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اإلفتتاحية

�أعطني �لمعرفة فاأحيا

المعرفة حياة، وهي الدعامة التي ت�ستقر عليها المدنيات، فلي�س كالمعرفة للعقول رحٌب 

العقول  بين  احتكاٌك  وفيها   ، وتحدٍّ حافٌز  وللخامل  متجدد،  بٌث  للنابه  ففيها  فيه،  تتجاول 

والأفكار المختلفة.

ومجلة »�سوت الجامعة« اأردنا لها اأن تكون �سجاًل دائم ال�سهادة لبنات الأفكار على اختالفها. 

لذا فاإن اإ�سهامنا في ن�سر المعرفة يندرج في مجريين:

لت اليه العلوم البحتة من اكت�سافات واإ�سافات، وبالتالي   المجرى الأول، ا�ستكناه ما تو�سّ

ا�ستيعابها وال�ستفادة منها، مواكبًة لم�سيرة التطور العلمي ودوره في عملية النهو�س بالن�سان 

والمجتمع الن�ساني.

المجرى الثاني، ن�سر البحوث المتخ�س�سة بالعلوم الن�سانية من اأدب ولغة وفل�سفة وتاريخ 

ت�سوغ  التي  والروحية  الفكرية  القيم  طّياتها  في  تختزن  التي  العلوم  من  وغيرها  واجتماع 

الأ�سلية  ثقافتها  ال�سخ�سية من  اإفراغ هذه  وجه محاولت  في  نه  وتح�سّ �سخ�سيته،  للمجتمع 

الى مجرد  الحوؤول دون تحويلها  اأدق،  تاريخها، وبمعنى  وحرمانها من ما�سيها وتغريبها عن 

�سلعة ا�ستهالكية فارغة من اأي م�سمون ثقافي خا�س. فالعالم اليوم يمر في مرحلة من القلق 

الفكري والجتماعي نتيجة التطور الذي مرت به الب�سرية منذ مطلع الع�سور الحديثة، وت�سارع 

هذا التطور في هذه اليام حيث طغت الثورة التكنولوجية واأ�سبحت النجازات العلمية الغارقة 

في ف�ساد المادة ونفعيتها مقيا�سًا للتقدم والتح�سر وخاليًة من قيم الروح وتطلعاتها. وقد يدعي 

البع�س انه اأمام هذه الوتيرة المت�سارعة من التطور التكنولوجي لم يعد لهذه القيم من تاأثير 

في تجديد الحياة، لكن غاب عن بال هوؤلء اأن الن�سراف عن القيم الن�سانية، التي هي من 

المور العامة المتفق عليها بين المم والثقافات المختلفة، الى الماديات فقط خطٌر ج�سيم. 
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فلو ا�ستقراأنا التاريخ الثقافي لالن�سانية لوجدنا اأن الطفرات في مجال الكت�سافات العلمية قد 

اأعقبت نهو�سًا ثقافيًا ان�سانيًا ظل ي�سكل �سمام اأمان في ت�سويب م�سار النهو�س العلمي البحت 

لم�سلحة الب�سرية. 

نريد  وانما  العلمية،  والمعرفة  والتكنولوجيا  العلم  معطيات  مع  قطيعة  نريد  ل  هنا  ونحن 

الثقافة الن�سانية، واأن توؤدي دورًا ايجابيًا حقيقيًا  اأن ت�سكل رافدًا من روافد  لهذه المعطيات 

وال�ستخدام  ال�ستهالك  ثقافة  عن  بعيدًا  والمادي،  القيمي  ببعديها  الن�سانية  التنمية  في 

التفكير  اأنماط  التكنولوجيا تتدخل في ت�سكيل  اأ�سبحت  للعلم ومكت�سفاته، خا�سة وقد  ال�سيء 

والعواطف والم�ساعر الن�سانية، وتوجهها ب�سكل يلغي اإرادة الفرد وتمايزه وتفكيره ال�سخ�سي 

ال�سيا�سي  والبعد  والنفعية،  بالأنانية  الن�سانية  للعالقات  الجتماعي  البعد  وي�سم  اليجابي، 

بالطغيان وال�سيطرة. وهذا ل يعني اأننا نرى في العلوم الن�سانية وقيمها المجال الوحيد لتبلور 

على  و�سي ح�سري  الى  ومنجزاته  العلم  تحول  اأن  نرى  لكننا  الن�سانيتين،  والمعرفة  الثقافة 

الحقائق كلها يمكن اأن يوؤدي الى اإلحاق ال�سرر بالمحتوى الثقافي الحقيقي للفرد والمجتمع. 

وها هو الموؤرخ البريطاني اأرنولد توينبي يخل�س في نهاية كتابه »تاريخ الب�سرية«، وبعد ان يحلل 

الأحداث التي �سنعت التاريخ الب�سري حتى الربع الأخير من القرن الع�سرين، الى اأن الن�سان، 

بال�سافة الى اأنه طبيعة وج�سم، يتمتع بروح تمتلك الوعي، ومن ثم يمكنه اأن يختار، اإما الخير 

واإما ال�سر. فهو ي�ستطيع اأن يق�سي على الحياة على الأر�س باإ�ساءة ا�ستعمال قوته التكنولوجية 

المتزايدة، وي�ستطيع اإنقاذها بالتغلب على الطمع العدواني النتحاري، وتو�سيع نطاق المحبة 

الب�سرية بحيث ت�سمل جميع العنا�سر التي يتكون منها المجال الحيوي، الحي منها والذي ل 

حياة فيه. فحرٌي بنا اذًا ونحن نعي�س تداعيات ثورة علمية تكنولوجية مت�سارعة اأن نحّذر من 

اأ�سير لالآلة، وتخّليه  اإن�ساننا الى  الكتفاء بالثقافة العلمية كم�سدر وحيد للثقافة، ومن تحّول 

منظومة  من  ت�ستقي  بمجملها  الن�سانية  فالثقافة  العلوية.  وروحانيته  الخا�سة  �سخ�سيته  عن 

حالة  احتواء  على  وقادرة  مّت�سقة  يجعلها  ما  وتطبيقاته  العلم  منظومة  ومن  الن�سانية  القيم 

القلق الفكري والجتماعي التي يعي�سها اإن�ساننا المعا�سر. وهذا ما يحّفزنا على تجاوز التقليد 

اإ�سافة وا�ستباق واإبداع، منطلقين من ذخائر ما�سينا  اأن نقدم بحوثًا فيها  اأي  الى التجديد، 

منجزات  على  وبم�سوؤولية  منفتحين  الأخرى،  التراثات  من  وبمو�سوعية  م�ستنيرين  العظيمة، 

العلم بما يخدم اأمانينا وتطّلعاتنا في تكوين ذهن معا�سر دون التنكر لقيمنا الدينية والثقافية 

الن�سانية. فوظيفة الفكر الن�ساني تنطلق من تحديد موقف الن�سان من نف�سه ومن المجتمع 

تنبه  الن�سان،  نبقيها في م�ستوى  اأن  ان�سانية، فعلينا  المعرفة ثمرة  واذا كانت  الطبيعة.  ومن 

ذهنه وتهذب اإح�سا�سه حتى ي�ستطيع اأن يعرف مجتمعه، ويعرف اآلمه، ويحدد م�سيره، يعرف 

ما هو ما�سيه، ما هي روحانيته، يفهم من هو، يميز ويقرر وي�سعر بعمق تمّيزه وتمايزه. ولي�س 
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اأقدر على ذلك من الذين يفكرون ويتدبرون، ويفتحون اأب�سارهم وب�سائرهم للنظر والتدبر 

وال�ستدلل والختيار.

 ولما كنا ن�سعى الى اأن تكون مجلة »�سوت الجامعة« تعبيرًا ومراآة لحاجات الن�سان الروحية 

ميادين  في  تبحث  التي  الكتابات  بعدد من  يزخر  اأيدينا  بين  الذي  العدد  فاإن هذا  والمادية، 

ثقافية ان�سانية وعلمية بحتة لعدد من الباحثين الذين عقدنا معهم اأوثق الروابط واأخل�سها، 

اأمام  الم�ستقبل  تعبيد طريق  الى  ويتوقون  الثقافية  ي�ساركون في مثل همومنا  الذين  وهم من 

الأجيال الفتية. 

بع�س  اإن  القول  لزامًا علينا  بكتاباتهم، نجد  زّودونا  الذين  بالباحثين  ثقتنا  وانطالقًا من 

العلمية  الموا�سفات  بع�س  �سوى  الآخر  البع�س  ن�سر  عن  يمنعنا  ولن  �سين�سر،  الكتابات  هذه 

والفنية. لذا، ناأمل من اأ�سحاب التجارب الوليدة اأن يزّودونا بجديدهم، وباأكثر من ن�س بحثي 

اإذا اأمكن، حتى يتاح لنا اختيار كتابات مكثفة وعميقة تغني هذه المجلة العلمية، فن�ستمر معًا 

وموؤ�س�سات  باحثين  ردود م�سجعة من  و�سلتنا  وقد  اإ�سدارها، خا�سة  وم�سّرين على  مثابرين 

اأكاديمية في لبنان والعالم العربي. واإننا اإذ نثّمن هذه الردود ن�ساأل اهلل تعالى  اأن يقّوي عزمنا 

ويثّبت اإيماننا حتى ن�ستمر في تاأدية دورنا في ن�سر الفكر الهادف البّناء.

مدير �لتحرير       
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القدس في القانون الدولي

أ.د. شفيق المصري
�أ�ستاذ �لدر��سات �لعليا

�لجامعة �للبنانية/ �لجامعة �لإ�سالمية 

في لبنان / �لجامعة �لميركية

هذه  توزيع  في  يتمّثل  الدولي  القانون  في  القد�س  م�ساألة  لمعالجة  المنا�سب  المقّرب  لعل 

الدرا�سة على ق�سمين اثنين:

 - القد�س قبل العام 1967.

 - والقد�س منذ العام 1967.

وال�سبب في هذا التوزيع المزدوج يعود في اأ�سا�سه التاريخي والقانوني الى التطورات التي 

�سهدتها الم�ساألة الفل�سطينية على ال�سعيد الداخلي والقليمي والدولي في اآن. فالمعروف اأن 

النظام المقترح لمدينة القد�س منذ 1947، اأي منذ تق�سيم فل�سطين، كان يرّكز على تنفيذ نظام 

دولي لهذه المدينة كما اقترح القراران 1947/181 )التق�سيم( و1948/194 )حق العودة(.

المقترح  النظام  هذا  تجاوزت  الحين  ذلك  منذ  المتوا�سلة  ال�سرائيلية  المخالفة  ان  ال 

الثاني  1948 وما بعدها. ثم قامت باحتالل الجزء  باحتالل جزء من هذه المدينة في العام 

ر بالم�سير العملي  منها في العام 1967. وبذلك كان ل بد من مرافقة هذه الأحداث والتب�سّ

الذي اآلت اليه هذه المدينة. واليوم ل تزال القد�س ال�سرقية تعتبر جزءًا من الأرا�سي المحتّلة 

تحت  الواقعين  المدنيين  بحماية  المخت�سة   1949 الرابعة  جنيف  اّتفاقية  تحكمها  التي 

الحتالل. ول بد هنا من التذكير بالتمييز بين فل�سطين التاريخية التي �سهدت، مبدئيًا على 

الأقل، تجربة »الدولة الفل�سطينية« ثالث مّرات كما �سنرى... وبين المناطق الفل�سطينية التي 

احتلتها ا�سرائيل منذ العام 1967. فاأحكام ال�سرعية الدولية ت�سّنف هذه المناطق فقط من 

الأرا�سي المحتلة. وت�سنف ا�سرائيل تباعًا القوة القائمة باحتالل هذه الأرا�سي التي ا�ستولت 

عليها في العام 1967. 



14

�لق�سم �لأول: �لقد�ش قبل �لعام 1967

1- ارتكبت المملكة المتحدة، كدولة منتدبة على فل�سطين من قبل ع�سبة الأمم، تجاوزين 

بارزين لأحكام القانون الدولي من جهة ولأحكام �سك النتداب من جهة ثانية:

اأ- ففي القانون الدولي كان يجب التعامل مع فل�سطين على انها دولة اعترفت بها اتفاقية 

لوزان التي ُعقدت في العام 1923. فالمادة 30 من هذه التفاقية تن�س على ما يلي:

“Turkish subjects habitually resident in territory which in accordance 
with the provisions of the present treaty is detached from turkey will 
become ipsofacto, in the conditions laid down by the local law, nationals 
of the state to which such territory is transferred.(1)” 

عن  انف�سلت  التي  العربية،  �سيما  ول  الدول،  كل  على  ُطبقت  المادة  هذه  ان  والمعروف 

المبراطورية العثمانية اآنذاك.

هوؤلء  كل  ح�سل  وبذلك  الجهة،  لهذه  فراغ  اأي  احتمال  عدم  على  حر�ست   30 والمادة 

»العثمانيين« على جن�سية دولهم. وترجمتها:

»�سي�سبح الرعايا العثمانيون، المقيمون ب�سكل عادي في القليم الذي انف�سل عن تركيا 

بموجب هذه التفاقية، من مواطني الدولة التي انتقل اليها هذا القليم وفقًا لقوانينها المحلية«.

اأعلنت، منذ ذلك الوقت، دولة  اأ�سوة بالدول العربية الأخرى، قد  وبذلك كانت فل�سطين، 

قائمة بذاتها. ثم ان �سك النتداب العام )المادة 22 من عهد الع�سبة( يوؤكد على كل الدول 

المنتدبة اآنذاك �سرورة اإ�سدار د�ستور لكل بلد منتدب عليه.

وتنفيذًا لذلك، �سدر الد�ستور الفل�سطيني وكذلك الجن�سية الفل�سطينية في الفترة الممتدة 

يقيمون،  كانوا  الذين  لليهود  الفل�سطينية حتى  الجن�سية  هذه  ُمنحت  وقد  و1923.   1922 بين 

من  ُيعتبران  والجن�سية  الد�ستور  ان  التاأكيد  الى  حاجة  ول  اآنذاك.  فل�سطين  في  دائم  ب�سكل 

المك�نات الرئي�سة للدولة.

ولكن نظام النتداب نف�سه مور�س بما يخالف هذه العتبارات. وقد عّبر عن ذلك الواقع 

النتداب كان قناعًا جديدًا لال�ستعمار  ان نظام  بقوله   
(2(

الدولية المنظمات  الكتاب في  اأحد 

1  انظر اتفاقية لوزان بكاملها في :

Treaty of Peace with Turkey signed at Lausanne, July 24, 1923, Carnegie endowment- N.Y. 1924.

2  Le Roy BENNET, international organizations, ed, p377.

القدس في القانون الدولي
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الذي فر�سته القوات المنت�سرة في ذلك الوقت.

ب- اأما التجاوز الثاني الذي ارتكبته بريطانيا كدولة منتدبة فهو الغفال المق�سود لفر�س 

وت�سهيل  ال�سكان،  بين  التمييز  في  اأي�سًا  المق�سود  والتجاوز  فل�سطين،  في  والهدوء  النظام 

باأن  الهجرة اليهودية الى فل�سطين. فنظام النتداب يو�سي الدول المنتدبة من قبل الع�سبة 

يقت�سر دورها على م�ساندة البلدان المنتدب عليها من اأجل الح�سول على ا�ستقاللها في اأقرب 

وقت ممكن، ول �سيما اذا كانت هذه البلدان من الفئة - اأ -.

�سمن  يقع  الذي  البلد  تما�سك  على  الدولي  القانون  حر�س  العتبار  هذا  من  وانطالقًا 

م�سوؤولية الدولة المنتدبة. فال يجيز اأي تغيير ديمغرافي فيه، ول يجيز نقل ال�سيادة الوطنية 

. ول يج�ز 
(1(

الى اأية دولة اأخرى. فال�سيادة تبقى متمثلة دائمًا بال�سعب لأنه �ساحب هذه ال�سيادة

الت�سرف بها من قبل اأي دولة اأو جهة اأخرى.

وهذا يعني ان �سلطات الدولة المنتدبة تقت�سر على المهام ال�سرافية في اإدارة هذا القليم 

.
(2(

المنتدب عليه، وذلك وفقًا لما قّرره مجل�س الع�سبة ذاته

وي�ساف الى هذه ال�سروط والمكونات لالأ�سول التي يحّددها القانون الدولي لتكوين الدول 

ان الحدود ال�سمالية للدولة الفل�سطينية مر�ّسمة بينها وبين لبنان منذ العام 1923. وكذلك بين 

. وهذه الحدود ل تزال على معالمها المحّددة لغاية الآن.
(3(

فل�سطين و�سوريا

وبذلك يمكننا القول ان »الدولة« الفل�سطينية كانت قد تبلورت في اإطارها الد�ستوري وفي 

وان  النتداب.  المو�سوعة تحت  الأخرى  بالدول  اأ�سوة   1923 العام  منذ  الدولي  القانون  �سوء 

والد�ستور  الجن�سية،  يحمل  الذي  ال�سعب  التاريخ:  ذلك  منذ  اكتملت  قد  الدولة  هذه  مكونات 

الناظم للحياة العامة، والقليم المحّدد دوليًا. ولكن الدولة المنتدبة �سعت من خالل �سيا�ستها 

على تغييب كل هذه المكونات.

ون�ستنتج مما تقّدم.:

ان فل�سطين اأ�سبحت دولة واقعة تحت النتداب اأ�سوة بالدول العربية الأخرى ذات الو�سع 

1  كتاب »ا�سرائيل والقانون الدولي«، مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات، بيروت، �س115.

2  B. Geric, Open Door to the Mandate System, P196-97.

وتجدر   .1923 العام  في  والعراق  و�سوريا  وفل�سطين  لبنان  بين  الحدود  تر�سيم  – البريطانية  الفرن�سية  الم�ستركة  اللجنة  انجزت  اأن  بعد  وذلك    3

ال�سارة هنا ان اتفاقية الهدنة بين لبنان وا�سرائيل في العام 1949 لحظت في المادة الخام�سة منها ان خط وقف النار يمر عبر »الحدود الدولية 

في لبنان وفل�سطين«.

أ.د. شفيق المصري
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القانوني نف�سه كلبنان و�سوريا والعراق.

العملة  وحتى  والحدود  والد�ستور  الجن�سية  مثل  للدول،  الد�ستورية  المكونات  بع�س  وان 

الوطنية، كانت قد توّفرت اأي�سًا و�ساع ا�ستخدامها اأو توظيفها في الداخل والخارج.

وان القد�س كانت عا�سمة لهذه الدولة الفل�سطينية، كاأي عا�سمة تاريخية لأي دولة عربية 

اأخرى، من حيث و�سعها القانوني والدمغرافي والد�ستوري العام.

وان ال�سيادة المقّررة لهذه الدولة انما هي اأ�ساًل �سيادة ال�سعب ول تقبل، لذلك، اأي انتقال 

.
(1(

لأية دولة اأو جهة اأخرى

وان الدولة المنتدبة تتحمل الم�سوؤولية الدولية حول ما ح�سل لفل�سطين مع بدء النتداب 

و�سك  الدولي  القانون  انتهاك  في  تتمّثل  قبلها  من  المرتكبة  والمخالفات  عليها.  البريطاني 

النتداب العام و�سك النتداب على فل�سطين.

ال ان الفرق الأ�سا�سي بين النتداب على فل�سطين والنتداب على الدول العربية الأخرى، ل 

�سيما العراق و�سوريا ولبنان، هو ان النتداب على فل�سطين اأو�سى الدولة المنتدبة اأي بريطانيا 

في ت�سهيل دخول اليهود الى فل�سطين وت�سهيل تطبيق »وعد بلفور« الذي �سدر في العام 1917. 

وهنا ل بد من تو�سيح نقطة هامة وهي: ان وعد بلفور الذي �سدر عن بريطانيا لم يت�سمن اأي 

تعهد باإن�ساء دولة يهودية في فل�سطين. وهذا الأمر تم تو�سيحه من قبل الحكومة البريطانية 

ذاتها في العام 1922. وقد جاء في هذا التو�سيح الر�سمي اآنذاك: ان البع�س يعتقد »ان وعد 

بلفور يهدف الى جعل اليهود في دولة كما النكليز في انكلترا. ان حكومة جاللته تعتبر اأن هذا 

التوقع غير عملي ولم يكن واردًا اأ�ساًل. فهذا الموطن Home يجب اقامته في فل�سطين. وعلى 

المنظمة ال�سهيونية اللتزام بهذه »الروؤية«. وقد التزمت المنظمة المذكورة اآنذاك بما اأ�سارت 

.
(2(

بريطانيا

2- ومع ن�سوء هيئة الأمم المتحدة كان القرار 181 الذي �سدر عن الجمعية العامة في العام 

1947. وقد ق�سى هذا القرار بتق�سيم فل�سطين الى دولتين، عربية ويهودية، وذلك وفقًا لحدود 

العامة  الجمعية  قررت  فقد  القد�س  مدينة  اأما  الخرائط.  بموجب  بينهما  وا�سحة  جغرافية 

و�سعها تحت نظام الو�ساية الدولية.

1 Ian Brownlie, Principles of International Law, P72- 80.

2 Origins & evolution of palestine problem, P14-17.

القدس في القانون الدولي
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وعلى الرغم من رف�س العرب للقرار 181 اآنذاك، ال ان بن غوريون ا�ستند اليه عندما اأعلن 

اإن�ساء دولة ا�سرائيل، واأّكد التزامه به من دون اأي تحّفظ، واعتبر اأن اعتراف الأمم المتحدة 

.
(1(

بدولة يهودية في فل�سطين اأمر غير قابل للتراجع

وفي العام 1948 �سدر القرار 194 عن الجمعية العامة لالأمم المتحدة اأي�سًا، وق�سى بحق 

194 توؤكد على  عودة الالجئين الفل�سطينيين الى »بيوتهم«. ال ان الفقرة الثامنة من القرار 

حدود القد�س، وتعتبر انها »يجب ان تتمتع بمعاملة خا�سة منف�سلة عن معاملة مناطق فل�سطين 

الأخرى، ويجب اأن تو�سع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية«.

الأمم  قبولها في ع�سوية  اأجل  العامة، من  للجمعية  تعّهدت  ا�سرائيل  ان  والمعروف، هنا، 

المتحدة في العام 1949، بالتزام القرارين 181 و194 معًا وبالعمل على تنفيذهما، كما ورد في 

.
(2( 

قرار الجمعية العامة 1949/273

كذلك فاإن الجمعية العامة حر�ست في قرارها 303 على »وجوب و�سع القد�س في ظل نظام 

دولي دائم، يج�سد �سمانات مالئمة لحماية الأماكن المقد�سة، داخل القد�س وخارجها....«

وا�ستنادًا لما تقدم ن�ستنتج:

ان القرار 181 لحظ ان�ساء دولة عربية في فل�سطين ذات حدود وا�سحة ودقيقة. وبالتالي 

المقولة  ُي�سقط  الأمر  وهذا  اأي�سًا.  ل�سرائيل  جغرافيًا  ومحّددة  وا�سحة  حدودًا  و�سع  قد  فهو 

ال�سائعة ان ا�سرائيل تحّدد حدودها.

ان القرار 181 ل يزال ُيعتبر المرجعية القانونية الدولية للدولة الفل�سطينية. وقد اأّكد عليه 

الرئي�س يا�سر عرفات في �سياق اإعالنه الدولة الفل�سطينية في العام 1988 حيث قال ان القرار 

181 »ما زال يوفر �سروطًا لل�سرعية الدولية ت�سمن حق ال�سعب العربي الفل�سطيني في ال�سيادة 

وال�ستقالل الوطني«.

وان م�ساألة الو�سع الدولي للقد�س تاأكدت في القرار 1947/181 لحماية مقّد�ساتها وذلك 

من دون اإلغاء كونها عا�سمة للدولة العربية في فل�سطين.

من  الغربي  الق�سم  احتالل  ال�سهيونية  الع�سابات  ا�ستطاعت  فل�سطين  حرب  اثر  وعلى 

القد�س ودمجه بالدولة ال�سرائيلية وذلك قبل وقف اطالق النار في 1948/11/30.

1 Ibid, p18-24.

راجع القرار كاماًل في: قرارات الأمم المتحدة ب�ساأن فل�سطين، المجلد الأول، �سادر عن موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، �س21.  2

أ.د. شفيق المصري
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وبذلك انق�سمت القد�س الى الق�سم الغربي، وهو الأكبر، بيد ا�سرائيل والقد�س التاريخية 

تحت �سيطرة الأردن.

ولكن هذا الحتالل الذي اأتى بعد القرار 181 وقبل قبول ا�سرائيل في ع�سوية الأمم المتحدة 

في 1949/5/11 وتقديم تعهدها بتنفيذ القرارين 181 و 194، كان يفتر�س التزام ا�سرائيل 

فر�سته  واقع  اأمر  اأي  يغير  لم  التعهد  ان  الموؤ�سف  ولكن  به.  تعّهدت  بما  الزامها  بالأحرى  اأو 

ا�سرائيل. وهي ل تزال، لغاية ال�ساعة، تعتمد ال�سلوب ذاته. وقد اأ�سدرت الأمم المتحدة منذ 

اأي  دون  من   194 و   181 القرارين  بتنفيذ  المطالبة  الدولية  القرارات  ع�سرات  الحين  ذلك 

ا�ستجابة ا�سرائيلية من جهة، ومن دون اأي اإجراء عقابي بحقها من جهة اخرى.

وفي �سهر حزيران 1967 قامت ا�سرائيل باحتالل القد�س ال�سرقية – التاريخية التي كانت 

بيد الأردن. وبذلك وقعت المدينة كلها تحت ال�سيطرة ال�سرائيلية التي فاخرت، يومها، بتوحيد 

»المدينة الأكثر قد�سية والتي لن نبارحها اأبدًا«.

وبذلك انتهى ما لحظته القرارات الدولية من وجوب الو�سع الدولي الخا�س لمدينة القد�س، 

وتعّطلت ق�سرًا كل هذه الن�سو�س التي اأّكدت و�سع المدينة �سمن رعاية دولية منظمة خا�سة بها.

�لق�سم �لثاني: �لقد�ش بعد �لعام 1967

1- تحرك مجل�س الأمن على اأثر حرب حزيران 1967 فاأ�سدر القرار 237 في 1967/6/14 

اأحكام اتفاقية جنيف الرابعة )المخ�س�سة لحماية المدنيين الواقعين تحت  وطالب بتطبيق 

الحتالل( على الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة بما فيها القد�س ال�سرقية. وبذلك بداأ تو�سيف 

هذه الأماكن على انها من »الأرا�سي المحتلة« ووجوب تطبيق اتفاقية جنيف عليها. وتبعًا لذلك 

اعتبر القرار 237 ان ا�سرائيل تمّثل القوة القائمة بالحتالل. ويترّتب عليها، بالتالي، موجبات 

�سرورة  يترتب  كما  المحتلة،  المناطق  في  المقيمين  المدنيين  واأمن  �سالمة  على  الحفاظ 

.
(1(

التزامها كافة بنود اتفاقية جنيف المذكورة

ومن بنود هذه التفاقية على �سبيل المثال ل الح�سر: 

التفاقية(  على  الموّقعة  الدول  )اأي  المتعاقدة  الدول  على  تفر�س  التي   146 المادة   -

فر�س عقوبات جزائية فّعالة على الأ�سخا�س الذين يقترفون اأو ياأمرون باقتراف اإحدى 

المخالفات الج�سيمة لهذه التفاقية.

1  تعليقات على اتفاقيات جنيف الأربع في : القانون الدولي الن�ساني والعالقات الدولية.

القدس في القانون الدولي
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والمادة 147 تعتبر ان من الجرائم الج�سيمة: التعذيب، اأو القتل المق�سود، والترحيل   -

والمعاملة  للمدنيين،  القانوني  غير  والحتجاز  الأ�سخا�س،  ونقل  القانوني،  غير 

الالان�سانية.

وبما ان ا�سرائيل موّقعة على اتفاقية جنيف الرابعة منذ العام 1951، وبما ان بع�س هذه   -

»الجرائم الج�سيمة« محظورة اأي�سًا بموجب القواعد الآمرة في القانون الدولي.... فاإن 

ا�سرائيل تكون منذ �سدور القرار 1967/237 قد خالفت تكرارًا اأحكام القانون الدولي 

المتمّثلة ب:

مخالفة التعّهد الذي قدمته للجمعية العامة لالأمم المتحدة في العام 1949.   -

الأع�ساء فيه دوًل محّبة  الدول  ان تكون  الذي يفر�س  المتحدة  الأمم  ومخالفة ميثاق   -

لل�سالم وملتزمة باأحكام المواد الأ�سا�سية في الميثاق.

ومخالفة لتفاقية جنيف الرابعة كما تقّدم.  -

التي تحظر ال�ستعباد  الآمرة  بالقواعد  القانون بدءًا  اأخرى في هذا  ومخالفة لأحكام   -

والقر�سنة والتعذيب والتمييز العن�سري وغيرها.

تندرج  والتي  ال�سرائيليون  الأفراد  يرتكبها  التي  الدولية«  »الجرائم  عن  ف�ساًل  هذا   -

�سمن جرائم الحرب والجرائم �سد الن�سانية وجرائم البادة وجرائم العدوان واإرهاب 

الدولة والأفراد)1).

الحتالل  تحت  بكاملها  المدينة  وقعت  فقد  مبا�سرة  بالقد�س  المتعّلقة  الم�ساألة  اأما   -  2

ال�سرائيلي في العام 1967. وقد ت�سّدت هيئة الأمم المتحدة لهذا الحتالل:

فالجمعية العامة اأ�سدرت قراريها 2253 و2254 في 1967/7/4 و 1967/7/14 وذلك   -

في جل�ستين ا�ستثنائيتين طارئتين.

الجمعية  تعقدها  التي  )اأي  الخا�سة  الطوارئ  جل�سة  اأن  الدولي  الفقه  في  والمعروف   

العامة خارج دورتها ال�سنوية( ا�ستجابة لأي طارئ، تّت�سم بالطابع اللزامي اأ�سوة في 

ذلك بقرارات مجل�س الأمن. واأبدت الجمعية العامة في هذين القرارين تاأكيدها على 

�سرورة اإلغاء التدابير التي اّتخذتها ا�سرائيل لتغيير و�سع مدينة القد�س.

1  حول هذه المخالفات والنتهاكات راجع:

كتابنا »الجرائم ال�سرائيلية بحق لبنان وفقًا للقانون الدولي«.
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ومجل�ص الأمن اأ�سدر، ه� الأخير، القرار 252 في 1968/5/21 وق�سى فيه ب »اإبطال   -

الى  توؤدي  اأن  �ساأنها  والتي... من  ا�سرائيل  التي قامت بها  جميع الجراءات والأعمال 

تغيير في الو�سع القانوني للقد�س. وقّرر المجل�س ان هذه الجراءات الباطلة ل يمكن 

298 في 1971/9/25 في  اأ�سدر مجل�س الأمن القرار  اأن تغّير في و�سع القد�س«. ثم 

ا�سرائيل  بها  قامت  التي  والدارية  الت�سريعية  الأعمال  جميع  »ان  وقرر:  ذاته  ال�سياق 

لتغيير و�سع مدينة القد�س، ومن �سمنها م�سادرة الأرا�سي والممتلكات ونقل ال�سكان، 

والت�سريع الذي يهدف الى �سم القطاع المحتل )من القد�س(، لغية كليًا ول يمكن اأن 

تغّير ذلك الو�سع«. ويبدو ان هذا القرار اأ�سار، للمرة الأولى، الى القد�س ال�سرقية تحت 

.
(1(

عبارة »القطاع المحتل« منها

 1968/5/31 في   1336 قراره  في  اأي�سًا  ذّكر  والجتماعي  القت�سادي  والمجل�س   -

»ب�سرورة احترام حقوق الن�سان ال�سا�سية وغير القابلة للت�سرف حتى خالل تقلبات 

المناطق  الذين رحلوا عن  ال�سكان  ت�سهيل عودة  الى  ا�سرائيل  المجل�س  الحرب. ودعا 

التي جرت فيها العمليات الحربية...«.

اأما لجنة حقوق الن�سان فقد كانت الأكثر �سرامة في هذا المجال وقد اأ�سدرت القرار   -

10 في 1970/3/23 واأّكدت فيه:

ان اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة ل�سرائيل »التي ارتكبت جرائم حرب واإهانة موّجهة الى 

الن�سانية بال�سافة الى كونها جرائم«. وان هذه اللجنة لحقوق الن�سان تدين ا�سرائيل لنتهاكها 

هذه التفاقية ول �سيما لجهة: تدمير المناطق، واإقامة الم�ستوطنات، وترحيل وطرد ال�سكان 

المدنيين، واإلغاء القوانين القائمة، و�سوء معاملة وقتل المدنيين وتدمير الممتلكات وغيرها من 

.
(2(

النتهاكات العديدة لتفاقية جنيف الرابعة

ولعل القرار 1971/298 كان الأكثر ح�سمًا في هذا ال�سياق. فقد قّرر مجل�س الأمن بموجبه 

القد�س  الق�سري...«. وكان لعالن �سم  التهجير  القد�س وحظر  لتغيير  الت�سريعات  »اإلغاء كل 

ال�سرقية الى ا�سرائيل في العام 1980 الثر الحا�سم في مجل�س الأمن الذي اعتبره في القرار 

.
(3(

478 في 1980/8/20 لغيًا وانه لن يغير و�سع الأرا�سي المحتلة بما فيها القد�س ال�سرقية

1  القرار 1971/298 بكامله في:

»قرارات الأمم المتحدة ب�ساأن فل�سطين وال�سراع العربي ال�سرائيلي، المجلد الأول، �س206-205.

2  يمكن مراجعة هذه القرارات في: »قرارات .... المرجع ذاته« �س 250-209.

3  القرار 1980/478 كاماًل في: قرارات الأمم المتحدة... المجلد الثاني 288.
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الم�ساألة  تطوير  في  كبير  اأثر   1988/11/15 في  الفل�سطينية  الدولة  لعالن  وكان   -  3

الفل�سطينية على م�ستوى القانون الدولي وذلك: 

1947/181 اأي القرار ذاته الذي ا�ستندت  لأن هذا العالن انطلق من قاعدة القرار   -

اليه ا�سرائيل لن�ساء دولتها في العام 1948.

لأنه اأكد على ان القد�س عا�سمة لهذه الدولة. وهو طبعًا لم يعلن انها القد�س ال�سرقية   -

القد�س  على  مقت�سرًا  كان  العملي  المفهوم  ان  مع  مجتزاأ.  غير  ب�سكل  ذكرها  وانما 

ال�سرقية المحتلة. وبذلك اأ�سبح التو�سيف القانوني، بعد هذا العالن الذي رّحبت به 

الجمعية العامة يتعار�س مع و�سع القد�س »تحت الو�ساية الدولية« وهو اأمر غير متوّفر 

بعد اأن اأ�سبحت، نظريًا على الأقل، عا�سمة للدولتين.

العالم.  اأكثر من مئة دولة في  ايجابًا، باعتراف  الفل�سطينية قوبل،  الدولة  لأن اعالن   -

بد�ستورها وعا�سمتها  ي�سمل العتراف  ان�سائها  بالدولة لدى  ان العتراف  والمعروف 

اأي�سًا. والمعروف اي�سًا ان العتراف بالدول غير قابل للتراجع ول لل�سروط وفقًا لأحكام 

 .
(1(

القانون الدولي المتمثلة، هنا، باتفاقية مونتيفيديو للعام 1933 

ويعني ذلك اي�سًا اأن ال�سعب الفل�سطيني كان قد حقق تقرير م�سيره بالعالن عن اإن�ساء   -

دولته الوطنية. وقد تم العتراف بهذه الدولة. وكان يقت�سي الم�سي في هذا النجاز من 

دون العودة الى التما�س العتراف )المق�سود هنا الأميركي وال�سرائيلي( الجزئي الآخر.

اأما م�ساألة دخول هذه الدولة الى ع�سوية الأمم المتحدة فقد تكون متعّثرة وربما متعّذرة   -

ب�سبب الفيتو الأميركي المنتظر. ولكن المو�سوع الأ�سا�سي هنا يتمحور حول الدولة اأوًل، 

ومن ثم يمكن البحث في اإمكانية اأو عدم اإمكانية ان�سمامها الكامل للمنظمة الدولية. 

هذا مع العلم ان الجمعية العامة كانت منذ العام 1988 قد اعتمدت ا�سم »فل�سطين« 

كمراقب فيها، ثم اأقّرت بحق فل�سطين في مناق�سة القرارات اأو الموا�سيع التي تعنيها.

– ال�سرائيلية  الأميركية  التناف�سية والم�ساعي  ال�سيا�سية وال�سطرابات  التطورات  ال ان 

الجمعية  وعّززتها   )1988( العالن  تّوجها  التي  المرحلة  هذه  اإجها�س  اأجل  من  ت�سافرت 

العامة من جهة واعترافات الدول بها من جهة مكّملة. وكان يقت�سي اأ�ساًل توظيف هذا القرار 

الدولي الذي عّبرت عنه الجمعية العامة اآنذاك وفيه: 

1  حر�ست اتفاقية مونتيفيديو في 1933 على تغليب النظرية المعلنة في العتراف بين الدول وفي تاأكيد حق ال�سعوب في تقرير م�سيرها من دون 

تدخل خارجي.
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الوطني  المجل�س  عن  ال�سادر  فل�سطين،  دولة  باإعالن  العامة(  )الجمعية  تعترف   -

الفل�سطيني في 1988/11/15.

توؤكد الحاجة الى تمكين ال�سعب الفل�سطيني من ممار�سة �سيادته على اأر�سه المحتلة   -

منذ �سنة 1967.

تقّرر اأن ُي�ستعمل، في منظومة الأمم المتحدة، ا�سم »فل�سطين« اعتبارًا من 1988/12/15   -

بدًل من ت�سمية »منظمة التحرير الفل�سطينية«، دون الم�سا�س بمركز المراقب لمنظمة 

التحرير الفل�سطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة وفقًا للقرارات والممار�سة 

ذات ال�سلة.

تطلب الى الأمين العام اأن يّتخذ الجراءات الالزمة لتنفيذ هذا القرار. وتجدر ال�سارة   -

هنا الى ان هذا القرار -177/43- الذي اتخذته الجمعية العامة في 1988/12/15- 

حظي باأكثرية 104 اأ�سوات ولم تعتر�س عليه ال الوليات المتحدة وا�سرائيل.

-  واأهمية هذا القرار اأي�سًا انه �سمل العتراف بالقد�س )ال�سرقية( عا�سمة للدولة الفل�سطينية.

4 - ال ان هذه النجازات التي اّكدها واأّيدها القانون الدولي بداأت تتهاوى بعد اتفاق اأو�سلو 

في العام 1993.

ومن �سلبيات اتفاقية اأو�سلو:

انه كان م�سبوقًا باعتراف وتعّهد من الجانب الفل�سطيني الذي وّجه ر�سالة الى رابين قبل   -

التفاق بيومين وفيها اإقرار بحق »دولة ا�سرائيل في اأن تعي�س باأمن و�سالم«، وبالتزام 

.
(1(

حل النزاعات �سلميًا

انه، اأي التفاق، لم ي�سر اإطالقًا الى الحق في تقرير الم�سير لل�سعب الفل�سطيني وانما   -

قبل بتاأجيل الق�سايا الأ�سا�سية مثل الحدود والمياه والالجئين والم�ستوطنات وغيرها 

الى مفاو�سات الو�سع النهائي. وهي المفاو�سات التي لم ُتعقد بعد.

قِبل  عندما  وذلك  الم�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  لعالن  القانونية  المفاعيل  �سّيع  انه   -

كل  اأهمل  وبالتالي  الحتالل.  تحت  الواقع  ال�سعب  ممّثل  ب�سفة  ا�سرائيل  مع  بالتفاو�س 

العترافات الم�سار اليها.

1  �سدر حول اتفاق اأو�سلو جدل كثير يتعلق باإغفال حق ال�سعب الفل�سطيني في تقرير الم�سير وو�سع الم�سائل الجوهرية لمفاو�سات الو�سع النهائي. 

ولم تح�سل هذه المفاو�سات بعد منذ التفاق في 1993.
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انه وقع �سحية المناورة الدبلوما�سية ال�سرائيلية التي �سعت، ونجحت تقريبًا، في نزع   -

�سفة الأرا�سي المحتلة الفل�سطينية وال�ستعا�سة عنها بالأرا�سي المتفاو�س عليها. ومن 

هنا تاأتي اأهمية الراأي ال�ست�ساري لمحكمة العدل الدولية في العام 2004.

5 - ان لفت�ى محكمة العدل الدولية في 2004/7/9 اأهمية بارزة تتمثل في:

انها اأكدت تاأ�سيل التو�سيف القانوني لالأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، ول�سرائيل على   -

انها القوة القائمة بالحتالل، ولل�سعب الفل�سطيني على انه، »المدنيون الواقعون تحت 

الحتالل«، وعلى ان اتفاقية جنيف الرابعة تطبق بكاملها على هذه الأو�ساع.

ان الجدار الذي �سيدته ا�سرائيل مخالف لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ويجب تفكيك   -

الأجزاء الموجودة منه على الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة.

ان للفل�سطينيين المعنيين الحق في التعوي�س عن هذه ال�سرار التي �سببها الجدار على   -

.
(1(

اأمالكهم اأو محا�سيلهم وموا�سالتهم

اعتبارها  ورف�س  القد�س  الى  الأجنبية  ال�سفارات  لنقل  رف�سها  اأعلنت  المحكمة  وان   -

عا�سمة ا�سرائيل. وطالبت الدول بالتزام هذا الراأي باعتبار ان القد�س ال�سرقية من 

الأرا�سي المحتلة التي تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة.

ول بد هنا من التذكير ان م�ساألة التوحيد الق�سري للقد�س وفر�سها عا�سمة دائمة للدولة 

ال�سرائيلية قوبلت منذ اأوائل الثمانينات برف�س دولي قانوني كامل:

فالجمعية العامة لالأمم المتحدة حر�ست منذ العام 1980 على اعتبار القانون ال�سرائيلي 

ب�سم القد�س لغيًا وباطاًل وكاأنه لم يكن.

ومجل�ص الأمن الدولي رف�ص في قراره 478 في 1980/8/20 الجراء ال�سرائيلي المخالف 

للقانون الدولي واأكد فيه ان اأي تغيير لو�سع القد�س عمومًا والقد�س ال�سرقية ب�سكل خا�س يعتبر 

من الأعمال والجراءات الباطلة التي يجب الغاوؤها. وان هذا الجراء ل يغير �سيئًا من و�سع 

القد�س التي تبقى، في ق�سمها ال�سرقي من الأرا�سي المحتلة الم�سمولة باتفاقية جنيف الرابعة.

6- وفي 2009/4/3 اأ�سدر القا�سي غولد�ستون GOLDSTONE تقريره عن الحرب على 

غزة بتكليف من مجل�س حقوق الن�سان. واأكد هذا التقرير على مخالفات ج�سيمة لمعاهدة جنيف 

1  للتفا�سيل راجع كتاب: »ت�سييد جدار في الأر�س الفل�سطينية المحتلة )محمد عيا�س ملحم(.
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الرابعة في غزة باعتبارها من الأرا�سي المحتلة. ون�سب التقرير هذه المخالفات الى جرائم 

الأرا�سي  من  انها  غزة  تو�سيف  في  تتمثل  التقرير  هذا  اأهمية  ان  والمعروف  الن�سانية.  �سد 

المفرو�سة  الموجبات  انتهكت  ا�سرائيل  اأن  وفي  الرابعة،  جنيف  لتفاقية  الخا�سعة  المحتلة 

.
(1(

عليها بموجب هذه التفاقية، وان القد�س ال�سرقية من الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة

واليوم تعتمد ا�سرائيل »المخطط الهيكلي للقد�س لعام 2020« وفيه:

ان دولة ا�سرائيل تتبنى ثالثة حلول ا�ستراتيجية:

تفعيل �سيا�سة طرد ال�سكان العرب من القد�س  -

وتفعيل اجراءات ا�ستقدام ال�سكان اليهود اليها  -

وتعديل الحدود البلدية للقد�س لتتطابق مع م�سار الجدار العازل. )وهو الجدار الذي   -

يهدف اأ�ساًل الى اإخراج اأكبر عدد ممكن من ال�سكان العرب(.

هذا بال�سافة الى اأ�ساليب الح�سار والتدمير والترحيل والم�سادرات. وا�ستكماًل للمخطط 

اأي  دون  من  الأق�سى  الم�سجد  اإ�سقاط  الى  تهدف  التي  المحاولت  بكل  ا�سرائيل  تقوم  ذاته 

2009 ي�سير الى ان الفترة ما  للعام  عمل ظاهر لتدميره. فالتقرير ال�ستراتيجي الفل�سطيني 

للحفريات  مواقع جديدة  »الك�سف عن خم�سة  �سهدت   2009/8/21 وحتى   2008/8/21 بين 

مواقع  عدد  بذلك  لي�سبح  غربه،  وواحد  الأق�سى  الم�سجد  جنوب  منها  اأربعة  ال�سرائيلية: 

الحفريات تحت الم�سجد ومحيطه 25 موقعًا«.

والوا�سح هنا ان العتداءات ال�سرائيلية لم تقت�سر على الفل�سطينيين الم�سلمين واأماكنهم 

.
(2(

المقد�سة وح�سب وانما ا�ستهدفت الفل�سطينيين الم�سيحيين وكنائ�سهم وم�ساكنهم اي�سًا

وبعد؟!....

ل ريب في ان حكومة نتانياهو واأية حكومة اأخرى لن توقف ال�ستيطان ول تنفيذ هذا   -

ل�سرائيل  لي�س  واأبدية  موحدة  عا�سمة  وفر�سها  القد�س  تهويد  �سيا�سة  ول  المخطط 

وحدها وانما لل�سعب اليهودي في العالم.

اليهودي في فل�سطين  ول ريب في ان هذه الحكومة ال�سرائيلية لن توقف ال�ستيطان   -

على الرغم من الوعود ال�سرائيلية الجوفاء والعهود الأميركية العرجاء.

1  تقرير غولد�ستون تم رفعه الى الجمعية العامة لالأمم المتحدة من قبل مجل�س حقوق الن�سان. ول يزال قيد المعالجة من قبل هذه الجمعية.

2  راجع التفا�سيل عن و�سع القد�س الراهن في كتاب اأعّده الدكتور مح�سن �سالح بعنوان: معاناة القد�س والمقد�سات تحت الحتالل ال�سرائيلي.
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ول ريب ان المكا�سب القانونية الدولية التي تحققت لل�سعب الفل�سطيني، كما تقدم، لم   -

تنجح الدبلوما�سية الفل�سطينية وكذلك العربية في تثميرها على الوجه المطلوب.

الآخر  هو  يطالب  الفل�سطينية  الق�سية  بدعم  اليوم  المطالب  العالم  ان  في  ريب  ول   -

بالتعامل مع فل�سطين واحدة موحدة ولي�س مع فل�سطينين متجاذبتين واأخ�سى اأن اأقول 

مت�سارعتين.

ولعل من النتائج اليجابية، على هذا ال�سعيد، اتفاق الم�سالحة الوطنية المعقودة بين فتح 

وحما�س من اأجل تحقيق فل�سطين واحدة موحدة.

بوقف  يهدد  وان  الم�سالحة  هذه  بوجه  ال�سرائيلي  يثور  ان  حال،  كل  على  المنتظر،  ومن 

المقبل من  الخريف  العامة في  الجمعية  الى  الم�ساألة  رفعوا  ان هم  الفل�سطينيين  التفاو�س مع 

هذا العام 2011. وقد نجح نتنياهو بالفعل، اأمام الكونغر�س الأميركي واأمام اللجنة الأميركية – 

اليهودية من تحقيق اأغرا�سه كلها بما فيها موا�سلة ال�ستيطان ورف�س التفاو�س مع الفل�سطينيين 

قبل التزامهم بقبول ا�سرائيل »وطنًا لل�سعب اليهودي«، ف�ساًل عن اللتزامات الأخرى المتعلقة 

باحترام التفاقات ال�سابقة والقالع عن ا�ستخدام القوة الم�سلحة.

ويبدو ان الرئي�س الأميركي باراك اأوباما م�سطر، لأ�سباب انتخابية معروفة، الى الن�سياع 

لهذا الرف�س ال�سرائيلي والتراجع عن وعده بتحقيق وجود دولة فل�سطينية �سمن حدود 1967.

وبذلك نرى، مع الأ�سف، موافقة �سمنية وعاجزة اأميركية على �سيا�ستي زيادة المخططات 

ال�ستيطانية في فل�سطين من جهة، والمعان في تهويد كامل للقد�س من جهة ثانية، مع ال�سرار 

.
(1( 

ال�سرائيلي على توحيدها وجعلها عا�سمة اأبدية لل�سعب اليهودي من جهة ثالثة

1  وما يق�سده نتنياهو بهذا ال�سرار انما يهدف الى جعل ا�سرائيل وطنًا لل�سعب اليهودي المنت�سر في العالم ولي�س مجرد »دولة يهودية« في فل�سطين 

كما لحظها القرار 181.

أ.د. شفيق المصري
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المبادئ التوجيهية في الدعوى الجزائية
Les principes directeurs du procès pénal

القاضي أ.د سمير عالية
�أ�ستاذ مادة قانون �لعقوبات �لعام

�لجامعة �للبنانية/ �لجامعة �لإ�سالمية 

في لبنان

تتلّخ�س المبادئ الإجرائية للق�ساة في خ�سو�س الدعوى الجزائية في العناوين التالية:

]�لفرع 1/1: لزوم �لأخذ بالعتبار حقوق �لن�سان في �لدعوى �لجز�ئية[:
تمهيد: �لتز�م د�ستور لبنان وقو�نينه بالمو�ثيق �لدولية و�لعالن �لعالمي لحقوق 

�لن�سان:

بتاريخ  ال�سادر  الد�ستوري  بالقانون  )الم�سافة  اللبناني  الد�ستور  مقّدمة  في  ورد 

اأّن لبنان ع�سو موؤ�ّس�س وعامل في  1990/9/21( الن�س �سراحة في الفقرة )ب( منها على 

الدولة  وتج�ّسد  الن�سان،  لحقوق  العالمي  والعالن  مواثيقها  وملتزم  المّتحدة،  الأمم  منّظمة 

اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالت دون ا�ستثناء.

ت الفقرة )ج( من المقّدمة ذاتها اأي�سًا على »اأّن لبنان جمهورية ديمقراطية... تقوم  ون�سّ

على احترام الحريات العامة...«

2001 لعام  اللبناني  الجزائية  المحاكمات  اأ�سول  قانون  م�سروع  وا�سعو  حر�س   وقد 

الدولية  المبادئ  مراعاة  على  – حر�سوا  نافذًا  اأ�سبح  كقانون  حاليًا  المفعول  وال�ساري   –
في  والموؤّرخ  النيابي،  المجل�س  الى  المقّدم  والعدل  الدارة  لجنة  تقرير  في  فاأوردوا  ال�سابقة، 

حقوق  كّر�ست  التي  الدولية  بالمواثيق  ال�ستر�ساد  على  حر�ست  اللجنة  هذه  اأّن   2001-2-1
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العدالة  �سمان  الى  والداعية  د�ستوره،  مقّدمة  في  �سراحًة  لبنان  كّر�سها  والتي  الن�سان، 

والم�ساواة، وتاأمين الحق بالتقا�سي، والحر�س على مبداأ تاأمين حق الدفاع عن الّنف�س.

وقد اعتمد في ذلك على المبادئ التالية:

�أوًل- اعتماد قرينة البراءة، منطلقًا لكل عمل من اأعمال المالحقة الق�سائية في التحقيق 

والمحاكمة.

اأنه روعي  وتاأكيدًا على تلك المبادئ، ت�سّمنت الأ�سباب الموجبة لم�سروع القانون المذكور 

التوفيق بين حقوق الفرد التي كّر�سها الد�ستور اللبناني وبين حقوق المجتمع في الأمن وال�ستقرار، 

اأّن �سالحيات هذا  �س لق�ساء التحقيق  البند )ج( المخ�سّ كما ورد في هذه الأ�سباب، وتحت 

لقرينة  خرقًا  ي�سّكل  المحّدد  غير  التوقيف  كون  التوقيف،  مهلة  لجهة  مطلقة  تعد  لم  الق�ساء 

البراءة، لأّن ذلك عندئٍذ يكون م�سندًا الى مجّرد ا�ستباه ل يرقى الى م�ستوى اليقين.

لذا وجب مراعاة هذه الم�ساألة من جهة، واأخذ م�سلحة الهيئة الجتماعية من جهة اأخرى، 

ول يتحّقق ذلك ال بالتوفيق بين م�سلحة الفرد وم�سلحة المجتمع.

واأ�سافت الأ�سباب الموجبة لم�سروع القانون الحالي اأن تاأمين ح�سن �سير العدالة، يتطّلب 

و�سع قواعد وا�سحة تنّظم ب�سكل دقيق الأ�سول الواجب اعتمادها في جميع مراحل المالحقة، 

اأن  يجب  كما  المحاكم،  عن  ت�سدر  التي  والقرارات  الأحكام  وتنفيذ  والمحاكمة،  والتحقيق، 

تّت�سم قواعد القانون من حيث ال�سكل والم�سمون بالعمومية وال�سمول والمرونة.

والحقيقة ان قانون اأ�سول المحاكمات الجزائية بو�سعه لإجراءات تعّقب الجرائم، ومراعاته 

لحقوق الن�سان المالحق في جريمة ، اإّنما ي�سّكل �سمانة جوهرية للمّدعى عليه تتيح له اإثبات 

براءته، اذا كان غير مذنب حقيقة.

وهذا ما حدا بالعاّلمة الفرن�سي )Garçon غار�سون( الى و�سف هذا القانون باأنه قانون 

الأبرياء، والذي يمنع اأن ُيظلم الن�سان بدون وجه حق.

ويندرج تحت هذا الفرع رقم )1/1) العناوين التالية:

)اأ(- المبادئ المكّر�سة اإجرائيًا لحماية حقوق الن�سان.

)ب(- موقف النيابة العامة من هذه الحماية للحقوق.

)ت(- جزاءات المخالفات الما�ّسة بحقوق الن�سان.

المبادئ التوجيهية في الدعوى الجزائية
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- الخال�سة

وفيما يلي �سرح وتو�سيح لكل من هذه العناوين، وعلى التوالي:

�أ- �لمبادئ �لمكّر�سة �إجر�ئيًا لحماية حقوق �لن�سان:

وحرياته  الن�سان  لحماية حقوق  الجزائية  الدعوى  في  المكّر�سة  ال�سمانات  اأهم  تتلّخ�س 

الأ�سا�سية بالمبادئ التالية:

)اأ/1(- ل جزاء بدون دعوى ومحاكمة.

)اأ/2(- الأ�سل افترا�س البراءة في المدعى عليه.

)اأ/3(- اليقين الق�سائي )اأو اقتناع الق�ساة( اأ�سا�س للحكم بالدانة.

)اأ/4(- ال�سك في الدعوى يف�ّسر لم�سلحة المّدعى عليه.

)اأ/5(- لزوم الحكم المبرم لتنفيذ الجزاء.

وفيما يلي ا�ستعرا�س وتو�سيح لكل من هذه المبادئ )ال�سمانات(، وعلى النحو الآتي:

)�أ/1(- ل جز�ء بدون دعوى ومحاكمة:

ُيعتبر مبداأ الم�سروعية الجزائية من اأهم المبادئ الرا�سخة التي ت�سود دولة �سيادة القانون، 

وقد حر�ست الد�ساتير والت�سريعات الجزائية المتعّددة على الن�س عليه.

وقد جرى اأغلب الفقهاء على درا�سة هذا المبداأ �سمن مو�سوعات الق�سم العام من الق�سم 

العام من قانون العقوبات، وعّبروا عنه بمبداأ �سرعّية الجرائم والعقوبات اأو مبداأ ل جريمة ول 

عقوبة ال بن�ّس قانوني.

دقيق،  غير  هو  فقط  العقوبات  بقانون  الم�سروعية  مبداأ  يربط  الذي  الراأي  هذا  اأن  بيد 

الجراءات  )قوانين  ال�سكلية  للقوانين  المبداأ  هذا  �سمول  على  توؤّكد  القانونية  الن�سو�س  لأن 

الجزائية( اأي�سًا اأ�سوة بقانون العقوبات.

فمبداأ م�سروعية القواعد الجزائية الجرائية حقيقة ل يمكن تجاهلها، اإذ يقع على عاتق 

�سلطة الت�سريع واجب و�سع القواعد الجزائية المو�سوعية وال�سكلية على حّد �سواء، لأن القانون 

الجزائي بوجهيه المو�سوعي والجرائي ي�سّكل قيدًا على حرية الأفراد.

طالما  معلنة،  ن�سو�س  في  تقنينها  من  بد  ل  العقابية،  كالقواعد  الجزائية،  فالجراءات 

القاضي أ.د سمير عالية
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وتوقيف،  وتفتي�س،  �سبط،  من  الجزائية  الدعوى  لجراءات  المتثال  على  الأفراد  تلزم  انها 

وتحقيق، ومحاكمة. فكل هذه الجراءات يم�س بحقوق الأفراد وحرّياتهم ال�سخ�سية، مّما ل يدع 

مجاًل لل�سك في وجوب الن�س على ذلك في القانون الجزائي الجرائي، لما لهذه الجراءات 

الجزائي  القانون  المقّررة في  والجزاء  التجريم  من خطورة خا�سة، ل تقل بحال عن قواعد 

المو�سوعي. بل اإن قواعد التجريم ت�سبح لغوًا، واأداة محاباة وتحّكم في يد ال�سلطة العامة، اذا 

لم تكن قواعد الجراءات الجزائية وليدة اهتمام عميق عند و�سعها، وبما ت�ستلزمه من قواعد 

عادلة ترعى ال�سبط، والتفتي�س والتحقيق، والمحاكمة، وتنفيذ الجزاء.

واإن اأقوى دليل على كون مبداأ الم�سروعية يجب اأن ي�سمل القواعد الجزائية اأي�سًا، هو اأن 

الم�سّرع الجزائي ل يكتفي باإ�سدار قانون للعقوبات فقط، واإنما يعمد كذلك الى اإ�سدار قانون 

لأ�سول المحاكمات الجزائية، يقّرر فيه قواعد �سير الدعوى الجزائية وانتهائها، من ا�ستق�ساء 

عن الجريمة والتحقيق فيها، وتحديد اأجهزة العدالة الجزائية واخت�سا�سها، وبيان قواعد �سير 

المحاكمات واإ�سدار الحكم، وكيفية تنفيذه.

من هنا، فاإن �سياغة المبداأ ال�سائع جزائيًا باأنه »ل جريمة ول جزاء اّل بمقت�سى ن�س«، اإّنما 

هي قا�سرة عن الحاطة بالم�سروعية الجزائية الجرائية ومن الأف�سل اإعادة �سياغة المبداأ 

وبناء على دعوى  بالن�س،  ال  انه ل جريمة ول جزاء  بالقول  المو�سوعي والجرائي،  بوجهيه 

مرفوعة ح�سب الأ�سول، عدا الأحوال الم�ستثناة قانونًا من الدعوى )كالأ�سول الموجزة م. 203 

محاكمات جزائية لبناني(.

وبما اأن قانون اأ�سول المحاكمات الجزائية هو وحده الذي يحّدد اإجراءات الدعوى الجزائية 

منذ تحريكها – مرورًا بالمحاكمة – وحتى �سدور حكم مبرم فيها، كما اّنه هو الذي ينّظم 

ال�سادر  الق�سائي  للحكم  تنفيذًا  بالحرّية  للم�سا�س  الو�سيلة  بو�سفها  الجزاء  تنفيذ  اإجراءات 

في الدعوى المقامة �سد المّدعى عليه، فاإنه من العقل والمنطق اأن نقّرر هذا المبداأ القائل 

بعدم جواز الم�سا�س بالحرية باإنزال الجزاء العقابي �سد المدعى عليه ال في حال وجود دعوى 

مرف�عة وفقًا لالأ�س�ل.

)�أ/2(- �لأ�سل �فتر��ش �لبر�ءة في �لمدعى عليه

�لمبد�أ: • مفهوم 

ويق�سد بهذا المبداأ حالة يمّر بها المّتهم اأو الظنين، وذلك قبل اأن يثبت ق�سائيًا عدم �سّحة 

التهام اأو الظن المن�سوب اليه، وقبل اأن يتم التحّقق من اإدانته.

المبادئ التوجيهية في الدعوى الجزائية
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اللوردات  مجل�س  و�سفه  وقد  الديمقراطي،  النظام  في  اأ�سا�سيًا   
ً
مبداأ الأ�سل  هذا  وُيعتبر 

البريطاني باأنه: بمثابة الخيط الذهبي الذي ُيظهر جمال ثوب القانون الجزائي.

واأيًا كان و�سع واإدراج هذا المبداأ في الهيكل الهرمي للنظام القانوني الوطني، فاإنه ُيعتبر 

من حقوق الن�سان الأ�سا�سية.

وقد حر�س على الن�س عليه كّل من: العالن العالمي لحقوق الن�سان لعام 1948 باأن كل 

�سخ�س مّتهم بجريمة ُيعتبر بريئًا الى اأن يثبت ارتكابه لها قانونًا في محاكمة علنية يكون قد 

ُوّفرت له فيها جميع ال�سمانات الالزمة للدفاع عن نف�سه )المادة 11(، والعهد الدولي للحقوق 

الن�سان  حقوق  لحماية  الأوروبية  والّتفاقية   ،)14 )المادة   1966 لعام  وال�سيا�سية  المدنية 

وحرّياته الأ�سا�سية لعام 1950 )المادة 6(، وم�سروع حقوق الن�سان وال�سعب في الوطن العربي 

)والذي انعقد في المعهد الدولي للدرا�سات العليا في العلوم الجزائية في �سيراكوزا في ايطاليا 

�سادر عن محكمة  ق�سائي  بحكم  اإدانته  ُتثبت  بريء حتى  المتهم  فيه:  ورد  1985 حيث  �سنة 

مخت�سة )المادة 2/5).

المحاكمات  اأ�سول  لقانون  الموجبة  الأ�سباب  في  �سراحة  المبداأ  هذا  الى  اأ�سير  وقد 

اأعمال  من  عمل  لكل  ملزمًا  واجبًا  البراءة  قرينة  واعتبرت   ،2001 لعام  الحالي  الجزائية 

في  عليه  الن�س  يرد  لم  ولئن  المبداأ  وهذا  والمحاكمة.  التحقيق  في  الق�سائية  المالحقة 

عليها،  الموافق  اللبناني  الجزائية  المحاكمات  اأ�سول  قانون  ن�سو�س  اأو  اللبناني  الد�ستور 

والجزاءات، ذلك  الجرائم  ب�سرعية  الخا�س  الد�ستوري  للمبداأ  نتيجة حتمية  ُيعتبر  اأنه  غير 

 اآخرًا، هو افترا�س 
ً
اأن تطبيق مبداأ: ل جريمة ول جزاء اإل بن�س قانوني، يفتر�س حتمًا مبداأ

البراءة في ال�سخ�س المالحق جزائيًا، حتى يثبت جرمه وفقًا للقانون.

وقد اأ�سار بع�س الفقهاء عند التعليق على التفاقية الأوروبية لحقوق الن�سان الى اأن المعنى 

لكل  البراءة  في  الأ�سل  مبداأ  �سمان  في  يتمّثل  والجزاءات  الجرائم  �سرعية  لمبداأ  الحقيقي 

اإن�سان مالحق في جريمة.

وقد تبّنى هذا المفهوم موؤتمر الجمعية الدولية لرجال القانون المنعقد في نيودلهي �سنة 

افترا�س  بمبداأ  العتراف  ينطوي حتمًا على  ال�سرعية  اأن تطبيق مبداأ  اأّكد على  1959، حيث 

براءة ال�سخ�س حتى تتقّرر اإدانته.

هذا وقد اأورد الفقه بع�س المبّررات المعّززة لالأخذ بمبداأ افترا�س البراءة، وهي تتلّخ�س 

بالآتي:
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)1(- اإن الأخذ بهذا المبداأ يحمي اأمن الأفراد وحريتهم الفردية �سد تحّكم ال�سلطة فيما 

لو افُتر�س الجرم في حق ال�سخ�س المالحق.

)2(- من �ساأن اعتماد هذا المبداأ الحيلولة دون وقوع �سرر ل يمكن تعوي�سه اذا ما ثبتت البراءة.

)3(- ُي�سهم الأخذ بهذا المبداأ في تفادي الأخطاء الق�سائية باإدانة الأبرياء.

)4(- ا�ستحالة ال�سخ�س تقديم الدليل على براءته غالبًا، فلو افتر�ست الدانة وتعّذر عليه 

اإثبات براءته، لأف�سى ذلك الى الت�سليم بالجرم، حتى ولو لم يقّدم �لّدعاء دلياًل �سّده.

• نطاق �لمبد�أ
يتمّتع هذا المبداأ في الجراءات الجزائية بنطاق عام له جانبان : �سخ�سي واإجرائي، وفيما 

يلي بيان لذلك.

)1(- �لنطاق �ل�سخ�سي لمبد�أ �فتر��ش �لبر�ءة:

مّتهمين  اأو  بهم  مظنونًا  اأو  فيهم  م�ستبه  كانوا  �سواء  الأ�سخا�س،  كل  المبداأ  هذا  من  ي�ستفيد 

رين اأو كانوا معتادين على الجرام، واأيًا كانت المحكمة المخت�سة  رين اأو مكرِّ و�سواء كانوا غير مكرِّ

بنظر الدعوى.

وي�سري هذا المبداأ بالن�سبة الى جميع اأنواع الجرائم )جنايات كانت اأم جنحًا اأم مخالفات( 

وبهذا يكفل هذا المبداأ حماية الحرّية ال�سخ�سية، فاإذا لم تتوّفر اأدّلة كافية لدى جهة الّدعاء 

العام، اأو في اأثناء التحقيق البتدائي اأو المحاكمة، يقت�سي حفظ الأوراق، اأو منع المحاكمة اأو 

اإعالن البراءة.

الجزائية  المحاكمات  اأ�سول  لقانون  الموجبة  الأ�سباب  اللبناني في  الم�سرع  اأّكد  هذا وقد 

على هذا النطاق حينما اأورد بلزوم اعتماد قرينة البراءة في جميع الجراءات الجزائية من 

مالحقة اأو تحقيق اأو محاكمة.

و�سمانًا للنطاق ال�سخ�سي لقرينة البراءة، فال يكّلف ال�سخ�س باإثبات براءته، وبالتالي فهو 

يتمّتع بحماية قانونية في مواجهة اأي م�سا�س بهذا المبداأ الأ�سا�سي.

)2(- �لنطاق �لجر�ئي لمبد�أ �فتر��ش �لبر�ءة: 

ينطبق هذا المبداأ على كل الجراءات الجزائية المتعّلقة بالجريمة، و�سواء كانت من جرائم 

القانون العام اأم غيرها من الجرائم مهما كانت طبيعتها.
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ويقت�سي مراعاة هذا المبداأ في جميع اإجراءات الدعوى الجزائية – كما �سلف القول – 

اأو ال�ستدلل على  اأي مرحلة ال�ستق�ساء  الأولي  التحقيق  بل يجب اعتماده كذلك في مرحلة 

الجريمة، والتي يبا�سرها موّظفو ال�سابطة العدلية.

التي  ال�سبهات  اأولي( ل ت�سلح   تحقيق 
ً
لبنان خطاأ ففي مرحلة ال�ستق�ساء )الم�سّماة في 

تنبئ عنها هذه المرحلة لتخاذ اإجراء مقّيد للحرية كالحجز الحتياطي من حيث المبداأ، لكن 

�سيرد الكالم لحقًا عن ال�سوابط القانونية لهذا الحجز عند الكالم عن الجراء الجائز للنيابة 

العامة وال�سابطة العدلية في لبنان لهذه الجهة.

وتقت�سي المالحظة هنا اأن الق�ساء الأوروبي – وبعد ترّدد – قّرر اأن مبداأ افترا�س البراءة 

يمكن التم�سك به في مواجهة اأي �سخ�س ين�سب اليه اأحد اأجهزة الدولة اإدعاًء اأو اتهامًا، كون هذا 

المبداأ ل ينح�سر في اإجراءات الدعوى الجزائية عند تحريكها، بل من الواجب اعتماده كذلك 

لحقوق  الأوروبية  المحكمة  فاإن  ذلك،  من  واأكثر  الأولي(.  )التحقيق  ال�ستق�ساء  اإجراءات  في 

الن�سان في �سترا�سبورغ اأّكدت منذ العام 1967 على عدم جواز ظهور اإعالن ر�سمي في و�سائل 

العالم – اإثر وقوع جريمة قتل – باأن �سخ�سًا معينًا با�سمه قد حّر�س على ارتكاب الجريمة، لما 

ينطوي عليه هذا العالم من انتهاك مبداأ افترا�س البراءة. وعلى هذا النحو، ي�ستفيد من هذا 

.
(1(

المبداأ بالتالي من كان مجّرد م�ستبه فيه في مرحلة ال�ستق�ساء )التحقيق الأولي(

وفي مرحلة التحقيق البتدائي، ل يجوز لقا�سي التحقيق اأن يقّرر الظن اأو اعتبار الفعل من 

قبيل الجناية، وبالتالي الحالة، ال اذا توافرت اأدّلة جديدة ترّجح احتمال الدانة.

لدى  الق�سائي(  )اليقين  توافر  اذا  ال  بالدانة  الحكم  يجوز  ل  المحاكمة،  مرحلة  وفي 

اليه  �سيتطّرق  ما  المدعى عليه. هذا  لم�سلحة  يف�ّسر  ال�سك  المحكمة، مع عدم تجاهل مبداأ 

البحث تاليًا.

واأما عن مدى التزام اأجهزة الق�ساء بهذا المبداأ، فيلزم التاأكيد على اأن العدالة الحقيقية 

وجه  بدون  بريء  اإدانة  اليها  ي�سيء  ما  بقدر  الجزاء،  الفالت من  تمّكن مذنب من  يعيبها  ل 

حق. ولهذا يتوّجب على اأجهزة العدالة الجزائية كافة، عند مبا�سرة الجراءات الجزائية �سد 

�سخ�س، اأن تحترم الحقوق وال�سمانات التي كفلها الد�ستور والقانون، ومنها مبداأ اأن الأ�سل في 

المدعى عليه اأنه بريء، ومن حقه اأن ُيعامل على هذا الأ�سا�س. 

1  د.اأحمد فتحي �سرور، القانون الجزائي الد�ستوري، دار ال�سروق، القاهرة، ط3، 2004، هام�س رقم 1، �ص291.
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بقدر  الجزاء  اإفالت ع�سرة مذنبين من  يتاأّثر من  النكليزي ل  القانون  اأن  البع�س  ويذكر 

اأن المدعى عليه بريء،  اإن�سان بريء واحد، ولذا يفتر�س  اأن ُيحكم ظلمًا على  ما ينزعج من 

وتعامله ال�سلطات الق�سائية البريطانية على هذا الأ�سا�س، وحتى تثبت ادانته بحكم مبرم.

ويذكر البع�س الآخر اأن هذا المبداأ مقّرر في القانون الفرن�سي من الناحية النظرية فقط، 

 .
(1(

اأما في الواقع، فاإن المدعى عليه ُيعامل كاأنه المجرم الحقيقي 

ول ُيعتقد اأن الو�سع في لبنان هو اأف�سل حاًل كما قيل عن الو�سع في فرن�سا، ومن الموؤّمل اأن 

يراعي كل الق�ساة في لبنان هذ المبداأ الديمقراطي والدولي – والمكّر�س وطنيًا – وذلك في 

جميع مراحل الدعوى الجزائية، وحتى ل ُيظلم بريء بمعاملته كاأنه مذنب اأو تطول محاكمته 

مما يلحق ال�سرر بحريته ال�سخ�سية.

)�أ/3(- �ليقين �لق�سائي )�أو �لقتناع �لوجد�ني( �أ�سا�ش �لحكم بالد�نة

• مفهوم �لمبد�أ:

الأدّلة  و�سعوره بوجود  اإح�سا�سه  نداء  ويلّبي  القا�سي في حكمه على �سوت �سميره،  يعتمد 

كّر�سه  الذي  القا�سي  اقتناع  حرية  لمبداأ  وفقًا  تقديرها  الى  ويعمد  وم�سروعيتها،  و�سّحتها 

اللبناني  الجزائية  المحاكمات  اأ�س�ل  قان�ن  من   179 المادة  تن�س  حيث  اللبناني،  الم�سترع 

)الخا�سة بالقا�سي المنفرد( على اأنه »يمكن اإثبات الجرائم المّدعى بها بطرق الثبات كافة، 

ما لم يرد ن�س مخالف.

ل يمكن للقا�سي اأن يبني حكمه ال على الأدّلة التي توافرت لديه �سرط اأن تكون قد ُو�سعت 

قيد المناق�سة العلنية اأثناء المحاكمة. يقّدر القا�سي الأدّلة بهدف تر�سيخ قناعته ال�سخ�سّية.«

وهذا المبداأ الأ�سا�سي، ولئن ورد الن�س عليه ب�ساأن قا�سي الجنح ودون محكمة الجنايات، 

فاإنه مبداأ عام ومطلق ي�سري بالن�سبة لكل الق�ساة الجزائيين، ما عدا الحالت التي يحّددها 

القانون )مثال ذلك المادة 487 من قانون العقوبات اللبناني التي ُتقّيد اإثبات جريمة الزنا على 

ال�سريك الزاني باأدّلة معّينة(.

القتناع  القا�سي في  والأدّلة ل يجوز مجادلة  بالوقائع  القا�سي  اقتناع  لمبداأ حرية  ووفقًا 

بهذا ال�ساأن.

التمييز  محكمة  اجتهاد  ا�ستقّر  فقد  المذكور،  الن�س  في  المبداأ  هذا  تقنين  قبل  وحتى 

1  V. BOUZAT : Tr. Dr. pén. Et de crim. Tome (2), 1970, n° 937 
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قرارات عديدة هذا  في  قّررت  الأ�سا�سي، حيث  المبداأ  بهذا  الت�سليم  على  اللبنانية  الجزائية 

المبداأ، منها وعلى �سبيل المثال اأنها ق�ست باأن »للمحكمة الحق في الأمور الجزائية باأن تبني 

اقتناعها على اإفادة �ساهد واحد اأو على مجمل التحقيق، لأن الدليل الأول في الق�سايا الجزائية 

هو القتناع الداخلي والوجداني«، و«اأن المبداأ الأ�سا�سي للبّينات في المواد الجزائية عامة...

الوقائع  �سّحة  عدم  اأو  �سّحة  الى  �سميرهم  وارتياح  والداخلي  ال�سخ�سي  الق�ساة  اقتناع  هو 

.
(1(

المب�سوطة لديهم«

وقد ق�ست اأي�سًا باأن من المبادئ القانونية الثابتة اأن الق�ساة الجزائيين يبنون اأحكامهم 

على ما يرتاح اليه وجدانهم من الأدلة المب�سوطة لديهم، فال يجوز لومهم على اأخذهم ببينة 

دون اأخرى اأو على ا�ستنادهم الى اأقوال �ساهد دون اآخر، واأن تقدير قيمة الثباتات يعود الى 

محكمة الجنايات التي لها اأن ت�سند قرارها الى و�سائل الثبوت التي تراها مقنعة لها، حيث اأن 

.
(2(

ل رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الجنايات لهذه الناحية

التناق�س في  تبنى على  التحّكم ول  تعني  المحكمة في القتناع ل  اأو  القا�سي  ولكن حرّية 

التقدير، اإذ يجب اأن يعّلل القا�سي حكمه ويوؤ�ّس�س اقتناعه على اأدّلة مقبولة في العقل والمنطق. 

فهذه الحرّية بالقتناع يلزم اأن تح�سل من �سمن الم�سروعية، وتحت مراقبة القانون.

هذا وتراقب محكمة التمييز اللبنانية عند الطعن لديها مدى مراعاة هذه ال�سوابط. وقد 

قّررت في اجتهادات عديدة اأن حق محكمة الأ�سا�س بالقتناع ل يحول دون حق محكمة التمييز 

.
(3(

في اإجراء مراقبتها على �سّحة الدليل و�سالمة تقدير وح�سن التحليل

• مبرر�ته: �نه �نعكا�ش لل�سرعية �لمو�سوعية و�لجر�ئية

يترتب على مبداأ افترا�س البراءة للمالحق اأّل تقتنع المحكمة بالدانة ال بناء على الجزم 

واليقين ل على ال�سبهات اأو الأمارات اأو الحتمالت اأو الترجيح، وعلى هذا �سار اجتهاد المحكمة 

.
(4(

العليا اللبنانية

ويبّرر هذه القاعدة اأن اليقين القانوني في ن�سو�س القانون يتطّلب بالمقابل يقينًا ق�سائيًا. 

ال�سياغة  في  اليقين  هذا  يتطّلب   – القانوني  لالأمن  حماية  الجزائي،  الم�سرع  كان  فاإذا 

)على التوالي: قرار رقم 139 تاريخ 5-5-1951 وقرار رقم 162 تاريخ 8-6-1951، مو�سوعة عالية، اجتهادات محكمة التمييز في 20 عامًا �سفحة   1

9 رقم 3) 

على التوالي: قرار رقم 265 تاريخ 31-10-1951 وقرار رقم 224 تاريخ 22-12-1970، المو�سوعة نف�سها �س 10، رقم 5.  2

تراجع قرارات هذه المحكمة العديدة في المو�سوعة ال�سابقة ذاتها ، رقم 12 حتى 18، �س�ص13-12.  3

يراجع القرارات المن�سورة في المو�سوعة المذكورة رقم 19 حتى 22 �س�ص14-13.  4
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الوا�سحة لن�سو�س قانون العقوبات – فال قيمة لليقين القانوني ما لم يكّمله يقين ق�سائي عند 

تطبيق هذه الن�سو�س على المتهم اأو الظنين الُمدان في الجريمة. فالأمن القانوني يخاطب 

.
(1(

كاًل من الم�سرع والقا�سي �سواء ب�سواء

)�أ/4(- �ل�سك يف�ّسر لم�سلحة �ل�سخ�ش �لمالحق جز�ئيًا

ُيعتبر هذا المبداأ نتيجة طبيعية لمبداأ اليقين الق�سائي المطلوب في حالة الحكم بالدانة، 

ومن ثم فاإن اأي �سك في القتناع الوجداني للقا�سي ُيفقد حكم الدانة اأي اأ�سا�س قانوني، وُيعيد 

ال�سخ�س المالحق الى حّقه الأ�سلي بافترا�س براءته – طالما لم يثبت العك�س – ومّما يجعله 

ي�ستفيد من هذا ال�سك، والذي يجب اأن يف�ّسر لم�سلحته لأنه في الأ�سل مفتر�سة براءته.

اأو  المعنوي،  بركنها  اأو  للجريمة  المادي  بالركن  يتعّلق  ما  فمنها  ال�سك،  مجالت  وتتعّدد 

ب�سروط الم�سوؤولية الجزائية من وعي واإرادة.

تطبيقه في جميع  واإنما يجب  الحكم،  اإ�سدار  المبداأ على مرحلة  تطبيق هذا  يقت�سر  ول 

مراحل الدعوى الجزائية، ال�سابقة للمحاكمة كمرحلتي الّدعاء العام وق�ساء التحقيق، اأو عند 

اإ�سدار الحكم في الق�سية.

كما اأن هذا المبداأ ل يقت�سر على مجرد ال�سك في الأدّلة، واإنما ي�سمل كذلك حالة ال�سك 

في ح�سول الوقائع، اأو عدم كفاية الأدّلة لالإدانة.

من هنا يمكن للنيابة العامة اأن تقرر حفظ الأوراق لل�سّك اأو لعدم كفاية الأدلة، كما يجب 

على ق�ساة التحقيق اأن يقرروا منع المحاكمة حال توفر ال�سك اأو انتفاء الأدلة اأو عدم كفايتها، 

واأن يحكم ق�ساة الأ�سا�س بالبراءة في الحالت الأخيرة.

وقد تبنى هذا المبداأ ونطاقه المطلق قانون اأ�سول المحاكمات الجزائية اللبناني الحالي، 

ت المادة 50 منه على اأن »للنائب العام اأن يقرر حفظ اأوراق التحقيق الأولي اإذا تبين  فقد ن�سّ

ت المادة  له اأن الفعل ل يوؤلف جريمة اأو اأن الأدلة على وقوع الجريمة غير كافية...«، كما ن�سّ

اإما على �سبب  اأنه »اإذا قّرر القا�سي منع المحاكمة عن المدعى عليه فيبني قراره  122 على 

قانوني، واإما على �سبب واقعي... يكون ال�سبب واقعيًا اإذا لم ُيثبت التحقيق اأن الجرم المدعى 

به قد وقع فعاًل اأو اإذا لم تتوافر الأدلة...« وهذا ما تكّرر في المادة 130 لجهة قرارات الهيئة 

ت على اأنه »اإذا تبّين للقا�سي المنفرد اأن الأدّلة على اإ�سهام  التهامية. واأما المادة 197 فقد ن�سّ

يراجع-د. اأحمد فتحي �سرور: القانون الجنائي الد�ستوري، مرجع �سابق �س�س318-319 والمراجع التي ي�سير اليها(  1
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المدعى عليه في ارتكاب الجنحة المدعى بها غير كافية فيحكم باإعالن براءة هذا الأخير«، 

ت المادة 274 على اأنه »اإذا وجدت المحكمة – محكمة الجنايات – اأن الأدلة ل تكفي  كما ن�سّ

في تجريم المتهم، فيق�سي باإعالن براءته«.

هذا وقد ا�ستقر اجتهاد محكمة التمييز الجزائية، ومنذ زمن بعيد، وحتى تاريخه، على اأن 

ال�سك في ثبوت الجريمة يجب اأن يف�ّسر لم�سلحة المدعى عليه، واأن كل �سك يفيد منه المدعى 

.
(1(

عليه حتى ولو توافرت ذرة منه

)�أ/5(- لزوم �لحكم �لمبرم لتوقيع �لجز�ء

تن�س المادة )10( من العالن العالمي لحقوق الن�سان اأنه »لكل ان�سان على قدم الم�ساواة 

التامة مع الآخرين، الحق في اأن تنظر ق�سيته محكمة م�ستقلة ومحايدة نظرًا من�سفًا وعلنيًا، 

للف�سل... في اي تهمة جزائية توّجه اليه«.

كما تن�ّس المادة )8( من الد�ستور اللبناني على اأن »ال�سخ�سية م�سونة وفي حمى القانون، 

ول يمكن اأن...ُيحب�س... على اأحد ال وفاقًا لأحكام القانون«.

وهاتان المادتان ولئن لم ت�سيرا �سراحة الى هذا المبداأ، غير اأن اإيالء القا�سي الجزائي 

حق الف�سل في الجريمة ي�ستدعي توقيع الجزاء المقّرر لها، وهذا الجزاء ل يكون ال بحكم 

ق�سائي. وهو ل يكون نافذًا ال بعد انبرامه با�ستنفاد طرق الطعن فيه.

اللبناني)  الجزائية  الأ�س�ل  قان�ن  من  المادة )404  ن�س  من  �سمنًا  ي�ستخل�س  ما  وهذا 

وال�ستئناف  الجنايات  محاكم  عن  ال�سادرة  الجزائية  الأحكام  باإنفاذ  »يقوم  باأنه  القائل 

المنفرد الجزائي  القا�سي  اأ�سدرت الحكم. ويقوم  التي  العام لدى المحكمة  النائب  والتمييز 

باإنفاذ الأحكام ال�سادرة عنه«.

اإذ هذا الن�س يربط تنفيذ الجزاء باأحكام ت�سدر عن مختلف المحاكم، و�سريطة اأن تكون 

مبرمة اأي غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

)ب(- موقف �لنيابة �لعامة من هذه �لحماية للحقوق

اإن المبادئ وال�سمانات المطلوب من النيابة العامة مراعاتها في خ�سو�س حقوق الن�سان 

تتلّخ�س بالآتي:

يراجع: قرار رقم 142 تاريخ 28-5-1952، ورقم 108 تاريخ 11-5-1962، وقرار رقم 74 تاريخ 4-7-1967، وقرار رقم 139 تاريخ 1951-5-5،   1

المو�سوعة ال�سابقة رقم 24و 25، �ص 15).
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اأو  فيه،  الم�ستبه  اأو  منه  الم�سكو  ال�سخ�س  �سد  والتحّري  البحث  بالغ  اإ�سدار  تنظيم   -1

المجهول محل اإقامته، بتحديد مهلة �سريانه خالل ع�سرة اأيام قابلة للتمديد الى �سهر، وبحيث 

قان�ن  من  24/د  )م.  المذكورة.  المّدة  انتهاء  عند  لقرار  حاجة  ودون  حكمًا  مفعوله  ي�سقط 

�ساريًا  البالغ  ُترك هذا  لو  فيما  ا�ستعماله  لإ�ساءة  منعًا  وذلك  الجزائية(،  المحاكمات  اأ�سول 

مهما طال الزمن، وقد يكون الجرم قد انق�سى اأ�ساًل.

2- تحديد مّدة احتجاز الم�ستبه فيه في الجريمة الم�سهودة بما ل يزيد على 48 �ساعة قابلة 

للتجديد لمرة واحدة اذا ا�ستلزم التحقيق الأولي ذلك )م 32 محاكمات جزائية(.

3- اإعطاء الحق للمحتجز المذكور بال�ستعانة بمحام لح�سور ا�ستجوابه )م32 ذاتها(.

4- اإلزام النائب العام بعدم تفتي�س المنازل حال الجرم الم�سهود ال في ما بين ال�ساعة 

)م33  ذلك  خالف  على  �سراحة  المنزل  �ساحب  يوافق  لم  ما  هذا  لياًل،  و8  �سباحًا   5

محاكمات جزائية(.

5- منع النيابة العامة من احتجاز الم�ستبه فيه في جنحة م�سهودة اذا كانت عقوبتها اأقل 

من �سنة حب�سًا )م46 محاكمات جزائية(.

6- يتمتع الم�ستبه فيه اأو الم�سكو منه المحتجز في النظارة بقرار من النيابة العامة بالحقوق 

التالية:

الت�سال باأحد اأفراد عائلته اأو ب�ساحب المحل اأو بمحام يختاره اأو باأحد معارفه.  •

مقابلة محام يعّينه بت�سريح يدّون على المح�سر دون حاجة لوكالة.  •

ال�ستعانة بمترجم محّلف اذا كان ل يح�سن اللغة العربية.  •

تقديم طلب مبا�سر، اأو بوا�سطة وكيله اأو فرد من عائلته، الى النائب العام لعر�سه على   •
طبيب لمعاينته )م47 محاكمات جزائية(.

اأو  التحقيق  وبين  معّينة،  ق�سية  الدعاء في  العام مهمة  النائب  يجمع  اأن  7 - عدم جواز 

الحكم فيها )م50 محاكمات جزائية(.

فهذه المبادئ اأو القواعد ت�سّكل �سمانات اأ�سا�سية لحماية حقوق الم�سكو منه اأو الم�ستبه فيه 

من اأن تتعّر�س لالإ�ساءة اأو التع�ّسف.

)ت(- جز�ء�ت �لمخالفات �لما�ّسة بحقوق �لن�سان
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تمهيد:

ان قواعد الجراءات الجزائية والمبادئ التي تكر�سها ل يجب اأن تبقى مجّرد قواعد نظرية، 

واإنما القيمة الحقيقية ل تظهر ال اذا ترّتب على مخالفتها جزاءات معّينة.

وجزاءات مخالفات القواعد الجزائية الجرائية عديدة: فقد يكون الجزاء م�سلكيًا تاأديبيًا، 

اأو تعوي�سًا مدنيًا، اأو جزاًء عقابيًا، اأو جزاًء اإجرائيًا غالبًا ما يكون بطالن الجراء المخالف 

لالأ�سول المن�سو�س عليها.

وحر�سًا على عدم الطالة �سوف نتطّرق فقط الى حالت البطالن ال�سريحة، والتي ورد 

عليها الن�س في قانون اأ�سول المحاكمات الجزائية اللبناني الحالي ال�سادر عام 2001.

حقوق  �سمانات  بمخالفات  �لمتعّلقة  �للبناني  �لقانون  في  �ل�سريحة  �لبطالن  حالت 

�لن�سان:

- بالن�سبة للتحقيق �لأولي:

المحّددة  العدلية خالفًا لالأ�سول ذاتها  ال�سابطة  الذي تجريه  بطالن تفتي�ش �لمنازل   •
للنائب العام في الجناية الم�سهودة )م2/43 وم2/47).

بطالن �نتز�ع �أقو�ل اأو اإفادة الم�سكو منه اأو ال�ساهد بالكراه )47).  •
- بالن�سبة للتحقيق �لبتد�ئي:

عليه  المدعى  اإعالم  ي�سبقه  لم  اذا  التحقيق  قا�سي  من  الحا�سل  �ل�ستجو�ب  بطالن   •
بالجريمة الم�سندة اليه، اأو تنبيهه الى حقه في ال�ستعانة بمحام )م3/76).

