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االفتتاحية

التعليم العايل والإمناء الثقايف ال�سامل

مراعاة  اإلى  الإقت�سادية  الإعتبارات  يتعّدى  الإن�سانية  المجتمعات  في  الفعلي  الإنماء 
مقت�سيات البيئة الإجتماعية وقيمها وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها، والبيئة الطبيعية وق�انينها 
ودورتها، حتى يكاد ي�سبح اإنماًء ثقافيًا �ساماًل ي�اجه ما تعانيه الب�سرية من اأزمات وم�سكالت 
اأفرادًا  يقت�سينا،  الأمر  وهذا  والإن�سالب.  الإغتراب  ن�عًا من  المعا�سر  الإن�سان  على  فر�ست 
�سبيل  والعمل، في  المعرفة  بين  نكّر�ص عالقة جادة وهادفة  اأن  وم�ؤ�س�ساٍت،  نخبًا  وجماعاٍت، 
الآخرين  خدمة  ميدان  في  الفرد  ذاتية  اإطاره  في  تتحقق  ح�ساري  ثقافي  اإنماٍء  اإلى  ال��س�ل 
الم�ساريع  تخطيط  في  الإنماء  ح�سر  تم  ما  اإذا  يتحقق  لن  وهذا  بدورهم.  يخدم�نه  الذين 
واإعداد الإخت�سا�سيين الفنيين لإدارتها فقط، واإنما في اإيجاد ورعاية وتكري�ص ثقافة تنطلق 
مات الدولة والمجتمع  وتغتذي من قيم الم�اطنة ال�سحيحة المف�سية بدورها اإلى ت�سافر مق�ِّ
في تنفيذ �سيا�سة م�ستقبلية يتحمل كٌل من الم�اطن والنخب والدولة ن�سيبًا منها. فالمجتمع 
فئاتها  اختالف  على  العلمية  والكفاءات  والإمكانات  الطاقات  بح�سد  اإل  ينه�ص  اأن  يمكن  ل 
طائفيًا  وت�سامحًا  واقت�ساديًا،  �سيا�سيًا  ا�ستقرارًا  تحقق  �ساملة  تغييرية  علمية  فل�سفة  لإنتاج 
ت�س�راته  ويط�ر  بالتغيير  يق�م  كاإن�سان  بالإن�سان  وتهتم  اإجتماعية،  وعدالة  اإنتاجية،  وكفاية 

وعالقاته وقيمه وغاياته ومهاراته وتربيته ونظامه ال�سيا�سي.
والمعرفة  والتعليم  التربية  اتحاد  اإلى  يف�سي  الذي  الأ�سا�ص  المح�ر  ه�  العالي  والتعليم 
بالعمل المنتج الخاّلق، اإذ الخطط التعليمية والترب�ية على عالقة وثيقة بالخطط المخت�سة 
ب�سائر قطاعات المجتمع، القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية والبيئية، فهذه كلها تعمل في 

وقت واحد لإنماء الإن�سان مح�ر العملية الإن�سانية و�سببها ونتيجتها.
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وعلى هذا الأ�سا�ص يجب اأن تت�سّدر م�ساريع ال�سالح الترب�ية والتعليمية، الر�سمية وغير 
بعملية  مرتبطة  ال�ساأن  هذا  في  مقترحات  اأية  تاأتي  بحيث  المعنيين،  اإهتمامات  الر�سمية، 
اإنماء الإن�سان وتح�سين اأو�ساعه واأو�ساع البيئة التي يعي�ص فيها، ل بل اأو�ساع الب�سرية والكرة 
معينًا  �سعبًا  الإن�ساني  بالم�سير  العبث  تخطى  اأن  بعد  خ�س��سًا  ت�ست�طنها،  التي  الأر�سية 

وجغرافية محددة، لي�سبح م�سير الإن�سان، كل اإن�سان، مهددًا.
التعليم  لمرحلة  يبقى  ال�سالح،  الم�اطن  اإعداد  يبتغي  كلها  بمراحله  التعليم  كان  واإن 
العالي الدور الرائد في هذا المجال، بالنظر لأهميته في اإعداد الق�ى العاملة المتخ�س�سة، 
والباحثين القادة في مجال العمل والإنتاج والإدارة. ومن هنا تبرز ملحاحية اإعادة النظر فيه 
وتعديله جذريًا بما يتنا�سب مع احتياجات المجتمع الإنمائية في اإطاٍر من العدالة والم�ساواة 
بقيت  فقد  ال�سعيد،  هذا  على  وُتبذل  ُبِذَلت  التي  الجه�د  من  الرغم  وعلى  الفر�ص.  وتكاف�ؤ 
الإفتتاحية  هذه  �سنا  خ�سَّ التي  وال�سع�بات  الم�سكالت  حجم  مع  قيا�سًا  مت�ا�سعة  النتائج 
لت�سخي�ص اأهمها دون الت��سع في درا�ستها، تاركين للباحثين المتخ�س�سين اعتمادها كعناوين 

لبح�ث م�ستفي�سة. 
غير  لبنان،  في  العالي  التعليم  واقع  من  الم��س�ع  لهذا  مقاربتنا  في  ننطلق  اإذ  ونحن 
الم�سكالت  هذه  تاأثير  من  يعاني  ل  عربي  بلد  غير  في  العالي  التعليم  اأن  يعني  ل  ذلك  اأن 
اأو باآخر،  والمعّ�قات، فظروف لبنان ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية والترب�ية هي، ب�سكل 
كما  والتعليم.  التربية  ميدان  على  نف�سها  تعك�ص  التي  العربية  المجتمعات  ظروف  من  جزٌء 
اأن  بعد  حقها،  والعربية  اللبنانية  الجامعات  يبخ�ص  اأن  الت�سخي�ص  هذا  من  نريد  ل  اأننا 
جت وعلى مدى عق�د اأعدادًا كبيرة جدًا من اأ�سحاب التخ�س�سات المختلفة والإداريين  خرَّ
ح�ساري  تط�ر  اأزمة  من  جزٌء  هي  ترب�ية«  »اأزمة  وج�د  ينفي  ل  ذلك  اأن  غير  وغيرهم. 

تعانيها البالد العربية.
اإذ  الن�عي،  الجامعي  التح�سن  ح�ساب  على  الكمي  الجامعي  الت��سع  طغى  لبنان  ففي 
جامعة  ولكل  اللبنانية،  الجامعة  اإلى  اإ�سافة  جامعيًا  ومعهدًا  جامعة  اأربع�ن  لبنان  في  ي�جد 
وكليات  معاهد  بين  التعليم  وتبعثر  التدري�ص،  في  معتمدة  ولغات  ومناهج  تعليم  ونظم  برامج 
وبين  وبينها  الجامعات من جهة،  بين  رابط عملي  اأي  الأمر  اأعاق هذا  بحيث  مت�ا�سلة،  غير 
اأو التي �س�ف تعمل، من جهة اأخرى. واأقبل الطالب والدار�س�ن  القطاعات الإنتاجية العاملة 
التي  التخ�س�سات  ح�ساب  على  الجتماعي  المركز  تعزز  التي  والتخ�س�سات  المهن  على 
تحقق التقدم الإنمائي، خ�س��سًا واأن النظام ال�سيا�سي الطائفي في لبنان اأدخل التناق�سات 
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اإعداد  اإلى تربية م�ستقبلية من خالل  ال�سائدة، بدل تح�يلها  التربية  الطائفية والطبقية على 
ال�سامل،  الثقافي  النماء  في  وا�ستثمارها  وثقافيًا  ترب�يًا  الب�سرية  والطاقات  الم�ارد  وتدريب 
لم�سلحة  تقديم  وهناك  والمذهبي،  الديني  اللبناني  التن�ع  يعك�ص  لبنان  في  العالي  فالتعليم 
مديرية  تقديرات  وح�سب  اإذ،  الر�سمية،  ال�طنية  اللبنانية  الجامعة  على  الخا�سة  الجامعة 
من  األفًا   15 بينهم  من  �سن�يًا،  جامعي  طالب  األف   35 على  يزيد  ما  يتخرج  العالي،  التعليم 
 %90 لبنان،  في  األف طالب جامعي   170 هناك  العام 2014-2013،  وفي  اللبنانية،  الجامعة 

منهم لبناني�ن، ت�سم الجامعة اللبنانية 70 األفًا منهم.
وحّ�ل  ال�طنية،  الم�سلحة  ح�ساب  على  والفئ�ية  الفردية  الم�سلحة  غّلب  ال�اقع  هذا 
على  ع�س�ائي  ب�سكل  المتخ�س�س�ن  ت�زع  فقد  الخدمات،  حق�ل  من  حقل  اإلى  العالي  التعليم 
عدد  رجحان  اإلى  رئي�ص  ب�سكل  ذلك  ويع�د  والر�سمية.  الخا�سة  والم�ؤ�س�سات  الدولة  اأجهزة 
ل  العالي  التخ�س�ص  اأن  والى  المهنية،  العل�م  خريجي  عدد  اإزاء  الن�سانية  العل�م  خريجي 
الطالب  لإجتهاد  وانما  ت�جيه،  اأي  والى  الإخت�سا�سات،  اإلى  الحاجة  لعتبارات  يخ�سع 
اأن تردي بع�ص قطاعات الإنتاج، كقطاعي الزراعة  اإلى  ال�سخ�سي. ومن المفيد هنا الإ�سارة 
التابعة  الفروع  في  التخ�س�ص  عن  الإحجام  اإلى  الطالب  دفع  المثال،  �سبيل  على  وال�سناعة 
تعزز  التي  المهن  على  والإقبال  اخت�سا�سهم  غير  في  العمل  اإلى  والمتخ�س�سين  لهما، 
المركز الإجتماعي على ح�ساب المهن التي تحقق التقدم الإنمائي، فالعديد من المتخرجين 
الع�س�ائي  الت�زيع  اإن  لها.  ُيعّدوا  لم  ووظائف  اإدارية  مراكز  ي�سغل�ن  والحق�ق  الأدبيات  في 
تغذيها  التي  الإنتماء  جذوة  اأطفاأ  الخا�سة،  والم�ؤ�س�سات  الدولة  اأجهزة  على  للمتخ�س�سين 
الإنتهازية  طغت  وقد  خ�س��سًا  الإجتماعي،  والتغيير  الإن�سائية  وال�ظائف  الأدوار  فل�سفة 
ترّدي  اإلى  اأّداه،  ما  جملة  من  اأّدى،  الذي  الأمر  واإن�سانه،  لل�طن  ال�لء  محل  والبيروقراطية 

القيم القيادية.
ولما كان حال التعليم الجامعي غير الحال الذي نن�سده ونتمناه، فاإن م�اجهة هذه الم�سكلة 
تتطلب اأن ينتقل دور الجامعة الترب�ي والتعليمي من تعهد فكر الطالب بمحت�يات المعرفة اإلى 
تعهده بمناهج المعرفة المتجددة مع تجدد المعرفة. واأن يتجلى دورها في دفع خطى العملية 
الثقافية والإنماء الثقافي ال�سامل من خالل دفع خطى التقدم الإقت�سادي والإجتماعي، وو�سع 
والجماعية،  الفردية  ال�سل�ك  واأنماط  ُنُظم  في  الدينامي  والتغيير  المجتمع  خدمة  في  العلم 

و�سرورة ر�سم �سيا�سة ترب�ية ت�ستهدف الإ�ستخدام الأمثل للم�ارد المتاحة.
والنق�ص  والدار�سين،  الطالب  من  الكبيرة  بالأعداد  المتمثلة  الم�سكلة  م�اجهة  يجب 
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تم  ما  تغيير  على  القدرة  ناحية  من  خ�س��سًا  والباحثين،  التدري�ص  هيئات  في  ال�ا�سح 
تكري�سه تاريخيًا من مفاهيم وخطط مدرو�سة كر�سها النف�ذ الأجنبي الذي هدف اإلى تغريب 
وتفكيك ال�سخ�سية ال�طنية والق�مية لل�سع�ب، واأدى ذلك اإلى ف�سل النخب ال�طنية المثقفة 
وغربة  تبعية  في  يِعه،  لم  اأم  ذلك  البع�ص  وعى  �س�اء  واإدماجها،  مجتمعاتها،  عن  والمتعلمة 
الفكر  تط�ر  من  الإ�ستفادة  من  لنا  بد  ل  كان  فاإن  التن�عية.  الإنفتاحية  عن�ان  تحت  روحية 
الترب�ي والتعليمي الغربي، اإل اأنه يجب الأخذ بعين الإعتبار الإنتقال التط�ري التدريجي في 
المادية  الفل�سفة  اأفكار  بداأت  النه�سة  فبعد ع�سر  اإلى مرحلة لحقة.  الفكر من مرحلة  هذا 
وراحت  فيها،  الفرد  الن�سان  ودور  الجتماعية  للعالقات  الخا�سة  تف�سيراتها  وتقدم  تنت�سر 
ع الك�ن وق�انينه لمفاهيم العقل الإن�ساني ومدركات الح�ا�ص واأحكام التجربة والقيا�ص،  ُتخ�سِ
اإنطالقًا من عدم الإعتراف بالجانب الإيماني ووج�د خالق لهذا الك�ن. وقد اأف�سى ذلك اإلى 
الإن�سانية  الجماعة  اإلى  اإنتمائه  بمعزل عن  المادية  تاأمين حاجاته  في  الإن�سان  ر�سالة  ح�سر 
وت�ا�سله وتداخله معها. لذا ا�ستدعى هذا المنظ�ر الفل�سفي للك�ن والإن�سان منظ�رًا خا�سًا في 
ت�سخي�ص الم�سكلة الترب�ية وطرق معالجتها، رغم محاولٍت لم تفلح قام بها بع�ص الفال�سفة 
النا�ص  وتربية  الطبيعة  اإلى  الع�دة  اإلى  الدع�ة  خالل  من  التربية،  على  روحية  نفحة  لإ�سباغ 
تربية طبيعية بعيدًا عما طراأ على المجتمع من ف�ساد، وهذا ما دعى اليه المفكر والفيل�س�ف 

الفرن�سي جان جاك رو�س� في كتابه »اميل«. 
ي�ستدعي  والإن�سان  للك�ن  الفل�سفي  المنظ�ر  في  المجتمعات  بين  الإختالف  اأن  وبما 
وبرامجها،  مناهجها  وتط�ير  معالجتها  وطرق  الترب�ية  الم�ساألة  اإلى  النظرة  في  اإختالفًا 
ال�طني  تراثنا  ما في  اأف�سل  قائمة على  والترب�ية  التعليمية  تك�ن مناهجنا  اأن  المطل�ب  فاإن 
الأوروبية  المركزية  ال�ق�ع في فخ تعريفات  العالمية، دون  الخبرة  تنتجه  واأف�سل ما  والق�مي 
مختلفة  التعليمية  ومعاهدنا  فمهمات جامعاتنا  ومناهجها.  والتربية  وق�انينه،  للعلم  المّدعاة 

عنها في جامعات ومعاهد الغرب.
الطائفية  الت�ازنات  خارج  اللبنانية،  الجامعات  في  بها  المعم�ل  الق�انين  تط�ير  يجب 
وال�سيا�سية، لما لهذا التط�ير من اأول�ية على �سعيد العملية النمائية ال�ساملة. وهذا لن يتاأتى 
تدري�ص  وطرق  مناهج  من  برمتها،  القائمة  بالأو�ساع  والمتجدد  الدائم  النظر  خالل  من  اإل 
الدرا�سات  وتن�سيط  الج�دة،  معايير  وتطبيق  التعليمية،  الهيئات  وم�ؤهالت  وكفاءة  وتق�يم، 
العلمية التطبيقية، ومعالجة تبعثر التعليم بين معاهد وكليات غير مت�ا�سلة، فالتجارب العلمية 
في  الكمي  الت��سع  خالل  من  يك�ن  ل  والإنماء  الآخر،  البع�ص  عن  بع�سها  عزلة  في  تعي�ص  ل 
عدد الجامعات واإنما في الإهتمام بالإن�سان كاإن�سان، تق�م على عاتقه مهمة التغيير والتط�ير، 
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ولكي ينجح في هذه المهمة، ل بد له اأن يتغير ويط�ر ت�س�راته وعالقاته ومهاراته ومعرفته، 
فالذي نحتاجه لي�ص المحاكاة والتقليد، بل النم� والإبداع.

ولمعالجة فائ�ص الخريجين الذين ل يحتاج �س�ق العمل اإلى اخت�سا�ساتهم، يجب اعتماد 
مبداأ الت�جيه انطالقًا من �سيا�سة ترب�ية ت�ازن بين الإنفاق على التعليم والف�ائد الإقت�سادية 

التي ُتجنى منه. فالتعليم الجامعي يجب اأن يتنا�سب طرديًا مع حركة التنمية والإنماء.
من  اإطار  في  للجميع  التعليم  اإتاحة  ال�طني  الترب�ي  بال�ساأن  المعنيين  على  كذلك   
والإنتاجية  الكفاءة  مبداأي  واعتماد  وظيفة،  مجرد  ولي�ص  ر�سالة  ي�سبح  حتى  الديمقراطية 
الجامعة  اإ�ستقالل  من  يعزز  هذا  فاإن  الإداريين،  والم�ظفين  والباحثين  الأ�ساتذة  اختيار  في 
بح�ث...(،  )مراكز  اإنتاجية  م�ؤ�س�سات  تن�سئ  اأن  بالتالي،  ويمكنها،  ذاتها،  فتم�ل  المالي 
فمراكز البح�ث تهتم ب�سكل رئي�ص بحل م�ساكل تطبيقية، ف�ساًل عما يف�سي اليه ن�ساطها من 
نتائج في مجالت الإبداع والإ�ستنباط، ونقل وا�ستيعاب وه�سم منجزات التكن�ل�جيا، وبالتالي  
اإمكانات  ي�ستدعي  وهذا  المحلية.  البيئة  وم�ساكل  تعقيدات  مع  من�سجمة  تقنيات  خلق  اإعادة 
لبتكاراتها، فال  وداعمة  بيئة حا�سنة  لها  تت�فر  علمية  وكفاءات  العلمي،  البحث  لدعم  مالية 

تخ�سع لإغراءات الهجرة...
وبقدر ما ن�ستطيع تمييز ق�انا، وتفعيل اإمكاناتنا غير الم�ستخدمة، بقدر ما ت�سبح لدينا 
القدرة على م�اجهة اأي تحٍد، وهذا يتطلب منا ت�سخي�ص نقاط �سعفنا ونقاط ق�تنا حتى نعي 
اأدمغتنا باإغراءاتها  اأثقلت  كيف نملي قَدَرنا، ونتخل�ص من المقايي�ص المادية المتناف�سة التي 
اأن  بعد  الثقافية،  وذاكرتنا  الإن�سانية  اأ�سالتنا  ف�سيئًا  �سيئًا  نفقد  بداأنا  حتى  حياتنا،  وعّقدت 
قيدت حركتنا �سغ�ط وح�سابات �سيقة، ورحنا ن�سرع لهثين وراء اإنجاز �سريع، واأ�سبح ال�س�ؤال 
الذي ي�ساأله الطالب اأو الدولة اأو م�ؤ�س�سات التعليم العالي، ما فائدة هذا ال�سيء ولي�ص هل هذا 

.»La condition postmoderne« : سحيح، على ما يق�ل جان فرن�س�ا لي�تار في كتابه�
اأداء دورنا الر�سالي الجامعي، و�سياغة �سيا�سة ترب�ية تعليمية  اأن ي�ّفقنا في  واهلَل ن�ساأُل 

تعك�ص حاجات واأهداف مجتمعنا النمائية.

مدير التحرير
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 الحصانة الجزائية
لرئيس الجمهورية والوزراء والنواب

القاضي أ. د. سمير عالية
اأ�ستاذ مادة قانون العقوبات العام
الجامعة اللبنانية/الجامعة الإ�سالمية في لبنان

تمهيد:
يتجه الم�سترع اللبناني بن�س��ص قان�ني العق�بات واأ�س�ل المحاكمات الجزائية اأ�ساًل اإلى 
كل من ي�جد على اإقليم الدولة، غير اأن هذا الأ�سل لي�ص مطلقًا اإذ ت�جد بع�ص ال�ستثناءات اأو 
اأ�س�ل المحاكمات الجزائية، تجعل بع�ص الم�س�ؤولين  اأو قان�ن  العفاءات م�سدرها الد�ست�ر 
اأو واجب م�سدره قان�ن  اأو الن�اب غير خا�سعين للقان�ن الأخير، اإذ يجردهم من اأي التزام 
هذه  ومن  اآخر.  قان�ن  في  واردة  خا�سة  لأ�س�ل  ويخ�سعه  الجزائية،  الأ�س�ل  اأو  العق�بات 
وال�زراء(،  الجمه�رية  )لرئي�ص  الجزائية  بالم�س�ؤولية  يتعلق  ما  الح�سانات  اأو  ال�ستثناءات 

والم�س�ؤولية الجزائية للن�اب.
ونتناول هذه الح�سانات في المبحثين الآتيين:

- المبحث الأول: ح�سانة رئي�ص الجمه�رية وال�زراء.
- المبحث الثاني: الح�سانة النيابية.

وفيما يلي �سرح وبيان لكل منهما:

المبحث الأول
ح�سانة رئي�س الجمهورية والوزراء )الح�سانة ال�سيا�سية(

ال�سادر  اللبناني  الد�ست�ر  من   60 المادة  تن�ص  الجمه�رية  رئي�ص  في خ�س��ص ح�سانة 
�سنة 1926 على اأنه: »ل تبعة على رئي�ص الجمه�رية حال قيامه ب�ظيفته اإل عن خرقه الد�ست�ر، 
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اأو في حال الخيانة العظمى. اأما التبعة فيما يخت�ص بالجرائم العادية، فهي خا�سعة للق�انين 
اإل  العظمى،  الد�ست�ر والخيانة  لعلتي خرق  اأو  ب�سبب هذه الجرائم،  اتهامه  العامة. ول يمكن 
اأمام  ويحاكم  اأع�سائه،  مجم�ع  ثلثي  بغالبية  ي�سدره  قرار  بم�جب  الن�اب  مجل�ص  قبل  من 
لدى  العامة  النيابة  وظيفة  في  وُيعهد  الثمانين.  المادة  في  عليه  المن�س��ص  الأعلى  المجل�ص 

المجل�ص الأعلى اإلى قا�ص تعينه المحكمة العليا الم�ؤلفة من جميع غرفها«.

البالد  �س�ؤون  باإدارة  بقيامه  ا�ستقالله  تاأمين حماية  الجمه�رية هي  رئي�ص  وعلة ح�سانة 
وق�انينه،  الد�ست�ر  اأحكام  على  بالحفاظ  وق�سمه  ال�طني،  عليه �سميره  يمليه  كما  في حرية، 

وا�ستقالل ال�طن و�سالمة اأرا�سيه.

للبالد،  رمزًا  الجمه�رية  رئي�ص  من  جعل  اللبناني  »الد�ست�ر  باأن  ق�سي  لذلك  وتطبيقًا 
عند  اإل  ب�ظيفته  قيامه  حال  تبعة  كل  من  واأعفاه  وفئاتها،  الأمة  عنا�سر  جميع  بين  وَحكمًا 
المناق�سات  في  الرفيع  المن�سب  هذا  تزج  اأن  ال�سحافة  ر�سالة  من  فلي�ص  الد�ست�ر.  خرق 
 66 المادة  بم�جب  الذين  ال�زراء  اأعمال  نقد  في  ت�ستد  اأن  وب��سعها  وغيرها،  ال�سيا�سية 
تبعة  اإفراديًا  ويتحمل�ن  العامة،  الحك�مة  �سيا�سة  تبعة  جماعيًا  يتحمل�ن  الد�ست�ر  من 

اأفعالهم ال�سخ�سية)1(.

وفيما خ�ص ح�سانة ال�زراء تن�ص المادة 70 من الد�ست�ر ذاته على اأنه: »لمجل�ص الن�اب 
ول  عليهم،  المترتبة  بال�اجبات  باإخاللهم  اأو  العظمى،  الخيانة  بارتكابهم  ال�زراء  يتهم  اأن 
وتن�ص  المجل�ص...«.  اأع�ساء  مجم�ع  من  الثلثين  بغالبية  ال  التهام  قرار  ي�سدر  اأن  يج�ز 
اأمام  المتهم  وال�زير  ال�زراء  رئي�ص مجل�ص  »يحاكم  اأنه:  على   1990 عام  المعدلة   71 المادة 
المجل�ص الأعلى«، كما تن�ص المادة 72 المعدلة على اأنه: »يكف رئي�ص مجل�ص ال�زراء اأو ال�زير 
اإقامة  لعدم  �سببًا  ا�ستقالته  تك�ن  ل  ا�ستقال  واذا  بحقه،  التهام  قرار  �سدور  ف�ر  العمل  عن 

الدع�ى عليه اأو ل�قف المعامالت الق�سائية«.

مجل�ص  ينتخبهم  ن�اب   /7/« من  يتاألف  وال�زراء  الروؤ�ساء  لمحاكمة  الأعلى  والمجل�ص 
الن�اب، و/8/ من اأعلى الق�ساة اللبنانيين رتبة ح�سب درجات الت�سل�سل الق�سائي، اأو باعتبار 
وت�سدر  رتبة،  الق�ساة  ه�ؤلء  اأرفع  رئا�سة  تحت  ويجتمع�ن  درجاتهم،  ت�ساوت  اإذا  الأقدمية 
لديه  المحاكمات  اأ�س�ل  وتحدد  اأً�س�ات.   10 بغالبية  الأعلى  المجل�ص  من  التجريم  قرارات 

بم�جب قان�ن خا�ص« )م80 من الد�ست�ر اللبناني معدلة(.

1  تمييز جزائي- غرفة المطب�عات كمرجع ا�ستئنافي قرار رقم 474 تاريخ 8-12-1965، اإجتهادات عالية في ق�سايا المطب�عات.

الحصانة الجزائية لرئيس الجمهورية والوزراء والنواب
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من ذلك يتبين اأن الد�ست�ر اللبناني ال�سادر عام 1926 والمعدل، يقرر لرئي�ص الجمه�رية، 
ولرئي�ص مجل�ص ال�زراء، ولل�زراء ح�سانة من ن�ع خا�ص ُيطلق عليها »الح�سانة ال�سيا�سية«)1(.

وفي خ�س��ص ماهية الجرائم التي تحاكم اأمام المجل�ص الأعلى، فقد ق�ست الهيئة العامة 
رئي�ص  اتهام  النيابي  للمجل�ص  اأبقت  اللبناني  الد�ست�ر  ن�س��ص  باأن  اللبنانية  التمييز  لمحكمة 
تحديد  تت�سمن  لم  اأنها  حين  في  العادية،  والجرائم  والخيانة  الد�ست�ر  خرق  عن  الجمه�رية 
 70 المادة  واأن  العادية،  الجرائم  ب�ساأن  وال�زراء  ال�زراء  رئي�ص  لمالحقة  ال�سالح  المرجع 
فجعلت  العادية،  الجرائم  وبين  عليهم  المترتبة  بال�اجبات  الخالل  بين  فّرقت  الد�ست�ر  من 
يعني  مما  الأعلى،  المجل�ص  �سالحية  من  والخت�سا�ص  النيابي  المجل�ص  �ساأن  من  الخالل 
كذلك  اأو�سحت  وقد  العادي.  الجزائي  للق�ساء  العادية  الجرائم  في  النظر  �سالحية  اإبقاء 

معيار التمييز بين الخالل بال�اجبات والجرم العادي.
وفي هذا المعنى ق�ست الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللبنانية باأنه:

»حيث ان تف�سير المادة 70 من الد�ست�ر على اأنها ت�لي المجل�ص النيابي �سالحية بمالحقة 
ال�زراء، تبعًا لما يرتكب�نه من جرائم جزائية، ل يعني اإيالءه �سالحية �ساملة لمالحقة جميع 
الق�ساء  ل�سالحية  خا�سعة  تبقى  منها  فئة  اإن  اإذ  ال�زراء،  من  المرتكبة  الجرائم  هذه  اأن�اع 
الجزائي العادي، تبعًا للتف�سير المعطى اأعاله لن�ص المادة 70 من الد�ست�ر على �س�ء المادة 

42 من القان�ن رقم 13، تاريخ 1980/8/18.
حال  في  الجمه�رية  رئي�ص  تبعة  ح�سرت  اأن  بعد  الد�ست�ر،  من   60 المادة  اإن  »وحيث 
فيما  اأنه  �سراحة  ون�ست  عادت  العظمى،  والخيانة  الد�ست�ر  خرق  بحالتي  ب�ظيفته  قيامه 
اأنه ل يمكن  اإل  يخت�ص بالجرائم العادية المرتكبة منه، فهي تبقى خا�سعة للق�انين العامة، 
المجل�ص  قبل  من  اإل  العظمى،  والخيانة  الد�ست�ر  خرق  جريمتي  ب�سبب  ول  ب�سببها،  اتهامه 
لرئي�ص مجل�ص  بالن�سبة  ن�ست،  الد�ست�ر  من   70 المادة  فاإن  بالمقابل،  اأنه  في حين  النيابي. 
اخاللهم  وحالة  العظمى،  الخيانة  حالة  على  تقت�سر  تبعتهم  اأن  على  وال�زراء،  ال�زراء 
مما  النيابي،  للمجل�ص  ب�ساأنه  ال�سالحية  تع�د  بذلك  واتهامهم  عليهم،  المترتبة  بال�اجبات 
رئي�ص  لمالحقة  ال�سالح  المرجع  اإلى  اإ�سارة  اأية  تت�سمن  لم  المذك�رة   70 المادة  باأن  يفيد 
ال�زراء وال�زراء، فيما خ�ص الجرائم العادية المرتكبة منهم، كما فعلته �سراحة المادة 60 
و 70 من  المادتين 60  بين  الف�ارق  اإن هذه  الجمه�رية. وحيث  لرئي�ص  بالن�سبة  الد�ست�ر  من 
1   يراجع في الم��س�ع: نق�ل فت��ص، م�س�ؤولية ال�زير واأ�س�ل محاكمته، دار العلم للماليين، الطبعة الأولى، 2000، اأي�سًا محمد ح�سين 
عام  الأول(  )الفرع  اللبنانية  الحق�ق  كلية  اإلى  مقدمة  ماج�ستير  ر�سالة  لبنان،  في  وال�زراء  للروؤ�ساء  الجزائية  الم�س�ؤولية  مظل�م، 
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الد�ست�ر تجد تف�سيرها في اأن المادة 60 اأرادت، بالن�سبة للجرائم العادية المرتكبة من رئي�ص 
للنظر  العادي �سالحية  الق�ساء الجزائي  التي ت�لي  العامة  القاعدة  الجمه�رية، الخروج عن 
من   60 المادة  ت�سمين  من  ال�ستثناء،  لهذا  تكري�سًا  لذلك،  بد  ل  فكان  ومالحقتها،  ب�ساأنها 
الد�ست�ر ن�سًا �سريحًا بهذا ال�سدد. اأما فيما خ�ص مالحقة رئي�ص مجل�ص ال�زراء وال�زراء، 
ت�ساأ اخراجها من  لم  الد�ست�ر  المادة 70 من  فاإن  المرتكبة منهم،  العادية  للجرائم  بالن�سبة 
ب�ساأنها، فلم يكن هنالك  العادي �سالحية  الجزائي  الق�ساء  ت�لي  التي  العامة  القاعدة  نطاق 
العامة  للقاعدة  مخالفًا  �سريحًا  ن�سًا  الد�ست�ر  من   70 المادة  ن�ص  لت�سمين  حاجة  من 
المذك�رة، خالفًا لما ذهبت اليه المادة 60 من الد�ست�ر بالن�سبة لرئي�ص الجمه�رية. بمعنى 
الخيانة  خ�ص  فيما  وال�زراء،  ال�زراء  مجل�ص  رئي�ص  بين  �ساوت  الد�ست�ر  من  7خ  المادة  اأن 
العظمى والخالل بال�اجبات المترتبة عليهم، وبين رئي�ص الجمه�رية لجهة ت�لية ال�سالحية 
وال�زراء،  الروؤ�ساء  لمحاكمة  الأعلى  وللمجل�ص  النيابي،  للمجل�ص  والمحاكمة  المالحقة  ب�ساأن 
للجرائم  بالن�سبة  الحال  هي  لما  خالفًا  العادي،  الق�ساء  �سالحية  على   70 المادة  فاأبقت 
العادية المرتكبة من رئي�ص الجمه�رية. وحيث اإنه ُيبنى على ذلك، اأن المادة 70 من الد�ست�ر 
فئة  وال�زراء،  ال�زراء  مجل�ص  لرئي�ص  بالن�سبة  الأفعال  من  فئتين  بين  م�سم�نها،  في  فّرقت 
تتاأتى على اإخاللهم بال�اجبات المترتبة عليهم يع�د �ساأنها للمجل�ص النيابي وللمجل�ص الأعلى، 
وفئة ت�ؤلف جرائم عادية تبقى المالحقة والمحاكمة ب�سددها من �سالحية الق�ساء الجزائي 
العادي، علمًا اأن �سالحية المرجعين هي ح�سرية وخا�سة بكل منهما، حاجبة ل�سالحية اأي 
مرجع اآخر، ومقيدة فقط بطبيعة الفعل المرتكب، ومدى تحقق �سفته كفعل مخل بال�اجبات 
يح�ل  الذي  الأمر  عادية،  كجريمة  �سفته  اأو  وال�زراء،  ال�زراء  مجل�ص  رئي�ص  على  المترتبة 
دون امكانية الق�ل...بت�افر �سالحية مزدوجة بهذا ال�سدد للمجل�ص النيابي وللق�ساء العادي 
يحدد  م��س�عي  معيار  و�سع  يقت�سي  التف�سير،  لهذا  تبعًا  اإنه  وحيث  نف�سه.  للفعل  بالن�سبة 
عليه،  المترتبة  بالم�جبات  لإخالل  وم�ؤلفة  ال�زير،  يرتكبها  اأفعال  بين  يفّرق  الذي  الفا�سل 
ت�سكل  التي  ال�زير  من  المرتكبة  الأفعال  اإن  وحيث  عادية،  لجرائم  م�ؤلفة  يرتكبها  واأفعال 
الأفعال  اإن  وحيث  عادية.  لجرائم  م�ؤلفة  يرتكبها  واأفعال  عليه،  المترتبة  بال�اجبات  الخالل 
المرتكبة من ال�زير التي ت�سكل الخالل بال�اجبات المترتبة عليه، والمعينة في المادة 70 من 
المجل�ص  اأمام  وللمحاكمة  النيابي  المجل�ص  المالحقة من قبل  والخا�سعة لإجراءات  الد�ست�ر 
ال�زارية،  مهامه  وج�هر  ال�زير  لعمل  ال�سيا�سية  الطبيعة  من  مفه�مها  ت�ستمد  فاإنها  الأعلى، 
الم�ؤلفة  بالأفعال  ُيفهم  المنطلق  هذا  فمن  المرعية.  والق�اعد  الق�انين  في  مقررة  هي  كما 
�سمن  الداخلة  ال�اجبات  الد�ست�ر،  من   70 المادة  م��س�ع  ال�زير،  على  المترتبة  لل�اجبات 
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الدارية، فال تدخل في هذا  القان�نية  المت�سلة ب�س�رة مبا�سرة بممار�سة مهامه  �سالحياته 
باعتبارها  الن�اب،  العادي دون مجل�ص  الجزائي  الق�ساء  وتبقى خا�سعة ل�سالحية  المفه�م، 
تلك  اأو  لمهامه،  ممار�سته  »معِر�ص«  في  ال�زير  من  المرتكبة  الجرمية  الأفعال  عادية  جرائم 
اأي�سًا الأفعال المرتكبة منه  المرتكبة منه في حياته الخا�سة، كما ل يدخل في هذا المفه�م 
الم�سلحة  احالل  طريق  عن  لل�سلطة،  تح�ياًل  ت�ؤلف  التي  الفا�سحة  الجرمية  الأو�ساف  ذات 
الخا�سة مكان الم�سلحة العامة، مما يمنع، ب�سبب طابعها هذا، دون اإمكانية و�سفها بالأفعال 

المت�سلة ب�س�رة مبا�سرة بعمل ال�زير ومهامه«)1(.
كما ق�ست الهيئة العامة ذاتها بعد النق�ص، باأن »البت مقت�سر على تحديد، ما اإذا كانت 
تدخل  العامة،  النيابة  ادعاء  بم�جب  )ف.�ص(،  ال�زير  عليه  المدعى  اإلى  المن�س�بة  الأفعال 
في مفه�م الأفعال »المت�سلة مبا�سرة« بممار�سته لمهامه ال�زارية، وبالتالي تك�ن خارجة عن 
لهذه  ممار�سته  »معر�ص«  في  فقط  مرتكبة  جرائم  ت�ؤلف  اأنها  اأم  العادي،  الق�ساء  �سالحية 
المهام، اأو ت�ؤلف تح�ياًل لل�سلطة عن طريق احالل الم�سلحة الخا�سة مكان الم�سلحة العامة، 
والمحاكمة  لمالحقتها  العادي  الق�ساء  �سالحية  حفظ  اإلى  ي�ؤدي  اأن  �ساأنه  من  الذي  الأمر 
ال�زير... عليه  المدعى  بحق  العامة  النيابة  قبل  من  المنظمة  الطلب  ورقة  اإن  وحيث  بها... 
اإليه واقعتين: الأولى اقدامه ب�سفته وزير دولة لل�س�ؤون المالية على هدر اأم�ال عامة،  تن�سب 
بت�قيعه اتفاقية ت�س�ية ب�ساأن معمل النفايات مع الجانب اليطالي األزم بم�جبها الدولة اللبنانية 
اقدامه  الثانية، فهي  ال�اقعة  اأما  المعمل.  باإن�ساء  الآخر  الفريق  اإلزام  دون  مالية  مبالغ  بدفع 
على و�سع هذه التفاقية م��سع التنفيذ قبل اقترانها بت�سديق المجل�ص النيابي. وحيث...اإن 
اليطالي،  والجانب  ال�زير  بين   ،1997-7-26 بتاريخ  والم�قعة  بم�جبها،  المدعى  التفاقية 
جاءت في اإطار تطبيق القان�ن رقم 653 واأ�سبابه الم�جبة، والذي اأجاز للحك�مة اعطاء �سلفة 
الدين  لت�سديد  المالية،  وزير  لقتراح  بناء  ي�سدر  مر�س�م  بم�جب  البلديات  لتحاد  خزينة 
ان�ساء  لجهة  بالمقابل  م�جب  لأي  ا�ستراطه  دون  م�ؤ�س�سة...  ل�سالح  التحاد  على  المترتب 
ال�سادر   1997/8/30 تاريخ  رقم...  المر�س�م  اإطار  في  اأي�سًا  جاءت  كما  النفايات،  معمل 
اأ�سا�سًا  بها  الملحق  الجدول  واعتمد  التفاقية  هذه  تبنى  والذي  المذك�ر،  للقان�ن  تطبيقًا 
لبرنامج جدولة ت�سديد الدين. وحيث اإن ت�قيع ال�زير على هذه التفاقية في الطار المذك�ر، 
م�س�ؤوًل  ب�سفته  �سالحياته،  �سلب  في  الداخلة  الأم�ر  من  ه�  اليها،  الم�سار  الأ�س�ص  و�سمن 
حك�ميًا لتقرير واإدارة اأعمال الحك�مة المرتبطة ب�زارة المالية، مما يجعل فعله لهذه الجهة 
ما  فاإن  لذلك،  تبعًا  اإنه  وحيث  هذه.  �سفته  من  الم�ستمدة  بمهامه  مبا�سرة  ب�س�رة  مت�ساًل 
1   قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللبنانية رقم 7 تاريخ 27-10-2000، خال�سة الجتهاد والمقالت للقا�سي ح�سين زين، المجلد 

11، �ص 719، رقم 3.
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تن�سبه النيابة العامة للمدعى عليه ال�زير من هدر للمال العام تمثل باإلزامه الدولة اللبنانية، 
باإن�ساء  الإيطالي  الجانب  اإلزام  دون  اليطالية  للم�ؤ�س�سة  الدين  بت�سديد  التفاقية،  بم�جب 
معمل نفايات، فاإن هذا الفعل، على فر�ص ثب�ته وتحقق �سفته الجزائية، يبقى مت�ساًل ب�س�رة 
الخالل  مفه�م  �سمن  ويدخل  وال�زارية،  ال�سيا�سية  لمهامه  عليه  المدعى  بممار�سة  مبا�سرة 
الد�ست�ر، خ�س��سًا وان  المادة 70 من  المق�س�د في  ال�زير بمعناه  المترتبة على  بال�اجبات 
ادعاء النيابة العامة ل ين�سب اإلى ال�زير المدعى عليه اأن ما اأقدم عليه من فعل لهذه الجهة 
كان بهدف اإحالل م�سالح خا�سة مكان الم�سلحة العامة. وحيث اإن ما يقال بالن�سبة لت�قيع 
ال�زير لالتفاقية يبقى مطبقًا ب�ساأن ال�اقعة الثانية المدلى بها، والمتمثلة بما ه� من�س�ب اإليه 
لجهة و�سعه لالتفاقية م��سع التنفيذ قبل اقترانها بت�سديق المجل�ص النيابي، فهذا الأمر في 
حال �سحته وثب�ته يك�ن مت�ساًل مبا�سرة اأي�سًا بتنفيذ ال�زير لمهامه الحك�مية، ك�ن ت�سديده 
اإلى  الت�سديد  هذا  بمثل  القيام  ف��سه  الذي  للمر�س�م..  تنفيذًا  تم  قد  الدين،  هذا  لأق�ساط 
م�ؤ�س�سة.. لح�ساب اتحاد البلديات، وبالتالي فاإن الفترا�ص باأن ال�زير المدعى عليه قد خالف 
الق�انين المرعية بما اأقدم عليه لهذه الجهة فارتكب جرمًا جزائيًا، فاإن هذه المخالفة تك�ن 
مت�سلة ب�س�رة مبا�سرة بتنفيذه لمهامه الر�سمية الحك�مية، مما يجعل الأمر في هذا الظرف 
 70 المادة  في  للمق�س�د  وفقًا  عليه  المترتبة  بال�اجبات  الإخالل  مفه�م  �سمن  بدوره  داخاًل 
و�ساأن  النيابي،  للمجل�ص  الجرم  هذا  ب�ساأن  المالحقة  اخت�سا�ص  ي�لي  مما  الد�ست�ر...  من 
الق�ساء  اخت�سا�ص  فيحجب  وال�زراء،  الروؤ�ساء  لمحاكمة  الأعلى  للمجل�ص  بم�جبه  المحاكمة 
العدلي العادي بهذا ال�سدد... لذلك تقرر... اإعالن عدم �سالحية الق�ساء العدلي العادي...

للنظر في الدع�ى الحا�سرة«)1(.
وق�سي كذلك في لبنان، باأن الجرائم العادية، كالقدح والذم، التي يرتكبها ال�زير تخت�ص 

بنظرها المحاكم العادية)2(. 
للروؤ�ساء  ال�سيا�سية  الح�سانة  بحث  مكان  ح�ل  اختلف  الفقه  اأن  اإلى  الإ�سارة  وتجدر 
تملك  التي  الهيئات  �سمن  المذك�رة  ال�سيا�سية  الح�سانة  م��س�ع  بحث  فالبع�ص  وال�زراء. 
اإدراجها  اإلى  الآخر  البع�ص  يذهب  بينما  العامة)3(.  النيابة  غير  من  العامة  الدع�ى  تحريك 

�سمن حالت تعليق الدع�ى العامة على اإذن من المجل�ص النيابي)4(.
1   قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 31 تاريخ 2000/11/16، خال�سة الجتهاد والمقالت للقا�سي ح�سين زين المجلد 11، �ص 

718-719، رقم 1 و2.
2   محكمة ا�ستئناف بيروت )الغرفة الناظر بداية في ق�سايا المطب�عات( قرار رقم 13 تاريخ 1995/6/26، مجلة العدل، ال�سنة 34 

لعام 2000، العدد 2، �ص 383-384. وخال�سة الجتهاد والمقالت للقا�سي ح�سين زين، المجلد 11، �ص 724، رقم 11.
3  ف�زية عبد ال�ستار، �سرح قان�ن اأ�س�ل المحاكمات الجزائية اللبناني، رقم 109، �ص 125.

4   يراجع : جالل ثروت، اأ�س�ل المحاكمات الجزائية رقم 115، �ص 146 و147، عمر ال�سعيد رم�سان، اأ�س�ل المحاكمات الجزائية في 
الت�سريع اللبناني، رقم 57، �ص 90 و 51.
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اإقامة  على  المفرو�سة  القي�د  �سمن  الح�سانة  هذه  معالجة  اإلى  كذلك  البع�ص  ويذهب 
الدع�ى العامة وا�ستعمالها)1(.

وال�زراء،  الجمه�رية  لرئي�ص  المقررة  ال�سيا�سية  للح�سانة  ال�سليم  الم��سع  اأن  وال�اقع 
هذه  اأن  ذلك  الأ�سخا�ص،  على  الجزائية  المحاكمات  اأ�س�ل  قان�ن  تطبيق  من  العفاءات  ه� 
الح�سانة لي�ست مجرد ا�ستثناء، يرد على قاعدة من ق�اعد الأ�س�ل الجزائية، وهي حق النيابة 
العامة في تحريك الدع�ى العامة فح�سب، كما اأنها لي�ست مجرد قيد يرد على قاعدة اأخرى 
ا�ستعادت  القيد  هذا  ُرفع  اإذا  بحيث  وا�ستعمالها،  الدع�ى  اإقامة  في  النيابة  حرية  وهي  منه، 
ق�اعد  من  قاعدة  من  واأ�سمل  اأعم  الأمر  اإن  بل  ذلك،  في  حريتها  اأو  حقها  العامة  النيابة 
قان�ن الأ�س�ل الجزائية، اإذ اإن هذه الح�سانة تمثل اإعفاًء كليًا من ق�اعد تطبيق هذا القان�ن 
على الأ�سخا�ص، مما يخرجها من نطاق ق�اعده نهائيًا، كما اأن الأمر ل يتعلق بقاعدة خا�سة 
بالدع�ى الجزائية، حتى ُتبحث الح�سانة ال�سيا�سية �سمن الأحكام الخا�سة. من اأجل ذلك، 
ارتاأينا معالجة هذه الح�سانة �سمن العفاءات ال�اردة على تطبيق قان�ن اأ�س�ل المحاكمات 

الجزائية على الأ�سخا�ص.
المبحث الثاني

الح�سانة النيابية
1 - طبيعة الح�سانة النيابية بوجهيها:

اأي  على  جزائية  دع�ى  اإقامة  تج�ز  »ل  اأنه  على  اللبناني  الد�ست�ر  من   39 المادة  تن�ص 
المادة 40  نيابته«، وتن�ص  التي يبديها مدة  الآراء والأفكار  اأع�ساء المجل�ص ب�سبب  ع�س� من 
اأع�ساء  اأي ع�س� من  نح�  اإجراءات جزائية  اتخاذ  النعقاد  دور  اأثناء  يج�ز  »ل  اأنه  منه على 
حالة  خال  ما  المجل�ص  باإذن  اإل  جزائيًا،  جرمًا  اقترف  اإذا  عليه،  القب�ص  القاء  اأو  المجل�ص 
التلب�ص بالجريمة )الجرم الم�سه�د(«. فالح�سانة التي تن�ص عليها المادة 39 في �ساأن الآراء 
تطبيق  من  لالعفاء  �سبب   – الفقه  في  ال�سائد  للراأي  وفقًا  هي  للجرائم  لة  الم�سكِّ والأفكار 

قان�ن العق�بات)2(.
يقرر  المذك�ر  الن�ص  اأن  ه�  الح�سانة،  لهذه  ال�سحيح  التكييف  اأن  يرى  البع�ص  اأن  غير 
ح�سانة اجرائية دائمة، بحيث ل يج�ز اأن ُتتخذ اأبدًا اجراءات في �ساأن الجرائم التي اأ�سارت 

اإليها المادة المذك�رة.

1  يراجع: عاطف النقيب: كتاب اأ�س�ل المحاكمات الجزائية، �ص 80.
2  يراجع: كتابنا: �سرح قان�ن العق�بات، بيروت، م�ؤ�س�سة مجد، 2002، رقم 63، �ص 64.
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تراخي  على  تاأثيرها  يقت�سر  اإجرائية  فهي   ،40 المادة  اليها  اأ�سارت  التي  الح�سانة  اأما 
الجراءات حتى ي�سدر اإذٌن من المجل�ص، ما خال حالة الجرم الم�سه�د.

وفي هذا الخ�س��ص ق�سي باأنه: »يبدو من المقارنة بين هذين الن�سين، اأنهما يت�سمنان 
امتيازين يختلفان ال�احد منهما عن الآخر، من حيث الم��س�ع والمفع�ل والغاية. وحيث لجهة 
الم��س�ع، فاإن الالم�س�ؤولية المن�س��ص عليها في المادة 39 تحمي اأعمال النائب البرلمانية، 
وهي جميع اقتراعاته في المجل�ص، وجميع خطاباته وت�سريحاته وكتاباته، �س�اء اأكانت داخل 
تتناول   40 المادة  في  عليها  المن�س��ص  ال�سخ�سية  الحرمة  بينما  خارجه،  في  اأو  المجل�ص 
تمكن  الالم�س�ؤولية  فاإن  الغاية،  لجهة  وحيث  نيابية.  مهمة  الم�ستقلة عن  النائب  اأعمال  فقط 
النائب من ممار�سة عمله البرلماني بحرية مطلقة دون اأن يخ�سى المالحقات الجزائية. بينما 
من  اإذٍن  بدون  الدورات  انعقاد  النائب جزائيًا خالل  دون مالحقة  ال�سخ�سية  الحرمة  تح�ل 

المجل�ص، با�ستثناء حالة الجرم الم�سه�د)1(.

2 - الح�سانة النيابية متعلقة بالنظام العام ول تقبل التنازل:
اإن هذه الالم�س�ؤولية )الح�سانة النيابية( تتعلق بالنتظام العام، ول يحق للنائب  وحيث 

اأن يتنازل عنها، لأنها لي�ست حقًا من حق�قه، وهي تح�ل دون مالحقته جزائيًا)2(.
»مبداأ  اأن  على  اللبناني  الن�اب  لمجل�ص  الداخلي  النظام  من   89 المادة  ن�ست  وقد  هذا 

الح�سانة النيابية متعلق بالنتظام العام«.

3 - الح�سانة �سخ�سية ول تفيد غيره ول تتعطل بالطعن في �سحة النتخاب:
المجال�ص  اأع�ساء  ي�ستفيد منها  النيابي، فال  المجل�ص  لأع�ساء  النيابية مقررة  الح�سانة 
المحلية البلدية والختيارية، ول� كان�ا منتخبين. وهذه الح�سانة �سخ�سية، فال ي�ستفيد منها 
اأق�ال  ينقل  الذي  المذيع  اأو  النا�سر  اإلى  اأثرها  يمتد  فال  به،  خا�سة  وهي  عائلته)3(.  اأفراد 

النائب الم�سكلة لجرائم.
باأن »الح�سانة  الثانية، من قان�ن المطب�عات  المادة 26، فقرتها  وتكري�سًا لذلك ن�ست 
و�ساحب  الم�س�ؤول  المدير  تعفي  ل  نيابته  مدة  اأثناء  النيابي  المجل�ص  ع�س�  بها  يتمتع  التي 
المطب�عات  اجتهادات  مجم�عة   ،1972-12-7 تاريخ   201 رقم  قرار  المطب�عات(،  في  )الناظرة  الأولى  بيروت  ا�ستئناف  1   محكمة 

لالأ�ستاذ جان ب�سيب�ص رقم 4، �ص 11و12.
اجتهادات  تاريخ 7-12-1972، مجم�عة  قرار رقم 201،  المطب�عات(  بداية في  الناظرة  الأولى  )الغرفة  بيروت  ا�ستئناف  2   محكمة 
للقا�سي  الق�سائية  الن�سرة  خال�سة   ،1956-11-3 تاريخ  الجزائي  المنفرد  القا�سي  حكم   ،13 �ص   ،4 رقم  ب�سيب�ص  جان  الأ�ستاذ 

ح�سين زين، الجزء 2، �ص 1098، رقم 15، محم�د نجيب ح�سني، �سرح قان�ن الجراءات، رقم 145، �ص 141.
.Garraud, Tr. Instr.crim. T.1, No.169, p.372  3
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المطب�عة من الم�س�ؤولية في حال ن�سر اأق�ال وت�ساريح لع�س� المجل�ص وتقع تحت طائلة قان�ن 
المطب�عات لجهة الن�سر«.

وحتى اأنه قبل تقنين هذا الأمر، فقد ق�سي باأنه »على فر�ص، وكانت الح�سانة البرلمانية 
اأُعلن فيه، فاإن هذه  اأو المكان الذي  اأو زمانه  تمنع مالحقة النائب، ب�سبب م��س�ع الت�سريح 
ب�ج�د  اإل  المالحقة،  تمنع  التي  الح�سانة  منح  يج�ز  ل  لأنه  النا�سر،  اإلى  تمتد  ل  الح�سانة 
ن�ص �سريح. ولم يرد اأي ن�ص يجعل النا�سر متمتعًا بالح�سانة التي يتمتع بها النائب، في حال 

ن�سره ت�سريحًا لهذا الأخير من �ساأنه اأن ي�سكل جرمًا جزائيًا)1(.

نتيجة  اعالن  عملية  من  �سفته  ي�ستمد  اإذ  انتخابه،  بمجرد  بالح�سانة  النائب  ويتمتع 
فال  ثم  ومن  الن�اب(،  لمجل�ص  الداخلي  النظام  من  )م13  النتخابية  دائرته  في  النتخاب 
تتعطل الح�سانة بالطعن في �سحة النتخاب. ولكن اإذا اأبطل المجل�ص الد�ست�ري نيابته زالت 
بعد  يعقدها،  اأول جل�سة  القرار في  المجل�ص  الن�اب هذا  رئي�ص مجل�ص  اإبالغ  الح�سانة، منذ 
تبلغ الرئي�ص قرار البطال )م15 من نظام المجل�ص(. واإذا تقرر حل مجل�ص الن�اب زالت عن 

اأع�سائه �سفاتهم، فال محل لح�سانة يتمتع�ن بها)2(.

ا�ستعدادًا  النيابية  ال�ستراحة  وخالل  المدة،  نهاية  عند  تزول  الح�سانة  فاإن  وكذلك، 
لالنتخابات القادمة.

وتطبيقًا لذلك ق�سي باأن »الت�سريح ال�سحفي �سدر عن المدعى عليه )النائب ال�سابق( 
اأو ا�ستثنائية، واإنما اأبداه في فترة »حماوة و�سخ�نة  اأية دورة انعقاد عادية  ولم يدِل به خالل 
ال�سخ�سي  بالطابع  يت�سم  يجعله  ما  وهذا  ك�سروان-جبيل،  منطقة  في  النتخابية«  المعركة 
اأبدى  حال  في  والأمة..وحيث  ال�سعب  بم�سلحة  له  عالقة  ول  الت�سريح،  �ساحب  وم�سلحة 
غيره،  �سمعة  اإلى  ت�سيء  التي  والآراء  الأفكار  بع�ص  النيابية،  ال�ستراحة  فترة  في  النائب، 
فيزول مبرر الحماية المن�س��ص عليه في المادة 39 من الد�ست�ر اللبناني، ل �سيما اإذا ات�سل 
عقده... الذي  ال�سحفي  الم�ؤتمر  وعبر  اإنه  اإذ  له،  �سخ�سية  بم�سلحة  الت�سريح  اأو  الخطاب 
ت�ؤلف  بعبارات  تلفظ  العامة...اأنه  النيابة  اعتبرت  النتخابية،  بالمعركة  خ�سي�سًا  والمتعلق 
جرائم القدح والذم المن�س��ص عليها في المادة 584 من قان�ن العق�بات، عماًل بقاعدة اأن 
الح�سانة ل ت�سمل هذه الجرائم. وحيث اإنه... يزول مبرر الحماية، ول �سرورة بالتالي لطلب 

1   محكمة ا�ستئناف بيروت )الغرفة الخام�سة للمطب�عات( قرار رقم 83، تاريخ 18-7-1973، مجم�عة اجتهادات ب�سيب�ص رقم 6، 
�ص 15.

2  محم�د نجيب ح�سني: �سرح قان�ن الجراءات رقم 146، �ص 141.
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اإذٍن بالمالحقة، ل �سيما واأن المدعى عليه لم يعد نائبًا، واأن طلب رفع الح�سانة في الظرف 
المحكي عنه اأم�سى بدون م��س�ع«)1(.

4 - نطاق الح�سانة النيابية من حيث الجرائم:
ول  دائمة،  هي  النيابي  العمل  عن  المنبثقة  والأق�ال  الآراء  بجرائم  المتعلقة  الح�سانة 
تك�ن  األ  و�سريطة  وق�عها،  مكان  عن  النظر  وب�سرف  عليها  العق�بات  قان�ن  لتطبيق  تخ�سع 

حا�سلة بغر�ص �سخ�سي واأناني، بعيد عن الم�سلحة العامة.
وتطبيقًا لذلك، ق�سي اأنه فيما يتعلق بالدفع المبني على المادة 39 من الد�ست�ر اللبناني 
)والمتعلق بعدم ج�از اقامة الدع�ى الجزائية على النائب، ب�سبب الآراء والأفكار التي يبديها 
الد�ست�ر  من   13 المادة  من  الأ�سل  في  م�ستمدة  المادة  هذه  اأن  يالحظ  فاإنه  نيابته(،  مدة 
الآراء  على  ن�ص  حيث  اللبناني،  الن�ص  اإن  وحيث   .1875 تم�ز   16 بتاريخ  ال�سادر  الفرن�سي 
والأفكار التي يبديها النائب مدة نيابته، ل ينحرف عما يق�سد اإليه الن�ص الد�ست�ري الفرن�سي، 
 dans l’exercice de الذي يجعل المنع مرتبطًا بما ي�سند اإلى النائب )اأثناء قيامه باأعماله
ses fonctions(، ول� اختلفت حروف التعبير، وحيث اإن الدليل على ذلك ُي�ستنتج من تف�سير 
العلماء الفرن�سيين لن�ص د�ست�ر بالدهم، وهم اأجمع�ا على الق�ل باأن المادة 13 المذك�رة ل 
تقرر عدم م�س�ؤولية النائب، ب�سبب الآراء والأفكار التي يبديها، اإل عندما تك�ن مت�سلة ات�ساًل 
وثيقًا ب�كالته النيابية، والتي يمار�سها في ظروف معينة في جل�سات المجل�ص النيابي العادية 
لي�ص  ال�كالة،  تلك  ب�سبب  قائمة  تبقى  الم�س�ؤولية،  عدم  اأي  اأنها،  غير  لجانه.  جل�سات  في  اأو 
تقدم.  كما  مبا�سرة،  عنها  منبثقة  تك�ن  اأن  ب�سرط  اأي�سًا  بعدها  بل  فح�سب،  النيابة  مدة  في 
اإن  وحيث  ا�ستعمله.  الذي  التعبير  في  اإليه  وق�سد  ذلك،  كل  اأجمع  اللبناني  الن�ص  اإن  وحيث 
فح�سب،  الد�ست�ر  تعبير  مع  ياأتلف  ل  اللبناني  الد�ست�ر  من   39 المادة  لن�ص  اآخر  تف�سير  كل 
ذلك،  من  اإن  وحيث  عليها.  المحافظة  اأجل  من  الد�ست�ر  �ُسّن  اأخرى  مبادئ  اإلى  ي�سيء  بل 
المادة 40 مثاًل، والتي تمنع اتخاذ اجراءات جنائية �سد النائب اأثناء دورة النعقاد اإل باإذن 
غير  النائب  اعُتبر  اإذ  لها  لزوم  ول  معنى  ل  ت�سبح  فهي  بالجريمة،  التلب�ص  ما خال  المجل�ص 
م�س�ؤول ب�س�رة مطلقة طيلة مدة نيابته، ومن اأجل ما يزعم اأنه قام به من اأجل وب�سبب وكالته 
النيابية. واأن من ذلك اأي�سًا مبداأ حق�ق بقية الم�اطنين، بالن�سبة اإلى بع�سهم البع�ص، واإلى 
الذين اأقام�هم عنهم ن�ابًا. فاإذا كان من حق النائب اأن يتمتع بحرية مطلقة في التعبير عن 
اآرائه �سد اأي كان من النا�ص، اأو من اأ�سحاب ال�سلطة التنفيذية، اأثناء قيامه باأعمال وكالته، 

1  قرار محكمة ا�ستئناف الجنح في جديدة المتن، قرار رقم 168 تاريخ 2002/2/18، غير من�س�ر.
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اأو من  م�سروع،  تهجم غير  كل  يقا�س�ه عن  اأن  ال�سلطات  ومن حق  اأي�سًا  النا�ص  فاإن من حق 
اأجل كل عمل يعاقب عليه القان�ن. وحيث اإنه ي�ساف اإلى كل ما تقدم اأن الد�ست�ر، اإذ يخرج 
النائب  اإل تمكين  للنائب ح�سانة، فه� ل يق�سد  الم�اطنين، فيجعل  بين  الم�ساواة  عن مبداأ 
اأو خ�ف. وه� ل يريد هذه الح�سانة من  ا�ستعمال حق�قه كنائب، بمعزل عن كل �سغط  من 
النيابي  العمل  على  اأمرها  يقت�سر  بحيث  المعالم،  وا�سحة  المدى،  محدودة  اإل  اأخرى  جهة 
عليه  المدعى  اأن  ُيفيد...  المدعي  اإن  وحيث  نائبًا.  اأجله  من  النائب  اأقيم  والذي  ال�سرف، 
النيابي.  المجل�ص  قاعات  احدى  في  عليه  فيه  تهجم  الذي  ال�سحفي  الم�ؤتمر  )النائب( عقد 
عادية  جل�سة  انعقاد  اأثناء  ل  يح�سل،  لم  عليه  المدعى  النائب  اإلى  ُين�سب  ما  ان  وحيث... 
المادة  على  المبني  الدفع  اإن  وحيث  الخا�سة.  لجانه  احدى جل�سات  في  ول  بكامله،  للمجل�ص 
39 من الد�ست�ر اذًا ل يك�ن مقب�ًل ويت�جب رده. وحيث فيما يتعلق ب�سلب الدع�ى، فقد تبين 
ال�سادة )اأ(  النائب( تت�سمن ذمًا وتحقيرًا ينالن من �سمعة مكتب  اأدلى بها  اأن الآراء )التي 
م�سالح  �سد  عاديين  م�كلين  لنف�ذه...لم�سلحة  م�ستغل  ب�سكل  وي�س�رانه  منهم،  والمدعي 
عام،  �سحفي  م�ؤتمر  في  ورد  والذي  اأجله،  من  الم�سك�  المقطع  اإن  وحيث  والدولة.  الخزينة 
وُن�سر في عدة �سحف، ومنها جريدة )ي( تعّر�ص للمدعي بما يم�ص بكرامته وب�سمعته، وحيث 
من  و584   582 المادتين  في  عليهما  المن�س��ص  الجنحتين  ي�ؤلف  النائب(  )اأي  عمله  اإن 

قان�ن العق�بات)1(.
على  الجزائية  الدع�ى  اإقامة  تمنع  والتي  الد�ست�ر،  من   39 »المادة  باأن  اأي�سًا  وق�سى 
ت�سكل  نيابته  مدة  يبديها  التي  والأفكار  الآراء  ب�سبب  النيابي  المجل�ص  اأع�ساء  من  ع�س�  اأي 
ر تف�سيرًا �سيقًا ومح�س�رًا، في �س�ء المبادئ العامة والق�اعد  ا�ستثناء... وهي يجب اأن تف�سَّ
الأ�سا�سية التي حددها الد�ست�ر اللبناني، والمتم�سية مع روحه ومطامحه. وبما اأنه لكي ُتعتمد 
الأ�سا�سيتين  القاعدتين  على  قائمة  تك�ن  اأن  يجب  الم�سمار،  هذا  في  النائب  م�س�ؤولية  ل 
ثانيًا،  الجزائية.  الالم�س�ؤولية  هذه  من  النائب  ل�سخ�ص  امتياز  اأي  انتفاء  اأوًل،  التاليتين: 
الالم�س�ؤولية  تترتب  عليها  التي  العامة  الجزائية  القان�نية  بالمبادئ  اأفعاله  في  النائب  تقيد 
باأنه  النائب  ت�سف  اللبناني  الد�ست�ر  من   27 المادة  اأن  بما  الأولى،  القاعدة  عن  الجزائية. 
فه�  منتخبيه.  قبل  من  �سرط  اأو  بقيد  وكالته  ترتبط  اأن  يج�ز  ول  جمعاء،  الأمة  يمثل  وكيل 
اأو بالراأي  اأو يبدي راأيًا بالأم�ر التي لها �سلة بهذه ال�كالة، ويتطرق بالفكر  اإذن عندما يفكر 
بحياتهم  المتعلقة  والم�ساكل  الم�ا�سيع  ويعالج  الم�اطنين،  تهم  التي  العامة  الق�سايا  اإلى 

1   محكمة التمييز الجزائية كمرجع ا�ستئنافي في ق�سايا المطب�عات، قرار رقم 517، تاريخ 30-11-1955، مجم�عة اجتهادات عالية 
في ق�سايا المطب�عات، رقم 198-اأ-، �ص110 حتى 115.
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ال�سعب  لمطامح  عائقًا  فيه  يرى  اأو  يخالفه،  راأيًا  يهاجم  اأو  وينتقد  الحل�ل  ويقترح  واآمالهم، 
يبديه  ما  كان  اإن  ذلك،  في  فرق  ول  والأفكار.  الآراء  ب�سبب  جزائيًا  يالحق  ل  فاإنه  واأمانيه، 
في  ح�سل  اأم  يلقيها،  محا�سرة  �سياق  في  اأم  البرلمان،  قبة  تحت  ح�سل  قد  وفكر  راأي  من 
عنه  ي�سدر  ت�سريح  اأو  جريدة  في  ين�سره  مقال  في  اأم  النيابية،  ل�ظائفه  ممار�سته  معر�ص 
اأنه ماأخ�ذ عن د�ست�ر فرن�سا لعام  اللبناني تبين  الد�ست�ر  النا�ص. ذلك لأن  في مجم�عة من 
للنائب  الجزائية  الم�س�ؤولية  عدم  الفرن�سي  الد�ست�ر  من   31 المادة  تح�سر  فبينما   ،1875
ب�سبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته، اأي طيلة المدة التي حّمله ال�سعب، كل ال�سعب، 
هذه ال�كالة غير الم�سروطة، واأعطاه الحرية المطلقة في التفكير واإبداء الراأي في كل الأم�ر 
التي تهم هذا ال�سعب، ب�سرف النظر عن المكان اأو الطار اأو الزمان الذي يرى النائب فيها 
الطار  اإلى هذا  بال�سافة  اأنه،  وبما  الثانية،  القاعدة  وعن  الراأي.  واإعطاء  للتفكير  له  �سبياًل 
اأفعال النائب عن نطاق التمثيل وال�كالة المعطاة له عن  اأن ل تخرج  الد�ست�ري العام، يجب 
الخا�سة، فقد هذا المتياز، وهذا  الفردية  واأم�ره  العادية  اإلى �سخ�سيته  تعّدتها  فاإذا  الأمة، 
يك�ن عندما تك�ن الأ�سباب مح�ص �سخ�سية واأنانية، ل ترتبط من قريب اأو بعيد بق�سايا الأمة 
اأن هذه القاعدة مطبقة في المادة 417 من قان�ن العق�بات التي تن�ص  و�س�ؤون النا�ص. وبما 
على ما يلي: »ل تترتب اأية دع�ى ذم اأو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ اأو ُتبرز اأمام 
الحا�سرة  الق�سية  في  اأنه  وبما  الم�سروع«.  الدفاع  حق  حدود  وفي  ح�سنة،  نية  عن  المحاكم 
المدعى  واأن  )النائب(،  عليه  والمدعى  المدعي  بين  �سخ�سي  خالف  اأي  ي�جد  ل  اأنه  تبين 
ال�سخ�سي،  المدعي  برذاذها  اأ�سابت  واآراء  اأفكارًا  ح�لها  واأبدى  عامة،  لق�سية  تعر�ص  عليه 
لها  عامة،  ب�ظيفة  يق�م  كان  المدعي  لأن  بل  و�سخ�سي،  اأناني  بهدف  ل  بكرامته،  يم�ص  بما 
ع�س�  وه�  ذلك،  اقترف  قد  عليه  المدعى  واأن  المطروحة،  العامة  بالق�سية  عالقة  مبا�سرة 
اللبناني،  النيابي، وفي مدة نيابته وتحت عامل ال�كالة التي يحملها من ال�سعب  في المجل�ص 
مالحقته  تج�ز  ول  م�س�ؤول،  غير  يك�ن  فاإنه  الأناني،  والق�سد  الفردية  الم�سلحة  عن  وبعيدًا 

عماًل باأحكام المادة 39 من الد�ست�ر)1(.
وكذلك ق�سى باأنه:

اإقامة  اللبناني  الد�ست�ر  من   39 للمادة  �سندًا  يج�ز  ل  باأنه  يدلي  عليه  المدعى  اإن  حيث 
يبديها  التي  والأفكار  الآراء  ب�سبب  النيابي  المجل�ص  اأع�ساء  اأي ع�س� من  دع�ى جزائية على 

مدة نيابته.

الناظرة استئنافًا في المطبوعات، قرار رقم 9، تاريخ 2-4-1973، ورقم 97، تاريخ  التمييز الجزائية )الغرفة  1   محكمة 
11-12-1974، اجتهادات عالية في قضايا المطبوعات، رقم 198 و199 ب.، ص 110 حتى 115(.
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المحاكمة  بدء  في  ُيَثر  لم  لأنه  �سكاًل  الرد  م�ست�جب  الدفع  باأن  يدلي  المدعي  اإن  وحيث 
ولأن المدعى عليه لم يعد نائبًا منذ �سنة 2000، ولأن فعله يعتبر فعاًل متماديًا، بحيث ت�ستمر 
مفاعيله، ولأن المادة 39 ل ت�سمل جرائم القدح والذم والتحقير، ولأن ح�سانة النائب ل تت�فر 

اإل خالل الدورات النيابية.
وحيث اإن الدفع المبني على المادة 39 من الد�ست�ر يتعلق بالنتظام العام ويمكن اإثارته 

عف�ًا في اأي ط�ر من اأط�ار المحاكمة.
وحيث اإن الح�سانة المن�س��ص عنها في المادة 39 ت�سمل الآراء والأفكار التي يدلي بها 
بالن�سبة لالآراء والأفكار  النيابية  ال�لية  انتهاء  اإلى ما بعد  نيابته، وت�سحب  اأثناء مدة  النائب 

التي اأدلى بها اأثناء مدة نيابته.
وحيث اإن جرم ن�سر الخبر الكاذب يعتبر جرمًا اآنيًا، اإن ا�ستمرار عر�ص الكتاب المت�سمن 
جرمًا  الجرم  من  يجعل  ول  الن�سر  فعل  عن  الناتجة  المفاعيل  قبيل  من  ُيعتبر  الخبر  لهذا 
متماديًا، ول يك�ن بالتالي من مجال لالعتبار باأن المدعى عليه قد فقد حقه بالتذرع بح�سانته 

النيابية ب�سبب انتهاء وليته النيابية وا�ستمرار عر�ص الكتاب بعد انتهاء تلك ال�لية.
وحيث اإن المادة 39 من الد�ست�ر قد ن�ست على انه ل يج�ز اإقامة الدع�ى الجزائية على 

اأي ع�س� من اأع�ساء المجل�ص النيابي ب�سبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.
وحيث اإن المادة 39 قد جاءت اإذن تمنح النائب، ب�س�رة ا�ستثنائية، ل م�س�ؤولية جزائية 

عن اأفعال ُتعتبر في الأ�سل جرمية و�سالحة لإقامة الدع�ى الجزائية بحق مرتكبيها.
وحيث اإن الطبيعة ال�ستثنائية لتلك المادة ت�جب عدم الت��سع في تفكيرها.

و�سعها  حّتمت  التي  العلة  �س�ء  على  تطبيقها  مجالت  حدود  ر�سم  يقت�سي  اإنه  وحيث 
والغاية المرج�ة منها من جهة، والمبادئ الأ�سا�سية التي رعاها الد�ست�ر نف�سه من جهة ثانية.

وحيث اإن من ج�هر العمل النيابي اإبداء الأفكار والآراء في �ساأن اأي م��س�ع عام مت�سل 
تحتم  ظروف  في  النائب  ت�سع  العمل  هذا  مثل  طبيعة  واأن  والم�اطنين،  ال�طن  بم�سلحة 
للم�سلحة  تحقيقًا  اتخاذها  واجبه  من  يرى  معينة  م�اقف  عن  كتابة  اأو  �سفاهة  التعبير  عليه 
والرادة  ر�سالته  ل�سم�  وبالنظر  العتبار،  هذا  من  انطالقًا  وانه  النيابية،  ول�كالته  العامة 
درجة  باأق�سى  احاطته  من  بد  ل  كان  بها،  يق�م  التي  المميزة  والمهام  يمثلها  التي  ال�سعبية 
من  و40   39 المادتين  ن�ص  و�سع  ا�ستدعى  مما  والطماأنينة،  والحرية  الح�سانة  من  ممكنة 

الد�ست�ر اللبناني.
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وحيث اإن و�سع المادة 39 من الد�ست�ر يك�ن قد حتمه اإذن الطابع العام الذي تت�سف به 
ال�كالة النيابية والم�سلحة العامة التي ترمي اإلى تحقيقها تلك ال�كالة.

الآراء  تك�ن  اأن  من  الجزائية،  الالم�س�ؤولية  من  النائب  لإفادة  بالتالي،  بد  ل  اإنه  وحيث 
والأفكار ال�سادرة عنه داخلة في �سميم وكالته النيابية وطبيعة عمله النيابي، كما ل بد في اأن 
يك�ن الدلء بها مبّررًا لخدمة وتعزيز ودعم الق�سية العامة المبح�ثة من قبله وذات عالقة 

مبا�سرة بها.
وحيث اإن الد�ست�ر با�ستعماله كلمتي »الآراء والأفكار« ي�حي باأنه قد ق�سد حماية النائب 
العامة،  الأم�ر  بحث  معر�ص  في  يبديها  والتي  المهني،  الطابع  ذات  والأفكار  لالآراء  بالن�سبة 
الم�س�رة  اأو  النقد  اأو  التحليل  �سفة  لها  والتي  والأناني،  ال�سخ�سي  الطابع  لها  لي�ص  والتي 

اأو الت�جيه...
لجهة  مطلقة  ب�س�رة  الد�ست�ر  من   39 المادة  ن�ص  تطبيق  ال�اجب  من  كان  اإذا  وحيث 
اإنه  بحيث  والأفكار،  الآراء  فيها  ت�سدر  التي  والمنا�سبة  وال��سيلة  والظرف  والزمان  المكان 
اأو خارجه،  النيابي  المجل�ص  داخل  ال�سادرة،  والأفكار  الآراء  �ساماًل  تطبيقها  اعتبار  يقت�سي 
اأية منا�سبة اأخرى، وذلك عماًل ب�سراحة الن�ص الذي  اأو  وفي معر�ص منا�سبة العمل النيابي 
جاء مطلقًا لهذه الجهة دون تحديد الزمان والمكان، والذي تكلم عن »مدة نيابته« دون تحديد 
انعقاد  بفترة  اأو  الد�ست�ر-  من   40 المادة  فعلت  –كما  النعقاد  بدور  وح�سرها  المدة  تلك 
الجل�سات العامة اأو جل�سات اللجان النيابية، اإل اأن اإطالق الن�ص ومفع�له بالن�سبة لماهية تلك 
الآراء والأفكار وم��س�عها يبقى غير مبّرر، وغير مق�س�د من قبل وا�سعيه، وغير متما�ٍص مع 
لما  وفقًا  وذلك  الأ�سا�سية  الد�ست�رية  المبادئ  مع  ومتناق�سًا  اأ�ساًل،  و�سعه  من  والغاية  العلة 

ه� مبين اأعاله.
وحيث اإذا كانت نية الم�سترع لم تن�سرف اإلى اإعطاء النائب اإجازة غير م�سروطة للقدح 
وقائع  بتبّني  اأو  وقائع  باختالق  ع�س�ائية  ب�س�رة  واآرائه جزافًا  اأفكاره  ولطرح  بالنا�ص،  والذم 
اأن  باحتمال  يظن  اأو  يعتقد  يجعله  مرتكز  اأي  لديه  يك�ن  اأن  ودون  بالأمر،  علمه  مع  مختلفة 
ممن  النيل  �س�ى  لطرحها  مبرر  اأي  لديه  يك�ن  اأن  ودون  �سئياًل،  احتماًل  ول�  �سحيحة،  تك�ن 
تطاولهم لأ�سباب كيدية اأو مح�ص اأنانية، لأنه اإذا كان الم�سترع قد افتر�ص ح�سن النية وح�سن 
الت�سرف عند ممثل ال�سعب، واأنه لن يقدم على ا�ستغالل ح�سانته لتغطية اأهداف اأنانية، فاإنه 
اأنه ل يع�د للق�ساء، �س�ى مراقبة ت�سرف النائب من حيث مدى عالقته  يبقى، في المقابل، 
اأي  �سماع  عليه عدم  َوُجَب  وثيقة  ب�س�رة  العالقة  تلك  قيام  له  ثبت  اإذا  النيابية حتى  ب�كالته 
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ادعاء جزائي يتناوله، وعدم الدخ�ل في بحث اأ�سا�ص المنازعة، ذلك اأن دخ�له في مثل هذا 
وا�ستقالليتها  ال�سلطات  لمبداأ ف�سل  الت�سريعية وخرقًا  ال�سلطة  يعتبر تدخاًل في عمل  البحث 
وت�ازنها المكّر�ص د�ست�ريًا، وتبقى المراقبة الذاتية، والأخالقية المفتر�ص ت�افرها في �سخ�ص 
النائب، ومراقبة الناخب ل�كيله، ال�سمانة لح�سن ا�ستعمال ال�كالة والح�سانة الناتجة عنها.

المتمثلة  المجم�عة  م�سالح  الم�سالح:  من  فئتين  بين  المفا�سلة  اقت�سى  اإذا  اإنه  وحيث 
ب�ج�ب  المتمثلة  الفرد  وم�سالح  العام،  والمال  والم�اطن  ال�طن  حق�ق  عن  الدفاع  ب�ج�ب 
الدفاع عن �سرفه وكرامته واعتباره وحق�قه الأ�سا�سية، فانه يقت�سي، في حال تطبيق المادة 39 
من الد�ست�ر، ترجيح الفئة الأولى على الثانية، انطالقًا من اعتبار ثابت واأكيد، وه� اأن الدفاع 

لة، اإيجابًا على م�سلحة الفرد نف�سه. عن م�سلحة المجم�عة ينعك�ص، بالنتيجة وبالمح�سّ
وحيث اإن الق�ل بعك�ص ذلك ي�ؤدي اإلى تقلي�ص دور النائب، واإلى الحد من امكانية قيامه 
والم�اقف  العامة  الم�ا�سيع  اإثارة  تجّنب  على  حمله  واإلى  وطماأنينة،  بحرية  النيابية  ب�كالته 
الدليل  يملك  يكن  لم  اإذا  فيها،  راأيه  واإبداء  خاطئة،  اأو  م�سب�هة  له  تبدو  التي  وال�سفقات 
الدافع والقاطع على ما يدلي به، مخافة التعّر�ص للمقا�ساة وتحّمل م�سّقة المنازعة الق�سائية 
العلة  مع  يتعار�ص  الذي  الأمر  ادعاه؟  ما  اثبات جدية  عليه  تعّذر  في حال  ال�سلبية،  ونتائجها 

التي حملت الم�سترع على منحه الح�سانة والغاية المرجّ�ة منها.
وحيث اإن الأق�ال م��س�ع الدعاء ل تعدو عن ك�نها نقدًا لعملية تلزيم تمت واأدت، براأي 
مهام  �سمن  داخلة  فتك�ن  بت�سميتهم،  قام  اأ�سخا�ص  عبر  العامة،  الأم�ال  هدر  اإلى  مطلقها، 

وكالته النيابية.
وقائع  من  الأق�ال  هذه  ت�سمنته  ما  �سحة  عدم  اأو  �سحة  عن  النظر  بقطع  اإنه  وحيث 
واتهامات، فاإنه يبقى انها �سدرت عن المدعى عليه ب�سفته النيابية وخالل مدة نيابته، وهي 
في  والبحث  وتقييمها  مراقبتها  للق�ساء  يع�د  ول  النيابية،  ل�كالته  الممار�سة  قبيل  من  ُتعتبر 
ومفه�م  منط�ق  ح�سب  �ساحبها،  على  ب�ساأنها  الجزائية  الدع�ى  اإقامة  ج�از  لعدم  اأ�سا�سها، 

المادة 39 وفقًا لما جرى تف�سيله اأعاله.
وحيث اإن الدعاء المبا�سر المقدم من المدعي ال�سيد )ر.د.( ب�جه ال�سيد )ن.و( يك�ن 

بالتالي غير م�سم�ع وغير مقب�ل لهذه العّلة«)1(.
مجرد  فهي  النائب،  من  المقترفة  العادية  الجرائم  عن  النا�سئة  الح�سانة  عن  واأما 
بالمعنى  من�س�ر،  غير   ،98/98 اأ�سا�ص   ،2002-6-10 تاريخ  المطب�عات،  ق�سايا  في  بداية  الناظرة  بيروت،  ا�ستئناف  محكمة  1   حكم 

ذاته والتاريخ نف�سه، اأ�سا�ص رقم 98/101، غير من�س�ر.
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ح�سانة اجرائية، يقت�سر تاأثيرها على تراخي اإجراءات الدع�ى الجزائية، خالل دور انعقاد 
المجل�ص، اإل اإذا اأَِذَن المجل�ص بالمالحقة. وهي ت�سمل جميع الجرائم العادية، جنايات كانت، 
وه�  جزائية«،  »اإجراءات  تعبير  الن�ص  ا�ستعمال  من  ذلك  وي�ستفاد  مخالفات،  اأم  جنحًا،  اأم 

تعبير عام يت�سع لمطلق اإجراء ين�ساأ عن اأية جريمة)1(.
م�سكنه،  حرمة  اأو  النائب  ب�سخ�ص  تم�ص  التي  الجراءات  على  تقت�سر  الح�سانة  وهذه 
تفتي�ص  ا�ستج�ابه، ول يج�ز كذلك  اأو  ت�قيف بحقه  ا�سدار مذكرة  اأو  القب�ص عليه  فال يج�ز 
م�سكنه اأو مكتبه. ول يج�ز كذلك ت�قيفه احتياطًا، اأو �سبط مرا�سالته، ول يج�ز رفع الدع�ى 
الجراءات،  �سائر  اأما  ال�سخ�سي.  المدعي  من  اأم  العامة  النيابة  من  �س�اء  �سده،  الجزائية 
ذلك  ت�قف  دون  اتخاذها  فيج�ز  الخبراء،  وتكليف  الحادث،  محل  ومعاينة  ال�سه�د،  ك�سماع 

على �سدور الذن)2(.
تح�ل  ل  فهي  المدنية.  ودون  فقط،  الجزائية  الجراءات  على  مقت�سرة  هذه  والح�سانة 

دون تكليف النائب بالح�س�ر اأمام الق�ساء الجزائي كم�س�ؤول بالمال)3(.
وهي تمتد طيلة فترة مدة نيابته، ول ي�ستفيد منها النائب اإل خالل دورة النعقاد، عادية 
يزول  كما  بالمالحقة.  اإذنًا  النيابي  المجل�ص  اأعطى  اإذا  مفع�لها  ويزول  ا�ستثنائية،  اأم  كانت 
عادي.  �سخ�ص  كاأي  عندئٍذ  و�سعه  ي�سبح  اإذ  الم�سه�د،  بالجرم  التلب�ص  حالة  في  مفع�لها 
الجزائية،  المحاكمات  اأ�س�ل  قان�ن  حدده  الذي  المعنى  في  الم�سه�دة  التلب�ص  حالة  وُتفهم 
الإجراءات  رئي�سه  اأو  المجل�ص  اإبالغ  على  الد�ست�ري  الن�ص  يرد  لم  انه  اإلى  المالحظة  مع 
هذه  باإيقاف  الأمر  �سلطة  يخ�له  ما  يرد  لم  اإنه  كما  الم�سه�د،  الجرم  حالة  في  تتخذ  التي 

الإجراءات.
ت�افرت  اإذا  م�سه�دًا،  جرمًا  تعتبر  ون�سره  جريدة  في  مقال  كتابة  باأن  ق�سي  وقد  هذا 

ال�سروط المطل�بة في قان�ن اأ�س�ل المحاكمات الجزائية)4(. 
-18 في  )وال�سادر  اللبناني،  الن�اب  لمجل�ص  الداخلي  النظام  اأن  اإلى  ال�سارة  وتقت�سي 
ن في الف�سل 13 م��س�ع الح�سانة عن الجرائم العادية، وكيفية رفعها  10-1994(، قد ت�سمَّ

)الم�اد 98-89(.

1  محم�د نجيب ح�سني، �سرح قان�ن الجراءات الجنائية، رقم 147، �ص 141.
2  ف�زية عبد ال�ستار، �سرح قان�ن الجراءات الجنائية، رقم 105، �ص 125.

