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االفتتاحية

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت:
اأداة للتنمية والتطوير، ولكن!؟

في ظل ما ي�سّمى النظام العالمي الجديد، بتنا نعي�ص في ع�سر تكن�ل�جيا نقل المعل�مات 
الإلكترونية بكل ما ت�ستمل عليه من اأجهزة ومبتكرات، وقد فر�ص علينا تط�رها ال�سريع مهماٍت 
البتكار  على  قدرتنا  واإظهار  معها،  بنجاح  التكيف  �سبل  اأف�سل  �ص  لتلمُّ الإلحاح  بطابع  تّت�سم 
والإبداع في ظروف المناف�سة الحادة وال�سعبة في هذا الع�سر، ولي�ص الكتفاء بمجرد التقليد 

وال�ستهالك.
بداأت تكن�ل�جيا المعل�مات، في ال�سن�ات الأخيرة، تحتل م�قع ال�سدارة في التعامل مع 
�سلعة  اإلى  والمعرفة  الفكر  لتح�يل  وو�سيلة  بذاتها،  قائمة  ق�ة  واأ�سبحت  الن�سانية،  المعرفة 
واقت�سادية  و�سيا�سية  ثقافية  تحديات  اأمام  بها،  المنبهرين  نحن  و�سعتنا،  وقد  معل�ماتية. 
كقدر  معها  ونتعامل  لها،  منتج�ن  ل  م�ستهلك�ن  واأننا  خ�س��سًا  ونف�سية،  وترب�ية  وعلمية 
مفرو�ص علينا يعفينا من تنمية قدراتنا الذاتية، والإنتقال من ميدان الإ�ستهالك اإلى ميدان 
اأو كيان  البداع والكت�ساف والتط�ير. هذا مع تاأكيدنا على اأن اأي نم� ثقافي لدى اأي مجتمع 
وطني، في عالم الي�م، ل يمكن اأن يح�سل من دون النفتاح على العالم ال�ا�سع، الذي جعلت 
منه و�سائل الت�سال وال��سائط الرقمية قرية �سغيرة تت�ا�سل في حيِّزها الجغرافي والإن�ساني 
مع  الح�سارية  اأو  الدينية  اأو  العرقية  الجماعات  من  جماعة  بكل  الخا�سة  الن�عية  الثقافة 

ثقافات الجماعات الأخرى، تعطيها وتاأخذ منها، ت�ؤثر فيها وتتاأّثر بها.
واأم�رها  التكن�ل�جية  الث�رة  نتائج  ا�ستيعاب  ا�ستطاع  المتخ�س�سين  البع�ص من  واإن كان 
والجتماعية  ال�سيا�سية  اأبعادها  في  والدخ�ل  �سيفراتها  فك  ي�ستطع  لم  لكنه  التكنيكية، 
اأنه ل يمكن عزل تكن�ل�جيا المعل�مات والت�سالت عن �سياقها  اأثبتت الأيام  والثقافية، فقد 
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الجتماعي والبيئي والأخالقي، واعتبارها علمًا قائمًا بحد ذاته. فعالم الفكر والكلمة ه� الذي 
م�سادر  وا�ستحداث  الإنتاج  و�سائل  واحتكار  لل�سيطرة  ال��سائل  ويبتكر  الأ�سياء،  عالم  ي�سنع 
الب�سرية  تاريخ  في  التقنية  الإنجازات  كانت  ولطالما  جديدة.  م�اد  وتط�ير  للطاقة،  متجددة 
مرتبطة ب�سناعة اأدوات ت�سلب مجتمعاٍت و�سع�بًا ثقافاتها وقيمها، ولي�ص ب�سناعة ما يفيدها.

لذا فاإن ا�ستخدام التكن�ل�جيا، وخ�س��سًا تكن�ل�جيا المعل�مات، ب�سكل غير مدرو�ص وغير 
الت�سال  و�سائل  تتكفل  المثال،  �سبيل  فعلى  الأجيال.  على  الكارثية  بنتائجه  اأرخى  م�سب�ط، 
الإلكترونية باإي�سال المعل�مة اأو الفكرة في اإطار من الت�س�يق الذي ي�ؤديه ال�س�ت وال�س�رة، 
حتى نبقى م�سدودين لهما، واقعين تحت �سدمة ت�سارعهما ونمطهما الت�س�يقي والتجاري، دون 
عن  وينتج  ودوافعها.  وخلفياتها  للمعل�مة  الحقيقي  الكنه  في  ر  والتب�سُّ ل  التاأمُّ لنا  يت�سّنى  اأن 

ذلك، تلّب�ص البع�ص بما لي�ص منه وله، اأو اإلبا�ص الأحداث لب��سًا لي�ص لها وترف�سه حقيقتها.
الت�سالت  وتكن�ل�جيا  عام،  ب�سكل  التكن�ل�جيا  قدرة  من  التقليل  نريد  ل  هنا  ونحن 
والمعل�مات ب�سكل خا�ص، على تقديم اإ�سافات ن�عية في �سل�سلة التراكم الثقافي والمعرفي، 
وتك�ين ال�عي، واخت�سار الزمن، وت�سريع زمن الت�سال، وال�ق�ف على الأخبار ب�سكل �سريع 
اإلى  نفذت  التي  ال�ا�سحة  ال�سلبية  التاأثيرات  على  ُيعتِّم  ل  الإيجابي  الجانب  اأن هذا  ال  جدًا، 
وجه،  كل  على  اأ�سبح �سرخة  القلق  نرى  فنحن  اأقدارها.  في  للتحكم  المجتمعات  من  العديد 
وما العادات الب�سيطة الي�مية التي اأدمن عليها الكثيرون )التلهي الدائم بالنقر على �سا�سات 
اله�اتف المحم�لة اأو على �سا�سات الفاي�سب�ك والت�يتر وال�ات�ص اأب، والإدمان على رواية النكات 
المبتذلة(، �س�ى تعبيٍر عن جٍ� مزيٍف وانفعالٍت مزّيفة، و�س�ى قتٍل حقيقي لل�قت، وتعبير عن 
وتفكيك  الإجتماعية،  للحياة  وتفتيت  واآخر،  �سخ�ص  بين  والحقيقي  المبا�سر  الت�ا�سل  نهاية 
الإت�سالت  ث�رة  اأن  اإلى ذلك،  اأ�سف  ال�احد.  المجتمع  لعنا�سر  والترب�ية  الأخالقية  لالأ�س�ص 
في  ر  التب�سُّ على  القدرة  اأفقدتنا  الأخبار،  نقل  في  القيا�سية  و�سرعتها  تقنياتها،  في  والتفنن 
ى، في الكثير من الأحيان، ت�س�يق  م��س�عيتها وم�سداقيتها. ف��سائل الإعالم والإت�سال تت�خَّ
ر به�ية جديدة  ثقافة م�ؤدلجة )ايدي�ل�جية(، تلهج ب�سعارات م�ست�ردة ل تالئم واقعنا، وُتب�سِّ
مفرو�سة على المجتمعات الإن�سانية، وُت�سّدر قيمًا وعادات وت�س�رات، ومن ثم ب�سائع وم�اد 
واأدبيات ومعايير تتعار�ص مع قيمنا، مثل ما يحدث من ت�سخيم وتبرير لق�سايا الجن�ص وال�سذوذ 

والمخدرات والعنف، الخ...
لقد اأّدت ع�لمة الت�سالت، و�سيطرة حفنة من الدول على �سناعة البرامج وعلى ت�سدير 
ق�سايا كثيرة تحمل في طّياتها التحديات والأخطار بغية اإلزام ال�سع�ب الأخرى بها، اإلى نتائج 
الإت�سالية  بالر�سالة  يتحكم  الي�م،  الإت�سال  و�سائل  يملك  فمن  اإ�ستهالكية،  ونزعة  م�سلِّلة 
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وي�ستطيع التالعب بالعق�ل، خ�س��سًا في مجتمعات ُيهَمل فيها الح�ار، وُيرف�ص تعّدد الآراء، 
اختيارها  يتم  التي  هة  الم�جَّ الأخبار  من  دافق  لتيار  وتخ�سع  عقالها،  من  الغرائز  وتتفلَّت 
و�س�غها واإبرازها وفقًا لمعايير اإجتماعية و�سيا�سية واقت�سادية ل تتنا�سب مع حاجات وم�سالح 

هة اليها. المجتمعات الم�جَّ

ونحن على قناعة باأن التغيير في المجتمعات ل يتم بقرار من ف�ق، ول ب�سيٍل من الم�اعظ، 
وال�سيا�سية  والثقافية  الإنتاجية  البنى  في  تغييرًا  ي�ستدعي  واإنما  والتذّمر،  ال�سك�ى  باإبداء  ول 
على �س�ء معطيات التاريخ والمعطيات الجتماعية. فعلينا اأن نجعل من ذواتنا ذواتًا متجّددة 
منفتحة، تاأخذ من م�ستجدات الع�سر بما يتالءم مع �سخ�سيتنا واأ�سالتنا وثقافتنا. علينا اأن 
واٍع  راأٌي  لنا  يك�ن  اأن  بل يجب  اأّمتنا،  وثقافة  باجترار ح�سارة  نتحّجر في م�اقفنا مكتفين  ل 
التكن�ل�جيا من تقنيات  تعاملنا مع ما تنجزه  وحل�ُل م�ساوقة بحدوثها حدوث ق�سايانا. وفي 
ومخترعات حديثة، ينبغي اأن نعرف كيف ن�سّخرها لخدمة مجتمعاتنا، ونحّ�لها اإلى �سيء نافع، 
ن مجتمعاتنا بالعلم، ونعمل بجد ل��سع ب�سمتنا اإلى جانب ب�سمات الآخرين على  وكيف نح�سّ
وجه الح�سارة الإن�سانية، بدل اأن نبقى جال�سين على مقاعد المتفرجين. وهذا ما يتطّلب مّنا 
جديد  لمفه�م  والتاأ�سي�ص  منه،  العالي  وخ�س��سًا  التعليم،  واأ�ساليب  ومناهج  اأ�سكال  تط�ير 
�ص مبدعين حقيقيين يقدم�ن اأج�بة وحل�ًل وت�ساوؤلت تق�د اإلى الم�ساهمة  للبحث العلمي يكرِّ

في الك�سف عن عالم ل حدود له.

الإيمان، فن�سع  اأ�سعف  يبداأ، ول�حده، وهذا  اأن  ي�ستطيع كل مّنا  نبداأ، من حيث  اأن  علينا 
اأجيالنا  رّبها، حتى ل تك�ن  باإذن  اأكلها بعد حين  لت�ؤتي  الإن�سانية  بذورًا في م�سيرة الح�سارة 
هذه  �سنع  في  للم�ساهمة  بًة  مت�ثِّ بل  المن�س�د،  التغيير  من  ن�سيبها  اأداء  عن  �ساهية  القادمة 
الح�سارة بال�ستناد اإلى ما تختزنه اأمتنا من علم وح�سارة وثقافة وثروة، وتنمية ذلك كله لخير 
الإن�سان حيث كان، فنحن اإذا ا�ستكّنا لما ُي�سنع بنا وُيكاد لنا، فاننا قطعًا ل نك�ن من المهتدين 
ُكْم َمْن �َسلَّ  رُّ َها اّلِذيَن اآَمُنوا َعلَْيُكْم اأَْنُف�َسُكْم َل َي�سُ الذين قال اهلل �سبحانه وتعالى عنهم �َيا اأَيُّ

اإَِذا اْهَتَدْيُتْم� )المائدة: 105( �سدق اهلل العظيم.

مدير التحرير
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اإلمام علي )ع(: أقضى القضاة

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

مقدمة
اأهمية درا�سة الق�ساء الإ�سالمي

1 - الإ�سالم دين ودولة وقانون، والق�ساء �سروري لتطبيقه:
قد يظن البع�ص من النا�ص اأن الإ�سالم دين فح�سب، واأنه لي�ص �س�ى دع�ة دينية ل عالقة 
لها بنظام الدولة وت�سريع القان�ن واإقامة الق�ساء، واأن النبي محمدًا )�سلى اهلل عليه و�سلم( 
نظرهم  في  فائدة  ل  ولذلك  والعبادات،  الدين  على  قا�سرة  روحية  لدع�ة  ر�س�ًل  اإل  كان  ما 

بالبحث عن الأنظمة والق�انين والق�ساء في الإ�سالم.
الديني  لالإيمان  دع�ة  مجرد  لي�ص  لأنه  الإ�سالم،  على  ينطبق  ل  الظن  ذلك  اأن  وال�اقع 
فح�سب، واإنما ه� اأي�سًا دع�ة لإقامة دولة وتطبيق قان�ن واإر�ساء نظام اجتماعي عادل يغّطي 

ج�انب الحياة الب�سرية)1( المختلفة.
اإقامتها، فقد  اإلى  ولما كان الق�ساء اإحدى ال�سلطات الرئي�سة للدولة التي يدع� الإ�سالم 
اهتمت به ن�س��ص ال�سريعة الإ�سالمية، وبا�سره النبي محمد )�سلى اهلل عليه و�سلم( بنف�سه، 

كما طَلَبه من بع�ص اأ�سحابه، وبا�سره من بعده الخلفاء والق�ساة الم�سلم�ن.

)1(  يراجع في ذلك كتابنا: علم القان�ن والفقه الإ�سالمي رقم 13، النا�سر: م�ؤ�س�سة مجد )بيروت(، 1991، �ص 23 وما بعدها.
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2 - اهتمام كتب الفقه والتاريخ الإ�سالمي بمو�سوع الق�ساء:
والتاريخ  الفقه  كتب  تناولتها  التي  الم��س�عات  اأحد  الإ�سالم  في  الق�ساء  م��س�ع  ُيعتبر 
الإ�سالمي، وكان م��س�ع اهتمام الفقهاء والم�ؤرخين في الع�س�ر الإ�سالمية كلها، فكتب�ا عنه 
كثيرًا في م�ؤلفاتهم، ومن الفقهاء من عالجه في م��س�ع م�ستقل جاعاًل له كتابًا خا�سًا به)1(.

3 - اأهمية درا�سة الق�ساء الإ�سالمي للقانونيين وال�سرعيين:
اإن الق�ساء الإ�سالمي يمّثل في الدولة الإ�سالمية ومعظم الدول العربية النظام الأمثل لما 
العالم،  في  الق�سائي  التراث  من  جزءًا  ُيعتبر  اأنه  كما  الفقه،  عليه  ويح�ص  ال�سريعة  به  تاأمر 
يطمح  درجة  اأرقى  في  الحق  واإحقاق  والم�ساواة  العدل  تحقق  واأ�س�ل  ق�اعد  على  وينط�ي 

اإليها الب�سر.

4 - التنظيم الق�سائي الإ�سالمي اأ�سيل غير مقتب�ص:
النبي محمد  اأ�س�سه، ل  التنظيم الق�سائي في الإ�سالم لم ي�سع  اأن  اإلى  يذهب البع�ص)2( 
كان ح�سيلة  واأنه  الحاكمة،  الأم�ية  الأُ�سر  ول  الأربعة،  الخلفاء  ول  و�سلم(،  عليه  اهلل  )�سلى 
تط�ر ط�يل بطيء، واأن البحث عن اأ�س�سه يجب اأن يتجه، ل اإلى المحيط العربي اأو اإلى القراآن 
- كما يق�ل الفقه التقليدي الإ�سالمي-، واإنما اإلى المجتمع العربي-الإ�سالمي الذي ن�ساأ في 
البالد التي فتحها الم�سلم�ن، والم�ؤ�س�سات الق�سائية الأجنبية التي وجدوها اأثناء الفتح والتي 
للتنظيم الق�سائي الإ�سالمي، في خط�طه  العام  الهيكل  باأن  الق�ل  اإلى  اأبق�ا عليها. ويخل�ص 
الكبرى، قد ا�سُت�حي من النظام الق�سائي البيزنطي، واأن هذا التنظيم اإن كان قد انتهى اإلى 

الماوردي،  الح�سن  اأب�  تاريخ؛  بدون  الكتب،  عالم  بيروت،  اأجزاء،   3 الق�ساة،  اأخبار  حيان(،  خلف  بن  )محمد  وكيع  ه�ؤلء:  )1(   من 
اأدب القا�سي، جزءان، مطبعة الر�ساد ببغداد،1971؛ ابن ابي الدم، اأدب الق�ساء، مجمع اللغة العربية بدم�سق، 1977؛ الكندي، 
ال�لة والق�ساء، بيروت، مطبعة الي�س�عيين، 1908؛ اأب� الح�سن النباهي المالقي، تاأريخ ق�ساة الأندل�ص، بيروت، من�س�رات المكتب 
التجاري، بدون تاريخ؛ ابن حجر الع�سقالني، رفع ال�سر عن ق�ساة م�سر، القاهرة، المطبعة الميرية، 1957؛ ابن ط�ل�ن، ق�ساة 
هجرية؛   1372 القاهرة،  اأفريقية،  وعلماء  قرطبة  ق�ساة  الخ�سني،  حار�ص  بن  محمد  1956؛  بدم�سق،  العلمي  المجمع  دم�سق، 
الت�ستري، ق�ساء علي بن ابي طالب، الطبعة 15، بيروت؛ خير اهلل طلفاح، الق�ساء عند العرب، بغداد،  مطبعة المعارف، 1973؛ 
عطية م�سرفة، الق�ساء في الإ�سالم، �سركة ال�سرق الأو�سط، 1966؛ محمد �سهير اأر�سالن، الق�ساء والق�ساة،  دار الر�ساد، 1969؛ 
العربية،  النه�سة  القاهرة، دار  الإ�سالم،  الق�ساء في  الإ�سالم، دم�سق، 1922؛ محمد �سالم مدك�ر،  الق�ساء في  النكدي،  عارف 
1964؛ ظافر القا�سمي، نظام الحكم في ال�سريعة والتاريخ الإ�سالمي )ال�سلطة الق�سائية(، بيروت، دار النفائ�ص، 1978؛ �سبحي 
بيروت،  والق�ساء،  الفقه  في  الرا�سدين  الخلفاء  تراث  للماليين،1980؛  العلم  دار  بيروت،  الق�ساء،  في  المجتهدون  محم�ساني، 
الرحمن  عبد  1989؛  الر�سالة،  م�ؤ�س�سة  الإ�سالمية،  ال�سريعة  في  الق�ساء  نظام  زيدان،  الكريم  عبد  1984؛  للماليين،  العلم  دار 
م�ؤ�س�سة مجد- الإ�سالم،  والعرف في  الق�ساء  كتابنا:  القرى، 1984؛  اأم  وال�سنة، جامعة  الكتاب  ونظامه في  الق�ساء  الحمي�سي، 

بيروت، 1986.
 Milliot: Introduction à l'étude du droit musulman, Sirey, 1970, p. 693. Tyan (E). Histoire de l'organisation   )2(

  judiciaire en pays de l'islam, Sirey, 1938, p. 119.

اإلمام علي )ع(: أقضى القضاة
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اكت�سابه طابعًا وا�سحًا من الأ�سالة فذلك ب�سبب تفاعله وتاأثره بال��سط الإ�سالمي الذي تكّ�ن 
بعد الفتح، وب�سبب احتفاظ �سكان المناطق المفت�حة ببع�ص عاداتهم القديمة)1(.

في  الق�ساء  اأن  اإلى  والحديث،  التقليدي  الإ�سالمي)2(،  الفقه  في  الراجح  الراأي  ويذهب 
واأن  الأخرى،  الأمم  عند  كان  مما  �سيء  َي�سبها  لم  خال�سة  عربية  اإ�سالمية  م�ؤ�س�سة  الإ�سالم 
الم�ؤ�س�سة  هذه  ق�اعد  وال�سّنة،  القراآن  في  جاء  مما  و�سعت،  التي  هي  الإ�سالمية  ال�سريعة 
نقل�ا  اأو  الأخرى،  الأمم  عند  كان  ما  بع�ص  اقتب�س�ا  قد  كان�ا  اذا  الم�سلمين  وان  ونظامها. 
عنها، اأو قّلدوها في بع�ص ال�س�ؤون الدارية كالدواوين، فانهم قد طّبق�ا نظام الق�ساء تطبيقًا 
ومنها  وله نظمه  ودولة  دين  فالإ�سالم  تقليد)3(.  اأو  اقتبا�ص  اأو  نقل  اأي  دون  اإ�سالميًا خال�سًا، 
الق�ساء، وقد ر�سم الت�سريع الإ�سالمي خطة الق�ساء واأر�سد اإلى مبادئه قبل اأن ياأتي ق�ل اهلل 
نة  لل�سُّ التف�سيل  وَتَرك   ،)3 الآية  المائدة،  )�س�رة  ِديَنُكْم�  َلُكْم  اأَْكَمْلُت  �اْلَيْوَم  القراآن:  في 
بالمعامالت  المتعلقة  الأم�ر  من  الكثير  �ساأن  �ساأنه  الإ�سالمية،  الأمة  في  المجتهدين  وعمل 

المدنية ونظام الدولة، لأنها تتاأثر بالبيئة وتتغير بتغير الزمان والمكان)4(.
اأن يك�ن الإ�سالم دينًا ودولة وقان�نًا، ول يك�ن له ق�ساء ي�سرف على  اأنه ل يعقل  وال�اقع 
تطبيق �سريعته في معامالت النا�ص وت�سرفاتهم القان�نية اإحقاقًا للحق، وتحقيقًا لال�ستقرار 

والطماأنينة، ون�سرًا للعدل بين النا�ص.

5 - ريادة المام علي )ع( في ِعلم الق�ساء العادل والنموذجي
اإلى بع�ص �سيرة الإمام علي )عليه ال�سالم  اإلى كتابة هذه المقالة ه� التطرق  اإن الدافع 
ور�س�ان اهلل عليه( لأنه يمّثل بعد النبي )�ص( اأق�سى الق�ساة في الإ�سالم، نظرًا لفرا�سته في 
�سبقًا  ُيعد  مما  المحاكمات،  لأ�س�ل  وا�ست�سرافه  العدالة،  ق�اعد  باإر�ساء  وتفرده  الق�ساء  ِعلم 

في هذا الِعلم، وقبل اأن تعرف الأنظمة الق�سائية الحالية مبادئ العدالة الق�سائية المثالية.

6 - منهجية البحث
اإن درا�سة بع�ص ج�انب �سيرة الإمام علي )ع( كاأق�سى الق�ساة في الإ�سالم، كما و�سفه 
ت�ستدعي  اإنما  الرا�سد،  والإمام  الجليل  الخليفة  هذا  مكانة  على  تدلياًل  )�ص(  الكريم  النبي 

معالجة الم��س�ع من خالل ثالثة مباحث:

Milliot: op.cit N 859, P. 694; Tyan: op.cit. P.138.  )1(
)2(  ظافر القا�سمي، م.�ص، �ص 47؛ محمد �سالم مدك�ر، م.�ص، �ص 5 و12؛ كتابنا: الف�سالء والعرف في الإ�سالم، �ص 42-41.

)3(  ظافر القا�سمي، م.�ص، �ص 47.
)4(  محمد �سالم مدك�ر، م.�ص، �ص 24.

القاضي أ. د. سمير عالية
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- المبحث الأول: �سفات القا�سي عند الإمام علي.
- المبحث الثاني: �سهادة النبي له و�سم� مزاياه.

- المبحث الثالث: ِذكر بع�ص اأق�سية الإمام.

المبحث الأول
�سفات القا�سي عند الإمام

7 - كتابه اإلى القا�سي الأ�ستر النخعي اأقدم مدونة ل�سفات القا�سي:
اإن اأقدم ن�ص مدّون ت�سّمن ال�سفات المطل�بة في القا�سي ه� الذي كتبه الإمام علي بن 
جاء  وقد  م�سر،  على  وله  حين  النخعي،  الأ�ستر  اإلى  40هـ/660م  عام  ح�الي  طالب)1(  اأبي 

فيه، بخ�س��ص الق�ساء، الآتي)2(:
كه  اأف�سل رعيتك في نف�سك، مّمن ل ت�سيق به الأم�ر، ول تمحِّ النا�ص  »اختر للحكم بين 
الخ�س�م)3(، ول يتمادى في الزلة، ول ُيح�سر)4( من الفيء)5( اإلى الحق اإذا عِرفه، ول ُت�سرف 
واأْخذهم  ال�سبهات،  في  واأوَقَفهم  اأق�ساه،  دون  فهم  باأدنى  يكتفي  ول  طمع)6(،  على  نف�سه 
عند  واأ�سرمهم  الأم�ر،  تك�ّسف  على  واأ�سبرهم  الخ�سم،  بمراجعة  تبرمًا  واأقلهم  بالحجج، 

ات�ساح الحكم، مّمن ل يزدهيه اطراء، ول ي�ستميله اغراء، واأولئك قليل«.
ثم ي�سير اإلى راتبه ومكانته فيق�ل:

اإلى  حاجته  معه  وتقل  علته،  يزيل  ما  البذل  في  له  واف�سح  ق�سائه)7(،  تعاهد  اأكثر  »ثم 
النا�ص)8(، واعطه من المنزلة لديك، ما ل يطمع فيه غيره من خا�ستك...«.

8 - النبي لم يختبر الإمام عند توليته الق�ساء لعلمه وعدالته:
لقد ذكر البع�ص اأن النبي عندما قّلد المام عليًا ق�ساء اليمن، لم يختبره لعلمه به،  لكنه 

نّبهه على اأدب الق�ساء.

)1(  ذكر ذلك ظافر القا�سمي، م.�ص، �ص 102 و 103.
)2(  مذك�ر ن�ص هذا الكتاب عند ابن اأبي الحديد في نهج البالغة، المجلد الرابع، دار احياء التراث العربي بيروت، �ص 130 و131.

)3(  ل تمحكه الخ�س�م: اأي ل تجعله لج�جًا في الخ�س�مة )ابن ابي الحديد، م.ن، �ص 131(.
)4(  ل يح�سر: ل يعيا )ابن ابي الحديد، م.ن، �ص.ن(.

)5(  الفيء: الرج�ع )ابن ابي الحديد، م.ن، �ص.ن(.
)6(  ابن ابي الحديد، م.ن، �ص.ن. 

)7(  اأي تطلع على اأحكامه واأق�سيته )ابن اأبي الحديد، م.ن، �ص.ن(.
)8(  وافر�ص له عطاء وا�سعًا يمالأ عينه ويتعفف به عن الر�س�ة )م.ن، �ص.ن(.

اإلمام علي )ع(: أقضى القضاة
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وقد اأوجب العلماء التحقيق عن المر�سح لمن�سب الق�ساء قبل تعيينه، وربما اأ�ساف�ا اإلى 
التحقيق »الختبار« في بع�ص الأح�ال.

فقد جاء عند البع�ص : »انه ي�سترط في الم�ّلي )اأي مرجع التعيين( اأن يك�ن عارفًا بتكامل 
التعيين( �سحيحًا  العقد )اأي مر�س�م  ليقع  للق�ساء(  المر�ّسح  الم�ّلى )اأي  الق�ساء في  �سروط 
بعد معرفته به. فان عرف تكاملها فيه جاز اأن يقت�سر على علمه به، وان لم ُيعرف تكاملها فيه 
�ساأل عنه. فان ا�ستفا�ص الخبر بمعرفته كانت ال�ستفا�سة اأوكد من ال�سهادة فلم ُيحتج معها اإلى 
بتكامل �سروط  �سهادة عدلين  فيه على  ُيقت�سر  اأن  الخبر، جاز  به  ُي�ْستف�ص  لم  »وان  الختبار، 
النبي اختبر  اأج�بته قّلده حينئذ. فان  اأ�س�ل وفروع. فاذا عرف �سحتها من  الق�ساء فيه، من 

معاذًا حين قّلده ق�ساء اليمن، ولم يختبر عليًا عند تقليده لأنه اخبر منه بُمعاذ«)1(.
واأقاويل  وال�سنة  القراآن  )اأي  ذلك  للق�ساء(  )المر�سح  عرف  »اإذا  اأنه:  البع�ص  ذكر  وقد 
اأن يفتي ويق�سي. ومن لم يعرف ذلك لم  له  اأهل الجتهاد وجاز  ال�سلف والقيا�ص( �سار من 
يكن من اأهل الجتهاد، ولم يجز له اأن يفتي ول يق�سي، والعلم باأنه من اأهل الجتهاد يح�سل 

بمعرفة متقدمة وباختياره وم�ساءلته«)2(.
ذا  الق�ساء  كان  لما  اأنه  العدلية:  الأحكام  المادة 1792 من مجلة  اأحكام  �سرح  وجاء في 
اأولياء الأمر الذين لهم �سلطة ن�سب القا�سي اأن يتفح�س�ا الأهل  اأهمية عظمى، فيجب على 
للق�ساء وين�سب�ه، وقد ورد عن النبي ق�له: »من قلد اإن�سانًا عماًل وفي رعيته من ه� اأولى منه، 

فقد خان اهلل ور�س�له وجماعة الم�سلمين«.
هـ   1331 �سنة  من  ابتداًء  اأنه  العدلية  الأحكام  مجلة  من   1793 المادة  �سرح  في  وجاء 
الق�ساء  لي�ص من الالئق تقليد  الق�ساء، لأنه  الماأذونين من مدر�سة  الق�ساء لغير  ُمنع ت�جيه 

للجاهل العدل والعالم غير العدل.

المبحث الثاني
�سهادة النبي لالمام ومزاياه الق�سائية

9 - �سهادة النبي وال�سحابة على �سحة ق�ساء المام:
علي«.  اأق�ساكم  اأو  علي،  اأمتي  اأق�سى  اأو  علي،  َيق�سي  كما  »الق�ساء  اأن:  النبي  �سهد  لقد 
و�سهد ال�سحابة، ومنهم عبد اهلل بن م�سع�د واأب� هريرة، باأن عليًا كان اأق�سى اأهل المدينة، 

)1(  الماوردي، اأدب الق�ساء، ج 1، �ص 176-175.
)2(  من. ن. �ص. ن.

القاضي أ. د. سمير عالية
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اأب� الح�سن  وقال عمر عنه: »اأق�سانا علي«، وكان يتع�ذ باهلل من مع�سلة تحدث له ولي�ص لها 
فيق�ل: »ل�ل علي لهلك عمر«)1(. وقيل لعطاء: »اأكان من اأ�سحاب محمد اأحد اأعلم من علي؟ 
قال: »واهلل ما اأعلمه«. وكان معاوية يكتب فيما ينزل عليه لي�ساأل له علي بن اأبي طالب عنه، 
معاوية  منه  طلب  وقد  فيه،  �سرار  كالم  ومن  علي«.  بم�ت  العلم  »ذهب  قال:  قتله  بلغه  فلما 
يق�ل ف�ساًل، ويحكم عدًل،  الق�ى،  �سديد  المدى،  بعيد  »كان، واهلل،  وفاته فقال:  بعد  و�سفه 

يتفجر العلم من ج�انبه، وتنطق الحكمة من ن�احيه«)2(.
وحكم الإمام علي بين النا�ص، ولما خرج اإلى الب�سرة ا�ستخلف عبد اهلل بن عبا�ص على 
اأ�س�ل  في  كتاب  ب��سع  وكّلفه  وق�ساءها،  الب�سرة  اإمارة  الدوؤلي  الأ�س�د  اأبا  ووّلى  المدينة، 

النح�، ثم عزله بعد مدة لثرثرته، لأن »كالمه كان يعل� على كالم الخ�سمين«.
وكان اأمير الم�ؤمنين علي يتعهد ال�لة والق�ساة بالإر�سادات والت�جيهات)3(، وقد تحدثت 
ات�سفت  التي  اأحكامه  وعن  القا�سي،  الإمام  هذا  اجتهاد  عن  والتاريخ  والفقه  الق�ساء  كتب 

بالفطنة والذكاء والدقة و�س�اب التفكير، واأدت اإلى اإحقاق الحق واإقامة العدل)4(.

10 - الإمام اأول من جل�ص لق�ساء المظالم الدارية:
الأفراد  ظالمات  في  تنظر  ق�سائية  �سلطة  ه�  الإداري  الق�ساء  اأو  المظالم  ق�ساء 
ما  بع�ص  وكان  والق�ساة.  والأمراء  الخلفاء  واأبناء  والحكام،  والجباة  ال�لة  من  والجماعات 
يخت�ص بنظره قا�سي المظالم ما ل يحتاج اإلى ظالمة متظلم، واإنما ينظره من تلقاء نف�سه: 
ِمثل تعدي ال�لة على الأفراد اأو الجماعات من الرعية، وج�ر الجباة فيما يجب�نه من الأم�ال، 
النف�ذ والبط�ص. وبع�سها م�ق�ف نظره على طلب من  واأ�سحاب  الج�ر  ورّد ما اغت�سبه ولة 
بهم،  النظر  واإجحاف  عنهم  تاأخرها  اأو  اأرزاقهم  نق�ص  من  المرتزقة  تظلم  ِمثل  المتظلم: 

وتنفيذ اأحكام الق�ساة التي تعّذر تنفيذها لعل� قدر المحك�م عليه وعظم خطره)5(.
الدولة  م�ظفي  بتظلم  تتعلق  كما  الدولة،  رجال  بمقا�ساة  تتعلق  الأم�ر  هذه  واأغلب   
اخت�سا�ساته  على  الغالبة  بالناحية  يك�ن  ما  اأ�سبه  فه�  ولهذا  روؤ�سائهم،  تع�سف  من 

بالق�ساء الإداري)6(.

)1(  �سبحي محم�ساني، تراث الخلفاء الرا�سدين، م.�ص، �ص 162.
)2(  النباهي الندل�سي، تاريخ ق�ساة الأندل�ص، م.�ص، �ص 23.

)3(  �سبحي محم�ساني، تراث الخلفاء الرا�سدين، م.�ص، �ص 166.
)4(  يراجع في ذلك: الت�ستري )محمد تقي(، ق�ساء اأمير الم�ؤمنين علي بن اأبي طالب، م.�ص.

)5(  اب� الح�سن الماوردي، الحكام ال�سلطانية، �ص 89 وما بعدها.
)6(  محمد �سالم مدك�ر، م.�ص، �ص 142؛ ظافر القا�سمي، م.�ص، �ص 569 حتى 574.
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ومن �سروط الناظر في المظالم اأن يك�ن جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر 
العفة، لأنه يحتاج في نظره اإلى �سط�ة الحماة وتثبيت الق�ساة)1(.

وق�ساء المظالم ُعرف من قديم، فقد كان مل�ك الفر�ص يرونه من ق�اعد الملك وق�انين 
العدل الذي ل يعم ال�سالح ال بمراعاته، واأدرك العرب في الجاهلية ما له من اأهمية، فَعقدت 

قري�ص حلفًا على رد المظالم وان�ساف المظل�م من الظالم)2(.
اأبي طالب، واأول من  اأول من جل�ص للمظالم من الخلفاء الم�سلمين المام علي بن  وكان 
الم�ساجد،  اأول في  ُيعقد  خ�س�ص ي�مًا للمظالم عبد الملك بن مروان. وكان ق�ساء المظالم 
بناء  له  ومنهم من خ�س�ص  دي�انًا،  له  المل�ك  بع�ص  بنى  ثم  الق�سائية،  المحاكم  كغيره من 

م�ستقاًل و�سماه دار العدل)3(.

11 - اإيمانه بمبداأ الق�ساء عند �سائر ال�سلطات:
ل�سالحية  خ�س�ماتهم  في  الخلفاء  خ�س�ع  الإ�سالم  في  الق�ساء  ا�ستقالل  على  وي�سهد 
الق�ساء، اذ انه لم يكن للخليفة اأو لالمام اأن يق�سي لنف�سه، كما ل يج�ز له اأن ي�سهد لنف�سه. 
لذلك لجاأ الخلفاء في خ�س�ماتهم اإلى �سلطة القا�سي وكان�ا ل يرون اأي نقي�سة اأو غ�سا�سة 

في ذلك، بل كان ذلك ي�سمهم بالعدالة والنزاهة وي�سمن للرعية الم�ساواة.
ومن الأمثلة المثالية على ذلك)4(، ق�سية لالإمام تتعلق بفقده درعه. فقد ُروي اأن الإمام 
لبيعها، ولما  ي�سعى  بيد رجل يه�دي كان  المفق�د  لّما رجع من قتال معاوية وجد درعه  عليًا، 
اأ�سر هذا اأن الدرع له، اخت�سم الثنان اأمام القا�سي �ُسريح، فطلب القا�سي من الإمام علي 
البن  �سهادة  القا�سي  فرف�ص  �ساهدين.  الح�سن  وابنه  قنبر  بخادمه  فاأتى  دع�اه.  ُيثبت   اأن 
اهلل  ر�س�ل  �سمعت  �سهادته،  تج�ز  ل  الجنة  اأهل  من  رجل  اهلل«  »�سبحان  علي:  فقال  ل�الده، 
القا�سي على م�قفه طلب علي  اأ�سر  ولما  الجنة«.  اأهل  �سباب  �سيدا  والح�سين  الح�سن  يق�ل: 
من اليه�دي اأن ياأخذ الدرع، لأنه لم يكن له �سه�د غير من َذَكر. فما كان من المدعى عليه اإل 
اأن تاأّثر بهذا العدل وباحترام علي ل�ستقالل الق�ساء، فقال: »اأ�سهد اأن الدرع له، واأن دينكم 
ه� الحق، قا�سي الم�سلمين يحكم على اأمير الم�ؤمنين وير�سى. اأ�سهد اأن ل اإله ال اهلل واأ�سهد 
ت�جه  ثم  تبرعًا،  الدرع  اإليه  فدفع  اليه�دي  باإ�سالم  علي  المام  ف�سّر  ر�س�ل اهلل«،  اأن محمدًا 

هذا مع علي، يقاتل معه في النهروان حتى ا�سُت�سهد.

)1(  اب� الح�سن الماوردي، الحكام ال�سلطانية، �ص 86.
)2(  محمد �سالم مدك�ر، م.�ص، �ص 87.

)3(  م.ن، �ص 145.
)4(  ذكر ذلك: �سبحي محم�ساني، تراث الخلفاء الرا�سدين، م.�ص، �ص 158 و 159 و 160.
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12 - عدم قبوله التمييز في مجل�ص الق�ساء:
و�سبيه بما ُذكر اأن رجاًل ادعى على الإمام علي، اإذ كان في مجل�ص عمر، فالتفت عمر اإلى 
الإمام علي وقال له: »قم يا اأبا الح�سن، فاجل�ص مع خ�سمك«. فقام الإمام علي، فجل�ص معه، 
اإلى محله، وه� ممتقع الل�ن. ولما �ساأله عمر عّما  وتناظرا. ثم ان�سرف المدعي، ورجع علي 
فاعتنق  خ�سمك«.  مع  فاجل�ص  علي،  يا  ُقم  قلت:  هال  خ�سمي.  بح�سرة  »كّنيتني  اأجاب:  به، 
الظلمة  من  اأخرجنا  وبكم  اهلل،  هدانا  بكم  اأنتم،  »باأبي  يق�ل:  وه�  وجهه،  وقّبل  عليًا،  عمر 

اإلى الن�ر«)1(.

13 - عدم ا�ستقباله الخ�سم دون غريمه:
اأم�سى  فاإذا  �ساحبه.  دون  الخ�سم  ي�سّيف  اأن  للقا�سي  ينبغي  ل  اإنه  ال�سافعي)2(  يق�ل 
فيه  لما  الآخر،  دون  اأحدهما  ي�سيف  اأن  َيجز  لم  غريبين،  كانا  اأو  القا�سي،  عند  الخ�سمان 

من ظه�ر الممايلة.
نعم.  قال:  خ�سم؟   اأَلَك  علي:  الإمام  له  فقال  طالب،  اأبي  بن  بعلي  نزل  رجاًل  اأن  وروي 
اإل ومعه خ�سمه.  الخ�سمين  اأحد  يق�ل: ل ت�سّيف�ا  فاإني �سمعت ر�س�ل اهلل  قال: تحّ�ل عنا، 

فلذلك لم يجز اأن ي�سّيف اأحدهما، وقيل له: اإما ت�سيفهما معًا اأو ت�سرفهما معًا.

14 - تحليفه اليمين لل�سهود و�سماعهم على انفراد كما الحال الآن:
ه�  الظاهر  كان  واإذا  ومحايدًا)3(.  عدًل  ال�ساهد  يك�ن  اأن  ال�سهادة  قب�ل  �سروط  من   
العدالة في النا�ص، اإل اأن هذا ل يمنع القا�سي من وج�ب البحث والتحري عن حقيقة عدالة 
وعن  بالمدعي،  معرفته  عن  ال�ساهد  ي�ساأل  كان  حيث  عمر.  الخليفة  يفعل  كان  كما  ال�ساهد، 

ظروف ذلك. وكان يلجاأ اإلى تزكية ال�ساهد اإذا اقت�سى الأمر، وذلك بالتحقيق عن عدالته.
وكان بع�ص الخلفاء الرا�سدين يحّلف�ن ال�ساهد اليمين للتثبت من عدالته. فقد ُروي ذلك 

عن الإمام علي في اإحدى الروايتين عنه.
وحكي اأن �سبعة خرج�ا في �سفر فُفقد واحد منهم، فجاءت امراأته اإلى علي بن اأبي طالب 
وا�ستدعى  رجاًل(،  به  )ووّكل  �سارية  اإلى  منهم  واحد  كل  واأقام  ففّرقهم  قتله،  عليهم  تّدعي 
اإقرار  على  كّبر  اأنه  تكبيره  �سمع�ا  فظّن�ا حين  اأكبر(  علي )اهلل  فقال  فاأنكر،  و�ساأله  اأحدهم 

)1(  م.ن، �ص 159.
)2(  الماوردي، اأدب القا�سي، ج2، رقم 3033 حتى 3036، �ص 264 و265.

)3(  م.ن، رقم 1874، �ص 17 و18.
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�سهد  قد  فقال:  اأقررت.  ما  اأنا  الأول:  فقال  فاأقّروا،  واحد،  بعد  واحدًا  ا�ستدعاهم  ثم  الأول، 
عليك اأ�سحابك.

15 - التدقيق في الق�سية قبل ا�سدار الحكم:
كان من الأعرا ف الق�سائية الإ�سالمية اأن يك�ن اإلى جانب القا�سي فقهاء ي�ست�سيرهم اإذا 
لم ي�ستطع ال��س�ل اإلى الحكم ب�سه�لة وي�سر، وذلك مراعاة لعدم تعطيل م�سالح المتقا�سين 
بتاأخير الف�سل في ق�ساياهم)1(. وكان اأب� بكر ي�ست�سير الثالثة الرا�سدين، كما فعل في ميراث 
الجدة. وكان عمر، مع تهّيب النا�ص له، األين من غيره في تقّبل الحق وا�ست�سارة العلماء فيما 
�سهرًا،  اإليه  ُترفع  التي  الق�سية  يتاأمل  علي  الإمام  كان  خا�ص،  وب�جه  الط�ارئ.  من  به  ينزل 
العلماء  ه�ؤلء  راأي  اأن  غير  ال�سرعي)2(.  الحكم  ا�ستثبات  اإلى  ال��س�ل  قبل  فيها،  وي�ست�سير 
الم�ست�سارين غير ملِزم للقا�سي الم�ست�سير. فله اأن ياأخذ به اأو يخالفه، بل اإنه ُيحّرم عليه اأن 

ياأخذ براأي غيره اإذا انتهى ه� اإلى قرار اأثناء بحثه وم�ساورته للفقهاء)3(.

16 - ا�ست�سرافه لطرق الطعن في الأحكام:
الأ�سل في الأحكام الق�سائية اأن تك�ن حا�سمة للنزاع واأن تك�ن لها حجيتها وق�تها، ويلتزم 
بها طرفا النزاع. غير اأنه لما كان هناك احتمال خطاأ القا�سي في حكمه ومجانبته الحق في 
اأحكام ق�ساته فُيبطل منها  اأن ينظر في  ي�ستخلفه عنه  اأو من  الق�ساة  لقا�سي  اجتهاده، جاز 

ما يحتاج اإلى اإبطال، ويعّدل ما يحتاج اإلى التعديل، وي�سّدق منها ما كان �سحيحًا)4(.
فقال:  اليمن،  في  ق�سية  عليه  ُعر�ست  طالب  اأبي  بن  علي  الإمام  اأن  البع�ص)5(  ويذكر 
ر�س�ل  تاأت�ا  حتى  بع�ص  عن  بع�سكم  حجزت  واإل  الق�ساء،  فه�  ر�سيتم  فاإن  بينكم،  »اأق�سي 
الحج  اأيام  الر�س�ل  واأت�ا  يترا�س�ا  اأن  اأَب�ا  بينهم  الإمام علي  بينكم«. فلما ق�سى  ليق�سي  اهلل 
وعر�س�ا عليه خ�س�متهم وكيف ق�سى علي فيها، واأن هذا الحكم غير �سليم في نظرهم. وبعد 

اأن �سمع الر�س�ل منهم مقالتهم اأجاز ق�ساء علي، وقال: »ه� ما ق�سى بينكم«.

)1(  محمد بن ح�سين ال�سيباني، مذك�ر عند مدك�ر، م.�ص، �ص 50.
)2(  �سبحي محم�ساني، تراث الخلفاء الرا�سدين، م.�ص، �ص 179-178.

)3(   البدائع، ج7، �ص 5، مذك�ر عند مدك�ر، �ص 106 هام�ص رقم 3.
)4(   في القان�ن ال��سعي الحالي يباح التظلم من الأحكام بطريق الطعن فيها، ويك�ن الطعن عادة لدى محكمة اأخرى، وحينئذ ت��سف 
محكمة  باأنها  ت��سف  الطعن  تنظر  التي  والمحكمة  الأولى،  الدرجة  محكمة  باأنها  فيه  المطع�ن  الحكم  اأ�سدرت  التي  المحكمة 
الدرجة الثانية اأو المحكمة ال�ستئنافية. وقد ي�سمح بالطعن بالحكم ال�ستئنافي اأمام محكمة النق�ص. فاإباحة الطعن في الأحكام 
اإذا كان غيابيًا فاإنه يقبل الطعن فيه بطريق العترا�ص، كتابنا: الق�ساء والعرف  اأن الحكم  اأ�سا�ص تدرج الق�ساء. على  اإذن  هي 

في الإ�سالم، �ص 140-136.
)5(  محمد �سالم مدك�ر، م. �ص، �ص 58.
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ففي هذه الق�سية دليل على اأن الطعن في الأحكام ُعرف في ال�سريعة الإ�سالمية وُعمل به 
فعاًل، اإذ ما جرى اإنما ه� اأ�سبه با�ستئناف الحكم اأمام مرجع اأعلى مّمن اأ�سدر الحكم، فُتنظر 
»حتى  قال:  لما  علي  فالإمام  ي�سّدق.  اأو  ُيعّدل  اأو  ُيبطل  اأو  الحكم  وُيف�سخ  جديد  من  الدع�ى 
تاأت�ا ر�س�ل اهلل« لم يق�سد اللج�ء اإلى الر�س�ل باعتباره حاكمًا للم�سلمين وم�سرفًا على تنفيذ 
الأحكام، بل باعتباره قا�سيًا اأعلى، وهذا ُي�ستفاد من ق�ل علي : »ليق�سي بينكم«، وكذلك من 
ما  »ه�  مجددًا  الق�سية  في  النظر  بعد  الر�س�ل  وق�ل  الر�س�ل،  على  الخ�س�مة  عر�ص  اإعادة 

ق�سى بينكم«، وهذا في معنى تاأييد وت�سديق الحكم الم�ستاأنف اإلى الر�س�ل)1(.

المبحث الثالث
اأمثلة من اأق�سية المام

17- نماذج عن اأق�سية الإمام في بع�ص الق�سايا
نحن هنا نذكر بع�ص الأمثلة عن تلك الق�سية اختارها الدكت�ر �سبحي المحم�ساني في 

كتابه »تراث الخلفاء الرا�سدين«)2(، على اأن نذكر غيرها في م�ا�سع اأخرى:
بنفر  المراأة  فجاءت  اأمه.  اأنها  امراأة  على  عمر  اأمام  غالم  اّدعى  ن�سب:  ق�سية  منها 
الإمام  فَعلم  القذف.  الدعي حد  ب�سرب  فاأمر عمر  ال�لد كاذب.  واأن  تتزوج  لم  باأنها  �سهدوا 
اأن يتزوج المدعى عليها. ف�سرخت المراأة »اهلل اهلل، ه�  بذلك، فتدّخل وعر�ص على الغالم 
اأهلها زوج�ها زنجيًا دون ر�ساها، فحملت منه هذا الغالم،  اأن  اأقّرت  ابني«. ثم  النار، واهلل 
وذهب الزوج غازيًا فُقتل، وبعثت هي بال�لد اإلى ق�م ن�ساأ بينهم واأنفت اأن يك�ن ابنها، فحكم 

علي بثب�ت ن�سب الغالم وباإلحاقه بالمدعى عليها)3(.
وق�سية قتل: اّدعى �ساب لدى الإمام علي اأن اأباه ذهب في �سفر، واأنهم لما عادوا زعم�ا 
اأن والده مات ولم يترك له �سيئًا من المال، واأن القا�سي �سريحًا ا�ستحلفهم واأخلى �سبيلهم. 
فاأََمر اأمير الم�ؤمنين علي بت�كيل �سرطيين بكل من المدعى عليهم لمنعهم من الختالط فيما 
وعلة  نزولهم  ومكان  ي�م خروجهم،  تف�سيالت  كاًل منهم على حدة عن  ا�ستج�ب  ثم  بينهم. 
فكانت  الدقيقة،  الأ�سئلة  من  �ساكل  وما  واأين،  ُدفن  وكيف  بماله  اأُ�سيب  وكيف  رفيقهم  م�ت 
فاأقّروا عندئٍذ جميعًا  اأقّر،  قد  �ساحبه  اأن  منهم  كل  ب�سجنهم فظن  فاأمر  متناق�سة،  الأج�بة 

)1(  م.ن، �ص 23.
)2(  �سبحي المحم�ساني، تراث الخلفاء الرا�سدين، م.�ص، �ص 183-182.

)3(  وهذه الق�سية مذك�رة اأي�سًا بالتف�سيل عند الت�ستري، م.�ص، �ص 9 و 10.

اإلمام علي )ع(: أقضى القضاة
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فهذه  ق�سا�سًا)1(.  وباإعدامهم  بالمال  بتغريمهم  الإمام  حكم  وبالنتيجة  الق�سية،  بحقيقة 
وتثبت  الحقيقة،  عن  وال�ستق�ساء  التحري  لأجل  عليهم  المدعى  تفريق  ج�از  تثبت  الق�سية 

اأي�سًا اأن الإقرار الناتج عن ذلك يعتبر �سحيحًا غير م�س�ب بالإكراه)2(.

وق�سية من مكر الن�ساء: كانت امراأة ته�ى �سابًا ل يبادلها اله�ى، ف�سبت بيا�ص بي�ص 
وف�سحها  نف�سها  ال�ساب غلبها على  اأن  اإلى عمر، �سارخة  وا�ستكت  وبين فخديها،  ث�بها  على 
اإلى  الق�سية  عمر  واأحال  الدع�ى،  ال�ساب  فاأنكر  افتعلتها،  التي  الآثار  اإلى  م�سيرة  اأهلها  بين 
ظهرت  وهكذا  البيا�ص،  ذلك  فجمد  الث�ب  على  �سبه  حار،  بماء  علي  فاأمر  علي،  الإمام 
الإمام  زجر  وبالنتيجة  الكيماوي.  التحليل  مقام  ذلك  فقام  ب�سره،  ودقة  بفطنته  الحقيقة 

المراأة فاعترفت بحيلتها وق�سى برد دع�اها)3(.

كيف  له:  فقال  اليمان،  بن  لقي حذيفة  الخطاب  بن  اأن عمر  وهي  وتورية:  ُلغز  وحادثة 
اأره،  لم  بما  واأ�سهد  الفتنة  واأُحب  الحق  اأكره  واهلل  اأ�سبحت  فقال:  اليمان؟  ابن  يا  اأ�سبحت 
ال�سماء،  في  هلل  لي�ص  ما  الأر�ص  في  ولي  و�س�ء،  غير  على  واأُ�سلي  المخل�ق،  غير  واأحفظ 
الرجل �سادق،  اإن  لعمر  قال  عليًا،  الإمام  اأمره  بلغ  ولّما  ب�سجنه،  واأمر  ق�له  فغ�سب عمر من 
فقد كان يق�سد اأنه يكره الم�ت وه� حق، ويحب المال وال�لد وهما فتنة، لق�له تعالى: »اإنما 
اأم�الكم واأولدكم فتنة«، وي�سهد بال�حدانية والم�ت والبعث والقيامة والجنة والنار وال�سراط 
على  اهلل  ر�س�ل  على  وي�سلي  مخل�ق،  غير  وه�  اهلل  كتاب  القراآن  ويحفظ  كله،  ذلك  يَر  ولم 
غير و�س�ء وال�سالة عليه جائزة، وَيق�سد اأن له زوجة وولدًا واهلل تعالى ل زوجة له ول ولد، 

فقال عمر: كاد يهلك ابن الخطاب ل�ل علي)4(.

لنتفاء  العقاب  وامتناع  �سرعيين  اأطباء  اأو  خبراء  بتعيين  تتعلق  ق�سايا  كذلك  ومنها 
الم�سوؤولية بالكراه والجنون، وهي اأم�ر تدخل في باب اأ�س�ل المحاكمات الجزائية وقان�ن 
زنت،  اأنها  بكر زعم�ا  بامراأة  الم�ؤمنين  اأمير  اأُتي  اأنه  ُروي  فقد  الآتي:  منها  ننتقي  العق�بات، 
فاأَمَر الن�ساء فنظرن اإليها فقلن هي عذراء، فقال: ما كنت لأ�سرب من عليها خاتم من اهلل، 
وكان يجيز �سهادة الن�ساء في مثل هذه. وُروي عنه اأي�سًا اأنه اأُتي بامراأة مع رجل قد فَجَر بها، 
فقالت: ا�ستكرهني واهلل يا اأمير الم�ؤمنين فدراأ عنها الحد. وُروي اأن عمر اأُتي بامراأة مجن�نة 

)1(  م.ن، �ص 21، 22 و23.
)2(  �سبحي محم�ساني، تراث الخلفاء الرا�سدين، م.�ص، �ص 183.

)3(  م.ن، �ص 16.
)4(  الت�ستري، م.�ص، �ص 110.

القاضي أ. د. سمير عالية
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ُرفع  يق�ل:  اهلل  ر�س�ل  �سمعت  اأما  يا عمر  له:  علي  فقال  برجمها،  فاأمر عمر  زنت،  قد  حبلى 
القلم عن ثالثة: ومنهم: المجن�ن حتى يبراأ.

النب�ة،  بيت  في  المتربي  الجليل،  الخليفة  الإمام  لهذا  العطرة  ال�سيرة  هذه  نهاية  وفي 
والم�ؤمن بها منذ كان طفاًل، والذي �سّحى بحياته لينقذ ابن عمه النبي المختار عندما نام 
وتفّقه على يديه وعمل  الر�س�ل،  باأدب  وتاأدب  قتله،  كّفار قري�ص على  اأجمع  بدًل عنه، عندما 
ال�سحابة،  وحدة  على  والحفاظ  الحق،  واإحقاق  العدل  واإقامة  و�سننه،  �سريعته  تطبيق  على 
ونكران الذات اإعالًء لكلمة اهلل العليا واإر�ساًء لر�سالة ر�س�له الكريم، ف�سدق الر�س�ل عندما 
و�سف ابن عمه الإمام باأنه اأق�سى ق�ساة اأمته، لأن الر�س�ل ل ينطق عن اله�ى اإن ه� اإّل وحي 

ي�حى.
واآخر الكالم والدعاء اأن الحمد هلل على اأنه اجتبى لر�س�له الكريم ال�سحابة الرا�سدين 
الهادين المهديين، ومنهم هذا الإمام الخليفة الرا�سد والقا�سي الأول العادل، جعله اهلل في 

اأعلى العليين مع زمرة الأنبياء والمر�سلين والكرام البررة، وح�سن اأولئك رفيقًا.

اإلمام علي )ع(: أقضى القضاة
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مصدر القوة الملزمة
للقواعد القانونية والشرعية

أ. د. علي محمد جعفر
اأ�ستاذ مادة قانون العقوبات الخا�ص
الجامعة الإ�سالمية في لبنان

تمهـيد: 
ل �سك باأن اختالف م�سدر الق�اعد القان�نية ي�ؤدي اإلى البحث في تباين اأ�سا�ص الإلزام 
المتعلق بها، وهذا الأمر يظهر ب��س�ح عند المقارنة بين اأحكام الت�سريعات ال��سعية واأحكام 

ال�سرائع الدينية ب�جه عام وال�سريعة، الإ�سالمية ب�جه خا�ص. 
بالق�اعد  اللتزام  اأ�سا�ص  ح�ل  النظر  وجهات  تعددت  ال��سعية  الت�سريعات  مجال  ففي 
القان�نية وال�سرعية، بينما بالن�سبة لل�سريعة الإ�سالمية فلم يثر الأمر تلك الأهمية ولم يخ�سع 
عز  اهلل  الأخيرة م�سدرها  لأن هذه  باأحكامها،  الإلزام  اأ�سا�ص  واختالف ح�ل  وجدل  لنقا�ص 
يتقيد  الإلزام  هذا  ولكن  بها،  التقيد  وج�ب  �سريح  ب�سكل  ت�جب  ال�اردة  والن�س��ص  وجل، 

بنظر الفقهاء بح�سب ما اإذا كان الملتزم م�سلمًا اأو ذميًا اأو م�ستاأمنًا. 
واأمر باتباعها، �س�اء كان  ال�سرعية لأن اهلل �سّرع هذه الق�اعد  فالم�سلم يلتزم بالق�اعد 
اآخر ل يطبق ق�اعد ال�سرع الإ�سالمي، فيق�ل تعالى:  اأي مجتمع  اأو في  يقيم في دار الإ�سالم 
بُِّكْم َوَل َتتَِّبُعوا ِمن ُدوِنِه اأَْوِلَياَء� )�س�رة الأعراف، الآية 3(. ن رَّ ِبُعوا َما اأُنِزَل اإَِلْيُكم مِّ �اتَّ

اأما الذمي، فاأ�سا�ص التزامه عقد الذمة الذي يعطيه حق الإقامة الدائمة في دار الإ�سالم، 
ويلزمه بالق�اعد الإ�سالمية في كل ما ل تتناوله عقيدته الدينية. 

اأما الم�ستاأمن، فاأ�سا�ص التزامه ه� الأمان الذي تمنحه له الدولة الإ�سالمية في اإقامته، 
وبالتالي تمتعه بحق�ق وفر�ص بع�ص اللتزامات عليه، و�سنبحث في اأ�سا�ص الإلزام في الق�اعد 

القان�نية وال�سرعية في الفقرات التالية: 
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الفقرة الأولى: م�سدر القواعد ي�سكل اأ�سا�س قوتها واللتزام بها 
فهي  الحاكمة،  ال�سلطة  اإرادة  ه�  القان�ن  اأ�سل  اأن  ال��سعي  القان�ن  فال�سفة  بع�ص  يرى 
اإلزام النا�ص باأحكامها، وما تاأمر به ه� الحق  التي ت�سع الق�انين، وهي التي تملك �سالحية 
الق�اعد  يميز  الذي  ه�  الأخير  وهذا  للجزاء،  يتعر�ص  الإرادة  هذه  يخالف  ومن  والعدل، 

القان�نية عن الق�اعد الأخرى في المجتمع، كالق�اعد الأخالقية والدينية. 
واأبرز ما يت�سف به هذا التجاه ه� اعتبار الت�سريع الم�سدَر ال�حيد للقان�ن، ومن خالله 
لأنها  الد�ست�رية  بالق�انين  لالعتراف  مجال  ل  ثم  ومن  الحاكم،  اأو  ال�سلطان  اإرادة  تظهر 
تنظم عالقة الحاكم بالمحك�مين، والحاكم ل يمكن اأن يخ�سع ل�سلطة اأعلى باعتباره �ساحب 
عليا  �سلطة  وج�د  لعدم  العام  الدولي  بالقان�ن  لالعتراف  ل مجال  اأنه  كما  للدولة،  ال�سلطان 
ت�ستطيع اأن ت�سدر اأمرًا اأو نهيًا للدول وتجبرها على احترام اأحكامه، كما اأن تف�سير الت�سريع 
المتغيرة  الظروف  النظر عن  الم�سرع ب�سرف  اإرادة  الك�سف عن  الق�سد منه  يك�ن  اأن  يجب 

عند تطبيق الت�سريع، وقد برز هذا التجاه ب�سكل خا�ص عند ه�بز وهيجل واو�ستن)1(. 
هذا التجاه، الذي عرف باإرادة الحاكم كاأ�سا�ص للقان�ن اأو بالنظرية ال�ستبدادية،  ترك 
اأثره في فرن�سا في القرن التا�سع ع�سر عقب �سدور مجم�عات نابلي�ن، فظهرت مدر�سة �سراح 
المجم�عة المدنية واأطلق عليها مدر�سة التزام الن�ص اأو مدر�سة ال�سرح على المت�ن، وت��سعت 
في �سرح المجم�عة المدنية الفرن�سية، واعتبرت الت�سريع الم�سدر الر�سمي وال�حيد للقان�ن، 

واأ�سفت على ن�س��سه قد�سية كبيرة. 
وبالرج�ع اإلى اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، نرى اأن اللتزام بها يق�م على اأ�سا�ص م�سدرها 
الإلهي، فمرجع الق�اعد ال�سرعية ه� اهلل العادل الحق الذي له وحده الكمال المطلق، وبالتالي 
اأجل م�سلحة  من  و�سرعت  الخطاأ  ي�س�بها  اأن  يمكن  ل  ك�نها  ون�اهيه  باأوامره  اللتزام  يتعين 

الإن�سان وبناء مجتمع فا�سل خال من الف�ساد والنحراف والرذيلة. 
بالكتاب  الإلهي  بال�حي  تنزل  ما  على  الر�س�ل  عهد  في  الأحكام  م�سادر  اقت�سرت  وقد 
نتيجة  التمييز  وظهر  اإليهما،  بال�ستناد  التالية  المراحل  في  بالراأي  الجتهاد  وبرز  وال�سنة، 

لذلك بين الدليل الن�سي والدليل العقلي. 
ظنية،  دللة  ذات  اأو  قطعية  دللة  ذات  تك�ن  قد  الن�س��ص  ب�سيغ  المتعلقة  فالأحكام 

باأن  راأى  الماني )1770- 1831(،  فيل�س�ف  العقد الجتماعي. وهيجل  ا�ستهر بنظرية  انجليزي )1588- 1639(  فيل�س�ف  )1(   ه�بز 
الدولة اأي�سًا كيان اأخالقي تتجذر غاياته في �سبكة من العالقات المتداخلة التي تنقل رغبات كل فرد مهما كانت. وج�ن اأو�ستن، 

فقيه اإنجليزي )1790- 1859(، اأ�سهر من نادى بهذه النظرية من خالل محا�سراته في علم القان�ن في جامعة لندن. 

مصدر القوة الملزمة للقواعد القانونية والشرعية
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الن�ص  باتباع حكم  وال�اجب يق�سي  الأولى ل مجال لالجتهاد فيها،  الطبيعة  فالن�س��ص من 
فيها بعينه، كاأن�سبة اأ�سحاب الفرو�ص من ال�رثة، وعدد الجلدات في حد الزنا وحد القذف. 
المراد  فهم  حدود  في  اأكثر  اأو  حكم  على  الدللة  تحتمل  الثانية  الطبيعة  من  والن�س��ص 
بالن�ص وترجيح المعنى الذي يقت�سيه المنطق، كالم�سائل المختلفة المتعلقة بالإدارة وتنظيم 
وتحريم  بالعق�د  وال�فاء  والم�ساواة  العدل  مبادئ  مع  يتعار�ص  ل  بما  والمعامالت،  القت�ساد 
بما  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  نظمتها  م�سائل  وهي  بغير وجه حق،  النا�ص  اأم�ال  واأكل  الربا 

يتنا�سب مع كل زمان ومكان.
اأ�س�ل  اإرجاع  اأن المدار�ص الفقهية ال��سعية، وخ�س��سًا تلك التي تعتمد في  وهكذا نرى 
الق�اعد القان�نية اإلى الت�سريع وحده، قد تتفق في بع�ص ج�انبها مع ما قررته اأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية في هذا النطاق، ولكن هذه الأخيرة تختلف معها في اأم�ر ج�هرية متعددة. 
فاأحكام ال�سرع �سالحة لكل زمان ومكان، ومن ثم ل يج�ز تعديل الن�س��ص ذات الدللة 
ي�ستطيع  التي  ال��سعية  الت�سريعات  خالف  على  هذا  وال�سّنة،  القراآن  في  ال�اردة  القطعية 

الم�سرع اأن يعدلها اأو يلغيها ب�س�رة كلية اأو جزئية في اأي وقت. 
كما اأن اأ�ساليب بيان الأحكام في ال�سريعة الإ�سالمية اأتت بخ�سائ�ص معينة مزودة بمعاني 
والرتياح  القناعة  بها  المخاطبين  نف��ص  في  يبعث  اأن  �ساأنه  من  وهذا  والترهيب،  الترغيب 
ودواعي الخ�ف من العقاب في الدنيا والآخرة، وهذا الأمر تفتقد اإليه الت�سريعات ال��سعية.

الحرج  كرفع  الكلية،  وق�اعدها  ال�سريعة  مقا�سد  الأ�س�ص،  هذه  على  بناء  �سيغت،  وقد 
ودفع ال�سرر و�سد الذرائع، كما انطلق الجتهاد بالراأي لم�اجهة الأح�ال وال�قائع الم�ستجدة، 
جانب  اإلى  المر�سلة  والم�سالح  وال�ستح�سان  والقيا�ص  كالإجماع  العقلية  الأدلة  فظهرت 
الأعراف، وات�سافه – اأي الجتهاد - كعلم قائم على اأ�س�ل وا�سحة ومحددة وم�ستنبطة من 
ن�س��ص الكتاب وال�سّنة، وهذه المزايا والخ�سائ�ص تخل� منها المدار�ص الت�سريعية ال�سكلية. 

الفقرة الثانية: مبادئ العدالة اأو القانون الطبيعي 
في  اأو  الزمان  في  يتغير  ل  ثابت  قان�ن  وج�د  اأ�سا�ص  على  الطبيعي  القان�ن  يق�م مذهب 
ال��سعية  الق�انين  على  يتعين  الذي  الأمثل  القان�ن  وه�  ال�سليم،  العقل  عنه  ويك�سف  المكان 

ال�سير على نهجه، وبالتالي كلما اقتربت منه كلما كانت اأقرب اإلى الكمال. 
ق �سقراط بين الق�انين ال��سعية والق�انين الطبيعية، ولحظ �سم� هذه  وعند الي�نان فرَّ
الأخيرة، ورغم ذلك، فقد اأكد على واجب الفرد في اإطاعة الق�انين التي ت�سنها الدولة حتى 

أ. د. علي محمد جعفر
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ل ي�ؤدي الأمر اإلى ع�سيان الق�انين ال��سعية العادلة. ولكن هذه الفكرة ظهرت ب�سكل اأو�سح 
الجميع  على  ويجب  العالم،  يحكم  طبيعي  قان�ن  ب�ج�د  نادت  التي  الرواقية  المدر�سة  عند 

احترامه لأنه قائم على اأ�سا�ص وحدة الطبيعة الإن�سانية. 
وقد تاأثر فقهاء الرومان بفكرة القان�ن الطبيعي، وراأى ج�ستنيان)1( باأنه من و�سع الخالق 
الم�افق  القان�ن  غاي��ص باأن  وراأى  باأحكامه.  اللتزام  يتعين  ثم  ومن  الب�سر،  �سنع  من  ولي�ص 
للعقل والفطرة ال�سليمة، ه� قان�ن مطابق للعدل والخير، ول ي�ستمد ق�ته من الجزاء المادي 

في حال مخالفته بل من �سم� مبادئه)2(. 
وبانت�سار الديانة الم�سيحية، كان ل بد اأن تترك ب�سماتها على فل�سفة القان�ن الطبيعي. 
عالقات  تحكم  اأن  يجب  التي  والعادلة  ال�سامية  المبادئ  باأن  الم�سيحي�ن  الدين  رجال  وقال 
القان�ن  بين  البع�ص  وخلط  العقل  طريق  عن  ولي�ص  ال�حي،  طريق  عن  اإلينا  ت�سل  النا�ص 

الطبيعي والقان�ن الإلهي)3(. 
فالقدي�ص  الطبيعي.  والقان�ن  الإلهي  القان�ن  بين  ميَّزوا  الكني�سة  فال�سفة  بع�ص  ولكن 
عن  اإل  اإليه  ال��س�ل  يمكن  ول  اهلل  م�سيئة  وه�  الأزلي  القان�ن  بين  فرق  الك�يني)4(  ت�ما�ص 
اأن  الإن�سان  ا�ستطاع  الذي  الأزلي  القان�ن  من  القدر  وه�  الطبيعي  والقان�ن  ال�حي،  طريق 
م�ستمدًا  يك�ن  اأن  وينبغي  الإن�سان  و�سع  من  وه�  الب�سري  القان�ن  وهناك  بعقله،  اإليه  ي�سل 
من القان�ن الطبيعي وغايته تحقيق الخير العام. وفي حال تعار�ص القان�ن الب�سري )القان�ن 
ال��سعي( مع القان�ن الطبيعي فاإننا ل ن�ستطيع عدم احترام الأول حتى ل ت�سيع الف��سى في 
المجتمع؛ واإذا خرج القان�ن ال��سعي على القان�ن الأزلي فيتعين اإتباع هذا الأخير لأنه م�سدر 

لكل الق�انين ال�سحيحة. 
الكني�سة، ظهر  وا�ستقاللها عن  الحديثة  الدولة  �سيادة  وبروز  النه�سة  ومن خالل ع�سر 
كتابه  في  راأى  الذي  ميكيافيلي  ه�ؤلء  ومن  المطلقة،  الدولة  ب�سيادة  ينادي  المفكرين  بع�ص 
»الأمير« �سنة 1513 باأن للحاكم الحق في اأن يلجاأ اإلى الخديعة والق�ة من اأجل تثبيت �سلطانه 
تعل�  الدولة  �سيادة  لأن  الخلقي  بالقان�ن  الحاكم  يتقيد  اأن  ال��سيلة، ول يج�ز  تبرر  الغاية  لأن 
واإن  الحاكم  باأن  الجمه�رية )1577م(  كتابه  راأى في  ب�دان  اأن جان  القان�ن. كما  على ذلك 
لأنه ه� م�سدر هذه  العادية  للق�انين  والطبيعة، فه� ل يخ�سع  الخلقية  للق�انين  كان يخ�سع 

الق�انين، فلي�ص لالأفراد اأي حق في م�اجهة الحاكم �ساحب ال�سيادة. 
)1(  مدونة ج�ستنيان، ترجمة عبد العزيز فهمي، �ص 6. 

