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االفتتاحية

الحواُر �سرورٌة اإن�سانية
د. علي محسن قبالن
مدير التحرير

انتظَم  الجامعة«،  »�س�ت  مجّلِة  من  ال�سابقِة  الأعداِد  في  اعتمدناه  الذي  للنهِج  اإم�ساًء 
هذا العدُد بح�ثًا واقعًة في مجالٍت فكريٍة ومعرفيٍة متنّ�عٍة، لباحثين اأعمل�ا فكَرهم وعقَلهم 
وقارب�ا  واقت�ساديٍة،  وترب�يٍة،  تطبيقيٍة،  علميٍة  بح�ٍث  اإن�ساء  في  واإبداَعهم  خياَلهم  واأطلق�ا 
بتفاوِت  وال�عِي  وتفا�سيلها،  بدقائقها  والإلمام  الع�سر،  بعي�ن  قراءِتها  بعد  تراثيًة  م�سائَل 
الح�ار،  اإثارة  عبر  م�ستقبلّية  روؤًى  لتك�يِن  عليها  والتاأ�سي�ص  تاأ�سيِلها،  بغية  والأمكنة،  الأزماِن 
ودح�ِص  يجهل�نها،  لمن  الحقيقة  عن  والك�سِف  والتجديد،  والإ�سالح  النه�سة  ق�سايا  وطرِح 

الفـتراءاِت القائـلِة باأن �سبـَب تخـلُِّفنا الرئي�ص يكُمن في ُه�ّيتنا الثقافية والح�سارية. 
ُد مع كلِّ عدٍد جديٍد، ه� اأن تك�ن »�س�ت الجامعة« منبرًا لالآراء والأفكار  وطم�ُحنا المتجدِّ
الراأي  اإيمانًا منا بحرية  اأ�سحاُبها، وذلك  انتمى  ٍه  اأو ت�جُّ اأو عقيدٍة  اأيِّ مذهٍب  اإلى  المختلفة، 
وحدة  تبريِز  على  والعمِل  للبح�ث،  والأخالقية  العلمية  بالمعايير  اللتزام  �سرَط  والتعبير، 
بالح�ار  اللتزام  و�سرَط  ه،  والت�جُّ الراأي  في  الختالف  دائرة  في  النبيلة  والغايات  الهدف 
الهادىء الهادف، الذي ُيظِهر خطاأَ اأحاديِة التفكيِر والنظِر اإلى الأم�ر من زاويٍة واحدة، ففي 

ق بين الب�سر، وتفاوٌت في العمل النافع للب�سرية.  الحياة هناك هام�ٌص ُيفرِّ
َتَعاَلْوا  الِكَتاِب  اأهَل  يا  ﴿ُقْل  القراآنية  الآيات  من  العديد  في  الإ�سالُم  عليه  َد  اأكَّ والح�اُر 
اأَح�َسُن﴾)2(،  ِهَي  بالَِّتي  اإلَّ  الِكَتاِب  اأهَل  ُتَجاِدُلوا  ﴿ول  َوَبيَنُكم﴾)1(،  َبيَنَنا  �سواٍء  كلمٍة  اإلى 

)1( اآل عمران، 64.
)2( العنكب�ت، 46.
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اأدب  في  اإلهيٌّ  در�ٌص  اإل  المالئكة،  مع  وتعالى  �سبحانه  الخالِق  وح�اِر  الإن�ساِن  خلِق  ُة  ق�سَّ وما 
�سبحانه  اأنه  مع  الختالف،  في  بالحقِّ  والإقراِر  معه،  والعدل  الآخر  الراأي  واحترام  الح�ار، 
في  جاعٌل  اإنِّي  للَمالِئَكِة  ربُّك  قال  ﴿واإْذ  عباده  مع  وال�س�رى  الح�ار  اإلى  يحتاج  ل  وتعالى 
ِبَحمِدَك  ُن�َسبُِّح  ونحُن  ماَء  الدِّ وَي�سِفُك  فيها  ُيف�ِسُد  من  فيها  اأََتجَعُل  َقاُلوا  خليفًة  الأر�ِس 

�ُس َلَك َقاَل اإِنِّي اأعلَُم ما ل َتعلَُموَن﴾)1(. وُنقدِّ
ولكي يتم الت�ا�سل والتعارف بين ال�سع�ب والمجتمعات الب�سرية، التي تختلف في ثقافاتها 
وعاداتها وتقاليدها ولغاتها، ل بد من التاأ�سي�ص لح�اٍر اإيجابيٍّ بينها يتجاوز كلَّ اآفات التع�سب 
فطرٌة  الب�سر  بين  فالختالف  والبرهان،  الحجة  على  ويق�م  الذات،  على  والنكفاء  والته�ُّر 
ومكارم  ال�سالح  والعمل  التق�ى  على  تق�م  اإنما  بينهم  والمفا�سلة  فيهم،  تعالى  اهلل  اأوجدها 
َك  َربُّ َرِحَم  اإلَّ من  َيَزاُلوَن ُمخَتِلِفيَن  ًة واِحَدًة ول  اأُمَّ النَّا�َس  َلَجَعَل  َك  َربُّ ﴿َوَلْو �ساَء  الأخالق 

ْت َكِلَمُة َربَِّك َلأَمالأَّنَّ َجَهنََّم ِمَن الِجنَِّة َوالنَّا�ِس اأَجَمِعيَن ﴾)2(. وِلَذِلَك َخلََقُهم َوَتمَّ
اأ�سحاَبها  تق�د  رٍة،  مدمِّ وعقليٍة  نف�سيٍة  وتعقيداٍت  اإرباكاٍت  في  ي�قُع  قد  الح�اِر  وانعداُم 
عاء امتالك الحقيقة دون الآخرين. لذا يرى عاِلُم النف�ص »فرويد«  ف وادِّ ت والتطرُّ اإلى التزمُّ

زان. ل والتِّ اأن الح�اَر من اأهمِّ ال�سروراِت الب�سريِة من اأجل بقاء الإن�سان �سمن دائرة التعقُّ
راُع  ال�سِّ ي�س�د  التي  المعا�سرِة  لمجتمعاتنا  ال�سرورات  اأهم  من  اآخر،  جانٍب  من  والح�اُر 
الح�سارُة  اقتلعتُه  الذي  الحديِث  ولإن�ساِننا  بينها،  فيما  والعلميُّ  القت�ساديُّ  والتمايُز  ال�سيا�سيُّ 
المفكر ف�ؤاد زكريا في  ُة، على ما يق�ل  الآليَّ ، فالحياُة  الحديثُة من كل محت�ًى روحيٍّ واأخالقيٍّ
تجربُتُه  تعد  فلم  تاّمًا،  يك�ن  اأن  كاد  ف�ساًل  الطبيعة  عن  الإن�ساَن  ف�سلت  نقدية«،  »اآراء  كتابه 
ُن الإح�سا�َص بالق�ى الطبيعية المبا�سرة، وبما تنط�ي عليه من رم�ٍز ُتثري حياَته الروحية.  تت�سمَّ
والبحِث  الُمعلَّبة،  الُمغَلقِة  الأج�بِة  ي  تخطِّ اإلى  والإ�سالمية  العربية  مجتمعاتنا  اأح�َج  فما 
ِد دورة الحياة، وما اأح�جنا، باحثين ور�سَل تربيٍة  دٍة مع تجدُّ دٍة لأ�سئلٍة متجدِّ عن اأج�بٍة متجدِّ
من  ت�ستمدُّ  اإبداعيٍة  م�سيرٍة  في  النطالق  اإلى  علميًة،  وم�ؤ�س�ساٍت  جامعاٍت  وقياديين،  وتعليٍم 
اأب�اَبنا  نفتُح  الذي  ال�قت  والفن، في  والأدِب  والفكِر  والتعليم  العلم  ُينِتُج في  خ�س��سياتنا ما 
يملك  ل  لختالٍف  معنى  ل  اإذ  و�سجاعة،  وحكمٍة  بجراأٍة  الآخرين  مع  والت�ا�سل  الح�ار  على 
خيطًا  لكنَّ  وتتبايُن  ُد  تتعدَّ الإن�سانيُة  والتجارُب  اه،  وُمَتَبنَّ روؤيُته  فلكلٍّ  العتراف،  م�سروعيَة 
به،  فنتجنَّ باطاًل  والباطَل  فنتَّبَعه،  ًا  حقَّ الحقَّ  ُيِرَينا  اأن  ن�ساأَُل  واهلَل  بينها.  يربُط  يظلُّ  �سفيفًا 

والحمُد هلل ربِّ العالمين. 

)1( البقرة، 30.
)2( ه�د، الآيتان: 118 و 119.
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ديواُن المظالِم في اإلسالم
مقاربٌة تاريخيٌة مقارنة

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

مقدمة:
في  منه  بد  ل  اأمٌر  العامَة  �سلطَتها  ممار�َسِتها  اأثناء  الدولِة  قبِل  من  الم�اطِن  اإن�ساَف  اإن 
دولة القان�ن ال��سعي اأو دولة ال�سرع الإ�سالمي، وفي كال الحالين الهدُف ه� منع الحاكم من 
اإيقاع ال�سرر بالمحك�م،  تجاوز حدِّ ال�سلطِة الممن�حِة له لتحقيق الم�سلحة العامة. ولتجّنب 
اأثناء  الحا�سل  ال�سرر  عن  التع�ي�ص  اأو  الظالم  القرار  باإبطال  �س�اء  اإن�ساُفه  الحاكم  على 

ممار�سة الدولِة �سلطَتها.
اأي الخا�سعة  اأو دولة القان�ن  الي�َم في الدولة الحديثة  واإحقاق العدل والإن�ساف مت�ّفٌر 
ل�سلطان القان�ن وعلى كل م�ست�ياِتها، وهذا الأمُر يختلف من بلٍد لآخر، فهناك دي�ان المظالم 
في الدول التي تتَّبع ال�سريعَة الإ�سالميَة كالمملكة العربية ال�سع�دية، وهناك دوٌل اأوجَدت ق�ساًء 
خا�سًا لمحاكمة الإدارة اأثناَء ممار�سِتها ال�سلطَة العامَة كفرن�سا والدول التي اتَّبعت هذا النهَج 
ومنها لبنان، وفريٌق ثالٌث من الدوِل اأخ�سع الدولة للمحاكم العادية في اإن�ساف الم�اطن اإذا 

َر اأثناء ممار�سِة الدولِة �سلطَتها العامة. ت�سرَّ
الدولة  بين  العري�سة  خط�طها  في  ت�سابهت  قد  الإدارِة  م�ساَءلة  اأن  بالذكر  والجديُر 
الإ�سالمية منذ ن�س�ئها في عهد الخلفاء الرا�سدين والدولة الفرن�سية، مهد الق�ساء الإداري، 
احتفظ  فقد  التا�سع ع�سر.  القرن  واأوائل  الثامن ع�سر  القرن  اأواخر  في  الفرن�سية  الث�رة  بعد 
والحكام في حال تجاوزهم حدَّ  ال�لة  المظالِم وم�ساءلة  ب�لية  له  يمثِّ اأو من  الم�سلُم  الحاكُم 
فرن�سا  في  ح�سل  ما  وهذا  المحاكم.  عن  المظالِم  ولُة  ا�ستقلَّ  لحقٍة  مرحلٍة  وفي  ال�سلطة، 
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على  المحافظُة  ه�  العادية  المحاكم  عن  الإدارية  المحاكم  لف�سِل  المعلُن  ال�سبُب  كان  حيث 
مبداأ ف�سل ال�سلطات، وباطنًا عدُم اإخ�ساع الإدارة للمحاكم العادية اأو البرلمانات كما كانت 
ُت�سّمى، وجعُل ال�زير الذي ه� في قمة الجهاز الإداري، يق�م بدوِر القا�سي لمحاكمِة الم�ظفيَن 
في حال تجاُوِز حدِّ ال�سلطة، يعاونه جهاٌز ق�سائيٌّ متخ�س�ٌص »مجل�ص الدولة« والذي بداأ دوره 
ا�ست�ساريًا وانتظر قرنًا من الزمِن لي�سبح ق�ساًء اإداريًا م�ستقاًل ُي�سدر الأحكاَم ب�س�رٍة اأ�سيلٍة 

ودون الع�دة لأحد.
القراآن  في  وجاء  الملك«،  اأ�سا�ص  »العدل  �سعار  قبل  حتى  العدل  ل�اء  الإ�سالم  رفع  لقد 
الكريم ﴿ول يجِرمنَُّكم �سناآُن قوٍم على األ تعِدلوا اعدلوا هو اأقرُب للتقوى﴾)1(، و﴿يا اأيها 
الذين اآمنوا كونوا قوامين بالق�سط �سهداء هلل ولو على اأنف�ِسكم اأو الوالدين والأقربيَن اإن 
اأن توؤدوا الأماناِت  ﴿اإن اهلل ياأمُركم  ﴾)2(، وقال تعالى  اأولى بهما  اأو فقيراً فاهلل  يكن غنياً 
اإلى اأهِلها واإذا حكمتم بين النا�س اأن تحكموا بالعدل﴾)3(. وقد تكلَّم بهذا ال�ساأِن العديُد من 
ل�ا اأن�اع العدالة ال�اجبة بين النا�ص وال�اجبة على ال�لة، منهم ابن خلدون في  الفقهاء وف�سَّ

مته)4(، والماوردي في كتابه: اأدب الدنيا والدين)5(. مقدِّ
خلدون  ابن  ويق�ل  الإ�سالمية،  الدولة  في  التنفيذية  ال�سلطة  عن  الق�ساء  ف�سل  تمَّ  وقد 
اأبا  الخطاب  بن  عمر  وّلى  وقد  الخ�س�مات.  بين  الف�سِل  من�سُب  الق�ساَء  اإن  المعنى،  بهذا 
الدرداء ق�ساَء المدينة، ووّلى �ُسَريحًا ق�ساَء الب�سرة، ووّلى اأبا م��سى الأ�سعري ق�ساَء الك�فة. 
اأمَر  اإليه  �ص  واِليِه على م�سر، حيث كان قد ف�َّ النخعي  الأ�ستر  اإلى  اأبي طالب  وكتب علي بن 
اأف�سَل رعيَّتك في نف�سك، مّمن ل ت�سيُق به الأم�ر  النا�ص  اختياِر الق�ساة: »اختر للحكم بين 
ول  عرفه،  اإذا  الحق  اإلى  الَفيء  من  ُر  يْح�سَ ول  لة،  الزَّ في  يتمادى  ول  الخ�س�ُم،  كه  ُتَمحِّ ول 
واآَخَذُهم  ال�سبهات،  واأوَقَفهم في  اأق�ساه،  باأدنى فهٍم دون  ت�سرُف نف�ُسه على طمع، ول يكتفي 
عند  واأحَزَمهم  الأم�ر،  ِف  تك�سُّ على  واأ�سَبَرهم  الخ�سم،  بمراجعة  مًا  تبرُّ واأقلَّهم  بالحجج، 
اتِّ�ساح الحكم، مّمن ل يزدهيِه اإطراٌء ول ي�ستميلُه اإغراء«)6(. فحق�ق القا�سي كما ن�ستنتجها 

 . من الكتاب، تنح�سر في اأمرين: الأول ماديٌّ والثاني معن�يٌّ

)1( المائدة، 8.
)2( الن�ساء، 135.

)3( الن�ساء، 58.
)4( مقدمة ابن خلدون، ف�سل 44، القاهرة: طبعة المكتبة التجارية الكبرى، لت، �ص 319.

)5( الماوردي، اأدب الدنيا والدين، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1978، �ص 119.
الكتاب  دار  القاهرة:  اللبناني،  الكتاب  ودار  ال�سالمية  الكتب  دار  بيروت:  ط1،  عبيد،  فاروق  ومراجعة  تحقيق  البالغة،  )6(  نهج 

الم�سري، 1989، �ص 300 وما بعد.
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اأ - فالماديُّ ه� بذُل المال له، اأي للقا�سي، ربما يزيُل علَّته وتقلُّ معه حاجُته اإلى النا�ص. 
وتحر�ُص الدول الي�م على تاأمين هذا المر درءًا للف�ساد.

ب - والمعن�ي ه� اإعطاء القا�سي منزلًة رفيعًة بين �سلطاِت الدولِة بحيث ل ُيطمُع به اأو 
ُر على قراره من باقي ال�سلطات. من هنا كان مبداأ ا�ستقالل الق�ساء في الدولة الحديثة  ُي�ؤثَّ
باأن ُجِعَلت له �سيادٌة وحريٌة في ممار�سِة �سلطِتِه، ل يغيِّرهما اإل القان�ن وال�سمير، واأُخِرَج عن 
ف النا�َص  التبعية لل�سلطتين الت�سريعية والتنفيذية اللتين تعمالن اأحيانًا بخلفيٍة �سيا�سيٍة ت�سنِّ

بين م�اٍل ومعار�ٍص.
وجب  لذلك  نافذًة،  اأحكاُمه  تك�ن  اأن  ه�  القا�سي،  حق  من  ثالثًا  معن�يًا  اأمرًا  ون�سيُف 
الق�ساء  في  هامٌة  مكانٌة  له  ال�ساأُن  وهذا  ويحترَمها،  القا�سي  اأحكام  ذ  ينفِّ اأن  الحاكم  على 
الغراماِت  فر�ِص  �سالحيَة  الإداريِّ  للقا�سي  الم�ستِرُع  اأعطى  حيث  الحديث،  الإداري 
اإذا  الق�ساء  لأنه ل قيمَة لحكِم  الإداري،  الق�ساء  باأحكام  تتقيد  لكي  الإدارة  الإكراهيِة على 

تنفيذ)1(. دون  بقَي 
الفرن�سي  الدولة  لمجل�ص  الإداري  بالق�ساء  المخت�سُة  الفرن�سيُة  المراجُع  ت�افرت  واإذا 
الذي ا�ستغرق قرابَة قرٍن من الزمن لينتقَل من دوره ال�ست�ساري اإلى دوره الق�سائيِّ في اأواخر 
ب�س�رٍة  الم��س�َع  تناولت  التي  العربية  المراجع  في  ندرًة  هناك  فاإن  ع�سر،  التا�سع  القرن 
مبا�سرٍة كالأحكام ال�سلطانية للماوردي، والأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى الغّراء، ونهايُة الأدب 
اأن بقية المراجع، تناوَلت الم��س�َع بطريٍق غيِر مبا�سٍر عند التكلم عن �سلطات  اإل  للن�يري. 

الخلفاء.
وليَة  الأول  المبحث  في  اأو مباحث، عّرفنا  اأق�ساٍم  اإلى ثالثة  البحث  تق�سيم هذا  تّم  وقد 
مرورًا  الإ�سالم،  �سدر  من  المظالم  دي�ان  تط�َر  وا�ستعر�سنا  التاريخيَّ  واأ�سَلها  المظالم 

، و�س�ًل الى الع�سِر العّبا�سي.  بالع�سر الأم�يِّ
في  الأخرى  الق�سائية  والنظم  المظالم  دي�ان  بين  مقارنًة  اأجرينا  الثاني  المبحث  وفي 

الدولة الإ�سالمية. وبّيّنا كيف تاأّثرت اأوروبا بنظام دي�ان المظالم الإ�سالمي.
الإداري  والق�ساء  الإ�سالمي  المظالم  دي�ان  بين  مقارنًة  اأجرينا  الثالث  المبحث  وفي 

الحديث وبينه وبين نظام الأمب�د�سمان الم�ستحَدث في ال�س�يد في د�ست�ر 1809.
لنا اإليه من ا�ستنتاجات. وفي الخاتمة عر�سنا ما ت��سّ

)1( عبا�ص ن�سر اهلل، الغرامة الإكراهية، بيروت: دار الإ�ستقالل، 2001، �ص 5.
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المبحث الأول:
ديوان المظالم في الإ�سالم

اأوًل: تعريُف ولية المظالم واأ�سُلها ال�سرعيُّ التاريخي

اأ- تعريُف ولية المظالم
ال�سرِع  في  وال�ليُة  الأعمال.  من  به  ويق�م  ال�سخ�ص  يت�له  ما  على  ال�لية  كلمة  ُتطَلُق 
في  ِف  الت�سرُّ لل�ليِّ حقُّ  يثُبُت  التي  الختيار هي  ف�لية  اأبى.  اأو  �ساء  الغير  الق�ِل على  تنفيُذ 
ولية  اأما  العاملة.  البالغة  الحرة  تزويج  ك�لية  واختياِره  لرغبِته  بناًء  عليه  الُم�لَّى  �س�ؤون 
اأبى،  اأو  �ساء  عليه  ق�ُله  فيها  وينعقد  عليه  الُمت�ّلى  على  جبرًا  لل�ليِّ  تثُبُت  التي  فهي  الإجبار 

اأق�سام)1(: وال�لية 
على  الأب  ك�لية  التنازل  تقبل  ل  لزمًة  وتك�ن  الغيِر  من  م�ستمدٍة  غير  ذاتيٌة  وليٌة   -

ال�سغير.
- وليٌة مكت�سبٌة من الغيِر وتقبل التنازَل ك�لية ال��سي اأو القا�سي.

- وليٌة عامٌة ك�لية ال�سلطان اأو القا�سي حيث يك�ن القا�سي وليَّ من ل وليَّ له.
م��سِعه  غيِر  في  ال�سيء  و�سُع  والظلُم  مظلمة.  جمُع  اللغِة  في  فهي  المظالم  كلمُة  اأما 
اإلى الباطِل ق�سدًا، وه� الج�ُر، وقيل ه�  وانتقا�ٌص للحق. وفي ال�سريعة ه� التعّدي من الحقِّ 
الماوردي  فها  عرَّ كما  المظالم  في  النظر  ووليُة   .)2( الحدِّ ومجاوزُة  الغيِر  ُملِك  في  الت�سرُف 
المتنازعين عن  وزجُر  بالرهبِة،  التنا�سِف  الى  المتظالمين  َق�ُد  ال�سلطانية: هي  الأحكام  في 

التجاحِد بالهيبة)3(.
ال�سلطنِة  �سط�ة  في  ممتزجٌة  وظيفٌة  المظالم  في  »النظُر  خلدون)4(:  ابن  ويق�ل 
وكاأنه  المعتدَي  وتزجُر  الظالَم  تقمع  رهبٍة  وعظيِم  يٍد  عل�ِّ  الى  وتحتاج  الق�ساِء  ون�سفة 
في  المظالم  ل�لية  كان  هنا  من  اإم�سائه.  عن  غيرهم  اأو  الق�ساِة  عجز  في  يم�سي 
بذاته  الخليفُة  يت�له  خا�صٍّ  ن�ٍع  من  ق�ساًء  باعتباره  كبيرٌة  ورهبٌة  هيبٌة  الإ�سالمي  النظام 

المظل�م«. لإن�ساف 

)1( �س�كت عليان، ال�سطة الق�سائية في ال�سالم، ر�سالة دكت�راه، جامعة الأزهر، 1973، �ص 118.
)2( الفيروز اآبادي، القام��ص المحيط، ج4، بيروت: الم�ؤ�س�سة العربية للطباعة والن�سر، لت، �ص 145.

)3( الماوردي، الحكام ال�سلطانية، ط2، القاهرة: مطبعة الحلبي، 1966، �ص 77.
)4( مقدمة ابن خلدون، م.�ص، �ص 222.
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ب- الأ�سُل التاريخيُّ وال�سرعيُّ لولية المظالم:
1- الأ�سُل التاريخيُّ لولية المظالم:

كُثَرت التعديات على الحق�ق في مكة، فتداعى زعماء قري�ص لالجتماع في داِر عبد اهلل 
ُه،  للمظل�ِم حقَّ واأخذوا  اإل منع�ه  اأحٌد  َيظلَم  واأل  بمكة  المظالم  ردِّ  وتحالف�ا على  بن جدعان 
بن  الح�سين  ك  تم�سَّ وقد  ه)1(.  واأقرَّ اهلل)�ص(  ر�س�ل  ح�سره  وقد  الف�س�ل،  بحلف  ُعِرَف  ما  وه� 
القرى، فتحامَل  ب�ادي  نزاٍع في ماٍل  الحلِف في  بهذا  �سفيان  اأبي  بن  علي)ع( في عهد معاويَة 
ه، فقال الح�سين: اأحِلُف باهلل  اأميُر المدينة ال�ليد بن عتبة بن اأبي �سفيان على الح�سين في حقِّ
الزبير  بن  اهلل  عبد  فقام  الف�س�ل.  بحلِف  لأدع�ّن  ثم  �سيفي  لآخذنَّ  اأو  حّقي  من  ني  لتن�سفنَّ
اآخرون، فلّما بلغ  ه. ثم قام  َف من حقِّ اأحلف باهلل لئن دعا به لآخذّن �سيفي حتى ُين�سَ وقال: 
ه حتى ر�سي. ولعّل في هذه ال�اقعة التي كانت  ذاك ال�ليد بن عتبة، اأن�سف الح�سين في حقِّ
لم  اإذا  باأنه  د  هدَّ الذي  علي  بن  الح�سين  وبين  الأم�ية،  لل�سلطة  الممثِّل  المدينة،  اأمير  بين 
الحلِف  هذا  فاعليَة  د  ي�ؤكِّ ما  الف�س�ل،  بحلف  �سيدع�  فاإنه  ِه  حقِّ من  عتبة  بن  ال�ليد  ين�سفه 

وقابليَته الفاعلَة بم�اجهِة ظلم الحكام للرعية اإذا ما دعت الحاجة اإلى ذلك)2(.
2- الأ�سُل ال�سرعيُّ لولية المظالم:

الفح�ساء  عن  وينهى  القربى  ذي  واإيتاء  والإح�سان  بالعدل  ياأمر  اهلل  ﴿اإن  تعالى:  قال 
ا يعمل الظالمون﴾))).  والمنكر والبغي﴾ )3(. كما يق�ل تعالى ﴿ول تح�سبن اهلل غافاًل عمَّ
ماِت، وَجَب  وقوله تعالى ﴿فتلك بيوُتهم خاوية بما ظلموا﴾)5(. واإذا كان الظلم من المحرَّ
الأمر  اإطار  المظل�م يدخل في  الظلم ون�سر  ورفع  وقع عليه.  ن  ورفُعه عمَّ اجتناُبه  الأمة  على 
بالمعروف والنهي عن المنكر، والنه��ُص لرفع الظلم وردِّ المظالم اإلى اأهلها ه� فر�ٌص واجٌب 
على الأمة، ولكن ل ُيطاَلب الأفراد بهذا ال�اجب اإل في الم�ا�سع البعيدة عن ال�لة والحكام. 

فهل يجب ال�سك�ُت عن الحاكم الظالم؟ ل، فالإ�سالم نهى عن ذلك.
والإمـــام الـظـالـم واجــٌب خـلـُعـُه. قــال الغــزالـي: »اإن الـ�سلـطـاَن الـظـالـَم عـلـيـه اأن ُيـكــفَّ 

عـن وليـِتـه، وهـ� اإمـا مـعـزوٌل اأو واجـُب العـزِل، وهـ� علـى التحـقـيـق ليـ�ص بـ�سلـطـان«)6(.

)1(  حلف الف�س�ل ه� اأحد اأحالف الجاهلية الأربعة التي �سهدتها قري�ص. اأنظر: ابن ه�سام، ال�سيرة النب�ية، ج1، بيروت: دار المعرفة، 
لت، �ص87.

)2( م.ن، �ص 144.
)3( النحل، 90.

)4( ابراهيم، 42.
)5( النمل، 52.

)6( اب� حامد الغزالي، اإحياء عل�م الدين، ج2، ت�ن�ص: دار ب� �سالمة للطباعة والن�سر، 1978، �ص 11.
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اإلى  و�سوًل  الأموي  بالع�سر  مروراً  الإ�سالم  �سدر  من  المظالم  ديوان  ثانياً:  تطّوُر 
الع�سر العبا�سي

اأ- في عهد الر�سول)�س) والخلفاء الرا�سدين:
يت�لى  وكان  اأتباعه،  من  اأحدًا  ينيُب  اأو  بنف�سه  الق�ساَء  يت�لى  كان  الر�س�ل)�ص(  عهد  في 
َنن اأن خالد بن ال�ليد قتَل مقتلًة في قبيلِة جزيمة  بنف�سه رفَع المظالم. وُيروى في �سحاِح ال�سُّ
ماِل  بيت  من  قتالها  ديِة  بدفع  واأمر  ذلك  النبي)�ص(  فا�ستنكر  الخ�س�ع،  اأهُلها  اأعلن  اأن  بعد 
من  عامٍل  عن  تاأتيِه  �سك�ى  كل  اإلى  ي�ستمُع  الر�س�ل)�ص(  وكان  خطاأً.  وقع  القتَل  لأن  الم�سلمين 

َن مكانه. اله، ومن ذلك اأنه عَزَل عامَله على البحرين لأنه جاء من �سكاُه، وعيَّ عمَّ
وكان الر�س�ل)�ص( يقلُِّد ال�لياِت، الأ�سلَح من بين الم�سلمين، ومن ذلك ما اأخَرَجه م�سلُم 
عن اأبي ذر: »قلت يا ر�س�ل اهلل األ ت�ستعملني؟ قال اإنك �سعيٌف واإنها اأمانٌة واإنها ي�م القيامة 

ها«. خزٌي وندامٌة، اإل من اأخَذها بحقِّ
ِق دع�َة المظل�م فاإنه لي�ص بينها  وعندما بعث ر�س�ل اهلل)�ص( معاذًا اإلى اليمن، اأو�ساُه »اتَّ
اأنها ثمرُة ظلٍم  وبين اهلل حجاب«)1(، كما نهى الر�س�ل)�ص( عن الهداِء لل�لِة والحّكام واعتبَر 
ع. وكان)�ص( يمنُعها ويق�ل: »هدايا الأمراء غل�ٌل« اأي خيانٌة. كذلك الأمُر في  واقٍع اأو ظلٍم مت�قَّ
فاإن  ُوّليت عليكم ول�ست بخيركم،  النا�ص قد  »اأيها  الأول حين قاَم خطيبًا فقال  الخليفِة  عهد 
م�ني، ال�سدُق اأمانٌة والكذُب خيانٌة، وال�سعيُف فيكم ق�يٌّ  اأح�سنُت فاأعين�ني واإن انحرفُت فق�ِّ
ه، والق�يُّ فيكم �سعيٌف عندي حتى اآخَذ الحقَّ منه اإن �ساء اهلل. اأطيع�ني ما  حتى اآخَذ له حقَّ

اأطعُت اهلل ور�س�له فاإذا ع�سيُت اهلل، فال طاعَة لي عليكم«)2(.
اإن الق�ل: ال�سعيف فيكم ق�يٌّ عندي حتى اآخَذ له حّقه، والق�ي فيكم �سعيٌف عندي حتى 

اآخَذ الحقَّ منه، ه� بمعنى الحكِم في المظالم.
كذلك الأمر في عهد الخليفة الثاني عند ت�ّليه الخالفة، فقد عزل خالد بن ال�ليد رغم 
بكر قد  اأب�  وكان  اإل اهلل،  اإله  ل  اأن قال  بعد  ن�يرة  بن  لقتلِه مالك  الحروِب وذلك  مقاِمه في 
اأعطى ديَة مالٍك من بيت المال، ولكن عمر لم يكتِف بذلك بل عزل خالدًا وقال في عزله »اإن 

�سيَف خالٍد لرهقا)3(«.
والخليفة الثالث، كان ك�ساحبيه ل ي�سكت عن حدٍّ من الحدود ول يت�ساهل مع من يرتكب 

المحظ�رات، اإل اأنه في اختياره لل�لية ذوي قرابته اأثار م�ساعر النا�ص عليه.

)1( محمد كرد علي، الإ�سالم والح�سارة العربية، ج2، دار الفكر المعا�سر، 2008، �ص 98.
)2( محمد كرد علي، الدارة ال�سالمية في عز العرب، القاهرة: دار م�سر للطباعة، 1934، �ص 13.

)3( ال�سيخ اأب� زهرة، ولية المظالم في ال�سالم، القاهرة: مجلة دنيا القان�ن، ال�سنة 3، لت، �ص 89.
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الذي  الرابع  الخليفة  الخليفة فكان على عهد  المظالم عن �سخ�ص  ل�لية  اأّوُل ف�سٍل  اأما 
الخ�ارج  لقتاله من  نه�ص  يمنع من  ول  بالت�ساوي  الم�سلمين  بين  المال  بيت  في  ما  ي�ّزع  كان 
ه، ولجاأ بنف�سه وه� اأمير الم�ؤمنين، اإلى القا�سي �ساحب المظالم مخت�سمًا يه�ديًا في درٍع  حقَّ
كان في ح�زة هذا اليه�دي، فطلب القا�سي �ساهدين، فاأتى له بابنه الح�سن وم�له قنبر، فلم 
ياأخذ القا�سي ب�سهادة الح�سن وقِبَل �سهادَة قنبر وحكم ل�سالح اليه�دي. ل� قارّنا هذا الأمر 
اأمام  مث�َلهم  اأو  محاكمَتهم  تمنُع  بح�ساناٍت  وال�زراُء  الروؤ�ساُء  يتمّيز  حيث  الي�م  يجري  بما 
الق�ساء اإل في حالٍت نادرٍة ت�سل اأحيانًا اإلى حدِّ ال�ستحالة، لراأينا �سم�َّ مكانة الإ�سالم من 

الق�انين ال��سعية في ع�سرنا الحا�سر.

ب- في ع�سر بني اأمية:
الخليفة  معاويُة،  اأوعَز  فقد  الرا�سدين.  الخلفاء  مع  عنه  الأم�ي  العهد  في  الأمر  اختلف 
الأم�ي الأول، اإلى عامله في الك�فة باأن ي�سطفَي لُه ال�سفراَء والبي�ساَء فال َيق�ِسُم في النا�ص 
ًة. كما كتب معاوية اإلى عامله في م�سر اأن ِزد على كلِّ رجٍل من القبِط قيراطًا. وقد  ذهبًا ول ف�سّ
ف وظالٍم  �ُسِئَل اأحد العلماء اأيام معاوية، كيف تركَت النا�ص؟ فقال: تركتهم بين مظل�ٍم ل ينت�سِ
ل ينتهي)1(. اأما عبد الملك بن مروان فه� �ساحب الحجاج بن ي��سف الثقفي الذي اأوقَع المظالَم 
والقتَل في اأئمة الم�سلمين، وَقتُلُه �سعيَد بن جبير اأمٌر تفزُع منُه النف��ص. وقد اأن�ساأ عبد الملك 
ه اأمرها، اأو لي�ِهَم النا�ص اأنه يرد مظالَمهم ويق�سي  دي�انًا للمظالم، ولكن لق�سايا بذاتها، يهمُّ
لهم بحق�ِقهم، ولكنه نف�َسه اأوقَع مظالَم وغ�سَب غ�س�بًا ووهب بني اأمية ما لي�ص لهم. وقد ق�سى 
َي الخالفة ِبَردِّ مظالم عبد الملك وتمزيق �سجالته)2(. بداأ عمر بن  عمر بن عبد العزيز عندما ُولِّ
عبد العزيز خالفَته ِبَردِّ المظالم بادئًا بنف�سه حتى نظَر اإلى خاتٍم في يده فقال: هذا اأعطانيه 
ُه. وتتابع النا�ص في رفع المظالم اإليه فما ُرِفعت اإليه  ال�ليد بن عبد الملك من غير حّقه، فَردَّ
اأم�ال بني مروان وغيرهم مّما  اأخذ  اأو في يد غيره حتى  ها �س�اًء كانت في يده  اإل ردَّ مظلمٌة 
�سار اإليهم ظلمًا. وكان حري�سًا على �سرعة البتِّ في المظالم، وكان يعطي ولته حريًة في هذا 
رَّ تاأخيُر البتِّ فيها بم�سالح الأهالي)3(. اإل اأنه بعد وفاة عمر بن عبد العزيز  ال�ساأن حتى ل ي�سُ

الخليفة العادل، عادت الأم�ر اإلى �سابِقها مع يزيد بن عبد الملك الذي حكم بالظلم والج�ر.

ج- في الع�سر العبا�سي:
العبا�ص،  اآِل  اإلى  الحكُم  اآَل  اأن  اإلى  المظالم  وليُة  اأُهملت  العزيز  عبد  بن  وفاة عمر  بعد 

)1( محمد كرد علي، ال�سالم والح�سارة العربية، ج2، م.�ص، �ص 150.
)2( م�سطفى الرافعي، التنظيم الق�سائي في لبنان، م�سر: دار جامعة الدول العربية، 1969، �ص 97.

)3( يذكر في هذا ال�سياق اأن م�س�ؤولية الإدارة عن التاأخر في بّت الق�سايا والتع�ي�ص على المت�سرر اأخذ به الق�ساء الفرن�سي م�ؤخرًا.
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وكان اأّوُل من جل�ص للمظالم من بني العبا�ص، الخليفة المهدي، فقد كان عادًل يجل�ص للمظالم 
بنف�سه)1(، ولم يكن قبَله في الدولة العبا�سية من ينظر في تعّدي ال�لِة على الرعية وج�ِرهم 
فيما يجب�َنه من الأم�ال)2(. كذلك كان الخليفة الهادي، يرى باأنه يجب اأن ل ُيحَجَب الخليفُة 
عن النا�ص، حتى اأنه قال للف�سل بن الربيع وزيِرِه، ل تحُجب عني النا�ص لأن ذلك ي�قُع الملَك 
وي�سرُّ بالرعية. كما ن�سَح قا�سي الق�ساة في عهد هارون الر�سيد هذا الأخير بما ياأتي: »اإن 
وتكثُر  الخراُج  به  يزيد  الأجر،  ما في ذلك من  مع  الظلم  وتجّنَب  للمظل�م  والإن�ساف  العدل 
المظل�م  من  فيه  ت�سمع  واحدًا  مجل�سًا  ال�سهرين  اأو  ال�سهر  في  جل�سَت  فل�  البالد..  عمارُة  به 
وُتنكُر على الظالم، حتى ي�سيَر ذلك في الأم�سار والمدِن فيخاُف الظالم وق�َفك على ظلمه 
فال يجبرك على الظلم، وياأمل ال�سعيف المقه�ر جل��سك ونظرك في اأمره فيق�ى قلبه ويكثر 
دعاوؤه.. ثم متى علم العمال وال�لة اأنك تجل�ص للنظر في اأم�ر النا�ص ي�مًا في ال�سهر، تناه�ا 
عن الظلم واأن�سف�ا النا�ص من اأنف�سهم«. اأما الماأم�ن فكان يجل�ص للمظالم اأيام الأحد، لقي 
ٍة متظلمًة فقال لها: من خ�سمك؟ فقالت: العبا�ص ابن اأمير الم�ؤمنين، فقال  امراأًة في ثياٍب رثَّ
للقا�سي يحي بن اأكتم: اأجل�سها معه وانظر بينهما. فكان ذلك بح�سرة الماأم�ن، وعندما عال 
اأنطقها واأخر�سه، واأمر برد  كالمها، زجرها بع�ص حّجابه فقال له الماأم�ن: دعها فاإن الحق 

ياعها)3(. �سِ

ثالثاً: ت�سكيُل ديوان المظالم واخت�سا�ساُته واإجراءاُته:

اأ- ت�سكيُل الديوان:
اقت�ست ال�سرورة ن�س�َء وليِة المظالِم وا�ستقّلت بذاتّيِتها عن الق�ساء. واإذا كان الخلفاء 
ُي�سّمى رئي�ُسه  للمظالم  ا�ستدعى وج�د دي�اٍن خا�صٍّ  الأمر  اأن  اإل  باأنف�سهم  يبا�سرونها  الأّول�ن 

�ساحب المظالم اأو ناظر المظالم)4(.
1- �سفاُت رئي�س الديوان :

- اأن يك�ن ظاهَر الفقه، قليَل الطمع، كثيَر ال�رع، وهذه ال�سفات ترجع اإلى النف�ص والدين.
والتجربِة  العلِم  اإلى  تع�د  �سفاٌت  وهذه  الق�ساء،  في  مجّربًا  العلم،  وا�سَع  يك�ن  اأن   -

والعدالة.

)1( محمد كرد علي، ال�سالم والح�سارة العربية، م.�ص، �ص 136. 
)2( جميل نخلة المدور، ح�سارة الإ�سالم في دار ال�سالم، ط2، م�سر، 1905، �ص 65.

)3( الماوردي، الأحكام ال�سلطانية، م.�ص، �ص 84.
)4( محم�د حلمي، نظام الحكم الإ�سالمي، القاهرة: دار الفكر العربي، 1998، �ص 345.
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- اأن يك�ن جليَل القدر، نافَذ الأمر، عظيَم الهيبة وهذه �سفاٌت ترجع اإلى الأمر والنف�ذ)1(.
وفي  الرا�سدين  الخلفاء  عهد  في  المظالم  بنظر  غيره  دون  يخت�صُّ  كان  نف�سه  فالخليفة 

عهد عمر بن عبد العزيز الذي رّد مظالَم بني اأمية.
اإلى ن�عين: وزيٍر مف��ٍص ووزيِر تنفيذ.  وق�ّسم حكام بني العبا�ص، بعد المهتدي، ال�زراء 
�ص اإليه  وال�زير المف��ص يملك وليًة عامًة من الحاكم وه� ذو اأهميٍة ومرتبٍة عاليٍة بحيث ُيف�َّ
تدبيُر الأم�ر براأيه واإم�ساوؤها باجتهاده ويق�ُم مقاَم الإمام، وقد ُعِهَدت وليُة المظالم لل�زير 
المف��ص. اأما اأمراء الأقاليم بعد ات�ساع الدولة، بحيث يتعّذر على الحاكم اأن يدّبر كل الأم�ر 
مع تباعِد الم�سافاِت، فكان ل بد من اإنابتهم للنظر في المظالِم. ودوُر ال�الي ي�سبُه دوَر ال�زير 

المف��ص لجهة �سعة �سالحياته.
2- اأع�ساُء الديوان:

في  النظر  وظيفة  اأن  اإل  القا�سي،  وحدة  هي  الإ�سالمي  الق�ساء  في  القاعدة  كانت  اإذا 
المظالم ا�ستدعت، بعد ال�سدر الأول لالإ�سالم، وج�َد عدة عنا�سر متعاونٍة :

- الحماُة والأع�اُن: للتغلب على من يلجاأ اإلى الق�ة اأو الفرار من وجه الق�ساء )ال�سابطة 
العدلية(.

اإلى  الحق�ق  لردِّ  الطرق  باأق�م  المظالم  �ساحب  على  لالإ�سارة  والحكاُم:  الق�ساُة   -
اأ�سحابها.

- الفقهاُء: للرج�ع اإليهم في الم�سائل ال�سرعية.
- الكتَّاُب: لتدوين التحقيق والإثبات والأق�ال.

- ال�سه�ُد: لل�سهادة فيما اأ�سدره القا�سي باأنه ل ينافي في الحق والعدل)2(.
3- مكاُن وزماُن انعقاد الجل�سات:

- اأوقاُت انعقاد الجل�سات:

يجل�ص  كان  فالماأم�ُن  المظالم.  في  للنظر  الأ�سب�ع  في  نهاٌر  �ُص  ُيخ�سَّ كان  ما  غالبًا 
اإذا علم  اأو �سهرين حتى  الر�سيد قبله كان يجل�ص مرًة كل �سهٍر  للمظالِم ي�م الأحد، وهاروُن 

ال�لُة بذلك كّف�ا عن ظلم الرعية.

 ، العربية  والدرا�سات  البح�ث  بيروت: معهد  وال�سرعية،  القان�نية  الناحيتين  لبنان من  في  الق�سائي  التنظيم  الرافعي،  )1(  م�سطفى 
1969، �ص 98.

)2( الماوردي، الأحكام ال�سلطانية، م.�ص، �ص 8.



20

ديواُن المظالِم في اإلسالم : مقاربٌة تاريخيٌة مقارنة

وهكذا نرى اأنه لم يكن هناك ي�ٌم محّدٌد بعينه، وفي اأغلب الأحيان كان �ساحب المظالم 
يف�سل بالق�سية ف�رًا، اأما في حال اإحالِة الق�سّيِة الى قا�ٍص مفّ��ٍص، فكان عليه اأن يبا�سَرها، 

كالق�ساة في هذه اليام، في جميع الأوقات. 
مكاُن انعقاد الجل�سات:

الإ�سالمية،  الدولة  �س�ؤون  اإدارة  في  لالإ�سالم  الأول  ال�سدر  في  كبيٌر  دوٌر  للم�سجد  كان 
كان  كما  والعبادة.  ال�سالة  ومكاَن  ال�س�رى  ومقرَّ  الق�ساء  ومقرَّ  الخالفة  مقرَّ  ه�  فكان 
المتظلم�ن يلجاأون اإلى الخلفاء في بي�تهم اأو اأيِّ مكاٍن يت�اجدون فيه. ثم اأُن�سئت مباٍن ُت�سّمى 

دار المظالِم في العه�د الالحقة.

ب- اخت�سا�ساُت ديوان المظالم واإجراءاُته:
تمَّ تق�سيم اخت�سا�سات دي�ان المظالم اإلى ع�سرة اأق�سام)1(.

اأوًل: النظُر في تعّدي ال�لة على الرعية واأخذهم بالع�سِف في ال�سيرِة، وقد خطب الخليفة 
عمر بن عبد العزيز فقال:

ال�لة  من  ق�ٌم  كان  وقد  اأهلها،  اإل  ُيرحم  ول  غيُرها  ُيقبل  ل  فاإنه  اهلل،  بتق�ى  »اأو�سيكم 
في  ٌة  �ُسنَّ هلل  فداًء،  منهم  افُتدي  حتى  الباطل  وبذل�ا  �سراًء،  منهم  ا�سُتري  حتى  الحق  منع�ا 

ٌة من الباطل اأُحِيَيت فاأََمتُّها، اأعي�ُص وقتًا واحدًا«)2(. الحق اأُميتت فاأحَييُتها، و�ُسنَّ
ثانياً: النظر في ج�ر العمال فيما يجب�َنه من الأم�ال، فيرجُع فيه اإلى الق�انين العادلة، 
ِه،  ليحمَل النا�ص عليها وياأخَذ العّمال بها وينظَر فيما اأُِخَذ زيادًة، فاإن دخَل بيَت المال اأََمَر بردِّ

واإن اأخذوه لأنف�سهم ا�سترجعه منهم لأ�سحابه.
ثالثاً: اأعماُل ُكّتاب الدواوين، لأنهم اأُمناء الم�سلمين على ثب�ِت اأم�الهم فيما ي�ست�ف�نه، 

فاإن عدل�ا عن حقٍّ في دخٍل اأو خروٍج اإلى زيادٍة اأو نق�ساٍن اأعاده لأ�سحابه)3(.
رابعاً: َتَظلُُّم الم�ظفين من نق�صٍ اأو تاأخيٍر: حيث يع�د اإلى والي المظالم اإن�ساُفهم، فاإن 

اأخذه ولُة اأم�ِرهم، ا�سترَجَعُه، واإن لم ياأخذوه، ق�ساهم من بيت المال.
بت على خالف ال�سرع. خام�ساً: رّد الغ�س�ب: اأي الأم�ال التي اغُت�سِ

)1( م.ن، �ص 80.
)2( م.ن، �ص.ن.

 Emile Tayan: Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’islam, 2ème édition, leiden  )3(
E.J.Brill, 1960, p.249.
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�ساد�ساً: النظُر في المنازعات المتعلقة بالأوقاف.
�سابعاً: تنفيُذ ما اأوقَف من اأحكام الق�ساة ل�سعِفهم عن اإنفاذها وعجِزهم عن المحك�ِم 
الق�ساء  باأن  علمًا  الحكم.  فينّفذ  اأمرًا  واأنفَذ  يدًا  اأق�ى  المظالِم  ناظُر  ليك�َن  يده،  لقّ�ِة  عليه 

الإداري ل زال اإلى الي�م يعاني من مع�سلِة عدم تنفيِذ قراراِته.
كالمجاهرِة  العامة،  الم�سالح  في  الح�سبة  في  الناظرون  عنه  عجَز  فيما  النظُر  ثامنًا: 

بُمنَكٍر �سعَف عن دفعه.
التي  المظالم  محكمة  اأمام  ح�ِكَم  الحالج  اأن  حيث  الظاهرة  العبادات  مراعاُة  تا�سعاً: 

ت عليه بالم�ت)1(. َق�سَ
عا�سراً: النظُر بين المت�ساجرين، والحكُم بين المتنازعين، وهذا الخت�سا�ص يجعل من 

والي المظالم ذا وليٍة عامٍة في الق�ساء اإذا َلَجاأ اإليه المتقا�س�ن)2(.

رابعاً: مقارنُة نظام المظالم بالنظم الق�سائية الأخرى في الإ�سالم:
ي�سمل  ولم  لالإ�سالم،  الأول  ال�سدر  منذ  الق�ساء،  ولية  عن  المظالم  ولية  تمّيزت 
ها الممّيُز. كما �سارك المحت�سب كاًل  ها ما اخت�صَّ به الق�ساء، حيث لها اخت�سا�سُ اخت�سا�سُ

من الق�ساة وولة المظالم من جهة، وكاًل من ولية المظالم والح�سبة من جهٍة ثانية.

اأ- الفرُق بين نظِر ناظر المظالم ونظر الق�ساة:
اإذا كان هدُف كلٍّ من القا�سيين واحدًا، وه� اإقامة العدِل بين النا�ص، اإل اأن هناك م�سائَل 

يختلُف نظر كلٍّ منهما فيها. وقد اأرجَع الماوردي الختالف اإلى ع�سرِة اأوجٍه وهي)3(:
1–  لي�ص للق�ساة ما لناظر المظالم من ف�سٍل وهيبٍة في كفِّ الخ�س�م عن التجاحد، اأي 

المبالغة في اإنكار الحق من كال الطرفين.
2-  اإن نظَر المظالِم يخرج من �سيِق ال�ج�ِب اإلى �سعة الج�از، فيك�ُن الناظُر فيه اأف�سَح 

مجاًل واأو�سع مقاًل.
3- ي�ستعمل ناظر المظالم �سلطة الإمارة في�سل اإلى معرفة الباطل من الحق.

ُم من باَن عدواُنه. ُب ناظر المظالم من باَن ظلُمه ويق�ِّ 4- ي�ؤدِّ

Louis Massignon: La passion de Hallâj, 1ère édition, Gallimard, 1990, p.194. )1(
)2( �سليمان الطماوي، التط�ر ال�سيا�سي للمجتمع العربي، القاهرة: دار الفكر العربي، 1961، �ص 124.

)3( الماوردي، الأحكام ال�سلطانية، م.�ص، �ص 83.



22

ديواُن المظالِم في اإلسالم : مقاربٌة تاريخيٌة مقارنة

5-  يملُك ناظر المظالم اأن ي�ستمِهَل الف�سَل في النزاع لمزيٍد من التدقيق، في حين اأنه 
لي�ص للقا�سي اأن ي�ؤخر الف�سل والحكم.

6- لناظر المظالم ردُّ الخ�س�ِم ولي�ص للقا�سي ذلك.
حت اإمارات التجاحد. 7 – لناظر المظالم اأن ُيف�ِسَح في مالزمته الخ�سمين اإذا َو�سُ

8 – لناظر المظالم اأن َي�سَمع من �سهادات الم�ست�رين وهذا يخرُج عن عرف الق�ساء.
9 – لناظر المظالم اإحالُف ال�سه�د لإزالة الرتياب ولي�ص ذلك للق�ساة.

المّدعي  فعلى  الق�ساء  في  اأما  ال�سه�د،  با�ستدعاء  يبتدئ  اأن  المظالم  لناظر  10-  يج�ُز 
نة. اإح�سار بيِّ

ب- الفرُق بين ولية الح�سبة وولية المظالم
1- تعريُف ولية الح�سبة:

ولتكن منكم   « اأ�سا�ِسها:  المنكر، وهي وظيفٌة دينيٌة في  والنهُي عن  بالمعروف  الأمُر  هي 
اأّمٌة يدع�َن اإلى الخير وياأمرون بالمعروف وينه�ن عن المنكر«)1(، وبهذا المعنى ُتعتبُر الح�سبُة 
واجبًا عامًا على الم�سلمين، ولكن ل ُيمكن ترك الحبِل على الغارِب فتحدث ف��سى، ومن اأجل 
عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  اأي  الح�سبة  ب�لية  للقيام  العلماء  بع�ص  تخ�سي�ُص  ُروؤَي  ذلك 

المنكر، والح�سبُة تقع في ال��سط بين اأحكام الق�ساء واأحكام المظالم.
2- اأوجُه التفاق والختالف بين ولية الح�سبة واأحكام الق�ساء

اأ- اأوجُه التفاق:

الأول - ج�از المخا�سمة في الح�سبة في بع�ص الدعاوى ولي�ص في كل الدعاوى:

- ما يتعلق بتح�ّسٍن اأو تطفيٍف في الكيل اأو ال�زن.
- ما يتعلق بغ�صٍّ اأو تدلي�ٍص في بيٍع اأو ثمن.