اأغفل  اذا  له،  الالحقة  والجراءات  التحقيق  قا�سي  من  الحا�سل  �ل�ستجو�ب  بطالن   •
ا�ستجواب  اأول  في  بمحام  ال�ستعانة  عليه  المدعى  رف�س  تدوين  التحقيق  قا�سي 

)م2/78(، واأي ا�ستجواب لحق )م79).

المدعى  التحقيق  قا�سي  ا�ستجوب  اذا  عليه  الالحقة  والجراءات  �ل�ستجو�ب  بطالن   •
عليه في غياب محاميه الذي اختاره )م2/78).

بطالن �جر�ء�ت �لتحقيق، ما عدا �سماع ال�سهود، اذا ح�سلت في غياب المدعى عليه   •
والمدعي والم�سوؤول بالمال وال�سامن، والذين لم يبلغوا هم اأو وكالوؤهم موعد الدعوة 

قبل /24/ �ساعة على الأقل )م2/82). 
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بطالن مح�سر ��ستجو�ب �ل�ساهد �لمنظم خالفًا لالأ�سول، كعدم تحليف اليمين اأو عدم التوقيع   •
عليه من قبل القا�سي والكاتب وال�ساهد، وذلك بناء على طلب المت�سرر فقط )م87).

ويرى البع�س اأن الم�سرع بح�سره طلب البطال هنا بالمت�سرر فقط، فيكون قد اقترب من   

موقف الم�سرع الفرن�سي في قانون 6-8-1975، حيث قرر قاعدة »ل بطالن بدون �سرر«.

وافق  اذا  ال  لالأ�سول  خالفًا  التحقيق  قا�سي  قبل  من  �لحا�سل  �لمنزل  تفتي�ش  بطالن   •
المت�سّرر على ذلك )م105).

- بالن�سبة لجر�ء�ت �لمحاكمة:

بطالن ورقة �لدعوة �لمنظمة خالفًا لالأ�سول �أو غير �لمبلغة قبل/3 �أيام من �لموعد )م149(.  •

بطالن �لمحاكمة غير �لحا�سلة ب�سورة علنية و�سفاهية كمبد�أ )م178(. وهذا الجزاء قد   •
ن�س عليه فيما خ�س المحكمة الجنحية، ولم يرد ب�ساأن المحاكمة الجنائية، اأي جزاء 

على اإغفالها اأو اإغفال مبداأ ال�سفوية.

وهذا الجزاء رغم اأنه مقّرر للمحاكمة اأمام القا�سي المنفرد، فيمكن القيا�س عليه    

عند  البطالن  تقرير  عن  غفل  والذي  الجنايات،  محكمة  اأمام  العلنية  اإجراء  ن�س 

المخالفة العلنية )م249(، وعند مخالفة ال�سفاهية )م250).

بطالن مح�سر جل�سة �لمحاكمة غير �لموقع من الق�ساة اأو اأحدهم اأو الكاتب )م235)   •
وهذا الن�س رغم وروده بالن�سبة لمحا�سر محاكم الجنايات، يمكن مّد حكمه والقيا�س 

عليه، بالن�سبة لمحا�سر محاكم الجنح والتي لم يرد ن�س مماثل ب�ساأن ذلك.

تعري�ش �لمحاكمة �لجنائية مع �لحكم لالإبطال �ذ� لم يجر �لتثبت من تبليغ �لمّتهم قر�ر   •
�لتهام ولئحة �ل�سهود )م2/236(.

قد  �ل�سابقة،  �لبطالن  على  �لن�ش  لحالت  وخالفًا  هنا،  �للبناني  �لم�سرع  �أن  �لبع�ش  ولحظ 

ا�ستعمل عبارة »عر�سة لالبطال« بدًل من كلمة )باطلة(، وهو ل يرى فارقًا بين الأمرين، ال 

اذا كان الم�سرع اللبناني يعتبر حالت البطالن ال�سابقة من قبيل البطالن المطلق )المتعلق 

بالنظام العام(، والثانية من قبيل البطالن الن�سبي )المتعّلق ب�سالح المّتهم(.

المتعّلق  الن�سبي  البطالن  قبيل  من  فهي  ح�سولها،  حال  المخالفة  هذه  اأن  نرى  ونحن 

هذا  على  منه  عديدة  قرارات  في  التمييز  محكمة  اجتهاد  �سار  وقد  فقط،  المتهم  بم�سلحة 
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النحو، من حيث ق�سر الدفع بذلك على �لمتهم دون غيره، و�سرورة عدم اإثارة الدفع لأول مّرة 

اأمام محكمة التمييز.

بالن�سبة  وروده  الن�س رغم  وهذا  �لحا�سلة بدون يمين )م255(.  �ل�ساهد  �إفادة  بطالن   •
لمحاكم الجنايات، يمكن القيا�س عليه ومد حكمه الى محاكم الجنح، حيث لم ين�س 

على جزاء عدم تحليف اليمين لل�ساهد )م181).

تعري�ش �لحكم �أو �لقر�ر لالبطال �ذ� غفل �أحد ق�ساة �لمحكمة عن �لتوقيع عليه )م2/273)،   •
وحكم هذا الن�س ين�سحب الى �سائر الأحكام والقرارات الق�سائية، والتي لم يرد الن�س 

ب�ساأنها.

القرار  اأو  الحكم  بتكملة  ت�سحيحه  اإمكانية  بمعنى  الن�سبي،  البطالن  هذا  اأن  نرى  ونحن 

من  اإذ  عليه،  القا�سي  توقيع  وجود  حال  القرار،  اأو  الحكم  اإ�سدار  جل�سة  مح�سر  بمندرجات 

تتجّزاأ في مندرجاتهما، واجتهاد  ي�سّكالن وحدة ل  اإفهامه  الحكم ومح�سر جل�سة  اأن  المقرر 

محكمة التمييز �سار على مثل هذا التجاه في بع�س قراراته.

خال�سة �لفرع رقم )1/1(:

نخل�س مّما �سبق، وفي خ�سو�س مدى اأخذ الم�سرع اللبناني في الدعوى الجزائية ب�سمانات 

حقوق الن�سان الأ�سا�سية، وعدم الم�سا�س بها بدون وجه حق، الى اأن هذا الم�سترع حر�س على 

ال�ستر�ساد بالمواثيق الدولية والعالن العالمي لحقوق الن�سان، ومعتمدًا في ذلك على المبداأ 

يتفّرع عن ذلك من مبادئ،  اإدانته بحكم مبرم، وما  باأن الن�سان بريء حتى تثبت  الأ�سا�سي 

ون�س على الجزاءات الموجبة لبطالن الجراء، اإ�سافة الى جزاءات اأخرى.

]�لفرع 2/1: وجوب مر�عاة �لمبادئ �لأ�سا�سية )�لمن�سفة( للمحاكمة 
�لجز�ئية[

-تمهيد:

اأنهم   2001 لعام  الحالي  اللبناني  المحاكمات الجزائية  اأ�سول  عّبر وا�سعو م�سروع قانون 

كانوا حري�سين على مراعاة المبادئ وال�سمانات الكفيلة بتاأمين ح�سن �سير العدالة، وقد ورد 

في تقرير لجنة الدارة والعدل المقّدم الى مجل�س النواب اللبناني، والموؤرخ في 2001/2/1، 

اأن هذه اللجنة حر�ست على ال�ستر�ساد بالمواثيق الدولية التي كر�ست حقوق الن�سان، وكّر�سها 

الحق  وتاأمين  والم�ساواة،  العدالة  �سمان  الى  والداعي  د�ستوره،  مقّدمة  في  �سراحة  لبنان 

القاضي أ.د سمير عالية



42

بالتقا�سي، والحر�س على مبداأ تاأمين الدفاع عن النف�س. واأن اللجنة اعتمدت في ذلك على 

المبادئ التالية: 

اأوًل- اعتماد قرينة البراءة، منطلقًا لكل عمل من اأعمال المالحقة الق�سائية في التحقيق 

والمحاكمة.

وتاأكيدًا على ذلك جاء في الأ�سباب الموجبة لم�سروع القانون المذكور اأنه روعي التوفيق 

بين حقوق الأفراد التي كر�سها الد�ستور اللبناني وبين حقوق المجتمع في الأمن وال�ستقرار، 

كما ورد تحت بند )ج( المخ�س�س لق�ساء التحقيق اأن �سالحيات هذا الق�ساء في القانون 

ال�سابق كانت غير مقّيدة لناحية توقيف المدعى عليه، ولما كان هذا التوقيف ي�سّكل خرقًا 

لقرينة البراءة، لأنه م�سند الى مجّرد ا�ستباه ل يرقى الى م�ستوى اليقين، لذا وجب مراعاة 

هذه الم�ساألة من جهة، واأخذ م�سلحة الهيئة الجتماعية من جهة اأخرى، ول يتحّقق ذلك ال 

بالتوفيق بين م�سلحة الفرد وم�سلحة المجتمع.

تعد�د وبيان لمبادئ عد�لة �لمحاكمة �لمن�سفة:

توجبه  الذي  الطار  قد حّدد  الجرائي  اللبناني  الم�سرع  يكون  ال�سابق  التمهيد  من خالل 

وبين  جهة،  من  الن�سان  وحقوق  ال�سخ�سية  الحرية  بين  التوازن  اإقامة  ب�ساأن  البراءة  قرينة 

العدالة،  �سمانات  من  اعتماده  الى  دعا  فيما  وذلك  العادلة،  المحاكمة  مبادئ  متطلبات 

والم�ساواة، وتاأمين الحق بالتقا�سي، و�سرورة تاأمين حقوق الدفاع.

وهو بتاأكيده كذلك على مراعاة عدم جواز تقرير التوقيف للمدعى عليه لمدة غير محددة، 

وال  اإجراءاتها،  اإطالة  وعدم  المحاكمة،  في  ال�سراع  �سرورة  الى  �سمنًا  اأ�سار  قد  يكون  اإنما 

انتفى مبّرر اإقرار قاعدة قرينة البراءة.

ولما كانت المبادئ التي ترعى اإجراءات المحاكمة العادلة هي عديدة، لذلك �سوف نتطرق 

الى اأهمها ل�سيق اإطار هذا المبحث، وذلك على النحو الآتي:

اأ- اإقرار الحق في اإقامة الدعوى الجزائية لغير النيابة العامة اأي�سًا

ب- حياد القا�سي

ت- عالنية اإجراءات المحاكمة

ث- احترام مبداأ الم�ساواة بين الفرقاء
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ج- تاأمين حقوق الدفاع

ح- �سرعة الف�سل في الدعوى 

-الخال�سة

وفيما يلي بيان و�سرح لكل هذه المبادئ الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة، وذلك كالآتي:

�أ- �إقر�ر �لحق في �إقامة �لدعوى �لجز�ئية لغير �لنيابة �لعامة

ويتمّثل هذا الحق في الأحوال التالية:

التحقيق  قا�سي  اأمام  ال�سخ�سي  الدعاء  �سفة  يّتخذ  اأن  الجريمة  من  للمت�سّرر  يحق   -1

الأول في الجناية والجنحة، اأو اأمام القا�سي المنفرد في الجنحة والمخالفة، وله اأن ين�سم الى 

الدع�ى العامة اأمام محكمة الجنايات.

يحرك المت�سرر بادعائه دعوى الحق العام اذا لم تحّركها النيابة العامة )م7 محاكمات 

جزائية(.

قا�سي  قرار  من  الم�ستفادة  الجرائم  لجميع  الت�سدي  حق  التهامية  الهيئة  اإعطاء   -2

التحقيق المرفوع اليها في ق�سية جنائية، ودونما حاجة لدعاء النيابة العامة، لكن �سريطة اأن 

تكون متالزمة مع الجرم الأ�سلي المرفوع، ويكون لها اأن تتناول جميع الأ�سخا�س الذين تتوافر 

في حّقهم اأدّلة على اإ�سهامهم في هذه الجرائم )م140 من ذات القانون(.

وم246  الجل�سات )م151/و،  الدعوى في جرائم  اإقامة  في  المحكمة  اأو  القا�سي  3- حق 

فقرة اأخيرة من القانون ذاته(.

ب- حياد �لقا�سي

يفتر�س ميزان عدالة الق�ساء اأن يتمتع هذا الق�ساء بال�ستقالل والحياد.

الد�ستور  من   20 المادة  ت  ن�سّ فقد  الق�ساء،  ا�ستقالل  مبداأ  لبنان  في  الم�سرع  تبّنى  وقد 

اللبناني على اأن ال�سلطة الق�سائية تتولها المحاكم �سمن نظام ين�س عليه القانون، وُيحفظ 

اإجراء وظائفهم.  والق�ساة م�ستقّلون في  الالزمة...  ال�سمانات  والمتقا�سين  للق�ساة  بموجبه 

ت المادة الأولى من قانون اأ�سول المحاكمات المدنية على اأن الق�ساء �سلطة م�ستقّلة  وقد ن�سّ

ت  ن�سّ كما  الد�ستور.  عليه  ين�س  ل  قيد  اأي  ا�ستقاللها  من  يحد  ول  الأخرى،  ال�سلطات  تجاه 

المادة )44( من قانون الق�ساء العدلي على اأن الق�ساة م�ستقّلون في اإجراء وظائفهم، ول يمكن 
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نقلهم اأو ف�سلهم عن ال�سلك الق�سائي ال وفقًا لأحكام القانون.

ومبداأ ا�ستقالل الق�ساء يكفل حمايته عن التاأثير الخارجي من جانب �سائر �سلطات الدولة 

الأخرى، وي�سمن عدم تاأّثر الق�ساة بغير حكم القانون.

العدالة ما لم يكن  ا�ستقامة ميزان  للق�ساء ل ي�سمن وحده �سالمة  ولكن هذا ال�ستقالل 

ات�سافه  يفر�س  الذي  الأمر  الدعوى،  فرقاء  لأحد  التمييز  لعوامل  القا�سي غير خا�سع  حكم 

ب�سفة الحياد. وهذه ال�سفة الأخيرة هي التي تمّكنه من اإدارة العدالة الجزائية، وذلك باإجراء 

محاكمة من�سفة.

وقد حر�ست المواثيق الدولية كالعالن العالمي لحقوق الن�سان على تاأكيد مبداأ لزوم حياد 

والتفاقية  )م14)،  وال�سيا�سية  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  ومثله   ،)10 )المادة  القا�سي 

المّتحدة  لالأمم  الأ�سا�سية  المبادئ  اأّكدت  كما   ،)6 )المادة  الن�سان  لحماية حقوق  الأوروبية 

في  الف�سل  في  الق�سائية  ال�سلطة  واجب  على   1985 لعام  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  ب�ساأن 

الق�سايا المعرو�سة عليها دون تحّيز – اأي بحياد )المبداأ الثاني(.

واذا كان الد�ستور اللبناني لم ين�س على هذا المبداأ �سراحة، غير اأنه نتيجة طبيعية لمبداأ 

حياديين  غير  الق�ساة  كان  اذا  الق�ساء  با�ستقالل  للقول  تكون  قيمة  فاأي  الق�ساء.  ا�ستقالل 

البراءة  قرينة  مبداأ  اإن  بل  طرف.  اأو  هيئة  اأو  ل�سلطة  منحازين  وكانوا  الدعوى،  فرقاء  تجاه 

يتطّلب اأي�سًا حياد القا�سي، وذلك بعدم الأخذ بمجّرد الدعاء وعدم تبّني التهمة الم�سندة الى 

المدعى عليه حتى تثبت اإدانته باأدّلة �سحيحة وم�سروعة.

غير  ب�سورة  ولو  القا�سي،  حياد  مبداأ  عن  يك�سف  ما  اللبنانية  القوانين  بع�س  في  ونجد 

�سريحة. فالمادة 46 من قان�ن الق�ساء العدلي – والخا�سة بَق�َسم القا�سي عند تعيينه وقبل 

ت المادة  ت على قيامه بوظيفته بمنتهى الخال�س والتجّرد. كما ن�سّ مبا�سرته العمل – قد ن�سّ

47 من القانون ذاته على عدم جواز الجمع بين الوظيفة الق�سائية وبين الوظائف العامة اأو اأية 

مهنة اأو عمل ماأجور ما عدا التدري�س في الجامعات والتعليم العالي، وما هذا الحظر والمنع 

ال لتاأمين عدم انحيازه واإبعاده عن الموؤّثرات الخارجية، وهذا ما يعّزز تجّرده وحياده. بل ان 

المادة 120 من قانون اأ�سول المحاكمات المدنية اأوجبت على القا�سي اأن يعر�س تنّحيه من 

تلقاء نف�سه في حال توافرت م�سلحة له او لأحد اأفراد عائلته في الدعوى، اأو وجود عداوة اأو 

موّدة مع اأحد فرقاء الدعوى.
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اللبنانية  الجزائية  المحاكمات  اأ�سول  قانون  اأن  نرى  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 

باعتماده مبداأ الف�سل بين وظائف الدعاء والمالحقة والتحقيق والحكم ي�سمن حياد القا�سي، 

وعدم تاأّثره باأي جهة اأخرى، فالمادة 50 من هذا القانون منعت على النائب العام الذي ادعى 

اأنه ل يجوز لقا�سي  ت على  52 منه ن�سّ اأو الحكم فيها. والمادة  في ق�سية ان يتوّلى التحقيق 

ت على عدم  التحقيق في ق�سية ما اأن يحكم اأو ي�سترك في الحكم فيها. كما اأن المادة 234 ن�سّ

جواز اأن ي�سترك في ت�سكيل محكمة الجنايات من �سبق له اأن مار�س في الدعوى عماًل من اأعمال 

المالحقة اأو التحقيق اأو كان ع�سوًا في الهيئة التهامية التي و�سعت قرار التهام.

وقد �سار �جتهاد محكمة �لتمييز على قبول �لطعن في حال مخالفة �لن�سو�ش �ل�سابقة.

)ت(- عالنية �إجر�ء�ت �لمحاكمة

تن�ص المادة 178 من قانون اأ�سول المحاكمات الجزائية اللبناني على اأن تجري المحكمة 

بداعي  �سرًا  اإجراءها  المنفرد  القا�سي  يقّرر  لم  ما  باطلة،  كانت  وال  و�سفهية  علنية  ب�سورة 

المحافظة على النظام العام اأو الأخالق العامة.

وتن�ص المادة 249 من القانون ذاته على انه تجري المحاكمة لدى محكمة الجنايات ب�سورة 

علنية، ما لم يقّرر الرئي�س اإجراءها ب�سورة �سّرية حفاظًا على الأمن اأو الأخالق العامة.

ومدى  الجارية،  المحاكمة  في  حقوقهم  الدعوى  لفرقاء  تّت�سح  العالنية  هذه  خالل  فمن 

قانونية  مدى  على  رقابة  و�سيلة  ي�سّكل  وهذا  العادلة،  المحكمة  ب�سمانات  القا�سي  التزام 

اأف�سل  كانوا  النكليز  الق�ساة  باأن  بالقول  يتبناها  النكليز  الفقهاء  بع�س  ان  المحاكمة، حتى 

ق�ساة العالم لأنهم كانوا اأف�سل الخا�سعين للعالنية.

بين  �لأ�سلحة-�لو�سائل  في  )�لم�ساو�ة  �لفرقاء  بين  �لم�ساو�ة  مبد�أ  �حتر�م  )ث(- 

�لفرقاء(

)ث/1(: مفهوم �لمبد�أ:

تفتر�س المحاكمة العادلة )المن�سفة( احترام مبداأ الم�ساواة بين الفرقاء اأمام الق�ساء، 

مرتبط  المبداأ  وهذا  واحدة.  القانونية  مراكزهم  كانت  طالما  تمييز  بدون  يعاملوا  اأن  اأي 

بحقوق الن�سان، وقد ن�ّس العهد الدولي للحقوق المدنية وال�سيا�سية لعام 1966 على اأن جميع 

اأي تهمة جزائية  واأن لكل فرد عند النظر في  اأمام الق�ساء )م1/14(،  الأ�سخا�س مت�ساوون 

�سّده الحق في تاأمين الحد الأدنى من ال�سمانات على �سبيل الم�ساواة التامة )م3/14(، بل ان 

الفيل�سوف )جان جاك رو�سو( اعتبر في كتابه عن العقد الجتماعي اأن الحرية ل تتاأّمن بغير 
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الم�ساواة. وقد اأّكد الد�ستور اللبناني على مبداأ الم�ساواة اأمام القانون دون تمييز بين الأفراد، 

والدعوى اأو المحاكمة الجزائية هي من �سمن القانون.

وتتجّلى الم�ساواة بين اأطراف الجزائية في قانون اأ�سول المحاكمات الجزائية بعدم الكتفاء 

الجريمة  من  للمت�سّرر  اأجيز  واإنما  فقط،  الجزائية  الدعوى  اإقامة  حق  العامة  النيابة  باإيالء 

 5 كذلك تحريك الدعوى العامة بادعائه ال�سخ�سي اذا لم تحركها النيابة العامة )المادتان 

و7(. وما هذا ال مثاًل من الن�سو�س المقّررة للم�ساواة في المحاكمة الجزائية.

ويعني هذا المبداأ بمفهوم اأدق اأن فرقاء الدعوى الجزائية تتاح لهم اأمام الق�ساء الجزائي 

اأحد  الحقوق والحريات ذاتها المكر�سة قانونًا اذا ما ت�ساوت مراكزهم القانونية، فال ُيحرم 

الفرقاء من هذه الحقوق، بينما يباح لالآخر التمتع بها.

)ث/2(: مدلول �لم�ساو�ة في �لأ�سلحة بين �أطر�ف �لخ�سومة:

كانت   (  L’égalité des armes الأ�سلحة  في  الم�ساواة  )مبداأ  عبارة  اأن  الى  ابتداًء  ي�سار 

قد ا�سُتعملت للتعبير عن مبداأ الم�ساواة بين الخ�سوم، وذلك في الموؤتمر الدولي الثاني ع�سر 

اأن  الى   )Pradel( العالمة  اأ�سار  وقد   ،)1979 عام  هامبورغ  في  )المنعقد  العقوبات  لقانون 

القان�ن الفرن�سي ال�سادر في 15-6-2000 كان تجنب ا�ستعمال هذه الت�سمية مراعاة للمركز 

(1(

الخا�س للنيابة العامة باعتبارها ممثلة للم�سلحة العامة، بخالف الخ�سوم الآخرين:

وهذه الت�سمية غير واردة في القانون اللبناني، ولعّل المبرر هو ذاته الذي قال به الفقيه برادل.

ويبدو اأن المق�سود بهذه الت�سمية م�سمون مبداأ الم�ساواة اأمام الق�ساء ذاته، بعدم حرمان 

طرف في الدعوى من حقوقه المكّر�سة قانونًا، في حين اإتاحة الفر�سة للخ�سم بالتمتع بحقوقه.

اإطار المحاكمة  فمراعاة الق�ساء للتوازن بين حقوق اأطراف الدعوى الجزائية ت�سّكل في 

وو�سائل  اأ�سلحة  معها  تت�ساوى  حيث  ذاته،  بالوقت  التهام  اأو  والدعاء  للدفاع  �سمانة  العادلة 

الخ�سوم خالل المحاكمة.

)ث/3(: مفتر�سات مبد�أ �لم�ساو�ة في �لمحاكمة:

1979( اأن الدفاع يجب اأن  وقد تقّرر في الموؤتمر الثاني ع�سر لقانون العقوبات )هامبرغ 

يكون طرفًا جوهريًا في الجراءات واأن يملك و�سائل فّعالة لمواجهة اأدّلة الثبات المقّدمة من 

طرف التهام، واأن يقّدم ما يثبت دفاعه.

1 Pradel : Rev. penit. Et dr. Pén. Janvier-Mars 2001. 
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وبدورها اأّكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الن�سان بو�سوح مبداأ الم�ساواة في الأ�سلحة بين 

اأو المدعى عليه وبين النيابة العامة بو�سفها ممّثلة للحق العام، وهذا ل يعني النظر  المّتهم 

الى العالقة بين النيابة العامة والمّتهم وكاأنه نزاع وخ�سومة بينهما، وذلك بقدر ما يعني هذا 

اإعطاء كل منهما  يتطّلب  مّما  الطرفين،  يدافع عنها كل من  التي  للم�سالح  توازن  اأنه  المبداأ 

الهتمام ذاته. فالم�ساواة في الأ�سلحة تتطّلب تمكين كل طرف في الخ�سومة الجزائية اإمكانية 

.
(1(

معقولة لتقديم ق�سّيته واأدّلة الثبوت، وذلك في ظروف ل ت�سعه اأقل م�ساواة من و�سع خ�سمه

ت المادة 73 )اأ.م.ج.لبناني( اأنه يحق لكل من المدعى عليه  وتاأكيدًا على هذا المبداأ ن�سّ

اأو لوكيله اأو للنيابة العامة اأن يدلي مرة واحدة قبل ا�ستجواب المدعى عليه بدفع اأو اأكثر )مما 

راأي  ا�ستطالع  اأو  ال�سخ�سي  المدعي  الى  ال�ستماع  بعد  الدفع  في  ُيبت  اأن  وعلى  هو محّدد(، 

ت المادة 180 )من القانون ذاته( على  النيابة العامة اذا كان الدفع من المدعى عليه. وقد ن�سّ

ت المادة  اأن القا�سي المنفرد الجزائي ي�ستمع الى اأقوال المدعي ال�سخ�سي اأو وكيله، كما ن�سّ

181 على حق فرقاء الدعوى باأن يطلبوا �سماع ال�سهود. وورد في المادة 191 اأنه بعد اكتمال 

الجراءات ي�ستمع القا�سي الى مطالب المدعي ال�سخ�سي اأو مرافعة وكيله، واأن للمدعى عليه 

النيابة  الى  )ا�سافة  بال�ستئناف  الخا�سة   223 المادة  في  ورد  ذلك  ومثال  الأخير.  الكالم 

اأن يطلعوا على الملف الجنائي واأن  239 على حق جميع الفرقاء  ت المادة  العامة(. وقد ن�سّ

ت المادة 244 على حق فرقاء الدعوى الجنائية اأن يطلبوا �سماع  ياأخذوا �سورة عنه، كما ن�سّ

�سهود. وقد جعلت المادة 296 الخالل بالقواعد الجوهرية للمحاكمة وعدم البت بدفع اأو دفاع 

اأو مطلب تقّدم به اأحد فرقاء الدعوى الجزائية من اأ�سباب الطعن في الحكم.

الدفاع حق  اأن حق  على  اللبنانية  الجزائية  التمييز  اجتهادات محكمة  ا�ستقّرت  وقد  هذا 

 .
(2(

طبيعي للفرد لم يتقّرر لم�سلحته فقط واإنما لم�سلحة العدالة اأي�سًا

�سريطة  �لعقوبة ووجود محاكم خا�سة  �لم�ساو�ة تفريد  )ث/4(: ل تناق�ش مع مبد�أ 

مر�عاتها لمبادئ �لمحاكمة �لمن�سفة

�سبق القول اإن تحقيق الم�ساواة بين الخ�سوم هو امتداد لمبداأ الم�ساواة اأمام القانون. لكن من 

المقّرر اأي�سًا اأن القا�سي الجزائي، وهو يمار�س �سلطته التقديرية في توقيع العقاب على الجاني، 

يتوّجب عليه اأن يجري تفريدًا للعقاب اأو للجزاء يّتفق مع ج�سامة الجريمة، ومدى خطورة الجاني.

1  د.�سرور، م.�س، �س 444 وهام�سها.

2  راجع مو�سوعة عالية ال�سابقة رقم 1272، �س�ص333-332.
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القانونية  المراكز  وحدة  تتطّلب  العقوبة  مدة  في  عليهم  المحكوم  بين  التامة  فالم�ساواة 

وفق  المراكز  هذه  اختلفت  اذا  واأما  الجاني،  وخطورة  الجريمة  ج�سامة  مدى  الى  بالنظر 

اأعطى  القانون  كون  العقوبة  تفريد  ومبداأ  الم�ساواة  مبداأ  بين  تناق�س  فال  ال�سابقة،  المعايير 

التقديرية متوقفة على ظروف  ال�سلطة  العقاب، وهذه  التقديرية في تحديد  ال�سلطة  القا�سي 

كل ق�سية ومدى خطورة الجاني، وهذه ي�ستحيل اأن تت�ساوى فيها ظروف الق�سايا الجزائية اأو 

تت�سابه فيها اأحوال الجناة. وفي �سوء ما تقّدم ل نرى تعار�سًا بين مبداأ الم�ساواة ومبداأ تفريد 

العقاب، لختالف طبيعة كل منهما.

و�أما لجهة مدى �لتو�فق بين مبد�أ �لم�ساو�ة بين �لخ�سوم، ووجود محاكم خا�سة �أو ��ستثنائية 

الروؤ�ساء  لمحاكمة  الأعلى  والمجل�س  والع�سكرية  والمطبوعات  الأحداث  )كمحاكم  لبنان  في 

والوزراء(. فالمجال ل يّت�سع للخو�س في تف�سيل ذلك، ويمكن القول اإن هذا الأمر يتوّقف على 

ومعظم هذه  الذكر،  اآنفة  العادلة  المحاكمة  و�سمانات  بمبادئ  المحاكم  مثل هذه  اأخذ  مدى 

المحاكم في لبنان تكر�س في اأ�سول المحاكمات لديها اأغلب المبادئ ال�سابقة.

)ج(- تاأمين حقوق �لدفاع: 

اإن تاأمين حقوق الدفاع عن النف�س اأمام الق�ساء هو مبداأ من �سمانات المحاكمة العادلة، 

وقد �سبق اأن اأّكد عليه العالن العالمي لحقوق الن�سان )المادة 11(، والعهد الدولي للحقوق 

المدنية وال�سيا�سية )المادة 14 بند 3 فقرة د).

�سمن  – من  والعدل  الدارة  لجنة  تقرير  في  عليه  اأكد  اأن  اللبناني  الم�سرع  حر�س  وقد 

– بالقول بالحر�س على مبداأ  اأ�سول المحاكمات الجزائية الحالي  الأ�سباب الموجبة لقانون 

تاأمين حقوق الدفاع عن النف�س.

ويرتبط هذا المبداأ باأكثر من مبداأ من �سمانات الدعوى الجزائية والمحاكمة العادلة، فهو 

بين حقوق  الم�ساواة  في  والحق  التقا�سي،  في  والحق  البراءة،  افترا�س  بمبداأ  ال�سلة  ل�سيق 

توؤكده، وتحافظ عليه  التي  ال�سمانات  توفير عدد من  يتطلب  المبداأ  الخ�سوم. واحترام هذا 

تمكينًا من اأدائه. وهذه ال�سمانات تتمّثل بالآتي:

1- الحاطة بالجريمة؛ 2- الحق باإبداء الراأي بحرية؛ 3- الحق في المواجهة؛ 4- الحق 

بال�ستعانة بمدافع: محام في الجناية؛ 5- الحق في التوازن بين حقوق الدفاع والدعاء.

و�سنكتفي باإيراد بع�س ن�سو�س القانون اللبناني في هذا الخ�سو�س نظرًا لمقت�سيات هذا 
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الدليل، مع التذكير بالن�سو�س ال�سابقة المتعّلقة ببع�س هذه ال�سمانات.

القا�سي  )اأمام  المحاكمة  في  ال�سروع  عند  اأنه  على  )ق.اأ.م.ج(  من   180 المادة  تن�ص 

والأدلة  ال�سكوى  وقائع  وتلخ�س  الظن  قرار  اأو  العامة  النيابة  ادعاء  ُيتلى  الجزائي(  المنفرد 

الواردة في حق المدعى عليه. وي�ستمع القا�سي الى اأقوال المدعى عليه، بعدها ي�ستجوب المدعى 

عليه بح�سور وكيله المحامي اذا كان معينًا لمعاونته. واذا رف�س المدعى عليه الجابة والتزم 

وتن�س  لإدانته.  قرينة  �سمته  يّتخذ  اأن  ول  الكالم،  على  اإكراهه  للقا�سي  يجوز  فال  ال�سمت، 

المادة 208 على اأن لالأخير اأن ي�ستاأنف الحكم البتدائي، �سواء لجهة العقوبة اأو التعوي�س...

وبمقت�سى المادة 223 تلتزم محكمة ال�ستئناف باأ�سول المحاكمة البتدائية. وتن�س المادة 

238 على لزوم ال�ستجواب التمهيدي الجنائي لجهة �سوؤال المتهم عما اذا كان قد تبّلغ قرار 

الجتماعي،  و�سعه  و�سوؤاله عن  لمعاونته،  عّين محاميًا  اأو  العام،  الحق  �سهود  ولئحة  التهام 

ومالحظاته على التهمة الم�سندة اليه والتحقيقات المجراة معه.

وتن�ص المادتان 251 و252 من القانون ذاته على اأنه ل تجري المحاكمة )الجنائية( في 

غياب محامي المتهم، وعلى اأن ينّبه رئي�س محكمة الجنايات المتهم الى وجوب ال�سغاء الى 

الوقائع الواردة في قرار التهام، ثم يتلى قرار التهام ب�سورة وا�سحة ويلّخ�س للمّتهم الوقائع 

واأدّلة التهام، ويتلو الكاتب لئحة �سهود الحق العام. كما تن�س المادة 253 على �سوؤال المتهم 

باأقواله  المتهم  اأن يدلي  الأ�سئلة، وعلى  المتهم على فهم  التهمة مع مالحظة مدى قدرة  عن 

اأنه   254 المادة  اإكراهه على الكالم. وجاء في  التزم ال�سمت، فال يجوز  بحرية كافية. واذا 

اذا كان المتهم اأبكمًا اأو اأ�سمًا اأو ل يفهم اللغة العربية، فيعين له الرئي�س من يفهم عليه اأو من 

يترجم له، وُيحلف اليمين القانونية، وُتتلى على المتهم اإفادته ب�سكل وا�سح. وتن�س المادة 270 

على اأنه بعد انتهاء المحكمة من �سماع ال�سهود وو�سع الأدلة قيد المناق�سة... يتولى وكيل الدفاع 

المرافعة عن موكله، وت�ستمع المحكمة الى الكالم الأخير للمتهم ثم تقرر ختم المحاكمة.

�أنه ل عد�لة حيث ل يكون  هذ� وقد ��ستقر �جتهاد محكمة �لتمييز �لجز�ئية �للبنانية على 

�لى  تجر  تاأمينه  حول  تقوم  �سبهة  وكل  �لعام،  بالنظام  يرتبط  �لحق  هذ�  و�أن  موؤمنًا،  �لدفاع  حق 

.
)1(

�لبطالن

)ح(- �سرعة �لف�سل في �لدعوى )�لمهلة �لمعقولة للمحاكمة(: 

تن�ص المادة 13/14/ج من العهد الدولي للحقوق المدنية وال�سيا�سية على اأن لكل فرد عند 

1  تراجع: قرارات المحكمة المن�سورة في المو�سوعة ال�سابقة رقم 1272 اأو ما بعده �س�س333-332.
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النظر في اأي تهمة جزائية �سّده في اأن تجري محاكمته دون تاأخير زائد عن المعقول، وتن�س 

المادة 1/6 من التفاقية الأوروبية لحقوق الن�سان على وجوب اأن تجري المحاكمة )الجزائية( 

خالل وقت معقول، وقد اأ�سار الى هذا المبداأ القانون الفرن�سي ال�سادر في 15-6-2001 باأن 

ن�س على �سرورة الف�سل نهائيًا في التهام خالل مدة معقولة.

وتن�ص المادة 194 محاكمات جزائية لبناني على اأنه بعد ختم المحاكمة ي�سدر القا�سي 

248 من القانون ذاته  المنفرد حكمه في اآخر الجل�سة اأو في جل�سة لحقة، كما تن�س المادة 

على اأن لرئي�س محكمة الجنايات اأن يرف�س كل طلب من �ساأنه اإطالة المحاكمة دون جدوى. 

وتن�ص المادة 249 كذلك على اأن تتابع جل�سات المحاكمة الجنائية يومًا تلو الآخر حتى الف�سل 

موعد  الى  فيكون ذلك  الجل�سات،  اإحدى هذه  اإرجاء  الدعوى  و�سع  اذا حّتم  ال  الدعوى،  في 

قريب. وجاء في المادة 272 اأنه بعد اأن يعلن الرئي�س ختام المحاكمة تتذاكر المحكمة في غرفة 

المذاكرة وت�سدر حكمها في اليوم عينه اأو في مدة اأق�ساها ع�سرة اأيام. 

الم�سلحة  وتحقيق  للعدالة،  العامة  الم�سلحة  الى تحقيق  ال�سمان يهدف  اأو  المبداأ  وهذا 

الخا�سة للمتهم اأو للمدعى عليه.

العام  للردع  تحقيقًا  الجزائية  المحاكمة  من  النتهاء  �سرعة  تقت�سي  العامة  فالم�سلحة 

وتوقيع الجزاء حال الحكم بالدانة، والم�سلحة الخا�سة للمتهم اأو للمدعى عليه فتتحقق في 

اأمام  مالحقًا  عليه  مدعى  اأو  متهمًا  كونه  جّراء  من  به  تلحق  التي  والآلم  لل�سرر  حد  و�سع 

اإجراءات المحاكمة،  النا�س، خا�سة في �سوء عالنية  الق�ساء، ما يم�س �سرفه واعتباره بين 

وهي اأ�سرار واآلم نف�سية تلحق به وبعائلته.

براءة  قرينة  مع  التعار�س  �ساأنها  من  المحاكمة  اإجراءات  اإطالة  اأن  الى  بال�سافة  هذا 

اإ�سعاف قدرته على جمع الأدلة الم�سادة  ال�سخ�س مو�سوع المحاكمة، وقد يف�سي ذلك الى 

لالدعاء، ف�ساًل عن اإمكانية تعّر�س �سهود النفي للن�سيان مما يوؤثر في معرفة الحقيقة.

الت�سرع  بها  يق�سد  ول  المعقولة،  ال�سرعة  هي  الدعوى  في  للف�سل  المطلوبة  وال�سرعة 

واخت�سار حقوق الدفاع.

و�أما عن جز�ء �لخالل ب�سمان �سرعة �لمحاكمة، فلم ُيلحظ في القانون اللبناني اأي جزاء 

اأمينًا على  يكون  باأن  اليمين  وتعّهده في ق�سم  القا�سي  على ذلك، فالأمر متوقف على �سمير 

حقوق النا�س، والذين يفتر�س فيهم البراءة حتى يثبت العك�س بحكم مبرم. 
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وفي فرن�سا اأجاز بع�س الق�ساء الفرن�سي، وا�ستنادًا الى قانون التنظيم الق�سائي الذي يجيز 

اأن  اإطالة المحاكمة الى مدة غير معقولة  اأجاز للمت�سرر من  التعوي�س عن الخطاأ الق�سائي، 

.
(1(

يطالب بالتعوي�س عما لحق به من �سرر، كون ذلك يعتبر بمثابة امتناع عن اإحقاق الحق

المعقولة لالجراءات ل تجيز  المدة غير  باأن  الفرن�سية، فقد ق�ست  التمييز  واأما محكمة 

يطالب  اأن  له  يجوز  ل  انه  كما  متاأخرة،  مدة  في  ال�سادر  الحكم  اأو  القرار  اإلغاء  لل�سخ�س 

.
(2(

ببطالنه

.
(3(

وهذه القرارات م�سار اليها عند البع�س

خال�سة هذ� �لفرع:

ي�ستخل�س مما �سبق اأن الت�سريع والق�ساء في لبنان راعيا قدر المكان المبادئ الأ�سا�سية 

للمحاكمة وال�سمانات المقررة لها دوليًا وفي القانون المقارن.

]�لفرع 3/1: �سرورة �لتوفيق بين �سرية �لتحقيقات �لجز�ئية وحقوق 
�لن�سان[

ويتوزع كالآتي:

)اأ(- كيفية التوفيق بين فعالية التحقيق وحقوق الن�سان

)ب(- �سرية التحقيق وحق ال�سحافة في كتم م�سدر المعلومات

)ت(- موقف الت�سريع اللبناني من الناطق المخول بالت�سريح

- خال�سة

)�أ(- كيفية �لتوفيق بين فعالية �لتحقيق وحقوق �لن�سان:

)�أ/1(- �لمبد�أ �إبقاء �لتحقيق �لبتد�ئي �سريًا:

اأنه »يبقى التحقيق  اأ�سول المحاكمات الجزائية اللبناني على  تن�ص المادة 53 من قانون 

�سريًا ما لم تحل الدعوى على ق�ساء الحكم با�ستثناء القرار الظني. يتعّر�س كل من يف�سي �سرية 

التحقيق للمالحقة اأمام القا�سي المنفرد... ويعاقب بالحب�س من �سهر الى �سنة وبالغرامة من 

مئة الف الى مليون ليرة اأو باإحدى هاتين العقوبتين«.

1 Paris 8-11-1995, D. 1997, Som. Com. 149, Obs. Pradel.

2 Crim 22-9-1998, Proc. Mars 1999 n°71, 29-4-1996, D. 1997, som. Com. 148.

3  اأحمد فتحي �سرور: القانون الجنائي الد�ستوري، م.�س، �س 509 و 510 مع الهام�س.
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وتن�ص المادة 12 من قانون المطبوعات اللبناني على اأنه ُيحّظر على جميع المطبوعات اأن 

تن�سر وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية قبل تالوتها في جل�سة علنية والمحاكمات ال�سرية... 

ويعاقب مرتكبها بالغرامة من ع�سرة ماليين الى ثالثين مليون ليرة لبنانية... وتن�س المادة 

420 من قانون العقوبات اللبناني على معاقبة كل من ين�سر وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي 

اأو الجناحي قبل تالوتها في جل�سة علنية.

)�أ/2(- �ل�سرية ل تحول دون �سمانات حقوق �لن�سان:

تن�ص المادة 73 من قانون اأ�سول المحاكمات الجزائية على انه يحق لكل من المدعى عليه 

اأو لوكيله دون ح�سور الموكل... اأن يدلي مرة واحدة قبل ا�ستجواب المدعى عليه بدفوع �سكلية 

محددة في الن�س، واأن على قا�سي التحقيق، بعد اأن ي�ستمع الى المدعي ال�سخ�سي وي�ستطلع 

راأي النيابة العامة، اأن يبت في الدفع خالل اأ�سبوع من تاريخ تقديمه، ويكون لكل من الفرقاء 

في الدع�ى اأن ي�ستاأنف قراره.

اأو  اأو وكيله معاينته نف�سيًا  اأنه اذا طلب المدعى عليه  وتن�ص المادة 74 من القانون ذاته 

ج�سديًا، فال يحق لقا�سي التحقيق اأن يرف�س طلبه ال بقرار معّلل.

وتن�ص المادة 76 منه على اأنه لقا�سي التحقيق، عند مثول المدعى عليه امامه في المرة 

الأدلة  على  ويطلعه  وقائعها،  له  فيلخ�س  اليه  الم�سندة  بالجريمة  علمًا  يحيطه  اأن  الأولى، 

المتوافرة لديه اأو على ال�سبهات القائمة �سده لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نف�سه. واذا 

اأغفل هذا القا�سي اإحاطة المدعى عليه بالجريمة، اأو تنبيهه بحقه في ال�ستعانة بمحام، فاإن 

البطالن يترتب على ال�ستجواب كدليل.

المدعى عليه  اإرادة  اأن يراعي مبداأ حرية  القا�سي  يتوجب على  باأنه   77 المادة  وجاء في 

اأثناء ا�ستجوابه، واأن يتاأكد من اأنه يدلي باإفادته بعيدًا عن كل تاأثير خارجي معنوي اأو مادي. 

واإن رف�س الجابة اأو التزم ال�سمت، فال يحق له اإكراهه على الكالم.

في  ذلك  فيدّون  بمحام،  ال�ستعانة  عليه  المدعى  رف�س  حال  في  اأنه  على   78 المادة  وتن�ص 

فال  محاميًا  اختار  اذا  واأنه  له،  الالحقة  والجراءات  ال�ستجواب  بطالن  طائلة  تحت  المح�سر 

ي�ستجوب المدعى عليه اأو ي�ستمر في اإجراءات التحقيق ال بعد ح�سور المحامي واطالعه على جميع 

اأعمال التحقيق ما عدا اإفادات ال�سهود، وذلك تحت اإبطال ال�ستجواب وما يلحقه. واأما اذا تعّذر على 

المدعى عليه تكليف محام، فيعين له قا�سي التحقيق محاميًا اأو ُيعهد بتعيينه الى نقيب المحامين.
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اللغة  يح�سن  ل  عليه  المدعى  كان  اذا  اليمين  بعد  مترجم  تعيين  على   81 المادة  وتن�ص 

العربية، اأو في حال كونه اأبكمًا اأو اأ�سمًا اإذ ي�ستعان بمن يفهم عليه بعد تحليفه اليمين. وباإمكان 

المدعي ال�سخ�سي والم�سوؤول بالمال وال�سامن اأن يح�سروا ال�ستجواب اأو بوا�سطة وكالئهم، 

ويكون لهم طرح الأ�سئلة اأو اإبداء المالحظات بوا�سطة قا�سي التحقيق.

وتن�ص المادة 82 على اأنه اذا تبين اأثناء ال�ستجواب اأن الفعل ينطبق عليه و�سف الجناية 

بدًل من الجنحة، فيقت�سي اإعادة ا�ستجوابه بعد تنبيهه اأن من حقه كمدعى عليه اأن ي�ستعين 

بمحام. واأنه للمدعى عليه و�سائر الفرقاء اأن يح�سروا اأعمال التحقيق ما عدا �سماع ال�سهود، 

ويجب اإبالغهم مذكرة الدعوة قبل 24 �ساعة على الأقل من القيام بالجراء التحقيقي وال كان 

باطاًل.

وقد اأجازت المادة 83 لقا�سي التحقيق منع الت�سال بالمدعى عليه الموقوف مدة ل تزيد 

عن /5/ اأيام لكن ل ي�سمل هذا المنع محاميه. ولم تجز المادة 84 لقا�سي التحقيق ا�ستنابة 

ال�سابط العدلي ا�ستجواب المدعى عليه المتعذر عليه الح�سور من خارج دائرته.

هذه بع�س المواد الواجبة التباع ل�سمان حقوق الن�سان خالل التحقيق ال�سري، وي�ستدعي 

و�سبط  المنازل  وتفتي�س  الح�سي  بالك�سف  الخا�سة  ال�سمانات  �سائر  بيان  عدم  الطالة  عدم 

الأدلة )المواد 98 حتى 105(، لكن هنا تلزم ال�سارة الى انه كل تفتي�س يجري خالفًا لالأ�سول 

المن�سو�س عليها يكون باطاًل هو والجراءات الم�سندة اليه )المادة 105).

البتدائي حر�سًا على  التحقيق  ل�سرية  تكري�سه  اللبناني رغم  الم�سرع  اأن  يت�سح  من ذلك 

فعاليته و�سرعة انجازه، لكنه لم يغفل التاأكيد على حر�سه لجهة مراعاة �سمانات حقوق الن�سان 

خالل �سير التحقيق، وو�سع الجزاءات المنا�سبة عند اإغفالها اأو الم�سا�س بها.

)ب(- �سرية �لتحقيق وحق �ل�سحافة بكتم م�سدر معلوماتها:

الوقائع  ن�سر  ومنع  التحقيق،  �سرية  لقاعدة  اللبناني  الم�سرع  تكري�س  على  الكالم  �سبق 

المتعّلقة به تحت طائلة الجزاء العقابي.

لكن رغم ذلك، وعدم وجود ن�س قانوني خا�س بهذه ال�سكالية، يجدر اإبداء المالحظات 

التالية:

وقائع  تن�سر  اأن  المطبوعات  جميع  على  حظر  اللبناني  المطبوعات  قانون  اإن  )ب/1(: 

التحقيقات والمحاكمات ال�سرية تحت طائلة الجزاء النقدي.
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ج(،  )الفقرة  الد�ستور  مقدمة  في  الراأي  حرية  على  اأّكد  اللبناني  الد�ستور  اإن  )ب/2(: 

كلها مكفولة  الطباعة  وحرية  وكتابة  قوًل  الراأي  اإبداء  منه على حرية   13 المادة  في  وحر�س 

�سمن دائرة القانون.

ت على اأن الحرية ال�سخ�سية م�سونة وفي  )ب/3): اإن المادة 8 من الد�ستور اللبناني ن�سّ

حمى القانون، ول �سك اأن وقائع التحقيق ال�سري المجرى مع المدعى عليه هي جزء من حريته 

ال�سخ�سية، وحياته الخا�سة والتي ل يجوز الم�سا�س بها ال بر�سائه، اأو �سمن الأحوال الجائزة 

قان�نًا.

)ب/4(: اإن حق ال�سحافة في ن�سر الأخبار جائز �سمن اإطار الم�سلحة العامة، و�سريطة 

األ ي�سكل الن�سر جريمة ما اأو كان محظورًا.

هو  – والذي  المن�سور  الخبر  م�سدر  بكتمان  ال�سحافي  احتفاظ  في  نجد  اإننا  )ب/5(: 

متعّلق بوقائع التحقيق البتدائي ال�سري – اإنما هو جريمة معاقب عليها في ن�سو�س القانون 

اللبناني، وخا�سة اأن كفالة حرية اإبداء الراأي في ال�سحافة وفي و�سائل العالم الأخرى اإنما 

هي مقّيدة باحترام القانون لجهة �سائر الحقوق، ومنها البقاء على �سرية اإجراءات التحقيق 

البتدائي.

غير اأننا نجد من جهة اأخرى اأن المادة 579 من قانون العقوبات اللبناني قد جّرمت وعاقبت 

بالحب�س وبغرامة »من كان بحكم و�سعه اأو وظيفته، اأو مهنته اأو فّنه، على علم ب�سر واأف�ساه دون 

�سبب �سرعي اأو ا�ستعمله لمنفعته الخا�سة اأو لمنفعة اآخر، وكان ذلك من �ساأنه الت�سبب ب�سرر 

ولو معنوي«.

وبذلك نكون اأمام حقين متعار�سين: الأول – الحفاظ على �سرية التحقيق البتدائي تحت 

طائلة الجزاء، والثاني – واجب ال�سحافي بحكم مهنته بعدم اإف�ساء م�سدر المعلومات، وهو 

موؤتمن على ذلك وال تعّر�س للجزاء اأي�سًا.

وهنا �أل يمكن �لقول �إن �ل�سحافي – رغم �قتر�فه لجرم ن�سر وقائع �لتحقيق �لمن�سو�ش 

على �سريته – يمكن �أن يتذرع بحالة �ل�سرورة )�لمادة 229 عقوبات لبناني( كمانع لم�سوؤوليته 

�لجز�ئية عن �إف�ساء �سرية �لتحقيق، كونه �سيتعر�ش من جهة �أخرى لهذه �لم�سوؤولية فيما لو 

ك�سف عن م�سدر �لمعلومات، مما يلحق �لخطر و�ل�سرر بمن زوده بالوقائع.

ففي هذا الفترا�س يعفى ال�سحافي من الم�سوؤولية الجزائية لتعر�سه ل�سرية التحقيق، لكن 

المبادئ التوجيهية في الدعوى الجزائية
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مع البقاء على م�سوؤوليته المدنية لم�سلحة من ت�سرر من ذلك للم�سا�س بالحق في الخ�سو�سية.

وي�سار اأخيرًا الى اأن �جتهاد محكمة �لتمييز �للبنانية اعتبر اأن المعاقب في خ�سو�س ن�سر 

التحقيق ال�سري، اإنما هو ن�سر وقائع التحقيق ال�سري ممن هم موؤتمنون على ذلك اأو الم�ساهمين 

معهم في الجرم، واأما ن�سر معلومات عامة عن التحقيق، والتي يجمعها ال�سحافي عن الق�سية 

بحكم عمله ال�سحفي، والتي تهم الراأي العام، فاإن ذلك يقع خارج اإطار التجريم المق�سود 

 .
(1(

بالتعر�س لوقائع التحقيق الفعلي

)ت(- �لموقف من �لناطق �لمخّول بالت�سريح: 

 Le:ل يت�سمن قانون اأ�سول المحاكمات الجزائية اللبناني مثل هذا الناطق الذي يحمل �سفة

بالت�سريح،  الناطق  هذا  مثل  اعتماد  في حال  اأنه  غير   procureur porte parole autorisé

فيبقى ذلك محكومًا بمبداأ الحفاظ على خ�سو�سية التحقيق ال�سري، مع ال�سماح له بالدلء 

بمعلومات عامة عن هذا التحقيق، حال وجود �سرورة لإنارة الراأي العام الذي يكون مهتمًا بمثل 

هذه الق�سايا، وعادة ما يقوم بمثل هذا الدور الأخير في لبنان كل من وزير العدل اأو النائب 

العام التمييزي.

خال�سة �لفرع 3/1:

ان الت�سريع اللبناني ن�ّس على اإبقاء التحقيق البتدائي �سريًا حر�سًا على �سالمة التحقيق، 

لكنه رغم �سرية التحقيق، فاإنه لم يحرم فرقاء الدعوى من �سمانات حقوق الدفاع المكر�سة 

عالميًا ووطنيًا. ول يوجد في لبنان ما ُي�سّمى بالناطق الر�سمي المخّول بالت�سريح.

1  يراجع قرار محكمة التمييز الجزائية: غرفة ا�ستئناف ق�سايا المطبوعات رقم 39 تاريخ 11-4-1974، رقم 311 �س�ص 174-173.

القاضي أ.د سمير عالية



56



57

التنصت بين المشروعية وحقوق اإلنسان

أ.د. علي محمد جعفر
�أ�ستاذ مادة قانون �لعقوبات �لخا�ش

�لجامعة �للبنانية/ �لجامعة �لإ�سالمية 

في لبنان

�أهمية طرح �لمو�سوع:

تكت�سب حقوق الإن�سان وحرياته، اأهمية خا�سة في هذا الع�سر عقب التطورات والتغيرات 

الكت�سافات  وبروز  وال�سيا�سية،  والجتماعية  القت�سادية  الميادين  مختلف  في  المتالحقة 

ودفعت  لالأفراد،  والخا�سة  العامة  الحياة  في مجالت  ب�سماتها  تركت  التي  الحديثة  العلمية 

بالم�سرعين في النطاق الداخلي، وبالمنظمات والهيئات الدولية في النطاق الدولي اإلى و�سع 

الأ�س�س والقواعد التي من �ساأنها حماية تلك الحقوق وتعزيزها بما ل يتناق�س مع الحفاظ على 

اأمن الجماعة وا�ستقرارها وتدعيم قيمتها الح�سارية.

اهتمام  اأهمها  الجزائية،  النظر  وجهة  من  المو�سوع  طرح  اإلى  توؤدي  عدة  عوامل  وهناك 

الإرهاب  ظاهرة  وانت�سار  الدولي،  النطاق  في  اأمرها  ا�ستفحال  بعد  الجرائم  بم�ساألة  الدول 

والعنف في المجتمعات كافة، وق�سور الأ�ساليب التقليدية في مكافحتها، فهل يمكن اللجوء اإلى 

اأجل  الخا�سة، من  الإن�سان  تتدخل بح�سب طبيعتها في حياة  التي  المتطورة  العلمية  الو�سائل 

الو�سول اإلى ك�سف الحقيقة وك�سف المجرمين، اأم تبقى الم�ساألة خا�سعة للن�سو�س الجامدة 

التي تحكمها اعتبارات عديدة قد تجعلها عقيمة وغير فاعلة اأو غير من�سجمة مع م�ستلزمات 

الع�سر ومتطلباته؟

انق�سمت الآراء الفقهية والقانونية حول الم�ساألة، خا�سة حيال الن�سو�س المرنة التي يمكن 

توافرها ب�سكل تحكمها ب�سورة محددة  اأو ب�سبب عدم  اأن نجد من خاللها منفذًا لتجاوزها، 

ومبا�سرة. وموقف الق�ساء الذي عانى الحرج والتردد، وحاول التوفيق بين المتناق�سات لتلم�س 
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حل عملي وم�سروع، لم يوفق في تبني قواعد عامة وثابتة بهذا ال�ساأن. ومن هذا المنطلق تظهر 

الإن�سان الخا�سة  انتهاك حرمة حياة  اإلى عدم  الرامية  اأهمية طرح المو�سوع لإيجاد الأ�س�س 

من جهة، وعدم اإهدار حقوق الجماعة من جهة اأخرى. ولي�س الهدف و�سع ت�سريعات ون�سو�س 

نظرية غير قابلة للتطبيق في هذا النطاق، بل جعلها و�سيلة فعالة لحماية تلك الحقوق وتعري�س 

من ينتهكها للم�سوؤولية �سواء على ال�سعيد الداخلي اأو على ال�سعيد الدولي. وهذا الأمر بحاجة 

اأحيان كثيرة تدخلها غير  الدولة المطلق الذي يبرر في  اإلى تغيير جذري في مفهوم �سلطان 

�سيا�سة  اعتماد  واإلى  لمواطنيها،  الخا�سة  الحياة  حرمة  في  وبالتالي  �ساأن،  اأي  في  المحدود 

وتزويدها  المتخ�س�سة  والهيئات  الموؤ�س�سات  واإن�ساء  التجاه،  هذا  في  �ساغطة  جماعية 

ب�سالحيات ا�ستثنائية للقيام بوظائفها على اأكمل وجه.

التي  الم�سائل  اأبرز  من  المقر،  اإرادة  عن  كتعبير  الجزائي،  النطاق  في  الإقرار  ويعتبر 

اأو معنوي،  اإكراه مادي  اأي  تاأتي خالية من  واأحيطت ب�سمانات متعددة لكي  ا�سترعت النتباه 

لتف�سح  والتعذيب  القهر  اأنواع  ل�ستى  طويلة  ولحقبات  الما�سية  الع�سور  في  خ�سعت  بعدما 

عن اأمر قد ل يمت اإلى الحقيقة باأي �سلة تخل�سًا من الألم والذعر والخوف الذي كان ينتاب 

المعترف. ولكن الجانب الآخر للم�سكلة يظهر خالف هذه ال�سور من خالل التعبير عن الإرادة 

الإن�سانية تحت تاأثير و�سائل نف�سية وعلمية معينة، كالتخدير وا�ستعمال اأجهزة لك�سف الكذب 

والتنويم المغناطي�سي والت�سجيل الخفي والتن�ست ومراقبة المكالمات الهاتفية. فاأية م�سروعية 

يمكن اأن ي�سبغ على الدليل الم�ستمد من التن�ست الهاتفي اأو الخليوي، وما هو الموقع القانوني 

اتهام  الأخيرة موجة عارمة من النتقادات ب�سبب  الآونة  اأثار في  لهذا الإجراء خا�سة بعدما 

الت�سريعية باعتباره  ال�سلطة  اأمام  اإلى طرحه ومناق�سته  اأدى  اإليه مما  باللجوء  بع�س الأجهزة 

تحمي  كما  الخا�سة،  حياته  في  الإن�سان  تحمي  التي  والقوانين  الد�ستور  لأحكام  خرقًا  ي�سكل 

القانوني  ال�سعيدين  على  الإجراء  هذا  م�سروعية  في  و�سنبحث  الأ�سا�سية.  وحرياته  حقوقه 

والجتماعي في بع�س الت�سريعات المقارنة بوجه عام، والو�سع في الت�سريع والجتهاد اللبناني 

بوجه خا�س، وهذا ما �سنتولى بحثه في الفقرات الآتية:

�لفقرة �لأولى: عدم م�سروعية �لتن�ست على �لمكالمات �لهاتفية 

عدم �إباحة �لتن�ست:

الخا�سة  الحياة  حرمة  مع  يتعار�س  الهاتفية  المكالمات  على  التن�ست  اأن  الوا�سح  من 

بع�س  ولكن  و�سريحة.  وا�سحة  ب�سورة  القوانين  كفلتها  التي  وحرياته  حقوقه  ومع  لالإن�سان، 

التنصت بين المشروعية وحقوق اإلنسان
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المحاكم وتحت �سغط اأهوال الجريمة و�سعوبة الك�سف عن مرتكبيها واأدلة الإثبات، اتجهت 

اإلى القبول بنتائج التن�ست الهاتفي كدليل من بين الأدلة الأخرى التي يمكن اأن ت�ستند اإليها 

والطرود  المرا�سالت  على  اليد  و�سع  عملية  بعيد  حد  اإلى  ت�سبه  وهي  حكمها،  في  المحكمة 

البريدية اأثناء تفتي�س المنازل.

وفي نطاق الت�سريع الفرن�سي، يعتبر التن�ست الهاتفي م�سروعًا اإذا تم بتكليف من قا�سي 

التحقيق دون اللجوء اإلى اأية حيلة ودون انتهاك حقوق الدفاع، اإذ يحق له وفق اأحكام المادة 

اإلى  التي ترمي  ال�ستدلل  اأعمال  بكافة  القيام  الجزائية  المحاكمات  اأ�سول  قانون  )81( من 

العقوبات  قانون  المادة )368( من  ن�س  مع  ي�سطدم  الحق  مثل هذا  ولكن  الحقيقة.  اإظهار 

التي تجرم الأفعال التي من �ساأنها انتهاك حرمة الحياة الخا�سة �سواء اأكان ذلك عن طريق 

حل  اإيجاد  يتعين  كان  المتناق�س  الواقع  هذا  اأمام  الو�سائل.  من  غيرها  اأو  الهاتفي  التن�ست 

المعاهدة  وتوقيع فرن�سا على   .
(1(

المذكورتين المادتين  اأحكام  بين  التوفيق  اأجل  للم�ساألة من 

الأوروبية لحقوق الإن�سان في 1950/11/4 والت�سديق عليها في 1974/5/3 يعتبر حاًل لهذا 

الواقع من خالل المادتين )8 و10( من المعاهدة المذكورة، والتي حددت نطاق الم�سروعية 

واأهدافها.

وفي الوليات المتحدة الأميركية فاإن التعديل الرابع للد�ستور يحمي المواطن من التدخل 

على  التن�ست  طريق  عن  ال�سمع  ا�ستراق  اعتبرت  العليا  المحكمة  ولكن  الخا�سة،  حياته  في 

المتهم ل ي�سكل خرقًا للد�ستور طالما لم يتم بالدخول اإلى منزله، وفي ذلك ما يدل على التو�سع 

من  يكون  اأن  اأهمها  معينة  �سروط  �سمن  العليا  المحكمة  قبلتها  وقد  الو�سيلة،  هذه  قبول  في 

�ساأنها الح�سول على دليل للجريمة، واأن تتم باإذن الق�ساء بعدما يحلف رجل ال�سرطة المكلف 

بالمهمة اليمين ، كما يفعل عند طلبه الإذن للدخول اإلى منزل الم�ستبه فيه وتفتي�سه.

وقد اأجاز الت�سريع ال�سادر �سنة 1968 التن�ست من اأجل حماية الدولة من العتداء عليها 

في الداخل والخارج، والجرائم التي تهدد النظام العام و�سالمة المواطن، كما هو الحال في 

.
(2(

اأعمال ال�سغب والتخريب والخيانة والقتل والخطف

وقد اأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإن�سان هذا الأمر في حكم �سادر عنها في 6 اأيل�ل 

األمان �سد  الدعوى من محامين  Klass(، حيث رفعت  1978 )ق�سية كال�س  �سنة  )�سبتمبر( 

1  Chavanne “La protection de la vie privée dans la loi du 17 Juillet 1970 », R.S.C. 1971, P. 614. 

2  The omnibus crime control (1968).  

أ.د. علي محمد جعفر
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الحكومة الألمانية ب�ساأن قانون فدرالي ي�سمح بمراقبة الخطوط الهاتفية �سمن اإجراءات معينة، 

وقد اعتبرت المحكمة اأن هذا القانون واإن كان ي�سكل تدخاًل في حياة المواطنين الخا�سة، فاإنه 

فال  والإرهاب،  التج�س�س  اأعمال  عن  والناتجة  الأوروبي  المجتمع  تواجه  التي  لالأخطار  نظرًا 

مانع من اتخاذ تدابير رقابة للمحافظة على الأمن الوطني ووقاية المجتمع من الجرائم، وبناًء 

التي  الأخطار  مع  متوازنة  التدابير  هذه  لأن   ،
(1(

القانون �سد  الموجه  الطعن  ردت  ذلك  على 

تهدد المجتمع الحديث. وبذلك، يمكن اأن ن�ستخل�س اأن التفاقية الأوروبية لحقوق الإن�سان التي 

اعتمد عليها الحكم الم�سار اإليه، ت�سمنت في مادتها الثامنة �سرورة احترام حق الإن�سان في 

حياته الخا�سة والعائلية ومنزله ومرا�سالته، ول يمكن تدخل ال�سلطة العامة في ممار�سة هذا 

الحق اإل اإذا كان يلحظه القانون، وي�سكل في مجتمع ديمقراطي تدبيرًا �سروريًا لالأمن الوطني، 

والرفاهية القت�سادية، وحماية النظام، والوقاية من الجرائم، وحماية ال�سحة والأخالق. كما 

ي�سمل اأي�سًا حماية حقوق وحريات الآخرين، مما يعني اإتاحة التن�ست الهاتفي �سمن �سروط 

الن�سو�س  واإيراد  المواطنين  وحقوق  حريات  حماية  على  الإمكان  بقدر  الحر�س  مع  معينة، 

ال�سريحة بهذا الخ�سو�س. كما ت�سمنت المادة العا�سرة حق حرية التعبير مع اإخ�ساعه لبع�س 

.
(2(

القيود التي ت�ستلزمها م�سلحة الجماعة وقيمها الأخالقية

كما اأن المبداأ ذاته تكر�س في ق�سية مالون )L’affaire Malone( �سد الحكومة الإنجليزية 

بتاريخ 2 اآب 1984. فقد اعتبرت المحكمة باأن الحكومة لم ت�ستطع اأن تظهر مدى توافق اأحكام 

الذي  الغمو�س  جانب  اإلى  الفردية،  للحقوق  الحامية  القانونية  المبادئ  مع  النافذ  القانون 

لحكم  خا�سع  غير  الخا�سة  الم�ستدعي  حياة  في  ح�سل  الذي  التدخل  اأن  فاعتبرت  يكتنفه، 

الفقرة الثانية من المادة الثامنة من التفاقية الأوروبية وبالتالي غير مبرر.

واعتبرت المحكمة الأوروبية في �سترا�سبورغ في ق�سيتي Kruslin، وHuvig �سنة 1990، 

التحقيق،  قا�سي  طريق  عن  نفذ  الذي  والال�سلكية  ال�سلكية  المخابرات  على  التن�ست  اأن 

اأو ال�سابطة العدلية، هو تدبير مخالف لحقوق الإن�سان، خا�سة لأحكام  النيابة العامة،  اأو 

المادة الثامنة من التفاقية الأوروبية لحقوق الإن�سان، لأنه ي�سكل اعتداًء فا�سحًا على حرمة 

.
(3(

الحياة الخا�سة

1  Berger, Jurisprudence de la cour Européenne des droits de l’homme, (Sirey : 1984), p. 92-93.

الم�اد 8 اإلى 10 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإن�سان التي اعتمدت في 4 ت�سرين الثاني )نوفمبر( 1950 وبداأ العمل بها في 3 اأيلول )�سبتمبر(   2

�سنة 1953، عدد الدول الأطراف 25 دولة. 

3  Dalloz, 1990, Note Pradel, p. 342. 
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الحياة  حرمة  في  التدخل  �سرعت  قد  الإن�سان  لحقوق  الأوروبية  المحكمة  تكون  وهكذا 

لالأمن  �سروريًا  يكون  اأن  اأي  ومبررة،  وا�سحة  قانونية محددة ح�سرًا  الخا�سة �سمن حالت 

الوطني والنظام العام والوقاية من الجرائم، وبالمقابل على ال�سلطات العامة توفير ال�سمانات 

ال�سرورية لحماية حقوق وحريات الآخرين، ومثل هذه المبادئ والأ�س�س يتعين مراعاتها في 

الت�سريعات الحديثة، كما يتعين اأن تكون متوافقة مع اأحكام المحاكم في اجتهاداتها بما يعزز 

تلك ال�سمانات ل�سالح حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية.

�لت�سجيل �لخفي لل�سوت و�ل�سورة:

اإذا كانت م�سروعية التن�ست على المكالمات الهاتفية مبررة في ظروف معينة، فهل ينطبق 

الحكم نف�سه على الت�سجيل الخفي لل�سوت وال�سورة؟

لو اأخذنا الأمر على اإطالقه، لقلنا اإن الت�سجيل الخفي لل�سوت قد يندرج في اإطار مراقبة 

المكالمات الهاتفية ويعتبر �سورة من �سورها وتدخاًل في حياة الإن�سان الخا�سة، ولكن رغم 

ذلك فاإن اأوجه التباين بينهما تبقى قائمة لجهة اأن كل و�سيلة تختلف عن الأخرى في طريقة 

تنفيذها وطبيعتها الفنية ونظمها القانونية، ولكنهما ت�سكالن في الأ�سا�س خرقًا لحرمة حياة 

الإن�سان وخ�سو�سياته واإف�سادًا لإرادته، مما يخل بحق من حقوق الدفاع المتوفرة لديه.

يتم  الذي  ال�سوتي  الت�سجيل  على  تعتمد  المحاكم  بع�س  فاإن  ال�سابقة،  العتبارات  �سمن 

الواقع  هذا  واإزاء  الدفاع،  حقوق  مراعاة  واأهمها  معينة  �سروط  �سمن  كدليل  خفية  ب�سورة 

.
(1(

اعتبرته كدليل ي�ساف اإلى الأدلة الأخرى التي يمكن للقا�سي الجزائي اأن يقتنع بها

الدليل  وقبول  الت�سجيل  م�سروعية  يقر  الم�سرية  النق�س  محكمة  لدى  الغالب  والتجاه 

عليه  يتردد  مكان  اأوفي  عام،  محل  في  جرى  �سجل  الذي  الحديث  كان  متى  عنه  المتح�سل 

. ويالحظ اأن الحكم اأقر بم�سروعية الدليل 
(2(

النا�س دون تمييز ودون ثمة اعتداء على الحرمات

الت�سجيل  تم  متى  الم�سروعية  ب�سدد  نتيجة  اإلى  يخل�س  لم  ولكنه  الت�سجيل،  عن  المتح�سل 

خل�سة عن المتحدث.

غير  الو�سائل  من  خفية  ب�سورة  ال�سوتي  الت�سجيل  اأن  الق�سائي  التجاه  اعتبر  لبنان  وفي 

الم�سروعة التي ت�سكل خرقًا للحقوق ال�سخ�سية وخداعًا ل يمكن ال�ستفادة منه قانونًا، وبالتالي 

و�سيلة  ا�ستعمال  تبرر  ل  محقة  كانت  اإن  فالغاية  الإثبات،  معر�س  في  عليه  العتماد  يمكن  ل 

1  Cass. Crim. 16 Mars 1961. 12157, Note Larguier.

نق�ص م�سري 1965/11/9/ اأحكام محكمة النق�س، �س 16 رقم 158 �ص 827.  2
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في  الفردية  والملكية  الحريات  حماية  في  مهمته  �سلب  عن  الق�ساء  خرج  واإل  م�سروعة،  غير 

 وحقوق الأفراد بوجه عام.
(1(

المجتمع،

�لفقرة �لثانية: موقف �لت�سريع �لجز�ئي �للبناني من �لتن�ست

حماية �سرية �لمكالمات �لهاتفية:

حر�س الت�سريع الجزائي على حماية �سرية المكالمات الهاتفية ان�سجامًا مع مبداأ حماية 

حرمة الإن�سان في حياته الخا�سة، فجرم فعل ال�سخ�س اإذا اأف�سى مخابرة هاتفية اطلع عليها 

�سنتين )م-580 عقوبات(،  اإلى  �سهرين  بالحب�س من  اأو عمله وعاقب عليها  بحكم وظيفته 

كما جرم فعل ال�سخ�س الذي يطلع على مخابرة هاتفية من �ساأنها اإلحاق ال�سرر بالآخرين 

فعلم بها من غيره من اأر�سلت اإليه، وجعل لها عقوبة الغرامة التي ل تتجاوز المئة األف ليرة 

)م-581 عقوبات(.

المحاكمات  اأ�س�ل  قان�ن  من   102 المادة  خولت  فقد  التحقيق  اأعمال  مجال  في  ولكن 

بها  فيحتفظ  الم�سبوطة،  والبرقيات  الر�سائل  على  الإطالع  وحده  التحقيق  قا�سي  الجزائية 

التحقيق.  بم�سلحة  م�سرًا  بالغير  ات�سالها  اأمر  كان  اإذا  اأو  الحقيقة،  لإظهار  لزمة  راآها  اإذا 

ويجب اأن يعمل بحكم الن�س دون تجاوز، اأي دون اللجوء اإلى التف�سير المو�سع اأو القيا�س عليه 

في مجال الن�سو�س الجزائية. وبذلك يبقى التن�ست بجميع �سوره واأ�سكاله غير م�سروع وفقًا 

لأحكام المادتين )580 و581( من قانون العقوبات، والمواد )8 و13 و14( من الد�ستور التي 

تحمي الحريات والحقوق ال�سخ�سية، والأحكام والمواثيق التي ان�سم اإليها لبنان ومنها ميثاق 

الأمم المتحدة ال�سادر عن الجمعية العامة في 10 كانون الأول )دي�سمبر( 1948. 

ولكن اإذا كانت اأحكام الن�سو�س القانونية تجعل التن�ست غير م�سروع، فما هو الحل اإذا 

طراأت م�سائل خطيرة تهدد كيان المجتمع، فهل يمكن اللجوء اإلى هذه الو�سيلة ب�سرف النظر 

عن الواقع القانوني؟

ل يمكن التكهن اأو الجتهاد في هذا المجال، واإن كانت ال�سرورات الجتماعية ومقت�سيات 

الأمن تعلو على الم�سالح الفردية، ولكن يتعين اأن تكون هنالك �سوابط محددة حتى ل يتعدى 

الأمر اإطاره الطبيعي والمقبول، وهذه ال�سوابط تحددها الن�سو�س الت�سريعية الأوروبية لحقوق 

الإن�سان. وكما هو الو�سع في الت�سريع الفرن�سي والقانون الأميركي والتفاقية الأوروبية لحقوق 

قرار المحكمة البتدائية في بيروت )الغرفة الثالثة( رقم 98 تاريخ 1993/8/31، مجلة العدل، عدد 2، 1993، �ص 27، �ص 507، وقرار محكمة   1

ا�ستئناف بيروت المدنية )الغرفة التا�سعة(، رقم 766 تاريخ 1993/12/27، مجلة العدل، عدد 1، 1994، �س 28، �ص 169.
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الإن�سان، وكما هو الو�سع في الت�سريع الم�سري، حيث اأجاز لقا�سي التحقيق اأن ياأمر ب�سبط 

ت�سجيالت  واإجراء  والبرقيات  والطرود  والمطبوعات  والجرائد  والر�سائل  الخطابات  جميع 

لأحاديث جرت في مكان خا�س متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية اأو جنحة 

الهاتفية  المكالمات  مراقبة  اأجاز  كما  اأ�سهر،  ثالثة  على  تزيد  لمدة  بالحب�س  عليها  معاقب 

ب�سروط معينة، بحيث ت�ستلزم �سدور اأمر من الق�ساء م�سببًا فائدة في ظهور الحقيقة، بالن�سبة 

.
(1(

لجريمة وقعت بالفعل، ويكون الإذن لمدة ثالثين يومًا قابلة للتجديد

والت�سريع الأردني ح�سر مراقبة المكالمات الهاتفية بالمدعي العام الذي يملك �سالحية 

انتداب من يرتاأيه من موظفي ال�سابطة العدلية لمبا�سرة عملية ال�سبط )م.-88 محاكمات 

جزائية(.

وهكذا يتقيد اإجراء التن�ست باأهدافه وغاياته، فال يجوز اأن يتقرر لتحقيق م�سالح خا�سة 

اأو م�سالح �سيا�سية. وفي الحالت التي يعتبر فيها جائزًا يجب اأن يتحدد في الإطار القانوني، 

الخا�سة  حياته  في  م�سروعة  وغير  اعتباطية  تدخالت  مو�سوع  يكون  اأن  لالإن�سان  يمكن  فال 

لكل  اأنه  كما  التدخالت،  القانون �سد  الحق بحماية  ولكل �سخ�س  ور�سائله،  ومنزله  والعائلية 

�سخ�س الحق بحرية التعبير باأية و�سيلة واإن كان من الممكن اإخ�ساعها لبع�س القيود القانونية 

ال�سرورية لحترام حقوق و�سمعة الآخرين، اأو للحفاظ على النظام العام وال�سحة والأخالق 

.
(2(

العامة واأمن الجماعة

�لفقرة �لثالثة: قانون رقم 140 ل�سنة 1999 �لخا�ش بالتن�ست

-ح�سر حالت �لتن�ست:

لقد تمخ�ست التطورات التقنية الحديثة عن ولدة و�سائل للتن�ست مذهلة ت�ستطيع اأن تخرق 

حرمة حياة الإن�سان الخا�سة ب�سهولة وفي اأدق عنا�سرها، مما يعني اأن هذه الحرمة مهددة اأكثر 

من ال�سابق بالنتهاكات ال�سافرة. وهذا ي�ستدعي تدخل القانون لمواجهة هذا الواقع الم�ستجد 

واإ�سباغ مميزات من ال�سمانات لتوفير الحماية ال�سرورية لها.

الم�ساألة  يتناول عالج هذه  اأن  يجب  وقيمها  ال�سعوب  يعبر عن ح�سارة  فالت�سريع كمظهر 

باأنه في غير الأحوال  309 مكرر  المادة  اإلى  اأ�ساف  القانون نف�سه  اأن  1972 )قانون الحريات(، رغم  37 �سنة  الم�اد 95 و206 من ت�سريع رقم   1

الم�سرح بها قانونًا، اأو بغير ر�سا المجني عليه يعّد جريمة العتداء على حرمة الحياة الخا�سة للمواطن، اإذا ا�سترق ال�سمع اأو �سجل اأو نقل عن 

طريق جهاز محادثات جرت في مكان خا�س، وهذا يعني اأن مثل هذا الإجراء يعد م�سروعًا في الأمكنة العامة.

اأنظر الم�اد 17 و19 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية وال�سيا�سية الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة في 16 كانون الأول )دي�سمبر(   2

1966، وبداأ العمل به في 23 اآذار )مار�س( 1976.
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من كافة جوانبها، اأي بما هو حا�سل وما يمكن اأن ي�ستجد من حوادث وم�سائل في الم�ستقبل. 

فالقوانين يجب األ تبقى جامدة اإزاء تطور الو�سائل العلمية الحديثة، ومفهوم حقوق الإن�سان 

واإل  المجتمع  في  والإجرام  العنف  موجات  وازدياد  وا�ستقرارها،  الجماعة  واأمن  وحرياته، 

اأ�سبحت بحد ذاتها م�سكلة يتعين اإيجاد حل لها.

ومن اأجل عدم تجاوز الن�سو�س ال�سائدة، اأو تف�سيرها ب�سورة تخرج عن هدفها الأ�سا�سي، 

التي تحكم  القيود  المو�سوع، �سواء لجهة تحديد  ت�سريعات مف�سلة حول هذا  ل بد من و�سع 

م�ساألة التن�ست، اأو تحديد الجزاءات الرادعة في مجال مخالفتها.

 ،
(1(

من هذه المنطلقات �سدر في لبنان القانون الخا�س بالتن�ست رقم 140 ل�سنة 1999 

بناًء  وخارجيًا  داخليًا  الجاري  التخابر  �سرية  في  الحق  خرق  فيها  يجوز  التي  الحالت  وحدد 

ال�سلكية  الت�سال  و�سائل  من  و�سيلة  اأي  وت�سمل  اإداري،  قرار  على  بناًء  اأو  ق�سائي  قرار  على 

الخليوي  اأنواعها بما فيها  المنقولة بجميع  الثابتة والأجهزة  الهاتفية  اأو الال�سلكية )الأجهزة 

والفاك�س والبريد الإلكتروني(، ول ي�ستثنى من هذا الإجراء اإل رئي�س الجمهورية الذي يخ�سع 

في ممار�سة وظيفته لأحكام المادة )60( من الد�ستور.

)�أ( �عتر��ش �لتخابر بناًء على قر�ر ق�سائي:

من  لطلب خطي  بناًء  اأو  عفوًا  اإما  كل محافظة،  في  الأول  التحقيق  لقا�سي  القانون  خّول 

و�سيلة من  باأي  التي تجري  المخابرات  اعترا�س  يقرر  باأن  الحق  بالتحقيق،  المكلف  القا�سي 

و�سائل الت�سال ال�سلكية اأو الال�سلكية وفق ال�سروط الآتية:

وجود حالة من حالت ال�سرورة الق�سوى، وهذا الأمر يرجع تقديره لقا�سي التحقيق   -1

الأول المخول اإ�سدار القرار عفوًا اأو بناًء على طلب خطي من القا�سي المكلف.

الحرية  بالحرمان من  المعاقب عليها  الجرائم  المالحقة من  الجرم مو�سع  يكون  اأن   -2

يبرر هذا  اأدنى من الخطورة  ا�ستراط حد  يعني  لمدة ل تقل عن �سنة )م-2(، وهذا 

الإجراء.

والجرم  الإجراء  يتناولها  التي  الت�سال  و�سيلة  بالعترا�س  القا�سي  القرار  يحدد  اأن   -3

مو�سوع المالحقة اأو التحقيق والمدة التي يتعين اأن تتم خالها عملية العترا�س، بحيث 

ل تتجاوز ال�سهرين قابلة للتجديد وفق الأ�سول وال�سروط ذاتها )م-3).

القانون رقم 140 ل�سنة 1999 المتعلق بتحديد حالت اعترا�س الحق في �سرية التخابر.  1
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يتعين من حيث ال�سكل اأن يكون قرار العترا�س خطيًا ومعلاًل، مع العلم اأنه غير قابل   -4

لأي طريق من طرق الطعن )م -2).

ويجري اعترا�س المخابرات وت�سجيلها وو�سع مح�سر بم�سمونها من قبل موظف ال�سابطة 

العدلية المكلف وفقًا لالأ�سول، وذلك تحت �سلطة القا�سي ال�سادر عنه القرار ورقابته واإ�سرافه.

على  بناء  وت�سجيلها  المخابرات  باعترا�س  القيام  فيها  يجوز  التي  لالأماكن  بالن�سبة  اأما 

قرار ق�سائي اأو اإداري فتحدد بمر�سوم يتخذ في مجل�س الوزراء بناًء على اقتراح وزير البريد 

والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية والدفاع الوطني والداخلية.

)ب( �عتر��ش �لتخابر بناًء على قر�ر �إد�ري:

اأجاز القانون لكل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية اعترا�س المخابرات بقرار خطي 

ومعلل وبعد موافقة رئي�س مجل�س الوزراء وفق ال�سروط الآتية:

اأن يكون مو�سوع الإجراء جمع معلومات ترمي اإلى مكافحة الإرهاب والجرائم الواقعة   -1

على اأمن الدولة والجرائم المنظمة )م-9(، وهي جرائم ذات خطورة خا�سة وت�سكل 

تهديدًا للنظام العام وال�ستقرار في المجتمع.

اأن يحدد في القرار و�سيلة الت�سال مو�سوع الإجراء والمعلومات التي يقت�سي �سبطها،   -2

قابلة  وتكون  ال�سهرين،  تتجاوز  ل  اأن  على  العترا�س  عملية  خاللها  تتم  التي  والمدة 

للتمديد وفق الأ�سول وال�سروط ذاتها )م-9).

وتنظم الأجهزة المكلفة مح�سرًا بعملية العترا�س ي�ستمل على تاريخ وتوقيت بدء العترا�س 

وانتهائه وت�سجيله والمعلومات المتعلقة بها )م-11).

)ج(�لعقوبة �لمقررة لمخالفة �أحكام �لقانون رقم 140 ل�سنة 1999 )م-17(:

ليرة،  مليون  اإلى مئة  وبالغرامة من خم�سين  �سنوات،  اإلى ثالث  �سنة  بالحب�س من  يعاقب 

كل �سخ�س يعتر�س اأي مخابرة خالفًا لالأحكام التي تنظم حالت العترا�س بناًء على قرار 

ق�سائي اأو قرار اإداري. كما يحكم بالعقوبة ذاتها على اأفعال التحري�س والتدخل وال�ستراك في 

الجرم. كما تفر�س العقوبة ذاتها على كل من ا�ستن�سخ اأو احتفظ اأو اأف�سى معلومات ا�ستح�سل 

عليها لدى اعترا�س المخابرات بناًء على تكليف ال�سلطات المخت�سة بمهمة العترا�س، ويلجاأ 

اأن من واجبه  اأو الحتفاظ بها، مع  اأو الح�سول على ن�سخة كالأ�سل  اإلى ا�ستن�ساخ معلومات، 

ت�سليمها اإلى الجهات المخت�سة، اأو اإف�ساء هذه المعلومات وهو غير مخول مثل هذه ال�سالحية. 
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اأنها ت�ستوجب �سوء النية حتى تقوم م�سوؤولية الفاعل، كما  ويالحظ من �سياق عبارات الن�س 

يالحظ باأن كل فعل من هذه الأفعال ي�سكل جريمة بحد ذاته.

وتقوم اأي�سًا م�سوؤولية ال�سخ�س ويخ�سع للعقوبة عينها اإذا اأقدم على اعترا�س المخابرات 

ب�سورها كافة في غير الأماكن المحددة في قرار العترا�س )م-17(. وهذه الجرائم ل تقوم 

اإل ب�سورتها المق�سودة، وي�سكل الركن المعنوي اأ�سا�سًا لقيام الم�سوؤولية الجزائية ب�ساأنها.

)د(مهلة مرور �لزمن:

17 اعتبارًا من تاريخ اكت�ساف  ت�سري مهلة مرور الزمن على الجرائم الواردة في المادة 

اأن يكون قد مر عليه  الأخيرة  الحالة  اإذ يمكن في مثل هذه  ارتكابه،  تاريخ  الجرم ولي�س من 

الزمن، ول يحول دون المالحقة ترك الموظف اأو الأجير اأو الم�ستخدم لعمله اإذا كان ال�سخ�س 

مرور  مدة  فاإن  الجنح،  من  الجرائم  هذه  وباعتبار  الفعل،  اقتراف  وقت  ال�سفة  بهذه  يتمتع 

الزمن عليها هي ثالث �سنوات من تاريخ اكت�سافها )م-18).

وتنظر المحاكم العدلية في الجرائم الواردة في المادة 17 من هذا القانون )م-19).

)هـ(�إتالف �لت�سجيل:

يجري اإتالف الت�سجيل، الذي يتم بناًء لقرار ق�سائي، بقرار �سادر عن النائب العام لدى 

محكمة التمييز بعد انق�ساء مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام، وبذلك ل يجوز الإتالف 

بهذه  وينظم مح�سر  انق�سائها،  بعد  لإبقائه  فائدة  من  هنالك  ولي�س  المهلة،  هذه  مرور  قبل 

العملية )م-7).

اأما الت�سجيل الذي يتم بناًء على قرار اإداري، فاإنه يجري اإتالفه بعد انق�ساء ثالثة اأ�سهر على 

تنظيم مح�سر المعلومات ما لم تقرر ال�سلطة الآمرة بالعترا�س )وزير الدفاع الوطني اأو وزير 

 الداخلية( الحتفاظ به لمدة مماثلة وفق الأ�سول وال�سروط ذاتها، وينظم مح�سر بهذه العملية

)م-12( التي تتولى تنفيذها ال�سلطة الآمرة بالعترا�س.

ومن المالحظ اأن القانون قد وحد المهلة التي يتعين اأن تتم عملية العترا�س خاللها، 

جعلها  بحيث  الت�سجيل  باإتالف  المتعلقة  المهلة  في  ميز  بينما  ال�سهرين،  تتجاوز  ل  بحيث 

مرتبطة بمرور الزمن على الدعوى العامة بالن�سبة للت�سجيل الذي يتم بناًء على قرار ق�سائي، 

بالن�سبة  للتمديد،  قابلة  المعلومات  مح�سر  تنظيم  تاريخ  من  اأ�سهر  بثالثة  حددها  بينما 

اأنه  اإداري، ويبدو من ظاهر الن�س المتعلق بالحالة الأخيرة  للت�سجيل الذي يتم بناًء لقرار 

التنصت بين المشروعية وحقوق اإلنسان
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عنى بها التمديد لمدة مماثلة دون تحديد، وبذلك لم يربط الم�ساألة بانق�ساء الدعوى بمرور 

ال�سمانات  اعتبار  اإطار  في  اإل  فهمه  يمكن  ل  اأمر  وهو  الأولى،  الحالة  في  ورد  كما  الزمن 

المقررة في الإجراءات الق�سائية اأكثر ثباتًا من تلك المقررة في النطاق الإداري.

مالحظات حول قانون �لتن�ست:

لم يطرح قانون اعترا�س الحق في �سرية التخابر اإل في ظل ظروف دفعت اإليه �سواء لجهة 

لذلك  ال�ستثنائية،  الحالت  بع�س  مواجهة  لجهة  اأم  ومتطورة،  حديثة  تن�ست  اأجهزة  توافر 

لجاأت الت�سريعات اإلى ح�سره في اأ�سيق نطاق حتى ل يتعار�س مع الحقوق والحريات لالإن�سان 

وحرمة حياته الخا�سة التي تحميها الن�سو�س الد�ستورية.

