد	 هـ،	 	27 سنة	 أفريقية	 بغنائم	 فعل	 كما	 الصحابة،	 سائر	 من	
من	 الُخمس)3)	 هذا	 وكان	 ابنته)2)،	 جه	 وزوَّ الحكم،	 بن	 مروان	 إلى	 ُخمسها	 فأعطى	 دينار،	
الُسنَّة	التي	سار	عليها	عمر	في	محاسبة	العّمال،	فتركهم	 حقوق	بيت	المال.	كما	أبطل	عثمان	
على	 عاِمله	 سفيان	 أبي	 بن	 معاوية	 وخصوصًا	 األموال،	 حشد	 في	 طمعًا	 فازدادوا	 وشأنهم،	
عليه	 يقدم	 من	 بمؤونة	 يقوم	 ال	 الخليفُة	 عليه	 أجراه	 الذي	 بأن	 عثمان	 إلى	 كتب	 الذي	 الشام،	
قرى	 من	 وليست	 لها،	 مالك	 ال	 مزارع	هؤالء	 بأن	 كتابه	 في	 الروم،	ووصف	 وُرُسِل	 وفوِد	 من	
يده	عليها	وحبسها	 إلى	طلبه،	فوضع	 فأجابه	 إياها،	 يقطعه	 أن	 الَخراج،	وسأله	 الّذمة	وال	 	أهل	

على	أهل	بيته.

امتالُك	 المسلمين،	وأصبح	 الثروة	على	 ازدياد	 اندفع	في	تسهيل	 فإن	عثمان	 وبالنتيجة،	
العقار	مألوفًا	وشائعًا	في	عهده.	إال	أن	المسلمين	عامًة	كانوا	غير	راضين	عن	أعمال	معاوية	
ورجال	 الفقهاء	 وخصوصًا	 عليه،	 فنقموا	 فيه،	 بينهم	 يساِو	 لم	 ألنه	 عنه،	 الخليفة	 وسكوت	
	الغفاري	الذي	كان	يرى	أنه	ال	ينبغي	للمسلم	أن	يكون	مْلكُه	أكثر	 الّتقوى.	وُيروى	أن	أبا	ذرٍّ
معاوية	 فِْعَل	 	 ذرٍّ ألبي	 الفقراُء	 وشكا	 الله.	 سبيل	 في	 ينفقه	 شيٍء	 أو	 وليلته،	 يومه	 قوت	 من	
الخضراء	 قصر	 بناء	 إثر	 	 ذرٍّ أبو	 وبَّخه	 الفقراء.	 عن	 ومنعِه	 المال	 له	سوى	جمِع	 	 همَّ الذي	ال	

		جرجي	زيدان،	تاريخ	التمدن	اإلسالمي،	ج1،	بيروت:	دار	مكتبة	الحياة،	ال	ت،	ص269. (1(
		تاريخ	اليعقوبي،	ج2،	دار	بيروت،	1400	هـ،	ص191. (2(

الدولة	 أموال	 البيت	وفقهاؤهم	وشيعتهم	من	 أهل	 ُمنِع	 الجعفري،	حيث	 المذهب	 لدى	 اقتصاديًا	 دورًا	 الُخمس	 		لعب	 (3(
	المعصوم	أو	نائبه،	وعاشوا	فقرًا	وقهرًا.	لذلك	 اإلسالمية	عقابًا	لمعتقدهم	الرافض	للحاكم	الظالم،	الذي	يغتصب	حقَّ
التاريخ	اإلسالمي،	 عملوا	بآية	الُخمس	الستمرار	مذهبهم.	وشّكل	الُخمس	ميزانيات	الحوزات	والمرجعيات	خالل	

فأقوات	الفقراء	في	أموال	األغنياء.
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في	دمشق،	حين	قال	معاوية	له:	كيف	ترى	هذا	يا	أبا	ذر،	فقال	أبو	ذر:	إن	كنَت	بنيَتُه	من	مال	
الله	فأنت	من	الخائنين،	وإن	كنَت	بنيَتُه	من	مالَِك	فأنت	من	الُمسرفين)1).	أما	الخليفة	الرابع،	
الله	 شريعة	 على	 حافظ	 وَوَرعه.	 وُتقاه،	 للدنيا،	 بزهده	 ُعِرَف	 فقد	 )ع(	 طالب	 أبي	 بن	 علي	
بغير	 المسلمين	 أموال	 وأنفق	 انحرف	 ألنه	 معاويَة	 حارب	 الله.	 كتاب	 في	 جاء	 كما	 ونّفذها	
بكر	وعمر	 فأبو	 به،	 زاهدًا	سار	على	خطاه	واقتدى	 فإذا	كان	 الخليفَة،	 يرى	 فالعامُل	 محلِّها.	

وا	األتقياء	الزاهدين،	وعثماُن	ولَّى	األقرباَء	الُمسرفين. 	ولَّ وعليٌّ

المبحث الأول: وارداُت الدولِة الإ�سالمية 
ضرائب	 إلى	 تقسم	 اليوم	 الضرائب	 كانت	 وإذا	 اإلسالم،	 في	 الواردات	 أنواع	 دت	 تعدَّ
اإلسالمية:	ضريبة	 الدولة	 في	 كذلك	 كانت	 فهي	 األموال،	 على	 األشخاص	وضرائب	 على	
واردات	 	 أهمَّ ل	 تشكِّ اليوم	 الضرائب	 كانت	 وإذا	 األشخاص.	 على	 ضريبة	 أو	 األرض	 على	
والجزية،	 والَخراج،	 الزكاة،	 تضم:	 وهي	 اإلسالمية،	 الدولة	 في	 كذلك	 كانت	 فهي	 الدولة،	

والغنيمة،	والَفيء،	والعشور.

أوالً- الزكاة:
الزكاة	أو	الّصدقة	تشمل	عدة	معاٍن،	منها	الّسند	والقوة،	فنقول	زكا	القول	أي	ثبت	قوله،	
تجاه	 األغنياء	 على	 ُفِرضت	 ضريبٍة	 أّول	 هي	 اإلسالم	 في	 والزكاة	 الربح.	 أي	 التزكية	 ومنها	
غير	 اختياريًة	 صَدقًة	 األمر	 أّول	 في	 وكانت	 ُمعَدم.	 فقيٌر	 المجتمع	 في	 يبقى	 ال	 كي	 الفقراء	
ِيَن  ]َوالَّ تعالى:  قال	 بها.	 قون	 يتصدَّ الذين	 الكريم	على	 القرآن	 أثنى	 وقد	 األنصبة.	 محّددة	
عند	 للفقراء	 صريٌح	 	 حقٌّ فالزكاة	 َوالَْمْحُروِم[)2).	 ائِِل  ّلِلسَّ  ، ْعلُوٌم  مَّ َحقٌّ  ْمَوالِِهْم 

َ
أ ِف 

األغنياء،	والزكاة	بمثابة	العمود	الفقري	في	النظام	المالي	اإلسالمي،	ألنه	يقوم	على	أساس	
والزكاة	 التملُّك،	 قضية	 تنظيم	 في	 الحق	 وحده	 وله	 األصيل،	 المالُك	 بأنه	 لله	 االعتراف	
على	 ليردَّها	 األغنياء	 أموال	 من	 يأخذها	 أن	 نبيَّه	 اللُه	 أمر	 ثم	 ذلك.	 عن	 العملي	 التعبير	 هي	
َصَلتََك  إِنَّ  َعلَيِْهْم  ۖ  َوَصّلِ  بَِها  َوتَُزّكِيِهم  ُتَطّهُِرُهْم  َصَدقًَة  ْمَوالِِهْم 

َ
أ ِمْن  ]ُخْذ  الفقراء:	

ر	ذنوبهم	 يهم	بها،	أي	ُتطهِّ رهم	وُتزكِّ ُ َسِميٌع َعلِيٌم[)3).	ومعنى	قوله	ُتطهِّ َُّهْم ۗ َواللَّ  َسَكٌن ل
ي	أعمالهم. وُتزكِّ

		ابن	األثير،	التاريخ	الكامل،	ج3،	بيروت:	دار	صادر،	1399	هـ،	ص55. (1(
			سورة	المعارج،	اآليتان	24،	25. (2(

		سورة	التوبة،	اآلية	103. (3(
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ل	 نة	النّبوّية،	جاءت	لتفصِّ د	مقادير	الزكاة،	ولكن	السُّ ال	يوجد	في	القرآن	الكريم	ما	يحدِّ
ف	الزكاة،	فقالت	إنها	على	عدة	أنواع:	زكاٌة	على	أموال	التجارة،	وزكاٌة	على	 وتوضح	وُتعرِّ
الذهب	والفضة،	وزكاٌة	على	الزرع	والثمار،	وزكاٌة	على	المواشي	واألغنام،	وزكاة	المعدن	
األنواع	 بحسب	 يختلف	 الذي	 النّصاب	 ملك	 فهما:	 الزكاة	 استحقاق	 شرطا	 أما	 والركاز.	
الخارج	 وكأن	 بالزكاة.	 ماَله	 	 الغنيُّ ر	 لُيطهِّ األشياء،	 هذه	 ملكية	 على	 عاٍم	 ومرور	 المذكورة،	

	الذي	جعله	الله	للمساكين)1). ره	من	تبعة	الحقِّ من	المال	ُيطهِّ

	شيٍء	اشتراه	اإلنسان	 1-	زكاُة	أموال	التجارة،	على	أن	ال	تزيد	عن	2.5	%،	وهي	كلُّ
بغية	التجارة،	حيث	يجب	دفع	زكاته.

الزكاة	 تجب	 حيث	 المتداولة،	 المالية	 واألوراق	 والنقود	 والفضة	 الذهب	 زكاُة	 	-2
عندئٍذ	 تملُّكه،	 كامٍل	على	 	 قمريٍّ َحْوٍل	 األدنى،	ومرور	 	 الحدِّ من	 مالكًا	ألكثر	 كان	 على	من	
عليه	أن	يدفع	2.5	%	مما	ملكه	أو	ربحه	خالل	هذا	العام،	يضاف	إلى	رأس	المال،	فالزكاة	

ه	خالل	العام. ٌة	على	المال	وعلى	نموِّ مستحقَّ

خر،	 وُتدَّ ُتكال	 التي	 الحبوب	 على	 الضريبة	 تقتصر	 حيث	 والثمار،	 الزروع	 زكاُة	 	-3
ماء	 من	 ُسِقَي	 أو	 السماء،	 َسَقت	 فيما	 العشر	 قسمين:	 على	 وهي	 والبقول،	 الخضار	 وعلى	

القنوات،	ونصف	العشر	مما	ُسِقَي	بعمل	اإلنسان	)في	الدلو(.

الوعاء	 ألن	 وذلك	 	،% 	10 و	 	5 إلى	 	2.5 من	 ارتفعت	 قد	 الزكاة	 ضريبة	 أن	 نالحظ	
الضريبي	األساسي	كان	الزراعة	آنذاك.

شرط	 هناك	 الزكاة،	 	 تستحقَّ فلكي	 والغنم،	 والبقر	 كاإلبل	 المواشي	 زكاة	 وفي	 	-4
شاتان،	 ــل	 اإلبِ من	 َخمٍس	 كل	 في	 فيكون	 ــى،	 األدن 	 الحدَّ أو	 القانوني	 النصاب	 بلوغها	
من	 سنًة	 أوفى	 الذي	 الثور	 هو	 والتبيُع	 تبيٌع،	 ثورًا	 ثالثين	 كل	 وفي	 شياه،	 أربع	 العشر	 وفي	
الثور	 أو	 البقرة	 هو	 	 والُمِسنُّ 	، ُمِسنٌّ أربعين	 كل	 وفي	 تبيعٌة،	 بقرًة	 ثالثين	 كل	 وفي	 العمر،	
وإحدى	 مئٍة	 كل	 وفي	 شاٌة،	 منها	 أربعين	 كل	 في	 ر	 ُتقرَّ الَغنَم	 وزكاة	 سنتين.	 استكمل	 الذي	
وما	 شياٍه،	 أربع	 مئٍة	 أربع	 كل	 وفي	 شياٍه،	 ثالث	 وواحدٍة	 مئتين	 كل	 وفي	 شاتان،	 وعشرين	
والحمير،	 والبغال	 كالخيل	 األخرى،	 الحيوانات	 أما	 شــاٌة)2).	 مئٍة	 كل	 ففي	 ذلك	 عن	 زاد	

		عبدالله	بن	مودود	البابي	الحلبي،	االختيار	في	شرح	المختار،	القاهرة،	1355	هـ،	ص98. (1(
		ابن	سالم،	األموال،	م.	س،	ص41.	 (2(
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عنها	 الزكاة	 دفع	 فيلزم	 التجارة،	 أموال	 في	 دخلت	 إذا	 إال	 الزكاة	 ضريبة	 عليها	 تجري	 	فال	
قدر	40/1.

5-	زكاُة	المعدن	والركاز:	المعدن	هو	ما	خلقه	الله	تعالى	في	األرض	من	ذهٍب	وفضٍة	
أو	نحاٍس	أو	رصاٍص	أو	كبريٍت	أو	غيره.	والركاز	هو	كل	ما	ركزه	الله	في	األرض	ولم	يضعه	
المستخرجة	من	 المعادن	 الزكاة	في	 ُيعَرف	صاحبه.	وتجب	 كنزًا	ال	 أو	كان	 البشر،	 أحٌد	من	
النّصاَب،	»ما	كان	من	ركاز	أرض	الحرب	 المستخرجة	والصافية	 الكمية	 إذا	بلغت	 األرض	
م	أن	 ففيه	الُخمس،	وما	كان	في	أرض	الّسلم	ففيه	الزكاة	وهي	ربع	العشر«)1).	ندرك	مما	تقدَّ
التجارة	 عروض	 ومن	 النقدية،	 األوراق	 من	 والمتأتية	 الزكاة،	 صندوق	 في	 الدولة	 واردات	
والمعادن:	 والثمار،	 الحبوب	 من	 والزروع	 وإبٍل،	 وأبقاٍر	 أغناٍم	 من	 والمواشي	 والصناعة،	
في	صندوق	 الدولة	 تجمعه	 ما	 ن	 يكوِّ أن	 يمكن	 البترول،	 والسائل،	وخصوصًا	 منها	 الجامد	
ويعيق	 م	 التقدُّ يمنع	 ألنه	 عنهم،	 الفقر	 وتزيل	 الفقراء،	 تلبِّي	حاجات	 طائلٍة	 أمواٍل	 من	 الزكاة	

كفاءاتِهم	ومواهَبهم.

أوجه	 أو	 للزكاة	 بمصارف	 يت	 ُسمِّ التي	 الثمانية	 األصناف	 الكريم	 القرآن	 في	 ورد	 وقد	
اإلنفاق،	بقوله	تعالى:	

َدقَاُت لِلُْفَقَراءِ َوالَْمَساكنِِي َوالَْعاِملنَِي َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهْم َوِف الّرِقَاِب  ]إِنََّما الصَّ
َحِكيٌم[)2).	 َعلِيٌم   ُ َواللَّ  ۗ  ِ

اللَّ ّمَِن  فَرِيَضًة   ۖ بِيِل  السَّ َوابِْن   ِ اللَّ َسبِيِل  َوِف  َوالَْغارِِمنَي 
فالفقراء	هم	الذين	ال	يجدون	ما	يقي	موقعًا	من	كفايتهم.	والمساكين	هم	فقراء	يملكون	شيئًا،	
قاب:	هم	العبيد	 ولكنه	يسيٌر	ال	يكفيهم،	والفقير	أْولى	من	المسكين	وإن	اقترن	به)3).	وفي	الرِّ
فبيت	 المال،	 من	 مقداٍر	 لقاء	 الله	 سبيل	 في	 رقابهم	 تحرير	 على	 سادتهم	 مع	 تعاقدوا	 الذين	
منذ	 اإلسالم	 عمل	 وقد	 العبودية.	 من	 ليحررهم	 ر	 المقرَّ المبلغ	 هؤالء	 عن	 يتحّمل	 المال	
السياسيون	 الزعماء	 ُيعطى	 أن	 قلوبهم،	 فة	 المؤلَّ في	 ويدخل	 الــرق.	 إلغاء	 على	 البداية	
إذا	 ْين	 الدَّ أهل	 فهم	 الغارمون	 أما	 اإلسالمية.	 الدولة	 في	 السياسي	 العمل	 عن	 دون	 المجمَّ
استدانوا	لغير	معصيٍة،	أو	تابوا	وليس	لهم	وفاء	أو	إصالح	ذات	البين	ولو	أغنياء.	وفي	سبيل	
فإنه	 في	سفره،	 المنقطع	 السبيل:	 وابن	 أغنياء.	 ولو	 لهم	 فيء	 مّمن	ال	 بالجهاد	 القائمون	 الله:	

		صبحي	الصالح،	النظم	اإلسالمية،	بيروت:	دار	العلم	للماليين،	1978،	ص69. (1(
		سورة	التوبة،	اآلية	60. (2(

		محمد	بن	جرير	الطبري	)ت	310	هـ(،	تفسير	الطبري،	241	جزءًا،	ج14،	القاهرة:	دار	المعارف،	1979،	ص308.	 (3(
]َوُضَِبْت َعلَيِْهُم اّلِلَُّة َوالَْمْسَكَنُة[،	سورة	البقرة،	اآلية	61.
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الله	 من	 فريضٌة	 األموال	 هذه	 وَصْرُف	 بلده.	 في	 األغنياء	 من	 كان	 ولو	 الزكاة	 مورد	 من	 ينال	
في	 فروٌع	 يتبعه	 الخالفة	 مركز	 في	 	 خاصٌّ ديواٌن	 وللزكاة	 هؤالء)1).	 لغير	 صْرُفها	 يجوز	 	وال	

سائر	البلدان.

وإقامة	 الشرك،	 من	 التوبة	 مع	 القرآُن	 فجعلها	 الــزكــاة)2)،	 على	 اإلســالم	 د	 شــدَّ وقد	
المحاربين:	 المشركين	 شــأن	 في	 تعالى	 قــال	 ــالم.	 اإلس في	 الدخول	 وعنوان	 	الصالة،	
رَِّحيٌم[)3).	 َغُفوٌر   َ اللَّ إِنَّ   ۚ َسبِيلَُهْم  فََخلُّوا  َكةَ  الزَّ َوآتَُوا  َلةَ  الصَّ قَاُموا 

َ
َوأ تَابُوا  ]فَإِن 

فَإِْخَوانُُكْم  َكةَ  ــزَّ ال ــُوا  َوآتَ َلةَ  الصَّ قَاُموا 
َ
َوأ تَابُوا  ]فَإِن  نفسها	 السورة	 في	 	وجــاء	

ِف ادّلِيِن[)4).
االجتماعي	 التكافل	 عن	 	 عمليٌّ تعبيٌر	 فهي	 المجتمع،	 على	 جلياًل	 ــرًا	 أث للزكاة	 إن	
عدالٍة	 المستوى،	 رفيعة	 اجتماعيٍة	 عدالٍة	 تحقيق	 إلى	 ترمي	 وهي	 اإلنسانية،	 ة	 ــوَّ واألخ
هي	 األخــوة	 ألن	 أخيه.	 مع	 بالتضامن	 يشعر	 فهو	 عليه،	 ُتفَرض	 وال	 الفرد	 داخل	 من	 تنبع	
أصيب	 إذا	 واحـــدًا،	 جسدًا	 منهم	 ويجعل	 المجتمع	 ــراد	 أف يجمع	 الــذي	 الوثيق	 الرابط	
للجميع	 المال	 يكون	 عندما	 والسهر.	 بالحمية	 األعضاء	 سائر	 له	 تداعت	 أعضائه	 أحد	
ويزول	 الفوارق،	 وتزول	 االجتماعي،	 التضامن	 يتحقق	 مفاضلٍة،	 دون	 الجميع	 وبخدمة	
يجب	 التي	 الفريضة	 فهي	 الزكاة	 روح	 أما	 االجتماعية.	 العدالة	 تحقق	 فالزكاة	 	الفقر.	

		الَخراج	لإلمام	أبي	يوسف،	م.	س،	ص59. (1(
		حسن	عباس	نصرلله،	الله	والعبادات،	بيروت:	دار	القارىء،	2014،	ص88.	»ترّددت	كلمة	الزكاة	مقرونًة	بالصالة	في	 (2(

القرآن	الكريم	32	مرًة،	معظمها	بصيغة	األمر:
اكِعِنَي[	)البقرة،	43(	 َكةَ َواْرَكُعوا َمَع الرَّ َلةَ َوآتُوا الزَّ قِيُموا الصَّ

َ
-	]َوأ

َكةَ[	)البقرة،	177(	 َلةَ َوآَت الزَّ قَاَم الصَّ
َ
-	وبصيغة	الجمع	الماضي	على	سبيل	اإلخبار:	]َوأ

َكةَ[	)البقرة،	277(	 َلةَ َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ
َ
-	وبصيغة	الماضي:	]َوأ

ْجًرا َعِظيًما[	
َ
وَلٰئَِك َسُنْؤتِيِهْم أ

ُ
ِ َواْلَوِْم اْلِخرِ أ َكةَ َوالُْمْؤِمُنوَن بِاللَّ َلةَ  ۚ َوالُْمْؤتُوَن الزَّ -	وبصيغة	اسم	الفاعل:	]َوالُْمقِيِمنَي الصَّ

)النساء،	162)
َكةِ َما ُدْمُت َحيًّا[	)مريم،	31) َلةِ َوالزَّ وَْصاِن بِالصَّ

َ
-	هي	واجب	فرض	مع	الصالة:	]َوأ

َكةِ ۖ [	)األنبياء،	73) َلةِ ِإَويَتاَء الزَّ وَْحيَْنا إَِلِْهْم فِْعَل اْلَرْيَاِت ِإَوقَاَم الصَّ
َ
-	بصيغة	المصدر:	]َوأ

َكةَ َوُهم بِاْلِخَرةِ ُهْم يُوقُِنوَن[	)سورة	النمل،	3) َلةَ َوُيْؤتُوَن الزَّ ِيَن يُقِيُموَن الصَّ -	صيغة	المضارع	لالستمرار:	]الَّ
َ َورَُسوَلُ ۚ  [	)األحزاب،	33(	 ِطْعَن اللَّ

َ
َكةَ َوأ َلةَ َوآتنَِي الزَّ قِْمَن الصَّ

َ
-	للنساء:	]َوأ

َكةَ َوُهم بِاْلِخَرةِ ُهْم َكفُِروَن[	)فصلت،	7). ِيَن َل يُْؤتُوَن الزَّ -	من	ال	يؤتي	الزكاة	هو	كافر:	]الَّ
		سورة	التوبة،	اآلية	5. (3(

		سورة	التوبة،	اآلية	11. (4(
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تأديتها)1)،	ألن	المال	مال	الله،	جعله	في	األرض	لصالح	عباده،	وال	فضل	لمجتبيه	إالّ	فضل	
الوسيط	في	إيصال	ما	اؤتمن	عليه)2).

ثانيًا- الَخراج:
من	 ُمعيٍَّن	 بمقداٍر	 المشركون	 عليها	 صالح	 التي	 األرض	 على	 ُتفَرض	 ضريبٌة	 وهــو	
بين	 ميز	 وقد	 خراجًا.	 ى	 ُيسمَّ المفروض	 المقدار	 وهذا	 أموالهم.	 من	 أو	 الزراعية	 حاصالتهم	
عنوًة	 ُفتِحت	 أو	 عليها،	 أهلها	 أسلم	 أرٍض	 فكل	 الَخراجية)3).	 واألرض	 العشرية	 األرض	
ُفتِح	عنوًة	وأقر	اإلمام	أهلها	عليها	أو	صالحهم،	فهي	 الغانمين،	فهي	عشرية.	وما	 بين	 وُقسمت	

لُُهْم َخرًْجا فََخَراُج َرّبَِك َخرْيٌ  ۖ
َ
ْم تَْسأ

َ
	خراجية.	وقد	وردت	لفظة	خراج	في	القرآن	الكريم:	]أ

األراضي	 عن	 يؤخذ	 والَخراج	 والثواب.	 األجر	 يعني	 الَخراج	 وهنا	 ازِقنَِي[)4)،	 الرَّ َخرْيُ  َوُهَو   
عها	 التي	افتتحها	المسلمون	عنوًة	وحربًا،	فإذا	أراد	الخليفة	َوَقَفها	على	مصالح	المسلمين،	أو	َوزَّ
المسلمين	فملكوها	 الله	بها	على	 أفاء	 التي	 الَخراج	عن	األراضي	 على	المحاربين.	كما	يفرض	
أراضَي	شاسعًة	صلحًا	دون	 المسلمون	 نال	 قتال.	وقد	 صلحًا،	واستحوذوا	على	مقدراتها	دون	
رًا	من	حاصالٍت	زراعيٍة،	 قتاٍل،	ونالوا	أمواالً	كثيرًة	دخلت	الخزينة	اإلسالمية.	وكان	الَخراج	مقدَّ
حيث	ُوِضَع	على	جريب	الشعير)5)	درهمان،	وعلى	جريب	الحنطة	أربعة	دراهم،	وعلى	جريب	
النخل	ثمانيٌة،	وعلى	جريب	الكرم	عشرٌة،	وعلى	جريب	الزيتون	اثنا	عشر،	وُوِضع	على	الرجل	

الدرهم	في	الشهر	والدرهمان)6).	ولكن	ما	هو	حكم	األرض	الَخراجية؟

		حسن	نصرلله،	الله	والعبادات،	م.	س،	ص91.	»الزكاة	فريضٌة	يمارسها	اإلنسان	المؤمن	برضاه	تعّبدًا،	وهي	تلبية	ألمٍر	 (1(
،	في	حين	يدفع	المرء	الضريبة	بناًء	لقوانين	بشرية،	يدفعها	ُمكرهًا	وأحيانًا	يتهّرب	من	أدائها«. الهيٍّ

		سليمان	اليحفوفي،	الضمان	االجتماعي	في	اإلسالم،	بيروت:	الدار	العالمية،	1982،	ص85. (2(
		الماوردي،	األحكام	السلطانية،	بيروت:	دار	الكتب	العلمية،	1398	هـ/1978	م،	ص147.	»وأرض	الَخراج	تتميز	عن	 (3(

أرض	العشر	في	الملك	والحكم«.	
وقد	قسم	األراضي	إلى	أربعة	أقسام:

أ-	ما	استأنف	المسلمون	إحياءه	فهو	أرض	عشر	ال	يجوز	أن	يوضع	عليها	َخراج.	
ب-	ما	أسلم	عليه	أربابه	فهم	أحق	به	فتكون	أرض	عشر	وال	يجوز	عليها	َخراج.	

ج-	ما	ملك	من	المشركين	عنوة	وقهرًا	فيكون	غنيمة	تقسم	بين	الغانمين	وتكون	أرض	عشر	ال	يجوز	أن	يوضع	عليها	
َخراج.	

د-	ما	صولح	عليه	المشركون	من	أرضهم	فهي	األرض	المختصة،	يوضع	عليها	َخراج.
		سورة	المؤمنون،	اآلية	72. (4(

		الماوردي،	األحكام	السلطانية،	م.	س،	ص	152.	»	الجريب	هو	عشر	قصبات	في	عشر	قصبات،	والقفيز	عشر	قصبات	 (5(
في	قصبة	والقصبة	ستة	أذرع،	فيكون	الجريب	ثالثة	آالف	وسـتـمائـة	ذراع	مكسرة،	والقفيز	ثالثماية	وستين	ذراعًا	مكسرة	
وهو	عشر	الجريب،	والعشير	ستة	وثالثين	ذراعًا	وهو	عشر	القفيز.	وأما	الذراع،	فاألذرع	سبعة،	أقصرها	القاضية،	ثم	
اليوسفية،	ثم	السوداء،	ثم	الهاشمية	الصغرى	وهي	الباللية،	ثم	الهاشمية	الكبرى	وهي	الزيادية،	ثم	العمرية،	ثم	الميزانية.

	منهما. 			إبن	سالم،	األموال،	م.	س،	ص98.	وفرض	على	الرجل	الدرهم،	وعلى	اآلخر	الدرهمين،	تبعًا	لحال	كلٍّ (6(
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ُتحبس	 أنها	 أو	 المجاهدين،	 بين	 تقسم	 فهل	 الَخراجية،	 األرض	 مصير	 في	 اخُتِلَف	
يجوز	 هل	 ولكن	 عليها.	 الَخراج	 وفرض	 حبسها،	 على	 الرأي	 استقر	 ثم	 ؟	 المسلمين	 على	
زكاتها	 ثم	 ومن	 ؟	 خراجها	 عنها	 ُيــؤّدي	 فهل	 مسلٍم	 إلى	 	 ذميٍّ من	 انتقلت	 واذا	 	شراؤها؟	

وهو	العشر؟	

أهل	 فإنهم	 الذمة	 أهل	 رقيق	 تشتروا	 »ال	 قال:	 أنه	 )رض(	 الخطاب	 بن	 عمر	 عن	 ُروي	
خراٍج،	وأرضوهم	فال	تبتاعوها،	وال	يقرن	أحدكم	بالصغار	بعد	إذ	نجاه	الله	منه«)1).	ورأي	
إلى	يد	مسلٍم	 	 الَخراج	من	يد	ذميٍّ انتقلت	أرض	 فإذا	 الذمة،	 الَخراج	يقع	على	أهل	 عمر	أن	

ي.	 بخراجها،	لزم	على	المسلم	كما	يؤديه	الّذمِّ

أما	اإلمام	مالك،	فإنه	يرى	أن	كل	أرٍض	ُفتِحت	صلحًا	فهي	ألهلها،	وكل	أرٍض	ُفتِحت	
عنوًة	فهي	فيٌء	للمسلمين)2).

إال	أن	عمر	بن	عبد	العزيز	يرى	أنه	ال	صغار	في	أداء	خراج	األرض،	ومن	ثم	فال	حرج	
الَخراج	 »إن	 موضحًا:	 فيقول	 والَخراج،	 العشر	 يدفع	 أن	 المسلم	 على	 فيلزم	 شرائها،	 في	
الله	عز	وجل	 التي	ذكرها	 الثمانية	 والعشر	صدقة	األصناف	 الذرية،	 وأرزاق	 المقاتلة	 أعطية	
َوِف  قُلُوُبُهْم  َوالُْمَؤلََّفةِ  َعلَيَْها  َوالَْعاِملنَِي  َوالَْمَساكنِِي  لِلُْفَقَراءِ  َدقَاُت  الصَّ في	قوله:	]إِنََّما 
أن	 أحب	 »ال	 عباس:	 ابن	 وقال	 	.(3(]ۖ بِيِل  السَّ َوابِْن   ِ اللَّ َسبِيِل  َوِف  َوالَْغارِِمنَي  الّرِقَاِب 

يجتمع	على	المسلم	صدقة	المسلم	وجزية	الكافر«)4).

ثالثًا- الجزية: 

ِ َوَل بِاْلَوِْم اْلِخرِ  ِيَن َل يُْؤِمُنوَن بِاللَّ 	القرآن	الكريم:	]قَاتِلُوا الَّ وجبت	الجزية	بنصِّ
 ٰ وتُوا الِْكَتاَب َحتَّ

ُ
ِيَن أ ُ َورَُسوُلُ َوَل يَِديُنوَن دِيَن اْلَّقِ ِمَن الَّ َم اللَّ َوَل ُيَّرُِموَن َما َحرَّ

ْزَيَة َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن[)5). ُيْعُطوا اْلِ
		م.	ن،	ص79. (1(
		م.	ن،	ص77. (2(

		سورة	التوبة،	اآلية	60. (3(
		إبن	سالم،	األموال،	م.	س،	ص89. (4(

		سورة	التوبة،	اآلية	29.	 (5(
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تختلف	 الجزية	 الناس)1).	وضريبة	 من	 الرؤوس	 على	 ُيفرض	 المال	 من	 مبلٌغ	 والجزية	
الدين	 باعتناق	 الَخراج	 يسقط	 ال	 حين	 في	 باإلسالم،	 تسقط	 فهي	 الَخراج،	 ضريبة	 عن	
المسلمين،	 على	 الزكاة	 ُفرضت	 كما	 الذمة	 أهل	 على	 الجزية	 ُفرضت	 وقد	 اإلسالمي.	
والجميع	في	نظر	اإلسالم	رعيٌة	لدولٍة	واحدٍة،	يتمتعون	بحقوٍق	متوازنٍة،	وينتفعون	بمصالح	
الدولة	العامة	بنسبٍة	واحدة.	والفرق	بين	الزكاة	والجزية	هو	أن	األولى	تحمل	معنًى	تعّبدّيًا،	

ى	بحقوق	الدولة	الخاصة. والثانية	تحمل	معنًى	قانونيًا	يدخل	في	ما	ُيسمَّ

بغية	 الجزية،	وذلك	 والذّمي	وجبت	عليه	 الله،	 الجهاد	في	سبيل	 والمسلم	وجب	عليه	
التكافؤ	العادل	بين	المسلمين	والذّميين.	

وتؤخذ	الجزية	من	ثالثة	أصناف:

1-	األغنياء	ُفِرض	عليهم	قيمة	ثمانية	وأربعين	درهمًا.

2-	المتوسطون	ُفِرض	عليهم	قيمة	أربعة	وعشرين	درهمًا.	

المرضى	 هؤالء،	 من	 أعفي	 وقد	 درهمًا،	 عشر	 اثني	 قيمة	 عليهم	 ُفِرض	 الفقراء	 	-3
ز	وغير	المتكسبين	من	حرفٍة	أو	غيرها.	فال	جزية	على	مسكيٍن،	وال	على	الُمقَعد	وال	 والُعجَّ
على	المجنون،	وال	على	ذي	عاهٍة،	وال	على	الرهبان	في	األديرة،	وال	على	المرأة،	وال	على	

	القادر.	 الصبي،	وال	على	العبد	المملوك)2).	وبذلك	تكون	الجزية	على	الُحرِّ

وُيذكر	في	هذا	السياق	أن	الجزية	موجودٌة	منذ	ما	قبل	اإلسالم.	فقد	فرضها	اليونان	قبل	
لحكمهم	 التي	خضعت	 األمم	 ألزموا	 فقد	 والفرس.	 الرومان	 وكذلك	 قروٍن،	 بعدة	 الميالد	
سبعة	 كانت	 أنها	 ُيذكر	 ومما	 الشعوب.	 كواهل	 بها	 أثقلوا	 جدًا،	 باهظًة	 وكانت	 دفعها،	 على	
عند	 بالتلطُّف	 المسلمين	 وأوصى	 الذميين،	 على	 اإلسالم	 فرضها	 التي	 الجزية	 أضعاف	

أخذها،	فال	ُيضرب	أحٌد	من	أجل	استيفاء	الجزية،	ولكن	ُيرفق	بهم.	

	عنهم	 	الكفِّ ولقاء	دفع	الجزية	من	أهل	الذمة،	وجب	لهم	على	الدولة	اإلسالمية:	حقُّ
	الحماية	لهم	ليكونوا	محروسين)3). ليكونوا	آمنين،	وحقُّ

		ابن	القيم	الجوزية،	أحكام	أهل	الذمة،	دمشق:	مطبعة	الجامعة،	1381	هـ،	ص49.	 (1(
			م.	ن،	ص128. (2(

		الماوردي،	األحكام	السلطانية،	م.	س،	ص143.	يجب	على	من	ولي	األمر	أن	يضع	الجزية	في	رقاب	من	دخل	الذمة	 (3(
لهم،	 الحماية	 والثاني	 عنهم،	 الكف	 أحدهما	 ببذلها	حقان:	 لهم	 ويلتزم	 اإلسالم.	 دار	 في	 بها	 ليقروا	 الكتاب	 أهل	 من	
ليكونوا	بالكف	آمنين	وبالحماية	محروسين.	روى	نافع	عن	ابن	عمر	قال:	»كان	آخر	ما	تكلم	به	النبي	)ص(	أن	قال:	

احفظوني	في	ذمتي«.
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الكتاب،	 أهل	 من	 الذمة	 ألهل	 معاملتهم	 سوء	 المسلمين	 على	 يأخذ	 من	 اليوم	 وهناك	
توضيح	 من	 بد	 ال	 كان	 لذلك	 اإلسالمية.	 للسلطة	 اإلنسان	 لخضوع	 رمزًا	 الجزية	 واعتبار	

المبررات	لدفع	الجزية:

والشرطة	 القضاء	 مثل	 كالمسلمين،	 تمامًا	 العامة	 بالمرافق	 الجزية	 دافعو	 يستفيد	 أوالً:	
وغيرها،	وهذه	المرافق	تحتاج	إلى	أمواٍل،	وعلى	الجميع	المشاركة	في	تأمينها.

أهل	 لذلك	وجب	على	 البالد.	 للدفاع	عن	 السالح	 الكتاب	من	حمل	 أهل	 ُيعفى	 ثانيًا:	
الكتاب	دفع	هذه	الضريبة	لقاء	إعفائهم	من	الدفاع	والجهاد.	أما	إذا	أحب	أحدهم	أن	يشترك	
المسلمون	 إذا	عجز	 أيضًا	 الجزية	 الجزية	وُيعفى	من	دفعها.	كما	تسقط	 بالدفاع،	تسقط	عنه	

عن	الدفاع	عنهم	وحمايتهم)1).

رابعًا- الغنيمة:
َولِلرَُّسوِل  ُخَُسُه   ِ لِلَّ نَّ 

َ
فَأ ٍء  َشْ ّمِن  َغنِْمُتم  نََّما 

َ
أ الكريمة:	]َواْعلَُموا  اآلية	 في	 جاء	

بِيِل[)2). َوِلِي الُْقْرَبٰ َواْلََتاَمٰ َوالَْمَساكنِِي َوابِْن السَّ
	من	 ُمشتقٌّ بالشيء)3).	ومعناها	االصطالحي	 الفوز	 اللغوي	مأخوٌذ	من	 والغنيمة	معناها	

ار	ظفر	به	المؤمنون	على	وجه	الغلبة	والقهر. المعنى	اللغوي،	وهي	ماٌل	من	أموال	الكفَّ

أسهم:	 خمسة	 إلى	 اإلمــام	 ويقسمه	 منها،	 الخمس	 يؤخذ	 الغنائم،	 ُتجمع	 أن	 وبعد	
بوفاته.	 السهم	 هذا	 سقط	 وقد	 بيته،	 ومصالح	 مصالحه	 في	 ينفقه	 )ص(	 للرسول	 األول	
والرابع	 لليتامى.	 والثالث	 المطلب.	 عبد	 وبني	 هاشم	 بني	 من	 للنبي	 القربى	 لذوي	 والثاني	
المنقطع	 المسافر	 السبيل	 البــن	 والخامس	 المسلمين.	 من	 الحاجة	 ذوي	 	للمساكين	

عن	بلده.

المقاتلين،	 بين	 بالعدل	 )ص(	 الرسول	 نظَّمها	 وقد	 للغانمين.	 الباقية	 األربعة	 األخماس	
فأعطى	الفارس	ثالثة	أسهٍم،	والراجل	سهمًا	واحدًا.	والغنيمة	تقسم	إلى	أربعة	أقسام:	األسرى،	

		البالذري	أحمد	بن	يحي	بن	جابر،	فتوح	البلدان،	م.	س،	ص143.	يروي	البالذري	أن	المسلمين	عندما	دخلوا	حمص،	 (1(
أخذوا	الجزية	من	أهل	الكتاب.	ثم	عرف	المسلمون	أن	الروم	أعّدوا	جيشًا	كبيرًا	لمهاجمة	المسلمين،	فأدركوا	أنهم	ال	
يقدرون	على	الدفاع	عن	أهل	حمص	وقد	يضطرون	لإلنسحاب،	فأعادوا	إلى	أهل	حمص	ما	أخذوه	منهم،	وقالوا	لهم:	
ُشِغلنا	عن	نصرتكم	والدفاع	عنكم	فأنتم	على	أمركم.	فقال	أهل	حمص:	إن	واليتكم	وعدلكم	أحب	إلينا	مما	كنا	فيه	من	

الظلم،	ولندفعن	جند	هرقل	عن	المدينة	مع	عاملكم،	ونهضوا	بذلك	فسقطت	عنهم	الجزية.
		سورة	األنفال،	اآلية	41. (2(

		الفيروز	آبادي،	قاموس	المحيط،	باب	الميم،	فصل	الغين	)غنم(،	القاهرة:	مطبعة	بوالق،	1301	هـ،	ص121. (3(
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النساء	 به	 يراد	 والسباء	 أسيرًا.	 وقع	 محارٍب	 	 كلُّ فاألسرى،	 واألموال.	 واألراضي،	 والسباء،	
وقهرًا،	 عنوًة	 المسلمون	 عليها	 استولى	 التي	 فهي	 األرض	 أما	 يقتلوا.	 أن	 يجوز	 فال	 واألطفال،	

فتقسم	بين	الغانمين،	إال	أن	يطيبوا	نفسًا	بتركها،	فتجعل	وقفًا	على	مصالح	المسلمين.)1)

باألسالب	 المسلمون	 يتشاغل	 ال	 حتى	 الحرب،	 انتهاء	 بعد	 يحدث	 كان	 التقسيم	 هذا	
ويتلهون	عن	إحراز	النصر.

خامسًا- الفيء: 
كالغنيمة	من	 قتاٍل،	وهو	 المسلمون	عفوًا	دون	 الذي	أصابه	 المال	 الفيء	اصطالحًا	هو	
حيث	قسمته	إلى	خمسة	أخماس:	فالسهم	األول	منها	لرسول	الله	)ص(،	واألسهم	األربعة	
 ٰ َعَ  ُ اللَّ فَاَء 

َ
أ ا  تعالى:	]مَّ بقوله	 السبيل،	 وابن	 والمساكين	 واليتامى	 القربى	 لذوي	 الباقية	

بِيِل  السَّ َوابِْن  َوالَْمَساكنِِي  َواْلََتاَمٰ  الُْقْرَبٰ  َوِلِي  َولِلرَُّسوِل  فَلِلَّهِ  الُْقَرٰى  ْهِل 
َ
أ ِمْن  رَُسوِلِ 

ْغنَِياءِ ِمنُكْم ۚ َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعنُْه 
َ
َكْ َل يَُكوَن ُدولًَة َبنْيَ اْل

فَانَتُهوا  ۚ[)2).	
للجند	 للدولة:	 العامة	 المصالح	 على	 ُتصرف	 فكانت	 الفيء	 أخماس	 أربعة	 أمــا	
الله	للمحرومين	 واألسلحة	الحربية	وغير	ذلك.	فالفيء	لتنمية	قطاع	ولي	األمر،	وقد	جعله	
وابن	 والمساكين	 اليتامى	 به	 واختص	 منه،	 األغنياء	 وحرم	 شأنهم،	 من	 ليرفع	 مجتمعهم	 في	
ممثٌِّل	 )ص(	 والرسول	 حرمان.	 من	 بهم	 لحق	 عّما	 لهم	 تعويضًا	 شأنهم	 من	 ليرفع	 السبيل	
في	 الفاعل	 بوجودهم	 وا	 أحسُّ )ص(	 الرسول	 ومع	 السبيل،	 وابن	 واليتامى	 للمساكين	
بين	 ساوى	 العادل	 اإلسالم	 ألن	 سهمه،	 نالوا	 لذلك	 وفخارًا.	 رفعًة	 وحــازوا	 مجتمعهم،	
لديهم	 ليس	 فقراء	 وال	 الوفير،	 بالمال	 ويحتفظون	 الضياع	 يملكون	 أغنياء	 فال	 الطبقات:	

الكفاء	لقضاء	حوائجهم	الضرورية	لحياتهم.

لَّ  ۖ بَل   
]َكَّ تعالى:	 بقوله	 والمساكين	 الفقراء	 تجاهل	 وجل	 عز	 الله	 ر	 حذَّ وقد	

ا  َّمًّ ْكًل ل
َ
َاَث أ ُكلُوَن التُّ

ْ
ٰ َطَعاِم الِْمْسِكنِي ، َوتَأ وَن َعَ تُْكرُِموَن اْلَتِيَم ، َوَل َتَاضُّ

 ، َوُتِبُّوَن الَْماَل ُحبًّا َجًّا[)3).	لذلك	تم	إبعاد	مثل	هؤالء	األغنياء	عن	سهم	الرسول	)ص(،	
	به	المحرومون	الصابرون	حتى	أدركوا	مستوى	غيرهم	في	الحياة	في	كفاية.	 واخُتصَّ

		الماوردي،	األحكام	السلطانية،	م.	س،	ص132. (1(
		سورة	الحشر،	اآلية	7. (2(

		سورة	الفجر،	اآليات	17	و18	و19	و20. (3(
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سادسًا- العشور: 
هي	ضرائب	في	اإلسالم	تؤخذ	على	بضائع	التجار	غير	المسلمين،	الذين	قدموا	من	دار	
يزيد	 أن	 اإلمام	 اليوم.	وكان	من	صالحيات	 الجمارك	 تشبه	 دار	اإلسالم،	وهي	 إلى	 الحرب	
فوق	العشر	أو	أن	ينقص	إلى	نصف	العشر.	كما	له	الحق	أن	يرفع	ذلك	عنهم	نهائيًا	إن	رأى	
المصلحة	فيه	بعد	أخذ	رأي	العلماء،	وكان	يؤخذ	مرًة	في	السنة.	والعشور	ليست	من	الموارد	
إليه	 الخطاب،	حيث	كتب	 الخليفة	عمر	بن	 الكريم،	بل	اجتهاٌد	في	عهد	 القرآن	 التي	ذكرها	
)ص(	 الله	 رسول	 أصحاب	 عمر	 فشاور	 وتعشرنا.	 تجارًا	 أرضك	 ندخل	 دعنا	 منبج:	 	أهل	

بذلك	فأشاروا	عليه	به،	فكان	أول	من	عشر	من	أهل	الحرب)1).

أما	الدواعي	التي	شرعت	العشور	فهي:	

تجارتهم،	 عشر	 يدعوا	 الحرب	 دار	 المسلمين	 تجار	 دخل	 إذا	 بالمثل:	 المعاملة	 	-1
ويسترد	المسلمون	هذه	الخسارة	بأخذ	عشر	تجارة	الوافدين	من	دار	الحرب.

2-	ينتفع	التجار	الوافدون	من	دار	الحرب،	من	المرافق	العامة	التي	ُينَْفُق	عليها	من	بيت	
مال	المسلمين،	فعليهم	المساهمة	في	هذه	النفقات.

الوافدين	 التجار	 وبين	 الزكاة،	 يدفعون	 الذين	 المسلمين	 التجار	 بين	 الفرص	 تكافؤ	 	-3
نصف	 يدفع	 فهو	 التاجر	 الذمي	 أما	 المنافسة.	 أثناء	 العشور	 يدفعون	 الذين	 الحرب	 دار	 من	

العشر	ألنه	يدفع	الجزية)2).

األول	 الموجب	 موجبان:	 لها	 اإلســالم	 في	 العشر	 ضريبة	 أن	 سبق	 مما	 ويتضح	
لبضائع	 السماح	 هو	 الثاني	 والموجب	 الحرب.	 ودار	 اإلسالم	 دار	 بين	 بالمثل	 هوالمعاملة	
	من	تجار	دار	الحرب	من	جهٍة،	 غير	المسلمين	بالدخول	إلى	أرض	المسلمين،	وانتفاع	كلٍّ

والدولة	اإلسالمية	من	جهٍة	أخرى.	

سابعًا- ضرائب أخرى:
1	 األوقاف:	وهي	من	مصادر	بيت	مال	المسلمين،	وهي	على	قسمين:	أوقاٌف	ذريٌة،	-

وأوقاٌف	خيرية.	

		الَخراج	ألبي	يوسف،	م.	س،	ص162. (1(
		م.	ن،	ص159. (2(
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لذريته،	 االجتماعي	 التكافل	 إلى	 تهدف	 وهي	 الواقف،	 ذرية	 إلى	 نسبًة	 	 الذريُّ الوقف	
وإلى	العمل	الخيري	ومساعدة	الفقراء	أو	طلبة	العلم...	

كمساعدة	 والبِر،	 الخير	 أعمال	 إلى	 الواقف	 يهدف	 ففيها	 الخيرية،	 ــاف	 األوق أما	
وشّق	 الجسور،	 وإقامة	 الطرق،	 وإصــالح	 والمساجد،	 المدارس	 وعمارة	 المحتاجين،	

الطرقات،	واإلنفاق	على	المجاهدين.

أو	 ُمعيَّنٍة،	 طبقٍة	 في	 المال	 حصر	 عدم	 إلى	 تهدف	 اإلســالم	 في	 المالية	 والسياسة	
الفقراء	لكي	يتمكنوا	من	تقديم	جهودهم	في	سبيل	قضية	 	شخٍص	معيٍَّن،	وإلى	مراعاة	حال	

اإلسالم	والمسلمين.

التعاون	 روح	 وخلق	 االجتماعية،	 الطبقات	 بين	 الصراعات	 بذور	 اإلسالم	 عالج	 لقد	
والّتضامن	بين	أفراده	تحت	ظل	العدالة	والمساواة،	للوصول	إلى	الصالح	والكمال.

2	 تكون	- وهي	 ارات،	 الكفَّ موارد	 بأحد	 وإزالته	 الذنب	 تغطية	 وهي	 ارات)1):	 الكفَّ
يقع	على	 أن	 يمكن	 كما	 إطعام	ستين	مسكينًا،	 أو	 متتاليين،	 أو	صيام	شهرين	 رقبٍة،	 بعتق	 إما	

ارات	كما	يأتي:	 الُمكلَّف	الجمُع	بين	الثالثة	معًا،	ونوجز	هذه	الكفَّ

ارة	اليمين،	وتكون	إما	بعتق	رقبٍة،	وإما	باطعام	عشرة	مساكين	أو	كسوتهم.	فإن	لم	 -	كفَّ
يقدر	عن	جميعها	أو	عن	واحدٍة	منها،	فعليه	صيام	ثالثة	أياٍم	متتابعات.

صيام	 أو	 مسكينًا	 ستين	 إطعام	 أو	 رقبٍة	 بعتق	 وتكون	 والعهود،	 النذور	 نقض	 ارة	 كفَّ 	-
شهرين	متتاليين.	

فإن	لم	 متتابعين،	 لم	يجد،	عليه	صيام	شهرين	 فإن	 الظهار	فهي	عتق	رقبٍة،	 ارة	 أما	كفَّ 	-
يقدر،	عليه	إطعام	ستين	مسكينًا.

إطعام	ستين	 أو	 رقبٍة،	 عتق	 فهي	 المبارك،	 يومًا	من	شهر	رمضان	 أفطر	 من	 ارة	 كفَّ أما	 	-
مسكينًا،	أو	صيام	شهرين	متتاليين.	

ارة	قتل	الخطأ	فهي	عتق	رقبٍة،	أو	إطعام	ستين	مسكينًا،	أو	صيام	شهرين	متتاليين. -	وكفَّ

ارة	قتل	العمد	فهي	عتق	رقبٍة،	وإطعام	ستين	مسكينًا،	وصيام	شهرين	متتاليين	 -	أما	كفَّ
بعد	رضا	أولياء	المقتول	بالدية	أو	بالعفو	عنه.

		حسين	الحاج	حسن،	النُُّظم	اإلسالمية،	بيروت:	المؤسسة	الجامعية	للدراسات	والنشر	والتوزيع،	1987	م،	ص277. (1(
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3	 أو	- صياٌم	 كذا،	 على	 حصلت	 إذا	 	، عليَّ المرء	 يقول	 كأن	 النذُر	 والعهود:	 النذور	
تعالى،	 الله	 يقول:	عاهدت	 أن	 فهو	 العهد	 أما	 الوفاء.	 يتوجب	عليه	 أو	صدقٌة،	بحيث	 صالٌة	
أنه	متى	كان	كذا	فعلّي	كذا،	والعهد	والنذر	معًا،	يكون	لهما	تأثيٌر	متى	صدرا	عن	نِيٍَّة	واإل	فال	

تأثير	على	أية	حال)1).

4	 تأخذ	- أن	 وجب	 طــارىٍء،	 	 أيُّ اإلسالمية	 الدولة	 أمَن	 د	 هدَّ إذا	 الطوارىء:	 حالة	
الدولة	من	الناس	ما	تدفع	به	الخطر	عن	المواطنين.	وهذا	ما	يعرف	اليوم	بالمصادرة	أو	حالة	
الحديثة)2).	 الدول	 تشريعات	 معظم	 في	 بها	 معموٌل	 وهي	 الحديثة،	 القوانين	 في	 الطوارىء	
بعض	 اشترط	 وقد	 عليهم.	 تفرضه	 ما	 الدولة	 إعطاء	 عن	 يمتنعوا	 أن	 للمواطنين	 يحق	 وال	
له	 لجاز	 الناس	 أموال	 غصب	 إلى	 الضرورة	 دعت	 فلو	 عاداًل،	 اإلمام	 يكون	 أن	 الفقهاء)3)،	
فما	 واحدٍة،	 نفٍس	 إلحياء	 أو	 برٍد،	 أو	 	 حرٍّ أو	 لجوٍع	 الهالك	 خاف	 إذا	 عليه	 يجب	 بل	 ذلك،	

الظن	بإحياء	النفوس،	بل	إغاثة	هؤالء	أرجح	من	دفع	الضرورة	عن	واحٍد.

يتضح	لنا،	أن	فرض	الضرائب	جائٌز،	لكن	بشروط:

-	أن	تكون	بقية	واردات	بيت	المال	ال	تفي	بحاجات	األمة.

أحد	 اختل	 فإذا	 ُطُرٍق	غير	مشروعة.	 اإلنفاق	على	 يكون	 فال	 اإلمام	عادالً،	 يكون	 أن	 	-
الشرطين	امتنع	الجواز.

-	ال	يجوز	استمرار	ودوام	الضريبة	الطارئة،	وإنما	تبقى	بحسب	الحاجة	إليها،	وتنتهي	
بمجرد	انتعاش	بيت	المال.

	في	مثل	هذا	األمر. -	رأي	اإلمام	العادل	ومجلس	شوراه،	ضروريٌّ

5	 نظام	التوريث	اإلسالمي:	-

َنَسُب	 نوعين:	 على	 والنََّسُب	 بب،	 السَّ أو	 النََّسِب	 إلى	 اإلسالمي	 التوريث	 نظام	 يستند	
الوالدين	وما	تقرب	منهما،	ونسب	الولد	للصلب	وما	يتقرب	بهم.	وأما	ميراث	السبب	فهو	
أيضًا	على	نوعين:	سبب	الزوجية	وسبب	الوالء.	وما	يهمنا	هنا	هو	ما	يدخل	في	موارد	بيت	

		الشيخ	الطوسي،	النهاية	في	مجرد	الفقه	والفتاوى،	دار	الكتب	العربية،	1390هـ،	ص562. (1(
		المرسوم	االشتراعي	الرقم	52	الصادر	في	العام	1967	في	لبنان. (2(

		سعيد	حوا،	اإلسالم،	ج2،	بيروت:	المكتبة	العلمية،	1399هـ،	ص12. (3(
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إذا	 أما	 والبِر.	 الخير	 لجهات	 ماله	 بثلث	 يورث	 بأن	 اإلسالمي	 التوريث	 أجاز	 حيث	 المال،	
ث	وارٌث	كافٌر،	كان	ميراثه	لبيت	المال)1). كان	للمورِّ

المبحث الثاني:اأوجه الإنفاق من بيت المال وال�سيا�سة المالية
العامة	 بالحياة	 الدولة	وتدخلها	 أن	تطور	 إال	 للزكاة،	 اإلنفاق	 الكريم	أوجه	 القرآن	 حّدد	
األوجه	 في	 ثم	 أوالً،	 للزكاة	 اإلنفاق	 أوجه	 في	 وسنبحث	 اإلنفاق.	 دائرة	 توّسع	 إلى	 أّديا	

األخرى	التي	طرأت	على	الدولة	اإلسالمية.

1	 آيات	- أن	 إال	 بالصالة،	 مقترنًا	 الكريم	 القرآن	 في	 الزكاة	 أمر	 جاء	 الزكاة:	 مصارف	
الكتاب	لم	تبين	شروطها	ومقاديرها،	مّما	أوجب	العودة	إلى	الّسنة	النبوية	الشريفة	كمصدٍر	
مفّصٍل	ومخّصص.	فهناك	من	غمز	ولمز	وتطاول	على	المقام	النبوي	الكريم،	فنزلت	آيات	
ْعُطوا 

ُ
َدقَاِت فَإِْن أ ن يَلِْمُزَك ِف الصَّ الكتاب	لتفضح	نفاقهم	وذلك	بقوله	تعالى:	]َوِمنُْهم مَّ

 ُ اللَّ آتَاُهُم  َما  رَُضوا  نَُّهْم 
َ
أ َولَْو   ، يَْسَخُطوَن  ُهْم  إَِذا  ِمنَْها  ُيْعَطْوا  لَّْم  ِإَون  رَُضوا  ِمنَْها 

َراِغُبوَن[)2).	  ِ اللَّ إَِل  إِنَّا  َورَُسوُلُ  فَْضلِهِ  ِمن   ُ اللَّ َسُيْؤتِيَنا   ُ اللَّ َحْسبَُنا  َوقَالُوا  َورَُسوُلُ 
َدقَاُت لِلُْفَقَراءِ َوالَْمَساكنِِي َوالَْعاِملنَِي َعلَيَْها  وقد	حدد	القرآن	مصارف	الزكاة:	]إِنََّما الصَّ
 ۗ ِ

بِيِل ۖ فَرِيَضًة ّمَِن اللَّ َوابِْن السَّ  ِ َوالُْمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهْم َوِف الّرِقَاِب َوالَْغارِِمنَي َوِف َسبِيِل اللَّ
ُ َعلِيٌم َحِكيٌم[)3).	 َواللَّ

االقتصاديون	 العلماء	 نبَّه	 وقد	 المصارف.	 وتبيَّنت	 المطامع	 انقطعت	 اآليات	 وبهذه	
ذلك	 من	 األهم	 ولكن	 وتحصيلها،	 األموال	 جباية	 في	 ليس	 المهم	 أن	 إلى	 واالجتماعيون	
األهواء،	 وتلعب	 الميزان،	 يميل	 قد	 فهنا	 ؟	 تحصيلها	 بعد	 األمــوال	 هذه	 ُتصَرف	 أين	 هو	
لقد	 يتركه	مجماًل.	 األمر	وال	 بهذا	 القرآن	 يهتم	 أن	 ُه،	فال	عجب	 الماَل	من	ال	يستحقُّ ويأخُذ	
عرف	التاريخ	ألوانًا	كثيرًة	من	الضرائب	كانت	ُتجبى	كرهًا،	وُتنفق	على	كل	ما	يزيد	من	أبهة	
وسلطان	ومتعة	الملوك،	ضاربين	بعرض	الحائط	حاجات	فئات	الشعب	الضعيفة.	فلما	جاء	
الضمان	 أنظمة	 يسبق	 جعله	 مما	 المحتاجة،	 الفئات	 تلك	 إلى	 األولى	 عنايته	 ه	 وجَّ اإلسالم،	

االجتماعي	بخمسة	عشر	قرنًا.	

		الشيخ	الطوسي،	النهاية،	م.	س،	ص623. (1(
		سورة	التوبة،	اآليتان	59-58. (2(

		-سورة	التوبة،	اآلية	60. (3(
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عليها،	 والعاملون	 والمساكيُن،	 الفقراُء	 وهي:	 الزكاة	 مصارف	 يأتي	 فيما	 سنبحث	
فُة	قلوُبهم،	وفي	الرقاِب،	والغارمون،	وفي	سبيل	الله،	وابن	السبيل.	 والُمؤلَّ

يدل	 وهذا	 الزكاة.	 أموال	 في	 لهم	سهمًا	 الله	 من	جعل	 أّول	 هم	 والمساكين:	 الفقراء	 	-
الفقير	 هما	 من	 ولكن،	 والعوز.	 الفقر	 على	 القضاء	 هو	 الزكاة	 من	 األول	 الهدف	 أّن	 على	
وأّيد	 يسأل،	 ال	 الذي	 ُف	 الُمتعفِّ المحتاُج	 بالفقير:	 المراد	 أن	 الطبري)1)	 ح	 رجَّ ؟	 والمسكين	

ُة	َواْلَمْسَكنَُة[)2). لَّ رأيه	بقوله	تعالى	]َوُضِرَبْت	َعَلْيِهُم	الذِّ

كما	اختلف	الفقهاء	حول:	أي	الصنفين	أسوأ	حاالً	؟	فقد	اعتبر	الشافعي	وابن	جنبل	أن	
فإن	هذا	 أمٍر،	 يكن	من	 العكس.	ولكن	مهما	 رأيا	 فقد	 وأبو	حنيفة	 المالكي	 أما	 أسوأ،	 الفقير	
ألموال	 	 مستحقٌّ والمسكين	 الفقير	 فكال	 بالزكاة،	 الحق	 	 فيما	خصَّ تحته	 طائل	 ال	 الخالف	

الزكاة.	المستحق	للزكاة	باسم	الفقر	أو	المسكنة	هو:	

أوالً:	من	ال	مال	له	وال	كسب	أصاًل.

	أكثر	من	نصف	كفايته	وكفاية	أسرته،	لكنه	ال	يجد	تمام	 ثانيًا:	من	له	ماٌل	أو	كسٌب	يسدُّ
الكفاية.	والمراد	بالكفاية	للفقير	أو	للمسكين،	كفاية	السنة	عند	المالكي	والحنبلي.	أّما	عند	
الشافعي،	فالمراد	كفاية	العمر	الغالب	ألمثاله	في	بلده،	فإن	كان	العمر	المعتاد	ألمثاله	ستين	
للزكاة	 المستحقين	 من	 كان	 فقط،	 سنًة	 لعشرين	 يكفيه	 ماٌل	 عنده	 وكان	 ثالثين،	 ابن	 وهو	
ال	 من	 الشرعي	 الفقير	 أن	 اعتبر	 فقد	 الجعفري،	 الفقه	 أما	 سنين.	 عشر	 كفاية	 إلى	 لحاجته	

يملك	مؤونة	السنة	له	ولعياله،	والغني	الشرعي	بخالفه)3).

الله	 ،	ألن	 غنيٍّ إلى	 والمساكين	 الفقراء	 من	سهم	 الزكاة	 في	 ُيصرف	 ال	 فإنه	 وبالمقابل،	
	؟	وما	حد	الِغنَى	؟ تعالى	جعلها	للفقراء	والمساكين.	ولكن	من	هو	الغنيُّ

	هو	من	 	الغنى	المانع	من	أخذ	الزكاة.	فقد	رأى	إبن	جنبل	بأن	الغنيَّ اختلف	الفقهاء	في	حدِّ
دقِة	أحد	أمرين)4): ملك	خمسين	درهمًا،	وقال	أبو	حنيفة	بأن	الغنى	الذي	َيْحرُم	به	َأْخُذ	الصَّ

أو	 درهٍم،	 مئتي	 أو	 اإلبل،	 من	 كخمٍس	 كان.	 ماٍل	 	 أيِّ من	 	 زكويٍّ نصاٍب	 ُمْلُك	 األول:	
رت	اليوم	ب	85	غرامًا	من	الذهب(.	 عشرين	دينارًا	)ُقدِّ

		تفسير	الطبري،	م.	س،	ج14،	صص308،	309. (1(
		سورة	البقرة،	اآلية	61. (2(

		حسين	علي	المنتظري،	كتاب	الزكاة،	مكتب	اإلعالم	الشرعي	اإلسالمي،	ط1،	1404	هـ،	ص295. (3(
		يوسف	القرضاوي،	فقه	الزكاة،	بيروت:	مؤسسة	الرسالة	)ناشرون(،	ط1،	1435	هـ/2014	م،	ص463. (4(
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وتبلغ	 حاجاته،	 عن	 يفضل	 ما	 الزكاة	 فيها	 تجب	 ال	 التي	 األموال	 من	 يملك	 أن	 الثاني:	
بما	 بيعت	 إذا	 وهي	 إحداهما.	 عن	 يستغني	 داران	 له	 كان	 فمن	 درهم.	 مئتي	 الفاضل	 قيمة	

يساوي	نصاب	النقود،	فال	يجوز	له	أخذ	الزكاة.

ويبقى	السؤال	األخير	وهو،	كم	ُيعطى	الفقير	والمسكين	من	الزكاة	؟	

بمقداٍر	 تحديده	 الكفاية،	دون	 تمام	 يكفيهما	 ما	 بإعطائهما	 يقول	 األول	 اتجاهان،	 هناك	
ويكثر	 بعضهم،	 عند	 	 يقلُّ المال،	 من	 دًا	 ُمحدَّ مقدارًا	 بإعطائهما	 يقول	 والثاني	 المال.	 	من	

عند	آخرين.	

كفاية	 باإلعطاء	 يقول	 من	 العمر.	وهناك	 كفاية	 الفقير	 بإعطاء	 يقول	 الشافعي	 والمذهب	
فال	 وبالتالي	 سنويٌة،	 غالبها	 في	 الزكاة	 بأن	 والحجة	 والجعفري(،	 والحنبلي	 )المالكي	 سنة	
منها	 ُينَْفُق	 الزكاة،	 موارد	 من	 تأتي	حصيلٌة	جديدٌة	 عاٍم	 كل	 ففي	 العمر،	 كفاية	 داعي	إلعطاء	

على	المستحقين.

ومن	 لونها،	 ُيحصِّ جباٍة	 من	 للزكاة،	 والمالي	 اإلداري	 الجهاز	 وهو	 عليها:	 العاملون	 	-
عين	يدفعونها	 َخَزنٍة	يحفظونها،	ومن	َكَتَبٍة	وحاسبين	يضبطون	وارداتها	ومصروفها،	ومن	ُموزِّ
ألهلها.	كل	هؤالء	جعل	الله	أجورهم	في	مال	الزكاة،	لئال	يؤخذ	من	أرباب	األموال،	ولكي	
السياق	 بأمرها.	ونذكر	في	هذا	 القائمين	 منها	على	 ُينَفُق	 بذاتها،	 قائمٌة	 للزكاة	حصيلٌة	 تكون	
إذ	في	 العامة	للدولة	الحديثة،	 الموازنة	 تنفيذ	 المعتمدة	في	 تّم	احترام	قاعدة	الشمول	 أنه	قد	
وبذلك	 الُمكلَّفين،	 	من	 الزكاة،	وليست	من	كلٍّ العاملين	من	صندوق	 أجور	 تكون	 اإلسالم	

	تجنُّب	قاعدة	الصوافي)1). يتمُّ

ه	عليه،	حيث	جعله	ضمن	األصناف	الثمانية،	وبعد	 إّن	اهتمام	القرآن	بهذا	اإلنفاق	ونصَّ
الفقراء	والمساكين،	دليٌل	على	أّن	الزكاة	في	اإلسالم،	ليست	وظيفًة	موكلًة	إلى	الفرد	وحده،	
وإّنما	هي	وظيفٌة	من	وظائف	الدولة،	ُتشرف	عليها	وُتدبِّر	أمرها،	وتعّين	لها	من	يعمل	عليها	
من	جاٍب	وخازٍن	وكاتٍب	وحاسٍب...	وأن	لها	حصيلًة	أو	ميزانيًة	خاصًة	ُتعطى	منها	رواتب	

الذين	يعملون	فيها.	ولكن	ما	هي	مهّمة	العاملين	على	الزكاة	؟	

َر	حاصل	الضريبة	على	الدخل	بستماية	مليون	 ُيقيََّد	في	الموازنة	صافي	الواردات:	فإذا	ُقدِّ 		تقضي	قاعدة	الصوافي	بأن	 (1(
الواردات	من	الموازنة	خمسماية	مليون	ل.ل.	انظر:	عباس	نصرلله،	المالية	 ل.ل،	كان	المبلغ	الواجب	قيده	في	قسم	

العامة،	م.	س،	ص50.	
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تجب	 من	 بإحصاء	 الزكاة،	 أمر	 بتنظيم	 متصٌل	 وكلها	 بٌة،	 متشعِّ وظائف	 عليها	 للعاملين	
حاجتهم،	 ومبلغ	 وعددهم،	 لهم،	 تجب	 من	 ومعرفة	 يجب،	 ما	 ومقدار	 تجب،	 وفيَم	 عليه	
رئيستين:إدارة	 إدارتين	 إلى	 العامل	 الجهاز	 تقسيم	 من	 بد	 ال	 كان	 لذلك	 كفايتهم.	 وقدر	

تحصيل	الزكاة	وإدارة	توزيع	الزكاة.

مأموري	 كعمل	 فهو	 التحصيل	 على	 القائمين	 عمل	 أما	 الزكاة:	 تحصيل	 إدارُة	 أ-	
أموالهم،	 وأنواع	 الزكاة(،	 عليهم	 تجب	 )من	 لين	 المموِّ إحصاء	 عليهم	 اليوم.	 الضرائب	
ومقادير	ما	يجب	عليهم	فيها،	ورصد	ذلك،	وجمعه	من	أهله،	والقيام	بحفظه	حتى	تتسلمه	
إدارة	 لوجدنا	 اليوم،	 الضرائب	 بإدارة	 اإلدارة	 هذه	 قارنا	 ولو	 وتوزيعها.	 الزكاة	 إدارة	صرف	
إلى	 مهمتها	 وزعت	 التي	 الضرائب	 تحصيل	 إدارات	 من	 مجاالً	 أوسع	 الزكاة	 تحصيل	
التكليف،	والثانية	حسابيٌة،	ومهمتها	جباية	 تنظيم	جداول	 إداريٌة،	وهي	 وظيفتين)1)،	األولى	
أّن	 حين	 في	 فقط،	 نقديٌة	 اليوم	 الضريبة	 أّن	 ذلك	 إلى	 يضاف	 الخزينة.	 إلى	 الجداول	 هذه	
أنواعًا	أخرى	من	األموال،	مثل	الحبوب	والثمار	والماشية	والمعدن.	ويمكن	 الزكاة	تشمل	
ما	يجب	 والركاز،	وهو	 للمعادن	 قسٌم	 به:	 يختص	 قسٌم	 األموال	 نوٍع	من	هذه	 لكل	 ينشأ	 أن	
أو	 	%10( نصفه	 أو	 العشر	 فيه	 يجب	 ما	 وهو	 والثمار،	 للحبوب	 وقسٌم	 	.%20 الخمس	 فيه	
التجارة،	 وأموال	 للنقود	 وقسٌم	 معنا.	 مّر	 	 خاصٌّ حساٌب	 وللماشية	 للماشية،	 وقسٌم	 	.)%5

وهو	ما	يجب	فيه	ربع	العشر	%2.5.	

ب-	إدارُة	توزيع	الزكاة	واختصاصاُتها:	وعمل	هذه	اإلدارة	أقرب	ما	يكون	إلى	هيئات	
ُد	 ين	للزكاة،	والتأكُّ الضمان	االجتماعي	اليوم،	وعليها	اختياُر	أفضل	الطرق	لمعرفة	المستحقِّ
وفقًا	 لذلك	 السليمة	 األسس	 ووضُع	 كفايتهم،	 ومبلغ	 حاجتهم،	 ومقدار	 استحقاقهم،	 من	

للعدد	والظروف	االجتماعية.	

التثبيت	 أو	 إلى	اإلسالم	 باالستمالة	 قلوبهم	 تأليُف	 يراد	 الذين	 قلوُبُهم:	وهم	 فُة	 المؤلَّ 	-
على	 نصرهم	 أو	 عنهم،	 الدفاع	 في	 نفعهم	 رجاُء	 أو	 المسلمين،	 عن	 هم	 شرِّ درُء	 أو	 عليه،	
عبادًة	 وال	 	،ً إحسانًا	شخصيا	 ليست	 اإلسالم	 في	 الزكاة	 أن	 يؤكد	 المصرف	 وهذا	 عدوهم.	
مجردًة	موكلًة	إلى	األفراد.	ألن	هذا	الصنف	من	مصارف	الزكاة	ليس	مما	يوكل	إلى	األفراد،	

وإنما	هو	من	شأن	رئيس	الدولة	أو	من	ُينيُب	عنه.	والمؤلفُة	قلوُبُهم	أقسام:	

		م.	ن،	ص154. (1(
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أ-	منهم	من	ُيرجى	بعطيَّتِِه	إسالُمُه	أو	إسالُم	عشيرته،	كصفوان	بن	أمية	الذي	شهد	غزوة	
لًة	فقال:	»هذا	عطاء	من	ال	يخشى	 ُيْسِلَم،	فأعطاه	النبي	)ص(	إباًل	كثيرًة	محمَّ حنين	قبل	أن	
النبي	)ص(،	وإنه	ألبغض	 لقد	أعطاني	 فقال:	»والله	 المسيب	 بن	 الفقر«.	كما	أعطى	سعيد	

.(1(» ،	فما	زال	يعطيني	حتى	إنه	ألحّب	الناس	إليَّ الناس	إليَّ

	من	معه.	كما	جاء	عن	ابن	 ه	وشرِّ 	شرِّ ه	وُيرجى	بإعطائه	كفُّ ب-	ومنهم	من	ُيخشى	شرُّ
َدَقات	مدحوا	اإلسالم	وقالوا	 عباس،	أّن	قومًا	كانوا	يأتون	النبي	)ص(،	فإن	أعطاهم	من	الصَّ

وا	وعاُبوا)2). هذا	ديٌن	حسٌن،	وإن	منعهم	ذمُّ

اإلسالم.	 في	 الثبات	 على	 له	 إعانًة	 فُيعطى،	 اإلسالم،	 في	 حديثًا	 دخل	 من	 ومنهم	 ج-	
أبويه	 عند	 له	 بما	 ى	 وضحَّ القديم،	 دينه	 هجر	 قد	 اإلسالم	 في	 حديثًا	 الداخل	 ألن	 وذلك	

د	في	رزقه. وأسرته،	وكثيرًا	ما	ُيحاَرُب	من	عشيرته،	وُيهدَّ

د-	ومنهم	قوٌم	من	سادات	الكفار،	إذا	ُأعُطوا	ُرِجَي	إسالمهم،	واستشهدوا	بإعطاء	أبي	
بكر	)رض(	لعدي	بن	حاتم	والزبرقان	بن	بدر)3).

وُيرجى	 أقوامهم،	 في	 ُمطاعون	 المسلمين،	 من	 اإليمان	 ضعفاء	 زعماء	 ومنهم	 هـ-	
وهم	 هوازن،	 غنائم	 من	 الوافرة	 العطايا	 )ص(	 النبي	 أعطاهم	 كالذين	 تثبيُتُهم،	 بإعطائهم	
اإليمان،	 ضعيف	 ومنهم	 المنافق،	 منهم	 فكان	 أسلموا،	 الذين	 مكة	 أهل	 من	 الطلقاء	 بعض	

وقد	ثبت	أكثرهم	بعد	ذلك	وحسن	إسالمهم)4).

من	 ُيرجى	 لما	 ُيعطون	 األعداء،	 بالد	 وحدود	 الثغور	 في	 المسلمين	 من	 قوٌم	 منهم	 و-	
دفاعهم	عن	المسلمين	إذا	هاجمهم	العدو.

بنفوذهم	 إال	 يعطيها	 ال	 ممن	 الزكاة	 لجباية	 إليهم	 ُيحتاج	 المسلمين	 من	 قوٌم	 منهم	 ز-	
وتأثيرهم.	

أم	 كّفارًا	 أكانوا	 سواء	 قلوبهم،	 المؤّلفة	 لفظ	 عموم	 تحت	 تدخل	 األنــواع	 هذه	 وكل	
أو	 اإلسالم	 على	 لقلبه	 تأليفًا	 المسلمين	 صدقات	 من	 كافٌر	 ُيعطى	 أن	 عجب	 وال	 مسلمين.	

		ابن	كثير،	تفسير	القرآن	العظيم،	ج2،	بيروت:	مطبعة	الحلبي،	1990،	ص365. (1(
		محمد	بن	جرير	الطبري	)ت	310هـ(،	تفسير	الطبري،	م.	س،	ج14،	ص313. (2(

		السيد	محمد	رشيد	رضا	)	ت	1354	هـ(،	تفسير	المنار،	ج1،	الهيئة	المصرية	للكتاب،	ط2،	ص574. (3(
		القرطبي	)أبو	عبدالله	محمد	بن	أحمد	األنصاري(،	الجامع	ألحكام	القرآن	المعروف	بتفسير	القرطبي،	ج8،	القاهرة:	 (4(

دار	الكتب	العربية،	ط1،	1353هـ/1934م،	ص179.
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يرجع	 صنٌف	 أصناٍف:	 ثالثة	 فالمشركون	 الجهاد،	 من	 ضرٌب	 وهذا	 صدره.	 في	 له	 تمكينًا	
للمسلمين	 الناظر	 بالعطاء	واإلحسان.	واإلمام	 بالقهر،	وصنٌف	 بالبرهان،	وصنٌف	 عن	كفره	
المؤّلفة	 سهم	 سقط	 هل	 ولكن،	 الكفر.	 من	 لنجاته	 مناسبًا	 يراه	 ما	 صنٍف	 كل	 مع	 يستعمل	

قلوبهم	بعد	الرسول	)ص(؟	

ذهب	أحمد	وأصحابه	إلى	أن	حكم	المؤّلفة	باٍق	لم	يلحقه	نسٌخ	وال	تبديٌل،	وبهذا	قال	
اإلمام	محمد	الباقر)1).

والمساكين	 للفقراء	 الّصدقات	 إنما	 اآلية:	 أّول	 في	 جاء	 أنه	 نالحظ	 الرقاب:	 في	 	-
سبيل	 وفي	 والغارمين	 الرقاب	 وفي	 ذلك:	 بعد	 وجاء	 قلوبهم.	 والمؤّلفة	 عليها	 والعاملين	
أن	 تعني	 فهي	 الظرفية،	 »في«	 أما	 للتمليك،	 هي	 الالم	 أن	 بينها	 »والفرق	 السبيل.	 وابن	 الله	
،	بأن	تؤدَّى	عنهم	وال	ُتدفع	إليهم.	وبالنتيجة،	 الصدقات	توضع	في	تخليص	رقبتهم	من	الّرقِّ
المال	 ُيصرف	 ال	 األخيرة	 األربعة	 وفي	 إليهم،	 المال	 ُيصرف	 األولى	 األربعة	 األصناف	 فإن	
استحّقوا	 ألجلها	 التي	 الصفات	 في	 المعتبرة	 الحاجات	 جهات	 إلى	 ُيصرف	 بل	 إليهم،	
في	 ُتذكر	 وهي	 األمة،	 أو	 العبد	 القرآن:	 في	 بها	 والمراد	 رقبٍة،	 جمع	 والرقاب	 الزكاة«)2).	
النّير	 من	 لها	 وتخليٌص	 غلِّها،	 من	 لرقبته	 	 فكٌّ هو	 	 الّرقِّ من	 العبد	 وتحرير	 التحرير.	 معرض	
وتحرير	 العبودية	 	 فكِّ في	 الصدقات	 ُتصرف	 أن	 يعني	 الرقاب«،	 »وفي	 تحته.	 ترزح	 الذي	

،	ويكون	ذلك	بطريقتين:	 العبيد	واإلماء	من	الّرقِّ

ْيَمانُُكْم فََكتُِبوُهْم 
َ
ا َملََكْت أ ِيَن يَبَْتُغوَن الِْكَتاَب ِممَّ 1-	جاء	في	قوله	تعالى:	]َوالَّ

يعني	 هنا	 والكتاب	 	.(3(]ۚ آتَاُكْم  ِي  الَّ  ِ اللَّ اِل  مَّ ّمِن  ۖ َوآتُوُهم  ا  َخرْيً فِيِهْم  َعلِْمُتْم  إِْن 
الكتابة	التي	يقوم	بها	العبد	مع	سيِّده،	واتفق	معه	على	مبلٍغ	للحصول	على	حريته	وعتقه.	ثم	

ُفِرض	للعبيد	من	مال	الزكاة	سهٌم	يعينهم	على	تحرير	رقابهم	بأداء	ما	التزموا	به.

في	 آخرين	 مع	 يشترك	 أو	 فيعتقها،	 َأَمًة	 أو	 عبدًا	 ماله	 زكاة	 من	 الرجل	 يشتري	 أن	 	-2
	األمر	مما	يجبيه	من	مال	الزكاة	عبيدًا	وإماًء	فيعتقهم. شرائها	وعتقها.	أو	يشتري	وليُّ

		تفسير	الطبري،	م.	س،	ج14،	ص214. (1(
		فخر	الدين	الرازي	)ت	606	هـ(،	التفسير	الكبير	المسمى	مفاتيح	الغيب،	ج16،	القاهرة:	المطبعة	المصرية،	1938،	 (2(

ص112.
		سورة	النور،	اآلية	33. (3(
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لنا،	 يحق	 فإنه	 عشر،	 التاسع	 القرن	 أواخر	 حتى	 العالم	 في	 استمر	 قد	 الرقيق	 كان	 وإذا	
على	 الوسائل	 بكل	 عمل	 الدنيا،	 في	 نظاٍم	 أّول	 هو	 اإلسالم	 أن	 ل	 نسجِّ أن	 علينا	 يجب	 بل	
ق:	فحّرم	أشد	التحريم	 	األبواب	الكثيرة	التي	كانت	مداخل	للرِّ 	وإلغائه.	لقد	سدَّ تصفية	الّرقِّ
أو	 نفَسُه	 اإلنساُن	 يبيع	 أن	 ُيبِْح	 ولم	 أو	صغارًا.	 كبارًا	 األحرار	 اختطاف	 االستعباد	عن	طريق	
بَدْينِه	وال	 الوفاء	 إذا	عجز	عن	 دينه،	 في	 رقيقًا	 الَمدين	 َأْخَذ	 أبدًا	 ع	 ُيشرِّ ولم	 زوَجَته.	 أو	 َوَلَدُه	
في	 األسير	 استرقاق	 وال	 سابقة،	 شرائع	 في	 ذلك	 ُعِرَف	 كما	 بجريمته،	 رقيقًا	 المجرم	 َأْخَذ	

الغارات	الظالمة	التي	تشنها	القبائل	بعضها	على	بعٍض	بغيًا	وعدوانًا)1).

الدائن،	 فهو	 الغريم	 أما	 َدْيٌن.	 عليه	 الذي	 هو	 والغارم	 غارم،	 جمع	 وهي	 الغارمون:	 	-
َعَذاَبَها  تعالى:	]إِنَّ  قوله	 ومنه	 اللزوم،	 اللغة:	 في	 الُغْرم	 وأصل	 المدين،	 على	 ُيطلق	 وقد	

َكَن َغَراًما[)2)،	والغارمون	نوعان:	غارٌم	لمصلحة	نفسه،	وغارٌم	لمصلحة	المجتمع.
الذين	 أولئك	 الوصف،	 هذا	 عليه	 ينطبق	 من	 	 وأخصُّ أنفسهم:	 لمصلحة	 الغارمون	 أ-	
فاجأتهم	كوارث	الحياة،	واضطرتهم	الحاجة	إلى	االستدانة	ألنفسهم	وعيالهم.	والزكاة	هنا	
من	 بعد	 العالم	 عرفه	 ما	 كل	 سبق	 وقد	 الكوارث،	 ضد	 االجتماعي	 الضمان	 من	 بنوٍع	 تقوم	
اشترك	 من	 إاّل	 ض	 ُيعوِّ ال	 الحديث،	 العصر	 في	 الغرب	 عرفه	 الذي	 فالتأمين	 التأمين.	 أنواع	
أساس	 على	 ال	 به،	 ن	 أمَّ الذي	 المبلغ	 أساس	 وعلى	 التأمين،	 شركة	 أقساط	 دفع	 في	 بالفعل	
وإنما	 سابقٍة،	 أقساٍط	 دفع	 اشتراط	 على	 يقوم	 فال	 اإلسالمي	 التأمين	 أما	 وحاجاته.	 خسائره	

ج	ضائقته. ض	على	أساس	حاجته،	وخسارته،	وما	ُيفرِّ يعوِّ

ما	 َد	 ليسدِّ حوائجه	 بيع	 تكلفه	 وال	 المجهود،	 الغارم	 بيد	 اإلسالم	 شريعة	 تأخذ	 وهكذا	
العزيز	في	خالفته	إلى	والته	أن	يقضوا	 عليه	ويعيش	محرومًا	من	متاعه.	كتب	عمر	بن	عبد	
عن	الغارمين.	فكتب	إليه	من	يقول:	إنا	نجد	الرجل	له	المسكن	والخادم	والفرس	واألساس	
إنه	ال	بد	للمرء	المسلم	من	مسكٍن	يسكنه،	وخادٍم	يكفيه	 وهو	مع	ذلك	غارم.	فكتب	عمر:	
عنه	 فاقضوا	 نعم	 بيته،	 في	 األساس	 له	 يكون	 أن	 ومن	 ه،	 عــُدوَّ عليه	 يجاهد	 وفرٍس	 	مهنته،	

فإنه	غارم)3).

		علي	عبد	الواحد	وافي،	حقوق	اإلنسان	في	اإلسالم،	القاهرة:	طبع	وزارة	األوقاف،	ال	ت،	ص129. (1(
		سورة	الفرقان،	اآلية	65. (2(

		إبن	سالم،	األموال،	م.	س،	ص556. (3(
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قرنًا،	 عشر	 أربعة	 من	 أكثر	 منذ	 والرحمة	 العدل	 شريعة	 الله،	 شريعة	 به	 جاءت	 ما	 هذا	
حال	 في	 المدينين	 التجار	 تجبر	 التي	 الحديثة	 الوضعية	 القوانين	 به	 جاءت	 ما	 هذا	 من	 فأين	
الدولة	 لهم	 م	 تقدِّ أن	 بيوتهم	دون	 إفالسهم،	وتصفية	تجارتهم،	ودمار	 إلى	إعالن	 إعسارهم	
	 أو	المجتمع	عونًا.	وبالمقارنة	مع	ما	جاء	به	القانون	الروماني،	حيث	أباح	للدائن	أن	يسترقَّ
العادلة	عن	أصحابها	من	مال	 إذا	عجز	عن	دفع	ديونه،	فإن	تسديد	اإلسالم	للديون	 المدين	
ضًا	 ُمعرَّ وأصبح	 ْيُن	 الدَّ أثقله	 الذي	 بالمدين	 يتعّلق	 األول	 هدفين:	 ق	 حقَّ قد	 يكون	 الزكاة،	
وأعانه،	 يِن	 الدَّ صاحب	 أقرض	 الذي	 بالدائن	 يتعّلق	 الثاني:	 َدينه.	 د	 يسدِّ بحيث	 للمقاضاة،	

با. وهذا	يشّجع	المجتمع	على	تشجيع	اإلقراض	ومحاربة	الرِّ

ذات	 يغرمون	إلصالح	 الذين	 المروءة	 أصحاب	 من	 وهو	 الغير:	 لمصلحة	 الغارم	 ب-	
األّول	 النوع	 كان	 وإذا	 الصدقة.	 نصيبًا	من	 بإعطائه	 الشرع	 أباح	 أثر	عداوٍة،	حيث	 البين	على	
قد	استدانوا	لمصلحة	أنفسهم،	فهؤالء	قد	استدانوا	لمصلحة	المجتمع	وهم	أْولى	بالمعونة،	

وإذا	كان	األّولون	ال	ُيعُطون	إال	مع	الحاجة،	فهؤالء	ُيعُطون	ولو	مع	الغنى.

ويبقى	السؤال،	هل	يمكن	إعطاء	القروض	الحسنة	من	الزكاة	؟	وهل	يجوز	ذلك	قياسًا	
مال	 من	 ُتؤدَّى	 العادلة	 الديون	 كانت	 إذا	 أنه	 هو	 والجواب	 ؟	 الغارمين	 على	 للمستقرضين	
المسلمين،	 بيت	 إلى	 لترد	 با،	 الرِّ من	 الخالية	 الحسنة	 القروض	 منه	 تعطى	 أن	 فأْولى	 الزكاة،	
في	 عمليًة	 مساهمًة	 الزكاة	 تساهم	 وبذلك	 خاص.	 صندوٌق	 له	 وُينشأ	 ذلك	 ُينظَّم	 أن	 على	

با	والقضاء	على	الفوائد	الربوية.	 محاربة	الرِّ

مرضاته	 إلى	 الموصل	 الطريق	 الله:	 وسبيل	 الطريق،	 هو	 السبيل	 إّن	 الله:	 سبيل	 في	 	-
الذين	 بذلك،	 ُأريد	 أنه	 إلى	 األحناف	 فذهب	 المقصود،	 حول	 اخُتِلَف	 وقد	 وعماًل.	 اعتقادًا	
الغزو	 الله	 بسبيل	 المراد	 بأن	 رأى	 والمالكي	 لفقرهم.	 اإلسالم	 بجيش	 اللحوق	 عن	 عجزوا	
الذين	 عون	 المتطوِّ الغزاة	 هم	 الله،	 سبيل	 أّن	 إلى	 الشافعي	 وذهب	 الله«.	 »سبيل	 جملة	 من	
أما	 أغنياء.	 كانوا	 ولو	 الغزو	 على	 يعينهم	 ما	 هؤالء	 فُيعطى	 الحكومة،	 من	 راتبًا	 يتقاضون	 ال	
يغزو	 لمن	 ويدفعها	 فَرسًا	 الزكاة	 مال	 من	 يشتري	 أن	 لإلمام	 يجوز	 أنه	 فالرأي	 الحنابلة،	 عند	
عليها،	ولو	كان	الغازي	هو	صاحب	الزكاة	نفسه	ألنه	بريٌء	منها	بدفعها	لإلمام.	أما	المذهب	
كالحج	 لله،	 قربًة	 كان	 ما	 كل	 هو	 الله«	 سبيل	 »في	 أن	 واعتبر	 بالتفسير	 توسع	 فقد	 الجعفري	

والجهاد	وبناء	القناطر	وكل	ما	يختص	بالجهاد.	
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د	هذا	المراد	تحديدًا	دقيقًا،	علينا	أن	نستعرض	موارد	هذه	الكلمة	في	القرآن.	 ولكي	نحدِّ
وردت	كلمة	»في	سبيل	الله«	في	القرآن	أكثر	من	ستين	مرًة،	وقد	جاء	ذكرها	على	طريقتين:	

ِف  نفُِقوا 
َ
بـ	»عن«	في	ثالٍث	وعشرين	مرًة:	كـ	]َوأ تارًة،	والجر	 الجر	بحرف	»في«	 	-1

.(3(] ِ [)2).	]وََجاَهُدوا ِف َسبِيِل اللَّ يَن َهاَجُروا ِف َسبِيِل اللَِّ ِ[)1).	]َوالَِّ َسبِيِل اللَّ
َعن  وا  َوَصدُّ َكَفُروا  ِيَن  الَّ ]إِنَّ  اإلخالل:	 أو	 الصّد	 تعني	 فهي	 »عن«	 بـ	 الجر	 أما	
لَْهَو  ي  يَْشَتِ َمن  انلَّاِس  بَعِيًدا[)4).	وأما	اإلضالل:	]َوِمَن  َضَلًل  َضلُّوا  قَْد   ِ اللَّ َسبِيِل 

.(5(]ِ اْلَِديِث ِلُِضلَّ َعن َسبِيِل اللَّ
يُنفُِقوَن  ِيَن  الَّ َثُل  	والخير	كقوله	تعالى:	]مَّ البِرِّ 2-	معنى	اإلنفاق:	ويشمل	كل	أنواع	
 ُ َحبٍَّة  ۗ َواللَّ ّمِائَُة  ُسنُبلٍَة   ِ

ُكّ ِف  َسَنابَِل  َسبَْع  نبََتْت 
َ
أ َحبٍَّة  َكَمَثِل   ِ اللَّ َسبِيِل  ِف  ْمَوالَُهْم 

َ
أ

[)6).	حيث	لم	ُيفَهم	باإلنفاق	في	سبيل	الله	أنه	مقصوٌر	على	القتال. يَُضاِعُف لَِمن يََشاُء  ۗ
فالجهاد	قد	يكون	بالقلم	واللسان،	كما	يكون	بالسيف	والسنان.	قد	يكون	الجهاد	فكريًا،	
اقتصاديًا،	أو	سياسيًا،	كما	يكون	عسكريًا،	وكل	هذه	األنواع	من	 أو	 ثقافيًا،	أو	اجتماعيًا،	 أو	
	عن	النبي	)ص(	أنه	ُسئل	أي	الجهاد	أفضل	 الجهاد	تحتاج	إلى	اإلمداد	والتمويل.	وقد	صحَّ
بأموالكم	 المشركين	 »جاهدوا	 )ص(	 يقول	 كما	 جائر«)7).	 سلطاٍن	 عند	 	 حقٍّ كلمة	 	« فقال:	

وأنفسكم	وألسنتكم«)8).	

أي	 للطريق	 المالزم	 هو	 السبيل	 وابن	 الطريق.	 والسبيل:	 المسافر.	 هو	 السبيل:	 إبن	 	-
المسافر.	والبن	السبيل	الحّق	في	الزكاة	وإن	كان	غنيًا	إذا	كان	منقطعًا	به)9).	وجاء	لفظ	ابن	
السبيل	في	القرآن	ثماني	مراٍت،	وجعل	له	حظًا	في	بيت	مال	المسلمين	من	ُخمس	الغنائم،	

كما	جعل	له	حظًا	في	الفيء	وسهمًا	من	الزكاة.	

		سورة	البقرة،	اآلية	195. (1(
		سورة	الحج،	اآلية	58. (2(

		سورة	البقرة،	اآلية	218. (3(
		سورة	النساء،	اآلية	167. (4(

		سورة	لقمان،	اآلية	6. (5(
		سورة	البقرة،	اآلية	261. (6(

		التيسير	للمناوي،	شرح	الجامع	الصغير،	ج1،	بيروت:	طبع	المكتب	اإلسالمي،	ال	ت،	ص182. (7(
		م.	ن،	ص485. (8(

		الطبري،	م.	س،	ج	14،	ص320. (9(
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السفر،	 إلى	 ِدين	اإلسالم	قد	دعا	 النوع	من	المصارف،	أن	 القرآن	بهذا	 ُر	في	عناية	 والسِّ
ب	السير	في	األرض	ألسباٍب	كثيرة:	 ورغَّ

وقال:	 	.(1(]ۖ ّرِزْقِهِ  ِمن  َوُكُوا  َمَناكِبَِها  ِف  تعالى:	]فَاْمُشوا  قال	 الرزق.	 البتغاء	 السفر	 أ-	
.(2(]  ِۖ ِۙ  َوآَخُروَن ُيَقاتِلُوَن ِف َسبِيِل اللَّ رِْض يَبَْتُغوَن ِمن فَْضِل اللَّ

َ
]َوآَخُروَن يَْضُِبوَن ِف اْل

ِف  ِسرُيوا  تعالى:	]قُْل  قال	 الله.	 بآيات	 واالعتبار	 والنظر	 العلم،	 لطلب	 السفر	 ب-	
 اْلَلَْق ۚ[)3).	

َ
رِْض فَانُظُروا َكيَْف بََدأ

َ
اْل

وََجاهُِدوا  َوثَِقاًل  ِخَفافًا  ]انفُِروا  تعالى:	 قال	 الله.	 سبيل	 في	 للجهاد	 السفر	 ج-	
ِ ۚ َذٰلُِكْم َخرْيٌ لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن[)4).	 نُفِسُكْم ِف َسبِيِل اللَّ

َ
ْمَوالُِكْم َوأ

َ
بِأ

ِ َعَ  د-	سفر	الحج	إلى	بيت	الله	الحرام،	وهو	أحد	أركان	اإلسالم.	قال	تعالى:	]َولِلَّ
تُوَك رَِجاًل 

ْ
ّجِ يَأ ّذِن ِف انلَّاِس بِالَْ

َ
انلَّاِس ِحجُّ اْلَيِْت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْهِ َسبِيًل ۚ[)5)،	]َوأ

ِ فَّجٍ َعِميٍق[)6).
تنَِي ِمن ُكّ

ْ
ِ َضاِمٍر يَأ

ٰ ُكّ َوَعَ
في	 لها	 نظير	 ال	 فريدٌة	 عنايٌة	 َلُهَو	 والمنقطعين،	 الغرباء	 بالمسافرين	 اإلسالم	 عناية	 إن	
األمم	أو	نظاٍم	من	األنظمة،	أو	شريعٍة	من	الشرائع.	وهي	لوٌن	من	التكافل	االجتماعي	فريٌد	

في	بابه.	

ذلك	 فــي	 محتاجًا	 يكون	 أن	 يجب	 ــزكــاة،	 ال مــال	 مــن	 السبيل	 ــُن	 إب ُيعطى	 ولكي	
غير	 في	 سفره	 يكون	 وأن	 ُيعطى.	 فال	 وطنه	 إلــى	 يوصله	 ما	 عنده	 كــان	 فــإن	 الموضع،	
شيئًا.	 الــزكــاة	 من	 ُيعطى	 ال	 فإنه	 مٍة	 محرَّ لتجارٍة	 أو	 نفٍس	 لقتل	 خــرج	 فمن	 معصيٍة،	
وُيهيَّأ	 ماله.	 موضع	 أو	 مقصده	 إلى	 يكفيه	 ما	 والكسوة	 النفقة	 من	 السبيل	 ابن	 وُيعطى	
على	 ــادرًا	 ق كــان	 ســواء	 سفره،	 مــؤن	 جميع	 وُيعطى	 طوياًل.	 سفره	 كــان	 إن	 يركبه	 ما	 	له	

الكسب	أم	ال.	

		سورة	الملك،	اآلية	15. (1(
		سورة	المزمل،	اآلية	20. (2(

		سورة	العنكبوت،	اآلية	20. (3(
		سورة	التوبة،	اآلية	41. (4(

		سورة	آل	عمران،	اآلية	97. (5(
		سورة	الحج،	اآلية	27. (6(
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المبحث الثالث:المقارنُة بين الزكاة وال�سريبة 
وبصورٍة	 مقابٍل،	 وبــدون	 جبريًا،	 األشخاص	 على	 وُتفرض	 نقديًا،	 الضريبة	 ــؤدَّى	 ُت
ٌر	فرضه	 	مقدَّ نهائيٍة)1)،	وهي	ُتفرض	لتحقيق	النفع	العام،	ووفقًا	لقدرة	الُمكلَّف.	والزكاة	حقٌّ
ين،	 المستحقِّ ولسائر	 والمساكين،	 الفقراء	 كتابه	 في	 سّماهم	 لمن	 المسلمين	 أموال	 في	 الله	
بًا	إليه	وتزكيًة	للنفس	والمال.	ومن	خالل	التعريفين،	يتضح	لنا	ان	 شكرًا	لنعمته	تعالى،	وتقرُّ

هناك	أوجه	اختالٍف	وأوجه	اتفاٍق	بين	الضريبة	والزكاة.

أوالً- أوجُه االتفاق واالختالف
-	أّما	اوجه	االتفاق	فهي:

أ-	عنصر	اإللزام:	فهو	موجوٌد	بالزكاة	إذا	تأّخر	المسلم	عن	أدائها،	فاإللزام	يكون	بدافع	
االيمان	ومقتضى	اإلسالم.	وهو	موجوٌد	بالضريبة	التي	ُتفرض	جبريًا	من	قبل	السلطة	العامة.

أن	 يجب	 الزكاة	 وكذلك	 محليًة.	 أم	 كانت	 مركزيًة	 العامة،	 للسلطة	 الضريبة	 ُتدفع	 ب-	
ُتدفع	إلى	الحكومة	بواسطة	من	أسماهم	القرآن	»بالعاملين	عليها«.

مات	الضريبة	أنها	تدفع	من	دون	مقابل	الخاص.	وكذلك	الزكاة	ال	يدفعها	 ج-	من	مقوِّ
،	انما	يدفعها	بوصفه	عضوا	ً	في	مجتمع. المسلم	مقابل	نفٍع	خاصٍّ

د-	اإلتجاه	الحديث	للضريبة،	أن	لها	أهدافًا	اجتماعيًة	واقتصاديًة	وسياسيًة،	إضافًة	إلى	
هدفها	المالي.	كذلك	للزكاة	أهداٌف	ذات	مدى	أبعد	،	فهي	إحدى	العبادات،	وُتقرن	بالصالة.	

-	أما	أوجه	االختالف	بين	الزكاة	والضريبة:

	في	اللغة	على	الطهارة	والنماء	والبركة،	وفي	هذا	 أ-	في	االسم	والعنوان:	فكلمة	الزكاة	تدلُّ
َوتَُزّكِيِهم بَِها[)2).	أما	الضريبة	فهي	 ُتَطّهُِرُهْم  ْمَوالِِهْم َصَدقًَة 

َ
أ يقول	القرآن	الكريم:	]ُخْذ ِمْن 

ٌة	من	ضرب	عليه	الغرامة	أو	الجزية،	ومنه	]َوُضَِبْت َعلَيِْهُم اّلِلَُّة َوالَْمْسَكَنُة[)3). لفظٌة	مشتقَّ

بًا	إلى	الله	 ب-	في	الماهية	والوجهة:	إن	الزكاة	عبادٌة	ُفرَضت	على	المسلم،	يدفعها	تقرُّ
لقبول	 شرطًا	 النّية	 كانت	 لذلك	 بالدين.	 له	 عالقة	 ال	 	 مدنيٌّ التزاٌم	 فهي	 الضريبة	 أما	 تعالى.	

		عباس	نصرلله،	النظرية	العامة	للضريبة،	بيروت:	منشورات	زين	الحقوقية،	2015،	ص35. (1(
		سورة	التوبة،	اآلية	103. (2(

		سورة	البقرة،	اآلية	61. (3(
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 َ ِلَْعُبُدوا اللَّ إِلَّ  ِمُروا 
ُ
أ بِنّية،	»إنما	األعمال	بالنّيات«	]َوَما  الزكاة	عند	الله،	إذ	ال	عبادة	إاّل	

ُمْلِِصنَي َلُ ادّلِيَن[)1).	
د	 حدَّ حيث	 الشارع،	 بتقدير	 ٌر	 مقدَّ 	 حقٌّ الزكاُة	 والمقادير:	 األنصبة	 تحديد	 في	 ج-	
إلى	 العشر	 نصف	 إلى	 العشر	 إلى	 الُخمس	 من	 الواجبة	 المقادير	 د	 وحدَّ ماٍل،	 لكل	 األنصبة	
ومقاديرها،	 سعرها	 وفي	 أنصبتها،	 وفي	 وعائها،	 في	 تخضع	 فهي	 الضريبة	 أما	 العشر.	 ربع	

الجتهاد	السلطة.

شأن	 شأنها	 أحٌد،	 يبطلها	 ال	 ودائمٌة	 ثابتٌة	 فريضٌة	 الزكاة	 حيث	 والّدوام:	 الثبات	 في	 د-	
الصالة.	أما	الضريبة	فليس	لها	صفة	الّدوام.	

الرسول	)ص(	 وبيَّنَها	 كتابه،	 في	 الله	 عيَّنَها	 ٌة	 للزكاة	مصارف	خاصَّ المصرف:	 في	 هـ-	
.	أما	الضريبة	فُتصَرُف	لتغطية	النفقات	العامة	 بقوله	وفعله،	وهي	مصارف	ذات	طابٍع	إنسانيٍّ

دها	السلطات	العامة	المختصة. للدولة	كما	تحدِّ

الله	 يتقبَّلها	 أن	 راجيًا	 نفٍس	 طيب	 عن	 الزكاة	 المسلم	 يدفع	 بالسلطة:	 العالقة	 في	 و-	
إيتاء	 على	 المسلم	 يحرص	 هنا	 من	 مغرمًا.	 تجعلها	 وال	 مغنمًا	 اجعلها	 الّلهم	 بالقول:	 منه،	
دفعوها	 وإن	 الضرائب،	 دفع	 من	 الناس	 جمهور	 يتهرب	 كما	 دفعها	 من	 يتهرب	 وال	 	الزكاة،	

فُمكَرهين.

ر	الضريبة	عن	االرتقاء	 ز-	في	األهداف	والمقاصد:	حيث	للزكاة	أهداٌف	روحيٌة،	تقصِّ
َعلَيِْهْم ۖ   َوَصّلِ  بَِها  َوتَُزّكِيِهم  ُتَطّهُِرُهْم  ْمَوالِِهْم َصَدقًَة 

َ
أ ِمْن  	إليها،	حيث	قال	تعالى:	]ُخْذ 

ي	 وُسمِّ للخزينة،	 المال	 لتحصيل	 فكانت	 الضريبة	 أما	 	.(2(]ۗ َُّهْم  ل َسَكٌن  َصَلتََك  إِنَّ 
واالجتماعية،	 واالقتصادية	 السياسية	 األوضاع	 تطورت	 ثّم	 الضريبي.	 الحياد	 مذهب	 هذا	
المالي.	 هدفها	 جانب	 إلى	 واجتماعيٍة	 اقتصاديٍة	 أهداٍف	 لتحقيق	 أداًة	 الضرائب	 وأصبحت	
الله،	 إلى	 المسلم	 بها	 يتقرب	 معًا.	فهي	عبادٌة	 الزكاة	ضريبٌة	وعبادٌة	 إن	 القول	 من	هنا	يمكن	
	معلوٌم	تنفق	حصيلتها	 	ماليٌّ ويشعر	أنه	حّقق	ركنًا	من	أركان	اإلسالم.	وهي	ضريبٌة	ألنها	حقٌّ

في	تحقيق	أهداٍف	تعود	على	المجتمع	بالخير.

		سورة	البينة،	اآلية	5. (1(
		سورة	التوبة،	اآلية	103. (2(
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ثانيًا- األساُس النظريُّ لفرض كلٍّ من الضريبة والزكاة: 
لعّل	في	عرض	آراء	علماء	المالية	العامة	في	تكييف	الضريبة	الوضعية،	وبيان	األساس	
إلهيًة،	 فريضًة	 بوصفها	 وخصائصها،	 الزكاة	 طبيعة	 لنا	 يضيء	 ما	 قانونًا،	 عليه	 بنيت	 الذي	
لفرض	 القانونية	 الطبيعة	 في	 الباحثون	 اختلف	 فقد	 خاّصٍة.	 فلسفٍة	 ذات	 مقّدسًة	 وضريبًة	

الضريبة.	فهناك	النظرية	التعاقدية،	ونظرية	سيادة	الدولة،	ونظرية	التضامن	االجتماعي.

1-	أساُس	فرض	الضريبة:

على	 تقوم	 الضريبة	 أن	 الى	 عشر	 الثامن	 القرن	 فالسفة	 ذهب	 التعاقدية)1):	 النظرية	 أ-	
ُتدفع	 الضريبة	 أن	 إلى	 النظرية	 هذه	 أنصار	 ويرى	 والفرد.	 الدولة	 بين	 تعاقديٍة	 عالقٍة	 أساس	
تطبيٌق	 هي	 الفكرة	 وهذه	 والمواطنين.	 الدولة	 بين	 مبرٍم	 	 عقٍد	ضمنيٍّ بموجب	 النفع،	 مقابل	
الدولة.	كما	ذهب	 أساس	 بيان	 في	 	J.J.Rousseau بها	 التي	جاء	 االجتماعي	 العقد	 لنظرية	
أنصار	هذه	النظرية	إلى	تكييف	طبيعة	العقد	بين	الدولة	والُمكلَّف	بالضريبة	مذاهب	شّتى:

Mirabeau:	إّن	الضريبة	ثمٌن	عاجٌل	يشتري	به	الفرد	حماية	الجماعة،	ومعنى	 -	فقال	
ذلك	أن	العقد	المبرم	هو	عقد	بيع.

بأداء	 تقوم	 فالدولة	 أعماٍل،	 إيجار	 عقد	 هو	 العقد	 هذا	 إن	 	: 	Adam Smithوقــال 	-
خدماٍت	للمواطنين،	لقاء	دفع	الضريبة	لها	كأجٍر	عن	هذه	األعمال.

هي	 فالضريبة	 تأميٍن،	 عقد	 هو	 العقد	 هذا	 إن	 	:Montesquieu et Hobbs وقال	 	-
ل	من	ماله	للتأمين	على	الجزء	الباقي. قسط	التأمين	الذي	يدفعه	الُمموِّ

أساسًا	 تصلح	 وال	 دقيقٍة،	 غير	 التعاقدية	 النظرية	 أن	 تبيَّن	 الدولة:	 سيادة	 نظرية	 ب-	
أساس	 على	 النظرية	 هذه	 وتقوم	 للدولة.	 السيادة	 نظرية	 ظهور	 إلى	 أّدى	 مما	 للضريبة،	
عينيها	 نصب	 تضع	 وال	 الجماعية،	 الحاجات	 إشباع	 بقصد	 وظيفتها	 تــؤدِّي	 الدولة	 أّن	
الخاصة،	 المصالح	 على	 العامة	 المصالح	 تغليب	 بغرض	 الخاصة،	 األفراد	 مصالح	 تحقيق	
يستلزم	 الوظائف	 هذه	 أداء	 كان	 ولّما	 األجيال.	 بين	 القومي	 التضامن	 على	 والمحافظة	
بحسب	 المواطنين	 على	 العبء	 هذا	 توزيع	 السيادة،	 	 حقِّ من	 لها	 بما	 للدولة	 كان	 اإلنفاق،	

	منهم. درجة	يسار	كلٍّ

		عباس	نصرلله،	النظرية	العامة	للضريبة،	م.	س،	ص44. (1(



60

وِلِِّير  وِةِّحر  َن ونِ.ا

في	 تجد	جذورها	 أنها	 إاّل	 النظرية،	 هذه	 حداثة	 رغم	 االجتماعي:	 التضامن	 نظرية	 ج-	
التضامن	االجتماعي	 نظام	األسرة،	حيث	 في	 بل	 )المدينة(،	 الدولة	 الَقَبلية	وعصر	 العصور	

يمثل	هذا	األساس	القانوني	الذي	تستمد	منه	الدولة	سلطتها	في	فرض	الضريبة.

د-	أساس	فرض	الزكاة:	أّما	أساس	فرض	الزكاة،	فيقوم	على	النظرية	العامة	للتكليف،	
ونظرية	االستخالف،	ونظرية	التكافل	بين	الفرد	والمجتمع،	ونظرية	اإلخاء	بين	المسلمين.

بواجباٍت	 عباده	 ُيكلِّف	 أن	 الخالق	 	 من	حقِّ أّن	 على	 وتقوم	 للتكليف:	 العامة	 النظرية	 	-
نََّما 

َ
أ فََحِسبُْتْم 

َ
عبثًا	]أ ُيخلق	 لم	 اإلنسان	 إّن	 عماًل.	 أحسن	 أيُّهم	 وليبلوهم	 لنعمته،	 شكرًا	

بالصالة	 المسلم	 الله	 كّلف	 وكما	 تُرَْجُعوَن[)1).	 َل  إَِلَْنا  نَُّكْم 
َ
َوأ َعَبًثا  َخلَْقَناُكْم 

الذي	هو	 المال	 بذل	 فيها	 ماليٌة	خالصٌة،	 عبادٌة	 بالزكاة،	وهي	 كّلفه	 والحج،	كذلك	 والصيام	
وَلٰئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن[)2).

ُ
شقيق	النفس.	قال	تعالى:	]َوَمن يُوَق ُشحَّ َنْفِسهِ فَأ

-	نظرية	االستخالف:	وأساس	هذه	النظرية،	أن	الماَل	ماُل	الله	تعالى،	واإلنسان	مستخلٌف	
رِْض[)3).	

َ
اْل ِف  َوَما  َماَواِت  السَّ ِف  َما   ِ 	للكون	]َولِلَّ 	فيه،	فالله	سبحانه	هو	المالك	الحقُّ

واألموال	كّلها	ملك	الله	تعالى،	فهو	واهبها،	والمنعم	بها	على	عباده،	وعمل	اإلنسان	الذي	
رها	له.	ولهذا	يقول	االقتصاديون	 يه	إنتاجًا	يتخذ	مجاله	في	ماّدٍة	خلقها	الله	سبحانه	وسخَّ ُنسمِّ
ل	المادة	لتشبع	حاجاته	 إن	اإلنتاج	هو	خلق	المنفعة،	وليس	خلق	المادة،	ومعنى	هذا	أنه	ُيحوِّ

وتكون	لها	منفعة.

يذكر	 ومهما	 ونعمًة،	 منه	 فضاًل	 لإلنسان	 تعالى	 الله	 يسوقه	 رزٌق	 المال	 أن	 والنتيجة	
.(4(]ِ اإلنسان	عمله	وجهده،	فليذكر	عمل	القدرة	اإللهية	]َوَما بُِكم ّمِن ّنِْعَمٍة فَِمَن اللَّ
الــرازي:	 بكٍر	 أبا	 منهم	 نذكر	 بليغٍة،	 بعباراٍت	 المال	 في	 الله	 	 حقِّ على	 الفقهاء	 نبَّه	 وقد	
فليس	 الله،	 أموال	 أيديهم	 في	 التي	 األموال	 ألن	 الله،	 خّزان	 واألغنياء	 الله،	 عيال	 الفقراء	 »إّن	
المحتاجين	 الى	 الخزانة	 تلك	 في	 مّما	 طائفًة	 اصــرف	 لخازنه،	 الملك	 يقول	 أن	 	بمستبعٍد	

من	عيالي«)5).

		سورة	المؤمنون،	اآلية	115. (1(
		سورة	الحشر،	اآلية	9. (2(

		سورة	النجم،	اآلية	31. (3(
		سورة	النحل،	اآلية	53. (4(

		فخر	الدين	الرازي،	التفسير	الكبير،	م.	س،	ج16،	ص103. (5(
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بحاجة	 والفرد	 	، اجتماعيٌّ كائٌن	 اإلنسان	 والمجتمع:	 الفرد	 بين	 التكافل	 نظرية	 	-
منهم	 	 كلٌّ يحتاج	 والموظف،	 والصانع،	 والتاجر،	 فالمزارع،	 حياته،	 أمور	 كل	 في	 للمجتمع	
يحوزه	 الذي	 فالمال	 لذلك	 وظيفته،	 أو	 أو	صناعته	 تجارته	 أو	 زراعته	 ق	 ليحقِّ المجتمع	 إلى	
جعل	 ما	 وهذا	 عليه.	 بالمحافظة	 متضامنًة	 وُتكّلُف	 أيضًا،	 الجماعة	 مال	 هو	 إليه،	 وينسب	
الَِّت  ْمَوالَُكُم 

َ
أ َفَهاَء  السُّ تُْؤتُوا  فيقول:	]َوَل  المسلمين	 جماعة	 يخاطب	 الكريم	 القرآن	

فهاء	 السُّ على	 الَحْجِر	 ُحْكَم	 اآلية	 هذه	 من	 الفقهاء	 أخذ	 وقد	 قَِياًما[)1).	 لَُكْم   ُ اللَّ َجَعَل 
مال	 الحقيقة	 في	 أنه	 إاّل	 حيازتهم،	 وفي	 مالهم	 األمر	 ظاهر	 في	 المال	 كان	 وإن	 رين،	 والمبذِّ
كما	 بها.	 الحٌق	 فالضرر	 وتلف	 ضاع	 وإن	 عليها،	 يعود	 فالنفع	 وُحِفظ	 نما	 إن	 الجماعة،	
بِاْلَاِطِل  بَيَْنُكم  ْمَوالَُكم 

َ
أ ُكلُوا 

ْ
تَأ َل  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ الكريم:	]يَا  القرآن	 في	 جاء	

بُِكْم  َكَن   َ اللَّ إِنَّ   ۚ نُفَسُكْم 
َ
أ َتْقُتلُوا  َوَل   ۚ ّمِنُكْم  تََراٍض  َعن  ِتَاَرةً  تَُكوَن  ن 

َ
أ إِلَّ 

اختارت	 وقد	 بعٍض،	 مال	 بعضهم	 المؤمنون	 يأكل	 أن	 تنهى	 الكريمة	 فاآلية	 رَِحيًما[)2).	
الفرد	منهم	 أن	مال	بعضهم	هو	لكلِّهم،	وأن	نفس	 	منهم	 ليشعر	كلٌّ أموالكم	وأنفسكم	 	اآلية	

لنَْفُس	اآلخر.	

يعتمد	 ال	 فهو	 مدى.	 وأبعد	 التكافل	 من	 أعمق	 معنى	 لإلخاء	 المسلمين:	 بين	 اإلخاء	 	-
	ينبع	من	جوهر	اإلنسان.	اإلخاء	يقتضي	 	وروحيٌّ على	تبادل	المنافع،	إنما	هو	معنًى	إنسانيٌّ
أن	األخ	يعطي	أخاه	دون	مقابل،	وأن	يساعد	أخاه	وإن	لم	يطلب	منه	ذلك،	وأن	يحب	ألخيه	

ما	يحب	لنفسه،	بل	قد	يؤثره	على	نفسه.

اإلخاء	الذي	جاء	به	اإلسالم	نوعان:	إّما	أٌخ	لك	في	الدين،	وإّما	نظيٌر	لك	في	الخلق)3).	
َربَُّكُم  اتَُّقوا  انلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ بقوله:	]يَا  البشرية	 األخّوة	 هذه	 كتابه	 في	محكم	 الله	 أّكد	 وقد	

 ۚ َونَِساًء  ِمنُْهَما رَِجاًل َكثرًِيا  ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثَّ  َواِحَدٍة وََخلََق  نَّْفٍس  ّمِن  ِي َخلََقُكم   الَّ
بيََّن	 وقْد	 َرقِيًبا[)4).	 َعلَيُْكْم  َكَن   َ اللَّ إِنَّ   ۚ رَْحاَم 

َ
َواْل بِهِ  تََساَءلُوَن  ِي  الَّ  َ اللَّ َواتَُّقوا 

الجسد	 كمثل	 وتراحمهم	 تواّدهم	 في	 المؤمنين	 »مثل	 بقوله:	 ذلك	 )ص(	 اإلسالم	 رسول	
قال	)ص(:	 كما	 والسهر.	 بالحمى	 األعضاء	 سائر	 له	 تداعى	 عضٌو	 منه	 اشتكى	 إذا	 الواحد،	

		سورة	النساء،	اآلية	5. (1(
		سورة	النساء،	اآلية	29.	 (2(

للمطبوعات،	 األعلمي	 مؤسسة	 بيروت:	 البالغة،	 نهج	 انظر:	 األشتر«	 لمالك	 رسالته	 »في	 طالب	 أبي	 بن	 علي	 		اإلمام	 (3(
2003،	ص571.

		سورة	النساء،	اآلية	1. (4(
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لنا	األساس	 يتضح	 يعلم«.	وهكذا	 الى	جنبه	وهو	 بات	شبعانًا	وجاره	جائٌع	 بي	من	 آمن	 »ما	
وقد	 الضريبة.	 فرض	 عليه	 بني	 مّما	 وأعمق	 أوسع	 اإلسالم،	وهو	 في	 الزكاة	 لفرض	 النظري	
بالباقي	من	 تميزت	 الزكاة	 فريضة	 أّن	 إاّل	 الزكاة	والضريبة	 بين	 التكافل	مشتركًة	 نظرية	 تكون	

النظريات.	

ثالثًا: وعاُء الضريبة ووعاء الزكاة 
الضرائب	 قسمت	 وقد	 الضريبة.	 مطرح	 وُيسّمى	 الضريبة	 مصدر	 هو	 الضريبة	 وعاء	
على	 وضرائب	 الدخل،	 على	 وضرائب	 المال،	 رأس	 على	 ضرائب	 إلى:	 الوعاء	 حيث	 من	

األشخاص،	وضرائب	على	االستهالك.	

	الزكاة	بنظام	الضريبة	الواحدة،	بل	أخذت	بنظام	 لم	تأخذ	الشريعة	اإلسالمية	فيما	خصَّ
دة.	فالزكاة	تجب	في	الثروة	الحيوانية،	والذهب	والفضة	)النقود(،	والثروة	 الضرائب	المتعدِّ
على	 الضريبة	 مزايا	 مشتملٌة	 أنها	 نجد	 اإلسالم،	 عها	 شرَّ التي	 الزكاة	 إلى	 وبالنظر	 التجارية.	

رؤوس	األموال	دون	أن	تشتمل	على	عيوبها:

1	 إن	- فقط.	 	 المغلِّ المال	 في	 بل	 ماٍل،	 رأس	 كل	 على	 الزكاة	 يوجب	 لم	 فاإلسالم	
الزكاة	 وكلمة	 سالمًا.	 األصل	 يبقى	 بحيث	 الزيادة	 في	 الزكاة	 تؤخذ	 لكي	 هو	 النَّماء	 اشتراط	
ُدور	 على	 الزكاة	 ُتفرض	 ال	 أن	 على	 الفقهاء	 اتفق	 لهذا	 النّماء.	 معناها	 العربية	 اللغة	 في	
صاحبه	 يسكنه	 الذي	 المنزل	 ُيعفى	 أالّ	 الضريبي	 التشريع	 في	 السائد	 بأّن	 علمًا	 كن،	 	السَّ

من	الضريبة.

2	 نفسه،	- الــثــابــت	 الــمــال	 رأس	 فــي	 ــاة	 ــزك ال اإلســالمــيــة	 الشريعة	 تــفــرض	 ــم	 ول
من	 الزكاة	 فتؤخذ	 الزراعية،	 كــاألرض	 الثابت،	 المال	 رأس	 أما	 والمصانع.	 	كالعقارات	

غلَّته	وَنمائه.

3	 لم	تفرض	الشريعة	اإلسالمية	الزكاة	على	كل	رأس	ماٍل	إاّل	إذا	بلغ	نصابًا	خاصًا،	اعتبرته	-
	األدنى	للغنى،	وأعفت	ما	دونه	من	الزكاة،	وهذا	النصاب	يبلغ	85	غرامًا	من	الذهب. الحدَّ

4	 المال،	- رأس	 من	 كبيرًا	 يقتطع	جزءًا	 بحيث	 الزكاة،	 يرفع	سعر	 لم	 اإلسالم	 أن	 كما	
وإنما	فرضها	بنسبٍة	معتدلٍة	جدًا	تبلغ	2.5%	من	النقود	والثروة	التجارية،	وتقريبًا	من	الزكاة	

على	األنعام،	بحيث	يستطاع	أخذها	بسهولة	من	الدخل	الناتج.
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والتجارة	 النقود	 في	 المال	 رأس	 على	 الضريبة	 فرض	 حين	 اإلســالم	 أن	 والواقع	
والماشية،	لم	يقصد	إلى	إخضاع	رأس	المال	ذاته،	بل	قصد	إخضاع	الدخل	الناتج	عنه.