اأن هذه  ال�سداد. وال�سبب  واإمكان  الي�سِر  تاأخيٍر لديٍن م�ستحقٍّ مع  اأو  -  ما يتعلق بمماطلٍة 
الدعاوى تتعلق بمنكٍر ظاهٍر، لأن الح�سبَة كانت لإلزاِم الحق�ِق والمع�نِة على ا�ستيفائها، 

ولي�ص للنظِر والتحقيِق واإ�سدار الأحكام.

)1( اآل عمران، الآية 104.
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ال�اجب  الحق  باإداء  عى عليه  المدَّ ُيلِزم  اأن  للقا�سي  للمحت�سِب كما يج�ز  الثاني - يج�ز 
عليه في الم�سائل التي ورد ذكرها اأعاله.

ب- اأوجُه الختالف:

من  المنكرات  ظ�اهر  عن  الخارجِة  الدعاوى  عم�ِم  �سماع  ت�سمل  ل  الح�سبة  دعاوى   -
الدعاوى، كالعق�د والمعامالت و�سائر الحق�ِق، حيث ل يج�ز للمحت�سِب �سماَع الدع�ى لها ول 

اأن يتعّر�ص للحكم فيها.
يج�ز  فال  الخالفيُة  الم�سائُل  اأما  بها،  المعترف  الحق�َق  اإل  ت�سمل  ل  الح�سبِة  دعاوى   -
نِة واإحالف اليمين، وهذا ل يج�ز  للمحت�سب النظر بها لأن الحاكَم فيها يقف على �سماِع البيِّ
للمحت�سب لأنه من عمل الق�ساة، بينما الح�سبُة ف�سٌل في م�سائَل م�ستعجلٍة ووا�سحٍة ل تحتمل 

ذلك كله)1(.
ب- الفرُق بين ولية الح�سبة وولية المظالم: 

-اأوجُه التفاق:

ة ب�سلطة الحكم من ال�سدة والعنف. - اإن كاًل منهما قائٌم على الق�ة والرهبة المخت�سّ
اخت�سا�سه  في  يدخل  لما  يتعر�ص  اأن  الح�سبِة  ووالي  المظالِم  ناظِر  من  لكلٍّ  يج�ز   -
عمل  من  يقترب  ذلك  وفي  الأمن،  تحقيق  على  فيعمل  ٍع،  مدَّ وج�ِد  ودون  نف�سه  تلقاء  من 
النظام  عنا�سر  اأحد  ه�  الأمن  لأن  الحديث،  الإداري  القان�ن  نظام  في  الإدارية  ال�سابطة 

العام.
اأما اأوجُه الختالف فهي:

- النظُر في المظالم م��س�ٌع اأ�ساًل لما عجز عنه الق�ساة، بيد اأن النظر في الح�سبة ه� 
لما ل تدع� الحاجة اإلى عر�سه على الق�ساء، وبالتالي فاإن ولية المظالم هي الأعلى.

- يج�ز لقا�سي المظالم اأن ينظر في اأعمال المحت�سب ول يج�ز العك�ص.
- لقا�سي المظالم اأن يحكم في جميع ما ُيعَر�ُص عليه ول يج�ز للمحت�سب ذلك.

ق واأن يتاأنَّى للف�سل في النزاع، اأما المحت�سب فَيف�سُل ب�سرعٍة  - لقا�سي المظالم اأن يحقِّ
وب�سّدٍة.

)1( ابراهيم د�س�قي ال�سهاوي، الح�سبة في الإ�سالم، القاهرة: مكتبة دار العروبة، 1962، �ص 98.
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وبالخال�سة، نرى اأن الق�ساء ه� الأ�سُل منذ ُوجدت الدولُة الإ�سالمية وت�ّلت المنازعات 
ُعرف  قد  المظالم  والي  اأن  تاريخيًا  الثابت  من  اأنه  كما  �س�اء.  حدٍّ  على  والجزائية  المدنية 
منذ العهد الأول للدولة الإ�سالمية، ولكنه اختلط ب�سلطِة وليِّ الأمر. وقد جاءت ولية المظالم 
لتع�سد الق�ساء لّما �سعفت هيبته، كما اأن نظر المظالم كان عامًا، فلم يكن محّددًا بن�ٍع من 
الق�ساء  عن  اختالٌف  هذا  وفي  والجزائية،  المدنية  النا�ص  دعاوى  على  فا�ستمل  المنازعات، 
الإداري الحديث)1(. اأما ولية الح�سبة فهي الحكُم بين النا�ص فيما ل يت�قُف فيه الحكُم على 
اأو نهيًا عن منكٍر،  دع�ى من �ساحِب ال�ساأِن، واإنما ي�سدر ذلك عن المحت�سِب اأمرًا بمعروٍف 
الق�ساء،  اأو  الق�انين  تراتبية  حيث  من  الح�سبة  رتبة  من  اأعلى  المظالم  رتبة  اأن  والمعروُف 
في  وهي  الحديثِة،  الق�انيِن  في  الإداري  ال�سبط  ت�سبه  التي  الهيئات  من  ن�ٌع  الح�سبة  لأن 
عجز  اأن  بعد  الق�ساَء  لتع�سَد  المظالم  ولية  ن�ساأت  لقد  المخالفات.  ق�ساء  من  تقُرُب  ذلك 
اأ�سبحت  اأنها  اإل  والأفراد،  ال�لة  بع�ص  م�اجهة  في  وتنفيذها  اأحكاِمهم  اإ�سداِر  عن  الق�ساُة 
وليًة م�ستقّلًة بذاتها وي�سمل اخت�سا�سها كلَّ اخت�سا�ِص الق�ساء، وفي مرتبٍة تعل� على الق�ساء 

بحكم اأن رئي�َسها قد يك�ن الحاكَم نف�سه.

المبحث الثاني:
ُر اأوروبا بنظام ديوان المظالم الإ�سالمي تاأثُّ

اأعمال  على  بالرقابة  الفرن�سي  الإداري  والق�ساء  المظالم  دي�ان  نظام  من  كلٌّ  اهتّم 
الإدارة. وال�س�ؤال ه�: هل هناك �سلٌة تاريخيٌة بين هذين النظامين؟ 

بع�ص  هناك  كان  واإن  التاريخية  الناحية  من  ال�سلة  هذه  ُد  ي�ؤكِّ مرجٌع  لدينا  يت�ّفر  لم 
الدلئل التي ل ت�ستبعد وج�َدها. فدي�اُن المظالم ُوِجَد مع ن�س�ء الدولة الإ�سالمية في المدينة 
اأفريقيا  و�سمال  ثم في م�سر  الإ�سالمية،  للخالفة  وبغداد كح�ا�سر  ودم�سق  والك�فة  المن�رة 
والتنظيم،  والإدارة  ال�سيا�سة  في  العالِم  اأنظاَر  الإ�سالمية  الح�سارة  َبَهَرت  وقد  والأندل�ص. 
وا�ستفاد الغرب من ح�سارة العرب. وكان ات�سال اأوروبا بالح�سارة الإ�سالمية اإما عن طريق 

الإداري  الق�ساء  باأن مهمة  الحلبي، 1999، �ص 153. حيث يرى  بيروت: من�س�رات  الإداري،  القان�ن  القي�سي، مبادئ  الدين  )1(  محي 
ا�ست�ساريٌة في م�ساريع المرا�سيم ال�ستراعية وفي م�ساريع المرا�سيم التنظيمية. كذلك لمجل�ص �س�رى الدولة مهمة ق�سائية، حيث 
الق�سايا  في  التمييزي  اأو  ال�ستئنافي  والمرجع  الإدارية  للق�سايا  العادية  المحكمة  ه�  الدولة  �س�رى  مجل�ص   :60 المادة  في  ورد 

الإدارية التي عين لها القان�ن محكمًة خا�سة.
ومن مجمل الن�س��ص القان�نية، يت�سح لنا اأن هناك ثالثة اأن�اع من الق�ساء وهي:

الق�ساء ال�سامل.
ق�ساء الإبطال.
ق�ساء التف�سير.



25

د. عباس نصراهلل

الفت�حات العربية لالأندل�ص و�سقلية وجن�ب اإيطاليا، اأو عبر البعثات التي كان يتبادُلها هارون 
اأن نقلت  الفرن�سية، وكان  اأو عن طريق الحمالت ال�سليبية ثم الحملة  الر�سيد مع �سارلمان، 
والق�انين  والعمارة  والفل�سفة  والآداب  والعل�م  الفن�ن  في  الم�سلمين ح�سارَتهم)1(  اأوروبا عن 

ونظم الحكم وغيره. 

اأوًل: في الأندل�س:
عرف نظاُم الحكم الإ�سالمي في الأندل�ص نظاَم المظالم، وكان الذي يق�م بمهمِة والي 
ُيلّقب  ما  كثيرًا  وكان  ال�سرطة.  �ساحب  اأو  الجماعة  قا�سي  اأو  نف�سه  الحاكم  اإما  المظالم 
ط�يلًة  مرحلًة  مثََّل  ال�سطالح  وهذا   ،Le ministre juge القا�سي  بال�زير  الجماعة  قا�سي 
الث�رة  نح�ًا من قرن. فقد عهد رجال  وا�ستمرَّ  فرن�سا  الإداري في  الق�ساء  تط�ِر  من مراحِل 
الفرن�سية بمهمة الف�سل في المنازعات التي تك�ن الإدارُة فيها طرفًا، اإلى بع�ص رجال الإدارة 
يجعل  اإنه  ال��سع، حيث  الرغم من غرابة هذا  وعلى  الأقاليم.  وكبار حكام  كال�زراء  العاملة 
الإدارة خ�سمًا وحكمًا، فقد كان ذلك مقب�ًل، لأن الث�رة فهمت ا�ستقالل الإدارة عن الق�ساء 
في  القنا�سل  حك�مة  جاءت  حتى  كذلك  الحال  وظلَّ  العادي.  للق�ساء  الإدارة  خ�س�ع  بعدم 
ال�سنة الثامنة للث�رة واأن�ساأت بج�ار الإدارة العامة هيئًة ا�ست�ساريًة دعيت مجل�ص الدولة الذي 
الهيئاِت  هذه  اإلى  ُعِهَد  وقد  الأقاليم،  ومجال�ص   ،52 المادة  الثامنة،  ال�سنة  د�ست�ر  عليه  ن�صَّ 

النظر في الق�ساء الإداري.
اأنها  اإل  العامة،  الإدارة  عن  منف�سلٍة  �سٍة  متخ�سِّ هيئٍة  اإيجاِد  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
ب�س�رٍة  اقتراحها  يعتمد  كان  الذي  الإداري  الرئي�ص  على  تقترح  كانت  بل  تف�سُل  تكن  لم 
وفي   .Retenue المحج�ز  الق�ساء  فترُة  ا�سُم:  المرحلة  هذه  على  اأُطلق  وقد  تقريبًا.  اآليٍة 
ُت�سِدُر  الدولة محكمًة  في مجل�ص  وجعل  القان�ني  ال��سع  َح  قان�ٌن �سحَّ 1872 �سدر  اأيار   24
بحاجٍة  اأحكامه  تعد  ولم   ،Déléguée المف��ص  الق�ساء  مرحلة  اإلى  النتقال  وتم  اأحكامًا، 
نافٍذ �سادٍر من مجل�ص  اأول حكٍم  اأن  اإل  نافذًة بمجرد �سدورها.  اأ�سبحت  اإنما  اإلى ت�سديٍق 
الدولة  مجل�ص  ظل  وقد   .1889 الول  كان�ن   13 في   ،Cadot قرار  كان  الفرن�سي  الدولة 
هي  الإدارية  المحاكم  اأ�سبحت  حيث   1953 اأيار   30 في  فقدها  حتى  ال�سفة  بهذه  يتمّتع 

العام)2(. القان�ن  قا�سي 

)1( عبد الحكيم بخيت، المجتمع العربي الإ�سالمي، ج1، العراق: دار الكتاب وال�ثائق العربية، 1965، �ص 128.
 Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, D.17edit, 2009, avec la réforme de  )2(
 30 septembre 1953, le conseil d’Etat a cessé d’être le juge de droit commun en matière

administrative
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ثانياً: تبادُل البعثات بين هارون الر�سيد و�سارلمان:
على  الظه�ر  اإلى  العبا�سية  الدولة  مع  الدبل�ما�سية  عالقته  خالل  من  �سارلمان  �سعى 
اأثناء زيارة القد�ص، واإ�سعاف الدولة  ملك الق�سطنطينية نقف�ر، و�سمان �سالمة الم�سيحيين 

الأم�ية في الأندل�ص.
كانت بغداد عا�سمة الح�سارة اآنذاك، وكانت اأوروبا، بعد �سق�ط الأمبراط�رية الرومانية 
و�سيطرة البرابرة، قد دخلت في ظالم الجهل. لذلك �سعى �سارلمان اإلى اإ�سالح ق�انين دولته 
نظاَم  �سارلمان  ا�ستعمل  وقد  بينهما.  تت�الى  والهدايا  البعثات  وكانت  الر�سيد.  هارون  مقلِّدًا 
الأقاليم  حّكام  التزام  من  وللتاأكد  للملك،  ال�لء  يمين  على  للح�س�ل  ال�لِة  اإلى  المبع�ثين 
ال�سفارات  تبادل  بعد  المبع�ثين  اإلى  �سارلمان  بها  عهد  التي  المهام  هذه  اإن  الملك.  باأوامر 
مع هارون الر�سيد ت�سبه ما كان معم�ًل به من ِقَبل الأخير الذي اأر�سل المفت�سين والمبع�ثين 
الدولة  نظام  من  م�ستلَهمًا  كان  �سارلمان  به  قام  ما  اأن  نعتقد  يجعلنا  وهذا  له.  ال�سخ�سيين 

الإ�سالمية في ال�سرق)1(.
�ن  اأما في فرن�سا فكان ي�جد في العهد ال�سابق للث�رة الفرن�سية م�ظف�ن في الأقاليم ُي�سمُّ
ل�ن التاَج ويق�م�َن، لح�ساب الملك، ب�سلطاٍت في �س�ؤون الق�ساء والإدارة  Les intendants، ُيمثِّ
 .Les intendants de justice,police et Finance ت�سميتهم  وكانت  والمال،  ال�سبط  اأو 
ولي�ص  الإقليمية.  للمجال�ص  التاريخيُّ  الأ�سا�ُص  هي  ق�سائيٌة  �سلطٌة  الزمن  مع  لهم  تكّ�نت  وقد 
من خالٍف بين مهّمة المراقبين Les intendants في فرن�سا في العهد القديم وولة الأقاليم 
ال�سلطاِت  اإقليمهم  الخليفة ويبا�سرون في  الذين كان�ا يمثل�ن  الإ�سالمية  الدولة  واأمراِئها في 

الق�سائيَة كافًة بما فيها الحكُم في المظالم.

ثالثاً: الحروُب ال�سليبية:
القرنين  بين  ال�سرق  اإلى  اأوروبا  م�سيحيُّ�  وّجهها  التي  الحمالُت  هي  ال�سليبية  الحروُب 
الخام�ص وال�سابع الهجريين )الحادي ع�سر والثالث ع�سر الميالديين(، لال�ستيالء على بيت 
المقد�ص من اأيدي الم�سلمين. وتمتاز هذه الحروب ب�سفتها الدينية وانعدام الميزات ال�طنيِة 
اأ�سبح المحارب�ن �سعبًا واحدًا ه� ال�سعب الم�سيحي، وو�سع�ا على �سدورهم  والق�ميِة، حيث 
اأهمِّ  من  المقد�ص  بيت  على  ا�ستيالوؤهم  وكان  ال�سليبي�ن.  عليهم:  فاأُطلق  ال�سليِب  �سارة 

 C.E.13 décembre 1889, s.1892.3.17.note Hariou: ce par l’arrêt Cadot le conseil d’Etat s’est  )1(
 reconnu le juge de droit commun en premier et dernier ressort des recours en annulation des

actes administratifs



27

د. عباس نصراهلل

واإنطاكية،  المقد�ص،  بيت  وهي:  تكّ�نت  التي  الأربع  الممالك  عن  ف�ساًل  الحروب،  هذه  نتائج 
وطرابل�ص والرها)1(.

حيث  قرنين،  من  اأكثر  مدى  على  الإ�سالمية  بال�سع�ب  اأوروبا  �سع�ب  ات�سال  وا�ستمر 
ال�سع�ب  هذه  لختالط  فر�سًة  الت�سال  هذا  و�سّكل  ال�سرق،  في  لهم  اإماراٍت  اأقام�ا 
وعاداته  الإ�سالمي  ال�سرق  في  الحكم  نظم  من  كثيرًا  الأوروبيين  واقتبا�ِص  وامتزاِجها، 

ذلك: مظاهر  ومن  وتقاليده، 
الممتدة من 1246اإلى  الفترة  فرن�سا، خالل  ل�ي�ص، ملك  القدي�ص  اأو  التا�سع  ل�ي�ص  اأن   -
الأ�سجار  تحت  يجل�ص  كان  م�سر،  على  ال�سليبية  الحمالت  اإحدى  من  ع�دته  وبعد   ،1270
يبعث  ما  وهذا  حق�قهم.  اإليهم  ويردَّ  النا�ص  �سكاوى  اإلى  لي�ستمَع   ،Vincennes حدائق  في 
ال�سليبي�ن  نقل  كذلك  الإ�سالمي.  المظالم  نظام  عن  العادَة  هذه  نقل  اأنه  العتقاد  على 
 ،L’office de Mathessep المحت�سب  وظيفة  اأوجدوا  فقد  الح�سبة،  نظام  الم�سلمين  عن 
اأنهم  حتى  الإ�سالمية،  الدولة  في  المحت�سب  ومهام  اخت�سا�سات  تمامًا  تماثل  واخت�سا�ساته 

احتفظ�ا بالإ�سم الم�ستقِّ من ال�ظيفة وهي الح�سبة)2(.
ت�سكيَل  اأن  المظالم في م�سر،  تك�يِن مجل�ص  الكالم عن  المقريزي)3(، عند  وقد ذكر 
 La Cour البرج�ازية  المحكمة  ُتدعى  كانت  والتي  وقبر�ص،  المقد�ص  بيت  في  المحكمة 
لها،  المجاورة  الإ�سالمية  الدول  في  المظالم  دي�ان  لت�سكيل  مماثٌل   ،des Bourgeois
بل  فقط،  الح�سبة  نظام  الم�سلمين  عن  يقتب�س�ا  لم  ال�سليبيين  اأن  نعتقد  يجعلنا  مما 
كل  �ساملًة  كانت  فقد  البرج�ازية،  المحكمة  اخت�سا�سات  اأما  المظالم.  دي�ان  اأي�سًا 

المنازعات.

رابعاً- انتقاُل فكرة النظر في المظالم اإلى �سقلية واأوروبا:
ل اإر�ساٍء لجذور نظام النظر في المظالم في التربة الأوروبية يع�د اإلى روجار الثاني  اإن اأوَّ
َد هذه الحقيقة الم�ؤرخ الإيطالي Michel Amari، في  في �سقلية )1130-1154()4(. وقد اأكَّ

كتابه: تاريخ م�سلمي �سقلية)5(.

)1( عثمان خليل، عه�د القان�ن الإداري في فرن�سا، مجلة الق�ساء الم�سري، العدد الأول، 1959، �ص 181.
)2( ح�سن ابراهيم ح�سن، تاريخ ال�سالم ال�سيا�سي، ج1، القاهرة: مكتبة النه�سة الم�سرية، 1935، �ص 243.

ب�لق  2005، �ص129. مطبعة  ال�سالمي طبعة جديدة،  للتراث  الفرقان  م�ؤ�س�سة  �سدر عن  ج3،  الخطط،  المقريزي،  الدين  )3(  تقي 
القديمة، �ص 129.

)4( فيليب حتي، تاريخ العرب، ج2، بيروت: دار الك�ساف للن�سر والطباعة، 1950، �ص 207.
Michel AMARI, Storia dei Musulmani di Sicilia, vol III, parte seconde, Firenze, 1872  )5(
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خام�ساً- م�ساهداُت قنا�سل فرن�سا في الدول العربية الإ�سالمية
دورًا  الإ�سالمية  الدول  في  المعتمدين  الأوروبيين  القنا�سل  ومرا�سالت  م�ساهدات  لعبت 
القنا�سل،  ه�ؤلء  ومن  الدول.  هذه  في  المّتبعة  المظالم  في  النظر  بعادة  الأوروبيين  تاأّثر  في 
القن�سل الفرن�سي de Maillet الذي بقي �ست ع�سرة �سنًة في م�سر، وتعّلم العربية ونقل في 
مجم�عة ر�سائل و�سفًا دقيقًا لنعقاد دي�ان المظالم في ذلك ال�قت، وقد ُن�سرت هذه الر�سائل 

بعد طبعها من قبل الق�ص Moscrier، �سنة 1735 )1(.
دي�انًا  نابلي�ن  اأن�ساأ  فقد   ،1801 –  1798 م�سر  على  الفرن�سية  بالحملة  يتعلق  فيما  اأما 
من  بت�سكيله  اأمرًا  واأ�سدر   1798/7/25 في  له  عدَّ ثم   ،1798/7/22 في  اأ�سخا�ٍص  �سبعة  من 
ت�سعة اأع�ساٍء من الم�سريين. وا�ستمّر العمُل به بعد مغادرة نابلي�ن وت�ّلي كليبر الحكم، وبعد 
لها �سفُة  اعتبره هيئًة ق�سائيًة عليا،  الذي   ،Minot به م�ستمرًا مع  العمل  الأخير، ظّل  مقتل 
اقتراِح عزل الق�ساة وكذلك م�ّظفي المحاكم ب�سبب التق�سير، كما اأن له حقَّ خف�ِص الر�س�ِم 
اأنها ل تحّقق العدالة. تلك كانت  اإذا راأى  اأو تعديِلها  اإلغاء الأحكام الق�سائية  الق�سائية وحق 
اأهم الإ�سالحات في النظم الق�سائية اأثناء الحملة الفرن�سية على م�سر. غير اأننا ل ن�ستطيع 
الجزم بتاأثير النظم الم�سرية على النظم الق�سائية الفرن�سية. ومّما يجدر ذكره اأنه في تلك 

الحقبة تّم اإن�ساُء مجل�ص الدولة الفرن�سي الذي تطّ�ر لي�سبح الق�ساَء الإداريَّ لحقًا.

المبحث الثالث:
مقارنُة ديوان المظالم بالنظم الق�سائية الحديثة

الدي�ان  تكييف  واأن  وق�سائيٍة،  واإداريٍة  دينيٍة  بمهام  يق�ُم  المظالم  دي�ان  اأن  لنا  تبّين 
بالن�سبة لالأنظمة الق�سائية اخُتِلَف فيه. فمنهم من اعتبر دي�ان المظالم محكمَة ا�ستئناٍف 
َرها بمحكمة القائِد لتنفيِذ ما اأوقف  اأعلى من �سلطة القا�سي والمحت�سب)2(. ومنهم من ف�سَّ
الى  به  اذهب�ا  يق�ل  امتنع  واإذا  الخ�سم،  على  يحكم  القا�سي  لأن  الق�ساة،  اأحكام  من 
دي�اَن  اأن  بع�سهم  اعتبر  كما  اأحكامهم.  وتنفيُذ  الق�ساة  اأحكام  ع�سُد  عليه  الذي  القائد 
المظالم عبارًة عن محكمِة تمييٍز، ُيراُد بها اإ�سالُح الق�ساء واإقراُر العدل في دوائر الإدارة 

العامة)3(.

)1( عبد الرحمن الرافعي، تاريخ الحركة الق�مية وتط�ر نظام الحكم في م�سر، ج1، ط5، القاهرة: دار المعارف، 1987، �ص 31.
اأي�سًا: جرجي زيدان، تاريخ التمدن ال�سالمي، ج1، م�سر:  )2(  ح�سن ابراهيم ح�سن، تاريخ ال�سالم ال�سيا�سي، ج 1، م.�ص، �ص 49. 

مطبعة الهالل، 1908، �ص 187.
)3( فيليب حتي، تاريخ العرب، ج 2، م.�ص، �ص 398.
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لذلك اعُتبَرت �سلطًة ق�سائيًة جديدًة روعَي في اإن�سائها اأن تك�ن اأو�سَع من ال�سلطة العادية 
للقا�سي وللمحت�ِسِب، ولعلَّها ت�سبه محكمة النق�ص في ع�سرنا)1(. ودي�ان المظالم في الدولة 
بل  الأعلى  الإداري  المجل�ص  بمثابة  يكن  لم  الحاكمة،  الهيئة  م�ّظفي  اأكبَر  ي�سمل  العثمانية، 
المحكمة العليا في الدولة)2(. واذا اعُتِبر دي�ان المظالم، كما مرَّ معنا، محكمة ا�ستئناٍف عليا 
لتنفيذ الأحكام التي عجز القا�سي عن تنفيذها لأن المحك�م عليه من علّية الق�م، اأو اإذا لجاأ 
اإليه )اإلى دي�ان المظالم( المتقا�س�ن لعتقادهم اأن القا�سي لم يحكم بالعدل، اإل اأن هناك 
�سلطة  اأعلى من  المظالم  و�سلطُة �ساحب  المظالم ه� هيئٌة ق�سائيٌة عليا،  اأن دي�ان  راأى  من 
ال�سعب،  من  المظل�مين  لإن�ساف  �سروريٌّ  العليا(  الق�سائية  )الهيئة  وج�َدها  واأن  القا�سي، 
 Gau de froy راأى  وقد  الدولة)3(.  �س�رى  مجل�ص  اأو  المحا�سبة  دي�ان  ذلك  في  ت�سبه  وهي 
Demombynes )4(، اأن مجل�ص المظالم الذي ُيعقد برئا�سة الخليفة يمكن اأن يمثِّل ا�ستئنافًا 
عاليًا لكل المنازعات، وي�جد به م�ّظٌف مخت�صٌّ يتلقى ال�سكايات ي�سّمى �ساحب المظالم)5(. 
بن�ٍع  التقاليد  �سمحت  حيث  دائمٍة  غير  ا�ستئناٍف  محكمُة  اأنها  فيرى   ،Louis Gardet اأما 
وبا�سروها  العبا�سي�ن  الخلفاء  اأن�ساأها  التي  المظالم  اأمام محكمة  القا�سي  الطعن بحكِم  من 

باأنف�سهم، وهي ن�ٌع من الق�ساء العالي ولكنها غير دائمة)6(.
الإداري  والق�ساء  ال�ستئناف  محكمة  ت�سبه  عاليٌة  قان�نيٌة  هيئٌة  ه�  المظالم  دي�ان  اإن 
من  مزيجًا  كان  المظالم  فدي�اُن  الراهنة.  الق�سائية  اأنظمتنا  في  الدولة(  �س�رى  )مجل�ص 
�سلطة �ساحب  كانت  لذلك  اإليه.  ترجع  ومرجٌع  اخت�سا�ٌص  لكلٍّ منهما  اللتين  الهيئتين  هاتين 
المظالم اأعلى بكثيٍر من �سلطة القا�سي)7(. غير اأن قا�سي ال�ستئناف ل ينظر بالدع�ى لأّول 
مرة، ولكن بعد اأن ينظَر بها قا�سي البداية ثم يطعن في حكمه، وهذا بخالف قا�سي المظالم 
الذي ينظر لأول مرة ويحكم بذلك، ولعّل �سبب ت�سبيهه بقا�سي ال�ستئناف اأّن كاًل منهما اأعلى 

درجًة من القا�سي العادي.
اأما ت�سبيه دي�ان المظالم بمجل�ص �س�رى الدولة فذلك نظرًا للمكانة العليا التي يتمّتع بها 

)1( عطية م�سرفة، نظم الحكم بم�سر في ع�سر الفاطميين، ط1، القاهرة: دار الفكر العربي، 1948، �ص 308.
)2( محمد اأني�ص، الدولة العثمانية وال�سرق العربي، القاهرة: مكتبة الأنجل� الم�سرية، 1993، �ص 95.

)3( م�سطفى الرافعي، التنظيم الق�سائي في لبنان، م.�ص، �ص 19.
 Gaudefroy-Demonbynes et Platonov, Le monde Musulman et Byzantin jusqu’aux Croisades,  )4(

Paris, 1931, p.396
.Ibid )5(

 Louis Gordet, la cité Muslumane – vie sociale et politique – Librairie philosophique, Paris,  )6(
1961, p.56

)7( عبا�ص طه، الق�ساء في ع�س�ره المختلفة. القاهرة: مجلة المحاماة ال�سرعية، ال�سنة 23، 1952، �ص 17.
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ي�سبه  وهذا  النا�ص،  على  اعتدوا  اإذا  النف�ذ  واأ�سحاب  الإدارة  عمال  كبار  بمحاكمة  ول�سلطته 
بع�ص اخت�سا�سات مجل�ص �س�رى الدولة الي�م)1(.

دي�ان  نقارن  و�س�ف  الحديثة،  المدنية  بالنظم  المظالم  دي�ان  قارن  اآراُء من  كانت  تلك 
والق�ساء  العامة  والنيابة  العادي  كالق�ساء  المعا�سرة،  الق�سائية  النظم  ببع�ص  المظالم 

الإداري والمف��ص البرلماني ودي�ان المظالم المعتَمد في المملكة العربية ال�سع�دية.

اأوًل: مقارنُة ديوان المظالم بالق�ساء العادي:
ت�سبه اخت�سا�سات دي�ان المظالم اخت�سا�سات المحاكم العادية بـ:

- النظر في الأوقاف الخا�سة اإذا تظّلم اأهلها.
- النظر والحكم بين المتنازعين.

- النظر بما اغت�سبه ولُة الج�ر والنف�ذ.
النظر باأحكام الق�ساة التي يتعّذر تنفيذها لعل�ِّ قدر المحك�م عليه، ولكن دي�ان المظالم، 
�سلطة  اأمام  القا�سي  وعجز  الآخر  الطرف  �سط�ة  اأمام  النزاع  اأطراف  اأحد  �سعف  وب�سبب 

المحك�م عليه، يق�م باإعادة الحق اإلى اأ�سحابه.
اأو  ا�ستئناف  كقا�سي  اأو  اأولى  درجة  كقا�سي  اخت�سا�سه  يبا�سر  المظالم  دي�ان  وكان 

كقا�سي عجلة.
اأ- اخت�سا�ُس ديوان المظالم كقا�سي درجة اأولى:

كان الخليفة ب�سفته واليًا للمظالم، يملك �سلطة الف�سل في كلِّ ما ُيعر�ص عليه ول� كان 
من اخت�سا�ص القا�سي العادي. واإذا كانت الأوقاف الخا�سة، التي يع�د ريعها لالأفراد ولي�ص 
للم�سروعات العامة، من اخت�سا�ص والي المظالم، فذلك لأن الفعل الظالم يك�ن �سادرًا عن 
العادي غيُر قادٍر على دفع هذا الظلم)2(، فقد ردَّ عمر بن عبد العزيز  ق�ٍة كبرى، والقا�سي 

كل الأرا�سي والأم�ال التي كان اأمراء بني اأمية قد اغت�سب�ها)3(.
ب- اخت�سا�ُس ديوان المظالم كمحكمٍة لال�ستئناف:

حيث يلجاأ المتقا�س�ن اإلى �ساحب ولية المظالم، كمتظّلمين من حكم القا�سي العادي، 

)1( محمد �سياء الدين الري�ص، النظريات ال�سيا�سية ال�سالمية، ط7، القاهرة: دار التراث، 1976، �ص 270.
Emile tyan, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’Islam, op.cit, p.467 )2(

)3( الماوردي، الأحكام ال�سلطانية، م.�ص، �ص 90.
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المطع�ن  والحكم  القا�سي  با�سرها  التي  الإجراءات  على  رقابته  يب�سط  المظالم  لأن �ساحب 
ق�سّيٍة  في  حكمًا  الأمين  العبا�سي  الخليفة  ف�سخ  وقد  للتنفيذ،  النهائيَّ  حكمه  ُي�سدر  ثم  فيه، 

هًا)1(. تبّين له اأن حكم القا�سي فيها لم يكن منزَّ
ج- الق�ساُء الم�ستعجُل واإ�سكالت التنفيذ:

عن  ال�سادرة  الأحكام  تنفيذ  اإ�سكالت  لحلِّ  مرجعًا  ب�سفته  المظالم  والي  ينظر  حيث 
فيما  خ�س��سًا  الي�م،  اإلى  قائمًة  زالت  ما  الحالة  وهذه  عليه.  المحك�م  نف�ذ  ب�سبب  الق�ساة 
يتعّلق باأحكام الق�ساء الإداري وتنفيذها، حيث تترّدد الإدارة اأحيانًا في تنفيذ اأحكام الق�ساء 
على  اإكراهيٍة  غرامٍة  فر�ِص  �سلطَة  الإداري  الق�ساء  اإعطاء  اإلى  بالم�سترع  حدا  مّما  الإداري، 

الإدارة المق�سّية لحين تنفيذ قرار الق�ساء.
اأ�ساًل، ولكن عدم وج�ِد  اإن النظر في تنفيذ الأحكام ه� من اخت�سا�ص الق�ساء العادي 
قان�ٍن يجبر ال�لة على تنفيذ اأحكام الق�ساء، اأّدى اإلى �سعف �سلطة الق�ساة لأن قيمة الحكم 
تت�ّقف على ر�سا ال�الي، وهذا ما دفع المتقا�سي لّلج�ء اإلى ال�لة اخت�سارًا للطريق)2(، حتى 
قيل اإن من اأ�سباب ن�س�ء وظيفة والي المظالم، عجز القا�سي عن تنفيذ الأحكام، ووقف تعّدي 

اأ�سحاب الجاه والنف�ذ)3(.

ثانياً: مقارنُة ديوان المظالم بالنيابة العامة:
�سنقارن دي�ان المظالم بالنيابة العامة العادية والنيابة العامة الإدارية.

اأ- النيابُة العامُة العادية:

ال�سابطة  اأفراد  يق�م  كما  ومبا�سرتها.  الجزائية  الدع�ى  برفع  العامة  النيابة  تخت�صُّ 
الق�سائية بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الأدلة الالزمة للتحقيق.

مبا�سرة.  الجزائية  الدع�ى  بتحريك  اتهاميًة،  �سلطًة  ب��سفها   ، تخت�صُّ العامة  فالنيابة 
كما لمحاكم الجزاء ومحكمة التمييز الحقُّ في تحريك الدع�ى الجزائية ا�ستثناًء، وللمحاكم 
�ساأن  �ساأنها  الجل�سة،  بنظام  الإخالل  حال  في  العم�مية  الدع�ى  تحريك  في  الحقُّ  المدنية 

المحاكم الجزائية.
الجرائم،  والي  وظيفُة  هي  العام  النائب  وظيفَة  ت�سبه  وظيفٌة  الإ�سالم  في  ُوجدت 

)1( عبد الفتاح ح�سن، الق�ساء الإداري في الإ�سالم، مقال بمجلة مجل�ص الدولة ال�سن�ات 8 و 9 و 10، 1960، �ص 362.
)2( عطية م�سرفة، الق�ساء الإداري في الإ�سالم، ط1، القاهرة، 1939، �ص 116.

)3( م.ن، �ص 179.
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عن  البحُث  ذلك  �سبيل  في  وله  القا�سي،  اإلى  اإحالتها  قبل  الّتهم  فح�ص  يت�ّلى  الذي  فه� 
كاٍف،  غير  الدليل  اأن  وجد  واإذا  بالجريمة.  متلّب�سًا  بط  �سُ اإذا  اآثاٍر  من  بالمّتهم  وما  الدليل 
يق�م  من  ي�كَل  اأن  وله  المّتهم،  َحَب�َص  ال�قت  من  مزيٍد  اإلى  الأمر  احتاج  واإن  المّتهم،  اأطلق 
با�ستيفاء التحقيق اإن اأراد ذلك)1(. كان ال�الي اأو الحاكم ه� من يق�م بمهمة والي الجرائم 
اأُعطَيت ل�ساحب ال�سرطة ثم ا�ستقّل �ساحبها للنظر  باعتبارها تدخل في وليته العامة، ثم 

فقط. الجرائم  في 
�سلطًة  اأ�سبح  اأن  اإلى  وانتهى  ال�سلطان،  رهبة  من  بالمظالم  النظر  انتقل  فقد  وهكذا 

محّددة الخ�سائ�ص وتق�م بـ:
- مرحلة التحقيق البتدائي وتتحرك من تلقاء نف�سها اأو بطلٍب من الأفراد.

ع الناظر في المظالم حكم القا�سي اأو ُيلزم الخ�سمين بال�سلح. - اإقامة الدع�ى باأن ي�قِّ
- عبء تنفيذ حكم القا�سي اأو حكم المحت�سب اإذا عجز هذان عن تنفيذ اأحكامهما.

واإن �سحَّ اأن بع�ص الخلفاء مّمن ندب�ا اأنف�سهم لنظر المظالم قد خرج�ا عن دور النيابة 
العامة، فذلك لأنهم خلفاء الم�سلمين ول حرج عليهم باأن يق�س�ا بين النا�ص بما اأنزل اهلل)2(. 
قا�سيه  اإلى  اأحالها  المظالم  في  نظر  اإذا  كان  مروان  بن  الملك  عبد  فاإن  اأخرى  ناحيٍة  ومن 

ليق�سَي فيها بحكم ال�سريعة.
واإذا كان لدي�ان المظالم حقُّ اإحالة الدع�ى اإلى الق�ساة اأو المحت�سبين للحكم فيها، فاإن 

ذلك ل يعني اأنه تخّلى عن اخت�سا�سه الأ�سيل.
ب- النيابُة العامُة الإدارية:

الجهات  من  اإليها  يحال  فيما  التحقيق  مهمتها  م�ستقلٌة  هيئٌة  الإدارية  العامُة  النيابُة 
 ،1958 العام  في  �سالحياتها  عت  ُو�سِّ ثم   1954 العام  في  م�سر  في  واأُن�سئت  المخت�سة، 

واخت�سا�ساتها هي:
- اإجراُء الرقابة والتحريات الالزمة للك�سف عن المخالفات المالية والإدارية.

القان�ن والإهمال  اإليها من الجهات الر�سمية عن مخالفة  التي تحال  ال�سكاوى  - فح�ُص 
ال�ظيفي.

)1( محمد ت�فيق ماهر ع�ي�سة، الكفاح �سد الجريمة في الإ�سالم، القاهرة: وزارة الأوقاف، المجل�ص الأعلى لل�س�ؤون ال�سالمية، لت، 
�ص 35.

)2( عبد ال�هاب الع�سماوي، التهام الفردي اأو حق الفرد في الخ�س�مة الجنائية، ر�سالة دكت�راه، جامعة ف�ؤاد الأول، 1953، �ص 342.
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- اإجراُء التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال اإليها من الجهات الإدارية 
ّيتها. وفيما تتلّقاه من �سكاوى الأفراد والهيئات التي ُيثِبت الفح�ص جدِّ

- مبا�سرُة الدع�ى اأمام المحكمة التاأديبية.
اأنها قريبُة ال�سبه ببع�ص ما كان يق�م به دي�ان المظالم  ويّت�سح من هذه الخت�سا�سات 

من التحّري والتفتي�ص والتحقيق في ال�سكاوى �سّد ال�لة وجباة ال�سرائب.

ثالثاً: محكمُة المظالم كجهِة ق�ساٍء اإداري)1):
اأ- اخت�سا�ساُت ديوان المظالم

الإداري  الق�ساء  به  يق�م  ما  ت�سبه  ووظيفًة ق�سائيًة  اإداريًة  المظالم وظيفًة  دي�ان  يبا�سُر 
في ع�سرنا الحديث، واخت�سا�ساته هي:

- النظُر في تعّدي ال�لة على الرعية.
- النظُر في ج�ر الجباة فيما يجب�نه من الأم�ال.

- النظُر فيما اأثبته كّتاب الدواوين على خالف الحقيقة.
- النظُر في تظّلم الم�ستخدمين من نق�ص حق�قهم اأو اإجحاف النظر اإليهم.

- النظُر في الأوقاف العامة )الخيرية( ومراعاة �سرفها كما حّددها ال�اقف.
- النظُر فيما عجز عنه ولُة الح�سبة في الم�سالح العامة.

َر عليهم تنفيذها لعل�ِّ قدر المحك�م عليه. - تنفيُذ اأحكام الق�ساة في حال تعذَّ
ب- اخت�سا�ساُت مجل�س �سورى الدولة:

- دع�ى اإبطال القرارات الإدارية ب�سبب تجاوز حدِّ ال�سلطة.
- دعاوى الم�ظفين العم�ميين.

- محكمة ا�ستئناٍف اأو تمييٍز لقراراٍت �سادرةٍ عن هيئاٍت اإداريٍة ذاِت �سفٍة ق�سائية.
- الخت�سا�ساُت بن�صٍّ خا�ص:

 الق�سايا المتعلقة بال�سرائب والأ�سغال العامة.
 المنازعات الخا�سة بالبلديات وانتخاب مجال�ص البلديات.

)1( عطية م�سرفة، الق�ساء الداري في ال�سالم، م.�ص، �س�ص 143-142.
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 دعاوى التع�ي�ص المرف�عُة �سد اأ�سخا�ص الإدارة العامة.
 المنازعات المتعّلقة بالعق�د الإدارية.

 المنازعات المتعلقة بطلبات الترخي�ص للمحالت الخطرة)1(.

:(2( Ombudsman رابعاً: مقارنُة ديوان المظالم بنظام الأمبود�سمان
مكّلٍف  �سخ�صٍ  على  وُتطَلق  المف�َّ�ص،  تعني  �س�يديٌة  كلمٌة  هي   Ombudsman كلمة 
البرلمانية  الرقابة  بين  و�سطًا  مهّمته  كانت  لذلك  والحك�مة،  الإدارة  بمراقبة  البرلمان  من 

والرقابة الق�سائية.
اأ- ن�ساأة نظام الأمبود�سمان:

تحقيق  اإلى  ل  الت��سّ بغر�ص   1809 العام  د�ست�ر  في  ال�س�يد  في  النظام  هذا  ا�سُتحِدَث 
الت�ازن بين المجال�ص الت�سريعية وال�سلطة التنفيذية. ون�صَّ على اأن يك�ن اختياره ب�ا�سطة 48 
بع�ص  وبم�ساركٍة من  ال�سي�خ(،  ومجل�ص  الن�اب  كلٍّ من مجل�ص  البرلمان )24 من  ع�س�ًا من 
لإبعاد  المختلفة  الأحزاب  والنزاهة، وممّثلين عن  بالكفاءة  لهم  الم�سه�د  القان�ن  كبار رجال 
يلّقب  اأ�سبح  حتى  ال�س�يد  في  النظام  هذا  تط�ر  ثم  الحزبية.  التيارات  لأحد  النحياز  �سفة 
حمايته  طالبين  الم�اطن�ن،  اإليه  يلجاأ  الذي  المعن�ي  ال�سخ�ص  اأنه  اأي  الم�اطنين،  بحامي 
له اإذا ما �سادفتهم م�ساكل اأو �سع�باٌت مع الحك�مة اأو الجهات الإدارية. وقد اأن�سئ هذا  وتدخُّ
النظام في الدانمرك اأي�سًا �سنة 1953، وانت�سر في فنلندا وني�زيلندا والمملكة المتحدة. اأّما 

اخت�سا�ساته فهي في ثالثة مجالٍت: الإدارة والجي�ص والق�ساء.
تقريرًا  للبرلمان  يقّدم  م�ستقاًل،  ي�سبح  تعيينه  بعد  اإذ  البرلمان،  يتبع  ل  والأمب�د�سمان 

�سن�يًا عن ن�ساطه كما يقّدم تقاريَر عن الق�سايا الهامة)3(.
ب- اخت�سا�ساته:

هذا  في  ي�اجه  اأنه  غير  الإدارة،  ن�ساط  ي�سمل  الأمب�د�سمان  نظام  اأن  من  الرغم  على 
المجال �سع�بتين: 

ال�سع�بة الأولى تخ�ّص ال�زراء اأنف�سهم، حيث اإن نظام الأمب�د�سمان ل ي�ستطيع مراقبة 

)1( محي الدين القي�سي، مبادئ القان�ن الداري، بيروت: من�س�رات الحلبي، 1999، �ص 153.
)2( حاتم علي جبر، نظام المف��ص البرلماني في اأوروبا، مقال بمجلة م�سر المعا�سرة، العدد 346، �سنة 1971.

 Braibant, le contrôle juridictionnel, institut-international d’administartion publique, paris,  )3(
1968-1969, p.125
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ن�ساط ال�زراء، فال�زير يخ�سع لرقابة البرلمان في حين اأن عمل الأمب�د�سمان يراقب الإدارة 
ول يتدخل في ال�سيا�سة.

ُت�سّكل  اإذ  المحلّية،  الهيئات  اإلى  تمتدُّ  الأمب�د�سمان  رقابة  اأن  في  هي  الثانية  وال�سع�بة 
مراقبته لها عدوانًا على ا�ستقاللها. على اأن الأمب�د�سمان ال�س�يدي لم يكن ماأذونًا له مراقبة 
المب�د�سمان  ي�ستطيع  ل  حيث  اإنكلترا  في  الأمر  كذلك   .1957 �سنة  في  اإل  المحلية  الهيئات 

مراقبة الهيئات المحلية اإلى الي�م.
1- الجي�س)1):

عمـل  ُيكمـل  الـذي  الع�سكـري  الأمبـ�د�سـمـان  جهـاز   1915 العـام  فـي  ال�س�يـد  فـي  اأن�سـئ 
الأمبـ�د�سـمـان العـادي، ويـتـ�ّلـى الرقـابــة علـى الإدارة الع�ســكـريـة، و�سـمـان حـقـ�ق الجــنــ�د، 

ومراقبـة تنفيـذ المرا�سيـم، ومراقـبة المحافظـة علـى الحريـات العامـة، ومراقبـة الإنفـاق.
2- الق�ساء)2): 

بالَمِلك،  الق�ساء  ارتباط  ب�سبب  للق�ساء  الأمب�د�سمان  رقابة  بمبداأ  ال�س�يد  في  اأُِخَذ 
ال�ستغناء  تّم  وبذلك  الم�اطنين.  بحق�ق  والإخالل  الق�ساء  على  تاأثيرِه  من  الم�سترِع  وخ�ِف 
هذا  بمنح  والكتفاء  �سدهم،  الدعاوى  رفع  من  الأفراد  ومنع  الق�ساة،  مخا�سمة  نظام  عن 
وقٍت  مرور  عدم  من  ويتاأّكد  المحاكم  على  تفتي�سيٍة  بج�لٍت  يق�م  الذي  لالأمب�د�سمان  الحق 
اأط�َل من الالزم بين الّتهام والمحاكمة، ويلتقي بالم�سج�نين وي�ستمُع ل�سك�اهم، وي�ساأُل عن 
والأخطاء  ٍر،  مبرِّ بدون  الدع�ى  في  ال�سير  في  كالتاأخير  الق�ساة،  قبل  من  المرتكبة  الأخطاء 
عن  ي�ساأل  كذلك  العمل.  في  ال�سل�كي  والإخالل  ال�ظيفة،  واجبات  احترام  وعدم  الإجرائية، 
الأحكام ال�سادرة خالفًا للقان�ن. ومراقبُتُه لجهات الق�ساء لي�ست رقابًة م�سروعيًة فقط ولكن 

يمكن اأن تك�ن رقابَة مالءمٍة)3(.
ج- �سلطُة نظام الأمبود�سمان:

لأن نظام الأمب�د�سمان ل يملك �سلطة اإ�سداِر قراٍر، بل يت��ّسط ويطلب من الإدارة اأن تغّير 
ى: ق�ساُء التاأثير، حيث اإنه ي�ستعمُل �سلطته الأدبية ول ي�ستطيُع  م�قفها اأو تعّدل قرارها، فه� ُي�َسمَّ

َع جزاًء على م�ّظٍف. و�سلطاته هي الآتية: اأن يّتخَذ قرارًا اأو ُيديَن اإدارًة اأو ُيلغَي قرارًا اأو ي�قِّ

Ibid., p.126 )1(
)2( ليلى تكال، المب�د�سمان، القاهرة: مكتبة النجل� الم�سرية، 1991، �ص 25.

Braibant, op.cit, p.163 )3(
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- �سلطُة التهام:

ي�ستطيع اأن يقّدم اأيَّ م�ّظٍف اأو قا�ٍص للمحاكمة، والق�ساء ه� الذي ُي�سدر القراَر بحّقه. 
وعليه، ف�سلطُة الأمب�د�سمان هي �سلطٌة اّتهاميٌة ت�سبه وظيفَة النائب العام في النظام الفرن�سي. 

والأمب�د�سمان يملك �سلطة اّتهام الُق�ساة في ال�س�يد وفنلندا)1(.
- توجيه مالحظات:

ي�ستطيع اأن ي�ّجه مالحظاٍت اإلى الإدارة بما يجب عليها عمله، وهذه المالحظات واإن لم 
تكن ملزمًة قان�نًا، اإل اأّن الإدارة ت�ستجيب اإليها لأحقّيتها ول�سخ�سية الأمب�د�سمان.

اأن تك�َن  تقديم تقريٍر للبرلمان لمناق�سته علنًا. وهذه ال��سيلُة فاعلٌة لأن الإدارة ل تحّب 
المناق�ساِت  وتن�سُر  التهامات  هذه  الإعالم  و�سائُل  تتلّقف  وقد  البرلمان،  اأمام  م�ساءلٍة  محلَّ 

والنتقاداِت الم�ّجهَة لالإدارة.
د- تقييُم نظام الأمبود�سمان:

- ح�سناته:
  مجانيٌّ ول يتطّلب اإجراءاٍت محّددًة. بدائيٌّ يعيد اإلى الأذهان ما كان يجري في اأوروبا 
في القرون ال��سطى عندما كان ال�سعب يخاطب الملك بعري�سٍة، ويّتخذ الملُك الإجراء 
اأن تك�ن هناك  الق�ساِء، ودون  العري�سة ب�ا�سطة  َل في هذه  ُيف�سَ اأن  الذي يريده، دون 

�سمانٌة للت�سّرف اإزاءها.
ون�ستغرب اأن نرى في بالٍد �سناعيٍة متقّدمٍة جدًا كال�س�يد، هذه الظاهرة البدائية تتطّ�ر 
الق�ساء،  اإلى  اللتجاء  في  يترّددون  م�اطنين  واأن هناك  والإداري،  القان�ني  ال�سعيدين  على 
ل�ن ا�ستعماَل و�سيلٍة اأكثَر �سه�لًة حتى ل� كانت ال�سمانات  لأنه يتطّلب اإجراءاٍت و�سكلّياٍت ويف�سّ

التي تتيُحها اأقل.
يراقب  اأن  يمكنه  الإداري،  القا�سي  الأمب�د�سمان على خالف  اأن  اأي�سًا  الح�سنات    ومن 

م��س�ع المالءمة ول يقت�سر دوره على مراقبة الم�سروعية فقط.
الإدارة  من  كاًل  يراقُب  لأنه  الفردية،  الحرياِت  يخ�ّص  فيما  هامٌّ  دوٌر    لالأمب�د�سمان 

والق�ساء على ال�س�اء.
عريقٌة،  برلمانيٌة  تقاليٌد  لها  التي  البالد  في  ن�ساأ  اأنه  فهي  النظام  هذا  نجاح  ع�امل  اأما 

Ibid. p.167 )1(



37

د. عباس نصراهلل

فاإن  لذلك  البرلمان.  �سلطة  من  الأدبيَّ  نف�َذه  وي�ستمدُّ  البرلمان  ممثل  ه�  فالأمب�د�سمان 
ُوجد،  واإذا  فيها،  كبيرًة  �سلطًة  البرلمان  يملك  ل  التي  الدول  في  م�ج�ٍد  غير  الأمب�د�سمان 
البرلمانات  اأم  الى  وانتقاله  اإ�سكندنافيا  في  ن�ساأُته  كانت  هنا  ومن  م�ؤثرًا.  دورًا  يلعب  ل  فاإنه 

بريطانيا، ولحقًا اأوجدت فرن�سا نظامًا مماثاًل ه� و�سيط الجمه�رية.
مختلف  مراقبة  اإلى  ال��س�َل  ي�ستطيُع  حيث  ن�سبيًا  �سغيٍر  بلٍد  في  ينجح  والأمب�د�سمان 
الأجهزة الإدارية والع�سكرية)1( والق�سائية، ونجاحه اأقلُّ في بالٍد كبيرٍة مثل: فرن�سا واألمانيا، 
البرلمانيين  المفّ��سين  عدد  الآن  اأ�سبح  وقد  بالمهمة،  يق�م  من  عدد  زيادة  ي�ست�جب  وقد 

ثالثًة في ال�س�يد.
- عيوبه:

اأن  حين  ففي  ال�سك�ى،  في  معّيٍن  اإجراٍء  باتخاذ  ُملَزمًا  لي�ص  اأنه  النظام  هذا  عي�ب  من 
فاإن  المعَتَمدة،  القان�نية  الم�سادِر  وبح�سب  اإليه  المقّدم  النزاع  بف�سل  دائمًا  ُملَزٌم  القا�سي 
قد  فه�  الإدارة،  جهة  في  كما  ذلك  في  �ساأنه  يريد،  كما  ال�سك�ى  في  يف�سل  الأمب�د�سمان 

يحفظ ال�سك�ى دون اأّي اإجراٍء، واإذا اّتخَذ اإجراًء فلي�ص ُملَزمًا بت�سبيبه.
لذلك  النظام.  هذا  �سعِف  اأبرُز مظاهِر  وهذا  قراٍر،  باإ�سدار  ُملَزمًا  لي�ص  والأمب�د�سمان 
لهم.  مناف�سًا  فيه  راأوا  لأنهم  البرلماني�ن  وكذلك  عليهم،  م�سرفًا  ب��سِفِه  الم�ظف�ن  عار�سه 
حيث  الأقليات  م�سكلة  من  تعاني  التي  الفيدرالية  الدول  في  نجاحًا  النظام  هذا  لقى  وقد 
في  اإن�ساِئِه  رات  مبرِّ من  ذلك  كان  هنا  ومن  لحمايتهم،  دورًا  يلعَب  اأن  الأمب�د�سمان  ي�ستطيع 

بع�ص البلدان كقبر�ص)2(.
هـ- المقارنُة بين نظام الأمبود�سمان وولية الح�سبة ونظام المظالم:

يّتفق نظام والي الح�سبة في الإ�سالم مع نظام الأمب�د�سمان اأو المف��ص البرلماني في اأن 
كاًل منهما ي�سعى لتحقيق �سيادة القان�ن وحماية حق�ق الإن�سان، وا�ستقالِلِهما وعدم تبعّيتهما 
لل�سلطة التنفيذية، كما يّتفقان في الحقِّ المخّ�ل لكلٍّ منهما في رفع الدع�ى. كما اأن كاًل من 

النظامين يعتمد على �سخ�سية المف��ص اأو المحت�ِسب)3(.
اأما والي  اأو المف��ص البرلماني،  اأن البرلمان يختار الأمب�د�سمان  ويختلُف النظامان في 

الح�سبة فيتّم تعيينه من قبل الخليفة.