وفي الت�سريع اللبناني المتعلق بهذا الإجراء نالحظ ما يلي:

رفع مقدار الغرامة كجزاء ب�سورة كبيرة قيا�سًا على عقوبة الحب�س المقررة اأو قيا�سًا   -1

على الغرامات الأخرى الواردة للجنح في قانون العقوبات، وهذه �سيا�سة جزائية نعتبرها 

اإيجابية ومالئمة.

حالت اعترا�س الحق في �سرية التخابر يتمثل في �سورتين، فقد يكون بناًء على قرار   -2

الق�سائية  لل�سلطة  اإخ�ساعه  الم�ستح�سن  من  اأنه  نرى  ونحن  اإداري،  قرار  اأو  ق�سائي، 

وحدها و�سمن �سروط معينة حتى يبقى في اإطاره الم�سروع وتطبيقه دون تجاوز.

يتناول  الق�سائي  الخت�سا�س  نطاق  اأن  ومو�سوعها  الجريمة  محل  في  المالحظ  من   -3

الجرائم التي تكون على درجة معينة من الج�سامة، بحيث يكون معاقبًا عليها بالحرمان 

اأنها تتعلق بالجنح الم�سددة والجنايات  من الحرية لمدة ل تقل عن �سنة، وهذا يعني 

جرائم  في  مو�سوعها  ح�سر  الإداري  بالطريق  التن�ست  بينما  الجريمة،  نوع  كان  اأيًا 

الإرهاب، والجرائم الواقعة على اأمن الدولة، والجرائم المنظمة وهي اأكثر من غيرها 

ارتباطًا بالنظام العام واأمن المجتمع.

على  وت�سجيلها،  المخابرات  باعترا�س  القيام  فيها  يجوز  التي  الأماكن  الن�س  ح�سر   -4

العترا�س  ل�سورتي  بالن�سبة  الوزراء  مجل�س  في  يتخذ  بمر�سوم  تحديدها  يجري  اأن 

.
(1(

)م-14)

هذا مع العلم اأن المادة الأولى من المر�سوم رقم 15280 ال�سادر بتاريخ 2005/10/1 ق�ست بح�سر مهلة اعترا�س ت�سجيل المخابرات في مراكز   1

التحكم القائمة في مراكز المحافظات التابعة لوزارة الت�سالت ب�سورة موؤقتة، اإلى اأن تنجز عملية تركيب وتجهيز التقنيات في مركز التحكم 

القائم في المبنى المركزي لوزارة الت�سالت في بيروت.

أ.د. علي محمد جعفر
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لي�س من الوا�سح كيف نحدد حالة ال�سرورة الق�سوى التي تبرر التن�ست بناًء لقرار   -5

ق�سائي، لذلك نرى اأن يخ�سع هذا الإجراء ل�سمانات �سواء لناحية تقريره اأو الطعن به.

في  عينه  المو�سوع  ورد  اإذ  التطبيق،  الواجب  القانون  يعد  بالتن�ست  الخا�س  القانون   -6

م�اد متفرقة اأخرى كالم�اد 580 و581 من قانون العقوبات.

ويبقى اأن ن�سجل مالحظة، اأن هذا الإجراء ال�ستثنائي يندرج في اإطار البحث عن عنا�سر 

الجريمة اأو الك�سف عن فاعليها، اأو الأدلة التي تقود اإلى الإدانة اأو البراءة، وبذلك يتعين اأن 

تكون الم�سلحة العامة هي الهدف من هذا الإجراء، وهي على اأي حال تتقدم على الم�سالح 

الفردية الخا�سة.

ورد العترا�س على المخابرات ب�سورة �ساملة، بما في ذلك المخابرات التي يجريها   -7

والمادة  الثامنة  المادة  ان  العلم  مع  هذا  والمحامون،  والوزراء  والنواب  الروؤ�ساء 

الخام�سة ع�سرة ا�ستثنتا هوؤلء من هذا الحكم في الن�س الأ�سا�سي للقانون، وقد األغيت 

م�ستقلة  هيئة  باإن�ساء  المتعلقة  ع�سرة  ال�ساد�سة  المادة  اإلى  اإ�سافة  المادتان  هاتان 

للتثبت من قانونية الإجراءات المتعلقة باعترا�س المخابرات المتخذة بناًء على قرار 

اإداري، وذلك بموجب قرار المجل�س الد�ستوري ال�سادر في 1999/11/24. وقد ا�ستند 

المجل�س الد�ستوري في تعليله اإلى اأن المادتين 8 و15 تخالفان اأحكام الفقرة )8) من 

القانون.  اأمام  الم�ساواة  مبداأ  لمخالفتهما  اأي  منه،  ال�سابعة  والمادة  الد�ستور  مقدمة 

وي�ستثنى من الخ�سوع لهذا الإجراء رئي�س الجمهورية الذي يخ�سع لأحكام المادة 60 

من الد�ستور والتي تعتبره غير م�سوؤول اإل في حالة خرقه الد�ستور اأو في حالة الخيانة 

العظمى. وب�ساأن اإبطال المادة )16( فقد اأورد تقرير المجل�س الد�ستوري، باأن ا�ستراط 

وجود نواب في هيئات اإدارية للتحقيق مع اأجهزة ال�سلطة الإدارية خارج الإطار الذي 

النائب  �سالحيات  �سمن  يدخل  ل  النواب،  لمجل�س  الداخلي  والنظام  الد�ستور  حدده 

مع  متوافق  غير  اأي  ال�سلطات  بين  الف�سل  لمبداأ  مخالفًا  بالتالي  ويكون  الد�ستورية، 

.
(1(

اأحكام الد�ستور والمبادئ العامة ذات القيمة الد�ستورية

الهيئة  عمل  بتنظيم   2005/10/1 تاريخ   15281 رقم  ال�ستراعي  المر�سوم  �سدر   -8

الم�ستقلة المنوط بها التثبت من قانونية اإجراءات العترا�س الإداري على المخابرات، 

وهي هيئة م�ستقلة ذات �سفة اإدارية وتت�سكل من الرئي�س الأول لمحكمة التمييز ورئي�س 

1  اأنظر بتف�سيل قرار المجل�س الد�ستوري، مجلة الحياة النيابية، مجلد )33)، كان�ن الأول 1999، �ص 84 وما بعدها.

التنصت بين المشروعية وحقوق اإلنسان
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.
(1(

مجل�س �سورى الدولة ورئي�س ديوان المحا�سبة ويتراأ�سها القا�سي الأعلى درجة

علنية،  غير  وجل�ساتهم  اأع�سائها،  جميع  بح�سور  اإل  قانونية  الهيئة  اجتماعات  تعتبر  ول 

على  ت�ستمل  اأن  ويتعين  بالأكثرية،  المعاملة  بحفظ  اأو  الراأي  باإبداء  المتعلقة  قراراتها  وتتخذ 

.
(2(

الحيثيات الواقعية والقانونية، ويدّون المخالف تحفظه على المح�سر

وتلتزم الهيئة �سرية المذاكرة في كل ما يتعلق بالوقائع والأفعال والمعلومات التي و�سلت اإلى 

علم اأع�سائها بحكم ممار�ستهم مهامهم في الهيئة، وتبلغ الهيئة القرارات التي ت�سدرها بعدم 

قانونية الأعراف اإلى كل من رئي�س مجل�س الوزراء والوزير فور �سدورها، وتعلم النائب العام 

التمييزي بكل مخالفة لأحكام قانون �سون الحق في �سرية التخابر، وت�سع تقريرًا �سنويًا يرفع 

.
(3(

اإلى رئي�س الجمهورية ورئي�س مجل�س النواب، ورئي�س مجل�س الوزراء

في  الكائنة  التحكم  مراكز  في  المخابرات  وت�سجيل  اعترا�س  لمهمة  الت�سريع  ح�سر   -9

المراكز التابعة لوزارة الت�سالت ب�سورة موؤقتة، واإلى اأن تنجز عملية تركيب وت�سغيل 

الأجهزة التقنية وتاأمين الو�سائل المتطورة الالزمة في مركز التحكم الكائن في المبنى 

.
(4(

المركزي لوزارة الت�سالت في بيروت

الوطني،  الدفاع  وزير  اأو  الداخلية  وزير  عن  ال�سادرة  الإدارية  العترا�س  قرارات  وتبلغ 

وبعد موافقة رئي�س مجل�س الوزراء، اإلى وزير الداخلية الذي يحيلها اإلى وزير الت�سالت واإلى 

.
(5(

الجهات الخا�سة لتنفيذها فورًا وفقًا لالأ�سول القانونية

في  الحديثة  الت�سريعات  نهج  في  �ساروا  قد  العالم  دول  من  وغيره  لبنان  اأن  الواقع   -10

ا�ستثنائية،  ي�سكل حالة  الحق  لهذا  التعر�س  اأ�سبح  الإن�سان، حيث  حقل حماية حقوق 

ويتعين عندها ممار�سته وفقًا لأ�سول وا�سحة، وفي حالت محددة ح�سرًا في الن�سو�س 

القانونية، رغم ما يكتنف هذا الإجراء من غمو�س يكاد اأن يفرغه من م�سمونه واأهدافه 

الر�سمية، وعدم ر�سمها لخطوط  ال�سلطات  ليبقى بمثابة معيار �سكلي ب�سبب ممار�سة 

النتهاكات الخطيرة  النظري، وبين  ال�سعيد  الإن�سان على  وا�سحة بين حماية حقوق 

1  اأنظر الم�اد 2 و3 من المر�سوم رقم 15281 ال�سادر بتاريخ 2005/10/1.

2  اأنظر الم�اد 9 و12 و13 من المر�سوم ال�سابق.

3  اأنظر الم�اد 14 و15 و20 من المر�سوم ال�سابق.

4  المادة الأولى من المر�سوم رقم 15280، تاريخ 2005/10/1 والمتعلق بتحديد مراكز التحكم.

5  اأنظر المادة الثانية من المر�سوم ال�سابق، والمادة الأولى من المر�سوم 15871 ال�سادر بتاريخ 2005/12/2 الذي ن�س على ت�سكيل الجهاز الخا�س 

والذي يرتبط مبا�سرة بوزير الداخلية.

أ.د. علي محمد جعفر
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لهذه الحقوق على �سعيد الواقع العملي، وهذا ما يجعل الحكم ب�ساأنه اأكثر �سعوبة واأبعد 

مهم  جزء  عن  تك�سف  ولعلها  لتحقيقه،  الب�سرية  ت�سعى  حلمًا  تبقى  التي  الحقيقة  عن 

القديمة،  المجتمعات  اإلى  بجذورها  تعود  التي  الم�سكلة  اأوجه  بع�س  حل  على  يعينها 

باإيجاد حل جذري لها  التي ف�سلت  التقنيات الحديثة  وما زالت تعاني منها مجتمعات 

ولتعقيداتها المختلفة. وفي جميع الأحوال فاإن �سالحية اتخاذ قرار يق�سي بالتن�ست 

بهدف جمع معلومات تتعلق بكافة الجرائم الواقعة على اأمن الدولة اأو جرائم الإرهاب 

اأو الجرائم المنظمة، بحيث يتم تنفيذ الإجراءات بوا�سطة الأجهزة الأمنية اأو الإدارية 

بو�سع مح�سر بالمعلومات التي تناولتها المخابرة التي لها عالقة بمو�سوع هذا الإجراء 

الذي ي�ستند اإلى حكم ال�سرورات العملية في تبريره ومنحه �سفة الم�سروعية، وذلك 

�سمن اأطر قانونية وا�سحة المعالم في ال�سكل والم�سمون.

التنصت بين المشروعية وحقوق اإلنسان
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الوطن العاملي: األرض المستباحة

أ.د. علي الشامي
 �أ�ستاذ فل�سفة �لح�سارة في

�لجامعة �للبنانية

ووجودهم  هوّيتهم  ثقل  ومركز  راأ�سهم  وم�سقط  جبلهم   – العامليين  »وطن«  كان  اإذا 

وتاريخهم – قد عرف ت�سميات متعّددة )جبل عامل، بالد ال�سيعة، بالد ب�سارة، بالد المتاولة، 

جنوب لبنان(، فاإن تعّدد اأ�سمائه لم يكن تو�سيفًا ذاتيًا، كما لم يكن تحقيقًا لرغبات »الآخرين« 

في اإطالق النعوت وابتكار الأ�سماء، واإنما كان تج�سيدًا للمتغيرات ال�سيا�سية – ال�سلطوية التي 

عرفها الجتماع العاملي وبّررت تعّدد اأ�سمائه. ففي حين تالزمه »العاملية« بما هي اأ�سل ون�سب، 

التا�سع  القرن  منذ  و�سادت  المعتقدي   – المذهبي  بخياره  مجاهرته  اأعقبت  »�سيعّيته«  فاإن 

الفاطميين  هزيمة  بعد  الأيوبيين  �سلطة  في  باندراجه  ارتبطت  ب�سارة«  »بالد  واإن  الميالدي، 

الثاني ع�سر الميالدي، وكذلك »بالد المتاولة« التي ج�ّسدت الع�سبية العاملية في  في القرن 

اأمراء جبل لبنان، واأخيرًا، �سكان جنوب لبنان بعد  اإخ�ساع جبل عامل ل�سلطة  ممانعتها �سد 

اإلحاق الجبل العاملي بدولة لبنان الكبير �سنة 1920. وهذا يعني اأن تعّدد الأ�سماء كان خا�سعًا 

لتعّدد ال�سلطات وتداولها واختالفها ونظرتها لموقع جبل عامل في ح�سابات م�سالحها وماآل 

منازعاتها وحروبها، وجميعها م�سدودة الى غاية واحدة: اإخ�ساع الجتماع العاملي وال�سيطرة 

على المجال الحيوي لوجوده.

القول ان المجال الجغرافي ي�سّكل الطار المو�سوعي لتعيين حدود و�سيادة   ومن البدهي 

جماعة ما، ب�سرف النظر عن كونها اأمة اأو وطنًا اأو طائفة اأو قبيلة...كما انه يعّين بدقة دائرة 

نفوذها ومدار معا�سها وم�ساحة �سريان �سلطتها على اأتباعها وخطوط تما�ّسها الجغرا-�سيا�سي 

بالد  في  الأ�سا�سي  ال�سيعة  موطن  اأ�سبح  قد  عامل  جبل  اأن  وبما  بها.  المحيطة  ال�سلطات  مع 

ال�سام، فاإنه يحتاج الى مقاربة مختلفة تخرج عن الطار الجغرافي لتدخل في �سلب ال�سكالية 

المتوا�سلة والمرتبطة بتحديد موقع الجتماع العاملي وحدود انت�سار مذهبه اأو هوّيته المعتقدّية 
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حيث يمّيز ذاته ويوؤ�ّس�س وحدته. وكما هو الحال في كل اجتماع اأهلي اأو �سيا�سي، فاإن المجال 

الجغرافي يجيب على اأ�سئلة عّدة تتعّلق بزمن ا�ستقراره وتوّطنه وانت�ساره في بقعة من الأر�س، 

خ�سو�سيات  مع  مقارنة  مذهبية  بخ�سو�سية  تمّثلها  بعد  ي�سغلها  التي  الم�ساحة  تعيين  وفي 

اأخرى. وفي هذا ال�سياق انتظم العامليون ال�سيعة في اجتماع اأهلي – مذهبي نظرًا لوجودهم 

اأي  فكريًا،  العاملّيون  رف�سها  اأخرى،  ل�سلطة مذهبية  تاريخيًا  ومتنّوع خ�سع  متعّدد  في محيط 

من ناحية كونها تج�سيدًا لنحراف الدولة الجائرة عن الدعوة العادلة، ما حّول الجبل العاملي 

الى نقطة ا�ستقطاب لعنف الدولة وا�ستبدادها. وبما انه اجتماع اأهلي لم ي�سع لنف�سه م�ساريع 

النظر  الواحدة، ب�سرف  الإ�سالمية  الدولة  الى  انتمائه  انف�سالية بقدر ما �سّدد على  �سيا�سية 

عن م�سروعّيتها وممار�ساتها، فاإنه تمّكن من ال�سمود مثلما تمّكن من تح�سين هوّيته المذهبية. 

وتبعًا لذلك، �سوف يتحّول جبل عامل الى مجال جغرافي تتمركز فيه هجرات ال�سيعة من مراكز 

ال�سغط ال�سلطوي منذ زمن العبا�سيين. وعلى امتداد م�ساحته المتوا�سعة وجد ال�سيعة فيه مالذًا 

وح�سنًا يّتقون بهما عنف الجائرين وي�سبطون فيه توا�سلهم مع الجماعة – الأمة، وي�سبرون 

فيه ويمانعون �سد �سربات ال�سلطة – ال�سلطات المحتمية وراء م�سّوغات مذهبية اأخرى. و�سوف 

اأطماع مجاوريهم من الملل والطوائف والدول المتناثرة على امتداد حقبة  اأي�سًا مع  يتعاملون 

المجال  تعيين  فاإن  وبالتالي  العثمانية.  وال�سلطنة  ال�سام وم�سر  تاريخ بالد  الذي غّطى  التوتر 

الجغرافي لالجتماع العاملي يظهر متحركًا ومو�سوًل بالأحداث التي تجري فيه وحوله. وب�سبب 

من طبيعته الأهلية وموقعه ال�ستراتيجي �سوف يكبر وي�سغر وفق مقايي�س ال�سراع الذي تدور 

ال�سلطات المتناف�سة عليه، تنهبه وتق�سمه  اأرجائه، وت�سبح حدوده خا�سعة لأهداف  رحاه في 

�سيئًا ف�سيئًا. وبدل اأن ت�سفع له وحدوّيته وقبول هام�سّيته وقّلة حيلته وعدم خروجه على الدولة، 

فاإن هذه الدولة لم تلتزم بواجبها تجاه رعّيتها بقدر ما تعاملت معها كغنيمة وتركتها م�ستباحة 

لمن ي�ساء ويقدر على ا�ستباحتها.

تندرج هذه المالحظات المكّثفة في �سياق تاريخي يظهر خالله جبل عامل مجاًل جغرافيًا 

متحركًا، يبداأ بحدود الجتماع الأهلي وهوّيته المذهبية، ثم يتدّرج الى حدود ال�سلطات التي 

يعي�س  الأر�س  من  بقعة  كونه  الى  الجغرافي  المجال  اأهمية  ترجع  ول  بالعنف.  تاريخه  غّطت 

موقعه  الى  واإنما  تاريخهم،  وي�سنعون  ويتوا�سلون  يتوالدون  فيها  واحد،  مذهب  اأبناء  فيها 

و�سوب.  حدب  كل  من  وم�ساريع  اأطماع  فيها  حّطت  م�ستمر  نزاع  منطقة  في  ال�ستراتيجي 

الأمر الذي جعل جبل عامل ومجاله الجغرافي عر�سة لتقّلبات دائمة طالت بناه القت�سادية 

وعالقاته الجتماعية ومناعته المذهبية وتحولته ال�سيا�سية. و�سوف يظهر المجال الجغرافي 

الوطن العاملي: األرض المستباحة
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م�سار الأحداث التي و�سعت الجتماع العاملي في موقع الأهمية بالن�سبة لأطراف النزاع، �سواء 

اأكانوا م�سلمين اأم اأوروبيين، �سالطين اأو اأمراء اأو ولة اأو ملل اأو �سليبيين اأو فرن�سيين واأخيرًا 

�سهاينة... كما يك�سف اأثر المنازعات الدائمة في تعيين حدوده: الحدود التي ر�سمها الجتماع 

الأهلي لمحل �سكناه ومعا�سه، والحدود التي ت�ستجيب لم�سالح اأطراف التناف�س وال�سراع، وهي 

ثمنها من مجاله  العاملي  الجتماع  دفع  توازنات  موؤقتًا على  ت�ستقر  كانت  ومنازعات  م�سالح 

الجغرافي، كما دفع ثمنها من حريته وازدهاره وحياة اأبنائه.

جغر�فية �لجتماع �لعاملي

انطالقًا مما تقّدم، فاإن جبل عامل يبقى محط اإجماع الموؤرخين، على اختالف م�ساربهم، 

اأنه على الأقل، تلك البقعة من  اأو  بما هو م�ستقر وموطن الم�سلمين ال�سيعة على �ساحل ال�سام، 

الأر�س التي يقطنها ال�سيعة باأغلبية �ساحقة، وان تاريخه يكاد يخت�سر تاريخهم في تلك المنطقة 

من العالم الإ�سالمي. ول يغّير من �سفته هذه تعاي�س اأقلّيات اإ�سالمية اأخرى اأو م�سيحية، رغم 

ان قدومها الى ربوعه قد تّم في زمن متاأّخر، وتحديدًا اإثر هجرة موارنة ال�سمال الى الجنوب اأو 

ت�سّتتهم في اأعقاب النت�سار الدرزي في اأوا�سط القرن التا�سع ع�سر. و�سواء اأّثرت هذه الهجرات 

المذكورة في �سفته اأم ل، فاإنه يظل، من الناحية التاريخية، المجال الجغرافي الخا�س بالجتماع 

العاملي- ال�سيعي منذ قرون.

»اتيان دي فوما�س« ان خارطة جبل عامل ماأخوذة، على ما  تنقل »�سابرينا ميرفان« عن 

يبدو، من اأعمال الجغرافيين والرحالة القدماء، وتعطي م�سداقية للخارطة التي داأب العامليون 

اأنف�سهم على ر�سمها لحدود »جبلهم« وحيث تفترق عن الخارطة الفرن�سية التي اأبقت التبا�سًا في 

الحدود الجنوبية، بعك�س الو�سوح الذي عرفته الخارطة العاملية. وجاء في التحديد الفرن�سي: 

ال�سرق جبل  الغرب وي�سرف عليه من  المتو�سط من  الأبي�س  البحر  – اأي جبل عامل-  يحّده 

حرمون على الحدود ال�سورية. وتقف حدوده �سماًل عند نهر الأولي الذي يف�سله عن ال�سوف. 

واأما جنوبًا فال تظهر حدوده الطبيعية. وذلك اأن ن�سفه الجنوبي، بح�سب الجغرافيين، يعتبر 

 
(1(

جزءًا من الجليل الأعلى... يمتد من الليطاني الى محور عكا- �سفد- طبرّيا..«

وبعد اأن تحّول جبل عامل الى »جنوب لبنان«، حر�س الكّتاب العاملّيون على تدوين حدوده 

الطبيعية بعد اأن كانت مجّرد رواية �سفهية، مثلما حر�سوا على ا�سمه الأ�سلي والتاريخي )جبل 

�سابرينا ميرفان: حركة ال�سالح ال�سيعي، ترجمة هيثم الأمين، دار النهار، بيروت، 2003، �سفحة 17. انظر اأي�سًا  1

Etienne de Vaumas : Le Liban, Firmin-Didot, Paris, 1954, vol.I, pp.80-83.

أ.د. علي الشامي
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.
(1(

عامل( بما هو »ذاكرة لتاريخ ورمز لهوّية مرغوب فيها وعالمة على الت�سّبث بالأر�س«

وتّتفق مختلف الن�سو�س العاملية على حدود جبل عامل الطبيعية وحجم م�ساحته واأ�سماء 

مدنه وقراه، اإذ »يحّده جنوبًا نهر القرن، الجاري قرب تر�سيحا، »طير�سيحا«، من بالد عكا، 

و�سرقًا اأر�س الخيط والأردن والحولة، وق�سم من جبل لبنان، و�سماًل نهر الأولي. وغربًا البحر 

. بيد اأن ن�سو�سًا 
(2(

المتو�سط، وتدخل في هذا الحد �سيداء، وجزين، وق�سم من قرى عكا...«

اأخرى جاءت اأكثر تف�سياًل، وبخا�سة فيما يتعّلق بالحدود الجنوبية المتاخمة لفل�سطين حيث 

جرت منازعات عاملية – فل�سطينية، وب�سورة اأكثر اأهمية، حيث انتهت التفاهمات الفرن�سية- 

البريطانية، مدعومة ب�سمت »لبناني«، الى انتقا�س اأولي في م�ساحة جبل عامل �سوف يتحّول، 

لحقًا، الى ق�سم ا�سرائيلي متوا�سل م�سدود الى ا�ستراتيجية تو�ّسع، تغّذت في مفاعيلها ومداها 

وتفا�سيلها من ال�سمت »اللبناني« الر�سمي المريب؟

من  بيتين  في  العاملي  موطنه  حدود  ر�سم  غربته،  في  �ساهر  �سليمان  ال�سيخ  كان  عندما 

ال�سعر:

وتجذبنــي ل�سـرق البحـر ه�سـب لعبــــر الأردن الغربــــي اأ�سبـو   

(3(

لنهر القرن لي رهط و�سحب ومن نهر الفرادي�س الم�سّفى   

وفي كتابه »خطط جبل عامل«، ر�سم ال�سيد مح�سن الأمين خارطة جبل عامل من كتابات 

ل  وتو�سّ وغيرهم،  وابن جبير  والقلق�سندي  الفدا  واأبو  الربوة  �سيخ  اأمثال  القدماء،  الموؤرخين 

الى تحديد متواتر ي�سبه الجماع، ين�ّس على اعتبار جبل عامل جزءًا من �ساحل ال�سام تف�سله 

الجبال عن دم�سق. ورغم اأنه »لم يذكر له تحديد على التحقيق في كتب التاريخ وتقويم البلدان، 

ال انه يمكن تحديده على وجه التقريب القريب من التحقيق بح�سب ما هو معروف اليوم بين 

اأهله الماأخوذ عن اأ�سالفهم يدًا عن يد مع مالحظة ما في كتب التاريخ ون�سبة جماعة اليهم علم 

محل �سكناهم الذي اأوجب هذه الن�سبة، فيعلم اأنه كان يعّد من جبل عامل في تلك الع�سار. 

ل من مجموع ذلك اأن حّده من جهة الغرب �ساطئ البحر المتو�سط اأو بحر ال�سام،  والمتح�سّ

ومن الجنوب فل�سطين ومن ال�سرق الأردن »الحولة« ووادي التيم وبالد البقاع وق�سم من جبل 

م.ن، �ص.ن.  1

2  ال�سيخ محمد تقي الفقيه: جبل عامل في التاريخ: دار الأ�سواء، بيروت، 1986، �ص15. ويمكن الرجوع الى العرفان، الجزء الأول من المجلد 27، 

جريدة جبل عامل، الجزء الخام�س من اأعيان ال�سيعة، ديوان �سبيب با�سا الأ�سعد...

3  راجع الن�س الكامل للق�سيدة في مجلة العرفان، المجلد 13، �ص755.
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لبنان الذي هو وراء جبل الريحان ووراء اقليم جزين، ومن ال�سمال نهر الأولي اأو ما يقرب منه 

وهو الم�سّمى قديمًا نهر الفرادي�س. وهذا التحديد بمجمله مّما ل ي�سبهه ول �سك فيه، ولكن 

يقع التاأّمل في الحّد الفا�سل بينه وبين فل�سطين، فقد قيل انه هو النهر الم�سمى نهر القرن، 

. واذا كان التحديد قد اأثار ا�سكاًل في حدود 
(1(

وحينئذ يدخل في جبل عامل ما لي�س منه...«

جبل عامل المتاخمة لفل�سطين، فاإن الحدود التي نقلها ال�سيد الأمين عن ال�سيخ علي �سبيتي في 

كتابه »الجوهر المجرد في �سرح ق�سيدة علي بك الأ�سعد«، تفتح مجاًل لمناق�سة نوعية الحدود 

القرى  وبع�س  وجزين  التفاح  واقليمي  �سيدا  بمدينة  يتعّلق  فيما  خا�سة  وال�سرقية،  ال�سمالية 

الى  فيها  ا�ستند  تف�سيلية  ير�سم حدودًا  الزين  علي  ال�سيخ  ان  غير   .
(2(

الغربي للبقاع  التابعة 

تحديد ال�سيد الأمين في خططه، وال�سيخ علي �سبيتي في كتابه »الجوهر المجرد...«، وخرج 

من ال�سكالت با�ستناده الى اليعقوبي في كتابه »البلدان«، وال�سيخ محمد مهدي مغنية في كتابه 

»جواهر الحكم« وطنو�س ال�سدياق في كتابه »اخبار العين...«. حيث يتو�سل الى خارطة جامعة 

حا�سمة اتفق على تفا�سيلها الموؤرخون القدماء والمعا�سرون له. ففي هذه الخارطة تبداأ حدود 

جبل عامل »من ال�سمال بم�سب نهر الأولي �سمالي �سيدا، فتدخل مدينة �سيدا فيه، ثم يذهب 

�سعدًا الى ال�سرق �سمالي قرية البرامية ويتجاوز في خطه قرية روم من جهة ال�سمال الى اأن 

ي�سل الى جزين في�سم اليها واديها و�سالوقها وجميع القرى التي كانت تابعة لمقاطعة جزين، 

ويقطع جبل التومات منحدرًا الى م�سغرة ويت�سل بنهر الليطاني من �سمال �سحمر، ثم يذهب 

المذكور،  النهر  مجرى  على  جنوبًا  عندئذ  ويّتجه  الحا�سباني  نهر  ينبوع  على  ينحط  اأن  الى 

فيدخل فيه جبل الظهر وم�سغرة وعين التينة وميذون و�سحمر ويحمر وقليا وزليا ولبايا ولو�سة 

من قرى البقاع الجنوبي، وتدخل فيه قرى كوكبة، وبرغز، و�سوق الخان، من ناحية حا�سبيا، 

ثم ينتهي هذا الخط على �سفة بحيرة الحولة الغربية، وينعطف غربًا جنوبي مقام النبي يو�سع 

و�سالي الهراوي، ويمتد غربًا فيتبع مجرى وادي فارة وينتهي عند م�سب وادي القرن جنوبي 

اأر�س الحولة وهونين وقد�س ويو�سع ثم  قرية الب�سة والزيب، فتدخل فيه قرية الخال�سة من 

ابل القمح، و�سلحة، والمالكية، وتربيخا، من القرى التي األحقت بفل�سطين، وتدخل فيه قرية 

الباحثين من يحّد جبل  . ومن  العامليين وحكام عكا....  بين  النزاع  التي كانت مثار  الب�سة 

الى جنوب قرية  �سيحا  �سمالي طير  الجاري  القرن  بنهر  الم�سّمى  بالنهر  الجنوب  عامل، من 

الخيط،  ب�سهل  اأو  الخيط  باأر�س  ال�سرق  المتو�سط، ومن  الأبي�س  بالبحر  الغرب  الزيب، ومن 

ال�سيد مح�سن الأمين: خطط جبل عامل، الدار العالمية للطباعة والن�سر، بيروت 1983، �ص61.  1

حول هذا المو�سوع، انظر المرجع نف�سه، �س64-61.   2
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المف�سول بينه وبين الجولن بنهر الأردن، وبينه وبين الحولة بالبحيرة التي اأزالها ال�سهاينة 

الى الوادي الم�سّمى بعوبا، الى نهر الغجر، ثم الوزاني �سرقي قرية �سردة وقرية الخيام الى 

قرى كوكبا، فلّبايا و�سحمر، وم�سغرة... ثم يحّدد من ال�سمال باأقليم الخروب واأقليم ال�سوف اأو 

.
(1(

بال�سفة ال�سمالية من نهر الأولي...«

القرن  نهر  الى  الأولي  من  كلم  ثمانون  كلم2،   3200 م�ساحته  تغدو  الأ�سا�س،  هذا  وعلى 

الحولة  �سفة  عند  الجنوبية  ال�سرقية  الحدود  منتهى  الى  غربًا  ال�ساحل  من  كلم  واأربعون 

. وقد ذكر ال�سيد مح�سن الأمين في خططه اأ�سماء جميع 
(2(

وال�سرقية عند منتهى جبل الظهر

مدن وقرى ومزارع جبل عامل داخل هذه الم�ساحة والتي قاربت ال600 ا�سم، بما فيها بطبيعة 

. وقد توّزعت هذه الم�ساحة الى 
(3(

الحال، جميع القرى التي األحقت بفل�سطين بعد عام 1920 

مقاطعات داخلية تزداد الفوا�سل فيما بينها اأو تقّل وفق طبيعة العالقة التي كانت تحّدد التوازن 

الم�ساحة وجعلت منها مناطق نفوذ لها.  اقت�سمت هذه  التي  العاملية  العائالت  وال�سراع بين 

ومن المتعارف عليه، ان جبل عامل كان ي�سّم ثمان مقاطعات يف�سل بينها بالت�ساوي مجرى نهر 

الليطاني، فت�سبح اأربع مقاطعات جنوبية هي: تبنين، هونين، قانا ومعركة، واأربع �سمالية هي: 

ال�سقيف، ال�سومر، التفاح وجزين. ال ان ال�سيخ علي الزين ي�سيف اليها مقاطعة تا�سعة، نقاًل 

عن موؤّرخي جبل لبنان، وهي مقاطعة جبل الريحان وقاعدتها قرية كفرحونة، وكان حّكامها من 

اآل بّرو، وذلك وفق ما جاء في تاأريخ اأبي �سقرا للحركات في لبنان، حيث يقول: »لما ا�ستوطنت 

م�ستوطنة  المتاولة  ع�سائر  كانت  مقاطعاته،  على  وا�ستولت  ال�سوف  بالد  في  الدروز  ع�سائر 

اقليم جزين وم�ستولية عليه مع ما يتبعه من ناحيتي جبل الريحان، واقليم التفاح، وكانت تلك 

اأما الع�سائر المتوالية فكان اأهمها المقدمون الخزرجيون،  الأنحاء برّمتها ماأهولة بالمتاولة، 

وكانت جزين ق�سبة لهم يملكونها ويملكون ما يجاورها من القرى وال�سياع، ثم الم�سايخ اآل برو 

.
(4(

اأ�سحاب كفرحونة وجبل الريحان، وهوؤلء كانوا ذوي وفر جزيل وثروة عظيمة...«

ت�ستمد هذه الحدود �سّحتها من اعتبارها المجال الجغرافي لال�ستقرار ال�سيعي في بالد 

التي  العائالت  �سلطة  وت�ستوعب  المذهبي  الأهلي-  الجتماع  ت�سّكل حدود  بذلك  وهي  ال�سام، 

ال�سيخ علي الزين: للبحث عن تاريخنا في لبنان، بيروت، 1973، �ص161-160.  1

م.ن. �ص164.  2

خطط جبل عامل، مرجع مذكور، �س230-373. وفيها يذكر ال�سيد مح�سن الأمين جميع الأ�سماء المتعّلقة بالأماكن: مدن وقرى ومزارع وج�سور   3

وقالع ووديان واأنهار...

للبحث عن تاريخنا في لبنان، مرجع مذكور، �س164-165، وكذلك خطط جبل عامل، المرجع ال�سابق، �س131. انظر اأي�سًا كتاب »تاريخ الحركات   4

في لبنان« لأبي �سقرا، �س150.

الوطن العاملي: األرض المستباحة
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�سواء  اأخرى،  وجود جماعات  العتبار  اأهمية هذا  من  يقّلل  ول  المذكورة.  مقاطعاتها  حكمت 

ما كان منها م�ستوطنًا اأ�ساًل في جبل عامل اأم من جاء اليها اثر متغيرات �سيا�سية وطوائفية 

طالت البنية الديمغرافية لجبل عامل انطالقًا من جبل لبنان. وبناء عليه، فاإن حركة الحدود 

بحدود  ال�سك  من  الأولى،  بالدرجة  تاأتي،  ل  والنكما�س،  الق�سم  نحو  با�سطراد  �سارت  التي 

داأبت  التي  والتو�ّسع  التدخل  اواليات  تك�سف  ما  بقدر  العاملي  لالجتماع  الجغرافي  المجال 

عليها الوليات المحيطة بجبل عامل. وبالتالي، فاإن حركة الحدود الخا�سة بالجتماع العاملي 

خ�سعت لمتغيرات تاريخية، بحيث كان التغيير الجغرافي انعكا�سًا لمدى النفوذ الذي مار�سته 

ال�سلطات المجاورة وطبيعة اأطماعها وم�سالحها، الأمر الذي يزيل اللتبا�س المتعّلق بالمجال 

الجغرافي لالجتماع العاملي ويبقيه فيما يتعّلق بالمجال الجغرافي لل�سراعات القليمية �سابقًا 

ولل�سراعات القليمية والدولية لحقًا وراهنًا.

�أر�ش �لتنوع �لطائفي

فالتمايز  عامل.  جبل  من  �سيدا  مدينة  يخرج  ل  ال�سّنة  الم�سلمين  من  جماعة  وجود  اإن 

وجود  ان  كما  جعفرية،  اأكثرية  و�سط  في  �سافعية  لأقلية  م�ستقّلة  حدودًا  ينتج  لم  المذهبي 

هذه الأقّلية لم يحل دون انت�سار الت�سّيع في مدينة �سيدا نف�سها التي تعاي�ست فيها المذاهب 

الخم�سة قبل اأن تباعد بينها �سيا�سة وم�سالح المعا�سرين. وي�سهد على ذلك التعاي�س الراهن 

لأبناء هذه المذاهب الإ�سالمية والرتباط ال�سيداوي بالقرار ال�سيعي في فترات متفاوتة، بل 

اأكثر من ذلك، يذكر بع�س الموؤرخين م�ساركة عدد من اأبناء �سيدا في قافلة �سهداء كربالء. 

. ويروي 
(1(

فمن الناحية الجغرافية، يوؤكد »اليعقوبي« النتماء العاملي لمدينة �سيدا وجوارها

في  ا�ست�سهدوا  الذين  )ع(  الح�سين  اأن�سار  من  ال�سيداوي«  خالد  بن  »عمر  ة  ق�سّ »الطبري« 

اأعيان  من  جماعة  الى  )ع(  الح�سين  »ر�سول  ال�سيداوي«،  م�سهر  بن  »قي�س  وق�سة  كربالء، 

الكوفة و�ساحب الموقف الجريء الحازم في وجه والي الكوفة عبيد اهلل بن زياد، ذلك الموقف 

فترة طويلة من  . وخالل 
(2(

الكوفة« في  المارة  اأعلى ق�سر  رميًا من  القتل  الى  به  اأّدى  الذي 

الزمن، كان علماء ال�سيعة يدر�سون الفقه على المذاهب الخم�سة في مدينة �سيدا، وهي فترة 

برّمتها  �سيعية  عائالت  ان  كما  المتاأّخر.  العثماني  ال�سغط  اأعقاب  في  ال  تنعدم  اأو  تخف  لم 

قد انتمت الى المذاهب الأربعة، وخا�سة ال�سافعي، اأماًل في الح�سول على وظائف ادارية في 

الزين  اآل  اإن مثال  الجعفري منها.  المذهب  اأتباع  اإق�ساء  العثمانيون  تعّمد  التي  ولية �سيدا، 

اأحمد اليعقوبي: كتاب البلدان، طبعة دي غويه، �س 327، وكذلك للبحث عن تاريخنا، مرجع مذكور، �س 77.  1

الطبري: تاريخ الملوك...طبعة دار المعارف، الجزء الخام�س، القاهرة، 1963، �ص 441.  2

أ.د. علي الشامي
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اإ�سافة الى احت�سان �سيدا للتراث العاملي القديم والحديث ما  واآل ال�سلح يحتمل التعميم، 

ي�سهم في تخفيف وتلطيف التفرقة المذهبية التي �سمخت باأنفها موؤخرًا، واإن كان ذلك بخجل 

ملحوظ. ويتدّعم كل ذلك بحركة التاريخ نف�سه حيث يظهر م�سير �سيدا مرتبطًا بم�سير جبل 

عامل، منذ مجيء ال�سليبيين و�سوًل الى ورثتهم من الغربيين المعا�سرين. وبينما تبدو �سيدا 

واحدة  عبارة  تك�سف  ول  والعقيدة،  الم�سير  وحدة  في  وتعاي�سها  المذاهب  لنفتاح  اأنموذجًا 

اللتبا�س  عن  بمناأى  المدينة  هذه  تكون  العاملي،  النتماء  عن  �سيدا  بخروج  تفيد  للموؤرخين 

المتعّلق بالحدود، وهذا حالها اليوم، حيث تنعقد بين �سيدا وجبل عامل عالقة م�سير م�سترك، 

وكل المحاولت التي تخرج عن هذا ال�سياق تجد مبّرراتها في اإطار التناف�س بين الوليات التي 

�سادرت القرار العاملي، والتي كانت �سيدا با�ستمرار من اأقّلها تاأثيرًا.

ندرة هذا  من  وبالرغم  �سيدا.  مدينة  على  الجعفري  غير  الإ�سالمي  الوجود  يقت�سر  ولم 

الوجود في عمق جبل عامل، ال انه ا�ستوعب، في جهاته الجنوبية، م�ستقرات »�سنية« في جوار 

مدينة �سور، كبلدة يارين وعّدة قرى اأخرى وفي بع�س قرى العرقوب، التي تجاورها تجمعات 

درزية تبداأ ببرغز في الجنوب ال�سرقي، حيث تبداأ من هناك منطقة الجتماع الدرزي الذي 

ي�سل جنوب �سرق جبل عامل بالجولن. وبناء على ذلك، يبدو التعدد المذهبي الإ�سالمي في 

جبل عامل التاريخي ثانويًا، ولم يّتخذ الأبعاد نف�سها التي اتخذتها الحدود ال�سمالية المتاخمة 

لإمارة جبل لبنان، والتي لم ت�سفر فقط عن اإخ�ساع هذه المنطقة لنفوذ اأمراء الجبل، بل تعّدت 

نهائية، حيث حّل  ب�سورة  المنطقة  تلك  ال�سيعة عن  باإق�ساء  انتهت  نزاعات دموية  الى  ذلك 

مكانهم جماعات من ن�سارى الجبل، وكل ذلك في �سياق التدّخل المعني وال�سهابي في م�سير 

جبل عامل. ذلك ان مجرى نهر الأولي، الذي كان فا�ساًل طبيعيًا بين حدود جبل عامل وجبل 

لبنان، جرفته الأحداث التاريخية والمتغيرات ال�سيا�سية والديمغرافية فاأ�سبح حّدًا فا�ساًل بين 

حدود الطوائف والمذاهب: الم�سلمون ال�سيعة على �سّفته الجنوبية )بما فيها �سيدا( والدروز 

والموارنة على �سفته ال�سمالية. واإذا و�سعنا جانبًا العالقات ال�سلطوية التي كانت تو�سل �سلطة 

اأمراء جبل لبنان الى داخل جبل عامل، تمّثل هذه الحدود بوابة التداخل الطوائفي وتداعياته 

على بنية الجتماع العاملي، وتحديدًا منذ القرن الثامن ع�سر.

فاإذا كانت اأقلية �سغيرة من م�سيحيي �سمال لبنان قد حّطت رحالها في تلك المنطقة بدعم 

من الأمير فخر الدين المعني، فاإن حدود الجتماع العاملي، كما �سبق ذكرها، توؤّكد عدم وجود 

تعّدد طوائفي في تلك النواحي. ويوؤّكد معظم الموؤرخين هذا الأمر دون اأن يخالجهم اأدنى �سك 

الوطن العاملي: األرض المستباحة
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فيما يتعّلق بانتماء جزين ومنطقتها للمجال الجغرافي ال�سيعي قبل اأن ت�سبح م�سيحية. فال�سيخ 

علي الزين يذكر ان المقاطعات الثالث، جزين وجبل الريحان واقليم التفاح، المالب�سة لحدود 

ال�سوف، »كانت برّمتها ماأهولة بالمتاولة وانه لم ي�سكنها الن�سارى حتى عهد الأمير فخر الدين 

وربح جنبالط. فما اأحرى بقية المقاطعات العاملية باأن تكون كذلك لأن التاريخ- على اختالف 

ميوله- ل ي�سعرنا بوجود الن�سارى بين قرى العامليين حتى عهد الأمير يو�سف �سهاب، اذ ي�سير 

الوجود  ويعود   .
(1(

1181ه« �سنة  فيها  وا�ستيطانهم  ارمي�س  الى  الن�سارى  انتقال  الى  الركيني 

ال�سيعي في منطقة جزين الى القرن الثاني للهجرة. »وح�سبك دلياًل على قدمه انت�ساب عبد 

اهلل بن اأيوب العاملي الجزيني اليها وهو من رجال المئة الثانية للهجرة ومن المنقطعين الى 

الإمام علي بن مو�سى الر�سا عليه ال�سالم، وهو من ال�سعراء وعّده ابن �سهرا �سوب من �سعراء 

.
(2(

اأهل البيت«

وعندما يتحّدث ال�سيد مح�سن الأمين عن جزين ي�سفها باأنها »كانت منبع علماء جبل عامل 

ال�سيعة الى اأوائل القرن الثالث ع�سر وكان اأهلها جميعهم �سيعة... وقد خرج منها من العلماء 

مفخر علماء جبل عامل بل علماء ال�سيعة واإمامهم: ال�سيخ محمد بن مكي المطلبي الجزيني 

الح�سن  واولده  الجازة  م�سايخ  اأجالء  من  مكي  ووالده  الأول...  بال�سهيد  المعروف  العاملي 

اأم الح�سن فاطمة المدعوة ب�ست الم�سايخ وال�سريكة مع ابيها واأخويها  ومحمد وعلي واأختهم 

في الرواية اجازة عن ال�سيد تاج الدين بن معية. واأحمد بن محمد بن مكي ال�سهيدي من ذرية 

ال�سهيد، عالم فا�سل اأديب معا�سر ل�ساحب الو�سائل �سكن الهند وجاور بمكة المكرمة. واأحمد 

الكالم.  في  الياقوت  �سرح  في  اأرجوزة  له  اأديب  �ساعر  عالمة  الجزيني  العودي  الح�سين  بن 

وال�سيد علي ال�سائغ تلميذ ال�سهيد الثاني... وال�سيخ محمد بن داود الموؤذن الجزيني الراوي 

عن محمد ابن ال�سهيد الأول وهو ابن عم ال�سهيد الثاني. وال�سيخ محمد بن م�ساعد بن عيا�س 

.
(3(

له مقتل الح�سين وكتاب في الأدعية معا�سر لل�سهيد الثاني...«

اليها  يرجعون  ما  بقدر  الأخرى  الطوائف  موؤرخي  كتابات  عامل  جبل  موؤرخو  يهمل  ول 

لتاأكيد وجهة نظرهم. وياأخذ ال�سيخ علي الزين عن ال�سيخ نا�سيف اليازجي ان اقليم جزين 

كان ي�سكنه اأبناء علي ال�سغير »م�سايخ بالد ب�سارة ولم يزالوا الى الآن يتزوجون من اأطراف 

اأحداث جبل عامل في تلك الفترة، من المفيد  ال�سيخ علي الزين: للبحث عن تاريخنا... مرجع مذكور، �س72-73. وللمزيد من التفا�سيل في   1

الرجوع الى ما كتبه ال�سيخ حيدر ر�سا الركيني في العرفان، المجلدات 27، 28 و 29 بعنوان: جبل عامل في قرنين.

م.ن، �ص 328.  2

ال�سيد مح�سن الأمين: خطط جبل عامل، مرجع مذكور، �س 265-264.  3
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الفقر والهوان  راأ�س نخا�س في  باأمراء  التحقوا  المذكورين بني علي ال�سغير لكنهم  الم�سايخ 

بعد اأن كانوا ذوي �سولة في البالد. ولما �سقطت منزلتهم �سارت القرية التي هم فيها لقبًا لهم 

. وعن الدويهي في تاريخه حيث يتحدث عن دفاع ال�سيعة 
(1(

ف�ساروا يعرفون بمقدمي جزين..«

في جزين عن مدينتهم في مواجهة الحمالت ال�سليبية، وانهم عندما »�سارت خم�سماية من 

الفرنج لياأخذوا جزين وما حولها من القرى- وهي يومئذ من اأكبر المراكز العلمية وال�سيا�سية 

فاأخالها  وادي تحت جزين  وهو  العواميد  الى مرج  ونزلوا  الحملة-  ل�سيعة جبل عامل هدف 

مقدمهم  واأ�سروا  اأكثرهم  وقتلوا  الفرنج  فكب�سوا  البلد  تلك  من  الم�سلمين  تجمعت  ثم  اأهلها، 

وفرقوهم واأبادوهم عن اآخرهم، فلما بلغ ذلك �ساحب عكا غ�سب و�سّن الغارات على جزين 

.
(2(

وما حولها...«

ويذكر اأبو �سقرا في كتابه »تاريخ الحركات في لبنان«، اأنه »لما ا�ستوطنت ع�سائر الدروز في 

بالد ال�سوف وا�ستولت على مقاطعاتها كانت ع�سائر المتاولة م�ستوطنة اقليم جزين وم�ستولية 

عليه مع ما يتبعه من ناحيتي جبل الريحان واقليم التفاح وكانت تلك النحاء برمتها ماأهولة 

 وعندما يروي محمد جميل بيهم نكبة علي با�سا جنبالط ولجوء عائلته الى الأمير 
(3(

بالمتاولة.«

فخر الدين الذي اأنزلها في بلدة المختارة، يذكر ان هذه البلدة »وما يليها الى جبل عامل كانت 

.
(4(

كهذا الجبل اآهلة بالطائفة ال�سيعية«

تندرج هجرة ال�سيعة من جزين في �سياق التطورات ال�سيا�سية التي دفعت اأمراء ال�سوف، 

من المعنيين وال�سهابيين، للتقّدم بخطى بطيئة وثابتة لبتالع جبل عامل، وقد �ساعدهم في 

الدرزية-  المنازعات  الى  ا�سافة  به،  المحيطة  الوليات  بين  التناف�سي  ال�سراع  م�سار  ذلك 

وفر�سة  اأخرى  عوامل  الى  بحاجة  كان  ومنطقتها  جزين  تن�سير  اأن  بيد  الخا�سة.  المارونية 

ا�ستقرار  ت�سمن  التي  ال�سرورات  باب  في  يدخل  جزين-  تن�سير  اأي  وانه-  ل�سيما  منا�سبة، 

واأ�سبحوا  جزين  اقليم  الن�سارى  ا�ستوطن  و�سواء  عامل.  جبل  اأبواب  على  لبنان  جبل  �سلطة 

جزءًا من جبل عامل، اأو بقي ال�سيعة فيه واألحقوا باإمارة جبل لبنان، فاإن الغاية تبقى واحدة، 

على الأقل من وجهة نظر وم�سالح اأمراء جبل لبنان: ال�سيطرة على جبل عامل.

القرن  بداية  منذ  وذلك  نحوها  الجبل  م�سيحيو  تقّدم  جزين،  من  ال�سيعة  يخرج  اأن  قبل 

للبحث عن تاريخنا... مرجع مذكور، �س 256-255.  1

م.ن، �ص 187-188. وقد تركنا الن�س المذكور كما ورد حرفيًا في كتاب الدويهي.  2

م.ن، �ص 71. وتاريخ الحركات في لبنان، �س 150.  3

محمد جميل بيهم، الحلقة المفقودة، �س 52. نقال عن المرجع ال�سابق، �س 71.  4
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ال�سابع ع�سر. ويذكر عي�سى ا�سكندر المعلوف، في كتاب الدواني، »ان الأمير فخر الدين المعني 

لما حدثت الفتنة )1609م و1018ه( بين �سكان قرية مجدل معو�س الذين كانوا من طائفته 

الإ�سالمية واأف�سى ذلك الى بيعهم قريتهم وتركها، ا�ستراها منهم ولده علي باثنين وع�سرين 

الماروني  الأهدني  مخلوف  يوحنا  البطريرك  فيها  فاأقام  الن�سارى،  فيها  واأ�سكن  غر�س  األف 

وبنى فيها دارًا وكني�سة ال�سيدة، وهذا اأول عهد اقليم جزين بالن�سارى لأن �سكانه كانوا قبل 

»
(1(

ذلك من المتاولة وغيرهم.

اأ�سكال  بو�سوح  ظهرت  حتى  مخلوف  البطريرك  مجيء  على  واحد  قرن  يم�ِس  لم   

التدخل المعني في جبل عامل وم�سامينها التو�سعية، بحيث تحّول موطن العامليين الى منطقة 

تناف�س على النفوذ بين اأمراء جبل لبنان و�سراعاتهم بهدف و�سع اليد عليه، �سلطة و�سرائب، 

لح�سابهم الخا�س حينًا ولح�ساب الباب العالي في اأغلب الأحيان. »ففي عام 1105ه و 1693م، 

ال�سبع  المعني  اأحمد  الأمير  مقاطعات  با�سا  ار�سالن  بوا�سطة  الثاني  �سليمان  ال�سلطان  وّلى 

بم�سانعته  اأحمد  الأمير  ولكن  اقليم جزين،  وكان من جملتها  الدين،  الأمير مو�سى علم  الى 

اقليم جزين مع بقية اقطاعاته وطرد  ا�سترجع  الفاخرة  با�سا والي �سيدا، بهداياه  م�سطفى 

ال�سيخ  اقليم جزين  ال�سهابي  الأمير حيدر  اأقطع  / 1711م  1123ه  �سنة  وفي  مو�سى،  الأمير 

قبالن القا�سي، وفي �سنة 1128ه / 1715م توفي ال�سيخ قبالن بال عقب فانتقل الى �سهره على 

ابنته ال�سيخ علي بن رباح جنبالط، ومن هذا العهد اأ�سبح من اقطاعات الجنبالطيين، وفي 

�سنة 1197ه /1782م ت�سّلم الأمير يو�سف ال�سهابي اقليم جزين من الجنبالطيين مع مقاطعة 

 .
(2(

جبل الريحان وجعل ت�سرفهم فيه عن يده...«

الى  وقوفهم  مقابل  دفعوه  الذي  الثمن  كانت  جزين  لمنطقة  العامليين  خ�سارة  ان  ويبدو 

جانب ظاهر العمر وعلي بك الكبير �سد التحالف العثماني- ال�سهابي في الن�سف الثاني من 

القرن الثامن ع�سر، دون اأن ي�ستتبع ذلك تغييرًا في الهوية الدينية ل�سكان تلك المنطقة بعد 

ال�سهابي  المعني-  التناف�س  تفاقم  منذ  ال�سوف،  واقليم  لبنان  جبل  لإمارة  تابعة  اأ�سبحت  اأن 

الجتماع  ان خ�سر  النتيجة  فكانت   .1804 �سنة  الجزار،  با�سا  اأحمد  وفاة  بعد  ما  الى مرحلة 

العاملي جزءًا هامًا من م�ساحة موطنه وحدوده ل�سالح �سلطة ب�سير الثاني. والى هذا المف�سل 

اأو هزيمة  تراجع  ان  اذ  العامليين من منطقة جزين،  الفعلية لهجرة  البداية  التاريخي ترجع 

اأحمد با�سا الجزار  ال�سهابي بقيادة  العثماني-  اأمام بط�س التحالف  العاملي  زعماء الجتماع 

اأنتج انح�سارًا نحو الداخل لحدود الجتماع العاملي نف�سه. ولم يكن النح�سار �سوى ا�ستباحة 

�سلطوية لمنطقة عاملية - �سيعية وم�سادرة �سبه نهائية لها، ب�سرًا واأرزاقًا وتاريخًا وهوية... 

عي�سى ا�سكندر المعروف، دواني القطوف، �س190. وللبحث عن تاريخنا...�س72-71.  1

للبحث عن تاريخنا...مرجع �سابق، �س328.  2
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والتي كانت ت�سم  الثاني،  ب�سير  الأمير  ب�سلطة  الحاق جزين ومقاطعاتها  تّم  الأمر  بادئ  ففي 

بلدة جزين قاعدة المقاطعة، ثم قرى بكا�سين، فوادي جزين، ثم قيتولة، ب�سري، روم، عازور، 

قطين، بنواتي، �سليما، الميدان، بتدين اللق�س، الحرف، م�سمو�سة، خرخريا، خرايب �سّباح، 

الحم�سية، القبيع، حيطورة، �سمّيا، حيداب، الخربة، قتالة، اأنان، مزرعة المطحنة، �سفارية، 

كفرحونة، المزريعة، كفر تعال، الغباطية، الهوينية، الما�سو�سة، الرخ�سة، الحورانية، مارو�س، 

قرية  ومنها  ال�سمالي،  التفاح  اقليم  مقاطعة  قرى  ثم  اللويزة.  الثغرة،  عين  المكنونية،  مراح 

الهاللية، ثم البرامية، البرغوتية، لبعا، كفرفالو�س، كفرجرة، �سواليق، كرخا، برتي، حيتولة، 

ي�سين،  دير  طنبوريت،  المجيدل،  المحاربية،  كيوان،  مراح  مجدليون،  �سالل،  كفر  جرنايا، 

بق�سطا، الح�سانية الفوقا، الح�سانية التحتا، زغدرايا، الحبابية، عبرا، ال�سالحية، المية ومية، 

مغدو�سة. ثم قرى مقاطعة جبل الريحان، ومنها الريحان، وهي القاعدة، ثم ميدون، الوردية، 

اللويزة، مليخ، الدم�سقية، العي�سية، عرمتا، تمرة،الزغرين، قروح، الوازعية، بقيرة، الجرمق، 

هذه  في  تدخل  التي  والمزارع  القرى  من  غيرها  الى  ال�سويرة،  �سبيل،  الوزيد،  خازم،  خلة 

(1(

المقاطعات، والتي ذكرها ال�سيخ علي الزين نقاًل عن كتاب اأخبار الأعيان لطنو�س ال�سدياق.

اأنها  بيد  فعلية،  طوائفية  تعّددية  تعرف  المقاطعات  هذه  بداأت  قرن  ن�سف  من  اأقل  وفي 

كانت تعّددية ت�سمر رغبة ب�سيادة فئوية واحدة ج�ّسدتها محاولت حثيثة لإلغاء الوجود ال�سيعي 

وقد  العاملي.  الجتماع  وموطن  هوّية  عن  نهائيًا،  المقاطعات،  هذه  خروج  لإثبات  كمقدمة 

ت�سارعت وتيرة هذا اللغاء منذ اأحداث 1840 الطائفية وو�سلت الى ذروتها في اأحداث 1860، 

وما تالها من تهجير لم�سيحيي جبل لبنان نحو �سمال و�سرق جبل عامل. وهكذا، بداأ تهجير 

العامليين ال�سيعة من ديارهم التي اأ�سبحت عامرة بالقاطنين الجدد، بحيث اأ�سبحت اأغلبية 

القرى، وحافظ  التعاي�س في عدد كبير من  واألغت  الأكثرية  الم�سيحيين: ح�سمت  ال�سكان من 

بع�سها على الختالط، والقليل منها ل يزال عامرًا باأهله ال�سيعة الذين ظلوا خا�سعين، حتى 

فترة قريبة، لنفوذ الأكثرية الم�سيحية. 

وبذلك انح�سر الجتماع العاملي نحو الداخل لم�سلحة نفوذ جبل لبنان المتنامي، والذي لم 

يلبث اأن تحّول الى قطب الرحى، اأو مركز القرار وال�سيطرة في الدولة اللبنانية النا�سئة. وبدهّي 

القول ان هجرة ال�سيعة، وماآل اجتماعهم واأمالكهم في تلك المنطقة، لم تكن خالية من ال�سغوط 

واأنواع �سّتى من الكراه، مثلما لم تكن معزولة عن تداعيات ال�سيا�سة العثمانية المرتبكة والتدخل 

الأوروبي المتزايد والنحياز الماروني للم�ساريع الأوروبية وال�سياع في القرار العاملي...

ومنذ قرن تقريبًا تقّل�س حجم الوجود ال�سيعي في منطقة جزين، ب�سكل ملحوظ. و�سببه 

مزاحمة م�ساكنيهم من غير اأبناء مّلتهم لهم على م�ساكنهم التي ابتداأت من عهد اإمارة الأمير 

م.ن، �ص163، وكذلك كتاب طنو�س ال�سدياق: اأخبار الأعيان، ج1، �ص30-29   1
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فخر الدين المعني وابن اأخيه الأمير اأحمد، ثم الحرب التي كانت �سجاًل بين العامليين واأمراء 

ال�سوف، ثم ق�سى الجزار والأمير ب�سير على النفوذ ال�سيعي، يوم لم يكن لالأهالي �سلطة على 

�سيئ  كل  وكان  للدولة،  ملكًا  الأر�س  كانت  وانما  بها  تلزمهم  م�ساحة  هناك  يكن  ولم  الأر�س 

بيد حكام المقاطعات ورهن حكمهم الكيفي واإرادتهم الغا�سمة. فال عجب بعد هذا اأن ي�سبح 

بلدًا  نف�سها  جزين  ت�سبح  وان  بهم،  معمورًا  كان  الذي  القليم  هذا  في  �سئيلة  اأقّلية  ال�سيعة 

(1(

م�سيحيًا مح�سًا منذ مئة وثالثين عامًا تقريبًا، وفق تاأريخ ال�سيخ علي الزين.

�لتناف�ش �لخارجي و�لحدود �لجنوبية

وفي حين ي�سّدد ال�سيد مح�سن الأمين على دوافع طائفية للهجرةال�سيعية من جزين، فاإن 

انح�سار حدود جبل عامل خ�سع لمتغيرات الو�سع القليمي والدولي اأكثر بكثير مّما عك�س ظلم 

اأهمية موقع جبل  العاملي يك�سف  ان تراجع حدود الجتماع  يعني  الم�سيحيين. وهذا  الجيران 

عامل الجغرافي وال�سيا�سي والقت�سادي والمذهبي و�سط منطقة تعّج بالتناق�سات وفي محيط 

تترّب�س كل �سلطة فيه بالأخرى لتتقّدم على ح�سابها. فمن ناحية الجنوب كان النح�سار تتويجًا 

لترتيب انكليزي- فرن�سي قطف ثماره التاريخية اليهود والموارنة. ومن ناحية ال�سرق وال�سمال 

كان النح�سار تتويجًا لترتيب عثماني- �سهابي قطف ثماره الفرن�سيون والموارنة، وعلى امتداد 

الحدود ال�سرقية كان التعّدد �سرورة لتعزيز النف�سال بين �سيعة البقاعين ال�سرقي والأو�سط 

اأن تكّر�ست و�سعية جبل عامل ك�ساحة م�ستباحة لن يتاأّخر  و�سيعة جبل عامل. فكانت النتيجة 

الم�سروع التو�ّسعي ال�سهيوني في مّد يده اليها.

ا�ستباحة  تاريخ  عن  ويتمّيز  الم�ستباحة  الجنوبية  الحدود  تاريخ  يندرج  ال�سياق  هذا  وفي 

الحدود الأخرى بدخول العامل ال�سرائيلي، بحيث تبدو، امامه، المنازعات الحدودية العاملية- 

الفل�سطينية مجرد عبث �سيا�سي بدون جدوى، وبخا�سة حول مقاطعتي تبنين وهونين.

ولم ت�سهد المنازعات العاملية – الفل�سطينية على تخوم هاتين المنطقتين اأبعادًا طائفية 

اأمراء جبل لبنان على جبل عامل. وبالتالي،  على غرار ما عرفته مقاومة العامليين ل�سيطرة 

يظهر انكما�س الحدود الجنوبية المتاخمة لفل�سطين بعيدًا عن الم�سار الطوائفي الذي يك�سفه 

انح�سار الحدود ال�سمالية ومتغيراتها ال�سكانية والجتماعية. ففي الجنوب، حيث ولية �سفد، 

كان التو�ّسع الفل�سطيني ل يعتمد على فوا�سل جغرافية- طوائفية اأكثر مّما يرتكز على حدود 

التنازع بين هذه الولية وغيرها من الوليات، ك�سيدا ودم�سق وعكا وامارة جبل لبنان، خا�سة 

م.ن، �ص 329-328.  1
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وان تبنين وهونين وال�سقيف و�سور كانت، في فترات متعّددة، من اأعمال ولية �سفد، وتحديدًا 

في عهد المماليك. كما كان زعماء جبل عامل، في بع�س الأوقات، »موؤيدين لنائب �سفد في 

ال�سلم والحرب، كما يبدو من الم�سادر التاريخية ك�سبح الع�سى وتاريخ العثماني وال�سفدي 

والدويهي وال�سهابي...«. ورغم اأن حدود �سمال فل�سطين تمّيز، الى حّد بعيد، بين الم�ساحات 

الجغرافية لأبناء المذاهب، حيث تبدو هذه الحدود وكاأنها حدود ال�سيعة على تخوم فل�سطين، 

اأو انها فعاًل كذلك، ال ان المنازعات فيما بين العامليين والفل�سطينيين لم تك�سف اأبعادًا ذات 

الأهلي،  والجتماع  وال�سكن  النتماء  ثوابت  �سمن  متحّركة  كانت  فالحدود  مذهبية.  دللت 

يكن ذلك  لم   ،1780 �سنة  الن�سار  نا�سيف  بعد مقتل  فل�سطينّيو عكا  ا�ستغّلها  التي  والمناطق 

با�ستمرار،  يتجاوز،  كان  الفل�سطينية  للوليات  ال�سيا�سي  النفوذ  وان  �سيما  ل  هامة،  لأ�سباب 

الأقل  على  اأو  عامل  جبل  على  ال�سيطرة  ب�سط  الى  ليتعّداها  قريتين  اأو  قرية  اقتطاع  م�ساألة 

على مجمل حدوده الجنوبية. وبهذا المعنى نفهم حدود ال�سكاليات الحقوقية التي برزت بين 

العامليين والفل�سطينيين حول حقوق الملكية وال�ستثمار في كل من قرية الزيب الواقعة على 

البحر في الجانب الغربي الجنوبي من نهر القرن، وقرية الب�سة الواقعة في �سفح جبل بلبون 

التي »لم تزل تابعة لجبل عامل منذ القديم حتى مقتل نا�سيف الن�سار �سنة 1195ه. فاأتبعت 

لعكا، اأما مزارع الب�سة فاإن اأكثرها الى الآن تخ�ّس جبل عامل وخراجها يوؤدي الى قلعة تبنين، 

ومنها الأر�س الم�سماة ب)جاليل(، وهي الآن خراب ل مزارع فيها �سوى اأرا�سي تنزلها العربان 

�سون وفيها غابة زيتون عظيمة من غر�س الرومانيين يقلع منها كل �سنة جانب عظيم  والمتل�سّ

لجميع الجهات، وقد و�سع اأهل تر�سيحا يدهم – بعد مقتل نا�سيف – على تلك الأر�س وعلى 

الزيتون وا�ستغّلوها، ولهم فيها مزارع يزرعونها، وقد اأقام عليها حمد البك المحمود )دعوى( 

في ديوان اليالة في بيروت �سنة 1263ه. وتهّياأ له �سهود من اأهالي الزيب وطير �سيحا، واأقّر 

له اأهل طير �سيحا باأنها كانت تابعة لبالد ب�سارة قديمًا، وكان رف�س الوالي لدعوى حمد البك 

(1(

مجرد تحامل وع�سبية..«، كما يروي ال�سيخ علي الزين.

يجمع الموؤرخون، على اختالف اأهوائهم وغاياتهم، على مبداأ اللتئام الأهلي – المذهبي 

وو�سائط  و�سائل  في ذلك  بما  وعر�سها،  العثمانية  الدولة  والنت�سار في طول  ال�سكن  لمواطن 

�سلطة هذه الدولة على رعاياها. ولم تخرج حدود جبل عامل الجنوبية عن هذا ال�سياق ال في 

اأعقب  الذي  الفرن�سي  البريطاني  التناف�س  الحدود متداخلة مع  بداأت فيها هذه  التي  اللحظة 

هزيمة الدولة العثمانية.
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ال�سيا�سية  الدللة  نتلّم�س  كي  الأوروبي  التدّخل  نتائج  انتظار  ينبغي  كان  اأخرى،  وبعبارة 

لت�سغير جبل عامل من ناحية الجنوب، وهو ت�سغير اأبقته الم�سالح المت�ساربة في اإطار القرى 

ال�سبع، دون اأن تهمل، نهائيًا، محاولت اي�ساله الى ال�سفة الجنوبية لنهر الليطاني، واإدراجه 

في ا�ستراتيجية التو�ّسع ال�سهيوني في جنوب لبنان.

– الفرن�سي حول مناطق النفوذ في بالد ال�سام و�سع الجانبين في  فالتناف�س البريطاني 

تما�س مبا�سر على حدود جبل عامل الجنوبية. فمن جهة، كان البريطانيون يطمحون بالتقدم 

في  من�سجمين  الليطاني،  نهر  �سمال  الفرن�سي  النفوذ  اإبقاء  بهدف  فل�سطين  �سمال  من  اأبعد 

ذلك مع رغبات زعماء الحركة ال�سهيونية العالمية في اإن�ساء وطن قومي لليهود ت�سل حدوده 

الفرن�سي  الم�سروع  الأفق  في  لح  وعندما  الحولة.  و�سهل  والحا�سباني  الليطاني  �سفاف  الى 

لتو�سيع رقعة المت�سّرفية وتحويلها الى دولة لبنان الكبير، �سارع زعماء ال�سهيونية لمقاي�سة 

البطريرك الماروني اليا�س الحويك بالم�ساعدات المادية والفنية مقابل اإبقاء هذه المنطقة، 

الممتّدة من الليطاني الى حدود جبل عامل مع فل�سطين، خارج لبنان الكبير. ومن جهة ثانية، 

المناطق  في  وخا�سة  ال�سام،  بالد  في  النكليزي  النفوذ  تحجيم  في  يرغبون  الفرن�سيون  كان 

المحاذية لمناطق �سيطرتهم في �سوريا ولبنان، من�سجمين في ذلك مع حاجة الكيان اللبناني 

الكيان  »تلغيم«  تقت�سي عدم  كانت م�سلحتهم  مثلما  لبنان،  يتجاوز جبل  الى مجال جغرافي 

الوليد باإ�سافة »ن�سف« الجتماع الأهلي العاملي اليه.

على هذا الأ�سا�س، تّم تر�سيم الحدود بين بريطانيا وفرن�سا في اتفاقية �سايك�س-بيكو قبل 

اإعالن دولة لبنان الكبير، وفي اتفاقية الحدود التي تلت ذلك العالن ووقعها الجانبان في 23 

كان�ن الأول 1920.

على  وحدودها  �سروطها  المارونية   – الفرن�سية  الم�سالح  فر�ست  التر�سيم  هذا  وفي 

الم�سالح البريطانية – ال�سهيونية. بيد ان هذا الفر�س لم ي�سمد طوياًل. ففي اأقل من �سنتين 

تنازلت فرن�سا عن اأجزاء من الأرا�سي الواقعة في اأق�سى جنوب دولة لبنان الكبير.

حملة  تخّللت  التي  المواجهات  وخا�سة  الفرن�سية،  للقوات  العامليين  مقاومة  تكون  قد 

�سببًا  الكبير،  لبنان  بدولة  الق�سري  واإلحاقه  عامل  اإخ�ساع جبل  الى  الهادفة  نيجر  الكولونيل 

في هذا التنازل الفرن�سي عن قرى وممتلكات العامليين، وقد تكون الم�سالح الخا�سة وحدها 

في  الق�سم  م�سار  بداية  فاإن  الأ�سباب،  اأمر هذه  يكن من  ومهما  المذكور.  التنازل  في  كامنة 

الى  اأخرجت  مثلما  – الفرن�سي  النكليزي  التناف�س  نوايا  ك�سفت  الجنوبية  عامل  جبل  حدود 
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العلن التناف�س اليهودي – الماروني، الى درجة كان يتّم فيها بحث م�سير هذه الحدود بمعزل 

عن اأ�سحابها الحقيقيين. وهكذا كان، فقد انتهى التناف�س الأول الى اتفاق حّدد مناطق النفوذ 

بين انكلترا وفرن�سا، وا�ستجاب لجزء من الرغبات ال�سهيونية ولكافة الرغبات المارونية، في 

الكبير، وبر�ساها  لبنان  اأ�سبح جبل عامل جزءًا من دولة  الأمر،  نهاية  الثاني. وفي  التناف�س 

اأ�سبحت  التي  الجنوبية  اأجزاء من حدودها  الدولة عن  الفرن�سي، تخّلت هذه  ور�سى حاميها 

اأن يتذّمروا، على حّد تعبير  اليهود. وبالتالي، فال يجوز لل�سهاينة  للم�ستوطنين  ملكًا مجانيًا 

اأعطت  والفرن�سي  البريطاني  النتدابين  بين  الحدود  تقويم  الفرن�سي روبير دوكيه، لأن لجنة 

(1(

كامل اأرا�سي الحولة لليهود، وهي، كما يقول، من اأخ�سب الأرا�سي في المنطقة.

ومن الناحية العملية، فاإن التعديالت التي عرفتها الحدود �سنة 1922، من خالل اتفاقية 

بوليه – نيوكمب، اأو اتفاقية »ح�سن الجوار« الموّقعة بتاريخ 23 حزيران 1923، بما هي التزام 

ال�سيطرة  مناطق  بين  الفا�سلة  للحدود  النهائي  بالتثبيت  الخا�سة  »�سيفر«  معاهدة  ببنود 

دولتهم  ومعهم  العامليين  خ�سارة  عن  التعديالت-  –هذه  اأ�سفرت  والبريطانية،  الفرن�سية 

اللبنانية النا�سئة، عّدة قرى واآلف الدونمات من الأرا�سي الخ�سبة في منطقة �سهل الحولة 

المعروفة ب »جورة الذهب« والتي كانت تاريخيًا جزءًا ل يتجزاأ من مقاطعة هونين. »فمنطقة 

وهذا  مرجعيون،  قائمقامية  الى   ،1923 عام  حتى  اأرا�سيها  باأغلبية  تتبع  كانت  الحولة  �سهل 

ال�سهل ي�سّمى »جورة الذهب« ويمتلك ق�سمًا هامًا من اأرا�سيه الزراعية الخ�سبة مالكون من 

بال�سافة  فيه  وا�سعة  متنّفذو جبل عامل م�ساحة  يمتلك  البيروتية، كما  الغنية  العائالت  كبار 

الى بع�س الملكيات ال�سغيرة الفالحية، »وكانت العامة تعمل في هذه الأر�س ت�سّد بعرقها لقمة 

. وا�ستنادًا الى �سهادة اأ�سحاب الأمالك الذين ل يزالون يحتفظون باأوراقهم الثبوتية 
(2(

عي�سها«

الحركة  اغت�سبتها  التي  الأرا�سي  م�ساحة  الرا�سي  �سالم  يورد  المناطق،  تلك  في  لملكّياتهم 

الحربين  بين  ما  مرحلة  وخالل  الحولة،  �سهل  في  عامل  جبل  �سكان  اأمالك  من  ال�سهيونية 

ح هذه الأرقام ما يلي: العالميتين فقط، تو�سّ

 1087 ميما�س  ودير  دونمات،   2007 وكفركال  دونمًا،   14211 فقدوا  مرجعيون  �سكان  ان 

القرى  و�سّكان  دونمًا،   419 والطيبة  دونمات،   210 والقليعة  دونمًا،   4441 وحا�سبيا  دونمًا، 

الأخرى المتفرقة 200 دونم. اأي ان �سكان جبل عامل والمنطقة المحيطة ب�سهل الحولة فقدوا 

نقاًل عن م�سعود �ساهر: جبل عامل في اطار التجزئة ال�ستعمارية للم�سرق العربي، بحث من�سور في كتاب: �سفحات من تاريخ جبل عامل، بيروت،   1

1979، �ص114.
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ملكية حوالي 23 األف دونم من الأرا�سي الزراعية الخ�سبة التي كانوا يمتلكونها ملكًا خا�سًا، 

ت�ساف اليها م�ساحات �سا�سعة من الأرا�سي التي كانت لكبار الماّلكين اللبنانيين هناك با�سم 

ملكيات الت�سرف والتي حرمتهم منها اإدارة النتداب البريطاني تحت �ستار انهم لم يقدموا 

با�سم  الأرا�سي  هذه  ف�سجلت  والم�ساحة،  التحديد  فترة  اإبان  عنها  الالزمة  الثبوتية  الأوراق 

.
(1(

اأمالك الدولة التي انتقلت بكاملها للحركة ال�سهيونية في فل�سطين...

اأما القرى ال�سبع )وهي طبعًا اأكثر اذا ا�ستدركنا اخواتها( فقد خ�سرها لبنان بعد ولدته 

ب�سنتين مرورًا الى ما بعد قيام دولة ا�سرائيل. اإذ، »وبموجب اتفاقية ح�سن الجوار عام 1923 

ل�سركة  الحولة  م�ستنقعات  امتياز تجفيف  ولقاء تجديد  والنكليزي،  الفرن�سي  النتدابين  بين 

الى  جنوبية  قرية  ع�سرة  �سبع  انتقلت  الأولى،  العالمية  الحرب  قبيل  التجفيف  بداأت  فرن�سية 

النتداب البريطاني، وبالتالي الى الحركة ال�سهيونية العالمية، منذ مطالع 1924، وهذه القرى 

الفوقاني،  الذوق  المن�سورة،  الزوية،  الخال�سة،  الناعمة،  ال�سالحية،  النخيلة،  المطلة،  هي: 

ابل  هونين،  اللزازة،  دفنة،  العبا�سية،  الخ�سا�س،  الدوارة،  الدوير،  خان  التحتاني،  الذوق 

(2(

القمح....

وهكذا نق�ست فرن�سا التزاماتها تجاه حدود الدولة التي اأقامتها في لبنان. وتعاملت هذه 

الدولة النا�سئة مع التفريط الفرن�سي بترابها الوطني وكاأن �سيئًا لم يكن. فكانت النتيجة اأن اأخذ 

الم�سروع ال�سهيوني الأر�س وطرد ال�سكان، الذين كانوا قبل ثالث �سنوات مواطنين لبنانيين، 

الى منطقة �سيادة دولتهم وحاميتها دولة النتداب، حيث تحّولوا فجاأة الى رعايا بدون وطن 

وح�سلوا على نعمة »هوية قيد الدر�س«.

وبما ان ال�سكوت على الق�سم يزيد في �سهوة التو�ّسع عند المقتدر، اأ�سافت دولة ا�سرائيل بعد 

قيامها عام 1948 قرى عاملية-لبنانية اأخرى وكّر�ستها باتفاقية الهدنة عام 1949. اإذ اجتاحت 

القوات ال�سرائيلية، ع�سية اإعالن دولة ا�سرائيل، الأرا�سي اللبنانية واحتّلت ت�سع ع�سرة قرية 

بعد اأن ارتكبت مجزرة في بلدة حول. وبين ان�سحابها وتوقيعها على اتفاقية الهدنة، ا�ستولت 

ا�سرائيل على قرى �سوكة، اقرت، حانوته، مع�سولة، المالكية، الدحيرجة، كفر برعم، الجردية، 

بعد اأن طردت �سكانها الذين �سرعان ما اأ�سبحوا اأي�سًا مواطنين لبنانيين »قيد الدر�س«. وبذلك 

يكون لبنان قد خ�سر، بعد ولدته بثالث �سنوات، وبعد ا�ستقالله بثالث �سنوات اأي�سًا، 24 قرية 

م.ن، �ص 117-116.  1
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و23 األف دونم من الأرا�سي ال�سالحة للزراعة. واإذا كانت هذه القرى قد تجاوزت العدد �سبعة 

فاإنها قد تكون اأي�سًا اأكثر من 24 اإذا اأ�سفنا اليها المزارع والخرائب. وهو الأمر الذي يف�ّسر 

التعداد المختلف للقرى التي خ�سرها لبنان حتى 1949 في حدوده الجنوبية من الجنوب الغربي 

الى الجنوب ال�سرقي، والتي يذكرها ال�سيخ علي الزين بت�سميته قرى »الم�سيرفة، والناقورة، وما 

يتبعها من خرائب، ومن�سورة )بيت مطر(، و�سع�سع، و�سلحة، ودي�سوم، والمالكية، وقد�س اأو 

قاد�س نفتالي، ومزرعة يو�سع، والمنارة، وهونين، واأبل القمح، والمطلة، الى غيرها من القرى 

عدي�سة،  قرب  عام  م�سكف  كقريتي  القديمة  عامل  جبل  حدود  �سمن  الم�ستحدثة  اأو  الخربة 

.
(1(

والتخ�سيبة �سمن اإبل القمح اليهوديتين«

وفي هذا ال�سياق، ينبغي القالع عن ترداد عبارة القرى ال�سبع لأنها اأكثر من ذلك، ولكي لتعترف 

ا�سرائيل باأخواتها بعد اإهمال اأو جهالة بها في خطاب المطالبة اللبنانية المتاأخر والم�سروع.

ومع ذلك، فالتو�ّسع ال�سهيوني لم يقف عند حدود القرى ال�سبع واأخواتها، كما لم تردعه 

ا�ستراتيجية  تك�سف  حيث  الجنوبية،  لبنان  حدود  في  الق�سم  من  المزيد  عن  الهدنة  اتفاقية 

التدخل ال�سرائيلي في لبنان، منذ بداية ال�ستينات، وقائع التو�ّسع الذي لم يتوّقف. ففي �سنة 

1967 بداأت ا�سرائيل بو�سع يدها على منطقة غنية بالمياه والب�ساتين المزروعة، وهي المنطقة 

المعروفة بمزارع �سبعا الواقعة على م�ساحات وا�سعة من ال�سفح الجنوبي لجبل ال�سيخ والجزء 

ال�سمالي من �سهل الحولة، وتمتد من بلدة كفر�سوبا حتى الحدود ال�سورية على م�ساحة تبلغ 25 

كلم2 وت�سم 14 مزرعة و1075 منزًل تاأوي اأكثر من 1200 عائلة.

وقد احتّلت ا�سرائيل هذه المزارع تباعًا قبل اأن ُتقدم على طرد �سكانها نهائيًا في ني�سان 

1989، وت�سيف اليها مزارع اأخرى، بحيث تكون ا�سرائيل قد ق�سمت من التراب الوطني بين 

حربي 1967 و 1973 المزارع والنواحي التالية:

دوره،  كفر  رمتا،  برتعيا،  قفوه،  ربعة،  البراق،  بيت  زبدين،  المعز،  برختا،  الدوير،  خربة 

جورة العقارب، ف�سكوا، القرن، �سبطرا، خّلة الغزالة، البحا�سير، وادي الخن�سا، روي�سة بيت 

ال�سواقي،  النقار،  بركة  ال�سمل،  الطير،  الأحمر، حر�س م�سهد  الجل  ال�سماق،  روي�سة  الدا�س، 

جورة العّليق، تّلة ال�سدانة.... ومنذ العام 1974 بداأت ا�سرائيل باقتطاع تدريجي ا�ستمر حتى 

�سنة 1988، وخ�سر لبنان من جرائه �سريطًا من اأرا�سي عيترون طوله ثالثة كيلومترات وعر�سه 

يتراوح ما بين 100 و 500م، و80 دونمًا من اأرا�سي بليدا و90 دونمًا من اأرا�سي رامية، و50 

للبحث عن تاريخنا... مرجع مذكور، �س162.  1
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دونمًا من عيتا ال�سعب، و150 دونمًا من اأرا�سي علما ال�سعب وتالل ال�سهيرة، اإ�سافة الى جبل 

ال�سمي�ص كله....

ومنذ العام 1982، اأي بعد الحتالل المبا�سر بداأت ا�سرائيل باإجراء تعديالت على الحدود 

المعترف بها دوليًا، وذلك بالتقدم والتو�سع �سماًل داخل الأرا�سي اللبنانية. فقد نقلت ال�سريط 

بطول  �سماًل  م   600 م�سافة  الى  المطلة  م�ستعمرة  الحدود من محاذاة  بين  الفا�سل  ال�سائك 

يراوح ما بين 3 كلم و5 كلم. ثم �سّقت طريقًا على ال�سفة الجنوبية لنهر الوزاني بطول 12 كلم، 

بعدما اقتطعت الأرا�سي المحيطة بالنبع والتي تبلغ م�ساحتها 5 اآلف دونم، كما �سّمت ق�سمًا 

اأرا�سي رامية  اأرا�سي عيتا ال�سعب و800 دونم من  700 دونم من  من �سهل الخيام، وم�ساحة 

ومروحين و400 دونم من اأرا�سي ال�سهيرة و70 دونم من اأرا�سي علما ال�سعب. ومنذ ني�سان 

1989 بداأت بتنفيذ الخطوات العملية ل�سم 40 كلم2 من الأرا�سي الواقعة بين م�ستعمرة المطّلة 

في جي�س  وحدة هند�سية  به  قامت  الحدود  في  اآخر  تعديل  الى  اإ�سافة  ال�سيخ،  ومر�سد جبل 

الحتالل، وذلك بهدف اإعادة تر�سيم الحدود الدولية في القطاع الغربي المحتل، بحيث تتقّدم 

�سنة  لذلك،  مّهدت  اأن  بعد  كلم،  اأربعة  وعلى طول  لبنان  داخل  م   200 م�سافة  �سماًل  الحدود 

1991، بق�سم ثمانية كلم2 قبالة م�ستوطنة برعام ال�سناعية، ووا�سلت تقّدمها، �سنة 1995، 

(1(

في اتجاه اأمالك الوقف الماروني في الدبي�سة...

وفي خال�سة ما تقّدم كله، يك�سف حراك المجال الجغرافي لالجتماع العاملي عن ماأزق 

وتبحث  م�ستباحة  دائمًا  كانت  العامليين  »وطن«  بما هي  فالأر�س،  والهوّية.  الأر�س  في  مقيم 

عن دولة تحميها، عثمانية اأو فرن�سية اأو لبنانية ل فرق، ولّما تجدها بعد. والهوّية، �سواء كانت 

لبنانية وا�سحة اأو »قيد الدر�س«، وجدت نف�سها و�سط هوّيات »لبنانية« متعّددة ومتناق�سة، بحيث 

ت�سبح كل هوّية متماهية مع منطقة – طائفة، في تاريخها الخا�س كما في م�سيرها. واإذ ل 

يجد »الوطن« العاملي دولة تحميه و»هوّية« وطنية توّحد المواطنين في »دولة« قادرة وجامعة، 

يعيد الجتماع العاملي اكت�ساف حاجته لع�سبية يلوذ بها عن نف�سه �سد عاتيات الدهر. هكذا 

فعل العامليون في ال�سابق، فكانوا »متاولة« �سد اأطماع الأمراء والولة، واأ�سبحوا »مقاومة« في 

مواجهة اأطماع ا�سرائيل. ومن ل يرى في ا�سرائيل م�سروعًا تو�سعيًا على ح�ساب لبنان، يعتبر 

احتاللها �ساأنًا اأهليًا- جنوبيًا ل ناقة للدولة فيه ول جمل. ومع ذلك، ي�ساألون عن معنى اأن تكون 

المقاومة »�سيعية«؟؟

راجع حول هذا المو�سوع كتاب: وثائق العدوان ال�سرائيلي، ال�سادر عن مجل�س النواب، بيروت، 1995.  1
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في فلسفة اإلمامة واالختيار الديني

أ.د. محمد شقير
�أ�ستاذ �لإ�سالميات/ كلّية �لدر��سات

�لإ�سالمية/�لجامعة �لإ�سالمية في لبنان

الجدل،  من  لكثير  مو�سعًا  وكانت  الباحثين  اأقالم  بها  عنت  التي  الموا�سيع  اأهم  من  اإن 

قورب  وقد  فقهي...  تاريخي،  فل�سفي،  كالمي،  ُبعد  من  اأكثر  من  تحمل  بما  الإمامة،  مو�سوع 

هذا المو�سوع باأكثر من منهج، تبعًا لهتمام الباحث واخت�سا�سه، والغاية التي يريد من بحثه.

لكن يبقى ان مو�سوع الإمامة مو�سوع �سيا�سي- ديني. واإذا كانت مقاربة اأي مو�سوع تتطلب 

اإطار  ينبغي و�سعه في  الإمامة  ان مو�سوع  يعني  به، فهذا  الخا�سة  المعرفية  بيئته  و�سعه في 

الجتماع ال�سيا�سي، وال�سنن الجتماعية الحاكمة فيه، ومنطق التحول التاريخي، حتى يمكن لنا 

معرفة ما الذي ينبغي فعله من قبل القّيمين على اأمة نا�سئة تمتلك اأطروحتها الفكرية، عندما 

تكون مقبلة على اأهم اختبار لها، األ وهو فقدان قائدها الموؤ�س�س، حتى ل تكون عر�سة لمخاطر 

اأثرها على وجودها، وم�ستقبلها، ووحدتها، وقدرتها على حمل ر�سالتها،  تترك  وتداعيات قد 

و�سالمة تطبيقها لأطروحتها الفكرية في اأبعادها المختلفة.

في هذا المورد يوجد ب�سكل اأ�سا�س راأيان :

 راأي يقول باأن الأمور تترك من قبل القيمين على الأمة لالأمة نف�سها، تقرر ما تراه منا�سبًا 

وتفعل ما تراه �سحيحًا، حتى لو افتر�سنا في القيمين على المة الحر�س عليها والحكمة في 

تدبير اأمرها؛ ولذا يذهب هذا الراأي الى ان الر�سول محمد )�س( لم يفعل �سيئًا فيما يرتبط 

بم�ستقبل القيادة في اأمته، الذي يعني م�ستقبل المة ككل، بل م�ستقبل ر�سالتها الدينية وقدرتها 

على تطبيق اأطروحتها الدينية على الوجه ال�سحيح.
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قبل  من  والخالفة  الإمامة  مو�سوع  في  بيان  هناك  كان  باأنه  القول  الى  يذهب  اآخر  وراأي 

القيمين على المة، لتحفظ لتلك الأمة وحدتها، وقدرتها على حمل ر�سالتها، ولتطبيق الأطروحة 

الفكرية التي توؤمن بها تطبيقًا �سحيحًا، واأنه كانت هناك تدابير لتقي الأمة المخاطر والتداعيات 

الناجمة عن فقدها لقائدها؛ وهو ما ين�سجم مع منطق الجتماع ال�سيا�سي و�سرورات الحفاظ 

على الأمة واأطروحتها الفكرية و�سالمة تطبيقها.