العصر	 في	 الضريبة	 أوعية	 أهــم	 الدخل	 ُيعتبر	 والــدخــل:	 الــزكــاة	 بين	 الضريبة	 	-
العقارية،	 الملكية	 هو	 قديمًا	 وكــان	 األول،	 الباب	 ضريبة	 لبنان	 في	 وتسّمى	 الحديث،	
وبتقّدم	 معًا.	 اإلثنين	 أو	 المال	 رأس	 أو	 العمل	 عن	 ناشئًة	 جديدًة	 أبوابًا	 فتح	 فقد	 اليوم	 أما	
واألجور	 المهن،	 وأربــاح	 والسندات،	 األسهم	 ــرادات	 وإي التجارة،	 نشاط	 زاد	 	التصنيع	

للعّمال	والموظفين.

بّد	من	مصدٍر	 للثبات،	فال	 المتأتية	من	مصدٍر	معلوٍم	قابٍل	 الثروة	الجديدة	 والدخل	هو	
منهما.	 مزيجًا	 أو	 كالعمل،	 معنويًا	 أو	 النقدي،	 والمنقول	 كالعقار	 يًا	 مادِّ كان	 سواء	 للدخل،	
أما	 العمل.	 من	 البقاء	 على	 أقدر	 المال	 فرأس	 )النسبي(،	 بالثبات	 تتصف	 المصادر	 وهذه	
الحيوانية	 الثروة	 في	 المال	 الزكاة	على	رأس	 فقد	فرض	اإلسالم	 في	اإلسالم،	 الدخل	 زكاة	

والتجارية	والنقدية.

-	الضريبة	الواجبة	على	األشخاص:	الضريبة	على	األشخاص	وتسّمى	ضريبة	الرؤوس	
ألنها	ُتؤخذ	عن	كل	رأٍس	أو	شخٍص،	وهي	قد	تطال	الجميع،	أو	قد	تكون	على	األشخاص	
عبء	 اإلدارة	 ُتكلِّف	 ال	 أنها	 الضريبة	 هذه	 مزايا	 ومن	 الشروط.	 بعض	 فيهم	 تتوافر	 الذين	
ألنها	 الضريبة	 عبء	 تحّمل	 على	 القدرة	 بمبدأ	 تصطدم	 لكنها	 الضريبة،	 مطرح	 عن	 البحث	

خول	والثروات.	 شاملٌة	مهما	تباينت	الدُّ

ذلك	 ومع	 األمــوال،	 على	 الضرائب	 إلى	 واتجهت	 عنها،	 الحديثة	 الــدول	 أعرضت	
وشعور	 الجماعي،	 الوجدان	 كتنمية	 األهداف،	 بعض	 لتحقيق	 الدول	 بعض	 في	 زالت	 ما	
بالشؤون	 االهتمام	 على	 ولحّثهم	 العامة،	 األعباء	 تحّمل	 في	 يسهمون	 بأنهم	 الجميع	
الرؤوس	 على	 ضريبًة	 يفرض	 زال	 ما	 األميركية	 الواليات	 من	 عددًا	 أّن	 ويالحظ	 السياسية.	
ما	 فرنسا،	 وكذلك	 االجتماعية.	 اإلعــانــات	 أو	 للتعليم	 حصيلتها	 ُيخّصص	 كــان	 وإن	
تعبيد	 في	 سنويًا	 أياٍم	 ثالثة	 العمل	 مقابل	 محليٍة	 كضريبٍة	 الــرؤوس	 ضريبة	 تفرض	 	زالت	

وصيانة	الطرق.	

عاٍم	 كل	 في	 مرًة	 الفطر،	 زكاة	 اإلسالم	 فرض	 األشخاص:	 على	 كضريبٍة	 الفطر	 زكاة	 	-
فرُضها	 سهٌل	 األشخاص،	 على	 الضريبة	 من	 نوع	 وهي	 الصيام،	 فريضة	 من	 الفراغ	 بمناسبة	
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واإلنفاق	 البذل	 المسلم	 تعويد	 إلى	 وتهدف	 المكلَّفين،	 كل	 على	 عامٌة	 وهي	 وتحصيُلها،	
لآلخرين،	وإدخال	السرور	غلى	نفوس	المحتاجين.

رابعًا-مبادىُء العدالة بين ال�سريبة والزكاة:
	Adam Smith	شرح	وقد	ضريبٍة،	كل	في	مراعاته	يجب	الذي	األول	المبدأ	هي	العدالة	
بحسب	 	 كلٌّ الحكومة،	 نفقات	 في	 الدولة	 رعايا	 يشترك	 أن	 يجب	 أنه	 ورأى	 المبدأ،	 هذا	
مقدرته،	أي	بنسبة	دخله	الذي	يتمتع	به	في	حماية	الدولة.	وهذا	المبدأ	يطابق	شريعة	اإلسالم	

بصفٍة	عامٍة،	وضريبة	الزكاة	بصفٍة	خاصة.

وهو	 وجل،	 عّز	 الله	 من	صفات	 صفٌة	 وهو	 أمٍر،	 كل	 في	 مطلوٌب	 اإلسالم	 في	 فالعدل	
ُمطبٌَّق	على	الزكاة	في	أحكام	شّتى:

الزكاة،	 لنصاب	 مالٍك	 مسلٍم	 	 كلِّ على	 واجٌب	 فالزكاة	 الزكاة:	 وجوب	 في	 1-التسوية	
على	 وذلك	 سواء.	 فالكل	 االجتماعية،	 طبقته	 أو	 نسبه،	 أو	 لونه،	 أو	 جنسه،	 إلى	 النظر	 دون	
خالف	ما	كان	عليه	األمر	عند	باقي	األمم	آنذاك،	حيث	كانت	ُتعفى	من	الضريبة	طبقة	النبالء	

ورجال	الدين.

2-إعفاء	ما	دون	النصاب:	من	عدالة	اإلسالم	في	ضريبة	الزكاة،	أنه	أعفى	المال	اليسير	
	 يشقَّ لكي	ال	 كاماًل،	 نصابًا	 يبلغ	 الذي	 المال	 على	 إاّل	 الزكاة	 يفرض	 ولم	 الزكاة،	 فرض	 من	
لُونََك 

َ
ُمْر بِالُْعرِْف[)1).	وقال	تعالى:	]َويَْسأ

ْ
على	طبيعة	البشر،	قال	تعالى:	]ُخِذ الَْعْفَو َوأ

َماَذا يُنفُِقوَن قُِل الَْعْفَو ۗ[)2).
3-منع	إزدواج	الزكاة:	وهو	أن	ال	تؤخذ	الصدقة	من	عاٍم	مرتين،	وال	يجوز	دفع	زكاتين	
العامة	باسم	 في	عاٍم	واحٍد	وبسبٍب	واحٍد)3).	وهذا	ما	يعرف	في	دراسات	الضريبة	والمالية	

االزدواج	الضريبي.

المقدار	 ربط	 أنه	 اإلســالم	 عدالة	 من	 الجهد:	 باختالف	 الزكاة	 مقدار	 4-إختالف	
	بدون	 الواجب	في	الزكاة	بتفاوت	الجهد	المبذول	من	اإلنسان،	فالعشر	على	الزرع	المرِويِّ

		سورة	األعراف،	اآلية	199. (1(
		سورة	البقرة،	اآلية	219. (2(

		ابن	قدامة	المقدسي	)أبو	محمد	عبدالله(،	المغني،	ج3،	القاهرة:	دار	المنار،	ط4،	1367هـ،	ص34. (3(
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آلٍة،	ونصف	العشر	فيما	ُسقَي	بآلة.	وهذا	المبدأ	لم	يلتفت	إليه	غير	التشريع	اإلسالمي،	وهو	
مبدٌأ	جديٌر	بالرعاية.

في	 الشخصية	 العناصر	 مراعاة	 وهي	 الضريبة:	 لدافع	 الشخصية	 الظروف	 5-مراعاة	
جانب	المكلف	وهي:	

صافي	 من	 الضريبة	 أخذ	 الدخل،	 مصدر	 مراعاة	 الضريبة،	 من	 الكفاف	 	 حدِّ إعفاء	
العائلية،	مراعاة	الديون.	وقد	سبق	اإلسالم	بمراعاة	هذه	األمور	في	 الدخل،	مراعاة	األعباء	

فرض	الزكاة،	قبل	أن	تفرق	البشرية	بين	الضريبة	العينية	والشخصية.

6-العدالة	في	التطبيق:	وهي	العدل	في	تطبيق	التشريع،	وحسن	القيام	على	تنفيذه.	فقد	
إيمانًا	 وتحصينهم،	 وتوجيههم،	 الزكاة،	 على	 العاملين	 اختيار	 حسن	 على	 اإلسالم	 حرص	

	القانون،	وفي	ضمير	القائمين	على	تنفيذه. بأن	العدل	يجب	أن	يكون	في	نصِّ

خاتمة
للهجرة،	 الثاني	 العام	 في	 المدينة	 في	 اإلســالم	 فرضه	 الذي	 العامة	 المالية	 نظام	 إن	
تشريٌع	 إليه	 يسبق	 لم	 اإلنسانية،	 تاريخ	 في	 وفريٌد	 جديٌد	 نظاٌم	 هو	 وأحكامه،	 حدوده	 وبيَّن	
	، وُخُلقيٌّ 	، ،	وسياسيٌّ واجتماعيٌّ 	، واقتصاديٌّ 	، ماليٌّ نظاٌم	 فهو	 	. قانوٌن	وضعيٌّ وال	 	، 	سماويٌّ

	معًا.	 ودينيٌّ

الرؤوس،	 على	 تفرض	 محدودٌة	 ماليٌة	 ضريبٌة	 ألنها	 	، واقتصاديٌّ 	 ماليٌّ نظاٌم	 الزكاة	 إن	
كزكاة	الفطر،	وعلى	رؤوس	األموال	والدخول	أحيانًا،	كما	هو	الشأن	في	عامة	الزكاة.	وهي	
العوز،	 من	 األفراد	 تحرير	 في	 تصرف	 اإلسالم،	 في	 المال	 بيت	 موارد	 من	 دائٌم	 	 ماليٌّ مورٌد	

وتأدية	حاجاتهم	االقتصادية.

وتحقيق	 الفقر،	 وجه	 في	 المجتمع	 أبناء	 تأمين	 على	 تعمل	 ألنها	 	، إجتماعيٌّ نظاٌم	 وهي	
ب	 ويقرِّ السبيل،	 وابن	 والمسكين	 الضعيف	 بيد	 	 القويُّ يأخذ	 بحيث	 االجتماعي،	 التضامن	
والعاجزين،	 القادرين	 بين	 والضغينة	 الحسد	 إزالة	 على	 ويعمل	 والفقراء،	 األغنياء	 بين	 المسافة	
	كثيٍر	من	مشكالت	المجتمع،	ويعينه	على	تحقيق	أهدافه	النبيلة	وغاياته	المثلى. ويسهم	في	حلِّ

في	 توزيعها	 تتوّلى	 كما	 جبايتها	 الدولة	 تتوّلى	 أن	 فيها	 األصل	 ،	ألن	 سياسيٌّ نظاٌم	 وهي	
	أميٍن	 رًة	الحاجات	واألولويات	من	خالل	جهاٍز	قويٍّ مصارفها،	مراعيًة	في	ذلك	العدل،	مقدِّ
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ق	سياسة	الدولة	من	خالل	استعمالها	 من	العاملين	عليها.	إّن	بعضًا	من	مصارف	الزكاة	يحقِّ
مع	المؤلفة	قلوبهم،	وفي	سبيل	الله.	

وتزكيتها	 األنانية،	 من	 األغنياء	 نفوس	 تطهير	 إلى	 تهدف	 ألنها	 	، ُخُلقيٌّ نظاٌم	 وهي	
إطفاء	 على	 تعمل	 كما	 اآلخرين.	 مع	 واإلنسانية	 الوجدانية	 والمشاركة	 الخير	 وعمل	 بالبذل	
من	 غيرهم	 به	 الله	 مّتع	 ما	 إلى	 العين	 بأم	 ينظرون	 الذين	 المحرومين،	 قلوب	 في	 الحسد	 نار	
نظاٌم	 كله،	 ذلك	 قبل	 وهي	 الناس.	 بين	 واإلخاء	 المحبة	 إشاعة	 وبالتالي	 الدنيا،	 الحياة	 زينة	
ب	 ُيتقرَّ وعبادٌة	 اإلسالم،	 أركان	 من	 وركٌن	 اإليمان،	 دعائم	 من	 دعامٌة	 إيتاءها	 ألن	 	، دينيٌّ
وبيَّن	 أحكامها،	 ل	 فصَّ الذي	 وهو	 بها،	 جاء	 الذي	 هو	 ين	 الدِّ ألن	 بها.	 وجل	 عز	 الله	 	إلى	

مقاديرها	ومصارفها.

األخيرة	 العصور	 في	 المسلمون	 َجِهَل	 وقد	 اإلســالم،	 عها	 شرَّ كما	 الزكاة	 هي	 هذه	
من	 الكثير	 وتطبيقه	 فهمه	 أساء	 الذي	 	 الفذُّ نظاُمها	 هو	 وهذا	 أداءهــا.	 وأهملوا	 حقيقتها،	
Arnold	في	كتابه	 المسلمين	وطعن	به،	في	الوقت	الذي	عظَّمه	وأَجلَّه	علماء	آخرون.	فهذا	
فيقول:	 الزكاة،	 وأهداف	 مزايا	 فيذكر	 اإلسالم،	 شعائر	 عن	 يتحدث	 اإلسالمية«	 »الدعوة	
دينيٌة	 نظريٌة	 وهي	 إِْخَوةٌ[،	 الُْمْؤِمُنوَن  َما  تعالى	]إِنَّ بقوله	 يذكر	 الذي	 الزكاة	 فرض	 »نجد	
ق	على	صورٍة	رائعٍة،	تبعث	على	الدهش	في	المجتمع	اإلسالمي،	وتتجلى	في	أعمال	 تتحقَّ
مع	 المساواة	 قدم	 على	 مكانه	 يتبوأ	 بحيث	 ولونه،	 جنسه	 يكن	 مهما	 المسلم،	 إزاء	 الرحمة	

أقرانه	من	المسلمين«)1).	

		توماس	أرنولد،	الدعوة	إلى	اإلسالم،	تر:	حسن	ابراهيم	حسن،	القاهرة،	1970،	ص457. (1(
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ساِت الماليِة   حوكمُة المؤسَّ
ريعِة اإلسالمية ومبادىُء الشَّ

- درا�سة مقارنة -
أ. د. سامية لحول 
 اأ�ستاذ التعليم العالي في كلية العلوم القت�سادية 
وعلوم الت�سيير بجامعة باتنة1 - الجزائر

سعيدة بولطيف
 طالبة دكتوراه الطور الثالث في كلية العلوم القت�سادية 
وعلوم الت�سيير بجامعة باتنة1 - الجزائر

مقدمة:
تمويل	 أساس	 ل	 تشكِّ باعتبارها	 المالية،	 المؤسسات	 فيها	 بما	 المنظَّمات	 معظم	 تحتاج	
ُق	المصداقية،	ويزيد	من	درجة	اإلفصاح،	 	يعبِّر	عن	الحقيقة،	ويحقِّ االقتصاد،	إلى	نظاٍم	وقائيٍّ
بما	يضمن	تحسين	وتطوير	مستويات	األداء.	وقد	بدأ	في	العقد	األخير	عدٌد	من	المنظَّمات	
والحكومات	في	وضع	مبادئ	ومعايير	تساعدها	في	الوصول	إلى	األهداف	السابقة،	وهو	ما	
ُد	الحوكمة	في	مجرد	معايير	ومبادئ	وآلياٍت	رقابيٍة	 ى	بحوكمة	المؤسسات.	وال	تتجسَّ ُيسمَّ
	للمؤسسات	التي	تقبل	الدخول	تحت	مظلتها،	وتعمل	 وتدقيقيٍة،	وإنما	هي	استثماٌر	حقيقيٌّ
إداريًة	 ثقافًة	 المؤسسات	 تلك	 في	 الحوكمة	 لتصبح	 ومعاييرها،	 مبادئها	 وشفافيِة	 بقناعِة	

اء. وسلوكيًة،	وليست	مجرد	نصوٍص	صمَّ

سبقت	 وأفكاره	 مضامينه	 أن	 إال	 الحوكمة،	 لمصطلح	 النسبية	 الحداثة	 من	 وبالرغم	
فشيئًا	 شيئًا	 تتبلور	 أخذت	 التي	 والمضامين	 األفكار	 تلك	 كبيٍر،	 بوقٍت	 المصطلح	 هذا	 ظهور	
الرقابية،	 اآلليات	 إنتاج	 على	 قــادرًة	 ومعايير	 أُطــرًا	 تصبح	 لكي	 المصطلح،	 هذا	 ظهور	 بعد	
بالمؤسسات	 العالقة	 ذات	 األطــراف	 مصالح	 بين	 المطلوب	 التوازن	 تحقيق	 إلى	 	وصــوالً	

االقتصادية	والمالية.
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م�سكلة الدرا�سة:
وُأُسٍس	 ضوابط	 إيجاد	 على	 االقتصادية،	 التنمية	 تحقيق	 سبيل	 في	 اإلسالم	 حرص	
باإلضافة	 والتبادل،	 التجارة	 عمليات	 د	 يحدِّ 	 أخالقيٍّ إطاٍر	 وضع	 أبرزها،	 من	 ولعل	 لذلك.	
إلى	تنظيمه	آلليات	التعامل	بين	المؤسسة	والمجتمع	ككل.	وفي	المقابل،	تطالب	الحوكمة،	
النمو	واالستقرار	االقتصادي،	بتوجيه	المؤسسات،	وال	سيما	المؤسسات	 من	أجل	تحقيق	
الشريعة	اإلسالمية.	وعلى	ضوء	ذلك	 به	 لما	جاءت	 تمامًا	 لمبادئ	وتعاليم	مشابهٍة	 المالية،	

يمكن	صياغة	مشكلة	البحث	في	السؤال	الرئيس	اآلتي:	

ت حوكمُة المؤسسات المالية مفاهيَمها ومباِدَئها من مقاصد الشريعة اإلسالمية؟  كيف استمدَّ

البحث	 يسعى	 عّدٍة	 فرعّيٍة	 تساؤالٍت	 طرح	 سيتم	 اإلشكالية،	 هذه	 عمق	 إلى	 وللوصول	
إلى	معالجتها،	وهي:

	 ما	هو	مفهوم	الحوكمة،	والتطور	التاريخي	لها	في	ظل	التجاوزات	اإلدارية	والمالية	للمؤسسات؟-

	 سات؟	- دات	الحوكمة	في	المؤسَّ ما	هي	أهم	مبادئ	ومحدِّ

	 سة	المالية	اإلسالمية؟- ما	هي	المبادئ	اإلرشادية	الواجب	االلتزام	بها	في	إدارة	المؤسَّ

	 سات	المالية	مبادئها	من	الشريعة	اإلسالمية؟- ت	حوكمة	المؤسَّ كيف	استمدَّ

اأهداف الدرا�سة:
يسعى	هذا	البحث	إلى	تحقيق	جملٍة	من	األهداف،	منها	ما	يأتي:

1	 سات	- المؤسَّ في	 الحوكمة	 أهمية	 ُتْبِرُز	 التي	 الحديثة	 االتجاهات	 تأطير	 في	 المساهمة	
	واالستقرار	االقتصادي. المالية،	ال	سيما	من	حيث	انعكاساتها	على	تحقيق	النُّموِّ

2	 سات	المالية	المساهمة	في	تحقيق	التنمية	- ف	على	أهم	مبادئ	حوكمة	المؤسَّ التعرُّ
االقتصادية	حسب	منظور	الشريعة	اإلسالمية.	

3	 تها	من	- واشتقَّ مبادَئها	 المالية	 المؤّسسات	 بها	حوكمة	 ت	 استمدَّ التي	 الكيفية	 إبراز	
مقاصد	الشريعة	اإلسالمية.

اأهمية الدرا�سة:
المالية	 المؤّسسات	 بين	حوكمة	 العالقة	 إدراك	 إلى	 الحاجة	 من	 أهميته	 البحث	 هذا	 	 يستمدُّ
	واالستقرار	االقتصادي. وما	جاء	به	اإلسالم	منذ	أربعة	عشر	قرنًا،	من	مبادئ	تضمن	تحقيق	النُُّموِّ
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منهجية الدرا�سة:
الدراسة.	 مشكلة	 	 لحلِّ التحليل	 أداة	 استخدام	 على	 القائم	 التحليلي	 المنهج	 اتباع	 تم	
ت	االستعانة	بالمراجع	والمواقع	اإللكترونية	المختصة	في	مجال	التأصيل	 وألجِل	ذلك،	تمَّ
سات	المالية	اإلسالمية.	 اإلسالمي	للحوكمة،	فضاًل	عن	مراجع	أخرى	تناولت	حوكمَة	المؤسَّ

اأوًل: ماهيُة حوكمة الموؤ�ّس�سات
1: تعريُف الحوكمة:

	،Means et Berle 	األمريكيان الباحثان	 الشركات	 بمفهوم	حوكمة	 	 اهتمَّ من	 ل	 أوَّ إن	
األمريكية.	 الشركات	 بعض	 رأسمال	 تركيبة	 دراسة	 من	خالل	 	،1932 سنة	 في	 ذلك	 وكان	
فات	 تصرُّ على	 رقابٍة	 فرض	 وإلزامية	 اإلدارة،	 عن	 الملكية	 فصل	 ضرورة	 إلى	 ال	 َوَتَوصَّ
ومعاني	 مفاهيم	 د	 لتعدُّ ونظرًا	 المساهمين)1).	 صغار	 حقوق	 حماية	 أجل	 من	 المسيِّرين	
لهذا	 أن	أقرب	ترجمٍة	 الباحثين	 ترجمة	مصطلح	)Corporate Governance(،	يرى	بعض	
العربي	 الخليج	 دول	 في	 شائعًة	 الترجمة	 هذه	 وُتعتبر	 الشركات)2).	 حوكمة	 هي	 المصطلح	
سية	 ومصر،	بينما	أشار	مجمع	اللغة	العربية	في	األردن	إلى	اعتماد	مصطلح	الحاكمية	المؤسَّ
	200406 الرقم	 قراره	 بموجب	 وذلك	 االنجليزي،	 للمصطلح	 ترجمٍة	 أفضُل	 أنها	 على	
حوكمة	 مصطلح	 إلى	 العربية	 اللغة	 مجمع	 عام	 أمين	 أشار	 كما	 	. 	2004/6/8 بتاريخ	
المغرب	 وفي	 العربية)3).	 اللغة	 صي	 متخصِّ من	 عدٌد	 الــرأَي	 هذا	 واستحسن	 الشركات،	
حكمنة	 جامعاٍت،	 وأساتذة	 مهنيين	 من	 المحاسبة،	 في	 ين	 المختصِّ بعض	 ُيطِلق	 العربي،	
الذكر	 التسميات،	منها	على	سبيل	 العديد	من	 أيضا	 الشركات.	وهناك	 أو	حوكمة	 الشركات	

ال	الحصر،	اإلدارة	الرشيدة،	أو	اإلدارة	الحكيمة،	أو	اإلجراءات	الحاكمة)4).	

فت	بأنها	عملياٌت	تتّم	من	خالل	إجراءاٍت	ُتستخدم	 أما	بالنسبة	لتعريف	الحوكمة،	فقد	ُعرِّ
بواسطة	اإلدارة،	 المخاطر	وإدارتها	 لتوفير	إشراٍف	على	 المصالح،	 بواسطة	ممّثلي	أصحاب	

 Gérard Charreaux, Vers une théorie du gouvernement des entreprises, IAE DIJON: CREGO / LATEC,		 (1(
1996, p.3.

		عفاف	اسحق	أبو	زر،	إستراتيجية	مقترحة	لتحسين	فاعلية	الحاكمية	المؤسسية،	أطروحة	دكتوراه	غير	منشورة،	األردن:	 (2(
جامعة	عمان	العربية،2006	،	ص41.

الشركات	 وحوكمة	 والشفافية	 اإلفصاح	 مبادئ	 باستخدام	 الحل	 واستشراف	 العالمية	 المالية	 األزمة	 مخلوف،	 		أحمد	 (3(
الشركات،	 الدولية	وحوكمة	 االقتصادية	 المالية	 الدولي	لألزمة	 العلمي	 الملتقى	 في	 منظور	إسالمي،	ورقة	بحث	 من	

20-21	اكتوبر	2009،	ص9.
		عفاف	اسحق	أبو	زر،	استراتيجية	مقترحة،	م.	س،	ص42. (4(
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المخاطر،	 هذه	 لتجنُّب	 الرقابية	 الضوابط	 كفاية	 على	 والتأكيد	 المنظمة،	 مخاطر	 ومراقبة	
ف	 وُتعرِّ قيمتها)1).	 وحفظ	 الشركة	 أهداف	 إنجاز	 في	 المباشرة	 المساهمة	 إلى	 يؤدِّي	 مما	
بواسطته	 يتم	 نظاٌم	 بأنها	 الشركات،	 حوكمة	 	)OECD( والتنمية	 االقتصادي	 التعاون	 منظمة	
بين	 والمسؤوليات	 الواجبات	 توزيع	 هيكل	 د	 تحدِّ ورقابُتها،	حيث	 األعمال	 منظمات	 توجيُه	
المشاركين	المختلفين	في	الشركة	المساهمة،	مثل	مجلس	اإلدارة،	والمديرين،	وغيرهم	من	
المساهمة،	 الشركة	 في	شؤون	 القرارات	 التخاذ	 واألحكام	 القواعد	 وتضع	 المصالح،	 ذوي	
أهدافها،	 وضع	 الشركة	 خالله	 من	 تستطيع	 الذي	 المالئم	 الهيكل	 تعطي	 فهي	 وبذلك،	

والوسائل	الالزمة	لتحقيق	هذه	األهداف،	والعمل	على	مراقبة	األداء)2).

للمساهمين	 يتيح	 الذي	 النظام	 أنها	 الحوكمَة	 البريطانية	 كادبري	 لجنة	 تقريُر	 ف	 عرَّ كما	
واختيار	 اإلدارة	 مجلس	 أعضاء	 تعيين	 طريق	 عن	 ومراقبتها	 وإدارتها،	 شركتهم	 توجيه	
العالقة	 ذات	 باألطراف	 المناطة	 والمسؤوليات	 الحقوق	 وتنظيم	 الخارجي،	 المراقب	
التوازن	بين	أهدافها	االقتصادية	واالجتماعية	من	جهٍة،	 التي	تحقق	 بالشركة،	وتقديم	اآللية	

وبين	األهداف	الفردية	واألهداف	المشتركة	من	جهٍة	أخرى)3).

في	 الحوكمة	 مفهوم	 والخبراء	 الدولية	 الهيئات	 من	 العديد	 تناول	 المقابل،	 وفي	
المالية	 المؤّسسات	 في	 الدولية	 التسويات	 بنك	 فها	 فعرَّ المالية،	 والمؤسسات	 المصارف	
مجلس	 خالل	 من	 والمصرفيَة	 الماليَة	 المؤسساِت	 تدير	 التي	 األساليب	 بأنها	 والمصرفية،	
د	كيفية	وضع	أهداف	هذه	المؤسسات	وإدارتها،	وحماية	 اإلدارة	واإلدارة	العليا،	والتي	تحدِّ
والنُُّظم	 للقوانين	 وفقًا	 بالعمل	 االلتزام	 مع	 المصالح،	 وأصحاب	 األسهم	 َحَمَلة	 مصالح	
من	 الحوكمة،	 أن	 بازل	 لجنة	 ترى	 بينما	 المودعين)4).	 مصالح	 حماية	 يحّقق	 وبما	 الّسائدة،	
المصرفية	والمالية	 المؤّسسات	 بها	 ُتدار	 التي	 الطريقة	 ،	تتضمن	 	والماليِّ المصرفيِّ المنظوِر	
هذه	 أهداف	 وضع	 في	 تؤثِّر	 أن	 شأنها	 من	 والتي	 العليا،	 واإلدارة	 إدارٍة	 مجالس	 بواسطة	
وبما	 السارية،	 للقوانين	 وفقًا	 وسليمٍة	 آمنٍة	 بطريقٍة	 عملياتها	 إدارة	 كيفية	 مع	 المؤسسات،	

يحمي	أصحاب	المصالح)5).

		م.	ن،	ص.	ن. (1(
		أحمد	مخلوف،	األزمة	المالية،	م.	س،	ص9. (2(

)3)		حسين	عبد	المطلب	األسرج،	حوكمة	الصناديق	الوقفية:	بين	النظرية	والتطبيق،	ص24،	متوفر	على	الموقع:
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/38708/

www.Financial manager.wordpress.com.	:	اإللكتروني	الموقع	من	البنوك،	في	الحوكمة	طاهر،	محمد		 (4(
		محمد	أحمد	زيدان،	أهمية	إرساء	وتعزيز	مبادئ	الحوكمة	في	شركات	التأمين	التعاوني،	ورقة	بحث	للملتقى	الثالث	 (5(

للتأمين	التعاوني،	7-8	/2011/12،	ص	736.
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فت	الحوكمة	في	المؤسسات	 OECD،	فقد	عرَّ أما	منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية	
هذه	 إدارة	 على	 القائمين	 بين	 العالقات	 من	 مجموعٌة	 أنها	 على	 والمصرفية،	 المالية	
الحوكمة	 أن	 الخبراء	 بعض	 ويرى	 المصالح)1).	 وأصحاب	 اإلدارة،	 ومجلس	 المؤسسات،	
بما	 المالية،	 للمؤّسسات	 الداخلية	 الهياكل	 تطوير	 تعني	 	، والماليِّ 	 المصرفيِّ المنظور	 من	
يؤدي	إلى	تحقيق	الشفافية	في	األداء،	وتطوير	مستوى	اإلدارة،	ومراعاة	حقوق	المساهمين	
وأصحاب	المصالح.)2)	كما	تشير	مؤّسسة	التمويل	الدولية	إلى	حوكمة	الشركات	على	أنها	
اإلدارة،	 من	 	 كلٍّ بين	 العالقة	 وتتمحور	حول	 وإدارتها،	 الشركات	 مراقبة	 وعمليات	 هياكل،	

مجلس	المديرين،	المساهمين،	المساهمين	ذوي	األقلية،	وباقي	أصحاب	المصالح)3).

ُر التاريخيُّ لحوكمة الشركات: 2: التطوُّ
والمساهمين،	 اإلدارة	 بين	 التعارض	 عن	 الناتجة	 واالنهيارات	 األزمات	 كشفت	 لقد	
وظهور	التجاوزات	اإلدارية	والمالية	بعد	الثورة	الصناعية،	وبروز	الشركات	العمالقة	ومتعددة	
	واإلداري)4).	وُيعتبر	 الجنسيات،	وانفصال	اإلدارة	عن	الماّلك،	عن	أنماٍط	من	الفساِد	الماليِّ
من	 كانت	 التي	 الوكالة،	 نظرية	 لظهور	 األساسية	 العوامل	 من	 واإلدارة	 الملكية	 بين	 الفصل	
الكبير	الذي	عرفته	المؤّسسات	في	ظل	 ع	 التوسُّ أسباب	ظهور	مفهوم	الحوكمة.	كما	اقتضى	
إلى	 اإلدارة	 مسؤوليَة	 المؤسساُت	 توِكَل	 أن	 المتزايُد،	 	 العالميُّ 	 االقتصاديُّ والنمو	 العولمة،	

مجلس	إدارٍة	منتَخٍب،	األمر	الذي	أّدى	إلى	ظهور	تعارض	المصالح)5).	

المـاضـي،	 القـرن	 تسـعينات	 منـتـصف	 مـع	 عـصـفت،	 التـي	 المـاليـة	 األزمة	 وُتعتـبر	
إلى	 أّدت	 التي	 القضايا	 أخطر	 من	 آسيا،	 بنمور	 يعرف	 كان	 فيما	 مة	 المتقدِّ باالقتصاديات	
أمريكا،	 في	 العام	1977	 في	 الفساد	 ممارسة	 مكافحة	 قانون	 كما	ظهر	 	.(6( الحوكمة	 ظهور	
إلى	 أّدت	 التي	 األسباب	 وتحديد	 األمريكية،	 الشركات	 في	 المتتالية	 المالية	 الفضائح	 بعد	

		م.	ن،	ص737.	 (1(
		م.	ن،	ص.	ن. (2(

		عبد	القادر	بريش	ومحمد	حمو،	البعد	السلوكي	واألخالقي	لحوكمة	الشركات	ودورها	في	تقليل	آثار	األزمة	المالية	 (3(
	21-20 الشركات،	 وحوكمة	 الدولية	 االقتصادية	 المالية	 لألزمة	 الدولي	 العلمي	 الملتقى	 إلى	 بحث	 ورقة	 العالمية،	

اكتوبر	2009،	ص3.
المالية	 الشركات	 حوكمة	 مؤتمر	 اإلسالمية:	 الشريعة	 وفق	 العاملة	 والمصرفية	 المالية	 المؤسسات	 في	 		الحوكمة	 (4(

والمصرفية،	الرياض،	17	و18	ابريل2007.
		عمر	إقبال	توفيق	المشهداني،	تدقيق	التحكم	المؤسسي	)حوكمة	الشركات(	في	ظل	معايير	التدقيق	المتعارف	عليها	 (5(

»إطار	مقترح«،	مجلة	أداء	المؤسسات	الجزائرية،	العدد	2012/02،	ص223.
ماليزيا	وسنغافورة	وهونغ	كونغ	وكوريا	 مثل	 آسيا،	 اقتصاديًا	في	شرق	وجنوب	شرق	 المتقدمة	 الدول	 آسيا	 بنمور	 		يقصد	 (6(
الجنوبية	وتايوان	وغيرها.	وكانت	هذه	الدول	متقدمة	اقتصاديًا	إلى	أن	عصفت	بها	أزمة	مالية	كشفت	عن	هشاشة	اقتصادياتها.
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غير	 اإلسهامات	 تحديد	 إلى	 باإلضافة	 الشركات،	 هذه	 من	 العديد	 في	 المالية	 الرقابة	 فشل	
المشروعة،	وتقديم	الرشاوى	لبعض	المسؤولين)1).	ولعل	من	أهم	هذه	الفضائح،	ما	حدث	
لألغذية	 األوروبية	 والشركة	 لالتصاالت،	 	Worldcom وشركة	 للطاقة،	 	Ernor لشركة	
Parmalate،	حيث	تبيَّن	بعد	ذلك	أن	العيب	ليس	بمعايير	المحاسبة،	ولكن	في	السلوكيات	

المطبَّقة.	وقد	َتبيَّن	في	قضية	Ernor	أن	معايير	المحاسبة	كانت	تنّص	على	آلياٍت	ُمعيَّنٍة	يجب	
كما	 بها،	 تتقيد	 لم	 المؤّسسة	 إدارة	 أن	 غير	 محّددٍة،	 أهداٍف	 ذات	 مؤّسسٍة	 إنشاء	 عند	 اتِّباعها	
	للمؤسسة	»آرثر	أندرسون«	عن	عملية	التقيد	بالمعايير.	وبذلك،	 تغاضى	الُمراِجُع	الخارجيُّ

	ساهم	في	انهيار	المؤّسسة.)2) اتَّبعت	اإلدارة	وُمراِجُعها	أسلوبًا	غير	أخالقيٍّ

في	 ٍة	 بشدَّ ظهرت	 التي	 المالية	 والفضائح	 األزمــات	 وبسبب	 سبق،	 ما	 على	 وتأسيسًا	
ظهرت	 وبذلك،	 المظاهر.	 هذه	 من	 التخلُّص	 في	 ليساهم	 الحوكمة،	 مصطلح	 ظهر	 العالم،	
تريدوي	 لجنة	 بينها	 من	 المؤّسسات،	 في	 تطبيقها	 وكيفية	 بالحوكمة	 تهتم	 منّظماٍت	 	عدة	
	في	تحديد	األسباب	الرئيسة	 )Treadway Commission(.	وَتَمثََّل	َدوُر	هذه	اللجنة	األساسيُّ
ن	تقرير	 لسوء	تمثيل	الوقائع	في	التقارير	المالية،	وتقديم	التوصيات	حول	تقليل	حدوثها.	وتضمَّ
باإلضافة	 للتدقيق،	 مستقّلٍة	 ولجاٍن	 سليمٍة،	 رقابيٍة	 بيئٍة	 وجود	 سنة	1987،	ضرورَة	 في	 اللجنة	
الرقابة	 فعالية	 أكثر	موضوعية،	وبشكٍل	يدعو	لضرورة	اإلفصاح	عن	مدى	 إلى	مراجعٍة	داخليٍة	
ت	الشركات	البريطانية	خالل	فترة	الثمانينات	من	 الداخلية.	وعلى	أثر	الفضائح	المالية	التي	هزَّ
القلق	 زيادة	 إلى	 باإلضافة	 والشركات،	 والبنوك	 المساهمين	 بين	 الثقة	 وفقدان	 الماضي،	 القرن	
	،)Cadbury( كادبري	 لجنة	 1991بتشكيل	 سنة	 في	 لندن	 بورصة	 قامت	 االستثمارات،	 على	

وتحديد	وتطبيق	أنظمة	الرقابة	الداخلية،	لمنع	حدوث	الخسائر	الكبيرة	في	الشركات)3).

المؤّسسات	 من	 عدٍد	 حرص	 خالل	 من	 الشركات	 حوكمة	 بمفهوم	 االهتمام	 وازداد	
المؤّسسات:	صندوق	 بالتحليل	والدراسة.	ومن	أهم	هذه	 المفهوم	 تناول	هذا	 الدولية	على	
منظمة	 إلى	 باإلضافة	 الخاصة،	 للمشروعات	 الدولي	 والمركز	 الدوليين،	 والبنك	 النقد	
حوكمة	 مبادئ	 	1999 سنة	 في	 أصدرت	 التي	 	)OECD( والتنمية	 االقتصادي	 التعاون	
بهدف	 بالمنظمة،	 األعضاء	 وغير	 األعضاء	 الدول	 من	 كالًّ	 	)OECD( وتساعد	 الشركات.	
تطوير	األطر	القانونية	والمؤّسسية	لتطبيق	حوكمة	الشركات	في	الشركات	العامة	والخاصة.

		عفاف	اسحق	أبو	زر،	استراتيجية	مقترحة،	م.	س،	ص34. (1(
		عمر	اقبال	توفيق	المشهداني،	تدقيق	التحكم	المؤسساتي،	م.	س،	ص223. (2(

الخارجي	على	 المدقق	 اعتماد	 قرار	 التدقيق	في	 تأثير	معايير	 العولمة:	 الرفاعي،	 		أحمد	حلمي	جمعة،	وغالب	عوض	 (3(
عمل	المدقق	الداخلي،	المجلة	المصرية	للدراسات	التجارية،	كلية	التجارة،	جامعة	المنصورة،	العدد	2،	مصر،	2003،	

صص166	-	186.
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3: مبادُئ وخصائُص الحوكمة 
دت	منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية	في	سنة	1999،	خمسة	مبادئ	أساسيٍة	 لقد	حدَّ
المعاملة	 َحَمَلِة	األسهم،	وتحقيق	 بالحفاظ	على	حقوق	 التي	تهتم	 لترسيخ	قواعد	الحوكمة	
والحرص	 المصالح،	 أصحاب	 قبل	 من	 	)OECD( دور	 إزكاء	 إلى	 باإلضافة	 لهم،	 العادلة	
	على	اإلفصاح	والشفافية،	وتأكيد	مسؤولية	مجلس	اإلدارة.	وبعد	مراجعتها	في	سنة	2004،	
الٍة	 فعَّ حوكمٍة	 إلطار	 األسس	 تأمين	 إلى	 يهدف	 الذي	 السادَس	 المبدَأ	 المنظمة	 أضافت	
التنمية	 لتحقيق	 الشركات،	 حوكمة	 أهمية	 األخيرة	 اآلونة	 في	 تعاظمت	 وقد	 للشركات.	
االقتصادية	والقانونية،	والرفاهة	االجتماعية	لالقتصاديات	والمجتمعات.)1)	وتتمثل	مبادئ	

الحوكمة	التي	حددتها	)OECD(	في	اآلتي)2):

	 على	- المعيار،	 هذا	 خالل	 من	 العمل	 ويتم	 المساهمين:	 	 كلِّ حقوق	 على	 الحفاُظ	
نقل	 في	 المتمثلة	 لحقوقهم	 األسهم	 َحَمَلة	 ممارسة	 وتسهيل	 حماية	 من	 ن	 ُيمكِّ إطاٍر	 وضع	
ومراجعة	 األربــاح،	 في	 عائٍد	 على	 والحصول	 اإلدارة،	 مجلس	 واختيار	 األسهم،	 ملكية	

القوائم	المالية،	وحق	المساهمين	في	المشاركة	الفّعالة	في	اجتماعات	الجمعية	العامة.

	 داخل	- األسهم	 حملة	 بين	 المساواة	 بها،	 وُيقَصد	 للمساهمين:	 المتساويُة	 المعاملُة	
عمليات	 من	 وحمايتهم	 القانونية،	 حقوقهم	 عن	 الدفاع	 في	 هم	 حقِّ إلى	 باإلضافة	 فئٍة،	 	 كلِّ
في	 وحّقهم	 الداخلية،	 بالمعلومات	 االتجار	 من	 أو	 فيها،	 المشكوك	 الّدمج	 أو	 االستحواذ	

االطالع	على	جميع	المعامالت	مع	أعضاء	مجلس	اإلدارة،	أو	المديرين	التنفيذيين.	

	 حوكمة	- إطار	 ينطوي	 أن	 يجب	 الشركات:	 حوكمة	 في	 المصالِح	 أصحاِب	 دوُر	
يعمل	 وأن	 القانون،	 يوضحها	 كما	 المصلحة	 أصحاب	 بحقوق	 االعتراف	 على	 الشركات	
الثروة	 في	مجال	خلق	 المصالح	 وبين	أصحاب	 الشركات	 بين	 االتصال	 تشجيع	 على	 أيضًا	

وفرص	العمل،	وتحقيق	االستدامة	للمشروعات	القائمة	على	أسٍس	ماليٍة	سليمة.

	 والتعويض	- القانونية،	 حقوقهم	 احتراَم	 تشمل	 	: المصالح	 أصحاِب	 حقوِق	 احتراُم	
الشركة.	 رقابة	 في	 الفّعالة	 مشاركتهم	 آليات	 إلى	 باإلضافة	 الحقوق،	 لتلك	 انتهاٍك	 	 أيِّ عن	
دون،	والعمالء. وُيقَصُد	بأصحاب	المصالح،	البنوك،	والعاملون،	وحملة	السندات،	والمورِّ

 Organization for Economic Co -operation and Development, «Principles of Corporate Governance»,		 (1(
Economic Reform Journal, Issue n°. 4, October 2000. pp.56-58.

		فيصل	محمد	الشواورة،	قواعد	الحوكمة	وتقييم	دورها	في	مكافحة	ظاهرة	الفساد	والوقاية	منه	في	الشركات	المساهمة	 (2(
	،2009 الثاني،	 العدد	 	،25 المجلد	 والقانونية،	 االقتصادية	 للعلوم	 دمشق	 جامعة	 مجلة	 في	 مقال	 األردنية،	 العامة	

ص127.
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	 لرئيس	- القانونية	 والواجبات	 الحقوق	 تحديد	 ومنها	 اإلدارة:  مجلِس	 مسؤولياُت	
اإلشراف	 دور	 إلى	 باإلضافة	 األعضاء،	 هؤالء	 اختيار	 وكيفية	 وأعضائه،	 اإلدارة	 مجلس	

المناط	بهم	على	اإلدارة	التنفيذية	وأصحاب	المصالح	ولجنة	المراجعة.

	 ينبغي	- ذلك،	 أجل	 ومن	 الشركات:  لحوكمة	 اٍل	 فعَّ إلطاٍر	 أساٍس	 وجود	 ضماُن	
يكون	 وأن	 وكفاءتها،	 وفعاليتها،	 األسواق،	 شفافية	 على	 الشركات	 حوكمة	 إطاُر	 َع	 يشجِّ أن	
بين	 المسؤوليات	 توزيع	 بوضوٍح،	 تحديده،	 إلى	 باإلضافة	 القانون،	 أحكام	 مع	 متوافقا	
يجب	 اإلطار،	 هذا	 ضمان	 يتم	 وحتى	 والتنفيذية.	 والتنظيمية	 اإلشرافية	 الخبرات	 مختلف	
المشاركين	في	 	 يعتمد	عليه	كلُّ أن	 اٍل،	يمكن	 فعَّ 	 	وقانونيٍّ 	وتنظيميٍّ وضع	أساٍس	مؤّسساتيٍّ
الشركات	عناصَر	 ما	يضم	إطار	حوكمة	 الخاصة.	وعادًة	 التعاقدية	 السوق	إلنشاء	عالقاتهم	
الذاتي،	وااللتزامات	االختيارية،	وممارسة	األعمال	 للتنظيم	 تشريعيًة،	وتنظيميًة،	وترتيباٍت	

التي	هي	نتاج	الظروف	الخاصة	بالدولة	وتاريخها	وتقاليدها)1).

وعليه،	يرتبط	مفهوم	حوكمة	الشركات	بشكٍل	أساٍس	بسلوكيات	األطراف	ذات	العالقة	
بمنظمة	األعمال.	وبذلك،	يجب	توافر	مجموعٍة	من	الخصائص	في	هذه	السلوكيات،	حتى	
	 األخالقيِّ السلوك	 )اتباع	 االنضباط	 وهي:	 المفهوم،	 هذا	 تطبيق	 وراء	 من	 الغرض	 يتحقق	
االستقاللية	)عدم	 	ما	يحدث(؛	 الشفافية )تقديم	صورٍة	حقيقيٍة	لكلِّ المناسب	والصحيح(؛	
وجود	تأثيراٍت	غير	الزمٍة	نتيجة	الضغوط(؛	المساءلة )إمكانية	تقييم	وتقدير	أعمال	مجلس	
المصلحة(؛	 ذوي	 األطراف	 جميع	 أمام	 )المسؤولية	 العدالة  التنفيذية()2)،	 واإلدارة	 اإلدارة	
الشركة(؛	 في	 المصلحة	 صاحبة	 المجموعات	 مختلف	 حقوق	 احترام	 )يجب	 المسؤولية 

المسؤولية	االجتماعية )النظر	إلى	الشركة	كمواطٍن	جيِّد()3).

داُت حوكمِة الشركات: 4: أهميُة وأهداُف ومحدِّ
الشركات،	 في	 الداخلي	 الفساد	 محاربة	 خالل	 من	 الشركات	 حوكمة	 أهمية	 تظهر	
العاملين	 لكافة	 وضمانها	 واالستقامة	 النزاهة	 وتحقيق	 واستمراره،	 بوجوده	 السماح	 وعدم	
عمديٍة،	 أخطاٍء	 	 أيِّ وجــود	 وعــدم	 والصحة،	 السالمة	 تحقيق	 إلى	 باإلضافة	 بالشركة،	

		فكري	عبد	الغني	محمد	جوده،	مدى	تطبيق	مبادئ	الحوكمة	المؤسسية	في	المصارف	الفلسطينية	وفقا	لمبادئ	التعاون	 (1(
االقتصادي	والتنمية	ومبادئ	لجنة	بازل	للرقابة	المصرفية،	دراسة	حالة	بنك	فلسطين،	مذكرة	لنيل	شهادة	الماجستير،	

الجامعة	اإلسالمية	-	غزة،	ص26.
		فاتح	غالب،	تطور	دور	وظيفة	التدقيق	في	مجال	حوكمة	الشركات	لتجسيد	مبادئ	ومعايير	التنمية	المستدامة،	دراسة	 (2(

لبعض	المؤسسات	الصناعية،	مذكرة	لنيل	شهادة	ماجستير،	الجزائر،	جامعة	فرحات	عباس	-	سطيف،	ص11.	
		عمر	اقبال	توفيق	المشهداني،	تدقيق	التحكم	المؤسسي،	م.	س،	ص223. (3(
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ق	 تهديًدا	لمصالح	مختلف	األطراف.	كما	تحقِّ التي	تشكل	 ومحاربة	االنحرافات،	ال	سيما	
الداخلية،	 والرقابة	 المحاسبة	 ُنُظم	 من	 والفعلية	 القصوى	 االستفادَة	 الشركات	 حوكمة	
درجٍة	 أكبر	 على	 هم	 الذين	 الخارجيين،	 المراجعين	 من	 الفاعلية	 من	 ممكٍن	 قدٍر	 وأعلى	
على	 ُمْجٍز	 عائٍد	 على	 المستثمرين	 حصول	 أيضًا،	 الحوكمة	 وتضمن	 االستقاللية)1).	 من	
استثماراتهم،	وزيادة	النمو،	وتعظيم	حقوق	المساهمين	وأصحاب	المصالح،	باإلضافة	إلى	
عن	 فضاًل	 لألسهم،	 وقية	 السُّ القيمة	 وتعظيم	 للمستثمرين،	 الطمأنينة	 من	 مالئٍم	 قدٍر	 ضمان	

تدعيم	تنافسية	الشركات	في	األسواق	المالية	العالمية.	

الخصخصة	 برامج	 تطبيق	 كفاءة	 من	 الحوكمة	 خالل	 من	 التأكد	 يتم	 المقابل،	 وفي	
واالستخدام	األمثل	لحصيلتها	المالية.	كما	تجنّب	الحوكمُة	االنزالَق	في	مشاكل	محاِسبّيٍة	
احتماالت	 من	 الشركة	 تقّلل	 وعليه،	 المصرفية.)2)	 االنهيارات	 حــدوَث	 وتــدرُأ	 وماليٍة،	
تعّرضها	للمخاطر	المختلفة،	بما	في	ذلك	الدعاوى	القانونية.	كما	تبني	الشركة،	إذا	تصّرفت	
الدائنين،	 المصلحة،	 أصحاب	 مع	 المدى	 وطويلة	 مثمرًة	 عالقاٍت	 وبعدٍل،	 بمسؤوليٍة	

دين،	ومجتمعهم	المحلي)3). والعاملين،	والعمالء،	والمورِّ

ومن	المنطلق	نفسه،	تسعى	الحوكمة	إلى	ضمان	الشفافية	والعدالة	والمساواة،	وتحسين	
ومنع	 للمساهمين،	 الحماية	 توفير	 إلى	 باإلضافة	 واالجتماعية،	 االقتصادية	 التنمية	 مستوى	
تضارب	األهداف،	وتنازع	السلطات،	وتعظيم	المصالح	المتبادلة.	وعليه،	تراعي	الحوكمة	
الرقابة	 تعزيز	 يضمن	 بما	 والمسؤوليات	 الصالحيات	 وتوزيع	 والعمال،	 العمل	 مصالح	
استغالل	 من	 	 والحدِّ والمحسوبية،	 الواسطة	 منع	 إلى	 يؤدي	 الذي	 األمر	 الداخلي،	 والضبط	

السلطة	في	غير	المصلحة	العامة.

كما	تهدف	الحوكمة	إلى	تنمية	االّدخار،	وتشجيع	االستثمار	المحلي	واألجنبي،	وتعظيم	
القانون،	 بأحكام	 االلتزام	 إلى	 باإلضافة	 الجديدة،	 العمل	 المزيد	من	فرص	 الربحية،	وخلق	
وجوُد	 ويضمن	 التمويل.	 تكلفة	 وتخفيض	 المالي،	 األداء	 مراجعة	 ضمان	 على	 والعمل	
المصالح)4).	 وأصحاب	 المساهمين	 أمام	 اإلدارة	 محاسبة	 ،تحقيَق	 متكاملٍة	 إداريٍة	 هياكل	

		عبد	القادر	بريش	ومحمد	حمو،	البعد	السلوكي	واألخالقي،	م.	س،	ص3. (1(
		فيصل	محمد	الشواورة،	قواعد	الحوكمة،	م.	س،	ص127. (2(

		سناء	عبد	الكريم	الخناق،	حوكمة	المؤسسات	المالية	ودورها	في	التصدي	لألزمات	المالية:	التجربة	الماليزية،	متوفر	 (3(
على	الموقع:

iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/.../38.pdf

		فيصل	محمد	الشواورة،	قواعد	الحوكمة،	م.	س،	ص128. (4(
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الوحدات	االقتصادية،	وُتدعُم	المساءلُة	المحاسبيُة	 أداء	 الفّعالُة	على	 الرقابُة	 ُتفرُض	 وعليه،	
قيمتها،	 وزيادة	 االقتصادية	 للوحدات	 التنافسية	 القدرة	 تحسين	 إلى	 يؤدي	 ذلك	 وكل	 بها.	
عليها،	 المتفق	 والمعايير	 والمبادئ	 بالقوانين	 االلتزام	 ثقافة	 وتعزيز	 تعميق	 إلى	 باإلضافة	
وتعظيم	أرباح	الوحدة	االقتصادية،	وتحقيق	العدالة	والشفافية	ومحاربة	الفساد.	وهذا	األمر	
على	 االستثمارية،	والحصول	 الُمواَطنَِة	 لتدعيم	 المال	 أسواق	 في	 المستثمرين	 ثقة	 من	 يزيد	

التمويل	الالزم	والمناسب،	والتنّبؤ	بالمخاطر	المتوقعة)1).

دات،	وهي: وفي	المقابل،	يتوقف	التطبيق	الجيد	للحوكمة	على	مجموعتين	من	المحدِّ

والذي	 للدولة،	 االقتصادي	 للنشاط	 المنظِّمة	 القوانين	 وتشمل	 الخارجية:	 داُت	 المحدِّ أ: 
تعمل	من	خالله	الشركات.	وقد	تختلف	هذه	القوانين	من	دولٍة	ألخرى.	وتتمثل	في	ما	يأتي)2):

-	القوانين	واللوائح	التي	تنظِّم	العمَل	باألسواق،	مثل	قوانين	الشركات	والعمل	واالستثمار	
ورأس	المال،	باإلضافة	إلى	القوانين	المتعلقة	باإلفالس	والمنافسة	ومنع	االحتكار.

الشركات	 	جيٍد	يشجع	 ماليٍّ نظاٍم	 للمشروع،	من	خالل	وجود	 الالزم	 التمويل	 توفير	 	-
على	التوسع	والمنافسة.

على	 الرقابة	 بإحكام	 وذلــك	 المال،	 سوق	 هيئات	 مثل	 الرقابية،	 األجهزة	 كفاءة	 	-
البيانات	والمعلومات	المنشورة،	باإلضافة	إلى	وضع	 ق	من	دقَّة	وسالمة	 الشركات،	والتحقُّ

العقوبات	المناسبة	والتطبيق	الفعلي	في	حالة	عدم	االلتزام.

السلوكية	 بالنواحي	 أعضائها	 التزام	 ضمان	 في	 الحكومية	 غير	 المؤّسسات	 دور	 	-
التي	تضمن	عمل	األسواق	بكفاءٍة،	وتشمل	هذه	المؤسسات	جمعية	 والمهنية	واألخالقية،	

المحاسبين،	ونقابات	المحامين،	والعمال،	والموظفين،	وسلطة	النقد.

د	 تحدِّ التي	 واألسس	 القواعد	 إلى	 دات	 المحدِّ هذه	 تشير	 الداخلية:  داُت	 المحدِّ ب: 
فيها،	 الرئيسة	 الثالثة	 بين	األطراف	 الشركة	 السلطات	داخل	 القرارات،	وتوزيع	 اتخاذ	 كيفية	
أهمية	 وترجع	 التنفيذيون.	 والمديرون	 المديرون	 اإلدارة،	 مجلس	 العامة،	 :الجمعية	 وهي	

دات	إلى	أن	وجودها	يقّلل	التعارض	بين	مصالح	هذه	األطراف	الثالثة)3). هذه	المحدِّ

على	 ميدانية	 »دراسة	 المالية	 التقارير	 وجودة	 المحاسبي	 اإلفصاح	 على	 الحوكمة	 قواعد	 تطبيق	 اثر	 حمام،	 ابو	 اسماعيل	 		ماجد	 (1(
الشركات	المدرجة	في	سوق	فلسطين	لألوراق	المالية«،	مذكرة	تخرج	لنيل	شهادة	الماجستير،	الجامعة	اإلسالمية	-	غزة،	ص17.	

		م.	ن،	ص29.	 (2(
		أحسين	عثماني	وسعاد	شعابنية،	النظام	المالي	المحاسبي	كأحد	أهم	متطلبات	حوكمة	الشركات	وأثره	على	بورصة	الجزائر،	 (3(

ورقة	بحث	في	الملتقى	الوطني	حول:	حوكمة	الشركات	كآلية	للحد	من	الفساد	المالي	واإلداري،	أيار	2012،	ص6.
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5: ركائُز حوكمة المؤّسسات واألطراُف المعنيَُّة بتطبيق قواعدها:
أي	 األخالقي،	 السلوك	 في:	 تتمثل	 عناصر،	 ثالثة	 على	 الشركات	 حوكمة	 ترتكز	
الرشيد،	 المهني	 السلوك	 السلوكي	من	خالل	االلتزام	باألخالقيات	وقواعد	 ضمان	االلتزام	
عرض	 في	 والشفافية	 بالمؤّسسة،	 المرتبطة	 األطراف	 كافة	 مصالح	 تحقيق	 في	 والتوازن	
الهيئات	 مثل	 المصلحة،	 أصحاب	 دور	 تفعيل	 أي	 والمساءلة،	 الرقابة	 المالية؛	 المعلومات	
المرتبطة	 األخرى	 واألطراف	 والرقابة،	 لإلشراف	 المباشرة	 واألطراف	 العامة،	 اإلشرافية	

بالمنشأة؛	وإدارة	المخاطر.	ويمكن	توضيح	هذه	الركائز	في	الشكل	اآلتي)1).

إلدارة	 ــاٍم	 ــظـ نـ ــع	 وضــ 	-
المخاطر

وتــوصــيــل	 اإلفـــصـــاح	 	-
المستخدمين	 إلى	 المخاطر	

وأصحاب	المصالح.

أصــحــاب	 أدوار	 ــل	 ــفــعــي ت
المصلحة	في	نجاح	المؤسسة:
-	أطراٌف	رقابيٌة	عامٌة	مثل:	
مصلحة	 المال،	 سوق	 هيئة	
البنك	 البورصة،	 الشركات،	
المركزي	في	حالة	البنوك.

مباشرٌة:	 رقابيٌة	 ــراٌف	 أطـ 	-
المساهمون،	مجلس	اإلدارة،	
المراجعون	 المراجعة،	 لجنة	
ــون،	الــمــراجــعــون	 ــي ــداخــل ال

الخارجيون.
دون،	 -	أطراٌف	أخرى:	المورِّ
المستهلكون،	 ــعــمــالء،	 ال

المودعون	والمقرضون.

السلوكي	 االلــتــزام	 ضمان	
من	خالل:

-	االلتزام	باألخالق	الحميدة
السلوك	 بقواعد	 االلتزام	 	-

المهني	الرشيد
تحقيق	 فـــي	 الــــتــــوازن	 	-
المرتبطة	 األطـــراف	 مصالح	

بالمؤسسة.
تقديم	 عــنــد	 الشفافية	 	-

المعلومات.
بــالــمــســؤولــيــة	 ــام	 ــي ــق ال 	-
على	 والحفاظ	 االجتماعية	

بيئٍة	نظيفة.

إدارة	المخاطر الرقابة	والمساءلة

ركائز حوكمة الشركات

السلوك	األخالقي

التطبيق	السليم	 تتأّثر	وتؤثِّر	في	 ومما	سبق،	يمكن	القول	إنه	توجد	أربعة	أطراٍف	رئيسٍة	
د	بدرجٍة	كبيرٍة	مدى	النجاح	أو	الفشل	في	 لقواعد	حوكمة	الشركات،	باإلضافة	إلى	أنها	تحدِّ

تطبيق	هذه	القواعد.	وتتمثل	هذه	األطراف	في	اآلتي:

التجارب،	 المبادئ،	 المفاهيم،	 ومصارف،	 وخاص	 عام	 قطاع	 شركات	 الشركات،	 حوكمة	 حماد،	 العال	 عبد	 		طارق	 (1(
والمتطلبات،مصر:	الدار	الجامعية،	2008،	ص49.
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1	 المساهمون	Shareholders:	وهم	من	يقوم	بتقديم	رأس	المال	للشركة	عن	طريق	-
استمراريتها.	 مدى	 تحديد	 ثم	 ومن	 البعيد،	 المدى	 على	 قيمتها	 وتعظيم	 لألسهم	 ملكيتهم	
	في	اختيار	أعضاء	 المناسبة	الستثماراتهم،	والحقِّ ويتم	ذلك	مقابل	الحصول	على	األرباح	
مجلس	اإلدارة	المناسب	لحماية	حقوقهم.	وبالمقابل،	يقلِّص	عدُم	تحقيق	األرباح	المجدية	
رغبَة	المساهمين	في	زيادة	أنشطة	الشركة،	األمر	الذي	يؤثر	على	مستقبل	المؤسسة.	ويمكن	
المؤسسة،	 العليا	إلدارة	 اإلدارة	 اختيار	أعضاء	 المساهمين	من	خالل	حسن	 أهداف	 تحقيق	

ضمن	القوانين	والسياسات	المطلوبة.

2	 سة،	- المؤسَّ في	 األعلى	 السلطة	 وهو	 	:Board of Directors اإلدارة	 مجلس	
ومن	له	جميع	الصالحيات	الالزمة	التخاذ	القرارات	واإلجراءات	الالزمة	لتحقيق	مصلحة	
يمّثل	 ألنه	 أهمية،	 األكثر	 المؤّسسية	 الحوكمة	 آليات	 أحد	 المجلس	 وُيعتبر	 المساهمين.	
الناشئة	 التكاليف	 تقليل	 في	 األساسية	 وظيفته	 تتمثل	 حيث	 سية،	 المؤسَّ الحوكمة	 إطار	 قمة	
رفع	 عن	 جماعيٍة	 بصفٍة	 مسؤوالً	 يكون	 كما	 القرار.	 اتخاذ	 وسلطة	 الملكية	 بين	 الفصل	 عن	
مستوى	النجاح	في	الشركة،	وتوجيه	شؤونها	وقيادتها.	وقد	بيَّنت	المبادئ	العالمية	المذكورة	
واجب	 وهما:	 الواجبات،	 من	 بنوعين	 يضطلعون	 اإلدارة	 مجلس	 أعضاء	 بأن	 للحوكمة	
الجهد،	 وبذل	 والحذر،	 اليقظة،	 المجلس	 من	 ويتطلب	  ،)Duty Of Care(الالزمة العناية	
في	 وسليمٍة	 كافيٍة	 وأنظمٍة	 إجراءاٍت	 توفير	 القرار،	 اتخاذ	 في	 الالزمة	 والعناية	 والحرص،	
الشركة،	وأن	تكون	هذه	األخيرة	ملتزمًة	بالقوانين	واألنظمة	والتعليمات	الموضوعة.	النوع	
المعاملة	 ذلك	 ويشمل	 	،)Duty Of Loyalty( العمل	 في	 اإلخالص	 واجب	 هو	 الثاني،	
المتساوية	للمساهمين،	والمعامالت	مع	األطراف	ذات	المصالح،	ووضع	سياساٍت	مالئمٍة	
استراتيجيًا	 هًا	 توجُّ الشركات	 حوكمة	 إطار	 ن	 يؤمِّ وعليه،	 ذلك.	 وغير	 والمكافآت	 للرواتب	
يؤّكد	 الذي	 األمر	 ومساهميها،	 الشركة	 تجاه	 اإلدارة	 ومساءلة	 فّعالًة،	 ورقابًة	 للمؤّسسة،	
على	وجوب	عمل	مجلس	اإلدارة	من	منطلق	معلوماٍت	شاملٍة،	والوصول	إلى	المعلومات	

الدقيقة	والهامة	في	الوقت	المناسب.

3	 وزيادة	- للشركة،	 اليومية	 اإلدارة	 عن	 المسؤولة	 وهي	 	:Management اإلدارة 
مسؤولٌة	 أنها	 كما	 اإلدارة.	 لمجلس	 التقارير	 تقديم	 إلى	 باإلضافة	 أرباحها،	 وتعظيم	 قيمتها،	
حلقة	 فهي	 وبذلك،	 للمساهمين.	 تنشرها	 التي	 المعلومات	 في	 والشفافية	 اإلفصاح	 تجاه	
الحرص	 يجب	 لذلك	 الشركة.	 مع	 المتعاملة	 األطراف	 وبقية	 اإلدارة	 مجلس	 بين	 الوصل	
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على	اختيار	أفراد	اإلدارة	بعنايٍة،	ألنهم	من	يقوم	بتنفيذ	رغبات	المساهمين	ومجلس	اإلدارة.	
ُيوِجَد	مجلُس	اإلدارة	اآلليَة	التي	من	 التأكد	من	قيام	اإلدارة	بواجباتها،	يجب	أن	 وحتى	يتم	
الموضوعة	 األهداف	 مقابل	 ق	 الُمَحقَّ األداء	 ومقارنة	 فيها،	 القائمين	 أداء	 متابعة	 تتّم	 خاللها	

وعمل	الخطط	البديلة	الالزمة.

4	 مصالح	- لها	 األطراف	 من	 مجموعٌة	 وهي	 	:Stockholders المصالح	 أصحاب	
وقد	 والموظفون.	 والعمال،	 والموردون،	 الدائنون،	 المجموعة:	 هذه	 ومن	 الشركة،	 داخل	
إمكانية	 إلى	 باإلضافة	 األحيان،	 بعض	 في	 ومختلفًة	 متعارضًة	 األطراف	 هذه	 مصالح	 تكون	
المصالح،	 أصحاب	 بين	 العالقات	 بمعادلة	 كبيٍر	 بشكٍل	 الشركات	 حوكمة	 مفهوم	 تأثر	
وعليه،	 والخدمات.	 السلع	 وتقديم	 اإلنتاج	 على	 المساعدة	 المهام	 بأداء	 يقومون	 فهؤالء	
أصحاب	 بدون	 االستراتيجيات	 تحقيق	 والمساهمون	 اإلدارة	 ومجلس	 اإلدارة	 تستطيع	 ال	
من	 هو	 د	 والُمورِّ الخدمة،	 أو	 المنتج	 بشراء	 يقوم	 الذي	 الطرف	 هم	 فالعمالء	 المصالح،	
التمويل	 أطراف	 تمنحها	 بينما	 األخرى،	 والخدمات	 والسلع	 الخام	 المواد	 للشركة	 يبيع	
التعامل	مع	هذه	األطراف	بمنتهى	الحرص	 ينبغي	أن	يكون	 التسهيالت	االئتمانية.	ولذلك،	
لين	مثاًل،	قد	تقطع	خطط	التمويل،	مما	يؤثر	سلبًا	على	 والدقة،	فالمعلومات	المضّللة	للمموِّ

التخطيط	المستقبلي	للشركة.

سات المالية ثانيا: الحوكمُة في المؤسَّ

استثماريًة،	 أو	صناديَق	 كانت	مصارف،	 المالية،	سواء	 المؤّسسات	 في	 الحوكمة	 تتركز	
أو	َمحافَِظ	استثماريًة،	أو	مؤّسساِت	تمويل	غيَر	مصرفيٍة،	وكذلك	شركات	الوساطة	المالية،	
حماية	 تتضمن	 وهي	 اإلدارة،	 ومجلس	 للمصرف،	 العليا	 اإلدارة	 قبل	 من	 األداء	 رقابة	 على	
حقوق	حملة	األسهم	والمودعين،	إضافًة	إلى	االهتمام	بعالقة	هؤالء	باألطراف	الخارجيين	
العناصر	 أهم	 فإن	 وعليه،	 الرقابية.	 الهيئة	 وسلطات	 التنظيمي،	 اإلطار	 خالل	 د	 تتحدَّ والتي	

األساسية	في	عملية	حوكمة	المؤسسات	المالية	تتمثل	في	مجموعتين	هما:)1)

األسهم،	 حملة	 وهم	 	،Insiders الداخليين	 مجموعة	 وهي	 األولــى:	 المجموعة	 أ-	
مجلس	اإلدارة،	اإلدارة	التنفيذية،	المراقبون	والمراجعون	الداخليون.

 Charles P. Oman, «Corporate Governance and National Development,» OECD Development Centre,		 (1(
 Technical Papers, No. 180, September 2001, p. 34.
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المودعون،	 وهم	 	،Outsiders الخارجيين	 مجموعة	 وهي	 الثانية:	 المجموعة	 	- ب	
باإلضافة	 االئتماني،	 والتقييم	 التصنيف	 شركات	 اإلعالم،	 وسائل	 الودائع،	 تأمين	 صندوق	

إلى	اإلطار	القانوني	التنظيمي	والرقابي.

وعليه،	ترتكز	الحوكمة	على	عناصر	أساسيٍة	يجب	توافرها	حتى	يكتمل	إحكام	الرقابة	
وتطبيق	 المعلومات،	 وتوافر	 الشفافية،	 في	 تتلخص	 المالية،	 المؤسسات	 أداء	 على	 الفعالة	

معايير	المحاسبة	الدولية،	والنهوض	بمستوى	الكفاءات	البشرية	من	خالل	التدريب.

القواعد	 هذه	 مثل	 بأهمية	 مقتنعًة	 تكون	 أن	 المالية	 المؤسسات	 إدارة	 على	 ويجب	
من	 	 كلٍّ دور	 عن	 يكشف	 ما	 وهذا	 األمثل.	 بالشكل	 تطبيقها	 على	 يساعد	 مما	 والضوابط،	
البيانات	 له	 توّفر	 التي	 المتابعة	 ولجان	 التنفيذي،	 وغير	 التنفيذي	 بقسميه	 اإلدارة	 مجلس	
والتي	 المصرفي،	 الجهاز	 داخل	 التفتيش	 وإدارات	 المالية،	 المؤسسات	 أداء	 عن	 الالزمة	
تعرض	تقاريرها	عن	مجلس	اإلدارة	والمساهمين	الذين	يجب	أن	يقوموا	بدورهم	في	الرقابة	

على	األداء،	إلى	جانب	المساهمة	في	توفير	رؤوس	األموال	في	حال	الحاجة	إليها)1).

المصرفي،	 الجهاز	 دعم	وسالمة	 إلى	 	 عامٍّ بشكٍل	 للحوكمة	 السليمة	 الممارسة	 وتؤدي	
وذلك	وفقًا	للمعايير	التي	وضعتها	لجنة	بازل	للرقابة	على	المصارف.	وتأسست	لجنة	بازل	
الصناعية	 للدول	 المركزية	 البنوك	 محافظي	 طريق	 عن	 العام	1974	 في	 المصرفية	 لألنظمة	
التسويات	الدولية،	وتضم	بلجيكا،	وفرنسا،	وكندا،	وألمانيا،	 الكبرى،	وتحت	إشراف	بنك	
والواليات	 وبريطانيا،	 وسويسرا،	 والسويد،	 وإسبانيا،	 وهولندا،	 ولوكسمبورغ،	 واليابان،	
المتحدة	األمريكية.	وتجتمع	اللجنة	عادًة	في	مقر	بنك	التسويات	الدولية	في	مدينة	بازل	في	
سويسرا،	حيث	تقع	أمانتها	العامة،	ومن	هنا	جاءت	هذه	التسمية.	وتتلخص	مبادئ	اإلشراف	

المصرفي	للحوكمة	المؤسسية	للجنة	بازل	فيما	يأتي:)2)

الواضح	 الفهم	 مع	 للمناصب	 مؤهلين	 اإلدارة	 مجلس	 أعضاء	 يكون	 أن	 يجب	 	-
في	 السليم	 الحكم	 ممارسة	 على	 قدرتهم	 إلى	 باإلضافة	 المؤسسية،	 الحكومة	 في	 لدورهم	

شؤون	البنك.

		يوسف	محمد	حسن،	»محددات	الحوكمة	ومعاييرها	مع	إشارة	خاصة	لنمط	تطبيقها	في	مصر	«،	إصدار	بنك	االستثمار	 (1(
القومي،	2007.

		طارق	عبد	العال	حماد،	حوكمة	الشركات،	م.	س،	ص49. (2(
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المؤسسية	 والقيم	 االستراتيجية،	 األهــداف	 على	 اإلدارة	 مجلس	 يوافق	 أن	 يجب	 	-
للبنك،	ويتابعها	من	خالل	التواصل	وفق	الهيكل	التنظيمي	للبنك.

على	 والمحاسبة	 للمسؤولية	 واضحٍة	 خطوٍط	 وتطبيق	 وضع	 اإلدارة	 مجلس	 على	 	-
طول	الهيكل	التنظيمي	للمؤسسة.

العليا	 اإلدارة	 قبل	 من	 مناسبٍة	 رقابٍة	 وجــود	 ضمان	 اإلدارة	 مجلس	 على	 يجب	 	-
للمصرف	تتماشى	مع	سياسات	المجلس.

الُمراِجع	 وظيفة	 مخرجات	 بكفاءٍة	 واإلدارة	 اإلدارة	 مجلس	 يستخدم	 أن	 يجب	 	-
الداخلي	والخارجي	ولجنة	المراجعة	الداخلية.

المنظمية	 الثقافة	 مع	 التعويضات	 سياسات	 موافقة	 من	 التأكد	 اإلدارة	 مجلس	 على	 	-
للبنك	واألهداف	طويلة	المدى.

-	يجب	أن	يتمتع	المصرف	بطريقٍة	شفافٍة	للحكم.

	من	المجلس	واإلدارة	العليا	هيكل	عمليات	البنك	المنفذة،	سواء	من	 -	يجب	أن	يتفّهم	كلٌّ
خالل	الصالحيات	الممنوحة	أو	الهياكل	التنظيمية،	بما	يعزز	الشفافية	)اعرف	هيكلك	التنظيمي(.

دائرٍة	 على	 يؤثر	 انهيارها	 ألن	 المؤسسات	 باقي	 عن	 المالية	 المؤسسات	 وتختلف	
انهيار	 يؤثر	 وبذلك،	 ذاته.	 المالي	 النظام	 إضعاف	 إلى	 ويؤدي	 األشخاص،	 من	 اتساعًا	 أكثر	
المؤسسات	المالية	سلبًا	على	االقتصاد،	األمر	الذي	يؤدِّي	إلى	تحمل	أعضاء	مجلس	إدارة	

المصرف	مسؤوليًة	خاصًة.	ويمكن	تلخيص	أهمية	الحوكمة	في	المصارف	في	اآلتي)1):

	 وذلك	- المقترضة،	 الشركات	 من	 زبائنها	 على	 رقابيًا	 دورًا	 المصارف	 تمارس	
الشركات	 المالية	واإلفالس	في	 المخاطر	 االئتمانية	من	 لتأمين	حماية	قروضها	وتسهيالتها	
تتمتع	 مالم	 مناسبٍة	 المصارف	بصورٍة	 تلعبه	 أن	 يمكن	 الدور	ال	 أن	هذا	 المقترضة.	والشك	

بحاكميٍة	جيدة.

	 دون	- منها	سيؤدي	 	 أيٍّ انهيار	 فإن	 المصارف،	 من	 كثير	 بين	 الوثيق	 لالرتباط	 بالنظر	
	إلى	انهيار	النظام	المصرفي	برمته. شكٍّ

من	 لعينة	 المصرفية	 والمخاطرة	 األداء	 في	 للحاكمية	 الداخلية	 اآلليات	 تأثير	 الخالدي،»	 راضي	 الحسين	 عبد	 		حمد	 (1(
المصارف	األهلية	العراقية	-	دراسة	تحليلية	للمدة	1992-	2005«،	أطروحة	دكتوراه	في	فلسفة	إدارة	األعمال،	غير	

منشورة،	جامعة	بغداد،	2008.
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	 	في	الترويج	لثقافة	حوكمة	الشركات،	انطالًقا	من	- لحوكمة	المصارف	دوٌر	مركزيٌّ
	باعتبارها	المصدر	الرئيس	لتمويل	القطاعات	االقتصادية،	فإذا	ما	قام	مدراء	 أهمية	المَصابِّ
المصارف	بتطبيق	آليات	الحوكمة	السليمة،	فسيكون	هناك	احتماٌل	أكبر	لتخصيص	الموارد	
على	 الٍة	 َفعَّ وتطبيق	حوكمة	شركاٍت	 كفاءة،	 أكثر	 بطريقٍة	 المستفيدة	 القطاعات	 على	 المالية	
المنشآت	التي	يمّولونها.	وبعبارٍة	أخرى،	إن	حوكمة	المصارف	الجيدة	في	القطاع	المصرفي	
جيدٍة	 ممارسٍة	 فرض	 في	 والمساعدة	 المالي،	 االستقرار	 لضمان	 األساسية	 األمور	 من	 	 ُتعدُّ

لحوكمة	الشركات	في	شركات	القطاع	غير	المصرفي.

	 المالية	هي	- المؤسسات	 الحوكمة	في	 إن	 القول	 السابق،	يمكن	 الطرح	 ومن	خالل	
والتي	 العليا،	 واإلدارة	 اإلدارات	 مجالس	 خالل	 المؤسسات	 هذه	 بها	 ُتدار	 التي	 األساليب	
المصالح	 وأصحاب	 األسهم	 َحمَلِة	 مصالِح	 وحماية	 المصرف،	 أهداف	 وضع	 كيفية	 تحّدد	
اآلخرين،	والعمل	وفقًا	للقوانين	والنظم	السائدة	وبما	يحقق	حماية	مصالح	المودعين.	وبما	
الفساد،	وتفعيل	 الت	 الشفافية	والمصداقية،	والحّد	من	معدَّ إلى	تحقيق	 الحوكمة	تؤدي	 أن	
إطاٍر	 بوجود	 كبيرًا	 االهتمام	 كان	 فقد	 والشركات،	 المصارف	 إدارات	 أداء	 على	 الرقابة	 دور	

فّعاٍل	لحوكمة	الشركات	يساعد	على	تحقيق	النمو	واالستقرار	االقتصادي.

المنظور	 من	 المالية	 المؤسسات	 لحوكمة	 مبادئ	 وضــع	 الهيئات	 حاولت	 وقــد	
المصارف	لضبط	 المنّظمة	ألنشطة	 المعايير	 اإلسالمي،	وعملت	على	إصدار	مجموعة	من	
عّدٌة	 مؤسساٌت	 ظهرت	 وقد	 اإلسالمية.	 الشريعة	 أحكام	 مع	 متوافقًا	 ويكون	 سيرها،	 إيقاع	
للمؤسسات	 والمراجعين	 المحاسبين	 وجمعية	 اإلسالمية،	 المالية	 الخدمات	 كمجلس	
اإلسالمية)1).	 المصارف	 واتحاد	 الدولي،	 اإلسالمي	 المال	 وسوق	 اإلسالمية،	 المالية	
من	 اإلسالمية	 والمراجعة	 المحاسبة	 وهيئة	 اإلسالمية،	 المالية	 الخدمات	 مجلس	 وُيعتبر	
للحوكمة،	حيث	 ومبادئ	 معايير	 إصدار	 في	 السبق	 من	 نوعًا	 حّققت	 التي	 المؤسسات	 أبرز	
	من	منظمة	مجلس	التعاون	االقتصادي	 تبنّى	هذا	المجلس	مبادئ	الحوكمة	الصادرة	عن	كلٍّ
والتنمية	OECD	ووثيقة	لجنة	بازل	حول	»تعزيز	الحوكمة	في	المنظمات	المصرفية«،	وبنى	
المالية	 المؤسسة	 إدارة	 بها	 تلتزم	 أن	 يجب	 التي	 اإلرشادية	 المبادئ	 من	 مجموعًة	 عليهما	

اإلسالمية	تجاه	أصحاب	المصالح.

		عبد	المجيد	الصالحين،	الحوكمة	في	المؤسسات	المالية	اإلسالمية،	ورقة	مقدمة	لمؤتمر	الخدمات	المالية	اإلسالمية	 (1(
الثاني،	ص18.
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يسمى	 اإلسالمية	 المالية	 المؤسسات	 لحوكمة	 معياٍر	 إصدار	 تّم	 	،2006 ديسمبر	 	وفي	
إسالمية«.	 ماليًة	 خدماٍت	 تقدم	 التي	 المؤسسات	 إدارة	 لضوابط	 اإلرشادية	 »المبادئ	 بـ	

ويمكن	تلخيص	هذه	المبادئ	في	اآلتي)1):

المبدأ األول: يجب	على	مؤسسات	الخدمات	المالية	اإلسالمية	أن	تضع	إطارًا	لسياسة	
	عنصٍر	من	عناصر	ضوابط	 ضوابط	إدارٍة	شاملٍة	تحّدد	األدوار	والوظائف	االستراتيجية	لكلِّ
اإلسالمية	 المالية	 الخدمات	 مؤسسات	 مسؤوليات	 لموازنة	 المعتمدة	 واآلليات	 اإلدارة،	
مجلس	 من:	 	 كلٌّ اإلدارة	 ضوابط	 بعناصر	 وُيقَصُد	 المصالح.	 أصحاب	 مختلف	 تجاه	
الحسابات	 مراجعي	 الشرعية،	 الرقابة	 هيئة	 التنفيذية،	 اإلدارة	 عنه،	 المنبثقة	 واللجان	 اإلدارة	
اعتماد	 اإلسالمية	 المالية	 الخدمات	 مؤسسات	 على	 ويجب	 والخارجيين.	 الداخليين	
التوصيات	ذات	العالقة،	التي	تتضمنها	معايير	ضوابط	إدارة	مؤسساٍت	متعارٍف	عليها	دوليًا،	
مثل	مبادئ	منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية،	وورقة	لجنة	بازل	لإلشراف	المصرفي.	كما	
تلتزم	 وأن	 اإلشرافية،	 السلطات	 عن	 الصادرة	 المفعول	 سارية	 بالتوجيهات	 تلتزم	 أن	 يجب	

بأحكام	الشريعة	اإلسالمية	ومبادئها.

أن	 من	 تتأكد	 أن	 اإلسالمية	 المالية	 الخدمات	 مؤسسات	 على	 يجب	 الثاني:  المبدأ 
المعايير	 عليها	 تنّص	 التي	 المتطلبات	 يستوفي	 المالية	 وغير	 المالية	 معلوماتها	 تقارير	 إعداد	
ومبادئها،	 اإلسالمية	 الشريعة	 ألحكام	 مطابقًة	 وتكون	 دولًيا،	 عليها	 المتعارف	 المحاسبية	
في	 اإلشرافية	 السلطات	 وتعتمدها	 اإلسالمية،	 المالية	 الخدمات	 قطاع	 على	 تسري	 والتي	
الدولة	المعنية.	ويجب	على	مجلس	إدارة	المؤسسة	المالية	اإلسالمية	تشكيل	لجنة	مراجعٍة	
التنفيذيين،	 أعضائه	غير	 اإلدارة	من	 يختارهم	مجلس	 أعضاء،	 ثالثة	 يقل	عن	 تتكّون	مما	ال	
يكونون	حائزين	على	خبراٍت	مناسبٍة	وكافيٍة	في	تحليل	القوائم	المالية	والمستندات	المالية.	

بحقوق	 اإلقــرار	 اإلسالمية	 المالية	 الخدمات	 مؤسسات	 على	 يجب	 الثالث:  المبدأ 
العالقة،	ووضع	 استثماراتهم	والمخاطر	ذات	 أداء	 متابعة	 أصحاب	حسابات	االستثمار	في	
الوسائل	الكافية	لضمان	المحافظة	على	هذه	الحقوق	وممارستها.	لذا	يجب	على	مؤسسات	
حسابات	 أصحاب	 تجاه	 استئمانيًة	 مسؤوليًة	 تتحمل	 أن	 اإلسالمية	 المالية	 الخدمات	

		دار	المراجعة	الشرعية،	الحوكمة	في	المؤسسات	المالية	والمصرفية	العاملة	وفق	الشريعة	اإلسالمية،	مؤتمر	حوكمة	 (1(
الشركات	المالية	والمصرفية،	مدينة	الرياض،	17-18	نيسان	2007م،	ص5.
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في	 المعلومات	 عن	 والشفافية	 اإلفصاح	 مع	 أموالهم،	 في	 مضاربًا	 بصفتها	 	االستثمار	
الوقت	المالئم)1).

استراتيجية	 اعتماد	 اإلسالمية	 المالية	 الخدمات	 مؤسسات	 على	 يجب	  : الرابع  المبدأ 
االستثمار،	 حسابات	 ألصحاب	 المتوقعة	 والعوائد	 المخاطر	 مع	 تتالءم	 سليمة	 استثماٍر	
باإلضافة	 والمطلقة،	 المقيدة	 االستثمار	 بين	أصحاب	حسابات	 التميز	 الحسبان	 في	 آخذين	

إلى	اعتماد	الشفافية	في	دعم	أي	عوائد	.	

المبدأ الخامس: يجب	على	مؤسسات	الخدمات	المالية	اإلسالمية	أن	تضع	آليًة	مناسبًة	
ولمراقبة	 الفتاوى،	 بتطبيق	 وااللتزام	 بها،	 المختّصين	 من	 الشرعية	 األحكام	 على	 للحصول	
اآلراء	 تنوع	 ويبقى	 ونشاطاتها.	 وعملياتها	 منتجاتها	 نواحي	 جميع	 في	 بالشريعة	 االلتزام	
يحصل	 أن	 ويجب	 اإلسالمية،	 المالية	 الخدمات	 لقطاع	 الدائمة	 الخصائص	 من	 الشرعية	
لتحسين	 والمناسب	 الالزم	 التدريب	 على	 الشرعيون	 والمراقبون	 الداخليون	 المراجعون	
وتشجيع	 إصدار	 مواصلة	 يجب	 كما	 بالشريعة.	 االلتزام	 مدى	 مراجعة	 من	حيث	 مهاراتهم،	
عمومًا،	 واألمة	 خصوصًا،	 القطاع	 هذا	 إن	 حيث	 الشرعية،	 الفتاوى	 بين	 التنسيق	 مبادرات	

يستفيدان	من	الفهم	المشترك	والتعاون	بين	علماء	الشريعة.

بأحكام	 االلتزام	 اإلسالمية	 المالية	 الخدمات	 مؤسسة	 على	 يجب	 السادس:  المبدأ 
على	 ويجب	 الشريعة.	 علماء	 قرارات	 في	 عليها	 المنصوص	 ومبادئها	 اإلسالمية	 الشريعة	
تعتمد	 أن	 ذلك	 ويتطّلب	 والمبادئ.	 األحكام	 هذه	 على	 الجمهور	 اّطالع	 تتيح	 أن	 المؤسسة	
مؤسسة	الخدمات	المالية	اإلسالمية	الشفافية	في	اعتمادها	تطبيق	أحكام	الشريعة	اإلسالمية	
الهيئة	 بقرارات	 االلتزام	 المؤسسة	 على	 ويجب	 الشريعة،	 علماء	 عن	 الصادرة	 ومبادئها	

الشرعية	المركزية،	أو	اإلفصاح	عن	سبب	عدم	االلتزام.

المعلومات	 توفير	 اإلسالمية	 المالية	 الخدمات	 مؤسسات	 على	 يجب	 السابع:  المبدأ 
الجوهرية	واألساسية	حول	حسابات	االستثمار	التي	تديرها	ألصحاب	حسابات	االستثمار	
المعلومات	 توفير	 ذلك	 ويتطلب	 المناسب.	 الوقت	 وفي	 الكافي	 بالقدر	 وللجمهور،	
الموجودات،	 وتــوزيــع	 األربـــاح	 حساب	 طــرق	 حــول	 االستثمار	 حسابات	 ألصحاب	
واستراتيجية	االستثمار،	وآليات	دعم	العوائد.	كما	يتطّلب	ذلك	توفير	المعلومات	ألصحاب	

		مجلس	الخدمات	المالية	اإلسالمية:	المبادئ	اإلرشادية	لضوابط	إدارة	المؤسسات	التي	تقتصر	على	تقديم	خدمات	 (1(
مالية	إسالمية،	إصدار	كانون	األول	2006،	ص6.
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فتح	حساب	االستثمار،	واإلعالن	عن	 قبل	 توزيع	األرباح	 حسابات	االستثمار	حول	أسس	
مقتضيات	 حسب	 األربــاح	 في	 االستثمار	 حسابات	 وأصحاب	 المؤسسة	 من	 	 كلٍّ 	حّصة	

عقد	المضاربة)1).

المالية	اإلسالمية	عن	 المبادئ،	وإعالن	الشركات	والمؤسسات	 وال	يكفي	وجود	هذه	
رقابيٍة	 أو	جهٍة	 هيئٍة	 بد	من	وجود	 إذ	ال	 الحوكمة	ومبادئها،	 مقتضيات	 لتحقيق	 بها،	 التزامها	
إنشاء	 في	 التفكير	 جاء	 هنا	 من	 تفرضه.	 لما	 واالمتثال	 المقتضيات،	 هذه	 تطبيق	 من	 تتحقق	
والضوابط	 بالمعايير	 والشركات	 المؤسسات	 التزام	 من	 التحقق	 بمهمة	 تضطلع	 مؤسسٍة	
أدلة	 وإعداد	 بتصميم	 وتقوم	 المؤسسات،	 لتلك	 الشرعية	 الهيئات	 عن	 تصدر	 التي	 الشرعية	
المراجعة	 برامج	 وتنفيذ	 إعداد	 على	 الشرعيين	 المراجعين	 وتدريب	 الشرعية،	 المراجعة	

الشرعية)2).

ثالثا: مبادئ حوكمة المؤسسات المالية حسب الشريعة اإلسالمية
بموجبها	 تعمل	 التي	 واألنظمة	 القوانين	 متطلبات	 بين	 ما	 التوازن	 تحقيق	 أجل	 من	
مثل	 األخيرة،	 هذه	 بمبادئ	 المؤسسات	 حوكمة	 ترتبط	 األهــداف،	 وإنجاز	 المؤسسات،	
للحوكمة،	 التاريخي	 التطور	 وفي	 العمل.	 في	 الجودة	 للكفاءة،	 األداء	 قياس	 الموضوعية،	
اختياريٍة	 ومعاييٍر	 قواعد	 مجموعة	 شكل	 في	 الحوكمة	 أهداف	 ُد	 ُتحدَّ كانت	 البداية	 ومنذ	
سيما	 وال	 العالمي،	 االقتصاد	 شهده	 الذي	 ُر	 التطوُّ جعل	 لكن،	 القانون.	 صفة	 لها	 ليس	
تهتم	 وممّوليها،	 المساهمة	 الشركات	 وإدارات	 والمساهمين	 الدول	 كل	 المالية،	 األسواق	
بأسس	وقواعد	الحوكمة،	وصياغتها	على	شكل	قواعد	قانونيٍة	وتشريعيٍة	لتصبح	ملزمًة	في	
التي	 البيئة	 العالم	على	اختالف	 السائدة	في	دول	 التشريعات	 	معظم	جوانبها،	ولتتماشى	مع	

تعمل	فيها)3).

أهم	 من	 	 ُيَعدُّ الذي	 األخالقي،	 المدخل	 على	 الحوكمة	 تشريعات	 تركزت	 وعليه،	
مداخل	تفعيل	الحوكمة	في	الفكر	الوضعي	الغربي.	والمالحظ	أن	هذه	التشريعات	مستمدٌة	
من	الشريعة	اإلسالمية،	حيث	يمكن	االستشهاد	باآليات	واألحاديث	التي	تثبت	ذلك.	فعمُق	
في	حصر	وتسجيل	 الموظََّف	صادقًا	 يجعُل	 اإلسالم	 في	 االستخالف	 بمبدأ	 المسلم	 اعتقاد	

		دار	المراجعة	الشرعية،	الحوكمة	في	المؤسسات	المالية،	م.	س،	صص7-6. (1(
		عبد	المجيد	الصالحين،	الحوكمة	في	المؤسسات	المالية	اإلسالمية،	م.	س،	ص21. (2(

		درويش	عبد	الناصر	ومحمد	سيد،	دور	اإلفصاح	المحاسبي	في	التطبيق	الفعال	لحوكمة	الشركات،	مجلة	الدراسات	 (3(
المالية	والتجارية،	جامعة	القاهرة-	مصر،	العدد2،	2003،	ص419.
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بالقيم	اإلسالمية	 التمسك	 المالية.	وبذلك،	يؤدي	 يتعلق	بالجوانب	 وتقرير	ومراجعة	كل	ما	
السامية،	مثل	قيمة	العدل،	األمانة،	اإلخالص	في	العمل،	والقيم	السلوكية،	مثل	األُخّوة	في	
دورًا	 الصدر،	 وسعة	 والشجاعة	 معهم،	 والتعاون	 اآلخرين	 مع	 التعامل	 في	 السماحة	 الله،	
هامًا	وحيويًا	في	تفعيل	حوكمة	الشركات	في	القضاء	على	الفساد	المالي	واإلداري	في	كثيٍر	

من	المنظمات	المعاصرة.

من	 الشركات	 حوكمة	 تعريف	 بين	 ما	 كبيٌر	 اختالٌف	 يوجد	 ال	 التعريف،	 حيث	 ومن	
التعامل،	 في	 بالشفافية	 األخير	 هذا	 يهتم	 حيث	 التقليدي،	 والتعريف	 اإلسالمي	 المنظور	
واالهتمام	بمصالح	أصحاب	المصالح،	فيما	تهتم	الحوكمة	من	المنظور	اإلسالمي	بتطبيق	

العقيدة	والوحدانية	لله	في	المعامالت	واألخالق	والقيم	اإلسالمية)1).	

حوكمة	 مفهوم	 استنباط	 على	 الّدالة	 التشريعية	 النصوص	 من	 مجموعٌة	 توجد	 وعليه،	
المنظمة	وضمان	 بأداء	 الحوكمة	 اهتمام	 الشريعة	اإلسالمية.	ففي	 الوضعية	من	 المؤسسات	
إذا	عمل	 الله	يحب	 إن	 بقوله:	 إلى	ذلك	 الله	عليه	وسلم	 الرسول	صلى	 العمل،	أشار	 جودة	
الله	عليه	 ُيتِقنَه	)الطبراني(.	واإلتقان	هنا	يأتي	بمعنى	الجودة،	وقال	صلى	 أحدكم	عماًل	أن	

نا	فليس	منا»	)البخاري(. وسلم	»من	َغشَّ

كما	أدركت	الحوكمة	في	المؤسسات	المالية	قيمة	المسؤولية	وااللتزام	بالعمل	المناط	
التعامل	 آلليات	 وتنظيمه	 	، األخالقيَّ الُبعَد	 اإلسالم	 تبنِّي	 من	 قرنًا	 عشر	 أربعة	 بعد	 بالفرد	
االلتزام	 وفي	ضرورة	 أخالق.	 بال	 اإلسالم	 في	 إدارَة	 ال	 إذ	 ككل،	 والمجتمع	 المؤسسة	 بين	
وسلم(	 عليه	 الله	 )صلى	 محمد	 النبي	 يقول	 مهام،	 من	 بالفرد	 ُيناط	 ما	 تجاه	 والمسؤولية	

»كلُُّكم	راٍع	وكلُُّكم	مسؤوٌل	عن	رعيَّتِه»	)البخاري:	1/304(.	

وعدم	 المصالح	 أصحاب	 حقوق	 احترام	 المالية،	 المؤسسات	 حوكمة	 مبادئ	 ومن	
انتهاكها،	ومن	وسائل	االئتمان	على	الحق	وجود	عقٍد	بين	الطرفين	يثبت	ملكيتهم	وغيرها.	
ِيَن  َها الَّ يُّ

َ
وتوِجُب	الشريعُة	اإلسالميُة	كتابَة	العقِد	وحفَظ	الحقوِق	كما	قال	الله	تعالى	]يَا أ

عباده	 تعالى	 الله	 أوصى	 فقد	 	.(2(]...ۚ فَاْكُتُبوهُ  َسمًّ  مُّ َجٍل 
َ
أ إَِلٰ  بَِديٍْن  تََدايَنُتم  إَِذا  آَمُنوا 

الشفافية،	 في	 والزيادة	 األطراف،	 جميع	 حقوق	 وحفظ	 الثقة،	 على	 دليٌل	 وهذا	 بالكتابة،	

 Zulkifli Hasan, Corporate Governance : Western and Islamic Perspectives, International Review of٠ (1(
Business Research Papers, Vol.5, No. 1, January 2009, pp. 277-293.

		سورة	البقرة،	اآلية	282. (2(
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األطــراف،	 بين	 اإليجابية	 زادت	 ذلك	 تحقق	 وكلما	 العقد.	 أطــراف	 بين	 فيما	 والوضوح	
ويتحقق	النمو	والحفاظ	على	الحقوق.	

َبْعُضُهْم  َلَبِْغ  اْلُلََطاءِ  ّمَِن  َكثرًِيا  وفي	حالة	تضارب	المصالح	في	المؤسسة	]ِإَونَّ 
قطعها	 تم	 التي	 الوعود	 	 كلَّ َذ	 ُتنفِّ أن	 المؤسساِت	 الحوكمُة	 تدعو	 َبْعٍض...[)1)،	  ٰ َعَ
اٍل،	مستثمرين،	موردين	....،	وكذلك	عدم	خيانتها.	وفي	المقابل،	 ألصحاب	المصالح،	ُعمَّ
ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ تعالى	]يَا  قوله	 في	 العقود	 جميع	 تنفيذ	 في	 باألمانة	 عباده	 تعالى	 الله	 أوصى	

يَن  الَِّ َها  يُّ
َ
أ تعالى	]يَا  قوله	 في	 خيانتها	 تحريم	 إلى	 باإلضافة	 	،(2(]ۚ بِالُْعُقودِ  ْوفُوا 

َ
أ آَمُنوا 

نُتْم َتْعلَُموَن[)3).	
َ
َمانَاتُِكْم َوأ

َ
َ َوالرَُّسوَل َوَتُونُوا أ آَمُنوا َل َتُونُوا اللَّ

في	 والتالعب	 الغش	 بسبب	 حدثت	 التي	 ــات	 األزم نتيجة	 الحوكمة	 ظهرت	 وقــد	
األسعار،	باإلضافة	إلى	الرشوة	للحصول	على	ميزٍة	غير	عادلٍة،	وغيرها	من	المظاهر	السلبية	
ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ تعالى	]يَا  يقول	 الظواهر،	 هذه	 تحارب	 اإلسالمية	 والشريعة	 المؤسسات.	 في	

ۚ ّمِنُكْم  تََراٍض  َعن  ِتَاَرةً  ن تَُكوَن 
َ
أ إِلَّ  بِاْلَاِطِل  بَيَْنُكم  ْمَوالَُكم 

َ
أ ُكلُوا 

ْ
تَأ  آَمُنوا َل 

ُكلُوا 
ْ
تَأ تعالى	]َوَل  وقوله	 	،(4( رَِحيًما[	 بُِكْم  َكَن   َ اللَّ إِنَّ   ۚ نُفَسُكْم 

َ
أ َتْقُتلُوا  َوَل   

انلَّاِس  ْمَواِل 
َ
أ ّمِْن  فَرِيًقا  ُكلُوا 

ْ
ِلَأ ِم  اْلُكَّ إَِل  بَِها  َوتُْدلُوا  بِاْلَاِطِل  بَيَْنُكم  ْمَوالَُكم 

َ
أ

نُتْم َتْعلَُموَن[)5).
َ
ثِْم َوأ بِاْلِ

الشرعية،	 العقود	 عليها	 تقوم	 التي	 األسس	 أهم	 اإلسالمي	 المنظور	 من	 العدالة	 وُتعَتَبر	
ِيَن  َها الَّ يُّ

َ
وذلك	ما	نجده	في	آياٍت	عديدٍة	في	القرآن	الكريم،	منها	قول	الله	عز	وجل:	]يَا أ

فَاْعِدلُوا[)7).	 قُلُْتْم  تعالى:	]ِإَوَذا  وقوله	 	،(6(]ِ لِلَّ ُشَهَداَء  بِالْقِْسِط  اِمنَي  قَوَّ ُكونُوا  آَمُنوا 
كما	أوجب	اإلسالم	العدل	حتى	مع	العدو	بقوله	سبحانه	وتعالى:	]َوَل َيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن 
	.(8(]ۖ َوالَّْقَوٰى   ِ الِْبّ َعَ  َوَتَعاَونُوا   ۘ َتْعَتُدوا  ن 

َ
أ اْلََراِم  الَْمْسِجِد  َعِن  وُكْم  َصدُّ ن 

َ
أ قَْوٍم 

من	 نوٍع	 إليجاد	 َدَقِة	 الصَّ على	 	 الحثِّ خالل	 من	 ذلك	 تحقيق	 اإلسالمية	 الشريعة	 وحاولت	
على	 واجٌب	 حيث	 اإلسالم،	 أركان	 من	 ركنًا	 الزكاة	 وُتعَتَبُر	 والفقير.	 الغني	 بين	 ما	 التوازن	

		سورة	ص،	اآلية	24. (1(
		سورة	المائدة،	اآلية	1. (2(

		سورة	األنفال،	اآلية	27. (3(
		سورة	النساء،	اآلية	29. (4(

		سورة	البقرة،	اآلية	188. (5(
		سورة	النساء،	اآلية	1. (6(

		سورة	األنعام،	اآلية	1. (7(

		سورة	المائدة،	اآلية	8. (8(
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لصندوق	 أو	 للفقراء،	 لتسليمها	 عاٍم،	 كل	 النصاب	 وصلت	 التي	 األموال	 كل	 في	 األغنياء	
الزكاة	إلعطائها	للشباب	إلقامة	مشاريع،	أو	ألَُسر	إلنفاقها	اليومي	وغيرها.	

المسؤولية،	التي	تعني	تحديد	المسؤولية	المقررة	على	كل	طرٍف	في	المؤسسات	 وأما	
دتها	الشريعة	اإلسالمية	بشكٍل	دقيٍق.	 	صدٍق	وأمانٍة،	فقد	حدَّ بدقٍة،	والعمل	على	أدائها	بكلِّ
ففي	أية	مسؤولية	يتحملها	المسلم	بناًء	على	تعاقٍد	مع	غيره،	فإنه	ال	يكون	مسؤوالً	أمام	من	
تعاقد	معه	فقط،	وإنما	هو	مسؤوٌل	أوالً	أمام	الله	عز	وجل،	وفقا	لقوله	تعالى:	]َوُكَّ إِنَساٍن 
لَْزْمَناهُ َطائَِرهُ ِف ُعُنقِهِ ۖ  َوُنْرُِج َلُ يَوَْم الْقَِياَمةِ كَِتابًا يَلَْقاهُ َمنُشوًرا[)1).	وقوله	عز	وجل:	

َ
أ

ُ َونَُسوهُ  ۚ[)2)	.	وجاء	في	قول	 ْحَصاهُ اللَّ
َ
ُ َجِيًعا َفُينَّبُِئُهم بَِما َعِملُوا  ۚ أ 	]يَوَْم َيبَْعُثُهُم اللَّ

الشريعة	 في	 المسؤولية	 أن	 كما	 رعيته«)3).	 عن	 مسؤوٌل	 وكلكم	 	ٍ راع »كلكم	 )ص(:	 النبي	
	اإلسالمية	ال	تنتهي	بقراٍر	اتُِّخَذ	في	ضوء	البيانات	والمعلومات	الصادقة،	بل	هي	ممتدٌة	إلى	نتائج	

هذا	القرار.

االهتمام	 هذا	 ويمتد	 أخيه،	 اتجاه	 الفرد	 بمسؤولية	 اإلسالمية	 الشريعة	 تهتم	 وعليه،	
أي	 القيامة،	 يوم	 أعماله	 عن	 الفرُد	 ُيسَأُل	 اإلسالم	 ففي	 القادمة.	 األجيال	 إلى	 حتى	 كذلك	
الوقت	 في	 األفراد	 على	 يترتب	 الذي	 والضرر	 عمله،	 على	 المترتبة	 األفعال	 على	 ُيحاسُب	

الراهن	والمستقبل	إلى	ذلك	الحين.	

فه	 عرَّ والذي	 )ص(،	 الرسول	 وضعه	 الذي	 الحسبة	 نظام	 في	 سبق	 ما	 كل	 نجد	 كما	
اإلمام	أبو	حامد	الغزالي	بأنه	عبارٌة	عن	المنع	من	منكٍر	بحق	الله	صيانًة	للممنوع	عن	مقارفة	
ومنع	 وموازينه،	 مكاييله	 في	 والنظر	 السوق	 مشارفة	 بأنه	 المعاصرون	 فه	 عرَّ بينما	 المنكر)4).	
بدفع	 الطريق	 عن	 الضرر	 ورفع	 ومصنوٍع،	 مأكوٍل	 من	 ويشترى	 يباع	 فيما	 والتلبس	 الغش	
الحرج	عن	السابلة	من	الغادين	والرائحين،	وتنظيف	الشوارع	والحارات	واألزقة،	إلى	نحو	
الطب	 ومفتشو	 الصحة،	 ومفتشو	 البلدية،	 المجالس	 اآلن	 بها	 تقوم	 التي	 الوظائف	 من	 ذلك	

		سورة	اإلسراء،	اآلية	3. (1(
		سورة	المجادلة،	اآلية	6. (2(

		حديث	صحيح	أخرجه	البخاري	ومسلم	وأبو	داود	والترمذي	وأحمد،	وأصل	الحديث	هو:	»كلكم	راٍع	وكلكم	مسؤوٌل	 (3(
الناس	راٍع،	هو	مسؤوٌل	عن	رعيته،	والمرأة	راعيٌة	في	بيت	زوجها،	وهي	مسؤولٌة	عن	 عن	رعيته،	فاإلمام	الذي	على	
ٍ	في	مال	أبيه،	وهو	مسؤوٌل	عن	رعيته،	والعبد	راٍع	في	مال	سيده	وهو	مسؤوٌل	عن	رعيته،	أال	فكلكم	 رعيتها،	والولد	راع

راٍع	وكلكم	مسؤوٌل	عن	رعيته«.
		طه	عبد	الله	محمد	السبعاوي،	نظام	الحسبة	والتعزيرات	المشروعة	في	الفكر	اإلسالمي،	مجلة	كلية	العلوم	اإلسالمية،	 (4(

المجلد	السابع،	العدد	الثالث	عشر،	2013	م،	ص6.
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إليهم	 الموكول	 الشرطة	 ورجال	 المرور،	 وقلم	 والموازين،	 المكاييل	 ومصلحة	 البيطري،	
المحافظة	على	اآلداب	العامة،	إلى	غير	ذلك)1).

.	وقد	شمل	هذا	النظام	 	ودينيٍّ وُيْعَتَبُر	نظام	الحسبة	نظامًا	إسالمّيًا	يجمع	بين	نظٍر	شرعيٍّ
كل	ما	يتعلق	بالقناطير	والمثاقيل	والدراهم،	ومعرفة	الموازين	والمكاييل	واألذرع،	والحسبة	
والمراكب،	 السفن	 وأصحاب	 ايين،	 الشوَّ الخبَّازين،	 انين،	 الفرَّ انين،	 الطحَّ العالَّفين،	 على	
إلى	 البائع	والمشتري،	باإلضافة	 بين	 العالقة	 ينظم	 أيضا	 ...الخ.	وهو	 ارين،	 النجَّ ارين،	 الفخَّ
النجش،	 بيع	 الغرر،	 بيع	 عن	 اإلسالم	 نهى	 حيث	 والتالعب،	 الغش	 من	 المستهلك	 حماية	
وكان	 أو	صنعًة،	 مهنًة	 من	خمسين	 أكثر	 الحسبة	 قانون	 وقد	شمل	 والمالمسة.	 المنابذة	 بيع	
المحتسب	 لمراقبة	 ويتعرض	 صاحبها،	 بها	 يلتزم	 دٌة	 محدَّ مواصفاٌت	 المهن	 تلك	 من	 	 لكلٍّ
نًة،	على	خالف	ما	 دومًا	وباستمرار.	كما	كانت	حقوق	المستهلك	محفوظًة،	واحتياجاته	مؤمَّ

كانت	عليه	أوضاع	المستهلك	الغربي	في	القرون	الوسطى)2).

أصحاب	 على	حقوق	 الحفاظ	 إلى	 الحسبة،	 نظام	 مثل	 الحوكمة،	 تدعو	 المقابل،	 وفي	
المصالح،	كمنع	الغش	والتلبس	فيما	يباع،	باإلضافة	إلى	دور	أصحاب	المصالح	في	النهي	
سيدفعون	 الذين	 األكفاء	 المجالس	 أعضاء	 اختيار	 في	 	 الحقُّ لهؤالء	 فمثاًل،	 المنكر،	 عن	
نظام	 يعطي	 كما	 المؤسسة.	 أصحاب	 به	 سيقوم	 الذي	 المنكر	 عن	 بالنهي	 الضرر	 عنهم	
الحسبة	الحق	في	إعادة	المنتوج	للبائع	إذا	كان	فيه	عيٌب.	والحوكمة	أيضا	تدعو	إلى	احترام	
انتهاٍك	لهم،	وتعويضهم،	باإلضافة	إلى	معاقبة	من	تسبََّب	في	 	 أصحاب	المصالح،	ومنع	أيِّ
تأديٌب	دون	الحد،	وأصله	من	 التعزير	هو	 هذا	الضرر.	وهنا	نجد	في	الشريعة	اإلسالمية	أن	
تعالى	 الله	 وقد	وضعه	 أو	جريمٍة،	 معصيٍة	 أي	 المشروعة	عن	 العقوبة	 أي	 المنع	 وهو	 العزر	

لمنع	عباده	من	ارتكاب	المعاصي	و	الجرائم.

خاتمة:
نظرًا	 الماضية،	 القليلة	 السنوات	 خالل	 المؤسسات	 حوكمة	 بنظام	 االهتمام	 ازداد	
األسواق	 في	 الدول	 من	 العديد	 شهدها	 التي	 االقتصادية	 واألزمات	 المالية،	 لالنهيارات	
التغيرات،	 هذه	 ضوء	 في	 المالية	 المؤسسات	 حوكمة	 ظهرت	 وقد	 والشركات.	 المالية	

		م.	ن،	ص7.	 (1(
		سامية	لحـول	وزكية	مقري،	التسويق	المستدام	حسب	منظور	الشريعة	اإلسالمية،	ورقة	بحث	للمؤتمر	العالمي	الرابع	 (2(

للتسويق	اإلسالمي،	اسطنبول	29	و30	مايو/أيار	2013،	ص15.
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ما	 وهي	 تعقيدًا،	 أكثر	 وصــارت	 ازدادت	 التي	 المصرفي	 النظام	 في	 السريعة	 والتقلبات	
الحّد	 في	 كبيٍر	 دوٍر	 من	 تلعبه	 وما	 الرشيدة؛	 المصرفية	 اإلدارة	 أهمية	 على	 التأكيد	 استدعت	
من	المخاطر	المصرفية،	وضمان	االستقرار	وسالمة	األداء،	في	المؤسسات	المالية	الفردية	

والنظام	المصرفي	ككل.

وأظهرت	النتائج	المستخلصة	من	البحث	أن	دور	حوكمة	المؤسسات	المالية	يتلخص	
في	 تعمل	 الذي	 والمجتمع	 األطراف،	 مع	جميع	 مبادئها،	 من	خالل	 التعامل،	 عليها	 أن	 في	
إلى	 باإلضافة	 وشفافيٍة،	 ومبادئ	 أخالقيٍة	 أسٍس	 على	 	 مبنيٍّ مسؤوٍل	 بشكٍل	 والبيئِة،	 وسطه،	
المؤسسية.	 القيم	 وفعالية	 المخاطر،	 إدارة	 وقوة	 والسلطات،	 للمسؤوليات	 مناسٍب	 توزيٍع	
إلى	 باإلضافة	 المؤسسات،	 في	 والمعنوية	 المادية	 للحوافز	 اٍل	 فعَّ نظاٍم	 بوجود	 تلتزم	 كما	
تطبيق	مبادئ	الشفافية	واإلفصاح.	وكل	هذه	اآلليات	محددٌة	ودقيقٌة	في	الشريعة	اإلسالمية	
وضعه	 الذي	 األخالقي	 واإلطار	 )ص(،	 الرسول	 أنشأه	 الذي	 الحسبة»	 »نظام	 خالل	 من	
واألحاديث	 القرآنية	 اآليات	 إلى	 باإلضافة	 والتبادل،	 التجارة	 لعمليات	 ُد	 المحدِّ اإلسالم	
وتنظيمه	 اإلسالم،	 في	 األخالقي	 البعد	 حول	 بها	 االستشهاد	 يمكن	 التي	 الشريفة	 النبوية	

آلليات	التعامل	بين	المؤسسة	والمجتمع	ككل،	إذ	ال	إدارة	في	اإلسالم	بال	أخالق.	

في	ضوء	النتائج	السابقة	أمكن	التوصل	إلى	بعض	المقترحات،	أهمها:	

	 التأكيد	على	أهمية	الحوكمة	في	المؤسسات	المالية	لما	لها	من	انعكاساٍت	إيجابيٍة	-
في	التخفيض	من	آثار	األزمات	االقتصادية.

	 توفير	البيئة	القانونية	المناسبة	لتطبيق	مبادئ	الحوكمة	في	المؤسسات	المالية.-

	 أجل	- من	 المالية	 المؤسسات	 ومدراء	 المستخدمين	 لتكوين	 تدريبيٍة	 برامج	 وضع	
تطبيق	أساليب	مختلفٍة	من	الحوكمة.

	 من	- اإلسالمية	 المالية	 المؤسسات	 على	 الرقابية	 للجهات	 اإلشرافي	 الدور	 تفعيل	
خالل	التزامها	بالمعايير	والضوابط	الشرعية.	

	 في	- الناجحة	 واإلسالمية	 العربية	 المالية	 المؤسسات	 تجربة	 واقع	 على	 االطالع	
تطبيق	مبادئ	الحوكمة.
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د. هانيا محمد علي فقيه
 كلية الحقوق/ الجامعة الإ�سالمية في لبنان/ فرع �سور 
مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية

 »داخ��ل المن��ازل، لن ت�س��اهد عيناي ما يقع بداخلها،
و�سيكتم ل�ساني الأ�سرار التي �سيتم الب�ح لي بها...«
اأبقراط

المقدمة:
	 ُيعدُّ الذي	 الخاصة)1)،	 الحياة	 في	 	 الحقِّ بمفهوم	 وثيقًا	 ارتباطًا	 	 الطبيُّ ر	 السِّ يرتبط	
أن	 باعتبار	 إنسانيٍة،	 ضرورٍة	 عن	 الواقع	 في	 ُيعبِّر	 والذي	 لإلنسان،	 األساسية	 الحقوق	 من	
ُيتَرك	 	في	أن	 »الخصوصية	منطقُة	نشاٍط	مقصورٌة	على	الفرد	وخاصٌة	به،	فلكل	إنساٍن	الحقُّ
التي	 المعلومات	 جميع	 حماية	 في	 الحق	 وله	 معروفٍة«)2)،	 غير	 منعزلٍة	 حياٍة	 وفي	 وشأنه،	
	تكريس	الحّق	في	الحياة	الخاصة	على	المستوى	 تتعلق	به،	وبخصوصياته،	وأسراره.	وقد	تمَّ
	،1948 للعام	 اإلنسان	 لحقوق	 العالمي	 اإلعالن	 من	 	12 المادة	 نّصت	 حيث	 الدولي،	
أو	 مسكنه،	 أو	 عائلته،	 أو	 الخاصة،	 الشخص	 حياة	 في	 في	 التعسُّ ل	 التدخُّ جواز	 عدم	 على	
لكل	 	 الحقَّ المادة	 هذه	 تحفظ	 كما	 وسمعته.	 شرفه	 	 تمسُّ حمالٍت	 جواز	 وعدم	 مراسالته،	
ت	االتفاقية	 شخٍص	في	الحماية	القانونية	من	مثل	هذه	التدخالت	أو	تلك	الحمالت.	ونصَّ
على	 	)1950/11/4 )رومــا	 األساسية	 والحريات	 اإلنسان	 حقوق	 لحماية	 األوروبية	

		ُيعّرف	الحق	في	الحياة	الخاصة	على	أنه	»حرية	االنسحاب	عن	اآلخرين،	وحرية	االندماج	في	اآلخرين«.	وهو	»حق	 (1(
الشخص	في	أن	ُيترك	وشأنه«.	هذا	التعريف	مأخوٌذ	من:	محمد	حسن	قاسم،	الحماية	القانونية	لحياة	العامل	الخاصة	
في	مواجهة	بعض	مظاهر	التكنولوجيا	الحديثة،	بيروت:	منشورات	الحلبي	الحقوقية،	2011،	ص7	وما	يليها.	للتوسع	
بهذا	الخصوص	يرجى	مراجعة:	كندة	فواز	الشماط،	الحق	في	الحياة	الخاصة،	أطروحة	أعدت	لنيل	شهادة	الدكتوراه	

في	القانون	المدني،	جامعة	دمشق،	2004،	ص13	وما	يليها.
		رامز	عمار،	حقوق	اإلنسان	والحريات	العامة،	بيروت:	مطبعة	البريستول،	ط2،	2002،	ص356. (2(
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والسياسية	 المدنية	 بالحقوق	 الخاص	 الدولي	 العهد	 من	 	17 المادة	 وكذلك	 الحق،	 هذا	
التدخل	 الخاصة	لإلنسان،	وحظر	 الحياة	 احترام	 نّصت	بوجوب	 التي	 	،)1966/12/16(
على	 والمحافظة	 مراسالته،	 ية	 وسرِّ الشخص	 خصوصيات	 في	 القانوني	 وغير	 في	 التعسُّ
	على	حق	كل	إنساٍن	في	حماية	القانون	له	من	مثل	 سمعته	وشرفه،	والمادة	18	منه	التي	تنصُّ

ض	أو	المساس. هذا	التعرُّ

ه	المرء	في	نفسه	من	األمور	 	لغًة	هو	»كل	ما	يكتمه	اإلنسان	ويخفيه،	وهو	ما	ُيِسرُّ رُّ والسِّ
شخٍص	 إلى	 بها	 اإلدالء	 أو	 بأسراره،	 االحتفاظ	 في	 	 الحقُّ فرٍد	 فلكل	 عليها)1)«،	 عزم	 التي	
على	 المفروُض	 المهنية	 رية	 السِّ موِجُب	 وُيعَتَبُر	 يكتمها.	 أن	 األخير	 هذا	 وعلى	 ثقٍة،	 محل	
وقد	 التعامل،	 في	 واالستقامة	 والنزاهة	 الشرف	 على	 	 يحثُّ كونه	 أخالقيًا،	 موجبًا	 الطبيب	

اعتاد	الناس	منذ	القدم)2)	على	العمل	بمقتضى	هذه	القواعد	عند	مباشرتهم	لِمَهنِهم.	

ومن	 ر.	 السِّ على	 الحفاظ	 واجب	 الِمهنة	 على	صاحب	 تفرض	 التي	 هي	 القواعد	 وهذه	
هذه	الِمَهن	نجد	ِمهنة	الطّب،	والتي	ُتعَتَبُر	رسالًة	إنسانيًة	في	األصل،	وهي	من	المهن	الصعبة	
والدقيقة،	وذلك	نظرًا	للعالقة	الموجودة	بين	أشخاص	ِمهنة	الطّب	والمرضى،	حيث	يجب	
	المرضى،	ألنه	من	الحقوق	الشخصية	لهؤالء.	وعلى	 على	أشخاص	ِمهنة	الّطّب	كتماُن	سرِّ
ية	من	شخٍص	مؤَتَمٍن	عليها،	 رِّ ذلك	فإن	إفشاء	األسرار	يعني	اإلفضاء	بوقائع	لها	الصفة	السِّ

بحكم	وظيفته	أو	ِمهنته،	خالفًا	للقانون.