Ibid., p.169 )1(
Ibid., p.170 )2(

)3( ليلى تكال، الأمب�د�سمان، م.�ص، �ص 170.
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اأو يرفع ال�سرر، اأما المف��ص البرلماني فلي�ص  وللمحت�سب اأن يف�سَل في الحق�ق ويزجر 
له اإلغاُء القراِر الم�سك�ِّ منه، بل له اأن يقّدم الم�ّظَف الذي ارتكب الخطاأ اإلى الق�ساء.

جهٌة  الدولة  مجل�ص  باأن  فيتلّخ�ص  الأمب�د�سمان  ونظام  الدولة  مجل�ص  بين  الفرق  اأما 
اأما  والتف�سير.  كالفت�ى  اأخرى  اخت�سا�ساٍت  مع  الإداريِة  المنازعاِت  في  تف�سل  ق�سائيٌة 
الأمب�د�سمان فلي�ص جهًة ق�سائيًة، بل ه� جهٌة للتاأكد من ح�سن �سير العمل الإداري وعدم غبِن 
اإجراءاٍت  بال  ذلك  وكّل  تعار�سًا،  اأو  ق�س�رًا  اأظهَر  اإذا  القان�ِن  تعديِل  على  والعمل  الم�اطن، 

معّقدٍة اأو م�ساريف.
من  معّينًا  الأخير  كان  واإن  فاإنه  الأمب�د�سمان،  بنظام  المظالم  دي�ان  نظام  مقارنة  اأما 
لة لل�سعب، فاإن والي المظالم معّيٌن من قبل الخليفة الذي �سبق  قبل ال�سلطة الت�سريعية الممثِّ

اأن اأََخَذ البيعة من ال�سعب.
واإذا كانت لالأمب�د�سمان �سلطة التفتي�ِص والبحِث والتحقيِق، فهذه ال�سلطات كّلها لدي�اِن 
المظالم، ُي�ساف اإليها اأنه لي�ص هناك �سخ�ٌص بمناأى عن رقابة دي�ان المظالم، حتى الخليفة 
البرلمان  واأع�ساء  التاج وال�زراء  اأن  اأمام دي�ان المظالم، في حين  ُيقا�سى  اأن  نف�سه فيمكن 

والأفراد العاديين ) غير عمال الدارة ( يخرج�ن عن �سلطة الأمب�د�سمان.
ه�  ي�ستطيعه  ما  وكلُّ   ، المخت�صِّ بالم�ّظف  عق�بًة  ي�قع  اأن  ي�ستطيع  ل  والأمب�د�سمان 
الم�ّظف  معاقبَة  ي�ستطيع  المظالم  دي�ان  اأن  بيد  الجزائّيِة،  اأو  التاأديبية  للمحاكم  يحيَله  اأن 

المذنب.
دي�ان  اأن  حين  في  محّلها،  يحّل  اأن  اأو  لالإدارة  اأوامر  ت�جيه  ي�ستطيع  ل  والأمب�د�سمان 
العادِل  القراِر  باإ�سداِر  ال��سَع  ُح  وي�سحِّ الظالم،  الت�سّرف  اأو  القرار  اإلغاء  ي�ستطيع  المظالم 

�ص على من اأ�سابه ال�سرر. ُذُه، ويعاقب م�سدَر القرار ويع�ِّ وينفِّ

الخاتمة
كانت  حيث  الرا�سدين،  الخلفاء  عهد  من  الإ�سالمية  الدولة  في  الإداري  الق�ساء  ر  تط�َّ
اإلى العه�د الالحقِة حيث  الدع�ُة جديدًة وكان الم�سلم�َن ملتزمين باأهداِب ال�سريعة الغراء، 
ظهرت الحاجة لدي�اٍن متخ�س�صٍ بالرقابة على اأعمال الإدارة. وكان الظن اأن مجل�َص الدولة 
الفرن�سيَّ ه� رائٌد في هذا المجال واأنه لي�ص له �سابٌق في التاريخ. ومّما يبعث على الده�سة ه� 
اأن �سالحياِت مجل�ص الدولة الفرن�سي اأو مجل�ص �س�رى الدولة اللبناني هي دون ال�سالحيات 
التي كانت لدي�ان المظالم الإ�سالمي، واأن الأمبراط�رية الإ�سالمية عرفت ن�عًا من الرقابة 
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لم  الفرن�سيَّ  الدولِة  مجل�َص  اأن  حين  في  قرنًا،  ع�َسَر  اأربَعة  من  اأكثَر  منذ  الإدارة  اأعمال  على 
يتجاوز عمره قرنين من الزمن.

نظام  اأو  العامة  النيابة  اأو  الإداري  الق�ساء  الي�م  به  يق�م  بما  يق�م  المظالم  دي�ان  كان 
الأمب�د�سمان،  ي�ستطيعه  ما  كلَّ  فاعلّيِتِه  في  يف�ق  العدالة،  ولتحقيق  اإنه،  بل  ل  الأمب�د�سمان، 
ولعّل طم�َح الأخير اأن يبلَغ مبلَغ دي�ان المظالم. كما اأنه قّرر مبادئ تف�ق المبادئ الق�سائية 

الحديثة، نذكر منها، اأّنه:
ال�سلطان  �ساحب  اإلى  امتدَّ  بل  العتداء،  منه  وقَع  مّمن  القت�سا�ص  عند حدِّ  يقف  لم   -

ذاته.
- حّرَم الهدايا على ال�لة وعلى كّل التابعين لهم.

- لم يحاِب اأقارب الخليفة.
- لم ي�ستغل م�ظفي واأم�ال الم�سلمين في اأغرا�ٍص خا�سة.

- اأخذ باإقرارات الذّمة المالية.
- ن�ّص على اأن الأرا�سي والأم�ال المغت�سبة ل ُتكت�سُب بالتقادم.

- رّد كلَّ النفقاِت التي تكّبدها المتظلِّم لل��س�ل اإلى حّقه.
- اأعاد الحال اإلى ما كانت عليه ول� في الحرب.

ي. - �ساوى بين الم�سلم والذمِّ
لنا  بد  بقروٍن ط�يلٍة، ومن هنا ل  الداريَّ  الق�ساء  �سبَق  المظالم قد  دي�ان  يك�ن  وبذلك 
المظالم  اأعني دي�ان  الإداري في عالمنا ال�سالمي،  الق�ساء  اإلى جذور  نتعّرف  اأن  الي�م من 
من  الإداري  الق�ساء  الي�م  مه  يقدِّ ما  اأحيانًا  فاعلّيته  وتجاوزت  الإ�سالم  ظه�ر  مع  بداأ  الذي 

حمايٍة لحق�ق النا�ص وحرّياتهم.

د. عباس نصراهلل





41

االفتراق بين الدين والعصبية المذهبية
مقاربة إسالمية

أ. د. محمد شقير
عميد كلّية الدرا�سات الإ�سالمية
الجامعة الإ�سالمية في لبنان

والمفاهيم  الأفكار  من  المجتمع  تطهير  اإلى  ويهدف  اهلل  عند  من  خال�سًا  الدين  ينزل 
وال�سل�كيات والأنماط التي تتنافى وقيم الرحمة والعدالة والخير... وبعد اأن ينجح في اإزالتها 
او كبتها، كلها اأو �سيء منها؛ فاإن الذي يح�سل، ول� بعد حين، اأن بع�سًا من تلك المفاهيم اأو 
للدين  اأمكن  اأنه  وال�سبب  الزمن،  لبرهٍة من  َخَبَت  اأن  بعد  يع�د  اأن  يلبث  ما  الثقافية  الأنماط 
بقيت  لكنها   - عامٍة  اجتماعيٍة  كثقافٍة   - يكبتها،  ان  والأنماط،  المفاهيم  هذه  يحا�سر  اأن 
كامنًة في بع�ص النف��ص، وعندما تجد ظرفًا منا�سبًا لها تع�د، لكن هذه المرة بلبا�ص الدين 
واللغة  دينيٌة،  ثقافٌة  المرة - هي  – هذه  المجتمع  تخيم على  التي  العامة  الثقافة  لأن  ولغته، 

الم�ستخدمة دينيٌة، كما الأدوات المفاهيمية المتداولة.

1- الع�سبية والجاهلية: تلب�س الدين ومفارقته:
اإنتماٌء  فالإ�سالم  الي�م،  الإ�سالمي  المذهبية في عالمنا  الع�سبية  بال�سبط حال  هذا ه� 
اأهدافه كن�ص الع�سبية الجاهلية بما  خال�ٌص هلل تعالى قبل اأي �سيٍء اآخر، ولذا كان من اأهم 
اإلى  انتماٌء  هي  وبما  تفا�سٍل،  دع�ة  هي  وبما  م�ه�ٌم،  تعاٍل  هي  وبما  وفعله،  اإبلي�ص  ة  �ُسنَّ هي 

. جاهلياٍت م�سطنعٍة ُتعلي من �ساأنها، وتقدمها على اأيِّ اعتباٍر دينيٍّ واإلهيٍّ
واإنما بقيت  الدين وال�سالم، هي لم تنعدم،  تلتف على  بالأم�ص-  – كما  الي�م  الجاهلية 
كامنًة في النف��ص، تنتظر لحظتها، وتريد اأن تختار لبا�سها الذي يمنحها مقب�ليًة ما في البيئة 

ق نف�سها فيها، بل وم�سروعيتها اأي�سًا. التي تريد اأن ُت�س�ِّ
هي اختارت الي�م لبا�ص المذهبية، لأنه ينطق با�سم الدين ويتحدث لغة محمٍد)�ص(، اللغة 
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دع�ة  اإنها  جاهليٌة،  ع�سبيٌة  هي  بل  ع�سبيٌة،  لكنها  النا�ص.  من  كثيٌر  بها  ويتاأثر  ياألفها  التي 
الدين  طاقة  من  ت�ستفيد  المرة  هذه  الع�سبية  لأن  معانيها،  واأ�س�اأ  �س�رها  باأب�سع  الجاهلية 
اءٌة،  وقدرته على التاأثير والتحري�ص، الدين الذي اإن اأُح�ِسَن فهمه وتطبيقه فه� طاقٌة خّيرٌة وبنَّ
وتهديم،  تدمير  اأّيما  وهدامٌة،  مدمرٌة  طاقٌة  فه�  وتطبيقه  فهمه  اأ�سيء  واذا  وبناء،  خير  اأّيما 

وال�ساهد في ي�منا لي�ص بقليل.
في  جاء  ما  وبين  الجاهلي  الم�سم�ن  ذي  المذهبي  الخطاب  بين  الي�م  مقارنٍة  اأدنى  اإن 
با�سم  الي�م  م  ُيقدَّ الذي  الخطاب،  ينتمي هذا  اأي مجاٍل  اإلى  ب��س�ٍح  ُتظهر  تعالى،  كتاب اهلل 

الدين والإ�سالم، وهذا بع�ٌص منها:
- القراآن الكريم ينهى عن التنازع، والخطاب المذهبي يدع� اإليه.

بعدد  لديه  الأمم  المذهبي  والخطاب  ال�احدة،  الأمة  في  يتحّدث  الكريم  القراآن   -
المذاهب.

- يدع� القراآن الكريم اإلى عدم التفرقة والخطاب المذهبي يدع� اإليها.
الم�ؤمنين،  ط�ائف  بين  العالقة  في  اأ�ساًل  )ال�سالم(  الإ�سالح  الكريم  القراآن  يجعل   -

والخطاب المذهبي يجعل الحرابة وال�سراع اأ�ساًل.
- يدع� القراآن الكريم اإلى عدم ال�ستكبار، والخطاب المذهبي خطاٌب متعاٍل.

. - يدع� القراآن الكريم اإلى نبذ الع�سبية، والخطاب المذهبي خطاٌب عن�سريٌّ
كل  ُيلغي  المذهبي  والخطاب  �س�اء(،  )كلمة  الم�ستركات  اإلى  الكريم  القراآن  يدع�   -

ُم�سَتَرٍك.
- المفاهيم القراآنية مفاهيم بناءٌة )الخير..(، والمفاهيم المذهبية ذات بعٍد هّدام.

اإلى الرحمة في العالقات الداخلية وغيرها، والخطاب المذهبي  - يدع� القراآن الكريم 
يبني عالقته على ال�سدة والعنف..

والجتماعي...)لتعارف�ا(،  والإن�ساني  الح�ساري  التفاعل  اإلى  الكريم  القراآن  يدع�   -
على  قادٍر  وغير   ، ت�ا�سليٍّ غير   ، انغالقيٌّ  ، انط�ائيٌّ خطاٌب  المماَر�ُص،  المذهبي  والخطاب 

التاأ�سي�ص لأي تفاعٍل ح�ساريٍّ اأو تقدٍم علميٍّ اأو تط�ٍر اجتماعيٍّ وما �سابه.
اكم الم�سلمين«)1(  - حتى على م�ست�ى ال�سكل والعناوين، للقراآن الكريم ت�سمياته »ه� �سمَّ

وللخطاب المذهبي ت�سمياته المختلفة... 

)1( �س�رة الحج، الآية 78.
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اإلى غير ذلك من المفارقات.
الُمماَر�ص  المذهبي  الخطاب  اأن  ه�  اإليه،  الت��سل  يمكن  الذي  الب�سيط  ال�ستنتاج  اإن 
الدينية،  اللغة  يت��سل  وا�سحٍة،  جاهليٍة  و�سماٍت  جاهليٍّ  م�سم�ٍن  ذو  خطاٌب  ه�  الي�م، 
بين  مقارنٍة  اأدنى  ولكن  الكثيرين.  وي�سلل  النا�ص،  ب�سطاء  وي�ستقطب  لنف�سه،  ج  ليروِّ
الر�س�ل)�ص( من جهٍة  و�سنة  الكريم  القراآن  وبين ما جاء في  مفاهيمه ومفرداته من جهة، 
الإ�سالم،  با�سم  تلطٍّ  محاولة  اأنها  وُيظهر  بينهما،  الكبير  المفارقات  حجم  ُيبيِّن  اأخرى، 
اأنها  ولنعترف   - الدين  با�سم  الإ�سالمية  المجتمعات  اإلى  للت�سلل  جاهليٌة  محاولٌة  واأنها 
ما  وه�   - بهم  والتغرير  وغيرهم  الب�سطاء  من  العديد  ت�سليل  في  ما  حدٍّ  اإلى  نجحت 

: يتطلب
1- اإعادة تظهير الدين خال�سًا من القيم والمفاهيم الجاهلية.

عاة. 2- تجريد الخطاب المذهبي من اأية م�سروعيٍة دينيٍة اأو اإ�سالميٍة مدَّ
3- اإجراء مقارناٍت بين مفردات الخطاب المذهبي، وبين الم�سادر الإ�سالمية الأ�سا�سية 

)قراآن، �سنة(.
4- اإظهار حجم التناق�ص بين الإ�سالم والخطاب المذهبي.

5- تبيان المخاطر والأ�سرار التي �سببها هذا الفكر والخطاب في التاريخ والحا�سر.
وقبل اأي �سيٍء، المطل�ب و�سع ا�ستراتيجيٍة عامٍة و�ساملٍة، يتعاون فيها جميع المخل�سين 
وال�اعين من الملتزمين بالقيم الدينية والإن�سانية، حتى ل ُتعطى م�اجهة هذا الخطر الداهم 
اإلى  ي�ؤدي  طائفيًا،  اأو  مذهبيًا  بعدًا   ، خا�صٍّ ب�سكٍل  والإ�سالمية  عامًة  الإن�سانية  بالمجتمعات 

مذهبتها واإف�سالها.
الظالم  ع�س�ر  اإلى  واإرجاعنا  الجاهلية،  الع�سبيات  اإحياء  اإلى  الهادف  الم�سروع  اإن 
الإ�سالمية  والمجتمعات  اأطيافه،  بجميع  الإن�ساني  المجتمع  ي�ستهدف  م�سروٌع  ه�  والتخلف 
، ولذا ينبغي اأن يك�ن العالج عالجًا �ساماًل يتكاتف فيه الجميع، لأن نار الع�سبية  ب�جٍه خا�صٍّ
اإذا ف�ست اأحرقت، فهي ل دين لها، ول عقل، ول قيم، فالعقل المذهبي ذو البعد الجاهلي، لم 

يفهم الدين ب�سكٍل �سحيٍح فيح�سن تطبيقه، ول يعي ال�اقع فيح�سن التعامل معه.
غيره،  اأو  �سيا�سيٍّ  اأي خالٍف  في  الع�سبية  ت�ظيف هذه  اإلى مخاطر  اللتفات  ينبغي  كما 
لأنه ُيف�سد اأكثر مما ُي�سلح، ويحرق اأكثر مما ي�رق، حتى ل نك�ن كال�ساعي على الجار بالنار، 

ل جار اأبقت، ول دّيار حمت..
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2- مفهوم الع�سبية في ال�سالم:
والفكري،  الثقافي  جانبها  في  لت�ستثني  م�اجهًة  الجاهلية  مع  الإ�سالم  م�اجهة  تكن  لم 
الثقافة الجاهلية، حيث عمل الإ�سالم على نقد  اإلى منظ�مة  التي تنتمي  جملًة من المفاهيم 
اإنتاج بديٍل لها ين�سجم مع روؤيته الك�نية، ومن تلك المفاهيم  تلك المفاهيم، من اأجل اعادة 

مفه�م الع�سبية.
وم�طن  الخليقة  م�سار  ر�سم  في  �ساهمت  لع�سبيٍة  نم�ذجًا  الكريم  القراآن  عر�ص 
الب�سرية، األ وهي ع�سبية اإبلي�ص، حيث ي�سير الإمام علي)ع( في نهج البالغة اإلى هذه الق�سية 
و�سلف  المتع�سبين،  اإمام  اهللَّ  فعدوُّ  لأ�سله،  عليه  ب  وتع�سَّ بخلقه،  اآدم  على  »فافتخر  فيق�ل: 

الم�ستكبرين، الذي و�سع اأ�سا�ص الع�سبية...«)1(.
ثم يقدم بيانًا للع�سبية يبرز فيه من�ساأها فيق�ل:

»ولقد نظرت فما وجدت اأحدًا من العالمين يتع�سب ل�سيٍء من الأ�سياء اإل عن علٍة تحتمل 
له  يعرف  ما  لأمٍر،  تتع�سب�ن  فاإنكم  غيركم؛  ال�سفهاء،  بعق�ل  تليط  اأو حجٍة  الجهالء،  تم�يه 
ب على اآدم لأ�سله، وطعن عليه في خلقته، فقال اأنا ناريٌّ واأنت  �سبٌب ول علٌَّة، اأما اإبلي�ص فتع�سَّ
اأم�اًل  اأكثر  نحن  فقال�ا  النعم،  م�اقع  لآثار  ب�ا  فتع�سَّ الأمم  مترفة  من  الأغنياء  واأما   ، طينيٌّ

واأولدًا وما نحن بمعذبين«)2(.
ٌة من خردٍل من ع�سبيٍة بعثه اهللَّ ي�م  ولذا ورد عن ر�س�ل اهلل)�ص(: »من كان في قلبه حبَّ

القيامة مع اأعراب الجاهلية«)3(.
اإذن الع�سبية قيمٌة خلقيٌة �سلبيٌة تنتمي اإلى منظ�مة القيم الجاهلية، ولقد حاول الإ�سالم 
جاهدًا كن�سها اأو اإفراغها من م�سم�نها، الذي ينتمي اإلى اأي مظهر من مظاهر الدنيا وعالم 
اإلى  يحيلها  اآخر،  بم�سم�ٍن  ملئها  ومحاولة  طبقة...(  منطقة،  ل�ن،  جن�ص،  )عرق،  المادة 

مفه�ٍم اآخر، بغ�صِّ النظر عن الت�سمية والتعبير.
بكم لمكارم الخ�سال  ولذا يق�ل الإمام علي)ع(: »فاإن كان ل بد من الع�سبية، فليكن تع�سُّ
ومحامد الأفعال، ومحا�سن الأم�ر، التي تفا�سلت فيها المجداء النجداء من بي�تات العرب، 

ويعا�سيب القبائل بالأخالق الرغيبة والأحالم العظيمة«)4(.

)1( الإمام علي)ع(، نهج البالغة، ج2، قم: انت�سارات هجرت، 1387 هـ، �ص286.
)2( م. ن، �ص 295.

)3( الكليني، الكافي، ج2، طهران: دار الكتب ال�سالمية، 1365 هـ، �ص 308.
)4( الإمام علي)ع(، نهج البالغة، ج2، م. �ص، �ص 295.

االفتراق بين الدين والعصبية المذهبية : مقاربة إسالمية



45

ولقد راأى الإ�سالم اأن الع�سبية تعبيٌر عن حالة الفخر والكبر والحمية وال�ستعالء كمر�ٍص 
، والتي ما اإن تاأخذ بعدًا اجتماعيًا حتى تتمظهر في ع�سبيٍة عرقيٍة اأو مناطقيٍة اأو طبقيٍة وما  نف�سيٍّ
تمظهرت  الذي  الجتماعي،  النف�سي  البعد  في  تكمن  �س�يٍة  غير  اإلى حالٍة  لت�سير  ذلك،  �س�ى 

فيه هذه الع�سبية اأو تلك.
وفي  ال�سائدة،  الأخالقية  القيم  في  �س�يٍة  غير  اأو�ساٍع  عن  ر  ُتعبِّ الع�سبية  فاإن  هنا  من 
المحت�ى النف�سي لهذه البنية الجتماعية اأو تلك، وعن اأكثر من خلٍل خلقيٍّ منها؛ وه� ما ي�ؤدي 
اإلى ولدة الع�سبية التي ت�سعى اإلى التعبير عن نف�سها بمفاهيم م�سطنعٍة، ل تملك بعدًا واقعيًا 

ر ن�س�ءها ووج�دها. اأو حقيًا )ن�سبة اإلى الحق( ُيبرِّ
على  يبتنى  اأنه  باعتبار  الع�سبية،  لمفه�م  فل�سفيٍة  مقاربٍة  تقديم  منا�سبًا  يك�ن  قد  هنا 
اإلى مق�لت  تنتمي  التي  الظ�اهر  م�ست�ى  لي�ص على  الفل�سفي(،  )بالمعنى  واقعيٍّ  اأ�سا�ٍص غير 
المادة )جن�ص، ل�ن...(، واإنما على م�ست�ى �سدقية التالزم بين هذه الظ�اهر المادية، وبين 
النتائج المعرفية التي يراد لها اأن ت�ؤ�س�ص لثقافة الع�سبية، فمن قال اإن الل�ن كظاهرٍة ماديٍة 
ر ايجاد عقيدٍة ع�سب�يٍة تنتمي  ر اإيجاد ثقافٍة ع�سب�يٍة ترتكز عليه، ومن قال اإن العرق ُيبرِّ ُيبرِّ
اإليه؟ وهكذا الأمر بالن�سبة اإلى كل الم�اد الع�سب�ية التي ُتتَّخذ كذرائع للقيام بتاأ�سي�ٍص عقديٍّ 

ثقافيٍّ ل�باء الع�سبية ودائها.
نعم، الأمر كما اأ�سلفنا، يتجاوز في عمقه هذه الظ�اهر المادية لتمتد جذوره اإلى طبيعة 
النف�ص الب�سرية، التي قد تطغى فتميل اإلى الكبر والفخر وال�ستعالء، فما اأن ياأخذ دور اأحدهم 
المادية،  والظ�اهر  الع�سب�ية  الم�اد  بجملٍة من  يتم�سك  اأن  اإلى  يحتاج  اجتماعيًا، حتى  بعدًا 
اأو  العائلة  اأو  اأ�سا�ٍص من القبيلة  اأ�سا�سًا لبناء ثقافته الع�سب�ية، والتي قد تق�م على  ليتخذها 

المنطقة اأو الق�م وغير ذلك.
الإ�سالم،  في  ممدوحٍة  واأخرى  مذم�مٍة  ع�سبيٍة  بين  ق  ُيفرِّ من  هناك  كان  اإن  ولذلك 
الع�سبية  حقيقة  يخالف  م�سم�ٍن  اإلى  اإ�سارٌة  الأمر  واقع  في  ذلك  فاإن  للحق،  كالتع�سب 
وال�فاء  للج�ار،  الحفظ  من  الحمد  لخالل  ب�ا  »فتع�سَّ علي)ع(:  الإمام  يق�ل  كما  وجذورها، 
والقيم  والمكارم  الف�سائل  بهذه  فالتم�سك  للكبر...«)1(،  والمع�سية  للبّر،  والطاعة  بالذمام، 

ي اإلى اإنتاج ثقافٍة ل ع�سب�يٍة بالمعنى الم�سطلح. ي�ؤدِّ
بالمعنى  فقط  لي�ص  للحق،  التع�سب  ت�ستثني  الإ�سالمية  الروؤية  اإن  الق�ل  يمكن  وعليه 
ر  ُتبرِّ واقعيٍة  كل  هنا  بالحق  المراد  اإن  حيث  والمعرفي،  الفل�سفي  بالمعنى  اأي�سًا  بل  القيمي، 

)1( م.ن. �ص.ن.
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ال�سع�ر  وبين  ما،  حقيقٍة  بين  للربط  معرفيًا  ت�س�يغًا  م  ُتقدِّ اأي  والنتماء،  ال�لء  مفه�مي 
بالنتماء اإلى تلك الحقيقة والتثبت بها.

ومن هنا ي�سح الق�ل اإن مفه�م الع�سبية الذي ينبذه الإ�سالم، ه� المفه�م الذي يرتكز 
اأن مفه�م  المعرفي، في حين  بالمعنى  الحق  اإطار  تتعدى  تاريخيٍة  اأو  اأية ظاهرٍة ماديٍة  على 
فكرة  على  اأي   ، معرفيٍّ اأ�سا�ٍص  على  يرتكز  مفه�م  ه�  الإ�سالم  اإليه  يدع�  الذي  الع�سبية 
لمعانيها،  وال�لء  لها  بالنتماء  ال�سع�ر  نتيجة  بنف�سها  تحمل  فكرٌة  وهي  الحقيقة،   - الحق 
انية )الحق(، �س�ف ت�ست�لد ب�سكٍل منطقيٍّ �سع�رًا  لأن منظ�مًة فكريًة تق�م على اأ�سا�ص الحقَّ
هللَّ  اأي  ال�ج�دي(،  )بالمعنى  الحق  في  واأ�سد  انيًة،  حقَّ اأكثر  يك�ن  ما  لكل  وال�لء  بالنتماء 
هذا  وفي  المنظ�مة.  تلك  في  المعرفي  تبريرها  تحمل  التي  والقيم  المفاهيم  ولكل  تعالى، 
بكم لمكارم الخ�سال ومحامد  يق�ل الإمام علي)ع(: »فاإن كان لبد من الع�سبية فليكن تع�سُّ

الأم�ر«)1(. الأفعال ومحا�سن 
اإلى البعد الجتماعي،  اإذا تجاوزنا هذا البعد الفل�سفي في مقاربة مفه�م الع�سبية  لكن 
قد  الجاهلية  ثقافة  اإلى  تنتمي  واعتبرها  الع�سبية،  حارب  الذي  الدين  اإن  هنا  الق�ل  ي�سح 
كانت  واإن  نف�سه،  الأ�سا�ص  تق�م على  لع�سبياٍت  منتٍج  اإلى   - فهمه  اأُ�سيء  اإن   - بنف�سه  يتح�ل 
ل  الع�سبية  في  حّدًة  ُي�لِّد  قد  بل  وحزبيًة...  �سيا�سيًة  ولربما  ومذهبيًة  طائفيًة  اآخر،  ن�ٍع  من 
نجدها في مكاٍن اآخر، باعتبار اأن مفه�مي النتماء وال�لء هنا قد اأخذا بعدًا قدا�س�يًا تفتقده 

بقية الع�سبيات الجتماعية وغير الجتماعية.

3- الحقيقة الدينية بين الفهم والممار�سة
في  اأم  الدينية  الحقيقة  في  وهل هي  الُمتديِّن،  في  اأم  الدين  في  هنا  الم�سكلة  تكمن  هل 
يق�د  واأن  �سده،  اإلى  ال�سي ء  ينقلب  اأن  وم�ست�ساغًا  مقب�ًل  اأمرًا  لي�ص  لأنه  الحقيقة؟  تلك  فهم 

اإلى خالف هدفه عندما يتم��سع في الإطار الجتماعي.
ما ينبغي ق�له اإن الم�سكلة هي فهم البع�ص للدين وحقيقته، واأي�سًا في �س�ء تطبيقه للقيم 
، وه� عالقٌة باهللَّ  والمفاهيم الدينية. لأن الدين قبل اأي �سيٍء اآخر ه� انتماٌء معرفيٌّ - عقديٌّ
تعالى، وكل الق�سايا الدينية الأخرى يجب اأن ُتفهم من خالل ذلك الأ�سا�ص، لكن ما يح�سل 
اأن البع�ص بدل اأن يفهم الدين فهمًا �سحيحًا ي�ؤدي اإلى كن�ص كل تلك الع�سبيات الم�سطنعة، 
تلك  لتاأخذ  نف�سه،  الدين  على  ع�سبياته  ُي�سِقط  اأن  يحاول  فاإنه  حدتها،  من  التخفيف  اأو 

الع�سبيات تبريرًا دينيًا وبعدًا قدا�س�يًا فت�سبح والحال هذه اأ�سدَّ خط�رًة واأكثر فتكًا.

)1( م ن. �ص.ن.
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بل اإن البع�ص يتعامل مع اأي تمايٍز دينيٍّ اأو اختالٍف طائفيٍّ اأو مذهبيٍّ من م�قٍع ع�سب�يٍّ 
، فال يع�د الختالف اأو التمايز و�سيلًة ل�ستجالء الحق  انيٍّ ، ولي�ص من م�قٍع معرفيٍّ حقَّ مر�سيٍّ
وتراه  لقبيلته،  اأيُّ جاهليٍّ  ينت�سر  اأو مذهبه كما  ينت�سر لطائفته،  تراه  بل  ال�س�اب،  ومعرفة 
الجتماع  واقع  ي�سبح  هنا  ع�سيرته،  عن  جاهليٍّ  اأيُّ  ينافح  كما  ومذهبه  طائفته  عن  ينافح 
للع�سيرة  مرادفًا  الفالني  المذهب  وي�سبح  الجاهلي،  الجتماع  عليه  لما  مرادفًا  الديني 
الفالنية، اأو لبني فالن اأو فالن، وت�ؤول الطائفة الفالنية اإلى تلك القبيلة اأو غيرها، اأي اإن ما 
، لكن بتعابير وت�سمياٍت جديدٍة دينيٍة اأو غير دينيٍة، في حين اأن  ه� م�ج�ٌد ه� اجتماٌع جاهليٌّ
القيم واحدٌة، والمفاهيم واحدٌة والخلل في البنية النف�سية - الجتماعية ه� ذاته، وما اختلف 
ه� التمظهرات الجديدة نتيجة اختالف طبيعة النق�سام الجتماعي، من انق�ساٍم جاهليٍّ ذي 
، فمحل القبيلة الفالنية تحل الطائفة الفالنية،  ؛ اإلى انق�ساٍم جاهليٍّ ذي وجٍه دينيٍّ وجٍه قبليٍّ
الت�سميات  اختلفت  وبالتالي  تلك،  اأو  المذهبية  الجماعة  هذه  تحل  الفالنية  الع�سيرة  ومحل 
الخلل في  الجاهلية ما زالت فاعلًة، وما زال  والأخالق  الجاهلية ما زالت كامنًة،  الروح  لكن 
تتنافى مع قيم  وانتاج �سل�كياٍت وم�اقف  ن�سج عالقاٍت  اأثره في  النف�سي يترك  بنية الجتماع 
كانت  واإن  وثقافتها  الجاهلية  قيم  مع  وتن�سجم  با�سمه،  ُتطرح  كانت  واإن  واأهدافه  الإ�سالم 

عي مخالفتها. تدَّ
اإلى  الحديث  ينجر  ما  غالبًا  المتعددة،  بتجلياتها  الطائفية  ح�ل  الجدل  حماأة  وفي 
اإ�سكالية الطائفية والدين، باعتبار اأن البع�ص يذهب اإلى اأن الطائفية في اأبعادها الجتماعية 
وال�سيا�سية قد ارتكزت على الدين، واأنها ت�ستمد منه �سرعيتها وا�ستمرارها. وعليه فه� يرمي 
الأو�ساع  مجمل  عن  الم�س�ؤولية  له  وُيحمِّ الدين،  على  ال�سيئة  ونتائجها  الطائفية  اإفرازات  كل 

التي اآلى اإليها اأكثر من اجتماٍع دينيٍّ اأو عربيٍّ في مختلف ميادينه وم�ؤ�س�ساته.
اأداٍء  من  اأكثر  اإلى  الدين  علماء  من  العديد  انجرار  الفهم،  هذا  على  ي�ساعد  مما  ولعل 
ل الدين اأوزارًا ما كان له اأن  و�سل�ٍك وتعبيٍر، يعزز مق�لة التماهي بين الدين والطائفية، لُيحمِّ

يحملها، ل�ل اأولئك المنت�سبين اإليه، الناطقين با�سمه.
ع  ُي�سرِّ هل  �سحيٌح؟  ت�س�ٌر  ه�  والدين  الطائفية  بين  العالقة  عن  الت�س�ر  هذا  هل  لكن 
مجمل  اإلى  التمدد  على  الق�ة  ويمنحها  ال�ستمرار،  على  بالقدرة  ها  ويمدُّ الطائفية،  الدين 
اإليه زورًا  ُتن�َسُب  اأن الدين براآٌء من الطائفية، واأنها  اأم  مفا�سل الجتماع الديني وم�ؤ�س�ساته؟ 

ل لها؛ اإنما فعُل الفاعلين لت�ظيف الدين لماآرب �ستى. وبهتانًا، واأنها اأُلِب�َسْت لب��سًا لم ُيف�سَّ
كان  اإن  لنرى  والطائفية،  الدين  من  كلٍّ  ماهية  تحليل  �سرورة  اإلى  يق�د  ال�س�ؤال  هذا  اإن 

الدين يحت�سن الطائفية اأم ينبذها، يقبل بها اأم يرف�سها؟
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النا�ص،  من  جماعًة  ت�ستجمع  التي  الع�سب�يات  من  ن�ٌع  اإنها  لنق�ل  الطائفية،  من  ولنبداأ 
، بمعزٍل عن م�ست�ى العالقة التي تربط اأفراد هذه الجماعة  لكن هذا المرة تحت عن�اٍن دينيٍّ
حتى  فقط،  الجتماعي  النتماء  يكفي  اإذ  معه،  وتماهيهم  به،  معرفتهم  ومدى  الدين،  بذاك 
وال�سكل على  المعنى،  القالب على  يغلب  الجماعة، حيث  تلك  اأفراد  واحدًا من  ال�سخ�ص  ُيَعدَّ 
الم�سم�ن، فال يبقى من الدين اإل ا�سمه، ومن كتابه اإل ر�سمه، في علقٍة تحمل في اأح�سائها 

روح القبلية وقيمها، لكن هذه المرة با�سماء وعناوين ا�ستعيرت من الدين.
ه�  وي�سّدقه،  العمل  عنه  يحكي  الذي  الإيمان،  فعل  على  يق�م  اعتقاٌد  فه�  الدين  اأما 
بالأ�سا�ص ارتباٌط باهلل تعالى، يق�م على المعرفة به والخ�س�ع له، وي�سعى اإلى الغيب والمجرد، 
الم�سطنعة،  وق�البها  المادة  حدود  على  والتعالي  الت�سامي  اإلى  ينح�   ، اإيمانيٍّ فعٍل  في 
اأكرمكم  »اإن  الفعل  �سدقية  عنه  ح  ُتف�سِ  ، ج�انياً  اأمراً  المعيار  لي�سبح  المبتكرة،  وح�اجزها 
اأتقاكم«)1(؛ واإن كان من تمايٍز اجتماعيٍّ ما، في�سبح هذا التمايز ت�ا�سليًا تعارفيًا،  عند اهلل 
ل ُتبنى عليه ع�سبٌة ول ي�سلح كمعياٍر »جعلناكم �سع�باً وقبائل لتعارف�ا، اإن اأكرمكم عند اهلل 

اأتقاكم«)2(.
اإلى  ينح�  فالدين  معانيه.  تتحملها  ول  والع�سبية،  يتنافى  في ج�هره  الدين  فاإن  ولذلك 
الت�سامي، والع�سبية تق�د اإلى التداني؛ الدين ين�سج معياريًة من التق�ى والخير عابرًة للحدود 
الب�سرية،  الجماعات  بين  فا�سلٍة  معياريٍة  على  تق�م  والع�سبية  والفئ�ية..  والقبلية  العرقية 
ولذلك، الدين ي�سمح بل يدع� الجميع اإلى ال�ستجابة لمعياريته، في حين اأن الع�سبية ل ت�سمح 
لمن هم خارج الع�سبة بالن�س�اء تحت جناحها؛ الدين في حقيقته ت�ا�سٌل، اأما الع�سبية ففي 
حدودها تفا�سٌل؛ الدين في اأهدافه تعارٌف، والع�سبية في ح�اجزها تناكٌر؛ الدين في معانيه 
ومفرداتها  ع�سبيتها  في  تغلب  والع�سبية  والإ�سالح،  والتعاون  الخير  قيم  تقديم  اإلى  دع�ٌة 

جميع تلك القيم والمعاني.
، لي�ص ع�سبيًة دينيًة، ولي�ص طائفيًة دينيًة، بل  اإن ما ه� حا�سٌل في اأكثر من اجتماع دينيٍّ
َد من معناه واأفِرَغ من م�سم�نه، فكانت النتيجة  اأن ُجرِّ اأُلب�َسْت لبا�ص الدين، بعد  ه� ع�سبيٌة 

، بم�سم�ٍن اأقبح، واأداٍء اأ�س�اأ، �س�اًء في الإدارة اأو ال�سيا�سة و�س�ى ذلك. ع�سبيًة اأ�سدَّ
م من ه� اأبعد عن الخير والتق�ى على من ه� اأقرب اإليهما، حتى ل� كان من  فالدين ل ُيقدِّ
م من ه� اأبعد عن الكفاءة والنزاهة  طائفٍة مماثلٍة، في حين اأن الطائفية تفعل؛ الدين ل ُيقدِّ

)1( �س�رة الحجرات، الآية 13.
)2( م. ن.
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م من ه� اأبعد عن ال�سالح  ونفع بني الإن�سان على من ه� اأقرب، والطائفية تفعل؛ الدين ل يقدِّ
والإ�سالح على من ه� اأقرب اإليهما، والطائفية تفعل؛ ل يمكن للدين اأن ل يك�ن اإ�سالحيًا اأو 

يحت�سن الف�ساد والمف�سدين، والطائفية تفعل.
اأنها  حين  في  بنيانها،  وبنت  �سلطانها  عليها  اأقامت  التي  الع�سبة  اإّل  تب�سر  ل  الطائفية 
كل  اأفعاٍل.  ومدائح  اأخالٍق  كرائم  و�سفاٍت ح�سنٍة، من  ٍة،  حقَّ قيٍم  من  �س�اها،  ما  تتعامى عن 
لديها  فيك�ن  م�قفها،  عليه  تبني  ول  ع�سبتها،  اإلى  ينتمي  ل  الذي  الآخر  في  تراه  ل  ذلك 
اآخرين.  ق�ٍم  �سالحي  من  اأف�سل  ق�مها  وفا�سدو  اآخرين،  ق�ٍم  خيار  من  اأف�سل  ق�مها  �سراُر 
القيم  تتهاوى  حيث  ع�سبتها؛  اإل  فيه  ترى  ل  بل  �سالحه،  اأو  خيره  الآخر  في  تب�سر  ل  لأنها 
الحقة، والمعايير الإن�سانية، والم�ازين الأخالقية، فتتح�ل الع�سبة اإلى �سنٍم، ي�ساهي اأ�سنام 
الخير  لدينا  المعيار  يك�ن  واأن  والإح�سان  بالعدل  ياأمر  تعالى  اهلل  لأن  الجهالء،  الجاهلية 

والتق�ى، في حين اأن الع�سبية تاأمر بخالفه واأ�سياء اأخرى.
5- الخاتمة:

دينيٌّ  واجٌب  اأي�سًا  وهي   ، وطنيٌّ واجٌب  هي  والطائفية  المذهبية  الع�سبية  مناه�سة  اإن 
، وذلك للمخاطر التي تتركها على المجتمع والإن�سان وكثيرًا ما ا�سُتخِدم الدين زورًا  واإن�سانيٌّ
وتحطيم  الطائفية  بكن�ص  الدين  ليق�م  اأي  العك�ص،  لفعل  الوان  اآن  وقد  الطائفية،  لتكري�ص 

عى بهتاناً . اأ�سنامها، وتجريدها من لبا�سها الُمدَّ
ونخل�ص مما تقدم اإلى ما ياأتي:

1- اإن الع�سبية اأمٌر مذم�ٌم دينيًا، وكلما اقترب المرء من الدين كلما ابتعد عن الع�سبية، 
وكلما اقترب من الع�سبية كلما ابتعد عن الدين.

قيم  اأح�سائه  في  يحمل  خطاٌب  ه�   - الأم�ص  كما   - الي�م  المذهبي  الخطاب  اإن   -2
الجاهلية، ويعمل على تظهيرها با�سم الدين ولغته.

3- اإن اأدنى مقارنٍة بين الخطاب المذهبي الممار�ص وبين القراآن الكريم ُتظِهُر ب��س�ٍح 
اإلى اأي مدى معرفيٍّ ينتمي ذلك الخطاب وم�سم�نه.

اأنها  النتيجة،  تلكم  اإلى  ي  ي�ؤدِّ ت�سريحها  على  والعمل  الع�سبية  فل�سفة  في  الغ��ص  اإن   -4
تخالف في م�سم�نها ج�هر الدين والأ�س�ص التي يق�م عليها.

الحقة  المعاني  عن  البتعاد  اأ�سبابها  ومن  اأ�سبابها،  والطائفية  المذهبية  لظاهرة  اإن   -5
للدين، وعدم ال�ستفادة من قيمه الأخالقية والروحية الجامعة، والعابرة للط�ائف والمذاهب.
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كان  اإذا  الدين  لأن  الدين،  على  والطائفية  المذهبية  اأوزار  رمُي  ال�سحيح  من  لي�ص   -6
ينافي الع�سبية فه� ينافي تمظهرها في الطائفية القائمة والمذهبية الممار�سة.

والطائفية  المذهبية  الع�سب�يات  لتبرير  الدين  ا�ستخداُم  ال�سحيح  من  لي�ص   -7
واأهدافه  النبيلة  معانيه  عن  له  واإق�ساًء  للدين،  تحريفاً   ذلك  في  لأن  �سرعنتها،  اأو 

ال�سامية.
8- اإن بع�ص العالمين بالدين، عندما ينزلق�ن اإلى ممار�سة التع�سب المذهبي والطائفي، 
با�سم  ينطق�ن  هم  والمذهبية،  بالطائفية  يهتف�ن  وعندما  ومعانيه،  الدين  يغادرون  فهم 

ع�سبياتهم، ل با�سم الدين ومراميه.
9- في تمييزنا بين الخطاب الطائفي اأو المذهبي وبين الخطاب الديني، يجب اأن نتجاوز 
متجلبٍب  ورّب  بالطائفية،  متف�ٌه  الدين  بلبا�ص  متجلبٌب  فلربما  اللبا�ص،  ومظاهر  الت�سميات 

، اأقرب في خطابه اإلى الدين ومعانيه. بلبا�ٍص غير دينيٍّ
10- في مقام مناه�سة المذهبية اأو الطائفية واإفرازاتها؛ ينبغي عدم الخلط بين كلٍّ من 
الدين والطائفية والمذهبية، حتى ل ن�جه �سهام النقد والم�س�ؤولية اإلى الدين، فن�سل غايتنا، 

ونخطىء مكامن العلة فينا.
الجتماعية  وتجلياتها  الع�سب�ي  م�سم�نها  في  الطائفية  اإن  الق�ل  من  بد  ل  واأخيراً  
وال�سيا�سية والإدارية وغيرها قد فتكت فينا، واأف�سدت علينا حياتنا، واأ�سابت اأكثر من اجتماٍع 
على  ُيعَمَل  واأن  م�ست�ى؛  من  اأكثر  على  ال�سلبيات  من  الكثير  الكثير  واأفرزت  مقتٍل،  في  دينيٍّ 

تهذيبها خيٌر من اأن تبقى على فرعنتها تنتج اأزماتنا وتف�سد حا�سرنا وم�ستقبلنا.
وكذلك الخطاب المذهبي ذو الم�سم�ن الجاهلي فاإنه اإن لم ُي�ستاأ�سل وثقافته عن بيئتنا 
واجتماعنا الإ�سالمي، �س�ف يعيدنا اأ�س�اأ مما كان عليه اأعراب الجاهلية وبدوهم، بل قد فعل، 
َن زيف دع�اه اأنه ينتمي اإلى الدين ويحمل �سرعيته، حتى تبين للقا�سي  غير اأّنا ق�سدنا اأن ُنبيِّ
يهدد  التي  المخاطر  وحجم  والإ�سالم،  الدين  عن  وانف�سامه  الخطاب  هذا  جاهليُة  والداني 

نٍة من نف�سه ودينه. بها ليتحمل كلٌّ م�س�ؤوليته، ويك�ن على بيِّ
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د. حسن جوني
اأ�ستاذ اللغة والأل�سنية
الجامعة الإ�سالمية في لبنان

مة: المقدِّ
القراآن  في  كبيرًة  م�ساحًة  تحتل  التي  العتقادية  الق�سايا  اأبرز  من  واحدًة  الغيب  ل  ي�سكِّ
ع  َوُو�سِ الكريم  القراآن  في  مختلفٍة  ب�سيٍغ  الغيب  ُذكر  وقد  ال�سريفة.  النب�ية  وال�سّنة  الكريم 
َوُهَو  َهاَدِة  َوال�سَّ اْلَغْيِب  ﴿َعاِلُم  تعالى:  ق�له  في  كما  »ال�سهادة«،  وه�  اآخر  م�سطلٍح  قبالة  في 
َفُيَنبُِّئُكم  َهاَدِة  َوال�سَّ اْلَغْيِب  َعاِلِم  اإَِلى  وَن  ُتَردُّ ﴿ُثمَّ  تعالى:  ق�له  في  اأو  اْلَخِبيُر﴾)1(،  اْلَحِكيُم 
حقيقة  عن  للك�سف  محاولٍة  في  والباحثين  العلماء  جه�د  وت�سافرت  َتْعَمُلوَن﴾)2(.  ُكنُتْم  ِبَما 
الت�ساقًا  اأكثر  مقارباٍت  البع�ص  وحقق  �سيقٍة،  حدوٍد  �سمن  البع�ص  ق  فُ�فِّ الم�سطلح،  هذا 
نطرح  ِدللية(،  مقارباٌت   – الكريم  القراآن  في  )الغيب  هذا:  بحثنا  في  لكننا  بالم��س�ع، 
ال��سفي  المنهج  على  وتعتمد  ال�سياقية،  النظرية  على  تق�م  بحتٍة  ِدلليٍة  وجهٍة  من  الفكرة 
التحليلي، والتحليل الِدللي، في محاولٍة منا للك�سف عن حقيقة هذا العالم. ونحن ل نق�سد 
لهذا  وا�سحٍة  �س�رٍة  ر�سم  نريد  اإنما  غيبيًا،  فل�سفيًا  ُبعدًا  الم�ساألة  اإعطاء  اإلى  هذا  بحثنا  في 
التي  الأ�سئلة  من  عدٍد  نجيب عن  اأن  و�سنحاول  دقيق.  ب�سكٍل  اإليه  ينت�سب  ما  وتحديد  العالم، 

تدور في فلك الغيب، ومنها: 
- ما ه� عاَلُم الغيب؟

- من يعلم الغيب؟

)1( قراآن كريم، الأنعام 73.
)2( قراآن كريم، الت�بة 94.
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- هل من غيٍب ن�سبي؟
- هل كل ما ل تدركه الح�ا�ص غيٌب؟

- هل ينك�سف الغيب لأحٍد ما؟
- هل كل الغيب واحٌد ل يتجزاأ؟

وليُّ  واهلل  ج�انبه،  كافة  من  بالم��س�ع  َتِلمُّ  �ساملًة  الدرا�سة  هذه  تك�ن  اأن  و�سنحاول 
الت�فيق، ه� م�لنا ونعم الم�لى الكريم.