)2(  انظر د. علي محمد جعفر، ن�ساأة الق�انين وتط�رها، بيروت، مجد 2002، �ص 138 وما بعدها. 
)3(  ومن بينهم القدي�ص اأوغ�سطين )354م- 430م(.

)4(  ت�ما�ص الأك�يني )1225م- 1274م(.
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في  الف��سى  واإثارة  ناحية،  من  الفردية  الحريات  كبت  المت�سمنة  الأفكار  هذه  ومثل 
وكان  لها،  مناق�سة  اأخرى  اتجاهات  بروز  اإلى  اأدت  اأخرى،  ناحية  من  الدول  بين  العالقات 
القان�ن  مدر�سة  زعيم  اعتبر  الذي  1645م(  )1583م-  جرو�سي��ص  اله�لندي  للعالم  اأبرزها 
1625م  �سنة  ن�سره  الذي  وال�سالم«  »الحرب  كتابه  في  وراأى  الحديثة،  الأزمنة  في  الطبيعي 
باأنه بعد زوال �سيطرة ال�سلطة الباب�ية والإمبراط�رية ون�س�ء الدول الم�ستقلة، كان ل بد من 
الطبيعي،  القان�ن  لفل�سفة  وتبعًا  الم�ساواة  اأ�سا�ص  على  بينها  فيما  العالقة  تنظم  ق�اعد  و�سع 
الدولي  القان�ن  ق�اعد  عليه  تق�م  اأ�سا�سًا  تعتبر  التي  والتعهدات  العق�د  احترام  �سمنها  ومن 
العام، كما اعتبر اأن القان�ن الطبيعي �سابق على  الدولة نف�سها، وعلى الم�سرع اأن ي�ستقي منه 

اأحكامه وي�سير على هديه.

الثورة الفرن�سية وفكرة القانون الطبيعي:
ا�ستعان الفال�سفة في القرنين ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر بفكرة القان�ن الطبيعي لتنظيم 
عالقة الفرد بالدولة عبر ما عرف عندهم بالعقد الجتماعي. فالكاتب الإنجليزي ه�بز يرى 
وحرياتهم  حق�قهم  عن  له  وتنازل�ا  للحاكم،  الخ�س�ع  على  بينهم  فيما  اتفق�ا  الأفراد  باأن 

الطبيعية، وبالتالي عليهم احترام هذا العهد وعدم الرج�ع عنه.
اأما الكاتب ل�ك فيرى باأن العقد اأبرم بين ال�سعب والحاكم على اأ�سا�ص نزول الأفراد عن 
يج�ز  ل  الحاكم  �سلطة  على  قيدًا  الآخر  الجزء  يبقى  وبالتالي  الطبيعية،  حق�قهم  من  جزء 

الم�سا�ص به.
من  جزء  عن  ال�سعب  تنازل  وفيه  جميعًا،  ال�سعب  اأفراد  بين  اأبرم  العقد  اأن  رو�س�  وراأى 
فاإذا  للحاكم  عليها  الإ�سراف  اأمر  ووكل  مدنية،  بحريات  عنها  لي�ستعي�ص  الأ�سا�سية  حرياته 

اأخل ب�اجباته اأمكن عزله.
الطبيعي  القان�ن  فكرة  واعتنق�ا  رو�س�،  بفكر  رجالها  تاأثر  الفرن�سية  الث�رة  جاءت  ولما 
مادته  �سنة 1789 في  ال�سادر  الإن�سان  اإعالن حق�ق  في  ورد  وقد  ال�سيادة.  مبداأ  كقيد على  
الثانية باأن الغاية من كل مجتمع �سيا�سي هي المحافظة على حق�ق الإن�سان الطبيعية الأبدية، 
الطغيان.  ومقاومة  والمعتقد  والأمن  والملكية  والم�ساواة  الحرية  في  الحق  الحق�ق هي  وهذه 
اأن هذه الفكرة لم تغب عن بال وا�سعي م�سروع المجم�عة المدنية الفرن�سية )مجم�عة  كما 
باأنه ي�جد قان�ن عالمي ثابت ه� م�سدر كل الق�انين ال��سعية، وه�  نابلي�ن( الذي ورد فيه 

لي�ص �س�ى ما يجمع عليه عقل الب�سر.
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في  اختلف�ا  واإن  الع�سرين،  القرن  مفكري  على  الطبيعي  القان�ن  فكرة  ا�ستح�ذت  وقد 
به  وي�حي  ال��سعية،  الق�انين  من  اأ�سمى  مبادئ  يمثل  الطبيعي  القان�ن  باأن  وراأوا  جزئياتها، 

العقل وطبيعة الأ�سياء، ول غنى عنه لحفظ النظام في المجتمع)1(.

الو�سع في ال�سريعة الإ�سالمية:
اأ�سا�ص  على  قائمة  الإ�سالمي  الفقه  في  معينة  نظريات  ن�سبة  الممكن  غير  من  كان  اإذا 
القان�ن الطبيعي، فاإن ال�سريعة الإ�سالمية، وا�ستنادًا اإلى اأحكام الن�س��ص ال�اردة في القراآن 
العقل  عنها  يك�سف  ومبادئ  ق�اعد  وا�ستخال�ص  الراأي  واإعمال  الجتهاد  اأباحت  وال�سنة، 
ال�سليم، وتحقق الخير وال�سالح العام لالأفراد وللمجتمع، كمبادئ العدالة والم�ساواة واحترام 

حق�ق الإن�سان وحرياته.
وكما ذهب البع�ص من اأ�سحاب فل�سفة القان�ن الطبيعي باأنه لي�ص من �سنع الب�سر بل من 
اهلل خالق الك�ن، فاإن اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية م�سدرها اهلل، وبالتالي ين�سجم هذا الراأي 

مع حكم ال�سريعة الإ�سالمية من هذه ال�جهة الفكرية.
نهجها  اأن  نرى  فاإننا  كالمعتزلة،  الإ�سالم،  في  الفل�سفية  المذاهب  بع�ص  اإلى  رجعنا  ول� 
يقترب في بع�ص الحالت من مناهج فال�سفة القان�ن الطبيعي، حيث تتبع منهجًا عقليًا �سرفًا 
في احترام الن�س��ص ال�سرعية، وبالتالي الحكم بح�سن الأ�سياء اأو بقبحها عن طريق العقل، 
وقد عرف هذا الم�سلك بالتح�سين والتقبيح العقليين. ولي�ص هنالك ما يمنع من ت��سيع نطاق 

هذه الفكرة لت�سمل عالقة الحاكم بالنا�ص وعالقة الدولة بغيرها من الدول.
والمذاهب الفقهية وعلماء اأ�س�ل الفقه الإ�سالمي اأقروا بمبداأ الأخذ بدليل العقل كم�سدر 
للت�سريع، بح�سب معايير وحدود متفاوتة ترتب عليها ظه�ر اأنماط متعددة من هذه الم�سادر، 

كالإجماع والقيا�ص وال�ستح�سان وال�ست�سحاب واجتهاد ولة الأمر)2(.
فقهاء  ونظرة  ال��سعية  الت�سريعات  في  خالف  كم�قع  تبرز  قد  والمثل  القيم  كانت  واإذا 
الع�س�ر  الكني�سة في  والرومان ورجال  الي�نان  راأينا عند فال�سفة  القان�ن نح� طبيعتها، كما 
ال��سطى، وعلماء القان�ن في الع�س�ر الحديثة كالم�قف تجاه القان�ن الطبيعي وفكرة العدل، 
الن�س��ص  بع�ص  اأوردت  التي  الإ�سالمية  ال�سريعة  لحكم  بالن�سبة  مثار  غير  الأمر  هذا  فاإن 
َوَجَعْلَناُكْم  َواأُْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقَناُكْم  نَّا  اإِ النَّا�ُص   َها  اأَيُّ �َيا  تعالى:  فيق�ل  ب�ساأنها،  ال�سريحة 

Charmont, La renaissance du droit naturel, Paris, 1927. :1(  انظر(
من  �سيء  على  العتماد  ج�از  عدم  ترى  التي  الإمامية  ال�سيعة  عند  والإخبارية  ال�سنة،  اأهل  من  الأ�ساعرة  القاعدة  هذه  عن  )2(   �سذ 

المدركات العقلية في اإثبات الأحكام ال�سرعية.
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ويق�ل  اآية 13(.  الحجرات،  اأَْتَقاُكْم� )�س�رة  اهلِل  ِعْنَد  اأَْكَرَمُكْم  اإِنَّ  ِلَتَعاَرُفوا،  َوَقَباِئَل  �ُسُعوباً 
�َواأُِمْرُت لأْعِدَل  اآية 152(. ويق�ل تعالى:  َفـاْعـِدُلوا� )�س�رة الأنعام،  ُقــْلــُتــْم  �َواإَِذا  تعالى: 

َبْيَنُكْم� )�س�رة ال�س�رى، اآية 15(.

بين  وازن  الذي  الجتماعي  بالتكافل  اأمرت  الإ�سالمية  ال�سريعة  فاإن  اأخرى،  جهة  من 
اْلَخْيِر  َلى  اإِ َيْدُعْوَن  ٌة  مَّ اأُ ِمْنُكْم  �َوْلَتُكْن  تعالى:  ويق�ل  الجماعة)1(،  وم�سلحة  الفرد  م�سلحة 
اآية  عمران،  اآل  )�س�رة  اْلُمْفِلُحْوَن�  ُهُم  وَلِئَك  َواأُ اْلُمْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  َوَياأُْمُروَن 
وعر�ص  ومال  نف�ص  من  الخم�ص  ال�سرورات  حفظ  ال�سريعة  مقا�سد  من  اعتبر  كما   ،)104
وعقل ودين، ووج�ب ال�فاء بالعه�د والعق�د، ومنع ال�سرر، وتحمل ال�سرر الأخف لدرء ال�سرر 

الأ�سد وعدم رجعية الق�انين.

الفقرة الثانية: المدر�سة التاريخية واأ�سا�س الإلزام بالقانون
تن�سب هذه المدر�سة اإلى المذاهب ال�اقعية، وتعتبر اأن القان�ن ه� ثمرة التط�ر التاريخي، 
وبالتالي ل يمكن الق�ل ب�ج�د قان�ن طبيعي ثابت، بل بقان�ن يخ�سع ل�سنة التغير والتط�ر وفق 
نتاج  ولكنه  الم�سرع  اأو  الحاكم  اإرادة  وليد  لي�ص  فه�  وبالتالي  وظروفها،  جماعة  كل  حاجات 
الأمة ويت�سل بطبيعة ال�سعب نف�سه وبعاداته و�سفاته وتقاليده. وبمعنى اآخر فاإن القان�ن يبقى 
ذاتية  ن�ساأة  ين�ساأ  فه�  الأفراد،  اإرادة  عن  وم�ستقل  م�ستمر  تط�ر  حالة  في  الدوام  وجه  على 

ويتط�ر اأي�سًا بهذا النهج نف�سه)2(.
لها  يتيح  لأنه  القان�نية  للق�اعد  الأول  الم�سدر  العرف  ُيعتبر  النظرة،  هـذه  خـالل  ومن 
في  التط�ر  هذا  ت�سجيل  على  دوره  يقت�سر  الم�سرع  فاإن  وبالتالي  يقيدها،  ول  التط�ر  فر�ص 
لذلك  الق�انين.  جم�د  اإلى  ي�ؤدي  ذاته  بحد  فالتقنين  وم�ستمرة،  دائمة  ب�س�رة  ن�س��ص 
الن�س��ص  تف�سير  عند  راأت،  كما  التقنين،  تجاه  معاديًا  م�قفًا  التاريخية  المدر�سة  وقفت 
الت�سريعية، وج�ب البحث عن ق�سد الم�سرع بما يتالءم وظروف تطبيقها ولي�ص بما ين�سجم 

مع وقت و�سعها.
الق�انين،  تط�ير  اأو  و�سع  في  الإن�سانية  الإرادة  لدور  نفيها  المدر�سة  هذه  على  ي�ؤخذ 
قامت  المجتمعات  تلك  في  الق�انين  لأن  البدائية  المجتمعات  اأح�ال  مع  تتالءم  قد  فنظرتها 
الت�سريع  واأ�سبح  المراحل  تلك  تجاوزت  الحديثة  المجتمعات  ولكن  الأعراف،  اأ�سا�ص  على  

)1(  �سمير عاليه، علم القان�ن والفقه الإ�سالمي، بيروت، دار مجد، 1996، �ص134 وما بعدها.
)2(   يمكن ن�سبة هذه المدر�سة في اأفكارها الأولى اإلى الفيل�س�ف الفرن�سي م�نت�سكي� من خالل كتابه روح الق�انين )عام 1784(، واإلى 
الفقيه الإيطالي فيك� من خالل ن�سر اأفكاره عام 1725، واإلى الفال�سفة الألمان واأبرزهم �سافيني 1779- 1860 الذي و�سع اأ�س�ص 

المدر�سة �سنة 1814 وعار�ص فكرة التقنين وفكرة القان�ن الطبيعي.

أ. د. علي محمد جعفر
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تفاعالته،  ومبرر  الحديث  القان�ني  الهيكل  اأ�سا�ص  ي�سكل  والدرا�سة  التخطيط  على  القائم 
ب�سبب ترابط م�سالح الدول وتعزيز التعاون فيما بينها.

كبير  ب�سكل  الإ�سالمية  ال�سريعة  تاأثر  الم�ست�سرقين)1(  بع�ص  يرى  المجال،  هذا  وفي 
اأحكامها  تط�ير  على  عملت  والتي  ظه�رها،  قبل  �سائدة  كانت  التي  والأعراف  بالثقافات 
وانت�سارها، وبخا�سة تلك التي عرفت عند الي�نان والرومان والفر�ص وعند العرب في المجتمع 
ي�ستند  ولكنه غير منطقي ول  التاريخية،  المدر�سة  فل�سفة  يت�افق مع  التجاه  الجاهلي، وهذا 

لأي اأ�سا�ص بالن�سبة ل�اقع ال�سريعة الإ�سالمية)2(.
فال�سريعة الإ�سالمية ظهرت كت�سريع متكامل في ج�انبه التعبدية والعملية، فاألغت بع�ص 
لم�سالح  تي�سيرًا  الآخر  البع�ص  على  واأبقت  اأحكامها،  مع  تتناق�ص  التي  والعادات  الأعراف 
العادات  تلك  اعتمدت  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن  ذلك  يعني  ول  عنهم.  الحرج  ورفع  النا�ص 
والأعراف لتاأثرها بها، بل يبقى حكم الن�س��ص ه� ال�اجب التباع والمراعاة و�سمن الحدود 
التي تر�سمها ولي�ص العك�ص. وال�سريعة الإ�سالمية قد اأباحت اأي�سًا الجتهاد بما ل يتعار�ص مع 
الن�س��ص القطعية الدللة حتى ت�اكب ما ي�ستجد من وقائع وح�ادث، وبذلك تك�ن قد التقت 
الن�س��ص  منطلق  من  والأ�سل�ب  ال��سيلة  في  عنها  وتمايزت  التاريخية،  المدر�سة  هدف  مع 
التي و�سعت لكل زمان ومكان مهما  الن�س��ص الأخرى  اأ�سا�ص طبيعة  القابلة لالجتهاد، ومن 

بلغ حجم التط�رات والمتغيرات في المجتمع.

المدر�سة العلمية واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية:
يرى هذا التجاه اأن القاعدة القان�نية تتك�ن من عن�سرين، عن�سر الحقائق ويك�سف عن 
العلم، وعن�سر ال�سكل وه� ال�س�رة التي تتخذها القاعدة القان�نية لت�سبح ممكنة التطبيق.

اأما ب�ساأن عن�سر الحقائق فيمكن ا�ستخال�سه من واقع الحياة. ويق�سم الفقيه الفرن�سي 
عقلية،  وحقائق  تاريخية،  وحقائق  مادية،  حقائق  اأن�اع:  اأربعة  اإلى  الحقائق  هذه  »جيني«)3( 

وحقائق مثالية.
المت�سلة  اأو  الب�سرية،  وبطبيعته  بالإن�سان  المت�سلة  الظروف  هي  المادية  والحقائق 

 Bonfante, Histoire du Droit Romain, Paris, 1928.  )1(
الدار  والجتماعية،  القان�نية  النظم  تاريخ  ح�سن،  ابراهيم  واأحمد  الإ�سالمية.  وال�سريعة  الروماني  القان�ن  يكن:  زهدي  )2(   راجع: 

الجامعية، بيروت 1995.  
)3(   فرن�س�ا جيني، و�سع اأ�س�ص هذه المدر�سة واأطلق عليها المدر�سة العلمية و�سرح اأفكاره، في كتابه »مناهج تف�سير وم�سادر القان�ن 

الخا�ص ال��سعي«، 1899.
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واأح�ال  والنف�سي  والخلقي  الج�سماني  تك�ينه  عام  ب�سكل  وتتناول  فيه،  يعي�ص  الذي  بالمجتمع 
الطبيعة والقت�ساد وال�سيا�سة.

وتنتقل  الزمن،  تتك�ن بمرور  التي  والمبادئ  بالق�اعد  تتمثل  التاريخية فهي  الحقائق  اأما 
اإلينا من الأجيال ال�سابقة، وت�سير اإلى تط�رها عبر الع�س�ر المختلفة واإلى ما يجب اأن تك�ن 

عليه في الحا�سر، كالملكية الفردية.
الحياة في  الإن�سان ومن طبيعة  العقل من طبيعة  ي�ستنبطها  التي  العقلية، هي  والحقائق 
المجتمع دون النظر اإلى غايات مثالية يريد الباحث تحقيقها، وهي تن�سجم مع فكرة القان�ن 

الطبيعي بمفه�مها التقليدي، كتك�ين الأ�سرة في المجتمع.
وال�سير  القان�نية  بالنظم  للتقدم  الإن�سان  ت�جه  التي  النزعات  ت�سمل  المثالية  والحقائق 
من  مجتمع  في  ال�سائدة  الأفكار  وتتناول  ثابتة  ولي�ست  عالمية  لي�ست  وهي  الكمال،  نح�  بها 

المجتمعات في زمان معين، كاختالف ال�سع�ب في تنظيم عقد الزواج وفقًا لمثلها العليا.

الو�سع في ال�سريعة الإ�سالمية:
ال�سريعة الإ�سالمية لم تقت�سر على اأحكام العبادات، بل ا�ستملت على ق�اعد المعامالت، 
الأخروية،  الجزاءات  عن  ف�ساًل  مقررة،  بالآخرين،  الفرد  عالقات  تحكم  التي  الق�اعد  اأي 

جزاءات دني�ية واحترام اأحكامها.
فالإ�سالم قد نزل ال�حي به دينًا وقان�نًا في اآن واحد، وبذلك �سمت ال�سريعة الإ�سالمية 
والرئا�سة  والخالفة  بالإمامة  تتعلق  واأحكامًا  ق�اعد  والعبادات  العقيدة  اأ�س�ل  جانب  اإلى 
وق�اعد  ال�سرعية،  بال�سيا�سة  ت�سميته  على  ا�سطلح  فيما  وال�سيادة  والدولة  والحكم  وال�زارة 
تتعلق  واأخرى  والإثبات،  بالعق�د  تتعلق  اأخرى  وق�اعد  ال�سخ�سية،  بالأح�ال  تتعلق  واأحكامًا 
اأو الحدود، فن�ساأ عن ذلك كله تنظيم قان�ني متما�سك جامع للج�انب  بالجرائم  والعق�بات 
الروحية والمادية لالإن�سان، فاأ�سحى العمل بال�سريعة الإ�سالمية لي�ص �سرورة دينية وح�سب، 

واإنما �سرورة قان�نية وح�سارية اأي�سًا)1(. 
ولكن  ال�ساأن،  بهذا  نظريات  ي�سع�ا  لم  الفقهاء  فاإن  الإ�سالمية،  بال�سريعة  يخت�ص  فيما 
اأحكامها ت�سمنت ال�اقعية والمثالية كاإحدى مزاياها من خالل العتراف ب�اقع حياة الإن�سان 
وتنظيم �س�ؤونه من جهة، وال�سم� بها نح� الكمال من جهة اأخرى، فال�سرع الإ�سالمي يقرر حق 
الدائن في ا�ستيفاء دينه، ويحثه اأي�سًا على الإح�سان كما في ق�له تعالى: �َواإِْن َكاَن ُذو ُع�ْسَرٍة 

)1(  ح�سن جلبي، التجاهات العامة في فل�سفة القان�ن، بيروت، 1985، �ص136 وما بعدها.  
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َفَنِظَرٌة اإَِلى َمْي�َسَرٍة...� )�س�رة البقرة، اآية 280(، وفي نطاق الق�سا�ص يقرر ال�سرع الجزاء 
حيال الجريمة لإقامة العدل ومكافحة الجريمة في المجتمع، وح�ّص اأي�سًا على التخفيف من 
َباٌع ِباْلَمْعُروِف َواأََداٌء  حدته والعف� ت�ساميًا فيق�ل تعالى: �...َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن اأَِخيِه �َسْيٌء َفاتِّ
اإلى غير ذلك  اآية 178(،  َوَرْحَمٌة...� )�س�رة البقرة،  َربُِّكْم  ِمْن  َتْخِفيٌف  َذِلَك  ْح�َساٍن  ِباإٍ اإَِلْيِه 

من الق�اعد والمبادئ التي جمعت بين ال�اقعية والمثالية.

عدم الف�سل بين القواعد القانونية والمبادئ الأخالقية 
في ال�سريعة الإ�سالمية:

الأحكام  بع�ص  ترك  يمكن  ل  وبذلك  و�سامل،  متكامل  كت�سريع  الإ�سالمية  ال�سريعة  نزلت 
وبين  �سرعتها  التي  المعامالت  ق�اعد  بين  الف�سل  يمكن  ل  اأنه  كما  الآخر،  البع�ص  واعتماد 
المبادئ الأخالقية التي لزمتها واعتبرت اأ�سا�سًا ل�ج�دها، اإلى جانب ما يتعلق بها من معاٍن 

روحية تجعلها اأكثر امتثاًل وتقيدًا بما اأمرت به.
ومن المظاهر الأخالقية ال�سامية، الحث على عمل الخير، والتعاون على البر والتق�ى، 
الخمر  و�سرب  والزنا  كالربا  الفا�سدة  والم�سالك  العادات  وتحريم  والعدوان،  الإثم  ونبذ 
والعق�د  بالعه�د  ال�فاء  ال�سرع  اأوجب  كما  بالباطل،  الأم�ال  واكل  المعامالت،  في  والغ�ص 

ال�سحيحة.
وبذلك تت�سح اأهمية الجانب الأخالقي والروحي الذي يمّيز ال�سرع الإ�سالمي عن غيره 
وبالتالي  والأخالق.  الدين  ق�اعد  القان�ن عن  ق�اعد  ف�سلت  التي  ال��سعية  الت�سريعات  من 
ويظهر  اأي�سًا،  الآخرة  وفي  الدنيا  في  بجزاء  فيها  الجزاء  يتمثل  ال�سرعية  الق�اعد  فاإن 
بالجزاء  والتهديد  ال�سرع  لق�اعد  الإن�سان  ان�ساع  اإذا  والمكافاأة  الث�اب  في  الأخير  ال�جه 

في حال المخالفة. 

بالإ�سافة اإلى ما تقّدم، فاإن الجزاء ال�سرعي يعتّد بظاهر الفعل كما يعتّد بالن�ايا الكامنة 
في ارتكابه، فالمحا�سبة على النية غير معتبرة في الت�سريعات ال��سعية، واإن كان م��سع اعتبار 
في ال�سريعة الإ�سالمية، فاإذا ا�ستطاع المذنب اأن يفلت من العقاب ب�سبب �سالمة ت�سرفه في 
ومن  الخبيثة،  ونيته  ال�سيئ  ق�سده  ب�سبب  الآخرة  في  للح�ساب  �سيخ�سع  حتمًا  فاإنه  الظاهر، 

هنا ورد الحديث عن الر�س�ل: »اإنما الأعمال بالنيات، واإنما لكل اأمرىٍء ما ن�ى«.
م��سع  تك�ن  التي  هي  الظاهرة  الأعمال  اأن  جلي  ب�سكل  يظهر  التمايز،  هذا  واقع  ومن 
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الباطنة  الأعمال  اأما  الق�ساء.  اأحكام  الفقهاء  عليها  واأطلق  النا�ص،  بين  المعاملة  في  اعتبار 
اهلل،  من  والعقاب  للث�اب  اأ�سا�سًا  تعتبر  اإنما  الظاهرة،  الإثبات  ل��سائل  خا�سعة  غير  فهي 
الق�ساء  اأمام  اأمرًا  يثبت  اأن  الإن�سان  ا�ستطاع  فاإذا  الديانة.  اأحكام  الفقهاء  عليها  واأطلق 
ليحكم لم�سلحته، مع اأنه في ال�اقع ل حق له فيه، فاإنه يرجع اإلى حكم الديانة والحالل، فال 
يتم�سك بهكذا ت�سرف انطالقًا من هذا الحكم، وفي ذلك ما يدعم مبادئ الحق والعدالة في 
ال�سكل والج�هر، اأي ت�ّفر رقابة دينية على الإن�سان زيادة على الرقابة الق�سائية في عالقاته 

مع الغير)1(.

الخاتمـة:
اأتت هذه  هكذا نرى اأن م�سادر الت�سريع الإ�سالمي الأ�سلية هي في الكتاب وال�سنة، وان 
هذه  تعتبر  وبذلك  جديد،  لحكم  م�سرعة  اأو  لأحكامه  مكملة  اأو  �سارحة  اأو  مف�ّسرة  الأخيرة 
الم�سادر واحدة ومرجعها ال�حي الإلهي ول يج�ز تعديلها، فهي ملزمة ول تختلف باختالف 

الزمان اأو المكان.
اأي  دللتها،  في  القطعية  الن�س��ص  على  ينطبق  الإ�سالمية  ال�سريعة  في  التميز  وهذا 
كحد  الجزاءات  وتعيين  بالإرث،  المتعلقة  كالن�س��ص  تاأويل،  اأو  تف�سير  اأي  تحتمل  ل  التي 
واأكل  والربا  الخمر  �سرب  كتحريم  المحرمات  وتحديد  والبغي،  والحرابة  والزنا  ال�سرقة 

اأم�ال النا�ص بالباطل.
اأباحت  والمعامالت،  العبادات  نطاق  في  متكامل  كت�سريع  اعتبرت  التي  ال�سريعة  ولكن 
الجتهاد بالن�سبة للمعامالت بما ل يتعار�ص مع المبادئ التي �سرعتها، فهنالك بع�ص الأحكام 
بالمحك�م  الحاكم  عالقة  وتنظيم  والم�ساواة  العدالة  كمبادئ  وكلية  عامة  ب�س�رة  اأتت  التي 
والعق�د والمعامالت بين الأفراد، تخ�سع لأعمال الراأي لم�اكبة الأحداث والظروف الطارئة 

والمتغيرة. وهذا الأمر ي�سفي على الأحكام المرونة وال�اقعية والتجّدد.
ففي التعزيز الذي يعني المنع والل�م والتاأديب، يحق ل�لي الأمر اأن يقّرر العق�بة عن كل 
ذنب لم ت�سع ال�سريعة الإ�سالمية عق�بة محددة ب�ساأنه، مراعيًا في ذلك خط�رة الذنب وحكم 
الم�سلحة العامة وتحقيق العدالة في المجتمع، وهذا على خالف جزاءات الحدود، فهي من 
العق�بات المقدرة حقًا هلل تعالى ومحددة الن�ع والمقدار، فال يترك ل�لي الأمر �س�ى الحكم 
بها في حال ت�افر �سروط تطبيقها، وهي مقررة لحماية الم�سلحة الجماعية العامة والنظام 

ول ت�سقط بالعف�.
)1(  اأنظر بتف�سيل: عبد الكريم زيدان، المدخل لدرا�سة ال�سريعة الإ�سالمية، بيروت، 1988، �ص 53-52. 
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والدينية على  الأخالقية  والق�اعد  القان�نية  الق�اعد  بين  يف�سل  لم  الإ�سالمي  والت�سريع 
خالف الت�سريعات ال��سعية التي اعتمدت هذا الف�سل، وبذلك اعتبر هذا التالزم من مميزاته 

واأ�سا�سًا ل�ج�ده لما يتعلق به من معاٍن روحية.
ر�سمية  مجم�عات  خالل  من  وتط�رت  ظهرت  التي  ال��سعية  الت�سريعات  خالف  وعلى 
متعددة، فاإن ال�سريعة الإ�سالمية تظهر كتقنين ب�س�رة ر�سمية واحدة من خالل القراآن، رغم 
وج�د بع�ص المجم�عات غير الر�سمية الأخرى من ال�سنة والق�اعد الت�سريعية الجتهادية التي 
نطاق  لت��سيع  الراأي  اأهل  اإلى  الفروع  وتركت  اأحكامها.  لكتمال  التالية  الع�س�ر  في  و�سعت 
تطبيقها لم�اجهة الحالت الم�ستجدة في كل زمان ومكان، والتي تن�ساأ نتيجة لت�سعب العالقات 
بين الأفراد في كافة الميادين، وهكذا تبقى لهذه الق�اعد طبيعتها المرنة وال�سرورية لتقدم 

المجتمعات وتط�رها.
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المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل
في إنتاج  أسلحة الدمار الشامل

د. علي ناصر
باحث في ال�سريعة الإ�سالمية والقانون الدولي العام 

المقدمة
المعا�سر  عالمنا  في  اأ�سلحة  وج�د  فكرة  الع�سر ه�  في هذا  الإن�سان  ي�ستفزُّ  ما  اأكثر  اإنَّ 
د  يهدِّ خطرها  اإن  بل  ع،  الُمَروِّ ال�سكل  بهذا  الإن�سان  اأخاه  يقتل  اأن  خاللها  من  لالإن�سان  يمكن 
اأو  الماء،  اأو  الحي�ان،  اأو  النبات،  اأو  الإن�سان،  م�ست�ى  على  �س�اء  الأر�ص،  ك�كب  على  الحياة 
الأ�سلحة على  واأخطر  اأق�ى  ت�سكل  الن�وي،  ال�سالح  ول�سيما  ال�سامل،  الدمار  فاأ�سلحة  اله�اء، 

وجه الكرة الأر�سية.
ملف  فه�  العالمي،  الم�ست�ى  على  ال�ساعة  ملف  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  اإنتاج  وي�سكل 
هيرو�سيما  مدينتي  على  ن�وية  قنابل  اإ�سقاط  بعد  ول �سيما  كبيرة،  اأهمية  اتخذ  معا�سر 
عالمية  حرب  اأية  باأن  �سك  ول   .1945 عام  في  الن�وي  الع�سر  ببداية  منذرة  وناكازاكي، 
اأي�سًا،  الح�سارات  كل  نهاية  �ستك�ن  بل  فح�سب،  الحروب  كل  نهاية  تك�ن  لن  ثالثة 
الن�وية  الأ�سلحة  هذه  كل  وج�د  مع  ثالثًة  عالميًة  حربًا  تحتمل  ل  الب�سرية  فالمجتمعات 

والجديدة والفتاكة؟!. المتن�عة 
الن�وية، فال�ليات  المن�ساآت  لبناء و�سيانة وتط�ير  رت م�ارد �سخمة  �ُسخِّ ومع ذلك فقد 
عام  دولر  تريلي�ن   5.5 عن  يقل  ل  ما  المجال  هذا  في  �سرفت  وحدها  الأميركية  المتحدة 
 8 اإلى  نفقاتها  مجم�ع  و�سل  فقد  الن�وية  الق�ى  من  وغيره  ال�س�فيتي  التحاد  اأما  1991م. 
روؤو�ص   69.410 اإلى   1986 عام  العالم  في  الن�وية  الروؤو�ص  مخزون  وو�سل  دولر.  تريلي�ن 
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اإن�سان،  لكل  طن   6.3 بمعدل  اأي   ،TNT مادة  من  طن  بلي�ن   18 تبلغ  تفجيرية  بق�ة  ن�وية، 
مقارنة مع 6 ملي�ن طن من الم�اد المتفجرة ا�ستخدمت في الحرب العالمية الثانية)1(.  

التي  الأ�سلحة  هذه  وتخزين  �سنع  اإلى  كباك�ستان،  الإ�سالمية،  البلدان  بع�ص  و�سلت  لقد 
يتطلَّب اإنتاجها تكن�ل�جيا عالية. اإن هذا الملف يتجدد مع كل �سعي لدولة ما لإنتاج هذا الن�ع 
الملف  م�ست�ى  على  ول�سيما  وال�سيا�سي،  بالقان�ني  الفقهي  الجانب  ويتداخل  الأ�سلحة،  من 
بينما  الن�وي،  ال�سالح  لإنتاج  بال�سعي  اإيران  اتهام  على  الغرب  ي�سرُّ  حيث  الإيراني،  الن�وي 
الب�سرية في حال  اإفناء  اإلى  ي�ؤدي  الذي  ال�سالح،  وا�ستخدام هذا  اإنتاج  اإيران بحرمة  ح  ت�سرِّ
ر هذا البحث الأبحاث الإ�سالمية الفقهية،  ا�ستخدامه عالميًا. ولذلك فاإن من المهم اأن يت�سدَّ
لالأمة  بل  اإ�سالمية،  لدولة  الق�مي  الأمن  بم�ساألة  يتعلق  اأنه  ول�سيما  وال�سيا�سية،  والقان�نية، 

الإ�سالمية.
الدمار  اأ�سلحة  اإنتاج  تجيز  فقهية  منطلقات  هناك  اأن  اإلى  الإ�سارة  من  بدايًة  لنا  بد  ول 
ل بين الُحرمة والج�از بعد مناق�سة الأدلة  مه مطلقًا، وثالثة تف�سِّ ال�سامل مطلقًا، واأخرى تحرِّ
باأربعة  ال�سرعية  الأحكام  على  الأدلة  ح�سروا  الأ�س�ل  علماء  اأن  المعل�م  ومن  العلماء.  واآراء 
ة، والإجماع،  نَّ هي: الكتاب، وال�سنة، والإجماع، والعقل. فاإذا لم تت�فر الأدلة من الكتاب، وال�سُّ

فالمعتمد عند المحققين التم�سك بدليل العقل فيها)2(.
وت�ستند نظرية التف�سيل في اإنتاج اأ�سلحة الدمار ال�سامل اإلى التف�سيل بين الحرمة الأولية 
لإنتاج هذه الأ�سلحة، والج�از بالعن�ان الثان�ي، فالحكم الأولي ه� نح� من الأحكام ال�اقعية 
تقت�سي  ع�ار�ص  من  الم��س�ع  على  يطراأ  عما  النظر  وبقطع  وبالذات،  اأوًل  لم��س�عه  يثبت 
حرام  الميتة  فاأكل  الم��س�ع.  على  الطارئ  العن�ان  مع  يتنا�سب  بنح�  الأولي  الحكم  تبدل 
بالعن�ان الأولي، اأما اإذا ا�سطر اإلى اأكلها في�سبح اأكلها عند ال�سرورة حالًل بالحكم الثان�ي. 
وكذلك يمكن التف�سيل على اأ�سا�ص الحكم ال�لئي)3(، حيث يرى ال�سيخ بهجت)4( اأن ما يتعلق 
الن�وي، فت�سخي�سه يرجع في  ال�سالح  ال�سامل، ول�سيما  الدمار  اأ�سلحة  اأو حرمة �سنع  بج�از 
الإ�سالم اإلى الحاكم ال�سرعي، المجتهد علميًا، والعادل �سل�كيًا، والخبير �سيا�سيًا واقت�ساديًا 

)1(   اأو�ساع العالم، تقرير معهد ويرلدوت�ص ح�ل التقدم نح� مجتمع قابل للبقاء، 1999م، المحرر العام: لي�ستر بار. براون، ترجمة: 
ف�ؤاد �سروجي، ط1، الأهلية للن�سر والت�زيع، المملكة الأردنية الها�سمية – عمان، 2001م، �ص 295-294.

)2(   اأب� جعفر محمد بن من�س�ر بن اأحمد الحلي )المعروف بابن اإدري�ص(، ال�سرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج1، اإيران-قم، م�ؤ�س�سة 
الن�سر الإ�سالمي، 1410هـ، �ص46.

�ص م�سلحة الأمة الإ�سالمية في ال�سلم والحرب، وحكمه  )3(   الحكم ال�لئي ه� حكم الحاكم ال�سرعي الذي يلي اأم�ر الم�سلمين وي�سخِّ
نافذ حتى على المجتهدبن ومراجع التقليد، ومن باب اأولى اأن يك�ن نافذًا على جميع الم�ؤمنين.

)4(  مرجع ديني �سيعي، واأ�ستاذ في الح�زة العلمية في قم المقد�سة، ا�ستهر بزهده، واأخالقه الفا�سلة، وعرفانه الكبير. 
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بالخ�س��سيات«)1(.  الخبير  ال�سرعي  الحاكم  اإلى  راجع  الأمر  »هذا  قائاًل:  وع�سكريًا،  واأمنيًا 
التف�سيل،  لنظرية  التاأ�سي�ص  العلماء، من حيث  اأق�ال  المجال من  ال�ستفادة في هذا  فيمكن 

وال�ستدلل عليها، ولكن ل بد لنا بداية من بيان ماهية اأ�سلحة الدمار ال�سامل.

البند الأول - مفهوم اأ�سلحة الدمار ال�سامل:
الفردية قديمًا عبارة عن الحجر، والخنجر، وال�سيف، والرمح، وال�سهم.  الأ�سلحة  كانت 
»اأ�سلحة الدمار ال�سامل القديمة«، التي تق�سي  اأن نطلق عليها ا�سم:  اأ�سلحة يمكن  وا�ستعملت 
على الب�سر ب�سكل جماعي، كت�سميم المياه، وا�ستعمال المنجنيق، واإلقاء الأفاعي والعقارب في 
ف �سالح الدمار  المنازل والقرى، واإحراق المنازل والمزروعات. اأما في ع�سرنا الراهن فُيَعرَّ

ال�سامل باأنه اأي �سالح ذري، اأو بي�ل�جي، اأو كيماوي. 

اأوًل- ال�سالح النووي:
اإن معدل وج�د الي�راني�م في الق�سرة الأر�سية يعادل تقريبًا ثالثة بالملي�ن منها. كما ان 
خام الي�راني�م اأو الي�راني�م المينرالي يت�اجد في 200 �سكل من الأ�سكال المعدنية المتر�سبة، 
هذه  بين  م�ج�د   U2O3 الم�ؤك�سد  الي�راني�م  وخام  �سطحها.  على  اأو  الأر�ص  اأعماق  في  اإما 
اأو  ن�اتين  اإلى  لالإن�سطار  قابلة   235-U الي�راني�م  ذرة  ون�اة  وم�ستقر.  وطيد  ب�سكل  المعادن 
عن�سرين اآخرين عند قطعها بالني�ترونات. وعند ان�سطار هذه الن�اة تنطلق عن ذلك طاقة 
ت�ستطيع  ولكي  الن�وية.  القنابل  اإنتاج  في  اأو  للطاقة،  الن�وية  المفاعالت  اإنتاج  في  ُت�ستعمل 
المفاعالت الن�وية اأن تعمل ب�سكل فّعال، ولكي يمكن �سطر عن�سر الي�راني�م U-235 ب�سكل 
بعن�سر   %5-3 بن�سبة  الي�راني�م  اإغناء  على  تح�سل  اأن  ال�سناعة  هذه  من  يتطلب  مت�ا�سل، 
الي�راني�م U-235. اأما في حالة الح�س�ل على قنبلة ن�وية فيجب اأن ت�سل هذه الن�سبة اإلى 

اكثر من 90% من U-235، وهذا ما ي�سمى بتخ�سيب الي�راني�م)2(.
اإن ال�سالح الن�وي ه� اأخطر اأ�سلحة الدمار ال�سامل واأ�سدها تدميرًا وفتكًا. وُتَ�لِّد الأ�سلحة 
ن�اة  تركيب  تقع في  التي  التغيرات  تنجم عن  التي  المتفجرة  الطاقة  الن�وية قدرًا هائاًل من 
ة. وُت�سبِّب الأ�سلحة الن�وية خ�سائر كارثية، بداية ب�سبب درجات الحرارة العالية  الم�اد الُم�سعَّ
ل�سن�ات.  اأثره  يمتد  الذي  الإ�سعاع  ب�سبب  ذلك  وبعد  ت�سببها،  التي  الأر�سية  وال�سدمات 

هه الباحث اإليه، وح�سل على الج�اب بعد اأ�سهر، بتاريخ: 14-10-2009م، في مدينة  )1(   اأجاب �سماحته، قبل وفاته، على ا�ستفتاء وجَّ
قم المقد�سة، في الجمه�رية الإ�سالمية الإيرانية.

)2(   محمد علي قبي�سي، الغبار القاتل- حروب الي�راني�م: العراق.البلقان.اأفغان�ستان.لبنان، ط1، بيروت-لبنان، دار قاب�ص، 2009م، 
�ص 80-79.
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الماليين من  وقتل وجرح  اأبيها،  بكرة  باأكملها عن  تدمير مدن  قادرة على  الن�وية  فالأ�سلحة 
الب�سر. ون�سير في هذا ال�سدد اإلى اأن هناك ثالثة اأن�اع من الأ�سلحة الذرية هي: 

دون   239 البل�ت�ني�م  اأو   235 الي�راني�م  ان�سطار  على  تعتمد  وفكرتها  الذرية،  1-  القنبلة 
ال�ستعانة بالني�ترونات لبدء التفاعل المت�سل�سل. 

من  الن�سطارية  الذرية  القنبلة  انفجار  على  انفجارها  يزيد  التي  الهيدروجينية  2-  القنبلة 
مائة اإلى األف مرة. 

تخترق  ني�ترونية  اأ�سعة  �سكل  على  يك�ن  بمعظمه  مفع�لها  ان  حيث  الني�ترونية،  3-  القنبلة 
الأج�سام الحية، وت�ؤدي اإلى قتلها في الحال، بينما ل ت�ؤثر في المن�ساآت ب�سكل يذكر، وذلك 

على العك�ص من الأن�اع الأخرى)1(.

ثانياً- ال�سالح البيولوجي:
الجي�ص  ن�سرة  فت  عرَّ ولقد   .(Biological Weapons) البكتيري�ل�جي  ال�سالح  اأي 
»ا�ستخدام  النح�:  هذا  على  )البي�ل�جية(  الحي�ية  الأ�سلحة  1956م  عام  الح�لية  الأميركي 
ع�سكري للكائنات الحية، اأو منتجاتها ال�سامة لت�سبب الم�ت، اأو العجز، اأو التدمير لالإن�سان، 
اأي�سًا  ت�سمل  بل  البكتيريا،  ا�ستخدام  على  قا�سرة  لي�ست  وهي  ونباتاته،  الأليفة  لحي�اناته  اأو 
واأن�اعًا من الأحياء كالح�سرات«. وترجع خط�رتها  اأخرى، ونباتات،  ا�ستخدام كائنات دقيقة 
�سغيرة  حية  كائنات  هي  والجراثيم  المعارك.  في  �سم�مها،  اأو  الجراثيم،  ت�ستخدم  اأنها  اإلى 
وهي  والفطريات،  البكتيريا،  اأمثلتها:  ومن  ر،  الُمَكبِّ بالمنظار  واإنما  المجردة،  بالعين  ترى  ل 
من  والكثير  والك�ليرا.  الخبيثة،  والحمى  كالطاع�ن،  الخطيرة  الأمرا�ص  من  كثيرًا  ت�سبب 
الأمرا�ص الناجمة عنها ت�ؤدي اإلى ال�فاة في غ�س�ن اأيام قليلة. وقد زادت التط�رات الحادثة 
في علم الهند�سة ال�راثية من الخطر الماثل بهذه الأ�سلحة، حيث اأ�سبح من الممكن تط�يرها 
وتعديلها بحيث ت�سبح اأكثر فتكًا وقدرًة على البقاء والتكاثر. اأما على م�ست�ى الخ�ا�ص الحربية 
�سا�سعة،  م�ساحات  على  النت�سار  على  القدرة  بالآتي:  تلخي�سها  البي�ل�جية فيمكن  لالأ�سلحة 
الجراثيم  تحتاج  اإذ  المتاأخر  والتاأثير  الريح،  مع  تنت�سر  اأن  يمكن  اإنها  اإذ  التحذير  وفقدان 
دون  من  الإن�ساءات  اختراق  على  والقدرة  المر�ص،  ت�سبب  كي  الج�سم  في  ح�سانة  وقت  اإلى 

تدميرها، اإ�سافة اإلى التاأثيرات المرحلية من اإعاقة، و�سلل م�ؤقت، وت�س�ُّه، وم�ت))2(.

www.ar.wikipedia.org  )1(
 www.ar.wikipedia.org :2(  راجع الم�اقع الآتية(

www. moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/AslhaDamar/sec06.doc_cvt.htm
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ثالثاً- ال�سالح الكيماوي:
�سائلة  اأو  غازية،  تك�ن  قد  وحارقة.  �سامة  حربية،  غازات  هي  الكيماوية  الأ�سلحة   
�سريعة التبخر، ونادرًا ما تك�ن �سلبة. وهي ُت�ستعمل في الحروب لغر�ص قتل اأو تعطيل الإن�سان 
اإلى: غازات �سامة قاتلة، وغازات �سل القدرة، وغازات  الغازات الحربية  اأو الحي�ان. وتق�سم 
ِّئَة، والغازات الم�سيلة للدم�ع،  الإزعاج، والغازات الخانقة،  والغازات الكاوية، والغازات المُقَي
وغازات �سل القدرة اأو الغازات النف�سية، وغازات غير م�ستمرة ي�ستمر مفع�لها لب�سع دقائق، 
وغازات م�ستمرة ي�ستمر مفع�لها من 12 �ساعة اإلى عدة اأيام، وغازات �سريعة التاأثير كغازات 

الأع�ساب، وغازات ذات تاأثير م�ؤجل كالغازات الخانقة)1(.

رابعاً- ال�سرر النا�سئ من اإنتاج اأ�سلحة الدمار ال�سامل:
ل بد من تاأكيد ال�سرر الناتج عن تخ�سيب الي�راني�م، وقد اكت�سف الإن�سان مدى خط�رة 
الإ�سعاعات الن�وية على جميع الكائنات الحية، التي ما تزال تعاني حتى الي�م جراء النفجار 
الذي حدث في واحد من المفاعالت الن�وية الأربعة، في مدينة ت�سرن�بيل، في اأوكرانيا، بتاريخ 
26 ني�سان �سنة 1986م، وذلك وفقًا للتجارب والأبحاث العلمية الكثيرة التي اأجريت وما زالت 
اأو  الُمْمر�ص،  ال�سرر  اأن  اأثبتت  والتي  بها،  المحيطة  والمناطق  ت�سرن�بيل  منطقة  في  ُتجرى 

�ص.  المميت، يت�قف على العيار، وعلى المدة الزمنية للتعرُّ
لإ�سعاعات  الج� غي�م هائلة  انت�سرت في  اأعيننا، حيث  اأمام  الكارثة ماثلًة  تزال هذه  ول 
اأوروبا.  و�سمال  وبيالرو�سيا،  واأوكرانيا،  رو�سيا،  اأج�اء  من  ووا�سعة  بعيدة  مناطق  قاتلة غطت 
اأما الخ�ف والرعب فقد اجتاحا العالم كله. وتذكر الإح�ساءات اأن 83% من الأ�سخا�ص الذين 
خطيرة  باأمرا�ص  اأ�سيب�ا  قد  �سخ�ص   350000 وعددهم  ت�سرن�بيل  كارثة  اإزالة  في  �سارك�ا 
كال�سرطان، واأمرا�ص القلب، وا�سطرابات في عمل الغدة الدرقية، واأمرا�ص الدم، واأمرا�ص 
الفم باأن�اعها، وزيادة في الأمرا�ص النف�سية عند البالغين، وزيادة في الأ�سرار التي اأ�سابت 
اأدمغة الأجنة في بط�ن اأمهاتهم، ما اأدى اإلى تعر�ص الأطفال بعد ال�لدة اإلى ارتفاع في ن�سبة 
النف�سية  ال�سطرابات  ن�سبة  ارتفاع  وكذلك  والنف�سية،  العاطفية  والم�ساكل  العقلي،  التخلف 
والع�سبية في اأمهات واآباء ه�ؤلء الأطفال. وتاأثيرات هذه الكارثة البيئية لم تنتِه ف�س�ًل بعد، 
اإذ اإن التربة في مرتفعات جبال الألب )على ارتفاع 1525-2765م( كانت ل تزال- بعد اأكثر 
ت�سمية  الممكن  اأنه من  لدرجة  الن�وية  بالإ�سعاعات  مل�ثة  الكارثة-  على  عامًا  ع�سر  اأحد  من 
التربة هناك بالنفايات الن�وية الخِطرة، والم�اد الم�سعة ال�سامة جدًا. و�سحيح اأن هناك م�اد 

 www.ar.wikipedia.org :1(  للمزيد من المعل�مات يمكن مراجعة م��س�عة ويكيبيديا(
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اأو ال�سراب، ول يدوم  اأو الطعام،  اأو التربة،  اأو الماء،  اأثرها ط�ياًل في اله�اء،  م�سعة ل يبقى 
اأن  اأخرى يمكنها  اأن هناك م�اد م�سعة  اإل   ،(Iodine-131) قليلة  اأ�سهر  اأكثر من  بها  التل�ث 

    .)1((Isotopes Of  Cesium) تبقى مدة ط�يلة جدًا تف�ق الثالثين �سنة
وحادثة ت�سرن�بيل لي�ست هي ال�حيدة ولن تك�ن الأخيرة على اأغلب الظن لأنه من الممكن 
اأن تحدث اأخطاء ب�سبب ق�س�ر ب�سري، اأو اإهمال مهني، اأو كارثة طبيعية. وقد اأثيرت مخاوف 
ن�وية، جراء الزلزال الذي وقع في اليابان، بتاريخ 2011/4/6م، اأدت حدته اإلى انفجار تبعه 
انهيار �سقف، وجدران مبنى، في مفاعل ن�وي بف�ك��سيما )240 كيل�متر �سمال ط�كي�(، ما 
المفاعل. وذكرت  ال�سكان في محيط  الآلف من  واإجالء  به،  العاملين  بع�ص  اإ�سابة  اإلى  اأدى 
و�سائل اإعالم يابانية اأن الن�ساط الإ�سعاعي اأكبر بع�سرين مرة من الم�ست�ى الطبيعي في م�قع 
تعر�ص  الذي  المفاعل  في  ان�سهار  وق�ع  من  تحذيرًا  اليابانية  الحك�مة  واأطلقت  ف�ك��سيما. 
للتدمير ب�سبب الزلزال، واأعلنت حالة الط�ارئ في محطة ن�وية ثانية. وثارت مخاوف ب�ساأن 
الزلزال  ر  دمَّ اأن  بعد  ال�سغط داخلها،  ارتفاع  ب�سبب  ت�سرب بخار م�سع من محطة ف�ك��سيما 
الياباني  ال�زراء  رئي�ص  وقرر  المحطة.  تبريد  اأنظمة  وتعطلت  والمياه،  الكهرباء،  اإمدادات 
ع�سرة  يبلغ  قطرها  ن�سف  دائرة  اإلى  المحطة  ح�ل  الإخالء  عمليات  ت��سيع  كان«  »ناوت� 
للطاقة  محطات  اإغالق  في  الزلزال  وت�سبب  الإ�سعاعات.  ت�سرب  احتمال  و�سط  كيل�مترات، 
الن�وية، وم�ساف نفطية، وا�ستعلت النار في م�سفاة، واأظهرت لقطات تلفزي�نية حريقًا هائاًل 

في منطقة �ساحلية قرب �سينداي)2(.
كل  في  ي�ساوي  الن�وية،  المحطة  في  الحا�سل  الإ�سعاعي  الت�سرب  اأن  ذلك،  اإلى  اأ�سف 
اإ�سعاعية في كل �ساعة،  األف وحدة  تت�سرب  الم�سم�ح به في عام كامل، حيث  المعدل  �ساعة، 
وحثَّ  الطبيعي.  الم�ست�ى  مرة  ع�سرين  يف�ق  المحطة  في  الإ�سعاعي  الن�ساط  يجعل  ما  وه� 

النفائ�ص،  دار  بيروت-لبنان،  ط1،  والحل�ل،  الم�سكالت  اإلى  �ساملة  علمية  نظرة  وعالميًا-  محليًا  والتل�ث  البيئة  الط�يل،  )1(   نبيل 
1420هـ-1999م، �ص 158-153. 

)2(   اأفادت و�سائل اإعالم يابانية، باأن الزلزال الذي �سرب ال�س�احل ال�سمالية لليابان، وقع على عمق 24.4 كلم، وعلى ُبعد ح�الى مائة 
كيل�متر عن مقاطعة مياجي، وخّلف دمارًا وا�سعًا، واأثار مخاوف من حدوث كارثة اإن�سانية، واإ�سعاع ن�وي، وت�سبب في حدوث اأم�اج 
الزلزال،  قتلى  عدد  اإن  يابانية،  اإعالم  و�سائل  وقالت  المتحدة.  ال�ليات  بينها  المجاورة،  الدول  من  عدد  اإلى  و�سلت  ت�س�نامي، 
الذي �سرب اليابان، وبلغت ق�ته 8.9 درجات على مقيا�ص ريختر، والذي يعتبر الأعنف، منذ نح� 140 عامًا، بلغ اأكثر من 1300 
نيجاتا  وقع زلزال ق�ته 6.7 درجات في منطقة  نف�سها، كما  المنطقة  ارتدادية  اأر�سية  الزلزال، �سربت هزات  وبعد ذلك  قتيل. 
اأُغلقت  كما  جبلية.  وانهيارات  التربة  في  انزلق  اإلى  اأدى  ما  الهادي،  المحيط  على  المطل  ال�ساحل  على  البالد،  غربي  �سمالي 
م�سانع لل�سيارات، والإلكترونيات، ولحقت اأ�سرار كبيرة بالعديد من الطرق، وانقطعت الكهرباء عن ماليين المنازل، وال�سركات، 
واأُغلقت عدة مطارات، وت�قفت خدمات ال�سكك الحديدية، واأغلقت جميع الم�انئ. راجع م�قع قناة الجزيرة على الإنترنت بتاريخ 

1432/4/7هـ - الم�افق 2011/3/12م :
www.aljazeera.net/NR/exeres/E533BD26-44BC-4E21-A11D-2311C7F24E38.htm
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كيل�مترًا،  ثالثين  بنح�  المحطة،  محيط  عن  البتعاد  على  ال�سكان،  الياباني�ن  الم�س�ؤول�ن 
و�سط مخاوف  ال�اقية،  الأقنعة  وا�ستعمال  البي�ت،  البقاء في  قبيل  وقائية من  تدابير  واتخاذ 

من اأن يم�ص النفجار الحجرة التي ي�جد بها ال�ق�د الن�وي، واأن يقع ت�سرب ن�وي)1(. 
بمفاعل  وقع  الذي  النفجار  بعد  خطير  اإ�سعاعي  ت�سرب  حدوث  اإمكانية  من  خبراء  وقلَّل 
اإطار  في  تاأتي  اليابانية  ال�سلطات  اأعلنتها  التي  الخط�ات  اأن  واأكدوا  باليابان،  ف�ك��سيما 
على  الحادثة  فت  نِّ و�سُ الظروف)2(.  هذه  مثل  وفي  الأحداث  هذه  مثل  مع  الطبيعي  التعامل 
بح�سب  والإ�سعاعية  الن�وية  الح�ادث  لخط�رة  درجات  �سبع  من  مقيا�ص  في  الرابعة  الدرجة 
ال�كالة اليابانية لالأمن الن�وي وال�سناعي. وتخ�ص الدرجة الرابعة الح�ادث التي ل تنط�ي 

على خطر كبير خارج الم�قع بح�سب ال�كالة الدولية للطاقة الذرية)3(.

البند الثاني - الأدلة ال�سرعية على نظرية التف�سيل:
ج�ازه،  على  دلَّ  بفعل،  اأتى  فاإن  وفعله،  المع�س�م)4(  ق�ل  ال�سرعية  الأدلة  �سمن  يدخل 
واإن تركه، دلَّ على عدم وج�به، واإن اأوقعه بعن�ان ك�نه طاعة هلل تعالى، دلَّ على المطل�بية، 
يدل على  فاإنه  ي�اجهه،  ت�سرف  منه عن  ال�سك�ت  وه�  المع�س�م،  تقرير  ويدخل �سمن ذلك 

الإم�ساء واإل لكان على المع�س�م اأن يردع عنه)5(.

اأوًل- مفهوم الدليل اللفظي:
الآيات  دللة  ا�ستنطاق  ب�ا�سطة  الم�لى،  كالم  من  الُم�سَتَمدُّ  الدليل  ه�  اللفظي  الدليل 
الُم�سَتَمدُّ من كالم  الدليل  اأي�سًا  وه�  الم�لى عزَّ وجل،  ال�سدور عن  القراآنية، فهي مقط�عة 

)1(  راجع م�قع قناة الجزيرة على الإنترنت بتاريخ 1432/4/7هـ - الم�افق 2011/3/12م :
www.aljazeera.net/NR/exeres/10207B17-FA2D-408E-90C0-315BF1460B82.htm

)2(  راجع م�قع قناة الجزيرة على الإنترنت بتاريخ 1432/4/7هـ - الم�افق 2011/3/12م :
 www.aljazeera.net/NR/exeres/C0EE4D39-83AB-48CA-9459-3315A2BE16BE.htm

)3(  راجع م�قع قناة الجزيرة على الإنترنت بتاريخ 1432/4/8هـ - الم�افق 2011/3/13م :
www.aljazeera.net/NR/exeres/A4467908-C1AD-4F48-BE21-239F5C02FD1A.htm

)4(   يعتقد الم�سلم�ن ال�سيعة الإمامية باأن جميع الأنبياء، والأئمة من اأهل بيت الر�س�ل الأعظم )�ص(، مع�س�م�ن من جميع المعا�سي، 
امتاز  فقد  عليه  وبناًء  ن�سيانًا.  اأو  �سه�ًا،  حتى  المع�سية  منهم  ت�سدر  فال  ال�فاة،  حتى  ال�لدة  حين  من  كبيرة،  اأو  كانت  �سغيرًة 
المع�س�مين من بعده، فهم ورثة علم ر�س�ل  بيته  اأهل  اأئمة  الر�س�ل )�ص(، من  ة  نَّ �سُّ باأخذه  الإمامي  ال�سيعي  الإ�سالمي  المذهب 
ة النب�ية  نَّ ة جدهم ما ل ي�جد عند غيرهم قط، وذلك �سيانًة لل�سُّ ته ال�سريفة، فعندهم ِمن �ُسنَّ اهلل )�ص(، والمعدن الطبيعي ل�ُسنَّ
من التحريف، وِحفظًا لها من التالعب، والتدلي�ص. كما امتاز المذهب الإ�سالمي ال�سيعي الإمامي بجعل ق�ل وفعل وتقرير الأئمة 
ة ال�سريفة، تم�سكًا بالأخبار المت�اترة عن الر�س�ل محمد )�ص( باّتباعهم، واأ�سهرها حديث الثقلين، الذي  نَّ المع�س�مين، من ال�سُّ

رواه الخا�سة والعامة، حيث ترك لنا )�ص( خليفتين من بعده: كتاب اهلل، واأهل بيته.
للمطب�عات، 1410هـ-1989م،  التعارف  لبنان، دار  المعالم الجديدة، بيروت-  الأ�س�ل-مع  ال�سدر، درو�ص في علم  باقر  )5(   محمد 

�ص 305.
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اللفظي  بالدليل  وال�ستدلل  لغ�ية.  وجمل  كلمات  من  يتاألف  المع�س�م  وكالم  المع�س�م، 
عن  البحث  دور  ياأتي  وعندئٍذ  للدللة،  العام  اللغ�ي  بالنظام  يرتبط  ال�سرعي  الحكم  على 
نحدد  لكي  متعددة،  معانيه  كانت  اإذا  باللفظ  عالقة  المعاني  اأق�ى  ومعرفة  الظه�ر،  حجية 
الحكم  وفهم  اللفظي،  الدليل  لتف�سير  اأ�سا�سًا  جعله  واإمكانية  للدليل،  اللفظي  الظه�ر  بذلك 

ال�سرعي منه)1(.  

ثانياً- الكتاب:
ل �سك اأن هدر الم�سادر الطبيعية، ال�ستهالك الُمفرط لم�سادرها، وا�ستهالك الإن�سان 
ٌم في الإ�سالم، اإنه يتجاوز حدَّ العتدال،  الزائد عن حاجته للثروات الطبيعية، ه� اإ�سراف ُمَحرَّ
د بكارثة بيئية واإن�سانية، قال تعالى: �َوُهَو الَّذي اأن�َساأَ َجنَّاٍت َمْعُرو�َساٍت َوَغْيَر َمْعُرو�َساٍت  ويهدِّ
اإَذا  َثَمِرِه  ِمْن  ُكُلوا  ُمَت�َساِبٍه  َوَغْيَر  ُمَت�َسابًها  اَن  مَّ َوالرُّ ْيُتوَن  َوالزَّ اأُُكُلُه  ُمْخَتِلًفا  ْرَع  َوالزَّ َوالنَّْخَل 
احترام  من  بد  ول  الٌم�ْسِرِفيَن�)2(.  ِيِحبُّ  ل  اإنَّه  ُت�ْسِرُفوا  َوَل  َح�َساِدِه  َيْوَم  ُه  َحقَّ َواآُتوا  اأْثَمَر 

هذه القاعدة، وهي: »حرمة هدر الم�سادر الطبيعية«، لحماية البيئة، وحفظ الت�ازن فيها.
القراآن  في  ورد  فقد  والمف�سدة،  الم�سلحة  بين  الترجيح  اإلى  ت�سـير  اآيـات  وهنـاك 
َواإْثُمُهَما  ِللنَّا�ِص  َوَمَناِفُع  َكِبيٌر  اإْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل  َواْلَمْي�ِسِر  اْلَخْمِر  َعِن  �َي�ْساأُلوَنَك  الكريم: 
َلَعلَُّكْم  الآَياِت  َلُكُم  اهلُل  ُيَبيُِّن  َكَذِلَك  اْلَعْفَو  ُقِل  ُيْنِفُقوَن  َماَذا  َوَي�ْساأُلوَنَك  َنْفِعِهَما  ِمْن  اأْكَبُر 
من  اأكبر  �سررهما  ولكن  نفع،  فيهما  والمي�سر  الخمر  باأن  �سريحة  فالآية  ُروَن�)3(.  َتَتَفكَّ
الخمر  تحريم  في  ال�سرعي  الحكم  اأن  نجد  وبالتالي   تحريمهما.  تم  ولذلك  نفعهما، 
المي�سر.  ولعب  الخمر،  �سرب  في  والمف�سدة  الم�سلحة  بين  لم�ازنة  كنتيجة  �سدر  والمي�سر 
احترامها  ولكن  الطبيعية«،  الم�سادر  هدر  »حرمة  قاعدة  احترام  ه�  الأ�سل  فاإن  وبالتالي 
العليا،  الم�سلحة  ت�سخي�ص  من  ال�سرعي  للحاكم  بد  ول  اأحكام،  فلل�سرورة  مطلقًا،  لي�ص 

ال�سرعي.  الحكم  تحديد  في  حاكمة  تك�ن  التي 

نَّة: ثالثاً- ال�سُّ
حماية  عن  الم�س�ؤولية  الأر�ص،  على  اهلل  خليفة  وه�  الإن�سان،  بتحميل  الإ�سالم  يكتفي  ل 
اإلى القتراب منها واإحيائها، وال�ستفادة المبا�سرة من خيراتها،  البيئة وحفظها، بل ويدع�ه 
النف�سية  ال�سحية  الم�ساكل  من  الكثير  في  ال�ق�ع  وتجنيبه  الحالل،  الرزق  باب  من  وذلك 

)1(  المرجع نف�سه، �ص 135-134.
)2(  �س�رة الأنعام، الآية: 141.
)3(  �س�رة البقرة، الآية: 219.
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والج�سدية، فقد ورد عن النبي )�ص(، فيما يتعلق بالفاكهة، اأنه قال: »اأكرموا عمتكم النخلة، 
والزبيب«، كما قال )�ص(: »ُخلقت النخلة، والرمان، والعنب، من ف�سل طينة اآدم«)1(. كما 
بركة،  »ال�ساة  قال:  اأنه  ولبنه،  لحمه  ُي�ستفاد من  الذي  بالحي�ان  يتعلق  فيما  عنه )�ص(،  ورد 

وال�ساتان بركتان، وثالث �سياه غنيمة«)2(.
كما جعل )�ص( تنظيف ال�س�ارع من القاذورات، والقمامة، وع�ادم و�سائل النقل ال�سارة، 
واإماطة الأذى عنها، مما يح�سل به الث�اب، فقال )�ص(: »الإيمان اأربعة و�ستون باباً، اأعالها 
اإماطة الأذى عن الطريق«)3(.  واإماطة الأذى كلمة جامعة لكل  اإل اهلل، واأدناها  اإله  قول ل 
يك�ن حري�سًا كل  اأن  الم�سلم  والطرقات. وعلى  ال�س�ارع  ي�ستعمل�ن  النا�ص ممن  اإيذاء  فيه  ما 
على  المحافظة  اأهمية  كاماًل  اإدراًكا  ُيدرك  واأن  الحنيف،  دينه  تعاليم  تنفيذ  على  الحر�ص 
نظافة البيئة وحرمة اإف�سادها لأي �سبب من الأ�سباب، واأن يك�ن غي�رًا على دينه، واأن يحافظ 
على نظافة البيئة التي يعي�ص فيها، لتبقى وتظل خالية من و�سائل الأمرا�ص التي ت�سر بالأفراد 

والجماعات.
ن اأن الأمر بالحفاظ على البيئة لي�ص مطلقًا،  ولكن هناك دلياًل من �سيرة النبي )�ص( يبيِّ
الأمانة  خان�ا  الذين  المدينة،  يه�د  مع  �سراعه  في  )�ص(  فالنبي  ا�ستثناء،  قاعدة  لكلِّ  واأن 
ونق�س�ا العهد، حاربهم، وحا�سرهم، وقطع �سجر نخيل بني الن�سير، الذين احتم�ا بال�سجر 

منتظرين و�س�ل الدعم لهم.
البند الثالث ــ قاعدة ل �سرر:

من  لك�نها  ال�س�اء،  على  والأ�س�ل  الفقه  علماء  ِقبل  من  القاعدة  لهذه  التعر�ص  كُثر  لقد 
لها  اأن  عن  ف�ساًل  ال�سرعية،  الأحكام  اأدلة  من  كثيرًا  تحكم  التي  المهمة  الفقهية)4(  الق�اعد 
تطبيقات مختلفة في �ستى الأب�اب الفقهية. اإن الأحكام ال�سرعية معلَّلة باأغرا�ص تع�د جميعها 
تك�ن  اأن  واإما  الآخرة،  في  اأو  الدنيا  في  المكلف  اإلى  النفع  لجلب  تك�ن  اأن  فاإما  المكلَّف،  اإلى 

لدفع ال�سرر عنه كذلك. 
اآية اهلل  اإيران- قم، من�س�رات مدينة العلم-  )1(   ورد الحديثان في المرجع الآتي: ح�سين البروجردي، جامع اأحاديث ال�سيعة، ج23، 

العظمى الخ�ئي، 1407هـ، �ص 392.
)2(  م.ن، ج 16، �ص 898.