المادة	 ،	وقد	عالجت	 الطبِّيُّ 	 رُّ السِّ الموجب	للكتمان،	وتحديدًا	 	 رُّ السِّ وموضوع	بحثنا	هو	
المؤتَمن	 بموقع	 كان	 من	 به	 يلتزم	 الذي	 ية	 رِّ السِّ مبدأ	 اللبناني	 العقوبات	 قانون	 من	 	579
	 بسرٍّ علٍم	 على	 فنه،	 أو	 ِمهنته	 أو	 وظيفته	 أو	 وضعه	 بحكم	 كان	 من	 	« فيها	 وجاء	 الضروري،	
،	أو	استعمله	لمنفعته	الخاصة،	أو	لمنفعِة	آخر،	عوقب	بالحبس	سنًة	 وأفشاه	دون	سبٍب	شرعيٍّ
على	األكثر،	وبغرامٍة	ال	تتجاوز	األربعمائة	ألف	ليرٍة،	إذا	كان	الفعل	من	شأنه	أن	ُيسبَِّب	ضررًا	
قانون	 من	 	264 المادة	 وكذلك	 	، الطبيَّ 	 رَّ السِّ الخاصة	 القوانين	 عالجت	 كما	 معنويًا«.	 ولو	
أصول	المحاكمات	المدنية	التي	أطلقت	هذا	المبدأ	بالنسبة	للمحامين	أو	الوكالء	أو	األطباء،	

		المعجم	الوسيط،	الجزء	األول،	مجمع	اللغة	العربية،	)ال	تاريخ	نشر(،	أنظر:	السر	. (1(
بالحفاظ	على	 الصنعة	ملزمًا	 المهني،	حيث	كان	صاحب	 السر	 إفشاء	 الفرعونية	ُعِرف	موجب	عدم	 		في	حضارة	مصر	 (2(
أسرار	العميل،	فكان	الطبيب	ملزمًا	بالحفاظ	على	األسرار،	فإذا	خالفها	وتوفي	المريض	دفع	الطبيب	رأسه	ثمنًا	لذلك،	
وعرف	اإلغريق	السر	الطبي	حيث	يمثل	الضمير	المهني	لألطباء،	وقد	ُنّص	عليه	في	َقَسم	أبيقراط،	فكان	يجبر	تالميذه	
على	أداء	َقَسمه،	على	أنه	لم	يكن	ليترتب	على	هذا	الَقَسم	أية	مسؤوليٍة	قانونيٍة	بقدر	ما	كان	التزامًا	أدبيًا.	وكانوا	يعتبرون	

جهل	الطبيب	وخطأه	موجبين	للتعويض.
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األطباء،	أو	 أو	 الوكالء	 المحامين،	أو	 من	 علم	 لمن	 يجوز	 »ال	 يأتي:	 ما	 على	 ْت	 نصَّ وقد	
انتهاء	خدمته	 بعد	 ولو	 يفشَيها	 أن	 بمعلوماٍت،	 أو	 بواقعٍة	 أو	صنعته	 ِمهنته،	 غيرهم،	عن	طريق	
ما	 وهو	 جنحة«،	 أو	 جنايٍة	 ارتكاِب	 قصِد	 عن	 ُمْفصحًا	 لها	 ِذْكُره	 يكن	 لم	 ما	 صفته،	 زوال	 أو	
عن	 عبارٌة	 هو	 	 الطبيَّ 	 رَّ السِّ أن	 وبما	 الِمهني)1).	 	 رِّ السِّ إلفشاء	 الواسع	 المعنى	 ضمن	 يدخل	
إفشائه	 إفشاؤه،	وأنه	في	حالة	 المؤتَمنين	عليه	 	للمريض،	فال	يجوز	لألشخاص	 	شخصيٍّ حقٍّ
االلتزام	 الطبيب	 على	 يتوجب	 بأنه	 يقضي	 المبدأ	 فإن	 وبالتالي	 ذلك.	 على	 المسؤولية	 تترتب	
الطبية	 ية	 رِّ بالسِّ االلتزام	 فيها	 يكون	 ال	 عمليٌة	 حاالٌت	 توجد	 بالمقابل	 أنه	 إال	 الِمهنية،	 ية	 رِّ بالسِّ
؟	وهل	هو	مطلٌق؟	 	الطبِّيِّ رِّ أمرًا	ممكنًا	أو	واجبًا،	من	هنا	كان	التساؤل	اآلتي:	ما	هو	مفهوم	السِّ

التي	 واالستثناءات	 الطبِّيَّة،	 ية	 رِّ السِّ مبدأ	 على	 ف	 التعرُّ في	 الدراسة	 هذه	 أهمية	 وتتمثل	
والمؤَتمن	على	 المريض	 بين	 تقوم	 التي	 الثقة	 الضوء	على	عالقة	 تسليط	 تِرد	عليه،	وفي	 قد	
،	وأهمية	حماية	هذه	الثقة	بالنظر	إلى	تعلقها	بالحياة	الشخصية	للمريض،	وكيفية	 	الطِّبيِّ رِّ السِّ
للمجتمع	 العامة	 والمصلحة	 أسراره،	 بحماية	 للمريض	 الخاصة	 المصلحة	 بين	 الموازنة	

ي	العدالة. بتقصِّ

من	هنا	كان	تقسيم	موضوع	هذه	الدراسة،	واإلجابة	عن	هذا	التساؤل،	وذلك	في	قسمين:

	 ية	الطبِّيَّة.- رِّ األول	:	يعالج	مبدأ	السِّ

	 ة	الطبِّيَّة.- ريَّ الثاني:	االستثناءات	الواردة	على	السِّ

	 المحامون:	)المادة	10	من	قانون	تنظيم	مهنة	المحاماة	في	لبنان	الرقم	70/8،	حيث	يتعهد	المحامون	في	الَقَسم	الذي	 (1(
يؤدونه	قبل	مباشرتهم	ممارسة	مهنة	المحاماة،	بالمحافظة	على	سر	المهنة(.	والكتبة بالعدل:	)حيث	حظرت	المادة	37	
بند	5،	من	قانون	نظام	الكاتب	العدل	ورسوم	كاتب	العدل	الرقم	337	تاريخ	1994/6/8،على	كاتب	العدل	إفشاء	سر	
المهنة	المتعلق	بالمعامالت	التي	بوشرت	أمامه	أو	جرت	لديه(.	ورجال األمن:	)نصت	المادة	226	من	قانون	تنظيم	قوى	
األمن	الداخلي	الرقم	17،	الصادر	بتاريخ	1990/9/6،	على	أن	رجال	قوى	األمن	الداخلي	مقيدون	بالسر	المهني	حول	
ما	يتصل	بهم	من	معلومات	بحكم	عملهم،	وال	يجوز	لهم	إبالغ	هذه	المعلومات	إال	إلى	السلطات	صاحبة	الصالحية	
إذا	حلهم	من	هذا	 أية	سلطة	إال	 أو	 إلى	أي	مرجع	 المخبرين	 في	االطالع	عليها،	كما	ال	يجوز	لهم	االفصاح	عن	هوية	
القيد	المخبر	نفسه(.	والموظفون:	)نصت	المادة	104	من	قانون	ضريبة	الدخل	الرقم	144،	تاريخ	1959/6/12،	انه	
	شخٍص	توجب	عليه	وظيفته	أو	صالحيته	أو	 	المهنة،	ويتعرض	ألحكام	المادة	579	من	قانون	العقوبات	كلُّ »يلزم	بسرِّ
اختصاصه	أن	يتدخل	في	طرح	ضريبة	الدخل،	أو	في	جبايتها،	أو	في	درس	االعتراضات	المقدمة	بشأنها.	بيد	أنه	ال	يمكن	
	مصالح	اإلدارة،	أو	لدى	ممارسة	دوائر	مراقبة	التحقق،	أو	الجباية،	أو	التفتيش	 	المهنة	في	الدعاوى	التي	تمسُّ التذرع	بسرِّ
القضائي	 المرجع	 أمام	 اليمين	 يحلفوا	 أن	 والجباية	 التحقق	 ومراقبي	 الدخل	 مراقبي	 وعلى	 اإلدارية.	 أعمالها	 المالي،	
»الذي	فرض	 بتاريخ	1959/9/3،	 الصادر	 المصارف	 ية	 قانون	سرِّ الى	 باإلضافة	 الوظيفة«.	 مباشرتهم	 قبل	 المختص	
	المصرفي	كتمانًا	مطلقًا	لمصلحة	زبائن	المصرف،	وعدم	إفشاء	 على	مديري ومستخدمي المصارف	االلتزام	بكتمان	السرِّ
أسماء	الزبائن	وأموالهم	والمعطيات	المتعلقة	بهم	ألي	شخٍص،	أو	سلطٍة	عامٍة،	إداريٍة	أو	عسكريٍة	أو	قضائيٍة«،	فجميع	
	المهني	في	األعمال	واألمور	التي	يطلعون	عليها	بحكم	وظائفهم،	وال	يمكنهم	في	 هؤالء	هم	ملزمون	بأن	يكتموا	السرَّ

ذلك	أن	يقدموا	المعلومات	واإلفادات	إال	إلى	السلطات	صاحبة	الحق	باالطالع	عليها.
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يَّة: ية الطبِّ رِّ الق�سم الأول: مبداأ ال�سِّ
	واجبًا	ِمهنيًا	وأخالقيًا،	وهو	ركيزٌة	أساسيٌة	في	 	الطبِّيِّ رِّ ُيعتبر	االلتزام	بالحفاظ	على	السِّ
،	ألنه	يتعلق	بكرامة	اإلنسان	وشرفه	وحقه	في	الخصوصية،	وحماية	حرياته	 كل	مجتمٍع	حرٍّ
لها	 َسْت	 وُكرِّ الفقه،	 عالجها	 وقد	 اإلنسان،	 بشخصية	 اللصيقة	 الحقوق	 من	 فهو	 الفردية،	
ٌة	من	أجل	حمايتها	والمحافظة	عليها،	فهي	من	أهم	االلتزامات	التي	تقع	على	 نصوٌص	خاصَّ
ثقتهم	 وضعوا	 الذين	 مرضاهم	 أسرار	 حفظ	 عليهم	 توجب	 التي	 ومساعديه،	 الطبيب	 عاتق	

	الطبِّي. رِّ بهم.	ولمعرفة	مضمون	هذا	االلتزام	ينبغي	التعرف	على	مفهوم	السِّ

رِّ الطبِّي:  المبحث األول: مفهوم السِّ
في	 الحق	 بمفهوم	 يرتبط	 سابقًا،	 ذكرنا	 كما	 الطبِّيَّة	 ية	 رِّ السِّ في	 االلتزام	 واجب	 إن	
يمتنع	 الواجب	 هذا	 وبمقتضى	 االمتناع،	 واجب	 عنه	 ينشأ	 	 ذاتــيٌّ 	 حقٌّ فهو	 الخصوصية،	
الطبيب	عن	إفشاء	أسرار	مرضاه،	نتيجة	العالقة	التي	تنشأ	بينه	وبينهم.	وبحكم	هذه	العالقة،	
،	كما	أن	هذه	العالقة	تقتضي	منه	الحرص	على	تقيُِّد	 رِّ فالمطلوب	من	الطبيب	عدم	إفشاء	السِّ
علمًا	 الغير	 أخذ	 عدم	 على	 والحرص	 الِمهنية،	 ية	 رِّ السِّ على	 الحفاظ	 بموجب	 مساعديه)1)	
	فقهًا	وقضاًء،	أمام	عدم	وجود	تعريٍف	 	الطبِّيِّ رِّ بهذه	األسرار.	من	هنا	كان	يقتضي	تعريف	السِّ
من	 هو	 وإنما	 الُمشتِرع،	 عمل	 من	 يكون	 ال	 عادًة	 والتعريف	 المفهوم.	 لهذا	 ودقيٍق	 واضٍح	

صلب	مهمة	الفقه	والقضاء.

	الطبِّي رِّ الفقرة	األولى:	تعريُف	السِّ
الختالفه	 بالنظر	 دًا،	 محدَّ تعريفًا	 إعطاؤها	 يصعب	 التي	 المفاهيم	 من	 	 الطبِّيُّ 	 رُّ السِّ 	 ُيعدُّ
هو	 الطبِّي،	 	 رِّ للسِّ المعطاة	 الفقهية	 التعريفات	 والزمان	واألشخاص.	ومن	 المكان	 باختالف	
تعلقت	 سواء	 طبيعتها،	 كانت	 أّيًا	 معلوماٍت	 من	 عليه	 أؤتمن	 من	 علم	 إلى	 يصل	 ما	 »كل	 أنه	
بنفسه،	 اكتشفها	 أو	 نفسه،	 المريض	 من	 عليها	 حصل	 وســواء	 وعالجه،	 المريض	 بحالة	
التي	 الحاالت	 في	 إال	 ر،	 السِّ بهذا	 يتعلق	 ما	 كل	 بالصمت	بخصوص	 االلتزام	 عليه	 ويفرض	
المريض	 به	 أفضى	 ما	 على	 فقط	 يشتمل	 ال	 »وهو	 أواإلفشاء)2)«،	 بالكشف	 فيها	 له	 ص	 ُيرخَّ

		المادة	18	من	قانون	اآلداب	الطبية	الرقم	288،	الصادر	في	1994/2/22؛	المادة	5	من	القانون	الرقم	487	المتعلق	 (1(
بحقوق	 المتعلق	 	574 الرقم	 القانون	 من	 	12 المادة	 2002/12/12؛	 بتاريخ	 والصادر	 األسنان،	 أطباء	 بواجبات	

المرضى	والموافقة	المستنيرة،	والصادر	في	2004/2/11.
عقود	 	- الخاص	 القانون	 فرع	 الماجستير،	 شهادة	 لنيل	 رسالة	 الطبي،	 ر	 السِّ على	 بالحفاظ	 الطبيب	 التزام	 عنان،	 		داود	 (2(

ومسؤولية،	كلية	الحقوق،	بن	عكنون،	جامعة	الجزائر،	2001،	صص29-	28.
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ر	 إلى	طبيبه،	بل	أيضًا	ما	رآه	أو	سمعه	أو	َفِهَمه	هذا	األخير،	وال	يشترط	أن	يكون	صاحب	السِّ
هو	الذي	أودعه	لدى	الطبيب،	وإنما	قد	يكون	ذلك	بفعل	شخٍص	آخر	كزوٍج	أو	قريب)1)«.

ف	أيضا	على	أنه:	كل	أمٍر	وصل	إلى	علم	األمين	ولو	لم	ُيدِل	به	أحٌد	إليه،	كما	 كما	ُعرِّ
لو	وصل	إليه	صدفًة،	أو	عن	طريق	الخبرة	الفنية،	ومثال	ذلك	المرأة	التي	رخصت	للطبيب	
بتسليمها	 ألنها	 بشيٍء،	 إليه	 تعهد	 لم	 إنها	 القول	 يمكن	 ال	 التناسلية،	 أعضاءها	 يفحص	 بأن	
أن	يحصل	عليه	من	 ما	يمكن	 إليه	بكل	 للطبيب	من	أجل	فحصها،	تكون	قد	عهدت	 نفسها	

المعلومات	نتيجًة	لألبحاث	التي	يقوم	بها)2).

)بالنظر	 األخير	 فيحتل	 الخاصة،	 القوانين	 في	 لموضوعنا	 بالنسبة	 جاء	 ما	 لجهة	 أما	
الدول	 تشريعات	 في	 سيما	 وال	 ــارزًة،	 ب مكانًة	 للمريض(،	 الشخصية	 بالحياة	 تعلقه	 إلى	
المادتين	 في	 الحال	 عليه	 هو	 كما	 المرضى،	 بحقوق	 متعلقًة	 ًة	 خاصَّ قوانين	 أصدرت	 التي	
	صراحًة	 4-1110	)3)	و	4-4127	)4)	من	قانون	الصحة	الفرنسي	للعام	2002،	الذي	نصَّ
ت	المادة	7	من	قانون	اآلداب	الطبية،	القانون	 د	مضمونه.	وكذلك	نصَّ على	هذا	االلتزام	وحدَّ
على	 المفروضة	 الِمهنِية	 ية	 رِّ السِّ أن	 »على	 	،1994/2/22 بتاريخ	 الصادر	 	288 الرقم	
لمعالجة	 فيها	 ُيدعى	 التي	 الظروف	 كل	 في	 بها	 التقيد	 وعليه	 العام،	 النظام	 من	 هي	 الطبيب	
والقوانين	 العامة	 السالمة	 تفرضها	 التي	 االستثناءات	 مراعاة	 مع	 لالستشارة،	 أو	 مريٍض	
ما	 إليه،	وكل	 المريض	 بها	 ُيفضي	 التي	 المعلومات	 ية	 رِّ السِّ واألنظمة	والعقود.	وتشمل	هذه	
يكون	قد	رآه	أو	َعِلَمُه،	أو	اكتشفه،	أو	استنتجه	في	سياق	ممارسة	مهنته،	أو	بنتيجة	الفحوص	

التي	أجراها...«.

		على	غصن،	الخطأ	الطبي،	بيروت:	منشورات	زين	الحقوقية،	ص43. (1(
عقود	 تخصص	 القانون،	 في	 الماستر	 شهادة	 لنيل	 مذكرة	 الطبي،	 ر	 السِّ إفشاء	 عن	 المدنية	 المسؤولية	 زيوي،	 		عكرية	 (2(

ومسؤولية،	2013،	ص11،	موجودة	على	الموقع	اآلتي:
http://www.univ-bouira.dz/fr/index.php/theses-et-memoires/category/627-Master?download=4771.										

 Article L 1110-4 du code de la santé publique: «Toute personne prise en charge par un professionnel, un 	 (3(
 établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit
 au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation,
 expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne
 venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou
 organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. 
 Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système

de santé… .»

 Article 4 (article R.4127-4 du code de la santé publique) : «le secret professionnel, institué dans l’intérêt 	 (4(
 des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui
 est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à-dire non seulement ce qui

	lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.»
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المتعلق	 	،2004/2/11 في	 والصادر	 	574 الرقم	 اللبناني	 القانون	 في	 جاء	 كما	
	مريٍض	 	في	المادة	12	منه	على	أنه	»لكلِّ بحقوق	المرضى	والموافقة	المستنيرة،	حيث	نصَّ
ية	 وسرِّ الشخصية	 حياته	 ُتحتَرَم	 أن	 في	 	 الحقٌّ يٌة،	 صحِّ مؤسسٌة	 أو	 طبيٌب	 به	 العناية	 يتولى	
	،2002/12/12 في	 الصادر	 	487 الرقم	 القانون	 	 نصَّ كما	 بها«؛	 المتعلقة	 المعلومات	
والمتعلق	بواجبات	أطباء	األسنان،	في	المادة	5	منه	على	ما	يأتي:	»طبيب	األسنان	ومعاونوه	
العامة،	 بالسالمة	 تتعلق	 مراعاة	حاالٍت	 مع	 المهنة،	 	 باحترام	سرِّ ملزمون	جميعًا	 ومساعدوه	

وباألنظمة	والقوانين.

	المهنة	كل	ما	اطَّلع	عليه	طبيب	األسنان	في	أثناء	ممارسة	مهنته،	أو	في	 -	أ-	يشمل	سرُّ
معرضها،	كمثال	المعلومات	التي	ُيفضي	بها	إليه	المريض	أو	نتيجة	معاينٍة	له.

الخاصة	 البطاقات	 يكشف	 أاّل	 المهنة،	 	 سرِّ على	 حفاظًا	 األسنان،	 طبيب	 على	 ب-	 	-
الحاالت	 في	 إالَّ	 بعيادته،	 العالقة	 ذات	 المعلوماتية	 الملفات	 أو	 الوثائق،	 أو	 بمرضاه،	

القضائية.

-	ج	-	عند	استعانته	بمشاهداته	الطّبية	في	المنشورات	العلمية،	يترتب	عليه	استعمالها	
في	شكٍل	ال	ُيظِهر	هوية	المرضى«.	

	عدة	شروٍط،	وهذا	ما	سنتطرق	إليه	في	ما	يأتي: 	الطِّبيِّ رِّ يتبين	من	خالل	قراءة	ما	تقدم	أن	للسِّ

	الطبِّيِّ رِّ الفقرة	الثانية:	شروط	السِّ
	بما	يأتي: 	الطبِّيِّ رِّ تتمثل	شروط	السِّ

ًا	بطبيعته	أو	بسبب	الظروف	المحيطة	به: أوالً-	أن	يكون	سرَّ
	 الطبِّيِّ 	 رِّ السِّ تحديد	 في	 والموضوعي	 الشخصي	 بالمعيارين	 	 اللبنانيُّ ُع	 الُمشرِّ أخذ	 لقد	
المعلومات	 تشمل	 ية	 رِّ فالسِّ سابقًا(.	 المذكورة	 	،1 بند	 الطبية-	 اآلداب	 قانون	 من	 	7 )المادة	
	 رُّ السِّ يشمل	 كما	 الشخصي،	 للمعيار	 وفقًا	 الطبيب	 إلى	 صراحًة	 بها	 المريض	 ُيفضي	 التي	
أحاطت	 التي	 الموضوعية	 واألحــوال	 الظروف	 على	 الموضوعي،	 للمعيار	 وطبقًا	 	، الطبِّيُّ
بمناسبتها،	حيث	 أو	 المعلومة	بسبب	مهنته،	 المؤتَمن	حصل	على	 الطبيب	 أن	 بالمعلومة،	أي	
إنه	من	شأن	طبيعة	مهنته	االطِّالع	عليها،	سواء	أدلى	بها	المريض	له،	أو	أنه	اكتشفها	من	تلقاء	
تكون	 أن	 دون	 األمين	 علم	 إلى	 وصلت	 التي	 المعلومات	 تلك	 ًا	 سرَّ 	 ُتَعدُّ ال	 بالمقابل،	 نفسه.	
باعتباره	صديقًا	 إليه	 المعلومة	 لو	وصلت	هذه	 كما	 المعلومة	ومهنته	كطبيٍب،	 بين	 هناك	صلٌة	
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اه،	ليس	بصفته	طبيبًا	 	غير	ملزٍم	بكتمانه	إذا	تلقَّ رِّ للمريض	أو	شخصًا	عاديًا،	فالمؤتَمن	على	السِّ
إدالء	 عند	 أنه	 المجال	 هذا	 في	 ُقضَي)1)	 وقد	 صديقًا،	 أو	 ناصحًا	 بصفته	 بل	 مثاًل،	 صيدلّيًا	 أو	
	بشهادٍة	أمام	المحكمة،	تتضمن	معلوماٍت	ليس	لها	عالقٌة	بمهنته،	دون	أن	يكون	هناك	 الِمهنيِّ
اإلفشاء	 ُجرم	 فإن	 األخير،	 لهذا	 مجرد	صديٍق	 كان	 بل	 عي،	 المدَّ وبين	 بينه	 نشأ	 قد	 سابٌق	 عقٌد	

	المهنة	المنصوص	عليه	في	المادة	264	أصول	مدنية،	والمادة	579	عقوبات،	ينتفي. بسرِّ

ثانيًا-	ينبغي	أن	ال	تكون	المعلومة	معروفًة	من	الغير:
الغير،	والمقصود	 المتعلقة	بها	معروفًة	من	 المعلومة	 إذا	كانت	 ية	 رِّ السِّ يفقد	األمر	صفة	
ُيعتبر	 ال	 ولكن	 بينهم،	 شائعًا	 أصبح	 إنه	 بحيث	 	 رِّ بالسِّ عرفت	 الناس	 من	 مجموعٌة	 بالغير	
كذلك	عندما	يكون	محصورًا	بين	عدٍد	قليٍل	من	الناس	يرتبطون	بالمريض	برابطٍة	عائليٍة	أو	
	في	هذه	الحالة.	فالطبيب	الذي	يؤكد	إشاعاٍت	مرضيًة	عن	 يُّ رِّ صداقٍة،	فال	ينتفي	الطابُع	السِّ
ثم	مسؤولية	ذلك.	 اؤتمن	عليه،	ويتحمل	من	 الذي	 	 رَّ السِّ أفشى	 قد	 أحد	األشخاص،	يكون	
	يمكن	أن	يكون	معلومًا	من	قبل	عدٍد	محدوٍد	من	الناس،	حتى	لو	 رَّ من	جهٍة	أخرى،	فإن	السِّ
،	أو	من	محيط	عمٍل	واحٍد،	وبرغم	ذلك	يبقى	طابع	 كان	خطيرًا،	ما	داموا	من	محيٍط	عائليٍّ
ية	عن	الواقعة،	حتى	لو	لم	يعلم	بها	كثيٌر	من	الناس،	 رِّ ية	مالزمًا	له،	بينما	تنتفي	صفة	السِّ رِّ السِّ
ٌة	كما	بّينّا،	كالعلم	بالوقائع	عن	طريق	 	عالقٌة	خاصَّ رِّ إذ	يعلم	بها	من	ال	تربطهم	بصاحب	السِّ
ًا	يجب	أن	تكون	هناك	واقعٌة	تقتصر	 ُيعتبر	سرَّ جلسة	محاكمٍة	علنيٍة.	وعليه،	فإن	األمر	لكي	
	قياُم	الطبيب	 رِّ معرفتها	على	البعض	فقط،	ولم	يتم	انتشارها	بين	العامة،	»فال	ُيعتبر	إفشاًء	للسِّ
اعتبارها	 يمكن	 التي	 المعلومات	 ومن	 اق)2)«.	 السَّ مبتور	 أن	شخصًا	 ن	 تتضمَّ شهادٍة	 بتسليم	
بما	 التصريح	 المرض،	 اسم	 المريض،	 اسم	 نذكر:	 كتمانها،	 الطبيب	 على	 ويتوجب	 يًة	 سرِّ
يشير	إلى	المرض	المصاب	به	المريض	من	دواٍء	أو	عالٍج،	التصريح	باسم	الطبيب	الذي	قد	

يشير	إلى	المرض،	كتمان	مستوى	حياة	المريض	وأسرارها.

ًا: ثالثًا-	أن	يكون	للمريض	مصلحٌة	في	إبقاء	األمر	سرَّ
كرامة	 	 يمسُّ إفشاؤها	 كان	 إذا	 إال	 ًا	 ســرَّ اعتبارها	 يمكن	 ال	 والوقائع	 المعلومات	 إن	
	طمأنينته	وشرفه	وشعوره.	وعلى	خالف	 	بمصلحته،	بحيث	يمسُّ صاحبها،	وسمعته،	ويضرُّ
ذلك،	فإنه	إذا	كانت	الواقعة	أو	المعلومة	ال	تشكل	ضررًامن	خالل	إفشائها،	ففي	هذه	الحالة	

		تمييز	جزائي،	رقم	69،	تاريخ	2000/7/23.	منشور	على	الموقع	اآلتي: (1(
http://www.legallaw.ul.edu.lb/luonline/Jurisprudence/ViewerAfter2000.aspx?DocumentId=1493.xml.

Larguier (A-M), Certificats médicaux et secret professionnel, thèse, Lyon 1961, Paris, Dalloz 1963, No82, p.72. 	 (2(
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فإنه	 هنا،	 من	 عليها.	 المؤتَمن	 الطبيب	 على	 مسؤوليٍة	 أية	 تترتب	 ال	 ثم،	 ومن	 يًة،	 سرِّ ُتعتبر	 ال	
،	فإنه	ليس	من	الضروري	أن	تكون	 	الطبِّيِّ رِّ عند	اشتراط	توّفر	مصلحة	المريض	في	كتمان	السِّ
أدبيًة،	 مصلحًة	 تكون	 قد	 كما	 ماديًة،	 مصلحًة	 تكون	 فقد	 ُمعّينٍة،	 طبيعٍة	 من	 المصلحة	 هذه	
وعليه،	إذا	كانت	للمريض	مصلحٌة	في	كتمان	المعلومة،	حتى	ولو	كانت	مصلحًة	أدبيًة،	فإن	
ية	متوفرًة	للمعلومة	الطبية،	إلى	 رِّ ر	تطغى	عليها،	ويعود	تقدير	ما	إذا	كانت	الصفة	السِّ صفة	السِّ

قضاة	األساس،	حيث	يرجعون	في	ذلك	إلى	عرف	هذه	المهنة	وإلى	ظروف	كل	واقعة.

ية الطبِّيَّة: رِّ المبحث الثاني: األساُس القانونيُّ لاللتزام بالسِّ
وبالتالي	 	، الطبِّيِّ 	 رِّ السِّ القانوني	في	 االلتزام	 بأساس	 المتعلقة	 الفقهية	 النظريات	 اختلفت	
ظهر	اتجاهان	في	هذا	الصدد،	نعرضهما	كما	وردا:	االتجاه	األول،	اعتبر	أن	أساس	االلتزام	
	بالنظام	العام.	 	الطبِّيِّ رِّ هو	نظرية	العقد،	واالتجاه	الثاني،	اعتبر	أن	أساس	االلتزام	هو	تعلق	السِّ

: 	الطبِّيِّ رِّ 	لاللتزام	بالسِّ الفقرة	األولى:	نظريُة	العقد	كأساٍس	قانونيٍّ
يعالج	 أن	 الطبيب	 بموجبها	 يقبل	 عقديٌة،	 عالقٌة	 بمريضه	 المعالج	 الطبيب	 عالقة	 إن	
في	 يكمن	 	 الطبِّيِّ 	 رِّ بالسِّ االلتزام	 فأساس	 المعالجة)1).	 هذه	 طالبًا	 منه	 يتقدم	 الذي	 المريض	
أسراره،	 بعض	 له	 كاشفًا	 الطبيب	 إلى	 يتجه	 حين	 المريض	 ألن	 والطبيب،	 المريض	 اتفاق	

ملتمسًا	منه	العالج،	فإن	التراضي	متوفٌر	واالتفاق	قد	عقد.

»االتفاق	 أن	 والعقد،	 االتفاق	 والعقود،	 الموجبات	 قانون	 من	 المادة	165	 فت	 عرَّ وقد	
التئاٍم	بين	مشيئٍة	وأخرى	إلنتاج	مفاعيل	قانونيٍة،	وإذا	كان	يرمي	إلى	إنشاء	عالقاٍت	 هو	كل	

ي	عقدًا«.	 إلزاميٍة	ُسمِّ

	 فبمجرد	إبرام	هذا	العقد	تترتب	التزاماٌت	على	عاتق	طرفيه،	بحيث	يلتزم	المريض	-
ه	للطبيب،	ومقابل	ذلك	يلتزم	هذا	األخير	بحفظه	وعدم	إفشائه. بإفضاء	سرِّ

	 	من	- 	عليه،	ألنه	ُيَعدُّ 	عليه	في	العقد	أو	لم	يتم	النصُّ 	النصُّ ويتوافر	هذا	االلتزام	سواء	تمَّ
مقتضيات	العالقة	التعاقدية	بين	الطبيب	ومريضه،	وفقًا	للمبادئ	العامة،	والعرف	واإلنصاف)2).

ط4،	 الحقوقية،	 الحلبي	 منشورات	 بيروت:	 المدنية،	 المسؤولية	 الثاني،	 الجزء	 المدني،	 القانون	 العوجي،	 		مصطفى	 (1(
2009،	ص42.

يعتمد	 النص	 انتفاء	 فيها	»وعند	 والتي	جاء	 أخيرة	 فقرة	 اللبناني،	 المدنية	 المحاكمات	 قانون	أصول	 المادة	4	من	 		نص	 (2(
القاضي	المبادئ	العامة	والعرف	واإلنصاف«.
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	 	هو	أمٌر	جائٌز	برضى	طرفي	العقد،	- 	الطبِّيِّ رِّ ر	من	موجب	االلتزام	بالسِّ كما	أن	التحرُّ
وذلك	بإعالنهما	عن	إرادٍة	مخالفٍة	لإلرادة	السابقة.

	 يربط	- الذي	 العقد	 طبيعة	 حول	 هو	 المجال،	 هذا	 في	 ُيطرح	 الذي	 التساؤل	 أن	 إالّ	
	بالمؤتَمنين	عليه،	هل	هو	عقُد	وديعٍة	أم	عقُد	وكالٍة؟ رِّ صاحب	السِّ

	بالمؤتمن	عليه: رِّ أوال:	عقد	الوديعة	هو	الذي	يربط	صاحب	السِّ
»عقٌد	 بأنه	 اإليــداع	 مفهوم	 على	 والعقود	 الموجبات	 قانون	 من	 	690 المادة	 	 تنصُّ
	للوديع	أجٌر	ما	 ه.	وال	يحقُّ بمقتضاه	يستلم	الوديع	من	الموِدع	شيئًا	منقوالً	ويلتزم	حفظه	وردَّ

على	حفظ	الوديعة	إالَّ	اذا	اتفق	الفريقان	على	العكس«.

ُينيب	عنه	شخصًا	آخر	 أن	 للوديع	 	 بأنه	»ال	يحقُّ القانون	نفسه	 المادة	697	من	 وتضيف	
في	المحافظة	على	الوديعة	إالّ	في	إحدى	الحالتين	اآلتيتين:

1	-	إذا	أجاز	له	الموِدع	صراحًة.

ٌة«. 2	-	إذا	قضت	بهذا	االحتفاظ	ضرورٌة	ماسَّ

وتنص	المادة	700	من	القانون	ذاته	أنه	»إذا	استعمل	الوديع	الوديعة	أو	تصرف	فيها	بال	
إذٍن	من	الموِدع،	كان	مسؤوالً	عن	هالكها	أو	تعيبها	ولو	كان	السبب	فيهما	حادثًا	خارجيًا«.

بإذن	 إالَّ	 بالوديعة	 يتصرف	 أن	 للوديع	 يجوز	 ال	 أنه	 ذكرها	 م	 الُمتقدِّ المواد	 من	 ُيستخلص	
	الذي	ال	يجوز	إفشاؤه	إال	بموافقة	 	الطبِّيِّ رِّ وموافقة	الموِدع	الصريحة،	وهذا	ما	يتماشى	مع	السِّ

	له	إفشاؤه. 	المريض	الذي	تتطلبه	حالته،	وال	يحقُّ المريض،	فالطبيب	يلتزم	بكتمان	سرِّ

،	ألن	عقد	 	الطبِّيِّ رِّ أنه	بالمقابل،	ال	يمكن	اعتبار	عقد	الوديعة	كأساٍس	لاللتزام	بالسِّ إالّ	
	ال	يمكن	 	الطبِّيَّ رَّ ه،	في	حين	أن	السِّ الوديعة	المدنية	يرد	على	شيٍء	منقوٍل	يلتزم	الموِدع	بردِّ
الوديعة	 ثانيٍة،	فإن	عقد	 رّده	من	الشخص	المؤتَمن	عليه،	هذا	من	جهٍة	أولى.	أما	ومن	جهٍة	
هو	من	العقود	الرضائية،	حيث	ينشأ	هذا	العقد	بقبول	الفريقين	وبتسليم	الشي	)م	695	من	
قانون	الموجبات	والعقود(،	في	حين	أن	الطبيب	قد	يطلع	على	أسراٍر	طبيٍَّة	تتعلق	بالمريض	

دون	أن	يطلعه	هذا	األخير	عليها،	وإنما	فقط	من	خالل	إخضاعه	للفحص	الطبي.	

ية	 رِّ بالسِّ االلتزام	 لموجب	 متينًا	 قانونيًا	 أساسًا	 يشكل	 ال	 الوديعة	 عقد	 أن	 إذن	 يتضح	
الطبِّيَّة،	فماذا	عن	عقد	الوكالة؟
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	بالمؤتَمن	عليه: رِّ ثانيًا:	عقد	الوكالة	هو	الذي	يربط	صاحب	السِّ
ض	 يفوِّ بمقتضاه	 »عقٌد	 بأنها	 والعقود	الوكالة	 الموجبات	 قانون	 المادة	769	من	 فت	 عرَّ
أعماٍل	 جملة	 أو	 فعٍل	 أو	 عمٍل	 بإتمام	 أو	 قضايا،	 بعدة	 أو	 بقضيٍة	 القيام	 الوكيل	 إلى	 	الموكل	
أو	أفعاٍل.	وُيشترط	قبول	الوكيل.	ويجوز	أن	يكون	قبول	الوكالة	ضمنيًا	وأن	ُيستفاد	من	قيام	

الوكيل	بها«.

فطرفا	عقد	الوكالة	هما	الموكل	والوكيل،	وال	يحق	للوكيل	أن	يتجاوز	الحدود	الُمعّينة	
تقديم	 يتولى	 فالطبيب	 والعقود.	 الموجبات	 قانون	 من	 	779 للمادة	 طبقًا	 الوكالة،	 في	 له	

خدماٍت	عالجيٍة	واستشفائيٍة	لمصلحة	المريض	كما	هو	الحال	في	عقد	الوكالة.

من	 	808 للمادة	 سندًا	 ينتهي،	 الوكالة	 فعقد	 النقد،	 من	 يخلو	 ال	 القول	 هذا	 أن	 إال	
بحلول	 أو	 اإللغاء،	 شرط	 بتحّقق	 أو	 ألجله،	 أعطيت	 الذي	 العمل	 نفسه،	بانتهاء	 القانون	
أو	بوفاة	 الوكالة،	 عن	 الوكيل	 أو	بعدول	 للوكيل،	 الموكل	 بعزل	 للوكالة،	أو	 الُمعيَّن	 األجل	
يبقى	 إذ	 	، خاصٍّ بطابٍع	 يتميز	 	 الطبِّيِّ 	 رِّ بالسِّ االلتزام	 أن	 حين	 في	 الخ...،	 الوكيل	 أو	 الموكل	
فقد	 هذا،	 وعلى	 والطبيب.	 المريض	 بين	 الطّبّية	 العالقة	 انتهت	 ولو	 حتى	 ومستمرًا	 قائمًا	
ت	المادة	14	من	القانون	الرقم	574	تاريخ	2004/2/11،	المتعلق	بشؤون	المرضى	 نصَّ
المريض،	 بموت	 	 طبِّيٍّ ٍع	 توقُّ أو	 إلى	تشخيٍص	 التوصل	 »في	حال	 بأنه	 المستنيرة،	 والموافقة	
ية	الِمهنية	مع	حصول	عائلة	المريض	على	المعلومات	الضرورية«.	بمعنى	 رِّ ال	تتعارض	السِّ
عائلته	 أجل	حصول	 من	 إال	 المريض،	 وفاة	 توقع	 حالة	 في	 ُيلغى	 ال	 	 المهنيَّ 	 رَّ السِّ أن	 آخر،	

على	المعلومات	الضرورية	.

بالنتيجة	يتبين	أن	نظرية	العقد،	سواء	أكان	عقد	وديعٍة	أم	وكالٍة،	تبقى	عاجزًة	عن	تشكيل	
،	ألن	العقد	الذي	ينشأ	بين	المريض	والطبيب	هو	 	الطبِّيِّ رِّ 	سليٍم	لاللتزام	بالسِّ أساٍس	قانونيٍّ
اة	 ٍة	)واألفضل	وصفه	بأنه	عقٌد	غير	مسمى(،	لتميُِّزِه	عن	العقود	الُمسمَّ عقٌد	ذو	طبيعٍة	خاصَّ
التي	أشارت	إليها	المادة	175	من	قانون	الموجبات	والعقود،	ويختلف	عنها	من	نواٍح	عدٍة،	
يلتزم	 الذي	 	 رِّ السِّ بشأن	 والمريض	 الطبيب	 بين	 مباشرٍة	 توافر	عالقٍة	 يتطلب	 أنه	ال	 وال	سيما	
به	الطبيب،	ذلك	أنه	يمكن	لهذا	األخير	أن	يكتشفه	أو	يستنتجه	في	سياق	ممارسة	مهنته،	أو	
	، رِّ بنتيجة	الفحوص	التي	أجراها	دون	علم	المريض،	فال	يكون	المريض	عالمًا	بموضوع	السِّ
تقتضي	 هؤالء	 مصلحة	 كانت	 إذا	 مرضاهم	 عن	 معلوماٍت	 ُيخفون	 األطباء	 بعض	 أن	 ذلك	
	 رِّ السِّ إفشاء	 على	 المريض	 فيوافق	 مرضهم،	 بخطورة	 المتعلقة	 كالمعلومات	 عنهم،	 كتمانها	
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	 ،	وبالتالي	يكون	الرضى	الذي	هو	الصلب	والركن	لكل	عقٍد	متعيِّبًا،	ألن	رضاه	انصبَّ الطبِّيِّ
بين	 عقٍد	 	 أيُّ فيها	 ُيبرم	 التي	ال	 الحالة	 في	 كما	 أو	 غير	صحيحٍة،	 أو	 معلومٍة	 غير	 واقعٍة	 على	
الطبيب	والمريض	)حالة	الطوارئ،	أو	دخول	المريض	إلى	المستشفى	فاقدًا	للوعي،	أو	في	

حالة	اإلغماء(.	

ال	 الذي	 األمر	 أطرافه،	 باتفاق	 لإللغاء	 أو	 للتعديل	 قابٌل	 العقد	 أن	 المعلوم	 من	 أنه	 كما	
الطبي،	فال	يمكن	تعديل	مضمون	 العقد	هو	أساس	االلتزام	 اعتبرنا	أن	 إذا	ما	 يمكن	تصوره	
ية	المهنية	ال	يكفي	 رِّ هذا	االلتزام	أو	الرجوع	عنه،	فضاًل	عن	أن	إعفاء	المريض	طبيَبه	من	السِّ
،	فالنيابة	 رَّ إلسقاط	هذا	الموجب،	وكذلك	رجوعه	عن	شكواه	ضد	الطبيب	الذي	أفشى	السِّ
من	 إذٍن	 على	 الحصول	 )دون	 العامة	 الدعوى	 تحريك	 في	 ها	 بحقِّ محتفظًة	 تبقى	 العامة	
ناشئًا	عن	 الطبيب	 إلى	 المنسوب	 الجرم	 كان	 إذا	 الطبيب	جزائيًا()1)،	 األطباء	لمالحقة	 نقابة	
ممارسة	المهنة،	على	أساس	المسؤولية	التقصيرية،	وليس	على	أساس	المسؤولية	العقدية.	

. 	الطبِّيِّ رِّ 	لاللتزام	بالسِّ من	هنا	كان	التطرق	الى	نظرية	النظام	العام	كأساٍس	قانونيٍّ

: 	الطبِّيِّ رِّ 	لاللتزام	بالسِّ الفقرة	الثانية:	النظام	العام	كأساٍس	قانونيٍّ
ال	 بحيث	 مطلٌق،	 التزاٌم	 فهو	 وبالتالي	 العام،	 بالنظام	 يتعلق	 	 الطبِّيِّ 	 رِّ بالسِّ االلتزام	 إن	
مطلقًة	 ليست	 اإلرادة	 حرية	 فإن	 هنا،	 من	 الطبِّي.	 العقد	 طرفي	 من	 	 أيٍّ إرادة	 على	 يتوقف	
القانونية	 والقواعد	 العامة	 واآلداب	 العام	 النظام	 مراعاة	 بوجوب	 متمثلٍة	 لقيوٍد	 تخضع	 بل	
في	 المجتمع	 كيان	 عليها	 يقوم	 التي	 المصالح	 مجموع	 هو	 العام	 و»النظام	 اإللزامية)2)،	
مصلحٍة	 تحقيق	 العام	 بالنظام	 المقصود	 فيكون	 واالقتصادية،	 واالجتماعية	 السياسية	 أسسه	
كل	 على	 تتقدم	 للمجتمع،	 األساس	 بالنظام	 المرتبطة	 المصلحة	 وهذه	 المصالح،	 هذه	 من	
التضحية	بمصلحة	األفراد.	وبالتالي،	 أدَّى	ذلك	إلى	 مصلحٍة	فرديٍة،	وتفرض	احترامها	وإن	
تترجح	 التي	 العام	 النظام	 قاعدة	 مع	 يتعارض	 أن	 المتعاقدين،	 شريعة	 وهو	 للعقد،	 يكون	 ال	

على	شرعيته«)3).	

	بالمحافظة	عليه	الرتباطه	بالمصلحة	 	الطبِّيِّ رِّ وعلى	هذا	األساس	يلتزم	األمين	على	السِّ
التي	 للثقة	 وإهدارًا	 كله،	 المجتمع	 على	 اعتداًء	 ُيمثِّل	 له	 إفشاٍء	 أي	 ألن	 للمجتمع،	 العامة	

		م	44	من	قانون	نقابة	األطباء؛	بهذا	المعنى	راجع:	تمييز	جزائي،	رقم	376،	2012/12/18. (1(
		المواد	166،	192،	196،	198،	201،	من	قانون	الموجبات	والعقود	اللبناني. (2(

		عاطف	النقيب،	نظرية	العقد،	بيروت:	منشورات	صادر،	1998،	ص283. (3(
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على	 للمؤتمن	 المريض	 اطمئنان	 لوال	 إذ	 الطبِّي.	 ِه	 سرِّ على	 المؤتَمن	 في	 المريض	 وضعها	
وبالتالي	 ه،	 سرِّ إفشاء	 من	 خيفًة	 الثاني	 من	 العالج	 طلب	 عن	 األول	 المتنع	 به،	 وثقته	 ه	 سرِّ
ه	في	الخصوصية،	األمر	الذي	سيؤثر	سلبًا	على	 ،	بحقِّ المساس	بشرفه	وكرامته،	وبشكٍل	عامٍّ

،	وعلى	مصلحة	المجتمع	بشكٍل	عام. مصلحته	الفردية	بشكٍل	خاصٍّ

	يتعلق	بالنظام	العام،	أنه	 	الطبِّيِّ رِّ 	لاللتزام	بالسِّ ويترتب	على	اعتبار	أن	األساَس	القانونيَّ
المعنى،	بحيث	ال	 بهذا	 له	صفٌة	مطلقٌة	 	تكون	 الطبيُّ 	 رُّ فالسِّ ال	يجوز	االتفاق	على	مخالفته،	
العدلية	لإلدالء	بشهادته،	 الضابطة	 قبل	 اسُتدعَي	من	 إفشاؤه	حتى	ولو	 للمؤتَمن	عليه	 يجوز	
أو	من	قبل	القضاء	الجزائي،	أو	أمام	مجلس	النقابة	التأديبي،	أو	عند	تكليفه	بأعمال	الخبرة.

وذلك	 الطبِّية،	 ية	 رِّ للسِّ سليٍم	 	 قانونيٍّ ألساٍس	 تشكيلها	 عن	 قاصرًة	 تبقى	 النظرية	 هذه	
لألسباب	اآلتية:

	 بتحديد	أ- يتعلق	 وإنما	 قانونيٍة،	 مؤسسٍة	 ة	 أليِّ قانونيًا	 أساسًا	 ُيعتبر	 ال	 العام	 النظام	 إن	
فكرة	 هو	 بنظرنا	 القانوني	 فاألساس	 العام،	 بالنظام	 ارتباطها	 ومدى	 المؤسسة،	 هذه	 طبيعة	
ين،	 الدِّ كرجل	 العقوبات،	 قانون	 من	 	579 المادة	 دتها	 حدَّ التي	 الضروري،	 المؤتَمن	
ضروريًا	 مؤتَمنًا	 عمله	 أو	 وظيفته	 بحكم	 كان	 ومن	 والمصرفي،	 انتمى،	 طائفٍة	 أي	 	إلى	

على	األسرار.

	 الظروف	ب- بحسب	 يختلف	 فهو	 العام،	 النظام	 مفهوم	 االعتبار	 بعين	 تأخذ	 لم	 إنها	
أن	 إلى	 باإلضافة	 والمكان.	 الزمان	 بتغيُّر	 ويتغير	 واالقتصادية،	 والسياسية،	 االجتماعية،	
الطبِّي	يؤدي	إلى	تضييق	موجب	االلتزام	بكتمان	 ر	 بالسِّ العام	كأساٍس	لاللتزام	 النظام	 َجْعَل	
يمكنه	 إذ	 الطبيب،	 لمصلحة	 يكون	 األمر	 وهذا	 بالمريض،	 المتعلقة	 ية	 رِّ السِّ المعلومات	
أنها	 بالنسبة	للمريض،	إالّ	 يًة	 التهرب	واإلفالت	من	المسؤولية،	ألن	المعلومة	قد	تكون	سرِّ
رت	 ال	تتعلق	بالنظام	العام.	انطالقًا	مما	تقدم،	فإن	هذه	النظرية	تخرج	عن	الهدف	الذي	تقرَّ

	أي	حماية	المصلحة	العامة. رِّ من	أجله	حماية	السِّ

	 هو	ج- الطبِّية	 ية	 رِّ بالسِّ االلتزام	 أن	 باعتبار	 	، الّطبِّ لِمهنة	 الُخُلِقي	 الجانب	 مراعاة	
مطلقٍة	 بصورٍة	 تمسكنا	 فإذا	 العام.	 بالنظام	 يتعلق	 قانونيًا	 ًا	 نصَّ يكون	 أن	 قبل	 	، ُخُلقيٌّ واجٌب	
َأْوَلى	 	بالنظام	العام،	فقد	يؤدي	ذلك	إلى	إهدار	مصلحٍة	قد	تكون	 	الطبِّيِّ رِّ بفكرة	ارتباط	السِّ
	وكتمانه.	نأخذ	على	سبيل	المثال،	أن	هناك	شخصًا	مصابًا	 	الطبِّيِّ رِّ بالحماية	من	االلتزام	بالسِّ
الطبِّية	 ية	 رِّ السِّ بمبدأ	 وعماًل	 بمرضه.	 يعلم	 والطبيب	 فتاٍة،	 من	 للزواج	 م	 َتقدَّ ُمْعٍد،	 بمرٍض	
المرض	 إلى	خطر	 الفتاة	 بتعريض	 فيتسبب	 إفشائه،	 	وعدم	 الطبِّيِّ 	 رِّ السِّ بكتمان	 األخير	 يلتزم	
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مصلحة	 وليست	 الفتاة	 مصلحة	 هي	 هنا،	 بالعناية	 األَْوَلى	 المصلحة	 أن	 حين	 في	 والموت،	
والكتمان	 	 الطبِّيِّ 	 رِّ بالسِّ الطبيب	 التزام	 إن	 كذلك	 بمرضه.	 المتعلق	 ر	 السِّ بكتمان	 المريض	
أو	 الشهادة	 كانت	 إذا	 العدالة،	 وتحقيق	 الحقيقة	 الى	 الوصول	 دون	 يحول	 مطلقٍة،	 بصورٍة	

الخبرة	هي	الدليل	الوحيد	في	اإلثبات.	

ع	اللبناني: الفقرة	الثالثة:	موقف	الُمشرِّ
ع	 الُمشرِّ أن	 الطبِّية،	 الِمهنية	 رية	 السِّ ت	على	 التي	نصَّ القانونية	 المواد	 ُيالحظ	من	دراسة	
الِمهنية،	 رية	 السِّ على	 بالمحافظة	 الطبيب	 موجب	 لتكريس	 العقد	 بنظرية	 يكتِف	 لم	 اللبناني	
في	 ووضعه	 األسرار،	 على	 	 مؤتَمٍن	ضروريٍّ كل	 على	 فرضه	 إلى	 الموجب	 بهذا	 ارتقى	 بل	
مصاف	الموجبات	المتصلة	بالنظام	العام.	إذ	يبقى	الطبيب	ملَزمًا	بمراعاة	مصلحة	المريض	
ت	عليه	المادة	7	من	قانون	اآلداب	الطبية	الرقم	288	 ومقتضيات	النظام	العام،	وهذا	ما	نصَّ
النظام	 من	 هي	 الطبيب	 على	 المفروضة	 الِمهنية	 ية	 رِّ السِّ »أن	 من	 	،1994/2/22 تاريخ	
العام،	وعليه	التقّيد	بها	في	كل	الظروف	التي	ُيدعى	فيها	لمعالجة	مريٍض	أو	لالستشارة،	مع	

مراعاة	االستثناءات	التي	تفرضها	السالمة	العامة	والقوانين	والعقود«.

رية	الِمهنية	إلسقاط	هذا	الموجب،	إذ	يبقى	الطبيب	 وال	يكفي	إعفاُء	المريِض	طبيَبُه	من	السِّ
	(1(	264 المادة	 مع	 يتفق	 وهوما	 العام،	 النظام	 ومقتضيات	 المريض	 مصلحة	 بمراعاة	 	ملزمًا	
	 رُّ السِّ يشملهم	 الذين	 األشخاص	 التي	فرضت	على	 المدنية،	 المحاكمات	 قانون	أصول	 من	
ها	 أسرَّ من	 ذلك	 منهم	 َطَلَب	 متى	 المعلومات	 أو	 الواقعة	 على	 الشهادة	 يؤّدوا	 أن	 	 الِمهنيُّ

	بأحكام	القوانين	الخاصة	بهم. إليهم،	شرط	أالّ	يخلَّ

الرقم	 القانون	 من	 	39 الــمــادة	 من	 ــى	 األول الفقرة	 عليه	 ت	 نصَّ ما	 الــى	 باإلضافة	
إدارٍة	ما،	االحتفاظ	 الطبية	في	 بالمراقبة	 المولج	 الطبيب	 أيضًا	 ألزمت	 1994/288،	والتي	
اإلدارية	 الناحية	 من	 فائدٌة	 أو	 عالقٌة	 لها	 التي	 المعلومات	 بإعطاء	 واالكتفاء	 المهنة،	 	 بسرِّ
نة	 الُمدوَّ الطبِّية	 المعلومات	 إعطاء	 عليه	 حظرت	 كما	 لذلك.	 الطبِّية	 األسباب	 تبيان	 دون	
وافق	 أو	 العامة،	 القوانين	 ت	 نصَّ إذا	 إالّ	 إدارٍة،	 ألية	 أو	 ثالٍث،	 لشخٍص	 الطبِّية	 الملفات	 في	

		المادة	264	من	قانون	أصول	المحاكمات	المدنية	اللبناني	تنص	بأنه	»ال	يجوز	لمن	علم	من	المحامين	أو	الوكالء	أو	 (1(
األطباء	أو	غيرهم،	عن	طريق	مهنته	أو	صنعته،	بواقعٍة	أو	بمعلوماٍت	أن	يفشيها،	ولو	بعد	انتهاء	خدمته	أو	زوال	صفته،	
ما	لم	يكن	ذكرها	له	مفصحا	عن	قصد	ارتكاب	جناية	أو	جنحة.	ومع	ذلك	يجب	على	األشخاص	المذكورين	أن	يؤدوا	
الشهادة	عن	تلك	الواقعة	أو	المعلومات	متى	طلب	منهم	ذلك	من	أسّرها	إليهم،	على	أال	يخل	ذلك	بأحكام	القوانين	

الخاصة	بهم«.



104

ّير  َن وِ ِّال وِِّّرّن  وِشَ ِّن  َ ّ ر  وِِي وِ    

	شخصيًا	على	ذلك.	كما	أنه	على	الشخص	الثالث	الذي	استلم	ملفًا	طبِّيًا	أو	 المريض	المعنيُّ
	)م	29	من	القانون	نفسه	-	البند	3). 	الِمهنيِّ رِّ صورًة	عنه،	أن	يلتزم	أيضًا	بالسِّ

أيضًا	 وإنما	 وحسب،	 المريض	 لمصلحة	 توضع	 لم	 المهنية	 ية	 رِّ السِّ أن	 إذن	 يتبين	
العام.	فإعفاء	المريض	وحده	 النظام	 الطّبية،	والمسألة	لهذه	الجهة	هي	من	 لمصلحة	المهنة	
في	 فقط	 يكون	 فاإلعفاء	 الِمهني.	 	 رِّ بالسِّ االلتزام	 موجب	 من	 الطبيب	 إلعفاء	 كاٍف	 غير	
لم	 اللبناني	 ع	 الُمشرِّ فإن	 وبالتالي	 الحصر،	 وجه	 على	 	7 المادة	 عليها	 ت	 نصَّ التي	 الحاالت	
بشكٍل	 وإنما	 ومطلقٍة،	 عامٍة	 بصفٍة	 	 الطّبيِّ 	 رِّ بالسِّ لاللتزام	 كأساٍس	 العام	 النظام	 بفكرة	 يأخذ	
،	وذلك	حين	تكون	المصلحة	 الِمهنيِّ ر	 ،	بحيث	سمح	في	حاالٍت	حصريٍة	َكْشَف	السِّ نسبيٍّ
	 ر	الِمهنيِّ ّر	الطّبي،	فيكون	هناك	مصلحٌة	في	إفشاء	السِّ المراد	حمايتها	أهم	من	االلتزام	بالسِّ
ر	المهنّي	حمايًة	 حها	الُمشَتِرع	على	المصلحة	في	المحافظة	على	السِّ لحماية	المجتمع،	يرجِّ

للمريض	والمهنة)1).	

سيتم	 ما	 وهذا	 	، الطبيِّ 	 الّسرِّ على	 المؤتَمنين	 األشخاص	 عن	 التساؤل	 كان	 هنا	 من	
اإلجابة	عنه	في	المبحث	الثالث.

ر الطّبي: المبحث الثالث: األشخاص المؤتمنون على السِّ
األولى	 فقرتها	 في	 	،1994/288 الرقم	 الطبية	 اآلداب	 قانون	 من	 	7 المادة	 	 	تنصُّ
المادة	18	من	 العام«.	وتضيف	 النظام	 الطبيب	هي	من	 المفروضة	على	 المهنية	 ية	 رِّ السِّ »إن	
على	 المحافظة	 بموجب	 مساعديه	 تقيُّد	 على	 يحرص	 أن	 الطبيب	 على	 »أنه	 نفسه	 القانون	
المستنيرة،	 والموافقة	 المرضى	 حقوق	 قانون	 من	 	12 المادة	 تنص	 كما	 المهنية«؛	 ية	 رِّ السِّ
	 الحقُّ صحيٌة،	 مؤسسٌة  أو	 طبيٌب	 به	 العناية	 يتولى	 مريٍض	 »لكل	 بأنه	 	،2004/574 الرقم	
ية	المعلومات	المتعلقة	به.	في	حال	كان	المريض	تحت	 في	أن	ُتحترم	حياته	الشخصية	وسرِّ
المعلومات	 على	 مؤتَمنًا	 الفريق	 هذا	 ُيعتبر	 صحيٍة،	 مؤسسٍة	 في	 الطبية	 العناية  فريق  رعاية	
ألحكام	 وفقًا	 المعالج،	 الطبيب	 حال	 هي	 كما	 المهنية،	 ية	 رِّ بالسِّ ملزمًا	 فيكون	 به،	 المتعلقة	
مهنة	 مزاولة	 قانون	 من	 	51 المادة	 ت	 نصَّ كما	 الطّبية«.	 اآلداب	 وقانون	 العقوبات	 قانون	
بالمحافظة	 الصيادلة	 ُيلَزُم	 	« بأنه	 في	1994/8/1،	 الصادر	 الرقم	376-	 اللبناني	 الصيدلة	

بيروت:	 الطبية،	 المسؤولية	 األول،	 الجزء	 للمهنيين،	 القانونية	 المسؤولية	 في	 المتخصصة	 المجموعة	 		سامي	منصور،	 (1(
المؤتمرات	العلمية	لجامعة	بيروت	العربية،	منشورات	الحلبي	الحقوقية،	2000،	ص269	وما	يليها.
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المسّلمة	لهم،	وال	إعطاؤها	 الوصفات	 المهنة)1)،	فال	يجوز	لهم	إطالع	أحٍد	على	 	 على	سرِّ
إال	للطبيب	الذي	وصفها	أو	للمريض	أو	لرسوله«.

مرضاهم،	 أسرار	 بكتمان	 الملتزمين	 األشخاص	 أن	 المواد،	 هذه	 قراءة	 من	 إذن	 يتضح	
أو	 عائالتهم	 على	 تنعكس	 وقد	 الخاصة،	 حياتهم	 تفاصيل	 	 بــأدقِّ تتعلق	 قد	 أســراٌر	 وهي	
بالمريض،	 الطّبية	 العناية	 يتولى	 الذي	 والفريق	 األطباء،	ومساعدوهم،	 حتى	سمعتهم،	هم:	
التي	 الصحية	 والمشافي	 والمستشفيات،	 الطّبية،	 والمختبرات	 الصيادلة،	 الى	 باإلضافة	
العاملين	 ايضًا	على	 ينطبق	 المستشسفى	)وهذا	األمر	 الواسع	لمصطلح	 المفهوم	 تدخل	في	
فوائد	 لها	 م	 ُيقدَّ التي	 التأمين	 وشركات	 والضمان،	 والتعاونيات،	 التعاضد،	 صناديق	 في	
فإننا	 غيرهم،	 من	 أكثر	 الطبّية	 ية	 رِّ السِّ بمبدأ	 معنّيين	 والصيادلة	 األطباء	 كان	 ولّما	 المرضى(.	

سنخّصهم	بالبحث	والدراسة	من	خالل	الفقرتين	اآلتيتين:

الفقرة	األولى:	األطباء	ومساعدوهم
فيها:	 فجاء	 القانون	 هذا	 تطبيق	 نطاق	 الطّبية	 اآلداب	 قانون	 من	 األولى	 المادة	 حّددت	
»يخضع	ألحكام	هذا	القانون	جميع	األطباء	المسجلين	في	نقابتي	األطباء،	دونما	تمييٍز	في	

االختصاص	أو	الدرجة	العلمية«)2).

	طبيٍب	مهما	كان	مجال	عمله	)سواء	أكان	يعمل	 بلفظ	األطباء	كلُّ ُيقصد	 فإنه	 وبالتالي	
في	القطاع	العام	أو	الخاص،	وسواء	أكان	يعمل	بمفرده	أو	ضمن	فريق	عمل(،	واختصاصه	

		كما	نصت	المادة	83	من	قانون	مزاولة	مهنة	الصيدلة	الرقم	1994/376	بأنه	»يحلف	كل	من	المفتشين	التابعين	لدائرة	 (1(
بأن	 بالله	 المدنية(:	أقسم	 الدرجة	األولى	)الغرفة	 أمام	محكمة	 اليمين	اآلتية	 التفتيش	الصيدلي	في	مصلحة	الصيدلية	
أقوم	بوظيفتي	بأمانة	وإخالص	وشرف	وأن	أعمل	على	تطبيق	القوانين	واألنظمة	بكل	دقة	وأن	أحافظ	على	سر	المهنة	

وكرامتها«.
		نظم	الفصل	الثاني	من	قانون	تنظيم	ممارسة	مهنة	الطب	في	لبنان	الصادر	في	1979/12/17،	الشروط	والمؤهالت	 (2(
المفروضة	لممارسة	الطب	في	لبنان	ومنح	اإلجازة	بذلك	للطبيب	اللبناني	)المادة	3(،	أو	الطبيب	المتجنس	بالجنسية	
اللبنانية	)المادة	4(،	أو	بالنسبة	للطبيب	غير	اللبناني	من	أبناء	الدول	العربية	)المادة	5،	فقرة	3(،	والطبيب	غير	اللبناني	
المجاز	له	ممارسة	الطب	من	قبل	وزارة	الصحة	العامة	قبل	28	تشرين	الثاني	1946	)المادة	6(،	والطبيب	غير	اللبناني	
دروس	 يتابعون	 الذين	 أو	 لبنان،	 في	 الطب	 كليات	 في	 تعليمية	 هيئة	 في	 العضو	 أو	 	،)7 )المادة	 الجنسيات	 سائر	 من	
التخصص	)المادة	8	و9(.	وقد	نصت	المادة	الثالثة	من	قانون	تنظيم	ممارسة	مهنة	الطب	على	أنه	»ال	يحق	ألي	طبيب	
أن	يمارس	مهنة	الطبابة	على	األراضي	اللبنانية	إال	إذا	سجل	اسمه	في	جدول	إحدى	النقابتين،	وذلك	تحت	المالحقة	
القضائية«.	وقد	أكدت	على	هذا	التسجيل	أحكام	المواد	8	من	القانون	نفسه،	عندما	فرضت	على	هيئة	تعليم	الطب	في	
لبنان	ان	تسجل	الطبيب	غير	اللبناني	الذي	يتعاقد	معها	لممارسة	التعليم	وحسب،	وأن	تتقدم	الكلية	بتسجيله	في	وزارة	
الصحة	ونقابة	األطباء.	وقد	عاقبت	المادة	37	من	هذا	القانون،	كل	طبيب	يمارس	مهنة	الطب	بدون	إجازة،	أو	دون	أن	
يكون	مسجاًل	في	إحدى	نقابتي	األطباء	في	لبنان.	فتلميذ	الطبيب	مثاًل،	ال	يتمتع	بحرية	ممارسة	العمل	الطبي،	ألنه	ليس	
طبيبًا	مسجاًل	في	إحدى	نقابتي	األطباء	في	لبنان.	أنظر:	سامي	منصور،	المجموعة	المتخصصة	في	المسؤولية	القانونية	

للمهنيين،	م.س،	ص259	وما	يليها.
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طبيا	 عماًل	 ويمارس	 الــخ...(،	 أسناٍن	 طبيب	 أو	 تخديٍر،	 طبيب	 أو	 احًا،	 جرَّ أكان	 )سواء	
	أو	متمرٍن(،	ويخضع	بالتالي	ألحكام	قانون	اآلداب	الطّبية)1).	فيحظر	على	 )كطبيٍب	أساسيٍّ
االمتناع	 بمهنته،	ويلتزم	بموجب	 قيامه	 يعلمها	خالل	 التي	 يفشَي	األسرار	 أن	 	من	هؤالء	 أيٍّ
عن	إفشاء	ما	اطلع	عليه	في	هذا	المجال.	بالمقابل	قد	ُتكلِّف	المحكمة	الطبيب	المختص	أو	
تقريره	 وتقديم	 الوفاة،	 لمعرفة	سبب	 مثاًل،	 جثٍة	 كتشريح	 بأعمال	خبرٍة)2)،	 الشرعي	 الطبيب	
الطّبية	 الخبرة	 أعمال	 نتيجة	حادٍث)3)،	وغيرها	من	 أو	لفحص	مصاٍب	 عيَّنه،	 الذي	 للمرجع	
بالتالي	 ويمتنع	 طّبيٍة،	 أسراٍر	 على	 خاللها	 من	 يطَّلع	 قد	 والتي	 الطبيب،	 بها	 ُيكلَّف	 قد	 التي	

عليه	إفشاؤها	بحكم	عمله.

فحص	 مهمة	 ُأولى،	 جهٍة	 من	 يتولون	 الذين	 العسكريين	 األطباء	 فئة	 ذلك	 إلى	 يضاف	
األشخاص	المرشحين	لوظائف	عسكريٍة،	لمعرفة	ما	إذا	كان	هؤالء	مؤهلين	جسديًا	وعقليًا	
ر	المهني	بصفتهم	هذه.	ومن	جهٍة	ثانيٍة،	 ألداء	الوظيفة	العسكرية،	وهم	ملزمون	بكتمان	السِّ
الخدمة	 في	 العسكريين	 بعالج	 يلتزمون	 حيث	 معالجين،	 أطباء	 بصفتهم	 يعملون	 فإنهم	
مرضاهم،	 أسرار	 بكتمان	 ملزمون	 أيضا	 وهم	 	. الخ...	 العاتق	 على	 التي	 وعائالتهم	 الفعلية	
الرئيسيين	 األطباء	 أحد	 قول	 يحضُرنا	 )وهنا	 آخر	 	 مدنيٍّ طبيٍب	 أي	 مع	 الحال	 هو	 كما	
يعتبرهم	 مرضى	 عن	 بمعلوماٍت	 يطالبه	 كان	 الذي	 الضباط	 أحد	 على	 ًا	 ردَّ المشافي،	 بأحد	
إلى	إسعاٍف	 إنما	أرى	مجرد	جرحى	بحاجٍة	 ثوريين،	 أمامي	 بقوله	»ال	أرى	 ثوريين،	 	األخير	

ومعالجة)4)«(.

	المهنة	وفقًا	 كذلك	فإن	طبيب	األسنان	ومعاونيه	ومساعديه	ملزمون	جميعًا	باحترام	سرِّ
	.2002/ 	12/ 	12 في	 الصادر	 	487 الرقم	 القانون	 من	 أ،	 بند	 	،5 المادة	 عليه	 ت	 نصَّ لما	

		المادة	1	من	قانون	اآلداب	الطبية	الرقم	1994/288. (1(
		المادة	34	من	قانون	أصول	المحاكمات	الجزائية	تنص	على	انه	»إذا	استلزمت	طبيعة	الجريمة	أو	آثارها	االستعانة	بخبير	 (2(
أو	أكثر	لجالء	بعض	المسائل	التقنية	أو	الفنية،	فيعين	النائب	العام	الخبير	المختص،	ويحدد	مهمته	بدقة.	إذا	كانت	حالة	
المجني	عليه	تستلزم	المعاينة	الطبية	أو	التشريح	فيستدعي	النائب	العام	الطبيب	الشرعي	أو	الطبيب	المختص،	ويكلفه	
بالمهمة	المطلوب	تنفيذها	بدقة	ووضوح.	ال	يباشر	الخبير	أو	الطبيب	مهمته	إال	بعد	أن	يحلف	اليمين	بأن	يقوم	بها	وفق	
ما	يفرضه	الضمير	والشرف.	ال	يحق	له	أن	يتجاوز	المهمة	المحددة	له.	بعد	أن	ينجزها	يضع	تقريرًا	يذكر	فيه	المرجع	

الذي	عّينه	والمهمة	المحددة	له،	واإلجراءات	التي	قام	بها،	والنتيجة	التي	خلص	اليها«.	
		تمييز	مدني،	رقم	5،	تاريخ	2004/1/22؛	تمييز	جزائي،	رقم	442،	تاريخ	1959/12/10.	منشور	على	الموقع	 (3(

اآلتي:
http://www.legallaw.ul.edu.lb/luonline/Jurisprudence/ViewerAfter2000.aspx?DocumentId=559.xml.

عن	 رئاسي	صادر	 أمر	 على	 تعليق	 الساعة	12:10،	 العدد	926،	2004/5/18،	 المتمدن-	 الحوار	 		خالد	خالص،	 (4(
رئيس	المحكمة	االبتدائية	في	الدار	البيضاء،	أنفا،	ملف	المقاالت	المختلفة،	عدد	1/96،	2002.
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أثناء	 في	 يطلع	عليه	 ما	 	كل	 رُّ السِّ المهنة.	ويشمل	هذا	 	 إفشاء	سرِّ بعدم	 ملزٌم	 فطبيب	األسنان	
ممارسته	مهنََته،	أو	في	معرضها،	كمثل	المعلومات	التي	يفضي	بها	إليه	المريض،	أو	نتيجة	
	المريضة،	ويقول	إنها	قامت	بتركيب	مجموعٍة	 معاينته	له،	ومثال	ذلك	أن	يفشي	الطبيب	سرَّ
بسبب	 الرجال	 عنها	 ينصرف	 كأن	 المريضة،	 حياة	 على	 ذلك	 فيؤثر	 الصناعية،	 األسنان	 من	
	 الّسرِّ نتيجة	 أضراٍر	 من	 أصابها	 عما	 مسؤواًل	 الطبيب	 يكون	 الحالة	 هذه	 ففي	 العيب،	 هذا	

الذي	أفشاه.

باإلضافة	إلى	هؤالء،	فإنه	يتوجب	على	مساعدي	الطبيب	)كالقابالت،	والممرضات،	
في	 يعملون	 باعتبارهم	 	 الطّبيِّ 	 رِّ بالسِّ االلــتــزام	 والسكرتيرات(	 المتمرنين،	 واألطــبــاء	
وأسرارهم،	 بالمرضى	 مباشرٌة	 عالقٌة	 لهم	 تكون	 عملهم	 وبحكم	 والعيادات،	 المستشفيات	
تصل	 التي	 المعلومات	 على	 والحفاظ	 المرضى	 أسرار	 كتمان	 عليهم	 يتوجب	 وبالتالي	
يعملون	 الذي	 الطبيب	 كما	يجب	على	 في	معرضها.	 أو	 ممارستهم	عملهم،	 أثناء	 في	 إليهم	
قانون	 المادة	18	من	 نّصت	 ،	وعلى	هذا	 الطّبيِّ 	 رِّ بالسِّ التزامهم	 أن	يسهر	على	 إشرافه	 تحت	
تقيُّد	مساعديه	بموجب	 أن	يحرص	على	 الطبيب	 الرقم	1994/288	»على	 الطّبية	 اآلداب	
أطباء	 بواجبات	 المتعلق	 القانون	 من	 	5 المادة	 ت	 نصَّ كما	 المهنية«،	 رية	 السِّ على	 المحافظة	
جميعًا	 ومساعديه	 ومعاونيه	 األسنان	 »طبيب	 التزام	 على	 	،2002/487 الرقم	 األسنان	

	المهنة«.	 باحترام	سرِّ

الذي	 هو	 عليه	 المشرف	 الطبيب	 فإن	 	، الطّبيِّ 	 رِّ السِّ بإفشاء	 	 الطّبيُّ المساعد	 قام	 ما	 وإذا	
فال	 به	 قضى	 الذي	 بالتعويض	 مساعده	 على	 الطبيب	 لرجوع	 وبالنسبة	 المسؤولية.	 يتحمل	
تحديد	 الجسيم	هو	بحسب	 والخطأ	 لخطأٍ	جسيم.	 األخير	 هذا	 ارتكاب	 في	حالة	 إال	 يكون	
وقد	 غفلة«،	 وأكثرهم	 انتباهًا	 األشخاص	 أقل	 يرتكبه	 ال	 الذي	 »الخطأ	 الفرنسي)1)	 الفقه	
الطبيب	 قبل	 من	 العمدي	 الخطأ	 إثبات	 يتطلب	 الجسيم	 الخطأ	 أن	 المجال	 هذا	 في	 ُقضي	
إثبات	 أو	 المطلوب،	 أو	االهتمام	 الالزمة	 العناية	 او	مساعديه،	والتقصير	واإلهمال	في	بذل	
لتشخيص	 متاحًة	 كانت	 التي	 اإلمكانات	 وضمن	 سائدًة،	 كانت	 التي	 باألساليب	 جهله	

المرض)2).	

Louis-Josserand, Cours de droit civil positif français, T 2, 2e ed, Sirey, 1933, p.335, No 612 et s. 	 (1(
		تمييز	جزائي،	رقم	219،	تاريخ	2003/10/15.	منشور	على	الموقع	اآلتي: (2(

http://www.legallaw.ul.edu.lb/luonline/Jurisprudence/ViewerAfter2000.aspx?DocumentId=7609.xml.
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الفقرة الثانية: الصيادلة
في	 والمقيم	 الصيدلة)1)	 مهنة	 مزاولة	 قانون	 في	 عنه	 ف	 الُمعرَّ الشخص	 هو	 	 الصيدليُّ
فالعالقة	 المتبادل،	 واالحترام	 الثقة	 على	 والمريض	 الصيدلي	 بين	 العالقة	 وُتبنى	 لبنان.	
أصدقائه	 أو	 أقاربه،	 ألحد	 أو	 للمريض،	 م	 ُيقدِّ أن	 الصيدلي	 على	 تفرض	 هذه،	 المتبادلة	
يٍة	 سرِّ معلوماٍت	 عن	 المريض	 يكشف	 أن	 بعد	 الطبيَة،	 وخبَرَتُه	 علَمُه	 ِقَبِلِه،	 من	 المرسلين	
موضوع	 المرض	 الصيدلي	 يستنتج	 عندما	 أو	 به،	 المصاب	 المرض	 بنوع	 تتعلق	 للصيدلي	
بالمقابل،	فإنه	يترتب	على	الصيدلى	الحفاظ	على	 الطبية	من	خالل	اطِّالعه	عليها.	 الوصفة	
غير	 بصورٍة	 أو	 المريض،	 من	 مباشرٍة	 أسراٍر	 من	 إليه	 يصل	 ما	 احترام	 وبالتالي	 الثقة،	 هذه	

مباشرٍة	عبر	االطالع	على	الوصفة	الطبية،	وعدم	إفشائها	إلى	الغير.

المادة	 	 نصَّ أن	 إال	 دائما،	 المرضى	 أسرار	 على	 الصيادلة	 اطالع	 عدم	 من	 الرغم	 وعلى	
51	من	قانون	مزاولة	مهنة	الصيدلة	اللبناني	الرقم	376-	الصادر	في	1994/8/1،	ُيلِزمهم	
	المهنة)2)،	فال	يجوز	لهم	إْطالُع	أحٍد	على	الوصفات	الُمسّلمة	لهم،	وال	 بالمحافظة	على	سرِّ
وسطاء	 الصيادلة	 أن	 باعتبار	 لرسوله،	 أو	 للمريض،	 أو	 الذي	وصفها،	 للطبيب	 إال	 إعطاؤها	
ضروريون	بين	الطّب	والمريض،	فهم	يعلمون	دائما	نوع	المرض	من	الوصفات	الطبية،	مثل	
َل	 تدخَّ العائالت	على	إخفائها،	ولذلك	 تعارفت	 أو	ألمراٍض	 	، لَحْمٍل	غير	شرعيٍّ اكتشافهم	

	الطبِّي. رِّ 	على	االلتزام	بالسِّ ع	ونصَّ الُمشرِّ

	بعدة	طرٍق	منها	،كتابًة:	القيام	بنشر	بحٍث	في	إحدى	المجالت	 	الطّبيِّ رِّ ويتم	كشف	السِّ
قد	 كما	 مرضه.	 ونوع	 المريض،	 اسم	 وذكر	 معيٍَّن،	 بمرٍض	 واالستشهاد	 العلمية،	 أو	 الطبية	
	شفهيا،	وذلك	عندما	يبوح	أمام	العامة	بغرض	الدواء	الوارد	في	 رِّ يقوم	الصيدلي	بإفشاء	السِّ
به	 يبوح	 أن	 فيكتفي	 ر،	 بالسِّ 	 الصيدليُّ لهم	 أفشى	 الذين	 يهم	عدد	 إليه،	وال	 المقّدمة	 الوصفة	

إلى	شخٍص	واحٍد،	حتى	ولو	أوصاه	بضرورة	كتمانه	وعدم	البوح	به.

		المادة	1	من	قانون	مزاولة	مهنة	الصيدلة	الرقم	367	تاريخ	1994/8/1،	»يعتبر	مزاولة	مهنة	الصيدلة	كل	عمل	يؤدي	 (1(
إلى	تجهيٍز،	أو	تركيٍب،	أو	تصنيٍع،	أو	تجزئٍة،	أو	بيٍع	سواء	بالجملة	أو	المفرق،	أو	توزيعٍ	ألي	دواٍء	أو	مادٍة	صيدالنيٍة	معدٍة	
لالستعمال	الداخلي	أو	الخارجي،	أو	بطريق	الحقن	لوقاية	االنسان	أو	الحيوان	من	األمراض	أو	للشفاء	منها	أو	يكون	لها	

هذه	المزايا«.	كذلك	المواد	2	و3	من	القانون	نفسه.
		كما	نصت	المادة	83	من	قانون	مزاولة	مهنة	الصيدلة	الرقم	1994/376	بأنه	»يحلف	كل	من	المفتشين	التابعين	لدائرة	 (2(
التفتيش	الصيدلي	في	مصلحة	الصيدلة	اليمين	اآلتية	أمام	محكمة	الدرجة	األولى	)الغرفة	المدنية(:	أقسم	بالله	بأن	أقوم	
المهنة	 أحافظ	على	سر	 وأن	 دقة،	 بكل	 واألنظمة	 القوانين	 تطبيق	 أعمل	على	 وأن	 بأمانة	وإخالص	وشرف،	 بوظيفتي	

وكرامتها«.



109

ال فِّيِ حملت قشن َّيد

،	والتي	تكشف	 رِّ 	دون	ذكر	كافة	التفاصيل	المتعلقة	بالسِّ رِّ كذلك	يتحقق	جرم	إفشاء	السِّ
لشراء	 مستمرٍة	 بصورٍة	 إلى	صيدليته	 ما	 تردُّد	شخٍص	 إلى	 	 الصيدليُّ يشير	 أن	 يكفي	 بل	 عنه،	
	 رِّ السِّ إفشاء	 عن	 مسؤوالً	 يكون	 فالصيدلي	 وعليه،	 مزمنًا.	 مرضًا	 لديه	 ألن	 معّيٍن	 	 طبيٍّ عقاٍر	
كان	صيدليًا	 عليه،	سواء	 اطَّلع	 من	 يهم	 ر،	وال	 للسِّ كلّيًا	 أو	 اإلفشاء	جزئيًا	 كان	 الطبِّي،	سواء	
اإلخالل	 على	 المترتبة	 المسؤولية	 في	 البحث	 سيتم	 يأتي	 ما	 وفي	 الناس.	 عامة	 من	 أو	 آخر	

ية	الطّبية. رِّ بموجب	السِّ

ر:  المبحث الرابع: المسؤولية المترتِّبة عن إفشاء السِّ
المادة	 في	 وذلك	 عليها،	 عقوبًة	 وَفَرَض	 	 رِّ السِّ إفشاء	 اللبناني	على	جريمة	 ع	 الُمشرِّ 	 نصَّ
أو	 وظيفته	 أو	 وضعه	 بحكم	 كان	 »من	 فيها:	 جاء	 التي	 اللبناني،	 العقوبات	 قانون	 من	 	579
أو	 الخاصة،	 لمنفعته	 استعمله	 أو	 	، سبٍب	شرعيٍّ دون	 وأفشاه	 	، بسرٍّ علٍم	 على	 فنه،	 أو	 مهنته	
لمنفعة	آخر،	عوقب	بالحبس	سنًة	على	األكثر،	وبغرامٍة	ال	تتجاوز	األربعمائة	ألف	ليرة،	إذا	

كان	الفعل	من	شأنه	أن	ُيسبِّب	ضررًا	ولو	معنويًا«.

يتبين	إذًا	أن	جرم	المادة	579	عقوبات	يفرض	توفُّر	العناصر	اآلتية	:

	 ًا.- العنصر	المادي	المتمثل	بفعل	اإلفشاء:	بأن	يكون	األمر	الذي	ُأفشي	سرَّ

	 على	- استحصل	 قد	 يكون	 وأن	 	، سرٍّ على	 مؤتمٌن	 هناك	 يكون	 بأن	 الصفة:	 عنصر	
	خالل	ممارسته	مهنته. رِّ السِّ

	 العنصر	المعنوي:	القصد	الجرمي.-

	 عنصر	الضرر:	سواء	أكان	هذا	الضرر	ماديًا	أم	معنويًا.-

ًا،	 سرَّ 	 ُيعدُّ ال	 الجميع	 من	 معلومًا	 يكون	 الذي	 للمريض	 الصحي	 الوضع	 فإن	 وبالتالي،	
أن	 الناس،	وال	يمكن	 بمتناول	معرفة	عامة	 الطبيب	حول	موضوٍع	أصبح	 فال	مجال	لمالمة	
	المهنة،	 ًا)1).	هذا	من	جهٍة،	وأما	من	جهٍة	ثانيٍة،	فالطبيب	عليه	واجب	االلتزام	بسرِّ ُيعتبر	سرَّ
وبعدم	إفشاء	ما	يطَّلع	عليه	بحكم	مهنته،	أو	في	معرض	ممارستها.	وهنا	ال	بد	من	المالحظة	
	الطّبي،	 رِّ أنه	يترتَّب	عليه	في	بعض	األحيان	أن	ُيبرز	مستنداٍت	قد	تخرق	موجب	االلتزام	بالسِّ
في	إطار	نزاٍع	يتناول	حقوقًا	مرتبطًة	بعقد	الطبابة،	فإن	ذلك	ال	يخرج	عن	إطار	ممارسة	حق	

ر	الذي	نصت	عليه	المادة	579	عقوبات،	راجع:	تمييز	جزائي،	بيروت،	رقم	92،	تاريخ	2007/5/3. 		في	جرم	إفشاء	السِّ (1(
منشور	على	الموقع	اآلتي:

http://www.legallaw.ul.edu.lb/luonline/Jurisprudence/ViewerAfter2000.aspx?DocumentId=12718.xml.
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	عليها	 التي	نصَّ القضاء،	وهذا	ما	يدخل	ضمن	الحاالت	المحصورة	 أمام	 المشروع	 الدفاع	
ية	الطبية. رِّ ع	اللبناني	للتحرر	من	موجب	السِّ الُمشرِّ

وفي	ما	يأتي	سنعرض	لقراٍر	صادٍر	عن	محكمة	االستئناف	الجزائية	في	بيروت،	بتاريخ	
2013/6/5،	وقد	جاء	في	حيثياته:

بإقدام	 	، سرٍّ إفشاء	 على	 أقدم	 أنه	 عليه	 المستأَنف	 إلى	 ينسب	 المستأنِف	 إن	 »حيث	
.Y X	بإرسال	نسخٍة	عن	التقرير	العائد	إلى	ابنه	القاصر	إلى	المدعوة	 سكرتيرته	

X	هي	 وحيث	يتبين	من	أوراق	الدعوى	الحاضرة	إن	سكرتيرة	المستأَنف	عليه	المدعوة	
مولجٌة	بإرسال	التقارير	عن	الطلب.

المستأنِف،	وهو	 ابن	 القاصر	 تابعت	 قد	 كانت	 	Y المدعوة	 إن	 أيضًا	 الثابت	 من	 وحيث	
من	 وهي	 أوضاعه،	 تفاصيل	 بكافة	 دقيٍق	 علٍم	 على	 وهي	 مدرسته،	 في	 الثالث	 الصف	 في	
من	 يعاني	 الذي	 القاصر	 مساعدة	 بهدف	 عليه	 المستأَنف	 على	 المستأنِف	عرضه	 من	 طلبت	

صعوباٍت	تعليميٍة،	وأنها	أصبحت	الحقًا	زوجة	المستأنِف	.

عليه،	 المستأَنف	 لعيادة	 الذهاب	 عند	 المستأنِف	 رافقت	 إنها	 أيضًا	 الثابت	 من	 وحيث	
وكانت	متواجدًة	في	العيادة	عند	إجراء	الفحص	االختباري	للقاصر.

فترة	 في	 حصل	 اإللكتروني	 البريد	 بواسطة	 السكرتيرة	 من	 المرسل	 التقرير	 إن	 وحيث	
الزوجية،	كما	هو	ثابٌت	من	أوراق	الملف.

الدعوى	 ومعطيات	 ظروف	 ضوء	 وفي	 الحالة،	 هذه	 في	 السكرتيرة	 فعل	 إن	 وحيث	
الدعوى	 أوراق	 من	 يظهر	 لم	 إنه	 وحيث	 عملها،	 إطار	 في	 يقع	 به	 تقوم	 ما	 لكون	 الحاضرة،	
	وفق	مفهوم	المادة	 كافًة،	ومن	التعليل	الُمساق	أعاله	أن	المستأَنف	عليه	أقدم	على	إفشاء	سرٍّ

579	عقوبات«.

بالنسبة	 متوفرٍة	 غير	 ية«	 رِّ »السِّ الصفة	 أن	 اعتبرت	 المحكمة	 أن	 القرار	 هذا	 من	 يتبين	
المرأة	 إلى	 اإللكتروني	 بالبريد	 المرسلة	 النفسي،	 القاصر	 بوضع	 المتعلقة	 الطبية	 للمعلومة	
التي	أصبحت	الحقًا	زوجة	المستأنِف	بتاريخ	إرسال	التقرير،	بالنظر	ألن	هذه	األخيرة	كانت	
البريد	 على	معرفٍة	ودرايٍة	بوضعه	الصحي،	وبأنه	يعاني	من	صعوباٍت	تعليميٍة،	قبيل	إرسال	
متواجدًة	 وكانت	 النفسي،	 الطبيب	 إلى	 عدٍة	 زياراٍت	 في	 القاصر	 رافقت	 منه،	ألنها	 المشكو	
اعتبرت	 أنها	 المحكمة	 قرار	 على	 المأخذ	 أن	 إالّ	 له،	 ُأجِري	 الذي	 االختباري	 الفحص	 أثناء	
أنه	من	صلب	عمل	ومهام	السكرتيرة	القيام	بإرسال	التقارير،	فهذا	األمر	وإن	كان	صحيحًا،	
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الطبيب	 مساعدي	 من	 	 ُتَعدُّ ألنها	 عليها،	 بدوره	 ينطبق	 ية	 رِّ السِّ واجب	 فإن	 بالمقابل	 أنه	 إالّ	
فيه	 التزامهم	 على	 يحرص	 أن	 الطبيب	 على	 وفرض	 الموجب،	 بهذا	 القانون	 شملهم	 الذين	
عليها	 يفرض	 بأن	عملها	 القول	 فإن	 وبالتالي،	 التابع.	 فعل	 إقامة	مسؤوليته	عن	 طائلة	 تحت	
	 رِّ إرسال	التقارير	مرفوٌض،	ألن	موجبها	هي	والطبيب	تجاه	المرضى	في	مسألة	االلتزام	بالسِّ
ق	بغض	النظر	عما	إذا	كان	عملها	يسمح	 الطّبي،	هو	موجب	تحقيق	نتيجٍة،	وينبغي	أن	يتحقَّ
هو	 المريض	 معالجة	 في	 الطبيب	 موجب	 كان	 إذا	 عما	 النظر	 وبغض	 التقارير،	 بإرسال	 لها	
	 ية	هو	موجٌب	من	نوٍع	خاصٍّ رِّ موجب	بذل	عنايٍة	أو	تحقيق	نتيجٍة،	ألن	موجب	االلتزام	بالسِّ
ينبغي	أن	يتحقق	حكمًا	لتعّلقه	بالنظام	العام	من	جهٍة،	وبمصلحة	المرضى	من	جهٍة	ثانية.	

ر	 السِّ المؤتَمن	على	 التزام	 المجال،	هو	حول	مدى	 الذي	ُيطرح	في	هذا	 السؤال	 أن	 إالّ	
	ال	 	الطّبيِّ رِّ الطّبي	بالمحافظة	عليه؟	فاألصل	)وكما	استنتجنا	سابقًا(،	أن	المؤتَمن	على	السِّ
يستطيع،	أّيًا	كانت	الظروف،	أن	يفشَي	بأية	معلوماٍت	إلى	الغير،	ولكن،	وكما	هو	معلوم،	إن	
ية	الطّبية؟	أو	بمعنى	آخر،	ما	هي	 رِّ لكل	مبدأٍ	استثناءاته،	فما	هي	استثناءات	مبدأ	االلتزام	بالسِّ
موجب	 من	 يتحّرر	 أن	 الطبِّّي	 	 رِّ السِّ على	 للمؤتَمن	 فيها	 يكون	 توافرت	 ما	 إذا	 التي	 الحاالت	

يته؟	وهذا	ما	سنبحثه	في	القسم	الثاني	من	هذه	الدراسة. االلتزام	بسرِّ

يَّة: ية الطبِّ رِّ الق�سم الثاني: ال�ستثناءات على مبداأ ال�سِّ

توجد	 قد	 أنه	 إال	 بكتمانه،	 االلتزام	في	األصل	 	 الطّبيِّ 	 رِّ السِّ المؤتَمن	على	 يتوجب	على	
	مريضه	بإفشائه	إلى	 الُمشتِرع	بحيث	يسمح	فيها	للمؤتَمن	على	سرِّ دها	 حاالٌت	حصريٌة	حدَّ
المختصة،	وذلك	حفاظًا	على	الصحة	والمصلحة	 أو	للسلطات	 المريض،	 أفراد	عائلة	 أحد	

العامة،	ولتأمين	سالمة	األفراد،	وبالتالي	لتحقيق	األمن	واالستقرار	في	المجتمع.

في	 ورودها	 تسلسل	 بحسب	 مباحث،	 أربعة	 إلى	 الحاالت	 هذه	 تقسيم	 يمكن	 هنا	 من	
ر	 السِّ برضا	صاحب	 يتعلق	 األول،	 الرقم	1994/288:	 الطبية	 اآلداب	 قانون	 من	 	7 المادة	
باإلفشاء	 يتعلق	 الثالث،	 العامة،	 للمصلحة	 المقرر	 باإلفشاء	 يتعلق	 الثاني،	 اإلفشاء،	 في	

بترخيٍص	من	القضاء،	الرابع، يتعلق	باإلفشاء	المقرر	في	الجرائم.

وسنعرض	في	ما	يأتي	كالًّ	من	هذه	المباحث	تفصياًل:
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رِّ بإفشائه: المبحث األول: رضا صاحب السِّ
بكتمان	 التزامه	 بالتالي	من	 يحّله	 بإفشائه،	وأن	 ّر	 السِّ للمؤتَمن	على	 أن	يسمح	 للمريض	

ر. ر	الطّبي،	وله	أن	يفعل	ذلك	بنفسه،	أو	بواسطة	من	ينيبه	عنه	في	إفشاء	السِّ السِّ

ر،	 السِّ على	 والمؤتَمن	 المريض	 بين	 	 ضمنيٍّ أو	 صريٍح	 عقٍد	 عن	 ينشأ	 	 الطّبيُّ 	 رُّ والسِّ
الكتمان،	ويسمح	 يرفع	عن	حامله	واجَب	 بإفشائه،	 للمؤتمن	عليه	 ر	 السِّ وترخيُص	صاحب	
أنه،	كما	يجوز	 إال	 العامة،	 للمصلحة	 ر	 تقرَّ وإن	 الطّبية	 رية	 السِّ ر،	ألن	موجب	 السِّ بإعالن	 له	
الحالة	 في	 ينيب	عنه	في	كشفه،	وذلك	 أن	 مانع	 فإنه	ال	 بنفسه،	 ه	 يذيع	سرَّ أن	 ر	 السِّ لصاحب	
التي	يكون	فيها	المريض	خجوالً	من	أن	يكشف	أمر	إصابته	بالمرض	إلى	أهله،	فبإمكانه	أن	
ُيكلِّف	الطبيب	المعالج	بإبالغه	إلى	أهله	نيابًة	عنه،	وال	تقوم	مسؤولية	الطبيب	لهذه	الجهة،	
وعلى	هذا	األخير	أن	يستحصل	على	موافقة	المريض	الواضحة	والظاهرة	والثابتة	باإلفشاء،	
ر	ينبغي	أن	يصدر	التصريح	 د	أصحاب	السِّ لكي	ال	تترتب	أية	مسؤوليٍة	عليه.	وفي	حال	تعدُّ

باإلفشاء	منهم	جميعًا.

بين	 القائمة	 بالثقة	 يمّس	 ال	 المريض،	 برضا	 المهني	 ر	 السِّ إفشاء	 أن	 فيه	 شك	 ال	 ومما	
لمصلحته.	 تحقيقًا	 المريض	 إرادة	 بتنفيذ	 إال	 يقم	 لم	 الطبيب	 ألن	 الطبابة،	 عقد	 أطراف	
ن	هذه	 والمريض	قد	يطلب	من	الطبيب	شهادًة)1)	بحالته	الصحية،	وقد	يرى	الطبيب	أاّل	ُيضمِّ
ر	أن	من	مصلحة	المريض	كتمانها	عنه	)المادة	7	-	بند	2	 ُيقدِّ 	الشهادة	المعلومات	التي	قد	
غير	 ألنه	 اإلفشاء،	 هذا	 عن	 يمتنع	 ان	 وله	 	،)1994/288 الرقم	 الطبية	 اآلداب	 قانون	 من	

ملزٍم	بموجب	النّص	بإذاعة	الّسر	حتى	وإن	رضي	صاحبه	بذلك.	

العقد	 فقط	 ليس	 الطّبي	 ر	 السِّ على	 المؤتَمن	 التزام	 مصدر	 أن	 اعتبر	 اللبناني	 ع	 فالُمشرِّ
ر،	بل	على	الطبيب	مراعاة	مصلحة	المريض	من	 الذي	يربط	بينه	وبين	المريض	صاحب	السِّ
بندها	 في	 	- 	7 المادة	 تؤكده	 ما	 وهذا	 ثانيٍة،	 جهٍة	 من	 العام	 النظام	 ومقتضيات	 أولى،	 جهٍة	

األول-التي	جاء	فيها:

أنه	 	،2004/2/11 في	 الصادر	 	،574 الرقم	 المستنيرة	 والموافقة	 المرضى	 حقوق	 قانون	 من	 	13 المادة	 		نصت	 (1(
»تقتصر	المعلومات	المعطاة	للمؤسسات	الضامنة،	في	القطاعين	الرسمي	والخاص،	كي	تسدد	التكاليف	الطبية،	على	
المعلومات	الضرورية	التي	تحتاج	إليها	لمراقبة	هذه	التكاليف،	وفقًا	ألحكام	قانون	اآلداب	الطبية«؛	كما	نصت	المادة	7	
من	قانون	اآلداب	الطبية	الرقم	1994/288،	بند	3،	أنه	»اذا	طلب	المريض	شهادة	لالستفادة	من	تقديمات	اجتماعية،	
ل	هذه	الشهادة	مباشرة	لطبيب	المؤسسة	التي	تمنح	هذه	التقديمات،	على	أن	يقترن	ذلك	بموافقة	 جاز	للطبيب	أن	يحوِّ

المريض	الخطية،	أو	أحد	أقربائه	عند	االقتضاء..«.
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يبقى	 إذ	 الموجب،	 هذا	 إلسقاط	 المهنية	 ية	 رِّ السِّ من	 طبيبه	 المريض	 إعفاء	 يكفي	 »ال	
الطبيب	ملزمًا	بمراعاة	مصلحة	المريض	ومقتضيات	النظام	العام«.

وفاة	 بعد	 للورثة	 الطّبي	 ر	 السِّ بإفشاء	 الترخيص	 ينتقل	 ال	 أنه	 إلى	 اإلشــارة	 وتجدر	
ًا	كانت	صفته	أو	اختصاصه،	افشاء	أسرار	 أيَّ ر	الطّبي،	 المريض.	فال	يحق	للمؤتَمن	على	السِّ

مريضه	الذي	توفي،	حتى	لو	طلب	منه	الورثة	ذلك.

غير	أنه،	وفي	حالة	وفاة	المريض،	يمكن	ألصحاب	الحّق	أن	يطَّلعوا	على	المعلومات	
والدفاع	 وفاته،	 أسباب	 بمعرفة	 لهم	 لتسمح	 ضروريٌة	 أنها	 طالما	 الطّبي،	 ملفه	 في	 الواردة	
)المادة	 لذلك	 رفضه	 عن	 وفاته	 قبل	 المريض	 عبَّر	 إذا	 إال	 حقوقهم،	 إثبات	 أو	 ذكراه،	 عن	
في	 الصادر	 المستنيرة	 والموافقة	 المرضى	 بحقوق	 المتعلق	 	574 الرقم	 القانون	 من	 	17

.(2004/2/11

	يبقى	قائمًا	حتى	بعد	وفاة	صاحبه،	إذا	عبَّر	 ّر	الطّبيَّ ُيستنتج	من	قراءة	هذه	المادة	أن	السِّ
في	 الواردة	 رية	 السِّ المعلومات	 الحقوق	على	 اطالع	أصحاب	 وفاته	عن	رفضه	 قبل	 األخير	
أن	 باعتبار	 المتوفي،	 المريض	 	 ِسرِّ إفشاء	 ر	 السِّ للمؤتَمن	على	 يحّق	 الطّبي،	وبالتالي	ال	 ملفه	
اإلفشاء،	 هذا	 في	 الحقيقية	 المصلحة	 أصحاب	 من	 بالحماية	 األَْولى	 هي	 األخير	 مصلحة	
الذين	يهتمون	في	أغلب	األحيان	بمصالحهم	المادية،	دون	التفكير	باألضرار	التي	قد	تلحق	
ر	وشرفه.	من	هنا،	ينبغي	التعرف	على	الشروط	التي	ينبغي	توافرها	لقيام	 بسمعة	صاحب	السِّ
على	 تترتب	 قد	 مسؤوليٍة	 أية	 من	 ر	 السِّ على	 المؤتَمن	 إعفاء	 وبالتالي	 ر،	 السِّ رضى	صاحب	

عاتقه	من	جراء	فعل	اإلفشاء.

التعبير عن رضى المريض:

مبدئيًا،	ال	يحتاج	التعبير	عن	الرضى	لشكلياٍت	ُمعيَّنٍَة،	فقد	نّصت	المادة	171	من	قانون	
المتعاقدين	 رضى	 فيها	 يتجلى	 أن	 يكفي	 الرضى	 عقود	 في	 أنه	 على	 والعقود،	 الموجبات	
أنه	في	األساس	تكون	 المادة،	 لهذه	 األخيرة	 الفقرة	 	شكٍل	كان.	وتضيف	 تامٍة،	وبأيِّ بحريٍة	
إال	 رسميٍة	 صيغٍة	 أية	 في	 إبرازها	 يتحتم	 فال	 االختياري،	 المتعاقدين	 رضى	 بمجرد	 العقود	

	في	القانون	يوجب	استعمالها. بمقتضى	نصٍّ

فرضى	صاحب	المرض	يمكن	أن	يكون	صريحًا،	بعباراٍت	صريحٍة	ومباشرٍة	تصدر	عن	
كما	 ه.	 سرِّ بإفشاء	 الحقيقية	 إرادته	 للشك	 مجاالً	 تدع	 ال	 علنيٍة	 بصورٍة	 وتبين	 ر،	 السِّ صاحب	
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يمكن	أن	يكون	رضاه	ضمنيًا،	وُيستدل	على	ذلك	من	وقائع	معينٍة،	كاصطحابه	أحد	أقربائه	
إلى	الطبيب	المعالج،	مما	يشكل	دلياًل	على	موافقته	أو	رضاه	بمعرفته	مرضه.

القانون	 فرضه	 ما	 إالّ	 أو	شفهيًا،	 كتابيًا	 يكون	 فقد	 معّيٌن،	 الرضى	شكٌل	 في	 ُيشترط	 وال	
من	 	7 المادة	 في	 الحال	 هو	 كما	 علنيته،	 لوجوب	 أو	 موضوعه	 إلى	 بالنظر	 إلزاميٍة	 بصورٍة	
المريض	 طلب	 »إذا	 أنه	 فيها	 جاء	 التي	 	،3 بند	 	،1994/288 الرقم	 الطبية	 اآلداب	 قانون	
مباشرًة	 الشهادة	 هذه	 ل	 ُيحوِّ أن	 للطبيب	 جاز	 اجتماعيٍة،	 تقديماٍت	 من	 لالستفادة	 شهادًة	
بموافقة المريض الخطية	 لطبيب	المؤسسة	التي	تمنح	هذه	التقديمات،	على	أن	يقترن	ذلك	

أو	أحد	أقربائه	عند	االقتضاء..«.

أن يصدر الرضى عن إرادٍة حرٍة وعاقلٍة ومدركٍة:

هي	 فالحرية	 ومدركٍة.	 وعاقلٍة	 حرٍة	 إرادٍة	 عن	 ر	 السِّ صاحب	 رضى	 يصدر	 أن	 ينبغي	
األساس	في	التعاقد،	فإذا	ُأكره	اإلنسان	على	التعاقد	كان	تعاقده	باطاًل،	ألنه	صدر	عن	إرادٍة	
بكامل	 متمتٍع	 أي	 مميٍِّز،	 عن	شخٍص	 الصادرة	 تلك	 هي	 العاقلة	 واإلرادة	 غائبٍة،	 أو	 مشلولٍة	
قواه	العقلية،	مما	يجعله	مدركًا	لطبيعة	االلتزام	الذي	سيْقِدم	عليه	من	خالل	العقد،	ولنتائج	
اإلدراك	 اإلنسان	 افتقد	 فإذا	 به،	 يقوم	 أن	 يجب	 أداٍء	 أو	 عمٍل	 من	 سيترتب	 وما	 االلتزام	 هذا	
االلتزام	 معنى	 يدركون	 ال	 والسكران	 والصغير	 فالمجنون	 االلتزام.	 ألهلية	 فاقدًا	 أصبح	
عنهم،	 تصدر	 التي	 األعمال	 عن	 مسؤولين	 غير	 يجعلهم	 مما	 لديهم،	 التفكير	 موهبة	 لَِتعطُّل	

نتيجًة	لعدم	إدراكهم	لها.

األقل	 على	 أو	 الذهنية،	 قواه	 بكامل	 متمتٍع	 إنساٍن	 عن	 إال	 تنبثق	 ال	 الُمدِركة	 واإلرادة	
بإفشائه،	 الذي	صرح	 المرض	 من	 تامٍة	 بيِّنٍة	 عليه)1)،	وعلى	 ُيْقِدم	 الذي	 العمل	 مدرٍك	ألبعاد	
وجوده	 يجهل	 لمرٍض	 أو	 المستقبل،	 في	 به	 يصاب	 قد	 لمرٍض	 بالنسبة	 رضاه	 يصدر	 فال	

باألساس.

	 نصَّ عندما	 العقد،	 أركان	 األهلية	ضمن	 ُيدِخْل	 لم	 اللبناني	 ع	 الُمشرِّ أن	 اإلشارة	 تجدر	
يلتزم،	 أن	 يمكنه	 ال	 األهلية	 عديم	 أن	 به	 المَسلَّم	 من	 أنه	 إال	 م.ع،	 	177 المادة	 في	 عنها	
النتفاء	قوة	الوعي	واإلدراك	لديه،	كالمجنون	والقاصر،	وتكون	تصرفاته	بحكم	العدم	على	
وغير	 للقاصر	 قانونيًة	 حمايًة	 اللبناني	 ع	 الُمشرِّ منح	 ولقد	 ع.	 م.	 	216 المادة	 عليه	 ت	 نصَّ ما	
ت	عليه	 	أو	قيٍِّم	عليه،	وهذا	ما	نصَّ 	أو	وصيٍّ الممّيز،	إذ	وضعه	تحت	مسؤولية	ممثِّليه	من	وليٍّ

		مصطفى	العوجي،	القانون	المدني،	الجزء	األول،	العقد،	بيروت:	منشورات	الحلبي	الحقوقية،	ط4،	2007،	ص278. (1(
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	 أتمَّ الذي	 الشخص	 فإن	 نفسه،	 القانون	 من	 	215 للمادة	 وطبقًا	 أنه،	 كما	 م.ع.	 	216 المادة	
	قانوني.	 الثامنة	عشرة	من	عمره،	ُيعتبر	أهاًل	لاللتزام	ما	لم	يصرح	بعدم	أهليته	بموجب	نصٍّ
يتبين	إذن	من	هذه	المواد،	أن	من	هو	دون	الثامنة	عشرة	من	عمره،	وعديم	اإلدراك	والوعي،	
	برضاه،	ألنه	ال	يتمتع	باألهلية	 ر،	وال	ُيعتدُّ هو	غير	مؤهٍل	إلعطاء	الموافقة	للمؤتَمن	على	السِّ
على	 يستحصل	 أن	 يجب	 	 الطبيِّ ر	 السِّ على	 المؤتمن	 فإن	 وعليه،	 القانون.	 نظر	 في	 للتعاقد	

الرضى	باإلفشاء	من	ممثله	القانوني،	أو	المرجع	المختص	بحماية	القاصرين.

رِّ المقرر للمصلحة العامة: المبحث الثاني: إفشاء السِّ

قاعدة	 على	 استثناًء	 ل	 وتشكِّ المهنّي،	 	 رِّ السِّ عن	 الكشف	 ر	 ُتبرِّ التي	 الحاالت	 من	ضمن	
موجب	 على	 تتقدم	 التي	 للمجتمع،	 العامة	 بالمصلحة	 لتعلُّقها	 الطّبية،	 رية	 بالسِّ االلتزام	
عنها	حمايًة	 اإلبالغ	 بالتالي	 وينبغي	 والمهنة،	 للمريض	 	حمايًة	 المهنيِّ ر	 السِّ المحافظة	على	

للمجتمع.	ويمكن	تقسيم	هذه	الحاالت	إلى	نوعين:

األمراض	 عن	 باإلبالغ	 يتعلق	 والثاني	 الشخصية،	 األحوال	 عن	 باإلبالغ	 يتعلق	 األول	
الخطيرة.	

الفقرة	األولى:	التبليغ	المتعلق	باألحوال	الشخصية:	

األساسية	 المدنية	 الوقائع	 على	 يشتمل	 نظاٌم	 أنه	 الشخصية«	 »األحوال	 بعبارة	 يقصد	
محل	 وتغيير	 والوفاة،	 الــزواج،	 وبطالن	 والطالق،	 والــزواج،	 بالوالدة،	 المتعلقة	 لألفراد	
فهي	 الشخصية	 األحوال	 وثائق	 أما	 المحدثة)1).	 والقيود	 والدين،	 المذهب	 وتبديل	 اإلقامة،	
وما	 وتاريخ	ومكان	حدوثها.	 نوعها،	 بها،	من	حيث	 المتعلقة	 البيانات	 تقتضي	ضبط	جميع	
يعنينا	من	هذه	الوثائق،	فقط	تلك	المتعلقة	بالوالدات،	باعتبار	أنه	من	بين	األشخاص	الذين	
المكلفين	 األطباء	 التي	تصدر	عن	 الوفاة	 وثائق	 القابلة،	كذلك	 أو	 الطبيب	 تنظيمها:	 يتولون	
ألزم	 فقد	 الدولة،	 في	 لألفراد	 الشخصية	 الحالة	 أهمية	 إلى	 وبالنظر	 الدفن)2).	 إجازة	 بإعطاء	

ُع	األطباَء	باإلبالغ	عن	الوالدات	أوالً،	واإلبالغ	عن	الوفيات	ثانيًا. الُمشرِّ

	المادة	1	من	القانون	المتعلق	بقيد	وثائق	األحوال	الشخصية	الصادر	بتاريخ	1951/12/7. 		نصُّ (1(

	المادة	2	من	القانون	المتعلق	بقيد	وثائق	األحوال	الشخصية	الصادر	بتاريخ	1951/12/7. 		نصُّ (2(
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أوالً:	اإلبالغ	عن	الوالدات:	
ع	اللبناني،	كما	في	أغلب	الدول،	بضبط	السجالت	الخاصة	بالمواليد،	من	 اهتم	الُمشرِّ
الطبية	 اآلداب	 قانون	 من	 	7 المادة	 بموجب	 وذلك	 الوالدات،	 عن	 واإلبالغ	 التصريح	 بينها	

الرقم	1994/288،	التي	تنّص	على	أنه:

»على	الطبيب	أن	يبلغ	السلطات	الصحية	خالل	ثالثة	أياٍم	عن	كل	عملية	والدٍة	أجراها،	
	المولود	ومكان	الوالدة«. وله	عند	االقتضاء	عدم	إفشاء	اسم	أمِّ

عدم	 حال	 في	 الطبيب	 عاتق	 على	 يقع	 التزاٌم	 هو	 )الشرعيين(	 المواليد	 عن	 فاإلبالغ	
القيام	به،	وطالما	أنه	هو	المكلف	باإلبالغ	عن	المواليد،	فإن	ذلك	 ن	األب	أو	األم	من	 تمكُّ
ع	اللبناني	 ر،	ألن	الُمشرِّ يعني	بدهيًا	أنه	لن	ُيسأل	عن	إخالله	بااللتزام	الطبي	بعدم	إفشاء	السِّ

ألزمه	باإلبالغ	عن	الوالدات.

	حتى	ولو	ولد	الوليد	ميتًا،	وال	يجوز	للطبيب	الذي	 واإلبالغ	عن	الوالدة	هو	أمٌر	الزاميٌّ
المهنة،	 	 سرِّ بكتمان	 الوالدة	 عن	 تبليغه	 عدم	 ر	 ُيبرِّ أن	 ومعرفته	 إشرافه	 تحت	 الوالدة	 وقعت	
خصوصًا	وأن	أقصر	مدة	حمٍل	هي	مايٌة	وثمانون	يومًا،	وأطولها	ثالثمائة	يوٍم	بحسب	أغلب	

القوانين	المعاصرة.

إال	أن	السؤال	الذي	ُيطرح	في	هذا	المجال	:	هل	يشمل	التبليغ	عن	الوالدات	األطفال	
غير	الشرعيين؟

تواجده	 حال	 ففي	 األب،	 عاتق	 على	 األولى	 بالدرجة	 يقع	 الــوالدات	 عن	 التبليغ	 إن	
،	أي	ليس	 يتحلل	الطبيب	من	التزامه	بالتبليغ.	أما	إذا	كان	المولود	ولدًا	طبيعيًا	أو	غير	شرعيٍّ
هناك	عقد	زواٍج	يبّرر	عالقة	البنّوة	الشرعية،	فإن	عبء	التبليغ	ينتقل	إلى	األم،	وفي	حال	عدم	
بعد	والدته،	 الطفل	مباشرًة	 لو	توفي	 الطبيب.	وحتى	 إلى	 العبء	 ينتقل	هذا	 تمكن	األخيرة،	
ر	لهذا	التكتم	شريفًا،	كما	لو	 التبليغ	مهما	كان	الدافع	المَبرِّ فإن	الطبيب	ال	ُيعفى	من	واجب	

كان	القصد	منه	التستر	على	األم	غير	المتزوجة.

الصادر	 الشخصية	 األحوال	 وثائق	 بقيد	 المتعلق	 القانون	 من	 	15 المادة	 ت	 نصَّ وقد	
الشخص	 الوالدة	 وثيقة	 فينظِّم	 	، غير	شرعيٍّ طفٌل	 ُولَِد	 »إذا	 أنه	 على	 بتاريخ	1951/12/7	
إلى	 ض	 أو	فوَّ به،	 اعترف	 إذا	 القابلة،	وال	يذكر	اسم	والده	إال	 أو	 الطبيب،	 أو	 يتعهده،	 الذي	
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يقيد	 الطفل	 فإن	 االعتراف	 هذا	 يتم	 لم	 واذا	 به،	 االعتراف	 في	 عنه	 ينوب	 أن	 	 خاصٍّ وكيٍل	
باألسماء	التي	يختارها	منظِّم	وثيقة	الوالدة..«.

قيد	 قانون	 المادة	13	من	 دتها	 بياناٍت	عدَّ الوالدة)1)	على	عدة	 وثيقة	 تشتمل	 أن	 ويجب	
األحوال	الشخصية	تاريخ	1951/12/7،	وهي:	السنة	والشهر	واليوم	والساعة	التي	جرت	
ى	به،	مع	اسم	األب	واألم	والشاهدين	 الوالدة	فيها،	وجنس	المولود،	واسم	العلم	الذي	ُيسمَّ

وكنيتهم	وصناعتهم	وعمرهم	ومكان	إقامتهم.

ثانيًا:	التبليغ	عن	الوفيات
يمكن	 فال	 بدفنه،	 الترخيص	 قبل	 اإلنسان	 وفاة	 من	 التحقق	 العامة	 المصلحة	 تقتضي	
من	 التحقق	 وكذلك	 وأسبابها،	 الوفاة	 تثبت	 طّبيٌة	 شهادٌة	 ُتقّدم	 أن	 بعد	 إال	 شخٍص	 دفن	
في	 يفيد	 كما	 المعدية،	 األمراض	 من	 العدوى	 تجنب	 في	 يفيد	 الذي	 األمر	 الوفاة،	 أسباب	
عمل	اإلحصاءات	التي	تساعد	على	التعرف	على	نسبة	نجاح	العالج	بالنسبة	لمرٍض	معّين.	
من	 طبيعية.	 غير	 أو	 طبيعيًة	 الوفاة	 كانت	 إذا	 ما	 الوفاة	إلظهار	 بتحرير	شهادة	 الطبيب	 ويقوم	
هنا	كان	واجب	الطبيب	باإلبالغ	عن	الوفاة	لمقتضياٍت	تتعلق	بالمصلحة	العامة،	وهو	معفى	
ر	الطّبي،	عن	طريق	إصدار	شهادٍة	طّبيٍة	ُتبين	طبيعة	الوفاة	وليس	سببها،	وقد	 من	االلتزام	بالسِّ
توفي	 إذا	 الطبيب	 أنه	»على	 الرقم	1994/288	 الطبية	 اآلداب	 قانون	 المادة	11	من	 ت	 نصَّ
المختصة	 السلطات	 إلى	 يرفع	 أن	 	، رسميٍّ بتدبيٍر	 عنه	 اإلبالغ	 يقتضي	 مرٍض	 بسبب	 مريضه	

شهادة	وفاٍة	تتضمن	اسم	المريض	وعمره	وتاريخ	وفاته«.

ومن	 بسببه،	 المتوفى	 مات	 الذي	 المرض	 على	 المادة	 لهذه	 وفقًا	 يقتصر	 	 الطّبيُّ 	 رُّ فالسِّ
ذكر	 على	 فقط	 واقُتِصَر	 الوفاة،	 سبب	 من	 الطبيب	 يحررها	 التي	 الوفاة	 شهادة	 خلت	 إذا	 ثم	
ر	 بالسِّ لاللتزام	 مخالفًا	 يكون	 ال	 الحالة	 هذه	 في	 فإنه	 وفاته،	 وتاريخ	 وعمره	 المريض	 اسم	
جهٍة	 اختصاص	 من	 فهي	 منها،	 يعاني	 كان	 التي	 واألمراض	 الوفاة	 أسباب	 ذكر	 أما	 الطّبي.	
إلى	 التبليغ	 يقتصر	 أن	 بكتمانها،	ويجب	 الطبيب	 يلتزم	 أمورًا	سريًة	 ُتعتبر	 أخرى،	وهي	 طبيٍة	

	إلى	غير	هذه	السلطة. رِّ جهة	السلطة،	فال	يجوز	للطبيب	إفشاء	السِّ

		تنص	المادة	11	من	قانون	قيد	األحوال	الشخصية	أن	»التصريح	بحدوث	والدٍة	يجب	أن	يكون	لدى	موظف	األحوال	 (1(
الشخصية	في	خالل	ثالثين	يوما		تلي	الوالدة،	أما	وثيقة	الوالدة	فيجب	أن	يضعها	ويوقعها	األب،	أو	األم،	أو	الولي،	أو	

ق	المختار	على	صحة	التوقيع...«. الطبيب،	أو	القابلة،	ثم	يصدِّ
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الفقرة	الثانية	:	التبليغ	عن	األمراض	الُمْعِدَية:
الُمعِدية	 األمـــراض	 من	 المجتمع	 أفــراد	 ووقــايــة	 العامة،	 الصحة	 حماية	 بهدف	
)اإلنتقالية)1)(،	ولحماية	المجتمع	من	األمراض	التي	تشكل	خطرًا	على	الحياة،	فإن	التبليغ	
العامة،	 المصلحة	 على	 الحفاظ	 ضرورات	 من	 ضرورًة	 أضحى	 الُمعِدية)2)	 األمراض	 عن	
اللبناني	 ع	 الُمشرِّ ألزم	 ولذلك	 بصفٍة	خاصة.	 بالمريض	 المرتبطين	 األشخاص	 وعلى	صحة	
السلطات	 يبلغوا	 أن	 األطباء	 	،1994/288 الرقم	 الطبية	 اآلداب	 قانون	 من	 	8 المادة	 في	
بالئحة	األمراض	 صه،	مشموالً	 المرض،	كما	شخَّ إذا	كان	هذا	 ُمْعٍد	 	مرٍض	 الصحية	عن	أيِّ
بأمن	 أن	هذه	األمراض	تمّس	 التبليغ	هي	 فالحكمة	من	هذا	 قانونًا	اإلبالغ	عنها.	 المفروض	
المهنية	 الصحية	 السلطات	 ُيعلموا	 أن	 األطباء	 على	 يتوجب	 كان	 وبالتالي	 العامة،	 الصحة	
ع	هنا	رجح	مصلحة	إفشاء	 بذلك،	حتى	ولو	كان	المريض	قد	أفضى	سّرًا	لهم	بذلك،	فالُمشرِّ
في	 المريض	 مصلحة	 على	 يسمو	 	 اجتماعيٍّ هدٍف	 لتحقيق	 للمجتمع،	 حمايًة	 	 المهنيِّ ر	 السِّ
إلى	 يبلغ	 أن	 األسنان	 طبيب	 على	 أنه	 د،	 بند	 	،6 المادة	 نّصت	 نفسه	 المجال	 وفي	 الكتمان.	
على	 مدرجًا	 لتشخيصه،	 وفقا	 المرض،	 هذا	 كان	 إذا	 ُمْعٍد	 مرٍض	 بكل	 الصحية	 السلطات	

الئحة	األمراض	المفروض،	قانونًا،	اإلبالُغ	عنها.

الصحية	 السلطات	 إبالُغ	 »الطبيب	 على	 أنه	 نفسه	 القانون	 من	 	10 المادة	 ت	 نصَّ كما	
اسم	 التبليغ	 ويشمل	 	، رسميٍّ بتدبيٍر	 عنها	 اإلبالغ	 يقتضي	 التي	 التناسلية)3)	 األمراض	 عن	
المرض«.	 لتفّشي	 المجتمع	 ضَا	 ُمعرِّ المعالجة،	 يرفض	 الذي	 	، تناسليٍّ بمرٍض	 المريض	
وُيستخلص	من	هذه	المادة	أنها	منعت	اإلفشاء	في	حالة	َقبِل	المريض	بمثل	هذه	األمراض،	
ر	 السِّ إفشاء	 تستدعي	 ظروٌف	 هناك	 فتكون	 المعاكسة	 الحالة	 وفي	 أما	 للمعالجة،	 الخضوَع	
الطبية	 قانون	اآلداب	 المادة	13	من	 ت	 العامة	للمجتمع.	كذلك	نصَّ ،	لحماية	الصحة	 الطّبيِّ

تلك	 االنتقالية	 باألمراض	 »يراد	 أنه	 تاريخ	1957/12/31،	 الُمْعِدَية	 باألمراض	 المتعلق	 القانون	 من	 المادة	1	 		تنص	 (1(
األمراض	التي	تنتقل،	سواء	من	المريض	أو	من	السليم	الحامل	للجراثيم،	إنسانًا	كان	أو	حيوانًا،	إلى	األصحاء	مباشرًة	أو	

بالواسطة،	والتي	تتخذ	أحيانًا	الشكل	الوبائي	حسب	تقدير	وزارة	الصحة	العامة«.
التي	 االنتقالية	 األمراض	 أن	 	« في	1957/12/31	 الصادر	 الُمْعِدَية	 باألمراض	 المتعلق	 القانون	 من	 	2 المادة	 		تنص	 (2(
	- )القملي(	 الوبائي	 التيفوس	 	- الطاعون	 	- الكوليرا	 	- الصحية،	هي:	 السلطات	 إلى	 إجباريًا	 عنها	 اإلخبار	 يتوجب	
التهاب	 	- القرمزية	 الحمى	 	- الدفتيريا	 	- الوبائية	 الراجعة	 الحمى	 	- الصفراء	 الحمى	 	- االلستريم	 فيه	 بما	 الجدري	
السحايا	الدماغية	الوبائي	-	التيفوس	الجرذي	)البرغوتي(	-	الحمى	المالطية	-	التهاب	النخاع	الشوكي	األمامي	الحاد	
)شلل	األوالد(	-	الحميات	التيفوئيدية	والبراتيفوئيدية	-	الجمرة	الخبيثة	-	الجذام	-	التريشينا	-	الكلب	-	سل	الجهاز	
التنفسي	-	السل	في	جميع	أشكاله	األخرى	-	الزحار	الحاد	العضوي	أو	األميبي	-	النزلة	الوافدة	الوبائية	)انفلونزا(	-	

التراخوما	-	المالريا	-	القرع	-	حمى	النفاس«.
		األمراض	التناسلية	هي	تلك	األمراض	التي	يتناقلها	الطرفان	عبر	إقامة	عالقٍة	حميمٍة	)كالسيدا،	مرض	السيالن،	مرض	 (3(

الزهري،	مرض	الهربس،	قمل	العانة،	الجرب(.
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الرقم	1994/288،	أنه	لألطباء،	خصوصًا	منهم	الذين	يمارسون	العمل	في	المستوصفات	
مدمٍن	 كل	 عن	 الصحية	 السلطات	 يبلغوا	 أن	 العقلية،	 األمراض	 ومؤسسات	 والمستشفيات	
الغير.	وال	شك	 أو	يشكل	خطرًا	على	 المعالجة،	 المخدرات	يرفض	 أو	على	 الكحول	 على	
وحماية	 المجتمع،	 على	 بالحفاظ	 العام	 الواجب	 يفرضه	 أمٌر	 هو	 باإلبالغ	 هؤالء	 التزام	 أن	
بشروط	هذه	 التقّيد	 ينبغي	 كما	 واستقراره،	 المجتمع	 أمن	 تهديدًا	على	 يشّكلون	 أفراده	ممن	
العالَج،	وأن	يكون	 المدمنون	 أن	يكون	اإلبالغ	مقصورًا	في	حالة	رَفَض	هؤالء	 المادة،	أي	
المؤتَمن	 بأن	قام	 ى	ذلك،	 فإذا	تعدَّ المختصة	فقط.	 الجهات	الصحية	 اإلبالغ	مقصورًا	على	
	الطبِّي. رِّ 	باإلبالغ	إلى	جهاٍت	غير	مختصٍة	اعُتبر	عمله	إخالالً	بااللتزام	بالسِّ 	الطبِّيِّ رِّ على	السِّ

التي	 والخطرة،	 والتناسلية	 الُمْعِدية	 األمراض	 عن	 التبليغ	 الطبيب	 على	 أنه	 إذن	 يتضح	
صه،	وذلك	 يطلع	عليها	ويعلم	بها.	ويجب	عليه	التأّكد	من	نوعية	المرض،	وبأنه	ُمْعٍد	كما	شخَّ
منعًا	للتسّبب	بأي	ضرٍر	للمريض،	لناحية	إشاعة	إصابته	بمرٍض	ُمْعٍد	نتيجة	تشخيٍص	خاطئ.