الغيب بين اللغة والم�سطلح: 
ل نجد فروقًا كبيرًة بين ِدللت الغيب في الم�سطلح القراآني والروائي عّما ه� عليه في 
اللغة. وقد اأجمعت كتب اللغة على روحّيٍة واحدٍة في ِدللت هذا اللفظ، وقال�ا: الغيب: ما غاب 
والغيب�بة،  والُغي�ب،  بالك�سر،  كالِغياب  والَغيب  بالفتح  و)الغيبة(  ح�ا�سك.  عن  وت�ارى  عنك 
والمغاب، والمغيب، كلُّ ذلك م�سدر غاب عنا الأمر اإذا بطن، ومن هنا قال�ا: غابت ال�سم�ص، 
وغابت النج�م اإذا ت�ارت عن الأنظار)1(. وكذلك اأجمعت كتب التف�سير ح�ل المعنى الظاهري 
للغيب في اأّنه ما غاب عن الح�ص، اأو ما كان باطنًا مخفيًا عن الظه�ر. ومن هنا ورد م�سطلح 
ال�سهادة ه� ما  فاإن عالم  الغيب ما غاَب  فاإذا كان عالم  ال�سهادة،  الغيب في قبالة م�سطلح 

ح�سر وبان، وكان له ظه�ر.
الغيب في القراآن الكريم: 

اأو  الكريم  القراآن  في  اآيٍة  من  القراآني  الم�سطلح  هذا  حقيقة  على  نقف  اأن  لنا  يمكن  ل 
اآيتين واأكثر، اإنما ينبغي ر�سد الم�سطلح في كافة تقلباته في جميع اآيات القراآن الكريم، مع 
في  »الغيب«  لفظة  وردت  وقد  كبيرة.  ِدلليًة  فروقاٍت  ل  ت�سكِّ ل  التي  المتكررات  بع�ص  مراعاة 
»الُغي�ب«  لفظة  ووردت  واحدًة،  مّرًة  »غيبِه«  لفظة  ووردت  ًة،  مرَّ واأربعين  ثمان  الكريم  القراآن 
ووردت  مراٍت،  ثالث  »غائبين«  لفظة  ووردت  واحدًة،  مّرًة  »غائبة«  لفظة  ووردت  مراٍت،  اأربع 

لفظُة »غيابه« مرتين، وكل هذا يندرج تحت مادة »غ ي ب«.
الغيب: 

الَِّذيَن   * ْلُمتَِّقيَن  لِّ ُهدًى  ِفيِه  َرْيَب  َل  اْلِكَتاُب  َذِلَك   * ﴿الم  ق�له:  في  الغيب  لفظ  ورد 
اإلى  الكريمة  الآية  وت�سير  ُينِفُقوَن﴾)2(.  َرَزْقَناُهْم  ا  َوِممَّ الَة  ال�سَّ َوُيِقيُموَن  ِباْلَغْيِب  ُيوؤِْمُنوَن 

)1( محمد مرت�سى الزبيدي، تارج العرو�ص من ج�اهر القام��ص، ج1، بيروت: دار مكتبة الحياة، �ص 416.
)2( قراآن كريم، البقرة 3-1.
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اإيمانًا  بالغيب  ي�ؤمن�ن  لأنهم  وذلك  ريب-  – بال  المتقين  يهدي  كتابًا  ب��سفه  الكريم  القراآن 
فطريًا بال�سليقة، فقل�بهم نظيفٌة من كل ما يمكن اأن يح�ل بينهم وبين اهلل، وللغيب في هذه 
وبناًء  بالغيب،  ي�ؤمن�ن  »المتقين«  اأن ه�ؤلء  الآية  تذكر  اإذ  ال�سياق،  ِدللٌة محددٌة بح�سب  الآية 
على هذا الإيمان، فاإنهم يقيم�ن ال�سالة، ومما رزقهم اهلل ينفق�ن، وبالتالي، فاإنَّ الغيب في 
الآية الكريمة يدل ِدللًة وا�سحًة على اهلل تعالى، وهذا من بدهيات الق�ل اإذ اإن اهلل تعالى ه� 
الغيب المطلق، وه� اأ�سل ال�ج�د كّله، وما كان ِلَيعِرَف اأحٌد اهلل ل�ل اأّنه اأخبر عن ذاته، ودّل 
ه عن مجان�سة مخل�قاته. وقد يحتمل البع�ص ِدللًة �ساملًة في الآية، فيك�ن  على ذاته بذاته وتنزَّ
الغيب مطلقًا ي�سمُل اهلل وغير اهلل من اأخبار الغيب، ك�ج�د المالئكة، والجن، والجّنة والنار، 
ال�سالة  »ويقيم�ن  ق�له:  وهي  »الغيب«،  اللفظة  تلت  التي  القرينة  لكن  الم�ت.  بعد  والحياة 
اإلى  ي الحتمال الأول في ك�ن الغيب »اهلل« جلَّ وعال، بالإ�سافة  ومما رزقناهم ينفق�ن«، تق�ِّ

اأن جميع فروع الغيب مرتبطٌة باهلل تعالى وترجع في وج�دها اإليه.
الآية الثانية: 

َيْكُفُل  ُهْم  اأَيُّ اأَْقاَلَمُهْم  ُيْلُقون  ْذ  اإِ َلَدْيِهْم  ُكنَت  َوَما  اإَِليَك  ُنوِحيِه  اْلَغْيِب  اأَنَباء  ِمْن  ﴿َذِلَك 
ُموَن﴾)1(. َمْرَيَم َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم اإِْذ َيْخَت�سِ

الكثير  الكثير  وفيها  ال�سالم،  عليها  مريم  ة  بق�سّ الإخبار  �سياق  في  تاأتي  المباركة  الآية 
في  عليها  جرى  ما  وتناولت  بال��سف،  ال�سالم  عليها  مريم  ال�سيدة  تناولت  التي  الأخبار  من 
بن  عي�سى  ولدها  عن  الكثير  الق�سة  وتخبر  كما  ق�مها،  من  معها  جرى  وما  حملها،  ق�سة 
يا محمد)�ص(  به  كّله مما نخبرك  اأّن ذلك  اإلى  )اآل عمران 44(  المباركة  الآية  وت�سير  مريم. 
ه� من اأنباء الغيب. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن ق�سة ال�سيدة مريم عليها ال�سالم وما جرى معها 
التاريخ،  عبر  الأخبار  تناقل هذه  البع�ص  ولعل  نبّ�ة محّمد)�ص(،  قبل  زمان  في  وقع  قد  وعليها 
اأو بع�سها، لكن الإخبار القراآني دقيٌق و�سحيٌح ول يحتمل البهتان، ولعل الق�سة قد تعر�ست 
في  الق�سة  فجاءت  معالمها،  ه  و�س�َّ الم�سيحية  حارب  من  بفعل  والد�صِّ  الت�سكيك  من  لكثيٍر 
القراآن لتجل� الحقيقة. وي�ساف اإلى ذلك اأّنه من النا�ص في زمان ال�سيدة مريم عليها ال�سالم 
من لم يعلم جميع ما جرى مع مريم عليها ال�سالم، فكان الغيب بمثابة اإخباٍر بما م�سى، وه� 
اإن القراآن الكريم اأخبر بالكثير عن الما�سي من ق�م  اإذ  جزٌء ل يتجزاأ من وحي اهلل تعالى، 
عاد، وثم�د، وفرع�ن، و�سائر الأنبياء، كاإبراهيم، و�سليمان، ون�ح، و�سعيب، وم��سى، وغيرهم، 
وعن الروم لما ُغلب�ا في اأدنى الأر�ص، وكل هذه الأخبار وغيرها يحتمل اأن تك�ن معل�مًة لدى 

)1( قراآن كريم، اآل عمران 44.

د. حسن جوني
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ِه على اأكمل ما يك�ن من الدّقة وال�سحة. وي�ستنتج من م�سامين  البع�ص، لكن اهلل ي�حيها لنبيِّ
الآية الكريمة اأن الغيب يمكن اأن يك�ن اإخبارًا عن الما�سي، اأو الم�ستقبل، كما وتدل الآية على 

اأن ال�حي غيٌب من عند اهلل.

الآية الثالثة: 
َوَما  يِِّب  الطَّ ِمَن  اْلَخِبيَث  َيِميَز  َحتََّى  َعلَْيِه  اأَنُتْم  َماآ  َعلَى  اْلُموؤِْمِنيَن  ِلَيَذَر  اهلّلُ  َكاَن  ا  ﴿مَّ
َوُر�ُسِلِه  ِباهلّلِ  َفاآِمُنواْ  َي�َساء  َمن  �ُسِلِه  رُّ ِمن  َيْجَتِبي  اهلّلَ  َوَلِكنَّ  اْلَغْيِب  َعلَى  ِلُيْطِلَعُكْم  اهلّلُ  َكاَن 
ِمُنواْ َوَتتَُّقواْ َفلَُكْم اأَْجٌر َعِظيٌم﴾)1(. والآية ت�سير اإلى ابتالء الم�ؤمنين بالءاٍت مختلفة،  َواإِن ُتوؤْ
وابتالء الم�ؤمنين اأ�سبه ما يك�ن بقان�ٍن اإلهيٍّ في القراآن الكريم، وي�سير اإليه تعالى في م�ا�سع 
اأَْح�َسُن  ُكْم  اأَيُّ ﴿ِلَيْبُلَوُكْم  تعالى:  وق�له  َعَماًل﴾)2(،  اأَْح�َسُن  ُكْم  اأَيُّ ﴿ِلَيْبُلَوُكْم  ومنها:  مختلفة 
لمتحاناٍت  وتعر�س�ا  حياتهم،  في  البالءات  من  لكثيٍر  الم�ؤمن�ن  تعر�ص  وقد  َعَماًل﴾)3(، 
�سّتى، وكذلك الأنبياء على وجه الخ�س��ص، وفي ذلك تمحي�ٌص للم�ؤمنين ولالأنبياء حتى يميز 
الخبيث من الطيب، وحتى يعلم اهلل الذين اآمن�ا من الذين كفروا على وجه الجالء والظه�ر 
بين النا�ص، وهذا ما اهلل في غنى عن علمه اإذ ه� عاّلم الغي�ب، لكنه يريد اأن يظهر الخبيث 
اإل  لأحٍد  الغيب  ليك�سف  كان  ما  اأّنه  باليقين  الآية  تقطع  ثم  بع�سًا.  بع�سهم  ويعرف�ا  والطيب 
بما  الر�س�ل  ا�ستحقه  ا�ستحقاٍق  عن  ناجٌم  اإنما  للر�س�ل  الك�سف  وهذا  ر�سله،  من  ي�ساء  لمن 
قّدم الر�س�ل، اإيمانًا، واحت�سابًا، وذلك بقرينة الفعل »ي�ساء«، اأي بما هياأه اهلل للر�س�ل ف�سعى 
فيها وقّدم، ثم ا�ستحق ما ا�ستحق من ك�سٍف للغيب. وعليه ف�سياق الآية يدل ِدللًة وا�سحًة على 
، وكّل هذا  تكّن نف��سهم من خيٍر و�سرٍّ ون�اياهم، وما  الخلق  ُمّطلٌع على �سرائر  تعالى  اأن اهلل 
اأن  وقد ح�سل  واإرادته.  اقت�ست حكمته  اإذا  لر�س�له  به اهلل  ي�حي  وقد  الغيب،  يعدُّ من عالم 
جاءت جماعٌة من قبيلة بني اأ�سد تعلن اإيمانها بين يدي ر�س�ل اهلل)�ص(، وذلك بعد اأن اأ�ساب 
جبريل  ال�حي  ملك  نزل  اهلل،  ر�س�ل  يدي  بين  اإيمانهم  اأعلن�ا  ولّما  والج�ع،  القحط  القبيلة 
ْعَراُب اآَمنَّا ُقل  عليه ال�سالم يبلغ النبي بن�ايا ه�ؤلء و�سريرتهم، في الآية المباركة: ﴿َقاَلِت اْلأَ
َ َوَر�ُسوَلُه َل  يَماُن ِفي ُقُلوِبُكْم َواإِن ُتِطيُعوا اهللَّ ا َيْدُخِل اْلإِ اأَ�ْسلَْمَنا َوَلمَّ ْم ُتوؤِْمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا  لَّ
اأمٍر  وا�سحٌة على ك�سف  ِدللٌة  الآية  وفي  ِحيٌم﴾)4(.  رَّ َغُفوٌر   َ اهللَّ اإِنَّ  �َسْيًئا  اأَْعَماِلُكْم  ْن  مِّ َيِلْتُكم 

غيبيٍّ لر�س�له)�ص(، وذلك لمقت�سى حكمته جلَّ وعال.

)1( قراآن كريم، اآل عمران 179.
)2( قراآن كريم، الأنعام 165.

)3( قراآن كريم، ه�د 7.
)4( قراآن كريم، الحجرات 14.
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الآية الرابعة:
ِلَيْعلََم  َوِرَماُحُكْم  اأَْيِديُكْم  َتَناُلُه  ْيِد  ال�سَّ َن  مِّ ِب�َسْيٍء  اهلّلُ  َلَيْبُلَونَُّكُم  اآَمُنواْ  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ ﴿َيا 

اهلُل َمن َيَخاُفُه ِباْلَغْيِب َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفلَُه َعَذاٌب اأَِليٌم﴾)1(.
من  جاء  ما  بعد  من  وذلك  عظيٍم،  بعذاٍب  تعالى  اهلل  من  ووعيٌد  تهديٌد  الآية  ظاهر  في 
د اأّنه يبتلي النا�ص الذين اآمن�ا ب�سيٍد من اأن�اع مختلفة، فمنه  الإنذار وال�عيد، واهلل تعالى ي�ؤكِّ
ولطالما  كبيرًا،  �سيدًا  كان  اإن  بالرمح  يناله  ما  ومنه  مي�ّسٌر،  �سهٌل  وه�  بيده  العبد  يناله  ما 
يدل  ما  وهذا  يبدو،  ما  ح�سب  المحرم،  ال�سيد  من  ال�سيد  هذا  فاإن  وال�عيد  التهديد  وقع 
عليه �سياق الآيات )المائدة 95..( حيث ت�سير الآيات اإلى بع�ص �سروط الإحرام ومنها حرمة 
ما  فعل  بالغيب  اهلل  يخ�َص  لم  ومن  للعذاب،  ت�ّقيًا  ال�سيد  تجنب  بالغيب  �سدق  فمن  ال�سيد. 
النا�ص من  ينتظر  الإخبار عما  ِدللة  الآية  في  الغيب  تلب�ص  قد  يك�ن  وهكذا  مباٍل.  ي�ساء غير 
عذاب ي�م القيامة لمخالفتهم اأمر اهلل تعالى. وقد مرَّ في القراآن الكريم نظير ذلك في اأكثر 
تعالـى:  وقـ�لـه  ِنيٍب﴾)2(.  مُّ ِبَقْلٍب  َوَجاء  ِباْلَغْيِب  ْحَمن  الرَّ ﴿َخ�ِسَي  تعالى:  ق�له  ومنه  اآيٍة  من 
اَعِة ُم�ْسِفُقوَن﴾)3(. وقد تلب�ص الغيب في الآيات  َن ال�سَّ ﴿الَِّذيَن َيْخ�َسْوَن َربَُّهم ِباْلَغْيِب َوُهم مِّ
المباركة ِدللة الإخبار عن نتائج اأعمال النا�ص في الم�ستقبل، ي�م القيامة وما بعده، من نعيٍم 

و�سقاء.

الآية الخام�سة: 
اَن ُيْبَعُثوَن﴾)4(. ُ َوَما َي�ْسُعُروَن اأَيَّ َماَواِت َواْلأَْر�ِس اْلَغْيَب اإِلَّ اهللَّ ﴿ُقل لَّ َيْعلَُم َمن ِفي ال�سَّ

للة في ح�سر علم الغيب باهلل تعالى دون �س�اه، وذلك بقرينة  الآية الكريمة �سريحة الدِّ
ق�له تعالى ﴿ل يعلم من في ال�سموات والأر�س﴾. الغيب، وقد جاء ق�له )من( اإ�سارًة لكّل 
. وح�سر الآية لل�ج�د الب�سري وغيره في ال�سماوات والأر�ص، ه�  عاقٍل من ب�سٍر ومالئكٍة وجنٍّ
وج�د  فر�ص  على  واإنه  الالمتناهية،  الع�الم  من  يدرك�نه  وما  الب�سر  لحاظ حدود  في  ح�سٌر 
ه�  �سكٍّ  فدون  الغيب،  من  علم  ما  واأما  اهلل.  اإل  الغيب  يعلم  ل  �سكٍّ  فدون  اأخرى،  مخل�قاٍت 
ٌل ب�ا�سطٍة من عند اهلل، كال�حي مثاًل. ومثُل هذا ق�له تعالى: ﴿َعاِلُم اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر  مح�سّ

َعلَى َغْيِبِه اأََحًدا﴾)5(.

)1( قراآن كريم، المائدة 94.
)2( قراآن كريم، ق 33.

)3( قراآن كريم، الأنبياء 49.
)4( قراآن كريم، النمل 65.
)5( قراآن كريم، الجن 26.
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الآية ال�ساد�سة: 
يٌر ِبَما َتْعَمُلوَن﴾)1(. َماَواِت َواْلأَْر�ِس َواهلُل َب�سِ ﴿اإِنَّ اهلَل َيْعلَُم َغْيَب ال�سَّ

والأر�ص.  ال�سماوات  اإلى  الغيب  ُت�سيف  اإّنها  حيث  من  لأهميتها  الآية  هذه  اأوردنا  لقد 
ففي ال�سماوات �سيٌء من الغيب قد خفي عن الكثيرين، كما في الأر�ص حيث يعي�ص الإن�سان، 
ويمار�ص ن�ساطه الفكري والح�ساري، ما ل يعرفه ول يدركه بحا�سٍة فه� من الغيب واهلل تعالى 
اأ�سيف  وكذلك  ب�سيٌر.  محيٌط  �سيٍء  بكلِّ  فه�  تعمل�ن،  ما  يعلم  كما  �س�اه،  يعلم  كما  يعلمه 
َماَواِت  ِ َغْيُب ال�سَّ ﴿َوهلِلّ الغيب اإلى ال�سم�ات والأر�ص في كثيٍر من الم�اقع ومنها ق�له تعالى: 
ِبَذاِت  َعِليٌم  اإِنَُّه  َواْلأَْر�ِس  َماَواِت  ال�سَّ َغْيِب  َعاِلُم   َ اهللَّ ﴿اإِنَّ  تعالى:  ق�له  في  اأو  َوالأَْر�ِس﴾)2(، 

ُدوِر﴾)3(. ال�سُّ

الآية ال�سابعة والثامنة:
اَن ُمْر�َساَها ُقْل اإِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد َربِّي َل ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها اإِلَّ ُهَو  يَّ اَعِة اأَ ُلوَنَك َعِن ال�سَّ ﴿َي�ْساأَ
ِعْلُمَها  اإِنََّما  ُقْل  َعْنَها  َكاأَنََّك َحِفيٌّ  ُلوَنَك  َي�ْساأَ َبْغَتًة  اإِلَّ  َتاأِْتيُكْم  َل  َوالأَْر�ِس  َماَواِت  َثُقلَْت ِفي ال�سَّ

ِعنَد اهلّلِ َوَلِكنَّ اأَْكَثَر النَّا�ِس َل َيْعلَُموَن﴾)4(.
َل�ْسَتْكَثْرُت  اْلَغْيَب  اأَْعلَُم  ُكنُت  َوَلْو  اهلّلُ  �َساء  َما  اإِلَّ  ا  �َسرًّ َوَل  َنْفًعا  ِلَنْف�ِسي  اأَْمِلُك  لَّ  ﴿ُقل 

ِمُنوَن﴾)5(. َقْوٍم ُيوؤْ وُء اإِْن اأََنْا اإِلَّ َنِذيٌر َوَب�ِسيٌر لِّ ِنَي ال�سُّ ِمَن اْلَخْيِر َوَما َم�سَّ

اأوردنا فيما تقّدم الآيتين الكريمتين لترابطهما بق�ٍة من حيث البناء والم��س�ع، فالأولى 
»ي�ساأل�نك«،  )ك(  المخاطب  ب�سمير  مقرونٍة  فعليٍة  بجملٍة  مبتدئًة  اهلل)�ص(،  ر�س�ل  تخاطب 
له  ويحدد  ر�س�له  تعالى  اهلل  ه  ي�جِّ الثانية  الآية  وفي  ثانية.  مّرًة  »ي�ساأل�نك«  الفعل  يتكرر  ثم 
اإِلَّ  ا  َوَل �َسرًّ َنْفًعا  ِلَنْف�ِسي  اأَْمِلُك  ﴿ُقل لَّ  ج�ابًا يرّد به على من ي�ساأله عن »ال�ساعة« فيق�ل: 
َنِذيٌر  اإِلَّ  اأََنْا  اإِْن  وُء  ال�سُّ ِنَي  َم�سَّ َوَما  اْلَخْيِر  ِمَن  َل�ْسَتْكَثْرُت  اْلَغْيَب  اأَْعلَُم  ُكنُت  َوَلْو  اهلّلُ  �َساء  َما 
َقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن﴾)6(. وتتمح�ر الآيتان ح�ل ق�سية »ال�ساعة«، وه� م�سطلٌح يرتبط بي�م  َوَب�ِسيٌر لِّ
يا محمد)�ص(  ي�ساأل�نك  فالنا�ص  الآخرة.  العالم  وبداية  الدنيا  العالم  نهاية  ويدلُّ على  القيامة 
اأيان مر�ساها، اأي متى تقع؟ ومتى تك�ن؟ وال�س�ؤال عن ال�ساعة ناتٌج من اهتمام  عن ال�ساعة، 

)1( قراآن كريم، الحجرات 18.
)2( قراآن كريم، النحل 77.
)3( قراآن كريم، خاطر 38.

)4( قراآن كريم، الأعراف 187.

)5( قراآن كريم، الأعراف 188.

)6( قراآن كريم، الأعراف 188.
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ب��سف  الأهمية  هذه  اإلى  ت�سير  والآية  وعظمته،  لأهميته،  وذلك  الم�عد،  بهذا  الكبير  النا�ص 
عظمة  اإلى  اإ�سارٌة  ال��سف  هذا  وفي  َوالأَْر�ِس﴾.  َماَواِت  ال�سَّ ِفي  ﴿َثُقلَْت  بالق�ل:  ال�ساعة 
»بغتًة«،  تاأتي  كّله فهي  النا�ص. وف�ق هذا  اأخبارها وما فيها على  ثقل  ال�ساعة، وه�لها، ومدى 
فال  َربِّي﴾،  ِعنَد  ِعْلُمَها  نََّما  اإِ ﴿ُقْل  والج�اب  المفاجاأة،  بعن�سر  م�سح�بًة  اأحداثها  فتك�ن 
مقام  مع  تما�سيًا  الآية  في  )ربي(  لفظ  ذكر  وجاء  »ه�«.  اإل  وحينها  م�عدها  في  يظهرها 
اإلى اهلل جّل وعال.  ال�ساعة  اإحالة علم  اإلى  ال�ساأن والأمر، والآية ت�سير  واإدارة  التدبير الك�ني 
لكن الت�جيه الإلهي في الآية يتمثل باأمٍر اإلهيٍّ للنبي باأن يحيل الأمر اإلى اهلل ويح�سره به، اإنما 
اإنما  –اإذا ح�سل-  بها  اأّن علم ر�س�ل اهلل  التاأكيد  بال�ساعة، مع  هذا ل ينفي علم ر�س�ل اهلل 
يح�سل بم�سيئة اهلل ووحيه. و�سياق الآية في و�سف ال�ساعة ﴿ثقلت في ال�سموات والأر�س﴾ 
وكاأنها  »ي�ساأل�نك«،  الجملة  تتكّرر  ثم  �س�اه.  دون  تعالى  اهلل  اإلى  الأمر  لإحالة  �سريٌح  تبريٌر 
ا�ستجابٌة لإلحاح النا�ص في �س�ؤالهم عن ال�ساعة، ويذكر اهلل تعالى ق�له ﴿كاأّنك حفيٌّ عنها﴾، 
في  اأوحى  وقد  بها«.  عالٌم  »كاأّنك حفيٌّ  ويق�ل:  العالم  الحفي ه�  اأن  المف�سيرين  بع�ص  وينقل 
»اإنما علمها عند ربي«  بال�ساعة وم�عدها، وقال:  الر�س�ل)�ص( ل يعلم  اأن  الآية  مقاربته لدللة 
ال�سطراب  نجد  اللغة  لكتب  دقيقٍة  وبمراجعٍة  ربه.  اإلى  يعلمه  ل  ما  علم  اإحالة  قبيل  من  ه� 

البالغ في فهم الآية وفيما يلي نعر�ص لهذه المعاني:
اأكثرت  كاأّنك  وقيل  ب�س�ؤالهم«،  فِرٌح  كاأّنك  القيامة  اأمر  عن  »ي�ساأل�نك  الزجاج:  قال   -

الم�ساألة عنها.
- قال الفّراء: »فيه تقديٌم وتاأخيٌر، معناه ي�ساأل�نك عنها كاأنك حفيٌّ بها، اأي كاأنك حفيٌّ 

عنها كاأنك عالٌم بها، معناه حاٍف عالم«.
الم�ستق�سي   : والحفيُّ با�ستق�ساٍء،  ال�سيء  يتعّلم  الذي  العالم  »الحفيُّ  الج�هري:  قال   -

في ال�س�ؤال«)1(.
لكنها من�سرفٌة  تقلبات مادة »حفي«  الكثير ح�ل  الكثير  المعاني  اإلى جانب هذه  وذكروا 
عن محل بحثنا، ونالحظ في ال�سياقات المختلفة ال�سطراب ال�ا�سح في اإعطاء حرف الجر 
في  »بها«  و�سع�ا  اإذ  الكريم،  القراآن  في  الإحكام  ق�سّية  يراع�ا  فلم  الدللة  في  حّقه  »عنها« 
اإّنما ينتظر وحي  اأو ب�س�ؤاٍل،  ه ب�سيٍء،  اأّن الر�س�ل ل يلح على ربِّ مقاٍم عنها. كما ول ن�سّك في 
»ي�ساأل�نك«  ق�له  بقرينة  التام  بالإنكار  اأ�سبه  بها﴾  حفيٌّ  ﴿كاأنك  الكالم:  جاء  ولهذا  ه،  ربِّ

)1(  راجع: تاج العرو�ص للزبيدي مادة حفي، م.�ص، وابن منظ�ر جمال الدين محمد بن مكّرم، ل�سان العرب، ج 7، بيروت: دار ن�بلي�ص، 
�ص 302.
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مّرتين، وبقرينة رّد اهلل تعالى مرتين »قل«، فاإنهم يلّح�ن عليك يا ر�س�ل اهلل)�ص( كاأنك كنت 
ِلتلّح علينا في ال�س�ؤال عنها. وبعد هذا فقد جاء الرد الإلهي في المرة الثانية: قل اإنما علمها 
في  الإلهية  الحكمة  اقت�ست  وقد  الأولى،  المّرة  في  ربي  عند  علمها  اإنما  قبالة  في  اهلل  عند 
الثانية،  المرة  في  الجاللة  لفظ  تعالى  اهلل  اأورد  وقد  تعالى،  اهلل  اإلى  الأمر  رّد  الثانية  المرة 

كاإ�سارٍة منه تعالى اإلى غيبية الق�سية ب�سكٍل قاطٍع اإذ اهلل تعالى ه� الغيب.
اأن يرّد على النا�ص  اإذ ي�ّجه اهلل تعالى نبّيه  ياأتي الكالم على الآية الثانية،  بعد هذا كّله 
ا اإِلَّ َما �َساء اهلُل﴾. وعظمة هذا الجزء من الآية  بالق�ل: ﴿ُقل لَّ اأَْمِلُك ِلَنْف�ِسي َنْفًعا َوَل �َسرًّ
يكمن في ق�له تعالى: »اإل ما �ساء اهلل«، وهنا يكمن �سّر اختيار اهلل المحكم لفعل »�ساء« ولم 
ي�رد تعالى الفعل »اأراد«، وقد بّينا في ر�سالتنا ح�ل اأفعال اهلل)1( الفرق بين الم�سيئة والإرادة، 
ل،  ويح�سِّ وينال  يختار،  كي  للعبد  الظرف  تهيئة  فعل  هي  الم�سيئة  اأن  البحث  بنتائج  وتبين 
اأ اهلل له الأ�سباب، واأعظمها  وبالتالي فاإن ر�س�ل اهلل)�ص( ل يملك لنف�سه نفعًا ول �سرًا اإّل ما هيَّ
اْلَغْيَب  اأَْعلَُم  ﴿َوَلْو ُكنُت  ال�حي، ولذلك ا�سُتكمل ردُّ ر�س�ل اهلل بما اأو�ساه اهلل تعالى بالق�ل: 
ِنَي ال�سوء﴾. وفي هذا دفاع من ر�س�ل اهلل)�ص( عن نب�ته، لأّن  َل�ْسَتْكَثْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َم�سَّ
ب�ا�سطة  بالغيب  علٌم  النب�ة  لكّن  وا�سطة،  غير  من  ابتدائيًا  علمًا  بالغيب  علمًا  لي�ست  النب�ة 
د مهّمة النبـّ�ة فيقـ�ل:  اإّل، ونب�ءٌة بناًء على وحي اهلل. ولهذا جاء ذيل الآية لي�ؤكِّ ال�حي لي�ص 
اأّنه من غير  اإلى  المقام  الإ�سارة في هذا  اإّل نذيٌر وب�سيٌر لقوٍم يوؤمنون﴾. وتجدر  اأنا  ﴿اإن 
الممكن قب�ل فكرة عدم امتالك الر�س�ل لنف�سه )نفعًا ول �سّرًا( بالمطلق، فالنبي)�ص( يملك 
ما يملك لنف�سه، لكّن الخطاب فيه جاء اإثباتًا لإقراره بالعب�دية لخالقه، وباأّنه ما كان ليملك 

من نف�سه من �سيٍء، اأو ليقي نف�سه ال�س�ء ل�ل م�سيئة اهلل، ول�ل وحيه.

الآية التا�سعة: 
اَذا  مَّ َنْف�ٌس  َتْدِري  َوَما  اْلأَْرَحاِم  ِفي  َما  َوَيْعلَُم  اْلَغْيَث  ُل  َوُيَنزِّ اَعِة  ال�سَّ ِعْلُم  ِعنَدُه   َ ﴿اإِنَّ اهللَّ

َ َعِليٌم َخِبيٌر﴾)2(. ْر�ٍس َتُموُت اإِنَّ اهللَّ َتْك�ِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْف�ٌس ِباأَيِّ اأَ

تذكر الآية المباركة عددًا من الظ�اهر الك�نية والحياتية بالتدرج كالآتي: 
اأوًل- علم ال�ساعة: وقد مّر البحث في هذه الظاهرة في خالل الآيتين ال�سابعة والثامنة.

ْيُتُم  ﴿اأََفَراأَ تعالى:  ويق�ل  وكميته  المطر  تنزيل  بم�اقيت  العالم  فه�  الغيث:  تنزيل  ثانيًا- 

)1( د. ال�سيخ ح�سن ج�ني، الج�ازات الدللية للفعل الم�سند اإلى اهلل، اأطروحة دكت�راه، �ص 260.
)2( قراآن كريم، لقمان 34.
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يعتر�ص  وقد  اْلُمنِزُلوَن﴾)1(.  َنْحُن  اأَْم  اْلُمْزِن  ِمَن  نَزْلُتُموُه  اأَ ﴿اأَاأَنُتْم  َت�ْسَرُبوَن﴾  الَِّذي  اْلَماء 
على ح�سر الآية لعلم الغيث به تعالى باعتبار اأّن الدرا�سات والأبحاث قد ت��سلت اإلى مقارباٍت 
اإلى  ت�سير  الآية  لكن  اأحيانًا،  وتخطئ  حينًا  ت�سيب  وهي  الأمطار،  م�اعيد  تحديد  في  دقيقٍة 
والتكثيف  التبخر  قابلية  والمحيطات، وجعل  البحار  المياه من  تبخير  ومعجزة  الغيث،  تنزيل 
ل منه، وبالتالي فه� العلم  له وكم ينزِّ ، يعلم متى ينزِّ في الماء، فالذي ينّزل المطر، بال �سكٍّ
بالمطلق في هذه الظاهرة، وهذا مما ل يعلمه اإّل اهلل. اأما علم الإن�سان ببع�ص م�اعيده فه� 
الحرارة،  ودرجة  الرياح،  حركة  من  اللحظة  في  الطبيعية  الظ�اهر  بع�ص  درا�سة  عن  ناجٌم 

ون�سبة الرط�بة..وغيرها، وكله مما هياأ اهلل له بم�سيئته.
ثالثًا- ما في الأرحام: كذلك يح�سر اهلل تعالى العلم المطلق بما في الأرحام به، ورغم علم 
الطب الحديث واإمكانية القطع في بع�ص الأحيان بما في الأرحام من حيث الذك�رة والأن�ثة، 
اأو غير ذلك، فاإن الآية تتحدث عن علم اهلل المطلق بما في الأرحام من حيث التك�ين المادي 
ال�سعاعي،  والت�س�ير  والتقنيات،  الحديث،  والطب  والالمح�س��ص.  المح�س��ص  اأو  والمعن�ي، 
اإلى تخمين بع�ص الخ�سائ�ص البدنية لما في الرحم فاإّنها تظلُّ عاجزًة  وغيرها، اإن ت��سلت 

عن معرفة الخ�سائ�ص النف�سية وال�سخ�سية وغيرها.
رابعًا- الرزق: فاهلل ه� الرزاق وه� الذي يهب ما يهب من عطاٍء ونعيٍم، وه� الذي يرزق 
اأيك�سب  يعلم  وما  وي�سقى  ليكّد  العبد  واإّن  يحت�سب�ن.  ل  حيث  ومن  يحت�سب�ن  حيث  من  عباده 

غدًا اأو ل يك�سب، وما يعلم ما يك�سب اأبدًا.
�سيك�ن  مكان  باأي  اأو  م�ته،  بم�عد  ليعلم  لأحد  كان  ما  تم�ت:  اأر�ٍص  باأي  نف�ص  خام�سًا- 
َل  َبدِّ نُّ اأَن  َعلَى   * ِبَم�ْسُبوِقيَن  َنْحُن  َوَما  اْلَمْوَت  َبْيَنُكُم  ْرَنا  َقدَّ ﴿َنْحُن  تعالى:  ويق�ل  م�ته، 

اأَْمَثاَلُكْم َوُنن�ِسَئُكْم ِفي َما َل َتْعلَُموَن﴾)2(.
لقد ح�سر اهلل تعالى علم الكثير من الظ�اهر الك�نية به، وو�سع في الآية المباركة علم 
ال�ساعة – وه� اأمٌر كبيٌر وعظيٌم – في �سياق اأم�ٍر اأخرى ل تعدُّ بحجم وعظمة علم ال�ساعة، 
ليعلم الإن�سان اأن كل �سيٍء بيده واأّنه من غير الممكن لأحٍد غيره اأن يعلم �سيئًا �سغيرًا اأو كبيرًا 

اإل بما �ساء ه�.
مختلفًة،  عناوين  يتلب�ص  قد  الغيب  اأن  الغيب  لآيات  الم�جز  لنا من خالل عر�سنا  يتبين 

ومنها: 

)1( قراآن كريم، ال�اقعة 70-69.

)2( قراآن كريم، ال�اقعة 61-60.
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- الإخبار عن الما�سي.
- الإخبار عن الم�ستقبل.
- العلم ب�سرائر النف��ص.

- الإخبار بما ينتظر الإن�سان من عقاٍب وث�اب.
- العلم بال�ساعة )ي�م القيامة(.

- العلم بتنزيل المطر.
- العلم بما في الأرحام.

- العلم بما تك�سب النف��ص.
- العلم باأية اأر�ٍص تم�ت النف�ص.

اأنه ل يعزب عن علمه مثقال ذرٍة  الأ�سجار، حتى  الماء وورق  الثرى وقطر  العلم بعدد   -
وغير ذلك مما ل ُيح�سى ول ُيعد.

ومن خالل ما تقّدم يتبّين لنا اأن هذا »الغيب« ه� غيٌب في لحاظ الإن�سان ولي�ص غيبًا في 
اأن ق�سية الغيب ق�سيٌة ن�سبيٌة تخ�سع  لحاظ اهلل، فه� الخالق والعالم بما يخلق. ول �سك في 

لق�انين الك�سف العام، وق�اعد الإدراك العام.

الغيب بين الموجود والالموجود: 
هّياأ اهلل تعالى عبده للمعرفة، وزّوده بكل ما يمكن اأن يحقق له العلم بما يحيط به. ومما 
جعل اهلل في عبده من و�سائل معرفٍة، بع�ص الح�ا�ص، كال�سمع، والب�سر ك�ا�سطٍة بين الإن�سان 
تهّياأ  ما  قّمة  في  وياأتي   . عقليٍّ حكٍم  على  بناءًا  ماهيتها  ويحدد  الأ�سياء،  على  فيحكم  وعقله، 
كان  فاإذا  والحكم.  والمدرك،  ك،  والمحرِّ المحلل،  فه�  العقل،  المعرفة  و�سائل  من  لالإن�سان 
الغيب ما غاب عن اإدراك الح�ا�ص، فاإّنه يظلُّ غيبًا اإلى اأن يعلمه الإن�سان ب�ا�سطة ما. وعند هذا 
يخرج الأمر من دائرة الغيب اإلى دائرة ال�سهادة. ومثال ذلك ق�سية »�سباأ« اإذ يقـ�ل تعالـى على 
اْلَغـاِئِبيَن﴾)1(.  ِمـَن  َكـاَن  اأَْم  اْلُهـْدُهـَد  اأََرى  َمــا لـَِي َل  َفَقـاَل  ْيـَر  ـَد الطَّ ﴿َوَتـَفـقَّ ل�سـان �سليمـان: 
َبِعيٍد  َغْيَر  ﴿َفَمَكَث  ِبيٍن﴾)2(.  مُّ ِب�ُسْلَطاٍن  َلَياأِْتَينِّي  اأَْو  َلأَْذَبَحنَُّه  اأَْو  �َسِديًدا  َعَذاًبا  َبنَُّه  ﴿َلأَُعـذِّ
َفَقاَل اأََحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمن �َسَباإٍ ِبَنَباإٍ َيِقيٍن﴾)3(. ويظهر من الآية الأخيرة اأن 

)1( قراآن كريم، النمل 20.

)2( قراآن كريم، النمل 21.

)3( قراآن كريم، النمل 22.
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�سليمان لم يكن يعلم بمملكة �سباأ وما فيها، وذلك بقرينة ق�ل الطائر ﴿اأََحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط 
اْلَكاِذِبيَن﴾)1(.  ِمَن  ُكنَت  ْم  اأَ َدْقَت  �سَ اأَ �َسَننُظُر  ﴿َقاَل  قال:  لما  �سليمان  وبقرينة ج�اب  ِبِه﴾، 
اأم  اإن كان �سادقًا  الهدهد  لما تريث بحكمه على  �سباأ  �سليمان بحال  يعلم  ل� كان  اأّنه  وبدهيٌّ 
كاذبًا. ويق�ل تعالى في كتابه الكريم: ﴿َيا َمْع�َسَر اْلِجنِّ َواْلإِن�ِس اإِِن ا�ْسَتَطْعُتْم اأَن َتنُفُذوا ِمْن 
اأولى اهلل تعالى  ِب�ُسْلَطاٍن﴾)2(. وعليه فقد  اإِلَّ  َتنُفُذوَن  َفانُفُذوا َل  ْر�ِس  َواْلأَ َماَواِت  اأَْقَطاِر ال�سَّ
اأّن  ال�سم�ات والأر�ص، ولهذا يبدو  اأقطار  الإن�سان، وخّ�له اختراق المجه�ل من  �سلطانًا لهذا 
جميع ما في هذا ال�ج�د قد ي�سبح معل�مًا بطريقة اأو باأخرى، وبالتالي فاإن كّل م�ج�ٍد مخل�ٍق 
اأّنه  �س�ى  ل�سيٍء  ل  الممكن معرفته،  الالم�ج�د فمن غير  اأما  الممكن معرفته.  دائرة  في  ه� 
غير م�ج�د. ومن هنا نعتقد اعتقادًا تامًا باأّن كّل م�ج�ٍد ه� في عالم ال�سهادة، ومن الممكن 
ب�ا�سطٍة  يعرف  اأن  يمكن  ل  الذي  المطلق  الغيب  فاإن  وبالتالي  ما.  ب�ا�سطٍة  ما  اأحٌد  يعلمه  اأن 
اأو بغير وا�سطٍة، ه� ذلك العالم الذي لم يخلقه اهلل قط ويمكن لنا اأن نفهم في هذه الحالة 

ن اْلِعْلِم اإِلَّ َقِلياًل﴾)3(. ق�له تعالى: ﴿َوَما اأُوِتيُتم مِّ
قليٌل في لحاظ ما  تعالى ه�  كّل ما قد خلق اهلل  اأّن  ويبدو  كلَّه من عند اهلل  العلم  اإن  اإذ 
لم يخلق وما يمكن اأن يخلق. وتبقى الإ�سارة واجبًة في لحاظ علمه جّل وعال، في اأنه ل غيب 

في لحاظ الخالق قط.

ن�سبية الغيب: 
ما،  بطريقٍة  ينك�سف  حتى  غيبًا  يظّل  الغيب  اأّن  الغيب  ح�ل  بحٍث  من  مّر  فيما  علمنا 
اأّمة،  ولجهٍة ما. فالغيب فيما م�سى قد ل يظّل غيبًا، فه� غيٌب لزماٍن دون زمان، ولأّمٍة دون 
ه اهلل تعالى  اأمثلة ذلك نبيُّ اهلل تعالى محّمد)�ص(، الذي خ�سّ ولأ�سخا�ٍص دون الآخرين. ومن 
ر�س�ل اهلل)�ص(  النا�ص عبر  اإلى  ال�حي  انتقل هذا  ثم  ال�حي،  وه�  الغيب،  كان من  ما  باأعظم 
الذي ما كان ليخفي عن النا�ص ما عّلمه رّبه جّل وعال، وفي ذلك يق�ل تعالى: ﴿َوَما ُهَو َعلَى 
ِنيٍن﴾)4(. اإنما يبقى علم ر�س�ل اهلل)�ص( في القراآن وعلم اأهل بيته غير الذي يعرفه  اْلَغْيِب ِب�سَ
محمٍد)�ص(  واآل  محّمدًا  اهلل  اخت�ص  ولذلك  الكريم.  القراآن  ومن  الكريم،  القراآن  في  غيرهم 
َما  ِللنَّا�ِس  ِلُتَبيَِّن  ْكَر  الذِّ اإَِلْيَك  نَزْلَنا  ﴿َواأَ بعلم هذا القراآن المطلق، وذلك بدليل ق�له تعالى: 

)1( قراآن كريم، النمل 27.
)2( قراآن كريم، الرحمن 33.
)3( قراآن كريم، الإ�سراء 85.
)4( قراآن كريم، التك�ير 24.
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ُروَن﴾)1(. فاإذا كان بالذكر الذي نزل لمحّمد)�ص( يبّين الر�س�ل عليه  َل اإَِلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ ُنزِّ
علمهم  حيث  من  اهلل)�ص(  ر�س�ل  مع  يت�ساوون  بد  ل  الذكر  اأهل  فاإن  للنا�ص،  نزل  ما  ال�سالم 
ْهَل  اأَ ﴿َفا�ْساأَُلواْ  المباركة  الآية  عن  �ساأل�ه  لما  اهلل)�ص(  ر�س�ل  قال  ولذلك  ومعانيه.  بالقراآن 
القراآن  هذا  في  كان  واإذا  الذكر«)3(.  اأهل  والأئمة  »اأنا  قال  َتْعلَُموَن﴾)2(،  َل  ُكنُتْم  اإِن  ْكِر  الذِّ
»علم ما كان وما �سيك�ن«)4(، فاإن محمدًا واآل محمد)�ص( يعلم�ن من القراآن وبالقراآن ما كان 
وما �سيك�ن، وكله من عند اهلل جّل وعال. وعل�م محمد واآل محمد)�ص( ل تت�قف على ما هياأه 
لخا�سة  وعال  جّل  اهلل  من  تعطى  التي  العظيمة  بالكرامات  بل  فح�سب،  وحٍي  من  تعالى  اهلل 
اأو  فيك�ن«،  كن  لل�سيء  تقل  مثلي  تكن  اأطعني  »عبدي  القد�سي:  الحديث  في  قال  اإذ  اأوليائه، 
في ق�له في حديٍث قد�سيٍّ اآخر: »اإن العبد ليتقّرب اإليَّ بالنافلة حتى اأحبه فاإذا اأحببته �سرت 
�سمعه الذي ي�سمع به، وعينه التي يب�سر بها، ويده التي يبط�ص بها، ول�سانه الذي ينطق به«)5(. 
ويبقى اأن ن�سير اإلى اأن كّل هذا ل يتحقق اإل بم�سيئة اهلل تعالى، وما يك�ن لأحٍد اأن يعلم �سيئًا 
المعرفة  الإن�سان و�سيلة  اأّنه ه� من وهب  اإل وهلل تدخل فيه، ويكفي  الغيب  اأو غير  الغيب  من 
الأعظم، األ وهي العقل. ولهذا نعتقد اأن العلم الإن�ساني علٌم غير ابتدائي بالأ�سالة، لكن من 
بعد علمه جلَّ وعال وبم�سيئته اأوًل، ونختم هذا الجزء من بحثنا بق�له تعالى: ﴿َوَل ُيِحيُطوَن 
َماَواِت َوالأَْر�َس َوَل َيوؤُوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ  ُه ال�سَّ ْن ِعْلِمِه اإِلَّ ِبَما �َساء َو�ِسَع ُكْر�ِسيُّ ِب�َسْيٍء مِّ

اْلَعِظيُم﴾ )6(.

بين الغيب وال�سهادة: 
اأمران ن�سبيان، وهما في لحاظ  اأّن الغيب وال�سهادة  يظهر مما تقّدم في �سفحات بحثنا 
فهي  الغيب  ت�سمية  اأما  الإلهي.  والعلم  الإلهي  الخلق  دائرة  في  يقع  واحٌد  اإليه  وبالن�سبة  اهلل 
اْلَغْيِب  ﴿َعاِلُم  تعالى:  ق�له  اأما  تعالى.  الخالق  دون  له،  وبالن�سبة  المخل�ق  لحاظ  في  ت�سميٌة 
َهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر﴾)7(. فقد تكرر في م�ا�سع كثيرٍة من الكتاب العزيز، ومنها:  َوال�سَّ

َهاَدِة َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن﴾الت�بة 94. ﴿َعاِلِم اْلَغْيِب َوال�سَّ

)1( قراآن كريم، النحل 44.
)2( قراآن كريم، الق�س�ص 50.

ال�سيرازي،  الرباني  الرحيم  عبد  تحقيق:   ،4 ج  ال�سريعة،  م�سائل  تح�سيل  اإلى  ال�سيعة  و�سائل  العاملي،  الحر  الح�سن  بن  )3(  محمد 
بيروت: دار التراث العربي، �ص 50.

)4( محمد بن يعق�ب الكليني، اأ�س�ل الكافي، ج 2، بيروت: دار التعارف للمطب�عات، �ص 4.
)5( محمد ح�سين ال�سيرازي، كلمة اهلل، بيروت: دار المحجة البي�ساء، �ص 73.

)6( قراآن كريم، البقرة 255.
)7( قراآن كريم، الأنعام 73.
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َهاَدِة َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن﴾ الت�بة 105. ﴿َعاِلِم اْلَغْيِب َوال�سَّ
َهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمَتَعاِل﴾ الرعد 9. ﴿َعاِلُم اْلَغْيِب َوال�سَّ

ا ُي�ْسِرُكوَن﴾ الم�ؤمن�ن 92. َهاَدِة َفَتَعاَلى َعمَّ ﴿َعاِلِم اْلَغْيِب َوال�سَّ
ِحيُم﴾ ال�سجدة 6. َهاَدِة اْلَعِزيُز الرَّ ﴿َعاِلُم اْلَغْيِب َوال�سَّ

الآيات  جميع  اأن  للنظر  الالفت  لكن  بال�سهادة،  الغيب  عالم  قرنت  اآياٍت  من  ذلك  وغير 
تقّدم عالم الغيب على عالم ال�سهادة. ويبدو اأن ال�سبب في ذلك يرجع اإلى اأ�سالة عالم الغيب 
على عالم ال�سهادة، حيث ابتدع اهلل الأ�سياء كلها من عدم، فه� عالٌم بالأ�سياء قبل اأن يخلقها 
وعالٌم بها بعد اأن يخلقها، واإذا كانت الأ�سياء غير م�ج�دة، فاإنها في دائرة الغيب المطلق عن 
وبالتالي  وواجدها.  خالقها  ه�  لأنه  معل�مٌة  فهي  اهلل  اإلى  بالن�سبة  اأما  والمخل�قات.  الإن�سان 
وجدت الأ�سياء اأم لم ت�جد، كانت اأم لم تكن، فهي داخلٌة في دائرة علم اهلل. وهنا من غير 
الممكن العترا�ص والق�ل: كيف يعلم اهلل ما لي�ص م�ج�دًا، تمامًا كالذين قال�ا: اإن اهلل لي�ص 
على  كلِّ حيٍن  في  القادر  فه�  يخلق  لم  واإن  باأنه  نجيب  المقام  وفي هذا  يخلق،  اأن  اإل  بخالٍق 

الخلق، وه� العالم بال�سيء قبل وج�ده، وعند وج�ده، وبعد وج�ده.

و�سائل المعرفة: 
هذا  ي�ستمّر  اأن  له  كان  وما  والمعرفة،  العلم  على  قائٌم  مخل�ٌق  الإن�سان  اأّن  في  �سّك  ل 
الزمان الط�يل في وج�ده، واأن ي�سل اإلى ما و�سل اإليه من عظيم ح�سارٍة، ورفاهيٍة، وتعقيٍد 
اأو  التخمين،  اأو  الخيال،  من  �سربًا  لي�ست  المعرفة  هذه  لكن  المعرفة.  ل�ل  حياته  وج�ه  في 
ا نتحّدث عن  الظن. اإنما قائمٌة على اأ�س�ص المنطق والن�سجام التام بين الأدّلة ونتائجها. ولمَّ
المعرفة، اإنما نثير الق�سية في لحاظ ارتباطها المطلق بعالم الغيب الذي يتحّ�ل اإلى ال�سهادة 
وعالم الح�س�ر المعرفي ب�ا�سطة »المعرفة«. ول بّد من اللتفات اإلى ق�سيٍة ح�ّسا�سٍة في مجال 
تحقيق المعرفة، هي اأّن العالم المادي الم�ج�د ه� العالم المادي المح�س��ص، والعالم المتاح 
لالإن�سان في حياته، وه� العالم الذي ينبغي اأن ين�سرف الذهن اإليه في تحقيق المعرفة. لكّن 

هذه المعرفة ل تتحقق اإل ب��سائل، فما هي؟

الفطرة: 
لكن  الإن�سانية.  الغريزة  حيال  و�سلبيًا  مت�سّنجًا  م�قفًا  الأحيان  غالب  في  النا�ص  يقف 
الإن�سان،  كيان  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  وتعتبر  اإليه،  وتنتمي  الإن�سان،  في  م�ج�دٌة  الغرائز  هذه 
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في  الم�ج�دة  والمي�ل  الغرائز  هذه  اأن  الإن�سانية  الِخلقة  اإلى  النظر  خالل  في  ونالحظ 
الإن�سان اإنما هي م�ستقٌة من طبيعة التركيب الع�س�ي والنف�سي له، وهي من�سجمٌة مع طبيعة 
وج�ده وق�انين ا�ستمراره. ويبدو اأّنه من دون هذه الغرائز ما كان ليقّدر لالإن�سان اأن يندفع 
وج�ده  وج�ه  ي�ستكمل  كي  الإن�سان  لهذا  طبيعيًا  دافعًا  الغرائز  ت�سّكل  اإذ  كمالته،  باتجاه 
كمالته،  نح�  ُقدمًا  وتدفعه  الإن�سان  ك  تحرِّ التي  الغرائز  هذه  اأبرز  ومن  حياته.  وكمالت 
نح�  طف�لته  منذ  الإن�سان  تدفع  التي  وهي  الف�س�ل،  بغريزة  عنها  والمعّبر  »العلم«،  غريزة 
الغريزة ل تكفي وحدها  لكن  لل�سيطرة عليه.  تمهيدًا  التكيف معه  المحيط ونح�  ا�ستك�ساف 
غير  تك�ن  ما  وغالبًا  عديدٍة،  اتجاهاٍت  في  ويدفعك  يق�دك  دافٌع  فهي  المعرفة،  تحقيق  في 
والخم�ل  الجم�د  من  الإن�سان  ينقل  الذي  ك  المحرِّ ت�سّكل  لكنها  الف��سى.  وت�س�بها  منّظمٍة 
في  فعليًا  �سريكًا  وي�سبح  الك�ن  حركة  في  ينخرط  ثّم  ومن  والإنتاج،  الحركة  عالم  اإلى 
اإلى  الغيب  وتح�يل  المعل�م  اإلى  المجه�ل  من  والنتقال  ال�ج�دية،  الغاية  تحقيق  م�سيرة 

الم�ساهدة. 

الحوا�س: 
خلق اهلل الإن�سان في خلقٍة كاملٍة وتامٍة وقال: ﴿َلَقْد َخلَْقَنا اْلإِن�َساَن ِفي اأَْح�َسِن َتْقِويم﴾)1(. 
ل عليه وج�ده، وت�سل بينه وبين محيطه. وقال تعالى:  وجعل فيه ما جعل من و�سائل ح�سيٍة ت�سهِّ
المعرفة  لكن  يًرا﴾)2(.  َب�سِ �َسِميًعا  َفَجَعْلَناُه  ْبَتِليِه  نَّ اأَْم�َساٍج  ْطَفٍة  نُّ ِمن  اْلإِن�َساَن  َخلَْقَنا  ﴿اإِنَّا 
فيرى  والعقل.  الح�ا�ص  بين  العالقات  من  دائرة  في  تت�سكل  ابتدائيٌة  معرفٌة  هي  الح�سّية 
اأنها تفاحة، فيطبع  اأحدهم  – التفاحة فتنطبع �س�رتها في ذهنه، ثم يخبره  – مثاًل  الطفل 
معّقدٍة.  اإلى  ثم  مرّكبٍة  اإلى  ب�سيطٍة  من  المعرفة  تتراكم  وهكذا  ال�س�رة،  مع  بالتالزم  الإ�سم 
ب�سريًة  �س�رًة  تنقل  وا�سطًة  اأو  بارقًة  ك�نها  تعدو  ل  اأّنها  نجد  الح�ا�ص  عمل  بمالحظة  لكن 
الذي  العقل  اإنما  والأ�س�د  الأبي�ص  بين  العين  تميز  فال  بماهيتها،  العقل  يحكم  ثم  �سمعيًة  اأو 
وغيرها.  الخيل..  و�سهيل  ال�سفادع  نقيق  بين  ويمّيز  الأ�س�د،  وب�س�اد  الأبي�ص،  ببيا�ص  يحكم 
كما ونالحظ تداخل دور الح�ا�ص فيما بينها ل�ستراك هذه الح�ا�ص جميعها ب�سلتها المبا�سرة 
بالعقل، فقد نرى زهرًة ونتذكر رائحتها، اأو قد نرى ونلتقي اأحدهم فنتذكر �س�ته. وفي جميع 
الأح�ال تبقى الحاكمية في مجال المعرفة للعقل دون �س�اه، وما الح�ا�ص اإل وا�سطة بين العقل 

والم�سم�ع والمرئي... وغيرها.