 Garraud, op.cit, T.1, no 169, p.372 ; Le Poittevin, art. 1, no 304. 3
4   حكم القا�سي المنفرد الجزائي، تاريخ 1956/11/3، الن�سرة الق�سائية لعام 1957، �ص 61، مذك�ر في خال�سة اجتهادات الن�سرة 

للقا�سي ح�سين زين، الجزء الثاني، �ص 1097، رقم 14.
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 عقوبة السجن
بين حكم الشريعة اإلسالمية والتشريع الوضعي
أ. د. علي محمد جعفر
اأ�ستاذ مادة قانون العقوبات الخا�ض
الجامعة الإ�سالمية في لبنان

تمهـيد: 
تعتبر عق�بة ال�سجن من اأبرز العق�بات واأكثرها �سي�عًا في الت�سريعات ال��سعية، وكاأنها 
كافة  نقا�ص في  التركيز عليها حتى غدت م��سع  البدنية، وجرى  العق�بات  لكافة  بديلة  باتت 
ومثل  منها،  وال�قاية  الجرائم  مكافحة  و�سبل  المجرمين  ب�س�ؤون  المهتمة  الدولية  الم�ؤتمرات 
هذا الأمر ل نلحظه بالن�سبة لأحكام ال�سريعة والفقه الإ�سالمي الذي �سرع حكمها في نطاق 
في  تمثلت  التي  الأخرى  للعق�بات  بقي  الأ�سا�سي  العتبار  ولكن  العملي.  وال�اقع  الن�س��ص 
على  ووا�سح  �سريح  ب�سكل  ن�ست  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن  منطلق  ومن  والق�سا�ص،  الحدود 
هذه العق�بات وحددت عنا�سرها وال�سروط التي تق�م عليها ومجال تطبيقها، وبذلك لم تحتل 
بالن�سبة  الأهمية  تلك  اأو  ال��سعية،  الت�سريعات  في  احتلتها  التي  الأهمية  تلك  ال�سجن  عق�بة 
للعق�بات الأخرى التي وردت في ن�س��ص ال�سريعة الإ�سالمية، واإن كان يمكن اإبراز دورها في 

مجال العق�بات التعزيرية التي تخ�سع ل�لي الأمر)1(.

العامة  المبادئ  خالل  من  ووظائفها  ال�سج�ن  عليها  قامت  التي  الأ�س�ص  و�سنناق�ص 
في  والتاأديب  الإ�سالح  في  واأهدافها  تتبعها  التي  الرعاية  واأ�ساليب  اأنظمتها  تحكم  التي 

الفقرات الآتية:

اآية 32، ويق�ل  لي�سجن( �س�رة ي��سف  اآمره  تعالى: )ولئن لم يفعل ما  الكريم: يق�ل  القراآن  اآيات متفرقة من  1   وردت كلمة �سجن في 
تعالى:) لي�سجننه حتى حين( �س�رة ي��سف اآية 35، ويق�ل تعالى: )رب ال�سجن اأحب الي مما يدع�نني اليه(... �س�رة ي��سف اآية 33، 

ويق�ل تعالى: )ودخل معه ال�سجن فتيان( �س�رة ي��سف اآية 36...
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الفقرة الأولى: طبيعة عقوبة ال�سجن وتطور اأهدافها:
اأ - طبيعة عقوبة ال�سجن:

اإذا كانت عق�بة حجز الحرية تعتبر العق�بة الكثر بروزًا وانت�سارًا في الت�سريع ال��سعي 
ل  لأنها  الإ�سالمية،  ال�سريعة  لأحكام  بالن�سبة  كذلك  تعتبر  ل  فاإنها  الجرائم،  اأن�اع  لمختلف 
ت�ؤلف اأكثر الجرائم �سي�عًا وهي الحدود والق�سا�ص التي ت�سكل ن�سبة ثلثي مجم�ع ما يرتكب 
منها)1(، اأما الباقي فيقع في اإطار الجرائم الخطرة، مثل: ردة المراأة اأو ال�سارق لمرة ثالثة، 
اإطار الجرائم  اأي�سًا في  الم�ؤبد، ويقع  اأو الحب�ص  ب�ساأنها يك�ن بالحب�ص غير المحدد  والحكم 

التافهة التي يعاقب عليها بالتعزير وعق�بة الجلد من العق�بات التعزيرية ال�سائعة.
العق�بات  �سمن  من  تبقى  ال�سجن  عق�بة  اأن  مفادها  نتيجة  اإلى  الت��سل  يمكن  وهكذا 
التعزيرية التي تطبق في نطاق الجرائم القليلة الخط�رة، ومن المفتر�ص طبقًا لهذا المفه�م 
متاحة  والتاأهيل  الإ�سالح  فر�ص  تك�ن  واأن  بالم�ساجين،  العقابية  الم�ؤ�س�سات  تزدحم  ل  اأن 
الفراج  بعد  بحالهم  والهتمام  اأمرهم  ورعاية  ت�سنيفهم  واإمكانية  عددهم  لقلة  بالن�سبة 
عنهم، مما يمنع ع�دتهم اإلى طريق الجريمة مرة اأخرى. بالإ�سافة اإلى ما تقدم، فاإن للحاكم 
اأن ي�ستبدل عق�بة الحب�ص باأية عق�بة اأخرى يراها منا�سبة في مجال التعزير،  اأو ل�لي الأمر 
وبالتالي  الحيان،  غالب  في  العق�بة  اإلى هذه  اللج�ء  وعدم  الت�سديد  من  الخ�ف  يعني  وهذا 
تك�ن اهميتها محدودة في ال�اقع اإذا ما ق�رنت بالجزاءات الأخرى التي ل تقع تحت ح�سر.

وحجز الحرية قد يك�ن محدد المدة اأو غير محدد المدة، ففي الحالة الأولى يطبق ب�جه 
اختيارية  وتعتبر عق�بة  الخط�رة،  قليلة  ب�ساأن جرائم  اأي  العادية،  التعزير  ب�ساأن جرائم  عام 
للقا�سي ل يلجاأ اليها اإذا غلب عليها طابع التاأديب والإ�سالح، اأما في الحالة الثانية، فيطبق 
على المجرمين الخطرين ومعتادي الإجرام، بحيث يبقى المجرم محب��سًا حتى تظهر ت�بته، 

فيطلق �سراحه واإل يبقى محب��سًا مكف�فًا �سره عن الجماعة حتى يم�ت.
وقد راأى البع�ص اأن الحب�ص المحدد المدة، يك�ن لي�م واحد على الأقل، اأما حده الأعلى 
بينما  البع�ص،  يراه  ما  وفق  كاملة  �سنة  عن  اأو  اأ�سهر  �ستة  عن  يزيد  ل  فه�  عليه،  متفق  فغير 

يذهب راأي اآخر اإلى ترك تحديده ل�لي الأمر)2(.
التي  الحديثة  النظريات  من  الجرائم  اأن�اع  لبع�ص  بالن�سبة  للحب�ص  مدة  تحديد  وعدم 
اتبعتها بع�ص الت�سريعات ب�س�ر مختلفة من اأجل اأن تك�ن لهذه العق�بة فعاليتها ونتائجها في 

1  الأ�ستاذ عبد القادر ع�ده، الت�سريع الجنائي الإ�سالمي، ج1، بيروت: م�ؤ�س�سة الر�سالة، 1994، �ص 748-708.
2  الأحكام ال�سلطانية للماوردي، �ص 206.
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مجال مكافحة الجريمة واإ�سالح المجرمين، خ�س��سًا بالن�سبة للمدمنين على المخدرات اأو 
الم�سكرات اأو الذين يعان�ن من بع�ص الأمرا�ص العقلية والنف�سية)1(.

تطور دور ال�سجون العقابي:
اإذا كانت عق�بة الإعدام من الجزاءات التي اأثارت جدًل في مدى م�سروعيتها وفعاليتها، 
الجزائي  والت�سريع  الفقه  في  الجدل  هذا  مثل  يثر  لم  ال�سجن  اإلى  بالإر�سال  الحكم  فاإن 
القدم، ما  المت�غلة في  الع�س�ر  اإلى  اأ�سا�سها  التي ترجع في  الأخيرة  العق�بة  المقارن، فهذه 
على  طراأ  الذي  التط�ر  رغم  المعا�سرة،  الت�سريعات  تعتمدها  التي  العق�بات  اأبرز  من  زالت 

اأهدافها واأ�ساليب تنفيذها.
في  والمجرمين  الجرائم  لقمع  ك��سيلة  ط�يلة  لع�س�ر  �سائدة  بقيت  الج�سدية  والعق�بات 
المجتمع، وبداأ دورها بالنح�سار منذ اأوائل القرن الثامن ع�سر حيث بداأت العق�بات ال�سالبة 
اإلى  الهادفة  الن�سانية  الفل�سفة  مع  تن�سجم  باعتبارها  تدريجية  ب�س�رة  محلها  تحل  للحرية 
الحفاظ على كرامة الن�سان، وعلى اأ�سا�ص انها ت�ؤدي اإلى تحقيق بع�ص النفع على �سعيد عزل 

الجاني وتاأهيله.
وقد اقترنت اإجراءات حجز الحرية بمظاهر التعذيب الج�سدي والنف�سي في بادئ الأمر، 
بحيث اعتبر المجرم عن�سر ف�ساد يجب عزله عن الجماعة حتى ل تعم م�جة الإجرام بين 
مهانة،  واأق�ساها  الأ�سغال  باأ�سق  ُيكلَّف  ال�سجين  كان  ال�سيا�سة  هذه  منطلق  ومن  اأفرادها، 
الحد  اإلى  تفتقر  ظروف  في  والمناجم  والم�ستعمرات  الم�انئ  في  والعمل  ال�سفن،  كتجديف 

الأدنى لمتطلباته ال�سرورية كاإن�سان.
واإذا كان الحكم بعق�بة الإر�سال اإلى ال�سجن يعني في الج�هر حجز حرية المحك�م عليه، 
مكان  اإلى  الزمن  مع  تح�لت  العقابية  الم�ؤ�س�سة  هذه  فاإن  الطبيعي،  الحق  هذا  من  وحرمانه 
المجتمعات  ا�ستغناء  عدم  التجارب  اأظهرت  وقد  فا�سلة،  اجتماعية  لحياة  وتاأهيله  لعالجه 
الب�سرية عنها، وبذلك ا�ستمرت ك�سرورة مالزمة ل�ج�د الجريمة، من اأجل الق�ساء عليها، اأو 

الحد منها، اأو التخفيف من اآثارها ال�سارة.

ب - تطور وظائف ال�سجون في المجتمع الإ�سالمي:
الأبنية  فاإن  القديمة،  المجتمعات  اإلى  التاريخية  جذورها  تمتد  ال�سجن  عق�بة  كانت  اإذا 
المخ�س�سة لتنفيذ هذه العق�بة لم تعرف نم�ذجًا معينًا، واإن �ساع و�سع ال�سجناء في القالع 

1  عبد القادر ع�ده: الت�سريع الجنائي الإ�سالمي، المرجع ال�سابق، �ص 697.
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في مراحله  الإ�سالمي  المجتمع  اأن  الراجح  ومن  ال�سخرة،  باأعمال  القيام  واأماكن  والح�س�ن 
في  اأو  الم�سجد  في  ي�دع  العق�بة  بهذه  عليه  يحكم  من  فكان  ال�سجن،  بناء  يعرف  لم  الأولى 
اأهدافها  اأو في الدهليز)1(. وت��سحت معالم ال�سج�ن في الع�سر الأم�ي وخرجت عن  البيت 
واأ�سبحت  وال�سالح  والتاأديب  المعاملة  حيث  من  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  قررتها  التي 
�سماتها البارزة تق�م على القهر والتعذيب والذلل والت�سهير)2(. وو�سف الم�سع�دي في مروج 
باأنه مكان لحب�ص الرجال والن�ساء في م��سع واحد  الذهب �سجن الحجاج بن ي��سف الثقفي 
رغم  ال�ستاء)3(  في  والبرد  المطر  من  ول  ال�سيف،  في  ال�سم�ص  من  النزلء  ي�ستر  �ستر  دون 
مبداأ  �ساد  حيث  العزيز،  عبد  بن  عمر  الخليفة  عهد  في  تعرف  لم  القاتمة  ال�س�رة  هذه   اأن 
الرعاية الن�سانية  المرتكب وت�فير  الجرم  وال�سجن ون�ع  ال�سن  ال�سجناء بح�سب  الف�سل بين 

المنا�سبة لهم)4(.
عنا�سر  وتداخلت  القاتمة  �س�رته  على  العبا�سي  الع�سر  في  ال�سج�ن  و�سع  وا�ستمر 
جديدة ادت اإلى تعقيد الأنظمة التي تحكمها لتاأثرها بنظم اأخرى نتيجة الترجمات المختلفة 
ج�هر  عن  والبتعاد  وال�سينيين،  والفر�ص  كالأتراك  مختلفة  �سع�ب  بح�سارات  والت�سال 
المتعلقة  الحكام  ووفرة  المدة  بط�ل  ال�سجن  عق�بة  تتميز  لأن  المجال  اأف�سح  مما  الدين 
�سج�ن  واإيجاد  ال�سجناء  ت�سنيف  مراعاة  مع  لكن  بتنفيذها،  المقترنة  المعاملة  و�س�ء  بها 
واأخرى  لل�سا�سة،  و�سج�ن  للخا�سة،  واأخرى  للعامة  و�سج�ن  بالن�ساء،  واأخرى  بالرجال  خا�سة 

للزنادقة وغيرهم)5(.
لأبي  ال�ثيقة  تلك  هي  العبا�سي،  الع�سر  في  لل�سج�ن  العامة  الحالة  يظهر  ما  اأبرز  ولعل 
ي��سف القا�سي �ساحب اأبي حنيفة، وقد بعث بها اإلى هارون الر�سيد بطلب منه لتك�ن اأ�سا�سًا 
اإلى �س�ء ت�سرف ال�لة  لنظام ال�سج�ن م�ستمدًا من تعاليم ال�سريعة الإ�سالمية، والتي ت�سير 
تح�ص  وال�ثيقة  وخارجه،  ال�سجن  داخل  تح�سل  كانت  التي  والماآ�سي  للم�ساجين  بالن�سبة 
احكام  وتطبيق  اأمرهم  واإ�سالح  الن�سانية  كرامتهم  على  والحفاظ  الح�سنة  المعاملة  على 

ال�سريعة بحقهم)6(.
الحياة،  مدى  تدوم  وقد  م�ؤقتة،  تك�ن  اأن  فيمكن  لل�سجن،  محددة  مدة  هنالك  تكن  ولم 

1  اأنظر: �سرح فتح القدير لبن همام، ج5، �ص 471
2  عبد العزيز الحلفي، اأدباء ال�سج�ن، ج1، النجف، 1950، �ص 51-10.

3  الم�سع�دي، مروج الذهب، ج2، طبعة 1346 هـ، �ص 157.
4  طبقات ابن �سعد، ج5، بيروت: دار �سادر، 1377 هـ، �ص 357-356.

5  الدكت�ر ال�سيخ اأحمد ال�ائلي: اأحكام ال�سج�ن بين ال�سريعة والقان�ن، بيروت، 1987، �ص199.
6  الخراج لأبي ي��سف، ط2، م�سر، 1352 هـ، �ص 149.
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وقد تنتهي بانتهاء عهد حكم الخليفة عن طريق العف� دون وج�د ت�سريع يحدد ب�سكل وا�سح 
اأحكام هذه العق�بة)1(.

العق�بة  اأ�سبحت  بحيث  خا�سة  اأهمية  ال�سجن  عق�بة  احتلت  الالحقة،  الع�س�ر  وفي 
اأثر تط�ر حياة المجتمعات في المجالت القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية،  الرئي�سة على 
مبادئ  مع  يت�افق  بما  واإ�سالحه  تاأهيله  لإعادة  الجماعة  عن  المجرم  لعزل  و�سيلة  واعُتبرت 
ال�سريعة الإ�سالمية في نطاق جرائم التعزير دون الحدود التي وردت ب�ساأنها عق�بات محددة 

غير قابلة لالجتهاد اأو التاأويل.

ج - م�سائل تثيرها عقوبة ال�سجن:

العتبار  هذا  فاإن  المبداأ،  ناحية  من  ال�سجناء  لإ�سالح  اأمكنة  تعتبر  ال�سج�ن  كانت  اإذا 
ي�سطدم بمفاهيم مغايرة من الناحية العملية، ف�سلب الحرية بحد ذاته ي�رث العقد والإذلل 
والياأ�ص في نف��سهم، ول يمكن تع�يد الأفراد المحك�م عليهم على الحرية بينما هم في حالة 
�سجينًا  يك�ن  اأن  بد  فال  �سالحًا  م�اطنًا  ال�سجين  ي�سبح  لكي  باأنه  الق�ل  يمكن  ول  الحجز، 

نم�ذجيًا، يلتزم الق�اعد المّتبعة في الم�ؤ�س�سات العقابية.

اإلى جانب ذلك، فاإن ال�سج�ن تتيح فر�ص اللقاء بين ال�سجناء القدامى وال�سجناء الجدد، 
اأي بين �سجناء تمّر�ست وتر�سخت في نف��سهم روح الإجرام، وبين �سجناء ل ت�سكل جرائمهم 
خط�رة كبيرة مما قد ي�ؤدي بهم اإلى اإرتكاب مزيد من الجرائم، وازدياد خط�رتهم الإجرامية 
ذاته،  ال�سجن  اإلى  ير�سل�ن  قد  مختلفة  جرائم  يرتكب�ن  الذين  فالأ�سخا�ص  المجتمع،  في 
يرتكب  الذي  والطبيب  التزوير،  فعل  يرتكب  والذي  وال�سارق،  وال�ساذ،  والمحتال،  كالقاتل، 

عملية اإجها�ص، والمجرم العائد والمجرم لأول مرة اإلخ..

ال�سجن،  المحك�م عليه داخل  الحرية على وج�د  المترتبة على حجز  الآثار  تقت�سر  ول 
مادية  ع�ائق  وذلك عن طريق خلق  عنه،  الإفراج  بعد  وج�ده خارجه،  اإلى  اأي�سًا  تتعداه  بل 
حريته،  �سلبه  عن  الناتجة  المح�سالت  اأخطر  من  تك�ن  قد  ال�سجين،  نف�ص  في  ومعن�ية 
يعني  مما  منه،  يعتا�ص  عمل  اإيجاد  ال�سع�بة  ومن  دونية،  نظرة  هي  اليه  المجتمع  فنظرة 
خروجه  بعد  عليه  ت�قع  الحقيقية  العق�بة  وكاأن  اأخرى،  مرة  منحرفة  بيئة  اإلى  ودفعه  عزله 

من الم�ؤ�س�سة العقابية)2(.

1  وا�سح ال�سمد، ال�سج�ن واأثرها في الآداب العربية، بيروت: دار مجد، 1995، �ص 60.
        R .Schmelck, G.Picca, Pénologie et science pénitentiaire, Paris, 1979, p.287.  2
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د - تفادي م�ساوئ ال�سجون في ال�سيا�سة العقابية المعا�سرة:

اإنما  عليه،  المحك�م  حرية  ب�سلب  المتعلق  الجانب  على  تقت�سر  ال�سج�ن  وظيفة  تعد  لم 
اأ�سبح من اأهدافها تاأهيله لحياة بعيدة عن النحرافات والعلل الجتماعية، لذلك فاإن العناية 
التي يتلقاها ت�سمل مختلف ن�احي �سخ�سيته من اأجل تزويدها بالقدر الكافي لم�اجهة كافة 
حجز  حالت  على  المترتبة  الآثار  فعالج  الم�ستقبل،  في  تعتر�سها  اأن  يمكن  التي  ال�سع�بات 
الحرية يك�ن باإن�ساء م�ؤ�س�سات عقابية تتبع في اأ�ساليب رعايتها ال��سائل التي تعرفها الجماعة 

خارج اأ�س�ارها، حتى تتمكن من القيام بعملية اإ�سالح الم�سج�ن على اأكمل وجه.

م�ؤ�س�سات  اإن�ساء  طريق  عن  تفاديه  يمكن  القدامى  بال�سجناء  الجدد  ال�سجناء  واختالط 
عقابية متخ�س�سة لكل فئة منهما، اأو الف�سل بينهما داخل الم�ؤ�س�سات الم�ج�دة.

وذلك  واحد،  مكان  في  مختلفة  جرائم  يرتكب�ن  الذين  ال�سجناء  و�سع  تفادي  يمكن  كما 
ل  التي  اأو  المماثلة  الحالت  العتبار  في  ي�سع  اأن  �ساأنه  من  الذي  الت�سنيف  اأ�سل�ب  باتباع 

تتناق�ص فيما بينها، في اإطار معاملة واحدة، اأو في اأمكنة منف�سلة عن بع�سها البع�ص.

الإفراج  بعد  عليه  المحك�م  ت�اجه  اأن  يمكن  التي  والمعن�ية  المادية  الع�ائق  حيث  ومن 
بالرعاية الالحقة،  التي تهتم  المتخ�س�سة  الأجهزة  بالعمل من خالل  عنه، فيمكن تجاوزها 
وت�سعى اإلى ت�فير فر�ص العمل له، كما ت�سعى اإلى اإيجاد الم�سكن في حال كانت بيئته العائلية 

غير �سالحة ل�ستقباله.

اإلى جهاز ب�سري متخ�س�ص  اإنها تحتاج  اإذ  اأهمية هذه ال�سع�بات،  ول يجب التقليل من 
على  ت�ستمل  ومتخ�س�سة  كثيرة  عقابية  م�ؤ�س�سات  اإن�ساء  اإلى  تحتاج  كما  المجالت،  كافة  في 
الم�ؤ�س�سات، في  اإن�ساء مثل هذه  اأن  التاأهيل، ول �سك  ت�ستلزمها عملية  التي  ال��سائل  مختلف 

حال ت�افر الإمكانات المادية، ي�ساهم ب�س�رة فعالة في تحقيق تلك العملية)1(.

الفقرة الثانية: عملية تاأهيل ال�سجناء
اأ - ت�سنيف ال�سجناء:

تهدف الم�ؤ�س�سات العقابية اإلى الإ�سالح والتاأديب، كما تهدف اإلى الردع وحفظ النظام 
بين  الف�سل  يجري  الأهداف  هذه  و�سمن  اإليه،  الم�ؤدية  ال�سبل  و�سد  الف�ساد،  ودرء  العام 
قد  م�ساوئ  من  الختالط  هذا  على  يترتب  لما  والأحداث،  البالغين  وبين  والن�ساء،  الرجال 

P. J .Fitizgerald, Criminal law and Punishment, London, 1962, p. 244.  1
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ما  كل  لأن  الذرائع  �سد  باب  من  ذلك  وُيعتبر  الإ�سالمية،  ال�سريعة  مها  ُتحرِّ م�سالك  اإلى  تجر 
م)1(. م فه� محرَّ ي�ؤدي اإلى المحرَّ

جرائم  يرتكب�ن  الذين  المجرمين  وبين  الخطرين  المجرمين  بين  الف�سل  يجري  كما 
اأجل عدم  فالذين يحب�س�ن من  الفئة،  اإلى هذه  الإجرام  تنتقل عدوى  الخط�رة حتى ل  قليلة 
ي�قف�ن من  الذين  اأو  الل�س��ص،  يرتكب�ن جرائم  الذين  يف�سل�ا عن  اأن  يجب  بالدين  ال�فاء 
الي�سر اختبارًا  اأو  اأمره في الع�سر  اأ�سكل  اأجل التحقيق معهم، وعلى �سبيل المثال: يحب�ص من 
لحاله، فاإذا ظهر حاله حكم بم�جبه ع�سرًا اأو ي�سرًا)2(، ويحب�ص المتهم بالقتل حتى ينظر في 

اأمر المتهمين معه.
بقية  المجرمين عن  من  وعقلية  نف�سية  اأمرا�ص  من  يعان�ن  الذين  يف�سل  اأن  البديهي  ومن 
ُعرف  الت�سنيف  م��س�ع  اإن  بل  حالتهم،  مع  تتنا�سب  اإجراءات  بحقهم  تطبق  بحيث  ال�سجناء 
داره  في  عالجه  يتم  كان  ال�سجين  اإن  حيث  الرا�سدين،  الخلفاء  ع�سر  في  وا�سحة   ب�س�رة 
عند مر�سه اإذا لم يكن له خادم في ال�سجن وكان مر�سه خطرًا على حياته)3(. وكان يكلف بالأعمال 

التي تتالءم مع حالته ال�سحية والبدنية والتي ت�ؤدي اإلى تاأهيله ودفع ال�سرر عنه في الم�ستقبل.

ب-التاأهيل الجتماعي لل�سجناء:
من  الحط  دون  ال�سجناء  لإ�سالح  المالئمة  ال��سائل  اختيار  الجتماعي  التاأهيل  يتناول 
كرامتهم واإن�سانيتهم. واإذا كان الأمر يقت�سي اإلحاق الألم بال�سجين، فاإن ذلك الألم ل يك�ن 
مالك  والإمام  الجريمة،  ونبذ  الت�بة  اإلى  ي�ؤدي  الذي  بالقدر  ي�قع  اإنما  ذاته،  بحد  مق�س�دًا 

يق�ل فيمن يقطع الطريق بدون قتل ول اأخذ مال باأنه ي�سجن حتى تعرف له ت�بة)4(.
ومن قبيل اأ�ساليب التاأهيل مراعاة اإقامة العبادات ال�سرعية والآداب التهذيبية والتعاليم 
في  وت�جهها  النف��ص  تهذب  التي  الأم�ر  من  وهي  ال�سجن،  داخل  والكتابة  والقراءة  القراآنية 
المتهاون  اأو  المهمل  ويعزر  الدينية،  ال�سعائر  يترك  ي�ؤدب من  لذلك  والإح�سان.  الخير  طريق 
باأدائها. ويذكر الحر العاملي في ال��سائل ب�سنده عن الإمام ال�سادق من اأئمة اأهل البيت اأنه 
لالإمام اأن يخرج المحب��سين في الدين ي�م الجمعة اإلى الجمعة، وي�م العيد اإلى العيد، فاإذا 

ق�س�ا ال�سالة ردوهم اإلى ال�سجن)5(.

1  اأنظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج4، �ص 328، 347.
2  ابن باب�يه، من ل يح�سره فقيه، ج3، �ص 19.

3  المدونة الكبرى، ج4، �ص 470.
4  م.ن.�ص.ن.

5  الحر العاملي، ال��سائل، ج 3، �ص 406.
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ولقد ب�َّب المحامي اأحمد مهدي الخ�سر في كتابه »نح� دائرة معارف الفقه الإ�سالمي« 
اآراء ابن عابدين في ال�سجن، بحيث ي�ؤذن لل�سجناء بالك�سب والعمل خارج ال�سجن، كما يجري 
في الم�ؤ�س�سات العقابية المفت�حة اأو �سبه المفت�حة، ويتعين عدم اإيقاعهم في اأي كبت جن�سي 
ينعك�ص على �سل�كهم، وي�سبح�ن ب�ؤرة خطر داخل ال�سجن وخارجه، لذلك ي�سمح لهم بال�سلة 
الم�سروعة �سمن نطاق يحدده نظام ال�سج�ن، كما ي�جه�ن للقيام ب�اجبات اجتماعية وعائلية 
تفر�سها �سالتهم مع الأ�س�ل والفروع حتى تبقى �سلتهم مدعمة مع العالم الخارجي لت�سهيل 
و�سل�كهم  انحرافهم  اإلى  اأدت  التي  الأ�سباب  على  الق�ساء  بعد  الجماعة  حياة  اإلى  ع�دتهم 
ال�سيء)1(. ول يمنع ال�سجين من دخ�ل اإخ�انه واأهله عليه، لأنه يحتاج اإلى ذلك حتى ي�ساورهم 
ن�ن من المك�ث عنده حتى ي�ستاأن�ص بهم)2(، كما اأنه ل منع من  في ت�جيه دي�نه، ولكن ل ُيَمكَّ
اأ�س�ل  الأمر من قبيل  الحاكم م�سلحة في ذلك، ويعتبر هذا  راأى  اإذا  الإجازات  منحه بع�ص 
التاأهيل واإتاحة الفر�ص اأمامه لإ�سالح نف�سه، اأما ل� تنافى هذا الإجراء مع مقت�سى الت�سييق 
اأداء الدين والمرتدة، فال يمكن اعتباره من  الماأم�ر به على بع�ص الم�ساجين، كالممتنع عن 

الحق�ق واإن كان من الجائز مراعاته)3(.
الدنيا  النم�ذجية  الق�اعد  ارتكزت عليها  التي  الأ�س�ص  المبادئ، نرى بها بع�ص  ومثل هذه 
لمعاملة ال�سجناء ال�سادرة عن الأمم المتحدة، والقرارات والت��سيات المنبثقة عن الم�ؤتمرات 
الإ�سالمي  الفقه  المجتهدين في  اأن  العقابية، مما يعني  الم�ؤ�س�سات  ب�ساأن تط�ير عمل  الدولية 
و�سع�ا منهجًا متقدمًا في هذا الحقل ي�ستند اإلى الأحكام العامة في ال�سريعة الإ�سالمية القائمة 

على اإر�ساء العدالة والم�ساواة واإ�سالح المجتمع الب�سري واإبعاده عن عنا�سر الف�ساد والجريمة.

ج - مراقبة اأحوال ال�سجين وتدعيم �سلته بالمجتمع الخارجي:
ال�سريعة  تقررها  التي  العامة  المبادئ  تمليه  ال�سجين  باأمر  الهتمام  اأن  المالحظ  من 
الإ�سالمية في مجال المعاملة الن�سانية وحب�ص �سره عن الجماعة، ويروى اأن الخليفة عثمان 
بع�ص  في  عنهم  لالإفراج  وربما  اأح�الهم  على  لالإطالع  ال�سجناء  بزيارة  يق�م  كان  عفان  بن 
باأن  ورد  فقد  ال�سجن،  اإلى  الإر�سال  يعتمدون  كان�ا  عثمان  الخليفة  عمال  اأن  كما  الأحيان، 
وكان  الك�فة،  خارج  �سجن  في  عقبة  بن  ال�ليد  فحب�سه  �ساحرًا  رجاًل  قتل  كعب«  بن  »جندب 
ي�سمح له بالذهاب اإلى اأهله في الليل والع�دة عند ال�سباح اإلى مكان حجز حريته، لأنه وجده 

متعبًا ي�س�م النهار ويق�م الليل)4(.
1  اأحمد مهدي الخ�سر، نح� دائرة معارف الفقه الإ�سالمي، حلب، 1963، �ص 61-60.

2  المب�س�ط لل�سرخ�سي، ج20، �ص 90، وبدائع ال�سنائع للكا�ساني، ج7، �ص 174.
3  ال�سيخ نجم الدين الطب�ص، م�ارد ال�سجن في الن�س��ص والفتاوى، مكتب العالم الإ�سالمي، 1411هـ، �ص 498.

4  كتاب الأغاني لأبي فرج الأ�سفهاني، �ص 143.
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وهذا الن�ع من الإ�سراف على ال�سج�ن ي�فر �سمانات اأ�سا�سية للم�ساجين تمنع من التحكم 
بم�سيرهم على يد ال�سجان اأو النتقام الفردي منهم، ويحقق بالتالي معاملة اإ�سالحية تق�م 
عن  تخرج  ل  الحديثة  والت�سريعات  الآخرين.  عن  ال�سرر  ومنع  والم�ساواة  العدل  اأ�سا�ص  على 
هذا المفه�م، اإذ تقرر اأن يك�ن تنفيذ العق�بات والإ�سراف على ال�سج�ن بيد ال�سلطة الق�سائية 
اإلى حياة الجماعة بعد الخلل الذي  الت�ازن  اإعادة  اأجل  التي تعمل كجهاز عدالة م�ستقلة من 

األم بها من جراء ح�س�ل الجريمة.
ويظهر لنا من خالل بع�ص ال�قائع وبع�ص الق�سايا التي عر�ست على الق�ساء اأن الخدمات 
البعيدة  التاريخية  الحقبة  تلك  في  اأي  الإ�سالم،  �سدر  في  لل�سجناء  مت�فرة  كانت  ال�سرورية 
التي كان يلفها الجهل والتخلف في معظم ن�احيها، واأن الخلفاء اعتمدوا الإنفاق على ال�سجناء 
من اأم�الهم، واإذا لم يكن لديهم اأم�ال كان�ا ينفق�ن عليهم من بيت مال الم�سلمين. وقد ورد 
اأي�سًا في كتاب الخراج اأن عمر بن عبد العزيز كتب في �سيا�سة معاملة ال�سجناء ما ياأتي: »ل 
تبيتن في  قائمًا، ول  اأن ي�سلي  ي�ستطيع  وثائق ل  الم�سلمين في  اأحدًا من  تدعن في �سج�نكم 
قيد اإل رجاًل مطل�بًا بالدم، واأجروا عليهم من ال�سدقة ما ي�سلحهم في طعامهم واأدمهم«)1(.
من م�سم�ن هذه ال�سيا�سة يت�سح مدى المرونة التي يمكن اأن تنط�ي عليها عق�بة ال�سجن 
البارز في  الأثر  الديني لهما  والتثقيف  وتاأهيلهم، فالتعليم  ال�سجناء  اإ�سالح  في مجال عملية 
تك�ين ال�سخ�سية ال�س�ية البعيدة عن ع�امل النحراف والإجرام، ويكمن في فكرة الت�بة التي 
هذه  ومثل  الم�سروع،  وغير  ال�سار  �سل�كه  في  الإن�سان  ي�ستمر  ل  حتى  ال�سريعة  عليها  تح�ص 
�سدًا  يقف  والديني  الخلقي  ال�ازع  اأن  اأ�سا�ص  على  الحديثة  الت�سريعات  في  معتمدة  ال�سيا�سة 

منيعًا اأمام مغريات الجريمة ومفا�سدها التي ل تح�سى.
والمعاملة التي ل تحط من كرامة ال�سجين واآدميته ت�ساهم اأي�سًا في عملية اإ�سالحه واإبعاده 
عن ه�ة النحراف في الم�ستقبل، وقد راعت الت�سريعات ال��سعية الحديثة مثل هذا المبداأ، 
المتحدة)2(،  الأمم  ال�سادرة عن  الم�سج�نين  لمعاملة  الدنيا  النم�ذجية  الق�اعد  وورد �سمن 
ولكن  عديدة،  قرون  منذ  الإ�سالمي  المجتمع  في  والفقهاء  الخلفاء  عند  عرف  قد  اأنه  رغم 
ف�ساد ال��سع ال�سيا�سي والمتقلب انعك�ص �سلبًا على اأهداف التهذيب في الم�ؤ�س�سات العقابية، 
واأ�سبحت هذه الأخيرة مكانًا ي�ساق اليه المعار�س�ن لراأي الحاكم واأ�سل�بًا لالنتقام والت�سفي 
منهم، اإ�سافة اإلى ك�نها مكانًا لتجمع المجرمين ب�سرف النظر عن خط�رتهم ال�سخ�سية اأو 

ن�ع الجرائم التي يرتكب�نها.

1  اأب� ي��سف، الخراج، �ص150.
2  اأنظر: الق�اعد 60-61-66 ب�ساأن الق�اعد النم�ذجية الدنيا لمعاملة ال�سجناء ال�سادرة عن الأمم المتحدة )جنيف 1955(.

أ. د. علي محمد جعفر



40

الفقرة الثالثة: ال�سجن بين حكم ال�سريعة الإ�سالمية والت�سريع الو�سعي
اأ - دور ال�سجن يتنا�سب مع بع�ض اأنواع الجرائم:

الجرائم،  بع�ص  طبيعة  فر�سته  كجزاء  ال�سجن  عق�بة  دور  ح�ل  خالف  من  هناك  لي�ص 
وبذلك  وا�ستقراره،  وكيانه  اأمنه  تهدد  التي  الأفعال  �سد  المجتمع  عن  للدفاع  رادع  وكاإجراء 
القديمة  الع�س�ر  في  كافة  ال��سعية  الت�سريعات  في  جزائي  كتنظيم  العق�بة  هذه  ا�ستقرت 
التعزيرية  العق�بات  مجال  في  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  �سرعته  وقد  الحا�سر،  وع�سرنا 

ب�سكل اأ�سا�سي، واأ�سبح من الركائز الرئي�سة التي يعتمد عليها في مكافحة الإجرام.
الأذى  اإلحاق  هدفه  بحت  مادي  اإطار  في  الما�سي  في  يحدد  العق�بة  هذه  دور  كان  واإذا 
بهدف  اإن�سانية  باتجاهات  يتح�ل  بداأ  الدور  هذا  فمثل  الجماعة،  عن  المجرم  وعزل  والألم 
هذا  ولكن  الجرمية.  الأفعال  اإلى  الم�ؤدية  وال�سر  الف�ساد  عنا�سر  و�سبط  والإ�سالح  التاأهيل 
وتاأهيليًا  رادعًا  دورًا  الأ�سل  في  اأرادته  التي  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  يتناق�ص  ال�اقع 
في  به  اقترنت  التي  والت�سفي  والإذلل  المهانة  مظاهر  اإلى  ين�سرف  فال  ذاته،  ال�قت  في 

الممار�سة والتطبيق.
ال�سريعة الإ�سالمية والت�سريع  والمنطلقات الإ�سالحية الحديثة ل تختلف عنا�سرها بين 

ال��سعي، ويمكن اإجمال هذه العنا�سر في مظهرين:
حتى  حريته،  حجز  خالل  من  وردعه  الخطر  الجاني  عزل  اأ�سا�ص  على  يق�م  اأولهما: 

يتحقق الأمن والعدل في المجتمع.
تنق�سي  حتى  نف�سه  من  الجريمة  جذور  ونزع  واإ�سالحه  تاأهيله  على  يعتمد  وثانيهما: 
الآثار ال�سارة المترتبة عنها، وفي مطلق الأح�ال يت�سمن الأ�ساليب التي ل تخرج عن هذين 

المظهرين.
عق�بة  نطاق  في  والقان�ن  ال�سريعة  بين  الم�ستركة  المناهج  ا�ستخال�ص  يمكن  وبذلك 
لكثرة  نظرًا  ال��سعية  الت�سريعات  مجال  في  اأكبر  ب�س�رة  يت�سعب  حجمها  كان  واإن  ال�سجن. 
كعق�بة  ت�قع  كبير عندما  اإلى حد  الحجم  يتقل�ص هذا  وقد  تقع تحت حكمها،  التي  الجرائم 

اإ�سافية تعزيرية اإلى جانب الحدود والق�سا�ص.
الآراء  بع�ص  تبنته  والذي  المدة،  المحدد  غير  الحب�ص  اأباحت  التي  الإ�سالمية  وال�سريعة 
الفقهية الحديثة وبع�ص الت�سريعات ب�س�رة ن�سبية، تك�ن قد اأر�ست الق�اعد ال�سرورية لتحقيق 
اأن الإفراج عن ال�سجين يتم من  غايات هذه العق�بة في الردع والإ�سالح، ويترتب على ذلك 
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خالل ت�بته و�سالح حاله، فاإذا لم يتحقق ذلك يبقى م�سج�نًا حتى يكف �سره عن الجماعة، 
ومثل هذا الحكم يت�سم بال�اقعية ونتمنى اأن تتبناه الت�سريعات كافة، لأنه ال�سبيل ال�حيد الذي 

يجعله اأكثر فعالية في ميدان مكافحة الجرائم)1(.
اإ�سافة اإلى ما تقدم فاإن مجال تطبيق عق�بة ال�سجن يت�سم بالمرونة الكافية في ال�سريعة 
الإ�سالمية، لأنها تخ�سع اأ�سا�سًا لتقدير ولي الأمر الذي ي�ستطيع تقريرها بالن�سبة للجرائم التي 
ب�ساأنها جزاءات محددة والتي ل تقع تحت ح�سر ب�سبب طبيعة تط�ر ونم� العالقات  لم يرد 
القت�سادية والجتماعية ب�سكل م�سطرد، وهذا ال��سع غير متحقق في الت�سريعات ال��سعية، 
ب�سبب تحديد نطاق هذه العق�بة مقدمًا، وبذلك تعتبر قا�سرة عن ا�ستيعاب الظروف الطارئة 

والأفعال الم�ستجدة التي ل تندرج في اإطار الن�س��ص ال�سائدة.
اأ�ساليب  في  مختلفة  ب�س�ر  والحديثة  القديمة  المجتمعات  عرفتها  التي  ال�سجن  فعق�بة 
ت�سكل  التي  الأفعال  بع�ص  ارتكب  اإذا  الإن�سان  ل�سلب حرية  اأداة  ك�نها  تخرج عن  لم  تنفيذها 
للجماعات  �سرورتها  على  التاريخية  المراحل  عبر  التجارب  دلت  وقد  بنظرها،  جرائم 
بما  اأحكامها  تط�ير  على  والعمل  باأهميتها  العتراف  المنطقي  من  يك�ن  لذلك  الب�سرية، 

يت�افق مع تحقيق ال�ستقرار والعدالة في المجتمع.

ب - واقع التاأهيل الجتماعي لل�سجون:
�سبط  في  التراخي  �سبَّب  وهذا  متناق�سة،  برامج  عمليًا  العقابية  الم�ؤ�س�سات  �سهدت 
هيبة  فقدان  اإلى  اأدى  مما  والديمقراطية،  الحرية  لمبادئ  خاطئ  لمفه�م  ا�ستجابة  النظام 
�سرامة  اأظهر  ما  ومنها  التاأهيلي.  العمل  وف�سل  الف��سى  فدبت  ال�سل�كي،  والنفالت  ال�سلطة 
متناهية في تنفيذ الأنظمة مما اأدى اإلى معاملة قا�سية ومرهقة لل�سجناء، و�ساعد على انت�سار 
وال�سذوذ  المختلفة  باأ�سكالها  الأوبئة  وانت�سار  والتمّرد  بال�سطهاد  وال�سع�ر  الأخالقي  الف�ساد 

وتعاطي المخدرات، خ�س��سًا في الأماكن التي تزدحم بال�سجناء.
العتمادات  خف�ص  جانب  اإلى  العقابي  النظام  في  كبيرًا  خلاًل  اأحدث  ال�اقع  هذا  مثل 
الأخ�سائيين  من  عدد  عن  التخلي  اإلى  بالتالي  اأدت  والتي  الغر�ص  لهذا  المخ�س�سة  المالية 
�سبب  الذي  الأمر  والتاأهيل،  الإ�سالحي  العمل  لذلك  نتيجة  فتقل�ص  ال�سج�ن،  في  العاملين 
ارتفاعًا في ن�سبة مكرري الإجرام، لأنهم لم يكت�سب�ا اأي تاأهيل �سخ�سي اأو اجتماعي يمكنهم 

من العي�ص ب�سالم في بيئتهم الطبيعية)2(.

1  عبد القادر ع�ده: الت�سريع الجنائي الإ�سالمي، م. �ص.، �ص754.
2  م�سطفى الع�جي: التاأهيل الجتماعي في الم�ؤ�س�سات العقابية، بيروت، 1993، �ص126-125.
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تنمية  اإلى  تحتاج  لأنها  ذاتها  بحد  ال�سجن  عق�بة  واقع  مع  تتناق�ص  التاأهيل  وعملية 
المبادرات الفردية وتحمل الم�س�ؤوليات وانفتاح النف�ص الب�سرية على التغيير من خالل حريات 
التعبير والنقا�ص والم�ساركة في الم�اقف، وهذه اأم�ر غير مت�فرة داخل ال�سج�ن، التي تعتبر 

اأداة للق�سا�ص وعزل المجرم ولي�ست اأماكن لالإ�سالح واإعادة التاأهيل.
كهدف  العقابية  الم�ؤ�س�سة  في  مطل�ب  غير  الجتماعي  التاأهيل  فاإن  المنطلق،  هذا  ومن 
ج�هري، اإنما ت�فير اإمكاناته وعنا�سره الإيجابية لل�سجين الذي له الحرية في ال�ستفادة منها 

اأو التخلي عنها.
ومثل هذا الم�قف ين�سجم مع مهمات وعمل اإدارات بع�ص ال�سج�ن في ال�ليات المتحدة 
الأميركية حيث تبرم عق�د خطية مع ال�سجناء، تحدد ن�ع البرامج التي يريدون اللتحاق بها 
والأهداف التي يرغب�ن في تحقيقها من خالل بع�ص ال�اجبات التي يتطلبها بل�غ هذه الأهداف، 
ال�سل�ك، واكت�ساب درجة  التعديل الجذري في  اأفرج عنهم، ويبرز في مقدمتها  فاإذا تحققت 

معينة من الندماج الجتماعي، وم�ست�ى معين من المهارات المهنية والثقافية.
جانب  �س�ى  ي�سكل  ل  فاإنه  وم�ستهترة،  منعزلة  �سخ�سية  ي�لد  كان  واإن  بطبيعته،  والعزل 
لت�قي خط�رة الجاني واإر�ساء اأهل ال�سحية وال�سع�ر العام بالعدالة، اأما الجانب الآخر فيعتبر 
ال�س�ّية من خالل تبّني الإجراءات الالزمة لتك�ينها، وهذا  اأداة للتغيير في اتجاه ال�سخ�سية 
لذا  المجرمين،  لتخريج  مدر�سة  اإلى  يتحّ�ل  ل  حتى  اإ�سالحية  م�ؤ�س�سة  ال�سجن  جعل  يتطلب 
فه� يحتاج اإلى تط�ير في ال�سكل والم�سم�ن، فالخلل الحا�سل ل يع�د اإلى طبيعة العق�بة بقدر 
على  ال�سجين  حق  فمن  الجتماعي،  التاأهيل  عملية  في  المتبعة  ال��سائل  ق�س�ر  اإلى  يع�د  ما 
المجتمع اأن يلقى الرعاية الالزمة التي افتقدها في الحياة العامة، وربما ب�سبب غيابها األقى 
نف�سه في عالم الإجرام، ومن حقه اأن ُيعمل على اندماجه في المجتمع وتاأدية ر�سالته كاإن�سان 

بعد الإفراج عنه)1(.

خاتمـــة:
بع�ص  في  ت�سكل  العق�بة  هذه  فاإن  اإغفالها،  يمكن  ل  ال�سجن  عق�بة  م�ساوئ  كانت  اإذا 
الحالت حاًل لعالج بع�ص فئات المجرمين الذين يتعين حجزهم من اأجل منع �سررهم على 

اأنف�سهم وعلى الغير، ومن اأجل القت�سا�ص منهم وتق�ية �سخ�سيتهم المنحرفة.
الجانب  يراعى  بحيث  تطبيقها،  في  مالئمة  و�سائل  اتبعت  اإذا  فعالة  عق�بة  فال�سجن 

1  م.ن، �ص47-146.

عقوبة السجن بين حكم الشريعة اإلسالمية والتشريع الوضعي



43

الإن�ساني  م�سم�نها  من  تتجرد  اأن  ذلك  يعني  ول  اأي�سًا،  الردعي  والجانب  الإ�سالحي 
والأخالقي، بل يعني اأن ت�ؤخذ كافة العتبارات في فر�سها، ومن اأبرزها اإر�ساء ال�سع�ر العام 
بالعدالة حتى ل يلجاأ الفرد المعتدى عليه اأو اأ�سرته اإلى النتقام نتيجة لتق�سير جهاز العدالة 

الجنائية في اإزالة الآثار المادية والمعن�ية الناتجة عن الجريمة.
من  الجماعة  وم�سلحة  ناحية  من  الفرد  م�سلحة  بين  دقيق  لت�ازن  يخ�سع  فالم��س�ع 
اأو الحد  ناحية اأخرى، بحيث تراعى هذه الم�سالح ان�سجامًا مع الق�ساء على عن�سر ال�سرر 
للق�ل  البحت  الإ�سالحي  الأ�سا�ص  من  الإنطالق  يمكن  فال  الحدود،  اأق�سى  اإلى  مقداره  من 
له،  الالزمة  الخدمات  كافة  ت�فير  العادية مع  بالمنازل  اأ�سبه  المحك�م عليه في مكان  ب��سع 
كذلك ل يمكن القب�ل براأي يجعل المحك�م عليه في و�سع ينحدر فيه اإلى حافة الم�ت البطيء، 
التي  واإخراجه من ه�ة النحراف  تاأهيله  العمل على  كاإن�سان بل يجب  وتجريده من مق�ماته 

اندفع اأو دفعته بع�ص الظروف اإليها.
تطبيق  في  المتبعة  الأ�ساليب  لتط�ير  والعلمي  العملي  النطاق  في  يكمن  الم�ساألة  وج�هر 
عق�بة ال�سجن وجعلها فعالة في ميدان مكافحة الجريمة، �س�اء تعلق الأمر في ت�فير الم�ؤ�س�سات 
المالئمة من حيث البناء اأو من حيث اإيجاد المهن المختلفة حتى ل تتعطل القدرات الإنتاجية 
اأو من حيث و�سع المناهج الترب�ية المختلفة لتنمية مداركهم باتجاه البتعاد  عند ال�سجناء، 
على  العدالة  مفاهيم  تقت�سيها  كما  العملية  ترتكز  وبذلك  الم�سروع،  غير  العي�ص  م�سالك  عن 
�سبط ال�سل�ك المنحرف وال�قاية من مفا�سده و�سروره حتى ين�سرف المفرج عنه اإلى القيام 

بر�سالته البّناءة والخّيرة في الحياة والع�دة اإلى الندماج في المجتمع الذي عزل عنه.
الذي  الم�سم�ن  مع  ياأتلف  ال��سعية  الت�سريعات  ه� حكم  كما  الإ�سالمية  ال�سريعة  وحكم 
مدار�ص  العقابية  الم�ؤ�س�سات  من  يجعل  قد  الفعلية  الممار�سة  في  الخلل  لكن  اإليه،  اأ�سرنا 
ي�ساهم  اأن  �ساأنه  ينبغي تجنب كل ما من  لذلك  والبالغين،  الأحداث  المنحرفين من  لتخريج 
ال�سريعة  اأحكام  ر�سمتها  كما  التي  ال�سيا�سة  واعتماد  ال�سار،  النمط  هذا  على  ت�سييدها  في 
الإ�سالمية وبع�ص الت�سريعات الجزائية والتي تبنى في ج�هرها على مبادئ العدالة الإن�سانية 
ون�سر القيم الأخالقية التي ت�ؤدي اإلى نبذ �سل�ك ال�سر ومعاقبة فاعله واقتالع جذوره الفا�سدة 
على  المجتمع  وعلى  الفرد  على  ال�سلبية  واآثاره  مخاطره  لت�قي  اإليه  الدافعة  الأ�سباب  واإزالة 

حد �س�اء.
كم�ؤ�س�سة  ال�سجن  ال�ستغناء عن  التاريخ عدم  منذ فجر  الإن�سانية  التجارب  اأظهرت  لقد 
عقابية لمعالجة بع�ص حالت الإجرام في المجتمع، كما اأثبتت اأن عملية تط�ير و�سائل عملها 
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اأمر �سروري لتفادي الأ�سرار التي يمكن اأن تنتج عن حجز حرية الإن�سان في بيئة مح�س�رة 
ل�سبط المجرمين ومعاقبتهم.

فالهدف من المناداة بعملية الإ�سالح ل تكمن في ج�هرها في اإلغاء عق�بة ال�سجن اإنما 
جديد،  من  الجماعة  حياة  اإلى  واإعادته  المنحرف  الإن�سان  اإ�سالح  باتجاه  هدفها  تح�يل  في 
فاإنه  �س�اء،  حٍد  على  المجتمع  وعلى  ال�سجين  على  �سررًا  ت�سكل  العق�بة  هذه  اأ�سحت  فاإذا 
م�ساٍو  اآخر  ب�سرر  ال�سرر  ي�اجه  ل  حتى  لها  بدائل  عن  البحث  الحالة  هذه  في  الأجدى  من 
ناجحة  و�سائل عملية  اإيجاد  القائمة من خالل  للم�سكلة  البحث عن حل�ل  اأو  اأكبر منه،  اأو  له 
لعتمادها في ال�سيا�سة العقابية، كاختيار جديد لأبنية الم�ؤ�س�سات العقابية، وجهازها الإداري 
ال�ساملة،  الت�سنيف  في عملية  ودقيقة  مناهج مختلفة  واتباع  تنفيذها،  يت�لى  الذي  والب�سري 
وفي عالقتها بالمجتمع الخارجي والت��سع في اعتماد الم�ؤ�س�سات المفت�حة اأو �سبه المفت�حة.
الأ�س�ص  و�سع  اأجل  من  الزمن  من  قرنين  منذ  تت�قف  لم  الدولي  ال�سعيد  على  والجه�د 
بذور  نزع  مبداأ  على  تتركز  اأن  يتعين  التي  ب�ظائفها  العقابية  الم�ؤ�س�سات  لقيام  الناجحة 
اأن طغى  بعد  المجتمع، خ�س��سًا  اإلى  �سالحًا  واإعادته عن�سرًا  ال�سجين  نف�ص  من  النحراف 
الجانب الإ�سالحي والتاأهيلي للعق�بات ب�سكل عام على الطابع القهري اأو الزجري الذي لزمها 
عبر التاريخ، وهذا ال�ساأن له اأهمية خا�سة في اأنظمة ال�سج�ن التي تعمل كمجتمع خا�ص يعي�ص 
بع�ص  ي�ستغرق  قد  ومجه�د  دائمة  رعاية  اإلى  عالجهم  في  ويحتاج�ن  الجريمة  مر�سى  فيه 
ال�قت من اأجل الق�ساء على ن�ازع ال�سر في نف��سهم، ومعافاتهم من داء خطير على العالقات 

الإن�سانية وي�سمى )الجريمة(.

عقوبة السجن بين حكم الشريعة اإلسالمية والتشريع الوضعي



45

أصالة وتراثية أم تغريب وتبعية في كتاب
»مستقبل الثقافة في مصر« لطه حسين؟

د. علي محسن قبالن
مدير مركز البحوث والن�سر
الجامعة الإ�سالمية في لبنان

 مقدمة
من  منطلقين  واأعالمه،  الحديث  العربيِّ  الفكر  في  درا�ساٍت  الباحثين  من  العديد  اأن�ساأ 
لحقة  درا�سات  اأو  درا�سة  اإن�ساء  اأن  يعني  ل  ذلك  اأن  غير  مختلفة.  فكرية  ومدار�ص  خلفياٍت 
ب فيغني هناك،  يمكن اأن يلغي الدرا�سات ال�سابقة، واإنما ه� قد ي�سيف م�ستدركًا هنا، وي�س�ِّ

بالإ�ستناد اإلى ما ي�لد من تغيٍُّر في عنا�سر حركة الحياة الي�مية والتجربة الإن�سانية.
ونحن من جهتنا اإندفعنا اإلى تناول الفكر العربيِّ الحديث بالبحث والتحليل والتق�يم بعد 
غ. فف�ساًل عن اأن ع�سر هذا الفكر ه� ع�سر النه�سة التي قامت  اأن األحَّ علينا اأكثُر من م�س�ِّ
على اأنقا�ص ع�سرالتخلُّف والإنحطاط في جميع مناحي الحياة، فاإنه ذو �سلة عميقة بهم�منا 
الفكرية المعا�سرة. وه� اأفاق بعد �سباٍت ط�يٍل، ليرى اأن فكر �سع�ب واأمم قد تخطاه و�سبقه 
باأ�س�اط بعيدة، فعقد العزم على اللحاق بركب الح�سارة والتقدم، واأخذ العديد من المفكرين 
على عاتقهم هذه الم�س�ؤولية، فاأ�ساب بع�سهم واأفلح في م�سيرته، وتعثَّر البع�ص الآخر لق�سٍر 

في النظر و�سالٍل في الروؤية وتحجٍر في الفكر.
درا�سٌة  ه�  اإنما  الحديث،  العربي  للفكر  تاأريخًا  يك�ن  لن  �س�ف  البحث  هذا  في  وهدفنا 
�سنعالج  اأننا  اأي  ح�سين،  لطه  م�سر«  في  الثقافة  »م�ستقبل  كتاب  لم�سم�ن  تحليليٌة  تاريخيٌة 
م��س�عًا محددًا من فكره. و�سنحاول الإجابة بم��س�عيٍة، من خالل تحليلنا وتق�يمنا لم�سم�ن 
الكتاب، عن الأ�سئلة التي اأُثيرت ح�له، اإذ اتَّهم البع�ُص طَه ح�سين باأنه تغريبٌي اأو تبعٌي، ودافع 
م م�سم�َن الكتاب اإنطالقًا  عنه اآخرون وقال�ا اإنه تراثٌي اأ�سيل. ونحن بدورنا �سنحاول اأن نق�ِّ
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اد وب�َسُط�ا، بالتالي، اأحكامهم من خاللها ومن خالل  من تحديدنا للمفاهيم التي تداولها الُنقَّ
تحديدهم لها. فما هي الأ�سالة؟.

اأو عمٍل �سادٍر حقًا عن  وثيقٍة  وُيقال على  ال�سدق،  األأول ه�  اأ�سا�سيان:  لالأ�سالة معنيان 
ال�سخ�ص على  اأو  ال�سيء  امتياز  والإبتداع، وه�  الجدة  والثاني ه�  المنح�ل.  �ساحبه، ويقابله 

غيره ب�سفاٍت جديدٍة �سادرٍة عنه. وهي بهذا المعنى �سد الإبتذال)1(. 

ته في  اإلى تحقيق ماهيَّ الإن�سان  اأي�سًا تعبيٌر عن فعل وعٍي ه� الأول في م�سيرة  والأ�سالة 
ثم  محيطها،  ومقّ�مات  ذاتها  مات  بمق�ِّ ته  اأمَّ ذات  تحقيق  في  الإ�سهام  واإلى  ته،  اأمَّ وفي  ذاته 
ياع والإنتحال والتبعية والتزوير. كما  وعي للهدف وللقدرة الكفيلة بتحقيقه. وهي نقي�ص ال�سَّ
واجترار  الم�اقف  ر في  التحجُّ ول  المزع�م،  الذاتي  والإكتفاء  والتق�قع  الإنغالق  تعني  اأنها ل 
مات  اإنطالقًا من مق�ِّ اأن نك�ن »نحن« كما نحن هنا والآن،  ة المختزلة، بل تعني  ح�سارة الأمَّ
ق�سايانا  لحدوث  بحدوثه  م�ساوقًا  وحلُّنا  واعيًا،  راأينا  يك�ن  واأن  والمعن�ية،  المادية  تنا  ماهيَّ
والأ�سالة  الم�ستقبلية.  تاريخها وحا�سرها وتطلعاتها  المتفاعلة مع  تنا  اأمَّ ونابعًا مما نحن في 

بهذا المعنى نقي�ٌص لنقي�سين: األتُّراثية والتَّغريب. فما هي الُتراثية؟.

ي�ساعده على  ما  منه  لي�ست�حَي  ته  اأمَّ وما�سي  ما�سيه  اإلى  الإن�سان  يتطلََّع  اأن  التراثية هي 
الطبيعي  لمحيطهم  اأن�سنتهم  �سياق  »في  فالنا�ص  الم�سيرية.  والقرارات  الم�اقف  اتَّخاذ 
والمنجزات  الإجتماعية  الإنتاجية  العالقات  من  م�روٍث  اأمام  اأنف�سهم  يجدون  والإجتماعي، 
كذلك،  والحال  اأنف�سهم،  يجدون  فهم  الخ...  والعلمية  والأخالقية  ال�سيا�سية  والأفكار  التقنية 
لين فيها عم�مًا  ين اإلى الإنطالق من ذلك الم�روث، محتفظين ببع�ص عنا�سره اأو معدِّ مدع�ِّ
ى في اأكثر من وجٍه، فهي قد تك�ن  اأو راف�سين عنا�سر اأخرى منه«)2(. على اأن التُّراثية قد تتبدَّ
اأ�سالًة  اإلى مقيا�ٍص نهائٍي لكل تح�سٍر ولكل حقيقٍة، وقد تك�ن  ل  ة عندما تتح�َّ كارثة على الأمَّ
ره في �سبيل  ذات عيٍن على ما�سيها واأعين على الحا�سر والم�ستقبل، فهي تهتمُّ بالتُّراث لتثمِّ

خلق فكٍر جديٍد وح�سارٍة جديدة.

 واإذا كانت التُّراثية في بع�ص وج�هها كارثًة على الفكر، فالتغريب م�سيبة بكل وج�هه. 
فما ه� التغريب؟.

اأن نبتعد عما لنا ونلجاأ اإلى ما للغريب عنا، واأن نعتبر اأن كل ما ي�سلح للغير ي�سلح لنا، 

1  راجع: جميل �سليبا، المعجم الفل�سفي، ج:1، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1982، �س�ص95،96.
2  الم��س�عة الفل�سفية العربية ) مجلدان (، ط1، مج 2، بيروت: معهد الإنماء العربي، 1986، �ص311. 
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واأن ناأخذ بفكر الآخرين لنحل اإ�سكالتنا ال�ج�دية، هذا ه� التغريب!. والتغريب بهذا المعنى 
غير ال�سم�لية والأممية. 

ه اإلى ثالثة مفاهيم رئي�سة: وه� في مفه�مه الخا�ص جدًا، يمكن ردُّ
1 –��التغريب بمعنى نبذ ال�سرق والعرب والإ�سالم، واللحاق بالمدنية الغربية بما اأنتجته من 

ح�سناٍت و�سيئات.
2 –��»الليبرالية« بمعنى تحرير العق�ل من كل �سلطٍة عقليٍة �سابقٍة، و�سيطرة العقل على الحياة 

والطبيعة وت�جيه اأفعال الإن�سان، والنظر في م��س�عات المعرفة والمجتمع والإن�سان.
3 –�»العلمنة« بمعنى ف�سل الدين عن الدولة)1(. 

المتب�ع،  في  التابع  امحاُء  هي  التبعية  فاإن  لها،  مما  للذات  هجرًة  التغريب  كان  واإذا 
وم�سيبًة  كارثًة  بالتالي  وت�سكل  الذاتي،  لال�ستقالل  نقي�ٌص  وهي  خارجية.  ل�سلطة  والنقياُد 

على الأفراد والأمم.
معالجة  خالل  وراأٌي  حكٌم  لنا  �سيك�ن  اليها  اأ�سرنا  التي  للمفاهيم  تحديدنا  من  اإنطالقًا 
لنا  يبدو  ما  ننتقي  �س�ف  بل  �سيء،  كل  على  الإتيان  نحاول  لن  �س�ف  اأننا  على  م��س�عنا. 
مالئمًا لي�ساح الم��س�ع، فنت��سع في عر�ص اأفكار رئي�سة في الكتاب م�سيرين عند ال�سرورة 

اإلى اأفكار ثان�ية.
ال�جه  على  بحثنا  طنا  خطَّ وقد  نقدي.  تحليلٌي  تاريخٌي  منهٌج  ه�  �سنتَّبعه  الذي  والمنهج 

الآتي: 
1 -  تمهيٌد �سّمّناه نظرًة �سريعًة على الإتجاهات الفكرية والثقافية في ع�سر النه�سة، وعلى 

البيئة العامة لطه ح�سين ف�ساًل عن بيئته الخا�سة.
هذا  ق�سمنا  وقد  الرئي�سة.  الأفكار  فيه  وعر�سنا  الكتاب،  لتكثيف  �سناه  خ�سَّ اأوُل  2 -  مبحٌث 

المبحث اإلى مجم�عٍة من الِفَقر.
في  دناها  حدَّ التي  المفاهيم  من  انطالقًا  الكتاب  وتق�يم  لتحليل  �سناه  خ�سَّ ثاٍن  3-  مبحٌث 

هذه المقدمة. 
نت نتيجة البحث.   4 - خاتمٌة ت�سمَّ

والن�سر،  للدرا�سات  العربية  الم�ؤ�س�سة  بيروت:  الحديث، ط1،  العربي  العالم  في  الإ�سالم  التقدم عند مفكري  اأ�س�ص  1   فهمي جدعان، 
1979، �س�ص323 –�324.
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وقد اعتمدنا كم�سدٍر وحيٍد لبحثنا الُمجلََّد التا�سَع من المجم�عة الكاملة لطه ح�سين )1(، 
خ�س��سًا في المبحث الخا�ص بتكثيف الكتاب.  

1 –�تمهيد
الأوروبية  النه�سة  وانطلقت  الثامن ع�سر،  القرن  في  اأوروبا  في  التن�ير  فكر  بزغ  اأن  منذ 
مات المفاهيم والأفكار  اته مقدِّ في القرن التا�سع ع�سر، فاإن ع�سرًا جديدًا بداأ حاماًل في طيَّ
وتداعياتها  تجلياتها  زالت  ما  التي  والثقافية  والفل�سفية  والإقت�سادية  والإجتماعية  ال�سيا�سية 
راح  حين  الحديث،  العربي  الفكر  عنها  �ص  تمخَّ التي  والأج�بة  الت�ساوؤلت  �سميم  في  تدخل 
النه�سة  واأن  خ�س��سًا  والأ�سياء،  والثقافات  الم�اقف  بين  بها  ي�ازن  معايير  لإيجاد  يجتهد 
وثقافٍة جديدٍة  ثقافٍة جاريٍة  بين  والي�م،  الأم�ص  بين  فج�ًة عميقًة  اأحدثت  اأوروبا  في  العلمية 
لم�اكبة  نف�سها  د  ُتجدِّ اأن  دون  معها  تتفاعل  اأن  الم�روثة  القيم  باإمكان  يكن  لم  ماأل�فٍة،  غير 
الع�سر في مفه�ماته وم�سم�ناته وتجلِّياته المادية والروحية، محافظة في ال�قت نف�سه على 
عالقة  ح�ل  دارت  ومعرفيًة،  فكريًة  واأ�سئلًة  اإ�سكالٍت  التجديد  هذا  ا�ستدعى  وقد  اأ�سالتها. 

الإن�سان بالإن�سان والطبيعة والمجتمع.   
د ات�سال ال�سرق بالفكر الغربي في القرن التا�سع ع�سر بعد �سباٍت ط�يٍل اأعقب  لقد تجدَّ
والفكر  الإ�سالمي  العربي  الفكر  بين  تفاعاًل  �سهدت  التي  لالإ�سالم  الأولى  الأربعة  القرون 
الي�ناني، ف�ساًل عن التفاعل الذي كان قائمًا بين الفكر ال�سرقي والفكر الي�ناني في الع�س�ر 
الذي  العام  اأي  1798م،  العام  اعتبار  على  خين  والم�ؤرِّ الباحثين  من  العديد  ويتفق  القديمة. 
في  النه�سة  فجر  بزوغ  بداية  ال�سرق،  بالد  على  ال�سهيرة  بحملته  ب�نابرت  نابلي�ن  فيه  قام 
لع ال�سرقي�ن على منجزات الغرب، ووقف�ا منها في بادىء  بالدنا. ففي هذا ال�قت بالذات اطَّ
د فريٌق منهم  اأقبل�ا عليها يحاول�ن فهمها وا�ستيعابها. ولم يتردَّ الأمر م�قف المذه�ل، » ثم 
ي كل ما في الفكر الغربي من منجزاٍت علميٍة ونظرياٍت فل�سفيٍة ومذاهب اأدبيٍة وفنيٍة،  في تبنِّ
والنظريات  العل�م  تلك  بين  الت�فيق  محاوًل  د  المتردِّ الَحِذِر  م�قَف  اآخر  فريٌق  وقف  بينما 
فريٌق  واأنكر  الدينية.  بالعقائد  منه  ات�سل  ما  وخا�سة  الفكري  العرب  تراث  وبين  والمذاهب 
ف�قف منها م�قف  والإهتمام  العناية  ي�ستحق  �سيئًا جديدًا  فيها  يَر  ولم  المنجزات  تلك  ثالٌث 

الراف�ص الم�ستنكر«)2(.

خ�س�سناه  الذي  المبحث  متن  �سياق  في  �سن�سير  ط1،1973.  اللبناني،  الكتاب  دار  بيروت:  مج9،  الكاملة،  المجم�عة  ح�سين،  1   طه 
لتكثيف المجلد التا�سع اإلى اأرقام ال�سفحات التي رجعنا اليها منه. اأما مراجع البحث ف�سنذكرها في اله�ام�ص.  

والت�زيع، 1978،  للن�سر  الأهلية  بيروت:  –�1914، ط2،   1798 النه�سة  في ع�سر  العرب  عند  الفكرية  الإتجاهات  المحافظة،  2   علي 
�ص9.
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وتمرٍد على  وانحالٍل  تفكٍك  تعاني من حالة  العثمانية  الدولة  فيه  الذي كانت  ال�قت  وفي 
ب�سكل  العرب  وعند  ال�سرق،  في  العل�م  كانت  وال�ستبداد،  للظلم  وانت�ساٍر  المركزية  ال�سلطة 
خا�ص، مقت�سرًة على المعل�مات القديمة في اأ�س�ل الدين والفقه والنح� وال�سرف، واكتفاء 

العلماء باجترار هذه المعل�مات دون الإقدام على اأيِّ تجديد.

الإقت�سادية  الق�ة  واأمام  اأوروبا،  في  واأفكاٍر  م�ؤ�س�ساٍت  من  ا�ستجدَّ  وما  التغيُّرات  واأمام 
الدولة  بع�ص وليات  كانت  الحديثة،  وال��سائل  العلمية  المكت�سفات  المرتكزة على  والع�سكرية 
العثمانية تحاول اأن ُتدخَل بع�ص الإ�سالحات على ج�سمها. وقد لقت هذه الإ�سالحات بع�ص 
النجاح في م�سر التي كانت اأفكار الث�رة الفرن�سية وفدت اإليها اإبان حملة نابلي�ن على م�سر. 
فقد فتحت هذه الحملة الأب�اب على و�سعها على الح�سارة الغربية الحديثة، بما ا�ستملت عليه 
من مبادىء �سيا�سيٍة واأنظمٍة اإداريٍة وعل�ٍم واآداٍب وفن�ٍن وطباعٍة و�سحافٍة وغيرها)1(. فتتالت 
العل�م  معظم  لدرا�سة  الأوروبية  الدول  من  وغيرها  فرن�سا  اإلى  الم�سرية  البعثات  ذلك  بعد 

التطبيقية والنظرية. 

واإن�ساء  العربية،  اللغة  وتحديث  الترجمة  ميدان  في  التب�سيرية  الإر�ساليات  ن�سطت  كما 
في  كبيٌر  دوٌر  لها  فكان  والكتب  الم�ؤلفات  من  العديد  ن�سر  في  المطابع  و�ساهمت  المدار�ص. 
النه�سة الفكرية الحديثة. كذلك فاإن ال�سحافة اأيقظت الأذهان، فت�لَّت ال�سحف والمجالت، 
�سفحاتها.  عبر  ون�سرها  والمقالت  البح�ث  ترجمة  وغيرهما،  و»الهالل«  »المقتطف«  اأمثال 
الدول  باقي  و�سارت   .1795 العام  في  باري�ص  في  ال�سرقية  اللغات  لتعليم  مدر�سٌة  اأُن�سئت  كما 
المعاهد  في  العربية  اللغة  تعلم�ا  الذين  الم�ست�سرقين  من  عدٌد  فظهر  الفرن�سي  النهج  على 
والمدار�ص الغربية. ورغم دورها الم�سب�ه الذي �سبق وزامن الغزو الغربي لبالدنا، فقد اأيقظت 
فتَّ�ست عن  كثيرٍة حين  اأم�ٍر  في  النه�سة  وخدمت  تراثهم،  على  ال�سرقيين  الإ�ست�سراق  حركة 
لت ال��س�ل اإليها)2(. حتها باأ�سل�ٍب علمٍي، وفهَر�ست محت�ياِت المكتبات و�سهَّ المخط�طات ونقَّ

نتيجًة لكل هذه الإعتبارات التي ذكرنا، ولالأثر الذي تركته الحملة الفرن�سية على م�سر، 
وبعد اأن غدت م�سر اأكثر ترحيبًا بالأوروبيين اأيام محمد علي با�سا، فقد ن�ساأت نخبٌة تطالب 
جميع  بين  جذورها  الإ�سالح  فكرة  غر�ست  اأن  بعد  خ�س��سًا  الأوروبي،  المجتمع  �سيغ  بتبني 
ما  قبيل:  م�سائل من  اأثارت  اأنها  اإل  الفكرة،  فنمت هذه  التغيير.  لرياح  تعر�ست  التي  الفئات 
هي القاعدة التي يجب اأن تهيمن على عملية الإ�سالح، وهل من الممكن اأن يك�ن الإ�سالم ه� 

1  م. ن، �ص23.
2  م. ن، �س�ص27 –�33.
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اأوروبا الحديثة بتعاليمها  اإلى  اأنه يجب الإلتجاء  اأم  ما يجب ا�ستنباط مبادىء الإ�سالح منه، 
لع اأكثرهم، بل  و�سل�كها؟. واأخذت هذه الأ�سئلة تبرز في عق�ل مفكري ذلك الع�سر الذين اطَّ

كلهم، على اأدب وفكر اأوروبا.
وكانت ردود الفعل الأولى حيال مظاهر ال�سعف والف�ساد والإنحالل ردودًا دينيًة، وكانت 
اأثار الجم�د الفكري والتقليد الأعمى لدى  اإذ  الحركات الدينية في بادىء الأمر هي الأق�ى، 
ِل رد  الأجيال المتعاقبة الحاجة اإلى القيام بخط�اٍت اإ�سالحيٍة، فظهرت الدع�ة ال�هابية كاأوَّ
حركاٌت  منها  ا�ستلهمت  بالأحرى  اأو  عنها  ون�ساأت  ومت�سددًة،  عنيفًة  حركًة  وكانت  دينٍي  فعٍل 
اإل بالعل�م الدينية  ن��سية والمهدية وال�س�كانية. ولكن هذه الحركات لم تهتم  ال�سَّ اأخرى مثل 

اها اإلى غيرها. ولم تتعدَّ
بمفاهيم  حاول�ا  الذين  والأدباء  والكتاب  المفكرين  من  فريٌق  م�سر  في  ظهر  ذلك  بعد 
تعاليم  تجيزها  الحديثة  الإ�سالحات  اأن  وتبريَر  الغربية،  الم�ؤ�س�سات  ي  تبنِّ تبريَر  اإ�سالميٍة 
الإ�سالم الإجتماعية، كالطهطاوي  والأفغاني ومحمد عبده. وكانت م�سر في ال�قت الذي بداأ 
ت على اأثرها �سل�سلة من الق�انين الجديدة،  ن اأفكاره، قد بلغت مرحلًة اأقرَّ فيه محمد عبده يك�ِّ
ون�ساأت مدار�ص على الطراز الحديث، في ال�قت الذي كانت تق�م مدار�ص دينية وعلى راأ�سها 
ى اإلى انق�ساٍم بالعقليات، فكانت هناك العقلية الإ�سالمية التقليدية المقاومة  اأدَّ الأزهر، مما 
اللغتين  انت�سار  بعد  خ�س��سًا  الحديثة،  اأوروبا  ولأفكار  للتغيير  القابلة  والعقلية  تغيير،  لكل 
الفرن�سية والإنكليزية، وبعد ترجمة كتب بع�ص المفكرين الأوروبيين، اأمثال م�نت�سكي� ورو�س�، 

ومبادىء الفل�سفة ال��سعية.
الفترة  اآ�سيا اتجه�ا خالل  اأن بع�ص المفكرين في م�سر ولبنان وغيرهما من بلدان  كما 
الفا�سلة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، اإلى التخل�ص من ال�سيطرة الأوروبية على 
بالدهم، ولكنهم في ال�قت نف�سه كان�ا يعترف�ن وب�جه عام باأن الح�سارة الأوروبية هي اأرقى 
ح�سارات العالم، فراح�ا بالتالي، وخالل دفاعهم عن ق�سية الإ�ستقالل، يعتمدون المفاهيم 
في  الديمقراطي  النظام  هي:  الأوروبية  للمدنية  اأ�س�سًا  المعتبرة  الع�امل  وكانت  الأوروبية. 
الحكم، وحكم الأمة لنف�سها على �س�ء م�سلحتها الخا�سة، والمجتمع الق�مي، وف�سل الدين 
من  والثالثينات  الع�سرينات  خالل  م�سر،  في  المفاهيم  لهذه  �ص  تحمَّ وقد  ال�سيا�سة)1(.  عن 
الحكيم  وت�فيق  العقاد  محم�د  وعبا�ص  اأمين  اأحمد  اأمثال  الكتاب  من  عدٌد  الع�سرين،  القرن 

وطه ح�سين.

1  األبرت ح�راني، الفكر العربي في ع�سر النه�سة 1798 –�1939، ط3، بيروت: دار النهار للن�سر، 1977، �ص387.
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طه  وحياة  ن�ساأة  كانت  المختلفة،  الفكرية  الإتجاهات  من  المتالطم  الخ�سم  هذا  و�سط 
ب�سَره  َفَقَد  فقيرة.  عائلٍة  من   1989 العام  العليا  م�سر  قرى  من  قريٍة  في  ُوِلد  فقد  ح�سين. 
في �سنٍّ باكر. تربَّى اأوًل في كتَّاب، ثم اأمَّ الأزهر وله من العمر ثالثة ع�سر عامًا، حيث مكث 
ع�سر �سنين. وفي هذه الفترة قراأ الم�ؤلفين الم�سريين وال�سحافيين اللبنانيين، وا�ستمع اإلى 
اإلى  العام 1915 ذهب  وفي  اآفاقًا جديدة.  لثقافته  فتح  مما  الم�ست�سرقين،  بع�ص  محا�سرات 
اإلى  ا�ستمع  فهناك  تفكيره،  ت�جيه  في  حا�سمًا  عاماًل  كانت  �سن�اٍت  اأربع  مكث  حيث  فرن�سا 
وتزوج  خلدون،  ابن  عن  ر�سالًة  وو�سع  فران�ص،  اأنات�ل  م�ؤلفات  وطالع  دوركهايم،  محا�سرات 
ط طيلة ثالثين عامًا تقريبًا  بالمراأة التي كانت له بمثابة عينيه. وبعد ع�دته من فرن�سا ت��سَّ

الحياة الأدبية والتدري�سية في م�سر.
تناوله  في  جديٍد  اأ�سل�ٍب  و�ساحِب  مرم�ٍق  كاأديٍب  ح�سين  طه  اأ�سالة  على  التاأكيد  ومع 
والإجتماعي.  الترب�ي  المجال  في  اتجاٍه  �ساحب  كان  فاإنه  والأدب،  والنقد  ال�سير  لم��س�ع 
اآراءه  الأدبي  نتاجه  ن  �سمَّ وقد  فل�سفي.  اأو  اجتماعٍي  اأو  فكرٍي  مذهٍب  �ساحب  يكن  لم  لكنه 
الجتماعية والترب�ية والفكرية، فطرق اأب�اب الق�سة والرواية والنقد الأدبي وال�سيرة الذاتية 
في  تلك  اآرائه  عن  ر  وعبَّ وال�سيا�سية.  الجتماعية  والمقالة  التاريخية  الإ�سالمية  والدرا�سة 
النه�سة  اأفكار  انت�سار  مع  العثمانية  المبراط�رية  وتفكك  �سعف  فيه  تزامن  الذي  ال�قت 
يظل�ا  اأن  يمكن  اأي مدى  اإلى  يت�ساءل�ن،  ال�سرقي�ن  كان  الذي  ال�قت  وفي  الحديثة،  الوروبية 

محافظين على اأ�سالتهم ك�سرقيين. 
نها فكره الجتماعي والترب�ي، كتابه » م�ستقبل الثقافة  ويبقى من اأهم م�ؤلفاته التي �سمَّ
اأن انتهى ر�سميًا احتالل م�سر بم�جب معاهدٍة  اأي بعد  في م�سر« ال�سادر في العام 1938، 
عت فيه اتفاقية م�نترو التي األغت المتيازات. فن�ساأ من  م�سريٍة انكليزية، وفي ال�قت الذي ُوقِّ

جراء ذلك في م�سر �سع�ٌر عاٌم بحل�ل عهٍد جديٍد من الحياة ال�طنية)1(.      

 » م�سر  في  الثقافة  »م�ستقبل  لكتاب  2 –��تكثيٌف 
لقد ا�ستقلت م�سر، ف�سعر طه ح�سين، كما �سعر غيره من ال�سبان الم�سريين، باأن م�سر 
تبداأ عهدًا جديدًا من حياتها ُيحتِّم عليها اأن تنه�ص فيه ب�اجباٍت خطيرٍة وتبعاٍت ثقال. هذا ما 
ي��سحه طه ح�سين في مقدمة كتابه الذي اأنجزه بناًء على وعٍد قطعه لل�سبان الم�سريين ليك�ن 

اأكثر فائدة واأعمَّ نفعًا مما كان قد تحدث به اإليهم في قاعة من قاعات الجامعة الأميركية.

1  م. ن، �س�ص388 -390.
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- ماذا بعد ال�ستقالل؟ 
اإنهما  واأبقى.  اأرقى  غايٍة  عن  ال�سع�ب  ُيغنيان  ل  والحرية  ال�ستقالل  اأن  ح�سين  طه  يرى 
ق�ة  على  ُتبنى  التي  الح�سارة  هذه  والح�سارة.  الكمال  طريق  يبداأ  بهما  غاية.  ولي�سا  و�سيلة 
واإنما ينبغي  العمل،  اأن ل يك�نا عائقين في طريق  العلم والثقافة. والحرية وال�ستقالل يجب 
اأن ي�سحذاه بالق�ة الالزمة لتك�ن حياة م�سر الحديثة مالئمًة لمجدها القديم. ولُتلغى الفروُق 
الم�سطنعُة بين الأوروبي والم�سري، يجب »اأن تك�ن حياتنا الحديثة مالئمًة لمجدها القديم، 
ومحققًا  بال�ستقالل،  نطالب  كنا  حين  اأنف�سنا  في  لراأينا  محققًا  الحديث  ن�ساطنا  يك�ن  واأن 
لراأي الأمم المتح�سرة فينا حين ر�سيت لنا عن هذا ال�ستقالل، وحين اأظهرت لنا ما اأظهرت 

من الترحيب وح�سن اللقاء في جنيف« )�س�ص14 -15(. 

- عودٌة اإلى التاريخ
يجب  الثقافي  وم�ستقبلها  القديمة،  م�سر  على  اإل  تق�م  لن  �س�ف  الجديدة  م�سر  اإن 
العقل  اأن  ترينا  م�سر  تاريخ  اإلى  وع�دٌة  القريب.  وحا�سرها  البعيد  ما�سيها  على  يق�م  اأن 
الم�سرية  والحياة  الم�سري  العقل  وتاريخ  م�سر  فتاريخ  والإدراك.  الت�سُ�ر  غربيُّ  الم�سري 
الأق�سى.  ال�سرق  وبين  الأولى  في ع�س�رها  بين م�سر  كانت هناك �سالٌت  اأنه  ان عن  ينمَّ ل 
واأما عالقاتها مع ال�سرق القريب فكان لها اأثرها في م�سر وفي هذا ال�سرق في اآن معًا. لكن 
الت�سال المنَظم وعالقاِت التبادل في الفن وال�سيا�سة، فاإنها كانت قائمة بين م�سر واأوروبا، 
اإذ اإن م�سر ذاُت ف�سٍل كبيٍر على الح�سارة الي�نانية في ع�س�رها الأولى منذ القرن ال�ساد�ص 
قبل الميالد اإلى اأيام ال�سكندر. فالعقل الم�سري لم يت�سل بعقل ال�سرق الأق�سى ات�سال ذا 
لذلك  وت�افق.  تعاوٍن  ات�سال  الأولى  ع�س�ره  منذ  الي�ناني  بالعقل  ات�ساله  كان  واإنما  خطر، 
فاإنه » من اإ�ساعة ال�قت، واإنفاق الجهد في غير طائل، اأن نف�سل ما كان من العالقات بين 
الح�سارة  وبين  م�سر  بين  العالقات  من  كان  وما  القديمة،  الإيجية  الح�سارة  وبين  م�سر 
الي�نانية  الح�سارة  وبين  بين م�سر  العالقات  من  كان  ما  ثم  الأولى،  في ع�س�رها  الي�نانية 

في ع�س�ر ازدهائها وازدهارها...« )�ص19(.

- العقُل الم�سرُي غربٌي ل �سرقٌي 
اأو  الياباني  العقل  ال�سرقي  بالعقل  المق�س�د  كان  ما  اإذا  �سرقيًا  لي�ص  الم�سري  العقل 
الي�ناني.  بالعقل  خا�سة  وب�س�رٍة  المجاورة،  بال�سع�ب  الم�سري  العقل  تاأثر  فقد  ال�سيني. 
اأ�سرة ال�سع�ب التي عا�ست ح�ل بحر الروم. ولي�ص المق�س�د  اأ�سرٍة واحدٍة هي  فالعقالن من 
على  �سُعب  ما  وهذا  والثقافي.  العقلي  بمعناه  ال�سرق  بل  الجغرافي،  ال�سرق  بال�سرق  هنا 
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الم�سريين فهُمه وا�ستيعاُبه، اإذ هم يخالف�ن التاريخ والحقائق عندما يعتبرون م�سر �سرقية 
ينكرون  ل  اأنهم  مع  ومنافعهم،  �سيا�ستهم  اإلى  نظرًا  الي�م  الأوروبي�ن  يفعل  كذلك  غربية.  ل 
في كتبهم تلك ال�سالت التي كانت قائمة بين الي�نان والم�سريين القدماء. فالذي يع�د اإلى 
كتب التاريخ ال�سيا�سي والثقافي يتَّ�سح له اأن مدينة ال�سكندر لم تكن في ذلك الزمن القديم 
مدينة �سرقية بالمعنى الذي نفهمه الآن من هذه الكلمة، واإنما كانت مدينة ي�نانية. ف�ساًل عن 
الي�نانية ط�ال  للثقافة  ملجاأ  تبقى  اأن  من  يمنعها  لم  الروم  ل�سلطان  فاإن خ�س�ع م�سر  ذلك 
الع�سر الروماني، كما اأن �سيطرة الروم على بالد الي�نان لم يجردها من ي�نانيتها » فاإذا لم 
ه فيها، فهي اأ�سرة ال�سع�ب التي عا�ست ح�ل  يكن بد من اأن نلتم�ص اأ�سرة للعقل الم�سري ُنقرُّ
ا،  بحر الروم. وقد كان العقل الم�سري اأكبر العق�ل التي ن�ساأت في هذه الرقعة من الأر�ص �ِسنَّ

واأبلغها اأثرًا«. )�ص24(.