المبحث الثالث: اإلفشاء بترخيٍص من القضاء:
تلك	 ،	هي	 رِّ السِّ إفشاُء	 	 الطبِّيِّ 	 رِّ السِّ للمؤتَمن	على	 فيها	 يمكن	 التي	 الحاالت	 من	ضمن	
يتم	 الترخيص	 وهذا	 العدالة،	 سير	 حسن	 لضمان	 وذلك	 القضاء،	 من	 بترخيٍص	 تتم	 	التي	

في	حالتين:

	 األولى	تتعلق	بالشهادة	أمام	القضاء.	-

	 الثانية	تتعلق	بأعمال	الخبرة.-

الفقرة	األولى:	أداء	الشهادة	أمام	القضاء
شهادة	 اللبناني	 ع	 الُمشرِّ نظم	 وقد	 القضائية،	 الدعوى	 في	 مهمًا	 دورًا	 الشهادة	 تلعب	
	الشهود	في	الفصل	الخامس	من	قانون	أصول	المحاكمات	المدنية	)المادة	254	وما	يليها(،	
به،	 عى	 الُمدَّ قيمة	 كانت	 مهما	 الشهود	 بشهادة	 اإلثبات	 منه	 	257 المادة	 بموجب	 وأجاز	
االلتزامات	 ضمن	 من	 هو	 الشهادة	 أداء	 فإن	 وبالتالي	 محّددٍة)1)،	 وحاالٍت	 مواد	 في	 وذلك	

مهما	 الشهود،	 بشهادة	 اإلثبات	 يجوز	 	،1985/3/23 تاريخ	 	20 االشتراعي	 للمرسوم	 وفقا	 معّدلة	 	-257 		المادة	 (1(
عمل	 بمثابة	 ويعتبر	 المادية.	 األعمال	 	2 التجارية.	 المواد	 	-1 اآلتية:	 والحاالت	 المواد	 في	 به،	 الُمّدعى	 قيمة	 كانت	
أي	 بينة	خطية،	 بداءة	 إذا	وجدت	 به.	3-	 يحتج	عليهم	 الذين	 أطرافه	وخلفائهم	 لغير	 بالنسبة	 القانوني	 التصرف	 مادي	
التوقيع،	صادرة	عن	الخصم	المحتج	بها	عليه	أو	عمن	يمثله،	تجعل	وجود	التصرف	المدعى	به	 كتابة	ولو	خالية	من	
المعنوية،	وهي	 بينة	خطية.	ويكتفى	بمجرد	االستحالة	 الحصول	على	 الدائن	 استحال	على	 إذا	 قريب	االحتمال.	4-	
الحواشي	 بين	 أو	 بين	األصول	والفروع،	 القربى	 أو	عن	عالقات	 المهن،	 المتبع	في	بعض	 العرف	 تنشأ	خصوصًا	عن	
حتى	الدرجة	الثالثة،	أو	بين	الزوجين،	أو	بين	أحد	الزوجين	ووالدي	الزوج	اآلخر،	أو	بين	الخطيب	وخطيبته.	5-	إذا	
ثبت	فقدان	السند	الخطي	بسبب	أجنبي	ال	يد	للخصم	فيه.	6-	إذا	ثبت	وجود	تحايل	على	القانون	إلجراء	عقٍد	مخالٍف	

	إلزامي. للنظام	العام	أو	لنصٍّ
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العامة	التي	تقع	على	كل	فرٍد	في	المجتمع،	من	أجل	حسن	سيرالعدالة،	وهو	التزاٌم	يقع	على	
بالمريض،	 يتعلق	 	 	طّبيٍّ بإفشاء	سرٍّ يتعلق	األمر	 الطبِّي)1).	ولكن،	عندما	 	 رِّ السِّ المؤتَمن	على	
ُيستدعى	من	 بأنه	على	»الطبيب	حين	 بند	4،	 الطبية،	 قانون	اآلداب	 المادة	7	من	 فقد	نّصت	
بعض	 يكتم	 أن	 المهنية،	 ية	 رِّ السِّ تشملها	 وقائع	 عن	 بشهادته	 لإلدالء	 العدلية	 الضابطة	 قبل	
معلوماته،	وعليه	أن	يدلي	بكل	معلوماته	أمام	القضاء	الجزائي	عندما	يطلب	إليه	اإلدالء	بها	

بعد	تحليفه	اليمين«.	

	ال	يلتزم	بكتمانه	إذا	ما	 	الطّبيِّ رِّ وما	يالحظ	من	خالل	هذه	المادة،	أن	المؤتَمن	على	السِّ
استدعي	للشهادة	أمام	القضاء	الجزائي	من	جهٍة	أولى،	بينما	ُيسمح	له	بكتمان	وقائع	تشملها	
األسئلة	 على	 بإجابته	 وذلك	 العدلية،	 الضابطة	 قبل	 من	 للشهادة	 دعي	 ما	 إذا	 المهنية	 ّرية	 السِّ
التي	يعلمها،	والتي	لم	 يتعداها	للمعلومات	 العدلية	فقط،	وأالّ	 المطروحة	من	قبل	الضابطة	

تكن	موضع	سؤاٍل	من	جهٍة	ثانية.

يدلي	 أن	 الطبيب	 »على	 أنه	 	،6 البند	 الطبية،	 اآلداب	 قانون	 من	 	7 المادة	 نّصت	 كما	
فعلى	 بريء«.	 إدانة	 دون	 الحيلولة	 بها	 إدالئه	 شأن	 من	 يكون	 عندما	 المحاكم	 أمام	 بشهادته	
	 	أن	يقّدم	شهادته	أمام	المحكمة،	إذا	كان	من	شأنها	احقاق	الحقِّ 	الطّبيِّ رِّ المؤتَمن	على	السِّ

وخدمة	العدالة.

	على	أنه	في	حال	»لوحق	 كما	أن	البند	17	من	المادة	7	من	قانون	اآلداب	الطبية،	نصَّ
الضرورية	 الوقائع	 أن	يكشف	 له	 أو	عائلته،	حّق	 قبل	مريٍض	 بدعوى	مسؤوليٍة،	من	 الطبيب	
	387 الرقم	 القانون	 من	 ج،	 بند	 	،6 المادة	 ت	 نصَّ كما	 النفس«.	 عن	 دفاعًا	 الحقيقة	 إلظهار	
المتعلق	بواجبات	أطباء	األسنان،	على	أنه	»إذا	لوحق	طبيب	األسنان	في	دعوى	أقامها	عليه	
مريٌض	أو	عائلته،	حّق	له	أن	يكشف	الوقائع	الضرورية	إلظهار	الحقيقة	دفاعًا	عن	النفس«.

ألســبــاٍب	 المهنية	 ــة	 ــّري ــسِّ ال مــوجــب	 مــن	 يتحرر	 أن	 للطبيب	 يمكن	 وبــالــتــالــي	
ّرية	 بالسِّ ــذّرع	 ــت ال عند	 الــحــال	 هــو	 كما	 الـــدفـــاع)2)،	 حــقــوق	 ممارسة	 بتأمين	 	تتعلق	

بواقعٍة	 أو	غيرهم،	عن	طريق	مهنته	أو	صنعته،	 أو	األطباء	 الوكالء	 أو	 المحامين	 		المادة	264-	ال	يجوز	لمن	علم	من	 (1(
	أو	بمعلوماٍت	أن	يفشيها	ولو	بعد	انتهاء	خدمته	أو	زوال	صفته،	ما	لم	يكن	ذكرها	له	مفصحًا	عن	قصد	ارتكاب	جناية	
أو	جنحة.	ومع	ذلك	يجب	على	األشخاص	المذكورين	أن	يؤدوا	الشهادة	على	تلك	الواقعة	أو	المعلومات	متى	طلب	

ها	إليهم،	على	أال	يخل	ذلك	بأحكام	القوانين	الخاصة	بهم.	 منهم	ذلك	من	أسرَّ
ع	سوى	إقرارها	بشكٍل	 		حقوق	الدفاع	هي	»المكنات	المستمدة	من	طبيعة	العالقات	اإلنسانية،	والتي	ال	يملك	الُمشرِّ (2(
ل	الخصم،	سواء	أكان	طبيعيًا	 يحقق	التوازن	بين	حقوق	األفراد	وحرياتهم،	وبين	مصالح	الدولة،	وهذه	المكنات	ُتخوِّ
النظام	 َيكفلها	 عادلٍة،	 ُمحاكمٍة	 ظل	 في	 	 مضادٍّ دفاٍع	 كل	 على	 والرد	 القضاء،	 أمام	 القانونية	 إّدعاءاته	 إثبات	 معنويًا،	 أو	
القانوني«؛	محمود	صالح	محمد	العادلي،	حق	الدفاع	أمام	القضاء	الجنائي،	دراسة	مقارنة	في	القانون	الوضعي	والفقه	

اإلسالمي،	رسالة	دكتوراه	،	جامعة	القاهرة،	1991	،	ص	23	.
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القانون،	 عليها	 ويعاقب	 بذاتها	 قائمًة	 جريمًة	 رالمصرفي	 السِّ إفشاُء	 كان	 فإذا	 المصرفية)1)،	
أنه	بالمقابل،	وعند	نشوء	نزاٍع	بين	المصرف	والزبون،	أو	بين	المصرف	وأحد	موظفيه،	 إال	
العمليات	 ية	 المحافظة	على	سرِّ من	موجب	 ُيَحل	 المصرف	 فإن	 معاملٍة	مصرفيٍة،	 أية	 بشأن	
قانون	 من	 الثانية	 المادة	 أحكام	 تؤكده	 ما	 وهذا	 بالدفاع،	 حقه	 ممارسة	 سبيل	 في	 المصرفية	
ّرية	 السِّ رفع	 حاالت	 على	 نّصت	 التي	 لبنان،	 في	 المصرفية	 ية	 رِّ السِّ قانون	 	،1956/9/13
المصرفية	كاستثناٍء	عن	المبدأ،	ومنها	ما	ورد	في	الفقرة	الرابعة	من	المادة،	وهي	حالة	وجود	
	، الطّبيِّ 	 رِّ السِّ على	 المؤتَمن	 للطبيب	 فإنه	 وبالتالي	 والزبون.	 المصرف	 بين	 	 قضائيٍّ نزاٍع	
بالمعلومات	 اإلدالء	 له	 يبرر	 الذي	 الدفاع	 حّق	 إلى	 مستندًا	 نفسه	 عن	 المسؤولية	 يدفع	 أن	

الضرورية	في	سبيل	إظهار	الحقيقة	دفاعًا	عن	نفسه.

الفقرة	الثانية:	أعمال	الخبرة
»ُيعفى	 أنه	 على	 	،7 بند	 الرقم	1994/288،	 الطبية	 اآلداب	 قانون	 من	 	7 المادة	 ت	 نصَّ
ّرية	الِمهنية	حين	ُيدعى	من	قبل	المحكمة	بصفة	خبيٍر	لمعاينة	مريٍض	 الخبير	من	واجب	السِّ
القانون	 من	 	6 المادة	 ت	 نصَّ كما	 بها«.	 المكّلف	 المهمة	 في	حدود	 وذلك	 ه،	 ملفِّ لدراسة	 أو	
أنه	 أ،	 بند	 	،2002/12/12 في	 والصادر	 األسنان،	 طّب	 بواجبات	 المتعلق	 	487 الرقم	
لمعاينة	 خبيٍر	 بصفة	 القضاء	 يدعوه	 حين	 المهنية	 ّرية	 السِّ واجب	 من	 األسنان	 طبيب	 ُيعفى	

ه،	وذلك	في	حدود	المهمة	المكّلف	بها.	 مريٍض	أو	لدراسة	ملفِّ

للقيام	 أو	 فنيٍة،	 استشارٍة	 لتقديم	 أو	 معاينٍة،	 إلجراء	 خبيٍر	 تعيين	 تقّرر	 أن	 فللمحكمة	
	بشأن	مسألٍة	تتطلب	معارف	فنية	)المادة	313	أ.م.م(. بتحقيٍق	فنيٍّ

ن	 المتضمِّ التقرير	 يبين	في	 له،	ويجب	عليه	أن	 دة	 المحدَّ بالمهل	 يتقّيد	 أن	 الخبير	 وعلى	
التحقيق	 المطلوب	 األمور	 في	 المحكمة	 تنير	 أن	 شأنها	 من	 التي	 المعلومات	 جميَع	 رأيه،	
تنفيذ	 أثناء	 عليها	 اطلع	 يكون	 التي	 األخرى	 المعلومات	 عن	 يكشف	 أن	 عليه	 ويمتنع	 فيها.	
التي	يستند	 نتيجة	أعماله	ورأيه،	واألوجه	 نه	 ينّظم	تقريرًا	ُيضمِّ الخبير	أن	 مهمته.	يجب	على	
فعليهم	 الرأي،	 في	 واختلفوا	 الخبراء	 تعّدد	 وإذا	 ووضوٍح.	 بدّقٍة	 الرأي،	 هذا	 تبرير	 في	 إليها	

 Cass. crim. 29 mai 1989, Bull. crim.1989. N°218; Cass. crim. 18 octobre 1993, Bull. crim. 1993. N°296 : 	 (1(
 hypothèse d’une banque engageant une action en violation du secret professionnel contre un salarié ayant
 produit des documents internes lors du contentieux prud’homal au cours duquel il contestait la nature
 économique de son licenciement. La Cour de cassation a considéré que la production de ces documents,
nécessaires à la défense du salarié, devait être considérée comme un fait justificatif écartant l’existence du délit.
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	منهم	وأسبابه.	وإذا	استعان	الخبير	برأي	 أن	ينّظموا	تقريرًا	واحدًا،	وأن	يذكروا	فيه	رأي	كلٍّ
خبيٍر	آخر	في	اختصاٍص	يختلف	عن	اختصاصه،	فيضّم	هذا	الرأي	إلى	التقرير.

أصول	 قانون	 من	 	362 الى	 	342 المواد	 في	 الخبرة	 اللبناني	 ع	 الُمشرِّ تناول	 وقد	
من	 	376 	،253 	،248 	،77 	،41 	،22 المواد	 في	 عليها	 نّص	 كما	 المدنية،	 المحاكمات	
الخاصة،	 المهنية	 القوانين	 في	 ورد	 ما	 إلى	 باإلضافة	 الجزائية،	 المحاكمات	 أصول	 قانون	
ومنها	المواد	40	الى	42	من	قانون	اآلداب	الطّبية.	ويتعّين	على	الخبير	قبل	البدء	في	مهمته	
القيام	 على	 تساعده	 أن	 يمكن	 التي	 األوراق	 أو	 للمريض،	 الطّبي	 الملف	 على	 يتحصل	 أن	
في	 الطّبية	 بالمراقبة	 المولج	 الطبيب	 على	 ويتوجب	 بالخبرة.	 المعنية	 األطراف	 من	 بمهامه	
من	 فائدٍة	 عالقة	 لها	 التي	 المعلومات	 بإعطاء	 واالكتفاء	 المهنة	 	 بسرِّ االحتفاظ	 ما،	 إدارٍة	
الطّبية	 المعلومات	 إعطاء	 عليه	 لذلك،	ويحظر	 الطّبية	 األسباب	 تبيان	 دون	 اإلدارية،	 الناحية	
العامة،	 القوانين	 ت	 نصَّ إذا	 إال	 إدارٍة،	 ألية	 أو	 ثالٍث،	 لشخٍص	 الطّبية	 الملّفات	 في	 نة	 المدوَّ
قّدم	 وإذا	 الطبية(.	 اآلداب	 قانون	 من	 	39 )م	 ذلك	 على	 	شخصيًا	 المعنيُّ المريض	 وافق	 أو	
	 رَّ السِّ أفشى	 فقد	 األخير،	 هذا	 موافقة	 دون	 المريض	 عن	 معلوماٍت	 لخبيٍر	 المراقب	 الطبيب	
	، ر	الطبيِّ الطّبي	وتحققت	مسؤوليته.	وال	يجوز	للخبير	الخروج	على	القواعد	الخاصة	بالسِّ
ر	الطّبي،	ما	دام	لم	يشارك	في	مرحلة	التشخيص	وعالج	 	في	حكم	الغير،	بالنسبة	للسِّ فهو	ُيَعدُّ
المؤتمنين	 لمصلحة	 مقررًا	 ليس	 	 الطبِّيَّ رَّ السِّ أن	 في	 أساسها	 القاعدة	 هذه	 وتجد	 المريض.	
	الطبِّي،	بل	لمصلحة	المريض.	كما	يجب	على	الخبير	أن	يقتصر	في	تقريره	على	 رِّ على	السِّ
بمهمته،	 القيام	 بمناسبة	 له	 تظهر	 قد	 ألموٍر	 يتعرض	 وأالّ	 المطروحة،	 األسئلة	 عن	 اإلجابة	
العدالة	 إلى	 يسيء	 عنها	 السكوت	 أن	 ر	 قدَّ إذا	 إال	 المهمة،	 هذه	 نطاق	 كانت	خارجًة	عن	 إذا	
أية	 التقرير	إلى	 )م	42	من	قانون	اآلداب	الطبية(،	باإلضافة	إلى	عدم	جواز	كشف	مضمون	
جهٍة	خارجٍة	عن	تلك	التي	انتدبته.	كذلك	ال	يجوز	كشفه	كل	ما	يصل	إلى	علمه،	بل	يكتفي	
بموضوع	 لها	 دخل	 ال	 إضافاٍت	 تقديم	 له	 يحق	 وال	 عليه،	 المطروحة	 األسئلة	 عن	 باإلجابة	
أن	األسئلة	 إذا	الحظ	 فورًا،	 المهمة	 اعتزال	 الخبير	سلطة	 للطبيب	 ع	 الُمشرِّ منح	 النزاع.	وقد	
إلى	 يعلم	 ما	 بكل	 يفضي	 أن	 الطبيب	 على	 يتوجب	 فال	 مهمته.	 نطاق	 تخرج	عن	 المطروحة	
إفشاًء	 ذلك	 	 ُعدَّ انتدابه،	 موضوع	 عن	 خارجًة	 معلوماٍت	 تقريره	 الخبير	 ن	 ضمَّ وإذا	 القضاء،	
ر.	فمثاًل،	إذا	ُعيِّن	الخبير	من	قبل	شركة	تأميٍن،	وكلفته	بتحديد	قيمة	التعويض	لشخٍص	 للسِّ
المتوفى	 أن	 نَه	 تقريره،	وضمَّ بتحرير	 الخبير	 وقام	 مروٍر،	 إثر	حادث	 وتوفي	 حياته	 على	 ن	 أمَّ
إفشاًء	 المرض	 عن	 الخبير	 تقرير	 ُيعتبر	 الحالة،	 هذه	 ففي	 السرطان،	 مرض	 من	 يعاني	 كان	
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المهمة	 موضوع	 يدخل	ضمن	 ال	 المتوفى	 منه	 يعاني	 كان	 الذي	 المرض	 ألن	 الطّبي،	 ر	 للسِّ
التي	ُعيِّن	من	أجلها،	وهذا	ما	يؤّكد	على	واجب	تقيُّد	الخبير	بموضوع	النزاع.	

المبحث الرابع: اإلفشاء المقرر عن الجرائم:
أن	 المهنية	دون	 ّرية	 السِّ مبدأ	 للطبيب	خرق	 فيها	 التي	يجوز	 الحاالت	 أيضًا،	من	ضمن	
أفراده	وأطفاله	 المجتمع	واستقراره،	ولحماية	 أية	مسؤوليٍة	عليه،	وحفاظًا	على	أمن	 تترتب	
ت	المادة	7،	بند	5،	من	قانون	اآلداب	 من	مجرمين	قد	يشكلون	خطرًا	على	حياتهم،	فقد	نصَّ
الطبية،	على	أنه	»ُيمنع	على	الطبيب	اإلبالغ	عن	مريٍض	اعترف	له	بارتكاب	جرم.	وفي	حال	
اكتشاف	الطبيب	اقتراف	جرٍم	خالل	معاينته	مريضًا،	وجب	عليه	إبالغ	النيابة	العامة.	وكذلك	
هذه	 في	 التناقض	 ويظهر	 أخرى«.	 جرائم	 	 المعنيِّ ارتكاب	 دون	 يحول	 اإلبالغ	 أن	 اقتنع	 إذا	
الطبيب	اإلبالغ	عن	مريٍض	اعترف	له	بإرتكاب	 ُع	على	 الُمشرِّ إنه	من	ناحيٍة	يمنع	 إذ	 المادة،	
أثناء	معاينته	 اكتشف	جرمًا	 العامة	في	حال	 النيابة	 إبالغ	 ثانيٍة	يفرض	عليه	 ناحيٍة	 جرٍم،	ومن	
المريض.	وهنا	نتساءل:	إذا	كان	المريض	قد	ارتكب	جرمًا	جزائيًا،	ومن	المعلوم	أن	اإلثبات	
ّرية	الطّبية	 في	الميدان	الجزائي	يخضع	لمبدأ	حرية	اإلثبات،	وبالتالي	فإن	التضحية	بمبدأ	السِّ
المقرر	لمصلحة	المريض،	أهو	غير	جائٍز	في	مقابل	حماية	المصلحة	العامة	للمجتمع	التي	
وبالتالي	 قصاصه،	 مجرٍم	 كل	 يلقى	 أن	 ينبغي	 بمقتضاها	 والتي	 آخر،	 اعتباٍر	 أي	 على	 تتقدم	
اساسها	 رسالًة	 يحملون	 من	 قبل	 من	 عليه	 والتسّتر	 اإلجرامي،	 سلوكه	 على	 مكافأته	 عدم	
وعالجيًا،	 وقائيًا	 والنفسية	 الجسدية	 اإلنسان	 صحة	 على	 بالحفاظ	 يتمثل	 	، أخالقيٌّ 	 إنسانيٌّ
البعد	عن	 يبتعد	كل	 	 إجراميٍّ 	على	سلوٍك	 أخالقيٍّ مبدأٍ	 تطبيق	 يمكن	 فكيف	 أسراره،	 وعلى	

األخالقية	واإلنسانية؟	

	البند	14	من	المادة	7	من	قانون	اآلداب	الطبية	أنه	»على	 وفي	المجال	نفسه،	فقد	نصَّ
النائب	 يبلغ	 أن	 للعرض،	 وانتهاٍك	 اغتصاٍب	 حاالت	 الممارسة	 أثناء	 اكتشف	 إذا	 الطبيب	

العام،	شريطة	موافقة	الضحية	الخطية«.

من	 َأْوَلــى	 هي	 الضحية	 مصلحة	 أن	 اعتبر	 قد	 ع	 الُمشرِّ أن	 المادة	 هذه	 قراءة	 من	 يتبين	
إفشاء	 في	 رضاها	 على	 كإثباٍت	 الخطية	 الضحية	 موافقة	 اشترط	 وبالتالي	 العامة،	 المصلحة	
وذلك	 ر،	 بالسِّ العامة	 النيابة	 إبالغه	 حال	 في	 الطبيب	 على	 مسؤوليٌة	 تترتب	 ال	 ولكي	 ر،	 السِّ

ليتفادى	الضرر	الذي	قد	يصيب	الضحية	من	جراء	موضوٍع	يتصل	بالسمعة	والشرف.
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الخاتمة:
التهاوُن	 يتم	 	، البالغة	 أهميته	 من	 الرغم	 وعلى	 الطّبي،	 ر	 السِّ موضوع	 مجتمعنا،	 في	
في	 ندرٌة	 فهناك	 ر.	 للسِّ إفشاٍء	 أي	 القضاء	ضد	 أمام	 الدعاوى	 رفع	 في	 ُد	 التردُّ أو	 تطبيقه،	 في	

ر	الطّبي. األحكام	القضائية	المتعلقة	بالسِّ

في	 خصوصًا	 الطّبي،	 ر	 للسِّ غياٌب	 هناك	 العملية،	 الناحية	 من	 أنــه	 إلــى	 باإلضافة	
هذه	 أن	 العلم	 مع	 أسّرتهم،	 على	 المرضى	 بطاقات	 تعليق	 هو	 به	 فالمعمول	 المستشفيات.	
باالطالع	 زائٍر	 ألي	 يسمح	 ما	 وهي	 بهم،	 المتعلقة	 المعلومات	 كل	 على	 تحتوي	 البطاقات	
المتقدمة،	خصوصًا	 الدول	 دفع	 ما	 وهذا	 بكل	سهولٍة.	 اإلفشاء	 فعل	 يحقق	 ما	 وهذا	 عليها،	
يتسنى	ألّي	 المرضى،	وبالتالي	ال	 للمحافظة	على	أسرار	 اعتماد	اإلعالن	اآللي	 إلى	 فرنسا،	

	شخصيًا	باألمر. أحٍد	الحصول	على	المعلومات	واالطالع	عليها،	إال	المعنيُّ

الّسر	 هذا	 معلومات	 تداول	 خالل	 من	 الطّبي	 ر	 السِّ موضوع	 في	 التهاون	 يظهر	 كذلك	
بشأن	حالة	المرضى	من	قبل	األطباء	أو	مساعديهم	في	أروقة	المستشفيات،	هذا	دون	إهمال	
ية	الطّبية،	حيث	يتم	عرض	اسم	المريض	وحالته	 رِّ البرامج	التلفزيونية	التي	تخرق	مباشرًة	السِّ
الصحية،	واسم	الطبيب	المعالج	بصورٍة	علنيٍة،	دون	االكتراث	بخصوصية	المريض	وشرفه	
وكرامته،	وحتى	بسمعة	أو	كرامة	الطبيب	نفسها،	فضاًل	عن	الثورة	التكنولوجية	الحاصلة	في	
العالم،	وانتشار	وسائل	التواصل	االجتماعي،	بحيث	أصبح	المريض	نفسه	يقوم	بإفشاء	سّره	
عبر	نشر	حالته	الصحية	على	هذه	الوسائل،	رغبًة	في	التعاطف	معه	أو	االهتمام	به...	وغيرها	

من	الحاالت	التي	يتم	فيها	إفشاء	سّر	المريض	الطّبي.

ويضع	 الطبِّي،	 	 رِّ السِّ موضوع	 بشأن	 التطور	 اللبناني	 الُمشتِرع	 يجاري	 أن	 نأمل	 بالنتيجة	
قانونًا	يكّرس	النظام	اإللكتروني	الذي	ُيستخدم	في	الدول	المتقدمة	لحفظ	أسرار	المرضى.	
العمل	على	 المفترض	 من	 فإنه	 االجتماعي،	 الصعيد	 أما	على	 التشريعي،	 الصعيد	 هذا	على	
	 رِّ السِّ كتمان	 أهمية	 حول	 الطّبي	 ر	 السِّ على	 المؤتَمنة	 الجهات	 لدى	 وتفعيله	 الوعي	 زرع	
وأنه	 خصوصًا	 اإلفشاء،	 هذا	 عن	 تنجم	 قد	 التي	 واألضرار	 إفشائه،	 خطورة	 ومدى	 الطبِّي،	

يتعلق	بحماية	الحياة	الخاصة	للمريض،	وكرامته	ومستقبله.
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 شكيب إرسالن 
وسياسُة إيطاليا في العالِم العربي

أ. د. علي شعيب
رئي�س الجامعة الحديثة لالإدارة والعلوم

تقديم
	وثقافٍة	واسعٍة،	مضافين	إلى	مقام	 ما	امتاز	به	األميُر	شكيب	إرسالن	من	استعداٍد	فطريٍّ
االّتصال	 بسهولة	 له	 وسمح	 بالده،	 في	 عاليٍة	 مكانٍة	 إلى	 رفعه	 واألصالة،	 الزعامة	 في	 بيته	
واإلسالمي.	 العربي	 العالمين	 في	 والسياسية	 والدينية،	 واألدبية،	 الفكرية،	 بالنُّخب	 المبكر	
إلى	 والولوج	 األقــالم،	 بأرباب	 االّتصال	 إلى	 َدَفَعُه	 يافعًا	 األدَب	 األميِر	 َشــْدَو	 أن	 ويظهر	
جريدة	 صاحبي	 أحُد	 صروف	 يعقوب	 هو	 التقاهم	 من	 َل	 أوَّ أن	 ُيذكر	 إذ	 الصحف،	 	إدارات	

المقتطف	القاهرية.

الله	 عبد	 الشيُخ	 أساتذته	 من	 كان	 حيث	 بيروت،	 في	 الحكمة	 مدرسة	 في	 األميُر	 تعلَّم	
الدراسة،	 مقاعَد	 األميُر	 غادر	 أن	 بعد	 )البستان(.	 معجم	 ومؤلُِّف	 	 اللَّغويُّ العالُم	 البستاني	
وشهرُتُه	األدبيُة	آخذٌة	في	النبوغ،	لما	تنشره	الصحف	من	آثاره،	شعرًا	ونثرًا،	قام	برحلٍة	إلى	
وحلَقَته	 عبده	 محمد	 الشيَخ	 الزم	 العام	1890،	 في	 القاهرَة	 األميُر	 جاء	 فلما	 وتركيا.	 مصر	
وأحمد	 ناصيف،	 وحفني	 زغلول،	 الليثي،	وسعد	 علي	 وبينهم	 الجيل،	 ذلك	 بنوابغ	 الحافلَة	
والمقيمين	 المصرية،	 الفكرية	 النُّخب	 من	 بجماعٍة	 اإلرسالني	 معرفُة	 أيضًا	 واتَّسعت	 زكي.	
السلطنة	 عاصمة	 في	 أما	 شوقي.	 وأحمد	 طوسون	 عمر	 ومنهم	 األعــالم،	 من	 مصر	 في	
من	 كثيرًا	 واستفاد	 األفغاني)1)،	 الدين	 جمال	 الشيَخ	 إرسالن	 شكيُب	 الزم	 فقد	 العثمانية،	

توجيهه	وتلقينه.

		رفائيل	بطي،	شكيب	إرسالن	1869-1946،	مصر:	مجلة	الكتاب،	م3،	ج4،	شباط	1947،	ص567. (1(
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1- اإر�سالُن النه�سويُّ في خدمة الق�سية العربية الإ�سالمية
الرسالَة	 وعبده،	 األفغاني	 النهضة،	 ينبوعي	 من	 استقى	 أنه	 إرسالن	 أعمال	 ُمَتَتبِّعو	 يعتبر	
ثنائيتان:	 التي	حملها،	والزمته	نصف	قرن.	فقد	شغلت	إرسالَن	 االستنهاضيَة	واإلصالحيَة	
النهوض/االنحطاط،	وإن	يكن	االنحطاُط	من	 ثنائية	 الشرق/الغرب،	والثانية	 ثنائية	 األولى	

علل	الغلبة	األوروبية،	فإن	االعتصاَم	بحبل	الوحدة	ُيخِرج	من	فضاعة	الهزيمة.

العرب	 قومه	 لبني	 واإلصالحية	 االستنهاضية	 الرسالة	 على	 إرسالن	 دوُر	 يقتصر	 ولم	
غزت	 فعندما	 والجنود.	 الضابط	 شأن	 شأنه	 القتال،	 ميادين	 في	 انخرط	 بل	 والمسلمين،	
الدولتين	في	 بين	 الحرب	 الغرب،	ونشبت	 العثمانية	في	طرابلس	 السلطنة	 	إيطاليا	ممتلكات	
العام	1910،	لم	يكن	األمر	حدثًا	عابرًا	عند	شكيب	إرسالن	وغيره	من	قادة	الرأي	الشامي،	
مصير	 حول	 أوساطهم	 في	 السياسية	 النّقاشات	 من	 موجًة	 أثار	 إذ	 ُمهّمًا،	 سياسيًا	 صوتًا	 بل	
بالّدعم	 تحظى	 كانت	 ليبيا	 على	 اإليطالية	 الهجمة	 ألن	 تنتظرها،	 التي	 والمشاريع	 سوريا،	
رًا	لحلقاٍت	ستتتابع	في	المناطق	العربية	األخرى.	وما	يستوقف	في	 األوروبي،	وكانت	مؤشِّ
في	 اآلن	 »ونحن	 يقول:	 حيث	 رضا	 رشيد	 السيد	 إلى	 إرسالن	 شكيب	 كالُم	 الحدث،	 هذا	
أو	 خائٍف	 جزاُء	 وال	 ٍر،	 ُمقصِّ لوُم	 وال	 ٍط،	 ُمفرِّ تعنيُف	 فيه	 يفيدنا	 ال	 الرأي،	 مستعجل	 َخْطٍب	
فإنه	 ُمعطشًا،	 	لإلغاثة،	ومهما	كان	شاّقًا	وصعبًا،	طوياًل	 الَبرِّ إال	طريق	 يبَق	 لم	 إنه	 مستهتٍر...	
عٍة،	 	من	ُمتطوِّ هو	الوصُل	الوحيُد،	فإن	لم	تساعد	السياسُة	على	إمرار	جنوٍد	منظَّمٍة،	فال	أقلَّ
وفروسيًة	 كثيرًة،	 رجاالً	 هناك	 إن	 الِجمال...	 ظهور	 على	 وأرزاٍق	 ذخائر	 تسريب	 من	 	 أقلَّ ال	
ُيخشى	 إنما	 ٌة،	 وُعدَّ وأسلحٌة	 الُجند،	 من	 آالٍف	 ُة	 ِعدَّ الدولة	 ولدى	 	، للعُدوِّ وبغضاء	 ونجدًة،	
على	أولئك	من	الجوع	وقلَّة	الطعام،	أفال	ينهض	اإلسالم	في	كل	هذه	المسائل	إلى	إغاثتهم	
الحرب	 طول	 فإن	 الدفاع.	 	 ويستمرَّ الحرُب	 تطوَل	 حتى	 األقل	 على	 أرماَقهم	 ُيمِسُك	 بما	
سكانها«)1).	 ناكَر	 عليها	 ويثير	 إيطاليا،	 تجارة	 عضد	 في	 	 ويغثُّ الــدول،	 َل	 تدخُّ 	يستدعي	
برفقة	 ليبيا	 إلى	 عٍة	 متطوِّ رأس	 على	 بل	سار	 جًا،	 متفرِّ بعده	 ليقعَد	 الكالَم	 هذا	 األميُر	 يقل	 لم	
القائد	العثماني	أنور	باشا،	فأبلى	في	الجهاد	بالًء	حسنًا،	في	سداد	المشورة	وإصابة	الفكرة.	
وقد	ُنِقَل	عن	الزعيم	الطرابلسي	سليمان	باشا	الباروني	قوله:	»لو	أخذت	الحكومة	العثمانية	
ذتها	بحذافيرها،	لما	ضاع	األمل	في	إنقاذ	 بتفاصيل	الخّطة	التي	رسمها	شكيب	إرسالن	ونفَّ

العالي	 المعهد	 في	 إرسالن	 شكيب	 األمير	 ندوة	 في	 َم	 قدِّ بحٌث	 الفلسطينية،	 والقضية	 إرسالن	 شكيب	 فحص،	 		هاني	 (1(
للدراسات	اإلسالمية،	جمعية	المقاصد	في	بيروت،	27-28	تموز	2002،	ص4.
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أخرى«)1).	 سنواٍت	 أربع	 أو	 ثالث	 الحرب	 إطالة	 األقل	 على	 أو	الستطعنا	 وبرقه،	 طرابلس	
أثبَت	األميُر	رأَيه	في	انسالخ	طرابلس	الغرب	وحرب	إيطاليا،	في	ملحق	الجزء	األول	الذي	
كتبه	تعليقًا	على	»تاريخ	ابن	خلدون«.	كذلك	أحدث	انخراُط	األمير	في	الحرب	الليبية	ضد	
إذ	قصف	األسطول	 قويًة	في	روما،	 فعٍل	 َة	 ردَّ لها،	 	 اميِّ الشَّ عم	 للدَّ االيطالي،	والدعوة	 الغزو	
أضــرارًا	 أوقع	 ما	 وصيدا،	 طرابلس	 مدينتي	 من	 	 كلٍّ ميناء	 َد	 وهــدَّ بيروت،	 مرفأ	 اإليطالي	
	الحؤوَل	دون	انتقال	الُمَؤن	إلى	الجيش	 وأحدث	ذعرًا	عند	األهلين)2).	كان	الهدُف	اإليطاليُّ
الُمستهَدَفة.	غير	أن	 المفترُض	أن	تنطلق	من	هذه	الموانئ	 إذ	 العثماني	في	طرابلس	الغرب،	
َض	والداعَم	 	المحرِّ أبعُد	من	ذلك،	إذ	كان	القصف	يستهدف	الموقَف	الشعبيَّ حقيقة	األمر	

للسلطنة	العثمانية	في	مواجهة	الغزو	اإليطالي.	

العروبيين	واإلسالميين،	تميَّز	األميُر	شكيب	إرسالن،	 النهضة	 ري	عصر	 وبخالف	مفكِّ
في	هذه	المرحلة،	بإعطاء	األولوية	لموقف	تدعيم	السياسة	الخارجية	للسلطنة	العثمانية،	لكي	
	1912 العام	 وفي	 وتفكيكها.	 إضعافها	 إلى	 الهادفة	 األجنبية	 الضغوط	 مواجهة	 من	 ن	 	تتمكَّ
على	 بالقيام	 ُكلَِّف	 البلقان،	 حرب	 اندلعت	 ولّما	 اإلسالمية،	 الخالفة	 عاصمَة	 األميُر	 قصد	
رأس	بعثات	الدولة	العثمانية	في	هذه	الحرب.	ويبدو	أن	األميَر	شكيب	إرسالن	كان	راضيًا	
يصُف	 ما	 له	 قصيدٍة	 في	 ورد	 وقد	 المرحلة،	 هذه	 في	 السياسي	 سلوكه	 عن	 النفس	 	 مطمئنَّ

موقَفه	هذا:

ــْم ــه أغــشُّ ال	 أنــنــي	 قــومــي	 ــعــلــُم	 واصُلْه)3)ســي فالصبُح	 الليُل	 استطال	 ومهما	

العربية	 النخب	 لدى	 ٍم	 تفهُّ موضَع	 كان	 المرحلة	 هذه	 في	 إرسالن	 موقَف	 أن	 ويتَّضح	
الجهود	 في	 األولى،	 العالمية	 الحرب	 بعد	 معه	 انخرطت	 أن	 تلبث	 لم	 التي	 واإلسالمية،	

الرامية	لمواجهة	الغزو	األوروبي	المباشر،	بل	احتّل	بينهم	مكانًا	قياديًا.

2- الم�سالحُة بين اإر�سالن والحكومات الإيطالية ال�ستراكية 1922-1920
دخلت	إيطاليا	الحرَب	العالميَة	األولى	متأخرًة	-	أيار	1915-	إلى	جانب	الحلفاء،	بعد	
الذي	 النصر	 وبعد	 العثمانية.	 السلطنة	 في	 إقليميٍة	 مكاسب	 لقاء	 بريطانيا	 مع	 اتفاقيًة	 إبرامها	

		رفائيل	بطي،	شكيب	إرسالن	1869-1946،	م.	س،	ص569. (1(
		علي	عبد	المنعم	شعيب،	الصراع	اإليطالي	الفرنسي	على	بالد	الشام	1860-1941،	بيروت:	دار	الفارابي،	2002،	 (2(

ص70.
		رفائيل	بطي،	شكيب	إرسالن	1869-1946،	م.	س،	صص569-568. (3(
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دون	 العثمانية	 السلطنة	 تركة	 أوضاع	 ترتيب	 في	 الحلفاُء	 انهمك	 الحرب،	 في	 لهم	 تحّقق	
لحِظ	دوٍر	لروما.	فقد	تبيََّن،	من	خالل	سير	المداوالت	في	أروقة	مؤتمر	فرساي	للسالم	في	
لترتيب	أوضاع	 الفرنسيَة	كانت	 البريطانيَة	-	 الحساباِت	 إن	 إذ	 إيطاليا،	 تهميُش	دور	 باريس،	

عالم	ما	بعد	الحرب	الذي	يرتكز	على	ثالثة	عوامل	أساسية:

	 كسب	تأييد	الواليات	المتحدة	األميركية.-

	 د	الخطر	الشيوعي.- وضع	خطٍط	لمواجهة	تمدُّ

	 الشعوب	- آمــاَل	 انتصاراُتُه	 أنعشت	 الذي	 أتاتورك	 كمال	 مصطفى	 دور	 تحجيم	
إيران	 عليه	 فعرضت	 ــي«،	 االوروبـ »الجيش	 استعباد	 من	 ُمنِقذًا	 فيه	 رأت	 إذ	 الشرقية،	
ون	 فكانوا	يحضُّ في	دمشق،	 فيصل	 باألمير	 المحيطون	 أما	 دفاعية.	 معاهدٍة	 َعْقَد	 وأفغانستان	
م	 للحيلولة	دون	تحكُّ إلى	جنٍب	 للقتال	جنبًا	 وأتاتورك،	وذلك	 العرب	 بين	 اتفاٍق	 على	عقد	
قد	بعث	 األولى،	 الحرب	 انتهاء	 الشام)1).	وكان	شكيب	إرسالن،	عشية	 بالد	 الفرنسيين	في	
برقيًة	إلى	كل	الدول	المشاركة	والمحايدة	في	الحرب،	يعترُض	فيها	على	تجزئة	سوريا	بين	
بأن	 وختَم	 م.	 والضَّ للفتح	 حرٌب	 بأنها	 لألمير،	 بالنسبة	 يؤّكد،	 ما	 وهذا	 وفرنسا...،	 بريطانيا	
ًا...«)2).	 سوريا	ستبقى	عثمانيًة	بموجب	مبدأ	الرئيس	األمريكي	ولسون،	واقترَح	استفتاًء	حرَّ

territet	بهدف	 وحسب	األرشيف	الفرنسي،	فإن	اجتماعًا	ُعِقَد	في	12	آب	1922	في	
	األميُر	شكيب	إرسالن	 .	وقد	مثَّل	الجانَب	السوريَّ 	-	تركيٍّ 	عربيٍّ وضع	ُأُسٍس	التفاٍق	سريٍّ

السكرتير	العام	للمؤتمر	السوري	الفلسطيني)3).

بين	 روما	 في	 اشتراكيٍة	 حكوماٍت	 قيام	 إلى	 فرساي	 مؤتمر	 في	 	 اإليطاليُّ اإلحباُط	 أّدى	
لت	التعاوَن	 أعوام	1920-1922،	حيث	راحت	تنتهج	سياسية	االنكفاء	على	الذات،	وفضَّ
من	 ليبيا	 الحتالل	 اإليطاليُة	 المعارضُة	 وطالبت	 ومستعمراتها.	 الكبرى	 الدول	 مع	 	 لميَّ السِّ
المعارضُة،	 َوَضَعْت	هذه	 في	سياستها.	وفي	20	حزيران	1920،	 الحذر	 ي	 توخِّ حكوماتها	
تطالب	 رًة	 ُمذكِّ اإليطالي،	 االشتراكي	 الحزب	 وقيادة	 للعمل	 العامة	 الفيدرالية	 مع	 باالتفاق	
مغامراٍت	 في	 دًا	 مجدَّ البالُد	 تنخرَط	 ال	 كي	 الوسائل	 كل	 إلى	 بالّلجوء	 روما	 في	 الحكومَة	

أبو	شعر،	األردن:	منشورات	 إعداد	وتحرير	هند	 الحسين	في	سوريا	والعراق،	 بن	 الحديثة،	تجربة	فيصل	 الدولة	 		بناء	 (1(
جامعة	آل	البيت،	1999،	ص524.

 Antoine Hokaym et al., Documents diplomatiques français relatifs à l’histoire du Liban et de la Syrie à 	 (2(
l’époque du mandat 1914-1946, Beyrouth, Les éditions universitaires du Liban, tome 1, n 361, 1918, p. 389.

Ministère des affaires étrangères françaises, Syrie - Liban, 1918-1929, Vol . 208, pp. 68-69. 	 (3(
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دمشق	 في	 فيصل	 األمير	 حكومة	 بدعم	 ُترِجَم	 	، لميُّ السِّ 	 اإليطاليُّ المنحى	 هذا	 حربية)1).	
عشية	معركة	ميسلون	في	20	تموز	1920،	وبناًء	على	طلب	األمير،	اجتمعت	هيئُة	القناصل	
	،Seforza الكونت	 اإليطالي	 الوزراء	 رئيس	 من	 بدعٍم	 دمشق،	 في	 اإليطالية	 القنصلية	 في	
ُيبيَُّت	 لما	 استنكاره	 عن	 	 اإليطاليُّ 	 العامُّ القنصُل	 	De Paterno الماركيز	 عبََّر	 	حيث	

ضد	سوريا)2).

في	 أكبر	 إحباٍط	 مع	 َتَزامَن	 العالمية،	 الحرب	 تداعيات	 من	 	 اإليطاليَّ اإلحباَط	 إن	
في	 تلتقي	 والعسكريُة،	 السياسيُة	 العربيُة،	 النَُّخُب	 راحت	 فقد	 واإلسالمي.	 العربي	 الجانب	
	 كلُّ فيها	 تذوب	 دولٍة	 الشام،	 بالد	 في	 عربيٍة	 دولٍة	 إقامة	 بهدف	 فيصل	 األمير	 حول	 دمشق	
العربي	 االستقالل	 حزب	 قيام	 عن	 أعلنت	 الغاية،	 ولهذه	 العربية.	 الفكرة	 لصالح	 الوالءات	
َسبَّاقًة	في	طرح	 التي	كانت	 الفتاة،	 العربية	 )3)،	كوريٍث	لجمعية	

في	20	كانون	األول	1919	
من	 إرسالن	 شكيُب	 وُيعَتَبُر	 الوطني.	 الدفاع	 مهمتها	 مساندٍة،	 شعبيٍة	 تشكيالٍت	 إنشاء	 فكرة	
الحرب	 ُمَميَّزًا	خالل	 دورًا	 أدَّت	 التي	 العربية	 الشخصيات	 أبرز	 الحزب،	ومن	 سي	هذا	 مؤسِّ
على	 جهُدُه	 	 انصبَّ وقد	 	. التقليدية...	 االستعمار	 دول	 تجاه	 معاديًا	 موقفًا	 ووقف	 األولى،	
ي	ألوروبا،	فنظر	إلى	عالقة	الشرق	بالغرب	على	أنها	عالقُة	 رؤية	اإلسالم	قادرًا	على	التصدِّ
،	معتبرًا	إياه	من	أسوأ	أنواع	االستعمار،	في	 صراِع	حياٍة	أو	موت.	َمقَت	االستعماَر	البريطانيَّ

	بربريًة،	ويأتي	بعده	االستعمار	اإليطالي. 	بأنه	أشدُّ حين	وصف	الفرنسيَّ

ميسلون،	 معركة	 فــي	 اإلسالمية	 العربية	 للجماهير	 	 اإليــطــالــيُّ عــُم	 الــدَّ َيــُحــل	 	لــم	
عليه	 ترتََّب	 والذي	 الشرق،	 في	 عربيٍة	 حكوميٍة	 تجربٍة	 أّول	 سقوط	 دون	 	،1920 تموز	 	20
أيضًا	مغادرُة	العديد	من	كوادر	حزب	االستقالل	العربي	إلى	شرقي	األردن،	وفريٍق	آخر	إلى	
لوا	فريَق	عمٍل	ُعِرف	بنشاطه	 مصر	وبلدان	أوروبا،	حيث	التقوا	األميَر	شكيب	إرسالن،	وشكَّ
على	الصعيدين	العربي	والعالمي،	وبديناميكية	أعضائه	ومرونتهم	السياسية	لجمع	الصفوف	
العربية.	وبمبادرٍة	من	هذا	الفريق،	ُعِقَد	مؤتمٌر	لألحزاب	والجمعيات	العربية	في	جنيف	في	
واألمير	 رضا،	 رشيد	 والسيد	 الله،	 لطف	 ميشال	 الحضور،	 بين	 من	 وكان	 	،1921 آب	 	25

مٌة	من	قبل	كاتب	حزب	االستقالل	العربي	في	دمشق	إلى	الوفد	األميركي	من	اللجنة	الدولية	بتاريخ	28	 		»مخطرٌة«	ُمقدَّ (1(
حزيران	1919	-كراس.

 J. l. Miege, L’impérialisme colonial italien de 1870 à nos jours, Paris, Société d’édition d’enseignement 	 (2(
supérieur, 1968, p.119.

النهار،	ط2،	1977،	 دار	 بيروت:	 ولبنان،	 دولتي	سوريا	 ووالدة	 األوسط	 الشرق	 في	 الدولي	 الصراع	 زين،	 نور	 		زين	 (3(
صص165-	175-	176.
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المؤتِمرون	 الجابري.	وضع	 وإحسان	 الّصلح،	 ورياض	 كنعان،	 إرسالن،	وسليمان	 شكيب	
أعضاء	عصبة	 لدى	 المساعي	 وبذلوا	 لهم،	 الوطنية	في	سوريا	هدفًا	 الحركة	 توحيَد	صفوف	
للمؤتمر	 التنفيذية	 اللجنة	 انتخبت	 المؤتمر	 ختام	 وفي	 السورية.	 المطالب	 لتأييد	 األمم	
وعضوية	 إرسالن،	 شكيب	 برئاسة	 األمم،	 عصبة	 لدى	 دائمًا	 وفدًا	 الفلسطيني	 	- السوري	

إحسان	الجابري	وسليمان	كنعان	ورياض	الّصلح)1).

القرار	 عواصم	 في	 تجواله	 من	خالل	 إرسالن	 لشكيب	 الُمميَُّز	 ْوُر	 الدَّ برز	 المؤتمر	 بعد	
في	أوروبا،	وبالتحديد	مع	إيطاليا.	وكذلك	في	تواصله	مع	القوى	الوطنية	في	البالد	العربية.	
َس	أكثَر	من	ناٍد،	وترأََّس	أكثر	من	مؤتمٍر	في	سبيل	خدمة	القضايا	العربية	واإلسالمية.	 وقد	أسَّ
في	 باشا،	 سعيد	 عمان،	 بلدية	 رئيس	 جانب	 إلى	 َع	 وقَّ العربي،	 االستقالل	 لحزب	 وكرئيٍس	
السياسية،	 األحزاب	 باسم	 جنيف	 في	 األمم	 عصبة	 إلى	 ُموّجهًة	 برقيًة	 	،1920 أيلول	 	20
فيها	 دون	 ُيندِّ عمان،	 في	 اجتمعوا	 الذين	 السوريين	 الزعماء	 وبعض	 الوطنية،	 والجمعيات	
بالسياسة	الفرنسية	الُمتَّبعة	في	بالد	الشام،	وُتعبُِّر	عن	أسف	المجتمعين	لتراجع	الحلفاء	عن	

وعودهم	باالستقالل)2).

القضايا	 على	 ِلٍع	 ُمطَّ مصدٍر	 عن	 ُنِقَل	 ما	 إرســالن	 شكيُب	 	 استغلَّ أخــرى،	 جهٍة	 من	
وإن	 استعماريٍة،	 يريد	سماع	حمالٍت	 ال	 اإليطالي	 العام	 الرأي	 »أن	 د	 يؤكِّ والذي	 اإليطالية،	
الشعوب	 لرابطة	 فرٍع	في	روما	 بتأسيس	 فقام	 	،(3(» بوليسيٍّ كانت	عملياٍت	بسيطًة	ذات	طابٍع	
ًا	لها،	والتي	كان	يترأَُّسها.	وكان	إرسالُن	يهدف	 اإلسالمية	المقهورة	التي	تتَّخذ	من	برلين	مقرَّ

إلى	القيام	بحملٍة	شاملٍة	تساهم	بجالء	إيطاليا	عن	ليبيا.

القيادات	العربية	واإلسالمية،	وهذا	 	تجاوبًا	إيجابيًا	عند	 لميُّ 	السِّ ُه	اإليطاليُّ وجد	التوجُّ
ل	قيام	جسور	اّتصاٍل	مبكرٍة	بينهم	وبين	النظام	االشتراكي.	وكان	انعقاُد	مؤتمر	شعوب	 ما	سهَّ
اِميَِّة،	إليصال	وجهة	نظرها	 الشَّ السياسية	 للقوى	 مناسبًة	 أيار	1922	-	 الشرق	في	جنوى	-	
الشرق	 اّتحاد	شعوب	 مع	 بالتعاون	 المؤتمر	 انعقد	 السياسية.	 ولقواه	 اإليطالي،	 العام	 للرأي	
الغرب	 ضد	 مشتركٍة	 جبهٍة	 وَخْلِق	 الشعوب،	 لكل	 للوحدة	 أرضيٍة	 إيجاد	 بهدف	 المقهورة،	

		علي	المحافظة،	موقف	فرنسا	وألمانيا	وإيطاليا	من	الوحدة	العربية	1919-	1945،	بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	 (1(
العربية،	1985،	صص131-	132.

 Ministère des affaires étrangères françaises, S. D. N., Volume 599, fol - 117-118, le 7 octobre 1924 	 (2(
(M.A.E.F.).

 J.l. Miege, Op. cit., p.119. 	 (3(
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كّل	 وجالء	 الشرق،	 شعوب	 كّل	 باستقالل	 واالعتراف	 االنتداب،	 وإلزالة	 االستعماري،	
للبلدان	 مندوبون	 المؤتمَر	 حضر	 األمم)1).	 عصبة	 في	 بلدانهم	 وقبول	 األوروبية،	 الجيوش	
	- بخارى	 دول	 	- أفغانستان	 	- فلسطين	 	- سوريا	 	- إيران	 	- مصر	 	- األناضول	 اآلتية:	
المؤتمر	 عن	 ضٍة	 ُمفوَّ بلجنٍة	 المؤتمر	 في	 الشاِم	 بالُد	 تمثَّلت	 الهند.	 	- كييف	 	- أذربيجان	
السوري	-	الفلسطيني،	قوامها	شكيب	إرسالن،	إحسان	الجابري،	سليمان	كنعان،	وميشال	
برفض	 تطالب	 مذكرًة	 	 الشاميُّ الوفُد	 م	 وقدَّ المؤتمر،	 جلساِت	 إرسالُن	 ترأََّس	 الله.	 لطف	
البورجوازية	 رَة	 ُمذكِّ المؤتمر	 إلى	 الوفُد	 رفع	 كما	 ولبنان.	 سوريا	 على	 الفرنسي	 االنتداب	
فية،	وال	سيما	مسؤوليته	في	كساد	 السورية	المستنكرة	لممارسات	االنتداب	الفرنسي	التعسُّ
السياسة	 برجال	 إقامته	 خالل	 	 اميُّ الشَّ الوفُد	 تواصل	 المحلية.	 الصناعة	 وأزمة	 التجارة،	
ممارسات	 باستنكار	 تصريحًا	 منه	 استصدر	 حيث	 الفاشي،	 الحزب	 سيما	 وال	 اإليطاليين،	
الفرنسيين،	وباالعتراض	على	فرض	االنتداب.	وكانت	عالقٌة	تربط	شكيَب	إرسالن	برئيس	
التي	 إيطاليا،	 دي	 البوبلو	 في	جريدة	 رًا	 محرِّ األخيُر	 كان	 عندما	 الفاشي	موسوليني،	 الحزب	

كان	َيِرُد	فيها	الدفاُع	عن	استقالل	سوريا)2).

	،1922 أيلول	 	19 في	 لــوزان	 في	 ُعِقد	 اجتماعًا	 فإن	 الفرنسي،	 األرشيف	 وحسب	
وهنودًا	 وأتراكًا،	 وتركمانًا،	 وبخاريين،	 وأذربيجانيين،	 وُفْرسًا،	 وسوريين،	 مصريين،	 ضّم	
إرسالن	 شكيَب	 	 الفرنسيُّ المصدُر	 ل	 وُيحمِّ بالدهم.	 استقالل	 عن	 للدفاع	 وغيرهم،	

المسؤوليَة	لدوره	في	انعقاد	المؤتمر)3).

أّدت	تطوراٌت	داخليٌة	في	روما	إلى	انحسار	عدد	المؤيِّدين	لسياسة	الحكومة	االشتراكية	
بزعامة	 الفاشي	 الحزب	 وخصوصًا	 االستعمارية،	 القومية	 األحزاب	 هات	 توجُّ لصالح	 فيها	

َلُه	لتولِّي	الحكم	في	إيطاليا	في	22	ت1	1922. موسوليني،	مما	أهَّ

عالقُة �سكيب اإر�سالن بمو�سوليني بين مدٍّ و جزٍر
يبدو	 كان	 االستعمارية.	 بالمسألة	 خاّصًا	 اهتمامًا	 أظهر	 السلطَة	 موسوليني	 تولِّي	 فور	
الرومانية	 بعُث	األمبراطورية	 إيطاليا،	وهي	 التي	ستشيدها	 باألمبراطورية	 يًا،	وُمجاهرًا	 ُمتحدِّ
ٌل	ألن	يصبح	مسرحًا	 الشرَق	مؤهَّ بأن	 وق	يشعر	على	نحٍو	متزايٍد	 الدُّ المتوسط.	وكان	 حول	

Revue du monde musulman, Paris, juin 1923, pp.36-37 	 (1(
	 جريدة	لسان	الحال،	بيروت،	22	أيار	1935. (2(

M.a. e.f. serie -Syrie - Liban. 1928-1929 -208, pp.68-69. 	 (3(
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انطباعًا	لدى	 ُيظهر	 أن	 أمٌر	في	غير	محّله.	حاوَل	 	 الفرنسيَّ ع	اإليطالي،	وأن	االحتكاَر	 للتوسُّ
بعض	الدوائر	العربية،	بأن	سياسة	إيطاليا	تجاه	العرب	ستتبّدل	لصالح	دعم	القضايا	العربية.	
تالزم	ذلك	مع	تشجيع	مواطنيه	على	تأسيس	تشكيالٍت	فاشيٍَّة	في	مناطق	عربيٍة	مستهدفة.

ه	إليها	بالشكوى	ضد	ممارسات	 ْوُر	المتنامي	إليطاليا	المعارضَة	الشاميََّة	للتوجُّ ع	الدَّ شجَّ
الفلسطيني	برئاسة	شكيب	إرسالن،	 الفرنسي.	فقد	رفعت	لجنُة	المؤتمر	السوري	 االنتداب	
االقتصادي	 المؤتمر	 رئيس	 إلى	 والمسيحيين	 المسلمين	 باسم	 رًة	 مذكِّ 	،1923 العام	 في	
الدولي	في	جنوى-	إيطاليا،	وإلى	رئيس	وزراء	إيطاليا،	ووزير	خارجية	روسيا،	حيث	عبَّرت	
العليا...	 المفوضيُة	 دبَّرتها	 التي	 للفرنسيين	 الوالء	 تظاهراِت	 إن	 	...« بالقول	 االستياء	 عن	
فات	 والتعسُّ المسلمين،	 ضد	 العصابات	 وتنظيَم	 القرى،	 بعض	 على	 األسلحة	 وتوزيَع	

األخرى	التي	ارتكبتها	السلطُة	المحليُة،	قد	خلقت	حالًة	مخيفًة	غير	طبيعية«)1).	

بطلب	 للمجاهرة	 موسوليني	 دفعت	 اإليطالي،	 للموقف	 العربي	 االرتياح	 عودة	 إن	
انتداب	بالده	على	سوريا.	وعند	اندالع	الثورة	السورية	في	العام	1925،	تظاهر	موسوليني	
	torpilleur اَد	 بأنه	الُمدافُع	عن	لبنان	وسوريا	المظلومتين	من	ِقَبِل	ُأمٍم	أخرى.	وأرسل	الطرَّ
أنها	عاجزٌة	عن	حماية	 فرنسا	 إفهام	 االحتماالت،	وبهدف	 بًا	ألسوأ	 بيروت	تحسُّ في	 	 للرسوِّ
َف	إيطاليا	ال	يخلو	من	خلفيٍة	سياسيٍة،	 أمن	الّرعايا	اإليطاليين.	لكن	باريس	اعتبرت	أن	َتَصرُّ
كل	 على	حماية	 عزَمَها	 َدت	 أكَّ فهي	 للسوريين.	 العون	 وتقديَم	 مواطنيها	 ى	حمايَة	 يتعدَّ وأنه	
	1926 العام	 في	 لكن	 اد.	 الطرَّ وق	جرى	سحُب	 الدُّ مع	 مداخالٍت	 وبعد	 األجانب.	 الرعايا	
فرنسا،	 على	 شديدًة	 حملًة	 	 ليشنَّ الصمود،	 على	 السوريين	 ار	 الثوَّ قدرَة	 موسوليني	 	 استغلَّ

	للشعب	اإليطالي)2). مطالبًا	بالبالد	السورية	كمدًى	حيويٍّ

اإر�سالن يراهُن على اإيطاليا في مواجهِة فرن�سا وبريطانيا
البلدين	 بــأن	 راسخٌة	 قناعٌة	 إرســالن	 شكيب	 لــدى	 نت	 تكوَّ المرحلة،	 هــذه	 خــالل	
وأن	 والمسلمين،	 العرب	 على	 دائمًا	 خطرًا	 الن	 ُيشكِّ وبريطانيا،	 فرنسا	 االستعماريين،	
برأيه،	 ألنهما،	 النازية،	 ألمانيا	 مع	 ثم	 الفاشية،	 إيطاليا	 مع	 التنسيَق	 تستدعي	 مواجهَتُهما	
	تبرز	من	 ستكونان	عونًا	لنضال	العرب	والمسلمين.	وبالفعل	بدأت	فاعليَّاُت	النشاِط	الفاشيِّ
خالل	تأييد	قوًى	محليٍة	لهما	في	سوريا	ولبنان،	ويقول	اسكندر	رياشي	في	ذلك:	»كنَّا،	بنوٍع	

		أمين	السعيد،	الثورة	العربية	الكبرى،	مج3،	مصر:	مطبعة	عيسى	الباني	الحلبي	وشركاه،	د.ت،	ص272.	 (1(
		عادل	اسماعيل،	السياسة	الدولية	في	الشرق	العربي،	ج5،	بيروت:	دار	النشر	للسياسة	والتاريخ،	1970،	ص14. (2(
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	في	بيروت	ترحابًا	أكبر	جدًا	من	الّترحاب	الذي	كنّا	نراه	في	 ،	نجد	في	البيت	اإليطاليِّ خاصٍّ
العجيبُة،	 الطليان	 يقظُة	 الفرنسيين...	وكانت	 معدودين	على	 كنّا	 أننا	 مع	 السامية،	 المفوضية	
ظهرت	 إذ	 إليها،	 والصحافة،	 السياسة	 أهل	 العارفين،	 أكثر	 تجذب	 أن	 استطاعت	 بحيث	

أعجوبـٌة	في	سمائنا	-	وخصوصًا	في	بحرنا	-	فأدهشتنا	جميعًا	واستكبرناها	كثيرًا«)1).	

الماركيز	 برئاسة	 جنيف	 في	 األمم	 عصبة	 في	 	 اإليطاليُّ الوفُد	 كان	 السياق،	 هذه	 وفي	
لدى	 للتدّخل	 ديكيه	 روبير	 	 الفرنسيَّ المندوَب	 دفع	 ما	 العربية،	 القضايا	 يدعم	 	Theodoli

باريس	 وكانت	 بالده.	 لمصالح	 المعادية	 مواقفه	 لتغيير	 تعليماٍت	 مندوَبها	 تعطَي	 كي	 روما	
أثناء	 وذلك	 سوريا،	 على	 باالنتداب	 للمطالبة	 اإليطاليين	 بتحريض	 إرسالن	 شكيَب	 تتَّهم	
صًا	لنشر	كتاٍب	عن	النضال	 ى	مبلغًا	من	المال	مخصَّ تواجده	في	العاصمة	اإليطالية،	وأنه	َتَلقَّ
واستقاللها،	 البالد	 وحدة	 لتحقيق	 مساعدَته	 إيطاليا	 من	 يأمُل	 كان	 وأنه	 السوري،	 الوطني	
للطليان	 وعٍد	 إعطاء	 مقابل	 باالستقالل،	 للمطالبة	 الفلسطينية	 السورية	 اللجنة	 ومساعدَة	
منحهم	 أو	 عليها،	 باالنتداب	 المطالبَة	 عليهم	 وربما	عرض	 في	سوريا،	 تأثيٌر	 لهم	 يكون	 بأن	

مونوبوالً	اقتصاديًا	وماليًا	وتجاريًا،	وكذلك	قاعدًة	بحرية)2).

.	فقد	نشرت	 الفرنسيَّ لم	ينكر	شكيب	إرسالن	عالقته	باإليطاليين،	لكنه	رفض	االتِّهاَم	
عن	 ُأشيَع	 ما	 ٍة	 بشدَّ فيه	 َب	 كذَّ له	 بيانًا	 	،1926 األول	 تشرين	 	19 بتاريخ	 جنيف،	 صحف	
مقابلته	السنيور	غراندي،	والسنيور	تيودلي	رئيس	لجنة	االنتدابات	الدائمة	في	عصبة	األمم،	

وطلبه	منهما	تحويَل	االنتداب	الفرنسي	على	سوريا	إلى	انتداٍب	إيطالي)3).

روما	 شهدت	 والفاتيكان،	 إيطاليا	 بين	 	1929 الثيران	 معاهدة	 بعد	 ما	 مرحلة	 وفي	
مدير	 كتب	 	،1930 تموز	 نهاية	 وفي	 الشامية.	 المحلية	 الصحف	 تناولته	 ملحوظًا	 كًا	 تحرُّ
على	 انتدابها	 ومسألة	 إيطاليا،	 بأطماع	 تتعلَّق	 مقاالٍت	 ثالَث	 الصلح،	 كاظم	 النداء،	 جريدة	
رون	الطليان	في	سوريا	 سوريا.	وأشار	الصلح	إلى	مؤامرٍة	يشارك	فيها	ممثِّلو	إيطاليا	والُمبشِّ

وفلسطين،	فضاًل	عن	بعض	الوطنيين	السوريين)4).

		اسكندر	رياشي،	األيام	اللبنانية،	بيروت:	شركة	الطبع	والنشر	اللبنانية،	د.	ت،	صص231-	232. (1(
 Anne - Lucie Chaigne, Les rivalités franco - italiennes au levant 1918-1939, maîtrise d’histoire, Paris, 	 (2(

1993, pp.89, 137, 143, 144 et 133.

		جريدة	اإلقبال،	6	تشرين	الثاني	1946. (3(
Voir la revue Oriente moderno Italie, 1930, pp.114, 448. 	 (4(
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بعد	العام	1929،	أصبحت	الدعايُة	الفاشّيُة	أكثَر	تنظيمًا	في	البالد	العربية.	فمجلة	آسيا	
عت	في	بيروت.	فيما	أشارت	مجلة	أفريقيا	 الفرنسية	أشارت	إلى	منشوراٍت	معاديٍة	لفرنسا	ُوزِّ
أوساط	 في	 الفاشّية	 الّدعاية	 فاعلية	 إلى	 المغرب،	 في	 انتشارًا	 األكثر	 كانت	 والتي	 الفرنسية،	
أمام	 الصعوبات	 شهد	 	1930 العام	 أن	 الفرنسية	 المصادر	 وتعترف	 الجزائريين.	 العلماء	
اإليطاليتين	 والدعاية	 السياسة	 بأن	 أيضًا	 المصادر	 وتعترف	هذه	 الشمالية،	 أفريقيا	 في	 فرنسا	
القتا	قبوالً	ودعمًا	من	شخصياٍت	وطنيٍة	مؤثِّرٍة	في	العالم	العربي،	ويأتي	شكيب	إرسالن	في	
مقدمتهم،	إلى	جانب	إحسان	الجابري،	ومفتي	القدس	الحاج	أمين	الحسيني،	وعبد	الرحمن	
في	 دعائيًا	 ومساعدتها	 اإليطالية	 الحكومة	 مع	 بالتواطؤ	 اّتهاَمُه	 إرسالن	 ُينِْكر	 لم	 الشهبندر.	
الشعوب	 بمصالح	 تتعّلق	 اعتباراٍت	 هناك	 بأن	 رًا	 ُمبرِّ األمَر	 هذا	 أّكد	 بل	 اإلسالمية،	 البلدان	
التي	 	،La Nation arabe مجلة	 في	 تباعًا	 له	 ُنِشَرْت	 مقاالٍت	 في	 ذلك	 َوَرَد	 وقد	 العربية.	
أصدرها	في	العام	1930	في	جنيف	باللغة	الفرنسية،	وكذلك	في	مجلة	الجمعية	العربية	في	
القدس،	ومجلة	الجمعية	اإلسالمية	في	حيفا.	أوضح	إرسالن	في	هذه	المقاالت	بأنه	مقتنٌع	
	بالسياسة	اإلسالمية	إليطاليا	تجاه	األمم	اإلسالمية	وممتلكاتها	في	أفريقيا.	وفي	العام	1930	
الذين	 المغاربة،	 الوطنيين	 كبيرًا	من	 المغربية	عددًا	 مدينة	طاتوان	 في	 إرسالن	 التقى	شكيب	

أطلقوا	حملًة	في	كل	العالم	اإلسالمي	ضد	السياسة	الفرنسية	في	المغرب)1).	

أطلقها	 التي	 االحتجاجات	 َنْشَر	 	La Nation arabe مجلة	 تولَّت	 نفسه،	 العام	 وفي	
الوطنيون	المراكشيون	ضد	الظهير	البربري.	وأدَّى	ذلك	إلى	غضب	الصحافة	الفرنسية،	التي	
في	 الصادر	 عددها	 في	 	Le temps وأشارت	صحيفة	 فرنسا.	 بالعمل	ضد	 المجلَة	 اتَّهمت	
	 ويبثُّ البربرية،	 المسألة	 يثير	 بجنيف	 الفلسطيني	 السوري	 الوفد	 أن	 	،1930 الثاني	 تشرين	
فنََّد	األمير	شكيب	إرسالن،	رئيس	 باريس.	وقد	 المراكشيين	في	 الّطَلبة	 الدعاية	في	صفوف	
المغربية	 األقطار	 في	 الفرنسية	 االستعمارية	 السياسة	 	،La Nation arabe مجلة	 تحرير	
َر	األحداث	في	المغرب	العربي	خالل	 بمقاالته	التي	كان	ينشرها	فيها.	وتابعت	المجلة	َتَطوُّ

ِفَها	في	نهاية	سنة	1938. فترة	صدورها	من	سنة	1930حتى	توقُّ

أبرز	 المغربية،	ومن	 الوطنية	 الحركات	 قادة	 تأثيٌر	على	عدٍد	من	 وكان	لشكيب	إرسالن	
وكان	 الوزاني.	 حسن	 ومحمد	 الغاسي،	 ومحمد	 بالفريج،	 واحمد	 الحاج،	 معالي	 هؤالء:	

J.L. Miege, Op. cit., pp.169, 170 et 171. 	 (1(
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األخير	سكرتيرًا	لألمير	سنة	1932	ولمدة	عام.	كما	اّتصل	األمير	إرسالن	منذ	سنة	1935	
بعالل	الفاسي،	وعبد	السالم	بنونه،	ومحمد	داود)1).

ُر العالقَة بين مو�سوليني واإر�سالن اإعداُم عمر المختار ُيوتِّ
المجال،	 هذا	 في	 نجاحاٍت	 َق	 وقد	حقَّ المسلمين،	 ثقة	 لكسب	 وق	موسوليني	 الدُّ سعى	
إذ	توافق	مع	اللجنة	السورية	والفلسطينية،	الُممثَّلِة	بشكيب	إرسالن	وإحسان	الجابري،	على	
اإليطالي	 العنف	 تزايُد	 بّدده	 المسلمين	 قناعات	 إلى	 	 الفاشيَّ الولوَج	 لكن	 القضايا.	 بعض	
ألف	 	26 من	 أكثر	 التركية،	 الصحف	 حسب	 حصد،	 والذي	 الليبي،	 الشعب	 انتفاضة	 تجاه	
قناصل	 وعِجَز	 الشام،	 بالد	 في	 قويٌة	 فعٍل	 اُت	 ردَّ التعّسفية	 الممارسات	 لهذه	 وكان	 مجاهٍد،	
إيطاليا	في	هذه	المنطقة	عن	احتواء	الغضب	الشعبي	اإلسالمي.	فقد	شهدت	بالد	الشام	أكثر	
البضائع	 لمقاطعة	 الدعوات	 جانب	 إلى	 القمعية،	 إيطاليا	 سياسة	 ضد	 احتجاٍج	 محاولة	 من	
اللبنانية	 طرابلس	 مدينة	 في	 االحتجاجات	 أعنف	 كان	 »البشير«،	 جريدة	 وحسب	 اإليطالية.	

.(2(
خالل	شهري	نيسان	وأيار	من	العام	1931	

وفي	11	أيلول	1931،	تفاقمت	نقمة	المسلمين	في	العالم	العربي	على	إيطاليا	الفاشية،	
في	 محاكمًة	صوريًة	 ومحاكمته	 المختار،	 عمر	 الليبية	 المقاومة	 قائد	 على	 القبض	 إلقاء	 بعد	
لم	 البرقاويين.	 من	 غفيٍر	 جمٍع	 أمام	 شنقًا	 إعدامه	 حكم	 وتنفيذ	 الساعة،	 عن	 تزيد	 ال	 ٍة	 ُمدَّ
إسالميٍة،	 أو	 عربيٍة	 منطقٍة	 على	 تقتصر	 حالًة	 ليبيا	 في	 إيطاليا	 فضائح	 على	 االحتجاج	 يكن	
المؤتمر	 في	 المجتمعين	 اهتمامات	 من	 كبيٍر	 قدٍر	 على	 استحوذت	 شموليًة	 حالًة	 كانت	 	بل	
	145 حضره	 والذي	 	،1931 األول	 كانون	 	17 في	 القدس	 في	 العربي	 القومي	 اإلسالمي-	
شكيب	 ُمنَِع	 وقد	 والوطنيين.	 والسياسيين	 العلماء	 من	 وإسالميًة،	 عربيًة	 دولًة	 	22 من	 عضوًا	
َك	 الُمحرِّ كان	 إرسالن	 أن	 من	 الرغم	 على	 المؤتمر،	 حضور	 من	 الجابري	 وإحسان	 إرسالن	
إرسالن	 بعث	 وقد	 الطوائف.	 كل	 من	 المسلمين	 مشاركة	 على	 حريصًا	 وكــان	 النعقاده،	
في	 ًا	 حارَّ اشتراكًا	 الغرب	 في	 صوتان	 »يشترك	 فيها:	 جاء	 المؤتمرين	 إلى	 رسالًة	 والجابري	
تمنيات	العالم	اإلسالمي	الصادقة	بنجاح	المؤتمر	نجاحًا	تاّمًا،	وإن	الماضي	لينظر	إليكم،	وإن	
المستقبل	لينتظر	من	جهودكم	أن	تضع	دعامًة	متينًة	يقوم	عليها	التعاوُن	والتضامُن	بين	جموع	

			علي	المحافظة،	موقف	فرنسا	وألمانيا	وإيطاليا	من	الوحدة	العربية	1919-	1945،	م.	س،	صص309-308. (1(
			علي	عبد	المنعم	شعيب،	الصراع	اإليطالي	الفرنسي	على	بالد	الشام	1860-1941،	م.	س،	ص85. (2(
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	في	مؤتمر	القدس	أهميٌة	عند	إرسالن،	 	لبنانيٍّ شعوب	محمد«)1).	وكانت	لمشاركة	وفٍد	عامليٍّ
الذي	بعث	من	جنيف	برسالٍة	إلى	الشيخ	سليمان	ظاهر،	جاء	فيها	»أبثُّكم	سروري	بحضوركم	
أنتم	واألخ	الشيخ	أحمد	رضا	في	مؤتمر	اإلسالم	في	القدس...	فإن	هذا	ما	كنا	دائمًا	نتمنّاه	من	
إليه	في	هذه	االوقات«)2).	كان	لشكيب	إرسالن	رأٌي	 االّتحاد،	بعد	أن	صار	اإلسالُم	ما	صار	
بضرورة	انعقاد	المؤتمر	رغم	ما	يمكن	أن	يواجهه	من	صعوباٍت،	فقد	رأى	أن	انعقاده	لم	يكن	
العالمية	األولى	لم	 نتائج	الحرب	 نتيجة	معاناٍة	إسالميٍة	طويلٍة،	ألن	 ظاهرَة	صدفٍة	بسيطٍة،	بل	
من	 إسالميٍة،	 عاٍت	 تجمُّ وقيام	 مؤتمٍر،	 انعقاد	 بالتالي	 وبات	 اإلسالمي،	 الكبرياء	 من	 شيئًا	 ُتْبِق	
بالخروج	 التسريع	 إلى	 الجنوب	 في	 العربيَة	 البالَد	 إرسالُن	 دعا	 هنا،	 من	 الُمِلّحة.	 الضرورات	
،	وبما	يسمح	بتحقيق	فدراليٍة	مع	 يٍّ الّشروع	بإصالٍح	جدِّ الُمْهِلِك	لها،	وذلك	عبر	 الركوِد	 من	

ض	نفسها	إلى	مخاطر	مميتة)3). البالد	العربية	المجاورة،	وإال	ستعرِّ

المؤتمر	 جانب	 من	 تلميٍح	 	 كلَّ يعتبر	 الذي	 بموقفها،	 بريطانيا	 بإبالغ	 روما	 قيام	 رغم	
الّليبي	من	 َيُحْل	دون	تناول	نضال	الشعب	 ،	لكن	ذلك	لم	 لسياستها	في	ليبيا	عماًل	غيَر	ودِّيٍّ
قبل	عدٍد	من	المشاركين	في	المؤتمر،	والوقوف	خمس	دقائق	إجالالً	لذكرى	عمر	المختار.	
رات	المؤتمر	بنودًا	خاصًة	تستنكر	الفظائع	اإليطالية)4).	وجرت	الموافقة	على	 نَت	ُمقرَّ وتضمَّ
	 فيه	على	ضرورة	مقاطعة	بضائع	كلِّ الذي	أرسله	من	جنيف،	وأّكد	 اقتراح	شكيب	إرسالن	
ال	 الذي	 المسلم	 مقاطعة	 وكذلك	 للمقاطعة،	 لجنٍة	 وتأليف	 عسرًا،	 المسلمين	 ترهق	 دولٍة	
يتقّيد	بقرارات	المقاطعة)5).	كما	نّدد	شكيب	إرسالن	في	جنيف،	من	خالل	المقاالت	التي	
La Nation arabe،	وفي	الصحف	العربية	في	مصر	وسوريا،	بالسياسة	 نشرها	في	صحيفة	

اإليطالية	االستعمارية	في	ليبيا.

ارتكبها	 التي	 الوحشية	 بالفضائح	 فيه	 د	 ُيندِّ المصرية	 »الفتح«	 مجلة	 في	 مقاالً	 كتب	 فقد	
دى	البعيُد،	ما	َأزَعَج	موسوليني	وأركاَن	دولته)6).	وفي	أعقاب	 الطليان	في	ليبيا،	فكان	له	الصَّ

		جريدة	فلسطين،	القدس،	9	كانون	األول	1931.	 (1(
		مجلة	العروبة،	بيروت،	كانون	الثاني	1947،	ص40. (2(

Revue La Nation Arabe, Genève, novembre 1931, p.4. 	 (3(
		علي	شعيب،	مؤتمر	القدس	وواقع	التجاذب	بين	التيار	الشعبي	والقرار	الرسمي،	بيروت،	مجلة	المنطلق،	آذار	ونيسان	 (4(

1992،	ص122.
الوعي	 ونشر	 	1931 سنة	 بالقدس	 العام	 اإلسالمي	 المؤتمر	 في	 التعالبي	 العزيز	 عبد	 الشيخ	 دور	 الشيباني،	 		بنبلفيت	 (5(

بالقضية	الفلسطينية	في	تونس،	جامعة	دمشق،	1998،	ص14.
م	في	ندوة	األمير	شكيب	إرسالن	في	المعهد	 		زهير	الشاويش،	شكيب	إرسالن،	ذكريات	انطباعات،	بحٌث	غير	منشور	ُقدِّ (6(

العالي	للدراسات	اإلسالمية،	بيروت:	جمعية	المقاصد،	في	27	و28	تموز	2002،	ص22.
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المؤتمر	اإلسالمي،	أرسل	أمين	الحسيني،	بصفته	رئيسًا	للمؤتمر،	توكياًل	إلى	الوفد	السوري	
في	جنيف	)إرسالن-	الجابري-	الصلح(	للدفاع	لدى	عصبة	األمم	والدول	األجنبية	والرأي	
كانون	 	10 في	 المنعقد	 األمم،	 عصبة	 مجلس	 إلى	 فعاًل	 إرسالن	 م	 قدَّ وقد	 األوروبي.	 العام	
المسألة.	 بهذه	 متعلِّقًا	 الثالثة،	 أعضائه	 بأسماء	 عًا	 ُموقَّ الوفد،	 باسم	 معروضًا	 	،1931 األول	
الصادر	 االستمالك	 قانون	 ُيمثُِّلُه	 الذي	 الخطر	 من	 تحذيٌر	 المعروُض،	 عليه	 ينطوي	 ما	 وبين	

سنة	1924،	على	األماكن	المقدسة	في	فلسطين)1).

عودُة التوا�سِل بين اإر�سالن ومو�سوليني وردوُد الفعِل العربية
وق	موسوليني	سياسَة	استيعاِب	رّداِت	الفعِل	العربيِة	على	أحداث	ليبيا.	وهي	 سلك	الدُّ
وترتكز	 العربي،	 العالم	 تجاه	 االستعمارية	 الغربية	 الدول	 سياسة	 كبيٍر	 	 حدٍّ إلى	 تشبه	 سياسٌة	
على	أن	الحياَة	مستمرٌة،	وحرَكَتها	صراٌع	باالتفاق	واالختالف،	ألن	الدول	لها	مصالح	ثابتٌة،	
العربية،	 القضايا	 الُمدِركُة	لضعفها	تجاه	 العربيُة	 النَُّخُب	 أما	 الظروف.	 متغيِّرٌة	مع	 وسياساٌت	

فكانت	تنتهج	سياسًة	تقوم	على	معرفة	كيف	تضّحي	بالقليل	لكي	تبقى.	

بهدف	 العربي«	 »المستقبل	 روما	مجلة	 في	 الثاني	سنة	1932،	صدرت	 كانون	 في	15	
المدافعة	عن	قضايا	العرب.	وفي	لقاٍء	مع	رئيس	الحركة	الصهيونية	وايزمان،	دافع	موسوليني	

عن	مصالح	العرب	بالقول	»يوجد	عرٌب	ولن	يكون	باإلمكان	طردهم	من	بالدهم«)2).

ملحوظًا،	 نًا	 تحسُّ اإليطالية	 	- العربية	 العالقات	 شهدت	 	،1934 العام	 مطلع	 منذ	
بتقديم	نفسه	 إذ	قام	 ليبيا،	 العربية	على	أحداث	 واستطاع	موسوليني	استيعاب	حالة	الغضب	
إذ	 فاشيًَّا	ملحوظًا،	 نشاطًا	 الفترُة	 تلك	 مناسباٍت	مختلفة.	وشهدت	 كُمدافٍع	عن	اإلسالم	في	
جنّدت	الفاشيُة	منتسبين	ُجُدَدًا	من	المسلمين،	ووّزعت	في	الوسط	اإلسالمي	كّراساٍت	ُتبِرز	
تالزم	 اإليطالية.	 الوصاية	 تحت	 الواقعة	 اإلسالمية	 البالد	 عليها	 التي	ستحصل	 المكتسبات	
موسوليني	 أعلن	 فقد	 وقــرارات.	 تصريحاٍت	 بجملة	 اإليطالية	 العربية-	 العالقات	 ترميُم	
إقامة	 سوى	 أخرى	 أطماٌع	 لها	 وليس	 عربيٍة،	 أراٍض	 على	 باالستيالء	 تطمع	 ال	 إيطاليا	 أن	
عالقاٍت	تجاريٍة	وثقافية.	جاء	ذلك	خالل	لقاٍء	جمعه	بوزير	خارجية	السعودية،	فؤاد	حمزة،	

			أحمد	بيضون،	رياض	الصلح	في	زمانه،	بيروت:	دار	النهار،	2011،	ص103. (1(
 J.L. Miege, Op.cit., p.168. 	 (2(
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في	 اإليطالية	 باري	 مدينة	 في	 العربية	 باللغة	 إذاعٍة	 بإنشاء	 قراٍر	 اّتخاُذ	 ذلك	 أعقب	 روما.	 	في	
العام	1934،	في	سياق	التقّرب	من	العرب	وبما	يخدم	مصالح	الفاشّيين)1).	

وق	موسوليني	 	شكيب	إرسالن	مناَخ	التقارب	العربي	-	اإليطالي،	ورفع	إلى	الدُّ استغلَّ
المذّكرات	 تلك	 على	 األجوبُة	 اعُتبَِرْت	 وقد	 وليبيا،	 وسوريا	 فلسطين	 مذّكراٍت	حول	 ثالَث	
من	 الجابري،	 إحسان	 يرافقه	 إرسالن،	 وتمّكن	 الليبي)2).	 الموضوع	 في	 سيما	 وال	 إيجابيًة،	
أمين	 إلى	 إرسالن	 وبعث	 الثالث.	 العربية	 القضايا	 عن	 معه	 والتحّدث	 موسوليني،	 مقابلة	
في	 حزيران	 في	 القدس	 في	 الصادرُة	 اإلسالمية«	 »الجامعة	 مجلُة	 نشرتها	 رسالًة،	 الحسيني	
وق،	وجاء	فيها	أنه	)أي	إرسالن(	مقتنٌع	بأن	إيطاليا	لن	 الدُّ العام	1935،	حول	مباحثاته	مع	
البالد	العربية	سوف	 تعامل	العرب	كما	تعاملهم	فرنسا	وبريطانيا،	وأن	الدعاية	اإليطالية	في	

	قريبًا	نظرًا	لقرب	اندالع	حرٍب	عالمية)3). تشتدُّ

وفي	إطار	تشجيع	التنظيمات	الّطالبية	الّتحريرية	في	إيطاليا	وأوروبا،	فقد	ُعِقَد	المؤتمر	
الثاني	للّطلبة	الشرقّيين	في	روما	في	أوائل	العام	1935،	وحضره	مندوبون	عن	ثالثين	جمعيًة	
المؤتمر	 أن	يحيا«)4).	أسفر	 »الشرُق	يجب	 بالقول:	 افتتحه	موسوليني	 ومنظمًة	طالبيًة،	وقد	
التنفيذية	 اللجنة	 ت	 وضمَّ دائم.	 ومكتٍب	 تنفيذيٍة،	 ولجنٍة	 للمؤتِمرين،	 مجلٍس	 تشكيل	 عن	
غالب	 هو	 عربيًا	 عضوًا	 الدائم	 المكتب	 	 ضمَّ كما	 إرسالن.	 شكيب	 األمير	 هو	 عربيًا	 عضوًا	
أعضائه)5).	 أحَد	 إرسالن	 شكيُب	 كان	 المؤتمر،	 يمّثل	 وفدًا	 موسوليني	 استقبل	 وقد	 سالم.	
	كونفدراليًة	للّطالب	العرب	في	روما،	الذين	أصدروا	 إلى	جانب	ذلك،	أنشأ	النظام	الفاشيُّ
عدد	 في	 ملحوظًا	 تزايدًا	 العام	1934	 شهد	 وقد	 	.La jeune Asie الفرنسية	 باللغة	 مجلًة	
ليراٍت	 عشر	 تتجاوز	 ال	 جدًا،	 ُمخفَّضٍة	 بأسعاٍر	 إيطاليا	 إلى	 المنّظمة	 الترفيهية	 الرحالت	

سوريٍة،	للشباب	تحت	العشرين	من	الجنسين،	والمرَتِديَن	قمصانًا	لونها	أسود)6).

Edmond Rabbat, Unité syrienne et devenir arabe, Paris, 1937, p.369. 	 (1(
J.L. Miege, Op.cit., p.170. 	 (2(

		علي	المحافظة،	موقف	فرنسا	وألمانيا	وإيطاليا	من	الوحدة	العربية	1919-	1945،	م.	س،	ص456. (3(
		جريدة	النهار،	29	كانون	االول	1933. (4(

		علي	المحافظة،	موقف	فرنسا	وألمانيا	وإيطاليا	من	الوحدة	العربية	1919-	1945،	م.	س،	ص450. (5(
		علي	شعيب،	مؤتمر	القدس	وواقع	التجاذب	بين	التيار	الشعبي	والقرار	الرسمي،	م.	س،	ص450.	 (6(
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موقُف اإر�سالن من انتقاِد مواقفه

كانت	 وهتلر،	 موسوليني	 وبقيادتي	 وألمانيا،	 إيطاليا	 من	 	 كلٍّ في	 تغّيراٍت	 من	 ما	حصل	
يكن	 ولم	 لنفسه.	 وتمنّاها	 التقليدية،	 بعقليَّته	 فاستساغها	 العربي،	 العالم	 إلى	 أخباُره	 تصل	
السياسي،	 المسرح	 على	 وبروزها	 الدول،	 هذه	 أخباَر	 بإعجاٍب	 العرُب	 يتناقل	 أن	 غريبًا	
فرنسا	 في	 بأعدائهم	 نكايًة	 ومحبتهم	 تمنياتهم	 ويعطوها	 إنجازاٍت،	 من	 حّققته	 ما	 ويتابعوا	
الفاشية	 زعماء	 مع	 ية	 الودِّ العالقات	 تنمية	 في	 َحَرجًا	 العربية	 النّخب	 تجد	 ولم	 وبريطانيا.	
والنازية	من	أجل	الدفاع	عن	قضايا	العرب	الوطنية،	وإقناع	أصحاب	الرأي	والنفوذ	بعدالتها.

العشرين،	 القرن	 أوائل	 في	 والمسلمين	 العرب	 المصلحين	 ُعِرَف	عن	 أخرى،	 من	جهٍة	
أمثال	جمال	الدين	األفغاني،	ومحمد	عبده،	ورشيد	رضا،	وشكيب	إرسالن	وغيرهم،	عدم	
يمكن	 وال	 بالدهماء،	 الفئة	 هذه	 َينعُتون	 كانوا	 إذ	 بالجماهير،	 حاليًا	 ى	 ُيَسمَّ ما	 استساغتهم	

الوقوُف	على	رأيها.

حُف	المحليُة	واألجنبيُة	أخبارًا	عن	مدى	التواصل	العربي	مع	روما	الفاشيَّة	 تداولت	الصُّ
ة،	وال	سيما	الدور	الممّيز	لألمير	شكيب	إرسالن،	الذي	تعّرض	لهجوٍم	عنيٍف،	 وبرلين	النازيَّ
فرنسيٍة	 مصادر	 من	 بإيعاٍز	 وذلك	 العربي،	 الجمهور	 أمام	 السياسية	 ممارساته	 تشويه	 بهدف	
مثل	 الفلسطينية،	 الصحف	 من	 عدٍد	 لدى	 تحّفظًا	 بإيطاليا	 عالقاته	 أثارت	 وقد	 وبريطانية.	
العام	1935،	 صحيفة	»فلسطين«)1).	ونشرت	جريدة	»لسان	الحال«	في	تواريخ	متتاليٍة	من	
بموسوليني،	وردوده	حول	 بشأن	عالقته	 افتراءاٍت	 األمير	شكيب	إرسالن	من	 له	 تعّرض	 ما	

حقيقة	هذه	العالقة.

كتابًا	 خطيرة«،	 »وثيقٌة	 كبيٍر	 عنواٍن	 تحت	 باء«،	 »ألف	 نشرت	صحيفة	 نيسان،	 	19 وفي	
األمير	 من	 مرسٌل	 والكتاُب	 بالهاتف.	 إليها	 أرسله	 قد	 فلسطين	 في	 مراسلها	 أن	 زعمت	
في	 اإليطالية	 الّدعاية	 توسيَع	 فيه	 إليه	 يطلب	 الحسيني،	 أمين	 الحاج	 إلى	 إرسالن	 شكيب	
البالد	العربية،	وبثَّها	بمختلف	الوسائل.	ويقول	األمير	في	آخر	كتابه	إنه	قد	كتب	إلى	رياض	
الحاج	 يقابل	 بأن	 كلَّفه	 قد	 وإنه	 السورية،	 البالد	 في	 اإليطالية	 الّدعاية	 تنشيط	 ليتوّلى	 الصلح	

أمين	الحسيني	لُِيعطَيُه	التعليماِت	الالزمَة.

		عبد	الرحمن	عبد	الغني،	ألمانيا	النازية	وفلسطين	1923-	1945،	مؤسسة	الدراسات	الفلسطينية،	1935،	ص461. (1(
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وقد	ذهب	الناس	في	تفسير	هذه	الوثيقة	الخطيرة	مذاهَب	شتَّى،	وأكثرهم	ذهب	إلى	أن	
»ألف	 أخذته	 الذي	 الكتاب،	 تأثير	هذا	 كان	تحت	 ربما	 القامشلي،	 إلى	 الصلح	 رياض	 إبعاد	

باء«	من	مرجٍع	آخر	غير	مراسلها	في	فلسطين.

وفي	24	نيسان،	انقسم	الرأي	العام	العربي	حول	رسالة	األمير	شكيب	إرسالن:

	 فيما	- 	األمير	وتوقيُعه،	 الكتاب	مصدره	خطُّ بأن	 تجزم	جريدة	»الجامعة	اإلسالمية«	
تقول	جريدة	الجامعة	العربية	بوجود	تزوير.

	 على	- عازٌم	 وأنه	 الوثيقة،	 خبَر	 ب	 ُيكذِّ رسالًة	 إرسالن	 بعث	شكيب	 نيسان،	 في	26	
رين. إقامة	دعوى	ضد	الُمزوِّ

	 الصادرة	في	- الجديدة(	 العدد	األخير	من	مجلة	)األندلس	 نيسان،	جاء	في	 في	27	
البرازيل،	نقاًل	عن	نجيب	العسراوي،	حيث	قال:	»وصلني	من	األمير	أن	الحكومة	اإليطالية	
وأعادت	 الغرب،	 طرابلس	 فظائع	 صاحَب	 وعزلت	 رًا،	 مؤخَّ العرب	 مع	 أغالَطها	 صلَّحت	
كما	 سرت.	 وادي	 إلى	 أبعدتهم	 كانت	 أن	 بعد	 أراضيهم،	 إلى	 األخضر	 الجبل	 عرب	 بقيَة	
المعابد،	ودعت	 العرَب،	ويساعدوا	المسلمين	على	إشادة	 موا	 ُيكرِّ أوعزت	إلى	سفرائها	أن	
إلى	روما	كثيرًا	من	الشباب	العربي	لتعليمهم	على	نفقتها،	وعقدت	صلحًا	مع	الوفد	السوري	

بطلٍب	من	زعيمها	موسوليني.

	 بكتاب	- الُمتعلِّقَة	 األخباَر	 إرسالن	 وعادُل	 الحسيني	 أميُن	 المفتي	 نفى	 أيار،	 	1 في	
األمير	شكيب	إرسالن.

جميل	 إلى	 األمير	 كتاب	 	 نصَّ الحال«	 »لسان	 جريدة	 نشرت	 أيار،	 	23 	،22 	،21 وفي	
شباط	 	12 في	 بموسوليني	 »اجتمعُت	 فيقول	 إليه،	 هِة	 الموجَّ التُّهِم	 مزاعَم	 فيه	 ُيفنُِّد	 بيهم،	
1934	لمدة	عشر	دقائق،	وقابلُتُه	في	15	شباط	لمدة	نصف	ساعٍة،	قّدمت	له	ثالَث	مذكراٍت	
بشأن	القضية	السورية	والفلسطينية	والطرابلسية«،	وإن	ذهابه	إلى	عواصم	القرار	ليس	معناه	
الدعاية	لهم.	فإن	إيطاليا	لها	مواقف	عديدٌة	في	جمعية	األمم	تطالب	باستقالل	سوريا،	كما	
	أنها	مشتركٌة	في	مشروع	تهويد	فلسطين.	ومعلوٌم	 أنه	لم	يسمع	عن	إيطاليا	كلمًة	واحدًة	تدلُّ
وبدون	 إيطاليا،	 هاجمنا	 طرابلس،	 في	 فظائع	 من	 حصل	 ما	 حصل	 ا	 َلمَّ أنه	 الناس	 كل	 عند	
	.»La Nation arabe« مجلة	 في	 موسوليني	 من	 المعارضة	 موقف	 وتبنّينا	 ٍح،	 تبجُّ أي	
الثواَر	 اإليطالية	 القوات	 هاجمت	 عندما	 شخصيًا	 موسوليني	 هاجم	 أنه	 األمير	 ويستطرد	
وق	بزيارٍة	إلى	األمير	يستعلم	عن	سبب	هذه	 بتهم،	ما	أدَّى	إلى	قيام	مندوب	الدُّ الليبيين	وعذَّ
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الهجمات.	وفي	مكاٍن	آخر	يقول	األمير	إن	ذهابه	إلى	إيطاليا	كان	من	أجل	سوريا	وفلسطين،	
له	لدى	موسوليني	 وقطع	العالقة	مع	موسوليني	بسبب	األحداث	الطرابلسية،	وإن	نتيجة	تدخُّ
العربية	إلى	أرضها،	بعد	أن	كان	الجنرال	غراسياني	قد	أخرجها	 القبائل	 دًا	كانت	عودة	 ُمجدَّ

من	مواطنها	في	الجبل	األخضر،	ووضعها	ضمن	األسالك	الشائكة	في	صحراء	سرت.

»على	 فيقول	 موسوليني،	 مع	 العالقة	 تجديد	 إعادة	 األمير	 ينكر	 ال	 رسالته،	 ختام	 وفي	
األقل	وجدنا	زعيمًا	يريد	أن	يدخَل	في	طريق	الوئام،	وُينِْسَي	المسلمين	ما	مضى	من	العداوة،	
بناًء	على	 بأنه	جاء	 األميُر	عمَله	 ر	 ويبرِّ اإلرادة...«،	 تدّل	على	هذه	 للعيان	 بارزٍة	 بأفعاٍل	 وأتى	
رغبٍة	من	زعماء	طرابلس،	الذين	كانوا	يبعثون	الرسائل	إليه	إليصالها	إلى	روما،	وكذلك	بناًء	

على	رسائل	مسلمي	الحبشة	التي	تطالب	بالمساعدة)1).

بيهم	تصيب	 إلى	جميل	 التي	وردت	في	كتاب	شكيب	إرسالن	 المعلومات	 أن	 ُيالحُظ	
	،La Nation arabe الفرنسية	 باللغة	 مجلته	 في	 األمير	 كتبه	 ما	 مع	 تتقاطع	 الحقيقة،	ألنها	
الذين	 الصهاينة	 صنع	 من	 هي	 إيطاليا،	 مع	 لعالقته	 بالنسبة	 له	 الّتهمة	 تلفيَق	 أن	 إضافِة	 مع	
ولبنان	 سوريا	 في	 البلشفيين	 هجوَم	 يستسيُغ	 األميُر	 يكن	 ولم	 هذا،	 البذاءة«)2).	 هذه	 »مّولوا	
على	الفاشية،	وقد	أدرج	ذلك	في	سياق	الثأر	للشيوعيين	الذين	وّجه	إليهم	موسوليني	صفعًة	

قويًة	في	إيطاليا)3).

العربية،	 األكثرية	 نفوس	 في	 إيجابيًا	 ذلك	 انعكس	 الحبشة،	 غزو	 في	 إيطاليا	 نجاح	 بعد	
إذ	ثبت	لدى	هؤالء	عجُز	عصبة	األمم	وبريطانيا	عن	حمايتهم.	ووجدوا	أن	الوقَت	مناسٌب	
األوروبية	 الدول	 بين	 الحرَب	 أن	 اعتقدوا	 كما	 بالدهم.	 على	 	 الغربيِّ التسلُِّط	 ضد	 ك	 للتحرُّ
ر	واالستقالل.	 قادمٌة	ال	محالة،	ويمكن	أن	تكون	فرصًة	مناسبًة	لتحقيق	تطّلعاتهم	في	التحرُّ
دعايًة	 نابولي،	 في	 العربي	 المعهد	 بواسطة	 نظَّم	 إذ	 الوضع،	 لحقائق	 واعيًا	 موسوليني	 وكان	

تنطلق	من	وعٍد	بالحرية	لكل	المسلمين	الذين	َيقبلون	مساعدَته)4).	

		جريدة	لسان	الحال،	بيروت،	19	و24	و26	و27	نيسان	و21	و23	أيار	1935. (1(
Revue La Nation arabe, Genève, n4, 1935, pp.280- 281. 	 (2(

Idem., octobre - novembre 1935, pp.458 et 459. 	 (3(
Homet Marcel, L’histoire secrète du traité franco - syrien, Paris, 1938, p.55. 	 (4(
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ظ	 أما	في	المغرب	العربي،	فقد	وقفت	الحركُة	الوطنيُة	من	إيطاليا	الفاشية	موقَف	التحفُّ
ال	 استعماريًة	 دولًة	 إيطاليا	 واعتبرت	 فاسدًة،	 سياسيًة	 حركًة	 الفاشية	 في	 ورأت	 والحذر،	

تختلف	في	أطماعها	التوّسعية،	ونزعتها	إلى	السيطرة،	عن	فرنسا.

ُد	إليطاليا	غضَب	قادة	الحركة	الوطنية	الليبية،	وال	 كما	أثار	موقُف	شكيب	إرسالن	المؤيِّ
العربية،	 الرابطة	 الليبي	مقاالً	في	صحيفة	 الوطني	 الزعيم	 الباروني.	فقد	كتب	 سيما	سليمان	
المستعمرات،	وقال:	»...	دفع	شكيُب	 بالبراءة	من	مسلمي	 فيه	األميَر	شكيب	إرسالن	 اّتهم	
ودوام	 إيطاليا،	 لرضاء	 طلبًا	 منهما،	 البراءة	 معلنًا	 وبرقة،	 طرابلس	 يديه	 بإحدى	 إرسالن	
األخرى	 باليد	 شكيب	 ويدفع	 مناسبٍة...،	 ألدنى	 حّبه	 في	 يتفانى	 الذي	 موسوليني	 ابتسامة	
دًا	لفرنسا	المسيطرة	على	بالده،	معلنًا	بذلك	براءته	 تونس	والجزائر	ومراكش	والسودان،	تودُّ

من	الجميع«)1).

قادة	 مع	 وتعاونه	 إرســالن	 شكيب	 جهود	 على	 بورقيبة	 الحبيب	 أثنى	 بالمقابل،	
	.(2(

التونسية	في	3	حزيران	1937	 العمل	 بمقاٍل	نشرته	جريدة	 المغربية،	 الوطنية	 الحركات	
في	 »الشهاب«	 صحيفته	 في	 مقاالً	 فنشر	 باديس،	 بن	 الحميد	 عبد	 القضيَة	 هذه	 تناول	 كما	
1937/12/12،	بعنوان	»مسألٌة	عظيمٌة	بين	رجلين	عظيمين«،	دافع	فيه	عن	األمير	شكيب	

إرسالن	دفاعًا	موضوعيًا)3).

وفي	أثناء	الحرب	العالمية	الثانية،	كانت	إيطاليا	تخشى	من	اّتفاق	الحركة	القومية	العربية	
في	 االيطالية	 السفارة	 مستشار	 زامبوني	 السنيور	 من	 طلبت	 لذلك	 واستبعادها،	 ألمانيا	 مع	
برلين،	االّتصاَل	برئيس	الدائرة	السياسية	في	وزارة	الخارجية	األلمانية	في	1941/4/10،	
منطقة	 ضمن	 وإدراجها	 الجديد،	 العالمي	 بالنظام	 المشرقية	 العربية	 البالد	 ربط	 على	 وحثَّه	

النفوذ	اإليطالي	في	البحر	المتوسط)4).

رسالٍة	 عن	 أسفرت	 األلمان،	 المسؤولين	 لدى	 إرسالن	 األمير	شكيب	 مداخالت	 لكن	
في	 األلمانية	 الخارجية	 الكيالني،	من	وزارة	 الحسيني	ورشيد	عالي	 أمين	 الحاج	 إلى	 ُبِعَثْت	
المستقلة،	 العربية	 البلدان	 باستقالل	 تعترف	 ألن	 ألمانيا	 استعداد	 ن	 تتضمَّ نيسان	1941،	 	4

		علي	المحافظة،	موقف	فرنسا	وألمانيا	وإيطاليا	من	الوحدة	العربية	1919-	1945،	م.	س،	ص457. (1(
		م.	ن،	ص312. (2(
		م.	ن،	ص457. (3(
		م.	ن،	ص461. (4(
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االتصال	 وأنه	جرى	 سّريًة،	 الرسالة	 بقاء	هذه	 وترجو	 باالستقالل،	 منها	 المستقل	 غير	 	 وحقِّ
الالزم	بالحكومة	اإليطالية	التي	وافقت	على	مضمونها)1).

لها	 تأثيٍر	 	 أيِّ من	 المحور	 دوَل	 نهائيًا	 لُيْخِرَج	 العربي	 المشرق	 في	 األحداث	 ُر	 تطوُّ جاء	
في	هذه	المنطقة،	بعد	خسارتها	الحرب	العالمية	الثانية.

خال�سة
الفضُل	في	تكوين	شخصية	األمير	شكيب	إرسالن	علميًا	وسياسيًا،	إلى	عاملين	 يرجع	

يادة. اثنين،	كان	لهما	األثُر	الكبيُر	في	حياته،	وتوجيهه	لما	وصل	إليه	من	الزعامة	والرِّ

األفغاني	والشيخ	محمد	عبده	-	حيث	 الدين	 يِد	عالَِمْيِن	-	جمال	 األول:  تعليُمُه	على	
ين،	فتكّونت	أُسُس	شخصيته	األولى	لغويًا	وِدينيًا. 	اّللغة	والدِّ 	على	ُحبِّ شبَّ

العلم	والصحافة	والسياسة	من	 َرُة	برجاالت	 المتكرِّ العديدُة،	واتصاالُتُه	 الثاني: رحالُتُه	
وقوميٍة	 وطنيٍة	 آفاٍق	 إلى	 هته	 ووجَّ 	، اإليمانيَّ فكَرُه	 مت	 دعَّ والمسلمين،	 العرب	

ودينيٍة	أوسع.

بارزًا	 دورًا	 لعبت	 التي	 العمالقُة،	 اإلرسالني	 شخصيُة	 تكّونت	 العاملين	 هذين	 من	
أثناء	 بروزًا	 أكثَر	 دوُره	 وكان	 المرحلة.	 تلك	 خالل	 واإلسالمية	 العربية	 القضايا	 معالجة	 في	
	بها	الحالتان	العربية	واإلسالمية.	وقد	برهن	على	قدرٍة	 المنعطفات	الخطِرة،	التي	كانت	تمرُّ

عجيبٍة	في	التَّفاني	والعمل	ونكران	الذات،	فكرًا	وتخطيطًا	وتنفيذًا.

	مكانًة	مرموقًة	في	األوساط	العلمية	والسياسية	 وبفضل	ذلك	كسب	ثقة	الجميع،	فاحتلَّ
والوطنية.

االستعمار	 بقهر	 كفيلًة	 يراها	 كان	 التي	 اإلسالمية،	 للوحدة	 اعين	 الدَّ أوائل	 من	 كان	
العرب	 لمصلحة	 يعمل	 أخرى،	 دون	 لفئٍة	 متحّيٍز	 غير	 كان	 المستقبل.	 وضمان	 والتخلف،	
كًا	بوحدة	النضال	والمصير،	ال	يعرف	لنضاله	حدودًا	جغرافيًة	أو	بشريًة،	 والمسلمين،	متمسِّ
وال	يبخل	بجهٍد،	في	إبداء	رأٍي،	أو	توضيح	فكرٍة،	أو	إسداء	نصيحٍة،	أو	مشاركٍة	في	حدٍث،	
أوجبت	 حيث	 ل	 يتنقَّ ذاك،	 أو	 هذا	 من	 أبعد	 ما	 إلى	 ويرنو	 هناك،	 ط	 ويتوسَّ هنا،	 يحاضر	

		زهير	مارديني،	ألف	يوٍم	مع	أمين	الحسيني،	بيروت:	مجلة	العرفان،	مج65،	1977،	ص65. (1(
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	البالَد	العربيَة	إلى	رقعة	 الضرورة	النضالية	التي	يؤمن	بها.	لذلك	فإنه	يتجاوز	بتأثيِرِه	النضاليِّ
يَّار. ُر	السَّ 	الزعيُم	المفكِّ البالد	اإلسالمية	الواسعة	عبر	رحالته	الكثيرة،	فهو	بحقٍّ

انتقل	 العالمية،	 الحضارة	 أن	مركز	 ُيدِركون	 األوائُل	 والنهضويون	 إرسالن	 كان	شكيُب	
هذه	المرة	من	الشرق	العربي	اإلسالمي	إلى	مكاٍن	آخر،	هو	الغرب	الحديث.

	في	الممارسة	 	االحتالليَّ 	واإللحاقيَّ وصحيٌح	أن	هذا	الغرَب،	أظهر	َوْجَهُه	االستعماريَّ
	لهذه	المفارقة،	َوَلَدى	معظم	مفّكري	النهضة،	كان	 وفي	السياسات،	ولكن	الوعَي	التاريخيَّ
نهوِض	 وحتميِة	 الضرورة،	 قبيل	 من	 هي	 حداثٍة	 بين	 التفريق	 على	 	 يلحُّ وكان	 بقوة.	 حاضرًا	
االستعمارية	 الدول	 سياسات	 وبين	 م،	 التقدُّ آلياُت	 فيها	 تجّمدت	 التي	 العربية	 المجتمعات	
االنتهازية	 األشكال	 بشّتى	 نفوذها	 ومناطق	 ومستعمراتها	 أسواقها	 عن	 تبحث	 كانت	 التي	

والقمعية	والوحشية.

	، 	العربيِّ ل	المنهَج	السائَد	في	التفكير	النهضويِّ إن	وعَي	هذه	المفارقة	في	التاريخ،	شكَّ
امتداد	 على	 وفنَّانون	 رون،	 ومفكِّ وكّتاٌب،	 رون،	 ُمتنوِّ سياسيون	 تأسيسه	 في	 ساهم	 الذي	
أربعينات	 أواخر	 وحتى	 عشر	 التاسع	 القرن	 منتصف	 منذ	 واإلسالمي،	 العربي	 	العالمين	

القرن	العشرين.

لم	يكن	تعاطُف	شكيب	إرسالن	مع	الحالتين	النازية	والفاشية	مخصوصًا	به	وحده	في	
العالم	العربي،	بل	شمَل	معظَم	القوى	السياسية،	والنُّخب	الفكرية.

سمح	 ما	 آنــذاك،	 العرب	 الزعماء	 عند	 لمواقفه	 مًا	 تفهُّ إرســالن	 شكيُب	 وجد	 ولهذا	
وفد	 أعضاء	 مع	 انتدابه	 المشهودة،	 مواقفه	 ومن	 بينهم.	 قضيٍة	 من	 أكثر	 	 حلِّ في	 ل	 بالتدخُّ له	
التوفيُق،	 الوفد	 لهذا	 َفُكتَِب	 	،1934 سنة	 واليمن	 السعودية	 العربية	 المملكة	 بين	 السالم	

وتوقفت	الحرب	بين	البلدين	المتجاورين،	وُعِقَدت	معاهدُة	الّصلح.
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 في الربِع األخيِر من القرِن التاسِع عشر 

وبدايِة القرِن العشرين

د. خالد عبد القادر الجندي
 اأ�ستاذ مادة التاريخ الحديث والمعا�سر 
في الجامعة اللبنانية

المقدّمة:
كثيرٌة	هي	المواضيُع	المتعلقُة	بتاريخ	العرب	والبالد	العربية	في	العهد	العثماني،	والتي	
إلى	األرشيف	 بالعودة	 إالّ	 فيها	ودراستها	دراسًة	معّمقًة،	وال	يمكن	دراسُتها	 البحُث	 يتم	 لم	
العثماني،	واالستعانة	بوثائقه.	ويأتي	في	أولويَّات	هذه	المواضيع	التي	تفتقر	إليها	المكتبات	
العهد	 في	 العربية	 البلدان	 في	 الثقافية	 والحياة	 »التعليم	 موضوُع:	 	، خاصٍّ بشكٍل	 العربية	
الدراسات	 هذه	 ومن	 وهناك.	 هنا	 من	 صدرت	 التي	 الدراسات	 بعض	 باستثناء	 العثماني«،	
التي	ُأجريت،	والتي	بحثت	الموضوع	بكل	جوانبه،	معتمدًة	على	الوثائق	العثمانية،	هي	تلك	

التي	أجراها	األستاذ	الدكتور	»فاضل	بيات«)1).

العربية	 الواليات	 في	 العلم	 نشر	 في	 العثمانية	 الدولة	 بذلتها	 التي	 والجهوَد	 التعليَم	 إن	
العثمانية،	وخصوصًا	بعد	عهد	التنظيمات،	وفي	الربع	األخير	من	القرن	التاسع	عشر	وبداية	
استنادًا	 وعميقًة،	 متأّنيًة	 دراسًة	 ودراستها	 عندها،	 الباحثين	 بتوقف	 لجديرٌة	 العشرين،	 القرن	
هذا	 عن	 خاطئٌة	 فكرٌة	 شاعت	 فقد	 العثمانية.	 الدولة	 و»سالنامات«	 العثمانية	 الوثائق	 إلى	
الموضوع	انسحبت	على	الدولة	العثمانية	برمتها،	وهي	أن	الدولة	العثمانية	لم	تبذل	الجهوَد	
الالزمَة	لتعليم	أبناء	الواليات،	ونشر	المؤّسسات	التعليمية	في	الواليات	العربية.	وكان	هذا	
الشعوُر	عند	المسلمين	أكبَر	منه	عند	المسيحيين،	ألن	أبناء	الطوائف	المسيحية	كانوا	يتلّقون	

		فاضل	بيات،	المؤسسات	التعليمية	في	المشرق	العربي	العثماني،	دراسة	تاريخية	إحصائية	في	ضوء	الوثائق	العثمانية،	 (1(
استانبول:	منظمة	التعاون	اإلسالمي	)أرسيكا(،	2013م.
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القليلة.	 القّلة	 إالّ	 ٍر،	 تذمُّ أو	 أدنى	شكوى	 لديهم	 يكن	 فلم	 المدارس	اإلرسالية،	 تعليمهم	في	
الدولة	 أن	 والحقيقة	 ودنيا.	 دينًا	 عنهم	 مسؤولٌة	 العثمانية	 الدولة	 أن	 اعتبروا	 فالمسلمون	
وخصوصًا	 المدارس،	 فتح	 في	 الحاصل	 »التقصير«	 مسؤولية	 وحدها	 تتحّمل	 ال	 العثمانية	
المدارس	 الدولة	في	فتح	 إلى	»تقصير«	 أدَّت	 المسلمين،	وإنما	كان	هناك	عدة	أسباٍب	 لدى	
َل	أبناُء	البالد	 في	الواليات	العربية	العثمانية	-	سنأتي	على	ذكر	األسباب	في	ما	بعد	-.	وحمَّ
ى	بينهم،	والتخلف	الذي	لحق	بهم	طيلة	 العربية	الدولَة	العثمانية	مسؤوليَة	الجهل	الذي	تفشَّ
العهد	العثماني،	وخصوصًا	أبناء	الطائفة	اإلسالمية.	ومما	ال	شك	فيه،	أن	شيوَع	هذه	الفكرة	
العرب،	 الباحثين	 معظم	 دراسات	 عن	 العثمانية	 الوثائق	 غياب	 عن	 األولى	 بالدرجة	 نتج	

وذلك	عائٌد	لسببين:

المستشرقين	 َمعين	 من	 ينهلون	 كانوا	 العرب	 خين	 والمؤرِّ الباحثين	 معظم	 أن	 أولهما:	
العثمانية،	 الدولة	 صورة	 تشويَه	 الطرق	 بشّتى	 حاولوا	 الذين	 األوروبيين،	 خين	 والمؤرِّ
والمسلمين	 العرب	 الباحثين	 معظم	 كان	 ولألسف،	 بها.	 والتخلُّف	 الجهل	 تهمة	 وإلصاَق	

ده	هؤالء	المستشرقون. يردِّدون،	كالببغاوات،	ما	كان	يردِّ

الوثائق	 لغة	 وهي	 العثمانية،	 اللغَة	 العرب	 واألكاديميين	 الباحثين	 معظم	 َجْهُل	 ثانيهما:	
العثمانية،	األمر	الذي	انعكس	سلبًا	على	كتاباتهم،	وساهم	في	جهلهم	بحقيقة	وواقع	التعليم	
في	الدولة	العثمانية،	لذلك	جاء	الكثير	من	الدراسات	حول	هذا	الموضوع	مفتقرًا	إلى	الّدقة	
في	 تجاهلها	 يمكن	 ال	 بمعلوماٍت	 تزخر	 العثمانية	 الوثائق	 أن	 والمعروف	 والموضوعية.	

	جانٍب	من	جوانب	التاريخ	العثماني. دراسة	أيِّ

إن	دراسة	التعليم	في	واليٍة	من	الواليات	العربية	العثمانية،	وخصوصًا	والية	بيروت	أو	
)سالنامات	 كـ	 األرشيفية	 العثمانية	 الوثائق	 ملفات	 جميع	 جرد	 إلى	 تحتاج	 بيروت،	 سنجق	
الواليات،	وسالنامات	نظارة	المعارف(،	خصوصًا	أنه	في	مدينة	بيروت،	وفي	النصف	الثاني	
العثمانية	مع	 الدولة	 لتسامح	وعدالة	 العشرين،	ونتيجًة	 القرن	 التاسع	عشر	وبداية	 القرن	 من	
األقليات	الدينية	والدول	األوروبية،	اسُتغّل	هذا	التسامح	بفتح	المدارس	اإلرسالية،	وكانت	
اإلسالمية	 المذاهب	 عن	 عدا	 واليهودية،	 المسيحية	 الدينية	 األقليات	 من	 مزيجًا	 بيروت	
على	 شّجعوا	 الذين	 األوروبيين	 والقناصل	 للّسفارات	 خصبًا	 مرتعًا	 وأصبحت	 العديدة،	
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وقّدمت	 المسيحية،	 األهلية	 والمدارس	 التبشيرية،	 والمدارس	 األجنبية،	 اإلرساليات	 إنشاء	
الدول	األوروبية	كل	أنواع	الدعم	المادي	والمعنوي	لها)1).

نبذٌة عن التعليم في الدولة العثمانية:
ما	 وأن	 والتخّلف،	 الجهل	 عليها	 خّيم	 العثمانية،	 الدولة	 أن	 المدارس،	 في	 عّلمونا	
ه	إلى	الدولة	 ي	العلوم،	مردُّ ٍر	في	اللحاق	بركب	تلقِّ أصاب	الواليات	العربية	من	جهٍل،	وتأخُّ
العثمانية،	ولم	يعلِّمونا	أن	السلطان	أورخان	)1324	-	1362م()2)،	السلطان	الثاني	للدولة	
نهجه،	 على	 الدولة	 بعده	سالطين	 من	 وسار	 نموذجيًة،	 مدرسًة	 بنى	 من	 أول	 هو	 العثمانية،	

وانتشرت	المدارس	والمعاهد	في	بروسة	)بورصة(	وأدرنة	وغيرهما)3).

وبذل	 المضمار،	 هذا	 في	 أجداده	 على	 -	1481م(	 	1432( الفاتح	 محمد	 ق	 تفوَّ وقد	
في	 اإلصالحات	 بعض	 وأدخل	 والمعاهد،	 المدارس	 وإنشاء	 العلم	 نشر	 في	 كبيرًة	 جهودًا	
والمعاهد	 المدارس	 نشر	 المناهج	وتطويرها،	وحرص	على	 تهذيب	 التعليم،	وأشرف	على	

في	جميع	المدن	الكبيرة	والصغيرة،	وكذلك	القرى)4).

وإذا	أردنا	الحديث	عن	اهتمام	سالطين	بني	عثمان	بالتعليم	في	الدولة	العثمانية،	لطال	
وأهم	 كان،	 وكيف	 وبدايته،	 الدولة،	 في	 التعليم	 تاريخ	 إيجاز	 من	 بد	 ال	 لكن	 الحديث،	 بنا	

اإلصالحات	التي	ُأدِخَلت	عليه.

بدايات التعليم:
كان	التعليم	عند	العثمانيين	يقتصر	في	بداية	األمر،	بالدرجة	األولى،	على	تعليم	األمور	
الدولة	 في	 شاع	 إذ	 األخــرى،	 اإلسالمية	 الدول	 في	 التعليم	 شأن	 ذلك	 في	 شأنه	 الدينية،	

	 راجع	في ما	خّص	اإلرساليات	األجنبية	والمدارس	التبشيرية	والمدارس	األهلية	المسيحية: (1(
أ	-	جريدة	ثمرات	الفنون	من	العام	1875م	إلى	العام	1908م.

ب-	جورج	أنطونيوس،	يقظة	العرب،	تر:	ناصر	الدين	األسد	وإحسان	عباس،	بيروت:	دار	العلم	للماليين،	ط4،	1966.
ج-	موفق	بني	المرجة،	صحوة	الرجل	المريض	والسلطان	عبد	الحميد	والخالفة	اإلسالمية،	بيروت:	دار	البيارق،	1966.

Nemer SABBAH, L’évolution culturelle au Liban, Lyon, Janody, 1950.	-د
		كان	السلطان	أورخان،	السلطان	الثاني	في	الدولة	العثمانية،	قد	حكم	خالل	فترة	1324-1362م.	راجع:	صالح	كولن،	 (2(

سالطين	الدولة	العثمانية،	تر:	منى	جمال	الدين،	مصر:	دار	النيل	للطباعة	والنشر،	ط1،	2011،	ص10.
		علي	محمد	الصالبي،	السلطان	محمد	الفاتح	فاتح	القسطنطينية،	بيروت:	المكتبة	العصرية،	ط2،	2010م،	ص141. (3(
		جمال	عبد	الهادي	محمد	سعود	ووفاء	محمد	رفعت،	صفحاٌت	مطويٌة	في	تاريخ	وحضارة	الدولة	العثمانية،	ج2،	مصر:	 (4(

دار	السالم	للطباعة	والنشر،	ط1،	2009م،	ص688.
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لتعليم	 صًة	 التي	كانت	مخصَّ التقليدية	اإلسالمية،	 المدارس	 الكبار	في	 العثمانية	نظام	تعليم	
غار	في	مدارس	الصبيان	»الكتاتيب«،	التي	أقامها	أصحاب	 العلوم	الدينية،	ونظاُم	تعليم	الصِّ
المدارس	 من	 بدائيًة	 نسخًة	 وكانت	 والقرى،	 والقصبات،	 والمدن،	 األحياء،	 في	 الخبرات	
في	 المعلم	 على	 ُيطلق	 وكان	 ين)1).	 الدِّ علماُء	 النوعين	 كال	 في	 التدريس	 وتولَّى	 االبتدائية،	
هناك	 وكان	 العربية)2).	 الجزيرة	 في	 ع«	 »المطوِّ أو	 »المؤدِّب«،	 أو	 »الشيخ«،	 لقب	 »الُكتَّاب«	
بعض	كتاتيب	للبنات،	وُيطلق	على	الشيخة	»المعلمة«	لقب	»الخوجاية«،	وكان	التعليم	في	

»الُكتَّاب«	مجانًا)3).