)1( قراآن كريم، التين 4.
)2( قراآن كريم، الإن�سان 2.
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العقل: 
الإن�سان،  معارف  جميع  تاأ�س�ست  العقل  هذا  وعلى  به،  وُعِرَف  بالعقل  الإن�سان  تمّيز 
وب�ا�سطته تربع على عر�ص الح�سارة المادية، ومن خالله تف�ق على �سائر المخل�فات، واأمكنه 
ال�سيطرة على معظم ق�انين الطبيعة، وا�ستغالل ما لم يمكن ال�سيطرة عليه ب�سكٍل كامٍل وتام. 
ول نريد الإطالة في مجال تمحي�ص العقل ومعرفته. لكننا نقرُّ اإقرارًا حقيقياً باأنه اأهم م�ج�ٍد 
في الإن�سان، ومن غيره ل يك�ن الإن�سان اإن�سانًا. ومن غيره ل يمكنه تحقيق كمالته، اأو معرفة 
وج�ده، وخالقه، و�س�ى ذلك. وبالطبع نقرُّ بخ�س�ع العقل لحركة التط�ر و�سنن النم�، وقد عّبر 
غريزٌة  العقل  »اإنما  المقام:  هذا  في  بالق�ل  ال�سالم  عليه  اأبي طالب  بن  علي  العظيم  اإمامنا 
ز،  ق، ويختار، ويميِّ ر، ويملك، وي�ستنتج، ويدقِّ ب ويختبر، ويقدِّ تنم� بالتجارب«)1(. فالعقل يجرِّ
ويحكم، بالخطاأ وبال�س�اب وغيره. وهذا ما ن�سميه بالعقل الإجرائي، حيث نجد تالزمًا بين 
�سّحة هذه الإجراءات جميعًا وق�اعد المنطق ال�سليم، فالم�سكلة ل تكمن في ذات العقل اإنما 
بال�سليقة ال�سليمة، والمنهجية ال�سحيحة في التفكير. وهذا ما ت�سير اإليه الآية المباركة: ﴿اإِنَّا 
َعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴾)2(. ويبقى اأن نق�ل: اإن العقل كما الح�ا�ص كما الغرائز  ا لَّ اأَنَزْلَناُه ُقْراآًنا َعَرِبيًّ
الغرائز  تجاوز  فيما  يتعلق  فيما  اأما  عنده.  من  وو�سائلها  فالمعرفة  واأعطيته،  اهلل  هبة  هي 
اأ للنا�ص و�سيلًة خا�سًة يك�سف من خاللها غيب ال�سم�ات  والح�ا�ص والعقل، فاإّن اهلل تعالى هيَّ
والأر�ص. ويحّدث بالحقيقة عما م�سى، وعما �سياأتي، وذلك ما بين عالم الذر قبل ال�ج�د اإلى 

الحياة الخالدة ما بعد الم�ت.

الوحي: 
اأجمعت كتب اللغة على اأن ال�حي اإلقاٌء في خفاء)3(. وقال ابن منظ�ر: »ال�حي: الإِ�سارة، 
اإليه  وحيت  ويقال  غيرك،  اإلى  األقيته  ما  وكل  الخفي،  والكالم  والإلهام  والر�سالة،  والكتابة، 

الكالم«)4(. اأما في القراآن الكريم فقد تلّب�ص ال�حي الكثير من المعاني.

اأ- التقدير في الأوامر والأحداث: 
وحيه  عبر  خفيٍّ  بتدّخٍل  وذلك  الك�نية،  والأم�ر  الأحداث  من  الكثير  تعالى  اهلل  قّدر 
َفَقاَل  ُدَخاٌن  َوِهَي  َماء  ال�سَّ اإَِلى  ا�ْسَتَوى  ﴿ُثمَّ  الكريمة:  الآية  في  جاء  ما  ومنها  وعال،  جّل 

)1( علي بن اأبي طالب)ع(، نهج البالغة، النجف الأ�سرف: دار المرت�سى، �ص 263.
)2( قراآن كريم، ي��سف 2.

)3( اأب� الح�سن اأحمد بن فار�ص بن زكريا، حجم المقايي�ص في اللغة، بيروت: دار الفكر للطباعة والن�سر والت�زيع، �ص 185.
)4( ابن منظ�ر، ل�سان العرب، ج3، م.�ص، �ص 67.
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َيْوَمْيِن  ِفي  �َسَماَواٍت  �َسْبَع  اُهنَّ  َفَق�سَ َطاِئِعيَن  اأََتْيَنا  َقاَلَتا  َكْرًها  اأَْو  َطْوًعا  ِاْئِتَيا  َوِلاْلأَْر�ِس  َلَها 
اأن ال�حي في ال�سماء جعل فيها  ﴾)1(. ويبدو من الآية المباركة  اأَْمَرَها  َواأَْوَحى ِفي ُكلِّ �َسَماٍء 
لق�انينها التي تم�سكها وتجعلها على تلك ال�س�رة التي نراها فيها، ويحتمل اأي�سًا اأن يك�ن هذا 
تعالى:  ق�له  الأم�ر. وكذلك  فيها من  وما يجري  وعللها  باأ�سبابها  فيها م�كلٍة  ال�حي لمالئكٍة 
ن�َساُن َما َلَها * َيْوَمِئٍذ  ْر�ُس ِزْلَزاَلَها * َواأَْخَرَجِت اْلأَْر�ُس اأَْثَقاَلَها * َوَقاَل اْلإِ ﴿اإَِذا ُزْلِزَلِت اْلأَ

ُث اأَْخَباَرَها * ِباأَنَّ َربََّك اأَْوَحى َلَها﴾)2(. ُتَحدِّ

ب- تحريك الغرائز: 
ا  َوِممَّ َجِر  َوِمَن ال�سَّ ُبُيوًتا  اْلِجَباِل  ِمَن  اتَِّخِذي  اأَِن  النَّْحِل  اإَِلى  َك  َربُّ ﴿َواأَْوَحى  قال تعالى: 
تحريٌك  هنا  ُذُلاًل﴾)3(.وال�حي  َربِِّك  �ُسُبَل  َفا�ْسُلِكي  الثََّمَراِت  ُكلِّ  ِمن  ُكِلي  ُثمَّ   * َيْعِر�ُسوَن 
حدٍّ  اإلى  ي�سبه  وه�  وخلقتها،  اأ�سلها  في  اهلل  جعلها  باأم�ٍر  القيام  نح�  تدفعها  النحل  لغرائز 

كبيٍر الجعل والإ�سافة والقابلية في الكائنات الحّية.

ج- الإلهام والإ�سارة لل�سمير: 
الكريم  القراآن  في  كثيٌر  الباطني  والعقل  ال�سمير  اإلى  الإ�سارة  اأو  القراآن  في  والإلهام 
اآِمُنواْ  اأَْن  اْلَحَواِريِّيَن  َلى  اإِ ْوَحْيُت  اأَ و﴿َواإِْذ  ِعيِه﴾)4(،  ْر�سِ اأَ ْن  اأَ ُمو�َسى  اأُمِّ  اإَِلى  ﴿َواأَْوَحْيَنا  ومنه: 

َئنَُّهم ِباأَْمِرِهْم َهَذا َوُهْم َل َي�ْسُعُروَن﴾)6(. ْوَحْيَناآ اإَِلْيِه َلُتَنبِّ ِبي َوِبَر�ُسوِلي﴾)5(، ﴿َواأَ

د- الإ�سارة للدللة على اأمر: 
ومنه ما قام به النبي زكريا لما قال له تعالى: ﴿َفَخَرَج َعلَى َقْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب َفاأَْوَحى 
وبع�ص  وحيًا.  تعالى  اهلل  �سّماه  اآدميٌّ  فعٌل  هنا  وال�حي  َوَع�ِسيًّا﴾)7(.  ُبْكَرًة  �َسبُِّحوا  اأَن  اإَِلْيِهْم 
فيها  تمثل  التي  تناولناها،  التي  هذه  الآية  في  كما  تعالى  اهلل  غير  من  ال�حي  يك�ن  الأحيان 
ا  ال�حي باإ�سارٍة من النبي زكريا عليه ال�سالم، وكذلك في ق�له تعالى: ﴿َجَعْلَنا ِلُكلِّ ِنِبيٍّ َعُدوًّ

َلى َبْع�ٍس ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا﴾)8(. ُهْم اإِ �َسَياِطيَن الإِن�ِس َواْلِجنِّ ُيوِحي َبْع�سُ

)1( قراآن كريم، ف�سلت 11 – 12.
)2( قراآن كريم، الزلزلة 5-1.

)3( قراآن كريم، النحل 69-68.
)4( قراآن كريم، الق�س�ص 7.

)5( قراآن كريم، المائدة 111.
)6( قراآن كريم، ي��سف 15.
)7( قراآن كريم، مريم 11.

)8( قراآن كريم، الأنعام 112.
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هـ- كالم اهلل تعالى: 
اأهميًة لما يحمل في  اإن هذا الن�ع من ال�حي ه� الأكثر وج�دًا ح�سب ما يبدو، والأعظم 
تمثل  التي  بكلمته  اأنبيائه  لجميع  تعالى  اهلل  اأوحى  وقد  وعظيمٍة.  كبيرٍة  م�سامين  من  طياته 
﴿َوَما  اْلَحِكيُم﴾)1(،  اْلَعِزيُز   ُ َقْبِلَك اهللَّ الَِّذيَن ِمن  َواإَِلى  اإَِلْيَك  ُيوِحي  ﴿َكَذِلَك  اإرادته وقال: 
اأََفلَْم َي�ِسيُرواْ ِفي الأَْر�ِس َفَينُظُرواْ  اأَْهِل اْلُقَرى  ْن  اإَِلْيِهم مِّ وِحي  لَّ ِرَجاًل نُّ اإِ اأَْر�َسْلَنا ِمن َقْبِلَك 
َتْعقـُِلـوَن﴾)2(،  اأََفـاَل  َقــواْ  اتَّ لَِّذيــَن  لِّ َخـْيٌر  الآِخـَرِة  َوَلَداُر  َقْبِلــِهْم  ِمـن  الَِّذيَن  َعاِقَبُة  َكـاَن  َكْيَف 
َتْعلَُموَن﴾)3(،  َل  ُكنُتْم  ن  اإِ ْكِر  الذِّ اأَْهَل  ُلواْ  َفا�ْساأَ اإَِلْيِهْم  وِحي  نُّ ِرَجاًل  لَّ  اإِ َقْبلََك  اأَْر�َسْلَنا  و﴿َوَما 
﴿اإِنَّا اأَْوَحْيَنا اإَِلْيَك َكَما اأَْوَحْيَنا اإَِلى ُنوٍح َوالنَِّبيِّيَن ِمن َبْعِدِه َواأَْوَحْيَنا اإَِلى اإِْبَراِهيَم َواإِ�ْسَماِعيَل 
وَب َوُيوُن�َس َوَهاُروَن َو�ُسلَْيَماَن َواآَتْيَنا َداُووَد َزُبوًرا﴾)4(،  َواإْ�ْسَحَق َوَيْعُقوَب َوالأَ�ْسَباِط َوِعي�َسى َواأَيُّ
ُيْر�ِسَل  اأَْو  ِحَجاٍب  َوَراء  ِمن  اأَْو  َوْحًيا  اإِلَّ   ُ اهللَّ ُيَكلَِّمُه  اأَن  ِلَب�َسٍر  َكاَن  ﴿َوَما  اأي�سًا:  تعالى  ويق�ل 
فه�  الكريم،  قراآننا  التعريف  وغنيٌّ عن  َحِكيٌم﴾)5(.  َعِليٌّ  اإِنَُّه  َي�َساء  َما  ِباإِْذِنِه  َفُيوِحَي  َر�ُسوًل 
اآخر ما اأوحى به اهلل اإلى نبيٍّ من اأنبيائه، وه� خاتم الر�سالت الذي به تمَّ جميع الدين على 
اأكمل واأتمِّ وجٍه، فما كان من �سيٍء في ال�ج�د اإل وقد اأخبر اهلل به نبّيه، وك�سف له ما ك�سف 
ب��سائل  الق�ل فيما يخت�ص  اآن. وخال�سة  وال�سهادة في  الغيب  نباأٍ وخبٍر من عالم  من عظيم 
المعرفة اأّن ما من �سيٍء تهّياأ لالإن�سان علمه اإل ويرجع هلل اأ�سله فاإذا كانت الهداية بالغريزة، 
اأي�سًا من الجعل  اإلهيٌّ في النف�ص الب�سرية، واإن كانت المعرفة بالح�ا�ص، فهي  فالغرائز جعٌل 
اآلة المعرفة وهبة اهلل لالإن�سان.  الإلهي في النف�ص الب�سرية، واإن كانت معارف عقليًة فالعقل 

وكذلك فاإن ال�حي وحي اهلل. وفيما يلي ن�رد اأهم ما ت��سلنا اإليه من نتائج:

خال�سة القول:
ول  لمعرفته،  الح�ا�ص  تكفي  ول  الح�ا�ص،  الذي غاب عن  العالم  الغيب ه� ذلك  - عالم 

بد من دوٍر بارٍز للعقل في اإدراكه.
، وقد يك�ن الغيب ن�سبًة للزمان، وقد يك�ن الغيب ن�سبًة لبع�ص المدركين. - الغيب ن�سبيٌّ

الخالق  لحاظ  في  غيبًا  لي�ص  الغيب  لكن  المدركة،  المخل�قات  لحاظ  في  غيٌب  الغيب   -
جّل وعال.

)1( قراآن كريم، ال�س�رى 3.
)2( قراآن كريم، ي��سف 109.

)3( قراآن كريم، الأنبياء 7.
)4( قراآن كريم، الن�ساء 163.
)5( قراآن كريم، ال�س�رى 51.

د. حسن جوني
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- كلُّ ما كان في دائرة ال�ج�د فاإنه من الممكن علمه ب�ا�سطٍة اأو باأخرى، وبالتالي يمكن 
اأن يك�ن معل�مًا.

- ل يعلم الغيب اأ�سالًة اإل اهلل تعالى فه� خالٌق لكلِّ �سيٍء ول وج�د ل�سيٍء من غيره ومن 
دونه.

- ما كان لأحٍد اأن يعلم الغيب اإل اأن يهّيء اهلل تعالى �سبيل معرفته لالأنبياء ولغير الأنبياء 
اأي�سًا.

- قد يك�ن الغيب مما ل يعلمه الإن�سان اإنما من محيطه ومن عالم ال�سهادة.
- يتلب�ص الغيب الما�سي اأو الحا�سر اأو الم�ستقبل.

اأو  غيره  من  الم��س�عي  وج�دها  يكتمل  ول  بالعقل  مرتبطٌة  الإن�سانية  المعارف  كل   -
بدونه، بما في ذلك ما ي�سمى بالعلم الح�س�ري الناجم عن ط�ل انقطاٍع اإلى الخالق.

- يحتمل علُم ر�س�ل اهلل والأئمة الأطهار بكلِّ م�ج�د وذلك ب�ا�سطة ال�حي، اأو التح�سيل 
الذاتي، اأو غير ذلك، وكله بم�سيئة اهلل تعالى وما هّياأ اهلل له.

- العلم بالغيب رهٌن بالم�سيئة الإلهية، واإن الم�سيئة هي فعل تهيئة الظروف للعبد لإمكان 
قيامه به اختيارًا.

- اآخر دع�انا اأن الحمد هلل رب العالمين، وربنا ل ت�ؤاخذنا اإن اأخطاأنا اأو ن�سينا اإنك على 
كل �سيء قدير.
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أ. د. علي الشامي
اأ�ستاذ فل�سفة الح�سارة في الجامعة اللبنانية

I- تمهيد:

�سياق  في  تندرج  الإ�سالمي،  للدين  وبخا�سٍة  لالأديان،  الإ�ساءة  اأن ظاهرة  البع�ص  يعتقد 
ردود الأفعال على العمليات الإرهابية التي ا�ستهدفت بع�ص المدن الغربية منذ 11 اأيل�ل 2001 
واإعالميًة  قان�نيًة  تبريراٍت  اأعطى  الذي  الأمر  عنها،  بم�س�ؤوليته  »القاعدة«  تنظيم  ومجاهرة 
وال�سعارات  المن�س�رات  لكل  ملح�ظًة  �سرعيًة  واأعطى  لالإ�سالم،  المعادية  الدعائية  للحمالت 
تخ�سي�ص  ت�ستبطن  لالأديان  الإ�ساءة  عبارة  فاإن  وبالتالي،  لالإ�سالم.  الم�سيئة  والم�اقف 
اأو ق�انين دوليٌة تعاقب كل من  الإ�سالم دون غيره من الأديان، اذ ل يعقل اأن ت�سدر قراراٌت 
اآذانًا �ساغيًة  يلق�ا  لم  الأمر  بهذا  المطالبين  فاإن  ومع ذلك،  لالإ�سالم وحده.  الإ�ساءة  يتعّمد 
لالأديان،  الإ�ساءة  ظاهرة  اأن  يعني  ما  دوليٍة،  م�ؤ�س�ساٍت  من  ول  حك�ماٍت  من  ل  اأحد،  من 
والإعالم  التعبير  بحرية  تبداأ  متن�عٍة  لعتباراٍت  خا�سعًة  تبقى  �س�ف  لالإ�سالم،  وبالتحديد 
التي قررت ت�ظيفها في �سياق  وتغ��ص في متاهة الم�سالح والإ�ستراتيجيات والإيدي�ل�جيات 
حاجتها اإلى ت�جيه الراأي العام ال�جهة الداعمة لم�اقفها و�سيا�ساتها تجاه العالم الإ�سالمي. 
وتجدر المالحظة هنا اإلى اأن تبرير الإ�ساءة لالإ�سالم يظهر وثيق ال�سلة ب�س�رة »العدو« الذي 
والإرهاب  عامة  الإ�سالم  وال�سي�عية:  النازية  على  النت�سار  بعد  م�اجهته  الغرب  على  ينبغي 

الإ�سالمي ب�سكٍل خا�ص.
اذا و�سعنا المالحظة المذك�رة في �سياق العالقات التاريخية التي و�سعت العالمين الغربي 
والإ�سالمي بين حّدي الم�اجهة والتفاعل، فاإن ظاهرة الإ�ساءة لالإ�سالم ل ت�سّكل ا�ستثناءًا اأو 
حدثًا معا�سرًا بقدر ما ترجع اإلى تقليٍد قديٍم كان، با�ستمراٍر، يغّذي عقليًة غربيًة داأبت على 
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ت�س�يه �س�رة »الآخر« غير الغربي بما يتالءم و�سروط ال�سيطرة عليه. و�س�اء اأكان هذا »الآخر« 
من ال�سكان الأ�سليين في مرحلة الكت�سافات الكبرى اأم كان من اأبناء الم�ستعمرات في مرحلة 
ن في ه�يته الدينية في م�اجهة ال�سيطرة الخارجية، فاإن هذا  ال�ستعمار اأو كان م�سلمًا تح�سّ
لم�سيئة  اإخ�ساعه  على  ي�ساعد  ما  وكل  والإ�ساءة  والت�س�يه  للت��سيف  مادًة  دائمًا  كان  »الآخر« 
الغرب وم�سالحه ال�سيا�سية والقت�سادية، ويبّرر تاأييد الراأي العام الغربي لم�اقف حك�ماته 

تجاه الدول والمجتمعات والأديان والثقافات قيد الإخ�ساع وال�سيطرة.
من  ن�سخٍة  وحرق  الإ�سالم  نبيِّ  من  ال�ساخرة  الكاريكات�رية  الر�س�م  فاإن  المعنى،  وبهذا 
من�س�راٍت  من  واأعقبها  ورافقها  �سبقها  وما  الر�س�ل،  عن  رديٍء  فيلٍم  وعر�ص  الكريم  القراآن 
ويجري  ماأل�فٌة  اأم�ٌر  كلها  والم�سلمين،  الإ�سالم  �سد  اإعالميٍّ  وتحريٍف  دعائيٍة  وحمالٍت 
تتغّير  ل  بينما  وتعميمها  اإنتاجها  اآليات  يتجاوز  ل  فيها  يختلف  وما  با�ستمرار.  ا�ستخدامها 
علميٍّ  ب�سكٍل  ال�قائع  م�اجهة  على  قدرتها  بعدم  م��س�فٌة  كلها  وهي  فيها،  الكامنة  الأهداف 
العقل  اإ�سغال  ت�ستدعي  اأكثر مما  النفعالية  والردود  الغرائز  دائمًا نح�  تت�ّجه  اذ   ، وم��س�عيٍّ
والتفكير في واقعية المعل�مات المراد تعميمها على الإ�سالم والم�سلمين. وهي �سبيهٌة بال�س�رة 
التي تّم ترويجها عن ال�سكان الأ�سليين في القارة الأميركية وعن الأفارقة والآ�سي�يين. واذا 
فاإن  »اأبي�ص«،  غير  اأو  »غربي«  غير  ه�  ما  كل  �سد  العن�سرية  ن�ساأة  يف�ّسر  مرجٌع  هناك  كان 
هة عن »الآخر« تج�ّسد مرجع العن�سرية ومرب�ص خيلها وم�سدر  هذه ال�س�رة الم�سيئة والم�س�َّ

تجديدها وفداحة الحاجة اليها بما يخدم الم�سالح العليا للدول الراعية لها.
وعندما تك�ن ظاهرة الإ�ساءة لالأديان عم�مًا والإ�سالم خ�س��سًا، ظاهرًة ماأل�فًة وتقليديًة 
اأو رّدة فعٍل م�ؤقتًة وعابرًة، فاإن الم�ساألة ت�سبح اأكثر ح�سا�سيًة واأهميًة في حال  ولي�ست راهنًة 
حق�ق  احترام  فيهم:  لها  تاأ�سّ الظاهرة  هذه  حماة  يزعم  التي  القيم  منظ�مة  مع  مقارنتها 
الإن�سان والديمقراطية والّتن�ع الثقافي وحق ال�سع�ب في تقرير م�سيرها والت�سّرف بثرواتها 
الغايات  ت��سيح  في  لالإ�سالم  الإ�ساءة  لظاهرة  التاريخية  المقاربة  وت�ساعد   . الطبيعية... 
التي تت�ارى خلف الأ�سباب الم�سطنعة، وفي اإظهار التناق�ص بين ما يق�له الغرب عن نف�سه 
ت�ؤّكد  التاريخية  فالمقاربة  وثرواٍت...  وثقافاٍت  ومعتقداٍت  �سع�بًا  الآخرين،  تجاه  يمار�سه  وما 
عدم راهنية هذه الظاهرة وعقم محاولت ت�س�يرها بما هي تعبيٌر عن م�قٍف فرديٍّ وخا�صٍّ 
ت�ا�سلها  اأن  ذلك  والتعبير.  الراأي  حرية  ي�سّرع  الذي  القان�ني  بالحق  تبريرها  اأو  ب�ساحبه، 
التاريخي يك�سف ارتباطها بالم�سالح التي اأعطتها �سابقًا وتعطيها الآن �سرعيًة وتبريرًا. وفي 
الإ�سالم  عن  ال�سلبية  ال�س�رة  بين  القائمة  العالقة  وا�سحًة  تظهر  لالإ�سالم،  الإ�ساءة  حالة 
فيها  كان  مرٍة  كل  وفي  وتعميمها.  تنميطها  على  وتعمل  ال�س�رة  هذه  تغّذي  التي  والم�سالح 
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الغرب يعمل وفق ا�ستراتيجيٍة م�سيطرٍة على العالم الإ�سالمي، كانت ظاهرة الإ�ساءة والت�س�يه 
حا�سرًة بق�ٍة في مقدمات واآليات وتفا�سيل هذه الإ�ستراتيجية. حدث هذا الأمر عندما قررت 
الآن  ال�سليبية، ويحدث  الحمالت  ب�ا�سطة  الإ�سالمي  ال�سرق  ا�سترجاع �سيطرتها على  اأوروبا 
عندما قّررت ال�ليات المتحدة الأميركية اإعادة ت�سكيل النظام العالمي بقيادتها، وما يتطّلبه 
هذا القرار من �سيطرٍة اآحاديٍة على م�سادر الطاقة والأ�س�اق، وهي �سيطرٌة ل يمكن تحقيقها 
الم�ستريات  على  اإنفاقًا  الدول  واأكثر  والغاز  للنفط  مخزوٍن  اأكبر  �ساحبة  للدول  ا�ستتباٍع  دون 

الأميركية والأوروبية وهي دوٌل تنتمي في اأغلبيتها اإلى العالم الإ�سالمي.

II- الإ�ساءة لالإ�سالم في القرون الو�سطى:

اأو  الإ�سالم،  رهاب  من  عامٍة  حالٍة  �سياق  في  ور�س�له  لالإ�سالم  الراهنة  الإ�ساءة  تندرج 
تهديدًا  ت�سّكل  ديانٍة  عن  تعميمها  جرى  �سلبيٍة  نظرٍة  من  بدورها  المتنا�سلة  الإ�سالم�ف�بيا، 
عن  جامعٍة  �س�رٍة  ت�ليف  تعّمدت  نظرٌة  وهي  الغرب،  في  الحياة  وطريقة  والح�سارة  للقيم 
اإ�سالٍم ارهابيٍّ ومتطرٍف بدون تفريٍق بين الإ�سالم بذاته وبين تياراٍت متطرفٍة تنت�سب اإليه ول 
تختزله بقدر ما هي تعبيٌر عن خياٍر اأقّل�يٍّ ل يلقى اإجماعًا ول يعّبر اإّل عن نف�سه. ومع ذلك فاإن 
بحاجة  التذكير  تعيد  تمييٍز،  بدون  والم�سلمين،  الإ�سالم  على  المتطّرفة  الأقلية  �س�رة  تعميم 
الآحادية  الهيمنة  ل�ستراتيجية  العام  الراأي  تاأييد  يبّرر  »عدو«  اإلى  الجديد  العالمي  النظام 
العالمي.  بالقت�ساد  المتحّكمة  والممرات  الطبيعية  والثروات  والم�ارد  والأ�س�اق  القرار  على 
بيد اأن المقاربة التاريخية تك�سف حقائق مماثلًة وت�ؤكد اأن رهاب الإ�سالم لي�ص حالًة معا�سرًة 
بقدر ما تغ��ص جذوره في تجارب �سابقٍة لل�سيطرة على العالم الإ�سالمي. وهي تجارب كانت 
العالمي  انت�سارها  اأمام  وعائقًا  للم�سيحية  تهديدًا  ي�سّكل  اإ�سالٍم  عن  ب�س�رٍة  م�سح�بًة  دائمًا 
وما ي�ستتبع ذلك من م�انع تح�ل دون ا�ستعادة اأوروبا ال�سيطرة على ال�سرق وممرات التجارة 
الح�سارة  واإلى  ال��سطى،  الع�س�ر  في  الم�سيحية  اإلى  الإ�سالم  نظرة  عن  وبمعزٍل  الدولية. 
الغربية الآن، فاإن ال�س�رة التي �سادت �سابقًا وت�س�د حاليًا هي التي جرى ويجري تعميمها بما 
داره  عقر  في  الغرب  يهّدد  اإ�سالٍم  �س�رة  وهي  الأوقات،  كل  في  ال�سيطرة  ا�ستراتيجية  يخدم 
ي�سمن  بما  �سابقًا،  كان  كما  حاليًا،  الإ�سالم  رهاب  ويعمل  دار.  كل  في  يهّدد م�سالحه  مثلما 
التي  الغايات  وواقعية  الرائجة  ال�س�رة  م�سداقية  في  التدقيق  على  العام  الراأي  قدرة  عدم 

ي�سعى اإلى تحقيقها �سّناع ال�س�رة وحماتها. 
ففي الع�س�ر ال��سطى انت�سرت �س�رٌة �سلبيٌة عن الإ�سالم اأ�سهمت في ت�ليد رهاٍب اأوروبيٍّ 
ال�سليبية وخاللها  الحمالت  بدايات  منذ  وذلك  الدين،  ال�سراع �سد هذا  على  واإجماٍع  عامٍّ 
في  وتنميطه  الإ�سالم  من  والترهيب  والت�س�يه  الإ�ساءة  فاإن  مرحلٍة،  كل  في  وكما  وبعدها. 
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اأم�ٌر تدخل في  واأدّلٍة واقعيٍة وم��س�عيٍة، كلها  �س�رٍة واحدٍة جامدٍة وجامعٍة بدون م�سداقيٍة 
وتحري�ص.  تعبئٍة  وو�سيلة  اأداٍة  �س�ى  ال�س�رة  لي�ست  وم�سالح  وغاياٍت  ل�سيا�ساٍت  التبرير  باب 
فال�قائع الفكرية والتاريخية ت�ؤّكد اأن الإ�سالم لم ي�سّكل تهديدًا للم�سيحية بقدر ما كان حائاًل 
اأزماتها  من  الخروج  اأمام محاولت  وعائقًا  ال�سابقة،  �سيطرتها  لمناطق  اأوروبا  ا�ستعادة  دون 

الجتماعية والقت�سادية على ح�ساب الإ�سالم والم�سلمين.
فقد اأقّر القراآن م�سامين الت�راة والإنجيل وت�سّمن اأكثر من ت�سعين اآيًة تتعّلق بنبّ�ة عي�سى 
اأو  �سابقٍة  نبّ�ٍة  ل�سرعية  تاأكيٍد  القراآني مجرد  الإ�سهاب  يكن  ولم  العالم.  اإلى  ور�سالته  الم�سيح 
قراءٍة لتاريخيتها، بقدر ما كان دع�ًة �سريحًة اإلى عالقٍة عمليٍة معها، عالقٍة تبداأ بالإقرار باأن 
الم�سيحية ر�سالٌة �سماويٌة: »واآتينا عي�سى بن مريم البّيناِت واأّيدناه بروح القد�ص...«)1( يتح�ل 
دٍة تدع� اإلى عدم اإكراه الم�سيحيين بالدخ�ل اإلى الإ�سالم،  معها التاأييد الإلهي اإلى اأوامر م�سدَّ
فاإن  ءاأ�سلمتم  والأميين  الكتاب  اأوت�ا  للذين  وقل   ....« ال�حي:  به  بما جاء  باإبالغهم  والكتفاء 
اأ�سلم�ا فقد اهتدوا وان ت�ّل�ا فاإنما عليك البالغ واهلل ب�سيٌر بالعباد«)2(. اأما البالغ نف�سه، فاإنه 
»ول  الظلم:  اإلى  انحازوا  الذين  اأولئك  با�ستثناء  باللين،  م�سروطٍة  محاورٍة  من  اأكثر  يك�ن  لن 
اإلينا  اأُنزل  اآمّنا بالذي  اإل الذين ظلم�ا منهم وق�ل�ا  اأح�سن  اأهل الكتاب ال بالتي هي  تجادل�ا 
واأُنزل اإليكم واإلآهنا واإلآهكم واحٌد ونحن له م�سلم�ن«)3(. وبينما يتحّدث القراآن عن الم�سيحيين 
ينطلق من مبداأ  فاإنه  ي�ستكبرون«)4(  »ل  لأنهم  وذلك  اآمن�ا«،  للذين  »م�دًة  النا�ص  اأقرب  باأنهم 
الت�حيد ليطلب ممار�سة العدالة الكاملة تجاههم: »واأُِمرُت لأعدل بينكم، اهلل ربنا وربكم، لنا 

اأعمالنا ولكم اأعمالكم، ل حجة بيننا وبينكم، اهلل يجمع بيننا واإليه الم�سير«)5(.
وبطبيعة الحال فاإن العتراف القراآني بالم�سيحية كر�سالٍة اإلآهيٍة وبالم�سيح كنبيٍّ مر�سٍل ل 
يعني اأن الإ�سالم تقّبل التعديالت التي ا�ستجّدت على الم�سيحية في الّن�ص والمبداأ، والتي اأ�سفرت 
الإ�سالم  ال�سياق يندرج رف�ص  الم�سيحية نف�سها. وفي هذا  انق�ساماٍت حادٍة داخل  بدورها عن 
التثليث، لما يت�سمنه من  التثليث والأل�هية والتج�سيد. فقد رف�ص القراآن ب�سدٍة مبداأ  لم�سائل 
نفٍي مبا�سٍر لل�حدانية الإلهية التي تنفي األ�هية الم�سيح وتج�سيده)6(. كما يعتبر األ�هية الم�سيح 

)1( �س�رة البقرة، الآية 87.
)2( �س�رة اآل عمران، الآية 20.
)3( �س�رة العنكب�ت، الآية 46.

ا ن�سارى، ذلك باأن منهم ق�سي�سين ورهبانًا واأنهم ل ي�ستكبرون«. �س�رة المائدة،  اإنَّ )4(  »ولتجدنَّ اأقربهم م�دًة للذين اآمن�ا الذين قال�ا 
الآية 82.

)5( �س�رة ال�س�رى، الآيتان 15-14.
)6( »لقد كفر الذين قال�ا اإن اهلل ه� الم�سيح بن مريم وقال الم�سيح يا بني ا�سرائيل اعبدوا اهلل ربي وربكم اإنه من ي�سرك باهلل فقد 
واإن لم  اإله واحد  اإل  اإله  اإن اهلل ثالث ثالثة وما من  اأن�سار. لقد كفر الذين قال�ا  النار وما للظالمين من  حّرم اهلل عليه الجنة وماأواه 

ينته�ا عما يق�ل�ن ليم�ّسن الذين كفروا منهم عذاٌب األيم«. �س�رة المائدة، الآيتان 73-72.

تشويه األديان السماوية : مقاربة تاريخية لألسباب والغايات



73

النبّ�ة، بما هي خ�س��سيٌة  ابنًا هلل، تنزع عنه �سفة  ت�س�يهًا لحقًا لر�سالته، وتج�سيده ب��سفه 
اإن�سانيٌة، وي�سفي على الخالق �سفًة تتناق�ص مع خ�س��سيته الإلآهية: ال�حدة والخل�د. كما اأن 

الحترام الذي يبديه القراآن تجاه مريم العذراء ل يعني قب�له باعتبارها »اأم اهلل«)1(.
عليها  وبناًء  بالم�سيحية،  الإ�سالم عالقته  ن�سج  »المقّد�سة«،  الم�سّلمات  انطالقًا من هذه 
يك�ن  �سلبيًة،  كانت  فاإن  القراآن:  تعاليم  مع  بتطابقها  محك�مًة  التاريخية  الممار�سة  كانت 
وفي  بالعمل.  الإيمان  ل�حدة  تج�سيدًا  تك�ن  ايجابيًة  كانت  واإن  ناق�سًا،  بالإ�سالم  اللتزام 
التاريخ  وقائع  فاإن  الإ�سالم،  اأر�ص  م�سيحيي  تجاه  �سلبيٍة  ممار�ساٍت  عن  التاريخ  يك�سف  حين 
الإ�سالمي ل تنفها عندما ت�ؤّكد غلبة التعامل الإيجابي معهم، ما دفع العديد من م�ؤرخي تلك 
و»برهيه«،  »فا�سيلييف«  يعترف  وكما  بها.  اإعجابهم  واإعالن  تاأكيدها  اإلى  الغرب  في  ال�قائع 
فاإن الإ�سالم تمّيز »بت�سامٍح ملح�ٍظ«. وفي جميع المناطق الم�سيحية التي اأ�سبحت جزءًا من 
والم�ؤ�س�سات  الكنائ�ص  معظم  في  الطبيعية  الحياة  بت�ا�سل  الم�سلم�ن  �سمح  الإ�سالم،  عالم 
�سارلمان  عهد  »وفي  الدينية.  ال�سعائر  ممار�سة  اأمام  ُتذكر  عراقيل  ي�سع�ا  ولم  الم�سيحية، 
والم�ست�سفيات  ال�سيافة  منازل  من  العديد  تحت�ي  فل�سطين  كانت  التا�سع،  القرن  بداية  في 
وتّم  منها...  الجديد  ت�سييد  وجرى  والكنائ�ص،  الأديرة  ترميم  اأعيد  كما  بالحّجاج،  الخا�سة 
اأن  دون  المقد�سة  الأماكن  يزورون  كان�ا  فقد  الحّجاج  اأما  الكنائ�ص،  في  المكتبات  تنظيم 
اإلى  الإ�سارة  الحقيقة  ُيغِفل كاتُب هذه  اأن ل  النا�ص...«)2(. وبدهيٌّ  اأدنى  يتعر�س�ا لإزعاٍج من 
ال�سلبيات العابرة التي حدثت في القرن العا�سر، »حيث جرت بع�ص الحالت المعزولة، تعّر�ص 
اأفعاًل  اإن  اأ�سباٍب دينيٍة«،  والتي كانت بمعظمها بدون  الم�سيحي�ن لالعتداء،  الحجاج  خاللها 

كهذه، يق�ل فا�سيلييف، »كانت عر�سيًة وم�ؤقتًة«)3(.
اأّما »ول دي�رانت«، فقد نقل الحقيقة نف�سها واأرفقها باإعجاٍب وتقديٍر، واأ�سار اإلى مفارقتها 
تعامل  اعتبار  في  يترّدد  لم  اإنه  بحيث  رعاياها،  تجاه  نف�سها  الم�سيحية  الدول  ممار�سة  عن 
المعنى  وبهذا  اأنف�سهم.  الم�سيحيين  بين  التعامل  من  ت�سامحًا  اأكثر  الم�سيحيين  مع  الإ�سالم 
في  ي�ستمتع�ن  وال�سابئ�ن،  واليه�د،  والزرد�ستي�ن  الم�سيحي�ن،  الذمة  اأهل  كان  »لقد  يق�ل: 
هذه  في  الم�سيحية  البالد  في  نظيرًا  لها  نجد  ل  الت�سامح  من  بدرجٍة  الأم�ية  الخالفة  عهد 

)1( »واإذ قال اهلل يا عي�سى اأاأنت قلت للنا�ص اتخذوني واأمي اإلهين من دون اهلل قال �سبحانك ما يك�ن لي اأن اأق�ل ما لي�ص لي بحق اإن 
كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نف�سي ول اأعلم ما في نف�سك اإنك اأنت عاّلم الغي�ب«. �س�رة المائدة، الآية 116. »وما ينبغي للرحمن 

اأن يّتخذ ولدًا«، �س�رة مريم، الآية 92.
L. BREHIER, Les Croisades, 5ème ed. Paris, 1928, pp.27-34. )2(

 A.A. VASILIEN, Histoire de l’Empire Byzantin, ed.A. Picard. 2 Tomes, Paris, 1932, tome  )3(
II, p.22
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ولم  ومعابدهم،  بكنائ�سهم  واحتفظ�ا  دينهم،  �سعائر  ممار�سة  في  اأحرارًا  كان�ا  فلقد  الأيام، 
تختلف   ، �سخ�صٍ كل  عن  �سريبٍة  واأداء   ، خا�صٍّ ل�ٍن  ذي  زيٍّ  ارتداء  من  اأكثر  عليهم  يفر�ص 
ولم  اأميركيًا(.  اإلى 19 دولرًا  دنانير )من 4.75  واأربعة  ديناٍر  بين  وتتراوح  باختالف دخله، 
منها  وُيعفى  ال�سالح،  على حمل  القادرين  الم�سلمين  غير  على  اإل  ُتفر�ص  ال�سريبة  تكن هذه 
وال�سديدو  والعجزة،  وال�سي�خ،  اء،  والأرقَّ البل�غ،  دون  هم  الذين  والذك�ر  والن�ساء  الرهبان 
يتمتع�ن  وكان�ا  اأن تحميهم...  الحك�مة  لهم على  وكان  الزكاة...  ُتفر�ص عليهم  ول  الفقر... 

بحكٍم ذاتيٍّ يخ�سع�ن فيه لزعمائهم، وق�ساتهم وق�انينهم...«.
»وكان الم�سيحي�ن في بالد اآ�سيا الغربية، خارج حدود الجزيرة العربية، يمار�س�ن �سعائر 
دينهم بكامل حريتهم. وبقيت الكثرة الغالبة من اأهل بالد ال�سام م�سيحيًة حتى القرن الثالث 
األف  اأحد ع�سر  الماأم�ن  الإ�سالم في ع�سر  اأنه كان في بالد  الم�ؤرخ�ن،  الإ�سالمي، ويحدثنا 
كني�سٍة، كما كان فيها عدٌد كبيٌر من هياكل اليه�د ومعابد النار. وكان الم�سيحي�ن اأحرارًا في 
الحتفال باأعيادهم علنًا، والحجاج الم�سيحي�ن ياأت�ن اأف�اجًا اآمنين لزيارة الأ�سرحة الم�سيحية 
في فل�سطين. وقد وجد ال�سليبي�ن جماعاٍت م�سيحيًة كبيرًة في ال�سرق الأدنى في القرن الثاني 
الخارج�ن  الم�سيحي�ن  واأ�سبح  ي�منا هذا.  اإلى  منهم  فيه جماعاٌت  تزال  ول  الميالدي،  ع�سر 
اأحرارًا  الآن  ه�ؤلء  اأ�سبح  واإنطاكية،  والإ�سكندرية،  واأور�سليم،  البيزنطية،  الدولة  كني�سة  على 
اآمنين تحت حكم الم�سلمين الذين لم يك�ن�ا يجدون لنقا�سهم ومنازعاتهم معنًى يفهم�نه... 
يتذوق�ن  الب�ر. وكان�ا  الأرا�سي  اإ�سالح  الزراعة، وفي  واأعمالهم في  الرهبان  اأديرة  وانت�سرت 
بين  العالقة  وبلغت  ب�سيافتها.  اأ�سفارهم  في  وي�ستمتع�ن  الأديرة،  عنب  من  المع�س�ر  النبيذ 
ال�سلبان  ي�سع�ن  الذين  للم�سيحيين  تبيح  الم�دة،  من  درجًة  الأوقات  من  وقٍت  في  الدينين 
ط�ائف  وكانت  الم�سلمين.  اأ�سدقائهم  مع  فيها  ث�ا  ويتحدَّ الم�ساجد  �ا  ي�ؤمُّ اأن  �سدورهم  على 
الذين  بلغ عدد  وقد  الم�سيحيين،  مئاٍت من  ت�سم  الإ�سالمية  البالد  في  الر�سميين  الم�ظفين 
رق�ا منهم اإلى المنا�سب العليا في الدولة من الكثرة، درجًة اأثارت �سك�ى الم�سلمين في بع�ص 
العه�د. فقد كان �سرجي��ص والد القدي�ص ي�حنا الدم�سقي خازن بيت المال في عهد عبد الملك 
كان  الذي  المجل�ص  رئي�ص   - الي�نانية  الكني�سة  اآباء  اآخر  وه�  نف�سه..  ي�حنا  وكان  مروان،  بن 
يت�لى حكم دم�سق. وكان الم�سيحي�ن في بالد ال�سرق يرون اأن حكم الم�سلمين اأخفُّ وطاأًة من 
لنت�سار  الإ�سالم  عرقلة  ح�ل  اأوروبا  في  انت�سر  الذي  الزعم  وبعك�ص  وكني�ستها.  بيزنطة  حكم 
الم�سيحية، فاإنها، عمليًا، وا�سلت انت�سارها جنبًا اإلى جنٍب مع ر�سالة الإ�سالم، ودخلت مع هذه 
الأخيرة اإلى معظم البالد التي اعتنق اأهلها الإ�سالم«)1(. ويق�ل »بارت�ل�« اإن »انت�سار الن�سرانية 

)1( ول دي�رانت، ق�سة الح�سارة، تر: محمد بدران، مج 13 و14، ط2، من�س�رات جامعة الدول العربية، 1967، �س�ص 133-130.
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والمان�ية في بالد المغ�ل، واليه�دية والن�سرانية في الق�قاز و�س�اطئ ف�لغا، يع�د اإلى الع�سر 
الإ�سالمي... وكانت في بالد الخالفة، الممتدة من راأ�ص �سان فن�سنت ال�اقعة جن�بي البرتغال 
اإلى �سمرقند، م�ؤ�س�ساٌت م�سيحيٌة غنيٌة، قد حافظت على اأمالكها غير المنق�لة الم�ق�فة عليها. 
وكان ن�سارى بالد الخالفة يتعامل�ن مع عالم الن�سرانية بدون م�سقة، ويتمّكُن�ن من اأن يتلق�ا 
اإعاناٍت لم�ؤ�س�ساتهم الدينية...«)1(. بالرغم من هذه ال�قائع الفكرية والتاريخية، كانت  منهم 
ر للحمالت ال�سليبية على وقع اأ�سباٍب دينيٍة واهيٍة وم�سطنعٍة، ذلك اأن الأ�سباب  اأوروبا تتح�سّ
من خطر  الم�سيحية  على  الخ�ف  وحده  العام.  الراأي  لتعبئة  وكافيًة  مقنعًة  تكن  لم  الحقيقية 
الإ�سالم كان قادرًا على ح�سد الجي��ص وتلطيف التناق�سات وتبرير الحرب تحت راية الباب�ية. 
من  وال�سطهاد  المعاملة  ل�س�ء  الم�سيحيين  الحجاج  تعّر�ص  ركيكٌة عن  روايٌة  انت�سرت  وهكذا 
«. والق�ل بركاكة الرواية ه�  قبل الم�سلمين وتحّ�لت كالنار في اله�سيم اإلى »حجٍّ حربيٍّ جماعيٍّ
للم�ست�سرقة الألمانية »زيغريد ه�نكة« التي كتبت قائلًة: »اأما اأن يتمكن الحجاج الم�سيحي�ن من 
م، في ذلك ال�قت اأو قبله  متابعة �سفرهم اإلى كني�سة القيامة دون اأي اإزعاٍج اأو خطٍر... واأن ُيقدِّ
القي�سر  اإلى  عليها  الهيمنة  و�سرف  المقّد�سة  المدينة  مفاتيح  الر�سيد  هارون  الخليفة  بقليٍل، 
�سارل الكبير، عن يد بطريرك القد�ص الذي كان بعد في من�سبه دون اأن يناله حيٌف اأو مكروٌه، 
اإل�ساق تهم انتهاك  اآنذاك - عن  اأن يح�سل كل هذا، فاأمٌر لم ُيحِجْم الأوروبي�ن فيه -  نق�ل 
الم�ؤمنين  قل�ب  في  الذعر  اإلقاء  ق�سد  »الكفار«  جانب  من  نف�سها  المقد�سة  المدينة  حرمة 

والم�سافرين لمنعهم من ال�سفر«)2(.
الم�ساعر وخلق حالٍة ق�يٍة من الحما�ص  تاأجيج  الرواية عن  اأ�سفرت هذه  ومع ذلك فقد 
ا�ستدرك  فقد  اآخر.  مكاٍن  في  كان  الحقيقي  ال�سبب  اأو  الحقيقة  بينما  اأوروبا،  في  الديني 
دائرة  في  بيزنطة  دخ�ل  اإن  الدين:  حدود  تتجاوز  الم�ساألة  اأن  الأوروبيين  من  كبيٌر  عدٌد 
ي�ساأل  وهنا  كبيٍر.  خطٍر  اأمام  كله  الم�سيحي  الغرب  ي�سع  اأن  يلبث  لن  الإ�سالمية  ال�سيطرة 
تحت  جديٍد  من  المت��سط  البحر  عالم  ين�ء  »هل  الآتي:  ال�س�ؤال  »هالفن«  الفرن�سي  الم�ؤرخ 
ب�ا�سطة  »للرّد  نف�سها  رت  ح�سّ اأوروبا  اإن  قائاًل  ال�س�ؤال  هذا  على  واأجاب  البرابرة؟«.  غارة 

ال�سليبية«)3(. الحركة 
وت�ؤّكد،  ال�سليبية  للحمالت  الدينية  الأ�سباب  ه�سا�سة  المادية  الم�سالح  تك�سف  وهكذا 
مرة اأخرى، الحاجة لت�ظيف الدين في خدمة التجارة وال�سيطرة ال�سيا�سية. فقد جاءت هذه 

)1( ق. بارت�لد، تاريخ الح�سارة ال�سالمية، ط4، تر: حمزة طاهر، القاهرة: دار المعارف، 1966، �س�ص 54-53.
)2( زيغريد ه�نكه، �سم�ص اهلل ت�سطع على الغرب. تر: فاروق بي�س�ن وكمال د�س�قي، بيروت : دار الآفاق الجديدة، 1981، �ص 25.