ولذا يذهب هذا الراأي الى ان الر�سول محمد )�س( قد بادر الى ح�سم ق�سية الخالفة قبل 

وفاته، واتخذ كافة التدابير التي تكفل تجنيب الأمة تلك المخاطر والتداعيات، اإن هي عملت 

في  نق�س  ب�سبب  فلي�س  والختالف،  المحذور  في  الأمة  وقعت  اإن  واأنه  باأ�سبابها،  واأخذت  بها 

البيان من قبل الر�سول)�س(، ول انه ق�سر في التدابير والجراءات الالزمة لما تقدم، بل لأن 

الأمة نف�سها قد ق�سرت في الأخذ بتلك ال�سباب، والعمل بما اأظهره من بيان.

لكن يبقى ال�سوؤال حول الأدلة التي يمكن تقديمها على هذا الراأي، وهو ما يتطلب مّنا بداية 

بيان مفهوم الإمامة، ثم بيان تلك الأدلة تف�سياًل :

1 - مفهوم �لإمامة :

، اي على العلم 
(1(

المراد بالإمامة، تلك القيادة ال�سيا�سية التي ترتكز على الإمامة الدينية

الواقعي بالدين وجملة �سروط اأخرى، فمن يتولى هنا قيادة اجتماع الدولة، اإنما يقوده بناء على 

للدولة  الدينية، ومعرفته ال�سحيحة بتلك الطروحة، فهو ي�سعى من خالل قيادته  الأطروحة 

والأمة الى تطبيق تلك الطروحة على الوجه ال�سحيح، الذي ي�سمح بتحقيق الهداف والغايات 

فعل  اأهمها  من  والتي  المجتمع،  في  تفعيلها  الى  ي�سعى  التي  والقيم  الدين،  اإليها  يرمي  التي 

ال�سالح واإقامة العدل.

2 – �أدلة �لإمامة :

المفهوم  الإمامة بح�سب  ان  نتيجة، مفادها  الى  تف�سي  التي  لالأدلة  نعر�س هنا  ان  يمكن 

اأن تهمل، واأن تترك لالمة، ولالعتبارات الموؤثرة فيها، من موازين قوى  الإ�سالمي، ل يمكن 

بيد  فيها  الراأي  تحديد  يكون  اأن  ينبغي  واإنما  اأمرها،  فيها  لتقرر  ورغبات..  خا�سة  وم�سالح 

الر�سول )�س( نف�سه، بما هو نبي موحى اليه من اهلل تعالى؛ وذلك لالدلة التالية :

نالحظ في هذا ال�سياق التاأكيد على تعريف الإمامة باأنها: »رئا�سة عامة في الدين والدنيا«: الحلي، مناهج اليقين في اأ�سول الدين، تح محمد ر�سا   1

الن�ساري القمي، ل مكان، 1416ه، ط1، �ص289.

في فلسفة اإلمامة واالختيار الديني
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�لدليل �لول : �ل�سنن �لجتماعية و�لختالف:

اآخر، من حيث امكانية ان تكون فيه قوى متعددة،  ان الجتماع الديني هو كاأي اجتماع 

ي�سعى كل منها الى تقوية نفوذه، بل والو�سول الى اعلى مراكز ال�سلطة فيه، فاذا لم يكن هناك 

بيان وا�سح وحا�سم في مو�سوع ال�سلطة، وكيفية انتقالها، ولم يعمل على تحديد �سوابط تعمل 

على لجم اي نوازع قد تعبر عن نف�سها بطريقة غير �سحيحة؛ فهذا يعني امكانية دفع ذلك 

المجتمع الى التنازع، ولربما القتتال، من خالل زرع بذرة الختالف وال�سقاق فيه، وتحديدًا 

في ق�سية غاية في الهمية كق�سية الإمامة.

والمجتمع الإ�سالمي في عهد الر�سول )�س( لم يكن ا�ستثناًء من طبيعة المجتمعات عامة، 

بل كان مجتمعًا ذا بيئة خ�سبة لوقوع التنازع والقتتال والختالف... 

 و... 
(1(

�أوًل: بدليل ما ح�سل بعد وفاة الر�سول)�س(، من اختالف وتنازع

ثانيًا: هو مجتمع قبلي بامتياز، ول ن�ستطيع القول باأنه على مدى عقدين او ثالثة عقود قد 

تجرد بالمطلق عن �سماته القبلية، من التع�سب للقبيلة وزعيمها، الى الحتمال الجدي لتعبر 

الع�سبية عن نف�سها من خالل ممار�سة العنف الم�سلح، وغيرها من ال�سمات، بدليل اللغة القبلية 

والفئوية التي ا�ستخدمت بفظاظة بعد وفاة الر�سول )�س( مبا�سرة، بل والتي كانت ت�ستخدم في 

حياته، وتظهر م�ساميرها من النفو�س عند اأي اختبار يتعر�س له المجتمع الإ�سالمي.

ثالثًا: هو مجتمع يعج بالمنافقين والطلقاء الذين دخلوا في الإ�سالم مرغمين، والموؤلفة 

قلوبهم، واأ�سحاب الم�سالح الدنيوية، وخ�سو�سًا في ق�سية ال�سلطة والإمامة.

رابعًا: ان الر�سول نف�سه قد تحدث عن المرحلة التي تلي وفاته، وعن واقع الم�سلمين بعده، 

عن  وتنكب  واختالف،  فتن  من  ي�سيبهم  �سوف  وما  للم�سلمين،  المتردي  الواقع  يظهر  ببيان 

.
(2(

معاني الدين وتعاليمه

خام�سًا: ان القراآن الكريم نف�سه، تحدث عن انقالب على العقاب مالزم لوفاة الر�سول 

.
(3(

)�س( »وما محمد ال ر�سول قد خلت من قبله الر�سل اأفاإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم«

اأمام كل ما تقدم وغيره ؛ هل يمكن لقائد حكيم – بل نبي مرتبط بالغيب – حري�س على 

هو ما �سوف نتحدث عنه بدليل م�ستقل، والبحث معقود هنا لمنطق الجتماع ال�سيا�سي وتحولته.  1

قد نقل عن الر�سول )�س( العديد من الروايات التي تحمل هذا المعنى؛ انظر: الترمذي، �سنن الترمذي، دار احياء التراث العربي، بيروت، ج4،   2

�ص474.

اآل عمران، 144.  3

أ.د. محمد شقير
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اأمته، يعلم واقعها، وما �سوف توؤول اليه، ويعرف طبيعة النق�سامات الموجودة في مجتمعه، وما 

يمكن ان ت�سكله ق�سية الخالفة من اختبار قا�ٍس لأمته، ان يترك هذه المة، دون ان يبادر الى 

اتخاذ كافة الجراءات والتدابير الآيلة الى تجنيب تلك المة جميع تلك المخاطر والتداعيات، 

التي يمكن ان تم�س وحدتها، وقدرتها على تح�سين نف�سها من النق�سامات الحادة، وقد توؤدي 

في مو�سوع ال�سلطة الى وقوع الختالف والتنازع والقتتال بين مختلف فئاتها؟

لكل  فري�سة  امته  يترك  ان  عليهم،  والحر�س  للموؤمنين  بالرحمة  نعت  لر�سول  يمكن  هل 

تلك المخاطر والفتن، دون ان يبادر الى اتخاذ الجراء الذي يوؤ�س�س لإمكانية تجاوزها تلك 

المخاطر، ان هي عملت بم�سمون ذلك الجراء ولوازمه؟

هل يمكن لقائد حكيم، عارف، عالم، ذي دراية بالمور وماآلتها، ان يترك ق�سية كق�سية 

الخالفة، قد تنفجر، لتترك اآثارها على منجزاته، والأهداف التي ر�سمها لأمته، والآمال التي 

علقها عليها وح�سن تطبيقها لأطروحتها الدينية، دون ان يبادر الى ح�سم تلك الق�سية، بما 

؟
(1(

يوؤدي الى اقفال الباب اأمام تلك الآثار، وتداعيات الختالف

ان الرجل العادي فيما لو ترك موؤ�س�سة عادية ل�سفر او غيره، يبادر الى اتخاذ ما يلزم من 

�سمانات وتدابير لمنع وقوع الختالف بين العاملين لديه، ولحفظ موؤ�س�سته، وا�ستمرارها في 

عملها و�سالمتها.. فكيف بر�سول رحيم حكيم، وقد ترك خلفه اأمة و�سطا، ودينًا خاتمًا؛ فهل 

يترك تلك المة، دون ان يتخذ جميع ما يلزم من تدابير، لحفظ اأمته، و�سمان وحدتها، ودرء 

– ال�سلطة الى  اأطروحتها، ولعدم تحّول ق�سية الإمامة  المخاطر والفتن عنها وح�سن تطبيق 

عامل تفجير يوؤدي الى ت�سّدع الأّمة من الداخل؟

�لدليل �لثاني: دليل تطبيق �لدين:

اأبعاد مختلفة �سيا�سية واجتماعية وقانونية واأخالقية تربوية  اأطروحة فكرية، ذات  اأية  اإن 

وعبادية.. يتوقف ح�سن تطبيقها على وجود عنا�سر متعددة، تكفل ح�سن التطبيق، وتعمل على 

تحقيق الهداف المتوخاة من ذلك التطبيق و�سحته.

العالم  وحّقة،  �سحيحة  معرفة  الطروحة  بتلك  العارف  وجود  العنا�سر  تلك  اأهم  ومن 

1  ان الكثير من الن�سو�س التاريخية يحمل هذا المعنى، باأن الأو�ساع الجتماعية وال�سيا�سية التي كانت �سائدة اآنذاك، تحمل في طياتها امكانيات 

ية واحتمالت مرتفعة لالإختالف والتنازع، مما كان ي�ستدعي التفكير الجدي بح�سم مو�سوع الخليفة الالحق من قبل الخليفة ال�سابق، وعدم  جدِّ

ترك الخالفة لالمة او لفئات فيها، بما يوؤدي الى ا�سعال فتيل التنازع بينها، وقد مار�س العديد من الحكام الم�سلمين فعل تعيين الخليفة الالحق 

باأنف�سهم للمبررات نف�سها، �سواءً  في عهد الخالفة الأولى ام غيره؛ ومن هنا كان الأولى بر�سول اهلل فعل ذلك، وهو باعتقادنا انه قد فعل. انظر: 

ال�سبحاني، اللهيات، قم، المركز العالمي للدرا�سات الإ�سالمية 1412ه، ط3، ج4، �س�ص70-68.

في فلسفة اإلمامة واالختيار الديني
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بجميع حقائقها وم�سامينها واأبعادها واأهدافها علمًا �سحيحًا ل خطاأ فيه، والذي يتوفر فيه 

الدافع المخل�س والحر�س ال�سديد على �سالمة التطبيق و�سحته، ف�ساًل عن المعرفة بالواقع 

المراد تطبيق الأطروحة فيه.

مختلفة  ابعاد  ذات  التي هي  الإ�سالمية،  الطروحة  على  ودقيق  كامل  ب�سكل  ينطبق  وهذا 

بينها،  فيما  ومترابطة  متداخلة  ت�سريعية..  دينية،  تربوية،  اقت�سادية،  اجتماعية،  �سيا�سية،   :

ذات  – اأي�سًا  الطروحة  تلك  – اأي  والتي هي  البعاد،  بقية  على  فيها  ُبعد  كل  يوؤثر  بطريقة 

اأهداف متعددة، ومقا�سد �ستى، ولكن في الوقت نف�سه مترابطة ومن�سجمة.

ويتوقف بلوغ تلك الهداف والمقا�سد على �سحة تطبيق تلك الطروحة، والعمل ال�سحيح 

)القراآن  وم�سدرها  الإ�سالمية  الطروحة  فهم  في  الخطاأ  فان  وال  ومعانيها،  بم�سامينها 

وال�سنة(، �سوف يوؤدي الى الخطاأ في التطبيق، وهذا الخطاأ في التطبيق، �سوف يوؤدي الى الوقوع 

في كثير من المفا�سد في مختلف المجالت من اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية وغيرها، كما 

�سوف يوؤدي الى حرمان المة من كثير من الم�سالح والفوائد التي تترتب على �سحة التطبيق 

التطبيق  ح�سن  على  تترتب  التي  والهداف  المقا�سد  تلك  بلوغ  من  يمنعها  و�سوف  و�سالمته، 

ودقته.

 في المقابل، فاإن الخطاأ في التطبيق قد يترك اأثره اأي�سًا على الفهم في عالقة جدلية تقود 

مع مرور الزمن الى نتائج نظرية - عملية ل يمكن تفاديها، باعتبار ان طبيعة التطبيق للدين 

وكيفيته، قد توؤدي الى ايجاد بيئة )اجتماعية – ثقافية... ( تلقي بثقلها على كيفية فهم الن�س 

الإ�سالمي واإدراكه، اإذ اّن من يريد اأن يفقه الن�س، لن يكون من ال�سهل عليه اأن يمار�س عملية 

فقه الن�س، متحررًا ب�سكل كامل من تاأثيرات بيئته وثقلها المفرو�س عليه، وهو ما يوؤدي – مع 

على  اأي�سًا  المرة  هذه  لكن  الخاطىء،  للتطبيق  م�ستديمة  اجترار  عملية  – الى  الزمن  مرور 

بم�سروعيتها  تلقي  ان  تحاول  �سوف  التي  التبريرات،  من  بكثير  م�سحوبًا  النظري،  الم�ستوى 

الدينية على ذلك الفهم – التطبيق، مع كونه مخالفًا لحقيقة الدين وواقعيته.

الهمية،  تلك  كل  الإ�سالمي،  الجتماع  في  الإ�سالمية  الطروحة  لتطبيق  كان  اذا  وعليه، 

على اكثر من م�ستوى: اجتماعي وثقافي ومعرفي وت�سريعي... فمن ال�سروري عندها، اأن يكون 

هناك مزيد من الهتمام والعناية بق�سية الإمامة؛ لنها هي ال�سا�س في ح�سن تطبيق الدين 

 وم�ساراتها؛ ول اأعتقد اأنه يخفى على اأي عارف ما 
(1(

وتعاليمه، وفي �سحة التجربة الإ�سالمية

لي�س المراد بالتجربة معناها العلمي، بل هي في هذا البحث بمعنى الفعل الخارجي.  1

أ.د. محمد شقير
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اأ�سا�س ومحوري في �سالمة تطبيق الطروحة الإ�سالمية و�سحته، اذا كانت  لالإمامة من دور 

ت�ستجمع ال�سروط والموا�سفات الالزمة والكافية لتحمل اأعباء تلك الم�سوؤولية، في حين ان اأي 

خلل في تلك ال�سروط والموا�سفات �سوف يترك اأثره على �سالمة التطبيق ودّقته و�سينتج عنه 

الكثير من ال�سلبيات والمفا�سد على اأكثر من م�ستوى اجتماعي وغيره. 

ولذا ما يمكن ان ننتظره من ر�سول الإ�سالم محمد )�س( – وهو المو�سوف بعلمه وحكمته 

الراأي في  الى ح�سم  يبادر  – ان  ور�سالته وح�سن تطبيقها  امته  تدبيره وحر�سه على  وح�سن 

مو�سوع الإمامة، وذلك لالأ�سباب التالية :

�أوًل : لم يكن هناك ف�سل بين كل من الإمامة الدينية – المعرفية، وبين الإمامة ال�سيا�سية؛ 

فمن يتولى احداهما، يتولى الأخرى حكمًا، من دون حاجة الى جعل اآخر، ولذلك الحر�س على 

احداهما يقت�سي الحر�س على الخرى، لتالزمهما على م�ستوى الفعل والممار�سة، فمن يتولى 

فهم الدين هو الذي يتولى تطبيقه، والعك�س �سحيح اي�سًا؛ ومن هنا ل بد من تحديد من يتولى 

الإمامة ال�سيا�سية، وقيادة التجربة الإ�سالمية، لنه هو الذي يمتلك �سحة الفهم وتتوقف عليه 

�سالمة التطبيق.

– المعرفية وبين الإمامة ال�سيا�سية، مع  ثانيًا : على فر�س الف�سل بين الإمامة الدينية 

ذلك ل بد من تحديد الراأي في الإمامة ال�سيا�سية، لنها هي التي بيدها العمل بما تراه �سحيحًا 

او خاطئًا، وهي التي تقرر ما الذي ينبغي فعله من عدمه؛ وهذا الذي كان ُيمار�س في مجمل 

التاريخ ال�سيا�سي والإ�سالمي، حيث كان الخليفة هو من يتخذ القرار، ويح�سم الراأي في نهاية 

التطبيق،  �سالمة  ل�سمان  ال�سيا�سية،  الإمامة  بمو�سوع  العناية  �سرورة  يعني  وهذا  المطاف، 

واي�سال التجربة الإ�سالمية الى مقا�سدها.

ثالثًا: ان عملية التطبيق تترك اأثرها على الفهم نف�سه، من ناحية انها تكّون بيئة اجتماعية 

ثقافية... متماهية مع طبيعة التطبيق المعتمد للفهم الديني، وهذه البيئة تلقي بظاللها على 

اية عملية فهم م�ستجدة للدين، ما يعني ان عملية التطبيق هي ذات مردود نظري- معرفي غير 

مبا�سر، يرتبط بفهم الدين نف�سه؛ هذا ان لم نذهب الى احتمال التاأثير المبا�سر لل�سلطة – 

الإمامة على الفهم الديني، ان ارادت انتاج فهم خا�س للدين ين�سجم مع م�سالحها او رغباتها؛ 

وهو ما يتطلب �سرورة العناية بالإمامة ال�سيا�سية لتاأثيرها في عملية الفهم الديني، وبالتالي 

في �سحة التطبيق الم�ستديم للدين و�سالمته.

 وعلى ما تقدم، اذا كان الر�سول محمد )�س( يمتلك كل ذلك الحر�س على �سحة تطبيق 

في فلسفة اإلمامة واالختيار الديني
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الإ�سالم ودوامه، وهو ما يتوقف على كثير العناية بق�سية الإمامة، وابداء القول الف�سل فيها؛ 

ف�سيكون من المنتظر ان يبادر الر�سول )�س( الى تحديد من لديه المعرفة ال�سحيحة والعلم 

وحكمة  وُخلقًا  علمًا  اأهلية،  الكثر  هو  ومن  وقيمها،  واأهدافها  الدينية،  بالأطروحة  الواقعي 

وتدبيرًا ودراية بالمور...، ليقود عملية تطبيق الدين ب�سكل �سحيح، وباأف�سل طريقة تو�سل الى 

اأمته  اليه- العرف برجال  نبي موحى  بما هو  الر�سول )�س(  – اأي  واأهدافه؛ وه�  مقا�سده 

؛ 
(1(

و�سجاياهم و�سفاتهم وكمالتهم واخالقهم.. ومن هو اأ�سلح منهم لتولي الإمامة من عدمه

فمن الطبيعي عندها ان يبادر الر�سول )�س( الى التعبير عن حر�سه وعلمه، من خالل اختيار 

واإي�سال  الإ�سالمية،  التجربة  لقيادة  غيره  واأهلية من  قدرة  واأكثر  اأف�سل،  يكون  الذي  الإمام 

المة الى اأهداف الدين ومقا�سده.

�لدليل �لثالث : نه�سة �لأمة وم�ستقبلها �لح�ساري :

بمعزل عن ق�سية الختالف وما يمكن ان يترتب عليها، ال يمكن لنا ان نقول باأن الر�سول 

)�س( قد عنى بم�ستقبل امته ور�سالته على كافة ال�سعد، وانه كان يهيىء تلك المة لال�ستمرار 

في قوتها ونه�ستها، وفي قدرتها على حملها اعباء الر�سالة، وانه كان يعّد كل ما يلزم لت�سير 

اأمته في �سلم تطورها الح�ساري، ونموها في مختلف المجالت، والذي يقوم على تطبيق تلك 

الر�سالة )الدين( بكل معانيها وم�سامينها، تطبيقًا �سحيحًا، والعمل ال�سحيح بجميع ما جاء 

فيها؛ ال ت�سكل ال�سلطة المرتكز الأهم في �سحة تطبيق الدين، وقوام ذلك الم�ستقبل، والعامل 

ال�سا�س في تحديد م�ساره، ور�سم معالمه، وبناء مداميكه؟ األ يمكن القول اإن ال�سلطة اذا كانت 

�سلطة تحمل الموا�سفات الالزمة من علمية وخلقية وعقدية وغيرها، فانها �ستكون اكثر قدرة 

على اي�سال المة الى اهدافها وبناء م�ستقبلها، وانها ان كانت تفتقد الى تلك الموا�سفات، او 

الى �سيء منها، فان ذلك �سيترك اثره على مجمل م�ستقبل المة، ور�سالتها، وا�ستمرار نه�ستها، 

وتطورها، وتقدمها في مختلف الميادين؟

�أوًل: لأن ال�سلطة اذا كانت �سالحة، را�سدة، حكيمة، عادلة.. ف�ستقود الأمة الى م�ستقبل 

اأف�سل وحال اأ�سمى؛ وت�ستطيع ان ت�سير بها الى الهداف المن�سودة.

ثانيًا : ان منظومة الحكم في موا�سفاتها يجب ان تكون متقدمة على مجتمعها، حتى يمكن 

ان تقود ذلك المجتمع الى الف�سل، باعتبار ان نهج الحكم واأداءه هما تعبير عن مكنون الحاكم 

ان الإمامة عندما يكون لها ذلك البعد الذي يرتبط بالعلم الواقعي وال�سحيح بالدين ف�سوف تكون موردًا لختيار اهلل تعالى، وما الر�سول )�س(   1

ال معّبر عن هذا الختيار، يقول تعالى: »اني جاعلك للنا�س اإمامًا قال ومن ذريتي قال ل ينال عهدي الظالمين« )البقرة، 124) اأي ان الإمامة هي 

عهد اهلل تعالى ولي�ست عهد الب�سر، ويقول تعالى: »بّلغ ما اأنزل اليك من رّبك« )المائدة، 67)

أ.د. محمد شقير
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وخ�سائ�سه، فبمقدار ما يكون متقدمًا في موا�سفاته، بمقدار ما يكون في حكمه اكثر قدرة 

على اأخذ الأمة الى حال اأف�سل.

ثالثًا: ان اي خلل او نق�س في موا�سفات الحاكم، �سوف يوؤدي الى خلل في اداء الحكم، 

بل الى النحراف في الثقافة ال�سيا�سية والثقافة الجتماعية ال�سائدة، مما يوؤدي الى اأكثر من 

انحراف في العديد من مناحي الحياة الجتماعية وعالقاتها.

ر�بعًا: ان اي خلل في اداء الحكم ونهجه، قد يت�سلل الى التراث الإ�سالمي، مما يوؤدي الى 

خلل بنيوي في العقل ال�سيا�سي الإ�سالمي وبنيته النظرية.

األ ي�ستلزم ما تقدم اأن يعنى ر�سول اهلل )�س( بق�سية الإمامة و�سالمة ال�سلطة؟ اأي اأن يبادر 

الى اتخاذ كافة الجراءات التي ت�سمن المجيء ب�سلطة تحمل تلك الموا�سفات والمكانيات، 

قائدها  يريده  كما  المة،  م�ستقبل  بناء  الى  يقود  الذي  الدور،  بذلك  القيام  لها  تتيح  التي 

الموؤ�س�س، ولتحقق الهداف التي ر�سمها لها، ولتعمل على بلوغ الغايات التي اراد؟

ال  والديني،  الح�ساري  المة  م�ستقبل  في  الدور  ذلك  كل  وموا�سفاتها  لل�سلطة  كان  فاإذا 

ينتظر من الر�سول )�س( – بما هو نبي موحى اليه- ان يكون له بيان وا�سح وجلي في مو�سوع 

ال�سلطة، ي�سهم في و�سع المة على الطريق ال�سحيح الموؤدي الى بلوغها اهدافها وغاياتها، وهو 

الحري�س على م�ستقبل تلك المة وتطورها، وح�سن تطبيقها لأطروحتها الدينية، وحملها لعباء 

الر�سالة، وهو اي�سًا العارف بامته بظروفها واو�ساعها وانق�ساماتها وبطبيعتها القبلية وقرب 

وموؤهالتهم  واأخالقهم  و�سفاتهم  ومن�سئهم  برجالتها  العارف  اي�سًا  وهو  بالإ�سالم،  عهدها 

وقدراتهم وامكانياتهم العلمية وغيرها، حيث عاي�سهم وعا�سرهم واختبرهم في مواطن �ستى.. 

وا�سح  بيان  اليه-  نبي موحى  هو  – بما  للر�سول )�س(  يكون  ل  ان  والحال هذا،  يمكن  فهل 

وحا�سم في ق�سية ال�سلطة، يعبر عن حر�سه على م�ستقبل امته ح�ساريًا، دينيًا وبطريقة توؤ�س�س 

لمكانية ا�ستمرار تلك المة في تطورها ونه�ستها وتقدمها في كافة الميادين؟

�لدليل �لر�بع : طبيعة �لدين 

 اإن الدين اذا كان دينًا �ساماًل لمختلف الق�سايا، ومختلف المجالت والميادين؛ كيف يمكن 

اأهم الق�سايا التي ترتبط بها ارتباطًا جوهريًا، وهي ق�سية  اإحدى  لهذا الدين ان يهمل بيان 

الإمامة بجميع تفا�سيلها وم�سائلها!؟

�أوًل: لأن الإمامة هي اي�سًا �ساأن ديني، يرتبط ببيان حقائق الدين ومعارفه وحفظه..

في فلسفة اإلمامة واالختيار الديني
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تاأثير  ولديها  عليها،  يقوم  الدين  تطبيق  لكن  بحت،  دنيوي  �ساأن  انها  فر�س  على  وثانيًا: 

كبير على ال�ساأن الديني ومختلف الق�سايا ذات ال�سلة، ولذا هي ترتبط – حتى بناء على هذا 

الفر�س- ارتباطًا جوهريًا بالدين واهدافه ووظائفه. 

ثم ان دينًا يعنى بمجمل التفا�سيل والدقائق التي ترتبط بمختلف الق�سايا والميادين؛ كيف 

ينتظر منه ان ل يعنى بواحدة من اأهم الق�سايا التي ترتبط بالدين والجتماع الديني، وقد قال 

، وقال: »ونزلنا عليك الكتاب 
(1(

اهلل تعالى في كتابه الكريم: »ما فرطنا في الكتاب من �سيء«

؛ فكيف ل يفرط في الكتاب من �سيء، ويفرط بواحدة من اهم الق�سايا التي 
(2(

تبيانًا لكل �سيء«

تعني الم�سلمين وم�ستقبلهم ووحدتهم واجتماع كلمتهم؛ كيف يكون الكتاب تبيانًا لكل �سيء، ول 

يبين واحدة من اخطر الق�سايا التي ترتبط ب�سحة تطبيق الدين، و�سالمة تطبيق الطروحة 

جوانبها-  بع�س  –في  ترتبط  بل  الن�ساني،  الجتماع  في  اهدافها  الى  والو�سول  الإ�سالمية، 

ببيان الدين ب�سكل �سحيح بيانًا يالم�س حقيقته وواقعه، كما ترتبط بحفظه وح�سم الختالف 

الق�سايا  لكل  م�ستوعبة  تكون عنايته عناية  ان  بد  قد عنى، فال  الدين  كان  واذا  تف�سيره؛  في 

والتفا�سيل، التي ترتبط بالإمامة ومختلف �سوؤونها وم�سائلها.

–بما هو  وعليه اذا كان الدين قد عنى بق�سية الإمامة، وبالتالي اذا كان الر�سول )�س( 

بما فيها ما يرتبط  وتفا�سيل،  الق�سية من م�سائل  بتلك  اأبان ما يرتبط  اليه- قد  نبي موحى 

ان  )�س(  اهلل  ر�سول  من  عندها  ينتظر  ال  اختياره؛  وكيفية  الإمام،  وموا�سفات  بالخالفة، 

 على تلك الموا�سفات وتلك 
ً
يبادر بنف�سه الى ممار�سة هذا المر، ويتم عملية الختيار، بناء 

الكيفية؟ األي�س هو المعني باأن يتم هذا المر؟ الم يعهد منه في مختلف الق�سايا ذات العالقة 

بيانه  تطبيق  الى  والم�سارعين  المبادرين  اول  انه  اجتماع...(  )�سيا�سة،  الديني  بالجتماع 

الديني )بالمعنى الجتماعي(، وانه كان على راأ�س امته والقائد لها في مختلف تلك الق�سايا 

وال�سوؤون؟ الي�س هو الحر�س على امته؟ األي�س هو الأعرف ب�سوؤون تلك المة وواقعها وظروفها؟ 

الي�س هو العلم برجال امته؟ الي�س هو القدر على ممار�سة البيان الديني في التعيين وكيفيته؟ 

الم يعهد منه مبادرته الى تقديم بيان تطبيقي للدين، لما للتطبيق من قدرة على بيان الق�سايا 

عن  تجنح  قد  التي  التاأويالت  عن   وابعد  الفهم،  الى  واأقرب  و�سوحًا،  اكثر  بطريقة  الدينية 

حقيقة الدين وغاياته؟

الأنعام، 38.  1

النحل، 89.  2
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األ يحتاج المر – حيث ل �سابقة له في الإ�سالم – الى ان يبادر الر�سول )�س( بنف�سه 

الى تقديم ال�سنة التطبيقية والعملية لذلك المر، والنموذج ال�سحيح لذلك البيان، حتى ل 

يدع مجاًل لي التبا�س او �سك او اختالف او تنازع.. في ق�سية غاية في الخطورة والأهمية، 

كق�سية الإمامة؟

دينهم،  ب�سوؤون  ترتبط  التي  المور  كافة  الم�سلمين  تعليم  على  الر�سول)�س(  حر�س  لقد 

واأبرزها في �سيرته و�سنته وحياته العملية، فهل يعقل اأّل يفعل ال�سيء نف�سه في ق�سية الإمامة 

وخالفته، وهي ق�سية في غاية الأهمية بح�سب المعايير والهداف الدينية، وقد كان قادرًا على 

ذلك، وكانت كل الدوافع لفعل ذلك موجودة، وكل المخاطر لعدم الفعل متوفرة؟

�لدليل �لخام�ش: وهو �لدليل �لتاريخي:

 وما نق�سده بهذا الدليل، هو ما ح�سل في التاريخ الإ�سالمي، عقب وفاة ر�سول اهلل )�س(، 

من ت�سرذم، واختالف، وتقاتل، وتمزق اأ�ساب ج�سد المة الإ�سالمية؛ حيث ان ال�سبب الأ�سا�س 

ا�ستخدام  الى  وال�سعي  ؛   
(1(

الإمامة  – الخالفة  ق�سية  هو  تقدم  ما  ح�سول  الى  اأّدى  الذي 

الدين وفهمه لثبات م�سروعية هذا التجاه او ذاك. اإن م�ساألة الإمامة )ال�سلطة( وال�سعي الى 

الم�ساك بها؛ كانت من اأهم الأ�سباب التي اأّدت الى اإ�سعال فتيل الختالف بين الم�سلمين في 

األ  الآن.  الى  نف�سها  الذي ما زالت تداعياته تجتر  الأولى، ذلك الختالف  الإ�سالمية  العهود 

ي�سّكل ما ح�سل في التاريخ الإ�سالمي، وما زال يح�سل الى الآن، دلياًل اإ�سافيًا على اأن ق�سية 

الإمامة ال�سيا�سية ما كان يجب اأن تترك من قبل الر�سول )�س( نف�سه، وهو باعتقادنا اأنه لم 

يغفل، اأي لم يترك هذه الق�سية دون بيان وعالج؟

كما ان عودة الى التاريخ الديني ما قبل الإ�سالم، تثبت ان المراحل التي اعقبت العديد من 

النبياء، الذين تركوا امة خلفهم، كانت تت�سم بكثير من الختالف، الذي كان ياأخذ في مراحل 

اأبعادًا دينية )مذهبية (، ليتمو�سع في الطار الجتماعي، متخذًا اأكثر من ُبعد، يقوم في  ما 

فحواه على مختلف الع�سبيات الجمعية والطبيعة القبلية، بغ�س النظر عن طبيعة الت�سميات 

والتمظهرات التي قد تاأخذها في اجتماعنا المعا�سر، حيث ان ق�سية ال�سلطة كانت من اأهم 

موارد ذلك الختالف واأ�سبابه؛ بغ�س النظر عن الأهداف التي تكمن خلف ال�سعي لالم�ساك 

بال�سلطة وامتالكها.

يقول ال�سهر�ستاني في كتابه الملل والنحل: »واأعظم خالف بين الأمة خالف الإمامة، اذ ما �سل �سيف في الإ�سالم على قاعدة دينية مثل ما �سل على   1

الإمامة في كل زمان«. )الملل والنحل، دار المعرفة، بيروت، ج1، �ص 24)

في فلسفة اإلمامة واالختيار الديني
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عامة،  الديني  التاريخ  في  ح�سل  مّما  ا�ستثناًء  لي�س  الإ�سالمي،  التاريخ  في  ح�سل  ما  اإن 

بل هو ن�سخة م�سابهة له، لننا نتحدث عن دين لن يبقى في بطون الكتب واأوراقها، بل �سوف 

والنظمة  والعقدية  الجتماعية  المفاهيم  من  العديد  تغيير  الى  �ساعيًا  اجتماعيًا،  يتمو�سع 

بع�س  باعتقادات  ال�سطدام  الى  يوؤدي  �سوف  مما  العالقات..  وطبيعة  والتقاليد  والعادات 

الفئات وتقاليدها وم�سالحها واأهوائها.. ولذا قد تعمل هذه الفئات على مواجهة هذا الدين، 

ومواجهة عملية التغيير التي ي�سعى اليها ب�سكل مبا�سر؛ حتى اذا ما �سعرت باأن هذا الدين قد 

فر�س نف�سه، وانها باتت غير قادرة على تحقيق اأهدافها من خالل هذا النوع من المواجهة؛ 

فاإنها قد تلجاأ الى اأنواع اأخرى من تلك المواجهة، تعتمد اأ�سلوب النفاذ الى ال�سلطة ومحاولة 

الم�ساك بها ان ا�ستطاعت.

وعليه، ل يمكن ان ننتظر من العقل الديني ان يكون ل اإباليًا تجاه مجريات التاريخ وموؤدياته، 

في ق�سايا تعتبر في دائرة اهتمام الدين، وتحديدًا في ق�سية ال�سلطة والإمامة.

ل يمكن لهذا العقل الديني ان يدير ظهره لتلك العوامل، التي تترب�س بالجتماع الديني، 

لتعيده الى تلك الو�ساع والفكار والمفاهيم، التي تتنافى وم�سامينه واأهدافه.

ل يمكن لهذا العقل الديني اأن يكون متفرجًا اأمام ما يدركه من محاولت �سوف تلتف على 

ر�سالته الدينية، لتقدم تف�سيرًا لها يتعار�س مع جوهر الدين وحقيقته.

اي  بينهم،  با�ستمرارها  معني  هو  النا�س،  الى  الر�سالة  باإي�سال  معني  هو  كما  الدين  ان 

با�ستمرار تف�سيرها وبيان م�سامينها، كما اأراد �ساحب تلك الر�سالة، ل كما ي�ستهي بع�س فئات 

النا�س من اأ�سحاب الم�سالح والهواء، وهو معني بالحفاظ على معاني تلك الر�سالة من عوامل 

التحريف، التي تعمل على قلب تلك الر�سالة عن اهدافها ووظائفها في الجتماع الب�سري؛ ومن 

اأ�سا�س في الحفاظ على  اأي�سًا تنبع �سرورة الهتمام بالإمامة ال�سيا�سية لما لها من دور  هنا 

الأطروحة الإ�سالمية )ور�سالة الإ�سالم( و�سحة تف�سيرها و�سالمة تطبيقها اذا كانت ت�ستند 

الدينية  ال�سلطة مفارقة لالإمامة  اذا كانت  اأما  بالدين.  الحّقة  الدينية ومعرفتها  الإمامة  الى 

والمعرفة ال�سحيحة بالدين فلن تقت�سر عندها على التطبيق الخاطئ لالأطروحة الإ�سالمية، 

بل �سينتج عما تقّدم قيامها بتقديم تف�سير خاطئ للدين وت�سبيبها لأنماط اجتماعية وثقافية 

و... تجافي حقيقة الدين واأهدافه الواقعية وقيمه ال�سحيحة. 

وتقاتل  وتفرق،  وتنازع،  اختالف،  من  الإ�سالمي  التاريخ  في  ح�سل  ما  ح�سل  لقد  نعم، 

وغيره؛ فلو قلنا ان الر�سول لم يبادر الى اتخاذ ما يلزم لدفع ما تقدم من محاذير ومخاطر، 

أ.د. محمد شقير
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من خالل ح�سم ق�سية الإمامة وخالفته، عندها لوقع اللوم عليه، وو�سل العتب اليه؛ اما اذا 

نزل اليه من ربه، وبالغ في بيان ما وجب من خالفته، وتحديد من هو الخليفة 
ُ
قلنا باأنه بّلغ ما اأ

بعده؛ فاإن اللوم ل يقع عليه، ول يمكن ان ت�سل يد النقد اليه، بل عندها ندخل في بحث اآخر، 

في ال�سباب والعوامل التي اأّدت الى اإعرا�س الأمة عن العمل ببيان النبي، ولزوم اأمره وطاعته.

ان كل ما تقدم من الدلة التي ذكرت، األ يتطلب اأن يبادر ر�سول اهلل )�س( – بما هو نبي 

موحى اليه- الى اختيار من هو اأهل، بل من هو اأف�سل للقيام بهذا الدور - والذي هو غاية في 

الهمية والخطورة بح�سب الفهم الديني – من �سون الدين وحفظه، وحماية تعاليمه ور�سالته، 

من اأن تم�ّسها يد التحريف والتبديل، والحفاظ على قيمه ومفاهيمه حّية وم�سونة في الجتماع 

الديني، بل والحفاظ اأي�سًا على هذا الجتماع الديني من الختالف والتفرقة والتنازع والتقاتل، 

الطروحة  تطبيق  ح�سن  خالل  من  الدين،  يريدها  التي  الواقعية  الهداف  الى  المة  وقيادة 

نه�ستها  في  المة  ا�ستمرار  يتيح  وحقًا،  �سحيحًا  تطبيقًا  ومعانيها،  مفرداتها  بجميع  الدينية 

وتطورها وبلوغها الغايات التي ت�سعى الى الو�سول اليها؟

الأقدر على  لأنه  المر،  الى ح�سم هذا  بنف�سه  الر�سول )�س(  يبادر  اأن  تقّدم  ما  يتطلب  األ 

اأمته،  على  الأحر�س  ولأنه  بالوحي،  المرتبط  وهو  الدور،  بهذا  للقيام  الف�سل  هو  من  تحديد 

والأ�سفق على م�ستقبلها، وا�ستمرار ر�سالته فيها، و�سحة تطبيق الأطروحة الدينية لديها؛ ولأن 

وم�سامينها  الحقة،  بمعانيها  الر�سالة،  تلك  ل�ستمرار  يلزم  ما  جميع  اعتماد  الى  تدعو  حكمته 

ال�سحيحة، ومفاهيمها التي اأراد.

وهذا البيان يجب ان يكون على قدر من الو�سوح، والتعدد، وباأ�ساليب تجعل من هذا البيان 

بيانًا قادرًا على تجاوز عوامل الو�سع والتحريف والتبديل.. ولذلك يمكن لنا ان نتحدث عن اكثر 

من اأ�سلوب، يوؤدي الى تلك النتيجة :

1 – اأن يكون البيان بيانًا مبا�سرًا، باأن من يجب ان يتولى الإمامة الدينية هو فالن، ثم نفهم 

بدليل عدم الف�سل بينهما، انه يتولى اي�سًا الإمامة ال�سيا�سية؛ وقد يكون الأمر عك�سًا، باأن يكون 

البيان مفيدًا لالإمامة ال�سيا�سية، ثم بدليل عدم الف�سل، نفهم انه يتولى اأي�سًا الإمامة الدينية.

2 – اأن يحمل البيان معنى الخالفة لر�سول اهلل )�س(، من دون ان يقيد هذه الخالفة بقيد 

ما، وبما ان خالفة ر�سول اهلل )�س( �ساملة لالإمامتين الدينية وال�سيا�سية، فنفهم من اطالق 

ذلك البيان وعدم تحديده باإمامة معينة، انه �سامل لالإمامتين الدينية وال�سيا�سية.

في فلسفة اإلمامة واالختيار الديني
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او  الدينية  الإمامة  يتولى  من  بها  يت�سف  ان  يجب  التي  الموا�سفات  البيان  يحدد  اأن   -3

ال�سيا�سية، او كليهما؛ ثم ياأتي بيان اآخر ليقول باأن فالن من النا�س يت�سف بهذه الموا�سفات، 

التي تن�سجم مع قائمة موا�سفات الإمامة الدينية او ال�سيا�سية، او كليهما؛ مما يعني انه هو من 

.
(1(

يجب ان يتولى الإمامة الدينية او ال�سيا�سية، وبالتالي كليهما

واأخيرًا، ال بد من االلفات الى النقاط التالية :

�أوًل: ان جوهر الق�سية في الدلة ال�سابقة، يكمن في �سحة تطبيق الطروحة الدينية، 

تطبيقًا يالم�س حقيقة الدين وواقعية اهدافه وقيمه، وهو ما يوؤدي الى �سد باب الختالف 

والتنازع والى التاأ�سي�س لنه�سة المة وم�ستقبلها الح�ساري، الذي يتماهى مع حقيقة الدين 

وم�ساراته، ويعمل على اي�سال المة الى الم�سالح الواقعية الكامنة في ح�سن تطبيق الدين، 

ويبعدها عن المفا�سد الواقعية المتاأتية من النحراف عن �سالمة تطبيقه؛ كل ذلك ان عملت 

المة بتوجيهات الدين والتزمت بمفرداته، وخ�سو�سًا في ق�سية الإمامة لأنها الأ�سا�س الذي 

ترتكز عليه كل الغايات والوظائف التي ذكرنا.

ثانيًا: عندما يكون المو�سوع مرتبطًا بتطبيق الدين، ل بد اأن يكون هذا التطبيق تطبيقًا 

يحاكي حقيقة الدين. وهو ما ي�ستلزم اأن يكون ذلك التطبيق عن علم بحقيقة الدين، اأي اأن من 

يتولى تطبيق الأطروحة الدينية )الإمام( ينبغي اأن يكون عالمًا بحقيقة الدين علمًا ل ي�سوبه 

بتعليم  الذي يح�سل  اللدني«  »العلم  ال من خالل  يتاأتى  العلم ل  يعتريه �سك، وهذا  ول  خطاأ 

؛ والذي تتوّفر فيه هذه ال�سفة ل تتح�سل معرفته ول 
(2(

من اهلل تعالى »وعّلمناه من لدنا علمًا«

اختياره من النا�س، واإنما يكون اختياره من اهلل تعالى »اني جاعلك للنا�س اإمامًا قال ومن ذريتي 

 حيث اإن الإمامة هنا هي عهد اهلل تعالى ولي�ست عهد الب�سر. 
(3(

قال ل ينال عهدي الظالمين«

ثالثًا: من خالل ما تقّدم، يمكن الطاللة منهجيًا على مو�سوع المة، لأنه اإذا كان التطبيق 

الحق للدين، والتطبيق ال�سحيح لالطروحة الدينية، هو ال�سا�س الذي تترتب عليه كافة النتائج 

المطلوبة. فهل المة تملك تلك المعرفة التي تالم�س حقيقة الدين، وواقع اهدافه وقيمه، وهل 

اأن  ت�ستطيع  هل  اأم  للدين،  والمّوحد  والواقعي  ال�سحيح  التطبيق  على  القدرة  بالتالي  تملك 

تمار�س الختيار ال�سحيح لمن يملك تلك القدرة وتلك المعرفة؟ ام انه يمكن القبول بفكرة 

ونحن نعتقد ان الر�سول )�س( قد اعتمد كل هذه الأ�ساليب والطرق لبيان من يكون الخليفة بعده. ويمكن لمن ي�ستقرئ الروايات التي نقلت عنه   1

)�س( اأن ي�سل الى انه )�س( قد ح�سم ق�سية الخالفة والإمامة من بعده.

الكهف، 65.  2

البقرة، 124.  3
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ان اهلل تعالى منحنا هذا الدين بعظمته و�سموليته، ولكنه لم يمنحنا ال�سبل الآيلة الى تطبيقه 

تطبيقًا �سحيحًا، ي�سيب حقيقة اأهدافه وقيمه؟ فالقول باأن اهلل تعالى قد اأعطانا هذا الدين 

العظيم لتطبيقه تطبيقًا �سحيحًا ثم لم يمنحنا الآلية التي تكفل ذلك التطبيق؛ هو قول خالف 

الحكمة، ول يمكن للعقل الديني ان يقبل بما ينافيها.

ر�بعًا: اإن تطبيق الطروحة الدينية في الجتماع ال�سيا�سي، يجب اأن ننظر اليه من خالل 

خ�سو�سية الطروحة الدينية من جهة، و�سنن الجتماع ال�سيا�سي ومنطقه من جهة اخرى، اي 

من خالل كون تلك الطروحة متمو�سعة في الجتماع ال�سيا�سي وخا�سعة ل�سننه؛ وعليه، ل يمكن 

للقّيم على تلك الطروحة - وهو الر�سول )�س( بما هو نبي موحى اليه من اهلل تعالى - اإل ان 

يكون �سيد العقالنية ال�سيا�سية - الدينية وعلى راأ�سها، اأي ل يمكن ان يكون اداء الر�سول وفعله، 

فيما يرتبط بم�ستقبل امته ووحدتها ودرء الفتن عنها و�سالمة تطبيق الدين واأطروحته تطبيقًا 

�سحيحًا وحقًا، ال من�سجمًا ومتماهيًا مع تلك العقالنية ال�سيا�سية - الدينية وحكمتها ولوازمها، 

في مو�سوع قيادة الأمة، والإمامة الدينية وال�سيا�سية من بعده.

وعليه وان مار�سنا نوعًا من التفكيك بين الإمامتين الدينية وال�سيا�سية وانطلقنا منهجيًا من 

ال�سيا�سية، لكن ل يمكن معالجة الإمامة ال�سيا�سية بمعزل عن لحاظ الإمامة الدينية وغاياتها 

الوجه  ال�سيا�سية  الإمامة  ت�سّكل  حيث  و�سحيحًا،  حقًا  تطبيقًا  الدينية  الطروحة  تطبيق  في 

التطبيقي لالإمامة الدينية في الجتماع ال�سيا�سي.

لمو�سوع  ال�سحيحة  المنهجية  المعالجة  ان  القول  من  بد  ل  تقّدم  ما  على  بناًء  خام�سًا: 

الإمامة ال�سيا�سية تتطّلب اأن ترتكز هذه الإمامة على الإمامة الدينية، اأوًل بمعنى عدم الف�سل 

ان  وثالثًا  وغاياتها،  موؤدياتها  لبلوغ  ال�سيا�سية  الى  تحتاج  الدينية  الإمامة  ان  وثانيًا  بينهما، 

ال�سيا�سية ت�ستلزم الدينية لأنه ل يمكن الحديث عن التطبيق الحق للدين ال بناًء على المعرفة 

.
(1(

الحقة بالدين

ولذلك ل ي�سح البحث في مو�سوع الإمامة ال�سيا�سية اذا ما ح�سل ف�سل منهجي بينها وبين 

الإمامة الدينية. بل ل بد من ح�سم الراأي في الإمامة الدينية ليبنى عليه فيما يرتبط بالإمامة 

ال�سيا�سية.

واإن هذا التفكيك الذي مار�سناه بين الإمامتين الدينية وال�سيا�سية هو تفكيك وظيفي ولي�س 

تفكيكًا منهجيًا. اأي انه رغم �سرورات الو�سل بينهما منهجيًا يمكن القول ان الإمامة الدينية 

قد �سلكنا هذا الطريق في هذا البحث فبداأنا بال�سيا�سية لننتهي بالدينية، بناًء على التالزم بينهما في الفهم الديني.  1

في فلسفة اإلمامة واالختيار الديني
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ال�سيا�سية  الإمامة  اأما  موؤدياتها(،  الى  )بال�سافة  الدينية  لالأطروحة  الحقة  المعرفة  تمثل 

فتمّثل التطبيق الحق لتلك الأطروحة وقيمها واأهدافها.

�ساد�سًا: اإن هذه الروؤية التي قّدمناها، تدفع ما ذكره بع�س الم�ست�سرقين، من اأن الر�سول 

)�س( كان مّياًل الى ترك الأمور على ما هي عليه، وعدم العناية بم�ستقبلها وماآلتها، موؤيدًا 

ذلك بما ادعاه من انه قد ا�ستهر عن العقلية العربية باأنها تتمّيز بعدم اللتفات الى الم�ستقبل 

والتخطيط له، وان تفكيرها يقت�سر على اللحظة التي تعي�س، ول يتعّداها الى ما هو اآت من 

اأيام، وما تحمله من اأحداث. ليقول باأن الر�سول محمد )�س( فعل ما ين�سجم مع هذه العقلية، 

.
(1(

عندما لم ُيعَن بقيادة اأّمته من بعده وعندما اأهمل ق�سية الإمامة لما بعد وفاته

بما  بها  عنى  قد  وانه  بعده،  الإمامة  ق�سية  يهمل  لم  )�س(  محمد  الر�سول  اإن  والجواب 

ت�ستحقه من عناية؛ ولكن لم يح�سل دائمًا اأن التزمت الأمة ببيان اأنبيائها وو�ساياهم، ولي�س 

من ال�سحيح منطقيًا اأن ي�ستفاد من عدم التزام الأمة اأو اأغلبها ببيان ديني ما، اأن نبّيها لم 

يبّين؛ لأنه من الممكن انه قد فعل، ولكن الأمة لم تلتزم ببيانه، وهو ما نعتقد انه ح�سل في 

مو�سوع خالفة ر�سول اهلل )�س(.

يقول الم�ست�سرق الفرن�سي بال�سير: »اإن ميل الر�سول واأ�سحابه الى ترك الأمور على ما هي عليه، يوؤيده ما ا�ستهر به العرب من اأنهم ل يفّكرون ال   1

في الحا�سر، ول يهّمهم الم�ستقبل.. يوؤيد ذلك عدم تعيين خليفة له«. Blachère (R), Introduction au Coran, Paris, 1947, p16 عن: الحاج �سا�سي 

�سالم، نقد الخطاب ال�ست�سراقي، بيروت، دار المداد الإ�سالمي، 2002م، ط1، ج1، �ص320.
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دينامية الضمائر بين تجاذبات الذات واآلخر

أ.د. نادر سراج
�أ�ستاذ �لل�سانيات في �لجامعة �للبنانية

ع�سو �لجمعية �لدولية لل�سانيات 

)SILF( لوظيفية�

ع�سو �لهيئة �لإد�رية لتحاد 

�لمترجمين �لعرب

I - تمهيد:

اإن المعاينة العلمية اليومية لمختلف الظواهر اللغوية الجتماعية، ور�سد تاأثيراتها، وتحليل 

مكوناتها والخلو�س منها بنتائج، ت�سكل مجتمعًة  �سعيًا مّطردًا  وحثيثًا لمحاولة فهم التجليات 

في  اإن  وال�ستثنائي،  منه  العادي  للمتكلم،  اليومي  ال�سلوك  ت�ساحب  التي  الكالمية  التعبيرية 

تعبيره عن الذات المفردة اأو في روؤيته لالآخر، الموؤتلف اأو المختلف، اأو في تعامله مع العالم 

من حوله.

لم  والبتذال،  العفوية  حّد  اإلى  والرائجة  المتداولة،  الكالمية  والتلوينات  التجليات  هذه 

في  تتمتع،  ل  فهي  اهتمام.  كبيَر  الباحثون  يعرها  ولم  الأكاديمية؛  الأبحاث  واجهة  تت�سدر 

نظرهم، بخ�سو�سية علمية وا�سحة المعالم وال�سمات، ناهيك عن ابتعادها ل بل انقطاعها، 

براأيهم، عن حقل الدرا�سات اللغوية  الكال�سيكية. فهذه الأخيرة تنزع،  في اأغلبها،  لالهتمام 

بالجانب الف�سيح والأدبي والعاِلم والمكتوب للغة.

II - في �لإ�سكالية و�لمنهج:

اإ�سكالية البحث تتمحور حول اإحدى الظواهر الإدراكية التي يدر�سها الباحث الل�ساني من 

خالل المعاينة المبا�سرة للوقائع المجموعة، اآخذًا في عين العتبار لدى تنقيبه عن الحقيقة 

اللغوية، اأّن علينا اأّل نتخلى اأبدًا عن البحث عن الأ�سباب الكامنة خلف الظواهر. 
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ظاهرة روؤية الآخر بعينّي المتكلم اأو المر�ِسل اأو منتج الخطاب هل هي واحدة؟ هل تّت�سف 

بالنمطية، وهل تو�سم بال�سكونية؟ اأم اأنها تخ�سع لدينامية ت�سورنا لهذا الآخر وا�ستنادنا اإلى 

الأدوات اللغوية المتاحة للتعبير عن ذلك؟ اأ�سئلة م�سروعة واأ�سا�سية في فهم الخطابات المنتجة 

التي نتوجه بها يوميًا اإلى الآخر لإفهامه الر�سالة، اأو لإبالغه ما هو غافل عنه، اأو حتى لمجرد 

اإقامة ات�سال لغ�ي عادي معه. 

اأداَة تعبيريًة كاللغة ت�سمح لم�ستخدمها بتحديد موقعه بالن�سبة لالآخر  اأن ل  ونبداأ بالقول 

وتعيين الأطر والكيفيات المعتمدة من قبله لروؤيته في كينونته الفردية اأو باعتباره ع�سوًا في 

الأدوات  المفاتيح /  واإحدى  المتحد الجتماعي.  اأدق، في  وبتعبير  الواحدة،  اللغوية  الجماعة 

اللغوية المتاحة للمرء كي يبا�سر وي�ستكمل عملية التوا�سل مع الآخر هي براأينا منظومة ال�سمائر 

التي ت�سعها اللغة بت�سرف الم�ستخدمين كي يقوموا بمهامهم التوا�سلية على اأكمل وجه.

ون�ستهل القول بالإ�سارة اإلى اأن ثّمة طرقًا عديدة لدرا�سة الدينامية اللغوية في البنى التي 

ت�سكل مقومات اأ�سا�سية للخطاب المعتمد من قبل المر�ِسل عادًة لروؤية الآخر ومخاطبته. بيد 

اأننا �سنتوقف ح�سرًا عند نماذج عائدة ل�سمائر الجمع التي تذخر بها الأقوال المجموعة عبر 

األ�سنة رواة لغويين مختلفي الم�سارب والخلفيات الثقافية. و�سنعتمد المنهج التحليلي الل�ساني 

لمعاينة هذه الم�ساألة اللغوية الجتماعية.

)مر�ِسل  التجاه  اأحادية  لي�ست  الدرا�سة  هذه  في  المق�سودة  التوا�سل  فعملية  وللحقيقة، 

اأو المتكلم الذي يعتمد مبداأ التوا�سل ال�سفوي مع المتلقي الفرد، يلقى  فالمر�ِسل  – متلقي(. 
في  الم�ستخَدمة  وال�سمائر  الأقوال  �سياغة  لكن  معه.  متبادًل  وتوا�ساًل  وتجاوبًا  ا�ستماعًا 

التخاطب هي موؤ�سر لكيفية روؤية الآخر والعتراف بكينونته الفردية، اأو باإدراجه في المقابل 

في خانة الجماعة والتوجه اإليه بوا�سطة ال�سمير العائد لها.

ول نغفل هنا اأن روؤيتنا لالآخر وا�ستعمالنا موارد اللغة المتاحة لنا للتوا�سل معه، محكومة 

بنظرتنا الم�سبقة اإليه واإلى موقعه في �سلم اأولوياتنا التوا�سلية منها اأو الجتماعية القت�سادية، 

اأيًا تكن. فالرتباط بين هذين الطرفين تحكمه لغة م�ستركة و«منافع« مرتقبة واأهداف توا�سلية 

مبا�سرة ومحّددة م�سبقًا.

ومتى حّددنا الطرف الأ�سا�سي في عملية التخاطب؛ اأي محّرك الحدث، الذي يملك توقعات 

محّددة عن �سخ�س الطرف الثاني وردود فعله الكالمية، وعن م�سمون الخطاب الذي �سيتوّجه 

به اإليه، فاإننا �سنالحظ اأن ردود فعله اللغوية لي�ست بال�سرورة معروفة، وقد ل تكون موجودة 

دينامية الضمائر بين تجاذبات الذات واآلخر
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حركة  وجه،  )اإيماءة  م�ساِحبة  لغوية  ب�سماٍت  عفوي،  ب�سكل  عنها؛  ُي�ستعا�ُس  قد  اأو  اأ�سا�سًا، 

ج�سمية، ابت�سامة موحية، اإلخ...(.

النماذج الماأخوذة هنا على �سبيل المثال ل الح�سر، والتي �سي�سار اإلى عر�سها تظهر لنا 

اأن �سنف الخطاب العائد للمر�ِسل ذو طبيعة عمومية. لكن اأجزاء القول، ووظائفها، وظرفية 

طرحها، ورّدات الفعل المتوقعة منه تجاهها، قد ل تتي�ّسر ب�سهولة. لذا، فاإن الأقوال ال�سادرة 

اأهدافها عادًة،  عنه، وهي بطبيعتها �سيغ جاهزة وم�سبوكة، وذات دللت وا�سحة، ل تخطئ 

ول تمثل المتكلم فح�سب، بل تعك�س اأي�سًا وجهًا من وجوه ثقافة التخاطب العفوي »ال�سعبوي« 

الرائجة في المجتمع. 

اأم  فردًا  ب�سفته  اإليه  اأتوجهنا  النظر  بغ�ّس  لفظًا،  ن�ستغيبه  اأو  معاينًة  نراه  الذي  والآخُر 

جزءًا من الجماعة، فهو باعتباره متلقيًا، يف�ّسر الر�سالة الموّجهة اإليه بح�سب طريقة التخاطب 

الموؤثرات  المعتمدة، بما في ذلك ال�سمائر المدرجة في الخطاب. ول ن�سقط من الح�سبان 

المحيطة بعملية التوا�سل والداخلة اأ�سا�سًا في اإنتاج الر�سالة نف�سها )المحيط، اللقاء، ظروف 

التوا�سل ال�سفهي المبا�سر ومعوقاته، اإمكانية ت�سفير م�سمون الر�سالة وفهم مغازيها ب�سهولة، 

الإمكانيات اللغوية المتوفرة لدينا(. ولكن الآخر، المق�سود بالخطاب، �سيبادر اإلى التوا�سل 

والعمل  دللتها  وه�سم  عنا�سرها  وتفكيك  المعنية  الر�سالة  وتلقي  المر�ِسل،  الطرف  مع 

بمقت�ساها؛ اإذا ما �ساء ا�ستكمال عملية التوا�سل التي بادر اإليها المر�ِسل؛ اأيًا تكن منطلقاتها 

واأهدافها وم�سامينها.

هذا التقديم يمهد لمعالجتنا لمو�سوع دينامية ا�ستخدام مختلف ال�سمائر في روؤية الآخر، 

ونعني بذلك تحليل المكونات المعتمدة لدى الطرفين الرئي�سيين الم�ساركين بفعالية في عملية 

التوا�سل ذات الطابع التعاملي اأو الجتماعي المح�س.

III - روؤية �لآخر باعتماد �سمائر �لأنا �لفردية/�لجماعية:

وفي هذا الإطار، �سنتناول ظاهرة ا�ستخدام �سمائر »الأنا الفردية / الَجماعية« في روؤية 

المتكلم لالآخر المخاطب. وهي ظاهرة تعبيرية لغوية �سائعة في لغة التخاطب اليومي. تروج 

لدى بع�س المتكلمين، ت�سترعي الف�سول العلمي، وت�ستحق التوقف عندها بو�سفها معطًى لغويًا 

اجتماعيًا وموؤ�سرًا من جملة موؤ�سرات التمايز التعبيري في كالمنا العربي المنطوق.

اإن التو�سيف الأولي الذي باإمكاننا اأن نطلقه على هذه الظاهرة هو دينامية تبادل ال�سمائر 

أ.د. نادر سراج
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واعتبارات عديدة،  لأ�سباب  الفرد،  المتكلم  نزوع  في  الظاهرة  تتمثل  والمتلقي.  المر�ِسل  بين 

وفي �سياقات لغوية معينة، �سنحاول لحقًا الإحاطة باأغلبها، اإلى ا�ستبدال �سميٍر َجمعي الدللة 

باآخر فردي الدللة. نتمثل على ذلك بالتبادل الذي يقوم بين �سمير المتكلم المنف�سل المرفوع 

)الألف(،  الم�سارعة  وحرف  )الياء(،  ي�ستتبعه  الذي  المت�سل  ال�سمير  عن  ف�ساًل  )اأنا(، 

ف�ساًل  )نحن(،  الجمع  ب�سيغة  والموؤنث(  )المذكر  للمتكلم  المنف�سل  الرفع  �سمير  من  بكٍل 

عن ال�سمير الذي ي�ستتبعه، اأي ال�سمير المت�سل لجمع المتكلمين )نا( الم�سترك بين الرفع 

)كاف(  ا�ستبدال  خالله  يتم  اآخر  تبادل  ثّمة  )النون(.  الم�سارعة  وحرف  والجر،  والن�سب 

المخاطب بـِ )ميم( الجمع. هذا التبادل الذي يتم على م�ستوى ال�سمائر، التي اأوردناها اأعاله، 

على �سبيل المثال، لحظناه لدى رواٍة لغويين عديدين يختلفون �سنًا وثقافًة وم�ستوًى اجتماعيًا 

)مذيعات، ربات بيوت، �سكرتيرات، موظفين، جامعيين وجامعيات، مهند�سين، عمال، رجال 

اأعمال، اأطباء، اإلخ...(. وقد ت�سنى لنا متابعتهم والتحّقق من ا�ستخدامهم ال�سمائر على هذا 

الإمكان  و�سن�سعى قدر  اأجريناه.  �سريع  ا�ستق�ساء  اليومي، عبر  �سياق تخاطبهم  المنوال، في 

الى معالجة هذه الظاهرة عبر تحليل المعطيات اللغوية المتوافرة. وتجدر بنا الإ�سارة الى اأن 

ثّمة �سواهَد محدودة �سادفناها تبيُح لنا القوَل اإن هذه الظاهرة تتجلى طردًا وعك�سًا في بع�س 

الأحيان.

IV - �ل�سو�هد/�لنماذج:

�سمن هذا التوجه، �سنتناول بالتحليل نماذج من ال�سمائر البارزة، التي لها �سورة في اللفظ، 

والتي ت�سمل كاًل من �سمائر الرفع و�سمائر الن�سب المنف�سلة وال�سمائر المت�سلة. ونورد فيما 

ماع، والتي يوردها المرُء عادًة ب�سكل عفوي؛  يلي بع�س ال�سواهد التي جمعناها، عن طريق ال�سَّ

وتم�سي جزءًا من �سلوكه التعبيري ال�سفهي والتلقائي. بمعنى اأنه في روؤيته لمخاطبه )حا�سرًا 

اإياها.  ن ا�ستخدامه  اأو يقنِّ اأو غائبًا( ل يوليها في الحقيقة اهتمامًا زائدًا، ول هو يعقلن  كان 

بل هي تجري على ل�سانه عفو الخاطر، وبدون �سابق تفكير، اإذا �سّح القول؛ كما هو حال اأغلب 

كالمنا اليومي المنطوق.
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التعبير �إذ� ما عملنا هالهّمة... الى  يلجاأ  المتكلم  اأن  بيد  فردية.  المق�سودة  الهمة 

على  المبا�سرة  غير  للدللة  �سائله،  الى  متوجهًا  الجماعي، 

المبادرة  اأخذ  و�سرورة  بالكالم،  المعني  العمل  اأهمية 

لإنجازه.

َبْدُكن )بدكم( ما 

تو�خذونا

تردان  الجماعة  و)نا(  الجمع(  )للمخاطب  الجماعة  ميم 

ل�سان  على  الرائج  التعبير  هذا  في  تلقائي  ب�سكل  عادًة 

قد  المخاَطب  لال�ستئذان...  اأو  لالعتذار  ي�ستخدمه  الفرد 

الجمع  ف�سيغة  الحالتين  كلتا  وفي  مجموعة.  اأو  فردًا  يكون 

الم�ستخَدمة ل تتغّير. اإنها تجري على الأل�سن  ب�سكل طبيعي. 

فالمتكلم يتوجه الى الجماعة اللغوية الواحدة اأكثر منه الى 

فرٍد بعينه.

بدنا �لحلوينة، 

�سوف خاطرنا

المرت�سي الفرد يطالب بن�سيبه من الرا�سي م�سخمًا الذات/

و�سعوبة  اأهمية  يعك�س  الجمع  �سمير  خلف  التواري  الأنا. 

تقديرًا  تنتظر  التي  المطاِلبة  الجهة  به  قامت  الذي  الم�سعى 

ينا�سب اأهمية الإنجاز. 

�سيغ الجمع والتعميم الم�ستخَدمة هنا توؤ�سر لـِ«خو�سبو�سية« حبيبنا/عزيزنا/روحنا

الجماعة  )نا(  القول.  �سّح  اإذا  الطابع  �سعبوية  حميمية  اأو 

ت�سامني  َجماعي  ل�سعور  توؤ�سر  ل  الفرد هنا  ي�ستعملها  التي 

م�سترك؛ بقدر ما تعك�س مناخًا تحببيًا لفظيًا وف�سفا�سًا.

نا ِمّنك! تعبير انزعاجي �سائد. الفرد ينطق بل�سانه وبل�سان الجماعة خّل�سْ

من  ا�ستيائه  لإبداء  ال�سعور(  ت�ساطره  اأنها  يفتر�س  )التي 

لت�سل  فردي  م�ستوى  من  التململ  حالة  تنطلق  المخاَطب. 

الى م�ستوى َجماعي.

اأو خّليها علينا/�تركها علينا الممازحة  �سبيل  التعبيرين على  المتكلم هذين  ي�ستخدم 

ب�سكل جدي؛ اأو هو يقولهما في اإطار نفاقي وغير مق�سود. 

)نا( الجماعة يمكن اأن تعك�س تباهيًا ومقدرًة اأو كرمًا لدى 

للتاأثير اللفظي  اأن تكون بمثابة محاولة  المتكلم؛ كما يمكن 

على المخاَطب ودعوته للقيام بمبادرٍة ما.

أ.د. نادر سراج
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اأو �سيارتنا  ال�سائق،  قبل  من  الالواعي،  اللفظي  للت�سارك  �سعي 

المروؤو�س، مع المقتنى الفخم العائد لرّب العمل. من ناحية 

اأفراد  اأحد  ل�سان  على  اأي�سًا  التعبير  يرد  اأن  يمكن  اأخرى، 

العائلة؛ وهنا يقع موقعه المنطقي ل اليهامي.

�سيدنا/�أمرك �سيدنا، 

نحنا باأمرك،

نحنا خرطو�ش فردك

ال�سعبية. قد  الأو�ساط  تزلمية رائجة في بع�س  تزلفية  �سيغ 

مروؤو�سون،  اأو  )المحا�سيب/الأزلم(  البع�س  ي�ستخدمها 

للتعبير عن احترام فائق عن الحّد، اأو تحّزب اأو تبعية. الفرد 

وكالمه  الم�ستفيدة،   / الموؤّيدة  الجماعة  من  واحد  المتكلم 

يغرف من المخزون والتعبيرات الم�ستركة والم�ستخَدمة في 

الخ�سوع  م�ساعر  اإبداء  لدى  اأو  التقليدية  المبايعة  مواقف 

والت�سليم للزعيم.

وب�سائعه. �سو عندكن )عندكم(؟ معرو�ساته  عن  البائع  من  ي�ستفهم  الزبون 

الزبون.  الى  بالن�سبة  ي�سّكل حالة َجماعية)موؤ�س�سة(  البائع 

بين  ما  يقّرب  المخاطب(  )كاف  المفرد  �سمير  ا�ستخدام 

الطرفين؛ في حين اأن �سمير الجمع )الميم( ي�سع م�سافة 

من  النتقال  عبر  يتم  اللفظي  »التهّرب«  بينهما.  مطلوبة 

فردية التخاطب الى َجماعيته.

طالبينكن )طالبينكم( 

على �لتلفون 

�سيغة ر�سمية مهذبة للتعبير عن احترام المتكلم لالآخر رئي�سًا 

م�سافة  لو�سع  نزوعًا  هنا  تعك�س  الجمع  �سيغة  غريبًا.  اأو  كان 

ي�ستوجب  الحديث مهني �سرف ول  الآخر. مو�سوع  بينه وبين 

حميمية كالمية.

)الإدلء عِملنا حديث... ال�سخ�سي  فعله  يوؤكد  �سركة(  )رئي�س  المتكلم 

اأنه يتجاوز  بحديث �سحافي( بلهجة الواثق المتاأكد لدرجة 

تاأثيرًا  والأبلغ  الأ�سمل  الجمع  )نا(  ويتو�ّسل  المفرد  �سمير 

والأفعل �سلطوية..

المتكلم / الزبون يتوجه الى البائع ب�سيغة الجمع. موقف قد فرجينا / �عطينا

يعك�س خجاًل و�سعفًا لدى الزبون. الفعالن المعتمدان لي�سا 

على  ت�سيع  عامة  لغويًة  عادًة  ي�سكالن  بل  المنحى؛  فردّيي 

األ�سن ال�سارين وال�ساريات.
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عن كيف ح�سرة جنابكم؟ ينّم  التركية،  التخاطبية  الروا�سب  من  تقليدي  تعبير 

يرد  للمخاَطب  الجمع  �سمير  وا�ستخدام   وتقدير.  احترام 

عادًة في �سياق التوّجه ل�سخ�س ذي مكانة اجتماعية عالية، 

ل�سعور  هنا  يوؤ�سران  والتفخيم  التبجيل  عمومًا.  للرئي�س  اأو 

دونّي لدى المتكلم اأو هيبة يفر�سها ح�سور الرئي�س...

ح�سور كيفكن )كيفكم(؟ في  وبخا�سة  الجمع،  �سمير  ي�ستخدم  المتكلم 

المخاَطب/ هوية  لتحديد  تالفيًا  الهاتف  على  اأو  الآخرين، 

الآخر  لذاتية  تغييب  هنا  لالإحراج.  وتجنبًا  المخاَطبة، 

واإدراجه في المقابل تحت عباءة الجماعة.

كيفنا �ليوم؟

�سو �أخبارنا؟

�سو عّنا جديد؟

خاللها  من  المتكلم   يتوجه  البع�س.  لدى  ت�سيع  لفتة  �سيغ 

الى المخاَطب الفرد م�ستفهمًا عن اأحواله، م�سِركًا اإياه، عن 

الم�سترك.  الهتمام  ال�سوؤال ذي  الجماعة، في  طريق )نا( 

)المتكلم/ والمجيب  ال�سائل  بين  ة  المفتَر�سَ الحميمية 

المخاَطب( ت�ستوجب، براأي ال�سائل، �سمير الجمع ل المفرد.

الفرد يتوجه بهذا التعبير الى اآخر في �سياق التذمر واإبداء �هلل ي�ساِعدنا عليك

التحمل.  القدرة على مزيد من  الى عدم  و�سوًل  النزعاج، 

�سمير الجمع يتو�سله المتكلم هنا لإظهار معاناته، ومعاناة 

الَجماعية  المعاناة  المخاَطب.  ت�سّرف  من  اأي�سًا،  الغير 

المنحى وال�سياغة تجري على ل�سان المتكلم الفرد.

ما ِعدنا �سفناكم!

��ساألو� عّنا!

المخاطب  الى  للتوجه  الفرد  المتكلم  يعتمدهما  تعبيران 

التفخيم  من  �سيء  فيها  الم�ستخَدمة  الجمع  �سيغة  الفرد. 

اآن.  في  والمخاَطب  المتكلم  الى  بالن�سبة  ال�ساأن  واإعالء 

الثنان يتبادلن ويتوزعان التبجيل.

ل ببع�ش الزئبقية في التعاطي مع الآخر وفي التوا�سل معه تبرز في منّت�سِ

هذا التعبير. ثّمة لتحديد بالن�سبة اإلى الطرف الذي �سيبادر 

يعبر  ل  )النون(  الم�سارعة  حرف  بالآخر.  لالت�سال  اأوًل 

بدقة عن روح الجماعة؛ بل بالأحرى عن ف�ساء متراٍم غير 

محّدد ل زمانًا ول مكانًا ول طرفًا مباِدرًا.
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�سيغة تاأجيل مهّذب لمناق�سة الأمر، اأو ترك المو�سوع معلقًا منحكي/منحكي فيها...

اأو بالأحرى �سبابيًا. حرف الم�سارعة )النون( يق�سد منه 

تمييع الموقف اأكثر منه تحديده.

تماٍه مع الجماعة واتكاٌء على �سلوكياتها واأعرافها الم�ستركة. ِنْحنا عّنا بالبلد / ببلدنا

التي  الجماعة  حال  واقع  عن  للتعبير  �سرورية  الجمع  )نا( 

�سميرها  يتو�ّسل  والتي  منها،  يتجزاأ  ل  جزءًا  الفرد  ي�سكل 

لإطالق الكالم والإخبار.

ِنْحنا منرف�ش...

حقوقنا ...

والأحادي  الفئوي  الطابع  ذات  والأحاديث  النقا�سات  في 

)�سيا�سي، حزبي، ديني، مذهبي( ترتفع )نا( الجماعة على 

رة بل�سان الفرد عن �سمير الجماعة المعنية  ما �سواها، معبِّ

اأو  اللفظية  المغالة  من  �سيئ  على  ولو  وموقفها،  بالحديث 

»الَمْونة« الدللية.

الفرد يتباهى  وي�ستند الى �سمير الجمع للتعبير عن �سعور اأو ِنْحنا ما بعيّنا )بعيننا(

موقف فردي. التعميم والجمع ينطويان على محاولة لالأيحاء 

بموقف َجماعي »مترّفع« يحاول تجاوز الفردية ال�سيقة.

ل... في اجتماع ذي طابع عائلي اأو خالل لقاء اجتماعي، ي�ستند ِنْحنا منف�سّ

اأو  باأن كالمه يختزل  المتكلم الى �سمير الجماعة لالإيحاء 

الراأي  حول  مفتر�س  توافق  ثّمة  معين.  عام  راأي  عن  يعّبر 

الم�سوق من قبل المتكلم.

ِنْحنا مين �إلك،

�إنَت مين �إلنا،

ل ونحنا منلب�ش �إنَت بتف�سِّ

والمبايعة  والت�سليم  باللتزام  اإيحاء  فيها  ت�سامنية،  �سيغ 

و�سوًل الى التذكير بالم�سالح الم�ستركة التي تجمع المر�ِسل 

المتكلم  بين  م�ستركًا  مجاًل  يخلق  الجمع  �سمير  بالمتلقي. 

نحو  كثيرة  اأحيانًا  تنحو  ال�سيغ  هذه  المخاَطب.  والآخر 

المبالغة اأو ما يطلق عليه »التذاكي الجتماعي«.

ن�سكر �هلل/ن�سكره 

ونحمده

وحمده  �سكره  لإظهار  عفوي  ب�سكل  عادًة  المتكلم  يرّددها 

الجمع  على  الإتكاء  الإلهية.  للذات  الفردي/الَجماعي 

بالقدرة  والت�سليم  بالنتماء  �سعور  فيه  )المعنوي/اللفظي( 

الإلهية والتعبير با�سم الجماعة الواحدة.
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هّلق منعِملَّك َفْح�ش،

خّلينا ن�سوَفك،

�إذ� ِعنَدك �سي خّبرنا

المري�س.  مخاطبته  لدى  عادًة  الطبيب  ي�ستخدمها  تعابير 

التوجه فردي لكن التعابير الم�ستخَدمة ذات طابع توجيهي 

الطبي.  الج�سم  من  جزءًا  ب�سفته  يرّددها  الطبيب  عام. 

)نا( الجماعة حا�سرة في لوعيه اللغوي كونه ينطق با�سم 

مبا�سر  فردي  طابع  ذي  حديث  لتوجيه  وتالفيًا  الموؤ�س�سة، 

للمخاَطب. 

للتعبير َولّو، ما �ساألو� عّنا! الجمع،  �سمير  متو�ساًل  المتكلم،  يبديها  �سخرية 

عن �سعور التقليل من قيمته واعتباره. اللجوء الى الجماعة 

الالحق  التق�سير  لت�سخيم  محاولة  ناظريه(  عن  )الغائبة 

)من وجهة نظره( ب�سخ�سه.

 V- في �لتحليل:

بيئة  تترّدد في غير  اأن  يمكن  قائليها،  اأفواه  م�سافهًة، من  المجموعة  المتنوعة  التعابير  هذه 

ثقافية عربية. وهي تمثل في الحقيقة نماذَج حيًة لطريقٍة ما معتمدة لروؤية الآخر، وبمعنًى اآخر 

منهما  الواحد  روؤية  كيفيات  وتعك�س  بالمتلقي  المر�ِسل  تربط  مفتَر�سة  عالقة  عن  لغويًا  التعبير 

رة من بع�س اآخر. وهي تتميز  لالآخر. هذه الطريقة محّببة ومقبولة من البع�س، وم�ستهَجنة ومنفِّ

باأن المتكلم يرى الآخر ويخاطبه من خالل م�ساحة تعبيرية م�ستركة ُيركُن فيها اإلى �سمير المتكلم 

الجمع للهروب من تحديد الجهة الفاعلة الحقيقية. لذا، ُي�سار اإلى رفع �سقف الخطاب الفردي، 

ه بالطبع، م�سخمًا اأنويته، واأحيانًا قليلة ذاتية مخاِطبه، و�سوًل الى مالم�سة  ال�سادر عن �سخ�سِ

الوجدان اللغوي للجماعة والتماهي معها. 

المقدمات تف�سي بنا اإلى اأ�سئلة م�سرعة؟ لذا نقول: هل تنبغي قراءُة هذه الظاهرة من وجهة 

اأو »ال�سمائري«  الإ�سقاط »ال�سميري«  الى  النزوَع  اأن  اأم  نظر لغوية �سرفة )تبادل �سمائر(؟ 

يعود هنا لعوامل لغوية اجتماعية، ل بل لغوية نف�سانية؟ هل يمكننا تاأطير هذه الإ�سقاطات في 

خانة/خانات محددة �سهلة القراءة فالتعليل؟ هل الظاهرة تن�سحب على الأفعال كافة، اأم اأنها 

تلحق باأفعال يت�سارك فيها المرُء عادًة مع اآخرين؟

تبطنها  التي  الر�سائل  دللت  تحليل  متو�سلين  عنها  لالجابة  �سن�سعى  معدودات  اأ�سئلة 

م�ستركة  �سيفرة  عبر  مبا�سرة  مخاطبته  بها  والمفتر�س  الآخر،  اإلى  الموّجهة  التعابير  هذه 

ن خلف �سمير  ومفهومة من الطرفين ول لب�َس مفهوميًا َيعَتِورها. بادئ ذي بدء نقول اإن التح�سّ
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 )نا( 
َ
فـ اأحادي ال�سياق، ول ي�سدر عن خلفية محددة.  الجماعة من قبل المتكلم الفرد لي�س 

نف�سه، م�سقطًا  الى  وين�سبها  المتكلمين  المتكلم من خانة  ين�سلها  التي  وم�ستتبعاتها  الجماعة 

اإياها على بع�س تعابيره اليومية لفظًا ودللًة، ويوظفها في التعاطي مع الآخر وال�سعي لروؤيته، 

لة الأمر ا�ستخداٌم ملتب�س الدللت  تتذبذُب مواقَف و�سيغًا واأ�سكاًل تعبيرية. ولكنه في مح�سِّ

وجوهها  في  اأحيانًا،  تنزع  الثقافة  فهذه  الكالمية.  ال�سعبية  ثقافتنا  من مالمح  ملمحًا  يعك�س 

الف�سفا�سة، نحو التفخيم والتعظيم، والإطراء الى حدِّ التبجيل والمبالغة، واليهام والتهويل، 

ناهيك عن المدح الملتب�س الى حدِّ الذم، والتعبئة، والقتواء بالآخر/ الجماعة، اإلخ...

ومتى ت�ساءلنا لماذا �سمائر الجمع والإفراد بالذات؟ نجيب باأن نماذج الخطاب المدرو�س 

مبا�سرة  معاٍن معجمية  الخطاب من  اأن ظاهر هذا  اأي  ويومي وخدماتي؛  تلقائي  ذات طابع 

للمفردات والعبارات قد ي�ستتر خلَف كنايات وتوريات تعّبر عنها ال�سمائر. فاأ�سحابها الفعليون 

كثيرة  اأحيانًا  المرغوب  الجتماعي  التخاطب  هذا  لطبيعة  نظرًا  ذواتهم  اإظهار  اإلى  يميلون 

من ِقبل كلٍّ من المر�ِسل والمتلقي. وال�سمائر هي ما ُيحمُل عادًة على الظاهر؛ ونحن نوليها 

اهتمامنا هنا نظرًا لتعّدد اأ�سنافها في متن الخطاب )متكلم، مخاطب، غائب، مفرد، جمع(، 

تعيين  اأو في  اأو في تجهيلهم،  الفاعلين  اإن في تحديد  بها  تنه�س  التي  الوظائف  ناهيك عن 

المفعول بهم اأو تغييبهم، اأو في النزوع لتعمية الفعل والقائمين به. وكلها اأمور جائزة وقائمة 

اأي�سًا الدور المنوط بهذه ال�سمائر في تورية  في لغة التخاطب اليومي. ول يغربّن عن البال 

الكالم اأو تكنيته اأو انزياحه عن دللته الأ�سا�سية؛ لدرجة اأن ال�سامع قد يح�سب نف�سه اأحيانًا 

كثيرة اأنه اأخطاأ ال�سماع، اأو التب�س عليه الأمر بفعل قدراته التوا�سلية المتوا�سعة.

ب�سنوف  حفلت  التي  مدّونتنا  اأجزاء  ا�ستعرا�سنا  لدى  انتباهنا  المو�سوع  هذا  لفت  لقد 

عن  ير�سح  فما  وللحقيقة  مندرجاتها.  في  ال�سمائر  ا�ستخدام  تذبذب  لجهة  التخاطب  اأنواع 

هذه الثقافة التعاملية اليومية من �سيغ تخاطبية مالئمة لواقع الحال ومن�سولة من لغة النا�س 

اليومية المعروفة بثرائها التعبيري والت�ساقها بحيوات منتجيها وم�ستخدميها جدير بالتوقف 

عنده.

ف�سمائر الإفراد والجمع الم�ستخَدمة في البنى اللغوية المر�سودة، بارزة كانت اأو م�ستترة، 

منف�سلة كانت اأو مت�سلة، مفردة كانت اأو جمعًا، تعّبر ب�سكل اأو باآخر عن التجاذبات القائمة 

بين المتكلم المعّبر من خاللها عن تنوع روؤيته لالآخر مختلفًا كان اأو موؤتلفًا، ومن�سويًا في روح 

الجماعة، وفي منظومة قيمها واأعرافها التخاطبية.
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تناوب  للعيان عبر  بو�سوٍح  تمثل  التخاطبي  الآخر وتحديد »موقعه«  روؤية  اأن كيفيات  ومعلوم 

ا�ستخدام ال�سمائر، ل بل تواترها اأحيانًا بين المفرد والجمع وبين المتكلم والمخاطب والغائب. 

المق�سود اإذًا اأن ال�سمير يبرز هنا بو�سفه عن�سرًا لغويًا اأ�سا�سيًا في مجال التعبير عن الفاعلية 

اأو المفعولية اأو التملكية النا�سئة عن الحدث المعني. والتبادل اأو التو�سع الدلليان اللذان يواكبان 

ال�سم  محل  الحلول  في  اإن  اللغوية  وظيفتها  على  يوؤكدان  ال�سمائر،  هذه  ا�ستخدام  دينامية 

– بما  مفاعيله  تحّمل  في  اآخر  اإ�سراك  في  اأو  الأ�سلي،  فاعله  اإلى  الفعل  اإيكال  في  اأو  الظاهر، 

في ذلك النوايا والنتائج – واأخيرًا ولي�س اآخرًا في التعمية على فاِعل اأو القائم مقامه وت�سويف 

الموقف عبر اللجوء اإلى �سمير الجمع للمتكلمين. وعلى اأّي حال، فال�سمائر ل تعدم �سبياًل، من 

بع�س  اأن  �سحيح  الحقيقيين.  اأ�سحابه  اإلى  الأمر  واإرجاع  المراد  عن  للتعبير  م�ستخدِمها،  قبل 

و�سيلة  يعدمون  ل  ولكنهم  نحن؛  اإلى  منها  ويهربون  بالأنا،  الجهر  اأحيانًا  يحاذرون  المتكلمين 

تعبيرية، بما في ذلك البنى اللغوية وال�سمائر المتوفرة، ل�سقل خطاباتهم واإي�سال ر�سائلهم اإلى 

الأ�سخا�س الم�ستهدفين، وتحقيق الأهداف المرجوة من عملية التوا�سل.

VI- �لوظائف �لحا�سلة و�لمرتجاة:

بناًء على ما تقدم، يمكننا ح�سر الوظائف الحا�سلة، اأو تلك المرتجاة، لهذه ال�ستخدامات 

المتنوعة )اجتماعية، نف�سية، �سلوكية، تراثية عرفية، تهويلية، اإيهامية، اإعالمية...( في النقاط 

التالية:

تحديدية ول  �لفرد• زئبقية  ل�سالح  �لَجماعية  �لذ�ت  • تجيير 

�لِخالفية )�سيا�سية/دينية( �لمو�قف  �لم�ساكل• �أدلجة  ومو�جهة  �لنف�ش  عن  • دفاع 

�لمنحى �جتماعي  )�أ�سلوبية(• نفاق  �لتعبير  • جمالية 

�لجماعة �ستار  خلف  �للطيف  �لجن�ش  ن  �لإحر�ج• تح�سّ وتالفي  للتخّل�ش  مهذب  • �سعي 
�لحتماء  �أو  بالعودة  �لذ�ت  • تحقيق 

بالجماعة/�لموؤ�س�سة

وت�سويف وتهّرب  • تاأجيل 
�لتعبير عن موقف عام/موؤ�س�ساتي

�لفردي �لكالم  وطاأة  و�سخرية• تخفيف  و��ستفهام  • ت�ساوؤل 

للحميمية �لمتطّفلة حّد  ومبايعة• و�سع  وتزلم  • تزلف 

�للغوي �ل�ستار  خلف  وتو�ٍر  و��ستحياء• تو��سع  • خجل 
باب  في  تدخل  متو�رثة  كالمية  • لياقات 

�ل�سلوكيات و�لأعر�ف �لجتماعية

�نزعاج و�إبد�ء  • تذّمر 
معنوي • دفع 
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�لذ�ت ما• ت�سخيم  باأمٍر  �لقيام  على  للحّث  �أو  للقيام  • �إيحاء 

VII - في �ل�ستنتاج: 

لة الأمر؟ ثّمة الكثير، ولكننا نكتفي بما  ما هي اأهم ال�ستنتاجات التي نخرج بها في مح�سّ

يلي:

تقّيد  تظهر  التي  التعبيرية  الطريقة  هذه  تعتمد  محافظة  اجتماعية  لغوية  بيئات  ثّمة   •
فاإن  هنا،  من  الجماعة.  و�سلوكيات  بتوجيهات  والتزامه  )المعنوي/المادي(  الفرد 

المتفّردة   الذات  تنحية  في  ي�سهم  اأن  �ساأنه  من  وم�ستتبعاتها   الجمع  )نا(  ا�ستخدام 

�سعورًا مطمِئنًا  الفرد  يمنح  ال�ستخدام  هذا  من�سودة.   لغوية  تعبيرية  تكاملية  ل�سالح 

الإمكان  تتراجعان قدر  والفردية  الخ�سو�سية  لغوية متما�سكة.  بالعي�س �سمن جماعة 

لالإف�ساح في المجال اأمام ال�سلطة الثقافية - اللغوية للجماعة: جينا لعندك...، فيكم 

تعطونا...، بدنا نروح نعّزي بفالن...، منِحَب �إنو ت�سّرفونا...، م�ستاقين ليك، �إلخ... 