التعليم	عند	 ليختلف	في	جوهره	عن	 المسيحية	 الطوائف	 لي	عند	 األوَّ التعليم	 وما	كان	
وكان	 والكنائس.	 األديرة	 في	 أو	 كتاتيب،	 في	 	 ويتمُّ دينيًا،	 تعليمًا	 كان	 أنه	 أي	 المسلمين،	

ُيضاف	إليه	تعلُّم	»اللغة	السريانية«)4).

اسم	 عليه	 ُيطلق	 أن	 يمكن	 ما	 العربية،	 الواليات	 في	 تلك	 لي	 األوَّ التعليم	 مرحلة	 ويلي	
نسٍق	 على	 العثمانية،	 الواليات	 جميع	 وفي	 اآلخر،	 هو	 يسير	 كان	 ولقد	 العالي«.	 »التعليم	
في	 يجري	 وكان	 العثمانية،	 الدولة	 لحكم	 السابقة	 المرحلة	 في	 عليه	 كان	 وكما	 واحــٍد،	

المساجد	والمدارس	والزوايا)5).

التعليم الع�سري:
القرن	 من	 الثاني	 النصف	 خالل	 العثمانية	 الدولة	 تبنَّته	 الذي	 العصري«	 »التعليم	 إن	
التاسع	عشر،	وحتى	العقد	الثاني	من	القرن	العشرين،	نقلته	إلى	الواليات	العربية	التي	كانت	
-1808( الُحْكَم	 الثاني	 محمود	 السلطان	 تولَّى	 أن	 وبعد	 المباشر.	 حكمها	 تحت	 تزال	 ال	
	بالدور	الكبير	 1839م(	قام	بحركة	إصالحاٍت	واسعٍة	في	بنية	الدولة	وحياة	المجتمع،	وأقرَّ
التعليم،	 بتحديث	 يقوم	 أن	 عليه	 فكان	 الدولة،	 لمتطلبات	 االستجابة	 في	 التعليم	 لمؤسسة	

نقاًل	عن:	محمد	زكي	 العثمانية	)1808م	-	1908م(،	 الدولة	 الحياة	اإلجتماعية	والفكرية	في	 ابراهيم،	 		علي	محمد	 (1(
بقالين،	أحداٌث	مع	شيوخ	الكتاتيب،	استانبول،	1972م،	ص146.

		محمد	حسن	العيدروس،	الحياة	الفكرية	في	شرق	الجزيرة	العربية	في	العهد	العثماني	)1870م-1912م(،	المجلة	 (2(
التاريخية	المغاربية،	العددان 57 و58،	تونس،	تموز	1990م،	صص424-391.

		عبد	الجبار	الحاج	عثمان،	التعليم	الرسمي	التقليدي	واألهلي	عند	المسلمين في	بالد	الشام	ما	بين	1920-1878،	 (3(
رسالة	ماجستير،	قسم	التاريخ	بجامعة	دمشق،	1980،	ص31.

إستانبول،	 ج2،	 سعداوي،	 صالح	 العربية	 إلى	 نقله	 وحضارة،	 تاريخ	 العثمانية	 الدولة	 أوغلي،	 إحسان	 الدين	 		إكمال	 (4(
1999،	ص.711

		م. ن،	ص311. (5(
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في	 واإلصالح	 التغيير	 تحقيق	 على	 قادرين	 يجين	 خرِّ إعداد	 تتولى	 حديثٍة	 مدارس	 وإنشاء	
المجاالت	االقتصادية	واالجتماعية	واإلدارية	والعلمية)1).

بل	 التقليدية،	 المدارس	 حساباتهم	 في	 يضعوا	 لم	 الدولة	 بأمور	 القائمين	 أن	 وُيالحظ	
ُيبنى	 الذي	 األساس	 تمثل	 لكونها	 الصبيان،	 مدارس	 على	 ُمنَصبًَّا	 اهتمامهم	 ُجّل	 أصبح	
أمور	 مجلس	 إلى	 أمره	 أصدر	 قد	 الثاني	 محمود	 السلطان	 وكان	 عام.	 بشكٍل	 التعليم	 عليه	
تنظيم	 وكيفية	 الضرورية،	 التعليمية	 بالمؤسسات	 الئحٍة	 اإلعمار(،	إلعداد	 )مجلس	 النافعة	
شباط	 	5 في	 الئحًة	 المجلس	 	 وأعدَّ الصبيان.	 مدارس	 في	 والمتمثلة	 المتوافرة،	 المدارس	
مما	 الدولة	 خالص	 أن	 على	 د	 وأكَّ التعليم،	 في	 اإلصالح	 إجراء	 بضرورة	 	 وأقرَّ 1839م،	
تعانيه	من	انحطاٍط	ال	يمكن	تحقيقه	إالّ	بتطوير	التعليم	وتوسيعه،	ورأى	أنه	ال	يمكن	تحقيق		
تعليميٍة	 مؤسساٍت	 بإقامة	 إالّ	 للدولة،	 العسكرية	 اآللة	 تطوير	 يمكن	 وال	 البالد،	 في	 التنمية	

جديدٍة	قادرٍة	على	التكّيف	مع	متطلبات	العصر.

القرن	 نهاية	 في	 العثمانية	 الدولة	 أصابت	 التي	 العسكرية	 الهزائم	 أن	 المجلس	 ورأى	
الجد،	 الدولة	أن	تأخذ	هذا	األمر	على	محمل	 ألزمت	 السابع	عشر،	 السادس	عشر،	والقرن	
الذاتية	وتعزيز	 ما	من	شأنه	تطوير	قدراتها	 بشأنه،	وأن	تعمل	على	كل	 تهاوٍن	 	 أيَّ تبدي	 وأالّ	
صمودها.	كما	أشارت	الالئحة	إلى	النهضة	العلمية	التي	تحققت	في	الغرب،	وما	رافقها	من	
	في	ميادين	الحرب.	ورأت	أن	التقدم	العسكري	الذي	شهدته	الدولة	في	أوج	 ٍم	عسكريٍّ تقدُّ
إقامة	 على	 الدولة	 إقدام	 من	 الرغم	 وعلى	 والعلوم.	 التعليم	 تقّدم	 عهد	 مع	 تزامن	 عظمتها،	
والطبية،	 والهندسية	 العسكرية	 المجاالت	 في	 المتقدمة	 المستويات	 ذات	 المدارس	 بعض	
إالّ	أن	هذه	المدارس	لم	تكن	كافيًة،	وال	تفي	بالحاجة	المطلوبة.	ولم	يكن	باإلمكان	معالجة	
أوضاعها	 في	 يًا	 تردِّ تشهد	 كانت	 التي	 االبتدائية	 أي	 لية،	 األوَّ بالدراسة	 بالمباشرة	 إالّ	 األمر	
ذات	 المدارس	 مواكبة	 يمكن	 ال	 أوضاعها،	 وتحسين	 المدارس	 هذه	 تنظيم	 وبدون	 العامة.	
َجْعَل	 العديدة،	 البنود	 بين	 من	 اللجنة	 اقترحت	 لذلك	 وأهدافها،	 المتقدمة،	 المستويات	

التعليم	االبتدائي	إلزاميًا)2).

		فاضل	بيات،	المؤسسات	التعليمية	في	المشرق	العربي	العثماني،	م. س،	ص16. (1(
		سالنامة	نظارات	معارف	عمومية،	ج6،	1321هـ،	صص19-16. (2(
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وبعد	أن	تولَّى	عبد	المجيد	األول	الحكم	في	العام	1839م،	أعلن	عن	رغبته	في	اتخاذ	
اإلجراءات	الالزمة	لتطوير	التعليم،	كما	أعلن	عن	مكافحة	الجهل،	وتوفير	التعليم،	وجعله	

ينسجم	مع	الحياة	العامة،	وتأسيس	المدارس،	ونشرها	في	أرجاء	الدولة	كافة)1).

وأرفع	 أعلى	 ليصبح	 واتــش«)2)،	 »أنجمن	 تشكيل	 تم	 1850-1851م	 العام	 وفي	
أرفع	 ومن	 أربعين	 األصليين	 أعضائه	 عدد	 وكان	 العثمانية،	 الدولة	 في	 للمعارف	 مؤسسٍة	
في	 يضم	 كان	 كما	 محدودًا،	 عددهم	 فكان	 األصليين	 غير	 األعضاء	 أما	 الدولة،	 شخصيات	
عضويته	الصدر	األعظم،	وشيخ	اإلسالم،	وسر	عسكر	)قائد	الجيش	ورئيس	مجلس	داال(،	
الكتب	 وترجمة	 تأليف	 عاتقه	 على	 المجلس	 هذا	 أخذ	 وقد	 والتجارة.	 الخارجية	 ووزيري	
وزيٍر	 أول	 باشا	 سامي	 ُعيَِّن	 1273هـــ-1857م	 العام	 من	 رمضان	 وفي	 تدريسها.	 يتم	 التي	

لنظارة	المعارف	العمومية)3).

	24 في	 الصادر	 المعارف	 نظام	 بموجب	 العثمانية	 الدولة	 في	 المدارس	 ُنظِّمت	 وقد	
النظام	 هذا	 وبموجب	 مادًة،	 	198 في	 صيغ	 والذي	 ـــ-1869م،	 1286ه األولى	 جمادي	

قسمت	المدارس	إلى	خمس	مراحل:

كل	 في	 ابتدائيٍة	 مدرسٍة	 وجود	 وجوب	 على	 المعارف	 نظام	 	 نصَّ االبتدائية:	 المرحلة 
المدارس	 إنشاء	 نفقات	 القرية	 أهل	 يدفع	 أن	 على	 قريتين،	 كل	 في	 األقل	 على	 أو	 قريٍة،	
ومدة	 إلزاميًا)4)،	 المرحلة	 هذه	 في	 التعليم	 وكان	 فيها،	 المعلمين	 صات	 ومخصَّ وتعميرها،	

الدراسة	فيها	أربع	سنوات.

بلٍد	 كل	 في	 واحٍد	 	 رشديٍّ مكتٍب	 وجود	 على	 المعارف	 نظام	 	 نصَّ الرشدية:	 المدارس 
ومدة	 ومسيحيين،	 مسلمين	 طالبه	 يكون	 أن	 شريطة	 نسمٍة،	 	500 الـ	 سكانه	 عدد	 يتجاوز	

الدراسة	في	هذه	المرحلة	أربع	سنوات)5).

		فاضل	بيات،	المؤسسات	التعليمية	في	المشرق	العربي...،	م. س،	ص18. (1(
	تشكيله	من	أرباب	العلم. 		أنجمن	واتش،	ويعني	مجلس	أو	جمعية	العلوم	والفنون،	تمَّ (2(

		فاضل	بيات،	دراسات	تاريخ	العرب	في	العهد	العثماني،	رؤيٌة	جديدٌة	في	ضوء	الوثائق	والمصادر	العثمانية،	بيروت:	 (3(
دار	المدار	اإلسالمي،	2003،	ص265.

		الدستور،	تر:	نوفل	أفندي	نعمة	الله	نوفل،	مراجعة	وتدقيق	خليل	أفندي	الخوري،	مج2،	بيروت:	المطبعة	السورية،	 (4(
ص107.

		جريدة	إقدام،	العدد	1494،	تاريخ	7	أيلول	1898م. (5(
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يتجاوز	 التي	 األلوية	 أو	 األقضية	 في	 اإلعدادية	 المدارس	 ُس	 تؤسَّ اإلعدادية:	 المدارس 
عدد	بيوت	سكانها	الـ	1000	بيٍت،	ومدة	الدراسة	في	هذه	المرحلة	ثالث	سنوات)1).

المدارس السلطانية:	وُيقَبل	في	هذه	المدارس	الطالب	الناجحون	في	امتحان	المرحلة	
اإلعدادية،	وال	توجد	المدارس	السلطانية	إالّ	في	مراكز	الواليات)2).

المدارس،	 على	 تشرف	 واليــٍة،	 كل	 في	 للمعارف	 ًة	 خاصَّ إدارًة	 الدولة	 أنشأت	 وقد	
واآلخر	 مسلٌم	 أحدهما	 مساعدان،	 ويعاونه	 معارف،	 مدير	 الوالية	 في	 المعارف	 ويرأس	
غير	مسلٍم،	مع	أربعة	محققين،	وعشرة	أعضاٍء	ينتمون	إلى	دياناٍت	مختلفٍة،	وكاتٍب،	وأمين	

صندوٍق،	ومحاسب)3).

تطوير	 على	 عمل	 1876م،	 سنة	 الحكم	 الثاني	 الحميد	 عبد	 السلطان	 تولَّى	 أن	 وبعد	
المدارس،	 أنواع	 برعايته	كل	 السلطاُن	 مناهجه،	وَشَمل	 أساليبه،	وتطوير	 التعليم،	وتحديث	
في	 ته	 برمَّ التعليم	 فشِهد	 خصوصًا،	 العربية	 والواليات	 عمومًا،	 العثمانية	 الواليات	 وجميَع	
هذا	العهد	تطورًا	وتوسعًا	كبيرين،	وأقيمت	ألول	مرٍة	مؤسساٌت	تعليميٌة	جديدٌة،	وبمختلف	
المستويات،	ومنها	المدارس	العالية.	ولم	يقتصر	تأسيس	المدارس	العالية	على	مركز	الدولة	
فقط،	بل	جرى	نشرها	في	أرجاء	الدولة	كافًة،	فكانت	حصة	الواليات	العربية	منها	كبيرة)4).

التعليُم في بيروت:
ٌة عن الوضع السياسي والجغرافي لبيروت: لمحٌة عامَّ

العالمية	 الحرب	 نهاية	 حتى	 العثمانية	 للدولة	 خاضعًة	 بمعظمها	 العربية	 البالد	 ظّلت	
	تحدده	الدولة	التي	كانت	ُتقسم	إلى	والياٍت،	والواليات	إلى	ألويٍة	 األولى،	وفق	نظاٍم	إداريٍّ

)سناجق(،	واأللوية	إلى	أقضيٍة،	واألقضية	إلى	نواٍح)5).

حلب،	 والية	 هي:	 والياٍت،	 ثالث	 إلى	 الشام	 بالد	 ُقسمت	 عشر،	 الثامن	 القرن	 ومنذ	
ْت	 ْت	واليُة	حلب	ألويَة:	أضنة،	بالسن،	وحلب.	وَضمَّ والية	سورية،	ووالية	طرابلس.	وَضمَّ
واليُة	سورية	الشام،	ومركزها	دمشق،	األلويَة	اآلتية:	دمشق،	القدس،	غزة،	نابلس،	عجلون،	

		م. ن. (1(
		الدستور،	م. س،	صص164-163. (2(

		سالنامة	والية	سورية،	دفعة	18،	ص55. (3(
		فاضل	بيات،	المؤسسات	التعليمية	في	المشرق	العربي	العثماني،	م. س،	ص21. (4(

		ساطع	الحصري،	البالد	العربية	والدولة	العثمانية،	معهد	الدراسات	العربية	العالمية،	1975م،	ص138. (5(
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ْت	واليُة	طرابلس:	لواء	طرابلس،	وحمص،	 صور،	صيدا،	بيروت،	الكرك	والشوبك.	وَضمَّ
وحماه،	والسلمية،	وجبلة)1).

ألويٍة،	 عدة	 إلى	 سورية	 واليُة	 مت	 َفُقسِّ جديدٌة،	 تقسيماٌت	 العام	1864م،	جرت	 وبعد	
منها:	لواء	القدس،	ولواء	طرابلس،	ولواء	بيروت،	ولواء	عكا،	ولواء	الالذقية)2).

وفي	السادس	من	ربيع	اآلخر	عام	1305هـ	الموافق	له	1887م،	وقَّع	أعضاء	»مجلس	
وطرابلس	 والبلقاء،	 وعكا،	 بيروت،	 ألوية:	 من	 بيروت	 والية	 إنشاء	 قرار	 مخصوص«)3)	
القرار،	 اتخاذ	 يومين	على	 تابعًة	لوالية	سورية.	وبعد	 الشام،	والالذقية،	وهذه	األلوية	كانت	
باشا	 علي	 بتعيين	 1305هـــ-1887م)4)،	 اآلخر	 ربيع	 	8 في	 نِيََّة	 السَّ إرادته	 السلطان	 أصدر	

واليًا	على	بيروت)5).

والشيعة	 السنة	 المسلمين،	 من	 المختلفة،	 األديــان	 من	 مزيجًا	 بيروت	 والية	 وكانت	
والدروز،	ومن	المسيحيين،	الروم	األرثوذكس	والكاثوليك،	والموارنة،	والسريان،	واألرمن	

الكاثوليك،	والكلدانين،	والبروتستانت،	ومن	اليهود	والسامريين)6).

التعليم:
تميزت	بيروت	عن	غيرها	من	الواليات	العربية	باالهتمام	الكبير	الذي	لقيته	من	الدولة	
المؤسسات	 وإقامة	 التعليم،	 نشر	 مجال	 في	 سواء،	 	 حدٍّ على	 األجنبية	 والدول	 العثمانية	
تنافٍس	 إلى	 االهتمام	 هذا	 ل	 وتحوَّ خاص.	 بشكٍل	 منهم	 العرب	 الوالية،	 ألبناء	 التعليمية	
أزهى	 شهدت	 التي	 التعليمية،	 المؤسسات	 إقامة	 في	 واألجانب،	 العثمانية	 الدولة	 بين	 	 حادٍّ

		عبد	العزيز	محمد	عوض،	اإلدارة	العثمانية	في	والية	سورية	1864-1914م،	مصر:	دار	المعارف،	ال	ت،	ص69. (1(
		م. ن،	ص. ن. (2(

الصدر	األعظم	وتحضره	جمعية	 برئاسة	 يعقد	جلسته	 العثمانية،	كان	 السلطنة	 		مجلس	مخصوص:	هو	مجلس	وزراء	 (3(
النظار،	شيخ	اإلسالم،	السرعسكر.

		أشارت	بعض	المراجع	إلى	أن	إنشاء	والية	بيروت	كان	في	العام	1888م،	غير	أن	مصادر	رسميًة	عثمانيًة	أشارت	إلى	أن	 (4(
إنشاءها	كان	في	العام	1305هـ/	1887	م،	ومن	هذه	المصادر:

سالنامة	والية	بيروت	لعام	1317	هـ،	دفعة	أولى،	ص26.
سالنامة	والية	بيروت	لعام	1318هـ،	دفعة	ثانية،	ص65.

 Adel ISMAIL, Documents diplomatiques et consulaires relatifs à l’histoire du Liban et du pays du Proche - orient 
du XVIIème siècle à nos jours, Beyrouth, 1978-1995, tome I, p.373.

		إلياس	جريج،	التاريخ	السياسي	واالقتصادي	لوالية	بيروت	)1887-1914(،	الدور	الفرنسي،	أطروحة	أعدت	لنيل	 (5(
شهادة	الدكتوراه	من	الجامعه	اللبنانية،	قسم	التاريخ،	بيروت،	1999،	ص30.

		محمد	رفيق	بك	ومحمد	بهجت	بك،	والية	بيروت،	القسم	الجنوبي،	ج1،	بيروت:	دار	لحد	خاطر،	1987،	ص9. (6(
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أدوارها	في	أواخر	القرن	التاسع	عشر	وأوائل	القرن	العشرين.	ولم	تأُل	الحكومة	العثمانية،	
في	 المؤسسات	 هذه	 نشر	 في	 جهدًا	 بعده،	 ومن	 الحميد	 عبد	 السلطان	 عهد	 في	 سيما	 وال	
كافة	أرجاء	الوالية،	وعلى	وجه	الخصوص	في	مدينة	بيروت.	وقد	شملت	هذه	المؤسسات	
مختلف	المستويات:	االبتدائية،	الرشدية	الملكية	)المدنية(،	الرشدية	العسكرية	اإلعدادية،	
السلطانية،	المهنية،	دار	المعليمن	والحقوق...ألخ.	ولهذا	سّجل	التعليم	في	بيروت	مستوًى	
أعلى	مما	تحقق	في	الواليات	األخرى.	وينبغي	هنا	أن	ال	ننسى	الطبيعة	االجتماعية	لمدينة	
بيروت،	وانفتاحها	على	الغرب،	وانتشار	الثقافة	الواسع	بين	أهاليها	الذين	كانت	لديهم	رغبٌة	

جامحٌة	في	إدخال	أبنائهم	المدارس،	وبشكٍل	لم	تشهده	المدن	األخرى.

وقٍت	 في	 وذلك	 المعارف«،	 »فرع	مجلس	 بيروت	 في	 التعليم	 تنظيم	شؤون	 تولَّى	 وقد	
كان	 المجلس،	 فرع	 رئيس	 وباستثناء	 سورية،	 لوالية	 تابعًا	 لواٍء	 مركز	 تشّكل	 بيروت	 كانت	
	من	أسمائهم،	من	أبناء	بيروت،	ومع	الوقت	أصبح	الجميع،	بمن	فيهم	 أعضاؤه،	كما	ُيسَتدلُّ

الرئيس،	من	أهالي	بيروت)1).

التاسع	 القرن	 أواسط	 حتى	 العثماني	 العهد	 في	 العربية	 الواليات	 في	 التعليم	 ظل	 لقد	
الطوائف،	 األمر	من	 ُأوُلو	 أمرها	 يتولى	 	، دينيٌّ فالتربية	شأٌن	 الدولة.	 عشر	شأنًا	خارج	وظيفة	
نّة،	وهم	طائفة	الدولة،	ُيدير	أمر	تربيتهم	وتعليمهم	مفٍت	ُيعيِّنه	السلطان،	ويترك	له	حرية	 فالسُّ

تسيير	شؤون	الطائفة،	واالهتمام	بأمور	األوقاف	والمؤسسات	الدينية	والتعليمية)2).

فالمسيحيون	 وكنيسة.	 ديٍر	 كل	 في	 موجودًا	 كان	 فالتعليم	 المسيحية،	 الطوائف	 عند	 أما	
لنظام	 تبعًا	 الروحيين،	 رؤسائهم	 سلطة	 تحت	 الخاصة	 مؤسساتهم	 إنشاء	 في	 	 الحقُّ لهم	
من	 عادوا	 الذين	 الموارنة	 الدين	 رجال	 عمد	 حيث	 المارونية،	 الكنيسة	 وبخاصٍة	 الملَّة،	
الطوائف	 بقية	 تلبث	 ولم	 المدارس.	 من	 عدٍد	 تأسيس	 إلى	 أوروبا،	 في	 المارونية	 المدرسة	
	المسيحية	أن	سارعت	إلى	إنشاء	مدارسها،	ابتداًء	من	أواخر	القرن	الثامن	عشر،	في	مختلف	

مناطق	تواجدها)3).

تعليم	 هو	 التعليم،	 من	 آخر	 نوعًا	 اللبنانية	 المناطق	 عرفت	 الطائفي،	 التعليم	 إلى	 إضافًة	
االتفاقية	 توقيع	 تاريخ	 1535م،	 العام	 إلى	 جذوره	 في	 يعود	 وهو	 واإلرساليات.	 رين	 الُمبشِّ

		سالنامة	والية	سورية،	سنة	1301	هـ،	صص16	و123. (1(
		رؤوف	الغصيني،	الدولة	والتعليم	الخاص	في	لبنان،	رسالة	ماجستير،	بيروت:	الجامعة	األمريكية،	1964،	ص17. (2(

		حسان	قبيسي،	الدولة	والتعليم	في	لبنان،	الهيئة	اللبنانية	للعلوم	التربوية،	ط1،	1999،	صص109-108. (3(
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ست	 أسَّ التي	 االمتيازات	 بعض	 بموجبها	 فرنسا	 ُمنَِحت	 التي	 األولى،	 العثمانية	 	- الفرنسية	
في	 الكاثوليك	 حماية	 وهي	 الحين،	 ذلك	 منذ	 بها	 تضطلع	 فرنسا	 بــدأت	 التي	 للمهمة	
اعتراف	 َس	 َتَكرَّ حين	 و1740م،	 1673م	 العامين	 في	 االتفاقية	 هذه	 َدت	 ُجــدِّ الشرق)1).	
السلطنة	بحق	فرنسا	في	حماية	مسيحيي	الشرق	من	رعايا	الدولة	العثمانية،	األمر	الذي	مّكن	

،	باعتباره	وسيلًة	من	وسائل	التبشير	الديني)2). البعثات	التبشيرية	من	القيام	بنشاٍط	تعليميٍّ

اإلرساليات	 مــدارس	 بيروت:	 مدينة	 في	 المدارس	 من	 أنــواٍع	 أربعة	 أمام	 نحن	 إذًا،	
المدارس	 وأخيرًا	 اإلسالمية،	 األهلية	 المدارس	 المسيحية،	 األهلية	 المدارس	 التبشيرية،	

العثمانية	الحكومية.

مدارُس اإلرساليات التبشيرية:
المتأرجح	 الوضع	 واستغالل	 الُفرص،	 انتهاز	 في	 غيرهم	 من	 أسرَع	 األميركان	 كان	 لقد	
في	الدولة	العثمانية	آنذاك،	فبادروا	إلى	التحرك	في	االتجاه	المالئم	لمصالحهم	الثقافية	وغير	
المذهب	 لنشر	 متحمسًة	 كانت	 التي	 أميركا	 في	 الدينية	 الجمعيات	 على	 معتمدين	 الثقافية،	
لفتح	 بيروت	 إلى	 تتوافد	 األمريكية	 الجمعيات	 أخذت	 العام	1819م،	 من	 وبدءًا	 اإلنجيلي.	
1830م	 العام	 وفي	 1825م،	 العام	 في	 مدرسٍة	 أول	 افتتحت	 حيث	 اإلرسالية،	 المدارس	
1835م،	 العام	 في	 أخرى	 بواحدٍة	 وُأتبِعت	 بالبنات،	 خاصٍة	 إرساليٍة	 مدرسٍة	 أول	 افتتحت	
على	 البداية،	 ومنذ	 كان،	 التركيز	 إن	 القول	 ويمكننا	 تلميذة)3).	 أربعين	 تلميذاتها	 عدد	 وكان	

تغريب	الفتاة	المسلمة.

والية	 من	 مختلفٍة	 أرجاء	 في	 تبشيريٍة(	 إرسالياٍت	 )مدارس	 األجنبية	 الدول	 ست	 أسَّ
هذه	 تكن	 ولم	 العثمانية.	 الواليات	 من	 واليٍة	 أية	 في	 سته	 أسَّ ما	 عَدَد	 عدُدها	 فاق	 بيروت،	
الدولة،	 رعايا	 لجميع	 أبوابها	 فتحت	 بل	 أسستها،	 التي	 الدول	 برعايا	 ًة	 خاصَّ المدارس	
بينها	 فيما	 الدول	 وتنافست	 فيها،	 الدخول	 على	 مسلمين،	وشجعتهم	 غير	 أم	 كانوا	 مسلمين	
اإلسالمية،	 األهلية	 والمدارس	 الحكومية	 المدارس	 غياب	 ظل	 وفي	 المضمار.	 هذا	 في	
القت	المدارس	التبشيرية	إقباالً	من	أهالي	بيروت.	وعلى	الرغم	من	أن	الدولة	فرضت	على	

 A. HOURANI, Syria and Lebanon, London oxford univ. press, 1954, p.147.		 (1(
 Nemer SABBAH, op.cit., p.25.		 (2(

		جرجي	زيدان،	تاريخ	آداب	اللغة	العربية،	ج4،	بيروت:	دار	مكتبة	الحياة،	ط2،	ال	ت،	ص396. (3(
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،	إال	أنها	لم	تتقّيد	بذلك،	وظل	قسٌم	منها	غير	 هذه	المدارس	الحصول	على	ترخيٍص	رسميٍّ
مرّخٍص	له،	شأنه	شأن	المدارس	التي	أسسها	رعايا	الدولة	من	الطوائف	غير	اإلسالمية)1).

المدارس	 فإن	 الدراسي	1895-1896م،	 للعام	 اإلحصائي	 الدليل	 في	 ورد	 لما	 فطبقًا	
األجنبية	القائمة	في	والية	بيروت	في	هذه	السنة،	كانت	كما	يأتي:

واثنتان	 لألميركان،	 وخمٌس	 للفرنسيين،	 منها	 	 ستٌّ إعداديًة،	 مدرسًة	 عشرة	 خمس	
	من	اإلنكليز	والروس،	وبلغ	عدد	طلبتها	1534،	منهم	1118	طالبًا	 لأللمان	وواحدٌة	لكلٍّ

و416	طالبة.	وبلغ	عدد	المعلمين	76	والمعلمات	24.

إنكلترا	 من	 	 لكلٍّ وواحدٌة	 وإيطاليا،	 فرنسا	 من	 	 لكلٍّ منها	 إثنتان	 رشدية:	 مدارس	 ست	
	وروسيا،	وبلغ	عدد	طلبتها	530،	منهم	420	طالبًا	و110	طالبات،	وبلغ	عدد	معلِّميها	50،	

ومعلماتها	3.

و2	 لفرنسا،	 و10	 إلنكلترا،	 و10	 ألمريكا،	 منها	 	14 إبتدائيًة:	 مدرسًة	 وثالثون	 ثمان	
أللمانيا،	و2	لروسيا،	وبلغ	عدد	تالميذها	1748،	منهم	935	تلميذًا،	و813	تلميذًة،	وعدد	

.(2(
المعلمين	فيها	65،	والمعلمات	41	

وقد	أحصت	سالنامة	نظارة	المعارف	لعامي	1902-1903م،	عدد	المدارس	التبشيرية	
المستويات،	 ولمختلف	 الــدول،	 لكل	 مدرسًة	 	28 بلغ	 حيث	 وحده،	 بيروت	 سنجق	 في	
في	 إحصائيٌة	 دّقٌة	 توجد	 ال	 أنه	 السالنامات	 إحصاءات	 من	 ونالحظ	 واإلنــاث)3).	 	للذكور	

عدد	المدارس.

في	 التاسع	عشر،	ال	سيما	 القرن	 بيروت،	خالل	 في	 التعليم	 إن	ساحة	 القول،	 ومجمل	
نصفه	األول،	كانت	مسرحًا	يكاد	يكون	موقوفًا	على	المدارس	األجنبية	فقط،	التي	خال	لها	
الجو	إلرساء	قواعد	الثقافة	الغربية	قبل	أن	تنتبه	السلطات	العثمانية،	وتبادر	إلى	التعاون	مع	
العرب	 المواطنون	 يبقى	 ال	 كي	 واألهلية،	 الحكومية	 المدارس	 إنشاء	 في	 البالد	 هذه	 أبناء	

عياالً	على	اإلفرنج	في	هذا	الميدان	الحساس.

		فاضل	بيات،	المؤسسات	التعليمية	في	المشرق	العربي	العثماني....،	م. س،	ص690. (1(
		م. ن،	ص692. (2(

		سالنامة	نظارة	المعارف،	ج6،	صص 429-	433. (3(
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في	 نظرنا	 وجهة	 تعكس	 التبشيرية،	 المدارس	 حول	 أخيرٍة	 كلمٍة	 من	 	 بدَّ ال	 كان	 وإذا	
في	 حرجًا	 نجد	 ال	 فإننا	 بيروت،	 في	 األجنبية	 المدارس	 وجود	 على	 ترتبت	 التي	 اآلثــار	
نشاط	 أن	 ذلك	 نافعة«،	 ضارٍة	 	 »ربَّ المأثور	 القول	 عليها	 ينطبق	 المدارس	 هذه	 بأن	 القول	
الزعماء	 ومن	 العثمانيين،	 الحكام	 من	 المسؤولين	 أوساط	 في	 أثار	 األجنبية	 اإلرساليات	
الوعي	 فيهم	 وأيقظ	 األجنبي،	 الثقافي	 الغزو	 بخطر	 الشعور	 ســواء،	 	 حدٍّ على	 المحليين	
عصريٍة	 أسٍس	 على	 المدارس	 وإنشاء	 التعليم،	 ساحة	 إلى	 النزول	 على	 وحملهم	 القومي،	
واللحاق	 األهلية،	 الفكرية	 بشخصيتهم	 االحتفاظ	 على	 المواطنين	 يساعدوا	 كي	 جديدٍة،	
على	 والقدرة	 بأنفسهم،	 بالثقة	 دين	 ُمزوَّ المستقبل،	 لمواجهة	 الحديثة	 المدنية	 	بركب	

التطور	والتقدم.

المدارُس األهليُة المسيحية:
الغربية	 بالحضارة	 االحتكاك	 لها	 ُهيِّئ	 لبنان،	 بيروت	وجبل	 في	 المسيحية	 الطوائف	 إن	
الغرب	 مسيحيِّي	 بين	 أن	 ذلك	 ومنطقيًا.	 طبيعيًا	 أمرًا	 ذلك	 وكان	 المسلمين،	 قبل	 الحديثة	
ومسيحيِّي	الشرق	وحدة	حاٍل	من	الناحية	الدينية،	وهذا	األمر	أدَّى	بصورٍة	عفويٍة	إلى	وجود	
المسيحيين	 مبادرة	 إلى	 التعليمي،	 المستوى	 وعلى	 الطرفين،	 بين	 وثقافيٍة	 اجتماعيٍة	 رابطٍة	
الطريقة	 على	 المدارس	 إنشاء	 أسلوب	 في	 »الغربيين«	 ين	 الدِّ في	 نظرائهم	 محاكاة	 	إلى	

األوروبية	العصرية.

بمساعدة	 البستاني،	 بطرس	 أنشأها	 التي	 تلك	 هي	 الوطنية،	 المسيحية	 المدارس	 َوَأْقَدُم	
بالكتب	 وكذلك	 أموالهم،	 وسخاء	 رجالهم	 بخبرة	 يبخلوا	 لم	 الذين	 األميركان	 رين	 الُمبشِّ
بمطابعهم.	 وطبعوها	 التبشيرية،	 وأغراضهم	 يتالءم	 بما	 وترجموها	 أّلفوها	 التي	 المدرسية	
في	 أو	 الدين،	 في	 تمييٍز	 دون	 الوطن،	 أبناء	 لجميع	 أبوابها	 الوطنية	 المدرسة	 هذه	 عت	 وشرَّ
اسم	 المؤسسة	تحت	 افتتاح	هذه	 االجتماعية.	وفي	سنة	1863م	جرى	 الطبقة	 أو	 المنطقة،	

»المدرسة	الوطنية«)1).

المدرسة	 1864م	 سنة	 في	 ست	 فُأسِّ المسيحية.	 للطوائف	 المدارس	 إنشاء	 توالى	 ثم	
وطنيٌة	 مدارس	 ُأنِشَئت	 ثم	 الصابونجي«)2).	 »لويس	 رياني	 السِّ القس	 أيدي	 على	 ريانية	 السِّ

		جرجي	زيدان،	تاريخ	آداب	اللغة	العربية،	م. س،	ج4،	ص396. (1(
		الشيخ	طه	الولي،	بيروت	في	التاريخ	والحضارة	والعمران،	بيروت:	دار	العلم	للماليين،	1993م،	ص230. (2(
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أخرى،	منها	المدرسة	البطريركية	للروم	األرثوذكس	في	العام	1866م)1).	وفي	سنة	1875،	
أنشأ	األكليروس	الماروني	»المدرسة	المارونية«	بجهود	المطران	يوسف	الدبس،	وبعد	فترٍة	
اسُتغنَِي	عن	اإلسم	وُسّميت	»مدرسة	الحكمة«)2).	ولم	يقتصر	األمر	على	المسيحيين	بإنشاء	
مدارس،	بل	انتقل	األمر	إلى	جميع	الطوائف،	فها	هي	الطائفة	اليهودية	تدلي	بدلوها،	حيث	

أّسس	اليهود	أول	مدرسٍة	لهم	في	منطقة	األشرفية	في	بيروت)3).

سالنامة	 إحصاء	 ووفق	 بيروت،	 في	 واليهودية	 المسيحية	 المدارس	 إنشاء	 توالى	 ثم	
الطوائف	 لجميع	 مدرسًة	 	23 بيروت	 في	 يوجد	 كان	 1883م	 العام	 في	 فإنه	 سورية،	 والية	
المدارس	 فإن	 1319هـ،	 لسنة	 المعارف	 سالنامة	 إحصاء	 وحسب	 واليهودية)4).	 المسيحية	
المسيحية،	 الطوائف	 لجميع	 مدرسًة	 	20 بلغ	 وحدها	 بيروت	 في	 األهلية	 المسيحية	
إلى	 سبَّاقًة	 كانت	 المسيحية	 الطوائف	 أن	 نجد	 وهكذا،	 اليهودية)5).	 للطوائف	 ومدرستين	

إفتتاح	المدارس	في	لبنان،	تبعًا	لألسباب	التي	شرحناها	سابقًا.

المدارُس األهليُة اإلسالمية:
اإلرساليات	 لمدارس	 قياسًا	 مزريًة	 كانت	 فقد	 اإلسالمية،	 األهلية	 المدارس	 أما	
اإلسالمية	 المدارس	 الصادق«	حال	 »الفجر	 لنا	 وقد	وصف	 المسيحية،	 األهلية	 والمدارس	
بما	يأتي:	»أما	الطائفة	اإلسالمية،	فإنها	كانت	غافلًة	عن	ذلك	خمس	عشرة	سنًة،	مقتصرًة	في	
المدارس	على	بعض	زوايا	مهجورٍة	مملوءٍة	بالعفونة	والرطوبة،	مما	يضر	بصحة	الطالب،	

ومن	المعلمين	على	المشايخ	العميان«)6).

بصورٍة	 المسلمين	 	 يحثُّ الفنون«،	 »ثمرات	 جريدة	 وعبر	 قباني،	 القادر	 عبد	 وكان	
افتتاح	 ضــرورة	 على	 ز	 يركِّ ما	 أكثر	 وكــان	 الطائفة،	 ألبناء	 ــدارس	 م افتتاح	 على	 	دائمٍة	

مدرسٍة	للبنات)7).

		جرجي	زيدان،	تاريخ	آداب	اللغة	العربية،	م. س،	ص348. (1(
		م. ن،	ص398. (2(

		جريدة	ثمرات	الفنون،	العددان	15	و19،	جمادى	األولى	1292هـ،	الموافق	1	حزيران	1875م. (3(
		سالنامة	والية	سورية	سنة	1301هـ،	صص145-140. (4(

		سالنامة	نظارة	المعارف	سنة	1319	هـ،	صص425-	428. (5(
		الفجر	الصادق،	البيان	السنوي	لجمعية	المقاصد	الخيرية	اإلسالمية	في	بيروت،	1297	هـ،	ص4. (6(

		جريدة	ثمرات	الفنون،	العدد	54،	3	ربيع	االول	1293	هـ	/	27	نيسان	1876م. (7(



158

ّل قل   ُتو رل وِّ دل وِةل  ن   ّل وبري ل حن وِّ دل وَِِِ روِميِو  وِةشلّير   وِّشَِّّير  َن ُي  لن َن وِ ُ

اللحاق	 تأخرهم	عن	 أو	 المسلمين،	 تخّلف	 أن	سبب	 خين	 والمؤرِّ الكتَّاب	 بعض	 يعتبر	
عن	 األولى	 المسؤولة	 كانت	 التي	 نفسها،	 العثمانية	 الدولة	 إلى	 يعود	 العلوم،	 ترقِّي	 بركب	
العثمانية.	 العربية	 الواليات	 في	 المدارس	 افتتاح	 في	 كثيرًا	 تأخرت	 ألنها	 ودنياهم،	 دينهم	
ولكن	فات	هؤالء	أنها	قد	قامت	بما	يتوجب	عليها	تجاه	المسلمين	في	هذا	الموضوع،	فهي	
بجميع	 فاهتمت	 اإلسالمية،	 والبالد	 المسلمين	 اإلسالمي	وحماية	 الدين	 نشر	 في	 ر	 تقصِّ لم	

نواحي	دينهم،	ودافعت	عن	العرض	والشرف.

خين	اللبنانيين	-	أن	تأخر	المسلمين،	أو	»تخّلفهم«	 اعتبر	البعض	-	ومنهم	بعض	المؤرِّ
	- العلوم	 ترقِّي	 في	 تهتم	 لم	 فهي	 العثمانية،	 الدولة	 إلى	 ه	 مردُّ التعليم،	 بركب	 اللحاق	 عن	
أسباب	 نعيَد	 أن	 يمكن	 ال	 إنه	 ونقول	 الكافية.	 العناية	 العلوم	 توِل	 لم	 أو	 	- بعضهم	 حسب	
العثمانية	 الدولة	 إلى	 العربية	 والواليات	 بيروت	 في	 العلوم	 ترقِّي	 في	 المسلمين	 »تخّلف«	
إلى	 ه	 مردُّ العربية،	 الواليات	 في	 المدارس	 فتح	 في	 العثمانية	 الدولة	 »تقصير«	 فـ	 وحدها،	

عوامل	عدٍة،	منها:

لم	تعرف	الدولة	العثمانية	فترة	»سالٍم«	طويلًة،	فطيلة	عهدها	كانت	حروٌب	متتاليٌة،	فلم	
البالد	 الدفاع	عن	 كان	همها	 لذلك	 تأسيسها	حتى	سقوطها.	 منذ	 الراحة	 الدولة	طعم	 تعرف	

وتقوية	الجيش.

قامت	 الطوائف	 أن	جميع	 فنرى	 للطوائف	والملل،	 التعليم	 أمر	 العثمانية	 الدولة	 تركت	
بإنشاء	العديد	من	المدارس،	إالّ	الطائفة	اإلسالمية.

البيروتية	 العائالت	 فترّددت	 بيروت،	 في	 بكثرٍة	 منتشرًة	 اإلرسالية	 المدارس	 كانت	
التأثير	 ومحاولة	 تغريبهم،	 مغبة	 من	 خوفًا	 المدارس	 هذه	 إلى	 أبنائها	 إرسال	 في	 المحافظة	
على	عقولهم،	وربما	»تنصيرهم«)8).	أما	الفتاة،	فلم	يكن	ُيسمُح	لها	بالخروج	من	المنزل	إال	

بالحاالت	القصوى.

أن	 هو	 الحديثة،	 العلوم	 ي	 تلقِّ عن	 المسلمين	 إحجام	 إلى	 أّدت	 التي	 األسباب	 ومن	
في	 أي	 الشيوخ،	 أيدي	 على	 وُيرتِّله	 الكريم	 القرآن	 ابنه	 يتعلم	 أن	 إال	 هّمه	 يكن	 لم	 المسلم	

المدارس	التقليدية	اإلسالمية.

هـ،	 	1325 الهالل،	 مطبعة	 إستانبول:	 قصاب،	 آغا	 سوسن	 تر:	 حيرت،	 مرآت	 باشا،	 مدحت	 مدحت،	 حيدر	 		علي	 (8(
صص210-209.
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بغالبية	 م	 تتحكَّ كانت	 التي	 العقليُة	 العلم،	 طلب	 في	 المسلمين	 ر	 تأخُّ إلى	 أدَّى	 ومّما	
في	 وغايتها	 العلم	 لطلب	 أبناءها	 ترسل	 أن	 عليها	 العار	 من	 أنه	 تعتبر	 كانت	 والتي	 األهالي،	

ذلك	كسُب	الرزق)1).

أبناء	 تعليم	 على	 يقتصر	 عشر،	 التاسع	 القرن	 في	 بيروت	 في	 اإلسالمي	 التعليم	 وكان	
بمثابة	 الكتاتيب	 غالبية	 وكانت	 »الكتَّاب«،	 يد	 على	 الخط	 وبعض	 الكريم،	 القرآن	 المسلمين	
مدارس	قرآنيٍة	لتعليم	القرآن	الكريم،	وكان	ُيعلِّم	فيها	وُيديرها	العميان	من	الشيوخ،	الذين	كانوا	
ي	األعمى	بصيرًا	من	باب	التفاؤل. ُيعَرفون	عند	الناس	»بالُبَصَراء«،	وذلك	أن	العرب	كانت	ُتسمِّ

لم	يبدأ	المسلمون	البيروتيون	بفتح	المدارس	على	الطريقة	العصرية	إالّ	في	نهاية	القرن	
جاءت	 حيث	 خالد،	 الله	 وعبد	 الحوت	 محمد	 الشيخين:	 بهمة	 ذلك	 وكان	 عشر،	 التاسع	
الله	خالد،	ولفتت	نظره	إلى	خطر	وقوع	أوالدهم	 البيروتية	إلى	الشيخ	عبد	 بعض	العائالت	
األوالد	 هؤالء	 وجود	 يستغلون	 كانوا	 الذين	 األجنبية،	 المدارس	 في	 رين	 الُمبشِّ تأثير	 تحت	
في	مدارسهم،	لتحويلهم	من	الديانة	اإلسالمية	إلى	الديانة	المسيحية.	وحمل	الشيخان	هذه	
الشكوى	إلى	والي	األيالة،	الذي	اتصل	باستانبول،	وعمد	الشيخان	إلى	اختيار	جامع	النوفرة	

التخاذ	بعض	غرفه	لتدريس	أبناء	المسلمين	فيها)2).

ست	في	جامع	النوفرة	حّركت	ِهَمَم	البيروتيين	إلى	السعي	إلنشاء	 إن	المدرسة	التي	تأسَّ
التركية،	 »البصير«	 جريدة	 وكانت	 الفنون.	 سوا	جمعية	 فأسَّ المسلمين،	 بشؤون	 تهتم	 جمعيٍة	
واألدبي،	 العلمي	 بيروت	 م	 تقدُّ فيه	 ذكرت	 فصاًل	 نشرت	 إستانبول،	 في	 مكانٍة	 ذات	 وهي	
َة	الوجيه	البيروتي	 ك	هذا	التحريض	همَّ وأسفت	على	أنه	لم	يكن	للمسلمين	نصيٌب	فيه،	فحرَّ
سعد	 الحاج	 موت	 بعد	 ولكن	 اإلسالمية«،	 الفنون	 »جمعية	 س	 وأسَّ حماده،	 سعد	 الحاج	

حماده	زالت	الجمعية)3).

الدعم	 قّدم	 الذي	 األوروبي،	 الفكري	 الغزو	 خطورة	 إلى	 القباني	 القادر	 عبد	 نّبه	 وقد	
الفنون«،	 »ثمرات	 جريدة	 في	 ذلك	 وجاء	 المسيحية،	 األهلية	 للمدارس	 والمعنوي	 المادي	
إنما	 الشام،	 بأهل	 رأفًة	 بالشرق،	وال	 المتاعب	رحمًة	 م	هذه	 تتجشَّ لم	 أوروبا	 قال:«إن	 حيث	

		أنيس	األبيض،	الحياة	العلمية	ومراكز	العلم	في	طرابلس	منذ	الربع	األخير	في	القرن	التاسع	عشر	حتى	بداية	االنتداب	 (1(
الفرنسي،	رسالة	أعدت	لنيل	شهادة	الماجستير	في	التاريخ،	الجامعة	اللبنانية،	1980،	صص	10-	16		.

		عبد	القادر	قباني،	الكشاف،	مج1،	العدد2،	السنة	األولى،	بيروت:	مطبعة	وزنكر	غراف	طيارة،	1345هـ-1922م،	 (2(
ص87.

		م. ن،	صص87-86. (3(
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في	 انتشر	 كبر	 فإذا	 بمحبتها	صغيًرا،	 يتغذى	 لها	 السياسي	حزبًا	 لمشروعها	 أن	تجعل	 رغبت	
البالد	وكان	لها	عونًا	على	مساعيها«)1).

في	 اإلسالمية	 الخيرية	 المقاصد	 جمعية	 تشكلت	 1878م،	 	/ 1295هـــ	 العام	 وفي	
بيروت،	وتشكلت	فروٌع	تابعٌة	لها	في	جميع	األقضية:	طرابلس	-	وصيدا	-	وعكا،	وتقريبًا	

	واليٍة	سورية)2). في	كلِّ

لقد	رأت	جمعية	المقاصد،	ومنذ	بداية	نشاطها،	أنه	ال	بد	من	االهتمام	بالفتاة	المسلمة،	
	5 في	 لإلناث	 مدرسٍة	 أول	 افتتاح	 أعمالها	 باكورة	 كانت	 ولذلك	 جيدًا،	 إعدادًا	 وإعدادها	
افتتاح	المدرسة	األولى	للذكور	في	 شوال	1295هـ	-	20	تشرين	األول	1878م)3).	وكان	
23	ذي	الحجة	1296هـ	-	7	كانون	األول	1879م)4).	وتوالى،	في	ما	بعد،	إنشاء	المدارس	
التابعة	لجمعية	المقاصد،	حتى	بلغت	أربع	مدارس:	اثنتان	منها	لإلناث،	واثنتان	للذكور.

العام	1892،	أفردت	سالنامة	والية	بيروت	أسماء	بعض	المدارس،	والتي	كانت	 وفي	
المعارف	 سالنامة	 أما	 بالذكور)5).	 خاصًة	 مدرسًة	 	12 عددها	 بلغ	 حيث	 بالكتاتيب،	 أشبه	
أما	 التالميذ)6).	 وعدد	 معلِّميها	 أسماء	 مع	 مدارس	 	10 أسماء	 أفردت	 فقد	 	،1319 للعام	
عددها	 فكان	 بيروت،	 في	 المسلمون	 أسسها	 التي	 األهلية	 واإلعدادية	 الرشدية	 المدارس	

ست	مدارس)7).

المدارُس العثمانيُة )الرسمية(:
- المدارُس الرشدية:

ُتعتبر	بيروت	من	أوائل	المدن	العربية	التي	تأسست	فيها	المدارس	الرشدية	للذكور)8).	
أول	 ست	 وتأسَّ 1857م)9)،	 	- هـ	 	1274 سنة	 بيروت	 في	 َست	 تأسَّ رشديٍة،	 مدرسٍة	 فأول	

		جريدة	ثمرات	الفنون،	العدد	203،	3	ذي	الحجة	1295	هـ	/	28	تشرين	الثاني	1878م. (1(
		علي	حيدر	مدحت،	مدحت	باشا،	مرآت	حيدر،	م.	س،	صص	210-209. (2(
		جريدة	ثمرات	الفنون،	العدد	187،	6	شوال	1295	هـ	/	21	ايلول	1878م. (3(

		م. ن،	العدد	258،	24	ذي	الحجة	1296هـ	/	8	كانون	األول	1879م. (4(
		سالنامة	والية	بيروت،	سنة	1310هـ،	ص244. (5(

		سالنامة	نظارة	المعارف،	سنة	1319هـ،	ج2،	ص425. (6(
		م. ن،	ص.	ن.   	 (7(

		لمزيد	من	التفاصيل	راجع:	سالنامات	والية	سورية	وبيروت	ونظارة	المعارف. (8(
		سالنامة	والية	سورية،	1301	هـ،	ص155. (9(
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المدن	 للبنات	في	 الثانية	 الرشدية	 المدرسة	 العام	1889م،	وهي	 للبنات	في	 مدرسٍة	رشديٍة	
العربية	بعد	دمشق)1).

- المدارُس اإلعدادية:

أول	 تأسست	 حيث	 1884م،	 	- هـ	 	1302 سنة	 إلى	 المدارس	 هذه	 إنشاء	 بداية	 تعود	
مدرسٍة	 إلى	 لت	 تحوَّ ثم	 قائمًة	حتى	سنة	1888م،	 واستمرت	 بيروت،	 في	 مدرسٍة	سلطانيٍة	

إعدادية)2).

المدرسُة	السلطانية:

مجلس	 إلى	 تحويلها	 وقبل	 بيروت،	 في	 اإلسالمية	 الخيرية	 المقاصد	 جمعية	 كانت	
توقف	 الحلم	 أن	 إال	 مدرسٍة	سلطانيٍة،	 بإنشاء	 فّكرت	 العام	1882م)3)،	 في	 المعارف	 شعبة	
بافتتاح	 وقام	 المهمة،	 المعارف	 مجلس	 أكمل	 حيث	 المعارف،	 مجلس	 إلى	 تحويلها	 بعد	
بعد	مركز	 العثمانية	 الواليات	 في	 والثانية	 العربية،	 الواليات	 في	 األولى	 السلطانية	 المدرسة	
لهذه	 والمساعدة	 الدعم	 أنواع	 كل	 بتقديم	 العثمانية	 السلطات	 وقامت	 كريت)4).	 والية	

مت	لها	مبلغًا	وقدره	ستة	آآلف	قرش)5). المدرسة،	حيث	قدَّ

	 كلِّ من	 وتربيتهم،	 األطفال	 لتعليم	 ــواب	 األب مفتوحة	 السلطانية	 المدرسة	 وكانت	
َي	وظائَف	دينِِه	من	عقائد	 ِديٍن	أن	يؤدِّ الطوائف	التابعة	للدولة	العثمانية،	مع	اإلذن	لكل	ذي	

وفرائض	حسب	معتقده،	وإلزام	المسيحيين	يوم	األحد	أن	يذهبوا	ألداء	عباداتهم)6).

مدرسٍة	 إلى	 المدرسة	 هذه	 تحويل	 	 تمَّ َسنِيٍَّة،	 ــإرادٍة	 وب سنواٍت،	 خمس	 بعد	 ولكن،	
	المدرسة	 إعداديٍة،	وذلك	في	سنة	1888م)7).	وبما	أن	هذه	المدرسة	أقفلت،	فلذلك	لم	ُتسمَّ

		م. ن.	ص.	ن. (1(
		فاضل	بيات،	المؤسسات	التعليمية	في	المشرق	العربي	العثماني....،	م. س،	ص310. (2(

الوثائق	 ضوء	 في	 بيروت	 في	 اإلسالمية	 الخيرية	 المقاصد	 جمعية	 الجندي،	 خالد	 أنظر:	 التحويل	 هذا	 أسباب	 		حول	 (3(
العثمانية،	بيروت:	دار	المقاصد،	2015.

الثاني	 الحميد	 عبد	 محفوظات	 من	 صــورة	 	200 والسلطان،	 بيروت	 تدمري،	 عمر	 وخالد	 قصاب	 آغا	 		سوسن	 (4(	
)1876-1909م(،	بالتعاون	مع	بلدية	بيروت،	لبنان،	ص63.

BOA, Maarif Nezarati Evraki:MF. MKT, Dosaya No: 115.		 (5(
		جريدة	ثمرات	الفنون،	العدد	686،	9	شوال	1305هـ	/	6	حزيران	1838م. (6(

	 فاضل	بيات،	المؤسسات	التعليمية	في	المشرق	العربي	العثماني...،	م. س،	ص366. (7(
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فقد	 المعارف،	 نظارة	 سالنامة	 وحسب	 األولى،	 السلطانية	 المدرسة	 أما	 األولى.	 السلطانية	
تأسست	في	سنة	1910م)1).	فيما	تأسست	المدرسة	السلطانية	الثانية	في	سنة	1913م)2).

مدارُس الصنائع:
بيروت،	 مدينة	 في	 منها	 إثنتان	 للصنائع،	 مــدارس	 أربع	 بيروت	 والية	 في	 تأسست	
وكانت	 1899م،	 سنة	 في	 ست	 تأسَّ فقد	 األولى،	 أما	 ونابلس.	 صور	 من	 	 كلٍّ في	 وواحدٌة	
الذكرى	 في	 افتتاحها	 	 وتمَّ 1907م،	 سنة	 في	 ست	 تأسَّ فقد	 الثانية	 أما	 للبنات)3).	 صة	 مخصَّ
والصناعة	 للتجارة	 الحميدية	 »مدرسة	 بـ	 يت	 وُسمِّ السلطاني،	 الجلوس	 من	 والثالثين	 الثانية	

في	بيروت«)4).

المدرسة	النموذجية	للزراعة:
التي	 الزراعية	 الدوائر	 إلى	 تفتقر	 األخرى،	 الواليات	 شأن	 شأنها	 بيروت،	 والية	 كانت	
بوسعها	النهوض	بالواقع	الزراعي،	وبعد	العام	1908م	بدأت	وزارة	التجارة	والزراعة	تولي	
التَّخصيصات	 زيادة	 إلى	 بيروت،	سعى	 والية	 بك	 عزمي	 تولَّى	 وعندما	 األمر.	 بهذا	 اهتمامًا	
الوالية.	وفي	14	 ألوية	 لواٍء	من	 لتأسيس	مدرسٍة	زراعيٍة	في	كل	 الوالية.	 المالية	في	ميزانية	

تشرين	الثاني	1915م،	افتتحت	المدرسة	النموذجية	للزراعة	في	بيروت)5).

مدرسة	األَْلَبان:
وذلك	 األَْلَبان،	 إحياء	صناعة	 بهدف	 في	سنة	1916م،	 بك	 بيروت	حازم	 والي	 سها	 أسَّ
َبِن،	والزبدة،	والقشدة،	والجبن	بأنواعه	المختلفة،	وفق	األساليب	الحديثة،	 بتعليم	صناعة	اللَّ

ر	قبول	20	طالبًا	كل	عاٍم،	يدرسون	على	نفقة	الحكومة)6). وتقرَّ

دار	الحرير:
الحرير	 التجارة	والزراعة	بهدف	تعليم	صناعة	 افتتحتها	وزارة	 التي	 المدارس	 وهي	من	

،	وعلى	األغلب	تأسست	هذه	المدرسة	في	سنة	1913-1914م)7). بشكٍل	علميٍّ

		سالنامة	معارف	نظارات	قلمي،	1329	-1330هـ،	صص48-40. (1(
		فاضل	بيات،	المؤسسات	التعليمية...،	م. س،	ص357. (2(

		سالنامة	والية	بيروت،	سنة	1318	هـ،	ص66. (3(
		سالنامة	والية	بيروت،	سنة	1346	هـ،	صص	96	-	100. (4(

		محمد	رفيق	ومحمد	بهجت،	والية	بيروت،	م. س،	ص64. (5(
		م. ن،	صص65-64. (6(

		فاضل	بيات،	المؤسسات	التعليمية	في	المشرق...،	م.	س،	ص408. (7(
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داُر المعلمين:

في	 تأسيسها	 أن	 إالّ	 بيروت،	 في	 المعلمين	 دار	 بتأسيس	 قراٌر	 صدر	 	،1892 سنة	 في	
مدير	 سعى	 لذلك	 التعليمي،	 الكادر	 توافر	 عدم	 بسبب	 السهل،	 باألمر	 يكن	 لم	 الوقت	 هذا	
اختيارهم	 يتم	 فخريين،	 بمعلمين	 لتزويدها	 بك	 الدين	 جالل	 محمود	 بيروت	 معارف	
حسب	 	 كلٌّ التدريس،	 على	 القادرين	 الوالية	 موظفي	 من	 الخصوص	 وجه	 وعلى	 	محليًا،	

اختصاصه)1).

مدرسُة الحقوق:

والي	 طالب	 سنة	1912م،	حيث	 إلى	 بيروت	 في	 الحقوق	 مدرسة	 تأسيس	 فكرة	 تعود	
تشرين	 في	شهر	 	 بشكٍل	رسميٍّ المدرسة	 افتتاح	 	 يتمًّ أن	 ر	 وتقرَّ بتأسيسها.	 بك	 بيروت	حازم	

	أربعة	صفوٍف،	أي	جميع	المراحل	الدراسية)2). األول	1913م،	وأن	تضمَّ

المدرسُة الطبِّّيُة العثمانية:

استمرت	المدرسة	الطبِّية	قائمًة	في	دمشق	حتى	نشوب	الحرب	العالمية	األولى،	حيث	
دًا	في	بيروت،	وقد	 اضطرت	إلى	إغالق	أبوابها.	وسعى	والي	بيروت	في	سبيل	افتتاحها	ُمجدَّ

ق	سعُي	الوالي	وافُتتِحت	المدرسة	رسميًا	في	العام	1916م)3). تحقَّ

داُر الفنون )الجامعة(:

عرض	 المعارف،	 وزارة	 إلى	 رًة	 مذكِّ بك	 حازم	 بيروت	 والي	 أرسل	 1912م،	 سنة	 في	
بهذا	 األجنبية	 التعليمية	 سات	 المؤسَّ تلعبه	 الذي	 والــدوَر	 بيروت،	 في	 التعليم	 واقع	 فيها	
الخصوص،	وما	تقوم	به	من	أعماٍل	تحريضيٍة	ضد	الدولة	العثمانية،	وطالب	باتخاذ	التدابير	
	 ي	لذلك.	ومن	هذه	التدابير،	تأسيس	دار	الفنون	)جامعة(	في	بيروت،	وتضمُّ الالزمة	للتصدِّ
بعض	 بتأسيس	 إالّ	 كاملًة	 تتحقق	 لم	 الوالي	 رغبة	 ولكن	 والتجارة،	 والحقوق	 الطب	 فروع	

الفروع،	وذلك	في	12	نيسان	1913م)4).

		م.	ن،	ص434. (1(

		م.	ن،	ص478. (2(
		م.	ن،	صص491-490. (3(

		م.	ن،	صص493-	494. (4(
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المدرسُة الرشديُة العسكرية:
ست	المدرسة	الرشدية	العسكرية	في	بيروت	في	سنة	1877م،	وكانت	تتبع	الجيش	 تأسَّ

الخامس	السلطاني)1).

المطابُع في بيروت:
والكاثولكية،	 السورية،	 منها:	 نذكر	 المطابع،	 من	 كبيٌر	 عــدٌد	 بيروت	 في	 ُأنشَئ	
واآلدابة،	 والحميدية،	 وبنكرتين،	 والعلمية،	 والعمومية،	 والفوائد،	 واألدبية،	 واألميركانية،	

والكلية،	والمصباح،	ومطبعة	دانسيه،	والتجارية)2).

حف: الصُّ
عددًا	 العشرين،	 القرن	 وبداية	 عشر	 التاسع	 القرن	 نهاية	 في	 بيروت،	 شهدت	 كما	
ومنها:	 واإلنكليزية،	 والفرنسية	 والعثمانية	 العربية	 باللغات	 المحلية،	 الصحف	 من	 كبيرًا	
الهدية،	 األسبوعية،	 النشرة	 التقدم،	 الحال،	 لسان	 الفنون،	 ثمرات	 اإلقبال،	 البشير،	 بيروت،	
المشرق،	 األخبار،	 حديقة	 الشام،	 طرابلس	 طرابلس،	 األحــوال،	 المنير،	 الصبح	 	كوكب	

الطبيب،	المنار)3).

منا	عن	الحياة	العلمية	والثقافية	في	بيروت	في	عهد	الدولة	 بعد	كل	هذا	العرض	الذي	قدَّ
عليها	 تنطبق	 فهل	 المدارس،	 له	 وفتحت	 وطرقته	 إالّ	 علميًا	 مجاالً	 تترك	 لم	 التي	 العثمانية،	
رت	بفتح	المدارس	في	الواليات	العربية	العثمانية،	 صفة	الجهل	والتخّلف،	رغم	كونها	تأخَّ

وقد	ذكرنا	األسباب	التي	أدت	إلى	تأّخرها؟

الخاتمة:
القرن	 أواسط	 منذ	 بدأ	 فقد	 لبنان،	 في	 كبيرًا	 حيِّزًا	 يزال،	 وما	 	، الخاصُّ التعليم	 شغل	
في	 االمتيازات	 نظام	 من	 األولى	 الدرجة	 في	 مستفيدًا	 العثماني،	 الحكم	 إبان	 عشر،	 التاسع	
اإلسالمية،	 غير	 الطوائِف	 امتيازاُت	 بموجبه	 َسْت	 ُكرِّ الذي	 النظام	 وهو	 العثمانية،	 الدولة	
الذي	 العثماني،	 الحكم	 ر	 تأخَّ إلى	 اإلشارة	 مع	 مدارسها.	 إنشاء	 في	 واسعًة	 يًة	 حرِّ فمنحها	

		سالنامة	والية	سورية،	سنة	1301هـ،	ص138. (1(
		سالنامة	والية	نظارات	معارف	عمومية،	1317هـ،	ص1088. (2(

		م.	ن،	ص1089. (3(
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كانت	المناطق	اللبنانية	خاضعًة	له،	بإنشاء	المدارس	الحكومية،	فقبل	صدور	التنظيمات	في	
الدولة	العثمانية،	كان	التعليم	متروكًا	للمبادرات	األهلية	واألجنبية.

حركة	 مع	 إالّ	 يبدأ	 لم	 الحكومية،	 المدارس	 بإنشاء	 العثمانية	 الدولة	 اهتمام	 أن	 ويبدو	
دت	اإلصالحات	على	أن	اإلصالح	 اإلصالحات	التي	سادت	خالل	القرن	التاسع	عشر،	وأكَّ
اإلمبرطورية	 أرجاء	 في	 صالحٍة	 مدارس	 إنشاء	 وأن	 جميعها،	 الدولة	 مرافق	 	 يعمَّ أن	 يجب	
على	 اإلصالحات	 أّكدت	 كما	 عامة.	 الشعب	 على	 المسيطر	 الجهل	 على	 بالقضاء	 كفيٌل	
والمعابد	 والمدارس	 المستشفيات	 ترميم	 في	 اإلسالمية	 غير	 للطوائف	 المطلقة«	 »الحرية	
بادىء	األمر	كمسألٍة	 الخاصة،	في	 المدراس	 الدولة	عالجت	قضية	 أن	 يعني	 والمرافق،	مما	

	أبناء	البالد	جميعًا. 	الجماعات	الطائفية،	ال	لقضيٍة	تهمُّ تخصُّ

أبرزها:	 من	 بعوامل،	 محكومًة	 كانت	 التعليم،	 بتنظيم	 العثمانية	 الدولة	 بدأت	 وعندما	
نظام	الملة	)نظام	االمتيازات(،	وهيئة	العلماء،	ورجال	الدين	المسلمون.

المسلمين،	 غير	 من	 العثمانية	 الدولة	 رعايا	 أعطى	 الذي	 النظام	 ذلك	 هو	 الملة	 فنظام	
وقد	 الروحيين.	 رؤسائهم	 سلطة	 تحت	 الخاصة	 ساتهم	 مؤسَّ لهم	 تكون	 أن	 في	 	 الحقَّ
وا	 يهتمُّ لم	 أنهم	 ذلك،	 نتيجة	 من	 وكان	 بهم.	 	 خاصٍّ للتربية	 نظاٍم	 تأسيس	 إلى	 هؤالء	 َعَمَد	
في	 الرسمي	 التعليم	 وتالميذ	 كان	طالب	 حيث	 الدولة،	 أنشأتها	 التي	 التربوية	 سات	 بالمؤسَّ
التعليم	 شؤون	 العثمانية	 الدولة	 اعتبرت	 وقد	 المسلمين.	 من	 بأكثريتهم	 العثمانية	 الدولة	
تأسيس	 	 حقَّ الطوائف	 جميع	 لت	 فخوَّ والمذاهب،	 باألديان	 المرتبطة	 األمور	 جملة	 	من	

المدارس	وإدارتها.

ٍة	بها،	 أما	نظام	االمتيازات	فهو	الذي	أتاح	للدول	األجنبية،	بناَء	مؤسساٍت	تربويٍة	خاصَّ
ونشَر	اإلرساليات	التبشيرية	في	جميع	أجزاء	اإلمبراطورية	العثمانية.

التربية	 وأما	العلماء	ورجال	الدين	المسلمون،	فقد	كان	لهم	أكبر	األثر	في	اإلبقاء	على	
العثمانية	في	إطارها	التقليدي،	أي	قائمًة	في	المساجد	والكتاتيب.

	بعيد.	 تأثَّرت	بها	إلى	حدٍّ العوامل،	بل	 تأثير	هذه	 اللبنانية	بمنأى	عن	 المناطق	 ولم	تكن	
وفَّر	 المتصرفية،	 عهد	 خالل	 لبنان	 جبل	 به	 يتمتع	 أصبح	 الذي	 	 الخاصَّ الوضع	 أن	 على	
المسيحيين	 التصال	 وكان	 العثمانية،	 الواليات	 أبناء	 به	 يحَظ	 لم	 الحرية	 من	 قسطًا	 لسكانه	
القرن	 بداية	 منذ	 التبشيرية	 البعثات	 توفره	 كانت	 الذي	 التعليم	 انتشار	 في	 أثره	 	بالغرب	

السابع	عشر.
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إلى	 اللبنانيين	 اجتذاب	 على	 وتنافسها	 المسيحية،	 التبشيرية	 اإلرساليات	 لمجيء	 وكان	
المسلمين	 بين	 الطائفي	 الخالف	 إذكاء	 في	 أثٌر	 أغراضها،	 لخدمة	 أنشأتها	 التي	 المدارس	
ون	»بتقصير«	المدارس	العثمانية،	وفي	الوقت	نفسه	 والمسيحيين.	وقد	بدأ	المسلمون	يحسُّ
اإلسالمية	 المدارس	 ينشئون	 أخذوا	 ولذلك	 اإلرساليات،	 مدارس	 عن	 راضين	 يكونوا	 لم	

بدعٍم	من	والي	سورية	»مدحت	باشا«.

الغزو	 خطر	 إلى	 العثمانية	 الدولة	 تنّبهت	 عشر،	 التاسع	 القرن	 من	 الثاني	 النصف	 وفي	
نار	 وإذكــاء	 العثمانية،	 الدولة	 ضد	 التحريض	 على	 يعمل	 كان	 الذي	 األوروبــي،	 الفكري	
	الفتنة،	َفَشَرعت	بإنشاء	مدارس	في	بيروت،	فاق	عدُدها	عدد	مثيالتها	في	المدن	والواليات	

العربية	العثمانية.
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 الّسلوُك الّسياسيُّ التركيُّ تجاه سوريا 
في ظلِّ حكِم حزب العدالِة والتنمية

نعمة سعيد عبد اهلل سرور
محا�سر بق�سم التاريخ، وباحث في العلوم ال�سيا�سية
جامعة الأق�سى - غزة / فل�سطين

مقدمة:
في	 سوريا	 تجاه	 التركي	 السياسي	 السلوك	 ِر	 تطوُّ وتحليَل	 رصَد	 الدراسُة	 هذه	 تحاوُل	
رًا	على	سياسة	 ظل	حكم	حزب	العدالة	والتنمية	منذ	العام	2002،	باعتبار	هذا	السلوك	مؤشِّ
بين	 الفترة	 تلك	 ارتباطيٍة	خالل	 لوجود	عالقٍة	 وأيضًا	 العربية،	 المنطقة	 تجاه	 اإلقليمية	 تركيا	
هذا	السلوك	والتطورات	السياسية	الداخلية	لدى	العديد	من	الدول	العربية.	والدراسُة	تسعى	
هذا	 وطبيعة	 سوريا،	 تجاه	 التركي	 السياسي	 للسلوك	 العامة	 المالمح	 توصيف	 محاولة	 إلى	
الته	الجذرية	منذ	العام	2011،	وذلك	 ره،	وأهدافه،	وتحوُّ السلوك،	وتفسير	محّدداته،	وتطوُّ
ٍد	يتعامل	مع	هذا	السلوك	في	إطاره	الشامل	واألوسع.	بمعنًى	 	محدَّ انطالقًا	من	إطاٍر	منهجيٍّ
التركي،	 السلوك	 في	 والتغيُّر	 االستمرار	 عناصر	 رصد	 هو	 إليه،	 الدراسُة	 تسعى	 ما	 آخر،	

وتحليل	ُمسبِّبات	ودوافع	تغّيره.

سوريا	 تجاه	 التركي	 السياسي	 السلوك	 أن	 مفاُدها	 رئيسٍة	 فرضيٍة	 من	 الدراسُة	 وتنطلق	
التزم	لفترٍة	محدودٍة	باستراتيجية	تصغير	المشكالت،	إال	أنه	سرعان	ما	ابتعد	عن	هذا	النهج،	

رات	المشهد	السوري	الداخلي	منذ	منتصف	العام	2011. وانزلق	في	تطوُّ

هذا	وقد	استندت	الدراسُة	في	التحليل	على	مناهج	عّدٍة،	هي:	

	المقارن،	كما	استفادت	الدراسُة	من	 منهُج	تحليل	السلوك	السياسي،	والمنهُج	السياسيُّ
أدبّيات	نظرية	المساومة،	ونظرية	المصلحة	الوطنية.
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كما تناولت الدراسُة محاور عّدًة، هي:
دات	السلوك	السياسي	التركي	تجاه	سوريا. المحور	األول:	محدِّ

المحور	الثاني:	السلوك	التركي	في	التسعينات	من	القرن	الماضي.

حزب	 وصول	 ظل	 في	 )اإليجابي(	 التركي	 السياسي	 السلوك	 ر	 تطوُّ الثالث:	 المحور	
العدالة	والتنمية	في	العام	2002.	

الداخلي	 السوري	 الحراك	 تجاه	 التركي	 الموقف	 في	 	 الجذريُّ ل	 التحوُّ الرابع:	 المحور	
منذ	العام	2011.

المحور	الخامس:	تحليل	وتقييم	السلوك	التركي	في	ضوء	المكسب	والخسارة.

داُت ال�سلوِك ال�سيا�سيِّ التركيِّ تجاه �سوريا: المحور الأول: محدِّ
متعددٌة	 ورؤًى	 اتجاهاٌت	 ثمة	 الدولية،	 للوحدات	 الخارجي	 السلوك	 تحليل	 إطار	 في	
الدولة	 أن	 يرى	 الذي	 االتجاه	 االتجاهات،	 هذه	 أبرز	 ومن	 النظري،	 بالتأصيل	 سنتناولها	
ُتكيِّف	سياستها	الخارجية	وسلوكها	طبقًا	لمبدأ	التداول،	ويعتمد	ذلك	على	درجة	التجانس،	
ووضوح	السلوك	السياسي	الخارجي	الموّجه	للدولة،	وإذا	كان	السلوك	الموّجه	إليها	غامضًا	

ويحتمل	أكثر	من	معنى،	فإنها	لن	تكون	قادرًة	على	تكييف	سلوكها	طبقًا	لهذا	السلوك)1).

على أية حال، سيتم استعراض محّددات السلوك التركي على النحو اآلتي:

1	 -: ُد )الُبعد( التاريخيُّ المحدِّ

التركية	تجاه	سوريا.	ومن	 السياسة	الخارجية	 دات	 	محدِّ التاريخي	أحَد	أهمِّ البعد	 ُيعتبر	
استحضار	 بأن	 والتنمية،	 العدالة	 في	ظل	حكم	حزب	 التركية	 القيادة	 أدركت	 المنطلق،	 هذا	
تركيا	وسوريا،	 بين	 الثقة	 إعادة	 يمّثل	خطوًة	مهمًة	نحو	 اإليجابية،	 التاريخي	بجوانبه	 اإلرث	
في	 	 يتمُّ معالجٍة	 بتبنِّي	 تركيا	 بدأت	 كما	 المتبادلة.	 واالتهامات	 السلبية	 الرواسب	 عن	 بعيدًا	
ضوئها	رصد	العوامل	الجيو-ثقافية	التاريخية	في	المنطقة	من	زاوية	الرؤية	التركية	الداخلية،	

وقدرتها	على	األداء	االستراتيجي	الفّعال	في	المنطقة)2).

	،1985 المعارف،	 منشأة	 االسكندرية:	 الدولية،	 السياسية	 العالقات	 أصول	 مخسا،	 نصر	 ومحمد	 النبداوي	 		فتحية	 (1(
صص430-429.

ثلجي	 جابر	 محمد	 ترجمة	 السياسية،	 الساحة	 في	 ودورهــا	 تركيا	 موقع	 االستراتيجي،	 العمق	 أوغلو،	 داود	 		أحمد	 (2(	
وطارق	عبد	الجليل	ومراجعة	بشير	نافع	وبرهان	كورغلو،	الدوحة:	مركز	الجزيرة	للدراسات،	2010،	ص365.
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ّةلر ِةيت قَت ود ِ   

حاولت	 والتي	 السورية،	 التركية	 العالقات	 في	 التاريخي	 البعد	 أهمية	 برزت	 هنا،	 ومن	
أهمية	 على	 والتأكيد	 إيجابيٍة،	 عالقٍة	 تأسيس	 في	 واستثمارها	 منها،	 االستفادة	 تركيا	
العدالة	 حزب	 ظل	 في	 التركية	 القيادة	 نظر	 وجهة	 فمن	 والجفاء.	 االبتعاد	 من	 بدالً	 التقارب	
خالل	 وسوريا	 تركيا	 عاشتها	 التي	 المشتركة	 المراحل	 إيجابيات	 إلى	 الرجوع	 إن	 والتنمية،	
التاريخ	 نتج	عن	 أنه	 بناء	عالقاٍت	حسنٍة،	خصوصًا	 البلدين	في	 قد	تساعد	 العثمانية،	 الحقبة	

ين	والثقافة	والمعاصرة،	والعاداُت	والتقاليد. المشترك،	أواصُر	الدِّ

2	 -: ُد )الُبعد( الجغرافيُّ المحدِّ

الجغرافي	 الموقع	 أهمية	 على	 السياسية	 والجغرافية	 الدولية	 العالقات	 علماء	 َد	 أكَّ لقد	
من	 الدور	 هذا	 ويتَّضح	 وبقائها.	 واستقرارها،	 وأمنها،	 حياتها،	 في	 الُمهّم	 ودوره	 للدولة،	
األنظمة	 قوالب	 وتحديد	 الخارجية،	 السياسة	 توجيه	 في	 الجغرافي	 الموقع	 إسهام	 خالل	
الّصدد	 هذا	 ففي	 االجتماعية.	 والتركيبة	 االقتصادية،	 األنشطة	 وخصائص	 السياسية،	
السياسة	 ومنها	 سياسيٍة،	 ظاهرٍة	 أية	 دراسة	 إن	 الحقيقة	 »وفي	 جاكسون«:	 »دوغالس	 يقول	
علميٌة	 حقيقٌة	 وهذه	 الجغرافي.	 وعائه	 عن	 بمعزٍل	 	 تتمُّ ال	 	، إنسانيٍّ مجتمٍع	 	 أليِّ الخارجية،	

صين	في	علم	السياسة	على	أنها	مسلماٌت	أولى«)1). د	معظم	المتخصِّ ثابتٌة	أكَّ

دولٍة	 مع	 صراٍع	 عالقة	 إلى	 تؤدِّي	 قد	 للدولة،	 الخارجية	 للسياسة	 ٍد	 كمحدِّ فالجغرافيا	
	يجعلها	موضوعًا	 	مهمٍّ مجاورٍة،	فعدُم	وجود	طبيعٍة	مانعٍة،	أو	تمّتُع	الدولة	بموقٍع	استراتيجيٍّ
ل	التبادل	التجاري	مع	دولٍة	أو	دوٍل	مجاورٍة،	 للتنافس	الدولي.	إال	أن	الجغرافيا	ذاَتها	قد	ُتسهِّ
السياسي	 االندماج	 عمليات	 على	 نفسه	 األمر	 وينسحب	 النائية،	 للدول	 بالنسبة	 والعكس	

الدولي،	وبناء	التحالفات	العسكرية)2).

في	 التداخل	 من	 كبيرًا	 كّمًا	 إن	 القول	 يمكن	 السابق،	 النظري	 التأصيل	 على	 استنادًا	
الجغرافي	 الواقع	 فرضه	 التركية-السورية،	 واألمنية	 واالقتصادية	 السياسية	 العالقات	
حدود	 تجاوز	 عدم	 ضرورة	 الطرفين	 على	 فرضت	 الجغرافيا	 فحقائق	 والسوري،	 	التركي	

التعاون	والتقارب.

 Douglas Jackson, (1964), Political and geographic relationship, New Jersey, Prentice Hall, Englewood		 (1(
cliffs, p.5.

		أحمد	يوسف	أحمد	ومحمد	زيارة،	مقدمة	في	العالقات	الدولية،	القاهرة:	مكتبة	األنجلو	المصرية،	1985،	ص80. (2(
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السياسة	 في	 محوريٍة	 قضايا	 ثالث	 ٍد(،	 )كمحدِّ الجغرافي	 الُبعد	 أفرز	 لقد	 إجماالً،	
رها،	وهي:	الحدود،	 الخارجية	التركية	تجاه	سوريا،	أثَّرت	في	مسيرة	العالقات	الثنائية	وتطوُّ

والمياه،	والسياسة	اإلقليمية.

3	 -: ُد )الُبعد( االقتصاديُّ المحدِّ

الت	 في	ضوء	المساعي	التركية	الهادفة	لتطوير	االقتصاد،	والحفاظ	على	استمرارّية	معدَّ
عن	 والتنمية،	 العدالة	 حزب	 حكم	 	 ظلِّ في	 القيادة،	 تتواَن	 لم	 االقتصادي،	 والنمو	 التنمية	
مواصلة	تعميق	عالقاتها	االقتصادية،	وتوسيع	حجم	استثمارها	في	المحيط	العربي	عمومًا.	
تفعيل	 ضرورة	 تركيا	 رأت	 العربي،	 العالم	 نحو	 لتركيا	 الرئيسة	 البوابة	 	 ُتعدُّ سوريا	 وألن	
المنطقة	 نحو	 األسهل	 ي	 الَبرِّ الطريق	 باعتبارها	 بسوريا،	 عالقتها	 من	 االقتصادي	 الجانب	
الطاقة	 لخطوط	 األمثل	 المكان	 ُتعَتبر	 أن	سوريا	 كما	 والبضائع.	 الّسلع	 ُتنَقل	 وعبره	 العربية،	
لالستثمار،	 خصبًة	 بيئًة	 كونها	 عن	 فضاًل	 لتركيا،	 الضروريين	 والغاز	 للنفط	 الناقلة	 العربية	
العام	 في	 السورية	 الحكومة	 وافقت	 المثال،	 سبيل	 فعلى	 التجاري.	 للتبادل	 مهّمًا	 وسوقًا	
	150 بحوالي	 َرت	 ُقدِّ إجماليٍة	 بقيمٍة	 	 تركيٍّ 	 استثماريٍّ مشروٍع	 	300 من	 أكثر	 على	 	2005
الّسياح	األتراك	في	سوريا	في	العام	2005	ارتفاعًا	بواقع	19	 مليون	دوالر.	كما	شهد	عدد	

.(1(
مرًة	عما	كان	في	العام	2000	

4	 -: ُد )الُبعد( األمنيُّ المحدِّ

	ركيزٌة	أساسيٌة	من	الركائز	التي	ُتساهم	 ،	تعتبر	الدول	أن	المحّدد	األمنيَّ بدون	أدنى	شكٍّ
ض	 تتعرَّ قد	 أو	خارجيٍة،	 داخليٍة	 أمنيٍة	 تعاني	من	معضلٍة	 التي	 فالدولة	 وبقائها.	 في	وجودها	
الوسائل	 بكل	 األمنية	 قضاياها	 معالجة	 على	 َول	 الدُّ تحرص	 لذلك،	 والمساومة.	 لالبتزاز	
الممكنة	والمتاحة،	ألن	ذلك	سوف	ينعكس	على	مدى	فعالية	سياستها	الخارجية،	ودورها	

اإلقليمي	والدولي.

الماضي،	 القرن	 من	 الثمانينات	 منتصف	 منذ	 ٍة	 حادَّ أمنيٍَّة	 ألزمٍة	 تركيا	 لتعّرض	 ونظرًا	
المسلح	ضد	حكومة	 الكفاح	 	(PKK) الكردستاني	 العمال	 إعالن	حزب	 في	 تمّثلت	 والتي	
عن	 تتواَن	 لم	 تركيا	 فإن	 الحزب،	 هذا	 ومقاتلي	 لقيادة	 الحاضنة	 هي	 سوريا	 وكانت	 أنقرة،	
السوري	 الّدعم	 استمرار	 في	حال	 الحيوية	 منشآتها	 بضرب	 والتلويح	 رسميًا،	 تهديد	سوريا	
ثانيًة،	 تارًة	 والتهديد	 تارًة،	 االبتزاز	 سياسة	 سوريا	 اتجاه	 تركيا	 مارست	 وقد	 الحزب.	 لهذا	

		عمر	تشبيناذ،	سياسات	تركيا	في	الشرق	األوسط:	بين	الكمالية	والعثمانية،	أوراق	كارنيجي،	مؤسسة	كارنيجي	للسالم	 (1(
الدولي،	مركز	الشرق	األوسط،	2008،	العدد	10.
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تلك	 لسوريا،	 التركيين	 واالبتزاز	 التهديد	 أشكال	 أبرز	 أحُد	 وكان	 ثالثة.	 تارة	 والمساومة	
)1)1996في	 العام	 في	 إسرائيل	 مع	 تركيا	 وّقعتها	 التي	 واالستراتيجية	 العسكرية	 االتفاقيات	
تجاه	 التركي	 السياسي	 السلوك	 توجيه	 في	 تتحّكم	 التي	 دات	 المحدِّ أبرز	 استعراض	 ضوء	
مع	 تركيا	 عالقات	 عن	 فضاًل	 والدولية،	 اإلقليمية	 البيئة	 ُمتغيِّرات	 استثناء	 يمكن	 ال	 سوريا،	
المنظومة	الدولية،	خصوصًا،	عالقاتها	الوثيقة	بالواليات	المتحدة	األميركية	ودول	االتحاد	
في	 أّثرت	 المتغيِّرات	 فهذه	 )الناتو(،	 األطلسي	 شمال	 حلف	 في	 وعضويتها	 األوروبــي،	
السياسة	 بأن	 العلمي	والواقعي	لألمور،	ال	يمكن	اإلقرار	 المسار	 التركي.	وبحسب	 السلوك	
المنطقة	 في	 التركي	 للسلوك	 	 التاريخيُّ فاإلرُث	 	، 	عامٍّ استقالليٍّ 	 التركية	ذات	خطٍّ الخارجية	

هاته	وأدائه. ،	يؤّكدان	أن	ثمة	مؤثراٍت	خارجيًة	تؤّثر	في	توجُّ العربية	والواقُع	الحاليُّ

المحوُر الثاني: ال�سلوُك التركيُّ في الت�سعيناِت من القرِن الما�سي:
العدالة	 حزب	 وصول	 منذ	 سوريا	 تجاه	 التركي	 السلوك	 وتحليل	 استعراض	 يمكن	 ال	
والتنمية	في	العام	2002،	بمعزٍل	عن	الحقبة	السابقة،	والتي	اّتسمت	العالقات	بين	البلدين	

خاللها	بالتوتُّر	والتَّباعد.

ص	الدراسُة	عقَد	التسعينات	من	القرن	الماضي،	كفترٍة	قد	تكون	كافيًة	 لذا	سوف	ُتخصِّ
وتهديدًا	 حــاّدًا،	 سلوكًا	 خاللها	 تركيا	 مارست	 إذ	 الدولتين،	 بين	 العالقات	 حالة	 لتعكس	
مع	 االستراتيجي	 والتحالف	 المياه،	 قضيتي:	 تجاه	 السيما	 ومساومًة،	 وابتزازًا	 مباشرًا،	

)2).	ويمكننا	استعراض	السلوك	التركي	على	النحو	اآلتي:
إسرائيل	في	العام	1996	

أوالً: قضية المياه
	المياُه	ورقًة	رابحًة	بيد	تركيا	في	مواجهة	دول	الحوض،	ما	ُيمثِّل	عنصرًا	من	عناصر	 	ُتَعدُّ
الفرات،	و87%	من	 العربي،	كون	ما	يقارب	من	88%	من	مصادر	نهر	 القومي	 تهديد	األمن	
مياه	نهر	دجلة	تقع	داخل	األراضي	التركية)3).	ومنذ	مطلع	التسعينات	من	القرن	الماضي،	قام	
السياسة	 بتنفيذ	 المياه	األتراك،	 المتحدة	بجانب	خبراء	 المياه	في	إسرائيل	والواليات	 خبراء	

المطبوعات	 شركة	 بيروت:	 واإلقليمية،	 الدولية	 والتحالفات	 اليهود	 دور	 التركية،	 العربية	 العالقات	 رضوان،	 		وليد	 (1(
للتوزيع	والنشر،	2006،	ص307.

		محمود	السامرائي،	المياه	في	استراتيجية	تركيا	السياسية	المعاصرة،	مجلة	العلوم	السياسية،	العدد	26،	2002،	ص87. (2(
		عبد	الناصر	سرور،	التعاون	اإلسرائيلي	التركي	في	السياسة	المائية	خالل	عقد	التسعينيات،	مجلة	الجامعة	اإلسالمية،	 (3(

المجلد	16،	العدد	األول،	يناير	2008،	ص187.
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الجوانب	األمنية،	والسياسية،	واالقتصادية	 تركيا،	وهي	سياسٌة	غير	منفصلٍة	عن	 المائّية	في	
الموّجهة	ضد	سوريا.

نها	في	نهاية	المطاف	من	الصعود	 وقد	سعت	تركيا	لتحقيق	مجموعٍة	من	األهداف	ُتمكِّ
ُم	بأكبر	 كقوٍة	إقليميٍَّة	كبرى،	مهيمنٍة	على	دول	الجوار.	وإحدى	ركائز	هذه	القوة،	هي	التحكُّ
قدٍر	ُمْمِكٍن	من	مياه	نهري	دجلة	والفرات،	بغية	استثمار	ذلك	كورقة	ضغٍط،	وابتزاٍز	سياسي.

ما	 )الغاب(،	 مشروع	 في	 اإلسرائيلي	 التركي	 التعاون	 تعميق	 تّم	 الّسياق،	 هذا	 وفي	
أنقرة	 بين	 	 المائيُّ فالتحالُف	 والعراقي،	 السوري	 الشأن	 في	 وإسرائيل	 تركيا	 إقحام	 يعني	
وتل	أبيب	يعّزز	تحالفهما	االستراتيجي.	وانطالقًا	من	منهج	المساومة،	قال	»صالح	يدرم«،	
الشرق	 في	 »إن	 نوفمبر	1997:	 في	 )الغاب(،	 والمسؤول	عن	مشروع	 التركي	 الدولة	 وزير	
	 بضخِّ العرُب	 رضي	 إذا	 وإنه	 كالمياه،	 الله،	 من	 هبٌة	 وهي	 كبيرًة،	 بتروليًة	 موارَد	 األوسط	
نفطهم	دون	مقابٍل«)1)،	»فإن	تركيا	سترسل	لهم	المياه	الموجودة	لديها	في	بحيرات	الّسدود،	

ألنها	ليست	مستعّدًة	إلعطاء	مياهها	دون	مقابل«)2).

ح	الرئيس	التركي	»سليمان	ديميريل«	في	مطلع	التسعينات	من	القرن	الماضي:	 كما	صرَّ
ًا	في	األنهار	التركية	أكثر	مما	تستطيع	 عي	أن	لها	حقَّ 	من	سوريا	والعراق	أن	تدَّ »ال	يمكن	أليٍّ
نشاء.	 ما	 نفعل	 أن	 في	 	 الحقَّ نملك	 نحن	 مسألة	سيادة.	 إنها	 نفطها.	 في	 ًا	 حقَّ عي	 تدَّ أن	 أنقرة	
ثرواتهما	 في	 ًة	 لنا	حصَّ أن	 نزعم	 ال	 نحن	 إليهما،	 عائدٌة	 النفط	 ومنابَع	 تركيٌة،	 الماء	 منابَع	 إن	

ٍة	من	الموارد	المائية«)3). النفطية،	وهما	ال	تستطيعان	المطالبة	بحصَّ

الفرات	 المياه،	باعتبار	نهري	 الثابت	إزاء	مشكلة	 ك	تركيا	بموقفها	 ة	حاٍل،	تتمسَّ أيَّ على	
أنقرة	 تعطي	 المنطق	 وبهذا	 الدولية،	 األنهار	 من	 وليس	 للحدود،	 العابرة	 األنهار	 من	 ودجلة	
إقليمها،	 داخل	 وروافدهما	 النهرين	 على	 الّسدود	 من	 عدٍد	 وإنشاء	 إقامة	 في	 	 الحقَّ لنفسها	
المائية	 الحصص	 د	 وتحدِّ الفرات،	 مياه	 استغالل	 تنظِّم	 ثالثيٍَّة	 دوليٍة	 معاهدٍة	 إبرام	 وَرفض	

	من	الدول	الثالث. لكلٍّ

النهر	 هو	 الدولية،	 القانونية	 القواعد	 عليه	 تنطبق	 الذي	 النهر	 أن	 تركيا	 اعتبرت	 كما	
أكثر	 في	 نفسها،	 تركيا	 أن	 من	 بالرغم	 التعاقبي،	 النهر	 وليس	 دولتين،	 بين	 يفصل	 الذي	

		صحيفة	األهرام	القاهرية،	1997/11/11،	ص6. (1(
  Bulloch Adel Darwish (1993), Water Wars: coming conflict in the Middle East, London, Victor gollancz, 	 (2(

                                                                                                                                pp.77-75.

		صحيفة	القدس،	1996/1/15،	ص6. (3(
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القواعُد	 عليه	 ُتطبََّق	 أن	 بد	 وال	 	 دولــيٌّ نهٌر	 هو	 	 التعاقبيَّ النهَر	 بأن	 اعترفت	 معاهدٍة،	 	من	
القانونيُة	الدولية)1).

م، ماذا تريد تركيا من سوريا؟ استنادًا إلى ما تقدَّ

	استعراض	ما	يأتي)2): لإلجابة	عن	هذا	التساؤل،	سيتمُّ

	 مصالحها	- ضوء	 في	 الدولية	 المائية	 السياسة	 مبادئ	 صياغة	 إلى	 تركيا	 تسعى	
ٌد	واضحان	على	مبادئ	القانون	الدولي. الخاصة،	وهو	خروٌج	وتمرُّ

	 يوفِّر	- مما	 للتداول،	 قابلًة	 سلعًة	 باعتبارها	 المياه،	 بيع	 فكرة	 لتكريس	 تركيا	 تسعى	
فرصًة	إلعطاء	إسرائيل	شرعيًة	قانونيًة	للسيطرة	على	الموارد	المائية	العربية.

	 مصالح	- على	 ومساومٍة	 ضغٍط	 كوسيلة	 المياه	 ورقة	 استخدام	 إلى	 تركيا	 تهدف	
	ُيْعَتبر	سابقًة	 سوريا	االقتصادية،	ومشاريعها	الزراعية	الحيوية.	وبالتالي،	فإن	الّسلوك	التركيَّ

خطيرًة	في	تاريخ	العالقات	الثنائية	بين	الدول	الُمتشاطئة.

	 وضعها	- خالل	 من	 مشاكلها،	 وزيادة	 سوريا،	 في	 التنمية	 عرقلة	 إلى	 تركيا	 تهدف	
تحت	طائلة	االبتزاز	السياسي.

	 ى	- 	ما	ُيَسمَّ 	مرسوٍم	لها	في	المنطقة	في	ظلِّ 	وأمنيٍّ تسعى	تركيا	إلى	لعب	دوٍر	سياسيٍّ
حضورها	 تكثيف	 في	 أنقرة	 بدأت	 الباردة،	 الحرب	 انتهاء	 فمنذ	 الجديد،	 األوسط	 بالشرق	

السياسي	واالستراتيجي	في	المنطقة.

	 يرى	قادُة	تركيا	أن	ضمان	تدفُّق	500	م3	/ث	من	المياه	إلى	سوريا،	كان	بناًء	على	-
	بروتوكوٍل	جرى	توقيعه	في	العام	1987،	في	حال	قيام	سوريا	باّتخاذ	تدابير	فّعالٍة	ضد	 نصِّ
	الحزب	من	دمشق	إلى	البقاع	 	فعاًل،	عندما	ُأْبِعَد	مقرُّ حزب	العمال	الكردستاني.	وهذا	ما	تمَّ
الله	 »عبد	 بطرد	 التركي،	 العسكري	 التهديد	 طائلة	 تحت	 قامت	سوريا،	 بعد	 وفيما	 اللبناني.	
أوجالن«	في	أكتوبر	1998،	وذلك	تمهيدًا	إللقاء	القبض	عليه.	فمحدودية	القدرة	السورية	
للضغوطات	 تستجيب	 دمشق	 جعل	 تركيا،	 قبل	 من	 المساومة	 أو	 االبتزاز	 مواجهة	 على	
التركي	 الوزراء	 رئيس	 به	 صّرح	 ما	 ذلك،	 على	 ُيدّلل	 ومما	 التركية.	 العسكرية	 والتهديدات	

		عبد	الناصر	سرور،	التعاون	االسرائيلي	التركي	في	السياسة	المائية،	م.	س،	صص197-196. (1(
		م.	ن،	ص197. (2(
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ل	لكبح	نشاط	حزب	 »توغوت	أوزال«	قائاًل:	»سنقطع	مياه	الفرات	عن	سوريا،	إذا	لم	تتدخَّ
العمال	الكردستاني«)1).

	 هذه	- استخدام	 عليه	 يترتَّب	 الذي	 األمر	 المياه،	 تسييس	 دائمًا	 تركيا	 تحاول	 إذًا،	
فالقضية،	 السياسي.	 التعامل	 في	 واإلجبار	 والتهديد،	 المساومة،	 أدوات	 من	 كأداٍة	 الورقة	
	لتركيا	 شكاًل،	اقتصاديٌة،	ومعنويًا	لها	دالالٌت	سياسيٌة	واضحة.	فضاًل	عن	أن	الهدَف	النهائيَّ
دائرة	 من	 للخروج	 يسعى	 العربية	 األقطار	 من	 قطٍر	 أي	 في	 تغييريٍة	 حركٍة	 أّية	 تحجيُم	 هو	
التبعية	والتخّلف.	وهذا	ما	مارسته	تركيا	على	أرض	الواقع	مع	سوريا،	معتمدًة	على	أدواٍت	
عّدٍة،	أبرزها،	األداة	االقتصادية،	واإلمكانات	العلمية،	وأداة	االبتزاز	السياسي،	والمساومة،	

وأداة	التلويح	باستخدام	األداة	العسكرية.

ثانيًا: اتِّفاقّية الّتعاوِن العسكريِّ التركيِّ اإلسرائيلي:
	في	العام	1996،	واتفاقية	التحالف	 	اإلسرائيليِّ 	التركيِّ ُتمّثل	اتِّفاقّيُة	التعاوِن	العسكريِّ
التركية	 العالقات	 مسيرة	 ر	 تطوُّ في	 هاّمٍة	 ٍل	 تحوُّ نقطَة	 	،1998 العام	 في	 	 االستراتيجيِّ
،	وأمَن	 	بشكٍل	عامٍّ العربيَّ 	 القوميَّ األمَن	 د	 تهدِّ التي	 الركائز	 اإلسرائيلية،	وركيزًة	خطيرًة	من	

الدولة	السورية	على	وجه	الخصوص.

في	 مكانتها	 بأن	 شعرت	 الباردة،	 الحرب	 مرحلة	 انتهاء	 وبعد	 تركيا،	 أن	 د	 المؤكَّ فمن	
مها	الواليات	المتحدة،	قد	بدأت	تتراجع،	بحكم	 المنظومة	األمنية	واالستراتيجية،	التي	تتزعَّ

اختفاء	الخطر	السوفييتي.

تمتلكه	 وما	 إلسرائيل،	 ماّسٍة	 حاجٍة	 في	 أنها	 تركيا	 رأت	 المكانة،	 هذه	 عن	 وللتعويض	
على	 الحصول	 عن	 عجزها	 حال	 في	 العسكرية،	 التكنولوجيا	 مجال	 في	 كبيرٍة	 قدراٍت	 من	

هذه	الّتقنية	من	الواليات	المتحدة	أو	الغرب	األوروبي.

ضوء	 في	 وإسرائيل	 تركيا	 بين	 األمني	 العسكري	 التعاون	 مجاالت	 إلى	 وبالعودة	
االتفاقيات	الُمبَرمة	منذ	العام	1996،	نجد	أنها	اشتملت	على)2):

	 تحديث	القوات	العسكرية	التركية،	وإقامة	مشاريع	مشتركٍة	للصناعات	العسكرية.	-
	 إجراء	مناوراٍت	عسكريٍة	مشتركة.	-
	 	واستخباري.- تنفيذ	اتفاقيات	تعاوٍن،	وتنسيٍق	أمنيٍّ

		هشام	عبد	العزيز،	التقارب	التركي	من	إسرائيل	في	التسعينات،	مجلة	البصائر،	العدد	22،	2000،	صص132-95. (1(
		سها	الباش،	تطور	العالقات	بين	إسرائيل	والدول	العربية	المجاورة،	مجلة	الباحث	العربي،	العدد	48،	يوليو	1998،	ص25. (2(
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ر	العالقات	العسكرية	اإلسرائيلية	التركية،	ورأت	في	تلك	 ولقد	تأثَّرت	سوريا	جّراء	تطوُّ
هًا	ضدها.	لذلك،	سعت	سوريا	إلى	تعزيز	عالقاتها	العسكرية	واألمنية	 العالقات	خطرًا	ُموجَّ
هذه	 توقيع	 على	 لالحتجاج	 لديها	 التركي	 السفير	 باستدعاء	 قامت	 كما	 واليونان،	 إيران	 مع	

االتفاقيات،	معلنًة	عن	قلقها	الشديد	من	السلوك	التركي.

دٍة	 موحَّ وإسالميٍة	 عربيٍة	 جبهٍة	 بناء	 في	 السورية	 الدبلوماسية	 نشطت	 ذلك،	 ولمواجهة	
وصفت	 قد	 السورية	 الخارجية	 وكانت	 اإلسرائيلي،	 التركي	 العسكري	 التعاون	 لعرقلة	
رات	حرٍب	 المناورات	العسكرية	التركية	اإلسرائيلية	التي	جرت	في	العام	1998	بأنها	مؤشِّ

تتنافى	مع	روح	السالم)1).

تشكيُل	 وإسرائيل،	 تركيا	 بين	 واألمنية	 العسكرية	 االتفاقيات	 عن	 ض	 تمخَّ لقد	 وعمومًا،	
َعِب،	والقيادة،	واالستطالع،	والمخابرات،	وكذلك	تشكيُل	 هيئٍة	من	كبار	الضّباط	ورؤساء	الشُّ

هيئة	التصنيع	العسكري	المشترك،	وتبادل	الزيارات	بين	القيادات	العسكرية	في	البلدين.

رأت	 حيث	 خطيرٍة،	 مرحلٍة	 إلى	 ووصلت	 التركية،	 السورية	 العالقات	 تأّزمت	 هكذا،	
عليها	 استراتيجيًا	 ل	ضغطًا	 يشكِّ وإسرائيل	 تركيا	 بين	 واألمني	 العسكري	 الحلف	 أن	 سوريا	
القومي	 األمن	 ويهّدد	 كّماشٍة،	 ي	 فكَّ بين	 وضعها	 إلى	 ويهدف	 المجاالت،	 مختلف	 في	
حزب	 عناصر	 وتدريب	 بإيواء	 السورية	 الحكومة	 تّتهم	 تركيا	 كانت	 المقابل،	 في	 العربي.	
أنها	 إلى	 إضافًة	 أمنها،	 لزعزعة	 الكردية	 الورقة	 تستخدم	 سوريا	 وبأن	 الكردستاني،	 العمال	
اليونان	 	من	 بين	سوريا	وكلٍّ السياسية	 التعاون	والعالقات	 كانت	ترتاب	وتتخّوف	من	تطّور	

والشطر	اليوناني	من	قبرص)2).

في	 التوافق	 فبدأ	 	،1998 العام	 في	 نًا	 تحسُّ شهدت	 السورية-التركية	 العالقات	 لكن	
الكردستاني	»عبدالله	أوجالن«	من	سوريا،	 العمال	 األمني،	وتم	طرد	زعيم	حزب	 الجانب	

ثم	انتقل	التوافق	إلى	الجانب	االقتصادي	والسياسي.	

الدور	 سياق	 في	 تندرج	 سوريا،	 ضد	 العدائية	 بسياستها	 المتمّثلة	 التركية	 التوجهات	 إّن	
الذي	تسعى	تركيا	للعبه	في	المنطقة	واإلقليم،	إدراكًا	منها،	بأن	سوريا	هي	المعيق	لهذا	الدور،	
وهكذا	جاء	تحالفها	العسكري	مع	إسرائيل	ليصّب	في	خدمة	هذه	األهداف	والطموحات.

		محمد	قاياتي،	العالقات	السورية	التركية	بين	التوافق	والتوتر،	2013،	أنظر: (1(
http://anntv.tv\new\showsubject.aspx?id=48228.										

		محمود	القدرة،	تطور	العالقات	السياسية	التركية	-	السورية	في	ضوء	المتغيرات	اإلقليمية	والدولية	:2007	-2012،	 (2(
رسالة	ماجستير	غير	منشورة،	جامعة	األزهر،	غزة/	فلسطين،	2013،	صص109-107.
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ُر ال�ّسلوِك ال�سيا�سيِّ التركيِّ تجاه �سوريا   المحوُر الثالث: تطوُّ
في ظلِّ حكِم حزب العدالِة والتنميِة 2002:

حّدة	 وتراجع	 السورية،	 التركية	 العالقات	 مسيرة	 في	 ل	 التحوُّ نقطة	 إن	 القوُل،	 يمكن	
وإغالق	 أوجــالن،	 بطرد	 سوريا	 قيام	 في	 تمّثلت	 سوريا،	 اتجاه	 العدائي	 التركي	 السلوك	
ثمة	ضربًة	 أن	 السورية	 القيادة	 أدركت	 في	دمشق،	حيث	 الكردستاني	 العمال	 مقّرات	حزب	
عسكريًة	قويًة	من	قبل	تركيا	قد	ُتوّجه	إلى	سوريا،	خصوصًا	بعد	قيام	تركيا	بإرسال	تعزيزاٍت	
»حسين	 التركي	 األركان	 رئيس	 به	 صّرح	 ما	 وهذا	 سوريا،	 مع	 حدودها	 إلى	 تركيٍة	 عسكريٍة	

أوغلو«	في	العام	1998.

	أيضًا،	الذي	على	ضوئه	وافقت	سوريا	على	تأجيل	قضية	 ثم	كان	»اتفاُق	أضنه«	األمنيُّ
تأجيل	 تقتضي	 السورية	 المصلحة	 أن	 دمشق	 وأعلنت	 وقٍت	الحٍق،	 إلى	 اإلسكندرونة	 لواء	
االتفاق	 ن	 تضمَّ كما	 تركيا)1).	 مع	 	 اقتصاديٍّ 	 تعاوٍن	سياسيٍّ نحو	 والتطّلع	 الخالفية،	 القضايا	
	من	الدولتين	لدى	الدولة	األخرى،	واعتراف	سوريا	بأن	 تعيين	ممثِّلين	أمنيين	في	سفارة	كلٍّ

حزب	العمال	الكردستاني	هو	)منظمة	إرهابية(.

بزيارة	 خدام(	 الحليم	 )عبد	 السوري	 الرئيس	 نائب	 قام	 الثنائي،	 التقارب	 سياق	 وفي	
يساعد	 مبادئ	 إعالن	 صياغة	 على	 بالعمل	 الطرفان	 د	 تعهَّ حيث	 	،2000 نوفمبر	 في	 أنقرة	
على	توجيه	العالقة	بينهما	في	المستقبل،	وقد	اعُتبَِرْت	هذه	االتفاقية	ذات	أهمّيٍة،	لما	لها	من	

دوٍر	في	انفتاح	تركيا	على	المنطقة	العربية)2).

واالعتراف	 النوايا،	 حسن	 وإبداء	 الثنائية،	 العالقات	 في	 التقارب	 تأكيد	 نحو	 خطوٍة	 وفي	
ور	الُمتباَدل،	قام	الرئيس	التركي	)أحمد	نجدت	شيزر(	في	المشاركة	بتشييع	الرئيس	الراحل	 بالدَّ
مختلف	 في	 متبادالً	 تعاونًا	 التالية	 السنوات	 شهدت	 وقد	 هذا	 	.2000 يونيو	 في	 األسد	 حافظ	

المجاالت	االقتصادية،	والسياسية،	والثقافية،	واألمنية،	كما	تّم	فتح	الحدود	بين	البلدين)3).

بأنها	كانت	ناجمًة	عن	 العام	2002	فصاعدًا،	 الثنائي	منذ	 التقارب	 ويمكن	تفسير	حالة	
مجموعٍة	من	االعتبارات	لدى	صنَّاع	القرار	في	البلدين.

		أنقرة	تعترف	بدور	سوريا	اإلقليمي،	صحيفة	المستقبل	اللبنانية،	2000/11/15،	ص7. (1(
		محمد	نور	الدين،	تركيا:	الصيغة	والدور،	بيروت:	رياض	الريس	للكتب	والنشر،	2008،	صص294	-295. (2(

		محمد	نور	الدين،	السياسة	الخارجية	التركية:	أسس	ومرتكزات،	مجلة	شؤون	الشرق	األوسط،	العدد	123،	2010،	 (3(
صص12-11.
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تلك	 والتنمية،	 العدالة	 حزب	 استراتيجية	 في	 	 تصبُّ التركي،	 القرار	 صانع	 فاعتبارات	
الجوار،	 دول	 مع	 المشكالت«	 و»تصفير	 األبعاد،	 د	 تعدُّ سياسة	 على	 القائمة	 االستراتيجية	
واحدٍة	 مسافٍة	 وعلى	 بلدًا	محوريًا	 تركيا	 تكون	 بحيث	 الجميع،	 مع	 العالقات	 أفضل	 وإقامة	
ومحاولة	 والدولية،	 اإلقليمية	 األحــداث	 مجريات	 في	 التأثير	 على	 وقــادرًة	 الجميع،	 من	

الجمع	بين	المتناقضات	السياسية)1).

دور	 في	 واالنحصار	 التراجع	 حالة	 عكست	 فقد	 السوري،	 القرار	 صانع	 اعتبارات	 أما	
الداخلية	 البيئة	 معضالت	 عن	 فضاًل	 أعضائه،	 بين	 عاٍت	 تصدُّ وحــدوث	 العربي،	 النظام	
السورية،	وتعاظم	البعد	الكوني	للنفوذ	األميركي	بعد	أحداث	سبتمبر	2001،	وبروز	مالمح	
	في	غير	صالح	سوريا.	لذلك،	كانت	 	واإلقليميِّ الهيمنة	األمريكية،	واختالل	التوازن	الدوليِّ
بقاء	 واستمرارية	 الوطنية،	 المصلحة	 ضوء	 في	 عقالنيًَّة	 السوري	 القرار	 صانع	 حسابات	

النظام،	بعيدًا	عن	الشعارات	والقيم	التي	كان	يتبنَّاها.

	وفي	ضوء	تقاطع	المصالح،	ازداد	التحّسن	في	العالقات	الثنائية	على	النحو	اآلتي:

	 إلى	سوريا،	- رسميٍة	 بزيارٍة	 العام	2003	 في	 غول(	 الله	 )عبد	 الحكومة	 رئيس	 قام	
زار	خاللها	ضريح	القائد	صالح	الدين،	للتأكيد	على	الروابط	التاريخية	المشتركة.

	 يناير	- في	 تركيا	 إلى	 رسميٍة	 بزيارٍة	 الشرع(	 )فاروق	 السوري	 الخارجية	 وزير	 قام	
2004	للتأكيد	على	فتح	أبواب	الحوار	والتعاون	مع	تركيا	في	جميع	المجاالت)2).

	 	الرئيس	»أحمد	- قام	الرئيس	السوري	بشار	األسد	بزيارة	تركيا	في	العام	2004،	وردَّ
لهذه	 الشديد	 األميركي	 االعتراض	 رغم	 	،2005 العام	 في	 سوريا	 بزيارة	 سيزار«	 نجدت	

الزيارة	في	ظل	تشديد	الواليات	المتَّحدة	حصارها	السياسي	والدبلوماسي	على	سوريا)3).

	الزيارة	التي	قام	بها	الرئيس	السوري	إلى	تركيا،	األولى	من	نوعها	التي	يقوم	 هذا،	وُتَعدُّ
البلدين،	 بين	 االقتصادية	 العالقات	 تدعيم	 خاللها	 	 تمَّ حيث	 تركيا،	 إلى	 	 سوريٌّ رئيٌس	 بها	

واتسمت	هذه	الزيارة	بأهميٍة	استراتيجيٍة،	ألنها)4):

		وليد	رضوان،	العالقات	العربية	التركية،	م.	س،	ص378. (1(
	على	باكير،	محددات	الموقف	التركي	من	األزمة	السورية:	األبعاد	اآلنية	واالنعكاسات	المستقبلية،	الدوحة:	الجزيرة	 (2(

للدراسات،	2011،	صص2-1.
		عمر	تشبناذ،	سياسات	تركيا	في	الشرق	األوسط:	بين	الكمالية	والعثمانية،	م.	س،		صص28-27. (3(

		وليد	رضوان،	العالقات	العربية	التركية،	م.س،	صص382-378. (4(
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	 العالقات	- تحفيز	 خالل	 من	 البلدين،	 بين	 المشتركة	 المصلحة	 استراتيجية	 عن	 عّبرت	
محاولًة	 وشّكلت	 الكردية،	 القومية	 تعاظم	 تجاه	 الطرفين	 قلق	 وعن	 واالقتصادية،	 الدبلوماسية	
لكسر	العزلة	التي	فرضها	الغرب	على	سوريا	عقب	اغتيال	رئيس	الوزراء	اللبناني	رفيق	الحريري.

	 ُبَعْيَد	االحتالل	األمريكي	للعراق،	وتحديدًا	في	أبريل	2003،	قام	وزير	الخارجية	-
العالقة،	وتبع	ذلك	عدة	زيارات	 للتأكيد	على	عمق	 بزيارة	سوريا،	 الله	غول(	 التركي	)عبد	
	لتركيا،	مصطحبًا	معه	وفدًا	من	رجال	األعمال،	 	سوريٍّ أخرى،	أبرزها	)1)زيارة	وفٍد	حكوميٍّ
واألسمدة،	 اإلسمنت	 معامل	 وتوسيع	 وتجديد	 بناء	 عقود	 على	 تركيٍة	 شركاٍت	 مع	 للتوقيع	
الحدود	 نزع	األلغام	على	طول	 آلية	 	االتفاق	على	 تمَّ السكر،	وتصنيع	اآلالت،	كما	 وتكرير	

بين	البلدين،	وعلى	تبادٍل	واسٍع	للّسلع	التجارية	بينهما.

	 قانون	- رفض	 على	 أقدمت	 حين	 جريئٍة	 بخطوٍة	 التركية	 الحكومة	 قامت	 وقد	
األمريكي	 الكونجرس	 أصدره	 الذي	 القانون	 هذا	 معه،	 التعاطي	 ورفضت	 سوريا،	 محاسبة	
حيث	 االقتصادي،	 الصعيد	 على	 البلدين	 بين	 العالقة	 توثَّقت	 ولقد	 	.(2(

	2003 نوفمبر	 في	
	في	سوريا	ما	بين	عامي	 أقّرت	السلطات	السورية	ما	يزيد	عن	ثالثين	مشروع	استثماٍر	تركيٍّ
النفط	 التنقيب	عن	 مائٍة	وخمسين	مليون	دوالر.	وتّم	تأسيس	شركة	 بقيمة	 	،2007-2005

ٍة	بين	البلدين	في	العام	2006. في	العام	2006	في	سوريا.	كما	تّم	إنشاء	منطقة	تجارٍة	حرَّ

	 السلمية	- التسوية	 ية	 سرِّ تفعيل	 على	 تركيا	 عملت	 فقد	 السياسي،	 الصعيد	 على	 أما	
مايو	 في	 أنقرة	 نت	 فتمكَّ 	، -إسرائيليٍّ سوريٍّ حواٍر	 إقامة	 خالل	 من	 وإسرائيل،	 سوريا	 بين	
هاتها	االعتدالية	-	من	بناء	جسٍر	من	الثقة	بين	الطرفين،	اإلسرائيلي	 2008	-	في	سياق	توجُّ

والسوري،	ونجحت	في	إدارة	مفاوضاٍت	غير	مباشرٍة	بينهما)3).

	 لعبت	- بل	 فحسب،	 اإلسرائيلي	 السوري	 التقارب	 على	 التركي	 الدور	 يقتصر	 ولم	
تركيا	دورًا	في	تقريب	وجهات	النظر	بين	سوريا	وبعض	األطراف	األوروبية)4).

	 إنشاء	- عن	 	2009 العام	 في	 ُأْعِلَن	 السورية،	 التركية	 للعالقات	 آخر	 ٍر	 تطوُّ وفي	
وزراء	 رئيسا	 يرأسه	 مجلٍس	 عن	 عبارة	 وهو	 البلدين،	 بين	 االستراتيجي	 التعاون	 مجلس	

العدد	163،	 الدولية،	 السياسة	 والعراقي،	مجلة	 الليبي	 النموذجين	 بين	 األمريكية	على	سوريا	 الضغوط	 ياسين،	 		عبير	 (1(
2006،	ص157.

		محمد	نور	الدين،	الدور	التركي	تجاه	المحيط	العربي،	مجلة	شؤون	سياسة،	2012،	ص17. (2(
	سيد	على	نجات،	العالقات	التركية	السورية	في	الحقبة	المعاصرة،	2013،	أنظر:	 (3(

   		ar:cmess.irldefault.aspx?tubia=100Ar.										
		باكير،	محددات	الموقف	التركي،	م.	س،	ص2. (4(
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بلٍد	 	 كلِّ في	 جلسًة	 سنويًا،	 جلستين	 ويعقد	 البلدين،	 من	 وزيرًا	 عشر	 ستة	 	 ويضمُّ البلدين،	
ست	 البلدان	 وقَّع	 كما	 البلدين،	 بين	 فر	 السَّ تأشيرة	 إلغاء	 تّم	 نفسه،	 العام	 وفي	 وبالتناوب.	
عشرة	اتفاقيًة	في	مختلف	المجاالت،	وارتفع	حجم	التبادل	التجاري	بينهما	من	730	مليون	
إنشاء	 التوقيع	على	 تّم	 العام	2010،	كما	 مليار	دوالٍر	في	 إلى	23	 العام	2000،	 دوالٍر	في	

ة	المشتركة	بين	البلدين)1). منطقة	التجارة	الحرَّ

ُل الجذريُّ في ال�ّسلوِك التركيِّ   المحور الرابع: التحوُّ
تجاه الحراِك ال�سوريِّ منذ العام 2011:

	 راتها	- ل	في	الّسلوك	السياسي	التركي	تجاه	سوريا	في	ظّل	تطوُّ يمكن	القوُل،	إن	التحوُّ
فًا،	أّدى	إلى	تغيٍُّر	 الً	متطرِّ الداخلية	التي	أخذت	تتفاقم	تدريجيًا	خالل	العام	2011،	كان	تحوُّ
ه	العام	للسياسة	الخارجية	التركية،	ليشمل	األدوات	واالستراتيجيات	واألهداف،	 في	التوجُّ

أي	إعادة	العالقات	التركية	السورية	إلى	نقطة	الصفر.	فما	دوافع	هذا	التغيُّر	الحاد؟

	 حزب	- حكم	 ظل	 في	 األتراك	 انتهجه	 الذي	 	 االعتداليَّ 	 التوفيقيَّ المنهَج	 أن	 يبدو	
الحادي	والعشرين،	 القرن	 الثاني	من	 العقد	 منذ	مطلع	 السورية،	 الدولة	 والتنمية	مع	 العدالة	
سياسٍة	 اتباع	 إلى	 تركيا	 دفع	 ما	 وهو	 سوريا،	 في	 الداخلية	 األحداث	 اشتداد	 مع	 انقلب	 قد	
خطيٍر	 	 محلٍّ في	 َوَوَضعتها	 السورية،	 الدولة	 في	 عميقًا	 عًا	 تصدُّ أحدثت	 سوريا،	 مع	 فٍة	 متطرِّ
أهداف	 إدراُج	 ويمكننا	 الفاشلة.	 الدول	 مستنقع	 في	 وإدخالها	 تفّككها،	 إلى	 يؤّدي	 قد	 جدًا،	

السلوك	التركي	قي	اآلتي)2):

	 المنطقة	دون	شركاء،	من	خالل	ضرب	- الوحيد	في	 الطرف	 سعي	تركيا	ألن	تكون	
اإليراني	 للنفوذ	 األساسية	 الركائز	 إحدى	 ضرب	 عبر	 )إيران(،	 األقوى	 	 اإلقليميِّ الشريِك	

)سوريا(.

	 اإلسالميين	- وصول	 إلى	 والتطلُّع	 للغرب،	 الُمعادية	 السياسية	 الخيارات	 إضعاف	
إلى	السلطة	في	سوريا،	كركيزٍة	لطموح	تركيا	في	تسيير	أمور	المنطقة.

	 تأكيد	دور	تركيا	الفاعل،	بصفتها	عضوًا	في	حلف	األطلسي،	وفي	التحالف	الغربي،	-
اإلطار	 هذا	 وفي	 األمريكية.	 المتحدة	 الواليات	 بقيادة	 المنطقة	 في	 بسياساته	 ملتزمٌة	 	وأنها	

		م.	ن،	ص.	ن. (1(
		أحمد	يوسف	وآخرون،	حال	األمة	العربية	2011-2012:	معضالت	التغيير	وأفاقه،	بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	 (2(

العربية،	2012،	صص66-62.
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أراضيها	 على	 الناتو	 لحلف	 الّصاروخي	 رع	 الدِّ رادارات	 َنْصِب	 على	 تركيا	 موافقة	 كانت	
لمواجهة	الّصواريخ	اإليرانية	والروسية.

	 شراكة	تركيا	االستراتيجية	مع	الدول	التي	شهدت	ثوراٍت	على	أنظمتها	السياسية،	-
وذلك	من	خالل	الترويج	لنموذجها	السياسي	واالقتصادي.