 L. HALPHEN, Les Barbares, des grandes invasions aux conquêtes Turques de XIe siècle,  )3(
Paris, 1926, p.387
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الحمالت الع�سكرية في �سياق المحاولت الأوروبية المتعددة لتجاوز تفاقم الأزمات الداخلية 
منذ  الأوروبي،  للمجتمع  والفكرية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  البنى  مجمل  اأ�سابت  التي  العامة 
القرنين  والزدهار خالل  النه��ص  اأ�ساعت  التي  �سارلمان  اإن حكمة  اإذ  العا�سر،  القرن  بداية 
المل�ك  ا�سُتبدلت بف��سى ال�سراع الجتماعي الذي و�سع  اأن  تلبث  الثامن والتا�سع ع�سر، لم 
والأباطرة في م�اجهة اأمراء الإقطاع. اأما الزدهار فقد تحّ�ل اإلى جم�ٍد في اأعقاب هجمات 
اأوروبا  و�سط  اإلى  الهنغاريين  َوَزْحِف  ال�سمال،  في  الأوروبية  الح�سارة  مركز  على  الفايكنغ 
ظّلت  »التي  وهي  التده�ر،  هذا  عن  بمناأى  الكني�سة  تكن  لم  وبدورها،  األمانيا.  �سرق  حتى 
من  جارفٍة  لم�جٍة  تعّر�ست  فقد  الغربي.  المجتمع  في  قّ�ٍة  اأكبر  تمّثل  الخام�ص  القرن  منذ 
النحالل والذب�ل في القرنين التا�سع والعا�سر، فجرف التيار الإقطاعي رجال الدين وت�سّدع 
اإلى  الم�سلم�ن  و�سل  وعندما  الكني�سة«)1(.  لرجال  الخلقي  الم�ست�ى  وانحّط  الباب�ية،  �سلطان 
والرغبة في  والحذر  بالخ�ف  الأوروبي�ن  قابلهم  دينًا وح�سارًة،  وانفتح�ا عليها  اأوروبا  اأب�اب 
اأعداء  وت��سعيين  ومحتلين  فاتحين  باعتبارهم  ال  ممكنًة  الم�سلمين  روؤية  تكن  فلم  ال�سّد. 
للم�سيح. وانطالقًا من هذه الروؤية، بداأ الغرب ين�سج �س�رته ال�سيئة عن الإ�سالم. وكما يق�ل 
كان�ا  كما  م�سكلته«)2(.  ي�سبح�ا  اأن  قبل  الغرب  على  خطرًا  الم�سلم�ن  »كان  فقد  »رودن�س�ن« 
وفي ال�قت نف�سه، عامل اهتزاٍز �سديٍد في بنيان ال�حدة الروحية للغرب، واأنم�ذجًا ح�ساريًا 
وفي  اإنه،  اإذ  وال�ستيعاب،  النفتاح  على  الهائلة  وقدرته  الإبداعية  وبحركته  بتناف�سه  يمتاز 
عامٍّ  �سع�ٍر  عن  الغرب  مثّقف�  عّبر  الجي��سيا�سي،  الم�ست�ى  على  الأنم�ذج  هذا  تقّدم  م�اجهة 
تحديدًا،  هنا  اإلى  الم�سيحية.  على  خطٌر  وكاأنه  لهم  ذلك  وبدا  الإ�سالم«،  اأمام  بـ»الندها�ص 
عن  عّبرت  �س�رة  والإ�سالم:  ال�سرق  عن  ال�سلبية  ال�س�رة  تك�ين  اأوالية  لفهم  الع�دة  تجب 
في  متكاملٍة  اإيدي�ل�جيٍة  ل�حدٍة  الغربية  الكني�سة  ت�سريع  طريق  عن  اأولى،  جهة  من  نف�سها، 
م�اجهة فكر الإ�سالم وح�سارته. ومن جهة ثانية، من خالل اعتماد الكني�سة - بهدف تثبيت 
م�سامع  اإلى  منها  ي�سل  وما  لالإ�سالم،  الح�سارية  المنتجات  ت�س�يه  على  الم�سيحي-  الإيمان 
الغربيين بحيث بداأت اإعادة نظٍر منّظمٌة بغية تغيير ما تر�ّسخ في ال�عي الغربي من اإيجابيات 

ال�سرق الإ�سالمي)3(.
وعندما حاول »ت�ما�ص اأرن�لد« تف�سير الدور الذي لعبته الم�انئ الإيطالية خالل الحمالت 
الحروب  �سبب  اقترن  ل�س�ئه  اأو  الحظ  اأَِلُح�ْسِن  ندري،  »ل�سنا  ت�ساوؤٍل:  من  انطلق  ال�سليبية، 

)1( عبد الفتاح عا�س�ر، الحركة ال�سليبية، ج1، ط2، القاهرة: مكتبة النجل� الم�سرية، ، 1971، �ص 18.
M. RODINSON, La fascination de l’Islam, ed. Maspero, Paris, 1980, p.19. )2(

Ibid., p.39 )3(

تشويه األديان السماوية : مقاربة تاريخية لألسباب والغايات



77

اإلى  ال�س�ؤال  هذا  بعد  وو�سل  التجاري؟«)1(.  العامل  ه�  اآخر،  جديٍد  ب�سبٍب  الروحي  ال�سليبية 
المدن  وبين  الفرن�سي  الإقطاع  بين  بحلٍف جرى  اأ�سبه  »اأول حرٍب �سليبيٍة  تاأكيٍد، ت�سبح معه 
الم�سيحية  �سبقت  التجارة  اإن  الق�ل  يمكن  المعنى،  وبهذا  البحرية«)2(.  الق�ى  الإيطالية ذات 
الحمالت  اأ�سباب  اإرجاع  ينبغي  وتبعًا لذلك  الذريعة.  والثانية  الغاية،  الأولى هي  القد�ص.  اإلى 
على  ال�سيطرة  بهدف  الكبرى  ال�سيا�سية  الق�ى  بين  التاريخي  ال�سراع  طبيعة  اإلى  ال�سليبية 
�سيطرٍة  مع  الإ�سالمية  الدع�ة  انت�سار  ترافق  ال�قائع،  حيث  فمن  الدولية.  التجارة  طرق 
اإحكام  ومع  جهة،  من  العالمية  للتجارة  والبحرية  البرية  الممرات  على  الأطراف  مترامية 
اأوا�سط  في  والتجارة  المدنية  في  �سريٍع  انتقاٍل  حالة  ت�سهد  بداأت  التي  اأوروبا،  على  الط�ق 
ل�سترجاع  والحنين  الحاجة  يعّزز  كان  الذي  الأمر  اأخرى.  جهة  من  ع�سر،  الحادي  القرن 
لدفع  غربيٍة  كمحاولٍة  ال�سليبية  الحمالت  �سياقها  في  اندرجت  قديمٍة،  بيزنطيٍة  �سيطرٍة 
م�سروعًا  الحمالت  هذه  كانت  وربما  المت��سط.  الأبي�ص  البحر  �سرق  اإلى  اأوروبا  تجارة 
ال�سرق  ق�افل  م�سالك  نهايات  في  وم�سالحه  نف�سه  تثبيت  اإلى  الغرب  خالله  من  ي�سعى 
قزوين  بحر  �سمال  اإلى  المّتجه  الطريق  يم�ص  اأن  يمكنه  حيث  الأ�س�د،  البحر  �ساحل  �سمال 
اإلى  فيها  لي�سل  �س�ريا  م�انئ  اإلى  ينثني  اأن  اأو  و�سمرقند،  بخارى  حتى  اآرال،  بحر  وغرب 
اإلى  يعبرها  ثم  الهند  اإلى  الم�ؤدية  البحرية  الطريق  يلم�ص  وبهذا  فار�ص،  فار�ص وخليج  بالد 
فاإن  »ه�نكه«.  تق�ل  كما  تاجر«،  »حكمة  بالفعل،  ال�سليبية،  الحركة  كانت  فقد  ال�سين)3(. 
اأخرى  و�سائل  عن  البحث  يجري  انهزمت،  واإن  المدن،  وازدهرت  الأرباح،  انهالت  نجحت 
اإن  اإذ  التجارة،  بل  الم�سيحية  لي�ص  فالمهم،  ال�سرق.  �س�اطئ  اإلى  الب�سائع  ب�ا�سطتها  ت�سل 
تك�ن  فلن  هزيمتها،  اأما  اأكثر،  ل  رابحًة  �سفقًة  للتجارة،  بالن�سبة  ي�سكل  الم�سيحية  انت�سار 

مهزلة؟)4(. �س�ى  بنظرهم 

)1( ت�ما�ص ارن�لد، تراث ال�سالم، تر: جرج�ص فتح اهلل، بيروت: دار الطليعة، لت، �س�ص 82-81.
)2( م.ن. �ص 84.
)3( م.ن. �ص 90.

القدي�ص مرق�ص  ت بهم �ساحة  الذين غ�سّ األفًا من فر�سان اهلل،  األفًا والربعين  الع�سرين  الفكرة: »وما نقل  )4( تق�ل ه�نكه ح�ل هذه 
انتظارًا للرحيل الى عكا ودمياط، ال عمل تجاري. وفي ال�قت نف�سه، م�ساهمة فّعالة في خدمة الق�سية الم�سيحية. اأجل، اإن هي ال عمل 
ال�سالم  قبل  �سابقًا من  الممّهدة  البيزنطية  المملكة  الى تحطيم  البندقية عام 1203م،  بقيادة  يعمد �سليبي�ن  �سيما حين  ول  تجاري، 
اأنف�سهم. بالفعل لقد كانت تلك �س�رٌة ب�سعٌة قاتمٌة خلَّفها وراءه م�كٌب �سليبيٌّ بعد اأن عاث فر�سانه ف�سادًا في الأر�ص وتخريبًا للمكتبات 
هزيمة  بين  من  وحدهن  منت�سراٍت  الإيطاليات  وغريماتها  البندقية  خرجت  الم�سيحية،  �سف�ف  بين  ومن  وهكذا،  والآثار...  القديمة 
الكّفار  »اإفناء  ال�سنين، لهدف  التي �سبرت مئات  المجدية  الم�سيحية غير  العامة... فكان ذلك ح�سيلة مجه�دات  ال�سليبية  الحمالت 
اأُُذٍن الى  اإن �سائعًة �سرت من  اأو هدايتهم«، واإقامة حكٍم خا�صٍّ في البالد المقد�سة، ولكنه في ال�اقع، �سيٌء فّت من عزم البندقية! بل 
اأوروبا، تق�ل: ان اأهل البندقية ما عاد يهمهم، بعد انتهاء الحرب ال�سيئة اأن يدخل�ا الدين الإ�سالمي مجتمعين؟ ولكن هزيمة  اأُُذٍن في 

القدي�ص ل�ي�ص التا�سع ملك فرن�سا ال�سنعاء، كانت بالن�سبة اليهم مهزلة!! واأي مهزلة«.
زيغريد ه�نكه، �سم�ص اهلل ت�سطع على الغرب، م.�ص، �س�ص 39-38.
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وكما تفعل الم�سالح القت�سادية والجي��سيا�سية فعلها في تبرير الإ�ساءة الحالية لالإ�سالم، 
بعدها.  وما  ال�سليبية  الحمالت  الإ�سالم منذ  ت�س�يه �س�رة  فعلها في  نف�سها  الم�سالح  فعلت 
تك�ين  �سرورة  جانب  اإلى  بالإ�سالم  المعرفي  الميل  تق�ية  في  الحمالت  هذه  �ساهمت  فقد 
ل��سائل  الحاجة  ازدياد  فترة  في  وبخا�سٍة  العام،  الراأي  لرغبات  ت�ستجيب  عنه  �سلبيٍة  �س�رٍة 
ال�سيا�سية-ال�ستراتيجية  الأهداف  الأولى،  بالدرجة  تخدم،  الإ�سالم  �سد  تعب�يٍة  ايدي�ل�جيٍة 

لأوروبا في الع�س�ر ال��سطى.
والتعبئة  ال�سعبي  ال�عي  حاجات  عند  تقف  لم  الإ�سالم  عن  الغربية  ال�س�رة  اأن  �سحيٌح 
الإلمام  مثل  العامة  عند  اهتمامًا  تلقى  ل  اأخرى  ج�انب  معرفة  اإلى  تعّدتها  بل  الإيدي�ل�جية، 
بحكم  كان،  اإلماٌم  وه�  الكبار،  الإ�سالم  وفال�سفة  علماء  واإنتاج  الم�سلمين  بعقيدة  الاله�تي 
م�سامينه، قد افترق ن�سبيًا عن ال�س�رة ال�سلبية التي لجاأت اليها الدولة والكني�سة في �سياق 
اأي�سًا  الإلمام  هذا  كان  كما  الإ�سالم.  خطر  �سد  ال�سعبية  للطاقات  و�سحنها  للنف��ص  تعبئتها 
اأن  اأي�سًا،  اأكثر م��س�عية وعلمية ح�ل الإ�سالم، لكن ما ه� �سحيٌح  اإلى بداية معرفٍة  م�ؤ�سرًا 
فقط  لي�ص  وم�سّ�هًة،  �سلبيًة  كانت  الإ�سالم  عن  اآنذاك،  اأوروبا،  �سكلتها  التي  الغالبة  ال�س�رة 
العالم  �سد  اأوروبا  با�سرته  الذي  ال�سراع  لأن  اأي�سًا  بل  تطّلبتها،  قد  الع�سر  اإيدي�ل�جية  لأن 
الإ�سالمي، منذ القرن العا�سر الميالدي، كان ي�سغط من اأجل تك�ين �س�رٍة عن »العدو« تبّرر 

�سيا�سة اأوروبا تجاهه.
وبما اأن الم�ساألة قيد البحث تتناول ظاهرة الإ�ساءة لر�س�ل الإ�سالم، فقد اخترنا مثالين 
اأهم  الت�س�يه والحتقار والرغبة في النتقام من  عن هذه الإ�ساءة يتمّيزان بدرجٍة عاليٍة من 
هرٍم  �سكل  على  جحيمًا  اليفيري«  »دانتي  ير�سم  اللهية«  »الك�ميديا  ففي  »العدو«.  هذا  رم�ز 
جعل  وقد  القاع.  من  اقتربت  كلما  منها  واحدٍة  كل  م�ساحة  ت�سيق  مناطق،  ت�سع  اإلى  يق�ّسمه 
اإلى ثالثة  لكل خطيئٍة منطقًة خا�سًة بها، وو�سع الخطايا والمناطق في ترتيٍب ينق�سم بدوره 
الت�سنيف  في  الثالث  الكبائر  اإلى  ترمز  اإ�ساراٌت  وهي  والخداع.  العنف  ال�سه�ة،  مجالت: 
»دانتي«  ي�سع  الجحيم  هذا  وفي  والغ�ص.  والعنف  ال�سه�ات،  في  النغما�ص  وهي  الم�سيحي، 
الر�س�ل الإ�سالمي وابن عمه الإمام علي بن اأبي طالب، ويختار لهما مكانًة خا�سًة تك�سف اإلى 
حدٍّ بعيٍد مدى الكراهية التي ي�سعى »دانتي« اإلى اإبرازها تجاه الإ�سالم، والتي ترمي اإلى تغذية 

نف��ص الغربيين بم�ساعر النتقام.
يظهر  للجحيم،  الثامنة  الدائرة  التا�سع من  ال�ادي  وفي  والع�سرين،  الثامن  الن�سيد  ففي 
تحيط  كالحٍة مظلمٍة  ر�سمها على �س�رة جي�ٍب  التي  ال�سر  »دانتي« مرتبة  اأنزله  وقد  الر�س�ل 
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التي  الفئة  اإلى  ينتمي  الإ�سالم  ر�س�ل  فاإن  الترتيب،  هذا  ووفق  الجحيم.  في  اإبلي�ص  بمعقل 
اأطلق عليها »دانتي« ت�سمية »باذري الفتنة وال�سقاق«. اأما ال�س�رة التي يعّذبه بها، وهي عقاٌب 
�سرمديٌّ في الجحيم، فقد ظهرت على �سكٍل مثيٍر للتقزز وال�سمئزاز. فقد �سّقه اإلى ق�سمين، 
تف�ّسخت  »ببرميٍل  ي�سفه  كما  بال�سرج،  وانتهاًء  الذقن  من  ابتداًء  ينتهي،  ل  متكرٍر  نحٍ�  على 
واإفرازات  »اأح�ساء محمد  تظهر من خالله  الذي  المرّوع  و�سفه  ي�سهى عن  اأن  دون  �سل�عه«، 
التي  ال�س�رة  عن  بمعزٍل  وال��سف  الخيال  يظهر  ل  نف�سه  »دانتي«  عبارات  وفي  اإمعائه«)1(. 
والفح�ص  النقد  مقايي�ص  اأمام  م��س�عة  لي�ست  نف�سها  ال�اقعة  �سّحة  اأن  كما  تك�ينها،  ُيراد 
الفكرية  الإ�سقاطات  تختزن  »ك�ميديا«  من  جزٌء  ال�س�رة-  اأي   - فهي  والتاريخي،  العلمي 
عندما  »دانتي«  فاإن  وبالتالي،  العامة.  وتمّثالته  الع�سر  �سيا�سة  تخدم  التي  الروؤية  ونماذج 
ير�سم الل�حة - الإ�ساءة للر�س�ل -، لم يكن بحاجٍة اّل ل�سياغٍة خرافيٍة عما يختلج في ال�عي 
واأفكاٍر  �س�ٍر  من  الأوروبي  ال�عي  هذا  في  يت�سّكل  اأن  ينبغي  عّما  بالأحرى،  اأو  فعٍل،  ردود  من 
الفيلم  �ساكلة  وعلى  هنا،  من  اأوروبا.  اأب�اب  على  بق�ٍة  يقف  الذي  الخ�سم  مقد�سات  تتناول 
اأو  اإثباتاٍت  لأية  تحتاج  ل  »دانتي«  �ساغها  التي  ال��سفية  ال�س�رة  فاإن  للنبي،  الم�سيء  الأخير 
تعليقاٍت، فهي تك�سف م�سامينها بدون اأدنى التبا�ص: »لقد كان الر�س�ل)�ص( م�سق�قًا من الذقن 
حيث  والبطين  قلبه،  دقات  راأينا  وقد  �ساقيه،  على  واقعًة  اأمعاوؤه  وكانت  الأح�ساء.  عمق  حتى 
، ومن خالل يديه التي ت�سق  ر الطبيعة الإفرازات الكريهة. وقد تاأملته بانتباٍه فنظر اإليَّ تح�سّ
واأمامي كان  انظر كيف ه� محمد ممّزق!«  اأنا م�سق�ق!  »انظر كيف  لي:  يق�ل  ال�سدر،  اأي�سًا 

علّي »منتحبًا« وه� يم�سي، مفت�ح الراأ�ص من الذقن حتى الجبهة...«)2(.
�سنة  الثالثين  في  طبعة   16 من  اأكثر  طبعت  قد  الإلهية«  »الك�ميديا  اأن  نعلم  وعندما 
الأخيرة من القرن الثالث ع�سر الميالدي -15 طبعة باللغة الالتينية وطبعة بالعبرية- واأكثر 
وما  ع�سر،  ال�سابع  القرن  في  طباعتها  واأعيدت  ع�سر،  ال�ساد�ص  القرن  في  مرة  ع�سرين  من 
الغاية  ندرك  ذلك،  نعلم  عندما  والمقالت،  التعليقات  األ�ان  ترافقها  تتكّرر،  طباعتها  زالت 
الت�س�يه  ال��سيط:  الع�سر  فكر  خالله  ومن  »دانتي«،  اأراده  الذي  الجحيم  هذا  من  الأ�سا�سية 

والإ�ساءة كتعبيٍر عن رغبٍة مكب�تٍة في اإدانة الإ�سالم ومعاقبة ر�س�له.
م�سم�نها  يظهر  ق�سيدًة  لدجيت«  »ج�ن  الإنكليزي  كتب  تقريبًا،  بقرنين  »دانتي«  وبعد 
�سكران«.  وه�  الخنازير  اأكلته  وكيف  المزّيف  النبي  محمٍد  »عن  عن�انها:  خالل  من  وا�سحًا 

)1(  ر�ساد حم�د ال�سباغ، الت�س�رات الأوروبية لال�سالم في الع�س�ر ال��سطى وتاأثيرها في الك�ميديا اللهية، مجلة عالم الفكر، م 11، 
العدد الثالث، خريف 1980، الك�يت، �س�ص 100-85.

)2( دانتي اليغيري، الك�ميديا اللهية، باري�ص: من�س�رات مكتبة غارنييه اإخ�ان، 1930، �س�ص 108-106.
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الأدب  في  الإ�سالمي  الر�س�ل  حياة  تتناول  �سياغٍة  اأول  بمثابة  الق�سيدة  هذه  اعتبار  ويمكن 
الإنكليزي، وما جاء فيها ل يحتاج اإلى كثيٍر من التعليق، لأن كلماتها تتماهى مع رغبٍة �سائعٍة 
المتحاملة تجاه  ال�سليبية وروؤيتها  ي�سبع عقالنية ما بعد الحروب  ب�سكٍل  الإ�سالم  في ت�س�ير 

»العدو« الذي يهّدد اأوروبا الناه�سة.
والزاني  وال�ساحر  بالمزّيف  ينعته  النبي محمد)�ص(، حيث  �سفات  »لدجيت«  يعّدد  اأن  بعد 
وو�سيع الأ�سل ومنتحل �سخ�سية الم�سيح، الم�ساب بال�سرع والذي تاأكل الحمامة الَحبَّ من 
هذا  ي�سل  ال��سف،  هذا  كل  بعد  والع�سل...  اللبن  جرار  قرنيه  على  له  يحمل  والث�ُر  اأذنه، 

ال�ساعر، في ختام ق�سيدته، اإلى نهايٍة لحياة الر�س�ل اأرادها اأن تك�ن على ال�سكل الآتي:
»مات كاأي اإن�ساٍن نهم،

لأنه اأفرط في �سرب الخمر،
ووقع في بركٍة واأكلته الخنازير...«)1(.

يحت�ي  ل  اآخر  ن�ٍع  من  مثاًل  ال��سطى  الع�س�ر  عرفت  المثالين،  هذين  اإلى  اإ�سافًة 
عن  الن�سقاق  لب��ص  الإ�ساءة  اإلبا�ص  اإلى  ي�سعى  ما  بقدر  وخرافيٍة  رديئٍة  ت��سيفاٍت  على 
هذه  م�ؤلفي  بنظر  كان  الإ�سالم،  ر�س�ل  فاإن  »�س�ذرن«،  ووفق  منها.  والنتقام  الم�سيحية 
وباإباحته  والخداع  بال�سحر  ال�سرق  وفي  اأفريقيا  في  الكني�سة  دّمر  »�ساحرًا  المرحلة، 
على  الإلحاح  ذلك  يبدو،  ما  على  اأهمية،  اأكثر  ه�  ما  لكن  العام...«)2(.  الجن�سي  الختالط 
ل  كهذه  �س�رًة  اإن  اإذ  الم�سيح.  عي�سى  نبّ�ة  من  وانتقاٍم  كت�س�يٍه  الإ�سالمية  الّنب�ة  ت�س�ير 
العقيدة  بعظمة  العام  ال�سع�ر  تغّذي  واإنما  الإلهية،  م�سادره  وتزوير  الإ�سالم  باإدانة  تكتفي 
الم�سيحية وب�سرورة الت�ّحد ح�لها ك�سرٍط لالنت�سار على الإ�سالم. ولم تلبث هذه ال�س�رة 
باأ�ص  ل  وقد ذكرها عدٌد  باإتقاٍن،  تعميمها  �سعبيٍة جرى  اأ�سط�رٍة  اإلى  تحّ�لت  اأن  الم�سطنعة 
»درا�سة  كتابه  في  انك�نا«  دي  »ال�ساندرو  بالذكر  منهم  نخ�ّص  المتاأخرين،  الم�ؤلفين  من  به 
ب�ل  و»مي�سال  والغرب«)4(،  »الإ�سالم  كتابه  في  دانيل«  »ن�رمان  الأدب«)3(،  وتاريخ  النقد 

)1(  وقد نقلنا الن�ص العربي عن مقالة محمد ع�سف�ر، �س�رة ال�سالم والم�سلمين في الأدب الغربي حتى القرن الثامن ع�سر، مجلة 
مراجعة  المفيد  من  والتف�سيل،  ال�سهاب  مع  نف�سه  الم��س�ع  وح�ل   .42 �ص  الك�يت،   ،1978 �ستاء   ،4 العدد  م8،  الفكر،  عالم 
درا�ستنا ح�ل »الحركة ال�سليبية واأثرها في ال�ست�سراق الغربي«، المن�س�رة في مجلة الفكر العربي، العدد 31، كان�ن الثاني 1983، 

بيروت، �س�ص 172-137.
)2( �س�ذرن، الروؤى الغربية لال�سالم في الع�س�ر ال��سطى، كمبريدج، 1962. وكذلك كتاب رودن�سن: جاذبية ال�سالم، �س�ص 21-20.

)3( ال�ساندرو دي انك�نا، ا�سط�رة محمد في ال�سرق....، ب�ل�نيا: زان�سلكي، 1912، �س�ص 215-208.
)4( ن�رمان دانيل، ال�سالم والغرب، تك�ين �س�رة، ن�سر جامعة اديزه، 1960.
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راي« في كتابه »�س�رة محمد في الأدب الإنكليزي ال��سيط«)1(. وح�سب ما جاء في م�ؤلفات 
ه�ؤلء، فاإن هذه ال�سط�رة زعمت باأن نبي الإ�سالم »لم يكن م�ؤ�س�ص ديانٍة جديدٍة، واإنما ه� 
الخرافة  هذه  انت�سرت  وقد  الم�سيحية...«.  داخل  من�سقًة  طائفًة  كّ�ن  حاقٌد،  مرتدٌّ  م�سيحيٌّ 
على نحٍ� خا�صٍّ في �سمال اإيطاليا على عهد »دانتي«، حيث رواها له معلمه »برن�س� لتيني«. 
الكرادلة  اأكثر  باأنه  ي��سف محمد   - �سامبين  في  - وجدت  الخرافة  لهذه  اأخرى  روايٍة  وفي 
لأن  المقد�ص  الكرادلة  بمجل�ص  حدت  درجٍة  اإلى  �سهرته  و�سلت  وقد  علمًا،  واأغزرهم  حكمًة 
الأمر  اأول  رف�ص  لكنه  الم�سيحية.  ال�سرق لعتناق  في  )العرب(  ال�سرا�سنة  دع�ة  على  يحّثه 
هذا  وعلى  البابا.  من�سب  اإلى  بترقيته  وعدوه  لكنهم  عاتقه،  على  الر�سالة  هذه  ياأخذ  اأن 
اعتناق  اإلى  ال�سرا�سنة  من  غفيرًة  جماهير  محمد  اجتذب  وقد  روما.  محمد  غادر  ال�سرط 
وفاة  اأثر  فعلى  معه.  العهد  نق�س�ا  الكرادلة  اأن  غير  واعظًا.  فيهم  حّل  حيثما  الم�سيحية 
محمد  انتقام  كان  عندئٍذ  محّله،  ليحّل  محمد  غير  اآخر  �سخ�سًا  اختاروا  الحاكم  البابا 
فيهم  ين�سر  واأخذ  الم�سيحية  الرتداد عن  اإلى  دفع من هداهم  باأن  الأ�سط�رة-  تق�ل  -كما 
ما يناق�ص العقيدة الم�سيحية. ومن هذه الخرافة وحدها نفهم مغزى الإ�ساءة للر�س�ل التي 
يكن  ولم  الم�سيحية،  من  النتقام  اأداة  الإ�سالم  كان  ال��سطى:  الع�س�ر  في  الغرب  ابتدعها 
اأن  دينًا في حّد ذاته. ومن هذا المنطلق، كان من ال�سهل اإ�ساعة وتبرير الفكرة التي تزعم 

الم�سيحية..)2(. على  والخروج  الهرطقة  من  ن�عًا  كان  الإ�سالم 

III- جذور الإ�ساءة المعا�سرة:

وتقنيات  الإعالم  ف��سائل  تفا�سيلها،  عر�ص  اإلى  لالإ�سالم  المعا�سرة  الإ�ساءة  تحتاج  ل 
للر�س�ل  الم�سيء  الفيلم  العالم مقاطع من  كثيرون في  �ساهد  روؤيتها. فقد  �سّهلت  الت�سالت 
ال�سابقة  ال�سفحات  في  المذك�رة  الإ�ساءة  بعك�ص  ال�ساخرة،  الكاريكات�رية  الر�س�م  ومجمل 
الن�س��ص  ذكر  ت�سترط  كما  والأحداث،  وال�ثائق  المراجع  في  معّمٍق  بحٍث  اإلى  تحتاج  والتي 
وتفا�سيلها لإثبات وق�ع الإ�ساءة. بيد اأن ما تحتاجه الإ�ساءة الراهنة ه� التنقيب عن جذورها 
وم�سادر اإنتاجها وتم�يلها وتعميمها وحمايتها. واإذا كانت دوافع الإ�ساءة القديمة محف�رًة في 
وقائع التاريخ ومفاعيل الحروب من اأجل ال�سيطرة، فاإنها تملك قابلية ت�ا�سلها اإلى الي�م. اإذ 
الأميركي ح�ل بداية الحرب  الرئي�ص  »ال�سليبية« في خطاب  لغ�يٍة عبارُة  زّلٍة  لم تكن مجّرد 
التاريخية  للجذور  عميٍق  تاأثيٍر  وج�د  على  الت�سديد  ومع  الإ�سالمي.  الإرهاب  على  العالمية 

)1( مي�سال راي ب�ل، �س�رة محمد في الأدب النكليزي ال��سيط، ن�سر جامعة ن�رث كارولينا، 1970.
)2( نقاًل عن ر�ساد حم�د ال�سباح، الت�س�رات الوروبية لال�سالم في الع�س�ر ال��سطى وتاأثيرها في الك�ميديا اللهية، م.�ص، �س�ص 

.90-89
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منها  التي  الحالية  الحا�سنة  عن  ونبحث  �سفحاتها  نط�ي  �س�ف  فاإننا  المعا�سرة،  لال�ساءة 
نت وتكّررت بدون ح�سيٍب ورقيٍب وبدون اإدانٍة اأو عقاٍب. تنا�سلت و�ساعت وتح�سّ

ب�سكٍل  والأميركي  عاٍم،  ب�سكٍل  الغربي  الخطاب  اإلى  الراهنة  الإ�ساءة  جذور  ترجع 
ال�س�فياتي  التحاد  انهيار  لحظة  مالمحه  برزت  الذي  الجديد  العالمي  النظام  ح�ل  خا�ص، 
نظامًا  لنف�سه  ارت�سى  قد  الغرب  اأن  وبما  ال�سي�عية.  على  والنت�سار  الباردة  الحرب  وانتهاء 
فاإن  وا�ستهالك ع�ائده،  م�ارده  ونهب  »الخارج«  لل�سيطرة على  يرتكز على حاجته  اقت�ساديًا 
اأو  والثقافات،  وال�سع�ب  الدول  الأخرى،  المجتمعات  على  اإرادته  فر�ص  ا�سترطت  م�سالحه 
لالإ�ساءة  الحقيقية  الجذور  تكمن  بالذات  وهنا  والزبائن.  الأ�س�اق  وم�اقع  الثروات  م�سادر 
لالإ�سالم، حيث يندرج خطاب النت�سار النهائي للِّيبرالية التي ح�سر »ف�ك�ياما« عقباتها في 
الإ�سالم والثقافات الآ�سي�ية)1(، وحيث تنك�سف اأبعاد الخطاب الخا�ص بال�سدام الحتمي بين 
الح�سارات، الذي اختزله »هانتنغت�ن« ب�سراٍع بين الغرب من جهة، والإ�سالم والك�نف��س��سية، 

من جهٍة اأخرى)2(.
وبهذا المعنى، خلق الغرب لنف�سه عدوًا، واأعداء لما بعد النك�سار الإيدي�ل�جي لل�سي�عية. 
وللم�سالح  الجديد  العالمي  للنظام  المحتمل  الإ�سالم  تهديد  عن  انت�سرت  التي  فال�س�رة 
ونظامه  الغرب  م�ستقبل  وبات   . وقائيٍّ هج�ٍم  عن  تعّبر  ما  بقدر  ال�اقع  عن  تعّبر  ل  الغربية، 
مما  اأكثر  الغرب  تجاه  عداوته  ي�سهر  لم  بعدوٍّ  الهزيمة  اإلحاق  على  بقدرته  مره�نين  العالمي 
اإ�سالٍم  من  انطالقًا  الغربيين  وعي  ت�سكيل  يعيد  غرٍب  من  وم�ستقبله  حا�سره  على  يخ�سى 
والحمالت  الإ�سالم  ت�س�يه  ومعزولٌة،  عابرٌة  اأقّل�يٌة،  ممار�ساٌت  بّررت  ومثلما  اأنفه.  رغم  معاٍد 
العامة �سد  التعبئة  الي�م حملة  تبّرر  م�سابهًة  ممار�ساٍت  فاإن  ال��سطى،  القرون  في  ال�سليبية 

. الإ�سالم والم�سلمين بدون تمييٍز اأو تخ�سي�صٍ
بل اأكثر من ذلك، انت�سرت في الغرب �س�رٌة عن اإ�سالٍم عدوانيٍّ واإرهابيٍّ قبل اأن يتعّر�ص 
وبدون  الإ�سالم،  اأن  يعني  وهذا  متطّرفٍة.  اإ�سالميٍة  اأقّليٍة  ِقَبِل  من  اإرهابيٍة  عمليٍة  لأية  الغرب 
اإلى تهديٍد علنيٍّ ومبا�سٍر �سد النظام العالمي واحتل مكان ال�سي�عية  مقّدماٍت مقنعٍة، تحّ�ل 
العالم  و�سائل  منه  و�سعت  للحروب،  التعبئة  وا�ستراتيجيات  الغربية  الجي��ص  عقيدة  في 
»�سيطانًا هاربًا من �سجنه«، وفق عبارة »مارتن ل�ثر« في م�عظة الحرب، متغلغاًل داخل الغرب 
وفي يده قنبلٌة ن�ويٌة. ول يج�ّسد هذا التحّ�ل روؤيًة جديدًة لالإ�سالم، بقدر ما يعطيها ت��سيفًا 
مالئمًا لعقلية الع�سر. فقد كان الإ�سالم م��س�فًا دائمًا بخطره الجاثم، منذ معركة »ب�اتييه« 

)1( فرن�سي�ص ف�ك�ياما، نهاية التاريخ والن�سان الخير، بيروت: ن�سر مركز النماء الق�مي، 1993.
)2( �سم�ئيل هانتنغت�ن، �سدام الح�سارات، ترجمة هنادي حم�د، مجلة المنطلق، العدد 106، �ستاء 1994، بيروت، �س�ص 195-175.
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الغرب  لكن �س�رته في  وانحطاٍط،  بين ح�سارٍة  ودفاٍع،  بين هج�ٍم  اأح�اله  تتغّير  الي�م،  حتى 
ح�سارته  بلغت  وعندما  بال�سيف.  القراآن  تن�سر  قبائل  الغرب  راآه  ق�يًا،  كان  عندما  تتغّير.  ل 
ذروتها، اكت�سف فيه الغرب الغرائز والملذات والحريم وتعّدد الزوجات وال�ستبداد. وعندما 

�سهر ممانعًة �سد ال�ستعمار، تحّ�ل اإلى »اأف�اج من البرابرة الممق�تين«...
ل تقّلل هذه ال�س�رة ال�سلبية من اأهمية القراءات الم��س�عية والعلمية ودورها في تقديم 
في  وحيادي�ن  م�ستقل�ن  م�ست�سرق�ن  بها  قام  والتي  واإنجازاته،  الإ�سالم  عن  اإيجابيٍة  �س�رٍة 
النت�سار  في  حظًا  اأوفر  كانت  لالأ�سف،  ال�سلبية  ال�س�رة  اأن  بيد  ودرا�ساتهم.  اأبحاثهم  مجال 
للق�ى  العليا  والم�سالح  يتالءم  بما  العام  الراأي  تعبئة  على  وقدرًة  فائدًة  والأكثر  والتعميم 
النظام، من  با�سم هذا  المتحّدث�ن  بداأ  وقد  الجديد.  العالمي  النظام  وقرار  بزمام  الما�سكة 
بداية  منذ  الإ�سالم،  ح�ل  خطابه  �سياغة  في  ومثّقفين،  واإعالميين  وع�سكريين  �سيا�سيين 
اأو  الت�سعينات من القرن الما�سي. وقد عمل�ا على تجميع عنا�سر هذا الخطاب بدون ترابٍط 
وازٍع من اأي ن�ٍع. وبمعزل عن تبريراٍت م�ستمدٍة من وقائع ملم��سة، ت�سّكلت جذور الإ�ساءة في 
خطاٍب ي�سطنع الخ�ف من خ�سٍم لم يعلن خ�س�مته بقدر ما يملك اأ�سلحًة لم ي�سهرها بعد: 
ال�دائع  والغاز،  النفط  الكبيرة،  ال�ستهالكية  ال�س�ق  ال�ستراتيجي،  الم�قع  الب�سرية،  الكثافة 
ن�ساٍب  في  اجتمعت  اذا  اأ�سلحٌة  وهي  والثقافية...  المعتقدية  اله�ية  الإرهاب،  الم�سرفية، 

واّتفقت في غايٍة وان�س�ت تحت قيادٍة جامعٍة، �س�ف ت�ّلد تهديدًا ل ي�ستهان به.
وهكذا، تحّ�ل هذا الخطاب اإلى مرجِع ومالِذ كلِّ اإ�ساءٍة لحقٍة لالإ�سالم ور�س�له. فه� الذي 
اأ�سقط التهديد الإ�سالمي على اإح�سا�ٍص غربيٍّ عميٍق بالخطر ال�ستراتيجي لالإ�سالم واأثره على 
اإلى  ا�ستقرار النظام العالمي الجديد، بقيادته وم�سالحه و�سروطه. وه� الذي حّ�ل الإ�سالم 
، يزيد البطالة واأزمة الخدمات، ويهّدد باختالٍل ديمغرافيٍّ مع كثافة الهجرة، كما  وباٍء داخليٍّ
يرخي النفط وعائداته ظالًل مبهمًة على الم�سكالت القت�سادية، ويعي�ص ال�سالم الداخلي في 
قلٍق دائٍم من اإرهاٍب اإ�سالميٍّ وحيٍد في خالفته للنازية وال�سي�عية. وبالرغم من اأن الإ�سالم 
ي�سّكل، على الأقل بالن�سبة للم�سلمين، اأ�سا�سًا للتفاعل والتعامل مع الغرب وح�سارته، وبالرغم 
من اأنه »ي�سّكل قاطرة التحديث والتطّ�ر في العالم الإ�سالمي«، كما يق�ل »ف�لكر نينهاو�ص«)1(، 
�سد  �ساملٍة  حرٍب  اإيقاع  على  نف�سها  تنظيم  تعيد  ل  الإ�سالمية  المجتمعات  اأن  من  وبالرغم 
الغرب اأكثر مما تفّكر في كيفية التخفيف من نتائج ال�سيا�سة الغربية �سّدها، بالرغم من كل 
هذا، يق�ل »ج�ن كالفن«، القائد الأعلى ال�سابق لق�ات حلف الطل�سي، في كلمته ال�داعية في 
بروك�سل: »اإننا قد ربحنا الحرب الباردة، وها نحن نع�د الي�م بعد 70 عامًا من ال�سراعات 

)1( وردت في ندوة ال�سالم وتحديات الع�سر، جريدة ال�سفير، عدد ال�سبت في 11 حزيران 1994.
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الكبيرة مع الإ�سالم؟)1(«.  اإنها المجابهة  القائم منذ 1300 �سنة:  اإلى مح�ر ال�سراع  ال�سالة 
ال�سراعات  »كالفن« �ساللة  يكت�سف  اأن  بعد  اإذ  تبريٍر.  اأو  تف�سيٍر  اإلى  الكلمات  تحتاج هذه  ل 
و�سخامة الخ�ف من ال�سي�عية، يقترح الع�دة اإلى ال�ساللة نف�سها ل�سياغة خطاٍب يجّدد دور 

حلف الطل�سي، بعد ت��سيعه، انطالقًا من ت�سخيم الخ�ف من خطر الإ�سالم.
وعلى هذا المن�ال، كتب »ريت�سارد نيك�س�ن«، في كتابه الأخير »اقتنا�ص اللحظة«، قائاًل: 
خالل  ومن  �سّكانه  نم�  خالل  فمن  بًة.  متع�سّ جي��سيا�سيًة  ق�ًة  ي�سبح  �س�ف  الإ�سالم  »اإن 
للت�سّدي  م��سك�  مع  جديدًا  تحالفًا  يحّتم  رئي�سًا  تحّديًا  �سيفر�ص  مهمًا،  ماليًا  مركزًا  تبّ�ئه 
اأن العالم الإ�سالمي »اأكبر واأكثر  لعالٍم اإ�سالميٍّ معاٍد وعدواني«)2(. وبينما يالحظ »نيك�س�ن« 
اإلى  تنتمي  و�سع�به  الدول،  ع�سرات  في  ينت�سر  فه�  واحٍد«،  طبٍل  قرع  يحّركه  اأن  من  تن�عًا 
و�سيعية و�س�فية  �سنية  اإلى مذاهب  وينق�سم�ن  واللهجات  اللغات  بمئات  ويتحّدث�ن  اثنية   190
المغرب  من  ميل،  اآلف  ع�سرة  ط�لها  يبلغ  بقعٍة  في  العالم  �سكان  �سد�ص  وي�سّكل�ن  وغيرها، 
اإلى ي�غ�سالفيا، من تركيا اإلى باك�ستان، من اآ�سيا ال��سطى اإلى اأندوني�سيا... فاإنه ي�ستخل�ص 
�سيا�سيٌّ  مكتٌب  ي�جد  لأنه  لي�ص  واحدٍة  ك�سخ�سيٍة  الإ�سالمي  العالم  عن  نتحّدث  »اإننا  قائاًل: 
تياراٍت �سيا�سيٍة وثقافيٍة  ال�سيا�سية، ولكن لأن الأمم الإ�سالمية كّلها ت�سترك في  ي�ّجه �س�ؤونه 
العالم  ط�ل  في  يترّدد  نف�سه  ال�سيا�سي  اللحن  اإن  الإ�سالمية...  الح�سارة  مجم�ع  في  ت�سب 
في  الم�ساركة  اإن  المختلفة...  الدول  بين  الف�ارق  عن  النظر  ب�سرف  وعر�سه،  الإ�سالمي 

العقيدة وال�سيا�سة ت�ّلد ت�سامنًا مائعًا ولكنه ت�سامٌن حقيقي«)3(. 
اإلى الإ�سالم كح�سارٍة وعقيدٍة، بحيث  اأ�سبابًا ل تنتمي  اأي�سًا،  وي�ستح�سر هذا الخطاب، 
اقت�سادية  لأزمة  وم�سدٍر  والت�سّلط،  والإرهاب  للعنف  متعّمٍد  اإ�سقاٍط  اإلى  الإ�سالم  ينقلب 
ي�سبح الإ�سالم رمزًا لالإرهاب وخليفًة  ال�سياق،  هذا  وفي  نف�سه.  الغرب  داخل  – مجتمعية 
اأوروبا،  محتماًل للنازية والفا�سية وال�سي�عية وتهديدًا لالأمن وال�سالم في العالم برمته. ففي 
يتنّف�ص الخ�ف من الإ�سالم من عالقات تما�صٍّ مبا�سٍر ح�ل البحر الأبي�ص المت��سط و�سمال 
واحتكاٍك  اقت�ساديٍة  ومناف�ساٍت  نفطيٍة  وا�ستعماريٍة  وما تحمله من ذكرياٍت �سليبيٍة  اأفريقيا، 

ثقافيٍّ وح�س�ٍر زادته الهجرة والبطالة حّدًة وقلقًا.
ملح�ظٍة  بحداثٍة  يّت�سم  لالإ�سالم  العداء  حيث  الأميركية،  المتحدة  ال�ليات  في  اأما 

)1( م.ن. عدد ي�م الجمعة في 10 حزيران 1994.
 Richard NIXON, Seize the moment, Americas challenge in a one-super power world, ed.  )2(

Simon and Schuster, New York, 1992, p.195
)3( م.ن.، �ص 199.
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وي�ستمد ع�امله من ال�سراع العربي-الإ�سرائيلي والث�رة الإ�سالمية في اإيران، فاإن وعي مركز 
النظام العالمي الجديد لإمكانات الإ�سالم في م�اجهته، �سرعان ما تحّ�ل اإلى هاج�ٍص وتعبئٍة 
ال�ليات  �سهدتها  وثقافيٍة  ودينيٍة  عرقّيٍة  �سراعاٍت  من  وخّفف  والم�سلمين،  لالإ�سالم  معاديٍة 
ايقاعات  على  الإ�سالم  عن  الأميركية  ال�س�رة  ت�سّكلت  وقد  ولدتها.  منذ  الأميركية  المتحدة 
النفط والرهائن والإرهاب. وبهذا المعنى، يق�ل »دان ك�يل«، نائب الرئي�ص الأميركي »ج�رج 
تهديدًا  ي�سّكل  الإ�سالم  »اإن  البحرية:  اأناب�لي�ص  اأكاديمية  في  األقاها  خطبٍة  في  الأب«،  ب��ص 
المر�سح  ب�كانان«،  »بات  ويعلن  والنازية«.  ال�سي�عية  تمّثله  كانت  الذي  التهديد  مثل  للغرب، 
على  »ال�سراع  اأن  النتخابية،  حمالته  اإحدى  في   1992 �سنة  الأميركية  للرئا�سة  الجمه�ري 
القرن  في  ذلك  يع�د  وقد  والإ�سالم،  الم�سيحية  بين  كان  �سنة  األف  خالل  الإن�سانية  م�ستقبل 

المقبل...«)1(.
اأنتجت  التي  الجذور  تخ�سيب  في  ال�سيا�سيين  م�ساهمة  عن  فكرًة  الن�س��ص  هذه  تعطي 
المثقفين  ن�س��ص  تاأتي  من�الها  وعلى  تقريبًا.  الزمن  من  عقدين  بعد  الأخيرة  الإ�ساءة 
والإعالميين. وكلها ن�س��ٌص غير بريئٍة في تعبئة الراأي العام بما ي�سمن قب�له واإعجابه بكل 

اإ�ساءٍة محتملٍة، ر�س�مًا كانت اأو فيلمًا اأو حربًا مفت�حة.
وتندرج في هذا ال�سياق اأي�سًا ن�س��ص المثقفين. فقد كتب الم�ست�سرق الأميركي »برنارد 
ل�ي�ص«، في مقالته ح�ل »جذور الغ�سب الإ�سالمي« المن�س�رة في مجلة »اأتالنتيك« �سنة 1990، 
قال فيها اإن »الم�اجهة المقبلة للغرب �ستاأتي حتمًا من العالم الإ�سالمي، وعلى امتداد الدول 
الإ�سالمية من المغرب اإلى باك�ستان �سيبداأ �سراٌع من اأجل نظاٍم عالميٍّ جديٍد«. ثم ي�ستطرد 
التي  والحك�مات  وال�سيا�سات  الق�سايا  م�ست�ى  تف�ق  وحركًة  فكريًة  حالًة  ن�اجه  »نحن  قائاًل: 
ولكنه  عقالنٌي  ل  عمٌل  هذا  ربما  ح�سارات،  �سراع  من  اأقل  هذا  يعتبر  ول  وراءها،  ي�سع�ن 
بالتاأكيد رّدة فعٍل تاريخيٌة للنّد القديم �سد تراثنا اليه�دي-الم�سيحي، �سد وج�دنا العلماني 

على مدى انت�سار كلٍّ منهما«)2(.
وال�سالة،  الثياب  ويبقيه مح�س�رًا في  الإ�سالمي  الخطر  »ف�ك�ياما« من  يقّلل  وفي حين 
اأن يعترف »ف�ك�ياما«  يب�ّسر »هاتنجنت�ن« بحرٍب ح�ساريٍة عالميٍة بين الإ�سالم والغرب. بعد 
الليبرالية- م�اجهة  في  المتبقي  ال�حيد  الإيدي�ل�جي  التهديد  يمثل  الإ�سالمي  الخطر  اأن 

الملكية،  الأر�ستقراطية،  الثي�قراطية،  ال�سي�عية،  على  انت�سارها  اأثر  على  الديمقراطية 

)1( فريد هاليداي، ايدي�ل�جيا ام ايدي�ل�جيات العداء للم�سلمين، جريدة الحياة، الحلقة الرابعة، العدد 11407، 1994-5-11.
)2( هانتنغت�ن، �سدام الح�سارات، م.�ص، �ص 183.
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ال�ستبدادبة، الفا�سية والنازية...)1( يح�سر الخطر الإ�سالمي في النظام الفكري والمعتقدي 
ي�سّكل  ل  الإ�سالم  اأن  وبما  الع�سكرية.  اأو  ال�سيا�سية  للق�ة  ترجمًة  يعتبره  مما  اأكثر  لالإ�سالم 
عليها  خطرًا  بال�سرورة،  ي�سّكل،  فاإنه  دارها،  عقر  في  الليبرالية-الديمقراطية  على  خطرًا 
القلق  ويت�ارى  »ف�ك�ياما«،  ن�س��ص  في  الإ�سالم  م�قعية  تندرج  بالذات  وهنا  داره.  عقر  في 
اإيدي�ل�جية النظام العالمي وم�سالحه خلف التخفيف من خطر الإ�سالم داخل الغرب،  على 
مقابل حاجة هذا النظام نف�سه اإلى نقل المعركة اإلى داخل العالم الإ�سالمي، �س�اء تمّثل ذلك 
ال�سالم  بين  تمييٍز  وبدون  الداخلية.  تناق�ساته  وتاأجيج  وت�جيه  بالتدخل  تمّثل  اأم  بمحا�سرته 
المعتدل واآخر متطرف، انتهى اإلى الق�ل: »هل يمثل الإ�سالم الراديكالي الخطر الرئي�ص على 
على  خطرًا  ت�سّكل  اأن  الإ�سالمية  للبلدان  يمكن  الرئي�ص؟  الخطر  يعني  ماذا  الديمقراطية؟ 
البلدان،  لهذه  اإرهابيٍة...يمكن  باأعماٍل  القيام  اأي�سًا  يمكنها  بالنفط...  واإمداداتهم  الغربيين 
خطيرًة  اجتماعيًة  م�ساكل  الإ�سالمية  البلدان  من  الهجرة  تطرح  القنبلة.  تمتلك  اأن  اأي�سًا، 
يمكنه، من دون  الثقافي، ل  الإ�سالم، خارج محيطه  ولكن  اأخرى.  اأوروبيٍة  وبلداٍن  في فرن�سا 
... اإن التهديد الإ�سالمي  اإيرادات النفط، ت�سكيل اأ�سا�ٍص يتط�ر عليه نظاٌم اقت�ساديٌّ ع�سريٌّ
للح�سارة ولقيم الغرب اأقل من ذلك الذي مّثلته ال�سي�عية...اإن الأ�س�لية الإ�سالمية ق�ٌة نافذٌة 
بالت�سادور  األمانيا  فتيات  نرى  عندما  خارجه.  تنت�سر  ل  ولكنها  الإ�سالمي،  العالم  في  جدًا 

و�سبابها ي�سّل�ن مت�ّجهين نح� الكعبة، عندها ن�سعر بخطٍر فعليٍّ على نمط حياتنا...«)2(.
من جهته، ي�سع »هانتنغت�ن« الإ�سالم وح�سارات ال�سرق الأق�سى في م�اجهة الغرب في 
�سياق التمهيد لحرٍب عالميٍة بين الح�سارات. فالعقبات الأكبر والأعظم التي تعتر�ص انت�سار 
الح�سارة الغربية تتمّثل في البلدان الإ�سالمية والك�نف��سي��سية والهندو�سية والب�ذية)3(. لذلك 
ي�ستخل�ص قائاًل اإن »ال�سراع بين الح�سارات �سيحّل محل ال�سراعات الإيدي�ل�جية والأ�سكال 
الأخرى ك�سكٍل مهيمٍن لل�سراع العالمي... اإن التركيز الأ�سا�سي لل�سراع في الم�ستقبل القريب 

�سيك�ن بين الغرب والعديد من الدول الإ�سالمية- الك�نف��سي��سية...«)4(.
ت��سيفهم  في  و�س�حًا  اأكثر  كان�ا  واإن  المجال،  هذا  في  بدل�هم  اأوروبا  مثقف�  اأدلى  كما 
في  مح�ريًا  دورًا  الجغرافي  والتجاوز  الثقافي  التداخل  يلعب  حيث  هناك  الإ�سالمي.  للخطر 
الديمقراطية« كتب  »انتعا�ص  كتابه  الي�مية. ففي  الحياة  الإ�سالم جزءًا من  الخ�ف من  جعل 
»جان فرن�س�ا روفيل« قائاًل اإن »الإ�سالم لي�ص جزءًا من العالم الحديث...ول ي�ستطيع تقديم 

)1( فرن�سي�ص ف�ك�ياما، نهاية التاريخ...، م.�ص، �ص 205.
)2( م.ن.، �ص. 71.

)3( هانتنغت�ن، �سدام الح�سارات، م.�ص، �س�ص 185-181.
)4( م.ن.، �س�ص 195-194.
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تعتبر  اأوروبا  كانت  ال�سابق  الداخل، ففي  يهّدده من  اأهم،  ولأنه، وهذا  المعا�سر،  للعالم  فهٍم 
الأمبراط�رية العثمانية خطرًا ، لكنه خطٌر كان يقف عند اأب�ابنا ول ينت�سر في مجتمعاتنا ول 
الكثيفة و�سه�لة الح�س�ل  اأما حاليًا، فاإن الهجرة  ينغر�ص في قلب مدننا وفي داخل دولنا... 

على الجن�سية ت�سّلحان الت�سّلب الإ�سالمي وت�فران له قالعًا متكاثرًة بيننا....«)1(.
القتل  اإلى  الدع�ة  اأن  واحدٍة. ذلك  لعملٍة  والإرهاب وجهين  الإ�سالم  اأ�سبح  قادٍر  وبقدرة 
يمكن  ل   « اأنه  وي�ستطرد  »روفيل«.  يق�ل  كما  بغيرها،  التلفظ  الم�سلم�ن  يعرف  ل  ثابتٌة  فكرٌة 
اإن الإ�سالم ه� م�سدر ت�سعة  اأن ن�سف بالت�سامح ديانًة يت�ساوى فيها الختالف مع الإعدام. 
اأع�سار الإرهاب العالمي الر�سمي. هل يت�ّجب علينا اأن نحر�ص مكاتبنا وم�سارحنا ومتاحفنا من 
....«)2( ثم يكّرر »روفيل«  ب الذي يريد فر�ص الرقابة على ثقافتنا مع مفع�ٍل رجعيٍّ هذا التع�سّ
الإ�سالم  �س�ى  يبقى  ل  معًا  عليهما  الغرب  انت�سار  وبعد  وال�سي�عية،  بالنازية  الإ�سالم  ت�سبيه 
هذا  تدميرنا«)3(.  هدفه  م�سروع  مع  الم�ساومة  يمكن  ل   « وبالتالي،  ال�حيد،  التهديد  ه�  بما 
في فرن�سا، اأما في بريطانيا، فقد انت�سرت روؤى ونظرياٌت مماثٌة تلتقي كلها في خطاٍب واحٍد 
الغرب«،  اإلى  الت�سّلل  يحاول  اآخر  ت�سّلطيٌّ  »مذهٌب  بعن�ان  مقالٍة  ففي  الإ�سالم.  وتحذيريٍّ من 
الرئي�ص  التهديد  ب�سرعٍة  ت�سبح  الإ�سالمية  الأ�س�لية  »اإن  قائلًة:  »كليره�لينخ�رث«  كتبت 
خالل  من  ال�طنية  الأ�سعدة  وعلى  المحلية  لال�سطرابات  �سببًا  واأي�سًا  العالم،  واأمن  ل�سالم 
للتفاعل  محاولٍة  اأية  دون  تح�ل  الن�ع  هذا  من  ن�س��سًا  اإن  الق�ل  البدهي  ومن  الإرهاب«)4(. 
والح�ار قد ت�ؤدي اإلى انخراط العالم الإ�سالمي في النظام العالمي، واإنما بالعك�ص تمامًا، فهي 
الإ�سالم�ف�بيا.  اإعالميٌّ حا�سٌم في تفاقم ظاهرة  جزٌء ل يتجّزاأ من عقلية الإق�ساء وم�سنٌع 
الم�سلمين  وا�ستهداف  فرن�سا،  الحجاب في  الدوافع من معركة  فما هي  تكن كذلك،  لم  واإذا 
انطالقًا من ثيابهم وم�ساجدهم اأو �سعائرهم؟ وهي اأعماٌل قام ويق�م بها اأفراٌد وجماعاٌت من 
العن�سرية الجديدة اإلى درجٍة مخيفٍة في اأبعادها وتفا�سيلها، وتكاد ت�سدر جميعها عن قراٍر 
ال�س�يد حيث تجربة الحتكاك بالإ�سالم حديثة  . ففي  اإجماع �سيا�سيٍّ ر�سميٍّ و�سعبيٍّ اأو  واحٍد 
العهد، بدون ذكرياٍت تاريخيٍة األيمٍة اأو مقدماٍت دم�يٍة و�سيا�سيٍة، يندلع حريٌق متعّمٌد في اأحد 
الأمر  ي�ستغرق  »كم  فرانت�سن«:  »فيفيان  اليمنية  لل�سيا�سية  �س�ؤاٌل  يعقبه  »�ست�كه�لم«  م�ساجد 

قبل اأن يركع اأطفال ال�س�يد باتجاه مكة؟«)5(.