والمذيعات.  المذيعين  األ�سن  الجمع على  والم�سموع يطفو �سمير  المرئي  العالم  في حقل   •
ففي معر�س التعليق وربط الفقرات وطرح الأ�سئلة تميل المذيعة مثاًل اإلى تحييد الذات 

الفرد،  ل�سان  على  الجمع،  )نا(  فاإن  لذلك  المطروق.  المو�سوع  في  اإقحامها  وعدم 

تعتقدون  هل  بـِ...   و�لتقينا  مدينة...  زرنا  مثاًل:  المذيعة  تقول  والرائجة.  الغالبة  هي 

اإن الروح  اأو بال�سوؤال. بل  اأو بالتعليق  �أن...؟ العامل ال�سخ�سي ل عالقة له بالتحقيق 

الَجماعية والموؤ�س�ساتية لفريق العمل هي المهيمنة. المذيعة تفي اإذًا الفريق حقه من 

خالل اإ�سراكه في حّيز الفعل، وبالتالي في �سيغة التعبير الَجماعي. ثمة اإقرار واعتراف 

بف�سل المجموعة ودورها.

عادًة  ت�ستدعي  التي  الأفعال  في  يروج  الفردي  التخاطب  في  الجمع  �سمائر  اعتماد   •
ح�سور وم�ساركة اأكثر من طرف. من هنا نفهم �سيوع )نا( في اأفعال مثل: لعبنا، حّبينا، 

حملنا )ولي�س التعبير ال�سعبي المعروف حملنا حالنا)، ركبنا، اإلخ... ولكن رواج )نا( 

في اأفعال اأخرى مثل �أكلنا، �سربنا، كتبنا، ��سترينا، اإلخ... يحمل دللة ملتب�سة ول يعك�س 

الم�سمون الحقيقي للر�سالة:لأن الفاعل/المر�سل فرد ل جماعة.

ي�سيع هذا ال�ستخدام، الى حدٍّ ما،  في بع�س الأغاني حيث يتم اللجوء الى �سمير الجمع   •
على ل�سان المطرب الفرد، من مثل: جينا ن�ساأل خاطركم... جينا يا �أهل �لد�ر... نحنا 

نم�سي  حبايب  يا  كثير  ��ستقنا  ماجاوبنا...،  ولهلق  وماكتبنا...  كتبنا  جير�ن...  و�لقمر 
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دروبنا �سوى...، زّينو� �ل�ساحة و�ل�ساحة لنا وليلة �ل�ساحة فينا مزّينة، �إلخ...

القيمة  اإ�سفاء  ولكن  والتفخيم.  التعظيم  باب  من  الجمع  )نا(  فيها  تدخل  �سيغ  ثّمة   •
اللفظية يعود في الحقيقة للمخاَطب ل للمتكلم: �سيدنا، باأمرك �سيدنا،...

ردًا  اأو  اأحاديثهم  في  الجمع  �سيغ  ا�ستخدام  الى  الدين  ورجال  المتدينين  بع�س  يميل   •
على اأ�سئلة توّجه اإليهم؛ بالرغم من اأن ال�سائل قد يتوجه اإليهم ب�سيغة الإفراد: قلتم، 

اأي�سًا على خطب الجمعة حيث يقول الخطيب مثاًل:  اإلخ... والموقف ين�سحب  رحتو�، 

نحن نرى...

مع  يجمعه  لغوي  موقف  في  الجمع  �سمير  الى  خ�سو�سًا،  والمتكلمة  المتكلم،  ي�ستند   •
متكلم غريب ل اأر�سية م�ستركة معه. كذلك قد تلجاأ المتكلمة الى هذا ال�سمير تعزيزًا 

لأنويتها، وكي ل ت�سع نف�سها في موقف اجتماعي حرج، اأو كما يقال في لغة التخاطب: 

)حتى ما تحطها و�طية َع حالها(.

رّب  ومقامًا:  �سنًا  الأكبر  تجاه  المتوارث  الحترام  بتراث  ال�ستخدام  لهذا  عالقة  ثّمة   •
�لعائلة، �لجدة و�لجد، �لمختار، �لوجيه، رّب �لعمل، �سيخ �لع�سيرة، �إلخ...

الإفراد في التعبير قد يعني للبع�س اعتزاًل للجماعة وابتعادًا عن روحيتها وجوامعها   •
الم�ستركة. لذلك فهم ي�سعون اإلى ا�ستخدام �سمائر الجمع في حديثهم اليومي تاأكيدًا 

ل�ستمرارية هذا ال�سعور وتعزيزًا لنتمائهم للجماعة الواحدة.

الفرد  ل�سان  على  تجري  التي  ال�سعبية  والأمثال  الأقوال  بع�س  في  تهيمن  الجمع  )نا(   •
تاأكيدًا واإثباتًا وتو�سيحًا لمواقف ووقوعات �سخ�سية. يتكئ المتكلم على هذه الم�سكوكات 

نف�سها   ال�سيغة  ي�ستخدم  اأقواله. وهو  لإ�سناد  الجماعة  ن�سقتها  التي  الجاهزة  اللغوية 

اأحيانًا في حالتي الإفراد والجمع وفق المقام اللغوي الجتماعي كما يظهر في الأمثال 

ال�سعبية والتعابير الرائجة:

     علمناه عال�سحادة �سبقنا َع �لبو�ب، رّكبناه ور�نا مّد �إيده َع �لخرج، يا متلنا تعو� لِعّنا، بعدنا 

مطرحنا، بدنا دف�سة لقد�م، ِمنا وفينا، �إلخ...

     �أنا و�إنت و�لزمن طويل )تحٍد فردي مبا�سر(

     نحن و�إنت و�لزمن طويل )��ستقو�ء بالجماعة لرّد �لتحدي(.

الحالة النقي�سة الأكثر تمثياًل التي �سادفتنا تتمثل في �سحافية �سابة ل ت�ستخدم البتة   •
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رت من محافظة  )نا( الجمع في تخاطبها ذي الطابع الفردي. فهذه ال�سابة التي ُهجِّ

الى اأخرى خالل الحرب الأهلية اللبنانية هي ثمرة زواج مختلط. ومن هذا المنطلق، 

اأم  دينية،  اأم  الى جماعة بحد ذاتها )مناطقية،  لبنان ل  الى  تنتمي  باأنها  تعتبر  فهي 

التي  والعا�سمة  قريتها.  الحقيقة  في  لي�ست  فيها  عا�ست  التي  فالقرية  مذهبية...(. 

على  خالجها  لقد  بعينها.  لجماعة  ل  للكل  حا�سنة  المطاف  نهاية  في  هي  فيها  تعمل 

الدوام �سعور بالغربة في اأية منطقة ت�سنى لها اأن ت�سكنها. كانت غريبة في نظر نف�سها  

وفي نظر الغير. اأما المقام اللغوي الوحيد الذي َت�ستخدم فيه �سمير )نحن( فهو لدى 

توجهها اإلى متلٍق مختلف عنها لغة وثقافة، اأي لدى كالمها مع اأجنبي عن بني قومها 

اللبنانيين )نحنا �للبنانيين...(. 

)نا( قد تح�سر اأي�سًا في مواجهة �سمير الغائب للجمع )هم(، كما نالحظ في عنوان   •
تعليق �سحافي: بين »نا« وبين »هم« ال�سكاكين والنار )ملحق النهار، 2006/2/19). 

والمق�سود هنا ردود الفعل الإ�سالمية الغا�سبة )نا( على ن�سر ر�سوم كاريكاتورية م�سيئة 

للنبي محمد �سلى اهلل عليه و�سلم التي قام بها ر�سام كاريكاتوري دانماركي )هم(.

VIII - خاتمة:

لن نقّيم م�سببات هذه الدينامية اللغوية المتو�ّسلة �سمائر الجمع والإفراد ومفاعيلها. فما 

يهمنا فعليًا كل�سانيين هو الإحاطة بها وت�سليط ال�سوء عليها ومقاربتها ب�سكل علمي واأولي. لذا 

نقول اإنها قائمة في �سلوكنا وعرفنا اللغوي؛ وعوامل رواجها عديدة. هذه العوامل تت�سل اإجماًل 

ببيئتنا الثقافية وبنظام القيم ال�سائدة في مجتمعنا. وهي تترواح ما بين الذاتي والمو�سوعي؛ 

اأي ما بين مدى اإح�سا�سنا بالأنا وكيفية روؤيتنا لالآخر وتخاطبنا معه واعترافنا بوجوده الم�ستقل.

والَجماعي،  الفردي  بوجهيها  الآخر،  روؤية  في  اأو  الذات  عن  التعبير  في  الثنائية  هذه 

لدى  ال�سائعة  العفوي   التخاطب  وتجليات  بديهيات  �سمن  الأولى،  للوهلة  المرُء،  يدرجها 

بع�س المتكلمين. اأو كما �سّماها راٍو لغوي: كالم َعالهو�رة، �َسْلح كالم... ولكننا متى اأخ�سعناها 

للدرا�سة الل�سانية التزامنية؛ جمعًا للمعطيات وو�سفًا وتحلياًل وا�ستقراًء، اأمكننا اأن نعي اأنها 

وفق  تغّيبه  اأو  الآخر  ت�ستح�سر  المنطوق؛  كالمنا  في  �سائعة  ولطريقة  �سائدة  لذهنية  موؤ�سر 

ال�سياقات والأمزجة وتبدل الأحوال.

بعد اأن ا�ستعر�سنا مروحة التعابير وحللنا كيفيات ا�ستغالها في الخطاب اليومي، وحّددنا 
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لة هذا البحث عند وظيفتين اأ�سا�سيتين  مجمل ت�سانيفها الوظيفية المعتمدة، نتوقف في مح�سَّ

نعتقد اأنهما الأكثر �سيوعًا ودللة لخلفية ا�ستخدامنا الرائج لالأنا الفردية / الَجماعية. فالتهّرب 

من تحديد الفاعل والزئبقية التعبيرية يغلبان، براأينا، على ما عداهما من وظائف متنوعة �سبق 

لنا ذكرها والتمّثل عليها. فهاتان الوظيفتان توؤ�س�سان وتغلفان، ب�سكل اأو باآخر، اأغلب الوظائف 

الأخرى التي يتوارى خلفها المتكلم، واعيًا كان اأم ل واعيًا، في �سياق ا�ستخدامه هذه )الأنا( 

روؤيته  في  ي�ستح�سرها  التي  )نْحنا(،  بـ  اأحيانًا  ة  الم�ستعا�سَ اأو  عنه  حينًا  المعّبرة  الَجماعية 

»المفتر�سة«  الغلبة  لهذه  الجتماعية  اللغوية  الموؤ�سرات  ان  اإلى  ونخل�س  لالآخر.  ومخاطبته 

عميقة الدللة وتحتاج اإلى متابعة بحثية تنظر في الخلفيات النف�سية الجتماعية لهذه الظاهرة. 

وع�سانا نكون قد ولجنا بابًا اأول في هذا الميدان واأر�سينا لبنة في هذا المجال البحثي.

ونختم الكالم، ونحن في مح�سر دينامية التعبير عن الأنا والآخر، وكلنا اأمل باأن يتبلور 

الَجماعي   / الفردي  ا�ستخدامنا  من  فنجعل  فاأكثر.  اأكثر  الم�سترك  اللغوي  الثقافي  وعينا 

فعلية  توا�سلية  منا�سبًة  العامة،  الموا�سيع  في  �سيما  ول  و)نحن(،  )نا(  الجمع  ل�سميري 

تعّبر عن ر�سالة وا�سحة الدللة، وفعل اإيمان حقيقي، ل لفظي، بقدراتنا التوا�سلية وموارد 

ل�سان ال�ساد. وعٌي من �ساأنه اأن يغلِّب في وجداننا الَجمعي )ِنحَنا( التي ت�سدر عن ال�سعور 

بالمواطنية ال�سوية والمتكافلة على قرينتها )ِنحَنا( الم�سوبة بتداعيات الإنتماء الطائفي ل 

هذه  العربية.  بيئاتنا  بع�س  في  وال�سطفاف  النق�سام  مناخات  اأنع�ستها  التي  المذهبي  بل 

اإل  ت�سعف  اأن  يمكن  ل  عنها  �ساخبًا  نموذجًا  )ِنحَنا(  تمثل  التي  الفئوية  اللغوية  الممار�سة 

ينتجه  وال�سمات  المعالم  بّين  �سوي  خطاب  ل�سالح  الدللت  المتاأرجح  خطابها  ب�سقوط 

لغة  على  والتوافق  والتجاوز  الت�سامح  لثوابت  ويعمل  يوؤمن  متما�سك  اأهلي  مجتمع  ويتداوله 

م�ستركة وا�سحة المعاني والدللت.
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الكتابة األدبية بين لذة التأليف ومتعة القراءة

د. قدور رحماني
ق�سم �للغة �لعربية و�آد�بها

جامعة محمد بو�سياف- �لم�سيلة- 

�لجز�ئر

ان الكتابة وجه من وجوه الحياة، وهي ن�ساط ان�ساني عتيق يعد من اأ�سرف العنا�سر التي 

الب�سر  لكان  والكالم  الكتابة  لول وجود  اذ  النبيلة،  والرتب  المقامات  اأعلى  الن�سان في  رتبت 

اليوم جميعًا في عدم... وهي فوق كل ذلك تتخطى كون الن�سان مجّرد تاريخ، ومجّرد حجر 

�سغير في البناء الك�ني...

واذا كانت كينونة الأ�سياء قد �سدرت عن لّذة، وكان مجيء الن�سان �سادرًا عن حب كما 

، فاإن الكتابة كانت في�سًا ان�سانيًا متدفقًا داخل ف�ساء من اللذة التي تعد 
(1(

يقول ابن عربي

ماء الحياة والوجود بالن�سبة الى الكاتب والمكتوب على حّد �سواء... فالكتابة بهذه المثابة هي 

�سياء وحياة وتوا�سل وايقاع جميل...

في  المكنونة  الالآلئ  عن  معّبرًا  بالجمال  القبح  ويحارب  لغيره  يعي�س  كان  اذا  الكاتب  ان 

لأب�سع  ذلك-  طريق  -على  يتعّر�س  وقد  ويتاألم،  يحترق  ذلك  بموجب  فاإنه  والن�سان،  الحياة 

�سور القهر والت�سييق، ولكنه بالرغم من كل ذلك يظل يحارب الموت والب�ساعة بالكتابة ويظل 

منت�سبًا على خط النار ومحور الخطر لأن الكتابة »نبّوة«، والنبوة تقت�سي الت�سحية..

ل يوجد في الواقع حديث عن الكتابة ولذتها بمناأى عن الحديث عن القراءة وما تلتئم عليه 

من متعة، وهكذا فاإنه ل وجود للن�س في غياب قارئه، ومن هنا كان القارئ هو غاية الكاتب اأو 

غاية الخطاب المكتوب.

ابن عربي، الفتوحات المكية، �سبطه و�سححه وو�سع فهار�سه اأحمد �سم�س الدين، دار الكتب العلمية، 1999، ط1، ج3، �ص484.  1
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من  طائفة  تواجهنا  بينهما  والعالقة  القراءة  ومتعة  الكتابة  لذة  عن  الحديث  غمرة  وفي 

الأ�سئلة اأهمها:

لماذا تغوينا الكتابة فنقبل على قراءتها؟  -

هل الكتابة مادة للع�سق؟  -

هل كانت لذة الكتابة كمتعة القراءة؟  -

ابن  ذلك  الى  ي�سير  كما  ونكاحًا،  �سهوًة  ال�سوفي  المنظور  في  الكتابة  كانت  لماذا   -

عربي..؟

وبجوار كل ذلك ما هي بواعث تقهقر البداع وتراجع المتاع في وقتنا الراهن؟

ان اللذة التي ترافق الكاتب وهو يلقي بتجربته البداعية على الورق قرينة البداع الأ�سيل، 

وان ما كتب �سمن ف�ساء مفعم باللذة قد يقراأ بلذة على الدرجة نف�سها، وربما يقراأ بلذة اأقل...

وغير بعيد عن ذلك فاإن الكاتب حينما يقبل على انتاج ن�س ما ي�سع في ت�سوره اأن مكتوبه ل 

ين�سرف الى »قارئ بعينه، بل لكي يتداوله مجموعة من القراء، وهو يدرك ان هذا الن�س لن يوؤول 

وفق رغباته بل وفق ا�ستراتيجية معقدة من التفاعالت التي ت�ستوعب داخلها القراء بموؤهالتهم 

...«، ولم يكن جوهر القراءة –بقطع النظر عن طبيعة 
(1(

الل�سانية باعتبارها موروثًا اجتماعيًا

التفاعالت التي ت�ساحب هذه العملية- اأن نقراأ األفاظًا وتراكيب وجماًل، وانما نقراأ وفي اأنف�سنا 

...
(2(

(M.	OTTEN( تلمع فكرة ال�سعي الى تحقيق ن�س كّلي كما يقول مي�سال اأوتان

هذا الن�س الحلم يوؤدي فيه القارئ دورًا بالغ الخطورة نظرًا لما يقّدمه من انتاجية –خالل 

قراءته- قد تتجاوز موؤلف الن�س نف�سه... فالقارئ لم »يعد مجّرد م�ستهلك للن�س بل اأ�سبح 

. ثم ان الذي يقبل على عملية القراءة اأ�سبه بمن يقبل على 
(3(

م�ساركًا فيه ب�سورة اأو باأخرى«

.. وهكذا فاإن القراءة هي وجه اآخر للكتابة باعتبارها �سعيًا الى اكت�ساف الخفي 
(4(

قطف الثمار

...
(5(

و�سعيًا الى »انطاق الذات بما هو مغيب من مجاهلها«

اأومبيرتو ايكو، التاأويل بين ال�سيميائيات والتفكيكية، ترجمه وقدم له �سعيد بنكارد، المركز الثقافي العربي، الدار البي�ساء، المغرب، ط2، 2004،   1

�ص86.

نقاًل عن حبيب مون�سي، فعل القراءة )الن�ساأة والتحول(، وهران، الجزائر، ط2، 2002، �ص 59.  2

فوزي عي�سى، الن�س ال�سعري واآليات القراءة، مكتبة المعارف بال�سكندرية )د ت(، �س9.  3

4  Ouhibi GHASSOUL, Littérature (texte critique), édition Dar elgharb, Oran, Algérie, p15.

عبد الملك مرتا�س، نظرية القراءة، دار الغرب للن�سر والتوزيع، وهران، الجزائر )د ت(، �س28.  5
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وغني عن البيان انه ل يمكن اأن يحدث اأي تفاعل حقيقي بين ن�س الخطاب والقارئ، ول 

يمكن اأن تحقق الكتابة والقراءة دورهما ال اذا اأقبل الكاتب على الزج بقارئه في بحر الغواية 

والغراء، على اعتبار ان الكتابة مادة للع�سق والمحبة والفتتان..

وبكلمات اأخرى اأقول ان الن�س ي�سبح اآنئٍذ محورًا لالثارة وج�سدًا طافحًا بالفتنة والده�س. 

ولما كانت الغواية هي الف�ساء الموؤنث لن�س الخطاب نرى الكاتب ي�سعى –على الدوام- الى 

تمريغ قارئه في تربتها من اأجل احداث ال�ستجابة.. وفي ظل هذا المناخ الخ�سيب والف�ساء 

الحيوي المثير تتبلور القيمة الجمالية للن�س... تلك القيمة التي ل ينطوي عليها الن�س وحده، 

بل تملك ق�سطًا منها ردود فعل القارئ ومعاي�سته الوجدانية لها...

واذا كان فعل القراءة يج�سد �سلة غرام بين عا�سق ومع�سوق مثير فهذا يعني –من جملة ما 

يعنيه- اأن هذا الفعل ي�سبح قاباًل لعادة انتاجه، ويغدو يفتح على عالم التجدد والتاأويل. ومن 

هنا يمكن القول ان عملية »القراءة لي�ست عملية �سكونية �سلبية مغلقة بل هي عملية ديناميكية 

. وغير بعيد عن هذا ال�سياق يواجهنا �سوؤال يطرح نف�سه في الحاح، وهو: هل يمكن اأن 
(1(

فعالة«

تتحقق لذة الن�س في ح�سور �سلطة الموؤلف؟..

اأعتقد اأنه لي�س في اإمكان المتلقي اأن ي�سل الى ما ُيعرف بلذة الن�س واأن ُي�سهم في اإنتاجيته، 

واأن يبني معه عالقة غرام في ظل الهيمنة التي يفر�سها الموؤلف... ولكن ينبغي اأن ن�سير – ها 

هنا- الى اأن تحييد الموؤلف ل يعني �سوى تحرير الن�س وتحويله من ح�سن الموؤلف الى ح�سن 

القارئ من اأجل اأن يتحقق ذلك التجاذب الحار بين المتلقي ون�س الخطاب...

واذا ما تم ذلك تمكن القارئ من الحاطة بالن�س وتطويقه �سعيًا الى الك�سف عن مفاتيحه 

وجواهره الأدبية الم�ستكنة في جمله و�سوره و�سياغاته وذيول معانيه وكلماته..

ان الكتابة لي�ست خلقا من عدم، ولي�ست ابتكارًا على �ساكلة »كن فيكون« ولم تكن �سياغة 

منقطعة الجذور عن حركية التاريخ والرث الثقافي العام للمجتمع. ومن هذا المنطلق يت�سح 

اأنه ل يوجد ن�س يملك �سفة الذاتية المطلقة، بل اإن ما يحوزه من عنا�سر الفن والجمال هو األق 

يلوح من اآفاق ابداعية متقدمة وف�سيف�ساء ن�سو�سية مجاورة.. ثم ان لذة الكتابة التي تت�سل�سل 

خالل ت�ساعيف ن�س الخطاب هي �سهوة مغمو�سة في متعدد ابداعي حيوي ينطلق في تكوين 

تفاعالته – داخل ت�ساعيف الن�س- منذ اتقاد ال�سرارة الأولى لعملية الكتابة..

خالدة �سعيد، حركية البداع )درا�سات في الأدب العربي الحديث(، دار العودة، بيروت، 1977، ط1، �ص 58.  1
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ويبدو لي اأن حيوية اللذة المت�سلة بالكتابة هي ذلك البارق الذي يلمع من خالل اكت�ساف 

تلتئم  اأ�سرار المجهول وذوق ما  الملحة في ادراك  الرغبة  الخفي والغام�س، ومن خالل تلك 

عليه عنا�سره من �سحر وده�س... واذا كانت الكتابة وما يترقرق خاللها من لذة عبر فرحة 

الك�سف عن يواقيت الأ�سياء هي محاولة للقب�س على جذور النائي البعيد وجعله ف�ساء ممكنًا 

يحتويه ن�سيج الن�س، فاإنها من ناحية اأخرى محاولة للغو�س في الداني القريب ومالم�سة لآلئه 

الدفينة..

ال  لي�ست  الأ�سياء  اأعماق  في  الكتابة-  –اأثناء ممار�سة  الكاتب  فاإن رحلة  اأخرى  وبكلمات 

�سكاًل اآخر لرحلته في اأعماق نف�سه بحثًا عن ان�سانه الغائب فيه، وفي ذلك �سهوة ولذة.. 

والجميلة في  والهزيلة  الفقيرة  الأ�سياء  بقايا  �سوى  لي�ست  الكتابة  اأن  –بارت-  األمح  ولقد 

دواخلنا.. ولكن هذه الأ�سياء التي اأ�سار اليها بارت هي العنا�سر التي ينطلق منها الكاتب في 

ت�سييد عالم خ�سب م�سيء متجدد يقف بدياًل عن عالم البتذال والتقليد والأ�سياء البغي�سة.. 

اإ�سافة. وعبر هذا العالم تتدفق �سهوة الكت�ساف و�سهوة  وفي ذلك لذة هدم ولذة بناء ولذة 

المعرفة و�سهوة الحرية و�سهوة الجمال والأ�سياء الغام�سة..

وتاأتي القراءة –بعد ذلك- وهي كتابة ل نهائية يمار�سها القارئ بكل حرية َتبعًا لنفجارات 

... بيد اأن قراءة الأثر ل تحقق متعة عميقة ال في حال ارتباطها بعن�سر 
(1(

ال�عي والالوعي

الن�س  ودوره في مقاربة  التذوق  اأهمية هذا  فبالرغم من  الجمالي،  التذوق  التفاعل وعن�سر 

وبناء عالقة معه تمّتن ج�سور التوا�سل والمتاع، ال اأن هذا التذوق »متى ي�سبح قيمة جاهزة 

كمتغيرة  الن�س  مع  بالتعامل  ال  ممكنًا  لي�س  كجاهز  وطاأته  من  التحرر  فاإن  مبتذلة  ثم  ومن 

...
(2(

تاريخية«

اأهمية، يمكن  وهكذا فاإن ح�سور عامل التذوق الجمالي كملكة في المتلقي هو عن�سر ذو 

الفادة منه في �سحن عملية التلقي وفي دعم المعاي�سة الوجدانية وتن�سيطها. ولكن هذا التذوق 

كعامل معرفة ذي قيمة في تقوية العالقة بين القارئ والأثر، ينبغي اأن يظل منفتحًا على قابلية 

ل  مبتذلة  جاهزة  قيمة  يغدو  فاإنه  ذلك  له  يتاأت  لم  واذا  الجدية.  وال�سافة  والترقي  التحرر 

طائل من تحتها.. وفي �سياق مت�سل بهذا اليقاع تتبدى لنا وجوه الحياة وم�سالك الفن والأدب 

ت�سرئب –على الدوام- الى التغيير، فمن غير المعقول، بل من الع�سف وال�سطاط اأن يظل عامل 

محمد نني�س، ظاهرة ال�سعر المعا�سر في المغرب، �س 62.  1

يمنى العيد، في معرفة الن�س، دار الآداب، بيروت، ط4، 1990، �ص29.  2
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التذوق قيمة م�ستقرة ثابتة... ويبدو لي اأن في ذلك تهديدًا للكتابة والقراءة على حد �سواء..

اإن القراءة ل تحقق متعة ول �سيئا ي�سبه المتعة اذا كان القارئ م�سمما على بقائه كما هو 

اأمام ما يقراأ، في الوقت الذي ينبغي له اأن يكون م�سيطرا على اأدوات القراءة، عارفًا بما تلتئم 

.. وعطفًا على ذلك فاإن هذه القراءة المنتجة المجدية ت�سبح 
(1(

عليه م�سالك القراءة المنتجة

 
(2(

عماًل �ساقًا مغمو�سًا في العناء والعذاب، وتغدو ن�ساطًا فنيًا ين�سكب في مجرى العمل اليجابي

الذي يلتئم على قدر غير ي�سير من ال�سافة والنتاجية.. وفي �سياق هذا اليقاع ت�سبح القراءة 

والكتابة كلتاهما اأر�سًا لالكت�ساف وعاماًل للمعرفة وينبوعًا للذة والمتاع...

ل يمكن للن�س اأن ي�سمن حدوث الرغبة في قراءته ال اذا كان مملوءًا بما يدفع الى انتاج 

، واذا كانت الكتابة م�سلكًا للعبور الى الم�ستحيل ومحاولة لخلق حيوات جديدة فهذا 
(3(

قراءته

يعني –من جملة ما يعنيه- اأن هذه العملية هي عملية تقف نقي�سًا للتراكمية ونقي�سًا لعادة 

بعث الأنموذج الم�ستنزف.. وعلى ال�سفة الأخرى فاإن القراءة ال�سقاطية ال�سرحية الم�ستهلكة 

ل ت�ستطيع اأن تدنو من خلق �سيء من حميمية مع الن�س، ويظل هذا اللون من القراءة عاجزًا 

–كل العجز- عن فك �سفرات الن�س الجمالية...
موري�س  الناقد  اأ�سار  وقد  للن�س..  لغويًا  ا�ستهالكًا  ول  �سرحية  عملية  لي�ست  القراءة  ان 

الأدبي  النتاج  اي�سال  لي�ست  فقال:»القراءة  المعنى  الى هذا   Maurice	Blanchot بالن�سو 

...
(4(

ولكنها تلك العملية التي عن طريقها يبث النتاج الأدبي نف�سه«

وغير بعيد عن ذلك يرى موري�س بالن�سو اأن الذين يقولون ان الكاتب يكتب بح�سور قارئ 

ما، فاإنهم يرون اأنه عندما يكتب يعتقد اأن ذاته تطوي قارئًا يكتب اأو تكتم ق�سطًا من القراءة، 

قلت ان الذين يذهبون هذا المذهب - ح�سب فهم بالن�سو - ل يمكن اأن يكونوا يفكرون تفكيرًا 

اأن يكون  الوهم  الكتابة نزع من م�ستحيل.. واذا كانت كذلك فمن  اأن  ينبع عن تمعن باعتبار 

الكاتب قارئًا في مرحلة انجاز العمل الأدبي، ولكي يتحول الى قارئ يجب اأن ينفلت من النتاج 

...
(5(

الأدبي ويبتعد عنه

موري�س بالن�سو، اأ�سئلة الكتابة، ترجمه نعيم بن عبد العالي وعبد ال�سالم بن عبد العالي، دار توبقال، الدار البي�ساء، المغرب، ط1، 2004، �ص51.  1

م�سطفى نا�سف، اللغة والتف�سير والتوا�سل، عالم المعرفة، المجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عدد 193، يناير 1995، �ص294.  2

موري�س بالن�سو، اأ�سئلة الكتابة، م.�س، �س51.  3

م.ن. �ص52.  4

م.ن. �س�ص 54، 56.  5
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لذة �لكتابة في �لطرح �ل�سوفي

لعله من الأهمية بمكان اأن ن�سير –في �سياق الحديث عن لذة الكتابة- الى الطرح ال�سوفي 

في هذه الم�ساألة، واأق�سد بالطرح ال�سوفي وجهة نظر ال�سيخ الأكبر محيي الدين بن عربي...

اننا ل نجد في تراثنا العربي كالمًا عن لذة الن�س كالذي كان ين�سقه ابن عربي في كتاب 

الفتوحات المكية.. فاإذا كانت الحروف التي اأعطيها ابن عربي في اأحد مناماته هي »اأمة من 

الأمم مخاطبون ومكلفون وفيهم ر�سل من جن�سهم ولهم اأ�سماء من حيث هم، ول يعرف هذا 

، فاإن الن�س ح�سب مفهوم ابن عربي يتخطى كونه تن�سيقًا نحويًا وت�سويدًا 
(1(

ال اأهل الك�سف«

لم�ساحات بي�ساء.. وبكلمات اأخرى فاإن الن�س عالم يفتح على حياة خ�سبة واأ�سرار مت�سابكة.

ان لذة الكتابة في مفهوم ابن عربي هي �سورة ل يمكن ف�سلها عن حركة الوجود بكاملها، 

انه يعد العالم اأ�سبه ما يكون بكتاب م�سطور قد �سم بع�سه الى بع�س كان�سمام الزوجين فاأ�سبح 

... وبجوار ذلك فاإن الكتابة هي خلق وايجاد، وبو�ساطتهما تتحقق 
(2(

مع الناث يلد في كل حال

الأ�سياء اذ تلقى من عالم الوجود العلمي الى عالم الوجود العيني. وهكذا فاإن الكتابة ت�سير في 

مجرى هذا اليقاع لكونها ايجادًا ونزعًا من ظالم الى نور، وفي ذلك لذة... كما اأن القراءة ل 

يمكن عزلها عن هذا اليقاع ال�سامل. وغير بعيد عن ذلك تكون لغة التخاطب حيث يجعل ابن 

عربي المتكلم اأبًا وال�سامع اأمًا والكالم نكاحًا، وما تولد من فهم لدى ال�سامع يعّده ولدًا.. فلول 

وجود الكتابة والكالم لكان الب�سر اليوم جميعًا في عدم...

عربي  ابن  اليها  األمح  والتي  الكون  عليها  يدور  التي  والخروج  الولوج  ثنائية  في  كان  واذا 

ما يمكن عّده ا�سارة ترمي الى الحلم بالرجوع الى الأ�سول البدائية ومعانقة الجوهر الأزلي، 

فاإن الكتابة وما تلتئم عليه من لذة هي محاولة لمقاربة الخفي و�سعي الى القب�س على جذوره 

الممتدة في تربة الذات، وفي ذلك لّذة...

الناطقة  الجزائرية  ال�سحف  اإحدى  في  طوياًل  مقاًل  بوجدرة  ر�سيد  الروائي  كتب  ولقد 

جن�س  )ن�سية،   )Textualité	 –	 Sexualité	 et	Mystique(  : عنوانه  الفرن�سية،  باللغة 

تعّلقها  والى  عربي  ابن  كتابات  في  الجن�س  فكرة  الى  ت�ساعيفه  بع�س  في  اأ�سار  وت�سوف(، 

.
(3(

بمختلف �سور الكون

ابن عربي، الفتوحات المكية، م.�س، ج1، �ص95.  1

م.ن. ج8، �ص206.  2

3   Rachid Boujedra, textualité, sexualité et Mystique, le matin (Algérie) n 3407, 30.04.2003. p.24.
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تقهقر �لبد�ع وتر�جع �لمتاع

انه لمن الذائع الم�ستفي�س اأن تقهقر دوافع البداع توؤدي حتمًا الى فتور الرغبة في القبال 

على ت�سكيل عمل ذي قيمة جمالية عالية. وهذا يوؤدي –بالتبعية- الى �سدود القارئ وتبّرمه. 

وبالتناغم مع ذلك فاإن انح�سار الرغبة في الكتابة يوؤول بال�سرورة الى خمود نار التفاعل بين 

المتلقي والن�س... واذا كان القارئ ي�ستمتع بما يقراأ على قدر متعة المبدع بذلك اأثناء ت�سكيل 

ذبول  في حال  نقي�سها  الى  تنقلب  العالقة  فاإن هذه  الجمالية،  مناخاته  ون�سج  الن�س  اأن�ساق 

الرغبة واأفول العنا�سر الم�سكلة لها...

ان النكما�س الذي طال الم�سهد البداعي واأرخى �سدوله على عملية القراءة فانح�سرت 

الرغبة والمتعة معًا، تقف وراءه �سل�سلة من البواعث والأ�سباب نحاول اأن نركز على اأكثرها 

اأهمية في هذا ال�سياق...

1- قلة �لهتمام �لعالمي بالمبدع و�لبد�ع

الى  تلتفت  تكاد  ل  والم�سموعة-  والمرئية  المكتوبة  اأنواعها  –بجميع  العالم  و�سائل  ان 

البداع الحق والمبدعين والموهوبين، لأنها تعتقد اأن الم�سي على هذا الدرب اأمر ل يحقق لها 

ما ترجوه من فائدة مادية ت�سمن لها حيوية البقاء وال�ستمرار، وهي اذ تفعل ذلك انما تفعله 

انطالقًا من مبداأ الربح والخ�سارة لي�س غير..

اننا اذا تاأملنا الم�سهد العالمي العربي في الوقت الراهن وجدناه يلهث وراء الثارة باحثًا 

عنها في ملفات ال�سيا�سة وال�سيا�سيين و�سناع الأحداث والحروب في �ستى اأقطار الأر�س. ومن 

ثم نراها تخ�س�س م�ساحات وا�سعة لهذه الجوانب التي تدر ربحًا وفيرًا، وت�سرب �سفحًا عن 

الثقافة الر�سينة، ول تكاد تهتم بالم�سهد البداعي باأجنا�سه المختلفة ال قلياًل، وهي اذ تهتم 

التجاهل  هذا  كان  ذلك  على  وتاأ�سي�سًا  الفراغ.  وملء  الوقت  لتزجية  به  تهتم  فاإنما  اأحيانًا  به 

العالمي من اأخطر البواعث التي اأّدت الى تقهقر البداع والمتاع، والى تمديد جذور الياأ�س 

في نفو�س المبدعين الموهوبين. وعلى امتداد هذا اليقاع اأ�سبح اأهل الكتابة والبداع يمار�سون 

الكتابة على اأنغام الغ�س�س والحباط..

2- �سيوع �لثقافة �ل�ستهالكية

لعله ل توجد ثقافة تغلغلت جذورها في ذهنية المجتمع العربي كثقافة ال�ستهالك التي ل 

تقت�سر على الجانب الثقافي وحده، بل انها تو�ّسعت لتطال جميع ايقاعات الحياة في المجتمع 
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–ان طال امده- �سيحول المجتمع  العربي.. ويبدو لي ان ال�ست�سالم لهذا النوع من الثقافة 

العربي الى ما ي�سبه الأطالل الدار�سة التي ل مبرر لوجودها.. واذا ا�ستمر الو�سع –على ما 

هو عليه- �ستموت كل رغبة وتموت كل موهبة قادرة على البتكار والبداع وال�سافة، ومن ثم 

تزداد ال�سقة ات�ساعًا بيننا وبين الحياة الحقة، على خلفية هذا الوهن وهذا الم�سلك البغي�س.. 

العربي من  المجتمع  يعي�سه  ال جزءًا مما  يكون  اأن  يمكن  والمتاع ل  البداع  انكما�س  ان  ثم 

جفاف يمتد على اأكثر من نطاق... وبناء على ذلك ل يمكن لأي مجتمع اأن يبدع ويمتع تحت 

�سطوة هذا المناخ..

ان محاربة الثقافة ال�ستهالكية اأ�سبحت حاجة ملحة اأكثر من اأي وقت م�سى من اأجل تن�سيط 

ال�ستهالكية:  الثقافة  الخراط عن  ادوارد  يقول  المتاع.  وتحريك حركية  البداع  في  الرغبة 

»انها اذ جرفت البداع الى تيارها من خالل البيع والنت�سار والتوزيع، فاإنها ل ت�سر فقط بمتعة 

. ومن هنا فاإن البداع اذا تحول 
(1(

البداع وانما تتجاوز ذلك الى ال�سرار بقيمة البداع ذاته«

فاإنه يفقد قيمته وجدواه. وبجوار ذلك فاإن هيمنة ثقافة ال�ستهالك  تباع وت�سترى  الى �سلعة 

عزلت الن�س عن مناخات الثارة الخ�سبة، وباعدت بينه وبين تكوين الده�س وطرح الأ�سئلة 

العميقة الخالقة..

وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطة  �ستظل  المتعة  عليها  تلتئم  التي  القيمة  فاإن  �سيء  من  يكن  ومهما 

بالبداع الأ�سيل والمبدعين الموهوبين الذين ل يلهثون وراء النقود وال�سهرة، وانما يحترقون 

ويبدعون ويمتعون في ظل ايمان را�سخ باأن الكتابة موقف ولذة وحياة ووقوف –على الدوام- 

فوق خط النار..

3- تغير �سكل �لمتعة

 لقد كانت القراءة –الى عهد قريب ن�سبيًا- ت�سكل األذ المتع واأمتع اللذائذ حيث كان النا�س 

يقبلون على اقتناء الكتب كما يقبل جمهور اليوم على مدرجات المالعب.. ويبدو لي اأن التطور 

المت�سارع مع هبوب رياح العولمة والبحث عن اأ�سكال جديدة للمتعة، كلها عوامل مهمة اأ�سهمت 

في ايجاد بدائل وف�ساءات للمتعة. ومن هنا اأ�سحى المرء يف�سل م�ساهدة فيلم اأو مقابلة في 

كرة قدم على قراءة كتاب. وغير بعيد عن ذلك �سار القبال على الح�س�س ال�سيا�سية ذات 

النقاط ال�ساخنة اأهم بكثير من فح�س رواية اأو ق�سة اأو قراءة ن�س م�سرحي اأو ديوان �سعر..

الثقافة  لح�ساب  تراجعت  هل  البداع..  متعة  �سرد  كتاب  في  ال�سرد  تجلّيات   : بعنوان  العنكبوتية  ال�سبكة  على  مطروح  الكفراوي  لمحمد  تحقيق   1

ال�ستهالكية...
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وعلى الجملة فاإن البداع المرئي في الوقت الراهن ي�سير في طريق يقلل –يومًا بعد يوم- 

من وهج البداع المكتوب. ومن هذا المنطلق اأ�سبح القبال على م�ساهدة اأعمال اأدبية مثل : 

هاري بوتير، الل�س والكالب، الأيام، اأكثر متعة من القبال على قراءتها...

وفي ظل تغير اأ�سكال المتعة وقوالبها �سعف ن�س البداع والمتاع وقّلت الرغبة في القراءة 

في ظل ذلك ال�سغط الذي تفر�سه الميديا المرئية...

تتجلى  اأ�سبحت  بارت  التي تحدث عنها رولن  الن�س  لذة  »ان   : الوكيل  �سيد  الناقد  يقول 

في مظاهر كثيرة.. فال�سورة تملك اأ�ساليب وطاقة في التخييل اأعلى من الطاقة الكامنة في 

.
(1(

الكتابة. واذا كان هناك خفوت لمتعة الكتابة فهذا يرجع الى مناف�سة ال�سورة«

البرامج  وم�سمم  اللكترونية  الألعاب  و�سانع  التقني  المبدع  اأن  ذلك  كل  الى  وي�ساف 

المختلفة �سار اأكثر قيمة واأهمية من الروائي والأديب، على اعتبار اأن ما يقدمه المبدع التقني 

–في ت�سورهم- ل  ي�سخ ربحًا ماديًا بينًا، في حين ان ما يقدمه المبدع الموهوب اأو الأديب 

تكاد تتلم�س له فائدة ملمو�سة اأو �سيئًا ي�سبه الفائدة...

م.ن.  1
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التنافسية والمصارف اللبنانية

د. ناجي جمال
كلية �لعلوم �لقت�سادية و�د�رة �لأعمال

�لجامعة �للبنانية

التقرير الخير للتناف�سية في العالم والعائد لعامي 2010-2011، والمعد من قبل المنتدى 

القت�سادي العالمي ) بالتعاون مع جامعة كولومبيا في الوليات المتحدة الميركية(، �سنف 

لبنان في المرتبة 89 من ا�سل 139 بلدا �سملها التقرير، وذلك على م�ستوى التناف�سية العام، 

والمعد تبعا لترجيح الركان التالية:

�لمجموعة �لولى للتقييم: �لمتطلبات �ل�سا�سية للتناف�سية

113 حكم الموؤ�س�سات

123 البنية التحتية

125 البيئة القت�سادية الكلية

ال�سحة والأمية 44

�لمجموعة �لثانية: مجموعة �لكفاءة

48 التعليم والتدريب

42  كفاءة اأ�سواق ال�سلع

103  تناف�سية اأ�سواق العمل

92  الجهوزية التكنولوجية

 تطور اأ�سواق المال 53

 حجم ال�سوق 80
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�لمجموعة �لثالثة: �لتحديث و�لمرونة

 التحديث والمرونة 74

تظهر  حدة  واأكثرها  عديدة،  م�سكالت  من  يعاني  لبنان  ان  نالحظ  تقدم  ما  خالل  من 

القت�سادية  والبيئة  العمل  اأ�سواق  تناف�سية  التحتية،  البنية  الموؤ�س�سات،  حكم  م�ستويات  على 

الكلية...... وهنا تكمن الم�سكلة ال�سا�س لهذا البلد ال�سغير بحجمه والمت�سخم بم�ساكله؟!

1 - على �سعيد حكم �لموؤ�س�سات:

بالقرارات  التاأثير  في  حا�سمًا  دورًا  تلعب  الدول  من  دولة  اأي  في  القائمة  الموؤ�س�سات  اإن 

التنمية  بم�سار  والتحكم  الوطني  الدخل  توزيع  اإعادة  اإلى  بال�سافة  والنتاجية  ال�ستثمارية 

الدخول  لخلق  والمن�ساآت  الأفراد  ن�ساط  ويتفاعل  وا�ستراتجياتها.  و�سيا�ساتها  القت�سادية 

والثروات من خالل هذه الموؤ�س�سات التي يتداخل فيها الت�سريعي مع التنفيذي مع الأمني مع 

ال�سيا�سي مع ال�سريبي مع الق�سائي.

والتعليمات،  والقوانين  الأنظمة  بتجاوز  ت�سمح  التي  البيروقراطية،  الدارية  النظم  اإن 

ت�ساعد على انت�سار الف�ساد وتدني م�ستوى الأخالق و�سعف ال�سفافية وتحيز النظام الق�سائي 

وت�سرب الف�ساد اإلى بع�س جوانبه، وعدم ا�ستقاللية اأجهزة الرقابة العليا ب�سبب ربطها بال�سلطة 

التنفيذية، مما يجعل هذه الجهزة عاجزة عن مراقبة الحكومة. كل ذلك يوؤدي الى زيادة كلفة 

الن�ساط القت�سادي، والى هروب الر�ساميل الوطنية والجنبية.

التي  العربية  الدول  بين  من  الأ�سواأ  كان  الموؤ�س�سات  �سعيد )حوكمة(  على  لبنان  و�سع  اإن 

�سملها التقرير، اإذ �سنف في المرتبة 113 وهذا ي�سير اإلى �سعف موؤ�س�سات الدولة وعدم قدرتها 

على اتخاذ القرارات الحا�سمة، حيث تتحكم الم�سالح الفئوية المذهبية بالقرارات القت�سادية، 

موؤ�س�سات  ن�سوء  بدورها على  تنعك�س  التي  وال�سيا�سية  الأمنية  الم�سكالت  تراكم  اإلى  بالإ�سافة 

�سبه ع�سكرية يعّطل نفوذها دور الموؤ�س�سات الر�سمية والقطاع الخا�س في عملية التنمية. 

2 - على �سعيد �لبنية �لتحتية:

ل �سك باأن البنية التحتية المتطورة تقلل الم�سافات بين المدن والمناطق، وتوحد ال�سوق، 

وت�سهل التعامل بتكاليف منخف�سة. ويتجلى ذلك من خالل �سبكة الموا�سالت المتمثلة بال�سكك 

ال�سلع  وبيع  �سراء  من  الم�ستثمرين  يمكن  ما  والمطارات  والموانئ  البرية  والطرق  الحديدية 

والخدمات ونقل العاملين ب�سهولة وي�سر. ول يقل عن ذلك اأهمية توفر الطاقة الكهربائية بدون 
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انقطاع، وتوفر �سبكة الت�سالت الهاتفية المتطورة، مما يتيح لرجال الأعمال الح�سول على 

المعلومات والت�سدي لحل الم�سكالت في الوقت المنا�سب، ا�سافة الى اأهمية توفر المناطق اأو 

المدن ال�سناعية التي تقدم ت�سهيالت خا�سة ت�سجع ال�ستثمار.

على هذا ال�سعيد ما زال لبنان في مرتبة متاأخرة، حيث جاء ت�سنيفه في المرتبة 123. 

والداخلية(  )الخارجية  المتعددة  الع�سكرية  والمواجهات  الأمنية  الظروف  اإلى  يعود  وذلك 

�سكل  ما  ال�ستثمارية،  القرارات  في  والمذهبية  المناطقية  وتحكم  المديونية،  حجم  وت�سخم 

عوائق بوجه عملية تـحديث البنية التحتية.

3 - �لبيئة �لقت�سادية �لكلية

يلعب ال�ستقرار القت�سادي دورًا اأ�سا�سيًا في تقوية المركز التناف�سي لأي دولة، اإذ ل يمكن 

تقديم خدمات فعالة اإذا كانت كلفة خدمة الدين ت�ستهلك الجزء الكبر من الموازنة العامة، 

ول يمكن لقطاع الأعمال اأن يعمل بروح تناف�سية عندما تكون ال�سغوط الت�سخمية خارج حدود 

محكومة  والجمركية  ال�سريبية  ال�سيا�سة  كانت  اإذا  التناف�سية  بناء  يمكن  ل  كما  ال�سيطرة، 

التعامل  و�سعوبة  ال�سريبة  معدلت  ارتفاع  اإن  بحيث  القانون  ن�سو�س  تعطل  اإدارية  بقرارات 

ولعل عدم  الف�ساح.  ويعرقل عملية  ال�ستثمار  اإلى هروب  يوؤدي  المالية  الدوائر  مع  ب�سفافية 

قدرة الدوائر المالية على �سبط التعامل التجاري وعملية التهرب ال�سريبي ي�سهم في تعقيد 

العالقة بين الدوائر ال�سريبية والم�ستثمرين، ويجعل م�ساألة التناف�سية اأكثر تعقيدًا. وهذا ما 

جعل معظم دول العالم تفر�س �سريبة القيمة الم�سافة لتقوم من خاللها ب�سبط حركة ال�سلع 

والخدمات في المجتمع، والتعوي�س عن الر�سوم الجمركية التي �سار من الواجب الت�سحية بها 

طالما اأن �سريبة المبيعات اأو �سريبة القيمة الم�سافة يمكن اأن تفر�س عند عبور الواردات اإلى 

اإلى ا�ستعادة العمولت  اأو الفاتورة، وهذا يوؤدي  اأ�سا�س ل عالقة له بالتكلفة  الحدود لكن على 

التي تفقدها نتيجة عدم الت�سريح بالقيم الحقيقية، ما يوؤدي بدوره اإلى �سبط �سريبة الأرباح 

وتوحيدها واإلغاء ال�سرائب النوعية لما ت�سببه من تعقيد في عملية فر�س ال�سريبة ومن اإف�ساٍح 

في المجال اأمام الف�ساد الإداري.

وبالتالي  لبنان،  منها  يعاني  التي  للم�ساكل  ال�ساملة  القت�سادية  الروؤية  و�سوح  عدم  ان 

التنمية  في  المبا�سرة  وعدم  محددة،  غير  اقت�سادية  لم�ساكل  ومالية  نقدية  حلول  اقتراح 

المناطقية ولمختلف القطاعات القت�سادية، واقت�سار مفهوم التنمية على قطاعات خدماتية، 

ومركزة عمليات التطوير في العا�سمة، ا�سافة الى محدودية ايرادات الخزينة من ال�سرائب 
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)المبا�سرة وغير المبا�سرة(، جعل لبنان يحتل المرتبة 125 )من اأ�سل 139 دولة( على �سعيد 

البيئة القت�سادية الكلية. 

لبنان،  التناف�سية في  فاإن �سعف  بالكفاءة،  تتعلق  والتي  الثانية  المجموعة  اأما على �سعيد 

يظهر ب�سكل اأ�سا�سي من خالل العنا�سر التالية:

1 - تناف�سية �أ�سو�ق �لعمل:

اإن م�ساريع ال�ستثمار تحتاج اإلى عمالة تتنا�سب مع ظروف ال�سوق المتغيرة با�ستمرار، فقد 

تتوفر في ال�سوق تكنولوجيا جديدة تحتاج اإلى خبرات �سابة كفوءة تحل محل العمالة الحالية، 

التي يحتاج تاأهيلها اإلى المزيد من الوقت والمال. لذا فاإن من م�سلحة الإدارة ت�سريح العمالة 

القديمة وا�ستبدالها بعمالة جديدة، ذات كفاءة عالية ولديها القابلية للتطور والتكيف ال�سريع 

مع المتطلبات التكنولوجية الجديدة، مما يرفع من قدرة ال�سركات التناف�سية رغم ال�سكالية 

الناتجة عن م�ساألة الت�سريح من العمل وا�ستبدالها بعقود موؤقتة تمنح ال�سركات المرونة العالية 

بالتجاوب مع متطلبات ال�سوق. في هذا الطار يحتل لبنان المركز 103، مما يجعله قريبًا من 

النظمة ال�سمولية )�سوريا 132 وليبيا 135(. هذا الواقع ي�سكل اإعاقة كبيرة لال�ستثمار الجنبي 

في م�ساريع العمال داخل لبنان نظرا للكلفة العالية للعمالة بجزءيها المبا�سر وغير المبا�سر، 

اإ�سافة الى العتماد على العمالة الجنبية في كثير من الم�ساريع القائمة.

2 - �لجهوزية �لتكنولوجية

الأعمال  اإنجاز  في  وا�ستخدامها  الحديثة  التكنولوجيا  توظيف  على  القدرة  بذلك  ويق�سد 

المنا�سبة  المعلومات  على  الح�سول  اإلى  يوؤدي  ما  المنا�سب،  الوقت  في  القرارات  واتخاذ 

وا�ستخدامها بما يخدم البدائل المتاحة للو�سول اإلى رفع الجودة وتخفي�س التكلفة والفوز في 

ك�سب معركة التناف�سية. كل هذا يخلق الحاجة الى قدرات ب�سرية موؤهلة قادرة على ا�ستخدام 

التكنولوجيا المتاحة بكفاءة عالية يمنح ال�سركات قدرة تناف�سية اعلى. في هذا الطار ل يعاني 

لبنان من م�سكلة توافر الكفاءات الب�سرية الموؤهلة، بل يمكن القول باأن لديه فائ�سًا على هذا 

ال�سعيد، وانما الم�سكلة ال�سا�س تكمن في الهجرة الدائمة والمتزايدة لالدمغة الموؤهلة، وهذا 

ما جعل لبنان يحتل المرتبة 92 عل �سعيد الجهوزية التكنولوجية.
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3 - حجم �ل�سوق:

التناف�سية  وخلق  ال�سلعي  الإنتاج  بناء قطاع  في  الهامة  العنا�سر  اأحد  هو  ال�سوق  اإن حجم 

في المجتمع، وفي هذا المجال، من الطبيعي ان يحتل لبنان مركزًا متاأخرًا في الترتيب نظرًا 

ل�سغر م�ساحته الجغرافية، وما عو�س عن محدودية م�ساحته الجغرافية عدد المقيمين ن�سبة 

لهذه الم�ساحة، وهذا ما ح�سن و�سعه في الترتيب العام وو�سعه في الدرجة 80 بالن�سبة لحجم 

ال�سوق.

الى  اإ�سافة  التناف�سية،  تقرير  �سملها  بلدًا  اأ�سل 139  89 من  الدرجة  لبنان في  ترتيب  ان 

ترتيبه المتاأخر في العنا�سر ال�سا�سية للتناف�سية، يعني مما يعنيه، ما يلي:

�سيا�سات  وجود  وعدم  الواقع،  يحلل  الذي  المعرفة  اقت�ساد  مجال  في  لبنان  تخلف   -

ت�ساعد على زيادة القيمة الم�سافة.

عدم وجود �سيا�سات تهدف الى رفع م�ستوى الإنتاجية للدولة، وبالتالي تحقيق م�ستوى   -

 .
(1(

من ال�ستقرار، مع تحديد اآليات النمو على المديين المتو�سط و الطويل

عدم توافر القدرة على توليد مداخيل مرتفعة من عوامل النتاج، بالإ�سافة اإلى عدم   -

على  القدرة  عدم  الى  يوؤدي  مما   ، العوامل  لهذه  م�ستدامة  عمالة  م�ستويات  تواجد 

 .
(2(

مواجهة المناف�سة الدولية

وعدم  للمواطنين،  م�ستدامة  ب�سفة  المعي�سة  م�ستوى  تح�سين  على  لبنان  قدرة  عدم   -

القدرة على توفير م�ستوى عال من العمل و الترابط الجتماعي )تبعًا لتعريف التحاد 

الوروبي(.

 �لم�سارف �للبنانية و�لتناف�سية:

في خ�سم هذا التخلف التناف�سي في لبنان، تبرز الم�سارف اللبنانية وكاأنها في بلد اآخر، 

والمنية،  ال�سيا�سية  المالية،  القت�سادية،  التحديات:  مواجهة  الم�سارف  ا�ستطاعت هذه  اذ 

ومناف�سة الم�سارف القليمية والدولية.

 1  تبعًا لتعريف المنتدى القت�سادي العالمي وذلك في تقريره عن التناف�سية لعام 2006-2005.

(World Economic Forum, The global competitiveness report 2005-2006(.

2  تبعًا لتعريف منظمة التنمية والتعاون، عن: كمال زريق وقا�سي يا�سين، تناف�سية الجزائر �سمن مقت�سيات التناف�سية الدولية، مداخلة قدمت �سمن 

فعاليات الموؤتمر الدولي حول الداء المتميز للمنظمات والحكومات، اآذار 2005، جامعة ورقلة، الجزائر، �س 16.
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لقد مر ال�سوق المالي اللبناني باأزمات متعددة في فترة الثمانينات والت�سعينات )من القرن 

الما�سي(، بدءًا من معدلت الت�سخم التي و�سلت في اإحدى الفترات الى حوالي ٪135000، 

حيث انخف�س �سعر �سرف الليرة اللبنانية مقابل الدولر الميركي من خم�س ليرات بداية العام 

تتفاقم  المديونية  م�سكلة  فان  الى ذلك  ا�سافة  الت�سعينات.  بداية  مع  2700 ل.ل.  الى   1986

ب�سكل مطرد، حيث و�سل الدين العام الى ما يزيد عن 51 مليار $ )تقديرات نهاية 2010)، فاإن 

كلفة خدمة الدين ت�سكل حوالي ثلث الموازنة العامة.

األقت  ان المواجهات الع�سكرية الدائمة، الداخلية منها والخارجية مع العدو ال�سرائيلي، 

بثقلها على ال�سوق المالي والنقدي، حيث توقف العديد من الم�سارف اللبنانية عن العمل تحت 

اإفال�س، توقف عن الدفع، ت�سفية ذاتية... وو�سل عدد الم�سارف  اأ�سكال وم�سميات عديدة: 

المتوقفة عن العمل الى 22 م�سرفًا، ا�سافة الى بيع رخ�س ع�سرة م�سارف اأجنبية كانت تعمل 

في ال�سوق اللبناني )وذلك في الفترة المذكورة �سابقًا(.

ا�ستطاع  والت�سعينات،  الثمانينات  المتفاقمة خالل فترة  الرغم من كل هذه الزمات  على 

القطاع الم�سرفي اللبناني النهو�س من جديد، وا�ستطاعت الم�سارف اللبنانية ب�سرعة فائقة 

الدخول الى عالم التناف�سية مع الم�سارف القليمية والدولية، عبر انواع متعددة من التناف�سية:

* �لتناف�سية �ل�سعرية: 

اأو اإدخال منتجات اقت�ساد دولة معينة لالأ�سواق الدولية بطريقة  وهي القدرة على اإدماج 

.
(1(

مريحة، والتي تعتمد ب�سكل كبير على ميزتي الن�سبية و التناف�سية لها

ويتم تحديد هده التناف�سية من خالل:

- �سعر ال�سرف.

- معدل الأجور.

- الأ�سعار الن�سبية للمنتجات المحلية بالمقارنة مع الدول المناف�سة.

* �لتناف�سية �لهيكلية:

هي مجموعة العوامل غير المتغيرة ن�سبيًا، و ذات طبيعة هيكلية، والتي توؤثر ب�سفة م�ستديمة 

.
(2(

على نمو الح�س�س ال�سوقية، وبالتالي تاأخذ طابعًا طويل الأمد

1   Tahar Benmerzouka, Ouverture et compétitivité des pays en développement, Édition l’Harmattan, 2005, p279.

2   Commissariat général du plan, la compétitivité globale, une perspective franco-allemande, la documentation française, 
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* �لتناف�سية �لتقنية: 

تتمثل في قدرة الموؤ�س�سة في التحكم في الأ�ساليب التقنية المرتبطة باإنتاج منتجات ذات 

جودة عالية وباأقل تكلفة ممكنة، من خالل م�سايرة التطور التقني ووجود تن�سيق محكم بين 

.
(1(

مختلف مراحل �سيرورة الإنتاج

اأما مظاهر القدرة التناف�سية للم�سارف اللبنانية، فيمكن قراءتها من خالل تطور العنا�سر 

التالية:

 2003 بين  )ما  لبنان  في  العاملة  الم�سارف  عدد  ازداد  لقد  الم�سارف:  عدد  تطور   )1

و2010) من 52 الى 55 م�سرفًا ، والالفت للنظر هو تطور عدد فروع الم�سارف اللبنانية في 

الخارج، اذ زادت بما ن�سبته 100٪ خالل خم�س �سنوات، وهذا ما يظهره الجدول التالي:

جدول رقم ) 1 ) : هيكلية الم�سارف اللبنانية 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 العام

11 10 10 10 10 10 الم�سارف الجنبية

45 45 45 44 43 42 الم�سارف المحلية

34 32 26 21 19 17
الم�سارف  فروع 

اللبنانية في الخارج

ُعّد هذا الجدول بناًء على اح�ساءات الن�سرات الف�سلية لم�سرف لبنان.
وقد اأ

اللبنانية  الم�سارف  احد  ا�سترى   2011 الول من عام  الف�سل  الى ذلك، خالل  )ي�ساف 

م�سرفًا في قبر�ص ولديه 14 فرعًا، وم�سرٌف اآخر ا�سترى م�سرفًا في ا�ستراليا لديه 10 فروع(

2( تطور ودائع القطاع الخا�س:

 لقد زادت ودائع القطاع الخا�س لدى الم�سارف التجارية اللبنانية خالل ع�سر �سنوات )ما 

بين 2001 ونهاية 2009( بما ن�سبته 96.66٪، وهذا ما يظهر في الجدول التالي:

Paris 2001, p42.

القت�ساد  حول  الأول  الوطني  الملتقى  فعاليات  �سمن  مداخلة  القت�سادية،  التحولت  ظل  في  الوطنية  الموؤ�س�سات  تناف�سية  كربالي،  بغدادي    1

الجزائري، اأيار 2002، جامعة البليدة، الجزائر، �س10. 
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جدول رقم ) 2 ( : تطور ودائع القطاع الخا�س لدى الم�سارف اللبنانية

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 العام

 35676

مليار

 22987

مليار

 21763

مليار

 23081

مليار

 25305

مليار

 24873

مليار

 19686

مليار

 16626

مليار
ودائع ل.ل.

 81576

مليار

 78448

مليار

 69731

مليار

 62825

مليار

 51669

مليار

 48582

مليار

 44588

مليار

 43888

مليار

ودائع بالعمالت 

الجنبية )ما يعادل 

ل.ل.)

117252 110435 91494 85906 76974 73455 64274 60514

مجموع الودائع مليار 

ل.ل.

77.80 73.28 60.71 57.00 51.08 48.74 42.65 40.155 مجموع الودائع مليار $

 الجدول اأعد بناًء على اح�ساءات الن�سرات الف�سلية لم�سرف لبنان.

 اما فيما يتعلق بعامي 2009 و2010 فكانت كالتالي:

2010 2009 

55037 مليار 47738 مليار ودائع المقيمين )ل.ل.( 

78707 مليار 71644 مليار 

ودائع المقيمين عمالت اجنبية ما يعادل 

ل.ل.

27866 مليار 24984 مليار ودائع غير المقيمين ما يعادل ل.ل.

161610 مليار 144366 مليار مجموع ودائع القطاع الخا�س ما يعادل ل.ل.

107 مليار مجموع ودائع القطاع الخا�س ما يعادل $ 96 مليار 

الم�سدر: �سفحة م�سرف لبنان على النترنت.

3( تطور توظيفات �لم�سارف �للبنانية:

لقد تعددت ا�سكال توظيفات الم�سارف وتطورت احجامها ب�سكل لفت وخا�سة على �سعيد 

ت�سليفات القطاع الخا�س حيث ارتفعت هذه الت�سليفات بما ن�سبته 20.65٪ ما بين عامي 2003 

و2009 .
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جدول رقم ) 3 (: تطور توظيفات الم�سارف اللبنانية

) المبالغ ل.ل. بالمليار(

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

60778 54787 38790 29589 29137 30716 28678 28146

ودائع لدى م�سرف 

لبنان

10381 7314 5067 4190 3700 4306 3889 3711

ت�سليفات للقطاع 

الخا�س 

35320 26683 22572 19391 20161 19112 18795

ت�سليفات للقطاع 

الخا�س بالعمالت 

الجنبية

27454 31750 29762 23091 24467 23001 22506 مجموع الت�سليفات

22607 15664 15043 12608 12009 11366 �سندات خزينة 

15608 16696 16091 14030 10627 9595

�سندات خزينة عمالت 

اجنبية

44192 38215 32360 31134 26638 22636 20961

مجموع �سندات 

الخزينة 

 الجدول اأعد بناًء على التقارير الف�سلية لم�سرف لبنان.

كما نالحظ ان توظيفات الم�سارف الخارجية قد تطورت اي�سًا ب�سكل ملحوظ، حتى انها 

ت�ساعفت ما بين عامي 2003 و2008 .

جدول رقم ) 4 (: تطور التوظيفات الخارجية للم�سارف اللبنانية.

2008 2007 2006 2005 2004 2003

28834 31220 24746 20017 16357 14934

ديون على الخارج )مليار 

ل.ل.)

الجدول اأعد بناًء على الم�سدر ال�سابق نف�سه.

4( تحولت الم�سارف اللبنانية الى ملجاأ اآمن للودائع في المنطقة، وهذا ما ظهر خالل 

ال�سنتين  هاتين  خالل  الم�سرفية  الودائع  زادت  حيث   2009-2008 لعامي  المالية  الزمة 
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بحوالي 20 مليار$، وبلغت قيمة الر�ساميل الوافدة الى الم�سارف حوالي 7780 ملي�ن دولر 

خالل الن�سف الول من عام 2010. 

و هذه  التناف�سية،  لقيا�س  معينة  موؤ�سرات  لتحديد  وعديدة، جرت  كثيرة  هناك محاولت 

الموؤ�سرات تختلف باختالف نوعية ال�سيء المراد قيا�س تناف�سيته، منها: 

* قيا�ش تناف�سية �لم�سروع �لقت�سادي:

:
(1(

اأهم موؤ�سرات قيا�س التناف�سية على م�ستوى الم�سروع

الربحية.  -

تكلفة الإنتاج.  -

الإنتاجية الكلية للعوامل.  -

الح�سة من ال�سوق.  -

* قيا�س تناف�صية فرع الن�صاط االقت�صادي:

:
(2(

في هذه الحالة ي�ستعمل مجموعة من الموؤ�سرات اأهمها

موؤ�سرات التكاليف والنتاجية  -

موؤ�سرات التجارة والح�سة من ال�سوق الدولية  -

* قيا�ش تناف�سية �لدولة:

من اأهم الموؤ�سرات لقيا�س تناف�سية الدول: 

- موؤ�سرات المنتدى القت�سادي العالمي.

- موؤ�سرات معهد التنمية الإدارية. 

فيما يتعلق بقيا�س التناف�سية للقطاع الم�سرفي اللبناني، فيمكن تحديدها من خالل عدة 

عنا�سر:

- تطور مجموع ميزانيات الم�سارف اللبنانية، من حوالي 48 مليار $ عام 2001 الى مايزيد 

لالقت�ساد  المحلي  الناتج  ا�سعاف  بثالثة  يقدر  ما  )وهو   2010 العام  في   $ مليار   120 عن 

1  يو�سف �سعداوي، القدرات التناف�سية وموؤ�سراتها، م.�س.، �س20-19.

محمد عدنان وديع، القدرة التناف�سية وقيا�سها، �سل�سلة ج�سر التنمية 2003، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، �س 14.  2
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اللبناني)، اي ما ن�سبته 150٪ خالل ع�سر �سنوات، وبمعدل �سنوي و�سطي ٪15.

- تطور الهيكلية الدارية للم�سارف، من زيادة عدد الم�سارف وتو�سعها الخارجي )الجدول 

رقم1( الى زيادة لفتة في عدد الفروع، وانت�سارها على مختلف الرا�سي اللبنانية، وو�سل عدد 

هذه الفروع الى حوالي 844 فرعًا، منها 34 فرعًا لم�سارف اجنبية، اي ان متو�سط عدد الفروع 

لكل م�سرف لبناني يبلغ 20 فرعًا.

ي�سمى  ما  الى  ال�سيق،  التجاري  الم�سرفي  العمل  من  اللبنانية  الم�سارف  انتقلت  لقد   -

زيادة  بهدف  الم�سرفية،  والمنتجات  الخدمات  تنويع  عبر  ال�سامل،  الم�سرفي  بالعمل 

المردودية، وتوزيع التوظيفات وتنويع محافظ ال�ستثمار بهدف تخفي�س المخاطر، عماًل بمبداأ 

ان اأي قرار مالي يعتمد على ثنائية: »المردودية ـــ الخطر«. ان هذين التنويع والتوزيع يظهران 

من خالل ما يلي:

* تنويع �ل�ستثمار وتوزيع �لت�سليفات :

انتقلت الم�سارف من الت�سليف التجاري لآجال ق�سيرة الى عمليات اقرا�س متو�سط وطويل 

الأجل عبر اأ�سكال متعددة من القرو�س واأبرزها: 

- قرو�س ال�سيارات، لآجال ما بين 3 و6 �سنوات.

- قر�س مدر�سي، قر�س زواج، قر�س �سفر.... لآجال ت�سل الى 3 �سنوات.

عمالت  على  موزعة  اأ�سهم  على  التكوين  ومنوعة  م�سمونة  ا�ستثمار  �سناديق  اإن�ساء   -

وقطاعات ومناطق مختلفة.

ا�سعار  تقلبات  لمخاطر  تفاديا  الميركي  )بالدولر  بالم�سارف  خا�سة  �سكنية  قرو�س   -

القطع( لآجال ت�سل الى ع�سر �سنوات......

* �لم�ساركة مع �لدولة في عمليات تمويل لبع�ش �لقطاعات �لقت�سادية، و�أهمها:

خا�س،  بروتوكول  على  بناًء  لال�سكان،  العامة  الموؤ�س�سة  مع  بالم�ساركة  �سكنية  قرو�س   -

ولآجال ت�سل الى 15 �سنة )بالن�سبة لأ�سل القر�س المدفوع من الم�سارف(.

لآجال  واأي�سًا  »كفالت«،  موؤ�س�سة  عبر  والمتو�سطة،  ال�سغيرة  للموؤ�س�سات  دعم  قرو�س   -

ت�سل الى 7 �سنوات مع فترات �سماح، ومعدلت مائدة مدينة مدعومة.

- قرو�س دعم لم�ساريع مختلفة، بناًء على اتفاقات خا�سة، مع موؤ�س�سات عربية ودولية.
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* خدمات متعددة ومخت�سة: بال�سافة �لى ما تقدم، هناك عدة خدمات �أخرى و�أهمها:

بالم�ساربة  الم�ستثمرين  عمل  ت�سهيل  الى  يهدف  والذي  الخا�س:  الم�سرفي  العمل   -

بالعمالت والوراق المالية، عبر دورهم كو�سيط مالي، مقابل عمولت تحدد م�سبقًا ودون تحمل 

اأي مخاطرة.

- عمليات اليجار التمويلي، عبر ان�ساء م�سارف اأعمال وا�ستثمار خا�سة لهذه الخدمة، اإما 

ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر.

- خدمات التاأمين )ال�سمان(: وهذه الخدمة تقدم عبر الم�سارف كو�سيط تاأمين ل�سركات 

العمولت  الم�سارف  وت�ستوفي  خا�سة،  ل�سركات  اأو  بها  م�ساركة  اأو  لها  تابعة  تكون  قد  تاأمين 

المتوجبة على هكذا عمليات. 

* تنويع م�سادر �لأمو�ل بالن�سبة لهذه �لم�سارف، تفاديا لالعتماد على ود�ئع �لجمهور 
و�لتي باأغلبيتها تكون لآجال ق�سيرة، عبر ما يلي:

- اإ�سدار �سندات )مروؤو�سة( لآجال ت�سل لع�سر �سنوات.

- اإ�سدار �سهادات ايداع لآجال متو�سطة.

- اإ�سدار اأ�سهم تف�سيلية اأو ممتازة ) مع حق ال�سترداد(.

اإن توزيع مكونات محافظ ال�ستثمار وتو�سيع الخدمات الم�سرفية، وتنويع م�سادر الأموال، 

اأك�سب الم�سارف اللبنانية قدرة تناف�سية عالية، تجلت في:

- زيادة اأرباح الم�سارف وب�سكل مطرد، حيث بلغت اأرباح القطاع الم�سرفي خالل ثمانية 

اأ�سهر من العام 2010 حوالي 1095 ملي�ن $ مقابل 747 ملي�ن $ للفترة ذاتها من العام 2009، 

اأي بزيادة قدرها ٪46.7.

- احتياطيات القطاع الم�سرفي بلغت حوالي 39.3 مليار دولر بزيادة قدرها 3.8 مليار$  

مقارنة مع نهاية 2009، ما يوؤ�سر الى زيادة عوامل الأمان وتخفي�س المخاطر الجمالية عبر 

زيادة الأموال الخا�سة، حيث ارتفعت هذه الأموال في الم�سارف التجارية الى اأكثر من 9 مليار 

دولر في نهاية 2010.

- ح�سول الم�سارف اللبنانية على �سهادات تقديرية عالمية، ومنها:

         + اأف�سل م�سرف في ال�سرق الو�سط.
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         + اأف�سل اأداء م�سرفي.

         + اأف�سل اإدارة اإ�سدار �سندات واأوراق مالية مختلفة.

 اآمنًا للودائع وخا�سة في فترات الزمات العالمية 
ً
         + �سكلت الم�سارف اللبنانية ملجاأ

)ومنها الأزمة الخيرة لعامي 2008-2009(، وهذا ما ظهر عبر الزيادة الملحوظة في ودائع 

25٪ من هذه  $ اي ما ن�سبته حوالي  20 مليار  العامين بحوالي  هذه الم�سارف خالل هذين 

الودائع. 

ان قدرة الم�سارف اللبنانية على التناف�سية، في بلد يتميز ب�سعف التناف�سية ب�سكل عام، 

البتكار  حول  �سابقا  ذكرنا  )ح�سبما  والبداع  البتكار  على  الم�سارف  هذه  قدرة  الى  يعود 

والبداع في مجال الخدمات والمنتجات الم�سرفية(، لمواجهة التغيرات المت�سارعة في البيئة 

القت�سادية العالمية، وفي مجال العلم والتكنولوجيا، ا�سافة الى ظاهرة العولمة وتحدياتها وما 

اأنتجته من اأ�سواق غير م�ستقرة وحاجات العمالء المتغيرة ما اأوجب على الم�سارف تح�سين 

اأدائها بهدف التناف�س، وجعل البتكار والبداع والتطوير من اأهم اأهداف و�سيا�سات الم�سارف. 

فالبداع )Innovation( هو اأحد اأهم المتطلبات الرئي�سية في الدارة المعا�سرة، اذ لم يعد 

كثير  في  الف�سل  الى  بها  يوؤدي  فذلك  التقليدية،  بالطرق  اأعمالها  المنظمات  توؤدي  اأن  كافيًا 

وانما  والفاعلية،  الكفاءة  النجاح ل تقف عند حدود  التي تريد  لذا فالمنظمات  من الحيان. 

يكون البداع والبتكار والتغيير �سمات مميزة لها، وهذا ما اعتمدته وارتكزت عليه الم�سارف 

اللبنانية. وتباين الباحثون في تعريف البداع، فمنهم من اعتبره عملية لتبني الفكار المفيدة 

لتجاوزها  منا�سبة  حلول  واإيجاد  الم�سكالت،  لت�سخي�س  عملية  اعتبره  من  ومنهم  وتطبيقها، 

باأ�سلوب جديد، عبر ترتيب الفكار المتاحة في �سيغة جديدة.

ان البداع هو »عملية �سنع �سلعة اأو خدمة جديدة، اأو تطوير خدمة موجودة لتقبل اقت�ساديًا، 

على  »القدرة  هو  البتكار،  عن  البداع  يميز  وما  لالبتكار«  العلمي  التطبيق  اآخر  بمعنى  فهي 

التفكير غير التقليدي«، اأو »اعتماد البراعة اأو الخيال لتوليد طرق جديدة غير ماألوفة، اأو حلول 

 ،
(1(

»Drucker« ا�ستثنائية«، ويقف عند حدود الفكرة، وياأتي البداع لينفذها، وهذا ما اكده

فهو يرى ان البداع هو »الحالل الم�ستمر للجديد بدل القديم بتقديم �سيء جديد، او تقديمه 

بطريقة اأف�سل« كما ان البتكار »Creativity« هو القدرة على جمع الفكار واخراجها باأ�سلوب 

فريد من نوعه، وبما ي�سير الى عدم �سرورة توليد ال�سخ�س نف�سه لهذه الفكار، بينما البداع 

1 Drucker.P., (1999), Knowledge-“worker productivity : the biggest challenge”. California Management Review, V (41), N 
(2), p.114.
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هو تطبيق الفكار الجديدة والمفيدة، او جلب البتكارات نحو ال�ستخدام العملي. 

* �لبيئة �لم�ساعدة على �لم�ستوين �لذ�تي و�لمو�سوعي �ساعدت �لقطاع �لم�سرفي على 
�لمناف�سة، ومن �أهم عنا�سرها:

- اعتمدت الم�سارف على المفاهيم الدارية الحديثة، خا�سة في مجال البداع والبتكار ما 

�ساعد على تطوير خدماتها ومنتجاتها الم�سرفية القائمة، ا�سافة الى خلق كل جديد يتما�سى 

مع الظروف والمتغيرات الم�ستجدة بما ي�سمن تح�سين نوعية الخدمات وتعميم ال�ستفادة منها.

بلد مازال  المتاحة، خا�سة وهي تعمل في  الق�سوى  المعلوماتية في حدودها  ا�ستخدام   -

يعتبر متخلفًا في هذا المجال، وتعميم هذا ال�ستخدام على عمالء الم�سارف.

- تعتمد الم�سارف اللبنانية مبداأ المناف�سة الداخلية واعطاء الفر�س للجميع، وعدم ربط 

المراكز القيادية بالنتماء ال�سيا�سي اأو الطائفي اأو غيره، وانما تبعًا للقدرة على العطاء وذلك 

بعك�س م�سار المور ال�سائدة في القطاع العام اللبناني، الذي تحكمه مجموعة من العتبارات 

ال�سيا�سية، المذهبية والمناطقية، وهذا ما اأّثر �سلبًا على ت�سنيف لبنان التناف�سي.

- تتميز الهيكلية الدارية للم�سارف بتطبيق مبادئ الدارة الر�سيدة )الحوكمة الدارية(، 

ادارية  اأجهزة  وجود  نالحظ  حيث  والرقابية.  التنفيذية  الدارية،  ال�سعد  على  الداء  وجودة 

ومنع  ال�سالحيات  ت�سارب  وعدم  العمال  انجاز  ت�سهيل  على  تعمل  وتنفيذية  متخ�س�سة 

وي�ساهم  الخدمات  نوعية  تح�سين  الى  يوؤدي  ما  المق�سود،  وغير  المق�سود  بنوعيها  الخطاء 

تبعا  الرقابة،  اأجهزة  تعدد  فاإن  ذلك  الى  ا�سافة  الم�سارف.  لهذه  التناف�سية  القدرة  بزيادة 

لطبيعة العمال المنفذة، �ساهم في تح�سين ت�سنيف الم�سارف اللبنانية الئتماني، مما �سهل 

والعالمية ومناف�سة الم�سارف الخرى  و�ساعد هذه الم�سارف على دخول ال�سواق القليمية 

في هذه ال�سواق.

- ما �ساعد وعزز القدرة التناف�سية للم�سارف اللبنانية، وجود نظام اقت�سادي �ساهم في 

تحقيق نمو لفت للم�سارف اللبنانية، عبر الخ�سائ�س التالية:

+  اعتماد النظام القت�سادي الحر، وت�سجيع المبادرة الفردية.

على  رئي�س  ب�سكل  يعتمد  والذي  اللبناني،  الم�سرفي  القطاع  بها  يتمتع  التي  المرونة   +

التناف�س ما بين الم�سارف لتح�سين الداء وتحديث المنتجات الم�سرفية والمالية، ما �ساهم 

في تن�سيط ال�سوق المالي عبر ادراج المنتجات المالية الم�سرفية في هذا ال�سوق.
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اللبنانية  الم�سارف  الزام  عبر  لبنان،  لم�سرف  والرقابي  والتنظيمي  الت�سريعي  الدور   +

الم�سارف  هذه  ا�ستخدام  ومنع  بازل،  لجنة  وبمتطلبات  الر�سيدة،  الدارة  بمعايير  باللتزام 

لموافقته  المالية  بالم�ستقات  التعامل  اخ�ساع  الى  ا�سافة  الموال،  تبيي�س  لعمليات  كممر 

الم�سبقة، كما انه حظر التعامل بالوراق المالية الم�ستندة الى قرو�س عقارية �سعيفة ال�سمان. 

+ المرونة الالفتة التي تميز بها م�سرف لبنان وخا�سة في فترات الزمات المالية، النقدية 

وال�سيا�سية، من خالل �سيا�سة ال�سالح الم�سرفي وقانون الدمج الم�سرفي، من �سمن التزامه 

ال�سقوط ما حمى القطاع الم�سرفي من مخاطر الفال�س وحمى  اأي م�سرف كبير من  بمنع 

جمهور المودعين، تطبيقا ل�سيا�سات محافظة ومتنوعة زادت من مناعة الم�سارف اللبنانية 

وحولتها من م�سارف تهدد ال�ستقرار المالي والقت�سادي اللبناني الى ملجاأ لروؤو�س الموال 

العربية والعالمية. كما كان لم�سرف لبنان دوره على �سعيد ال�ستقرار النقدي والقت�سادي 

ب�سكل عام، عبر اعتماد �سيا�سة تثبيت �سعر �سرف الليرة اللبنانية مقابل الدولر الميركي، ما 

ادى الى تخفي�س ن�سبة »الدولرة« في ال�سوق النقدي اللبناني )انخف�ست ن�سبة »الدولرة« في 

نهاية عام 2009 الى اقل من 63٪ بعد ان كانت 77٪ في بداية عام 2008).

العام  الداء  تح�سين  في  �ساعد  لبنان،  في  الم�سرفي  للقطاع  والمتميز  القوي  الداء  ان 

العالم،  دول  اجتاحت  التي  الخيرة  المالية  الزمات  فترة  في  وخا�سة  اللبناني،  لالقت�ساد 

اعتبارًا من العام 2008، واأدت هذه الزمات الى تباطوؤ حاد في القت�سادات النا�سئة، حيث 

بعك�س  نموذجيا  نموا  لبنان  و�سجل  الزمات،  هذه  ازاء  لفتة  مناعة  اللبناني  القت�ساد  اأظهر 

التيار ال�سائد، حيث كان معدل النمو حوالي 8٪ خالل عام 2009.

عنا�سر  مختلف  في  الالفتة  النمو  ومعدلت  اللبنانية  للم�سارف  التناف�سية  القدرة  ان 

الميزانية المجمعة للم�سارف اللبنانية، والثقة العالمية المتمثلة بتح�سن الت�سنيف الئتماني 

العالمية  المالية  المراكز  من  المالية  التحويالت  ارتفاع حجم  في  �ساعدت  الم�سارف،  لهذه 

الى ال�سوق اللبناني، و�ساهمت في تح�سين �سورة القت�ساد اللبناني على الرغم من الم�ساكل 

البنيوية وال�سيا�سية والمنية، التي اأّدت الى تخفي�س ت�سنيفه الئتماني.
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مدخل إلى علوم وتكنولوجيا النانو

أ.د. بسام حمدون
عميد كلية �لعلوم و�لفنون 

�لجامعة �لإ�سالمية في لبنان

 Nano( تكنولوجي  النانو  اأو  النانو  وتكنولوجيا   )Nano Sciences( النانو  علوم  اإّن 

الع�سرين  القرن  نهايات  مع  فجرها  بزغ  العهد  حديثة  وتكنولوجيا  علوم  هي   )Technology

النانو  كلمة  واأّما  حولها.  عديدة  ودرا�سات  بحوث  ظهرت  حيث  الحالي  القرن  وبدايات 

النانو  كلمة  ُت�ستعمل  العلوم،  مجال  وفي  »القزم«.  وتعني  الأ�سل  يونانية  كلمة  فهي   )Nano(

مترًا  نانو  اإّن  فمثال  )1/مليار(،  مليار  على   1 هي  قيا�س  وحدة  عن  للتعبير  الريا�سيات  في 

مترًا  فاإّن  اآخر  وبتعبير  الواحد.  المتر  من  المليار  على   1 ي�ساوي   (Nanometer  1( واحدًا 

   »nm« واحدًا يحتوي على مليار اأو بليون نانومتر وُي�سار اإلى كلمة النانو متر اإخت�سارًا بالرمز

1nm= 10-9). اأّما في الفيزياء في�ستخدم nm كوحدة لقيا�س اأبعاد )طول اأو عر�س اأو 
 meter(

�سماكة( الأ�سياء ال�سغيرة جدًا، كالذرات )Atoms(، والجزيئات )Molecules). والجزيء 

هو مجموعة من الذرات مرتبطة معًا بروابط كيميائية. ول ُيرى اإل با�ستخدام اأحدث الأجهزة 

القوى  ومجهر   ،)Scanning Tunneling Microscope( الما�سح  النفقي  كالمجهر  الدقيقة 

 Transmission( النفاذي  الإلكتروني  والمجهر   ،)Atomic Force Microscope( الذّرية 

Electronic Microscope(، حيث ُت�ساعد هذه الأجهزة على معرفة التركيبة الذّرية للجزيئات 

 (Characteristics( ودرا�سة خ�سائ�سها )Nano Materials( والمواد النانوية الموؤلفة منها

الميكانيكية، الكيميائية والفيزيائية.

ولتقريب وتبيان تعريف النانو اإلى الواقع الملمو�س، فاإّن قطر )Diameter( �سعرة الراأ�س 

األف نانومتر )80،000 نانومتر( تقريبًا، بينما يبلغ قطر كرة  ُي�ساوي حوالي ثمانين  الواحدة 

الدم الحمراء الواحدة )Red Blood Cell( نحو األفين وخم�سماية نانومتر )2،500 نان� متر)، 

يبلغ عر�سها حوالي ع�سرة  المجردة  بالعين  روؤيتها  لالإن�سان  يمكن  التي  الأ�سياء  اأ�سغر  بينما 
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يتّم تعريف  اأعاله  النانو متر بما ورد  اإلى تعريف  اآلف نانومتر )10،000 نانو متر(. وقيا�سًا 

النانو ثانية )Nano Second( كوحدة لقيا�س الزمن، وهي ت�ساوي 1 على مليار )1/مليار) من 

الثانية، وتمّثل وحدة زمنية لقيا�س زمن عمليات التفاعالت الكيميائية والبيولوجية.

وترجع اأولى اأفكار العلم والتقنيات النانوية اإلى عالم الفيزياء الأميركي »ريت�سارد فينمان« 

)Richard Feynman(، الذي ُيعد اأحد اأبرز علماء الفيزياء في القرن الع�سرين والحائز على 

جائزة نوبل في الفيزياء في العام 1965. ت�ساءل »فينمان« عّما ُيمكن لالإن�سان اأن يك�سبه في 

حال �سيطرته على الذّرة منفردة وذلك في محا�سرته ال�سهيرة بعنوان »هناك مّت�سع كبير عند 

القاع« )There’s Plenty of Room at The Bottom)، والتي األقاها اأمام الجمعية الفيزيائية 

تتمّتع  الذّري  الم�ستوى  على  المواد  اأّن  فيها  اأّكد  وقد   .1959 عام  دي�سمبر   26 في  الأميركية 

بخ�سائ�س فيزيائية وكيميائية تختلف عن خ�سائ�س الأج�سام نف�سها عندما تكون في حجم 

بقوانين  ُيعرف  لما  وفقًا  اأحجامها  تغّير  مع  تتغّير  ال�سغيرة  الأ�سياء  اأّن خ�سائ�س  كما  اأكبر، 

اإكت�سافات علمية جديدة وللمهند�سين فر�سًا ل�ستحداث تقنيات  القيا�س، مّما �سيتيح للعلماء 

واأجهزة وتطبيقات تقنية جديدة. وبالفعل ا�ستطاع العلماء تحويل اأفكار وت�سّورات »فينمان« اإلى 

حقيقة، ففي العام 1981 اإخترع العالمان الألماني »جيرد بينيج« )Gerd Binnig) وال�س�ي�سري 

 Scanning Tunneling( الما�سح  النفقي  المجهر   )Heinrich Rohrer( روهرير«  »هنري�س 

Microscope(، حيث تمّكن الباحثون بوا�سطته، ولأول مّرة في تاريخ الب�سرية، من الح�سول 

على �سور للذّرات والجزيئات مع اإمكان التاأثير عليها وتغيير تمو�سعها من مكان اإلى اآخر لإنتاج 

 .
(1(

مواد جديدة لم تكن معروفة من قبل

ولكن المو�سوع ظل خامدا حتى عام 1986 م، حينما قام عالم الريا�سيات الأمريكي اريك 

 Engines »دريك�سلر الموؤ�س�س الفعلي لهذا العلم بن�سر كتاب بعنوان »محركات الخلق اأو التكوين

الكبرى  المخاطر  وعر�س  العلم،  لهذا  الأ�سا�سية  الأفكار  وب�سط  فيه  �سرح   ،
(2(

 of Creation

الم�ساحبة له. وقد اعتبر هذا الكتاب البداية الحقيقية لعلم النانوتكنولوجي. وفي عام 1991 

من  �سبكة  من  الموؤلفة  النانوية،  الكربون  اأنابيب  ليجيما«  »�سوميو  الياباني  الباحث  اكت�سف 

الذرات الكربونية، في معامل اأبحاث �سركة »نيبون اإلكتريك كومباني« لل�سناعات الإلكترونية 

.
(3(

في اليابان

1  د. �سفات �سالمة، النانو تكنولوجي – عالم �سغير وم�ستقبل كبير -، الدار العربية للعلوم نا�سرون، ط اأولى، 2009، �ص 22.