راته: المنظوُر التركيُّ للحراِك السوريِّ وتطوُّ
صراٍع	 إلى	 وتطّوره	 	،2011 العام	 نهاية	 مع	 سوريا	 في	 الشعبي	 الحراك	 اندالع	 منذ	
ويمكن	 تاريخهما.	 في	 األسوأ	 بأنها	 وتركيا	 سوريا	 بين	 العالقة	 المتابعون	 وصف	 مسلٍَّح،	

استعراض	ذلك	على	النحو	اآلتي:

	 بأنه	- رها،	 وتطوُّ األحداث	 بداية	 منذ	 السوري	 الحراك	 من	 التركي	 الموقف	 ظهر	
اندلعت	 فعندما	 الشعبية.	 مطالبهم	 بتلبية	 ونــادى	 السوريين،	 المحتّجين	 لمطالب	 مؤيٌد	
األحداث	في	مدينة	»درعا«	جنوب	سوريا،	أصدرت	وزارة	الخارجية	التركية	بيانًا	رسميًا	في	
طين	 المتورِّ السورية	 القيادة	 تحاسب	 أن	 كذلك،	 ومتوقِّعًة	 بالضحايا،	 يًة	 ُمعزِّ مارس	2011،	
السوري	 بالرئيس	 التركي	رجب	طيب	أردوغان	 الوزراء	 اتصل	رئيس	 في	قتل	األبرياء،	كما	
ون،	 ب	أردوغان	الرواية	الرسمية	السورية،	قائاًل:	»ال	يوجد	ُمندسُّ بخصوص	ذلك.	ولقد	كذَّ
عن	 الدفاع	 األمن	 قوات	 	 حقِّ ومن	 السورية،	 السلطات	 تّدعي	 كما	 مسلَّحٌة،	 عصاباٌت	 وال	

نفسها،	ولكن	الذي	يواجهها	هو	شعٌب	غيُر	ُمسلَّح«)1).

	 وفي	مقابلٍة	ُمتلفزٍة	في	مايو	2011،	حّذر	أردوغان	الرئيَس	بشار	األسد	من	عواقب	-
استمرار	قتل	المدنيين	أو	ارتكاب	مجازر.

	 أعلن	- عندما	 	،2011 أغسطس	 شهر	 في	 كبيرٍة	 ٍة	 بحدَّ التركي	 الموقف	 تصاعد	
أردوغان	أنه	ينوي	توجيه	تحذيٍر	أخيٍر	للنظام	السوري،	بوقف	إراقة	الدماء	فورًا،	وقد	أوفدت	
تركيا	وزير	خارجيتها	أحمد	داود	أوغلو،	الذي	اجتمع	بالرئيس	السوري	األسد،	وقد	حمل	
لألسد	رسالًة،	مفادها،	ضرورة	إيقاف	العمليات	العسكرية	ضد	المدنيين	السوريين	وبدون	

رًا	من	أنها	الرسالة	األخيرة. شروٍط،	محذِّ

	 أنقرة	- أن	 الله	غول،	 الجمهورية	عبد	 أعلن	رئيس	 أوغلو	لسوريا،	 زيارة	 أعقاب	 في	
الرسمية	 االتصاالت	 كاّفة	 َقْطَع	 أردوغــان	 أعلن	 ثم	 السوري،	 بالنظام	 تمامًا	 الثقة	 فقدت	

		على	باكير،	الثورة	السورية	في	المعادلة	اإليرانية	التركية،	الدوحة:	المركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2012،	 (1(
صص5-4.
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اإلجراءات	 هذه	 تحليل	 ويمكن	 عليه)1).	 العقوبات	 بفرض	 والبدَء	 السوري،	 النظام	 مع	
أبرز	أشكال	 أحد	 اعتمدت	على	 تركيا	 بأن	 الدولية،	 العالقات	 نظريات	 المتسارعة	في	ضوء	
ه	العام	للسلوك	الخارجي،	إذ	اشتمل	تغيُّرًا	في	األدوات	 التوجُّ فًا،	خصوصًا		في	 التغيير	تطرُّ

واألهداف	واالستراتيجيات)2).

	 لقوى	- تركيا	 أبواب	 وفتح	 الشعبي،	 الحراك	 خطاَب	 	 التركيُّ الموقُف	 تبنَّى	 اذًا،	
المعارضة	التركية،	بعدما	رفض	النظام	السوري	دعوة	تركيا	للتعاطي	بِسْلميٍَّة	مع	المتظاهرين،	
السياسية،	وإجراء	 التعّددّية	 رين،	وتحقيق	 والمفكِّ المعتقلين،	 بإطالق	سراح	 أيضًا	 ومطالبته	

إصالحاٍت	تشريعيٍة	ودستوريٍة	جوهرية)3).

كيف تعاملْت تركيا مع أطراِف الُمعارَضة؟
أنها	عبارٌة	 السياسي	والُمسلَّح،	سنجد	 بشّقيها	 السورية،	 الُمعارضة	 إلى	طبيعة	 نظرنا	 لو	
هات	واألهداف	والبرامج،	مما	زاد	األمور	 عن	)موزاييك	سياسي(	وخليٍط	غريٍب	من	التوجُّ
السياسية	 اللعبة	 أوراق	 في	 م	 التحكُّ إلى	 سياستها	 من	خالل	 تسعى	 التي	 تركيا،	 أمام	 تعقيدًا	
لكي	 المختلفة،	 الُمعارضة	 قوى	 مع	 وثيقٍة	 بعالقاٍت	 االحتفاظ	 خالل	 من	 وذلك	 السورية،	
تركيا	 أن	 	، واألصحُّ األكراد.	 طموحات	 على	 مباشٍر	 غير	 قيدًا	 وُتمثِّل	 قراراتها،	 على	 ُتؤثِّر	
لون	ما	يزيد	 تخشى	من	تأثير	سقوط	النظام	السوري	على	وضع	األكراد	لديها،	والذين	يشكِّ
على	20%	من	سكانها،	فقد	يزداد	طموحهم	االنفصالي،	ويقوى	موقف	األكراد	في	العراق،	
اإلقليمية	 الوحدة	 على	 مستقباًل	 يؤثِّر	 بما	 سوريا،	 في	 الفدرالي	 نموذجهم	 ُيطبَّق	 وربما	
أغسطس	 في	 أوغلو(،	 داوود	 )أحمد	 التركي	 الخارجية	 وزير	 وزيارة	 التركية.	 لألراضي	
2012،	لكردستان	العراق،	كانت	للتنسيق	المشترك	ضد	نشاط	حزب	العمال	الكردستاني،	
السورية)4).	 األزمة	 من	 التركي	 الموقف	 على	 للتأثير	 )إيرانيًا	وسوريًا(	 استخدامه	 من	 خوفًا	
فاألزمة	السورية	أدَّت	إلى	تزايد	قوة	أكراد	العراق	تجاه	تركيا،	األمر	الذي	يدعم	إنشاء	منطقٍة	
	 كرديٍة	بإدارٍة	ذاتيٍة	سوريٍة،	ويؤدي	إلى	تحقيق	المطالب	الكردية	بالحصول	على	حكٍم	ذاتيٍّ

داخل	تركيا	نفسها.

		م.	ن،	ص5. (1(
Charles Hermann, (1995), Changing course : when governments choose to Redirect foreign policy, inter- 	 (2(

national studies quarterly, vol. 34 , pp. 5-7.

Setrif Demir, (2013), The impact of the Syria crisis on the global and regional political dynamics. www. 	 (3(
egeweb.ege.edu.u-tr/tdid/files/dergi-13/og.pdf.

		محمود	بيومي،	أكراد	سوريا	والثورة	بين	تعقيدات	الداخل	وقيود	الخارج،	مجلة	األهرام	الرقمي،	2012،	انظر: (4(
http://digital-ahram.org.eg/community.aspx?serial=1090062.										
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السوري،	 للنظام	 الداعمة	 ومواقفها	 إيــران،	 تجاه	 التركي	 بالموقف	 يتعلَّق	 ما	 وفي	
»طرف«	 صحيفة	 مع	 حديٍث	 في	 ياكيش(	 )ياشار	 األسبق	 التركي	 الخارجية	 وزير	 ح	 صرَّ
والسياسي	 الشيعي	 النفوذ	 نشر	 في	 هدفها	 تحقيق	 يمكنها	 ال	 إيــران	 »إن	 قائاًل:	 التركية،	
في	 الله	 لحزب	 المالصقة	 السورية	 بالحلقة	 المرور	 دون	 من	 العربية،	 المنطقة	 في	
التفاعالت	 مسار	 في	 السياسي	 والتأثير	 المتوسط،	 البحر	 إلى	 الوصول	 وبالتالي	 	لبنان،	

الداخلية	والخارجية«)1).

تجاه	 اإلقليميتين	 القوتين	 بين	 والتنافس	 الصراع	 حالة	 يعكس	 التركي،	 الموقف	 إن	 	
	 إقليميٍّ صراٍع	 من	 السورية	 الساحة	 في	 اآلن	 يدور	 ما	 إن	 وباعتقادي،	 العربية.	 المنطقة	
(،	يمكن	اعتباره	شكاًل	من	أشكال	الحروب	بالوكالة.	وبالنسبة	إليران،	فإن	 	-	تركيٍّ )إيرانيٍّ
	قول	بعضهم)2)،	 سقوط	النظام	السوري،	سُيعتبر	كارثًة	لها،	أو	زلزاالً	جيوبوليتيكيًا	على	حدِّ
المشروع	 بنية	 له	تداعياٌت	حتميٌة	على	 المنطقة،	وستكون	 النفوذ	اإليراني	في	 ُينهي	 وسوف	
على	عالقة	 سيؤثِّر	 اإليرانية-	 االعتبارات	 السوري	-حسب	 النظام	 فسقوط	 ته.	 برمَّ اإليراني	
المحورية	 الوصل	 حلقة	 تمثِّل	 سوريا	 أن	 وخصوصًا	 وفلسطين،	 لبنان	 في	 بحلفائها	 	إيران	

بين	الطرفين.

استنادًا	إلى	ما	سبق،	كيف	تعاطت	تركيا	مع	أطراف	الُمعاَرضة؟

السياسية	 وتشكيالتها	 الُمعاَرضة،	 أطــراف	 بعض	 استعراض	 هنا،	 الدراسة	 تحاول	
والمسلَّحة،	وهي:

1	 المجلُس الوطنيُّ السوري:	هو	عبارة	عن	مجموعاٍت	سياسيٍة	تضم	أغلب	أطياف	-
اسطنبول	 مدينة	 في	 	،2011 أكتوبر	 في	 تشكيله	 عن	 اإلعالن	 تّم	 وقد	 السورية،	 المعارضة	
وتكّون	 فرنسا(.	 في	 يقيم	 	 سوريٌّ ٌر	 ومفكِّ 	 أكاديميٌّ )وهو	 غليون«	 »برهان	 وترّأسه	 التركية،	
وإعالن	 الليبراليين،	 المستقلين	 وكتلة	 الثوري،	 الحراك	 من	 السوري	 الوطني	 المجلس	
الديمقراطية،	وجماعة	اإلخوان	المسلمين	وحلفائهم،	والكتلة	 دمشق،	والمنظمة	األشورية	

الوطنية	الكردية،	باإلضافة	إلى	شخصياٍت	وطنيٍة	مستقلة)3).

		صحيفة	طرف	التركية،	يناير	2012. (1(
		باكير،	الثورة	السورية	في	المعادلة	االيرانية	التركية،	م.	س،	صص5-4. (2(

		يوسف	فخر	الدين،	سورية	ثورة	مستمرة،	استراتيجية	سلطة	االستبداد	في	مواجهة	القوى	السورية،	تحرير	يوسف	فخر	 (3(
الدين،	شبكة	حنطة	للدراسات	والنشر،	2014،	صص180-179.
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من	 تصريحاته	 وإصــدار	 اجتماعاته،	 عقد	 السوري	 الوطني	 للمجلس	 تركيا	 أتاحت	
اسطنبول،	واعترفت	به	ممثِّاًل	شرعّيًا	للُمعاَرضة	السورية.	في	الوقت	نفسه،	خضع	المجلس	

للضغوط	التركية،	ما	أّدى	إلى	انفصال	المجلس	الوطني	الكردستاني	عنه.

2	 ضم	ممثلين	عن	أغلب	قوى	وهيئات	- االئتالُف الوطنيُّ لقوى الثورِة الُمعاِرضة: 
والمجالس	 الحراك	 من	 مستقلٍة	 شخصياٍت	 إلى	 باإلضافة	 السورية،	 السياسية	 الُمعاَرضة	
المتحدة	 والواليات	 تركيا،	 من	 دعمًا	 االئتالف	 هذا	 ى	 ويتلقَّ السورية.	 للمحافظات	 المحلية	

األمريكية،	ودول	االتحاد	األوروبي،	وحلف	الناتو،	وجامعة	الدول	العربية.

3	 الصلة	- ذات	 المسّلحة	 العسكرية	 التشكيالت	 أبرز	 من	 الُحر:	 السوريُّ  الجيُش 
إلى	 الذي	هرب	 األسعد«	 »رياض	 العقيد	 يد	 على	 يوليو	2011،	 في	 تأّسس	 بتركيا،	 الوثيقة	
ولهذا	 المسلمين،	 اإلخوان	 جماعة	 إليه	 انضّم	 التركية.	 القيادة	 من	 ودعٍم	 وبتنسيٍق	 تركيا،	
أن	 المصادر،	 من	 العديد	 ويفيد	 أردوغان	شخصيًا.	 قبل	 من	 الرعاية	 أنقره	 له	 وّفرت	 السبب	
جهاز	االستخبارات	التركي	يسيطر	على	الجيش	السوري	الُحر	من	خالل	وجود	قياداته	في	
تركيا،	وقد	تّم	تأسيس	مجلس	القيادة	العسكرية	العليا	في	ديسمبر	2012.	هذا،	وأصبحت	
لعناصر	 ــدادات	 واإلم األسلحة،	 لوصول	 	 األساسيَّ المدخَل	 التركية-السورية	 الحدود	

	في	سوريا)1). الجيش	السوري	الُحرِّ

ال	في	مسرح	 	والفعَّ على	أية	حاٍل،	ثمة	تشكيالٌت	عسكريٌة	مسّلحٌة،	لها	وجودها	القويُّ
أنها	خارج	 القاعدة...	إلخ(،	إال	 النصرة،	 الداخلية	السورية،	مثل	)داعش،	جيش	 األحداث	

النفوذ	التركي	المباشر.

وجيشه،	 ورموزه	 السوري	 للنظام	 هة	 الموجَّ الحاّدة	 التركية	 الشعارات	 من	 وبالرغم	
	القطيعة	التامة،	إال	أن	براغماتية	ومصلحة	تركيا	دفعتاها	 ووصول	العالقات	الثنائية	إلى	حدِّ
السورية	 للسلطات	 هرموش«	 »حسين	 المقدم	 تسليم	 على	 السوري	 النظام	 مساومة	 نحو	
تّتخذ	من	 التي	 التركي	 الكردستاني	 العمال	 القيادية	في	حزب	 للعناصر	 تسليم	دمشق	 مقابل	

ًا	لمهاجمة	الجيش	التركي)2). سوريا	مقرَّ

العديد	 على	 تركيا	 اعتمدت	 أهدافها،	 وتحقيق	 سلوكها	 تطبيق	 سياق	 في	 إجماالً،	
الصفر،	 درجة	 إلى	 بسوريا	 عالقاتها	 فيها	 وصلت	 التي	 والحالة	 تتالءم	 التي	 األدوات	 من	

		محمد	عبد	الحليم،	خريطة	معلوماتية	الجيش	السوري	الحر،	النشأة	والهيكل	وأماكن	االنتشار،	2013،	موقع	حوارات	مرة.	أنظر:	 (1(
http://www.himwarat-hurra.com/mod/677

		م.	ن. (2(
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اإلعالمية	 واألداة	 العالقات،	 هذه	 بقطع	 قامت	 عندما	 الدبلوماسية	 األداة	 فاستخدمت	
األداة	 وكذلك	 التركية،	 الرسمية	 بالتصريحات	 تمّثلت	 استعالئيٍة	 بنبرٍة	 مصحوبًة	
الدولية،	مجلس	األمن	تحديدًا،	 المنظمات	 االستخباراتية	والعسكرية،	فضاًل	عن	تحريض	

ضد	النظام	السوري.

المحوُر الخام�ُس: تحليُل وتقييُم ال�ّسلوِك التركيِّ في �سوِء الَمك�سِب والخ�سارة.
تجاه	 	 تركيٍّ 	 سياسيٍّ سلوٍك	 من	 السابقة،	 المحاور	 في	 استعراضه	 تّم	 ما	 إلى	 استنادًا	
تركيا	في	تحقيق	 أن	مساعي	وأهداف	 لنا	 تبّين	 العام	2011،	 المتفاقمة	منذ	 سوريا،	وأزمتها	
المصلحة	الوطنية	-	حسب	رؤية	صانع	القرار	-	خرجت	عن	الّسياق	المألوف	في	التعامل	
العراق	 في	 حدث	 ما	 التركي	 القرار	 صانع	 أغفل	 فهل	 األخــرى.	 الدولية	 الوحدات	 مع	

المجاور،	وهل	هو	ال	يمتلك	الخبرة	التاريخية؟!

مما	ال	شك	فيه،	أن	الّسلوك	التركي	رفع	)مرحليًا(	من	أسُهم	الدولة	ودورها	اإلقليمي،	
تركيا	 أن	 الواضح	 فمن	 اإلقليمي.	 دورها	 وتحجيم	 السورية،	 الدولة	 اضعاف	 خالل	 من	
العربية	عمومًا،	وفي	 المنطقة	 أخذت	على	عاتقها	َحْمَل	لواء	حقوق	االنسان	والشعوب	في	

سوريا	على	وجه	التحديد،	بيد	أنها	تناست	حقوق	األكراد	السياسية	في	بالدها.

أو	 َتنَْتقص	 ال	 أن	 أيضًا	 فعليها	 فّعاالً،	 إقليميًا	 دورًا	 تلعب	 أن	 الدولة	 	 حقِّ من	 كان	 وإذا	
	السيادة	الوطنية	للدول	المجاورة	أو	البعيدة،	وإال	تكوُن	قد	ارتكبت	خطًأ	جسيمًا	في	 َتَمسَّ
ذة	في	عصر	العولمة،	وعلى	رأسها	الواليات	 هذه	المسألة،	على	غرار	القوى	العظمى	الُمتنفِّ
ل	في	 المتحدة	التي	تسعى	إلى	طمس	مالمح	الدولة	الوطنية،	خصوصًا	االستقاللية،	والتدخُّ
السوري	في	 الشعب	 َر	لحقوق	ومطالب	 يتنكَّ أن	 الداخلية.	كذلك،	ال	يمكن	ألحٍد	 قضاياها	
قبل	 من	 العسكري	 السلوك	 يتقبَّل	 أن	 أو	 السياسية،	 والمشاركة	 والكرامة	 بالحرية	 يتمتَّع	 أن	

الدولة	السورية	في	التعامل	مع	أزمته	الداخلية.

أكثر	 -	خسرت	 والخسارة	 المكسب	 -في	ضوء	حسابات	 التركية	 الدولة	 فإن	 وهكذا،	
مما	كسبت،	لكن	كيف،	ولماذا؟

والبعيد،	 المتوسط	 المنظور	 في	 نفعًا	 لها	 ُيجدَي	 لن	 	، النفعيَّ 	 البراغماتيَّ نهَجها	 إن	
ويمكن	تشخيص	ذلك	على	النحو	اآلتي:

	 عالقاتها	- توقُّف	 بحكم	 االقتصادي،	 الصعيد	 على	 تركيا	 خسرت	 لقد	 اقتصاديًا:	
	تمامًا	مع	الدولة	السورية،	وتجميد	العقود	التجارية،	واالستثمارات	الضخمة	التي	حظيت	بها	
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االقتصاد	 فإن	 وبالتالي،	 التعاوني.	 طابعها	 إلى	 الثنائية	 العالقات	 عودة	 مرحلة	 خالل	 تركيا	
في	 التركية	 للتجارة	 الرئيسة	 البوابة	 هي	 أن	سوريا	 اعتبار	 على	 كبيٍر	 بشكٍل	 سيتضرر	 التركي	

المنطقة	العربية.

	 التشكيالت	- من	 العديد	 احتضان	 في	 	 التركيَّ الــدوَر	 الدراسة،	 أوضحت	 أمنيًا:	
مدخالت	 في	 األقوى	 المؤثِّر	 أنقرة	 وباتت	 أراضيها،	 على	 السورية	 والعسكرية	 السياسية	
ُيْعَرُف	 ما	 بتنفيذ	 تقوم	 التي	 أدواتها	 من	 أداًة	 أصبحت	 وكأنها	 التشكيالت،	 هذه	 ومخرجات	
الصعيد	 له	تداعياٌت	خطيرٌة	على	 بيد	أن	ذلك	كانت	 المنطقة«.	 بالوكالة	في	 »بحروب	تركيا	
األمني	التركي،	فبروُز	عدٍد	كبيٍر	من	المليشيات	المسلحة	والتي	ال	تدور	في	الفلك	التركي،	
ذلك،	 ثمار	 من	 وكان	 الداخلية،	 واالنقسامات	 والتشرذم،	 لإلرهاب	 مرتعًا	 سوريا	 جعل	
يؤثِّر	 ما	 والثقافية،	 القومية	 هويتهم	 تحقيق	 نحو	 وسعيهم	 سوريا،	 أكراد	 ومكانة	 دور	 صعوُد	

على	المشهد	الكردي	داخل	الدولة	التركية.

	 اًل	- ل	تدخُّ مكانُة ودوُر تركيا )عربيًا(:	إن	الموقف	التركي	من	الشأن	السوري،	يشكِّ
الرسمية	 للتصريحات	 االستعالئية	 النبرة	 من	 بدءًا	 السورية،	 الداخلية	 الشؤون	 في	 سافرًا	
التركية،	واستضافة	تركيا	للمعارضة،	وصوالً	إلى	تأسيس	المجلس	الوطني	السوري.	فتركيا	
)عمليًا(	قامت	بالتالعب	بالتوازنات	والحسابات	السورية	الداخلية،	من	خالل	تكرار	وصف	
	 	ومعارضٍة	سنيٍَّة)1).	فبعدما	نجحت	تركيا	إلى	حدٍّ الوضع	في	سوريا	بأنه	صراٌع	بين	نظاٍم	ملِّيٍّ
العربية،	تلك	 المنطقة	 إلى	 المقبولة	 العودة	 كبيٍر-	في	ضوء	سياسة	تصفير	المشكالت-	في	
واإلرث	 العثمانية	 بالحقبة	 المتعلقة	 الماضي	 رواسب	 من	 كبيرًا	 قدرًا	 مسحت	 التي	 العودة	
كبيرٍة	من	 ذاكرَة	قطاعاٍت	 السوري،	 الشأن	 	في	 الفجُّ 	 التدّخليُّ السلوُك	 أيقظ	 السابق،	 التركي	
العالم	العربي،	على	الصعيد	الشعبي	العام	والنخبوي،	فأصبحت	السياسة	التركية	والسلوك	

	وريبة. 	شكٍّ التركي،	محلَّ

بقسوٍة	 تعاملت	 عندما	 جسيمًا،	 خطًأ	 أخطأت	 السورية	 القيادة	 أن	 فيه،	 شّك	 ال	 ومما	
شديدٍة	مع	المطالب	الشعبية،	ولكن	ما	يحدث	اآلن	في	سوريا،	قد	يؤدِّي	إلى	انزالق	الدولة	
والمستفيد	 الرابح	 أن	 اعتبار	 على	 الصهيوني،	 المشروع	 خدمة	 في	 	 يصبُّ ما	 الهاوية،	 نحو	
األول	مما	يحدث	في	سوريا،	هو	إسرائيل،	ويبدو	أن	تركيا	لم	تستِفد	من	تجربتها	التاريخية	
هنا	 وخسارتها	 خسارة،	 واألكثر	 ربحًا	 األقل	 الطرف	 هي	 تركيا	 كانت	 حيث	 إسرائيل،	 مع	

متمّثلٌة	بمصالحها	في	المنطقة	العربية.

		أحمد	يوسف	أحمد	وآخرون،	حال	األمة	العربية	2011-2012،	م.	س،	ص65. (1(
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	 مع	- التركية	 واألهداف	 ؤية	 الرُّ تعارضت	 السورية،	 باألزمة	 يتعّلق	 ما	 في	 إيرانيًا:	
ؤية	واألهداف	اإليرانية،	فأصبح	ما	يدور	في	سوريا	مسألة	حياٍة	أو	موٍت	لكال	الطرفين،	 الرُّ
وكأن	األمور	وصلت	بهما	إلى	ما	ُيعرف	»بالمعادلة	الصفرية«.	وكان	من	الممكن،	أن	تتجه	
بسوريا،	 عالقاتها	 قطع	 في	 ع	 تتسرَّ وأال	 رشيٍد،	 	 عقالنيٍّ بشكٍل	 مصالحها	 صيانة	 نحو	 تركيا	
النظام	السوري.	 ٍع،	وتصادمت	مع	 أنها	أقحمت	نفسها	في	الشأن	السوري	بشكٍل	متسرِّ غير	
األمور	 بها	 الله،	في	سوريا،	ووصلت	 بشكٍل	واضٍح،	ومعها	حزب	 تدخّلت	 فقد	 إيران،	 أما	
من	 جزٍء	 احتالل	 بأن	 َح	 صرَّ اإليرانيين	 المسؤولين	 أحد	 أن	 حّد	 وإلى	 الالعودة،	 طريق	 إلى	

األراضي	اإليرانية	أهوُن	وأفضُل	من	سقوط	النظام	السوري.

الخاتمة:
االستقرار.	 وعدم	 بالتذبذب،	 تمّيزت	 التركية-السورية،	 العالقات	 إن	 القول،	 يمكن	
التقارب	 تّتجه	نحو	 وتارًة	أخرى	 والريبة،	 الجفاء	 بقدٍر	من	 العالقات	وُتصاُب	 تتراجع	 فتارًة	
التركي	 السلوك	 تمّيز	 أن	 فبعد	 البلدين،	 لكال	 المتبادلة	 المصالح	 ضوء	 في	 والبنَّاء	 السريع	
العالقات،	 هذه	 تراجعت	 ما	 سرعان	 والواقعية،	 الدقيقة،	 والحسابات	 والرشادة،	 بالعقالنية	
القوى	 عالنيًة	 ودعمت	 بسوريا،	 عالقاتها	 بقطع	 تركيا	 قامت	 عندما	 سريعٍة،	 وبخطواٍت	

السياسية	والمسلحة	من	الُمعارَضة	السورية.

وتداعياته،	 نتائجه	 جيدًا	 التركية	 السلطة	 تدرك	 ولم	 عًا،	 متسرِّ جاء	 التركي	 السلوك	 إن	
فضاًل	عن	أنه	خرج	عن	المألوف	في	إدارة	األزمات	اإلقليمية،	وابتعد	عن	النمط	السائد	في	
ابتعدت	عن	 السوري	 الحراك	 انطالقة	 بعد	 التركية	 فالسياسة	 الدولية.	 الوحدات	 التعامل	مع	
النمط	الرشيد	-	العقالني	في	صنع	القرارات،	وبات	تأثير	العامل	الخارجي،	والبيئة	الدولية	
	 حدٍّ إلى	 تماهت	 تركيا	 إن	 القول،	 يمكن	 بل	 السلوك،	 هذا	 رات	 وتطوُّ هات	 توجُّ في	 واضحًا	

كبير	مع	الموقف	األمريكي	واألوروبي	من	الدولة	السورية.

في	 األقل	 على	 مكاسبها،	 من	 بكثيٍر	 أكبر	 خسارتها	 تكون	 أن	 المتوقَّع	 فمن	 وعليه،	
المنظورين	المتوسط	والبعيد.
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 الُمْبَهَماُت أو )الِكنَايَاُت( 
اميَّات بين العربيَِّة وأخواِتها من السَّ

- درا�سة مقارنة -

د. أكرم محمد نبها    
اأ�ستاذ الأل�ُسنّية في الجامعة اللُّبنانيَّة - الفرع الّرابع 

مدخل
الّسامّية	 والّلغات	 الّسامّية.	 األُسرة	 منها	 لغويًة،	 ُأسرًا	 المقارن	 الّلغوي	 الّدرس	 أفرَز	
	 كلٌّ وتطّوَر	 بعيد،	 زمٍن	 منُذ	 مفترضٍة	 	 أمٍّ سامّية	 لغٍة	 من	 انبثقت	 الّدارسين	 عند	 المعروفُة	
من	 فئٌة	 والّسبئّية،	وهناك	 كاألّكدّية	 آثارها	 واّمحت	 واندرست	 لغاٌت	 اندثرت	 ثّم	 ونما،	 منها	
الّلغات	الّسامّية	ما	زالت	تجري	على	ألسنة	النّاس	إلى	اليوم،	كالعربّية	والّسريانّية	والحبشّية.

الزمن،	 مع	 ونمّوها	 انشقاقها	 بعد	 األّم،	 الّسامّية	 عن	 المنبثقُة	 الّسامّيُة	 الّلغاُت	 فقدِت	
الكثيَر	من	خصائص	الّسامّية	األّم،	حّتى	صارت	وكأّنها	لغٌة	ثانيٌة	قائمٌة	بذاتها.	هذا	يعني	أّن	
الّدكتور	رمضان	عبد	 المنبثقة	عنها.	وقد	سّمى	 الّسامّيات	 نلمحها	في	 األّم	 الّسامّية	 بقايا	من	
تبدو	 اّلتي	 القديم،	 النّظام	 من	 الّصرفّية	 »البقايا	 الّلغوي(،	وهي	 كام	 بـ)الرُّ البقايا	 الّتواب	هذه	
بـ)الّرواسب	 استيتّية	 سمير	 الدكتور	 اها	 وسمَّ الجديد«)1).	 النّظام	 داخل	 في	 الّشواذ	 بصورة	
اللُّغوّية(،	وعّرفها	بقوله:	»يحدُث	في	تاريخ	لغٍة	من	الّلغات	أّن	ظاهرًة	من	الّظواهر	تختفي،	
في	 ويحدُث	 يستعملونها،	 بالّلغة	 الناطقون	 يعوُد	 فال	 االستعمال،	 من	 تسقط	 أّنها	 بمعنى	
ثّم	 حياتهم،	 في	 ويستعملونها	 الّظاهرة،	 على	 يحافظون	 قليلين	 أفــرادًا	 أّن	 نفِسِه	 الوقت	
البائدة	 الّلهجة	 المتبّقيَة	من	 الّظواهَر	 منها،	وقد	سّميُت	 تبّقى	 الّظاهرة	وما	 بين	 العالقة	 ُتنسى	

)الّرواسب	الّلغوية(«)2).

الثانية،	 السنة	 العدد1،	 الرياض:	 العربّية،	 المجلة	 الّلغة،	 في	 المندثرة	 للظواهر	 اللغوي	 الّركام	 التواب،	 عبد	 		رمضان	 (1(
1977م،	صص55	-	60.	

		سمير	استيتّيه،	الّلسانيات:	المجال	والوظيفة	والمنهج،	بيروت:	عالم	الكتب	الحديث،	ط1،	2005م،	ص605. (2(
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إّن	الّلغة	العربّية	الـُمنبثقَة	من	الّلغة	الّسامية	األّم	هي	»أحدُث	الّلغات	الّسامّية	أدبًا،	فإّنها	
احتفظت	بخصائص	الّلسان	الّسامّي	األصلّي	-	بما	في	ذلك	التصريف	-	أكثر	مّما	احتفظت	
العربّيُة	أحسَن	مدخاًل	 الّلغُة	 الّسامّية	األخرى،	ومن	هنا	كانت	 الّلغات	 العبرّية	وأخواتها	من	
مقارنتها	 من	 مناَص	 فال	 األّم	 للسامّية	 ابنًة	 العربّية	 دامت	 وما	 الّسامّية«)1).	 الّلغات	 لدراسة	
والحبشية	 والعبرّية،	 )البابلّية	واآلشورّية(،	واألرامّية،	 الّسامّيات،	كاألّكدّية	 أخواتها	من	 مع	
هذه	 ظّلت	 وقد	 الّسامّيات.	 من	 وغيرها	 والمعينّية(	 )الّسبئّية	 الجنوبّية	 والعربّية	 )الجعزّية(،	
ثّم	 وطّوروها،	 لها	 وأّسسوا	 بدأوها	 الذين	 المستشرقين،	 على	 ِحكرًا	 طوياًل	 زمنًا	 الّدراسات	
الّلغة	 دراسة	 على	 يساعد	 األّم	 الّسامّية	 الّلغة	 فمعرفُة	 العرب،	 علماء	 من	 بعٌض	 منهم	 ورثها	

العربّية	دراسًة	أعمق	وأغزر	وأوسع	مجاالً.

المنفصلة،	 )الضمائر	 الكنايات	 أو	 المبهمات)2)	 بين	 المقارنة	 على	 يقتصُر	 البحُث	 هذا	
والصرفي،	 الّصوتي	 المستويين	 على	 الّسامّية	 في	 الموصولة(	 واألسماء	 اإلشارة،	 وأسماء	
أو	 اتفاقها	 مدى	 يتبّين	 كي	 المبهمات،	 لهذه	 الّصوتّية	 والمقاطع	 الصرفّية	 الُبنى	 فيتناوُل	
اختالفها	في	الّصوامت	والّصوائت،	فيكشف	عن	أصل	هذه	الُبنى،	ووجوه	المعاني	التي	تدّل	
عليها،	بهدف	تحديد	درجة	القرابة	الّلغوية	والّصوتّية	بين	العربّية	وأخواتها	من	الّسامّيات.

وبناًء	على	ما	تقّدم،	يتناوُل	البحُث	األصول	الّصوتّية	للكنايات	في	الّلغات	الّسامّية،	أي	
الّسامّيات،	والتي	كشف	 الّلغوية،	الّصوتّية	والّصرفّية	للكنايات،	المتبّقية	في	 الّرواسب	 تلك	
الذي	 الجذر	األساسّي	 بقايا	 البحُث	عن	 يفّتش	 آخر،	 اآلثار.	وبمعنى	 في	علم	 التنقيب	 عنها	
الّسامّية	 الّلغات	 في	 الّدراساُت	 إليه	 توّصلْت	 ما	 فيأخُذ	 الّسامّية،	 في	 الكنايات	 عنه	 تطّورت	
الّدارسين	 من	 ُمتابعيهم	 يِد	 وعلى	 إجــادٍة،	 أيَّما	 فيها	 أجــادوا	 الذين	 المستشرقين	 يِد	 على	
	 يثبتُّ المقارنات	 هذه	 وعلى	ضوء	 األوائل،	 العربّية	 علماء	 قاله	 بما	 يقارُنُه	 ثّم	 ومن	 العرب،	

قوالً	وينفي	آخر	وُيدّعم	ثالثًا.

		تاريخ	العرب،	فيليب	حّتي	وورد	جرجي	وجبرائيل	جّبور،	بيروت:	دار	الكشاف،	ط3،	1961م،	ص66. (1(
		الـُمبهم	وجمعه	)الـُمبهمات(	تسميٌة	إصطالحّية	أطلقها	سيبويه	وهو	يريد	بها	)الضمائر	المنفصلة،	وأسماء	اإلشارة،	 (2(
قنبر	 بن	 عثمان	 بن	 )عمرو	 كّل	شيء.	 على	 تقع	 مبهمًة	 كانت	 لما	 األسماء	 هذه	 بقوله:	 عّرفها	 الموصولة(،	 واألسماء	
ج2،	 و	 ص256.	 1990م،	 للمطبوعات،	 األعلمي	 مؤسسة	 منشورات	 بيروت:	 ج1،	 الكتاب،	 بسيبويه،	 الملقب	
صص48	و161(.	وعّرف	األزهرّي	المبهمات	بقوله:	الحروف	الـُمبهمة	التي	ال	اشتقاق	لها،	وال	يعرف	لها	أصوٌل.	
والكناية	 والنشر،	ال	ت،	ص338(.	 للطباعة	 الصادق	 دار	 بيروت:	 الّلغة،	ج6،	 تهذيب	 األزهري،	 أحمد	 بن	 )محمد	
القرآن،ج2،	تحقيق	أحمد	يوسف	نجاتي	و	 الفراء،	معاني	 والمكنّى	تسميٌة	كوفيٌة	للمبهمات.	)راجع:	يحيى	بن	زياد	
محمد	علي	النجار،	بيروت:	دار	السرور،	ال	ت،	صص386	و395(.	وبالمجمل	فإّن	النحاة	يسّمون	األسماء	السابقة	
)الـُمبهمات	أو	الكنايات(	لوقوعها	على	كّل	شيٍء	من	حيواٍن	أو	نباٍت	أو	جماٍد،	وعدم	داللتها	على	شيٍء	ُمعّيٍن	ُمفّصٍل	
	إال	بأمٍر	خارٍج	عن	لفظها،	فالموصول	ال	يزول	إبهامه	إال	بالّصلة،	واسم	اإلشارة	ال	يزول	إبهامه	إال	بما	يصاحب	 ُمستقلٍّ

لفظه	من	إشارٍة	حّسّيٍة،	وهكذا...
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إّن	استخداَم	المنهج	التاريخّي	المقارن	بين	الّلغات	الّسامّية،	الذي	طّبقه	المستشرقون،	قد	
كام	 الرُّ الّلغوّية	)أو	 الّرواسب	 الّسامّية	األّم،	فَجْمُع	 لّلغة	 نصُل	من	خالله	إلى	األصول	األولى	
الّلغوّي(	ومقارنتها	في	ما	بينها،	نجني	من	ورائه	فوائد	جّمًة	جليلًة،	كالتأكيد	على	أحكاٍم	لغوّيٍة	
	دائٍر	بين	العلماء	منذ	قروٍن،	أو	استنتاج	أحكاٍم	لغوّيٍة	جديدة... مقّررٍة،	أو	حسم	جدٍل	لغويٍّ

الّلغة	كما	 لنا	عن	حقيقة	 تكشُف	 دراسًة	وصفّيًة	ال	 داخلها	 العربّية	من	 الّلغة	 دراسة	 إّن	 	
أرادها	واضُعها،	وال	ُتقّدم	لنا	تعلياًل	لكثيٍر	من	ظواهرها،	وأّما	دراسُتها	في	إطارها	التاريخّي	
والمعرفة،	 الفهم	 من	 جديدًة	 آفاقًا	 لنا	 تفتُح	 فقد	 الّسامّية،	 الّلغات	 من	 أخواتها	 مع	 المقارن	
التاريخ	 مدار	جدٍل	على	طول	 وتفسيراٍت	هي	 تعليالٍت	 لنا	 يقّدم	 المقارن	 الّلغوي	 فالّدرس	

وعرضه،	لم	يفطن	لها	القدماء	من	علماء	العربّية	وغيرهم	من	علماء	الّسامّيات.

مائر المنف�سلة: اأّوًل: ال�سّ
الحواس؛	 عن	 مستورًا	 لكونه	 العقل	 على	 ُأطلَق	 )َفِعيل(،	 وزن	 على	 الّلغة	 في	 الّضمير	
»والّضمير:	الّشيء	الذي	ُتْضِمره	في	قلبك«)1).	وأّما	الّضمير	في	االصطالح	فهو	ما	يكنى	به	
	وال	رسٍم	ألّنه	محصوٌر،	فاسُتغنَي	 عن	ُمتكّلٍم	أو	ُمخاطٍب	أو	غائٍب،	وهو	»ال	يحتاج	إلى	حدٍّ

بالعّد	عن	الحّد«)2).
وسوف	ندرس	الضمائَر	في	ثالث	مجموعات	:

1	 الّضمير	المنفصل	للمتكّلم	المفرد	)أنا(.-
2	 ضمائر	المخاطبين	)أنتم	-	أنتّن	-	أنتما(.-
3	 ضمائر	الغائب	)هو	-	هي	-	هما	-	هم(.-

1ـ الّضمير المنفصل للمتكّلم المفرد )أَنا( 
أ	ـ	الّضمير	المنفصل	)أنا(	عند	علماء	العربّية

بهذه	 تأتي	 وإّنما	 والنون،	 األلف	 »االسم:	 المتقّدمين:	 من	 هـ(	 	316( الّسّراج	 ابُن	 قال	
األلف	األخيرة	في	الوقف«)3)	»لبيان	الحركة«)4)،	وهذا	يعني	أّن	األلف	األخيرة	متوّلدة	من	

			ابن	منظور	األفريقّي،	لسان	العرب،	ج9،	بيروت:	دار	صادر،	2003م،	ص61. (1(
	أبو	حيان	األندلسي	)745هـ(،	ارتشاف	الضرب	من	لسان	العرب،	تحقيق	رجب	عثمان	محمد،	القاهرة:	مكتبة	 			راجع:ـ	 (2(

الخانجي،	ط1،	1998م،	ص911.
الكتب	 بيروت:	دار	 الدين،	ج1،	 الهوامع	في	شرح	جمع	الجوامع،	تحقيق	أحمد	شمس	 الّسيوطي	)911	هـ(،	همع	

العلمّية،	ط1،	1998م،	ص190.
		ابن	الّسراج،	األصول	في	النحو،	تحقيق	عبد	الحسين	الفتلي،	ج2،	بيروت:	مؤسسة	الرسالة،	ط1،	1996م،	ص116. (3(
		أحمد	بن	محمد	بن	اسماعيل	المعروف	بابن	النحاس	)388هـ(،	إعراب	القرآن،	تحقيق	زهير	غازي	زاهد،	بيروت:	 (4(

عالم	الكتب،	2005م،	ص509.
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إشباع	الفتحة	المستكنّة	على	نون	الّضمير	المنفصل	)َأَن(	في	الوقف،	وابن	الّسّراج	هو	أّول	
األخيرة	 األلف	 وأّما	 والنّون،	 الهمزة	 من	 مكّوٌن	 )َأَنا(	 المنفصل	 الّضمير	 أن	 على	 نّص	 َمْن	

فهي	لبيان	حركة	النّون	في	الوقف.

والمتقّدمون	على	ابن	الّسّراج	والنّحاس)388هـ(	لم	ينّصوا	على	تركيب	الّضمير	أو	بساطته،	
وا	ذلك	لغاٍت،	قال	الخليل	بن	أحمد:	»)َأَنا(	فيها	لغتان:	حذف	األلف	وإثباته..«)1). وإّنما	َسمُّ

وأّما	المتأّخرون)2)	عن	ابن	الّسّراج	فقد	كّرروا	أقوال	المتقّدمين	مع	شيٍء	من	الّتصنيف	
والّتبويب،	فقد	صنّفوا	القول	بالّضمير	)أنا(	بين	بصريين	وكوفيين.

ذهب	البصريون	إلى	أّن	الّضمير	المنفصل	للمتكّلم	المفرد	)َأَنا(	ألُِفُه	زائدٌة،	واالسم	هو	
إّن	 النون	في	)َأَن(،	أي	 لبيان	حركة	 الوقف	 المفتوحتان،	وزيدت	األلف	في	 الهمزة	والنون	
الّضمير	في	تركيبه	كـان	مكّونًا	من	مقطعين	قصيرين	)ص	ح	+	ص	ح(،	وبعد	زيادة	األلف	
واستدلوا	 ح(؛	 ح	 +	ص	 ح	 طويٌل	)ص	 والثاني	 قصيٌر	 األول	 مقطعين،	 إلى	 تحّول	 للوقف	
النون	المفتوحة،	 التي	تعقب	 على	تركيب	الّضمير	من	مقطعين	قصيرين	بزيادة	هاء	الّسكت	
هذه	 الّسكِت	 وهاء	 أَنْه(،	 َفْزِدي	 )هذا	 الّطائّي	 حاتم	 قال	 مذهَبهم،	 لَيْعُضَد	 بالّسماع	 وأتوا	

ُتحذف	في	الوصل	في	مثل	قولك:	ُأْغُزْه	)األمر	من	غزا(،	و	إْرمـِْه	)األمر	من	رمى()3).
تثبت	 آخره	 في	 واأللف	 االسم،	 هو	 بكامله	 )أَنا(	 الّضمير	 أّن	 إلى	 الكوفّيون	 وذهب	
فهو	 مرّكبًا،	 وليس	 بسيٌط،	 تكوينه	 أصل	 في	 الّضمير	 أن	 أي	 األصل،	 وهو	 ووقفًا،	 وصاًل	
ح(،	 ح	 ص	 	+ ح	 )ص	 طويٌل:	 والثاني	 قصيٌر،	 األول	 مقطعين:	 من	 مكّوٌن	 ُبنيته	 أصل	 في	

األعلمي	 مؤسسة	 بيروت:	 ج8،	 السامّرائي،	 وإبراهيم	 مخزومي	 مهدي	 تحقيق	 العين،	 الفراهيدي،	 أحمد	 بن	 		الخليل	 (1(
للمطبوعات،	1988م،	ص399.	وراجع:	الفراء،	إعراب	القرآن،	م.	س،	ج2،	ص144.

دار	 بيروت:	 للزمخشري«،ج2،	 »المفصل	 يعيش	)643هـ(،	شرح	 بابن	 المعروف	 يعيش	 بن	 بن	علي	 يعيش	 ـ	 		راجع:	 (2(
الكتب	العلمّية،	2001م،	ص304.

-	ابن	مالك	الّطائي	)672هـ(،	شرح	التسهيل،	تحقيق	محمد	عبد	القادر	عطا	وطارق	فتحي	السيد،	ج1،	بيروت:	دار	
الكتب	العلمية،	2009م،	ص137.

الكافية،	ج2،	تصحيح	وتعليق	يوسف	حسن	عمر،	 الّرضي	على	 -	محمد	بن	الحسن	األسترابادي	)686هـ(،	شرح	
ليبيا:	جامعة	قاريونس،	بنغازي،	1978م،	ص416.

-ابو	حّيان	األندلسي	)745هـ(،	ارتشاف	الضرب	من	لسان	العرب،	م.	س،	ص927.
-	المرادي	المعروف	بابن	أم	قاسم	)749هـ(،	توضيح	المقاصد	والمسالك	بشرح	ألفية	ابن	مالك،	تحقيق	عبد	الرحمن	

علي	سليمان،	ج1،	القاهرة:	دار	الفكر	العربي،	ط1،	2001م،	ص365.
-	جالل	الدين	السيوطي	)911هـ(،	همع	الهوامع،	م.	س،	صص200-	201.

		من	خصائص	الوقف	اجتالب	هاء	الّسكت،	ولها	مواضع،	منها	:	الفعل	المعتّل	بحذف	آخره	سواٌء	كان	الحذف	للجزم،	 (3(	
تعالى:	 قوله	 ومنه	 اغـــُزْه،	 نحو:	 البناء،	 ألجــل	 أو	 الــبــقــرة/259،	 يتسنّْه(	 )لــم	 تعالى	 قوله	 ومنه	 يغزْه،	 لم	 	نحو:	

]فَبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ ۗ [	األنعام/90.
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قوله	 في	 القطع	 همزة	 نافع	 قرأ	 العرب،	 عن	 والّسماع	 القرآنّية	 بالقراءة	 ذلك	 على	 واستدّلوا	
وقرأ	 َماًل[)2)،	 ِمنَك  قَلَّ 

َ
أ نَا 

َ
أ تََرِن  تعالى	]إِن  وقوله	 	،(1(]ۖ ِميُت 

ُ
َوأ ْحِي 

ُ
أ نَا 

َ
تعالى	]أ

بالّسماع	عن	 الكوفيون	 واحتّج	 	..(3(] َرّبِ  ُ اللَّ ُهَو  ِٰكنَّا  تعالى	]لَّ قوله	 عامٍر	 ابُن	 أيضًا	 بها	
العرب،	قال	ُحَمْيد	بُن	مجدٍل	)من	الوافر(:

ــي ــون ــاعــرف ــرة	ف ــي ــش ــع ــا	ســـيـــُف	ال ــ ــنــامــاأن ــُت	الــسَّ ــ ــذّريـ ــ ــد	تـ ــ حـــمـــيـــٌد	ق
والّشاهد	فيه	أّنه	أثبت	األلف	في	حال	الوصل.

ومذهُب	الكوفيين	في	اعتبار	الّضمير	المنفصل	)أنا(	»هو	مجموع	األحرف	الثالثة	هو	
اختيار	ابن	مالك«)4).	

ب	ـ	تركيب	الّضمير	)أنا(
	)>a: 	 »)ء	 من	 مرّكٌب	 )أنا(	 المفرد	 للمتكّلم	 المنفصل	 الّضمير	 أّن	 بروكلمان	 يرى	
يقابُلنا	 يزال	 ال	 	)>a( األخير	 والمقطُع	 	،)>an: ْن	 	 )ء	 المقطع	 ومن	 الّضمير،	 آخر	 في	
الّضمير	 يصبح	 وبذلك	 )أفعُل(،	 للمتكّلم	 المضارع	 الفعل	 من	 منتزٌع	 فهو	 الفعل،	 في	
قصيرة)5)	 األخيرة	 الّضمير	 وحركة	 	،)>anā: 	َنا	 أو)ء	 	)>ana َن:	 	 )ء	 للمتكّلم	 المفرد	
بين	 بروكلمان	 ويقارن	 العربّي«)6)،	 الّشعر	 وزن	 وفي	 	)>ana: )َأَن	 األحــوال	 معظم	 في	
ُد	 	الّسامّيات	ليخلص	إلى	أّن	الّضمير	المنفصل	)أنا(	مركب	من	مقطعين	»ففي	اآلشورّية	ُتَؤكَّ
)َأَن	:ana<(	بالّضمير	)kū(	الذي	يقابلنا	وحَدُه	في	الفعل	مّرة	أخرى،	وفي	العبرّية	قيست	
	.(7(»)ī(	لذلك	فصارت	المتصل	النصب	ضمير	حركة	على	المفرد	المتكّلم	في	)ū(	حركة

وهذا	جدوٌل	يحّدد	الّضمير	المنفصل	للمفرد	المتكّلم	في	الّلغات	الّسامّية)8):

		البقرة/258. (1(

		الكهف/39. (2(

		الكهف/38. (3(
		المرادي،	توضيح	المقاصد	والمسالك	بشرح	ألفية	ابن	مالك،	م.	س،	ج1،	ص365. (4(

	)>a>mur=مثل:)َأْأُمر	تعويضًا،	الحركة	وُمّدت	أخرى،	بهمزة	مسبوقة	حركٍة	بعد	الواقعة	الهمزة	ُتركت	األولى	الّسامّية	في		 (5(
تصبح	)آُمر=āmur<(،	حيث	ُتركت	الهمزة	الثانية	وُمّدت	الحركة	التي	قبلها	تعويضًا	عن	حذفها،	ويحتمل	أّنه	قد	حدث	
ذلك	في	الّسامّية	األولى	مع	الّضمير	)أنا(،	حيث	ُحذفت	الهمزة	من	المقطع	الثاني	في	الكلمة	التي	يبدأ	فيها	مقطعان	
ُمتتاليان	بالهمز،	وُمّدت	الحركة	تعويضًا،	فكلمة	)أنا=anā<(	أصلها	)أْنأ=an>a<(.	وفي	العربّية	القديمة	نفذ	هذا	القانون	
الثاني	في	جميع	األمثلة	المشابهة.	)بروكلمان،	فقه	الّلغات	الّسامّية،	ترجمه	عن	األلمانّية	الدكتور	رمضان	عبد	التواب،	

السعودية:	جامعة	الرياض،	1977م،	ص75).
		م.	ن،	ص86. (6(

		م.	ن،	ص86.	يبدو	أنّه	قد	نشأت	في	الّسامّية	األولى	إلى	جانب	الصيغة	األصلّية	للمتكلم	صيغٌة	أخرى	هي	)ī(	ومن	هذه	 (7(
الصيغة	نشأت	صيغُة	الّضمير	المتصل	بالفعل	)nī(	بزيادة	النون.	)بروكلمان،	م.	ن،	ص88).

		م.	ن،	ص85. (8(
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اآلشورّيةالّسريانّيةاآلرامّيةالعبرّيةالحبشّيةالعربّية
ضمير 
)ana>ana(1<المتكّلم  >ânōhī>ănā>enā>anākū

»من	 عنده	 مرّكٌب	 فهو	 الّضمير،	 تركيب	 في	 بروكلمان	 مذهب	 برجشتراسر	 	ويذهب	
.(2(»)>u(	أو	)>a(	:أي	المضارع،	في	المستعمل	المّتصل	الّضمير	ومن	)>an )َأْن:	

ولكن	 العرب،	 العلماء	 بعض	 إليه	 ذهب	 قد	 وبرجشتراسر	 بروكلمان	 إليه	 ذهب	 وما	
بعُض	 إليه	 ذهَب	 ما	 األقوال	 أسخف	 »ومن	 حيان:	 أبو	 قال	 بالّسخف،	 هذا	 مذهُبهم	 ُوِصَف	
)أَنا(	 وأّن	 )تقوُم(،	 وتاء	 )نقوُم(	 ونون	 )أقوُم(	 ألف	 من	 مرّكٌب	 )أْنَت(	 أّن	 من	 المتقّدمين	

مرّكٌب	من	ألف	)أقوُم(	ونون	)نقوُم(«)3).

ج	ـ	مقارنة	تركيب	الّضمير	)أنا(	في	الّسامّيات
الّضمير	المنفصل	)أنا(	»يتحالف	في	تركيبه	 أّن	 يذهب	برجشتراسر	في	أحد	قوليه	إلى	
واآلخر	 	، )َأفعُل(	 المفرد	 المضارع	 في	 الموجودة	 الهمزة	 أحدهما	 المّتصالن،	 الّضميران	
المنفصل	 الّضمير	 أّن	 يعني	 وهذا	 )فعْلُت(«)4)،	 الماضي	 الفعل	 آخر	 في	 المضمومة	 الّتاء	
الّضمير	 منه	 يترّكب	 بما	 ذلك	 على	 برجشتراسر	 ويستدّل	 )َأْنــُت(،	 أصله	 للمتكّلم	 للمفرد	
المتكّلم	 ضمير	 نرى	 الّسامّية	 الّلغات	 بعض	 »وفي	 يقول:	 والعبرّية،	 األّكدّية	 في	 المنفصل	
َأَناُكو(	 	>anākū( األّكدّية	 في	 فهو	 المّتصلين،	 الّضميرين	 بين	 يجمُع	 المنفصل	 المفرد	
	>ān+ō+kī( أصُلُه	 آنوِكي(	 	>ānōkī( العبرّية	 وفي	 َأن+آ+ُكــو(،	 	>an+>ā+kū( أصله	
الّلغات	 في	 واالتفاق	 التمايز	 وجوَه	 فيه	 نوّضح	 	 جدوالً	 نرّكب	 أن	 ويمكن	 ــي(،	 آن+و+ِك

الّسامّية	الثالث	العربّية	واألّكدّية	والعبرّية،	فيكون	على	الّشكل	اآلتي:

الصوائتالصوامتالّضمير	المنفصل

الّضمة	ءن	+	تَأْنُتفي	العربّية

n+>+kū<	ءن+ء+كanākū<	َأنآُكوفي	األّكدّية	

n+o+kī<	ءن+و+كānōkī<	آنوِكيفي	العبرّية

)1)			ولها	صيغٌة	أخرى	هي:	anī<	راجع:	حازم	علي	كمال	الدين،	معجم	المشترك	الّسامي	في	الّلغة	العربّية،	القاهرة:	مكتبة	
اآلداب،	ط1،	2008م،	ص60.	

سنة	 المصرّية	 الجامعة	 في	 برجشتراشر	 المستشرق	 ألقاها	 )محاضرات	 العربّية	 لّلغة	 النحوي	 التطور	 		برجشتراسر،	 (2(
1929م(،	تحقيق	رمضان	عبد	التواب،	القاهرة:	مكتبة	الخانجي،	ط2،	1994م،	ص76.

		أبو	حيان	األندلسّي،	إرتشاف	الضرب،	م.	س،	ص927.	وراجع	أيضًا:	السيوطي،	همع	الهوامع،	م.	س،	ج1،	ص201. (3(
		برجشتراسر،	التطور	النحوي	لّلغة	العربّية،	م.	س،	ص76. (4(
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العربّية	 في	 للضّمة	 موافقٌة	 األّكدّية	 في	 الّضمة	 أّن	 بينها	 »والفرق	 برجشتراسر:	 يقول	
المتصل	 الّضمير	 من	 مأخوذٌة	 والكسرُة	 األصــُل،	 هي	 والّضمُة	 العبرّية،	 في	 وللكسرة	
والعبرّية	 األّكدّية	 في	 الصوامت	 بين	 تخالفًا	 ونشاهُد	 )كتابِي(«،	 مثل	 في	 	)ī )ْي	 المجرور	
من	جهٍة،	وبين	الصوامت	في	العربّية	من	جهٍة	أخرى.	ففي	األّكدّية	والعبرّية	الصامت	الذي	
ولو	 األصل،	 هي	 »والكاف	 هو)التاء(،	 العربّية	 وفي	 هو)الكاف(،	 الّضمير	 آخر	 في	 جاء	
الّسامّية	 الّلغات	 بعض	 في	 كافًا	 ُقلبت	 أّنها	 نفترَض	 أن	 نضطّر	 لكنّا	 األصل	 هي	 التاء	 كانت	
إبدالها	 سبَب	 فهمنا	 األصل،	 هي	 الكاف	 كانت	 إذا	 وبالعكس	 مفهومٍة.	 ظاهرٍة	 عّلٍة	 بغير	
فعلِت(،	 في	 و)أنِت	 فعلَت(	 في	 )أنَت	 المخاطب	 في	 موجودٌة	 التاَء	 أّن	 وهو	 بسهولٍة.	 تاءًا	
أّن	 ذلك	 ُد	 يؤكِّ وما	 المخاطب،	 قياس	 على	 فعلُت(	 )أنُت	 أيضًا	 المتكّلم	 إلى	 التاء	 فأدخلوا	
الّسامّية«)1).	وبناًء	على	ذلك	يقّرر	برجشتراسر	 الّلغات	 الكاف	سالمٌة	على	حالها	في	بعض	
قاعدًة	مهّمًة،	هي:	»أّن	االختالف	في	حياة	اللسان	أقدُم	من	االّتفاق،	في	أكثر	الحاالت«)2)،	
في	 الملحقة	 الصوامت	 بين	 فالّتخالف	 المتكّلم،	 للمفرد	 المنفصل	 بالّضمير	 لذلك	 ومّثَل	
المتكلم	 يكون	 أن	 أي	 التوافق،	 من	 أقدُم	 للمخاطب(	 والتاء	 للمتكلم	 الّضمير)الكاف	 آخر	
والمخاطب	بالتاء	)أنُت	ـ	أنَت	ـ	أنِت(،	وهذه	التاءات	برأي	برجشتراسر	مأخوذٌة	من	اللواحق	
في	آخر	الفعل	الماضي	)فعلُت	ـ	فعلَت	ـ	فعلِت(،	بينما	تتخالف	اللواحق	في	آخر	الضمائر	
	، 	)>anākū( المتكلم	 للمفرد	 المنفصل	 الّضمير	 في	 الكاف	 بين	 األّكدية	 في	 المنفصلة	
في	 والتخالف	 	،)>atti(و 	)>atta( والمخاطبة	 للمخاطب	 المفرد	 الّضمير	 في	 والتاء	
المتكلم	 على	 بعينه	 صامٌت	 	 يدلَّ أن	 أي	 التوافق،	 من	 أقدُم	 الّضمير	 على	 الّدالة	 	الصوامت	

وآخر	على	المخاطب.

والخالصة	أّن	الّضمير	المنفصل	للمفرد	المتكّلم	)أنا(	في	الّلغة	الّسامّية	األم	المفترضة،	
آخره،	 في	 لواحق	 مع	 )أن(	 المقطع	 وهو	 جميعها	 في	 منضبٍط	 واحٍد	 نظاٍم	 إلى	 ينتمي	 نجُدُه	
والغربّية،	 الّشرقّية	 الّشماليتين	 الّسامّيتين	 في	 الكاف	 تكون	 قد	 المزيدة	 الالحقة	 وهذه	
األوغاريتّية	 وفي	 )anā(ku<=)أَنـــا)ُك((،	 اآلشورّية	 والبابلّية	 األّكدّية	 في	 )أنا(	 فالّضمير	
العمارنة	 تل	 مسارد	 وفي	 )آنـــو)ِك((،	 	>ānō(ki(( العبرّية	 وفي	 )an(k<=)أن)ك((،	
القديمة	 البابلّية	 وفي	 	،>nk(y( والفينيقّية	 القديمة	 اآلرامّية	 وفي	 )أُن)ك((،	 	>a-nu-k

الّصفوّية	 النقوش	 النّظر	في	 ُينعم	 الكاف،	»ومن	 المقطع	الصوتي	)ana<(	من	دون	الالحقة	

			م.	ن،	ص.	ن. (1(

			م.	ن،	ص.	ن. (2(
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	يّتضح	له	أّن	هجاء	الّصفوّية	للكلمات	العربّية	خاٍل	من	حروف	العّلة،	مثل	)أنا	أكتب(	عندهم	
)َأَن	أكتب(«)1).

الّدين،	 كمال	 حازم	 علي	 د.	 وضعه	 الذي	 الّسامي(	 المشترك	 مفردات	 )معجم	 وفي	
من	 )أن(	 األصل	 أثبت	 وإّنما	 اللواحق،	 من	 شيئًا	 أثبتها	 التي	 الّسامّية	 الّلغات	 في	 يذكْر	 لم	
العربّية	 في	 الطويَل	 الصائَت	 المنفصل	 الّضمير	 آخر	 في	 أثبت	 أّنه	 بيَد	 الكاف،	 الالحقة	 دون	
وأثبت	 	،)a( الفتحة	 القصير	 الصائت	 لها	 أثبت	 الحبشية	 وفي	 	،)ā( والّسريانّية	 واآلرامّية	
وهذا	 )أن(،	 المقطع	 المشترك	 وبقي	 	، 	)>anī( العبرّية	 في	 المكسور	 الطويل	 الصائت	

جدوٌل	يوّضح	ذلك)2):

الّسريانّيةاآلرامّيةالعبرّيةالحبشّيةالعربّية

anā>ana>anī>ǎnā>ennā<أنـا

د	ـ	تعليل	الحذف	في	الّضمير	)أنا(	في	الّسامّيات
بغير	عوٍض،	 أو	ُتحذف	 ياًء،	 أو	 بإبدالها	واوًا	 الهمزة	فتحذف	وُتعّوض	 ُتخّفُف	 ما	 كثيرًا	
ُخّففت	 متتاليين	 مقطعين	 أّول	 في	 همزتان	 وقعت	 إذا	 أّنه	 الحذف	 هذا	 أنواع	 من	 وواحٌد	
الثانية،	فقد	يترّكب	المقطع	األول	من	الهمزة	المتحّركة	وحرٍف	ساكٍن،	مثاله	كلمة	)َأَرْيت(	
الّصامت	 إلى	 حركتها	 وُنقلت	 عوٍض،	 غير	 من	 الثانية	 الهمزة	 فحُذفت	 ــت(،	 )َأْرَأْي أصلها	
فالّظاهر	 أيضًا،	 القسم	 )أنا(	من	هذا	 كلمة	 تكون	 أن	 المرّجح	 )َأَرْيت(.	ومن	 قبلها	فصارت	
المتكّلم	 صيغة	 في	 الموجودة	 )أ(	 ومن	 وأنتم(،	 )أنت	 في	 الموجودة	 )أْن(	 من	 مرّكبٌة	 أّنها	
بعينها	 )أن(	 من	 مركبٌة	 )أنَت(	 أّن	 كما	 )أفعُل(،	 المضارعة	 همزة	 أي	 الفعل،	 مضارع	 من	
تكتُب=تفعُل،	 كقولك:	 الفعل	 مضارع	 من	 المخاطب	 صيغة	 في	 الموجودة	 	)ta( ومن	
مع	 )أْن(	 المقطع	 من	 مرّكٌب	 )أنا(	 المنفصل	 الّضمير	 أّن	 يقصد	 برجشتراسر	 فالمستشرق	
همزة	الفعل	المضارع	للمتكّلم	)أفعُل(،	ويصبح	الّضمير	مرّكبًا	من	)أْن+َأ(	فحذفت	الهمزة	
من	 النوع	 وهذا	 )َأَن(،	 فصارت	 قبلها،	 النون	 إلى	 حركتها	 وُنقلت	 عوٍض،	 غير	 من	 	الثانية	

			ولفنسون	المعروف	بأبي	ذؤيب،	تاريخ	الّلغات	الّسامّية،	بيروت:	دار	القلم،	ال	ت،	ص164.	)الّصفاة(	منطقة	صحراوّية	 (1(
بالقرب	من	جبل	الدروز	في	سوريا،	قال	األستاذ	ليتمان:	»إّن	أصحاب	كتابات	منطقة	الصفاة	كانوا	من	العرب،	وليس	
بينهم	وبين	قبائل	العرب	في	الجزيرة	فروق	كبيرة،	واللهجة	الصفوّية	كانت	تشتمل	على	كلمات	غير	مألوفة	في	العربّية	

أخذت	من	الّسريانّية	والعبرّية.	)راجع:	م.	ن،	ص164(.	
		راجع	ماّدة	)أنا(	في:	حازم	كمال	الدين،	معجم	المشترك	الّسامي	في	الّلغة	العربّية،	م.	س،	2008م،	ص60. (2(
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مرحلٍة	 وفي	 )َأْرَأيت(،	 أصلها	 ألّن	 عوٍض	 غير	 من	 )أَرْيت(	 من	 الحذف	 مثل	 مثُلُه	 الحذف	
ُمتأّخرٍة	ُأشبعت	الفتحُة	من	)أَن(،	فصارت	)أَنا(.

لواحق	 بقي	 المقطع	)أن=an(،	وما	 الّسامّيات	هو	 بين	هذه	 المشترك	 الجزء	 أّن	 ويظهر	
نحّدد	 أن	 بمكاٍن	 الصعوبة	 من	 فالمّد	 المّد،	 اللواحق	 هذه	 ومن	 صوتّيٍة،	 ألغراٍض	 زيدت	

صوته	تحديدًا	قاطعًا	في	الّلغة	الّسامّية	األم؛	وهذا	ما	سنبحُثُه	في	الفقرة	القادمة.		

هـ	ـ	مّد	الهمزة	في	أّول	الّضمير	)أنا(	ليصير	)آَن(
برجشتراسر،	 عّلله	 والمّد	 )آَن(،	 بالمّد	 المفرد	 للمتكّلم	 المنفصل	 الّضمير	 ُيبدُأ	 قد	
متتاليين	 مقطعين	 أّول	 في	 همزتان	 وقعت	 إذا	 »أّنه	 الّسامّية،	 في	 الهمزة	 حذف	 على	 بناًء	
قبلها،	 الّساكن	 إلى	 حركتها	 وُنقلت	 قبلها،	 التي	 األولى	 الهمزة	 إلى	 وُنقلت	 الثانية«	 ُخّففت	
الثانية	 الهمزة	 فإّن	 )أفعال(،	 )بِئر/آبار(	 وبجمع	 )َأْفُعل(،	 )رأس/َأْرُءس(	 بجمع	 له	 ومّثل	
إلى	الحرف	 المحذوفة	 الهمزة	 الهمزة	األولى،	وُنقلت	حركة	 بمّد	 ُحذفت،	واسُتعيَض	عنها	
والفرق	 آُرس(،	 َأْرُءس=	 و)رأس	جمعها	 آبار(	 ار=	 آَب	 َأْبَءار=	 )بئر	جمعها	 قبلها:	 الذي	
بقيت	 الحذف	 من	 األول	 النوع	 في	 أّنه	 العوض	 مع	 والحذف	 عوٍض	 غير	 من	 الحذف	 بين	
النوع	من	الحذف	أقدم	بكثيٍر	 	فيها،	وهذا	 الهمزة	األولى	على	حالها	)أرَأيت/َأَرْيت(	ال	مدَّ
من	 حذٌف	 فيه	 كان	 األولى	 مرحلته	 في	 )أنا(	 المنفصل	 والّضمير	 العوض،	 مع	 الحذف	 من	
غير	عوٍض	مع	نقل	حركة	المحذوف	إلى	الّساكن	قبلها	)أَنا=أَن(،	أي	أّن	الهمزة	األولى	لم	
	للحركة	قبلها،	 يكن	فيها	مّد،	ومثله	في	اآلرامّية	)enā<(	ُحذفت	فيها	الهمزة	أيضًا	بغير	مدٍّ
ولو	ُمّدت	الهمزة	لكانت	)ē<(	وليس	)e<(،	وهذا	يعني	أّن	الّضمير	)أنا(	كان	أصُلُه	)أَنأ(	
)آَن(،	 لكانت	 فعلوا	 ولو	 األولى،	 الهمزة	 مّد	 في	 عوٍض	 غير	 من	 األخيرة	 الهمزة	 فحذفت	
من	 زمنّيًا	 أسبُق	 عوٍض	 غير	 من	 الهمزة	 فحذُف	 ُمتأّخٍر،	 زمٍن	 في	 جاء	 المّد	 من	 النّوع	 وهذا	
أّن	 والخالصة	 ــَأ=آَن(.	 )َأْن المحذوفة	 على	 الّسابقة	 الهمزة	 يلحق	 	 بمدٍّ وتعويضها	 حذفها	
الّضمير	المنفصل	للمتكّلم	)أنا(	كان	في	ُمبتدأ	أمرِه	)أْنَأ(	ثّم	ُحذفت	الهمزُة	األخيرُة	من	غير	

عوٍض،	فصارت	)َأَن(،	وهذا	أسبق	في	الوجود	الّزمنّي	من	)آَن(.

العبرّية	 وفي	 )آنــاك(	 األوغاريتّية	 في	 الّضمير	 بداية	 في	 المّد	 صوت	 أّن	 يلفت	 وما	
)آنوكي(	قد	روى	له	علماء	العربّية	شبيهًا،	»فقد	حكى	الفراء	)آَن	فعلت(،	وهي	لغة	قضاعة،	

على	وزن	)َعان(«)1).	

		راجع:	-	أبو	حيان،	إرتشاف	الضرب،	م.	س،	ص927. (1(
-	ابن	يعيش،	شرح	المفّصل	للزمخشري،	م.	س،	ج1،	ص306.
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	إلى	القلب،	قال	ابن	مالك:	»وَمْن	 وتناول	علماء	العربّية	)آَن(	بالمّد	وأرجعوا	عّلَة	المدِّ
أن	 ينبغي	 وال	 )َرأى/َرْاَء(،	 في	 العرب	 قالت	 كما	 )أنا(	 قلَب	 فإّنه	 بالمّد	 فعلُت(	 )آَن	 قال:	

يكون	)آَن(	من	اإلشباع،	ألّن	اإلشباع	ال	يكون	غالبًا	إال	في	الّضرورة«)1).

بالّلغة	 	 خاصٌّ )آبــار(	 مثل	 قبلها	 الحركة	 مّد	 مع	 الهمزة	 »وحذف	 برجشتراسر:	 قال	
الشمالّية،	 الّسامّية	 األقوام	 عن	 العرب	 افتراق	 زمان	 من	 أقدَم	 زماٍن	 إلى	 يرتقي	 وال	 العربّية،	
إذ	 النُّطق،	 تسهيل	 فغرُضُه	 متماثلين	 توالي	حرفين	 باب	 في	 واإلبدال	 الحذف	 هذا	 عّلُة	 وأّما	
الحنجرة،	 فِم	 تغليق	 فينبغي	إلخراجها	 الحروف،	 من	 غيرها	 إخراجًا	من	 الهمزة	أصعُب	 إّن	
الهمزة	 الكالم«)2).	صعوبة	 أثناء	 الخروج	 المتواصُل	 الّزفير	 فينقطُع	 غيرها،	 في	 مفتوٌح	 وهو	
ها،	 وأشدُّ الحروف	 أبعُد	 مهتوتًة	مضغوطًة،	وهي	 الحلق	 أقصى	 من	 »تخرُج	 أّنها:	 من	 متأّتيٌة	
فعملّية	 كالّتهّوع«)3).	 ألّنها	 إخراجها	 عليهم	 فثقل	 باجتهاٍد،	 تخرُج	 الّصدر	 في	 نبرٌة	 ألّنها	
وهي	 مخرجًا،	 األصوات	 أصعب	 من	 يجعلها	 مّما	 	، عضليٍّ جهٍد	 إلى	 تحتاُج	 الهمز	 تحقيق	
تمّر	بثالث	مراحل	حتى	تخرج:	قطع	النََّفِس،	واالنطباق	فاالنفجار؛	والمرحلتان	األخيرتان	
ُمتداخلتان،	ال	يمكن	الفصل	بينهما،	أو	النّظر	إلى	إحداهما	دون	األخرى.	ولصعوبة	إخراج	
مال	 فقد	 العرب،	 التخفيف،	ومنهم	 أو	 بالحذف	 تسهيلها	 إلى	 الّسامّية	 الّلغات	 مالت	 الهمزة	
أهل	الحجاز	إلى	تخفيفها،	وال	سّيما	قريش،	وحّققها	غيرهم،	والتحقيق	هو	األصل	كسائر	
عن	 واالبتعاد	 العضلّي،	 الجهد	 في	 االقتصاد	 غرُضُه	 استحسان«)4)	 و»التخفيف	 الحروف،	

الثقل،	واالستحسان	ليس	بضربة	الزٍب.

و	ـ	رأي	جرجي	زيدان

فالّضمير	 بينها،	 مقارنًا	 الّسامّيات	 في	 المنفصلة	 الضمائر	 ــدان)5)	 زي جرجي	 وتناول	
قد	 برأيه	 والعربّية	 يظّن،	 ما	 على	 النون،	 عنده	 فيه	 األصل	 )أنا(	 المفرد	 للمتكلم	 المنفصل	

		ابن	مالك،	شرح	التسهيل،	م.	س،	ج1،	ص138. (1(
		برجشتراسر،	التطور	النحوي	لّلغة	العربّية،	م.	س،	ص42. (2(

		راجع:	-	سيبويه،	الكتاب،	م.	س،	ج2،	ص194.	 (3(
-	محمد	بن	يزيد	المعروف	بالمبرد	)286هـ(،	المقتضب،	تحقيق	حسن	حمد	وإميل	يعقوب،	ج1،	بيروت:	دار	

الكتب	العلمية،	1999م،	ص223.
-	ابن	الّسّراج:	األصول	في	النحو،	م.	س،	ج3،	ص402.

		عثمان	ابن	جنّي	)392هـ(،	سّر	صناعة	اإلعراب،	تحقيق	حسن	هنداوي،	ج1،	دمشق:	الدار	الشامية	للطباعة	والنشر	 (4(
والتوزيع،	2004م،	ص41.

		أوردُت	خالصة	رأي	جرجي	زيدان	من	كتابه:	الفلسة	اللغوية	واأللفاظ	العربّية،	بيروت:	دار	الحداثة،	ط1،	1987م،	 (5(
صص122	وما	بعدها.	
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كالعربّية،	 النون	 هذه	 حفظت	 والّسريانّية	 الغائب،	 إال	 جميع	ضمائرها	 في	 بالنون	 احتفظت	
لكن	خّطًا	ال	لفظًا،	ألّن	النون	في	الّسريانّية	ُتكتب	وال	تلفظ.

أّن	 يرى	 فهو	 المستشرقين،	 مذهب	 فيه	 يذهب	 رأيــًا	 يرى	 بحثه	 من	 آخر	 مكاٍن	 وفي	
الّضمير	المنفصل	)أنا(	مرّكٌب	من	المقطع	الّصوتي	)أن(	ومن	الّضمير	المّتصل	المستخدم	
المنفصل	مرّكبًا	من	)أن+أ(،	 الّضمير	 المتكّلم	)أفعُل(،	ويصير	 المضارع	)أ(	أي	همزة	 في	

ثّم	ُخّففت	الهمزة	فأصبح	الّضمير	)أنا(.
2 ـ ضمائر المخاطبين)1)

مذّكِرها	 بين	 تفصل	 للمخاطب،	 منفصلٌة	 ضمائر	 أنُتّن(	 أنُتم،	 أنُتما،	 أنِت،	 )أنــَت،	 	
هو	 اسٍم	 من	 مرّكٌب	 فيها	 الّضمير	 البصريين	 وعند	 بالعالمات.	 وجمعها	 وتثنيتها	 ومؤّنثِها	
الهمزة	والنون	)َأَن(،	ِزيدت	عليه	حروٌف	بمثابة	عالمات	لفظّية	للتفريق	بين	المخاطبين	في	

العدد	والجنس:

َأَن	+	َت	=	أنَت	)مفرد	مذّكر(

َأَن	+	ِت	=	أنِت	)مفرد	مؤّنث(

َأَن	+	ُتما	=	أنُتما	)مثنّى	مذّكر	ومؤّنث(

َأَن	+	ُتم	=	أنُتم	)جمع	مذّكر(

َأَن	+	ُتّن	=	أنُتّن	)جمع	مؤّنث(

وتسكين	 )أنا(	 المتكّلم	 ضمير	 من	 األخيرة	 األلف	 حذف	 البصرّيون	 إلتزم	 ترى،	 كما	
ثّم	 المفرد«)2)،	 تخفيف	 إلى	 الحاجة	 من	 	 أشدُّ المرّكب	 تخفيف	 إلى	 الحاجة	 »ألّن	 النون،	

زيدت	زوائد	تفّرق	بين	العدد	والجنس.

الزوائُد	 وهذه	 زوائــد،	 الحروف	 وباقي	 والنون،	 الهمزة	 البصريين	 عند	 الّضمير	 إذًا،	
الفعل	 تــاُء	 بينما	 ــراب،	 اإلع من	 لها	 محّل	 ال	 االسمّية	 معنى	 من	 مجّردٌة	 معنًى	 حــروُف	

		راجع:	-	ابن	يعيش	)643هـ(،	شرح	»المفصل	للزمخشري«،	م.	س،	ج2،	ص307. (1(
-	األسترابادي	)688هـ(،	شرح	الرضي	على	كافية	ابن	الحاجب،	م.	س،	ج2،	ص418.	

-	ابو	حّيان	األندلسي	)745هـ(،	إرتشاف	الضرب	من	لسان	العرب،	م.	س،	ص927.
-	السيوطي	)911هـ(،	همع	الهوامع،	م.	س،	ج1،	ص201.

		ابن	مالك،	شرح	التسهيل،	م.	س،	ج1،	ص138. (2(
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ضرْبُتم،	 ضرْبُتما،	 ضرْبِت،	 ضرْبَت،	 )ضرْبُت،	 مثل	 اإلعــراب،	 من	 محّل	 لها	 االسمّية	
الّداللة	على	 التاء	االسمّية	في	األفعال	من	حيث	 التاء	الحرفّية	في	الضمائر	ُتشبُِه	 	، 	) 	ضرْبُتنَّ

العدد	والجنس.	

مع	 والنون	 الهمزة	 مجموع	 هو	 الّضمير	 أّن	 إلى	 الفراُء)1)،	 ومنهم	 الكوفّيون،	 وذهَب	
المثنّى	 )في	 والميم	 والجمع(	 والمثنى	 المفرد	 )في	 فالّتاء	 زوائــد،	 البصرّيون	 يسّميه	 ما	
نفسها،	 الكلمة	 من	 كّلها	 المؤنث(	 الجمع	 )في	 والنّون	 المثنى(	 )في	 واأللف	 والجمع(	
للمفرد	 وضعت	 صيٌغ	 بكمالها	 وهي	 زوائد،	 وال	 تفصيٍل	 غير	 من	 اسٌم	 بكمالها	 والكلمة	
)أنَت/ تقول	 أن	 لوجَب	 تثنيًة	 كانت	 لو	 إذ	 )أنت(،	 تثنية	 )أنتما(	 فليس	 والجمع،	 والمثنّى	
	أنتان(،	وإّنما	هو	اسٌم	مصوٌغ	على	التثنية)2)،	ومثله	جمع	)أنت/أنتم(	ولو	كان	كذلك	لكان	

جمعه	)أنُتون(.

الّتاء	فقط،	وهي	 المنفصل	للمخاطبين	»هو	 الّضمير	 أّن	 ثالٌث	البن	كيسان	مفادُه	 ورأٌي	
تاُء	)فعلت(،	وُكثِّرْت	بـ)َأْن(،	وِزيدت	الميم	للّتقوية،	واأللف	للّتثنية،	والنون	للتأنيث«)3).

الّساميي	 الّضميرين	 	 وأنــِت(	 )أنَت	 المنفصالن	 الّضميران	 يكون	 أن	 المفترض	 من	
	)>att( هي	 الّضميرين	 لهذين	 الثابتة	 األصلّية	 الّصيغة	 جميعهّن	 الّسامّيات	 ففي	 األصل،	
للجنس	 المميِّزان	 هما	 	)i( والكسرة	 	)a( الفتحة	 القصيران	 والّصائتان	 	،)>ant(أو	

)المذكر	والمؤّنث(.

ُأدغمِت	 ثم	 تاءًا	 النّون	 ُأبدلت	 	)>ant=ــت )أن الصيغة	 ففي	 سامّية،	 ميزٌة	 اإلدغــام	 إّن	
واألصــل	 	 	،)>att(ī)=و)أّتـــــي 	)>att(ā)=أّتــــا( األّكــدّيــة	 في	 فصارت	 التاء،	 في	 التاء	
هذا	 على	 تأكيٌد	 العمارنة	 تل	 مسارد	 وفي	 	.)>ant(ī)=ــتــي و)أن 	)>ant(ā)=أنــتــا( فيهما	
آرامّية	 ففي	 الشمالّية،	 الّسامّية	 الّرقعة	 من	 كبيٍر	 جزٍء	 إلى	 	 امتدَّ اإلدغام	 هذا	 وإّن	 اإلدغام،	
 (>at(>ant)) جدوله	 في	 ولفنسون	 وأثبتها	 	،)>antī(و 	)>ant( المقّدس	 	الكتاب	
تاءًا	 وإبدالها	 الّضمير،	 صيغة	 من	 جــزءًا	 كانت	 النون	 أّن	 يعني	 وهذا	 	،(>at(>anti))و
كما	 الصيغة	 بهذه	 احتفظتا	 والحبشّية	 العربّية	 أّن	 بيَد	 متأّخٌر؛	 حدٌث	 التاء	 في	 التاء	 وإدغام	
الدين	 كمال	 علي	 حازم	 للدكتور	 العربّية(	 الّلغة	 في	 الّسامي	 المشترك	 )معجم	 ففي	 هي،	

همع	 )911هـ(،	 والسيوطي	 م.	س،	ص927.	 العرب،	 لسان	 من	 الضرب	 إرتشاف	 )745هـ(،	 األندلسي	 حّيان	 		أبو	 (1(
الهوامع،	م.	س،	ج1،	ص201.

			ابن	منظور،	لسان	العرب،	م.	س،	ج1،	ص182. (2(
		أبو	حيان،	إرتشاف	الضرب،	م.	س،	ص927.	والسيوطي،	همع	الهوامع،	م.	س،	ج1،	ص201. (3(
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	 حدٍّ على	 والحبشّية	 العربّية	 في	 بالنّون	 والمخاطبة(	 )المخاطب	 للمفرد	 الّضميرين	 أورد	
وإدغامهما،	 تاءًا	 النون	 بإبدال	 الّسامّيات	 بقّية	 في	 بينما	جاءت	 	،)>anti(و 	)>anta( سواء	
والمؤّنث،	 للمذكر	 	)>att=أّت( الّسريانّية	 وفي	 	،)>att=و)أّت 	)>attā=أّتا( العبرّية	 ففي	
الصائتين	 الصوتين	 حذف	 المالحظ	 ومن	 	.)>atti= و)أتِّ 	)>atta= )أتَّ اآلشورّية	 وفي	
	،)>attā=أّتا( العبرّية	 في	 المذّكر	 المخاطب	 باستثناء	 الغربّية،	 الّشمالّية	 الّسامّية	 الرقعة	 	في	

حيث	بقي	الصائت	في	آخر	الصيغة.

أصلهما	 والمؤنث	 المذكر	 المخاطب	 للمفرد	 المنفصلين	 الّضميرين	 أّن	 والخالصة	
بمقالتهم	 القول	 وعلينا	 العربّية،	 علماء	 من	 الكوفّيون	 قاله	 ما	 وهو	 والتاء،	 والنون	 الهمزة	
أّن	 أي	 زوائــد«،	 وال	 تفصيٍل	 غير	 من	 اســٌم	 بكمالها	 »والكلمة	 هــو)أنــت(،	 الّضمير	 إن	
وأنا	 كّلها،	 الّسامّية	 الّلغات	 في	 موجوٌد	 األصل	 ألّن	 مرّكبًة،	 وليست	 بسيطٌة	 الّضمير	 صيغة	
في	 للمفرد	 المنفصل	 الّضمير	 تناوال	 الّسامّية	 الّلغات	 في	 لباحثين	 جدولين	 لَك	 	أورُد	

المذكر	والمؤّنث.

العربّية(	للدكتور	 الّلغة	 الّسامي	في	 المشترك	 الجدول	األول	مأخوٌذ	من	كتاب	)معجم	
حازم	علي	كمال	الدين)1):

الّسريانّيةاآلشورّيةالعبرّيةالحبشّيةالعربّية

anta>anta>attā>atta>att<أْنَت

anti>anti>ant(i)>atti>att<أْنِت

الجدول	الثاني	مأخوٌذ	من	كتاب	)تاريخ	الّلغات	الّسامّية(	أ.	ولفنسون)2):	

سبئي/اآلرامّيةالبابلّيةاآلشورّيةالعبرّيةالحبشّيةالعربّية
معيني

anta>atta>atta>at(>ant)>anta<أنَت

anti>att(>atti)>atti>at(>anti)>anti<أنِت

			راجع	ماّدة	)أنت(	في:	حازم	علي	كمال	الدين،	معجم	المشترك	الّسامي	في	الّلغة	العربّية،	م.	س،	ص60. (1(
			أ.	ولفنسون،	تاريخ	الّلغات	الّسامّية،	م.	س،	ص15. (2(
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)أنَت	 والمؤنث	 المذكر	 المخاطب	 للمفرد	 المنفصل	 الّضمير	 أّن	 زيدان	 ويرى	جرجي	
وأنِت(	مركّب،	والّتاء	فيها	أصٌل	وما	بقي	زوائد،	وإذا	ُجّردِت	الضمائر	المنفصلة	للمخاطب	
لَك	 اّتضَح	 الزائدة،	 النون	 ومن	 والجنس،	 العدد	 ممّيزات	 من	 والجمع	 والمثنى	 المفرد	 في	

	تترّكب	هذه	الضمائر	عنده؟ جلّيًا	أّن	األصل	فيها	الّتاء	أو	أحد	تنّوعاتها،	فممَّ
مع	 المستخدمة	 للمخاطب	 المّتصلة	 الضمائر	 من	 تترّكُب	 بأّنها	 زيدان	 جرجي	 يجيب	
األفعال	الماضية	)َت،	ِت،	ُتما،	ُتم(	ومن	المقطع	)أْن(،	فتصبح	)أنَت،	أنِت،	أنُتما،	أنُتم(،	
في	 أصاًل	 اعتبرها	 آخر	 مكاٍن	 وفي	 مكاٍن،	 في	 زائدٌة	 عنده	 النون	 أّن	 كيف	 أفهم	 لم	 ولكنّني	

التركيب	مع	الّضمير	)أنا(؟
إليه	 بل	سبقه	 المخاطبة،	 الضمائر	 التاء	أصٌل	في	 إّن	 قال	 َمن	 أّول	 ليس	 زيدان	 وجرجي	
تاُء	)فعلت(،	 الّتاء	فقط،	وهي	 المنفصل	للمخاطبين	»هو	 الّضمير	 أّن	 ابن	كيسان،	فهو	يرى	
وُكثِّرْت	بـ)َأْن(،	وِزيدت	الميم	للّتقوية،	واأللف	للّتثنية،	والنون	للتأنيث«)1).	وإلى	مثل	هذا	
القسم	 من	 )أنا(	 كلمة	 تكون	 أن	 الراجح	 »ومن	 قال:	 براجشتراسر،	 المستشرق	 الرأي	ذهب	
)أنا(	 أّن	 فالظاهر	 ساكٍن،	 وحرٍف	 متحركٍة	 همزٍة	 من	 مركبًا	 األول	 المقطع	 فيه	 يكون	 الذي	
من	 المتكّلم	 صيغة	 في	 الموجودة	 الهمزة	 )أ(	 ومن	 )أْنت(	 في	 الموجودة	 )أْن(	 من	 مرّكبٌة	
الموجودة	 	)ta(	ومن بعينها،	 )أْن(	 من	 مرّكبٌة	 )أنت(	 أّن	 كما	 نحو)أفعُل(،	 الفعل،	 مضارع	

في	صيغة	المخاطب	من	مضارع	الفعل«)2).
	من	الجمع،	 الّسامّيات	شيٌء	منه،	»فهو	مشتقٌّ وأّما	الضمير	المنفصل	للمثنى	فليس	في	
الّسامّية«)3)،	 الّلغات	 بالنّسبة	إلى	سائر	الضمائر،	وال	ُيوجد	في	غير	العربّية	من	 وهو	حديٌث	
»وقد	ينسُب	المرء	إلى	الّسامّية	األم	الصيغتين	العربّيتين:	أنتما	وهما،	والمعلومات	التي	بين	

أيدينا	محدودٌة	جّدًا	بطبيعة	الحال«)4).	
هي	 الّسامّيات	 في	 األصــل	 فــإّن	 والمؤّنث،	 المذكر	 لجمع	 المنفصل	 الضمير	 وأّمــا	
	)a(و 	)u( القصيرين	 الصائتين	 أّن	 الواضح	 ومن	 	،)>antina و)أْنتَِن	 	)>antumu أْنُتُم(
الصوائت	 وحذف	 الّضمير،	 لصيغتي	 مالزمين	 كانا	 	)n( و	 	)m( هما	 بصامتين	 المسبوقتين	

همع	 )911هـ(،	 والسيوطي	 م.	س،	ص927.	 العرب،	 لسان	 من	 الضرب	 إرتشاف	 )745هـ(،	 األندلسي	 حّيان	 		ابو	 (1(
الهوامع،	م.	س،	ج1،	ص201.

			برجشتراسر،	التطور	النحوي	لّلغة	العربّية،	م.	س،	ص41.	 (2(
			جرجي	زيدان،	الفلسة	اللغوية	واأللفاظ	العربّية،	م.	س،	ص129. (3(

الجبار	 عبد	 د.	 و	 مهدي	مخزومي	 د.	 ترجمة	 المقارن،	 الّسامّية	 الّلغات	 نحو	 إلى	 مدخل	 المستشرقين،	 من	 			مجموعة	 (4(
المطلبي،	بيروت:	عالم	الكتب،	ط1،	1993م،	ص179.
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ينعم	 »ومن	 الغربّية،	 الّشمالّية	 الّسامّية	 الّصوتّية	 للقوانين	 موافٌق	 الصيغتين	 آخر	 من	 القصيرة	
العربّية	خاٍل	من	حروف	 للكلمات	 الّصفوّية	 أّن	هجاء	 له	 يّتضح	 الّصفوّية	 النقوش	 النّظر	في	
العربّية	 في	 جائٌز	 القصير	 الصائت	 وإشباع	 أكتب(«)1).	 )أَن	 عندهم	 أكتب(	 )أنا	 مثل	 العّلة،	
حّتى	يتوّلد	منه	صائٌت	طويٌل	)أنُتُم	=	أنتُمو(،	وفي	كلتا	الحالتين	يكون	الّضمير	ُمتشّكاًل	من	

ثالثة	مقاطع	صوتّية	:

َأْنُتُم	=	)َأْن(	ص	ح	ص	+	)ُت(	ص	ح	+	)ُم(	ص	ح.

َأْنُتُمْو	=	)َأْن(	ص	ح	ص	+	)ُت(	ص	ح	+	)ُمو(	ص	ح	ح.

المقطع	 العربّية	يمكُن	االستغناء	عن	الصائتين	)القصير	والطويل(،	واإلبقاء	على	 وفي	
أّن	 الواضح	 ،	ومن	 )ُتْم(	ص	ح	ص	 )َأْن(	ص	ح	ص	+	 )َأْنُتْم(	=	 مغلقًا	بصامت	 الصوتي	
الصيغتين	األوليين	ُمتشّكلتان	من	ثالثة	مقاطع،	بينما	تشّكلت	الصيغة	المخّففة	من	مقطعين	
في	 الخّفة	 تطلُب	 دومًا	 والّلغات	 الثالثة،	 	من	 المقطعين	أخفُّ أن	 به	 المسّلم	 صوتيين،	ومن	
تطّورها	وتبّدلها	على	ألسنة	المتكّلمين	بها.	والجدوالن	اآلتيان	يوّضحان	الّضميرين	للجمع	

في	المذكر	والمؤّنث:

العربّية(	للدكتور	 الّلغة	 الّسامي	في	 المشترك	 الجدول	األول	مأخوٌذ	من	كتاب	)معجم	
حازم	علي	كمال	الدين)2):

اآلرامّيةالّسريانّيةاآلشورّيةالعبرّيةالحبشّيةالعربّية

antum>antemmū>atem>attunu>attōn>antūn<أْنُتم

antunna>anten>atten>attina>atten>attīn<أْنُتّن

الجدول	الثاني	مأخوٌذ	من	كتاب	)تاريخ	الّلغات	الّسامّية(	أ.	ولفنسون)3):	

اآلرامّيةالبابلّية	اآلشورّيةالعبرّيةالحبشّيةالعربّية

antemmu>attem(a)>attunu>attun<أنُتم

anten>attena>attina>atten<أنُتنَّ

		ولفنسون،	تاريخ	الّلغات	الّسامّية،	م.	س،	ص164.	 (1(
		راجع	ماّدة	)أنتم	وأنتّن(	في:	حازم	علي	كمال	الدين،	معجم	المشترك	الّسامي	في	الّلغة	العربّية،	م.	س،	صص62	-	63. (2(

		ولفنسون،	تاريخ	الّلغات	الّسامّية،	م.	س،	ص15. (3(
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مترّكبٌة	من	 المنفصلة،	فهي	عنده	 الضمائر	 ما	سبق	ذكرُت	رأي	جرجي	زيدان	في	 وفي	
ومن	 ُتم(،	 ـ	 ُتما	 ـ	 ِت	 ـ	 )َت	 الماضية	 األفعال	 مع	 المستخدمة	 للمخاطب	 المّتصلة	 الضمائر	
المقطع	)أن(،	فتصبح	)أنَت	ـ	أنِت	ـ	أنُتما	ـ	أنُتم(	،	ودليله	في	ذلك	أّن	ضمير	المتكّلم	المفرد	
من	 ُمتشّكٌل	 األّكدّية	 في	 فهو	 الّسامّية،	 الّلغات	 بعض	 في	 المّتصلين	 الّضميرين	 بين	 يجمع	

.(1((>an+no+ki an+ā+ku<(،	وفي	العبرّية	)أّنوِك=	أن+نو+ِك	 )أنآُك=	أن+آ+ُك	

في	 ميٍم	 بزيادة	 مفرده	 من	 	 مشتقٌّ جمُعُه	 المخاطب	 الّضمير	 أّن	 زيدان	 جرجي	 ويرى	
الجمع	 (،	وميم	 =أنُتنَّ المؤّنث	)أنت+نَّ في	 مفتوحٍة	 ُمشّددٍة	 ونوٍن	 المذّكر	)أنت+م=أنتم(،	
ساكنٌة	عادًة	في	العربّية،	لكنّها	كانت	في	األصل	مضمومًة	)أنُتُم(،	ثّم	ُحذفت	الضّمة	تخفيفًا،	
فإذا	لم	تكن	الميُم	آخرًا	بل	في	الوسط	وُألِحَق	بها	ضميٌر	عادْت	مضمومًة،	مثل	)أكلُتُموها(	
االسمية	 الواو	 مقابل	 اإلعراب،	 من	 لها	 محّل	 واٌو	حرفّيٌة	ال	 فتوّلدت	 الّضمة	 ُأشبعِت	 حيث	

	من	اإلعراب،	كقولك:	)أكُلوا(. التي	لها	محلٌّ

وجمع	 المذكر	 وجمع	 المثنّى	 للمخاطب	 المنفصلة	 الضمائر	 في	 التاء	 حركُة	 وأّمــا	
الّسامّيات	 جميع	 في	 كسرًة	 األصِل	 في	 وكانت	 الّضمة،	 فهي	 أنُتّن(	 أنُتم،	 )أنُتما،	 المؤّنث	

)راجع	الجدولين	السابقين(.

3 ـ الّضمائر المنفصلة للغائب
فعالمته:	 مؤّنثًا	 كان	 وإن	 )هو(،	 فعالمُته:	 عنه	 ث	 المحدَّ المضَمر	 »وأما	 سيبويه:	 قال	
)هي(،	وإن	حّدثَت	عن	اثنين	فعالمُتهما:	)ُهما(،	وإن	حّدثَت	عن	جميٍع	فعالمُتهم:	)ُهم(،	

وإن	كان	الجميُع	جميَع	المؤّنث	فعالمُته:	)ُهّن(«)2).

(hiya=و)هي	(howa=)هو	المنفصالن	الضميران	ـ	أ
االسم	 هي	 و)ِهي(	 )ُهو(	 من	 الهاء	 أّن	 إلى	 كيسان	 وابن	 والّزّجاج	 الكوفّيون	 »ذهب	
للتكثير«)3)،	أو	لإلشباع،	وحرف	اإلشباع	حرٌف	ساكٌن	غير	 وحّدها،	والواو	والياء	مزيدتان	

متحّرك،	ال	يثبت	إال	في	الّضرورة«)4).

		أو	)أنوِه	=	آن+و+ِهـ	/anohi=ani(.	راجع:	م.	ن،	ص.	ن. (1(
		سيبويه،	الكتاب،	م.	س،	ج1،	ص443. (2(

		راجع:	-	عبد	الرحمن	بن	أبي	الوفاء	بن	عبيد	الله	األنباري	)أبو	البركات(،	اإلنصاف	في	مسائل	الخالف،	قّدم	له	ووضع	 (3(
حواشيه	حسن	حمد،	ج2،	بيروت:	دار	الكتب	العلمّية،	1998م،	ص189.	

-	أبو	حّيان	األندلسي،	إرتشاف	الضرب	من	لسان	العرب،	م.	س،	ص927.
		األسترابادي،	شرح	الرضي	على	الكافية،	م.	س،	ج2،	ص418. (4(
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هما	 )هي(،	 من	 والياَء	 والهاَء	 )هو(،	 من	 والــواَو	 الهاَء	 أّن	 إلى	 البصريون	 »وذهب	
ُيبنى	على	حرٍف	 االسم	بمجموعهما،	وحّجتهم	في	ذلك	أّن	الضمير	المنفصل	ال	يجوُز	أن	
واحٍد«)1)،	»وليس	في	الكلمات	ما	هو	على	حرفين	ُمتحّركين	ثانيهما	حرف	ليٍن	غيرهما«)2)،	

»وقال	أبو	علي:	الضميران	المنفصالن	)ُهَو	وِهَي(	ألفاٌظ	مرتجلٌة«)3).

من	 الواو	 أّن	 فهي	 العقلّية	 وأّما	 وسماعّيٌة.	 عقلّيٌة	 حّجتان:	 إليه	 ذهبوا	 ما	 في	 وللكوفيين	
حرٍف	 على	 لالسم	 استثقاالً	 ياءًا	 أو	 واوًا	 »فزدَت	 للتكثير،	 مزيدتان	 )ِهَي(	 من	 والياء	 )ُهَو(	
»تحذفان	 أّنهما	 زيادتهما	 على	 والدليل	 حرفين«)4)،	 من	 أقّل	 يكون	 ال	 االسم	 ألّن	 واحٍد،	
نحو)رأيُتُه(	 المتَّصل	 الواحد	 وفي	 و)هــم(،	 	) و)هــنَّ )هما(	 نحو	 والجمع	 التثنية	 في	
شواهد،	 من	 العرب	 عن	 نقلوه	 وما	 بالّسماع،	 أيضًا	 واحتّجوا	 ُحِذَفا«)5)،	 لما	 منه	 كانا	 ولو	
الشاعر	 قال	 تحذفان،	 ألّنهما	 للتكثير،	 مزيدتان	 المنفصلين	 الّضميرين	 من	 والياء	 	»فالواو	

)من	الطويل(:

ــٌل: ــائ ــِرَي	رْحـــَلـــُه	قـــال	ق ــْشـ ــاُه	َيـ نجيُبفــبــيــنَ ــمــالط	 ال ِرْخــــُو	 جــمــٌل	 ــْن	 ــَم ل

وأصُلُه	)فبينَا	هو(	فحذفت	الواو	من	الضمير	)ُه(،	وحذفها	يدّل	على	زيادتها«)6).	

»وقال	الشاعر	)من	الرجز(:	

ــا ــواك ه ــْن	 ــ ِمـ إْذِه	 لِـــُســـْعـــَدى	 داٌر	

الهاء	وحدها	في	)هو(	و)هي(،	 أّن	االسم	هو	 الياء؛	فدّل	على	 ِهَي(	فحذف	 أراد:	)إْذ	
الواو	والياء	تكثيرًا	لالسم	كراهّيَة	أن	يبقى	االسم	على	حرٍف	واحٍد،	كما	زادوا	 وإّنما	زادوا	
هي	 وحَدها	 المّتصل	 الضمير	 الهاء	 كان	 وإْن	 و)أكرْمُتُهو(	 )ضرْبُتُهو(	 قولهم:	 في	 الواو	

االسم،	فكذلك	ها	هنا«)7).

		أبو	البركات	ابن	األنباري،	اإلنصاف	في	مسائل	الخالف،	م.	س،	ج2،	ص189. (1(
		ابن	مالك،	شرح	التسهيل،	م.	س،	ج1،	ص139. (2(

		أبو	حّيان	األندلسي،	إرتشاف	الضرب	من	لسان	العرب،	م.	س،	ص927.	وراجع	أيضًا:	السيوطي،	همع	الهوامع،	م.	 (3(
س،	ج1،	ص202.

		األزهري،	تهذيب	الّلغة،	م.	س،	ج15،	ص495. (4(
		عبد	الله	بن	الحسين	العكبري	)616هـ(،	اللباب	في	علل	البناء	واإلعراب،	ج1،	بيروت:	دار	الفكر	المعاصر،	1995م،	 (5(

ص192.
		ابن	يعيش،	شرح	»المفّصل«	للزمخشري،	م.	س،	ج2،	ص308.	وراجع	أيضًا:	أبو	حّيان	األندلسي،	إرتشاف	الضرب	 (6(

من	لسان	العرب،	م.	س،	ص928.
		أبو	البركات	ابن	األنباري،	اإلنصاف	في	مسائل	الخالف،	م.	س،	ج2،	ص191. (7(
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تقويًة	 الفتح	 على	 )ُهَو(	 »وُبنيت	 بقوله:	 )ُهَو(	 الضمير	 من	 الواو	 فتح	 يعيش	 ابن	 وعّلل	
وكانت	 قبلها،	 ما	 المضموِم	 الواو	 على	 الضّمة	 لثقل	 الهاء	 لضّمة	 اتباعًا	 ُتضّم	 ولم	 بالحركِة،	
	الحركات«)1).	وأّما	علُة	فتح	الياء	من	)ِهَي(،	قال	ابن	يعيش:	»وكأّنهم	قّووها	 الفتحُة	أخفَّ
بالحركة،	ألّن	الضمير	المنفصل	عندهم	يجري	مجرى	الّظاهر،	وأقّل	ما	يكون	عليه	الّظاهُر	
أولى	 الفتحُة	 وكانت	 بالحركة،	 يا	 قوِّ حرفين	 على	 و)ِهَي(	 )ُهَو(	 كان	 ولّما	 أحرف،	 ثالثَة	

الحركات	لخّفتها«)2).

وفي	الّضميرين	المنفصلين	)هو	وهي(	ثالُث	لغات)3):	

1	 وهَي(	- يشّدد(	)هَو	 يخّفف	)ال	 َمْن	 العرب	 ومن	 الكسائّي:	 قال	 والياء،	 الواو	 فتح	
فيقول:	ُهَو	فعَل	ذلك(،	وتكون	الواو	والياء	المفتوحتان	إلرادة	الّتقوية.

2	 أحرف	- ثالثة	 على	 يكون	 أن	 أصُلُه	 )هو(	 الكسائّي:	 قال	 والياء،	 الــواو	 تشديد	
الّتقوية،	 في	 مبالغًة	 همدان	 تقوله	 والتشديد	 ــك(،	 ذل فعَل	 	 )هــوَّ فيقال:	 )أْنـــَت(،	 	مثل	

قال	شاعرهم:

بها ــشــتــفــى	 ُي ــدٌة	 ــهـ ُشـ ــي	 ــســان ل علقُموإّن	 ــه،	 ــل ال ــه	 صــّب ــن	 م عــلــى	 	، وُهــــوَّ

وقال	آخر:

آبيٌة بــالــُعــنــِف	 ُدِعـــَيـــْت	 إْن	 ــُس	 ــْف ــنّ ــأمــروال ــطــف	َت ــّل ــال 	مـــا	ُأِمـــــــَرْت	ب ــيَّ ــ وِهـ

1	 تسكين	الواو	والياء	)ُهْو	وِهْي(،	من	غير	اضّطراٍر،	قال	الّلحيانّي:	حكى	الكسائي	-
لغاتها،	 أضعُف	 وهي	 والياء،	 الواو	 بإسكان	 ذلك(،	 فعَل	 )ُهْو	 وقيٍس	 وتميٍم	 أسٍد	 بني	 	عن	

قال	الشاعر:	

َلُقوا الــذي	 لقيَت	 ــْو	 ُه لــوال	 أعادياوركــُضــَك	 قــومــًا	 جـــاوزت	 قــد	 فأصبحَت	

وقال	آخر:	

تـــراءت لـــو	 اّلـــتـــي	 ــْي	 ــ ِه ســلــمــى	 ــىإّن	 ــخــال حـــبَّـــذا	ِهـــــْي	ُخـــّلـــــــة	لـــــو	ُت

		ابن	يعيش،	شرح	»المفّصل«	للزمخشري،	م.	س،	ج2،	ص308. (1(
		م.	ن:	ج2،	ص309. (2(

		راجع	هذه	الّلغات	في:	-	م.	ن،	ج2،	ص.	ن.	 (3(
-	ابن	مالك،	شرح	التسهيل،	م.	س،	ج1،	صص140-139.				

-	ابن	منظور،	لسان	العرب،	م.	س،	ج15،	ص5.
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ب	ـ	الضمائر	المنفصلة	للغائب	المثنّى	والجمع	
و)ُهَوَن(،	 و)ُهوُموا(	 )ُهَوَما(	 األصل	 قيل:	 و)هّن(	 و)هم(	 »)هما(	 مالك:	 ابن	 قال	

وهذه	زوائُد	على	أصل	الضمير	الذي	هو	)هو(«)1).

)هو(	 البصريين	 »وعند	 )ُهــُمــو(«)2)،	 وجمعه	 )ُهَما(	 )ُهــَو(	 وتثنيُة	 الكسائي:	 »قال	
علي:	 أبو	 وقال	 والجمع.	 المثنّى	 في	 عليهما	 والنون	 الميم	 وزيدت	 أصالن،	 فقط	 و)هي(	
ابن	 زوائد«)3).	وذكر	 واأللف	 والنون	 الميم	 يجعل	 ولم	 مرتجلٌة،	 ألفاٌظ	 أصوٌل،	وهي	 الكّل	
ُيعّلل	 ولم	 )ُهَما(«)4)،	 الّصيغة	 وبقيت	 الواو	 فحذفت	 )ُهْوَما(،	 )هما(	 أصل	 »أّن	 يعيش:	
من	 غيرها	 دون	 والجمع	 المثنّى	 للغائب	 المنفصلة	 بالّضمائر	 )ما(	 وصل	 سبَب	 يعيش	 ابن	
أقرُب	 الميم	 »ألّن	 عّلتين:	 لذلك	 وذكر	 األسترابادي،	 الّرضي	 وعّلله	 األخرى.	 الّصوامت	
عند	 فالميم	 الواو«)5)،	 مخرج	 من	 ولكونها	 لُغنَّتِها،	 العّلة	 حروف	 إلى	 الّصحيحة	 الحروف	
ذكرهما،	 اللذين	 للسببين	 العّلة	 حروف	 إلى	 األقرب	 الصحيح	 الّصامت	 هي	 األسترابادي	
الثاني	كون	الميم	»ُتشبه	 فالميم	صامٌت	أغّن،	ألّن	الهواء	يخرُج	من	طريق	األنف،	والسبب	
الواو«)6)،	فكالهما	»مخرجه	مّما	بين	الشفتين«)7)،	فالّشفتان	مع	الواو	تستديران،	ومع	الميم	

تنطبقان	لتقفال	المجرى	الفّمي	أمام	الهواء	المندفع،	فيخرج	من	األنف	محدثًا	غنّة.

واأللف	في	)ُهَما(	تثبُت	كما	ثبتت	في	)أْنُتما(	»ألّنها	صيغٌة	داّلٌة	على	الّتثنية،	وليست	تثنيًة	
	المثنّى	ما	تتنّكر	معرفُتُه،	والمضمر	ال	يتنّكر	بحاٍل،	فكأّن	صيغته	لذلك«)8).	 صناعّيًة،	ألّن	حدَّ
والذين	قالوا	إن	أصل	الضمير	المنفصل	للمثنى	)ُهْوَما(	»فُحذفت	الواو،	قالوا:	ألّنها	لو	بقيت	
	ما	قبلها،	والّضمة	ُتستثقل	على	الواو	المضموِم	ما	قبلها،	 ها،	ألّن	هذه	الميم	ُيضمُّ لوجَب	ضمُّ

فحذفت	الّضمة	للثقل،	ولّما	سكنت	الواو	تطّرق	إليها	الحذف	لضعفها«)9).

		أبو	حّيان	األندلسي،	إرتشاف	الضرب	من	لسان	العرب،	م.	س،	ص929. (1(
		ابن	منظور،	لسان	العرب،	م.	س،	ج15،	ص6. (2(

		أبو	حّيان	األندلسي،	إرتشاف	الضرب	من	لسان	العرب،	م.	س،	ص929.	وراجع	أيضًا:	الّسيوطي،	همع	الهوامع،	م.	 (3(
س،	ج1،	ص202.

		ابن	يعيش،	شرح	»المفّصل«	للزمخشري،	م.	س،	ج2،	ص309. (4(
		األسترابادي،	شرح	الرضي	على	الكافية،	م.	س،	ج2،	ص412. (5(

		العكبري،	اللباب	في	علل	البناء	واإلعراب،	م.	س،	ج1،	ص192. (6(
		سيبويه،	الكتاب،	م.	س،	ج2،	ص489. (7(

		ابن	يعيش،	شرح	»المفّصل«	للزمخشري،	م.	س،	ج2،	ص307. (8(
		م.	ن،	ج2،	ص309. (9(



206

ر ُين وِة ُّيرل   رروال ِ حن وِّ ِحّيِل  َ َِ ِل  َ َلِل     توِول ََ وِل 

وأّما	)ُهم(	فقد	»قال	الكسائي:	جمع	)ُهو(	)ُهُمو(«)1)،	أو	»هموا	تزيد	ميمًا	وواوًا	عالمة	
الجمع،	كما	زادوها	لذلك	في	)قاموا(	و)أنتموا(،	وهذا	هو	األصل،	أعني	إثبات	الواو،	وقد	
ُتحذف	الواو	فرارًا	من	ثقلها،	وألّن	اللبَس	مرتفٌع،	ولّما	ُحذفت	الواو	ُأسكنت	الميم،	ألّن	في	
بتشديد	 	،) )ُهنَّ »واّما	 أعراضها«)2)؛	 من	 كانت	 إذ	 المحذوفة،	 الواو	 بإرادة	 إيذانًا	 الّضمة	 بقاء	

النون،	ليكون	حرفين،	فيقابل	الميم	والواو	في	الجمع	المذكر،	نحو)هموا	فعلوا(«)3).

وأّما	لماذا	ُحّركت	الّتاُء	قبل	الميم	بالضم	في	المثنى	والجمع،	فإّن	الرضي	األسترابادي	
الواو،	ُضّم	ما	 الّصامت	الصحيح	األقرُب	إلى	 الميم	هي	 أّن	 يجيُب	على	ذلك	بقوله:	»وبما	
	على	ما	سبق	 قبل	الميم	كما	ُيضّم	ما	قبل	الواو	للمناسبة«)4)،	وهو	استنتاٌج	مقبوٌل	ألّنه	مبنيٌّ

من	مقّدمٍة	صغرى.

تكون	 أن	 والمؤّنث،	 المذكر	 وجمع	 المثنّى	 في	 البصريين	 مذهب	 على	 والقياس	
=ِهَي	ْن(،	فخّفف	بحذف	الواو	والياء	فصارت	 )ُهَما=ُهَوَما	أو	ِهَي	َما(	و)ُهْم=ُهَوْم(	و)ُهنَّ
والجمع	 المثنى	 في	 للغائب	 المنفصلة	 الضمائر	 في	 يكون	 رأيهم	 وعلى	 	،) وُهنَّ وُهْم	 )ُهَما	

زيادٌة	وحذٌف،	فالّزيادة	متمّثلٌة	بالميم	والنون،	والحذف	مثمّثٌل	بحذف	الواو	والياء.	

وبعد	هذا	الشرح	والتوضيح	المفّصل	للضمائر	المنفصلة	للمخاطب	عنَد	علماء	العربّية	
ننتقُل	إلى	دراسة	هذه	الضمائر	على	ضوء	الّلغات	الّسامّية،	ونستدّل	من	خاللها	على	صّحة	
القول	بالمشترك	الّلغوي	بين	هذه	الّسامّيات.	وقبل	الشروع	أورُد	جدوالً)5)	يتناول	الضمائر	

المنفصلة	للغائب	في	الّلغات	الّسامّية:

الّسريانّيةالعبرّيةاألوغاريتّيةاألّكدّيةالعربّية
ŠūhwhūHūُهَو

ŠīhyhīHīِهَي

------hm---ُهَما

Šūnūhmhem(mā)hennōnُهْم	)ـو(

Šīna---hen(nā)hennēnُهنَّ

		ابن	منظور،	لسان	العرب،	م.	س،	ج15،	ص6. (1(
		ابن	يعيش،	شرح	»المفّصل«	للزمخشري،	م.	س،	ج2،	ص309. (2(

		م.	ن،	ج2،	ص.	ن. (3(
		األسترابادي،	شرح	الرضي	على	كافية	ابن	الحاجب،	م.	س،	ج2،	ص412. (4(

		هذا	الجدول	مأخوٌذ	من	كتاب:	مجموعة	من	المستشرقين،	مدخل	إلى	نحو	الّلغات	الّسامّية	المقارن،	م.	س،	ص172. (5(
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استخدمت	 جميعها	 الّسامّية	 الّلغات	 أّن	 نالحُظ	 الــجــدول	 هــذا	 إلــى	 نظرنا	 وإذا	
فإّنها	 األّكدّية،	 عدا	 ما	 للغائب،	 المنفصلة	 للضمائر	 صياغتها	 في	 	)h( الهاء	 الصامت	
	)Šī/و)ِهي=شي 	)Šū/ُهــو=ُشــو( 	،)Š( الشين	 هو	 مختلفًا	 صامتًا	 عنصرًا	 	استخدمت	
الهاء	 إبدال	 أي	 اإلبدال،	 من	 النوُع	 وهذا	 	،)Šīna/و)ُهَن=ِشيَن 	)Šūnū/و)ُهُم=ُشوُنو
شينًا،	»موجوٌد	في	اللهجات	العربّية	الجنوبّية،	باستثناء	الّسبئّية،	فإّنها	تلفُظها	هاءًا،	والمعينّية	
المعّربة	 اآلرامّية	 الكلمات	 بعض	 نرى	 »إّنا	 براجشتراسر:	 يقول	 شينًا«)1)،	 تنطقها	 والقتبانّية	
أو	 الجنبّية	 والّسين	 عربّية،	 سينًا	 فيها	 اآلرامّية	 الّشين	 فصارت	 التبادل،	 هذا	 في	 اشتركت	

الّشجرّية	اآلرامّية	شينًا	عربّية..«)2).

ويظهُر	أّن	الّسلسلة	مع	الهاء	في	بعض	الّلغات	الّسامّية،	كالعربّية	واألوغاريتّية	والعبرّية	
الّسامّية	 من	 أصٍل	 ذواتا	 كلتاهما	 كاألّكدّية،	 الّشين	 مع	 التي	 وتلك	 األكثر،	 والّسريانّية،	وهي	
السلسلتين،	 من	 	 أيٍّ من	 مكّوٌن	 للغائب	 المنفصل	 الضمير	 بناَء	 أّن	 نتصّور	 أن	 ويمكننا	 األم،	
من	 نبنيها	 فإّننا	 الّسامّية،	 الّسلسلة	 بناَء	 نعيَد	 أن	 أردنا	 إذا	 فإّننا	 وعليه،	 الهاء،	 ومع	 الشين	 مع	
	)Šī )ِشي	 	)Šūmū )ُشوُمو	 	 	)Šīna )ِشيَن	 الّشين	 ونظيرها	 	)hu-he-hum-hen( الهاء	
Šū(،	ومن	المالحظ	أّن	بعد	الصامت	األّول	الهاء	)أو	الّشين(	هناك	صائٌت	ثابٌت	هو	 و)شو	
الّصائتان	 وأّما	 الّسامّية،	 الّلغات	 في	جميع	 وهما	صائتان	الزمان	 	)i(	والكسرة 	)u(	الضمة
في	آخر	الضميرين	فهما	ليسا	الزمين	في	جميع	الّسامّيات،	»فقد	ُتحذف	األصوات	الصائتة	
الّرقعة،	 لتلك	 الصوتّية	 للقوانين	 وفاقًا	 الغربّية	 الّشمالّية	 الّسامّية	 الّرقعة	 في	 الّصيغ	 آخر	 من	
أّن	 القديمة	)hmw=همو(«)3)،	وهذا	يعني	 الّسجالت	اآلرامّية	 بقايا	قليلٍة	في	بعض	 إال	في	
لواحق	غرضها	 أو	 العربّية	مرّكبٌة	من	االسم	)ُهـ(	و)ِهـ(	ومن	زوائد	 المنفصلة	في	 الضمائر	

التمييز	بين	عدد	الضمير	وجنسه.

وبناًء	على	ما	سبق،	فإّننا	مع	االستنتاج	الذي	وصل	إليه	د.	مخزومي	بقوله:	»الكوفيون	
على	صواب	فيما	ذهبوا	إليه	من	أّن	الهاء	وحّدها	هي	الضمير،	ألّنها	هي	الضمير	وحّدها	في	
اآلرامّية،	وألّن	الّسين	)قراءتها	الشين(	التي	حّلت	محّلها	في	البابلّية	واآلشورّية	هي	الضمير	
	وحّدها	أيضًا،	وليس	الّصوت	الملحق	بالهاء	)أو	الّسين(	حرفًا	ثانيًا،	ألّنه	-	في	أغلب	الّظن	-	
على	 نطقه	 ليسهل	 والكسرة	 الّضمة	 من	 	 بدَّ وال	 ممطولًة،	 كسرًة	 أو	 ممطولًة،	 ضّمًة	 إال	 ليس	

		م.	ن،	ص176. (1(
		برجشتراسر،	التطور	النحوي	للغة	العربّية،	م.	س،	ص14. (2(

		مجموعة	من	المستشرقين،	مدخل	إلى	نحو	الّلغات	الّسامّية	المقارن،	م.	س،	ص178. (3(
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نفسه	 المّتصل	 الضمير	 هو	 وفروعهما	 و)ِهي(	 في	)هو(	 الضمير	 أّن	 الّظّن	 وأغلب	 الّلسان،	
الذي	نجدُه	في	)ضرَبُه(	و)ضرَبها(	و)ضرَبهم(	و)ضرَبهّن(«)1).

الهاء	هي	األصل	في	جميع	 أّن	 »األرجح	 يقول:	 زيدان،	 يذهب	جرجي	 مثل	هذا	 وإلى	
فصارت	 النّون	 أو	 بالميم	 وُجمعت	 )ِهَي(،	 فصار	 بالكسر	 وأّنث	 الغائب،	 الضمير	 أحوال	
الدارسين	 بعض	 »ويرّجح	 الّسامّية«)2)،	 الّلغات	 مقابلة	 من	 ذلك	 ونستنتج	 وهــّن(،	 )ُهم	
	،)hū>a و)ِهيَئ	 	)hū>a )ُهْوَء	 همزٌة،	 المنفصلة	 الضمائر	 آخر	 في	 يكون	 أن	 األّم	 للسامّية	
بالهمزة	 الضمائر	 ُتختم	 أن	 يفّضل	 الّدارس	 وهذا	 	،)ī>aŠ و)ِشْيَئ	 	)ū>aŠ )ُشْوَء	 وبالّشين	
	،(3(»)iyaŠ uwaŠ(	و)ِشَي	 hiya(،	وبالّشين	)ُشَو	 huwa(	و)ِهَي	 )ُهَو	 منها	 على	خلّوها	
ومن	ثّم	ُحذفت	الهمزة	من	آخر	الضمائر،	وهذا	الحذف	حدَث	في	زمٍن	قديٍم	جّدًا،	من	زمن	

تخفيفات	الهمزة	في	اللهجات	العربّية.

ثانيًا: اأ�سماء الإ�سارة
الـُمشار	 كان	 إْن	 ونحوها،	 باليد	 حّسّيٍة	 إشارٍة	 بواسطة	 معّيٍن	 على	 يدّل	 ما	 اإلشارة	 اسم	
إليه	حاضرًا،	أو	إشارٍة	معنوّيٍة	إذا	كان	الـُمشار	إليه	معنًى	أو	ذاتًا	غير	حاضرة؛	وُسّميت	بذلك	
ألّن	المراد	منها	تنبيه	الغافل	إلى	ما	بعدها،	وتوجيهه	إلى	ما	سيذكر،	وإّما	إشعار	غير	الغافل	

إلى	أهّمّية	ما	بعدها	وجالل	شأنه	ليتفّرَغ	له	ويقبَل	عليه.