)1( ج�زف �سماحه، نهاية التاريخ وردود الفعل، مجلة الجتهاد، العدد 15-16، ربيع و�سيف 1992، بيروت، �ص 306.
)2( م.ن.، �س�ص 307-306.

)3( م.ن.، �ص 307.
)4( ذكرها فريد هاليداي، ايدي�ل�جيا ام ايدي�ل�جيات العداء للم�سلمين، م.�ص. 

)5( م.ن.

أ. د. علي الشامي
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اإ�ساءًة  ذاتها،  في  تت�سّمن،  كانت  واإن  لالإ�سالم،  الراهنة  الإ�ساءة  فاإن  الكالم،  وخال�سة 
زرعها  التي  الجذور  مبرراتها من  ت�ستمد  ما  بقدر  فرديٍّ  انفعاٍل  تعبيرًا عن  لي�ست  ديٍن،  لكلِّ 
�سيا�سي�ن ومثقف�ن واإعالمي�ن، وكل محاولٍة لختزالها في ممار�سٍة فرديٍة تتغافل عن جذورها 

الكامنة في م�اقع القرار ال�سيا�سي ومجال�ص اإدارة الم�سالح القت�سادية.
ولن تت�ّقف هذه الظاهرة عن التكرار، بين الحين والآخر، وح�سب الحالة وال�سرورة، اإل 
عندما يت�ّقف منتج�ها الحقيقي�ن عند عبارة ال�ساعر الأميركي »روبرت ل�يل« ويتعّمق�ن في 

فهم اأبعادها : »عند �سق�ط الرب، بدا ال�سيطان اأكثر حرية بيننا«.

تشويه األديان السماوية : مقاربة تاريخية لألسباب والغايات
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دولة بني ُأميـة والقبائل اليمنية في الشام
مفارقة التأسيس واالنهيار

أ. د. ابراهيم بيضون
اأ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي
الجامعة الإ�سالمية في لبنان

يربطها  من  َة  وثمَّ الإ�سالم.  قبل  ما  اإلى  الزمن  في  واغلٌة  عالقٌة  وال�سام  الأم�يين  بين 
في  اإخفاقه  بعد  اإليها،  ا�سمه  حمل�ا  الذي  جّدهم  �سم�ص،  عبد  بن  لأُميَّة  الق�سري  بالرحيل 
ت�لَّى حفيده )يزيد بن  »منافرة« عّمه »ها�سم بن عبد مناف« على زعامة قري�ص)1(. وعندما 
هها الخليفة اأب� بكر، في �سياق حركة الفت�ح اإلى ال�سام)2(،  اأبي �سفيان( اأحد الأل�ية التي وجَّ
َم باتجاه دم�سق)3(، ربما بناًء على تلك العالقة القديمة مع قبائل المنطقة،  كانت مهمته التقدُّ
حيث كان اأب�ه اأي�سًا على احتكاٍك بها خالل ترداده تاجرًا عليها في »رحلة ال�سيف« ال�سهيرة، 
ها ها�سم على نمط عه�ٍد مع مل�ك المرحلة)4(. ولم  المندرجة في منظ�مة »الإيالف« التي �سنَّ
يكن مفاجئًا، حينذاك، اأن ي�سبح يزيد اأول ولة ال�سام بعد فتحها، ولكن الأخيرة �سرعان ما 

افتقدته في »طاع�ن عم�ا�ص« )18 هـ(، فاتكًا بعدٍد غير قليٍل من القادة الكبار)5(.
من  اعترا�ٍص  دون  مكانه،  يحلَّ  اأن  في  �سع�بًة  معاوية  اأخ�ه  يجد  لم  ذلك  �س�ء  وفي 
من  ال�سام  د  يتهدَّ قد  وما  المرحلة  ة  دقَّ في  راأى  الذي  الخطاب،  بن  عمر  اآنذاك،  الخليفة)6( 
ال�الي  عه على هذا الختيار. ولكن  ب�س�ؤونها، ما �سجَّ ، ف�ساًل عن خبرة معاوية  خطٍر بيزنطيٍّ

)1( الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، ج2، تحقيق: محمد اأب� الف�سل ابراهيم، دار المعارف بم�سر، 1964، �ص253. 
)2( البالذري، فت�ح البلدان، تحقيق ر�س�ان محمد ر�س�ان، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ل ت، �س�ص115 – 116. 

)3( م. ن، �ص116.
النب�ية،  ال�سيرة  اإبن ه�سام،  اأي�سًا:   .28 – المغازي، ج1، تحقيق مار�س�ن ج�ن�ص، طبعة طهران، ل ت، �س�ص27  )4(  ال�اقدي، كتاب 

ج2، تحقيق طه عبد الروؤوف �سعد، بيروت: دار الجيل، 1975،�ص257.
)5( البالذري، فت�ح البلدان، م. �ص، �ص146. اأي�سًا: تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق �سهيل زكار، بيروت: دار الفكر، 1993، �ص16. 

)6( الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، ج4، م. �ص، �ص 241.
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ة والقبائل اليمنية في الشام : مفارقة التأسيس واالنهيار دولة بني ُأميَّ

ال�سلطة  لأوامر  بالمطلق  را�سخًا  الق�ي،  الخليفة  نهج  عن  يحد  لم  فيه،  قيل  مهما  الجديد، 
الإ�سالم،  في  اأُميَّة  بني  �سيخ  لعثمان،  والبيعة  عمر،  غياب  فاإن  لذلك،  وخالفًا  المركزية)1(. 
ي طم�حه اإلى ما  را لمعاوية حرية الحركة، وممار�سًة �سبه م�ستقلة في ال�سام، وذلك بما يلبِّ وفَّ
فًا من قري�ص المهاجرة،  اأبعد من ال�لية التي اأم�سى وقتًا ط�ياًل فيها، واإن لم يكن م�سنَّ ه� 
رة في اأواخر عهد  م�سدر الخلفاء حينذاك. وهناك من يرى اأنه دفع بالأزمة ال�سيا�سية المتفجِّ
قريبًا من  كان  ما  بقدر  بعيدًا عنها  كان معاوية  اإذ  الفتنة،  ردُّ  اإلى حيث ي�سعب معها  عثمان 

ا�ستثمارها لم�سلحة م�سروعه بعد مقتل قريبه الخليفة )35 هـ()2(.
واإذ ت�لَّى الخالفة عليٌّ بن اأبي طالب، كان وا�سحًا اأن والي ال�سام لم يكن في �سدد العتراف 
به، فار�سًا دون ذلك �سروطه ال�سعبة التي وجد فيها الخليفة مالمح فتنٍة جديدٍة. وفيما انتقل 
تاأليف  على  ب�سع�بٍة  عاماًل  الثانية،  الفتنة  الب�سرة،  حركة  على  الق�ساء  بعد  الك�فة  اإلى  عليٌّ 
قبائلها تمهيدًا لحرٍب حتميٍة مع معاوية، كان الأخير قد تجاوز هذه المرحلة، حين خا�ص الحرب 
معتمدًا على القبائل ال�سامية المتَّحدة تحت قيادته، والمنخرطة كلِّيًا في م�سروعه، واجدًة فيه ما 
ي�ائم طبيعتها وي�ستجيب لم�سالحها. ذلك اأن معاوية، بعد تجربٍة ط�يلٍة في ال�سام، عرف كيف 
ي�ستقطب هذه القبائل، ف�ساهر اإحدى كبرياتها، وهي »كلب«)3( التي نعمت في ظلِّه بامتيازاٍت، 
ٍد كان كفياًل باأن يجعلها  لم ُيَتح �س�ى قليلها للقبائل الأخرى، اإلى و�سٍع اقت�ساديٍّ – معن�يٍّ جيِّ

تلتفُّ ح�ل ال�الي الأم�ي وتنا�سر »ق�سيته« على حٍق اأو على باطٍل.
لي�سبح خليفًة  والحرب،  ال�سيا�سة  ال�سامية، ربح معاوية في  القبائل  وهكذا، بف�سل دعم 
هـ(،   41( الجماعة  بعام  ُعِرَف  ما  في  ذلك  �سًا  مكرِّ له،  الح�سن  تنازل  اأن  بعد  بـ»الإجماع«، 
اأُِخذت له البيعة على هذا الأ�سا�ص في بيت المقد�ص)4(. وكانت ل تزال » كلب« حا�سرًة  حين 
في خالفة معاوية، معتمدًا عليها في تنفيذ اأهدافه ال�سيا�سية والع�سكرية، وظلَّت ط�ال العهد 
معادلة  في  قطبًا  جعلها  نحٍ�  على  المجل�ص«)5(،  »�سدارة  ولها   ، ق�يٍّ بنف�ٍذ  تحظى  ال�سفياني 
ت  رًا بته�ُّر الخليفة يزيد، و�سيا�ساته التي ا�ستفزَّ المرحلة. وعندما انهار الحكم ال�سفياني، متاأثِّ
ة التي اعت�سم  جمه�ر الم�سلمين بعد مقتلة كربالء، وا�ستباحة مدينة الر�س�ل، ف�ساًل عن مكَّ

الدين  تقي  اآل  اأديب  والمحا�سبة«.  للنقد  يخ�سع  فكان  لعمر،  َتُرْق  لم   – معاوية  اأي   – اأح�اله  بع�ص  »اأن  دم�سقي:  ٌخ  م�ؤرِّ يروي   )1(
الح�سني، منتخبات الت�اريخ لدم�سق، تقديم كمال �سليبي، بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1979، �ص8.

)2( الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، ج4، م. �ص، �س�ص 183،189،190.
)3( القلق�سندي، نهاية الأرب في معرفة اأن�ساب العرب، تحقيق علي الخاقاني، بغداد: مكتبة النجاح، 1958، �ص360. اأي�سًا: اإبن قتيبة، 

الإمامة وال�سيا�سة ) ُين�سب له (، ج1، مطبعة دار الكتب الم�سرية، ل ت، �س�ص153 – 155.
)ج2،  اليعق�بي:  تاريخ  قي  ورد  �ص3.   ،1973 الأندل�ص،  دار  بيروت:  داغر،  اأ�سعد  ي��سف  تحقيق  ج3،  الذهب،  مروج  األم�سع�دي،   )4(

بيروت: دار �سادر، 1979، �ص216. ( اأنه ب�يع في الك�فة. 
)5( الم�سع�دي، مروج الذهب، ج3، م. �ص، �س�ص 86 – 87. اأنظر اأي�سًا: ابراهيم بي�س�ن، م�ؤتمر الجابية، ط2، بيروت: دار النه�سة 

العربية، 1997، �ص34.
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أ. د. ابراهيم بيضون

يزيد  عن  بالتميُّز  �سع�ره  عدا  ال�راثي  بالحكم  العتراف  راف�سًا  بير،  الزُّ بن  عبداهلل  فيها 
اإر�ساء  ولم يكن ممكنًا  الأحداث،  تلك  اأي�سًا في  بن� كلب حا�سرين  الخالفة)1(، كان  تب�ُّوؤ  في 

معادلٍة دون م�ساركتهم عن�سرًا اأ�سا�سيًا فيها.
يه للمتغيرات الخطرة بعد وفاة يزيد،  ومن هذا المنظ�ر فاإن مروان بن الحكم في ت�سدِّ
ر للقبيلة البارزة، ف�سعى اإلى احت�ائها في ا�ستعادة اإنتاج الخالفة الأم�ية  لم َيُفْتُه الدور الم�ؤثِّ
بن  مالك  بن  ان  )ح�سَّ حينذاك  زعيمها  مع  مفاو�ساٍت  في  دخل  ذلك  �سبيل  وفي  المنهارة. 
التزمت  الذي  ال�قت  وفي  ال�سام)2(.  في  الكلبيين  م�اقع  اأحد  »الجابية«،  في  جرت  بحدل(، 
اك بن قي�ص الفهري، المم�سك ب�رقة ال�سيطرة على دم�سق،  فيه القبائل القي�سية م�قف ال�سحَّ
الدع�ة  بين  دًا  متردِّ اأو  )الظ�اهر(،  لقري�ص  بانتمائه  ذلك  غًا  م�س�ِّ الخالفة،  اإلى  وربما طمح 
ُد خالدًا بن  ُي�ؤَيِّ الحجاز، كان ح�ّسان  اأعلن خالفته في  الذي  الزبير)3(  الدع�ة لبن  اأو  لنف�سه 
انًا  ح�سَّ ولكن  ال�سفياني.  بالبيت  ل  الأوَّ نف�ذ  ارتباط  ومن  الكلبية،  خ�ؤولته  من  انطالقًا  يزيد، 
في  له  كانت  التي  عينها  المتيازات  منحه  بعد  مروان  دًا  ُم�ؤَيِّ م�قفه  عن  تخلَّى  ما  �سرعان 
العهد ال�سالف)4(. وبناًء على ذلك ح�سد لحليفه الجديد جمهرَة القبائل اليمنية في ما ُعرف 

ت البيعة له. بـ»م�ؤتمر الجابية«)5( ال�سهير )65 هـ(، حيث تمَّ
ن�سٍر  تحقيق  في  �سع�بًة  »كلب«،  برئا�سة  اليمنيِّ  الدعم  هذا  بف�سل  مروان،  يجد  ولم 
اك، وذلك في المعركة التي جرت في مرج راهط  حا�سٍم على القبائل القي�سية بزعامة ال�سحَّ
�سًة لمعادلٍة جديدٍة غير مت�ازنٍة، اإذ اأ�سبح  حيث ُقِتل الأخير وعدٌد كبيٌر من جماعته)6(، م�ؤ�سِّ
الملك وزفر بن  بين عبد  ت لحقًا  تمَّ التي  الت�س�ية  الرغم من  ال�سلطة، على  القي�سيُّ�ن خارج 
اك. ولكن جراح »مرج راهط«  الحارث الكالبي، الرجل الأول حينئٍذ في قي�ص بعد مقتل ال�سحَّ
لم تلتئم)7(، ولم ينجح خلفاء بني مروان في ا�ستعادة ال�حدة الجتماعية لل�سام، هذه ال�حدة 
الأثير،  اإبن  اأي�سًا:  اأنظر   .234 – �س�ص233   ،1969 العثمانية،  المعارف  دائرة  اآباد:  ج4،حيدر  الفت�ح،  كتاب  الك�في،  اأعثم  )1(  ابن 

الكامل في التاريخ، ج3، بيروت: دار �سادر، �ص56.
)2( البالذري، اأن�ساب الأ�سراف، ج5، تحقيق اإح�سان عبا�ص، بيروت، 1979، �ص128.

)3( ابراهيم بي�س�ن، م�ؤتمر الجابية، م. �ص، �ص49.
)4( الطبري،تاريخ الر�سل والمل�ك، م. �ص، ج5، �ص139.

ان، ال�سكا�سك، ال�سك�ن، طيء، تن�خ، جذام،  ان، وهي بال�سافة اإلى كلب: غ�سَّ )5(  المكان الذي التاأمت فيه القبائل اليمنية بزعامة ح�سَّ
عذرة. الطبري، م. ن، ج7، �ص38.

)6( م. ن، ج7، �ص39.
)7( اأنظر ق�سيدة زفر بن الحارث بعد المعركة ولج�ئه اإلى قرقي�سيا، وقد جاء فيها: 

 

الكاث�ليكية،  المطبعة  بيروت:  �سالحاني،  اأنط�ان  الأب  تحقيق  والأخطل،  جرير  نقائ�ص  تمام،  اأب�  اأي�سًا:   .42 – �س�ص41  ج7،  م.ن، 
1922، �س�ص24 – 25. 

وُتـــــتـــــرك قـــتـــلـــى راهــــــــٍط هــــي مــــا هــيــا اأتـــــــذهـــــــب كـــــلـــــٌب لــــــم تـــنـــلـــهـــا رمــــاحــــنــــا
ــــة راهــــــــٍط ــــع ــــي ــــــقــــــت وق ــــد اأب ــــق ــــري ل ــــم ــــع ــال ــي ــائ ــن ــت لــــــمــــــروان �ــــســــدعــــًا بـــيـــنـــنـــا م
ــرى ــث ال دمــــن  ــى  عــل الــمــرعــى  يــنــبــت  فــقــد  هيا...  كــمــا  الــنــفــ��ــص  ـــــــزازات  ح وتــبــقــى 
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التي كانت �سمانًة لال�ستقرار الداخلي وم�اجهة التحديات الخارجية. وقد زاد الأم�ر تعقيدًا 
اأن بع�ص الخلفاء اندرج طرفًا في الع�سبية القبلية، من دون الأخذ بالعتبار الم�سلحة العليا 
لـ»الدولة«، مما اأعجز الأخيرة عن كبح جماح هذه الع�سبية، لي�ص في ال�سام فح�سب، بل في 

عدٍد من ال�ليات، خ�س��سًا البعيدة، في م�سرق الدولة ومغربها)1(. 
ة الم�قف القي�سيِّ اإزاء  وبعد الت�س�ية، الم�سار اإليها �سالفًا، بين عبد الملك وزفر، َخَفَتْت حدَّ
�ص  ، ولكن العداء ظل م�ست�سريًا �سد اليمنيين، ل �سيما كلب التي راح زفر ُيحرِّ الحكم الأم�يِّ
ة ف�سٌل مثيٌر في هذا ال�سراع �سهدته الجزيرة  عليها ق�مه ويدع�هم اإلى الثاأر للهزيمة)2(. وثمَّ
ه بعد فراره من مرج راهط، فلم يكن قادرًا حينذاك  على تخ�م قرقي�سيا)3(، حيث اتَّخذ زفر مقرَّ
على ت�سفية الح�سابات القي�سيَّة، والنتقام من كلب »المدر« اأو الح�سر في ال�سام. لذلك اتَّخذ 
ًا في ال�قت  الجزيرة م�سرحًا لعملياته الع�سكرية، م�ستهدفًا كلب »ال�بر« اأو الب�ادي)4(، وم�ستِفزَّ

عينه بني بحدل، في دع�ته لـ»كلب«الجزيرة الى اللتحاق بق�مهم في ال�سام)5(.
وهكذا ا�ستعلت الجزيرة بحروٍب داميٍة، كان اأطرافها الأ�سا�سي�ن : كالب وتغلب وكلب، دون 
، بقدر ما كانت حروبًا  الأم�يِّ للحكِم  والم�الة  المعار�سة  الحروب مندرجًة في  اأن تك�ن هذه 
قبليًة لي�ست تختلف عن اأيام العرب قبل الإ�سالم)6(. واإذا عرفنا اأن عدد هذه » الأيام« بلغ نح� 
المروانية  »الدولة«  م�سار  معرقلًة  عنها،  اأ�سفرت  التي  الماأ�ساة  ُندِرُك حجم  ع�سر)7(،  الخم�سة 
ٍة. ومن الالفت اأن ال�سعراء خا�س�ا من م�اقعهم غمار هذه » الأيام«، فاأذك�ا نارها،  ل�سن�اٍت عدَّ
واأثاروا الغرائز على جبهاتها، دون اأن يك�ن الخلفاء في مناأى عن تداعياتها. ومن الالفت اأي�سًا 
اأن يتح�ل ال�سعر اإلى اأداٍة تحري�سيٍة في دائرة ال�سراع القبلي، اإذا ت�قفنا عند المادة الغزيرة 
�سة له في اأدبيات المرحلة، من دون اأن يك�ن لالأغرا�ص الأخرى، كالفت�ح، تاأثيٌر مماثٌل  المكرَّ

قته من النت�سارات المبهرة. في ه�اج�ص ال�ساعر الذي غفل اأو �سها عما حقَّ
اأب� ريدة،  اأي�سًا: وله�زن، تاريخ الدولة العربية، ترجمة عبد الهادي  )1( الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، م. �ص، ج7، �س�ص45، 91. 
القاهرة، 1968، �س�ص381، 394. اأي�سًا: اإبن عذاري، البيان المغرب، ج1، تحقيق ج. �ص. ك�لن و ليفي بروفن�سال، بيروت: دار الثقافة، 
فتح  في  اأخباٌر مجم�عٌة  اأي�سًا:   .220 ل ت، �س�ص218،  المثنى،  مكتبة  بغداد:  واأخبارها،  فت�ح م�سر  الحكم،  عبد  اإبن  اأي�سًا:  �ص52. 

الأندل�ص ) لم�ؤلف مجه�ل (، مدريد، 1867، �س�ص43، 45. 
)2( البالذري، اأن�ساب الأ�سراف، م. �ص، ج5، �س�ص308، 325.

)3( على نهر الخاب�ر. ياق�ت الحم�ي، معجم البلدان، ج4، بيروت: دار �سادر، 1979، �ص328. 
)4( ابراهيم بي�س�ن، م�ؤتمر الجابية، م. �ص، �ص149.

)5( اأنظر ق�ل ُزفر في هذا المعنى:

البالذري، اأن�ساب الأ�سراف، م. �ص، ج5، �ص308. 
ل في تاريخ العرب قبل الإ�سالم، ج5، بيروت: دار العلم للماليين، ل ت، �ص341. )6(  الحروب التي وقعت بين القبائل. ج�اد علي، المف�سَّ

)7( ابراهيم بي�س�ن، م�ؤتمر الجابية، م. �ص، �س�ص143 – 146.

ة والقبائل اليمنية في الشام : مفارقة التأسيس واالنهيار دولة بني ُأميَّ
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خب لم َيُعد ممكنًا للحكم الأم�يِّ المروانيِّ الخروج من هذه الدائرة الملتهبة،  وفي هذا ال�سَّ
فقد اقتنع الخلفاء بالحليف اليمنيِّ الذي اأثبت ولءه الفعليَّ لهم، ملتزمًا طاعة النظام، بقدر ما 
ره له الأخير من النف�ذ والمتيازات. ولم تنفك القبيلة الكلبية في ح�س�رها البارز، والخلفاء  ي�فِّ
اأن  حينذاك،  ماأل�فًا  بات  وقد  والأخطار.  التحديات  م�اجهة  في  اإليها  الحاجة  اأهمية  يدرك�ن 
لًة ما يمكن تعريفه  ت�سبح هذه القبيلة المدافغَة عن النظام حيث ي�جد تمرٌد اأو تندلع ث�رٌة، م�سكِّ
بـ»ق�ة التدخل ال�سريع« في التعبير المعا�سر. ومن اأبرز الأمثلة على ذلك، الفرقة التي اأ�سهمت 
الأبرد  بن  �سفيان  بقيادة  الك�فة  على  �سيطرته  بعد  يزيد  بن  �سبيب  الخارجيِّ  حركة  قمع  في 
هها ه�سام بن عبد الملك اإلى المغرب بقيادة  الكلبيِّ )في عهد عبد الملك()1(، والفرقة التي وجَّ
بن  ُح�سام  ار  الخطَّ اأبي  فرقة  ومثلها  البربر)2(.  لث�رة  ًا  حدَّ وا�سعًة   ، الكلبيِّ �سف�ان  بن  حنظلة 
�سرار الكلبيِّ التي نجحت في اإعادة ال�ستقرار الم�ؤقت الى الأندل�ص على عهد الخليفة نف�سه)3(. 
للخليفة  الإ�سالحي  الم�سروع  عنها  ر  عبَّ للع�سبيات،  المناه�سة  ية  الجدِّ ال�سيا�سة  ولعل 
اأ�سالفه. فعمل على تح�سين  �سار عليه  الذي  النهج  اإلى خط�رة  هًا  العزيز متنبِّ عمر بن عبد 
�سلطة الخالفة، بحيث يك�ن ال�لء المبا�سر لها، ولي�ص عبر القبائل الحليفة. ولقد جاء ذلك 
في اإطار م�سروٍع متكامٍل، اأخذ في العتبار م�سلحة الحكم الأم�يِّ اأ�سا�سًا)4(، اإل اأن معار�سيه 
في  اأ�سهم�ا  وربما  له،  فت�سّدوا  الإ�سالحية،  النظرة  تلك  لهم  تكن  لم  الملك  عبد  بني  من 
ز  وفاته المفاجئة، اإذا ت�قفنا عند الرواية التاريخية التي ت�سي ب�سل�ع خ�س�مه فيها)5(. ويعزِّ
الملك  عبد  بن  يزيد  وه�  القيمية،  الإ�سالحية  الروؤية  في  له  نقي�ٌص  بعده  الحكم  ت�لِّي  ذلك، 
، اأكثر  ٍد في التع�سب لالتجاه القي�سيِّ الذي �سرعان ما اأعلن الع�دة اإلى النهج ال�سابق، مع ت�سدُّ
اأن  اأكبر زعماء اليمِنيَّة حينذاك، يزيد بن المهلَّب الأزدي)6(، قبل  ما تجلَّى في ت�سفيته اأحد 

يم�سي بعد �سن�ات اأربع �سحية عبثه و�سه�اته.
الأم�ية  الخالفة  م�سار  في  الأخيرة  المحطة  الملك  عبد  بن  ه�سام  عهد  اعتبار  ويمكن 
اإلى  بال�سراعات  دفعت  التي  القبلية  �سيا�ساتها  بفعل  ال�سق�ط،  اإلى  حينئٍذ  الآيلة  المروانية، 
�سخ�سيته  من  الرغم  على  اأوارها،  وت�سكين  لجمها  على  قادرًا  الخليفة  َيُعد  فلم  اأق�ساها. 

)1( الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، م. �ص، ج6، �ص259. 
)2( اإبن عبد الحكم، فت�ح م�سر، م. �ص، �ص221. 

النه�سة  دار  بيروت:  اأ�سبانية، ط3،  العربية في  الدولة  بي�س�ن،  ابراهيم  اأنظر:  المغرب، م. �ص، ج2، �ص33.  البيان  )3(  اإبن عذاري، 
العربية، 1981، �س�ص113 -114.

اأي�سًا: ابراهيم بي�س�ن، من دولة  اأنظر  )4(  اإبن عبد الحكم، �سيرة عمر بن عبد العزيز، بيروت: دار العلم للماليين، 1967، �ص46. 
عمر الى دولة عبد الملك، ط3، بيروت: دار النه�سة العربية، 1991،�س�ص293 – 295.

)5( تقي الدين الح�سني، منتخبات الت�اريخ لدم�سق، م. �ص، �ص15.
)6( تاريخ اليعق�بي، م. �ص، ج2، �س�ص310 – 311. اأنظر اأي�سًا: ابراهيم بي�س�ن، من دولة عمر اإلى دولة عبد الملك، م. �ص، �ص297.

أ. د. ابراهيم بيضون



94

القيادية ونزعته اإلى �سيٍء من الت�ازن في اختياره ولًة قي�سيين من ذوي الكفاءة، متماهيًا مع 
اأبيه عبد الملك واأخيه ال�ليد، با�ستخدامهما الحجاج بن ي��سف الثقفي على العراق وم�سرق 
الخالفة)1(. ولكن غابت عنه تغيُّرات المرحلة التي انعك�ست عليها ممار�سات ال�الي الأ�سبق، 
حيث  رًة)2(،  مبرَّ دائمًا  لي�ست  غزواٍت  في  ِة  اليمنيَّ القبائل  من  الآلف  تهجيره  في  خ�س��سًا 
خرا�سان،  من  انطالقًا  لت،  و�سكَّ �سيَّار(،  بن  ن�سر  )القي�سي  ه�سام  والي  على  هذه  دت  تمرَّ
اإخماد الع�سبيات  طليعة الث�رة العبا�سية)3(. وهكذا لم ينجح الخليفة ، على ط�ل عهده، في 
اأُميَّة،  بني  خالفة  في  الت�ازن  مح�ر  الكلبيين،  اأن  بدا  وقٍت  في  خطرًا،  منحًى  اتَّخذت  التي 

متَّجه�ن اإلى فكِّ ارتباطهم مع الأخيرة.
ولقد اأخذ يتبل�ر ذلك في ال�سن�ات القليلة الالحقة، اإذ ت�لَّى الحكم بعد ه�سام، ال�ليد بن 
نّيٍف وعاٍم في  ِة)4(. ولكنه لم يمكث �س�ى  للقي�سيَّ ب  التحزُّ الثقفيين في  باأخ�اله  رًا  يزيد، متاأثِّ
ِة  ة الخالفة، بعدما اأطاحه انقالٌب قاده ابن عمه يزيد بن ال�ليد، بدعٍم من القبائل اليمنيَّ �سدَّ
التي كانت وراء قتله)5(. وحينذاك يتفاقم ال�سراع الأم�يُّ – الأم�يُّ وي�ستدُّ �سراوًة، في م�ازاة 
، وكانت قد ت�ساعدت وتيرة الأخير، بعد رحيل عمر بن عبد العزيز  ال�سراع اليمنيِّ القي�سيِّ
والعدالة  الم�ساواة  قاعدة  على  الم�سلمين  بين  ال�حدة  تر�سيخ  على  القائم  م�سروعه  ومعه 
�سه�ٍر فقط)7(، فانعك�ص ذلك  �ستة  بعد  ب�سلفه  اأن لحق  الثالث  يلبث يزيد  ولم  الجتماعية)6(. 
على نف�ذ بني عبد الملك، حين بدا عجزهم عن الإم�ساك بزمام الأم�ر، نتيجة انق�ساماتهم 
و�سراعاتهم الدامية على ال�سلطة. وكان ل بد اأن ي�ؤدي ذلك اإلى �سق�ط خالفة الأم�يين، في 
وقٍت كانت الدع�ة العبا�سية قد بلغت �س�طها الأخير من ال�سام اإلى خرا�سان)8(، مخترقًة في 
تتعاطف  اأخذت  الحارثي...(  الأولى، عبر �سخ�سياٍت يمنيٍة )زياد بن عبيد اهلل  ال�قت عينه 

د م�سالحها في ظل ال�لء لبني مروان)9(. مع الدع�ة ، مدركًة ما يتهدَّ

)1( الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، م. �ص، ج6، �س�ص202، 426.
)2( م. ن، ج6، �س�ص322، 327.

)3( اإبن طباطبا، الفخري في الآداب ال�سلطانية، دار بيروت، 1966، �ص33.
)4( الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، م. �ص، ج7، �ص226.

)5( م. ن، ج7، �ص233.
)6( الم�سع�دي، مروج الذهب، م. �ص، ج3، �ص 184 وما بعدها.

اأن  ترى  وهي  �ص، �ص136.  م.  ال�سلطانية،  الآداب  في  الفخري  ابن طباطبا،  القدرية.  فرقة  اإلى  النزوع  قتله،  اأ�سباب  اإن من  قيل   )7(
الإ�سالمية  الفل�سفة  المادية في  النزعات  الفعل باختيار«. ح�سين مروة،  الإن�سان على  اأو »قدرة  الإن�سان حرٌّ في ما يرى من ق�ل وفعل، 

)جزءان (، بيروت: دار الفارابي، 1979، ج1، �ص556. 
)8( ابن طباطبا، الفخري في الآداب ال�سلطانية، م. �ص، �ص136.

بغداد:  العاني،  �سامي  تحقيق  الم�ّفقيات،  الأخبار  ار،  بكَّ بن  الزبير  اأي�سًا:  �ص، ج7، �ص220.  م.  والمل�ك،  الر�سل  تاريخ  الطبري،   )9(
في  ال�سام  بالد  تاريخ  كتابه:  في  مدرج  بحث  العبا�سية،  والدع�ة  ال�سام  بي�س�ن،  ابراهيم  اأي�سًا:  اأنظر  �ص295.  ت،  ل  العاني،  مكتبة 

الع�س�ر الإ�سالمية، في اإ�سكالية الم�قع والدور، بيروت: �سركة المطب�عات، 2002، �ص225.

ة والقبائل اليمنية في الشام : مفارقة التأسيس واالنهيار دولة بني ُأميَّ
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ات  رين منهم، كانت محك�مًة بردَّ وهكذا فاإن �سيا�سات بني عبد الملك، خ�س��سًا المتاأخِّ
الفعل بعد تجربة عمر بن عبد العزيز، اآخذًا بها هاج�ص ال�سلطة والمحافظة عليها اإلى الت�رُّط 
تحيط  باتت  اأخطاٍر  من  »الدولة«  يتهّدد  عما  غافلين  المتفاقم،  الَقَبليِّ  ال�سراع  في  مبا�سرًة 
باأبناء عبد  �سيما  الحاكمة، ل  بالأ�سرة  النق�سام، عا�سفًة  رياح  بها من كل �س�ب. فقد هبَّت 
ه في الخالفة. وكان  الملك، متَّخذًا كلٌّ منهم مح�رًا قبليًا لتعزيز م�قعه ال�سيا�سي، وتاأكيد حقِّ
الأع�ام، م�ساويًا  التي حافظ عليها ع�سرين من  ال�سلطة  ت�لُّ�ا  الأبناء ممن  اآخر ه�ؤلء  ه�سام 
ا�ستقرار  اإلى  الط�يل  عهده  مردُّ  يكن  ولم  الملك.  وعبد  معاوية  من  لكلٍّ  عينها  ة  المدَّ بذلك 
�سعيد  على  التناق�سات  ا�ستيعاب  في  الأقل،  على  ن�سبيًا  الخليفة،  نجاح  اإلى  ولكن  النظام، 
نٍة  العهد، وفي قراءٍة متمعِّ اأن هذا  المعار�سة فيها)1(. ذلك  الأ�سرة الحاكمة، وكبح الأ�س�ات 
في  عميقًة  �سروخًا  اأحدثت  التي  القبائل  تناحر  �سيما  ل  يات،  بالتحدِّ مثقاًل  كان  لتداعياته، 
بنيان »الدولة«. ولم ينجح الخليفة اإزاءها في تحقيق ت�ازٍن م�سابٍه لما كان في عهدي �سلفيه.

عبد  بيت  في  الأحفاد  الخلفاء  اأول  ممثِّل  الثاني  ال�ليد   – �سلف  كما   - بعده  جاء  وقد 
اإلى  الملك ( في الن�سراف  اأبيه ) يزيد بن عبد  الروايات وكاأنَّه ن�سخٌة عن  مه  وُتقدِّ الملك، 
حياته الخا�سة، ماجنًا، ُمقباًل على الّلّذات)2(، وغير ذلك مما ل يليق بخليفٍة ُتعقد عليه الآمال 
بعنان  الإم�ساك  الخطى عاجزًا عن  بدا متعثِّر  المنظ�ر  ال�سعبة. ومن هذا  المرحلة  تلك  في 
طًا في �سراع الع�سبيات، عندما اأقدم على قتل ال�سخ�سية اليمنيَّة  الأزمة، ولي�ص اأخيرًا، مت�رِّ
�سخط  اأثار  ما  ه�سام،  عهد  في  العراق  والي  البجلي)3(،  الق�سري  عبداهلل  بن  خالد  البارزة، 

القبائل المعادية له في الأ�سا�ص.
وفي �س�ء ذلك، كان ال�ليد عاجزًا عن ال�ستمرار في الحكم، خ�س��سًا اأمام مناف�سيه في 
معركة ال�سراع على ال�سلطة، والتي ُح�ِسمت، واإن ب�س�رٍة م�ؤقتٍة، لم�سلحة يزيد بن ال�ليد بن 
عبد الملك. وكان هذا يقيم، ح�سب رواية الطبري، في حيِّ الكلبيين بدم�سق)4(، حيث انطلق 
ة المجتمعة فيه، اآخذًا البيعة لنف�سه، ومن ثّم اتَّجهت  منه اإلى الم�سجد م�افيًا القبائل اليمنيَّ
ل عمليٍة من ن�عها  جماعٌة اإلى مقرِّ ال�ليد، فجرت معركٌة ق�سيرٌة انتهت بقتله)5(، وذلك في اأوَّ

في تاريخ الخالفة الأم�ية.

ال�سلطانية، م.�ص،  اأي�سًا: ابن طباطبا، الفخري في الآداب  )1( الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، م. �ص، ج7، �س�ص180، 192، 202. 
�ص132.

التنبيه  الم�سع�دي،  اأي�سًا:  �ص231.  ج7،  �ص،  م.  والمل�ك،  الر�سل  تاريخ  الطبري،  اأي�سًا:   .333 �ص  ج2،  �ص،  م.  اليعق�بي،  تاريخ   )2(
والإ�سراف، بيروت: دار التراث، 1968، �ص280.

)3( اليعق�بي، تاريخ اليعق�بي، م. �ص، ج2، �ص333. اأي�سًا: الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، م. �ص، ج7، �ص260.
)4( الطبري، م. ن، ج7، �ص266.

)5( م. ن، ج7، �ص250.
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�سهدت  حيث  له،  الم�ؤازرة  القي�سية  القبائل  لدى  عنيفًة  فعٍل  اِت  ردَّ ال�ليد  قتل  اأثار  ولقد 
فما  اليمنيَّة)1(.  القبائل  من  المدع�م  الجديد  بالخليفة  دًة  مندِّ ٍد،  تمرُّ حركات  الأجناد  بع�ص 
اأن  دون  القبليَّة،  التكتالت  في  ال�ا�سحة  الم�سالح  باعتبارات  ماأخ�ذًا  ال�سيا�سي  الم�قف  زال 
يك�ن لم�سلحة »الدولة« اأيُّ اعتباٍر في �سراعاتها ال�سارية. ولعل هذا الرتهان للم�سالح اأفقد 
رًة في �سيا�سات الحكم،  القبيلة كثيرًا من تما�سكها الذي كان في العه�د ال�سالفة، فلم تعد م�ؤثِّ
اأفقد  له. كما  المناف�سين  اأو  الخليفة وغرائزه  رٍة لطم�حات  اأدواٍت م�سخَّ اإلى  لت  بقدر ما تح�َّ
م�ن  هذا ال�اقع جزءًا من ا�ستقاللية القبيلة التي اأ�سبح المتنازع�ن في البيت المرواني يتحكَّ
ي اإلى اختراقاٍت على م�ساحة  دون دورها في هذا الم�قع اأو ذاك، مما �سي�ؤدِّ في قرارها ويحدِّ

القبائل اليمنية، كانت الدع�ة العبا�سية الم�ستفيدة الأولى منها.
ولم يكن غريبًا حينذاك، وقد غرقت الخالفة المروانيَّة في اأزماتها الداخلية، اأن يتزعزع 
�ا ع�سا الطاعة  نف�ذها في ال�ليات البعيدة، م�سيبًا ذلك حتى بع�ص ولتها وقادتها الذين �سقُّ
يزيد)2(.  بخالفة  العتراف  رف�ص  الذي  خرا�سان  والي  غرار  على  المركزية،  ال�سلطة  على 
ت  وعمَّ الف��سى،  ين�سرون  فانطلق�ا  الأزمات،  تلك  الجزيرة  �سبه  في  الخ�ارج  ا�ستغلَّ  كذلك 
ث�راتهم البحرين وح�سرم�ت واليمن، ف�ساًل عن الحجاز)3(. كما ظهر في الك�فة عبداهلل بن 

معاوية )من بني ها�سم()4(، مطالبًا بحق اأ�سرته في الخالفة)5(. 
�ص الخالفة المروانية، تحت   وفي غمرة هذه الأحداث، تحرك مروان بن محمد حفيد م�ؤ�سِّ
�سعار الثاأر لل�ليد، قادمًا من اأرمينية، حيث كان واليًا عليها)6(، حتى اإذ و�سل دم�سق ب�يع بالخالفة 
اأم�سى �سن�اٍت عدة من حياته في �ساحات  ) 127 هـ ()7(. وكان مروان مقاتاًل ج�س�رًا، حيث 
الحرب)8(، ولكن التحديات كانت اأكبر منه، ولم يكن لأحٍد اآنذاك قدرٌة على قهرها، مهما انط�ت 
يًا لبني عبد  �سخ�سيته على �سفاٍت قياديٍة بارزٍة. لعل من نقاط ال�سعف في م�قعه، اأنه جاء تحدِّ
الملك، كما �ُسِغَل بحرب الخ�ارج)9(، من دون اأن يعَي في ال�قت المنا�سب خطر الدع�ة العبا�سية 
اأ  في معقلها )الحميمة( باأر�ص ال�سام. ولكن نقطة ال�سعف الأ�سا�سية، تجلت في اأن مروانًا لم يتب�َّ
، مما  الخالفة في اأعقاب انقالٍب دم�يٍّ فح�سب، بل اأن الق�ة الداعمة له كانت من التجاه القي�سيِّ

)1( م. ن، ج7، �ص262 وما بعدها.
)2( م. ن، ج7، �س�ص277، 285، 288، 293.

)3( اليعق�بي، تاريخ اليعق�بي، م. �ص، ج2، 338 وما بعدها. اأي�سًا: الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، م. �ص، ج7، �س�ص348 – 349.
)4( ثار في الك�فة اإثر وفاة يزيد والبيعة لإبراهيم بن ال�ليد ) 127 هـ (. تاريخ خليفة بن خّياط، م. �ص، �ص298.

)5( م. ن، �ص. ن. اأي�سًا: الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، م. �ص، ج7، �ص323 وما بعدها.
)6( تاريخ خليفة بن خياط، م. �ص، �ص296.

)7( الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، م. �ص، ج7، �ص312.
)8( اإبن طباطبا، الفخري في الآداب ال�سلطانية، م. �ص، �ص138.

)9( تاريخ خليفة بن خياط، م. �ص، �ص303.
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ة التي اأِلفت ح�س�رها الغالب في ال�سلطة، مدركًة حينذاك اأنها افتقدت في  ا�ستفزَّ القبائل اليمنيَّ
ظلِّه م�اقعها وم�سالحها، فلم يكن اأمامها �س�ى الث�رة والعمل على اإ�سقاطه.

د  يتردَّ ولم  تدمر...()1(،  ال�سام )فل�سطين، حم�ص،  الكلبيين في  ث�رات  رت  تفجَّ  وهكذا 
واإعالن  مروان  خالفة  رف�سهم  في  لليمنية  بين  المتحزِّ الملك  عبد  بني  من  الأمراء  بع�ص 
اليمنيَّة  بتاأييد  يحظى  الأخير  كان  وقد  ه�سام)2(.  بن  �سليمان  بقيادة  وذلك  عليه،  الع�سيان 
حًا للخالفة، ما �سبَّب حرجًا �سديدًا لمروان الذي خا�ص حروبًا طاحنًة على جبهاٍت عدٍة،  ُمر�سَّ

حيث اأُهِرقت دماٌء كثيرٌة، ولكن من دون ال��س�ل اإلى نتائج حا�سمة.
ي لها اإمكاناٍت لم تت�ّفر له، ل  دة، تطلَّب الت�سدِّ  وجد مروان نف�سه اإذًا اأمام م�اقف معقَّ
اإلى دعم الق�ة ال�ساربة المتمّثلة ببني كلب وحلفائهم من القبائل  واأنه افتقد حينذاك  �سيما 
ل�ا عن�سر ا�ستقراٍر في خالفة الأم�يين منذ تاأ�سي�سها حتى �سن�اتها الأخيرة.  اليمنيَّة، ممن �سكَّ
والقتال على جبهة الحرب لي�ص مثله على جبهة ال�سيا�سة، التي يبدو اأن مروانًا جهل فّنها في 
الخالفة  مع  تاريخه  في  و�ساجًة  الأكثر   ، اليمنيِّ التجاه  ح�ساب  على  القي�سيِّ  لالتجاه  به  تحزُّ

الأم�ية، ما اأحدث �سرخًا عميقًا في بنيان الأخيرة ، كان ي�ستحيل لأُمُه في ذلك الحين.
كان  ل�  اإخماده  مروان  ا�ستطاع  وربما  �سديٍد،  بخطٍر  ُينذر  ال�سام  ا�سطراب  كان  وهكذا   
اإلى  العبا�سية  الدع�ة  تح�ُّل  بدء  مع  تزامن  ذلك  ولكن  الجبهة،  هذه  في  مح�س�رًا  ال�سراع 
مروان  وبات  العراق.  نح�  جي��سها  تتحرك  اأن  قبل  ح�لها)3(،  وما  خرا�سان  لها  دانت  ث�رٍة 
ته الذاتية، بدعٍم قبليٍّ مبت�ٍر لخالفته، فيما ال�سام  حينئٍذ وجهًا ل�جٍه اأمامها، معتمدًا على ق�َّ
واليه  هزيمة  بعد   ، الأم�يِّ النف�ذ  دائرة  من  يخرج  اأن  العراق  يلبث  ول  عليه.  بالث�رة  تم�ج 
ذلك  ممهدًا  قحطبة)4(،  بن  الح�سن  اليمنيِّ  القائد  اأمام  هبيرة  بن  عمر  بن  يزيد  القي�سيِّ 

لإعالن الخالفة العبا�سية في الك�فة )132هـ ()5(. 
ه  عمِّ اإلى  عهد  حين  الحا�سم،  قراره  اتِّخاذ  في  الخلفاء(  ل  )اأوَّ العبا�ص  اأب�  يتاأخر  ولم 
لمالقاة  بًا  تاأهُّ الم��سل،  اإلى  حّران  من  القادم  مروان  على  الطريق  قطَع  علي  بن  عبداهلل 
فيها  ي�سمد  لم  لدجلة()6(،  )فرٌع  الزاب  عند  فا�سلٌة  معركٌة  جرت  حيث  العبا�سي،  القائد 
الذي  الإ�سكالي  وال�س�ؤال  بها.  �ُسِهَر  التي  ال�سجاعة  اأبداه من �سروب  الرغم مما  ط�ياًل، على 
اأ�سهمت  قد  الداخلية  جبهتها  ا�سطراب  في  ال�سام  كانت  اإذا  عما  ال�سياق،  هذا  في  يداهمنا 

)1( الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، م. �ص، ج7، �س�ص312 – 316.
)2( م. ن، ج7، �ص323 وما بعدها.

)3( اليعق�بي، تاريخ اليعق�بي، م. �ص، ج2،�ص344.
)4( الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، م. �ص، ج7، �س�ص415 – 416.

)5( م. ن، ج7، �س�ص420 – 421.
)6( تاريخ خليفة بن خياط، م. �ص، �ص325. اأي�سًا: الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، م. �ص، ج7، �ص432.
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ل�سيما  يعتقد،  من  ة  فثمَّ اأر�سها؟  على  عامًا  وت�سعين  فًا  نيِّ قامت  التي  خالفتها  �سق�ط  في 
الم�ست�سرق دانيال دينيت، اأن ث�رًة »�س�ريًة« اأطاحت هذه الخالفة، ولي�ست ث�رة في خرا�سان 
الجبهة  انق�سام  جعلت  والتي  المرحلة،  رات  متغيِّ في  خا�سٍة  قراءٍة  على  معتمدًا  البعيدة)1(، 
م�ؤرٍخ  مع  راأيه،  في  ما  ب�س�رة  دينيت،  يلتقي  وقد  ال�سق�ط.  هذا  في  اأ�سا�سيًا  عاماًل  ال�ساميَّة 
بداأت  ما  َل  اأوَّ ة  العبا�سيَّ الدع�ة  »اإن حركة  الأخير  ق�ل  ( في  الح�سني   ( عليه  �سابٍق  دم�سقيٍّ 

خت في خرا�سان وما يليه من وراء النهر«)2(. في قرى ال�سام، ولكنها.. فرَّ
التي  للتط�رات  الدقيقة  المتابعة  �سيما في معر�ص  ل  للنقا�ص،  قابلٌة  النظرية  ولعل هذه   
العزيز.  عبد  بن  لعمر  الإنقاذيِّ  وربما  الإ�سالحيِّ  الم�سروع  ف�سل  بعد  الجبهة  هذه  �سهدتها 
ة، نتيجة �سيا�سات الخلفاء،  دة للخالفة الأم�يَّ فقد راأى هذا بب�سيرته الثاقبة الأخطار المهدِّ
خ�س��سًا ما تعّلق بجباية الخراج)3( وارتداداتها ال�سلبية على »الم�الي« الذين طالما ا�ستفّزتهم 
ب، الأمر الذي حال دون وحدٍة حقيقيٍة ل تخرقها نزعات  ممار�سات الُعّمال الم�سح�نة بالتع�سُّ
التطرف القبليِّ وطغيانه)4(. وما خ�سي منه هذا الخليفة اأ�سبح واقعًا بعد غيابه، حين �سهدت 
ُت�اِل  لها. فلم  الرئي�ص  العن�ان  القبلية  الع�سبيات  الثالث�ن الالحقة تداعياٍت كانت  ال�سن�ات 
مرتبطًا  بها  الت�سبُّث  كان  التي  م�سالحها،  على  الحر�ص  منطلق  من  اإل  تعار�ص،  اأو  القبائل 
اإلى  ذلك  ه  بردِّ العاليلي  عبداهلل  ال�سيخ  اإليه  لفت  ما  وه�  الإ�سالم.  قبل  الجتماعي  بتك�ينها 
لذلك  لزمًة  كانت  التي  الدينية  التربية  وغر�ص  الدع�ة  ببثِّ  الخلفاء  حك�مة  عناية  »عدم 
عن�سر  لت  �سكَّ التي  ة  ال�ساميَّ القبائل  كانت  اإذا  ينتظرنا،  الذي  الأخير  وال�س�ؤال  المجتمع«)5(. 
فيما  فعاًل،  �سقطت  قد  بها،  ح  ط�َّ اختالٍل  عن�سر  ل  ت�سكِّ اأن  قبل  اأُميَّة،  بني  خالفة  في  ت�ازٍن 
متَّخذًة م�قعها  الكلبية  القبيلة  ت  ا�ستمرَّ ل�  وتحديدًا  فيها،  قائمًة  الت�ازن  معادلة  ت  ا�ستمرَّ ل� 

ر في هذه المعادلة، بدياًل عن ال�حدة الحقيقية والنتماء الحقيقي ل�سلطة »الدولة«. الم�ؤثِّ
ن�ٍع منها،  اأيِّ  اأو  الع�سبيات  باأن �سلطًة قامت على  َلب�ٌص  ي�س�به  الأخير، فال  اما الج�اب   
�سحيٌح  وال�سحناء.  بالفتن  مدم�ٌغ  فه�  منه،  �سيٌء  لها  �َص  ُقيِّ واإن  لال�ستقرار..  م�ؤهلًة  لي�ست 
امتّدت  فت�ٍح  من  خلَّدوه  ما  في  عظيمًة  اإنجازاٍت  ق�ا  حقَّ كبارًا  خلفاء  اأنتجت  ال�سلطة  هذه  اأن 
»دولة« تحكمها  اإلى  التَّح�ُّل  اأخفقت في  اأنها  اإل  ال�سرق،  اأق�سى تخ�م  اإلى  الغرب  اأق�سى  من 

د طاقاتها وقادها اإلى الهرم قبل الأوان.  الق�انين، ولي�ص المزاج القبليُّ الذي بدَّ

)1( مروان بن محمد، اأطروحة غير من�س�رة باللغة النكليزية. اأنظر: فاروق عمر، طبيعة الدع�ة العبا�سية، بيروت: دار الإر�ساد، 1970، 
�ص90. اأي�سًا: نبيه عاقل، تاريخ خالفة بني اأمية، دم�سق، 1972، �ص379. 

)2( تقي الدين الح�سني، منتخبات الت�اريخ لدم�سق، م. �ص، �ص106.
)3( الطبري، تاريخ الر�سل والمل�ك، م. �ص، ج6، �ص559.