)3(  ابن حنبل، اأب� عبد اهلل اأحمد بن محمد بن هالل، م�سند احمد، ج2، بيروت - لبنان، دار �سادر، �ص 379. 
)4(   الق�اعد الفقهية هي اأحكام عامة فقهية تجري في اأب�اب مختلفة، وم��س�عاتها واإن كانت اأخ�ص من الم�سائل الأ�س�لية، اإل اأنها 
اأعمُّ من الم�سائل الفقهية، فهي قاعدة ت�ستمل على حكم �سرعي عام، ُي�ستفاد من تطبيقها الح�س�ل على اأحكام �سرعية جزئية، 
العملية  الر�سائل  مراجعة  خالل  من  يمكن  بل  معيَّن،  عدد  في  تنح�سر  ل  الفقهية  والق�اعد  العام.  الحكم  لذلك  م�سادق  هي 
يعمُّ  وبع�سها  واحد،  بباب  يخت�ص  فبع�سها  ق�سمين،  الفقهية على  والق�اعد  كثيرة.  فقهية  ق�اعد  الح�س�ل على  العظام  لفقهائنا 
اأكثر من باب، كقاعدة »ل �سرر«. راجع: باقر الإيرواني، درو�ص تمهيدية في الق�اعد الفقهية، ج1، ط1، قم-اإيران، م�ؤ�س�سة الفقه 

للطباعة والن�سر، 1417هـ، �ص 17-9 . 
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اإن قاعدة نفي ال�سرر هي من الأدلة ال�سرعية التي ُيبحث فيها من جهات عدة: في   
لها،  الأ�سحاب  تطبيقات  وت�سحيح  لها،  المع�س�م  وتطبيقات  ومفادها،  ومعناها،  مدركها، 
وهل المراد من ال�سرر، �سرر �سخ�سي اأم ن�عي؟ وهل ُيعتبر اإحراز ال�سرر اأم يكفي احتماله؟ 

اأوًل- مدرك القاعدة:
ة ال�سريفة،  نَّ اإن مدرك هذه القاعدة ه� الدليل اللفظي، �س�اء على م�ست�ى الكتاب، اأو ال�سُّ
ولكن تم تخ�سي�سها في بند م�ستقل نظرًا لأهميتها. لقد ا�ستدل الفقهاء على تحريم ال�سرر، 
ُيَعدُّ من اأظهر م�سادق الظلم، والتعدي، بن�ص القراآن الكريم)1(. اأ�سف اإلى  وال�سرار، الذي 
ذلك روايات كثيرة في كتب الفريقين)2(، تروي هذه الجملة عن ر�س�ل اهلل )�ص(، وهي بمنزلة 
كبرى كلية كان النبي )�ص( يطبقها في م�ارد عديدة. ثم اأخذت هذه القاعدة المهمة تط�ي 
اأو  مراحل تكاملها م�ستقطبًة جه�دًا جبارًة من ال�سلف ال�سالح، �س�اء على م�ست�ى تنقيحها، 

تحقيقها)3(، اأو تحريرها. 
ثانياً- اأهمية القاعدة:

الق�اعد  من  فهي  الإ�سالم«،  في  �سرار  ول  �سرر  »ل  قاعدة  من  ال�ستفادة  من  لنا  بد  ل 
الفقهية  الق�اعد  اأ�سهر  الإ�سالم، وهي من  ال�سرعي في  الحكم  دة ل�ستنباط  الُمَمهِّ الأ�سا�سية 
التي ا�سُتِدلَّ بها في معظم اأب�اب الفقه، واأغلب م�سائله)4(، بل هي الم�ستند ال�حيد لكثير من 
يُِّقوا َعلَْيِهنَّ َواإِْن ُكنَّ اأُوَلِت َحْمٍل َفاأَْنِفُقوا  وُهنَّ ِلُت�سَ ارُّ )1(   نذكر منها: ق�له تعالى: {اأ�ْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث �َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوَل ُت�سَ
..} )�س�رة الطالق، الآية: 6 (، فنهى تعالى عن اإدخال ال�سرر على المطّلقات اأيام عدتهن، بالت�سييق  ْعَن َحْملَُهنَّ َعلَْيِهنَّ َحتَّى َي�سَ
الآية:  البقرة،  ِبَوَلِدِه..} )�س�رة  َلُه  َمْوُلوٌد  َوَل  ِبَوَلِدَها  َواِلَدٌة  ارَّ  ُت�سَ {..َل  تعالى:  وق�له  والك�س�ة.  والنفقة،  الم�سكن،  عليهن في 

233(. فال يج�ز الإ�سرار بال�الدة، ول بالم�ل�د.
)2(   منها ما رواه في الكافي، في ق�سية �سمرة بن جندب الم�سه�رة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اأبي جعفر عليه ال�سالم، اأنه �سلى 
الحديث  هذا  طرق  بع�ص  وفي  �سرار«.  ول  �سرر،  ل  فاإنه  اإليه،  بها  وارم  فاقلعها،  »اذهب  لالأن�ساري:  قال  و�سلم  واآله  عليه  اهلل 
كطريق عبد اهلل بن م�سكان، عن زرارة، عن اأبي جعفر حكاية ق�له )�ص(: »اإنك رجل م�سار، ول �سرر، ول �سرار، على م�ؤمن«. 
ففي هذا الطريق زيد على تلك الجملة المعروفة كلمة )على م�ؤمن(. اأ�سف اإلى ذلك ما رواه الفقيه مر�ساًل في باب ميراث اأهل 
الفقهية، ط1،  الق�اعد  البجن�ردي،  راجع: محمد ح�سن  الإ�سالم(.  كلمة )في  بزيادة  الإ�سالم«  في  ول �سرار،  »ل �سرر،  الملل: 

تحقيق: مهدي المهريزي-محمد ح�سين الدرايتي، اإيران-قم، ن�سر الهادي، 1419هـ، �ص217-211.
)3(   وقد اأعر�ص اأغلب الفقهاء عن التطرق ل�َسَنِدها، والتاأمل فيه لت�اترها ول� اإجماًل، فكثرة الروايات عنها ُتغني عن مالحظة �سندها. 
هذا م�سافًا اإلى اعتماد الم�سه�ر من الفقهاء المتقدمين عليها، ما ا�ست�جب ح�س�ل ال�ث�ق والطمئنان ب�سدورها عن المع�س�م، 
مرت�سى  م�ثقًا.  الآخر  وبع�سها  �سحيحًا،  الن�س��ص  بع�ص  اإلى  ال�سند  كان  واإن  اأ�سانيدها،  جهة  من  بها  للخد�ص  مجال  ل  فعليه 
اآية اهلل العظمى ال�سيخ �سياء الدين العراقي، ط1، تحقيق:  اأبحاث المحقق الكبير  الخلخالي، قاعدة ل �سرر ول �سرار- تقرير 

ال�سيد الح�سيني الجاللي، اإيران-قم، مركز الن�سر التابع لمكتب الإعالم الإ�سالمي، 1418هـ، �ص 17.
وال�سغير،  المفل�ص،  على  والحجر  بالعيب،  النكاح  وف�سخ  الم�سركين،  و�سلح  به،  الظلم  لينتفي  الإمام  تمكين  وج�ب  منها:  )4(   نذكر 
اإقامة الحدود مع عدم  المنكر، و�سق�ط  النهي عن  المجاهدين، و�سق�ط  المقت�ل على  �ص  المتترِّ وال�سفيه، والمجن�ن، ولزوم دية 
حر، والغ�ص، والتدلي�ص، و�سرعية الِق�سا�ص، الذي ُيبتنى عليه ا�ستقرار الأمن، وانعدام  الأمن، وعدم لزوم اأداء ال�سهادة، وحرمة ال�سِّ
الجريمة، و�سرعية الحدود من قبيل قطع يد ال�سارق، وغير ذلك من الأفعال ال�سلبية، التي ا�ستدل الفقهاء على ُحرمتها بالقاعدة 
اأم�الهم«، وبناًء  اإياها على قاعدة »النا�ص م�سلَّط�ن على  اأغلب الفقهاء  اأي�سًا من خالل تقديم  اأهمية القاعدة  المذك�رة. وتت�سح 

عليه لي�ص باإمكان المالك اإ�ساءة ال�ستفادة من قاعدة ال�سلطنة، لي�رد ال�سرر على الغير، كما اأراد فعل ذلك �َسمرة بن جندب.
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الفروع، وبع�ص الم�سائل الم�ستحدثة، فقد اعتمد فقهاء الفريقين )ال�سيعة، وال�سنة( على هذه 
بحفظ  مبا�سرًة  ترتبط  القاعدة  هذه  اأن  ذلك  اإلى  اأ�سف  كثيرة.  واأحكام  فروع  في  القاعدة، 
ك�سائر  ال�سرر  نفي  فحديث  والمرج.  الهرج  و�ساد  الف��سى،  ت  لعمَّ ل�له  الذي  العام،  النظام 
بع�ص  في  به  ُي�ستدلُّ  �سرعي  ودليل  ال�سرعي)1(،  الحكم  ل�ستنباط  دة  الممهِّ والأ�س�ل  الق�اعد 
الم�ارد، فاإذا لم يكن له ُمَعاِر�ص فالأمر وا�سح، واإن كان له ُمَعاِر�ص، اأي دليل اآخر على ثب�ت 

حكم �سرعي يلزمه �سرر، فُيعمل فيهما بمقت�سى التعار�ص والترجيح)2(.

ثالثاً- مفاد القاعدة:
لقد ُذكرت ثالثة معاٍن لحديث »ل �سرر«:

•   اأن يك�ن المراد منه النهي، والنهي ظاهر في الحرمة، اإل اإذا كان هناك قرينة تدل على 
الكراهة.

مع  اإل  منفي،  �سرر  كل  لي�ص  اإذ  الجبران،  عن  الخالي  ال�سرر  نفي  منه  المراد  يك�ن  •   اأن 
يجب  لإع�ساره  زوجها  اإنفاق  عدم  ب�سبب  الزوجة  فت�سرر  ل،  التحمُّ وج�ب  عن  �سالمته 
َخْيٌر  ُقوا  َت�َسدَّ َواأْن  َمْي�َسَرٍة  اإَلى  َفَنِظَرٌة  ُع�ْسَرٍة  ُذو  َكاَن  �َواإْن  تعالى:  لق�له  وذلك  َله،  تحمُّ

َلُكْم اإْن ُكْنُتْم َتْعلَُموَن�)3(.
ول من جانب  ل من جانبه،  ال�سرر،  لعباده  ير�َص  لم  تعالى  اهلل  اأن  منه  المراد  يك�ن  •   اأن 
وعمل  والعقل،  الرواية،  اإلى  بالن�سبة  الأظهر  ه�  الثالث  المعنى  ولعلَّ  لبع�ص.  بع�سهم 

الأ�سحاب)4(.
وبالتالي فاإن قاعدة نفي ال�سرر ترجع اإلى تح�سيل المنافع، اأو تقريرها لدفع المفا�سد، 
اأو احتمال اأخف المف�سدتين، فاإذا تزاحم �سرران فاإن الت�سريع الإ�سالمي ي�جب العمل بالأقل 
واأ�سد. ومثاله:  اأكثر  واأخف ف�سادًا على ما ه�  اأقل �سررًا  م ما ه�  ُيَقدَّ التعار�ص  �سررًا، فعند 
�سلح الم�سركين، فاإن فيه �سررًا على الم�سلمين، لكن في تركه �سررًا اأعظم لما يترتب عليه 
المكلَّف  فُيَخيَّر  ال�سررين  ت�ساوي  عند  اأما  الحرب.  على  ال�سلح  م  فُيَقدَّ الم�سلمين،  قتل  من 

باختيار اأحدهما. 
مها الفقهاء على �سائر اأدلة العناوين الأولية. اأ�سف اإلى ذلك اأن ال�سهيد الأول راأى اأنها من جملة الق�اعد الخم�ص التي يمكن  )1(   بل قدَّ
ردُّ الأحكام ال�سرعية اإليها، وهي: قاعدة تبعية العمل للنية، وقاعدة الم�سقة م�جبة للع�سر، وقاعدة اليقين، وقاعدة نفي ال�سرر، 
ة، والإجماع، والعقل. راجع: محمد بن مكي العاملي، الق�اعد والف�ائد،  نَّ وقاعدة العادة. وهي ق�اعد م�ستنبطة من الكتاب، وال�سُّ

ج1، تحقيق: ال�سيد عبد الهادي الحكيم، اإيران- قم، من�س�رات مكتبة المفيد، �ص 74.  
)2(  مرت�سى الخلخالي، قاعدة ل �سرر ول �سرار، م.�ص، �ص30-18 .

)3(  �س�رة البقرة، الآية: 280.
)4(  اأب� القا�سم القمي الجيالني، الق�انين المحكمة، الطبعة الحجرية، ج2، اإيران- قم، 1303هـ، �ص49-47 .

د. علي ناصر
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ويع�د تحديد ال�سرر المنفي في ال�سريعة الإ�سالمية اإلى الُعرف، فه� الذي ُيعيِّن ال�سرر 
مًا  ُيَعدُّ منفيًا بالقاعدة، ول ُمَحرَّ عند ال�سك في ح�س�له، فما ل ي�سدق عليه ال�سرر ُعْرَفًا ل 
ع ال�سرر، اأو �سيَّقه في م�ارد خا�سة، فُيتََّبع  �سرعًا، ما لم يقم دليل خا�ص على اأن ال�سارع و�سَّ
الُعرف كذلك، وقد  يراه  اأن  اأمرًا ما �سررًا، من دون  ال�سارع  الخا�ص. فقد يرى  الدليل  ذلك 
واإنما  ال�سارع،  ال�س�رتين ه�  والمعتبر في هاتين  ال�سارع كذلك،  ه  َيُعدُّ لم  الُعرُف �سررًا  يرى 

ُيعتبر الُعرف فيما ل� لم يدل دليل خا�ص من ِقَبِل ال�سارع على خالفه. 
ر ال�سيد البجن�ردي كلمة )ال�سرر( على  اأما فيما يتعلق بمعاني كلمات الحديث، فقد ف�سَّ
عر�سه،  اأو  ر(،  رِّ المَت�سَ مال  )اأي  ماله  في  النق�ص  ه�  عرفًا،  رر  ال�سَّ لفظ  من  »الظاهر   : اأنَّ
يراه  له، بحيث  القريب  المقت�سي  اأو بعد وج�د  �س�ؤونه بعد وج�ده،  اأو في �سيء من  اأو نف�سه، 

العرف م�ج�دًا«)1(. 
�ص الإمام الخميني لقاعدة »ل �سرر«، فراأى اأن ال�سرر نق�ص في الأم�ال، والأنف�ص.  وتعرَّ
ت�سر  ما  ال�سرر  اأن  قيل  كما  الحال.  و�س�ء  وال�سدة،  والحرج،  المكروه،  اإي�سال  بمعنى  وتاأتي 
�ساحبك وتنتفع اأنت به، وال�سرار اأن ت�سره من غير اأن تنتفع اأنت به، وقيل هما بمعنى واحد، 
الخ�س�مة  الق�ساء وف�سل  لي�ص من قبيل  الخميني  الإمام  براأي  والمقام  للتاأكيد)2(.  والتكرار 

كما ه� وا�سح، فيك�ن ق�له: »ل �سرر ول �سرار« ظاهرًا في اأنه من اأحكام ولي الأمر)3(. 
منها  ال�ستفادة  وفي  القاعدة،  مفاد  ت��سيح  في  اتجاهات  ثالثة  هناك  فاإن  وبالتالي 

لل��س�ل اإلى حكم �سرعي فيما يتعلق باإنتاج اأ�سلحة الدمار ال�سامل:
حرمة  به  والمق�س�د  التكليفية،  الحرمة  ه�  �سرر  ل  قاعدة  مفاد  اأن  الأول:  التجاه 
بالغير،  اأو  بالنف�ص،  ال�سرر  ل�ق�ع  ي�ؤدي  فاأي عمل  الغير.  اأو على  النف�ص،  ال�سرر على  اإيقاع 
الدمار  اأ�سلحة  اأن  وال�اقع  َيْحُرْم.  فاإنه  الذمّي،  اأو  كالم�سلم،  محترمًة،  نف�سًا  كانت  اإذا 
ت�سرب  حال  في  والإن�سان  البيئة  على  كبيرًا  خطرًا  وت�سكل  ال�ّسامة،  النفايات  تنتج  ال�سامل 
مف�سدة،  فيه  اإنتاجها  كان  فاإذا  ت�سرن�بيل.  في  حدث  كما  ة  الُم�ِسعَّ اأو  ال�سامة  الم�اد  هذه 
وال�سدة،  والحرج،  المكروه،  واإي�سال  والأم�ال،  الأنف�ص،  في  نق�ص  اإلى  ي�ؤدي  اأنه  بمعنى 
بالعن�ان  حكم  اأنه  على  بناء  حرام  بالغير  اأو  بالنف�ص  الإ�سرار  اإن  قلنا  فاإذا  الحال،  و�س�ء 
بما  الن�وي  ال�سالح  ول�سيما  ال�سامل،  الدمار  اأ�سلحة  اإنتاج  بتحريم  اأي�سًا  نق�ل  الأولي، 

ودمار وف�ساد. البيئة  على  �سرر  من  ي�ستلزمه 
)1(  محمد ح�سن البجن�ردي، الق�اعد الفقهية، م.�ص، �ص214.

)2(  الخميني، روح اهلل، الر�سائل، ج1، اإيران- قم، 1385هـ، �ص33-28.
)3(  م.ن، �ص55-50.
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بمعنى  الأولية،  الت�سريعات  على  الحك�مة  ه�  �سرر  ل  قاعدة  مفاد  اأن  الثاني:  التجاه 
الُمَكلَّف. ومثاله:  فاإنه مرف�ع عن  بالنف�ص،  ال�سرر  اإلى  الم�ارد  ي�ؤدي في بع�ص  ت�سريع  اأي  اأن 
لل�سرر على �سخ�صٍ  كان م�جبًا  فل�  الأولية،  الت�سريعات  فه� من  �سهر رم�سان،  وج�ب �س�م 
فاإذا  لكل حكم �سرري،  رافع  ل �سرر  يرتفع بحديث ل �سرر، فحديث  ال�ج�ب  فاإن هذا  ما، 
الحك�مة،  ه�  �سرر  ل  قاعدة  مفاد  اأن  على  بناء  حرام  بالغير  اأو  بالنف�ص  الإ�سرار  اإن  قلنا 
ورفع الت�سريعات الأولية، نق�ل اأي�سًا اإن حرمة اإنتاج اأ�سلحة الدمار ال�سامل، ول�سيما ال�سالح 
الأمة  تك�ن  اأن  اإلى  ي�ؤدي  الإنتاج  تحريم  لأن  الإ�سالمية،  الأمة  على  �سررية  حرمة  الن�وي، 
رفعها  فيمكن  �سررية  الحرمة  هذه  اأن  وبما  واله�ان.   ، لِّ والذُّ ال�سعف،  م�قع  في  الإ�سالمية 

بحديث ل �سرر، والنتيجة هي ج�از النتاج في بع�ص الم�ارد.

التجاه الثالث: اأن مفاد قاعدة ل �سرر ه� الحرمة ال�لئية، فالمع�س�م ه� اإمام الأمة 
المع�س�م  غياب  حال  وفي  ال�سيا�سي.  والقائد  ال�سرعي،  الحاكم  فه�  زمانه،  في  الإ�سالمية 
الدولة  اأعطيت  فقد  عليه  وبناًء  وم�س�ؤوليته.  علمه  يرث  من  الإ�سالمية  الأمة  قيادة  يت�لى 
الإ�سالمية �سالحيات ت�سريعية في �س�ء الكتاب وال�سّنة، ك�سالحّية تقديم الأهم على المهّم 
بمعنى  ال�لية  حدود  فاإن  ذلك  ومع  والمحّرم.  ال�اجب  بين  اأو  ال�اجبات،  بين  التزاحم  عند 
الحك�مة ل تدخل بالمبداأ في الأم�ر ال�سخ�سية للمكلفين، بل تتعلق بق�سايا المجتمع والأمة، 
وهي تقع �سمن دائرة التطبيق، ول تتدخل في اأ�سل الت�سريع، وو�سع الق�انين. فال�لية بمعنى 
والأمر  والزكاة،  والحج،  وال�س�م،  ال�سالة،  اأوجب  اهلل  اأن  فكما  اإلهي،  حكم  هي  الحك�مة 
اإما  محددين  لأ�سخا�ص  النا�ص  اإطاعة  اأوجب  فقد  كذلك  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 

بال�سم، كالنبي )�ص(، والأئمة من بنيه، واإما بال�سفات، كالفقيه العادل الخبير)1(.
ورميها  ُجندب،  بن  ل�ُسمرة  ممل�كة  كانت  التي  النخلة  بقلع  اأمر  )�ص(  النبي  اأن  وال�اقع 
اأن  وحيث  م�ؤمن«.  على  �سرار  ول  �سرر  »ل  بق�له:  ذلك  على  معلِّقًا  الأن�ساري،  ب�ستان  خارج 
اأهم من مف�سدة  الإتالف م�سلحة  اإذا ترتب على هذا  الآخرين-  اأم�ال  باإتالف  الحاكم  اأمر 
مفاد  فاإن  زمانه،  في  الأمر  ولي  ه�  بما  )�ص(  النبي  من  �سدر  ولئي  حكم  ه�  الإتالف- 
القاعدة ه� اأن ل�لي الأمر اإ�سدار اأي قان�ن يراه مانعًا للحيف وال�سرر على الأمة الإ�سالمية. 
الملة،  ورئي�ص  الأمة،  �سائ�ص  اأنه  بما  ال�سلطاني،  الم�ل�ي  النهي  اإطاعة هذا  الأمة  فيجب على 
واأميرهم، فيك�ن مفاده اأنه اأمر باأن ل ي�سرَّ اأحٌد اأحدًا، ول يجعله في �سيق، وحرج، وم�سقة. 
اأن في حج الم�ستطيع  اأن الحج وجب على م�ستطيع، ولكن ال�لي الفقيه راأى  فمثاًل ل� فر�سنا 
�ص  1413هـ-1993م،  المداد،  دار  بيروت-لبنان،  الدين،  ن�ر  عبا�ص  ال�سيد  ترجمة  ط1،  الفقيه،  ولية  الآملي،  ج�ادي  اهلل  )1(   عبد 

.67-62
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خطرًا عليه ن�عًا، اأو �سخ�سًا، واأن مف�سدة الخطر اأهم مالكًا من م�سلحة ال�ج�ب، فاإنه يمكن 
اأن يمنع من الحج مع ك�نه واجبًا �سرعًا من باب  للفقيه، بمقت�سى وليته في مقام التزاحم، 

تقديم الأهم على المهم.  
اأن  الإ�سالمي  للحاكم  اأن  اأن مفاد هذا الحديث ه�  المقام، فبناًء على  الأمر في  وكذلك 
اأن  �سالحياته  من  فاإن  وبالتالي  الإ�سالمية،  الأمة  على  لل�سرر  رافعًا  بنظره  يك�ن  ما  َع  ُي�َسرِّ
يجيز اإنتاج اأو ا�ستخدام هذا ال�سالح، في م�رد الحاجة الق�س�ى، تج�يزًا ولئيًا، بلحاظ اأن له 
ال�لية في تعيين اأحد المتزاحمين، اإذا كان اأحدهما اأهم مالكًا من الآخر. فاإذا كان في اإنتاج 
فاإن  الإ�سالمية،  الأمة  على  اأكبر  مف�سدة  اإنتاجها  عدم  وفي  مف�سدة،  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة 
باإنتاج هذه الأ�سلحة عند ال�سرورة. وفي  ياأمر  اأن  من حق الحاكم الإ�سالمي، بل من واجبه، 
المقابل اإذا كان ال�سرر المترتب على اإنتاج هذه الأ�سلحة اأهم مالكًا من ال�سرر المترتب على 

عدم اإنتاج هذه الأ�سلحة، فاإن واجب الحاكم الإ�سالمي اأن ياأمر بعدم اإنتاج هذه الأ�سلحة. 
البحث،  محل  في  الحديث  هذا  من  ال�ستفادة  يمكن  جميعها،  الثالثة  التجاهات  وعلى 
النف�ص،  ال�سرر على  اإيقاع  التكليفي، وه� حرمة  الحكم  الحديث ه�  اأن مفاد  بنينا على  واإذا 
اأو الغير، فاإنه ل يمكن اأن ُي�ستند اإليه كدليل على حرمة اإنتاج اأ�سلحة الدمار ال�سامل بالمطلق 
اإنتاجه �سررًا على الأمة، وذلك لأن حديث ل �سرر وارد م�رد المتنان)1( على  اأن في  بحجة 
الأمة، لذلك فاإن ال�ستناد اإلى هذا الحديث لإثبات حرمة اإنتاج هذا ال�سالح بلحاظ اأنه ي�ؤدي 
اإلى �سرر على بع�ص الأمة، م�ستلزم لإيقاع �سرر اآخر على الأمة في ترك ا�ستخدامه فال يك�ن 
على  �سرر  ال�سامل،  الدمار  اأ�سلحة  ا�ستعمال  اأو  اإنتاج،  في  كان  فاإذا  مح�سًا.  امتنانًا  تطبيقه 
، بل من واجب  اأكبر عليها، فاإن من حقِّ اأو ا�ستعمالها، �سرر  اإنتاجها،  الأمة، واأي�سًا في عدم 
ال�لي الفقيه رفع ال�سرر الأكبر عن الأمة، ول�سيما اإذا اأخذنا بالرواية التي ت�ستمل على كلمة 

)على م�ؤمن(. 
ز ال�سيد عبد الكريم م��س�ي اأردبيلي)2( �سنع اأ�سلحة الدمار ال�سامل  وفي هذا ال�سياق ُيَج�ِّ
اإل  منها،  وال�ستفادة  الدمار  اأ�سلحة  �سنع  يج�ز  »ل  الفقيه:  ال�لي  وباإذن  الدفاع،  حالة  في 
ا�ست�سارة  بعد  لل�سرائط،  الجامع  الفقيه  ا�ستئذان  مع  والم�سلمين،  الإ�سالم  عن  الدفاع  لأجل 

المتخ�س�سين الم�ثقين في هذا المجال«)3(. 

الفقه  األفاظ  معجم  اهلل،  فتح  اأحمد  راجع:  والعطاء.  والإح�سان،  والجميل،  والمعروف،  الف�سل،  ومعناها:  ة،  الِمنَّ من  )1(   المتنان 
الجعفري، ط1، الدمام-ال�سع�دية، 1415هـ-1995م، �ص 410. 

الم��س�ي  الإمام روح اهلل  الإيرانية، في عهد م�ؤ�س�سها  الإ�سالمية  الجمه�رية  ال�سابق في  الق�سائية  ال�سلطة  تقليد، ورئي�ص  )2(   مرجع 
الخميني. 

)3(  ا�ستفتاء م�جه اإلى �سماحته بتاريخ: الثالثاء 1-1-2008م، وقد اأجاب عليه بتاريخ: الثالثاء 15-1-2008م.
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البند الرابع – الدليل العقلي:
اأوًل- قاعدة التزاحم:

ت�سخي�ص  ولكن  المهم،  على  الأهم  تقديم  ب�ج�ب  يق�ل  الذي  العقلي  الدليل  بها  ونعني 
�سبيل  فعلى  ال�سرع.  اأحكام  على  وا�سع  اطالع  اإلى  يحتاج  فه�  اأحد،  كل  �ساأن  من  لي�ص  الأهم 
بالتخيير  نعمل  اأن  علينا  يجب  فهل  اآخر،  وواجب  الحج  واجب  بين  التزاحم  وقع  اإذا  المثال، 
الحج  ي�سبح  ال�ستطاعة  »عند  قائاًل:  الت�ساوؤل،  هذا  عن  الخ�ئي  ال�سيد  ويجيب  التعيين؟  اأو 
قاعدة  اإعمال  ن  ي�ؤمَّ ل  بل  ال�ستطاعة،  م��س�ع  يرتفع  ل  اآخر،  واجب  زاحمه  فاإذا  واجبًا، 
التزاحم من التخيير، اإذا ُفِر�َص ك�ن الحج وال�اجب الآخر مت�ساويين في الأهمية، اأو التعيين 

اإذا كان اأحدهما اأهم«)1(.   
وهذا ما اأ�سار اإليه اأحد فقهاء الجمه�رية الإ�سالمية الإيرانية، وه� ال�سيخ منتظري، الذي 
الأحكام،  اختالف  بح�سب  تختلف  فهي  واجب،  اأمر  التزاحم  باب  مرّجحات  رعاية  اأن  يرى 
والأ�سخا�ص، والأ�سقاع، والأزمنة، قائاًل: »هل المالك ت�سخي�ص كل فرد، اأو م�ظف، في نطاق 
اأو م�ظف  ت�سخي�ص كل فرد،  اإلى  الأمر  اإحالة  اأن  والظاهر  الحاكم؟  ت�سخي�ص  اأو  م�س�ؤوليته، 
�ست  في الحك�مة، ي�ستلزم غالبًا الهرج والمرج، وت�سييع الحق�ق المحترمة، التي لحفظها اأ�سِّ
حاته.. فالأولى اإحالة الأمر اإلى مجل�ص الن�اب الم�ستقل.. له حق النظر  قاعدة التزاحم وُمَرجِّ
في م�سالح ال�سعب.. فيلزم اأن يح�س�ا م�ارد التزاحم وم�ارد الأهم منها وفقًا للعقل وال�سرع، 
ويجعل�ها قان�نًا لعمل الحك�مة في كل المجالت.. فالق�ل بتبرير الهدف لل��سيلة مطلقًا باطل 
اأو  راأوه،  بما  ال�ستخبارات  في  الم�ظفين  على  الأمر  ي�ستبه  فال  وال�سرع،  العقل،  بحكم  جدًا 
طريق  في  وجريمة  جناية  كل  ي�ستحل�ن  اإذ  الكفر،  بالد  في  الج�ا�سي�ص  اأعمال  من  �سمع�ه، 
ب عذابًا ل  ن باأنه يعذَّ عملهم. وهل يج�ز النتحار عمدًا لأجل التخل�ص من العدو، كما اإذا تيقَّ

طاقة له به، فيعترف بما ي�سرُّ بالم�سلمين؟ ال�اجب رعاية م�ازين التزاحم«)2(. 

اأ�سلحة  اإنتاج  عدم  خالل  من  البيئة  على  الحفاظ  بين  التزاحم  وقع  فاإذا  عليه،  وبناًء 
الدمار ال�سامل، وبين اإنتاج هذه الأ�سلحة لردع العدو عن مهاجمة بالد الم�سلمين وقتلهم، مع 
وق�ع بع�ص الأ�سرار البيئية، فيجب اإنتاج اأ�سلحة الدمار ال�سامل، لأن الحفاظ على الم�سلمين 

اأهم من الحفاظ على البيئة، فتك�ن المعادلة كالآتي:

ج1،  هـ،   1364 العلم،  دار  مدر�سة  من�س�رات  قم-اإيران،  ط2،  ج1،  الحج،  ال�ثقى-كتاب  العروة  م�ستند  الخ�ئي،  القا�سم  )1(   اأب� 
�ص 112.    

)2(  المنتظري، نظام الحكم في الإ�سالم، ط1، اإيران، ها�سمي�ن، 1380 هـ، �ص 370-368.    
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- الق�سية ال�سغرى: الحفاظ على البيئة مهم، ولكن الحفاظ على الم�سلمين اأهم.
- الق�سية الكبرى: يجب تقديم الأهم على المهم.

- النتيجة: يجب الحفاظ على الم�سلمين ولو اأدى ذلك اإلى اإف�ساد في البيئة.

ثانياً- قاعدة ترجيح الم�سلحة على المف�سدة:
على  الم�سلحة  وترجيح  والمف�سدة،  الم�سلحة  بين  بالتحري  يق�سي  العقل  اأن  بها  ونعني 
المف�سدة، فالم�سالح والمفا�سد على مراتب، وهي مندرجة في الق�ة وال�سعف)1(. ومن اأقدر 
على ت�سخي�ص ذلك من النبي الأعظم )�ص(، والإمام المع�س�م من بعده، وولي اأمر الم�سلمين، 

الفقيه، العادل، العارف، ال�سجاع، والخبير، في ع�سر غيبة الإمام المع�س�م )عج(؟!. 
م�سلحة  �سّخ�ص  )�ص(  النبي  ولكن  مف�سدة،  فيه  كان  الن�سير  بني  نخيل  �سجر  فقطع 
اأن  على  معتمدين  به،  محتمين  نخيلهم  في  اختباأوا  حيث  الأ�سجار،  هذه  قطع  في  كبيرة 
الإ�سالم.  عنه  نهى  الذي  الإف�ساد  من  لأنه  نخيلهم،  في  �سربهم  على  يقدم�ا  لن  الم�سلمين 
ولكن اهلل تعالى اأذن لر�س�له ل�سرورة الحرب في قطع بع�ص النخيل، وك�سف الق�م، واإلزامهم 
وِلَها َفِباإْذِن  ن لِّيَنٍة اأْو َتَرْكُتُموَها َقاِئَمًة َعلَى اأُ�سُ بالم�اجهة ال�سريحة، بق�له: �َما َقَطْعُتم مِّ
الأمر يحكم  وولي  تعالى،  الحكم هلل  اأن  ح  ت��سِّ الكريمة  والآية  اْلَفا�ِسِقيَن�)2(،  َوِلُيْخِزَي  اهلل 
في ذلك:  اليه�د  قال  وقد  العليا.  الم�سلمين  لم�سلحة  لت�سخي�سه  وبناء  تعالى،  اأنزل اهلل  بما 
كنت تنهى عن الف�ساد يا محمد، فما بالك تفعله الي�م؟. وال�اقع اأن مف�سدة قطع �سجر النخيل 
يراهن�ن على عامل  كان�ا  الذين  الن�سير،  ببني  الهزيمة  اإلحاق  وهي  كبرى  اأقل من م�سلحة 
ال�قت، وعلى التم�ين الغذائي ب�ا�سطة ثمار �سجر النخيل، حتى يمكن لقري�ص ولمن يحالفها 

من قبائل العرب اأن يتحرك�ا لح�سم الم�قف ل�سالح بني الن�سير. 
وفي  ال�سرورة،  عند  جائزًا  ي�سبح  ولكنه  الأولي،  بالعن�ان  جائزًا  لي�ص  الأ�سجار  قطع  اإن 
مف�سدة  من  اأكبر  هي  الحرب  تلك  في  الأ�سجار  قطع  في  الم�سلحة  اأن  ت�سخي�ص  تم  حال 
الحتفاظ  من  الن�سير  بني  يه�د  يتمكن  اأن  من  اأقل  ول  قطعها.  ب�ا�سطة  بالبيئة  الإ�سرار 
نفعًا  لن تجدي  لهم  التحدي  اأن م�ا�سلة  الم�سلم�ن  وديارهم، حين يجد  وباأر�سهم  بم�اقعهم 
ما دام�ا قادرين على الحتماء بح�س�نهم، والدفاع عنها لمدة ط�يلة، فيتراجع�ن عن حربهم 
لهم، ويترك�نهم و�ساأنهم من اأجل التفرغ اإلى ما ه� اأهم واأولى. فال�سابط في الرخ�سة وج�د 

م�سلحة غالبة على مف�سدة قطع اأ�سجار النخيل.

)1(  مرت�سى الأن�ساري، المكا�سب، قم-اإيران، انت�سارات دهاقاني )ا�سماعيليان(، ج1، 1376هـ، �ص 136.    
)2(  �س�رة الح�سر، الآية: 5.
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العلمية،  الأغرا�ص  تحقيق  بداعي  ال�سلمية،  الن�وية  ال�سناعة  �سرعية  في  �سبهة  ول 
اأمر مطل�ب، ومرغ�ب فيه، لأن فيه م�سلحة كبيرة وهي فك ارتهان الدول  وال�سناعية، فه� 
الدول  وتمنع  التقنية،  هذه  مثل  احتكار  على  تعمل  التي  الم�ستكبرة،  الدول  لبع�ص  الإ�سالمية 
بما  الن�وية  الأن�سطة  تط�ير  من  التخ�ف  قبيل  من  واهية،  بحجج  امتالكها  من  الإ�سالمية 
اأو  الم�ستكبرة،  الدول  لتلك  التقنيات هي حق ح�سري  وكاأن هذه  الع�سكرية.  الأهداف  يخدم 
ر نف�سها في كل المجالت!  التي تدور في فلكها، ول يحق ل�سائر الدول اأن تحقق التقدم، اأو تط�ِّ
وال�سرعية،  والمنطقية،  الأخالقية،  المعايير  �سيء من  اإلى  ي�ستند  ل  الذي  الق�ة«  »منطق  اإنه 
واإّن على ال�سع�ب الحرة، والأبية، اأن ل ت�ستكين لهذا المنطق، بل عليها العمل الجاد في �سبيل 

اإ�سقاطه، لتحقق تقدمها وكل اآمالها المن�س�دة. 
والإ�سكال يرد في حال كان في اإنتاج هذه الأ�سلحة �سرر يلحق بالبيئة العامة لالأر�ص، ولم 
تكن هناك م�سلحة ت�جب �سنع اأ�سلحة الدمار ال�سامل. ول �سك اأن م�سلحة اإرهاب العدو كي 
اأكبر من مف�سدة  والم�سلمين،  الإ�سالم  للدفاع عن وج�د  اأو  الإ�سالمية،  الدولة  يعتدي على  ل 
بقي  واإن  حديثة،  علمية  وتقنيات  و�سائل  عبر  معالجتها  يمكن  التي  ال�سامة،  النفايات  بع�ص 

بع�ص ال�سرر على البيئة. فتك�ن المعادلة كالآتي:
مف�سدة  اأكبر من  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  اإنتاج  في  الردع  ال�سغرى: م�سلحة  -  الق�سية 

تل�ث البيئة.
- الق�سية الكبرى: يجب ترجيح الم�سلحة الكبيرة على المف�سدة ال�سغيرة.

- النتيجة: اإنتاج اأ�سلحة الدمار ال�سامل راجح عقاًل لردع العدو.
ويرى ال�سيخ بهجت)1( اأن القيام بالتجارب الن�وية اأمر غير جائز اإذا كانت ت�سر بالبيئة، 
م�سرة  كانت  اإذا  الن�وية  بالتجارب  للقيام  �سرعية،  غات  م�س�ِّ هناك  »لي�ص  فت�اه:  ن�ص  وهذا 
الن�وي،  ال�سالح  لإنتاج  الن�وية، �سرورية  التجارب  اأن  المعل�م  اأنه من  ويرد عليه  بالبيئة«)2(. 
�سنعها،  دون  من  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  تمتلك  اأن  ما  لدولة  يمكن  واأنه  بالبيئة،  ت�سر  واأنها 
وذلك عبر �سرائها من دولة اأخرى. ون�ساأل: هل ان هناك فرقًا على م�ست�ى الت�سريع الإ�سالمي 
بين امتالك الدول والأمم الأخرى لهذا الن�ع من الأ�سلحة، وبين عدم امتالكها لها، بمعنى اأن 
غًا �سرعيًا للدولة الإ�سالمية  امتالك الدول والأمم الأخرى لهذا الن�ع من الأ�سلحة يعتبر ُم�َس�ِّ

كي تعمل هي اأي�سًا على امتالكها؟

)1(  مرجع ديني �سيعي، واأ�ستاذ في الح�زة العلمية في قم المقد�سة، ا�ستهر بزهده، واأخالقه الفا�سلة، وعرفانه الكبير. 
هه الباحث اإليه، وح�سل على الج�اب بعد اأ�سهر، بتاريخ: 14-10-2009م، في مدينة  )2(   اأجاب �سماحته، قبل وفاته، على ا�ستفتاء وجَّ

قم المقد�سة، في الجمه�رية الإ�سالمية الإيرانية.
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الن�وية،  بالتجارب  والقيام  الأ�سلحة،  اإنتاج هذه  اأن  النجفي)1(  ب�سير ح�سين  ال�سيخ  ويرى 
اأمر جائز �سرعًا دفاعًا عن النف�ص: »ل محظ�ر في امتالك هذه الأ�سلحة �سرعًا، واإنما ال�اجب 
بالتجارب  يتعلق  فيما  اأما  العالم..  واهلل  ال�سريف  ال�سرع  لنا  ي�سمح  حيث  اإل  ت�ستخدم  ل  اأن 
الن�وية، فيج�ز القيام بها اإن ا�سطررنا اإليها لأجل خلق المناعة لبالدنا، وحياتنا، واأعرا�سنا، 
حياة  اإنقاذ  لأجل  الأع�ساء  بع�ص  َبتر  اأو  الجراحية،  العملية  تج�ز  كما  غ  الم�س�ِّ فه�  واأم�النا، 

الم�ؤمن. كما يجب اختيار الأمكنة البعيدة عن مناطق ال�سكن«)2(.
ويرى ال�سيد محمد ح�سين ف�سل اهلل)3( اأن اإجراء التجارب الن�وية جائز عند ال�سرورة، 

واأن اإنتاج هذه الأ�سلحة جائز �سرعًا دفاعًا عن النف�ص:
ق �سماحته اإلى هذا الم��س�ع في اإحدى خطب الجمعة حيث وجد اأن الم�سروع الإيراني  1-  تطرَّ
الن�وي ال�سلمي ل يزال مثيرًا للجدل من ِقبل الدول الأوروبية التي تق�د الم��س�ع باإ�سراف 
اأميركي، من خالل اإثارة عدم الثقة باإيران، التي ت�ؤكد رف�سها لأي م�سروع ن�وي ع�سكري، 
اأن  الم�ساألة هي  ولكن  الذرية،  الأ�سلحة  اإنتاج  عة على حظر  الم�قِّ الدول  اأنها من  ول�سيما 
اأميركا وحلفاءها ل يريدون لإيران اأن تمتلك الق�ة التي ت�ستطيع من خاللها حلَّ م�ساكلها 
القت�سادية الم�ستقبلية، اأو الدفاع عن نف�سها اأمام الأ�سلحة الذرية في »اإ�سرائيل«، واأمام 
ُتقنع  اأميركا ال�سرعية تحت حجج ل  امتالك الهند وباك�ستان لهذه الأ�سلحة التي منحتها 
من  ن�ؤكد-  »اإننا  قائاًل:  العالم  دول  كل  على  الذرية  الأ�سلحة  اإنتاج  �سماحته  م  وحرَّ اأحدًا. 
الدول  ذلك  في  بما  كلِّه،  العالم  في  الذرية  الأ�سلحة  اإنتاج  تحريم  ال�سع�ب-  خالل خ�ف 
الكبرى التي تمثِّل تهديدًا �سيا�سيًا، واقت�ساديًا، واأمنيًا، لدول العالم الثالث، من خالل ما 

تملكه من الق�ة، بما في ذلك اأ�سلحة الدمار ال�سامل«)4(.  
2-  »ل دليل على حرمة �سنع اأ�سلحة الدمار ال�سامل كبقية الأ�سلحة الأخرى التي يك�ن تدميرها 
اإليها في م�اجهة الدول التي تمتلك هذه الأ�سلحة، مما قد ي�سكل  محدودًا، بفعل الحاجة 
خطرًا على الم�سلمين في حالت ال�سراع معها، وربما ُيقال بج�از اإنتاجها ل� كانت الدول 
الأخرى ل تمتلك هذا ال�سالح، وذلك با�ستيحاء ق�له تعالى، في تحديد الدع�ة اإلى الإعداد 

)1(  اأحد مراجع تقليد الم�سلمين ال�سيعة، في النجف الأ�سرف. 
)2(  ا�ستفتاء اأر�سل اإىل �سماحة ال�سيخ ب�سري ح�سني النجفي بتاريخ: 23 ذو احلجة 1428هـ. 

)3(   اأحد مراجع التقليد، ومن كبار مفكري الم�سلمين ال�سيعة في العالم، م�ؤ�س�ص جمعية المبرات الخيرية الجتماعية، واأ�ستاذ مادة 
الفقه في مرحلة البحث الخارج في المعهد ال�سرعي الإ�سالمي في لبنان. ت�في بتاريخ: 4-7-2010م.

)4(   راجع: محمد ح�سين ف�سل اهلل، ا�ستعرا�ص لراأي العالمة ال�سيد في الم�سروع الن�وي الإيراني، مجلة معل�مات، ي�سدرها المركز 
العربي للمعل�مات، العدد التا�سع والثالث�ن- تحت عن�ان »الملف الن�وي الإيراني«، �سباط / فبراير 2007، نقاًل عن م�قع مجلة 

نات الإ�سالمية بتاريخ: 12-8-2005م.  بيِّ
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َباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهلِل�)1(،  ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ا ا�ْسَتَطْعُتم مِّ وا َلُهْم مَّ للق�ة: �َواأَِعدُّ
باعتبار اأن تملك الم�سلمين لهذا ال�سالح قد يمنع الأعداء من العدوان عليهم، اإل اإذا كان 
العالم.  على  كليًا  اأو  جزئيًا  خطرًا  ي�سكل  الن�وية  الأ�سلحة  �سنع  بم�ساألة  المحيط  ال�اقع 

وكيف كان فالإ�سكال لي�ص في اإنتاج هذا ال�سالح وتملُّكه، بل في ا�ستخدامه.

كبرى  �سرورات  هناك  كانت  اإذا  ولكن  ونتائجه،  ذاته  في  م  ُمحرَّ بالبيئة  الإ�سرار  3-  اإن 
وذلك  الإ�سرار،  قدر ممكن من  باأقل  التجارب  اإجراء  فيج�ز  العليا  الإ�سالمية  للم�سلحة 
اأو  الزراعية،  الحاجات  اإنتاج  عملية  في  الم�ستخدمة  اأو  الماأه�لة،  المناطق  عن  بالبعد 

ال�سناعية، اأو الخدمات الحي�ية للنا�ص«)2(.

يك�ن  قد  اأنه  من  بالرغم  الن�وي،  ال�سالح  �سنع  على  تحفظًا  الباحثين)3(  اأحد  وي�سجل 
مطل�بًا �سرعًا وعقاًل، ك�نه ي�سكل اأحد م�سادق اإعداد الق�ة في م�اجهة الظالمين المعتدين، 
واأنه من اأهم و�سائل الردع في اأيامنا، وال�سبب في ذلك اأنه يمكن لأي خطاأ ب�سري في اإدارته، 
اإلى كارثة قد  ي�ؤدي  اأن  المم�سكين بزمامه،  الأفراد  يرتكبه بع�ص  اأو لأي ت�سرف عدواني قد 
الحد  وفي  الحياة،  مظاهر  كل  واإفناء  برمته،  الأر�سي  الك�كب  على  الق�ساء  حد  اإلى  ت�سل 
الأدنى قد ي�ؤدي اإلى اإبادة الماليين من بني الإن�سان، وبالتالي قد ل يبتعد الفقيه عن ال�س�اب 
اإذا جزم باأن ال�سارع الحكيم ل ياأذن ب�سنع مثل هذه الأن�اع من ال�سالح، واأنه ل يك�ن م�سم�ًل 
اإليها،  الم�سار  المطلقات  لتقييد  اإما  �سالحة  المتقدمة  المالحظة  لأن  الق�ة،  اإعداد  لإطالق 
ال�سالح.  من  الن�ع  هذا  غير  اإلى  المذك�ر  الإطالق  ان�سراف  ت�جب  قرينة  ت�سكل  لأنها  واإما 
ال�سليم، ب�ساأن �سنع �سالح من هذا القبيل، لحكم  ول� تم ا�ستفتاء العقل الفطري، وال�جدان 
جين له، ورف�ص انت�ساره، بل �سرورة التخل�ص منه. لكنه  بالمنع منه، ومعاقبة م�سّنعيه، والمروِّ
ق بين اأن يك�ن المحذور قد وقع، وتّم �سنع ال�سالح المذك�ر، وتملكته اأكثر من  ي�ستدرك ليفرِّ
دولة من دول ال�ستكبار العالمي، وعلى راأ�سها الكيان الغا�سب في فل�سطين، وتمكنت ب�ا�سطته 
اإرادتها  وفر�ص  واإرهابها،  الم�ست�سعفة،  ال�سع�ب  وعلى  الإ�سالمية،  الأمة  على  ال�ستطالة  من 
و�سروطها عليها، فاإن الم�قف، وبميزان الدين والعقل اأي�سًا، �س�ف يختلف، ليغدو تملك هذا 
اأن  الجائز  الق�ة، لأن من غير  وت�ازن  الردع،  ال�سالح مطل�بًا، و�سروريًا، في محاولة لإيجاد 
تبقى الأمة الإ�سالمية في م�قع البتزاز والترهيب، اأو في حالة من ال�هن وال�سعف، فاإن اهلل 

)1(  �س�رة الأنفال، الآية: 60.
الثاني  بتاريخ: 30 ربيع  اإليه ب�سكل �سخ�سي، وقد ح�سلت على ج�ابه  ا�ستفتاء خا�ص، وجهته  راأي �سماحته من خالل  تبيَّنت  )2(   لقد 

1429هـ، الم�افق 6 اأيار 2008م.
)3(  ال�سيخ ح�سين الخ�سن: باحث، واأ�ستاذ في المعهد ال�سرعي الإ�سالمي في لبنان. 
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اأن تك�ن ذليلًة،  َوِلْلُموؤِْمِنيَن�)1(، ول ير�سى لها  َوِلَر�ُسوِلِه  ُة  اْلِعزَّ �َوهلِلِ  يريدها عزيزًة ق�ية 
�سعيفًة، مره�نة لالآخرين)2(.

خطاأ  وق�ع  احتمال  اأن  تفيد  المجال  هذا  في  للب�سرية  الط�يلة  التجربة  اأن  عليه  ويرد 
تقني، اأو مق�س�د، في مفاعل ن�وي يعمل لأغرا�ص �سلمية، اأو في مفاعل ن�وي يعمل لأغرا�ص 
ودقيقة  وعلمية،  عديدة،  وقائية  اإجراءات  هناك  لأن  جدًا،  نادر  بل  جدًا،  �سعيف  ع�سكرية، 
ه�  ال�سالح  بهذا  الإ�سالمية  الأمة  على  والعدوان  العتداء  احتمال  اأن  ذلك  اإلى  اأ�سف  جدًا. 
اأق�ى  باإنتاج الطرف الآخر ل�سالح  اإل  اأي�سًا، ول يمكن ردع العدو عن فعل ذلك  احتمال وارد 
منه اأو ي�ازيه، فيخاف من ردة الفعل، وبالتالي فاإن تحفظ الباحث في غير محله، ول ي�سلح 
اإلى غير  المذك�ر  الإطالق  ان�سراف  ي�سكل قرينة ت�جب  اإليها، ول  الم�سار  المطلقات  لتقييد 
هذا الن�ع من ال�سالح، ول�سيما اأن م�سلحة الحفاظ على بي�سة الإ�سالم وم�سالح الم�سلمين 
ببي�سة  والمق�س�د  محددة.  جغرافية  منطقة  في  البيئة  في  ما  �سرر  اإيقاع  مف�سدة  من  اأكبر 
م�ساجدهم،  وقيام  الم�سلمين،  وج�د  وه�  الإ�سالم،  عن�ان  به  يق�م  الذي  الكيان  ه�  الإ�سالم 
ا�ستهدف  واإنما  كيانهم،  ي�ستهدف  ولم  الم�سلمين،  على  كافر  جي�ص  هجم  فل�  ومقد�ساتهم، 
كان  اإذا  ما  القاعدة  واإنما م�رد  للقاعدة،  لي�ص م�ردًا  فاإن هذا  �سخ�سية،  لعداوة  فئة خا�سة 
الهج�م ي�ستهدف اإبادة الم�سلمين، وهدم م�ساجدهم، وهتك حرماتهم، ومقد�ساتهم. والدفاع 
الدفاع  اأي�سًا  به  ويق�سد  الم�ؤمنين،  وعن  الإ�سالم،  ح�زة  عن  الدفاع  ه�  الإ�سالم  بي�سة  عن 

عن الم�ؤمنين. 

الخاتمة
الذي  اله�اء  هي  فالبيئة  الإن�سانية،  بالحياة  الإخالل  اإلى  ي�ؤدي  بالبيئة  الإ�سرار  اإن 
ي�ستن�سقه الإن�سان، وهي الحي�ان، والنبات، والطعام الذي يتناوله، والماء الذي ي�سربه، فاإذا 
تل�ثت البيئة انت�سرت الأمرا�ص والأوبئة، وعا�ص الإن�سان مدة من الزمن اأ�سير المر�ص وطريح 
الفرا�ص و�س�ًل اإلى الم�ت. اإن الإ�سرار بالبيئة وبالتالي بالإن�سان ه� �سبب من اأ�سباب تحريم 
البيئة،  المحافظة على  اإلى  الإن�سان  ال�سماوية دعت  الأديان  اأن  ول�سيما  الأ�سلحة،  اإنتاج هذه 

رها لخدمته ومنفعته. مت عليه تل�يثها واإف�سادها؛ لأن اهلل خلقها من اأجله، و�سخَّ وحرَّ

)1(  �س�رة المنافق�ن، الآية: 8.
مقالة  اأي�سًا  راجع   .358-352 �ص  1432هـ-2011م،  المالك،  دار  بيروت-لبنان،  ط2،  والبيئة،  الإ�سالم  الخ�سن،  ح�سين  )2(   راجع: 

ن�سرت له تحت عن�ان: »ال�سالح الن�وي في الميزان الفقهي«، على الم�قع الآتي:
arabic.bayynat.org.lb/nachratbayynat/kadayaislamia/kadayaislamia_313.htm
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وكل  وحفظها،  ورعايتها،  بالإن�سان،  المحيطة  البيئة  تقدير  اأتباعه  على  ي�جب  والإ�سالم 
عمل في هذا التجاه ه� عبادة، وي�سبُّ في م�سلحة الفرد والمجتمع. وهناك فرق بين »حرمة 
»وج�ب حفظ  وبين  بالبيئة،  ي�سر  فعل  اأي  ارتكاب  بعدم  المكلَّف  تاأمر  التي  بالبيئة«  الإ�سرار 
الحفاظ  اإلى عدم  ي�ؤدي  فعل  اأي  عن  بالمتناع  المكلَّف  تاأمر  والتي  الأولى،  من  الأعم  البيئة« 
اأفراد  كل  من  ي�ست�جب  م�ستمر  اأمر  فه�  البيئة،  لحفظ  يلزم  ما  كل  بفعل  بل  البيئة،  على 
المجتمع الإن�ساني ال�سعي الدائم، والدوؤوب، لفعل كل ما ي�ساهم في تح�سين البيئة وتط�يرها، 

والبتعاد عن كلِّ ما ي�سرُّ بها.
وترك  الطبيعية،  الم�ارد  من  الإن�سان  ا�ستفادة  تحقيق  عدم  تعني  ل  البيئة  حماية  ولكن 
البر  حي�انات  ل�سيد  المطلق  التحريم  تعني  ول  اإياها،  تعالى  اهلل  وهبنا  التي  الأر�ص  كن�ز 
والبحر، ول التحريم المطلق لقطع الأخ�ساب لل�سناعة والإن�ساءات، بل اإن حماية البيئة تعني 

ا�ستثمارها من دون اإ�سراف، ول ا�ستنزاف في اإطار ت�ازن طبيعي.
و�سحيح اأن هناك نفايات �سامة تنتج عن المفاعالت الن�وية، لذلك فاإن الأ�سل الإ�سالمي 
تحريم  ولكن  الأ�سلحة.  من  الن�ع  هذا  وا�ستعمال  وانت�سار  اإنتاج  بم�اجهة  يق�سي  والإن�ساني 
اإنتاج اأ�سلحة الدمار ال�سامل، ول�سيما ال�سالح الن�وي بما ي�ستلزمه من �سرر على البيئة، هي 
اأن تك�ن الأمة الإ�سالمية  اإلى  حرمة �سررية على الأمة الإ�سالمية، لأن تحريم الإنتاج، ي�ؤدي 
فتك�ن  ل �سرر،  بحديث  رفعها  يمكن  ال�سررية  والحرمة  واله�ان.   ، لِّ والذُّ ال�سعف،  م�قع  في 

النتيجة هي ج�از النتاج في بع�ص الم�ارد.
اأ�سف اإلى ذلك اأنه ل بد من التهي�ؤ الدائم للدفاع عن النف�ص في اأية لحظة، فالإن�سان الم�ؤمن 
ُتَقاِتُلوَن ِفي �َسِبيِل اهلِل  َلُكْم ل  �َوَما  اأن يبقى عزيزًا، مهابًا، ق�يًا، كما في ق�له تعالى:  يجب 
اأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة  َجاِل َوالنِّ�َساِء َواْلِوْلَداِن الَّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا  َعِفيَن ِمَن الرِّ َواْلُم�ْسَت�سْ
يراً�)1(. فمجرد تح�سيل  َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َن�سِ الّظاِلِم اأْهُلَها َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِلّياً 
العدو، وردعه عن  الرعب في مجتمع  اإحداث  ال�سالح وامتالكه، بهدف  اإنتاج هذا  القدرة على 
ا�ستخدامه �سد الم�سلمين، ه� اأمر محب�ب عند اهلل تعالى. ولذلك فاإن ال�سعي لذلك اأمر مرغ�ب 
في نف�سه، بل قد ندعي اأنه واجب بناء على اأن اهلل قد اأمر الم�سلمين باإعداد ما ا�ستطاع�ا من 
ا ا�ْسَتَطْعُتم  وا َلُهْم مَّ ِعدُّ الق�ة ورباط الخيل. و�سيغة الأمر ظاهرة في ال�ج�ب. قال تعـالى: �َواأَ
َتْعلَُموَنُهُم  َواآَخِريَن من ُدوِنِهْم ل  ُكْم  ِبِه َعُدوَّ اهلِل َوَعُدوَّ ُتْرِهُبوَن  َباِط اْلَخْيِل  ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ مِّ

اهلُل َيْعلَُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمن �َسْيٍء ِفي �َسِبيِل اهلل ُيَوفَّ اإَلْيُكْم َواأْنُتْم ل ُتْظلَُموَن�)2(. 

)1(  �س�رة الن�ساء، الآية: 75.
)2(  �س�رة الأنفال، الآية: 60.

د. علي ناصر
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والمتثال لالأمر الإلهي في الإعداد للق�ة ما ا�ستطعنا اإلى ذلك �سبياًل ي�جب علينا العمل 
على الأخذ باأ�سباب الق�ة، ومنها اأ�سلحة الدمار ال�سامل، التي ُتَعدُّ اأق�ى اأ�سلحة هذا الع�سر. 
والح�س�ل على هذه الأ�سلحة اإما اأن يك�ن ب�ا�سطة �سرائها، وه� اأمر �سعب جدًا، حيث ُيفر�ص 
حظر دولي كبير على بيعها، واإما ب�ا�سطة اإنتاجها محليًا، وذلك بالعتماد على قدرات الدولة 
الإ�سالمية الذاتية، اأو بال�ستعانة بخبراء من دول اأخرى. وبناًء عليه فاإن الآية تدل على وج�ب 
اأن  اإلى  النظر  لفت  مع  ال�سامل،  الدمار  اأ�سلحة  اإنتاج  ومنها  الق�ة  اأ�سباب  وامتالك  الإعداد، 
الإعداد ل يعني ال�ستخدام، ول يعني عدم ال�ستخدام عند ال�سرورة، فه� يهدف اإلى اإرعاب 

العدو كي ل يعتدي علينا.
لقاعدة  وفقًا  المهم،  على  الأهم  تقديم  ب�ج�ب  يق�ل  العقلي  الدليل  اأن  ذلك  على  زد 
التزاحم، ويق�سي اأي�سًا بالتحري بين الم�سلحة والمف�سدة، وترجيح الم�سلحة على المف�سدة، 
اإنتاج اأ�سلحة الدمار ال�سامل اأكبر من  والم�سالح والمفا�سد على مراتب، وم�سلحة الردع في 
مف�سدة تل�ُّث البيئة، وبذلك يك�ن اإنتاج اأ�سلحة الدمار ال�سامل راجحًا عقاًل. وتحديد الم�سالح 
والمفا�سد والترجيح بينها يك�ن ل�لي الأمر الذي يحكم بما اأنزل اهلل تعالى، وبناء لت�سخي�سه 
م ل يج�ز �سنع اأ�سلحة الدمار وال�ستفادة منها،  لم�سلحة الم�سلمين العليا. وبناًء على ما تقدَّ
اإل لأجل الدفاع عن الإ�سالم والم�سلمين، مع ا�ستئذان الفقيه الجامع لل�سرائط، بعد ا�ست�سارة 

المتخ�س�سين الم�ث�قين في هذا المجال.
واإن كنا  اأنه ل يمكن الحاطة بمعالجة هذه ال�سكالية في بحث واحد،  اإلى  واأخيرًا نلفت 
ا�ستخدامها  م�ساألة  فاإن  ال�سامل،  الدمار  اأ�سلحة  اإنتاج  لم��س�ع  المتقدم  بحثنا  �سنا  خ�سَّ قد 

�ستك�ن م��س�عًا لبحث لحق باإذن اهلل تعالى.

المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج  أسلحة الدمار الشامل
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أشكال الدعم البابوي إليطاليا
في صراعها ضد فرنسا على القدس )1922-1870(

دور اإلرساليات الطليانية
أ. د. علي شعيب
رئي�ص الجامعة الحديثة لالإدارة والعلوم

ال�سراع  م��س�ع  ناله  ما  وال�سيا�سة،  الفكر  ورجال  الباحثين  اهتمام  م��س�ع  نال  قلما 
الدولي على بالد ال�سام وخ�س��سًا فل�سطين، وظهر جليًا اأن التناف�ص البريطاني – الفرن�سي 
اآخر، كان هناك �سبه تغييب لدور  ا�ستاأثر على مجمل ما �سدر من م�ؤلفات واأبحاث. وبمعنى 

ايطاليا، فما نجده لي�ص ال نتفًا متناثرة على بع�ص ال�سفحات.

التا�سع  اأن ايطاليا لم تكد تتك�ن كدولة وطنية في المنت�سف الثاني من القرن  مع العلم 
واأخذ  الق�مية.  ال�ستعمارية  المطامع  ذات  المبريالية  الدولة  دور  للعب  تطلعت  حتى  ع�سر، 
اأ�س�ص التحرك ال�ستعماري الذي كان يمتلك العنا�سر الأولية في  �سا�ستها ومفكروها ي�سع�ن 
فقد  البحار،  وراء  ما  في  الت��سع  ل�سالح  الت�سريحات  وت�سارعت  المبريالية.  الأيدي�ل�جية 
وديني.  عالمي  لدور  م�ؤهلة  ك�نها  وافريقيا  اآ�سيا  في  ليطاليا  بمكانة  مازيني  الزعيم  طالب 
العظيم  ال�سعب  »ان   Del émigrazione )الهجرة(  كتابه  في  كاربي    (Carpi) �سّدد  فيما 
اأو اآجاًل و�سي�سبح عالة على  الذي ل يمد تاأثيره وممتلكاته في رحاب البحار، �سيزول عاجاًل 

الأمم الأخرى«)1(.

ح�سلت  ما  تنازع  راحت  فاإنها  الر�س�لي،  للكر�سي  ومركزًا  كاث�ليكية  دولة  ايطاليا  وك�ن 
التدخل  واأظهرت بحما�ص رغبتها في  ال�سرق،  الكثلكة في  البابا بحق حماية  عليه فرن�سا من 
المحف�ظات  في  الثالث  الر�سائل  وت�ؤكد   .1860 عام  لبنان  جبل  في  الطائفية  الحرب  في 

 J. L. Miege: L’impérialisme Colonial Italien de 1870 à nos jours. Société d’édition   )1(
d’enseignement supérieur. Paris. 1968. p.13 et 23.
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ال�ستجابة  لبنان،  جبل  في  الر�س�لية  الق�سادة  لأر�سيف  التابع  الق�سم  في  للفاتيكان  ال�سرية 
اليطالية للنداءات من اأجل التدخل في اأحداث جبل لبنان.

فالر�سالة الأولى التي كتبها الك�نت كاف�ر رئي�ص الحك�مة اليطالية بتاريخ 13 اآب 1860 
بريطانيا،  خارجية  وزير  ر�سيل  ج�ن  اإلى  اأر�سلها  بدوره  الذي   ،D. Azeglio المركيز   اإلى 

تناولت مطالبة ايطاليا الم�ساركة مع الدول الكبرى ل��سع حل نهائي لأحداث جبل لبنان.
والتي   ،1860 العام  من  الأول  ت�سرين   19 بتاريخ  كاف�ر  كتبها  التي  الثانية  الر�سالة  اأما 
بالده  حق  على  وي�ؤكد  الأولى  ر�سالته  على  فيها  يعقب  بريطانيا،  خارجية  وزير  اإلى  اأر�سلت 
المفاو�سات  على  الكامل  الطالع  على  والحاحها  لبنان،  جبل  في  الم�ساألة  حل  في  الم�ساركة 

ال�سرية المتعلقة بهذه الم�ساألة بالذات بين الدول الكبرى وال�سلطنة العثمانية.
اأيل�ل   22 في  كاف�ر  الك�نت  من  بطلب  با�سا  �سف�ت  اإلى  دوراندو  الجنرال  ر�سالة  لكن 
اأجل  من  المنا�سبة  الحل�ل  و�سع  في  والم�ساركة  بالتدخل  ايطاليا  حق�ق  ح�ل  تدور   ،1860

حماية الرعايا الم�سيحيين في الجبل اللبناني)1(.
وعندما قررت الحك�مة الفرن�سية التدخل الع�سكري بحجة حماية م�سيحيي ال�سرق اأثناء 
الأحداث الطائفية في جبل لبنان »م�سددة على هدفها الن�ساني، كان الراأي العام الكاث�ليكي 
الداخلي ل يزال متاأثرًا بالق�سايا اليطالية، ل يفكر �س�ى في م�ساعدة الكر�سي الر�س�لي، ولم 

يَر في بادئ الأمر �س�ى عملية ت�سليلية«)2(.
ويع�د الف�سل في هذا المنحى من التفكير اإلى الم�قع الذي كان يحتله الكهنة الطليان في 
ال�سرق، اذ كان�ا ي�سغل�ن جميع المراكز الكهن�تية الهامة في هذه المنطقة، ف�ساًل عما تركه 
فرن�سا  وكانت  الم�سرقيين.  مع  عالقتهم  في  جيد  انطباع  من  والجن�بي�ن  البندقي�ن  التجار 
على  العمل  ع�سر  الرابع  ل�ي�ص  حاول  لذلك  ال�سرق،  في  نف�ذها  على  ه�ؤلء  بخط�رة  ت�سعر 
جعل قادة الر�ساليات الكاث�ليكية ذات الأغلبية اليطالية، والذين كان�ا »يختارون من حثالة 

الأديرة اليطالية«، بيد الفرن�سيين)3(.
لكن قبل انتقالها اإلى مرحلة الغزو المبا�سر، حاولت ايطاليا اأن تتماثل مع اأ�ساليب الدول 
الأوروبية ال�ستعمارية، اأي خلق مناخ يتقبل وج�دها في منطقة مزمع ا�ستهدافها. فلم تعك�ص 

Archivio segreto vaticano, Delegazione Apostolica del monte-Libanon. Vol 229. Fasc.3.   )1(
 ،1994 بيروت،  النهار،  دار  عاق�ري،  منى  ترجمة  اأوروبا،  في  ال�سناعية  الث�رة  ع�سر  في  لبنان  جبل  مجتمع  �سفاليه،  )2(   دومينيك 

�ص 493.
)3(  م.ن، �ص 451-450.
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تتقبل  حتى  فرن�سا  مع  مناف�سة  في  دخلت  بل  ال�سرق،  في  ن�ساطاتها  في  للكهن�ت  عداءها 
طرحت  لذلك  العثمانية.  ال�سلطنة  في  الكاث�ليكية  التب�سيرية  البعثات  حماية  في  م�ساركتها 
التي  الدول  الأفراد وهي من اخت�سا�ص  الحماية على  الحماية،  ن�عين من  بين  التمييز  مبداأ 
والحماية  ال�سلطنة،  في  مدنية(  اأو  )دينية  مهمتهم  تن�عت  ومهما  الأفراد  ه�ؤلء  اليها  ينتمي 
على الم�ؤ�س�سات التب�سيرية الكاث�ليكية، وتبقى من اخت�سا�ص فرن�سا بم�جب نظام المتيازات 

لعام 1740 المادة 32.
وح�سب قن�سل فرن�سا G. Outrey اأنه منذ العام 1870، تاريخ قيام اأول قن�سلية ايطالية 
في القد�ص، تح�لت هذه القن�سلية مركزًا للعداء �سد ال�ج�د الفرن�سي)1(. وبعد هذا التاريخ 
المدار�ص،  وتاأ�سي�ص  الكاث�ليكية  الر�ساليات  دعم  على  مناف�سة  في  اليطالية  المملكة  دخلت 
لأن ال�سيطرة على المدر�سة يعني ال�سيطرة على الجيل النا�سئ وجذبه، اأي القدرة على التاأثير 
بالأجيال القادمة وتحديد اأه�ائها ال�سيا�سية. و »بدون �سك لم يكن لالر�ساليات ال دور تعبيد 
في  اأوًل  الم�اجهة  ايطاليا  خ��ص  وما  ال�ستعمارية«)2(.  المبراط�ريات  لم�ؤ�س�سي  الطريق 

المجال الثقافي ال بهدف ت��سيع رقعة المعرفة بلغة الدولة النازعة لل�سيطرة.  

ويبدو في هذه المرحلة اأن التناف�ص بين الط�ائف الم�سيحية في القد�ص لم يبَق مح�س�رًا 
وكانت  التب�سيرية.  البعثات  فيه  انخرطت  بل  الأوروبية،  للدول  القن�سلي  ال�سلك  دائرة  في 
في  الدول  مناف�سة  مراآة  في  وانعك�ست  الدينية،  الممار�سات  خلف  تتخفى  الق�مية  الع�سبية 
ال�سلطنة العثمانية، م�ساجرة ل نهاية لها بين البعثات الدينية المختلفة. اذ ح�سلت خالفات 
وم�ساحنات من جراء امتالك هذه اأو تلك )م��سعًا من الم�ا�سع المقد�سة(، اأو ب�سبب تق�سيم 
هذه  احدى  وكانت  الأ�سباب.  من  لغيرها  اأو  المقد�سة،  الأماكن  زوار  من  ال�اردة  الأرباح 
ومفاتيح  القيامة  كني�سة  �سقف  ترميم  ب�ساأن  الم�سادة  طفيفة،  وكاأنها  تراءت  التي  الخالفات 
وا�ستخدم كذريعة)3(.  دولية خطيرة  اأزمة  اإلى  الخالف  تح�ل هذا  ثم  لحم،  بيت  في  المنارة 
كما كانت هذه البعثات تحاول با�ستمرار المزايدة، احداها على الأخرى، بالن�سبة اإلى الأم�ال 

التي تعر�سها على ال�الي العثماني للح�س�ل على امتياز ما لنف�سها اأو لأخذه من مناف�سها.