الخارج	من	طرف	 والّلفظ	 بالّلحظ	 اإليماء	 من	 الحال	 قرائن	 عليه	 تدّل	 اإلشارة	 ومعنى	
اللسان	وهيئة	المتكّلم؛	وهي	ضرٌب	من	الـُمبهم،	لذا	ُيقال	لها	»األسماء	المبهمة«)4)،	ويعود	
السبب	في	ذلك	إلى	أّن	األسماء	موضوعٌة	للزوم	مسّمياتها،	وأسماء	اإلشارة	غير	الزمٍة	لما	
ُوضعت	له،	فصارت	بمنزلة	المضمر	الذي	ُيسّمى	به	إذا	تقّدم	ظاهٌر.	وبالجملة،	فإّن	أسماَء	
اسماء	 فيه	 	 أعدُّ جدواًل،	 لك	 أصنع	 وأنا	 الحّد«)5)،	 عن	 فاستغنى	 	 بالعدِّ »محصورٌة	 اإلشارة	

اإلشارة	كما	ذكرها	أبو	حيان	صاحب	ارتشاف	الضرب)6):	

1986م،	 ط3،	 العربي،	 الرائد	 دار	 بيروت:	 والنحو،	 الّلغة	 دراسة	 في	 ومنهجها	 الكوفة	 مدرسة	 المخزومي،	 		مهدي	 (1(
ص195.

		جرجي	زيدان،	الفلسة	اللغوية	واأللفاظ	العربّية،	م.	س،	ص129. (2(
		مجموعة	من	المستشرقين،	مدخل	إلى	نحو	الّلغات	الّسامّية	المقارن،	م.	س،	ص176. (3(

		سيبويه،	الكتاب،	م.	س،	ج1،	ص256. (4(
		السيوطي،	همع	الهوامع،	م.	س،	ج1،	ص244. (5(

		أبو	حيان،	ارتشاف	الضرب،	م.	س،	صص974	وما	بعدها. (6(
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المثنى المؤنثالمفرد المؤّنثالمثنى المذكر المفرد المذكر

ذاِن-	َذْيِنَذا-	َذاِء-	َذاِئِهللقريب
تِي-	تِْه-	تِِه	-	
َتا-	تِِهي-	ِذْه	-	
ِذِه-	ِذِهي-	ذات

تاِن	-	تْيِن

َذانَِكَذاَكللوسط
تِْيَك-	َتْيَك	-	

ِذْيَك
تانَِك

ذانَِّك-	ذانِْيِكَذالَِكللبعيد
تِْلَك-	َتْلَك-	
تِيْلَك-	تالَِك

تانَِّك-	تانِْيَك

الجمعالمثنى المؤنثالمفرد المؤّنثالمثنى المذكر المفرد المذكر

ُأالء=ُأوالِءتاِن	-	تْيِنِذ	)ِذي=ِذِه(-	تاذاِن-	َذْيِنَذا	=	َذ

الجمع يستوي فيه المذكر والمؤّنث

ُأوالِء)1)	-	ُأْوَلى)2)	-	هاُؤالِء)هؤالِء(	-	ُأْوالٌءللقريب

ُأْوالَك	-	ُأوالِءَك)ُأولِئَك(للوسط

ُأواللَِكللبعيد

وُبعدى،	 ُقربى	 ُرتبتين:	 األسماء	 لهذه	 أّن	 بعضهم	 ويرى	 النُّحاِة.	 مشهوِر	 تقسيُم	 هذا	
فيجعل	المجّرَد	من	حرف	الخطاب	للقرِب،	والذي	يلحقه	حرُف	الخطاب	للُبعِد،	وال	يرى	

هؤالء	رتبًة	ُوْسطى.
وأسماء	اإلشارة	هذه	يمكن	رّدها	إلى	أسماء	قليلٍة	هي)3):

أ- َذا:
مجهوٌر	 )ِرخٌو(	 احتكاكّي	 أسنانّي	 صوٌت	 فهي	 للقريب،	 اإلشارة	 بمعنى	 الّذال	 ُخّصت	
اللسان	مالصقًا	ألطراف	 طرَف	 فيجُد	 الّرئتين	صعودًا،	 من	 الهواء	 اندفاع	 عند	 يتكّوُن	 مرّقق؛	
مرورًا	 الّرئتين	 من	 المندفع	 الهواء	 تّياُر	 منه	 يخرُج	 ضّيٍق	 منفٍذ	 بقاء	 مع	 العليا،	 األسنان	

		وزن	)ُأوالِء(	ُفعال. (1(
		وزن	)ُأولى(	ُفَعٌل	،	وعند	ابن	اسحاق	وزنهما	معًا	)ُفعل(. (2(

		سيبويه،	الكتاب،	م.	س،	ج2،	ص48. (3(
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وقد	 القوّي،	 )الحفيف(	 االحتكاك	 من	 نوعًا	 تاركْين	 الصوتّيان،	 الوتران	 	 ويهتزُّ بالحنجرة،	
للقريب،	 اإلشــارة	 على	 وداللته	 الــّذال	 صوت	 مخرج	 بين	 العالقة	 عن	 الّسهيلّي	 تحّدث	
إليه،	 ُمشاٌر	 المبهم	 واالسم	 الّلسان،	 من	طرف	 »ألّنها	 للقريب	 باإلشارة	 ُخّصت	 الّذال	 وكأّن	
	الَجَوارَح	َخَدُم	الَقلِب،	فإذا	 فالمتكّلُم	يشيُر	نحوُه	بلحظه	أو	بيده،	ويشيُر	مع	ذلك	بلسانه،	ألنَّ
ذهَب	القلُب	إلى	الّشيِء	ذهابًا	معقوالً	ذهبت	الجوارُح	نحو	ذلك	الّشيء	ذهابًا	محسوسًا«)1).

في	 اختلفوا	 ولكنّهم	 )فْعل(،	 ووزنها	 ثالثّيٌة،	 اإلشارّية	 )َذا(	 أّن	 على	 البصرّيون	 واّتفَق	
=	َفْعٌل(،	وحذفت	الالم	لضرٍب	من	 األلف،	فِمنهم	َمْن	قال	ألُفُه	منقلبٌة	عن	ياء،	وأصُلُه	)ِذيٌّ
التخفيف،	فصارت	)ِذْي(،	ثّم	قلبت	ياُؤُه	ألفًا	)ذي=َذا(،	وحجتهم	في	ذلك	حكاية	سيبويه	

إمالة	األلف	في	)َذا(؛	ومَن	البصريين	َمن	قال	أّن	ألف	)َذا(	منقلبٌة	عن	واو.

لتكثير	 الّذال	وحَدها	)َذ(،	واأللف	مزيدٌة	 فإّن	اسم	اإلشارة	عندهم	هو	 الكوفيون	 وأّما	
الكلمة،	وحّجتهم	في	ذلك	سقوطها	في	التثنية	)ذاِن،	َذْيِن..(،	حيث	قامت	ألف	التثنية	مقام	

األلف	المحذوفة	في	التكثير)2).

منقلبًة	عن	 ليست	 أصٌل،	 فيها	 كـ)ّما(،	واأللف	 الوضع	 ثنائّية	 )َذا(	 »أّن	 	 الّسيرافيُّ ويرى	
شيٍء،	واختاره	المبّرد«)3)،		وهو	رأٌي	سهٌل	قليل	الّدعوى.

ب- ِذي:
عين	 والياء	 للتأنيث،	 وليس	 أصٌل	 )ِذي(	 في	 والياء	 )َفْعل(،	 وزنه	 )َذا(،	 تأنيث	 وهو	
الياء	 وصّحت	 الّصيغة،	 من	 ُمستفاٌد	 والتأنيث	 )َذا(،	 في	 كانت	 كما	 محذوفٌة	 والالم	 الكلمة	

النكسار	ما	قبلها.

على	 عمدتها	 وذي(	 )ذا	 القريب	 والمؤنث	 للمذكر	 اإلشــارة	 أّن	 تقدم	 مما	 ونستفيُد	
في	 نستخدمه	 صوٍت	 إلى	 احتْجنا	 كذلك	 ذلك	 كان	 ولّما	 إشارًة،	 والجارحة	 لفظًا	 اللسان	
التي	هي	 اللسان،	 الّذال	ألّنه	صوٌت	»مخرُجُه	من	عذبة	 اإلشارة،	فوقَع	اختيار	الواضع	على	
آلة	اإلشارة	دون	سائر	أجزائه..،	وألّنه	صوٌت	مجهوٌر	ُخّص	باإلشارة	إلى	المذّكر«)4)،	وهذا	

يعني	أّن	السهيلّي	أقام	عالقًة	وثيقًة	بين	مخرج	صوت	الّذال	وداللته	على	اإلشارة.

		عبد	الرحمن	بن	عبد	الله	السهيلّي	)581هـ(،	نتائج	الفكر	في	النحو،	حققه	وعّلق	عليه	الشيخ	عادل	أحمد	عبد	الموجود	 (1(
والشيخ	علي	محمد	عوض،	بيروت:	دار	الكتب	العلمية،	1992م،	ص177.

		راجع:	-	الحسن	بن	قاسم	المرادي	)749هـ(،	الجنى	الداني	في	حروف	المعاني،	تحقيق	فخر	الدين	قباوة	ومحمد	 (2(
نديم	فاضل،	بيروت:	دار	الكتب	العلمية،	1992م،	ص238.

-	األنباري:	اإلنصاف	في	مسائل	الخالف،	م.	س،	ج2،	ص181.
		أبو	حّيان،	ارتشاف	الضرب،	م.	س،	ص974. (3(

		السهيلّي،	نتائج	الفكر	في	النحو،	م.	س،	صص178-177. (4(
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ج- سوابق )Prefix( ولواحق )Suffix( أسماء اإلشارة
على	 للداللة	 وذي(،	 )ذا	 اإلشارة	 أسماء	 مباني	 على	 معّينًة	 أصواتًا	 العربّية	 الّلغة	 زادت	
قرب	الـُمشار	إليه	أو	توّسطه	أو	بعده،	فاختارت	أن	تصحَب	)هاhā=(	التنبيه	أسماء	اإلشارة	
	 »وُتعدُّ هاُأْوالِء..(،	 	- هاِذي	 	- كـ)هاَذا	 والمؤّنث	 للمذّكر	 القريب	 إليه	 الـُمشار	 على	 الدالة	
بمعنى	 للتنبيه	 العربّية	 في	 ُتستخدُم	 تزال	 ال	 التي	 البدائّية،	 اإلشارة	 أسماء	 من	 اللفظة	 هذه	
)هاذا=هذا(	 لفظًا	 ثابتٌة	 وهي	 االستعمال،	 لكثرة	 الخّط	 في	 ألُفها	 وسقطت	 )ُأنظْر(«)1)،	
)هاذي=هذي(	)هاذِه=هذِه(..،	»وال	خالف	أّن	المجّرد	من	الكاف	والالم	هو	للقريب«)2)،	
على	 تنبيٍه	 إلى	 يحتاُج	 »المخاطب	 وكأّن	 للتنبيه،	 اإلشارة	 أسماء	 أّول	 في	 الهاء	 وُأدخلت	
له،	 منّبٌه	 أو	 إليه	 الـُمشار	 إلى	 بااللتفات	 له	 آمٌر	 كأّنه	 فالمتكّلم	 إليه،	 به	 يشير	 الذي	 االسم	

فلذلك	اخُتّص	هذا	الموطن	بالتنبيه..،	و)ها(	التنبيه	عند	السهيلّي	بمنزلة	حرف	النّداء«)3).
حرفّيٌة	 كاٌف	 وهي	 تانِك..(،	 تِْيَك-	 	- ذانَِك	 كـ)ذاَك-	 اإلشارة	 أسماء	 الكاف	 وتلحُق	 	
الُبعد،	 متوّسط	 إلى	 ُتشيُر	 وهي	 اإلعــراب،	 من	 لها	 محّل	 فال	 االسمّية،	 معنى	 من	 مجّردٌة	
تبّيُن	 والكاف	 ُمتراٍخ«)4)،	 لشيٍء	 ُتنبُِّهه	 فأنَت	 )ذاَك(	 قلَت	 إذا	 إال	 )هذا(،	 بمنزلة	 »و)ذاَك(	
والمبالغة	 األمر	 تعظيم	 بغرض	 وتأنيث،	 وتذكيٍر	 وتثنيٍة	وجمٍع،	 إفراٍد	 من	 المخاطب	 أحواَل	
مع	 ويكسرها	 )ذاَك(،	 المذكر	 مع	 الخطاب	 كاف	 يفتح	 َمن	 ومنهم	 المقصود،	 إيضاح	 في	

المؤّنث	)ذاِك(،	ومنهم	َمْن	يفتُحها	معهما.
تِْلَك،	 )َذالِــَك،	 إليه	 الـُمشار	 ُبعِد	 على	 لتدّل	 اإلشارة	 أسماء	 أواخر	 الالم	 تلحق	 وقد	
	الالُم	إلى	الكاِف	لإلشارة	إلى	المتباعد	»فكّثروا	الحروَف	حين	كثرت	مسافة	 تالِك(،	وُتضمُّ
الموطُن	 وهذا	 توكيدًا،	 كالمهم	 في	 وجدت	 قد	 الالم	 ألّن	 قّلت،	 حين	 وقّللوها	 اإلشارة،	
ُتخاطُب،	 َمْن	 إلى	 تشيُر	 فأنَت	 المبهم	 باالسم	 الغائب	 إلى	 أومأَت	 إذا	 ألّنَك	 بالتأكيد،	 شبيٌه	
ومقبٌل	عليه	لينظَر	إلى	َمن	تشير،	إّما	بالعين	وإّما	بالقلب،	ولذلك	جئَت	بالكاف	للخطاب..،	
هنا	 الكاُف	 تكن	 لم	 وكما	 الكاف،	 في	 ذلك	 كان	 كما	 المعنى،	 هذا	 من	 طرٌف	 فيها	 والالُم	
دوَن	 المعنى	 من	 طرٌف	 منهما	 واحدٍة	 كّل	 في	 وإّنما	 	، جرٍّ الَم	 الالُم	 تكِن	 لم	 مضمرًا	 اسمًا	
الخطاب،	والالم	كذلك	 فيها	معنى	 الكاف	معنى	االسمّية	وبقَي	 جميعه،	فلذلك	خلعوا	من	

إّنما	اجُتلبْت	لطرٍف	من	معناها	الذي	ُوضعْت	له	في	باب	اإلضافة«)5).

		بروكلمان،	فقه	الّلغات	الّسامّية،	م.	س،	ص89. (1(
		السيوطي،	همع	الهوامع،	م.	س،	ج1،	ص244. (2(

		السهيلّي،	نتائج	الفكر	في	النحو،	م.	س،	ص179. (3(
		سيبويه،	الكتاب،	م.	س،	ج1،	ص298. (4(

		السهيلّي،	نتائج	الفكر	في	النحو،	م.	س،	ص178.	)في	باب	حروف	الجّر	الالُم	لها	عّدة	معاٍن	منها	)الم	الُبعد(	أو)الم	 (5(
التاريخ(،	وتكون	بمعنى	)بعد(،	وهي	الٌم	تعمل	الجّر	في	ما	بعدها	وتفيد	الُبعد،	نحو:	أنهيُت	اإلمتحاَن	لخمٍس	خلوَن	
من	رمضان،	أي:	بعد	خمس.	وهذه	الالم	التي	تلحُق	أسماء	اإلشارة	ُأخَذ	طرٌف	من	معناها	وهو	البعد،	وُترك	عملها(.
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يخرُج	 مرّقٌق،	 مهموٌس	 انفجارّي	)شديد(	 	)حنكّي	قصّي(	 والكاُف	)k(	صوٌت	طبقيٌّ
إلى	 طريقه	 يسلك	 ثّم	 الوتران،	 يتذبذب	 فال	 بالحنجرة،	 ماّرًا	 الرئتين	 من	 الهواء	 اندفاع	 عنَد	
)الّطبق	 األعلى	 الحنك	 بأقصى	 اللسان	 أقصى	 اتصال	 نقطة	 إلى	 الفّمّي	 والتجويف	 الحلق	
ينفصُل	 الّصوت	 صناعة	 لحظة	 تأتي	 وحيَن	 للمرور،	 مجاالً	 الهواء	 يمنُح	 ال	 حيث	 الّلين(،	

العضوان	انفصاالً	ُمفاجئًا،	فتحدُث	الّصفة	االنفجارّية	في	صوت	الكاف.

مفّخم	 مجهوٌر	 والّرخاوة،	 الّشّدة	 بين	 متوّسط	 جانبّي،	 	 لثويٌّ فصوٌت	 	)L( الالم	 وأما	
بالحلق	 مرورًا	 األوتار،	 	 تهتزُّ فالحنجرة،	حيث	 الرئتين	 من	 الهواء	 اندفاع	 عند	 يخرُج	 مرّقق،	
والتجويف	الفّمّي،	فيمّر	الهواء	من	أحد	جانبّي	الّلسان،	لحيلولة	اتصال	طرف	اللسان	بالّلّثة	

وعدم	سماحه	بالمرور	من	وسط	الفم.

توّسط	 على	 للّداللة	 اإلشارة	 أسماء	 آخر	 في	 الكاف	 صوت	 إلحاق	 في	 الّسبب	 ولعّل	
المشار	إليه،	أّن	مخرَجُه	في	منطقٍة	وسطى	بين	الهاء	المستخدمة	للقريب	والالم	المستخدمة	
إليه،	 المشار	 قرب	 على	 للداللة	 فاستخدمت	 الحلق	 أقصى	 من	 مخرجها	 فالهاء	 للبعيد،	
إليه،	واستعملت	 المشار	 بعِد	 للداللة	على	 فاستخدمت	 اللسان	 والالم	مخرجها	من	حافتي	
وحال	 وسطى،	 منطقة	 في	 مخرجها	 ألّن	 إليه،	 المشار	 ُبعِد	 توّسط	 على	 للداللة	 الكاف	
معها	 يتذبذب	 التي	 الجهر	 وليس	صفة	 الكاف	 في	 التي	 الهمس	 استدعته	صفة	 هذا	 التوّسط	

الوتران	الّصوتيان،	ويمتّد	معها	الصوت	ويكون	أكثر	تباعدًا.	

على	 تدّل	 قرينٍة	 من	 تجّردت	 إذا	 القريب	 إلى	 ُتشيُر	 )َذا(	 اإلشارة	 اسم	 إّن	 والخالصة،	
البعد،	ألّن	حقيقة	اإلشارة	اإليماء	إلى	الحاضر،	فإذا	أرادوا	اإلشارة	إلى	ُمنتٍح	ُمتباعٍد	زادوا	
كاَف	الخطاب،	وجعلوُه	عالمًة	لتباعِد	الـُمشار	إليه،	فإْن	زاَد	بعُد	الـُمشار	إليه	أتوا	بالالم	مع	
الكاف،	واستفيَد	باجتماعهما	زيادٌة	في	التباعد	»ألّن	قّوَة	الّلفظ	ُمشعرٌة	بقّوة	المعنى«)1)،	وال	
المشار	 ُبعِد	 على	 	 تدلُّ »الالم	 ألّن	 )هاذالك(	 ُيقال	 فال	 بحال،	 الالم	 مع	 التنبيه	 )ها(	 تدخل	
لينظر،	 للمخاطب	 تنبيٌه	 و)ها(	 المخاطب،	 بحضرة	 ليس	 وما	 للغائب	 ُيقال	 ما	 وأكثر	 إليه،	

وإّنما	ينظُر	إلى	ما	بحضرته،	ال	إلى	ما	غاب	عن	نظره،	فلذلك	لم	يجتمعا«)2).

)هاَذاِن	 التثنية	 في	 و)َتا(	 )َذا(	 تسبق	 التنبيه	 )ها(	 أّن	 على	 العربّية	 الّلغة	 علماء	 واتفق	
األلف	 ُحذفت	 )بالقصر((،	 و)هاُأْولى	 )بالمّد((	 )هاُأْوالِء=َهُؤالِء	 الجمع	 وفي	 وهاَتاِن(	
من	)هاُأوالء(	لكثرة	استعمالهم	له	فصار	كالكلمة	الواحدة،	فخّففوُه	بحذف	ألفِه	من	الخّط	

وإبقائه	في	الّلفظ.

		ابن	يعيش،	شرح	ابن	يعيش	لمفصل	الزمخشري،	م.	س،	ج2،	ص365. (1(
		هذا	تعليل	السهيلي	نقله:	السيوطي،	همع	الهوامع،	م.	س،	ج1،	ص248. (2(
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واختلفوا	في	المثنّى	والجموع	إذا	كان	بكاف	الخطاب،	هل	تسبقه	الهاء؟	قال	ابن	مالٍك	
»ال	تلحق	المقرون	بالكاف	في	التثنية	والجمع،	فال	ُيقال	)َهاذانك=َهَذانِك(	وال	)َهاتانَِك(	
وال	)هاُأْوالئك=هؤالئك(	ألّن	واحدهما	)َذاك(	و)ذالِك(،	فحمل	على	ذلك	ُمثنّاُه	وجمعه،	
وصّحَح	 ومعنًى«)1)،	 لفظًا	 لتساويهما	 وجمعه	 )ذاك(	 مثنّى	 عليهما	 وُحمل	 فرعاه،	 ألّنهما	
تلحقها	 التي	 اإلشارة	 اسماء	 على	 التنبيه	 )ها(	 دخول	 منَع	 أّنه	 بيَد	 وجّوزُه،	 ذلك	 حيان	 أبو	
و)هاَتانِْيك(	 و)هاذانِك(	 و)هاتِْيلك(	 و)هاتِْلَك(	 و)هاتالَِك(	 )َهاذالِك(	 ُيقال	 »فال	 الالم،	

و)هاُأواللَِك(«)2).

د. أسماء اإلشارة في الّسامّيات
إّما	 واحٍد	 	 مقطٍع	صوتيٍّ مؤّلفٌة	من	 َذ(	و)ِذْي(	و)تا(	 أو	 )َذا	 العربّية	 في	 اإلشارة	 أسماء	
المقطع	قد	تسبقه	سوابق	 ،	وإّما	قصير	)َذ=ص	ح(،	وهذا	 ِذْي-	تا=ص	ح	ح(	 طويل	)َذا-	

)Prefix(	وقد	تلحقُه	لواحق	)Suffix(،	على	ما	فّصلنا	سابقًا.

من	 مكّوٌن	 فهو	 أيضًا،	 واحٍد	 	 مقطٍع	صوتيٍّ من	 مبنيًا	 اإلشارة	 اسم	 نجد	 الّسامّيات	 وفي	
الّصامت	الّذال	أو	الّزاي	ومن	الصائتين	القصير	أو	الطويل،	وهذا	جدوٌل	يوّضُح	ذلك)3):

سبئي/العبرّيةالعربّية
األّكدّيةاآلرامّيةالفينيقّيةالحبشّيةمعيني

)َها(	َذا	المذكر
(hā)٠dā

)4(ZēZan)5(Ză
	Z(>)
َز)ء(

)6(dēأو
hono

annū

المؤنث

)َها(	ِذْه	
(hā) dh

dī ِذْي	
tī تِي	
tā َتا	

)7(Zō=ZōtZatZā-
٠ ٠Dā

أو
hone

annītu

		ابن	مالك،	شرح	التسهيل،	م.	س،	ج1،	ص238. (1(
		أبو	حّيان،	ارتشاف	الضرب،	م.	س،	ص976. (2(

		راجع	ما	كتبه:	-	بروكلمان،	فقه	الّلغات	الّسامّية،	م.	س،	ص89. (3(
-	ولفنسون،	تاريخ	الّلغات	الّسامّية،	م.	س،	ص16.	

-مجموعة	مستشرقين،	مدخل	إلى	نحو	الّلغات	الّسامّية	المقارن،	م.	س،	ص187.
		كسرة	قصيرة	ممالة. (4(

		فتحة	ممالة. (5(
		ُتستخدم	موصواًل	عامًا	للمذكر	والمؤّنث. (6(
		التاء	حرف	التأنيث	االسمّي	في	العربّية. (7(
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من	الواضح	أّن	الّذال	هي	الّصامت	المشترك	في	أغلب	الّسامّيات،	وهو	صوٌت	أسنانّي	
بحيث	 الثنايا«)1)،	 وأطراف	 الّلسان	 طرف	 بين	 »مّما	 ويخرُج	 متكرٌر،	 مرّقٌق	 رخٌو	 	 إحتكاكيٌّ
من	 الهواء	 بمرور	 تسمُح	 بصورٍة	 والّسفلى	 العليا	 الثنايا	 أطراف	 بين	 اللسان	 طرف	 يوضع	
منفٍذ	ضّيٍق،	فيحدث	نوعًا	من	االحتكاك	)الحفيف(	القوي،	مع	تذبذب	الوترين	الصوتيين،	

والّذال	المجهور	هو	المقابل	للثاء	المهموس.

ومن	المالحظ	أّن	اسم	اإلشارة	في	اآلرامّية	)hono(	و)hone(	خرجت	عّما	جاء	في	
للمفرد	 الّذال	 الّصامت	 أّن	 بيَد	 العربّية،	 تقابل	اسم	اإلشارة	)ُهنا(	في	 الّسامّيات،	وهي	 باقي	
الباقية،	مع	األخذ	بعين	االعتبار	أن	مخرج	الصوت	 الّسامّيات	 العناصر	تكرارًا	في	 هي	أكثر	
	،)d=هو)الّذال الصامُت	 العربّية	 ففي	 والعبرّية،	 العربّية	 بين	 قلياًل	 اختلَف	 قد	 الّصامت	
العبرّية	 في	 اإلشــارة	 واسم	 	،)Z=هــو)الــّزاي العبرّية	 في	 بينما	 	، /لثويٌّ أسنانيٌّ 	ومخرجه	
أّن	 أي	 تاّمة«)2)،	 مقابلًة	 العربّية	 )ذا(	 ُتقابُل	 فال	 	)dī=َذا( أصلها	 كان	 رّبما	 	)Zē= »)َزا	
يخرج	 بينما	 الثنايا«)3)	 وأطراف	 اللسان	 طرف	 بين	 »مما	 يخرُج	 صوٌت	 العربّية	 	)d=الّذال(

صوت	)الّزاي=Z(	العبرية	»مما	بين	طرف	اللسان	وفويق	الثنايا«)4).

الكوفّيون	 إليه	 ذهَب	 ما	 يؤّيُد	 ربما	 	)Z=أو)ز 	)d=ذ( الّصامت	 على	 الّسامّيات	 وتأكيد	
	سواء،	فاسم	اإلشارة	في	العربّية	عند	الكوفيين	الّصامت	القصير	الّذال	 والبصرّيون	على	حدٍّ
الطويل	)َذا=ص	ح	ح(،	وال	خالَف	عميقًا	 الّصامت	 البصريين	 وحَدها	)َذ=ص	ح(،	وعند	
الكلمة،	 لتكثير	 مزيدًة	 ألفًا	 فصارت	 َفْتَحُتها	 ُمطلت	 الكوفيين	 عند	 فالّذال	 المدرستين،	 بين	
في	 قديمٌة	 الّذال	 وهذه	 تمامًا،	 البصريين	 قول	 وهو	 طويل،	 إلى	 القصير	 الّصامت	 فتحّول	
اآلرامّية	 وفي	 	 	)zū( مكتوبًا	 العمورّية	 في	 حدوثه	 يظهره	 )ذ(	 »العنصر	 فهذا	 الّسامّيات،	
في	 بالّذال	 باالتصال	 يظهر	 الذي	 )َها(	 للقريب	 اإلشارة	 اسم	 ومرّكب	 )<z=زء(،	 القديمة	
القديمة	نجُد	 إّن	اسم	اإلشارة	المهموز	)<z=زء(	في	اآلرامّية	 العربّية	)هاذا(«)5)؛	 الّسلسلة	
مقاباًل	قريبًا	له	في	العربّية،	فقد	نقل	السيوطّي	في	همعه	أّن	اسم	اإلشارة	للمفرد	القريب	قد	

ُيقال	فيه	»ذاِء	وذاِئِه	وذاِئْه	وذاؤُه«)6).

		سيبويه،	الكتاب،	م.	س،	ج2،	ص489. (1(
		برجشتراسر،	التطور	النحوي،	م.	س،	ص84. (2(

		سيبويه،	الكتاب،	م.	س،	ج2،	ص489. (3(
		م.	ن،	ج2،	ص.	ن. (4(

		مجموعة	مستشرقين،	مدخل	إلى	نحو	الّلغات	الّسامّية	المقارن،	م.	س،	ص189.	 (5(
		السيوطي،	همع	الهوامع،	م.	س،	ج1،	ص244. (6(
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اإلشــارة،	 اســم	 مركبات	 من	 مرّكبًا	 )َذ(	 ــّذال	 ال نجُد	 الّسامّيات	 لهجات	 بعض	 وفــي	
إلى	 النّون	 »بإضافة	 اإلشــارة	 اسم	 ُيبنى	 فقد	 اإلشارّية،	 البنية	 صوامت	 من	 صامت	 أّنه	 أي	
	)znh( القديمة	 اآلرامّية	 وفي	 	،)zn=زن( 	Byblos الفينيقّية	 بيبلوس	 لهجة	 ففي	 ــّذال،	 ال
	)dn )ذن	 الجنوبية	 العربّية	 وفي	 	،)dðnā( المقّدس	 الكتاب	 وآرامــّيــة	 	،)z>( وكذلك	
	،(1(»)Regressive Assimilation( رجــعّي	 إدغــام	 مــع	 	)zātti=zðntū( 	واألثيــوبّيــة	

وهذا	جدوٌل	بذلك:

آرامّية	الكتاب	اآلرامية	القديمةالفينيقّية
األثيوبّيةالعربّيةالمقدس

zn=زنznhو٠(z>)dðnādn=ذنzātti=zðntū

ونأتي	اآلن	إلى	الالحقة	)الكاف(	في	الّسامّيات،	فإّن	اسم	اإلشارة	للبعيد	»يتضّمُن	في	
جمهرة	الّلغات	الّسامّية	الكاَف	)k(	مزيدًا	في	آخر	اسم	اإلشارة،	والّصيغتان	المكتسبتان	من	
المفرد،	و)ِءلك=lk<(	في	الجمع«)2)،	ففي	 هذه	االقترانات	هما	بوجٍه	عام	)ذكdk=(	في	
وهذا	 ذلك،	 مثل	 واآلرامّية	 الحبشّية	 وفي	 و)ُأولِئك=أوالء)ِك((،	 	،)zāka=ذاَك( العربّية	

جدول	يوّضح	ذلك)3):

آرامية	العهد	القديمالحبشّيةالعربّية
4(dēḫ(Ze(kū)ذا)َك(المذكر	

ente(kū)dāh<تِي)ك(المؤّنث

elle(kū)>illēh<أوال)ك(الجمع

وقد	ُتْقِحم	بعض	الّسامّيات	)الالم(	قبل	)الكاف(	في	أسماء	اإلشارة	للداللة	على	التمادي	
الصيُغ	 ُأّكدِت	 »وقد	 ــَك(،	 و)ُأْواللِ و)تلَك(	 	)zā(li)(ka) )ذالَِك	 العربّية	 ففي	 البعد،	 في	
	(>entak(tī))و 	(zekūwe(tū)) فتصبح:	 )الكاف(	 مع	 	)tū( الالحقة	 بإضافة	 	الحبشّية	

		راجع:	-	بروكلمان،	فقه	الّلغات	الّسامّية،	م.	س،	ص189. (1(
-	مجموعة	مستشرقين،	مدخل	إلى	نحو	الّلغات	الّسامّية	المقارن،	م.	س،	ص189.

		م.	ن،	ص.	ن. (2(
		بروكلمان،	فقه	الّلغات	الّسامّية،	م.	س،	ص90. (3(

		)ḫ(	هذا	الشكل	يرمز	به	إلى	صوت	الخاء (4(
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و(elle(tū)<)«)1).	وقلنا	في	ما	سبق	أن	التاء	جزٌء	من	المقطع	الصوتي	الّداّل	على	اإلشارة	
أّن	 برجشتراسر	 ويرى	 )تلك(،	 في	 التركيبّية	 البنية	 من	 جزٌء	 التاء	 وهذه	 	، )تا-تي(	 للمؤنث	
التاء	في	 ُتوجد	 التأنيث،	وقد	 تاء	 قياسًا	على	 ُأبدلت	من	)ذي(	 	)ti=»)تي	اإلشاري	المقطع

أسماء	اإلشارة	الخاّصة	بسائر	الّلغات	الّسامّية	أيضًا«)2).
ويّتضُح	من	كّل	ما	تقّدم	أّن	فروقًا	واضحًة	بين	العربّية	وأخواتها	الّسامّية،	بيَد	أّن	المشترك	
كانت	 وإن	 اإلشــارة،	 اسماء	 »أّن	 على	 يدّلنا	 وهذا	 حوله،	 خالف	 ال	 	)za=أو)َز 	)da=َذ(
من	 أحدث	 زماٍن	 في	 ببعٍض	 بعُضها	 واقترَن	 معناها	 تحّدَد	 األصل،	 سامّية	 قديمًة،	 عناصُرها	
زمان	تكّونها	في	كّل	لغٍة	على	حدتها«)3)؛	إّن	الُبنيَة	األساسية	ألسماء	اإلشارة	في	العربّية	هي	
الُبنى	 الّسامّيات،	مما	يدلنا	على	أّن	هذه	 الُبنى	اإلشارية	في	جّل	 عينها	تلك	التي	ترّكبت	منها	
تعوُد	إلى	أصٍل	واحٍد	ُمشترٍك،	ونقترب	من	أن	نجزَم	أّن	الّذال	أو	الّزاّي	هو	الصوت	األساسي	
بما	 الّصوتّي	 المقطع	 هذا	 تنّوع	 أّما	 الّسامّيات،	 وأخواتها	 العربّية	 في	 اإلشارّية	 للُبنى	 المكّون	
سبقه	من	سوابق	)prefix(،	وما	لحقه	من	لواحق	)suffix(	فإّنه	يعوُد	إلى	التطّور	اللغوي،	

ومقتضيات	االستعمال،	والتداول	اليومّي	الموغل	في	الزمان	والمّتسع	في	المكان.	

ثالثًا: الأ�سماء المو�سولة 
من	 شيٍء	 كّل	 على	 لوقوعها	 مبهمًة	 كانت	 وإّنما	 الـُمبهمات،	 من	 ضرٌب	 الموصوالت	
ُيسّمى	صلًة،	وهو	 ما	 إلى	 المحتاج	 المصطلح	هو	 في	 والموصول	 حيواٍن	وجماٍد	وغيرهما،	
	بنفسه،	لذا	يفتقر	إلى	كالٍم	بعده	يصُلُه	به	ليتّم	اسمًا،	فإذا	تّم	بما	بعده	كان	حكُمُه	حكَم	 ال	يتمُّ
سائر	األسماء	التاّمة.	وباختصاٍر،	فإّن	الموصول	ما	يدّل	على	ُمعّيٍن	بواسطة	جملٍة	ُتذكر	بعده.	

وهذا	جدوٌل	يوّضُح	األسماء	الموصولة	في	العربّية:

المؤّنثالمذكر
اّلتياّلِذْيالمفرد	
الّلتان	)الّلتين(الّلذان	)الّلذين(المثنّى
الّلواتياّلِذْيَنالجمع

األُلىلمطلق	الجمع

		بروكلمان،	فقه	الّلغات	الّسامّية،	م.	س،	ص90. (1(
		براجشتراسر،	التطور	النحوي	للغة	العربّية،	م.	س،	ص85. (2(

		م.	ن،	ص84. (3(
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في	 والمستعملة	 التعريف،	 بـــ)أل(	 المؤّكدة	 الموصولة	 األسماء	 ذكرنا	 سبق،	 ما	 في	
فلم	 بالعّد	 محصورٌة	 هذه	 الموصولة	 واألسماء	 األدبّية،	 الّلغة	 وفي	 والعامّية	 الفصحى	 الّلغة	
تحتج	إلى	حّد،	ولكن	فيها	لغات	عديدة،	»ومن	المرّجح	أّن	الّلهجات	العربّية	القديمة	كانت	
اللهجات	 أو	 اآلرامّية	 اللهجات	 في	 نراه	 ما	 نحو	 على	 اإلشارة،	 أسماء	 استخدام	 في	 تختلف	
دون	 ودّونــوه	 اختالفها،	 على	 منها	 وجدوه	 ما	 كّل	 النحويون	 جمع	 وقد	 الّدارجة،	 العربّية	
من	 األصل	 في	 ألّنه	 الموصول،	 اسم	 اإلشــارة	 أسماء	 إلى	 وُيضاف	 اللهجات،	 بين	 تفرقٍة	
أثبت	 وأنا	 اإلشــارة،	 أسماء	 من	 قريٌب	 فإّنه	 الطائّية	 )ذو(	 نضيف	 وكذلك	 اإلشــارة،	 أسماء	
كتب	 بطون	 لنا	 حفظتها	 كما	 لهجاتها	 بمختلف	 الموصولة	 األسماء	 الجدول	 هذا	 في	 	لك	

الّلغة	والنحو«)1):

المؤّنثالمذكر

اّلتي	-	الّلِت	-	الّلْتاّلِذْي-	اّلِذّي)2(	-	الّلِذ)3(	-	الّلْذ)4()المفرد	

الّلتان	الّلذان	-	الّلذاّن	المثنّى

الجمع
اّلِذْيَن	-	الّلذوَن	-	الاّلؤون)رفعًا(	-	

الاّلئين	)نصبًا	وجرًا(	-	األلى
الّلواتي	-	الاّلتي	-	الاّلِت	-	الاّلئي	

-	الاّلِء	-	الاّلِي	

أّنها	 يّتضح	 كما	سيأتي،	 الساميات،	 بأخواتها	 العربّية	 في	 الموصولة	 األسماء	 مقارنة	 إّن	
	يترّكب	هذان	الموصوالن	في	العربّية؟ جميعها	ترجع	إلى	)اّلِذْي(	و)اّلتي(،	فممَّ

		راجع	هذه	الّلغات	في:	-	ابن	يعيش،	شرح	المفصل	للزمخشري،	م.	س،	ج2،	صص	371	وما	بعدها. (1(
-	ابن	مالك،	شرح	التسهيل،	م.	س،	ج1،	ص182.

-	السيوطي،	همع	الهوامع،	م.	س،	ج1،	صص	263	وما	بعدها.
ِذّي:	أصلها	)اّلذْي(	وشّددوا	الحرف	األخير	مبالغًة	في	الّصفة. 		الَّ (2(

		الّلِذ:	أصلها	)اّلذي(	حذفوا	الياء	منها	تخفيفًا،	ألّن	الكسرة	قبلها	تدّل	عليها. (3(
		الّلْذ:	أصلها	)اّلذْي(،	لّما	حذفوا	الياء	اجتزاءًا	بالكسرة	منها	صارت	)الّلِذ(،	فأسكنوا	الّذال	للوقف،	ثّم	أجروا	الوصل	 (4(
لكثرته.	 قياٌس	 الكوفيين	 عند	 وهو	 الوقف،	 في	 عادتهم	 على	 جريًا	 األخير	 الحرف	 أسكنوا	 أنهم	 أي	 الوقف،	 مجرى	
:	»الوجوه	الثالثة	)الذّي	والّلِذ	والّلْذ(	يجوُز	أن	تكون	لضرورة	الشعر	ال	أّنها	لغات،	إذ	المخّفف	ُيشّدُد	 قال	األندلسيُّ
للّضرورة،	وكذا	ُيكتفى	لها	بالكسرة	عن	الياء،	وتحذف	الحركة	بعد	االكتفاء،	إال	أن	ينقلوها	في	حال	الّسعة	ال	في	الشعر،	

فسمعًا	إذن	وطاعًة«.	)األسترأبادي،	شرح	الرضي	على	الكافية،	م.	س،	ج3،	ص18).
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أ. إسما الموصول)1) )اّلِذْي( و)اّلتي(
)اّلتي(	 »المؤّنِث	 واحِدِه	 في	 المذكر،	وتقول	 للمفرد	 اسٌم	موصوٌل	 بياٍء	ساكنٍة	 )اّلِذْي(	
بقلب	الّذال	تاءًا«)2)،	وهما	األصل،	وما	يجري	على	)اّلِذْي(	من	زيادٍة	أو	حذٍف	يجري	على	

)اّلتي(	على	ما	سنذكر.

الكلمة،	والّدال	عينها،	والياء	المها،	 البصريون:	)اّلِذْي(	أصلها	)َلِذْي(،	الالم	فاء	 قال	
»وهي	عندهم	مثل	)َعِمْي(	على	وزن	)َفِعل(«)3).

كأصل	 زائٌد،	 عَداها	 وما	 وحَدها،	 الّساكنة	 الّذال	 )اّلِذْي(	 في	 األصل	 الكوفيون:	 وقال	
يفترقان	 وإّنما	 واحٌد،	 فجوهرهما	 وحَدها،	 الّذال	 عندهم	 فأصلها	 )هذا(،	 اإلشارة	 اسم	
)اّلِذْي(	 أصل	 كان	 ولّما	 معنييهما،	 الختالف	 المختلفة	 الزيادات	 من	 يلحقهما	 ما	 بحسب	
الّذال	 بين	 لئال	يجمعوا	 متحّركًة	 قبلها	المًا	 زادوا	 التعريف	عليها،	 )ألـ(	 إدخال	 وأرادوا	 )ْذ(	
الكسرة،	 وأشبعوا	 بالكسر،	 الّذال	 حّركوا	 ثّم	 )َأْل+َل+ْذ(،	 الّساكنة	 التعريف	 والم	 الّساكنة	
ُحّركت	 حيث	 اإلشارة،	 اسم	 )ذال(	 في	 فعلوه	 ما	 ُيشبُِه	 وهذا	 )َأْل+َل+ِذْي(،	 ياٌء	 فتوّلدت	

الّذال	بالفتح	وُأشبعت	الفتحة	فتوّلدت	ألٌف	)َذا(.

قولك	 نحو	 التثنية	 في	 تسقُط	 )اّلـــِذْي(	 ياء	 أّن	 إليه	 ذهبوا	 ما	 في	 الكوفيين	 وحّجة	 	
)الّلَذاِن=اّلِذْي+ْاِن(	و)الّلتان=اّلتي+ْاِن(.

في	 اسٌم	 يكون	 أن	 عندهم	 يجوز	 ال	 ألّنه	 البصريين،	 عند	 فاسدٌة	 هذه	 الكوفيين	 حّجة	 	
كالم	العرب	على	حرٍف	واحٍد،	والحرُف	الواحُد	ال	ُيصّغُر،	والموصوُل	ُيصّغُر.	

والكوفيون	يرون	أّن	جوهر	اسم	اإلشارة	)هاذا(	واالسم	الموصول	)اّلِذْي(	»واحٌد	هو	
الّذال	وما	زيَد	عليها	تكثيٌر	لهما«)4).

وكالهما	 )َلتِْي(	 )اّلتي(	 وأصل	 )َلِذْي(،	 البصريين	 عند	 )اّلِذْي(	 أصل	 فإّن	 قلنا،	 وكما	
بين	 المقحمة	 الالم	 وأّما	 الزمًة،	 زيادًة	 التعريف	 )أل(	 عليهما	 وِزيدت	 )َفِعْل(،	 وزن	 على	
)أل(	التعريف	والموصول	)اّلِذْي=َأْل+َل+ِذْي(	»ِزيدت	ليتمّكن	النّطق	بالّذال	الّساكنة«)5)،	

		أبو	البركات	األنباري،	اإلنصاف	في	مسائل	الخالف،	م.	س،	ج2،	ص181،	المسألة	95. (1(
		األسترابادي،	شرح	الرضي	على	كافية	ابن	الحاجب،	م.	س،	ج3،	ص17. (2(

		م.	ن،	ص.	ن. (3(
		أبو	البركات	األنباري،	اإلنصاف	في	مسائل	الخالف،	م.	س،	ج2،	ص181،	المسألة	95. (4(

		السيوطي،	همع	الهوامع،	م.	س،	ج2،	ص267. (5(
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الحركة،	والالم	كما	ال	يخفى	من	األحرف	)ل،م،ن،ر(	 الالم	عرضًا	»إلسناد	 ُأقحمت	 وقد	
التي	كثيرًا	ما	تدخل	في	الّلفظ	إسنادًا	لحركٍة	أو	مقطع«)1).

بها..،	 الُمشار	 )تي(	 )اّلتي(	 أصل	 وكذا	 بها،	 الُمشار	 )َذا(	 )اّلِذْي(	 أصل	 الفراء:	 »قال	 	
)ذا(	الموصول	ُجّرد	من	معنى	اإلشارة،	واستعمل	موصوالً	بشرطين:	أن	تكون	غير	ُملغاٍة،	
لم	 وإْن	 موصولًة،	 )ذا(	 وقوَع	 الكوفيون	 وأجاَز	 أو)َمْن(.	 بـ)ما(	 االستفهام	 بعد	 تكون	 وأن	
ُتستعمل	موصوالٍت«)2)،	 أن	 كّلها	يجوز	 اإلشارة	 أسماء	 أّن	 يتقّدم	عليها	االستفهام،	وعنهم	
ها	 أي:	 ِعلٌْم[)3)	 بِهِ  لَُكم  فِيَما  َحاَجْجُتْم  َهُٰؤَلءِ  نُتْم 

َ
أ ]َها  تعالى	 قوله	 عليه	 وخّرجوا	

أنتم	اّلِذْين	حاججتم.

وهناك	اسٌم	موصوٌل	تدخُلُه	الّذال	وهو)ُذو(	الطائّية)4)،	و)ذو(	هذه	ال	يستعملها	إال	بنو	
طيِّئ،	وهي	بمعنى	صاحب،	نقلوها	إلى	معنى	اسم	الموصول	)اّلِذْي(،	ووصلوها	بالجملة	
كّلها	 لغات	 أربع	 وفيها	 ذاك،	 قال	 اّلِذْي	 يريدون:	 	، ذاك	 قال	 ذو	 هذا	 بنو	طّيئ:	 يقول	 بعدها،	
وليست	 الكلمة،	 عين	 هي	 الواو	 وهذه	 الواو،	 على	 بنائها	 مع	 تصّرفها	 عدُم	 أشهرها	 طائّية،	
يقولون:	 والتأنيث،	 والتذكير	 والجمع	 التثنية	 فيها	 يستوي	 مبنّيًة	 تكون	 وعندما	 رفٍع،	 عالمة	
مررُت	بالمرأة	ذو	قامت،	أي:	اّلتي	قامت،	ومررت	بالرجلين	ذو	قاما،	وبالرجال	ذو	قاموا.

بعَض	 سمع	 أّنه	 الفراء	 »حكى	 المؤنث.	 للموصول	 )ذاُت(	 طيِّئ	 بنو	 يستعمل	 وقد	
أكرَمكم	 ذاُت	 والكرامِة	 به،	 الله	 فّضَلكم	 ذو	 بالفضِل	 الجامع:	 المسجد	 في	 يقول	 	الّسّؤال	

اللُه	َبْه)5)،	أي:	بالفضل	اّلِذْي..	والكرامِة	اّلتي...	

ذوات	 َذووا)ذوي((	و)ذواتا-	 )ذَوا-	 فيقال:	 تثنية	)ذو(	و)ذات(	وجمعهما،	 وُحكَي	
)ذواتي((؛	و)ذو(	الطائّية	هذه	ال	يوصُف	بها	إال	المعرفة،	وال	يجوز	فيها	)ذا(	و)ِذي(	وال	

تكون	إال	بالواو.

		جرجي	زيدان،	الفلسفة	اللغوية،	م.	س،	ص132. (1(
		السيوطي،	همع	الهوامع،	ج2،	صص274-267. (2(

		آل	عمران،	اآلية	66. (3(
		راجع:	-	ابن	يعيش،	شرح	المفّصل	للزمخشري،	م.	س،	ج2،	ص384. (4(

-	ابن	مالك،	شرح	التسهيل،	م.	س،	ج1،	ص195.
-	السيوطي،	همع	الهوامع،	م.	س،	ج2،	صص273	و274.

الشركة	 العرب،	دمشق:	 معرفة	كالم	 في	 الذهب	 األنصاري	)761هـ(،	شرح	شذور	 بن	هشام	 الدين	 الله	جمال	 		عبد	 (5(
المتحدة	للتوزيع،	ط1،	1984م،	ص160.	)َبْه:	بفتح	الباء	وَأصله	بَِها	َفُحِذَفْت	األَلُف	ونقلت	فتحة	الهاء	إلى	الباء	بعد	

تقدير	َسْلِب	كسرتها(.	
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ب. الموصول في الّسامّيات
وُبنية	 الساميات،	 من	 العربّية	 أخوات	 في	 يشابهه	 ما	 له	 ــِذْي(	 )اّل الموصول	 اسم	 إّن	
اسم	موصول	)ذي(	 ومن	 زائدة،	 ومن	)الم(	 التعريف)1)،	 )أل(	 من	 مكّونٌة	 هذا	 الموصول	
يطابقها	في	العبرّية	)zē(،	و)اّلِذْي(	»يطابقها	في	العبرّية	)hallāzē(	حرفًا	بحرٍف،	غير	أّن	
وهذا	 )اّلــِذْي(«)2)،	 ال	 هو)هاذا(	 	)hallāzē( ومعنى	 العبرّية،	 في	 التعريف	 أداة	 هي	 	)hā(
العبرّية	 العبرية	هو	اسم	اإلشارة	)هاذا(،	وفي	 الموصول	)اّلِذْي(	في	 أّن	أصَل	االسم	 يعني	
آخر،	 السٍم	 توكيدًا	 اإلشارة	 اسم	 كان	 إذا	 )هاذا(	 اإلشارة	 باسم	 تقترن	 	)hā( التعريف	 أداة	
آخر	 توكيدًا	السٍم	 )هاذا(	 اإلشارة	 اسم	 يكن	 لم	 وإن	 	،zzē(hā(	š<hā=هاذا الرجل	 نحو:	
اإلشارة	 فإّن	 وعليه،	 	،š<zē٠ hā الرجل=	 هو	 هذا	 نحو:	 أّولها،	 من	 التعريف	 أداة	 سقطت	
فإذا	 الجملة،	 تركيب	 في	 موقعها	 بحسب	 ووظيفتها	 معناها	 يختلف	 العبرّية	 في	 بـ)هاذا(	
ُألحقت	باسٍم	آخر	جاءت	بعده	اقترنت	بأداة	التعريف	وصارت	توكيدًا	لما	قبلها،	وإذا	كانت	
والوظيفة	 المعنى	 في	 واختالفهما	 اإلشارة،	 معناها	 وصار	 التعريف	 أداة	 من	 خَلْت	 لإلشارة	

واقٌع	وإن	تقاربا	في	الُبنية)3).

من	 عليها	 يرد	 ما	 بحسب	 ووظيفتها	 معناها	 يختلُف	 العبرّية	 في	 )الــّذال(	 المقطع	 إّن	
عنه	 وتحّدَث	 العربّية،	 في	 نجُدُه	 األمر	 هذا	 ومثل	 الجملة،	 في	 موقعها	 وبحسب	 زوائــد،	
واسم	 )هاذا(	 اإلشارة	 أصٌل	السم	 الكوفيين	هي	 عند	 الّساكنة	 فـ)الّذال(	 القدماء،	 علماؤها	
الزيادات	 من	 يلحقهما	 ما	 بحسب	 يفترقان	 وإّنما	 واحٌد،	 »فجوهرهما	 )اّلِذْي(	 الموصول	
اإلشارة	 عن	 برجشتراسر	 قاله	 ما	 وكماله	 بتمامه	 وهذا	 معنييهما«)4)،	 الختالف	 المختلفة	
علماؤنا	 قاله	 ما	 على	 اّطلع	 قد	 المستشرق	 هذا	 يكون	 أن	 وُأرّجح	 العبرّية،	 في	 والموصول	
قرأه	 ما	 إلى	 استنادًا	 العبرية	 في	 والموصول	 اإلشارة	 بين	 التبادل	 إلى	 نظرته	 وبنى	 القدماء،	
عشرات	 قبل	 الفراء	 عنه	 تحّدث	 بينهما	 التبادل	 عن	 المستشرق	 قاله	 وما	 العربّية.	 في	
بها«)5).	 الُمشار	 )تي(	 )اّلتي(	 أصل	 وكذا	 بها.	 الُمشار	 )ذا(	 )اّلِذْي(	 »أصل	 قال:	 القرون،	

		اختلفوا	في	)أل(	في	أّول	األسماء	الموصولة	)الذي(	و)التي(	وتثنيتهما	وجمعهما،	ذهَب	قوٌم	إلى	أّن	األلف	والالم	 (1(
فان،	فكان	إفادة	التعريف	بهما،	والذي	 فيها	زائدة	للتعريف	على	حّدها	في	)اّلرُجل(	ألّنها	معارف،	واأللف	والالم	ُمعرِّ
كانت	 التعريف	 يفيدان	 كانا	ال	 وإذا	 معناه،	 التعريف	ال	 لفُظ	 بهما	 والمراد	 زائدتان،	 والالم	 األلف	 أّن	 المحّققون	 عليه	

زيادُتهما	لضرٍب	من	إصالح	اللفظ.
		برجشتراسر،	التطور	النحوي	للغة	العربّية،	م.	س،	ص86. (2(

		م.	ن،	ص84.	تصرفُت	قلياًل	بالنص	كي	يّتضَح	المراد. (3(
		ابن	يعيش،	شرح	المفّصل	للزمخشري،	م.	س،	ج2،	صص373-372. (4(

		السيوطي،	همع	الهوامع،	م.	س،	ج2،	ص267. (5(
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بعض	 وذهب	 موصوالت«)1).	 ُتستعمل	 أن	 يجوز	 كّلها	 اإلشارة	 اسماء	 أّن	 الكوفيين	 »وعن	
الّدارسين	للساميات	إلى	أّن	األسماء	الموصولة	»ترتبط	في	جمهرة	الّلغات	الّسامّية	بأسماء	
قعتين	الّشمالّية	الّشرقّية	والّسامّية	الّشمالّية	الغربّية«)2).	 اإلشارة،	وخاصًة	)الّذال=d(،	في	الرُّ
الموصول	 االســم	 بمعنى	 ُتستخدُم	 وهــي	 الّطائّية،	 )ذو(	 سبق	 ما	 في	 تناولنا	 قد	 وكنّا	
اسم	 الّسامّية	 الّلغات	 كّل	 في	 أصلها	 الموصولة	 األسماء	 »أّن	 بروكلمان	 ويرى	 ــِذْي(،	 )اّل
والمؤّنث	 	)d=ذ( الّسبئّية	 في	 وكذلك	 )اّلِذْي(،	 بمعنى	 )ذو(	 كلمة	 العربّية	 ففي	 	اإلشارة،	

.(3(»)dt=ذت(

لتقارن	وتلمس	 الساميات،	 العربّية	وأخواتها	من	 الموصولة	في	 باألسماء	 وهذا	جدوٌل	
وجه	الّشبه	واالختالف	بينها)4):

األّكدّية)5)القتبانّيةالّسريانّيةاآلرامّيةالحبشّيةالّسبئّيةالعبرّيةالعربّية

المفرد
المذكر

(d(			(6(ذ
	)dū(				ُذو
(ladī(	َلِذْي

(7(Zē٠

أو
Zū

(d(	ذ	za Zī=dī=dīdăduَز	 )ša=ši=šu))8)ذو	

المفرد
المؤنث

(tī(						تِْي
(dat(	َذات
(latī(			َلتِْي

dt dtذت	 )šāti=šāt))9)ذت	

في	 للمذكر	 الموصول	 االسم	 بين	 المشترك	 أّن	 لنا	 يتبّين	 أعاله	 الجدول	 خالل	 من	
الساميات،	 أغلب	 في	 ورد	 ألّنه	 	،)d=ذ( الصوت	 هو	 الساميات	 من	 وأخواتها	 العربّية	

		م.	ن،	ج2،	ص274. (1(
		مجموعة	من	المستشرقين،	مدخل	إلى	نحو	الّلغات	الّسامّية	المقارن،	م.	س،	ص190. (2(

		بروكلمان،	فقه	الّلغات	الّسامّية،	م.	س،	ص91. (3(
		راجع:	-	مجموعة	من	المستشرقين،	مدخل	إلى	نحو	الّلغات	الّسامّية	المقارن،	م.	س،	صص191-190. (4(

-	حازم	علي	كمال	الدين،	معجم	مفردات	المشترك	السامي	في	الّلغة	العربّية،	م.	س،	ص183.
-	بروكلمان،	فقه	الّلغات	الّسامّية،	م.	س،	ص91.

		تستبدل	األّكدّية	الّذال	بالّشين	في	األسماء	الموصولة (5(
		)ْذ(	الكوفية	صارت	)َذا(	حيث	ُحّركت	الّذال	بالفتح	وُأشبعت	الفتحة	فتوّلدت	ألف	)َذا(. (6(

		كسرة	قصيرة	ممالة. (7(
		)šu(	في	حالة	الرفع،	و)ši(	في	حالة	الجر،	)ša(	في	حالة	النصب. (8(

		)šāt(	في	حاّلتي	الرفع	والنصب،	و)šāti(	في	حالة	الجر. (9(
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تزال	 وال	 استعملت	 قد	 يخفى،	 ال	 كما	 إشـــارٍة،	 اســم	 هي	 التي	 )ذا(	 أّن	 ذلــك	 »ويــؤّيــد	
في	 )ذي(	 فــإّن	 الّسامّية،	 الّلغات	 من	 عظيٍم	 قسٍم	 في	 والموصول	 للتعريف	 ُتستعمل	
والتعريف	 للموصول	 الوحيدة	 األداة	 هي	 الّسريانّية	 الّلغة	 في	 أو)د(	 و)ذا(	 البابلّية	 الّلغة	
طّيئ	 بنو	 يستعمل	 فلم	 البابلّية،	 )ذي(	 بقية	 هي	 السريانّية	 )د(	 أّن	 ريَب	 وال	 واإلشــارة،	
هو	 إّنما	 الموصول	 أّن	 على	 دامغة	 حّجة	 إال	 ــذي(	 )اّل قولنا	 وما	 عبثًا،	 للموصول	 	)ذو(	

ابن	اإلشارة«)1).

وإذا	 المقاطع،	 هذه	 في	 التاء	 اقتران	 مع	 و)ش(	 و)د(	 المؤنث)ز(	 في	 أيضًا	 ونلمح	
بأصل	 الجزم	 نستطيع	 ال	 فإننا	 المذكر	 للموصول	 المشترك	 باألصل	 الجزم	 استطعنا	
»)الذي(	 السيوطي	 قال	 	، )َلتِْي(	 )اّلتِْي(	 أصل	 يكون	 قد	 العربّية	 ففي	 المؤّنث،	 الموصول	
و)التي(	أصلهما	)َلِذي(	و)َلتِْي(	على	وزن	)َفِعل(«)2)،	ورّبما	تكون	التاء	في	)لتي(	منقلبًة	
في	 قلنا	 كما	 تاءًا،	 الّذال	 بقلب	 )التي(	 المؤّنث	 الواحد	 في	 »تقول	 الرضّي:	 قال	 الّذال،	 عن	

اإلشارة	)ذا(	و)تا(«)3).

خال�سة البحث
الوقت	 في	 هذا،	 يومنا	 إلى	 الّزمان	 ُحدثان	 ُتقارُع	 حيوّيتها،	 على	 العربّية	 الّلغة	 حافظت	
	مفترضٍة	تؤّكده	الدراسات	اللغوية	 الذي	اندثر	كثيٌر	من	أخواتها	السامّيات.	ووجود	سامّيٍة	ُأمٍّ
مساكن	 بتبّدل	 الّلغات	 هذه	 تبّدلت	 وإّنما	 القدماء،	 العربّية	 علماُء	 ويؤّكده	 المقارنة،	 الحديثة	

أهلها،	وتباعدهم	في	المكان	وتطاول	الزمان.

فيما	 الحّداث	 يفهم	 ال	 لغاٍت،	 األّم	 الّسامّية	 الّلغة	 جعال	 التطّور	 وُسنّة	 التباعد	 هذا	 	
قائمٌة،	 الّلغات	 هذه	 بين	 قرابٍة	 عالقَة	 فــإّن	 كذلك،	 ذلك	 كان	 وإذا	 التراجُم.	 إال	 بينها	
فقد	 بينها،	 الموجودة	 القرابة	 درجــات	 كّل	 ــّدارُس	 ال ُيثبَت	 أن	 هولة	 السُّ من	 ليس	 ولكن	
أو	 الصوتّية	 الخصائص	 بعض	 في	 األخــريــات	 مع	 الّسامّية	 الّلغات	 من	 واحــدٌة	 تتفُق	
ووضع	 الخصائص،	 كــّل	 عن	 الكشف	 الصعوبة	 من	 ولكن	 النحوّية..،	 أو	 الّصرفّية	
خصائص	 في	 عنها	 وتفترق	 بَخِصيَصٍة،	 األخريات	 مع	 لغٌة	 تشترك	 فقد	 كاملٍة،	 خريطٍة	
اندثر	 ما	 ومنها	 هذا،	 يومنا	 إلى	 كاملًة	 ُتحفظ	 لم	 الّسامّية	 الّلغات	 من	 الكثير	 ألّن	 أخرى،	

		جرجي	زيدان،	الفلسفة	اللغوية	واأللفاظ	العربّية،	م.	س،	ص132. (1(
		السيوطي،	همع	الهوامع،	م.	س،	ج1،	ص267. (2(

		األسترابادي،	شرح	الرضي	على	الكافية،	م.	س،	ج3،	ص17. (3(
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يتحّدث	 ال	 ميتٌة	 لغاٌت	 فهي	 الحديثة،	 األثرّية	 الكشوف	 خالل	 من	 شــزرًا	 منها	 	نعرف	
اليوم	بها	أحٌد.

العالقة	 هذه	 الّسامّيات،	 من	 وأخواتها	 العربّية	 بين	 ُقربى	 عالقة	 وجود	 به	 المسّلِم	 من	
بين	 االتفاق	 يقع	 ما	 »وكثيرًا	 الّسهيلّي	 قال	 القدامى،	 العربّية	 علماء	 من	 كثيٌر	 إليها	 ألمَح	
انطالٍق،	 قاعدة	 من	 المقارن	 للمنهج	 بّد	 وال	 الّلفظ«)1).	 في	 يقاربه	 ما	 أو	 والعربّي	 الّسريانّي	
العناصر	 من	 بكثيٍر	 احتفظت	 ألّنها	 هذه،	 االنطالق	 قاعدة	 هي	 العربّية	 تكون	 أن	 ويمكن	
بة	للسامّية	األّم،	»وألّنها	تشتمل	على	عناصر	لغويٍة	قديمٍة«)2)،	»قال	العالم	أولسهوزن	 المركِّ
دفَع	 األمُر	 هذا	 القديمة«)3)،	 الّسامّية	 إلى	 الساميين	 لغاِت	 أقرُب	 العربّية	 	:)Olshausen(
لفقه	 البدء	 نقطة	 هي	 العربّية	 الّلغة	 تكون	 أن	 الّضرورّي	 من	 القول:	 إلى	 أوليري	 المستشرق	

الّلغات	الّسامّية.

اقتصرت	 لو	 إليها	 لنصل	 نكن	 لم	 لغوية	 أحكاٍم	 استنتاج	 إلى	 تؤّدي	 قد	 المقارنة	 هذه	 	
العربّية	 بين	 المقارنة	 دراستنا	 في	 طّبقناه	 األمــر	 وهــذا	 فحسب،	 العربّية	 على	 دراستنا	

والسامّيات،	ووصلنا	إلى	النتائج	اآلتية:

1	 األحايين	- بعض	 وفي	 السامّيات،	 بين	 ُمتشابهة	 ُبنى	 لها	 الكنايات(	 )أو	 المبهمات	
ُمتطابقة،	مّما	يجعل	مجاالت	البحث	في	غير	المبهمات	واسعًا.

	 لها	2- أّن	 ُينبُئ	 وهذا	 واحٌد،	 صوتّي	 جوهٌر	 لها	 والموصول،	 كاإلشارة	 مبهماٌت،	 	
أصاًل	واحدًا،	وأّن	ماّدتها	األولى	منبثقٌة	من	شجرة	واحدة.

3	 المبهمات	في	الساميات	تقترب	معانيها،	وفي	بعض	الحاالت	تتطابق.-

4	 اإلشارة	- بين	 كاإلبدال	 المعنوي،	 التبادل	 على	 قدرة	 لها	 المبهمات	 من	 الُبنى	 هذه	
والموصول	في	العبرّية	والعربّية.

5	 المبهمات،	- هذه	 بين	 جمعوا	 حين	 عبثًا	 القدامى	 العرب	 اللغويين	 عمُل	 يكن	 لم	
اللغوّية،	وسار	المستشرقون	على	هديهم	في	جمعهم	بين	هذه	 ُمتعاقبًة	في	كتبهم	 وجعلوها	

المبهمات	في	دراساتهم	االستشراقية	الحديثة.	

		رمضان	عبد	التواب،	فصول	في	فقه	العربّية،	القاهرة:	مكتبة	الخانجي،	ط2،	1980م،	ص44. (1(
		ولفنسون،	تاريخ	الّلغات	الّسامّية،	م.	س،	ص13. (2(

		م.	ن،	ص14. (3(
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الّلغوية	 الــّدراســات	 من	 النوع	 بهذا	 العربّية	 جامعاُتنا	 	 تهتمَّ أن	 آمــُل	 الختام،	 وفي	
عّلنا	 ذلك،	 إلى	 الّطلبَة	 الجامعية	 األطاريح	 على	 المشرفون	 األساتذُة	 يوّجه	 وأن	 المقارنة،	
منذ	 علينا	 استغلقت	 قد	 العربّية	 في	 الّلغوّية	 المعرفة	 من	 جديدة	 آفاقًا	 تفتح	 نتائج	 إلى	 	نصل	

قروٍن	متطاولة.

قائمة الرموز والم�سطلحات الم�ستخدمة في البحث
رموز األصوات الصائتة القصيرة والطويلةرموز األصوات الصامتة

> aالهمزة	 الفتحة	القصيرة	

b āب	 الفتحة	الطويلة	

t ăت	 الفتحة	الممالة	

ḫ iخ	 الكسرة	القصيرة	الخالصة	

d īد	 الكسرة	الطويلة	الخالصة	

d ēذ	 الكسرة	الطويلة	الممالة	

z uز	 الضمة	القصيرة	الخالصة	

Š ūش	 الضمة	الطويلة	الخالصة	

c oع	 الضمة	القصيرة	الممالة	

f ōف	 الضمة	الطويلة	الممالة	

L ل	

m م	

n ن	

h هـ	

w و	

y ي	
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 َجَدِليَُّة الَحيَاِة والَمْوِت 
ِفي ِشْعِر »ُعَمر أبُو رِْيشة«

د. ليلى محمد سعد
باحثة اأكاديمية

منها،	 والموِت	وموقِفه	 الحياِة	 قضيَِّة	 تَجاه	 الشاعِر	 رؤَيِة	 تحديِد	 إلى	 الَبْحث	 َيْسَعى	هذا	
	، يميائيِّ السِّ 	- 	 البنْيويِّ المنْهِج	 أدوات	 استخدمنا	 وقْد	 ِة،	 الّشْعِريَّ تجربتِِه	 خالِل	 من	 وذلَك	
	، الدوالِّ حركيَّة	 رصِد	 خالِل	 مْن	 والموِت	 الحياِة	 لسيميائيَِّة	 العميقِة	 الُبنى	 عن	 للكشِف	
	، ُبناَها	اإليقاعيَِّة	داخَل	الخطاِب	الّشْعريِّ وانزياحاتِها،	وتركيباتِها،	وتشاكالتِها،	وتشِكيالت	

الليَِّة.	 	الداعِم	لألْبعاِد	الدَّ يِّ فضاًل	عن	البناِء	التَّناصِّ

ُل	في	 يتأمَّ ماِء،	 السَّ المتكوكبة	في	 النُّجوم	 الخالِق،	وعْبَر	هذه	 أماَم	عظمِة	 اإلنساُن	 يقُف	
كتاُب	 له	 ُه	 الذي	يخطُّ القضاِء	 المجهوِل،	ومن	 ينتظُره	من	 ما	 أماَم	 َحائرًا	 	 فيرتدُّ الوجوِد،	 هذا	
أبو	 »عمر	 الشاعر	 تناوَل	 وقْد	 إليها.	 تصَل	 أْن	 قَواه	 تستطيُع	 ال	 أسراٍر	 من	 يختزُنُه	 وما	 القدِر،	
موُت	 ومنها:	 وصورها،	 تشكيالتها	 دْت	 تعدَّ التي	 والموِت	 الحياِة	 قضيََّة	 خطابِه	 في	 ريشة«	
األم	واألب،	رثاء	الذات،	موت	األحّبة،	موت	األصدقاء	الشعراء	والفنانين،	وموُت	األبطال	
النَّعيم	 بيَن	 الحياة	 محور	 فيها	 يتناقُض	 التي	 الشعرية	 التشكيالت	 عن	 فضاًل	 والشهداء،	

والجحيم،	الشقاء	والراحة.	

ِة	يْلَحُظ	بوضوٍح	قضيَّة	الحياِة	والموِت،	وما	يتعلُق	بها	من	 عريَّ 	القارىَء	ألعمالِه	الشِّ وإنَّ
فنيٍَّة	 وصوٍر	 تراكيب	 في	 وجاَءْت	 الموت	 ألفاظ	 تكرَرْت	 كما	 وانزياحاٍت،	 ودواّل	 مفرداٍت	

ًا	وتنطُق	شعورًا)1).« ة	تراكيب	الحياة،	فكانت	»تعابيره	جديدًة	تنطُق	ِحسَّ تقاطَعْت	مع	حدَّ

		أحمد	الجندي،	شعراء	ُسورية،	بيروت:	دار	الكتاب	الجديد،	ط	1،	سنة	1965،	ص123. (1(
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الذاُت بيَن محوِر الوجوِد وغياِب الأهِل
يرسُم	الشاعُر	»عمر	أبو	ريشة«	داخَل	الخطاِب	صورَة	اإلنساِن	التي	تتناقُض	بين	محاور	
في	 الصراع	 ويتجلَّى	 الوجودي.	 والفقدان	 الوجود	 والغياب،	 الحضور	 والموت،	 الحياة	
وبحضورهما	 الوجود،	 وفرُح	 الحياُة	 فُهَما	 واألب،	 األم	 خصوصًا	 واألهل،	 الذات	 محور	
تحُلو	الحياة،	وبغيابِهما	يغُدو	هذا	الوجود	أْعَمى	تكتنُفُه	الظلمة	والوحدة	والضياع،	ونستدُل	
من	 الوجودي	 بالبحِث	 رحلته	 يبدُأ	 وشاعرنا	 الشعريِة.	 الوحداِت	 خالل	 من	 غيابهما	 على	
لقبِر	 الشاعر	 التي	تعكُس	زيارة	 قبِر	أمي«	 	قصيدة	»على	 القبوِر،	ونبدُأ	من	عتبِة	عنوان	 زيارِة	

والدتِه،	فيقول:		

ــا	أْخـــــِفـــــُض	مــــن	َطــــْرفِــــي ــ ــنَـ ــ وأْتــــــــــــُرك	َدْمـــــَعـــــتِـــــي	َتـــْهـــِمـــي»ُهـ

ــُر	الـــُدْنـــَيـــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــِص ــَت ـــ ـــ ـــ ــا	أْخ ــ ــنَ ــ ــــــــــي.)1)«ُه ــا ُأمِّ ــ ــنَ ــ ــا.	ُه ــ ــَه ــ ــْي ــ ــا	فِ ــ ــ وَم

في	 فالشاعُر	 األم،	 الشاعر/	 اإلنسان	 سيَمة	 تشاكِل	 من	 الشعرية	 	 الدوالِّ خيوط	 تتألُف	
»ُهنا«	 اإلشارة	 اسم	 َنَسق	 تكرار	 يتواتُر	 كما	 الغياِب.	 عالِم	 في	 	 أصبَحْت	 	 واألمُّ الدنيا	 عالم	
،	وينصهُر	مع	انتشاِر	حركٍة	هابطٍة	إلى	أدنى،	َتْعضُدها	أفعال	»أخفُض	 	وعاموديٍّ بشكٍل	ُأفقيٍّ
فقداِن	 على	 بالحزِن	 الشعوَر	 ين	 الخدَّ على	 الدمعة	 سقوط	 بنيُة	 ُق	 وتعمِّ تهِمي«،	 	- أترُك	 	-

ُز	بنية	الهبوط	واالنكساِر. األهِل	-	خصوصًا	-	األم،	وُتعزِّ

كتَبه	 َما	 خالِل	 من	 الشاعر	 حياة	 في	 وغيابِه	 األِب	 لفقداِن	 ة	 عريَّ الشِّ 	 الدوالُّ ُس	 تؤسِّ كَما	
على	قبِر	والِده،	بعالماٍت	سيميائيٍَّة	تقطُر	حناَنًا	وشوقًا،	فيقول:	

أْسَمـــعــك فــَمــا	 ــانِــي	 َتــْحــنَ َمَعْك	»َنـــــاَداَك	 َقْلبِــي	 ــْوق	 الشَّ َغــَداَك	 فاْذَهْب	

ــفــَتــنـِـي َوَخــلَّ ِحْيـــنَـــــًا	 ــًا	 ــَع َم ــا	 ــْرَن َضيََّعْكس الذي	 ْرِب	 ــدَّ ال على	 	.. َوْحــِدي	

وآَفـــــاقـها ــا	 ــَي ـــ ـــ ْن ــدُّ ال ــى	 إلـ َمضَجعْكَأْرُنـــــو	 َجــــــاَوَزْت	 أَراَهـــا	 فَمـــا	

ــهــا	َمـــْوِعـــٌد	فــي	الــَمــَســا ــنْ ــي	ِم ــبِ ــْس اْسَتــْوَدَعْك«)2).َح ما	 	 ِسرَّ فْيه	 أْفـــَهـــــــُم	

الماضي،	 إلى	 والشوق	 الذكرياِت،	 من	خالِل	 حياتِه	 في	 األِب	 الشاعُر	حضوَر	 يسترجُع	
ل	 لتتحوَّ الجمِع	»سْرَنا«،	 األلفة	والمحبَّة،	من	خالِل	صيغِة	 ِقَيُم	 الجميلة	حيث	 الحياة	 ماضي	
العاطفة	إلى	ذكرى	موجعٍة	بانتقالِه	إلى	صيغة	المفرد	»خلَّفتني	-	وحِدي«،	وتسيطُر	الوحدانية	
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في	 موعٌد	 منها	 »حسبي	 اللُّغوية	 باإلشارة	 نفسه	 ي	 ُيعزِّ الشاعر	 	 لكنَّ األب،	 بغياِب	 والغربة	
ة	-	سيميائيًَّة	توجُز	إحساسه	المرتهن	بموعِده	مع	الموت.	 المسا«	التي	ُتْحَسُب	عالمًة	بنيويَّ

الذاُت بين محور الوجود ولقاء الموت
الموت،	 مع	 الذات	 ضربته	 الذي	 الوعِد	 إطاِر	 في	 عرية	 الشِّ الوحداُت	 تشتغُل	 كذلَك	

واالستعداد	لهذا	اللقاء،	فيقول:		

	َلُه	رَكابِي«)1). »َبْينِي	وَبْيَن	الموِت	ميعاٌد	أحثُّ

ويعمُل	 الموت«،	 وبين/	 	- الذات	 »بيني/	 التشاكِل	 خالل	 من	 اللية	 الدَّ البنية	 تتقاطُع	
كما	 	، الموَت	حقٌّ 	 بأنَّ الشاعر	 قناعة	 في	 المتمثلة	 اللية	 الدَّ البنية	 تكثيِف	 على	 »ميعاد«	 	 الدالُّ
	 بأنَّ اللية	 الدَّ البؤر	 ق	 لتعمِّ 	،(2((ۗ الَْموِْت  َذائَِقُة  َنْفٍس  ﴿ُكُّ  الكريمة:	 اآلية	 داللة	 مع	 تتفاعُل	

الذات	الشاعرة	تنتظُر	الموعد	مع	الموت،	وعلى	استعداٍد	وتهيٍُّؤ	له،	فيقول:	

جديٍد مــن	 فــَمــا	 ــذا	 ه ــِري	 ــْم ُع ــُر	 ــْف الَقــِدْيِم»ِس َمــْحـــو	 َعــليــه	 ى	 َأَتــَمــنَـّ

راٍض ــَي	 ــإنِّ ـــ فـــ عــنه	 َتـــــســـــْلــنـِــــي	 الَمْحُموِمال	 الَغْيَهِب	 في	 َمِصْيِري	 َعــن	

بِــُدنياي 	 ــرَّ ـــ َأمـــ أْن	 ــُت	 ـــ ِشــْئ َكُلوِمي«)3).َهـــَكـــَذا	 ضـــَماَد	 َيـــَرى	 َمــن	 وال	

العالمات	 وتلّوح	 والجديد،	 القديم	 محور	 خالل	 من	 العمر	 تالشي	 بنية	 تسيطر	
بالقدِر	 القانُع	 اإلنساُن	 اإلنسانيَِّة،	وهو	 النَّْفِس	 داخِل	 القناعة	والرضى	في	 السيميائية	بجوهر	

والراضي	بالغيهِب	المحموم.

وتنتشُر	 الحياة،	 لروح	 المباغِت	 يتماَهى	مع	اإلحساس	 بالتالشي	 	هذا	اإلحساس	 ولعلَّ
في	جسد	الخطاب	الشعري	أصواٌت	ندائيٌة	ُتلقي	بثقلها	على	مسمع	الشاعر،	إنَّه	نداء	الموِت	

واإلحساس	بنهايٍة	ما،	وزوال	الحياة،	فيقول:	

َمْسَمِعي ــي	 وف 	.. ُيــنَــاِديــنــي	 ــْوٌت	 ــ ُمـــْمـــتِع»َص أمــــٍل	 أَغـــانِـــي	 ــه	 ــنْ ِم

َوَلــكـــنِّني 	.. َأْدِري	 ال	 ــَن؟	 أيـ معي!ِمــْن	 يصغي	 الــلــيــل	 وهـــذا	 أصــغــي	

ــٌل	َفــــــــاهــَدأي ـــ ـــ ــــــــي	َراِحـــ واْهــَجــِعــي«)4).أْخـــَتـــاه!	إنِّ َضـــى	 بالرِّ ِدْيــنِــي	 َوَزوِّ
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فيأتي	 الموت،	 في	 التفكير	 تختزُل	 التي	 الصياغِة	 خالِل	 من	 اإلنشائيَّة	 األساليُب	 تتبارُز	
	 التركيب	االستفهامي	»من	أين؟«	للتعبير	عن	الغموض،	ويتعالُق	باإلجابِة	»ال	أدري«،	لكنَّ
فتتعالى	 الشاعر،	 مع	 ُيصغي	 الصامت	 الليل/	 وحّتى	 اإلصغاء،	 داللة	 د	 تؤكِّ االستدراك	 أداة	
ِة	 د	»إنِّي	راحٌل«	ُبنَْيَة	كوَّ 	المؤكِّ أصوات	الذات	لتنادي	»أختاه«،	ويستجيُب	األسلوب	الخبريُّ
ديني	-	 	»اهدأي	-	زوِّ 	الرحيل،	ويظهُر	أسلوب	االلتفات	من	خالل	توالي	ُبنَْيِة	األمر	بشكٍل	أفقيٍّ
األبعاد	 ُق	 فتتعمَّ وقدِره،	 الله	 بقضاِء	 والرضى	 والقناعة،	 الهدوء،	 من	 لتنشَر	مساحًة	 اهجعي«	

اللية	للرضى	والقناعة.		 الدَّ

ِة الموت للي ل�سيميائيَّ النزياُح الدَّ
الشعريِة	 	 والِّ الدَّ من	 شبكٍة	 نسِج	 عبَر	 والموت	 الحياة	 جدليَِّة	 سكِب	 إلى	 الشاعُر	 يلجُأ	
الحيِّز	االستعاري،	 الموت	في	 ُل	سيميائيَّة	 فتتشكَّ اللية،	 الدَّ تجتمُع	خيوطها	من	االنزياحاِت	
نسياٍن	 	، وعدوٍّ حقٍد،	صديٍق	 وال	 حقٍد	 بين	 الموت	 لمحاور	 ُس	 تؤسِّ دالليٍة	 بنيٍة	 في	 وتندمُج	
صورٍة	 	 كلِّ وفي	 ــه،	 دوالِّ من	 	 دالٍّ 	 كلِّ في	 ِد	 المترصِّ الموت	 انزياحات	 وتتمظهُر	 ٍر،	 وتذكُّ
الماضي،	 في	 وإبعاده	 الموت	 شبح	 تأجيِل	 إلى	 تقوُد	 ٍة	 شعريَّ رؤيا	 لتشكيِل	 صــوِره	 من	
وُيريُد	 الحياة	 سِئَم	 فقْد	 الحاضر،	 في	 ا	 وأمَّ وجوهِرها،	 الحياة	 بمباهِج	 االنغماس	 	وإلى	

مفارقتها،	فيقول:

أْرِمْيه ُكنُْت	 لي	 الَح	 الَمـــوُت	 َما	 ــِب»ُكلَّ ــْي ــِض ــاِء	َخ ــِري ـــ ـــ ــْب ــِك ــال بِــطـــــرٍف	ب

تْرنِْيــمُة ِشَفــاِهَي	 على	 ــوِبواْبتِــَسامي	 ــُع ــلَّ ُشـــــــــــْكــٍر	إلـــى	َشـــــَبــــــــابِــي	ال

َغـــاٍد والمـــوُت	 ـــاُم	 األيَّ 	 ــيوَتــُمــرُّ ــ ــ 	ُدُروبِ ــٌد	َعـــلـــيَّ ــــ ــــ راِئـــــــــــٌح	َراِصـ

اْزَورَّ أَصــافِــَحه	 أْن	 ِشــْئُت	 َمــا	 ــه	الـــــُمـــــْســَتــــــــِريـــــِبُكلَّ ــتِ ــْم ــَص ـــــى	بِ َوَولَّ

يـــْثـنِـْيــه وال	 	 َعـــَليَّ َحــاِقـــٌد	 ــُه	 َمِشــْيبِي	إنَّ ــاُر	 ـــ ـــ وَق ــْقــِده	 ـــ ـــ ِحـــ عــــــــْن	

منِّي َكــاَن	 ــا	 وَم الماضي	 َينَْسى	 ــِذيــِب«)1).َلــْيــَس	 ــْه ــتَّ ــة	ال فــي	الــتَّــالِقــي	مــن	ِقــلَّ

اللة	 باب	كاَن	يرمْيه	بنظرة	كبرياٍء،	وتتعالُق	الدَّ فكلَّما	الَح	الموت	للشاعر	في	مرحلِة	الشَّ
أن	 شاَء	 كلَّما	 إنساٌن،	 وكأنَّه	 الموت	 تصّوُر	 التي	 التَّشخيصيَِّة	 والعالقِة	 االنزياِح	 خالل	 من	
موقفًا	 منه	 وأخَذ	 حاقٌد«،	 »إنَّه	 عليه	 حقَد	 حتَّى	 المستريب«،	 »بصمتِه	 وولَّى	 عدَل	 يصافحه	
حيلته،	 وقلَّْت	 ّن،	 السِّ به	 َمْت	 تقدَّ مرحلٍة	 إلى	 وصَل	 حتَّى	 وتَركه	 عنه،	 االبتعاد	 َر	 وقرَّ سلبيًا،	
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الموت،	 وتمنِّي	 الحياة،	 من	 الشاعرة	 الذات	 ضجر	 داللة	 فتسيطُر	 منه،	 لينتقَم	 الموُت	 جاَء	
ومواجهتها	باالستسالم	والضعف.

اللية	الداعمة	لفضاءات	الموت،	ويظهُر	 ُة	بالمحاوِر	الدَّ عريَّ كذلَك	تزدحُم	الوحداُت	الشِّ
هم،	 الغائب/	 وضمير	 /أنِت،	 المخاطبة	 ضمير	 يشارُكه	 نفسه،	 الشاعر	 المتكلم/	 ضمير	
بين	األسلوبين	 	 والُّ الدَّ السفر	والحزن،	وتتقاطُع	 بين	ثالثة	ضمائر،	ويهيمُن	محور	 فتتناوُب	
	في	حركٍة	الفتٍة،	تلقي	في	الذهن	صدى	تعبيٍر	عن	وصية	الشاعر	لحبيبتِه	 	واإلنشائيِّ الخبريِّ

بعد	موته،	فيقول:

إْخـــَوتِـــي ُتــْخـــــــــــبِــري	 ال	 ــي	 ــت ــَب ــْي ــبِ ــَدى»َح ــَت 	اْع ــَف	عــلــيَّ ــْي َدى	َك ــَف	الــــرَّ ــْي َك

ــْم ــُهـ َراَعـ وقـــْد	 ــــــــي	 َعــنَ َيـــَســـَأُلـــوا	 ــَداإْن	 ــمــوَص ال ــي	 ــِل ــَك ــْي َه ــُروا	 ـــ ـــ ــَص أْب أْن	

َفـــْجـــَأَة ــِرِقــي	 ـــ ـــ ــْطـــ ُت ال	 َيـــْســـأُلـــوا	 ُيـــْوَلـــَداإْن	 أْن	 ــْزِن	 ــُح ــل ل َتْسَمـــِحي	 ال	

ــْم: ــُه ــَر،	ُقـــْولِـــي	َل ــاَفـ ــم:	َسـ ــُه ــي	َل ــولِ ــَدا«)1).ُق ــْوِع ـــ ـــ َم ــْوكــٍب	 َك فــي	 َلــــُه	 	 إنَّ

ة	إيقاعًا	صوتيًا	ودالليًا	تعزُفه	إشاراٌت	لغويٌة	تعبِّر	عن	ثنائية	الوالدة	 عريَّ 	الشِّ ُل	الدوالُّ ترتِّ
موعد،	 وال	 موعٌد	 حزن،	 وال	 حزٌن	 والجواب،	 السؤال	 محاور:	 منها	 ُض	 وتتمخَّ والموت،	

اعتداء	وانتصار.	

الموت	 ويتشّكُل	 إخوته،	 إخبار	 عدَم	 إليها	 ويطلُب	 الحبيبة،	 بنداِء	 ل	 األوَّ طر	 السَّ يبدُأ	
إنساٌن	 كأنَّه	 الموت	 وتصّوُر	 الموت،	 اإلنسان/	 بين	 التشاكل	 ُس	 تؤسِّ انزياحيٍَّة	 صورٍة	 في	
النِّداء	 بين	 أفقيًا	 الصيغ	 وتتالحُق	 للموت،	 حتمًا	 االنتصار	 ويكون	 الــذات،	 على	 يعتدي	
َدى/	اعتدى«،	 والنَّهي	واالستفهام،	كما	تتكرُر	»كيف«	مرتين،	فضاًل	عن	التجانِس	بين	»الرَّ
	 بدنوِّ واإلحساس	 الشعوري	 االختماِر	 عن	 تعّبُر	 فنيٍَّة	 جماليٍَّة	 في	 اللُّغة	 أســوار	 	فتدخُل	
األجِل،	وتتعامُد	مع	التركيب	اللُّغوي	»إن	يسألوا«	داللة	السؤال	عن	الشاعر،	إالّ	أن	الجواب	
ُل	في	بنية	األمر	»قولي	لهم«	المكرورة	مرتين	بإعالن	السفر/	سافر،	والتأكيد	الخبري	 يتشكَّ
مو	 السُّ ة	 قمَّ ويعتلي	 تحزن،	 ال	 أن	 إليها	 يطلب	 كما	 آخر،	 كوكٍب	 في	 موعدًا	 له	 أّن	 على	
تراه	 »وهل	 آخر،	 كوكٍب	 أحضان	 في	 ويحتمي	 اآلخرة،	 الدنيا	 إلى	 السفر	 لمعانقِة	 الروحي	
على	 ًا	 ردَّ القائُل	 وهو	 العصور،	 ومجريات	 المجنحة	 األساطير	 عبَر	 الكوكِب	 هذا	 إلى	 	يعود	

مالِك	الموت:

		م.	ن،	ص234. (1(
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ــي ــالِ ــَي	األَع ــاَف	بِـ ــ ــوِت	َط ــم ــالُك	ال ــى«)1).مـ ــهـ ــْيـ 	َغـــَيـــاِهـــب	كـــّل	تِـ ــقَّ ــ وَشـ

مع	 الشاعرة	 الذات	 لموعد	 القيمي	 المعياُر	 ُز	 ويتعزَّ اللية،	 الدَّ التشكيالت	 تتكثَُّف	 اذًا،	
اللة	في	الترسيمة	اآلتية:	 كوكب/	الموت،	وتبرز	الدَّ

ال	تخبري	 	 	 	

إن	سألوا	 	 حبيبتي	

سافر	)موعد	في	كوكب	آخر(	 	 قولي	لهم	 	 	 	

الذاُت بين محور الت�سال والنف�سال
عرّيِة،	وتصبُح	عصب	جدليَّة	الموت	والحياة،	 يعيُش	الشاعُر	لحظة	الموت	في	كتاباتِه	الشِّ
المرِض	واإلحساس	 ُن	مساماٍت	حقيقيًَّة	نسَجها	من	واقِع	 الكلمات	في	سطوٍر	تدوِّ وتندرُج	
الحركة	 والموت،	 الحياة	 والموِت،	 	 الُحبِّ جدليَّة	 لتعزيز	 العالمات	 وتتموقُع	 األجل،	 	 بدُنوِّ
	آلة	الموت	الزاحفة	نحو	صورة	الذات	المْضنِيَِّة،	يهزُمها	المرض،	 والسكون،	وتصطرُع	ضدَّ
ُه	األلم	والوجع،	فتعيُد	ترتيب	أمورها	في	سياٍق	يضمن	 وتنثُر	العزاء	على	النَّفِس	في	قلٍب	هدَّ
ُعَمر	األخيرة،	والتي	 أبياٍت	من	رسالِة	 الخطاب	 الحياة.	ويتضمُن	 ير	في	 السَّ للشريِك	اآلخر	
التي	وصلتني	 ُعَمر	األخيرة	 وصلت	لزوجته	بعد	رحيِله،	فتقول:	»بعُض	األبياِت	من	رسالة	
على	 بناًء	 ي	 ُأَسمِّ )ولن	 حاملها	 لي	 قاَل	 وَنيِّف...	 أشهٍر	 بثالثة	 الله	 مجلى	 إلى	 رحيله	 بعد	
تلك	 قربه	 بساعاٍت...	ولصدفة	وجودي	 األخيرة	 الغيبوبة	 قبل	دخوله	 كتبها	 ُعَمَر	 	 إنَّ طلبه(،	

اللحظة،	أوكل	إلّي	سرًا	توصيلها	إليِك،	مشترطًا	..	بعد	رحيله	إلى	العالم	اآلخر«)2).

ــي	َصــْيــَحــتــي ــِع ــَم ــاد	ُســـَعـــاد	اْس ــَعـ ــي»ُسـ ــِع ـــ ــَم ـــ ــْس َت أْن	 ُأريـــــــــدك	 ــي	 ــ ــإنِّ ــ َف

ــاِر ـــ ـــ ــَح ــبِ ال وراِء	 مـــن	 ــا	 ــنَـ ُهـ ـــــي	 ــي	الـــُمـــوجـــِعوإنِّ ــ ــْرِح ــ 	َعـــلـــى	ُج ــدُّ ــــ أشـ

ــيوَطـــْيـــُفـــك	َيــْغــــــــَرُق	فـــي	َأْدُمـــِعـــــــي ــِع ــُل ــك	َيـــْخـــفـــُق	فـــي	أْض ــبُّ ـــ ـــ ـــ وُح

ــؤاالً ـــ ـــ ــاة	ُس ــي ــح ــى	ال ــَقـ ــاُد	وألـ ــ ــَع ــ ــي..؟ُس ــِع ــرَت ــى	َم ــَه ــَت ــْن	اْن ــ ــَن	أْي ــ إلـــى	أْي

ــه ـــ ــدي 	مـــنِـــي	َي ــبُّ ــطـ ـــــرِح	والــمــبــضــــــــِعلـــقـــْد	َنـــَفـــَض	الـ ــُجـــ ـــ ـــ ــال َد	ب َوَنـــــــدَّ

ــي	ُعـــهـــودي	فـــقـــْد	ُصــْغــتــهــا ــاَسـ ــنَـ ــدِعَتـ ــب ــُم ــي	ال ــِمـ مـــن	الـــِكـــبـــِر	مـــن	وْهـ

		سعاد	أبو	ريشة،	أبكي	على	زمن	خال	من	شاعر	مثل	عمر،	بيروت:	دار	بيسان،	ط	1،	سنة	2007،	ص24.	 (1(
		م.	ن،	ص262. (2(
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ــيــد	الــولـــــــــــوع ـــ ــنِ ــًا	َع ــبَّـ ــِعَحــَبــْبــُتــِك	ُحـ ــَم ــْط ــَم ــه	ِحـــَمـــى	ال ــي َتــــَجــــاوزُت	ف

ــْيــت ــَه ــَت اْش فيما	 ــيــت	 ــال َغ ــِك	 ــُت ــْم ــَل ــي	مـــن	َمــْصــَرِعــيَظ ــربِـ َتــَجــاهــلــُت	ُقـ

بــها ــِري	 ـــ ـــ ــي ـــ ــِســـ َف الــَحــيــاة	 ــــــــمـــــم	األســطــعإلـــيـــِك	 بِـــــــَزْهـــــــــــوِك	بــالــشَّ

َتْفَجــِعــي ال	 َفــَدْيــتــك	 ــِع«)1).	بــُعــْمــِري	 ــ أْرج ولــْم	 َرَحــْلــُت	 قــْد	 ــا	 أَن

ة،	 البشريَّ النَّفس	 	 تهتزُّ معًا،	 الشاعرة	 وبالروِح	 اإلنسانيَِّة	 بالروِح	 الموت	 يتربَُّص	 حين	
الهمسيَّة	 األصــوات	 وإيقاعات	 العين(	 )فونيم	 الجهرية	 األصــوات	 اهتزازات	 وتتفاوُت	
،	معلنًة	همساِت	أصواٍت	مخنوقٍة	ترفعها	 والِّ )فونيم	السين	والصاد(،	باإلضافة	إلى	تباين	الدَّ
	»سعاد«،	ويؤسس	احتكاك	األصوات	بعضها	ببعٍض	 ُأُفقيٍّ 	المكرورة	في	نداٍء	 أصوات	المدِّ
ع(	 	- )س	 الصوتي	 المقطع	 تماثِل	 تكراِر	 اهتزاُز	 يرصُدها	 النَّفس،	 واهتزاز	 الذات،	 	لرثاء	
الضعف	 بنيُة	 فتطغى	 »صيحتي«،	 زفير	 مع	 وتأتلُف	 تسمعي«،	 أن	 	- اسمعي	 	 	- »سعاد	
االنشطار	 صيحة	 إنَّها	 والضعف،	 القوة	 بين	 والزفير،	 الشهيق	 بين	 النََّفُس	 ويتقابل	 الصوتي،	
وراء	 من	 »ُهنا	 مكانية	 تحديد	 من	 تتسلَُّل	 التي	 الصيحة	 سماع	 إليها	 والطلب	 واالستسالم،	

َز	هشاشة	اإلحساس	بالحياة،	بعدما	سيطَرْت	الجراح	واألوجاع. البحار«،	لتعزِّ

جدليَّة	 تــعــزُف	 إيقاعيًَّة	 حــركــًة	 الشعري	 البيت	 شطري	 بين	 ــوازن	 ــت ال يقيم	 	كما	
الموت	والحب:

ــي ـــ ــع ــي	أدم ــ وُحـــــــــــبُّــك	يــخــفــُق	فـــي	أضــلــعــيوطـــيـــفـــك	يـــغـــــــــــرُق	ف

على	 البيت	 عجز	 تأكيد	 عن	 فضاًل	 واالستسالم،	 الضعف	 عالمة	 »أدمعي«	 ُتحسُب	
التركيب	 	»سعاد«،	ويعكس	 بشكٍل	عاموديٍّ نداء	اإلسم	 في	األضلع.	ويكرر	 	 الُحبِّ خفقان	
	عجَزْت	عن	عالجه	 الطِّبِّ يَد	 	 أنَّ الحياة	سؤاال«	االختمار	الشعوري،	ويعلن	 اللغوي	»ألقى	
	والولع	إمعانًا	في	تأكيد	الثبات	 	الشعريُة	للتعبير	عن	الحبِّ والُّ كي	تستمر	حياته،	وتندلُع	الدَّ
ي	العنيد	في	الحياة،	فيما	تختزُن	اإلشارة	اللُّغوية	»أنا	قد	رحلت	ولم	أرجع«	مرحلة	 والتحدِّ
الوجود	 محور	 يضع	 ما	 الحياة،	 إلى	 الرجوع	 وعدم	 الرحيل	 ة	 ُكوَّ وتفتُح	 الحياتي،	 اإلغالق	
ضمير	 ويؤسُس	 واالنفصال،	 االتصال	 واالنشطار،	 الوجود	 والموت،	 الحياة	 بين	 اإلنساني	
المنفصل	»أنا«	إلى	انفصال	الذات	اإلنسانيَِّة	عن	الحياة.	وقد	»انتقَل	الشاعر	إلى	جواِر	ربِّه،	
ة	 ليلة	األحد	في	15	تموز	1990	بعد	أن	ُأصيب	بجلطٍة	دماغيٍَّة	ألزمته	الفراش	على	أثرها	لمدَّ

		عمر	أبو	ريشة،	األعمال	الشعرية	الكاملة،	م.	س،	مج	1،	ص213. (1(
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سبعة	أشهٍر	في	مستشفى	الملك	فيصل،	وبعد	الوفاة	ُنقل	جثمانه	بطائرٍة	خاصٍة	من	الرياض	
في	 وبعقلين	 ودمشق	 في	حلب	 التأبين	 مأتم	 له	 وُأقيم	 دفنه،	 مراسم	 جَرْت	 إلى	حلب	حيث	
	ُعَمُر	مكانًة	مرموقًة	وبارزًة	بين	الشعراء	العرب	في	القرن	العشرين،	رحمه	الله	 لبنان،	واحتلَّ

يميائي: وأسقى	ضريحه	بوابل	رحمته«)1).	ونبرز	البنية	العميقة	على	المربع	السِّ

حياة															الذات															موت

اتصال																																																			انفصال

)+	وجود(										ال	موت									ال	ذات										ال	حياة					)	-	وجود(

داخل	 التأمليَّة	 السياقات	 خالل	 من	 والموت	 الحياة	 بين	 الصراع	 بنية	 تكشُف	 اذًا،	
لمسيرة	 بالخالق،	والخاضع	 المؤمن	 اإلنسان	 نظرة	 الحياة	 	 إلى	 الشاعر	 نظرة	 الخطاب،	عن	
أو	 ٍد	 تــردُّ دون	 من	 الله	 بحكم	 ورضًى	 قناعٍة	 في	 السائر	 الله،	 إلرادة	 والمستسلم	 الحياة،	

ر	بأصِل	اإلنسان	ومصيره،	فيقول: اعتراٍض،	كما	ُيذكِّ

أْطلقْتنَا ــا	 َم الــُتــراِب	 أْســـَرى	 ــُن	 ــْح ــاُده«)2).»َن ــَفـ ــْن	طِــيــب	أْســـِره	أصـ بــعــُد	م

تتقابُل	داللُة	ُمْفردِة	»أسرى«	مع	داللة	ُمفردِة	»أطلقتنا«،	ويتناقُض	محور	وجود	اإلنسان	
أصَل	 	 أنَّ إلى	 إحالٍة	 في	 التراب«	 »أسرى	 أنَّنا	 على	 د	 يؤكِّ الشاعر	 	 لكنَّ واألسر،	 التَّحرر	 بين	

اإلنسان	من	تراٍب	ومصيره	إلى	التراب،	فتطغى	بنية	فناء	اإلنسان	وزوال	دار	الدنيا.

	الشعريُة	 والُّ ُس	الدَّ كما	ينفتُح	الخطاب	على	استحضار	موت	األصدقاء	واألحبَّة،	وتؤسِّ
والشعراء،	 الشاعر	 بين	 التي	تجمُع	 االجتماعية	 العالقات	 الشعري،	من	خالل	 الخطاب	 في	
العمل	 عن	 الناجم	 الجماعي	 »التفاعِل	 على	 غولدمان	 ُز	 يركِّ حين	 في	 االجتماعيَِّة،	 للبنية	

	الذي	ما	هو	إالَّ	انتماٌء	إلى	المجموعة	البشرية	التي	تفرزه«)3). 	والفنيِّ األدبيِّ

ــا ــنَـ ــوِت	ُقـــــــْل	َلـ ــ ــ ــَم ــ ــ ــر	ال ــ ــ ــاِع ــ ــ ــْر؟»َش ــ ــَبـ ــ ــن	َخـ ــ ــوِت	مـ ــ ــ ــم ــ ــ أَعــــــــن	ال

ــُن	فـــــي	َأْمــــــــــــــِرِه	َكــــَمــــْن ــ ــ ــْح ــ ــ ـــْخـــر	َفـــــــاْزَدَجـــــــْر«)4).َن َنـــَطـــَح	الـــصَّ

وآدابها،	 العربّية	 الّلغة	 في	 ماجستير	 رسالة	 ريشة،	 أبي	 عمر	 في	شعر	 للّطبيعة	 السيميائّية	 الّدالالت	 محمد	سعد،	 		ليلى	 (1(
إشراف	الدكتور:	خليل	أبو	جهجه،	الجامعة	اإلسالمية	في	لبنان،	خلدة،	سنة		2010-	2011،	ص21.		

		عمر	أبو	ريشة،	األعمال	الشعرية	الكاملة،	م.	س،	مج2،	ص79. (2(
		جمال	شحيد،	في	البنيوية	التكوينية،	سوريا:	دار	التكوين	للتأليف	والترجمة	والنشر،	ط	1،	سنة	2013،	ص114.	 (3(
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وهذا	 المعرفة،	 وعدم	 الحيرة	 على	 اللة	 للدَّ االستفهام	 صيغة	 مع	 األمر	 صيغة	 تنصهُر	
السؤال	لطالما	َتاَه	مع	أفكار	الشعراء،	أعن	الموت	من	خبر؟.	ويأتي	ضمير	المنفصل	»نحن«	
فازدجر«	 الصخر	 نطح	 »كمن	 أمره	 في	 ونحن	 القوي،	 لطان	 السُّ هو	 الموَت	 	 أنَّ فكرة	 	ليعزز	

ال	نملُك	سوى	االستسالم	والضعف	والهزيمة	أمامه.

اإليمان	 تفرُز	 دالالٌت	 تقابلها	 الحيرة	 دالالت	 تعكسها	 التي	 التأمليَّة	 الصبغة	 وهذه	
الداخلي،	فيقول:

ــــــــــاِد	هـــــذه 	الــــــــــضَّ ـــــــــــــــــةَّ ــْر»أمَّ ــ ــَش ــ ــَب ــ ــة	الــــلــــه	فـــــي	ال ــ ــَم ــ ــْك ــ ح

ــاَتـــــْت	الـــــَقـــــاَدة	الــــكــــبــــْر«)1).َمـــــــــــاَت	َشـــــــْوِقـــــــي	َوَقـــــْبـــــَلـــــه َمـــ

	الشعرية	عن	إيمان	الشاعر	من	خالل	حكمة	الله	على	البشرية،	والموُت	 والُّ تكشُف	الدَّ
كما	 الالحقون،	 ونحن	 ماتت«	 قبله	 »مات/	 ابقون	 السَّ وهم	 منه،	 	 َمَفرَّ وال	 إنسان،	 	 كلِّ قدُر	

	البشر. ُس	لحتميَِّة	الموت	على	كلِّ تؤسِّ

خالل	 من	 الدينيَّة	 النزعة	 تشيُع	 بفضاءاٍت	 توحي	 يميائيََّة	 السِّ 	 الدوالَّ 	 أنَّ إلى	 باإلضافة	
البنية	االجتماعية	في	سياٍق	 الله«،	وتنصهُر	مع	 الميت	»يرحمه	 م	على	 الرحمة	والتَّرحُّ داللة	

ٍة	وكرامٍة	في	الحياة،	فيقول:	 	يدعُم	دالالت	الكرم،	اإلباء،	والعيش	بعزَّ وصفيٍّ

الله َيْرَحـــمـــه	 اللَِّساِن	 ُحلَو	 ــى»َكـــاَن	 ــَداَم ــنَّ ــالِق	ُأنـــــــــــَس	ال ــ َكـــِريـــَم	األْخـ

َيـــْومـــًا الجنح	 يخفض	 ــِم	 ل ــاوَأبِــيَّــًا	 ــام ِذَم اْســـَتـــَبـــاح	 وال	 	 ــيٍّ ــت ــَع لِ

النَّفـ َتْحمل	 مــا	 َفـــوَق	 النَّْفس	 ــَل	 ــى«)2).َحــمَّ ــراَم ــَت َت ِعْبِئها	 فــي	 ــاَءْت	 ــَب َف ُس	

ٍة	تصّور	هواجس	اإلنسان	ومشهد	 تعبيريَّ بطاقٍة	 الشعريَة	 كتاباتِه	 الشاعر	 وهكذا،	يشحُن	
الموت	وسطوته،	ويبدو	شبح	الموت	يتربَُّص	به،	وال	سبيل	من	التَّحايِل	عليه	أو	تجاوزه.	

ُة الُحبِّ والموت جدليَّ
قصيدة	 في	 الموت	 	 دوالِّ مع	 	 الُحبِّ 	 َدوالُّ وتتشابُك	 والموت،	 	 الُحبِّ جدليَّة	 تتمظهُر	
وال	 جماٍل	 بين	 والفتاة	 واليوم،	 األمس	 بين	 	 الُحبِّ محور	 منها	 ويتناسُل	 الحّب(،	 )خاتمة	

		م.	ن،	ص44. (1(

		م.	ن،	ص31. (2(
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جماٍل،	كما	تتشاكُل	الحبيبة/	الموت/	الشاعر،	وترسُم	مسارًا	عميقًا	لرؤية	الذات	الشاعرة	
،	فيقول: التي	تريُد	أن	تهزم	الموت	بالُحبِّ

الحسـ ُشْعَلة	 ُمْطِفئًا	 الَموت	 أَرى	 ــاِل	»َمــا	 ــَم ــَج ال ســحــر	 ــل	 ــزي ــُم ــال بِ وال	 ِن	

باألمـ جــْفـــنـــِك	 مثل	 اليوم	 ــاِلجفنك	 ــَث ــِم ال ــَم	 ــت ُي ــوُر	 ــت ــُف ال َكــَســـــــــــاُه	 ِس	

نَعاٌس فيه	 اإلغــــمـــاَض	 	 َدالِلَفَكـــأنَّ مـــن	 نـــشـــوٌة	 أْو	 ــاٌء	 ــي ـــ ـــ َح أْو	

ُحْسنًَا ُحسنك	 فـــوَق	 الــمــوت	 ــالِل«)1).َزاَدك	 ــ ــْردٍة	مــن	َجـ ــُب ـــِ ـــ ــَســاِك	ب ـــ ـــ َوَك

	الشعريُة	عالماِت	حزٍن	وأسًى	ولوعة	على	موت	حبيبته،	فالقلُب	مفجوٌع	 والُّ الدَّ تقطُر	
الديني	 الموروِث	 من	 فتستدعي	 بذاكراتِها	 تحتمي	 الذات	 	 لكنَّ اآلالم،	 تأكُله	 بفقدانِها،	

بر	والرحمة،	فيقول:	 عالماِت	الصَّ

ــري ــ ــبـ ــ ــُس	اصـ ــ ــ ــف ــ ــ ــا	ن ــ ــ ــه	مــــن	صــــــبــــــْر«)2).»إيـــــــــــه	يـ ــ ــل ــ ــم	ال ــ ــرح ــ ي

اندماجًا	 ويندمُج	 »اصبري«،	 األمر	 صيغة	 مع	 نفس«	 »يا	 	 النِّدائيُّ األسلوب	 يتفاعُل	
إِنَّ   ۚ وا  ﴿َواْصِبُ الكريمة:	 لآلية	 اللية	 الدَّ البنية	 مع	 وينصهُر	 عري،	 الشِّ النَّص	 مع	 ًا	 بنيويَّ
استغلته	 ثــّرًا	 رمزيًا	 معينًا	 العربية	 القصيدة	 »وجــَدْت	 وهكذا	 ابِرِيَن﴾)3).	 الصَّ َمَع   َ اللَّ
التراثي	 الرافد	 هذا	 أن	 ذلك،	 خالل	 من	 الشاعر	 وأدرَك	 الجديدة،	 اللُّغوية	 توّجهاتها	 وفق	
تؤتي	 مثلما	 المعاصر،	 الزمن	 في	 	 اللــيَّ الــدَّ ُأُكَلَها	 تؤتي	 طّيعًة	 مــادًة	 يصبح	 أن	 	بإمكانه	

.(4(» ُأُكَلَها	الجماليَّ

قوًة	 الخطاَب	 ويمنُح	 الدنيا،	 في	 البالء	 على	 بر	 الصَّ لدالالت	 	 الِقَيميُّ المعيار	 ُق	 ويتعمَّ
أن	 أجل	 من	 الديني	 بالتراث	 ويستعيُن	 الله،	 حكمِة	 على	 بر	 بالصَّ الشاعر	 إيمان	 ُز	 ُتعزِّ دينيًَّة	

يرفَع	من	شأن	تجربته	مع	الموت،	فيقول:	

ــس	الــــــذي ــ ــ ــائ ــ ــ ــَب ــ ــ ــــــــَهــــــــا	ال ــــَجــــْر»أيُّ ــُه	الــــــَيــــــأُس	والــــضَّ ــ ــ ــفَّ ــ ــ َش

ــَس	واْحــــــتــــــرْم ــ ــفـ ــ ــنَـّ ــ ــْر«)5).صـــــبِّـــــِر	الـ ــ ــَشـ ــ ــَبـ ــ ــي	الـ ــ ــه	ف ــلـ ــة	الـ ــم حــك
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الغاضب	 اإلنساُن	 فهو	 واليأس،	 البأس	 عالمات	 اليأس	 البائس/	 بين	 التجانس	 ز	 يعزِّ
	 بر،	ويواجُه	الواقع	بعالمات	االحترام	واإليمان.	والنَّصُّ على	الموت،	لكنَّه	يحتمي	بقوة	الصَّ
ما	 َسَلَف(،	 )اَلَما	 بارت	 يسميه	 مما	 ٌل	 ُمتشكِّ إنَّه	 بل	 له،	 نظير	 ال	 مبتكرًا	 دًا	 متفرِّ كيانًا	 »ليَس	
	 دوالُّ تتقاطُع	 كذلك	 	.(1(» والثقافيُّ 	 المجتمعيُّ 	 النَّصُّ أْي	 ومشاهدته،	 وكتابته	 قراءته	 َسَلَف	
بر	من	خصال	الخير	عند	 »اصبري	-	صبر	-	صّبر«	مع	التركيب	اللُّغوي	»حكمة	الله«،	فالصَّ
مع	 الليُة	 الدَّ الُبنَْيُة	 	 وتتناصُّ بالمصائب،	 االبتالء	 عند	 الشاعر	 به	 يتحلَّى	 ما	 وهذا	 اإلنسان،	
ِ َحقٌّ ۖ﴾)2)،	للتسليِم	بقضاء	الله،	ومداواة	الموت	 داللة	اآلية	الكريمة	﴿فَاْصِبْ إِنَّ وَْعَد اللَّ

بر	والحكمة،	فيقول:	 بقيم	الصَّ

ــوداُع	َيـــا	َزْهـــــَرَة	الــُعــْمـــ ــ واألْحــــــــالِم»الــــــَوَداُع	الـ اآلَمــــــــال	 وَنــــبــــَع	 ِر	
ــَة	الــّلــْطـــ ــَل ــْع ــا	ُش ــاِم«)3).الــــــَواَدُع	الـــــوداُع	َيـ ــ ــَه ــ واإلل ــاِء	 ــَحـ االيـ وُنــــوَر	 ِف	

بِقَيم	 الممتلىء	 النَّفسي	 والهدوء	 العقلي،	 التوازن	 لتحقيق	 عرّية	 الشِّ األسطُر	 تتوازُن	
ُع	زهرة	 ة	الحزينة	عند	الشاعر،	إال	أنَّه	ُيَودِّ بر.	وعلى	الرغم	من	الحالة	الشعوريَّ الرحمة	والصَّ
الحبيبِة	 غياِب	 ُبنَْيَة	 	، وعاموديٍّ 	 أفقيٍّ بشكٍل	 الوداع،	 تكرير	 ويختزُن	 اإللهام،	 ونور	 العمر	

َوَوَداِعها،	وبغيابها	تتقلَُّص	ُبنَْيُة	الحياة.

عبارة	 تكرير	 على	 الضغط	 خالل	 من	 الشعوري،	 التكرار	 نمط	 إلى	 الشاعر	 يعمُد	 كما	
»حكمة	الله«	فتتوازى	عاموديًا.

ــَقــى وأْب َتــــُزولِي	 أْن	 الــلــه	 هــَيــاِم»حكمة	 	 أيَّ ـــَقاِء	 الشَّ في	 َهاِئــَمــــــًا	

َحــِزيــنًا 	 أَظـــــلَّ أْن	 الــلــه	 َغَراَمــيحكمة	 َضـــــِريــِح	 على	 أَتــــــالَشى	

أْوَتــــا أقـــَطـــع	 أْن	 الــلــه	 األْنــَغــاِمحكمة	 َبَأحـــَزاِن	 َنِشـــْيــــِدي	 ر	

َصبـ علــى	 	 ــرَّ ــ أج أْن	 ــه	 ــل ال َظــالِمحــكــمــة	 مــن	 غــَشــــاوًة	 َنِعيِمي	 ِري	

الَقـــلــ فـي	 َد	 ــدِّ ــس ُت أْن	 الــلــه	 واآلالِمحكمة	 األْحــــــزاِن	 سـِـــَهــام	 ِب	

الُعشـ على	 	 ــجــفَّ َت أْن	 الــلــه	 ــاِمحكمة	 ــَم األْك فــي	 زلــَن	 مـــا	 ُزهـــوٌر	 ِب	

مـــــْلـــُؤها هـــــذه	 الــلــه	 األْحَكاِم«)4).حكمة	 في	 اإلْنَصاِف	 	 وكلُّ الَعدُل	

		روالن	بارت،	التحليل	النصي،	تر:	عبد	الكبير	الشرقاوي،	سوريا:	دار	التكوين	للتأليف	والترجمة،	2009،	ص14. (1(
		سورة	الروم،	اآلية	60. (2(
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		م.	ن،	مج	1،	صص26	-	27. (4(



236

ُ ر  لَ لرن  َل    َة ل رق  ن يل َل ّير  وَِمَيِول  وَِلَرلل  ِل َحَت

والفعل	 النصب	 )أداة	 من	 المؤلف	 	 البنائيِّ التركيب	 في	 الله«	 »حكمة	 عبارة	 تنصهُر	
بِناَء	األفعال	 البناء«)1).	وُنبِرُز	 المضارع(،	و»تنتمي	ملفوظات	)الحالة	والفعل(	الى	مستوى	

ودالالته	في	الشكل	اآلتي:

)زوال	الحبيبة	/	بقاء	الشاعر( أن	تـزولي	وأبقى	 	

)سيطرة	الحزن	/	بنية	التالشي( 	 أن	أظلَّ 	

)سيطرة	الحزن	/	بنية	االنكسار( أن	أقـطعَ	 	

)الصبر	على	الفقدان( أن	أجرّ	 حكمة	الله	

)الحزن	العميق	/	األلم( أن	تسدد	 	

)جفاف	الحياة(	 	 أن	تجفَّ 	

)	غلبة	الموت/	سيطرة	العدل	على	بني	البشر/	 هـذه	ملؤها	العدل	 		
بنية	االنصاف(

	الشعرية	استسالم	الذات	أماَم	حكمة	الله	على	األرِض،	وغلبة	اإلنصاف	 والُّ تختزُن	الدَّ
البقاء	 بين	 الليَُّة	 الدَّ المحاور	 وتتناقُض	 والفناء،	 بالموت	 عباده	 قهَر	 الذي	 وهو	 والعدل،	
الرثاء	أقصى	حدوده	مع	 ،	الحزن	واألنغام،	ويبلغ	 الشقاء	والهيام،	الحزن	والُحبِّ والزوال،	
ُق	 وتتعمَّ حبيبته،	 فقدان	 على	 والحزن	 األلم	 لبنية	 الداعمة	 غرامي«	 »ضريح	 اللُّغوية	 اإلشارة	
على	 	 تدلُّ استبداليٍَّة	 أفعاٍل	 سلسلة	 بحشد	 الحزين	 الواقع	 مواجهة	 خالل	 من	 الليَُّة	 الدَّ البنية	
البنيوّي	من	خالل	اإلشارة	 التَّحول	 الحياتي،	وينعكس	 التحول	 بر	على	 والصَّ االنكسار	 بنية	
فناء	 بفعل	 األرض	 على	 السماوي	 العدل	 تطبيق	 داللة	 لتعميم	 العدل«	 ملؤها	 »هذه	 اللُّغوية	

اإلنسان،	وتحقيق	الموت	على	بني	البشر.	

مرارة	 َتجّرِع	 اِت	 زخَّ فَرَسَم	 بالذات	 	 استبدَّ بالخسارة	 اإلحساس	 	 أنَّ فيه،	 	 شكَّ ال	 ومما	
العاطفي،	 للوجود	 الفاقد	 المباغت	لحبيبته،	فطغت	هواجس	اإلنسان	 الموت	 نتيجة	 الفراق	

ِل	صورة	ما	بعد	الموت.	 ودفعته	إلى	تأمُّ

ــا	َيـــْقـــَرآن	َصــفــَحــة	َأْمـــِســـْك«)2).»َوَتــــــَصــــــْورُت	ُمـــنْـــَكـــرًا	وَنـــِكـــيـــرًا ــَف َوَق

		نصر	الدين	بن	غنيسة،	فصول	في	السيميائيات،	اربد/االردن:	عالم	الكتب	الحديث،	ط	1،	سنة	2011،	ص41. (1(
		عمر	أبو	ريشة،	األعمال	الشعرية	الكاملة،	م.	س،	مج1،	ص317. (2(
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االنتقال	 لعملية	 ُس	 يؤسِّ ما	 ونكيرًا،	 منكرًا	 الملكين	 اآلخرة	 عالم	 من	 الشاعر	 يستحضُر	
النَّعيم	 بين	 القبر	 محور	 األمس	 عن	 السؤال	 ويختزُن	 القبر،	 عالم	 إلى	 الحياة	 عالم	 من	

والعذاب،	إيحاًء	بداللة	الحساب	في	القبر.	

موُت الأحّبة/ ال�سعراء/ الأبطال
يواجه	 أن	 وعليه	 والمصائب،	 النَّكبات	 من	 الكثير	 إلى	 حياته	 في	 معّرٌض	 اإلنساَن	 	 إنَّ

الفجائع	والمحن	بالتَّصبُِّر.

رويحة«	 »رشاد	 الشاعَر	 	 أنَّ عن	 الخطاِب،	 في	 والهوامش	 الحواشي	 إليه	 تشيُر	 ما	 وهذا	
ُأصيَب	بِفقِد	عزيزين	له	في	فترٍة	من	الوقِت	قصيرة،	فكاَن	وْقُع	فقدهما	عليه	شديدًا..،	وكاَن	
	)les notes( والهوامش	 الحواشي	 	 مناصُّ ويعمُل	 أليمًا«)1).	 األصدقاِء	 قلوِب	 في	 َصداه	

»على	تعضيِده	في	داخِل	النّص«)2).	فيقول:

ــل	َتــــــــــــــيَّــاه ــــ ــــ ــــ ــُبـ ــْلـ ــْم	ُبـ ــ ـــ ــ ـــ ــ فـــــــي	َرْوِضــــــــــــــــــه	الـــــَعـــــاطـــــر»َك

ــه	َنـــــــــــجـــــــــــــــــــــــَواه ــــ ــــ ـــُـ ــثـ ــــ ــــ ــُبـ ــرَيـ ــ ــاح ــ ــسَّ ــ ــه	ال ــَلـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــنِـ بِـ

َدى	أصـــــَمـــــاه ــادرَســــــهــــــُم	الـــــــــــــــرَّ ــ ــ ــَغ ــ ــ ــه	ال ــ ــوِس ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ عـــــــْن	َق

ــَران ــ ــفـ ــ ــكـ ــ خـــــســـــره؟أيـــنْـــــــــــــــــــــــــــفـــُث	الـ َيـــــشـــــَتـــــكـــــي	 أْم	

َثـــــــغـــــــره«)3).َيــــــــا	َبــــــــــــــســــَمــــَة	اإليـــــــَمـــــــاِن ــي	 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَرِح ــ ــب ــ َت ال	

والموت،	 الحياة	 محوِر	 من	 خيوطها	 تتشابُك	 حركٌة	 الّشعريِة	 الوحدِة	 هذه	 في	 تتنامى	
مع	 أفقــّيًا	 ويتفاعُل	 أصماه«،	 الــّردى	 »سهم	 اإلسمّي	 التركيُب	 وينزاُح	 والكفِر،	 اإليماِن	
التركيِب	اإلسمّي	»قوسه	الغادر«،	وعموديًا	مع	كْم	الخبرية	»كم	بلبل	تّياه	في	روضه«	ليرسم	
واختطَف	 حياته،	 وأصاَب	 بِه،	 غدَر	 الّردى	 سهَم	 	 لكنَّ الحياة،	 روضِة	 في	 اإلنساِن	 صورَة	
الموُت	عزيَزه.	كما	يساعُد	أسلوب	االلتفات	باالنتقاِل	من	األسلوب	الخبرّي	إلى	اإلنشائي	
من	 واأللم	 الشكوى	 داللة	 الكفران؟«،	 »أينفُث	 الهمزة	 وبأداتِه	 االستفهام	 بصيغِة	 الّطلبي	
الفراِق،	يْتبعها	بصيغة	النِّداء	»يا	بْسمة	اإليماِن«	في	داللٍة	انزياحّيٍة	تنشُر	داللة	اإليمان	بالله.	