- الإ�سالم لم ُيخِرج م�سر عن عقليتها الأولى 
الغرب  اأهل  مع  الت�سامن  على  الأق�سى  ال�سرق  اأهل  مع  الت�سامن  ي�ؤثرون  الذين  اأما 
ي�سلحان  ل  واللغة  الدين  وحدة  باأن  يق�سي  الن�سانية  الحياة  تط�ر  اأن  فاتهم  فقد  الأدنى، 
التاريخي  والتقارب  العقلية  ال�حدة  يق�م على  اأ�سا�ٍص  بد من  اإذ ل  ال�سيا�سية،  لل�حدة  اأ�سا�سًا 
وتقارب الن�ساأة والتط�ر. وال�سلة مع ال�سرق البعيد اإما اأن تك�ن قائمة على ال�حدة الدينية اأو 
اأنف�سهم اأقام�ا  على تبادل بع�ص المنافع الم�ؤقتة المت�سلة بال�سيا�سة والقت�ساد. والم�سلم�ن 
الأندل�ص  في  فالأم�ي�ن  واللغ�ية.  الدينية  ال�حدة  على  ولي�ص  العملية  المنافع  على  �سيا�ستهم 
البالد  في  قامت  قد  كثيرة  وق�مياٍت  كثيرة  دوًل  فاإن  كذلك  العراق.  في  العبا�سيين  خا�سم�ا 
اإلى  بعيٍد  عهٍد  منذ  فطن�ا  قد  اإذًا  فالم�سلم�ن   « الهجري،  الرابع  القرن  بداية  مع  الإ�سالمية 
اأ�سٍل من اأ�س�ل الحياة الحديثة، وه�: اأن ال�سيا�سة �سيٌء والدين �سيٌء اآخر، واأن نظام الحكم 
اآخر« )�ص27(.  اأي �سيٍء  اأن يق�ما على  اإنما يق�مان على المنافع العملية قبل  وتك�ين الدول 
اأن  ب��س�ٍح  ي�ؤكد  ذلك  وكل  اأوروبا.  في  الحياة  حاليًا  عليه  تق�م  ما  ه�  بالفعل  ال�سيء  وهذا 

العقلية الم�سرية ل يمكن اعتبارها كعقلية الهند وال�سين. 

- جوهر الإ�سالم والم�سيحية واحد
ال�سرق  ال�اردة من  الم�سيحية  اأن  الأولى، كما  ُيخِرج م�سر عن عقليتها  الإ�سالم لم  اذًا   
ده من  اإلى اأوروبا لم تم�سخ العقل الأوروبي ولم تخرجه عن ي�نانيته الأولى الم�روثة، ولم تجرِّ

خ�سائ�سه الآتية اإليه من اإقليم البحر المت��سط.
اإن ج�هر الإ�سالم والم�سيحية واحد، ولهما الأثر نف�سه في تك�ين عقلية ال�سع�ب. لذلك 
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الن�سانية  ورثته  الذي  العقل  تك�ين  في  اأثٍر  من  الديانتين  لهاتين  ما  بين  ق  ُنفرِّ ان  يمكن  ل 
الديانة  مت�سابٌه مع  الديانتين  كٍل من  تاريخ  اأن  كما  الي�نان.  القريب وعن  ال�سرق  �سع�ب  عن 
مات العقل الأوروبي، وما  مًا من مق�ِّ الأخرى، » فما بال ات�سال الم�سيحية بالفل�سفة يجعلها مق�ِّ
مات هذا العقل« )�ص33(.  مًا من مق�ِّ بال ات�سال الإ�سالم بهذه الفل�سفة نف�سها ل يجعله مق�ِّ
فال�سرق �سرٌق والغرب غرٌب ولن يلتقيا، ل ينبغي ان َي�سُدَق على م�سر التي كانت دائمًا جزءًا 

من اأوروبا في كل ما يت�سل بالحياة العقلية والثقافية على اختالف فروعها واأل�انها.

- اأ�سباب تخلف م�سر عن ركب الح�سارة الأوروبية
اإن ال�سبب الرئي�ص في انحطاط هذه البالد وجهالتها ه� ال�سيطرة العثمانية على م�سر 
ت هذه ال�سيطرة في كثيٍر من الأحيان اإلى قطع ال�سلة مع الغرب. ولكن ذلك  وال�سرق. وقد اأدَّ
الأوروبي، فهما ما زال يحتفظان فعاًل  بالركب  اللحاق  يمكنهما  وال�سرق ل  اأن م�سر  يعني  ل 
بالعقل الأوروبي الي�ناني، وقد ا�ستطاعت م�سر اأن َتثبت لغارة الترك فحمت منها الح�سارة 
ت هذا الكنز اإلى  والعقل والتراث الإ�سالمي الذي اآوته م�سر، وعندما اأُتيحت لها الفر�سة ردَّ

ال�سرق والغرب جميعًا.
وحب  العزيمة،  وفت�ر  الك�سل  نف�سه  عن  يدفع  اأن  عليه  بالأوروبي،  الم�سري  يلحق  فلكي 
حققنا  اأن  بعد   « ال�سحيح  ال�طني  فال�اجب  العقل.  جذوة  وخم�د  العافية،  واإيثار  الراحة، 
ال�ستقالل واأقررنا الديمقراطية في م�سر، اإنما ه� اأن نبذل ما نملك وما ل نملك من الق�ة 
ل  للعزة  خلقهم  اهلل  اأن  وجماعاٍت،  اأفرادًا  الم�سريين  لُن�سِعر  والمال،  ال�قت  ومن  والجهد، 
قل�ب  من  يمحَ�  واأن  للخم�ل،  ل  وللنباهة  لالإ�ستكانة،  ل  ولل�سيادة  لل�سعف،  ل  وللق�ة  للذلة، 
من  ُخِلق�ا  اأنهم  لهم  ر  ي�س�ِّ الذي  ال�سنيع  الآثم  ال�هم  هذا  وجماعاٍت  اأفرادًا  الم�سريين 
عــقـــ�ًل  وُمِنح�ا  الأوروبية،  الأمزجة  غير  اأمزجٍة  على  وُفِطروا  الوروبي،  طينة  غير  طينٍة 
والغرب  ال�سرق  الأوروبية....« )�ص50(. فالعقل في م�سر وما جاورها من بالد  العق�ل  غير 
والعقل الأوروبي واحٌد قد اختلفت عليه الظروف المتباينة المت�سادة، فاأثَّرت فيه اآثارًا متباينًة 
ر اأم�رهم، كل هذا �ساهم في  مت�سادة. ولكنَّ بغَي النا�ص على بع�سهم وف�ساَد النُُّظم التي ُتدبِّ

ر الم�سريين واأقعدهم عن اللحاق بالركب الح�ساري الأوروبي. تاأخُّ

- حياُة م�سر الماديُة والمعنويُة توؤكد كونها غربية
الأوروبي.  اإنما يختلف عن  اأنه  وب�سكل غير �سحيح  الم�سري وعقليته  اأُدِخل في فكر  لقد 
اإن هذا الزعم يدح�سه التاريخ وي�ؤكد بطالنه و�سخفه، كما تدح�سه طبائع الأ�سياء. فالحياة 
ت اأوروبا الطرق الحديدية، واأ�سالك التلغراف  المادية في م�سر ل تختلف عنها في اأوروبا، » مدَّ
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والتلف�ن، فمددناها. وجل�ست اأوروبا اإلى الم�ائد، واتخذت ما اتخذت من اآنية الطعام واأدواته 
لبا�ص،  من  لأنف�سهم  الأوروبي�ن  ا�سطنع  ما  اإلى  ذلك  تجاوزنا  ثم  �سنيعها.  ف�سنعنا  واأل�انه، 
غير  لأنف�سنا،  فا�سطنعناها  الوروبي�ن  عليها  يحيا  التي  الأنحاء  جميع  اإلى  ذلك  تجاوزنا  ثم 
ل  وما  يالئم  وما  يح�ُسُن،  ل  وما  منها  َيح�ُسُن  ما  بين  ولمميزين  محتاطين،  ول  متخيرين 

يالئم...« )�ص42(.
الد�ست�رية  والحياة  ال�سيا�سي  فالنظام  خال�سة.  اأوروبية  المعن�ية  الم�سري  حياة  اإن  ثم 
ار اأو مجل�ص ال�زراء، كل ذلك قد اأخذته م�سر عن اأوروبا. وعلى الرغم  النيابية ومجل�ص الُنظَّ
من اأن هناك اأ�سياء متبقية من النظم الإ�سالمية القديمة، اإل اأن هذه الأ�سياء قد تغيرت بفعل 
» كل هذا  بعيد،  اأو  بالدين من قريب  اإل ل�سلتها  الي�م  بقاوؤها  بالنظم الوروبية، وما  تاأثرها 
يدل على اأننا في هذا الع�سر الحديث نريد اأن نت�سل باأوروبا ات�ساًل يزداد ق�ة من ي�ٍم اإلى 

ي�ٍم حتى ت�سبح جزءًا منها لفظًا ومعنًى وحقيقًة و�سكاًل...« )�ص44(.

- الح�سارُة وليُد العقِل الن�ساني 
لي�ص  فالرقي  اأق�ياء.  اأعزاء  �سادة  باأن اهلل خلقهم  ي�سعروا  اأن  الم�سريين  على  هنا،  من 
كغيرهم  والم�سري�ن  ككل.  الن�ساني  العقل  على  حكٌر  ه�  واإنما  عقل،  دون  عقٍل  على  حكرًا 
اأن  وطالما  حياتهم،  ونظام  تفكيرهم  في  عقالنيين  كان�ا  ما  اإذا  ويرق�ا  يتقدم�ا  اأن  يمكنهم 
عي باأن من النا�ص من ُخِلَق لياأُمَر، واأن منهم من  عندهم ال�ستعداد لذلك. والمق�لة التي تدَّ
ُخِلَق لُيطيَع، هي مق�لة مغل�طة ل ت�سمد اأمام العقل، » ... واأن اأر�سطاطالي�ص قد اأخطاأ خطاأً 
ُخِلَق  اإنما  لُيطيع. كال!  ُيخَلُق  واأن منهم من  لياأمَر،  ُيخَلق  النا�ص من  اأن من  �سنيعًا حين زعم 
لنا فيها  اأُتيح  وما  الحياة،  وا�ستقبال هذه  وال�اجبات  الحق�ق  �س�اء في  ليك�ن�ا  النا�ُص جميعًا 

من خير، وما ُكتب علينا فيها من مكروه...« )�ص51(.

-ل خطر على الإ�سالم من الح�سارة الوروبية  
تبيح  الوروبية  الحياة  واأن  الإ�سالم،  على  خطرًا  باأوروبا  الت�سال  يعتبرون  الذين  واأما 
اإذ ل تناق�ص بين العقل والدين،  اإثمًا وكفرًا، فاإنهم ُيخِطئ�ن.  اأ�سياء كثيرة يعتبرها الإ�سالم 
اإذا ما ُتِرك كٌل منهما يق�م بمهمته في مجاله ال�سحيح وال�سليم. فالدين يحثُّ على المحبة 
والت�سامح والمعروف، والعقل يدفعنا اإلى الحياة الحديثة دفعًا عنيفًا. والحياة الأوروبية لي�ست 
عما  والبتعاد  خيٍر  من  الأوروبيين  عند  ما  اأخذ  من  بد  فال  الخير،  اأي�سًا  فيها  اإذ  كلها،  اإثمًا 
ج من الأخذ بالأ�سباب التي اأو�سلت الأوروبيين  عندهم من اإثم. واأما عقلنا فيجب اأن ل يتحرَّ
اإلى الرقي والح�سارة. والإ�سالم نف�سه قد اأخذ من الح�سارتين الفار�سية والي�نانية. فال باأ�ص 
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ندع�  اأن  ال�سخف  فمن  اإل  و   ...« الأوروبية  الح�سارة  من  اأخذنا  ما  اإذا  الدينية  حياتنا  على 
�ساحب  وقام  ال�سريف،  الأزهر  في  الرادي�  دخل  وقد  الأوروبية  الح�سارة  باأ�سباب  الأخذ  اإلى 
الف�سيلة الأ�ستاذ الأكبر يتحدث به اإلى الم�سلمين في اأقطار الأر�ص جميعًا. ومن ال�سخف اأن 
الأزهر  في  وفن�نها  الح�سارة  هذه  دخلت  وقد  الأوروبية  الح�سارة  باأ�سباب  الأخذ  اإلى  اأدع� 
الأوروبيين...«  الأ�ساتذة  على  والفن  العلم  لتتلقى  اأوروبا  ع�ا�سم  في  الأزهر  بع�ث  وانت�سرت 

)�س�ص 68 –�69(.

- ل خطر على �سخ�سية الم�سريين من الح�سارة الغربية 
ما  ول على  الق�مية،  الم�سريين  �سخ�سية  ي�سكل خطرًا على  ل  باأوروبا  الإت�سال  اأن  كما 
ورث�ه عن ما�سيهم من تراث. اإذ ل باأ�ص من المالءمة بين التراث واأ�سباب الح�سارة الأوروبية 
فرق  ل  باأن  وي�ؤمن  والكرامة،  بالعزة  وي�سعر  تاريخه،  يعرف  الم�سري  بات  وطالما  الحديثة. 
ج�هريًا بينه وبين الأوروبي، فال خ�ف من اأن يفنى الم�سري في الأوروبي. وكما اأن ال�سخ�سية 
من  الم�سرية  ال�سخ�سية  على  باأ�ص  فال  كذلك  ت�سع،  لم  الأوروبيين  �سيرة  ال�سائرة  اليابانية 
وب�سطت  م�سر  على  ق�ية  اأمٌم  اأغارت  وقد   « الأوروبيين  �سيرة  �سارت  هي  ما  اإذا  ال�سياع، 
�سلطانها عليها قرونًا مت�سلًة واأزمانًا ط�اًل، فلم ت�ستطع اأن ته�سمها ول اأن تفني �سخ�سيتها. 
�سها للخطر؟...كال. اإنما  اأفت�ستطيع الآن اأمة مهما تكن اأن تمحَ� ال�سخ�سية الم�سرية اأو ُتعرِّ
تتعر�ص م�سر لهذا الفناء اإذا نكلت اأو عجزت عن اأن تقاوم اأوروبا ب�سالحها، وتجاهدها بما 

تعرف من و�سائل الجهاد...« )�ص72(. 
الذي  ودينها  فيه،  تعي�ص  الذي  الجغرافي  اإقليمها   : نة  بيِّ وا�سحٌة  م�سر  �سات  ُم�سخَّ اإن 
يك�ن  اأن  يجب  الذي  العظيم  الط�يل  وتاريخها  الحياة،  مقت�سيات  وبين  بينه  تالئم  اأن  يجب 

�سات تحفظ م�سر من ال�سياع والفناء. حا�سرها وم�ستقبلها خليقين به. اإن هذه الُم�سخَّ
- لي�ست الح�سارة الأوروبية ماديًة �سرفاً

�سرف،  روحيٌة  ال�سرقية  والح�سارة  �سرف،  ماديٌة  الأوروبية  الح�سارة  اإن  ُيقال  اأن  واأما 
وروحية ال�سرق هي �سعادته، ومادية الغرب هي �سقاوؤه، فالأ�سحاب هذا الق�ل يجدر تبيان اأن 
البعيد، ه� بالد ال�سين واليابان  ال�سرق  واإنما ه�  ال�سرق القريب،  ال�سرق الروحي لي�ص هذا 
الأوروبية  الح�سارة  هذه  اإنتاج  في  القدم  منذ  اأ�سهم  الذي  ه�  القريب  وال�سرق  والهند. 
الحديثة. كما اأن الأوروبي لي�ص ماديًا �سرفًا، وح�سارته لم ت�سدر عن المادة الخال�سة » اإنها 
نتيجة الروح الخ�سب المنتج، نتيجة الروح الحي الذي يت�سل بالعقل فيغذوه وينميه ويدفعه 
اإلى ا�ستغالل هذا الإنتاج، ل نتيجة هذا الروح العاكف على  اإلى الإنتاج، ثم  التفكير، ثم  اإلى 
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يفيد  ول  ينتفع،  ول  ينفع  فال  اأمره،  عليه  الأثرة  تف�سد  الذي  فيها،  الفاني  لها،  الفارغ  نف�سه، 
والكتَّاب  الفال�سفة  فمنهم  الأ�سياء،  حقائق  يتعمق�ن  اإنما  فالغربي�ن  )�ص76(.  ي�ستفيد«  ول 
اأي�سا،  روحي�ن  بل  �سرفًا،  ماديين  لي�س�ا  كلهم  وه�ؤلء  والمخترع�ن.  والعلماء  وال�سعراء 

ي�سح�ن بحياتهم في �سبيل تقدم العلم وب�سط �سلطان العقل على عنا�سر الطبيعة.

- الوطنية الم�سرية وحقوقها   
قل�ب  في  الحديثة  ال�طنية  تن�سئة  على  تعمل  اأن  الم�سرية  الدولة  على  فاإن  هنا  من 
الم�سريين، فت�سرف مبا�سرة على مدار�سها الر�سمية والدينية والخا�سة، وتتحقق بالمالحظة 
والتفتي�ص، فتتاأكد من اأن الجغرافيا التي يتعلمها الم�سري م�سرية، والتاريخ م�سري، واللغة 
اأن تن�سىء التعليم الر�سمي وتق�م عليه. كذلك التعليم الأجنبي الذي  م�سرية. فالدولة يجب 
ج�ن من  ج م�سريين يفكرون على اأنحاء مختلفة، تخالف النح� الذي يفكر عليه الذين ُيخرَّ يخرِّ
اأن تراقب هذه المدار�ص مراقبة  المعاهد الم�سرية. لذلك فاإن واجب الحك�مة ال�طني »ه� 
دقيقة تكفل محافظتها على مقداٍر من التعليم يالئم حق�ق ال�طنية الم�سرية وواجباتها...« 
خطيرًا  ما  مق�ِّ الدين  اعتبار  محلية  ودينية  اأجنبية  من  المدار�ص  كل  على  اأنه  كما  )�ص88(. 
ال�طنية  اإ�ساغة  الم�سرية  الأجيال  على  بالتالي  ي�سهل  كيما  الم�سرية،  ال�طنية  مات  مق�ِّ من 

والق�مية بمعناهما الأوروبي الحديث.
هذه  »اإن  اإذ  نة،  بيِّ �سات  م�سخَّ لم�سر  يك�ن  اأن  ي�ستدعي  الم�سرية  الأمة  اإلى  والنتماء 
الأر�ص  لها مكانًا من  ق�سم  قد  ولكن اهلل  ال�هم،  في  ت�سطرب  ول  الخيال،  في  تحيا  ل  الأمة 
الأمة  اأفراد  ي�ستطيع  التي  اأقطاره  تح�سر  التي  الجغرافية  حدوده  المكان  ولهذا  فيه،  ها  اأقرَّ
وما  وتقليد،  عادة  ورث�ا من  ما  في حدود  اآمن�ن مطمئن�ن  وهم  ويعمل�ا  بينها،  ي�سطرب�ا  اأن 
اأر�ص م�سر  يقطن�ن  الذين  الم�سريين  على  لذلك  وقان�ن...« )�ص106(.  نظام  ع�ا من  �سرَّ
اأجيالهم  وم�ستقر  ح�سارتهم  مهد  فهي  العاديات،  من  يحم�ها  اأن  لهم،  وطنًا  ويعتبرونها 

القديمة، فالتفريط فيها تفريط بالآباء والأجداد، واإباحة لحرمتهم التي يجب اأن ل ُتباح.
والنتماء اإلى الأمة الم�سرية باعتبارها اأمة م�ستقلة، ي�ستدعي اأن يك�ن الن�سان الم�سري 
عامًا.  انتخابًا  منتخٌب  نيابٌي  ومجل�ٌص  م�س�ؤولة،  حك�مٌة  له  يك�ن  اأن  يجب  وع�سريًا.  متمدنًا 
اأن  يجب  الم�ستقلة  م�سر  اأن  وبما  الحديث.  العالم  وتمثل  ديمقراطية  الأمة  تك�ن  وبالتالي 
ت�سبح جزءًا من اأوروبا، وبما اأن اأوروبا هي بالٌد ديمقراطيٌة وتمثل العالم الحديث، وجب على 
يعتبروا  ل  واأن  �ساأنها،  رفع  يعمل�ا على  اأن  الحديث،  العالم  ت�سبح م�سر من  الم�سريين كي 
اأنف�سهم اأدنى من الأوروبيين، واأن تق�م حياتهم على �س�رة جديدة من الق�مية وال�طنية ُنقِلت 
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اإن�ساء مدنية م�سرية على  وعليهم  الحديثة.  الح�سارة  نتائج  اإليها من  ُنِقل  ما  اإلى م�سر مع 
قابلين  �سيء،  كل  في  اأوروبيين  ي�سبح�ا  اأن  الم�سريين  ولذلك على  الأوروبية،  المدنية  غرار 

ما في ذلك من ح�سناٍت و�سيئات. 

3- تحليٌل ونقٌد وتقويم 
كما اأ�سرنا في التمهيد لهذا البحث، نعيد الق�ل من جديٍد باأن طه ح�سين لم يكن �ساحب 
مذهٍب فكرٍي اأو فل�سفٍي اأو اجتماعي، ومن هذه الزاوية يجب اأن نبداأ تحليلنا وتق�يمنا ونقدنا 

لم�سم�ن كتاب »م�ستقبل الثقافة في م�سر«.

معر�ص  في  اأتت  والإجتماعية  الفكرية  ح�سين  طه  اآراء  من  الكثير  اأن  من  الرغم  وعلى 
من  غيره  عن  ينعزل  ل  كاتٍب  اأو  اأديٍب  لأي  الأدبي  النتاج  فاإن  وال�سعر،  َير  وال�سِّ لالأدب  تناوله 
الن�ساطات الفكرية. فطالما اأن الأدب ن�ساٌط فكرٌي، فال بد من اأن ي�ؤثر ويتاأثر بمناحي الحياة 
المختلفة، فيعك�ص بالتالي ردود فعل الأديب وتطلعاته حيال ما ه� قائم، وما يريده اأن يق�م. 
اأية حلقة من هذه  يمكن عزل  ول  والعطاء،  الن�ساط  من  مت�سلة  �سل�سلة  ه�  الإن�ساني  والفكر 
اأو اعتبارها وليدة عقل بعينه، اأعطاها كل اأبعادها دون اأن تتاأثر  ال�سل�سلة عن باقي حلقاتها، 
تتاأثر  اأن  ودون  �سابقة،  فكرية  اتجاهات  باآخر،  اأو  ب�سكل  فيها،  تنعك�ص  اأن  ودون  �سبقها،  بما 

بالظروف والبيئة التي اأنتجتها.

لقد وعى طه ح�سين م�ساألة على قدٍر كبيٍر من الأهمية، األ وهي النه�سة العلمية والفكرية 
والتاأثير  ال�ا�سع  ال�سدى  لها  وكان  ع�سر،  التا�سع  القرن  في  اأوروبا  عرفتها  التي  والجتماعية 
كان  ح�سين  وطه  كثب)1(.  عن  عاي�س�ها  الذين  خ�س��سًا  عرف�ها،  من  جميع  على  الجذاب 
من ه�ؤلء الذين بهرتهم النه�سة الأوروبية، فبداأوا يتح�س�س�ن وج�د عالم جديد من الأفكار 
في  المتف�سية  ية  المتردِّ الحالة  فيه  تح�س�س�ا  الذي  نف�سه  ال�قت  في  اأوروبا،  في  والثروات 
بالدهم على جميع الأ�سعدة، والتي كان من اأ�سبابها الرئي�سة، عدم الإهتمام بالأ�س�ص العلمية 
والكثير  التقليد  ي�س�بها  ورائية  ما  متاهات  في  والغ��ص  الحديثة،  الحياة  عليها  تق�م  التي 
الأوروبي  الفكر  معين  من  ر�سف  ح�سين،  كطه  لمفكر  بد  ل  فكان  والأ�ساطير.  الخرافات  من 
بالده  بين  ال�سا�سع  البعد  هذا  يلم�ص  اأن  من  له  لبد  كان  فرن�سا،  في  فترة  وعا�ص  الحديث، 
واأوروبا، وكان ل بد له بالتالي من اأن ي�سرع في طرح اأفكاره الجديدة بجراأة و�سجاعة. ويمكننا 

د ال�سلة  1   قبل طه ح�سين كان بطر�ص الب�ستاني قد راأى » اأن الع�سر ه� ع�سر اأوروبا، واأنه من ال�سروري، كي نك�ن ع�سريين، اأن ن�طِّ
بها«. األبرت ح�راني، الفكر العربي في ع�سر النه�سة، م. �ص، �ص413.
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اأن ن�سف فكره بالجراأة وال�سجاعة اإذا ما عدنا اإلى الزمن الذي طرح فيه، حيث كان التقليد 
ه� الغالب على الفكر، وكانت الأب�اب م��سدة اأمام كل جديد.

 ففي مجال النقد الأدبي اأحدث طه ح�سين هزة �سديدة لجراأته في نقد اأ�ساليب القدماء، 
اأمام العقل، وذلك في كتابه » في الأدب  الراأي، ورف�سه لكل ما ل يثبت  اإبداء  و�سراحته في 
ال�سك. وقد قاده ذلك  الم��س�ع اعتمد نظرية ديكارت في  لهذا  الجاهلي«. وه� في معالجته 
اإلى ال�سك في ما رواه الأقدم�ن من الجاهليين، وحكم باأن الكثرة المطلقة من الأدب الجاهلي 

لي�ست من الجاهلية في �سيء، واإنما منتحلة بعد ظه�ر الإ�سالم.
ورغم اأن جراأة طه ح�سين هذه يمكن اأن تمنحه �سفة اأحد رواد النقد التاريخي الحديث، 
اأن خط�ته تلك بقيت  اأدركنا  اإذا ما  اأن يعفيه من النقد، خ�س��سًا  اأن هذا الأمر ل يمكن  ال 
العل�م  على مجالت  تغييرات طراأت  من  لم�سه  بما  وتاأثره  عليه حما�سه  اأماله  اجتهاٍد  مجرد 
ٍر  وال�سيا�سة والدارة والآداب والفن�ن في اأوروبا، وما لم�سه في ال�قت نف�سه من تخلٍف وتحجُّ
ق » التفكير الليبرالي والمنهج  في بيئته الم�سرية والعربية، فجاء رد فعله تب�سيطيًا، حيث طبَّ
الجاهلي،  العربي  الأدب  درا�سة  على  العلمي«  –�و»النقد  ج�هره  في  –�الليبرالي  الديكارتي 
اأنها خرجت  البع�ص  راأى  نتائج  اإلى  فقراأه قراءة متحررة من كل معطى دينٍي �سابٍق، فانتهى 
عن حدود »الإعتقاد الإ�سالمي« خروجًا ربط ا�سمه بق�سية ط�يلة عري�سة«)1(. وبالفعل تعر�ص 
اد والكتَّاب قبل  طه ح�سين بعد �سدور كتابه »في الأدب الجاهلي« اإلى م�سادٍة مع عدد من النقَّ
اأن ي�سدر كتابه عن م�ستقبل الثقافة في م�سر، اإذ اإن » اأتباع مثل هذا المنهج النقدي ب�سدد 
جهاز  اأ�س�ص  يدكُّ  قد  اأنه  ذلك  اإلى  اأ�سف  اأ�سالتها.  على  ال�سك  يلقي  قد  الدينية  الن�س��ص 

العل�م العربية التقليدي التي نه�ص عليها الإيمان«)2(. 
هذا  ت  تعدَّ ولكنها  فقط،  الأدبي  النقدي  المجال  على  ح�سين  طه  جراأة  تقت�سر  فلم 
المجال اإلى مجاٍل اأكثر ح�سا�سية ودقة حين قال، وبالفم المالآن، ب�ج�ب الأخذ بكل ما اأنتجته 
الح�سارة الأوروبية، وبكل ما ولَّده الفكر الأوروبي من م�ؤ�س�ساٍت و�سبل حياة. قال ذلك خالل 
طرحه لت�س�راته عن م�ستقبل الثقافة في م�سر، وفي غمرة الت�ساوؤل عن الأ�س�ص التي يمكن 
ال�قت،  �سائدة في ذلك  كانت  التي  الإ�سالمية  الثقافة  اأعلى  الم�ستقبل،  يرتكز عليها هذا  اأن 
اأم على اأ�سا�ٍص من التيارات الفكرية الت�فيقية، اأم اأنه على الم�سريين اأن يك�ن�ا علمانيين كي 

يحقق�ا غايتهم من التقدم والح�سارة؟.

1  فهمي جدعان، اأ�س�س�ص التقدم عند مفكري الإ�سالم في العالم العربي الحديث، م. �ص، �س�ص323 -324.
2  األبرت ح�راني، الفكر العربي في ع�سر النه�سة 1798 –�1939، م. �ص، �ص390.
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على ذلك يجيب طه ح�سين، مناديًا بف�سل الدين عن الدولة، اأي بف�سل ال�سلطة الدينية 
عن ال�سلطة الزمنية. اإنه يلتزم الإتجاه العلماني متخطيًا بذلك فكر ال�سيخ محمد عبده الذي 
قال باأن ف�سل الدين عن الدولة اأمٌر غير مرغ�ب فيه، وحاول كما حاول جمال الدين الأفغاني 
اأي�سًا الت�فيق بين المعطيات الأوروبية الحديثة وبين المعطيات القائمة على اأ�س�ص اإ�سالمية، 

بهدف خلق �سيغة مت�ازنة بين الإ�سالم والغرب ق�امها ال�سريعة والعقل.
حياتيٍة  ونظٍم  اأفكاٍر  من  اأوروبا  اإليه  ت��سلت  ما  بكل  بالأخذ  قال  فقد  ح�سين  طه  اأما 
اأوروبا واأميركا،  تاأثُّره بمحا�سرات كثيرة لم�ست�سرقي  و�سيا�سية. ويت�سح في م�قفه هذا مدى 
فاإن  كذلك  تفكيره.  ت�جيه  في  حا�سمًا  عاماًل  فكان  فرن�سا  في  مك�ثه  فيه  تركه  الذي  والأثر 
العه على المقالت التي كان لبناني�ن و�س�ري�ن ين�سرونها في ال�سحف الدورية والتي كانت  اطِّ
ن�ها نظرتهم  تن�سر الأخبار العالمية واأفكار اأوروبا واأميركا، واطالعه على م�ؤلفاتهم التي �سمَّ
اإلى المجتمع متاأثرين بالأفكار الأوروبية المنت�سرة في ذلك ال�قت، ف�ساًل عن ك�نه ه� نف�سه 
يح�يها  التي  الخا�سة  اأفكاره  ل�سياغة  دفعه  ذلك  كل  الأوروبية،  الثقافة  معين  من  غرف  قد 

كتابه عن م�ستقبل الثقافة في م�سر.
لقد كانت الق�سية الأولى التي واجهها طه ح�سين هي ق�سية اإ�ستقالل م�سر المن�س�د منذ 
زمن ط�يل. وه� يرى باأن الإ�ستقالل ل يكفي لت�سبح م�سر متح�سرة. ل بد لهذا الإ�ستقالل 

من دعامة ق�ية من العلم والثقافة.
ال�س�ريين  والمتن�رين  المثقفين  من  للعديد  ال�حيد  ال�ساغل  كانت  الإ�ستقالل  ق�سية  اإن 
غاية  اأو  بالدهم  عن  لالأوروبيين  رحيٍل  مجرد  الإ�ستقالل  في  يروا  لم  الذين  والم�سريين 
ت�س�راتهم  يطرح�ن  وراح�ا  والرقي،  الح�سارة  طريق  على  اأولى  خط�ة  بل  ذاته،  حد  في 
الإ�ستقالل،  ق�سية  عن  دفاعهم  في  و»كان�ا  العقل«  هدى  على  ذلك  في  �سائرين  الم�ستقبلية 

يعتمدون المفاهيم الأوروبية«)1(.
واحدة.  للك�ن  فنظرتهما  الم�سري،  والعقل  الأوروبي  العقل  بين  ق  ُيفرِّ ل  ح�سين  طه  اإن 
التاأكيد  فيحاول  بالإ�سالم،  يدين  والم�سري  بالم�سيحية  يدين  الأوروبي  بك�ن  ولكنه ي�سطدم 
�سكلية،  تبقى  المطابقة  هذه  ولكن  المحبة.  اإلى  ويدع�ان  واحد  ج�هر  من  الدينين  اأن  على 
الثقافية  البنية  اأ�سا�ص  ي�سكل  ول  الديني  الأخالقي  ال�عظ  في  دوره  ينح�سر  الإ�سالم  وكاأن 
اندفاعه،  على طه ح�سين  اأمالها  المطابقة  هذه  الم�سلمين.  لكل  كما  للم�سري  والإجتماعية 
من م�قع المتلقي، للتماهي مع النم�ذج الأوروبي، هذا النم�ذج الح�ساري الذي فر�ص »نف�سه 

1  م. ن، �ص386.
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المحلية  ال�س�ؤون  في  التدخل  اإلى  المتكافىء،  غير  التجاري  التبادل  فمن  ه�:  ب��سائله  علينا 
المبا�سر،  الحكم  اإلى  معينة،  اأو حماية م�سالح  الأقليات  من  اأقلية  الدفاع عن حق�ق  بذريعة 

اإلى الهيمنة الإقت�سادية وال�سيطرة الثقافية والأيدي�ل�جية« )1(. 

الدين في  اإلى دور  اأن ل يتطرق  باإمكان طه ح�سين  العلماني، كان  التزامه  وانطالقًا من 
الأدب  »في  كتابه  �سدور  بعد  واجهه  الذي  العنيف  الفعل  رد  وبعد  لكنه،  الم�سريين،  حياة 
الجاهلي« من م�سايخ الم�سلمين وعلماء الأزهر، حر�ص على عدم اإثارة ه�ؤلء عليه مرة ثانية، 
فحاول اأن ينفي التناق�ص بين الدين والعقل طالما بقي كل منهما يعمل �سمن دائرته الخا�سة 
به. وه� ي�ؤمن بق�ة باأن العقل الإن�ساني واحد، واأن النا�ص كلهم عندهم ا�ستعداد فطري للتقدم 
والرقي. ويبدو في م�قفه هذا مدى تاأثره بالعقالنية الأوروبية. ولم يكن ه� ال�حيد الدي نادى 
روا  ب�سلطان العقل والعلم، فقد �سبقه اإلى ذلك مفكرون و�سحافي�ن لبناني�ن اأتيح لهم اأن ُيعبِّ
اإمكانية  في  حظًا  اأوفر  فيها  م�سر  كانت  فترة  وفي  خا�سة،  ب�س�رة  م�سر  في  اآرائهم  عن 

التعبير عن مثل تلك الأفكار والآراء.

كذلك ل يكفي على ما نعتقد، التقرير اأو الإفترا�ص باأن العقل الأوروبي والعقل الم�سري 
�سيء.  بكل  الأوروبيين  من  لالأخذ  مبررًا  ذلك  من  لنجعل  �سيء،  في  يختلفان  ول  واحد، 
مثله،  ال�سيارة  ويركب  الأوروبي،  ياأكل  كما  ياأكل  وقد  الأوروبي،  يلب�ص  كما  يلب�ص  فالم�سري 
ويقتني الكثير من الأدوات والآلت التي يقتنيها الأوروبي. لكن هذا لي�ص دلياًل على اأن العقل 
اإن تاأثر الم�سريين بطرق واأ�ساليب الأوروبيين الحياتية  اإذ  الأوروبي والعقل الم�سري واحد، 
كان نتيجة طبيعية لما لم�س�ه عند الأوروبيين، بعد اأن اأدخل�ا معهم اإلى البالد التي احتل�ها، 
منجزاتهم ومكت�سفاتهم العلمية واأ�ساليبهم الحياتية الحديثة، ومفاهيمهم ونظرياتهم الثقافية 
التي ا�ستبطنت، من جملة الأهداف التي ا�ستبطنتها، تغريب الآخر و�سلخه عن »اأناه« و»عزله 

وتمييزه لي�سبح بالإمكان بناء »الأنا« الأوروبي كذات وحيدة، كل ما عداها م��س�ع لها«)2(.

ل  لكن  �سحيح.  ماديته،  عن  ف�ساًل  الغربي  الفكر  روحية  عن  ح�سين  طه  يق�له  ما  اإن 
الأوروبي�ن  و�سعها  واأهداف  غايات  عن  التطبيقي  وفكره  الغربي  العقل  ن�ساط  عزل  يمكن 
الفكرية  ونظرياتهم  ومفاهيمهم  العلمية،  مكت�سفاتهم  بف�سل  ا�ستطاع�ا  فقد  اأعينهم.  ن�سب 
باأنه  ح�سين  طه  نتهم  اأن  هنا  نريد  ل  ونحن  كثيرة.  و�سع�ب  اأمم  على  �سيطرتهم  ُيحِكم�ا  اأن 
ي�ؤيد الأوروبيين فيما كان�ا يرم�ن اإليه، بل يمكننا الق�ل اإنه وقف عاجزًا اأمام تحديد الأ�سل�ب 

1  محمد عابد الجابري، الم�ساألة الثقافية في ال�طن العربي، ط2، بيروت: مركز درا�سات ال�حدة العربية، 1999، �ص56.
2  محمد عابد الجابري، م�ساألة اله�ية، العروبة والإ�سالم... والغرب، ط2، بيروت : مركز درا�سات ال�حدة العربية، 1997، �ص128.
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من  الإ�ستفادة  بكيفية  يفيدنا  اأن  ي�ستطع  لم  وبالتالي  الأوروبيين،  مع  التعامل  في  ال�سحيح 
غربيين  فك�نهم  ا�ستقاللهم،  على  محافظين  فعاًل  الم�سريين  يجعل  ب�سكل  الغربية  التجربة 

ق�ًل وعماًل، مادًة وروحًا، ينط�ي على بقائهم غير م�ستقلين.

لقد ملك تاأثير الحياة الأوروبية على طه ح�سين لبه، الأمر الذي جعله يبالغ في مناداته 
الي�مية،  العملية  وعاداته  وم�سكنه،  اأكله  وطريقة  الأوروبي  لبا�ص  بطريقة  الأخذ حتى  ب�ج�ب 
تالئم  قد  وتقاليد  واأعراف  عادات  ك�نها  من  اأكثر  ورقي  تمدن  عن  تنم  الأ�سياء  هذه  وكاأن 
بما  الأخذ  عدم  اإلى  ندع�  ل  هنا  ونحن  اآخر.  مجتمعًا  نف�سه  بالقدر  تالئم  ول  بعينه  مجتمعًا 
يفيدنا في حياتنا المادية والفكرية عن الآخر، �سرط اأن ل نتجاوز واقعنا، واأن ل نتعامى عن 

خ�س��سيات مجتمعنا التي ل يمكن تجاوزها والتعامي عنها.

اإلى  الق�مية قد و�سلت  لقد ظهر كتاب طه ح�سين م��س�ع بحثنا في وقت كانت ظاهرة 
ذروتها، وُعِبّر عنها في اأكثر من اتجاه. ويمكن الق�ل اإنه كان هناك ثالثة طروحات »ق�م�ية«، 
�سيا�سية  جماعة  يك�ن�ا  اأن  ال�احد  الدين  اأتباع  على  باأن  تق�ل  التي  الدينية  الق�مية  اأولها 
في  والم�ستقرة  القديمة  البلدان  في  ماأل�فة  كانت  التي  الإقليمية  الق�مية  ه�  وثانيها  واحدة. 
اأوروبا الغربية، وهذه الق�مية هي كناية عن ال�سع�ر بالإنتماء اإلى جماعة واحدة تقطن الرقعة 
البلدان الأخرى  الق�مية في م�سر ولبنان وبع�ص  الن�ع من  الأر�ص. وقد برز هذا  نف�سها من 
في ال�سرق. اأما ال�جه الثالث من وج�ه الق�مية فه� الق�مية التي تعتبر اأن كل الناطقين بلغة 

ن�ا اأمة واحدة م�حدة. واحدة، اإنما يجب اأن ُيك�ِّ

لهم.  وطنًا  ويعتبرونها  م�سر  اأر�ص  يقطن�ن  من  هم  الم�سريين  اأن  يعتبر  ح�سين  وطه 
اأن  ويرى  القديمة.  اأجيالها  وم�ستقر  ح�سارته  مهد  لأنها  م�سر  يحب  اأن  يجب  والم�سري 
الأمة  ففكرة  الأمة.  لفكرة  اأ�سا�سًا  يك�ن  اأن  يمكن  ل  العاطفية،  اأهميته  بلغت  مهما  الدين 
العربية يجب  اللغة  اأن  يرى  فاإنه  الدينية. كذلك  المفاهيم  تق�م على مفاهيم غير  اأن  يجب 
اختالف  على  الم�سريين  جميع  لغة  بنظره  فهي  ال�سليمة،  ال�طنية  للحياة  اأ�سا�سًا  تك�ن  اأن 
كان  لقد  الإقليمية.  الق�مية  اأي  الق�مية،  اأن�اع  من  الثاني  الن�ع  اأتباع  من  اإذًا  اإنه  اأديانهم. 
المحدودة  الرقعة  هذه  �سمن  الذاتي  ا�ستقاللهم  على  الم�سري�ن  يح�سل  اأن  الرئي�ص  همه 
فالأمة  فيهم.  الجذور  ل  المتاأ�سِّ واحدًة عن ما�سيهم  لديهم ذكرياٍت  تثير  والتي  الأر�ص  من 
اإقامة عالقة  قادرة على  اإذا كانت م�سر  اإل  الأوروبيين  ت�ساهي  اأن  يمكنها  )1( ل  الم�سرية 

القيم  وان�سجامًا مع تماهيه مع  له.  وال�لء  المجتمع  ة كتعبير عن وحدة  الأُمَّ اأوروبا، مفه�م  التي خلقتها  الحديثة  المدنية  القيم  1   من 
الأوروبية كانت اأُّمة طه ح�سين هي م�سر. 
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نف�سه  ال�قت  في  ويقبل�ا  ا�ستقاللهم  ينال�ا  اأن  الم�سريين  فعلى  لذلك  اأوروبا.  مع  مت�ساوية 
كل القيم التي خلقتها اأوروبا.

الفكر  التربية والتعليم في المدار�ص، والذي جاء م�ستمدًا من  اأما م�قف طه ح�سين من 
الليبرالي الغربي، وذا نزعة اإلى التغيير في الأ�س�ل والمناهج الترب�ية، فاإنه كان من�سجمًا مع 
التزامه بالق�مية الإقليمية، فالمدار�ص الدينية والخا�سة والر�سمية يجب اأن تعمل على تن�سئة 

ال�لء لل�طن، ويجب اأن تعلم الم�سري جغرافية م�سر وتاريخ م�سر.
ولما لم يكن با�ستطاعة طه ح�سين اأن يتجاوز دور الدين في بلد يتم�سك اأهله بمعتقداتهم 
مات  مق�ِّ من  مًا  مق�ِّ الدين  اعتبر  الإقليمية،  والق�مية  بالعلمانية  منه  والتزامًا  فاإنه  الدينية، 
تربية  في  اإيجابيًا  عاماًل  بل  �سعف،  عامل  الدين  يك�ن  اأن  يقبل  لم  ولكنه  الحديثة،  ال�طنية 

الأجيال على حب ال�طن وال�لء له. 
منطلق  من  ال�طن  وحب  ال�طنية  اإلى  دعا  من  اأول  ح�سين  طه  يكن  لم  الحقيقة  في 
اأبرز  الذي   )1873�– الطهطاوي )1801  رافع  ال�سيخ  اإلى ذلك  �سبقه  اإقليمي، فقد  »ق�م�ي« 
اأمجاد م�سر القديمة في كتابه »مناهج الألباب الم�سرية في مباهج الآداب الع�سرية« الذي 
�سدر عام 1869. وقد راأى الطهطاوي اأن ال�طنية تعني اأن ي�س�د الت�سامح وُينبذ التع�سب بين 

الم�سريين م�سلمين وم�سيحيين)1(. 

4 - ا�ستنتاج وخاتمة
بعد كل ما تقدم، هل يمكننا الحكم على طه ح�سين باأنه كان تغريبيًا تبعيًا في ما طرحه 

من اأفكار؟.
ومن  م�ستقلة،  حرة  بالده  يرى  اأن  في  الأمل  اأ�سير  دائمًا  ظل  ح�سين  طه  اإن  ال�اقع  في 
في  للم�سي  حافزًا  براأيه،  ل،  ي�سكِّ ما  منه  لي�ست�حي  الما�سي  اإلى  الع�دة  حاول  ذلك  اأجل 
لالإ�ستقالل  كان فهم طه ح�سين  ل�  فيما  اأ�سالٍة  ينمُّ عن  ما  الطرح  وفي هذا  قة.  م�سيرة خالَّ
منطلقًا من وعيه له�ية الم�سريين العربية والإ�سالمية التاريخية، ولي�ص من »الأنا« الم�سرية 
في  الفينيقية  اإلى  )الع�دة  عربي  بلد  غير  في  كما  الفترة،  تلك  في  افُتِعلت  التي  الفرع�نية 
اإلى  هدفت  التي  التق�سيمية  الإ�ستعمارية  الأوروبية  الدول  وطم�حات  ت�جهات  وفق  لبنان(، 
والإ�سالمي. وه� ذهب  الق�مي  الإنتماء  ال�سيق على ح�ساب  القطري  بالإنتماء  ال�سع�ر  تعزيز 
الم�طنية،  اأناه  بتر  المفكرين، على  العديد من  كما  اأقدم،  اأوروبا حين  نح�  ت�جهه  في  بعيدًا 

1  علي المحافظة، الإتجاهات الفكرية عند العرب في ع�سر النه�سة، م. �ص، �س�ص121 –�122.
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�س�اء وعى ذلك اأم لم يِعه »عن جذورها وف�ساءاتها الم�روثة والمعا�سة، وفر�ص ه�ية جديدة 
عليها ل ت�سكل محاًل تتعرف فيه اله�ية المحققة على ذاتها بقدر ما ت�سكل محاًل لنفيها«)1(. 
مات اأمته المادية والمعن�ية ل يمكن اأن ُتختزل في  لذا فاإن فكره فَقَد اأ�سالته الحقيقية. فمق�ِّ
لب��سًا متماهيًا مع م�سروع م�ؤدلج يخدم م�سالح  واإلبا�سها  القديم  التاريخ  مرحلة م�ستلَّة من 
الغير، فهناك حقائق زمانية تغيرت مع تغيُّر الزمان، وظهرت حقائق تاريخية جديدة. وكان 
اأو هذا التراث واأغنته  اأن ي�ست�عب المتغيرات التي جددت هذا الما�سي  الأحرى بطه ح�سين 
اإلى ثقافة تراثية  فاأنتجت ه�ية ترتكز  الحا�سر دون مغايرة،  بينه وبين  بم�اد جديدة ربطت 
حية ومتجددة، بلغتها واأدبها وفكرها ودينها، �ساهمت في خلق ح�سارٍة جديدٍة منفتحٍة على 
تراث وفكر الآخرين، وحا�سرٍة في التاريخ الثقافي العالمي ح�س�ر الم�ؤ�س�ص وال�سريك ولي�ص 
ح�س�ر التابع الم�ستلب. لقد غاب عن فكر طه ح�سين دور العرب والم�سلمين في نقل الفل�سفة 
والعل�م الي�نانية وما اأ�ساف�ه اليها من اجتهادات وابتكارات، اإلى اأوروبا لت�سبح من مقدمات 

نه�ستها الحديثة.
الأوروبيين  عند  ما  ي�ستعير  اإنما  الأوروبية،  بال�سيرة  الأخذ  وج�ب  على  ت�سديده  في  وه� 
د  ي�سدِّ اأن  اأ�سالته،  على  يحافظ  كي  به  الأجدر  كان  حين  في  ال�ج�دية،  اأمته  اإ�سكالت  ليحل 
اأمته �سخ�سيًة غير �سخ�سيتها، واأن ل تجازف بفقد ا�ستقالل �سخ�سيتها  على اأن ل تتقم�ص 
ظلت  التي  الم�سرية  الق�مية  فكرة  واعتمادها  الإ�سالمية،  العربية  الدائرة  من  بخروجها 

عالقتها بالإ�سالم والعروبة عالقة �سرابية ل يمكن اإدراكها. 
حما�ص  �سع�ره  على  وطغى  ح�سين،  طه  فكر  على  الإنفعالي  ال�جداني  الطابع  غلب  لقد 
�سديد، واإن بح�سن نية، لالأخذ بكل ما عند الأوروبيين من ح�سنات و�سيئات، خ�س��سًا بعد اأن 
راأى ع�دة البع�ص اإلى التراث، فاعتبروه المقيا�ص الذي تقا�ص به كل الم�ستجدات الح�سارية 

تهم. رهم وتزمُّ على �سعيد الفكر وال�اقع، واأ�سرف�ا كثيرًا في تحجُّ
تلك  في  اأوروبا  في  والمنبهر،  المهزوم  م�قع  ومن  وجد،  اأن طه ح�سين  الرغم من  وعلى 
تبريرية مفتعلة  والرقي، وحاول بخلفية  للح�سارة  ال�سامية ومهدًا  للف�سائل  المرحلة تج�سيدًا 
اإ�سقاط معطيات من تاريخ م�سر القديم على م�سار اإنتاج الح�سارة الأوروبية الحديثة، اإل اأن 
والتغريب. فالمحلل  التبعية  الثقافة في م�سر من  ذلك ل يعفي فكر طه ح�سين عن م�ستقبل 
النظر  بعد  اإلى  افتقدت  فكرية  طروحات  على  واإنما  والن�ايا،  ال�سع�ر  على  يحكم  ل  الناقد 
اأ�سياًل، بل �سارت بح�سب طرائق الغير، وا�ستبدلت ثقافة  اإبداعًا  والح�ص النقدي، ولم تحمل 

1  محمد جمال باروت، الدولة والنه�سة والحداثة، ط2، �س�رية –�الالذقية: دار الح�ار للن�سر والت�زيع، �ص43.

أصالة وتراثية أم تغريب وتبعية في كتاب »مستقبل الثقافة في مصر« لطه حسين؟



65

الم�سريين التاريخية بمعطيات الغرب دون نقد اأو تفح�ص، ونبذت ال�سرق والعرب والإ�سالم 
ملتحقة بالمدنية الغربية، وا�ستبعدت الدين عن حقل التدبير ال�سيا�سي والإجتماعي من خالل 

تبنيها للعلمنة ودع�تها اإلى ف�سل الدين عن الدولة.
اإن طم�ح طه ح�سين لإيجاد تبريراٍت تف�سي اإلى الق�ل ب�حدة ثقافية تاريخية بين م�سر 
ال�حدة  لكن  الغرب.  بمعطيات  وا�ستبدالها  التاريخية  اأمته  لثقافة  التنكر  اإلى  دفعه  واأوروبا، 
تاريخي  م�سار  نتاج  هي  بل  م�سالح،  اأو  انبهارات  اأو  اآمال  اأو  طم�حات  تمليها  ل  الثقافية 

تراكمي ط�يل.
لقد اأ�سهم بع�ص المفكرين في ت�س�يب عملية الت�ا�سل بين العرب والغرب، اإنطالقًا من 
روا لقيمة الغرب  معرفتهم بمدنية الطرفين، ف�اجه�ا عملية الإ�ستتباع والتغريب دون اأن يتنكَّ
اأو يت�سبث�ا بالتقليد. كما اأن بع�ص من بهرتهم الح�سارة الغربية، عادوا وتنبه�ا لما تحمله هذه 
الح�سارة من اأهداف تغريبية ما زالت حتى ي�منا هذا حا�سرة في ما ن�ستهلكه، دون تب�سر، 

من اإنتاج غربي فكري ومادي.
ر  والمتح�سِّ الغازي  الم�ستعمر  من  مزيٌج  الأوروبي  اأن  اكت�سف  ح�سين  طه  يك�ن  وقد 
العالمية  الحرب  اأعقاب  في  المعن�ية  لهيبتها  وفقدها  اأوروبا  �س�رة  اهتزاز  بعد  العقالني، 
اأن عادت فكرة الق�مية  َفَخَفَت حما�ُسه لأفكاٍر كان قد طرحها �سابقًا، خ�س��سًا بعد  الثانية، 
باأهمية  لقتناعه  التنكر  دون  لكن  الإقليمية،  الق�مية  فكرة  وتراجعت  ال�اجهة،  اإلى  العربية 
»م�ستقبل  كتاب  على  الالحقة  كتاباته  في  ذلك  تجلَّى  وقد  الأوروبية.  المدنية  اأ�س�ص  اقتبا�ص 
هام�ص  »على  ككتاب  الأَُول،  الإ�سالم  رم�ز  بع�ص  �ِسَيَر  فيها  تناول  والتي  م�سر«،  في  الثقافة 
عر�سًا  الرم�ز  هذه  فيها  عر�ص  والتي   ،)1950( الحق«  »ال�عد  وكتاب   ،)1937( ال�سيرة« 
وه�  غربية«)1(.  ثقافة  المثقفين  و»عق�ل  الم�سري«  ال�جدان  ت�سته�ي  و»ب�س�رة  جديدًا 
عندما  �سابقًا  للنقد  �ص  تعرَّ اأن  بعد  الإ�سالمية،  العربية  الأ�سالة  من  الإقتراب  حاول  بذلك 
الترب�ي  ليبراليًا في فكره  لكنه ظل  الإ�سالمي«.  »الإعتقاد  بالخروج عن حدود  البع�ص  اتهمه 
ز الأكبر من اهتماماته ووقته وعمله الر�سمي والأكاديمي، خ�س��سًا  والتعليمي الذي �سغل الحيِّ

ل عليه كثيرًا. بعد اأن خاب اأمله من الإ�ستقالل الذي ع�َّ
اإن محاولت طم�ص التراث وتغييبه، وحتى محاولت حرفه بالمطلق عن دوره في تاأ�سيل 
وبناء الحا�سر والم�ستقبل، لم ُتفلح، على الرغم من الإفتراق والتباين في الإتجاهات الفكرية 
التي اعتمدها اأ�سحابها في م�اجهة م�ساريع التغريب والإ�ستتباع التي �سبقت ورافقت الإ�ستعمار 

1  األبرت ح�راني، الفكر العربي في ع�سر النه�سة، م. �ص، �ص398.
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اأوج ق�ته وجبروته ونه�سته العلمية. فالتراث كان وما زال حا�سرًا في عق�ل  الغربي وه� في 
زالت  ما  التي  والقلق  الإ�سطراب  مظاهر  وما  والم�سلمين.  العرب  وع�اطف  ووجدان  ونف��ص 
مجتمعاتنا تعاني منها، اإل نتيجة للتحديات التي تفر�سها عملية النم� والتقدم، التي بدورها 
للك�سف عن  ن�اجهها،  التي  وال�ج�دية  الح�سارية  ت�سخي�سنا لالأزمة  النظر في  اإعادة  تتطلب 
اأ�سبابها واقتراح �سبل الخال�ص والحل. وهذا ي�ستدعينا للبدء باكت�ساف الذات ب�سكل م��س�عي 
واإ�سقاطها على الآخرين  الم�س�ؤولية  الهروب من م�اجهة الحقائق برمي  ودون مبالغة، وعدم 
على  �ساعدناهم  اأننا  حين  في  وت�جهاتهم،  لثقافتهم  وا�ستتباعنا  ا�ستالبنا  على  عمل�ا  الذين 
ذلك من خالل تقديمنا العلم لأجيالنا كق�انين علمية وتقنيات دون ربطها ودمجها بثقافتنا 
وقيمنا الإن�سانية الأ�سيلة. وهذا ما اأف�سى اإلى �سي�ع ظاهرة ارتماء العديد من المتخ�س�سين 
ال�اقع،  وفي  ومنغلقة.  متحجرة  تراثية  ثقافية  ف�ساءات  في  والتطبيقية  الأ�سا�سية  العل�م  في 
لم يكن هذا الإرتماء منطلقًا من خيارات واعية، بقدر ما يع�د اإلى اأ�سباب حقيقية متمثلة في 
الأو�ساغ الإجتماعية وال�سيا�سية ال�سيئة والفا�سدة التي تتحكم في ج�سم مجتمعاتنا، وفي هذه 
والمبادىء  والمفاهيم  للت�س�رات  مراجعة  مع  مترافقًا  التغيير  يبداأ  اأن  يجب  ومنها  الأو�ساع 

و�سياغتها من جديد.   
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مباني العيش المشترك في النص القرآني

أ. د. محمد شقير
اأ�ستاذ الإ�سالميات/ كلية الدرا�سات الإ�سالمية
الجامعة الإ�سالمية في لبنان

الن�ساني،  الفكر  اأول�يات  قائمة  على  الجديد  بالأمر  الم�سترك  العي�ص  اإ�سكالية  لي�ست 
بغ�ص  �سّتى،  معالجات  اأثمرت  التي  الجه�د  من  لكثير  م�ردًا  زالت  وما  كانت  لخط�رتها  فهي 
النظر عن النتائج التي اأف�ست اإليها اأكانت تخدم قيام تعاي�ص �س�ي بين مختلف المجم�عات 
اإلى  اأخذها  اإلى  ي�ؤدي  مما  المجم�عات،  تلك  بين  ملتب�ص  لتعاي�ص  ت�ؤ�س�ص  كانت  اأم  الب�سرية، 

اأنماط غير �س�ية من العالقة.
حيث  ال�سكالية،  تلك  مراودة  عن  بعيدًا  تحديدًا  والقراآني  الديني  الن�ص  يكن  ولم  هذا 
عنت اآيات قراآنية عدة بجملة من المبادئ والمفاهيم، التي ت�ؤ�س�ص مجتمعة لثقافة فريدة من 
التعاي�ص الم�سترك بين الجماعات المختلفة عرقيًا اأو مذهبيًا اأو طائفيًا اأو �س�ى ذلك. �سحيح 
م�سرة  اأو  هدامة  نتائج  نح�  بع�سها  نحى  مختلفة  لقراءات  عر�سة  كان  القراآني  الن�ص  اأن 
اإلى  نتائجها  تذهب  اأخرى  قراءات  ت�جد  المقابل  في  لكن  وقيمه،  وثقافته  الم�سترك  بالعي�ص 
تاأ�سيل العي�ص الم�سترك وتعزيزه، وبناء التعاي�ص المختلف على قيم ومبادئ ذات بعد ان�ساني 

وت�ا�سلي يختزن قيم الخير والتعاون بين بني الن�سان. 
و�س�ف نحاول في هذا البحث تلم�ص منظ�مة المبادئ والمفاهيم الم�ؤ�س�سة لثقافة العي�ص 
اأو الق�سايا ذات ال�سلة التي  اإلى مجمل النتائج  الم�سترك بح�سب الروؤية القراآنية، بال�سافة 
يمكن اأن تترتب على تلك المنظ�مة، اأو ينبغي اأخذها بعين العتبار في مقاربتنا لثقافة العي�ص 

الم�سترك واأهمية تكري�سها.
اإن اأهم المبادئ اأو المفاهيم التي يمكن تلم�سها في القراآن الكريم هي :
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1- التنوع وا�ستباق الخيرات: يق�ل اهلل تعالى في كتابه الكريم: »لكٍل وجهة هو موليها 
فا�ستبقوا الخيرات...« )البقرة، 148(، والمعنى اأن كاًل من المجم�عات الدينية لديه وجهته 
التي  الِقبلة  على  مقت�سرًا  الأمر  ولي�ص   - ذلك  و�س�ى  و�سريعته  قناعاته  في  يعتمدها  التي 
اأو تلك، بل  اإليها - فلي�ص من ال�سحيح ال�ستغراق في الجدل والنقا�ص في هذه ال�جهة  ُي�ّلى 
ال�سحيح ه� ت�جيه الهتمام اإلى قيم الخير والت�سابق الفعلي في مدارج الخيرات والعمل بها.
ممار�سة  في  وال�س�ابط  الأ�س�ل  وتجاوز  الختالف،  م�ساحات  في  الجدل  من  الإكثار  اإن 
ولذلك  واأهدافه،  الجدل  من  الدين  يريده  لما  مخالفة  نتائج  اإلى  ي�ؤدي  �س�ف  الجدل،  ذلك 
يق�ل لنا القراآن الكريم اأن دع�ا ذلك الجدل، وت�جه�ا اإلى ذلك الميدان العملي المتفق عليه 
بينكم، ذي الجدوى العملية لكم، من تلك القيم التي تجتمع�ن عليها، فليكن اهتمامكم بها، 
من  لديكم،  المعيار  وليكن  بها،  والعمل  الخيرات  تلك  ميدان  في  فت�سابق�ا  فيها،  وتناف�سكم 
اأعمال الخير  اإلى مجمل  اأكثر، ومن يبادر  اأكثر، ومن ينفع عيال اهلل تعالى  يق�م بفعل الخير 
اأف�سل من الآخرين. هذا ما يريده الدين، وهذا ما يلفت اليه القراآن الكريم، وهذا ما يجب 

اأن يك�ن عليه اهتمام المجم�عات الدينية، اإن اأرادت اأن تاأتمر بما يريده اهلل تعالى)1(.
بين  العالقة  تاأزيم  اإلى  ي�ؤدي  ك�نه  عن  ف�ساًل  ه�  الديني،  الجدل  في  ال�ستغراق  اإن 
المجم�عات  تلك  اهتمام  �سرف  اإلى  ي�ؤدي  �س�ف  فاإنه  بها،  وال�سرار  الدينية  المجم�عات 
والت�سابق  الخيرات  اإلى  ال�ستباق  وه�  األ  الديني،  المفه�م  في  الأهمية  في  غاية  مجاٍل  عن 
وليكن  ينفعكم،  ما  اإلى  ي�سركم  ما  دع�ا  لنا:  يق�ل  الكريم  القراآن  فكاأن  الخير،  ميدان  في 

ان�سغالكم بما يع�د عليكم بالنفع، ل بما يجر اليكم ال�سرر. 
2- التعارف هو الهدف من التنوع: حيث جاء في الذكر الحكيم ق�له تعالى: »وجعلناكم 
الهدف  الآية  تذكر  اأتقاكم« )الحجرات، 13(.  اأكرمكم عند اهلل  اإن  لتعارفوا  وقبائل  �سعوباً 
من التن�ع الم�ج�د في المجتمعات الن�سانية التي تنق�سم وفق الأف�سلية والكرامة الن�سانية. 
فالأف�سلية الحقيقية هي الأف�سلية عند اهلل تعالى، وهي مبنية على تق�ى اهلل تعالى، اأي على 
مخافته في عباده وعياله، وذلك ببذل الجهد لإي�سال الخير والنفع اإليهم، والمتناع عن فعل 

ال�سر وت�سبيب ال�سرر لهم.
ت�ؤكد الآية الكريمة على التعارف بين المجم�عات الن�سانية كهدف اأ�سا�ص ينبغي ال�سعي 
ف�سائل  من  الآخر  عليه  ما  تجاوز  يعني  الذي  التجاهل  اأو  الجهل  قبال  في  والتعارف  اإليه؛ 
ومكارم ينبغي احترامها، ومن اإنجازات يح�سن ال�ستفادة منها، ومن حاجات ينبغي اأن تك�ن 

1 الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، مجمع البيان في تف�سير القراآن، ط1، بيروت، دار اإحياء التراث العربي، 1992م، ج1، �ص 296.
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من  والنتقا�ص  ال�ستعالء،  اإلى  ي�ؤدي  ما  وهذا  المجم�عات...  تلك  بين  النفع  لتبادل  �سببًا 
الآخر، والنغالق على الذات، والتاأ�سي�ص لأنماط من العالقة الغير �س�ية بين تلك المجم�عات 

المحك�مة بالتن�ع والختالف)1(.
اإن النط�اء على الذات - كمنهج اجتماعي ثقافي اعالمي �سيا�سي.. - ي�ؤ�س�ص لعالقات غير 
بناءة مع الآخر، كما يحرم تلك الذات من امكانات كبيرة لال�ستفادة من عالقات �س�ية يمكن اأن 
تن�سج مع هذا الآخر، ف�ساًل عن ان انعزال المجم�عات الن�سانية بع�سها عن البع�ص الآخر، ي�فر 
بيئة خ�سبة لنم� المخاوف واله�اج�ص، التي �س�ف تعطل اأو تعيق الكثير من الجه�د والمحاولت، 
التي يمكن اأن تبذل لقيام عالقات بناءة بين تلك المجم�عات. كما اإنها يمكن اأن تدفع باتجاه 
خلق اأزمات و�سدامات فيما بينها، كل ذلك ه� نتيجة عدم تمكين التعارف واعتماده كمنهج في 
العالقات الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية وغيرها، في حين اإن ت�سييل هذا التعارف في مختلف 
مجالت الحياة الجتماعية، �س�ف يخدم وبفعالية اأهداف الجتماع الن�ساني لتلك المجم�عات 
الن�سانية، وخ�س��سًا عندما يك�ن اجتماعها ذلك مبنيًا على اأ�سا�ص اأن الكرامة الن�سانية عند 

اهلل تعالى محك�مة لعامل التق�ى في مختلف تلك العالقات الن�سانية.
لي�ست ذات حدٍّ طائفي  الأ�س�ل والقيم الخالقية )الن�سانية(  اأي ان  القيم:  3- عولمة 
اأو مذهبي اأو غيره، يق�ل اهلل تعالى: »ل ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
)الممتحنة،  المق�سطين«  ان اهلل يحب  اليهم  اأن تبروهم وتق�سطوا  يخرجوكم من دياركم 
8(. حيث ت�سن هذه الآية القراآنية قاعدة اأ�سا�سية في التعامل مع الآخر، وتف�سل بين �سنفين: 
ما  اإلى  بادر  من  والثاني  الديار،  عن  والإبعاد  والعتداء  القتال  اإلى  يبادروا  لم  الذين  الأول 
لم  مع من  يتعامل�ا  اأن  الم�سلمين من  يمنع  ل  تعالى  اهلل  ان  اإلى  القراآنية  الآية  فتذهب  ذكر؛ 
اأفعال  )مجمل  والبر  )العدل(  الق�سط  من  اأ�سا�ص  على  عليهم  والعتداء  قتالهم  اإلى  يبادر 
الخير(، بل ان اهلل تعالى يح�سهم على ذلك )ان اهلل يحب المق�سطين(. حيث من ال�ا�سح 
الق�سط،  )البر،  الخالقية  والمعامالت  الأخالقية  القيم  اأن  تبين  اأن  تريد  القراآنية  الآية  ان 
الخير...( لي�ست مح�س�رة في الطار الإ�سالمي ال�سيق، بل هي قيم ذات بعد ان�ساني عام، 
البر  من  الخالقية  القيم  اعتماد  من  مانعًا  يك�ن  األ  ينبغي  وغيره  الديني  الختالف  وان 
الب�سرية،  المجم�عات  بين مختلف  الجتماعية  والعالقات  الن�سانية  المعامالت  في  والق�سط 
بل اإن المطل�ب قراآنيًا ه� الأخذ بتلك القيم الخالقية - الن�سانية، وجعلها اأ�سا�سًا في مجمل 

العالقات الن�سانية بين بني الب�سر)2(.
1  محمد ح�سين الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، ط2، بيروت، م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطب�عات، 1973م، ج18، �س�ص 328-325.
2   انظر في هذا الم��س�ع: روح اهلل �سريعتي، فقه التعاي�ص، تعريب الجزائري علي اآل دهر، ط1، بيروت، مركز الح�سارة لتنمية الفكر 

الإ�سالمي، 2009م، �س�ص 74-66.
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القتال  فعل  ان  وه�  تقدم،  عما  اأهمية  يقل  ل  اآخر  اأمر  الآية  من  ي�ستفاد  اأن  يمكن  كما 
والحرب لي�ص مرتبطًا بالختالف واإنما بالعتداء، فلي�ص من ال�سحيح اتخاذ اأي ن�ع من اأن�اع 
اإنما الذي يبرر ذلك ه� العتداء وممار�سة  اأو غيره �سببًا للحرب والقتال،  الختالف الديني 

العدوان.
اإن اإعطاء بعد اإن�ساني ع�لمي للقيم، ي�سهم اإلى حٍد بعيد في بناء عالقات ان�سانية بناءة 
اأنماط ت�ا�سلية وتفاعلية،  ومجدية وقادرة على تجاوز الخالفات الدينية وغيرها، وعلى بناء 

وايجاد اأكثر من بيئة منا�سبة للت�ا�سل والتالقي والعمل الم�سترك لخير الن�سان ونفعه.
4-ح�سم الختالف والنهي عن فعل التفرقة: بمعنى ان القراآن ينهى عن التفرقة، ويطلب 
اإدارة الختالف بطريقة ل ت�ؤدي به اإلى خالف اأهدافه. لذلك كان الف�سل في الختالف اأمرًا 
م�ؤجاًل اإلى ي�م القيامة، يق�ل اهلل تعالى: »اإن ربك هو يف�سل بينهم يوم القيامة فيما كانوا 
فيه يختلفون« )ال�سجدة، 25(. فاهلل تعالى ه� الذي يف�سل في م�ارد الختالف، في اإ�سارة 
اإلى عدم تاأجيج الختالفات، وتحديدًا ذات البعد الديني، بل من المطل�ب العمل على اإرجائها 
اإلى ي�م القيامة، حيث �سيق�سي اهلل تعالى اآنذاك في جميع ما اختلفت فيه الجماعات الدينية 

»ان ربك يق�سي بينهم يوم القيامة في ما كانوا فيه يختلفون« )الجاثية، 17(.

القيامة  ي�م  واأن  الختالف،  يح�سم  من  ه�  تعالى  اهلل  اأن  على  التاأكيد  من  الهدف  اإن 
ح�سم  م�س�ؤولية  كاهلها  عن  الدينية  الجماعات  تنزل  اأن  ه�  ذلك؛  فيه  يتم  الذي  الم�عد  ه� 
الختالف، واأن ل تتخذ منه من�سة لممار�سة العنف والعدوان واأي تعامل غير �س�ي في العالقة 
مع الآخر، واأن تركن اإلى الحكمة والتروي في ادارة الختالفات الدينية، حيث اإن اهلل تعالى 
لم يعطها الحق في الحكم في الختالف، وخ�س��سًا بالطرق غير الم�سروعة، واإنها اإن كانت 
تريد ح�سم الق�ل في الختالفات القائمة، فما عليها اإل اأن تنتظر ذلك الي�م )ي�م القيامة(، 
حيث يق�سي اهلل تعالى بين الفراد كما بين الجماعات؛ فاإذا كان ل بد من ي�م يتبين فيه كل 
اأن يك�ن ذلك الي�م ه� ي�م القيامة؛ فما على هذه  الختالف، واإذا كان اهلل تعالى قد اختار 
والق�سط  والتق�ى  البر  تعالى، من  اأمره اهلل  بما  بينها  تتعاي�ص فيما  اأن  اإل  الدينية  الجماعات 
الدور  هذا  م�سادرة  تحاول  فال  الي�م،  ذلك  اإلى  اختالفاتها  ت�ؤجل  واأن  ذلك،  و�س�ى  والعدل 
اللهي، ول اأن ت�ستقرب ح�سم الختالف قبل ذلك الي�م، ول اأن تاأخذه اإلى حيث لم يرد اهلل 
تعالى، من التفرقة والتنازع وتجاوز تلك القيم، التي اأمرنا اهلل تعالى بالتم�سك بها والعتماد 

عليها في التعاي�ص الديني على اختالف اأن�اعه.
5-النهي عن المعامالت غير ال�سوية: اإن جملة من الق�اعد يجب اأن تحكم العالقة مع 
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الآخر الديني، والتي منها المتناع عن اأي ن�ع من اأن�اع المعاملة التي ت�سنف في دائرة الظلم 
اإطار الجتماع  لي�ست مح�س�رة في  الق�اعد هي ق�اعد مطلقة  العدوان على الآخر، وهذه  اأو 
الن�سانية،  المجم�عات  مختلف  مع  العالقة  تقعيد  ت�سمل  ق�اعد  هي  بل  الخا�ص،  الديني 
اأو  مذهبيًا  اأو  طائفيًا  بينها  فيما  تختلف  التي  تلك  �س�اًء  الدينية،  المجم�عات  وخ�س��سًا 

غير ذلك.
)البقرة،  المعتدين«  يحب  ل  اهلل  اإن  تعتدوا  »ول   : الكريم  كتابه  في  تعالى  اهلل  يق�ل 
190(. فه� تعالى ل يحب المعتدين بغ�ص النظر عمن يقع عليه العتداء، فاأي عمل ي�سنف 

في دائرة العتداء ه� عمل غير م�سروع بح�سب المفه�م القراآني. 
يحب  ل  »...واهلل  الكريم:  القراآن  في  جاء  فقد  الظلم:  عن  تعالى  اهلل  ينهى  كما 
الظالمين« )اآل عمران، 57(، فلن يك�ن مقب�ًل بح�سب المفه�م القراآني ممار�سة اأي ن�ع من 
يمكن  ول  المجالت،  من  اأي مجال  في  الظلم  من  �سيء  على  تنط�ي  الآخر  مع  العالقة  اأن�اع 
لأية عالقة تنط�ي على �سيء من الظلم اأن تحمل تبريرها الديني، بل هي تتنافى مع الق�اعد 

الأ�سا�سية التي يلزم القراآن الكريم اأتباعه بها ويدع�هم اليها.
اأبعاد  ذات  وق�اعد  مفاهيم  هي  الظلم(  اأو  العتداء  )عدم  والق�اعد  المفاهيم  هذه  اإن 
المفاهيم من قيمتها  اإلى تج�يف هذه  اأية مقاربة ترمي  اجتماعية مختلفة، ول ي�سح تقديم 
ل�  فيما  ت�سهم  بعد عملي،  ذات  مفاعيل  تقديم  على  قدرتها  تعطيل  اإلى  بها  ت�ؤدي  اأو  الفعلية، 
اأ�سا�ص من عدم الظلم والعدوان، بما  ح�سلت في نظم العالقات الجتماعية والن�سانية على 
والدينية،  الن�سانية  المجم�عات  مختلف  بين  وت�ا�سلية  و�سلمية  �س�ية  عالقات  لقيام  ي�ؤ�س�ص 

وبغ�ص النظر عن طبيعة الختالفات القائمة بينها.
6-الم�سترك والبناء عليه )كلمة �سواء(: يق�ل اهلل تعالى: »قل يا اأهل الكتاب تعالوا اإلى 
اأرباباً  اإل اهلل ول ن�سرك به �سيئاً ول يتخذ بع�سنا بع�ساً  األ نعبد  كلمة �سواء بيننا وبينكم 

من دون اهلل«)اآل عمران، 64(.

على  فقط  التركيز  ه�  دينيًا  المختلفة  الدينية  المجم�عات  بين  فيما  يح�سل  الذي  اإن 
م�ساحة الختالف بينها، بما ي�ؤدي اإلى ت�سخيم هذه الم�ساحة، وه� ما ي�ؤدي اأي�سًا اإلى التعتيم 
على اأية م�ساحة ا�ستراك بينها، مهما كانت هذه الم�ساحة كبيرة وكان بالمكان البناء عليها 

بق�ة وفعالية.
اإلى  ي�ؤدي  التغافل عنها، �س�ف  اأو  الدينية  الجماعات  بين  ال�ستراك  اإن تقزيم م�ساحات 
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في  عليها  البناء  و�سرورة  الم�ساحات  تلك  اأهمية  اإلى  اللتفات  من  الجماعات  هذه  حرمان 
الن�سانية  القيم  تلك  من  اأ�سا�ص  على  والعمل  بينها،  البناء  والت�ا�سل  التعاون  عالقات  تعزيز 

والدينية العابرة للط�ائف والمذاهب والجماعات الدينية المختلفة.
المختَلف  وت�سبط  عليه،  وتبني  الم�سترك  �ساأن  من  تعلي  واعية  اختالف  ثقافة  بناء  اإن 
تتح�ل  و�سحية،  بناءة  عالقات  بقيام  ي�سمح  �س�ف  والعقل؛  الحكمة  لفعل  محك�مًا  وتجعله 
فيها مادة ال�ستراك اإلى �سبب ت�ا�سل، ومادة الختالف اإلى �سبب تعارف، حيث اإن المختِلف 
ي�ساعد والحال هذا على معرفة الذات، ول يتح�ل فيها الختالف اإلى عامل تنازع وتفرقة، بل 
الأ�سيلة الحاكمة على  الدينية  العقل والحكمة والقيم  اإدارته من خالل فعل  يعمل على ح�سن 

هكذا ن�ع من اأن�اع العالقة بين المجم�عات الدينية.
اأما اإذا لم تِع الجماعات الدينية معادلة الم�ستَرك والمختَلف، وكان وج�د اأدنى اختالف 
هذا  فاإن  الغلبة،  منطق  تعتمد  وعنفية  ت�سادمية  عالقات  لقيام  كافيًا  �سببًا  نظرها  في  يعد 
الأمر �س�ف يلغي اإمكانية قيام اأية عالقة بناءة و�س�ية، لي�ص فقط خارج دائرة هذه الجماعات 
امكانية  اأية  ن�سف  اإلى  ي�ؤدي  ما  بينها، وحتى داخل كل جماعة على حدة، وه�  فيما  اأي�سًا  بل 

لقيام مجتمعات م�ستقرة، اأو عقد اجتماعي �س�ي بين مختلف مك�نات المجتمع.
الكريم  القراآن  في  ت�جد  اأنه  رغم  )التعاون(:  بناءة  عالقات  ن�سج  مطلوبية   -7
)يحب  والمدح  للتح�سين  م�ردًا  وكانت  والمذاهب  للط�ائف  عابرة  اإن�سانية  ت�ا�سلية  قيم 
المق�سطين(...؛ فاإن القراآن الكريم لم يكتِف بذلك، بل نجد بع�ص الآيات ت�جه اأمرًا مبا�سرًا 
لنفع  الخير  وعمل  والتق�ى  البر  على  التعاون  اأ�س�ص  على  تق�م  عالقات  ون�سج  قيام  بمطل�بية 
الإن�سان ورفاهه. يق�ل اهلل تعالى في كتابه الكريم »وتعاونوا على البر والتقوى ول تعاونوا 

على الإثم والعدوان« )المائدة، 2(.

اإن هذه الآية القراآنية �سريحة في مطل�بية اأن ت�سعى الجماعات الدينية فيما بينها _ 
البر والتق�ى، حيث  اأ�سا�ص من  اإلى قيام عالقات تعاون تق�م على  اأي اختالف -  وبعيدًا عن 
اإن التعاون على التق�ى يعني التعاون على اإر�ساء قيم التق�ى، التي ت�ؤدي اإلى المتناع عن كل 
بتلك  يرتبط  فيما  وخ�س��سًا  تعالى،  اهلل  به  اأمر  ما  كل  على  والإقدام  تعالى،  اهلل  حرمه  ما 
الع�سبيات الدينية اأو المذهبية، التي قد ُيحاول اإلبا�سها جلباب الدين وممار�ستها با�سم اهلل 

تعالى، وهما منها براء. 
كما اإن البر يعني مجمل اأعمال الخير، �س�اًء كانت فعاًل قلبيًا كالإيمان والنية الطاهرة، 
اأو كانت فعاًل ج�ارحيًا كعبادة اهلل تعالى والنفاق في �سبيل اهلل تعالى وما �س�ى ذلك، يق�ل 
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اآمن باهلل  اأن تولوا وجوهكم قبل الم�سرق والمغرب ولكن البر من  »لي�ض البر  اهلل تعالى: 
واليتامى  القربى  ذوي  حبه  على  المال  واآتى  والنبيين  والكتاب  والمالئكة  الآخر  واليوم 
والموفون  الزكاة  واآتى  ال�سالة  واأقام  الرقاب  وفي  وال�سائلين  ال�سبيل  وابن  والم�ساكين 
بعهدهم اإذا عاهدوا وال�سابرين في الباأ�ساء وال�سراء وحين الباأ�ض« )البقرة، 177(. حيث 
هذه  مجمل  على  تعاون  يق�م  اأن  بالإمكان  واأنه  البر  اأعمال  �سعة  الكريمة  الآية  من  لنا  يظهر 

العناوين التي ذكرتها الآية بين مختلف الجماعات الدينية من اأجل خير الإن�سان و�سعادته.
ذات  اأهداف  الكريم  القراآن  في  ي�جد  اأنه  بمعنى  و�سموليتها:  المدنية  الأهداف   -8
ق�ا�سم  تك�ن  اأن  يمكن  الجتماعية،  الحياة  مجالت  لمختلف  �سامل  اجتماعي  مدني  بعد 
م�ستركة بين مختلف الجماعات الدينية في برامجها واأهدافها وم�ساريعها، من قبيل ال�سعي 
�سيا�سية  من  تعبيراته  بكل  الف�ساد  وم�اجهة  والمجالت،  الميادين  مختلف  في  الإ�سالح  اإلى 
في  تف�سدوا  »ل  الكريم  كتابه  في  تعالى  اهلل  يق�ل  ذلك.  و�س�ى  واجتماعية  ومالية  واإدارية 
يحب  ل  »واهلل  اأخرى:  اآية  في  تعالى  يق�ل  كما   ،)85 )الأعراف،  اإ�سالحها«  بعد  الأر�ض 
المف�سدين« )المائدة، 64(. ويح�ص اهلل تعالى على الإ�سالح: فقد قال تعالى حكاية عن نبي 
الهدف  الإ�سالح  ا�ستطعت« )ه�د 88(، حيث كان  الإ�سالح ما  اإل  اأريد  »اإن  اهلل �سعيب)ع( 
ليهلك  كان ربك  »وما  تعالى  يق�ل  كما  ق�مه،  �سعيب )ع( في  اإليه  ي�سعى  كان  الذي  الأ�سا�ص 

القرى بظلم واأهلها م�سلحون« )ه�د، 117( في تاأكيد على اأهمية الإ�سالح ونتائجه)1(.

م�ستركة،  مدنية  اأهداف  لها  يك�ن  اأن  دينيًا  المختلفة  الدينية  للجماعات  يمكن  وعليه، 
من فعل ال�سالح وم�اجهة الف�ساد وغير ذلك من الهداف، بحيث يبنى على هذه الأهداف 
البر،  على  التعاون  قيم  اإر�ساء  في  بعيد  حد  اإلى  ت�سهم  م�ستركة،  وبرامج  م�ستركة  م�ساريع 
بين  البناء  والت�ا�سل  الم�سترك  العي�ص  ثقافة  تعزيز  اإلى  ي�ؤدي  مما  الخير،  في  والم�ساركة 
مختلف الجماعات الدينية، بدل اأن يك�ن لكل جماعة م�سروعها الخا�ص فيما يرتبط بالجانب 
المدني والمجتمعي، مما ي�ؤدي اإلى انعزال تلك المجم�عات بع�سها عن البع�ص، وه� ما يترتب 

عليه الكثير من النتائج ال�سلبية التي اأ�سرنا اإلى بع�سها اآنفًا.
تنعك�ص  التي  ال�سكاليات  اأهم  من  وه�  والت�سييق:  التو�سعة  بين  الأخروية  النجاة   -9
 - الأخروي  الخال�ص  اأو   - الأخروية  النجاة  دائرة  ت�سييق  اأن  باعتبار  الم�سترك،  العي�ص  على 

ربما ي�هم البع�ص باأن نتيجته اأن تك�ن العالقة مع الآخر عالقة الغائية وت�سادمية.

1   في الإ�سالح والإ�سالح الديني انظر: محمد �سقير، ال�سالح الديني هل كان هدفًا للح�سين)ع(؟، ط1، بيروت، دار الهادي، 2001م، 
�س�ص 24-17.
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القراآن  في  تعالى  بق�له  ال�ستعانة  يمكن  وحدوده،  الأخروي  بالخال�ص  يرتبط  فيما   
الكريم: »ان الذين اآمنوا والذين هادوا والن�سارى وال�سابئين من اآمن باهلل واليوم الآخر 
 .)62 )البقرة،  يحزنون«  هم  ول  عليهم  خوف  ول  ربهم  عند  اأجرهم  فلهم  �سالحاً  وعمل 
حيث اإنه من ال�ا�سح اأن القراآن الكريم لم يح�سر الخال�ص الأخروي بجماعة دينية محددة، 
الذين هادوا والن�سارى  بالإ�سالم  اآمن�ا  الذين  اإلى  لت�سمل بال�سافة  الدائرة  وانما و�سع هذه 
وال�سابئين، فلم تقت�سر النجاة الأخروية على الذين اآمن�ا بالإ�سالم، اأو على الجماعة الم�ؤمنة 
والقراآنية  الدينية  المفاهيم  مجمل  مقاربة  من  الحذر  منا  يتطلب  ما  وه�  الخا�ص.  بالمعنى 
اأو ثقافة  اأنماطًا اجتماعية غير �سحيحة،  بناًء على اعتبارات �س��سي�ل�جية، تت�سمن  خا�سة، 
الت�سكيالت  خالل  من  الأخروي  الخال�ص  مفه�م  مقاربة  اإلى  يعمد  كاأن  م�س�هة،  مجتمعية 
اإلى  اأقرب  والمذاهب  الط�ائف  فيها  وت�سبح  الدينية،  بالقبلية  ترتبط  التي  القائمة،  الدينية 
القبائل ذات البعد الطائفي والمذهبي، من ك�نها ارتباطًا باهلل تعالى واإيمانًا به وت�سليمًا له.