هذه الحالة اأعطت لالأطماع اليطالية دفعًا جديدًا وظف لبعث نف�ذ ايطاليا في ال�سرق، 
وذلك ا�ستنادًا اإلى رافدين اأ�سا�سيين: اأوًل الرهبان الفرن�سي�سكان حرا�ص الأماكن المقد�سة بين 

 Georges Outrey: La protection religieuse de la France en Orient. Première Partie. Constantinople &   )1(
 September 1892. P. 498.

J. L. Miege, op.cit., p.141.  )2(
)3(  ل�ت�سكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، دار الفارابي، بيروت، 1985، �ص 159.

أ. د. علي شعيب
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)1848-1872(، وكان�ا باأكثريتهم من اأ�سل ايطالي، وحافظ�ا منذ قرنين على اأديرة فل�سطين 
الم�ن�سني�ر  والقد�ص  بيروت  من  كل  في  الباب�يان  المبع�ثان  وثانيًا  اليطالية.  اللغة  ون�سروا 

Piavi وبطريرك القد�ص جي��سبي Verlega اللذين لم يحبذا الحماية الفرن�سية)1(.

وكان Piavi من الذين طالب�ا بعد العام 1871 بحماية اأكثر من طرف اأوروبي كاث�ليكي 
ح�سب  منق�سمة  اأوروبية  لق�ى  المطالبة  هذه  اأخطار  يجهل  اأحد  ول  ال�سرق.  كاث�ليك  على 
م�سالحها. وما ابتغاه المبع�ث الباب�ي ه� اخراج فرن�سا واللج�ء اإلى ايطاليا بعد ف�سل تجربة 
اأن  راأى  الذي   G.Outrey فرن�سا  قن�سل  مخاطره  من  حذر  ما  وهذا  الجماعية)2(.  الحماية 
التعدد في الحماية لن ي�ؤدي اإلى وحدة في الأداء ول في انتظام عمل الم�ؤ�س�سات التي »ت�سبح 

بالتالي مركزًا للف��سى والخ�سام على اأ�سا�ص ق�مي«)3(.
خالل تلك المرحلة اأجمعت تقارير القنا�سل الفرن�سيين في ال�سرق على اأن بقاء الح�سرية 
من  ر�س�ليين  مدبرين  بت�سمية  مناط  المنطقة،  هذه  في  الكاث�ليك  على  الحماية  في  لبلدهم 
اأ�سل فرن�سي. وهذا ما لم ي�ستجب له الفاتيكان في كل من بالد ال�سام وم�سر والق�سطنطينية، 
اذ جرى اختيار مدبرين من اأ�سل ايطالي ومن �سف�ف الرهبان الفرن�سي�سكان اأو الكب�ت�سيين 
الذين تقا�سم�ا ادارة الكنائ�ص الالتينية في مدن ال�ساحل ال�س�ري)4(. وكانت بطريركية الالتين 
في القد�ص التي يتراأ�سها البطاركة الالتين ال�افدون من روما، والذين كان�ا بح�سب جن�سيتهم 
العبادة  حرية  �سمان  همها  كان  التي  الفاتيكان  �سيا�سة  من  ب�حي  يعمل�ن  الديني،  وولئهم 
اإلى الأماكن المقد�سة، والحفاظ على الأوقاف الكاث�ليكية التي تديرها الرهبانيات  والزيارة 
تحت ا�سراف رهبان حرا�ص الأماكن المقد�سة )الفرن�سي�سكان(. ويالحظ اأن اإيطاليا ت�سجعت 
بالم�ساندة الباب�ية، وراحت منذ العام 1880 تطالب باإلحاح بحق حماية المر�سلين الكاث�ليك 
في  التدخل  فر�سة  لها  ي�فر  جدي  �سبيل  اأي  تهمل  ل  حتى  فل�سطين،  في  اإيطالي  اأ�سل  من 
في   Barberis الكاث�ليكي  المب�سر  على  اعتداء  ح�سل  وعندما  العثمانية.  ال�سلطنة  �س�ؤون 
القد�ص  حاكم  خطيًا  وطالب  ايطالي،  اأنه  بحجة  الإيطالية  القن�سلية  مدير  تدخل  لحم،  بيت 
اإيطاليا  �سجعت   1887 العام  وفي  فرن�سا)5(.  لقن�سل  دور  اأي  وا�ستبعاد  المب�سر  حماية  بحق 
»الهيمنة  انهاء  بهدف  الإيطالية«،  الكاث�ليكية  البعثات  لإنقاذ  ال�طنية  »الجمعية  قيام  على 

Adel Ismail: Documents diplomatiques et consulaires relatifs à l’histoire du Liban et des pays du Proche-   )1(
 Orient du  XVII ème siècle à nos jours. Editions des divers politiques et historiques. Beyrouth. 1978.

Tome 14. N.71 le 21 février 1881. pp. 296-297.
Adel Ismail: op.cit., tome 14. No. 10 le 19 septembre 1882. p.423.  )2(

Georges Outrey: op.cit., p.497.  )3(
Adel Ismail: op.cit., tome 15. Le 18 mai 1883. pp.34-36.  )4(

Georges Outrey: op.cit., p.503.  )5(
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الكاث�ليكية«)1(.  »الدول  كل  من  ب��ساية  واإبدالها  المقد�سة،  الأماكن  على  الفرن�سية«  الدينية 
اليطالية كلغة  اللغة  القد�ص  العازاريين في  الرهبان  الباب�ي، اعتمدت مدر�سة  الدعم  وبفعل 
للتدري�ص من بين اللغات الأوروبية الخرى. بينما عجز قن�سل فرن�سا في المدينة عن التاأثير 
وممثل    Piavi الر�س�لي  المدبر  بين  الم�اجهات  تت�قف  ولم  الفرن�سي�سكان.  الرهبان  على 
اإلى ت�لي مطرانية القد�ص عام 1896. كما اتبع خليفتاه- وهما من اأ�سل  فرن�سا عند انتقاله 
ايطالي ومن �سف�ف الرهبان الفرن�سي�سكان – Gandenzio  وGiannini – ال�سيا�سة نف�سها 

المعادية للحماية الفرن�سية)2(.

المكا�سب اليطالية بعد تدهور العالقات الفرن�سية-الفاتيكانية
�سعار  اأوج  في  – الفرن�سية  الفاتيكانية  العالقات  تده�رت  الع�سرين،  القرن  مطلع  منذ 
معركة العلمانية داخل فرن�سا. وكان لها انعكا�سات �سلبية على ن�ساط الر�ساليات الكاث�ليكية 
ال�سيا�سة  �سد  عنيفة  حملة  للعلمانية  الداعي  الفرن�سي  الجمه�ري  التيار  �سن  اذ  ال�سرق،  في 
في  وم�ؤ�س�ساتهم  الدين  رجال  على  المع�نات  تغدق  التي  والمتناق�سة،  المزدوجة  الفرن�سية 
ال�سرق تحت �ستار دعم الم�سالح الفرن�سية الترب�ية، وتخ��ص ت�سفية نف�ذهم داخل فرن�سا.

ال�سادر  العربية«  الأمة  »يقظة  كتابه  في  المي�ل،  الفرن�سي  عازوري،  نجيب  ويعك�ص 
على  العلمانية  معركة  انعكا�سات  مظاهر  بع�ص  الفرن�سية،  وباللغة   1904 العام  باري�ص  في 
�سيئًا  العربية وتهمل  بالبلدان  تهتم  تعد  لم  »...ولالأ�سف  ال�سرق، فيق�ل  ممار�سات فرن�سا في 
ف�سيئًا م�قعها في �س�ريا وفي كل الم�سرق...«، ثم ينا�سدها ال�ستمرار في حمايتها للكاث�ليك 
القيامة  )كني�سة  القيامة  بالطات  تحت  م�ج�دة،  المت��سط  على  »ال�سيطرة  لأن  ال�سرقيين، 

في القد�ص(«.
عند  العلماني  مبدئها  عن  بانحرافها  تتهم  ل  حتى  الحياد  على  وقفت  قد  فرن�سا  وكانت 
اندلع الم�ساجرات الدم�ية بين الأرث�ذك�ص والالتين على ال�ستئثار باأمكنة في كني�سة القيامة. 
حق  نزع  تنا�سده  البابا  اإلى  ر�سالة  ببعث  القد�ص،  في  الكاث�ليك  الدين  برجال  حدا  ما  وهذا 
الأكليرو�ص  لتدخل  فرن�سا(  )من  معار�سة  هذا  اأكان  »�س�اء  بالق�ل  عنهم  الفرن�سية  الحماية 
في ال�س�ؤون الخا�سة اأم مجاملة للرو�ص، ل نريد حماية فرن�سا بعد الي�م ونحن ل ن�ستطيع اأن 

نقبل بذبحنا احترامًا للتقاليد«.
وي�ستنتج من كتاب عازوري اأن ايطاليا �سارعت لحتالل م�قع فرن�سا في القد�ص، فيق�ل: 

Sergio I.-Minerbe: L’Italie et la Palestine 1914-1920. Paris 1970. p.153.  )1(
)2(   علي �سعيب، ال�سراع اليطالي الفرن�سي على بالد ال�سام 1860-1941، دار الفارابي، بيروت، 2002، �ص 29.
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تجاه  يحركهم  الذي  الأب�ي  �سع�رهم  على  القد�ص  لطليان  الجميل  نحفظ  اأن  دائمًا  »يجب 
العرب، انهم يعامل�ن بكثير من العناية والحترام الإكليرو�ص ال�طني، ول ي�فرون جهدًا من 

اأجل رفع الم�ست�ى المعن�ي والثقافي لالأمة«)1(.

العام  الفاتيكان  مع  العالقات  قطع  اإلى  الحازم  العلماني  بم�قفها  فرن�سا  تما�سك  اأدى 
1905، والى تبدل في الأدوار، اذ راحت ايطاليا تقترب اأكثر من الكر�سي الر�س�لي، ثم واكبت 
جرى  نف�سه،  العام  من  اآب   3 وفي  القد�ص.  في  الأرا�سي  ل�سراء  حما�سها  في  الكبرى  الدول 
وبناء   - اليطالية  الر�سالية  البعثات  انتقال  حرية  ت�سمنت  ايطالية-فرن�سية  اتفاقية  ت�قيع 
تلجم  لم  التفاقية  هذه  لكن  اليطالية.  الحماية  اإلى  الفرن�سية  الحماية  من   - رغبتها  على 
ال�سراع على النف�ذ في فل�سطين م�ستقباًل. وح�سب بع�ص الم�سادر، يعزى الن�ساط اليطالي 
العثمانية  ال�سلطنة  راحت  التي  للت�سهيالت  كمح�سلة  الفترة  هذه  خالل  ال�سرق  في  المتزايد 
تمنحها للدول التي تعتبرها اأقل خطرًا عليها. اذ كانت ايطاليا تعتبر من الدول المحظية من 
بين جميع الدول الكبرى منذ ت�لي حقي با�سا ال�سدارة العظمى، بل وقبل ذلك عندما ت�لى 
روابط  باليطاليين  با�سا  حقي  تربط  وكانت   ،1890 العام  اأوائل  منذ  روما  في  بالده  �سفارة 

عديدة، منها زواجه من ايطالية و�سغفه بارتياد الن�ادي اليطالية في الآ�ستانة)2(.

القاعدة  ت�سكل  )الحماية(  اأن  الفرن�سية  الخارجية  في  فريق  �سعر  الأولى  الحرب  ع�سية 
بالد  في  زخمه  لنف�ذهم  تعيد  خطة  و�سع  الأمر  يقت�سي  وبالتالي  الفرن�سي،  للنف�ذ  ال�سلبة 
ال�سام، بما يكفل اأي�سًا الت�سدي لالختراق اليطالي المدع�م من الكر�سي الر�س�لي في هذه 
رئي�ص  اإلى  الفرن�سية  الخارجية  في  ال�سيا�سية  ال�س�ؤون  مدبر  مذكرة  ت�سمنت  وقد  المنطقة. 
ومنها  بالده،  نف�ذ  على  المتعددة  الهجمات  اأ�سباب  عن  م�ستفي�سًا  �سرحًا  ب�انكريه،  ال�زراء 
اأن ا�ستمرار هذه  �سيا�سة الحجام عن الحماية الدينية والقطيعة مع البابا. وتلحظ المذكرة 
لمبداأ  الأهمية  اعادة  اأو  ال�ستعمارية  ال�سيا�سة  التخلي عن  اأمام خيارين:  ي�سع فرن�سا  الحالة 
 ،Paul Cambon كامب�ن  ب�ل  المعروف  الفرن�سي  الزعيم  من  مبا�سر  وبتاأثير  الحماية)3(. 
الم�سيحيين  لالتين  فرن�سا  )حماية(  نظرية  ولدة  الفرن�سية  الخارجية  اأروقة  �سهدت 
الم�سرقيين التابعين للباب�ية من ذوي الجن�سية العثمانية، في ال�قت الذي كان نظام الحماية 
نف�سه على طريق النهيار الكامل، فتبعًا لتفاقية برلين، تمَّ العتراف لفرن�سا بحق�ق الحماية 

)1(   نجيب عازوري، يقظة الأمة العربية، تعريب اأحمد ب� ملحم، الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بيروت، �ص 124-125 و 129 
و132.

)2(  ت�فيق برو، العرب والترك في العهد الد�ست�ري العثماني 1908-1914، دار طال�ص، 1991، �ص 299-298.
Adel Ismail: tome 19. N.56. le 14 décembre 1912. pp.180-182.  )3(
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اأوروبية  اأية دولة  ال�سابقة، لكن تم ك�سر احتكار فرن�سا لهذه الحماية، اذ اأقرت التفاقية حق 
في ممار�سة حمايتها لرعاياها على امتداد اأرا�سي ال�سلطنة)1(.

بما  نا�سجة  ال�ستعمارية،  الدول  غرار  على  الحدود،  خارج  الت��سع  فكرة  كانت  بالمقابل 
فيه الكفاية لدى اأو�ساط وا�سعة من ال�سعب اليطالي، ولذا تكاثرت الدع�ات للقيام بالخط�ة 
)انريك�  اليطالي  الطبيب  اأ�سدرها  التي  »النادي«  مجلة  �سنت   1906 اأيار   20 وفي  الأولى. 
ال�سيخ  بينهم  ومن  الم�سلمين  علماء  لعدد من  الأب�ية  الرعاية  وتحت  القاهرة،  في  ان�سابات�( 
محمد عبده، هج�مًا على ال�سليبية الجديدة والقطاع ال�ستعماري...واعتبرت ان اليطاليين 
يبن�ن  كيف  يعرف�ن  الأوروبيين  بين  ووحدهم  ال�سرقيين،  مع  التعاون  على  قادرون  وحدهم 

الخط الم�سرف في ال�سرق)2(.
احتالل  في  المبادرة  اأخذ  على  اليطالية  الحك�مة  ل�ستعجال  �سريحة  دع�ة  ذلك  ويبدو 
ليبيا. ثم  العام 1911 عند احتالل  العالم العربي. وقد بلغت هذه الدع�ة ذروتها  مناطق في 
ان�سرفت ايطاليا لر�سد ما يحاك في ك�الي�ص اأروقة وزارتي خارجية كل من فرن�سا وبريطانيا 
فيما يتعلق بم�ستقبل بالد ال�سام، وبالتحديد القد�ص. وك�سف ال�سفير الفرن�سي في لندن – 3 
تمح�ر  والذي  هناك،  اليطالي  ال�سفير  مع  جمعه  الذي  اللقاء  م�سم�ن  عن   -1913 �سباط 
ح�ل مدى اهتمامات فرن�سا في �س�ريا و�سحة وج�د اتفاق فرن�سي-بريطاني بخ�س��ص هذه 

المنطقة، ا�ستنادًا اإلى ما اأ�سارت اليه جريدة )الطان( من ادعاءات فرن�سية تتعلق ب�س�رية.
من  الرغم  وعلى  ال�سائعات.  هذه  نفي  جرى  عندما  اليطالي  ال�سفير  �سك�ك  تتبدد  لم 
الخ�س��ص،  بهذا  ال�سي�خ  مجل�ص  في  ب�انكريه  الفرن�سي  ال�زراء  رئي�ص  ت�سريح  اإلى  ال�سارة 
ل�زير  الم��س�ع  ح�ل  التطمينات  تقديم  اإلى  ا�سطر  روما  في  الفرن�سي  ال�سفير  اأن  ال 

خارجية اإيطاليا)3(.
بر�سالة  العثمانية  الخالفة  عا�سمة  في  اليطالي  ال�سفير  ت�جه   ،1914 الأول  ت�سرين  في 
الكبرى في حال اجراء  للدول  العالي، يطالب بمنح بالده الحق�ق نف�سها المعطاة  الباب  اإلى 
اأي تعديل يطال نظام المتيازات، وان يمنح اليطاليين في ال�سلطنة �سمانات �سرورية تكفل 

حق�قهم)4(.
الفارابي،  دار  فار�ص غ�س�ب،  ترجمة  العثمانية 1914-1840،  ال�سلطنة  في  العربية  وال�ليات  الفرن�سية  المبريالية  ت�بي،  )1(   جاك 

1990، �ص 125. 
الباروني،  عمر  ترجمة  ب�ر�سيناري،  ق�تي  ان�سبات�-كارل�  انريك�  مذكرات  من   ،1930-1902 من  اليطالية  العربية  )2(   العالقات 

مراجعة عبد الرحمن �سالم العجيلي، الجماهيرية الليبية، 1980، �ص 23.
Adel Ismail: tome 19. N.103. le 3 février 1913. pp.311-312.  )3(

 Documents diplomatiques français relatives à l’histoire du Liban et de la Syrie à l’époque du mandat   )4(
1914-1946. Collection dirigée par Antoine Hokayem. Tome I. doct. 32. Le 1 octobre 1914. p.26.

أ. د. علي شعيب



66

الموقف الإيطالي ع�سية احتالل القد�س  
عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، دخلت ايطاليا الحرب اإلى جانب الحلفاء في اأيار 
العثمانية.  ال�سلطنة  اتفاقية �سرية مع بريطانيا لقاء مكا�سب اقليمية في  1915، بعد ابرامها 
باتجاه  نف�ذها  لتعديل منطقة  الأحداث  وتط�رات  ال�قت،  عامل  على  تراهن  كانت  ومع ذلك 
بالد ال�سام، وبالتحديد الأماكن المقد�سة الم�سيحية في فل�سطين. واأدرك رئي�ص وزراء ايطاليا 
ريم�ن اورلند �سع�بة الق�سية التي يدافع عنها، لكن واإر�ساء للراأي العام اليطالي الذي كان 
في ن�بة �سعار ق�مي �ساأنه �ساأن البرلمان ومجل�ص ال�زراء، �سعى لدى الحلفاء ومار�ص ال�سغ�ط 
التي  البريطانية-الفرن�سية  الع�سكرية  الحملة  في  بالده  م�ساركة  ي�ؤمن  لكي  عليهم  ال�سديدة 

ينتظر ار�سالها من م�سر اإلى فل�سطين.

�سمنت  اأنها  اإل  مطالبها،  بخ�س��ص  �سمانات  اأية  على  تح�سل  لم  ايطاليا  اأن  ومع 
وزراء  رئي�ص  تجاوب  وقد  فل�سطين،  لحتالل  الحلفاء  حملة  في  ع�سكرية  ق�ة  في  م�ساركتها 
 300 بحدود  عديدها  يك�ن  واأن  رمزي،  بهدف  تر�سل  اأن  �سرط  الإيطالي،  الطلب  مع  فرن�سا 
الم�سالح  وباأن ل ت�سنف  اأحمر(،  �سيا�سية )تحتها خط  اأية مهمة  اإليها  ي�كل  ل  واأن  جندي، 
اليطالية في دائرة الخطر الخارجي بل في اإطار ال��سع العالمي نف�سه)1(. في هذه المرحلة 
فل�سطين. فقد  اأكثر حذرًا على م�سير  ال�ستعماري  الفرن�سي  القرار  الفاعلة في  الق�ى  كانت 
مقدمة  �س�ريا،  باقي  عن  فل�سطين  ف�سل  الك�ل�نيالية  للدرا�سات  الجغرافية  الجمعية  رف�ست 
الأ�سانيد على كافة ال�سعد التاريخية والتنية والجغرافية. كما لفتت لجنة ال�س�ؤون الخارجية 
الم�سالح  �سيطال  الذي  الكبير  الخطر  اإلى  الفرن�سية  الحك�مة  نظر  الفرن�سي  البرلمان  في 
�س�ريا  اأن  على  اللجنة  تقرير  وي�سدد  فل�سطين.  تدويل  جراء  من  المنطقة  في  الفرن�سية 

الفرن�سية تفتر�ص فل�سطين فرن�سية �سمنًا.

ال�سيا�سة  على  التاأثير  في  النا�سط  الدور  والدينية  القت�سادية  الق�ى  لعبت  وهكذا 
الفرن�سية في الم�سرق. وقد كان لها روابط ق�ية مع كثير من اأع�ساء الحك�مة ومجل�ص ال�سي�خ 

والبرلمان، وكذلك مع الدبل�ما�سيين في الكي دور�سيه)2(.

خالل �سير المعارك في الحرب الأولى، راحت تتك�سف لروما اأن هناك اأكثر من �سيناري� 
لر�سم خارطة الم�سرق العربي وبمعزل عنها. فقد علمت باتفاقية �سايك�ص-بيك� لعام 1916عن 

Antoine Hokayem: op.cit., doct. 189. Le 14 avril 1917. p. 218.  )1(
 Ministère des affaires étrangères françaises- guerre 1914-1918. Turquie (Syrie-Palestine). V. 873. 17   )2(

juillet 1916 et V. 872. 8 avril 1916. p. 114.
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طريق الخارجية البريطانية، حيث �سارع وزير خارجيتها )�س�نين�( اإلى الطلب من �سفيره في 
باري�ص  من  كل  اإلى  مذكرة  ال�زير  بعث   ،1916 الأول  ت�سرين   24 وفي  عليها.  التحفظ  لندن 
با�ستراك  الر�سمي اليطالي على التفاقية، ومنها المطالبة  الرد  ولندن وبطر�سب�رغ تت�سمن 

ايطاليا في المفاو�سات مع العرب ح�ل م�ستقبل منطقتي اأ و ب ال�اردتين في التفاقية)1(.
وفي 16 اآذار 1917، ك�سف الطبيب ان�سا بات� اللثام عن �س�ابق هامة بقيت مجه�لة لدى 
ال�سيا�سيين اليطاليين، وذلك �سمن تقرير له من باري�ص جاء فيه »تجري الآن درا�سة لن�ساء 
الخالفة العربية وت�سم كذلك فل�سطين اليها )مع و�سع خا�ص لالأماكن المقد�سة(، واأر�ص ما 
بين النهرين )مع و�سع خا�ص للنجف وكربالء(. وتن�ساأ المملكة العربية بناء على اتفاق ابن 
�سع�د اأمير الحجاز، ومبارك �سيخ الك�يت، والدري�سي �سيخ ع�سير، ويحي امام اليمن، وحاكم 
اأن يتمتع كل جزء من هذه المملكة با�ستقالل ذاتي وا�سع. و�ستبقى بالد فار�ص  العراق، على 
ايطاليا من  ب�ساأن م�قف  اأما  ورو�سية«)2(.  انكليزية  نف�ذ  اإلى منطقتي  تنق�سم  ولكنها  م�ستقلة 
الت�سهيالت  ت�ؤيد  اأن حك�مته  الخارجية )�س�نين�(  با�سم وزير  اأعلن متحدث  بلف�ر، فقد  وعد 
القان�نية  بالحالة  اجحافًا  يلحق  ل  اأن  �سرط  فل�سطين،  في  �سهي�ني  وطني  مركز  لقامة 
وال�سيا�سية للط�ائف الم�ج�دة �سابقًا فيها. وقد عّبر كٌل من روما والفاتيكان عن قلقهما ب�ساأن 
حماية الأماكن المقد�سة التي اأ�سبحت اأكثر تعقيدًا)3(. ولتبديد هذا القلق، قام قادة اآخرون، 
دعا  فقد  نا�سطة.  دبل�ما�سية  بتحركات  ال�سهي�نية(،  المنظمات  )ممثل  �س�كالف  ومنهم 
ال�سهي�نية، كما زار لحقًا روما  الحركة  اإلى م�ؤتمر رباعي لبحث مطالب  الحلفاء  �س�كالف 
ازاء  المقد�سة)4(.  الأماكن  التعدي على  بعدم  متعهدًا  والبابا  اليطاليين  بالم�س�ؤولين  واجتمع 
المخططات الفرن�سية-النكليزية تجاه الم�سرق العربي اغتنمت ايطاليا الفر�سة لتك�سف عن 
المقد�سة  الأماكن  الم�ساركة مع فرن�سا في حماية  المنطقة، وفي مقدمتها  تطلعاتها في هذه 
والفاتيكان،  وباري�ص  لندن  من  كاًل  الدبل�ما�سية  حملتها  �سملت  الغاية  ولهذه  فل�سطين.  في 
ر  ذكَّ  ،1917 اآذار  وفي  القد�ص.  في  اليطالية  للرهبنة  �سرية  م�ساعدات  تقديمها  عن  ف�ساًل 
بع�ص  لبلده على  المعق�دة  بالحماية   Briand فرن�سا  وزير خارجية  باري�ص  ايطاليا في  �سفير 
الرهبانيات في هذه المدينة. وفي 19 ني�سان، �ساركت روما في م�ؤتمر للحلفاء عقد في �سان 

دي م�ريين، حيث طالبت بحق�ق مت�ساوية مع غيرها من الدول في الأماكن المقد�سة.

Sergio I. Minerbe: op.cit., pp.21-22.  )1(
)2(  مذكرات انريك� ان�سبات�، م.�ص، �ص 113.

Sergio I. Minerbe: op.cit., p.78.  )3(
 ،2 عدد  جامعية،  اأوراق  مجلة   ،1918-1914 العربي  الم�سرق  ح�ل  ال�سرية  والتفاقات  الأولى  العالمية  الحرب  خليفة،  )4(   ع�سام 

بيروت، 1993، �ص 180-179.
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بريطانيا تقتن�س فر�سة مجاهرة اإيطاليا بالحماية على الأماكن المقد�سة
الفرن�سي  المندوب  الأول 1917، حاول  كان�ن   9 القد�ص في  الحلفاء على  ا�ست�لى  عندما 
المقد�سة  لالأماكن  كحامية  الحرب  قبل  لها  كانت  التي  المكانة  لبالده  يعيد  اأن  بيك�  ج�رج 
لتدويل  منهم  �سعيًا  الحلفاء  حملة  في  الم�ساركين  باليطاليين  ا�سطدم  اأنه  اإل  الم�سيحية، 
م�ساألة الحماية. ونجحت روما في حمل الكر�سي الر�س�لي على ت�سمية بطريرك جديد لالتين 
اإلى  لفل�سطين   Guistini الكاردينال  زيارة  وتح�لت  اليطالية.  الجن�سية  من  القد�ص  في 
الم�ن�سني�ر  مع  مقابلة   le messagero جريدة  ن�سرت  الفترة  هذه  وفي  ايطالية.  مظاهرة 
Duchesme ورد فيها، اأن الق�ة العظمى الم�ؤهلة ل�سغل دور مهم في فل�سطين �ستك�ن ايطاليا 
التعقيد، على غرار نجاحها �سابقًا في  ال�سائكة  اأهلية كبيرة لحكم هذه المنطقة  التي تمتلك 
اليطالية)1(.  وللحك�مة  للبابا  روما  في  م�سترك  مقر  ايجاد  وهي  ال�سعبة،  الم�ساألة  معالجة 
ويالحظ من خالل ر�سائل متبادلة بين م�س�ؤولين فرن�سيين اأن ال��سع في فل�سطين يهدد جديًا 
الم�سالح الفرن�سية، لأن حك�مة روما راحت تعزز فرقتها الع�سكرية ال�سغيرة الملحقة بعمليات 
الجي�ص البريطاني بعدد ي�سل اإلى حدود 500 جندي، بما يتجاوز الق�ات الفرن�سية الم�ج�دة 
تحت امرة De Piepape، وبما يتيح لها الم�ساركة في حماية الأماكن المقد�سة. هذا ال��سع 
اأن  اللنبي، مذكرًا  الجنرال  لتقديم احتجاج لدى  بيك�  حدا بممثل فرن�سا في فل�سطين ج�رج 
الدولية.  التفاقية  تن�ص عليه  لما  وفقًا  الحماية ب�سفة خا�سة وح�سرية،  لبالده وحدها حق 
واألمح �ست�رز )الحاكم الع�سكري البريطاني في القد�ص( اإلى �سع�ر بيك� بعدم الر�سا. فيق�ل 
في اإحدى مالحظاته، اأنه ي�سك� اإلى درجة الزعاج من عدم اعتبار ال�ج�د الفرن�سي على قدم 
فيها:  يق�ل  والتي  �سايك�ص...  مارك  ر�سالة  اإلى  �ست�رز  واأ�سار  اليطالي،  ال�ج�د  مع  الم�ساواة 
»لقد فهمت من بيك� اأنه جدًا م�ستاء من وج�ده، ومن ال��سع العام للفرن�سيين في فل�سطين«. 
تزامن ذلك مع ارتفاع �س�ت من اأكثر من م�س�ؤول فرن�سي يطالب بتعزيز الق�ة الفرن�سية في 

الأرا�سي المقد�سة)2(.
وب�سرعة لم تكن مت�قعة، ي�سير ج�رج بيك� اإلى ا�ستداد الحملة في القد�ص التي تعتبر اأن 
الطليان  الحملة  هذه  في  و�سارك  المدينة.  التركي عن  التراجع  مع  تنتهي  الفرن�سية  الحماية 
(le custode). وح�سب معل�مات  المقد�سة  الأرا�سي  النكليز لدى جمعية حرا�ص  اإلى جانب 
�سرية، فاإن رئي�ص الجمعية اجتمع بالمجل�ص الديني ال�ست�ساري ونقل اإليه ر�سالة من الرئي�ص 
العام للرهبان الفرن�سي�سكان ياأمره ب��سع نهاية للممار�سات التقليدية التكريمية تجاه ممثلي 

Sergio I.Minerbe: op.cit., p.67.  )1(
Antoine Hokayem: op.cit., doct 261. le 15 janvier 1918. p.294.  )2(
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م�اقف  في  النق�سام  ورغم   .(le domine salvam) الم�ستقبل  في  ُين�ِسدوا  ل  واأن  فرن�سا، 
المجتمعين الذين ف�سل�ا انتظار تعليمات جديدة من الكر�سي الر�س�لي، فان الحملة –ح�سب 
فل�سطين  في  اليطالية  الفرقة  قائد   Dagostino ل  حمَّ وقد  وم�ستمرة.  جدية  تبدو  بيك�- 
الكني�سة  في  �ستح�سل  التي  الح�ادث  م�س�ؤولية  المخل�سيات  الراهبات  ودير  ذلك،  م�س�ؤولية 
بلد  في  فائدتها  عدم  اإلى  الفرن�سية  للحماية  الراف�سين  حجج  بيك�  ويعزو  المهد(.  )كني�سة 

اأ�سبح تحت ال�سيطرة الم�سيحية)1(.
الفرن�سية،  الحماية  �سد  وغيرها  اليطالية  الممار�سات  من  منزعجة  بريطانيا  تكن  لم 
بلف�ر.  وعد  تحقيق  وه�  بفل�سطين،  الخا�ص  م�سروعها  تحقيق  على  م�سممة  كانت  لأنها 
�سهلت  فقد  بالقرار.  لال�ستفراد  فرن�سا  حليفتها  مع  ال�سراكة  �سفة  لنزع  فر�سة  كل  واغتنمت 
الر�ساليات الأنكليكانية حرية الحركة في الأرا�سي المقد�سة. وعند ح�س�ل ال�سدامات بين 
اللنبي قرارًا برف�ص كل  الر�ساليات الم�سيحية لل�سيطرة على كني�سة القيامة، اتخذ الجنرال 
ومنها  ب�سخ�سه،  ال�سلطات  كل  فل�سطين، وح�سر  وايطاليا في  فرن�سا  لكل من  قن�سلي  تمثيل 
م�س�ؤولية حماية الط�ائف الم�سيحية والإ�سالمية كلها، واعتبر ممثل فرن�سا ج�رج بيك� مجرد 
وع�سكري  �سيا�سي  تغييب  القرار  هذا  على  ويترتب  وال�س�رية.)2(  العربية  لل�س�ؤون  له  م�ست�سار 
لفرن�سا. وبهذه ال�سفة ل يحق لج�رج بيك� التدخل المبا�سر للدفاع عن الم�سالح الفرن�سية، 

والمطالبة بت�سريفات عائدة لبلده في الأديرة والكنائ�ص الكاث�ليكية في ال�سرق.
الأماكن  على  ل�ستمرار حمايتهم  الفرن�سيين  اأمام  ممهدة  الطريق  تكن  لم  كل حال،  في 
الر�س�لي، كانت عازمة بحزم على  الكر�سي  ب�سكل فعال من  المدع�مة  ايطاليا  ان  المقد�سة. 
واليطالية،  الفرن�سية  الق�ات  بين  ت�تر  ن�س�ب  حد  اإلى  الأمر  وو�سل  منهم.  الحماية  انتزاع 
فرن�سا  وممثل   Dagostino اليطالية  الق�ة  قائد  بين  ال�سنة  راأ�ص  ليلة  �سديد  خالف  اأعقبه 
على  ح�سلت  التي  اليطالية  اليه�دية  الجالية  تدخلت  عندما  ال  الق�سية  ت�س�َّ  ولم  بيك�. 

.)3( Gustavo Pesenti بالك�ل�نيل Dagostino ا�ستبدال
لم تركن فرن�سا لمحاولت تقلي�ص نف�ذها التاريخي في ال�سرق العربي، ول �سيما حمايتها 
اإلى اعتبار ما اتخذه الجنرال اللنبي من  للكاث�ليك ومراكز عبادتهم. فقد �سارع ج�رج بيك� 
 le) قرارات كاأنها لم تكن، اذ ذهب اإلى قدا�ص الأحد العتيادي ب�سفته ممثاًل ل�طنه، واأعلم
والمحميين،  الفرن�سيين  وا�ستقبل  تغير،  �سيء  ل  باأن  الكاث�ليكية  الط�ائف  وباقي   (custode

Idem doct 262. Le 20 janvier 1918. p. 296.  )1(
Antoine hokayem: op.cit., doct 265. Le 26 janvier 1918. p. 300.  )2(

Sergio I. Minerbe: op.cit., pp.210-213.  )3(
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ال�زراء  رئي�ص  من  كل  طالب  فقد  باري�ص،  في  اأما  ال�سفة.  بهذه  الر�سالية  الم�ؤ�س�سات  وزار 
كليمن�س� ولجنة اآ�سيا الفرن�سية بتعزيز الفرقة الع�سكرية الفرن�سية في فل�سطين بالعديد، بما 

ي�سمح لها بدور نا�سط)1(.
الأرا�سي  في  اجراءاتها  اأن  ال�سهي�نية  الحركة  ممثلي  فرن�سا  اأعلمت  اأخرى،  جهة  ومن 
يتعلق  بما  البريطانية  الحك�مة  مع  تام  التفاهم  واأن  ال�سهي�ني،  المخطط  تطال  ل  المقد�سة 

بال�ستيطان ال�سهي�ني في هذه المنطقة)2(.
ابعاد  اذ جرى  النجاحات،  بع�ص  البريطانية  الجراءات  الفرن�سي في وجه  الحزم  اأحرز 
وزير  اعتراف  على  لندن  في  الفرن�سي  ال�سفير  وا�ستح�سل  حيفا.  اإلى  اليطالي  الجنرال 
الخارجية البريطانية بال��سع الخا�ص لفرن�سا في الأماكن المقد�سة، وبالت�سريفات التقليدية 
فرن�سا  ممثل  دور  ينح�سر  اآخر،  وبمعنى  الكاث�ليكية.  الر�ساليات  لدى  لممثليها  العائدة 
بالهتمام في كل ما يتعلق بالم�سالح الفرن�سية في الم�ؤ�س�سات العلمانية والدينية والتجارية.

ان تقبل انكلتره للمطالب الفرن�سية لم ياأخذ م�ساره اإلى التنفيذ العملي، وكعادتها راحت 
وكانت  اآخرين.  مع  بحلف  الخ�سم  لم�اجهة  ال�ستعداد  مع  بالترافق  ال�قت  لك�سب  تماطل 
ال�سماح  لندن  رف�ست  لذا  الآخرين.  دور  للعب  م�ستعدة  البابا،  دعم  اإلى  ا�ستنادًا  ايطاليا، 
روما،  قبل  منها رف�ص طلب مماثل من  فل�سطين بحجج مختلفة،  في  الفرن�سية  الق�ة  بتعزيز 
األف جندي �ست�سل، ف�ساًل عن  و�سع�بة التم�ين لأن هناك فرقة هندية م�ؤلفة من   30000 
ذريعة  لندن  �ساقت  اآذار   14 وفي  العداد)3(.  طريق  في  يه�دية  فرقة  ل�ستقبال  التح�سيرات 
اأخرى تتعلق بعدم اأهلية خط�ط النقل لتعزيز الجبهة بق�ات ا�سافية، وطلبت تاأجيل الم��س�ع 
الفترة  هذه  في  و�سلت  فرن�سية،  م�سادر  وح�سب  الحديدية)4(.  ال�سكك  خط�ط  انجاز  لحين 
اأن يعقبها و�س�ل جن�د من  األف جندي قادمة من لندن، على  اإلى فل�سطين فرقة يه�دية من 
ال�ليات المتحدة لكي ي�سل العدد اإلى حدود 10 اآلف)5(. وبح�سب الم�سدر نف�سه، ان الدارة 
اليه�د  من  باأغلبيتها  تتاألف  الحلفاء  ق�ات  قبل  من  احتاللها  بعد  فل�سطين  تحكم  �س�ف  التي 

ال�سرقيين مع قلة من النكليز.
Antoine Hokayem: op.cit., doct 267. Le 28 janvier 1918. p.303.  )1(

 Idem doct 272. 9 février 1918. p.302.  )2(
)*(  لقد درجت العادة منذ القرن 19 اأن تقيم الرهبنة الكاث�ليكية للقنا�سل الفرن�سيين في ال�سرق، لقاء الحماية الفرن�سية التي يقدمها 
التكريمات الطق�سية،  له  الآباء  ه�ؤلء لها، قدا�سًا تكريميًا عرف بالقدا�ص القن�سلي، يتمتع فيه القن�سل بكر�سي ال�سدارة ويقدم 

كالتبخير مثاًل وتقديم النجيل وال�سليب له ليقبلهما.  
Idem doct 290. Le 12 mars 1918. p.328.  )3(
Idem doct 293. Le 14 mars 1918. p.330.  )4(

Idem doct 285. Le 7/3/1918. p.324.  )5(
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الأماكن  على  حمايتها  تهديد  اأن  ترى  باري�ص  في  ال�سلطة  كانت  ال�سع�بات،  هذه  اأمام 
تعزيز  ثم على �سرورة  ومن  لندن،  مع  لتفاقها  العتبار  اأر�سية  على  ت�س�يته  يمكن  المقد�سة 
لها  يحق  ل  ايطاليا  باأن  وا�سحة  وب�س�رة  النكليز  افهام  بهدف  ال�سرق،  في  الفرن�سية  الق�ة 
لردع  روما  لدى  تدخلت  ذلك،  وازاء  القد�ص.  اإلى  ا�سافية  ق�ات  لر�سال  فرن�سا  مع  التماثل 
تم�سيًا  الفرن�سية،  الحماية  نظام  �سد  العمل  عن  المقد�سة  الأرا�سي  في  الع�سكريين  ممثليها 
الحماية على بع�ص  ت�س�ية  بعد  العام 1907  ايطاليا  ل�سفيرها في  اأعطيت  التي  التاأكيدات  مع 
الم�ؤ�س�سات اليطالية الدينية في ال�سلطنة العثمانية. كما تدخلت باري�ص لدى حليفتها بريطانيا 

ل��سع حد للمكائد اليطالية وللرهبان الطليان وم�ؤيديهم)1(.
كذلك راأت فرن�سا �سرورة ال�ق�ف على وجهة نظر الكر�سي الر�س�لي، ورد ذلك في ر�سالة 
زوال  اأن  اأجابه،  الذي   Caspari الكاردينال  اإلى   Cochin الخارجية  وزارة  �سكرتير  بها  بعث 
كانت  الحماية  لأن  ال�سرق،  في  الفرن�سية  الدينية  الحماية  زوال  ي�ستتبع  العثمانية  ال�سيطرة 

ب�سبب وج�د �سلطة عثمانية قائمة...
اأما بالن�سبة للحماية ال�سيا�سية في فل�سطين، فانها تختلف عن الحماية الدينية ول تدخل 
في �سالحيات الكر�سي الر�س�لي، الذي يتمنى اأن تتجنب التفاقيات المقبلة ال�سراعات بين 

الأمم وتحترم الحق�ق المكت�سبة)2(.
في هذا الم�سار الذي انتهجه رئي�ص ال�زراء الفرن�سي كليمن�س�، يبرز المزيد من المعان 

في تجاهل اأمرين:
اأوًل: عدم ا�ستيعاب باري�ص الظرف الجديد بعد احتالل فل�سطين من قبل الحلفاء والذي 
التي  الباب�ية  ال�سرعية  باأهمية  اكتراث  عدم  وكذلك  الجانب.  اآحادية  انكليزية  هيمنة  فر�ص 
ايطاليا،  حاليًا  ت�ساند  راحت  والتي  ال�سرق  في  فرن�سا  نف�ذ  مرتكزات  اأهم  احدى  �سكلت 
ال�سعد  على  خطط  عدة  لتطلق  المنطقة  هذه  في  المناف�سة  على  بالقدرة  لها  �سمح  ما 

القت�سادية والترب�ية)3(.
الدبل�ما�سية  البعثات  تقارير  في  ال�اردة  المالحظات  الفرن�سية  الحك�مة  تجاهل  ثانيًا: 
الحك�مة  على  تتمنى  والتي  القد�ص،  في  الفرن�سي  والممثل  وروما  لندن  من  كل  في  الفرن�سية 
الفرن�سية الت�جه المبا�سر اإلى الفاتيكان للح�س�ل منه على ت�سريع الحماية الفرن�سية ال�سابقة 

على الكاث�ليك في ال�سرق.

Antoine Hokayem. Op.cit., doct 262 et 263. Janvier 1918.  )1(
Idem doct 276. Le 18 février 1918. p. 311.  )2(

Sergio I. Minerbe: op.cit. p.33.  )3(
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النف�ذ  له  يتعر�ص  مما  جزءًا  بيك�  ج�رج  يحمل  الفرن�سية،  الخارجية  اإلى  ر�سالته  ففي 
هذه  في  �سدها  الحملة  م�اجهة  في  �سعيفة  يعتبرها  التي  حك�مته  اإلى  القد�ص  في  الفرن�سي 
ال�سرق  الفرن�سية في  الحماية  اأن نحافظ على حقنا في  ن�ستطيع  للق�ل »ل  المدينة. ويخل�ص 
الحا�سر  ال�قت  في  معر�س�ن  نحن  الر�س�لي...  بالكر�سي  عالقتنا  نف�سه  ال�قت  في  ونقطع 
لهزيمة، وعلينا اأن نر�سخ لل�اقع، واأن نعي الهزائم الالحقة. غدًا �سنخ�سر نف�ذنا في فل�سطين، 
لكن بعد غد �سنخ�سره في �س�ريا.. واذا لم تعمل الحك�مة على تغيير ال��سع الع�سكري القائم، 

فمن الأف�سل اأن ي��سع حد ل�ج�د بعثتنا لأن هذا ال�ج�د اأ�سبح بال فائدة«)1(.
الثاني 1918، يحث �سفير فرن�سا  بتاريخ 24 كان�ن  الفرن�سية  اإلى الخارجية  وفي ر�سالته 
في روما حك�مته على م�اجهة الفاتيكان »ما ه� م�ؤكد اأن رهبان الفرن�سي�سكان في القد�ص لم 
يتخذوا م�قف العداء للحماية الفرن�سية ل� اأن ذلك يثير ا�ستنكار البابا. فه� في هذا الظرف 

منهمك قلياًل بالم�سلحة الفرن�سية.
ال�سيطرة  وزوال  فل�سطين  في  ال�سعيف  الع�سكري  وج�دنا  اغتنما  و�سكرتيره  البابا  اإن 
على  يجبرونا  كي  �سغط  كاأداة  ال��سعية  هذه  ا�ستغال  لقد  حمايتنا.  لرف�ص  عنها  العثمانية 

اعادة العالقات الدبل�ما�سية معهم. وهذه لعبة م�ؤكدة«.
واأخيرًا يقترح ال�سفير في ر�سالته »اأن ال��سيلة ال�حيدة لتغيير الم�قف الباب�ي، ه� ا�سعاره 
بغ�سب كاث�ليك فرن�سا عبر تحريف الن�س��ص ال�سادرة عن الفاتيكان لتقديمها للراأي العام 

في ال�سحافة في ج� مالئم ن�سبيًا«)2(.
اإن تقاطع المعل�مات في تقريري البعثتين الدبل�ما�سيتين ح�ل دور الفاتيكان، كان يعني 
اإلى  بل  وروما،  لندن  من  كل  اإلى  الفرن�سية  الحك�مة  ت�جه  في  لي�ست  الحماية  م�ساألة  حل  اأن 
الفاتيكان لما يملك من ق�ة تاأثير على �سريحة كبيرة من الم�ؤمنين في المجتمعات الكاث�ليكية 
وار�سالياتهم الدينية، فه� من اأطلق مق�لة زوال الحماية بزوال ال�سلطنة العثمانية، وان مكائد 
البابا  اإن  معه.  تتطابق  بل  اإرادته  عك�ص  تح�سل  لم  ال�سرق  في  الكاث�ليك  الدين  رجال  بع�ص 
مهمة  اإليها  ت�سند  القد�ص  في  دبل�ما�سية  بعثة  لقامة  خططا  الدولة  و�سكرتير   Benoit XV
الكرملي�ن  الرهبان  و�سع  جهتهم،  ومن  المقد�سة.  الأرا�سي  في  الكاث�ليك  حق�ق  حماية 

الطليان مخططًا قائمًا على الحماية الجماعية من قبل كل الق�ى الم�سيحية الكاث�ليكية)3(.

A. Hokayem doct 262. Le 20 janvier 1918. p.298. op.cit.  )1(
Idem doct 266. Le 24 janvier 1918. p.299.  )2(
Idem doct 288. Le 25 février 1918. p.317.  )3(
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وتظهر ر�سالة �سفير فرن�سا في لندن اإلى وزارة الخارجية في باري�ص اأكثر مالم�سة لل�اقع، 
واأن  الفاتيكان،  لأنه منحة من  اأ�س�ص ه�سة  الفرن�سية قائم على  الحماية  اأن حق  اإلى  ت�سير  اذ 
 Caspari الكاردينال  بر�سالة  ال�سفير  ويذكر  الحماية.  زوال هذه  تفر�ص حكمًا  معه  القطيعة 
البابا،  من  بدعم  فل�سطين  في  نف�ذها  تعزز  الأخرى  الم�سيحية  الق�ى  كل  اأن  من  بالمقابل، 
البابا  التقرب من  ال�سفير حك�مته على  ويتحالف�ن لزالة حق الحماية لفرن�سا. واأخيرًا يحث 
وح�سب  ت�سير-  روما  في  فرن�سا  �سفير  من  معل�مات  ورود  بعد  �سيما  ول  الأ�س�اأ)1(،  من  خ�فًا 
الحك�مة  راأي  ا�ستمزج  البابا  باأن  الر�س�لي-  الكر�سي  بلجيكا لدى  معل�مات م�سدرها �سفارة 
البلجيكية في �ساأن ت�لي مهمة حماية الأماكن المقد�سة واحتالل القد�ص. وي�ستطرد ال�سفير، 
الفرن�سيين  والمطارنة  الكاث�ليك  القادة  كبار  اأمره. ويجب و�سع  اأنه عر�ص غير م�سك�ك في 
في اأج�اء هذه التحركات)2(. وفي برقية اأخرى لل�سفير الفرن�سي، يتحدث عن م�افقة ايطاليا 
الفرن�سية و�سيقدم �سروطًا جيدة  الحماية  لأنه يق��ص  البلجيكي،  الحل  المبداأ على  من حيث 
بالتحفظ  بلجيكا  نح�  الت�جه  ولم يح�ص   .)3( la custodie de terre sainte اإلى  ومتط�رة 

من قبل حك�متها لأنها تتخ�ف من تقديم تنازلت في اأوروبا.

كاث�ليك  تجي�ص  وراحت  دبل�ما�سييها،  نظر  ب�جهة  الفرن�سية  الحك�مة  اأخذت  واأخيرًا 
من  للنيل  وب�سعيه  الكاث�ليكية،  الم�سالح  على  المحافظة  بعدم  البابا  اتهم�ا  الذين  فرن�سا 
هيبة دولتهم وم�سالحها. كما راحت باري�ص تبدد القلق الدبل�ما�سي الفرن�سي بعدما ت�جهت 
اإلى دبل�ما�سييها بتعليمات ت�سير باأن العداء للكهن�ت لي�ص ب�ساعة للت�سدير. وفي اآذار 1918، 
العالمية  الحرب  نهاية  المقد�سة حتى  الأماكن  على  الحماية  م�ساألة  تجميد طرح  البابا  اأعلن 
التكريم  بتقديم كل مظاهر  ال�ستمرار  ال�سرق  الكاث�ليكية في  الر�ساليات  الأولى، وطلب من 
التقليدية لممثلي فرن�سا في هذه المنطقة. ح�سل ذلك ب�سغط من الأ�ساقفة الفرن�سيين)4(.    

الفاتيكان،  �سغلت  التي  ال�حيدة  الم�ساألة  هي  الفرن�سيين  مع  الم�اجهة  تكن  لم 
بين  النزاعات  اإزاء  �سديد  بقلق   benedict XV البابا  نظر  بلف�ر،  وعد  اإعالن  فمنذ 
فل�سطين،  في  الكاث�ليك  نف�ذ  على  �سلبية  اآثارًا  تترك  اأن  وت�قع  واليه�د،  الفل�سطينيين 
الأماكن  و�سعت  ما  اإذا  »�سيزداد حزننا  ق�له   1919 اآذار  �سهر  له خالل  في خطاب  وجاء 
اأكد  فيما  الم�سيحيين«.  غير  اإ�سراف  تحت  الم�سيحي  الدين  في  قد�سية  الأكثر  المقد�سة 

Idem doct 288. Le 10 mars 1918. p. 327.  )1(
Idem doct 282. Le 27 février 1918. pp. 320-321.  )2(

Idem doct 299. Le 30 mars 1918. p.335.  )3(
)4(  علي �سعيب، ال�سراع الفرن�سي اليطالي على بالد ال�سام، م.�ص،  �ص 51-50.
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الآخرين  حق�ق  على  متقدمة  تك�ن  واأن  القد�ص،  في  الكاث�ليك  حق�ق  على   Pie XI �سلفه 
من غير الم�سيحيين)1(.

بالتحرك  كبير  حد  اإلى  تاأثر  فل�سطين  اإلى  بالن�سبة  اليطالي  الم�قف  اأن  يبدو  لكن 
ال�سهي�ني، والذي كان له انعكا�سات على اأطراف اأخرى غربية. وح�سب الأر�سيف الفرن�سي، 
�سن�سعى  �سك  »بدون  ي�سرح   Archibal Murray فل�سطين  في  النكليزي  القائد  كان  بينما 
ال�قت نف�سه كانت الحك�مة  اإلى جعل فل�سطين يه�دية محققين بذلك حلم ال�سهي�نية«، في 
اأر�ص  على  اليه�د  ا�ستيطان  في  ت�ساعد  مبادرة  كل  لدعم  جاهزة  باأنها  ت�سرح  اليطالية 
الأرا�سي  في  اليه�د  م�ستعمرات  اإن�ساء  مع  اأي�سًا  تعاطفه  اأبدى  البابا  اأن  كما  فل�سطين، 

المقد�سة)2(.

انتظارًا  الحماية  مبداأ  تكري�ص  في  فرن�سا  نجحت  الأولى،  العالمية  الحرب  نهاية  ع�سية 
نجحت  حين  وفي  �سايك�ص-بيك�.  اتفاقية  بم�جب  العثمانية  ال�سلطنة  لإرث  النهائية  للت�س�ية 
باري�ص في ذلك، لم ت�ستطع روما ار�سال مجرد دبل�ما�سي اإلى فل�سطين ب�سبب رف�ص الجنرال 
بم��س�ع  تتعاطى  كانت  التي  ايطاليا  اغ�ساب  لندن  تحاول  لم  ذلك  ومع  ا�ستقباله.  اللنبي 
ال�ثائق  ح�سب  تبلغت-  بعدما  ا�ستيعابها  جرى  لذلك  بالفرن�سيين.  نكاية  المقد�سة  الأماكن 
وزير  اأن   ،1918 حزيران   13 –في  اليطالية  الخارجية  وزارة  في  المحف�ظة  اليطالية 
فل�سطين،  في  اأميركية  و�ساية  فر�ص  احتمال  اإلى  لمح  �سايك�ص  مارك  البريطانية  الخارجية 

وذلك اأثناء حديث ر�سمي جرى بينه وبين الماركيز امبريالي ال�سفير اليطالي في روما)3(.

�سديد، نظرًا  باخفاق  المقد�سة  الأرا�سي  ايطاليا في  اأ�سيبت طم�حات  وكمح�سلة عامة 
ل�سعف امكاناتها على الم�اجهة، وخ�س�ع الفاتيكان للت�ازنات الدولية. وي�ستتبع ذلك �سع�بات 
– الفرن�سية  البريطانية  الح�سابات  ان  اذ  باري�ص.  في  ال�سلح  م�ؤتمر  ع�سية  روما  �ست�اجهها 
الديني  تتجاوز  اأ�سا�سية  ع�امل  ثالثة  على  يرتكز  الأولى،  الحرب  بعد  ما  اأو�ساع  لترتيب 

ل�سالح ال�سيا�سي:

- ك�سب تاأييد ال�ليات المتحدة الأميركية.

- م�اجهة الخطر ال�سي�عي في المنطقة العربية.

)1(  ج�رج اميل عيراني، الب�ابة وال�سرق الأو�سط، ترجمة ب�ل�ص �سروع، جبيل، 1997، �ص 99.
)2(  ع�سام خليفة، الحرب العالمية الأولى والتفاقات ال�سرية ح�ل الم�سرق العربي، م.�ص،، �ص 196.

)3(  زين ن�ر الدين، ال�سراع الدولي في ال�سرق الأو�سط وولدة دولتي �س�ريا ولبنان، ط2،  دار النهار، بيروت، 1977، �ص 96-95.
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-  تحجيم دور م�سطفى اأتات�رك الذي اأنع�ص بانت�ساراته اآمال ال�سع�ب ال�سرقية التي راأت فيه 
منقذًا من ا�ستعباد »الجن�ص الأوروبي«.

وتبين من خالل �سير المداولت في اأروقة م�ؤتمر ال�سلح، اإ�سرار فرن�سي-بريطاني على 
تهمي�ص دور روما. ف�قف رئي�ص وزرائها اأورلندو م�قف المتفرج في المباحثات الدائرة ح�ل 
م�ستقبل المنطقة، ولم يبِد راأيًا في م�ساألة تجزئة الم�سرق العربي، با�ستثناء التحفظات على 

الأماكن المقد�سة في فل�سطين.
عند  احباطًا  بالتالي  و�سكل  ال�ستقالة،  اإلى  ال�زراء  رئي�ص  دفع  اليطالي  الخفاق  هذا 
اأملهم في �سم م�ستعمرات جديدة يخفف�ن بها من حدة  الراأ�سماليين الطليان الذين و�سع�ا 
الأزمة القت�سادية في بلدهم. وهذا ما جعل القادة الجدد اأكثر واقعية، اذ اكتف�ا بالح�س�ل 

على امتيازات تجارية بدًل من الح�س�ل على مكا�سب اقليمية.
اتفاقية  بم�جب  الم�سرق  في  ح�ستها  على  كبير  جهد  بعد  باري�ص  ح�سلت  بالمقابل، 
في  كما  اهتماماتها  اأجندة  في  تندرج  المقد�سة  الأماكن  م�ساألة  تعد  ولم  �سايك�ص-بيك�. 
ال�سابق، واأ�سبحت ق�سية هذه الأماكن مرتبطة ببعد المخطط ال�سهي�ني في فل�سطين. رغم 
الخارجية  ال�س�ؤون  لجنة  وكذلك  فيها،  التجارة  وغرف  فرن�سا  في  ال�ستعمارية  الجمعيات  اأن 

قد انتقدت هذه التفاقية ب�سدة لأنها لم تلحظ فل�سطين فرن�سية.
من المفيد اأن نذكر في هذا ال�سدد، باأن الحماية الثالثية من قبل الحلفاء ظلت �سارية 
من  الرغم  على  واأنه   ،1920 ني�سان  في  ريم�  �سان  م�ؤتمر  انتهاء  وحتى  القد�ص  احتالل  منذ 
والكتيبة  الفرن�سية  والكتيبة  البريطاني  الجي�ص  قبل  من  الثالثية  الحرا�سة  بقيت  فقد  ذلك، 

اليطالية على باب كني�سة القيامة حتى تم �سحبهم جميعًا بترتيب م�سترك العام 1922.
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استعارات البشر من مملكة الحيوان
في اللغة والتراث
)الجحش أنموذجًا(

أ. د. نادر سراج
اأ�ستاذ الل�سانيات في الجامعة اللبنانية
)SILF( ع�سو الجمعية الدولية لل�سانيات الوظيفية
ع�سو الهيئة الإدارية لتحاد المترجمين العرب.

اإذا قتلها يقول  ِعّلته مرته،  اإللي  »م�سكين يا نا�ص 
�سّوته  يقولوا  قتلها  ما  واإن  مرته،  قتل  النا�ص 

جح�ص وركبته«)1(. 

لم يتبّ�اأ الجح�ُص مقعَده في كتاب »كليلة ودمنة«، لأن الحي�انات في هذا الم�ؤلَّف التراثي 
فلم  المجال،  هذا  في  الجح�ص  برمزية  يعترف  لم  المقفع  ابن  اأن  ويبدو  ثقافية.  رم�زًا  تمثل 
اأدبًا رمزيًا عربيًا. وها نحن نحفر عميقًا في مت�ن تراثنا  اإلى مملكة الحي�ان المخلَّد  يدخله 
الثقافي لنرّد العتبار اإلى هذا الحي�ان غير الناطق الذي ا�ستعل�ه وا�ستغب�ه وا�ستغيب�ه، وقال�ا 
ظهر  و»على  النعناع؟«)2(،  اأكل  الجح�ص  معّلم  »وا�ص  ومنها  الخمر،  في  مالك  يقله  لم  ما  فيه 
الجح�ص«)3(، وهي كناية عن ال�سيء المبذول، الرخي�ص الثمن، الذي يك�ن في متناول كّل اأحد.
لكنَّ اإق�ساَء ابن المقفع لهذا الحي�ان الأليف لم يمنعه من اأن يحتلَّ مكاَن ال�سدارة في 

)1(  جمانة طه، الجمان في الأمثال، ط »1«، دم�سق، 1991، �ص 443.
)2(  اأحمد الرومي و�سف�ت كمال، الأمثال الك�يتية المقارنة، ط »1«، وزارة الإعالم، الك�يت، 1980، 425/2.

هذه  واأ�سل   .241 �ص  – دم�سق،  بيروت  المعا�سر،  الفكر  دار   ،»1« ط  ال�سامية،  العامية  الكنايات  معجم  الداية،  ر�س�ان  )3(   محمد 
الكناية من البائعين الجّ�الين الذين كان�ا يت�سّ�ق�ن الب�ساعة من �س�ق الهال في ال�سام ويبيع�نها في الحارات بثمن زهيد.
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عق�ل النا�ص، وعلى األ�سنتهم، وي�س�ُل ويج�ُل في منظ�مة اأمثالهم ال�سعبية واأق�الهم ال�سائرة 
اأن  اإلى  الإ�سارة  تف�تنا  ول  �سابه،  وما  والحتقار  الزدراء  مجال  في  وخ�س��سًا  وكناياتهم، 
الجح�سة  وم�ؤنثه  الجح�ص  من  م�ست�ى  اأدنى  النا�ص  بع�ص  من  جعلت  ال�سعبية  الأمثال  بع�ص 
»ما  فقالت  �سابه،  وما  الكتراث  وعدم  الذهن  و�سرود  والغباء  والعناد  بالبالدة  الم��س�فين 
بيحّط عن َجْح�ست�، ما بينزل عن َجْح�ست�«)1(، اأو »م�سّيع جح�سة خالته«)2(، وهي كناية عّمن 

ل يرّكز، والذي ل يكاد ي�ست�عب ما يجري ح�له على نح� مقب�ل.
رغم كّل هذه الأو�ساف الحتقارية التي اأُ�سبغت عليه، فاإن هناك �سفًة مدحيًة لزمته وهي 
�سفة ال�سبر والتجالد والقدرة على التحّمل والتمّنع عن ال�سك�ى.  بيد اأن الأم�ر تنقلُب راأ�سًا 
يجعله متجلدًا  الأمر  الحي�ان على  ال�سبر. ف�سبر  فعل  بعد  الجّر  ثبت حرف  على عقب متى 
اإذ  الكبرى؛  الطامة  فهنا  الّدابة،  َبروا  �سَ متى  الب�سر  بني  فاإن  المقابل  وفي  و�سب�رًا.  و�سابرًا 
اإنهم بذلك يقا�س�س�نها ويحب�س�نها بال علف. لذا، ل� قّدر لهذا الحي�ان الأليف التعبير عن 
وملخ�ص  ذكره!  على  الإتيان  لدى  ال�سبر  لفعل  مالزمًا  الجّر  حرف  وج�د  ل  لف�سّ مكن�ناته، 
اأنزلها به  التي  ل� لم يكن �سب�رًا لما تحّمل كّل هذه الإهانات وال�سلبيات  اإن »جح�سنا«  الق�ل 

بن� الب�سر عبر الع�س�ر، بما فيها قطع ذنبه)3(، والتي تاأتي هذه المقالة لتميط اللثام عنها.
*   *   *

»مَجّح�ِسة َع الغدا«
نحن اأمام م�سهد ممكن الحدوث في غير مدينة عربية. اأمٌّ غي�رة تدع� ابنتها ذات الأربعة 
لندنية  جامعة  خّريجة  و»ال�ستايلي�ص«،  »الم�درن«  الإبنة  الغداء.  طعام  لتناول  ربيعًا  وع�سرين 
مرم�قة، والمتمكنة، اأ�س�ًة ببنات جيلها، من لغاٍت ثالث، والممتلكة ل��سائل الت�سال الحديثة 
من Iphone اإلى Ipod اإلى Ipad، ترّد بجملة �سبابية من وحي المقام: »Sorry مامي، اآْكِلْة، 
َع الغدا«! مفه�م التجحي�ص الذي يح�سر بال ا�ستئذان. في معر�ص العتذار العف�ي  ْمَجّح�ِسة 
بحثًا عن  لغ�ية  بحفرية  للقيام  وحّثتنا  مليًا  ا�ست�قفتنا  عائلية،  وجبة  في  الم�ساركة  دع�ة  عن 
مجازية  و�سيغ  كنايات  من  عنها  ن�ساأ  وما  ونع�ته،  ونظائره  وجم�عه  »الجح�ص«  ا�ستخدامات 

تت�سل بمفاهيم التجاح�ص والمجاح�سة وما اإليها.
*   *   *

)1(  نزار اأباظة، الأمثال ال�سامية، ط »1«، دار الفكر، دم�سق، 2008، �ص 231.
�سّيع حمار خالته  والذي  الأب،  زوجة  الخالة هنا هي   .341 م.�ص، �ص  ال�سامية،  العامية  الكنايات  الداية، معجم  ر�س�ان  )2(   محمد 

يك�ن في اأزمة حقيقية، فاإن لم يجدها لقي عق�بة �سديدة.
رته  ق�سّ يق�ل  واحد  اثنين:  بين  ذنب جح�سك  تقطع  »ل  منط�ياته  في  الجح�ص  وي�ستح�سر  للترّدد  ي�سرب  �س�ري  �سعبي  مثل  )3(   ثّمة 

وواحد يق�ل طّ�لته«. جمانة طه، الجمان في الأمثال، م.�ص، �ص 221.
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بطاقة تعريف الجح�س: لغًة ون�سبًا
»يا  فيه  فيقال  �ست«  الدِّ كعب  »ِمن  �سلبية  بكناية  اأحدهم  ُينعت  اأن  الم�ستغرب  من  لي�ص 
ابن حمار«، وذلك  اأو »جح�ص حمار  »بهيم«  اأو  اأنه عنيد كالجح�ص،  بمعنى  الجح�ص«)1(،  را�ص 
على  ت�افقًا  ثّمة  اأن  نالحظ  العربية  الق�امي�ص  اإلى  الع�دة  ولدى  الن�سب.  تاأكيد  في  لالإمعان 
اإيراد جملة تعريفات ومعاٍن حقيقية واأخرى مجازية تع�د لهذا الحي�ان الأليف. فه� في اللغة، 
وفق معجم ف�سيح العامة)2(، ولد الحمار، وُيجمع على ِجحا�ص وجْح�سان كما في الل�سان. وه� 
الّتخت  عليه  ُيرفُع  ما  به  وي�سّم�ن  المجاز،  على  الجاهل  به  ينعت�ن  وهم  العاّمة،  عند  كذلك 
»حمار  ُي�سّم�نه  العرب  كان  ما  على  يطلق�نه  كما  الت�سبيه،  �سبيل  على  طرفيه  من  )ال�سرير( 
ُيثبَّت  الأرجل  الروؤو�ص منفرجات  اللغ�ي�ن ثالث خ�سبات مجتمعات  ال�سيقلي«، وه� كما روى 
يعمل  خ�سبة  الحمار  الل�سان:  وفي  الجدار.  لي�سقل  ق(  )المَ�رِّ ال�سيقل  عليه  يقف  ل�ح  عليها 
وي�ستعيد  الحديد)3(.  عليها  ي�سقل  التي  خ�سبته  ال�سيقل  حمار  الليث:  وقال  ال�سيقل.  عليها 
المنجد)4( هذا المعنى الأخير المتداول �سعبيًا، لكّنه ي�رده ب�سيغة الجمع؛ ُجُح��ص وُجُح��َسة: 
ع�ار�ص خ�سبية م�سّمر بع�سها اإلى بع�ص على �سكل جح�ص ترفع عليها الأ�ِسّرة )عامّية(. وه� 

ُي�ستدعى اأي�سًا لدى رّبات البي�ت ب�س�رة »جح�ص الك�ي« المراد به »ل�حة الكّي«.
. وبدوره  �فٌة ُتلفُّ على اليّد وُتْغَزل. والَجُح��ص: ال�سبّي قبل اأن ي�ستدَّ اأما الّجح�سة فهي: �سُ
ي�رد اأني�ص فريحة اأن الجح�ص: خ�سبة ذات اأرجل ُيرفع عليها األ�اح خ�سب وي��سع ف�قها فرا�ص 
التجربة  اأما  جديدين.  معنيين  اللغ�ية  ح�سيلتنا  اإلى  بذلك  وي�سيف  عليه)5(.  ُينام  اأو  ُيجل�ص 
ْجُح��ْص  الجمع.  المتداول ل�سيغة  ال�سعبي  المعنى  اأكثر في �سرح  فت�سهب  الفل�سطينية  المثلية 
الثقيلة  الأ�سياء  عليها  ُترفع  ببع�ص،  بع�سها  مثبت  معدنية  اأو  خ�سبية  ع�ار�ص  وْجُح��ِسة: 
ما  كثيرًا  المفردة  اأن  الفل�سطيني  ال�سعبي  العربي  القام��ص  ي�ؤكد  جهته  ومن  كال�سيارات. 
ي�ستعملها النا�ص في ال�ستائم؛ لكنه ي�سيف جديدًا اإلى مخزوننا اللغ�ي؛ فـ َجْح�ص الب�سكليت: 
الجزء المعدني الممتّد بين كر�سي الراكب والمق�د)6(. ول يخرج الأ�سقاء ال�س�ري�ن عن هذا 
عامي  �سقاًل.  اأو  دعمة  يجعل  م�سّبكة  اأخ�ساب  ن�سد  عندهم:  فه�  العربي؛  الدللي  الإجماع 

  A. Barthélemy, Dictionnaire Arabe-Français, Dialectes de Syrie, Librairie Orientaliste, Paul Geuthner,   )1(
Paris, 1935, 1/104.

)2(  اأحمد اأب� �سعد، ف�سيح العامة، دار العلم للماليين، ط »1«، بيروت، 1990، �ص 118.
)3(  ل�سان العرب لبن منظ�ر، 321/3.

)4(  قام��ص المنجد في اللغة العربية المعا�سرة، دار الم�سرق، ط »2«، بيروت، 2001، �ص 80.
)5(  اأني�ص فريحة، معجم الألفاظ العامية، مكتبة لبنان، بيروت، 1973، �ص 25.