2  Eric Drexler, Engines of Creation, Anchor Press, Garden City, New York (1986).

3  Sumio Lijima, Helical microtubes of graphitic carbon, Nature, vol.354, pp. 56-58, (1991).

مدخل إلى علوم وتكنولوجيا النانو
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�سواء من  متر،  النانو  المادة عند طول  مع  التعامل  علم  تكنولوجي هو  النانو  وباخت�سار، 

حيث و�سع ت�سور للمواد وفهمها، اأو القيام بالقيا�سات والتمثيل، وفوق كل ذلك التالعب بهيكلية 

المادة، وتحريك الذرات من مكانها، وهذا الفترا�س كان يعتبر من الجنون �سابقًا. وتم اإدخال 

1974 من قبل الباحث الياباني نوريو تانيغو�سي  م�سطلح التكنولوجيا النانوية لأول مرة عام 

وكهربائية  ميكانيكية  عنا�سر  ت�سغيل  وعمليات  ت�سنيع  وطرق  و�سائل  عن  بحثه  اأثناء  وذلك 

بدقة ميكروية عالية. والنانو تكنولوجي يختلف عن التكنولوجيا »المعروفة« الأقدم، لأن المواد 

عند مقيا�س النانو تظهر خ�سائ�س فريدة وغير اعتيادية من الناحية الفيزيائية والكيميائية 

النانو  قيا�س  المواد عند  ودرا�سة خ�سائ�س  يعملون على فهم  الذين  والباحثون  والبيولوجية. 

تفعيل  اإلى  ي�سعون  الذين  الآخرون  الباحثون  بينما  النانو«،  »علم  م�سمى  تحت  عملهم  يدرج 

النانو«.  لها، ي�سنفون في حقل »هند�سة  واإيجاد تطبيقات عملية  الخ�سائ�س  ا�ستخدام هذه 

وقد يكون من المفيد اأن نذكر التعاريف التالية:

�لنانو )Nanoscale(: ي�سمل الأبعاد التي يبلغ طولها نانومترا واحدا اإلى غاية  مقيا�ش   •
الـ100 نان� متر. 

�لنانو )Nanoscience(: هو العلم الذي يهتم بالتعامل مع المواد في م�ستواها  علم   •
ودرا�سة  باكت�ساف  يهتم  كما  نانومتر،   100 يتعدى  ل  بمقيا�س  والجزيئي  الذري 

الخ�سائ�س المميزة لمواد النانو.

التحكم  القدرة على  تعطينا  التي  التقنية  : هي   )Nanotechnology( لنانو� تقنية   •
المبا�سر في المواد الع�سوية اأو غير الع�سوية، التي تقل اأبعادها عن 100 نانومتر، وذلك 

بت�سنيعها ومراقبتها وقيا�سها ودرا�سة خ�سائ�سها.

ورقتنا  مو�سوع  فاإن  مجلدات،  يتطلب  النانو  وتقنيات  علوم  في  البحث  مو�سوع  كان  ولما 

العلمية هذه لي�س �سوى مدخل اإلى هذه العلوم والتقنيات. يبداأ بتقديم نبذة موجزة عن ماهية 

القوانين الفيزيائية التي تخ�سع لها العلوم النانوية، ومن ثم تقديم نبذة عن تقنيات الأجهزة 

عر�س  اإلى  و�سوًل  وتطبيقاتها،  ت�سنيعها  طرق  اأ�سكالها،  النانوية:  المواد  وعن  الدّقة  العالية 

نانوية )NanoComposites)، وهي عبارة عن خليط من  اأنموذجي لتجربة ت�سنيع مرّكبات 

ج�سيمات نانوية موجودة بطريقة منتظمة في �سفائح بوليميرية )Polymers) منتظمة التباعد.

ماهية �لقو�نين �لفيزيائية �لتي تخ�سع لها علوم وتكنولوجيا �لنانو:

ُتعتبر نظرية الكوانتم )Quantum Theory( حجر الزاوية الأول الذي اأّدى اإلى بزوغ فجر 

أ.د. بسام حمدون
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 Max( وقد اأتى بها العالم الفيزيائي الألماني الم�سهور ماك�س بالنك .
(1(

عل�م وتقنيات النان�

Blank( �سنة 1900 م. وتتعامل هذه النظرية الفيزيائية مع نظم ذات اأحجام ذّرية اأو ما دون 

الأولية.  الج�سيمات  من  وغيرها  والبروتونات  والإلكترونات  والجزيئات  الذّرات  مثل  الذّرية، 

ومعالجة  الإلكترونات  وتوزيع  الذّرة  تركيب  لتف�سير  اأو�سع  جديد  فهم  تقديم  ا�ستطاعت  وقد 

مجّرد  لي�ست  المادة  من  ال�سادرة  الإ�سعاعات  اأّن  واأكدت  فيها،  مداراتها  على  اإ�ستقرارها 

موجات، ولكّنها تتاألف من ج�سيمات اأطلق عليها اإ�سم الفوتونات )Photons(. واأظهرت بحوث 

هذه النظرية اأّن طاقة الذّرة لي�ست مّت�سلة، بل ُيمكن تق�سيمها اإلى عّدة م�ستويات للطاقة توجد 

فيها ج�سيمات متناهية ال�سغر وهي الإلكترونات. كما اأّكدت باأّن الطاقة التي تكت�سبها الأج�سام 

اأو تمنحها لج�سم اأو اأج�ساٍم اأخرى ل تنتقل ب�سورة م�ستمرة ولكّنها تنتقل متقّطعة على هيئة 

.(Quantum( كمّيات اأو دفعات ُي�سار اإليها بكلمة الكم

ان الذّرة هي العن�سر الرئي�س المكّون لأّي مادة. فاأج�سامنا، على �سبيل المثال، عبارة عن 

خاليا مكونة من تجّمع لعدد هائل من الذّرات بطريقة معينة، وهذه الخاليا عبارة عن اآلت 

نانوية طبيعية ل دخل لالإن�سان فيها. وعلى اأ�سا�س قوانين الذّرة الطبيعية تتحّدد خوا�س المادة 

اإلى  اأحجامها  مقايي�س  تنخف�س  التي  الجزيئات  لبناء  الأخرى  المواد  ذّرات  مع  وتفاعالتها 

م�ستوى النانو متر. وقد �ساهمت نظرية الكوانتم في فهم عالم النانو وتطبيقاته وفي غزو معظم 

فروع العلوم والتكنولوجيا. وهي تعّد النظرية الحديثة الرائدة في انطالق علوم ونظريات النانو 

.
(2(

تكنولوجيا، من خالل ما ُي�سّمى ميكانيكيا الكم والتي هي اأحد فروع هذه النظرية

العلمية  والمبادىء  المفاهيم  الكثير من  يتغير  النانو  اأّنه عند م�ستوى  اإلى  الإ�سارة  وتجدر 

ذات   )Gravitational Force( الجاذبية  قوة  ُت�سبح  مثاًل،  الم�ستوى،  هذا  فعند  المعروفة، 

التاأثير الأكبر في حركة الأج�سام على كوكب الأر�س معدومة. وبالمقابل تزداد اأهمية الطاقة 

علوم  في  المعروفة  الجزيئات  بين  التجاذب  وقوة   )Energy Surface( ما   لمادة  ال�سطحية 

 .(Van der Walls Force( الفيزياء بقوة فاندر فولز

والأمر الفريد في مقيا�س النانو اأو الـ»Nano Scale« هو اأن معظم الخ�سائ�س الأ�سا�سية 

 size( الحجم  على  تعتمد   ،
(3(

الن�سهار ونقطة  وال�سالبة  كالتو�سيلية  والآلت،  للمواد 

وكلمة Quantum هي كلمة ي�نانية الأ�سل وتعني كمية.  1

اأ.د. ب�سام حمدون، تطور العلوم الفيزيائية في القرن الواحد والع�سرين، مجلة �سوت الجامعة، العدد �سفر، 2010، �ص 176.  2

درجة الن�سهار )melting point) للم�اد ال�سلبة هي درجة الحرارة التي بالو�سول اإليها تبداأ المادة الهند�سية بتغيير حالتها من الحالة ال�سلبة الى ال�سائلة. ودرجة   3

حرارة الن�سهار يتم ا�ستخدامها غالبا لتاأكيد نقاء المواد الع�سوية. وغالبا ما تكون نقطة ان�سهار المادة النقية اأعلى من المادة غير النقية.

مدخل إلى علوم وتكنولوجيا النانو



155

dependant( ب�سكل ل مثيل له في اأي مقيا�س اآخر اأكبر من النانو. فعلى �سبيل المثال، ان نقطة 

 500 لت�سبح  وتتدنى  مئوية،  1064 درجة  الميكروميتر هي  الذهب في مقيا�س  مادة  ان�سهار 

. وكذلك الأمر، فاإن مرور التيار الكهربائي 
(1(

درجة مئوية للحبيبات النانوية من المادة نف�سها

في �سلك معدني في مقيا�س الميكروميتر يتبع بال�سرورة قانون اأوم الذي تربط معادلته التيار 

في  المياه  تتدفق  كما  ال�سلك  في  اللكترونات  تدفق  مبداأ  على  ويعتمد   ،
(2(

والمقاومة والجهد 

النهر. ولكن عندما ي�سل حجم ال�سلك الى قيا�س النانو لي�سبح �سلكا نانويًا اأو مو�ساًل نانوي 

 وذلك لأن اللكترونات ل ت�ستطيع المرور عبر �سلك 
(3(

الحجم، فانه ل يتبع بال�سرورة قانون اأوم

يبلغ عر�سه ذرة واحدة، بل تمر عبره اإلكترونًا بعد الآخر.

ولنتخيل �سيئًا في متناول اأيدينا، وعلى �سبيل المثال، فلناأخذ مكعبًا من الذهب طول �سلعه 

متر واحد، ولنقطعه باأداة ما طوًل وعر�سًا وارتفاعًا، �سيكون لدينا ثمانية مكعبات طول �سلع 

الواحد منها 50 �سنتيمترًا، وبمقارنة هذه المكعبات بالمكعب الأ�سلي، نجد اأنها �ستحمل جميع 

من  وغيرها  الن�سهار  ودرجة  التو�سيل  وجودة  والنعومة  الالمع  الأ�سفر  كاللون  خ�سائ�سه، 

اإلى  المكعبات  هذه  من  واحد  بتقطيع  فلنقم  ثم  بالطبع.  النقدية  القيمة  ماعدا  الخ�سائ�س 

25 �سنتيمترًا ويحمل الخ�سائ�س  الواحد منها ي�سبح  اأخرى، فاإن طول �سلع  ثمانية مكعبات 

نف�سها بالطبع. وبتكرار هذه العملية عدة مرات، �سي�سغر المقيا�س في كل مرة من ال�سنتيمتر 

اإلى المليمتر و�سوًل اإلى الميكرومتر. وبال�ستعانة بمكبر مجهري واأداة قطع دقيقة �سنجد اأن 

الخوا�س بقيت كما هي عليه، وهذا واقع مجرب في الحياة العملية، فخ�سائ�س المادة على 

مقيا�س الميكرومتر فاأكبر، ل تعتمد على الحجم. وعندما ن�ستمر بالقطع �سن�سل اإلى ما �سميناه 

اللون  المادة كليًا بما فيها  النانو، وعند هذا الحجم �ستتغير جميع خ�سائ�س  �سابقًا مقيا�س 

المكونة  الذرات  التفاعالت بين  اإلى طبيعة  التغير يعود  الكيميائية، و�سبب هذا  والخ�سائ�س 

لعن�سر الذهب، ففي الحجم الكبير من الذهب ل توجد هذه التفاعالت في الغالب. ون�ستنتج 

من ذلك اأن الذهب ذا الحجم النانوي �سيقوم بعمل مغاير عن الذهب ذي الحجم الكبير .

1  M.Attarian Shandiza et al., Journal of Physics and Chemistry of Solids, Vol.68, pp. 1396-1399 (2007).
2  كلمة �سلك في الأو�ساط العلمية يق�سد بها م�سار مادي يتم نقل اإ�سارة اأو طاقة بوا�سطته با�ستخدام خا�سية فيزيائية به. ويوجد ق�سمان �سائعان 

لالأ�سالك: اأ�سالك نقل التيار الكهربائي ا�سارة واأ�سالك لنقل الإ�سارة ال�سوئية.

اأوم« الذي اأجرى تجارب  اإلى وا�سعه الفيزيائي الألماني »جورج �سيمون  اأ�سا�سي في الكهرباء، اأطلق عليه هذا ال�سم ن�سبة  اأوم هو مبداأ  وقانون   3

لقيا�س فرق الجهد الكهربائي المطبق على دوائر كهربائية ب�سيطة و�سدة التيار الكهربائي المار فيها، مع تغيير طول ال�سلك الم�ستخدم. وين�س هذا 

القانون على اأن فرق الجهد الكهربائي بين طرفي ناقل معدني يتنا�سب طرديا مع �سدة التيار الكهربائي المار فيه، ويمكن التعبير عنه بالمعادلة : 

هي �سدة   I و ،(V(هي فرق الجهد الكهربائي بين طرفي الناقل المعدني ويقا�س بوحدة ت�سمى بالفولت، ويرمز له بالرمز V حيث V = R . I
التيار الكهرباني المار في الناقل ويقا�س بوحدة ت�سمى بالأمبير، ويرمز له بالرمز )A)، و R هي مقاومة الناقل للتيار وتقا�س بوحدة ت�سمى بالأوم، 

.(Ω( ويرمز لها بالرمز
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اإن اأخذ مقيا�س الحجم بالعتبار، بالإ�سافة اإلى المبادئ الأ�سا�سية للكيمياء والفيزياء، 

هو مفتاح فهم علم النانو الوا�سع. وبذلك ي�ستوجب فهم المادة وخ�سائ�سها، على م�ستوى 

القوانين  عن  تختلف  فيزيائية  قوانين  الى  بال�سافة  الكوانتم  نظرية  على  العتماد  النانو، 

الفيزيائية المعهودة في الفيزياء الكال�سيكية.

�لأجهزة �لعالية �لدّقة �لم�ستخدمة لدر��سة وقيا�ش �لنانو تكنولوجي: 

وترتيب  تنظيم  اإعادة  المادة من خالل قدرتها على  النانو على خوا�س  تكنولوجيا  هيمنت 

التحّكم  من  تمّكننا  مبتكرة  تقنيات  اإلى  واأّدت  ترتيبها،  بنية  في  التحّكم  مع  المادة  ذّرات 

الذّري الداخلي للمادة )Atomic Structure( وذلك باإ�ستخدام اأحدث الأجهزة الدقيقة التي 

ُت�ساعد على معرفة التركيبة الذّرية للمواد النانوية )Nano Materials( ودرا�سة الخ�سائ�س 

ونذكر  المواد  لهذه  والكهربائية  المغناطي�سية  الكيميائية،  الميكانيكية،   )Characteristics(

بع�سا من هذه الأجهزة كما يلي :

اأحد  هو   :)Transmission Electronic Microscope( النفاذي  الإلكتروني  المجهر   -

اأنواع المجاهر الإلكترونية وي�ستخدم حزمة من الألكترونات ذات طاقة عالية لدرا�سة التركيب 

الدقيق للعينات، وذلك عن طريق الألكترونات النافذة من خالل العينة المدرو�سة.

اأك�س  اأ�سعة  اك�س )X-ray analysis(: هو عبارة عن تطبيق من تطبيقات  اأ�سعة  تحليل   -

للتمييز بين العنا�سر الثقيلة والخفيفة وي�ستخدم اأي�سا في تحديد ومعرفة العنا�سر الموجودة 

في المادة.

البلورية  العينات  عن  اأك�س  اأ�سعة  ميالن  هي   :)X-ray diffraction( اك�س  اأ�سعة  حيود   -

والذي يعطي اأنماط تداخل معينة لهذه ال�سعة يمكن من خاللها درا�سة التراكيب الدقيقة لهذه 

البل�رات.

- المجهر اللكتروني الما�سح )Scanning Electronic Microscope اأو SEM(: هو مجهر 

ي�ستخدم حزمة من الإلكترونات بدل من ال�سوء الم�ستخدم في المجاهر التقليدية ويتميز بقوه 

تكبير عالية جدا تفوق اأف�سل المجاهر الب�سرية، وهو تقنية ت�سويرية تعمل عن طريق تركيز 

حزمة من اللكترونات على المنطقة المراد درا�ستها، حيث يتم التفاعل بين اللكترونات وذرات 

ال�سطح، فنح�سل على �سور للذرات الموجودة على �سطح المادة بقيا�س قيمة هذا التفاعل. 

نح�سل   :(STM اأو   Scanning Tunneling Microscope( الما�سح  النفقي  المجهر   -

مدخل إلى علوم وتكنولوجيا النانو
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يعمل  ما�سح  مج�س  بوا�سطة  ال�سطح  على  الموجودة  للذرات  �سور  على  ا�ستخدامه  خالل  من 

على تجميع معلومات ال�سطح وذلك عن طريق التفاعل بين المج�س وت�ساري�س ال�سطح المراد 

درا�سته. ويعتبر جهاز الميكرو�سكوب النفقي من الجهزة ال�سا�سية في علم النانوتكنولوجي 

حيث �ساعد في درا�سة المواد على الم�ستوى الذري وفي فح�س التراكيب النانوية. 

وعندما نتحدث عن الميكرو�سكوب فاإن اأول ما نفكر به هو جهاز الميكرو�سكوب الذي نعرفه 

في مختبرات المدار�س، والذي يعمل على تكوين �سورة �سوئية عن العينة المراد النظر اليها 

توقع.  اأي  يفوق  تكبير  على  نح�سل  ان  بالإمكان  ا�سبح  وتطوره  العلم  تقدم  ومع  مكبر،  ب�سكل 

وفي بدايات القرن الع�سرين ومع اكت�سافات الفيزياء الحديثة، والخا�سية المزدوجة لالإ�سعاع 

على  الج�سام  تدر�س  التي  الكم  ميكانيكا  ونظرية  المادية،  والج�سيمات  الكهرومغناطي�سي، 

الم�ستوى الذري الدقيق، اأ�سبح بالإمكان ت�سميم ميكرو�سكوب يعمل على التكبير بدرجة عالية 

جدا ت�سل الى مئات الف المرات. وتوالت الكت�سافات ليظهر لنا في العام 1981 ميكرو�سكوب 

جديد با�ستخداماته المتنوعة وهذا الميكرو�سكوب يعرف با�سم الميكرو�سكوب النفقي الما�سح. 

يقترب طرف  فعندما   .)quantum tunneling( الكمي النفق  مبداأ  فكرة عمله على  وتعتمد 

المج�س المو�سل للكهرباء والذي يعرف با�سم )tip( من ال�سطح الُمراد فح�سه يحدث فرق 

جهد بين ال�سطح وطرف المج�س )tip( ي�سمح بمرور اللكترونات من خالل نفق في الفراغ 

بينهما، وتيار اللكترونات هذا ُيعرف با�سم التيار النفقي )Tunneling Current). وه� يعتمد 

على مو�سع المج�س بالن�سبة لل�سطح وعلى فرق الجهد المطبق وعلى الكثافة المو�سعية للعينة 

)اأنظر ال�سكل رقم 1). 
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 STM ل�سكل رقم 1: م�سح �لمج�ش ل�سطح �لعينة على �لم�ستوى �لذري في جهاز� 

عن  عبارة  ه�   :(AFM اأو   Atomic Force Microscopy( الذرية  القوة  ميكرو�سكوب   -

مجهر يعطي معلومات دقيقة عن ت�ساري�س المادة ت�سل للم�ستوى الذري، حيث تعمل مج�ساته 

على م�سح ت�ساري�س المواد بدقة متناهية عن طريق ح�ساب اي مقاومة يتعر�س لها المج�س. 

 .
(1(

المج�سات ميكرو�سكوبات  انواع  اأحد  وهو  عالية،  تحليلية  قدرة  ذو  الميكرو�سكوب  وهذا 

كاأداة تكبير وقيا�س  والأكثر �سهرة   ،STM الما�سح  النفقي  الميكرو�سكوب  وُيعتبر متطورًا عن 

على الم�ستوى النانوي.

1  G. Binning, and H. Rohrer, Helvetica Physica Acta, vol.55, pp. 726-735 (1982).
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 (probe( في نهايته مج�س )cantilever( من ذراع AFM يتكون ميكرو�سكوب القوة الذرية

ُمكّون من راأ�س حاد يعرف بالـ tip ي�ستخدم لم�سح �سطح العينة. عندما يقترب راأ�س المج�س من 

�سطح العينة تتولد قوة بين راأ�س المج�س و�سطح العينة توؤدي الى انحراف في الذراع. ويقا�س 

هذا النحراف بوا�سطة انحراف �سعاع ليزر عن مراآة مثبتة على ذراع الميكرو�سكوب. و�سعاع 

الليزر المنعك�س ير�سد على م�سفوفة خطية من الفوتودايود )Photodiodes(. وتعتبر طريقة 

قيا�س النحراف ب�سعاع الليزر الطريقة الأدق والأكثر ا�ستخدامًا في المختبرات العلمية )اأنظر 

ال�سكل رقم 2). 

�ل�سكل رقم 2: مخطط تو�سيحي لفكرة عمل ميكرو�سكوب �لقوة �لذرية.

 ويتميز ميكرو�سكوب القوة الذرية AFM عن الميكرو�سكوب اللكتروني الما�سح SEM بعدة 

مزايا، اأهمها اأن العينات ل تتطلب معالجة خا�سة مثلما يحدث في SEM، كتغطيتها بالكربون 

او الذهب وهذا يمكن له اأن يف�سد العينة. كما ان AFM يعمل في الظروف العادية، في حين 

اأن SEM يتطلب اأن يعمل في الفراغ. وهذا مما جعل ميكرو�سكوب القوة الذرية جهازًا لدرا�سة 

 .SEM الخلية الحية. كما واأنه يمتلك قدرة تحليلية عالية تفوق قدرة
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�لمو�د �لنانوية وتطبيقاتها:

وال�سناعة،  كالطب،  عدة،  مجالت  في  م�ستمر  تزايد  في  النانو  مواد  ا�ستخدامات  اإن 

 100 من  اأقل  اأبعادًا  لتاأخذ  تمت هند�ستها  مواد  عبارة عن  وهي  الأخرى.  العلمية  والمجالت 

نانومتر، واتخذت خوا�س فريدة نتيجة لحجمها ال�سغير.

�أ�سكال �لمو�د �لنانوية :

- ج�سيمات النانو )Nanoparticles(: هي الج�سيمات التي تقل اأبعادها اأو اأحد اأبعادها عن 

100 نانومتر، وتتميز بخ�سائ�س كيميائية وفيزيائية وميكانيكية ومغناطي�سية تميز ج�سيمات 

العازلة  المواد  بع�س  اأن  الكهربي حيث  التو�سيل  نذكر منها،  النانوية.  المواد غير  النانو عن 

تتحول اإلى مواد جيدة التو�سيل للكهرباء نتيجة وجودها في حجم النانو، وال�سالبة حيث تفوق 

�سالبة ج�سيمات النانو �سالبة الج�سيمات غير النانونية للمادة نف�سها مئات المرات، والقدرة 

على تغير اللون حيث يتغير لون ج�سيمات النانو بتغير حجمها و�سكلها، وتظهر هذه الظاهرة 

بو�سوح في ج�سيمات النانو لعن�سري الذهب والف�سة، وال�سفافية حيث اأن ج�سيمات النانو ذات 

المرئي مما  ال�سوء  تك�سر  اأو  تعك�س  ل  ولذلك  المرئي  لل�سوء  الموجية  الأطوال  اقل من  اأبعاد 

يجعلها ذات �سفافية عالية، ولذلك من الممكن ان ت�ستخدم لتغلفة الكثير من المنتجات دون اأن 

توؤثر على لونها مثل الأغلفة ال�سفافة ومواد التجميل.

اأ�سطوانية  كربونية  اأنابيب  وهي   :)Carbon Nanotubes( النانونية  الكربون  اأنابيب   -

ال�سكل ورقيقة جدًا لدرجة النانو. وتعتبر اأي�سًا رقائق من الجرافيت ملفوفة على �سكل اأنبوب 

اأ�سطواني. وهذه النابيب تتميز بخ�سائ�س ا�ستثنائية الكترونية وحرارية وميكانيكية وتركيبية 

مما يجعلها اأخف من اللومنيوم واأقوى بخم�سة اأ�سعاف من الحديد ال�سلب. 

- ُمرّكبات النانو )Nanocomposites): هي م�اد مركبة من مادتين اأو اأكثر من الم�اد، 

وتكون ذات اأبعاد اأقل من 100 نانومتر . وتختلف خوا�سها عن المواد المكونة لها، وتكون اإحدى 

مكونات هذا الُمرّكب مقواة بالمادة الخرى حيث تعمل هذه الخا�سية على تح�سين خ�سائ�س 

التقوية  مواد  اأما  ال�سائل،  ال�سا�سية في طور  المادة  تكون  وعادة  ب�سكل عام.  المركبة  المواد 

الأولية  الأمثلة  من  الفولذ  بق�سبان  المقوى  وال�سمنت  الياف.  اأو  ج�سيمات  تكون  ما  فعادة 

للمركبات .

60 ذرة  الكربون، وتتكون عادة من  - كرات بوكي)Buckyball(: هي جزيئات كروية من 
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كربون على �سكل كرة القدم حيث تترتب ذرات الكربون ب�سكل �سدا�سي.

نانوية، �سديد ال�سغر وقريب لحجم  اأبعاد  النانوروبوت )Nanorobot(: هو روبوت ذو   -

يمتلك  المعلومات، كما  وت�سجيل وتخزين  المهام  تنفيذ  الذرة، وهو روبوت متكامل قادر على 

نه من الت�سرف في بع�س المواقف، وفًقا لنوع برمجته. وهذا كله ل  �سريحة ذكاء �سناعي تمكِّ

يوؤثر في حجمه الذي ل ُيرى اإل بالمجاهر الحديثة. 

- بلورات النانو )Nanocrystals(: مواد �سلبة �سغيرة، بلورية، وبها تكون الم�سافة مت�ساوية بين 

كل ذرة واأخرى اأو كل جزيء واآخر. وبلورات النانو لها تطبيقات كثيرة وهامة كما في اللكترونيات 

الب�سرية، حيث لها القدرة على تغيير الطول الموجي لل�سوء ولها تطبيقات في الخاليا ال�سم�سية 

وغيرها.

- اأ�سالك النانو )Nanowires(: هي اأ�سالك متناهية ال�سغر في اأبعاد النانو، لها تركيب 

ذو بعد واحد، وتتميز بخ�سائ�س كهربائية و�سوئية ممتازة جدًا. وتعتبر اأ�سالك النانو البنية 

ال�سا�سية التي ت�ستخدم في بناء اأجهزة النانو.

مو�سلة  مواد  من  الكمية  النقاط  ت�سنع   :)dots Quantum( الكمية  النقاط   -

ت�ساوي �سفرًا،  اأبعادها  تكون  وتكاد   )Semi Conductors( سبه مو�سلة� اأو   )Conductors(

ولها �سكل بلوري. وللنقاط الكمية خ�سائ�س كهربائية مميزة تمكنها من تخزين اللكترونات 

وتحويل لون ال�سوء حيث تعمل على امت�سا�س اللون البي�س واإعادة انبعاثه خالل نانو ثانية 

بلون مميز، ولها تطبيقات كثيرة في مجال الكمبيوتر والطب والهند�سة.

طرق ت�سنيع �لمو�د �لنانوية:

تلخي�سها  ُيمكن  اأّنه  اإل  النانوية،  المواد  ت�سنيع  طرق  من  العديد  وجود  من  الرغم  على 

باإثنين من الأ�ساليب التقنية:

الأ�سلوب الأول: ويعتمد على ت�سغير حبيبات المادة، وذلك من خالل عدة و�سائل وطرق 

اأو الذابة للمواد الكبيرة لتقليل  اأو النحت  مختلفة ت�ستخدم في �سناعة المواد، مثل التك�سير 

العالي  الميكانيكي  الطحن  طريقة  منها  ونذكر  نانوية.  اأحجام  ذات  لمواد  والو�سول  حجمها 

اأكبر  قيا�س  من  المادة  مقايي�س  في  النزول  اإلى  يوؤّدي  الذي   )Mechanical Milling( الدقة

 Top-Down( بـ  الطريقة  هذه  وُتدعى   .)Nanometer( اأ�سغر  قيا�س  اإلى   )Micrometer(

الج�سم ذو  الأعلى هذا  وُيق�سد بم�سطلح  الأ�سفل«.  اإلى  الأعلى  اأو طريقة »من   )Approach
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 .(Nanometer( وُيق�سد بالأ�سفل الج�سم ذو القيا�س ال�سغير ،)Micrometer( القيا�س الكبير

 Bottom – Up( الأعلى«  اإلى  الأ�سفل  »من  الم�سمى  الأ�سلوب  فتعتمد  الأخرى  الطريقة  اأما 

مركبة  اأج�سام  على  للح�سول  مادتين  اأو  مادة  من  نانوية  مواد  تجميع  وغايته   ،)Approach

نانوية تتمّتع بخوا�س و�سمات غير متوافرة في المادة الأ�سا�سية. ويت�سح من التعريف باأّن هذين 

الأ�سلوبين يعمالن في اتجاهين متعاك�سين وُيعتمد كل اأ�سلوب وفقًا ل�ستراتيجية الت�سنيع التي 

نانوية متراكبة  نريدها، وهما مكّمالن بع�سهما لبع�س. وللتبيان نورد مثاًل عن ت�سنيع مادة 

)Nanocomposite) وتتاألف من :

 ،(Copolymers( اأوًل: مادة اأ�سا�سية هي كناية عن رقائق بوليميرية منتظمة التباعد تعرف با�سم

وهي مك�نة من �سنفين من الب�ليمير، A وB )اأنظر ال�سكل رقم 3(. وتتمتع هذه المادة بخ�سائ�س 

الكمبيوترات  اأجهزة  )�سا�سات  المتعددة  التطبيقات  ذات   )Liquid Crystals( البلورية  ال�سوائل 

والتلفاز). 

Schematic diagram of an A-B diblock copolymer :3 ال�سكل رقم

معينة  وزنية  بن�سب   )Nanoparticles( نانوية  ج�سيمات  من  مكونة  داعمة  مادة  ثانيًا: 

.
(1(

وباأحجام معينة

1 B.Hamdoun, Lamellar Self-Assembly Nanostructured Magnetic Materials, Inorganic Materials, vol.40, No 9, (2004) pp. 
1087-1092.
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)اأنظر ال�سكل رقم 4).

واأن  ببع�س،  بع�سها  يتفاعل  ل  اأن  اأهمها  �سروط  عدة  الداعمة  المادة  في  وي�سترط 

ال�سنفين  من  فقط  واحد  مع  كيميائيًا  تفاعاًل  تظهر  واأن  بينها،  فيما  الكامل  بالحياد  تتمتع 

 A البوليميرين اللذين تتاألف منهما المادة الأ�سا�سية، وهذا ال�سنف هو العن�سر البوليميري

ا�ستراكًا وتعاونًا علميين بين خم�سة مختبرات  الأمر  في حالتنا. ولتحقيق هذا الهدف تطلب 

بحثية فرن�سية عالية التجهيزات والكفاءة العلمية، توزعت مهامها بين الت�سنيع لهذه المواد 

اأ�سا�سي: المجهر  ودرا�سة خ�سائ�سها با�ستخدام عدة اأجهزة عالية الدقة، نذكر منها ب�سكل 

اللكتروني الما�سح وميكرو�سكوب القوة الذرية لدرا�سة اأ�سطح هذه المادة النانوية المتراكبة 

)اأنظر ال�سكل رقم 5( والمجهر الإلكتروني النفاذي )اأنظر ال�سكل رقم 6(، وتحليل اأ�سعة اأك�س 

.A لدرا�سة توزيع الج�سيمات النانوية داخل العن�سر البوليميري

أ.د. بسام حمدون

    Schematic representing (a) the stress of the PS-
PBMA	interface,	due	to	the	inclusion	of	nanoparticles	and
 (b) the role of the PS homopolymer to relax this stress
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ال�سكل رقم 5:

ال�سكل رقم 6:

مجال  في  معمقة  نظرية  درا�سات  مع  المخبرية  والتحاليل  الدرا�سات  هذه  وتتزامن 

ظروف  تحت   )Stability( ثباتها  مدى  لمعرفة  المواد  بهذه  المتعلقة  الفيزيائية  النظريات 

 
(1(

ال�سوئية،المغناطي�سية خ�سائ�سها  درا�سة  الى  بال�سافة  هذا  معينة،  وميكانيكية  حرارية 

.
(2(

والميكانيكية

1  L.Schulz et al., Elastic torsion effects in magnetic nanoparticle diblock-copolymer structures, J. Phys. Condens. Matter, 
vol.22,  (2010), pp.1-6.

2 B.Hamdoun, J. Charara and A. Zaiour, Hydrodynamics Kinetics of Two-Dimensional Domains in Thin Smectic-A Films, 
Mechanics of advanced Materials and Structures, vol. 14, (2007), pp. 131-138.

مدخل إلى علوم وتكنولوجيا النانو

				AFM	view	of	the	free	surface	of	a	composite	PS-PB-
MA	lamellar	film,	which	has	been	doped	by	surfactant	coat-
ed magnetic  nanoparticles (diameter = 6nm)

				TEM	micrograph	of	the	cross-section	of	a	lamellar	
composite	PS/PBMA	film	with	a	25%	volume	fraction	of	
nanoparticles covered by PS layer. Particle diameter = 3.5 nm
(from Ref. [8])
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 تطبيقات �لمو�د �لنانوية:

يتوقع اأن تغزو تطبيقات المواد النانوية العالم في كافة نواحي الحياة نذكر بع�سا منها في 

المجالت التالية : 

- في �لمجال �لطبي :

تعتبر التطبيقات الطبية للنانوتكنولوجيا من اأهم التطبيقات الواعدة على الإطالق؛ فقد 

يتم عالج اأمرا�س الإن�سان م�ستقباًل من خالل التحكم في خاليا ج�سده، اأو عن طريق اإدخال 

الأج�سام  ترمم  اأن  من  المجهرية  الآلت  �ستتمكن  حيث  لعالجها،  الخاليا  داخل  دقيقة  اآلت 

المعتلة من الداخل، و�ستقوم اأجهزة دقيقة مزروعة في الج�سم بت�سخي�س المر�س ومكافحته، 

واإجراء بع�س التح�سينات على الآلية الجزيئية التي تدير الخاليا وتتحكم في عملها. 

النعومة  ذات  ال�سطناعية  الأع�ساء  �سناعة  في  هام  دور  بلعب  النانوتكنولوجيا  وتب�سر 

�سنع  في  التقنية  هذه  دور  اإلى  اإ�سافة  المفا�سل،  ا�ستبدال  مجال  في  الالزمة  وال�سالبة 

الأجهزة الطبية الم�ستخدمة في غرف العمليات والعناية المركزة للتقليل من العدوى وانتقال 

الجراثيم اإلى المر�سى، وذلك من خالل و�سع طبقة رقيقة، على م�ستوى النانو، من الف�سة فوق 

اأ�سطح الأدوات الطبية مما ل  يعطي مجاًل للميكروبات لاللت�ساق عليها، وهو اأولى الخطوات 

ال�سحيحة للحد من انتقال الجراثيم والأوبئة في الم�ست�سفيات. 

الفتاكة  القاتلة  البكتيريا  لمكافحة  جديدة  علمية  طريقة  اإلى  الأمريكيون  العلماء  وتو�سل 

التي طورت مناعة ذاتية للم�سادات الحيوية، والبكتيريا المحورة وراثيًا الم�ستخدمة عادة في 

 .
(1(

الحرب البيولوجية

ويعتبر هذا النوع الجديد من الأدوية الذكية بدياًل غير م�سبوق للم�سادات الحيوية، وي�ساعد 

لمعالجة  الكلية  التكلفة  قدرت  وقد  لالأدوية.  البكتيرية  الأنواع  هذه  مقاومة  م�سكلة  حل  على 

الإ�سابات الناجمة عن العدوى بالبكتيريا المقاومة للم�سادات الحيوية بحوالي 10 باليين دولر 

بالأ�سلحة  كبير  لوقوع هجوم  تح�سبًا  والعالم  المتحدة  الوليات  اأ�ساب  الذي  الهلع  اإن  �سنويًا. 

البيولوجية، دفع العلماء لالإ�سراع في الك�سف عن اأحدث التقنيات لمكافحة هذا الخطر. ويعد 

هذا النوع الجديد من الأدوية التي تعرف حاليا بالنانوبيوتيك�س )Nanobiotics( من بواكير 

الإنتاج الطبي لأحد اأهم حقول العلم والتقنيات الم�ستقبلية. ويعتمد دواء النانوبيوتيك�س الجديد 

 Self Assembling Peptide( �سناعيًا  مخلقة  التجمع  ذاتية  حلقية  بروتينية  جزيئات  على 

1  M. Navalarhe Rajshri and Tarala Nandedkar, Application of Nanotechnology in Biomedecine, Indian Journal of experimen-
tal biology, vol.45, No2, pp. 160-165 (2007).

أ.د. بسام حمدون
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Nanotubes(، من الممكن اأن تتجمع على هيئة اأنابيب اأو دبابي�س نانوية متناهية ال�سغر لتقوم 

بثقب جدران البكتيريا المعدية الفتاكة المقاومة للم�سادات الحيوية، ومعظم الأنواع الأخرى 

الم�ستخدمة عادة في الحرب البيولوجية. وت�ستخدم تقنية النانو في عالم ال�سيدلة ا�ستخدامًا 

وا�سعًا، بدءًا من طرق اإنتاج الدواء ومرورًا بو�سائل حفظه وانتهاء بكيفية اإعطائه للمري�س. 

ا�ستخدمت  فقد  الج�سم  اأع�ساء  ت�سيب  التي  ال�سرطانية  الأورام  مكافحة  �سعيد  على  اأما 

النانوية )Gold Nanoparticles( في تحديد �سال�سل الحام�س  الغاية حبيبات الذهب  لهذه 

النانوية  الحبيبات  وهذه   .
(1(

الع�سال المر�س  بهذا  المرتبطة   )DNA Sequences( النووي 

الذهبية اأ�سغر بكثير من الخاليا الب�سرية وتكاد تكون م�سابهة لالأنزيمات، مّما ُيعطينا القدرة 

على معرفة ما يحدث في الخلية، وهذا اأمر يجعل الت�سخي�س والعالج اأمرين ناجحين. وبعد 

اإلى الخاليا ال�سرطانية يتم تعري�سها لأ�سعة ما تحت الحمراء  دخول حبيبات النانو الذهبية 

الخاليا  قتل  ثّم  ومن  حولها  الإ�سعاع  بتركيز  النووية  الحبيبات  فتقوم   )Infra Red Rays(

ال�سرطانية فقط ل غير، دون التعّر�س للخاليا ال�سليمة. وهذا الأمر اأّدى اإلى علم جديد ُيدعى 

بتقنيات النانو الحيوية )Nano Biotechnology( الذي ُيعتبر من اأهم العلوم في مجال الطب 

والهند�سة الوراثية، حيث ي�سعى العلماء من خالله اإلى الق�ساء على الخاليا ال�سرطانية دون 

الأمرا�س  معالجة  في طرق  حاليا  يح�سل  ما  وهذا عك�س  ال�سليمة،  الحّية  بالخاليا  الم�سا�س 

الخبيثة التقليدية التي تعتمد على الجراحة اأو الإ�سعاع اأو العالجات الكيميائية، والتي لها اآثار 

جانبية خطيرة، تتمثل في الق�ساء على كثير من الخاليا ال�سليمة. لذا كان من ال�سروري ايجاد 

و�سيلة فعالة لعالج الخاليا ال�سرطانية تتمّيز بالدّقة، ول توؤثر على الخاليا ال�سليمة، وهذا ما 

 Nano Pharmacologyوّفرته النانو تكنولوجيا. ومن تخ�س�سات النانو الطبية المتعددة نذكر

جزءا  القريب  الم�ستقبل  في  النانوتكنولوجيا  ت�سبح  اأن  العلماء  ويتوقع   ،Nano Therapy و 

اأ�سيال من الممار�سة الطبية اليومية.

- في مجال �للكترونيات:

الجيل  اأن كان  بعد  الإلكترونيات  الذي ظهر في عالم  الخام�س  الجيل  النانوتكنولوجي هو 

الأول ي�ستخدم الم�سباح الإلكتروني )Lamp( بما فيه التلفزيون، والجيل الثاني الذي ي�ستخدم 

 .(Integrate Circuit( جهاز الترانزي�ستور، والجيل الثالث الذي ي�ستخدم الدورات التكاملية

ثورة  اأحدث  الذي   Microprocessor ال�سغيرة  المعالجات  لي�ستخدم  الرابع  الجيل  وجاء 

1  Mostafa El-Sayed et al., Gold Nanoparticles and nanorods in Medicine: From cancer diagnostics to photo thermal therapy, 
nanomedicine, vol.2, No5, pp. 681-693 (2007).

مدخل إلى علوم وتكنولوجيا النانو
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هائلة في مجال الإلكترونيات باإنتاج الحا�سبات ال�سخ�سي )Personal Computer(، والرقائق 

الكومبيترية ال�سيليكونية التي اأحدثت تقدمًا في العديد من المجالت العلمية وال�سناعية. اأما 

اإلى ال�سوق رقاقات نانو  الجيل الخام�س فاإن عمالق الكمبيوتر »هاولت باكارد« �سينزل قريبًا 

اليكترونات قادرة على حفظ المعلومات اأكثر باآلف المرات من الذاكرة الموجودة حاليا في 

جهاز الكومبيتر. 

- في �لمجال �لحربي �أو �لع�سكري :

المجال الحربي اأو الع�سكري هو المجال الأبرز والأخ�سب للنانوتكنولوجيا، اإذ اإن اأي حرب 

مقبلة ت�ستخدم تقنية النانو، �سوف تكون مدمرة وذات نتائج كارثية تفوق كل ما عرفته الب�سرية 

من كوارث.فالدول المتقدمة تو�سلت ل�سنع طائرات تج�س�سية بحجم راحة اليد بوا�سطة تقنية 

فعلى  التقنية.  بهذه  لإنتاجها  فالميدان خ�سب  والقنابل،  الأ�سلحة  وفي مجال �سناعة  النانو. 

المنا�سب  الحجم  يمثل  وهذا  200 ميكروميتر،  تكون بحجم  اأ�سغر ح�سرة  فاإن  المثال،  �سبيل 

هذه  اأج�سادهم.  في  ال�سموم  وحقن  المحميين  غير  الأ�سخا�س  تعقب  على  القادرة  لالأ�سلحة 

الجرعات المميتة تبلغ 100 نانوجرام اأو 1/100 من حجم ال�سالح.

ومن الأفكار المطروحة وتوجهات التوظيف الع�سكري الراهن للتكنولوجيا ما يلي:

ايجاد بديل اإلكتروني للجزء الحيوي من الأدمغة الب�سرية المعروف با�سم )قرن اآمون(،   -

للو�سول اإلى و�سع ي�ستطيع معه �ساحب الدماغ المعدل اإلكترونيًا تحميل الذاكرة بمئات 

اأ�سعاف ما هو متاح طبيعيًا، وتخزين التعليمات المعقدة، والقدرة على تحقيق الت�سال 

والتوا�سل بين دماغ ب�سري واآخر.

وقدرات  م�ستوى  رفع  يتيح  بما  الج�سم  من  لأجزاء  م�سنعة  وبدائل  اأع�ساء  ابتكار   -

الأداء الب�سري.

�سناعة اأقرا�س تغير عمليات ال�ستقالب في خاليا اأج�سام الجنود بما يمنحهم القدرة   -

.
(1(

على البقاء لعدة اأيام بدون نوم اأو طعام

المجهرية،  الطائرات  غرار  على  م�سممة  الحية،  الكائنات  تطابق  تكاد  روبوتات  �سنع   -

ت�ستطيع الت�سلق على الجدران وال�ساللم والت�ساري�س المختلفة، وتحمل قذائف مجهرية 

.
(2(

موجهة وقاتلة

1  “Nanotech Future for soldiers”, September 21, at “http://www.news.bbc.co.uk”.

2   Royal united Services Institute of Defense Studies, at “http://www. rusi.org”.

أ.د. بسام حمدون
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اأو  الم�سكوك بهم،  الذهنية لالأ�سخا�س  الحالة  اأنظمة تر�سد من م�سافة بعيدة  -  �سنع   

الت�سوير  من  قريبة  تقنية  با�ستخدام  اأفكارهم،  على  والتج�س�س  بمراقبتهم  المرغوب 

بالرنين المغناطي�سي و�سواه، بحيث تتمكن هذه الأنظمة من ك�سف نوايا ال�سخ�س وقراءة 

اأفكاره م�سبقًا.

من هنا لي�س من قبيل ال�سدفة اأن تكون اإ�سرائيل هي الدولة الكثر اهتمامًا بهذه التقنية في 

 
(1(

المنطقة، حيث اإن رئي�س الوزراء الم�ستقيل اإيهود اأولمرت اأعطى، في ت�سرين الثاني 2006

اإثر حرب تموز، ال�سوء الأخ�سر لإن�ساء تر�سانة من الأ�سلحة تعتمد النانو تكنولوجي.و�سيمون 

بيريز من جهته �سّرح معلقًا »لقد اأثبتت حرب لبنان اأننا بحاجة اإلى و�سائل قتالية �سغيرة جدًا، 

فمن غير المعقول اأن نر�سل طائرة ت�سل كلفتها اإلى اأكثر من 100 مليون دولر، لمالحقة مقاتل 

انتحاري واحد، ولهذا فتكنولوجيا النانو �ستتيح لنا بناء اأ�سلحة م�ستقبلية«، معتبًرا اأّن »النانو 

. والجدير 
(2(

تكنولوجي هي مفتاح الدفاع عن اإ�سرائيل في ال�سراعات الع�سكرية الم�ستقبلية«

اإ�سرائيل بداأت فعاًل بالعمل على عدد من الم�ساريع ال�سرية في هذا ال�سياق، وهو  اأن  بالذكر 

اأبرز هذه الم�ساريع التي ل ُيعرف عنها �سوى  اإليه بيريز في محا�سرات عامة، ومن  األمح  ما 

عنوانها: م�سروع اأطلق عليه ا�سم »لآلىء الحكمة« )Pearls of Wisdom(، ويهدف اإلى �سناعة 

طلق عليه ا�سم 
ُ
مج�سات متناهية ال�سغر يمكن ن�سرها في مناطق العدو، بالإ�سافة اإلى م�سروع اأ

»دبور الذكاء« )Intelligence Wasp(، وهو عبارة عن طائرة �سغيرة جدًا، يمكن و�سعها في 

الأزقة ال�سيقة لت�سوي�س الإت�سالت وقتل الم�سلحين، وم�سروع »مج�سات �سد الإنتحاريين«، وهي 

باإمكانها تحديد المفجر  العامة بحيث يكون  غر يمكن و�سعها في الأماكن  اآلت متناهية ال�سِ

 .
(3(

الإنتحاري عن بعد، عن طريق ر�سد روائح المواد المتفجرة وحرارتها ووزنها

اأما الإمكانيات الع�سكرية التي توفرها تقنية النانو، فتتناف�س عليها الدول الكبرى وتخ�س�س 

اأ�سلحة ع�سرية  نعرفه من  اأ�سلحة ي�سبح معها كل ما  وتنذر ب�سناعة  لها ميزانيات �سخمة، 

اليوم، عبارة عن خردة. هذه الوقائع تقول اإن هذه التقنية ل يمكن لجمها، واإن خطرها مواٍز 

وتعد هذه  التوقعات،  وتفوق  الهائلة  التقنية  و�سلبيات هذه  ايجابيات  تتيحها  التي  لالإمكانيات 

التقنية بتغيير جذري ونهائي في نوعية الحياة وطبيعتها.

1  “Israel developing Bionic Arsenal”, November 17, Agence France Press, at “www. Spacewar.com” (2006).

2  Wiki News Interview Simon Peres, Is Really, The new blog of Israel, January 9, at “www. Israelli.org” (2008).

3  “Israel Developing Bionic Arsenal”, Agence France Press, The Sydney Morning Herald, November 18, at “www. 
Thespacesite.com” (2006).
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�يجابيات و�أخطار �لنانوتكنولوجيا:  

ان ايجابيات علوم وتقنيات النانو اأكثر من اأن ُتعد وُتح�سى، فقد تنتج هذه التقنية روبوتات 

ل يتجاوز حجمها الواحد على المليار من المتر في فترة قريبة، على اأن تكون هذه الروبوتات 

قادرة على القيام بعمليات مزدوجة، اإذ ُيمكنها الدخول اإلى الج�سم الب�سري وزرع الأدوية فيه 

بتركيز عال بالغ الدقة وبدون اأي اآثار جانبية، كما ُيمكنها اأن تزرع فيه مواد قاتلة غير مرئية. 

ويمكن من خالل تقنية النانو تكنولوجي �سنع �سفينة ف�سائية في حجم الذرة يمكنها الإبحار 

في ج�سد الإن�سان لإجراء عمليات عالجية والخروج من دون جراحة. كما ت�ستطيع الدخول في 

الموجات الكهرومغناطي�سية التي تتمكن بمجرد مالم�ستها للج�سم من اإخفائه مثل  �سناعات 

الح�سرة  الرادار. كما تتمكن من �سنع �سيارة في حجم  اأو ال�سيارة ومن ثم ل يراها  الطائرة 

وطائرة في حجم البعو�سة واأي�سا �سناعة الأقم�سة التي ل يخترقها الماء بالرغم من �سهولة 

خروج العرق منها. ويمكننا عما قريب �سراء م�سروب ل لون له ول طعم يت�سمن نانو جزيئات 

للون والطعم عندما ن�سعه في الميكروييف على تردد معين ي�سبح عندنا ع�سير ليمون، وعلى 

الميدان  التي تحققت في هذا  التفاح، وهكذا فالإنجازات  نف�سه �سراب  اآخر ي�سبح هو  تردد 

اأمام الإمكانيات الهائلة التي تعد بها هذه التقنية، من  اإل مقدمات ب�سيطة  حتى الآن ما هي 

قبيل الق�ساء على الأمرا�س وتحقيق الوفرة، و�سناعة معدات اأقوى واأكثر فاعلية مقارنة بما هو 

موجود حاليًا، وهي تعد بالق�ساء نهائيًا على التلوث. هذا غي�س من في�س من حقيقة هذا العالم 

المتناهي في ال�سغر العظيم بتطبيقاته المتعددة ومجالته الكثيرة.

العلماء  اأن يعتمد  اإلى  اأّدت  النانو  العلمي البحثي، فاإّن علوم وتكنولوجيا  اأما على ال�سعيد 

اإّن هذه العلوم  اأ�سلوبًا جديدًا في التفكير العلمي من حيث المنهج والتعليل والمناق�سة، حيث 

 High( والتقنيات تت�سابك مع اأهم نتائج العلم النظري والتجريبي ومع التقنيات العالية الدّقة

Precision Technologies( اإذ ل ُيمكن التعّمق اأكثر واإ�ستنتاج الجديد في هذه العلوم والتقنيات 

النانوية من دون الإعتماد على هذه التقنيات العالية الدقة. ولهذه الغاية تتناف�س دول العالم 

المتقّدمة في تخ�سي�س ميزانيات متزايدة �سخمة للبحث والتطوير والإ�ستثمار ب�سّدة في هذه 

التكنولوجيا الواعدة، �سمن مبادرات جماعية اأو اقليمية وخطط بحثية متقّدمة تحظى باأولوية 

 التي تر�سد ن�سبة عالية من ناتجها القومي 
(1(

التمويل والرعاية الر�سمية من الجهات الم�ساركة

لدعم البرامج البحثية الخا�سة بتكنولوجيا النانو. وقد قّدر الإنفاق العالمي في دعم البرامج 

د. �سفات �سالمة، النانو تكنولوجي ـــ عالم �سغير وم�ستقبل كبير ـــ الدار العربية للعلوم نا�سرون، ط اأولى، 2009، �ص 39.  1

أ.د. بسام حمدون
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 خالل الأع�ام الممتدة 
(1(

البحثية بحوالي 35 مليار دولر )خم�سة وثالثين مليار دولر اأميركي(

بين 2000 و2008. وتحتل اليوم اأبحاث النانو تكنولوجيا اأبوابًا كاملة في العديد من المجالت 

والدوريات العلمية العالمية. هذا بالإ�سافة اإلى العديد من الموؤتمرات والندوات وور�س العمل. 

مّما يعني باأّن هناك �سباقًا هائاًل بين الدول المتقّدمة في هذا المجال الحيوي الذي �سيحدد 

مكانة كل منها العلمية لعقود عديدة، اإذ اإّن نتائج هذه التكنولوجيا تحمل في طياتها نتائج خّيرة 

اأن تغزو المنتجات ال�سناعية لتكنولوجيا النانو كافة الأ�سواق  في خدمة الب�سرية. كما يتوقع 

العالمية لكونها بدياًل عن المنتجات ال�سناعية المنتتجة بالتكنولوجيا المعروفة حاليًا، لأّنها 

�ستكون اأف�سل منها واأقل كلفة واإ�ستهالكًا للطاقة وللمواد واأكثر رعاية للبيئة.

اأما الإغراءات والوعود التي تغدقها علينا تقنية النانو فال ينبغي لها اأن ُتغيِّب ال�سوؤال عن 

حدود ا�ستخداماتها ومخاطرها. فهي تقنية تتجاوز المعقول بل تتجاوز حتى الخيال. في حين 

ل �سمانة في اأن تكون ا�ستخداماتها اآمنة، طالما ل يمكن التنبوؤ اإطالقًا بما �ستكون عليه المادة 

الم�سّنعة عندما ت�سل اإلى هذا الم�ستوى من ال�سغر. هذه التقنية الُمذهلة اأثارت منذ اأن بداأ 

التداول بها، جدًل كبيرًا و�ساخبًا، اإذ اإنها بقدر ما تتيح من اإمكانات، فاإنها تثير في المقابل 

مخاوف هائلة تهدد باإفناء الجن�س الب�سري والق�ساء على الحياة من اأ�سا�سها. واإلى ذلك يجب 

اأّل نن�سى اأن هذه التقنية ما هي اإل و�سيط تكنولوجي، ل يمكن اأن يكون مفيدًا ما لم تتم مواكبته 

بوعي باحث ومدقق. ونعلم اأن العقل الإرهابي في كل العالم قد اأبدى قدرات هائلة على فهم 

اإلى  اإطالقًا  تنتمي  ل  وقيم  اأفكار  بنظام  احتفاظه  مع  وا�ستخدامها،  وا�ستيعابها  التكنولوجيا 

القيم الن�سانية ال�سامية.

والنانو تكنولوجي هي تقنية تحديث طالما بقيت �سمن اطار المعقول، اأما اإذا تفّلتت من 

اأ�سر العقل، فال يمكن ت�سور حدود ل�ستخداماتها. وهذا الأمر اأدى الى وجود خ�سية لدى العلماء 

من ا�ستخدام تقنيات النانو لأغرا�س غير اإن�سانية، حيث تكون المخاطر المحتملة بحجم اإنهاء 

اأ�سكال الحياة على الكوكب، وتجاوزت هذه الخ�سية العلماء لت�سل الى رجال ال�سيا�سة، حيث 

ال�سيا�سة من جهة، ومن  ت�ساربت الآراء وا�ستد الجدل والرد والرد الم�ساد من طرف رجال 

طرف العلماء والباحثين من جهة اأخرى، اإذ و�سل الجدل اإلى درجة عمدت على اإثره الحكومة 

البريطانية الى التدخل ر�سميًا وتكليف المجمع الملكي والأكاديمية الملكية للتكنولوجيا بتقديم 

تقرير ي�سمل تداعيات واآثار النانو تكنولوجيا �سواء الإيجابية منها اأو ال�سلبية، والذي �سدر في 

اأ.د. محمد �سريف الإ�سكندراني،  تكنولوجيا النانو من اأجل غٍد اأف�سل، �سل�سلة عالم المعرفة العدد 374، �ص 276، ابريل 2010.  1

مدخل إلى علوم وتكنولوجيا النانو
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 Nanoscience(»ي�لي� 2004 تحت عنوان: »العلوم النانوية والتقنيات النانوية: فر�س و�سكوك

.(and nanotechnologies:Opportunities  and Uncertainties

وبموازاة ذلك، قامت العديد من المبادرات الر�سمية على م�ستوى التحاد الأوروبي تحت 

 Nanosciences( »عنوان: »الفائدة، الخطر والمظاهر الأخالقية والجتماعية للتقنيات النانوية

.et nanotechnologies : un plan pour l’Europe 2005-2009، juin 2004) لو�سع برنامج 

كامل يتناول اآفاق تطوير البحوث النانوية في مختلف المجالت. واإذا اأردنا الإ�سارة اإلى الدول 

التي تنهج �سيا�سة بحثية متقدمة في هذا المجال، فيمكن اإجماًل الإ�سارة اإلى البلدان التالية: 

ا�ستطاع فريق  التي  واإ�سرائيل  األمانيا  اليابان وفرن�سا،  الأمريكية،  المتحدة  الوليات  ال�سين، 

بحث عامل في معهد التخنيون )Technion( بحيفا موؤخرًا، اإجراء اأول محاولة ناجحة للدمج 

بين عنا�سر بيولوجية وعنا�سر اإلكترونية في قوارير اختبارية على م�ستوى نانوي.

في  البحاث  يدعم  منها  بع�سًا  اأن  الى  ال�سارة  فتجدر  العربية،  البلدان  �سعيد  على  اأما 

 36 مبلغ  ال�سريفين  الحرمين  ال�سعودية حيث خ�س�س خادم  العربية  كالمملكة  المجال،  هذا 

مليون ريال لدعم اأبحاث النانو تكنولوجي في ثالث جامعات �سعودية، هي جامعة الملك �سعود، 

الملك  اأعلنت جامعة  والمعادن. كما  للبترول  الملك فهد  الملك عبدالعزيز، وجامعة  وجامعة 

عبد العزيز للعلوم والتقنية، اإن�ساء المركز الوطني لبحوث التقنيات المتناهية ال�سغر )تقنيات 

النانو(، وتقديم برنامج للمنح البحثية في التقنيات المتقدمة موجه لأ�ساتذة الجامعات ومراكز 

. وعلى �سعيد البلدان الإ�سالمية فتت�سّدر الجمهورية الإ�سالمية في اإيران 
(1(

البح�ث ال�سع�دية

قائمة هذه الدول، وقد قطعت �سوطًا كبيرًا في مجال علوم وتقنيات النانو، اإذ تمّكن فريق بحث 

 ،
(2(

(NanoScope( النانو�سكوب عامل في اإحدى مراكز بحوثها الجامعية من ت�سنيع جهاز 

وهي بذلك ُتعتبر في م�ساف الدول ال�ست الم�سّنعة لهذا الجهاز فقط في العالم.

http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php :راجع الموقع الإلكتروني على �سبكة الإنترنت  1

http://www.nano4arab.com/inf/news.php :راجع الموقع الإلكتروني على �سبكة الإنترنت  2

أ.د. بسام حمدون
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حرائق الغابات في لبنان
 و�سائل جديدة لمكافحتها با�ستخد�م تقنّيات

 �لإ�ست�سعار عن ُبعد و نظام �لمعلومات �لجغر�فية

أ.د. عبد المنعم قبيسي
عميد كلية �لهند�سة / �لجامعة 

�لإ�سالمية في لبنان

م. محمود أيوب
 كلية �لهند�سة / �لجامعة �لإ�سالمية

 في لبنان

مة مقدِّ

اآلف ال�سنين منذ التقاء البرق ب�سطح الأر�س الخ�سراء. ومع  بداأت حرائق الغابات منذ 

اأ�سبحنا  الطبيعية  للموارد  وا�ستهالكه  ا�ستعماله  وازدياد  وتطوره  الإن�سان  تدخل  ومع  الوقت، 

ل الإن�سان اأخيرًا الى معرفة  نعرف اأكثر عن حرائق الغابات، وتراجع م�ساحاتها، الى اأن تو�سّ

اأهميتها والحفاظ عليها نظرًا لج�سامة الأ�سرار التي تنتج عن حرائقها على الم�ستوى البيئي 

والحي�ي والب�سري والإقت�سادي.

ية لحدوث حرائق الغابات،  ئي�سة الموؤدِّ ة وتغّيرها من الأ�سباب الرَّ وتعتبر العوامل المناخيَّ

بات والتربة  يان اإلى زيادة جفاف النَّ يف يوؤدِّ فدرجات الحرارة العالية وانعدام الأمطار في ال�سَّ

ة تعتبران من  انيَّ كَّ ياح والكثافة ال�سُّ وت�سكيل اأجواء منا�سبة لن�سوب هذه الحرائق. كما واأنَّ الرِّ

ي اإلى انت�سارها. العنا�سر التي توؤدِّ

اإّن منطقة حو�س البحر المتو�سط هي اإحدى اأكثر المناطق المعّر�سة لحرائق الغابات في 

العالم، حيُث توؤدي هذه الحرائق في الدول الأوروبية المطلة على البحر المتو�سط الى الق�ساء 

على 5000 كيلومتر مربع من الغابات �سنويًا.
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و في لبنان، وكما في كل بلدان حو�س البحر المتو�سط، تتعّر�س الغابات �سنويًا للعديد من 

الحرائق التي تق�سي على الثروة الحرجية با�ستمرار. هذه الثروة التي كانت تعاني من غياب اأي 

اإدارة خالل فترة الحرب ال�سابقة )1990-1975( مّما اأّدى اإلى انح�سار م�ساحة الغطاء النباتي 

من 12٪ عام 1973 اإلى اأقل من 7٪ هذه الأيام.

اإّن حرائق الغابات التي تحدث ب�سكل اأ�سا�سي ما بين منت�سف ف�سل ال�سيف وبداية ف�سل 

الأ�سجار  وتدهور حالة  الغابات  تراجع م�ساحة  اإلى  اأّدت  التي  الأ�سباب  اأهم  ال�ستاء هي من 

ونمّوها. هذه الأ�سباب تقودنا اإلى �سرورة اّتخاذ اإجراءات �سريعة للعمل على حماية وتنمية 

الغابات المتبقية في لبنان.

اأو الم�ساركة في اأي معلومات تتعّلق  اأّن عدم توفر التوا�سل  بعد عّدة بحوث اأجريت، تبّين 

اإلى عدم  اأّدى  �سات الحكومية والمنظمات غير الحكومية  بحرائق الغابات بين مختلف الموؤ�سَّ

القيام باأي خطوات للعمل ب�سكل جّدي وموؤّثر على اإدارة حرائق الغابات، حتى ولو كان هناك 

اأو  زرعها  واإعادة  المناطق  بع�س  في  الأرا�سي  ت�سّحر  لمحاربة  ُبِذلت  التي  الجهود  بع�س 

ت�سجيرها اإّل اأّن بع�س الدرا�سات بيَّنت اأّن هذه الجهود غير ناجحة في اأغلب الأحيان.

�سة  هنا تاأتي �سرورة دعم الأبحاث التي تحّدد مناطق الغابات التي احترقت والغابات المعرَّ

لالحتراق في الم�ستقبل، وذلك لعدم خ�سارة التنّوع البيئي، والتي بعدها يمكن اأن تبداأ عمليات 

التربة  وزحف  الأرا�سي  ت�سّحر  لمكافحة  وم�ستدامة  �ساملة  اإعداد خّطة  بعد  الت�سجير  اإعادة 

وتراجع الم�ساحات الخ�سراء.

لقد قامت عّدة منّظمات وجمعّيات بيئية واإدارات حكومية وغير حكومية في لبنان بدرا�سات 

الإدارات  اأّن  اإل  المجال،  هذا  في  الحديثة  التقنّيات  ا�ستعمال  واإمكانية  الغابات  حرائق  عن 

والوزارات المعنّية بهذا المو�سوع األ وهي وزارة البيئة ووزارة الزراعة والدفاع المدني، ما زالت 

تعاني من �سحٍّ في المعلومات حول حرائق الغابات وما زالت ت�ستعمل التقنيات القديمة دون اأي 

حلول م�ستقبلية، اأ�سف الى ذلك اأّن الإح�سائيات التي تقوم بها وزارة البيئة ووزارة الزراعة 

والدفاع المدني وبع�س الجمعيات والمنظمات لي�ست دقيقة وهناك فروقات �سا�سعة بين هذه 

الإح�سائيات و بذلك تبقى الم�ساحات التي تحترق كّل �سنة غير معروفة.

عاّمة،  واإدارات  وزارات  عّدة  بين  موّزعة  لبنان  في  الغابات  حرائق  مكافحة  م�سوؤولية  اإّن 

فلدى الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية حوالي 225 مركزًا على مختلف الأرا�سي اللبنانية، 

واأغلب هذه المراكز يقع في اأماكن اآهلة بال�سكان، كما اأّن الدفاع المدني يعاني من نق�س كبير 

حرائق الغابات في لبنان
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في العتيد والعتاد. اإّن ُبعد هذه المراكز عن الغابات يجعل تدخل فرق الإطفاء متاأخرًا في اأغلب 

الأحيان، وكثيرًا ما يقوم الجي�س اللبناني بم�ساعدة الدفاع المدني في مكافحة حرائق الغابات، 

علمًا اأّن عنا�سر الجي�س يفتقرون الى المهارات والخبرات الالزمة في مجال مكافحة هذا النوع 

من الحرائق. كما يقوم الأهالي وبع�س الجمعيات ال�سبابية التطوعية بم�ساعدة الدفاع المدني 

في اإخماد الحرائق في بع�س المناطق للحفاظ على ثروتهم الحرجية اأو محا�سيلهم الزراعية. 

اإّن الإح�سائيات المتوفرة حالّيًا لحرائق الغابات )عدد الحرائق والم�ساحات المحروقة( 

اأ�سارت   ،1997 العام  ففي  هكتار.   2000 كل  على  غابة  حريق   150 حوالي  هناك  اأنَّ  ن  تبيِّ

اأماكن مختلفة من لبنان. وفي  1413 حريق غابة في  اإح�سائيات الدفاع المدني الى ح�سول 

450 حريقًا في الأ�سبوع  اأكثر من  اإح�سائيات الم�سدر نف�سه عن ح�سول  اأ�سارت  عام 1998 

الثاني من ت�سرين الأول في منطقة جبل لبنان فقط، بينما اأ�سارت اإح�سائيات وزارة الزراعة 

اأّن حوالي 3000 هكتار من الغابات قد احترق بين عامي 1998 و 1999. 

بعَد ما تقّدم، نجد �سرورة القيام بدرا�سة للواقع الفعلي لحرائق الغابات في لبنان بالإ�ستعانة 

 Remote( بكافة المعلومات الممكنة وبا�ستعمال التقنيات الحديثة مثل تقنية الإ�ست�سعار عن بعد

Sensing( ونظام المعلومات الجغرافية )Geographic Information System GIS(، حيث 

ور الف�سائية لتحليل ومحاكاة واقع الحرائق  تمّكننا تقنية الإ�ست�سعار عن بعد من ا�ستعمال ال�سّ

في لبنان، بينما ي�سمح لنا نظام المعلومات الجغرافية بتحليل المعلومات الموجودة في ال�سور          

والخرائط المختلفة والبيانات للح�سول على خرائط وجداول ور�سوم بيانية تجيب على الكثير 

من الأ�سئلة عن واقع الحرائق وت�ساعد في اإعداد خطة م�ستقبلية متكاملة.

هدف �لدر��سة

اإنَّ الهدف من هذه الدرا�سة هو الوقوف على حالة حرائق الغابات في لبنان ومن ثّم اإنتاج 

خريطة تبين المناطق الأكثر عر�سًة لها بهدف حمايتها والعمل على اإدارة الغابات في لبنان 

المعلومات  تقت�سي جمع  الأولى  الحرائق. لذلك كانت خطوتنا  الم�ستطاع من هذه  للحّد قدر 

موّحد  اأر�سيف  في  تنظيمها  ثّم  ومن  الممكنة،  الم�سادر  كل  من  الغابات  حرائق  جميع  عن 

بطريقة موؤتمتة )Digital(. بعد ذلك ذهبنا الى درا�سة هذه المعلومات واإنتاج خرائط تبين 

قمنا  ولحقًا  وم�ساحاتها،  واأنواعها  واأ�سبابها  الغابات  لحرائق  تعر�ست  التي  المناطق  اأكثر 

وبالإ�ستعانة بهذه المعلومات والنتائج التي ح�سلنا عليها، بالإ�سافة الى معلومات اإ�سافية من 

�سور ف�سائية و خرائط، باإنتاج خريطة تبين الأماكن الأكثر عر�سًة لمخاطر حرائق الغابات 
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على المدى البعيد وطرح الأفكار والآليات الواجب القيام بها للحد من هذه الحرائق ومكافحتها 

الى حدودها الدنيا. 

ف مبداأ وا�ستعمالت  وقبل الدخول في تفا�سيل واآلية هذه الدرا�سة، من ال�سروري اأن نعرِّ

اإدارة حرائق  في  منهما  والإ�ستفادة  الجغرافية  المعلومات  ونظام  بعد  الإ�ست�سعار عن  تقنيَتي 

الغابات.

�أ�سا�سّيات تقنية �ل�ست�سعار عن ُبْعد

ة  َور ف�سائيَّ دنا بها الأقمار ال�سطناعيَّة عبَر �سُ ي معلومات تزوِّ ُبْعد هو تلقِّ ال�ست�سعار عن 

بوا�سطة  عليها  الح�سول  يمكننا  التي  المنتجات  على  اأمثلة  ومن  مختلفة.  بمعلومات  لة  ُمحمَّ

باتي، خرائط ت�سنيف ا�ستعمال  الإ�ست�سعار عن بعد وال�سور الف�سائية نذكر: خرائط الغطاء النَّ

و�سطح  الأر�س  �سطح  حرارة  خرائط  قميَّة،  الرَّ الرتفاعات  نماذج   ،)Land-use( الأرا�سي 

البحر وغيرها الكثير...

�أ�سا�سيَّات نظام �لمعلومات �لجغر�فيَّة 

ظام بجمع واإدارة وتحليل المعلومات الموجودة على �سطح الأر�س مهما كان  ي�سمح هذا النِّ

ة  نوعها اأو عددها. فالمعلومات الواردة من مختلف المجالت والم�سادر مثل الخرائط التَّقليديَّ

قميَّة، قواعد المعلومات البيانيَّة )Data Base(، المعلومات الُم�سَت�سَعرة عن بعد وغيرها،  اأو الرَّ

دة.. يمكن جمعها في نماذج تحاكي اأ�ساليب الأنظمة المعقَّ

َور، خرائط طبوغرافيَّة،  ة يمكن ان يكون لإنتاج �سُ اإنَّ ا�ستعمال نظام المعلومات الجغرافيَّ

ع اأ�سلوب  ة واأفالم تفاعليَّة. وت�سمح هذه المنتجات بتحليل وتوقُّ ة واإح�سائيَّ ر�سوم وخرائط بيانيَّ

ة للخطط الم�ستقبليَّة حتَّى على  بيعة، �سرح الأحداث وتنظيم ال�ستراتيجيَّات الُمَعدَّ و�سلوك الطَّ

تحليل  حفظ،  بجمع،  الجغرافيَّة  المعلومات  نظام  ي�سمح  وبذلك  القرارات.  �سناعة  م�ستوى 

ال�ستف�سار  بعمليَّات  ة  البيانيَّ المعلومات  قواعد  ل  يكمِّ وبالتَّالي  الجغرافيَّة،  المعلومات  وعر�س 

والتَّ�ساوؤل والإجابة اإ�سافة اإلى التَّحليالت الإح�سائيَّة.

�إ�ستعمال تقنّيتْي �ل�ست�سعار عن ُبْعد ونظام �لمعلومات �لجغر�فيَّة معًا في 

مكافحة حر�ئق �لغابات

ة واأقّل كلفة، اإلى حّد بعيد، لتحديد ومراقبة اأحداث  الة، عمليَّة، مو�سوعيَّ اإنَّ اأكثر و�سيلة فعَّ

حرائق الغابات في لبنان
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ة ال�ست�سعار عن  حرائق الغابات على الم�ستوى الوطني، الإقليمي والعالمي هي ا�ستعمال تقنيَّ

ُبعد، حيث انَّ الإفادة الكبرى من ال�ست�سعار عن بعد تكمن في اأنَّه ي�سمح بم�ساهدة ومالحظة 

م�ساحات كبيرة من �سطح الأر�س ب�سكل منتظم ودائم وت�سجيل هذه المعلومات. 

حجمها        واكت�ساف  الحرائق  حوادث  على  التَّعرُّف  في  ت�ساعد  ائمة  الدَّ المراقبة  ة  قابليَّ اإنَّ 

بات وحرارة �سطح الأر�س،  واتِّجاهها وقيا�س الم�ساحات المحروقة، ف�ساًل عن مراقبة حالة النَّ

ة في الغابات، التي تفيد كثيرًا في اإعادة تقييم خرائط مخاطر وقوع الحرائق. وهكذا،  وخا�سَّ

�س  ة لمكافحة حرائق الغابات واإدارتها تتلخَّ ة ا�ستخدام معلومات الأقمار ال�سطناعيَّ فاإنَّ عمليَّ

في اأربعة وظائف رئي�سة، هي:

ع اأماكن واأوقات احتمال حدوث الحرائق. َتَوقُّ  -

مراقبة واكت�ساف الحرائق عند اندلعها اأو بعد اندلعها بوقت وجيز.  -

تقييم الأ�سرار ما بعد حدوث الحرائق.  -

مراقبة وتقييم جهود عمليَّات اإعادة التَّ�سجير.  -

الخرائط  على  توزُّعها  ومراقبة  الحرائق  لك�سف  ي�ستعمل  ان  يمكن  ُبعد  ال�ست�سعارعن  اإنَّ 

ة موا�سم من حرائق الغابات،  بم�ساعدة نظام المعلومات الجغرافيَّة. وهكذا، و بعد مرور عدَّ

ة، وعلى �سبيل  ن من تحليل الإح�ساءات اأكثر تف�سياًل ودقَّ ت�سبح المعلومات ماألوفة اأكثر وُتمكِّ

المثال، نذكر:

ن�سبة الحرائق في كّل غابة.  -

انيَّة في المنطقة المحيطة بالغابة. كَّ العالقة بين حدوث الحرائق والكثافة ال�سُّ  -

بات.  العالقة بين حدوث الحرائق وحالة النَّ  -

ق�س.  العالقة بين حدوث الحرائق وحالة الطَّ  -

ة وغيرها من المعلومات عن الغابات التي يتم حفظها في نظام  َور الف�سائيَّ اإنَّ ا�ستعمال ال�سُّ

وتح�سير  وموثوقة  �سريعة  بطريقة  الأ�سرار  وتقييم  مراقبة  من  ن  ُتَمكِّ ة،  الجغرافيَّ المعلومات 

خرائط حديثة )up-to-date( للغابات والتي ُتعتبر عن�سرًا حا�سمًا لتفادي وقوع الحرائق في 

الم�ستقبل.
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باإعداد قاعدة بيانات للمناطق المهّددة بالحرائق، فاإنَّ  القيام  اإلى ذلك، وبعد  بالإ�سافة 

لمعرفة  الغابات  ا�س  وحرَّ المدني  فاع  والدِّ الإطفاء  رجال  لم�ساعدة  دلياًل  ي�سبح  ظام  النِّ هذا 

العديد من الأمور نذكر منها:

ع اندلع الحرائق فيها ب�سكل يومي، واأماكن الحرائق بعد اندلعها. الأماكن التي ُيَتَوقَّ  -

الأر�ساد  بمعطيات  المعلومات  ربط  بعد  و�سرعته  الحريق  �سي�سلكه  الذي  التِّجاه  ع  توقُّ  -
ة اليوميَّة. الجويَّ

ل لمكافحة الحريق. اأقرب مراكز الإطفاء والدفاع المدني الموجودة والجاهزة للتَّدخُّ  -

اأماكن وجود الأنهار، الجداول، البحيرات وماآخذ المياه القريبة من موقع الحريق للتَّزوُّد   -
بالمياه عند الحاجة.

رقات المنا�سبة والأكثر �سهولة التي يجب �سلوكها لمكافحة الحرائق. الطُّ  -

الأماكن المنا�سبة التي يمكن اأن تهبط فيها المروحيَّات.  -

رقات للو�سول اإليها. ة القريبة واأ�سهل واأ�سرع الطُّ حيَّ اأماكن الم�ست�سفيات والمراكز ال�سُّ  -

الأماكن المنا�سبة لت�سييد اأبراج لمراقبة الغابات.  -

تح�سين الخطط الم�ستقبليَّة لمكافحة حرائق الغابات.   -

حرائق الغابات في لبنان
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اإكت�ساف الحرائق بوا�سطة الأقمار الإ�سطناعية
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تقييم الأ�سرار و الم�ساحات المحترقة با�ستعمال ال�سور الف�سائية

�إد�رة حر�ئق �لغابات 

ة،  بعد جمع المعلومات، وبال�ستعانة ِبتقنيَّات ال�ست�سعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافيَّ

فاإنَّ لإدارة حرائق الغابات ثالث وظائف ِوفَق ثالث مراحل اأ�سا�سيَّة، هي:

را�سات والتَّح�سيرات الالزمة  قبل وقوع الحريق )Pre-Crisis Phase(: القيام بكّل الدِّ  -1

لإعداد خرائط لالأماكن الُمحَتَمل وقوع الحرائق فيها، واإعطاء اإنذار ُم�سَبق لالأجهزة 

ة لتكون على ا�ستعداد لمكافحة الحرائق حين حدوثها اأو منع حدوثها. المخت�سَّ

ته  حدَّ ومعرفة  ومراقبته،  الحريق  مكان  ك�سف   :)Crisis Phase( الحريق  وقوع  عند   -2

ريعة  وال�سَّ حيحة  ال�سَّ والأ�ساليب  ُرق  الطُّ تحديد  في  والم�ساعدة  و�سرعته  واتِّجاهه 

لإخماده.

بعد وقوع الحريق )Post-Crisis Phase(: تقدير الأ�سرار، الم�ساحات المحروقة، نوع   -3

اأثير البيئي، تحديد خطط اإعادة التَّ�سجير وتح�سين  الأ�سجار التي احترقت، مقدار التَّ

الخطط الم�ستقبليَّة. 

حرائق الغابات في لبنان
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المراحل الثالث لإدارة حرائق الغابات

�أ�سباب حر�ئق �لغابات في لبنان

ُيعتبر العن�سر الب�سري من اأهم الأ�سباب التي توؤدي الى حرائق الغابات في لبنان ب�سبب 

البيئي،  التنوع  في  الغابات  اأهمية  على  التوعية  وقّلة  الغابات  تجاه  بم�سوؤولية  الت�سّرف  عدم 

بالإ�سافة الى الحرائق المفتعلة في كثير من الأحيان لأهداف مادية. ولكّن ازدياد عدد ومدة 

واأ�سرار حرائق الغابات في ال�سنوات الأخيرة يعود لأ�سباب كثيرة، اأهمها:

ت�سرفات المزارعين في ف�سل ال�سيف، حيث يقومون بتنظيف اأرا�سيهم وب�ساتينهم   -
وحدوث  الأحيان  بع�س  في  الحريق  امتداد  الى  يوؤدي  مما  الياب�سة  الأع�ساب  باإحراق 

حريق غابة.

�سهَري  بين  الغابات  في  �سبب  لأي  اأي حريق  اإ�سعال  يمنع  الذي  القانون  تطبيق  غياب   -
حزيران وت�سرين الأول من كل �سنة.

من  ق�سير  وقت  في  الحرائق  وتحديد  لكت�ساف  موؤهلين  غابات  حّرا�س  وجود  عدم   -
اندلعها.

غياب الآليات المنا�سبة لمكافحة حرائق الغابات التي توؤّخر، وفي حالت كثيرة تمنع،   -
تدّخل الدفاع المدني مثل �ساحنات الإطفاء الكبيرة الم�سّممة لالإ�ستعمال داخل المدن 
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فقط اأو للطرقات الزراعية الوا�سعة.

واإعادة  الغابات  وحماية  الحرائق  لمكافحة  الوطني  الم�ستوى  على  خطة  اأي  غياب   -
الت�سجير.

�لحلول �لمطروحة

خطر حرائق الغابات يختلف من منطقة الى اأخرى ِتَبعًا لطبوغرافية المنطقة، تعر�سها 
ّ
اإن 

للرياح، نوعية الغطاء النباتي وغيرها من العنا�سر. لذلك من المهم معرفة المناطق الأكثر 

عر�سًة لحتمال ن�سوب الحرائق، وبالتالي تحديد الأمور التالية في كل منطقة:

اإحتمالية ن�سوء الحريق في الغابة.  -

معرفة مدى قابلية الغابة اأو الغطاء النباتي لالإ�ستعال والتفاعل مع الحريق.  -

اإنتاج خريطة على الم�ستوى الوطني للمناطق الأكثر عر�سًة لحرائق الغابات.  -

حال  في  الحرائق  ومكافحة  لحمايتها  الأولوية  ح�سب  المناطق  هذه  وتجهيز  اإدارة   -
حدوثها واإن�ساء قاعدة بيانات للمناطق التي تمتلك ثروات حرجية مهّددة بالحرائق.

جمع �لمعلومات

للح�سول على معلومات �سحيحة وقابلة للتحليل، فقد قمنا بجمع المعلومات من الم�سادر 

التالية:

اأر�سيف الدفاع المدني: حيث اأنَّ المعلومات كانت غير موؤتمتة.  -

اأر�سيف ال�سحف.  -

اأر�سيف وزارة البيئة: حيث ح�سلنا على تقرير واحد عن حرائق الغابات عاَمي 1994   -
و 1998.

الغابات  اأنواع  توفر  عدم  هي  الأر�سيف  هذا  في  والم�سكلة  الزراعة:  وزارة  اأر�سيف   -
المحترقة.

ن�سبة  الحرارة،  درجة  عن  معلومات  الأر�سيف  ويت�سّمن  الجوية:  الأر�ساد  اأر�سيف   -
الرطوبة، �سرعة واإتجاه الرياح.

حرائق الغابات في لبنان
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�إدخال �لمعلومات �لى جهاز �لكومبيوتر و معالجتها

قمنا  ومقارنتها،  وت�سنيفها  فرزها  ثم،  ومن  الم�سادر،  المعلومات من مختلف  بعد جمع 

باإدخالها الى الكومبيوتر وح�سلنا بالنتيجة على جداول رقمية لجميع حرائق الغابات في لبنان، 

حيث احتَوت هذه الجداول على المعلومات التالية: رقم الحريق وتاريخ ووقت اإندلعه، تاريخ 

ووقت اإطفائه، المراكز التي تدخلت لإخماده، مكانه ح�سب المنطقة العقارية، درجة الحرارة 

توفر،  اإذا  المحترقة  الأ�سجار  نوع  اندلعه،  عند  واتجاهها  الرياح  و�سرعة  الرطوبة  ون�سبة 

الم�ساحة التي ق�ست عليها النيران اإذا توفرت و�سبب ن�سوب الحريق اإذا توفر.

من  تمّكن  خا�س  برنامج  بوا�سطة  المعلومات  لإدخال  جديدة  اآلية  باإنتاج  قمنا  ذلك  بعد 

والح�سول  ومبا�سرة  �سهلة  بطريقة  به  المرتبطة  المعلومات  كل  مع  يح�سل  كل حريق  اإدخال 

على النتائج وتحليلها فورًا والقيام بجميع العمليات المطلوبة من اإح�ساءات اأو جداول اأو ر�سوم 

بيانية لأي من المعلومات المدخلة ب�سكل �سريع و�سهل. كما ان هذه الآلية تمكن من اإجراء اأي 

عمليات معّقدة والح�سول على كامل الأجوبة المطلوبة ب�سرعة وبدقة، كذلك اإعداد تقارير عن 

الحرائق ب�سكل تجديدي )up-to-date( يت�سّمن كافة المعلومات المطلوبة حتى تاريخه.

�لمعلومات  نظام  برنامج  با�ستعمال  �لخر�ئط  �إنتاج  و  �لمعلومات  تحليل 

)GIS( لجغر�فية�

بعد اإدخال المعلومات الى برنامج GIS ومعالجتها تمكّنا من الح�سول على خرائط متنوعة 

الغابة  ونوع  والزمان،  والم�ساحة  المكان  ح�سب  و�سنوية  �سهرية  )خرائط  الغابات  لحرائق 

وغيرها(، وبالتالي تمكّنا من الو�سول الى النتائج التالية عن حرائق الغابات في لبنان:

واأكثر  مختلفة،  اأ�سجار  من  الموؤلفة  الأحراج  كانت  للحرائق  تعّر�سًا  الغابات  اأكثر  اإّن   -1

الأنواع تاأّثرًا كانت اأ�سجار الزيتون، الأ�سجار المثمرة والأع�ساب الياب�سة. ان معّدل وقت 

اإندلع الحرائق كان في ال�ساعة الثانية من بعد الظهر.

اإنَّ 70٪ من الحرائق حدثت في فترة ما بعد الظهر.  -2

اإّن المناطق التي كانت اأكثر عر�سًة لحرائق الغابات في الع�سرين �سنة الما�سية، وذلك   -3

ح�سب اإ�سم المنطقة العقارية، هي: قبّيات عكار، عندقت، المنية، زغرتا، كفر دبين، 

رمحال،  �سارون،  قرنايل،  مري،  بيت  بعلبك،  بدنايل  عنجر،  مجدل  رياق،  الهرمل، 

�سويفات  عاليه،  بعبدات،  �سهوان،  قرنة  برمانا،  مجدليا،  دميت،  بعقلين،  برقايل، 
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الأمراء، الدامور، الجية، جون، تبنين، جزين و العبا�سية �سور.

اإّن ال�سبب الرئي�سي لندلع الحرائق هو درجة الحرارة العالية مت�ساحبة مع الرياح.  -4

اإّن الحرائق تبداأ في منت�سف �سهر حزيران حتى منت�سف �سهر ت�سرين الأول، وتبلغ   -5

ذروتها بين �سهري اآب واأيلول.

ر�سم بياني يبّين مقارنة عدد حرائق الغابات بين عاَمي 2002 و 2003 حيث نرى بو�سوح اأّن 

عدد الحرائق يزداد بين �سهري اآب و اأيلول.

�إنتاج خريطة خطر �إندلع حر�ئق �لغابات على �لم�ستوى �لوطني

الم�ستوى  على  الغابات  حرائق  اإندلع  اإحتمال  تبيان  هو  الخريطة  هذه  من  الهدف  اإن 

المناطقي في كل لبنان. تجدر الإ�سارة الى اأنه يوجد نوعان من خرائط مخاطر اإندلع حرائق 

الغابات: خرائط ق�سيرة المدى Short-Term وخرائط بعيدة المدى Long-Term. وبما اأن 

التي  المعلومات ب�سكل يومي، فاإن الخريطة  الكثير من  خرائط المدى الق�سير بحاجة الى 

اأنجزناها هي خريطة على المدى البعيد.

عن  الم�سوؤولة  العامة  والإدارات  للوزارات  ت�سمح  اأنها  في  يكمن  الخريطة  هذه  اأهمية  اإن 

المعر�سة  والمناطق  الغابات  لحرائق  المعر�سة  المناطق  الغابات من معرفة  مكافحة حرائق 

حرائق الغابات في لبنان



185

المدني  للدفاع  مراكز  اإن�ساء  والإدارات  الوزارات  لهذه  يمكن  وبالتالي  الحرائق،  بهذه  للتاأثر 

في هذه الأماكن و�سق طرق داخل هذه الغابات وتح�سير خطة عمل للق�ساء على اأي حريق قد 

يح�سل في اأ�سرع وقت ممكن )مثل تاأمين ماآخذ مياه قريبة من الغابة، بناء اأبراج للمراقبة... 

الخ(. كما اأن خريطة المدى البعيد �ستكون الأ�سا�س لأي خريطة مدى ق�سير �سيتم اإنتاجها في 

الم�ستقبل.

ان العوامل الأ�سا�سية التي تدخل في اإنتاج خريطة مخاطر اإندلع حرائق الغابات هي:

 Normalized Differential Vegetation  ( النباتي  الغطاء  تفا�سلية  تطبيع  موؤ�سر   -
Index-NDVI(: وهو نظرية ثابتة لمقارنة اإخ�سرار الغابات بين �سور ف�سائية مختلفة 

لمعرفة ن�سبة يبا�س الغابة اأو الغطاء النباتي.

اإتجاه الإنحدارAspect Slope : وهو معرفة اإتجاه اإنحدار كل منطقة يمّكننا من معرفة   -
المناطق الأكثر تعر�سًا لأ�سعة ال�سم�س.

الإنحدارSlope : اإن ن�سبة اأو قوة الإنحدار تفيدنا في معرفة مدى كثافة الغابة اأو الغطاء   -
النباتي حيث ان الم�سافة بين الأ�سجار اأو الأع�ساب على المنحدر تكون اأقل من الم�سافة 

بين الأ�سجار اأو الأع�ساب في الأماكن الم�سطحة اأو الأفقية، وبالتالي كلما زاد الإنحدار 

كلما زاد اإحتمال ن�سوب الحريق.

تبخر  عن  الناتج  الماء  بخار  مجموع  وهو   :Evapo-transpiration التعّرق  و  التبخر   -
الماء من التربة وتعّرق الأع�ساب واأوراق الأ�سجار. اإّن قيا�س التبخر والتعّرق له عالقة 

كلما  الحرارة  درجة  ارتفعت  كلما  حيث  الجوية،  بالأر�ساد  وبالتالي  والطق�س  بالمناخ 

مما  النباتي  والغطاء  والأ�سجار  التربة  جفاف  يزداد  وبالتالي  والتعرق،  التبخر  ازداد 

يوؤدي الى ارتفاع خطر ن�سوء حريق غابة.