والمذهب  الفالنية  الطائفة  في  مح�س�ر  الخال�ص  هذا  اإن  الق�ل  ال�سحيح  من  فلي�ص 
الفالني بالمعنى القبلي، واإنما يرتبط الأمر ب�سروط الخال�ص )اآمن باهلل والي�م الآخر وعمل 
�سالحًا( بمعزل عن الت��سيف المجتمعي الذي يعمل على الت�سنيف في هذه الجماعة الدينية 
الدينية  المفاهيم  مجمل  ت�سكيل  اإعادة  ربما  بل  النظر،  اعادة  منا  يتطلب  ما  وه�  تلك.  اأو 
على  المرة  هذه  لكن  وغيرها،  والكفر  واليمان  الإ�سالم  كمفاهيم  الجتماعي،  البعد  ذات 
اأ�س�ص دينية خال�سة واأ�سيلة، تعيد هذه المفاهيم اإلى اأ�س�لها ومعانيها كما جاءت في القراآن 

الكريم، والن�ص الديني ب�سكل عام)1(.
الآخر  عن  يتحدث  عندما  الكريم  القراآن  اأن  بمعنى  التو�سيف:  ومنطق  الآخر   -10
وال�حدة،  والت�ا�سل  ال��سل  معنى  يت�سمن  اإيماني،  بعد  ذا  ت��سيفًا  يطلق  فاإنه  مثاًل،  الديني 
فه� يتحدث عن الذين اآمن�ا بنبي اهلل م��سى )ع( اأو نبي اهلل عي�سى )ع(، وي�سفهم بك�نهم 
الكتاب قد جاءكم ر�سولنا يبين لكم على فترة من  اأهل  »يا  الكتاب« يق�ل اهلل تعالى:  »اأهل 
من  كل  مع  يجمعهم  الذي  الإيماني  البعد  ذلك  على  دللة  هذا  وفي   ،)19 )مائدة،  الر�سل« 
والنبيين  والمالئكة  الآخر  والي�م  باهلل  ي�ؤمن�ن  تعالى، فهم جميعًا  بكتاب من عند اهلل  ي�ؤمن 
والكتاب، وما يعنيه ذلك من مرجعية ال�حي )الكتاب( في كل ما يت�سل ب�س�ؤون حياتهم، في 
قبال المرجعيات ال��سعية، وه� ما ي�سكل قاعدة اإيمانية-كتابية )ال�حي( اأ�سا�سية وعري�سة، 
1   المق�س�د بالن�ص الديني هنا القراآن الكريم و�سنة الر�س�ل)�ص( واهل بيته)ع(، حيث جاء عن ر�س�ل اهلل)�ص(: »...اأنا تارك فيكم 
في  اهلل  اأذكركم  بيتي،  اأهل  في  اهلل  اأذكركم  بيتي،  اأهل  في  اهلل  اأذكركم  بيتي،  والن�ر..واأهل  الهدى  فيه  اهلل  كتاب  اأولهما  ثقلين: 
اأهل بيتي« )م�سند احمد بن حنبل: 19285/75/7. �سحيح م�سلم: 2408/1873/4. عن: محمد الري�سهري، اهل البيت في الكتاب 

وال�سنة، ط1، قم، م�ؤ�س�سة دار الحديث الثقافية، �ص115(.
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يمكن اأن ت�سهم اإلى حد بعيد في التقريب بين الجماعات الدينية المختلفة )باعتبار اأن الإله 
في  لمنطق  التاأ�سي�ص  وفي  واحد..(  الآخر  بالي�م  والعتقاد  واحد  م�سدره  والكتاب  واحد 

العالقة والتعاون، يق�م على مفه�م ال�حدة الإيمانية.
تكت�سي في مجتمعاتنا  ما  واأقلية، عادة  اأكثرية  قبيل  اأخرى من  ت��سيفات  قبال  وهذا في 
النق�سامات  طبيعة  بح�سب  مجتمع  كل  في  تتل�ن  انها  باعتبار  غالبًا،  طائفيًا  اأو  مذهبيًا  ل�نًا 
م�سروعية  يعِط  لم  الكريم  القراآن  اأن  ال�ا�سح  ومن  المجتمع.  ذلك  في  القائمة  والتحزبات 
ثنائية  لأن  اأقلية،  هي  بما  الأقلية  عن  م�سروعية  ي�سلب  ولم  اأكثرية،  هي  بما  لالأكثرية 
في  قيمة  اأية  له  لي�ست  العتبار  وهذا  عددي،  كمي  اعتبار  ذات  ثنائية  هي  والأكثرية  الأقلية 

المفه�م القراآني.
وعليه يمكن الق�ل اإن ال�حدة الإيمانية التي ي�سي فيها الت��سيف القراآني في التعامل مع 
الآخر الديني، ت�سهم في تعزيز ثقافة العي�ص الم�سترك وقيمه و تمتين روحية التعاون البناء، 

بعيدًا عن منطق الغلبة والأثرة.
اإ�سافة مكملة: يمكن اأن يقع البحث في اآيات اخرى من القراآن الكريم، قد ي�ستفاد منها 
)البقرة،  الدين«  في  اإكراه  »ل  تعالى:  كق�له  الم�سترك،  العي�ص  مق�لة  تخدم  دللة  من  اأكثر 
العتقاد  في  اإكراه  ح�س�ل  اإمكانية  عدم  اإلى  ت�سير  الكريمة  الآية  اإن  يقال  قد  حيث   ،)256
المادي؛  بالجانب  يرتبط  الذي  الإكراه  لفعل  يخ�سع  اأن  يمكن  ل  وه�  قلبي،  اأمر  لأنه  تك�ينًا، 
وفي ذلك كناية عن النهي عن فعل الإكراه ت�سريعًا، بمعنى اأن القراآن الكريم ينهى بهذا البيان 

اأتباعه عن ممار�سة الإكراه على الآخرين فيما يرتبط بالعتقاد الديني.
اأن القراآن الكريم لم ياأتِ على ذكر الدين ب�سيغة الجمع، واإنما  اإلى  اأن ي�سار  كما يمكن 
النا�ض  التي فطر  للدين حنيفاً فطرت اهلل  »فاأقم وجهك  المفرد  دائمًا ب�سيغة  كان يذكره 
)الروم، 30(،  يعلمون«  النا�ض ل  اأكثر  القّيم ولكن  الدين  تبديل لخلق اهلل ذلك  عليها ل 
على  دللة  هذا  في  ولعل  الباطل(؛  دين  قبال  في  الحق،  دين  بـ:  و�سفه  على  ياأتي  كان  )نعم 
واحدية الدين، واأن الذي اأتى من عند اهلل تعالى لي�ص اأديانًا مختلفة واإنما ه� دين واحد، قد 
)المائدة، 148(،  »لكل جعلنا منكم �سرعة ومنهاجاً«  تختلف بع�ص تعبيراته بين زمن واآخر 
لكن هذا ل ي�سر بك�ن الدين واحد، وحقيقته واحدة، واأنه من عند اإله واحد، ه� اهلل تعالى.
اإن هذه الآيات وغيرها تظهر لي�ص فقط اأهمية العي�ص الم�سترك في القراآن الكريم، واإنما 
اأي�سًا اأ�سالته القراآنية، وتبرز مدى �سرورة اأن يتماهى الأتباع الديني�ن، وخ�س��سًا الم�سلم�ن 
اأرادوا  اإن  واأنهم  وثقافته،  الم�سترك  بالعي�ص  العالقة  ذات  القراآنية  المق�لت  هذه  مع  منهم، 
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اأن ي�ستجيب�ا لنداء القراآن الكريم، فما عليهم اإل البتعاد عن اأي نداء اآخر فتن�ي اأو تفريقي 
اأو تنازعي، يخالف ما جاء به القراآن الكريم، ونطق به اهلل تعالى في محكم كتابه.

تلخي�س وا�ستنتاج:
اأن  ي�سلح  الكريم،  القراآن  في  ذكرت  والمفاهيم  المبادئ  من  منظ�مة  اإن  الق�ل  يمكن 
بين  وتعاونية  وبناءة  ت�ا�سلية  الم�سترك  العي�ص  من  لثقافة  م�ؤ�س�سة  ومفاهيم  كمبادئ  تعتمد 

مجمل الجماعات الدينية المختلفة دينيًا اأو مذهبيًا.
اإلى  منهم،  كل  وجهة  اختالف  رغم  والمذاهب،  الديانات  اأتباع  يدع�  الكريم  القراآن  اإن 
الختالف  ان  اإلى  الجميع  ينبه  كما  به.  والعمل  الخير  فعل  في  والت�سابق  الخيرات،  ا�ستباق 
للتنازع  �سببًا  ولي�ص  والت�ا�سل،  للتعارف  �سببًا  يك�ن  اأن  يجب  الدينية  الجماعات  بين  القائم 
من  اأ�سا�ص  على  تق�م  اأن  يجب  الدينية  الجماعات  بين  العالقات  اأن  اإلى  ويلفت  والتقاتل. 
وفي  والتق�ى.  والبر  الخير  التعاون على  اإلى  الجميع  ويدع�  والعدل،  والح�سان  والق�سط  البر 
المقابل ينهى عن التعاون على الثم والعدوان، وعن الظلم والف�ساد. وينبه اإلى اأهمية اللتقاء 
على تلك الم�ساحة الم�ستركة بين مختلف الأديان، ويدع� اإلى اعتماد »الكلمة ال�س�اء« والبناء 
الختالف،  ت�سخيم  بعدم  يذكر  وه�  الم�سترك.  العي�ص  قيم  وتفعيل  الت�ا�سل  لتعزيز  عليها 
وعدم ا�ستخدامه ك�سبب للتفرقة والتنازع وممار�سة العدوان، بل ه� في ال�قت الذي ي�ؤكد على 
�سيق�سي  حيث  القيامة،  ي�م  اإلى  الختالف  في  الحكم  اإرجاء  اإلى  يدع�  فاإنه  الح�ار،  اأهمية 
واأخذه  الختالف  ت�سعير  منعًا من  وذلك  يختلف�ن،  فيه  كان�ا  فيما  العباد  بين  فيه  تعالى  اهلل 

اإلى غير اأهدافه.
ويذكر القراآن الكريم جملة من الأهداف ذات البعد المدني والجتماعي العام كالإ�سالح 
بين  والجه�د  الم�ساريع  وت�حيد  للتعاون،  قاعدة  ت�سكل  اأن  يمكن  والتي  الف�ساد،  وم�اجهة 
يطلقه  الذي  الت��سيف  اإن  كما  نف�سها.  بالأهداف  تعتقد  التي  الدينية،  الجماعات  مختلف 
ت�ا�سلي ت�حيدي، يرتكز  بعد  الأخرى ه� ت��سيف ذو  الدينية  الجماعات  الكريم على  القراآن 
تلك  بين  البناء  الت�ا�سل  لتاأكيد  عليها  البناء  ويمكن  وعري�سة،  واحدة  اإيمانية  قاعدة  على 
الجماعات. ف�ساًل عن اأن مفه�م الخال�ص الأخروي كما يعر�سه القراآن الكريم لي�ص مفه�مًا 

ذا بعد قبلي - ديني، واإنما ه� مفه�م ذو بعد اإيماني - عملي.

اإلفاتات ل بد منها:
وثيق  ب�سكل  ترتبط  التي  النقاط  من  جملة  اإلى  الإلفات  بمكان  الأهمية  من  نجد  وهنا 

ببحثنا الحالي، وهي:
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الأ�س�لية  نعتمد  اأن  ينبغي  محدد،  م��س�ع  تجاه  اإ�سالمي  ديني  فهم  تك�ين  اأردنا  1-  اإذا 
الدينية  المعرفية  الأ�س�ل  اإلى  نع�د  اأن  ينبغي  انه  بمعنى  التاريخية،  ولي�ص  كمنهج معرفي 
للتاريخ  الم�ست�طنة  القراءات  اإلى  الفهم، ولي�ص  لتك�ين ذلك  الكريم  القراآن  راأ�سها  وعلى 
المعرفي، والتي ل ي�ستبعد على الطالق اأنها تاأثرت بع�امل تاريخية ظرفية �ساهمت بق�ة 

في ت�سكلها وتحديد معالمها.
اإذا  انه  اأن نعتمد منهجًا م��س�عيًا غير تجزيئي، بمعنى  القراآني، يجب  الفهم  2-  في تك�ين 
اأردنا اأن ن�ستبين الروؤية القراآنية لم��س�ع محدد، فما علينا اإل ا�ستق�ساء الآيات القراآنية 
كلها ذات ال�سلة، ومحاولة قراءتها كحلقات مت�ا�سلة غير متفا�سلة، وه� ما ي�ساعد على 
ببع�ض  بع�سه  »...ينطق  الكريم  القراآن  ان  باعتبار  وعلمية،  م��س�عية  اأكثر  روؤية  بل�رة 

وي�سهد بع�سه على بع�ض«)1(.

3-  بناًء على ما تقّدم، لن يك�ن من ال�سحيح اأن نفهم اآيات القتال والجهاد، بمعزل عن تلك 
الآيات التي تعر�سنا اليها اآنفًا في م��س�ع العي�ص الم�سترك، لأن هذا الفهم فيما ل� ح�سل 
بل  الكريم،  القراآن  يريده  لما  مجافيًا  فهمًا  يك�ن  �س�ف  وه�  مجتزءًا،  فهمًا  يك�ن  �س�ف 
الم�سترك، بل ولمجمل  العي�ص  القتال والجهاد من�سمة لآيات  اآيات  اأن تفهم  ال�سحيح ه� 

الآيات القراآنية الداخلة في تك�ين ذلك الفهم.
الدين  اإن  اإذ  اجتماعية،  كظاهرة  الدين  وبين  ن�سية  كحقيقة  الدين  بين  نميز  اأن  4-  يجب 
كما يتمثل في ال�اقع الجتماعي، قد يك�ن وفي كثير من الأحيان مجافيًا لما عليه الدين 
ك��سيلة  الدينية  الجتماعية  الظاهرة  ا�ستخدام  منا عدم  يتطلب  ما  وه�  ن�سية،  كحقيقة 
للدين  الن�سية  الحقيقة  اعتماد  اأي  بعك�ص ذلك  نق�م  اأن  بل  ن�سية،  الدين كحقيقة  لفهم 

من اأجل محاكمة الظ�اهر الجتماعية الدينية.
اأو  عنفية  لعالقة  تدع�  اأو  الآخر،  مع  تقطع  دينية  قراءات  وجدنا  اإذا  ذكر،  ما  على  5-  بناء 
اإلغائية، ينبغي األ نركن لهذه القراءات، ولي�ص من ال�سحيح اأن نتعامل معها باعتبار ك�نها 
النظر  وبغ�ص  تاريخيتها،  في  القراءات  هذه  اأوغلت  مهما  النقد،  على  متعالية  مرجعيات 
اأن  يجب  فاإنها جميعها  علمية،  اأو  تاريخية  �سط�ة  من  يملكه  وما  اإلى طرحها،  بادر  عمن 
ت��سع تحت مجهر النقد ومب�سع الت�سريح، وبناء على الم�سادر الأ�سا�سية في الإ�سالم اأي 

القراآن وال�سّنة، فما وافقهما ي�ؤخذ به، وما خالفهما يعر�ص عنه.
اإلى  اأن يعمد  تيًا(  و�سنَّ الم�سترك )قراآنيًا  العي�ص  ثقافة  تاأ�سيل  بعد  الأهمية بمكان  6-  اإن من 

1  المام علي )ع(، نهج البالغة، ط1، دار المرت�سى، بيروت، 2002م، الخطبة 131، �ص229.

أ. د. محمد شقير



78

التراث الإ�سالمي، فيعمل على تنقيته من جميع ال�س�ائب التي علقت به والمعطيات التي 
اأدخلت اإليه، والتي ت�سكلت بفعل ع�امل عديدة تاريخية _ �سيا�سية وغيرها، والتي يعمل 
على ت�ظيفها بق�سد ال�ساءة اإلى ثقافة العي�ص الم�سترك وقيمه؛ فينبغي نقدها وتفكيكها 
اأجل  واإظهار مدى مخالفتها لالأ�س�ل الدينية الأ�سا�ص في الإ�سالم )القراآن وال�سنة( من 
تعطيل اأية قدرة على ت�ظيفها في ممار�سة التفرقة واإيجاد التنازع بين مختلف الجماعات 
مجتمعية  ثقافة  اإلى  وتح�يله  وتعزيزه  الم�سترك  العي�ص  تح�سين  بهدف  وذلك  الدينية، 

ع�سية على الهدم والندثار.
المفاهيم  من  جملة  في  النظر  اإعادة  منهجيًا  ال�سروري  من  �سيك�ن  تقّدم  ما  على  7-  بناء 
المتداولة، ومن �سمنها مفه�م »الإ�سالم« على �سبيل المثال، كما جاء في القراآن الكريم، 
حيث يق�ل اهلل تعالى: »اإن الدين عند اهلل الإ�سالم« )اآل عمران، 19(، كما يق�ل تعالى: 
)اآل  الخا�سرين«  من  الآخرة  في  وهو  منه  يقبل  فلن  ديناً  الإ�سالم  غير  يبتِغ  »ومن 
ال�سطالح  في  ي�ستعمل  كما  الخا�ص،  الدين  ذلك  ه�  هنا  الإ�سالم  فهل   .)85 عمران، 
خا�ص  بمعنى  ه�  اأم  اأخرى؟  اأديان  قبال  في  الدين  ذلك  ه�  اأي  الفقهي؛  اأو  الجتماعي 
في  تحتكر  اأن  من  اأو�سع  مظلته  تك�ن  وبالتالي  تعالى،  هلل  الت�سليم  م�سم�نه  في  يحمل 
العمل؟  وترجمه  القلب  عليه  انط�ى  بما  مرتبطًا  يك�ن  بل  حقيقته،  عن  تعبر  ل  م�سميات 
هنا �ساأكتفي بما ذكره المام علي )ع( في هذا الم�رد، حيث قال : »لأن�سبن الإ�سالم ن�سبة 
لم ين�سبه اأحد قبلي، ول ين�سبه اأحد بعدي؛ الإ�سالم ه� الت�سليم، والت�سليم ه� الت�سديق، 

والت�سديق ه� اليقين، واليقين ه� الأداء، والأداء ه� العمل«)1(.
بما  الم�سترك،  العي�ص  ثقافة  تعزيز  في  اليمان  وفعل  الدين  دور  على  التاأكيد  8-  ينبغي 
من  ولي�ص  وتعاوني.  ت�ا�سلي  بعد  ذات  مبادئ  ومن  اأخالقي،  قيمي  م�سم�ن  من  يملكه 
المجتمع من  الدور، لأن م�ؤدى ذلك ه� حرمان  بهذا  القيام  الدين عن  اإق�ساء  ال�سحيح 
مخزون هائل على الم�ست�ى القيمي، قادر على رفد العي�ص الم�سترك بمنظ�مة فعالة من 

المبادئ والقيم.
يك�ن  األ  فينبغي  وثقافته،  الم�سترك  بالعي�ص  وم�سرة  هدامة  دينية  قراءات  وج�د  اأما 
�سببًا لإق�ساء الدين واإبعاده، بل لتاأكيد ال�ستفادة منه، وخ�س��سًا فيما يت�سل بنقد تلك 

القراءات وهدمها.
9-  قد ت�سعى الع�سبيات المذهبية اأو الطائفية اإلى الت�ستر بالدين، في محاولة منها لكت�ساب 

1  محمد الري�سهري، ميزان الحكمة، ط2، بيروت، م�ؤ�س�سة دار الحديث الثقافية، 1419هـ، ج3، �ص 1343.
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الذي يمكن  بال�سرر  عاة، وهذا عمل في غاية الخط�رة، فيما يرتبط  م�سروعية دينية مدَّ
ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الدينية،  الجماعات  بين  الم�سترك  بالتعاي�ص  يلحقه  اأن 
�س�ف ي�سهم هذا الأمر في تلطيخ الدين باأو�ساخ الع�سبية مما ي�ؤدي اإلى ت�س�يهه وال�ساءة 

اإلى معانيه.
دحر  يتم  اأن  ال�سحيح  بل  الدين،  بت�ظيف  للع�سبية  ي�سمح  اأن  ال�سحيح  من  لي�ص  10-  اإنه 
الع�سبية بالدين، لأن الدين في ج�هره يتنافى مع الع�سبية وي�ستحب اإزالتها، فبدل اأن 
يعمل على تديين الع�سبية، واإعطائها لبا�سًا دينيًا منتحاًل، ينبغي اأن يعمل على تجريدها 
دين  ه�  بما  للدين  النقي�ص  الطرف  اأنها  وتبيان  زورًا،  معطاة  دينية  م�سروعية  اأية  من 

رحمة وت�ا�سل وتعارف وتعاٍل على الحدود والح�اجز الم�سطنعة بين بني اآدم. 
الجتماع  فيه  بما  العام،  الجتماع  في  اأ�سا�ص  بدور  الدين  يق�م  اأن  جدًا  المفيد  من  11-  اإن 
ال�سيا�سي، وذلك من خالل ت�ظيف قيمه الأخالقية ومعانيه الروحية في تهذيب الجتماع 
العام والحياة ال�سيا�سية، واأن يك�ن عامل روحنة لها وتر�سيد لأدائها، فاإنه يمكن للدين 
الحياة  اأثٌر كبير في تخليق  له  اأن يك�ن  ال�سكل ال�سحيح،  ل� قام بدوره على  وقيمه فيما 
ال�سيا�سية وروحنتها، و�سبط الخطاب ال�سيا�سي وم�سم�نه عن اأن يخرج عن حدود الدين 

ومبادئه، بما ي�سر بالعي�ص الم�سترك وقيمه.
اأو المذهبي، ه� وج�د  اإن ما ه� قائم في الجتماع ال�سيا�سي القبلي ذي البعد الطائفي 
مجم�عة ع�سبيات تت�سارع على ال�سلطة، ويتحكم فيها منطق الغلبة، حتى الدولة تتح�ل 
تلك  تعمد  الدولة، حين  داخل  و�سراع  الدولة  على  �سراع  �سراع،  مادة  اإلى  والحال هذا 

الع�سبيات اإلى تنات�ص ال�سلطة واتخاذ الدولة مغنمًا واأثرة.
ح�سن  على  ولي�ص  ال�سلطة،  على  تناف�ص  م�ساحة  اإلى  الم�ؤ�س�سات  تتح�ل  الحال  هذا  في 
وت�ؤول  ت�ظيفها،  مقدار  اإلى  ولي�ص  لها  غنيمته  مدى  اإلى  النتاجية  وتتح�ل  ت�ظيفها، 
اأن ي�سد غزوات الآخرين عن غنيمته فيها،  اإلى كم ا�ستطاع  مفاهيم الرج�لة والبط�لة 
ولي�ص اأن ي�سد الف�ساد اأو العدوان عنها وعن ثغ�رها..؛ مما ي�ؤدي اإلى اإلغاء مفه�م الدولة 

وفل�سفتها الكامنة في وظائفيتها، وقيامها على مبداأ العدالة. 
يهدف  جاد  م�سعى  اأي  واإن  المتنات�سة،  الع�سبيات  تلك  وج�د  ه�  للدولة  النقي�ص  اإن 
ك�سرط  وتهذيبها،  الع�سبيات  تلك  تذويب  اإلى  اأوًل  يعمد  اأن  بد  ل  الدولة،  قيام  اإلى 

اأ�سا�ص للنجاح.
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يمار�ص  وكما   - ال�سيا�سي)1(  العامل  اأن  ه�  مجتمعاتنا  من  العديد  في  يح�سل  الذي  12-  اإن 
قائم،  �سيا�سي  خالف  اأي  في  الطائفي  اأو  المذهبي  البعد  ا�ستغالل  اإلى  يعمد   - غالبًا 
مما ي�ؤدي اإلى تعميق النق�سام المجتمعي بين الجماعات الدينية، ليتح�ل هذا الجتماع 
مذهبي،  اأو  طائفي  بعد  ذي  �سيا�سي  قبلي  اجتماع  اإلى  الطائفي،  اأو  المذهبي  القبلي، 
الأ�سرار  اأفدح  اإلى  ي�ؤدي  مما  ت�ظيف؛  اأيما  الطائفية  اأو  المذهبية  الح�سا�سيات  ي�ظف 
بالعي�ص الم�سترك وثقافته، لأنه ل يكتفى والحال هذا بالعامل ال�سيا�سي ودوره في ت�سعير 
الخالف، واإنما �س�ف يعمد اإلى ا�ستح�سار كافة الع�امل من مذهبية وطائفية ومناطقية 
على  ويعمل  اإل  ومعانيه  الم�سترك  العي�ص  قيم  من  قيمة  اأية  تبقى  ل  حتى  ذلك،  و�س�ى 

هدمها.
اأو  الطائفي  ال�جه  ذي  القبلية  اجتماع  ا�ستبدال  على  العمل  بمكان  الأهمية  من  13-  اإن 
بينما  عنفي،  ع�سب�ي  �سلط�ي  فالأول  المدني؛  ال�جه  ذي  الديني  بالجتماع  المذهبي 
الثاني ت�ساركي تعاوني �سلمي. الأول يعجز عن ا�ستيالد اأية �سيغة وحدوية تتجاوز جدران 
القبيلة، طالما ه� غارق في ع�سب�يته، بينما الثاني يمتلك القدرة على اجتراح اأكثر من 
المجتمع  من  ابتداء  �س�اء(،  )كلمة  اليمانية  ال�حدة  قاعدة  على  ترتكز  وحدوية  �سيغة 
اإلى الدولة المدنية الم�ؤمنة العابرة للط�ائف والمذاهب، والتي  المدني الم�ؤمن، و�س�ًل 

تق�م على عن�سري اليمان والمدنية)2(.
كانت  اإن  لأنها  ال�سيا�سية،  للم�ؤ�س�سة  تبعًا  الدينية  الم�ؤ�س�سة  تك�ن  األ  يلزم  تقدم  ما  14-  اإن 
كذلك فلن تك�ن تعبيرًا عن قيم الدين ومبادئه، بل �س�ف تك�ن خادمًا لرغبات ال�سلطان 
ت�ستطيع  ولن  وت�جهاتها،  قرارها  وا�ستقاللية  ا�ستقالليتها  تحافظ على  ولن  وم�سالحه، 
الم�ؤ�س�سة  تلك  على  والأخالقية  المعن�ية  الرقابة  من  ن�ع  ممار�سة  في  بدورها  تق�م  اأن 
ال�سيا�سية، واأن تمار�ص فعل �سبط لها وتهذيب لأدائها، بل �س�ف تتح�ل اإلى مجرد اأداة 

لدى تلك الم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية، ت�جهها اأنى �ساءت م�سالحها)3(.

العدد 81،  التقريب،  ر�سالة  وال�سيا�سي، مجلة  والفقهي  الديني  بين  المذهبي  التكفير  �سقير، ظاهر  الم��س�ع: محمد  1   انظر في هذا 
طهران، رم�سان و�س�ال 1431هـ - 2010 م.

2   انظر في هذا الم��س�ع: محمد �سقير، الإ�سالم والدولة المدنية، مجلة الحياة الطيبة، العدد 25، بيروت، ربيع 2012م؛ محمد �سقير، 
الدولة الدينية والدولة المدنية: اإ�سكالية العالقة، مجلة الغدير، العدد 57، بيروت، �ستاء 2012.

3  محمد �سقير، الم�ؤ�س�سة الدينية وال�سلطات الع�سبية، جريدة ال�سفير، 2006/12/13م.
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منطلقات فقهية في التأسيس لنظرية الضرورة 
 في استخدام أسلحة الدمار الشامل

- الكتاب مرجعًا-

د. علي ناصر
 محا�سر في كلية الدرا�سات الإ�سالمية
الجامعة الإ�سالمية في لبنان

المقدمة
ج�از)1(  م�ست�ى  على  ا�ستدللية  فقهية  درا�سة  تقديم  اإلى  البحث  هذا  خالل  من  نهدف 
انطالقًا  منها،  الن�وية  القنبلة  ول�سيما  ال�سامل)2(،  الدمار  اأ�سلحة  ا�ستخدام  ج�از  عدم  اأو 
ا�ستنباط)3(  عملية  في  اليها  ُي�ستند  التي  الإ�سالمي،  الت�سريع  م�سادر  من  م�سدر  اأهم  من 
الحكم ال�سرعي، وه� الكتاب، الذي يت�سدر ا�سمه م�سادر ال�ستنباط الأربعة الم�سه�رة وهي: 

القراآن، وال�سنة، والإجماع، والعقل. 
الآيات  من  بعدد  ا�ستدللتهم  يح�سرون  المتاأخرين  الفقهاء  غالبية  اأن  نلحظ  ولكننا 
المعروفة والمتداولة تحت ا�سم »اآيات الأحكام«، دون العمل على ت��سيع دائرة الفهم القراآني-

الثقة  من  ويقلِّل  ته،  وق�َّ الفقه  اإتقان  من  التقليل  على  يعمل  منهجيًا  خلاًل  ي�سكل  ما  الفقهي، 
قال  ين�سب،  ل  الذي  الكريم  القراآن  معين  من  ينهل  اأن  يجب  فالتفقه  ومنجزاته.  بنتائجه 
ِجْئَنا  َوَلْ�  ي  َربِّ َكِلَماُت  َتْنَفَد  اأَْن  َقْبَل  اْلَبْحُر  َلَنِفَد  ي  َربِّ ِلَكِلَماِت  ِمَداًدا  اْلَبْحُر  َكاَن  َلْ�  ﴿ُقْل  تعالى: 

1  الج�از م�سطلح فقهي وه� على م�ست�ى الأحكام ال�سرعية التكليفية اأعم من ال�ستحباب وال�ج�ب.
2   الم�سه�ر ه� اأن هذه الأ�سلحة ت�سمل الأ�سلحة الكيميائية والجرث�مية والن�وية. ويناق�ص بع�ص العلماء والخبراء في م�ساألة اأن ال�ستعمال 
المكثَّف ل�سالح تقليدي ي�ؤدي بالنتيجة اإلى قتل للكائنات الحية ول�سيما الب�سر، ودمار وا�سع و�سامل للبيئة، فهل يعتبر ا�ستعماًل ل�سالح 

دمار �سامل، وبالتالي ت�سمله ق�اعد القان�ن الدولي الخا�سة بالتهديد با�ستعمال اأو ا�ستعمال اأ�سلحة الدمار ال�سامل؟
3   ال�ستنباط الفقهي يق�م على اإرجاع الفروع اإلى الأ�س�ل، واكت�ساف اأو بيان الأدلة ال�سرعية، ومحاولة الجمع بينها في حالت التعار�ص 

ه له من ِقبل المكلَّف.  غير الم�ستقر، لل��س�ل اإلى نتيجة اأو اإجابة مبرئة لذمة المجتهد على �س�ؤال �سرعي م�جَّ



82

القيام  اأثناء  اهتم�ا  الذين  المعا�سرين)2(  الفقهاء  بع�ص  نجد  ذلك  ومع  َمَدًدا﴾)1(.  ِبِمْثِلِه 
�سكل  على  الكريم،  القراآن  من  ال�سرعية  الأحكام  ا�ستنباط  على  بالتركيز  الجتهاد  بعملية 

ا�ستدلل، اأو ا�ست�سهاد، اأو ردٍّ على رواية، اأو نقد، اأو تحليل. 
وبالتالي فاإن هدفنا من هذا البحث التفتي�ص عن اآية من الكتاب، يمكن اأن ن�ستنبط منها 
اإلى م�ت كل  ي�ؤدي  الحياة، ما قد  باإفناء مظاهر  تت�سل  والتي  الأ�سلحة،  �سيئًا عن حكم هذه 
عن  اإجابات  اإعطاء  ومحاولة  النبات،  اأو  الحي�ان،  اأو  الإن�سان،  �س�اء  الحية،  الكائنات  اأن�اع 
يج�ز  فهل  بالج�از،  قيل  واإذا  ال�سامل؟  الدمار  اأ�سلحة  ا�ستخدام  يج�ز  هل  الت�ساوؤلت:  بع�ص 
مطلًقا؟ اأم في حالت ال�سرورة والدفاع عن النف�ص، كاأن ل يندفع �سرُّ العدوِّ اإلَّ بها، اأو ُيخ�سى 
ذلك؟  على  تدل  التي  الآيات  وما هي  بها؟  �سربه  اإلى  المجاهدون  ي�سبق  لم  اإن  َي�ستعملها  اأن 
وهل اأن ا�ستعمالها مناق�ص لمق�س�د اهلل من عمارة الأر�ص؟ وهل هي داخلة في ق�له تعالى: 
ُ َل ُيِحبُّ اْلَف�َساَد﴾)3(؟  �ْسَل َواهللَّ َوالنَّ َوُيْهِلَك اْلَحْرَث  ِلُيْف�ِسَد ِفيَها  ْر�ِص  اْلأَ َتَ�لَّى �َسَعى ِفي  ﴿َواإَِذا 
لنا  بد  ول  ونح�ه؟  القتل  التي جاءت في ذمِّ  كالآيات  بغير حقٍّ  فعله  الآية محم�لة على  اأنَّ  اأم 
الم�س�قة كدليل  الآيات  تعار�ص ظاهري على م�ست�ى بع�ص  اإمكانية ح�س�ل  اإلى  اللتفات  من 
التعار�ص  بد من عالج هذا  ل  واأنه  اأو ج�ازها،  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  ا�ستخدام  على حرمة 

حتى ن�سل اإلى نتيجة علمية فقهية في الق�سية المركزية المطروحة.

اأوًل- مفهوم وحجية الكتاب:
جديدة  طريقة  اأوجد  الإ�سالم  اأن  اإلى  واللتفات  الكتاب،  مفه�م  تحديد  من  لنا  بد  ول 
من  وغيرها  الإ�سالمية  الثقافة  بين  فارقة  عالمة  �سكلت  مفاهيم،  من  به  جاء  عما  للتعبير 
الثقافات، ول�سيما اأن الكلمات ال�سائعة في الجاهلية من ال�سعب اأن ت�ؤدي المعنى الإ�سالمي 
باأمانة. وعلى �سبيل المثال فاإن ت�سمية الكالم الإلهي بالكتاب اإ�سارٌة اإلى الترابط بين م�سامينه 
بالقراآن،  ت�سميته  واأما  واحدًا.  كتابًا  منه  يجعل  الذي  بالنح�  والتجاه،  الهدف  في  ووحدتها 
القراآن  لأن  الأل�سن،  على  وترداده  قراءته،  لكثرة  نتيجة  ال�سدور،  في  حفظه  اإلى  ت�سير  فهي 
م�سدر للقراءة، وفي القراءة ا�ستظهار للن�ص. فالقراآن الكريم له ميزة الكتابة والحفظ معًا. 
باعتباره  والباطل  الحق  بين  ق  يفرِّ القراآن  اإن  اإذ  كالفرقان،  للقراآن  اأخرى  اأ�سماء  وردت  كما 

1  �س�رة الكهف، الآية: 109.
اأو بيان الأدلة ال�سرعية من خالل الكثير  2   واأذكر كنم�ذج، ال�ستنباط الفقهي عند الإمام الخميني )قده(، الذي يق�م على اكت�ساف 
من الآيات التي لم ُت�ستخدم لدى فقهاء اآخرين في المجال الفقهي، بل اعتبرها بع�سهم من الآيات الأخالقية. راجع: محمد رحماني، 
دور القراآن في ال�ستنباط الفقهي-الإمام الخميني نم�ذجًا، ترجمة: �سالح البدراوي، مجلة الجتهاد والتجديد- ف�سلية متخ�س�سة 

بق�سايا الجتهاد والفقه الإ�سالمي، العدد 25، 1434هـ-2013م، �ص 251-235. 
3  �س�رة البقرة، الآية:205.
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اإلى  اأ�سف  ال�سرف،  اأو  الإلهي  ال�حي  اأو  التذكير  بمعنى  كر،  والذِّ للحقيقة،  الإلهي  المقيا�ص 
ذلك اأو�ساف عديدة اأطلقت على القراآن، كالكريم، والمجيد، والعزيز، والعلي)1(.

المكت�ب  ر�س�له )�ص(،  المنَزل على  اإنه كالم اهلل عز وجل،  القراآن، فقيل  تعريف  واأما 
الم�سلمين  كل  عند  الم�ج�د  اأي  �سبهة،  اأية  بال  مت�اترًا  نقاًل  عنه  المنق�ل  الم�ساحف،  في 
الكريم  والقراآن   .)2( )�ص(  الر�س�ل  عن  والمنق�ل  �سبهة،  اأو  تحريف  اأو  زيادة،  اأو  نق�ص  بال 
واأ�سل�بًا، واعتبره  األفاظًا ومعاني  اأنزله على نبيه محمد )�ص(  ه� كتاب اهلل عز وجل، الذي 
اأنزله  ما  منه  فلي�ص  �سياغته.  اأو  األفاظه  انتقاء  في  دخل  )�ص(  للنبي  يك�ن  اأن  دون  قراآنًا، 
اهلل تعالى على نبيه من الأحكام واأداها باأ�سل�به الخا�ص، كما لي�ص منه ما ثبت من الحديث 
القراآن،  �سلك  في  قبله  من  نظمه  يثبت  ولم  )�ص(،  النبي  على  نزوله  اأثر  ما  وه�  القد�سي 
لعدم  والزب�ر  والإنجيل  كالت�راة  ال�سابقين  الأنبياء  على  ال�سماوية  الكتب  من  نزل  ما  وكذلك 

اعتبارها قراآنًا. 
بلغة  الكريم  القراآن  نزل  وقد  العزيز،  كتابه  من  تعالى  اهلل  ُمراد  اإي�ساُح  ه�  والتف�سير 
العرب، ولكنَّ فهم القراآن ل يت�قف على فهم اللغة وحدها، بل يت�سمن اأي�سًا فهم ما فيه من 
فكر، وفقه، وت�سريع، وق�انين، واأخالق. وعليه فاإن التف�سير حاجة �سرورية لجميع الم�سلمين، 
تف�سير  منها:  القراآن،  تف�سير  في  مختلفة  مناهج  المف�سرون  �سلك  وقد  اأجمعين.  للنا�ص  بل 
والتف�سير  العلمي،  والتف�سير  بالراأي،  والتف�سير  ة)3(،  نَّ بال�سُّ القراآن  وتف�سير  بالقراآن،  القراآن 

الم��س�عي، والتف�سير بالماأث�ر، والتف�سير الأدبي. 
و�سعه،  في  ما  ر  الُمف�سِّ بذل  يعني  بالقراآن،  القراآن  تف�سير  اأن  الباحثين  بع�ص  ويرى 
فيما  الآيات  ترابط  على  بالعتماد  وذلك  اأخرى،  اآيات  اإلى  بالرج�ع  الآيات  معاني  ل�ستبيان 
بالقراآن،  القراآن  تف�سير  اأن  اآخر  باحث  ويرى  لالأخرى)4(.  تف�سيرها  في  اآية  كل  ودور  بينها، 

1  محمد باقر الحكيم، عل�م القراآن، ط3، بيروت-لبنان، دار التعارف، 1415هـ-1995م، �ص 21-19. 
والن�سر،  للدرا�سات  الدولية  الم�ؤ�س�سة  ال�سع�دية،  العربية  الدمام-المملكة  ط1،  الجعفري،  الفقه  األفاظ  معجم  اهلل،  فتح  2   اأحمد 

1415هـ-1995م، �ص 331.
ة في ا�سطالح الفقهاء: »ق�ل النبي محمد )�ص(، اأو فعله، اأو تقريره«. اأما فقهاء ال�سيعة الإمامية، فقد ثبت لديهم اأن المع�س�م  نَّ 3   ال�سُّ
ًة على العباد، واجب التباع، فقد ت��سع�ا في مفه�مها لت�سبح  من اآل البيت )ع(، يجري ق�له مجرى ق�ل النبي )�ص(، في�سبح ُحجَّ
ال�سنة با�سطالحهم: »ق�ل المع�س�م، اأو فعله، اأو تقريره«، حيث يرون اأن الأئمة )ع( من�س�ب�ن من قبل اهلل تعالى، على ل�سان النبي 
ة، ول ن�ع من الجتهاد في الراأي، بل هم م�سدر  نَّ )�ص(، لتبليغ الأحكام ال�اقعية من بعده. فبيانهم لالأحكام لي�ص من قبيل رواية ال�سُّ
ر�سا  محمد  راجع:  باب«.  األف  باب  كل  من  لي  ينفتح  العلم،  من  باب  األف  اهلل  ر�س�ل  »علَّمني  )ع(:  علي  الإمام  قال  كما  للت�سريع، 
الزارعي  العملية، تحقيق: عبا�ص علي  العقلية، ومباحث الحجة، والأ�س�ل  الألفاظ، والمالزمات  الفقه- في مباحث  اأ�س�ل  المظفر، 

ال�سبزواري، ط6، اإيران-قم، م�ؤ�س�سة ب�ستان كتاب، 1380هـ، �ص 418-417.
1424هـ- �ستاء   ،32 3 4

2004م، �ص 296.

د. علي ناصر
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ه� اأف�سل منهج، وقد ن�ساأ منذ ع�سر النبي )�ص(، وا�ستمر اإلى ي�منا هذا، فقد �سلك النبي 
)�ص( هذا المنهج في التف�سير، والأئمة المع�س�م�ن )ع( من بعده، ثم ال�سحابة، والتابع�ن، 
وتعميم،  وتقييد،  واإطالق،  واإطناب،  اإيجاز،  القراآن من  لما في  المف�سرين، وذلك  ثم جمه�ر 

وتخ�سي�ص، واإبهام، وت��سيح)1(. 
ر عنه بالتف�سير »الروائي«. وكانت التفا�سير القديمة  ة، فه� المعبَّ نَّ اأما تف�سير القراآن بال�سُّ
فهم  في  مرجعيتها  على  وت�ؤكد  كبيرًا،  زًا  حيِّ لها  �ص  فتخ�سِّ ال�سريفة،  الأحاديث  على  تعتمد 
اآيات القراآن. وقد اأخذ هذا التجاه بالأف�ل، وبداأ العتدال في الأخذ بالروايات، وذلك ب�سبب 

تنامي التجاه العقلي، والهتمام بمنهج تف�سير القراآن بالقراآن)2(. 
القراآن  اأحكام  عليهما  تجري  فال  �سيء،  في  القراآن  من  لي�سا  وترجمته  القراآن  وتف�سير 
الخا�سة، وثب�ت الحجية للتف�سير اإذا كان �سادرًا عن النبي )�ص( اأو اأهل بيته )ع( فاإنما ه� 
ة ل من الكتاب. وهذه الأم�ر م��سع اتفاق الم�سلمين  نَّ ال�سُّ التف�سير - من  اأي  لعتبار ك�نه - 

على اختالف مذاهبهم.
اأولهما ثب�ت ت�اتره الم�جب  والحديث ح�ل حجية القراآن م�ق�ف على تمام مقدمتين: 
ن�سبته  والثانية ثب�ت  للقطع ب�سدوره، وهذا ما ل ي�سك فيه م�سلم امتحن اهلل قلبه لاليمان. 
باأ�سل�به  اإعجازه  ثب�ت  حجة  وح�سبهم  ذلك،  على  قائمة  الم�سلمين  وعقيدة  وجل،  عز  هلل 
بعد  ثبت  التي  بالُمَغيَّبات  واإخباره  مجاراته،  عن  ونك�لهم  ع�سره  لبلغاء  وتحديه  وم�سامينه 
ذلك �سدقها ومطابقتها لما اأخبر به كما ورد في �س�رة الروم وغيرها، وارتفاعه عن م�ست�ى 
مهما  الب�سر  قابليات  عن  ب�سم�ه  القطع  ي�جب  مما  هنالك  ما  اإلى  ت�سريعاته،  بدقة  ع�سره 
اآيات الكتاب - من دون ت��سط التاأويل - ه�  كان لهم من ال�ساأن.. فاإن الذي يك�ن حجة من 
فللقطع  اأما حجية ما كان ن�سًا منها  اأو ظاهرًا فيه.  خ�س��ص ما كان منها ن�سًا في مدل�له 
بمدل�له لأن الن�ص ه� ما لم ُيحتمل فيه الخالف، والقطع حجة ذاتية. واأما الظاهر فحجيته 
اأو�سح من اأن ُيطال فيها الحديث ما دام الب�سر في جميع لغاتهم قد جروا على الأخذ بظ�اهر 
التفاهم  له  ا�ستقام  لما  عنها  يتخلى  اأن  اأمكن  ل�  بل  عليها،  ول�ازمها  اآثارها  وترتيب  الكالم 

بحال، لأن ما كان ن�سًا في مدل�له مما ينتظم في كالمه ل ي�سكل اإل اأقل القليل)3(.
اأو الفعل، ال�سادر عن مع�س�م، الراجح،  ف ال�سهيد الثاني النَّ�صَّ باأنه: »الق�ل،  وقد عرَّ

1  فار�ص العامر، درو�ص في التفا�سير ومناهج المف�سرين، ط1، طهران-اإيران، 1428هـ-2007م، �ص 21-18.
2  المرجع نف�سه، �ص 287-286.

3   محمد تقي الحكيم، الأ�س�ل العامة للفقه المقارن، ط4، بيروت-لبنان، الم�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�سر، 1422هـ-2001م، �ص 
 .102-99
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العقلي  الُمعار�ص  بعدم  العلم  من  بد  ول  بخالفه«)1(.  المن�س��ص  وغير  النقي�ص،  من  المانع 
الدليل  على  َم  لُقدِّ الُمعار�ص  ذلك  ُوجد  ل�  اإذ  النقلي،  الدليل  عليه  دلَّ  ما  نقي�ص  على  الدال 
ْحَمُن  ﴿الرَّ تعالى:  ق�له  ومثاله  اآخر.  معنى  اإلى  معناه  عن  النقلي  الدليل  ل  ي�ؤوَّ باأن  النقلي، 
على  الدال  العقلي  الدليل  عار�سه  وقد  الجل��ص،  على  يدل  فاإنه  ا�ْسَتَ�ى﴾)2(،  اْلَعْر�ِص  َعَلى 
اأو  بال�ستيالء،  ال�ست�اء  تاأويل  فتم  بج�سم،  لي�ص  اهلل  لأن  تعالى،  حقه  في  الجل��ص  ا�ستحالة 
تجعل الجل��ص على العر�ص كناية عن ت�سلُّط اهلل، واإحاطته الكاملة بعالم ال�ج�د، ونف�ذ اأمره 
الن�ص غير مق�س�د، ذلك  باأن ظاهر هذا  اأدرك  فالعقل  العالم)3(.  اأنحاء  في جميع  وتدبيره 
ة، تفيد تنزيه  نَّ لأن القاعدة ال�سرعية الم�ستفادة من ن�س��ص كثيرة محكمة في الكتاب، وال�سُّ

اهلل عن م�سابهة المخل�قات، وعن الحل�ل فيها.

بتط�رات  يتعلق  فيما  ول�سيما  التفا�سيل،  كل  يتناول  لم  الكريم  القراآن  اأن  اإلى  ون�سير 
بل  فيها،  تف�سيلية  اأحكامًا  ي�سدر  ولم  الم�ستحدثة،  والأم�ر  والأعراف،  والمكان،  الزمان، 
المتعلقة  ال�سرعية  الأحكام  وا�ستنباط  التفريع  المجتهدين  على  وبقي  الأ�س�ل،  باإلقاء  اكتفى 
بهذه الم�سائل الجديدة، التي لم تكن في زمن النبي )�ص(. وهذا ل يتعار�ص مع مفه�م الآية 
ِفي  ْطَنا  َفرَّ َما  اأَْمَثاُلُكْم  اأَُمٌم  اإِلَّ  ِبَجَناَحْيِه  َيِطيُر  َطاِئٍر  َوَل  اْلأَْر�ِص  ِفي  ٍة  َدابَّ ِمْن  ﴿َوَما  الكريمة: 
ِهْم ُيْح�َسُروَن﴾)4(، ففي القراآن اآيات ُمحكمات، واأَُخُر مت�سابهات،  َربِّ اإَِلى  اْلِكَتاِب ِمْن �َسْيٍء ُثمَّ 
ال�س�ر،  اأوائل  في  التهجي  وفيه حروف  العلم،  في  والرا�سخ�ن  اهلل  اإل  تاأويله  يعلم  ل  ما  وفيه 
وعلمها م�ست�ر، و�سرها محج�ب، ا�ستاأثر اهلل تبارك وتعالى به، فالعلم بمنزلة البحر، وبح�ر 

العلم عند اهلل تعالى، اأعطى النا�ص منه على قدر طاقتهم وما ي�ستحق�ن.

منظ�ر  من  ول�سيما  الخا�سة،  اأهميتها  لها  متكاملة  معرفية  عملية  روؤية  ه�  والتاأويل 
تتخطى  �سروط  وللتاأويل  وب�اطنه،  المعنى  مراتب  عن  الك�سف  يعني  التاأويل  حيث  عرفاني، 
اإلى  الداعية  الروحية  والآداب  النف�ساني  وال�سفاء  الذكر  اأهل  عالم  اإلى  واآدابها  اللغة  عالم 
م�سكاة  من  القتبا�ص  التاأويل  ل�س�ابية  ي�سترط  اإذ  بالراأي،  التف�سير  ولي�ص  بالمعنى،  التحقق 
َعَلْيَك  اأَْنَزَل  الَِّذي  ﴿ُهَ�  تعالى:  قال  والخيال)5(،  والقلب  العقل  وا�ستخدام  وال�لية،  النب�ة 

1  علي زين الدين، رو�ص الجنان في �سرح اإر�ساد الأذهان، طبعة حجرية، قم-اإيران، م�ؤ�س�سة اآل البيت )ع( لإحياء التراث، �ص 150.
2  �س�رة طه، الآية: 5.

الإمام  قم-اإيران، مدر�سة  بابائي،  علي  اأحمد  اإعداد:  المنزل، ط1،  كتاب اهلل  تف�سير  في  الأمثل  ال�سيرازي، مخت�سر  3   نا�سر مكارم 
علي بن اأبي طالب )ع(، 1428هـ، ج3، �ص 201.

4  �س�رة الأنعام، الآية: 38.
5   علي جابر، التاأويل في مدر�سة الحكمة المتعالية- درا�سة في المعنى وال�سروط وال�سرورات، مجلة المنهاج، العدد 67، بيروت-لبنان، 

مركز الغدير للدرا�سات والن�سر والت�زيع، 1433هـ-2012م، �ص: 57-53. 
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ِبُع�َن  ا الَِّذيَن ِفي ُقُل�ِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَّ اْلِكَتاَب ِمْنُه اآََياٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ اأُمُّ اْلِكَتاِب َواأَُخُر ُمَت�َساِبَهاٌت َفاأَمَّ
ا�ِسُخ�َن ِفي اْلِعْلِم َيُق�ُل�َن  ُ َوالرَّ ِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتاأِْويَلُه اإِلَّ اهللَّ َما َت�َساَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتاأْ

ُر اإِلَّ اأُوُل� اْلأَْلَباِب ﴾)1( . كَّ َنا َوَما َيذَّ ا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّ اآََمنَّ

ثانيًا- اآيات تفيد جواز ال�ستعمال:
العب�دية  حالة  يعي�س�ن  النا�ص  يجعل  لالأعداء،  الت�سدي  وعدم  الظلم،  على  ال�سك�ت  اإن 
لم وال�سطهاد عند  الظُّ لهم، ولن يقف  اإرادة  اإنهم �سيخ�سرون بذلك كل  اإذ  تعالى،  لغير اهلل 
حدٍّ ُمَعيَّن، ما �سي�ؤدي اإلى اإف�ساد المجتمعات الب�سرية، فال ي�سبح للحياة الدنيا معنى. من هنا 
الآمنين،  واإقالق  والخا�سة  العامة  الحق�ق  والتعدي على  الطغيان  ال�ق�ف �سد  كان ل بد من 
ر الإ�سالم  ُهْم ِبَبْع�ٍص َلَف�َسَدِت اْلأَْر�ُص﴾)2(. ولذلك قرَّ ا�َص َبْع�سَ قال تعالى: ﴿َوَلْ�َل َدْفُع اهلِل النِّ

ه.  حق الدفاع عن النف�ض والُحُرَمات، َبْل اأَْوَجَبه َحتَّى يقف الُمْعتدي ِعْند حدِّ
ار جميعًا، قال تعالى: ﴿َوَقاَل ُن�ٌح َربِّ َل َتَذْر َعَلى  وهناك اآيات قراآنية تحث على قتل الكفَّ
اًرا﴾)3(. ودعاء  لُّ�ا ِعَباَدَك َوَل َيِلُدوا اإِلَّ َفاِجًرا َكفَّ َك اإِْن َتَذْرُهْم ُي�سِ اًرا اإِنَّ اْلأَْر�ِص ِمَن اْلَكاِفِريَن َديَّ
النبي ن�ح )ع( على الكفار بالم�ت والفناء �سريح، وه� من اأنبياء اهلل تعالى، المع�س�مين عن 
الخطاأ، والذين يج�سدون ال�سفات الإن�سانية الكمالية وتعاليم الر�سالة الإلهية. وقد علَّل ذلك 
ار يعمل�ن على اإ�سالل النا�ص، واأن اأبناءهم �سيق�م�ن بدورهم اأي�سًا، وذلك بفعل بيئة  باأن الكفَّ

الفج�ر والكفر التي �ستك�ن محيطة بهم، وبفعل الع�امل ال�راثية والترب�ية. 
وي�ؤيده الحديث الآتي: عن محمد بن علي بن الح�سين )ع( باإ�سناده عن ف�سل بن عثمان 
الأع�ر عن اأبي عبد اهلل )ع( اأنه قال: »ما من مولود يولد اإل على الفطرة)4(، فاأبواه اللذان 
عن  الجزية  وقبل  الذمة،  )�ض(  اهلل  ر�سول  اأعطى  واإنما  �سانه،  وُيَمجِّ رانه  وُيَن�سِّ دانه  ُيَهوِّ

دوا اأولدهم، ول ين�سروا«)5(.  روؤو�ض اأولئك باأعيانهم، على اأن ل يهوِّ
1  �س�رة اآل عمران، الآية: 7.

2  �س�رة البقرة، الآية: 251.
3  �س�رة ن�ح، الآيات: 27-26.

َنُه ِف ُقُل�ِبُكم﴾ )احلجرات: 7(، فالفطرة هي اخللقة الإلهية التي  َب اإَِلْيُكُم اْلإِمَياَن َوَزيَّ 4   ورد ف تف�سري الفطرة الآتي: »قال تعاىل: ﴿َحبَّ
م نظام  مها اهلل، بحيث ت�سلك بالإن�سان اإىل ال�سعادة. والأحكام النا�سئة منها.. ل تخالف اأ�سلها الباعث لها.. فاإنه تعاىل ه� الذي نظَّ نظَّ
التك�ين، ف�ساق الأ�سياء فيه اإىل غاياتها، وهداها اإىل �سعادتها، ثم فرع على فطرة الإن�سان ال�سليمة، عقائد، واآراء فكرية، يبني عليها 
اأعماله، فت�سعده، وحتفظه عن ال�سقاء، وخيبة امل�سعى.. وجلَّت �ساحته اأن يع�د فياأمر النا�ص جميعًا باحَل�َسِن والقبيِح معًا، وينهى النا�ص 
جميعًا عن القبيح واحل�سن معًا، فيختلُّ بذلك نظام التكليف، والت�سريع، ثم الث�اب، والعقاب، ثم ي�سف الدين الذي هذه �سفته باأنه 
ٌم، ِفطرَة اهلِل التي فطَر النا�ص عليها، والفطرُة بريئٌة من هذا التناق�ص، واأمثاله«. راجع: حممد ح�سني الطباطبائي، امليزان  ديٌن قيِّ
ف تف�سري القراآن، قم-اإيران، من�س�رات جماعة املدر�سني ف احل�زة العلمية، ج7، �ص: 316. وه� كتاب علمي، فني، فل�سفي، اأدبي، 

ر القراآن بالقراآن. تاريخي، روائي، اجتماعي، حديثي، يف�سِّ
5   الحر العاملي، محمد بن الح�سن، و�سائل ال�سيعة، ط2، قم-اإيران، م�ؤ�س�سة اآل البيت عليهم ال�سالم لإحياء التراث، 1414هـ، ج11، 

�ص 96. 
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والم�ستكبرين  ال�سالين  على  اهلل  حكم  ه�  القتل  اأن  ن  تبيِّ اأخرى  قراآنية  اآيات  وهناك 
والم�سركين الذين ي�سدون عن اتباع الحق، ولكن بعد اإلقاء الحجة عليهم: هناك اآيات تتحدث 
اأق�ام ا�ستكبروا في الأر�ص، بعدما  اأق�ام �سل�ا عن �سبيل اهلل، وهناك  باأ�سل�ب ق�س�سي عن 
َن  َن َلُكْم ِمْن َم�َساِكِنِهْم َوَزيَّ نات، فلم يرتدع�ا، قال تعالى: ﴿َوَعاًدا َوَثُم�َد َوَقْد َتَبيَّ جاءتهم المبيِّ
َوَهاَماَن  َوِفْرَعْ�َن  َوَقاُروَن  ِريَن  ُم�ْسَتْب�سِ َوَكاُن�ا  ِبيِل  ال�سَّ َعِن  ُهْم  دَّ َف�سَ اأَْعَماَلُهْم  ْيَطاُن  ال�سَّ َلُهَم 
النتيجة  �َساِبِقيَن﴾)1(. فكانت  َكاُن�ا  َوَما  ْر�ِص  اْلأَ ِفي  َفا�ْسَتْكَبُروا  َناِت  ِباْلَبيِّ ُم��َسى  َجاَءُهْم  َوَلَقْد 
ِبَذْنِبِه  اأََخْذَنا  ﴿َفُكالاًّ  العاقبة:  وب�س�ء  اأ�سبابه،  تعددت  واإن  بالقتل،  تعالى عليهم  اهلُل  َحَكَم  اأْن 
ْر�َص  ْيَحُة)3( َوِمْنُهْم َمْن َخ�َسْفَنا ِبِه اْلأَ ًبا)2( َوِمْنُهْم َمْن اأََخَذْتُه ال�سَّ َفِمْنُهْم َمْن اأَْر�َسْلَنا َعَلْيِه َحا�سِ

ُ ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكاُن�ا اأَْنُف�َسُهْم َيْظِلُم�َن ﴾)4(.  َوِمْنُهْم َمْن اأَْغَرْقَنا َوَما َكاَن اهللَّ
َحْيُث  اْلُم�ْسِرِكيَن  َفاْقُتُل�ا  اْلُحُرُم  �ْسُهُر  اْلأَ اْن�َسَلَخ  ﴿َفاإَِذا  تعالى:  ق�له  ذلك  اإلى  اأ�سف 
اَلَة َواآََتُ�ا  ْن َتاُب�ا َواأََقاُم�ا ال�سَّ ٍد َفاإِ ُروُهْم)5( َواْقُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْر�سَ َوَجْدُتُم�ُهْم َوُخُذوُهْم َواْح�سُ
هم جميعًا،  ﴾)6(. وكلمة الم�سركين مطلقة، اإذ تعمُّ َ َغُف�ٌر َرِحيٌم  اإِنَّ اهللَّ َكاَة َفَخلُّ�ا �َسِبيَلُهْم  الزَّ
»والآيات  الآية:  هذه  تف�سير  في  ورد  وقد  وال�سي�خ.  والن�ساء،  الرجال،  بين  تمييز  دون  من 
واأذهب  واأفنى ق�تهم،  الم�سركين،  اأذلَّ اهلل رقاب  بعد فتح مكة، وقد  �سياقها نزلت  كما يدل 
روا الأر�ص التي ملك�ها، وظهروا عليها، من قذارة  �س�كتهم، وهي تعزم على الم�سلمين اأن يطهِّ
ت�ستثني ق�مًا من  ي�ؤمن�ا، ومع ذلك  اأن  اإل  و�سرط،  الم�سركين دون قيد  وُتهدر دماء  ال�سرك، 

الم�سركين بينهم وبين الم�سلمين عهد عدم التعر�ص«)7(. 
ويرد على هذا التف�سير اأن النبي محمد )�ص( عفا عن الم�سركين غير الُمحاربين اأثناء 
فهو  �سفيان  اأبي  بيت  دخل  من  »كل  ق�له:  )�ص(  محمد  اهلل  ر�س�ل  عن  ورد  فقد  مكة،  فتح 
اآمن«، على الرغم من عدم اإيمان اأبي �سفيان. كما اأمر من ينادي: »من دخل الحرم فهو اآمن، 
ومن اأغلق بابه عليه فهو اآمن«. ثم قال: »يا مع�سر قري�ض ما ترون اأني فاعل بكم«. فاأجاب�ا: 

1  �س�رة العنكب�ت، الآية: 39-38.
2  ريحًا ترميهم باحل�سباء. 
3  �س�ت من ال�سماء ُمهلك. 

4  �س�رة العنكب�ت، الآية: 40.
5   ورد ف تف�سري مفردات الآية اأي�سًا اأن احل�سر ه� املنع من اخلروج عن حميط، واحل�سر، واحلب�ص، والأ�سر، نظائر. واملر�سد: الطريق، 
ومثله املرقب، واملرباأ. ور�سده ير�سده ر�سدًا. وق�له »كل مر�سد«: على كل مر�سد. وه� ل يحتاج ف هذا اإىل تقدير حرف جر )على(، 
اإذا كان املر�سد ا�سمًا للمكان. راجع: الطرب�سي، تف�سري جممع البيان، حتقيق: جلنة من العلماء، ط1، بريوت-لبنان، م�ؤ�س�سة الأعلمي، 

1415هـ-1995م، ج5، �ص 13.
6  �س�رة الت�بة، الآية: 5.

7  الطباطبائي، امليزان ف تف�سري القراآن، مرجع �سابق، ج5، �ص: 160.
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بعد  يقبل�ن  اأهل مكة  واأخذ  الطلقاء«.  فاأنتم  »اذهبوا  فقال:  اأٍخ كريم،  وابن  اأٌخ كريم،  خيرًا، 
ذلك على مبايعة النبي ويعلن�ن اإ�سالمهم)1(.

وورد في القراآن الحكيم في غير م�رد اأن اهلل تعالى قد واجه بعذاب ال�ستئ�سال اأولئك 
الذين يحارب�ن اهلل ور�سله، ويقف�ن عقبة في وجه دع�ة الأنبياء، ولم ُيْبِق منهم اأحدًا، ول من 
كل ما يرتبط بهم، وبغ�ص النظر عن طريقة القتل والإبادة، فمّرة بحجارة من �سجيل، واأخرى 
َواأَْمَطْرَنا  �َساِفَلَها  َعاِلَيَها  َجَعْلَنا  اأَْمُرَنا  َجاء  ا  ﴿َفَلمَّ تعالى:  قال  بال�سيحة..  وثالثة  بالإغراق، 
َوالَِّذيَن  �ُسَعْيًبا  ْيَنا  َنجَّ اأَْمُرَنا  َجاء  ا  ﴿َوَلمَّ اأي�سًا:  وقال  �دٍ﴾)2(،  ن�سُ مَّ يٍل  �ِسجِّ ن  مِّ ِحَجاَرًة  َعَلْيَها 
َجاِثِميَن﴾)3(.  ِدَياِرِهْم  ِفي  َبُح�ْا  َفاأَ�سْ ْيَحُة  ال�سَّ َظَلُم�ْا  ِذيَن  الَّ َواأََخَذِت  ا  نَّ مَّ ِبَرْحَمٍة  َمَعُه  اآَمُن�ْا 
نُّ�ُر  التَّ َوَفاَر  ْمُرَنا  اأَ َجاء  َذا  َفاإِ َوَوْحِيَنا  ِباأَْعُيِنَنا  اْلُفْلَك  َنِع  ا�سْ ِن  اأَ َلْيِه  اإِ ﴿َفاأَْوَحْيَنا  اأخرى:  اآية  وفي 
ِفي  ُتَخاِطْبني  َوَل  ِمْنُهْم  اْلَقْ�ُل  َعَلْيِه  �َسَبَق  َمن  اإِلَّ  َواأَْهَلَك  اْثَنْيِن  َزْوَجْيِن  ُكلٍّ  ِمن  ِفيَها  َفا�ْسُلْك 
كفروا  الذين  على  تعالى  اهلل  تبيِّن حكم  اإ�سافية  اآية  وهذه  ْغَرُق�َن﴾)4(.  مُّ ُهم  اإِنَّ َظَلُم�ا  ِذيَن  الَّ
ه ن�ح، وه� حكم ُمبرم باإغراقهم، ول رجعة عنه، و�سببه  بتعاليم اهلل التي بعثها اإليهم عبر نبيِّ
اأنهم من الظالمين. فكيف بمن حارب الإ�سالم، وواجه خاتم الر�سل والأنبياء واأعظمهم، وكاد 

للم�سلمين، وتاآمر عليهم؟ 
بِّ َل َتَذْر َعَلى  اأ�سف اإلى ذلك دعاء النبي ن�ح )ع( على الكافرين بالفناء: ﴿َوَقاَل ُن�ٌح رَّ
اًرا﴾)5(. زد  َكفَّ َفاِجًرا  اإِلَّ  َيِلُدوا  َوَل  ِعَباَدَك  لُّ�ا  َتَذْرُهْم ُي�سِ اإِن  َك  اإِنَّ اًرا  َديَّ اْلَكاِفِريَن  ِمَن  اْلأَْر�ِص 
َكْيَف  َتَر  ﴿اأََلْم  اأبيهم:  بكرة  اأبادهم عن  الفيل، حيث  باأ�سحاب  تعالى  فعل اهلل  ما  على ذلك 
َباِبيَل)8(  اأَ َطْيًرا  َعَلْيِهْم  َواأَْر�َسَل  ِليٍل)7(  َت�سْ ِفي  َكْيَدُهْم)6(  َيْجَعْل  اأََلْم  اْلِفيِل  َحاِب  ِباأَ�سْ َربَُّك  َفَعَل 

اأُْك�ٍل)10(﴾)11(. ٍف مَّ يٍل)9( َفَجَعَلُهْم َكَع�سْ ن �ِسجِّ َتْرِميِهم ِبِحَجاَرٍة مِّ

1  محمد عزة دروزة، التف�سير الحديث، ط2، بيروت- لبنان، دار الغرب الإ�سالمي، 1421 هـ-2000 م، ج9، �ص 307-306.
2  �س�رة ه�د، الآية: 82.
3  �س�رة ه�د، الآية: 94.

4  �س�رة الم�ؤمن�ن، الآية: 27.
5  �س�رة ن�ح، الآيات: 27-26.

مة. 6  �سعيهم لتخريب الكعبة المعظَّ
7  ت�سييع واإبطال.

قة. 8  جماعات متفرِّ
9  طين ُمتحجر ُمحرق.

10 كتبٍن اأكلته الدواب، وراثته.
11  �س�رة الفيل، الآيات: 1-5. فقد اأهلك اهلل تعالى اأ�سحاب الفيل، اأي جي�ص اأبرهة، الذي اأتى غازيًا مكة، وقد و�سع الفيلة في المقدمة، 
واأبادهم عن  اأبابيل، ترميهم بحجارة من �سجيل،  اأر�سل عليهم طيرًا  ال�سيئ، حيث  الم�سرفة، فاأبطل اهلل تدبيرهم  الكعبة  لتخريب 

اآخرهم.
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وورد في القراآن الكريم حثُّ الم�ؤمنين المجاهدين على التم�سك بال�سالح، واأخذ الحيطة، 
ُخُذوا  اَلَة َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َمَعَك َوْلَياأْ َقْمَت َلُهُم ال�سَّ والحذر، قال تعالى: ﴿َواإَِذا ُكْنَت ِفيِهْم َفاأَ
َمَعَك  لُّ�ا  َفْلُي�سَ لُّ�ا  ُي�سَ َلْم  اأُْخَرى  َطاِئَفٌة  َوْلَتاأِْت  َوَراِئُكْم  ِمْن  َفْلَيُك�ُن�ا  �َسَجُدوا  َفاإَِذا  اأَ�ْسِلَحَتُهْم 
َفَيِميُل�َن  َواأَْمِتَعِتُكْم  اأَ�ْسِلَحِتُكْم  َعْن  َتْغُفُل�َن  َلْ�  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َودَّ  �ْسِلَحَتُهْم  َواأَ ِحْذَرُهْم  َوْلَياأُْخُذوا 
ُع�ا  َت�سَ ْن  اأَ ى  َمْر�سَ ُكْنُتْم  اأَْو  َمَطٍر  ِمْن  اأًَذى  ِبُكْم  َكاَن  اإِْن  َعَلْيُكْم  ُجَناَح  َوَل  َواِحَدًة  َمْيَلًة  َعَلْيُكْم 

َ اأََعدَّ ِلْلَكاِفِريَن َعَذاًبا ُمِهيًنا﴾)1(.  نَّ اهللَّ اأَ�ْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذَرُكْم اإِ
بفر�سه  )�ص(،  النبي  على  الخطاب  ه  وت�جِّ الخ�ف،  �سالة  كيفية  تذكر  الكريمة  والآية 
ُت�سلي  المجاهدين  الم�ؤمنين  اأن فئة من  ُتقام جماعًة، فتذكر  التي  اإمامًا في �سالة الخ�ف، 
اأن  على  بحرا�ستهم،  ثانية  فئة  تق�م  بينما  ب�سالحها،  اآخذة  وهي  النبي )�ص( جماعًة،  خلف 
بدورها  تاأخذ  التي  الثانية،  الفئة  مع  الأدوار  بتبادل  �سجدتهم،  اإتمام  بعد  الأولى،  الفئة  تق�م 
اأنهت  التي  الأولى،  الفئة  تق�م  اأن  على  )�ص(،  النبي  خلف  لل�سالة  لتق�م  واأ�سلحتها  حذرها 

ال�سالة، بحرا�سة الم�سلين الآخرين)2(.  
الذي  الأخذ  اإليه  ن�سب  اإذ  ال�سالح،  نظير  اأي�سًا،  للدفاع  اآلة  الحذر  تعالى  اهلل  جعل  وقد 
َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿َودَّ  تعالى:  ق�له  خالل  من  يظهر  ع  الُم�َسرَّ الحكم  وتعليل  الأ�سلحة.  اإلى  ُن�سب 
عن  الم�ؤمن�ن  غِفل  فل�  َواِحَدًة﴾،  َمْيَلًة  َعَلْيُكْم  َفَيِميُل�َن  َواأَْمِتَعِتُكْم  اأَ�ْسِلَحِتُكْم  َعْن  َتْغُفُل�َن  َلْ� 
بل  غبيًا،  لي�ص  فالعدو  بهم،  مهتم�ن  فهم  بغافلين عنهم،  لي�س�ا  كفروا  الذين  فاإن  اأ�سلحتهم، 

ط لياًل ونهارًا للنيل من الم�ؤمنين المجاهدين.  ُيخطِّ
ن �سرورة اإنتاجه  والآية الكريمة ت�سير ب��س�ح اإلى اأهمية الإم�ساك بال�سالح، وهذا يت�سمَّ
م�سبقًا. وقد ورد ذكر »ال�سالح« في هذه الآية وحدها اأربع مرات، وهذا ق�ل اهلل الحكيم، الذي 
�س�اء  ال�سالح،  حيازة  اأهمية  على  التاأكيد  على  دليل  وهذا  يق�ل،  لما  قا�سد  وه�  اإل  ينطق  ل 
المنتج  لأن  �سراءه،  ولي�ص  ال�سالح،  اإنتاج  ح  يرجِّ الآية  �سياق  ولعلَّ  اإنتاجه.  اأو  �سرائه،  ب�ا�سطة 
م ب�سيا�سات ا�ستعماله، والم�اد الأولية التي ُي�سنع منها، ويك�ن لديه ا�ستقاللية  لل�سالح متحكِّ
اإلى  اأ�سف  واأر�سه، وماله، وعر�سه.  الدفاع عن �سعبه،  ا�ستعماله، وحرية في  في اتخاذ قرار 
ذلك اإطالق لفظ »ال�سالح«، فالباري عزَّ وجلَّ لم يقيِّد هذا اللفظ بن�ع خا�ص من ال�سالح، بل 

جعله ي�سمل كل اأن�اع الأ�سلحة، ومنها اأ�سلحة الدمار ال�سامل، ول�سيما ال�سالح الن�وي. 
عند  ت�ستعملها  ل  ثم  الأ�سلحة  تمتلك  اأن  يكفي  ول  ال�سالح،  عن  الغفلة  عدم  من  بد  ول 

1  �س�رة: الن�ساء، الآية: 102.
2  الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، مرجع �سابق، ج5، �ص 62.
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ويح�سب  �سالحه،  المقاتل  ُيلقي  اأن  اإلى  الحر�ص،  وقلَّة  ال�سترخاء،  ي  ي�ؤدِّ ما  فكثيرًا  اللزوم، 
بالم�سلمين،  لي�قع  منها  فيدخل  الفر�سة،  هذه  المتربِّ�ص  العدو  فينتهز  كامل،  اأمان  في  اأنه 
ن من الم�سلمين، واإنزال الهزيمة بهم.  وي�سربهم في غفلة منهم، وقد يف�سي ذلك اإلى التمكُّ
التف�سيل على م�ست�ى �سع�ب الدول المعادية، بين را�ٍص بفعل حك�ماتهم، وغير  وي�سعب 
ُق�ا  را�ٍص بهذا الفعل، �س�اء على الم�ست�ى العملي، اأو على الم�ست�ى النظري، قال تعالى: ﴿َواتَّ
اهلل  ويحذر  اْلِعَقاِب﴾)1(.  �َسِديُد   َ اهللَّ اأَنَّ  َواْعَلُم�ا  ًة  َخا�سَّ ِمْنُكْم  َظَلُم�ا  ِذيَن  الَّ يَبنَّ  ُت�سِ َل  ِفْتَنًة 
تعالى في هذه الآية عباده من محنة يعمُّ بها الم�سيء وغيره، والم�سلم وغيره، ل يخ�صُّ بها اأهل 
المعا�سي، ول من با�سر بالذنب، ولذلك اأمر اهلل الم�ؤمنين اأن ل يقروا المنكر بين ظهرانيهم، 
ب العامة بعمل الخا�سة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم،  هم العذاب، فاهلل تعالى ل ُيعذِّ فيعمُّ

ب اهلل الخا�سة والعامة)2(.  وهم قادرون على اأن ينكروه، فال ينكروه، فاإذا فعل�ا ذلك عذَّ
ومقت�سى هذه الآية اأن الرا�سي بفعل ق�م كالداخل معهم فيه، فالرا�سي بمخالفة الم�لى 
مخالف وعا�ٍص، والرا�سي باعتداء جي�ص العدو على اأمتنا م�سارك معه في العتداء، والرا�سي 
اأ�س�ل الفقه  بقرار حك�مته الجائر م�سارك معها في اتخاذه، وه� قبيح. وي�سير بع�ص علماء 
اإلى اأن كل قبيح ي�ستحق عليه العق�بة عقاًل، وكل ما يحكم به العقل يحكم به ال�سرع، فالعق�بة 

على القبيح مما يحكم به ال�سرع)3(. 
َعَلى  َقاِئَمًة  َتَرْكُتُم�َها  اأَْو  يَنٍة  لِّ ن  مِّ َقَطْعُتم  ﴿َما  تعالى:  ق�له  الكريم  القراآن  في  ورد  كما 
ِ َوِلُيْخِزَي اْلَفا�ِسِقيَن﴾)4(. وبناء عليه يج�ز اإتالف �سجر الأعداء، وتخريب  �ِلَها َفِباإِْذِن اهللَّ اأُ�سُ
ديارهم، واإتالف الحي�ان الذي يقاتل�ن عليه، والتحريق، واإغراق المنازل، وال�سرب ب��سائل 
اأو الحاجة  اأن الأ�سل ه� حرمة ذلك، فاإذا اقت�ست ال�سرورة  القتال الثقيلة، على الرغم من 
والخداع  والمكر  للحيلة  ودح�سًا  بهم،  الظفر  اأو  عدوانهم،  لدفع  ذلك،  فيج�ز  الحربية 

في الحرب.

ثالثًا- اآيات تفيد حرمة ال�ستعمال:
دلَّت بع�ص الآيات ال�سريفة على حرمة ا�ستخدام اأ�سلحة الدمار ال�سامل لما في ذلك من 
على  تعالى  اهلل  اأوجدها  التي  الب�سرية  للحياة  واإبادة  والن�سل،  للحرث  واإهالك  جماعي  قتل 

1  �س�رة الأنفال، الآية: 25.
1412هـ- 1 2

1991م، ج2، �ص 311.
3  م�سطفى الخميني، تحريرات في الأ�س�ل، ط1، اإيران، م�ؤ�س�سة تنظيم ون�سر اآثار الإمام الخميني، 1418هـ، ج6، �ص: 58.

4  �س�رة الح�سر، الآية: 5.

منطلقات فقهية في التأسيس لنظرية الضرورة في استخدام أسلحة الدمار الشامل 



91

وهو  الحكيم،  ر  المدبِّ اهلل  هو  فالخالق  مو،  وال�سُّ الحكمة  في  غاية  هو  لهدف  الب�سيطة  وجه 
الكمال المطلق. 

وما يدلُّ اأي�سًا على حرمة ا�ستخدام اأ�سلحة الدمار ال�سامل، اأن الحرب في الإ�سالم لي�ست 
ها الرئي�س هو اإ�سعاف  متوجهة في الأ�سا�س لتدمير بالد الم�سركين، اأو لقتل المدنيين، بل همُّ
�سوكة المحاربين الذين يقاتلون الم�سلمين، وهو الم�ستفاد من قوله تعالى: ﴿َوَقاِتُلوا ِفي �َسِبيِل 

ِذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَل َتْعَتُدوا اإِنَّ اهلَل َل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن﴾)1).  اهلِل الَّ

ولدى درا�سة الأحكام الفقهية المتعلقة بالحروب، نجد اأن اإهالك الحرث والن�سل حرام، 
�ْسَل  ْر�ِس ِلُيْف�ِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّ ودليله في الكتاب قوله تعالى: ﴿َواإَِذا َتَولَّى �َسَعى ِفي اْلأَ
عليه  ي�سدق  ما  اأي  والن�سل،  الحرث  اإهالك  حرمة  الآية  فظاهر  اْلَف�َساَد﴾))).  ُيِحبُّ  َل   ُ َواهللَّ

عرفًا اإهالك الحياة الإن�سانية، والحيوانية، والنباتية، بحيث تكون م�ساحة الإهالك وا�سعة. 

ح�سون  كحرق  والن�سل،  الحرث  لإهالك  بارز  م�سداق  الآية  نزول  ع�سر  في  كان  واإذا 
اأو  والعذرة،  الدم،  مائهم  في  يجعلوا  اأن  اأو  بالماء،  اإغراقها  اأو  بالنار،  وبيوتهم  الم�سركين 
اإلقاء  اأو  عليهم،  المنجنيق  ن�سب  اأو  وهدمها،  ديارهم  تخريب  اأو  مياههم،  في  مِّ  ال�سُّ اإلقاء 
فييب�س  عنهم،  الماء  قطع  اأو  زرعهم،  واإف�ساد  �سجرهم،  قطع  اأو  عليهم،  والعقارب  الحيَّات 
القديمة  الأ�سلحة  في  الموجود  الإهالك  اأن  �سك  ل  فاإنه  وعط�سًا،  جوعًا،  ويموتون  زرعهم، 
ع�سرنا  في  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  في  الموجود  الإهالك  حجم  من  اأكبر  حجمه  يكون  لن 
الحالي، فا�ستخدام هذه الأ�سلحة يعدُّ من اأبرز م�سادق اإهالك الحرث والن�سل فيكون حرامًا. 
المدمرة لخ�سو�س  الأ�سلحة  ي�سمل  بل  للجمادات،  المدمرة  بالأ�سلحة  الوجه ل يخت�س  وهذا 
عنوان  ل�سدق  حالها؛  على  والجمادات  البيوت  ظّلت  لو  حتى  والحيوان،  والنبات،  الإن�سان، 

الإهالك عليها جميعًا. 
َما  ولعلَّ العالقة وثيقة بين المف�سد في الأر�س ومن يحارب اهلل ور�سوله، قال تعالى: ﴿اإِنَّ
َع  ُتَقطَّ اأَْو  لَُّبوا  ُي�سَ اأَْو  ُلوا  ُيَقتَّ اأَْن  َف�َساًدا  اْلأَْر�ِس  ِفي  َوَي�ْسَعْوَن  َوَر�ُسوَلُه   َ اهللَّ ُيَحاِرُبوَن  ِذيَن  الَّ َجَزاُء 
اْلآَِخَرِة  ِفي  َوَلُهْم  ْنَيا  الدُّ ِفي  ِخْزٌي  َلُهْم  َذِلَك  اْلأَْر�ِس  ِمَن  ُيْنَفْوا  اأَْو  ِخاَلٍف  ِمْن  ْرُجُلُهْم  َواأَ اأَْيِديِهْم 
َرِحيٌم﴾))).  َغُفوٌر   َ اهللَّ اأَنَّ  َفاْعَلُموا  َعَلْيِهْم  َتْقِدُروا  اأَْن  َقْبِل  ِمْن  َتاُبوا  ِذيَن  الَّ اإِلَّ  َعِظيٌم  َعَذاٌب 
في  الأر�س،  في  الإف�ساد  واإرادة  النا�س،  لإخافة  اأو جهزه  �سالحه  كل من جرد  والمحارب هو 

1 �سورة البقرة، الآية: 190.
)  �سورة التغابن، الآية: 16.

)  �سورة املائدة، الآيات: ))-4).
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ورد  وما  والأنثى.  الذكر  فيه  وي�ستوي  نهارًا،  اأو  ليًل  غيره،  اأو  م�سر  في  بحر،  في  اأو  كان  برٍّ 
ولو  والنفي،  القتل وال�سلب والقطع مخالفًا  ال�سرعي بين  الحاكم  المحارب هو تخيُّر  في حدِّ 
تاب المحارب قبل القدرة عليه �سقط الحد دون حقوق النا�س من القتل والمال، ولو تاب بعد 

الظفر عليه لم ي�سقط الحد، وتثبت المحاربة بالبينة والإقرار))).
والظاهر اأّن الأحكام الأربعة المذكورة في الآية ال�سريفة اإّنما تترّتب على المحارب لأجل 
الأر�س  في  المف�سد  اأّنه من م�سادق  بما  المحارب  اأّن  بمعنى  ف�سادًا،  الأر�س  في  ي�سعى  كونه 
ومن اأفراده يترّتب عليه هذه الأحكام، وعليه في�ستفاد من الآية حكم المف�سد في الأر�س بما 
بالإح�سان،  المقرون  كالزنا  للقتل  الموجبة  العناوين  كل  اأّن  منه  ي�ستفاد  اأّنه  كما  مف�سد.  اأّنه 
والزنا بالمحارم، واللواط مع الإيقاب، هي من م�سادق الف�ساد في الأر�س لحكمه بانح�سار 
القتل الم�سروع في غير الق�سا�س بما اإذا كان منطبقًا عليه عنوان الف�ساد في الأر�س، والوجه 
الزنا  يكون  ل  فلم  اإف�سادًا،  النا�س  لإخافة  ال�سلح  تجريد  مجّرد  كان  اإذا  فاإّنه  وا�سح،  فيه 

المذكور واللواط واأمثالهما كذلك)2). 
وبناًء عليه يكون الحكم بالقتل على من يف�سد في الأر�س هو حكم على من يحارب اهلل 
ور�سوله، لي�س حكمًا عامًا على جميع الم�سركين، �سواء كانوا من المحاربين اأو غير المحاربين، 
اأو من الأطفال. وبالتالي ل  ال�سيوخ  الن�ساء، و�سواء كانوا من  اأو من  و�سواء كانوا من الرجال 
ز  تميِّ ول  المحارب،  وغير  المحارب  بين  ز  تميِّ ل  لأنها  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  ا�ستعمال  يجوز 
بين اإن�سان، وحيوان، ونبات، اأ�سف اإلى ذلك اأن لهذه الأ�سلحة اآثارًا �سلبيًة على م�ستوى البيئة 

تدوم طويًل.
ول بد من الكلم في م�ساألة التعميم، انطلقًا من اأ�سلحة الدمار ال�سامل القديمة، وو�سوًل 
اإلى الحديثة منها. ويرى اأحد الباحثين اأن القيا�س بين الأ�سلحة والو�سائل القديمة كالمنجنيق، 
والتغريق بالمياه، وبين اأ�سلحة الدمار ال�سامل الحديثة، في غير محله، اإذا ما قارنا التاأثيرات 
التي يحدثها كل النوعين من الأ�سلحة، فالمنجنيق والأ�سلحة القديمة ل تحدث الآلم والماآ�سي 
اأبيح �سرعًا ا�ستخدام الأ�سلحة القديمة، فل يعني  ال�سامل، فاإذا  اأ�سلحة الدمار  التي تحدثها 

بال�سرورة اأن تقا�س عليها اأ�سلحة الدمار ال�سامل الحديثة وتاأخذ حكمها))). 

409)هـ،  المرع�سي،  العظمى  اهلل  اآية  مكتبة  قم-اإيران،  ط)،  الموؤمنين،  منهاج  النجفي،  المرع�سي  الح�سيني  الدين  �سهاب  )   ال�سيد 
ج2، �س 276.

ال�ّسلم،  عليهم  الأطهار  الأئّمة  فقه  ون�سر: مركز  تحقيق  الو�سيلة، ط2،  تحرير  �سرح  في  ال�سريعة  تف�سيل  اللنكراني،  فا�سل  2   ال�سيخ 
قم-اإيران، 422)هـ، �س 7)9-6)6.

)   عمر البلو�سي، م�سروعية اأ�سلحة الدمار ال�سامل- وفقًا لقواعد القانون الدويل احلديث، ط)، بريوت-لبنان، من�سورات دار 
احللبي احلقوقية، 2007م، �س )84-8.
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رابعًا- التعار�ض بين الآيات:
ونقول  الآخر،  لحكم  مناق�سًا  اأحدهما  يكون  بحيث  تمانعهما  هو  دليلين  بين  التعار�س 
اأي حال دونه. واإذا تعار�س دليلن �سرعيان فالتعار�س قد يكون بين دليلين  اعتر�س ال�سيء 
الحالة  المقال  في  والمهم  عقليين.  دليلين  بين  اأو  ودليل عقلي،  لفظي  دليل  بين  اأو  لفظيين، 
الفقه،  الفقيه في  التي يواجهها  التعار�س  التي يدخل �سمنها جل موارد  الأولى، لأنها الحالة 
اإحداها  اأكثر، بحيث تدل  اأو  اآيتين  بين  الظاهري  التعار�س  و�سنق�سر حديثنا عليها، بل على 
بين  التعار�س  اإن  فنقول  الأخرى على جواز ذلك،  وتدل  الأ�سلحة،  ا�ستخدام هذه  على حرمة 
دليلين �سرعيين لفظيين عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم باأن المدلولين 

ل يمكن اأن يكونا ثابتين في الواقع معًا. 