)6(   عبد اللطيف برغ�ثي، القام��ص العربي ال�سعبي الفل�سطيني / اللهجة الفل�سطينية الدارجة، اإ�سدار جمعية اإنعا�ص الأ�سرة، البيرة، 
1987، �ص 166/1.
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تثبت على  الأردن: قطع خ�سبية  اأبناء �سمالي  ال�سعبي نف�سه متداول لدى  ح)1(. والمعنى  مف�سّ
علمًا؛  يزيدوننا  ولكنهم  البّناء)2(.  عليها  يقف  التي  الرئي�سية  العار�سة  لتحمل  مثلث  �سكل 
َجْح�َسة  اأن  يذكروا  اأن  يف�تهم  ل  المدر�سة.  في  ف�سل  �ص:  َجحَّ فعل  معاني  من  باأن  في�سيف�ن 
ح�ساده.  عملية  تّمت  الذي  الجانب  اأي  الزرع،  من  الفارغة  الجهة  من  الح�ساد  جانب  هي: 
وفي المعنيين الأخيرين دللة غير مبا�سرة على الف�سل والخ�اء.  وينفرد الأب مي�سال فغالي 
اإيراد معنى للجح�ص من�س�ل من طبيعة الحياة الريفية في لبنان؛ فه� كي�ص �سغير ُيربط  في 
�ص لع�سر العنب،  طرفه وُيعّلق وت��سع بداخله »الحّ�ارة« التي ترقد في اأ�سفل ال�عاء المخ�سّ

كي يعّدوا منه الدب�ص)3(.
*   *   *

الجح�س بين الخوؤولة والعمومة
اإذا كانت ت�سمية الكدي�ص )حي�ان هجين اأّمه فر�ص واأب�ه حمار( تطلق على خي�ل الفالحة 
ال�سام  مناطق  بع�ص  في  تلحق  الت�سمية  هذه  فاإن  الأ�سايل،  مع  تهجينها  يمكن  ل  التي  والجّر 
اأن  لعلمنا  والبغال،  الجحا�ص  �سنفي  بين  الفرق  عن  ت�ساءلنا  ومتى  والجح�ص.  الحمار  بكال 
ُيخ�سى،  ما  دائمًا  عقيمًا  بغاًل،  يظّل  فه�  البغل  اأما  ويتنا�سل.  حمارًا  ويبقى  يكبر  الجح�ص 
من  يحّذر  �سعبي  مثل  وثّمة  كدي�سة)4(.  واأنثاه  للرك�ص،  ي�سلح  ول  فين�سج ج�سمه  يتنا�سل،  ول 

التقريب بينهما »ل تربط الجح�ص حّد البغل، اإْن ما تعّلم لبيطه بيتعّلم نهيقه«)5(.
يداني  فالجح�ص  والأب�ة،  الأم�مة  بخ�س��ص  اأما  الذرية؛  وحفظ  التنا�سل  لجهة  هذا 
الكدي�ص)6( )اأو القدي�ص( حالًّ ون�سبًا؛ اإذ يرد في الأمثال ال�سعبية: »قال�ا للكدي�ص مين اأب�ك؟ 
قال لهم: الح�سان خالي«)7(. ه� كريم المحتدين؛ فاأّم الجح�ص هي البغلة واأب�ه ه� الحمار، 
لذا، فه� يعتبر ثالثة اأرباع الحمار. وللتذكير فالثقافة ال�سعبية تحفل ب�س�رة �سلبية وم�ستهزئة 

به وب�ظائفه: »بيعزم�ا الجح�ص على العر�ص... يا َلَحْمل المّي... يا َلَحْمل الحطب«!)8( 

)1(  يا�سين عبد الرحيم، م��س�عة العامية ال�س�رية، ط »1«، من�س�رات وزارة الثقافة، دم�سق، 2003، 390/1.
)2(   عبد اهلل ال�سناق، وفايز اأب� الكاأ�ص، معجم العبارات الريفية في �سمال الأردن، ط »1«، من�س�رات جامعة اليرم�ك، اإربد، 2000، 

�ص 132.
 Michel Feghali, Contes, Légendes, Coutumes populaires du Liban et de Syrie, Librairie d’Amérique et   )3(

d’Orient, Paris, 1935, p. 66.
)4(  ابراهيم �سعالن، ال�سعب الم�سري في اأمثاله العامية، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، القاهرة، 1972، �ص 216.

)5(  اأمين فريحة، معجم الألفاظ العامية، م.�ص، �ص 144.
)6(   ثّمة مثل �سعبي رائج ه� »عي�ص يا كدي�ص َت ينبت الح�سي�ص« وي�سرب ل�ستحالة الأمر. وقد ورد الق�سم الأول منه معّدًل »نطّ�ر يا 

كدي�ص« في عن�ان لخبر �سيا�سي. مجلة الدب�ر، العدد 3141، 2011/11/7.
)7(  ف�زي قديح، الأمثال ال�سعبية الفل�سطينية، من�س�رات عالء الدين، دم�سق 1995، �ص 133.

)8(  معل�مات مدرجة على م�قع المنتدى ال�سع�دي.
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)ت�سغير  الجّح��ص  اأو  الْجحَ��ص  ه�  �سغيره  اأن  له  العائدة  الت�سميات  طرائف  ومن 
�سئيل)2(،  ج�سم  ذو  �سغير  حمار  وه�  التحّبب)1(؛  باب  من  لل�لد  وتقال  والجاح��ص  �سعبي(، 
فاإذا  ب�سّر«)3(.  ول  بَيْنَفْع  ل  �سغير(  )حمار  كّر  »جح�ص  فائدته:  لنعدام  المثل  م�سرب  وبات 
يا  »عي�ص  المثل  فيه  ي�سرب  والذي  العراق  في  المعروف  الجحي�ص  على  وقعنا  ياًء  ال�او  قلبت 
اأو  مبتعد  بمعنى  المحّل  ُجَحْي�ص  ومنها  البعيد،  المكان  وه�  الربيع«)4(.  يجيك  لّمن  جحي�ص 

منفرد عن الآخرين)5(.
جمع  و�سيغة  و»مجاح�سة«،  »جح�سنة«  الم�سدر  من  م�ستقات:  مروحة  »الجح�ص«  لمفردة 
»جحا�ص«، و�سيغة ت�سغير »ُجحي�ص« ويقال فيمن ي�ستبّد براأيه ول ي�ساور النا�ص ول يخالطهم 
خ�سنًا  �سل�كًا  �سلك  بمعنى  و»َتَجْح�َسَن«،  و»دجح�سن«  »تجاح�ص«  وفعل  وحِده«)6(.  ُجحي�ُص  »ه� 
يتمّيز بالحماقة، وا�سم المفع�ل منه »مَجّح�سة«؛ والأخيرة ان�سّلت من دون ا�ستئذان في حديث 
عائلي مغرٍق في ي�ميته، وحفزتنا ل�ستعادة �سيرة ذاتية طريفة لحي�ان األيف ومظل�م، ت�ستحّق 

اأن ُتروى. 
الالحقة  الدللية  والنزياحات  التحّ�لت  لر�سد  الحقيقة  في  حّفزنا  منهجي  �س�ؤال  ثّمة 
بالنع�ت العائدة، اأو المن�س�بة، لهذا الحي�ان الأليف المعروف ب�سغر الحجم والمّتهم ببالدة 

الذهن وِغالظة الفهم وما اإليها.
الحديث  اإليه  وي�ّجه  »الَجْح�سنة«،  – بتهمة  اأبى  اأم  – �ساَء  المرُء  ُيرمى  ُترى  يا  ِلَم  نق�ل 

ب��سفه »زّي الجح�ص« اأو ه� »يجاح�ص« اآخرين، اأو ه� »َيَتَجْح�َسُن« عليهم؟
الإيجابي؛ فمتى  للمجاح�سة طق��سها وجانبها  اأن  ت�ساوؤلتنا نالحظ  ن�ستر�سل في  اأن  قبل 
قيل اإن فالنًا »يجاح�ص عن نف�سه وغيره مجاح�سًة«، فهذا يعني اأنه يدافع ويقاتل. وفي حديث 
الفعلية  ال�سيغة  اأُجاِح�ُص()7(.  كنُت  َفَعْنُكنَّ  و�ُسْحقًا  َلُكنَّ  )ُبعدًا  القيامة  ي�م  الأع�ساء  �سهادة 

عينها تّتخذ اإذًا دللت مختلفة متى تعّدلت ال�سياقات التي ُت�ستح�سُر فيها. 

*   *   *
)1(  يا�سين عبد الرحيم، م��س�عة العامية ال�س�رية، م.�ص، 382/1.

A. Barthélemy, op. cit., 1/104  )2(
)3(  �سعد الدين فّروخ، الأمثلة البيروتية في �سياق الأمثلة اللبنانية، ط »1«، المكتب الإ�سالمي، بيروت، 1985، �ص 68.

)4(  معجم اأمثال الم��سل العامية، الهذلي، المكتبة العربية بالم��سل، جزءان، ط »1«، 1956، 285/1.
)5(  جب�ر عبد الن�ر، معجم عبد الن�ر، دار العلم للماليين، بيروت، 658/1.

)6(  الطاهر الّزاوي، مختار القام��ص، ط »1«، مطبعة عي�سى البابي الحلبي، القاهرة، 1964، �ص 93.
 ،1971 القاهرة،  الم�سرية،  النه�سة  مكتبة  العربية،  الأ�س�ل  ذات  الم�سرية  العامية  الألفاظ  معجم  العال،  عبد  المنعم  )7(   عبد 

�ص.�ص 49-48.
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الدللت »الجح�سية« المخترقة لتخوم الجغرافيا العربية 
من  بها  الإحاطة  ا�ستطعنا  والتي  وم�ستتبعاته،  »الجح�ص«  عالم  عن  النا�سئة  الدللت 
ولح�سن  الطابع.  �سك�نية  لي�ست  الجمه�ر،  ا�ستخدامات  وفي  التراث،  وكتب  الق�امي�ص   مت�ن 
تتعّدد  »الَجْح�َسَنة«  م�سدر  من  الم�ستّلة  والكنايات  وال�س�ر  – فالأو�ساف  �س�ئه  – اأو  الحظ 
البيئات  تنّ�ع  بم�ساألة  يت�سل  ملح�ظًا  دلليًا  انزياحًا  تعرف  التي  ومعانيها،  »محا�سنها«  في 
فذكر  العلم،  باب  ومن  اأهلها.  بين  والمتداولة  عنها،  ال�سادرة  العربية  الثقافية  الجتماعية 
الجح�ص وافر في نطاق بالد ال�سام، ونادر في المغرب العربي والجزيرة العربية حيث ينتع�ص 

ذكر الإبل.
وكما �سبق الق�ل، فاإّن عالم »كليلة ودمنة« الذي ابتدعه ابن المقّفع ليحكي باأل�سنة اأبطاله 
وقائَع الب�سر وتبّدل اأح�الهم ناهيك بالظالمات الالحقة بهم، ُي�ستعاُد في بع�ص جزئياته، وفي 
لآخر  اأو  ل�سبٍب  ت�ستح�سُر  التي  الكالمية،  ثقافتنا  في  التحديد،  وجه  على  الجح�ص  خ�ّص  ما 
هذا الحي�ان المغل�ب على اأمره في َمْعِر�ص �سرِب الأمثال عن نماذج البالدة وانعدام الذكاء 

والعناد والدونية والغباء والجهل والحمق و�س�اها.
نبداأ بنم�ذج ف�سيح ورد �سمن »فرائد الأدب« في الأمثال والأق�ال ال�سائرة عند العرب:

ا فاتك الأعياُر«. والمعنى: اقت�سر على �سيد الجح�ص اإذا لم تقدر على الَعْير.  »الَجح�َص لمَّ
ُي�سرب لمن يطلب الأمر الكبير فيف�ته فيقال له: اأطلب ما دون ذلك)1(. معالم الدونية تبدو 

وا�سحًة اإذًا في ثنايا هذا المثل الذي ن�رده هنا على �سبيل المثال ل الح�سر. 
منظ�مة  على  قن�اته  اإحدى  في  يعتمد  ال�ساد  لغة  اأبناء  بين  الثقافي  الت�ا�سل  كان  واإذا 
والحكم من خالل �سرب  الِعَبَر  وت�ستخل�ص  التجارب،  تخت�سر  التي  العربية  ال�سعبية  الأمثال 
التعبيرية  ال�سعبية. ومتى ر�سدنا الدروب  الأمثال، فم��س�ع بحثنا ل يغيب عن عالم البالغة 
التي  الُخطى  اكت�سفنا  الأليف مكرهًا لجتيازها،  الحي�ان  ُي�ساق هذا  التي  اللغ�ية  وال�سياقات 

كتبها الب�سُر عليه، َفَم�َساها �ساغرًا، على اأربٍع، وفق مق�لة »مرغٌم اأخ�َك ل بطل«.
هي بادئ ذي بدء العناُد والبالهُة والت�ساجُر والتدافُع الفّظ والجلُف )بالد ال�سام(؛ وهي 

اأي�سًا بالدُة الذهن وال�سل�ُك الخ�سن الذي يالم�ُص مرتبَة الحماقة )فل�سطين(.
�سيل ال�س�ر المجازية بلغة ال�ساد ل يت�قف: فالعاّمة ت�ستح�سُر مفردَة الجح�ص لتلّمح اإلى 
التراجع  وعدم  عناده  عند  الأمثال  تت�ّقف  كما  )الحجاز(.  والغباء  والبالدة  الج�سد  �سخامة 

)1(  قام��ص المنجد في اللغة العربية المعا�سرة، م.�ص، �ص 1586.
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اأو  التردد  اأو  اأو الجفاء وغلظ الطبع،  التفكير فيه،  العمل من دون  اأو الإقدام على  اآرائه؛  عن 
لدى  تهمل،  ل  وهي  )�س�ريا(.  �سّبه،  في  البذيئة  الكلمات  وا�ستعمال  �ستمه  في  الق�ل  اإغالظ 
وانعدام  القيمة  وانتفاء  المقدار  وقّلة  التفاهة  اإلى  الإ�سارَة  ال�س�ر،  ب�ستى  ذكره  على  الإتيان 
»عقله«  في  المعروف  عن  والخروج  والتفّرد  ال�سيئة  بالرفقة  ناهيك  )الأردن(؛  لديه  الهم�م 
وفي ت�سرفاته، دنيا واآخرة )لبنان(. وهي من جهة اأخرى تعك�ص الأو�ساف؛ اإذ ت�سّلط ال�س�َء 
على الإن�سان الم�ستبّد براأيه والذي ل ي�ساور الآخرين ويتجنَّب الختالط بهم؛ فتنعته ب�سمات 
الجح�ص. وعن »محا�سنه« التي ُت�سبُغ على المرء، الت�ساق �سفة ال��ساية به، وت�سخيم الأ�سرار 
ب��ساعة  فتتمثل  ب�س�رته  الأمثال  تربطها  التي  ال�سلبيات  اأما  )ليبيا(.  ب�سخ�سه  واإذاعتها 
اإ�سافية  خم�ص  �سلبيات  وثّمة  )ال�سع�دية(.  الكتراث  عدم  على  والدالة  اإليه  الم�كلة  المهام 
ل تخرج عن نطاق هذه الأو�ساف ال�ستهزائية ال�سابقة الذكر والمقللة من ال�ساأن، ونعني بها 
المعار�سة في غير لباقة )م�سر(؛ وطلب الفائدة )العراق(؛ والمبالغة، والجهل وعدم تقدير 

قيمة الأ�سياء )الك�يت(.

*   *   *
نماذج »جح�سية« من واقع الحال

وكما �سنرى، فالكناية التي تلحق بفالن من الب�سر لالإ�سارة اإلى غبائه وبالدته ت�ستح�سر 
تجد  ل  والعامة  الجح�ص«.  »زّي  م�اربة  اأّية  دون  من  عنه  فيقال  المظل�م؛  الجح�ص  اأحيانًا 
ج�سده  ب�سخامة  ويدفعه  غيره  يزاحم  فيمن  ُت�سرب  التي  الكناية  هذه  ا�ستخدام  في  حرجًا 
محدود،  �سخ�ص  اإلى  الإ�سارة  في  رغب�ا  ومتى  وبالدته)1(.  الحي�ان  هذا  بغباء  لعتقادهم 
يف�ّسر ال�سيء بمثله، قال�ا »م�ص جح�ص، مجّح�ْص«)2(. لكن بيئته الأولى التي اأب�سر فيها الن�ر، 
م�سكالت،  من  تجّره  وما  واأ�سراَرهم  النا�ص  اأخبار  يت�سّيد  اأي  الزّريعة«؛  »ي�سيل  كي  واأّهلته 
اأفهم مني  ال�سيعة بذات�  المثُل »جح�ص  ي�ستح�سُرها  التي  ال�سيعُة  وي�سّخمها ويذيعها)3(، هي 

بع�سالت�«)4(، وذلك في معر�ص المقارنة بين غباء الحي�ان والب�سر.
بالغباء  اإن�ساٍن  و�سف  اأوغل�ا في  متى  فهم  الحّد؛  تقف عند هذا  ل  المجحفة  وال�ستعارة 
وقّلة الفهم و�س�ء الت�سّرف، اتكاأوا على المثل ال�سابق، ورفدوه باإ�سافة ن�عية، م�ستعينين لهذه 

)1(   فريد �سالمة، معجم الأمثال ال�سعبية في مدن الحجاز، ط »1«، دار الم�ؤلف – بيروت، دار ال�ّراق – الريا�ص، 2009، �ص 438.
)2(  هاني العمد، الأمثال ال�سعبية الأردنية، ط »2«، من�س�رات وزارة الثقافة، عّمان، 1996، �ص 454. 

)3(  حبيب مغنية، معجم الأمثال الليبية، الدار الجماهيرية للن�سر والت�زيع والإعالم، بنغازي، 1999، �ص 218.
)4(  �سعد الدين فروخ، الأمثلة البيروتية في �سياق الأمثلة اللبنانية، م.�ص، �ص 68.

أ. د. نادر سراج
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الغاية ب�سيغة التف�سيل، فقال�ا: »اأجح�ص من جح�ص ال�سيعة يّلي ِبَدّين م�سرياته«)1(. و�سيغة 
اأجح�سه«،  ما  و�س�ف  »ادف�سه،  المنبت،  زبدانّي  �س�ري،  �سعبي  مثل  في  تبرز  عينها  التف�سيل 
دون  عليه  فيقدم  لم�سلحته،  لي�ص  بفعل  بت�ريطه  به  المحيطين  من  اأحد  يق�م  لمن  وي�سرب 

اأن يفّكر فيه.
*   *   *
مفهوم التجحي�س في الممار�سات الجندرية

تجحي�ص الزوجة:
ومن الطريف وذي الدللة اأن ثّمة معنى مجازيًا يت�سل هذه المرة بتاأزم العالقة الزوجية، 
�َص الرجل، تزّوج  وانتقال بطليها من حال ال�ئام اإلى الخ�سام فالفراق فالطالق. فق�لهم: َجحَّ
�ص)2(. وفي المعنى نف�سه »َجّح�َص المراأة المطلقة:  مطلقته ثانيًة بعد اأن تزّوجها اآخر، فه� ُمجحَّ
»تجحي�ص«)3(.  والم�سدر  �ست.  تجحَّ فهي  منه؛  ُطّلقت  الذي  لزوجها  لع�دتها  تحلياًل  تزوجها 

وهذا المعنى متداول عند العامة، ويراد به الطالق الخلعي. 
وقد ر�سد الم�ست�سرق الفرن�سي بارتيليمي في قام��سه العربي - الفرن�سي �س�رة مجازية 
وفي  وفاجرة.  �سه�انية  امراأة  ال�سام هي  بالد  في  المجّح�سة  فالمراأة  اللطيف.  للجن�ص  ُتعزى 
الفرن�سية يقال عنها vache »بقرة«. ول تثريب في هذا الت�سبيه، فالثنان ينتميان اإلى مملكة 

الحي�ان.
الم�ست�سرق  يالحظ  اإذ  به.  القائمين  البطال  وفق  معناه  فيختلف  التجح�سن  فعل  اأما 
حركات  وتت�سمن  الحمير،  بها  تتقاتل  طريقة  بها  يراد  »دجح�سن«  اأن  بارتيليمي  الفرن�سي 
اأنهم  يعني  فذلك  »تجح�سن�ا«؛  اأنهم  الأطفال  عن  قيل  متى  اأما  ال�سه�انية.  الحمير  واإ�سارات 
تقاتل�ا بطريقة فظة وجلفة، اأو وفق اأ�سل�ب الحمير تع�ّص بع�سها بع�سًا. ويختلف ال��سع متى 

ُن�سب هذا الفعل للن�ساء؛ فيعني اإذ ذاك: يمرحن ويهزلن بحرية مطلقة مع الرجال)4(.
العيد،  اأيام  اآخر  يلي  الذي  الي�م  اأي  العيد«؛  �سائعة مثل »جح�ص  ا�ستخدمات عامية  وثّمة 

و»الخمي�ص جح�ص الجمعة«، وي�سرب في الفرق الزهيد الذي ل قيمة له)5(.
*   *   *

)1(  م.ن، �ص 296.
)2(  اأني�ص فريحة، معجم الألفاظ العامية، م.�ص، �ص 25.

)3(  يا�سين عبد الرحيم، م��س�عة العامية ال�س�رية، م.�ص،  �ص 390/1.
)4(  هاني العمد، الأمثال ال�سعبية الأردنية، م.�ص، �ص 22.

)5(  م.ن، �ص 220.
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معاٍن متفرقة لم�ستقات الجح�س ونظائره
َع الأ�سطحة«، الذي يالحظ  معنى الت�ساجر و»التهار�ص« يبدو في تعبير »طلعت الجحا�ص 
اأما ق�لهم »فالن �سافر َجّحا�ص«  النا�ص دخلت في �سجار.  اأن  اأنه يعني  الم�ست�سرق بارتيليمي 
فيريدون به: �سافر على ظهر حمار، وهي مرادفة لتعبير »�سافر على ْجَحا�ص«. والجّحا�ص ه� 
ده  �سائق الحمير. ولراكب الجح�ص مثله الخا�ص به وال�ساخر منه: »يا راكب الجح�ص اأو ِمْتَجنِّ
بالحماره«. وي�سرب لمن يعتّد ب�سيء تافه ل قيمة له)1(. اأما ال�س�رة المجازية لل�سخ�ص الأبله، 
للطفل؛  ُتعزى  مجازية  �س�ر  وثّمة  معلف«.  على  مرب�ط  »جح�ص  ال�سياق:  هذا  عن  تخرج  فال 
فه�  وارتفع  انتفج  فاإذا  فطيم،  فه�  ُفطم  فاإذا  �سن�ات.  خم�ص  بلغ  الذي  الطفل  الَجح��ص:  فـَ 
َجْفر. فاإذا ارتفع عن ذلك فه� َجح��ص. واجحن�س�ص ال�سبي اإذا قارب الحتالم ولم يحتلم)2(. 
ونختم بكناية طريفة �سمعناها وا�ستخدمناها نحن اأبناء جيل ال�ستينات وال�سبعينات من القرن 
الع�سرين، وهي »جح�ص الدولة« للترام الأحمر اأو »الترم�اي« الذي كانت تعرفه �س�ارع بيروت 

والذي لم يكن يحيد قيد اأنملة عن م�ساره)3(.

كلمة اأخيرة
اإذا اأردنا اأن ن�ستخل�ص لقلنا اإن مجمل المعاني والمجازات المر�سلة والكنايات المتداولة 
وطفاًل(  وامراأة  )رجاًل  الإن�سان  بها  والمراد  وبخ�س��سه،  الجح�ص  عن  الب�سر،  �سف�ف  في 
النجارين  )عند  ال�ستعالء  مفاهيم  ح�ل  عم�مًا  تتمح�ر  �س�اء،  حّد  على  والجماد  والحي�ان 
والنقياد  والبطء  والت�سّرع،  والبالهة  الذهن  وبالدة  وال�ستغباء  والبنائين(،  والحّدادين 

والرك�ب )الترام�ي(، اإلخ...
لدى  ُتعرُف  ا�ستخداماٍت  مروحة  تمتلك  حة  المف�سّ العامّية  المفردة  فهذه  راأينا،  وكما 
الع�ام والخ�ا�ص، وت�سّنف في الق�امي�ص والمعاجم. فهي لغًة: ال�ّسْجُح والخد�ُص )�َسْجُح الجلد 
وغلظ  »الجفاء  وكنايًة  »القتال«  مر�ساًل  ومجازًا  ونزعه(.  حّكه  اأو  ي�سيبه  �سيء  من  وق�سره 
الطبع«، وولد الحمار قبل اأن ُيفطم. و»ت�سبيهًا« ولد الظبية، وُمْهر العرب، وال�سبّي. و»مجازًا« 
البليد الذهن. وت�سير م��س�عة العامية ال�س�رية)4( اإلى اأن الكلمة في مجال ال�ستعمال بالمعنى 

الرابع والثامن والن�سد الخ�سبي الذي يجعل دعمًة اأو �سقاًل كما �سبق الق�ل.

)1(  م.ن، �ص 312.
)2(  يا�سين عبد الرحيم، الم��س�عة العامية ال�س�رية، م.�ص، 382/1.

)3(  �سحيفة الل�اء، 2011/5/18.
)4(  يا�سين عبد الرحيم، الم��س�عة العامية ال�س�رية، م.�ص، 390/1.
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فقد  ال�سيا�سي.  الخطاب  اأخيرًا  غزت  الجح�ص  مفردة  اأن  اإلى  القارئ  بتطمين  ونختم 
التي  ال�سيا�سية  الكاريكات�رية  والتعليقات  ال�سعارات)1(  منظ�مة  في  ا�ستح�سرت  اأنها  لحظنا 
تمخ�ّص عنها »الربيع العربي«، حيث ا�ستعيرت اأو�سافها لالإ�سارة اإلى بني الب�سر. فحلت بذلك 

اإلى جانب اأخ�اتها من كالب وخيل وبغال وجرذان وجمال )م�قعة الجمل(.
الحديث عن  اإلى  ننتهي  الأكل، وها نحن  ثقافة  »التجحي�ص« في  الكالم عن مفه�م  بداأنا 
ال�سياقات  ومعّدل  الأح�ال  مبّدل  ف�سبحان  ال�سيا�سي.  ال�سعار  في  »التجحي�ص«  مفه�م  ت�ظيف 

وم��ّسع مروحة ال�ستعارات من مملكة »كليلة ودمنة« اإلى عالم الب�سر ذهابًا واإيابًا.

*   *   *

L’Orient Le Jour, 2/8/2011. :1(   انظر �سحيفة(
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االقتراض اللغوي في المحكية اللبنانية
في مجال النقل البري

دراسة لسانية اجتماعية

د. هيثم قطب
المعهد العالي للدكتوراه – الجامعة اللبنانية

الل�سانية  بالم�سطلحات  القارئ  نزّود  �س�ف  اأننا  اإلى  ن�سير  الدرا�سة،  البدء في هذه  قبل 
للت��سيح  العربية  مقابالتها  مع  اأدرجناها  والتي  الفرن�سية  اللغة  في  الُمعَتَمَدة  المتخ�س�سة 
ن�د  كما  العربية.  اللغة  في  النادرة  بالم�سطلحات  يتعلق  فيما  خ�س��سًا  لاللتبا�ص،  ومنعًا 
الإ�سارة اإلى اأننا �سنعتمد في معظم الأحيان الم�سطلحات المدرجة في معجم الل�سانية الذي 

اأعده الأ�ستاذ الدكت�ر ب�سام بركة)1(.

هدف الدرا�سة وماهيتها
تهدف هذه الدرا�سة اإلى عر�ص وتحليل منطلقات واآليات القترا�ص اللغ�ي )2(من اللغات 
تعريف  ينبغي  ولذا  اللبنانية.  المحكية  في  يبدو  كما  البري،  النقل  مجالت  في  الجنبية، 
ه�  اللغ�ي  فالقترا�ص  ُمقت�سب.  ب�سكل  منه  الل�سانيين  م�قف  وتحديد  اللغ�ي  القترا�ص 
ا�ستعارة اأو اقترا�ص كلمة اأو �س�ت اأو معنى من لغٍة اإلى لغٍة اأخرى لأ�سباب عدة وُت�سمى نتيجته 
وال�ستعارة  ال�ستعارة،  مفه�م  تت�سمن  القترا�ص  كلمة  اأن  الل�ساني�ن  وُيالحظ  ات.  بالمقتَر�سَ
المهتمين  نظرة  وتختلف  ُيرد.  ل  اللغ�ي  القترا�ص  اأن  اإل  بالإعادة،  اأو  بالّرِد  مقرونة  عرفًا 
باللغات اإلى هذه الظاهرة. فمنهم من يرى فيها ميزة انفتاح على اللغات والثقافات الأخرى، 

)1(  ب�سام بركة، معجم الل�سانية )فرن�سي-عربي(، طرابل�ص لبنان، جرو�ص بر�ص، 1984.
Emprunt linguistique.  )2(
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ومرونة في ا�ستيعاب المفاهيم الم�ستحدثة والناتجة عن تط�ر الإن�سانية، ومنهم من يرى فيها 
تطاوًل على اللغة الُمقَتَر�ص منها وعلى ق�اعدها وتهديدًا ل�ج�دها. اأما من جهتنا فاإننا نرى 
اأن عملية القترا�ص اللغ�ي هي نتيجة ع�امل وانعكا�ص لمظاهر عدة تتخطى م�اقف الأفراد 
والقيمين على اللغة. فهي كانت في الأ�سل وليدة الحاجة، اأي لت�سمية مفه�م ما متعلق بثقافة 
الكلمة  ت�ليف  �سريطة  القترا�ص  من  مانعًا  نرى  ل  فاإننا  وعليه  جديد.  اختراع  اأو  ح�سارة  اأو 

ة. الم�ستعارة بحيث ل تتعار�ص و ق�اعد اللغة الُمقتِر�سَ
لماذا النقل البري؟

اللبنانية.  المحكية  في  اقترا�سًا   الأكثر  المجالت  واحد من  ه�  البري  النقل  لعل مجال 
والنقل ه� مراآة التط�ر والحي�ية القت�سادية، وركيزة من ركائز الن�ساطين التنم�ي والإعماري، 
اأو الخارجي. فال�سيارة والقطار  اأو القليمي  الداخلي منه  الت�ا�سل، �س�اء  وو�سيلة من و�سائل 
بعدما  ال�سع�ب  من  و�س�اهم  العرب  عليها  تعّرف  وقد  الغربية،  الح�سارة  نتاج  من  والدراجة 
ا�ست�ردوها وباتت جزءًا من منظ�مة و�سائل النقل لديهم، وبالتالي �سار من الطبيعي اأن تك�ن 
بعبارات  م�سح�بة  واللبنانية،  العربية  الحياة  نظم  في  اأ�سا�سية  باتت  التي  الكت�سافات،  هذه 

وم�سطلحات دخيلة على اللغة العربية الف�سحى والمحكية.
اهتمامات الدرا�سة

النح�ية)2(  ال�سرفية  اأو  والتركيبية  ال�س�تية)1(  الظ�اهر  تحليل  الدرا�سة  هذه  تت�خى 
والدللية)3( للكلمات الُمقتَر�سة، فهي عديدة وغنية جدًا، اإل اأننا �س�ف نختار منها الأهم لأن 

الم�ساحة المحّددة لهذا البحث في هذه الدورّية ل ت�سمح بدرا�ستها كّلها.
اللبناني.  مجتمعنا  اإلى  و�س�لها  وكيفية  الكلمات  بع�ص  اأ�س�ل  اإلى  نتطرق  �س�ف  ولهذا 
لتجنب  اللبنانية  والمحكية  العربية  اللغة  من  كل  معها  تعاملت  التي  الكيفيات  نر�سد  و�س�ف 
القترا�ص اللغ�ي. وفي ختام هذه الدرا�سة �سندرج قام��سًا اأّوليًا يحت�ي على المدّونة المعتَمَدة 

لتقديم هذه الدرا�سة.
اأوًل: من طرائف القترا�س اللغوي

ما هي اللغات التي تقتر�ص منها المحكية اللبنانية؟
اإذا ما نظرنا اإلى المحكيات العربية، كالم�سرية والأردنية والفل�سطينية وغيرها نجد اأن 

Phonétique.  )1(
Morpho-syntaxique.  )2(

Sémantique.  )3(
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ة تتغير بح�سب العالقات التاريخية التي تربط البالد بع�سها بالبع�ص الآخر.  اللغات الُمقِر�سَ
فاللغة الإنكليزية هي المعين الأول الذي تتزود منه هذه المحكيات بالكلمات الحديثة ال�افدة. 
وبالع�دة اإلى المحكية اللبنانية، فرغم اأن ال�سيارات الُم�ستعملة في لبنان في غالبيتها الُعظمى 
ات اللغ�ية في مجال  من �سنع الماني وياباني واأميريكي، اإل اأن الغالبية الُعظمى من المقتَر�سَ
القرن  ثالثينات  في  التقنيات  هذه  اختراع  اأن  ذلك  الفرن�سية.  اللغة  من  تاأتينا  البري  النقل 
الما�سي واإدخالها اإلى لبنان في عهد النتداب الفرن�سي �ساهم في اأن يك�ن القترا�ص اللغ�ي 

في هذا المجال من اللغة الفرن�سية. 
يذكر الباحث الل�ساني الفرن�سي ل�ي دوروا اأنه من خالل درا�سة القترا�ص اللغ�ي ن�ستطيع 
كتابة �سفحات من تاريخ الحياة الي�مية والعالقات الدولية القت�سادية والجتماعية)1(. وكي 
الفرن�سية  اللغة  من  ة  الُمقتَر�سَ الكلمات  بع�ص  رحلة  ن�سرد  �س�ف  بال�س�اهد،  الراأي  نقرن 

لن��سح فعليًا ما يق�له دوروا.

البنزين
 في ال�اقع اإذا ما اأردنا تزويد خّزان ال�سيارة بمادة البنزين في فرن�سا فعلينا الذهاب اإلى 
المحطة المعنية اأي »Station d’essence« ، فمادة البنزين ُتدعى  Essence في الفرن�سية. 
نرى   ،Le Petit Robert ال�سهير  المعجم  اإذا ما نظرنا في  ؟.  الت�سمية  اأتتنا هذه  اأين  فمن 
اأنه في اأوائل القرن الما�سي كان الفرن�سي ي�ستخدم كلمة بنزين، لكنه ا�ستبدلها لحقًا بكلمة 
اأما في لبنان فقد ا�ستبقينا الكلمة الُم�ستخدمة قديمًا في الفرن�سية والتي حملها   .Essence
الفرن�سية في  باللغة  الناطقين  اأن  الفرن�سي في جملة ما حمل. والجدير ذكره  اإلينا النتداب 

كل من �س�ي�سرا وبلجيكا ل يزال�ن ي�ستخدم�ن كلمة بنزين حتى الي�م. 

الأوتو�ستراد
الإيطالية،   Strada �سترادا  كلمة  من  اأتت  �ستراد  كلمة  اأن  معرفة  وب�سه�لة  ن�ستطيع   
اوت��سترادا  كلمة  الفرن�سية  اللغة  اقتر�ست  الما�سي،  القرن  اأوائل  ففي  ال�سارع.  تعني  وهي 
  Autostrada كلمة  اأ�سبحت  وعليه  �سامت،  اإلى   ]a[ ال�سائت  بتح�يل  فرن�ستها  اأن  بعد 
الإيطالية Autostrade في الفرن�سية، وقامت فرن�سا بن�سرها في البالد التي كانت لها معها 
زمن،  بعد  الفرن�سية،  اللغة  على  القيم�ن  اقترح  وقد  وغيرها.  ع�سكرية  اأو  تجارية  عالقات 
والتي   ،Autoroute كلمة  وهي  فرن�سي  اأ�سل  من  اأخرى  بكلمة  الهجينة  الكلمة  هذه  ا�ستبدال 

Cf. DEROY, Louis, L’Emprunt linguistique, Paris, Les Belles Lettres, 1956, p. 25.  )1(
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فقد  بنزين،  لكلمة  بالن�سبة  الحال  ه�  وكما  والُم�ؤنث.  الُمذكر  الن�عين  الفرن�سية  في  تقبل 
ثّمة بع�ص  اأن  اأوت��ستراد. ومن الالفت  القديمة  الفرن�سية  الكلمة  با�ستعمال  اللبناني�ن  ا�ستمر 
ُت�ستعمالن  اأنهما  منهم  الكلمتين ظنًا  هاتين  بالفرن�سية  التحادث  عند  ي�ستخدم�ن  اللبنانيين 

في اللغة الفرن�سية الحالية. 

ثانيًا: ما هي ال�سبل المعتمدة من قبل  اللبناني لال�ستغناء عن القترا�س 
اللغوي ؟

1- الترجمة اأو المحاكاة اللغوية)1(
لجاأ المتكلم اللبناني اإلى الترجمة الحرفية)2( في بع�ص الأحيان :

 Ceinture de  sécurité حزام الأمان   
 toit ouvrant فتحة ال�سقف   

Pause tête �سّنادات الراأ�ص  

2- الترجمة الجزئية اأو الكلمات الهجينة)3( :
كما لجاأ اأي�سًا اإلى اعتماد الترجمة الجزئية اأو ابتداع كلمات وتراكيب هجينة، حيث نجد 

ق�سمًا من الدال باللغة العربية، والق�سم الآخر باللغة الأجنبية :
 Clé de contact مفتاح الك�نتاك  

 Frein à main فرام الإيد   
Feux de stop �سّ� الفرام اأو ال�ست�ب  
 Vitre teintée اأزاز مفّيم   

 Pédale d’embrayage دع�سة الدبرياج  
Pédale de frein دع�سة الفرام   

Pédale d’accélérateur دع�سة البنزين  
Clé de serrage مفتاح الجنط  

Calque.  )1(
Voir GUIRAUD, Pierre, Les mots étrangers, Paris, P. U. F. p. 112.  )2(

Mots hybrides.  )3(
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ثالثًا: طبيعة القترا�س اللغوي 
1- القترا�سات اللغوية درجات

الكلمات  متفاوتة  بدرجات  تتبنى  المقتِر�سة  اللغة  اذ  اللغ�ي،  القترا�ص  ثّمة درجات من 
الدخيلة، فتتعامل اأحيانًا بعن�سرية مع بع�سها، في حين اأنها تتبنى بع�سها الآخر بعف�ية كاأية 
كلمة من كلماتها الأ�سيلة. فكلمة بلدوزر ل تزال تحتفظ ب�س�رتها ككلمة وافدة اإلى المحكية 
  point mort كلمة  اأما  الجّرافة.  ه�  مقاباًل  لها  اأوجدت  العربية  اللغة  اأن  ل�سيما  اللبنانية، 
ْمَبْ�ِمْر،  والحال  َبْ�َمَر  الفعل  منها  وا�ستّق  ب�م�ر،  وباتت  اللبنانية  المحكية  في  عّربت  فقد 
ال�س�ت  ل  فُح�ِّ العربية.  للغة  العائدة  ال�س�تية  الق�اعد  الكلمة بح�سب  ف�ساًل عن تط�يع هذه 
اأن  ونجد كذلك   .]b[ المجه�ر  ال�س�ت  اإلى  العربية  اللغة  اأ�س�ات  الغريب عن   ]p[ المهم��ص 
دراية،  بقلة  يت�سّرف  �سخ�ص  عن  للتعبير  وما�سي  ْمَبْ�مر  عبارة  ي�ستخدم�ن  اللبنانيين  بع�ص 
كما اأن فعل َبْ�َمَر كان قد ا�ستخدم في اإحدى الأغنيات ال�سعبية اللبنانية. وُتعتبر هذه الحالة 
ة. فكثيرون مّمن ي�ستخدم�ن  من القترا�ص اللغ�ي من اأعلى درجات التبّني للكلمات الُمقَتَر�سَ
هكذا كلمات ل يعلم�ن اأو ين�س�ن باأنهم ي�ستعمل�ن كلمة غريبة عن لغتهم الأم. وين�سحب الأمر 
ي�ستطيع  ل  اللبنانية  الطريقة  على  ملف�ظة  الكلمة  هذه  منهم  �سمع  فمن  الفرن�سيين،  على 

التعرف عليها ككلمة من اأ�سل فرن�سي.

2- الخلط اللغوي
فنجد  ة.  الُمقِر�سَ اللغة  في  ما  لكلمة  ة  المقتِر�سَ اللغة  في  الُمغاير  ال�ستخدام  به  ونعني 
ة(، ككلمة درك�سي�ن  ة والمقتِر�سَ دللة مختلفة للمدل�ل عينه في اللغتين المعنيتين )المقِر�سَ
ي�ستخدمها  فيما  ال�سيارة،  مق�د  اللبناني�ن  بها  ويعني   (Direction) فرن�سي  اأ�سل  من  وهي 
في  ُت�ستخدم   (Volant) كلمة  اأن  حين  في  فقط،  الدراجة  مق�د  اإلى  لالإ�سارة  الفرن�سي�ن  
 (boîte à كلمة  ت�ستخدم  الفرن�سية  اللغة  فاإن  كذلك  ال�سيارة.  مق�د  اإلى  لالإ�سارة  الفرن�سية 

(gants لما يراد به التابل� في المحكية اللبنانية.

رابعًا- الدرا�سة ال�سوتية
ة والُمتغيرات ال�س�تية  ن�ّد في هذه الدرا�سة ت�سليط ال�س�ء على بع�ص الأ�س�ات الُمقتَر�سَ
معرفة  على  ت�ساعدنا  ال�س�تية  فالدرا�سة  القترا�ص.  عملية  خالل  الكلمات  على  تطراأ  التي 
ة)1(، ومن اأية لغة اأتت في حال وج�دها في اأكثر من لغة؟  الطريق التي �سلكتها الكلمة الُمقتَر�سَ

DEROY, Louis, op.cit, p.49.  )1(
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ككلمة Plastique الم�ج�دة في كل من الإنكليزية والفرن�سية، وكلمة اوت��ستراد الم�ج�دة في 
من  عينة  هذه  كتابًة؟  اأم  م�سافهًة  ة  الُمقتَر�سَ الكلمة  اتت  وهل  والإيطالية.  الفرن�سية  اللغتين 

الأ�سئلة التي يمكن الإجابة عنها عن طريق الدرا�سة ال�س�تية.
يجب  هذه،  اللغ�ية  ات  الُمقتَر�سَ نماذج  درا�سة  اإلى  العائد  ال�س�تي  بالتحليل  البدء  قبل 
واآخر،  حّي  بين  وحتى  واأخرى،  لبنانية  منطقة  بين  تختلف  اللبنانية  المحكية  اأن  اإلى  التنبيه 
واأحيانًا بين �سخ�ص واآخر في العائلة عينها. وهذا الختالف له تبعات على الكلمات الدخيلة 
البقاع  في  وا�سطمان  ال�سمال،  في  ا�سكمان  ُتلفظ   Echappement فكلمة  العربية.  على 
ثنائي�  هم  اللبنانيين  من  به  ي�ستهان  ل  عددًا  فاإن  معل�م،  ه�  وكما  الجن�ب.  مناطق  وبع�ص 
اأجنبية. فه�ؤلء بمعظمهم يلفظ�ن  اأو لغات  لغة  العربية  اللغة  اإلى جانب  اأي يتكلم�ن  اللغة)1(، 
هذه  ن�ستثني  �س�ف  وعليه  ة.  الُمقِر�سَ اللغة  في  اللغ�ية  الأ�س�ل  ح�سب  اللغ�ية  ات  الُمقتَر�سَ
وانطالقًا  الغر�ص،  ولهذا  ال�سعبية.  البيئة  في  العامية  الألفاظ  ونعتمد  اللبنانيين،  من  العّينة 
من اعتمادنا على كفايتنا اللغ�ية)2( ك�ننا من اأبناء المجتمع اللبناني، �سندلي بدل�نا، ون�سّجل 
ل�ساني،  اللغ�ية م�سم�ح به من منظار  ال�سليقة  الظاهرة، فالعتماد على  نتائج معاينتنا لهذه 
»المتكلم- اأ�سمياه  بمن  ال�ث�ق  مقّرين  قبله  من  �سينا  وابن  ت�س�م�سكي  ن�ام  بذلك  �سمح  كما 

الم�ستمع« في بيئة ما)3(. 
1- المقتر�سات الملفوظة ن�سبياً ح�سب اأ�سول اللغة الُمقِر�َسة

باألفاظها الأ�سيلة  اللغة العربية، والتي احتفظت  الكثير من الكلمات الدخيلة على  هناك 
ة. وعلى الرغم من ذلك، فاإن اللبنانيين ل ي�سعرون  ح�سب النظام ال�س�تي في اللغة الُمقِر�سَ

باأنهم ي�ستخدم�ن كلمات غريبة عن اللغة العربية: 
اوت�كار، اوت�ماتيك، اك�ص، كابل، كارو�سري، كارت، كا�سيت، كروم، ك�ر�ص، دينام�، كيل�، 

مترو، متاليك، تابل�، تاك�سي، الخ. 
2- الكلمات التي تلقت تغييراً لفظياً اأثناء عملية القترا�ص

الأنظمة  لتباعد  تنتج  ما  غالبًا  عديدة،  لأ�سباب  التغيير  تلقت  الكلمات  هذه  اأن  ُيالحظ 
ة: ة واللغة الُمقِر�سَ ال�س�تية بين اللغة الُمقتِر�سَ

Bilingues.  )1(
Compétence linguistique.  )2(

الَملكة  م�سطلح  يعينه  المتكلمين  ِقبل  من  ُم�ستبطن  ق�اعد  »نظام  ب�ج�د  العتقاد  على  المثالي  المتكلم-الم�ستمع  مفه�م  )3(   يق�م 
]الِكفاية[ )مقابل الإنجاز ]الأداء[(، وه� ُي�سّكل اأ�سا�ص معرفة المتكلمين الل�سانية ويف�ّسر بالخ�س��ص قدرتهم على اإ�سدار حكم 
انظر:  م�سترك...«.  ونحٍ�  ثابتة  داخلية  لغٍة  وج�د  افترا�ص  اإلى  يق�د  اإنه  حيث  من   ]...[ الكالميين.  والفهم  الإنتاج  نح�ّية  ح�ل 

فرانك ن�ف�، قام��ص عل�م اللغة، ترجمة �سالح الماجري، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2012، �ص. 398.
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Amortisseur امتر�س�ر   
chambre à air �سمبرال – �سمبريال  

Différentiel دفرن�سه   
Distributeur د�سبراتير   

Direction درك�سي�ن   
Roulement à billes رومبيل   

3- ظاهرة اقترا�ص الأ�سوات
من المعل�م اأن القترا�ص اللغ�ي غالبًا ما يك�ن من الأ�سماء، وفي حالت نادرة جدًا يتم 
التالية  ال�س�امت  اقترا�ص  ُيالحظ  اللبنانية  المحكية  في  والأ�س�ات.  الأفعال  من  القترا�ص 

في حالت معّينة:
]dulab sper[ ]p[ في كلمة دولب �سبر  

]vitεs[ ]v[ في كلمة فيتا�ص   

]garaʒ[ ]g[ في كلمة  كراج   

اأما في حالت اأخرى، فالبع�ص ُيّط�ع الكلمات الأجنبية ويخ�سعها لق�اعد النظام ال�س�تي 
العربي اأو اللبناني. وهذه العملية غير ع�س�ائية واإنما تخ�سع لقاعدة المقاربة ال�س�تية، اأي اأن 
اأمثلة  وهذه  ة)1(.  الُمقتِر�سَ اللغة  في  الأقرب مخرجًا  بال�س�ت  ا�ستبداله  يتم  الغريب  ال�س�ت 

على ذلك:
   Soupape ]sabab[ �سباب  

  Pince ]bansa[ بان�سه  
   Garage ]karaʒ[ كراج  

المحكية  في  ب�س�تين  عينه  ال�س�ت  اإبدال  الكلمة  هذه  في  الالفت  ومن   ،  Valve بلف 
اللبنانية. ففي بدء الكلمة ا�ُستبدلت الـ ]v[ بباء وفي اآخر الكلمة بفاء ]f[. فاإذا ما نظرنا اإلى 

.]b[ و ]f[ مقابالن ]v[  سلم الأ�س�ات، ُنالحظ باأن لل�س�ت�

 Voir TROUBETZKOY, Nikolaï, Principes de phonologie, traduit par Jean Contineau, Paris, Klincksieck,   )1(
56.-1976, p. p. 54
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الُمفخم ط   بال�سامت  الكلمات  بع�ص  ي�ستبدل في   ]t[ ال�سامت  اأن  اأي�سًا  المالحظ  ومن 
 (Jante) وجنط   (Watt) وواط   (Batterie) بطارية  الكلمات:  في  كما  العربية،  اللغة  في   ]t[

على الرغم من وج�د ال�سامت ]t[ في النظام ال�س�تي العربي)1(. 

خام�سًا- الدرا�سة التركيبية
من  ة  المُقتَر�سَ الكلمات  مع  اللبنانية  المحكية  تتعامل  كيف  نرى  �س�ف  الفقرة  هذه  في 
وفعل  ا�سم  بين  تتعّدد  التي  الكلمات  هذه  طبيعة  ومع  ال�سكلية،  الناحية  من  الجنبية  اللغات 

و�سفة. هذه الفقرة ت�سمح بمعرفة درجة تبني المحكية اللبنانية لتلك الكلمات.
الثمانية  ح�الي  تقتر�ص  اللبنانية  المحكية  اأن  تبّين  �سريعة،  اإح�سائية  درا�سة  عبر 
مجال  في  تك�ن  ما  غالبًا  التي  ال�سفات  من  بالمائة  وت�سع  الأ�سماء،  من  بالمائة  والثمانين 
الأل�ان الم�ستعملة في طالء ال�سيارات، كالباج (Beige)، والب�ردو (Bordeaux)، والتيرك�از 
ك�ّبه   ،(Sport) �سب�ر  ال�سيارات:  نمط  على  الأمر  وين�سحب  وغيرها.    (Turquoise)
ل  �سئيلة  بن�سبة  الأفعال  نجد  واأخيرًا   .(Spécial) �سب�سيال   ،  (Fumé) فيمه   ،(Coupée)

تتعدى الخم�سة بالمائة :
Câbler ]kabbal[ كّبل   
Lancer ]lannas[ لّن�ص  

Nickeler ]naggal[ نّكل   
Patiner ]batnaʒ[ َبْتَنَج  
Régler ]raglaʒ[ َرْكَلَج  
Roder ]rawdaʒ[ َرْوَدَج  

Sécuriser ]sawgar[ �َسْ�َكَر  
Téléphoner ]talfan[ َتْلَفَن  

 Mettre le levier de vitesse en position point mort ]bawmar[ َبْ�َمَر  
    Conduire une voiture ou exercer le métier ]∫awfar[ �َسْ�َفَر  

 de conducteur, comme un taxi par exemple.   

Exercer le métier de taxi ]takkas[ �ص    تكَّ

)1(   ُيالحظ اأن هذه الظاهرة معروفة في اللغة العربية الُم�ستخدمة في المغرب كالعالمة الُم�سجلة  Total والتي ُتكتب وُتلفظ ط�طال.
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ال�سيغة النوعية
على  مثاًل  ولناأخذ  ال�افدة؟  الكلمات  مع  لبنان  في  المحكية  العربية  اللغة  تتعامل  كيف 
ة من اللغة الفرن�سية، فرغم ا�ستعمال �سيغتي المذكر والم�ؤنث  ذلك، بع�ص الكلمات المقتَر�سَ
ُع بع�ص الكلمات الفرن�سية  في اللغتين العربية والفرن�سية، ال اأن اللغة المحكية اللبنانية ُتخ�سِ
   ]choufera[ ة لق�اعدها، كزيادة تاء التاأنيث على اآخر الكلمة، كما في كلمة �س�فيرة المقتَر�سَ
ة يحتفظ بال�سيغة نف�سها  (une femme chauffeur). لكن عددًا اآخر من الكلمات المقتَر�سَ

في كلتا اللغتين العربية والفرن�سية: 
دراجة ه�ائية    Bicyclette 

علبة    Boîte

�سمعة    Bougie

حادث    Accident

حم�ص    Acide

�سحن    Camion

عّداد    Compteur

م�ست�دع    Dépôt

ق�اعد  مع  لتتما�سى  ات  الُمقتَر�سَ بع�ص  على  التاأنيث  تاء  زيادة  تمت  الحالت  بع�ص  في 
التاأنيث في العربية :

بطارية     Batterie

ماركة    Marque

م��سة    Mode

بان�سة    Pince

ات تتغاير �سيغتها الن�عية بين الفرن�سية والمحكية اللبنانية وذلك لأ�سباب  وثّمة ُمقَتَر�سَ
عدة:

اللغة  العربية ب�سبب وج�د مقابل مذكر لها في  الفرن�سية ومذكرة في  -كلمات م�ؤنثة في 
ة : الُمقتِر�سَ

ه�ائي     Antenne
خاتم    Bague

د. هيثم قطب



96

�سريط    Cassette
حزام     Ceinture
مق�د    Direction
حّتار    Jante

مذياع    Radio
�سّمام    Valve

كلمات مذّكرة في الفرن�سية وم�ؤنثة في العربية ل�ج�د مقابل عربي م�ؤنث لها:
عاّلقة مفاتيح     Porte-clés

م�ستديرة    Rond-point

تّم تغيير �سيغتها الن�عية خالل عملية القترا�ص،  ة التي  الُمقتَر�سَ هناك بع�ص الكلمات 
ونحن نجهل الأ�سباب التي اأدت اإلى ذلك:

Automobile, avance, carte, occasion, résistance, rondelle, soupape, 
vitesse, …

الُمقتِر�ص،  اإنه يجب الأخذ في عين العتبار ماهية  يق�ل ل�ي�ص دوروا في هذا الم��س�ع 
ومن اأية خلفية ثقافية ه�، وما ه� مدى معرفته باللغة التي يقتر�ص منها، اإلخ)1(.

المحكية  في  ب�سيطة  ككلمات  اإليها  ُينظر  اأو  ُحّ�لت  ة  الُمقِر�سَ اللغة  في  مرّكبة  كلمات 
اللبنانية

الكلمة المقَتَر�َسة في 
المحكية اللبنانية

اللفظ في المحكية 
اللبنانية

الدال في اللغة 
الُمقر�سة

اللفظ ح�سب اللغة 
الُمقِر�سة

]tablo[Tableau de bord]tablodəbor[تابل�

]a∫ekman[ ]a∫tman[Pot d’échappement]podə∫apmɑ̃[ا�سكمان-ا�سطمان

]portkle[]purtukle[Porte-clés]pɔʀtəkle[ب�رتكله

]bagaʒ[Porte-bagages]pɔʀt(ə)bagaʒ[بكاج

]sentir[Ceinture de sécurité]sɛt̃yʀdəsekyrite[�سنتير

]amberjεl[]∫ambrel∫[Chambre à air]pɔʀt(ə)bagaʒ[�سمبرال-�سمبريال

]roman[ ]rombil[Roulement à billes]ʀulmɑ̃abij[رمبيل-رمان

 Cf. DEROY, Louis, L’Emprunt linguistique, p.260.  )1(

االقتراض اللغوي في المحكية اللبنانية في مجال النقل البري



97

�ساد�سًا- الدرا�سة الدللية
1- تحميل دللي)1( جديد لمفردات موجودة في اللغة العربية :

الدال  عن  اللبنانية  المحكية  في  الدال)2(  ابتعد  بحيث  الدللي  التحميل  اإلى  اللج�ء  تم 
الأجنبي :

 ،(Bicyclette) دّراجة   ،(Camion) �سحن   ،(Buldozer) جّرافة   ،(Voiture) �سيارة 
 ،(Bougies) �سم�ع   ،(Roue) (Frein)، دولب  (Cric)، مكبح  (Tracteur)، عفريت  جّرار 
.(Feux de détresse) الإ�سارات ،(pédale) دع�سة ،(Volant) مق�د ،(Enjoliveur) طا�سه

2- الخلق اأو ال�ستنباط اللغوي
والمق�س�د به الكلمات التي اأنتجها الُمتكلم اللبناني معتمدًا على كلمة اأجنبية، مع العلم 

باأن هذه الكلمة غير ُم�ستعملة اأو حتى غير م�ج�دة في اللغة الُمقتَر�ص منها:
فكما اأ�سرنا �سابقًا فاإن كلمة �س�فير (Chauffeur) ا�ست�لدت في المحكية اللبنانية �سيغة 
في  لهما  وج�د  ل  الكلمتين  هاتين  باأن  العلم  مع  �س�فر)3(.  وفعل  �س�فيرة  كلمة  اأي  الم�ؤنث، 

الفرن�سية ول مقابل لهما حتى.
اأي  ط  مجنِّ عبارة  اللبنانية  المحكية  في  فاأعطت   Jante الفرن�سية  من  جنط  كلمة  اأما 

ُمْفِل�ص. 
اإلى  لالإ�سارة  م�َسْ�ِكر،  والحال  �َسْ�َكر،  الفعل  اللبنانية،  ومنها  عربية،  بيئات  في  ويروج 

مجال التاأمين العائد للمركبات ولغيرها بالطبع.
المحكية  في  الكلمات  تلك  �سي�ع  مدى  تبين  وغيرها  َل  وَكبَّ َل  وَنَكّ �َص  َتكَّ مثل  افعال  وهناك 
القت�ساد  اإلى  تتجه  المحكية  اأن  كيف  الظاهرة  هذه  تبين  كما  ط�اعيتها.  ومدى  اللبنانية 

اللغ�ي الذي كان م��س�ع م�ؤتمرات واأبحاث كثيرة في مجال الل�سانيات.  
وبالإ�سافة اإلى الآليات الل�سانية ال�سابقة الذكر، ا�ستعان اللبناني�ن باأ�ساليب لإنتاج مفردات 

Ajout de sens.  )1(
Signifiant.  )2(

)3(   يق�ل الباحث الل�ساني نادر �سراج في كتابه ال�سباب ولغة الع�سر )اأنظر لئحة المراجع( ونقاًل عن كتاب: لبنان القرن في �س�ر، 
بيروت دار النهار، 1999، اأن »ُمقَتَر�ص ال�س�فرة رافق دخ�ل ال�سيارة اإلى مجتمعاتنا العربية. ففي عام 1907 �س�هدت اأول �سيارة 
في بيروت، داخل حرم الكلية ال�س�رية الإنجيلية وتع�د ملكيتها اإلى الدكت�ر غراهام الذي �سميت اإحدى محطات الترام في بيروت 

با�سمه.
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للبيع  المعرو�سة  ال�سيارات  بع�ص م�ديالت  المثال، على  �سبيل  للدللة، على  وتراكيب جديدة 
في �س�ق ال�سيارات اللبناني. 

في بع�ص ال�سياقات، ا�ست�حى اللبناني�ن اأ�سماء م�ديالت ال�سيارات من اأ�سماء الحي�انات 
 BMW 745 model والتم�ساح ،BMW 325 وال�ط�اط ،BMW 528 والح�سرات، كالب�م
ن�ع  ال�سيارة من  الخنزيرة في م�سر هي  اأن  ويبدو   .Mercedes E 60 والنملة   ،2000-97

مر�سيد�ص 300. وهناك الزلحفة )�سلحفاة( اي �سيارة الف�لزفاكن.
اأو  اإّم عي�ن  اأع�ساء ج�سم الإن�سان: مر�سيد�ص  اإلى  كما نالحظ في بع�ص الأحيان اللج�ء 
اإليها، والب�ز القط�ص  الُم�سار  ال�سيارة  اإلى م�سابيح الإ�سارات في  واإّم رم��ص ن�سبة   ،eyes 4
وهناك  ن�سبيًا.  الأحدث  »اللّف«  المر�سيد�ص  عن  لتمييزها  قديم  طراز  وه�   ،200 مر�سيد�ص 

ال�سبح والغ�ا�سة، الت�سميتان الم�ستعارتان من عالم الخرافة وعالم النقل وال�سالح البحري.
3- النح�سار الدللي)1(

والتي ل تحتفظ  الُمقِر�سة،  اللغة  المعاني)2( في  المتعددة  الكلمات  الظاهرة تخ�ّص  هذه 
Accident  »حادث« في اللغة  اإل بمعنى واحد في اللغة المقتِر�سة. فاإذا ما نظرنا اإلى كلمة 

الفرن�سية، في معجم الـ Petit Robert نجد التالي :
S1 : Evènement fortuit, imprévisible
S2 : Episode non-essentiel
S3 : Phénomène imprévu au cours d’une maladie
S4 : Ce qui rompt l’uniformité

اأما في المحكية اللبنانية، فقد اكتفينا من المعاني الأربعة ب�احد مُتعلق بح�ادث ال�سير. 
 Accident ففي اللغة الفرن�سية عندما نريد الإ�سارة اإلى حادث ال�سير يت�جب التحديد بالق�ل

de route  حادث طريق)3(.

كلمة  وهي  المركبات  عالم  في  ال�ستعمال  �سديدة  كلمة  يتناول  واأخيرًا  ثانيًا  مثاًل  لناأخذ 
: Châssis

S1 :  Cadre de bois ou de métal destiné à maintenir en place des planches, 
des vitres, du tissu, du papier.

S2 : Encadrement d’une ouverture ou d’un vitrage.

Restriction sémantique.  )1(
Mots polysémiques.  )2ـ

)3(  ترجمة حرفية والمق�س�د بها حادث �سير.
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S3 : Châssis d’un tableau : cadre sur lequel on fixe la toile par des clous.
S4 : Se dit de différents accessoires et dispositifs.
S5 : Charpente ou bâti de machines, de véhicules.

اأما المحكية اللبنانية فانتقت المعنى الخام�ص والمتعلق بعالم المركبات. فما من لبناني 
–ح�سب علمنا- ي�ستخدم كلمة Châssis  للدللة اإلى اإطار ل�حة اأو نافذة. 

والتي  الدللي،  الحذف  عملية  اأ�سابتها  التي  الكلمات  بع�ص  ن�رد  الفقرة  هذه  نهاية  في 
 Bobine, bon, calendre, calibre, caravane, carte, الدرا�سة:  مدونة  في  ظهرت 

.cassette, chauffeur, course, différentiel, distributeur, double

تلك هي عينة من الكلمات التي تاأثرت بهذه الظاهرة، اإل اأنه تجب الإ�سارة اإلى اأن معظم 
العربية، المحكية خ�س��سًا،  اللغة  اإذ ان  ة تخ�سع لعملية الحذف الدللي،  الُمقتَر�سَ الكلمات 

تاأخذ ما هي في حاجة اليه، وت�ستبعد ما ه� عك�ص ذلك.
4- التبّدل الدللي)1(

ونق�سد به الكلمات الُم�ستعارة والتي ُيعّبُر عن مدل�لها بدال ُمختلف في اللغة الُمقر�سة، 
وهذه بع�ص الأمثلة: 

الدال في اللغة الفرن�سيةالكلمة كما هي في اللغة الفرن�سيةالكلمة في العربية
BenzineEssenceبنزين

CollierPlaquettes de freinك�لييه

DébrayageEmbrayageدبرياج

DéfensePare-chocsدفان�ص 

Direction Volantدرك�سي�ن 

Direction hydrauliqueDirection assistéeدرك�سي�ن هيدروليك

MarcheDémarreurمار�ص

OccasionPromotionاوكازي�ن

PlatineVis platinéesبالتين

FuméVitre teintéeفيمه )زجاج(

Changement sémantique.  )1(
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خال�سة
ال عمليات القترا�ص اللغ�ي  اإن حي�ية اللغة العربية وانفتاح المحكية العربية اللبنانية �سهَّ
من اللغات الأجنبية في مجالت �ستى. ولعل مجال النقل البري ه� اأحد المجالت التي تقتر�ص 
ة هي في  منه المحكية اللبنانية العدد الأكبر من الكلمات. وكما راأينا فجّل الكلمات الُمقَتَر�سَ
في  الُمعتمدة  الم�سترك  النقل  و�سائل  انعدام  وراء  يكمن  ال�سبب  اأن  �سك  ل  ال�سيارات.  عالم 
كثير من بلدان العالم، كالقطار والمترو والحافالت. وهذه الأخيرة ما ان ت�سعها وزارة النقل 
خا�سة  �سيارات  لمتالك  اللبنانيين  دفعت  الأ�سباب  هذه  كل  �سحبها.  ُتعيد  حتى  الخدمة  في 

لدرجة اأن العائلة ال�احدة باتت تقتني ثالث اأو حتى اأربع �سيارات. 
�سمحت لنا هذه الدرا�سة باإلقاء ال�س�ء على ظاهرة ل�سانية اجتماعية ُمعّبرة عن دينامية 
اأن ل حرج على اللبناني في اقترا�ص الكلمات الأجنبية  المحكية والمجتمع في لبنان. فراأينا 
الترجمة  اإلى  باللج�ء  القترا�ص  يتجنب  الأحيان  بع�ص  في  اأنه  كما  الحاجة.  تدع�  عندما 
الحرفية اأو الجزئية اأو ا�ستنباط العبارات الجديدة اأو تحميل كلمات م�ج�دة في اللغة العربية 

بمعاٍن ُم�ستحدثة. 
الأ�س�ات  اإبدال  قبيل  الُمتغيرات من  بع�ص  ادخال  يتم  ما  غالبًا  ال�س�تي،  الم�ست�ى  على 
في  اإبدال  هناك  الأحيان  بع�ص  وفي  عربية،  باأ�س�ات  العربي  ال�س�تي  النظام  عن  الغريبة 
م�اقع مقاطع بع�ص الكلمات كما في كلمة َدرك�سي�ن. اإل اأن اللبناني ذهب بعيدًا في القترا�ص 

اللغ�ي متبنيًا اقترا�ص اأ�س�ات غير عربية. 
اأ�سبحت  ة  الُمقِر�سَ اللغة  في  مرّكبة  كلمات  هناك  اأن  لحظنا  التركيبي  الم�ست�ى  وعلى 
اأ�سبحت م�ؤنثة في  كلمات ب�سيطة في المحكية اللبنانية. وهناك كلمات مذكرة في الفرن�سية 

المحكية اللبنانية وبالعك�ص.
اأما على الم�ست�ى الدللي، فالحظنا اأن عملية الحذف الدللي هي الُمهيمنة على عملية 

القترا�ص اللغ�ي، كما لفتت انتباهنا ظاهرتا الخلق اللغ�ي والتغيير الدللي.
من  القليل  اأن  مع  الفرن�سية  اللغة  من  الكلمات  ُمعظم  اقترا�ص  اأ�سباب  بّينا  الختام  وفي 

ال�سيارات التي يق�دها اللبناني�ن هي من �سناعة فرن�سية.
ت�سمح دون �سك  بينها،  والمقارنة في ما  اأخرى  اللغ�ي في مجالت  اإن درا�سة القترا�ص 
با�ستخراج مالحظات هامة في مجال القترا�ص اللغ�ي، وتبّين الأ�سباب التي تدفع المتكلمين 

اإلى القترا�ص في �ستى المجالت وال�ستراتيجيات الُم�ستخدمة لهذا الغر�ص.
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المدونة)))
الكتابة  ثم  ومن  ة  المقِر�سَ اللغة  ح�سب  ة  المقتَر�سَ الكلمات  على  المدونة  تحت�ي 
ح�سب  الكتابة  تليه  اللبنانية،  المحكية  في  ت�اترًا  الأكثر  اللفظ  وبح�سب  العربي،  بالحرف 
 Alphabet Phonétique العالمية  اللفظية  الكتابة  بنظام  ُيعرف  ما  في  الم�ستعمل  النظام 

International (API)، واأخيرًا المقابل لهذه الكلمات في العربية الف�سحى اإذا وجدت)2(.

يخ�ص  ما  في  »المنهل«  ُمعجم  من  الدرا�سة  هذه  في  اعتمدناها  التي  المدونة  ُجِمَعْت 
العربية الف�سحى، بالإ�سافة اإلى مجلة »عالم ال�سيارات«. اأما في ما يخ�ص المحكية اللبنانية، 
بائعين  ال�سيارات من  في مجال  العاملين  قبل  الُم�ستعملة من  الكلمات  تدوين  اإلى  لجاأنا  فقد 
ال�ساب. وقد  اللبناني  الجيل  اأفراد  المركبات، ومن بع�ص  واخت�سا�سيين في �سيانة وت�سليح 
�سّمّنا المدونة كلمات لي�ست ذات عالقة مبا�سرة مع النقل البري، ولكنها غالبًا ما تظهر في 
�سياق الكالم عن ال�سيارات والنقل. فنجد مثاًل كلمات مثل تلفيزي�ن. ودي في دي، وي� ا�ص بي 
اإلى ال��سائل  التي باتت من الزوائد الُمقترحة عند �سراء ال�سيارات الحديثة. كذلك بالن�سبة 
المتعلقة بالنقل في بع�ص اأن�اع الريا�سة ال�ست�ية مثل التل�سياج والتل�سكي. وكما ه� معل�م فاإن 
تعتمد  ُمدونة  اأي  �ساأن  �ساأنها  بال�سم�لية،  تت�سف  ل  محدد  بمجال  تت�سل  التي  الُمدونة  هذه 
لمعالجة م��س�ع ل�ساني تطبيقي وم�ستقاة من اللغات الحية، اإذ انه في كل لحظة هناك كلمات 

جديدة تدخل على اللغة واأخريات تندثر لأ�سباب عديدة.  