		م.	ن،	مج2،	ص24. (1(
	،2008 ط1،	 االختالف،	 منشورات	 الجزائر:	 المناص(،	 إلى	 النص	 من	 جينيت	 )جيرار	 عتبات	 بلعابد،	 الحق	 		عبد	 (2(
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238

ُ ر  لَ لرن  َل    َة ل رق  ن يل َل ّير  وَِمَيِول  وَِلَرلل  ِل َحَت

	 	العامِّ 	الفوقيِّ 	النّصِّ 	الشاعر	)رشاد	رويحة(	عليه،	ويظهُر	ذلك	في	مظاهر	»مناصِّ ويردُّ
	الّرَد	مكفوٌل	قانونًا	للكاتِب«)1).	فيقول:	 دوِد	)réponses publiques(	ألنَّ من	خالِل	الرُّ

المو مــن	 الــُخــلــوِد	 َشــاعــر	 ــا	 َي غـــــَذاَء»ِعــشــَت	 ــاِة	 ــيـ ــَحـ ــلـ ولـ ــَزاًء	 ــــ ــــ ــــ َعـ ِت	

الشعـ َخــــالُد	 ــــــــاَمــه	 أَق 	 ــيِّ َحـ 	 ــاَء«)2).	ُربَّ ــنـ ــَفـ الـ ــه	 ــن َع ــذوُد	 ــ َيـ وَمـــيـــٍت	 ر	

الفناء	 والحياة،	 الموت	 حركة	 تعزيز	 ه	 ردِّ في	 يعتمُد	 رويحة	 رشاد	 الشاعَر	 	 أنَّ يلفُت	 ما	
في	 الحزن(	 	# الفرح	 الحياة/	 	# بين	)الموت	 التقابِل	 الليَّة	من	 الدَّ البنية	 وتتشّكُل	 والخلود،	
البيِت	األّوِل،	و)حّي	#	ميت/	خالد	#		فناء(	في			البيِت	الثاني،	باإلضافِة	إلى	التجانِس	بيَن	

»عزاء/	غذاء«،	فالّشعُر	ُيخّلُد	سيرَة	األموات،	ويبقى	مستمرًا	مع	األجياِل	القادمِة.	

ننتقُل	إلى	صورة	موت	الّشباب،	حيُث	يقول	الشاعر:

ــلُء	َصــــــــدر ــمـ ـــبـــاُب	َفـ ــاَت	الـــشَّ ــ ــ اكـــتِـــَئـــاِب»َم ــاُس	 ــَفـ ــــ ــــ ــــ أْنـ األرض	

ــُه ـــ ـــ ـــ ــراب ـــ ــه	أْت ـــ ـــ ـــ ـــ ــْت	بِ ـــ ـــ ــعـــَ ـــ ــاِبَســمـــ ــَح ــت ـــ ـــ ـــ َفـــــــــــَأتــْتــه	أنــــَضــــاَء	ان

ــى ـــ ـــ ــَط ـــ ـــ ــُخ ــول	ال ــُلـ ــشـ ــو	َمـ هـ ــزَّ ــالـ ــُروح	اإلَهـــــــاِبفـ ــ ــجـ ــ والـــحـــســـُن	َمـ

ــُدود	الــَفـــــــــــَضـــــــــــا ــ ــح ــ ــُر	َم ــيـ ـ ــطَّ ــالِبوالـ ــ ــَم ــ ــول	ال ــُلـ ــسـ وُض	مـ والــــــــــرَّ

ـــــــــــَدى ــوق	الـــصَّ ــنُـ ــخـ ــاِبوالـــشـــعـــُر	مـ ــ ــَت ــ ــِك ــ ــوّي	ال ــ ــطـ ــ ــُر	َمـ ــ ــح ــ ــّس ــ وال

ــَش ــع ــنَّ ــي	الـــُتـــــــــــَراِبوَقــــَفــــْت	تـــــــواِري	ذلِـــــك	ال ــ َم	ف الـــُمـــــــــــــــَكـــرَّ

ــاِبوَتــــَســــاءَلــــْت	َحـــــــيـــَرى:	أمــــــــــــــا ــ ــَص ــ ــُم ــ ــال ــ 	ب 	حــــــسٌّ ــبِّ ــ ــُح ــ ــل ــ ل

َوفــــــــاَءُه َطـــَعـــنْـــــــــــــــِت	 	.. ــاًل	 ــ ــه ــ ـــبـــاِب«)3).َم ــاَت	مـــع	الـــشَّ ــ 	َمـ ــبُّ ــُحـ الـ

القصيدِة،	 مفتاح	 الشعرّي	 البيت	 صدر	 في	 الشباُب«	 »ماَت	 األّول	 التركيب	 يشّكل	
»ماَت	 ِة	 النَّْحِويَّ الُبنَْيِة	 في	 استبداٍل	 مع	 األخيِر	 الّسطِر	 في	عجز	 األخير	 التركيِب	 مع	 وينصهُر	
الخاتمة،	 تغلُقها	 كذلك	 الموت	 بداللِة	 القصيدة	 تبدُأ	 النّص،	 خاتمة	 ليكوَن	 الّشباِب«،	 مع	
	والموِت،	 وتتمخُض	محاور	البدايِة	والنهاية،	واإلعالِن	واإلغالق،	الحياة	والموت،	الحبِّ

أحاسيس	وال	أحاسيس.	

		عبد	الحق	بلعابد،	عتبات	)جيرار	جينيت	من	النص	إلى	المناص(،	م.	س،	ص137.	 (1(
		عمر	أبو	ريشة،	األعمال	الشعرية	الكاملة،	م.	س،	مج2،	ص319. (2(

		م.	ن،	مج1،	صص314	-	315. (3(
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وينشُر	التوازُن	بيَن	األسطِر	الشعريِة	داللة	الحزن،	وتتكّوُن	رموزها	الشعرية	من	الطبيعة	
»للتعبيِر	عن	حالٍة	شعوريٍة	أو	ذهنيٍة«)1)،	وتشتبُك	حشود	اسم	المفعول	»مشلول	-	مجروح	
من	 تتكّوُن	 تشاكليًة	 بنيًة	 ُز	 تعزِّ دواّل	 سلسلِة	 مع	 مطوّي«	 	- مخنوق	 	- مسلول	 	- محدود	 	-

رموٍز	طبيعيٍة/	إنسان،	ويظهُر	التوازن	في	األسطِر	اآلتية:

ــى ـــ ــطـــ ـــ ـــ ــُخ ــو	مـــشـــلـــول	ال ــزهـ ــالـ ــُن	مــــجــــروح	اإلهـــــــاِبفـ ــ ــس ــ ــح ــ وال

ــدود	الــفـــــــــــضـــــــــــا ــ ــح ــ ــالِبوالـــطـــيـــُر	م ــ ــم ــ ــول	ال ــلـ ــسـ والــــــــــروُض	مـ

ــدى ـــ ـــ ــص ــوق	ال ــنـ ــخـ ــُر	مـ ــ ــع ــ ــش ــ ــوّي	الـــكـــتـــاِبوال ــ ــطـ ــ والــــســــحــــُر	مـ

وبكاٍء،	 حزٍن	 في	 واألصحاُب	 كئيبٌة،	 فاألرض	 سالبٍة،	 تشكيالٍت	 في	 	 والُّ الــدَّ تنزاُح	
والشعُر	 جماله،	 تسلبه	 داللٍة	 في	 فينزاُح	 الروُض	 ا	 أمَّ وانكماٍش،	 هدوٍء	 حالة	 في	 والطيُر	
	 فُكلُّ والبكاِء،	 الحزِن	 داللَة	 تنشر	 سالبًة	 بنيًة	 يعمم	 ما	 ذاتِه،	 على	 انطوى	 والسحُر	 اختنَق،	
وحّتى	 نعِشه،	 في	 الشباِب	 لمواساِة	 يبكي	 اإلنساني،	 التشاكِل	 مع	 يتفاعُل	 الطبيعِة	 في	 ما	
البعد	 يدعُم	 داللّيًا	 فضاًء	 َز	 لتعزِّ الدواّل	 دالالت	 تَساَوت	 هكذا،	 معه،	 وماَت	 اختنَق	 الحّب	
ُكون	وأجواء	الحزِن،	 االجتماعي	والنفسي،	وساَر	في	حركٍة	هابطٍة	نحَو	تعميم	الموِت	والسُّ

ومشاركة	الطبيعة	للشباِب	في	رحيِله.			

من	 خيوُطها	 تأتلُف	 الشباِب،	 لموِت	 واقعيًة	 صورًة	 الشعريُة	 الوحداُت	 ترسُم	 كذلَك	
والموت،	 الحياة	 بيَن	 الفتٍة	 حركٍة	 في	 المتمثل	 	 الليُّ الدَّ البعُد	 ُيعّمُقُه	 الديني	 بالُبعِد	 االلتزاِم	

فاق	والفراق،	فيقول:		 الرِّ

ــِه	الـــَيـــاَســـــــــــمـــيـــَن ــيـ ــلـ ــْنَنــــــَثــــــُروا	عـ ــيـ ــعـ ــاشـ ــه	َخـ ــ ــَديـ ــ ــْوا	لـ ــ ــث ــ ـــ ــ ـــ ــ وَج

ــوا ــ ع ــرِّ ــ ــُج ــ ــاُب	ف ــ ــبـ ــ ــّشـ ــ ــوْنَمـــــــــاَت	الـ ــ ــنُ ــ ــَم ــ ــــْأس	ال ــ ــه	كـ ــاتِـ ــَمـ ــــ ــــ ــَمـ بِـ

ــًا ــ ــاقـ ــ َيــــــْســــــَرُحــــــون	وَيــــــْمــــــَرُحــــــوْنَكــــــاُنــــــوا	وإّيـــــــــــــــــــــــاه	ِرفـ

ــه ــ بِ ــوا	 ـــــ ـــــ ــُعــ ــ ــِج ُفــ إذا	 ــى	 ــ ــّتـ ــ ــوا	عـــلـــيـــِه	َيــــنــــدُبــــوْنحـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاُم ــ َق

ــِة	واألنــــــيــــــْن«)2).َوَمـــــــــشـــــــــوا	فـــــــي	َمـــــــْوكـــــــٍب ــاحـ ــنـ ــمـ ــَن	الـ ــيـ بـ

يمرُحون	 	- يسرُحون	 	- كاُنوا	 	- ُعوا	 ُجرِّ 	- ماَت	 	- جثْوا	 	- »نثُروا	 األفعال	 تتالى	
كَما	 الّدرِب،	 بِرفاِق	 إيحاًء	 »هْم«،	 الفاعل	 ويسيطُر	 مشوا«،	 	- يندُبون	 	- قاُموا	 	- ُفِجُعوا	 	-

		ساسين	عساف،	الصورة	الشعرية،	بيروت:	دار	مارون	عبود،	1985،	ص76. (1(
		عمر	أبو	ريشة،	األعمال	الشعرية	الكاملة،	م.	س،	مج2،	ص299. (2(
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ُس	الفعُل	ماَت	المسنُد	إلى	الشباِب	محوَر	التَّباعِد	بيَن	»هْم«	و	»هَو«،	ويختزُن	التجانُس	 يؤسِّ
نثر	 داللة	 ينشُر	 ما	 الشباب،	 بفراِق	 ُفجُعوا	 فاُق	 فالرِّ الفراق،	 بنيَة	 ويمرُحون«	 »يسرُحون/	
وترسُم	 األّول،	 طر	 السَّ في	 بالتوازِن	 المتمثلة	 اإليقاعية	 الحركة	 تعززها	 والياسمين،	 الورود	
فيولُد	 وحسرٍة،	 ومناحٍة	 أنيٍن	 من	 يستتبُعه	 وما	 موكبِه	 في	 والسْيِر	 والبكاء،	 النّدِب	 صورة	
لوك	االجتماعي	وما	يستتبُعه	من	 ُز	السُّ الشعور	بالحزن	واالنكسار	على	فراِق	الشباب،	فيعزِّ

ممارساٍت	طقوسيٍة	معتادٍة	في	مناسبِة	الموِت.	

وتأخُذ	الوحداُت	الشعرّيُة	محتوًى	بطوليًا	من	خالِل	صورِة	اإلنساِن	المقاتِل	البطل،	فيقول:

عـــّلـــَمـــه مـــــــْن	 	.. ــُم	 ــ ــ ــس ــ ــ ــْب ــ ــ ــَف	َيـــطــــِـــــــــــْيـــــــــــــــُب	األلــــــُم»َي ــ ــي ــ ك

ــى	الـــــــّثـــــــَرى ــ ــلـ ــ ـــــــــــــــُمِســــــــالُحــــــــه	عـ ُمـــــــــــــــــــــــبـــْعـــثـــٌر	ُمـــَحـــــــــــطَّ

ٌق ــْدُره	ُمـــــــَمـــــــزَّ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ُموَص ــُل	َفـــــْوَقـــــه	الــــــدَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــْي ـــ ـــ ـــ ــِس َي

ــُموَحــــْوَلـــــــــــــــــــــــــــــُه	أْعــــــــــــــَداؤُه ـــ ـــ ـــ ــتِ ـــ ـــ ـــ ـــ ــْش َتــــــــْلـــــــــــَعــنُــه	وَت

ــي	َتـــــْعـــــِذْيـــــبِـــــِه ــ ــ ــُن	ف ــ ــ ــِع ــ ــ ــْم ــ ــ ــُمُت ــِل ــْس ــَت ـــ ـــ ـــ ــْس ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــــَلــه	َي َلــعَّ

َزْهـــــــــــِوه عــــــــْن	 ــي	 ــ ــنِ ــ ــث ــ ــن ــ َي ــُمأو	 ـــرحـ ــت ــه:	أسـ ــْولِـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــَقـ ــــ ــــ ــــ بِـ

حــــقــــدهــــا.. 	 بِــــــــــــذلٍّ ــُم«)1).أزَرى	 ــ ــِسـ ــ ــْبـ ــ َيـ ــو	 ــ ــ وُه 	.. ومـــــــاَت	

الحياة	 والفرح،	 األلم	 محاوَر	 ممّزٌق«	 صدره	 	- محّطم	 مبعثٌر	 »سالحه	 الدواّل	 تختزُن	
والموت،	العدو	واالنتصار.

قًا	النصَر	 فعلى	الرغِم	من	نظرِة	األعداِء	حوله،	إالَّ	أنَّه	يعانُق	الفرَح	ويموُت	مبتسمًا	محقِّ
على	أعداِئه	بموتِه.				

وتفتُح	 »ناَم«،	 لفعِل	 التكراِر	 آليِة	 خالِل	 من	 النّوم	 زمنّية	 الخطاِب	 جسِد	 في	 وتتفاعُل	
الرؤيُة	الشعريُة	على	تأسيِس	بنيِة	الموِت	والرحيِل	والغياِب،	فيقول:		

ــه ــابِ ــَب ــْن	أْح ــ ــِه	وع ــْأِسـ ــى	كـ ــَل َشــَبــابِــْه»َنـــــاَم	ع َنـــَهـــاُر	 ــضــي	 ــَق ــنْ ي أْن	 قـــْبـــَل	

ــاِة	وقـــْد	َجــفَّ ــَحــي ــْن	َســـْكـــَرِة	ال ــي	أْكــــوابِــــْهنـــاَم	ع ـــلـــواِن	فـ شــــــراُب	الـــسَّ

ــه ــْي ــَت ــَف ــى	َش ــل ضـــى	ع ــي	أْكــــَوابِــــْه.)2)«َبـــَســـمـــات	الـــرِّ وشــَتــات	الــــُرؤى	ف
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صورة	 الشعرّية	 	 والُّ الدَّ وترسُم	 وكبيٍر،	 صغيٍر	 	، وشابٍّ طفٍل	 بيَن	 ُق	 ُيفرِّ ال	 الموَت	 	 إنَّ
الشباب،	 زاَل	في	ريعان	 أحبابِه	وما	 أوتاِره	وكأَس	 فترَك	كأَس	 الحياة،	 الذي	خذلته	 اإلنساِن	
الّسطر	 في	 التوازُن	 يختزُل	 كما	 جسِده.	 أكواب	 في	 الحياة	 شراُب	 	 أْن	جفَّ بعَد	 األمُل	 فغفا	
الفنان	 رضى	 الشفاه	 على	 البسمات	 عالمات	 وتعكُس	 والرضى،	 القناعة	 داللــَة	 األخير	

بمصيره،	ومع	غيابه	يغيُب	فوق	أهدابه	شتيت	األفكار	واآلمال.

ُر	 ُيؤشِّ الذي	 	 الفوقيِّ 	 المناصِّ من	خالل	 الشعري	 الخطاِب	 في	جسِد	 النوم	 فعل	 	 ويمتدُّ
البطل	سعيد	 للشهيد	 التذكارّية	في	حماه	ودمشق	 الحفلة	 »في	 ألقى	قصيدته	 الشاعر	 	 أنَّ إلى	

العاص،	الذي	استشهد	في	جبل	النار	في	فلسطين«)1).

الَمــاِحي الـــزمـــاِن	 ــِب	 ــْي غ ــي	 ف ــاَم	 ــ ــاِح»ن ــم ــسَّ ــدى	وال ــنَـّ جــبــل	الــمــجــد	والـ

البـــكـــر نعمته	 ــاُل	 ــي أج ــه	 ــَرت ــَك بـــفـــيـــض	األعـــــــــراس	واألفـــــــــراِحأْس

ــوج	عــلــى	الــكــون ــم ــاســه	ت ــف اِححــيــن	أن ة	الـــفـــوَّ ــوَّ ـــ ـــ ــب ـــ ـــ ـــ ــن بــعـــــــــــبـــــــــــق	ال

ــى	آثـــــــــــار ــه	عــل ــي 	الــحــيــاُة	ف ــرفُّ ــ ورواِح.)2)«	وتـ غـــــدوٍة	 ــن	 مـ عــيــســى	

بيِن	 وتتقابُل	 الزماِن،	 غيِب	 في	 النوَم	 تعلُن	 عالماٍت	 بتْعميِق	 الشعريُة	 	 والُّ ــدَّ ال تبدأ	
وتنشُر	 الشهيد،	 فضائل	 ذكِر	 خالِل	 من	 األخالقية	 الِقَيِم	 بنية	 وتعزُز	 واألفــراح،	 األعراس	
دالالت	الكرِم	والسماح	والمجد،	فاألجياُل	سكَرْت	من	فيِض	نعماِئه،	وتوحي	االنزياحات	
كرٍم	 من	 الحياِة	 في	 ما	 	 بكلِّ يفوُح	 الذي	 النبّوِة	 عبَق	 الكوِن	 في	 تعبُق	 أنفاَسه	 	 أنَّ إلى	 اللُّغوية	
ابتسامة	الجنَّة	مّرْت	على	الكوِن،	 إنَّها	 النّبي،	 آثار	عيسى	 وعطاٍء،	وإذا	الحياُة	مَعه	تسيُر	على	

ويتابع	فيقول:	

إالّ ــــــــر	 ــْعــُث َي لــْيــَس	 ــْرف	 ـ ــطَّ الـ !!»وإَذا	 ــَراِح	 ــِج بِ َمـــْغـــُمـــــوَسٍة	 بـِـُقــيــوٍد	

ــى ــظَّ ــَش ــَت ــٌة	َت اِحوِرَقــــــــاٌب	مــحـــــــــــنــــــــيَّ ــــفَّ السَّ منــَجـــل	 ــْوَق	 ــ َف ــًا	 ــزق م

ــٌع ــْيـ َوِضـ ــى	 ــاَل ــع َت إذا	 ــًا	 ــدَعـ بـ ــَس	 ــْيـ ــَراَم	إَبــاحــي	َلـ ــَحـ واْســَتــَبــاَح	الــحــَمــى	الـ

ــن	لــــــــْبـــــَدِة ــوُك	األْقــــــَداُر	م ــُحـ المالِح«)3).َقـــْد	َتـ للَغانَِياِت	 ِوَشاحًا	 ْيِث	 اللَّ
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في	 تتفاعُل	 التي	 الدماء	 صــورة	 خالل	 من	 هيد	 الشَّ صــورة	 عرية	 الشِّ 	 والُّ الـــدَّ ترسُم	
أن	 غرو	 فال	 فاِح،	 السَّ سيف	 على	 اْنحنْت	 التي	 هداء	 الشُّ ورقاب	 المشانق،	 أعواد	 استحضار	
	من	سخريِة	األقداِر	أن	تنسَج	من	جلد	األسد	 يتعالى	صوت	الجبناء،	وُتستباح	الحمى،	ألنَّ
	آثاره	 ثوبًا	ترتديه	الغانيات	الجميالت،	لقد	ناَم	هذا	البطل	نومة	القبر،	وانمحى	وجوده،	لكنَّ

باقيٌة	وخالدٌة،	فهو	أرٌث	ُتختصُر	األمجاد	ببطولته.	

لليُّ )الحياة بين النعيم وال�سقاء(  التقابُل الدَّ
البقاء	 بين	 الحياة	وتقابالته	 ُز	محور	 الشعري،	وتعزِّ الخطاب	 في	 اللية	 الدَّ البنية	 تتمظهُر	
ة	والذل،	الهوان	والعيش	الكريم،	 يَّ والفناء،	النعيم	والجحيم،	الشقاء	والتعب	والراحة،	الحرِّ

وترسُم	صورًة	للعيِش	الكريم	في	الحياة،	وتسيطر	فكرة	اإلصراِر	على	البقاء،	فيقول:	

األشِقياْء..! هــؤالء	 َيْحَيا	 َم	 عَلى	 	... »َتَتَساءلْيَن	

ــاْء ــَب ــٌر	َوَمـــْرَمـــاهـــم	َه ــْف ــْم	َق ــ ــُه ــ الــُمــْتــَعــبــون	وَدْرُب

الكبرياْء ــش	 ــْع َن أَمـــام	 ــوَن	 ــواجــم ال ــوَن	 ــل ــذاه ال

الَحَياْء! على	 الُمْطرقون	 الِجَراِح	 عَلى	 ابِرون	 الصَّ

الُبكاْء ــا	 وَم الَحياة	 ضحك	 مــا	 ـــاُم	 األيَّ أْنَسْتهُم	

َرَجـــاْء. فِيها	 لهم	 تــتــرْك	 ولــْم	 بِدنياهم	 أْزَرْت	

البقاْء؟! على	 َيــرْون	 ما	 أعلُم	 وكْيَف	 	.. تتساءلين	

اْمضي	لشأنِك	..	اسكتي	..	أنا	واِحٌد	من	هؤالْء«)1).

البقاء	 والبكاء،	 الضحك	 محور	 في	 وتقابلها	 الحياة	 بؤرة	 عرّية	 الشِّ الوحدُة	 تختزُن	
والهباء،	الشقاء	والصبر،	ويحشُد	الشاعُر	سلسلة	دواّل	تعكُس	التعب	في	الحياة	والصمت،	
ز	 اللة	تفسح	المجال	أمام	فضاٍء	يعزِّ 	الدَّ فالدرُب	قفٌر	واألهداُف	هباٌء	والطموحاُت	فناٌء،	لكنَّ
األمِل.	 انطفاء	 رجاء«	 	/ تترْك	 »لم	 المجزوم	 المضارع	 بنية	 وتوحي	 الِجراح،	 على	 بر	 الصَّ
وفي	النهاية	يعلُن	أّنه	واحٌد	من	هؤالء	المشار	إليهم	/	االشقياء،	فعلى	الرغم	من	جراحات	
الوطن،	والشقاء	في	الحياة،	والتعب	وهباء	الغايات،	إال	أن	بنية	اإلصرار	تهيمن	على	البقاء	

في	الحياة،	ويقول:

		م.	ن،	مج2،	ص55. (1(
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	ولــِكــن ــي	الــعــيــِش	َمـــا	يــســرُّ ــَس	ف ــْي ــاِء«)1).»ل ــقـ ــبـ ــالـ ــٌع	بـ ــولـ ــــه	الـــمـــرُء	مـ إنَّ

رور	في	الحياِة،	ويستدرك	بأداة	)لكن(	للتأكيد	على	ولِع	اإلنسان	 كما	ينفي	الفرَح	والسُّ
بالبقاء	في	الحياة.	

وهينا ــا	 ــ وَم ــاِة	 ــي ــح ال فــي	 ــا«)2).»َركـــْضـــنَـــا	 ــنَ ــْي ــا	َوَن ــا	الــخــُطــوب	وم ــنَ ــاَزْل وَن

المتاعب	والمصائب،	والنضال	 بر	على	 الحياة،	والتَّعب	والصَّ الركض	في	 تطغى	داللة	
الحياتي،	فيقول:	

وَلِكن الَحــياة	 َنــــاَضَل	 ــْه»ولقــــْد	 ــالِحـ ــوَق	ِسـ ــ ـــــــاِم	فـ ــالح	األيَّ ـــ ـــ ـــ ِس

الَعْز ــه	 بِ َخـــاَر	 حيَن	 الــَجــْفــَن	 ــَض	 ــَم ــْه«)3).أْغ ــ راحـ مــن	 أْقـــَداحـــه	 ــت	 ــف َوَج ُم	

الكلمة	 سالح	 من	 أقوى	 األّيام	 سالح	 	 لكنَّ الحياة،	 مواجهة	 عرية	 الشِّ 	 والُّ الــدَّ تعّمُق	
والشعر،	ما	يرسم	ُصورًة	لإلنسان	الذي	أوهنه	العزم	والمسير	في	الحياة،	فاستسلَم	للموِت	

وأغمَض	الجفن	بعد	طول	شقاء،	ويقول:	

ــاًل ــوْي ــَت	َط ــْي ــَق ــِل	قــْد	َش ــْي ــنِّ َشـــَقـــاِء«)4).»َشــاِعــر	ال ــْوِل	 ُطـ بعَد	 الــيــوَم	 ــَعــِم	 َفــاْن

	بيَن	الشقاء	والراحة،	التعب	والموت،	فتسيطُر	بنية	موت	اإلنسان	وراحته	 تتقابُل	الدوالُّ
من	شقاِء	الحياة.	

والنضال،	 العار	 ّيــة،	 والــحــرِّ ــذل	 ال بيَن	 اللــي	 الــدَّ التقابل	 الحياة،	 محور	 ويشيُع	
ل	 الذِّ رافضًا	 عزيزًا	 اإلنسان	 يعيش	 أن	 في	 تكمُن	 الشاعر	 نظرة	 	 لكنَّ والضعف،	 	القوة	

والهَوان،	فيقول:

الَقْوِس ــي	 وفِ الَحَياِة	 	 ذلَّ َحَمْلنَا	 ــا	 َبــــَواتِــــْر»َم 	 األَُكــــــــفِّ فـــي	 أو	 نِــــَبــــاٌل	

َصْفَعًا ْيِث	 اللَّ َجْبَهة	 ئــُب	 الــذِّ واألَظـــافـــْر«)5).َيْصَفُع	 ــه	 ــاُب ــَي أْن ــْت	 ــالَش َت إْن	

	 القويِّ اإلنسان	 بين	 التَّقابِل	 إلى	 ُتحْيُل	 التي	 الطبيعّية	 موز	 الرُّ توظيف	 إلى	 الشاعُر	 يلجُأ	
وآليَّة	 ُقدَراته	 َفَقَد	 الذي	 »اللَّْيث«	 الضعيف	 واإلنسان	 الحياة،	 يسَتغّل	ظروف	 الذي	 »الذئب«	

		م.	ن،	ص35.	 (1(
		م.	ن،	ص311. (2(

		م.	ن،	مج1،	ص29. (3(
		م.	ن،	ص35. (4(

		م.	ن،	ص159. (5(
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الضعيف،	 واإلنسان	 الماكر	 	 القويِّ اإلنسان	 بين	 االجتماعية	 البنية	 تتقابُل	 وهكذا،	 القوة،	
وعلى	اإلنسان	الضعيف	أْن	يَتحّمل	ذّل	الحياة.	

فالصوُر	 ّيٍة،	 وحرِّ بكرامٍة	 اإلنسان	 وعيش	 اإلنساني	 للوجود	 	 الِقَيميُّ المعيار	 ويَتكّثُف	
الصور	من	 بنفِس	سمات	 يتَِّسُم	 بدوِره	-	 	-	 الوجوَد	اإلنسانيَّ 	 إنَّ بل	 الذات،	 »تحمُل	عالمة	

انبثاٍق	وديناميٍَّة«)1).	فيقول:	

َفــنَــاًء الــَحــيــاِة	 َغــــاَية	 َتـــُكـــْن	 ــاُن»إْن	 ــَب َج ــَش	 ــْي ــِع َي أْن	 الـــعـــاِر	 َفــــمن	

الَقْو في	 ــاَن	 َك لــْو	 الــَهــَوان	 اْحَتَمْلنَا	 ــاُن«)2).َمــا	 ســنَ 	 األَُكـــفِّ في	 أو	 ِســَهــاٌم	 ِس	

والتالشي،	 الفناء	 بنية	 ُق	 وتتعمَّ الفناء،	 هي	 الحياِة	 غايَة	 	 أنَّ إلى	 ة	 الّشعريَّ 	 والُّ الدَّ ُر	 تؤشِّ
	الشاعَر	يرفُض	أن	يعيَش	اإلنسان	جبانًا،	بْل	عليه	أْن	يعيَش	حّرًا،	مقاومًا	الهوان	والذل،	 لكنَّ

ومناضاًل	من	أجل	إثباِت	ذاتِه	وحقوقه.	

كَما	يتقابُل	محور	الحياة	بين	داللة	النعيم	والجحيم،	ما	يكثُِّف	البؤر	التقابليَّة	لسيميائيَِّة	
الحياِة،	فيقول:		

ــا ــ ــَه ــ ــُم ــ ــْي ــ ــِع ــ َن ــاَة	 ــ ــ ــَي ــ ــ ــَح ــ ــ ال 	 ــِك«)3).»إنَّ ــ ــْي ــ ــَت ــ وَجــِحــْيــُمــَهــا	فـــي	راَح

والــوجــوِد،	 للحياِة	 جميلًة	 ــًة	 رؤي ِة	 الشعريَّ الــوحــدِة	 في	 	 والُّ الـــدَّ تفتُح	 وبالتالي،	
والقبح،	 الــفــراغ	 غيابها	 ويعكُس	 الشاعرة،	 الــذات	 حياة	 في	 الــمــرأِة	 بحضور	 	تتمثُل	

فيقول:	

ـــــعــِت	في َطــلـــ َكـــيـــَف	 ــِت؟	 ــ أنـ ــا	!»مـــن	 ــيَّـ ُدْنـــــَيـــــاي؟	َمــــا	َأْبـــــَصـــــْرِت	فِـ

ــاَة ــي ــَح ال أَرى	 ُمــْقـــــــــــَلـــــــــــَتـــــْيــِك	 ــًا	َســـِخـــيَّـــافــي	 ــوعـ ــُبـ ــنْـ َتـــــــــــِفـــــْيــُض	يـ

ــتــًا َتــــــــــــــلــفُّ ــود	 ـــ ـــ ــُوجـــ ـــ ـــ ـــ ال ــا«)4).وأَرى	 ــيَّـ ــهـ ســمــــــــــــــحــًا	واْيــــَمــــاًء	َشـ

من	 األصدقاء	 غياب	 وحّتى	 الحياة،	 نعيم	 غياب	 بنية	 الّشعرية	 	 والُّ الدَّ ُز	 تعزِّ بالمقابِل،	
الحياة،	فيطغى	الشعور	بالوحدة	واالغتراب	الحياتي،	فيقول:	

	،2010 سنة	 	،1 ط	 والتوزيع،	 والنشر	 للطباعة	 التنوير	 بيروت:	 الصورة،	 جماليات	 باشالر:	 جاستون	 اإلمام،	 		غادة	 (1(
ص240.	

		عمر	أبو	ريشة،	األعمال	الشعرية	الكاملة،	م.	س،	مج1،	ص51. (2(
		م.	ن،	ص64. (3(

		م.	ن.،	مج2،	ص251. (4(
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َبســـْمــعي 	 إنَّ ــاة	 ــَحــي ال ــم	 ــْي ــِع َن ــا	 ــاِل»َيـ ــَجــَم ــي	ال ــًة	ف ــق ــِري مــنــك	َنـــْجـــَوى	َع

في ــا	 ــ وأن َسْمعــــها	 تـــعـــّوْدُت	 المــّياِلمــا	 ــَبــــــــا	 والــصِّ ــو	 ــْه ــلَّ ال ــَرِة	 ــْمـ َغـ

ــَح	وَحــّلــت ــْي ــِس ــَك أْغـــاللِـــي«)1).جــنَّــحــْت	حــلــمــَي	ال ــَمــْت	 وَحــطَّ عَقالي	 ــي	 لِ

	بصيغِة	النِّداء	»يا	نعيم	الحياة«،	في	حركٍة	الفتٍة	 	إنشائيٍّ طر	الشعري	بأسلوٍب	طلبيٍّ يبدُأ	السَّ
ٍد	 ُمؤكَّ 	 أسلوٍب	خبريٍّ تركيب	 إلى	 بعدها	 ينتقُل	 الحياة،	 الذات/	 التشاكل	 بين	 الحميميَِّة	 لتعزيز	
با،	 الصِّ في	مرحلة	 الحياة،	خصوصًا	 في	 والتَّنعم	 الجمال	 تنشر	داللة	 لتأكيِد	حقيقٍة	 	،» »إنَّ بأداة	
الة	على	االنكسار	والتحطيِم	في	مرحلة	 الدَّ 	حشد	األفعال	»جنّحت	-	حّلت	-	حّطمت«	 لكنَّ
	روح	النَِعم	في	الواقع	المنكسر.	 الحاضر،	تسلُبه	ماضيه	الجميل،	لَِذا،	يناجي	نعيم	الحياة	لبثِّ

»نام«	 بالفعل	 تتعالُق	 كما	 الفراِق،	 من	 الخوِف	 بعدِم	 بـ»ليَس«	 النَّفي	 بنية	 توحي	 كذلك	
َد	غياب	األصدقاء	واألصحاب	 	لتؤكِّ المسبوق	بأداة	التحقيق	»قد«،	وتنصهر	في	تشكيٍل	انزياحيٍّ

اد	واألعداء	في	الحياة	االجتماعية	للذات	الشاعرة،	فيقول: واألحبَّاء،	وحضور	الُحسَّ

ــَس	َوَراِئـــــي	َمـــا	أَخــــاُف	فــَراقــه ــْي ــَل ــُب»َف ــْي ــبِ ــاَم	عــنــي	َصـــاِحـــٌب	وَح ــ ــْد	َن ــ وَق

ــي ــَوتِ وإْخ ــي	 ــْوِم َق بيَن	 بِـــالدي	 فــي	 ــا	 َغِرْيُب.)2)«أَن الَحَياَة	 َيْشُكو	 وكْم	 َغِرْيٌب	

يتجاوُر	الضمير	المنفصل	»أنا«	مع	المكان/	الوطن	»بالدي«،	وُيسهُم	التشاكل	الذات/	
	 لكنَّ واإلخوة،	 القوم	 حضور	 من	 الرغم	 وعلى	 اإليديولوجي،	 الصراع	 تعزيز	 في	 المكان	
ال	على	كثرة	الشكوى	 الدَّ ة	 الذات	الشاعرة	تشعُر	باالغتراب،	ويعضد	أسلوب	»كم«	الخبريَّ

من	غرابة	الحياة،	فتطغى	بنية	التغيير	في	الُبنيان	االجتماعي.	

تجربته	 نتيجة	 ذاتيٍة	 برؤيٍة	 حكمٍة	 بتكويِن	 الحياة	 إلى	 بنظرتِه	 الشاعُر	 َيخلُص	 وهكذا،	
واإلْحَساِس«)3).	 الخياِل	 في	 الكامنِة	 المعاني	 »عن	 لتعبَِّر	 اللُّغويُة	 الرموُز	 وتتجاوُر	 الطويلة،	
داللتها«)4)،	 التركيُب	 ُق	 ويحقِّ األفقيَّة،	 أو	 التركيبيَّة	 العالقات	 »تسلسل	 ضمَن	 تتعالُق	 كما	

،	فيقول: ها	بشكٍل	جزئيٍّ وتتوازُن	دوالُّ

ــــْفُتَها َفَخــــلَّ ــاَة	 ــَي ــَح ال ــُت	 ــَرْفـ ــي	َفـــــِم«)5).»َعـ ــي	َيـــٍد	َعــَســاًل	ف َنــــَدًى	ف

		م.	ن،	مج1،	ص257. (1(
		م.	ن،	ص254.	 (2(

		عبدالله	أفراح	لطفي،	نظرية	كروتشه	الجمالية،	بيروت:	التنوير	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	2011،	ص75.	 (3(
Algirdas Julien Greimas, Du sens 2, Essais Sémiotiques, Paris, Éditions du Seuil, 1983, p. 25.		 (4(

		عمر	أبو	ريشة،	األعمال	الشعرية	الكاملة،	م.	س،	مج1،	ص294. (5(
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ُ ر  لَ لرن  َل    َة ل رق  ن يل َل ّير  وَِمَيِول  وَِلَرلل  ِل َحَت

كــرٌم	 ــَو	 ه الــحــيــاِة	 فــي	 مــا	 أجــمــَل	 	 أنَّ مفادها	 لحكمٍة	 الشعرية	 	 والُّ الــــدَّ ــُس	 	تــؤسِّ
ادرَة	 	الكلمَة	الطيِّبَة	الصَّ 	القليَل	قْد	ُيْسِعُف	إنسانًا،	كما	أنَّ وعطاٌء	/	ندى	بيِد	إنساٍن	َيْعرُف	أنَّ

من	الفِم	»عساًل«	تبلسُم	الِجراَح،	فالحياُة	برأيِه	كرٌم	في	اليِد	وكالٌم	طيٌِّب	على	اللِّساِن.	

خاتمُة البحِث
ُة	في	وحداِت	الخطاِب	لقضيَِّة	الموِت	والحياِة،	ودعَمْت	األبعاَد	 	الشعريَّ والُّ َسْت	الدَّ أسَّ
	 ينية	والوطنيَّة	واإلنسانيَّة،	كَما	تصارَعْت	جدلّية	الُحبِّ الليََّة	الفلسفّيَة	واإليديولوجيَّة	والدِّ الدَّ
األحبَِّة	 رثاِء	 من	 الشاعُر	 واتَّخَذ	 والجحيم.	 النَّعيم	 بين	 الحياِة	 َتقاَبَل	محور	 وأيضًا	 والموِت،	
	الموَت	 َقها	الُبعد	الدينّي	المتمثِّل	بإيماِن	الشاعر	أنَّ واألهِل	والشعراِء	واألصدقاِء،	صورًة	َعمَّ
اإلنسانيَّة	 النَّفس	 منَحْت	 التي	 الدينيَِّة	 الِقَيِم	 عبُق	 وانتشَر	 البشِر،	 على	 الموِت	 وبحتميَِّة	 	، حقٌّ
دون	 من	 الخالِق	 بإرادِة	 ورضاه	 الشاعِر	 قناعِة	 من	 فنبَعْت	 الميِت،	 على	 ِم	 والتَّرحُّ بِر	 الصَّ قوة	

	أصَل	اإلنساِن	من	تراٍب،	ومصيره	إلى	التراِب	والفناِء. ترّدٍد	أو	اعتراٍض،	ألنَّ

معانقة	 داللة	 ودعَمْت	 والغياِب،	 وال	 الــزَّ بنية	 َزْت	 عــزَّ نــداءاٌت	 الخطاِب	 في	 وتواَلْت	
كَما	 آخر.	 كوكٍب	 في	 الشاعر	 لموعِد	 وأسَسْت	 يَّات،	 المادِّ من	 واالنعتاِق	 وحي	 الرُّ 	 موِّ السُّ
وقناعٍة.	 رضًى	 عن	 الحياة	 وتــْرك	 الموت،	 أمام	 واالستسالِم	 بالضعِف	 	 والُّ ــدَّ ال ــْت	 أْوَح
على	 بر	 الصَّ داللة	 زْت	 وعزَّ الكريم،	 للقرآِن	 يِة	 التَّناصِّ البنيِة	 مع	 ُة	 الشعريَّ واّل	 الدَّ وتفاعَلْت	
باِب	 الشَّ والنَّدِب	على	 المأتِم	 إقامِة	 ينيَّة،	من	 الدِّ للطقوِس	 والحزِن،	ورَسَمْت	صورًة	 األسى	

ومواراتِه	في	الثََّرى.
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المقدمة
والــمــســتــخــِدم 	 الــحــاســوب	 ــن	 ــي ب ــل(	 ــاع ــف ــت )ال الـــتـــواصـــَل	 أن	 ــمــعــلــوم	 ال 	مـــن	
ناته	 مكوِّ في	 الحاسوب	 تصميم	 في	 مهمًا	 حيِّزًا	 ُيعتبُر	 	Human Computer Interaction

	)software(	 	المادية	)hardware(	والمعنوية	)software(.	وإذا	أخذنا	الجانَب	البرمجيَّ
من	ذلك	التواصل،	فإنه	يعتمد	في	زماننا	هذا	على	الشاشات	وما	بداخلها	من	عناصر	أخرى،	

إذ	يوليه	المبرِمجون	عنايًة	فائقًة.

الشتقاق	 مناسبٍة	 منهجياٍت	 عن	 تتحدث	 التي	 الدراسات	 فإن	 الشديد،	 لألسف	 لكن،	
عن	 بحثنا	 عند	 سوءًا	 تزداد	 والمسألُة	 شحيحًة.	 ُتعتبر	 خوارزميٍة،	 بصورٍة	 التواصل	 ذلك	
إلى	 مكثفٍة	 بصورٍة	 تحتاج	 التي	 اإللكتروني،	 التعليم	 برامج	 في	 التواصل	 الشتقاق	 منهجيٍة	

آلياٍت	للعرض	واإلبحار	بين	الشاشات	المختلفة.

نجد	في	الدراسات	المتاحة	لدينا	عن	اشتقاق	الشاشات	عمومًا،	أن	الباحثين	لم	يتناولوا	
تصميم	 عملية	 في	 الحاالت	 انتقال	 مخطَِّط	 بدراسة	 اهتّم	 من	 فمنهم	 مباشرًة،	 الموضوع	
الواجهات	في	البرامج	العادية،	دون	التطّرق	إلى	تصميم	الواجهات	في	التعليم	اإللكتروني	
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ّل وَِّّ.ل وِمِشل   َّةشيلل ونِوَ  ّن  َُِِةلِ.ل حرّي َّروتتل َن وِ وشيَِّت  وَِشِِّنا ِروح ِلل وِ

	 عامٍّ بشكٍل	 الواجهات	 وتقييِم	 اشتقاِق	 وأدواِت	 أساليب	 على	 رّكز	 وبعضهم	 كورقة)1).	
ز	آخرون	على	علمية	التصميم	وأدبيات	التفاعل	بين	 كورقة)2)،	وورقة)3)،	وورقة)4)،	وقد	ركَّ
ذلك	 من	 استثناًء	 ُل	 ُيشكِّ وورقة)8).	 وورقة)7)،	 وورقة)6)،	 كورقة)5)،	 والحاسوب	 المستخِدم	
TOUID،	يمكن	دمجها	مع	 ى	منهجية		تويد	 ورقة)9)،	حيث	استخدمنا	طريقًة	جديدًة،	ُتسمَّ
واجهات	 اشتقاق	 بهدف	 وذلك	 	،K الهيكلي	 والتصميم	 للتحليل	 	Yourdon يوردن	 طريقة	
الشتقاق	 تتطّرق	 لم	 أهميتها،	 وعلى	 الدراسة،	 هذه	 والحاسوب.	 المستخِدم	 بين	 التواصل	

	لواجهات	التواصل	في	التعليم	اإللكتروني. الشاشات	التلقائيِّ

التعليم	 مجال	 في	 التواصل	 شاشات	 اشتقاق	 في	 السابقة	 البحوث	 بخصوص	 أما	
اإللكتروني،	فإننا	لم	نعثر	على	شيٍء	ذي	قيمٍة	عاليٍة	في	هذا	المجال،	األمر	الذي	دفعنا	إلى	
التعليم	اإللكتروني،	ثم	 محاولِة	إيجاِد	طريقٍة	منهجيٍة	تعتمد	على	مصطلحات	علم	تصميم	
أيضًا	 تعتمد	 المنشودُة	 والخوارزميُة	 الشاشات.	 اشتقاق	 عملية	 تفيد	 خوارزميٍة	 صياغة	 إلى	

.state transition diagram (STD) على	مخطَّط	انتقال	الحاالت	

David L. Parnas, On the use of transition diagram in the design of a user interface for an interactive com- 	 (1(
 puter system, (Carnegie Mellon University-USA) in proceeding ot the 1969 national ACM conference,

1969, pp. 379-385.

Brad Allan Myers, Tools for creating user interfaces: an introduction and survey, (Carnegie Mellon Uni-		 (2(
versity -USA), IEEE Software 6(1), January, 1988, pp. 15-23.

 R. T Pascoe (1996), Combining Of the use of software tools to generate interface, (Dept. of Comput. & Inf. 	 (3(
Sci., Otago Univ., Dunedin, New Zealand), IEEE: Software Engineering: Education and Practice, Proceed-
ings. International Conference Publication Year: 1996, pp. 458 - 464, DOI : 10.1109/SEEP.1996.534034.

Brad Myers, Scott E. Hudson, and Randy Pausch (2000), Past, Present, and Future of User Interface Soft- 	 (4(
 ware Tools (Carnegie Mellon University - USA) © ACM Transactions on Computer-Human Interaction,

Vol. 7, No. 1, March 2000,  pp. 3-28.

 Edgar H. Sibley, User interface design from a real time perspective, Communications of the ACM, Vol. 	 (5(
31, Issue 12, Dec. 1988, pp.1456-1466.

 Felix Bachmann; L. Bass; P. Clements; D. Garlan; J. Ivers; R. Little; R. Nord; J. Stafford: Documenting 	 (6(
 Software Architecture: Documenting Interfaces, CMU/ SEI-2002-TN-015, Software Engineering Institute

(SEI), Carnegie Mellon University, Pittsburgh 2002.

 Reinhard Oppermann, User interface design (Institute for Applied Information Technology, Germany). In: 	 (7(
 H.H. Adelsberger, B. Collis, J.M. Pawlowski (eds.), Handbook on information technologies for education

and training. Berlin: Springer-Verlag, 2002, pp. 233-248.

 Dan R. Olsen Jr., Evaluating User Interface Systems Research (Brigham Young University - USA) 	 (8(
UIST’07, October 7-10, 2007, Newport, Rhode Island, USA, 2007.

		فاطمة	الغالي	وآخرون	)2014(،	اشتقاق	واجهة	التواصل	بين	المستخِدم	والحاسوب	بطريقة	تويد	مدمجة	في	الطرق	 (9(
الهيكلية	للتحليل	والتصميم،	مجلة	أبحاث	الحاسوب،	المجلد	الحادي	عشر،	العدد	األول.
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	مرٍة	-	َحسب	علمنا	-	بين	العمليات	الحادثة	في	ذهن	المتعلم	 هذا	البحث	يربط	ألولِّ
يه	التعليم،	وتمثل	في	الشكل	التقليدي	لمخطَّط	انتقال	الحاالت. أثناء	تلقِّ

state transition diagram	ُيعرف	رياضيًا	باستعمال	دالتين	هما: مخطَّط	انتقال	الحاالت	

F:  S X  I  0

δ:٠ ٠S٠X٠٠I٠  S

بداللة	 ٌف	 ُمعرَّ الحاالت،	وكالهما	 انتقال	 داله	 δ	هي	 و	 المخرجات،	 دالة	 F	هي	 حيث	
	I Internal state،	و	 S	هي	مجموعة	الحاالت	الداخلية	 O،	حيث	 I	و	 S	و	 المجموعات	

هي	مجموعة	المدخالت	الممكنة،	و0	هي	مجموعة	المخرجات	الممكنة.

الحاالت	 بآالت	 ُيسّمى	 فيما	 المنطقي	 التصميم	 في	 ُيستعمل	 الحاالت	 انتقال	 مخّطُط	
تصميم	 في	 الحاسوب	 علوم	 في	 أيضًا	 وُيستعمل	 	،finite state machine المحدودة	
لكننا	 	.parser المفردات	 على	 ف	 التعرُّ مرحلة	 في	 خصوصًا	 	،compiler المترجمات	
ما،	 لشخٍص	 الذهنية	 الحاالت	 لتمثيل	 الحالي،	 البحث	 في	 ابتداًء	 المخطَّط	 هذا	 نستعمل	
وطريقة	انتقالها	من	حالٍة	إلى	حالٍة،	ثم	نعرض	بعد	ذلك	إلى	تطبيق	هذا	المخطَّط	في	عملية	
إنشاء	 في	 نفسه	 المخطَّط	 هذا	 الستعمال	 بعد	 ما	 في	 د	 ُيمهِّ الذي	 األمر	 والتعلُّم،	 الّتعليم	
بينها	 االنتقال	 للشاشات،	وكيفية	 التلقائي	 التوليد	 اإللكتروني،	خصوصًا	في	مرحلة	 التعليم	

من	شاشٍة	إلى	أخرى،	ومن	مستوًى	إلى	آخر.

الناس	 من	 زيدًا	 أن	 هْب	 لإلنسان:	 النفسية  الحاالت  وتمثيل  الحاالت  انتقال  مخطَّط 
بابتسامٍة	 االبتسامة	 تلك	 	على	 يردُّ بدوره	 بابتسامٍة،	وكان	عمرٌو	 فُيَحّييه	 	على	عمرٍو	 يمرُّ كان	
في	 نمثله	 أن	 يمكن	 الصنيع	 هذا	 طويلٍة،	 لمدٍة	 يوميًا	 يتكّرر	 السيناريو	 هذا	 أن	 هْب	 مثلها.	

المخطَّط	الصندوقي	اآلتي:	

	ابتسامٌة	من	عمرٍو 	 عمرو 	 ابتسامٌة	من	زيٍد	

الشكل1:	مخطَّط	صندوقي	رقم	)1(	

نخرج	من	المخطَّط	السابق	بعدة	مصطلحات:

message	بمعناها	الكامل	في	نظرية	االتصال،	ذلك	أن	زيدًا	 ابتسامُة	زيٍد	ُتسمى	رسالًة	
اها	بحاسة	البصر. لها	بتعابير	وجهه	وأن	عمروًا	تلقَّ قد	شكَّ
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input	كما	هو	واضٌح	 لعمرٍو	 بالنسبة	 المدخالت	 ُيطَلق	عليها	اسم	 نفُسها	 زيٍد	 ابتسامُة	
اسم	 زيٍد	 ابتسامة	 على	 ُيطلقون	 التجريبي	 النفس	 علم	 في	 والعاملون	 السهم.	 اتجاه	 	من	

.stimulus المثير	

كلمة	 	.external event لعمرٍو	 بالنسبة	 خارجيًا	 ى	حدثًا	 ُتسمَّ أخرى	 مرًة	 زيٍد	 ابتسامة	
مصطلُح	 	.event حدث	 كلمة	 إلى	 السياقاِت	 من	 العديد	 في	 ُتختصر	 الخارجي	 الحدث	
)حدث(	هو	الذي	سنستعمله	من	اآلن	فصاعدًا.	من	الواضح	أن	عمروًا	ليس	له	عالقٌة	فيما	
ي	فقط.	ابتسامة	عمرٍو	التي	نجمت	عن	ابتسامة	 ُيحِدُثه	زيٌد	من	أحداٍث،	إذ	يقوم	بدور	المتلقِّ
وهي	 	،output مخرجاٍت	 أيضا	 ُتسّمى	 عمرٍو	 ابتسامة	 	،response استجابًة	 ُتسّمى	 زيٍد	

مخرجاٌت	فقط	بالنسبة	لعمرٍو	صاحب	االستجابة.	

نفس	 في	 يحدث	 ما	 الصور	 من	 بأّية	صورٍة	 يوضح	 ال	 	)1( الرقم	 	 الصندوقيُّ المخطَُّط	
على	 المترتبَة	 عمرٍو	 استجابَة	 تمامًا	 يوضح	 ولكنه	 االبتسامة،	 حدث	 يتلّقى	 عندما	 عمرٍو	

حدث	االبتسامة.

رسالًة	 عمرٍو	 إلى	 أرسل	 صباٍح	 ذات	 في	 زيدًا	 أن	 هْب	 آخر:	 سيناريو  سنصف  اآلن، 
الرسالة	كانت	صفعًة	على	وجه	عمرٍو!		 تلك	 أن	 ولنفترض	 يعهُدُه	عمرٌو،	 تختلف	عما	كان	
المبثوثة	 العصبية	 بالخاليا	 تلّقاها	 عمروًا	 أن	 ذلك	 	 الكلمة،	 بمعنى	 رسالٌة	 هي	 الصفعُة	 تلك	
َف	بحاسة	البصر	على	زيٍد	الذي	فعل	 ل	جزءًا	من	حاسة	اللمس،	وَتعرَّ ِه،	والتي	ُتشكِّ على	خدِّ

تلك	الفعلة	الشنعاء.

في	 ه	 التأوُّ على	 استجابته	 تزد	 ولم	 المربكة،	 الرسالة	 تلك	 من	 ُذِهل	 عمروًا	 أن	 لنفترض	
تلك	اللحظة.

بناًء	على	ما	سبق،	نستطيع	تصوير	العالقات	بين	الحدث	واالستجابة	كاآلتي:

حتى	األمس:	ابتسامة	زيٍد/	ابتسامة	عمرٍو.

ه	عمرٍو. صباح	اليوم:	صفعة	زيٍد/	تأوُّ

عالمة	التقسيم	»	/	«	التي	ُرِسمت	بين	الحدث	واالستجابة	في	التعبير	أعاله	ُتقرأ		»تعطي«.

كسابق	 ابتسامًة	 عمرٍو	ستكون	 استجابة	 أن	 غدًا	 نضمن	 نفسه:	هل	 يطرح	 الذي	 السؤال	
عهدها	إذا	حيَّاه	زيٌد	بابتسامٍة؟	أغلب	الظن،	تلك	استجابٌة	غُير	مضمونٍة،	إذ	ربما	تكون	صفعًة	
مجال	 في	 بارٌع	 عمروًا	 أن	 افترضنا	 وإذا	 ذلك.	 غير	 أو	 طعنًة،	 أو	 ركلًة،	 أو	 زيٍد،	 مثل	صفعِة	
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	الركالت،	فإن	عالقة	الحدث	واالستجابة	ستكون:	صباح	الغد:	ابتسامة	زيٍد	/	ركلة	عمرٍو.	
	السابق	سيكون	الحال	هو: إذا	عدنا	للمخطَِّط	الصندوقيِّ

	ركلٌة	من	عمرٍو 	 عمرو 	 ابتسامٌة	من	زيٍد	

الشكل2:	مخطَّط	صندوقي	رقم	)2(	

	السابُق	لم	يساعدنا	في	التنبؤ	باستجابة	عمرٍو	غدًا	إذا	كان	الحدث	 المخطَُّط	الصندوقيُّ
زيٍد	 ابتسامة	 فيه	 الحدث	 كان	 صندوقيًا	 مخطَّطًا	 مضى	 ما	 في	 رأينا	 ألننا	 زيٍد،	 ابتسامة	 هو	
من	 	 أيٍّ في	 علينا	 ملتبسًة	 الصورة	 يجعل	 الذي	 األمُر	 ابتسامة،	 وكانت	 عمرٍو،	 واستجابة	

المخطَّطين	نتبع،	األول	أم	الثاني.

ما	 تمامًا	 عنا	 ُيخفي	 ألنه	 عمرٍو	 سلوِك	 لتوضيح	 يكفي	 ال	 	 الصندوقيُّ المخطَُّط	 إذن،	
يحدث	في	)نفس(	عمرٍو.

المخرج	من	هذه	المشكلة	يكون	باستعمال	مخطَّط	انتقال	الحاالت.

ُط انتقاِل الحالِت النف�سية مخطَّ
)الّزيد(	 ذلك	 مع	 »ود«	 	 	state في	حالة	 البداية	 في	 كان	 أن	عمروًا	 نفترض	 أن	 نستطيع	
الذي	يبتسم	له	كل	يوٍم،	وسنمثل	تلك	الحالة	)وغيرها	من	الحاالت(	بدائرٍة	صغيرٍة	داخلها	

ٌح	في	المخطَّط	أدناه. اسم	الحالة	كما	هو	ُموضَّ

ود

عندما	تلقى	عمرٌو	الصفعة	المشهورة	صباح	اليوم،	انتقل	إلى	حالة	العداء	مع	زيد.

ٌح	أدناه. المخّطط	يصبح	كما	هو	ُموضَّ

عداء
														

ود

الصفعة	 حدُث	 هو	 العداء،	 حالة	 إلى	 	 الودِّ حالة	 من	 	transition االنتقال	 سبََّب	 الذي	
ه	عمرٍو. ه	عمرٍو	والذي	مثلناه	في	ما	سبق	بالعالقة:	صفعة	زيٍد/	تأوُّ الذي	كانت	استجابته	تأوُّ
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ديباجُة	 وعليه	 العداء(،	 )حالة	 إلى	 	) الــودِّ )حالة	 من	 سهمًا	 نرسم	 أن	 نستطيع	 إذن،	
الحدث،	واالستجابُة	التي	تسبَّبت	في	ذلك	االنتقال	كما	يوضحه	المخطَّط.

ه	عمرٍو/	صفعة	زيٍد عداءتأوُّ ود

الشكل3:	الحدث	واالستجابة

	هو	صفعة	 	حتى	وقع	حدٌث	خارجيٌّ من	هنا	يتضح	لنا	أن	عمروًا	كان	في	حالٍة	من	الودِّ
	 ٍه،	وفي	الوقت	نفسه	انتقل	عمرٌو	من	حالة	الودِّ زيٍد،	نجم	عنها	استجابة	عمرٍو	في	شكل	تأوُّ

)الداخلية(	إلى	حالة	العداء	)الداخلية	أيضًا(.

حالة	 في	 عمرٌو	 كان	 فأمس	 نفسها.	 الحالة	 إلى	 يعيدنا	 قد	 الحاالت	 بين	 االنتقاِل	 سهُم	
	 اه	هو	ابتسامة	زيٍد،	ويستجيُب	له	بابتسامٍة،	وظل	في	حالة	الودِّ ،	وكان	الحدُث	الذي	يتلقَّ الودِّ

نفسها	ولم	يتحّول	عنها	كما	يوضحه	المخطَّط	اآلتي:

ه	عمرٍو/	صفعة	زيٍد عداءتأوُّ ود

ابتسامة	زيٍد	/	ابتسامة	عمرٍو

على	ذلك	نستطيع	إكمال	مخطَّط	انتقاِل	حاالِت	عمرو	ٍكاآلتي:

ابتسامة	زيٍد	/	ركلة	عمرٍو
ه	عمرٍو/	صفعة	زيٍد عداءتأوُّ ود

ابتسامة	زيٍد	/	ابتسامة	عمرٍو

الشكل4:	تأثر	الحاالت	الداخلية	باألحداث	الخارجية

زه	على	ركله. 	ابتسامٍة	استفزازًا	له	ُيحفِّ ألن	عمروًا	سيرى	وهو	في	حالة	العداء	لزيٍد	كلَّ

مما	سبق	يتضح	لنا:	مخطَّط	انتقال	الحاالت	يوضح	تقلُّب	الحاالت	الداخلية	في	نفس	
عمرٍو	بناًء	على	األحداث	الخارجية	التي	تقع	من	زيٍد،	وفي	الوقِت	نفسه	أظهرت	استجاباِت	

عمرٍو	لتلك	األحداث.
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الشيء	الذي	لم	يوضحه	مخّطط	انتقال	الحاالت	السابق	هو	كيف	يعيد	زيٌد	عمروًا	إلى	
التي	يرسلها	زيٌد	 الرسالة	 أو	 الخارجي	 الحدث	 بعبارٍة	أخرى،	ما	هو	 	مرًة	أخرى.	 الودِّ حالة	
لعمرٍو	لذلك	الغرض؟	هذه	بالطبع	مشكلة	زيٍد	ال	ُمشكلتنا	نحن،	لذلك	ندع	ذلك	المخطَّط	
الذي	 الحاالت	 انتقال	 مخطَّط	 على	 ُيطلقون	 الرياضيات	 أهل	 هو.	 كما	 الحاالت	 النتقال	

.(1(
	Morley	machine تظهر	فيه	األحداث	واالستجابات	اسم	آلة	مورلي	

ُط انتقال الحالت الخالي من ال�ستجابات مخطَّ
ُخْذ	بيت	اإلمام	الشافعي	المشهور:

كليلٌة عــيــٍب	 كــل	 عــن	 ــّرضــا	 ال ــُن	 المساوياوعــي تبدي	 الّسخط	 عيَن	 ولكن	

البيت	يوضح	حالتين	نفسيتين	لشخٍص	ما،	هما:	حالة	الّرضا	وحالة	الّسخط.

)استجابته(،	 والمساوَئ	 المحاسَن	 الشخص	 ذلك	 بها	 يبدي	 التي	 الطريقة	 تجاهلنا	 إذا	
فإننا	نستطيع	أن	نرسم	مخطَّطًا	النتقال	الحاالت،	تظهر	فيه	الحاالت	مع	أسهٍم	ديباجيٍة	ُتظِهر	
الديباجات.	 تلك	 في	 االستجابات	 ظهور	 دون	 الحاالت	 النتقال	 الالزمَة	 األحداَث	 فقط	

لذلك	نستطيع	أن	نمثل	ما	سبق	بالمخطَّط	اآلتي:

عيب																																									عيب

سخطرضا

ما	يسر																																						ما	يسر
الشكل5:	مخطط	انتقال	الحاالت	الخالي	من	االستجابات

انتقال	 مخطَّط	 Miller machine عــلــى	 ميلر	 آلة	 اسم	 يطلقون	 الرياضيات	 أهل	
االســتــجــابــات)2).	 مــن	 والــخــالــي	 واألحــــداث،	 الــحــاالت	 فيه	 تظهر	 الـــذي	 الــحــاالت	
فإنه	 الــّرضــا	 حالة	 في	 كــان	 إن	 محزنًا:	 خبرًا	 تلّقى	 الشخص	 ذلــك	 أن	 افــتــرْض	 واآلن	

 https://nasainarabic.net/education/articles/view/the-theory-of-relativity-inf. 	 (1(
http://www.moudir.com/vb/showthread.php?t=180763&page=24.		 (2(
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سيظل	 فإنه	 الّسخط	 حالة	 في	 كــان	 وان	 الحزن،	 حالة	 هي	 جديدٍة	 حالٍة	 إلــى	 سينتقل	
الجديد	 المخطَّط	 إذن،	 أحــزان.	 من	 أصابه	 بما	 ساخٌط	 عليه	 هو	 من	 يبالي	 ولن	 	ساخطًا	

سيصبُح	كاآلتي:

الشكل6:	تأثر	مخطط	انتقال	الحاالت	بأحداٍث	جديدة

عيبعيب

سخطرضا

ما	يسرما	يسر خبر
محزن

خبر
محزن

حزن

الحْظ	أن	من	كان	في	حالة	الّرضا	سيظل	عليها	إذا	تلّقى	ما	يسر،	ومن	كان	في	حالة	الّسخط	
الحاالت	 أن	 هو	 السابق	 المخطَّط	 من	 استنتجناه	 ما	 أهم	 يسر.	 ما	 تلّقى	 إذا	 عليها	 أيضا	 سيظل	

ليست	بالضرورة	اثنتين	متضادتين	فقط	بل	قد	نزيد،		فالمخّطط	السابق	فيه	حاالٌت	ثالث.

التعلُّم والّتعليم على �سوء مخّطط انتقال الحالت
learning	ُتعّرف	كاآلتي: التعلُّم	:	عملية	التعلُّم	

التعريف	 المتعلَِّم	من	حالٍة	ذهنيٍة	إلى	حالٍة	أخرى«.	هذا	 التي	تنقل	 العملية	 »التعلُّم	هو	
لم	نقترحه	ألن	سياق	الحديث	كان	عن	انتقال	الحاالت،	بل	ألنه	مترجٌم	من	مرجٍع	لرمزين	
Gagne	وبرقس	)Briggs(1،	غير	أنهما	لم	 معاصرين	من	رموز	تصميم	الّتعليم،	هما:	قاينه	
الحالة	 هي	 ما	 هنا:	 نتساءل	 ثم	 الحاالت،	 انتقال	 مخّطط	 إلى	 قريٍب	 من	 وال	 بعيٍد	 من	 يشيرا	

التي	انتقل	منها	ذهن	المتعلِّم؟	وما	هي	تلك	التي	انتقل	إليها؟

  R. Gagne, W. Wager, & L. Golas, Principles of Instructional Design, (Fourth Ed) by Holt, Rinehart and 	 (1(
Winston, Inc, 1992.
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يتعّلم،	 أن	 قبل	 ذهنه	 حالة	 هي	 المتعلِّم	 ذهن	 منها	 انتقل	 التي	 الحالة	 أن	 الواضح	 من	
نريد	 الذي	 للشيء	 بالنسبة	 يكون	 هنا	 )والجهل	 الجهل	 حالة	 باسم	 لغويًا	 المعروفة	 	وهي	

أن	يتعّلمه(.

يكوَن	 أن	 بعد	 العلِم	 حالُة	 	 شكٍّ بال	 فهي	 المتعلِّم،	 ذهن	 إليها	 انتقل	 التي	 الحالة	 أما	
المتعلُِّم	قد	تعّلم	ذلك	الشيء	الجديد	بنهاية	عملية	التعلُّم.

وتتضمن	 المتعلِّم	 ذهن	 داخل	 تتم	 ذهنيٌة	 عمليٌة	 التعلَُّم	 أن	 المناقشة	 هذه	 من	 نستنتج	
انتقال	حاالٍت،	لكن	االنتقال	من	حالٍة	ذهنيٍة	إلى	حالٍة	أخرى	ال	بد	أن	يكوَن	بواسطِة	حدٍث	
التعلُّم	 الخارجي	ساعد	عملية	 الحدث	 	ذلك	 بعبارٍة	أخرى:	 المتعلِّم.	 يأتي	من	خارج	ذهن	

ألنه	نقل	ذهن	المتعلِّم	من	حالة	الجهل	بالشيء	إلى	حالة	العلم	به.

ف	كاآلتي: instruction	ُيعرَّ التعليم	:	التعليم	

وتساعد	 المتعلِّم	 ذهن	 خارج	 تحدث	 التي	 	events األحداِث	 مجموعُة	 هو:	 »الّتعليم	
على	التعلُّم«.

انتقال	الحاالت،	إال	أنه	 وبالرغم	من	أن	هذا	التعريف	قد	ذكرناه	آنفًا	في	سياق	مخّطط	
events	دون	أن	يخوضا	 اللذين	ذكرا	مصطلح	األحداث	 قاينه	وبرقس)1)	 أيضا	من	 مترجٌم	
في	وصف	العمليات	الذهنية	بداللة	ذلك	المخّطط.	إذن	التعليم	هو	ذلك	الحدث	الخارجي	
الذي	ساعد	عملية	التعلُّم	بنقِل	ذهِن	المتعلِِّم	من	حالة	الجهل	بالشيء	إلى	حالة	العلم	به.

انتقال	 مخطَّط	 يوضحها	 والّتعليم	 التعلُّم	 بين	 العالقة	 والّتعليم:	 التعلُّم  بين  العالقة 
الحاالت	اآلتي:

الحظ	هنا	أن	انتقال	الحاالِت	يكون	داخل	ذهن	المتعلِّم،	وأن	عملية	التعليم	عبارٌة	عن	
	ُيحدثه	المعلِّم	فيؤثِّر	على	المتعلِّم. حدٍث	خارجيٍّ

حالة	العلم

تعليم

حالة	الجهل

الشكل7:	العالقة	بين	التعلُّم	والّتعليم

Ibidem., p.155. 	 (1(
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الفرق بين الإعالم والّتعليم 
الجوهري	 العنصر	 هو	 اإلعالمي	 ن	 المكوِّ أن	 من	 بالرغم	 إعالمًا	فحسب،	 ليس	 الّتعليم	
ن	اإلعالمي	من	عملية	التعلُّم،	 لعملية	الّتعليم	والمحّصلة	النهائية	لها،	وإذا	نظرنا	إلى	المكوِّ
	.learner نفسه	 المتعلِّم	 هو	 ي	 والمتلقِّ 	،instructor بالمعلِّم	 نسميه	 من	 هو	 المرِسل	 فإن	
في	مجال	 ُتسّمى	 فإنها	 اإلعالم،	 المتعلِّم	خالل	عملية	 إلى	 المعلِّم	 أرسلها	 التي	 الرسالُة	 أما	

.content التعليم	باسم	المحتوى	

عملية	اإلعالم	التي	أوصلت	المحتوى	إلى	المتعلِّم	تّمت	خالل	قناٍة	لالتصال،	وأدركها	
المتعلُِّم	بإحدى	حواسه.	الوسائط	التي	يمكن	أن	تنقل	المحتوى	تتخذ	عدة	صوٍر،	منها:

صورة	 	- صورة	 	- متحرك	 رسم	 	- مرسومة	 رسالة	 	- شفوية	 رسالة	 	- مكتوبة	 رسالة	
اإلعالم	 أو	 االتصال	 عملية	 أن	 الحْظ	 ذلك.	 غير	 	- سبق	 مما	 مزيج	 أي	 	- )فيلم(	 متحركة	
التي	أوصلت	المحتوى	إلى	المتعلِّم	لم	يكن	الغرض	منها	مجرد	اإلعالِم	والبالِغ	فحسب،	
حالٍة	 من	 ذهنه	 ينتقل	 حتى	 التعلُّم	 عملية	 في	 المتعلِّم	 مساعدَة	 منها	 الغرُض	 كان	 	بل	

إلى	أخرى.

السؤال	الذي	يطرح	نفسه	هنا	هو:	هل	ينجح	اإلعالم	دائمًا	في	إحداث	التعليم؟

ولكنها	 	، تامٍّ بنجاٍح	 اإلعالم	 عمليُة	 تتم	 ربما	 أي	 بالنفي،	 هي	 اإلجابة	 الشديد،	 لألسف	
حالٍة	 إلى	 منها	 بدأ	 التي	 حالته	 من	 الذهن	 انتقال	 في	 تتسّبب	 ال	 ربما	 نجاحها،	 من	 بالرغم	

جديدٍة،	مما	يعني	فشل	العملية.	

ضعف	 هو	 التعليم،	 إحداث	 في	 الناجح	 اإلعالم	 فشل	 إلى	 يؤدي	 آخٌر	 محتمٌل	 سبٌب	
ربما	ال	تحتوي	على	معلوماٍت	 الرسالة	 بعبارٍة	أخرى،	 المحتوى.	 نفسها	من	حيث	 الرسالة	

كافيٍة	تنقل	الذهن	إلى	حالة	التعلُّم.

لة للدخول اأثُر الحالة الموؤهِّ
نسترجع	مخّطط	 أن	 ُيستحسن	 فإنه	 التعليم،	 لفشل	عملية	 الرئيسة	 األسباب	 أحد	 لنفهم	

انتقال	الحاالت	المرتبط	ببيت	اإلمام	الشافعي	المشهور	الذي	مر	بنا	سابقًا:

كليلٌة عــيــٍب	 كــل	 عــن	 ــّرضــا	 ال ــُن	 المساوياوعــي تبدي	 الّسخط	 عيَن	 ولكن	

الذي	أضفنا	حالة	الحزن	له	فأصبح:
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لة	للدخول الشكل8:	أثر	الحالة	المؤهِّ

عيبعيب

سخطرضا

ما	يسرما	يسر خبر
محزن

خبر
محزن

حزن

إلى	 االنتقال	 في	 يتسبب	 ال	 إعالميٌة(	 رسالٌة	 )وهو	 المحزن	 الخبر	 وصول	 أن	 الحْظ	
حالٍة	جديدٍة	إذا	كان	المتلّقي	في	حالة	سخٍط.	بالمثِل،	إذا	كان	المتلّقي	في	حالة	الّرضا،	فإن	

وصول	المحتوى	المحزن	)الرسالة	اإلعالمية(	سينقله	إلى	حالِة	الحزن.

أثر	 إلى	 ولننظر	 المتعلم،	 لذهن	 الحاالت	 انتقال	 مخطَّط	 من	 جانٍب	 إلى	 سننظر	 اآلن	
وصول	معلومٍة	بعينها،	وليكن	اسمها	س	ونناقش	أثرها	في	الوصول	إلى	حالة	العلم:

	

معلومة	س

معلومة	سمعلومة	س

حالة	)2)حالة	)1)

حالة	العلم

حالة	)3)

الشكل9:	وصول	معلومة	لمخطَّط	انتقال	الحاالت	لذهن	المتعلِّم

إليه	 إذا	كان	في	الحالة	)3(	ووصلت	 المتعلِّم(	 يظهر	من	المخطَّط	تمامًا،	أن	الذهن	)ذهن	
المعلومة	س،	فإنه	لن	ينتقل	أبدًا	إلى	حالة	العلم.	لكن	إذا	كان	في	أية	واحدٍة	من	الحالتين،	
حالة	 إلى	 مباشرًة	 سينتقل	 فإنه	 س،	 المعلومة	 إليه	 ووصلت	 	،)2( الحالة	 أو	 	)1( 	الحالة	

العلم	المطلوبة.
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العلم	فور	 المتعلِّم	في	وضٍع	يمكنه	من	االنتقال	إلى	حالة	 التي	يكوُن	فيها	ذهُن	 الحالُة	
للدخول	 لة	 المؤهِّ الحالة	 البحث	 هذا	 في	 تسّمى	 المناسب،	 التعليمي	 المحتوى	 	وصول	

.entry level state )التعلُّم	لعملية	الدخول	أي(

أما	 للدخول،	 لتان	 مؤهِّ حالتان	 	)2( والحالة	 	)1( الحالة	 أن	 نجد	 أعاله،	 المخطَّط	 من	
في	 الناجح	 االتصال	 عملية	 فشل	 أسباب	 من	 إذن،	 للتعلُّم.	 للدخول	 ل	 تؤهِّ فال	 	)3( الحالة	

له	للدخول	من	األصل.	 إحداث	التعلُّم،	كوُن	الذهِن	في	حالٍة	ال	تؤهِّ

ما	سبق	يعني	أن	المعلومة	الجديدة	التي	وصلت	بنجاح	إلى	المتعلِّم	كانت	في	مستوى	
أعلى	بكثيٍر	من	مستوى	المتعلِّم،	وبالتالي	لم	يفهمها	وفشلت	عملية	التعليم.

اأثُر المعلومات في عملية التعليم
إلى	 بالشيء	 الجهل	 حالة	 من	 المتعلَِّم	 تنقُل	 واحدٍة	 معلومٍة	 بإرساِل	 يتم	 ربما	 التعليم	
حالة	العلم	به.	لكن	في	غالب	األحيان	تكوُن	ثمَة	حاجٌة	لنقِل	كميٍة	كبيرٍة	من	المعلومات.

أن	 نرجو،	 ما	 غاية	 فإن	 التوالي،	 على	 متتابعًة	 المعلومات	 تلك	 ى	 يتلقَّ المتعلِّم	 كان	 لّما	
في	 الذهُن	 يصَل	 حتى	 جديدٍة،	 وسيطٍة	 حالٍة	 إلى	 المتعلِّم	 ذهَن	 جديدٍة	 معلومٍة	 	 كلُّ تنقَل	

النهاية	إلى	الحالة	الختامية	المطلوبة	وهي	حالة	العلم.

حالة	 من	 المتعلِّم	 ذهن	 حاالت	 النتقال	 نتمناه	 الذي	 المسار	 يوضُح	 التالي	 الشكل	
الجهل	إلى	حالة	العلم،	مرورًا	بالحاالت	الوسيطة	التي	تنشأ	مع	وصول	معلومٍة	جديدة.

	

	
معلومة	1

معلومة	2	

. . .

حالة
العلم

	حالة	وسيطة	
رقم	)1)

	حالة	وسيطة	
رقم	)2)

حالة
الجهل

	الشكل10:
	مسار	انتقال	الحاالت	
في	ذهن	المتعلم
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المسار	الذي	رأيناه	أعاله،	قلياًل	ما	يتحقق،	خصوصًا	إذا	نقلنا	المعلومات	التي	كتبها	خبير	
subject matter expert (SME)	،	وذلك	لألسباب	اآلتية: المحتوى	)المعلومات	الخام(	

لة	للدخول	من	األساس،	وبالتالي	فإن	المعلومات،	 ربما	لم	يبلغ	المتعلِّم	الحالة	المؤهِّ
مهما	كانت	كميتها،	لن	تنقلُه	من	حالة	الجهل.

	 كلِّ ورود	 مع	 أخرى	 إلى	 حالٍة	 من	 الذهن	 فيسيُر	 مكتملٍة،	 غير	 المعلومات	 كانت	 ربما	
المعلومات	 العلم	بعد	استهالك	جميع	 النهاية	يتوقف	دون	حالة	 معلومٍة	جديدٍة،	ولكنه	في	

التي	ُأعطيت	له.

الخام	 المعلومات	 ولكن	 التعلُّم،	 عملية	 في	 للدخول	 مناسبٍة	 حالٍة	 في	 المتعلِّم	 كان	 ربما	
باقي	 ولكن	 الجهل،	 فوق	 وسيطٍة	 حالٍة	 إلى	 يصُل	 قد	 المتعلَِّم	 أن	 يعني	 مما	 الفجوات،	 بعض	 فيها	
المعلومات	ال	تساعده	للخروج	من	تلك	الحالة	إلى	حالة	العلم.	الحْظ	أن	المعلومات	غير	المكتملة	

تشبه	المعلومات	التي	بها	فجوات،	ألن	كاًل	منها	لن	يسهم	في	بلوغ	المتعلِّم	إلى	حالة	العلم.

المناسب	 بالترتيب	 يكن	 لم	 للمتعلِّم	 وصولها	 ولكن	 مكتملًة،	 المعلومات	 تكون	 قد	
لنقل	الذهن	من	حالٍة	ألخرى،	مما	يعني	فشل	عملية	التعليم.

السبب	الرابع	يحتاج	لمزيد	من	اإليضاح	وفي	ما	يأتي	التفاصيل:

اأثُر ترتيب المعلومات
	لنوضح	أثر	ترتيب	المعلومات،	نفترض	أن	لدينا	معلومتين:	معلومة	)1(،	ومعلومة	)2(.	
افترْض	أن	الذهن	كان	في	الحالة s1،	وافترْض	أن	معلومة	)1(	هي	الوحيدة	التي	تنقله	إلى	
التي	ستنقله	 فلنفترض	أن	معلومة	)2(	هي	 	،s2 الحالة	 فإذا	أصبح	في	 	،s2 الوسيطة	 الحالة	

.s إلى	حال	العلم	المطلوبة	أي	الحالة	

.s s1	إلى	حالة	العلم	 المخطَّط	اآلتي	يوضح	المسار	الصحيح	لحاالت	الذهن	من	الحالة	

s

s2

معلومة	)1)

معلومة	)2)

s1

	الشكل11:	
	ترتيب	المعلومات	

في	الذهن
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	)1( معلومة	 المعلومتين،	 ويوصل	 	s1 الحالة	 من	 يبدأ	 آخر	 سيناريو	 سنأخذ	 اآلن	
معلومة	 البداية	 من	 وأعطينا	 	،s1 من	 بدأنا	 أننا	 افترْض	 التعلم.	 يتم	 ال	 لكن	 	،)2( ومعلومة	
	.s1 s2	ويظل	في	الحالة	 )2(	)أي	استهلكناها(،	النتيجة	هي	أن	الذهن	لن	ينتقل	إلى	الحالة	

اآلن	سنعطيه	معلومة	)1(	كما	هو	موضح	في	الشكل	)12).

معلومة	)1)

معلومة	)2)

s

s1

s2

الشكل12:	أثر	ترتيب	المعلومات	في	الذهن

معلومة	 الذهَن	 نعطَي	 ولن	 هناك،	 يظل	 ثم	 	،s2 الحالة	 إلى	 الذهن	 نقل	 النتيجة	ستكون	
)2(	مرًة	أخرى،	ألننا	كنا	قد	استهلكناها	وظننا	أنها	قد	آتت	ُأكلها	من	قبل.

كل	 للمتعلِّم	 نقلنا	 قد	 أننا	 من	 بالرغم	 فشلت	 قد	 هنا	 التعليم	 عملية	 أن	 الواضح	 من	 	
هذا	 في	 السبب	 للدخول.	 له	 تؤهِّ حالٍة	 في	 البداية	 في	 المتعلِّم	 وكان	 الالزمة،	 المعلومات	
الفشل	هو	أننا	لم	نوصل	المعلومات	بالترتيب	الصحيح	الذي	يساعد	في	انتقال	الذهن	إلى	

حالة	العلم.

نتيجُة	هذه	المناقشة	هي	أن	الذهن	لن	يسلك	مسارًا	صحيحًا	منتقاًل	من	حالٍة	ذهنيٍة	إلى	
أخرى،	ما	لم	ترد	إليه	المعلومات	بالترتيب	المناسب.

اعتماُد معلومٍة على معلومٍة أخرى
معلومة	)2(	 للذهن	ستكون	 بالنسبة	 أنه	 لنا	 يظهر	 السابق،	 الحاالت	 انتقال	 	من	مخطَّط	
يتعلََّم	 أن	 قبل	 	)2( معلومة	 تعلُّم	 يستطيع	 لن	 المتعلِّم	 ألن	 	،)1( معلومة	 على	 	معتمدًة	

معلومة	)1).

هل ُيشترُط الترتيُب الخّطيُّ للمعلومات؟
المقصوُد	بالترتيب	الخّطي	وجوُد	مساٍر	واحٍد	فقط	لحاالت	الذهن.
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بدءًا	 حالة،	 إلى	 حالٍة	 من	 واحدًا	 مسارًا	 التعلُّم	 إلى	 طريقه	 في	 الذهن	 سلك	 ربما	 نعم،	
لِة	للدخول	وصوالً	إلى	الحالة	الختامية	وهي	حالُة	العلِم.	والمسار	الواحد	 من	الحالة	المؤهِّ
التي	سبقتها	مباشرًة.	 المعلومة	 إذا	كانت	كل	معلومٍة	جديدٍة	تعتمُد	تمامًا	على	 يكون	حتميًا	
بعبارٍة	أخرى،	يكون	هذا	صحيحًا	إذا	اعتمدت	كل	معلومٍة	جديدٍة	على	معلومٍة	واحدٍة	فقط	
	حالٌة	نادرٌة	جدًا	في	عملية	التعليم،	ألن	الواقع	غير	ذلك،	وهو	 تسبقها.	إذن،	المساُر	الخّطيُّ

قلياًل	ما	يتقيد	بالنمط	الخّطي.

المناقشُة أعاله تؤدِّي إلى نتيجتين مهمتين:
التعليم	ليس	هو	اإلعالم	فحسب.

ما	 إلى	 تلقائيًا	 يقود	 وهو	 سلفًا،	 لها	 مخطَّطًا	 مقصودًة	 أحداثًا	 يكوَن	 أن	 ينبغي	 التعليم	
ُيسّمى	بتصميم	التعليم.

كيفيُة اكت�ساف الحالت الذهنية للمتعلِّم
من	الواضح	أنه	ال	توجد	لدينا	في	الوقت	الراهن	أيُة	طريقٍة	للتحقق	من	وجود	الحاالت	

الذهنية	للمتعلِّم،	التي	افترضنا	انتقال	الذهن	إليها	أثناء	عملية	التعلُّم.

إلى	 الذهِن	 انتقاَل	 فعاًل	 يعني	 التعليم،	 عملية	 ُبعْيد	 هدٍف	 	 أيِّ َق	 تحقُّ أن	 نفترض	 نحن	
المرّتبة	 التعليمية	 األهداف	 أن	 افتراض	 من	 مناص	 ال	 وعليه	 العلم،	 من	 جديدٍة	 ذهنيٍة	 حالٍة	
ترتيبًا	صحيحًا،	تصف	بدقٍة	الحاالت	التي	نريد	من	الذهن	االنتقال	إليها	أثناء	عملية	التعلُّم	

يها	تعليمًا. باألحداث	الخارجية	التي	ُنسمِّ

نهائيٍة	 أهـــداٍف	 إلــى	 األهـــداف	 تقسيم	 في	 جانييه	 طريقِة	 من	 االســتــفــادَة	 	نستطيُع	
enable objective،	وربما	احتاج	بعضها	إلى	 terminal objective،	وأهداٍف	تمكينيٍة	

الحاالت	 في	شكل	شجرٍة	الكتشاف	 ترتيبها	 ثم	 أقل،	 مستوياٍت	 في	 أخرى	 تمكينيٍة	 أهداٍف	
في	شكِل	شجرٍة،	جذرها	 األهداف	 هذه	 ُترّتب	 بحيث	 التعلُّم،	 عملية	 أثناء	 للمتعلِّم	 الذهنية	

)أي	أعالها(	الهدف	النهائي.

التعلُّم.	 عملية	 أثناء	 للمتعلِّم	 الذهنية	 الحاالت	 اكتشاف	 في	 يساعد	 	 شكٍّ بال	 هذا	
ولنوضح	بالرسومات،	نضُع	شجرة	األهداف	اآلتية،	حيث	هدف1	هو	الهدف	النهائي	الذي	

احتاج	ألهداٍف	تمكينيٍة	كما	هو	موضح	في	الشكل	)13).
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هدف	1

هدف	3

هدف	2

الهدف	4

الشكل13:	اكتشاف	الحاالت	الذهنية	للمتعلم

للهدف	)2(،	 	 تمكينيٌّ للهدف	)1(،	وهدف	)3(	هو	 	 تمكينيٌّ بأن	هدف)2(	هو	 علمًا	
الشجرة،	 أسفل	 من	 سنبدأ	 التعلُِّم	 عمليِة	 أثناَء	 	.)3( للهدف	 	 تمكينيٌّ بدوره	 	)4( وهدف	
الحالة	 إلى	 الذهن	 ينتقل	 الدرس(	 )إعطاء	 الخارجية	 التعليم	 وبعملية	 الهدف	)4(،	 من	 أي	

المناظرة	للهدف	)2(،	وأخيرًا	بعمليٍة	تعليميٍة	أخرى	ننتقل	إلى	الهدف	النهائي	)1).

عمليٍة	 إلى	 نحتاُج	 أننا	 إال	 شجرٍة،	 شكل	 في	 األهداف	 خريطَة	 وصفنا	 أننا	 من	 بالرغم	
ل	الشجرة	 التعليم،	للتنقل	من	هدٍف	إلى	هدٍف	بمستوى	أعلى	منه،	وهذا	يحوِّ خارجيٍة	هي	
الحاالت	قد	 الخارجية،	وفي	بعض	 التعليم	 فيه	أحداُث	 تؤثُر	 الحاالت	 إلى	مخطٍَّط	النتقال	

.(1((petri nets يحتاج	هدٌف	إلى	هدفين	تمكينيين	في	الوقت	نفسه	)شبكات	بيتري	

هدف	1

هدف	3 هدف	2

الشكل14:	تسلسل	األهداف	في	شجرة	جانييه

	 في	هذه	الحالة	ال	يتم	االنتقال	إلى	هدف	)1(	إال	بتحقق	هدف	)2(	وهدف	)3(	بأيِّ
ترتيٍب،	وهذا	كثيٌر	في	عملية	التعليم.

عامٍة،	 بصفٍة	 التعليم	 تصميم	 عملية	 في	 خطوٍة	 أهم	 هي	 جوهرها	 في	 العملية	 هذه	
إلى	 جانييه	 تحويَل	شجرة	 استطعنا	 بمقتضاها	 أننا	 ذلك	 بصفٍة	خاصٍة،	 اإللكتروني	 والتعليم	

     https://www.3lom4all.com/vb/showthread.php?t=1149		 (1(
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مخطٍَّط	النتقال	الحاالت.	الحظ	أن	عملية	التعليم	والتعلُّم	تنطلق	من	أدنى	مستويات	شجرة	
كل	 ومع	 للدخول،	 لة	 المؤهِّ الحاالت	 هي	 	leaves أوراقها	 اعتبار	 نستطيع	 بحيُث	 جانييه،	

عملية	تعليم	ننطلق	إلى	مستوياٍت	أعلى	وصوالً	إلى	تحقيق	الهدف	النهائي	الرئيس.

ال�ستفادُة من �سجرة جانييه في التوليد التلقائي لل�سا�سات
	 بكلِّ نفترض	 أن	 نستطيُع	 فإننا	 لألهداف،	 جانييه	 شجرِة	 إنشاَء	 ما،	 لدرٍس	 استطعنا	 إذا	

	هدٍف	من	األهداف،	سواء	التمكينية	أو	النهائية،	يمكن	أن	ُيمثل	بشاشٍة.	 سهولٍة	أن	كلَّ

نريُد	 الذي	 العلم	 ومحتوياتها	 تمثله،	 الذي	 الهدف	 الرئيس	 عنوانها	 الشاشات،	 هذه	
المتاحة،	من	صوٍت	وصورٍة	 التعليمية	 الوسائط	 	 بكلِّ ذلك	 في	 مستعينين	 للمتعلِّم،	 توصيَله	

وكتابٍة....الخ.

ندُع	 ولذلك	 فقط،	 للشاشات	 التلقائي	 التوليد	 هو	 الحالي،	 البحث	 من	 الهدف	 لكن	
إنشاء	 بعملية	 ونكتفي	 جديدٍة،	 شاشاٍت	 إلى	 ية	 المؤدِّ التعليمية	 األحــداث	 إنشاء	 عمليَة	

الشاشات.

إلى	 مباشرًة	 تتحول	 األهــداِف	 شجرَة	 أن	 هو	 السابق،	 الشرح	 من	 توصيله	 نريد	 الذي	
	للشاشات،	وعلى	سبيل	المثال،	الشجرة	الموجودة	في	الشكل	)25(	تتحول	 ترتيٍب	هرميٍّ

إلى	شاشاٍت	مرّتبٍة	كاآلتي:	

شاشة	1

شاشة	2

شاشة	3

	للشاشات الشكل15:	تحويل	شجرة	األهداف	الخّطية	لترتيٍب	هرميٍّ

كل	 مع	 باألسهم،	 موضٌح	 هو	 كما	 ينتقل،	 فإنه	 	،)3( رقم	 شاشة	 من	 المتعلِّم	 بدأ	 فإذا	
عمليٍة	تعليميٍة	إلى	شاشٍة	في	مستوى	أعلى،	وهكذا	وصوالً	إلى	شاشة	رقم	)1(	التي	تعني	

تحقيق	الهدف	النهائي،	والتي	يعني	الوصول	إليها	تحقيق	الهدف	النهائي.
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الحْظ	أيضًا،	أننا	إذا	احتجنا	إلى	هدفين	تمكينيين	لالنتقال	إلى	هدٍف	في	مستوى	أعلى،	
فإن	هذا	أيضا	ُيمّثُل	بشجرِة	الشاشات	كما	هو	موضٌح	في	الشكل	)16):

شاشة	1

شاشة	3شاشة	2

الشكل16:	شجرة	الشاشات	المتفرعة

الحاسوب	 بمساعدة	 االلكتروني	 التعليم	 عليه	 ُيطلُق	 ما	 ظهر	 اإلطــار	 هــذا	 في	
courseware design،	أو	التعلُّم	بمساعدة	الحاسوب)1).

إحداث	 في	 الكبيُر	 األُثر	 له	 تقنيًة،	وعلمًا	 ُم	 ويقدِّ كبيرًا،	 يوفِّر	جهدًا	 المفهوم	سوف	 هذا	
نقلٍة	نوعيٍة	في	العملية	التعليمية.	وبالرغم	من	أن	التعليم	اإللكتروني	أشبه	بتحليِل	وتصميم	
معّينٌة	الشتقاق	شاشات	 توجُد	طريقٌة	 الباحثين،	ال	 علم	 اآلن	حسب	 أنه،	وحتى	 إال	 النُُّظم،	
لمساعدة	 اإللكتروني،	 للتعليم	 البيان	 برنامج	 تصميُم	 تم	 فقد	 لذا	 المتعلِّمين.	 مع	 التواصل	
الشاشات	 استخدامه	وتفاعله	مع	 التعليم،	من	خالل	 التفاعل	مع	عملية	تصميم	 في	 المعلِّم	
دٍة	أو	 البرنامج	هي	عبارٌة	عن	شاشاٍت	تفاعليٍة	مولَّ البرنامج،	حيث	إن	منتجاِت	 المولدة	من	

مشتّقٍة	تعتمُد	اعتمادًا	تامًا	على	قائمة	األهداف	التعليمية.

ليمارَس	 التعليم،	 م	 مباشرًة	لمصمِّ HTML،	وُتسلَّم	 بـ	 ُينتج	شاشاٍت	مصّممٍة	 البرنامج	
قد	 أحداٍث،	 إدخال	 خالل	 من	 اإللكتروني	 التعليم	 تصميم	 مراحل	 باقي	 تنفيَذ	 خاللها	 من	
تكون	عبارًة	عن	وسيٍط	من	الوسائط	التعليمية،	وليس	لها	عالقٌة	ببرنامج	البيان،	وإنما	يرجُع	

اختيارها	مباشرًة	للمعلِّم.

ذلك	 بعد	 التعليم	 م	 مصمِّ ليقوم	 فقط،	 الشاشات	 هذه	 إنشاء	 على	 يساعد	 البيان	 برنامج	
الشاشات	 بين	 للتنقل	 للمتعلِّم	 القدرة	 يعطي	 فإنه	 وكذلك	 معّينٍة،	 تعليميٍة	 بأحداٍث	 بتعبئتها	

المولَّدة	بحريٍة،	بما	يتناسُب	مع	طبيعة	المحتوى	التعليمي.

http://www.wildpackets.com/resources/compendium/reference/course_design 	 (1(
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حشوها	 في	 م	 المصمِّ تساعد	 التي	 الشاشات	 إنتاج	 هو	 البيان	 برنامج	 من	 الهدف	
في	 المتعلِّم	 وتساعد	 التعليم،	 في	 مع	طريقته	 تتناسب	 التي	 	،rich media الغنية	 بالوسائط	

ي. اإلبحار	بين	الشاشات	حسب	حاجته	وسرعته	في	التلقِّ

و�سُف البرنامِج الُمقتَرِح لال�ستقاِق التلقائيِّ لواجهة التوا�سل في التعليم الإلكتروني 
ما	 أفضل	 استثماَر	 يضمُن	 )البيان(،	 المقتَرح	 المحوَسب	 اإللكتروني	 التعليم	 برنامج	
نقٍص،	 أو	 تغييٍر	 دون	 ذاتها	 التعليمية	 األهداف	 على	 اإلبقاء	 مع	 التكنولوجيا،	 إليه	 وصلت	
التعليم	 يدعم	 برنامٍج	 لتصميم	 	Python البرمجة	 لغة	 باستخدام	 الباحثون	 قام	 حيث	
أو	 التعليم	 م	 كمصمِّ التعليمية،	 العملية	 نات	 مكوِّ 	 لكلِّ سهولًة	 أكثر	 ويجعلُه	 اإللكتروني،	
على	 تشغيله	 يمكن	 برنامٍج	 لتصميم	 اللغة،	 لهذه	 المتطورة	 الميزات	 من	 ويستفيد	 المتعلِّم،	
نات	 مكوِّ لدى	 قابليٍة	 من	 لها	 ولما	 البرامج،	 هذه	 من	 لالستفادة	 اإلنترنت،	 متصفحات	
للولوج	 البرامج،	 هذه	 استخدام	 والمتعلِّم	 التعليم	 مصّمم	 اعتاد	 حيث	 التعليمية،	 العملية	
البرنامج	 استخدام	 تسلسل	 أن	 كما	 ظهورها)1).	 منذ	 العنكبوتية	 الشبكة	 خدمات	 إلى	
عند	 اتباعها	 الواجب	 واألهــداف	 الدراسات	 مع	 متوافٌق	 المصّمم	 اإللكتروني	 التعليمي	
المستخدم	 صالحية	 من	 التأكد	 بعد	 العمَل	 البرنامُج	 يبدأ	 حيث	 التعليمية،	 البرامج	 تصميم	
يشّكل	 متنوعٍة،	 شاشاٍت	 إلى	 السياق	 ينتقل	 ثم	 جديٍد،	 مستخدٍم	 إلنشاء	 مساعدته	 أو	
األهداف	 إلى	 التمكينية	 األهداف	 من	 بالمتعلِّم	 للوصول	 مهمًا	 عاماًل	 فيها	 التعليم	 	مصّمم	

النهائية	للدرس.	

األسلوب	الذي	ُبني	عليه	برنامج	البيان،	يرتكُز	على	مخطَّط	انتقال	الحاالت	في	شكِل	
الشاشات.	 توليد	 تم	 فقد	 عليه،	 وبناًء	 التعليمية.	 األهــداف	 أحد	 عقدٍة	 كل	 تمثل	 شجرٍة،	

وطريقُة	االنتقاِل	سوف	نبينها	كما	سيظهر	في	طريقة	حل	المشكلة.

اآليُة عمل برنامج )البيان(
نظر	 وجهة	 من	 اآلتية	 الخطوات	 نعرض	 إجماالً،	 البرنامج	 عمل	 وصف	 لتوضيح	

المبرمج:	

1	 -.index.html manage.py	و	 ح	يستدعي	ملف	 عند	طلب	الموقع	من	المتصفِّ

https://www.python.org 	 (1(
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2	 login.html	لتسجيل	الدخول.- index.html	يستدعي	 ملف	

3	 login-form-base-8	إلكمال	صفحة	الدخول.- login.html	يستدعي	ملف	 ملف	

4	 في	توقيت	الخطوة	الرقم	)2(	نفسه	manage.py	يستدعي	ملفات django	الرئيسة.-

5	 عند	ادخال	اإليميل	وكلمة	المرور،	يتم	إرسال	المتغيرات	إلى	قاعدة	البيانات	عن	-
html	عن	طريق	تعريف	 Python	متصلة	بملفات	 view.py،	حيث	ملفات	الـ	 طريق	ملف	

.Python html	ويتم	استدعاؤها	في	الـ	 متغيرات	معرفة	في		

6	 ملفات	- الستدعاء	 	base.Html صفحة	 إلــى	 يذهب	 	،5 خطوة	 تحققت	 إذا	
.dialog.html header.html	الستدعاء	الصفحات	المكملة	لها،	مثل	 JavaScript،	وملف	

7	 بتسجيل	مستخدٍم	جديٍد،	وإرسال	- 	register يقوم	ملف	 تتحقق	خطوة	5،	 لم	 إذا	
.urls.py view.py	يرسلها	ملف	 البيانات	إلى	قاعدة	البيانات	عن	طريق	دالٍة	في	ملف	

8	 بعد	تنفيذ	خطوة	رقم)6(	يتم	اآلتي:-

	 ُتفتح	الصفحة	الرئيسة	للمشروع.-

	 يتم	إدخال	البيانات	وبناء	الشجرة.-

	 شاشة	- إلظهار	 إنشاؤه	 تم	 والذي	 	،dialog-interactive باسم	 	 ملفٍّ 	استدعاء	
البيان	التفاعلية.

9	 -.view.py عند	طلب	حفظ	الشجرة	ُتستدعى	دالة	في	

10	 الشجرة	- إظهار	 ويتم	 	،upload ملف	 ُيستدعى	 	 محفوظٍّ 	 ملفٍّ رفــع	 عند	
المحفوظة.

ل ما سبق ذكره: واآلن نفصِّ
1	 -	)server(	المحلي	الخادم	إلنشاء	index.html	و	manage.py	ملف	استخدام	يتم	

على	جهازنا،	حيث	عند	الدخول	إلى	المحث	cmd	وطلب	ملف manage.py،	ينتج	األمر	
نقله	 وعند	 	،Starting	 development server at http://127.0.1.8000/ 	اآلتي:	
للتأكد	 جديدٍة	 صفحٍة	 إلى	 وينقلنا	 	،local host بـ	 يسمى	 ما	 نفتح	 فإننا	 متصفٍح،	 أي	 إلى	
بالمستخِدمين	 المرور،	 وكلمة	 المستخِدم	 اسم	 مقارنة	 خالِل	 من	 المستخدِم،	 شرعيِة	 من	
index. ملف	 قيام	 خالل	 من	 وذلــك	 البرنامج،	 بيانات	 قاعدة	 في	 أسماؤهم	 المخزنة	
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باستدعاء	 	login.html ملف	 يقوم	 الدخول،	 لتسجيل	 	.login.html باستدعاء	 	html 

login-form-base-8	إلكمال	صفحة	الدخول،	حيث	إن	وظيفة	الملف	األخير	هي	القيام	

.login بعمل	واجهٍة	كالميٍة	فقط،	ويتم	استدعاؤها	من	داخل	ملف	

2	 -	site.js سكربت	 الجافا	 ملف	 إلى	 ينتقل	 المستخِدم،	 شرعية	 من	 التأكد	 بعد	
إلدخال	اسم	المشروع،	وبعدها	ينتقل	إلى	الخطوة	الرقم	5.

الشكل17:	صفحة	إدخال	اسم	المشروع

3	 -	django ملفات	 يستدعى	 	،manage.py نفسه	 	)2( الرقم	 الخطوة	 توقيت	 في	
من	خالل	 به	 والتحكم	 المشروع	 إدارة	 manage.py	ألجل	 ملف	 إنشاء	 تم	 حيث	 الرئيسة	
ملفات أما	 أخــرى.	 برامج	 تثبيت	 إلى	 الحاجة	 دون	 جهازنا،	 	 على	 ويب	 سيرفر	 تشغيل	

django		فهي	عبارة	عن	إطار	عمٍل	لتصميم	تطبيقات	المشروع.

4	 إرسال	- يتم	 دخــول،	 وضغط	 المستخِدم	 شرعية	 وإثبات	 العملية،	 نجاح	 عند	
الكود	 على	 يحتوى	 والذي	 	view.py ملف	 طريق	 عن	 البيانات	 قاعدة	 إلى	 المتغيرات	

الرئيس	للبرنامج.

5	 إلى	صفحة	- المسار	 ينتقل	 المستخِدم،	 التحقق	من	شرعية	 نفسه،	وبعد	 الوقت	 في	
header.html	الستدعاء	 JavaScript،	وملف	 base.html	والذي	يقوم	باستدعاء	ملفات	

dialog.html	والذي	تم	إنشاؤه	من	أجل	القيام	بتكوين	مربع	 الصفحات	المكملة	لها،	مثل	
إدخال	الفعل	وتكوين	باقي	الجملة.

الشكل18:	مربع	إدخال	الفعل	وتكوين	الجملة
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المراد	 األفعال	 على	 المستخِدم	 يحصل	 أين	 من	 هو،	 نفسه	 يطرُح	 الذي	 السؤال	 لكن	
التطبيق،	 قبل	 التصميم	وما	 بعد	 ما	 تتلخص	في	خطوِة	 الهدف؟	اإلجابة	 بناء	 استخدامها	في	
تتحكم	 والتي	 	)admin( جانقو	 إدارة	 صفحة	 إلى	 المرحلة	 تلك	 في	 الدخول	 يلزم	 حيث	
بإدارة	الموقع،	ومنها	يتم	اختيار	التصنيف taxonomy	والتي	تحتوي	علي	تصنيفات	بلوم	

.word الستة،	ومنها	يتم	إدخال	األفعال	

التي	 النماذج	 أشهر	 من	 	)Bloom's 1956( التعلُّم	 ألهــداف	 بلوم	 تصنيف	 ُيعتبر	
أنه	 بمعنى	 متسلسلًة،	 التصنيف	 هذا	 مستويات	 وُتعتبر	 اإلدراكي،	 األداء	 مستويات	 تصف	
ليصل	ألهداف	 عليها	 يبني	 أن	 قبل	 األدنى،	 المستوى	 أهداف	 إلى	 يصل	 أن	 ب	 المتدرِّ على	
	- التطبيق	 	- الفهم	 	- )المعرفة	 لألعلى	 األدنــى	 من	 بالترتيب	 وهي	 األعلى،	 المستوى	

التحليل	-	التركيب	-	التقويم()1).

dialog. بملف	 وثيقًا	 ارتباطًا	 مرتبٌط	 وهو	 له،	 يتبع	 الذي	 بالتصنيف	 فعٍل	 	 كلِّ ربُط	 تم	
استخدامه	 المراد	 الفعل	 العثور	على	 الفعل،	وعند	عدم	 استدعاؤه	الختيار	 	 يتمُّ الذي	 	html
بشرط	 مباشرًة،	 يرغب	 التي	 األفعال	 بإضافة	 المستخِدم	 يقوم	 فسوف	 األفعال،	 قائمة	 في	

اختيار	التصنيف	الذي	يتبع	له	هذا	الفعل.	

6	 المستخِدمين	- مع	 يتطابقان	 ال	 المرور	 وكلمة	 المستخِدم	 اسم	 أن	 يحدث	 قد	
لتسجيل	 	register ملف	 إلى	 المسار	 يتحول	 لذلك	 البيانات،	 قاعدة	 في	 بياناتهم	 المخزنة	
	view.py ملف	 في	 دالٍة	 طريق	 عن	 البيانات	 قاعدة	 إلى	 البيانات	 وإرسال	 جديٍد،	 مستخِدٍم	

urls.py،	وبالتالي	ُيضاف	المستخِدم	الجديد	إلى	قائمة	المستخِدمين. يرسلها	ملف	

الشكل19:	صفحة	تسجيل	مستخدم	جديد

  http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=95		 (1(
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7	 للمشروع،	- الرئيسة	 الصفحة	 إلى	 المسار	 ينتقل	 	)6( الرقم	 الخطوة	 تنفيذ	 بعد	
باسم	 	 ملفٍّ استدعاء	 يتم	 عندها	 الشجرة.	 وبــنــاء	 المطلوبة	 البيانات	 إدخـــال	 	ويتم	
في	 يظهر	 كما	 التفاعلية	 البيان	 شاشة	 إلظهار	 إنشاؤه	 تم	 والذي	 	،dialog-interactive

الشكل	)6).

الشكل20:	شاشة	البيان	التفاعلية	المولدة

8	 على	- بالنّقر	 وذلك	 	،view.py في	 دالٍة	 استدعاء	 خالل	 من	 الشجرة	 تخزين	 يتم	
من	خالل	 إنشاؤها	 تم	 التي	 الشجرات	 تخزين	 يتم	 حيث	 البرنامج،	 واجهة	 في	 الحفظ	 رمز	

البرنامج	في	ملف	التنزيالت.

الشكل21:	صفحة	ملف	التنزيالت

9	 استدعاء	- يتم	 	محفوٍظ،	عند	ذلك	 أو	رفع	ملفٍّ الحاجة	الستدعاء	 الوارد	جدًا	 من	
upload	ويتم	إظهار	الشجرة	المحفوظة	في	الجهاز.	 ملف	
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طريقة تشغيل برنامج البيان
في	 التشغيَل	 إن	 حيث	 النهائي،	 المستخِدم	 نظر	 وجهِة	 من	 التشغيل	 طريقَة	 نعرُض	 هنا	

جوهره	هو	طريقٌة	إلدخال	شجرة	األهداف	)مخطَّط	انتقال	الحاالت(.

مخطَّط سير عمل البرنامج
1	 البداية.-

2	 الدخول	للبرنامج	من	خالل	اسم	المستخِدم	)عنوان	البريد	اإللكتروني(	وكلمة	المرور.-

3	 -	،6 الخطوة	 إلى	 اذهب	 مسبقًا،	 وموجودًة	 صحيحًة	 المستخِدم	 بيانات	 كانت	 إذا	
وإذا	كانت	غير	موجودٍة،	اذهب	إلى	الخطوة	4.

4	 هل	ترغب	بتسجيِل	مستخِدٍم	جديد؟	إذا		كان	الجواب	»نعم«	اذهب	إلى	الخطوة	-
الرقم	5،	وإذا	كان	الجواب	»ال«	اذهب	إلى	الخطوة	2.

5	 تسجيل	مستخِدٍم	جديد.-

6	 إدخال	اسم	الدرس.-

7	 يختار	المستخِدُم	الفعَل	من	قائمة	األفعال.-

8	 هل	الفعل	موجوٌد	في	قائمة	األفعال؟	إذا		كان		الجواُب	»ال«،	اذهب	إلى	الخطوة	-
9،	وإذا	كان	الجواُب	»نعم«	اذهب	إلى	الخطوة	الرقم	10.	

9	 إضافة	الفعِل	إلى	قائمِة	األفعال.-

10	 يقوم	المستخِدم	بإكمال	كتابة	الجملة	و	بناء	الهدف.	-

11	 هل	تمت	كتابة	الجملة؟	إذا	كان	الجواب	»نعم«	اذهب	إلى	الخطوة	الرقم	12،	-
وإذا	كان	الجواب	»ال«	ارجع	إلى	الخطوة	الرقم	10.	

12	 إضافة	الجملة	إلى	شجرِة	األهداف.-

13	 توليُد	الشاشِة	التفاعليِة،	والتنقل	بين	شاشات	الشجرة.-

14	 هل	تريد	االستمرار؟	)إلضافِة	أفعاٍل	وجمٍل	جديدٍة(،	إذا	كان	الجواب	»نعم«،	-
اذهب	إلى	الخطوة	الرقم	7،	وإذا	كان	الجواب	»ال«	اذهب	إلى	الخطوة	الرقم	15.	

15	 الخروج	من	البرنامج.-
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والتي	 الدخول،	 شاشة	 هي	 البرنامج	 تشغيل	 بداية	 فإن	 	،)1( الرقم	 المخطط	 بداللة	
كلمة	 حقل	 هو	 والثاني	 اإللكتروني،	 البريد	 إدخال	 حقل	 هو	 األول	 عنصرين:	 من	 تتكون	

ر،	وكالهما	يندرج	تحت	شكل	تسجيل	الدخول. السِّ

باستخدام	 	 ضــروريٍّ بشكٍل	 ُتطّبق	 أن	 يجب	 الدخول	 تسجيل	 حالة	 أن	 ُيظهر	 الواقع	
الحقلين	بشكٍل	صحيٍح،	أما	إذا	أخفق	المستخِدم	ولم	يتمكن	من	الدخول،	فسوف	تظهر	له	
صفحُة	تنبيٍه	بالخطأ،	حيث	تطلب	من	المستخِدم	بأن	يعيد	كتابة	البيانات،	أو	سيتم	تسجيلُه	

كمستخِدٍم	جديد.

مخطط	رقم	)1(:	تدفق	البيانات	إلنشاء	مستخدم	جديد	أو	دخول	مستخدم

بعد	تسجيل	الدخول	بشكٍل	ناجٍح،	يتم	نقل	المستخِدم	إلى	الصفحِة	التاليِة	من	البرنامج	
والذي	 المنشأ،	 المشروِع	 اسِم	 تسجيل	 منه	 يطلُب	 حيث	 	،)2( الرقم	 المخطَّط	 بداللة	
إسم	 إدخال	 يعتبر	 	)2( الرقم	 المخطَّط	 اسمه.	 تحت	 رسمها	 يتم	 التي	 الشجرُة	 ستندرُج	
المربعات	 من	 عدٍد	 من	 تتكون	 والتي	 الرئيسة،	 البرنامج	 لواجهة	 لالنتقال	 شرطًا	 المشروع	

والحوارات	النّّصية.	
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مخطط	رقم	)2(:	تدفق	البيانات	إلضافة	األفعال

لم	 وإذا	 التمكيني.	 الهدف	 بناء	 وإكمال	 الفعل	 اختيار	 يتم	 الرقم	)2(،	 المخطط	 بداللة	
استثناٌء	 عندها	سيحدُث	 )الفعل(،	 الهدف	 اسم	 مثل	 إجباريًا،	 بيانيًا	 عنصرًا	 المستخِدم	 يوفِّر	
ترغب	 هل	 األفعال،	 قائمة	 في	 موجود	 غير	 	} 	 	{ )الفعل	 بالخطأ	 تنبيٍه	 رسالِة	 عرُض	 وسيتم	
إدراجه،	وعندما	 المراد	 الفعل	 المستخِدم	تحديُد	تصنيف	 بإضافته؟(.	وكذلك	مطلوٌب	من	
يتبع	المستخِدم	جميع	الخطوات	بشكٍل	صحيٍح،	سيتُم	إنشاُء	توصيٍل	بين	الهدِف	والشجرِة	

وستنتهي	العمليُة	بنجاح.

مخطط	رقم	)3(:	تدفق	البيانات	إلنشاء	شجرة	األهداف
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توجيهيٍة	 خياراٍت	 إلى	 والدخول	 بها،	 يتحكم	 أن	 للمستخِدم	 يمكن	 الشجرة	 بناء	 عند	
يتم	 فسوف	 )تعديل(	 المستخِدم	 اختار	 وإذا	 حذف(،	 	- تعديل	 	- السابق	 )التالي-	 مثل:	
في	 تكون	 وهي	 الصفحة،	 بداية	 في	 الحوارية	 المربعات	 إلى	 ونقله	 الهدف(	 كتابة	 )إعادة	
،	وأخيرًا	يمكن	للمستخِدم	أن	يختار	طباعة	الصفحة	أو	حفظها	 هذه	الحالة	كنشاٍط	توصيليٍّ
الشكل	 بداللة	 الحٍق	 وقٍت	 في	 الستردادها	 منفصٍل	 	 بملفٍّ حفظها	 أو	 	،PDF هيئة	 	على	

الرقم	)22).

الشكل22:	الرموز	المستخدمة	في	الحفظ	واالسترجاع	والطباعة

الواجهاُت التفاعليُة الُمولَّدُة من البرنامج 
ُيظهر	المخطَّط	الرقم	)3(	أنه	عند	االنتهاء	من	رسم	الشجرة	أو	كتابة	األهداف،	يمكن	
المقصود	 عن	 يكشف	 تمامًا،	 الجزء،	 هذا	 التمكيني.	 الهدف	 من	 التفاعلية	 الشاشة	 توليد	

.Requisite Pre بالمتطلبات	السابقة	
يعرض	الشكل	)23(	الوظائف	المتوفرة	في	الشاشة	التفاعلية	المولدة،	وذلك	لتوضيح	
عن	 التدريسية(	 )األحــداث	 إضافة	 ويمكن	 والكمبيوتر،	 المستخِدم	 بين	 الرئيس	 الحوار	

طريق	الكتابة	المباشرة	في	المساحة	المخصصة	للمعلِّم.

الشكل23:	محتويات	الشاشة	التفاعلية	المولدة

محتويات الشاشة التفاعلية:
1	 اسم	الشاشة	)المشروع	التفاعلي	التعليمي	)البيان(.-
2	 اسم	الدرس.-
3	 الهدف.-
4	 تصنيف	الهدف.-
5	 األحداث	التدريسية.-
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6	 أسهٌم	لتحديد	اتجاه	التنقل	بين	األهداف.-
7	 رمز	الخروج	الدائم	من	الشاشة	التفاعلية	)+(.-
8	 رمز	الخروج	المؤقت	من	الشاشة	التفاعلية	)-(.-

المنشأ،	 المشروع	 بفتح	حوار	 المستخِدُم	 يقوُم	 التمكيني،	 الهدف	 المزدوج	على	 النقر	 عند	
وأخيرًا	 التعليمية.	 المادة	 تحتويها	 التي	 األهداف	 عدد	 بحسب	 التفاعلية	 الشاشات	 بين	 ويتنقل	
يستطيع	المستخِدم	حفظ	شجرة	األهداف	المنشأة	في	جهاز	الكمبيوتر	الخاص	به،	واسترجاعها	
وقت	الحاجة.	وكذلك	يستطيع	حفظ	الشجرة،	والخروج	مؤقتًا،	والرجوع	للمستوى	نفسه	الذي	

توقف	عنده،	من	خالِل	اختيار	أيقونة	)الرجوع	للشجرة(،	أو	الخروج	الدائم.

الشكل24:	إنهاء	الخروج	المؤقت
التطبيق

التاسع،	 للصف	 الفلسطيني	 المنهج	 من	 العربية	 اللغة	 دروس	 من	 درٍس	 بتطبيق	 قمنا	
التعليم	 في	 تواصٍل	 واجهِة	 الشتقاق	 (البيان)،	 برنامج	 على	 ألجله(،	 )المفعول	 بعنوان	

اإللكتروني،	وكانت	نتائج	التطبيق	كاآلتي:

1- الحصول على شجرة األهداف التعليمية

الشكل25:	شجرة	األهداف	التعليمية

من	 جزٍء	 على	 التعليم	 ُمصّمم	 حصوَل	 ُتظهر	 	)25( الشكل	 في	 الموضحة	 الصورة	
شجرة	األهداف	التعليمية	لدرس	المفعول	ألجله،	بعد	قيامه	بعملية	بناء	األهداف	السلوكية	

باستخدام	برنامج	البيان.
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2- إظهار جدول إحصاء األهداف

الشكل26:	جدول	إحصاء	األهداف

إظهار	 مع	 األهداف،	 عدد	 إلحصاء	 جدوالً	 تبين	 	)26( الشكل	 في	 الظاهرة	 الصورة	
تسير	 النموذجية	 التعليمية	 العملية	 إن	 األهداف،	حيث	 ومجموع	 المئوية	 والنسبة	 التصنيف	
وفق	خطٍة	وحساٍب	ممنهٍج،	علمًا	أن	اإلحصائيات	تتغير	تلقائيًا	عند	اإلضافة	أو	الحذف.

م التعليم على اشتقاق الشاشات التفاعلية من األهداف والتنقل بينها 3- قدرة مصمِّ

الشكل27:	التنقل	بين	الشاشات

الصورة	في	الشكل	)27(	التنقل	بين	الشاشات	المولدة	من	األهداف	التعليمية.

4- القدرة على توظيف األلوان بالشكل المناسب

	)لون	أحمر(

	)لون	أزرق(

	)لون	أخضر(
الشكل28:	توظيف	األلوان	في	شجرة	األهداف
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	ROOT	الجذُر	هو	 يدل	اللون	األحمر	في	الصورة	)28(	على	أن	هذا	الهدَف	السلوكيَّ
للهدف	 	 التمكينيُّ الهدُف	 هو	 الهدف	 هذا	 أن	 على	 األخضر	 اللون	 يدل	 بينما	 	)األب(،	

السابق	)االبن(.

	)لون	أخضر(

	)لون	أزرق(

الشكل29:	توظيف	األلوان	في	الشاشة	التفاعلية

بينما	يربط	اللوُن	األزرُق	في	الصورة	)29(	الشاشَة	التفاعليَة	المولدَة	بالهدف	التمكيني	
الهدف	 لون	 تغير	 كلما	 المولدة،	 الشاشات	 بين	 تنقلنا	 وكلما	 	 منه،	 الشاشة	 توليد	 تم	 الذي	

المشتقة	منه	الشاشة	إلى	اللون	األزرق.	

مقارنة المخرجات مع معايير التعليم اإللكتروني المعروفة
	لمناقشة	النتائج	السابقة	التي	حصلنا	عليها	عند	تطبيق	برنامج	البيان،	نقارنها	مع	معيار
ISO/CEN 9241	للتوحيد	القياسي.	يتعلق	هذا	المعيار	براحة	المستخِدم	أثناء	تفاعله	مع	

العناصر	المرئية	في	شاشة	الكمبيوتر.

	بما	ينبغي	توفُّره	في	التعليم	اإللكتروني،	 	بالرغم	من	أن	المعيار	ISO/CEN 9241 مختصٌّ
إال	أننا	نركز	على	ذلك	الجزء	من	المعيار	الخاص	براحة	المستخِدم.

تعقيد.	 ودون	 وسرعٍة	 سهولٍة	 	 بكلِّ النظام	 استخدام	 إمكانية	 تعني	 المستخِدم	 فتجربة	
لتوفير	 بالحاجِة	 وإلحاقًا	 البرامج.	 فعالية	 من	 	 الحدِّ إلى	 تؤدي	 قد	 المستخِدم	 راحِة	 وغياُب	
من	 المزيد	 إعطاء	 على	 متزايٌد	 طلٌب	 هناك	 للمستخِدم،	 شموليًة	 وأكثر	 أفضل	 تجربٍة	
على	 تعلُّمًا	 وجعله	 التعليم	 إلى	شخصنة	 يتجهون	 والذين	 النهائيين،	 للمستخِدمين	 	السيطرة	

مدار	الحياة.
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ومبِدعين	 كمستخِدمين،	 المتعلِّمون	 فيه	 ينضج	 الذي	 الوقت	 في	 أنه	 الواضح	 من	
تلبي	 التي	 التعلُّم	 بيئات	 مع	 التفاعل	 من	 أكبر	 بقدٍر	 المطالبة	 تتزايد	 الرقمية،	 للمنتجات	
التي	 التكنولوجية	 للنُّظم	 رؤيٍة	 تحقيق	 إلى	 باإلضافة	 والسيطرة،	 الذاتي	 للتحكم	 حاجتهم	

يمكن	تعديلها	الحتياجات	المتعلِّمين	المستقبلية.

ISO/CEN 9241 الشكل30:	تركيب	معيار	

الخاتمة: 
بعد	مقارنة	نتائج	ومخرجات	برنامج	البيان	للتعليم	اإللكتروني	مع	المعيار	والتوصيات	

السابقة	الذكر،	فقد	توصل	البحث	إلى	اآلتي:

1	 مخرجات	البرنامج	ُتظهر	اشتقاقًا	تلقائيًا	لواجهة	التواصل	في	التعليم	اإللكتروني،	-
	مستقل. 	منها	على	هدٍف	تمكينيٍّ يحتوي	كلٌّ

2	 مخرجات	البرنامج	ُتظهر	االعتماد	على	الرموز	والنقر	بزر	الفأرة،	لتنفيذ	مهمٍة،	أو	-
عند	التنقِل	بين	الشاشات.
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3	 م.- مخرجات	البرنامج	تالمس	بشكٍل	كبيٍر	احتياَج	المصمِّ

4	 َم	القدرَة	على	إمكانية	إدخال	األحداث	التعليمية	- مخرجات	البرنامج	تعطي	المصمِّ
الحقًا،	باستعماِل	الوسائِط	الغنية.

5	 في	- مسبقًا	 وتدوينها	 أفكارِه	 لترتيِب	 م	 للمصمِّ القدرَة	 تعطي	 البرنامج	 مخرجات	
الشاشة	التفاعلية.

6	 مخرجات	البرنامج	تتفق	تمامًا	مع	أدبيات	التعليم	والتعّلم.-

7	 َم	في	ألوان	الشاشات،	بما	يساعد	في	عملية	التصميم	نفسها.- البرنامج	يتيح	التحكُّ

8	 -	 إدراكيٍّ مستوًى	 بكل	 الصلة	 ذات	 األهداف	 لمجموع	 إحصائيًة	 يعرض	 البرنامج	
المستويات	 جميع	 على	 أهدافه	 توزيع	 على	 َم	 المصمِّ يساعد	 الــذي	 األمــُر	 حــدة،	 على	

اإلدراكية،	دون	تركيٍز	على	مستوًى	واحٍد	معّيٍن،	كالحفظ	مثاًل.

9	 التعامُل	معها	من	- ِم	 للمتعلِّ يمكن	 إذ	 البيان،	 برنامج	 البرنامج	مستقلٌة	عن	 	منتجاُت	
	متصّفح. أيِّ