بوا�سطة  وذلك  الكريم،  القراآن  في  ورد  ما  على  يعتمد  دليل  هو  الأول  النقلي  الدليل  اإن 
ا�ستنطاق دللة الآيات القراآنية، فهي مقطوعة ال�سدور عن المولى عز وجل، فل ُيناق�س في 
والحقيقة  الآيات،  من  والمت�سابه  والمحكم  الألفاظ،  دللة  معرفة  في  ُيناق�س  واإنما  �سندها، 
والظاهر  والُمبيَّن،  والُمجمل  والمقيَّد،  والمطلق  والخا�س،  والعام  والنهي،  والأمر  والمجاز، 
عددها  ي�سل  الفقه  مدار  هي  التي  الم�سهورة  الآيات  اأن  علمًا  والمن�سوخ،  والنا�سخ  ل،  والموؤوَّ
رين  المف�سِّ اأقوال  اختلف  من  فيها  ذكر  وما  مذكورة،  مباحث  اآية  ولكل  الخم�سمائة،  اإلى 
يحتاج الناظر فيها اإلى قوة الترجيح لبع�سها، ومعرفة الأقرب منها اإلى المعنى الذي يقت�سيه 

و�سع اللفظ.
اأما الن�سخ، فهو ممكن عقًل، اإذ من المرجح اأن يكون اهلل تعالى قد غيَّر حكمًا ما تدريجيًا 
لهدف تربوي على م�ستوى الإن�سانية اأو الأمة الإ�سلمية، وهو واقع باتفاق الم�سلمين، والإ�سلم 
اأحكام  من  كثيرًا  فاإن  الن�سخ،  وقوع  في  الم�سلمين  بين  خلف  ول  ال�سابقة،  الديانات  ن�سخ 
ال�سريعة  اأحكام  من  جزءًا  اأن  كما  الإ�سلمية،  ال�سريعة  باأحكام  ُن�سخت  قد  ال�سابقة  ال�سرائع 
الم�سلمين  بين  اإذن ل خلف  نف�سها.  ال�سريعة  اأخرى من هذه  باأحكام  ُن�سخت  الإ�سلمية قد 
ة  نَّ في وقوع الن�سخ، واإنما الكلم في اأن يكون �سيء من اأحكام القراآن من�سوخًا بالقراآن، اأو بال�سُّ
التلوة  اأق�سام: ن�سخ  اإلى ثلثة  بالقراآن  الن�سخ  بالعقل. وقد ق�سموا  اأو  اأو بالجماع،  القطعية، 
الم�سهور  هو  الق�سم  وهذا  التلوة،  دون  الحكم  ون�سخ  والحكم،  التلوة  ون�سخ  الحكم،  دون 
ة واإجماع الأمة، قال  نَّ بين العلماء والمف�سرين))). بل �سريح القراآن يدل على ذلك، وكذا ال�سُّ

�س  94))هـ-974)م،  للمطبوعات،  الأعلمي  موؤ�س�سة  بيروت-لبنان،  ط)،  القراآن،  تف�سير  في  البيان  الخوئي،  المو�سوي  القا�سم  )   اأبو 
.287-284
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�َسْيٍء  ُكلِّ  َعَلى   َ اأَنَّ اهللَّ َتْعَلْم  اأََلْم  ِمْثِلَها  ْو  اأَ ِمْنَها  ِبَخْيٍر  َناأِْت  ُنْن�ِسَها  ْو  اأَ اآََيٍة  ِمْن  َنْن�َسْخ  ﴿َما  تعالى: 
َقِديٌر﴾))). 

ح القراآن الكريم  والن�سخ هو رفع ما هو ثابت في ال�سريعة من الأحكام ونحوها، وقد �سرَّ
التوجه  ن�سخ حكم  الإلهية في موا�سع عديدة نذكر منها:  والأوامر  الأحكام  العديد من  بن�سخ 
ِقْبَلًة  َك  َينَّ َفَلُنَولِّ َماِء  َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي ال�سَّ في ال�سلة اإلى القبلة الأولى، قال تعالى: ﴿َقْد َنَرى 
َواإِنَّ الَِّذيَن  َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم �َسْطَرُه  ُكْنُتْم  اَها َفَولِّ َوْجَهَك �َسْطَر اْلَم�ْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما  َتْر�سَ
َيْعَمُلوَن﴾)2)، وكذلك ن�سخ الآية  ا  ِبَغاِفٍل َعمَّ  ُ َوَما اهللَّ ِهْم  َربِّ ُه اْلَحقُّ ِمْن  اأَنَّ َلَيْعَلُموَن  اْلِكَتاَب  اأُوُتوا 
ي اأََرى ِفي اْلَمَناِم  ْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ اإِنِّ ا َبَلَغ َمَعُه ال�سَّ بذبح النبي اإ�سماعيل )ع)، قال تعالى: ﴿َفَلمَّ
اِبِريَن  ُ ِمَن ال�سَّ اإِْن �َساَء اهللَّ ُتوؤَْمُر �َسَتِجُدِني  اأََبِت اْفَعْل َما  َيا  اأَْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل  ي  اأَنِّ
ا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْح�ِسِنيَن  َيا اإِنَّ وؤْ ْقَت الرُّ دَّ ا اأَ�ْسَلَما َوَتلَُّه ِلْلَجِبيِن َوَناَدْيَناُه اأَْن َيا اإِْبَراِهيُم َقْد �سَ َفَلمَّ

اإِنَّ َهَذا َلُهَو اْلَبَلُء اْلُمِبيُن َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم﴾))). 

الن�سخ،  ثبوت  في  العلم  ا�ستراط  على  الم�سلمين  طوائف  جميع  من  الفقهاء  اأجمع  وقد 
بدليل  اإل  بالن�سخ  الحكم  جواز  عدم  والأ�سل  الن�سخ،  في  ال�سك  عند  الن�سخ  عدم  فالأ�سل 
به.  الأخذ  واإن كان ظنيًا فل حجة فيه، ول ي�سح  به،  اأخذنا  اإن كان قطعيًا  فالنا�سخ  قطعي، 
الأمر  اأول  من  الحكم  يكون  التخ�سي�س  في  اإنه  اإذ  والتخ�سي�س،  الن�سخ  بين  فرق  وهناك 
فمقت�ساه  مطلقًا  اأُن�سئ  قد  الأمر  اأول  من  الحكم  فيكون  الن�سخ  في  واأما  �سًا،  ومخ�سَّ مقيَّدًا 
هو  لما  محوًا  يكون  فالن�سخ  محدد،  بزمان  مخت�سًا  لي�س  فهو  الن�سخ،  يرفعه  لم  لو  يدوم  اأن 

ُ َما َي�َساُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه اأُمُّ اْلِكَتاِب﴾))). ثابت)4)، قال تعالى: ﴿َيْمُحوا اهللَّ

وقد يكون مو�سوع الحكم الذي يدلُّ عليه اأحد الكلمين اأ�سيق نطاقًا واأخ�سُّ دائرًة من 
مو�سوع الحكم الذي يدلُّ عليه الكلم الآخر، وفي هذه الحالة نقدم الن�س الذي ُيعتبر اأخ�سٌّ 
اأو  مت�سلة  كانت  �سواء  القرينة،  ذي  على  م  ُتقدَّ والقرينة  عليه،  وقرينة  الآخر  من  مو�سوعًا 
ونق�سد  مفعوله.  وُيبطل  العام  من  ظهورًا  اأقوى  لأنه  العام،  على  حاكم  فالخا�س  منف�سلة، 
يتبع  الأ�سا�س  وعلى هذا  الآخر.  الكلم  تف�سير  لأجل  المتكلم  قبل  المعدُّ من  الكلم  بالقرينة 
من  باأداة  ثابتًا  العموم  كان  اإذا  �س  بالمخ�سِّ الأخذ  وهي  ا�ستنباطه،  في  عامة  قاعدة  الفقيه 

)  �سورة البقرة، الآية: 06).

2  �سورة البقرة، الآية: 44).
)  �سورة ال�سافات، الآية: 02)-07).

4  محمد ر�سا المظفر، اأ�سول الفقه، ط4، بيروت-لبنان، دار التعارف للمطبوعات، )40)هـ-)98)م، �س 47-)). 
)  �سورة الرعد، الآية: 9).
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د اإذا كان العموم ثابتًا بالإطلق وعدم ذكر القيد، وبالتالي يقوم  اأدوات العموم، والأخذ بالمقيِّ
د على المطلق.  �س على العام والمقيِّ الفقيه بتقديم المخ�سِّ

م القتال عند  وقد ُيقال اإن اآية ﴿َفاْقُتُلوا اْلُم�ْسِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم﴾ نا�سخة لآية تحرِّ
ْخَرُجوُكْم  اأَ َحْيُث  ِمْن  ْخِرُجوُهْم  َواأَ َثِقْفُتُموُهْم  َحْيُث  ﴿َواْقُتُلوُهْم  تعالى:  قال  الحرام،  الم�سجد 
َقاَتُلوُكْم  َفاإِْن  ِفيِه  ُيَقاِتُلوُكْم  َحتَّى  اْلَحَراِم  اْلَم�ْسِجِد  ِعْنَد  ُتَقاِتُلوُهْم  َوَل  اْلَقْتِل  ِمَن  اأَ�َسدُّ  َواْلِفْتَنُة 
خا�سة،  الثانية  الآية  لأن  البطلن  ظاهر  قول  وهذا  اْلَكاِفِريَن﴾))).  َجَزاُء  َكَذِلَك  َفاْقُتُلوُهْم 
بغير  الم�سركين  قتال  يخت�س  هذا  وعلى  العام.  من  المراد  بيان  على  قرينة  يكون  والخا�س 

اْلَم�ْسِجِد اْلَحَراِم، اإل اأن يكونوا هم المبتدئين بالقتال فيه، فيجوز قتالهم فيه حينئٍذ. 
قتال  م  تحرِّ لآية  نا�سخًة  َوَجْدُتُموُهْم﴾  َحْيُث  اْلُم�ْسِرِكيَن  ﴿َفاْقُتُلوا  اآية  اإن  ُيقال  قد  كما 
الحكم  الآية علَّقت  اأي�سًا، لأن  الحرام، ولكن هذا الدعاء غير �سحيح  ال�سهر  الم�سركين في 
بقتل الم�سركين على ان�سلخ الأ�سهر الُحُرم: ﴿َفاإَِذا اْن�َسَلَخ اْلأَ�ْسُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوا اْلُم�ْسِرِكيَن 

َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم﴾، فكيف يمكن اأن تكون نا�سخة لحرمة القتال في ال�سهر الحرام؟)2) .
والحكم الأول من اأحكام تعار�س الأدلة اللفظية ما تقرره قاعدة الجمع العرفي، وحا�سلها 
تف�سير  على  قرينة  الدليلين  اأحد  كان  بل  العرف،  نظر  في  م�ستقرًا  يكن  لم  اإذا  التعار�س  اأن 
للقرينة.  وفقًا  الآخر  الدليل  بتاأويل  بينهما  الجمع  وجب  الآخر،  الدليل  من  ال�سارع  مق�سود 
من  الظاهر  وكان  كلمان،  منه  �سدر  اإذا  المتكلم  فاإن  وا�سح،  القاعدة  هذه  في  والوجه 
اأحدهما ينافي الظاهر من الآخر، ولكن اأحد الكلمين كان قد اأُِعدَّ من قبل المتكلم لتف�سير 
لأننا  الآخر،  على  المتكلم  اأعده  ما  ظاهر  م  ُيَقدَّ اأن  بد  فل  له،  المقابل  الكلم  من  مق�سوده 

يجب اأن نفهم مق�سود المتكلم من مجموع كلميه وفقًا للطريقة التي يقررها.
ول بد لنا في هذا ال�سياق من اأن نلفت اإلى اأن معاني القراآن على اأربعة اأق�سام))): 

1- ما اْخُت�صَّ اهلُل تعالى بالعلم به، فل يجوز لأحد تكلُّف القول فيه، ول تعاطي معرفته، 
َل  ي  َربِّ ِعْنَد  ِعْلُمَها  َما  اإِنَّ ُقْل  ُمْر�َساَها  اَن  يَّ اأَ اَعِة  ال�سَّ َعِن  ُلوَنَك  ﴿َي�ْساأَ تعالى:  قوله  مثل  وذلك 
َحِفيٌّ  َكاأَنََّك  َي�ْساأَُلوَنَك  َبْغَتًة  اإِلَّ  َتاأِْتيُكْم  َل  َواْلأَْر�ِس  َماَواِت  ال�سَّ ِفي  َثُقَلْت  ُهَو  اإِلَّ  ِلَوْقِتَها  ُيَجلِّيَها 
اخت�س  ما  معرفة  فتعاطي  َيْعَلُموَن﴾)4).  َل  ا�ِس  النَّ اأَْكَثَر  َوَلِكنَّ   ِ اهللَّ ِعْنَد  ِعْلُمَها  َما  اإِنَّ ُقْل  َعْنَها 

اهلل تعالى به خطاأ.
)  �سورة البقرة، الآية: )9).

2  اأبو القا�سم المو�سوي الخوئي، البيان في تف�سير القراآن، مرجع �سابق، �س )0)-)0).
)   ال�سيخ الطو�سي، التبيان في تف�سير القراآن، ط)، تحقيق وت�سحيح: اأحمد حبيب ق�سير العاملي، مكتب الإعلم الإ�سلمي- دار اإحياء 

التراث العربي، 409)هـ، ج)، �س 7-6.
4  �سورة الأعراف، الآية: 87).
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2- ما كان ظاهره مطابقاً لمعناه، فكل من عرف اللغة التي خوطب بها، عرف معناها، 
َجَعْلَنا  َفَقْد  َمْظُلوًما  ُقِتَل  َوَمْن  ِباْلَحقِّ  اإِلَّ   ُ اهللَّ َم  َحرَّ الَِّتي  ْف�َس  النَّ َتْقُتُلوا  ﴿َوَل  تعالى:  قوله  مثل 

وًرا﴾))).  ُه َكاَن َمْن�سُ ِه �ُسْلَطاًنا َفَل ُي�ْسِرْف ِفي اْلَقْتِل اإِنَّ ِلَوِليِّ
﴿َفاأَِقيُموا  تعالى:  قوله  مثل  مف�صاًل.  به  المراد  عن  ظاهره  ينبئ  ال  مجمل  هو  ما   -3
َلَة﴾)2). فاإن تف�سيل عدد ال�سلوات اليومية وعدد ركعاتها وكيفيتها ل يمكن ا�ستخراجه  ال�سَّ
اأن  يمكن  فيما  القول  فتكلُّف  تعالى،  اهلل  ووحي من جهة  واآله  عليه  �سلى اهلل  النبي  ببيان  اإل 
تكون الخبار متناولة له هو خطاأ ممنوع منه. وبالتالي ل يجوز تف�سير اآيات اهلل بالراأي، حتى 

لو كان راأي الحاكم الإ�سلمي، ول يجوز تف�سيل ما هو مبهم دون دليل �سرعي اأو عقلي.
4- ما كان اللفظ م�صتركاً بين معنيين فما زاد عنهما، ويمكن اأن يكون كل واحد منهما 
اأن يكون مرادًا على التف�سيل. واهلل ور�سوله  مرادًا، فالظاهر يحتمل لأمور، وكل واحد يجوز 
م اأحٌد مراَد اهلل اإل بقول نبي اأو اإمام مع�سوم، ومتى كان  اأعلم بما اأراد. فاإنه ل ينبغي اأن يقدِّ
اللفظ م�ستركًا بين �سيئين، اأو ما زاد عليهما، ودلَّ الدليل على وجه واحد، جاز اأن يقال: اإنه 
اأو  اآية ل ينبئ ظاهرها عن المراد تف�سيًل،  اأن ينظر في تف�سير  هو المراد. ول ينبغي لأحد 
رين، اإل اأن يكون التاأويل مجَمعًا عليه، فيجب اتباعه لمكان الجماع، لأن  يقلِّد اأحدًا من المف�سِّ

ْت مذاهبه. من المف�سرين من ُحِمَدت طرائقه، وُمِدَحت مذاهبه، ومنهم من ُذمَّ
ول بد اأن نعلم اأن تعار�س الآيات القراآنية تعار�سًا م�ستقرًا هو اأمر م�ستحيل، لأنه ل يمكن 
اأنه  الكمالية  �سفاته  ومن  المطلق،  الكمال  وهو  تعالى  اهلل  عن  الم�ستقر  التعار�س  ي�سدر  اأن 
حكيم مطلقًا، ي�سع الأمور في موا�سعها، وهادف ل يلهو ول يعبث، فكلمه الف�سل، ول يمكن 

اأن يقع التعار�س فيه. 
وبح�سب ا�ستعرا�سنا للآيات القراآنية المذكورة اأعله، التي تم ال�ستدلل بها على جواز 
مطابقاً  ظاهره  كان  »ما  اإلى  تنتمي  فاإنها  ال�سامل،  الدمار  اأ�سلحة  ا�ستعمال  جواز  عدم  اأو 
بالعلم  تعالى  اهلُل  اْخُت�سَّ  بينها ما  لي�س  وبالتالي  القراآن،  بح�سب ما ورد من معاني  لمعناه«، 
بين  م�ستركًا  اللفظ  كان  ما  ول  به مف�سًل،  المراد  ينبئ ظاهره عن  ل  ما هو مجمل  ول  به، 
معنيين فما زاد عنهما، فكل من عرف اللغة العربية، عرف معناها، اأ�سف اإلى ذلك اأنه لي�س 
الن�سخ.  في  ال�سك  الن�سخ عند  فالأ�سل عدم  الآيات،  بع�س هذه  ن�سخ  دليل قطعي على  هناك 
تقرره  ما  وفق  اللفظية  الأدلة  تعار�س  اأحكام  من  الأول  الحكم  اإلى  نرجع  فاإننا  عليه  وبناًء 
وجب  العرف،  نظر  في  م�ستقرًا  يكن  لم  اإذا  التعار�س  اأن  وحا�سلها  العرفي،  الجمع  قاعدة 

)  �سورة الإ�سراء، الآية: )).
2  �سورة الحج، الآية: 78.
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الجمع بين الدليلين اللفظيين المتعار�سين في الظاهر، وهذا ما دفعنا اإلى التاأ�سي�س الفقهي 
لنظرية ال�سرورة في ا�ستخدام اأ�سلحة الدمار ال�سامل، فنحن اأبناء الدليل، كيفما مال نميل.

خام�شًا- نظرية ال�شرورة في ا�شتخدام اأ�شلحة الدمار ال�شامل:
تم  التي  القراآنية  الآيات  بين بع�س  الظاهري  التعار�س  اأن علج  بناًء على ما تقدم نرى 
ال�ستدلل بها في جواز ا�ستعمال اأ�سلحة الدمار ال�سامل اأو حرمة ذلك، يق�سي بالجمع العرفي 

بينها وهو يفيد بالآتي: 
ِعْند  الُمْعتدي  يقف  َحتَّى  ْوَجَبه  اأَ َبْل  والُحُرَمات،  النف�س  عن  الدفاع  حق  اأقرَّ  الإ�سلم  )-  اإن 

ه. حدِّ
ار دون غير المحاربين، ول�سيما الن�ساء  2-  الآيات القراآنية تحثُّ على قتل المحاربين من الكفَّ

وال�سيوخ والولدان.
)-  اإن الأقوام التي عاقبها اهلل تعالى واأبادها عن بكرة اأبيها، كاأقوام نوح وعاد وثمود وقارون 
اأ�سدر الحكم فيها هو اهلل  الفيل، كان لها خ�سو�سية، والذي  واأ�سحاب  وفرعون وهامان 

تعالى، ول يمكن لب�سر اأن ُي�سدر هكذا حكم غير نبي مر�سل اأو اإمام مع�سوم.
4-  ل معنى للتاأكيد الإلهي على وجوب اإنتاج ال�سلح اإن لم يكن ممكنًا ترهيب العدو بوا�سطة 
التهديد با�ستخدامه، اأو ا�ستخدامه عند ال�سرورة، فلو تيقن الأعداء من اأن الم�سلمين لن 

ي�ستعملوا هذه الأ�سلحة الرادعة، لنق�سوا عليهم، وهزموهم �سر هزيمة. 
)-  يجب قتال المعتدين، ولكن ل يجوز العتداء عليهم.

الإن�سانية،  الحياة  اإهلك  عرفًا  عليه  ي�سدق  ما  اأي  والن�سل،  الحرث  اإهلك  6-  حرمة 
بدليل،  منه  خرج  ما  اإل  وا�سعة،  الإهلك  م�ساحة  تكون  بحيث  والنباتية،  والحيوانية، 
المعتدي على مقد�ساتهم  والم�سلمين،  للإ�سلم  المحارب  الدليل على خ�سو�س  قام  وقد 

واأر�سهم وعر�سهم ومالهم، لأجل كونه ي�سعى في الأر�س ف�سادًا. 
بل  جماعًة،  اأو  �سخ�سًا،  به  ُيقتل  ما  كون  بل  حديثًا،  اأو  قديمًا،  ال�سلح  كون  لي�س  7-  المعيار 
ال�سلح،  الدالة على جواز �سراء  الن�سو�س  فاإن  باأكملها،  الب�سرية  اإفناء  ناهيك عن  اأمًة، 
وعن  النف�س،  للدفاع عن  اأداة  هو  بما  ال�سلح  عنوان  مو�سوعها  ا�ستعماله،  اأو  اإعداده،  اأو 
ول�سيما  الإ�سلمي،  الكيان  لقوة  مظهرًا  يكون  ما  كل  اإعداد  ولزوم  الإ�سلمي،  المجتمع 

ال�سلح الذي ل ي�ستتبع خطرًا على البيئة.
وبناًء عليه، اإن الأ�سل الذي دلَّت عليه الآيات ال�سريفة هو حرمة ا�ستخدام اأ�سلحة الدمار 
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التي  الب�سرية  للحياة  واإبادة  والن�سل،  للحرث  واإهلك  جماعي  قتل  من  ذلك  في  لما  ال�سامل 
بد  ل  كان  اإذا  ولكن  مو.  وال�سُّ الحكمة  لهدٍف غايٍة في  الب�سيطة  تعالى على وجه  اأوجدها اهلل 
ذلك  يكون  اأن  بد  فل  نحورهم،  اإلى  الأعداء  كيد  لردِّ  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  ا�ستعمال  من 
القتال، وبقرار من الحاكم  الم�سروع من  الهدف  الق�سوى، وبمقدار ما يحقق  ال�سرورة  عند 
ال�سرعي الذي يلي اأمور الم�سلمين، وبعد ا�ست�سارة الثقاة من اأهل الخبرة والخت�سا�س. وفي 
الحرب  تطور  م�سار  عن  بمعزل  البلد  تدمير  م�ساألة  »واأما  اهلل:  ف�سل  العلمة  يقول  ذلك 
والخلل الذي يمكن اأن ي�سيب موازين القوى، فاإننا ل نجد في الأدلة ما يوؤيد جوازه«)))، اأي اأن 
ز ا�ستعمال اأي �سلح لقتل الأعداء  تطور الحرب، وتغير موازين القوى ل�سالح الأعداء قد يجوِّ

المحاربين، والدفاع عن بي�سة الإ�سلم والم�سلمين، ول بد من تقدير ال�سرورة بقدرها. 
والمق�سود ببي�سة الإ�سلم هو الكيان الذي يقوم به عنوان الإ�سلم، وهو وجود الم�سلمين، 
وقيام م�ساجدهم، ومقد�ساتهم، فلو هجم جي�س كافر على الم�سلمين، ولم ي�ستهدف كيانهم، 
مورد  واإنما  للقاعدة،  موردًا  لي�س  هذا  فاإن  �سخ�سية،  لعداوة  خا�سة  فئة  ا�ستهدف  واإنما 
الم�سلمين، وهدم م�ساجدهم، وهتك حرماتهم،  اإبادة  اإذا كان الهجوم ي�ستهدف  القاعدة ما 

ومقد�ساتهم. والدفاع عن بي�سة الإ�سلم هو الدفاع عن حوزة الإ�سلم، وعن الموؤمنين.
ولعلَّه من الممكن في نهاية هذا البحث اأي�سًا ال�ستفادة من اأقوال بع�س العلماء، كالآتي:
و�سنع  النووية،  بالتجارب  القيام  اأن  يرى  الحكيم)2):  الطباطبائي  �صعيد  محمد  1-  ال�صيد 
اأ�سلحة الدمار ال�سامل اأمر جائز، خا�سة مع امتلك الآخرين لذلك، واأن الإ�سرار بالبيئة 
التام  التوثق  بد من  ل  واأنه  به،  والتحكم  على حفظه  القدرة  على  يوؤكد  ولكنه  ن�سبي،  اأمر 
والدقيق باأن ل يقع ال�سلح باأيدي اأنظمة مت�ساهلة اأو دكتاتورية ت�ستبيح حرمات الآخرين، 
والتوثق التام من �سمان عدم ا�ستخدام ال�سلح - ولو لحقًا – في غير ال�سرورة الق�سوى 
براأيه  ح  ي�سرِّ فهو  الأولويات.  وملحظة  الموازنة  من  الحالت  كل  في  بد  ول  الم�سروعة، 
اأ�صلحة الدمار ال�صامل عند  بجواز ا�صتخدام  الجتهادي في هذه الم�ساألة، والذي يق�سي 

ال�صرورة، مع لحاظ الأولويات، وتقديم الأهم على المهم))). 
ه اإليه بتاريخ )2/)/2007 حول موقف ال�سريعة  2-  ال�صيخ عطية �صقر)4) : ردًا على �سوؤال ُوجِّ

الملك،  دار  بيروت-لبنان،  ال�سيد محمد ح�سين ف�سل اهلل، ط2،  العظمى  اآية اهلل  �سماحة  لبحث  تقريرًا  الجهاد،  )   علي ف�سل اهلل، 
8)4)ه-998)م، �س 294.

2  اأحد مراجع التقليد ال�سيعة في النجف الأ�سرف. 
)   راجع: ال�ستفتاء الذي اأر�سلته اإلى �سماحته من لبنان اإلى العراق، بتاريخ: )2 ذو الحجة 428)هـ، وقد اأجاب عليه بتاريخ )) محرم 

428)هـ. وقد اأدرجته كملحق في نهاية هذا البحث، وكوثيقة يمكن ال�ستناد اإليها.
4  رئي�س لجنة الفتوى الأ�سبق بالأزهر. 
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َرة التي ت�ستعمل في  ين ِفي الأ�سلحة الحديثة الُمَدمِّ من اأ�سلحة الدمار ال�سامل: ما ُحْكُم الدِّ
ر والياِب�س؟ اأجاب ال�سيخ عطية  الحروب في�ساب بها البريء والُمتَّهم، وتاأتي على الأْخ�سَ
باأن الحرب في الإ�سلم لها غاية محددة، فهي �سد الظلم والعدوان، وهي دفاعية  �سقر 
اآداب منها عدم هدم مظاهر الحياة كالم�سانع والمزارع، وعدم  عند هجوم العدو، ولها 
قتل من ل يحارب كالن�ساء، وال�سبيان، وال�سيوخ. اأما اإذا ا�ستغل الأعداء ما عندهم لقتل 
الم�سلمين، فعند هذه الحالة ل باأ�س بقتلهم بمقدار ال�سرورة، وحرق ديارهم ومزارعهم، 

التي ي�ستغلونها في تدمير ومحاربة الم�سلمين))).
الأولية،  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  ا�ستعمال  القر�صاوي: يرى حرمة  يو�صف  ال�صيخ  3-  الدكتور 
موقف  حول  اإليه  ه  ُوجِّ �سوؤال  على  وردًا  جائز،  فهو  ل�ستعمالها  الم�سلمون  ا�سطر  اإذا  اأما 
اأجاب القر�ساوي:  الإ�سلم من ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية، والبيولوجية، والجرثومية، 
من  المليين  تقتل  اأن  يمكن  التي  الأ�سلحة  هذه  ا�ستخدام  يجوز  ل  اأنه  المبدئي:  »وراأيي 
الب�سر دفعة واحدة، وت�سيب مليين اآخرين باأ�سرار ل ُتدرى عواقبها على مدى ع�سرات 
حالة  في  حتى  البيئة،  لعنا�سر  والإف�ساد  الإتلف  تجز  لم  الإ�سلمية  ال�سريعة  ال�سنين.. 
ن اأن الإ�سلم �سد ا�ستعمال هذه الأ�سلحة  الحرب، اإل ما اقت�سته ال�سرورة الق�سوى، فُيَبيِّ
الدول  )اأي  ت�ستعملها  ل  لكنها  وغيرهم..  المحاربين  وتاأخذ  والن�سل،  الحرث  تهلك  التي 
الإ�سلمية) اإال اإن ا�صتعملها عدوها، وتكون في حدود �صيقة، وفي اأوقات ال�صرورة«)2).

ويح�سن الإ�سارة اأخيرًا اإلى اأن القدرة على ا�ستعمال ال�سلح النووي عند ال�سرورة تتطلب 
القوة  اإعداد  باأن  القا�سي  الردع«  »مبداأ  اإلى  القراآنية  الآيات  وت�سير  اأوًل.  اإنتاجه  على  قدرة 
والت�سلح لي�س بال�سرورة اأن يكون بهدف القتال والحرب، بل بهدف اإيقاف الحرب من خلل 
َوِمن  ٍة  ُقوَّ ن  ا�ْسَتَطْعُتم مِّ ا  َلُهم مَّ وْا  ﴿َواأَِعدُّ توازن الرعب الذي تحققه القوة، حيث قال تعالى: 

ُكْم..﴾))).  َباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ اهلّلِ َوَعُدوَّ رِّ
�سباق  نتيجة  ُتهدر  وثرواته  القت�سادية  العالم  م�سادر  من  كبيرًا  ق�سمًا  اأن  اإلى  ونلفت 
ع�سرنا  في  الع�سكري  للردع  و�سيلة  اأهم  النووي  ال�سلح  ويعدُّ  والغرب.  ال�سرق  بين  الت�سلح 
الراهن على راأي قوي، ولذلك فاإن بع�س الدول قد �سعت ل�سنعه، ول�سيما اأن ظروف عالمنا 

د م�ستقبل الأجيال القادمة. المعا�سر متاأزمة اإلى حدٍّ بعيد، وُتَهدِّ

)  نقًل عن موقع اإ�سلم اأون لين_نت. 
www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=7396&version=1&template_id=119&parent_w2

id=13
)  �سورة الأنفال، الآية: 60.
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�شاد�شًا- ملحق فتوى ال�شيد محمد �شعيد الطباطبائي الحكيم حول 
ا�شتخدام اأ�شلحة الدمار ال�شامل))):

)   ا�ستفتاء اأر�سلته اإلى �سماحته من لبنان اإلى العراق، بتاريخ: )2 ذو الحجة 428)هـ، وقد اأجاب عليه بتاريخ )) محرم 428)هـ. وقد 
اأدرجته كملحق في نهاية هذا البحث، وكوثيقة يمكن ال�ستناد اإليها.

منطلقات فقهية في التأسيس لنظرية الضرورة في استخدام أسلحة الدمار الشامل 
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لبنان والوحدة المصرية_ السورية 1961-1958
 )تفاعل الجغرافية السياسية اللبنانية

مع المجال الجيوسياسي للمشرق العربي(

أ. د. محمد مراد
باحث واأ�صتاذ جامعي
الجامعة اللبنانية

يربط هذا البحث بين اأربعة محاور اأ�سا�سية:
االأول: لبنان والم�سرق العربي: خ�سو�سيات جيو�سيا�سية.

الثاني: اأربعة م�ساريع اأ�سا�سية ب�ساأن لبنان والم�سرق العربي خلل وبعد الحرب العالمية 
الثانية.

الثالث: الوحدة الم�سرية-ال�سورية: نحو الدولة القومية العربية.
الم�سري_  الوحدوي  الحراك  مع  اللبنانية  ال�سيا�سية  الجغرافية  تفاعلت  الرابع: 

ال�سوري.

اأواًل: لبنان والم�شرق العربي: خ�شو�شيات جيو�شيا�شية: 
 Milieu( حيوي  جغرافي  مجال  عن  عبارة  هو  منه،  جزء  ولبنان  العربي،  الم�سرق 
Actif)، ل بل هو الأكثر حيوية في العالم من حيث جيو-ا�ستراتيجيته الموقعية، وكذلك من 

حيث �سبكات النفتاح التي تربطه بالعالم عبر �سل�سلة من المنافذ البرية والبحرية.
من  الع�سرين،  القرن  من  الأول  الن�سف  خلل  الحديثة،  العربية  الدولة  ظهور  مع   
حيث وظيفتها المركزية في ال�سبط الإداري وتوزيع الفائ�س الجتماعي، بات الم�سرق العربي 
و�سرق  وفل�سطين  ولبنان،  و�سوريا،  وم�سر،  والعراق،  الخليج،  في  النفطية  الثروة  دول  ي�سمل 

الأردن.
يتميز هذا المجال بخ�سو�سيات عديدة اأبرزها �ست اأ�سا�سية: 
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العالم  قلب  على  ي�سيطر  ومن  العالم،  قلب  فهو  موقعية،  جيو-اإ�صتراتيجية  االأولى: 
ي�ستطيع اأن يم�سك بكل العالم.

اإلى  المو�سوية  اإلى  الإبراهيمية  من  التاريخي  ظهورها  في  النبوءات  مهد  الثانية: 
الم�سيحية فالإ�سلم.

على  ح�ساريًا  �سبقًا  المجال  �سعوب  �سجلت  بحيث  المتميزة،  الح�صارات  مهد  الثالثة: 
الفينيقية،  والأبجدية  الم�سرية،  الهيروغليفية  والو�سيط، فكانت  القديم  العالم  �سعوب  �سائر 
العربية_  العمارة  وفنون  والفلك،  والجغرافيا  الح�ساب  وعلوم  البابلية،  والت�سريعات 

الإ�سلمية، كلها كانت جزءًا من اإنتاج ح�ساري ات�سم بطابع الغنى والتنوع لقرون عديدة.
الموجة  العروبة واالإ�صالم، فالمجال كان بمثابة قلب  التفاعل بين  الرابعة: خ�صو�صية 
اإنتاج  اإلى  اأف�سى  الذي  الأمر  العربية،  الم�سيحية  الحّي مع  وتفاعله  الإ�سلم  بالن�سبة لنت�سار 

ر�سالة قيمية عربية حملها العرب اإلى العالم، فاأعطتهم �سخ�سيتهم المميزة.
الأكبر  المجال  هو  العربي،  الم�سرقي  المجال  اأنَّ  ذلك  الجيو-بترولية،  الخام�صة: 
امتلكًا للطاقة، اإذ ي�سل فيه الحتياطي الموؤكد من النفط الخام اإلى اأكثر من ثلثي )2/)) 

الحتياطي العالمي.
ال�صاد�صة: كان المجال المذكور، ول يزال، الم�سرح الأكثر كثافًة وت�سجيًل للأحداث في 

التاريخ الب�سري عبر مختلف الحقبات والأزمنة.
ثانيًا: جيوبوليتيك ال�شراع في الم�شرق العربي بين اأربعة م�شاريع اأ�شا�شية 

خالل وبعد الحرب العالمية الثانية:
من  زحمًة  لها،  اللحقة  والفترة  الثانية  العالمية  الحرب  خلل  العربي،  الم�سرق  �سهد 
الم�ساريع التي تناولت م�ستقبل مجاله الجيو�سيا�سي من زاوية الم�سالح الإ�ستراتيجية المختلفة:

االأول: م�صروع �صرق اأو�صطي اأميركي:
 وهو م�سروع ي�ستجيب لحاجات الراأ�سمالية الأميركية في �سعودها المبريالي في اأعقاب 
المتراجعة  الإمبريالية  على  الم�سمار  هذا  في  �سبقًا  �سجلت  حيث  الثانية،  العالمية  الحرب 
من  عدد  �ستار  تحت  اأو�سطية  ال�سرق  اإلى  الأميركية  الدعوة  ظهرت  فقد  الأنكلو-فرن�سية، 
اأيزنهاور  وم�سروع   ،((( (9(4 بغداد  حلف  مثل  اإقليمية  اأحلف  لإقامة  المغلفة  الم�ساريع 

)   بداأ حلف بغداد على �سكل معاهدة دفاعية ع�سكرية بين تركيا وباك�ستان في ربيع 4)9)، وتم الإعلن عنه ر�سميًا في 24 �سباط ))9)، 
بعد اأن تم توقيعه من العراق وتركيا. ولم يلبث اأن اأ�سبح خما�سيًا بعد ان�سمام بريطانيا في ) ني�سان، وباك�ستان في )2 اأيلول، واإيران 

في )2 ت�سرين الأول ))9). اأنظر ب�ساأن هذا الحلف: 
American Foreign Policy 1950-1955: Basic Documents, vol. 1. pp. 1257-1259.
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7)9) ))). اأما الأهداف الأميركية الحقيقية من ورائهما، فتكمن في اإثنين مركزيين: االأول، 
نحو  �سوفياتي  اختراق  دون حدوث  للحوؤول  اأميركيًا  اأو�سطي م�سمون  �سرق  اإقليمي  تكتل  قيام 
بديًل  تكون  اأو�سطية  �سرق  رابطة  اإحلل  الثاني،  المنطقة،  في  المخزونة  الطاقة  م�سادر 
العالمية  للحرب  التاليين  العقدين  خلل  ت�سهد،  كانت  التي  العربية  القومية  للرابطة  اإلغائيًا 

الثانية، ما ي�سبه الموجات المدية الدافعة على الم�ستويين الفكري وال�سيا�سي.

الثاني: م�صروع �صهيوني ا�صتيطاني:
 (( في  فل�سطين  اأر�س  على  العبرية«  »الدولة  اإقامة  خلل  من  العملية  ترجمته  وجد   
الكبرى من  اليهودية  الدولة  اإقامة  الم�سروع يكمن في  لهذا  الأبعد  الهدف  اأنَّ  اإل  اأيار 948). 
توراتي  لزعم  ي�ستجيب  بما  العربي،  للم�سرق  الحيوي  المجال  كل  في  اأي  النيل،  اإلى  الفرات 
باقي  اإلى  ومنها  )فل�سطين)  الميعاد  اأر�س  اإلى  العودة  اأي  »ال�سترجاعية«  مبداأ  على  يقوم 

المجال الم�سار اإليه.

الثالث: م�صروع قومي وحدوي عربي: 
يدعو هذا الم�سروع اإلى التوّحد القومي، واإقامة الدولة - القومية اأو الدولة - الأمة اإنطلقًا 
والثقافي)2). مع  والجتماعي  التاريخي  التكوين  واحدة من حيث  اأمة  العربية هي  الأمة  اأنَّ  من 
العربي  القومي  الفكر  على  طراأت  الع�سرين)،  )القرن  الما�سي  القرن  من  الأربعينات  مطالع 
بين  ربطت  العرب  القوميين  فحركة  والنظرية.  الفكرية  المقولت  �سعيد  على  نوعية  تطورات 
الوحدة والتحرر والثاأر من الإ�ستعمار)))، وحزب البعث العربي ال�ستراكي الذي تاأ�س�س ر�سميًا 
في دم�سق في 7 ني�سان 947)، كان اأكثر الحركات الوحدوية التي اأعطت القومية العربية بعدًا 
اأيديولوجيًا، وربطت جدليًا بين ثلثة �سعارات: الوحدة والحرية وال�ستراكية، ونادت باأمة عربية 
واحدة ذات ر�سالة خالدة)4). ثم جاءت الحركة النا�سرية مع ثورة )2 تموز )يوليو) 2)9) لتاأتي 
�سدة  تبواأ  الذي  النا�سر  لعبد  القيادية  الكاريزمية  ال�سخ�سية  االأول،  الأهمية:  بالغي  بتطورين 

)   اأنظر الن�س الكامل لم�سروع اأيزنهاور مترجمًا اإلى العربية في: الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية، تقرير الأمين العام اإلى مجل�س 
في  بالإنكليزية  الأ�سلي  ن�سه  واأنظر   ،((( رقم  الملحق   ،((9(7 )اآذار  والع�سرين  ال�سابع  العادي  انعقاده  دورة  في  العربية  الدول 

كرا�س �سغير عنوانه: 
Middle East Proposals: Department of state publications 6440, Washington 1957.
العربية،  الوحدة  درا�سات  مركز  بيروت:  والوعي،  الهوية  في  درا�سة  العربية:  للأمة  التاريخي  التكوين  الدوري،  العزيز  عبد  2   اأنظر: 

طبعة رابعة، )200.
)   ب�ساأن حركة القوميين العرب اأنظر: �سهير �سلطي التل، حركة القوميين العرب وانعطافاتها الفكرية، بيروت: مركز درا�سات الوحدة 

العربية، طبعة ثانية، 2002.
4   ب�ساأن حزب البعث اأنظر: �سل�سلة ن�سال البعث: ن�سالت حزب البعث العربي الإ�ستراكي من خلل موؤتمرات قيادته القومية، بيروت: 

دار الطليعة، 8 اأجزاء، 976). 

أ. د. محمد مراد
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الرئا�سة. الثاني، دخول م�سر بقوة على الم�سرح القومي العربي، الأمر الذي اأ�ساف محفزات 
جديدة ونوعية للحركة القومية العربية خلل عقدي الخم�سينات وال�ستينات من القرن الع�سرين.

الرابع: م�صروع اإ�صتقاللي لبناني: 
والخارجي  اللبناني  الداخلي  الم�سهدين  على  م�ستجدًا  اأو  طارئًا  يكن  لم  م�سروع  وهو 

الإقليمي والدولي، واإنما هو م�سروع له ح�سوره التاريخي المزمن.
الجبل  اأهل  االأولى، خ�سو�سية ميزت  اأ�سا�سيتين:  الم�سروع لخ�سو�سيتين  ي�ستجيب هذا 
)جبل لبنان) بنزوعهم القوي اإلى الحرية وال�ستقلل، فهذه الخ�سو�سية اكت�سبوها تاريخيًا 
اء التفاعل مع بيئة جبلية جمعت بين الطبيعة الت�ساري�سية من جهة، ومناخات الحرية  من جرَّ
الراف�سة الخ�سوع للغير من جهة اأخرى. اأما الثانية فهي خ�سو�سية ثقافية ليبرالية اكت�سبها 
اإطار  في  لهم  توفر  الذي  الذاتي  الحكم  نظام  الم�سيحية، من  العنا�سر  �سيما  ل  الجبل،  اأهل 
المت�سرفية لأكثر من ن�سف قرن ))86)-))9))، الأمر الذي وفر لهم فر�سة النفتاح المبكر 
ثقافيًا  �سبقًا  الم�سمار،  هذا  في  المت�سرفية،  لت  �سجَّ بحيث  الليبرالية،  وثقافته  الغرب  على 
والعربي  ال�سوري  الداخل  مقاطعات  على  وكذلك  الأخرى،  اللبنانية  المقاطعات  �سائر  على 
اأي�سًا. كانت الواجهة القيادية لهذا التيار من رجال الكني�سة المارونية، وهذا ما يف�سر تروؤ�س 
لبنان  مطالب  لب�سط  باري�س  في  ال�سلح  موؤتمر  اإلى  الثاني  الوفد  الحويك  اإليا�س  البطريرك 
المطالب  تلك  تحقيق  �سبيل  في  الدولي  الم�ستوى  على  المعنوي  بثقله  وليلقي  ال�ستقللية)))، 
البطريرك  على  ينطبق  نف�سه  والأمر  الأول.  ال�ستقلل  برجل  بعد،  فيما  و�سف،  اأنه  حتى 

اأنطوان عري�سة في الثلثينيات من القرن الع�سرين، وعلى �سائر البطاركة الآخرين.
الإ�ستقللي  الم�سروع  بات  الما�سي  القرن  من  الأربعينات  ومطالع  الثلثينات  اأواخر  في 
والزعامات  اأوًل،  والفكرية  الثقافية  النخب  م�ستوى  على  م�سيحيًا-اإ�سلميًا  م�ستركًا  مطلبًا 
مدينية  عنا�سر  بين  ن�ساأت  التي  والتجارية  القت�سادية  الم�سالح  و�سبكات  ثانيًا،  ال�سيا�سية 
م�سيحية واإ�سلمية، ل�سيما في بيروت العا�سمة، ثالثًا. كّل ذلك �ساعد على توفير المناخات 
اأمرين  بين  الموازنة  قاعدة  على   (94( عام  الإ�ستقللي  الوطني  الميثاق  لولدة  الملئمة 
اثنين: ا�ستقلل لبنان التام بحدوده الجغرافية التي عرفها مع قيام الدولة اللبنانية في العام 

920)، مقابل ا�ستعداده للتفاعل الإيجابي مع محيطه العربي اإلى الحدود الق�سوى)2).

 Ministère des Affaires Etrangères: E-Levant 1939-1945: «Les Revendications du Liban, Mémoire à la    (
Délégation Libanaise à la Conférence de la paix.

   Le président de la Délégation Libanaise Elias Pierre Hoayek, Paris 25 octobre 1919», v. 39, p.p. 134-138.
2  ب�سارة الخوري، حقائق لبنانية، ثلثة اأجزاء، الجزء الأول، درعون- حري�سا، مكتبة اأوراق لبنانية، 960)، �س 244-)24.

لبنان والوحدة المصرية_ السورية 1961-1958



(0(

ثالثًا: الوحدة الم�شرية_ ال�شورية: نحو الدولة القومية العربية: 
على  مكثَّفًا  ن�ساًل  الم�سرية  الثورة  )يوليو) 2)9)، خا�ست  تموز   2( في  انت�سارها  بعد 
االأول، داخلي: وتمثل ب�سل�سلة من الإنجازات النوعية في ميادين الإدارة،  �سعيدين اثنين))): 
مجال  في  ل�سيما  ال�سناعي،  القطاع  وتطوير  العالي،  ال�سّد  واإن�ساء  الزراعي،  والإ�سلح 
ال�سناعات التحويلية، و�سوًل اإلى تحرير الثروة الوطنية، فكان الحدث التاريخي بتاأميم قناة 
ال�سوي�س في 26 تموز )يوليو) 6)9)، الأمر الذي كان بمثابة الدافع المبا�سر للعدوان الثلثي 
 .(9(6 )اأكتوبر)  الأول  ت�سرين   29 في  م�سر  على  الإ�سرائيلي)  الفرن�سي،  )البريطاني، 
الثاني، خارجي، ربط بين التحرر الوطني والقومي، فكانت للثورة الم�سرية الم�ساهمة الأبرز 
في اإ�سقاط الأحلف الأجنبية اأوًل، وفي تاأكيد الرتباط العميق لم�سر بالعروبة، والإنتماء اإلى 
العربية، وعلى  الأقطار  القومية في  القوى  التفاعل مع  اإذكاء حرارة  ثانيًا، وفي  العربية  الأمة 

الأخ�س في القطر ال�سوري، ثالثًا.
اإنجازات غير  ت�سجيل  تقترب من  العربية  القومية  الحركة  العام 8)9) كانت  اإطللة  مع 
الم�سري  الد�ستور  اأعلن  الثاني )يناير)  القومي، ففي 6) كانون  التوّحد  م�سبوقة على طريق 
الأمة  من  جزء  الم�سري  ال�سعب  واأنَّ  عربية  دولة  م�سر  اأنَّ  على  مرة،  لأول  ون�سَّ  الجديد، 
مته: »نحن ال�سعب الم�سري الذي ي�سعر بوجوده متفاعًل  العربية الواحدة. فقد جاء في مقدِّ
لعزة  الم�سترك  العربي  الن�سال  والتزاماته حيال  م�سوؤولياته  ر  وُيقدِّ الكبير  العربي  الكيان  في 
م�سروع  عبدالنا�سر  به  م  قدَّ الذي  الخطاب  في  اأي�سًا  جاء  كما  ومجدها«)2).  العربية  الأمة 
الد�ستور قوله: »اإنَّ الكيان العربي يمتد من المحيط الأطل�سي اإلى الخليج العربي، كلنا �سعب 
من  الأول  وفي  جميعًا«))).  العرب  مع  تما�سكنا  ونعلن  الحقيقية،  عروبتنا  نعلن  نحن  واحد، 
زعماء  اجتمع  حيث  بالقاهرة،  القبة  ق�سر  في  التاريخية  الجل�سة  انعقدت  )فبراير)  �سباط 
في  العميقة  وثقتهم  الكامل  واإيمانهم  التام  »اتفاقهم  واأعلنوا  وال�سوري،  الم�سري  القطرين 
وجوب توحيد �سورية وم�سر في دولة اإ�سمها الجمهورية العربية المتحدة، كما يعلنون اتفاقهم 
يتولى فيه  رئا�سيًا،  العربية ديمقراطيًا  الجمهورية  الحكم في  يكون نظام  اأن  الجتماعي على 
يتولى  كما  اأمامه،  م�سوؤولين  ويكونون  يعينهم  وزارء  يعاونه  الدولة  رئي�س  التنفيذية  ال�سلطة 
ال�سلطة الت�سريعية مجل�س ت�سريعي واحد، ويكون لهذه الجمهورية علم واحد، يظل �سعبًا واحدًا 

اأولى،  طبعة  العربية،  الوحدة  درا�سات  مركز  بيروت:   ،(9(2 يوليو   2( ثورة  حماد،  مجدي  اأنظر:  الم�سرية،  الثورة  اإنجازات  )   حول 
)99)، واأي�سًا اأحمد حمرو�س، »عبد النا�سر والعرب«، بيروت: الموؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، 976).

2  اأحمد طربين، الوحدة العربية في تاريخ الم�سرق المعا�سر، 800)-8)9)، دم�سق، )97)، �س )60.
)  م.ن، �س ))6.
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بالأنف�س  لحمايتها  جميعًا  ويدعون  والواجبات،  الحقوق  في  اأبناوؤها  فيها  يت�ساوى  وحدة  في 
والمهج والأرواح، ويت�سابقون لتثبيت عزتها وتاأكيد منعتها ...«))).

رئي�س  و�سخ�س  الوحدة  اأ�س�س  على  ال�سعبي  ال�ستفتاء  جرى  )فبراير)  �سباط   2( وفي 
اأن  العالم  في  دولة  لأية  ي�سبق  لم  �سعبيًا  اإجماعًا  لتظهر  النتائج  جاءت  حيث  الجمهورية، 
�سهدته في التاريخ المعا�سر. ففي م�سر بلغت ن�سبة الأ�سوات الموؤيدة للوحدة ولرئا�سة جمال 

عبدالنا�سر لها 99.99%)2)، وفي �سوريا %99.98))).
اإعلن  تمَّ  )مار�س)  اآذار   ( وفي   ،(4( (9(8 �سباط   22 في  ر�سميًا  الوحدة  اأُعلنت  وعليه، 
المتحدة  العربية  »الدولة  اأن  على  الأولى  مادته  في  د  اأكَّ حيث  الوحدة،  لدولة  الموؤقت  الد�ستور 
جمهورية ديمقراطية م�ستقلة ذات �سيادة و�سعبها جزء من الأمة العربية«))). وكان الرئي�س جمال 
عبدالنا�سر قد األقى كلمة في دم�سق في اليوم ذاته الذي اأعلن فيه الد�ستور الموؤقت، جاء فيها، 
اإنَّ »هذا الد�ستور الذي يعلن اليوم هو اأول د�ستور للوحدة العربية... هو اأول د�ستور... اأول ثمرة 

من ثمرات الكفاح الطويل من اأجل الوحدة العربية، ومن اأجل توحيد الأمة العربية«)6).
 ،(9(8 )مار�س)  اآذار  من  ال�ساد�س  في  اأي  الموؤقت  الد�ستور  لإعلن  التالي  اليوم  وفي 
اأ�سدر الرئي�س عبدالنا�سر قرارًا بتعيين نواب لرئي�س الجمهورية ووزارء بالإقليمين الم�سري 
والم�سير  البغدادي  اإثنان من م�سر )عبداللطيف  اأربعة،  فكانوا  الرئي�س  نواب  اأما  وال�سوري. 

عبد الحكيم علي عامر)، واإثنان من �سوريا )اأكرم الحوراني و�سبري الع�سيلي).
�سخ�سيات  و�سمت  وزيرًا،  وثلثين)7)  واحد  من  تاألفت  فقد  الأولى  الوحدة  حكومة  اأما 

بارزة في المجالت ال�سيا�سية والفكرية والع�سكرية من القطرين الم�سري وال�سوري.
بحيث  العربي،  القومي  ال�سعيد  على  الم�سبوق  غير  الحدث  الوحدة  دولة  باتت  وهكذا 
تاأثيراته  له  كان  الذي  الأمر  العربية،  الوحدوية  الحركة  لم�سروع  قويًا  دفعًا  لت�سجل  جاءت 
بهذا  وثيق  ارتباط  على  لبنان  كان  ولما  والدولي.  العربي  القومي  الم�ستويين  على  المبا�سرة 
الحدث بحكم علقات الجوار الجغرافي مع �سوريا، وبحكم الثقافة العربية والوحدوية للعديد 

المجلد  اأولى، 987)،  العربي، طبعة  الإنماء  بيروت: معهد  – ال�سورية 8)9)-)96)، 6 مجلدات،  الم�سرية  الوحدة  ووثائق  )   يوميات 
الأول، وثيقة رقم )))، »بيان اإعلن الجمهورية العربية المتحدة بتاريخ ) �سباط 8)9)«، �س )0)-02).

2  يوميات ووثائق الوحدة الم�سرية – ال�سورية، المجلد الأول، الوثيقة رقم )68)، �س 8))-9)).
)  م.ن، الوثيقة رقم )69)، �س 60)-)6).

4   اأنظر برقيتي التهنئة المتبادلتين بين الرئي�س جمال عبد النا�سر والرئي�س �سكري القوتلي، بمنا�سبة قيام الجمهورية العربية المتحدة 
وانتخاب الرئي�س جمال عبد النا�سر بتاريخ 22 �سباط 8)9)، وذلك في: م.ن، الوثيقة رقم ))7)، �س )6)-62).

)  م.ن، الوثيقة رقم )7)))، �س 227.
6  م.ن، الوثيقة رقم )6)))، تاريخ 6/)/8)9)، �س )22.

7  م.ن، الوثيقة رقم 40)، تاريخ 6 اآذار 8)9)، �س 4)2-))2.

لبنان والوحدة المصرية_ السورية 1961-1958
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الجغرافية  على  المبا�سرة  تاأثيراته  الحدث  هذا  يترك  اأن  الطبيعي  من  كان  فقد  اأبنائه،  من 
ال�سيا�سية اللبنانية.

رابعًا: تفاعالت الجغرافية ال�شيا�شية اللبنانية مع حدث الوحدة 
الم�شرية-ال�شورية: 

يعالج هذا المحور العنوانين الآتيين:
)- الجغرافية ال�سيا�سية اللبنانية وميثاق )94).

2- الدوافع الحاكمة للإتجاهات اللبنانية تجاه الوحدة الم�سرية_ال�سورية.

اأواًل: الجغرافية ال�صيا�صية اللبنانية وميثاق 1943:
اأ�سا�سيتين:  معادلتين  اإلى  ارتكزت  اللبناني  ال�سعب  مكّونات  بين  ت�سوية  هو   (94( ميثاق 
االأولى، ظهور ثنائية قطبية طائفية جديدة مارونية _�سنية بدًل من الثنائية المارونية_
الثانية، الخروج ب�سيغة ميثاقية  الدرزية التي �سادت �سابقًا في عهدي الإمارة والمت�سرفية، 
توافقية عك�ست التلزم بين المتغيرين الداخلي والإقليمي، وتمثلت با�ستعداد م�سيحي للنفتاح 
الإيجابي على المحيط العربي )العربنة)، مقابل ا�ستعداد اإ�سلمي بقبول ال�سراكة والإندماج 
في الدولة اللبنانية )اللبننة) بعد اأن كانت هذه الدولة مرفو�سة اإ�سلميًا منذ اإعلنها تحت 

الإنتداب الفرن�سي في الأول من اأيلول 920).
كيف كان واقع الطوائف اللبنانية مع ولدة دولة ال�ستقلل عام )94)؟ �سنكتفي بالتوقف 

عند اأربع اأ�سا�سية منها: 

الطائفة المارونية: 
هي الطائفة الأكثر وزنًا �سيا�سيًا في الدولة الإ�ستقللية، اأُ�سندت اإليها رئا�سة الجمهورية 
ب�سلحيات وا�سعة قادرة على الإم�ساك بالدولة وموؤ�س�ساتها كلها، اإ�سافة اإلى تمثيل وازن في 
من  وظيفة  غير  وفي  النواب)،  )مجل�س  والت�سريعية  الوزراء)،  )مجل�س  التنفيذية  ال�سلطتين 
وظائف قطاع الدولة الحكومي )القطاع العام)، والموؤ�س�سة الع�سكرية )قيادة الجي�س) و�سائر 

وظائف القطاع الخا�س.
لعبت  التي  المارونية  بالبطريركية  تمثلت  ال�سيا�سية  الحياة  في  الفاعلة  المارونية  القوى 
دور المرجعية الدينية وال�سيا�سية، اإ�سافة اإلى اأحزاب �سيا�سية، اأبرزها اإثنان رئي�سان: حزب 
الكتائب اللبنانية برئا�سة ال�سيخ بيار الجميل، وحزب الوطنيين الأحرار برئا�سة كميل �سمعون 
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لهذه  ال�سيا�سية  الدينية _  النخبة  ارتبطت  الجمهورية )2)9)-8)9)).  رئا�سة  تولى  الذي 
الطائفة ب�سبكة علقات وا�سعة مع فرن�سا، بريطانيا والوليات المتحدة الأميركية. 

الطائفة ال�صنية:
الجغرافية  على  ال�سلطة  توزعات  في  �سراكتها  م�ستوى  على  الإ�سلمية  القطبية  مثلت 
منها،  ميثاقيًا  عرفًا  بات  الوزارء  مجل�س  فرئي�س   ،(94( عام  الإ�ستقللية  للدولة  ال�سيا�سية 
وكذلك في غير وظيفة من وظائف  والنواب،  الوزراء  لها في مجل�سي  نت ح�سورًا معتبرًا  واأمَّ
القطاعين العام والخا�س. اإلَّ اأنَّ �سراكة هذه الطائفة ظلَّت دون تكافوؤ مع الطائفة المارونية، 
فمن�سب رئي�س مجل�س الوزارء ال�سني لم يكن في الواقع العملي يتمتع ب�سلحيات ذات �ساأن، 
كان عمليًا من�سبًا فخريًا و�سكليًا اأكثر منه من�سبًا يتمتع ب�سلحيات مميزة. لذلك، وفي كل 
الوزارات التي تاألفت بين ال�ستقلل ))94)) والطائف )989)) كان رئي�س الوزراء يحتفظ 

عادة بوزارة حتى يكون م�ساركًا عمليًا في الحكومة والحكم.
عائلت:  اأمثال  عريقة  مدينية  عائلت  اإلى  تنتمي  بارزة  زعامات  الطائفة  هذه  من  برز 
الأغلبية  ذو  العربُي  العمُق  وكان  )طرابل�س).  كرامي  )بيروت)  �سلم  )�سيدا)  ال�سلح 
قوة  الطائفة. وهناك ثلثة مرتكزات  لهذه  الإقليمَي  ال�سنَد  ال�سنية  المذاهب  الإ�سلمية على 

لها اإبان الفترة المق�سودة بالدرا�سة ))94)-)96)) هي:
اأظهرت  )-  الوزن القومي الذي مثله الرئي�س جمال عبدالنا�سر بعد ثورة يوليو 2)9)، حيث 
هذه  اأبناء  من  وا�سعة  �سعبية  اأو�ساط  وكذلك  وطرابل�س،  و�سيدا  بيروت  في  مدينية  نخب 
والوحدوية  القومية  ال�سعارات  كل  ومع  وثورته  عبدالنا�سر  مع  ال�سديد  تعاطفها  الطائفة، 

التي اأطلقها.
2-  الوزن القت�سادي والإ�سلمي الذي مثلته المملكة العربية ال�سعودية.

)-  الوزن الإ�سلمي الذي مثلته موؤ�س�سة الأزهر كمرجعية اإ�سلمية عربية.

الطائفة ال�صيعية:
الدولة  اإدارات  في  التهمي�س  حدَّ  اإلى  و�سراكة  ال�سلطة،  توزعات  في  �سعيفة  �سراكة 
غير  النواب،  مجل�س  رئي�س  بمن�سب   (94( العام  منذ  الطائفة  هذه  احتفظت  وموؤ�س�ساتها. 
ال�سيعة منه �سوى ترديدهم عبارة  اإذ لم يك�سب  الواقع �سوى من�سب فخري،  اأنه لم يكن في 
في  ارتكزت  تقليدية  زعامات  والوزراء  النواب  مجل�سي  في  الطائفة  مّثل  الرئي�س«.  »عطوفة 
�سعودها الجتماعي-ال�سيعي اإلى ملكيات الأرا�سي في الأرياف الزراعية في الجنوب والبقاع. 

لبنان والوحدة المصرية_ السورية 1961-1958
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بعد  وزاري  اأو  نيابي  في غير مجل�س  تتردد  عائلتها  اأ�سماء  ظلَّت  التي  الزعامات  اأ�سهر هذه 
ال�ستقلل: الأ�سعد، الزين، بي�سون، الخليل، ع�سيران، حماده، حيدر، دند�س،الخ...

الطائفة الدرزية:
اأقرب  الدولة  هذه  في  م�ساركتها  وكانت  طائفية،  اأقلية  اإلى  الإ�ستقلل  دولة  مع  تحولت 
رفع  نحو  نزوعًا  اأكثر  الطائفة  هذه  كانت  لذلك  المعتبرة.  الم�ساركة  اإلى  منها  التهمي�س  اإلى 
بين  لل�سراكة  معياري  كاأ�سا�س  الوطنية  العتبارات  وتقديم  ال�سيا�سية،  الطائفية  اإلغاء  �سعار 
اللبنانيين، ل بل اإنَّ اأفكارًا اأكثر تقدمية �سكلت المنطلقات الفكرية وال�سيا�سية للحزب التقدمي 
مع  جنبلط  كمال  تفاعل   .(949 اأيار  من  الأول  في  جنبلط  كمال  �سه  اأ�سَّ الذي  ال�ستراكي 
حركة التحرر العربية والعالمية، وفي لبنان تحول اإلى مرجعية مركزية لقيادة العمل الوطني 
من اأجل تطوير م�سروع لبناء الدولة يكون عابرًا للطوائف اإلى الدولة الوطنية الديمقراطية.

عهد  منذ  اللبنانية  الت�سويات  تاريخ  في  الأهمَّ  المحطة   (94( ميثاق  ل  �سكَّ الواقع،  في 
القائمقاميتين في اأوا�سط القرن التا�سع ع�سر. فقد ُو�سف الميثاق على اأنه ت�سوية بين الم�سيحيين 
والم�سلمين، وكذلك بين »الوطنيين اللبنانيين« و»الوطنيين العروبيين«))). وثمة و�سف اآخر اأخذ 
فكرية  كحالة  القومية  الأفكار  بروز  لجهة  الأربعينات  مرحلة  اأي  اآنذاك،  المرحلة  بمفردات 
�سيا�سية، فو�سف الميثاق بالت�سوية بين »القوميين الإ�ستقلليين اللبنانيين« و »القوميين العروبيين 
اأتاح الميثاق، على حد قول اأحد �سانعيه الأ�سا�سيين،  اللبنانيين«)2). ومهما يكن من اأمر، فقد 
ال�سيخ ب�سارة الخوري »�سهر عقيدتين كانت اإحداهما ت�سعى اإلى دمج لبنان في كيان وطني اآخر، 
والأخرى ت�سعى اإلى الإبقاء على الحماية والو�ساية الأجنبية، فُجعلت منهما عقيدة وطنية لبنانية 

واحدة. ولذلك فقد كان الميثاق قاعدة بناء الدولة وتاأ�سي�س الوطن«))).
في  الجمهورية  رئا�سة  اإلى  الميثاق  حمله  الذي  وهو  ب�سارة،  ال�سيخ  تو�سيف  من  يت�سح 
موؤثرين،  بين  تفاعل  حا�سل  هو  الميثاق  هذا  اأن   ((9(2-(94(( الأول  الإ�ستقللي  العهد 
الأول، داخلي ويتمثل بمتغيرات اقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية وديمغرافية، الثاني، خارجي، 

ويعك�س المتغيرات الإقليمية والدولية في تقاطعاتها مع الداخل اللبناني.
لقد ا�ستمرت البنية ال�سيا�سية اللبنانية، وهذه م�ساألة ذات دللة في تطور لبنان ال�سيا�سي 
الحديث والمعا�سر، في كونها بنية مخزونة بعنا�سر خارجية، فالعنا�سر المكّونة لهذه البنية 

1  باسم الجسر، الصراعات اللبنانية والوفاق )1920-1975(، بيروت: دار النهار للنشر، 1981، ص 240.
2  رغيد ال�سلح، لبنان العروبة، الهوية الوطنية وتكوين الدولة، بيروت: دار ال�ساقي، طبعة اأولى، 2006، �سفحات عديدة. 

 Rabbat, Edmond, La formation historique du Liban politique et constitutionnel, publications de l'université   (
.libanaise, Beyrouth, 1973, p.524
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مجرد  مع  نف�سها  البنية  داخل  ت�ساد  عنا�سر  اإلى  اأحيانًا،  تتحول  كانت  وخارجية  داخلية  من 
اأية اأزمة داخلية كانت تجد لها اأ�سداء �سريعة في  اأنَّ  اأو خارجيًا، ذلك  اأي تاأزم يطراأ داخليًا 
اأو  اأزمة موازية  اأزمة في هذا الخارج كانت تثير  اأية  اأو الدولي، وكذلك فاإنَّ  الخارج الإقليمي 

امتدادية في الداخل اللبناني المحلي.
 - اللبناني  لجدلية  بالأحرى  اأو  الخارجي   - الداخلي  لجدلية  مو�سوعيًا  تو�سيفًا  اإنَّ 
من  المتعددة  باتجاهاتها  اللبنانية  المواقف  ا�ستقراء  على  كثيرًا  ي�ساعد  والدولي،  الإقليمي 
اأكثر من ثلث �سنوات ون�سف ال�سنة،  ق�سية الوحدة الم�سرية - ال�سورية، التي واإن لم تدم 
اأي�سًا في  واإنما  العربية،  البينية  العلقات  تاريخ  لي�س فقط في  اأنها �سّكلت حدثًا مف�سليًا  اإل 
فهم اأكثر عمقًا لت�ساري�س الجغرافية ال�سيا�سية اللبنانية وتفاعلتها مع المجال الجيو�سيا�سي 

للم�سرق العربي.

2- الدوافع الحاكمة لالإتجاهات اللبنانية تجاه الوحدة الم�صرية_ال�صورية.
يمكن ت�سنيف هذه الإتجاهات باأربعة رئي�سة:

االأول: قومي لبناني ت�سادمي مع دولة الوحدة.
الثاني: ا�ستقللي ميثاقي يقوم على الموازنة بين لبنان ودولة الوحدة.

الثالث: اأيديولوجي مناه�س للوحدة.
الرابع: وحدوي قومي راديكالي يدعو اإلى دمج لبنان في الوحدة العربية ال�ساملة.

االتجاه االأول: قومي لبناني ت�صادمي مع دولة الوحدة
الأو�ساط  في  المحدودة  المتدادات  بع�س  مع  الم�سيحي  الطابع  الإتجاه  هذا  على  غلب 
لدولة  المناوئ  التيار  لهذا  ال�سيا�سي  ال�سلوك  اأما  ال�سلطة.  اإلى  الو�سول  لغاية  الإ�سلمية 

الوحدة الم�سرية – ال�سورية فكانت تحكمه اعتبارات عديدة اأبرزها اأربعة اأ�سا�سية: 
برزت في  قومية  اإيديولوجيات  بين ثلث  التمييز  الإعتبار  يحكم هذا  القومي:  االعتبار 

لبنان بعد الإ�ستقلل))).
)- الإيديولوجية القومية اللبنانية.
2- الإيديولوجية القومية العربية. 

)- الإيديولوجية الوطنية اللبنانية – ال�سورية. 

)  با�سم الج�سر، ال�سراعات اللبنانية والوفاق )920)-)97))، م.�س، �س 2)).
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 ربطت الإيديولوجية القومية اللبنانية بين مقولتها الفكرية كفل�سفة من جهة، ومقولتها 
الربط  حلقات  اأبرز  اأخرى.  جهة  من  الواقع  في  والممار�سة  المواقف  م�ستوى  على  ال�سيا�سية 

عند نخبها القيادية كانت ثلث: 
االأولى: بين مفهوم لبنان ومفهوم الوطن الم�سيحي.

الثانية: بين مفهوم لبنان ومفهوم الأمة اللبنانية. 
للبنان  حماية  بالخارج  والإ�ستقواء  العربي،  »الخطر«  من  الخوف  بين  الثالثة: 

و�سيانة لوجوده.
من  وال�ستينات  الخم�سينات  خلل  العربية  القومية  للحركة  الوا�سعة  المّدية  الموجة  مع 
كبير  عدد  ظهور  خلل  من  العربي  القومي  للفكر  الأيديولوجي  التطور  ومع  الع�سرين،  القرن 
نظر  في  العربية،  القومية  الإيديولوجية  فاإّن  التطورات  هذه  مع  القوميين،  المفكرين  من 
ونظامه  بنيانه  هددت  بل  فح�سب،  اللبناني  الوطني  الكيان  تهدد  »لم  اللبنانيين،  القوميين 

ال�سيا�سي الديمقراطي وازدهاره«))).
ولما  الوحدة،  دولة  في  ال�ساحقة  الأكثرية  دين  الإ�سلم  كان  لما  االإ�صالمي:  االعتبار 
الوطن  ولبنان  المارونية  بين  بل  ل  الم�سيحية،  بين  يمزجون  اللبنانية  القومية  دعاة  كان 
والأمة والدولة، فاإن ثمة �سعورًا متزايدًا ممزوجًا بالخوف والقلق راح يعتري هوؤلء من البعد 
الإ�سلمي للوحدة الم�سرية – ال�سورية، الأمر الذي ي�سّكل وازنًا اإ�سلميًا عربيًا لم�سلمي لبنان 
الم�ساواة،  قدم  على  الم�سيحيين  مع  متوازنة  بم�ساركة  فقط  لي�س  للمطالبة  لهم  يكون حافزًا 
اإلى  لهم،  و�سيا�سيًا  دينيًا  عمقًا  ت�سكل  التي  الوحدة  دولة  بفعل  عندهم  الأمر  يتطور  قد  واإنما 
طرح �سعار اأ�سلمة لبنان كدولة وكنظام �سيا�سي، فيتحول معه م�سيحيو لبنان عندئٍذ اإلى اأهل 
ذمة كما �سبق للذمية اأن باتت حالة اإجتماعية – �سيا�سية على مدى حقبات الحكم الإ�سلمي 

التي توا�سلت لأكثر من اأربعة ع�سر قرنًا. 
�سحيح اأن الد�ستور الموؤقت للجمهورية العربية المتحدة لم ين�س على اأّن الإ�سلم هو دين 
مجتمعي  في  ممتدة  تاريخية  حالة  هو  دينية  وثقافة  وطقو�س  ك�سريعة  الإ�سلم  ولكن  الدولة، 
م�سر و�سورية وباقي المجتمعات العربية الأخرى. فالد�ستور الم�سري قبل الوحدة كان ين�س 
الإ�ستراكي  العربي  البعث  لحزب  كان  التي  �سورية  وفي  الم�سرية)2).  الدولة  اإ�سلمية  على 

)  م.ن، �س 09)، راجع اأي�سًا خطاب رئي�س الجمهورية كميل �سمعون في جريدة »النهار« تاريخ 9 اأيار 7)9).
الجمهورية  دولة  الأولى،  القومية  الدولة  اإعلن  وثيقة  في  للدولة  دين  اأي  يحدد  لم  النا�سر  عبد  اأن  غير   .(9(6 لعام  م�سر  2   د�ستور 
العربية المتحدة عام 8)9)، اأنظر: مارلين ن�سر، »القومية و الدين في فكر عبد النا�سر«، في: م�سر و العروبة و ثورة يوليو، بيروت: 

مركز درا�سات الوحدة العربية، طبعة اأولى، 982)، �س 00).
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الدور الأبرز في اإقامة دولة الوحدة، كان موؤ�س�سه مي�سيل عفلق قد اأّكد على مقولة فكرية ذات 
دللة للقومية العربية عندما قال: »العروبة ج�سد روحها الإ�سلم«))).

هذا، وكان �سيخ الأزهر، المرجعية الإ�سلمية المعتبرة في العالمين العربي والإ�سلمي، 
قد وّجه برقية تهنئة اإلى الرئي�سين جمال عبد النا�سر و�سكري القوتلي بتاريخ ) �سباط 8)9)، 
هذه  الأزهر  با�سم  اأحيي  اأن  »ي�سعدني  فيها:  جاء  الوحدة،  اإعلن  من  فقط  يومين  بعد  اأي 
النه�سة المباركة، وهذه الخطوة الموفقة في توحيد الأمة العربية.. راجيًا ل�سيادتكم من اهلل 

دوام التوفيق وال�سداد لخدمة ق�سية العروبة والإ�سلم«)2).
وراء  الكامنة  الدوافع  اأهم  اأحد  بمثابة  الوحدة  لدولة  الإ�سلمي  العتبار  بات  هكذا، 
ال�سلوك ال�سيا�سي لأ�سحاب التجاه القومي اللبناني المناوئ للوحدة ولدعاتها من الإ�سلميين 

والقوميين العروبيين من اللبنانيين.
االعتبار الثقافي: يفتر�س دعاة التيار الم�سار اإليه اأن تمايزًا ثقافيًا ل بل اأّن فجوة وا�سعة 
المنطقة  في  العرب  ال�سكان  و�سائر  اللبنانيين  الم�سيحيين  بين  تف�سل  الثقافة  م�ستوى  على 
العربية. فالم�سيحيون اللبنانيون �سجلوا �سبقًا في م�سمار الثقافة والتح�سيل العلمي من جراء 
انفتاحهم على الح�سارة والعلوم والمعارف الغربية. ففي الوقت الذي كانت ن�سبة الأمية في 
التابعة  العربية  الوليات  في  وترتفع  ال�سكان،  من   %9( حوالي  اإلى  ت�سل   ،(907 عام  م�سر، 
اأو بلدة م�سيحية من المدر�سة  اإلى 99%)))، كانت، بالمقابل، ل تخلو قرية  لل�سلطنة العثمانية 
العلمية  النه�سة  هذه  في  الف�سل  كان  ولما  الأجنبية.  الأل�سنة  على  والنفتاح  التعليم  وانتظام 
دعاة  فاإن  منها،  الفرن�سية  �سيما  ل  الأجنبية،  للإر�ساليات  والر�سالي  الرعوي  للدور  يعود 
القومية اللبنانية وظفوا هذا الدور لي�س فقط في �سبيل اإظهار تفوقهم وتميزهم الثقافي عن 
ثقافيًا  الغرب  لتوا�سلهم مع  تبريرية  غات  لتقديم م�سوِّ اأي�سًا  واإنما  المجاور،  العربي  المحيط 

وعلميًا واقت�ساديًا و�سيا�سيًا.
 – الم�سرية  الوحدة  قيام  في  الأبرز  الدور  الإعتبار  هذا  يعزو  الع�صكري:  االعتبار 
و�سفت  فقد  وال�سوري.  الم�سري  الجي�سين  في  ال�سباط  كبار  من  الع�سكريين  اإلى  ال�سورية 
تموز 2)9) قد ح�سلت  ثورة )2  كانت  وفي م�سر  الع�سكرية)4).  الإنقلبات  بلد  باأنها  �سورية 

)  مي�سيل عفلق، في �سبيل البعث، بيروت: دار الطليعة، 9)9)، �س 27-26.
2  الوثيقة رقم )6) في يوميات ووثائق الوحدة الم�سرية – ال�سورية المجلد الأول، م.�س، �س 06).

)   م�سعود �ساهر، النه�سة العربية والنه�سة اليابانية: ت�سابه المقّدمات واختلف النتائج، الكويت: �سل�سلة عالم المعرفة، العدد 2)2، 
999)، �س 09). 

4  عام 949) �سهدت �سورية قيام ثلثة انقلبات ع�سكرية في �سنة واحدة. 
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النا�سر  عبد  – جمال  راأ�سهم  على  الأحرار  ال�سباط  من  مجموعة  قادته  ع�سكري  بانقلب 
الذي تولى رئا�سة الجمهورية في دولة الوحدة )8)9)-)96)). وكانت الخطوة الحا�سمة في 
ت�سريع قيام الوحدة قد تمثلت باإ�سرار ال�سباط الع�سكريين على قيامها. ففي 4) كانون الثاني 
الأعلى  القائد  البزري  عفيف  اللواء  راأ�سهم  على  كان  �سابطًا،   22 القاهرة  اإلى  و�سل   (9(8
للجي�س ال�سوري. قابلوا الرئي�س جمال عبد النا�سر وطلبوا منه التعجيل في تحقيق الوحدة))). 
العقيد  اإليه  �سنبعث  القوتلي  �سكري  »الرئي�س  النا�سر  لعبد  ال�سوريين  ال�سباط  اأحد  قال  وقد 
اأن يعار�س على  اإنه ل يقدر  اأن يقبل!  اإل  اأمامه  اإليه راأي الجي�س، ولي�س  اأمين النفوري يحمل 
»مقدار  النا�سر  عبد  مع  ال�سوري  ال�سابط  حديث  من  يت�سح  نطلبه«)2).  �سيء  اأي  الإطلق 
�سحيفة  في  وجاء  المدني«))).  الحكم  جهاز  على  �سوريا  في  وقتئٍذ  الع�سكرية  ال�سلطة  طغيان 
الأهرام اأنه »في اليوم التالي ا�ستقل اأحدهم طائرة عند الفجر قا�سدًا دم�سق وعاد في اليوم 
كانوا  الليل  منت�سف  وعند  الخارجية.  وزير  البيطار  الدين  �سلح  ومعه  القاهرة  اإلى  نف�سه 
الحكومة  اإّن  البيطار:  الدين  �سلح  اأعلن  حيث  النا�سر  عبد  جمال  الرئي�س  بيت  في  جميعًا 
ال�سورية موافقة على اإتمام الوحدة بين م�سر و�سوريا، واأّن �سوريا ترحب بهذه الوحدة كمطلب 

�سعبي، وكو�سيلة للإ�ستقرار فيها«)4).
اأما الأمر الذي يك�سف مدى الدور الذي لعبه ال�سباط الع�سكريون في قيام دولة الوحدة، 
فهو بيان اللواء عبد الكريم زهر الدين قائد الإنقلب الع�سكري الإنف�سالي الذي اأطاح بدولة 

الوحدة. فقد جاء في البيان ال�سادر بتاريخ ) ت�سرين الأول )96)، ما ياأتي: 
في طليعة  الجي�س  كان  ونيِّف،  �سنوات  قبل ثلث  الوحدة  قامت  يوم  اأنه  يذاع  �سرًا  »لي�س 
الجي�س.  اإلى  م�ستندة  الوحدة  كانت  الوحدة.  �سرح  اإقامة  في  ال�سعب  اإرادة  يعلن  ال�سف، 
والأ�سخا�س الذين قاموا بوثبة 28 اأيلول، هم اأنف�سهم الذين عّبروا عن اإرادة ال�سعب في تحقيق 
الوحدة في مطلع �سنة 8)9)، حتى اأّن ميثاق الوحدة، اإنما ُكتب باإ�سراف عنا�سر من الجي�س، 
خطت باأيديها كلمات الميثاق، وكانت محدودة العدد. وكان الميثاق ب�سع ع�سرة مادة...«))).

وال�سيا�سي.  الع�سكري  من  مزيجًا  الوحدة  دولة  في  الحاكمة  ال�سلطة  كانت  لقد 

)   محمد جميل بيهم، الوحدة العربية بين المّد والجزر 868)-972)، بيروت: الدار العلمية، طبعة اأولى، )97)، �س )4، اأنظر الن�س 
الكامل لهذه المذكرة في: الم�ساريع الوحدوية العربية ))9)-2009، الوثائق، بيروت: مركز درا�سات الوحدة العربية، ط)، 2009، 

�س 0))-))).
2  م.ن، �س 46.
)  م.ن، �س.ن.
4  م.ن، �س.ن.

)  الم�ساريع الوحدوية العربية، ))9)- 2009، م.�س، �س 74)-)7).
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مجل�س  في  ح�سور  الع�سكريين  لل�سباط  وكان  ع�سكريًا،  كان  الدولة  رئي�س  النا�سر  فعبد 
في  الحاكمة  ال�سلطة  طبعت  قد  الع�سكرية  الم�سحة  كانت  واإذا  الوزراء.  ومجل�س  الوحدة 
كانت  هنا،  من  تقابلها.  كانت  اللبنانية  الدولة  في  غالبة  مدنية  �سلطة  فاإن  الوحدة،  دولة 
المع�سكرة  ال�سلطة  نموذج  ت�سدير  من  ال�سيا�سية  النخب  م�ستوى  على  لبنانية  خ�سية  هناك 
الوحدوي  الحكم  با�ستح�سار  اإما  وذلك  المجاورة؛  اللبنانية  الدولة  اإلى  الوحدة  دولة  في 
اإنقلبية  اإقامة الدولة القومية المركزية، واإما بت�سجيع توليد حالة  التجربَة الب�سماركيَة في 

من داخل الجي�س اللبناني نف�سه. 
على قاعدة العتبارات الأربعة المار ذكرها، انبرى الإتجاه القومي اللبناني لمناه�سة دولة 
الوحدة والحوؤول دون تمكنها من اختراق لبنان واإلحاقه بها. كان الرئي�س كميل �سمعون ووزير 
خارجيته �سارل مالك بمثابة الواجهة ال�سيا�سية القيادية لهذا الإتجاه. بالإ�سافة اإلى عدد من 
الوزراء والنواب، واإلى حزب الكتائب اللبنانية الذي يعود تاريخ تاأ�سي�سه اإلى العام 6)9)، وحزب 

الوطنيين الأحرار الذي اأ�س�سه الرئي�س �سمعون بعد انتهاء وليته في رئا�سة الجمهورية. 
قبل توليه رئا�سة الجمهورية، لم يكن كميل �سمعون مناه�سًا للحركة القومية العربية، بل على 
العك�س من ذلك تمامًا، كان مزايدًا اإلى درجة المغالة على دعاتها وموؤيديها من اللبنانيين. فقد 
اأطلق القوميون العرب اللبنانيون على �سمعون لقب »الإبن البار للعروبة« و»فتى العروبة الأغّر«. 
الإ�ستراكية  للجبهة  �سمعون  اأق�سم  الجمهورية  لرئا�سة  انتخابه  ع�سية  اأي  اأيلول 2)9)،  وفي )2 
الوطنية التي ر�سحته لهذا المن�سب، المحافظة على »ا�ستقلل لبنان و�سمان كيانه وعدم التحيز 

لدولة اأجنبية والمحافظة على العلقات الودية مع جميع الدول الكبرى«))).
اإّل اأن انقلبًا مفاجئًا في مواقف الرئي�س �سمعون نقله من »الإبن البار للعروبة« اإلى اأ�سد 

المناه�سين لها في الخارج الإقليمي والداخل اللبناني على ال�سواء.
الجيو�سيا�سي  المجال  في  الحا�سلة  النوعية  المتغيرات  بين  �سمعون  الرئي�س  ربط  لقد 
بين م�سر  المت�سارعة  التوحيد  وخطوات  العربي  القومي  المّد  بفعل  متغيرات  وهي  الإقليمي، 
ال�سيا�سية  لبنان  جغرافية  على  المتغيرات  لهذه  ال�سلبية  الإنعكا�سات  وبين  جهة،  من  و�سوريا 
وخ�سو�سًا على القوميين اللبنانيين الذين ينادون بخ�سو�سية لبنان القومية من جهة اأخرى. 

في الواقع، كان الإنقلب ال�سمعوني على اأربعة م�ستويات متلزمة: 

)   اأنظر الن�س الكامل للوثيقة التي اأق�سم �سمعون الإلتزام ببنودها كاملة ووقعها اإلى جانب اأع�ساء الجبهة الإ�ستراكية الوطنية ال�سادة: 
كمال جنبلط، غ�سان تويني، اأنور الخطيب، عبد اهلل الحاج، اأميل الب�ستاني، في: كمال جنبلط، »حقيقة الثورة اللبنانية«، لبنان-

المختارة: الدار التقدمية، طبعة رابعة، 987)، �س 4)-)).
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الأول: الإنقلب على الميثاق الوطني. 
الثاني: الإنقلب على المواثيق والإلتزامات العربية.

الثالث: ال�سدام مع دولة الوحدة الم�سرية – ال�سورية. 
من  ومنا�سريها  الوحدة  لمحاربة  تحديدًا  الأميركي  الخارجي  بالوازن  الإ�ستقواء  الرابع: 

اللبنانيين.

اأواًل: االنقالب على الميثاق الوطني
الأولى  النيابية:  للإنتخابات  دورتين  باإجراء  تمثلت  الم�ستوى  هذا  على  الخطوات  اأبرز 
واإق�ساء  تحجيم  بهدف  النتخابية  للدوائر  مح�سوب  لتق�سيم  وفقًا   ((9(7( والثانية   ((9(((
والتنفيذية، هذا  الت�سريعية  ال�سلطة  العربية عن مواقع  للوحدة  الموؤيدين  ال�سيا�سيين  الأقطاب 
بالإ�سافة اإلى �سيا�سة تطهيٍر اإدارٍي لعدد كبير من الموظفين المح�سوبين على تلك الزعامات))).

ثانياً: االنقالب على المواثيق واالإلتزامات العربية
اأهم الخطوات: 

)-  التفاق اللبناني – الأميركي في 8) حزيران 4)9) وهو اتفاق اقت�سادي – �سيا�سي مّهد 
الطريق اأمام لبنان لدخول حلف بغداد في 24 �سباط ))9) )2).