الرقم الكلمات المقَتَر�َسة 
الكتابة بالحرف العربي 

ح�سب اللفظ في المحكية 
اللبنانية

الكتابة اللفظية ح�سب 
نظام الكتابة ال�سوتية 

الدولية
المقابل في العربية 

الف�سحى 

1 Accessoire اك�س�س�ار ]akseswar[ قطع غيار
2 Accident اك�سيدان ]aksidan[ حادث
3 Acide ا�سيد ]asid[ حم�ص-حام�ص
4 Alarme الرم ]alarm[ اإنذار
5 Ambulance امبيالن�ص ]ambilans[ ا�سعاف
6 Amortisseur امرت�س�ر ]ametressor[ ُمخمد
7 Ampère امبري ]ampεr[ اأمبير
8 Antenne انتان ]anten[ ه�ائي

Corpus.  )1(
)2(  كما ا�سلفنا، فقد اعتمدنا قام��ص المنهل كمرجع لهذا الغر�ص. 
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9 Arrière اناريه ]anarje[ خلفي
10 Assurance ا�سريان�ص ]asirans[ تاأمين
11 Autobus اوت�بي�ص ]otobis[ با�ص-حافلة
12 Autocar اوت�كار ]otokar[ حافلة للمدار�ص
13 Automatique اوت�ماتيك ]otomatik[ تلقائي-ذاتي الحركة
14 Automobile اوطمبيل ]otombil[ �سيارة
15 Auto-stop اوت� �ست�ب ]otostop[ اإنتقال اإيقافي
16 Autostrade اوت��سرتاد ]otostrad[ طريق �سيار
17 Avance افان�ص ]avans[ ُمقّدم الإ�سعال
18 Avant افان ]avan[ اأمامي
19 Axe اك�ص ]aks[ مح�ر
20 Bagage  (porte) بكاج ]bagage[ حاملة الأمتعة
21 Bague باغ ]bag[ حلقة
22 Batterie بطاريه ]battarije[ بّطارية
23 Benzine بنزين ]benzin[ بنزين
24 Bicyclette ب�سكالت- ب�سكله ]besklεt[ ]beskle[ دراجة
25 Bidon بيدون ]bidon[ �سفيحة
26 Bobine ب�بني ]bobin[ بكرة
27 Boîte ب�ات ]bwat[ علبة
28 Bon ب�ن ]bon[ ق�سيمة
29 Bougie ب�جييه – ب�جييات ]bugijje[ ]bugijjεt[ �سم�ع
30 Boulevard ب�لفار ]bulvar[ جادة – ب�لفار
31 Bulldozer بلدوزر ]beldozer[ جّرافة
32 Bus بي�ص ]bis[ با�ص – اوت�بي�ص
33 Cabine كابني ]kabin[ حجرة – غرفة
34 Câble كابل – كيبل ]kabl[ ]kejbel[ كبل
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35 Cadre كادر ]kadr[ اإطار
36 Calandre كلندر ]kalander[ واقية الُمبّرد
37 Calibre كاليرب ]kalibr[ عيار – معيار
38 Camion كمي�ن ]kamjun[ �ساحنة
39 Caoutchouc كاوت�س�ك ]kawt∫uk[ مطاط – كاوت�س�ك
40 Caravane كارافان ]caravan[ مقط�رة
41 Carburateur كرباراتري ]karbiratεr[ حارق – ُمكربن
42 Carbure كربري ]kabir[ فحم
43 Carrosserie كارو�سري ]karosri[ هيكل
44 Carte كارت ]kart[ بطاقة
45 Carter كارتر ]karter[ كارتر
46 Cassette كا�ست ]kasεt[ �سريط
47 C. D. �سي دي – �سه ده ]sidi[ ]sede[ قر�ص مدمج
48 Ceinture de 

sécurité
�سنتري ]sεntir[ حزام اأمان

49 Chamber à air �سمربيل – �سمربيال ]∫ambrel[ 
]∫amberjεl[

اإطار داخلي

50 Charge �سارج ]∫arʒ[ �سحنة – �سحن
51 Chargeur �سارجري ]∫arʒεr[ �ساحن بطارية
52 Châssis �س�سي ]∫esi[ قاعدة – اإطار
53 Chauffage �س�فاج ]∫ofaʒ[ مدفىء – �سخان
54 Chauffeur �س�فري ]∫ufer[ �سائق
55 Chrome كروم ]krom[ كروم
56 Cinquième �سنكيام ]sεnkjεm[ خام�ص
57 Citerne سيرتن� ]sitεrn[ �سهريج
58 Collection ك�لك�سي�ن ]kolleksjon[ مجم�عة
59 Collier ك�ليه ]kolje[
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60 Compresseur كمرب�سر ]komp(b)resser[

61 Compression كمرب�سي�ن ]komp(b)resjon[

62 Compteur ك�نتري ]komte(ε)r[ عّداد
63 Contact ك�نتاك ]kontak[ احتكاك
64 Container ك�نترن ]kontiner[ 

]kontajner[
م�ست�عب

65 Corniche ك�رني�ص ]korni∫[ ك�رني�ص
66 Coupé ك�بيه ]kuppe[

67 Courant ك�ران ]kuran[ تيار
68 Course ك�ر�ص ]kurs[ �سباق
69 Cover كفر ]kaver[ غطاء
70 Cylindre �سيلندر – �سلندر ]silεndr[ 

]salander[
ا�سط�انة

71 Débrayage دبرياج ]deberjaʒ[

72 Défense دفان�ص ]defans[ دفاع
73 Demi-tour دميي ت�ر ]de(i)mitur[

74 Dépôt دب� ]dep(b)o[ م�ست�دع
75 Deuxième دزيام ]dezjεm[ ثاني
76 Diesel ديزل ]dize(ε)l[ ديزل
77 Différentiel دفران�سه ]defranse[

78 Direct ديركت ]dirεkt[ مبا�سر
79 Direction درك�سي�ن ]derkesjon[ مق�د
80 Disque دي�سك ]disk[ ا�سط�انة
81 Distributeur د�سرباتار ]desperatεr[

82 Double دوبل ]dubl[ ]debel[

83 Doubler َدْوبل ]dawbal[ تجاوز
84 DVD دي يف دي – ده فه ده ]divide[ ]devede[
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85 Dynamo دينام� ]dinamo[ م�لد
86 Echappement ا�سكمان – ا�سطمان ]a∫kman[ ]a∫etman[

87 Ejecteur جكتار ]ʒektε(e)r[ بخاخ
88 Electronique الكرتونيك ]elektronik[ كهربائي-الكتروني
89 Fibre فيرب ]fibr[ الياف
90 Filtre فيلرت – فلرت ]filtr[ ]felter[ م�سفاة
91 Full ف�ل ]ful[ مليء
92 Formule 1 ف�رميال وان – ف�ميال 

اآن
]formilawan[ 
]fomylen[

ف�رميال واحد

93 Four wheel drive ف�ر ويل درايف ]forwildrajv[ رباعي الدفع
94 Frein فرام ]frem[ ]frεm[ مكبح
95 Fumé فيمه ]fime[ مل�ن )داكن(
96 Gallon كال�ن ]galon[ �سفيحة
97 Galet كله ]gale[  بكرة الدرجان
98 Garage كاراج  ]k(g)araʒ[ كراج
99 Garante جارنتي ]garanti[ كفالة
90 Gaz غاز ] az[ غاز
91 Gicleur جيكلري ]ʒikler[ احة ن�سّ
92 Guidon جيدون – كيدون ]g(k)idon[ مق�د
93 Haut-parleur ه�برلير ]hoparlεr[ مكبر �س�ت
94 Hydraulique هيدروليك ]hidrolik[

95 Injection اجنك�سي�ن ]enʒek∫en[ بخاخ – �سّخ
96 I Pod اأي باد ]ajpod[

97 Jante جنط ]ʒant[ حتار
98 Jeep جيب ]ʒip(b)[

99 Joint ج�ان ]ʒwεn[ و�سلة
100 Joint de culasse ج�ان ك�ل�ص ]ʒwεenkulas[ مغالق
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101 Kilo كيل� ]kilo[ كيل�
102 Kilogramme كيل�غرام ]kilogram[ كيل�غرام
103 Kilométrage كيل�مرتاج ]kilometraʒ[ كيل�متراج
104 Kilomètre كيل�مرت ]kilometr[ كيل�متر
105 Lancer لّن�ص ]lannas[

106 Limousine ليم�زين ]limuzin[ ليم�زين
107 Litre ليرت – لرت ]litr[ ]leter[ ليتر
108 Luxe (de) دو ليك�ص ]deliks[ فخم
109 Manivelle مانيفال ]manivεl[ مقب�ص لإدارة اآلة
110 Marche مار�ص ]mar∫[ ُمطلق
111 Marque ماركة ]marka[ ماركة – عالمة
112 Masse ما�ص ]mas[ احتكاك
113 Maximum مك�سيم� – مك�سيم�م ]maksimo(m)[ الحد الق�سى
114 Mazout مازوت ]me(a)zut[ مازوت
115 Mécanicien مكاني�سيان - مكن�سيان ]ma(e)kanisjεn[ 

]menkejεn[
ميكانيكي

116 Mécanique مكانيك – ميكانيك ]mekanik[ 
]mikanik[

ميكانيك

117 Métallique متاليك ]metallik[ لّميع
118 Mètre مرت ]mεtr[ ]meter[ متر
119 Métro مرتو ]metro[ مترو
121 Minimum مينيم� – مينيم�م ]minimo(m)[ الحد الدنى
122 Modèle م�ديل ]mudel[ م�ديل
123 Moquette م�كيت ]mokεt[ م�كيت
124 Moteur م�ت�ر ]muter[ محّرك – م�ت�ر
125 Motocycle م�ت��سيكل – م�ت��سكل ]motosikl[ 

]motosekel[
دراجة نارية

126 Négative جناتيف ]negatif[ �سلبي
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127 Nickel جنل – نكل ]negal[ نيكل
128 Nickeler جّنل – نّكل ]naggal[ نّكل
129 Nylon نيل�ن ]najlon[ نيل�ن
130 Occasion اوكازي�ن ]okkazjon[ فر�سة
131 Option اوب�سن – اوب�سي�ن ]op∫en[ ]opsjon[ خيارات
132 Oxygène اوك�سيجني ]oksiʒin[ اوك�سيجين
134 Patinage باتيناج ]p(b)tinaʒ[ تزحيط
135 Patiner َبْتَنج ]p(b)atnaʒ[ زّحط
136 Pétrole برتول ]p(b)etrol[ نفط – بترول
137 Piston بي�ست�ن ]beston[ ]piston[ مكب�ص
138 Plastique (N.) بل�ستك - بل�ستيك ]plaste(i)k[ بال�ستيك
139 Platine بالتني ]p(b)latin[ بلتين
140 Point-mort مب�ر ]bamor[ نقطة العطالة
141 Police ب�لي�ص ]bulis[ �سرطة -  ب�لي�ص
142 Porte-clefs ب�رتكله ]portkle[ ]burtkle[ حاملة مفاتيح
143 Positif ب�زيتيف ]pozitif[ ايجابي
144 Première برميار ]premjεr[ اول
145 Projecteur بروجكتار ]p(b)roʒektε(e)r[ من�ار
146 Quatrième كاتريام ]katerjεm[ رابع
147 Radiateur رادياتري ]radjatε(e)r[ مبرد
148 Radio رادي� ]radjo[ مذياع
149 Ralenti رالنتي ]ralanti[ بطء -حالة الإبطاء
150 Rally رايل ]rali[ رالي – �سباق
151 Range راجن ]ranʒ[

152 Réglage رجالج – ركالج ]reglaʒ[ تعيير
153 Régler رجلج – ركلج ]raglaʒ[ عير
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154 Réservoir رزف�ار – رزرف�ار ]rezevwar[ 
]rezεrvwar[

خزان

155 Résistance رزيز�ستان�ص ]rezistans[
156 Ressort را�س�ر – را�س�ر ]ra(e)sor[ زنبرك – دافع
157 Retouche رت��ص ]retu∫[ تهذيب – تنقيح
158 Révision رفيزي�ن ]revizjon[ اإعادة فح�ص
159 Rodage روداج ]rodaʒ[ تروي�ص – تمرين
160 Roder َرْوَدَج ]rawdaʒ[ ن �ص – مرَّ روَّ
161 Rondelle رندال ]rendεl[ حلقة
162 Rond-point ران ب�ان ]ranpwεn[ م�ستديرة
163 Roulement  à billes رومبيل ]rombil[ مدرجة كريات 
164 Scaner �سكانر ]skaner[ �سكانر
165 Sécuriser �َصْوَجَر – �َصْوَكَر ]sawg(k)ar[ ن اأمَّ
166 Segment �سجمان – �سكمان ]segman[ �س�ار – هالل الإيقاف
167 Série �سري ]seri[ �سل�سلة - باقة
168 Service �سرفي�ص ]servis[ خدمة
169 Servofrein �سرف� ]sεrvo[ م�ساعف الكبح
170 Sixième �سيزيام ]sizjεm[ �ساد�ص
171 Soupape �سباب ]se(a)bbab[ �سباب
172 Spécial �سب�سيال ]spesjal[ غير عادي
173 Sport �سب�ر ]spor[ �سب�ر – ريا�سي
174 Stop �ست�ب ]stop(b)[ وق�ف
175 Système �سي�ستام ]sistεm[ نظام
176 Tableau de bord تابل� ]tablo[ لئحة القيادة
177 Tambour طمب�ر ]tambur[ طبلة المكبح
178 Taxi تاك�سي ]taksi[ تاك�سي
179 Téléphérique تلفريك ]talfrik[ تلفريك
180 Téléphone تليف�ن ]talifon[ هاتف
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181 Téléphoner تلفن ]talfan[ تلفن
182 Télésiège تل�سياج ]talsjεʒ[ تل�سياج
183 Téléski تل�سكي ]talski[ تل�سكي
184 Télévision تلفزي�ن ]te(a)lfezjon[ تلفاز – تلفزي�ن
185 Thermomètre تارم�مرت ]tεrmomεtr[ ميزان حرارة
186 Tonne طن – ط�ن ]ton[ ]ta(e)n[ طن
187 Tracteur تراكتري ]trakte(ε)r[ جرار
188 Train تران ]tre(ε)n[ قطار
189 Traineau ترن� ]treno[ زلجة – مزلج
190 Tramway ترام�ي ]tramwaj[ ترام – حافلة كهربائية
191 Transformateur تران�ص ]trans[ مح�ل
192 Transit ترانزيت ]transit[ عب�ر
193 Transitaire ترانزيتري ]tranzitε(e)r[ و�سيط الب�ر
194 Transmission تران�سمي�سي�ن ]transmisjon[ ناقل حركة
195 Troisième تروازيام ]terwazjεm[ ثالث
196 Tunnel ت�نال - تينال ]tunε(e)l[ ]tinεl[ نفق
197 Two wheel drive ت� ويل درايف ]tuwildrajv[ ثنائي الدفع
198 Turbo تريب� ]tirbo[

199 USB ي� ا�ص بي ]yuεsbi[

200 Valve بلف ]balf[ �سمام
201 Valvoline فلف�لني ]valvalin[

202 Van فان ]van[ ناقلة الأفرا�ص
203 Vitesse فيتا�ص ]vitεs[ �سرعة - علبة ال�سرعة
204 Volt ف�لت – ف�لط ]volt(t)[ ف�لط
205 Wagon فاج�نه - فاج�ن – 

فاك�نه
]vagon(e)[]fakone[ حافلة

206 Watt واط – وات ]wat(t)[ واط
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النيوليبرالية االقتصادية
البيئة المولِّدة ألزمة االقتصاد العالمي

أ. د . محمد دياب
اأ�ستاذ محا�سر في كلية العلوم القت�سادية 
 واإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية

في  جديدة،  حلقة  �سكلت  التي   العالمية،  المالية  الأزمة  اندلعت   2008 عام  خريف  في 
�سل�سلة من اأزمات اأ�سابت النظام الراأ�سمالي العالمي في العق�د الأخيرة. غير اأن هذه الأزمة 
الإت�ساع، بحيث �سملت هذه المرة  اأم من حيث  العمق  اختلفت عن �سابقاتها، �س�اء من حيث 
القت�ساد العالمي كله. ولعلها اأعنف اأزمة تع�سف بالراأ�سمالية كنظام اقت�سادي عالمي منذ 
نح� ثمانين عامًا. ومع اإقرارنا باأن لي�ص كل اأزمة يمكن اأن تك�ن بال�سرورة قاتلة، غير اأن مما 
وجيزة،  فترة  بعد  اآثارها  تزول  �س�ف  عابرة،  اأزمة  مجرد  يكن  لم  ح�سل  ما  اأن  فيه  �سك  ل 
يمكننا  بل  القان�ني.  وربما  المالي،  الطابع  ذات  والإجراءات  الخط�ات  من  مجم�عة  بف�سل 
الجزم اأن هذه الأزمة هي الأ�سد خط�رة منذ اأزمة »الك�ساد العظيم«، التي �سربت القت�ساد 
العالمي في مطلع ثالثينات القرن الما�سي، وذلك اإذا ما اأخذنا في الح�سبان ال�س�ط الكبير 
العالم،  بلدان  اقت�سادات  وتكامل  ت�سابك  ومدى  العالمي،  القت�ساد  ع�لمة  قطعته  الذي 
�سهل  الذي  الأمر  المعل�ماتية،  بث�رة  المقترن  الإت�سالت  و�سائل  في  الهائل  التط�ر  وكذلك 
وو�سع مجالت ان�سياب روؤو�ص الأم�ال عبر العالم على نح� لم ي�سبق له مثيل، مما �ساهم في 

ن�س�ء وتط�ر النظام المالي العالمي الراهن. 
نم�ذج  للراأ�سمالية،  الني�ليبرالي  النم�ذج  ف�سل  اإعالن  بمثابة  الأزمة  تلك  كانت  لقد 
ح�ل  العالمي  القت�ساد  ومركزت  الأ�س�اق  لحرية  العنان  اأطلقت  التي  المفرطة  الليبرالية 

الأ�س�اق المالية المتفلتة من اأية �س�ابط. 
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ن�سوء المدر�سة النيوليبرالية
ب�سكل  ول�  نت�قف  واأن  بد  ل  الني�ليبرالي«،  النم�ذج  ف�سل  »اإعالن  نتحدث عن  اإذ  ونحن، 
حرية  ل�اء  ترفع   التي  القت�سادية  المدر�سة  تلك  اأي  الني�ليبرالية،  المدر�سة  عند  �سريع، 
تجارب  وليدة  الني�ليبرالية  كانت  البداية  ففي  القي�د.  من  المحررة  ال�س�ق  المطلقة،  ال�س�ق 
التي  الراأ�سمالية  تلك  اأي  يمر«،  دعه  يعمل،  »دعه  راأ�سمالية  بجدوى  ال�سك�ك  تثير  كانت 
و�سيانة حق�ق  الأمن  يتجاوز حدود حفظ  بما  القت�سادية،  ال�س�ؤون  في  الدولة  تدخل  ترف�ص 

الملكية الخا�سة. 
باري�ص  في  اجتمع  عندما   ،1938 عام  في  الني�ليبرالية  المدر�سة  ظه�ر  بدايات  كانت 
ولودفيغ   (F. Hayek) هايك  فريدريك  هم  القت�ساديين،  المفكرين  كبار  من  عدد 
 .(W. Ropke) روبكه  وفلهلم   (A. Rustow) رو�ستوف  واألك�سندر   (L.Mises) مي�سي�ص 
الق�ى ال�سرورية لأن ت�سفي نف�سها بنف�سها،  ال�س�ق  باأن لدى  كان المجتمع�ن يثق�ن ثقة تامة 
والقدرة الكافية على الم�اءمة بين العر�ص والطلب على ما فيه خير الجميع . غير اأن الأزمة 
الخطيرة التي �سهدها القت�ساد الراأ�سمالي في مطلع الثالثينات من القرن الما�سي، جعلت 
المجتمعين يدرك�ن �سرورة تط�ير النظرية الليبرالية، نظرية »دعه يعمل، دعه يمر«. فال�س�ق 
وا�سحة،  وق�اعد  �س�ابط  اإلى  بحاجة  وهي  المرج�ة،  الأهداف  تحقيق  عن  بمفردها  عاجزة 

يمكن لق�ى المناف�سة الخالقة اأن تعمل في اإطارها. 
كان القت�سادي الألماني رو�ست�ف ه� اأول من ا�ستخدم م�سطلح »ني�ليبرالي«. وه� دعا 
الحك�مي.  التدخل  و�سيا�سة  المطلقة  ال�س�ق  حرية  �سيا�سة  بين  يقع  ثالث،  �سبيل  انتهاج  اإلى 
ب�سرورة  تطالب  وزمالئي،  اأنا  الي�م،  اإليها  ندع�  التي  الجديدة،  الليبرالية  »اإن  يق�ل:  فكتب 
يليق  الذي  المكان  تتب�اأ  دولة  الفردية،  الم�سالح  وف�ق  القت�ساد  ف�ق  دولة  ق�ية،  دولة  وج�د 

بها اأن تتب�اأه« )1(. 
وقد ت�سكلت اأفكار الني�ليبرالية كمنظ�مة فكرية في مدر�سة اقت�سادية م�ستقلة بعد عام 
1945، تحت تاأثير الحرب الباردة، التي تجلت على الم�ست�ى الأيدي�ل�جي ك�سراع اأو مجابهة 
كان  الذي  الم�جه  المركزي  التخطيط  واقت�ساد  جهة،  من  الغربية  ال�س�ق  اقت�سادات  بين 
�سائدًا في التحاد ال�س�فياتي ال�سابق وعدد من الدول الأخرى التي كانت تدور في فلكه. فبعد 
الحرب العالمية الثانية، عاد القت�سادي النم�ساوي فريدريك هايك لجمع �سمل القت�ساديين 
�س�ي�سرا،  في  بيليرين  م�نت  في  عقد  اجتماع  اإلى  فدعا  بينهم.  ما  في  الحرب  فرقت  الذين 
)1(   ورد هذا الإقتبا�ص في : اأولري�ص �سيفر، اإنهيار الراأ�سمالية: اأ�سباب اإخفاق اقت�ساد ال�س�ق المحررة من القي�د، تر: عدنان عبا�ص 

علي، »عالم المعرفة«، الك�يت، 2010، �ص38. 
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لمتابعة النقا�ص ح�ل ال�سبل الرامية اإلى تط�ير القت�ساد الراأ�سمالي وم�اجهة اأزماته. كانت 
ح�سيلة الإجتماعات المتتالية في ذاك المنتجع ال�س�ي�سري، اأن ن�ساأت في عام 1947 »جمعية 
مونت بيليرين«، التي �سارت واحدة من اأهم المنتديات القت�سادية، والتي اعتبرها البع�ص 

بمثابة »المحفل« الخا�ص بالمفكرين الني�ليبراليين، على �ساكلة المحفل الما�س�ني. 
مختلفة،  )مدار�ص(  تيارات  ثالثة  اإلى  لحقًا  انق�سم�ا  الني�ليبراليين  المفكرين  اأن  غير 
على  واآلياتها  ال�س�ق  قدرة  واإلى  القت�ساد،  في  الدولة  دور  اإلى  نظرتهم  اأ�سا�ص  على  وذلك 

تحقيق الأهداف المن�س�دة، وهي: 
المدر�سة الأولى، مدر�سة فرايبورغ )ن�سبة اإلى مدينة فرايب�رغ الألمانية(، واأبرز ممثليها 
جامعة  في  لالقت�ساد  ا�ستاذًا  كان  الذي   ،(W.Eucken) اأويكن  فالتر  الألماني  القت�سادي 
فرايب�رغ. وترى هذه المدر�سة باأن على الدولة اأن تمنع الإحتكار، واأل ت�سمح بتاأ�سي�ص كارتيالت 
ال�س�ق.  متطلبات  مع  تتالءم  اجتماعية  �سيا�سة  اتباع  اإلى  اأي�سًا  وتدع�  المناف�سة.  من  تحد 
ال�سيا�سة  في  المهمة  العنا�سر  اأحد  هي  والثروات،  الدخ�ل  ت�زيع  �سيا�سة  باأن  اأويكن  ويرى 
القت�سادية. كما اأنه يدع� اإلى عدم اإهمال م��س�ع العدالة الإجتماعية. اأما روبكه ورو�ست�ف، 
فطالبا  ع�س�يتها،  من  وان�سحبا  بيليرين«  مونت  »جمعية  عن  م�اقفهما  في  افترقا  اللذان 
الدولة اأن تعمل على خلق البيئة المالئمة لأق�سى درجة كاملة من الممار�سة. وعم�مًا، و�سعت 

هذه المدر�سة الأ�س�ص العامة لما �سمي اقت�ساد ال�سوق المتكلف بالرعاية الإجتماعية.   
المدر�سة الثانية، هي المدر�سة النم�ساوية، التي اأ�س�سها كل من هايك ومي�سي�ص. نادت 
على  ينط�ي  تدخل حك�مي  كل  اأن  اعتبار  على  لل�س�ق وحدها،  �سيء  كل  بترك  المدر�سة  هذه 
نتائج م�سرة حتمًا . فالحرية بالن�سبة لهايك هي ال�سرط ال�سروري لتحقيق الرفاهية. ويمكن 
اخت�سار ج�هر هذه النظرية باأنه »ينبغي المحافظة على حق�ق الملكية الخا�سة، كما ينبغي 
�سمان حرية الدخ�ل اإلى ال�س�ق في كل الأح�ال. وهذا يعني عمليًا اأن الليبرالية القت�سادية 

هي اأف�سل �سيا�سة اقت�سادية« )1(. 
اأما المدر�سة الثالثة، مدر�سة �سيكاغو، فقد تبنت، بداية، م�قفًا م�سابهًا لم�قف مدر�سة 
فرايب�رغ . فم�ؤ�س�سها فرانك نايت (F.Knight) عار�ص الراأ�سمالية ب�سيغتها المتطرفة . غير 
ميلتون فريدمان و�سحبه ممن �ساروا  وفي مقدمتهم  المدر�سة،  اأن من تاله من دعاة هذه 
من  المحرر  ال�س�ق  اقت�ساد  اإلى  ودع�ا  الدولة،  تدخل  كليًا  رف�س�ا  �سيكاغ�«،  »فتيان  ي�سم�ن 
وفريدمان  واأ�سبح كل من هايك  المدر�ستين،  بين هاتين  الف�ارق  زالت  وعمليًا،   . القي�د  كل 

الرمزين الأبرز للعقيدة الني�ليبرالية، ب�سيغتها الأكثر تطرفًا.

)1(  ت�فيق كا�سبار، اقت�ساد لبنان ال�سيا�سي 1948 – 2002: في حدود الليبرالية القت�سادية، دار النهار، بيروت، 2005، �ص 34 . 

أ. د . محمد دياب
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الكينزية – المدر�سة النقي�س 
تر�سم  التي  هي  الني�ليبرالية  اأفكار  تكن  لم  المن�سرم،  القرن  �سبعينات  حتى  ولكن، 
ال�سيا�سات القت�سادية المتبعة في الدول الغربية. ففي ال�اقع كان هنري فورد نف�سه ووا�سع� 
الديمقراطي�ن  والإ�ستراكي�ن  اليابان،  في  القت�سادي  البناء  وا�ستراتيجي�  مار�سال«،  »خطة 
الإنتاج  ودور  اأهمية  فهم  يق�م على  كان  الذي  بالنهج  ي�ستر�سدون  كان�ا  ه�ؤلء  كل  اأوروبا،  في 
الدور  اأهمية  وعلى  المجتمع،  لثروة  التدريجي  الخلق  في  والجماهيري،  ال�ا�سع  ال�سناعي 
الإنتاج  لأهمية  الإدراك  هذا  اإن  القت�سادية.  العملية  في  الدولة  به  ت�سطلع  اأن  يمكن  الذي 
المادي ال�ا�سع القائم على التط�ير التقني والإبتكارات، كان في اأ�سا�ص ال�سع�د الفذ للغرب، 

والنه�سة الهائلة التي حققها خالل القرنين الأخيرين. 
 (Richard Douthwaite) دوثويت  ريت�سارد  البريطاني  القت�سادي  الم�ؤرخ  جمع  وقد 
»الث�رة  �سمي  ما  اأن  على  الأدلة  من  الكثير  الع�سرين،  القرن  من  وال�سبعينات  ال�ستينات  في 
التجارية« التي �سهدتها اأوروبا في القرون ال�سابقة، اإنما قامت في ال�اقع على عملية الت�سنيع 
يقلدون،  ع�سر  الثامن  القرن  منذ  بداأوا  الأوروبي�ن  فالمنتج�ن  ال�اردات.  مكان  لالإحالل 
والزجاج  وال�رق  الدم�سقي  والف�لذ  الرقيقة  كالأقم�سة  ال�سرق،  من  الم�ست�ردة  ال�سلع  بداية، 
الرخي�سة  والخامات  الف�سة  تدفق  تعزيز  في  اأميركا  اكت�ساف  و�ساعد  وغيرها.  والخزف 
ا�ستهالك  اإلى  يعمدوا  لم  المنتجين  ه�ؤلء  اأن  غير  الأوروبية.  البلدان  اإلى  والقطن(  )ال�سكر 
غير  ب�س�رة  المارك�سي(  التعبير  ح�سب  المال«،  لراأ�ص  الأولي  »التراكم  )اأو  الإ�سافي  الدخل 
اإن هذا الدخل �سكل الأ�سا�ص الذي قامت عليه الفروع الإنتاجية الجديدة البديلة  منتجة، بل 
لالإ�ستيراد. واأخذت الدخ�ل المتاأتية من هذه الفروع الجديدة تعادل تقريبًا الريع المتاأتي من 
ا�ستخدمت  المجال، حيث  الدولة دورًا كبيرًا في هذا  ال�سرق. وقد لعبت  ال�سابقة مع  التجارة 

كل اإمكاناتها وقدراتها المت�فرة في ح�زتها لكي ت�ؤمن الحماية لل�سناعة النا�سئة. 
هزت اأزمة »الك�ساد العظيم« اأ�س�ص القت�ساد الراأ�سمالي العالمي، ودفعت المنظرين اإلى 
الكينزية  النظرية  فجاءت  الخطيرة.  اأزمته  من  النظام  اإخراج  اإلى  الآيلة  ال�سبل  عن  البحث 
بفاعلية  الدولة  تدخل  �سرورة  اأ�سا�ص  على  الراأ�سمالي  القت�سادي  النمط  لتعديل  كمحاولة 
لتر�سيد العملية القت�سادية. فخالفًا لفريدمان وهايك، كان عالم القت�ساد البريطاني جون 
(John Maynard Keynes) ي�ؤمن باأهمية الدولة الق�ية القادرة على ت�جيه  ماينارد كينز 
القت�ساد ال�طني في الإتجاه ال�سحيح. وكان يق�ل ب�سرورة تدخل الدولة ل��سع حد للك�ساد 
اأزمة  عن  الناجمة  القت�سادية  الكارثة  باأن  يرى  كينز  وكان  القت�سادي.  الن�ساط  ولإنعا�ص 
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»الك�ساد العظيم« وما رافقها من بطالة فظيعة، ل يمكن اأن تف�سر وتعالج من خالل النظرية 
الكال�سيكية الليبرالية. فهذه النظرية تق�ل باأن الأ�س�اق ل بد واأن تحقق الت�ازن على المدى 
القت�ساد  باأن  الليبرالية  النظريات  فتزعم  العمل.  �س�ق  اأي�سًا  ي�سمل  الأمر  وهذا  الط�يل، 
وطالما  الط�يل)1(،  المدى  على  عف�ي  نح�  على  العاملة  لليد  الكامل  الت�سغيل  م�ست�ى  يحقق 
الخفية  اليد  �سميث عن  اآدم  المنا�سب )مقولة  بالقدر  لالإنخفا�ص  وقابلة  مرنة  الأج�ر  كانت 
لل�س�ق(. يناق�ص كينز هذه الفر�سية م�ؤكدًا اأنه من الممكن تحقيق الت�ازن في ظل البطالة. 
فاأ�سحاب الأعمال ي�سع�ن لالإحتفاظ بما لديهم من �سي�لة نقدية، فيحجم�ن عن زيادة عدد 
ب�سائع.  من  ينتج�نه  ما  ت�سريف  على  قدرتهم  من  تاأكدهم  عدم  حال  في  لديهم  العاملين 
للعاملين،  دفعه  عليهم  يتعين  الذي  الأجر  لي�ص معدل  كينز،  راأي  لهم، ح�سب  بالن�سبة  المهم 
العامل  ه�  ال�سلعي  الطلب  ان  الكينزية:  النظرية  فح�سب  يت�قع�نه.  الذي  ال�سلعي  الطلب  بل 
الطلب  ارتفاع  حالة  في  فقط  الكامل  الت�سغيل  حالة  اإلى  ي�سل  القت�ساد  ان  حيث  الحا�سم، 
ال�سلعي اإلى الم�ست�ى المنا�سب. اأما اإذا تردد الم�ستثمرون في ت�ظيف اأم�الهم خ�فًا من تردي 

الأو�ساع القت�سادية، فال بد عندئذ من تدخل الدولة عبر زيادة الإنفاق العام. 
الني�ليبرالية.  للنظرية  النقي�ص  نظريته  وط�ر  كينز  طرح  الفر�سيات  هذه  اأ�سا�ص  على 
تزيد  اأن  الدولة  هذه  وعلى  الق�ية.  الدولة  وج�د  ب�سرورة  تق�ل  ُم�سلَّمة  على  نظريته  تق�م 
الإنفاق العام في فترات الك�ساد، واأن تقل�ص هذا الإنفاق في فترات الإزدهار. وهذا يعني اأن 
»يد الدولة« ينبغي اأن تتعاون مع »اليد الخفية« التي تنظم اآلية عمل الأ�س�اق، ل بل  واأن تحل 
ل الدولة اإنفاقها المتزايد عند الحاجة،  مكانها عند ال�سرورة. ول يرى كينز مانعًا من اأن تم�ِّ
ب�ا�سطة القرو�ص. غير اأن الإقترا�ص يجب اأن يبقى حالة ا�ستثنائية، ولي�ص و�سعًا دائمًا. فعلى 
د ما في ذمتها من قرو�ص، و�سرعان ما يطراأ تح�سن على ال��سع القت�سادي.   الدولة اأن ُت�سدِّ
ُطبِّقت نظرية كينز ح�ل �سرورة تدخل الدولة في ت�جيه الأ�س�اق والن�ساطات القت�سادية 
الرئي�ص  طبقها  المتحدة  ال�ليات  ففي  الكبرى.  الراأ�سمالية  الدول  من  عدد  في  بنجاح 
اإلى تمكين  التي �سعى من خاللها  فرانكلين روزفلت في �سياق �سيا�سته القت�سادية الجديدة 
با�سم  ُعِرفت  التي  ال�سيا�سة  تلك  العظيم،  الك�ساد  تداعيات  م�اجهة  من  الأميركي  القت�ساد 
»الإتفاق  الجديد« (New Deal). وقد �سملت هذه ال�سيا�سة خططًا لزيادة الإنفاق العام في 
البطالة،  �سد  للتاأمين  �سركات  واإن�ساء  و�سدود،  ج�س�ر  وبناء  طرقات  �سق  من  التحتية  البنى 
عداد  في  جميعًا  »�سنك�ن  بالق�ل:  هذه  الط�يل«  »المدى  فر�سية  على  فعلق  اأحيانًا.  المرة  بال�سخرية  تت�سم  كينز  تعليقات  )1(   كانت 
الأم�ات، على المدى الط�يل«. اأو الإقتراح الطريف الذي تقدم به كينز في حينه، على نح� يمزج به المزاح بالجد، وذلك عندما 
اقترح على الدولة، من اأجل تذليل الإنكما�ص والبطالة، اأن تق�م بب�ساطة بدفن الأوراق المالية في المناجم المهج�رة والطلب من 

الم�اطنين العمل على ا�ستخراجها! 
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وخف�ص معدلت ال�سريبة على ذوي الدخل المحدود وزيادتها على الأثرياء، وزيادة المعا�سات 
قت هذه الأفكار الكينزية في األمانيا في  التقاعدية للعاملين في القطاع العام، اإلخ... كما ُطبِّ
حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في عهد الحك�مة الإئتالفية التي �سارك فيها الحزبان 
تحت  الديمقراطي،  الإ�ستراكي  والحزب  الإجتماعي  الم�سيحي  الحزب  البالد:  في  الكبيران 
عن�ان »برنامج ت�جيه القت�ساد انطالقًا من الم�ست�ى الكلي«، الذي يعني: قدرة الدولة على 
ت�جيه  الدولة على  الإيمان بقدرة  انت�سر  ال�سحيح. وقد  الإتجاه  ال�طني في  ت�جيه القت�ساد 
اإلى  المتقدمة،  البلدان  الع�سرين في مجمل  الأن�سطة القت�سادية منذ مطلع �سبعينات القرن 
اأننا  في  �سك  من  »ما  الق�ل:  اإلى  ذهب  نيك�س�ن  ريت�سارد  الأ�سبق  الأميركي  الرئي�ص  اأن  حد 
جميعًا كينزي�ن«. وه� كان يق�سد بق�له »اأننا« جميع الدول ال�سناعية الكبرى ذات ال�ساأن في 
فهذه  وفرن�سا.  وبريطانيا  والمانيا  المتحدة  ال�ليات  الأولى  بالدرجة  اأي  العالمي،  القت�ساد 
اقت�ساداتها  اإنعا�ص  اإلى  تهدف  �سيا�سات  كينز،  بن�سائح  اآنذاك،عماًل  كلها  اتبعت  البلدان 

ال�طنية من خالل البرامج الحك�مية.
وكان دور الدولة ال�ازن في الن�ساط القت�سادي في اليابان وتاي�ان وغيرها من بلدان جن�ب 
اإلى »المعجزة القت�سادية« التي �سهدتها تلك البلدان في  اأدت  اأحد الأ�سباب التي  اآ�سيا،  �سرق 
اآنذاك  البلدان  تلك  رف�ست حك�مات  فقد  الع�سرين.  القرن  وت�سعينات  �ستينات  بين  ما  الفترة 
الأفكار والت��سيات الني�ليبرالية للم�ست�سارين الأميركيين، وتدخلت الدولة بن�ساط في العملية 
�ساملة  حماية  خاللها  من  مار�ست  �سيا�سة  الخارجية  التجارة  مجال  في  واتبعت  القت�سادية، 
»الم�جة  ي�سمى  ما  بلدان  على  ينطبق  نف�سه  والأمر  للت�سدير.  المعدة  ال�سناعية  لقطاعاتها 
الثانية« من الدول ال�سناعية الجديدة في اآ�سيا، وكذلك ال�سين وفيتنام)1(.  فالنظام التجاري 
الك�ري الجن�بي، مثاًل، اتبع ما ي�سمى »�سيا�سة التجارة الحرة ال�اقعية«، التي تجمع بين الحماية 
ال�سديدة �سد ال�اردات والدعم الق�ي لل�سادرات، والتي هي في ال�اقع �سيا�سة حمائية فعلية. 
وتنتهج ال�سين الي�م �سيا�سة م�سابهة، تت�سمن فر�ص �س�ابط على ال�اردات وقي�د على الأ�سعار 

وعلى حركة راأ�ص المال، رغم كل اأ�ساليب الدعم المحفزة لل�سادرات. 
ظلت اأفكار كينز بخ�س��ص قيام الدولة بدور ن�سط في الحياة القت�سادية، ت�سكل الأ�سا�ص 
النظري لل�سيا�سات القت�سادية التي اتبعتها بلدان كثيرة خالل العقدين اللذين اأعقبا الحرب 
اأ�ساءت  ال�اقع،  في  ولكن  الع�سرين.  القرن  من  ال�سبعينات  مطلع  اإلى  و�س�ًل  الثانية،  العالمية 
الحك�مات ا�ستخدام اأفكار كينز ال�سحيحة ب�ساأن اأهمية تدخل الدولة في الن�ساط القت�سادي. 

الثانية«  »الم�جة  اأما  و�سنغاف�رة،  ك�نغ  وه�نغ  وتاي�ان  الجن�بية  ك�ريا  الجديدة هي  ال�سناعية  الدول  من  الأولى«  »الم�جة  )1(   بلدان 
فت�سمل كاًل من تايالند وماليزيا والفيليبين واأندوني�سيا.  
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ففي مراحل الرك�د عملت الحك�مات على زيادة اإنفاقها على البنى التحتية لإنعا�ص القت�ساد 
ومده بمق�مات الحياة والنم�، غير اأنها تلكاأت في فترات الإزدهار في ادخار ما يلزم تح�سبًا لما 
يمكن اأن ت�اجهه في حقبات الرك�د. ونتيجة للفهم الزائف لالأفكار الكينزية، األقت الحك�مات على 
كاهل دولة الرعاية الإجتماعية اأعباًء تف�ق طاقتها على التحمل، ف�سّلت عملية النم� القت�سادي 
وارتفعت الأ�سعار اإلى م�ست�يات عالية جدًا وتفاقم الت�سخم. كل ذلك اأدى  اإلى بدء عملية ارتداد 
على ال�سيا�سات الكينزية، واإلى اإق�ساء الدولة عن دورها الن�سط في القت�ساد، بحجة اإفراطها 
في الإنفاق العام وفي الخدمات العامة التي تقدمها للفئات الفقيرة والمت��سطة، وانت�سرت عمليات 
الخ�سخ�سة على نطاق وا�سع، وغدت »ت��سيات« �سندوق النقد الدولي في هذا الخ�س��ص اأ�سبه 
الدولي،  ال�سعيد  وعلى  العالم.  العديد من حك�مات  تفر�ص على  التي  الإلزامية  »ال��سفات«  بـ 
تجلت ال�سيا�سة الني�ليبرالية في الدع�ة اإلى تحرير التجارة الدولية واإزالة الح�اجز الجمركية 
والع�ائق الإدارية الأخرى من اأمام التدفقات ال�سلعية والمالية، واأن�سئت منظمة التجارة العالمية 
لتك�ن بمثابة »الناظر« ال�سارم الم�سرف على التزام الدول بمبادئ التجارة الحرة. وبداأ »الع�سر 

الذهبي« للنظرية الني�ليبرالية. 

النظرية النيوليبرالية في الممار�سة 
في  الما�سي  القرن  من  ال�سبعينات  منت�سف  منذ  وهايك  فريدمان  اأفكار  تطبيق  بداأ 
اأفكار المدر�سة  العديد من البلدان. منذ تلك الفترة بداأ ال�سيا�سي�ن يتبن�ن على نطاق وا�سع 
الني�ليبرالية، ويعمل�ن على رفع يد الدولة عن اأي تدخل في الحياة القت�سادية. وُرفع �سعار: 
اإن الدولة رب عمل �سيئ، وكلما كان تدخلها في الحياة القت�سادية اأ�سعف، كلما نما القت�ساد 
اإليه  اأكبر. واندلعت حقبة التحرير والخ�سخ�سة على غرار ما دعا  اأ�سرع وبفاعلية  على نح� 
المتحدة  ال�ليات  بداأت  نيك�سون،  ريت�سارد  حكم  فترة  وخالل  �سيكاغ�«.  و«فتيان  فريدمان 
الحين  ذاك  حتى  تخ�سع  كانت  اقت�سادية  لقطاعات  وا�سعة  تحرير  عملية  تنفيذ  الأميركية 
الإجراءات  هذه  خالل  من  يحقق�ا  اأن  في  ياأمل�ن  الأميركي�ن  وكان  �سارمة.  حك�مية  لرقابة 
بال�ستثمارات.  ال�سروع  على  اأكثر  واإقباًل  العمل،  فر�ص  خلق  في  كبيرًا  وت��سعًا  متزايدًا  نم�ًا 
للدولة  قدرة  ل  كثيرة  اأم�ر  تحقيق  على  قادرة  الن�سطة  ال�س�ق  اأن  على  يراهن�ن  كان�ا  كما 
الخاملة على تحقيقها، وعلى اأنه ل مفر من تق�ي�ص هيمنة ال�سركات الحتكارية على بيع �سلع 
�سيئة الج�دة باأ�سعار مرتفعة. فعلى �سبيل المثال، �سدر قرار ق�سائي اأرغم �سركة الإت�سالت 
العمالقة AT&AT على تفكيك نف�سها، وذلك من اأجل خلق مناف�سة ق�ية في القطاع. وجرى 
مجال  في  العاملة  وال�سركات  ال�سحن  ووكالت  الج�ي  النقل  قطاع  تحرير  على  اأي�سًا  العمل 

الطاقة، وذلك من اأجل تعزيز المناف�سة في هذه المجالت والقطاعات القت�سادية.
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تتخلى  وراحت  النهج،  هذا  في  المتحدة  ال�ليات  حذو  عديدة  بلدان  حك�مات  وحذت 
اإليها. ففي بريطانيا  اأنها لم تعد بحاجة  عن �سركاتها وم�ؤ�س�ساتها الحتكارية، اعتقادًا منها 
اأخ�سعت مارغريت تات�سر القت�ساد البريطاني ل�سيا�سة »العالج بال�سدمة«، فباعت الع�سرات 
تقديم  عن  وامتنعت  ال�سكنية،  ال�سقق  ماليين  وخ�سخ�ست  للدولة،  التابعة  الم�ؤ�س�سات  من 
ظهر  »ك�سر  على  وعملت  المناجم،  عمال  على  �سر�سة  حربًا  و�سنت  للم�ساريع،  المالي  الدعم 
واأ�سحاب  الأثرياء  على  ال�سريبة  معدلت  خف�ست  اأخرى،  جهة  ومن  العمالية«.  النقابات 
ي�سيب  الإجراء  هذا  اأن  رغم  المبيعات،  على  ال�سريبة  معدل  و�ساعفت  العالية،  الدخ�ل 
ارتفاع  من  للحد  منها  و�سعيًا  الأولى.  بالدرجة  المحدود  الدخل  اأ�سحاب  من  الم�ستهلكين 
الأ�سعار، فر�ست على البنك المركزي البريطاني رفع معدلت الفائدة اإلى 17 %. وقد دخلت 
بلير  طوني  كان  ولحقًا  »التات�سرية«.  با�سم  التاريخ  المت�سددة  القت�سادية  ال�سيا�سة  هذه 
المجالت.  من  العديد  في  ة  ُمرَّ كانت  ثمارها  اأن  رغم  ال�سيا�سة،  لهذه  النجيب  الإبن  بمثابة 
فبعد تحقيق انخفا�ص م�ؤقت في معدلت الت�سخم في اأوا�سط الثمانينات من القرن الع�سرين، 
وتده�رت  البطالة.  معدلت  في  كبيرة  زيادة  مع  �سريعة  ب�تائر  الإرتفاع  اإلى  الأ�سعار  عادت 
ال�سفن  �سناعة  واأ�سيبت  للميتال�رجيا،  وم�سانع  عديدة  مناجم  فاأغلقت  اأ�سا�سية،  �سناعات 

بنك�سة خطيرة، وهدد الإفال�ص م�سانع لل�سيارت ولل�سناعات المعدنية.  
»ث�رة  تقريبًا  نف�سها  الفترة  في  ريغان  رونالد  الرئي�ص  اأطلق  المتحدة،  ال�ليات  وفي 
الأميركية  »الإنطالقة  ا�سم  عليها  اأطلق  اإ�سالحات  بحزمة  تمثلت  ني�ليبرالية،  اإ�سالحية« 
الجديدة – برنامج ع�دة الإزدهار اإلى القت�ساد« . وقد ُعِرفت هذا ال�سيا�سة با�سم »القت�ساد 
الني�ليبرالية  النظرية  ممثلي  اأكثر  جناح  ن�سائح  هذه  �سيا�سته  في  ريغان  تبنى  الريغاني«. 
الذي كان ج�هر   ،Arthur Lafer اآرثر لفر  الأميركي  والتي عبر عنها القت�سادي  تطرفًا، 
القت�ساد  لإنعا�ص  الناجع  العالج  ه�  ال�سريبية  المعدلت  خف�ص  اأن  في  يتلخ�ص  نظريته 
واإ�سالح حال الم�ازنة العامة. وكان دعاة هذا الراأي يق�ل�ن اأي�سًا باأن الم�ؤ�س�سات تنتج اأكثر، 
كلما كان تدخل الدولة في �س�ؤون ال�س�ق اأقل. وعلى هذا الأ�سا�ص، وخالفًا للنظرية الكينزية، 
اأن تعير ال�سيا�سة القت�سادية الإهتمام لجانب العر�ص، ولي�ص  باأن من ال�سروري  كان�ا يرون 
لجانب الطلب (Supply-Side-Economy). وهكذا، كان البرنامج الريغاني يق�سي بخف�ص 
حد  وو�سع  الإقترا�ص،  عن  الدولة  وت�قف  الم�ازنة،  في  العجز  وخف�ص  ال�سريبي،  العبء 
في  ورغبة  ال�سيا�سة،  لهذه  ودعمًا  القي�د.  كل  من  القت�ساد  تحرير  وكذلك  الأ�سعار،  لرتفاع 

وقف الت�سخم، عمد البنك المركزي اإلى رفع معدلت الفائدة .
»نظرية لفر«،   من  العك�ص  فعلى   . المرج�ة  الأهداف  تحقيق  اإلى  ال�سيا�سة  ت�ؤدِّ هذه  لم 
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لم ي�ؤد خف�ص المعدلت ال�سريبية �س�ى اإلى انخفا�ص اإيرادات الدولة من ال�سرائب،  فارتفع 
العجز في الم�ازنة العامة وب�س�رة مطردة، واأدت معدلت الفائدة المرتفعة اإلى �سل الن�ساط 
الإ�ستهالكية،  حاجاتهم  لتلبية  الإقترا�ص  على  الم�اطنين  قدرة  تراجع  واإلى  الإ�ستثماري، 
ت�سمنه  الذي  الهدف  من  العك�ص  وعلى  القت�ساد.  على  الرك�د  وخيَّم  الكلي  الطلب  فتراجع 
»برنامج ع�دة الإزهار« والقا�سي بت�قف الدولة عن الإقترا�ص، اأدت �سيا�سة الإنفاق الم�سرف، 
اأية  اتخاذ  عن  الإمتناع  ظل  في  العامة،  المدي�نية  ارتفاع  اإلى  الت�سلح،  مجال  في  خ�س��سًا 
تدابير لزيادة الإيرادات العامة . وتح�لت ال�ليات المتحدة اإلى مقتر�ص لروؤو�ص الأم�ال من 

كل العالم، وذلك في اإطار �سيا�سة ما ي�سمى »التمويل بالعجز«)1(. 
ظلت ال�سيا�سة الني�ليبرالية متبعة، واإن مع بع�ص التعديالت، في عه�د الروؤ�ساء الالحقين، 
في  �سيما  ل  اأخرى،  بلدان  في  وكذلك  الإبن،  بو�ص  وجورج  كلينتون  وبيل  الأب  بو�ص  جورج 
المانيا التي �سهدت في عهد الم�ست�سارالتحادي هلم�ت ك�ل م�جة خ�سخ�سة وا�سعة �سملت 
لألمانيا  التط�ر القت�سادي  يتناق�ص ب�س�رة �سارخة مع م�سار  القطاعات، على نح�  مختلف 
منذ الن�سف الثاني من القرن التا�سع ع�سر. ووا�سل الإ�ستراكي الديمقراطي غرهارد �سرودر 
ال�سائدة في معظم  المتطرفة هي  ال�سيا�سة  نق�ل، ظلت  الإجتماعي.  الم�سيحي  �سلفه  �سيا�سة 
القت�ساد  الأخيرة  العالمية  والقت�سادية  المالية  الأزمة  داهمت  اأن  اإلى  الغربية،  البلدان 

الأميركي ومعه القت�ساد العالمي برمته. 

ة ثمار النيوليبرالية الُمرَّ
ُفر�ص في العديد من القت�سادات النا�سئة تطبيق نظريات المدر�سة الني�ليبرالية، التي 
النامية،  البلدان  وفي عدد من  الراأ�سمالية  اإلى  الإ�ستراكية  المتح�لة من  البلدان  اأخذت، في 
ممثلي  �سيا�سات  ج�سدت  وقد   . عنفًا  الأكثر  باأ�سكالها  بال�سدمة«  »العالج  �سمي  ما  �سيغة 
»مدر�سة �سيكاغ�« في ثمانينات وت�سعينات القرن المن�سرم ب�س�رة �سارخة، ال�سيا�سات التي 

)1(   تعتبر �سيا�سة التمويل بالعجز و�سيلة من و�سائل التراكم وتك�ين راأ�ص المال الثابت. وتق�م هذه ال�سيا�سة على ال�ستدانة المفرطة 
اأن هناك م�ارد عاطلة كثيرة، �سيتم العمل على تثمينها، وبالتالي  الداخلية والخارجية، وكذلك طبع الأوراق النقدية على اأ�سا�ص 
خلق وف�رات داخلية لتدارك العجز المفتعل. وتق�م هذه الفر�سية على اأن �سيا�سة التم�يل بالعجز �ست�ؤدي اإلى زيادة طلب الدولة 
غير  �سيا�سة  ال�اقع،  في  وهي  المال.  راأ�ص  تراكم  ل�سالح  الم�ارد  وتح�يل  الأ�سعار  ارتفاع  اإلى  �سي�ؤدي  مما  الأولية،  الم�ارد  على 
في  الت�ازن  باإعادة  – كفيلة  لكينز  العامة  النظرية  – وفق  الكال�سيكي�ن، لكنها  يراها  كما  المت�ازنة  التنمية  اإطار  في  ناجحة 
النهاية، وتحقيق التعادل بين الدخار وال�ستثمار وامت�سا�ص فائ�ص ال�سي�لة المتك�ن من زيادة عر�ص الكتلة النقدية عند العمل 
المال  راأ�ص  تراكم  في  الزيادة  )اأي  اأهدافها  تحقيق  في  ف�سلت  قد  بالعجز  التم�يل  �سيا�سة  اأن  ال�اقع  اأثبت  وقد  ال�سيا�سة.  بهذه 
الثابت( . بل هي في معظم الحالت، �سكلت و�سيلة لمراكمة الثروات في اأيدي الأقلية، وبالتالي اإثقال فات�رة المدي�نيتين الداخلية 
والخارجية وتفاقم عجز الميزانية العامة وارتفاع معدلت الت�سخم، مع كل ما ينجم عن ذلك من انعكا�سات �سلبية على الفئات 

الفقيرة والمت��سطة من خالل ارتفاع العبء ال�سريبي والك�ساد والبطالة.
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اإلى  وتدع�  القت�ساد،  في  الدولة  لدور  اعتبار  اأي  تقيم  ل  التي  ال�سيا�سات  الرحمة،  تعرف  ل 
الم�اطنين  حياة  على  كله  ذلك  تداعيات  عن  النظر  ب�سرف  الأ�س�اق،  لحرية  العنان  اإطالق 
ر عما �سار يعرف  المعبِّ اأفكار مدر�سة �سيكاغ�، هي  اأ�سبحت  المعنى،  المجتمع. وبهذا  وبنية 
اإليها  دعا  التي  تلك  عن  تختلف  التي  المفرطة،  الليبرالية  اأي  »الني�ليبرالية«،  با�سم  الي�م 
المبادئ  مع  عمليًا  فيها  التق�ا  )والتي  واأويكن،  وروبكه  رو�ست�ف  الأوائل،  الني�ليبرالية  اآباء 
القت�ساد  ف�ق  دولة  ق�ية،  دولة  »وج�د  ب�سرورة  قال�ا  الذين  الكينزية(،  للنظرية  الأ�سا�سية 

وف�ق الم�سالح الفردية«. 
التحاد  انهيار  عقب  رو�سيا  في  ال�سلطة  اإلى  الني�ليبرالي  النهج  دعاة  مجيء  �سكل  وقد 
ب�ساعة  الأكثر  النم�ذج  �سكل  تطبيقها،  على  عمل�ا  التي  القت�سادية  وال�سيا�سة  ال�س�فياتي، 
النظام  وعلى  القت�ساد،  على  تدميرية  تداعيات  من  ال�سيا�سة  هذه  اإليه  ت�ؤدي  اأن  يمكن  لما 

ال�سيا�سي عم�مًا. 
با�سم  عرف�ا  والقت�ساديين  ال�سيا�سيين  من  مجم�عة  الجديدة  ال�سيا�سة  هذه  ل�اء  حمل 
»الإ�سالحيين ال�سباب«، الذين انتهج�ا �سيا�سة اقت�سادية ني�ليبرالية مفرطة، �سيا�سة »عالج 
»بناء  اإلى  ت�س�باي�ص،  اناط�لي  الإ�سالحيين  ه�ؤلء  اأحد  ق�ل  حد  على  تهدف  بال�سدمة« 
خالل  اأخرى  بلدان  قطعته  ما  قليلة  اأع�ام  في  ننجز  اأن  نريد  اإننا  رو�سيا،  في  الراأ�سمالية 
كثيرًا م�سطلح  يتقبل  ل  الرو�سي  الإن�سان  اأن  الجدد  الراأ�سمالية«  »بناة  اأدرك  واإذ   .)1( قرون« 
»الراأ�سمالية«، فاإنهم تجنب�ا في البداية ا�ستخدامه �سراحة، م�ستعملين م�سطلحات من ن�ع 
ثم  العالمية«،  الح�سارة  طريق  على  و«ال�سير  الراديكالية«،  و»الإ�سالحات  ال�س�ق«،  »اقت�ساد 
ا�ستنبط�ا م�سطلح »الراأ�سمالية ال�سعبية« . ولكن عملية التح�لت تلك، كانت في ال�اقع عملية 
تحطيم قا�سية للقديم، ولكل ما ه� قائم، من دون تقديم البديل الذي من �ساأنه اإخراج البالد 
لأمرا�ص  ال�سافي  »العالج«  اإلى  ال�اقع  في  افتقرت  بال�سدمة«  »العالج  ف�سيا�سة  محنتها.  من 
كانت  فقد  والمجتمع.  لالقت�ساد  المدمرة  ال�سدمة  �س�ى  ُتخلِّف  ولم  الرو�سي،  القت�ساد 
الخط�ة الأولى التي اأقدمت عليها حك�مة يغ�ر غايدار »الإ�سالحية« في حينها، تلبية لن�سائح 
الم�ست�سارين الني�ليبراليين، اإطالق العنان لالأ�سعار ابتداء من اأول كان�ن الثاني 1992. فاأدى 
اإفقار الق�سم الأكبر من ال�سكان  واإلى  اإلى ت�سخم مفرط،  اأخرى،  ذلك، بالإقتران مع ع�امل 

بعد خ�سارتهم وب�س�رة ف�رية لمدخراتهم وكل ما جن�ه على مدى العمر.  
قبل حفنة �سغيرة  البالد من  لثروات  نهب وح�سية ج�سعة  بعملية  ال�سيا�سة  واقترنت هذه 
من الم�س�ؤولين والم�ستثمرين الجدد ورجال »اقت�ساد الظل«، جمعت ثروات فاح�سة في خالل 

)1(  انظر : روي ميدفيديف، الراأ�سمالية في رو�سيا، م��سك�، 1998، �ص 8. ) باللغة الرو�سية(.
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�سن�ات قليلة، ما دفع �سخ�سية معروفة في عالم المال والب�ر�سات، كالملياردير ج�رج �س�ر�ص 
الذي ل يت�سم �سجله ال�سخ�سي كرجل اأعمال بالنقاء، اإلى الق�ل: »اإن ما ن�سهده في رو�سيا ه� 
اإلى  اأقرب  اإنها   . الراأ�سمالية المتفلتة  اإلى تجاوزات  ال�س�فياتي  الإنتقال من تجاوزات النظام 
راأ�سمالية النهب )...( واأكثر ما يذهلني ه� ج�سع الأوليغار�سيا الرو�سية الجديدة. الدولة في 

انهيار، والكل ينهب كل ما ت�سل اإليه يديه« )1(. 
اقت�سرت �سيا�سات الحك�مات »الإ�سالحية« المتتالية على حل م�سكلة الإ�ستقرار المالي، 
مع اإهمال كلي للقطاعات المنتجة. وا�ستندت هذه ال�سيا�سات اإلى البحث عن م�سادر الإقرا�ص 
الداخلية والخارجية، الأمر الذي اأف�سى اإلى ارتفاع هائل في الدين العام، ومن ثم اإلى عجز 
خلفية  على  متط�ر  ومالي  نظام م�سرفي  قيام  اإمكان  وافتر�ست  العامة.  الم�ازنة  في  مزمن 
تراجع الإنتاج. فالطفرة التي �سهدتها ال�س�ق المالية الرو�سية ع�سية انهيار �سيف 1998، لم 
العجز  ل�سد  ال�ستيراد  على  مفرط  اعتماد  اإلى  ذلك  واأدى  مماثل،  �سناعي  نه��ص  يرافقها 

ال�سلعي في ال�س�ق المحلية، ما اأدى اإلى ت�ساعف الفات�رة الإ�ستيرادية. 
تكمن  الني�ليبرالية،  النقدوية  النظرية  على  المبنية  هذه،  »الإ�سالحات«  �سيا�سة  في 
الم�سكلة الحقيقية التي قادت رو�سيا اإلى الإنهيار القت�سادي في ت�سعينات القرن المن�سرم. 
الطبيعي  الم�سار  نا  ت�ؤمِّ اأن  يمكن  لل�س�ق  العف�ية  والآلية  الحرة  المبادرة  اأن  ترى  اأنها  ذلك 
من  النقدي  التداول  تنظيم  على  يقت�سر  اأن  فينبغي  الدولة  تدخل  اأما  الإنتاج.  اإعادة  لعملية 
خالل التحكم باأ�سعار الفائدة وعمليات الأوراق المالية. وكانت مح�سلة هذه ال�سيا�سة تقهقر 
الإ�ستثمارات.  وتقل�ص  المحلي  اإجمالي  وتراجع  التحتية  البنى  وتق��ص  والزراعة  ال�سناعة 
الإفال�ص  اإلى حافة  و�س�لها  اأو  ال�سناعية،  الم�ؤ�س�سات  كبير من  اإفال�ص عدد  النتيجة  وكانت 

ومن ثم بيعها باأ�سعار بخ�سة اإلى �سركات اأجنبية اأو اأثرياء رو�ص جدد.
الجامح  الت�سخم  ثالثة:  بعنا�سر  رو�سيا  في  الني�ليبرالية  الإ�سالح  عملية  ات�سمت 

والخ�سخ�سة والجريمة القت�سادية. 
الأ�سعار  الليبرالية  الحك�مة  اأطلقت  عندما   ،1992 الثاني  كان�ن  مطلع  في  الت�سخم  بداأ 
واأزالت كل ال�س�ابط والقي�د المفرو�سة �سابقًا . وعلى الف�ر انق�سم �سكان رو�سيا اإلى ق�سمين: 
يغ�ر  ت�قع  وقد  اأخرى.  جهة  من  الفقراء  من  �ساحقة  واأكثرية  جهة،  من  الأثرياء  من  حفنة 
غايدار، رئي�ص الحك�مة الرو�سية اآنذاك، اأن ترتفع الأ�سعار ما بين ثالث وخم�ص مرات. غير 
�سكان  فقد  اأ�سهر،  ثالثة  وخالل  مرة.   400 و   300 بين  ما  اأ�سهر،  ارتفعت خالل خم�سة  اأنها 
بذلك عملية  الإدخار. وجرت  الم�سارف و�سناديق  الم�دعة في  رو�سيا 99 % من مدخراتهم 

)1(  م.ن.
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اإثراء  عملية  جرت  ذلك،  غ�س�ن  وفي   ال��سطى.  الفئات  على  ق�ست  و�سريعة،  ق�سرية  اإفقار 
غير م�سروع للم�ظفين الحك�ميين والحزبيين ال�سابقين، الذين ا�ستغل�ا منا�سبهم و�سالتهم 
ا�ستثمارات خا�سة وجمع ثروات طائلة. وبهذه  لتط�ير  ال�سيا�سية والقت�سادية  الق�ى  بمراكز 

الطريقة تك�نت اإحدى �سرائح الأوليغار�سيا الرو�سية الجديدة.
اأكبر  باأنها  فت  ُو�سِ التي  الخ�سخ�سة،  عملية  في  تمثلت  »الإ�سالح«  لعملية  الأخرى  ال�سمة 
عملية ل�س��سية في التاريخ . فقد جرى تح�يل الم�ؤ�س�سات الكبرى التابعة للدولة في الميدان 
المالي وميدان التجارة الخارجية والداخلية، وكذلك في القطاعين ال�سناعي والخدماتي، اإلى 
بيع  فقد  الأثمان.  باأبخ�ص  ا�سهمها  معظم  على  الجدد  الراأ�سمالي�ن  ا�ست�لى  م�ساهمة  �سركات 
»اأورال  �سركة  بيع  فتم   . ال�احد  للم�سنع  دولر  يقل عن 4 ماليين  و�سطي  ب�سعر  234 م�سنعًا 
ما�ص«، عمالق �سناعة ال�سيارات وال�ساحنات بـ 3،73 ماليين دولر فقط ، ومجمع ت�سيليابين�سك 
للميتال�رغيا ب�سعر مماثل تقريبًا، اأما م�سنع ك�فروف للتجهيزات الذي كان يمد الجي�ص وق�ى 

الأمن الداخلي واأمن الدولة بالأ�سلحة الفردية، فقد تم بيعه بـ 2،7 ملي�ن دولر .. األخ )1(.
التي  الخ�سخ�سة  عملية  غايدار  حك�مة  في  المالية  وزير  في�دروف،  ب�ري�ص  و�سف  وقد 
�سهدتها رو�سيا باأنها »اأكبر عملية نهب في القرن الع�سرين وربما في تاريخ الب�سرية...« )2(. اأما 
غايدار نف�سه الذي جرت العملية كلها باإ�سراف حك�مته، فقال اإن »الملكية انتقلت لي�ص اإلى من 
كان له الحق بها، بل اإلى من كان اأكثر ا�ستعدادًا لتلقفها«. ولكنه برر ذلك بالق�ل:«اإن مقاي�سة 
�سلطة البيروقراطية بالُملكية )...( كانت، في ظل ميزان الق�ى المتك�ن في اأواخر الثمانينات، 
الحرب  ه�  البديل  فاإن  واإل   . للدولة  ال�سلمي  للتط�ر  �سلميًا،  المجتمع  لإ�سالح  ال�حيد  ال�سبيل 
من  الأمام  اإلى  خط�ة  كانت  بالُملكية  ال�سلطة  مقاي�سة  فاإن  الأح�ال  كل  وفي   .)...( الأهلية 
»الإمبريالية« نح� ال�س�ق الحرة والمنفتحة، من نمط الإنتاج الآ�سي�ي اإلى النمط الأوروبي ...«)3(. 
ل�سل�ك  تبريره  معر�ص  في  فقال  الخ�سخ�سة،  عملية  عراب  ت�س�باي�ص،  اأناط�لي  اأما 
الراأ�سماليين الجدد عام 1995، عندما كانت هذه العملية في ذروتها: »اإنهم ي�سرق�ن وي�سرق�ن. 
حيازة  اإمكانية  لهم  ن�فر  دع�نا  ولكن  اإيقافهم.  يمكن  ول  اأيديهم،  اإليه  ت�سل  ما  كل  ي�سرق�ن 
الملكية ال�سرورية. وعندئذ �سي�سبح�ن ُمالكًا، وم�س�ؤولين جيدين عن هذه الملكية«)4(. وفق هذا 
»المنطق« �سار النهب وا�ستيالء حفنة من النا�ص على الق�سم الأكبر من الثروة ال�طنية، نم�ذجًا 

»عقالنيًا« وطريقًا ل بد منه للتراكم الراأ�سمالي ولتك�ُّن نمط الإنتاج الجديد ! 

)1(  �سحيفة  نيزافي�سمايا غازيتا الرو�سية، 1/19/.1999
)2(  م.ن، 5991/2/12.

)3(  يغ�ر غايدار، الدولة والتنمية، م��سك�، 1995، �ص 153-154 . )بالرو�سية( 
)4(  مجلة اإنترفاك�ص الرو�سية، 16 ت�سرين الأول 1998 . 
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الجريمة  ازدهار  في  فتمثلت  الني�ليبرالي«  »الإ�سالح  لعملية  الثالثة  ال�سمة  اأما 
لم  التي  ال�سهيرة،  الرو�سية  المافيا  ظه�ر  اإلى  اأدى  ما  القت�سادي،  الن�ساط  مع  وت�سابكها 
الن�ساط  في  مبا�سرة  وتغلغلت  ن�ساطها  و�سعت  بل  ال�سرف،  الجريمة  بممار�سة  تكتفي  تعد 
الأوليغار�سيا  ون�ساطات  م�سالح  بين  والإندماج  الت�سابك  ي�سبه  ما  وح�سل  القت�سادي، 

المالية ورجال المافيا.  

النموذج النيوليبرالي – البيئة المولدة لالأزمة 
والي�م، اإذ نتحدث عن »ف�سل النم�ذج الني�ليبرالي«، ودفعه القت�ساد  العالمي اإلى الأزمة 
المتطرفة  ال�سيغة  تلك  ف�سل  تحديدًا  نق�سد  فاإننا  الأخيرة،  العالمية  والقت�سادية  المالية 
تج�سدت  المتزايدة،  الع�لمة  ع�سر  ففي  الذكر.  الآنفة  البلدان  في  نماذجها  �سهدنا  التي 
على  المال  اأ�س�اق  في  ال�س�ق،  ق�ى  لحرية  العنان  واإطالقها  دورها  عن  الدولة  تخلي  فكرة 
اإلى  اأدت  التي  المفزعة  التح�لت  الأ�س�اق تجلت على نح� �سارخ  وجه الخ�س��ص. ففي هذه 
الع�سرين كانت  ال�سبعينات من القرن  ال�ساأن القت�سادي. فحتى مطلع  الدولة في  تراجع دور 
يت�سم  فاإن دورها كان  الم�سارف،  اأما  القت�ساد.  تهيمن على  التي  الإنتاجية هي  الم�ؤ�س�سات 
المدخرين.  التي تح�سل عليها من  بالأم�ال  الأعمال  بطابع خدماتي، فهي كانت تزود قطاع 
ولذا، لم تكن هذه الم�سارف تهيمن على القت�ساد العالمي ب�سكل خفي، كما ه� الأمر الآن. 
فالم�ستثمر الراغب في الح�س�ل على قر�ص كان عليه الت�جه اإلى اأحد الم�سارف العاملة في 
بلده، ولي�ص اإلى م�سرف عالمي يعمل في الخارج، وكان يح�سل على القر�ص بالعملة المحلية 
ولي�ص بالدولر الأميركي. وكانت ال�سركة المعنية تطرح اأ�سهمها في ب�ر�سة بلدها، ولي�ص في 
ب�ر�سة ني�ي�رك اأو اأية ب�ر�سة اأجنبية اأخرى. ومن جهة اأخرى، كانت الدولة حتى ذاك الحين، 
لرقابة  تخ�سع  كانت  فالم�سارف  يج�ز.  ل  وما  فعله  يج�ز  ما  المال  لأ�س�اق  تحدد  التي  هي 
بمقدار  الإمكان،  قدر  التحكم،  اإلى  ت�سعى  كانت  المركزية  والم�سارف  والحك�مات  �سارمة، 
الكتلة النقدية التي تتح�سل عليها الم�ساريع من الم�سارف. وهي كانت بت�سرفها هذا ت�سعى 
الأ�سعار.  م�ست�يات  على  ا�ستقرار  واإ�سفاء  لالقت�ساد،  المت�ازن  النم�  خالله  من  تحقق  لكي 
وحتى معدلت �سعرالفائدة نف�سها ما كان يج�ز للم�سارف تحديد م�ست�اها. وكانت ال�ليات 
الحك�مية  التعليمات  فكانت  اآخر.  بلد  اأي  من  المجال  هذا  في  ت�سددًا  الأكثر  هي  المتحدة 
المعروفة با�سم Regulation Q هي التي تحدد لبي�ت المال معدلت الفائدة التي كان يتعين 
ما  على  ف�ائد  اأية  تدفع  اأن  الأميركية  للم�سارف  م�سم�حًا  يكن  ولم  بم�جبها،  العمل  عليها 

لديها من ح�سابات جارية تخ�ص زبائنها)1(. 
)1(  انظر: اأولري�ص �سيفر، اإنهيار الراأ�سمالية: اأ�سباب اإخفاق اقت�ساد ال�سوق المحررة من القيود، م.�ص،  �ص 56 .
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لقد تغير كل ذلك بعد بدء ممار�سة ال�سيا�سات الني�ليبرالية. فالدولة التي تركت الأ�س�اق 
المالية تعمل بمطلق حريتها، لم ت�سع ق�اعد منا�سبة لعمل هذه الأ�س�اق، ولم تخلق الم�ؤ�س�سات 
ال�سرورية القادرة على فر�ص رقابة معق�لة عليها. فتخلت الدولة عن الرقابة المت�سددة على 
اأعمال الم�سارف وعلى تدفقات روؤو�ص الأم�ال، واألغت الق�اعد ال�سارمة التي تحكم اأن�سطة 
ولتحقيق  للج�سع  وحلبة  الم�ساربين،  ت�ستقطب  �ساحة  اإلى  المال  اأ�س�اق  وتح�لت  الب�ر�سات. 