�ل�سور �لف�سائية �لتي ��ستعملت في هذه �لدر��سة

 Landsat Thematic Mapper (Tm/ETM ( تمَّ ا�ستعمال �سور ماأخوذة بالقمر الإ�سطناعي

بدقة مكانية 30 مترًا )30m resolution( تغطي كل لبنان و�سورة ماأخوذة بالقمر الإ�سطناعي 

5 اأمتار )5m resolution( تغطي بيروت وجبل لبنان. اإنَّ ال�سور  SPOT 5 ذات دقة مكانية 

الم�ستعملة ماأخوذة في تواريخ و�سنوات مختلفة في الفترات التي تح�سل فيها حرائق الغابات. 

قبل ا�ستعمال ال�سور الف�سائية كان ل بد من ت�سليحها وتحويلها الى الحداثيات ال�سحيحة 
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 .(Pseudo-stereographic projection( الم�ستعملة في لبنان

�لخر�ئط �لتي ��ستعملت في �لدر��سة

. Land-use map خريطة اإ�ستخدام وت�سنيف الأرا�سي  -

خريطة مقدار واإتجاه اإلنحدار.   -

خريطة التبخر والتعّرق التي تّم تح�سينها با�ستخدام معلومات الأر�ساد الجوية.  -

خريطة توزيع مراكز الدفاع المدني.  -

منهجية �إنتاج خريطة خطر �إندلع حر�ئق �لغابات

اإّن الخطوات الأ�سا�سية لإنتاج الخريطة هي:

تمَّ  التي ح�سلنا عليها  الإح�سائية  والمعلومات  الأرا�سي  ا�ستخدام  با�ستعمال خريطة   -1

اإنتاج خريطة تبين المناطق المعر�سة لحرائق الغابات ن�سبًة لنوع الأر�س وا�ستخدامها 

. (Land-use Index Fire Map(

بعد اإق�ساء كل الِقَيم ال�سلبية لموؤ�سر تطبيع تفا�سلية الغطاء النباتي تّم اإنتاج خريطة   -2

NDVI Index Fire Map من ال�س�ر الف�سائية.

بالإعتماد على الخرائط الإح�سائية التي ح�سلنا عليها وربط اأماكن الحرائق بالن�سبة   -3

لخريطة الإنحدارات، تم اإنتاج خريطة تبين مخاطر اإندلع الحرائق على المنحدرات 

.Slope Index Fire Map

اأماكن الحرائق  كذلك بالإعتماد على الخرائط الإح�سائية التي ح�سلنا عليها وربط   -4

الحرائق  اإندلع  مخاطر  تبين  خريطة  اإنتاج  تم  الإنحدارات،  اإتجاه  لخريطة  بالن�سبة 

. Aspect Slope Index Fire Map ن�سبة لإتجاه المنحدرات

Evapo-transpiration تعتمد على ن�سبة تبخر الماء من التربة واأوراق  اإنتاج خريطة   -5

 Evapo-Transpiration Index Fire المحروقة  المناطق  في  والأع�ساب  الأ�سجار 

.Map

number- العام  بالن�سبة لمجموع الحرائق  واأماكن الحرائق  تبّين عدد  اإنتاج خريطة   -6

.occurrence index fire map

حرائق الغابات في لبنان
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الخرائط  لكل  و 2   1 بين  ت�سوية مرمزة  اأو  تطبيع  اإنتاج خريطة  اأي   Normalization  -7

اأعاله ب�سكل اأّن كل المناطق القريبة من الرقم 1 تكون اأقل قابلية لندلع حريق، وكل 

المناطق القريبة من القيمة 2 تكون مناطق مهّددة بالحرائق.

واأخيرًا نح�سل على الخارطة النهائية لخطر اإندلع حرائق الغابات على المدى البعيد   -8

باإدخال كل العوامل الآنفة الذكر في القاعدة التالية:

[Landuse*NDVI*Slope*Aspect	Slpoe*Evapotranspiration*Number-
occurrence index fire map]^(1 / 6).
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الخطوات الأ�سا�سية لإنتاج الخريطة الوطنية لمخاطر حرائق الغابات في لبنان

حرائق الغابات في لبنان
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الخريطة الوطنية لخطر اإندلع حرائق الغابات في لبنان على م�ستوى المناطق العقارية

�لنتائج و �لتو�سيات

لقد األقت هذه الدرا�سة ال�سوء على اأهمية ا�ستعمال التقنيات الحديثة في مكافحة حرائق 

الدرا�سة  هذه  اإنَّ  الجغرافية.  المعلومات  ونظام  ُبعد  عن  الإ�ست�سعار  تقنيات  ل�سيما  الغابات 

ت اإليها يجب اأن ُتحّفز �سّناع القرار في لبنان على اإعادة النظر في الطرق  والنتائج التي خُل�سَ

التي يتم التعامل بها مع المعلومات عن حرائق الغابات. اإّن دخول هذه المعلومات والتداول بها 

في الإدارات المخت�سة �سياأخذ بع�س الوقت بالطبع، حيث اّن لبنان ما زال يعاني الكثير لإدارة 

ثرواته الطبيعية في ظل التطّور العالمي المت�سارع.
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لقد اعتمدت هذه الدرا�سة على جمع معلومات عن اأر�سيف حرائق الغابات والأر�ساد الجوية 

بالإ�سافة الى ال�سور الف�سائية والخرائط والعمل الحقلي، وقمنا بتحليل معطيات اإح�سائية 

بم�ساعدة نظام المعلومات الجغرافية لتحديد عدد واأماكن واأ�سباب حرائق الغابات، والنتائج 

كانت مفيدة جدًا لمعرفة الم�سكلة والعمل على حماية غابات لبنان. ولقد ا�ستنتجنا التالي:

واأكثر  مختلفة،  اأ�سجار  من  الموؤلفة  الأحراج  كانت  للحرائق  تعّر�سًا  الغابات  اأكثر  اإّن   .1

كان  بينما  الياب�سة.  والأع�ساب  المثمرة  الأ�سجار  الزيتون،  اأ�سجار  كانت  تاأثُّرًا  الأنواع 

تاأثُّر الأ�سجار البرية و ال�سنوبر وال�سنديان اأقّل الى حّد ما، وهذا يفيدنا في اأي عملية 

لعادة ت�سجير م�ستقبلية.

ان معّدل وقت اإندلع الحرائق كان في ال�ساعة الثانية من بعد الظهر، وان 70٪ من هذه   .2

اآب  تبلغ ذروتها في �سهري  الحرائق  اأّن  الحرائق حدثت في فترة ما بعد الظهر. كما 

واأيلول، وهذه النتائج تفيد الدفاع المدني للعمل على و�سع خطة م�ستقبلية وتجنيد كل 

طاقاته ليكون م�ستعدًا لمكافحة الحرائق في هذه الفترات.

اإّن ال�سبب الرئي�س لندلع الحرائق هو درجة الحرارة العالية مت�ساحبة بالرياح، وهذا   .3

ال�سبب اأي�سًا هو مهم جّدًا للدفاع المدني لمتابعة معلومات الأر�ساد الجوية ب�سكل يومي 

في مو�سم الحرائق وكذلك اأن يكون م�ستعّدًا عندما ترتفع درجات الحرارة مت�ساحبة 

بالرياح القوية.

الغابات  لحرائق  تعّر�ست  التي  المناطق  تبّين  والتي  عليها  ح�سلنا  التي  النتائج  اإّن   .4

تفيد اأي�سًا الدفاع المدني في معرفة المناطق التي يجب اإن�ساء مراكز اإطفاء فيها اأو 

الى مكان الحريق في حال حدوثه،  الو�سول  �سق طرقات في غاباتها من اجل �سرعة 

بالإ�سافة الى و�سع خطط لمعرفة الأماكن التي يمكن التزّود بالماء منها )بحيرة، نهر، 

خّزان...الخ( في هذه المناطق وكذلك تحديد الأماكن التي يمكن للمروحيات الهبوط 

فيها والطرقات الممكن �سلوكها والم�ست�سفيات القريبة وغيرها الكثير من المعلومات. 

اإنَّ البرنامج الذي اأنتجناه �سي�سّكل الآلية المنا�سبة لجمع واإدخال وحفظ المعلومات وتحليلها 

بطريقة �سهلة ووا�سحة و�سريعة، و�سي�ساعد كثيرًا الإدارات الم�سوؤولة ل�سيما الدفاع المدني في 

تطوير جمع المعلومات وتحليلها واإجراء الإح�سائيات المختلفة المتعّلقة بحرائق الغابات في 

لبنان.

حرائق الغابات في لبنان
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لبنان  في  الحرائق  اإندلع  لمخاطر  الوطنية  الخريطة  لإنتاج  به  قمنا  الذي  البحث  اإّن 

ديناميكيًا،  يكن  ولم  �ستاتيكيًا  بحثًا  كان   National Forest Fire Risk Map Of Lebanon

بمعنى اأّن بحثنا هذا اعتمد على المعلومات التي توؤثر بالغابات على المدى البعيد. اإّن تو�سياتنا 

الق�سير(  المدى  )على  لبنان  في  الغابات  حرائق  لمخاطر  ديناميكية  خريطة  باإن�ساء  هي 

وا�ستعمال معلومات الأر�ساد الجوية اليومية لتطوير هذا النظام الذي با�ستخدامه وبالإعتماد 

على الدرا�سة التي اأجريناها ن�ستطيع عندها معرفة المناطق المعّر�سة للحرائق ب�سكل يومي، 

كما انه من خالل معل�مات الأر�ساد الج�ية وتحليل نظام المعل�مات الجغرافية يمكننا اأي�سًا 

تقييم  يمكن  الف�سائية  ال�سور  بوا�سطة  وكذلك  قوته،  و  واإتجاهه  الحريق  �سيقع  اأين  معرفة 

بالإعتبار عّدة معطيات، مثل  اأي�سًا  ياأخذ  اأن  الديناميكي يجب  والنظام  الحرائق وم�ساحتها. 

الكثافة ال�سكانية واأنواع الغابات الأكثر تعر�سًا للحرائق وذلك للعمل على حمايتها.

ة  البيئيَّ و  ة  القت�ساديَّ ال�ستراتيجيَّات  ِمَن  الغابات  حرائق  مكافحة  مو�سوع  اأ�سبح  لقد 

من  الكثير  ُعِقَدت  وقد  عالميًا.  بيئيًا  مو�سوعًا  بالتَّالي  واأ�سبح  ول،  الدُّ من  للكثير  ة  ياحيَّ وال�سِّ

فاقيَّات التَّنوُّع الحيوي  فاقيَّات للحّد من حرائق الغابات، ومن اأهّمها التي ُعِقَدت في اإطار اتِّ التِّ

 (Framework Conventions on Biodiversity and Climate Change(. وتغيُّر المناخ

ع الحرائق هو اأمٌر �سعب اإلى حدٍّ كبير، ولكنَّ جمع المعلومات وا�ستخدام التِّقنيَّات  اإنَّ توقُّ

الغابات  واإدارة  الحرائق  وقوع  خطر  خرائط  وتطوير  تح�سين  اإلى  اأكيد  بالتَّ ي  يوؤدِّ الحديثة 

ي في النهاية اإلى الحّد من هذه الحرائق اأو تقليلها اإلى اأدنى الم�ستويات. ا يوؤدِّ وحرائقها، ممَّ
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األمراض الصامتة

د.عدنان مراد
مدير كلية �لعلوم �لتمري�سية

�لجامعة �لإ�سالمية في لبنان

 Morphology and( ُترافق الج�سم الب�سري متغّيرات عّدة اإن من حيث ال�سكل اأو الوظيفة

Physiology(. هذه المتغّيرات تبداأ مع مهد الخلّية الأولى )Zygote( وت�ستمر حتى ما بعد لحد 

نت ذلك الج�سم. الخاليا التي كوَّ

ويمكننا ت�سنيف هذه المتغيرات الى نوعين: 

1- المتغيرات الفيزيولوجية الطبيعية )Normal Physiological Changes) وهي متغيرات 

كتكوين  بوظائفها،  تقوم  واأع�سائه حتى  للج�سد  الطبيعي  التكوين  اإطار  غير مر�سية تدخل في 

القلب الذي يوؤدي وظيفة �سخ الدم الى �سائر الأع�ساء والخاليا.

 ،(Abnormal Pathophysiological Changes( 2- المتغيرات البا�سوفيزيولوجية غير الطبيعية

ويمكن ت�سنيفها الى ثالثة اأ�سناف:

اأ- المتغيرات غير المح�سو�سة وهي تظهر في غير مكان من الج�سد دون اأن يح�س بها مركز 

الذاتية  المناعية  الج�سد  دفاعات  بت�سحيحها من خالل  يقوم  الالوعي  لكن  العقل.  في  الوعي 

الطبيعية. مثال على ذلك ما يتعّر�س له الج�سد من غزٍو لبع�س الفيرو�سات ومن تكاثر لخاليا 

 .
(1(

غير �سرطانية ويتكرر حدوثهما يوميًا دون اأن ي�سكل اأي خطورة تذكر

ويعد  في�سّخ�سها  العقل  الوعي في  يدركها مركز  التي  المح�سو�سة  الظاهرة  المتغيرات  ب- 

لها العالجات التي تقوم بالتاآزر مع دفاعات الج�سد المناعية الذاتية الطبيعية بت�سحيحها، كما 

1 Marieb EN & Hoehn K. Textbook of Human Anatomy and Physiology. The Immune System: innate and adaptive body 
defences. 2011 Pearson Education. Chapter 21.
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 (Bacterial infection( يح�سل عادًة في عملية دفاع الج�سد حيال اأمرا�س اللتهابات والعدوى

وما الى ذلك. وهذا ال�سنف من المتغيرات يحدث ويتكّرر ب�سكل متقطع خالل حياة الن�سان 

دون اأن ي�سكل اأي خطورة عليها اإذا عولج ب�سكل �سحيح.

الأوان،  فوات  بعد  ال  الن�سان  يدركها  ول  المح�سو�سة  وغير  الظاهرة  غير  المتغيرات  ج- 

وهنا تكمن خطورتها. اإذ هي تنمو ت�ساعديًا لت�سكل ما ي�سّمى بالمر�س. مثال على ذلك اأمرا�س 

�سغط الدم وال�سكري وال�سرطان، والتي يمكن اأن ندرجها في خانة الأمرا�س ال�سامتة.

هما   (Diabetes Milletus( وال�سكري   )Hypertension(المرتفع الدم  �سغط  ومر�سا 

مو�سوع هذه الدرا�سة التي قام بها بع�س طالب كلية التمري�س في الجامعة الإ�سالمية في لبنان.

�سغط �لدم �لمرتفع مر�ٌش �سامت

الجهة  من  الدم  �سخ  وليد  هو  الن�سان  ج�سم  في  الطبيعي  الدم  �سغط  اأن  المعروف  من 

 Aorta( الى ال�سرايين المملوءة بالدم بطبيعتها )left and right ventricles( ال�سفلى للقلب

اليها  الم�ساف  للدم  مطاوعًة  قلياًل  ال�سرايين  هذه  فتنتفخ   ،)and pulmonary artery

)compliance(، وعند عودتها الى حجمها الطبيعي ت�سغط على الدم الم�ساف فيولد ما ي�سّمى 

 120  mmHg systole وهو يتراوح ما بين )Human blood pressure( ب�سغط الدم الب�سري

)mmHg diastole 80(1 . هذا ال�سغط ي�ساعد على جريان الدم في الأوردة وبوا�سطتها 

الى 

عليه،  تطراأ  قد  لتغيرات  الطبيعي عر�سة  الب�سري  الدم  لكن �سغط  الج�سد.  �سائر خاليا  في 

وتتمظهر في حالتين:

1- �سغط الدم المرتفع الأولي )Primary or Essential hypertension( واأ�سبابه مجهولة، 

.
(2(

وت�سكل ن�سبة الم�سابين به من 90٪ الى 95٪ من مر�سى ال�سغط المرتفع

2- �سغط الدم المرتفع ال�سببي )secondary Hypertension( وتت�سّبب به بع�س الأمرا�س 

.
(3(

مثل داء ال�سكري واأمرا�س الكلى والأورام والفراط في تناول الأدوية ع�سوائيًا

قد  وعوار�سه،  تمظهراته  وبكل  الذكر،  الآنفتي  بحالتيه  الدم  �سغط  ارتفاع  مر�س  اإن 

يوؤدي الى م�ساكل �سحية خطيرة والى الموت، اذا لم نتداركه ونعالجه ونحد من م�ساعفاته. 

1 Guyton AC, Hall J. Textbook of medical physiology. W.B.Saunders company. Philadelphia. 1996,chap14.

2 De Leeuw PW, Gaillard CA, Birkenhager WH. Renal hemodynamics patterns in essential hypertension. In hypertension: 
pathophysiology, Diagnosis, and management. Laragh JH, Brenner BM (eds). Raven Press New York 1995, chap 109.

3 Laragh JH and Brenner BM. Hypertension: Pathophysiology, diagnosis, and Management. Raven Press. NewYork, 1995. 
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اأمرا�س  النا�س يعانون من  4 ، 26٪ من  اأن  اأ�سارت الى   2000 اأجريت عام  التي  والح�ساءات 

ال�سغط المرتفع )1 ، 26٪ من بين الن�ساء و6 ، 26 ٪ من بين الرجال( واأن هذه الن�سبة �سوف 

(1(

ت�سل الى 2 ، 29 ٪ عام 2025.

كما اأ�سارت الح�ساءات العالمية الى اأن اأمرا�س �سغط الدم المرتفع ق�ست على 56561 

�سخ�سًا خالل العام 2006، واأن واحدًا من كل ثالثة اأ�سخا�س يعاني من �سغط دم مرتفع، واأن 

ما بين 90٪ الى 95٪ من الأ�سخا�س الم�سابين بارتفاع �سغط الدم كانوا من فئة الم�سابين 

ب�سغط الدم الأّولي ال�سامت والمجهولة اأ�سبابه. كذلك اأ�سارت الح�ساءات بو�سوح، الى اأن ما 

.
(2(

بين 10٪ و15٪ من �سكان الأر�س ومن مختلف الأعمار يعانون من �سغط دم مرتفع

موقوتة  لقنبلة  الحامل  كحال  ال�سامت  المرتفع  الدم  �سغط  بمر�س  الم�ساب  كان  ولما 

قد تنفجر في اأية لحظة وتق�سي عليه، فاإن هذه الدرا�سة جاءت لت�سكل، من خالل منهجيتها 

الميدانية الح�سائية ونتائجها، حافزًا لتدارك مخاطر هذا المر�س قبل فوات الأوان.

منهجية �لدر��سة

ا�ستهدفت هذه الدرا�سة �سريحة من 300 �سخ�س لي�س لهم اأي تاريخ مت�سل باأمرا�س �سغط 

الدم. وا�ستبعد منها اأي �سخ�س يعلم اأنه مري�س �سغط دموي مرتفع. واتبع في قيا�س �سغط 

الدم الأ�سول المو�سى بها من منظمة »Who« بحيث يجل�س الم�سارك على كر�سي وقدماه على 

. كما تّم ا�ستعمال اآلة قيا�س �سغط يدوية مع Stethoscope على الذراع، والزند مرفوع 
(3(

الأر�س

لم�ستوى القلب. واعتبر قيا�س �سغط الدم الم�ساوي ِل mmHg  90/ 140 عاليًا وغير طبيعي.

نتائج �لدر��سة

اأظهرت نتائج الختبار اأنه من بين الأ�سخا�س الثالثمئة الأ�سحاء الم�ستهدفين هناك 25 

�سخ�سًا )12 من الذكور و13 من الناث( م�سابون ب�سغط دموي مرتفع )اأكثر من 90 / 140) 

5 ، 8 ٪ من الم�سمولين بالدرا�سة يعي�سون وفي �سرايينهم قنبلة  اأن  اأي  وهم ل يعلمون ذلك. 

.(table1، figure 1( موقوتة يمكن اأن تنفجر دون �سابق اإنذار

و mmHg  100/ 170 وفقًا لما   140 /90  mmHg   وقد تراوح معّدل قيا�س �سغط دمهم ما بين

يلي:

1 Kulkarni S et al. Stress and hypertension. College of Wisconsin, Milwaukee, USA. WMJ. 1998.

2 D`Souza MF et al. A long term controlled trial of screening for hypertension in general practices. The lancet, 1976, vol 307, 
p:1228-1231.

3 WHO/ISH guidelines for the management of hypertension. J Hypertens 1999, 17:151-183.
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(٪4،7(  140 /90  mmHg 14 �سخ�سًا مع �سغط دم ي�ساوي  -

(٪2،7(  150 /100  mmHg 8 اأ�سخا�س مع �سغط دم ي�ساوي  -

(٪0،3(  160 /100  mmHg 1 �سخ�س مع �سغط دم ي�ساوي  -

(table2, figure2( )٪0،7(  170 /100  mmHg 2 �سخ�سان مع �سغط دم ي�ساوي  -

واأظهرت الدرا�سة :

اأن لي�س هناك فرق بين الذكور والناث من حيث ال�سابة بارتفاع �سغط الدم.  -

اأن ما ن�سبته 20٪ من الم�سابين ب�سغط دم مرتفع دون معرفتهم بذلك، هم من ذوي   -

الأعمار التي تقل عن 40 �سنة، واأن 80٪ اأعمارهم فوق 40 �سنة.

اأن 16٪ هم �سمن الوزن الطبيعي و56٪ يعانون من ال�سمنة غير المفرطة، و28٪ يعان�ن   -

من ال�سمنة المفرطة.

اأن 68٪ هم من المدخنين و32٪ من غير المدخنين.  -

اأن 24٪ هم من المدمنين على الكحول و 76٪ من غير المدمنين.  -

اأن 60٪ هم غير ريا�سيين و40٪ يمار�سون الريا�سة ب�سكل متقّطع.  -

اأن 76٪ هم ينامون جيدًا و 24٪ ل ينامون جيدًا.  -

اأن 24٪ هم من غير المتعلمين.  -

من   ٪44 واأن  المحدود.  الدخل  ذوي  من  منهم   )٪56( المنتجين  من  هم   ٪80 اأن   -

الم�سابين عاطلون عن العمل و 84٪ متزوجون ولديهم ولد واحد.

كما اأظهرت الدرا�سة اأنه من بين 275 �سخ�سًا كانت قراءة ال�سغط عندهم طبيعية هناك 

الدقيقة  في  100 �سربة  تزيد عن  قلب  لديهم �سربات  منهم،   ٪8 يعادل  ما  اأي  �سخ�سًا،   22 

(figure3، table3(

اإن مر�س �سغط الدم المرتفع هو مر�س خطير وقاتل، خا�سة اذا ترافق حدوثه مع عدم 

اكتراث ولمبالة ومع اأمرا�س اأخرى وعادات �سلبية )التدخين، �سرب الكحول، عدم ممار�سة 

الريا�سة، قلة النوم، نظام غذائي غير �سّحي وغير متوازن، الخ...(

األمراض الصامتة
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Table 1. Percentage and frequency of undiagnosed hypertension among 
300 subjects

Percentage Frequency
Normal blood pressure 8.3% 25 subjects
Undiagnosed hypertension 91.7% 275 subjects

د.عدنان مراد
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Table 2. Percentage of undiagnosed hypertension according to the 
level of blood pressure readings.

Blood pressure
Systole/Diastole	mmHg

Percentage Frequency

140/90 4.7% 14 subjects
150/100 2.7% 8 subjects
160/1000 0.3% 1 subjects
170/100 0.7% 2 subjects

األمراض الصامتة
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Table 3. Percentage and frequency of normal heart beats vs high 
heart beats among 275 normal blood pressure subjects 

Heart	Beats Percentage Frequency
Less 100/min 92% 253 subjects
More	100/min 8% 22 subjects

مر�ش �ل�سكري مر�ٌش �سامت

الأي�سية  ال�سطرابات  من  مجموعة  عن  عبارة   )Diabetes mellitus( ال�سكري  مر�س 

  (Glucose( التي توؤدي الى ارتفاع ن�سبة ال�سكر )Common Metabolic Disorders(الم�ستركة

   Complex interaction of genetics and( في الدم. وتلعب العوامل الوراثية بتفاعلها المعّقد

environmental factors( دورًا رئي�سًا في ال�سابة به، ف�ساًل عن دور العوامل البيئية واأ�سلوب 

الحياة المتبع لدى الم�ساب )النظام الغذائي والريا�سي(. فقد توؤدي هذه العوامل مجتمعة 

الى تقلي�س ن�سبة افرازات الن�سولين )Insulin( في الدم في الوقت الذي تكون فيه الخاليا 

عاجزة ن�سبيًا اأو كليًا عن ا�ستخدام كميات ال�سكر المتراكمة فيه وبمعدل يفوق المعدل الطبيعي 

يعرف  ل  وقد  ال�سكري.  بمر�س  ال�سابة  معاناة  تبداأ  وهنا  الواحد،  الملليتر  في   )75-115(

.
(1(

البع�س انه م�ساب بهذا المر�س ال�سامت ال متاأخرًا في�سبح العالج دقيقًا وح�سا�سًا

1 Waif So. Diabetes Mellitus. Indianapolis. Eli Lilly. 2001.
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هناك نوعان من مر�ش �ل�سكري:

البنكريا�س  الذاتي لخاليا في  المناعي  التدمير  نتيجة  الأول )Type I( يحدث  النوع   -1

)Pancreas( الذي يوؤدي بدوره الى تقلي�س افرازات الن�سولين الى درجة اأن الم�ساب ي�سبح 

بحاجة للحقن بمادة الن�سولين ال�سناعية تعوي�سًا عن نق�س الن�سولين الطبيعي الذي تفرزه 

من   ٪10 5٪الى  بين  ما  تتراوح  المر�س  من  النوع  بهذا  الم�سابين  ون�سبة  البنكريا�س.  غدة 

مجموع مر�سى داء ال�سكري.

الدور  الوراثي  العامل  ويلعب  العمر،  من  الثالثين  دون  هم  من  عادة  النوع  هذا  وي�سيب 

وبحاجة  الج�سم،  البنية، نحيف  ال�سن، هزيل  به �سغير  الم�ساب  ويكون  الرئي�س في حدوثه. 

الثالثين  �سن  تخطوا  الذين  الم�سابين  بين  قليلة  حالت  نجد  وقد  الن�سولين.  بمادة  للحقن 

.
(1(

ويخ�سعون لعملية الحقن بمادة الن�سولين

2- النوع الثاني )Type II( هو ح�سيلة مقاومة الخاليا لالأن�سولين وعدم قدرتها على اأن 

ت�ستجّر ال�سكر الى داخلها فيتراكم في الدم ليظهر في البول بعد ذلك. وهذا النوع هو الأكثر 

انت�سارًا وي�سيب الن�سان عادًة بعد �سن الثالثين، وتتم معالجته والوقاية منه بوا�سطة الأدوية 

واتباع نظام غذائي محّدد. واذا لم ينفع العالج بالأدوية واتباع نظام غذائي خا�س في احتواء 

معّدل ارتفاع ال�سكر في الدم فاإن اللجوء الى الحقن بالن�سولين ي�سبح اأمرًا ل بد منه. لكن مثل 

هذه الحالة تبقى ا�ستثنائية في اأو�ساط الم�سابين بالنوع الثاني من مر�س ال�سكر والذين تبلغ 

.
(2(

ن�سبتهم من مجمل الم�سابين به ما بين 90٪ و٪95

وانطالقًا من اإدراكنا لمدى الخطورة التي ي�سكلها هذا المر�س ال�سامت بنوعيه على �سحة 

الن�سان وما قد يت�سبب به من �سرر وظيفي للكثير من اأع�ساء الج�سد )النظر، الكلى، ت�سّلب 

، فاإن بع�س طالب كلية التمري�س في الجامعة الإ�سالمية في 
(3(

ال�سرايين والأزمات القلبية)

لبنان قاموا بدرا�سة ميدانية تتوّخى التحقق من اأن هناك م�سابين بهذا المر�س وهم ل يدرون، 

وم�ساعدتهم على  الخطيرة  تداعياته  تدارك  لمر�سهم في  المبكر  الكت�ساف  يحّقق  اأن  ع�سى 

اإكمال حياتهم ب�سكل �سحيح و�سليم.

1 Eisenbath GS. Type I diabetes mellitus. A chronic autoimmune.

2 Bolli et al. The dawn phenomenon- A common occurrence in both non-insulin and insulin dependent diabetes mellitus. 
New England Journal of medicine, 1999. 310, 746-750. 

3 Annis AM et al. Family history, diabetes, and risk factors among participants of the National Health and Nutrition Exami-
nation Survey 1999-2002. Prev chronic Dis. 2(2):A19, 2005.
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منهجية �لدر��سة

ال�سريحة الم�ستهدفة عبارة عن ت�سعين �سخ�سًا )60 من الذكور و30 من الناث(، من بين 

الأ�سحاء ومن اأعمار مختلفة )بين 20 و 83 عامًا(، �سادف مرورهم في اأحد �سوارع بيروت عند 

ال�سباح الباكر بالقرب من المركز الذي يعمل الطالب فيه. وقد تم اختيار هذا التوقيت للتثبت 

من اأن هوؤلء الأ�سخا�س لم يتناولوا طعامًا ول �سرابًا با�ستثناء الماء. كما تم ا�ستبعاد من اأف�سح 

عن اإ�سابته بداء ال�سكري عن هذه الدرا�سة. 

وقبل اأن يجري فح�س عينة الدم الماأخوذ بوا�سطة جهاز خا�س بفح�س معدل ال�سكر في 

الدم )ACCU_CHEK Performa، USA(، وّجهت الى الخا�سعين لالختبار مجموعة من 

الأ�سئلة لال�ستف�سار عن العمر والطول والوزن، وعما اذا كانوا من المدخنين، وهل يمار�سون 

الريا�سة...الخ

�لنتائج

لت الدرا�سة الى: تو�سّ

اأن هناك 4 اأ�سخا�س من بين 90 �سخ�سًا في لبنان م�سابون بداء ال�سكري وهم يجهلون   -

ذلك، اأي ما ن�سبته table4، figure4( ٪4،4(، اأي �سعف الن�سبة التي حددتها الدرا�سات 

، وهذا يعود الى العناية وتوفر المراكز 
(1(

والح�ساءات في الوليات المتحدة )٪2،2)

الطبية المجانية في الوليات المتحدة، ف�ساًل عن طريقة العي�س فيها والتي هي اأف�سل 

بكثير منها في لبنان.

اأن هناك عالقة بين ن�سبة ال�سكر في الدم وبين العمر والوزن اإذ كلما ازداد الوزن اأو   -

.(figure5 & 6( تقّدم العمر في لبنان كلما كثرت ال�سابة بداء ال�سكري

.(figure7( اأن العالقة بين ن�سبة ال�سكر في الدم وبين الطول �سعيفة  -

اأن هناك اأ�سخا�سًا ل يكترثون ل�سحتهم حتى لو تطلب الأمر منهم اإجراء فح�س ب�سيط   -

ل يكلفهم عناء خ�سارة الوقت اأو عناًء ماديًا.

اأ�سفنا هذه  ما  واإذا  ال�سكري،  بداء  اإ�سابتهم  يجهلون  اللبنانيين  من   ٪  4،4 ن�سبة  اأن    -

التي  والح�ساءات  الدرا�سات  اأظهرتها  والتي  الم�سابين  من   ٪22 ن�سبة  الى  الن�سبة 

1  Valdez.	r	ET	AL.	Family	history	and	incidence	of	diabetes	in	the	USA	population:	the	6-years	results	from	the	National	
Health	and	Nutrition	Examination	Survey	1999-2004.	Diabetes	Care.	,	2007.	30(10):2517-22.
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قامت بها الموؤ�س�سات التي تعنى بال�سحة العامة، ت�سبح ن�سبة الم�سابين بداء ال�سكري 

تتجاوز ربع ال�سكان. وهذا معدل كبير وخطير.

خال�سة 

اإن النتائج التي تو�سلت اليها درا�سة المر�سين ال�سامتين )ارتفاع �سغط الدم وال�سكري( 

ت�سعنا جميعًا، م�سوؤولين ر�سميين وموؤ�س�سات ومراكز �سحية ومواطنين، اأمام م�سوؤوليات كبيرة 

يكون  ا�ستفحالهما، حتى  قبل  الخطيرين  المر�سين  الجاد لكت�ساف هذين  العمل  مّنا  تتطّلب 

وحياته.  الن�سان  �سحة  على  الخطيرة  تداعياتهما  تالفي  يتم  وحتى  كلفة  واأقل  �سهاًل  العالج 

لذلك فاإننا نو�سي بالأمور الآتية:

1- الفح�س المبكر والمتكرر لالأمرا�س ال�سامتة.

2- العناية بال�سحة العامة من خالل اتباع نظام غذائي �سحي متوازن و�سليم.

3- ممار�سة الريا�سة والحركة ب�سكل ممنهج.

4- المتناع عن التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات.

والمن�سورات  والمجالت  الكتب  قراءة  خالل  من  ال�سحية  التثقيفية  البرامج  متابعة   -5

بموا�سيع  يعنى  الذي  والم�سموع  المرئي  العالم  ومتابعة  الطبية  الندوات  وح�سور  ال�سحية 

ال�سحة العامة.

6- تخ�سي�س ح�س�س لالر�ساد ال�سحي في المدار�س والجامعات والموؤ�س�سات التربوية.

األمراض الصامتة
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Table 4. Percentage and frequency of undiagnosed hyperglycemia 

among 90 subjects

Percentage Frequency
Normal blood glucose level 95.6% 86 subjects
Undiagnosed hyperglycemia 4.4% 4 subjects

د.عدنان مراد
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7- Conclusion
La technologie microondes est une technologie très utilisée en télécom-

munications et en chauffage. Il était prévisible que le transfert thermique 
en volume, par micro-ondes, ne pouvait donner qu’un résultat meilleur 
comparativement à une autre source de chaleur. Evidemment, que ce soit 
en microondes, en infrarouge, en hautes fréquences ou tous autres moyens, 
les résultats d’une opération sont liés aux soins que l’on y porte et aux con-
ditions de mise en œuvre (température, vitesse). Dans le cas d’un traite-
ment faisant appel à un phénomène thermique, les limites de tolérances 
sont imposées par les constituants (colle et produit à coller) et non par 
les moyens utilisés. Les microondes tombent sous cette loi générale, mais 
elles apparaissent avantageuses par le fait que nous pouvons connaître par-
faitement et à l’avance le comportement du couple microonde/matériau. 

Les micro-ondes se prêtent bien aux techniques d’assemblage struc-
tural ; en effet, lorsqu’une structure ne permet pas d’atteindre les parties à 
chauffer  par un moyen classique, les ondes électromagnétiques associées 
à des antennes (applicateurs appropriés) vont sélectivement agir sur les 
points les plus absorbants ; c’est généralement le cas  dans les opérations 
de collage où le produit adhésif présente des paramètres diélectriques plus 
élevés que les parties à assembler. Ces différences importantes confèrent 
aux microondes une place importante quant à leurs utilisations industri-
elles à venir en termes de qualité et de rapidité.

La technologie microondes dans l’industrie Chauffage par microondes
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forte dans le joint de colle. Ce résultat est normal puisque l’angle de pertes 
est légèrement moins élevé pour le BMC que pour la colle XPU

Figure 9, Cavité avec échantillon, colle polyuréthane XPU, εr = 4,08-j 0,38
Coupe du champ électrique dans le plan xoy (dans le joint de colle)

Figure 10, Cavité avec échantillon, colle polyuréthane XPU, coupe du 
champ électrique dans le plan xoy (dans le BMC)

Dr. Mahmoud ABBAS
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(3)

(4)

(5)

où  et  sont l’intensité magnétique et le champ électrique. Le terme
 Source représente le terme source d’énergie rayonnée par l’antenne. Les 
quantités ε et μ sont respectivement la permittivité complexe et la perméa-
bilité complexe du matériau, qui ne sont pas nécessairement constantes 
dans tout le domaine de calcul. Le terme source est en cos(ωt), avec ω = 2π 
f (f = 2,45 GHz). Ce terme source est placé à l’emplacement de l’antenne 
du magnétron.

σ : conductivité électrique
ρ : densité volumique du matériau (g.cm-3)
Cp : chaleur spécifique (J.g-1.K-1)
λ : conductivité thermique (W.cm-1.K-1)
Pd : puissance absorbée par le matériau (W.cm-3)

Par conséquent, les phénomènes électromagnétiques et thermiques 
sont couplés, d’une part par la densité volumique de puissance Pd  qui est 
une fonction de  et , et d’autre part, par la conductivité électrique σ, qui 
dépendent de la température.

La modélisation de ces équations, par la méthode des volumes finis, 
permet de déterminer la distribution du champ électrique et celle de la tem-
pérature durant le processus de chauffage des matériaux. Le recours à la 
modélisation est alors indispensable. Il doit prendre en compte, en général, 
les évolutions des paramètres diélectriques et thermiques en fonction de la 
température.

Sur les figures 9 et 10, nous présentons les résultats de modélisation 
obtenus sur la colle XPU et. La simulation de joint de cette colle a été ef-
fectuée avec des éprouvettes de BMC utilisé dans l’industrie automobile. 
Nous constatons cependant une atténuation du champ légèrement plus 

La technologie microondes dans l’industrie Chauffage par microondes
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Figure 8- Eprouvette normalisée

Essai N° Traction τ(MPascal)

Colle polyuréthane
XPU

1
2
3
4
5

3,2
3,3
3,0
2,7
3,1

Table 2- Contrainte observée sur une série d’essais de la
 colle polyuréthane XPU 

En général, avant de faire un collage par microondes, il est souvent 
nécessaire de faire à l’avance une modélisation numérique du champ 
électrique et de la cartographie de température au niveau de l’éprouvette 
grâce à des logiciels bien adaptés  avant de réaliser un applicateur micro-
ondes expérimental. Ceci nous permet d’optimiser l’énergie absorbée par 
l’échantillon. L’élaboration d’un modèle numérique nécessite une analyse 
physique de l’équation de diffusion de la chaleur et des équations de Max-
well(1) 

1  M.ABBAS, P.A.BERNARD, CI.MARZAT, B.HAMDOUN, Modélisation Électromagnétique et Ther-
mique d’un applicateur Micro-ondes à 2,45GHZ afin d’optimiser la répartition au niveau du joint de colle. 
Matériaux et Techniques, 2003,  N° 10-11-12, p27. Voir aussi, Van Der Vorst, A fast smoothly converging 
variant of bi-cg for the solution of non symmetric linear systems- Siam, Journal of Scientific and Statistical 
Computing, Vol 13, N2, 1992, pp. 631-644.
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Ces résultats sont obtenus à partir d’un banc d’essai micro-ondes formé 
de 
- un générateur de puissance ajustable de 0 à 1,2 kW, f = 2450 MHz
- un circulateur pour mesurer la puissance réfléchie et protéger le généra-

teur de l’onde réfléchie 
- un applicateur constitué par une portion de guide d’ondes rectangu-

laire, surdimensionné et terminé par un court-circuit mobile. (figure 7)

Figure 7- Dispositif expérimental du collage à 2,45GHz

On montre bien, d’après la courbe de montées thermiques pour les dif-
férentes éprouvettes (échantillons) collées que la montée en température 
du joint de colle est plus rapide que celle du substrat. Nous pouvons dire 
que le collage en champ parallèle permet la diminution du temps de traite-
ment (champ électrique parallèle au joint de colle). C’est un point impor-
tant car la production au défilé, à des cadences industrielles, peut être utile.

Des essais mécaniques en cisaillement pur, avec une vitesse de 5 mm/
mn, en fonction de l’allongement, ont été réalisés sur ces éprouvettes nor-
malisées (figure 8), 48 heures après le collage. Les résultats obtenus sont 
représentés dans le tableau ci-dessous. En faisant ces essais, nous avons 
noté une rupture du support (BMC) avec une contrainte en moyenne égale 
à 3,2 MPascal (table 2)(1).

1  Ibid, p101.
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Dans le domaine de collage du bois et des matériaux composites, deux 
choses importantes sont à respecter, l’humidité relative du bois et l’état de 
surface des composants à coller.

Pour mener ces travaux, nous disposons d’un adhésif polyuréthane 
XPU qui est particulièrement adapté à l’assemblage structural de matéri-
aux composites tel le SMC (Sheet Molding Compound) et le BMC(Bulk 
Molding Compound) qui entrent dans la fabrication des carrosseries de 
voiture. L’adhésif est constitué par le mélange égal de deux composants 
dont résulte une permittivité diélectrique de 4,08 –j 0,38 à 2,45GHz.

La mesure des températures dans le support BMC (figure 6) et dans 
la colle met en évidence un des avantages des micro-ondes, la différence 
maximale de température entre l’adhésif et le support est de 110°C au 
temps t = 35 secondes(1).

Figure 6 -Evolution de la température dans le joint de colle et dans le 
BMC

1   M.ABBAS, Thèse Instrumentation et Mesures, Mesures Diélectriques et Thermiques d’adhésifs en fonc-
tion de la température en vue de la modélisation à 2,45 gHz du transfert thermique dans les matériaux, 
Applications à l’assemblage par collage, Université Bordeaux  I, 1995, p101.
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ites d’exposition sont établies sur une période de 6 minutes (0,1 h). De nos 
jours, les fours à micro-ondes sont conçus de façon à ce que leurs fuites 
soient réduites considérablement. Les niveaux de fuite des fours à micro-
ondes fonctionnant normalement sont bien inférieurs à la limite susmen-
tionnée (voir la figure ci-après).

• Source : Dr A Muc, ministère du Travail de l’Ontario, 1983

6 - Applications des microondes dans le domaine de collage
Le collage occupe aujourd’hui une place d’importance croissante dans 

l’industrie automobile et dans l’industrie du bois. Ce procédé d’assemblage 
utilise principalement le rayonnement infrarouge, long et coûteux en éner-
gie électrique. Les microondes associés à des antennes spécifiques et des 
contrôles de process informatisés constituent un moyen qui s’insère bien 
dans la chaîne de fabrication robotisée. Des réactions chimiques telles que 
la réticulation ou la polymérisation sous microondes donnent de très bons 
résultats en opérant avec des cinétiques d’émissions continues ou pulsées. 

La technologie microondes dans l’industrie Chauffage par microondes
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L’exposition à des niveaux très élevés de micro-ondes peut causer 
l’absorption d’une importante quantité d’énergie par le corps. Comme 
dans le cas des aliments, cette énergie est transformée en chaleur dans le 
corps. Les parties sensibles du corps, par exemple, les yeux, les testicules 
et le cerveau, ne sont pas capables d’éliminer la chaleur supplémentaire 
qui peut s’accumuler. Cependant, les situations dans lesquelles les dom-
mages thermiques (dus à la chaleur) ont réellement été produits aux yeux 
ou au cerveau résultaient d’une exposition à long terme à des densités de 
puissance très élevées, bien supérieure des densités mesurées à proximité 
des fours à micro-ondes.

Le principal effet de l’exposition aux rayonnements radiofréquences 
et micro-ondes est donc l’échauffement des tissus de l’organisme alors 
que l’énergie dégagée par les champs électromagnétiques est absorbée 
par le corps. L’exposition prolongée à de puissants rayonnements radi-
ofréquences et micro-ondes peut augmenter la température corporelle et 
résulter en des symptômes semblables à eux qu’entraîne l’activité phy-
sique. Dans les cas extrêmes ou quand le corps est exposé au même mo-
ment à d’autres sources de chaleur, le système de refroidissement du corps 
humain peut ne pas être en mesure de supporter la chaleur excessive, en-
traînant l’épuisement par la chaleur ou un coup de chaleur.

La grandeur mesurée pour les micro-ondes est leur densité de puis-
sance, exprimée en milliwatts par centimètre carré (mW/cm2), qui est es-
sentiellement le flux d’énergie par unité de surface. Il faut disposer de 
matériel spécial pour détecter et mesurer les fuites. Les niveaux types des 
rayonnements de fuite pour les fours à micro-ondes se situent autour de 
0,2 mW/cm2, ce qui est bien inférieur à la limite établie par la norme na-
tionale de sécurité. Limites d’exposition à des champs de radiofréquences 
de la gamme de 10 kHz-300 GHz(1). Ce niveau de rayonnement de fuite ne 
peut pas être perçu par le corps.

La densité de puissance des micro-ondes diminue rapidement lorsque 
la distance par rapport au four augmente. Par conséquent, plus vous vous 
tenez loin du four, plus le niveau de rayonnement auquel vous êtes exposés 
est faible. À un mètre, le niveau de rayonnement est rendu très faible.

L’International Radiation Protection Association (l’IRPA) recom-
mande une limite d’exposition de 5 mW/cm2 pour les travailleurs sous RF 
et une limite de 1 mW/cm2 pour le grand public. Les moyennes de ces lim-

1  91-DHM-160 de Santé Canada, 1994, 62 pages, pub.
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les applications classiques et vient les compléter pour obtenir un meilleur 
rendement. 

On pourra donc s’intéresser aux technologies existantes afin de voir 
que les applications réservées aux micro-ondes sont bien spécifiques 
et dépendent des paramètres du produit même à traiter mais aussi de 
l’environnement de la chaîne de production. 

Les différentes technologies utilisées dans l’industrie:

Technologie Applications 

 Air chaud 
Action à la surface des matériaux, efficacité 
optimale lorsqu’il est combiné avec les IR. 

H aute fréquence (1m-
100m) 

Transfert instantané de l’énergie dans le 
matériau. Grande homogénéité du traitement et 
rendement élevé. 

Mi cro-ondes (1mm-
1m) 

Mêmes performances que les hautes fréquenc-
es mais pénétration au cœur des matériaux plus 
faibles. 

Inf rarouges 
(0.4μ m-1mm)

Transfert direct de l’énergie à la surface du 
matériau. 
Densité de puissance et vitesse de traitement 
élevées.
Possibilité de pilotage de grande précision.

Ultr aviolets 
(0.01μ m-0.4μ m)

Idéaux pour la polymérisation, réticulation ou 
stérilisation des matériaux conçus pour subir ce 
traitement. 

Risques et dangers des applicateurs et fours microondes
Nous sommes continuellement traversés par des ondes, qu’elles provi-

ennent de la radio, de la télé, de téléphones portables, ou d’un ordinateur, 
d’un transformateur, et même d’un chargeur de batteries. Sur le long terme, 
les scientifiques ignorent les effets exacts que peuvent avoir ces ondes sur 
l’organisme. Cependant, certaines études ont démontré qu’elles avaient une 
influence nocive. Le micro-ondes réveille de fortes polémiques. Il n’a pas 
été évident pour nous de faire la part des choses. Il existe de nombreux avis 
contradictoires. Nous-nous contenterons donc de constatations évidentes et  
d’études sérieuses menées sur ce sujet.

La technologie microondes dans l’industrie Chauffage par microondes
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o Coûts de fonctionnement trop élevés
o Manque de puissance
o Pas de souplesse d’utilisation
o Incompatibilité avec une automatisation
o Trop grand encombrement
o Traitement trop lent
o Impossible de chauffer de fortes épaisseurs

Ceci aboutit à des performances médiocres. En effet, les objectifs pre-
miers d’une plate forme industrielle résident dans :

o La qualité
o La vitesse de traitement
o L’efficacité de l’automatisation
o La diminution de l’encombrement des machines
o La réduction des coûts de fonctionnement

L’utilisation des énergies dites radiantes paraît être une bonne al-
ternative à ces besoins et s’applique aujourd’hui dans une multitude de 
domaines très disparates. Toutefois, la mise en œuvre d’une installation 
radiante ou la modification d’une installation déjà existante, mais peu pro-
ductive, au profit d’un traitement radiatif, se déroulera toujours selon le 
même principe :

o Etude du matériau à traiter
o Définition du processus de traitement micro-ondes 
o Etude de l’insertion dans la chaîne de fabrication
o Mise en œuvre et exploitation

Les arguments industriels en faveur de l’utilisation de procédés radiants 
sont multiples puisqu’une telle technologie permet des transferts d’énergie 
avec des densités de puissance importantes autorisant une grande rapidité 
de traitement, donc une grande vitesse de défilement sur la ligne de fabri-
cation, ainsi qu’un encombrement réduit des machines. De plus, les éner-
gies radiantes permettent de maîtriser la qualité des produits du fait de leur 
action sélective et précise, non sujette à l’inertie thermique et de grande 
pénétration. Cependant, ce type de procédé ne remplace pas complètement 
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Figure 5 Four microondes

Le principe utilisé est le principe du chauffage par pertes diélec-
triques. La puissance dissipée dans l’opération est alors de la forme K.E2 
si le matériau conserve ses qualités diélectriques, avec K une constante et 
E l’intensité du champ électrique. Tout le problème réside justement dans 
le fait que cette formule n’est pas toujours vérifiée, selon les matériaux 
et la température à laquelle ils se trouvent. Ceci peut se traduire par un 
chauffage non homogène, une puissance réfléchie élevée ou un embal-
lement thermique non expliqués. En résumé, un diélectrique absorbe de 
l’énergie électrique et la dissipe sous forme de chaleur. Plus un matériau 
présente des pertes diélectriques, plus il est susceptible de s’échauffer 
sous l’effet des micro-ondes. Généralement, les matériaux à pertes dié-
lectriques élevées sont des liquides. On utilise notamment les excellentes 
qualités diélectriques de l’eau pour la cuisson des aliments qui en sont 
composés en grande partie. 

4- Les microondes dans l’industrie 
Les applications classiques de traitement thermique de matériaux dié-

lectriques se heurtent à certains problèmes qui entachent la bonne marche 
de la production. Ces problèmes sont inhérents à la nature même des dié-
lectriques (bons isolants et mauvais conducteurs thermiques) et au type de 
traitement (convection ou conduction)(1).

1 www.Applications/industrielles-microondes.htm
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interne et non la cuisson dorée due à une convection externe. Un appareil 
microondes doit posséder en général les composants suivants : 
• un transformateur et un redresseur de courant
• un ou plusieurs émetteurs de micro-ondes appelés magnétron (figure 4), 

soit à électroaimant, soit à aimant permanent, soit électronique
• un ou plusieurs guides d’ondes reliant l’émetteur à l’enceinte et leurs 

antennes
• un répartiteur d’ondes ou une antenne (en répartissant les ondes dans 

l’enceinte, ils assurent l’homogénéité de la zone de chauffage).

Figure 4 Magnétron de four à micro-ondes
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lectrique, génératrice de chaleur, et due à un phénomène que l’on appelle 
“relaxation” des molécules d’eau. Il ne s’agit donc pas d’un quelconque 
phénomène de résonance.

Le choix de la fréquence du micro-ondes ressort d’un juste compromis 
entre réchauffement de l’aliment et pénétration dans celui-ci. En effet, si 
l’on avait choisi une fréquence plus faible, l’onde traverserait l’aliment 
sans le réchauffer, puisque les molécules oscilleraient librement, permet-
tant une conservation du champ électrique dans la matière, et donc sans 
causer de perte diélectrique. En revanche, si l’on avait choisi une fréquence 
plus élevée, l’onde serait totalement absorbée en surface de l’aliment, en 
raison de l’impossibilité de l’eau d’osciller en phase, et donc la localisa-
tion de la totalité des pertes diélectriques en surface.

Suite au dégagement de chaleur, l’élévation de température se transmet 
aux différentes couches de l’aliment par conduction et réchauffe ainsi une 
partie de l’aliment. La quantité d’eau n’étant pas répartie de la même façon 
dans l’aliment, certaines parties de l’aliment sont plus ou moins chaudes 
que d’autres.

De plus, lorsqu’il y a dégagement de chaleur, les molécules d’eau ont 
tendance à passer de l’état liquide à l’état gazeux, le volume de vapeur 
ainsi produit ne peut pas forcément être contenu dans l’aliment, c’est pour 
cela que certains aliments explosent. À la fréquence du four micro-ondes, 
la molécule d’eau est quasiment la seule à vibrer, à cause de sa petite taille. 
Mais elle est suffisante pour réchauffer l’aliment grâce à son abondance 
relative, quel que soit l’aliment.

La pénétration des ondes à l’intérieur d’un aliment diffère en fonction 
de ce dernier, plus particulièrement de sa concentration et sa composition. 
Lorsqu’un aliment est soumis à un rayonnement de micro-ondes, il n’en 
absorbe qu’une partie. La partie absorbée est transformée en énergie calo-
rifique et c’est grâce à elle que l’aliment chauffe. La partie non absorbée 
est appelée l’onde réfléchie.

Pour éviter que certaines parties de l’aliment ne soient brûlées ou que 
d’autres restent froides, il faut que les ondes atteignent tous les endroits de 
l’aliment. Pour ce faire, l’aliment est déposé sur un plateau tournant. Ainsi, 
lorsque les parois de la cavité du four font réfléchir les ondes, celles-ci 
atteignent différents endroits de l’aliment mis sur ce plateau tournant, ce 
qui assure une distribution relativement plus homogène des ondes dans 
l’aliment. C’est donc une cuisson blanche essentiellement par conduction 
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Les ondes électromagnétiques sont principalement absorbées par l’eau, 
composant de la majorité des aliments. Cette absorption se traduit par 
une agitation des molécules provoquant une élévation de la température 
dans l’aliment. La molécule d’eau est formée d’un atome d’oxygène et 
deux atomes d’hydrogène (formule chimique : H

2
O)(figure 3). Elle est 

dipolaire, c’est-à-dire que le barycentre des charges négatives et celui des 
charges positives ne sont pas confondus ; cela est dû au fait que l’atome 
d’oxygène est plus électronégatif que celui d’hydrogène, et à la géométrie 
coudée de la molécule.

Figure 3- Représentation schématique d’une molécule d’eau 

Les molécules d’eau d’un aliment à l’état normal sont dans le dé-
sordre : elles ne respectent aucun ordre d’orientation particulier. Mais 
lorsqu’elles sont soumises à un champ électrique continu, les pôles positifs 
des molécules d’eau ont tendance à s’orienter en direction de ce dernier.

Quand elles sont soumises aux micro-ondes, les molécules d’eau de 
l’aliment s’orientent en direction du champ électrique qui compose ces 
ondes. Ce champ étant alternatif, les pôles s’orientent successivement 
dans un sens puis dans l’autre, ce qui résulte de plusieurs changements 
d’orientation (environ 2 450 000 000 fois par seconde) au même rythme 
que l’onde qui oscille à cette fréquence.

Si le four émettait en fréquence plus basse, il ferait tout autant osciller 
les molécules d’eau mais il n’y aurait pas d’absorption de l’énergie des 
ondes dans l’aliment et donc de dégagement de chaleur. En effet, ce n’est 
qu’au-delà de la fréquence de 1 GHz environ que l’oscillation de l’eau 
a du mal à suivre l’oscillation du champ électrique des micro-ondes. 
Il s’ensuit que pour des fréquences égales ou supérieures à celle-ci, un 
déphasage apparaît entre les orientations respectives de ce champ et de 
la molécule d’eau. La conséquence est ce que l’on appelle une perte dié-
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donc de 1 m à 10 mm et leurs fréquences de 300 Mégahertz à 300 Giga 
Hertz.

Table 1-Spectre électromagnétique

Au-delà d’une longueur d’onde de 0,3 mm on trouve les ondes 
hertziennes où sont situées les micro-ondes et ondes radio. De 0,3 mm à 
0,8 μm on a les rayons infrarouges. Le rayonnement lumineux visible est 
quant à lui un domaine très étroit, de 0,8 μm à 0,4 μm. Alors que de 0,4 μm 
et jusqu’à 10-8 m, on trouve les rayons ultraviolets. Puis pour conclure de 
10-8 m à 2.10-¹¹ m, on a les rayons X.

Quelques exemples de sources de micro-ondes.
Les appareils de télécommunications terrestres et spatiales utilisent la 

particularité des micro-ondes, de se propager comme la lumière et de ne pas 
être absorbés par l’atmosphère tant que leurs fréquences restent inférieures 
à 12 giga hertz. On prendra pour exemple la radio (AM et FM), les télévisions 
(VHF), les téléphones sans fils et téléphones cellulaires et surtout les radars qui 
utilisent des fréquences qui s’échelonnent entre 0.535 et 24000 Mégahertz.
Le four à micro-ondes produit des ondes de l’ordre de 915 à 2450 mégahertz.

En bref, une micro-onde est une onde électromagnétique qui est par 
définition la perturbation d’un champ électrique et d’un champ magnétique. 
Ils appartiennent aux ondes hertziennes et ils sont utilisés dans notre 
quotidien.

3- Principe de fonctionnement d’un four microondes
Les micro-ondes sont des enceintes fermées qui utilisent la dissipation 

de l’énergie des ondes électromagnétiques haute fréquence pour chauffer 
et cuire les aliments. Ces ondes électromagnétiques se propagent dans 
un guide d’onde ou dans les matériaux à traiter selon les équations 
de Maxwell qui sont très connues en hautes fréquences. Les ondes 
électromagnétiques traversent l’air et la plupart des matériaux, sauf les 
métaux qui les réfléchissent. Le générateur d’ondes est à 2 450 MHz. 
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Figure 2 -Structure d’une onde électromagnétique plane et progressive.

Toutes les particules possédant une charge exercent, entre elles, une 
interaction électromagnétique. Tout système de particules chargées est 
donc la source d’un champ électromagnétique. Ce champ est caractérisé par 
deux vecteurs notés E qui représente le champ électrique et le vecteur B qui 
représente à son tour le champ magnétique. Dans le cas particulier de charges 
immobiles B est nul et les propriétés du champ E sont celles de l’électrostatique. 
En soit toute charge en mouvement accéléré émet des ondes 
électromagnétiques dut à son déplacement au cours du temps. Ce 
phénomène est appelé rayonnement électromagnétique ou par habitude 
ondes radios.

Une micro-onde est une onde électromagnétique capable de se déplacer 
à la même vitesse que la lumière ( 300 000 km.s-1 ). Plus la longueur d’onde 
est courte, plus la fréquence est élevée. Le spectre électromagnétique 
est un tableau (table 1) qui recouvre différentes gammes d’ondes qui se 
différencient les une des autres par leur longueur d’ondes. Les micro-
ondes font donc partie des ondes hertziennes qui couvrent la gamme des 
ondes radios où se situent les micro-ondes qui se composent des Ultra 
Hautes Fréquences (UHF), des Super Hautes Fréquences (SHF) et des 
extrêmement Hautes Fréquences (EHF). Leurs longueurs d’ondes s’étalent 
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2- Onde électromagnétique. 
Une micro-onde est une onde électromagnétique. On appelle onde 

matérielle, une onde qui se propage dans un milieu en le déformant, comme 
l’onde sonore, dans l’air atmosphérique, par exemple. La propagation 
de l’onde est due, dans ce cas, à la transmission du mouvement par les 
molécules du milieu de propagation. Il n’en est pas toujours ainsi, et 
certaines ondes, appelées ondes électromagnétiques comme la lumière, 
les micro-ondes, les ondes radioélectriques, se propagent sans support 
matériel, et en particulier dans le vide.

Figure 1 -La propagation d’une onde.
Une particule, appelée photon, est associée à chacune de ces ondes. 

La vitesse de propagation d’une onde dépend de la nature de cette onde et 
du milieu dans lequel elle se propage par exemple 330 m/s pour les ondes 
sonores, dans l’air aux conditions normales de température et de pression. 
Toute onde peut être considérée comme la somme d’un nombre plus ou 
moins grand d’ondes sinusoïdales. La période d’une onde sinusoïdale est 
la durée au bout de laquelle la situation d’un point quelconque sur la courbe 
sinusoïdale redevient la même, par exemple la durée au bout de laquelle 
un point atteint de nouveau le sommet de la courbe. La longueur d’onde 
qui est exprimée en mètres est en réalité la distance parcourue par l’onde 
pendant une période. L’inverse de la longueur d’onde appelé soit nombre 
d’onde ou l’inverse de la période, est la fréquence qui s’exprime en hertz.
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propriétés dissipatives des matériaux sont déterminées par la conductivité 
σ et par la partie complexe de la permittivité diélectriqueεr”. Suivant leurs 
valeurs, ces coefficients caractérisent le pouvoir absorbant du produit 
soumis au rayonnement.

Lorsqu’une onde électromagnétique entre en contact avec un 
diélectrique, une partie de l’onde est réfléchie et une partie pénètre dans 
le matériau. L’énergie de la partie transmise dans l’échantillon à traiter 
s’atténue exponentiellement en se transformant en chaleur. Le facteur 
d’atténuation dépend des caractéristiques physiques du milieu ainsi que 
de la fréquence(1) 

E 
= Eoe

 _ ax      
(1)

E
0
 représente l’amplitude du champ électrique interne à la surface du 

milieu diélectrique.
α est le facteur d’atténuation qui dépend des caractéristiques physiques 

du milieu ainsi que de la fréquence

            (2)

avec     

c : vitesse de l’onde électromagnétique dans le vide (c = 3x108 m/s)

εr et εr sont respectivement la partie réelle et imaginaire de la permittivité 
relative complexe.

Des exemples sur des applications industrielles seront présentés dans 
cet article.

1 M. ABBAS, M. AYACHE, Determination of the complex dielectric permittivity industrial materials of 
the adhesive products for the modeling of an electromagnetic field at the level of a glue join,  Interna-
tional  Journal of Computer Science Issues, Issue 3, No 1, May 2011, Vol. 8, p.597 .
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Pendant qu’ils testent les nouveaux tubes sans aucune protection, certains 
techniciens font même chauffer leurs bouillons ou leurs casse-croûte de 
la mi-journée. Il est intéressant de savoir que plus de 50% des militaires 
Anglais ayant travaillé avec ces appareils pendant la guerre sont morts 
peu de temps après de tumeurs cancéreuses diverses et que le micro-ondes 
actuel fonctionne comme un radar miniature avec un petit magnétron.

 Nous vous expliquons donc le principe et le fonctionnement de ce 
four, ainsi que les ondes qu’il produit, les micro-ondes ainsi que leur 
caractère électromagnétique. Nous verrons comment les micro-ondes 
agissent sur les molécules d’eau et permettent le réchauffement partiel 
des aliments. Cependant, comme beaucoup de nouvelles technologies, le 
microondes présente des risques très sérieux pour l’organisme, pourtant, 
pour des raisons économiques, aucune étude sérieuse n’a été menée sur le 
sujet. En effet, il a été prouvé que les micro-ondes modifient la structure 
sanguine. De plus, ce type de cuisson a de nombreux désavantages par 
rapport aux autres car il ne permet pas la destruction de la plupart des 
microbes (risques toxicologiques). Il présente aussi un danger lié à la 
température de cuisson pour l’utilisateur (principalement les nourrissons). 
Enfin, les ondes peuvent provoquer des lésions entraînant des brûlures 
et parfois des cancers en cas d’exposition soutenue. Depuis plusieurs 
années le chauffage par microondes a montré son efficacité dans différents 
domaines tel que : cuisson, séchage, collage, décongélation, stérilisation. 
Mais la compétitivité de ce procédé reste liée aux propriétés spécifiques 
des applicateurs et des cavités.

Le chauffage diélectrique concerne les corps diélectriques, c’est-à-
dire les corps mauvais conducteurs de l’électricité qui sont en général 
mauvais conducteurs de la chaleur. En général, un tel corps contient des 
molécules ou des groupements polaires. Ces charges tendent à s’aligner 
sur le champ électrique au sein du matériau. Dans le cas où un champ 
électrique à fréquence basse est imposé, l’alignement peut se produire avec 
un certain retard auquel correspond une perte d’énergie électromagnétique 
et donc un échauffement du matériau. Le choix de la fréquence de travail 
est réglementé pour éviter des interfaces avec les télécommunications ; 
certaines bandes de fréquence sont libérées pour les usages industriels, 
scientifiques et médicaux (ISM). 

L’interaction des ondes électromagnétiques et des matériaux transforme 
l’énergie électromagnétique en énergie thermique qui se traduit à la fois 
par la conduction ionique et la relaxation diélectrique. Par conséquent, les 
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1- Introduction 
Actuellement, les micro-ondes sont très largement utilisés dans le 

domaine de chauffage et dans le domaine de télécommunications. Dans cet 
article, je vais m’intéresser seulement au principe de cuisson c’est-à-dire le 
chauffage. Il est considéré à juste titre comme le plus efficace, le plus rapide, 
et le plus pratique d’entre eux. Son invention date de la seconde guerre 
mondiale. La technologie des micro-ondes a réellement démarré dans les 
années 1930, sous l’impulsion d’un groupe de chercheurs britanniques. En 
1939, ils mettent au point le “ magnétron “, un appareil de grande taille 
capable de produire des ondes ultracourtes (sans trop comprendre pourquoi 
au début, le phénomène leur paraît même surprenant...). Toutefois, son 
intérêt dans la lutte antiaérienne favorise son développement.

Jusque là, on ne se doute pas que le magnétron va se métamorphoser 
en appareil de cuisson... Sur ce plan, tout commence à Waltham, dans le 
Massachusetts aux Etats - Unis. C’est dans les nouveaux hangars de la 
société Raytheon que l’histoire du four à micro-ondes va commencer. 
Une poignée d’ingénieurs conduits par Percy Spencer a pour mission 
d’améliorer la qualité des radars, car les premiers magnétrons sont loin de 
fonctionner de façon continue. Ils émettent par pulsations, ce qui bride leur 
efficacité. Mais ils présentent quand même un immense mérite, en cette 
période de privation : réchauffer les doigts engourdis par le froid du matin. 
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ary competence has been broken into manageable and teachable subcom-
petences expressed in operational terms. It has been demonstrated that the 
success of literary interpretation depends on effective use of meta-cultural 
skills, literary interpretation skills, and literary appreciation skills. Meta-
cultural competence equips a reader with L2 cultural conceptualizations, 
and ensures identification and appreciation of new cultural models incor-
porated in a literary text. Literary interpretation competence, that is the 
ability to attribute value to a literary discourse in a concrete socio-cultural 
situation on the basis of value standards and through definable interpretive 
operations, has been further broken down into interpretation of literary lan-
guage, interpretation of literary language patterning, application of general 
and specific interpretive operations, and reader’s critical faculty.  Liter-
ary appreciation competence manifests itself in the reader’s   immediate 
or foreseeable aesthetic response that can be triggered by culture-based, 
language-based, artistic, and emotional aesthetics of a literary discourse.

All in all, the concept of literary competence has been subdivided 
into core and corresponding specific competences and presented as a 
well-structured body of knowledge, competences and skills in terms of 
teachable target behaviors. As a result, the scope of the concept of literary 
competence seems finally well-defined, determinate and componentially 
structured what in turn ensures a more reliable and valid criterion-based 
instruction and assessment.  
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Criteria   Standards

Artistic   a) Recognizes and appreciates technical and creative 
   artistic skills
Aesthetics b) Identifies representational, elaborative, or 

intensifying functions of the visual input
Culture-based  a) Recognizes and appreciates new socio-cultural 
   practices
Aesthetics b) Identifies similarities and differences between 

new and native cultural conceptualizations
Language-based a) Recognizes and appreciates an effectively 

constructed plot,
Aesthetics suspense and emotional pull
 b) Recognizes and appreciates skillfully created 

characters’ network, their multidimensionality and 
depth

 c) Recognizes and appreciates a spectrum of 
language varieties, literary language deviance 
and patterning, and creative and individual use of 
language means

Emotional a) Recognizes and appreciates feelings and 
emotions depicted

Intelligence b) Identifies with characters’ feelings and emotions
Aesthetics c) Demonstrates empathy

Final Remarks
Literature-based approaches have been successfully incorporated into 

L2 teaching enterprise due to their high degree of compatibility with com-
municative language pedagogy. However, to comprehend, interpret and 
appreciate a literary discourse effectively a competent reader is expected 
to acquire not only communicative competence but also literary compe-
tence which equips a reader with knowledge, skills, and strategies indis-
pensible for interpretation of multifunctional literary discourse semantics. 

For instructional and assessment purposes the abstract concept of liter-
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graphical, occupational, social, historical, gender, age, and origin); vari-
eties by use (oral/written, formal/informal, by degree of intimacy, etc). 
Second, despite the fact that the deviant nature of literary language can 
pose problems for those studying English as their second language, it can 
strongly affect the reader’s senses and aesthetic feelings if the full effect of 
the deviance is achieved and fully appreciated by the reader. Also, readers 
can be attracted by a wide range of regularities and patterning encountered 
in literary works: phonological regularities (rhyme, assonance, allitera-
tion, and meter); graphological regularities (the arrangement of words on 
the page); lexical regularity and patterning (words of a particular semantic 
field, words of a particular tone, collocations, formulaic expressions, etc.); 
syntactic patterning (parallel structures, climax, etc). In addition, the au-
thor’s individual recognizable style dramatically affects readers’ senses. 
Through an artful choice of sounds, words, and syntactic structures an 
author can craft pictures more vivid and sharp in detail than some photog-
raphers can take, or more moving and emotion-packed than any real-life 
human experiences. 

Finally, there is one inherent to literature feature which causes imme-
diate or foreseeable affective response, and perhaps applies to no other 
subject. Quality literature being the imaginative shaping of life, feelings, 
insights and thought into the forms and structures of language provokes a 
strong emotional response: the reader responds to this aesthetic ordering 
of life’s experiences and is transported beyond immediate perceptions to 
feel deeply – to care, to want, to cry, to laugh, to hate, and perhaps under-
stand for the first time. One can experience strong and complex feelings 
about mathematics or geography, but feelings are central to literature. One 
may argue about whether all novels, plays or poems depend for their effect 
on emotional response, but certainly the large majority do – this is the au-
thor’s intention. Good literature may even go beyond a simple emotional 
‘package’ to an ‘education of the sensibilities’, an enhanced awareness 
and understanding of one’s own emotional life. Literature study trains, in 
a way no other discipline can, intelligence and sensibility together, culti-
vating sensitiveness and precision of response and a delicate integrity of 
intelligence (Leavis, 1943:115).

To finalize our findings in the domain of aesthetic literary appreciation 
for instructional and assessment purposes, it seems sensible to summarize 
corresponding criteria and standards in the form of an analytic rubric that 
would represent the scope and sequence of the concept in question.
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and his own cultural practices revising critically main parameters of his 
native cultural conceptualizations. It provokes a further process of self-
study and self-search for ‘right answers’ and ‘right attitudes’.

A reader’s language-based aesthetic response arises from his prior ex-
periences with life, literature and language and from the author’s skill in 
telling a story. All in all, the whole palette of artistically developed major 
story elements and language means would forcefully arouse a reader’s lan-
guage-based aesthetic response. Here, we can highlight five main features 
that contribute to it: affective usage of story elements, variety of language 
styles, language deviance, language patterning, and author’s individual 
style.

Affective usage of story elements stimulates readers’ immediate and 
foreseeable responses. To catch a reader in the web of a story, an author 
must establish a setting in which the characters can function with integrity, 
create believable characters, interweave elements of plot, develop themes 
that pull story threads together, and make words sing in the mind. 

To start with, a well-constructed background and integral setting of a 
story taps into the reader’s senses of smell, taste, hearing, sight, and touch 
stimulating clear and sharp visualization of the scene of action. Likewise, 
an effectively constructed plot can spark the reader’s anticipation and cu-
riosity through suspense and emotional pull. Once the master story maker 
has grabbed readers emotionally, he continues to draw the reader into the 
plot by steadily building tension escalating it before resolution.  And, then, 
of course, comes the ending that leaves the reader either emotionally satis-
fied or shocked, but in any case this most dramatic plot element arouses a 
powerful reader’s aesthetic response.

However, it seems inarguably that the power of any quality literary 
work lies in its central characters. If the character’s integrity is craftily 
developed through his deeds, dialogue, descriptions of physical and emo-
tional attributes, it acquires certain consistency and multidimensionality 
that makes this character larger than life turning him into a symbol or icon 
of his time. Being completely enthralled by such characters the reader can 
almost completely identify with a character, his emotions and thoughts.

On the other hand, the foremost determinant of the affective profile, 
its essence, should be attributed to creative usage of the linguistic code. 
Firstly, literary texts offer genuine samples of a very wide range of styles, 
registers and text-types at many levels of difficulty: varieties by user (geo-
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nate features of a literary work such as rich cultural content, philosophical 
insights, moral values, craftily developed plot, creative usage of language, 
or artistic value. Thus, to approach aesthetic appreciation systematically it 
seems sensible for instructional and assessment purposes to itemize aes-
thetic appreciation and judgment into a set of four core aesthetic respons-
es, namely artistic, cultural, linguistic and emotional aesthetic responses.

The first component of a literary work that a reader encounters first is 
a book pictorial style or its illustrations. What triggers artistic aesthetic 
appreciation in readers is the creative use of color, size, detail, design, 
paper type, and artistic technique. Readers cultivate, recognize and admire 
the expertise and virtuosity of technical artistic skills demonstrated by the 
book illustrator. Moreover, the aesthetic effect of book illustrations is rein-
forced by their functional use in the text fabric. Over the last 40 years the 
visual mode has become a prominent form of communication. According 
to communicative theories, main functions of visual representations can 
be crudely classified as transparently representational, elaborative and in-
tensifying. When illustrations depict similar meanings as in the linguistic 
code duplicating them through a visual mode, they fulfill their transpar-
ently representational function. In case of communicating additional tex-
tual meanings or details illustrations channel extra information deepening 
or broadening the linguistic mode input. Intensifying function is realized 
through identifying a special focus that dominates over other meanings 
and reflects the main message of a literary work. Thus, the purely affective 
importance of illustrations in books is duplicated nowadays by its com-
municative functional use. 

The rationale behind a cultural aesthetic response seems to be that it 
helps to widen cultural horizons and reduce the imprisonment of readers 
in the worldview and values of their own time and place. Reading serves 
as a tool of education, or indoctrination, or enculturation in a number of 
ways. First, literature-based materials increase readers’ awareness of dif-
ferent domains of knowledge, values, beliefs, customs, and social prac-
tices. Authentic socio-cultural parameters implant proper sociolinguistic 
knowledge and skills equipping learners for effective real-life interaction. 
Furthermore, literature offers a full and vivid context in which characters 
from many social backgrounds discover not only their values and beliefs 
but also inner thoughts and intimate feelings enriching in this way readers’ 
psychological world. Third, being exposed to a text from another culture 
a reader is stimulated to identify similarities and differences between new 
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of literary work in depth but the relevant to L2 instruction broad param-
eters need to be outlined as literary appreciation competence constitutes a 
counterpart of literary competence. Similarly to previously discussed lit-
erary competence skills and subskills, literary appreciation competence 
also seems to be a highly abstract and intangible concept not suitable for 
formal analysis, specification and concretization. Paradoxically, the tradi-
tional high-status of literature aesthetics prevented the traditional L2 edu-
cational enterprise from breaking down the body of literary appreciation 
competence into teachable and manageable skills and assessment criteria. 
Many literature and language teachers resented the idea that the subtlety of 
aesthetic appreciation process would be crudely schematized by some sort 
of a rigid formal system of instruction and assessment. However, without 
taking it to extremes, it seems feasible at present to systemize and specify 
the scope and sequence of literary appreciation competence into corre-
sponding core competences. In more specific terms, the model of literary 
appreciation comprises the following subskills: culture-based aesthetics 
(cultural enrichment), language-based aesthetics (rhetoric, range of lan-
guage varieties, language deviance, language patterning, and individual 
style), artistic aesthetics, and emotional intelligence aesthetics.

On the whole, literary appreciation or an aesthetic response can be 
interpreted as the recognition of the artistic value of a literary work as a 
result of sensory or sensori-emotional appeals that manifests itself through 
immediate or foreseeable physical, emotional or intellectual responses. 
Prompts that can trigger an aesthetic response to a literary work cover a 
whole spectrum of its linguistic, philosophical, rhetorical, and artistic fea-
tures. Aesthetically appealing features incorporate proportion, harmony, 
unity, order, symmetry, definiteness, senses, emotions, intellectual opin-
ions, will, desires, culture, preferences, values, subconscious behavior, 
conscious decision, training, instinct, sociological institutions, or some 
complex combination of these.

However, aesthetic taste varies because it is based not on abstract in-
nate qualities of a literary work, but rather on the reader’s cultural specifics 
and individual interpretations. Being culturally, socially and economically 
conditioned as it reflects readers’ cultural, social, class, and educational 
background aesthetic judgment cannot be objective or universal in prin-
ciple. 

On the other hand, despite the diversity and subjectivity of individual 
aesthetic appreciation, still it can be triggered by certain universal and in-
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k) Demonstrates active life position as a result 
of critical cognitive processing of the ideational 
and aesthetic information provided in a literary 
discourse 
l) ) Able to defend a critical judgment against the 
informed opinions of others 
m) Demonstrates active life position as a result 
of critical cognitive processing of the ideational 
and aesthetic information provided in a literary 
discourse
n) Able to defend a critical judgment against the 
informed opinions of others

At this point we can perhaps set up some sort of a model of liter-
ary interpretation competence in which it can be represented as a general 
umbrella term for a set of corresponding more concrete subcompetences, 
namely literary language competence, literary language patterning compe-
tence, general/specific reading strategies, and critical faculty. In contrast 
to interpretation of a non-literary text, interpretation of literary discourse 
is dramatically complicated by its innate characteristics, such as literary 
language patterning, high degree of informativeness, density and compres-
sion of meaning. Taking advantage of a battery of formal general and spe-
cific reading strategies a competent reader turns interpretation into a pro-
fessional craft because he interprets a literary text in accordance with the 
institution of literature, genre-based and author related conventions, where 
his intuitive interpretive process is counterbalanced by a formal control-
lable and observable procedure. As a result, newly acquired values, truths 
and beliefs are applied by the reader to a new socio-cultural situation. 
Among other things, such a detailed observable interpretive procedure en-
sures a more reliable and valid assessment because it turns assessment into 
a highly justifiable criterion-based process of collection and analysis of 
data about Ss’ performance what provides constructive feedback and value 
judgments for further improvement and development of skills in question.

Literary Appreciation Competence
There is insufficient space here to explore the concept of appreciation 
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However, critique interpretation presupposes three major things. At first, 
the reader is expected to sieve the acquired knowledge through his own 
system of personal values and beliefs. Then, he should be ready to chal-
lenge his long-held assumptions, to find new answers for new questions 
grappling with multiple ways of knowing in order to accept or reject the 
newly discovered values or truths. Eventually, the reader is supposed to 
make connections to a wider communal, social, political, historical and 
cultural environment, and further to apply the new values and principles to 
a new socio-cultural situation in order to accomplish socially-significant 
immediate or foreseeable tasks (Parkinson, 2000:143).

This analysis roughly shows that in order to develop a reliable criteri-
on-based assessment of the reader’s critical faculty, we have to break this 
abstract concept into well-defined, logically sequenced observable behav-
iors of readers. The following is a rubric of critical faculty standards:

Criterion 4   Standards

Critical Faculty a) Develops a critical frame of mind
   b) Adopts an attituded skepticism
   c) Develops open-minded, constructive, and positive
   attitudes 

d) Questions and scrutinizes the writer’s claims
e) Differentiates between fact and opinion, reality 
and illusion 
f) Differentiates between representation of the 
totality of a society and an account of a particular 
milieu (historical period or social layer)
g) Identifies the author’s philosophical insight into 
the nature of things
h) Correlates cultural, social, political background 
with the text message
i) Appreciates the moral and social implications of 
a literary text 
j) Relates the message with the immediate socio-
cultural life
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l) Identifies the theme that is the underlying truth 
about life (the big ideas that unify a story)
m) Identifies the message (the author’s ‘probable’  

 intent)
n) Identifies underlying cultural and ideological 
assumptions in the texts

*   *   *
Literary  a) Develops a set of interpretive questions
Interpretive  b) Able to derive the total meaning of a literary text by 
   definable 
Operations  operations from a set of text signifiers
(Specific)  c) Extrapolate productive interpretive strategies from 
   one literary work to another

d) Relate apparently disparate works to one another, 
synthesize ideas that connect them into a tradition 
or a literary period
e) Justifies his interpretation by locating it within the 
conventions of generalized knowledge of literature

A further issue that contributes to interpretation of a literary text is 
readers’ capability to demonstrate sensibility, precision of response, and 
delicate integrity of intelligence, in other words, their critical faculty. De-
spite certain differences, most current approaches recognize the reader’s 
active role in the text interpretation process, and take the idea that the read-
er is an active interpreter of the literary text for granted (Fish, 1980:29). 
Any literary text due to its numerous gaps, omissions and implications 
forces readers into becoming active ‘co-creators’. Readers are expected to 
fill in the gaps differentiating between fact and opinion, myth and objec-
tive reality, cause and effect, argument and counterargument constructing 
the text itself and its message according to their cultural and educational 
background, social class, political views, and other personal variables. 

In addition, in the course of literary interpretation the reader is ex-
pected to be capable of interpreting a literary work both critically and cri-
tiquely. In relation to critical interpretation, it entails appropriate analy-
sis, synthesis and application of the received through reading knowledge. 
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we can teach reading literary texts as a professional craft, rather than as an 
act of amateur text ‘attacking’.  

When it comes to assessment of a repertoire of readers ‘formal’ in-
terpretive operations, it seems vital to classify them as a list of observ-
able interpretive actions. However, within the battery of these interpretive 
strategies we have to differentiate between general and specific interpre-
tive strategies. General interpretive strategies (e.g. skimming, scanning, 
and predicting) are utilized by readers for a variety of text types including 
literary discourses where they come as prerequisites for more advanced 
ones. Whereas specific interpretive strategies (e.g. interpreting figures of 
speech, language patterning, philosophical or metaphorical input) are ap-
plied by proficient readers only in case of interpretation of literary texts. 
Thus, a competent reader of literary texts is expected to be efficient at ap-
plying both general and specific interpretive strategies skillfully (Lazar, 
2002:25).

Criterion 3    Standards

Literary  a) Previews the non-verbal and verbal text clues
Interpretive  b) Scans for specific details
Operations  c) Skims for main ideas and supporting details
(General)  d) Paraphrases the text linguistic input in his own  
   words
   e) Identifies the plot and subplots

f) Identifies main and secondary characters, their 
characteristics, functions and relations
g) Identifies similarities and differences between 
events, people, stories, characters
h) Able to categorize characters, events, genre  

 elements
i) Makes predictions
j) Recognizes the difference between fact and  

 opinion
k) Justifies and provides evidence
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coherent and progressive as the study of science’ (Culler, 2000:43). A pre-
cisely similar training of the mind takes place, and a similar sense of the 
unity of the subject is built up. However, in case of literature such training 
remains mainly implicit while in the teaching of science it is explicit.

Similarly to Chomsky’s ‘grammatical competence’ that allows speak-
ers to produce and understand utterances, effective readers are expected to 
internalize and possess ‘literary competence’, in that they have an implicit 
understanding of, and familiarity with, certain conventions which allow 
them to take the language of a literary text and convert them into literary 
meanings. Consequently, formal literary education is supposed to equip 
students with a coherent and comprehensive theory and practice in literary 
analysis through formulating rules, formal operations or generative gram-
mar of literary interpretation. As a result, a proficient reader is expected 
to interpret a literary text using relevant to the genre formal interpretive 
procedures in accordance with the institution of literature. In such a way, 
individual intuitive interpretation process is counterbalanced by a formal 
rule-governed procedure of assigning meanings to literary texts.

In the process of formal literary education readers are trained to work 
out relevant and productive formal procedures of interpretation that can 
be extrapolated later from one literary work to another. In the course of 
extensive reading experience students are expected to develop certain ex-
pectations about literary texts and their features. As a result, texts of differ-
ent genres would be represented in their minds as matrix structures which 
must be filled up according to literary conventions anytime they have to 
interpret a new literary discourse. While assigning meanings to literary 
symbols proficient readers are expected to justify their expectations in two 
ways: by providing evidence in the text and by locating them within the 
conventions of plausibility defined by a generalized knowledge of litera-
ture (Culler, 2000:75). In this way readers’ implicit literary competence 
would impose severe limitations on the intuitive interpretive process turn-
ing it into a more controllable and manageable L2 classroom procedure.

Overall, our objective in teaching literary strategic competence is to 
train our students to think, read, analyze and write strategically, in short, 
to ‘do’ literature as scientists ‘do’ science using formal specific realistic 
operations and procedures. Such procedures should be explicit and justifi-
able for students in order to enable Ss to obtain a measure of control over 
textual processes, a share of textual power for themselves.  In such a way 
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incorporate literary language patterning competence within the concept 
of literary interpretation concept as its counterpart, and subdivide it into 
corresponding subskills. The following analytic rubric represents a list of 
literary language patterning competence standards.

Criterion 2      Standards

Literary Language a) Differentiates between ‘tropes’ (: alteration 
from ordinary’ usage) and

Patterning Competence ‘‘figures of speech’                         
 (:word/phrase/sentence arrangement to 

achieve special effects)
 b) Identifies different types of organization of 

literary language: phonological, metrical, 
graphological, lexical, semantic, syntactic, 
rhetorical, generic, and thematic.

Another debatable point about literary interpretation is whether there 
are any formal ways for interpretation of a literary text, or it is entirely the 
result of personal intuition and educated guess. We cannot deny the fact 
that the reader of a literary text is crucial in assigning meaning to the text. 
Interpretation depends on the reader’s ‘horizon of expectation’ that reflect 
the reader’s socio-cultural background. Even highly proficient readers 
process, interpret and make sense of the same texts differently due to their 
background, schemata, social position, religious beliefs, and other factors 
that considerably influence or determine the final text interpretation. Logi-
cally, we have to conclude that there can never be a fixed meaning to a 
literary text, and any interpretation is valid and plausible. However, any 
proficient reader relies not only on his cultural schemata but also on his 
schematic knowledge of literary conventions that implicitly channels his 
intuitive inferences, limits possibilities and determines the overall inter-
pretation of a text.

It is clear that knowledge of language and a certain experience of the 
world do not suffice to make someone a perceptive and competent reader. 
‘But everyone who has seriously studied literature’, Northrop Frye main-
tains,’ knows that the mental process involved in reading literature is as 
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 Criterion 1     Standards

Literary Language a.) Identifies the contrast between literary and 
   non-literary Competence discourse 

b.) Differentiates between linguistic alterations or 
‘swerve’ from ‘ordinary’ language use
c.) Sensitizes and recognizes different language 
varieties and registers used creatively in a literary 
text (geographical, occupational, social, archaic, 
poetic, personal, etc.)
d.) Differentiates between the precise meaning of a 
word as determined by the lexicon and its contextual 
meaning in a literary text
e) Recognizes polysemy of words, providing reasons 
for their intentional use
f.) Recognizes and appreciates multiple levels 
of meaning: the surface literal meaning and the 
implicit metaphorical meaning
g) Recognizes lexical cohesion (words belonging to 
similar semantic fields or groups)

However, in implementing a literary discourse analysis, one soon be-
comes aware that a literary text is not a mere sequence of well-formed 
words and sentences but, on the contrary, a well-organized structure of 
scrupulously and meticulously constructed patterns. Words, sentences, 
paragraphs and even chapters tend to be arranged in certain patterns that 
aim at communicating implicit meanings and achieving special effects.  
Literary language patterning can be observed in a range of language lev-
els, namely, phonological, metrical, graphological, lexical, semantic, syn-
tactic, rhetorical, generic, and thematic levels. Thus, a competent literary 
text reader is also expected to be good at identification and interpreta-
tion of literary language patterning within the literary text fabric. Conse-
quently, it seems of vital importance to instruct a L2 learner in the domain 
of rhetorical analysis and interpretation of the persuasive and expressive 
resources of a literary discourse. If we explore this idea further and con-
sider implications arising from it for assessment, it seems instructive to 
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its culture- and author-related profiles along with its theme-, topic-, genre- 
and language-based profiles. As a result, due to its multilayered meaning 
nature the degree of informativeness of a quality literary text is consider-
ably higher than that of a non-literary text. The interaction of the afore-
mentioned sets of information dramatically increases communicativeness 
of a literary discourse, on the one hand, but considerably complicates the 
process of its interpretation, on the other hand. 

Proponents of literature-based approaches point out another important 
feature of a literary text that should not be underscored while considering 
the communicative value of authentic literature, it is the high degree of 
compression of the explicit and implicit meaning structure. Creative usage 
of the linguistic code plays a significant role in this. First, one of the hall-
marks of literary language is that it expresses a plethora of meanings not 
through a specialized literary language which can be isolated and analyzed 
in the same way as the language of specific domains of knowledge, such as 
law or biology. On the contrary, it feeds on every possible style and register 
of language creatively modified by the author. As a result, it has become 
the only form of discourse in which any use of language is permissible. At 
the same time, many linguists have pointed out that despite its linguistic 
richness and stylistic diversification a quality literary text is characterized 
by a high degree of unification and consistency, which strongly reinforces 
the message of the text as a whole (Brumfit, 1978:76). Second, a word or 
a phrase in a literary text may take on a powerful figurative or symbolic 
meaning beyond its fixed dictionary definition what leads in turn to the 
compressed quality of much literary language and produces unexpectedly 
high density of literary text meaning.

As a result, to decode, interpret, and evaluate the holistic informative 
value of a literary text readers are expected to demonstrate considerable 
skill and effort. The following analytic rubric can be used to assess Ss’ 
ability to deal with the first component of literary interpretation compe-
tence, namely the ability of readers to interpret literary language in order 
to exert and interpret the explicit and implicit information encoded in the 
linguistic code of a literary discourse.
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conceptualizations

6. Cultivates alternative ways of approaching experience and 
knowledge of a new culture

7. Identifies cultural models of a new cultural discourse as scenarios, 
scripts, or frames

8. Extracts norms, values, and practices from a new cultural discourse

9. Utilizes ‘semantic primes’ (:the simplest lexis for paraphrase and 
explanation) to analyze the meanings, values, assumptions of 
another language and culture

10. Stores new cultural conceptualizations in cognitive constructs such 
as schemas, categories, models, metaphors or scripts.