العربية  القمة  موؤتمر  في  القوتلي  �سكري  ال�سوري  الرئي�س  اإقتراح  �سمعون  الرئي�س  2-  رف�س 
 ((-29( عليها  الثلثي  العدوان  اإبان  م�سر  مع  الت�سامن  لإعلن  بيروت  في  المنعقد 
رف�س  موؤقتًا.  وفرن�سا  بريطانيا  مع  الدبلوما�سية  العلقات  بقطع  القا�سي   ،((9(6 ت) 
المادة )2)  في  المج�سد  العربي  الت�سامن  على  موقفه خروجًا  واعُتبر  الإقتراح،  �سمعون 
لبنان  وّقعها  التي  العربية  البلد  بين  الإقت�سادي  والتعاون  الم�سترك  الدفاع  معاهدة  من 

عام 2)9) )))، اأي بعد و�سول الرئي�س �سمعون اإلى �سدة ال�سلطة. 
اآذار   (6 في  م�سترك  بيان  اإ�سدار  خلل  من  اأيزنهاور  لم�سروع  الر�سمي  اللبناني  )-  التاأييد 
اأيزنهاور)4)،  م�سروع  اأ�سا�س  على  اللبناني-الأميركي  التعاون  تنظيم  اإلى  يدعو   (9(7
)   اأنظر محا�سر مجل�س النواب اللبناني جل�سة 9) �سباط ))9)، وهي جل�سة عا�سفة �سد قانون النتخابات و�سيا�سة التطهير الإداري 
المجلد  مجلدات،  ثلثة   ،((984-(926( النواب  مجل�س  داخل  ومناق�ساتها  اللبنانية  الوزارية  البيانات  الخوري:  قزما  يو�سف  في: 
الزعامات  اإ�سقاط  ب�ساأن  اأي�سًا  اأنظر  اأولى 986)، �س 6)7-2)2،  اللبنانية، طبعة  الدرا�سات  موؤ�س�سة  بيروت:  الأول، 926)-966)، 

الإ�سلمية والوحدوية في دورة 7)9)، في: كمال جنبلط، حقيقة الثورة اللبنانية، م.�س، �س 48.
2  حول حلف بغداد راجع: �سامي ال�سلح، اأحتكم للتاريخ، بيروت: دار النهار للن�سر، 970)، �س ))).

)  محمد جميل بيهم، الوحدة العربية بين المّد والجزر..، م.�س، �س 4)-)).
4  جريدة »النهار«، العدد )2)6، ال�سادر بتاريخ 7) اآذار 7)9)، �س )0.
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نواب   7 ا�ستقالة  اإلى  و�سوًل  والتنديد  ال�ستنكار  ببيانات  المعار�سة  واجهته  الذي  الأمر 
اأحمد  �سبري حمادة،  فرنجية،  اليافي، حميد  اهلل  عبد  كرامي،  ر�سيد  المجل�س هم:  من 

الأ�سعد، كامل الأ�سعد وعبد اهلل الحاج))).

ثالثاً: ال�صدام مع دولة الوحدة الم�صرية - ال�صورية
كان ال�سدام بين الحكم ال�سمعوني والحكم الوحدوي الم�سري – ال�سوري على �سعيدين: 

�سيا�سي واأمني. 
على ال�سعيد ال�سيا�سي: 

القوتلي  و�سكري  النا�سر  عبد  جمال  الرئي�سين  تهنئة  ب�ساأن  المتاأخرة  �سمعون  اأ-  برقيات 
الرئي�س  برقيات  اأن  في حين  �سباط 8)9)،  الأول من  في  اأعلنت  فالوحدة  الوحدة.  بقيام 
�سمعون بالتهاني، وكذلك برقيات رئي�س الحكومة �سامي ال�سلح، لم ت�سل اإل في 22 �سباط 
العتقاد  ويعزز  جهة،  من  البروتوكولية  العلقات  في  فتورًا  يعك�س  الذي  الأمر   ،(2( (9(8

بوجود اأزمة اآخذة بالتفاعل بين نظامي الحكم في لبنان ودولة الوحدة من جهة اأخرى. 
ب-  المواقف الأيديولوجية وال�سيا�سية التي اأعلنها وزير الخارجية �سارل مالك، والذي اأراد من 
خللها الف�سل بين لبنان والوحدة وذلك عبر ت�سديده على خ�سو�سية لبنان بو�سفه اأمة 
متميزة قائمة بذاتها. ففي بيان اأدلى به الوزير مالك بتاريخ )) �سباط 8)9)، اأمام اأع�ساء 
لجنة ال�سوؤون البرلمانية، والذي ت�سمن موقفه من اإعلن الوحدة بين م�سر و�سوريا، جاء 
واإ�ستقلل  و�سيادة  م�ستوى  ذات  اأمة  الأبد  اإلى  يبقى  اأن  والمعتزم  الباقي،  لبنان  »اإن  فيه 
والأيديولوجية،  ال�سيا�سة  بين  الربط  اللبنانية  الدبلوما�سية  رئي�س  يريد  هنا  ور�سالة«))). 
بمعنى اأن الموقف اللبناني الر�سمي من اإعلن الوحدة الم�سرية – ال�سورية يتحدد �سلبًا 
اأو اإيجابًا بناًء على اعتراف الحكم الوحدوي بخلفيته الثقافية والفكرية القومية العربية، 
بخ�سو�سية لبنان القومية، وبالتالي التعامل معها من زاوية قوميتين مختلفتين ودولتين 
الوزير  اأدلى   (9(8 ني�سان   (( وفي  و�سيادته.  ا�ستقلله  منهما  لكل  �سيا�سيين  ونظامين 
مالك ببيان اآخر اأمام لجنة ال�سوؤون الخارجية في مجل�س النواب اللبناني، قال فيه: »اإّن 
علقاتنا بالجمهورية الجديدة هي امتداد لعلقاتنا بكل من الإقليمين، ولم ي�سب هذه 

)  جريدة »ال�سيا�سة«، العدد 96، ال�سادر بتاريخ 7 ني�سان 7)9)، �س 4.
�سامي  الحكومة  رئي�س  وبرقيات   ،(66-(6( �س  الأول،  المجلد   ،(7(( رقم  الوثيقة  ال�سورية،  الم�سرية-  الوحدة  ووثائق  2   يوميات 

ال�سلح، الوثيقة رقم )76)، �س 66)-67).
)النهار)  �سحيفة  اأي�سًا:  اأنظر  �س9))،   ،(40( رقم  الوثيقة  الأول،  المجلد  م.�س،  – ال�سورية،  الم�سرية  الوحدة  ووثائق  )   يوميات 

اللبنانية، تاريخ 2)/8/2)9).
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الجمهورية  اإقليمي  من  وكلٍّ  لبنان  بين  المعلقة  فالق�سايا  تبديل.  اأو  تعديل  اأي  العلقات 
المتحدة ما زالت تنتظر در�سًا وحًل كانا مو�سع عناية قبل اإعلن الإتحاد وما يزالن الآن 
كذلك بعد ذلك الإعلن، وفعًل اأّلفت الحكومة لجنة لدر�س تلك الق�سايا المعلقة، ونحن 

في �سبيل اإعداد م�سروع اإ�سافي في هذا ال�ساأن«))).
اإن ك�سف وزير الخارجية اللبنانية عن وجود ق�سايا معلقة اإنما المق�سود منه الإ�سارة 
اإلى وجود م�سكلت �سابقة بين لبنان واإقليمي الوحدة، خ�سو�سًا الإقليم ال�سوري. لذلك 
ومنها  المعلقة،  الق�سايا  بت�سوية  مرتبط  »هو  اإنما  الوحدة  دولة  من  لبنان  موقف  فاإن 
المبادرة  اأّن  وبديهي  المتحدة.  العربية  الجمهورية  وبين  بيننا  الدبلوما�سية  العلقات 
اأننا  اإليها، ذلك  تعود  المتحدة  العربية  الجمهورية  الدبلوما�سية مع  العلقات  ت�سوية  في 
ال�سفير  اإ�سم  ق�سير  غير  زمن  منذ  المتحدة  العربية  الجمهورية  حكومة  على  عر�سنا 
يردنا  لم  التحاد  وبعد  بالن�سبة لم�سر  التحاد  تعيينه. فعلنا ذلك قبل  المزمع  اللبناني 

حتى اليوم اأي جواب بالموافقة اأو بالرف�س..« )2).
خلل  لبنان،  تحول  ثانية:  �سمعونية  لولية  التمديد  اأجل  من  الد�ستور  تعديل  ج-  مخطط 
التعقيد.  كثيرة  لت�سابكات  جاذبة  �ساحة  اإلى   ،(9(8 العام  من  الأولى  الت�سعة  الأ�سهر 
للحكم  والمعار�سين  للوحدة  الموالين  اللبنانيين  العرب  القوميين  بين  الأيديولوجي  منها 
ال�سمعوني.  للحكم  والموالين  للوحدة  المعار�سين  اللبنانيين  القوميين  وبين  ال�سمعوني، 
– ال�سوري وامتداداته  الم�سري  الوحدوي  الحكم  – �سيا�سي بين  ا�ستباك فكري  وهناك 
الأنظمة، من جملتها  وبين عدد من  العربية،  ال�سعبية  الأو�ساط  في  الوا�سعة  الجماهيرية 
لبنان والعراق، الأردن والمملكة العربية ال�سعودية وغيرها من الأنظمة التي راأت في قيام 
الجمهورية العربية المتحدة ومنطلقاتها الوحدوية والإ�ستراكية والتحررية، ما يمثل خطرًا 

داهمًا على الم�ستقبل ال�سيا�سي للأ�سر الحاكمة الملكية منها وغير الملكية. 
اإلى  الفتور  الت�سابك المكّثف بين التحالفات والإنق�سامات الحادة، وفي ظل  في ظل هذا 
وفريق  �سمعون  كميل  الرئي�س  راح  وال�سمعوني،  الوحدوي  الحكمين  بين علقات  القطيعة  حّد 
هذا  اأن  اعتبار  من  منطلقًا  الجمهورية  رئا�سة  في  وليته  لتجديد  ي�سعى  له،  التابعة  ال�سلطة 
التمديد هو عامل اأ�سا�سي في معركة الت�سدي للحكم الوحدوي الم�سري - ال�سوري ولأعوانه 

من الزعامات الإ�سلمية والقومية العربية اللبنانية. 

)  م.ن: الوثيقة رقم )296) تاريخ ))/8/4)9)، ، �س86)، والنهار تاريخ 6)/8/4)9).
2  م.ن، الوثيقة نف�سها، �س 86).
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كان اأبرز المعتر�سين على تجديد الرئا�سة ل�سمعون غبطة البطريرك المعو�سي، بطريرك 
حيث  الوطني  بالميثاق  الإطاحة  �ساأنه  من  ذلك  لأن  بقوة  التجديد  عار�س  الذي  الموارنة، 

�سيدفع بالم�سلمين اإلى المطالبة بالأمور الآتية))):
)-  اإجراء اإح�ساء �سكاني.. اإذا ح�سل، �سيك�سف باأن الم�سلمين اأ�سبحوا الأكثرية في لبنان. 

2- المطالبة بانتخاب م�سلم �سني كرئي�س جمهورية اأو على الأقل كنائب رئي�س. 
)- المطالبة باإعطاء الم�سلمين مراكز حكومية اأكثر. 

اإل اأن الرئي�س �سمعون لم ي�ستجب لأية ن�سيحة للعدول عن مخطط التعديل – فالتجديد، 
فقد اأ�سرع اإلى توزيع منا�سير على اأن�ساره وموؤيديه، الغاية منها الح�سول على تواقيع عدد من 
ق�سية  يدعم  �سعبي  اإ�ستفتاء  اإجراء  اإلى  تهدف  والجتماعية  ال�سيا�سية  والفعاليات  الزعامات 

التجديد. وقد جاء في بع�س هذه المنا�سير ما يلي)2):
اأواًل: تعديل الد�ستور اللبناني ليكون �سالحًا لتجديد الرئا�سة الأولى، مثنى وثلث، اأ�سوة 

بالد�ساتير الديمقراطية النافذة المفعول في دول العالم الحر.
ثانياً: تفوي�س المجل�س النيابي بطرح الفقرتين الآتيتين واتخاذ القرار باإحداهما لتكون 

مادة د�ستورية: 
اأع�ساء  اللبنانية  الأمة  ممثلي  اخت�سا�س  من  الجمهورية  رئا�سة  انتخاب  يكون  -  اأن 

المجل�س النيابي اللبناني. 
-  اأن يكون انتخاب رئا�سة الجمهورية من حق ال�سعب اللبناني، مقيميه ومغتربيه. 

ثالثاً: تجديد انتخاب منقذ لبنان، فخامة كميل نمر �سمعون رئي�سًا للجمهورية اللبنانية 
للمرة الثانية.

كل  من  بل  المقّد�سة  الحرة  المعار�سة  من  لي�س  اللبناني  النواب  مجل�س  تطهير  رابعاً: 
ع�سو يتاآمر على كيان لبنان.

اأو�سح ال�سفير الأميركي في بيروت ماكلنتوك )Maclintock) باأنه »ل توجد اأبدًا اأ�سباب 
لإقناع اأو لمحاولة منع الرئي�س �سمعون من التجديد«))).

اأولى،  ال�سائح، طبعة  – لبنان: مكتبة  ال�سيا�سي والقت�سادي 8)9)-)97)، تقديم م�سعود �ساهر، طرابل�س  لبنان  تاريخ  )   ليلى رعد، 
)200، �س 80-79.

2  م.ن، �س 80.
 Salam, Nawaf, «L'insurrection de 1958 au Liban», thèse de Doctorat en Histoire, 3ème cycle, université    (

  de Paris IV, 1979, pp. 123-124.
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اأدركت المعار�سة من زعامات اإ�سلمية وقوى قومية عربية لبنانية اأن المعركة مع الرئي�س 
ال�سمعوني  واإذا ما نجح المخطط  اللبنانية،  ال�ساحة  العربية على  الوحدة  �سمعون هي معركة 
ل�سيا�سة  ا�ستمرارًا  ذلك  يعني  فاإنما  ثانية،  لولية  التجديد  في  وبالتالي  الد�ستور،  تعديل  في 
الإق�ساء للزعامات اللبنانية الموالية للحكم الوحدوي، وبالتالي، انت�سارًا لل�سيا�سة ال�سمعونية 

المعادية للحكم الوحدوي ولدولة الوحدة.
مع مطلع �سهر اأيار 8)9)، بلغ الإحتقان ال�سيا�سي بين فريقي ال�سراع في لبنان الذروة، 
اأيار)))، تتحول  ال�ساد�س من  الإ�ستقلل في  الأمنية، مع حلول ذكرى �سهداء  الأحداث  وبداأت 
اإلى  التو�سل  اإل بعد  اأ�سهر ولم تخمد  ال�ستة  اإلى حرب مفتوحة بين الفريقين ا�ستمرت قرابة 
ت�سوية ميثاقية جديدة، ت�سوية كانت على خطين: الأول نا�سري – اأميركي من جهة، ونا�سري 

– �سهابي من جهة اأخرى.

د - االأزمة اللبنانية ودولة الوحدة: 
جبهة  من  اأكثر  على  ال�سورية  الم�سرية  الوحدة  دولة  مع  المعركة  ال�سمعوني  الحكم  فتح 
اإعلمية و�سيا�سية واأمنية. ففي )) اأيار 8)9) اأدلى وزير الخارجية �سارل مالك ببيان �سحفي 
اتهم فيه الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل في �سوؤون لبنان. اتهم الوزير مالك ال�سحف 
الوحدوية في �سنها حربًا اإعلمية على لبنان، ومع هذه الحرب »ل يمكن القول اإن ال�سحافة 
في القاهرة ودم�سق هي �سحافة ودية نحو لبنان. وكذلك الإذاعة من القاهرة ودم�سق لي�ست 

باإذاعة ودية«)2).
عبر  الأ�سلحة  »تهريب  عن  تحدث  عندما  مالك  الوزير  اتهامات  في  الأخطر  الأمر  وكان 
الحدود اللبنانية من اأ�سهر خلت«. واأف�سح الوزير اأن »كل هذه الحوادث لي�ست �سوى مظاهرة 
اأخيرة لحركة مرّكزة �سار لها اأ�سهر بل �سنين، غايتها تقوي�س اأركان لبنان بالنهاية بتهديمه 

كدولة حرة م�ستقلة ذات �سيادة، واإحداث تغيير اأ�سا�سي في اإتجاهه ال�سيا�سي«))).
خل�س الوزير اإلى الإعلن عن اأن الحكومة اللبنانية اأر�سلت في اليوم ذاته، اأي )) اأيار، 
هذه  اأن  نرى  »نحن  الآتي:  ت�سمنت  المتحدة  العربية  الجمهورية  حكومة  اإلى  احتجاج  مذكرة 
المداخلة ال�سخمة من الخارج في �سوؤوننا الداخلية لها كل الأثر في الحوادث الجارية الآن في 
لبنان«، واأمام هذا التدخل فاإّن »رئي�س جمهورية لبنان وحكومة لبنان �سامدان تمامًا معتزمان 

)   في �سباح 8 اأيار 8)9)، تم اغتيال ال�سحفي ن�سيب المتني �ساحب جريدة »التلغراف« المعار�س ل�سيا�سة العهد ال�سمعوني، اأنظر ليلى 
رعد: »تاريخ لبنان ال�سيا�سي الإقت�سادي..«، م.�س، �س 82. 

2  يوميات ووثائق الوحدة الم�سرية – ال�سورية، المجلد الثاني، الوثيقة رقم )8)4)، �س 2))، اأنظر اأي�سًا النهار تاريخ 4)/)/8)9).
)  م.ن، �س 2)).
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يتراجعا قدر  اأو  يتنازل  واإنهما لن  النهاية،  واإ�ستقلله حتى  لبنان وحريته  الدفاع عن �سلمة 
ذرة اأمام اأولئك الذين يريدون تهديم لبنان«))).

الحتجاج  لمذكرة  المتحدة  العربية  الجمهورية  لحكومة  المتوقع  الرف�س  كان  بالمقابل، 
الترك  غالب  لل�سيد  الرف�س  هذا  الخارجية  وزارة  وكيل  فهمي  �سيد  ال�سيد  اأبلغ  فقد  اللبنانية. 
القائم باأعمال ال�سفارة اللبنانية في القاهرة، معلنًا اأن »محتويات المذكرة مح�س اإفتراء وتجنٍّ 

على الجمهورية العربية. واأّن كل ما جاء فيها غير �سحيح«. ولذلك ل ي�سعه اإل اأن يرف�سها)2).
و�سوريا  م�سر  »عملء  تدخل  اإلى  لبنان  في  الإ�سطرابات  عزا  فقد  �سمعون  الرئي�س  اأما 
في �سوؤوننا الداخلية، وهو تدخل ل يزال م�ستمرًا منذ �سنين، وبرهانه موجود لدى المحاكم«. 
وعندما �سئل الرئي�س �سمعون عن مدى ا�ستعداده للإ�ستقالة كمدخل لت�سوية الأزمة كما تطلب 
المعار�سة، اأجاب: »اأنا هو ال�سلطة الد�ستورية في البلد، ول�ست على ا�ستعداد لأن اأدفع ثمن 
الحوادث التي �سببتها المعار�سة ل لأهداف وطنية بل نزوًل عند تعليمات من الخارج بق�سد 

هدم ا�ستقلل هذا البلد و�سيادته«))).
وعندما �سئل الرئي�س �سمعون عن هوية الموقوفين ب�سبب الأحداث، اأجاب باأن عددًا كبيرًا 
منهم ينتمي اإلى الجي�س ال�سوري. وب�سدد ت�سليم الحكومة اللبنانية لعنا�سر من حزبي الكتائب 

والقومي ال�سوري الجتماعي اأجاب باأّن عددًا من هوؤلء اأوقفوا ب�سبب حملهم لل�سلح)4).
وعّما اإذا كان التحاد ال�سوفياتي قد تدخل في الحوادث، قال �سمعون »كّل �سيوعي و�سع 

يده حتمًا في الحوادث«.
وعن البعد الطائفي للأزمة »اأجاب اأن لي�س هنالك اأي عن�سر طائفي في المو�سوع«.

وكان اآخر �سوؤال اأجاب عنه: »اأين هو ع�سدكم الأكبر؟ فاأجاب. العالم الحر«))).
لم تلبث الحكومة ال�سمعونية اأن نقلت الأزمة اللبنانية اإلى مجل�س الجامعة العربية تمهيدًا 
اإلى مجل�س الأمن الدولي في محاولة منها لتدويلها. فقد �سّرح وزير الخارجية �سارل  لنقلها 
اأو في ليبيا  اإلى جل�سة تعقد فورًا في الخرطوم  مالك باأن لبنان دعا مجل�س الجامعة العربية 
اللبنانية  ال�سوؤون  في  المتحدة  العربية  الجمهورية  تدّخل  �سد  اللبنانية  ال�سكوى  في  للنظر 

)  م.ن، �س.ن.
2  م.ن، �س 7).

)  م.ن، المجلد الثاني، الوثيقة رقم )469)، �س 48)، اأنظر النهار، تاريخ 22/)/8)9).
4  م.ن، �س 48).
)  م.ن، �س 49).

لبنان والوحدة المصرية_ السورية 1961-1958



(2(

الداخلية))). وفي اليوم التالي، اأي في 22 اأيار 8)9)، جاءت موافقة مجل�س الوزراء اللبناني 
 Dog( هامر�سولد  داغ  اإلى  ال�سكوى  �ُسلمت  الدولي،  الأمن  مجل�س  اإلى  ال�سكوى  تقديم  على 
Hamershold) الأمين العام للأمم المتحدة، واإلى رئي�س مجل�س الأمن)2). وقد اأو�سح وزير 
�سحة  على  توؤكد  وبيانات  وثائق  اللبنانية  الحكومة  لدى  باأن  مالك  �سارل  اللبناني  الخارجية 
اللبنانية. ولدى  المتحدة في الأحداث  العربية  اللبنانية بتدخل مبا�سر للجمهورية  الإدعاءات 
اأجاب  اأيزنهاور  وم�سروع  لبنان  في  الداخلية  ال�ساحة  تطورات  بين  العلقة  مدى  عن  �سوؤاله 
اأجل  من  �ست�ساعدنا  وهي  لبنان،  با�ستقلل  تعنى  المتحدة  الوليات  اأن  بمعنى  »نعم،  الوزير 

�سون لبنان«))).
ال�سيا�سي للأزمة،  التدويل  ال�سمعوني، لجاأ هذا الأخير بعد  وفي خطوٍة ت�سعيدية للحكم 
اإلى تدويلها ع�سكريًا عندما طلب اإلى الأمم المتحدة باإر�سال مراقبين دوليين)4) اإلى الحدود 
اللبنانية – ال�سورية بهدف مراقبة التحركات الع�سكرية، من اإر�سال متطوعين �سوريين))) اأو 
على  موازية  اأخرى  وفي خطوة  لبنان.  في  المعار�سة  قوى  اإلى  �سورية  من  اأ�سلحة  تهريب  من 
تحديدًا،  الأميركي  الخارجي،  بالوازن  الإ�ستقواء  وبهدف  للأزمة،  الع�سكري  التدويل  طريق 
اآيزنهاور،  طلب الحكم ال�سمعوني التدخل الع�سكري الأميركي المبا�سر، فما كان من الرئي�س 
الرئي�س الأميركي، اإل اأن �سارع اإلى عقد اجتماع طوارئ في البيت الأبي�س انتهى اإلى ال�ستجابة 
اآلف  بحوالي خم�سة  اإذا  تموز 8)9)،  وفي 4)  اأميركية.  قوات ع�سكرية  باإر�سال  لبنان  لطلب 
جندي من البحرية الأميركية يحتلون مطار بيروت الدولي، واإذا بالرئي�س اأيزنهاور يذيع بيانًا 
بناًء على طلب عاجل من  قد جاء  الع�سكري  التدخل  »اإن هذا  فيه  يقول  وا�سنطن  في  ر�سميًا 

الرئي�س كميل �سمعون رئي�س جمهورية لبنان لحماية حدود و�سيادة لبنان«)6).
القا�سي   ،(9(8 تموز   20 بتاريخ  اللبناني  الوزراء  مجل�س  قرار  مع  التطور  هذا  ترافق 
في  وذلك  لبنان،  عن  المتحدة  العربية  الجمهورية  �سفير  غالب  الحميد  عبد  ال�سيد  باإبعاد 
جهته  ومن  المذكورة.  والجمهورية  لبنان  بين  الدبلوما�سية  العلقات  قطع  اإلى  تهدف  خطوة 
هو  – ال�سورية  اللبنانية  الحدود  على  الأمريكية  القوات  مرابطة  باأن  �سمعون  الرئي�س  �سّرح 

)  م.ن، المجلد الثاني، وثيقة رقم )480)، �س 8))، والنهار تاريخ 24 اأيار 8)9).
2  م.ن، اأنظر الوثيقتني رقم ))47) و)476)، �س 4))، اأنظر اأي�سًا، �سحيفة النهار، تاريخ ) اأيار 8)9).

)  م.ن، المجلد الثاني، الوثيقة رقم )479)، �س 7))-8))، وكذلك �سحيفة النهار، تاريخ 24 اأيار 8)9).
4   اأنظر موافقة مجل�س الأمن الدولي على اإر�سال مراقبين دوليين اإلى الحدود اللبنانية – ال�سورية، م.ن، م2، الوثيقة رقم )94))، �س 

277، و�سحيفة الحياة اللبنانية تاريخ 2) حزيران 8)9).
ال�سوري قد تقدموا  الإقليم  اأنحاء  اآلف �سخ�س من مختلف  باأن حوالي خم�سة  الداخلية  )   في دم�سق، �سرح م�سدر ماأذون في وزارة 

اإلى وزير الداخلية بطلبات تطوع اإلى جانب ال�سعب اللبناني. اأنظر: م.ن، المجلد الثاني، �س 22. 
6  م.ن، المجلد الثاني، الوثيقة رقم )746)، �س 7)4-8)4، اأنظر اأي�سًا، النهار، تاريخ 6) تموز 8)9).
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التطور  لهذا  �سعادته  عن  �سمعون  اأعرب  كما  بها.  يقومون  التي  المهمة  لإنجاز  و�سيلة  اأف�سل 
الذي اأدى اإلى نزول القوات الأميركية اإلى لبنان))).

والآن، كيف ارت�سمت المواقف المحلية والإقليمية والدولية من التدخل الع�سكري الأميركي 
المبا�سر في الأزمة اللبنانية؟ لنرى هذه المواقف من خلل الوثائق: 

تموز   (6 بتاريخ  ال�سادر  الوطنية،  وال�سخ�سيات  والهيئات  الأحزاب  لموؤتمر  بيان  في 
8)9)، جاء فيه باأن الوليات المتحدة ك�سفت »القناع عن وجهها ال�ستعماري الحقيقي. لقد 
اتخذت من الثورة العراقية والثورة اللبنانية الداخلية ذريعة لإنزال جنودها في لبنان بحجة 
الدفاع عن ا�ستقلله. وفي الواقع دفاعًا عن م�سالحها ال�ستعمارية ومطامعها العدوانية في 

ال�سرق العربي..« )2).
القوات  اإلى  ال�سعبية،  للمقاومة  العام  »القائد  با�سم  اإنذارًا،  وّجه  قد  �سلم  �سائب  وكان 
�سد  موجه  �سارخ  عدوان  المقّد�سة  اأر�سنا  في  وجودكم  اإن  لبنان:  في  المعتدية  الأميركية 
ا�ستقللنا وحرياتنا«. وبعد اأن يطلب الإنذار الن�سحاب الفوري للقوات الأمريكية يعود للتهديد 

بورقة المقاومة ال�سعبية »باأننا �سندفع هذا العدوان بكل ما لدينا من و�سائل واإمكانيات«))). 
وفي برقية احتجاجية لرئي�س مجل�س النواب اللبناني عادل ع�سيران، جاء فيها »اإن هذا 
لبنان..  و�سيادة  لبنان  ا�ستقلل  على  اإفتئات  هو  اأميركية،  جيو�س  اإنزال  اأعني  بذاته،  العمل 
نزول  واأعتبر  وا�ستقلله،  لبنان  �سيادة  خرق  على  اللبناني  النواب  مجل�س  با�سم  اأحتج  لذلك 
الوليات  اأعتبر  كما  الأو�سط.  ال�سرق  منطقة  في  والأمن  ال�سلم  يهدد  الأميركية  الجيو�س 

المتحدة م�سوؤولة عن النتائج ال�سيئة التي قد توؤدي اإلى حرب عالمية..«)4).
بقاء  اأن  فيها  اأو�سح  ال�سيخ محمد عليا،  اللبنانية  الجمهورية  لمفتي  مماثلة  برقية  وفي 
دفاعًا  قوة  بكل  نحاربه  �سافر  »عدوان  بمثابة  يعد  اللبنانية  الأرا�سي  على  الأميركية  القوات 

عن حريتنا وكرامتنا وا�ستقللنا وحماية وطننا الذي نفتديه باأرواحنا وما ملكت اأيدينا«))).
الأمن  مجل�س  اإلى  ُوجهت  قد  اللبنانية،  المعار�سة  با�سم  توقيعًا   (8 تحمل  برقية  وكانت 
واأ�سافت  لبنان«.  على  الأميركي  »العدوان  على  احتجاجًا   (9(8 تموز   (6 بتاريخ  الدولي 
الجيو�س  ب�سحب  يق�سي  قرار  باإ�سدار  الأمن  مجل�س  نطالب  اللبناني  ال�سعب  »نحن  البرقية: 

الأميركية حاًل من الأرا�سي اللبنانية حفاظًا لل�سلم العالمي..« )6).
)  م.ن، المجلد الثاني، �س 60.

2  م.ن، الوثيقة رقم )))7)، �س )44، وجريدة ال�سيا�سة تاريخ 7) تموز 8)9).
)  م.ن، الوثيقة رقم )2)7)، �س 442.
4  م.ن، الوثيقة رقم )4)7)، �س 444.

)  م.ن، الوثيقة رقم )))7)، �س 444-)44، وجريدة ال�سيا�سة تاريخ 7) تموز 8)9).
6  م.ن، الوثيقة رقم )6)7)، �س )44، وجريدة ال�سيا�سة تاريخ 7) تموز 8)9).
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ال�سابقين،  اللبنانيين  الوزراء  النواب ومجل�س  وهناك برقية حملت تواقيع روؤ�ساء مجل�س 
ورئي�س  المتحدة،  للأمم  العام  وال�سكرتير  الدولي  الأمن  مجل�س  رئي�س  من  كل  اإلى  ُرفعت 
الجيو�س  اإنزال  على  �سديدًا  احتجاجًا  البرقية  ت�سمنت  المتحدة.  للأمم  العمومية  الجمعية 

الأميركية في لبنان، وطالبت ب�سحبها فورًا))).
مذكرة  وّجه  الذي  ال�سوفياتي  للإتحاد  لفت  موقف  هناك  كان  الدولي،  ال�سعيد  على 
جاء  لبنان.  من  قواتها  �سحب  اإليها  طالبًا  الأميركية  المتحدة  الوليات  اإلى  اللهجة  �سديدة 
اأن الو�سع في ال�سرقين الأدنى والأو�سط الذي ن�ساأ  ال�سوفياتية  في المذكرة: »وترى الحكومة 
الموؤيد من الدول ال�ستعمارية الأخرى قد خلق جوًا خطيرًا  ال�سافر  نتيجة العدوان الأميركي 
اأ�سافت المذكرة: »اإن الحكومة ال�سوفياتية تدعو الحكومة الأميركية  يهدد ال�سلم العالمي«. 
فورًا من  قواتها  واإلى �سحب  العربية،  للبلدان  الداخلية  ال�سوؤون  الم�سلح في  اإلى وقف تدخلها 
المتفرج  موقف  يقف  اأن  يمكن  ل  ال�سوفياتي  التحاد  اأن  ال�سوفياتية،  الحكومة  وتعلن  لبنان. 

اأمام الأحداث التي ت�سكل خطرًا على المنطقة القريبة من حدوده«)2).
اأما على �سعيد الطرف الم�ستهدف من الدخول الع�سكري الأميركي اإلى لبنان اأي الحكم 
للرئي�س  لفت  موقف  هناك  فكان  – ال�سورية،  الم�سرية  الوحدة  دولة  في  القائم  الوحدوي 
األقاه بمنا�سبة العيد ال�ساد�س لثورة  جمال عبد النا�سر، عّبر عنه في الخطاب المو�ّسع الذي 
يوليو، بتاريخ 22 تموز 8)9). فقد جاء في الخطاب: »اإننا ل نريد عداًء لأحد لأنه ل م�سلحة 
لنا في ذلك. اإننا نريد ال�سلم مع الجميع. واإذا كنا اأيها الأخوة قد نادينا بالبعد عن �سيا�سة 
اإننا نريد  التكتل، الكتل الع�سكرية، فاإننا نعتبر ذلك حقنا المطلق الذي ل يجادلنا فيه اأحد. 
بعد  بلدنا  وتعر�س  غيرنا  تهدد  قواعد  بلدنا  من  نجعل  اأن  نريد  ل  �سلم.  في  نعي�س  اأن 
اأدوات  نكون  اأن  نريد  ول  �سلم.  ر�سل  نكون  اأن  نريد  التهديد.  لنف�س  لذلك  ونتيجة  ذلك، 
عدوان. ونحن نوؤمن اأيها الأخوة اأننا بهذا الأ�سلوب ل ن�سر اأحدًا اإنما ننفع الجميع«))). ويختم 
الخطاب بالقول: »وفي نف�س الوقت نحن اأي�سًا نحمل ال�سلح جميعًا من اأجل المحافظة على 

كياننا ومن اأجل �سّد اأي عدوان على اأي جزء من الوطن العربي«)4).
اأكثر  المتحدة ينطوي على  العربية  اأن ثمة موقفًا لرئي�س الجمهورية  يت�سح من الخطاب 

من دللة. اأبرز هذه الدللت: 
)   الموقعون على البرقية: ح�سين العويني، عبد اهلل اليافي، �سائب �سلم، �سعدى المل، ر�سيد كرامي، اأحمد الأ�سعد، �سبري حمادة، 

الأمير خالد �سهاب، واأحمد الداعوق. اأنظر، م.ن، الوثيقة رقم )7)7)، �س 446.
2  اأنظر الن�س الكامل للمذكرة في: م.ن، المجلد الثاني، الوثيقة رقم )))7)، تاريخ 8/7/26)9)، �س 442-440.

)  م.ن، المجلد الثاني، الوثيقة رقم ))79)، �س )49.
4  الوثيقة نف�سها ))79)، �س )49.
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)-  اإظهار رغبة بال�سلم مع الجميع، اأي مع الوليات المتحدة ولبنان و�سائر دول العالم. 
الأميركية  القطبيتين  بين  اأي  الدولي  الم�ستوى  على  محايدة  �سيا�سة  عن  2-  الإعلن 

وال�سوفياتية. 
)-  التاأكيد على عدم القبول بوجود قواعد ع�سكرية على الأر�س الم�سرية وال�سورية، لأن من 

�ساأن هذه القواعد اأن تعر�س الأر�س العربية اإلى المخاطر. 
4- انتهاج �سيا�سة خارجية ل تلحق ال�سرر باأحد.

حلول  على  الإنفتاح  تجاه  النا�سري  الموقف  في  المرونة  اإبداء  على  كافية  لدللت  اإنها   
�سلمية للأزمة اللبنانية تاأخذ بعين العتبار م�سالح الأفرقاء جميعًا. 

�سيا�سية  مباحثات  في  للدخول  المتحدة  الوليات  اإلى  اإ�سارات  بمثابة  الخطاب  هذا  كان 
في  الأميركي  ال�سفير  بين  بالفعل  المباحثات  هذه  جرت  للأزمة.  المنا�سبة  المخارج  لإيجاد 
القاهرة والرئي�س جمال عبد النا�سر بتاريخ 20 اأيار 8)9)، وقد خرجت بالتوافق على اأ�س�س 
للت�سوية في لبنان))) من خلل �سيغة ميثاقية جديدة ل تخرج عن �سيغة )94) ولكن تحدث 
مع  وتقاطعها  جهة،  من  اللبنانية  الداخلية  التوازنات  تحفظ  التي  الآليات  في  تطويرًا  فيها 

التوازنات اللبنانية – العربية من جهة اأخرى. 

اأخذت الت�سوية طريقها اإلى التنفيذ بانتخاب فوؤاد �سهاب – قائد الجي�س اللبناني – رئي�سًا 
للجمهورية باأغلبية 48 �سوتًا مقابل 7 اأ�سوات لمناف�سه الوحيد ريمون اإده وتغيب ع�سرة نواب)2).

في  الخا�س  اأيزنهاور  الأميركي  الرئي�س  مبعوث   ،(R.Morphy( مورفي  روبرت  اأبدى 
لبنان، ارتياحه لنتائج انتخابات الرئا�سة في لبنان، وقال: »اإن القوات الأميركية لن تبقى في 

لبنان يومًا واحدًا اأكثر من اللزم«))).
فوؤاد  اللواء  انتخاب  على  تعقيبًا  القاهرة،  في  م�سوؤول  ر�سمي  م�سدر  �سّرح  بالمقابل، 
�سهاب رئي�سًا للجمهورية، بالقول اإّن الرئي�س عبد النا�سر قد اقترح على ال�سفير الأميركي في 

القاهرة اإ�سم اللواء �سهاب، ولكن اأميركا رف�ست ذلك ثم عادت فقبلت به اأخيرًا)4). 

)   اأنظر الحوار الكامل بين عبد النا�سر وال�سفير الأمريكي في القاهرة ب�ساأن ت�سوية الأزمة اللبنانية في: م.ن، المجلد الثاني، الوثيقة 
رقم )847)، �س )))-))).

2  م.ن، �س 67.
)  م.ن، �س.ن.
4  م.ن، �س.ن.
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االإتجاه الثاني: اتجاه اإ�صتقاللي ميثاقي منفتح على دولة الوحدة
اإنه  ال�سيا�سي والجتماعي والقت�سادي، ل بل  الو�سط  كان هذا الإتجاه الأكثر ح�سورًا في 
بات، بعد العام )94)، حالة ثقافية ميثاقية امتدت اإلى الكل الطائفي اللبناني بتلويناته الطائفية 
المتعددة. �سّم هذا الإتجاه مرجعيات دينية وازنة، وزعامات �سيا�سية �سبق لها اأن تبواأت، غير 
مرة، مقاعد الع�سوية النيابية، و�سغلت الحقائب الوزارية والوظائف الإدارية الرفيعة في اأجهزة 
في  انخرطت  قد  واإ�سلمية،  م�سيحية  الإتجاه،  هذا  من  عدة  عنا�سر  وكانت  الإ�ستقلل.  دولة 
بيروت  مدينة  في  وخ�سو�سًا  والتجارية،  الإقت�سادية  والعلقات  الم�سالح  من  وا�سعة  �سبكات 
وعبرها اإلى الداخل العربي، حيث تحولت العا�سمة اللبنانية خلل العقود الثلثة التي اأعقبت 
الإ�ستقلل عام )94) اإلى اأهم مركز جاذب لحركة التجارة العربية، ل �سيما بعد القطيعة العربية 
مع الكيان ال�سهيوني النا�سئ عام 948)، وكذلك بفعل قدوم الر�ساميل من الدول النفطية اأو تلك 

الهاربة من الإنقلبات الع�سكرية و�سيا�سات التطبيق الإ�ستراكي. 
الموازنة  اإلى  ال�سورية  الم�سرية  الوحدة  دولة  مع  الإتجاه  لهذا  ال�سيا�سي  ال�سلوك  اإرتكز 
المحافظة على الخ�سو�سية  الوحدة من جهة، وبين  الإيجابي مع دولة  التفاعل  بين  والتكافوؤ 
اأخرى. جاءت تفاعلت  اللبنانية، من خلل بقاء لبنان دولة م�ستقلة وذات �سيادة، من جهة 

هذا الإتجاه مع حدث قيام الوحدة من خلل مواقف فعالياته البارزة، وهذه اأهمها: 

غبطة البطريرك بول�ص المعو�صي: 
– لي�س  لبنان  الم�سيحي في  الثقل  – مركز  المارونية  للطائفة  التاريخية  المرجعية  وهو 

ببعدها الديني الروحي وح�سب، واإنما اأي�سًا ببعديها الإجتماعي وال�سيا�سي.
عبد  جمال  الرئي�سين  اإلى  مر�سًل  الجديد  الوحدوي  الحكم  تهنئة  اإلى  البطريرك  �سارع 

النا�سر و�سكري القوتلي برقية بتاريخ 8 �سباط 8)9) جاء فيها: 
�صائلين  المتحدة  العربية  الجمهورية  باإعالن  التهاني  باأطيب  �صيادتكم  اإلى  »اأبعث 
العزيزتين  و�صوريا  لم�صر  واإزدهار  وبركة  خير  عهد  التاريخي  الحدث  هذا  يجعل  اأن  اهلل 

ول�صيادتكم ولكل البالد العربية«)1).
لم يتاأخر الرئي�س عبد النا�سر على البطريرك، فرّد ببرقية جوابية: »تلقيت ببالغ ال�سرور 
اأرجو  كما  التمنيات،  باأ�سدق  مزودًا  ال�سكر  باأخل�س  اإليكم  اأبعث  اأن  لي  ويطيب   .. برقيتكم 

لل�سعب اللبناني ال�سقيق المجد والرفعة«)2).

)  يوميات ووثائق الوحدة الم�سرية – ال�سورية، المجلد الأول، وثيقة رقم )2))، �س 2)).
2  م.ن، المجلد الأول، الوثيقة رقم ))))، �س ))).
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هذا وكانت عدة مواقف اأطلقها البطريرك تناولت اأزمة 8)9)، والعلقة مع دولة الوحدة، 
ومخارج الحلول. 

كوريا  لبنان  من  يجعل  قد  اآخر  تدخاًل  �صيجر  التدخل  هذا  »اإن  الأجنبي:  التدخل  -  ب�ساأن 
ثانية. وذلك لي�ص في �صالح اأحد«)1).

اأن  دون  التقليدية  �صيا�صته  على  متم�صياً  يبقى  اأن  اإال  لبنان  ينا�صب  »ال  الأحلف:  -  ب�ساأن 
يتقيد باأحالف اأو معاهدات تحّد من حريته وتوجب عليه التزامات..«)2).

»يقيني  الداخلية.  لبنان  �سوؤون  في  المتحدة  العربية  الجمهورية  تدخل  عن  اأ�سيع  ما  -  ب�ساأن 
اللبناني  وال�صعب  وحدوده..  وحريته  لبنان  ال�صتقالل  يت�صدوا  لن  العرب  اإخواننا  اإن 
ذوي  اإال  العرب  كان  وما  اال�صتقالل.  وذلك  الحرية  هذه  على  المحافظة  على  حري�ص 

مروءة ووفاء«)3).

على  غ�سيلنا  نن�سر  اأن  »الأف�سل  الأمن:  مجل�س  اإلى  �سكوى  باإر�سال  الأزمة  تدويل  -  ب�ساأن 
�سطح بيتنا«)4).

اأن يتحد لبنان مع الجمهورية العربية المتحدة: »ت�سم  اإذا كانت المعار�سة تريد  -  ب�ساأن ما 
المعار�سة نخبة طيبة من ال�سباب الأذكياء الذين و�سعوا ن�سب اأعينهم خدمة لبنان«))).

-  ما راأيكم باللواء فوؤاد �سهاب؟ »اإنه رجل يطمئن اإليه اللبنانيون ويثقون به«)6).
واأن  �سمعون)،  )كميل  الجمهورية  رئي�س  الخارج  اإلى  ي�سافر  اأن  »الحل  اإذًا؟  الحل  هو  -  ما 

يت�سلم الحكم اللواء فوؤاد �سهاب«)7).

ال�صيخ ب�صارة الخوري: 

التهنئة  برقية  في  جاء   .((9(2-(94(( الإ�ستقلل  دولة  ورئي�س  الأول  الميثاقي  القطب 
التي بعثها اإلى الرئي�سين جمال عبد النا�سر و�سكري القوتلي بتاريخ ) �سباط 8)9) ما ياأتي: 
باإعلن الجمهورية العربية المتحدة..  التهاني  اأحّر  اأقدم لفخامتكم ول�سيادتكم  اأن  »ي�سعدني 

)  م.ن، المجلد الثاني، الوثيقة رقم )42))، �س 229.
2  م.ن.
)  م.ن.

4  م.ن، وثيقة رقم ))4))، �س 0)2.
)  م.ن، �س 0)2.
6  م.ن، �س ))2.

7  م.ن، �س.ن.
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ولي وطيد الثقة اأن ال�سعب اللبناني �سيكون للجمهورية الجديدة الأخ ال�سادق والجار الأمين، 
ركن من  بينهما  المخل�س  التعاون  واإّن  وميثاقه.  لإ�ستقلله  اأقوى دعامة  فيها  �سيجد  اأنه  كما 
اإنها  اأجمعين«))).  العرب  على  والبركات  بالخير  و�سيعود  العربي  ال�سرق  في  ال�سلم  اأركان 

برقية ذات طابع ميثاقي وا�سح �سكًل وم�سمونًا. 

�صائب �صالم: 

عدة،  مرات  الوزراء  مجل�س  رئا�سة  تولى   ،(94( لعام  البارزين  الإ�ستقلل  رجالت  من 
األقاها في دم�سق  اأزمة 8)9). في كلمة له  اإبان  وعرف با�سم القائد العام للمقاومة ال�سعبية 
عبئًا  عليك  لنلقي  اليوم  »جئنا  النا�سر:  عبد  الرئي�س  فيها  خاطب   ،(9(8 �سباط   26 بتاريخ 
فيك خير �سمان  لنا  واأن  الأحرار خير عون..  اللبنانيين  في  لك  باأن  ت�سعر  اأن  فاأرجو  ثقيًل، 

لكيان لبنان وخير �سمان لل�سير قدمًا في هذه الجمهورية العربية المتحدة«)2).

عدنان الحكيم زعيم حزب النجادة:
الرئي�س  ال�سوري والم�سري، ولنحيي  الإقليمين  ونبايع  اللبناني لنحيي  الإقليم  »جئنا من 

جمال عبد النا�سر«))).

ال�صيخ �صبحي ال�صالح: 
يا  البلد  رجل  لأنك  والحياة  الدم  على  نبايعك  واإننا  والدم..  الوجه  عربي  لبنان  »اإن 

عبد النا�سر«)4).

ر�صيد كرامي: 
من الزعامات الطرابل�سية البارزة، والده عبد الحميد كرامي الذي ذاع �سيته في معركة 
اأزمة  قبل  مرة  من  اأكثر  الحكومة  رئا�سة  تولى   ،((94( الثاني  ت�سرين   22-((( الإ�ستقلل 
تجديد  اإعادة  برنامجها  يعك�س  ال�سهابي  العهد  في  حكومة  اأول  راأ�س  على  و�سيكون   ،(9(8

الميثاق الوطني اللبناني – اللبناني واللبناني- العربي.
كان الرئي�س كرامي اأحد اأبرز زعماء المعار�سة للحكم ال�سمعوني، واأبرز المتعاطفين مع 

)  م.ن، المجلد الأول، وثيقة رقم )24)، �س )2)، وكذلك �سحيفة النهار، تاريخ 6 �سباط 8)9).
2  م.ن، المجلد الأول، وثيقة رقم )04))، �س 89).

)  م.ن، �س 90).
4  م.ن، �س.ن.
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قيام دولة الوحدة بين م�سر و�سورية. اإل اأنه عندما �سئل بعد توليه رئا�سة الحكومة ال�سهابية 
هذا  »اإن  اأجاب:  المتحدة،  العربية  الجمهورية  مع  لبنان  اتحاد  مو�سوع  في  راأيه  عن  الأولى 
والمحافظة  لبنان  ا�ستقلل  اللبنانيين متفقون على �سيانة  البتة، فجميع  وارد  المو�سوع غير 

عليه محافظة تامة«))).

عادل ع�صيران: 
من رجالت الإ�ستقلل عام )94)، كان نائبًا في البرلمان لأكثر من دورة، كما تولى مهام 
عدة،  مرات  بالوحدة  للتهنئة  دم�سق  زار  وخللها.   (9(8 اأزمة  قبل  النيابي  المجل�س  رئا�سة 
التدخل  طلبه  وفي  اللبنانية  الأزمة  تدويله  في  ال�سمعوني  للحكم  معار�سة  مواقف  له  وكانت 
الع�سكري الأميركي. اأما بالن�سبة لموقفه من م�ساألتي الوحدة وا�ستقلل لبنان، فهذا ما يعبر 
عنه بو�سوٍح ت�سريحه الذي اأدلى به في ) اآذار 8)9)، حيث قال فيه: »اإن ا�ستقلل لبنان لم 
يكن مو�سوع بحث عندي في يوم من الأيام، ول هو مو�سوع بحث عند الرئي�سين عبد النا�سر 
والقوتلي. فكلنا نوؤمن ب�سرورة بقاء لبنان �سيدًا حرًا م�ستقًل. وهذا ل ينفي اأن ي�سير لبنان اأبدًا 
ودائمًا في الركب العربي، واأن يلتقي اأبدًا ودائماً مع القافلة العربية، واأن ي�ستهدف اأبدًا ودائمًا 

الم�سلحة العربية ال�ساملة. لأن الأهداف التي يعمل لها جميع العرب، هي م�سلحة العرب«.
ويعود ليوؤكد نهجه الميثاقي بالقول: »فاأنا عربي عملت للم�سلحة العربية، واآمنت بالقومية 
لبنان  بقاء  ب�سرورة  الجميع  اقتناع  قبل  واقتنعت  العربي،  لبنان  لم�سلحة  وعملت  العربية، 

�سيدًا م�ستقًل حرًا«)2).

كمال جنبالط:
هو رئي�س الحزب التقدمي الإ�ستراكي الذي تاأ�س�س في لبنان في الأول من اأيار 949) على 
قاعدة الربط الن�سالي بين الق�سيتين الوطنية والإجتماعية في لبنان. وكان جنبلط من اأبرز 
قيادات المعار�سة لحكم الرئي�س كميل �سمعون. اإل اأنه كان اأكثر اإدراكًا لأهمية الميثاق الوطني 
والثقافية.  الدينية  تنوعاتها  في  اللبنانية  للخ�سو�سية  ت�ستجيب  �سرورة  من  اأكثر  بات  الذي 
ففي كلمة األقاها جنبلط في دم�سق بتاريخ 9 اآذار 8)9)، التي زارها على راأ�س وفود لبنانية 
)المق�سود  اليوم  اإليك  تاأتي  اأخرى  وفود  »هذه   : الوحدة، جاء  لدولة  والتاأييد  الدعم  لتقديم 
التي  الروحية  العائلت  جميع  فيها  لتمثل  لبنان،  ومناطق  اأنحاء  مختلف  من  النا�سر)،  عبد 
يوؤلف ان�سجامها، واتحادها، ووحدة عي�سها، م�سالحها، وتاآلفها، هذا الميثاق الوطني الدائم 

)  م.ن، المجلد الثالث، �س )).
2  م.ن، المجلد الأول، وثيقة رقم )))))، �س 222. اأنظر �سحيفة »النهار«، تاريخ 4/)/8)9).
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الذي منه انبثقت فكرة لبنان وا�ستقلله، تاأتي اإليك لتحييك«. وفي ختام الكلمة قال: »كلنا في 
الديمقراطية والم�ساواة م�سلمون، وكلنا في الأخوة والمحبة وال�سداقة ن�سارى«))).

هذا، وكانت �سخ�سيات وهيئات �سيا�سية وحزبية عديدة)2) توّجهت اإلى دم�سق لتعرب عن 
تعاطفها ال�سديد وتاأييدها لدولة الوحدة. كان ال�سعور العام لهذه القوى باأن الدولة الوحدوية 
كل  من  و�سيادته  ا�ستقلله  وحماية  الوطنية  وحدته  تعزيز  في  للبنان  قوي  �سند  هي  النا�سئة 
اإختراق اإ�سرائيلي اأو ا�ستعماري غربي اأميركي اأو اأوروبي. اأبرز هذه القوى كانت تتمثل بجبهة 
التحاد الوطني التي ظهرت على الم�سرح ال�سيا�سي اللبناني في اأعقاب انتخابات 7)9)، وما 
مخطط  �سمن  وذلك  ال�سيا�سية  والزعامات  القيادات  باأبرز  اأطاحت  نتائج  من  اإليه  اأف�ست 

�سمعوني، اآنذاك، هدف اإلى �سرب الركائز الوحدوية على ال�ساحة اللبنانية الداخلية.
لقد تحولت جبهة الإتحاد الوطني اإلى اأكبر تجمع �سيا�سي لبناني اإبان اأزمة 8)9)، حيث 
بطروحاتها  الجبهة،  تلبث  ولم  اللبنانية))).  الطوائف  كل  من  بارزة  �سيا�سية  فعاليات  �سمت 
اأو  الوحدوي،  الحكم  اأمام كبار م�سوؤولي  التي رفعتها في غير منا�سبة في دم�سق  الميثاقية)4) 
في تعاملها مع الأزمة اللبنانية وتقاطعاتها العربية والدولية، لم تلبث اأن غدت القوة ال�سيا�سية 
على  الجمهورية  لرئا�سة  �سهاب  فوؤاد  باللواء  والإتيان  الوطني  الميثاق  تجديد  في  وزنًا  الأكثر 

قاعدة توازنات جديدة بين الذاتي المحلي والخارجي القليمي والدولي.

االإتجاه الثالث: اتجاه اأيديولوجي مناه�ص للوحدة
الحزب  الخا�سة:  الأيديولوجية  منطلقاته  منهما  لكل  حزبان،  الإتجاه  هذا  ممثلي  اأبرز 

ال�سوري القومي الإجتماعي والحزب ال�سيوعي اللبناني.

الحزب ال�صوري القومي االإجتماعي: 
تعود ن�ساأة هذا الحزب اإلى العام 2)9)، وقد حّدد موؤ�س�سه اأنطون �سعادة مبادئه الأ�سا�سية 

المخت�سة »بالعقيدة القومية« بالآتي))): 

)  م.ن، المجلد الأول، وثيقة رقم )0)))، �س )246-24.
الوطنية  الهيئة  حزب  الثالثة)،  )القوة  اللبناني  الوطني  العمل  رابطة  الوطني،  التحاد  جبهة  والحزبية:  ال�سيا�سية  الهيئات  2   اأبرز 

اللبنانية، حزب النجادة. 
اأحمد الأ�سعد، لوي�س زيادة، اليا�س الخوري، فوؤاد خوري، كمال جنبلط، فوؤاد  اأع�ساء الجبهة: عبد اهلل اليافي، �سائب �سلم،  )   من 
عون، �سليم لحود، �سبري حمادة، ن�سيم مجدلني، علي بزي، كامل الأ�سعد، معروف �سعد، �سفيق مرت�سى. اأنظر هذه الأ�سماء �سمن 

وفد الجبهة اإلى دم�سق للتهنئة بالوحدة في: يوميات ووثائق الوحدة الم�سرية- ال�سورية، المجلد الأول، �س 4).
4   جاء في بيان لجبهة التحاد الوطني ب�ساأن دولة الوحدة ما يلي: »اأن تكون هذه الدولة العربية الكبرى دعامة لكيان لبنان، وا�ستقلله 

وميثاقه«. اأنظر، الوثائق، المجلد الأول، وثيقة رقم )2))، �س 46).
)  انطوان �سعادة، تعاليم و�سروح في العقيدة القومية الجتماعية، الحلقة الثامنة، بيروت، 0)9)، �س ))-)).
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)-  �سوريا لل�سوريين وال�سوريون اأمة واحدة. 
اأية ق�سية  الإ�ستقلل عن  بنف�سها، وم�ستقلة كل  قائمة  ال�سورية هي ق�سية قومية  2-  الق�سية 

اأخرى. 
)-  الق�سية ال�سورية هي ق�سية الأمة ال�سورية والوطن ال�سوري. 

قبل  ما  اإلى  يرجع  طويل  تاريخ  من  المتولدة  ال�سوري،  ال�سعب  وحدة  هي  ال�سورية،  4-  الأمة 
الزمن التاريخي الجلي. 

حدود  ذات  وهي  ال�سورية  الأمة  فيها  ن�ساأت  التي  الطبيعية  البيئة  هو  ال�سوري،  )-  الوطن 
جغرافية تميزها عن �سواها، تمتد من جبال طورو�س في ال�سمال الغربي وجبال البختياري 
جزيرة  �سبه  �ساملة  الجنوب  في  الأحمر  والبحر  ال�سوي�س  قناة  اإلى  ال�سرقي  ال�سمال  في 
�سيناء وخليج العقبة، ومن البحر ال�سوري المتو�سط في الغرب، �ساملة جزيرة قبر�س، اإلى 
قو�س ال�سحراء العربية وخليج العجم في ال�سرق، وُيعبر عنها بلفظ عام: الهلل ال�سوري 

الخ�سيب، ونجمته جزيرة قبر�س. 
6-  الأمة ال�سورية مجتمع واحد. 

الثقافي  وتاريخها  ال�سورية  الأمة  مذاهب  من  روحها  الإجتماعية  القومية  النه�سة  7-  ت�ستمد 
ال�سيا�سي القومي.

8-  م�سلحة �سوريا تفوق كل م�سلحة.
القومي  ال�سوري  للحزب  ال�سيا�سي  ال�سلوك  تحّدد  المذكورة،  العقدية  المبادئ  �سوء  في 
العربية، وهي  القومية  للدولة  النواة  الدولة  بو�سفها  – ال�سورية  الم�سرية  الوحدة  تجاه دولة 
الدولة التي حددها قطبا الوحدة )جمال عبد النا�سر وحزب البعث) من المحيط الأطل�سي 
والمحيط  الأحمر  البحر  اإلى  �سماًل  المتو�سط  البحر  ومن  �سرقًا،  العربي  الخليج  اإلى  غربًا 

الهندي جنوبًا. 
 (9(8 �سباط   20 بتاريخ  بيروت  في  الكابيتول  فندق  من  الحزب  اأ�سدره  مو�ّسع  بيان  في 
توقف فيه عند التحاد الم�سري – ال�سوري، حيث راأى فيه اأنه »وليد ظروف �سيا�سية مت�سابهة 
ولذلك  واحد..  – ا�ستراتيجي  – اقت�سادي  – اجتماعي  طبيعي  واقع  من  انبثاقه  من  اأكثر 
والتبدل  التحول  اإلى  تكون  ما  اأقرب  هي  بل  ثابتة،  غير  ركيزة  الأولى  التحاد  ركيزة  كانت 

ال�سريعين«))).

»النهار«  �سحيفة  في  للبيان  الكامل  الن�س  اأنظر   ،((7 �س   ،(67( رقم  وثيقة  الأول،  المجلد  – ال�سورية،  الم�سرية  الوحدة  )   وثائق 
تاريخ )2 �سباط 8)9).

لبنان والوحدة المصرية_ السورية 1961-1958



(((

قابل  غير  هو  الإتحاد  هذا  مثل  واأن  ال�سطناعي،  بالإتحاد  الوحدة  دولة  البيان  ي�سف 
من  به  ي�ستجيرون  من  اأو  البعثيون  يتمّكن  اأن  من  لأعجز  المتردي  ال�سام  و�سع  »اإّن  للحياة، 
والإنقاذ،  الإ�سلح  من  ال�سيوعية،  مهد  من  خرجوا  الذين  وهم  البعثيون،  يتمكن  لن  اإنقاذه. 

ولي�س الحل في التحاد ال�سطناعي مع م�سر«))).
الكيان  على  تتركها  اأن  الوحدة  دولة  �ساأن  من  التي  البيان،  ح�سب  ال�سلبية،  النتائج  اأما 

اللبناني، فهي)2):
اللبناني، وبذلك تزول  الكيان  الحفاظ على  الخارجية في  ال�سمانات  »اأوًل: �سقوط قيمة 
وتتبدد فكرة اأو حماية الأقليات، من قبل الدول الأجنبية. هذه الفكرة التي �سادت منذ القرن 

التا�سع ع�سر والتي وجد فيها كثيرون من اللبنانيين مجال اإطمئنان وركون«.
ال�سيا�سية للإبقاء على الكيان  »ثانيًا: تبين بو�سوح اختبار �سنوات ف�سل الحلول الرجعية 
زواله  بذور  حمل  الذي  الطائفي   (94( ميثاق  اأفل�س  اإذ  عنه.  الأجنبي  جلء  بعد  اللبناني 

في ذاته«. 
واأخيرًا يرى بيان الحزب اأن حًل جذريًا لم�سكلت الكيان اللبناني يكمن في اإطار النه�سة 

القومية الإجتماعية وفقًا لما ياأتي: 
القومية  ال�سورية  القيم  ي�سمن  قوميًا  نطاقًا  باإعتباره  وتثبيته  اللبناني  الكيان  »)-  تاأمين 

الإجتماعية وي�سمن عملها وا�ستمرارها. 
2-  توليد اإرادة عامة في لبنان وخارجه تجعل للتاأمين المتقدم قيمته الفعلية. 

)- تحقيق الإ�سلح ال�سيا�سي الكبير بف�سل الدين عن الدولة. 
4- �سمان الحريات الأ�سا�سية التي توجد ال�سمان الحقيقي للإ�ستقلل اللبناني. 

)- اإيجاد ترابط قومي �سيا�سي وثيق بين الكيان اللبناني وبقية الكيانات ال�سورية«))).
يت�سح من البيان اأن الحزب ال�سوري القومي الجتماعي يناه�س ب�سدة قيام دولة الوحدة 
القومية  اأيديولوجية  مع  لي�ست فقط مختلفة  اأيديولوجية  – ال�سورية من منطلقات  الم�سرية 
اأو ل وجوده. فالقوميتان العربية وال�سورية  اأي�سًا بو�سفها تعني وجود الحزب  اإنما  و  العربية، 

القومية الجتماعية، الواحدة منهما بديل اإلغائي للأخرى. 

)  م.ن، �س 7)).
2  م.ن، �س.ن.

)  م.ن، �س 8)).
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الميدانية  الترجمة  كانت  القومي،  ال�سوري  للحزب  الأيديولوجية  المنطلقات  �سوء  في 
اأ�سد  رئي�سه  به  اأدلى  حديث  ففي   .(9(8 اأزمة  اإبان  والع�سكري  ال�سيا�سي  لم�سلكه  المبا�سرة 

الأ�سقر بتاريخ 29 اأيار 8)9)، اأو�سح فيه باأن اأ�سباب الأزمة اللبنانية تتلخ�س بالآتي))):
ال�سام  القائم في  الد�ستوري  الو�سع  اإنهاء  الذي تمكن من  النا�سري  ال�سيوعي  )-  »المخطط 

لم�سلحة طغمة حمراء«، ويحاول الآن نقل معركة ال�سام اإلى لبنان. 
2-  تذرع المعار�سة لحكم الرئي�س �سمعون بمو�سوع التجديد لإحداث الثورة.

)-  تركيز المعار�سة هجومها على �سخ�س )المق�سود الرئي�س �سمعون)، ولم تقدم برنامجًا 
اإ�سلحيًا يبرر الثورة التي اأعلنتها. 

ب�سكل خا�س  الإجتماعي  القومي  ال�سوري  الحزب  ت�ستهدف  للمعار�سة  الم�سّيرة  القوى  4-  اإن 
القوميون  وقف  وقد  الغوغائي.  التغلغل  وجه  في  ال�سامدة  الوحيدة  ال�سعبية  القوة  لأنه 

الجتماعيون في وجه الت�سلل في مناطق الحدود وقاوموا عمل الأجهزة الهدامة. 
بيروت  في  المعار�سة  مع  الأمنية  الأحداث  من  �سل�سلة  عن  الأ�سقر  تحدث  اأن  وبعد   
المعركة  في  ي�ستركوا  لم  الآن  »حتى  األفًا  ع�سرون  وعددهم  القوميين  اأن  ذكر  وطرابل�س، 
ر�سميًا«. وختم الحديث بالقول »اإن الحزب يدافع عن كيان لبنان، وهذا ما تفعله الكتائب ولو 

لم يوجد تعاون ر�سمي بين الحزبين«)2).
كف�سيل   (9(8 عام  المعركة  دخل  القومي  ال�سوري  الحزب  اأن  الأ�سقر  اأقوال  تك�سف 
الموؤتمرة  الحكومية  الع�سكرية  والقوى  اللبنانية  الكتائب  حزب  جانب  اإلى  م�سّلح  ع�سكري 
اأذرعة  بقطع  فهو  هذا،  الحزب  لموقف  المركزي  الدافع  اأما  �سمعون.  كميل  الرئي�س  باأمرة 
وبالتالي  دم�سق،  في  الوحدة  على  للإنقلب  تمهيدًا  لبنان  في  – ال�سورية  الم�سرية  الوحدة 
اإنهاء تجربتها، كل ذلك من اأجل تقديم تبرير اأيديولوجي على اأن لبنان و�سوريا هما جزء من 
اأمة �سورية طبيعية ولي�س من اأمة عربية واحدة. على خلفية هذه الأيديولوجية القومية للحزب 
ال�سوري القومي الجتماعي، قاد القوميون ال�سوريون انقلبًا ع�سكريًا فا�سًل على الرئي�س فوؤاد 
�سهاب في مطلع كانون الثاني )96) )))، وهو كان يعني في الواقع، انقلبًا على دولة الوحدة 

والقومية العربية من لبنان.

)  وثائق الوحدة، المجلد الثاني، وثيقة رقم )44))، �س 2)2، واأي�سًا �سحيفة النهار، تاريخ 0) اأيار 8)9).
2  م.ن، �س 2)2، »النهار« العدد نف�سه.

)   للمزيد من التفا�سيل حول انقلب الحزب ال�سوري القومي الجتماعي عام )96) راجع: ليلى رعد، تاريخ لبنان ال�سيا�سي والقت�سادي 
8)9)-)97)، م.�س، �س )2)-))).
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الحزب ال�صيوعي اللبناني: 
كان هذا الحزب على ارتباط وثيق بالحزب ال�سيوعي ال�سوري، وهما في الأ�سل كانا حزبًا 
واحدًا في عهد النتداب الفرن�سي، ولم ينف�سل اإلى حزبين اإل مع مطلع عهد الإ�ستقلل في 

العام )94).
اتخذ الحزبان من قيام الجمهورية العربية المتحدة مواقف مت�سابهة تقوم على مناه�سة 
ال�سلطة  ال�سيا�سي على  ال�سراع  تتمثل بحالة من  �سيا�سية وهي  االأولى،  الوحدة من زاويتين: 
في �سوريا بين الحزب ال�سيوعي ال�سوري وحزب البعث العربي الإ�ستراكي. ومع قيام الوحدة 
والنا�سريون  البعثيون  �سجله  �سيا�سيًا  انت�سارًا  اأن  واللبنانيون  ال�سوريون  ال�سيوعيون  اأدرك 
الثانية،  الأخرى.  العربية  الأقطار  �سائر  في  واإنما  وح�سب،  �سوريا  في  لي�س  ال�سيوعيين  على 
اأيديولوجية، حيث �سّنف ال�سيوعيون، من منظور فل�سفي مارك�سي، اأن الدعوة القومية العربية 
البرجوازية،  الطبقة  م�سالح  لخدمة  دعوة  �سوى  لي�ست  والنا�سرية  البعث  بها  ينادي  التي 
وبالتالي، لن ت�ستجيب لم�سالح الطبقة العمالية التي تبقى ال�سرط التاريخي لإحداث التحول 

نحو الإ�ستراكية وبناء المجتمع الإ�ستراكي. 
الحزبين  مواقف  تحددت  والأيديولوجية  ال�سيا�سية  الخلفيتين  هاتين  قاعدة  على 

ال�سيوعيين في �سوريا ولبنان من دولة الوحدة ومن نظام الحكم الوحدوي الذي يقودها. 
له  خطاب  غير  في  للوحدة  ال�سيوعيين  كراهية  عن  النا�سر  عبد  جمال  الرئي�س  ك�سف 
ق�سر  اأمام  المحت�سدة  اللبنانية  الوفود  اأمام  كلمته  في  جاء  دم�سق،  ففي  منا�سبة.  غير  وفي 
الجمهورية، اأن لبنان تعّر�س لحملت الكراهية من قبل ال�سيوعيين »لقد كانت هذه الحملت 
الإ�ستعمارية  الدوائر  بها  تقوم  واليوم  الغربية،  الإ�ستعمارية  الدوائر  بها  تقوم  الما�سي،  في 
واأعوان ال�ستعمار، كما يقوم بها ال�سيوعيون العملء، وهم بهذا اإنما يحاولون اأن يفتتوا وحدة 
التي  الكراهية  »حملت  باأن  القول  اإلى  وينتهي  ويخ�سعونا«.  منا،  ليتمكنوا  العربي،  ال�سعب 

ت�ستهدف لبنان، ت�ستهدف الجمهورية العربية المتحدة اأي�سًا«))).
الوحدوي  النظام  ال�سوري،  ال�سيوعي  الحزب  عام  اأمين  بكدا�س،  خالد  و�سف  جهته  من 
العا�سر  العيد  بمنا�سبة  بكين،  له في  والإرهابي. ففي خطاب  بالدكتاتوري  البعثي  النا�سري- 
المتحدة  العربية  الجمهورية  �سعب  »اإن  قوله:  جاء   ،(9(9 اأيلول   28 بتاريخ  ال�سينية،  للثورة 
يقا�سي اليوم نظامًا ديكتاتوريًا اإرهابيًا تطبق فيه الأ�ساليب الفا�سية �سد جميع القوى الوطنية 
من  المواطنين  من  األوفًا  اليوم  و�سوريا  م�سر  �سجون  في  »اإن  اأ�ساف:  ثم  الديمقراطية«. 

)  وثائق الوحدة الم�سرية – ال�سورية، المجلد الرابع، وثيقة رقم )7)22)، �س )06).
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�سيوعيين وديمقراطيين و�سباب يقا�سون األوان التعذيب الوح�سي، ومن بينهم المواطن العربي 
اختطفته  الذي  الحلو  اهلل  فرج  الرفيق  اللبناني  ال�سيوعي  للحزب  المركزية  اللجنة  اأمين 
العراق  في  تطبيقه  النا�سر  عبد  يريد  �سوريا  في  يجري  الذي  وهذا  دم�سق..  في  المباحث 

ولبنان و�سائر البلدان العربية، ولكن م�سير هذه ال�سيا�سة هو الف�سل المحتوم«))).

االإتجاه الرابع: وحدوي قومي راديكالي
دعا هذا الإتجاه اإلى الوحدة القومية ل�سائر الأقطار العربية، منطلقًا من اأن الأمة العربية 
هي ذات تكوين تاريخي واحد، واأن القومية العربية هي نتاج تفاعل طويل للجماعات العربية، 

حيث ن�سجت فيما بينها روابط روحية م�ستركة اأهمها واأعلها رابطة الثقافة. 
 7 في  دم�سق  في  ر�سميًا  تاأ�س�س  الذي  الإ�ستراكي  العربي  البعث  حزب  الإتجاه  هذا  مّثل 

ني�سان 947)، وكان له فروع منت�سرة في اأقطار عربية عدة بينها لبنان. 
ال�ساحلية، بيروت وطرابل�س و�سيدا،  المدن  انت�سارًا �سريعًا في  وقد �سادف هذا الحزب 
دولة  تجاه  راديكالية  كانت طروحاته  ال�سمالي)2).  والبقاع  الجنوب  في  الريفية  المناطق  وفي 
الوحدة الم�سرية ال�سورية اإذ اإنه يعتبر هذه الدولة اإنجازًا ن�ساليًا لمبادئ الحزب في الوحدة 

والحرية والإ�ستراكية. 
بيروت  في  تاأ�س�ست  التي  العرب  القوميين  حركة  هناك  كانت  البعث،  حزب  جانب  اإلى 
ل  الثقافية،  النخب  اأو�ساط  في  انت�سارًا  لها  و�سادفت  الما�سي  القرن  من  الأربعينات  اأوائل 
في  والطلبة  الثانوية،  المدار�س  اأو�ساط  في  وكذلك  بيروت،  في  الأميركية  الجامعة  في  �سيما 

بيروت الغربية وفي مدينة �سور الجنوبية))).

ال�صهابية والنا�صرية: تجديد الميثاق الوطني
فوؤاد  اللواء  اأو�سح  للجمهورية،  رئي�سًا  انتخابه  بعد  اللبناني،  ال�سعب  اإلى  الأول  بيانه  في 
�سهاب »باأن �سيا�سته �ستكون حري�سة على تحقيق جلء القوات الأجنبية عن لبنان ومتم�سكة 
بالميثاق الوطني لعام )94)، وباأنها �ستبقى وطنية خال�سة وعربية نا�سعة وخارجية حرة«)4).

يت�سح من هذا البيان اأن النهج ال�سهابي يقوم على ثلثة عناوين اأ�سا�سية: 

)  م.ن، المجلد ال�ساد�س، وثيقة رقم ))7)))، �س 89)-90).
2  رغيد ال�سلح، لبنان والعروبة، م.�س، �س 48).

)  م.ن، �س.ن.
4  وثائق الوحدة الم�سرية – ال�سورية، المجلد الثاني، �س 70.
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االأول: ال�سيا�سة الداخلية: اإلتزام مبادئ الميثاق الوطني لعام )94).

وال�سيادة  الإ�ستقلل  قاعدة  على  الإيجابي  التفاعل  التزام  العربية:  ال�سيا�سة  الثاني: 
الوطنية. 

الثالث: ال�سيا�سة الخارجية: تعاون و�سداقة وحياد دون الإنحياز اإلى اأحلف اأو الإلتزام 
دة لحرية لبنان وتجلب ال�سرر للغير. بمعاهدات مقيِّ

في الحقل الداخلي:

جاءت الترجمة الميثاقية في الحقل الداخلي بمبا�سرة الخطوات الآتية: 
كرامي،  ر�سيد  الوطني،  التحاد  جبهة  اأقطاب  اأحد  برئا�سة  وطنية  وحدة  حكومة  )-  ت�سكيل 

وباإ�سناد وزارة الخارجية اإلى فيليب تقل، ال�سخ�سية الميثاقية المعروفة. 
اإعادة  اأتاح  الذي  الأمر  الو�سطى،  الدائرة  اأ�سا�س  على  النيابية  للنتخابات  جديد  2-  قانون 

ا�ستيعاب الزعامات - الأقطاب داخل مجل�س 960).
)-  م�سروع الدولة، من خلل اعتماد اآليات الماأ�س�سة للدولة هذه المرة؛ الأمر الذي يوفر ركيزة 
قوية للميثاق الوطني تتجاوز توافق الزعامات والنخب ال�سيا�سية العليا. فالميثاق ال�سهابي هنا 
قادر على نقل المعادلة من النخب اإلى الموؤ�س�سات التي تبقى اأكثر ر�سوخًا وثباتًا من العلقات 

النخبوية البينية التي قد تتغير بحكم الظروف الم�ستجدة اإقليميًا اأو دوليًا.
اإنمائية متوازنة، من خلل التو�سع في تدخلت الدولة في الأرياف لغر�س  4-  مبا�سرة خطة 
التنمية الإقت�سادية والتعليمية والعمارية. وهنا يقدم الم�سروع الأخ�سر نموذجًا مهمًا في 
المجال الإنمائي للقطاع الزراعي الريفي، الأمر الذي �ساعد لي�س فقط في تطوير القدرة 

الإنتاجية لهذا القطاع، واإنما في ا�ستقرار الأرياف وفي الحد من النزوح باتجاه المدن. 
في الحقل العربي: 

الداخلي  الجانب  يتكامل  لم  اإذا  مختًل  يبقى  الوطني  الميثاق  اأن  �سهاب  الرئي�س  اأدرك 
الم�سرية-  الوحدة  القائم في دولة  الوحدوي  الحكم  العربي، وخ�سو�سًا مع  الجانب  منه مع 

ال�سورية.
الميثاق  بالأحرى  اأو  الوحدة،  ودولة  لبنان  بين  الميثاق  فكرة  �سهاب  الرئي�س  تراود  كانت 
–النا�سري. من هنا، اتجه �سهاب نحو عبد النا�سر طلبًا للم�ساعدة، وذلك لأهمية  ال�سهابي 

هذه الم�ساعدة على �سعيدين اثنين:

أ. د. محمد مراد
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مركز  اإلى   ،(9(6 ال�سوي�س  اأزمة  منذ  تحول،  الذي  النا�سر  لعبد  ال�سعبي  الوزن  االأول،   
العرب  القوميين  دفع  ي�ستطيع  زعيم  من  هناك  كان  »فاإذا  منازع.  بل  العربية  الزعامة 
اللبنانيين اإلى دعم البرنامج ال�سهابي للحكومة، والذي لم يكن برنامجًا قوميًا عربيًا حقيقًا، 

فاإنه كان عبد النا�سر«))).
التلوينات  اإدراكه  خ�سو�سًا  اللبنانية،  الأو�ساع  لحقيقة  النا�سر  عبد  اإدراك  الثاني: 
عبد  فاإن  هنا،  من  عليها.  المحافظة  ينبغي  خ�سو�سية  ذو  نموذج  فهي  اللبنانية،  المجتمعية 
ما  المتحدة.  العربية  الجمهورية  في  الثالثة  النجمة  لبنان  يكون  باأن  يرغب  يكن  لم  النا�سر 
بم�سكلت،  له  يت�سبب  ل  نظام  اأي  لبنان،  مع  �سديق  نظام  هو  فعًل  يريده  النا�سر  عبد  كان 
اأن  الأجانب،  اأو  العرب  اأو  اللبنانيين  �سواء كانوا من  ي�سمح لأعدائه،  اأو  خ�سو�سًا في �سوريا، 

يفعلوا ذلك عبر الأرا�سي اللبنانية)2).
لتقديم  جاهزًا  وكان  النا�سر،  عبد  لهواج�س  مدركًا  �سهاب  الرئي�س  كان  بالمقابل، 
الجمهورية  مع  وطيدة  اإقامة علقات  في  رغبته  له  توؤكد  الوحدوي  للزعيم  �سمانات مطمئنة 
العربية المتحدة، وفي الوقت نف�سه علقات ل تجعل من لبنان منحازًا لأي محور من المحاور 

العربية القائمة اآنذاك. 
على هذه الخلفية انعقد اإجتماع بين �سهاب وعبد النا�سر على الحدود ال�سورية – اللبنانية 
في )2 اآذار 9)9)، ات�سم بالودية وال�سفافية بحيث انتهى اإلى تاأكيد ثلثة مبادئ اأ�سا�سية))).

بين  المتبادل  الم�ستمر  التعاون  لتنمية  الأخوة  روابط  توثيق  على  حر�سهما  اأواًل: 
الجمهوريتين ال�سقيقتين في كل ما يوؤدي اإلى دعم ا�ستقلليهما و�سيادتيهما وكيانيهما �سمن 

نطاق ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة. 
ثانياً: اإيمانهما ب�سرورة تدعيم الت�سامن العربي لدعم الق�سايا العربية وتاأييدها.

الإقت�سادية  الم�سائل  في  اإيجابية  حلول  اإيجاد  على  العمل  في  المخل�سة  رغبتهما  ثالثاً: 
على اأ�س�س التكافوؤ وحفظ الم�سالح الم�ستركة المتبادلة. 

وهو  المكتوب،  غير  – النا�سري  ال�سهابي  الميثاق  كان  الثلثة،  المبادئ  هذه  �سوء  في 
تلبث  لم  التي  المتحدة  العربية  والجمهورية  لبنان  بين  الإيجابي  التفاعل  اإلى  اإرتكز  ميثاق 

)  رغيد ال�سلح، لبنان والعروبة، م.�س، �س ))).
2  م.ن، �س.ن.

لبنان  بين  القت�سادية  العلقات  تطور  وب�ساأن  وثيقة رقم )60)2)، �س 4)9،  الرابع،  المجلد  – ال�سورية،  الم�سرية  الوحدة  )   وثائق 
بين  الموقع  القت�سادي  التفاق  اأنظر:  وكذلك   ،(69-(68 �س   ،((7((( رقم  وثيقة  الرابع،  المجلد  م.ن،  اأنظر:  الوحدة  ودولة 

الدولتين بتاريخ 7 حزيران 9)9)، في: م.ن، المجلد الخام�س، وثيقة رقم )64)2)، �س )426-42.

لبنان والوحدة المصرية_ السورية 1961-1958
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اإل  الوحدة،  دولة  النقلب  مع  فانتهت   ،(96( اأيلول   28 في  انف�سالي  انقلب  بها  اأطاح  اأن 
اأيلول  في  النا�سر  عبد  وفاة  حتى  اإيجابيتها  على  ا�ستمرت  الم�سرية  اللبنانية-  العلقات  اأن 
اإثر حرب حزيران  العربي تداعيات الهزيمة  970)، على الرغم من تحميل النظام الإقليمي 
الوجود  فكان  اإ�سرائيل،  مع  المركزية  المجابهة  �ساحة  اإلى  بتحويله  وذلك  للبنان،   (967
الذي  الأمر  الميثاقية،  اللبنانية  المعادلة  في  التوازن  اختلل  معه  وكان  الم�سلح،  الفل�سطيني 

مهد اإلى حرب اأهلية ظلت مفتوحة لأكثر من خم�س ع�سرة �سنة متوا�سلة.

بع�ض الإ�شتنتاجات
ال�سيا�سية  الجغرافية  بين  المتبادلة  الموؤثرات  حركة  بر�سد  البحثية  الورقة  هذه  تقوم 
التي  النوعية  والتطورات  جهة،  من   (94( ميثاق  اأ�سا�س  على  معالمها  اأُر�سيت  التي  اللبنانية 
الوحدوية  الخطوات  ت�سارع  بعد  �سيما  ل  العربي،  الم�سرق  في  الجيو�سيا�سي  المجال  �سهدها 
اإ�سم  تحت  ال�سورية  الم�سرية-  الوحدة  دولة  بقيام  التاريخي  الحدث  ت�سجيل  اإلى  و�سوًل 

»الجمهورية العربية المتحدة« عام 8)9)، من جهة اأخرى.
اإ�ستقراًء علميًا للدوافع العميقة الكامنة وراء تعدد التجاهات اللبنانية المختلفة من  اإن 
التي حكمت  ي�ساعد فقط على تو�سيف الختللت  ال�سورية، ل  الم�سرية_  الوحدة  م�ساألة 
العلقات البينية، اأي بين دولتي لبنان والوحدة، واإنما ي�سهم اأي�سًا، وهذا هو الأهّم، في تغليب 
الموؤثرات الإيجابية المتبادلة �سواء بين القوى المحلية الم�سكلة لجغرافية لبنان ال�سيا�سية اأم 

بين هذه الجغرافية والمجال الجيو�سيا�سي للم�سرق العربي.
الم�سرية_  الوحدة  ودولة  لبنان  بين  العلقة  تجربة  اإليها  خل�ست  التي  الدللت  اأما 

ال�سورية، فكان اأبرزها خم�س اأ�سا�سية: 
اإلَّ حلقة مف�سلية في البناء الوحدوي العربي العام.  اأن يكون  اأنَّ لبنان ل يمكن  االأولى: 
العربية  الأقطار  �سائر  على  �سبقًا  �سجلوا  منهم،  الم�سيحيون  �سيما  ل  اللبنانيون،  واد  فالرَّ

الأخرى في بلورة الفكرة القومية العربية مع مطالع الن�سف الثاني من القرن التا�سع ع�سر.
اللبناني_  النق�سام  وبالتالي  الوحدة،  ودولة  لبنان  بين  العلقة  اأزمة  اأما  الثانية: 
اللبناني ب�ساأنها، ف�سرعان ما تمَّ ا�ستيعابها واحتواء مفاعيلها بفعل عاملين اإثنين: االأول، وعي 
لخ�سو�سية  عبدالنا�سر،  جمال  للرئي�س  القيادية  الكاريزمية  وخ�سو�سًا  الوحدوي،  الحكم 
اللبنانيين  قدرة  الثاني،  المجتمعي،  والتنوع  الإ�ستقللية  النزعة  زاويتي  من  اللبنانية  الحالة 

على توليد حالة ميثاقية ت�ستجيب للم�سلحة اللبنانية العليا.