الأرباح ب�سرعة خارقة. 
فانت�سرت الم�ستقات المالية، التي كانت في الأ�سا�ص عبارة عن ب�سائع مالية ت�ستق قيمتها 
من التط�ر الذي يطراأ على قيمة اأوراق مالية اأخرى. وكانت هذه الم�ستقات في البداية غاية 
اأو برميل  اأ�سهم  اآجلة، يتفق فيها طرفان على بيع  الب�ساطة. فهي لم تكن �س�ى معامالت  في 
نفط اأو اأية �سلعة اأخرى، بعد فترة محددة، ب�سعر متفق عليه في ال�قت الراهن. ومع ال�قت، 
�ستريت  وول  في  النا�سط�ن  المال  خبراء  ابتدعها  تعقيدًا،  اأكثر  اأخرى  مالية  اأدوات  ظهرت 
مكف�لة  مالية  اأوراق  اإ�سدار  على  الم�سارف  وعملت   . العالمية  المالية  المراكز  من  وغيرها 
في  وظهرت  م�سم�نة.  مالية  ل�سلع  المالية  الأ�س�اق  في  وبيعها  المخاطر،  عالية  بقرو�ص 
تتخفى  الماليين،  الخبراء  من  قالئل  �س�ى  يفقهها  يكاد  ل  غريبة  م�ستقات  المالية  الأ�س�اق 
ما  اإلى  تتح�ل  اأخذت  مالية«  »فقاعة  ون�ساأت  كله.  العالم  تج�ب  �سارت  قرو�ص  حزم  خلفها 
اأدت  وقد  لحظة.  اأية  في  العالمي  المالي  النظام  بتفجير  مهددة  الم�ق�تة،  القنبلة  ي�سبه 
»الإبتكارات« والم�ستقات المالية  المختلفة هذه، اإلى زيادة تمركز القت�ساد الأميركي، ومعه 

القت�ساد العالمي ككل، ح�ل الأ�س�اق المالية.
]نفتح ق��سين هنا لالإ�سارة اإلى اأنه من الخطاأ اعتبار اأن جذور الأزمة والم�سكالت التي يعاني 
الم�ؤ�س�سات  ن�ساط  الرقابة على  اآليات  الي�م، تكمن ح�سرًا في ق�س�ر  العالمي  منها القت�ساد 
المالية، اأو في الأخطاء والخلل الذي يكتنف عمل المنظمات المالية. اإذ من ال�سذاجة الإعتقاد 
اأنهم  اأو  وعق�لهم،  اأيديهم  ت�سنع  ما  يدرك�ن  يك�ن�ا   لم  �ستريت«  »وول  في  الأعمال  رجال  باأن 
بب�ساطة اقترف�ا الأخطاء لنق�ص في مهاراتهم  وفي درجة احترافهم. فهم في الغالب، من حملة 
ال�سهادات العليا في العل�م المالية والقت�سادية، ومن اأ�سحاب الكفاءات العالية، الم�ه�بين في 
التعامل مع الق�سايا المالية وكل ما له عالقة بروؤو�ص الأم�ال.  اإنهم  قادرون على تعظيم الأم�ال 
وخلق الأرباح، على »�سنع المال من اله�اء«، كما يقال. من هنا المكافاآت المالية الخيالية التي 
يح�سل�ن عليها عادة. اإن الم�سكلة عندهم، اأو عند ق�سم كبير منهم، لي�ست في م�ست�ى المعرفة 
الأعمال  مع  النزيه  وغير  الالاأخالقي  التعامل  في  الأ�سح،  اأو  الأخالق،  في  واإنما  الكفاءة،  اأو 
اأتاح  منهم،  م�ؤثر  ق�سم   لدى  العمل  اأخالقية  في  المريع  التردي  اإن  عليها.  الم�ؤتمنين  والأم�ر 
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له�ؤلء ا�ستغالل كفاءاتهم لخلق ما �سمي »الفقاعات المالية«، التي مكنتهم من الإثراء الهائل من 
دون خلق اأية قيمة فعلية في المقابل. ولعله من المفيد الإ�سارة هنا اإلى الق�ل الالذع بحق رجال 
»وول �ستريت«، الذي اأعرب عنه هنري فورد الأول في حينه، حين قال:«اإن المزارع ي�سنع الخبز، 
ونحن ن�سنع ال�سيارات، ولكن في ما بيننا تقف وول �ستريت، تقف البن�ك التي  تريد الح�س�ل 
على ح�سة من نتاج عملنا، من دون اأن ت�سنع هي �سيئًا. اإنهم ل يح�سن�ن  عمل �س�ى �سيء واحد، 

ه� ال�سع�ذة والتالعب بالنق�د«[. 
الني�ليبرالية  المدر�سة  اأن  الأخيرة،  العالمية  والقت�سادية  المالية  الأزمة  اأظهرت  لقد 
الإبتكار  على  القائم  الإنتاج  وتحديدًا  العالم،  في  القت�سادي  التط�ر  اأ�س�ص  للخطر  عر�ست 
والمعرفة في القطاع الحقيقي، الذي يحتاج اإلى الحماية، خ�س��سًا في مراحل ن�س�ئه الأولى 
القائم  ال�ا�سع  واإلى حماية ع�ائده، وكذلك على الإ�ستهالك الجماهيري  اأن ي�ستد ع�ده،  اإلى 
وع��سًا  الأولى.  بالدرجة  العالية  الكفاءة  ذات  القطاعات  في  النامية  الحقيقية  الأج�ر  على 
اإلى القطاع المالي الم�سارب،  عن ذلك، انتقل الريع في ع�سر الني�ليبرالية بالكامل تقريبًا 

وا�سعًا بذلك »قنبلة م�ق�تة« تحت اأ�سا�ص النظام الراأ�سمالي برمته.   
ن�ساط  عن  بمعزل  يعمل  افترا�سي  اقت�ساد  وتط�ر  ن�ساأ  الني�ليبرالي،  النم�ذج  ظل  ففي 
خالل  من  ال�سريع  الريعي  الربح  على  ارتكز  الإفترا�سي  القت�ساد  هذا  الحقيقي.  القت�ساد 
الم�ساربات في الأ�س�اق المالية والم�ساربات العقارية. ف�سارت تتحقق اأرباح طائلة وتتراكم 
ت�سمى  ما  وهي  بالإنتاج،  عالقة  لها  تك�ن  اأن  دون  من  الم�ساربين،  اأيدي  في  هائلة  ثروات 
ظاهرة »الأرباح من دون اإنتاج«. فاأ�سهم ال�سركات وقيم �سندات المال لم تعد ترتبط باإنتاجية 
وال�سندات،  الأ�سهم  على هذه  والطلب  والعر�ص  المالية  ال�س�ق  بحال  بل  واأرباحها،  الم�ؤ�س�سة 
ب��سفها �سلعة اأ�سا�سية وم�ستقلة عن الم�ؤ�س�سة التي ت�سدرها، والتي يمكن اأن ت�سعد اأو تهبط 

قيمتها نتيجة م�ساربات اأو اإ�ساعات تبث من دون اأ�سا�ص اأحيانًا. 
واأكثرها  اأبرزها  العالمي،  الراأ�سمالي  القت�ساد  في  وبني�ية  عميقة  اختاللت  وظهرت 
خط�رة الإختالل بين راأ�ص المال المالي الهائل المتراكم، من جهة، وبين القت�ساد الحقيقي 
زيادة  ح�سلت  لذلك  ونتيجة  اأخرى.  جهة  من  الحقيقية،  الثروة  يخلق  الذي  لل�سلع  المنتج 
وات�سع  قي�د،  اأو  �س�ابط  دون  من  المالية  المعامالت  ع�لمة  عن  ناجمة  المخاطر،  في  كبيرة 
الأول.  ل�سالح  الحقيقي،  القت�ساد  وحجم  المالي  القت�ساد  حجم  بين  كبيرالفارق  حد  اإلى 
وي�سير القت�سادي الم�سري �سمير اأمين في هذا ال�سدد اإلى اأن »حجم التبادلت المالية ه� 
العالمي ه�  ال�سعيد  ال�طني على  الناتج  واإجمالي  الإنتاجية،  البنية  األفا تريلي�ن دولر، فيما 
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فقط 44 تريلي�ن دولر. اإنه تفاوت عمالق في الن�سب«. وي�ستنتج �سمير اأمين، باأنه »جرى نقل 
المركز الأ�سا�سي للقرار القت�سادي، من اإنتاج القيمة الم�سافة في القطاعات الإنتاجية، اإلى 

اإعادة ت�زيع الأرباح التي تاأتي بها المنتجات الم�ستقة من الت�ظيفات المالية«)1(.
عن  م�ستقلة  ب�س�رة  المالية  الأ�س�اق  نم�  اأدى  المفرطة،  الليبرالية  ايدي�ل�جيا  ظل  ففي 
الم�ستثمرين  اأيدي  من  انتقلت  العالمي  القت�ساد  قيادة  اأن  اإلى  الفعلية،  التم�يل  حاجات 
الماليين  المدراء  عهدة  اإلى  الحقيقي،  القت�ساد  ميدان  في  العاملة  الم�ساريع  واأ�سحاب 
ال�اقع. وفي ظل هذه  اأر�ص  افترا�سي بعيد عن  اقت�ساد  يتعامل�ن مع  الذين  الأ�س�اق  وخبراء 
الإيدي�ل�جيا تقل�ص دور الدولة وُح�سر في مجال ال�سيا�سة النقدية بهدف مكافحة الت�سخم. 
للم�سارف  العنان  واأفلتت  النا�سئة،  وال�سناعات  القت�ساد  حماية  مهمة  عن  الدولة  فتخلت 
للت��سع في الإقرا�ص غير الم�س�ؤول وتقديم قرو�ص بدون اعتبار ت�فر المالءة، وتركت الأ�س�اق 
اأعمال  الأ�س�اق و�سبط  اإلى تنظيم  ت�سعى  اأن  الم�ساربات، بدًل من  المالية تحت وطاأة جن�ن 

الم�ؤ�س�سات المالية الم�سرفية الكبرى)2(. 
اأ�سدر القت�سادي الألماني هور�ست اأفهيلد (Horst Afheldt) في كتابه »اقت�ساد    
يغدق فقرًا«، الذي �سدرت ترجمته العربية عام 2007، حكمًا مبرمًا على النظرية الني�ليبرالية 
اإنه  تذكر.  بجدارة  يت�سف  ل  المحدث  الليبرالي  النظام  »اإن  فيق�ل:  المحدثة(،  )الليبرالية 
لعبة  من  الرابحين  مقدمة  في  الأميركية  المتحدة  ال�ليات  اإن   .)...( مجد  غير  اقت�ساد 
الليبرالية المحدثة )...(. اإن التفاوت بين الفقر والغنى ازداد ول يزال يزداد ات�ساعًا وت�سارعًا 
قد  المحدثة  الليبرالية  وكانت   .)...( المحدثة  الليبرالية  الحقبة  خالل  المجتمعات  كل  في 
وب�سائر كاذبة،  براقة  ب�ع�د  العالم  �سع�ب  الكثير من  خدرت، على مدى جيل كامل، م�ساعر 
التي  الب�ؤ�ص وتزايد عدد الفقراء لي�ص �س�ى حالة عابرة على درب الرفاهية  اأن تفاقم  تزعم 
�سينعم بها مجم�ع المجتمع )...(، لأن ال�قائع القت�سادية المحققة )...( دح�ست المزاعم 
والقن�ط  الياأ�ص  اأفرزت  العقيدة  فهذه   . اأبدًا  لل�سك  مجاًل  يدع  ل  بنح�  المحدثة  الليبرالية 
والعنف والإرهاب. بهذا المعنى، فاإن الزعم باأن الليبرالية المحدثة خير و�سيلة لت�سريع ارتفاع 

الن�اتج الق�مية في العالم، لي�ص �س�ى خداع للنف�ص واأفي�ن لل�سع�ب«)3(.

)1(  انظر : �سمير اأمين، الإنهيار المالي، اأزمة نظام ؟، �سحيفة »الأخبار« اللبنانية، عدد 5 /12/ 2008 .
دار  للراأ�سمالية،  الني�ليبرالي  النم�ذج  اأزمة  ؟!«:  ال�سعيد  الع�سر  »نهاية  كتابنا:  في  التف�سيل  من  بمزيد  الم�ساألة  هذه  )2(   عالجنا 

الفارابي، بيروت، 2011.      
)3(  ه�ر�ست اأفهيلد، اقت�ساد يغدق فقرًا، تر: عدنان عبا�ص علي، »عالم المعرفة«، الك�يت، 2007، �ص 180– 184. 
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االقتصاد األميركي وأوباما

د. عبد اهلل رزق
اأ�ستاذ محا�سر في كلية العلوم الإقت�سادية 
 واإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية

اأوباما، ف�زًا �ساحقًا ب�لية ثانية، وجاء رد فعل الكثيرين  حقق الرئي�ص الأميركي، باراك 
ليبراليات ورجال محترفين  ن�ساء  الفائز، والمك�ن من  من م�ؤيديه منفعاًل، وا�سفين ائتالفه 

واأقليات عرقية، باأنه )الأغلبية الدائمة( الجديدة في ال�سيا�سة الأميركية.
اأوباما خالل حملتيه الرئا�سيتين  هذا وقد و�سع »ديفيد اوك�سف�رد« الم�ست�سار الذي وجه 
و%70  المعتدلين،  من   %56 وه�  الأ�س�ات،  من  اأوباما  ن�سيب  اأمام  �سح  عالمة  الناجحتين، 
من ذوي الأ�س�ل الإ�سبانية، و55% من الن�ساء، وهذا الت�زيع للن�سب كان ي�ستهدف التاأكيد على 

اأنه يمثل حقًا اأميركا الي�م.
ما  التناف�ص  فيها  ا�ستد  انتخابات  في  النت�سارات  ُت�لِّد  اأن  ال�سهل  من  يك�ن  ما  وعادة 
حين  الجمه�ري،  ال�ستراتيجي  الخبير  روف«  »كارل  عنه  عبر  ما  وهذا  التفاوؤل،  هذا  يمثل 
ا �سماه اأغلبية اليمين  اأعيد انتخاب ج�رج دبلي� ب��ص ل�لية ثانية العام 2004، حيث اأعلن عمَّ

)الدائمة(. وقد انهارت تلك الأغلبية بعد ذلك بعامين.
لكنه وباإدراك تام، يمكن الق�ل اإن انتخاب باراك اأوباما للمرة الثانية قد ر�سخ له مكانة 
ا�ستطاعت  التي  التح�يلية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سية  مقعد  له  ُحجز  حين  التاريخ،  في  خا�سة 
هزيمة،  تفر�ص  ما  عادة  كانت  التي  القت�سادية  الظروف  م�اجهة  في  ثانية  بفترة  تف�ز  اأن 
تحديات  مع  تعامله  كيفية  ح�سب  ل،  اأم  عظيمًا  رئي�سًا  بك�نه  العتراف  امكانية  و�ستتحدد 

الميزانية والتحديات الجتماعية العميقة في اأميركا.
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بالن�سبة  المنخف�سة  والدخ�ل  بالميزانية  تتعلق  ي�اجه م�ساكل قريبة م�ستع�سية  فاأوباما، 
ال�سين  ق�ة  الخارجي  ال�سعيد  على  ي�اجه  وكذلك  ال��سطى،  الطبقة  من  كبير  جزء  اإلى 
ال�ساعدة، و�سرَق اأو�سط غير م�ستقر، واحتماَل ظه�ر ايران الم�سلحة ن�ويًا، وهذا ما قد ي�ؤدي 
اإلى ا�ستدراج ال�ليات المتحدة اإلى �سراع م�سلح اآخر ل ترغب فيه ول يمكنها تحمل ع�اقبه.
في  ح�سد  اأمام  النتخابية  حملته  اأثناء  اأوباما،  ل�سان  على  جاء  ما  ذكر  هنا  المفيد  ومن 
�سيكاغ�، فقد قال: »لقد منحتم �س�تكم الليلة من اأجل اتخاذ اجراءات ولي�ص من اأجل المي�ل 
اتطلع  واأنا  ولي�ص على وظائفنا،  نركز على وظائفكم  لكي  انتخبتم�نا  لقد  كالعادة،  ال�سيا�سية 
للت�ا�سل والعمل مع زعماء من كال الحزبين لم�اجهة التحديات التي ل يمكننا حلها اإل معًا«.

�سهدت  التي  الأميركية،  ال��سطى  الطبقة  اأ�سر  ن�سير  وكاأنه  حملته  في  اأوباما  ظهر  وقد 
ح�سلت  الذي  ال�قت  في  عامًا،   30 خالل  ال�ظائف  �سمان  في  وتده�رًا  الدخل  في  رك�دًا 

الع�لمة فيه وباتت بع�ص �سناعات ال�ليات المتحدة معر�سة لمناف�سة رخي�سة.
اأو  المالي«  »المنحدر  ح�ل  والجمه�ريين  اأوباما  بين  جدًا  القريبة  الم�اجهة  و�ستك�ن 
ب�سكل  تتمُّ  التي  ال�سرائب  والزيادة في  �سل�سلة وحالت تخفي�ص النفاق  المالي، وه�  النهيار 
الجراءات  واحدة  �سامة  حزمة  في  هذا  و�سيجمع  العام.  نهاية  في  تفعيلها  تمَّ  والتي  تلقائي 
التي ف�سل الجانبان في التفاق ب�ساأنها خالل العامين الما�سيين، ابتداًء من انتهاء مدة بع�ص 
التخفي�سات ال�سريبية التي اأدخلها ب��ص منذ عقد، وانتهاًء بالتخفي�سات في النفقات المتفق 
اآب )اغ�سط�ص(  �سهر  الأميركية في  القترا�ص  لرفع حدود  المعدة  ال�سفقة  عليها كجزء من 
للثمن  �سيئًا  طعمًا  النتخاب  ي�م  بعد  الأ�سهم  اأ�س�اق  في  الحاد  النخفا�ص  ويعتبر  الما�سي. 
الميزانية  مكتب  لتقديرات  ووفقًا  لتفاق،  الت��سل  في  اآخر  ف�سل  مقابل  يدفع  اأن  بد  ل  الذي 
في الك�نغر�ص، الذي ل ينتمي لحزب من الأحزاب، �ستاأخذ الجراءات، اإذا تمَّ تنفيذها، عدة 

نقاط مئ�ية من اإجمالي الناتج المحلي.
اإعادة تن�سيط  اأجل  وفي ظل وج�د اقت�ساد عالمي ه�ص، ومع تحرك ال�سين المثابر من 
النم�، ومرور جزء كبير من اأوروبا بحالة رك�د، �سيت�ساعف التاأثير العالمي على حالة  الك�ساد 

في ال�ليات المتحدة.
الناتج  بلغ  العام 2011  التط�ر، حيث في  وقد �سهدت مجم�عة براك�ص مراحل هامة من 
تريلي�ن   1.848 ح�الي  والهند  دولر،  تريلي�ن   7،319 ح�الي  لل�سين)1(  الجمالي  المحلي 
بلغ  في حين  دولر،  تريلي�ن  ورو�سيا 1.858  دولر،  تريلي�ن  والبرازيل ح�الي 2.477  دولر. 

)www.google.com  )1. تط�ر الناتج المحلي الجمالي.
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ح�الي  براك�ص،  مجم�عة  اإلى  اأخيرًا  ان�سمت  التي  الدولة  اأفريقيا  جن�ب  في  المحلي  الناتج 
408 مليارات دولر.

اأوباما قدرة �سئيلة على  اأفريقيا بدور متزايد في التجارة العالمية، يك�ن لدى  ومع قيام 
المدى الق�سير ل�قف هذا التجاه .

ال�سرائب  رفع  ت�سمن  والتي  الحملة  اأثناء  اأوباما  عليها  ع  وقَّ التي  الميزانية  �سيا�سة  اإن 
�سعيد  على  الميزانية  في  الق�س�ر  حالت  ذاتها  في  تتناول  لن  الأغنياء،  على  المفرو�سة 
اأر�ص  �سكل  �سيحدد  الق�سية  ح�ل  والجمه�ريين  الرئي�ص  بين  القادم  الت�سادم  ولكن  الدولة، 

المعركة المخ�س�سة للمعارك المالية الم�ستقبلية.
الأجل  ط�يلة  التحديات  مع  تعامله  كيفية  ه�  اأوباما،  لنجاح  الحقيقي  المقيا�ص  و�سيك�ن 
ي�فر  الذي  الجتماعي  التاأمين  برنامج  »ميديكير«  الأول  المقام  وفي  بالميزانية،  الخا�سة 
الرعاية ال�سحية لكبار ال�سن وال�سباب ذوي الإعاقة، وبرنامج لميديكان الذي يم�ل الرعاية 
ال�سحية المقدمة للفقراء في قلب �سبكة الأمان الأميركية. وُيعتبر ا�سالح هذين البرنامجين 
ب�ساأن  الجمه�ريين  من  تنازلت  بانتزاع  الأمر  يتعلق  عندما  اأوباما  يد  في  الف�سل  البطاقة 

ال�سرائب.

التحديات المقبلة
من  هي  الأزمة،  بعد  �سعيفًا  زال  ما  الذي  الأميركي  بالقت�ساد  ال�ستمرارية  �سمان  اإن 
اأن  اأمام الرئي�ص المنتخب ل�لية ثانية. �سحيح  اأولى المهمات التي كانت وما زالت مطروحة 
ت�سرين  في  الرئا�سية  النتخابات  اأثناء  عليه  كان  مما  ماأ�ساوية  اأقل  الآن  القت�سادي  ال��سع 
الأميركيين  تطلعات  اأن  اإل  النكما�ص،  حالة  في  البالد  غرقت  حين   ،2008 الثاني/ن�فمبر 

تبقى كبيرة.
اأن  القتراع،  �سناديق  من  الخروج  لدى   CNN محطة  اأجرته  للراأي  ا�ستطالع  اأفاد  وقد 
الم�ا�سيع القت�سادية ح�سمت خيار 60% من الناخبين. فالنم� القت�سادي )2% في الف�سل 
الثالث للعام 2012( ما زال �سعيفًا جدًا لي�سمح بتراجع حقيقي للبطالة التي بلغت ن�سبتها في 
في  م�ست�اها  من  اأكثر  اأي   %7.9 المختلفة(،  )الم�سادر  اأجمعت  كما  الأول/اأكت�بر،  ت�سرين 
كان�ن الثاني/يناير 2009، عندما ت�سلم اأوباما مهامه، وذلك بدون احت�ساب ماليين العاطلين 

عن العمل المحبطين الذين ل ت�سملهم الح�ساءات.
والتقدم البطيء النم� الذي يعتمد ب�سكل ا�ستثنائي على دعم البنك المركزي )الحتياطي 

الفيدرالي( مهدد اأي�سًا بعقبتين ماليتين �سيتعيَّن اإزالتهما على المدى الق�سير.
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يهدد  وه�  اإليه،  اأ�سرنا  الذي  المالي،  النهيار  اإثر  المالي  بالمنحدر  تتمثل  الأولى:  -  العقبة 
البالد بحل�ل نهاية العام مع انتهاء مدة �سريان ق�انين واإجراءات محددة، اإذ اإنه في حال 
لم يت��سل الك�نغر�ص اإلى اتفاق على اجراءات جديدة، فاإن حزمة من الزيادات ال�سريبية 
كان�ن  بداية  من  اعتبارًا  تلقائي  ب�سكل  التنفيذ  حيز  �ستدخل  العامة  النفقات  وتخفي�سات 

الثاني/يناير، مما قد ي�ؤدي اإلى اغراق القت�ساد مجددًا في حالة النكما�ص.
-  العقبة الثانية: والتي تت�قف اأي�سًا على الك�نغر�ص الأميركي، وهي تتعلق برفع �سقف الدين 
العام، فلكي تتمكن الدولة الفدرالية من م�ا�سلة العمل ول تجد نف�سها في تخلف عن الدفع، 

ف�سيتعّين زيادة �سقف الدين خالل الف�سل الأول من العام 2013 على اأبعد تقدير.
كما  حاله  على  زال  ما  الأمر  اأن  الك�نغر�ص،  في  الق�ى  ميزان  قراءة  خالل  من  ويت�سح 
الذين  الجمه�ريين  مع  التفاهم  اإلى  الديمقراطي  المع�سكر  و�سي�سطر  النتخابات،  قبل  كان 
يحظ�ن بالغالبية في مجل�ص الن�اب للعمل على تفادي تكرار اأخطاء �سيف 2011، حيث ت�سبب 
لت�سنيفها  المتحدة  ال�ليات  بخ�سارة  الأخيرة  اللحظة  قبل  تفاهم  اإلى  الجانبين  ت��سل  عدم 

الئتماني »AAA« لدى وكالة الت�سنيف »�ستاندرد اأن ب�رز«.
ت�سمح  ت�س�ية  اإلى  يت��سل  اأن  الك�نغر�ص  على  حيث  المالي«،  »المنحدر  اأمر  وكذلك 
الأ�سمل  بالم�ساألة  يدفع  مما  م�ؤقتة،  »الت�س�ية«  هذه  تك�ن  اأن  احتمال  مع  جزئيًا،  ول�  بتفاديه 
اإلى  الميزانية،  وبالتالي خف�ص عجز  تريلي�ن دولر(  ال�سخم )16.2  العام  الدين  اأي �سبط 

الحتمالت ال�سيئة.
وينا�سد رئي�ص الحتياطي الفدرالي »بن برنانكي«، منذ اأكثر من �سنتين، اأع�ساء الك�نغر�ص 
على التفاهم �سريعًا على خطة ذات م�سداقية من اأجل ت�سحيح المالية العامة، واإل قد تفقد 

البالد، براأيه، ديناميتها وقدرتها التناف�سية.
ومن بين التحديات الكبرى الأخرى التي تنتظر »اأوباما« اأي�سًا، وعدان قطعهما في وليته 
اأن  اأي�سًا  وعليه  ال�سكن،  وتم�يل  ال�سركات  على  ال�سريبة  اإ�سالح  وهما  يتحققا،  ولم  الأولى 

يتفاو�ص ب�ساأنهما مع الجمه�ريين.
كذلك على ال�ليات المتحدة اأن تتقدم باتجاه اإعادة الت�ازن الذي وعدت به �سركاءها في 
مجم�عة الع�سرين بهدف التخفيف من تبعية النم� القت�سادي ل�ستهالكها الداخلي. وبالرغم 
من جه�د الحك�مة لزيادة ال�سادرات الأميركية، فاإن ح�سة نفقات الأ�سر في اإجمالي الناتج 
زالت  وما   2008 العام  اإلى  قيا�سًا  قلياًل  ارتفعت  بل  تنخف�ص،  لم  المتحدة  لل�ليات  ال�طني 

تف�ق ما ن�سبته %70.
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اإذن، اإن و�سع القت�ساد الأميركي حاليًا ه� في �سلب الرهانات والتحديات التي ي�اجهها 
القت�سادية  الق�ة  يعتبر  اقت�ساد  في  ُتطرح  والتحديات،  الرهانات  لكن هذه  اأوباما.  الرئي�ص 

الأولى في العالم. فما هي ع�امل الق�ة لهذا القت�ساد حتى الآن؟

عوامل قوة القت�ساد الأميركي 
من  مرتفعة  بح�س�ص  الأميركية  المتحدة  ال�ليات  ت�ساهم  العالم:  في  زراعية  ق�ة  1-  اأول 
النتاج العالمي للحب�ب )القمح، الذرة، ال�سعير والأرز(، والمزروعات ال�سناعية )ال�س�يا، 
مهمًا  قطيعًا  وتمتلك  والف�اكه،  الخ�سار  اأن�اع  وبع�ص  ال�سكر(  ق�سب  ال�سمندر،  القطن، 
ن�ساطها  ويتمركز  والذرة،  وال�س�يا  للقمح  عالميًا  الأول  المنتج  تعتبر  فهي  الم�ا�سي.  من 
اإلى  العالم،  في  زراعي  مجال  اأكبر  تعتبر  التي  )ال��سطى(  الكبرى  ال�سه�ل  في  الزراعي 

جانب المناطق ال�ساحلية في �سرق وغرب وجن�ب البالد.
مختلف  في  جدًا  متقدمة  مراتب  المتحدة  ال�ليات  تحتل  العالم:  في  �سناعية  ق�ة  2-  اأول 
ال�سناعات، �س�اء منها الأ�سا�سية اأو التجهيزية وال�ستهالكية، ومن بين هذه ال�سناعات، 
كالإلكترونيات  العالية  وال�سناعات  الكيماوية،  وال�سناعة  وال�سيارات،  ال�سلب  �سناعة 

والمعل�ماتيات والطائرات ومعدات غزو الف�ساء.
3-  المكانة الأولى في التجارة والخدمات: تحتكر ال�ليات المتحدة ما يقارب خم�ص التجارة 
الجزء  والخدمات  التجارة  قطاع  وي�سكل  عالمي،  وم�ست�رد  م�سدر  اأول  وتعتبر  العالمية، 
العالم،  دول  مختلف  مع  المتحدة  ال�ليات  وتتعامل  العام،  المحلي  الناتج  من  الأكبر 
ال�سناعية  المنتجات  وتغلب  الغربية،  واأوروبا  اآ�سيا  ودول  الأميركية  القارة  دول  خ�س��سًا 

على ال�سادرات وال�اردات الأميركية.
العالم، وتتمركز  اأول م�ستثمر خارجي في  العالم: تعد ال�ليات المتحدة  4-  اأول م�ستثمر في 
ا�ستثماراتها في اأوروبا واأميركا الالتينية واآ�سيا وكندا، وفي ال�قت نف�سه تعتبر اأول بلد في 

العالم م�ستقطب لروؤو�ص الأم�ال الجنبية.
مالئمة،  طبيعية  ظروف  من  المتحدة  ال�ليات  ت�ستفيد  وب�سرية:  طبيعية  م�ؤهالت  5-  اأهم 
تتمثل في غلبة ال�سه�ل والمنخف�سات المتمركزة في و�سط و�سرق البالد، مع تربة خ�سبة 
الم�سي�سيبـي  العالم متمثلة في نهر  اأط�ل �سبكة نهرية في  اإلى  اإ�سافة  وتن�ع مناخي، هذا 
وروافده. لذلك كله ت�ستفيد ال�سناعة من وفرة الثروات الطبيعية، فال�ليات المتحدة من 
اأهم الدول المنتجة لم�سادر الطاقة كالفحم الحجري والبترول والغاز الطبيعي والمعادن 
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كالحديد والنحا�ص والف��سفات. لكنها تلجاأ لال�ستيراد تلبية لق�ة الت�سنيع. وتعتبر ال�ليات 
المتحدة �ساحبة ثالث اأكبر تجمع �سكاني في العالم بف�سل ا�ستقبالها للمهاجرين، خا�سة 

الكادرات العليا. مما ينتج وفرة في اليد العاملة وق�ة لل�س�ق ال�ستهالكية.
6-  عن�ان للبحث العلمي والتقدم التكن�ل�جي: يق�م النظام القت�سادي الأميركي على ثالثة 
المحرك  الربح  واعتبار  الحرة،  والمناف�سة  الإنتاج،  ل��سائل  الخا�سة  الملكية  مبادئ هي: 

الرئي�سي لعملية النتاج. وتتلخ�ص ميزات النظام الراأ�سمالي الأميركي بالنقاط الآتية:
اأبرزها  من  ق�ية،  م�ؤ�س�سات  ظه�ر  اإلى  اأدى  مما  وعام�دي(  )اأفقي  راأ�سمالي  -  تركيز 

الترو�ستات)1( وك�نكل�ميرا)2( واله�لدنغ)3(.
- تدخل محدود للدولة في القت�ساد، ل يبرز اإل في اأوقات الأزمات.

�سخامة  اإلى  بالإ�سافة  والتكن�ل�جي،  العلمي  البحث  على  المعتمد  المت�ا�سل  -  التجديد 
ال�ستثمارات وت�سجيع ال�ستهالك.

الثالثة  القطاعات  في  وت�ستخدم  والثالث،  الثاني  القطاعين  مع  الزراعة  -  تتداخل 
التقنيات والأ�ساليب الحديثة.

�سركات  الأميركية  المتحدة  ال�ليات  تمتلك  الجن�سية:  المتعددة  لل�سركات  كبير  7-  دور 
المتعددة  ال�سركات  با�سم  تعرف  العالم،  بلدان  مختلف  في  اأم�الها  ت�ستثمر  عمالقة 
الجن�سية. تكر�ص هذه ال�سركات هيمنة ال�ليات المتحدة على القت�ساد العالمي، وت�سمن 

لها ت�س�يق المنتجات ال�سناعية وتزويدها بالم�اد الأولية.
في  م�ا�سالت  �سبكة  باأط�ل  المتحدة  ال�ليات  تتف�ق  ومتط�رة: حيث  تحتية جاهزة  8-  بنية 
)بحرية  مائية  اإلى  حديد(  و�سكك  )طرق  برية  م�ا�سالت  من  بتن�عها  تتميز  العالم، 
ونهرية( وج�ية. هذا اإ�سافة اإلى �سبكة اأنابيب نفط وغاز طبيعي، و�سبكة م�ا�سالت �سلكية 

ول�سلكية متط�رة جدًا.
هذه الإمكانات والطاقات في القت�ساد الأميركي، لم تُحْل دون الدخ�ل في اأزمة ما زالت 
المختلفة، مما طرح تحديات  القطاعات  وفي  القت�سادي  الن�ساط  نتائجها على محيا  تتردد 
اأ�سا�سية للمرحلة القادمة، كنا قد اأ�سرنا اليها فيما �سبق، وهذه التحديات ناتجة عن م�سكالت 

ما زال يعانيها القت�ساد الأميركي.

)1(  الترو�ست: �سركة �سخمة ناتجة عن اندماج عدة �سركات.
)2(  الك�نكل�ميرا: تجمع �سناعي �سخم كبير ل�سركات متن�عة الإنتاج.

)3(  اله�لدنغ: م�ؤ�س�سة مالية تمتلك غالبية اأ�سهم عدة �سركات مختلفة التخ�س�سات.
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اأ�سباب م�سكالت القت�ساد الأميركي؟
في اأيل�ل/�سبتمبر 2008 تخطت الأزمة المالية حدود الت�قعات المتفائلة لمراكز البحث 
الأميركي  القت�ساد  في  النم�  اتجاهات  على  الخطيرة  بع�اقبها  المعل�ماتي  وال�ستق�ساء 
البحث  لمراكز  والمعطيات  المعل�مات  وفرت  التاريخ،  ذاك  من  قريب  فل�قت  والعالمي، 
والقت�ساديين، اأ�سا�سًا لت�قع فترات اأط�ل من الزدهار. حتى بدا وكاأن زمن الأزمات الم�ؤلمة 
قد انتهى، فما عادت دعاوى تراجع الداء القت�سادي في بع�ص القطاعات كافية لت�س�ر ما 
يمكن اأن يح�سل لالقت�ساد الأميركي م�ستقباًل. وعندما حلت الأزمة اأ�سيب كل من قطاعات 

الأعمال والم�ستهلكين بال�سدمة القا�سية.
لنا  تقدم  واأوروبا  المتحدة  ال�ليات  القت�سادية في  الأزمات  تاريخ  اإلى  متاأنية  اإن ع�دة   
تف�سيرًا للتراجعات والأزمات القت�سادية، وتمثل اأ�سا�سًا لتقدير اتجاهات اآلية عمل القت�ساد 
نظام  اإلى  للتح�ل  الخطى  ُيعّد  والئتمان(  )للربح  اقت�سادًا  باعتباره  عامة،  الراأ�سمالي 
دور  )تقل�ص  والخدمات  ال�سلع  حركة  وتقل�ص  النقدي  المال  راأ�ص  هيمنة  ج�هره  اقت�سادي 
الإنتاج المادي(، ل بل هيمنة مطلقة لتدفقات روؤو�ص الأم�ال النقدية وما يرافقها من تقلبات 
من  نف�سه  الراأ�سمالي  القت�ساد  يرى  التي  ال�حيدة  النافذة  ت�سبح  بحيث  الفائدة،  باأ�سعار 

خاللها، كما وينظر عبرها الآخرون.
حيث  الرمزي،  القت�ساد  �سع�د  بظاهرة  فاأ�سم�ها  الظاهرة  هذه  اإلى  اقت�سادي�ن  اأ�سار 
�سمح التقدم التكن�ل�جي في و�سائل الت�سالت والمعل�مات، وت�ساعد وتائر الع�لمة باأوجهها 
المال  راأ�ص  حركتي  في  النف�سال  بح�س�ل  الما�سي،  القرن  ت�سعينات  من  بدءًا  المختلفة 
التقليدية في �سبط حركة  بتقلي�ص فاعلية الدوات  اأذن  الذي  المال الحقيقي  النقدي وراأ�ص 
اتجاهات  تقرير  الإنتاجي في  القت�ساد  اآليات  تمثله  الذي  الدور  تراجع  وبالتالي،  القت�ساد. 
التط�ر القت�سادي على نح� ما كانت قد مرت به الأنظمة الراأ�سمالية قبل هذا. فقد تنامت 
ر باأربعة اأ�سعاف معدل القت�ساد الحقيقي بف�سل ت�سخيم  قيمة راأ�ص المال الرمزي بمعدل ُقدِّ
م�جات  لت�ليد  الرئي�ص  الم�سدر  الم�ستقات  ا�سبحت  فيما  وال�سلع،  والأ�سهم  ال�سندات  قيمة 
ل  لقت�ساد  �س�رة  باإزاء  العالم  �سار  هذا  وعلى  اأ�سل.  على  بناًء  المالية  الأ�س�ل  من  متتالية 
ر م�سيره تقلبات اأ�سعار الأ�سهم والعمالت بمعزل عن  يعتمد على العمليات النتاجية، بل ُتقرِّ

تاأثير القت�ساد الحقيقي.
من الم�ستح�سن هنا، ونحن في معر�ص ت�سريح دواعي الأزمات الحقيقية، اأن ت�ستذكر ما 
اإليه »فريدمان« ح�ل ا�ستقرار الطلب على النق�د عبر الزمن، وما جاء به اقت�سادي�ن  ذهب 
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�سلة  باعتبارها  القت�ساد،  في  المريحة  غير  الأحداث  كل  وراء  تقف  النق�د  اأن  من  اآخرون 
»�ستيغليتز« )حامل  الأميركي  القت�سادي  اأكد  فيما  مالي.  ه�  وما  ما ه� حقيقي  بين  ال��سل 
المفرط في مجال  بالت��سع  المالية  ال�ثيق لالأزمات  الرتباط  للعام 2001( على  ن�بل  جائزة 

بعينه من الأ�س�ل القت�سادية.
�سيا�سات  المتقدمة  الدول  اعتمدت  الما�سي،  القرن  من  الثمانينات  �سن�ات  من  بدءًا 
دعم الطلب الكلي با�ستخدام ف�ائ�ص الئتمان. ومع بداية الألفية الثالثة، تحمل الم�ستهلك�ن 
اآلية  المت�سخم، مما جعل  وقطاعات الأعمال تبعات �سيا�سة دعم نم� النتاج ب��ساطة الطلب 
�سمحت  حتى   )2003 –  2000( اأزمة  حدثت  اإن  وما  مجدية.  غير  الأعمال  خالل  من  النم� 
م�ست�ياتها.  اأدنى  اإلى  و�سلت  حتى  الأ�سا�سية  الفائدة  اأ�سعار  بانخفا�ص  الدول  تلك  حك�مات 
الأفراد  لدى  قب�ًل  الأكثر  المجال  في  بالفقاعة  عليه  ا�سطلح  ما  ح�س�ل  هي  النتيجة  وكانت 
)العقارات(، وحدثت تلك الفقاعة التي �سميت بفقاعة الرهن العقاري في ال�ليات المتحدة 
من  كان  الذي  ال�قت  وفي  والقترا�ص.  لالإقرا�ص  م�سدر  اأكبر  يمثل  ذلك  ك�ن  الأميركية 
المفتر�ص اأن يدرك القائم�ن على �سنع ال�سيا�سة القت�سادية اأن الره�ن العقارية هي ره�ن 
خطرة في حال انخفا�ص قيمها لأي �سبب كان، فهذا لم يح�سل، حيث كان الت��سع في الإقرا�ص 
لأن  الم�سارف  لتلك  كافيًا  �سببًا  هذا  وكان  الم�سرفية،  ال�سيا�سة  لم�س�ؤولي  ال�ساغل  ال�سغل 
�سمي  ما  ا�ستخدام  اإلى  ت��سلت  بالإقرا�ص، حتى  الت��سع  نهج  لها  ت�سهل  تم�يلية  تجد مخارج 
بالم�ستقات المالية التي هياأت الأر�سية المالئمة لت�ليد م�جات متتالية من الأ�س�ل المالية، 
باعتبار  العقارات،  اأ�س�اق  وفي  الب�ر�سات  في  الم�ساربات  تعزيز  اأمام  الباب  فتحت  ثم  ومن 
اأن الم�ستقات المالية تعتبر من اأرقى اأ�سكال الراأ�سمال الرمزي. وح�سب بيانات بنك الت�س�يات 
تريلي�ن  بلغت 68  الأزمة  العالمية ع�سية  ال�س�ق  في  المالية  الم�ستقات  كل  قيمة  فاإن  الدولية، 
دولر، بينما بلغ حجم الناتج المحلي الجمالي للعالم 61 تريلي�ن دولر، وهذا ما ي�سير بدقة 

اإلى النف�سال بين عالمي القت�ساد الحقيقي والقت�ساد النقدي.
قدرة  وت��سيع  الطلب  زيادة  اإلى  ال�سي�لة  ف�ائ�ص  ت�ؤدي  اأن  المناخ  هذا  في  الطبيعي  من 
الم�سارف على الإقرا�ص، وخ�س��سًا الط�يل المدى، حيث تزايدت اأرباح الم�سارف في ظل 
عدم خ�س�عها لرقابة البنك المركزي، وعدم وج�د ت�سريعات وق�انين تحدد حق�ق وواجبات 
كل من الدائنين والمدينين. لذلك كان ل بد اأن تختل العالقة ل�سالح الجهات الدائنة، وهي 
�س�رة  ه�  اإنما   ،2008 اأيل�ل/�سبتمبر  في  ح�سل  ما  فاإن  وعليه  وال�ستثمار.  الإقرا�ص  بن�ك 

معبرة لطبيعة الختالل الهيكلي في القت�ساد الأميركي.

االقتصاد األميركي وأوباما



137

الختالل الهيكلي
في الغالب تعمد الحك�مات في الدول المتقدمة خالل الأزمات، لم�اجهة اأزماتها المالية، 
اإلى التدابير التقليدية، من قبيل قيام البن�ك المركزية، في م�اجهة حربها على الم�ساربة، 
هذه  مثل  اأن  غير  المحلية.  بعمالتها  الثقة  ا�ستعادة  اأجل  من  احتياطاتها  من  كميات  بطرح 
حركة  �سبط  باتجاه  ملم��سة  خط�ات  تت�سمن  لم  اإن  الأمر  لمعالجة  كافية  تبدو  ل  التدابير 
الخارجية  ال�سدمات  من  والتح�سب  الحك�مية،  الدي�ن  اأو  القرو�ص  حجم  اأو  الفائدة  اأ�سعار 
هيكلية  اختاللت  ي�اجه  اقت�ساد  في  ل�سيما  القت�سادي،  النم�  اتجاهات  على  وتاأثيراتها 
وعجز دائم في م�ازين مدف�عاته، مما يفاقم من فر�ص ف�سل التدابير المتخذه عبر الآليات 
المالية والنقدية، تمامًا كما ه� �ساأن الجراءات التي تعالج نقاط ال�سعف في البنية المادية 
القت�ساد  انخفا�ص قدرة  وبين  الت�سنيع  بين درجة  ما  القائم  وبالذات الختالل  لالقت�ساد، 
من  الأفراد  ت�سرف  تحت  يقع  مما  اأكبر  بم�ست�ى  ال�ستهالك  معدلت  وازدياد  الدخار،  على 

مداخيل.
تتح�ل  الأميركي قد  الهيكلية في القت�ساد  اأن الختاللت  لقد وجد بع�ص القت�ساديين 
المالي  النظام  في  التح�لت  لديناميكية  اأ�سا�سية  محفزات  اإلى  اأحيانًا(  تح�لت  قد  اأنها  )اأو 
العالمي. فالختالل الهيكلي الرئي�ص ه� عجز ميزان المدف�عات الأميركي الذي يتزامن مع 
الأ�س�اق  في  المدف�عات  م�ازين  في  وفائ�ص  الأوروبية  المدف�عات  م�ازين  في  متزايد  عجز 
النا�سئة. والظاهر من ذلك، اأنه بفعل ق�ة ع�لمة راأ�ص المال، تنتقل الم�ارد المالية من الدول 
المال من  راأ�ص  يتحرك  النتقال هذه  الأكثر فقرًا، وفي مجرى عملية  الدول  اإلى  الأكثر غنى 
البلدان التي تتمتع بم�ست�يات عالية من الدخل وذات القيمة الحقيقية المرتفعة لعمالتها، اإلى 
اإلى ا�سكالية  البلدان التي تت�سف ب��سع مغاير، والأمر ل يت�قف عند هذا الحد، بل يتخطاه 

الختالل الهيكلي على الم�ست�ى العالمي.
عن  عرف  المتحدة  ال�ليات  ففي  داخلي.  واختالل  يترافق  ما  غالبًا  هذا،  الختالل  اإن 
الأميركيين ت�جههم في العادة نح� ت�ظيف ر�ساميلهم في العقارات ب�سبب تدني معدل الدخار، 
وهذا يعني، من ال�جهة العملية، ان القت�ساد الأميركي يتح�ل اإلى اقت�ساد )مقتر�ص(. في 
حين نجد ال�سين في مقدمة الدول )المقر�سة( التي تتعامل مع ال�ليات المتحدة الأميركية 
وت�سدر لها ما ن�سبته 21%. والنتيجة الظاهرة، اأن ال�سين ت�سبح نظامًا اقت�ساديًا قادرًا على 
تم�يل معظم ا�ستثماراته من الدخ�ل المتراكمة. ومن هنا، يبدو اأن الجانب الآخر للم�سكلة في 
يعد  لم  الذي  الكلي  الطلب  اإدارة  الئتمان في  يتمثل في العتماد على  الأميركي ل  القت�ساد 
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اأمرًا قائمًا بالتمام، بل بالإفراط في فائ�ص ال�سي�لة الذي ين�ساأ عن الإفراط في العتماد على 
ازدياد معدلت  واليابان، ف�ساًل عن  ال�سين  اأ�سا�سي من  ب�سكل  القادمة  الجنبية  المدخرات 
ات�سح  فقد  لالأميركيين.  الحقيقية  للدخ�ل  الفعلية  المكانات  من  باأكثر  ال�ستهالكي  النفاق 
ال�سيء  �سن�يًا،  اأقل )%13(  واإلى الدخار بدرجة  اأكثر  ال�ستهالك  اإلى  يميل�ن  الأميركيين  اأن 
�سبق،  ما  �س�ء  وفي  الخارج.  من  القترا�ص  نح�  الأميركي  القت�ساد  نزوع  من  يق�ي  الذي 

تميزت خارطة الختاللت العالمية المت�سكلة بالتط�رات الآتية:

1-  اإن الر�سيد اليجابي المتراكم لم�ازين المدف�عات في الدول النا�سئة خالل المدة 2002 
الذي  المدف�عات  لم�ازين  اليجابي  للر�سيد  نم�  مع  وتزامن  ا�ستثنائيًا،  كان   2007-
�سهدته البلدان الم�سدرة للنفط، فيما كان ذلك يعني بدهيًا اأن يك�ن العجز في م�ازين 

المدف�عات للدول الم�ست�ردة للنفط كبيرًا جدًا.

2-  بما اأن ال�ليات المتحدة في الثمانينات ونهاية عقد الت�سعينات من القرن الما�سي، عانت 
من العجز في م�ازين مدف�عاتها، فاإن هذا جعل مردودات الأ�سهم عالية، مما يعني دفع 
روؤو�ص الأم�ال الخا�سة لالن�سياب باتجاه ال�ليات المتحدة في عقد الثمانينات من القرن 
اأ�سعار  ب�سبب  ال�ستثمارات  جذب  على  بالقدرة  الأميركي  القت�ساد  تمتع  حيث  المذك�ر، 
الفائدة المرتفعة وتعاظم قيمة الدولر الأميركي، و�سهدت الت�سعينات منه تناميًا لأ�سعار 

القطع للدولر الأميركي في الب�ر�سات الأميركية.

الأم�ال  روؤو�ص  بتدفق  فاإنه لم يكن مرتبطًا  الأخيرة من عجز،  الأزمة  اأما ما ح�سل في 
البلدان  في  ال�ستثمارية  بالن�ساطات  ارتبط  وانما  الأميركية،  ال�س�ق  اإلى  الخا�سة 
وجدت  المثال،  �سبيل  على  فال�سين،  الأميركي.  القت�ساد  في  بربحيته  مقارنة  الأخرى 
ميزتين  لتحقيق  و�سيلة  المتحدة  ال�ليات  في  التجاري  ميزانها  ف�ائ�ص  ا�ستثمار  في 
الف�ائ�ص  اإنفاق  حال  في  الت�سخم  معدلت  ارتفاع  تجنب  في  الأولى  تمثلت  تناف�سيتين، 
هذه في الداخل، والثانية تج�سدت في تعزيز م�قع العملة ال�طنية )الي�ان( في م�اجهة 

الدولر الأميركي.

العمالت  احتياطي  زيادة  خالل  من  بالتم�يل  الأميركي  القت�ساد  في  العجز  تغطية  3-  تتم 
قبل  من  الأميركية  الخزينة  التزامات  �سراء  فاإن  هنا  ومن  النا�سئة،  البلدان  في  ال�سعبة 
اأبرز  ومن  الأميركي.  العجز  لإ�سناد  ق�س�ى  �سرورة  العالمية  ال�سيرفة  وبي�تات  مراكز 

الختاللت الهيكلية في القت�ساد الأميركي هي المدي�نية العالية.
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الدين العام الأميركي
عند نهاية اإدارة كلينت�ن في العام 2001، كان الدين العام الأميركي ح�الي 5.9 تريلي�ن 
اأيل�ل/�سبتمبر   30 في  لي�سل  مرة   13 الدين  �سقف  الك�نغر�ص  رفع  الحين  ذلك  ومنذ  دولر، 
اأي 102.5% من الناتج المحلي الأميركي، الذي  اإلى 16.8 تريلي�ن دولر  2012، بالتحديد، 

بلغ في ال�قت نف�سه 15.8 تريلي�ن دولر)1(.
كما اأن معدل زيادة الدين العام بلغت 100 مليار دولر في ال�سهر، وبلغت دفعات الفائدة 
عليه حتى اأيل�ل/�سبتمبر 2012 ح�الي 260 مليار دولر عن العام 2012. هذا وقد ت�زع حملة 

ال�سندات الحك�مية الأميركية على ال�سكل الآتي)2(:
اليابان  تريلي�ن،  ومنها )ال�سين 1،15  اأجنبية،  ل�سالح حك�مات  تريلي�ن دولر،   5.4  -

1.1 تريلي�ن(.
-  1.1 تريلي�ن دولر، ل�سالح �سما�سرة، �سركات، اأفراد.

-  1.7 تريلي�ن دولر، ل�سالح �سناديق التقاعد، �سناديق ال�ستثمار الم�سترك، وحك�مات 
ال�ليات، الم�سارف التجارية و�سركات التاأمين(.

-  1.7 تريلي�ن دولر، ل�سالح مقر�سين اآخرين.

كيف تطور هذا الدين؟ وما هي اأ�سبابه ودوافعه؟
الميزانية  في  فائ�سًا  يحقق  اأن  الأميركي  القت�ساد  ا�ستطاع  حيث   ،2000 عام  منذ 
الأميركية بلغ 86.4 مليار دولر)3(، والدين العام الأميركي في ت�ساعد حاد لدرجة اأنه اأ�سبح 

مثار قلق في اأنحاء العالم كافة. 
فمع نهاية رئا�سة بيل كلينت�ن لل�ليات المتحدة، كان من ال�ا�سح اأن اجمالي الدين العام 
الأميركي  العام  الدين  اإجمالي  تزايد   1995 العام  ففي  متنا�سقة.  بمعدلت  ينم�  الأميركي 
اإجمالي الدين  اأخذ النم� في  بن�سبة 6% تقريبًا )4.9 تريلي�ن دولر(، وبدءًا من ذلك العام 
اأن  وا�سحًا  وبدا   ،2000 العام  فقط   %0.4 على  اقت�سر  حيث  �سريع  نح�  على  يتراجع  العام 
ح�الي  حينها  مثل  الذي  العام  دينها  في  النم�  على  لل�سيطرة  طريقها  في  المتحدة  ال�ليات 

57% من ناتجها المحلي الجمالي.

Department of the treasury congressional 13 budget office.w.h.   )1(
)2(  الم�سدر ال�سابق.

)3(  القت�سادية اللكترونية – محمد ابراهيم ال�سقا.
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تالها  وما   2001 �سبتمبر  اأحداث  ووقعت  الأم�ر،  زمام  البن  ب��ص  ج�رج  ت�لى  عندما 
معدل  اأخذ  بحيث  الت�سارع،  اإلى  الأميركي  العام  الدين  اإجمالي  في  النم�  عاد  تط�رات،  من 
في  العام  الدين  اإجمالي  كان  قلنا،  وكما  المعق�ل.  النطاق  عن  يخرج  العام  الدين  في  النم� 
اإعالن  ومع  الإجمالي.  المحلي  الناتج  من   %56 اأي  دولر،  تريلي�ن   5.9 ح�الي   2001 العام 
اأفغان�ستان تزايد الدين العام بن�سبة 7.4%. ومع اإعالن الحرب على العراق في  الحرب على 
العام 2003 ت�ساعد الدين العام مرة اأخرى بن�سبة 9.1%. وعلى مدى الفترة من 2001 حتى 
2007، اأخذ اإجمالي الدين العام الأميركي في التزايد حتى بلغ 8.9 تريلي�ن دولر في العام 

2007، اأو 64% من الناتج المحلي الجمالي، وبمعدل نم� �سن�ي 7.6% في المت��سط.
ومع انطالق اأزمة الرهن العقاري وما تالها من اأزمة اقت�سادية حادة، اأخذ معدل النم� 
اآخر لم يبلغه من قبل. فخالل ال�سن�ات 2008  اإجمالي الدين العام الأميركي ياأخذ بعدًا  في 
اإلى 2010 بلغ مت��سط معدل النم� ال�سن�ي لهذا الدين ح�الي 15.5%. ومع نهاية العام  2010 
المحلي الجمالي. وحتى  الناتج  اأي 95% من  تريلي�ن دولر،  اإلى 13.7  الدين  اإجمالي  و�سل 

اأيل�ل/�سبتمبر 2012 بلغ 16.2 تريلي�ن دولر، اأي 102.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومما تجدر الإ�سارة اإليه، اأن هذه لي�ست المرة الأولى التي ترتفع فيها ن�سبة الدين العام اإلى 
الناتج وتتجاوز حاجز الـ 90%، ففي اأعقاب الحرب العالمية الثانية ارتفعت ن�سبة الدين العام اإلى 
الناتج من 52.4% في العام 1940 اإلى 121.7% في العام 1946، لتاأخذ بعدها الن�سبة بالتراجع 
حتى بلغت 32،5% في العام 1981، اأي اأن القت�ساد الأميركي ا�ستطاع التعامل مع هذا الم�ست�ى 

ال�سخم من الدين اإلى الناتج، وعادت الأم�ر اإلى ن�سابها مرة اأخرى.
هناك عامالن اأ�سا�سيان يقفان وراء ت�ساعد الدين العام الأميركي في ال�سن�ات الأخيرة:

الأزمة،  من  الخروج  لمحاولة  الأميركية  الحك�مة  بها  قامت  التي  النقاذ  جه�د  الأول: 
وقد  الدعم،  وبرامج  النقدي  والتحفيز  المالي  للتحفيز  اأ�سكاًل عدة، منها حزم  اأخذت  والتي 
تك�ن  ربما  تقديرات  وهي  دولر،  تريلي�ن   23 من  باأكثر  النقاذ  تكلفة  التقارير  بع�ص  قدرت 

مبالغًا فيها.
الثاني: ه� النفاق على الدفاع، حيث يلعب النفاق على الدفاع دورًا مهمًا في نم� الدين 
المتحدة نح� 6% من  ال�ليات  الدفاع في  بلغ النفاق على  العام 1985  العام الأميركي، ففي 
الناتج المحلي الجمالي. ومع نهاية الحرب الباردة تراجع هذا النفاق حتى بلغ 3% فقط من 
على  الإنفاق  عاد  �سبتمبر،   11 اأحداث  وبعد  لكنه   .2000 العام  في  الجمالي  المحلي  الناتج 
على  الحروب  تم�يل  لجهة  خ�س��سًا  الأميركية،  الميزانية  على  متزايدًا  عبئًا  ليمثل  الدفاع 
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العراق واأفغان�ستان، فاأخذ بالتزايد لي�سل اإلى 4.6% من الناتج في العام 2009. وعلى الرغم 
المحلي  الناتج  من  كن�سبة  التاريخية  معدلته  من  اأقل  الي�م  يعد  الدفاع  على  النفاق  اأن  من 
ثم على  ومن  الميزانية،  ال�سغط على عجز  اأهم ج�انب  اأحد  ي�سكل  اأ�سبح  اأنه  اإل  الإجمالي، 

معدل نم� الدين العام.
وبهذا الحجم للدين العام، ومتطلبات النفاق التي ما زالت قائمة، �ستخا�ص معركة اأخرى، 
كما اأو�سحنا، بين اأوباما والك�نغر�ص الأميركي من اأجل رفع �سقف الدين العام  مرة اأخرى، 
علمًا اأن طبيعة الم�اجهة التي حدثت في اأغ�سط�ص 2011، تركت اآثارًا كبيرة، خ�س��سًا لجهة 
(+AA). وعلى هذا الأ�سا�ص، وباحتمالت  اإلى   (AAA) اإعادة ت�سنيف الدين الأميركي من 
خدمة  عن  الت�قف  الأميركية  الحك�مة  فيه  تقرر  �سيناري�  هناك  هل  الم�اجهة،  في  معينة 

دينها العام؟.

الإجابة المبدئية، اأن احتمال ذلك �سبه منعدم تقريبًا، وذلك لأن الدين العام الأميركي 
ل  التي  مثاًل،  الي�نان،  لي�ست  المتحدة  وال�ليات  اأخرى،  عملة  باأية  ولي�ص  بالدولر  مقدم 
ت�ستطيع طبع الي�رو لخدمة دينها العام. الحك�مة الأميركية لديها احتكار حق اإ�سدار الدولر 
ال�ليات  لج�ء  لكن  الدين.  خدمة  بغر�ص  عملة  طباعة  ب�سه�لة  ت�ستطيع  لذلك  الأميركي، 
�ستت�ساعد،  ت�سخم  معدلت  ي�سبب  لها،  بالن�سبة  جدًا  �سيئ  اأمر  الخيار  هذا  اإلى  المتحدة 
ويقلل م�ست�يات ال�ستثمار، ومن ثمَّ فاإنَّ معدلت النم� والم�س�ؤولية القت�سادية لأكبر اقت�ساد 
لرفع �سقف  الك�نغر�ص  التفاو�ص مع  ويبقى خيار  الخيار،  تمامًا مثل هذا  ت�ستبعد  العالم،  في 

الدين، لتاأمين خدمته ومتطلبات النفاق.

يعي�سها  ظروف  اأية  وفي  تقع  اأين  الأميركي،  القت�ساد  في  الهيكلية  الم�سكالت  هذه 
القت�ساد العالمي؟

وحدها،  العالمي  القت�ساد  م�ستقبل  تحدد  اأن  ت�ستطيع  ل  المتحدة  ال�ليات  اأن  �سحيح 
ه�  اقت�سادها  لك�ن  نظرًا  كبرى،  عالمية  اأهمية  ي�سكل  اأميركا  ت�سلكه  الذي  الم�سار  لكن 
م�ؤ�س�سات،  على  النف�ذ  من  كبير  بقدر  محتفظًا  زال  ما  ولأنه  العالم،  م�ست�ى  على  الأ�سخم 
مثل �سندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجم�عة الع�سرين، ول تزال الأفكار الأميركية ت�ؤثر 
على المناق�سات ال�سيا�سية والتدابير القت�سادية في مختلف اأنحاء العالم. لهذا، فاإن ال�س�ؤال 
القت�سادية  بالخيارات  لالإحاطة  وا�سحة  اأهمية  يحتل  الي�م،  العالمي  القت�ساد  واقع  عن 

الأميركية المقبلة.
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اآفاق القت�ساد العالمي اليوم
اإذ انخف�ص ناتج  اأخرى من النكما�ص،  يترنح القت�ساد الدولي نح� حافة مرحلة رئي�سة 
اأن يك�ن  العام 2012، ومن المت�قع  العام 2011، وكان هزياًل في  النم� ب�س�رة كبيرة خالل 

كذلك في العام 2013 )1(.
اإن الم�ساكل القت�سادية التي يعاني منها القت�ساد الدولي متعددة ومت�سابكة، وتتمثل في  
التحديات العاجلة التي تفر�سها �سيغ التعامل مع الأزمة الم�ستمرة  في الت�ظيف وفي ت�ساوؤل 
خ�س��سًا   ،2012 العام  في  ا�ستمر   2011 العام  في  �ساريًا  كان  فما  القت�سادي،  النم�  اآفاق 
لدى الدول المتقدمة، وبقيت معدلت البطالة مرتفعة في حدود الـ 9%، والمداخيل في حالة 
ومع  الكلي.  الطلب  غياب  ب�سبب  الق�سير  الأجل  في  القت�سادي  النتعا�ص  تباطاأ  وقد  رك�د، 
تزايد اأعداد العاطلين عن العمل لمدة ط�يلة، �ستعاني اأي�سًا اآفاق النم� القت�سادي في الأمد 

المت��سط ب�سبب الآثار ال�سارة لذلك على مهارات وخبرات العمل)2(.
ُيعدُّ التباط�ؤ ال�سريع للنم� القت�سادي �سببًا ونتيجة في ال�قت نف�سه، �سببًا لأزمة الدي�ن 
اأزمة  �ساءت  فقد  اأخرى.  مناطق  لدى  المالية  للم�ساكل  ونتيجة  الي�رو،  منطقة  في  ال�سيادية 
العام  خالل  بالت�ساعد  وا�ستمرت   ،2011 العام  خالل  الي�رو  منطقة  في  ال�سيادية  الدي�ن 
الخط�ات  من  وبالرغم  الم�سرفي.  القطاع  في  القائم  ال�هن  حالة  من  هذا  وفاقم   ،2012
الجريئة التي حاولت القيام بها حك�مات منطقة الي�رو بغية الت��سل اإلى حل�ل منظمة لم�سكلة 
�سيا�سة  في  الجريئة  الخط�ات  وق�بلت   ،2012 العام  في  تفاقم  ال��سع  فاإن  الي�نان،  دي�ن 
وتزايدت  المال،  �س�ق  في  ال�سطراب  حالة  با�ستمرار  الأخرى  المالية  والتدابير  التق�سف 
داخل  الأكبر  القت�سادات  بع�ص  لدى  الدي�ن  بالتزامات  ال�فاء  عن  العجز  ب�ساأن  المخاوف 
الي�رو، وب�سفة خا�سة ا�سبانيا وايطاليا. طبعًا، يعد القت�ساد الأميركي والقت�ساد الأوروبي 
اأكبر اقت�سادين على الم�ست�ى الدولي، وهما مت�سابكان بدرجة كبيرة، لذلك يمكن للم�ساكل 
القت�ساد  في  الرك�د  حالة  اإلى  ت�ؤدي  واأن  الآخر،  البع�ص  بع�سها  تغذي  اأن  ت�اجههما  التي 

الدولي مرة اأخرى، عندئذ �ستتاأثر الدول النامية.
هناك فر�سيات متفائلة للعام 2013، ترى اأن ن�سبة النم� المت�قعة قد ت�سل اإلى ما يقارب 
اقت�ساد  اإطار  في  ال�سيادية  المدي�نية  م�ساكل  احت�اء  تت�سمن  الفر�سيات  هذه  لكن   .%3،2
الم�ساكل  تلك  حل  وكذلك  ال�سغيرة،  الأوروبية  القت�سادات  من  محدود  عدد  في  اأو  واحد، 

ب�س�رة منظمة اإلى حد ما.
لم�ستقبل  ال�ا�سحة  غير  والت�قعات  العامة  ال�سعف  حالة  الآتي،  الجدول  وُيظهر  هذا 

القت�ساد الدولي.

)1(  الأمم المتحدة، حالة واأفاق اقت�ساد العالم 2012، الملخ�ص التنفيذي.
)2(  الم�سدر نف�سه.
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جدول رقم )1(
الناتج الإجمالي العالمي )بالن�سبة المئوية()1(

الناجت%ال�سنة
20064،1
20074
20081،4
2009-2،3
20104،0
20112،8
20122،6

متفائل 3،2، مت�سائم 20132،2)*(
الم�سدر: اإدارة ال�س�ؤون القت�سادية والجتماعية لالأمم المتحدة وم�سروع لينك.

فمن الم�سلم به اأن الم�ساعب القت�سادية لدى العديد من الدول المتقدمة ت�سكل عاماًل 
من  المتقدمة  القت�سادات  اأغلب  تعاني  حيث  الدولي،  الم�ست�ى  على  النم�  تباط�ؤ  في  رئي�سًا 
ال�ليات  لدى  النم�  تباطاأ  ال�سياق،  وفي هذا  الدولية.  المالية  الأزمات  بقايا  من  تعد  م�ساكل 
اأكثر  الإجمالي  المحلي  الناتج  العام 2011، وكان معدل نم�  المتحدة ب�س�رة ملح�ظة خالل 
يحدث  اأن  الممكن  من  الأ�سا�ص،  خط  ت�س�ر  لفر�سيات  ووفقًا   ،2012 العام  خالل  �سعفًا 
الأميركية  المتحدة  ال�ليات  كانت  العام 2013. فقد  الأول من  الجزء  انكما�ص طفيف خالل 
على حافة اإ�سهار اإفال�سها والعجز عن �سداد التزامات دي�نها خالل �سهر اأغ�سط�ص من العام 
2011 ب�سبب حالة ان�سداد �سيا�سي. وقد ت�ؤدي الآفاق الم�ستقبلية غير ال�ا�سحة في هذا الإطار 
اإلى تزايد ه�سا�سة القطاع الم�سرفي، وتت�سبب بالتالي في ا�ستمرار حالة ال�سعف القائمة في 
الإقرا�ص لقطاعي الأعمال وال�ستهالك. كما تباطاأ النم� ب�سدة في منطقة الي�رو منذ بداية 
الم�ؤ�سرات  من  العديد  عك�سته  لما  وفقًا  الثقة  وانهارت  الق�ل(،  اأ�سلفنا  )كما   2011 العام 
وقد  الإبطاء،  من  المزيد  اإلى  اأدى  بما  القت�سادية،  بالمعن�يات  المعنية  المتن�عة  والمعايير 
نف�سه،  ال�سياق  وفي  و2012.   2011 عامي  الحال  كان  كما  الك�ساد  من  حالة  اإلى  الأمر  ينتهي 
عانت اليابان من حالة الرك�د القت�سادي خالل الن�سف الأول من العام 2011 كنتيجة رئي�سة 

)1(  اأرقام مت�قعة.
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للكارثة التي نتجت عن الزلزال الكبير في مار�ص من العام 2011. وقد امتدت اآثار ذلك اإلى 
العام 2012. ومن غير ال�ا�سح حتى الآن ماآل وم�سار العام 2013.