To sum it up, acquisition and development of meta-cultural compe-
tence skills and strategies creates a reliable and valid basis for further liter-
ary interpretation and appreciation of the content, language and aesthetics 
of a literary text. The ‘cultural capital’ of a literary text creates a plausible 
framework within whose limits further interpretative processes take place 
channeled by the preliminary constructed conceptual network. 

Literary interpretation skills and strategies
This section of the article focuses on literary interpretation competence 

as one of the counterparts of literary competence, in general, and literary 
interpretation parameters, in particular. In doing so, as a starting point we 
have to pose a number of fundamental for L2 instruction and assessment 
questions: What are the differences between literary interpretation and 
text interpretation?  Are there any formal feasible procedures of literary 
interpretation? What are the essential components of literary interpreta-
tion competence? What parameters of literary interpretation competence 
should be assessed?

A literary discourse is characterized by a number of features that turns 
it into a particular type of discourse. To start with, literature-based texts 
provide multifaceted bits of information incorporated harmoniously in the 
textual fabric. The holistic informative value of a literary text is encoded in 
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f) Providing cultural background information about particular 
cultural aspects of the text through mini-reading or listening 
comprehension activities

g) Extension activities (role-play, projects, presentations).

To realize fully the potential of a meta-cultural instruction appropriate 
assessment tools should be developed. In doing so, professional educators 
are expected to determine and develop appropriate performance standards 
or criteria to ensure reliable, valid and fair criterion-based authentic assess-
ment of meta-cultural skills and strategies. A list of performance criteria 
is fundamental for any authentic L2 educational settings on two accounts. 
First, they represent observable and measurable terminal behaviors of a 
student’s quality work.  In other words, by the end of instruction students 
will be held accountable for acquiring and demonstrating concrete meta-
cultural standards and strategies. Second, they provide instructors with the 
scope and sequence of the skills and strategies to be covered, monitored 
and assessed.

The following checklist represents essential skills and strategies of 
meta-cultural competence:

Checklist for assessing meta-cultural competence:
1. Acquires prerequisite cultural knowledge about his native culture 

(cultural skeleton)

2. Associates new cultural knowledge with various culturally-loaded 
language features, such as polysemantic words, quotations, idioms, 
proverbs, images, conceptual metaphors, that transmit cultural 
beliefs and values

3. Develops the strategy of metaphorical thinking (identifying cultural 
conceptualizations)

4. Identifies, recognizes and appreciates fine-grained differences 
between the metaphors of his own language and the target language

5. Develops an open and informed attitude towards conceptual 
variety in different cultures through exposure to different cultural 
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g) Institutions

h) Taboos

i) Humour

j) Representativeness (which class, or subgroup of the society)

k) Genre (How far do different genres translate cross-culturally?)

l) The status of the written language in different cultures and resulting 
strategies for reading a text – Will students believe they should 
accept the text as immutable and fixed? Will they expect to read a 
moral lesson from it? Will they feel comfortable questioning and 
analyzing the text?

We now have a working list of cultural aspects to consider in texts. 
We could refer to such a list when using literary texts with our students 
in order to highlight culture-specific elements or to anticipate some of the 
cultural problems students might experience when reading the text. Hav-
ing done so, we might be in a position to decide how to help students inter-
nalize L2 cultural aspects. In this relation, it seems feasible to equip them 
with strategies that they can use to cope with the cultural profile embodied 
in the text. Here is a list of strategies that seem to be most beneficial:

a) Personalizing (making the cultural text profile relevant to Ss’ own 
experience)

b) Providing glosses (providing brief cultural information in a note or 
gloss)

c) Inferring cultural information (providing questions designed to 
encourage Ss to infer)

d) Making cultural comparison (making Ss brainstorm ideas about 
their own society)

e) Making associations (encourage free associations around a word 
or phrase)
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only does language reflect and store but also express the cultural concep-
tualizations or the cognitive code of a particular community through the 
network of conceptual metaphors that are believed to hold together the en-
tire system of culturally-loaded meanings (Farzard, 2003:80). Therefore, 
in educational settings, language serves as both ‘an essential instrument, 
on the one hand, and a component of culture, whose reflection in linguistic 
structure is pervasive and quite significant, on the other hand (Langacher, 
1999:16). Thus, language and culture cannot be divorced, they have to be 
interpreted and analyzed in an integrated and harmonious manner.

A second language learner is expected to develop a meta-cultural com-
petence, which is identification, recognition and appreciation of differenc-
es between two cultural conceptualizations, along with grammatical, lexi-
cal, communicative, and pragmatic competences. This process involves 
gradual conceptual restructuring, or acquiring of a new cultural identity. 
The central objective of literature-based approaches, in this respect, is to 
ensure that a L2 learner has access to the conceptual structures inherent in 
the target language and culture in a systematic, sequential, and integrated 
fashion with other areas of language learning (Farzard, 2003:98).

When considering the selection of L2 literature-based materials, in-
structors or material developers have to take into account cultural aspects 
that not only make up the cultural input of the text but also introduce and 
highlight L2 cultural models and concepts (G.Lazar, 2002:65). The fol-
lowing cultural aspects can be viewed as major cultural aspects that expli-
cate the cultural profile of the text:

a) Objects (products that exist in one society but not in another; e.g. 
‘kilt’ for Scotland)

b) Proverbs, idioms, formulaic expressions which embody cultural 
values

c) Social structures, roles and relationships

d) Customs, rituals, traditions, festivals

e) Beliefs, values, superstitions

f) Political, historic, economic background
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of cultural linguistics, text analysis, or stylistics, one soon becomes aware 
that there is one fundamental factor that bridges all of them, that is, the 
reader’s cultural background knowledge. Recent studies in the nature of 
reading comprehension, in general, and in the nature of comprehension of 
a literary discourse, in particular, have examined the way in which highly 
proficient readers process L2 literary texts. From this analysis it was con-
cluded that successful comprehension of a literary text is directly related 
to activation of readers’ cultural background knowledge which provides 
readers with a tentative generalized framework for further interpretation 
and analysis (Alderson and Urquhart, 1984:93).

 In most general sense, cultural background knowledge can be defined 
as the abstract cognitive structures that incorporate generalized knowledge 
about objects, society and events, and developed though both direct and in-
direct exposure to various cultural practices. Being shaped as internalized 
cultural conceptualizations, cultural knowledge is believed to be stored 
in a variety of structured mental models: repositories or frames (Minsky, 
1975:94); stereotypic event sequences (Schank & Abelson, 1977:145); 
situation-specific sequences or scenarios (Sanford & Garrod, 1980:47); 
and higher-order knowledge structures, or schema (Rumelhart, 1980:165). 
Thus, the success of interpretation of a literary text depends not only on 
activating the reader’s background cultural knowledge but as well on acti-
vating the appropriate mental model. 

In the area of using literature-based materials in the second language 
instructional context, there is a good reason for suggesting that two types 
of cultural knowledge should be identified: the native cultural conceptu-
alizations and the L2 cultural conceptualizations, or meta-cultural aware-
ness. Despite the fact that both of them have the generalized framework 
in common, each of them is characterized by a plethora of culture-specific 
features. Clearly, the reader’s first language, together with its underlying 
conceptual structure or native cultural awareness, is acquired and devel-
oped naturally and automatically within his own cultural system through 
regular exposure to cultural practices. Moreover, the reader’s native cul-
tural conceptualizations are viewed as a fundamental prerequisite both 
for successful development of L2 cultural awareness, in general, and text 
interpretation strategies, in particular. In relation to acquisition of a L2 
cultural awareness, it involves gradual conceptual restructuring along with 
acquisition of a L2 linguistic system.

In this respect, language is believed to have a two-fold function: not 
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stands just for referential or interpersonal meaning; rather, he looks at the 
whole thing simultaneously from a number of different angles, each per-
spective contributing towards the total interpretation. 

Assuming that literary discourse semantics is multifunctional, we can 
postulate that literary competence, which is the knowledge and skills in-
dispensable to interpret, analyze and evaluate literary text semantics, is 
a multilayered concept, and can be represented as an umbrella term that 
covers a range of subcompetences and microskills.

In line with a general shift towards seeing knowledge operationally, in 
terms of concrete competences and skills, literary competence conceptual 
framework should be broken down into corresponding subcompetences 
and skills that reflect the components of text semantics identified earlier. 
To operationalize the concept of literary competence for educational pur-
poses a number of steps should be undertaken. First, the domain of liter-
ature-based knowledge to be taught should be well-defined and determi-
nate. Second, the literature-based syllabus should be set out as a series of 
core competences whereas each of them should be componentially divided 
and structured into more specific subcompetencies and skills. Thirdly, it 
necessitates a transparent relationship between literary competence and 
its subcompetencies, on the one hand, and corresponding performance 
standards and criteria, on the other hand. Furthermore, normalized training 
procedures and techniques in use are assumed to be transferrable across 
contexts, occasions and users. Finally, specification of performance stand-
ards and criteria is expected to provide a sound basis for reliable and valid 
criterion-based assessment of literary competence and its subcompetences. 

In pursuit of these goals, we have to offer a clear account of literary 
competence and to classify its core subcompetencies and skills. In an at-
tempt to specify the concept of literary competence in operational terms, 
we can break down the concept in question into four core competencies, 
namely: Meta-cultural competence; Literary interpretation competence; 
Literary appreciation competence; and Linguistic competence. However, 
each of the aforementioned core competencies should be further speci-
fied into teachable operational terms in order to turn them into observable, 
manageable and easily assessable students’ behavior in the L2 classroom.

Meta-cultural competence 
In examining interpretation procedures implemented in the framework 
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So far we have taken only one step in interpreting a literary text mean-
ing as a metaphorical representation of some recognizable real world 
phenomenon. But we have to isolate some other features that constitute 
a second meaning component that is the interpersonal meaning of a liter-
ary text. If we consider it not from the point of view of its function in rep-
resentation of our experience but from the point of view of its function in 
the process of social interaction, the meaning of a text can be interpreted as 
a mode of doing or action, such as offers, requests, commands, orders, or 
promises. Thus, the meaning of a text can be interpreted as interactional or 
interpersonal, and analyzed in, terms of participants, processes and moods 
involved. The social or interpersonal dimension of the text meaning seems 
particularly significant as the referential text meaning can be realized only 
in a concrete social context through a concrete social activity through so-
cial agencies with concrete goals.

There is, in addition, another dimension of a text meaning – its tex-
tual meaning that is manifested by interrelatedness and cohesion of certain 
kinds of phonological, rhythmic, metric, lexico-grammatical patterns, the 
information focus and the thematic structure embedded in the text fabric. 
All these features together reflect the mode of the text or its genre. Any 
quality literary text is a highly formatted piece of writing as it exists in  one 
or another genre framework which is characterized by a whole system of 
genre-based features including its communicative function, format, story 
structure and language means used. Generally speaking, any literary genre 
is characterized by a recurrence of obligatory and optional lexico-gram-
matical, syntactic, and structural elements that make up Generic Structure 
Potential which is the total range of optional and obligatory elements and 
their order in the text fabric. There is a good reason, thus, to interpret a text 
meaning not in terms of the structure of each individual text as a separate 
entity, but as a genre-specific contextual configuration of obligatory ele-
ments or chains of elements that ensure this or that genre identity. There-
fore, all the aforementioned dimensions of the text meaning (referential, 
experiential, interpersonal, and textual) can be successfully interpreted 
only through the genre-based prism. 

To sum up, we have identified four different aspects of the literary 
text semantics. We shall refer to them as: referential (in the form of expe-
riential), social (in the form of interpersonal), textual, and generic. These 
strands of meaning are all interwoven in a very dense fabric of the literary 
discourse. Therefore, the reader cannot pick out a word or a phrase that 
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and its subcompetencies. Literary competence equips a reader with a well-
systemized body of knowledge, skills and strategies indispensable for in-
terpretation and analysis of a literary discourse. Moreover, it provides L2 
instructors with a well-structured, manageable and easily assessable peda-
gogic content. 

Literary competence is an umbrella term that incorporates four core 
competences, namely, meta-cultural competence, literary interpretation 
competence, literary appreciation competence, and linguistic competence. 
These four core competences would be further broken down into teacha-
ble and manageable components or microskills expressed into operational 
terms. As a result, the scope of literary competence to be taught and as-
sessed are going to be transformed from a vague and highly sophisticat-
ed content into well-defined, determinate and componentially structured 
competences and corresponding microskills. 

Classification of Literary Competence Skills
One of the hallmarks of a quality literary text is the fact that it har-

moniously incorporates in its textual fabric a plethora of epistemological, 
cultural, social, aesthetic and linguistic codes in a rigidly genre-formatted 
piece of writing. The epistemological information reflects the referential 
function of literature that is to grasp and display reality in its objectivity. 
However, few works of art could claim to be purely factual documentation 
of nature and society due to the fact that literature is never of a neutral 
nature. Though it certainly provides readers with access to a complex sys-
tem of world knowledge, cultural customs, values, and ways of thinking, 
feeling, and acting through a culturally broad context; however, the writer 
imposes certain cultural and ideological assumptions artistically implant-
ing them in the text fabric. Subsequently, they are expected to be accepted 
and reinforced, or questioned and rejected as a result of the reader’s criti-
cal analysis and critique. Thus, a literary text cannot be regarded as a rep-
resentation of some composite phenomenon in the real world, but ‘can 
be thought of as representing the real world as it is apprehended in the 
author’s experience’ (M.Halliday, R.Hasan, 1985:19). Clearly, this expe-
riential component of the referential text meaning takes us into the realm 
of an imaginative and oblique representation of experience which could 
be referred to as metaphorical because it involves a kind of metaphorical 
transfer or shift of text meanings. 
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and comprehensive introduction and training in language registers, lan-
guage communicative functions, context-based language varieties and dis-
course analysis. 

However, it is the introduction of the concept of communicative com-
petence that finally systemized and specified the scope and sequence of 
second language teaching. This concept, developed by Hymes, Widdow-
son, Canale, and Swain harmoniously systemized a vast array of diversi-
fied communication-significant features into a well-structured, manage-
able, and assessable content. Communicative competence, which refers to 
a learner’s L2 ability to form correct utterances and to use these utterances 
appropriately in a range of socio-cultural contexts, is defined in terms of 
its four core components, namely, grammatical competence, sociolinguis-
tic competence, discourse competence, and strategic competence (Hymes, 
1972:281). 

In this respect, literature-based instructional materials with their au-
thentic socio-cultural, interactional and sociolinguistic parameters ensure 
abundant practice in all four aforementioned core communicative com-
petences and corresponding microskills. They provide L2 learners with 
a harmoniously balanced body of socio-cultural, sociolinguistic and lan-
guage-based knowledge and skills equipping them with strategies for ef-
fective real-life communication. 

However, communicative competence alone is insufficient for com-
prehension, interpretation and appreciation of a quality literary work be-
cause a literary discourse is a special type of communication which is 
characterized by a highly rigid ideational and linguistic framework. Lin-
guistic competence deals with knowledge and ability to use appropriately 
the language system while literary competence deals with awareness and 
ability to use the resources of the language code to produce or interpret 
actual messages in a flow of literary communication. In this context, lin-
guistic competence, that is the knowledge of the norms of the normative 
language discourse, ensures the so-called ‘degrees of grammaticalness’ 
of phrases and sentences, and can be considered a prerequisite for liter-
ary competence. Littlewood affirms that “the linguistic structures are, of 
course, the gate way or barrier to other levels, and it is fruitless to expect 
students to appreciate literary works for which they are not linguistically 
ready (Brumfit & Carter, 1987:117).

While to comprehend, interpret, and appreciate a literary discourse ef-
fectively a competent reader is expected to acquire literary competence 
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mount importance as it represents the cumulative body of knowledge and 
principles on the basis of which language educators make their enlight-
ened choices about the classroom tasks and activities consonant with the 
multiplicity of pedagogical contexts. However, the current approach is not 
a prescriptive code of principles but a dynamic set of theoretical assump-
tions that are expected to be applied creatively and soundly. The key prin-
ciples underlying the current approach to L2 teaching can be classified into 
three sets of principles, namely Affective principles, Cognitive principles, 
and Linguistic principles.

A literature-based approach being one of the plethoras of current com-
municative approaches has been successfully incorporated into commu-
nicative L2 teaching enterprise due to its high degree of compatibility 
with the unified theoretical rationale of communicative second language 
teaching. In relation to affective principles, whose mission is to lift the 
existing mental block and to lower its negative effects on the process of 
language internalization, literature-based approaches and materials have 
demonstrated the potential to foster emotional intelligence by providing 
extensive emotional experiences (Mayer, 2000:396), to satisfy a wide vari-
ety of learner’s personal, psychological, moral, cognitive, and social needs 
(Sutherland, 1981:43), and considerably facilitate moral and social matu-
ration development of language learners (Bandura, 1974:35).

When it comes to the cognitive profile, literature-based materials are 
deemed to be highly compatible with L2 rationale, at least, on two main 
accounts, their high degree of informativeness and meaning compression. 
A quality literary text interrelates harmoniously a complex system of in-
formation layers: a referential or epistemological layer, a theme-based 
layer, a genre-based layer, a culture-based layer, an author-related layer, 
and a language-based layer. Moreover, the meaning structure of a literary 
text is characterized by a high degree of compression both within explicit 
and implicit meaning formats what, in turn, leads to an unexpectedly high 
density of the text meaning, in general. Thus, the informative value of a lit-
erary text ensures activation and intensification of learners’ internal infor-
mation-processing mechanisms in order to perceive, process, and store the 
subject-matter and language-based information decoded in a literary text.

In relation to the fundamental linguistic principles of second language 
teaching, literature-based materials are believed to bridge the gap between 
traditional language system teaching and communicative context-based 
functional language acquisition. Literature provides a structured, balanced 
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would be feasible to articulate fully integrated instructional and assessment 
approaches and procedures for L2 teaching.

In pursuit of this goal, it would be sensible to overview briefly the 
main dimensions of literary competence as a part of communicative 
competence within L2 methodology framework. This sketchy overview 
would be followed by an attempt to work out a classification of literary 
competence skills for instructional and assessment purposes. Three main 
subcompetences, namely, meta-cultural competence, literary interpretation 
competence and literary appreciation competence will be explored in full 
in three consecutive chapters. Each subcompetence would be presented 
as a set of Ss’ observable terminal behaviors. Ultimately, each chapter 
addresses the issue of criterion-based assessment of the subcompetence 
in question, and provides a detailed checklist or analytic rubric that would 
ensure reliable and valid assessment of literary competence skills in a L2 
classroom.

This paper provides a balanced, structured and comprehensive cov-
erage of literary competence concept, its multidisciplinary nature, clas-
sification of its microskills, instructional and assessment procedures for 
scholars, graduate students and in-service educators.

Literary Competence as a Part of Second Language Communica-
tive Competence

After decades of ‘waxing and waning’ of new methods, atomistic 
and isolated studies, diversity and fragmentation of communicative ap-
proaches, the L2 teaching enterprise has reached a relatively stable stage 
of its development. Unlike the previous preoccupation with the search for 
the solely right and suitable for all T/L contexts method, which should be 
forced and imposed on all teaching practitioners, the ‘post-method’ era 
advocates eclectic application of valid communicative teaching practices 
tailored for a particular T/L context. Despite the unprecedented extension 
of the scope of sound communicative principles and practices, there has 
been an attempt to establish a standardized framework of overarching the-
oretical cultural, social, cognitive, affective, and linguistic principles that 
create a unified cohesive conceptual apparatus and a repertoire of opera-
tionally manageable classroom procedures (Richards, 2007:11).

A unified approach to second language pedagogy becomes of para-
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Introduction
At present, there is a plethora of different approaches and methods 

of literary competence description, analysis and interpretation in the 
framework of literary studies, textlinguistics, sociolinguistics, semantics, 
pragmatics and second language methodology. Although these approaches 
tend to be restrictive due to the fact that they depend on the underlying 
concepts, categories, and analysis techniques of the domain they belong to, 
the study of literary competence has turned into an interdisciplinary eclectic 
enterprise that overcame disciplinary limitations achieving consensus on 
overarching fundamental principles and practices.

However, within the second language teaching methodology literary 
competence is relatively a new concept which has been recently introduced 
through literature-based approaches and materials. Construction of a 
homogeneous theory and analysis procedure demands considerable effort 
on behalf of methodologists and educators to work out a comprehensible 
approach to instruction and assessment of literary competence within L2 
enterprise. In brief, it is specialization of literary competence concept for 
a second language methodology needs that is likely to equip L2 educators 
with a unified theoretical and practical framework on the basis of which it 
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In the same work Rihani speaks of al-Mutanabbi’s use of hyperbole 
and his notes may stand as a good example of his tendency to wander 
from the point.(1) In fact, he moves from commenting on al-Mutanabbi’s 
exaggerations to speak of this as a specific characteristic of Arabic poetry 
in general.(2) Moreover, he takes advantage of the subject to mention similar 
exaggerations in contemporary Arabic love poems.(3) He compares the 
Arab’s admiration if this poetic quality with the Western use of hyperbole 
as a sign of fun and impudence.(4) Here it seems as if Rihani has forgotten 
that he began this section of the lecture speaking on al-Mutanabbi’s 
hyperbole; he digresses to discuss the poet’s seriousness and goes on to a 
comparison of al-Mutanabbi’s poetic character with that of Shakespeare, 
Hugo, Goethe and Homer.(5)

Conclusion
Ameen Rihani’s work, one can argue, is the fruit of the Arab’s contact 

with Western literature in the modern age: yet this does not detract from 
many aspects of originality in his literary criticism, in theoretical criticism 
it seems that he was following one line on thinking. His main contribution 
in this field could be said to be his conception of literature as an act of art 
and, at the same time, as a manifestation of life and contemporaneity in 
relation to the people and the national cause. Where practical criticism is 
concerned, it has been argued that his efforts have not always been up to 
the suggested by his theoretical work. At the same time, one must regard 
his effort as among the most prominent in modern Arabic literary criticism. 
It indicates the beginning of an important change in the literary attitude of 
the time, an aspect that also appears in the work of other Arab literary 
critics, like Umar Fakhuri.

1  Ibid. , p. 104-06.

2  Ibid. , p. 104.

3  Ibid. , p. 106.

4  Loc.cit. .

5  Loc.cit. .
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elaborated by Sulayman al-Bustani thirty five years earlier.(1)

The last sample of Rihani’s practical criticism to be discussed here 
in this lecture on al-Mutanabbi he read in a special conference held in 
Damascus in 1934.(2) This lecture shows Rihani’s tendency to digress as 
well as revealing something or his state of confusion in practical criticism. 
The title of the lecture is “al-Mutanabbi, the messenger of Arabism” 
(al-Mutanabbi rasul al-Urubah). Theoretically, this may indicate a work 
dealing exclusively with the poet’s relation to the idea of Arab Nationalism, 
in practice; one finds that it is confused, to the extent of discussing several 
subjects that seem to have nothing to do with the topic suggested by the 
title of the lecture. For example, it makes a comparison between the Arab’s 
ancient and contemporary concern with culture and literature and that of 
Europeans, while at the same time discussing some of al-Mutanabbi’s 
misapplications, analyzing a number of his images and constructions, and 
passing judgment on his aristocratic attitude and behavior. The last part 
is a brief exposition of the poet’s relation with Arabism, if this variety of 
content is to mean anything, it may show the writer’s lack of commitment 
to the avowed subject of his work, or, on the other hand, it may reveal his 
lack of success in choosing a suitable title for his lecture. Thus, it may be 
more appropriate to examine this lecture as a work dealing with different 
aspects of al-Mutanabbi and not as a work entirely devoted to the study of 
the national Arab face of the poet.

One of the interesting examples included in Rihani’s lecture is his 
assessment of al-Mutanabbi as a poet of international status. In this section, 
Rihani does not see in the poet’s work more than “a very few (elements) 
that qualify him as a poet of international status”.(3) Nevertheless, while 
he confirms that al-Mutanabbi’s reputation does not go further than the 
Arabic boundaries of fame, he assures his listeners that al-Ma’arri is the 
Arab poet of international standing.(4) Yet, despite the importance of such 
a verdict, Rihani does not justify his judgment, but considers the whole 
subject “an incidental note”(5) that he was led to in his lecture.

1  Bustani. Sulayman, ILYADHAT HUMIRUS – MUTQARRABTON NAZMAN WA AQLAYHA 
SHARHON TARIKHIYON ADABIYON – WA HIA MUSADDARATON BI MUQADDIMATON FI 
HUMIROS WA SHIQRIHI WA ADAB AL-YUNAN WA AL-AQRAB WA MUDHAYYALATON BI 
MUQJAMEN WA FAHARIS, Cairo, 1904, 593.

2  Adab. , p.100.

3  Ibid. , p. 103.

4  Ibid. , p. 104.

5  Loc.cit. .
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Then he continues:

“I do not doubt that the poet 
himself realizes this point. But 
sometimes he is carried away by 
his imagination, and so he urges 
his thought and art to follow it”.(1)

As for the comments on the entire structure of the poem, Rihani 
expresses his belief that the content of the poem is inevitably related to 
its form. In addition, he takes advantage of his subject under discussion 
to criticize the traditional Arabic style of versification, that is, the poet’s 
commitment in the one poem to the same meter and monolithic rhyming. 
Thus for example, Rihani praises the general theme of al-Zahawi’s 
“Revolt”, but he says that:

“his (the poet’s) description of 
heaven and hell is traditional: it 
contains pale images and vapid 
metaphors. Moreover, there 
is a great deal of repetition in 
his rhymes and in many of his 
expressions he is prosaic rather 
than political”.(2)

In fact, Rihani thinks that al-Zahawi harmed his poem by using a single 
meter and one form of rhyming for its four hundred and thirty lines of verse. 
So, he believes that the poet could have saved his work from repetition, 
abusiveness and weakness(3) if he had divided it into sections, putting each 
in the form of an independent piece: these would still be joined to each 
other by the development of the plot itself. Such a suggestion of Rihani, 
one may observe, is not really new in modern Arabic literary criticism, it 
may be compared to a similar idea for versifying long poems in Arabic 

marked face does not neglect that it may be also full of pustules. 

1  Ibid. , pp. 224-45.

2  Ibid. , p.348.

3  Loc.cit. .
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“Kindles on shores of doubt and 
sarcasm the lights of intellect, 
justness, and human love”.(1)

In commenting on the form of al-Zahawi’s poem, Rihani shows a 
certain interest in rhetorical particularities, and expresses some ideas about 
the poem’s entire structure. A good example of this is to be found in his 
notes on the two lines describing the poet’s torment by the two angels who 
come to his grave. Here Rihani is mainly concentrating on the poetic nature 
of the expression as well as on its conciseness. In addition, he confirms his 
theory of equilibrium.(2) The two lines say:

“Then in a cruel manner they 
poured on my head tar that 
unfortunately was boiling over, 
and it roasted my head, then my 
face which at that time looked as 
if it were pock-marked and full 
pustule”.(3)

Rihani elaborates that:

“There are two lines of verse 
two examples of weak poetics , 
. . The first is (the expression) 
‘unfortunately’ (Min su’i hazzi), 
which is out of place in this 
context; and the other is ‘full 
of pustules’ (Fihi buthur), for a 
pock-marked face does not need 
any further clarification”.(4)

1  Ibid. , p. 249.

2  See above, p. 284-85.

3  Qalb. , p.224. The Arabic version of these two lines is:

oQƒØ nj » u¶ nM pAƒ o°ù pd kÉfG nô r£ nb  » p°SrCG nQ  n¥ rƒ na  mI nƒ r°ù n≤ pH  É sÑ n°U  sº oK

oQƒoã oH  p¬« pa  pQhó rénŸÉ nc  n¿É`` nH  ≈sà nM n» p¡ rL nh sº` oK  n»` p°S rCG nQ iƒ`` n°û na
4 Qalb. , p.224. Rihani may not be completely right in his argument about the pock-marked face. A pock-
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uncovering or veiling of women’s 
faces.(1)

Moreover, Rihani seems unimpressed by al-Zahawi’s description of 
heaven and hell. This may be because the critic did not observe any poetic 
innovation in this part of the poem, he says:

“As for his (al-zahawi’s) 
description of heaven, it does 
not differ from that found in The 
Qur’an; and even in its hyperbole, 
he only achieves ridiculous 
imagery…, and description of the 
place does not afford anything 
new.”(2)

Nevertheless, Rihani praises the poet for what he considers a new idea 
in the poem: this is when the people of hell create an extinguisher for the 
hellfire. Expecting that such “a unique idea”(3) would give the plot a new 
dimension, Rihani severely criticizes the poet for not making true use of 
this idea. He says:

“it seems that the poet has 
forgotten his invention,(4) and 
thus his war in hell is like all other 
wars, except that its weapons 
are mountains of fire, seas and 
volcanoes”.(5)

Where the moralistic side of the poem is concerned, Rihani seems quite 
pleased by the “intellectual, philosophical, and sociological innovation” 
of the poem.(6) Moreover, he praises the poet’s soul which:

1  Ibid. , p. 243.

2  Ibid. , p. 245.

3  Ibid. , p. 248.

4  The fire extinguisher.

5  Ibid. , p. 248.

6  Ibid. , p. 247.
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“is tackling the subject (of visiting 
the other world) from a new point 
of view: he is speaking about his 
own belief”.(1)

Thus  Rihani Who says nothing further for example about the points 
of comparison between al-Zahawi’s and al-Ma’arri’s poems, claims that 
al-Zahawi’s hell differs from that of Dante. Giving a certain aesthetic 
measure, Rihani says that Dante:

“saw in the hellfire his political 
enemies, and among these were 
killers, adulterers, and thieves; 
whereas al-Zahawi saw only 
those who denied the existence 
of hell and did not believe in the 
other world, and most of these are 
scientists, poets and philosophers 
– that is, people of ingenuity and 
lovers of truth and beauty”.(2)

On Rihani’s interest in the content of al-Zahawi’s “Revolt in Hell”, 
one may notice that the former is mainly concerned with the artistic and 
the moral aspects of the poem. More precisely, he is concerned with the 
poetic unity and innovation, while seeming to admire intellectual boldness 
and religious liberality. Thus, for example, while analyzing the artistic 
side, Rihani condemns the poet for not being cautious enough about the 
unity of the content. He attacks al-Zahawi for introducing the subject of 
women while speaking about a Muslim’s Grave Judgment. In fact Rihani 
considers it an improper work and elaborates that:

“in a poem discussing the divine 
and macabre subjects of the 
other world, there is no space for 
transient affairs of life like the 

1  Ibid. , p.242.

2  Ibid. , p. 248.
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Almost ten years after he published Muluk al-Arab, Rihani produced 
another book: Qalb al-Iraq.(1) Here again he discusses poets, this time 
including four Iraqis. Two of them he had already considered in his first 
work: al-Zahawi and al-Rasafi, and the other two are al-Shabibi and al-Safi 
al-Najafi. A consideration of this particular book is worthwhile. First of all it 
provides a more recent criticism than that of Muluk al-Arab. Secondly, there 
is a useful comparison to be made between this work, completed by Rihani 
in his early sixties, with that of Muluk al-Arab which he wrote in his early 
fifties.

Except in the section devoted to al-Zahawi, it may be noticed that 
Rihani is still more or less following the same literary approach he used 
in the previously described chapter of Muluk al-Arab where most of the 
attention is paid to the poet’s personality and physical appearance. It is true 
that in Qalb al-Iraq the writer quotes more lines of verse than he did before. 
Yet, such questions are used neither for clarifying nor for discussing the 
poetic art of the poets. In fact, they are used here mainly to shed more light 
on the poets’ characters.

Where the part on al-Zahawi is concerned, Rihani writes a very brief 
paragraph on the poet’s physical appearance and character,(2)and devotes 
the rest of the discussion(3) - more than eight pages – to writing on one piece 
of al-Zahawi’s “Revolt in Hell” (Thawra fi al-jahim). There is no clear 
explanation by Rihani, however, stating why he is concentrating here on 
the poem more that on the poet himself but it may be acceptable to suggest 
that a long poem like this – four hundred and thirty lines – describing 
a topic that can be seen as revolutionary and about religious liberalism, 
would attract Rihani’s attention to a great extent. One may divide Rihani’s 
comments into three main sections: a comparison between the poet and 
other poets, an interest in the content of the piece, and a concern for its 
form.

As for the comparison itself, this is brief and short to the extent of 
appearing rather shallow. Rihani is simply confirming that al-Zahawi’s 
differs from al-Ma’arri’s “The Epistle of Forgiveness” (Risalat al-
ghufran) and Dante’s “The Divine Comedy”. In justifying his verdict, he 
only elaborates that al-Zahawi”

1  Ameen al-Rihani, Qalb al-Iraq – siyaha wa siyaha wa adab wa tarikh – muzayyan bi al-rusum, the first edi-
tion being published Beirut, 1939, In this paper the edition of Beirut, 1957 is used for citing quotations.

2  Qalb. , p.241.

3  Ibid. , pp. 241-49.
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al-Ma’arri in “The Epistle of 
Forgiveness”; he may even go 
further than al-Ma’arri in his 
boldness and glittering qualities. 
Thus the hand of his devil may 
reach the Holy Throne, and even 
the beard of The One Sitting on 
The Throne. Yet after arrogance 
and blasphemy he asks God’s 
forgiveness and returns to every 
day work”.(1)

The section devoted to al-Dujayli also manifests the same characteristics. 
Here Rihani gives details of al-Dujayli’s liberal religious thinking; stating, 
“It is not mixed with anything of soul or heart”.(2) Then Rihani returns to 
his earlier method of comparison, and says that al-Dujayli reminds him 
of a humble English poet, Ernest Henely, whose thought is observed by 
Rihani to bear certain relation to that of the German philosopher Friedrich 
Nietzsche. The whole comparison here consists of quoting an Arabic 
translation of lines by Henely and a few other by al-Dujayli and ends with 
Rihani’s comment on al-Dujayli’s work:

“Had it been partially consonant 
with all Arabic poetry in its 
trifling thought and expression, 
yet by merit of its abstractness (in 
common with Henely’s poetry) it 
could still reveal inacquisition 
and optimism”.(3)

Generally speaking in this work, one may notice that Rihani is mainly 
interested in the ‘human element’ of a poet rather than his poetic art. This 
‘human element’ is hailed by Rihani when it reveals a revolutionary, 
nationalistic, and materialistic mentality.

1 Muluk. , p.425. 

2  Ibid. , p. 428.

3  Ibid. , p. 430.
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Another example of Rihani’s ‘public’ criticism is to be found in the 
chapter he published in his early fifties about some Iraqi litterateurs in 
his book Muluk al-Arab.(1) He speaks on three famous poets of the time; 
al-Rasafi, al-Zahawi, and al-Dujayli, and an admirer of poetry: Majid al-
Shawi, as well as literary historian Rufa’il Batti. Generally speaking, the 
main focus in the chapter is not on the literary work of these men, but on 
their personalities. Thus, for instance, one can find a full description of 
al-Rasafi’s political struggle as well as a detailed portrayal of al-Zahawi’s 
physical appearance and political and social sufferings, in addition to a 
complete account of al-Dujayli’s religious liberalism. With their poetry, 
however, Rihani seems quite satisfied to give only a very brief introduction 
to the verses he is quoting. He also appears to avoid as far as possible any 
serious literary analysis of discussion. It is true that he includes in the 
chapter some comparisons; but these too do not go beyond a few lines 
listing names and quotations. 

Thus in the section devoted to al-Rasafi, Rihani describes firstly how 
he knew the man as an Arab: “a Bedouin in his heart and dialect, in his 
poetic forms and physical appearance”. Then he speaks of how al-Rasafi 
has changed his manners after two visits to Istanbul, the then political capital 
of the Islamic world, and became, under the influence of the civilization 
there, an advocate of Islam “wearing tarboosh and Western styled clothes”. 
Continuing his description, Rihani goes on to say that a few years later the 
poet had deserted Turkish-Islamic politics for Arab nationalism where, as 
Rihani himself states, no religious or sectarian attitudes could be seen. A 
great deal is written in the chapter about al-Rasafi’s Iraqi national struggle, 
giving many details about the poet’s dealings with a certain British political 
advisor in the then Iraqi royal palace. 

As he did with al-Rasafi, Rihani describes at great length al-Zahawi’s 
physical appearance and political history. Then where al-Zahawi’s poetry is 
concerned, he merely gives a brief comparison between the Iraqi poet and 
the Abbasid Abu al-Ala’a al-Ma’arri. The subject of this comparison is al-
Zahawi’s “The Devil’s Propensities” (Naz’at al-Shaytan) and al-Ma’arri’s 
quotation “The Epistle of Forgiveness” (Risalat al-Ghufran); and it says: 

“In his “The Devil’s Propensities” 
al-Zahawi is like Abu al-Ala’a 

1  Muluk. , pp. 413-39.
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and thus you descend to trifles 
having reached the sublime”.(1) 

Commenting on Rihani’s ‘public’ criticism, it should be noticed that 
he shows interests and attitudes other than those observed in his ‘private’ 
work. For example, he reveals a great interest in the moral importance of a 
work rather than in its artistic value, and sometimes he pays great attention 
to the description of a writer’s character of biographical details rather that 
discussing his work. At other times he seems to be in a state of confusion 
and tends to digress. 

Interested in the moral value of a work of literature, Rihani seems to 
conceive a literary product as the inevitable and direct reflection of its 
author’s personality. Thus, he is led to concentrate on the moral values 
in an author’s character, rather than examining such values in his works. 
In other words, Rihani is in danger of falling into his own trap, that is, on 
concentrating on what he describes as the “ephemeral” side of literary 
or artistic action.(2) Such an attitude is presented in his famous 1934 
open-letter to Mikha’il Nu’aymah. Here, Rihani criticizes Nu’aymah’s 
book on Jubran,(3)and accuses the author, not of being a poor biographer, 
for example, but of being a self-centered person whose vanity has had 
a determined effect on his writings as well as on his character. Thus, in 
what seems to be a clear contradiction with his own opinion about the 
complete separation between a work and the character of its creator, Rihani 
criticizes Nu’aymah of being audacious enough to reveal in public certain 
discrediting affairs about a recently deceased friend:

“…you did not give enough care 
to your writings because of your 
own vanity: but were you not 
aware that you are subject to the 
same criticism that you leveled at 
Jubran?”.(4)

1  Ibid. , p.481.

2  Rihani. Ameen, Adab wa Fan, Beirut, 1957, p. 21.

3  Jubran Khalil Jubran , hayatuh , mawtuh, adabuh, fannuh, first edition: (Beirut, 1943).

4  Rasa’il. , p.439.
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As Rihani felt it is his duty to be candid and strict with a raising poet, he 
also seems to feel the same about a famous one. Thus, in the early 1930’s, 
he wrote to the well-known Egyptian poet of this time Ali Mahmud Taha 
criticizing the latter’s collection of poetry, (al-Mallah al-ta’ih).  Rihani, the 
man who calls for poetry concerned with metaphysical subjects while free 
from “imitation, limitation, and triteness”,(1) is not pleased with Taha’s 
plunging into philosophical material. He confesses to the poet:

“My brother, you are not lost(2) 
but in the old style of philosophy 
poetry. Your perplexity and 
indeterminacy remind me of the 
Latin poet Lucretius and the 
Arab Abu al-Ala’ al-Ma’arri; a 
memory which is neither helpful 
nor happy. There is no use in 
repeating questions repeated 
by ignorance, and no good can 
come from the suffering of the 
soul when prescribed by a poet to 
himself”.(3)

With the same characteristics of brevity and candidness Rihani wrote 
in 1935 to a Syrian writer, Ali al-Nasir, stressing the role of equilibrium in 
a work of literature. He comments on al-Nasir’s book, the title of which is 
not mentioned in the letter, saying:

“There is a creative ingenuity in 
your work, but it is so stumbling 
on the stairs of art. You do not 
retrain your imagination; nor do 
you observe the unity of style and 
the equilibrium between intellect 
and emotion (al-fikr wa al-ruh); 

1 Cf. Hutaf al-Awdeiyah., p.9. 

2  With regard to the poet’s collection “The Wandering Mariner” (al-Mallah al-ta’ih)

3  Rasa’il. , p.448.
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Practical Criticism
It is of interest to note that although most of Rihani’s practical criticism 

has been put into print, one may still group it into two categories: ‘private’ 
and ‘public’. The term ‘private’ here indicates material which Rihani had 
written, initially, not for wide circulation. This is mainly found in the 
numerous personal letters he wrote to his fellow writers and poets. His 
‘public’ work includes those lectures, essays, open-letters and books which 
Rihani himself broadcast or published for the general public. 

One, however, may say that there exists certain significance in Rihani’s 
‘private’ criticism, especially his personal literary letters. Such writings, 
for example, may show their writer’s personal relations-as a critic- with 
some of his colleagues in the literary world, and with those who wrote to 
him asking for a private opinion about their work. Moreover, letters like 
these may help, when comparing them with the writer’s ‘public’ work, 
to shed more light on his image, as well as on his principles, as a critic 
writing both privately and for a wide reading public.

In his personal literary letters(1) Rihani is direct and to the point. He 
observes a complete separation between a work of literature and its author. 
Like a strict examiner, he does not spare the feelings of those who seek 
his opinion to begin with; a letter Rihani wrote in the year 1927 is a good 
example. This was written in reply to a raising poet who asked the critic 
for an introduction for a collection of ‘poetry in prose’ he was thinking 
of having published. Because he does not see the work as real ‘poetry in 
prose’, Rihani apologizes for not writing the requested introduction. In 
answer he asserts that ‘poetry in prose’, for which he was then a strong 
advocator in the Arab world, is more than a new external literary structure, 
or another way of cutting lines of verse. Thus, he addresses this rising poet: 

“…while reading your work; I was 
sad because of the disappointment 
I felt. ..there is no more poetry in 
this collection of your than there 
is in your first one; and the rest 
(of your present work) is prose 
cut into pieces but not poetry in 
prose”.(2)

1  Most of these letters are published in Rasa’il. .

2  Rasa’il. , p.316.

Ameen F. Rihani 



28

Where work is concerned, Rihani is interested in both its internal 
structure and its aim. Thus, for the sake of the ‘structure’, he calls for “a 
balance between feeling and thinking (al-shu’ur wa al-fikr)”;(1) and he is in 
favour of a realistic imagination: “an imagination spreading out from the 
facts of life”, leading its reader “to the materialistic and sociological fact” 
(al-haqiqah al-madiyah wa al-ijtima’iyah)(2), through which he realizes the 
essence of being. Dealing with the ‘aim’, Rihani mentions, in a work he 
published in his early fifties, that a literary text should afford certain social 
reformation, mainly in politics and religion. Thus, one may say that in 
addition to his artistic interests, a critic should also pay attention to the 
moralistic value in a work of literature. In fact, Rihani explains it as a 
necessity for dealing with literature in the East in general and in the Arab 
world in particular. It is there, he explains, where:

“in the dye-house of politics and religion where all words, deeds, and 
hopes take their colours; and according to this (thesis) one should judge 
pure poetry (al-shi’r al-safi) and literature prose (al-nather al-adabi)”.(3)

As for the ‘author’, Rihani asks for a separation between a work and 
its creator. He calls for the greater attention of a critic to be paid to a piece 
of literature rather than to its writer. For example,  he states that “I do raise 
poetry . . above its author”.(4) And asserts that “a poem comes before its 
poet”(5). Rihani elaborates:

“The work is immortal, and the 
author is ephemeral. Immoral art 
is all beauty and truth; whereas 
an artist is a chemical compound 
of different transient elements”.(6)

Thus, one may sum up maturity, justness subjectivism, equilibrium, 
realistic imagination, and a great interest in a work of literature rather 
than its author as being among Rihani’s general guide-lines to practical 
criticism. 

1 Ibid. , p.43. 

2  Loc.cit. . 

3  Muluk. , p.418.

4  Adab. , p.21.

5  Loc.cit. . 

6  Loc.cit. .
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clarifying this subject. On the one hand, this will help to shed more light 
on his literary thinking; on the other, it may assist in the judgment of his 
practical criticism.

To begin with, Rihani advocates in the year 1921 a criticism based on 
“plentiful learning and mature thinking”; (1) calling it “the real criticism” 
(al-naqd al-haqiqi).(2) In addition, he conceives that a critic is an honest 
judge who should be just and not be frightened to offend. For this he 
testifies:

“as a critic..I do not try to conciliate 
anybody, and do not accept to be 
propitiated by any critic. But I 
feel offended if a critic intended 
an offence or tired, because of a 
paltry manner, to belittle what is 
beautiful in a product of literature 
or art”.(3)

As for applying specific literary theories in his practical criticism, 
Rihani does not seem very enthusiastic. In fact, he appears more to 
appreciate subjective rather than objective criticism. For example, he 
writes in his early sixties:

“I am not fanatic about specific 
poetic theories; but there are things 
I like and others I dislike in poetry. 
Moreover, (I say that) in assessing 
and criticizing, subjective taste – 
clear of ignorance, pretention, or 
prosecution – is inevitable”.(4)

Yet, in one of his discussions he provides two guiding points for critics 
dealing with a work of literature or a piece of art; one for the work itself, 
and the other for the author.

1  Rasa’il. , p.185.

2  Loc.cit. . 

3  Ibid. , pp.185-6.

4  Adab. , p.153.
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brought its author great fame as an advocate of the literature of power 
in Arabic,(1) it is merely the strongest public manifestation of an attitude 
present in Rihani’s correspondence with Arab poets and writes from 1913.(2) 
At the same time, it should be pointed out that this booklet is one of the 
first Arabic publications of the time devoted to this issue.

With a few exceptions, probably al-Mutanabbi, al-Ma’arri, Ibn al-Farid, 
and al-Baha’ Zuhayr,(3) whom he considers to have succeeded to a certain 
degree, Rihani believes that Arab poets fell far short of their objective.(4) 
Firstly, they allowed melancholy to over-ride their work. Secondly, they 
misused “strings of the poetic harp” by confining themselves to topics 
such as eulogy, lamentation impudence, ruins, as well as to imaginings 
of mawkish tenderness.(5) Even though, those whom he considers to have 
succeeded partially, however fall short of their European counterparts, 
like Shakespeare and Geothe, because their accomplishments are limited 
to a particular style of poetry.(6) As for contemporary Arabic poetry in 
particular, Rihani elaborates that because of their “selfishness and lack 
of insight and understanding”, poets do not come up to expectations.(7) 
Furthermore, he says that these poets, because of their tendency for 
imitation, lack innovation and creativity.(8)

Concluding his argument, Rihani maintains that a successful poet 
needs to possess “spiritual as well as materialistic insight”, and should 
also be enlightened by the achievements of both “the scientists” and “the 
philosopher”.(9)        

A Notion of Criticism
Although there is not an independent work in which Rihani states how 

he thinks a literary critic should behave towards a piece of literature, there 
are some notes scattered in several of his writings that may help towards 

1  See for example:

2  See for example in Rasa’il. , p. 164, a letter to ‘Ilyas Musarrah, dated 1913, and in Adab. , p.17, a letter to 
Ahmad Rami, dated 1922, and from the same source p.32, a letter to Salma Sayigh dated 1923, and also 
from the same source p.50, a letter to Shafiq al-Ma’luf, dated 1926.

3  Antum. , p.14.

4  Ibid. , p.12.

5  Antum. , p.13.

6  Ibid. , p.14-5.

7  Ibid. , p.15.

8  Ibid. , p.18.

9  Ibid. , p.19-20.
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thematic rather than verbal.(1) Moreover, people like Khalil Mutran, Abd 
al-Rahman Shukri and Ahmad Zaki Abu Shadi were, like Rihani, involved 
in writing ‘unorthodox’ Arabic poems. Mutran, for example, wrote an 
elegy for Ibrahim al-Yaziji – who died in 1906 – in which the poet stated 
that he did not apply rules of rhyming or scanning in his work.(2) On the 
other hand, it was from the year 1910 onwards that people like Shukri and 
Abu Shadi began their attempts at modernizing Arabic poetry. In addition 
to their poems in the traditional, monolithic Arabic rhyming and scanning 
system, both of them wrote pieces where various rhymes and meters were 
used in the same work.(3)

Among all these pioneers, it seems that Mutran and Rihani were the 
most radical; their efforts discard all the traditional rules of rhyming and 
scanning. Mutran’s elegy for Yaziji may be earlier in time than Rihani’s 
first poem of this sort published in 1907.(4) Another study considers that 
Rihani’s first free verse poem goes back to October 2, 1905, when he 
published a poem entitled “Life and Death or Autumn and Sunset in 
Lebanon” with an introduction by Al-Hilal categorizing this poem as 
“prose poetry” newly introduced by Rihani to modern Arabic literature.(5) 
In contrast with Rihani, Mutran’s poem seems to be his only one in this 
specific field. Thus, it could be argued that while others presented their 
achievements as an elaboration of the traditional Arabic style, Rihani was 
more radical. He introduced his work as a complete substitute for the old 
system, and thus, as a result, he only published poems in this particular 
style.

Six years before his death, Rihani published a booklet in which he 
presented general review of Arabic poetry which attacked the tendency 
towards poetic sentimentalism in Arabic literature.(6) Although the work 

1  See above, p.71.

2  Khalil Mutran, Diwan al-Khalil, vol.I, p.294.

3  Abu Shadi began in 1910 writing poems where different rhymes are used in the same piece. In addition, 
it was in 1913 when Shukri published the second volume of his diwan where he introduced his free verse 
poems under the Arabic title: al-Shi’r al-mursal. For more details see:- Kamal Nash’at, Abu shadi wa 
harakat al-tajdid fi al-shi’r al-arabi al-hadith (Cairo, 1976), pp. 245, 395.

4   Hutaf. , p.8,9:ft.I In fact, Rihani began writing pieces of this sort earlier than this date; but it seems that 
he presented them to the public as works of prose. He wrote in 1905 a letter to Jurji Zaydan of al-Hilal, 
describing one of his own pieces as a work of “new prose or rather poetic prose”. See Rasa’il, . p.62

5  Ameen Albert Rihani, Faylasuf-ul Furaika, Sahib-ul Madinat-il ‘Uzma. Beirut: Al-Jeel Publishers, 1987, 
pp. 324-325.

6  This booklet is Antum al-shu’ara’, first published in Beirut in 1934. For this paper, the second edition of 
Beirut, 1953 is used as a reference.
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“America is a poem in our eyes; its ample geography dazzles the 
imagination, and it will not wait for meters.”(1) He also says that:

“the test of measure of poetic 
genius is..to convert the vivid 
energies acting at this hour in New 
York and Chicago San Francisco, 
into universal symbols”.(2)

As for Whitman, it was, both, “artistic excellence” as well as 
“democratic purpose”(3), which activated his literary interests. In fact, 
Whitman considers free verse more than a mere literary achievement; to 
him, it is a sort of national need:

“as long as the Sates continues to 
observe and be dominated by the 
poetry of Old World, and remain 
unsupplied with autochthonous 
song,..so long will they stop short 
of first-class Nationality”.(4)

If one is to acknowledge some degree of influence of such American 
writers on Rihani’s ideas about poetry, it should also be remembered that 
Rihani did not take account of the full extent of the Americans’ discussion 
of free verse.

In order to evaluate Rihani’s critical achievement in modernizing 
Arabic poetry, one should observe that his efforts were not the only ones 
made by an Arab in the early decades of the twentieth century. In fact, the 
diminishing of the traditional role of rhymes and meters could be traced 
back to the works of those like Ibrahim al-Yaziji. In the year 1899, for 
instance, he declared the main difference between prose and poetry was 

1  Wellek, A History, vol.III, p. 164.

2  Ibid. , p.168.

3  Johnson, Walt Whitman as a Critic., p. 69.

4  Walt Whitman, The complete Writings of Walt Whitman, ed. Bucke & others, (New York, 1902), vol.III, 
p. 66.
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criticism. For example, it could be tracked back to works of Abd al-Qahir 
al-Jurjani and Ibn Rashiq. The first stressed that from a literary point of 
view a word does not exist on its own, and thus it could be only evaluated 
through its relation with its thematic meaning.(1) Moreover, the second 
of these critics speaks of a reciprocal relation, like that of the body and 
its soul, existing between form and content in a work of literature.(2) Yet, 
in dispensing with the traditional Arabic poetic form, Rihani’s argument 
could be seen as a further development of these very ancient ideas.

On the other hand, one should be aware of Rihani’s knowledge of 
certain American poetical achievements of the time, and one may refer in 
particular to Rihani’s own confession of his admiration of Walt Whitman’s 
free verse.(3) In addition, one may find in Rihani’s views on poetry points 
that resemble some of the ideas of Ralph Waldo Emerson, the man who 
encouraged Whitman a great deal.(4) Rihani’s call for a poetry representing 
the life of modern times, for instance, resembles Emerson’s statement that 
“experience of each new age requires a new confession”.(5) In addition, 
Rihani’s belief that the primacy of content in poetry over the superficiality of 
form also bears a certain resemblance to Emerson’s thoughts on the subject. 
Poetry to the latter is, in the first place, “a vehicle for communicating 
ideas”.(6) Moreover, like Rihani, Emerson maintains that:

“meter and rhyme and even figurative language..should not impair the 
essential theme, the message of the poem”.(7)

Yet, it could be argued that Rihani’s rejection of traditional -rhyming and 
scansion in Arabic poetry is, to some extent, limited when compared with 
Emerson’s and Whitman’s refutations of rhymes and meters in American 
poetry. Thus, while Rihani’s main concern is that traditional Arabic rules of 
rhyming and scanning may obstruct the manifestation of poetic creativity, 
the two Americans do not limit themselves to the aesthetic basis of such 
an argument. They conduct their discussions of modernizing contemporary 
poetry within the framework of the geographical nature of their country and 
the sociological needs of their people, Emerson, for example, maintains, 

1  Abd al-Qadir al-Jurjani, Dala’il al-I’jaz, (Cairo, 1331 A.H.), p.36.

2  Ibn Rashiq, al-Umdah, (Cairo, 1907). Vol. I, p.80.

3  Cf. Rihani. Ameen, Hutaf al-Awdeiyah, Beirut, 1955, p. 9.

4  Walt Whitman, A Critical Anthology, ed. Fransis Murphy, (Middlesex, 1969), p.22.

5  Brown and Johnson, American Literature, p.174.

6  Ibid. , p. 172.

7  Loc.cit. .
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Rihani’s promotion of this poetical style, in place of the classical Arab 
one does not mean that he dispenses with the rules of poetry altogether. 
Rihani views poetry like “rational and imaginative waves, created by life 
itself and dislodged by consciousness”.(1) Such waves, according to him, 
vary with a poet’s sensibility and artistic capability; they could be “great 
or small, enraged or calm, as well as burning or cold”. Moreover, each 
wave has its own poetic or prosaic form and thus a poet’s style would 
determine the novelty and beauty of the work.(2)

In a further attempt to explain his concept of rules and meters, Rihani 
states that if a small “wave” was presented within a grand form, then 
“it would lose its beauty and significance”; and the opposite would be 
also true.(3) In addition, he maintains that “each thought has its one and 
only form of expression where it will be most meaningful and stately”.(4) 
Describing how a successful work of this poetic style should stand, Rihani 
says that first of all it should keep the balance between its form and 
content.(5) To be exact, it should be presented in a design of lines, each line 
representing a ‘wave’. Rihani believes that:

“with such a variation, poetry 
will be closer to nature itself were 
the various tunes (of life) are 
governed by a law of suitability 
and harmony”.(6)

Rihani concludes his argument by saying that previously-made meters 
and rhymes would limit the spontaneity of thoughts and sentiments, 
and encumber the poetry by limiting its expression.(7) Such a defect, he 
maintains, characterizes most traditional Arabic poetry.

Rihani’s concept of a correlation between a certain thought and its 
wording, may not be observed as new to Arabic literature. In fact, however, 
it could be argued that such a thought is deeply rooted in ancient literary 

1  Adab. , p. 45.

2 Loc.cit. .

3  Loc.cit. .

4  Loc.cit. . 

5  Ibid. , p. 46.

6 Ibid. , p. 47.

7  Ibid. , p. 45. 
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“the work of a single writer whose 
only concern is (to master) the 
language and (arts of rhetorical) 
decoration and ornamentation”.(1)

Where poetry is concerned, Rihani stated that he “had inspected 
many Diwans”, including those of famous poets like al-Mutanabbi and 
al-Ma’arri,

“looking for a distinguished 
metaphor, new points of view, and 
poetic visions expressing topics of 
metaphysical nature”,

and found nothing except “imitation, limitation, and triteness”.(2) 
Thus, as far as his own literary writings and concerned, Rihani decided 
to “depart from familiarities”, and not to commit himself “to ancestral 
rules”.(3) In practice, he suggests that it is a poet’s loyalty to “the order 
of single rhyming and inherited meters” that obstructs his way towards 
creativity. Rihani concludes that he himself will not follow such an age-
old poetical system; and instead produces what he calls “poetry in prose” 
(al-shi’r al-manthur).(4)

Rihani defines al-shi’r al manthur as a more truthful representation of 
new ideas.(5) In fact, he confesses that in this field he is copying the model 
of “an utterly Western achievement, known in French as vers libres 
and in English as free verse”.(6) Going further, Rihani claims that is was 
Shakespeare who freed English poetry from limitations of rhyme, and Walt 
Whitman who liberated it from the chains of the meter. However, Rihani 
expresses his admiration of Whitman’s contribution, and praises it for “its 
new and unfamiliar form” as well as for its “exceptional philosophy and 
imagination”.(7)

1  Loc.cit. .

2  Ibid. , p.9.

3  Ibid. , p.8.

4  Ibid. , p.9.

5  Loc.cit. .

6  Ameen al-Rihani, Hutaf al-Awdiyah, (Beirut, 1955), p. 9.

7  Loc.cit. .
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Modernizing Arabic Poetry
There are several studies of modern Arabic literature where Rihani 

is mentioned as the founder of Arabic ‘free verse’ (al-shi’r al-manthur).(1) 
However, it could be argued that his interest in this particular poetic style 
is mainly the result of two factors: a specific review of Arabic literary 
heritage, and knowledge of some American poetical achievements.

With reference to his review of Arabic literature, Rihani possesses 
three outstanding qualifications, first he began his reading in Arabic after 
a certain acquaintance with foreign literature, that is, English, second, 
Rihani claims that he had then “reached adulthood” and was “of some 
intellectual maturity”.(2) Third, his aim to read Arabic was not merely 
to discover its literature, but also to introduce it to a foreign public by 
translating some of its parts into English.(3) Thus, it can be argued that 
because of his specific education and age, Rihani had more advantages in 
dealing with works of Arabic than many other Arabs. So, in his evaluation 
of Arabic literature, Rihani was not weighed down by prejudicial values 
derived from an early education, as a result, he could be less biased and 
more critical in his assessment if this literature. 

Without any clear justification, Rihani concludes his reading of Arabic 
literature by claiming a complete rejection of its traditions and forms. 
He finds works of Arabic prose writers, like al-Hariri, al-Asfahani, al-
Mubarrid, and al-Jahiz, “because of their common (characteristic of 
style), confusion, and prodigality in quoting and documentation”, to 
be as though they are a “single work of numerous names”.(4) In addition 
he hints that these writers are mainly interested in perfecting form at the 
expense of content and, in practice, all their products seem to be:

1  The following works are a good example of such studies:
- The Russian introduction to the al-Rihaniyyat. , written in 1910 by the Russian orientalist, Kratch-

kovsky; (translated into Arabic and published in Ameen al-Rihani’s al-Tatarruf wa al-‘islah, 3rd ed, 
Beirut, 1950, pp. 65-89; see in particular pp.84-6).

- Marun Abbud, Ameen. , p.55.
- Wadi dib, al-shi’r al-arabi fi al-mahjar al- amirki, (Beirut, 1955), p.63.
- Jamil Jabr, Ameen. , p.155.
- Nadirah Jamil Sarraj, Shu’ara’ al-rabitah al-qalamiyah- dirasah fi shi’r al-mahjar, (Cairo, 1957), 

p.268.
- Anas Dawud, al-Tajdid fi shi’r al-mahjar, (Cairo, 1967), p.87.

2  Rihaniyat. , vol.II, p.8.

3  Rihani was then interested in translating some poems of Abu al-Ala’ al-Ma’rri into English. For more 
details see:

- Rasa’il. , p. 109.

4  Rihaniyat. , vol. II, p. 8.
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“are capable of observing that 
the sun is still shining behind 
the clouds.. as well as seeing the 
(beautiful) green spots in the 
dangerous valleys”.(1)

In fact, Rihani believes that a great poet is a person of specific qualities: 
his agony is more than a sentimental state, and his role surpass that of 
rhyming and scanning. First of all, a great poet’s suffering encompasses 
that of his own nation as well as that of humanity. Moreover, his is a sort 
of social reformer who expresses his distress in a manner that “raises a 
reader’s coconsciousness and anger towards social misfortune”.(2)  Such 
a poet is named by Rihani as “the poet-philosopher”,(3) whose inclination 
is toward a path to the ultimate knowledge and sensation(4), and whose 
passion leads him towards boldness, freedom, truthfulness and sincerity.(5) 

Probing further on the subject of poetic sentimentalism, Rihani claims 
that “in their poetry, Arabs are the most lamenting people among nations”(6) 
he accuses the Arab public of being “on the whole more interested in 
poet’s tears than in his smile”.(7) He scoffs at Arab poets who are fond of 
their tears, and who even go on to describe water-wheels and springs as 
well as birds and animals, and all that is nature as weeping at their own 
misfortune.(8) He debates that:

“by themselves, tears are not 
sadness itself, nor are they the 
sole manifestation of sorrow”.(9)

In addition, he believes that it is the people’s education and not reality, 
which suggests the association of tears with grief; and also suggests that 
this proclivity for tears is a testimony of mental immaturity.(10)

1  Ibid. , p.43.

2  Ibid. , p.44.

3  Loc.cit. .

4  Ibid. , pp. 48-51.

5  Ibid. , p.44.

6  Ibid. , p.63.

7  Ibid. , p.64.

8  Ibid. , pp. 65-8.

9  Ibid. , p.56.

10  Ibid. , p.57-62
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“are not poets, they are the 
law givers of poets, and their 
construction underlines the 
structure of every perfect poem..
(for) in the beauty of poems are 
the tuft and final applause of 
science”.(1)

In fact, if it is true that Rihani does not distinguish between a scientist 
and a philosopher, this may be because Arabs were not then well advanced 
in scientific fields. It may be that he is applying a certain Whitman argument 
by substituting philosophy and philosophers for science and scientists. 

Speaking of the role of agony in writing poetry, Rihani shows a tendency 
towards psychological analysis. He maintains that life in general is full 
of distress; and this it is not strange to hear a man of letters saying that 
“inconvenience is life itself, and torment is (the subject of) literature”.(2) 
Where poets themselves are concerned, Rihani first of all declares that “a 
poet suffers more than any other person, and his agony is originally a 
personal individualistic one”.(3)

Rihani distinguishes between genuine and imitative poets. He describes 
imitative ones as “weeping” either because they learned that “in the old 
times there was a Bedouin who cried over ruins”, or because “they were 
taught that poetry is an expression of emotions, and tears are the ultimate 
form of sentiments”.(4) On the other hand, genuine poets are classified as 
egocentric and gregarious. Rihani elaborates that it is a difficult an almost 
impossible achievement to present one’s ego and an egocentric poet feels 
depressed and tends to conceive life as too bad and sullen. Moreover, such 
a poet, as described by Rihani,”spoils himself as a mother does her child”, 
and lets his imagination wander so that he feels his personal agony is in 
fact representing the distress of all human kind.(5) As for gregarious poets, 
these are considered by Rihani as the great among poets, he states that their 
agony does not lead them to sentimentalism, and, like al-Ma’arri, they are 
elevated by their pains and thus:

1  Whitman, Leaves. , p.17.

2 Antum. , p.41. 

3  Loc.cit. .

4  Ibid. , p.42.

5  Ibid. , p.42-2.
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“a mere scientific reality 
(al-haqiqah al-ilmiyah al-
mujarradah) is, by itself, 
incomplete in the same way 
as mere emotional reality (al-
haqiqah al-munhasirah bi al-
shu’ur); but the great reality 
(al-haqiqah al-kubra), the 
perfect, universal, eternal, and 
permanent reality, is that which 
a poet conceives by his sensitive 
comprehensive intellect”.(1)

It may be noted that this attitude of Rihani’s bears a certain resemblance 
to views known in European romanticism as well as in modern American 
literary criticism. Compared with the Romantics, Rihani is, for example, 
in agreement with Schelegel’s claim that poetry differs from idealistic 
philosophy “only in its form”.(2) To Schlegel, as it appeared to Rihani 
himself, both philosophy and poetry are “different form of religion, 
and their union is the ultimate aim”.(3) In addition, Rihani’s recognition 
of a philosophic content in the works of those like homer, Goethe and 
Shakespeare bears resemblance to a Western Romantic conception of 
poetry in the manner of Shelley’s claim that poets are “philosophers of the 
very loftiest power”.(4) Yet, Rihani’s views may not coincide with Shelley’s 
statement that poetry is “the center and circumference of knowledge...
Which comprehends all science”.(5) Rihani is more likely to support 
the view that poetry and science should co-operate to achieve complete 
knowledge. Finally, Rihani’s promotion of the “cosmic” poet, who sets 
aside his own persona, resembles a Romantic Vision of Coleridge, which 
says “to have genius is to live in the universal”.(6)

As for American criticism, Rihani stress on a co-operation between 
scientists and poets seems to echo Whitman’s plea that although scientists”

1  Ibid. , pp.32-3.

2  Wellek, A History. , vol. II, p.18.

3  Loc.cit. .

4  Shelley’s Literary and Philosophical Criticism, ed. Shawcross. (London, 1909), p.152, see also pp.124-54. 
156, 128-52.

5  Loc.cit. .

6  Coleridge, The Philosophical Lectures, ed. Kathleen Coburn, (London, 1949), p.179.
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comparison, it may thus be argues that Whitman’s emphasis on themes of 
democracy, national unity and identity, run parallel to Rihani’s stress on 
defending the people and the nation’s sovereignty.

Rihani argues that a poet and a philosopher cannot get together if the 
first is a “selfish individualist” and the other a “materialist” who does not 
appreciate poetry.(1) On the other hand, he states that a strong relationship 
exists between “cosmic poetry” (al-shi’r al-kawni) and “a philosophy 
combining together both matter and soul”.(2) This according to him 
explains why one finds for example, “pure poetry in Plato’s philosophy 
and pure philosophy in Homer’s poems”(3). It is also why, as he maintains, 
in works of Goethe, Wordsworth, and Shakespeare one meets with “a deep 
unfathomable philosophy”.(4) Where Arab poets are concerned, Rihani 
names al-Ma’arri and Ibn al-Farid as producers of such elevated works 
of poetry.(5) In effect, he concludes that in their utmost being, poetry and 
philosophy are two faces of one coin and thus:

“.. in the visions of poets of genius 
and thoughts of great philosophers 
there exists a philosophy which 
is poetry, and a poetry which is 
philosophy. In other words, this is 
philosophic poetry in its clearest 
and most beautiful themes”.(6)

On the relationship between scientific and emotional realities, Rihani 
claims that by itself, each of these sorts is incomplete. Probing further into 
the subject, however, he seems to show an inaccuracy in his terminology: 
instead of speaking of the role of the scientist (‘alim) in this field, he describes 
the effort of the philosopher (faylasuf). In fact, Rihani elaborates that:

1  Antum. , p.12.

2  Ibid. , p.31.

3  Loc.cit. .

4  Loc.cit. .

5 Ibid. , p.31-2 

6  Antum. , p.32.
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to the other in order to defend his cause. More than this, he was activated 
by the idea of Arab nationalism to such an extent that he was continuously 
attempting to play a direct role in the Arabic political life of the time; his 
efforts in Arabia, Iraq, and Lebanon exemplify this.(1)

One may argue that Rihani called for a politically involved poet in 
modern Arabic literature, and then his work may be regarded as an 
important contribution to the Arabic literary criticism of the time. It may 
thus represent one of the radical attempts at developing a modern Arabic 
poetry. Hence, in Rihani’s terms, a poet would not be mainly evaluated 
with reference to his talent or artistic technique, but, primarily, he would 
be judged according to his national commitment. In addition, these views 
of Rihani may be considered among the early efforts at establishing what 
may be regarded as “social realism” in Arabic literary criticism.

Such ideas of Rihani may have their roots in the man’s knowledge of 
European and American literary writings. In general, such literary ideas 
are well known in European Romantic thought, and more specifically 
they were influential in the United States when Rihani was living there. 
Thus, it may be useful to observe the resemblance between these very 
thoughts of Rihani and those of Walt Whitman, who championed the call 
for “democratic poetry”(2) in the United States in the nineteenth century.

One may, for instance, observe that the instance on the pioneering role 
of the poet and his involvement in political liberty is a common factor in 
Rihani’s and Whitman’s concepts of a poet. For example, Whitman says that:

“Liberty takes the adherence 
of heroes wherever man and 
woman exist..but never takes any 
adherence or welcome the rest 
than from poets”.(3)

In practice, Whitman is described as conceiving a poet’s role to be 
defending his nation and giving it moral identity, as well as to unify it.(4) In 

1  For more detailed information about Rihani’s political activities see:
- Jamil Jabr, Ameen. , pp.65-7, 86-7, 99-113, 123-29,
- Al-Riwai, Ameen. , pp.54-73.

2  Wellek, A History. , vol. IV, p.191.

3 Walt Whitman, Leaves of Grass – Preface to the Original Edition 1850, (London, 1881), p.18. 

4  Wellek, A History, vol. IV, p.179.
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Despite his personal political orientation(1) and enthusiasm for political 
awareness in poetry, Rihani did not explicitly elaborate political guidelines 
for poets who were his fellow-countrymen. Generally speaking, he seems 
well satisfied with the idea that a poet should be involved in his nation’s 
affairs and work for the liberation of his people. From a literary point of 
view, it could be argued that Rihani’s concept for a true poet has been 
strongly echoed in his other literary views and practices. These can be 
particularly detected in his enthusiasm for an Arabic free verse,(2) and his 
criticism of the Arabic poetical sentimentalism of the time.(3)

Nevertheless, although Rihani conceives of the poet as one who rescues 
his people and even, like Jubran, he sometimes speaks about the “poet-
prophet”,(4) there is definite distinction between the two men’s conception 
of the role of a poet. Jubran’s poet has a more universal mission: he is not 
limited to a national level and thus his national commitment if it exists, is 
a sort of supplement to his global one. In other words, Jubran’s poet may 
not show an interest in his fellow countrymen’s daily bread but is more 
concerned with his prophetic vision of the world.(5)  Rihani’s poet, on the 
other hand, begins from the other side of the road. He is obsessed with his 
own people’s bread and butter, and seems to believe that through these 
direct affairs of like he will accomplish his way towards universality in 
his poetry.

One may regard Rihani’s and Jubran’s individual political behavior as 
an interpretation of their differences in understanding the role of the poet; 
Rihani was more involved in the political life of his country than Jubran. 
Although the latter participated occasionally in some national activities, 
his contribution is mainly limited to works of literature and philanthropy. 
He never left the United States of America in order to develop his national 
commitment(6) on the other hand, Rihani’s obsession with pan-Arabic 
induced him to send most if his life travelling from one part of the world 

1  Rihani’s description of his own political philosophy says: 
“I am a Lebanese volunteering for the service of the Arab nation to whom each of us do belong; and I 
am an Arab volunteering for the service of humanity to whom we all belong”:
Ameen al-Rihani, al-Tatarruf wa al-islah, (Beirut, 1950), p.59.

2  See below, the section concerning “Modernizing Arabic Poetry”.

3  Loc.cit.

4  Rasa’il. , p.362.

5  Cf. Jubran. Jubran Khalil, al-Majmua` al-Kamilah, li mu`allafat Jubran Khalil Jubran, ed. Mikhaeil Nuay-
mah, Beirut, 1964, pp. 287, 347 and 348.

6  See for example:
- Nahidah Tawil, Shakhsiyat Jubran Khalil Jubran – dirasah nafsiyah. (Beirut, 1973), p.31.
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referring to the foreign occupation if the Arab world at that time, and how 
some poets were turning a deaf ear to this situation, Rihani said that:

“a true poet would never disdain 
serving his country, especially 
if that country is under the 
sovereignty of foreign powers; 
he feels it is his sacred duty to 
be among the pioneer freedom 
fighters”.(1)

A true poet, therefore, is a person with an “eminent task”, whose 
“nation’s misery would sadden him painfully, and he would utter as if 
he himself  is this poor suffering nation”.(2) It is then, Rihani continues, 
that “all those living in servility” would hear the poet and “regain 
consciousness, seeking their salvation”.(3)

Rihani does not, however, advocate that a poet should be merely a loud 
voice of the nation. To him, poetry should also possess certain cultural 
and aesthetics dimensions. This, in addition to his clamorous pitch, a poet 
should “gather together the beauty of poetry, loftiness of philosophy, and 
love of humanity”.(4) Moreover, as poetry was to Luwis Shaykhu, an index 
of civilization(5), so a true poet is considered by Rihani. He writes that “a 
nation that misses such an elevated soul is nothing but a deaf and dumb 
bull among nations”,(6) on the other hand, national duty by itself is not 
conceived by Rihani as the ultimate goal of true poet. It is only a step en 
route to universality. A poet’s ultimate wish, as described by Rihani is:

“to have the world listening to 
him just as his own nation has 
done; .. it is to have some of his 
songs immersed in the heart of the 
universe”.(7)

1  Rasa’il. , p. 480.

2  Ameen al-Rihani, Muluk al-Arab – wa rihlah fi al-bilad al-arabiyyah tashtamil ala muqaddimah wa tha-
maniyat aqsam, (Beirut, 1951), Vol. II, p.424.

3  Loc.cit. .

4  Rasa’il. , p.94.

5  See Shaykho. Luwis, qIlm al-Adab, vol. I, pp. 253-61.

6  Loc.cit.

7  Ibid.
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It may thus be observed that Rihani is advocating two things: a writer 
should be part of contemporary life, and literature should reflect artistic 
achievements as well as scientific developments. On the one hand, it could 
be argued that if he is not the first, Rihani is one of the first in modern 
Arabic literary criticism to group writers into such a clear categorization 
based on the relationship between nature and people.  However, one 
may note that there exists a correlation between Rihani’s thoughts on 
this subject and those prevalent in the United States when he began his 
first serious readings. For instance, it was there a few decades before 
Rihani’s birth that Walt Whitman and his followers insisted on similar 
values in contemporary American literature. As was said of Whitman, 
“the essentials for literature, of which he spoke in his prefaces and 
elsewhere” are counted as “restrained originality, purpose, universality, 
concern with nature, concern with contemporary life, and in phases 
upon democracy”.(1) In addition, it has been said that Whitman called for 
“poetry written for the masses about the masses”. And “for poetry that is 
inspired by modern science”.(2)

Many of these ideas attributed to Whitman, especially those about 
purpose, and concerning nature, contemporary life, people and science 
are echoed in Rihani’s conception of the role of writers and literature in 
life. Furthermore, Rihani’s comments on Voltaire are not unlike those of 
Whitman of Goethe.(3) Goethe is criticized by Whitman because he “lived 
amid princely persons, all ceremonies, etiquettes”; and because according 
to the “cardinal Goethean doctrine”, “the artist or poet is to live in art 
or poetry set apart from affairs, politics, facts, vulgar life, persons and 
things- seeking his ‘high idea’.(4)

Among other Lebanese critics who preceded him, Rihani was probably 
alone in stressing the necessity for a poet to be directly concerned with the 
nation’s affairs. Sometimes in the late 1920s Rihani gives a hint that may 
be interpreted as criticism of ivory tower poets, that “a poet should be one 
with the people”.(5) A poet, according to him should shoulder his national 
responsibilities not as an ordinary individual, but as a leading pioneer 

1  Maurice O. Johnson, Walt Whitman as a Critic of Literature, (Lincoln, Nebraska, 1938), p.69.

2  Rene Wellek, A History. , Vol. IV, p.191.

3  Walt Whitman, Notes and Fragments, ed. Dr. Richard Maurice Bucke, - an edition printed for private 
distribution only – (?- 1899), p.105.

4  Ibid. , p.106.

5  Ameen al-Rihani, Adab wa fan, (Beirut, 1957), p. 51.

Prof. Wajih FANOUS



11

life”.(1) Their lives are “either materialistic or intellectual”. And in both 
cases, he continues, they miss the “spiritual- scientific factor which 
should dominate all that they write”.(2)

In fact, Rihani admits that his ideal is a writer who “divides his time 
wisely, giving nature, life and literature each a share”.(3) Such a person, 
he says, “lives an intellectual, spiritual, and a bodily life altogether”.(4) 
For Rihani, it is Rousseau who represents this very ideal: “a philosopher 
who lived naturally, away from the formalities and affectations,  .. and 
wrote about his own life experience”.(5)

Rihani, moreover, conceives of writers in two groups: “those who write 
in order to please people, and those who write for self-satisfaction”.(6) A 
writer of the first type, he says, sycophantically tires to please his readers 
by publishing only those things he believes they like to read. Such a person, 
Rihani adds, humiliates himself and his talent. On the other hand, a writer 
of the second type is, according to Rihani, expressing his thought for the 
sake of truth, irrespective of whether people are amused or displeased.  
Such a writer, he says, 

“thinks about his nation, studies 
the different ethics of people; and 
hence, is beautiful when writing 
and faithful when criticizing”.(7)

These are Rihani’s ideas on writers. Where literature itself is concerned, 
he conceives it to be “the truth of science and life”.(8) According to him: 

“it is the truth which we seek 
sincerely; and which we publish 
with a touch of artistry, away from 
bias or complaisance”.(9)

1  Loc.cit, .

2  Ibid. , p.46.

3  Ibid. , p.45.

4  Loc.cit. .

5  Ibid. , p.46.

6  Loc.cit. .

7  Ibid. , p. 47.

8  Rasa’il. , p. 220.

9  Loc.cit. .
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Writers and Poets
In his mid-thirties, Rihani published some interesting ideas that reveal 

his concept of what a writer should be, he does not approve of a writer 
prostituting his talent in order to earn a livelihood. Such a person, he says, 
is “a hired individual who moves his pen and his master wishes”,(1) and 
is therefore incapable of expressing his own thoughts freely. Moreover, 
a writer like this, according to Rihani, “does not produce material that 
lasts and is worth reading”.(2) In this category of writers Rihani places 
journalists in general and journalistic critics in particular; he also includes 
those who wrote voluminously for wealth and prestige.(3)

Neither are writers who, live only to write,(4) always highly esteemed 
by Rihani. They are only qualified to do this if they can emphasize with 
“human and natural life”; for then, and only then, “their works will be 
useful”(5) in Rihani’s words:

“he who cloisters himself in his 
study with books, papers and 
inkpots, away from the movement 
of life, may write more, but seldom 
does he really live: In spite of the 
volume of output he may fail”.(6)

Rihani mentions Voltaire as an example of such a writer. He contends 
that the “many essays, poems, books and letter” of this French writer miss 
their social goal; for the author did not experience the real world of the 
masses; instead he “lived all his life amidst ceremonies”.(7)

Rihani, therefore, considers freedom, sincerity, and close contact with 
people as the necessary qualifications for a good writer. As for writers not 
satisfying these conditions, he states that they are living an “incomplete 

1  Rihaniyat., Vol. I, p.43.

2  Loc.cit. .

3  Ibid. , pp.45-5.

4  Ibid. , p. 44.

5  Loc.cit. .

6  Loc.cit. .

7  Ibid. , p.45.

Prof. Wajih FANOUS



9

individual qualities of Arabic and English. This analysis is nothing more 
than his maintaining that the most outstanding difference between the two 
languages is that in Arabic metaphors are used to relate abstract ideas to 
concrete facts, while in English there is a greater degree of abstract thought 
and less use of metaphors as an intermediary process from the real to the 
imaginary.(1)  According to him, this attitude is because Arabs conceive 
their ideas through concrete accompaniments, while the English tend 
more toward abstractions. Najib al-Haddad reaches a similar conclusion. 
He maintains that in literature, Arabs are much better than Europeans in 
describing concrete objects, while the latter surpass Arabs in elaborating 
on abstract matters.(2)

The resemblance between Rihani’s and Jubran’s concept of language 
and the role of the poet in its development can be interpreted in terms 
of their common cultural backgrounds as well as their direct intellectual 
relationship. Both men were, on the eve of the twentieth century, educated 
in the same cultural atmosphere in the United States, and both were trying 
to develop modern Arabic language and literature. In his early life, Jubran 
greatly admired Rihani and, in fact, they lived together for a certain period 
in France, England, and the United States.(3)  Yet, where Jubran’s work in 
this particular field has been described as a continuation of the liberal trend 
of developing Arabic – pioneered in the nineteenth century by Butrus al-
Bustani – Rihanis’ work does not follow the same path. In fact, although 
Rihani espoused the use of modern Arabic, he was more anxious that the 
specific characteristics of the language should be preserved. Thus it may 
be argued that Rihani’s work echoes the ideas of Ahmad Faris al-Shidiak in 
the nineteenth century. The latter did not object two writers being open to 
foreign literary and cultural influences, but he did believe that this should 
not impair their originality or obstruct the preservation of the Arabic nature 
of the language.(4) 

1  Ibid. , p.115.

2  See an article by Najib al-Haddad, published in  al-Bayan magazine, 1897, vol. IX, pp. 361-62.

3  See for example Rihani’s own confession about this relationship with Jubran in Rasa’il Ameen al_Rihani, 
ed. Albert al-Rihani, (Beirut, 1959), pp. 441-42. See also Jubran’s impression about Rihani as the former 
mentioned it to M. Haskell: Beloved Prophet- the love letters of Khalil Gibran and Mary Haskell – and her 
private journal. ed. Virginia Hilu, (London, 1973), p.183.

4  Shidyaq. Ahmad Faris, Sirr al-Layal fi al-Qalb wa al-Ibdal, Istanbul, 1248 A.H., p. 25.
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Probing further on this point, Rihani emphasizes that by itself, literary 
invention is not sufficient for developing a language. A good artistic taste 
is also required. Thus, according to Rihani, an outstanding writer is one 
who knows how to: 

“use words in the same way as a 
musical performer uses the strings 
of a lute, arrange ideas in the 
same way as a painter arranges 
his colours, and construct 
sentences in the same way as a 
sculptor works on a monument or 
a statue”.(1)

In order to allow Arabic to develop and encompass “new and foreign 
aspects of life”, Rihani suggests that contemporary Arabs should do as their 
“ancient scholars of Baghdad and Cordoba did”.(2) They should, he says, 
establish a “linguistic academy” interested in introducing “certain modern 
scientific and artistic expressions” that would match the needs of modern 
life.(3)  Rihani, however, is concerned that Arabic should conserve its own 
intrinsic nature and suggests that each language has its own characteristics. 
Therefore, in absorbing new expressions from foreign languages, an Arab 
writer should not discard the idiosyncrasies of his own tongue. 

In fact, Rihani highlights a very important issue, that of using one 
language to enrich another. He indicates that a language in this sense is 
more that a set of borrowed expressions: it is a way of thinking. To give a 
practical example of their argument, he says, “When I write in English, 
I think and express myself in English”.(4) Thus, he pointed out that the 
Arabic expression, “the night pitched its tent over the city” is unacceptable 
in English, because the English expression “he shook his hand” – as a sign 
of respect – cannot be translated literally into Arabic.(5)

This last issue leads Rihani into a brief comparative analysis of the 

1  Ibid. , p.152.

2  Ibid. , p.154.

3  Loc.cit. .

4  Ibid. , p.115.

5  Loc.cit. .
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Yet, this did not mean to Rihani that the contemporaneity of a language 
is to commensurate with its heritage. On the contrary, to him it is both 
past and present that should, as a manifestation of virility, guide the 
development of the language. “The life of a language” he elaborates, 
“exists in the life of its people – those of the past and those of the present; 
it is in their traditions and general conversations”.(1) Hence, “the efficient 
writer” he asserts, is “one who studied these traditions and conventions 
and adopted them as a guide for his work”.(2)

It could be conceived, therefore, that Rihani is in fact advocating that 
the present state of a language is a continuation, not an imitation, of its 
past. Hence, he says:

“it is a mistake to think that all 
that is produced by the Arabs 
of peninsula (Arab al-Jazirah)(3) 
is the ultimate eloquence and 
rhetoric”.(4)

As an example of how he himself understands the development of 
language, and how highly-ranked products of one language are not just 
imitations of each other, Rihani points out that in Arabic:

“Abu al-Ala’ ‘s style of 
versification differs, for example, 
from that of his predecessors like 
those of the Mu’allaqat, and that 
of his successors like those of the 
Muwash-shahs. Moreover, the 
method of al-Baha’ (Zuhayr) is 
not the same as that of (Zuhayr) 
Ibn Abi Sulma, just as in some of 
his terms and figures of speech, 
al-Mutanabbi differs from Ibn 
Zaydun”.(5)

1  Ibid. , p.154.

2  Loc.cit. .

3  Most probably a hint at ancient Arabs.

4  Rihaniyat. , vol. II, p.154.

5  Ibid. , p.153.
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Unlike the work in English by Jubran, for example, Rihani’s English 
publications have not been translated into Arabic. As a result they are 
less likely to enjoy such a wide Arabic readership, or even to have a very 
significant influence on Arabic literature. This paper, therefore, refers 
exclusively to Rihani’s Arabic writings.

A Concept of Language
On the development of the Arabic language, Rihani expresses the view, 

in an undated essay, that language is more than a collection of vocabularies. 
Like his fellow writer Jubran, (1) he conceives of it as possessing an 
unavoidable relation with the progress of life itself. In Rihani’s words, a 
“body could not grow up unless supplied with new nourishment.”(2) This 
nourishment, according to him, is unavailable except through the work 
of “the poet” (al-Shae’ir) and “the writer” (al-Katib).(3) Thus, in a sense, 
language becomes the literary act itself. If it could be argued that there 
are two views which one must consider when dealing with the subject of 
language – one which is entirely committed to the lexicon, that is, to the 
past, and the other which is also committed to the present, to the continuous 
movement of life – then Rihani may be regarded among those supporting 
the latter view.

In a similar manner to Jubran(4), Emerson(5), and Whitman(6), Rihani 
says that the poet is the creator of language, and hence:

“a linguistic follows the poet and 
widens the books on linguistics in 
order to contain the new diction 
and ideas celebrated by the 
latter”.(7)

1  See above, p. 241.

2  Ameen al-Rihani, al-Rihani, (Beirut, 1956), vol. II, p.148.

3  Loc.cit. .

4  See for example:
• Sayigh. Tawfiq, Adwa` Jadidah A`la Jubran, Beirut, 1966.
• Gibran. Khalil, A Self Portrait, tr. & ed. Anthony R. Ferris, London, 1960

5  “the poet is the Namer of language marker”: Clarence A. Brown & John T. Flanagan, American Literature 
– A College Survey, (New York, 1961), p.177.

6  “A great poet as followed by laws – they conform to him”: René Welled, A History of Modern Criticism 
1750-1950, (London, 1970), vol. IV, p.199.

7  Rihaniyat, vol.II, p.148.
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Prof. Wajih FANOUS (D.Phil. Oxon)

Prof. of Literary Criticism and Comparative Literature

At The Lebanese University

Ameen F. Rihani(1) (1876-1940) left Lebanon, the country of his birth, 
for the United States of America at the age of twelve when some of his 
relatives emigrated there. This was a time when the ideas of Ralph Waldo 
Emerson and Walt Whitman were very influential and very soon Rihani 
began to take an interest in English, theatre and law. In his twenties, and 
during a brief return visit to Lebanon, he began to read Arabic literature 
and developed an interest in the work of the Abbasid poet al-Ma’arri. Back 
in America, Rihani began a literary career in both English and Arabic, and 
within a few years he became known among Arabs as a leading writer, 
poet, orator, traveler, and social reformer. In politics, Rihani was described 
as a sincere advocate of pan-Arabism and Arabic national independence. 
In literature, he is remembered for his “pioneering” effort in Arabic free 
verse and for his attack on the Arabic poetic sentimentalism of the time. (2) 
The aim of this paper is to analyze Rihani’s thought as a literary critic with 
access to both the Arabic and Western literature of his day.

1  Better known in the Arab world as “Ameen al-Rihani”; in reference to “Ameen Faris al-Rihani”.

2  For a more detailed account on Rihani’s life and work see:
- Marun Abboud, Ameen al-Rihani, (Cairo, 1953), Passim.
- Harith Taha al-Rawi, Ameen al-Rihani- jawanib shakhsiyatih wa atharuh fi nahdat al- Arab. (Beirut, 

1958). Passim.
- Sami al- Dahhan, Ameen al-Rihani – nash’atuh, dirasatuh, ma’lam min hayatih wa kutibih, (Cairo, 

1960), Passim.
- Muhammad Ali Musa, Ameen al-Rihani- hayatuh wa atharuh, (Beirut, 1961) , Passim.
- Jamil Jabr, Ameen al-Rihani – siratuh wa adabuh, (Beirut, 1946), Passim.
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