أ. د. محمد مراد
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اإلى  يرتكز  اأن  ينبغي  العربية  الوحدوية   - اللبنانية  العلقات  في  التكافوؤ  اإنَّ  الثالثة: 
المعادلة الآتية: وطنية لبنانية �صليمة على قاعدة االإ�صتقالل وال�صيادة، تتوا�صل مع حركة 
�صائر  مع  االإيجابي  والتفاعل  الديمقراطية  اإلى  ترتكز  �صليمة  عربية  قومية  وحدوية 

نات العربية. المكوِّ

والبيئة  والل�سان  الن�ساأة  لجهة  العربية  بخ�سو�سيته  تميَّز  قد  الإ�سلم  كان  اإذا  الرابعة: 
اللبناني،  وخ�سو�سًا  الم�سيحي،  للح�سور  وزنًا  تقيم  اأن  ينبغي  هنا،  الأهمية  فاإنَّ  الحا�سنة، 

نات التاريخية للأمة العربية من حيث الح�سارة والثقافة والفكر النه�سوي. في بلورة المكوِّ
اإنَّ الهجوم الغربي على دولة الوحدة الم�سرية-ال�سورية، والتظاهر بحماية الم�سيحيين   
بو�سفهم اأقلية في الم�سرق العربي، هذا الهجوم لم يكن ي�ستهدف الإ�سلم_ دين الأكثرية في 
دولة الوحدة_ واإنما كان ا�ستهدافه بالدرجة الأولى، ف�سل العلقة التكاملية بين الم�سيحية 
والإ�سلم بو�سفهما خ�سو�سيتين عربيتين تاريخيتين، واأنَّ هذه الخ�سو�سية العربية لكل منهما 
ز للأمة العربية. فالإ�سلم اإغناء  هي التي اأ�سفت، وما تزال، الطابع الر�سالي-الإن�ساني المميِّ
للم�سيحية ببعدها الروحي الر�سالي، وكذلك الم�سيحية هي اإغناء للإ�سلم ببعده القيمي الإن�ساني 
ال�سامل، من هنا جاء التفاعل التاريخي الحّي بين الإ�سلم والم�سيحية العربية لير�سي مقومات 
القوة لح�سارة عالمية اإن�سانية، هي البديل الآخر لح�سارة الراأ�سمالية الم�سيطرة التي لم تن�سد 
في حركتها التاريخية �سوى المراكمة الربحية المادية في عالم الراأ�سمال وتداعياته الل اإن�سانية 

على ال�سعد الجتماعية وال�سيا�سية والأخلقية والفكرية.
الخام�صة: اإنَّ الخ�سو�سية اللبنانية �سمن حركة التوّحد العربي، لي�ست هي عامل اإغناء 
لهذه الحركة وح�سب، واإنما اأي�سًا تبقى اأحد اأهّم العوامل الحاملة في م�سروع النه�سة العربية 
وتوا�سل حلقاتها من غير انقطاع. فلبنان يبقى حاجة عربية لتوليد ا�ستجابات ح�سارية على 

م�ستوى الفكر والثقافة والطموح الدائم اإلى التجدد.
اأن ل يقا�س لبنان بحجمه الجغرافي وال�سكاني من منظوري الكمية والرقم  لذلك ينبغي 
تحويل  على  قدرته  الأولى،  دالتين:  بم�ساألتين  المميز  اإن�سانه  بنوعية  يقا�س  واإنما  الح�سابي، 
ق )Milieu Créatif)، الثانية، بدهية النفتاح على المحيط  الو�سط الجغرافي اإلى و�سط خلَّ
والعالم، لي�س من اأجل لبننة العالم، بمعنى التو�سع وال�سيطرة، واإنما من اأجل ت�سدير ر�سالة 
اإلى العالم عنوانًا  رت الحرف  اأََو لي�ست الأبجدية التي �سدَّ اإلى العالم.  اإن�سانية  لبنانية قيمية 

لر�سالة لبنانية منذ فجر التاريخ؟.
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 قضايا المصطلحات النحوية :
االسم بين التمام والنقصان

الدكتور رياض عثمان
محا�صر في الجامعة اللبنانية
مرحلة االإجازة و الدرا�صات العليا والمعهد العالي للدكتوراه

اأوًل: الطار النظري
اأ- مدخل

َتمَّ  كيف  يخبرونا  اأن  دون  م�سطلحاتهم  بو�سع  للعربية  القدامى  والدار�سون  النحاة  قام 
ذلك، وما هو تفكيرهم في و�سعها، علمًا اأنها كانت كثيرة في كتبهم. وكانت اأ�سا�سًا في اإر�ساء 
مترادفات  لبع�سها  اأ�سبح  اأنه  بمعنى  الواحد،  للمفهوم  الم�سطلحات  فتعّددت  النحو،  علم 
متعددة، ولبع�سها الآخر مفاهيم مختلفة رغم توّحد اللفظة ذاتها، اأو توّحد المفهوم واختلف 

اللفظ، وبكلمة، اإنها كانت غير م�ستقّرة.
تفتح  التي  بم�سطلحاته  العلم  هذا  اإلينا  و�سل  النحو،  في  موثَّق  كتاب  اأّول  من  انطلقًا 
– على ما  �سيبويه كتابه  واأق�سام وحدود، بحيث ق�سم  اأبواب  له من  النحو جديدًا، وما  »دار« 
اأق�سامها، كانت الم�سطلحات  اإلى  اإلى مفاتيح للولوج  اأبواب تحتاج بال�سرورة  اإلى  يبدو لي - 
تجعل  به، وخ�سائ�س  ة  باأ�سناٍن خا�سّ الآخر  يمتاز من  اأن كل مفتاح  وبما  المفاتيح.  تلك  هي 
ال�ستعمال،  ووجهة  الأ�سنان  باختلف  وتختلف  واحد،  وباب  واحد  قفل  بفتح  يتفّرد  واحد  كّل 
هي  والعرو�سية  والبلغية  النحوية  الم�سطلحات  فاإن  اأبوابها،  وتفريع  الدار  اأق�سام  وبتغيير 

مفاتيح تتّنوع وتّت�سع باّت�ساع فئات العلماء والدار�سين وثقافاتهم واهتماماتهم.
ب - الهدف من الم�صطلحات النحوية

الم�سطلح  على  ل  النحو  وفهم  اللغة،  فهم  على  غالبها  في  الهتمامات  هذه  ان�سّبت 
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ذلك  لَطْرق  تحتذى  �سبيًل  كان  ما  بقدر  اهتمامهم  مو�سع  الم�سطلح  يكن  ولم  ذاته.  بحّد 
العلم، ما يجعل الحاجة ما�ّصة اإلى ر�صد عملية تطّور الم�صطلح النحوي مقارنة بالبلغي 

بًا للبحث في تفكير النحويين. والعرو�سي، لذلك بقي الم�سطلح مجاًل خ�سْ
انطلقًا من هذه الدار، وللو�سول اإلى ردهاتها، كثرت مفاتيحها، وحملت ت�سميات م�ستقاة 
ُتبنى  العلوم  لأّن مبادئ  ة،  اأهمية خا�سّ الم�سطلح  الم�سطلح ومعناه. وتحتّل درا�سة  من لفظ 
على م�سطلحاتها. فاإذا لم يتي�ّسر لنا فهمها فهمًا دقيقًا، فاإن خلًل ما، بدون �سّك، �سيقع في 
تحديد هذه المفاهيم، وهذه الم�سطلحات. لذلك ُيلَحظ اأن الم�سطلحات ل تو�سع ارتجاًل، 

ول بّد في كل م�سطلح من وجود منا�سبة اأو م�سابهة في تفكير النحوي وذهنه.

ج- االإ�صكالية 
واأقول  النحوية،  م�سطلحاتهم  و�سع  في  بال�سطراب  النحاة  الدار�سين  من  كثير  اتهم 
م�سطلحاتهم؛ لأنها لي�ست من و�سع واحد بعينه، اإذ العلم ا�ستمرار. ومنهم من اتهم المنهج 
ي�سمى  ما  في  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  المنهج  فهم  في  هو  الخلل  فاإن  والواقع،  بالخلل. 
في  اأو  الواحدة  المدر�سة  في  بالت�سارب  ظاهريًا  توحي  التي  ال�سطلحية  الت�سميات  كثرة 

المدر�ستين الب�سرية والكوفية.
ال�سم  م�سطلح  عن  الحديث  في  وكدنا  �سنح�سر  المنهج،  ذلك  لتو�سيح  وتلم�سًا 
ومتفرعاته وما ينجم عنها من تمام ونق�سان. فما المق�سود بال�سم بين التمام والنق�سان ؟ 
وهل باإمكاننا فهم المنهج في و�سع الم�سطلح على �سوء التمام والنق�سان ؟ والنق�س بال�سكل 

اأم بالمعنى ؟ وكيف نفهم ظاهرة اختلفات الت�سميات ال�سطلحية ؟.

د- لمحة من االختالف اال�صطالحي بين الب�صريين والكوفيين
الذي  الب�سريين،  الف�صل«، عند  »�صمير  ببع�س تف�سيل عن م�سطلح  �ساأمّثل على ذلك 
الذي  الكوفيين)))،  »الدعامة«، عند  و  »العماد«  الدار، و�سمير  الفا�سلة في  ال�ستارة  اأخذ من 

ي هذه الدار. اأخذ من الدعامة التي تقوِّ
اأُخذ من الموقع الإعرابي في  الف�صل بين المبتداأ والخبر المعرفتين   فمن الأول، معنى 
اأنا  اإني  قولنا:  في  التوكيد  هو  الذي  العماد  معنى  الثاني  وفي  الن�سيط«،  هو  »الرجل   : قولنا 
عامر. فاختلف ال�ساهد ربما اأدى اإلى اختلف الت�سمية، وذلك لأتعّرف اإلى موقع الزمخ�سري 

رين في ا�ستخدام م�سطلحه. من التاأّثر باآراء الم�سْ

)   محمد �سفيق عبد المنعم، التقييد ب�سمير الف�سل عند النحويين )جامعة �سبها كلية الآداب )، مجلة كلية الدعوة الإ�سلمية، العدد 
التا�سع ع�سر، 2002، �س )7).
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اللغوي  مدلولهما  من  انطلقًا  والخف�س  الجر  م�سطلحي  بين  الأمر  وكذلك 
وال�سطلحي.

هـ- لمحة عن الخلل في فهم منهج النحاة اال�صطالحي 

لننطلق قبل ذلك من م�سّلمٍة هي اأّن م�صطلحات النحو العربي لي�سْت اأزلية اأبدية، اإنما 
ن�صاأت عبر التاريخ، وهي م�سطلحات ربما اأ�صابتها �صّنة التغيير والتطّور،  هي م�سطلحات 
اأحد ي�صمنها، وبمعنى  اأن تبقى المفاهيم واحدة وتبقى على حالها، وال  فلي�ص ما ي�صمن 

اآخر هناك غياب في دقة درا�صات الم�صطلح النحوي وحدوده.

عند  الحمد  توفيق  علي  ذكره  الذي  »الم�صموم«  م�سطلح  فاإّن  ذلك،  على  للتمثيل 
�سيبويه)))، هو م�سطلح مرّكب ح�سب كل ال�سواهد التي ا�ست�سهد بها من كتاب �سيبويه، ظّنًا 
بين مفهومين،  اللفظة  لتت�سارب  الحرف  فوق  ال�سمة  ب�سيط يحمل مفهوم  اأنه م�سطلح  منه 
فاأخذه مجتزاأً، وحكم باأن �سيبويه ا�ستعمل الم�سموم بمعنى العطف: انظر اإلى ال�سواهد التي 
و»م�صموم  الفعل«)2)  اإلى  الفعل  »�صّم  اإليه  ذهب  مـا  علـى  ليدلل  �سيبويه  كتـاب  من  اقتطعها 

اإلى االأول بالـواو«))). فل يظنن اأحد اأن للم�سطلحين لفظًا م�ستركًا. 

الواقع اإن هذا الم�صطلح هو م�صطلح مرّكب بحرف الجر« �صّم + اإلى » غير م�صطلح 
النحو،  م�صطلحات  �صمن  مرّكب  م�صطلح  االأول  الأّن  الرفع؛  عالمة  هي  »ال�صمة«التي 
ال�صكل  وجه  وجهين:  من  فيه  فاالختالف  ال�صرف.  م�صطلحات  �صمن  ب�صيط  واالآخر 
»الواوان  »�صّم« في قوله  الأمر في ذكر  يلتب�س  المفهوم )المعنى). ولكي ل  )البنية)، ووجه 
في  قوله  اأكمل  لما  واإل  ا�سمها حرف �سم،  في�سبح  االأ�صماء«)4)  اإلى  االأ�صماء  ت�صمان  اللتان 
باب:  مع  كذلك  الأمر  يلتب�س  األ  ويجب  عليها...«))).  العطف  واو  فتدخل   ...« ذاته  ال�سياق 
به  يعني  الذي  واحد«)6)  ا�صم  بمنـزلة  فيجعال  االآخر  اإلى  اأحدهما  �صّم  اللذين  »ال�صيئين 

التركيب الإ�سافي.

)   علي توفيق الحمد، قراءة في م�سطلح �سيبويه )تحليل ونقد)، بحث �سي�سدر في مجلة العلوم اللغوية القاهرة، عدد خا�س بالم�سطلح 
النحوي باإ�سراف الدكتور حمزة، �س 6).

2   �سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد ال�سلم هارون، بيروت، دار الجيل، ط)، تاريخ المقدمة 966)، )/02)، باب ما يكون ما قبل المعطوف 
عو�سا من اللفظ بالواو.

)  علي توفيق الحمد، قراءة في م�سطلح �سيبويه، تحليل ونقد، م. �س، �س 6).
4  �سيبويه، الكتاب، م.�س، )/)0).

)  م. ن، )/)0).
6  م ن، )/296.
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و- لمحة من تطور اللفظ اال�صطالحي 
»ُمنع  تعبير  اإنما  ال�ساكلة،  هذه  على  اأمره  اأول  ال�صرف«  من  »الممنوع  م�سطلح  يرد  لم 
درا�سة  اأظهرتها  التي  الملحظات  من  الكثير  ذلك  ومثل  �صرفه«.  يمنع  »ما  اأو  ال�صرف« 
م�سطلحات النحو. فمن هو اأّول وا�سع لم�سطلح »الممنوع من ال�صرف«، وكيف تحول م�سطلح 
رف«  و»ما ُي�صْ ين�صرف«  ال  و»ما  ين�صرف«  ما  »م�صطلح  اإلى  يجري«  ال  و»ما  يجري«  »ما 
له  الذي مّهد  ال�صرف«،  »الممنوع من  اإلى م�سطلح  بدوره  و»ما ال ي�صرف«. ثم كيف تحول 
»الممنوع« ا�سم  اإمكانية ال�ستقاق:  »منع« و»ُيمنع« وما له من  الزمخ�سري با�ستخدامه الفعل 
المفعول بمعنى الم�سدر. علما اأنه عند الكوفيين: »المتمكن االأمكن والمتمكن غير االأمكن« 
و»ما  الي�صرف«  وما  ي�صرف  و»ما  ين�صرف«  ال  وما  ين�صرف  »ما  الأمكنية.  تنوين  ومنه 
ين�صرف وما يمنع �صرفه«، بالإ�سافة اإلى ت�سميات »ما ُيْجرى وما الُيْجرى« و»ما ينّون وما 
ن« و»المتمّكن االأمكن والمتمّكن غير االأمكن«. وما يهّمنا كيف ا�ستخدمه الزمخ�سري  ال ينوَّ
و»ُمنع  �صرفه«،  يمنع  وما  ي�صرف  و»ما  ين�صرف«،  ال  وما  ين�صرف  »ما  الآتي:  ال�سكل  على 
ُيوؤّول  باأن  الم�سارع  للفعل  �سمحا  اللذان  الأخيران  ال�سطلحيان  التعبيران  هذان  ال�صرف«، 
ال�سمية  اإلى  الفعلية  مقولته  من  الم�سطلح  وانتقال  والت�سهيل  ال�سريح  الم�سدر  �سبيل  على 
ال�ستقاقية  ثم  ال�صرف)1)«  من  الممتنعة  »االأ�صماء  لي�سير  بعد،  فيما  ال�سفة  ال�ستقاقية 

بمعنى الم�سدر مجازًا »الممنوَع من ال�صرف«.
بالتوكيد  يعرف  ما  )وهو  �سيبويه  عند  »التثنية«  م�سطلح  اإن  المثال،  �سبيل  على  ومنه 
غيره  عند  وهو  الزمخ�سري،  عند  اللفظة«  »تكرير  م�سطلح  ومفهوم  لفظ  يحمل  اللفظي) 
فم�سطلح  ذاتها،  الم�ساألة  نجد  قد  �سيبويه  غير  وعند  »المثنى«.  مفهوم  يحمل  تماما  مغاير 
الواحد عند اأبي عبيدة والأخف�س والفّراء يحمل مفهوم م�سطلح »المفرد« كما نعرفه اليوم)2).

ز- مبداأ ت�صكل الم�صطلحات في تفكير النحاة
اعتمد التحليل النحوي على ت�سكل م�سطلحاته من ال�ستقاق بين الم�سدر وا�سمي الفاعل 

والمفعول : عمل عامل معمول،في غاية من تمام ال�سكل، وفق ما ياأتي :
             عمل                                    حذف                           اإعراب

    عامل       معمول فيه              )حاذف)    محذوف            معِرب    معَرب 
)  ابن الحاجب، الإي�ساح في �سرح المف�سل، تحقيق مو�سى بناي العليلي، بغداد: مطبعة العاني، الكتاب الخم�سون، ل ت، )/)0).

والن�سر، ل  للطباعة  الثالث الهجري، م�سر: دار قباء  القرن  اأوائل  الكريم في  للقراآن  اللغوية  الدرا�سات  2   عي�سى �سحاته عي�سى علي، 
ط، )200، �س )28.
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فلكل وظيفة نحوية عامل ومعمول يوؤديان دورهما في عملية ت�سّكل الم�سطلح التام :
اإلغاء                                          تثنية                       

            ُملٍغ     ملَغى                              مثنٍّ      مثنى
ف:  ف والموظَّ اإذ اإن هذه المثلثات تنق�سم اإلى فئات النظرية االأ�صا�صية للوظيفة والموظِّ
على  المتكلم  فيها  يعمل  مهمة،  انتقالية  مرحلة  التالية  المثلثات  وتمثل  ومفعول.  فاعل  فْعل 
ر عنهما با�سمي مفعول: اأحدهما مفرد، وثانيهما  جزاأي التركيب الذي يتكون من عن�سرين يعبَّ

مركب بحرف جّر: 
اإ�سافة          اإ�سناد             ابتداء                  بدل

اإليه       مبتداأ   مبني عليه      مبدل   مبدل منه  م�ساف   م�ساف اإليه    م�سند      م�سند 
       جّر                 و�سف             ن�سب         اإ�سمار

جاّر     مجرور        �سفة     مو�سوف        نا�سب      من�سوب        �سمير     م�سمر
              نداء                              نفي       

             حرف نداء     منادى          حرف نفي      منفي    
                   ا�ستفهام                عطف

  حرف ا�ستفهام      م�ستفَهم عنه                   حرف عطف     معطوف
حرف م�ستفِهم 

                   ق�سم                                           ا�ستثناء

   حرف ق�سم        مق�َسم به                       حرف ا�ستثناء      م�ستثنى

ح- المق�صود بالتمام والنق�صان 
وجدنا كثيرًا من الم�سطلحات النحوية قد اأطلقها اأ�سحابها انطلقًا من تماٍم اأو نق�سان.

الدكتور رياض عثمان
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1- معنى التمام:

من  انطلقًا  المتداولة  الت�سمية  تلك  ال�سم،  في  ال�سطلحية  الت�سمية  بتمام  المق�سود 
ا�ستيفاء عنا�سر اأمن اللب�س والتفاق على الت�سمية كم�سطلحي الفاعل والمبتداأ، مادام ال�سم 
�سليمًا �سحيحًا معربًا ا�ستوفى �سروط عدد الحروف، وعدم انتهائه بحرف علة، ويكون معناه 

متنا�سبًا مع ت�سميته ويكون معربًا بحركة ظاهرة غير مقدرة.
ففي العودة اإلى اأق�سام الكلم : ا�سم وفعل وحرف، نجد �سيرورة الت�سميات ال�سطلحية 

في ال�سم ت�سير وفق منظومة التمام والنق�سان ومتفرعاتهما وتداخلهما:
         ا�سم                                        ا�سم                                       ا�سم معرب

  تام      ناق�س                       معرب      مبني                    باحلركات      باحلروف

ال�سم المعرب بالحركات         ال�سم المعرب بالحروف)ناق�سة)

 ظاهرة     مقدرة )ناق�سة)         الأ�سماء الخم�سة        المثنى   جمع المذكر ال�سالم 

منقو�س  مق�سور 

تمام    نق�سان
فهذا التق�سيم في ال�سم غير ماألوف في ال�سم، لكنه ماألوف في الفعل ومعروف بـِ : الفعل 
التام والفعل الناق�س - واإن بدوا في ت�سارب الت�سمية -، علمًا اأن الفعل الناق�س عند �سيبويه، 
هو الفعل المتعدي )الفعل الوا�سل) اأي ل يتّم معناه اإل بالمفعول به. والفعل الناق�س )الفعل 
مفهومي  اختلف  اإلى  ي�سير  ما  ذلك،  وغير  واأخواتها،  كان   : نحن  نعرفه  كما  الوا�سل)  غير 
الت�سمية )الفعل الناق�س عند �سيبويه يحيل اإلى مفهوم مغاير عما نعرفه نحن). ولذلك دور 
ت�سمية  في  النق�سان  من  انطلقًا  الزمخ�سري  عند  وردت  م�سطلحات  مجموعة  اإطلق  في 
الفعل عند �سيبويه: اأدى ذلك النق�س في الفعل اإلى توليد مجموعة م�سطلحات تتعلق بال�سم 
ان�سجامًا مع دللة المقام من حذف ال�سم واإثباته، فيتّم التمام والنق�سان انطلقًا من تلك 
المنظومة - على �سبيل المثال - في المفعول به الذي تفّرعت منه مجموعة ت�سميات انطلقًا:

-  من حذف الفعل ونيابة المفعول به مناب فعله، فتختلف الت�سمية تما�سيًا مع �سياق المعنى 
والق�سد: منها التحذير والإغراء، والخت�سا�س والمنادى، وال�ستثناء والتنازع والحتباك، 
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اأنها مفعول به، لكن ل  الت�سميات بناًء على الوظائف المعنوية للمحذوف، مع العلم  فتطلق 
نذكر ذلك في الإعراب.

-  اأو حذف المفعول به عينه في �سياق الفعل المتعدي، وهو من جوازات النحاة حذف المفعول 
اأو  الت�سميات ال�سطلحية المتنوعة تمثل �سبب الحذف  به، لكن حذفه يمثل مجموعة من 
قوله  في  المتروك  المفعول   : منها  ا�سطلحات  مجموعة  تطلق  بحيث  وظيفته،  بل  دللته، 
تاأويله  ترك  اإلى  الحذف  اأدى  بحيث  يعلمون)  ل  والذين  يعلمون  الذين  ي�ستوي  )هل  تعالى 
على  ينطبق  عامة  قاعدة  ال�سياق  في�سبح  المطلق،  التعميم  لفائدة  المراد  ليقدر  للمتلقي 
و�سمي  هنا  المفعول  ف�سقط   ،( الولد  واأكل  الما�سية،  )رعت  ال�ساقط  والمفعول  تاأويل،  كل 
كذلك ؛لأنه ل داعي لذكره كونه معروفًا، فالما�سية ل ترعى غير الع�سب اأو الكلأ، والمفعول 

المحذوف هو الذي حذف لأغرا�س بلغية اإفادة لت�سويق اأو غير ذلك. 

2- معنى النق�صان 
المق�سود بالنق�سان اطلق ت�سميات ا�سطلحية مكملة لتمام الت�سمية في ال�سم المعرب 
حذف  من  التركيبي  ال�سياق  اأو  بالحروف،  المعرب  ال�سم  في  و  ظاهرة،  غير  مقدرة  بحركة 

عامل ال�سم اأو حذف ال�سم عينه كما �سبق في المفعول به.
اإلى  يوؤول  ال�سم  م�سطلحات  تق�سيم  في  والنق�صان  التمام  مبداأْي  اإبراز  فاإن  وعليه 

الأ�سلين، اللفظي والمعنوي، للم�سطلحات النحوية :
: تطلق مجموعة م�سطلحات على ال�سم انطلقًا من �سكل الم�سطلح )لفظه، عمله،  -  �صكليٍّ
ال�صتة«  و»االأ�صماء  الخم�صة«  واالأحرف  الثالثة،  »االأحرف  ومو�سعه..):  حروفه،  عدد 
و»االأ�صياء ال�صتة« ال�سم الثلثي اأو الرباعي، والناق�س، والأ�سماء الخم�سة، وذوات الأربعة. 
بع�س  اأن  اأم  مترادفة  م�سطلحات  اأهي  و»العائد«،  و»الراجع«  ْكر«  »الذِّ م�سطلح  وكذلك 
واأطلقت  وال�ستخدام،  الترادف  رتبة  في  لنق�س  فيها  كامنة  الطفيفة  المعنوية  الفروقات 

ت�سمياتها من المو�سع العائد...؟
)معناه،  الم�سطلح  معنى  من  انطلقًا  ال�سم  على  م�سطلحات  مجموعة  تطلق  -  معنوي: 
اأ�سله، ا�ستخدامه، ارتباطه بواقع اأو بيئة اأو مجتمع..) الذي يوؤخذ بدوره من الدللة اللغوية 
الحقيقية، ومن الدللة المجازية، ثم من القترا�س من باقي العلوم كالفقه والفل�سفة و... 
اللغوي  الأ�سل  النحوي في  الم�سطلح  المطروحة، يمكن ت�سنيف  الإ�سكالية  انطلقًا من 
التمام  اعتبار  اإلى  يعود  الم�سطلح  ت�سمية  في  ال�سكل  اعتبار  كان  بحيث  الحقيقية،  والدللة 
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اأو اعتبار نوعها،  الذي تنبثق منه مجموعة ت�سميات انطلقًا من النق�سان في عدد الحروف 
ثم اعتبار موا�سع النطق وغير ذلك.

ثم اعتبار المعنى الحقيقي باعتبار التمام والنق�سان في المعنى، ومنه توّلدت مجموعة 
من الم�سطلحات : ناق�س، نائب، ملحق، �سّد م�سّد، قام مقام... ملحق بـِ، معتل، ناب مناب، 

�سد م�سد، قام مقام، �سبيه بـِ...

ثانيا :الإطار التطبيقي :
اإطالق الت�صميات اال�صطالحية بين التمام والنق�صان

اأ- م�صطلحات تامة ذات مالحق
تف�سيًل لما �سبق وتو�سيحًا لق�سية الم�سطلح الذي يطلق على ت�سميات ال�سم بين التمام 

والنق�سان،من ذلك ما جاء في باب:
�صيبويه  ي�صّميه  و  عنه،  ي�صدر  الفعل  الأّن  بذلك  �صّمي  الم�صدر،  »هو  المطلق:  المفعول   -(
الحدث و الحدثان وربما �صماه الفعل«))). نجد م�سطلح »نائب المفعول المطلق« مخت�سا 

بغير الم�سدر :
- ا�سم الم�سدر، وقفت وقوفًا، والم�سدر وقفًا.

- اآلته : �سربته �سهمًا.
-  عدده : زاره مرتين. لهذا النق�س الخارج عن ذكر لفظ الم�سدر، ح�سل نق�س فاأطلق 

م�سطلح نائب المفعول المطلق لأنه يعمل عمله.
2-  »المفعول له«: يبدو للوهلة الأولى اأن الم�سطلح مت�سارب بين المفعول من اأجله والمفعول 
لأجله، والحقيقة فهو متقا�سم معنويًا بين الأمرين معًا، حيث ي�سمل م�سطلح المفعول له 
اأجله ولأجله. وذلك من خلل تعريف �سيبويه له : هو عذر لوقوع  الم�سطلحين معًا، من 
والغاية.  ال�سبب  معنيي  تحمل  التي  عذر  لكلمة  تعميم  ذلك  ففي  له؟.  جواب  وهو  الأمر، 
الكلمتين  ففي  للعلم،  طلبًا  �سافرت  قولك  غير  الحرب  من  خوفًا  �سافرت  تقول  فحين 
مفعول  والآخر  اأجله  من  مفعول  فالأول  غائي،  والآخر  �سببي  الأول  عذر  و»طلبًا«  »خوفًا« 
انق�سم  وانق�سامه  العذر  معنى  في  النق�سان  ذلك  ولأجل  له،  المفعول  وي�سملهما  لأجله 

الم�سطلح �سطرين.
من  مفرده  لفظة  ت�سلم  الذي  العاقل  للمذكر  جمع  هو  وملحقاته:  ال�صالم  المذكر  )-  جمع 

)  الزمخ�سري، المف�سل في �سنعة الإعراب للزمخر�سي، تحقيق علي بو ملحم، بيروت: دار ومكتبة الهلل، ط)، )99)، �س )).
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بالواو  الجمع  متعددة  ت�سميات  اتخذ  ومعلمين.  معلمون   : تقول  كاأن  الجمع،  في  التغيير 
اأما ما يلحق  الت�سحيح، والجمع الم�سحح.  ال�سلمة، وجمع  والنون والياء والنون، وجمع 

به فهو :
جمع  نون  اأن  علمًا  النون  محذوفة  اأي  م�سافة،  اإل  تاأتي  ل  اأنها  الإلحاق  �سبب   : -  اأولو 
المذكر ال�سالم تحذف وتثبت، وياأتي ال�سم المجموع هذا الجمع م�سافًا وغير م�ساف. 
يخت�س  المذكر  جمع  اأن  حين  في  والموؤنث)  )المذكر  والأب  بالأم  تخت�س   : -  اأهلون 

بالمذكر العاقل، فلهذا النق�س األحق.
-  بنون : اأ�سل الكلمة ابن، بنو،بنوون في الجمع فحذف حرف العلة، فُتُلّعب باللفظة فهي 

غير �سالمة ف�سًل عن اأنها يمكن اأن ت�سمل المذكر والموؤنث.
�سروط  من  �سرطًا  نق�ست  فقد  العاقل،  لغير  جمع  ت�صعين:  حتى  وع�صرون  -  اأر�صون، 

جمع المذكر.
في  نجده  ول  العربية،  ميزات  من  خا�سة  ميزة  المثنى  يعتبر  بالمثنى:  والملحق  4-  المثنى 
�سيبويه  �سماه  وقد  العربية،  غير  اللغات  في  �سابهها  ما  اأو  اثنين  كلمة  باإ�سافة  اإل  اأخرى  لغة 
التكرير)كتاب وكتاب)، وكذلك ال�سم اأي �سم ال�سيئين اإلى بع�سهما ؛ لنق�س في اإي�سال معناه 

ابتكروا له اإعرابًا بالحروف هي بدل تكرير الكلمة ذاتها مرة ثانية. ويثنى كل ا�سم مفرد.
وقد األحقوا به كلمات منها :

ويعرب  به  األحق  فقد  به.  ملحق  لكنه  المثنى  اأ�سل  اأنه  العدد  هذا  في  الغرابة  -  اثنان: 
اإعرابه لأنه ل واحد له، اأي ل مفرد له، و�سرط المثنى اأن يكون له مفرد ويجمع.

-  كال وكلتا: ل تاأتي اللفظتان اإل م�سافتين،وتحذف نون المثنى فيهما دائمًا، ولي�س ذلك 
من �سروط المثنى.

ي�سّم  لم  ما  مفهومه:  عن  الرابع  القرن  نحاة  »عّبر  فقد  الفاعل:  عن  النائب  5-  م�صطلح 
القائم  المفعول  ي�سّم فاعله،  لم  ا�سم  ي�سّم فاعله،  لم  ا�سم ما  لم يذكر فاعله،  فاعله، ما 
مقام الفعل المبني للمفعول، مفعول لم ي�سّم فاعله، مفعول ما لم ي�سّم فاعله، المفعول الذي 
ل يذكر فاعله، المفعول المقام مقام الفاعل، المفعول الذي ُجعل حديثا عنه، ا�سم الفاعل 
المبنّي للمفعول«))). في التركيب الإ�سافي : نائب الفاعل »نائب الفاعل غير الحقيقي« 

وفي مو�سع اآخر »المجازي« اأو الفاعل اللفظي.
)   ح�سني محمد لبده، الم�سطلح النحوي في القرن الرابع الهجري، اأطروحة دكتوراه في الآداب، جامعة القاهرة، كلية الآداب، ق�سم 

اللغة العربية، باإ�سراف محمود فهمي حجازي، 997) م، �س 94).
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»يتعدى  جملة  اأن  يلحظ  مفعول«،  اإلى  فاعله  يتعدى  الذي  »الفعل  النحاة:  قول  ففي 
فاعله اإلى مفعول« هي دلليًا في مو�سع نعت موؤول بكلمة مفردة في مو�سع ال�سفة من حيث 
»الجمل التي لها محل من االإعراب« توؤول بمفرد له محل  اأن  اإذا اعتبرنا  المحّل الإعرابي، 
من الإعراب)))، اإل اأّن نحاتنا �سّنفوا �سلة المو�سول، في الجمل التي ل محل لها من الإعراب؛ 
لة ل توؤول وحدها بالمفرد بل مع  وذلك لأنهم جعلوا المحل العرابي لل�سم المو�سول، فال�سّ

ال�سم المو�سول.
يتحول اإلى التركيب الو�سفي: »الفعل المتعدي«

      اعتبار ال�سكل)التمام والنق�سان)
الر�صم االأول: الم�سطلح والعلقة اللغوية 

      اعتبار المعنى)التمام والنق�سان)
          عدد الحروف 

اعتبار ال�سكل:                       نوع الحروف    الر�صم الثاني: 

                                                     النطق بالحروف             �سكل اأع�ساء النطق
                                                                                       مو�سع النطق

                                                حقيقي
الر�صم الثالث: اعتبار المعنى                       مجازي

                                                   فقهي
                                                      فل�سفي 

                          من البيئة
الر�صم الرابع: اعتبار المعنى المجازي        من الحياة اليومية 

               من الأ�ْسَرة

)  فخر الدين قباوة، اإعراب الجمل واأ�سباه الجمل، حلب: دار القلم العربي، ط)، 989)، �س 4)، )).
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ب- اعتبار ال�صكل واأق�صامه :
والتمام)  )النق�صان  الحروف  بعدد  اإما  الم�سطلح،  اأ�سل  في  ال�سكلّي  العتبار  يرتبط   
�سكليًا،  بدوره،  ينق�سم  الذي  بها،  النطق  مو�صع  اإلى  ن�صبتها  اأو  و�صكلها،  بنوعها،  واإما 
الأ�سماء  بع�س  النحويون  و�سع  اآلته.  مجازي،  بتعبير  اأو  النطق،  اأع�ساء  ومو�سع  �سكل  اإلى 
اأو  والفعل،  ال�سم  الكلمة في  بعدد حروف  اأتعلَّق ذلك  �سواء  اأ�سكالها  بمراعاة  ال�سطلحية 
ال�سوت ي�سدر عن �سكل  اأن  اإلى  اأميل  ال�سوت))). لأني  بنوعّية  تعّلق  اأو  الحروف،  تلك  بنوع 
في  التركيـبي  ال�سكل  بمراعاة  ثّم  ومن  للم�سطلح.  الت�سميه  مو�سُعه  ويمنح  النطق،  اأع�ساء 

بناء الكلم. 
�ساأن  من  ُمْعليًا  وتعليمه،  النحو،  م�سطلحات  و�سع  في  طريقته  �سيبويه  بنى  هذا  وعلى 
؛  داخلي  واإما  خارجي  اإما  فالمظهر   : مْظهرية  اأحكاٍم  من  ت�سمياته  ي�ستمّد  ال�سكل،  اعتبار 
لم  الهيكلّي  التحليل  من  بنوٍع  اخت�ّس  »وقد  الجتماعي:  ال�سلوك  في  المعنى  هيكل  يج�ّسد 
يعر�س  للمتكلم  �سكلّية  مقايي�س  جعل  ثم  الميلدي«)2)،  الع�سرين  القرن  حتى  الغرب  يعرفه 
اأخلقية  مقايي�س  اجتماعيًا،  �سلوكًا  باعتبارها  اللغة،  معالجته  عند  »فاعتمد   : كلمه  عليها 
بال�سحة  متعلقان  و»قبيح«  »ح�صٌن«  فـ  التحليل،  م�ستويات  جميع  في  اللغوي  ال�سحيح  لتْعيير 
التبليغ �سمن  المتكلم في  بنجاعة  و»محال« متعلقان  »م�صتقيم«  بينما  الهيكلّي،  الم�ستوى  في 
لأحكام  �سفات  والمحال،  والم�ستقيم،  والقبيح  الح�سن  اأن  ظاهر  اللغوية«))).  جماعته  قواعد 

ُتطلق على ال�سكل وال�سلوك الظاهرّي.
وفي اإطار اعتبار ال�سكل ذاته، نبقى في الم�سطلح النحوي، وذلك من عّدة اعتبارات ُتعّد 

�سكلية، قد تتداخل، وقد ت�ستقّل: 
1- اعتبار عدد الحروف:

يكن  ولم  والخما�صي.  الرباعي  وكذلك  والفعل  ال�سم  على  الثالثي  ت�سمية  النحاة  اأطلق 
نق�سان  �سفة  من  اإنما  حروفه،  بعدد  الم�سطلح  بت�سمية  ال�سكلي  العتبار  في  فح�سب  ذلك 
لمه)،  فحذفت  فعل  وزن  )على  الذي  ال�سم  هو  الذي  الناق�ص  اال�صم  فم�سطلح  عددها. 
فاإطلقهم �سفة  المعنوي.  لنق�سانه  ول دخل هنا   ( الفرادي  )البناء  ال�سرفي  �سكله  نق�س 
الناق�س على ال�سم الموؤلف من حرفين لنق�سان المه من وزن فعل، لي�سير على زنة َفـْع)4)، 

)  توفيق قريرة، الم�سطلح النحوي وتفكير النحاة العرب، كلية الآداب، تون�س: دار محمد علي، ط)، )200، �س46.
2  محمد ر�ساد الحمزاوي، المعجم العربي قديما وحديثا، المغرب، دار الغرب الإ�سلمي، 986)، �س79).

)  م.ن، �س79) و 80).
4  ال�سم الناق�س كل ا�سم حذفت لمه على زنة فع. راجع معجم م�سطلحات الزمخ�سري جذر، �س م و، م�سطلح ال�سم الناق�س.
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لي�ستعا�س  الناق�س،  ال�سم  ي�ستمّر م�سطلح  اللفظة بمفردها، فهل  ب�سكل  قبيل الهتمام  من 
منه باآخر؟

بالحاجة،  المعنى  نق�س  لغويًا من  ا�ستفاد  الذي  الفعل)))  في  النق�سان  على عك�س �سفة 
بالفعل والفاعل،  الإ�سنادي) بالكتفاء  التركيبـي في الجملة )البناء  اإتمام �سكله  اإلى  لتمامه، 
عندنا،  التعدي  عنده  النق�ساُن  يرادف  الذي  �سيبويه  عند  به،  المفعول  اإلى  الحاجة  وعدم 
و»الفعل  المتاأخرين،  عند  اللزم«  »الفعل  هو  �سيبويه  عند  التام«  »الفعل  اللزوَم.  والتماُم 
»كان  اللزم  بالفعل  يعني  الذي  الزمح�سري  عند  خلفه  على  هو  المتعّدي،  هو  الناق�س« 

واأخواتها«، ثم ا�ستخدموا »الفعل الناق�ص« للدللة على »الفعل المعتل االآخر«.

فاعتبار ال�سكل التركيبي في الأفعال، اإذًا، ُيعطي �سفة التمام اأو النق�سان باإثبات اللزوم 
اأو التعدية عند �سيبويه، على اأ�سا�س اأن الفعل يتّم معناه بفاعله، وينق�س اإذا احتاج لأْن يتعدى 

اإلى مفعول به، وكذلك معنى التعدية اإكمال النق�س عنده في كان واأخواتها. 
زاد  واإن  والمعنى،  ال�سكل  اعتباري  عنيت  معًا؛  العتبارين  من  هنا  الت�سمية  اإطلق  ياأتي 
اإذًا،  الزمخ�صري  مفهوم  في  الناق�صة«  »االأفعال  فاإن  وعليه  نق�س.  اأو  الآخر  على  اأحدهما 
ل  ناق�سة  فت�سبح  التوالي،  على  وخبرها  ا�سمها  ي�سيران  اللذين  والخبر  بالمبتداأ  التزمت 
�سكل  يتغّير  الحدث  معنى  بقوة  خبرها  حذف  واإذا  ال�سابقة.  عنا�سرها  باكتمال  اإل  تكتمل 
يكون  »قد  �سيبويه:  يقول  الفاعل،  على  ُيقَت�سر  عندما  تاّمة  اإلى  فتتحّول  التركيـبي  الجملة 
لـِ»كان« مو�سع اآخر ُيقت�سر على الفاعل فيه تقول : قد كان عبُد اهلل، اأي قد خلق عبد اهلل«)2). 
اإن تغيير ال�ّسكل قد اأّدى اإلى تغيير الت�سمية. ول فرق بين �سيبويه والزمخ�سري في ت�سمية 
في  عاّم  ب�سكل  الجملة  �سكل  على  النق�سان  يعّمم  الأول  اأن  اإل  الفعل،  في  والتمام  النق�سان 
المقاربة،..  واأفعال  واأخواتها،  »كان  جملة  �سكل  في  يح�سرها  والثاني   ،((( المتعدية  الأفعال 
اإلى العتبارين معًا، لكْن برفع م�ستوى العتبار  ولي�س«، وكل متفّرعاتها، منطلقًا من الحاجة 

المعنوي فيها.

التام عند �سيبويه هو الفعل اللزم عند المتاأخرين والفعل الناق�س هو المتعدي على خلفه عند الزمخ�سري الذي يعني به  )   الفعل 
»كان واأخواتها« ثم ا�ستخدموا الفعل الناق�ص للدللة على الفعل المعتل االآخر.. علي عبد ال�سلم �سلمة، م�سطلح الفعل الناق�س 

والتام ومدى مطابقته للواقع اللغوي، مجلة الل�سان المبين، العدد الأول، جامعة الفاتح ليبيا، 2000، �س 282.
2  �سيبويه، الكتاب، م.�س، )/46.

من  مجموعة  اإطلق  اإلى  به،  المفعول  حذف  جواز  مع  �سيبويه  عند  المتعدي  الفعل  على  النق�سان  م�سطلح  اإطلق  اأدى  )   تو�صيح: 
اعتبار  من  بداأت  المحذوف،  والمفعول  المتروك،  والمفعول  ال�ساقط،  المفعول   : الزمخ�سري  عند  به  المفعول  على  الم�سطلحات 
�سيبويه  عند  الفعل  في  النق�سان  معنى  تتمة  اإطار  في  ذلك  ياأتي  م�سطلح،  بكل  الم�ستقل  المفهومي  العتبار  اإلى  التركيبي  ال�سكل 

)انظر الم�سطلح والمفهوم، والم�سطلحات الجديدة عند الزمخ�سري من هذا البحث).
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(((

حذف  جواز  مع  �سيبويه،  عند  المتعدي  الفعل  على  »النق�سان«  م�سطلح  اإطلق  اأّدى   
الزمخ�سري))):  لدى  به  المفعول  على  الم�سطلحات  من  مجموعة  اإطلق  اإلى  به،  المفعول 
اعتبار  من  بداأت  التي  المحذوف)4)،  والمفعول  المتروك)))،  والمفعول  ال�ساقط)2)،  المفعول 
ال�سكل التركيـبي اإلى العتبار المفهومّي الم�ستقّل بكل م�سطلح، من التي اأطلقها الزمخ�سري، 
الفعل  النق�سان في  تاأكيِد معنى  و  تتّمِة  اإطار  ياأتي في  بحيث يعّبر الحذف عن نق�س متنّوع، 

عند �سيبويه. 
�س دللة هذه الم�سطلحات من �سياق المعنى النحوي ممزوجًا  ثم اإّن الزمخ�سري قد خ�سَّ
ه  ُي�سمِّ بالمعنى اللغوي، مثلما مّيز بين م�سطلح »الفاعل« وم�سطلح »ما لم ي�سّم فاعله«، ولم 
نائب فاعل، وذلك للدللة النحوية المفهومية الكامنة في الم�سطلح المرّكب )فعل ما لم ي�سم 
فاعله) و)المفعول الذي لم ي�سم فاعله)، بحيث ُحذفت الوظيفة الإ�سنادية مع حذف الفاعل 

الحقيقي التي نجدها في وظيفة الإ�سناد بين الفعل وفعله في الم�سند والم�سند اإليه.
بحيث  والكوفيين  الب�سريين  بين  مختلف  دللّي  مفهوم  ذات  الناق�ص  الفعل  ت�سمية  اإّن 
لأّن  ذلك))).  �سبب  في  اختلفوا  لكّنهم  الّت�سمية  على  الهجرّي  ال�ساد�س  القرن  نحاة  اّتفق 
الناق�س، فاعتبروا  بالفعل  الآخر  المعتّل  الفعل  بت�سمية  وْحده �سمح  ال�سكل  باعتبار  النق�سان 
حرف العّلة نق�سًا في الفعل لإمكانّية حذفه، اإذا طراأ عليه طارئ، وذلك من قبيل الحكم على 

�سكل بنية اللفظة في الت�سمية. 
الت�سمية  في  تغيير  اإلى  ذلك  فاأّدى  نق�سًا،  الأ�سماء،كذلك،  في  العّلة  حرف  اعتبروا  كما 
المذكر  بجمع  الملحق  ومنه  المعا�سرين،  عند  »ملحق«  م�سطلح  باإدراج  ال�سطلحية، 
ال�سالم)6)، اأو الملحق بجمع ال�سلمة. قال ابن يعي�س:« اعلم اأن من العرب من يجعل اإعراب 

)   وردت هذه الم�سطلحات في: الزمخ�سري، الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التاأويل، بيروت: دار احياء التراث 
العربي، ط)، 997). اأما في المف�سل فقد عبر عنها بالمفعول المقدر، وهو اأن » يجعل الحذف ن�سيا من�سيا » المف�سل �س 79.

المتروك  ال�ساقط من ) ل يب�سرون) من قبيل  والمفعول   »: الذي يقول  ال�سياق  الك�ساف، م.ن، )/))) في  الم�سطلح في  2   ورد هذا 
المطرح الذي ل يلتفت اإلى اإخطاره بالبال ل من قبيل المقدر المنوي، كاأن الفعل غير متعد اأ�سل ».

)   ورد هذا الم�سطلح في الك�ساف، م.ن، )/26) في �سرح الآية ) واأنتم تعلمون)، يقول :« ومفعول )تعلمون) متروك كاأنه قيل : واأنتم 
من اأهل العلم والمعرفة«.

يذهب  اأن  اهلل  �ساء  ولو  والمعنى،  عليه  يدل  الجواب  لأن  محذوف  )�ساء)  ومفعول   »: يقول   ((9/( م.ن،  الك�ساف،  في  كذلك  4   ورد 
ب�سمعهم و اأب�سارهم لذهب ول يبرزون المفعول اإل في ال�سيء الم�ستغرب كنحو قوله : فلو �سئت اأن اأبكي دما لبكيته«.

)   علي عبد ال�سلم �سلمة : م�سطلح الفعل الناق�س والتام ومدى مطابقته للواقع اللغوي، مجلة الل�سان المبين، العدد الأول، جامعة 
الفاتح، ليبيا،2000، �س 282.

6   هو م�سطلح �سائع في مدار�سنا ورد عند كثيرين. راجع على �سبيل المثال، عبا�س ح�سن، النحو الوافي، دار المعارف بم�سر، الطبعة 
الخام�سة، )/48). وكذلك الملحق بجمع الموؤنث ال�سالم حيث اأ�سبهه من حيث ال�سكل بزيادة األف وتاء على اآخره دون حدوث تغيير 

في اأ�سل الكلمة، ومنه كذلك الملحق بالمثنى كل وكلتا، اأما الملحق بالعدد ب�سع وب�سعة فاأمرها مرتبط بمعنى العدد ل ب�سكله.
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((2

ما يجمع بالواو والنون في النون، وذلك اإنما يكون فيما يجمع بالواو والنون عو�سًا عن نق�ص 
لحقه نحو قولك: �سنون ومئون«))). ياأتي قول ابن يعي�س معّلًل، معّلقًا على ما فات من الت�سمية 
عند الزمخ�سري : »فقد جاءت اأ�سماء مجموعة جمع ال�سلمة وهي موؤنثة، ولي�ست واقعة على 
فجعل  اللم  محذوفة  واأكثرها  منها  منتق�صاً  معتلة  اأ�صماء  كانت  حيث  وذلك  َيعقل،  من 

جميعها بالواو والنون كالعو�س منها«)2). 

جعل  حيث  الإعرابي،  الحكم  في  مت�سابهة  كلمات  على  ينطبق  ال�سكل  اعتبار  في  والأمر 
ظن  كما  به«)4)،  »ينفرد  لم  م�سطلح  وهو  ال�صّتة«)))،  »االأ�صماء  عليها  يطلق  الحاجب  ابن 
ال�سم  بحذف  الخم�سة)))،  الأ�سماء  عليها  يطلقون  المعا�سرة  مدار�سنا  وفي  الدار�سين.  اأحد 
ال�ساد�س »َهٌن« ل�ستقباح ذكره اجتماعيًا، وذكر معناه)6)، دون اأن يوؤّثر في عملها وخ�سائ�سها؛ 

لأّن ت�سمية الأ�سماء ال�ستة اأو الخم�سة، مح�س �سكلية والعبرة للتوافق عليها. 

نح�سل، من هذا القبيل، على عدد ل باأ�س به من التعابير اللغوية التي ت�سب في خدمة 
ت�سمية الم�سطلح النحوي،باعتبار عدد كلمات الجن�س الذي اأطلق عليه الم�سطلح، اأو باعتبار 
التعابير،  لل�سياق تحديد مفهوم هذه  عدد حروفه وا�ستعمالته؛ فهي تعابير لغوية ؛لأّنه يترك 
ويق�سد   ،((9( )المف�سل  االأربعة«  و»االأحرف  الثالثة«  »االأحرف  النحاة:  تفكير  ولمعرفة 
بها الحروف  االأحرف الخم�صة: ويق�سد  وال�سيُن. ثم  النفي »لن«، وقد، و�سوف،  : حرف  بها 
الم�سبهة بالفعل )المف�سل 77))، والأحرف الأربعة التي توازي حروف الم�سارعة )الك�ساف 
408/2 )، ثم االأحوال الثالث )المف�سل )4) و 89))، وهي الرفع والن�سب والجّر وخ�سو�سًا 
عن  الحديث  معر�س  في  ال�ستة  الأ�سياء  عن  حديثه  نجد  ثم  ال�ستة.  الأ�سماء  عن  حديثه  في 
ن�سب الم�سارع، ويق�سد بالأ�سياء ال�ستة الأمر والنهي والنفي وال�ستفهام، والتمّني والعر�س 

)  �سرح المف�سل، م.�س، )/227.
توفر  هنا عدم  والنق�س  الجمع.  في جمع ذلك  الحا�سل  النق�س  ب�سبب  ال�سالم  المذكر  بجمع  الملحق  لت�سمية  توطئة  هنا  2   م.ن، من 

ذلك الجمع للجمع للمذكر العاقل.
اأن ت�سمية الأ�سماء ال�ستة �سميت كذلك لغة التمام لأنها تتم بالواو رفعا، وبالألف ن�سبا والياء جرا، فالعرب  )   من الدار�سين من علل 
في  النق�سان  لغة  كذلك  و�سميت  بالحركة..  ل  بالحرف  اللغة  هذه  في  الأ�سماء  هذه  اأعربت  ولهذا  ثلثية،  الجذور  اأن  اإلى  تذهب 
نظرهم لكونها ناق�سة على حرفين ، وقد اأعربوها بالحركة. وهذا ما نذهب اإليه. محمد اأحمد قا�سم، النحو الجامع، جرو�س بر�س، 

طرابل�س، لبنان، ط)، 998)، �س 98.
عند  ورد  الم�سطلح  ان  يبدو  ما  على   .78 �س   ،(990  ،2 ط  الر�سالة،  موؤ�س�سة  وال�سام،  م�سر  في  النحوية  المدر�سة  مكرم،  �سالم  العال  4   عبد 

الزمخ�سري وهو �سابق لبن الحاجب، فمن ينفرد ب�سيء م�سبوق؟
)   هي عند الخوارزمي الأ�سماء الخم�سة، وهواأحد �سّراح المف�سل، راجع �سعد حمودة، تطور الدر�س النحوي. كما ذكرها الغلييني فورد 
بالو�سع الجتماعي  الم�سطلح  تاأثر  يبدو  راأيي منقر�سة، وهنا  باعتبارها ح�سب  ُمهِمل كلمة »هن«  الخم�سة  الأ�سماء  عنده م�سطلح 

لّلغة، جامع الدرو�س العربية، المكتبة الع�سرية، بيروت-�سيدا، لبنان، ط2)، )/22.
6  هن : لعل اللفظة انقر�ست من ال�ستعمال اللغوي الحديث.
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(((

تزاد على  التي  والياء  والتاء  والنون  الهمزة  بها  ويق�سد  االأربع  الزوائد  ثم  )المف�سل )2)) 
الفعل لي�سير م�سارعًا ) اأحرف الم�سارعة) وهي »عند �سيبويه الزوائد الأربع«))).

الم�سطلح  في  اأْدَوم  الأفعال  في  ال�سكل  اعتبار  ب�سبب  النق�سان  ت�سمية  اأن  اإلى  ن�سل 
النحوي، من اعتبار ال�سكل في الأ�سماء، نظرًا لما يخالطها من تداخل اعتبار المعنى.

2- اعتبار نوع الحروف االأ�صول : 
الكلمة،  به  تمتاز  حرف  اأي  من  اأو  الحروف،  �سكل  من  الت�سمية  اختيار  في  وتفّننوا 
فاأطلقوا »ذو التاء« على الملحق بجمع الموؤنث ال�سالم )2)، با�ستخدام »ذو« ال�ساحبية، بمعنى 

�ساحبة التاء.
النحوية،  الم�سطلحات  عن  حديثهم  �سياق  في  الخت�سار  من  �سرٍب  اإلى  الّنحاة  لجاأ 
ال�ّسكلي  العتبار  هذا  على  ال�سطلحية.  الت�سميات  اإطلق  في  عاليا  ال�سكل  اعتبار  فنما 
نقًل  للحركات  المتقدمين  ت�سمية  ال�ّسيوطي  اأورد  واأ�سواتها،  الحروف  نوع  بين  يربط  الذي 
عن ابن يعي�س: »كان المتقدمون ي�سّمون الفتحة الألف ال�سغيرة وال�سمة الواو ال�سغيرة؛ لأن 
من  اأكثر   ، �سكليٌّ اعتبار  وهو  ال�سوتي،  العتبار  يرّجح  لكّنه  اأ�سوات«)))،  والحروف  الحركات 
حرفاً  العظيم  ف�صّموا  �سوت،  من  اأعظم  �سوتًا  النحويون  راأى  »واإنما  الكتابي،  الر�سم  ت�سابه 
وال�صعيف حركة واإن كانا في الحقيقة �سيئًا واحدًا، ولذلك دخلت االإمالة على الحركة، كما 

دخلت الألف، اإنما هو تجان�س ال�سوت وتقريب بع�سها من بع�س«)4). 

3- اعتبار موا�صع النطق وكيفياته :
بال�سطلحات  النطق،  بموا�سع  تتعلق  التي  الإن�ساني  الج�سم  ا�سطلحات  تتداخل 
التي  ببع�س،  بع�سها  واّت�سالها  حركاتها  بح�سب  المعّينة،  الأ�سوات  م�سدر  لأنها  ؛  ال�سوتية 
هي، مجازًا، بمنـزلة اأدوات النطق، و هنا ي�سّح فيها التركيب الن�سبي للدللة على المو�سع. 

فالحروف تق�سم في ا�ستخدام الزمخ�سري اإلى حرف : اأ�سلي، وذلقي، و�سجري، و�سفهي، 
حدث  اإذا  اإل  م�ستقّرة  �سبه  م�سطلحات  وهي  و47))،   (46 ل  )المف�سّ ولهوي...  ولثوي، 
اختلف في ت�سمية المو�سع، فقد ينعك�س عليها كما في الحروف اللثوية التي يعتبرها البع�س 

)   عو�س بن حمد القوزي، نكت النكت، مجلة مجمع اللغة العربية بدم�سق، الجزء الرابع، المجلد الثاني وال�ستون، ت�سرين الأول 987)، 
�س 696.

المجيد عابدين،  و عبد  الراجحي  اإ�سراف عبده علي  اأطروحة دكتوراه،  العربي.  الدر�س  النحوي في  الم�سطلح  تطّور  2   �سعد حمودة، 
جامعة ال�سكندرية م�سر، ق�سم اللغة العربية، 987)، �س 70.

)  ال�سيوطي، الأ�سباه والنظائر في النحو، تحقيق عبد العال �سالم مكرم، بيروت : موؤ�س�سة الر�سالة، ط)، )98)، 77/2.
4  م.ن، 77/2.
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((4

الثاء والذال والظاء، والبع�س الآخر))) ُيطلق عليها الحروف الأ�سنانية، نظرًا لمو�سع الل�سان 
الذي يت�سل بالأ�سنان لحظة النطق بها. 

نخل�س من اعتبار ال�صكل اإلى اأن ت�سمية الم�سطلح ت�سدر عن :
-  �صكل الم�صطلح وبنيته: عدد حروفه، فالم�سطلح يدوم في الأفعال، ونوعها �سحيحة كانت 

اأم معتلة، وقد ل يدوم في الأ�سماء.
-  �صكل الم�صطلح في بنية الجملة والتركيب: قد تخ�سع الت�سمية لعتبارات المعنى الناجمة 

عن التركيب، وذلك لملحظات ال�سياق الدللية والحاجة اإليها.
-  مو�صع النطق ومخارج الحروف: ين�سب الم�سطلح اإلى المو�سع الذي ي�سدر منه ال�سوت 
تحديد  اإلى  عائد  ال�ستقرار  ذلك  وربما  ما.  حّد  اإلى  م�ستقّر  وهو  النطق،  اأع�ساء  بات�سال 
التي  المخارج  �سيبويه  »اأح�سى  ح�سان)2):  تمام  لحظ  كما  لفتًا  تحديدًا  لها  الزمخ�سري 

ها خم�سة ع�سر مخرجًا:  تخرج من الأ�سوات العربية، فعدَّ
)- ما بين ال�سفتين 

2- باطن ال�سفة واأطراف الأ�سنان
)- اأطراف الل�سان واأطراف الثنايا

4- طرف الل�سان وفويق الثنايا
)- طرف الل�سان واأ�سول الثنايا
6- ما بين الل�سان وفويق الثنايا

7- ما بين طرف الل�سان وفويق الثنايا اأدخل في ظهر الل�سان
8- حافة الل�سان اإلى الطرف وما فوقهما

9- اأول حافة الل�سان وما يليه من الأ�سرا�س
0)- و�سط الل�سان وو�سط الحنك الأعلى

))- موؤخر الل�سان وما يليه من الحنك الأعلى
2)- اأق�سى الل�سان وما يليه من الحنك الأعلى 

))- اأدنى الحلق

)  ريا�س قا�سم، تقنيات التعبير، بيروت: دار المعرفة، ط )، 2000، �س 9) و9)).
2  تمام ح�سان، اللغة العربية معناها ومبناها، الدار البي�ساء، دار الثقافة، 994)، �س 7)، 8).
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4)- و�سط الحلق
))- اأق�سى الحلق«. 

محددة  ا�سطلحية  ت�سميات  اإطلق  يمكن  النطق  لموا�سع  المكاني  التحديد  هذا  من 
مجازًا باعتبار الدللة المكانية، تتغير ت�سمياتها وتتاأثر بتاأّثر و�سعّية الحرف ولفظه عند عامة 
النا�س، فاللديغ، ُي�سدر �سوَته بالِخلقة، والك�سك�سة والك�سك�سة والفاأفاأة التي ذكرتها الم�سادر 
في ل�سان بع�س القبائل. فمن اختلف موا�سع الل�سان في النطق، تاأّتت اإلى الم�سطلح ت�سميات 
�سيبويه،  منذ  ال�سوتي  الم�سطلح  في  ما،  حّد  اإلى  وا�سحًا  ا�ستقرارًا  نجد  فاإننا  واإل  متغّيرة، 

وكان اأو�سح عند الزمخ�سري.
فكيف ا�ستفاد الزمخ�سري من اعتبار ال�سكل في تفكيره: اأعني الناحية المفهومية وناحية 

و�سع م�سطلح جديد؟ هذا ما يجيب عليه ما تبّقى من درا�سة الم�سطلح والدللة.

ج- اعتبار المعنى الحقيقي
1- االأ�صل اللغوي

التفكير  تاأ�سيل  في  لّلفظة  اللغوية  الفروقات  في  معجمّيًا،  اللغوي،  المعنى  يتج�ّسد 
ال�سطلحي. فالحَدث، رّدًا على الت�ساوؤل الذي طرحته، في لفظة العمل يحمل ت�سّورًا زمنيًا 
اأكثر من لفظة الفعل. وبين العمل والفعل وقبول الأخير، كم�سطلح، والّتخّلي عن الأول، عموٌم 

في المعنى اللغوي، واختيار اللفظة الأ�سمل في المعنى.
ثم يعّلق ابن يعي�س رابطا بين المفهوم ال�سطلحي والدللة اللغوية للمق�سور: »األ ترى 
ر ال�سلة اإنما هو حب�سها عن التمام في الأفعال، وذلك اأن ال�سم المق�سور كاأّنه ُحب�س  اأن ق�سْ
منا�سبة  فوجود  لفظًا«))).  اأزيد  هو  الذي  الممدود  عن  نق�س  اأو  الإعراب،  من  ا�ستحّقه  عما 
�س الدللة ال�سطلحية من  بين المعنى اللغوي والمعنى ال�سطلحي اأعطى الت�سمية وخ�سّ

الأ�سل اللغوي.
الم�سطلح  معنى  اإطلق  في  الرائد  الدور  والّتب�سيط  ال�سرح  يعتمد  الذي  لل�سياق  يبقى 
ومرادفه اللغوي اأو ت�سميته ال�سياقّية، كما في الّتعبير اللغوي »ال واحد له« الذي يحمل مفهوم 
الم�سطلح، و يعني ا�سم الجمع عند �سيبويه الذي »اأطلق لفظًا لغويًا بدللة لغوية عامة ولي�س 
القلة  لجمع  العدد«)))  »اأدنى  لم�سطلح  الزمخ�سري  ا�ستخدام  ثم  ا�سطلحيًا«)2).  ا�ستخدامًا 

)  ابن يعي�س موفق الدين، �سرح المف�سل، من�سورات محمد علي بي�سون، بيروت: دار الكتب العلمية، ط)، )200، 4/ 6).
2  علي توفيق الحمد، قراءة في م�سطلح �سيبويه، م.�س، �س9.

)   الزمخ�سري، �سرح الف�سيح، تحقيق ابراهيم جمهور الغامدي، جامعة اأم القرى، مكتبة الملك فهد الوطنية اأثناء الن�سر، رقم اليداع 
.(68/2 .(04(/(6

الدكتور رياض عثمان



((6

»الحرف  خا�سة:  و�سفية  لغوية  ت�سمية  ال�سمير  لتاء  اختار  ثم  اللغوي.  المعنى  باعتبار  جاء 
المختلط بالفعل«.

مفاهيمها  بين  الزمخ�سري  ل  يف�سّ لغوية،  كتعابير  متعددة  ت�سميات  ا�ستعماله  ف�سًل عن 
»ا�صم  جديدة:  تعابير  لُي�سّكل  والنق�سان،  التمام  معنى  من  انطلقًا  ت�سمياتها  بتغيير  بدقة 
حرف« )الك�ساف)/70)، »ا�صم لحروف التهجي« )المف�سل )27)، »الحروف المب�صوطة«))) 
بالياء«  الم�صبه  و»الحرف   ((79 )المف�سل  وبلى  نعم  الحرف«:  و»نائب   ،((66 )المقامات 
)المف�سل 0))) يق�سد به الواو في كلمة )ِعياد) اأ�سلها عواد، فوقوع الك�سرة قبل الواو اأ�سبَه 
الك�ّساف  في  »الحرف«:  الزمخ�سري،  مفهوم  بح�سب  فالحرف  )المف�سل0))).  بالياء  الواو 
) )/)6) »ما دّل على معنى في غيره«، فذْكُره الحرف هنا كا�سم جن�س لكل الحروف، وفي 
ل ) 79)): »�ُسميت بذلك لأن و�سعها على اأن تف�سي بمعاني الأفعال اإلى الأ�سماء«)2)،  المف�سّ

واإطلقه هنا الحرف يحيل اإلى حروف التعدية.
اللغوي  التعبير  في  والنق�سان  التمام  اعتباري  اعتماد  اللغوية  الخا�سّية  هذه  ومثل 
وتكرير  �سريح  تكرير  نوعان:  عنده  التوكيد  اإّن  بحيث  الزمخ�سري؛  عند  نجدها  للم�سطلح، 
قال  ما  بالمعنى،  ال�سريح: �سريح  وبغير  باللفظ،  بال�سريح: �سريح  غير �سريح)))، فق�سُده 

عنه ابن الحاجب: تكرير لفظي وتكرير معنوي)4).
لم يغب، كذلك، المعنى اللغوي عن م�سطلح »الالم الموّطئة للق�صم«، وقد ترد اخت�سارًا 
اأي هّياأته، لتهيئها الجواب  اأي المهّيئة، من قولهم: »وطاأته  »الالم الموطئة«، �سمّيت الموطئة 
للق�سم، ودللتها على اأنه له ل لل�سرط«)))، فالتوطئة نوع من النق�سان المعنوي والمعنى اللغوي.

من جهة ثانية نجد تعابير لغوية ُتحيل اإلى مراجع م�سطلحات من�سوؤها اللغة: �صبه الفعل 
)المف�سل))) �صبه الفاعل )المف�سل 7) و9)) ما وال الم�صبهتان بلي�ص )المف�سل 7)). 

2 - المنا�َصبة بين الم�صطلح واللغة
الم�سطلح  منها  ي�ستمّد  التي  اللغة  هي  وت�سميته،  الم�سطلح  بين  الأقرب  المنا�سبة  اإن 
المخت�ّس  المعجم  ويت�ساوى  والمفهوم،  ال�سرح  ويّت�سح  الت�سمية  مع  المعنى  فيتوافق  ت�سميته، 
اإليه  ُن�سب  الذي  ال�ّسكل  اعتبار  عنيت  الت�سمية  في  العتباران  تطابق  اإذا  اللغوي،  بالمعجم 

)  يق�سد بها: »حروف المعجم مفردة بذاتها دون تركيب واإذا رّكبت فهي كلم«، المقامات 66).
2  الزمخ�سري، المف�سل، م.�س، �س 79).

)  م.ن، �س 7)) و 8)).
4  �سعد حمودة، تطور الدر�س النحوي، م.�س، �س )22.

يو�سف،  الجليل  عبد  ح�سني  حققه  الزمخ�سري،  للعلمة  النحو  في  الأنموذج  �سرح  الأردبيلي،  الغني  عبد  بن  محمد  الدين  )   جمال 
القاهرة: مكتبة الآداب، ل ط، ل ت، �س 209.
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ت�سّكل  بين  قوية  المنا�سبة  فجعل  اللغة  و�سعية  من  الزمخ�سري  ا�ستفاد  قد  النق�سان.  اعتبار 
الم�سطلح وبين تخ�سي�سه الدللي، وذلك في ما ظهر من تعابير و�سعها كم�سطلحات ُمكّملة 

ل�سياق مفهوم م�سطلح اآخر اإما تو�سيحًا واإما تب�سيطًا اأو تدقيقًا. 
ومبناه  معناه  بين  منا�سبة  ووجود  الحقيقي،  بالمعنى  ات�سال  الم�سطلحات  اأقرب  ولعل 
الذي  هو  المطلق  المفعول  »معنى  لأّن  المطلق«؛  »المفعول  م�سطلح  وال�سطلحي،  اللغوي 
لأنه  عنه؛  ا�ستُغني  الحقيقة  على  يدّل  ال�سم  كان  فلّما  تقييد،  غير  من  الحقيقة  على  ُفعل 
عند  م�سهور  م�سطلح  وهو  الم�سدر«  »هو  له:  اآخر  ا�سمًا  ذكر  ثم  عليه«))).  يزد  لم  ذكره  لو 
»�ُسّمي  بـ  اإردافه  ثم  الم�سدر  الحاجب على ذكر م�سطلح  ابن  الم�سطلح، علق  النحاة لذلك 
الكوفيين في  الرد على مذهب  ه بهذا ال�سم تنبيها على  اأن يكون خ�سّ بذلك«، قائًل: »يجوز 
ابن  يتابع  ثم  بذلك«)2)،  �ُسمّي  الم�سدر  هو  قوله  بعد  تعّر�س  ولذلك  الفعل،  من  م�ستّق  اأّنه 
ح هذا  الحاجب: »واإذا كان هو )الم�سدر) وغيره )المفعول المطلق) �سواًء في تف�سيره وترجُّ
بفائدة  لزيادته  غيره  من  اأَْولى  كان  فيه  هو  بما  متعّلقًا  يكن  لم  واإن  مق�سود،  بمعنى  ال�سم 

مخ�سو�سة مق�سودة«))).

3 - اعتبار التمام و النق�صان في المعنى:
بنق�سان  �سكلية،  مح�ُس  النحاة  بع�س  عند  الناق�ص«  »اال�صم  ت�سمية  اأن  تبين  �سبق  مما 
اإلى مرجع  اإحالته  اأما النق�سان في ال�سم باعتبار المعنى، فناجم من عدم  بع�س الحروف. 
م�ستقّل بمفرده، اإل باأن يكون م�سبوقًا به، فُتكّون ال�سلة مع المو�سول ذلك ال�سم، كما اأطلقه 
الرمـاني: »ال�سم الناق�س هو الذي يحتاج اإلى �سلة كـ »الذي«)4). وفي مو�سع اآخر هو »ال�سم 
الذي ل يقوم بنف�سه في البيان نحو الذي وَمْن«))). ويقابله ال�سم التاّم الذي : » يقوم بنف�سه 
في البيان عن معناه مثل رجل و فر�س«)6). وعند الزمخ�سري هو »ما دّل على معنى في نف�صه 
ل )2). فال�سم الذي نق�س معناه، ل يكتمل اإل باعتبار  داللة مجردة عن االقتران« )المف�سّ
الذي  ال�ّسكلي،  تركيبه  الم�سطلح من خلل  ا�سم  فيتبلور  والمو�سول،  ال�سلة  �سّم  مع  ال�سكل 

يوؤّدي اإلى اعتبار معنوي في التركيب الو�سفي »اال�صم المو�صول«.

)  ابن الحاجب، الإي�ساح، م. �س، )/8)2.
2  م.ن.
)  م.ن.

اللغة،  ق�سم  المنيا،  جامعة  الهجري،  االرابع  القرن  في  ال�سرفي  الم�سطلح  محمود،  ماهر  و  �س79.  النحو،  في  الحدود  4   الرماني، 
كلية الآداب، 997)، �س 80.

)  الرماني، م.ن، �س)8، و ماهر محمود، م.ن، �س 82.
6  الرماني، م.ن، �س77 نقًل عن ماهر محمود، م.ن، �س 80.
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ثم اأطلق الّرماني الم�سطلح، بعد ذلك، على اأ�سماء ال�ستفهام »ال�سم الناق�س المتمّكن 
ل  كذلك  ال�ستفهام  ا�سم  اأن  لعتبار  وذلك  وغمو�سه،  المعنى  اإبهام  َيق�سد  البهام«)))،  في 
ر القتران هنا في تركيب الجملة ف�سًل عن القتران  يدّل دللة مجردة اإل بالقتران، وقد يقدَّ

الخا�س الذي يحتاجه ال�سم المو�سول غير ال�سم كجن�س ال�سم.
تغّير  من  طراأ  الذي  الهجري،  الرابع  القرن  في  الّرماني،  عند  المعنوي  العتبار  لكّن 
اعتبار  اإلى  الزمخ�سري  عند  تحول  قد  البهام)،  في  )المتمكن  باإ�سافة  ال�سكلي،  العتبار 
؛لأن   (47 )المف�سل  المو�صول«  »اال�صم  ال�سياقّي  ال�سكل  من  م�ستّل  اآخر  ومفهومي  معنوي، 
ا�سم  ط  تو�سُّ الو�سل من  بغيره. ول نجد ذلك  الناق�س  اأو�سح في و�سل ال�سم  المعنى  اعتبار 

ال�ستفهام بين �سيئين، لتنطبق ت�سمية المو�سول على اأ�سماء ال�ستفهام. 
لم يحُكم الزمخ�سري على ت�سمية الكلمة منفردة خارج اإطارها التركيبـي، والحديث عن 
اإلى �سلة بعده، على خلف ا�سم ال�ستفهام  ال�سم المو�سول عنده من ذلك العتبار، يحتاج 
بـ»َمْن« الأولى  َمْن )اأعرفه)، واأق�سد  َمْن ؟ وجاء  الذي قد ي�ستغني عنها، فحين تقول : جاء 
ا�سم ال�ستفهام التخلي قليًل عن حق ال�سدارة، وبالثانية ا�سم المو�سول، فالأولى تجد معناها 
من غير �سلة، اأما الثانية فل معنى لها، و�سلتها ُتذِهب عنها الإبهام. واإل كان الجماع عليه، 
م�ستقًل خارج ال�سياق بالبهام باأ�سل الو�سع، كاأن تقول: َمن؟ وَمن، في�ْستِركان في الإبهام من 

دون و�سعهما في �سياق، من هنا اأهمية حق ال�سدارة في ا�سم ال�ستفهام.
والمبهمات  عليه.  الم�سطلح  �سفة  اأطلقوا  ذاته،  المعنوّي  العتبار  و�سمن  فالنحويون، 
اأنها مبهمة في  ال�سلة  اإلى  المو�سولت  احتاجت  »اإنما  المو�صوالت:  يفيد و�سف  لغوي  تعبير 
اأ�سل و�سعها. ولذلك �سّميت مبهمات فل بد لها من جملة تو�سحها، و�ُسمّيت تلك الجملة �سلة 
لت�سالها، و�سميت المو�سولت مو�سولت لّت�سال ال�سلة بها«)2). ما يوؤكد اقتناع الزمخ�سري 
ال�سياقّي باإطلق الت�سمية الدقيقة على الم�سّميات، وعدم تكراره ل�ستخدام تعبير »مبهمات«، 
واحدة  في  البهام  معنى  لخفوت  ونظرًا  ال�سفة،  هذه  في  م�سطلح  من  اأكثر  ل�ستراك  نظرًا 

وبروزه في غيرها. 
�س   بعدها �سقط الم�سطلح »مبهمات« الذي يتعّلق ب�سفة الم�سطلح »المو�صول« ليتخ�سّ
والمو�صول«،  »ال�صلة  م�سطلح  نلحظ  لم  اأننا  علمًا  �سياقه.  خلل  من  وو�سفه  عمله  بدللِة 
كم�سطلح  الزمخ�سري  عند  المو�صول«  »جملة  اأو  ال�صلة«  »جملة  ول  موؤخرًا،  �ساد  الذي 

)  الرماني، م.ن، �س77، و ماهر محمود، م.ن، �س 82.
2  جمال الدين محمد بن عبد الغني الأردبيلي، �سرح الأنموذج في النحو للعلمة الزمخ�سري، م.�س، �س84.
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بعَد  فيما  م�سطلحين  اإلى  انق�سامه  امكانية  جعل  فيه  الواو  وغياب  عطفيًا،  تركيـبًا  مرّكب 
ال�سلة، وجملة المو�سول التي ت�ستقلُّ كت�سميٍة، لي�س لها ذلك كعمل لت�ستهر عندنا »جملة �سلة 
المو�سول«))) التي ل محل لها من الإعراب. وذلك لأن التركيب الو�سفي حّدد هذه الخا�سية، 
اأنه يق�سد: الجملة المو�سولة، وجملة مو�سولة، والمو�سولت، فالتركيب هو كالتالي : الجمل 

المو�سولت، بحذف المو�سوف واإقامة األ التعريف مقامه.
»المبهم«  اآخر، فم�سطلح  الزمخ�سري ل�ستخدام  اّت�سح في ذهن  الإبهام قد  لكّن معنى 
»اأْن«  وا�سم   .(2( الب�سريين«  ال�ساأن عند  و�سمير  الفراء،  المجهول عند  »يرادف �سمير  عنده 

�سمير ال�ساأن هو المبهم تقديره: »اأّنـه«، لأّن اإنقا�س ال�سكل قد اأّدى اإلى اإبهام المعنى.
الم�صطلح  اإطالق  في  للكالم  الوظيفي  المعنى  اعتبار  اإطالق  باالمكان  فاإّنه  وعليه، 

النحوي.

الواقع، اإن التخ�سي�س الدللي للم�سطلح في تفكير النحاة َيدخل في اأدّق التفا�سيل، اإذ 
لكل م�سطلح خا�سّيته المعنوية والوظيفّية في تفكيرهم.

ق�سم  في  وناق�س  تام  اإلى  اللغوي  المعنى  بمراعاة  الكلم  ق�سموا  العرب  اأّن  اإلى  نخل�س 
الآخرين،  الق�سمين  اأحد  �سياق  اّتحد في  اإذا  اإل  ناق�س بطبعه  والحرف  الفعل،  ال�سم وق�سم 
النق�سان  �سيئًا، على عك�س  الإعراب  لأنه ل ي�سير  النق�سان في ال�سم  اأهملوا  اإنهم ربما  ثم 

في الفعل الذي ينجم عنه اأمر اإعرابي، دللي.

د- اعتبار التمام والنق�صان االإ�صناديين في التركيب )ق�صية م�صطلح الـ»نائب«):
ل في  نجح الزمخ�سري في ترتيب الحديث على ما نعرفه بـ»نائب الفاعل« وتبويـبه في المف�سّ
باب الفعل بدل باب الأ�سماء المرفوعة، فاأ�سماه بـ »الفعل المبني للمفعول«، بحيث لم يردفه في 
ترتيب المف�سل بعد ترتيب در�س الفاعل ؛ لأن ذلك يعود في ت�سميته اإلى اعتبار التمام والنق�سان 
اللزم،  في  يكون  ول  المتعّدي  بالفعل  مخت�س  بطبعه  وهو  التركيب.  عن  الناجم  المعنى  في 
التركيـبي  والنق�سان  التمام  اعتبار  لكن  له.  اأ�سًل  يكون  الذي  به  المفعول  اإطار  في  وبالتالي، 
اأَ�سندا اإليه حالته الجديدة من الن�سب اإلى الرفع، ليعّبر عن ذلك بتعبير لغوي اإ�سنادي قوامه 

فعل وفاعل وف�سلة :ناب مناب. ولم نجد عنده اأ�سًل لت�سمية »نائب الفاعل«.
ثم لم نجد عنده ذكر نائب المفعول المطلق بل ق�سمه الزمخ�سري اإلى »ما يالقي الفعل، 

)  فخر الدين قباوة، اإعراب الجمل واأ�سباه الجمل، م.�س، �س 4)، )))،))، ))).
2  �سعد حمودة، تطور الم�سطلح النحوي في الدر�س اللغوي، م. �س، �س 0).
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واإلى ما ما ال يالقيه«. وبعدها عّلق ابن يعي�س، �سارح المف�سل، اإلى معنى ما يلقي الفعل: 
ي�سيف  مقامه.  تقوم  اأنواع  يلقيه  ل  وما  وحروفه«)))،  الفعل  لفظ  من  الم�سدر  يكون  »اأن 
ال�سارح: » فمو�سع قولك بال�سوط ن�سب ل�سفة ل�سربه، ثم حذْفَت المو�سوف واأقمت ال�سفة 

مقامه، ثم حذف حرف الجر فن�سب واأفاد العدد الدللة على الآلة فاعرْفه«)2).

  المفعول المطلق        / المفعول المطلق =   تام  + ناق�س

 م�سدر      غير م�سدر

لهذا  عنده  وجود  ول  المطلق،  المفعول  نائب  في  الحاجب  لبن  خا�سة  نظرة  اأن  غير 
الم�سطلح، بل اعتمد على تمام المعنى الحقيقي في الم�سطلح، في تف�سيره لقول الزمخ�سري: 
المفعول المطلق م�صدر وغير م�صدر))). ف�ّسر ابن الحاجب »غير الم�سدر«، قد تبّين اأنه اأراد 
بغير الم�سدر المفعول المطلق الذي لي�س له فعل يجري عليه مذكور ول غير مذكور،كقولك 
اإذ  عليه،  تجري  فعًل  لها  اأن  باعتبار  م�سدرًا  لي�ست  الأنواع  لأن  ال�سرب؛  من  اأنواعًا  �سربته 
يكون مفعوًل  اأن  اأي على �سفة كان... فوجب  ال�سيء  اأق�سام  لق�سم من  اإنما هو مو�سوع  النوع 

مطلقا ل�ستماله على الحقيقة التي كان به«)4).

المفعول  مفهوم  على  للدللة  النحوي،  التراث  في  متعددة،  ت�سميات  ا�ستخدام  ورد  وقد 
�ساحب  لبده،  محمد  ح�سني  اأح�ساها  كما  وغيرها  والم�سدر  والحدثان،  الحدث  و  المطلق، 
د،  الم�سطلح النحوي في القرن الرابع الهجري، هي: »الم�سدر الموؤكد للفعل، الم�سدر الموؤكِّ
الم�سدر المبهم، م�سدر فيه معنى التوكيد، الم�سدر المبينِّ لعدد المرات، التف�سير عن عدد 
المرات، الم�سدر المبين لنوع الفعل، الم�سدر المخت�س«)))، نجدها في معظمها ناجمة عن 

اعتبار معنوي.

الم�سطلح  اإطار  في  تدور  تعابير،  في  المطلق  المفعول  من  نق�س  لحقه  ما  �سّنفوا  ثم 
المحذوف  الم�سدر  م�سدر،  من  »خلف  الآتية:  التعابير  المطلق«  المفعول  »نائب  المفقود 

)  ابن يعي�س، �سرح المف�سل، م.�س، ) / ))).
2  ابن يعي�س، م.ن،) /2)).

)  من النحاة من بنى م�سطلح نائب مفعول مطلق على معنى النق�سان ب�سفة من �سفات اللفظ ال�سرفية.
4   ابن الحاجب، الإي�ساح، م. �س، )/ )22. ويبدو اإ�سرار ابن الحاجب على ت�سميته المفعول المطلق بدل نائب المفعول المطلق: »اإن 

ن�سب القهقرى، و�سبهه على كونه مفعوًل مطلقًا« )/)22.
)  ح�سني محمد لبده، الم�سطلح النحوي في القرن الرابع الهجري، اأطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، 997) م، �س 224.
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الزيادة، معنى الم�سدر، نعت الم�سدر«))). فلعّل م�سيرة ت�سمية )نائب المفعول المطلق) تعود 
اإلى ابن مالك، في قوله في الألفية:

      قد ينوب عنه ما عليه دّل    َكِجّد كل الجّد وافرِح الجزل 
ثم تابعه �سارحه ابن عقيل، قد ينوب عن الم�صدر ما يدّل عليه كـ»كل« و»بع�س« م�سافين 
اللفظة  تاأويل  اأن جاء  اإلى  الإ�سارة«)2).  ا�سم  الم�سدر  الم�سدر....« و»كذلك ينوب مناب  اإلى 

وت�سهيله، بتحويل الم�سطلح اإلى نائب المفعول المطلق. 
ال�صياق من  هذا  في  اأو�صح  مناب«  »ناب  الفعل  ب�صيغة  اللغوي  التعبير  اأن  اإلى  نخل�س 
ناب  هل  اأم  ؟  والمعنى  العمل  في  عنه  ناب  هل  المطروح  ال�صوؤال  لكّن  مقام«.  »قام  الفعل 

منابه في االإعراب؟.

م�سافًا  »نائب«  تعبير  النحوي  التراث  اإلى  دخل  المعنوي  النق�سان  اعتبار  من  هنا،  من 
من طريق التعبير والداللة اللغوية، نائب الفاعل، نائب الظرف،نائب  اآخر،  اإلى م�سطلح 

المفعول المطلق.

الخاتمة
نتو�سل اإلى اأن المنهج ال�سطلحي المرجعي الذي اأطالب به، ليتطلب اإعادة نظر ودرا�سة 
دار�سينا  عند  فالتق�سير  اللفظ،  اأو  الدللة  لجهة  اإْن  النحوي،  الم�سطلح  م�سالك  لتحديد 
المعا�سرين، و»كم عائبًا قوًل �سليمًا فعلته من الفهم ال�سقيم«، واأن التفكير ال�سطلحي في 
ذهن العربي قائم على اإتمام النق�س في اإطلق الت�سميات ال�سطلحية المتعددة، ول �سيما 

في ما يتعلق بال�سم ومتفرعاته. 
فالت�سمية ال�سطلحية وا�سحة ل لب�س فيها في ال�سم التام، واإذا ما نق�س فاإن عددًا من 
النطق،  والعدد وموا�سع  والتركيب  واللفظ  المعنى  بين  تتداخل  المتفرعة منها  الم�سطلحات 
اإلى تبرير عذر الب�سريين والكوفيين في اإطلق ت�سمياتهم ال�سطلحية في ال�سم  ما يوؤدي 
ومتفرعاته ان�سياقًا وراء المعنى واللفظ وال�سكل، وان م�ساألة تمام ال�سم ونق�سانه كانت في 
ذهنهم دونما ت�سليط ال�سوء وا�سحًا عليها، ب�سبب اأن ذلك يوؤدي اإلى اختلفات مح�س لفظية، 
اأو مجرد ت�سميات ل ت�سير الإعراب ول ت�سّر به، على خلف التمام في الفعل ونق�سانه الذي 

يتولد عنه تغير اإعرابي، واآخر معنوي في اإبراز قوة حدث الفعل وعدمه.