خالل هذا الم�سار، كانت القت�سادات النامية والقت�سادات المارة بمرحلة التح�ل هي 
 2013 العام  في  القت�سادات  تلك  لدى  المت�قع  النم�  اأن  اإل  الدولي،  القت�ساد  تغذي  التي 
الروابط القت�سادية بين  اأن  العامين 2011 و2012. وبالرغم من  اأف�سل بكثير عن  لن يك�ن 
الدول النامية قد زادت، اإل اأن تلك الدول ما زالت معر�سة للتاأثر بالأو�ساع القت�سادية لدى 

القت�سادات المتقدمة )كما �سبق واأ�سرنا(.
لذلك نرى اأن النم� القت�سادي بداأ في التباط�ؤ، ب�سفة ملح�ظة لدى اأغلب الدول النامية 
والقت�سادات المارة بمرحلة تح�ل، منذ الربع الثاني من العام 2011، فبينما يت�قع اأن يظل 
النم� ق�يًا لدى الدول الرئي�سة منها، خ�س��سًا ال�سين والهند، ح�الي 9% في ال�سين و%7،7 
معدلت  من  والمك�سيكي  البرازيلي  القت�ساد  من  كل  يعاني  اأن  المت�قع  من  فاإنه  الهند،  في 

وا�سحة في التباط�ؤ القت�سادي.
العامين 2010 و2011 بن�سبة %3،8  الفرد الذي تباطاأ خالل  بالن�سبة لمت��سط دخل  اأما 
و3،5%، فقد حافظ على الم�ست�ى نف�سه خالل العام 2012، ومن المنتظر اأن ي�سهد نم�ًا اأعلى 
اأن يك�ن ال��سع مماثاًل لدى الدول الم�سنفة على  اأي�سًا  قلياًل في العام 2013. ومن المت�قع 

اأنها اأقل نم�ًا، و�سيك�ن النم� في اأغلب تلك الدول اأقل من الطاقة الكامنة في اقت�ساداتها.
معدلت نمو الناتج المحلي الجمالي )بالن�سبة المئوية(

في الدول المتقدمة والنامية والمارة بمرحلة التحول والأقل نمواً)1(
الدول
ال�سنة

املارة مبرحة الناميةاملتقدمة
التحول

الأقل منواً

20064،188،58
200748،58،28،5
20081،45،55،57
2009-2،33،8-65،5
20104،0845،5
20112،87،73،84،2
20122،663،56

)*(20133،26،53،56
الم�سدر: اإدارة ال�س�ؤون القت�سادية والجتماعية لالأمم المتحدة وم�سروع لينك.

)1(  اأرقام مت�قعة.
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باخت�سار، اإن ف�سل �سانعي ال�سيا�سات، وخ�س��سًا لدى كل من ال�ليات المتحدة واأوروبا، 
في التعامل مع اأزمة البطالة، اأو في منع ال�سائقة الناتجة عن اأزمة الدي�ن ال�سيادية، ومنهج 
الت�قعات  اإطار  في  الدولي  القت�ساد  يتهدد  خطر  اأكبر  يمثل  التفاقم،  من  المالية  اله�سا�سة 
�سلل  بظل  وم�ؤثرة  فاعلة  زالت  ما  الم�سببة  الم�سكالت  واأن  خ�س��سًا   ،2013 للعام  الخا�سة 
�سيا�سي وق�س�ر م�ؤ�س�ساتي، مما ينبئ بتزايد احتمالت ال��س�ل اإلى حالة الرك�د الم��س�فة.

اآراء خبراء في الماأزق الأميركي
تتقدم الق�سايا القت�سادية المحددة باأزمة الدين والبطالة وال�سرائب وخف�ص الميزانية 
والإنفاق الحك�مي، اآراء العديد من الكتاب والمفكرين في اأبحاثهم التي �سدرت خالل العام 
2012، باعتبارها التحديات التي ت�اجه القت�ساد الأميركي، وذلك في محاولة لتقديم حل�ل 
المتحدة  ال�ليات  م�ستقبل  ح�ل  الأميركية  القلق  حالة  مع  تما�سيًا  هذا  وياأتي  عليها،  للتغلب 

كق�ة عالمية رائدة.
في  ن�بل  جائزة  على  الحائز   – كروجمان  ب�ل  كتاب  الكتابات  هذه  راأ�ص  على  وياأتي 
القت�ساد – الذي �سدر اأخيرًا تحت عن�ان »انه�ا هذا الك�ساد الآن«، طارحًا فيه اأهم الأفكار 
التي يمكن تبنيها في التعامل مع الم�سكالت القت�سادية في ال�ليات المتحدة. وينطلق الكتاب 
الكبير  الك�ساد  اإلى  لم ي�سل  واإن  وا�سح، حتى  ك�ساد  ي�اجه حالة  الأميركي  القت�ساد  اأن  من 
الذي اأ�سابه في ثالثينات القرن الما�سي. وقد اأرجع الإخفاق الأميركي في التعامل مع الأزمة 
القت�سادية، التي �سربت القت�ساد الأميركي منذ منت�سف العام 2008، اإلى ال�سراع وال�سد 
الجه�د  يق��ص  الذي  ال�سراع  وه�  »اأوباما«،  الأميركي  والرئي�ص  الجمه�ريين  بين  والجذب 
»اأوباما«  اإدارة  اتخذتها  التي  الجه�د  وخ�س��سًا  القت�سادية،  الأزمة  من  للخروج  الأميركية 
باعتبارها  الكاتب،  بها  ي�سيد  خط�ة  وهي  المريكي،  القت�ساد  في  الدولرات  مليارات  ب�سخ 
الدواء الناجع لأية اأزمة اقت�سادية. واأنهى كتابه بن�سائح لالإدارة الأميركية الجديدة بخف�ص 
من  تعاني  التي  المحلية  الحك�مات  اإلى  الدعم  الفيدرالية  الحك�مة  تقدم  واأن  الفائدة،  �سعر 
تداعيات الأزمة المالية، واأخيرًا م�ساعدة اأ�سحاب الره�ن العقارية على اإعادة جدولة دي�نهم، 

وفقًا لل�سعر المنخف�ص حاليًا.
يقدم  القت�سادي«،  النهيار  من  اأمريكا  اإنقاذ  اأبدًا:  اأو  »الآن  بـ  المعن�ن  كتابه  وفي 
اأن  في  والمتمثل  القت�سادي،  الم�ست�ى  على  المريكي  التراجع  ل�سبب  تف�سيرًا  ديمنت«  »جيم 
الر�سيد،  الحك�مي غير  نتيجة لالإنفاق  المالي،  النهيار  تزال على حافة  المتحدة ل  ال�ليات 
اقت�سادية،  كارثة  �سفا  على  فهي  وبالتالي،  المتتابعة.  المالية  والأزمات  الأميركية،  والدي�ن 
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اأن التراجع القت�سادي الذي ت�سهده  ال�سيا�سات الحالية. واأكد  ما لم تحقق تغيرا جذريًا في 
اأعباوؤها على  تقع  ل  والتي  المتبعة  النقدية  ال�سيا�سات  اإلى  بالأ�سا�ص  يرجع  المتحدة  ال�ليات 
يكمن  ل  والحل  ذاته،  الخطاأ  في  معهم  م�سترك�ن  اأي�سًا  فالجمه�ري�ن  فقط،  الديمقراطيين 

بهزيمة في  النتخابات، اأو في تغيير حزب بعينه، واإنما في تغيير ال�سيا�سات المتبعة.
وقد اتفق معه »ج�ن تايل�ر« في كتابه المعن�ن »المبادئ الأولى: خم�سة مفاتيح ل�ستعادة 
المتحدة  ال�ليات  م�ستقبل  لبناء  وا�سحة  خطة  خالله  من  يقدم  والذي  اأمريكا«،  ازدهار 
المتحدة  ال�ليات  عليها  تاأ�س�ست  التي  الأ�سا�سية  المبادئ  اإلى  الع�دة  القت�سادي، من خالل 
ال�سيا�سية،  الحرية  راأ�سها مناق�سة مبادئ  الرك�د القت�سادي، وعلى  ل�سمان تخطي تحديات 

و�سيادة القان�ن، والعتماد على الأ�س�اق، وت�فير ح�افز ق�ية لتحقيق النه�سة المن�س�دة.
كذلك، يتفق »تايل�ر« في كتابه مع معظم الكتابات الأميركية التي ترى اأن ال�سيا�سات التي 
تم اتباعها اإبان الأزمة المالية بنهاية العام 2008 اأدت اإلى تفاقم �س�ء الأو�ساع القت�سادية في 
العام 2009، م�ؤكدًا اأن اتباع مبداأ الحرية القت�سادية ه� الكفيل ب�سمان النه�سة القت�سادية 
للعمال  الالزم  والتعليم  المهارات  وت�فير  التنظيم،  ت�فير قدر من  المن�س�دة، ولكن ل بد من 
لكت�ساب المهارات المختلفة لتاأمين القدرة على المناف�سة. ودلل على ذلك بتجارب ريت�سارد 
اإنقاذ  في  ت�سهم  فقد  الآن،  اتباعها  تم  اذا  والتي  والأ�سعار،  الأج�ر  في  التدخل  في  نيك�س�ن 

القت�ساد الأميركي.
غير  الأميركي  الإنفاق  اأن  ج�ايت«  »ت�سارلز  يرى  والأزرق«،  الأحمر  »تحطم  كتابه  وفي 
ال�سروري ه� ما اأدى اإلى تدمير الثروة القت�سادية، واأغرق الحك�مة في المزيد من الدي�ن، 
وقاد في النهاية اإلى النخراط في حروب غير معلنة على ح�ساب ال�سعب وازدهاره. ويخل�ص 
اأن الحل يكمن في تخلي الحك�مة عن الإنفاق الحك�مي المفرط وغير الفعال، وال�سماح  اإلى 

لالقت�ساد الحر باأداء وظيفته، كما كان مق�س�دًا منه في الأ�سل.

ع�سر القت�سادات النا�سئة
القت�سادات  نه�سة  ع�سر  ه�  القادم  الع�سر  اأن  الغربيين  الكتاب  من  اآخر  فريق  ي�ؤكد 
النا�سئة: ال�سين، والهند، وك�ريا الجن�بية في اإطار حفاظ تلك القت�سادات على ثالثية النم� 
الكتابات  تلك  واهتمت  والم�ساركة«.  والتحفيز  البتكار  قيم  »ت�سجيع  في:  المتمثلة  والنجاح، 
الق�ة  ت�زيع  تغيير  على  المترتبة  الآثار  هي  »ما  مفادهما:  مركزيين،  �س�ؤالين  عن  بالإجابة 
العالمية من الغرب اإلى ال�سرق، وكيف تتاأثر بال�اقع الجديد �سيا�سيًا؟«، »هل يمكن لل�سين اأن 

تحتل مركزية دور ال�ليات المتحدة في اإدارة �س�ؤون العالم؟«.
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المعن�ن  اأ�سيم�جل�«، و«جيم�ص روبن�س�ن«  الكتابات كتاب »دارون  راأ�ص هذه  اأتى على  وقد 
بال�ستناد  ي�ؤكدان من خالله،  واللذان  الفقر«،  الرخاء،  الق�ة،  اأ�س�ل  الأمم؟:  تف�سل  بـ«لماذا 
ت�سجيع  اأن  التاريخية،  الأدلة  من  العديد  ودرا�سة  وجمع  البح�ث  من  عامًا  ع�سر  خم�سة  اإلى 
قيم البتكار والتحفيز والم�ساركة تعد ثالثية النجاح لأية اأمة، وتمكنا من بناء نظرية جديدة 
النجاح  وراء  القت�سادية  وكذلك  ال�سيا�سية  الم�ؤ�س�سات  اأن  مفادها  ال�سيا�سي،  القت�ساد  في 

القت�سادي، ول تعمل اإحداهما بمعزل عن الأخرى.
وا�ستمرارًا لل�سياق البحثي نف�سه، وفي محاولة لر�سد ودرا�سة اأ�سباب �سع�د القت�سادات 
المعجزات  نح�  �سعيًا  الأمم:  »اختراق  بـ  المعن�ن  �سارما«  »رو�سير  كتاب  ياأتي  النا�سئة، 
القت�سادية القادمة«، حيث حاول من خالله اكت�ساف الع�امل الكامنة وراء الق�ى القت�سادية 
النا�سئة، م�سيرًا اإلى اأن الأ�س�اق النا�سئة )البرازيل، رو�سيا، الهند، ال�سين، جن�ب افريقيا( 
ت�ستعد للمناف�سة بق�ة، خا�سة اأنه بعد مرور ما يقرب من ع�سرين عامًا على دورها المت�ا�سع 
في القت�ساد العالمي، فاإنه، وفي غ�س�ن ع�سرين عامًا اأخرى من الآن، �س�ف يتخطى اقت�ساد 
و�س�ف  العالم،  في  الأكبر  القت�ساد  لي�سبح  الأميركية  المتحدة  ال�ليات  اقت�ساد  ال�سين 
يحتل القت�ساد الهندي المرتبة الثالثة في الترتيب القت�سادي العالمي. ويذكر في كتابه اأن 
وتركيا  واندوني�سيا  المك�سيك  مثل  المت��سط،  الدخل  ذات  القت�سادات  باأنها من  دوًل عرفت 

ونيجيريا، في طريقها للمناف�سة وبق�ة على الم�سرح الدولي.
نجاح  اأن  على  الأميركي�ن،  راأ�سهم  وعلى  الغربيين،  الكتاب  كافة  يتفق  الق�ل،  خال�سة 
الإنفاق  في  الأميركية  الحك�مة  جماح  بكبح  مرتبط  المالية  اأزمته  من  الخروج  في  الأميركي 
ال�ليات  تلقى  اأن  قبل  الأخرى،  الدول  في  الأميركية  للتدخالت  نهاية  وو�سع  الخارجي، 
المتحدة الم�سير نف�سه الذي لقيته المبراط�رية الرومانية، وفرن�سا بقيادة نابلي�ن، والتحاد 
النفاق  في  وال�ستمرار  الما�سي  درو�ص  من  ال�ستفادة  عدم  اأن  م�ؤكدين  ال�سابق،  ال�س�فييتي 
اإلى  اأدى  ال�قت ذاته، ه� الذي  المته�ر على حروب ل طائل منها وغير حكيمة في  الحك�مي 
الأمة  يق�د  �س�ف  ما  وهذا  الحقيقية،  الدولر  قيمة  وخف�ص  المالي  التالعب  من  حالة  وج�د 

الأميركية نح� حافة الخطر القت�سادي القادم.
وفي م�ازاة ذلك، فاإن التجاه نح� تحقيق ون�سر قيم التحفيز والبتكار، و�سرورة جذب 
ال�ستثمارات للدول المختلفة، ه� ال�سبيل لتحقيق النم� والزدهار، والنتقال من وهدة الفقر 
بناء  عند  العربي،  الربيع  دول  تتبناه  اأن  يجب  الذي  التجاه  ه�  وهذا  والتقدم،  الرخاء  اإلى 

اأنظمتها الجديدة.
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القت�ساد الأميركي ينتظر انقاذه:
مع انتهاء الفترة الرئا�سية الأولى، وبداية الثانية، ل �سيء ي�ساهي اأهمية تاأمين النجازات، 
فـ»اأوباما« كان يعتقد اأثناء حملته الرئا�سية، اأن القت�ساد الأميركي �سينتع�ص مرة اأخرى على 
وج�د  من  يحذر  اأن  عليه  ال�سلطة،  ي�ستعيد  وه�  الي�م،  لكن  المقبلة.  الأربعة  الأع�ام  مدار 
اعتقاد متزايد لدى الأميركيين باأن هناك نه�سة �سناعية و�سيكة الحدوث. وجل هذا العتقاد 
المتراجع، وفي عامه  بل  الي�م، ل  ال�ساحب  الأميركي  انتعا�ص القت�ساد  الأمل في  مبني على 
الرابع على الت�الي، لكن هذا يتطلب تفاوؤًل مبنيًا على امكانات و�سيا�سات ولي�ص على اعتقاد.
لماذا افترا�ص الزدهار ال�سناعي المقبل؟ يتركز هذا الأمر، على اأن ال�ليات المتحدة 
الأعمال فيها، حيث  لمبا�سرة  �سيزيد من جاذبيتها كمكان  للطاقة  اأعتاب ك�سب مفاجئ  على 
اأن�اع عدة  بمخزون  ال�سناعات  العديد من  تزويد  وبالمقابل  الطاقة،  نفقة  التقليل من  �سيتم 
مقارنة  اأميركا  في  العمالة  وجاذبية  نفقة  تزيد  باأن  احتماًل  هناك  اأن  وعلى  الإنتاج،  من 
وطبقًا  اأنه  حيث  الأخرى.  النا�سئة  الأ�س�اق  في  والقت�سادات  ال�سين  في  الأج�ر  بت�سخم 
خم�سة  اإلى  ملي�نين  بين  ما  تحقق  اأن  المتحدة  لل�ليات  يمكن  ال�ست�سارية،  ب��سطن  ل�سركة 
اأن يع��ص ما بين  ماليين وظيفة �سناعية جديدة ما بين الي�م والعام 2020، ومن �ساأن هذا 

ثلث اإلى ثالثة اأرباع ما خ�سرته في العقد الما�سي.
المرجح  ومن  اأخيرًا،  ال�سع�د  في  بداأ  الذي  الإ�سكان  �س�ق  الت��سع،  هذا  راأ�ص  وعلى 
التمان«  »روجر  قال  وكما  الأميركي.  النم�  في  ال�سافية  الزيادة  وراء  اأخرى  مرة  ي�سبح  اأن 
الهاوية،  تفادي  الجميع من خالل  تده�ص  اأن  ل�ا�سنطن  يمكن   « تايمز:  فاينان�سيال  ل�سحيفة 

واإيجاد �سفقة مالية من �ساأنها اأن ت�سعل الروح الأميركية المتحم�سة«)1(.
اإن معظم ما �سبق وقيل قد يك�ن ل جدال فيه، اإل اأنه من ال�سعب التحم�ص حيال انتعا�ص 
تفاوؤًل،  الت�قعات  اأ�سد  ثبتت �سحة  واإن  والتحفظات، حتى  الفترا�سات  الكثير من  مبني على 
فالأمر من�ط ب�اقعية الفترا�سات، خا�سة واأنها مبنية على اأن »الزدهار« �سيبنى على اأ�سا�ص 
التده�ر في نفقات وحدة العمالة الأميركية طبقًا ل�سركة ب��سطن ال�ست�سارية، والتي تفتر�ص 
اأنه بحل�ل العام 2016 �ستقل الفج�ة مع ال�سين ل�سبعة �سنتات في ال�ساعة فقط، وكذلك تق�م 

تلك الفترا�سات على اأن زيادة انتاجية العمالة الأميركية �ستلعب دورها اأي�سًا.
اأن  حيث  اأميركا،  في  ال��سطى  الطبقة  ل�سمحالل  اأميركي  ت��سيف  هناك  ذلك،  مقابل 
اأكثر  الآن   %4،8 بـ  اأفقر  المت��سطة  البي�ت  �سكان  اأن  اإلى  اأخيرًا  ت��سل  ال�سكان  تعداد  مركز 
)1(  ادوارد ل��ص، الطاقة تنقذ القت�ساد الأميركي، وا�سنطن، الم�قع اللكتروني Google على �سفحة »م�ساكل القت�ساد الأميركي«.
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العام 2009. حيث هبط دخل مت��سطي الدخل لم�ست�ى ع�سر ما قبل  التعافي في  من بداية 
النترنت في العام 1993، وهكذا فاإن كل مكا�سب �سن�ات كلينت�ن تمت خ�سارتها. واإ�سافة اإلى 
ذلك، فاإن التقرير الأخير للتناف�سية، يظهر اأن ال�ليات المتحدة هبط م�ست�اها ب�سكل حاد، 
لكن  بالأولى،   2007 العام  في  التقرير(  )�ساحب  العالمي  القت�سادي  المنتدى  �سنفها  فقد 
الم�ست�ى  اإلى  هبطت   2012 العام  وفي  الخام�ص،  الم�ست�ى  اإلى  هبطت   2011 العام  وبحل�ل 
وتده�ر  الكلي  القت�ساد  ا�ستقرار  وعدم  الإدارة  �س�ء  ه�  هذا،  في  الرئي�ص  والجاني  ال�سابع، 

البنية التحتية.
واأخيرًا يمكن لل�ليات المتحدة، اأن تعتمد على ازدهار م�ؤكد في مجال الطاقة، وه� قادم 
اإلى تدقيق، لذلك كله  اأماًل بحاجة  اأو  اإما دعاية  اأنه �سيك�ن  اأما معظم الباقي فيبدو  بالفعل، 

ت�ستد ال�سع�بات وتكبر التحديات اأمام اأعظم اقت�ساد في العالم.
ا�ستنتاجاً مما �سبق يمكن التاأكيد على الآتي:

المت�ا�سلة،  وتاأثيراتها  العالمية  المالية  الأميركي، ه� امتداد لالأزمة  يعانيه القت�ساد  1-  ما 
النظمة  عبر  اتخذت  التي  التدابير  ورغم  اإليها،  اللج�ء  تم  التي  النقاذ  م�ساريع  رغم 
والت�سريعات الناظمة، ويبدو اأن �سن�ات اأوباما الأربع الما�سية، كانت تزرع لل�سن�ات الأربع 

القادمة.
الحالية، و�سط  الأوبامية  ال�لية  اأ�سا�سية في  الأميركية تحديات  المتحدة  ال�ليات  2-  ت�اجه 
الدي�ن  اأزمة  لجهة  خا�سة  الرك�د،  الرئي�سة  �سمتها  العالمي  القت�ساد  يعي�سها  ظروف 
واأن يح�سل على �سعيد القت�سادات  بد  الذي ل  الي�رو، والنكما�ص  ال�سيادية في منطقة 
القت�سادية  الأو�ساع  في  ال�سائد  بخالف  تعي�سها،  التي  التفرد  مظاهر  رغم  النا�سئة 

العالمية.
ذي  الأميركي  الك�نغر�ص  مع  حادًا  �سراعًا  تتطلب  اأوباما،  اأمام  المبا�سرة  التحديات  3-  اإن 
الأغلبية الجمه�رية، خا�سة لجهة الخروج من المنحدر المالي وزيادة ال�سرائب وتخفي�ص 
اآب/اأغ�سط�ص  في  حدث  ما  تكرار  من  ماثل  والخ�ف  العام.  الدين  �سقف  ورفع  النفاق 
لهذا  متعددة  �سيناري�هات  وهناك  الأخيرة،  اللحظات  حتى  لالإنفاق  تاأخير  من   ،2011
قبل  المالي،  المنحدر  مع  اليجابي  التعاطي  على  ال�ا�سح  الإتفاق  اأف�سلها  يبقى  الأمر، 
الجديد  الئتماني  الت�سنيف  بالكامل  �سين�سف  واإل   ،2013 العام  من  دي�سمبر  اأواخر 

لل�ليات المتحدة الأميركية.

د. عبد اهلل رزق
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4-  في مقدمة التحديات، يبرز الدين العام الأميركي، الذي تراكم وحقق في الأ�سهر الأخيرة 
ه�  النم�  هذا  في  الرئي�ص  وال�سبب  المطلقة.  الناحية  من  وذلك  للقلق،  مثيرة  معدلت 
في  خطيرًا  منحى  اأخذ  والذي  المتحدة  لل�ليات  العامة  الميزانية  في  المت�ساعد  العجز 
الأ�سهر القليلة ال�سابقة. ففي ني�سان/اأبريل من العام الما�سي تم تحقيق رقمين قيا�سيين 
بالن�سبة لعجز الميزانية، الأول ه� اأكبر عجز �سهري في تاريخ ال�ليات المتحدة، والثاني 

ه� تحقيق عجز م�ستمر ومت�ا�سل لمدة 43 �سهرًا مت�سلة مت�ا�سلة.
الفاينن�سال تايمز 2012/9/26،  اأجري في ال�ليات المتحدة، ن�سرته  5-  هناك م�سح جديد 
�سن�ات على  اأربع  بعد  العالم،  في  اقت�ساد  اأكبر  في  الم�ستثمرين  لدى  الثقة  م�ست�ى  ح�ل 
انهيار ليمان برذرز، حيث قال 55% ممن �سملهم ال�ستطالع اإن القت�ساد حاليًا في و�سع 
وال�سناعات،  ال�سغيرة  لالأعمال  بالن�سبة  وذلك  �سن�ات،  ثالث  قبل  عليه  كان  مما  اأ�س�اأ 
اأف�سل حاًل  الراهن  القت�سادي  ال��سع  اإن  اآراوؤهم  ا�ستطلعت  الذين  وقال 18% فقط من 
مما كان عليه قبل ثالث �سن�ات، وقال 45% من الم�ستطلعين اإن الجراءات التي اتخذتها 

الإدارة الأميركية والك�نغر�ص عرقلت ت��سعهم اأو تمكنهم من ت�سغيل عمالة جديدة.
ال�سريبية  العفاءات  تمديد  بفكرة  اأكبر  ب�س�رة  الهتمام  اإلى  ال�ستطالع  يدع�  وهكذا 

التي اقرتها اإدارة الرئي�ص الأميركي ال�سابق ج�رج ب��ص )والمفتر�ص اأن تنتهي قريبًا(.
تحمل  والتي  الحالية،  الأوبامية  بحالته  الأميركي  القت�ساد  اإن  الق�ل  يمكن  كله،  لذلك 
الحل�ل،  اإمكانات  من  وكذلك  الأزمات،  من  كبيرًا  اإرثًا  الأولى،  ل�ليته  الأربع  ال�سن�ات  رغم 
التغيير في  احتمالت  �ستبقى  ورغم ذلك  الأم�ر.  اإليه  �ست�ؤول  ما  لمعرفة  النتظار  اإلى  يحتاج 

م�ازين الق�ى العالمية هي الأوفر حظًا.

االقتصاد األميركي وأوباما
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بروتوكول توجيه ديناميكي للهواتف الذكية
A Dynamic Routing Protocol for Smartphones

د. جمال كمال حيدر
 د. وليد علي فحص
كلية الهند�سة/الجامعة الإ�سالمية في لبنان

الملخ�س
اإجراء  مثل  التقليدية،  تلك  على  متقدمة  وظائفه  نقال،  هاتف  جهاز  ه�  الذكي  الهاتف 
رجال  على  البداية  في  اإ�ستعماله  اإقت�سر  الن�سية.  الر�سائل  واإر�سال  الهاتفية  المكالمات 
لديها  الذكية  اله�اتف  معظم  واأن  خا�سًة  الم�ستخدمين،  لمعظم  خيارًا  اأ�سبح  ثم  الأعمال، 
الإلكتروني،  البريد  واإر�سال  ومراجعة  الفيدي�،  ملفات  وت�سغيل  ال�س�ر  عر�ص  على  القدرة 
وت�سفح النترنت)1(. ويمكن لله�اتف الذكية الحديثة، مثل الآي ف�ن واله�اتف الم�ستندة اإلى 
نظام الت�سغيل الأندرويد، ت�سغيل تطبيقات ت�فر وظائف ل حدود لها. ومع التط�ر التكن�ل�جي، 
الم�ستخدمين  باإمكان  واأ�سبح  واأرخ�ص ثمنًا،  اأ�سغر حجمًا  اله�اتف الذكية الحديثة  اأ�سبحت 
بالكبيري  �سركة  اأن  حين  وفي  الذكية.  اله�اتف  من  وا�سعة  مجم�عة  �سمن  من  الإختيار 
الم�سنعة  ال�سركات  من  غيرها  اأن  اإل  عديدة،  ل�سن�ات  الذكية  اله�اتف  �س�ق  على  �سيطرت 
مثل اآبل، اآت�ص تي �سي، و�سام�س�نج طرحت في ال�سن�ات الأخيرة خيارات اأو�سع من الأجهزة.

برامج  اإ�ستخدام  تتطلب  فاإنها  ال�ظائف،  وا�سعة من  تق�م بمجم�عة  الذكية  اله�اتف  ولأن 
متقدمة، على غرار نظام الت�سغيل في جهاز الكمبي�تر، فه� نظام ذكي يعالج المكالمات الهاتفية 
ويدير التطبيقات وي�فر خيارات التك�ين للم�ستخدم (Configuration). وتحت�ي معظم اله�اتف 
(Synchronization) مع  الذكية على و�سلة  USB التي تتيح للم�ستخدمين مزامنة البيانات 

.(Update)  اأجهزة الكمبي�تر الخا�سة بهم وتحديث البرامج الخا�سة بالهاتف الذكي

“Smartphone definition”, http://www.techterms.com/definition/smartphone, n.p., n.d.  )1(
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�سا�سات  عبر  بها  التحكم  يتم  واجهة  مع  الذكي م�سمم  الهاتف  ت�سغيل  نظام  فاإن  لذلك 
اللم�ص ال�سغيرة التي تغني عن اإ�ستخدام ل�حة المفاتيح.

الم�سطلحات التقنية الم�ستخدمة في البحث
التعريف الم�سطلح

 OSI نم�ذج  من  ال�سابعة  الطبقة  وهي  الم�ستخدم  طبقة 
المرجعي Application Layer

�سركة رائدة في �سناعة اأجهزة الت�جيه ومعدات ربط ال�سبكات Cisco

تقارب ال�سبكة البينية Convergence

عن�ان IP ال�جهة Destination IP Address

خ�ارزمية متجه الم�سافات Distance Vector 
Algorithm

عدد القفزات hops

البقعة ال�ساخنة، ن�سبًة اإلى WiFi Hotspot، وهي خا�سية 
اأي  تمامًا،  الإنترنت  م�دم  مثل  ي�سبح  اأن  للجهاز  ت�سمح 

يق�م بت�زيع الإنترنت ل�سلكيًا  
HotSpot

المنظمة العالمية لالإنترنت IETF : Internet 
Engineering Task Force

نظام ال�سبكات البينية IOS: Internetwork 
Operating System

بروت�ك�ل الإنترنت IP
المنظمة العالمية للمقايي�ص ISO

ال�سبكة المحلية LAN
خ�ارزمية حالة الربط  Link State Algorithm

الم�سافة   Metric
ال��سائط Multimedia

هيكلية ال�سبكة Network topology
نظام الت�سغيل Operating System

نظام الت�سال المتبادل بين الأنظمة المفت�حة وه� نم�ذج 
مرجعي لطريقة عمل ال�سبكات OSI

بروتوكول توجيه ديناميكي للهواتف الذكية
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التعريف الم�سطلح
جهاز الت�جيه router

خ�ارزمية الت�جيه  Routing Algorithm

جدول الت�جيه routing table

الـم�سار الأق�سر shortest path

التحديثات   Update

ال�سبكة ال�ا�سعة WAN

�سبكة محلية ل�سلكية WiFi

مو�سوع البحث وهدفه
على  الذكية  لله�اتف  ديناميكي  ت�جيه  بروت�ك�ل  وتنفيذ  اإقتراح  البحث  هذا  يناق�ص 
اله�اتف  من  مجم�عة  على  تطبيقه  ثم  ومن   ،(Android) »اأندرويد«  الت�سغيل  نظام  اأ�سا�ص 
ي�سمح   (Router) ت�جيه  الت�سرف كجهاز  الذكي  الهاتف  يتيح لجهاز  التطبيق  الذكية. وهذا 
يتم  اأن  دون  اآخر  اإلى  ر�سالة من جهاز  اإر�سال  اأو  اإعالم خا�سة،  و�سائط  تبادل  للم�ستخدمين 
البروت�ك�ل  وهذا   .WiFi ل�سلكية  �سبكة  اإلى  حتى  اأو  الإنترنت  اأو   GSM �سبكة  اإلى  ت��سيله 
المحددة  ال�جهة  اإلى  الم�سدر  من  تنتقل  اأن  المثال،  �سبيل  وعلى  الن�سية،  للر�سائل  ي�سمح 
منه  الإ�ستفادة  يمكن  الذي  التطبيق  هذا  على  تعتمد  التي  الأجهزة  من  مجم�عة  طريق  عن 
اأو  زلزل  نتيجة  الخلي�ية  ال�سبكة  تغطية  كاإنقطاع  اإعتيادية،  غير  حالت  في  واإ�ستخدامه 
�سمن  المعل�مات  وتبادل  بينها،  فيما  الت�ا�سل  على  الإنقاذ  فرق  م�ساعدة  وبالتالي  حروب، 

نطاق عمليات البحث والإنقاذ. 
الخا�ص  اأندرويد«  الت�سغيل  »نظام  اإلى  ي�ستند  تطبيق  تط�ير  اإلى  الم�سروع  يهدف  كما 
�سيما  ل  المتقدمة،  وميزاتها  الذكية«  »اله�اتف  قدرات  من  والإ�ستفادة  النقالة)1(،  باله�اتف 
هذا  على  اأطلقنا  وقد   .(HotSpot) �سب�ت  واله�ت   (Wi-Fi) فاي  بال�اي  المتعلقة  تلك 

البروت�ك�ل اإ�سم بروت�ك�ل ت�جيه الهاتف الذكي الخا�ص بالأندرويد.
التطبيق  هذا  يثّبت  م�ستخدم  لكل  ال�سماح  في  تكمن  الم�سروع  لهذا  الرئي�سة  والفكرة 

“Tutorials on Andoid”, www.helloandroid.com/tutorials, n.p., n.d.   )1(
 C. Collins, M. Galpin, M. Kaeppler, “Android in Practice”, 1st edition, Manning Publications, :انظر اأي�سًا

October 2011.

د. جمال كمال حيدر -  د. وليد علي فحص
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الخا�ص على جهازه المحم�ل، بم�ساركة ال��سائط )ر�سائل ن�سية و�س�تية،...( مع الآخرين. 
ولالإ�ستفادة من هذا التطبيق، ينبغي اأن يك�ن بروت�ك�ل الت�جيه دقيقًا، ولذلك يجب اأن يعمل 
من  جزءًا  اأن  اأي  النهائي،  الم�ستخدم  وو�سع  الت�جيه  و�سع  و�سعين،  في  المحم�ل  الجهاز 
للم�ستخدم  يتيح  الأخر  والجزء  الت�جيه،  الت�سغيل لأغرا�ص  �سي�ستخدم ميزات نظام  التطبيق 
تم  وقد  اآنفًا.  المذك�ر  الت�جيه  بروت�ك�ل  على  بالإعتماد  النهائية  ال�جهة  اإلى  بيانات  اإر�سال 
ه�ائيات  مع  يتكيف  بما  م�ستخدميها  حركة  تقل  التي  ال�سبكات  مع  ليتالءم  التطبيق  ت�سميم 

اإر�سال (Antenna) اله�اتف المحدودة التغطية.

اأوًل: جهاز التوجيه
جهاز الت�جيه (router) ه� ن�ع خا�ص من اأجهزة الكمبي�تر ويحت�ي، على غرار الكمبي�تر 
ال�سخ�سي، على وحدة معالجة مركزية، وذاكرة، ونظام ناقل، والعديد من واجهات الإدخال 
والإخراج. اإل اأن اأجهزة الت�جيه م�سممة لأداء بع�ص ال�ظائف الخا�سة جدًا، والتي ل يمكن 
الت�جيه  اأجهزة  تق�م  المثال،  �سبيل  فعلى  ال�سخ�سية.  الكمبي�تر  اأجهزة  ب�ا�سطة  اإجراوؤها 
اأف�سل م�سار لنقل البيانات من  (Router) بت��سيل �سبكتين واإتاحة الت�سال بينهما وتحديد 

خالل ال�سبكات المت�سلة.
 IOS:) البينية  ال�سبكات  نظام  ي�سمى  خا�ص،  ت�سغيل  نظام  اإلى  الت�جيه  اأجهزة  وتحتاج 
 (configuration files) التك�ين  ملفات  لت�سغيل   ،(Internetwork Operating System
التي تحت�ي على اإر�سادات ومعل�مات تتحكم في تدفق حزم المعل�مات (packets) من خالل 

هذه الأجهزة بالإعتماد على بروت�ك�لت ت�جيه خا�سة لتحديد اأف�سل م�سار للحزم.

1- المكونات الأ�سا�سية لجهاز التوجيه
وذاكرة   ،(RAM) الع�س�ائي  ال��س�ل  ذاكرة  عدة:  اأن�اع  وهي   (memory) اأ  -  الذاكرة 
والذاكرة   ،(flash) الم�ؤقتة  والذاكرة   ،(NVRAM) المتطايرة  غير  الع�س�ائي  ال��س�ل 

 .(ROM) التي ُتقراأ ول ُيكتب فيها
الأخر،  بالبع�ص  بع�سها  الت�جيه  اأجهزة  ت�ا�سل  عملية  في  ت�ستخدم  التي  ب-  ال�اجهات 
الت�جيه  اأجهزة  وتلعب   ،))WAN ال�ا�سعة  وال�سبكة   (LAN) المحلية  ال�سبكة  ك�اجهات 
دورًا اأ�سا�سيًا في ربط �سبكات الإنترانت الكبيرة والإنترنت، وتحت�ي على وظائف الطبقة 
الأنظمة  بين  المتبادل  )الت�سال   OSI نم�ذج  �سمن  من   (Network Layer) الثالثة 
تم  وقد  خاللها،  من  المعل�مات  ولنقل  ال�سبكات  لعمل  القيا�سي  النظام  وه�  المفت�حة( 

.(ISO) و�سعه من قبل المنظمة العالمية للمقايي�ص

بروتوكول توجيه ديناميكي للهواتف الذكية
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2- انتقال الحزم عبر الأجهزة
النهائية  ال�جهة  اإلى  ال�سحيح  الطريق  اإختيار  قرارات  اإتخاذ  يتم  الت�جيه،  جهاز  في 
تمثل  معل�مة  على  تحت�ي  كل حزمة  ان  المق�س�دة، حيث  ال�سبكة  عن�ان  اإلى  اإ�ستنادًا  للحزم 
عن�ان الم�سدر وعن�ان ال�جهة. لذلك فاإن عمل جهاز الت�جيه الأ�سا�سي ينح�سر ب�ظيفتين 
وللقيام  ال�سحيحة.  وجهتها  اإلى  ت�جيهها  ثم  ومن  للحزم،  م�سار  اأف�سل  تحديد  رئي�ستين: 
الخا�سة  المعل�مات  وتتبادل   (routing table) ت�جيه  جداول  الت�جيه  اأجهزة  ُتن�سئ  بذلك، 

بال�سبكة مع اأجهزة الت�جيه الأخرى.
الت�جيه.  ثابتة وت�سجيلها  في جداول  ال�سبكة تك�ين م�سارات  اإدارة  للم�س�ؤول عن  ويمكن 
وعلى الرغم من ذلك، يتم بناء معظم جداول الت�جيه ب�سكل ديناميكي، من خالل اإ�ستخدام 
مع   (Network topology) ال�سبكة  هيكلية  عن  معل�مات  بتبادل  يق�م  ت�جيه  بروت�ك�ل 

اأجهزة الت�جيه الأخرى.
وت�فر ال�سبكات البينية التي تم تك�ينها ب�سكل �سحيح ما يلي: 

•  عن�نة مبا�سرة ثابتة.
•  عناوين تمثل هيكلية ال�سبكات. 

•  تحديد اأف�سل م�سار. 
•  الت�جيه الديناميكي اأو الت�جيه الثابت 

ثانيًا: التوجيه بنوعيه: الثابت والديناميكي
ي�ّجه جهاز الت�جيه الحزم الم�ستلمة من اأجهزة الت�جيه الأخرى اأو من ال�سبكات المت�سلة 
به ب�سكل مبا�سر، باإتجاه ال�سبكة ال�جهة، ويتخذ القرارات الخا�سة بذلك اإ�ستنادًا اإلى عن�ان 
 IP عن�ان  الأجهزة  كافة  ت�ستخدم  كما  الحزمة.  وجهة  اإلى  العائد   (IP) الإنترنت  بروت�ك�ل 
اإلى  ت�سل  حتى  ال�سحيح  بال�سكل  الحزمة  لإر�سال   (Destination IP Address) ال�جهة 
معل�مات  الت�جيه  لأجهزة  تت�فر  اأن  يجب  ال�سحيحة،  القرارات  ولإتخاذ  النهائية.  وجهتها 
لالإنتقال  اإر�سادات  من  اأكثر  لي�ص  والت�جيه  عنها.  البعيدة  ال�سبكات  اإلى  ال��س�ل  كيفية  عن 
الت�جيه  اأجهزة  بين  ديناميكيًا  )الم�سارات(  الإتجاهات  تبادل  ويمكن  اأخرى.  اإلى  �سبكة  من 
اأو تعيينها ب�سكل ثابت في جهاز الت�جيه من قبل م�س�ؤول ال�سبكة الذي قد يختار  المتجاورة، 
طاقة  ال�سبكة،  حجم  منها:  الإعتبارات،  من  العديد  اإلى  اإ�ستنادًا  ديناميكي  ت�جيه  بروت�ك�ل 

د. جمال كمال حيدر -  د. وليد علي فحص



158

الجاري  والبروت�ك�لت  وطرازاتها،  التجارية  وماركاتها  الت�جيه  لأجهزة  المركزي  المعالج 
اإ�ستخدامها في ال�سبكة)1(. 

وعندما يتم تك�ين الم�سارات الثابتة يدويًا، على م�س�ؤول ال�سبكة اإ�سافتها اأو حذفها تبعًا 
لأية تغييرات في هيكلية ال�سبكة. ففي ال�سبكات المت�سعة والكبيرة، ت�ستنفذ ال�سيانة اليدوية 
لجداول الت�جيه وقتًا اإداريًا كبيرًا، اأما على م�ست�ى ال�سبكات ال�سغيرة اأو ال�سبكات المحدودة 
جدًا،  �سئيلة  �سيانة  �س�ى  تتطلب  ل  الثابتة  الم�سارات  فاإن  عليها،  تطراأ  التي  التغييرات  في 
وفي هذه الحالة ين�سح باإ�ستخدام الت�جيه الثابت. والجدير بالذكر اأن قابلية الت�جيه الثابت 
اإلى  يرجع  وهذا  الديناميكي،  للت�جيه  نف�سها  الدرجة  على  لي�ست   (Scalability) للت��سعة 
المتطلبات الإدارية الزائدة. حتى في ال�سبكات الكبيرة، فاإن الم�سارات الثابتة المعدة لإنجاز 

غر�ص معين، يتم تك�ينها غالبًا بالترابط مع بروت�ك�ل ت�جيه ديناميكي)2(. 

بين هذه  ما  في  الت�ا�سل  لإتاحة  الت�جيه  اأجهزة  على  ب  المن�سَّ الت�جيه  بروت�ك�ل  يعمل 
البع�ص  من  بع�سها  قرب  ومدى  ال�سبكات  ح�ل  المعل�مات  تت�سارك  اأن  لها  وي�سمح  الأجهزة، 

الأخر. ومن ثم ت�ستخدم اأجهزة الت�جيه هذه المعل�مات في بناء و�سيانة جداول الت�جيه.

وفيما يلي تعريف بعدد من بروت�ك�لت الت�جيه:
العالمية  المنظمة  قبل  من  و�سعه  تم  قيا�سي،  بروت�ك�ل  وه�   :RIP الت�جيه  •   بروت�ك�ل 

.(IETF : Internet Engineering Task Force) )3(لالإنترنت

في  رائدة  �سركة  )وهي   Cisco ب�سركة  خا�ص  بروت�ك�ل   :IGRP الت�جيه  •   بروت�ك�ل 
�سناعة اأجهزة الت�جيه ومعدات ربط ال�سبكات(.

.IGRP ن عن البروت�ك�ل •  بروت�ك�ل EIGRP: وه� بروت�ك�ل خا�ص ب�سركة Cisco ومح�سَّ
•   بروت�ك�ل الت�جيه OSPF وي�سمى بروت�ك�ل فتح اأق�سر م�سار اأوًل: وه� بروت�ك�ل قيا�سي، 

و�سع من قبل المنظمة العالمية لالإنترنت)4(.

 Cisco Networking Academy: “CCNA Exploration Course Booklet Routing Protocols and Concepts,   )1(
Version 4.0”, Paul Boger Indianapolis, IN 46240 USA 2010.

J. Doyle, “Routing TCP/IP”, volume I, 2nd edition, cisco press, October 2005.   )2(
J. Doyle, “Routing TCP/IP”, volume II, cisco press, April 2001. :اأنظر اأي�سًا

G. Malkin, “RIP Version 2”, Internet RFCs, ISSN 2070-1721, RFC 2453, November 1998.   )3(
J. Moy, “OSPF Version 2”, Internet RFCs, ISSN 2070-1721, RFC 2328, November 1998.  )4(
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على  يحت�ي  الذي  الت�جيه  جدول  و�سيانة  بناء  ه�  الت�جيه  بروت�ك�ل  من  الهدف  اإن 
معل�مات عن ال�سبكات المعروفة للجهاز والمنافذ المقترنة بتلك ال�سبكات. وت�ستخدم اأجهزة 
عبر  الأخرى  الت�جيه  اأجهزة  من  الم�ستلمة  المعل�مات  لإدارة  الت�جيه  بروت�ك�لت  الت�جيه 
واجهات الت�ا�سل، هذا بالإ�سافة اإلى الم�سارات التي يتم تك�ينها يدويًا)1(. ويتم التعرف عبر 
الت�جيه،  جدول  في  الم�سارات  اأف�سل  وو�سع  المتاحة،  الم�سارات  كل  على  الت�جيه  بروت�ك�ل 
في  الم�ج�دة  المعل�مات  الت�جيه  جهاز  وي�ستخدم  �سالحة.  تعد  لم  التي  الم�سارات  واإزالة 

جدول الت�جيه لإعادة ت�جيه حزم المعل�مات )�سكل رقم 1(.

�سكل رقم 1: كيفية عمل بروتوكول التوجيه

ثالثًا :خوارزميات التوجيه
للت�جيه  بالن�سبة  اأ�سا�سيًا  اأمرًا   (Routing Algorithm) الت�جيه  خ�ارزمية  تعد 
ما،  م�سار  ف�سل  اأو  تك�ينها  اإعادة  اأو  نم�ها  ب�سبب  ال�سبكة  هيكلية  تتغير  فعندما  الديناميكي. 
وعندما  الجديدة.  الهيكلية  بالتالي  لتعك�ص  ال�سبكة  معارف  قاعدة  تتغير  اأن  بالمقابل  يجب 
البينية  ال�سبكة  اإن  ُيقال حينئٍذ   ، نف�سها  بالمعرفة  بينية  �سبكة  كلها في  الت�جيه  اأجهزة  تعمل 
الفترة  من  ر  يق�سّ حيث  فيه  مرغ�ب  اأمر  ال�سريع  والتقارب   .(Convergence) تقاربت  قد 

الزمنية التي اإن طالت تتخذ اأجهزة الت�جيه خاللها قرارات ت�جيه غير �سحيحة.

S. Halabi, “Internet Routing Architectures”, 2nd edition, Cisco press, September 2000.   )1(
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والخ�ارزميات الم�ستخدمة في تطبيق بروت�ك�لت الت�جيه ن�عان:

 (link) الخط  حالة  تح�س�ص  على  تعتمد  وهي   ،(Link State) الربط«  »حالة  اأ  -  خ�ارزمية 
وعليه يتم اختيار الم�سار الأق�سر (shortest path) لالإر�سال، فتتم بالتالي درا�سة حالة 
الخط (up or down) و�سرعته وغيره من المحددات (Parameters)، وعليه يتم تحديد 

.IS-ISو OSPF الطريق الأف�سل. من البرت�ك�لت التي تعمل على هذه الخ�ارزمية

خ�ارزمية  باإ�سم  اأي�سًا  وتعرف   (Distance Vector) الم�سافات«  »متجه  ب-  خ�ارزمية 
عليها  �ستمر  التي   (hops) القفزات  تعتمد على ح�ساب عدد  وهي   ،»Bellman-Ford«
الر�سالة حتى ت�سل اإلى ال�جهة، وبالتالي �سيتم اعتماد الطريق الذي يح�ي عدد قفزات 
اأقل، ويتم هنا م�ساركة جدول الت�جيه لجهاز ت�جيه ما مع كل الأجهزة المجاورة، اأي اأن 
جميع الأجهزة المتجاورة تمتلك جداول الت�جيه نف�سها)1(. من البروت�ك�لت التي تعمل 

.IGRP باإ�سداريه والـ RIP بهذه الخ�ارزمية الـ

وبما اأن التطبيق المقترح والمنفذ يعتمد على خ�ارزمية »متجه الم�سافات«، لذلك �سيتم 
التركيز على عر�ص كيفية عمل واإ�ستخدام هذا الن�ع من بروت�ك�لت الت�جيه.

 تمرر هذه الخ�ارزمية تحديثات منتظمة )ُن�سخًا( دورية لجدول الت�جيه من جهاز ت�جيه 
اإلى جهاز ت�جيه اآخر. وتق�م هذه التحديثات المنتظمة بين اأجهزة الت�جيه بتبادل المعل�مات 
ح�ل تغييرات هيكلية ال�سبكة، حيث ي�ستلم كل جهاز ت�جيه جدول ت�جيه من الأجهزة المجاورة 
 (A, B, C, الت�جيه  اأجهزة  تتبادل  كيف  يبين   2 ال�سكل  معه.  مبا�سرًا  اإت�ساًل  والمت�سلة  له 
يمكنها  بحيث  ال�سبكة  م�سافات  بتجميع  الخ�ارزمية  تق�م  الأمر،  نهاية  في  التحديثات.   D)
الإحتفاظ بقاعدة بيانات بمعل�مات هيكلية ال�سبكات)2(. ومع ذلك ل ت�سمح خ�ارزمية »متجه 
الم�سافات« لجهاز الت�جيه بمعرفة الهيكلية الكاملة لل�سبكة البينية طالما اأن كل جهاز ت�جيه 

ل يرى اإل اأجهزة الت�جيه المجاورة له فقط.

 J. Steele, N. To, “The Android Developer’s Cookbook Building Applications with the Android SDK”, 1st   )1(
edition, Addison-Wesley Professional, October, 2010.

D. Johnson, Y. Hu, D. Maltz, “The Dynamic Source Routing Protocol (DSR) for Mobile Ad Hoc Net-   )2(
works for IPv4”, Internet RFCs, ISSN 2070-1721, RFC 4728, February 2007.
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�سكل رقم 2: التحديثات الدورية

ـ ي�ستخدم خ�ارزمية متجه الم�سافات ـ يق�م بالتعرف اأوًل على الأجهزة  كل جهاز ت�جيه 
الت�جيه  بها في جدول  الخا�سة  المعل�مات  ويحفظ   ،3 ال�سكل  له كما ه� مبين في  المجاورة 
عن  معل�مات  باإ�سافة  تبداأ  مثاًل،   X للجهاز  الت�جيه  جدول  بناء  عملية  اأن  اأي  به،  الخا�ص 
ما مدخاًل  ب�جهة  المتعلقة  المعل�مات  ت�سكل  به، حيث  مبا�سرًة  المت�سلة  وال�سبكات  الأجهزة 

في جدول الت�جيه )ب�سكل اأفقي(، وت�سمل هذه المعل�مات الحق�ل التالية:

الأخيرة  ال�جهة  �سبكة  عن�ان  اأي   :(Network Destination) ال�جهة  �سبكة  عن�ان 
الم�سار  تحديد  ليتم  المعل�مات  حزمة  تحمله  الذي  العن�ان  مع  مقارنته  تتم  والذي  للحزمة، 

الذي يجب اأن ت�سلكه الحزمة.

ال�جهة  ال�سبكة  بعد  مدى  على  يدل  رقمي،  عداد  عن  عبارة  وه�   :  (Metric) المقيا�ص 
عن جهاز الت�جيه.

الت�جيه  (Next Hop): وهي عبارة عن عن�ان جهاز  التالية  الخط�ة  اأو  الإر�سال  واجهة 
التالي الذي �سيتم اإر�سال الحزم اإليه لير�سلها بدوره اإلى وجهتها الأخيرة.
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�سكل رقم 3: الخطوة الأولى من بناء جدول التوجيه: التعرف على الأجهزة المجاورة

قدرها  م�سافة  اإفترا�سيًا  عنه  تبعد  الت�جيه  جهاز  مع  مبا�سرًا  ات�ساًل  مت�سلة  �سبكة  كل 
اأف�سل  الت�جيه  اأجهزة  الم�سافات، تحدد  �سبكة متجه  اإ�ستك�ساف  تتابع خط�ات  واأثناء  �سفر. 
م�سار ي�ؤدي اإلى ال�سبكات ال�جهة اإ�ستنادًا اإلى المعل�مات التي ت�ستلمها من الأجهزة المجاورة. 
من  ي�ستلمها  التي  المعل�مات  اإلى  اإ�ستنادًا  الأخرى  ال�سبكات  على  يتعرف   A الت�جيه  فجهاز 
جهاز الت�جيه B. وت�سكل كل �سبكة مدخاًل في جدول الت�جيه، يحت�ي على مجّمع )تراكمي( 
لإظهار مدى ُبعد تلك ال�سبكة في اتجاه معين، وتح�سل تحديثات جدول الت�جيه عندما تتغير 
هيكلية ال�سبكة. وكما ه� الحال مع عملية ا�ستك�ساف ال�سبكة، فاإن تحديثات تغييرات هيكلية 
ال�سبكة تتقدم خط�ة خط�ة من جهاز ت�جيه اإلى جهاز ت�جيه اآخر، كما ه� مبين في ال�سكل 
جدول  لإر�سال  ت�جيه  جهاز  كل  بتحفيز  لذلك،  تبعًا  الم�سافات،  متجه  خ�ارزميات  وتق�م   .4
الت�جيه  جداول  وتت�سمن  المجاورة.  الت�جيه  اأجهزة  من  كٍل  اإلى  به  الخا�ص  الكامل  الت�جيه 
معل�مات ح�ل اإجمالي تكلفة الم�سار وفقـًا لما ه� معّرف في المقيا�ص الخا�ص بها، والعن�ان 

المنطقي لجهاز الت�جيه التالي على م�سار كل �سبكة من ال�سبكات التي يحت�يها الجدول.
ويمكننا ت�سبيه عمل خ�ارزمية متجه الم�سافات بالالفتات التي ت��سع عند تقاطع الطرق 
ال�سريعة، حيث ت�سير لفتة اإلى ال�جهة وتعر�ص الم�سافة المتبقية لل��س�ل اليها. وبعد قطع م�سافة 
م�سافة  المرة  هذه  تعر�ص  لكنها  ال�جهة،  اإلى  ت�سير  اأخرى  لفتة  تظهر  ال�سريع،  الطريق  على 

اأق�سر. وطالما اأن الم�سافة تق�سر، فيعني هذا اأن حركة المرور تتم على اأف�سل م�سار)1(.

Doyle, »Routing TCP/IP«, volume I, op. cot. also, J. Doyle, »Routing TCP/IP«, volume II, op. cit.   )1(
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�سكل رقم 4: اإ�سافة التحديثات المر�سلة من الأجهزة المجاورة على جداول التوجيه

رابعًا: البروتوكول المقترح
1- تعريفه وكيفية عمله

�سب�ت  واله�ت   (WiFi) فاي  ال�اي  الحديثة،  التقنيات  اإ�ستخدام  على  البروت�ك�ل  يعتمد 
هذا  ويق�م  بال�سبكات،  لالإت�سال  والم�ستعملة  الذكية  اله�اتف  في  المت�فرة   ،(Hotspot)
وجهتها  اإلى  الحزم  واإي�سال  الت�جيه  عمليات  في  لإ�ستخدامه  جدول  باإعداد  البروت�ك�ل 

الأخيرة))(.
ن�ستطيع ت�سغيل اأي جهاز من الأجهزة الم�ستخدمة ب��سعيتين: و�سعية الم�ستخدم وت�ستعمل 
لإر�سال الر�سائل والبيانات اإلى جهاز اآخر، وو�سعية الت�جيه وهي ال��سعية الإفترا�سية للجهاز، 
باقي  عند  الحالة  هذه  في  الجهاز  ويظهر  الأخرى،  الأجهزة  معل�مات  لنقل  ت�ستخدم  والتي 

الأجهزة ك�سبكة م�ستقلة (Hotspot) يتم تجميع معل�مات عنها وو�سعها في جدول الت�جيه.
ولإ�ستك�ساف ال�سبكات المجاورة له، ي�ستخدم الهاتف الذكي تقنية ال�اي فاي التي تخ�له 
داخل  المركب  لله�ائي  التغطية  نطاق  �سمن  الم�ج�دة  الأجهزة  عن  �سريع  ببحث  القيام 
اإلى التعرف على اله�اتف القريبة وحفظ عناوينها داخل جدول  الهاتف، فت�ؤدي هذه العملية 

الت�جيه. 
D. Uckelann, M. Harison, F. Michahelles, »Architecting the Internet of Things«, Springer, 2011.   )1(

S. Misra, I. Woungang, C. Subhas, »Guide to Wireless Ad Hoc Networks«, springer, 2009. :انظر اأي�سًا
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الرام  ذاكرة  داخل  ظ  محفَّ جدوٍل  عن  عبارة  ه�  الت�جيه  جدول  اإن  �سابقًا،  بيَنا  وكما 
RAM يزود الهاتف )جهاز الت�جيه( بمعل�مات تفيده في عمليات البحث عن الم�سار الذي 
البروت�ك�ل  الم�ستخدم في  الت�جيه  اأما جدول  الأخيرة.  اإلى وجهتها  لل��س�ل  الحزم  تحتاجه 

المقترح فيك�ن على ال�سكل التالي:
الفترة الزمنيةا�سم الم�ستخدمواجهة الإر�سالتعداد الخط�ات�سبكة ال�جهة

-  �سبكة الوجهة: هي ال�جهة الأخيرة للحزمة، والتي على اأ�سا�سها ُيحدد الم�سار الذي يجب 
اأن ت�سلكه هذه الحزمة.

-  تعداد الخطوات: ه� عبارة عن تعداد رقمي، يدل على مدى بعد الجهاز المذك�ر في �سبكة 
ال�جهة عن الجهاز الم�ستلم.

-  واجهة الإر�سال اأو الخطوة التالية: وهي عبارة عن عن�ان جهاز الت�جيه التالي الذي �سيتم 
اإر�سال الحزم اإليه فير�سلها بدوره لل�جهة الأخيرة.

- ا�سم الم�ستخدم: وي�ستعمل لربط �سبكة ال�جهة بم�ستخدم الهاتف.

حال  في  الت�جيه  جدول  من  ال�جهة  �سبكة  لحذف  ُي�ستخدم  زمني  تعداد  الزمنية:  -  الفترة 
عدم و�س�ل تحديثات عنها خالل فترة زمنية محددة.

1- المميزات الأ�سا�سية للبروتوكول:
- اإنه يعمل باأ�سل�ب خ�ارزمية »متجه الم�سافات«.

- ي�ستخدم تعداد الخط�ات ك�حدة قيا�ص لتحديد ط�ل الم�سار.
- ي�ستخدم تعداد خط�ات بقيمة ق�س�ى ت�سل اإلى ع�سرة.

- من خالله، يتم اإفترا�سيًا بث تحديثات الت�جيه كل 5 دقائق.

)Update( 2- التحديثات
عن  تبعد  والتي  داخلها،  الم�ج�دة  والأجهزة  ال�سبكات  على  التعرف  خاللها  من  يتم 
الجهاز الم�ستقِبل بما يزيد عن نطاق تغطية اله�ائي الذي بداخله، مما يجعله غير قادر على 
اإ�ستك�ساف الأجهزة البعيدة من خالل عملية البحث الأولى. ومن خالل هذه التحديثات يق�م 
كل جهاز باإر�سال جدول الت�جيه الخا�ص به اإلى الأجهزة المجاورة، اأي تلك التي تملك تعداد 
في  الم�ج�دة  الأجهزة  كامل  على  التعرف  يتم  الطريقة  وبهذه  الجدول.  داخل  �سفر  قيا�ص 
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ال�سبكة، ويجب اأن ل نن�سى اأي�سًا اأن اإر�سال التحديث من جهاز اإلى اآخر يزيد تعداد الخط�ات 
بالتتالي. للتعرف على هذه العملية وم�سم�نها اأنظر الأ�سكال 5، 6 و7.

ت�جيه خا�ص  لكل منها جدول  الذكية،  اله�اتف  اأجهزة  نرى مجم�عة من   5 ال�سكل  ففي 
به، بحيث يك�ن فارغًا عند ت�سغيل هذا التطبيق في مرحلته الأولى.

�سكل رقم 5: بدء عملية الإ�ستك�ساف لالأجهزة المجاورة

ثم تتم عملية البحث الأولى لإ�ستك�ساف الأجهزة الم�ج�دة �سمن نطاق تغطية اله�ائي. 
اأن  يعني  مما  له،  المجاورين   C و   B بالجهازين  يت�سل   A الجهاز  فاإن  بحثه،  عملية  فاأثناء 
يمكنه  الأجهزة، فكل منها  لباقي  بالن�سبة  اإليهما ه� �سفر. وكذلك  لل��س�ل  الخط�ات  تعداد 
الإت�سال بالأجهزة التي تجاوره، وتخزين المعل�مات المتعلقة بها �سمن جدول الت�جيه )�سكل 
اإل  ت�سل  اأن   A الجهاز  من  مثاًل،  تنطلق،  التي  للحزمة  يمكن  ل  المرحلة  هذه  في   .)6 رقم 
عملية  ك�ن  الأخرى،  الأجهزة  عن  المعل�مات  ت�افر  لعدم  وذلك  فقط   C و   B الجهازين  اإلى 

التحديث بين مختلف الأجهزة لم تنطلق بعد.
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�سكل رقم 6: ملء جداول التوجيه بعد عملية الإ�ستك�ساف الأولى

في ال�سكل 7، نرى اأن عملية التحديث قد بداأت عند الأجهزة كلها، وذلك باإر�سال جداول 
التحديث الخا�سة بكٍل منها اإلى الأجهزة الأخرى الم�ج�دة في جداولها والتي تمتلك التعداد 
الرقمي �سفر، ويتم ذلك بعد 5 دقائق من اإنتهاء عملية البحث الأولى. ونرى اأي�سًا اأن الجهاز 
 A ومن خالل هذه العملية اأ�سبح باإمكان الجهاز ،A قد اأر�سل جدوله التحديثي اإلى الجهاز B
B وبتعداد خط�ات 1. هذه العملية  D من خالل الجهاز  اإلى الجهاز  اإر�سال حزم المعل�مات 
ُت�ستنفذ  ل  كي  وذلك  دقائق،   5 كل  متتاٍل  وب�سكٍل  يعمل،  التطبيق  اأن  طالما  م�ستمرة  تبقى 
هذه  ثانية.  �سغط من جهة  وبدون  ب�سكل طبيعي  العمل  من  وتمكينه  الجهاز من جهة،  طاقة 
كاملة  وتك�ين جداول  الآخر،  البع�ص  بع�سها على  بالتعرف  الأجهزة  لكل  �ست�سمح  التحديثات 

تمكنها من اإي�سال الحزم اإلى ال�جهة المبتغاة.
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�سكل رقم 7: اإر�سال التحديثات اإلى الأجهزة المجاورة

3- اأنواع الحزم:
بما اأن التطبيق الذي قمنا باإنجازه يعمل �سمن تطبيقات اأجهزة الأندرويد، ولأنه ل يمكن 
عملية  بنينا  فاإننا  هاكر،  اأو  اإختراق  بعملية  اإل  »اأندرويد«  الت�سغيل  نظام  قلب  اإلى  ن�سل  اأن 
 .OSI النم�ذج المرجعي  (Application Layer) من  ال�سابعة  اأ�سا�ص الطبقة  الت�جيه على 
اأما عميلة اإر�سال الحزم اأو ما ي�سمى بـ (IP Forwarding) فهي تتم من خالل الطبقة الثالثة 

الخا�سة ببروت�ك�ل الإنترنت IP. لذلك تم اإ�ستخدام ن�عين من الحزم هما:
َبيانات  َوحدة  بروت�ك�ل  في  الم�ستعملة  الحزمة  عن  عبارة  وهي  الكب�س�لة،  اأ   -  الحزمة 

الم�سـَتخدم (UDP) وتت�سمن:
ببروت�ك�ل  المرتبطة  الإت�سال  بمنافذ  خا�ص  رقم   :Source/Destination Port  -
UDP وم�ؤلف من 16 بت (bit)، وُي�ستخدم لتحديد التطبيق الم�سدر والتطبيق ال�جهة 

للمعل�مات المر�َسلة.
 (Bytes) وه� عبارة عن ط�ل الر�سالة الذي ُيحدد بعدد البايت :Message Length  -

المر�َسلة في حزمة واحدة.
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- Checksum: حقل اختياري للتاأكد من اإ�ستالم المعل�مات ب�سكل �سحيح.
بروت�ك�ل  اإلى  تمريرها  تم  التي  البيانات  اأو  المغَلفة  الحزمة  عن  عبارة  وهي   :Data  -

.UDP

ب- الحزمة المغلفة وتحت�ي على:
- البيانات المن�ي اإر�سالها.

فات (Parameters) الُم�ستخَدَمة في عملية الت�جيه، وهي: - الُمعرِّ
• Source SSID: ال�جهة المر�ِسلة/الم�سدر.

• Destination SSID: ال�جهة الم�ستقِبلة.
• Data: البيانات التي يتم نقلها، وهي في حالتنا الر�سائل الن�سية.

• UID: عبارة عن رقم ت�سل�سلي خا�ص بالهاتف.
اأنظر ال�سكل رقم 8.

�سكل رقم 8: الحزمة المغلفة

4- نموذج تطبيقي للبروتوكول المقترح:
الذي ه� خارج   D الجهاز  اإلى   A الجهاز  ن�سية من  ر�سالة  اإر�سال  اأننا ب�سدد  لنفتر�ص 
نطاق التغطية، حينئٍذ يق�م الجهاز A باإر�سال الر�سالة اإلى الجهاز B الذي بدوره ير�سلها اإلى 
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الجهاز D. ي�سع الجهاز A رمزه كم�سدر »Src.(Source) SSID« ورمز الجهاز D ك�جهة 
»Dst.(Destination) SSID« في الحزمة المغَلفة. ثم ي�سع رمزه كم�سدر، ورمز الجهاز 
B ك�جهة في الحزمة الكب�س�لة، وبعد اأن ي�سع بداخلها الحزمة المغَلفة، يق�م باإر�سالها اإلى 

الجهاز B. اأنظر: ال�سكل رقم 9.

�سكل رقم 9: اإن�ساء الر�سالة عند الم�سدر

اإذا تعرف الجهاز B من خالل قيمة الحقل Dst. SSID باأن الحزمة الكب�س�لة م�جهة له، 
 Dst. يق�م بتفكيكها واإ�ستخراج الحزمة المغَلفة. ثم يق�م بمقارنة قيمة حقل الحزمة المغَلفة
SSID باإ�سم ال�سبكة الخا�سة به، اأي مقارنة القيمة B بـ D، فيجد اأنهما غير متطابقتين، اأي 
B بعملية بحث داخل  اأن الحزمة لي�ست مخ�س�سة له )�سكل رقم 10(. وبدوره يق�م الجهاز 
جدول الت�جيه فيجد الم�سار المنا�سب لل��س�ل اإلى الجهاز D، فيعيد بناء الحزمة الكب�س�لة 
من جديد وي�سع القيمة D داخل الحقل Dst. SSID الخا�ص بها، ثم يق�م باإر�سال الحزمة 

الكب�س�لة اإلى الجهاز D كما في ال�سكل رقم 11.
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�سكل رقم 10: تفكيك الر�سالة ومقارنة المعرفات

�سكل رقم 11: اإعادة توجيه الر�سالة
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الخال�سة والتو�سيات
ذنا من خالل هذا البحث عملية الت�جيه بين مجم�عة من الأجهزة الذكية لت�سكيل كافة  نفَّ
ال�ساخنة  والبقعة  فاي  ال�اي  تقنيات  فا�ستخدمنا  متعددة،  وجهات  اإلى  ت�ؤدي  التي  الم�سارات 
من�ساأة  منف�سلة  ب�سبكة  الإت�سال  اأو   ،GSM �سبكة  اإ�ستخدام  اإلى  نلجاأ  اأن  دون   (HotSpot)
ب�ا�سطة ال�اي فاي )التي ت�ستخدم Access point(. وقد هدف م�سروع البروت�ك�ل هذا اإلى 
اإتاحة المجال للم�ستخدمين باإ�ستخدام تطبيقات و�سائط الإعالم الخا�سة بالأجهزة، واإر�سال 
خارج  المق�س�د  الجهاز  كان  حال  في  و�سيطة  اأجهزة  عبر  بينها  الن�سية  الر�سائل  واإ�ستقبال 
نطاق التغطية المبا�سرة. ولقد ركز البحث على عملية الت�جيه، وكيفية تحديث جدول الت�جيه 
من  المزيد  اإ�سافة  اإلى  نتطلع  ونحن  محددة.  وجهة  اإلى  الأق�سر  الطريق  اإيجاد  اأجل  من 
ال�ثائق والر�سائل  اإر�سال  للم�ستخدم  البروت�ك�ل المقترح، مما يتيح  الخ�سائ�ص على تطبيق 
ال�س�تية ف�ساًل عن الر�سائل الن�سية. كما واأننا نطمح اإلى تطبيق و�سائل الأمان خالل تبادل 
التج�س�ص.  اأو  ال�سرقة  من  المتباَدلة  الم�ستخدمين  بيانات  حماية  اأجل  من  الت�جيه  تحديثات 
التي  الت�جيه  عملية  خالل  اأدائه  وتعزيز  المقترح  البروت�ك�ل  تح�سين  على  �سنعمل  وكذلك 
 (Application يق�م بها. ولما كانت عملية الت�جيه في التطبيق الحالي تتم في الطبقة العليا
(Layer ح�سب نظام OSI، الأمر الذي يبطىء من اإي�سال المعل�مة، خ�س��سًا اإذا كان قطر 
داخل  ب��سعها  المعل�مات  تغليف حزم  يعيد  البروت�ك�ل  تطبيق هذا  كان  ولما  كبيرًا،  ال�سبكة 
الت�سغيل الخا�ص  اإلى داخل ن�اة نظام  اأن ن�ستطيع م�ستقباًل الإنتقال  ناأمل  اأخرى، فاإننا  حزم 

بالأجهزة، وتعديل بع�ص ميزاته لت�سهيل وت�سريع عملية الت�جيه ب�سكل اأف�سل.
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