)  م.ن، �س 229.
2  ابن عقيل، �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك، )/2)).
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المراجع)))
مطبعة   : بغداد  العليلي،  بناي  مو�سى  تحقيق  المف�سل،  �سرح  في  الإي�ساح  الحاجب،  )-  ابن 
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مركزية القرار في السياسات التنموية والمالية 
وانعكاساتها على عمل المجالس البلدية في لبنان)1(
أ. د. ناجي جمال
كلية العلوم االقت�صادية وادارة االأعمال
الجامعة اللبنانية

المقـدمـة
اإدارة  توؤديه  الذي  وبالدور  التمويل  باأ�ساليب  ترتبط  مجتمع  اأي  في  التنمية  ق�سية  اإن 
لتنمية المجتمع. ولكل  العام والخا�س في تحديد المكانات وال�سيا�سات المطلوبة  القطاعين 
قطاع اقت�سادي دور اأ�سا�سي في عملية التنمية القت�سادية، وذلك من خلل عمليات التمويل 

المتعددة.
اللبناني  لل�سباب  الدائمة  والهجرة  اللبناني،  للقت�ساد  التناف�سية  القدرة  تراجع  اإن 
)المخدرات،  ذلك  عن  الناتجة  الجتماعية  الم�ساكل  اإلى  اإ�سافة  اللبنانية)،  للعائلت  )بل 

ال�سرقات والقتل...) هذه العنا�سر تظهر اأهمية التنمية القت�سادية في مناطق الأطراف. 
المالية  ال�سيا�سات  في  تظهر  لبنان،  في  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  ا�سكاليات  اإن 
التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة وفي تاأثيرها على تطور عنا�سر النتاج المحلي، خ�سو�سًا 
ومحيطها،  العا�سمة  في  التنمية  مركزة  اإلى  هدفت  ال�سيا�سات  فهذه  الأطراف.  مناطق  في 
اقت�ساد  هو  اللبناني  القت�ساد  ان  مفهوم  على  اأي�سًا  واعتمدت  المناطق،  تنمية  ح�ساب  على 
ال�سياحة والخدمات المالية  اإل على بع�س القطاعات القت�سادية:  محدود الآفاق، ول يرتكز 
واجتماعي  اقت�سادي  اهمال  اإلى  اأّدى  الذي  العقاري....الأمر  القطاع  وا�ستتباعًا  والم�سارف 
وتراجع  الكبرى)،  )بيروت  العا�سمة  في  التنمية  مفاعيل  وح�سر  الطرفية  الريفية  للمناطق 

لبنان  المالية في  ال�سيا�سات  المناطقية في ظل  »التنمية  العلمية تحت عنوان:  للبحوث  الوطني  المركز  )   موجز عن بحث مدعوم من 
.»(20(0-(990(
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القطاعات الزراعية والنتاجية في جميع مجالتها، ف�سًل عن انح�سار وتراجع دور البلديات 
بغالبيتها  والتي  النتاجية،  الموؤ�س�سات  دور  تراجع  اإلى  اإ�سافة  المدني،  المجتمع  وموؤ�س�سات 
الهجرة  اإلى  اللبناني  المجتمع  اأفراد  وتحول  اإقفالها،  اإلى  الأمر  و�سل  موؤ�س�سات �سغيرة،  هي 

بنوعيها:
م�ساكل  من  ا�ستتبعه  وما  جدًا،  الحاد  ال�سكاني  التمركز  نلحظ  حيث  الداخلية:  -  الهجرة 
اأ�سعار  ارتفاع  البطالة،  )زيادة  اقت�سادية  وم�ساكل  مخدرات...)  )�سرقات،  اجتماعية 

العقارات ب�سكل مخيف...).
لبع�س  القت�سادي)  ال�سعيد  )على  جزئي  حل  في  �ساهمت  واإن  التي  الخارجية:  -  الهجرة 
)خلل  المقابل  في  اجتماعية  اأزمات  تفاقم  في  �ساهمت  اأنها  غير  اللبناني،  المجتمع  فئات 
في التوازن ال�سكاني على الم�ستويين الجغرافي والطائفي، اإ�سافة اإلى التفاوت العددي بين 

الذكور والناث، وا�س�ستتباعا م�ساكل العلقات والزواج...).
»الفقر«  بـ  »التخلف«  تمثيل  اأ�سا�س  على  تعتمد  الما�سي  في  التخلف  مقاربة  كانت  لقد 
بوجه عام، وذلك انطلقًا من موؤ�سرات جزئية، كالتغذية وال�سحة والأمّية وعدد الوفيات، اأو 
متو�سط دخل الفرد. لكن حاليًا، تغّير مفهوم التخلف وانف�سل كليًا وب�سكل جوهري عن مفهوم 
البع�س  احتكار  نتيجة  والم�ساواة  العدالة  وانعدام  الجتماعي  التباين  يعك�س  فالفقر  الفقر. 
للموارد على ح�ساب الآخرين. بينما تعتبر ظاهرة التخلف القت�سادي ظاهرة مركبة ومتعددة 
الأبعاد تتفاعل في اإيجادها جميع جوانب المجتمع بدرجة اأو باأخرى، فالتخلف القت�سادي في 
عليها  يطلق  التي  المتخلفة  الدول  وتعّرف  واجتماعي.  �سيا�سي  تقدم  مع  يترافق  ل  ما  مجتمع 
المادية  والرفاهية  ال�ستهلك  متو�سط  يقل  التي  الدول  »باأنها  الثالث  العالم  دول  م�سطلح 
ل�سكانها عن البلد المتقدمة، وذلك على الرغم من اإمكان تح�سين الأو�ساع القت�سادية فيها 
بو�سائل معروفة ووا�سحة«))). ومن هنا فاإن معيار الفقر في دولة غنية ل يعّبر عن مدى تخلف 

هذه الدولة والعك�س �سحيح.
القت�سادي  النمو  بين  التفرقة  ق�سية  تثار  والتنمية،  التخلف  عن  الحديث  عند  كذلك، 
اأو  نهائية  نتيجة  واإعتبارهما  بينهما  الم�ساواة  اإلى  البع�س  فيميل  القت�سادية،  والتنمية 
اإلى  التغيير  بغية  تحقيقها  اإلى  القومي  الإقت�ساد  فى  المطبقة  ال�سيا�سات  ت�سعى  وغاية  هدفًا 
الع�سرين،  القرن  من  وال�ستينات  الخم�سينات  في  التنمية  مفهوم  تطور  نتيجة  لكن،  الأح�سن. 
تحول الإهتمام من النمو القت�سادي اإلى ق�سايا التفاوت والعدالة وتوزيع الدخل واإزالة الفقر، 

بعد اأن كان النمو القت�سادي هو العامل الأ�سا�س لتطوير وتح�سين البلد.
)  محمد زكي �سافعى، التنمية القت�سادية. الجزء الأول، القاهرة: دار النه�سة العربية. لت، �س 9).
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اأوًل: عالقة الدارة الر�شيدة بالتنمية:
المق�سود  كان  فقد  التنمية.  مفاهيم  تطور  مع  وترافق  الر�سيدة  الدارة  مفهوم  اقترن 
بالتنمية اأول الأمر، هو النمو القت�سادي وزيادة الدخل القومي للدولة، تم التحول بعدها اإلى 
التركيز على التنمية الب�سرية، ثم على التنمية الب�سرية الم�ستدامة. بمعنى اآخر، تم الإنتقال 
من الراأ�سمال الب�سري اإلى الراأ�سمال الجتماعي، و�سوًل اإلى التنمية الإن�سانية ببعدها ال�سامل، 
على  بالإرتكاز  والبيئية،  والثقافية  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية  الم�ستويات  على  اأي 
والتربية  التعليم  الأمد في حقول  الطويل  والتخطيط  الم�ساركة  يعتمد على مبداأ  نهج متكامل 
وال�سرعية  والم�ساءلة  العدالة  والبيئة وغيرها، ويتوخى قدرًا من  والإ�سكان وال�سحة  والثقافة 
والتمثيل. ومن هذا التطور المفاهيمي للتنمية، ن�ساأ مفهوم الدارة الر�سيدة ودخل في اأدبيات 
مفهوم  اأن  ذلك  الدولي،  النقد  و�سندوق  الدولي،  البنك  وموؤخرًا  المتحدة،  الأمم  منظمات 
ال�سكان  النمو القت�سادي فقط، لم يرافقه تح�سين في م�ستوى معي�سة  التنمية المرتكز على 
كما حدث في بع�س البلدان. وعليه، فاإن تح�سين الدخل القومي ل يعني تلقائيًا تح�سين نوعية 
الم�ستدامة،  الب�سرية  بالتنمية  الر�سيدة  الدارة  مفهوم  ارتبط  هنا،  ومن  للمواطنين.  الحياة 
حيث اإن الإدارة الر�سيدة هي ال�سامن لتحويل النمو الإقت�سادي اإلى تنمية ب�سرية م�ستدامة))).

ويمكننا قراءة علقة الدارة الر�سيدة بالتنمية من ثلث زوايا)2):
•  الزاوية االأولى: وطنية، ت�سمل الح�سر والريف وجميع الطبقات والفئات الإجتماعية، بما 

فيها المراأة والرجل.
•  الزاوية الثانية: عالمية، اأي توزيع عادل للثروة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وعلقات 

دولية تت�سم بقدٍر من الإحترام والم�سترك الإن�ساني، والقواعد القانونية.
• الزاوية الثالثة: زمنية، اأي مراعاة م�سالح الأجيال الحالية والأجيال اللحقة.

ومما تقدم، تت�سح اأهمية الدارة الر�سيدة باعتبارها الإطار الذي تزدهر به التنمية الب�سرية 
اأنف�سهم  انت�سال  من  والمهم�سين،  الفقراء  �سيما  ل  المواطنين،  تمكين  خلل  من  الم�ستدامة 
من الفقر، الذي هو نقي�س التنمية الإن�سانية. وهذا التمكين يتطلب تقوية الم�ساركة من خلل 
المحلي،  الحكم  موؤ�س�سات  النتخابات، خ�سو�سًا  عبر  الحكم  موؤ�س�سات  اختيار  في  الم�ساهمة 

و�سمان تعددية الفعاليات ال�سيا�سية، والتناف�س العادل، وحرية التجمع النقابي والمدني.

www. العدد 804)، 2007م،  المتمدن،  الحوار  الم�ستدامة«، �سحيفة  والتنمية  الر�سيدة )الرا�سد)  » الدارة  )   عبد الح�سين �سعبان، 
ahewar.org

2  م.ن.
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ثانيًا: اأثر ال�شيا�شات المالية على المديونية والتنمية:
اإن اأهّم الآثار التي تنتج عن تفاقم حجم المديونية، ترتبط ب�سكل جذري باأ�سباب تفاقم 
هذا الحجم، وما ُينتجه ذلك من اآثار على التنمية، التي تحتاج ب�سكل اأ�سا�س للموارد المالية 
التي تمّكن الدول من تمويل خططها التنموية. فبدل اأن تكون القرو�س و�سيلة ناجحة وم�ساهمة 
في التنمية عبر �سّد النق�س في الموارد المالية، قد ُت�سبح �سببًا في نق�س هذه الموارد ب�سبب 
امت�سا�س اأعباء الديون لأي فائ�س اأو اأي منتج للتنمية. وهذا بطبيعته ُيوؤّدي اإلى اأزمة طاحنة 
بعد اأن ت�سل المديونية اإلى م�ستوى حرج))). اإن هذا التحول في وجهة القرو�س، من م�سدر 
المعتمدة  المالية  ال�سيا�سات  اإلى طبيعة  اأ�سا�س  ب�سكل  يعود  اإعاقة،  عامل  اإلى  للتنمية  تمويلي 

من قبل الدول. 

1-  تعريف ال�صيا�صة المالية:
وتفعيل  العام،  المال  اإدارة  خللها  من  يمكن  اإجراءات  اتخاذ  المالية  ال�سيا�سة  تت�سمن 
الأدوات  ا�ستخدام  من  والنقدية  المالية  ال�سلطات  ت�ستطيع  بحيث  لإنفاقه،  اليجابية  الآثار 
المالية للتاأثير في حجم العر�س والطلب، وبالتالي تحريك عملية الن�ساط القت�سادي بهدف 

زيادة الناتج المحلي.
لمواجهة  الحكومة  ت�ستخدمها  التي  الو�سائل  من  المالية  ال�سيا�سة  اعتبار  يمكن  كما 
قيمة  تعظيم  بهدف  البنيوية)  )المخاطر  الوطني  القت�ساد  لها  يتعر�س  قد  التي  التقلبات 

الناتج المحلي.
التي تتخذها الحكومة  المالية عبارة عن الإجراءات  التقنية، فال�سيا�سة  الناحية  اأما من 
بهدف تحقيق التوازن المالي في الموازنة العمومية، م�ستخدمة كافة العنا�سر والأدوات المالية 
المتغيرات  في  للتاأثير  وذلك  والقرو�س....  العامة  والنفقات  والر�سوم  كال�سرائب  المتاحة، 

القت�سادية الكلية، والو�سول اإلى اأهداف ال�سيا�سة القت�سادية العامة للدولة.
الموازنة من  المالية هي »تحريك لأدوات  ال�سيا�سة  اإن  ويمكن اخت�سار ما تقدم، بالقول 

نفقات وواردات للتاأثير في ال�ستثمار وتحقيق الأهداف القت�سادية العامة«.

2- اأدوات ال�صيا�صة المالية: 
يمكن تحديد اأدوات ال�سيا�سة المالية بالعنا�سر الآتية:

المبا�سر  وغير  الدخل...)  )ك�سريبة  المبا�سر  بق�سميها  وتعتبر  والر�سوم:  اأ-  ال�سرائب 

)  رمزي زكي، القت�ساد العربي تحت الح�سار، مركز درا�سات الوحدة العربية، �س 0)).
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يمكن  حيث  المالية،  ال�سيا�سة  اأدوات  اأهم  من  الم�سافة....)  القيمة  على  )كال�سريبة 
ا�ستخدامها للتدخل في ال�سوؤون القت�سادية، كتطبيق ال�سريبة الت�ساعدية لتحقيق العدالة 
الجتماعية، اأو العفاء ال�سريبي لت�سجيع ال�ستثمار واأحيانًا لزيادة اإيرادات الخزينة عبر 

رفع معدلت ال�سريبة ب�سكل عام....
المالي  وال�سوق  النقدي  ال�سوق  الدولة من  التي تقتر�سها  الأموال  العامة: وهي   ب-  القرو�س 
اإيداع... ويتم ال�سدار  اأو �سهادات  اأوراق مالية، تحت �سكل �سندات خزينة  اإ�سدار  عبر 
اإلى القترا�س من جمهور المواطنين  بوا�سطة الم�سرف المركزي. وتوؤدي هذه العملية 
اأحيانًا اأو من الموؤ�س�سات المالية العاملة في ال�سوق، وتهدف عملية القترا�س هذه، اإما 

اإلى �سد العجز في الموازنة اأو اإلى تمويل م�ساريع تنموية....
الم�ستخدمة،  المالية  ال�سيا�سة  اأدوات  اأهم  العام من  النفاق  اعتبار  يمكن  العام:  ج-  الإنفاق 
والتي يمكن من خللها زيادة حجم الطلب الكلي في القت�ساد الوطني، وذلك لمواجهة 

الت�سخم اأو النكما�س في القت�ساد.
د-  الموازنة العمومية: ويق�سد بها الموازنة بين اليرادات والنفقات بهدف التاأثير في م�ستوى 
الن�ساط القت�سادي. وقد تعمد الدولة اإلى اإ�سدار النقد بهدف تمويل الم�ساريع المعتمدة 
النفاق  زيادة حجم  اإلى  تهدف  تو�سعية  مالية  �سيا�سة  اإطار  في  القت�سادية،  الخطط  في 
اإلى زيادة الت�سخم ومزيد  توؤدي  ال�سيا�سة قد  اأن هذه  العام، وتن�سيط الطلب الكلي. على 

من العجز، خ�سو�سًا في الدول النامية.

3- اأهداف ال�صيا�صة المالية: 
يمكن اخت�سار اأهداف ال�سيا�سة المالية بما ياأتي:

تحقيق  اإلى  المالية  ال�سيا�سة  تهدف  الموارد:  تخ�سي�س  في  القت�سادية  الكفاءة  اأ-  تحقيق 
الخا�سة،  وال�ستخدامات  للحكومة  العامة  ال�ستخدامات  بين  للموارد  الأمثل  التخ�س�س 
وذلك بتحويل الموارد من القطاع الخا�س اإلى القطاع الحكومي، لتمويل برامج النفاق العام 

المخ�س�سة لإنتاج ال�سلع والخدمات... مع �سمان ح�سن ا�ستخدام هذه الموارد المحولة.
العامة: من خلل رفع معدلت ال�سرائب وزيادة معدلت  ب-  التاأثير في الحالة القت�سادية 

الفوائد اأو العك�س، وذلك تبعًا للحالة القت�سادية )ت�سخم، ك�ساد....).
ج-  زيادة معدلت النمو القت�سادي: وهذا يعتبر من اأهم الأهداف التي ت�سعى الدول لتحقيقها 
الكلي. وبذلك يمكن خف�س  المالية، عبر تن�سيط حجم الطلب  ال�سيا�سة  اأدوات  م�ستخدمة 
معدلت ال�سرائب لزيادة الطلب ال�ستهلكي، وت�سجيع المنتجين على زيادة حجم النتاج....
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د-  تحقيق العدالة الجتماعية: وذلك من خلل ا�ستخدام اأدوات ال�سيا�سة المالية عبر، مثًل، 
زيادة  عبر  اأو  الفقيرة،  الطبقات  على  وخف�سها  الغنية  الطبقات  على  ال�سرائب  زيادة 
النفاق على القطاعات الجتماعية كال�سحة والريا�سة والثقافة والتعليم....، والأهم من 
ذلك كله خف�س معدلت البطالة، لتحقيق ال�ستقرار الجتماعي والرفاه القت�سادي... .

اأن واقع الحال في لبنان معاك�س لكل ما ورد في اأهداف ال�سيا�سة المالية، وهذا ما  غير 
نراه وا�سحًا من خلل المعطيات الآتية:

• اإن تخ�صي�ص االنفاق في الموازنات اللبنانية يتوجه نحو ال�سوؤون ال�ستهلكية بدًل من 
التوجه نحو قطاعات التنمية، )وهذا ما يظهر جليًا في الجدول الرقم )).

الجدول الرقم )1): متو�صط االنفاق الحكومي على القطاعات االقت�صادية 2011-1997 
)تبعاً للت�صنيف الوظيفي)

رقم القطاع
الوظيفة

ن�صبة انفاق 
القطاع على 

مجموع النفقات %

ن�صبة النفقات 
الم�صروفة من 

الواردات%
9).)42).))))ال�سلطات العامة والخدمات العامة

7.26)2).))2)الدفاع الوطني
7).7)4.8))المن والعدل

2.60)8.60)2التربية والتعليم
04.90).)22ال�سحة

22.)2.92)2ال�سوؤون الجتماعية
)4.)240.80ال�سكان وخدمات المجتمع
00.))0.6)2الثقافة والريا�سة والعلم

260.040.06ال�سوؤون الدينية
6).60).0))ال�سوؤون الزراعية

8).40).20)ال�سناعة والطاقة
)7.)2.28))الموا�سلت والت�سالت
6.42)44.2)�سوؤون اقت�سادية عامة

)).6966.)4)4الدين العام
بالمعادلة  المتو�سط  احت�ساب  )تم  المالية.  وزارة  عن  ال�سادرة  المالية  البيانات  على  بناًء  الباحث،  اإعداد  من  الم�صدر: 

التالية: مجموع الن�سب )من عام 997) لغاية ))20) ÷ عدد ال�سنوات).
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   من خلل هذا الجدول نلحظ اأن معظم النفقات في الموازنة تعود لوظائف ا�ستهلكية غير 
تنموية. مثًل: كلفة خدمة الدين العام حوالي 44% من مجموع النفقات، ال�سلطات العامة والخدمات 
واأجور وخلفه ))%، الدفاع والمن ما يزيد عن ))%، بينما  العامة، والتي هي عبارة عن رواتب 

ال�سوؤون القت�سادية والزراعية وال�سحية والجتماعية... ل تتجاوز بمجموعها الـ 0)%؟؟؟.
اإنفاق  ن�سب  في  التغير  باحت�ساب  قمنا  للموازنة،  ال�ستهلكي  التوجه  هذا  على  وتاأكيدًا 

القطاعات من اإجمالي النفاق:
الجدول الرقم )2): ن�صبة االنخفا�ص في مخ�ص�صات االنفاق لبع�ص وظائف الموازنة 

(2011-1997(
ن�صبة االنخفا�ص %اأدنى ن�صبة %اأعلى ن�صبة %القطاع

)2.)428.)8.46ال�سوؤون الجتماعية
8).89)2.400.2ال�سكان

)0.880.4647.7الثقافة والريا�سة
0.2862.67)0.7ال�سوؤون الزراعية

)94.9)90.0).0ال�سناعة والطاقة
69.78)2.)4.07الموا�سلت والت�سالت
)8.)7.782.666�سوؤون اقت�سادية متنوعة

مخ�س�سات  في  الحاد  النخفا�س  حجم  وبو�سوح،   ،2 الرقم  الجدول  خلل  من  يتبين   
القطاعات التنموية، والرتفاع في القطاعات غير المنتجة، ويوؤكد ذلك الجدول الرقم ))):

 الجدول الرقم )3): ن�صب االرتفاع في مخ�ص�صات االنفاق لبع�ص وظائف الموازنة
)ما بين 1997 و2011)

ن�صب االرتفاع %اأعلى ن�صبة %اأدنى ن�صبة %القطاع 
8466.04.))4).9ال�سلطات والخدمات العامة

70.79)6.4)9.62الدفاع الوطني
)).6.6678)7.)الأمن والعدل

6.77)4).79).8التربية والتعليم
49.))96.)8).2ال�سحة

9.49))7.))7.07)الدين العام
الم�صدر: من اإعداد الباحث بناًء على الجداول ال�سادرة عن وزارة المالية حول الإنفاق الحكومي تبعًا للت�سنيف الوظيفي.
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اأزمات  في  حاليًا  اللبناني  الإقت�ساد  يمّر  العام:  الدين  وارتفاع  العامة  المالية  عجز   •
عدة، تعود اأ�سبابها اإلى عوامل بنيوّية ومالية، ومن اأهّمها، �سعف و�سع المالية العامة )ولكن 
على  وقدرته  الإقت�ساد  نمو  على  �سلبًا  الأو�ساع  هذه  انعك�ست  وقد  نقدي).  اإ�ستقرار  ظّل  في 

خلق فر�س عمل جديدة.
ويعود  طويلة.  لفترات  المرتفع  الإجمالي  العجز  من  لبنان  في  العامة  المالية  عانت  لقد 
هذا الو�سع اإلى عوامل عّدة، اأهّمها الظروف التي طراأت مع بداية الحرب اللبنانية ))97)) 
العجز  الإنتاجية. فبداأت ملمح  العوامل  الإقت�سادي، و�سربت كافة  النمو  والتي �سّلت حركة 
الم�ساكل  من  اأ�سبح  وتزايد حتى  نما  اأن  العجز  لبث  وما  المالية،  الموازنات  في  تباعًا  تظهر 
الكافية  الإيرادات  وجود  وعدم  النفقات،  زيادة  مع  المالية، خ�سو�سًا  ال�سيا�سة  تعتر�س  التي 

لتغطيتها ب�سبب تعطيل مرافق الدولة، وعدم التمّكن من الجباية.
لقد تطور عجز المالية العامة، اعتبارًا من عام )97) حتى �سكل ن�سبة ُمرتفعة من الناتج 
المحلي القائم تجاوزت المعايير الُمّتبعة ل�سلمة الأداء المالي )) % في منطقة اليورو بح�سب 

معاهدة ما�ستريخت)، وو�سلت في العام 2000 اإلى )).26% من الناتج المحلي القائم.
من  اللبنانية  بالليرة  مقّومًا  العام  الدين  اإجمالي  ارتفع   ،2000 و   (992 العامين  بين  وما 
)))) مليار ل.ل اإلى ).7702) مليار، ومقّومًا بالدولر الأميركي من ) مليارات دولر اأميركي 
اإلى ).)2 مليارًا. وبالمقارنة ما بين الوتيرين، يتبّين اأن معّدل نمّو الدين بالدولر كان اأكبر من 
معّدل نمّوه بالليرة اللبنانية، ب�سبب التح�ّسن المّطرد في قيمتها الخارجية ، اإذ ت�ساعف الدين 

8.4 مرات مقّومًا بالدولر مقابل 7.4 مرات بالليرة))). وهذا ما يوؤكده الجدول الرقم )4):
الجدول الرقم )4): تطور الدين العام الأعوام 1993-2000 )مليار ل.ل)

الدين ال�صنة
الداخلي

الدين الخارجي 
(1(

مجموع 
الدين )2)

الزيادة في )1)/ )2) %
الدين

ن�صبة الزيادة 
%

(99(60(464466989.6(--------------
(9949288(((0(0(98(2.(6(900(8.22
(99((2879(99((4870((.(9427240.((
(996(7((9282((9964(4.(((094(4.26
(997(9477(6(82(((4((.74(((0((.78
(9982(2((62(7274(222.664((8(8.68
(999244008(6((2(642(.07(((2(8.7(
20002(860(0(48(640828.97(844((.80

6).)044)297المجموع للفترة
امل�صدر: من اإعداد الباحث بناًء على البيانات املالية ال�سادرة عن املركز الآيل يف وزارة املالية.

)  عبد اهلل عطية، مخاطر العجز والدين العام على ال�ستقرار والحريات في لبنان، بيروت، 998). 
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الثمانينات  اأّدت دورًا معاك�سًا للدور الذي قامت به في  النقدية  ال�سيا�سة  اأن  يلحظ هنا 
من  المتتالية  للدفعات  الحقيقّية  القيمة  امت�سا�س  في  �ساهمت  حين  الع�سرين،  القرن  من 
الت�سعينات منه م�سوؤولة عن زيادة القيمة الحقيقية للدين،  الديون الداخلية، بينما كانت في 

كما يتبّين من المقارنة اآنفة الذكر.
اأما الفترة ما بين )200 –0)20، فقد تخّللتها توّترات قوّية في الأجواء الإقليمّية، وكان 
نتج  وما   2006 تموز  حرب  ثّم   ،200( �سباط  في  الحريري  رفيق  للرئي�س  ال�ساعق  الغتيال 
عنها من تغّيرات مف�سلّية اأعادت طرح الكثير من الم�سّلمات ال�سيا�سية والأمنّية والإجتماعية 
واأعطتها  الواجهة  عن  والمالية  القت�سادية  الهموم  واأزاحت  البحث،  ب�ساط  على  ال�سائدة 

اأف�سليات متدّنية موؤقتًا.
والعمل  النقدي  ال�ستقرار  تثبيت  في  الجديدة  والمالية  القت�سادية  ال�سيا�سات  ا�ستمّرت 
والخبراء  المراقبين  تحذيرات  تتالت  اأن  بعد   ،200( العام  من  بدءًا  العام  الدين  اإدارة  على 
القت�ساديين اللبنانيين واأولئك العاملين في �سندوق النقد الدولي، وتم الت�سليم باأن دينامّية 

الدين تت�ساعد بوتيرة تّتجه اإلى الخروج عن ال�سيطرة.
فتبلورت عند هذه النقطة نظرية الح�سول على دعم مالي خارجي مبا�سر، وتمويل العجز 
بناًء عليه، فقد تطّورت  الخارجية.  والتغطية  بالم�ساعدات  واإ�ستحقاقاته  العام  الدين  وخدمة 

المالية العاّمة للفترة 2000 - 0)20 على ال�سكل الآتي:
 4.229 كان  اأن  فبعد   ،200( العام  في  انخفا�سه  بعد  للموازنة  الإجمالي  العجز  -  اإرتفاع 

مليارات ل.ل في العام )200 ارتفع اإلى )6).4 مليارات ل.ل في العام 0)20.
اأق�سى  حدًا  تجاوزه  وعدم  الإجمالي  الإنفاق  من   %4 في حدود  الإ�ستثماري  الإنفاق  -  ح�سر 

بلغ 7)8 مليار ل.ل في العام 2004. 
-  اإنخفا�س كلفة الدين العام من 2)).4 مليارات ل.ل عام )200 اإلى 4)).) مليارات ل.ل 
في العام )200. وعودة اإرتفاعها اإلى 8)6.2 مليارات في العام 0)20. كما انخف�ست ن�سبة 
اإلى ))% في العام )200، في  اإجمالي النفقات، من 49% في العام )200  اإلى  هذه الكلفة 

حين ارتفعت اإلى 6)% في العام 0)20.
مليار   869(9 اإلى   200( العام  في  ل.ل  مليار   4( حوالي  من  الإجمالي  العام  الدين  -  ارتفع 
ل.ل في العام 2)20. كما اإرتفعت ن�سبة الدين العام اإلى اإجمالي الناتج المحلي من 8))% 
اإلى 7))%. وُيبّين  اإلى 79)% في العام )200، وانخف�ست في العام 0)20  في العام )200 

الجدول الرقم ))) ُملّخ�س تطّور اإجمالي الدين العام من )200 اإلى 0)20.
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 الجدول الرقم )5): تطور اجمالي الدين العام ن�صبة اإلى الناتج المحلي
للفترة 2001-2010 )مليار ل.ل)

البنود/ 
20012002200330042005200620072008200920102011ال�صنوات

اإجمالي 
الدين 
العام 
(1(

40755462474927654.08257.98560.85763.36470.94177.11279.29580887

اإجمالي 
الناتج 

المحلي 
(2(

غير 25.77828.19029.84832.41132.41133.99837.94345.47552.81657.880
متوفر

ن�صبة 
/(1(
%(2(

158164165167179179167156146137---

الم�صدر: وزارة المالية، الجمهورية اللبنانية، تقرير الدين العام الداخلي والخارجي، لبنان، �س: ).

اإلى الداخلي: من خلل متابعة تطور حركة الدين من  تطور ن�صبة الدين الخارجي   •
عام )99) لغاية 2)20 )كما هو ظاهر في الجدول الرقم 6) نلحظ ما ياأتي:                 

-  زيادة مطردة في ن�سبة الدين الخارجي من مجموع الدين العام. فقد ارتفعت هذه الن�سبة 
 .%6.44 بلغت  �سنوية  ن�سبة  وبمتو�سط   20(2 عام   %42.27 اإلى   (99( عام   %9.6( من 
الن�سبة 44.77%. وهذا  اأما في الفترة من عام 2000 لغاية 2)20، فقد كان متو�سط هذه 
اإلى  اللبنانية  الليرة  من  الدين  بتحويل  والمتمثلة  الديون،  هذه  مخاطر  في  زيادة  يعني 
الدولر الأميركي )بغالبيته)، وهذا يوؤدي اإلى زيادة ارتباط لبنان بمخاطر الأ�سواق المالية 
مقابل  المحلية  العملة  �سرف  �سعر  انخفا�س  حال  في  الت�سخم  مخاطر  وتحمل  العالمية، 
الدولر. كل ذلك �سيوؤدي اإلى تخفي�س ت�سنيف لبنان الئتماني )وهذا ما ح�سل فعليًا عام 

 .(20(2
اإلى 9)869 مليار ل. ل عام  -  ارتفاع في قيمة الدين العام من 6698 مليار ل.ل عام )99) 
تفوق  هذه  الزيادة  ون�سبة   ،%(9.9( �سنوي  وبمتو�سط   ،%((98.28 ن�سبته  بما  اأي   ،20(2
ن�سبة  و�سول  اإلى  اأدى  التوازن هذا،  اإن عدم  الجمالي.  المحلي  الناتج  نمو  ن�سبة  باأ�سعاف 
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الجمالي  المحلي  الناتج  من  )كو�سطي)   %(60 عن  يزيد  ما  اإلى  لبنان  في  العام  الدين 
)مراجعة الجدول الرقم 6).

اإلى داخلي وخارجي، انخف�ست كلفة خدمة الدين  –  مع تحول الدين العام من داخلي فقط 
من مجموع النفقات، حيث كانت هذه الن�سبة 66.))% عام )200، وو�سلت اإلى 7.07)% 
مع  تترافق  اأن  يجب  المخاطر  زيادة   : عليه  المتعارف  المالي  بالمبداأ  عمًل   ،20(2 عام 

زيادة اليراد )اأو انخفا�س التكلفة).
الجدول الرقم )6):تطور الدين العام بجزاأيه )الداخلي والخارجي) للفترة 2012-2001 

)مليار ليرة)

ن�صبة الزيادة % الزيادة ال�صنوية 
يف الدين % (2(/(1(

جمموع الدين 
(2(

الدين اخلارجي 
(1( الدين الداخلي ال�صنة

------- ----- 34.70 40755 14140 26615 2001

13.47 5492 46.66 46247 21577 24670 2002

6.55 3029 46.95 49276 23133 26143 2003

9.75 4806 51.24 54082 27711 26371 2004

7.22 3904 49.74 57985 28844 29141 2005

4.95 2872 50.37 60857 30653 30204 2006

4.12 2507 50.49 63364 31991 31373 2007

11.96 7577 45.01 70941 31934 39007 2008

8.7 6171 41.68 77112 32139 44973 2009

2.83 2186 39.15 79298 31043 48255 2010

2.00 1589 39.00 80887 31547 49340 2011

7.50 6072 42.27 86959 36761 50198 2012

113.37 462041 جمموع الفرتة

الم�صدر: البيانات المالية ال�سادرة عن المركز الآلي لوزارة المالية.

للتنمية  تخ�سي�سه  بدل  العام،  الدين  لخدمة  الموازنات  من  الأكبر  الجزء  تخ�سي�س 
القت�سادية، وهذا ما يظهر من خلل الجدول الرقم )7):
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الجدول الرقم )7): كلفة خدمة الدين العام من مجموع النفقات في لبنان

الن�صبة من مجموع المبالغ 
الم�صروفة

المبلغ بماليين الليرات 
اللبنانية ال�صنة

% 48.00 4((9 (997
% 4(.84 (04( (998
% 44.(7 (90( (999
% 47.00 4(7( 2000
% ((.66 4242 200(
% ((.0( 47(6 2002
% ((.7( 4879 200(
% 4(.76 40(8 2004
% 42.(2 (6(9 200(
% 46.(8 4284 2006
% (0.(7 (22( 2007
% 4(.9( 4(2( 2008
% 46.2( (99( 2009
% 4(.(2 60(( 20(0
% (7.07 4(02 20((

الم�صدر: البيانات المالية ال�سادرة عن الأنظمة العائدة للمركز الآلي في وزارة المالية اللبنانية.

ثالثًا: م�شاكل البلديات في لبنان:
  بناًء على درا�سة ميدانية، ا�ستندت اإلى:

خ�سي�سًا  اأُعدَّ  ا�ستبيان  عبر  وذلك  اللبنانية،  المناطق  في  المواطنين  راأي  على  -  الح�سول 
التنمية  في  البلديات  دور  حول  �سوؤاًل،   40 تت�سمن  ا�ستمارة  عن  عبارة  وهو  الغاية،  لهذه 
المطلوب  بالدور  تقوم  كانت  اإذا  وعما  البلديات،  هذه  تواجه  التي  والم�ساكل  المناطقية، 
البلديات  خلل  من  المحلية  والدارة  المحلي  بالحكم  المناطقية  التنمية  وعلقة  منها، 

)مرفق ربطًا ن�سخة عنها في اآخر البحث).
- مقابلت مع العديد من روؤ�ساء واأع�ساء المجال�س البلدية، وفي مناطق مختلفة )حوالي 20 

بلدية)، كما �سملت المقابلت عددًا من العاملين في مجال العمل البلدي. 
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اأ- الدرا�صة الميدانية
الجزء  اإلى  اإ�سافة  محاور،  اأربعة  اإلى  م  ومق�سَّ �سوؤاًل،   40 من  موؤلف  ا�ستبيان  اعداد  تم   
على  الإجابة  وتمت  ن�سخة   200 منه  ووزع  البحث،  لعينة  ال�سخ�سية  للمعلومات  المخ�س�س 
اإدخالها وتحليلها وال�ستعانة بالبرنامج  2)) منها اأي مان�سبته 6)% من مجموع العينة، وبعد 

الإح�سائي S.P.S.S، كانت النتائج كالآتي:
1- المعلومات ال�صخ�صية لعينة اال�صتبيان:

اإلى العمر، هناك توزيع �سامل على مختلف الأعمار، واإن كانت ن�سبة من هم  - بالن�سبة 
دون ال60 عاما تبلغ 7.)9% من العينة، فاإن هذا يعني اأن البحث توجه لل�سباب اللبناني كونه 

الأكثر معاناة وت�سررًا من الواقع القت�سادي المعا�س منذ فترة طويلة.
- الم�ستوى التعليمي: 

ال�ستبيان  لنتائج  يعطي  ما  جامعي،  علمي  تح�سيل  م�ستوى  من  هي  العينة  غالبية  اإن   
م�سداقية علمية عالية.

- المهنة: 
اإن اختيار عينة البحث من مهن مختلفة، كان مقبوًل ب�سكل عام واإن كانت ن�سبة ))4 %) 
اآرائهم  على  ويغلب  مبا�سر،  ب�سكل  المجتمعية  الحاجات  يختبروا  لم  الذين  الطلب  من  هي 

الطابع النظري اأكثر من الطابع العملي.
- التوزيع الجغرافي لعينة الدرا�سة:       

اإن )7 % من العينة تقيم ح�سب الهوية في مناطق خارج بيروت وجبل لبنان، وهذا ما    
يتنا�سب مع وجهة البحث حول التنمية في المناطق.

المناطق،  في  والتنمية  والالمركزية  البلديات  حول  اال�صتبيان:  الأ�صئلة  االأول  2-  المحور 
المنوطة  والتنمية  الدارية  اللمركزية  بين  ما  الترابط  على  ركزت  اأ�سئلة   7 من  ويتاألف 

بالبلديات. 
اللمركزية  دور  على  كاملة  �سبه  موافقة  لحظنا  المحور  هذا  نتائج  تحليل  خلل  ومن 
والقت�سادي،  الجتماعي  وال�ستقرار  التنمية  في  البلدية  المجال�س  دور  دعم  في  الدارية 

خ�سو�سًا في المناطق الطرفية. 
هذا  اأ�سئلة  في  التركيز  تم  وقد  والتنمية،  المحلية  االدارة  حول  الثاني:  المحور   -(
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المحور حول دور الدارة المحلية )المجال�س البلدية) في عملية التنمية المناطقية والم�ساركة 
في القرار ال�سيا�سي والقت�سادي على الم�ستوى الوطني. وكان هناك �سبه اإجماع على �سرورة 

قيام البلديات بدورها التنموي والوطني. 
4- المحور الثالث: حول معوقات العمل البلدي، وخل�سة الجابات اأظهرت اأن معوقات 

العمل البلدي تكمن في الأمور الآتية: 
العمل  تطوير  اأمام  عائقًا  ت�سكل  البلديات  لها  تخ�سع  التي  والدارية  المالية  الأنظمة  -  اإن 

البلدي. وهذا ما يجب العمل على معالجته.
-  يوجد اختلف في الآراء حول دور القوانين والت�سريعات، والعلقات الجتماعية، والمركزية 

الدارية والمالية في عملية تطوير الأداء البلدي.
-  اأجمعت غالبية عينة البحث على اأن عدم اعتماد مبداأ التخطيط المالي وعدم الجباية وعدم 

قيام البلديات بالمهام المنوطة بها بموجب القوانين، في اأ�سا�س م�سكلة العمل البلدي.
-  يوجد ت�سارب في ممار�سة ال�سلطة التنفيذية بين المجل�س البلدي ورئي�سه، مما ي�سكل اإعاقة 

للن�ساط البلدي.
 -  هناك بع�س الأمور التي اختلفت الآراء حولها، خ�سو�سًا ما يتعلق باآلية انتخاب المجال�س 
البلدية، من حيث تاأثير الولءات العائلية وال�سراع على مواقع النفوذ العائلي في المجال�س 

البلدية وما ينجم عنه من ف�ساد.
العوامل الم�صاعدة للعمل البلدي وللتنمية المناطقية، فقد  5- المحور الرابع: حول 
ركزت اأ�سئلة ال�ستبيان على معرفة راأي العينة بالجراءات الواجب اتخاذها لدعم التنمية في 

نطاق البلديات، ومن خلل الجابات، يمكن اإيجاز اأهم المقترحات بما ياأتي:
-  دعم الموؤ�س�سات ال�سغيرة في المناطق لدفع عملية التنمية المناطقية.

-  تغيير جوهري في ال�سيا�سات المالية لل�سلطة المركزية، بما يتلءم مع متطلبات التنمية في 
المناطق كاأولوية من �سمن ا�ستراتيجية اقت�سادية.

-  اعتماد ر�سوم خا�سة ا�سافية لدعم الم�ساريع البلدية، على اأن تكون مرجعية القرار الدارات 
المحلية ولي�س ال�سلطة المركزية. 

التنمية  عملية  في  للبدء  كاأولوية  التحتية،  البنية  م�ساريع  اإنجاز  في  البلديات  دور  -  دعم 
المناطقية.

مركزية القرار في السياسات التنموية والمالية
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ب - المقابالت مع روؤ�صاء واأع�صاء المجال�ص البلدية
تبعًا لمقابلت مع روؤ�ساء واأع�ساء ع�سرين مجل�سًا بلديًا، تم تحديد العديد من الم�ساكل 

التي تواجهها البلديات وتعيق تنفيذ المهام المنوطة بها، ومنها:
ال�سلطة  يمثل  الذي  الرئي�س  من  البلدية  القيادة  تتاألف  البلدية:  القيادة  �صعيد  •  على 
ال�سلطتين  بين  العلقة  اأن  التقريرية.اإل  ال�سلطة  يمثل  الذي  البلدي  والمجل�س  التنفيذية 

ي�سوبها اأحيانًا �سيء من اللب�س والتعثر.
•  القرارات والعالقات االدارية في المجال�ص البلدية: يعتقد بع�س الروؤ�ساء اأن حرية رئي�س 
البلدية في اتخاذ القرارات وتنفيذها مقيدة بموافقة ال�سلطة المركزية من جهة، وبموافقة 
غالبية اأع�ساء المجل�س البلدي من جهة اأخرى، فاإذا امتنع بع�س الأع�ساء عن التوقيع فاإن 

العمل يتوقف.
اأما بالن�سبة لدور اأع�ساء المجل�س البلدي وتعاونهم مع الرئي�س، فاإن البع�س قيم تجربته 
اإلى ح�سول  توؤدي  البلدي  المجل�س  اإلى وجود م�ساكل داخل  اأ�سار  الآخر  والبع�س  باليجابية، 
ا�ستقالت، وهذا فعًل ما لم�سناه في اكثر من بلدية. اأما بالن�سبة لموا�سفات القيادة البلدية، 
فقد اأجاب العديد من القيمين على العمل البلدي لدى �سوؤالهم عن تقييم تجربتهم كرووؤ�ساء 
بلديات، باأنها تجربة جديدة بالن�سبة لهم، واأنهم ل يملكون الخبرة الكافية في هذا المجال.

بدورها  البلدية  المجال�س  قيام  عدم  �سعيد  على  اإليها  تو�سلنا  التي  الأبرز  والملحظة 
اأع�ساء  بين  الن�سجام  عدم  في  هو  الأول،  ل�سببين:  يعود  ذلك  اأن  في  هي  المحلي،  التنموي 
على  بناًء  يتم  النتخاب  اإن  اإذ  الأع�ساء،  اختيار  عملية  في  يكمن  والثاني،  البلدي،  المجل�س 
في  �سيئًا  تفقه  ل  بلدية  مجال�س  اختيار  اإلى  يوؤدي  ما  �سيقة،  مذهبية  حزبية  اأو  عائلية  تبعية 

العمل البلدي، اأو القانوني اأو التنموي.....
وكثرتها  الرقابة  �سلطات  ت�سعب  اإن  البلدي:  العمل  وتغيير  المركزية  الدولة  اأجهزة   •
قد قيدا عمل البلديات، لأن ال�سلحيات الوا�سعة المعطاة للبلديات تبدو عديمة الجدوى في 
ظل القيود ال�سارمة والرقابة الل�سيقة بعمل البلديات التي تقوم بها اأجهزة الدولة المركزية.

اأن �سلطة الو�ساية الدارية الممثلة  اأع�ساء العديد من المجال�س البلدية على  فقد اجمع 
الو�ساية عليها،  بتطبيق  بع�س الحيان  تبالغ في   ( والقائمقام  والمحافظ  الداخلية  بوزارة   (
محل  الحلول  �سلطة  يملك  محدودة  ب�سلحيات  المركزية  الدارة  في  موظفًا  نرى  حيث 
المحتوى  واإعطاء �سورة �سكلية فارغة  المركزية  الت�سدد في  اإلى  يوؤدي  الذي  الأمر  البلديات. 
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البلدية وربط  المجال�س  والحد من �سلحيات  الرقابية  القيود  لأن  الدارية،  اللمركزية  عن 
هيئات  بحق  الجحاف  من  الكثير  فيه  مبداأ  هو  المركزية  ال�سلطة  موظفي  بموافقة  قراراتها 
منتخبة من ال�سعب، واإذا كان ل بد من ربط البلديات بال�سلطة المركزية فيجب اأن يكون ذلك 
وحفاظًا  المحلية،  التنمية  لمبادرات  اإعاقة  لأية  منعًا  الم�سبقة،  ولي�س  اللحقة  الرقابة  عبر 

على ا�ستقلليتها الدارية طالما انها ل تم�س وحدة البلد او الق�سايا الم�سيرية.

الذي  الأمر  قليلة،  وعائداتها  �سغيرة  بلديات  هي  البلديات  معظم  المالية:  الم�صاكل   •
ينفق  منها  كبير  وعدد  خدماتية،  م�ساريع  باأية  القيام  على  قدرتها  وعدم  �سعفها  اإلى  يوؤدي 
كل ايراداته على الرواتب والأجور والتعوي�سات، اأما في البلديات المتو�سطة والكبيرة فهناك 

م�سكلة تح�سيل ح�سة هذه البلديات من ال�سندوق البلدي الم�ستقل. 

الإمكانات  بع�س  الرغم من وجود  الإنفاق على  القادرة على  البلديات غير  بع�س  وهناك 
التخطيط  على  وموظفين  اأع�ساء  من  البلدي  الجهاز  قدرة  عدم  اإلى  ذلك  ويعود  المالية، 
اأخرى،  اإلى  �سنة  من  اأموالها  ر  ُتَدوِّ البلديات  فمعظم  وتنفيذها.  واإنمائية  خدماتية  لم�ساريع 

فتكبر ميزانيتها، من دون اأن يعك�س ذلك حقيقة حجمها واإيراداتها واإمكاناتها.  

البلدي  العمل  على  القّيمون  يواجه  البلدية:  الموؤ�ص�صة  في  التكنولوجي  التحديث   •
تحدي النهو�س بالبلدية اإلى م�ستوى الموؤ�س�سة الع�سرية القادرة على تقديم الخدمات ب�سرعة 
وكفاءة  اإداري ذي خبرة  وجود جهاز  التحدي  ويتطلب هذا  التخطيط،  على  والقادرة  وكفاءة 
على  ت�ساعد  التقنيات  فهذه  والمعلومات،  كالمكننة  الحديثة  التقنيات  على  عمله  في  يعتمد 
تب�سيط وت�سريع الإجراءات كما ت�ساعد البلدية في اإلمامها بالواقع الديموغرافي والجتماعي 

والثقافي والبيئي والقت�سادي للنطاق البلدي وت�سهل عملية التخطيط للم�ستقبل.

تختلف البلديات في تقييم واقع جهازها الب�سري  م�صاكل جهاز الموظفين والعمال:   •
من حيث عدد الموظفين والكفاءة وتحديث الملك البلدي. فقد اأعاد البع�س التعثر في عمل 
هذا  اأن  الآخر  البع�س  راأى  فيما  الداري،  الب�سري  الجهاز  اأفراد  عدد  في  نق�سٍ  اإلى  البلدية 

الأمر ل ي�سكل عائقًا اأ�سا�سيًا في العمل البلدي.

وذلك  الب�سري  الجهاز  اأداء  تح�سين  �سرورة  تعي  بداأت  لبنان  في  البلديات  اأن  والواقع 
عدد  في  لي�ست  الم�سكلة  لأن  موظفيه.  وتاأهيل  وتدريب  البلدي  الملك  تحديث  خلل  من 
الموظفين فقط، بل في الكفاءة والتخ�س�س، فعلى الرغم من خبرة الموظفين الموجودين، 
اإل اأنهم يحتاجون اإلى تاأهيل واإعداد دائمين، خ�سو�سًا واأن الجهاز الب�سري لأغلب البلديات 
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هو من الرعيل القديم، الذي تمّر�س بالعمل البلدي وفق ذهنية تعود اإلى ال�ستينات من القرن 
اإدارات  واإن�ساء  الوظيفي  للملك  جديدة  هيكلية  و�سع  تقت�سي  اليوم  والظروف  الع�سرين، 
اإلى  البلديات  تلجاأ  اأن  بدل  الخ...،  معلوماتية،  �سحية،  مالية،  اإدارية،  دوائر  تت�سمن  جديدة 

مخارج غير مجدية.

خ�سو�سًا  البلديات،  لبع�س  اأ�سا�سية  م�سكلة  ي�سكل  الموظفين  نق�س  اأن  �سبق  مما  يظهر 
تحديث  اإمكانية  وعدم  التوظيف،  اإمكانية  عدم  الم�سكلة  هذه  حدة  من  ويزيد  منها.  الكبيرة 
تلجاأ  الواقع،  هذا  ظل  في  جديدة.  لحاجات  تلبية  جديدة  وظائف  لإ�سافة  البلدي  الملك 
مع  فتتعاقد  الكفاءات،  بع�س  اإلى  احتياجاتها  لتلبية  متاحة،  مخارج  اإلى  اأحيانًا  البلديات 
اإلى  الفتقار  لتعوي�س  اإدارية  بمهام  البلدي  المجل�س  اأع�ساء  اأحد  تكلف  اأو  مياومين،  اأجراء 
المحا�سبة  وظيفة  اأ�سندت  حيث  البلديات  اإحدى  في  ح�سل  ما  وهذا  متخ�س�سين.  موظفين 

لأحد اأع�ساء المجل�س البلدي.

• النق�ص في االإح�صاءات: اإن ممار�سة المهام البلدية ب�سقيها الإنمائي والخدماتي تتطلب 
فالمعطيات  والقت�سادي،  والجتماعي  الديمغرافي  البلدي  النطاق  لواقع  اإح�سائية  معرفة 
الإح�سائية ت�ساعد المجل�س البلدي على اتخاذ قرارات تتنا�سب مع حاجات المواطنين، كما 

اأنها ت�ساعد في عملية التخطيط على المدى البعيد. 

البلدي: تعد عملية التخطيط من الوظائف الدراية ال�سا�سية والع�سوية،  التخطيط   •
حيث تتعلق بمهام الدولة ون�ساطاتها، وبعملية التنمية ال�ساملة. وقد نمت وتطورت هذه الوظيفة 
مع نمو وتطور مهام الدولة وبالتنا�سب معها، واأ�سبحت من الوظائف ال�ستراتيجية بفعل تدخل 
تعمل  زالت  ما  البلديات  معظم  اأن  يلحظ  ما  لكن  والمجالت.  القطاعات  �ستى  في  الدولة 
وتخطط على المدى الق�سير، وقد يكون ال�سبب في الكم الهائل من المهام والم�سوؤوليات التي 
يجب تنفيذها، اأو في اأن الم�ساريع الق�سيرة المدى توفر مردودًا انتخابيًا اأكبر للم�سوؤولين، اأو 

في الفتقار اإلى القدرة التقنية ل�سياغة ا�ستراتيجيات م�ستقبلية.
في ظل غياب التخطيط وقيام العمران الفو�سوي، يبدو من ال�سروري اأن يعاد العتبار اإلى 
اأهمية تطبيق اللمركزية  الح�سبان  تاأخذ في  المحلية بنظرة �سمولية  مو�سوع عمل الدارات 
الدارية على م�ستوياتها المختلفة والتي ن�س عليها اتفاق الطائف، وهذا يتطلب اإعادة النظر 
ال�سحيح  التمثيل  تاأمين  في  وي�ساعد  المواطنين  حاجات  مع  يتلءم  بما  الإداري  بالتق�سيم 

وتنفيذ الم�ساريع الإنمائية.

أ. د. ناجي جمال



(82

ج- االتحادات البلدية:
في �سبيل ت�سهيل وت�سريع انجاز المهام المنوطة بالبلديات، خ�سو�سًا في القرى والبلدات 
تنجز  اأن  ت�ستطيع  ل  والتي  ال�سغيرة  الأحجام  ذات  القرى  بع�س  الأطراف، حيث  مناطق  في 
قرى  بين  بلدية  اتحادات  اإن�ساء  تم  فقد  التحتية،  البنى  �سعيد  على  اإليها  الموكلة  المهام 
وبلدات ذات تجاور جغرافي )اتحاد بلديات منطقة �سور على �سبيل المثال ل الح�سر). ولكن 
ا�سافية،  كو�سيلة  ا�ستخدمت  والخدماتي،  التنموي  بدورها  التحادات  هذه  تقوم  اأن  من  بدًل 

لتكري�س التبعية ال�سيا�سية.

البلديات  اتحاد  اإلى  البلديات)1)،  احدى  من  قدمت  مقترحات  نورد  الطار  هذا  وفي 
تحقيق  اأجل  من  الممكنة  العملية  »الروؤى  عنوان:  تحت  تجاوب)  اأي  تلق  )ولم  له  التابعة 

تنمية حقيقية، واال�صتفادة من االمكانات المتاحة« وت�سمنت المقترحات ما ياأتي:

دورًا  تلعب  اأن  على  بلدية  كل  ي�ساعد  مما  متوازنة  تكون  اأن  يجب  البلديات،  بين  •  العلقة 
حقيقيًا في التحاد.

من  انطلقًا  التنموية،  البلدي  نطاقها  بم�سالح  اأدرى  بلدية  كل  اأن  العتبار  بعين  •  الأخذ 
مفهوم »اللمركزية الإدارية« واعتبار البلدية �سلطة محلية.

•  في غياب الروؤية ال�ساملة لعملية التنمية، فاإن كل بلدية تفكر في نطاقها ال�سيق، مما يفقد 
خلل  من  بلدية  كل  اإليه  ت�سعى  ما  وي�سبح  والمتكامل،  ال�سامل  طابعه  البلدي  التخطيط 
و�سكان  الناخبين  لإر�ساء  ما،  م�سروع  لتنفيذ  خا�سة  م�ساعدة  على  الح�سول  هو  التحاد، 

منطقة النطاق البلدي ال�سيق دون مراعاة اأولويات التنمية ال�ساملة في المنطقة.
• يفتقر عمل التحاد اإلى غياب لجان التخطيط ودرا�سة الأولويات.

• �سياع القدرات المالية في ن�ساطات وم�سارفات ثانوية.
اأية  يحقق  اأن  ي�ستطيع  ل   (X( بلديات)2)  اتحاد  اأن  ندرك  الملحظات  هذه  خلل  من 

عملية تنموية فعلية في نطاق البلديات المنت�سبة اليه، وعليه نقترح الآتي:
للدارة  الحديثة  المتطلبات  مع  تتلءم  جديدة  �سياغة  التحاد  هيكلية  �سياغة  )-  اإعادة 

والتنظيم عبر:

)  نعتذر عن عدم ذكر ا�سم البلدية مقدمة المقترحات، وذلك بناًء لطلب رئي�س البلدية المعني.
2  نعتذر عن عدم ذكر ا�سم اتحاد البلديات بناًء لطلب المعنيين.
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البيئية  ال�سحية،  التربوية،  المجالت  كافة  في  المتخ�س�سة  اللجان  -  تاأ�سي�س 
الدرا�سات  اإعداد  على  قدرة  ذات  عنا�سر  اللجان  هذه  ت�سم  اأن  على  والتخطيطية، 

وال�ستعانة باأ�سحاب الراأي والخت�سا�س.
الم�ساريع،  لدرا�سة  المدني  التنظيم  مع  بالتن�سيق  ا�ست�ساري  هند�سي  مكتب  -  ت�سكيل 

وتقديم الم�سورة العلمية والفنية للبلديات.
بتنفيذها،  ترغب  التي  للم�ساريع  �سنوية  ودرا�سات  اقتراحات  تقديم  البلديات  من  2-  الطلب 

وتقوم لجان التحاد المخت�سة بدرا�ستها واإجراء التعديلت اللزمة عليها.
)-  على التحاد، ومن خلل لجان الهند�سة والدرا�سات، اإعداد مخطط عام لنطاقه البلدي، 
انطلقًا من اقتراحات وتو�سيات البلديات الأع�ساء، لتكون الأ�سغال والم�ساريع من�سجمة 

مع الأفق التنموي ال�سامل مع مراعاة الأمور الآتية:
- اأن ل تكون الم�ساريع التنموية في خدمة منطقة دون اأخرى.

-  اإن�ساء البنى التحتية للن�سطة القت�سادية من �سياحية و�سناعية وزراعية....
-  اإ�سراك اأكبر عدد ممكن من اأ�سحاب الراأي والتخ�س�س وموؤ�س�سات المجتمع المدني، 
والأخذ بعين العتبار اآراء البلديات وما تقدمه من م�ساريع واقتراحات للتنمية، وعقد 

الموؤتمرات العلمية ذات ال�سلة.
- البيئة هي الم�ساألة الجوهرية التي يجب اأن تراعى في كافة المجالت.

4-  اإن�ساء مناطق �سناعية جديدة، والعمل على ابعاد المناطق ال�سناعية الحالية عن مداخل 
المدن، بما ي�ساهم بخلق توازن اقت�سادي بين مختلف المناطق، ومنع الزحف نحو المدن، 

وخلق فر�س عمل في مناطق الأطراف.
)-  اإعادة در�س المخططات التوجيهية لإعادة توزيع مناطق البناء بما يراعي وجود م�ساحات 

خ�سراء واأرا�س زراعية، واإحياء المناطق البعيدة عن المركز.
الحفاظ  اأجل  العامة من  الملك  وتحري�س  ان�ساء محميات طبيعية  البلديات  اإلى  6-  الطلب 

على البيئة.
7-  الهتمام بمو�سوع المقالع والك�سارات، والحياة البحرية، واأماكن اقامة مكبات النفايات. 

8- اأن ي�سع التحاد من �سمن مهامه ما ياأتي:
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- تطوير الخدمات ال�سحية والعمل على اإن�ساء م�ست�سفى حكومي عالي التجهيز..
- اإن�ساء وتطوير جهاز الدفاع المدني....

- دعم التعليم الر�سمي، وحماية المدر�سة الر�سمية، وتطوير التعليم المهني والتقني...
- العمل على ا�ستقدام فروع جامعية، خ�سو�سًا للجامعة اللبنانية...

- تعميم النقل الم�سترك، لتخفيف الأعباء عن المواطن....
وا�سترجاع  عليها،  التعديات  ومنع  وت�سجيرها  العامة  الأملك  لحماية  خطة  -  و�سع 

الأملك الم�سادرة من اأجل ا�ستخدامها في عملية التنمية...........  
در�سها  وعدم  البلديات،  احدى  من  المقدمة  المقترحات  هذه  مع  التجاوب  عدم  اإن   
التنمية  عملية  في  واتحاداتها  للبلديات  الحالي  العملي  الدور  ه�سا�سة  يو�سح  ومناق�ستها، 

المحلية.

د- االدارة المحلية والتنمية
بالمهام  للقيام  المالية  مواردها  كفاية  ومدى  المالي  و�سعها  تقييم  في  البلديات  تختلف 
البلدية. حيث ترى بلديات اأن العائق الأ�سا�سي اأمام عملها هو عائق مالي. وهناك اختلف في 
والبني  ال�سيانة  اأعمال  لتنفيذ  البلدية قد تكون كافية  للبلديات، فموارد  المالي  الواقع  تقييم 
البلديات  اإنمائية. وتكمن م�سكلة  اأو م�ساريع  لتنفيذ خطة م�ستقبلية  اأنها ل تكفي  اإل  التحتية، 
مخ�س�سات  الأ�سا�سين:  الم�سدرين  من  وارداتها  تح�سيل  على  القدرة  عدم  في  المالية 
ال�سندوق البلدي الم�ستقل، اإذ هناك خلل في اآلية توزيع ح�س�س البلديات من هذا ال�سندوق، 
ن�سبة  ت�سكل  وموؤ�س�سات، وهي  اأفرادًا  المواطنين  البلدية من  التي تجبيها  المبا�سرة  والر�سوم 
تقلي�س  ت�ساهم في  التي  العوامل  العديد من  يوجد  البلدية، حيث  الموارد  �سئيلة من مجموع 

ن�سبة الر�سوم المبا�سرة من اإجمالي الموارد البلدية.
وفي مجال اآخر، فاإن م�ساكل التمويل تعتبر من اأولى العقبات التي تواجه الإدارة المحلية. 
م�سادر  من  توفيرها  يمكن  التي  المتاحة  المالية  الموارد  »كل  باأنه  المحلي  التمويل  ويعرف 
اأكبر معدلت  التنمية المحلية على م�ستوى الجماعات المحلية ب�سورة تحقق  لتمويل  مختلفة 
في  المركزية  الحكومة  عن  المحلية  الدارات  ا�ستقللية  تعظم  حيث  الزمن،  عبر  للتنمية 
تحقيق تنمية محلية من�سودة«))). ومن خلل هذا التعريف نرى العلقة الطردية بين التنمية 

المحلية والتمويل المحلي:

)  عبد المطلب عبد الحميد، التمويل المحلي، الإ�سكندرية: الدار الجامعية، )200، �س )).
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- كلما زاد التمويل المحلي زادت معدلت التنمية.
- كلما زاد التمويل المحلي زادت درجة ا�ستقللية الإدارة المحلية.

 لقد تطورت مفاهيم التنمية في العقدين الأخيرين من مفاهيم تركز على تنمية الموارد 
الم�ساركة  اإلى  الم�ستدامة،  الب�سرية  والتنمية  الب�سرية  الموارد  وتنمية  القت�سادي  والنمو 
والمنظمات  المدني  المجتمع  وم�ساركة  ال�سعبية  والم�ساءلة  والمحا�سبة  والمراقبة  والتمكين 

الحكومية وتوزيع الأعباء والخدمات.
ويرى اأحد الباحثين المهتمين ب�سوؤون الإدارة المحلية انه من ال�سعب و�سع تعريف عام 

و�سامل لنظام الإدارة المحلية لأن هناك عدة اتجاهات))) رئي�سة ومنها:
• التجاه الأول: تعريف الإدارة ح�سب وظائفها
• التجاه الثاني:تعريف الإدارة ح�سب اأهدافها

الإداري  الجهاز  )هيكل  وهيئته  وموقعه  المحلي  الحكم  بجوهر  يتعلق  الثالث:  •  التجاه 
الذي يتكون من المجال�س المحلية) وهو التجاه المقبول.

ال�سكان  بوا�سطة هيئات منتخبة من  المحلي  ن�ساطها  تمار�س  المحلية  الإدارة  فاإن  وعليه 
المحليين تحت رقابة واإ�سراف الحكومة المركزية. ومن الم�سلمات اأن نظام الإدارة المحلية 
ل �ساأن له بالت�سريع ول بالق�ساء، ولكن عمله ينح�سر في مجال الوظيفة التنفيذية فيما يتعلق 
على   »système« النظام  نعرف  اأن  يجب  لذلك  غيرها.  دون  المحلي  الطابع  ذات  بالمرافق 
اأنه مجموعة من العنا�سر توؤثر وتتاأثر فيما بينها، وهو يوجد في محيط معين ويقوم بن�ساط 
اأهداف  وله   ،(Evoluant dans le temps( الزمن  عبر  يتطور  خا�س  هيكل  وله  معين، 

.(Finalité( محددة اأو غاية
والنحرافات  الختللت  جميع  على  الك�سف  من  تمكن  النظام  عنا�سر  بين  التكامل  اإن 
النظام  ولهذا   ،(Feedback( العك�سية  بالتغذية  ي�سمى  بما  الخلل  لت�سحيح  النظر  واإعادة 
القرارات،  لتخاذ  الفرعي  والنظام  الب�سرية،  الموارد  لت�سيير  الفرعي  النظام  فهناك  فروع، 

اإ�سافة اإلى النظام الفرعي المالي.
ول تحقق الإدارة المحلية مبتغاها اإل من خلل نجاح هيكلها التمويلي المحلي   

الذي يعمق فل�سفة هذا النظام. من هنا، اإن تحقيق تنمية محلية بال�سورة المطلوبة )راجع 

 L. Boyer, M.Poiree, ELISALIN: Précis d’organisation et la gestion de la production d’organisation, Paris,     (
1982, p. 63.
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ال�سكل الرقم)) ل يمكن اأن يتم اإل اإذا توافر هيكل للتمويل المحلي ينطوي على موارد مالية 
محلية وتقل فيه اإعانة الدولة اإلى اأقل درجة ممكنة))).

• ال�صكل الرقم1: العالقة بين الموارد المالية والتنمية المحلية

اإلى قلة الأموال  اأن التخلف ل يعود فقط  التنمية تطور وانتقل من مفهوم  اأن مفهوم  كما 
وهي  التنمية،  في  ومهمة  اقت�سادية  غير  اأخرى  عوامل  اإلى  يعود  واإنما  لل�ستثمار،  المطلوبة 

عوامل اجتماعية و�سيا�سية وثقافية وديمغرافية ومالية.
واإذا كانت جهود الدولة تمثل عامًل مهما لتحقيق التنمية، فاإن الجهود الذاتية للُمْنَتَخبين 
اأهمية عن ذلك، وحتى تكون هناك تنمية محلية ل بد  المحليين وم�ساركة المواطنين ل تقل 

من التغيير والتحديث ك�سرورة لم�سايرة ومواكبة التحولت والتحديات الم�ستقبلية.
الإدارة  احتياجات  عن  تعبر  محلية  عامة  �سيا�سة  اإطار  في  يتم  اأن  من  بد  ل  والتحديث 
البلدية من خلل قيادات قادرة على ا�ستخدام وا�ستغلل الموارد المحلية واإقناع المواطنين 

بالم�ساركة ال�سعبية وال�ستفادة من جميع الطاقات.
التغيرات،  هذه  ظل  في  تحديات  تواجه  الب�سرية  الموارد  اإدارة  فاإن  ذلك،  اإلى  اإ�سافة 
التنمية  فتحقيق  تناف�سية،  ميزة  بات  الذي  الب�سري  المال  راأ�س  مكافاأة  من  لبد  وبالتالي 
على  اأي  النوعية  الناحية  على  والتركيز  ب�سرية،  موارد  تنمية  يتطلب  ال�ساملة  المحلية 
الب�سرية  الموارد  فتنمية  العالي،  الفني  الم�ستوى  ذات  المتخ�س�سة  الماهرة  العاملة  اليدي 
التربوية  الخدماتية  القطاعات  كل  اإلى  وتتعداها  والزراعة،  ال�سناعة  حاجات  بدورها  تلبي 
فال�سيا�سة  المحلية،  التنمية  لتحقيق  كفوء  ب�سري  راأ�سمال  وجود  �سرورة  هنا  من  وال�سحية، 
التربوية، على �سعيد المثال، تعتبر من اأهم ال�ستراتجيات في اإعداد العن�سر الب�سري لتحقيق 

التنمية المحلية.

)  عبد المطلب عبد الحميد، التمويل المحلي، م.�س.، �س )).

موارد مالية محلية

التنمية المحلية اإدارة محلية تمتاز بالكفاءة والفعالية
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الخال�شة:
الر�سيدة  بالدارة  وعلقتها  التنمية  حول  عر�ست،  التي  النظرية  المفاهيم  من  انطلقًا 
واأع�ساء  روؤ�ساء  اآراء  تناولت  التي  الميدانية،  الدرا�سة  نتائج  على  وبناًء  المالية،  وال�سيا�سات 
ايجاز  يمكن  المناطق،  في  المدني  المجتمع  راأي  ا�ستطلع  اإلى  اإ�سافة  البلدية،  المجال�س 

النتائج ال�سلبية لل�سيا�سات المالية المعتمدة في لبنان، بما ياأتي:

اأوال: تراجع موقع لبنان التناف�صي على الم�صتوى العالمي:
اإلى  اإ�سافة  اأ�سل 9)) بلدًا �سملها تقرير التناف�سية،  اإن ترتيب لبنان في الدرجة 89 من 

ترتيبه المتاأخر في العنا�سر ال�سا�سية للتناف�سية، يعني في ما يعنيه :
ت�ساعد  �سيا�سات  وجود  وعدم  الواقع،  يحلل  الذي  المعرفة  اقت�ساد  لبنان في مجال  -  تخلف 

على زيادة القيمة الم�سافة.
-  عدم وجود �سيا�سات تهدف اإلى رفع م�ستوى اإنتاجية الدولة، وتحقيق م�ستوى من ال�ستقرار، 

مع تحديد اآليات النمو على المديين المتو�سط والطويل))). 
عدم  اإلى  بالإ�سافة  اإنتاج،  عوامل  من  مرتفعة  مداخيل  توليد  على  القدرة  توافر  -  عدم 
القدرة على مواجهة  اإلى عدم  يوؤدي  الإنتاج، مما  تواجد م�ستويات عمالة م�ستدامة لعوامل 

المناف�سة الدولية)2). 
-  عدم قدرة لبنان على تح�سين م�ستوى معي�سة المواطنين ب�سفة م�ستدامة، وعدم قدرته على 

توفير م�ستوى عال من العمل و الترابط الجتماعي))). 
الحكومات  قبل  من  لبنان  مقدرات  وتوجيه  توزيع  �سوء  نلحظ  المعطى،  هذا  على  وبناًء 
القت�سادية،  القطاعات  مختلف  على  الحكومي  النفاق  �سعيد  على  خ�سو�سًا  المتعاقبة، 
التخطيط  مبنية على  اقت�سادية  روؤية  نابعة من  وا�سحة  بمنهجية  التوزيع  ارتباط هذا  وعدم 
من  الحد  عبر  الموازنة  في  العجز  للجم  محاولة  هو  نلحظه  ما  فكل  والقت�سادي.  المالي 
تزايد النفقات العامة، بدًل من ر�سم �سيا�سات اقت�سادية تعتمد على ت�سجيع ال�ستثمار لزيادة 
النمطية  اإن هذه  تدفقات مالية جديدة).  الم�سافة وخلق  القيمة  الخزينة )من خلل  موارد 
في التعاطي ال�سرائبي فقط مع م�ساألة العجز في الموازنة، اأدى اإلى ا�ستبعاد مفاهيم التنمية 

)  تبعًا لتعريف المنتدى القت�سادي العالمي.
2  تبعًا لتعريف منظمة التنمية والتعاون.

)  تبعًا لتعريف التحاد الأوروبي.
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بمختلف اأوجهها، وعلى وجه التحديد، تنمية المناطق من منظور ادخال المناطق الريفية في 
الدورة القت�سادية، والذي ان تحقق فاإنه يوؤدي:

المالية  الخدمات  وقطاع  ال�سياحة  وا�ستتباعًا  الزراعية،  وال�سناعات  الزراعة  تنمية  -  اإلى 
)م�سارف، �سيرفة، �سركات تاأمين...) 

ال�سغط  القرى، مما يخفف من  البقاء في  وت�سجيع  والخارجية)،  الهجرة )الداخلية  -  وقف 
ال�سكاني على المدن.

-  لجم التزايد الهائل في معدلت البطالة، خ�سو�سًا عند فئة ال�سباب اللبناني.

ثانيا: زيادة معدالت البطالة
اإن عدم اعتماد خطط اقت�سادية تنموية، خ�سو�سًا في مناطق الأطراف، اأدى اإلى ارتفاع 
الدين العام ن�سبة اإلى الناتج المحلي الجمالي، وزيادة في معدلت البطالة ب�سكل عام، وفي 
درا�سة  ما لحظناه من خلل  وهذا  الخ�سو�س.  و�سواحيها على وجه  بيروت  المناطق خارج 
اإح�سائية ميدانية اأجريناها )2)20) حول البطالة في ال�سوق اللبناني، تو�سلت اإلى اأن اأزمة 

البطالة في لبنان هي اأزمة بنيوية، ولي�ست اأزمة عابرة ناتجة عن عوامل خارجية فقط. 

ثالثاً: انخفا�ص حاد في الموارد المالية
على الرغم من الكم الهائل من الت�سريعات التي �سنتها الدولة اللبنانية ل�سالح الداراة 
هو  ما  على  ح�سولها  حال  في  الأخيرة،  هذه  من  يجعل  والذي  )البلديات)  اللمركزية 
من�سو�س لح�سابها من تلك الر�سوم والعلوات، قوى تنموية حقيقية قادرة على انجاز الكثير 
على م�ستوى التنمية المحلية. لكن الموارد البلدية في القانون �سيء وفي الواقع التطبيقي �سيء 
اآخر. وهذا ما اأدى اإلى واقع مالي مزٍر تعي�سه غالبية البلديات، حيث �سهدت تراجعًا كبيرًا في 
المطلوب. مما  التنموي  البلديات بدورها  لقيام  الحا�سم  ال�سرط  التي هي  المالية،  مداخيلها 

يعني انعدام اأي دور تنموي في ظل انعدام الموارد المالية الم�ستقلة.

رابعا :�صعف الجهاز الب�صري في البلديات
اإن عدم فاعلية الجهاز الداري والمالي للبلديات تظهر من خلل : 

الأجهزة  من  فالعديد  البلدية،  والتحادات  البلديات  �سائر  في  الوظيفي  الجهاز  -  �سعف 
الوظيفية يقت�سر على موظف واحد اأو موظفين على الأكثر، الأمر الذي تتاأتى منه �سعوبة 

بالغة في اإمكانية المراقبة والجباية وملحقة التح�سيل للر�سوم البلدية المبا�سرة. 
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توجيه  مهمة  يتولى  ه  ُمَوجِّ جهاز  اإن�ساء  لجهة  البلديات  قانون  بتنفيذ  الدولة  التزام  -  عدم 
اإلى الو�سائل الكفيلة بتطويرها ورفع م�ستواها وزيادة فاعليتها وتح�سين تنظيمها  البلديات 

وتب�سيط الأ�ساليب والأ�سول وطرق العمل المتبعة فيها.
ناجٌم عن  اأمٌر  وهو  البلدية،  الميزانية  و�سع  اإ�سكالية  لبنان من  في  البلديات  غالبية  -  تعاني 

عدم اإلمام اأكثرية الموظفين بالق�سايا المالية. 

الخاتمة والتو�شيات:
والذي  والجتماعي،  القت�سادي  التطور  على  بالقدرة  دائمًا  يقا�س  المجتمعات  تطور  اإن 
والتنمية  المناطقية  التنمية  خلل  من  رئي�س،  ب�سكل  المجتمعية،  التنمية  على  يعتمد  اأ�سبح 
الب�سرية الم�ستدامة، )التنمية ال�سيا�سية والتنمية الثقافية...) وهذا ما لم تلحظه الحكومات 
الدولية،  الموؤ�س�سات  بها  قامت  التي  الخجولة  المحاولت  بع�س  عدا  ما  المتعاقبة،  اللبنانية 
والتي كان اآخرها توقيع))) اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية والبلديات وبرنامج الأمم المتحدة 
لل�سكان، تّم تمويلها من الحكومة الإيطالية بقيمة 00.000) يورو، وهدفت اإلى تفعيل البناء 
قدراتها  وبناء  المحلية،  الإدارات  تمكين  عبر  والمحلي  الوطني  الم�ستويين  على  الموؤ�س�ساتي 
كي تتمّكن من تاأدية دور ريادي في تح�سين ال�سروط الحياتية في لبنان والم�ساهمة في تعزيز 

النماء المتوازن.
اأي  تطبيق  في  ب�سيط،  ب�سكل  ولو  ت�ساعد  اأن  ت�ستطع  لم  الخجولة،  المحاولت  هذه  لكن 
اأ�سكالها)،  )بكل  التنمية  عنا�سر  اأهم  من  حاليًا  يعتبر  والذي  الر�سيدة،  الدارة  مبادئ  من 
ول  محا�سبة  ول  غائبة،  وال�سفافية  مظاهره،  بكافة  ا�ست�سراًء،  يزداد  الف�ساد  نلحظ  حيث 
وتهديد  القت�سادي،  النمو  معدلت  وتراجع  المال،  راأ�س  هروب  اإلى  اأدى  م�ساءلة....مما 
باأجهزتها  الدولة  تقوي�س  اإلى  يوؤدي  كله  المواطنة...وهذا  مفهوم  وانتفاء  الجتماعي  ال�سلم 
وارتفاع  العالمية،  التناف�سية  م�ستوى  اللبناني، خ�سو�سًا على  القت�ساد  وتراجع  وموؤ�س�ساتها، 

مخيف في الدين العام مترافقًا مع تراجع حاد في ن�سب النمو.
البحث  فترة  )خلل  المنجزة  الميدانية  الدرا�سة  نتائج  اإلى  وا�ستنادًا  تقدم،  لما  تبعًا 
وتطوير مفهوم  االدارية،  الالمركزية  دعم  الآراء على �سرورة  اأجمعت  2)20 و))20) حيث 

الدارة المحلية، يجب اتخاذ الجراءات والخطوات الآتية :

بيروت   ،www.moim.gov.lb الإلكتروني  الوزارة  موقع  البلدية،  والمجال�س  للإدارات  العامة  المديرية  والبلديات،  الداخلية  )   وزارة 
.2009/6/2(
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ي�ساعد في  بما  اإعادة �سياغة هيكليتها،  البلديات من خلل  اتحادات  وتطوير  تفعيل   -(
تنفيذ وتطوير الخدمات وال�سيا�سات الإنمائية في المجالت الآتية: 

والمراكز  والم�ستو�سفات  الم�ست�سفيات  كبناء  العامة،  الخدمات  تقديم  الأول:  المجال 
والمجارير  وال�سناعي  المنزلي  وال�ستخدام  وال�سرب  الري  مياه  وتاأمين  وخلفه،  الطبية 
اإلى  اإ�سافة  هذا  العامة،  والمكتبات  المتخ�س�سة  والمهنيات  المدار�س  واإن�ساء  ال�سحية، 
الخدمات الأ�سا�سية الأخرى، كالنظافة والإنارة والت�سجير والحدائق العامة والطرق والأر�سفة.

الأداة  هي  الق�سية  ومجال�س  فالبلديات  التلوث،  من  البيئة  حماية  الثاني:  المجال 
انت�ساره،  ومنع  التلوث  بمكافحة  مبا�سرة  م�سلحة  وللأهالي  المهمة،  بهذه  للقيام  ال�سالحة 
عن  كذلك  ال�سحية،  النفايات  مطامر  وان�ساء  النفايات،  وجمع  المبيدات  ر�س  طريق  عن 
الآثار  والحفاظ على  الطبيعية  المحميات  واإقامة  البحرية وتنظيفها،  ال�سواطئ  طريق حماية 
والمباني التاريخية. على اأن تنفيذ هذه المهام يجب اأن يتم بالتن�سيق مع وزارة البيئة التي لها 
اأ�سا�سي في عملية التنمية في لبنان، خ�سو�سًا واأننا نعتمد على قطاع ال�سياحة كمحرك  دور 

اأ�سا�سي للقت�ساد الوطني.
في  اأ�سا�سي  الق�سية  ومجال�س  البلديات  دور  اإن  اإذ  المدني،  التنظيم  الثالث:  المجال 
الجبال  وحماية  البناء  مخالفات  منع  خلل  من  وتطويره،  البلدي  التنظيم  على  الحفاظ 
اأهمية  وتبرز  الم�ساع،  واأرا�سي  العامة  الأملك  على  التعدي  ومنع  البحر  و�ساطئ  الطبيعية 
لفو�سى  نتيجة  فظيع  ت�سويه  اأ�سابها  بعدما  والمناطق  القرى  ترتيب  اإعادة  في  كله  ذلك 
المذهبية  والعتبارات  ال�سيا�سية،  للتدخلت  نتيجة  البلديات،  تنفذه  لم  ما  وهذا  العمران. 
مما  العامة....  الأملك  على  التعدي  عن  والتغا�سي  للمح�سوبيات،  رخ�س  ومنح  الطائفية، 

�ساهم في زيادة الت�سويه العمراني.
دقيقين،  وتنفيذًا  تخطيطًا  تتطلب  التي  – الإنتاجية  الإنمائية  الم�ساريع  الرابع:  المجال 
هذه  ومن  والمحا�سبة،  المراقبة  مبداأ  اعتماد  عبر  واتحاداتها،  البلديات  فيهما  ت�ساهم 

الم�ساريع الإنمائية الإن�سائية نذكر:
• التعاونيات على اختلف اأنواعها »الزراعية والإ�سكانية والحرفية«.

• مراكز الإر�ساد الزراعي، ومراكز التدريب المهني والتقني.
• م�ساريع �سياحية وتجارية في اأرا�سي الم�ساع واأملك البلدية.

• م�ساريع اقت�سادية �سغيرة الحجم لت�سجيع ودعم �سغار المنتجين.

مركزية القرار في السياسات التنموية والمالية
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نحو  المال  راأ�س  تدفق  على  وم�ساعدة  تنموية  اأهمية  من  لها  لما  التحتية،  البنى  •  م�ساريع 
القرى.

م�ساريع  هكذا  بدعم  تعنى  التي  الدولية  الموؤ�س�سات  مع  التعاون  المجال  هذا  في  ويمكن 
)ومنها على �سبيل المثال: البنك الدولي، المنظمات التابعة للأمم المتحدة، برامج التحاد 

الأوروبي.....).
اأحد المتطلبات ال�سرورية لتقوية وتدعيم  اإن عملية التحديث المالي والإداري تعتبر   -2
اإن  حيث  الثروة،  لتكوين  اأ�سا�سيًا  دًا  ومحدِّ القت�سادية  التنمية  في  المحلية  الجماعات  دور 
البلدي،  العمل  تطوير  اأمام  عائقًا  ت�سكل  البلديات  لها  تخ�سع  التي  والدارية  المالية  النظمة 
اأ�سبحت  لذا  البلدي.  المجل�س  واأع�ساء  رئي�س  بين  ال�سلحيات ما  الت�سارب في  اإلى  اإ�سافة 
الأ�سا�سية  المتغيرات  وت�ساير  تتوافق  حديثة  نظم  وفق  ت�سير  باأن  مطالبة  المحلية  الجماعات 
التي طالت مختلف جوانب الحياة المعا�سرة وم�ست كافة الموؤ�س�سات القت�سادية والجتماعية 

وال�سيا�سية.
)- �سرورة دعم الموؤ�س�سات ال�سغيرة، خ�سو�سًا في المناطق، لدفع التنمية المناطقية قدمًا.
التنمية  متطلبات  مع  يتلءم  بما  المالية،  المركزية  ال�سلطة  �سيا�سات  في  جوهري  4-  تغيير 
في  التنمية  حاجات  العتبار  بعين  تاأخذ  اقت�سادية  ا�ستراتيجية  �سمن  من  المناطق،  في 

المناطق كاأولوية.
)- ح�سر اتخاذ القرارات وتنفيذها بالمجال�س البلدية.

6- دعم البلديات لنجاز م�ساريع البنية التحتية، كاأولوية للبدء في عملية التنمية المناطقية.

أ. د. ناجي جمال
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ملحق: اال�صتمارة اال�صتبيانية

الجزء االأول: معلومات عامة

-(

70 وما 
فوق 69-60 59-50 49-40 39-30 29-20 ما دون 20 العمر

-2

غير ذلك مهني جامعي ثانوي متو�صط ابتدائي غير متعلم
الم�صتوى 
التعليمي

-(

غير ذلك رب عمل
مهنة 
حرة 

مكتبية

مهنة 
حرة 
يدوية

موظف 
قطاع 
خا�ص

موظف 
قطاع عام عامل المهنة

-4

البقاع الجنوب ال�صمال باقي جبل 
لبنان

ال�صاحية 
ال�صمالية

ال�صاحية 
الجنوبية بيروت ال�صكن

 -(

مكان االقامة 
ال�صاحية بيروتح�صب الهوية

الجنوبية
ال�صاحية 
ال�صمالية

باقي 
جبل 
لبنان

البقاعالجنوبال�صمال
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غير 
موافق 
ب�صدة

غير 
موافق

ال 
اجابة موافق موافق 

ب�صدة

الدارة المحلية �سرورة للتنمية  ( 
الدارة المحلية ت�ساعد على تلبية حاجات 

المجتمعات المحلية
2 

الدارة المحلية تدفع باتجاه الم�ساركة بالقرار 
القت�سادي

( 

الدارة المحلية ت�ساعد على الم�ساركة في 
القرار ال�سيا�سي

4 

الدارة المحلية ت�ساهم في دفع الحكم 
ال�سالح والم�ساءلة

( 

النماء المتوازن ل يتحقق ال بتفعيل الحكم 
المحلي

6 

م�ساركة المجتمع المدني في عملية التنمية ل 
تتم ال عبر دعم الحكم المحلي

7

للموؤ�س�سات ال�سغيرة دور اأ�سا�سي في التنمية 
القت�سادية

8 

يمكن للدارات المحلية اأن تدعم ن�ساط 
الموؤ�س�سات ال�سغيرة

9 

البلديات ت�سكل ع�سب الدارة المحلية (0

اللمركزية الدارية تدعم دور البلديات في 
التنمية

((

اللمركزية الدارية ت�ساهم في ال�ستقرار 
الجتماعي وال�سيا�سي

(2 

فعالية العمل البلدي تعتمد على تحديث 
النظامين المالي والداري

((

تحديث النظام المالي ي�ساعد البلديات على 
تن�سيط القت�ساد المحلي 

(4 

النظام البلدي ل ي�سمح بالتطوير والتحديث ((

أ. د. ناجي جمال
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غير 
موافق 
ب�صدة

غير 
موافق

ال 
اجابة موافق موافق 

ب�صدة

 القوانين اللبنانية تعيق تطوير اأداء ون�ساط 
البلديات

(6

العلقات الجتماعية تعيق العمل البلدي (7

المركزية الدارية والمالية تمنع تطوير الأداء 
البلدي

(8

اآلية النتخابات البلدية ت�ساهم في انتاج 
بلديات غير فعالة

(9

تكوين المجال�س البلدية ي�سجع على الف�ساد 
وال�سرقة في الأداء البلدي

20

م�سكلة البلديات تكمن في عدم اعتماد 
التخطيط المالي

2(

من مظاهر �سوء الأداء البلدي، عدم اعتماد 
المعايير العلمية عند اإعداد الموازنات

22 

عدم الجباية في المناطق هي اأ�سا�س الم�سكلة 
المالية في البلديات

2(

ل تنفذ البلديات المهام المنوطة بها بموجب 
القوانين

24

الوعي المجتمعي ي�ساعد على تن�سيط العمل 
البلدي

2(

المجال�س البلدية هي ال�سلطة التنفيذية 26
رئي�س البلدية هو ال�سلطة التنفيذية 27

النظام البلدي يعيق تنفيذ المهام والخدمات 
المنوطة بالبلديات

28

مركزية العلقة بين الحكومة والمجال�س 
البلدية 

29

اأ�سا�س الم�سكلة المالية في البلديات هي 
�سعف م�ساهمة ال�سلطة المركزية

(0

مركزية القرار في السياسات التنموية والمالية
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غير 
موافق 
ب�صدة

غير 
موافق

ال 
اجابة موافق موافق 

ب�صدة

تطوير الأداء البلدي هو ا�سا�س التنمية في 
المناطق

((

اأ�سا�س التنمية القت�سادية في لبنان يعتمد 
على التنمية في المناطق

(2 

ل اإمكانية في لبنان لتطبيق مبداأ التنمية 
المحلية

((

اللمركزية الإدارية اأ�سا�س التنمية المناطقية (4
التنمية المناطقية ت�ساهم في زيادة تفكك 

المجتمع اللبناني
((

ال�سيا�سات المالية في لبنان تعيق التنمية 
المناطقية 

(6

ال�سيا�سة النقدية ت�ساهم في زيادة الم�سكلت 
المالية للبلديات

(7

دعم البلديات ماليًا ي�ساهم في تنمية 
الموؤ�س�سات ال�سغيرة في المناطق

(8

الإنتاج المنزلي ي�ساهم في التنمية المناطقية (9
م�ساريع البنية التحتية ت�ساعد في التنمية 

المحلية
40

اعتماد ر�سوم خا�سة اإ�سافية للبلديات ي�ساهم 
في دعم الم�ساريع البلدية

4(
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