)4( م. ن، ج6، �ص557.
)5( عبداهلل العاليلي، الإمام الح�سين، بيروت: دار مكتبة التربية، 1986، �ص23.
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النظامُ التربويُّ والتعليميُّ في لبنان
مقاربٌة نقدية

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

1 – مدخل: التربيُة والتعليُم وثقافُة الإ�سالِح والتغييِر عبر الع�سور 
على  والفال�سفة  المفكرين  اهتمامات  من  رئي�سًا  زًا  حيِّ والتعليِم  التربيِة  م�ساألُة  �َسَغَلت 
والخلفيات  والنزعات  المقايي�ص  بين  واختالٍف  تبايٍن  من  هنالك  ما  على  الع�س�ر،  مرِّ 
ل  ت��سَّ فقد  منهم.  وذاك  هذا  بين  الترب�يُة  والأن�ساُق  الأفكاُر  عنها  َدَرت  �سَ التي  الجتماعية 
فعله  ما  وهذا  ال�اقع،  اأر�ص  في  الفل�سفية  اأفكارهم  لت�سخي�ص  بالتربية  الفال�سفة  العديُد من 
اإن  قال  الذي  و�سقراُط  للعقل،  ونظاٍم  ومذهٍب  عقيدٍة  كلَّ  اأخ�سع�ا  الذين  ال�س�ف�سطائي�ن 
الف�سيلَة هي المعرفة، والرذيلَة هي الجهل، واأفالط�ن الذي اعتبَر العالَم الحقيقيَّ ه� عالم 
اِت الثابتِة )الحقُّ بالذات، الجماُل بالّذات اأو الخيُر بالّذات( الذي ه� م��س�ُع  الُمُثِل اأو الماهيَّ
، ل الأ�سياِء المح�س��سِة التي ل تكفُّ عن التغيُّر، واأر�سط� )المعلُِّم الأّول( الذي  العلِم الحقيقيِّ
ُة و�سٌط بين ال�سه�ة والبرودة، وال�سجاعُة و�سٌط بين  راأى اأن العقَل يق�ُدنا نح� ال��سط، اإذ العفَّ
اآراَءهم  »يبّث�ن  الفال�سفُة  والُبخل. وكان ه�ؤلء  الإ�سراِف  وال�ّسخاُء و�سٌط بين  والُجبِن،  ِر  الته�ُّ
رون باتجاهاتهم عن طريق تربيِة فئاٍت من الأثينيين، اإيمانًا منهم باأن الأفكاَر الفل�سفيَة  ويب�سِّ
ويعتقُد  بها  ي�ؤمُن  لها جمه�رًا  تنت�سَر وتجَد  اأن  بدَّ من  واإنما ل  الدماغ،  ُتحَب�َص في  ت�َلُد كي  ل 
« يتبّدى عند  ٍة من خالل »�سل�ٍك ب�سريٍّ اإلى كائناٍت حيَّ يها فتتح�ل  ُبها وُينمِّ ِتها وُي�س�ِّ في �سحَّ

هذا وعند ذاك من بني الب�سر«)1(. 
وبعد الي�نانيين جاء الروماُن حيث بداأ ع�سُر الفل�سفة الرومانية الي�نانية، وكان الروماُن 

)1( �سعيد ا�سماعيل علي، فل�سفات ترب�ية معا�سرة، عالم المعرفة، العدد 198، المحرم 1416 هـ/ حزيران 1995 م، �س�ص 22– 23.
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بالعل�م  فا�ستغل�ا  المح�سة،  النظرية  الق�سايا  اإلى  يلتفت�ا  ولم  العملية،  الحكمة  اإلى  يميل�ن 
العملية والأبحاث الفل�سفية التي تهدي النا�َص في الحياة، واأ�سبحت حكمُتهم النظَر في �سل�ك 
، كما يّت�سُح في  َع فكُرهم بطابٍع اأخالقيٍّ اأو دينيٍّ الفرد ب�سفِته م�ستقاّلً عن غيره، ولذلك تطبَّ
ّكاك والأفالط�نية المحدثة، والفل�سفة الي�نانية اليه�دية  مذهب الرواقّيين والأبيق�ريين وال�سُّ
الم�سيحية بطابعها  الفل�سفة  اأي ع�سُر  ال��سطى  القرون  بعد ذلك ع�سُر  اأتى  ثم  الغن��سطّية. 
الأخالقيٍّ مع اأوغ�سطين الذي كان �ساحب اآراٍء في اّللطف الإلهيِّ والخال�ص، وت�ما الإك�يني( 
مع  الفل�سفُة  اأ�سبحت  حيث  واأن�سلم،  الم�سيحية(،  ال��سطى  الع�س�ر  في  الكني�سة  فيل�س�ُف 
، بقدر ما ظلَّ  ه�ؤلء خادمًة لاّله�ت » وكان رجال الدين هم الذين ي�س�ن�ن التعليَم الدني�يَّ
م�ج�دًا، كما كان ُي�سرُف على المدار�ص، ومن بعدها الجامعاِت، اأ�سخا�ٌص ينتم�ن اإلى طريقٍة 

من الطرق الدينية الكبرى«)1( . 
وم�نت�سكي�  وديديرو  ورو�س�  )ف�لتير  الأن�ار  ع�سر  ري  ومفكِّ فال�سفِة  مع  هذا  مثَل  َوُقْل 
م الإن�سان واإمكانية  ث�ا خالل القرن الثامن ع�سر عن تقدُّ وغيرهم(، حيث »اإن غالبية من تحدَّ
والإغريقية  الم�سيحية  الأخالق  لغة  من  جدًا  قريبٍة  بلغٍة  رون  يفكِّ كان�ا  اإنما  الكمال،  بل�غه 
والعبرانية، والتب�سير بال�سالم على الأر�ص للنا�ص الذين �سلحت ن�اياهم، وزوال كل الرذائل 

التقليدية، ور�س�خ الف�سائل التقليدية«)2(. 
لقد تمايزت الروؤى الأخالقيُة ونظرياُت الخير وال�سر في الع�سر الحديث، اإذ هناك من 
اعتبر اأن العقَل خادٌم للرغبِة )�س�بنهاور(، اأو اأن الحياَة �سراٌع، واأن البقاَء لالأ�سلح )داروين(، 
ال�سعف  هي  الخطيئَة  اأن  اأو  )ميكافيلي(،  ال��سيلة  ُر  تبِرّ والغايَة  �سيء،  كلُّ  هي  الق�َة  اأن  اأو 
)نيت�سه(. وهناك من راأى اأن الأخالَق تتبّدُل مع تبّدل الأمكنة والأزمنة، فما ه� اأخالقيٌّ في 
مكاٍن ل اأخالقيٌّ في مكاٍن اآخر )التجريبي�ن ال�اقعي�ن(. كما غلبت النزعُة البراغماتيُة على 

فل�سفة التربية في اأميركا ال�سمالية مع )ج�ن دي�ي وبرتراند را�سل ووليام جيم�ص...الخ(. 
دت النظرياُت الترب�يُة والمذاهُب الجتماعيُة والأيدي�ل�جيات،  وفي ع�سرنا الراهن تعدَّ
)اأنط�ني�  بالأيدي�ل�جيا  التعليم  �سلة  ح�ل  والترب�يِّ  التعليميِّ  بعدها  في  تمح�رت  والتي 
غرام�سي وج�رج ل�كا�ص واألت��سير(. فقد »اهتم غرام�سي ب��سف اآليات الإقناع، مثل المدر�سة، 
الكني�سة -التي لها مكانٌة خا�سٌة في مجتمعه الإيطالي-، و�سائل الإعالم، التربية الع�سكرية...

الفرن�سي  المفكر  وه�  بالتف�سيل،  َفها  َوَو�سَ الآليات  هذه  بمثل  اهتمَّ  اآخر  مفّكٌر  وهناك  الخ. 
)األت��سير( في مقاله ال�سهير )الدولة واأجهزة الدولة الأيدي�ل�جية(«)3(. 

)1( برتراند را�سل، حكمة الغرب، تر: ف�ؤاد زكريا، ج1 ، عالم المعرفة، العدد 62، �ص 320.
)2( كرين برينت�ن، ت�سكيل العقل الحديث، تر: �س�قي جالل، عالم المعرفة، العدد 82، 1984، �ص181.

)3( �سعيد ا�سماعيل علي، فل�سفات ترب�ية معا�سرة، م. �ص، �ص184.
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كذلك فاإن البع�َص راأى اأن هناك �سلًة بين النتائِج الترب�ية وتق�سيم دول العالم اإلى دول 
المركز ودول الأطراف التابعة، حيث »يدور التعليُم في دول المركز ح�ل المعارف الإنتاجية، 
اأي المعارف ذات الأهمية ال�ظيفية في الإنتاج، بينما نجُد التعليَم في دول الأطراف التابعة 
ال�ستهالك«)1(.  في  ال�ظيفية  الأهمية  ذات  المعرفِة  اأي  ال�ستهالكية،  المعرفة  ح�ل  يدور 
ية،  مِّ الأُ �ٍص في ف�س�ل محِ�  الم�سكلة، ومن خالل عمله كمدرِّ المبا�سر بهذه  ونتيجًة لإح�سا�سه 
)في  الجتماعي  ال�اقع  تغيير  »اإلى  الأ�سيل  بفكره  �سعى  فرير  باول�  البرازيليَّ  المفكَر  فاإن 
وفق  وبنائه  الإن�سان  لتحرير  واإنما  الغربي،  للنم�ذج  مقلِّدٍة  ن�سخٍة  َد  مجرَّ ليك�ن  ل  البرازيل( 

احتياجاته واحتياجات الجماعة التي ينتمي اإليها«)2(.
تها في  كما اأن لم�ساألِة التربيِة والتعليِم ح�س�رًا مميَّزًا في الأديان ال�سماوية بالنظر اإلى اأهميَّ
تح�سين المجتمعات الإن�سانية بالقيم والمبادىء الأخالقية، واإعداِد الفرد والمجتمع لم�اجهة 
يات والم�سكالت، وب�سفتها دواًء ناجعًا لالأمرا�ص الجتماعية، وعا�سمًا من النحراف  التحدِّ
اللة، ومر�سدًا لالإن�سان في العقيدة والعمل ل�ستخدام عقله واجتهاده في تنظيم الأم�ر  وال�سَّ
الإ�سالم،  والمكان. ففي  الزمان  الب�سريِّ ومطالِب  العقل  م  لتقدُّ وفاقًا  كلِّها  الحياة  ن�احي  في 
العلُم والتعليُم عبادٌة، وكان ال�سحابُة يحر�س�ن على اإتقان ما يتعلَّم�نه من النبي)�ص(، ثم على 
العمِل به ب�سكٍل عادٍل ليع�َد بالنفع على المجتمع، فمنهج النبي)�ص( في التربية عمد »اإلى تك�ين 
الُخُلق، وتر�سيد ال�سل�ك عن طريق ال��سائل العملية، والأ�ساليب والمبادىء والمناهج ال�سل�كية 
التي تتالءم مع كل ط�ٍر من اأط�ار النم�، و�س�ًل اإلى بناء ال�سخ�سية الإ�سالمية المتكاملة في 

جميع ج�انب الحياة، الروحية والعقلية والنف�سية والج�سمية والجتماعية«)3(. 
اأكبُر منهما  وطلُب العلم والتعلُّم في الإ�سالم لي�سا مطل�بين لذاتهما، واإنما هناك هدٌف 
ال�َسَطِط  عن  والمتعلَِّم  العاِلَم  ُيبِعُد  ما  وهذا  ر�ساه،  وطلُب  اهلل  اإلى  ُب  التقرُّ وه�  األ  واأ�سمى، 
ومع  نف�سه  مع  وتعامله  �سل�كه  على  رقيبًا  الإن�سان  يجعل  بل  ل  والتكبُّر،  الغرور  متاهات  في 
مع  ومن�سجمًا  ر�سينًا  وال�جدانيُّ  والنف�سيُّ  العقليُّ  تك�يُنُه  في�سبح  الآخرين،  ومع  مجتمعه 
ر باآيات اهلل وخلقه، ويرَفُعُه اهلل اإلى الدرجات العليا  تكليفه ال�سرعيِّ في اإعمار الأر�ص والتفكُّ
ِذيَن ُاوُت�ا العلَم درجاٍت«)4(. وقد عّبر النبي)�ص( عن �سم�ِّ طلِب  ِذيَن اآَمُن�ا ِمْنُكم والَّ »يرفُع اهلُل الَّ
اإل ازداد في نف�سه ذّلً،  ب منه بابًا  اأروَع تعبيٍر في ق�له »من طَلَب العلَم هلّل لم ُي�سِ العلم هلّل 

)1( م. ن، �ص 162.

)2( م. ن، �ص 192.
)3( الم�سلمي كمال الدين الحاج اأحمد، منهاج الر�س�ل)�ص( في التربية، مجلة الجزيرة للعل�م الترب�ية والإن�سانية، المجلد9، العدد2، 

ال�س�دان: جامعة الجزيرة، 1433 هـ/ 2012 م، �ص114. 
)4( الزمر، الآية9.
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وفي النا�ص ت�ا�سعًا، وهلّل خ�فًا، وفي الدين اجتهادًا، وذلك الذي ينتفُع بعلمه فليتعّلمه، ومن 
ب منه بابًا اإل ازداد في  طلب العلَم للدنيا والمنزلِة عند النا�ص والحظ�ة عند ال�سلطان لم ُي�سِ
النا�ص ا�ستطالًة، وباهلل اغترارًا، ومن الدين جفاًء، فذلك الذي ل ينتفُع  نف�ِسِه عظمًة، وعلى 

بالعلِم فلَيُكف ولُيم�ِسك عن الحّجِة على نف�سه، والندامة والخزي ي�م القيامة«)1(. 
 وقد األََّف بع�ص علماء وفقهاء الم�سلمين كتبًا اأو ر�سائَل عر�س�ا فيها نظرياِتهم واآراَءهم 
الهجري،  الثالث  القرن  في  عا�ص  الذي  �سحن�ن،  بن  محمد  ه�ؤلء  ومن  والتعليمية،  الترب�يَة 
م(   1012 هـ/   403 )ت  القاب�سي  الح�سن  واأب�  الُمعلِّمين«،  »كتاب  بعن�ان  ق�سيرٍة  ر�سالٍة  في 
لُة لأح�ال المتعلِّمين واأحكام المعلِّمين والمتعلِّمين«)2(. كذلك فاإن  في كتابه »الر�سالُة المف�سَّ
اآداب  في  المريد  »منية  اة  الم�سمَّ ر�ساَلَتُه  َن  �سمَّ الثاني  بال�سهيد  ب  الُمَلقَّ علي  بن  الدين  زيَن 
المفيد والم�ستفيد« اآراَءُه الترب�يَة و»ال�سروَط ال�اجُب ت�ّفرها في من يريد اأن يت�سّدى لمهنة 
في  ال�ستغال  يريد  من  في  ت�ّفرها  ال�اجب  ال�سروَط  وكذلك  »معلم«،  لقَب  ويح�َز  التعليم 
اأ�س�لها،  اأو  الكتابة  ق�اعد  »الطالب«، ف�ساًل عن  اأو  »المتعلِّم«  واكت�سابه وحيازة �سفة  »العلم« 
ر في الكاتب، وكذلك اآداب المناظرة و�سروطها واآفاقها، واآداب  وال�سروط التي يجب اأن تت�فَّ
الفت�ى والمفتي والم�ستفتي«)3(. وهناك العديُد من نماذج الفكر الترب�ي الإ�سالمي ل�سنا ب�ارد 
الدخ�ل في تفا�سيِلها في بحثنا هذا. كما اأن الفكَر العربيَّ الحديَث والمعا�سَر، ال�سادَر عن 
خلفيٍة دينيٍة اأو عن خلفيٍة علمانيٍة، اأَْوَلى م�ساألَة التربيِة والتعليِم اهتمامًا لفتًا ) محمد عبده، 

جمال الدين الأفغاني، قا�سم اأمين، طه ح�سين وغيرهم(.
على  ال�س�اب  ومجاوزة  النحراف  من  والعا�سم  ه  الم�جِّ عمل  تعمل  َة  ال�س�يَّ الِقَيَم  اإن   
البح�ث  واأخالقيات  اآداب  بمعايير  اللتزام  �سعيد  وعلى  والجتماعي،  الفردي  ال�سعيدين 
والكيمياء  الفيزياء   ( التطبيقية  العل�م  مجالت  في  تبحث  التي  تلك  خ�س��سًا  العلمية، 
اكت�سافاِته  ُن  ُيح�سِّ الإن�سانية،  والِقَيم  بالأخالق  والباحِث  العاِلم  فَتَحلِّي  ...اإلخ(.  والبي�ل�جيا 
ُب ا�ستعماَلها بما يع�د على الإن�سانية بالمنفعِة ويخدم م�سيرَة اإعمار الك�ن. هذا  العلميَة وي�س�ِّ
ن�عًا  الحياة، وفَر�َص  ٍل كبيٍر في طرق  تبدُّ اإلى  اأف�سى  التكن�ل�جيَّ  َم  التقدُّ اأن  اإلى  الإ�سارة  مع 
َل، وال�ستجابَة ال�سريعَة  من الت�تُّر في منظ�مِة القيِم الأخالقية وال�سل�كيِة التي عاندت التبدُّ
م، »وهذا اأي�سًا من الم�سائل التي فر�ست نف�سها ب�سفٍة خا�سٍة على فل�سفة  الم�اكبَة لهذا التقدُّ
التربية لكي تعمَل اأدواُت البحث والتحليل للخروج من هذا الماأزق«)4(، ومن هنا تاأتي �سرورُة 

مة المجل�سي، بحار الأن�ار، ج2، بيروت: م�ؤ�س�سة ال�فاء، 1983 ، �ص 35. )1( العالَّ
)2( عبد الأمير �سم�ص الدين، التربية عند ابن �سحن�ن والقاب�سي، مجلة الفكر العربي، العدد 21 ، 1981 ، �س�ص87 -88.
)3( مهدي ف�سل اهلل، الآراء الترب�ية عند زين الدين بن علي الملقب بال�سهيد الثاني، مجلة الفكر العربي، م. ن، �ص122. 

)4( �سعيد ا�سماعيل علي، فل�سفات ترب�ية معا�سرة، م. �ص، �ص91.
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وبين  الُمْغلقاِت،  اقتحمت  التي  المتزايدة  العلمية  الك�س�فات  على  ِة  المبنيَّ العل�ِم  بين  الت�فيق 
الدرا�ساِت الإن�سانيِة والِقَيِم الأخالقية.

 2- واقُع التربية والتعليم في لبنان 
م والنه�سة الح�سارية  ُتَعدُّ عمليُة التربيِة والتعليم ركيزًة اأ�سا�سّيًة للتنمية ال�ساملة، وللتقدُّ
منظ�مُة  وتلعب  كلِّها.  الإن�سانية  للمجتمعات  الأ�سا�َص  الثروَة  الإن�ساُن  وُيعدُّ  الع�سر،  ومجاراة 
التربية والتعليم دورًا رياديًا في عملية التن�سئة الجتماعية والثقافية وبناء ال�سخ�سية ال�طنية، 

وخلق اأجياٍل قادرٍة على الت�ا�سل مع العاَلم وم�اكبة ما ي�ستجدُّ من اكت�سافاٍت علميٍة ن�عّيٍة. 
مدخاًل  تك�ن  وتعليميٍة  ترب�يٍة  منظ�مٍة  �سياغَة  نحاوُل  لبنان  في  ونحن  ط�يلٍة  فترٍة  منذ 
الآن في ميدان  زالت حتى  ما  لكن محاولِتنا  �ساملة.  تنم�يٍة  و�سيغٍة  ثقافيٍة وطنيٍة،  بنيٍة  اإلى 
ن�سّخ�ص  وم�ؤتمراٍت  ندواٍت  وعقدنا  ودرا�ساٍت،  بح�ثًا  وحّبرنا  اأن�ساأنا  وقد  والخطاأ.  التجربة 
اإلى �سيغٍة ديناميٍة متطّ�رٍة  ل  نت��سّ ولم  له)1(،  الحل�َل  ونقترُح  والتعليميَّ  الترب�يَّ  واقَعنا  فيها 
ن�سر  مه من خالل  وتقدُّ رقيِّ مجتمعنا  م�سيرة  رائدًا في  يك�ن  ترب�يٍّ مح�ريٍّ  لنظاٍم  متحركٍة 
الترب�ي  النه��ص  ة  بالكفاءات، »فخطَّ المجتمع  وبالتالي، تزويد  واإنتاجهما،  والمعرفة  الثقافة 
العمِل  ُتَقْر، وخطُة  لم  الترب�يُة  وال�ستراتيجيُة  تكتمْل،  لم  الجديدُة  المناهُج  ُبِنَيت عليها  التي 
الترب�يُة للتعليِم للجميع لم ُت�سَتكَمْل، وم�سروُع التدريب الم�ستمرِّ للمعلمين يعاني ثغراٍت كبيرًة، 
الم�ستدامة،  التنمية  اأجل  من  التربيُة  والي�م،  ال�سم�لية،  والتربية  الترب�ي  التقييُم  وكذلك 
وظّلت  واحد«)2(.  والم�سّمى  الأ�سماء  تعّددت  الجن�سيُة...  اأو  الإنجابيُة  اأو  ال�سكانيُة  والتربيُة 

اها تترّدد، من قبيل:  الأ�سئلة اإيَّ
- هل تق�م الم�ؤ�س�سة الترب�ية في لبنان بدوٍر فاعٍل في عملية الندماج ال�طني؟

- كيف نعالج هذا التفاوَت بين مناهج التعليم المعتَمدة في المدار�ص والجامعات؟
- هل ي�جد تكاف�ؤ فر�ٍص بين اللبنانيين في مجال التح�سيل الدرا�سي؟

اأيدي�ل�جيًة  يخدم  اأنه  اأم  الم�اَطَنة،  روح  يعّزز  لبنان  في  والتعليم  التربية  نظام  -  هل 

)1( في هذا ال�سياق كانت للجامعة ال�سالمية في لبنان م�ؤخرًا م�ساهمٌة واعدٌة، حيث ُعقد في فرعها في مدينة �س�ر في 26 حزيران 
2014 الم�ؤتمر الترب�ي التاأ�سي�سي تحت عن�ان: التربية ق�سيٌة وطنية، �سارك فيه عدٌد من الأكاديميين والباحثين النا�سطين في مجال 
العالي، ومدراء ومعّلم�ن في مدار�ص  والتعليم  ال�طنية  التربية  ي�سغل�ن وظائف قياديًة في وزارة  والتعليم، وم�س�ؤوول�ن ر�سمي�ن  التربية 
المداخالت  يت�سمن  كتّيٍب  باإ�سدار  لبنان  في  ال�سالمية  الجامعة  في  والن�سر  البح�ث  مركز  و�سيق�م  وخا�سة.  ر�سميٍة  وابتدائيٍة  ثان�يٍة 

الترب�ية والمناق�سات التي جرت، والت��سيات التي خُل�ص اإليها الم�ؤتمر. 
 .106 – والن�سر، 2010، �س�ص105  للطباعة  – 2009، بيروت: دار بالل  ل�سبع �سن�اٍت عجاف 2002  اأوراٌق ترب�يٌة  )2( ر�سا �سعادة، 

�سًا عاَمًا ترب�يًا.  الم�ؤلِّف ق�سى �سبع �سن�ات ) 2002 – 2009 ( في التفتي�ص المركزي، مفتِّ
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ال�سيا�سي  النظام  بالأحرى  اأو  ال�سيا�سية  ال�سلطة  بدورها  تخدم  فئ�يًة  طائفيًة 
الطائفي؟

-  ما هي اأ�سباب التفاوتات الكبيرة بين اللبنانيين في مجال التربية والتعليم الذي انق�سَم 
اإلى تعليٍم عامٍّ تلتحق به الفئات الفقيرة ذات الدخل المت�ا�سع، وتعليٍم خا�صٍّ يلتحق به 

اأبناء الفئات المي�س�رة ذات ال�ساأن ال�سيا�سي والجتماعي؟
- كيف ُنبِعد الجامعاِت والتعليَم ب�سكٍل عامٍّ عن ال�سراعات ال�سيا�سية والطائفية؟

ل الجامعة اإلى مختبٍر علميٍّ وطنيٍّ ثقافيٍّ كبير؟ - كيف ُنحِ�ّ
-  كيف ُنفّعل التكامَل بين عمل وزارة التربية والتعليم العالي وم�ؤ�س�سات : مركز البح�ث، 

مديرية الر�ساد والت�جيه، التدريب الم�ستمر، التفتي�ص المركزي؟
والعملية  المفاهيمية  الأ�س�ص  وما هي  م�سكالتها،  وما هي  الترب�ية  الإدارة  واقع  -  ما ه� 
الترب�ية، حتى  الإدارة  في  القيادية  والك�ادر  الطاقات  اإعداد  في  اعتمادها  يجب  التي 
من  النطالق  على  قادرٍة  اأجياٍل  وخلُق  ال�ساملة،  التنمية  احتياجات  تلبيُة  لنا  يت�سّنى 
في  ن�عيٍة  طفراٍت  من  ي�ستجّد  ما  وت�اكَب  العالم  مع  لتت�ا�سل  ال�طنية  خ�س��سياتها 

مجال العل�م والتكن�ل�جيا؟ 
، والم�ؤ�س�سة الترب�ية في لبنان ب�سكٍل خا�ص،  اإن تقييَم عمل الم�ؤ�س�سة الترب�ية ب�سكٍل عامٍّ
ال�سخ�سية  وبناء  والثقافية،  الجتماعية  التن�سئة  عملية  في  م�ساهمِتها  خالل  من  ينطلق 
الخت�سا�سات  مختلف  في  رئي�ٍص  دوٍر  للعب  لة  الم�ؤهَّ والك�ادر  الطاقات  واإعداد  ال�طنية، 
لتلبية احتياجات التنمية ال�ساملة و�س�ق العمالة، اإذ التربيُة والتعليُم لي�سا مجاًل قائمًا بذاته، 
ومنعزًل عن غيره من المجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية والدينية، فهذه 
مجالٌت متداخلٌة، والتنمية ال�ساملة ل بدَّ اأن تطالها جميعًا وفق روؤيٍة هادفٍة متكاملٍة، فالتربيُة 
الم�ساألة  طرح  اأهميُة  هنا  من  اللحد.  اإلى  المهد  من  فعليًا  وم�ج�دٌة  بالجتماعي  »ملت�سقٌة 
الترب�ية وتعقيدها في ال�قت نف�سه، لأنها بتالحمها بالجتماعي، �سمن نظاٍم متما�سٍك، تجعل 
اأو  تعميمه  بدرجة  ومرتبٍط  بطيٍء  ب�سكٍل  واإن   ، اجتماعيٍّ تغييٍر  عمليَة  فعليٍّ  ترب�يٍّ  تغييٍر  اأيَّ 

العك�ص«)1(. 
ن من تحقيق  واإن كان من الم�سّلم به اأن الهدَف الأ�سا�َص للتربية ه� تهيئة الفرد حتى يتمكَّ
وج�ده الذاتي، اإل اأن هذا الهدَف ل يمكن اأن يتحّقَق اإل من خالل ربط م�سروع تحقيق ال�ج�د 

)1( خيرية دكروب، م�ؤتمر التربية الإ�سالمية وتربية البالد الإ�سالمية، مجلة الفكر العربي، م.ن، �ص542.
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ل الم�س�ؤولية اتجاه المجتمع الذي في اإطاره  الذاتي لالأفراد بعمليِة تر�سيِخ ِقَيم الم�اَطنِة وتحمُّ
يمار�ص الم�اطُن حق�َقه وي�ؤدي واجباِته. ومن هنا كان ت�حيُد الروؤيِة الترب�يِة في لبنان اأمرًا 
�سروريًا، » اإذ ل يج�ز النظُر اإلى ال�طن، وتحديُد العالقة معه من معاييَر مختلفة، ول يج�ز 
اأن تك�ن ال�طنيُة لزوم ما ل يلزم عند البع�ص، ولزوم ما يلزم عند الآخرين، ول يج�ز اأن تك�ن 
الأمر  اآٍن واحٍد«)1(. وهذا  ال�طن وما ي�سرُّ به في  ديًة تجمع �سالح  ال�طنيُة ثقافًة تعدُّ الثقافُة 
لن يتاأّتى اإل اإذا اأخذت المنظ�مة الترب�ية على عاتقها م�ساألَة تر�سيِخ ال�حدة ال�طنية، وتلبيَة 
ت عليها ال�سرائع والأديان ال�سماوية،  مطالب التنمية المجتمعية ال�ساملة، وتكري�َص مبادَئ ن�سَّ
من قبيل احترام حرية الراأي والمعتقد، والعتراف بالآخر، والتركيِز على الم�ساحات الفكرية 
والأخالقية والترب�ية الإن�سانية الم�ستركة بين الأديان، وبالتالي البناء عليها وتفعيل دورها في 
عملية التربية والتعليم، وم�اجهة كل من يحاول اإنتاج �سرٍخ بين الفئات الجتماعية وال�سرائح 
قطعاٍن  اإنتاَج  لي�ست  »فالتربيُة  الفئ�ية،  والهيمنة  وال�سلطة  ال�سيا�سة  في  تثميره  بغية  الدينية 
جها معامل التعليم وفق اخت�سا�ساٍت وم�ا�سفاٍت مر�س�مٍة من ُعل�ِّ  من الأجيال المتماثلة تخرِّ

�سلطٍة ما«)2(. 
التعليمي قد بذل�ا جه�دًا كبيرًة  بال�ساأن  �سين  الترب�يين والمتخ�سِّ العديُد من  َوَلِئْن كان 
اأ�سا�سها  ناجعٍة مبنيٍة على قاعدٍة ديمقراطيٍة  وتعليميٍة  ترب�يٍة  اإلى منظ�مٍة  ل  الت��سُّ اأجل  من 
نقارَبها  اأن  ارتاأينا  الم�ساألة،  هذه  وح�سا�سية  لأهمية  ونظرًا  بدورنا،  فاإننا  اللبناني،  الإن�سان 
اأمام  و�سيا�سيين  وتعليميين  ترب�يين  الجميع،  ل��سع  متاأّملٍة،  نقديٍة  بنظرٍة  البحث  هذا  في 
والتعليم  التربية  منظ�مِة  فل�سفُة  حّققت  هل  ه�:  وال�س�ؤاُل  والإن�سانية.  ال�طنية  م�س�ؤولياتهم 
الإجابَة عنه من خالل مقاربتنا لقطاع  اَة منها؟ هذا ما �سنحاول  المت�خَّ الأهداَف  لبنان  في 

التربية والتعليم الر�سمي والخا�ص، في مراحله كلِّها. 
واإن كنا في بحثنا هذا ا�ستثنينا مقاربَة قطاع التعليم المهني والتقني، فاإن ذلك ل يعني 
الأخرى  التعليم  قطاعات  مع  مقارنًة  لبناَن  في  العهد  حديُث  لأنه  بل  وحي�يته،  ته  اأهميَّ عدم 
ي  الجدِّ الهتماُم  بداأ  بينما   ،1920 العام  في  اللبنانية  الدولة  ن�س�ء  وواكبت  �سبقت  التي 
الأهلية  َف مع بداية الحرب  لَيَتَ�قَّ الع�سرين،  القرن  ال�سبعينات من  المهني في مطلع  بالتعليم 
و�سِع  على  العمل  اإلى  نف�سه،  القرن  من  الت�سعينات  في  جديٍد،  من  ِلُي�سار   ،1975 العام  في 
ال�سيا�سية  الي�م، ونتيجًة للظروف  التنظيمية والبني�ية لهذا القطاع الذي ما زال حتى  الأُُطِر 

مت في اأحد محاور الم�ؤتمر الترب�ي التاأ�سي�سي، الجامعة الإ�سالمية في لبنان )فرع  )1( ح�سن ج�ني، التربية حاجة وطنية، مداخلة ُقدِّ
�س�ر(، 26 حزيران 2014 ، �ص 13.

)2( غ�سان ت�يني، محا�سرات في ال�سيا�سة والمعرفة، بيروت، دار النهار، 1997، �ص 150.



106

النظاُم التربويُّ والتعليميُّ في لبنان : مقاربٌة نقدية

هذا  اأن  نرى  فاإننا  ذلك،  اأجل  من  انطالقته.  في  يتعثَُّر  والأمنية،  والجتماعية  والقت�سادية 
الم�س�ؤولين،  قبل  من  م�ستفي�سٍة  درا�ساٍت  بل  ودرا�سٍة  نقديٍة،  مراجعٍة  اإلى  بحاجٍة  القطاع 

والقت�ساديين، واأهل الخت�سا�ص المتابعين لهذا القطاع الحي�ي. 

امُة الإهمال اأ- التعليُم الر�سميُّ ودوَّ
التربية  قطاع  على  ال�سلبيَة  انعكا�ساِته  لبنان  في  ال�سيا�سيُّ  الطائفيُّ  النظاُم  اأرخى  لقد 
اأن يك�ن هذا القطاُع ع�سَب تكري�ص النتماء ال�طنيِّ واإعالِء �ساأن الُم�اَطنة،  والتعليم، فبدل 
التنمية، ل  دوَرُه في عملية  اأفقَدُه  مّما  وال�سيا�سية،  الطائفية  للمحا�س�سات  ُتِرَك فري�سًة  فاإنه 
الدولُة  ترعاه  الذي  الر�سمي  والتعليم  التربية  قطاع  خ�س��سًا  للتخلُّف،  ميداٍن  اإلى  َلُه  حَ�ّ بل 

مبا�سرًة، فاإنه ظلَّ في حالة انح�ساٍر وتراجٍع. 
والتعليم  التربية  م�ساألَة  النتداب  �سلطُة  َرت  َح�سَ لبنان  على  الفرن�سي  النتداب  في عهد 
في دائرة التق�قع الطائفي والمذهبي، وظلَّت حدوُد قطاعاِت التعليِم »تالب�ص – اإلى درجٍة ل 
ى اإلى اإعادة اإنتاج المراتِب  ُي�ستهاُن بها – حدوَد الط�ائف وحدوَد الأطراف والمراكز، مما اأدَّ
اعتمدها  التي  لل�سيا�سة  وامتداٌد  ا�ستمراٌر  اإل  ه�  ما  النهُج  وهذا  الطائفيَّة«)1(.  اأو  ة  الِجَه�يَّ
تب�سيرّيٍة  تعليميٍة، مدار�َص  بم�ؤ�س�ساٍت  ل  ت��سَّ اإذ  الكبير،  لبنان  دولة  اإن�ساء  قبل  ما  الغرُب منذ 
رات البالد التي احتلَّها وا�ستعمرها. وه�  وجامعاٍت، اأن�ساأها ورعاها لتثبيت �سيطرِته على مقدِّ
اإلى  �سعُيها  النتداب  دولة  عن  قط  ُي�ؤَْثْر  و»لم  اهتمامًا،  ال�طنيَة  الترب�يَة  الم�ؤ�س�ساِت  ُيِعر  لم 
تعزيِز التعليم الر�سمي وت��سيعه، بل الم�سه�ر اأن حك�مة اإميل اإده التي تاأّلفت في نهاية العام 
الحك�مة  ثم عادت  معلِّميها،  و�سرِف  ر�سميٍة  مئِة مدر�سٍة  نحٍ� من  اإغالِق  اإلى  1929، عمدت 
احتكر  بل  ل  اأثارها«)2(.  التي  الحتجاج  عا�سفة  بعد  جزئيًا  القرار  هذا  عن  َخَلَفْتها  التي 
الفرن�سية %83  المدار�ص  بلغ مجم�ع  الخا�سة، حيث  التعليميِة  الم�ؤ�س�ساِت  الفرن�سي�ن غالبيَة 
ت بين جدراِنها 84% من التالمذة)3(، على اأن هذه المدار�َص لم  من المدار�ص الأجنبية، �سمَّ

تنت�سر في مناطق لبنان كلها لأ�سباٍب ل�سنا الآن ب�ارد الدخ�ل في ت��سيفها ومناق�ستها. 
لين من العهد  ي الم�ست�ى خالل العقدين الأوَّ وا�ستمر هذا ال�اقع الترب�ي الر�سمي المتدنِّ
الم�ستلزمات  من  الأدنى  الحدِّ  اإلى  ومفتقرًة  العدِد  قليلَة  م�ؤ�س�ساُتُه  ظّلت  حيث  ال�ستقاللي، 

)1( ابراهيم بي�س�ن، تعليم اللبنانيين بين المجتمع والدولة، في: ق�سايا لبنانية، الجتمع والدولة، العدد 2 ، خم�س�ن لبنان الم�ستقبل، 
قدر في حال اإنجاز، بيروت: الم�ؤتمر الدائم، ل ت، �ص80.

)2( م. ن، �ص85.
درا�سات  �سل�سلة  اأيار 1992،   30 –  29 –  28 الترب�ي  لبنان  م�ؤتمر  وقائع  والمطل�ب،  ال�اقع  بين  الر�سمي  التعليم  اليا�ص مرعي،   )3(
الحياة اللبنانية )2(، بيروت: مركز الدرا�سات والت�ثيق والن�سر في المجل�ص الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى، ط1، 1413هـ/ 1993 م، �ص87.
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اأغلب الأحيان،  ، في  اإذ كان التدري�ُص يتمُّ ٍة كف�ءٍة،  الترب�ية، من بناٍء مدر�سيٍّ وك�ادَر تعليميَّ
�ص الم�اَد جميَعها لل�سف�ف  في غرفٍة واحدٍة لأكثر من �سفٍّ واحٍد، ومن ِقَبِل معّلٍم واحٍد يدرِّ
جميِعها)1(. ثم جرت محاولٌة جريئٌة من قبل الرئي�ص اللبناني الراحل الل�اء ف�ؤاد �سهاب في 
اللبنانيين  بين  والتفاوِت  التباين  حجم  تقلي�ص  اإلى  هدفت  الما�سي،  القرن  من  ال�ستينات 
حدِّ  اإلى  ت�سل  لم  هذه  �سهاب  الرئي�ص  محاولة  اأن  على  والترب�ي.  التعليمي  الم�ست�ى  في 
والمناهج  العالي  التح�سيل  ذات  والمعاهد  بالمدار�ص  لبنان  من  الأطراف  مناطق  تغطيِة 
الجديدة التي َنُعَمت بها مناطق المركز، نعني بيروت وجبل لبنان. وعندما و�سلت ال�سهاداُت 
الأعرا�َص  ت�سبه  بها،  الفائزين  بطالئع  الحتفالُت  كانت  الأطراف،  مناطق  الى  الر�سمية 
مّنا على  ال�احد  اأن ح�س�َل  اللبنانية، لدرجة  التعليمية  المنظ�مة  اأحيانًا)2(. وقد عانينا من 
�سلك  في  مت�ا�سعٍة  وظيفٍة  على  الح�س�ل  مفتاح  ُيعتبُر  كان  )البروفيه(  طة  المت��سِّ ال�سهادة 
الأمنية  الق�ى  وم�ؤ�س�سات  العامة،  الإدارة  وظائف  من  الدنيا  الدرجات  اأو  الر�سمي،  التعليم 

والع�سكرية. 
وعّمت  الر�سمية  الترب�ية  الم�ؤ�س�سات  اإن�ساء  في  طفرٌة  ح�سلت  الأخيرة  العق�د  في  لكن 
رًا  م�ؤخَّ اإلغاوؤها  تمَّ  التي  المعّلمين  دوِر  يجي  بِخِرّ رفُدها  وتمَّ  والبلدات،  المناطق  معظَم 
بين  التعليِم  فر�ص  في  الحادَّ  التفاوَت  تلِغ  لم  الطفرَة  هذه  لكن  خاطئًا(.  كان  الأمر  )وهذا 
م�ؤ�س�سات  عاتق  على  ملقاًة  رئي�ٍص،  وب�سكٍل  والتعليم،  التربية  َمهّمة  بالتالي  وظّلت  اللبنانيين، 
على  الأفقيِّ  عه  وت��سُّ الكثيرة،  الر�سمي  التعليم  اإيجابيات  من  الرغم  وعلى  الخا�ص.  التعليم 
ح�ساب التعليم الخا�ص، خ�س��سًا بعد اأن قامت الدولة بافتتاح المدار�ص الر�سمية في مناطق 
ُدهم الدولة  ن�ن البناَء وبع�ص التجهيزات، وتزوِّ الأطراف بالتعاون مع الأهالي« الذين كان�ا ُي�ؤَمِّ
فاإن  تاأهيل،  اأيِّ  ودون  العلمية  كفاءتهم  من  التثبُِّت  دون  تعيينهم  يتمُّ  كان  الذين  بالمعلمين 
الم�ست�ى التعليميَّ )للتعليم الر�سمي( َبقَي في مرتبٍة اأدنى، مما �ساهَم في فرٍز طبقيٍّ وا�سٍح 
بين جمه�ر المدر�سة الر�سمية وجمه�ر المدر�سة الخا�سة، بالإ�سافة اإلى ما ي�سبه الفرَز على 
التعليُم الر�سميُّ ا�ستثناًء، وظّل في حالِة تراجٍع في الم�ست�ى  ال�سعيد الطائفي«)3(. فقد بقَي 
ية  المادِّ اإمكاناتهم  لهم  ت�سمح  ل  الذين  والمع�زين  للفقراء  مالذًا  اعتباره  حِدّ  اإلى  التعليمي 
دينيٌة  م�ؤ�س�ساٌت  عليها  ت�سرف  التي  الخا�سة  والتعليم  التربية  م�ؤ�س�سات  اإلى  اأبناِئهم  باإر�سال 

وجمعياٌت اأهليٌة واأفراد. 

 ، دار مجد، 1987  بيروت:   ،)1936 –  1900 الكبير  لبنان  في  والم�ساواة  )ال�حدة  عامل  �سعيب، مطالب جبل  المنعم  عبد  علي   )1(
�س�ص37 – 38.

)2( ابراهيم بي�س�ن، تعليم اللبنانيين بين المجتمع والدولة، م. �ص، �ص96. 
)3( اليا�ص مرعي، التعليم الر�سمي بين ال�اقع والمطل�ب، وقائع م�ؤتمر لبنان الترب�ي، م.�ص، �ص90.
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قبل  ما  التعليم  م�ساَر  َب  ت�س�ِّ اأن  المفتر�ص  من  كان  التي  ال�اعدة  الخط�ات  ومن 
اإن�ساِء المركز الترب�ي للبح�ث والإنماء في العام 1971، والذي ن�صَّ  الجامعي، كانت خط�ُة 
ال��ساية  �سلطَة  التربية  وزيُر  يماِر�َص  واأن   ، وماليٍّ اإداريٍّ  با�ستقالٍل  تمتُّعه  على  اإن�ساِئه  قان�ُن 
ِع  َوَو�سْ المدر�سي،  والكتاب  المعلمين  اإعداد  على  الإ�سراِف  مهمة  بالمركز  اأُنيَطت  وقد  عليه. 
المناهج والخطط الترب�ية، هذا ف�ساًل عن م�ساركِة المركز في اأعماٍل تخطيطيٍة لم�ؤ�س�سات 
لكن  الأوروبي(.  التحاد  للتربية،  الدولي  الكندي  المكتب  الدولي،  البنك  )الي�ن�سك�،  اأخرى 
تقاع�ص  نتيجَة  اأُوقَف  اأو  تعثَّر،  اأو  اأُلغَي،  والم�ساريع  الأعمال  هذه  من  العديَد  اأن  ح�سل  الذي 

الحك�مات المتعاقبة وف�سل اإدارة المركز)1(. 
الر�سمي،  التعليم  م�ساكل  ح�ل  المتتالية  الترب�ي  التفتي�ص  تقارير  من  الرغم  وعلى 
واقتراحاِته التنظيميِة والإجرائيِة ح�ل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني، فاإن هذه التقارير 
جديدٌة  مناهُج   1997 العام  في  �سدرت  قد  وكانت  ٍي.  جدِّ ب�سكٍل  بها  ُي�ؤخذ  لم  والقتراحات 
ق اأهدافها، لتق�سير المدار�ص في تطبيقها تطبيقًا  للتعليم ما قبل الجامعي، اإل اأنها »لم تحقِّ
لبنان،  في  المعالم  وا�سحِة  ترب�يٍة  �سيا�سٍة  وج�ِد  عدُم  طليعتها  في  عديدة،  لأ�سباٍب  �سليمًا 
بحيث يمكن الق�ل باأن لكل وزيٍر �سيا�سَته، ومن تلك الأ�سباب اأن تعديَل المناهج لم يترافق مع 
المديرين  تاأهيل  كاإعادة  الترب�ية،  والعملية  المناهِج  لنجاح  كانت �سروريًة  اأخرى  اإ�سالحاٍت 
والمعلمين، وت�افر التجهيزات الالزمة التي يحتاجها تنفيذ المناهج، وعدم الت��سل اإلى اإقرار 
نظاٍم �سليٍم وحديٍث للتق�يم الترب�ي«)2(. كما جرت بع�ص المحاولِت الإ�سالحيِة الجاّدة قام 
َف�ِسِجلُّ  ُتثمر،  لم  لكنها  اللبنانية،  الدولة  تاريخ  مدى  وعلى  التربية  وزراء  من  قليٌل  عدٌد  بها 
لت اأعمال  لت اأو عطَّ »وزارة التربية ه� �سل�سلٌة ط�يلٌة من ال�سيا�سات ال�سّيقة التي غالبًا ما حَ�ّ
ال�زراء القالئل الذين هج�س�ا بال�ساأن العام، وحا�سرت بع�ص كادرات ال�زارة التي ا�ستمّرت 

في محاولتها العمَل على ُهدى روح الدولة التي َنَفحتها فيها ال�سهابية في ال�ستينات«)3(.  
قطاُع  يك�ن  اأن  فبدل  ال�سيا�سي،  الطائفي  النظام  انعكا�ساِت  اأحد  �س�ى  لي�ص  ال�اقع  هذا 
فري�سًة  ُتِرَك  ال�سحيحِة،  الم�اَطَنِة  �ساأن  واإعالِء  ال�طني،  النتماء  تكري�ِص  ع�سَب  التعليم 
والتنمية  النه��ص  عملية  في  دوره  على  �سلبًا  اأّثر  مّما  وال�سيا�سية  الطائفية  للمحا�س�سات 

ال�ساملة. 

الجامعة  التاأ�سي�سي،  الترب�ي  الم�ؤتمر  محاور  اأحد  في  مت  ُقدِّ مداخلة  الترب�ية،  الإدارة  في  الترب�ي  المركز  دور  فريحة،  نمر   )1(
الإ�سالمية في لبنان، 26 حزيران 2014 . والدكت�ر فريحة ه� رئي�ص المركز الترب�ي ال�سابق.

مت في اأحد محاور الم�ؤتمر الترب�ي التاأ�سي�سي،  اإنها�ص التعليم الر�سمي مقدمة لإنماء �سامل في لبنان، مداخلة ُقدِّ )2( با�سم عبا�ص، 
الجامعة الإ�سالمية في لبنان )فرع �س�ر(، 26 حزيران 2014 ، �ص 10 . الأ�ستاذ عبا�ص ي�سغل حاليًا رئا�سة المنطقة الترب�ية في الجن�ب.

)3( عدنان الأمين، اإ�سكالية التربية والتعليم في لبنان، وقائع م�ؤتمر لبنان الترب�ي، م.�ص، �ص 68.
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ب - التعليُم الخا�سُّ والحظوُة التاريخية
التفاوت الجتماعي، وقد �سّجعت  الترب�يُّ الخا�صُّ فيغلب عليه طابُع تكري�ص  القطاع  اأما 
ُز  هه �سيا�سٌة ترب�يٌة مركزيٌة تعِزّ الدولة على ذلك باإهماِلها التعليَم الر�سميَّ الذي يجب اأن ت�جِّ
من ِقَيِم الُم�اَطَنِة والنتماء ال�طني. فالذي ح�سَل ه� ترُك مهمة التربية والتعليم ب�سكٍل رئي�ٍص 
على عاتق م�ؤ�س�سات التعليم الخا�صِّ كنهٍج ا�ستمراريٍّ للمرحلة النتدابية، حيث اإنه »من اأ�سل 
985 مدر�سًة ابتدائيًة عاملًة في لبنان الكبير في العام 1924، لم يكن عدد المدار�ص الر�سمية 
واأجنبيًة ت�سمُّ 80  تلميذ، مقابل 870 مدر�سًة خا�سًة محليًة  ى 155 مدر�سًة ت�سمُّ 8000  يتعدَّ

األفًا من التالمذة«)1(. 
فف�ساًل عن هدفها التجاري، واأق�ساطها المرتفعة التي ت�ستنزف قدرات الأهالي المالية، 
فاإن بع�َص مدار�ص القطاع التعليمي الخا�ص، وتحت ت�س�يغ المادة العا�سرة من الد�ست�ر التي 
تركت للط�ائف الدينية حريَة اإن�ساِء م�ؤ�س�ساتها الترب�ية )البتدائية والثان�ية والجامعية(، راَح 
يعمُل على ت�س�يق ِقَيٍم مذهبيٍة اأو طائفيٍة، واإعادة اإنتاج التمايزات الجتماعية، وبالتالي �ساهم 
في تعميق ال�سرخ بين اللبنانيين، هذا ال�سرخ الذي ت�ستثمره الطبقة ال�سيا�سية با�ستمراٍر في 
عن  حرًا  تعبيرًا  ب��سفها  الفرد  »بثقافة  تقر  ل  فال�سلطُة  بال�سلطة،  واإم�ساكها  هيمنِتها  اإعادة 
الفرُد  ُيفهم  ل  اإذ  حزبيٍة،  اأو  طائفيٍة  ع�سبيٍة  با�سم  دائمًا  ُت�سّميه  بل  فرديين،  وه�يٍة  انتماٍء 
فه لم�سلحته«)2(. فقد رافقت  خارجها، وهكذا يغلب الم�ست�ى ال�سيا�سيُّ الم�ست�ى الثقافيَّ وي�ظِّ
الأولى،  مرحلته  في  الخا�ص  التعليِم  انت�ساَر  والدينية  والمذهبية  ال�سيا�سية  الخلفياِت  بع�ُص 
المدار�ص  من  العديد  ومناهج  هات  ت�جُّ في  ت�ؤّثر  بقيت  تعليميًة  تب�سيريًة  حركًة  ب�سَفِته  اأي 
الخا�سة، التي ا�ستخَدَمت »الخ�سائ�َص الدينية لبنيتها ل�ستقطاب ال�سعب عن طريق ارتباطه 
ح�ل  الإ�سكاُل  ق  تعمَّ هنا  ومن  الدينية«)3(.   المذاهب  بتعّدد  المدار�ُص  وتعّددت  المذهبي... 
رعاية وتن�سئة الأجيال على ثقافٍة وطنيٍة في ظلِّ منطٍق طائفيٍّ تقليديٍّ مقيٍم، ومنطٍق ليبراليٍّ 
تناولت  التي  الكتابات  تكاثرت  وقد  والمعا�سر.  الحديث  لبنان  تاريخ  عبر  وذلك  م�ست�َرٍد، 
ال�س�ؤوَن ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية والتاريخية والترب�ية، اإل اأنها لم تخرج بالمطلق 
بالنحياز  الإن�ساني  ال�اقع  في  الحقيقة  عن  بحثها  تربط  ظلَّت  بل  الأيدي�ل�جية،  ال�جهة  عن 

الظاهِر اأو الُم�سَمِر لجماعٍة تاريخيٍة ُمعيَّنة. 
والتعليم  الر�سمي  التعليم  بين  وهادفٍة  ٍة  جادَّ تناف�سيٍة  حالٍة  وج�ِد  عدم  من  الرغم  وعلى 

)1( �سليمان تقي الدين، التط�ر التاريخي للم�سكلة اللبنانية )1920 – 1970 (، بيروت: دار ابن خلدون، 1977 ، �س�ص48 – 49.
)2( محمد �سامي، ح�ل الطائفة والعائلة وال�سيا�سة ، مجلة العرفان، المجلد 79 ، العددان التا�سع والعا�سر، 1995 ، �س�ص74 – 75.

)3( رفيق عيدو، التعليم الخا�ص بديٌل اأم اأ�سيل، وقائع م�ؤتمر لبنان الترب�ي ، م.�ص، �ص 121.
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الخا�ص، وعلى الرغم من الحركة الت�ساعدية الم�سطردة للتعليم الخا�ص على ح�ساب الدور 
مه التعليم الخا�ص من فر�ٍص  ر لما يقدِّ اأنه ل يمكننا التنكُّ اإل  المرتجى من التعليم الر�سمي، 

واإن كانت �سعبة المنال على الكثيرين. 
 حيال هذا ال�اقع الترب�ي المتعثِّر، غابت الحل�ل العلمية ال�سحيحة، والتهذيب ال�طني 
م، والُمُثُل ال�طنية العليا، والِقَيُم الروحية الم�ستركة، واقت�سر الأمر على رفع ال�سك�ى  المنظَّ
في  الحتجاجية  والتظاهرات  كات  والتحرُّ ال�سيا�سة،  واأندية  الخطابة  قاعات  في  ر  والتذمُّ
وبقينا  جذريًا،  تغييرًا  ال�اقع  هذا  في  ُر  ُتغيِّ نتيجٍة  ة  اأيَّ اإلى  كلُّه  ذلك  َي  ي�ؤدِّ اأن  دون  ال�س�ارع، 
لأزمِة  الناجَع  الحلَّ  البع�ُص  لم�َص  واإن  الحل�ل.  ون�ستجدي  ال�اقع  ف  ُنَ��سِّ اإياها،  الدوامة  في 
كان  والطائفيَّ  والمناطقيَّ  والفئ�يَّ  والجتماعيَّ  ال�سيا�سيَّ  ال�اقَع  اأن  غير  والتعليم،  التربية 

حا�سرًا على الدوام لإف�ساله. 
د الم�ؤ�س�سات التعليميِة الحك�ميِة والخا�سة،  ِد الأهداِف الترب�يِة وتن�ُّعها، وتعدُّ  وفي ظلِّ تعدُّ
وت�سعُّب المفاهيم واختالفها، وا�ستمرار التفاوت الجتماعيِّ والثقافيِّ بين المناطق اللبنانية، 
فاإن الطم�َح في التغيير الجذري ت�ا�سَع لينح�سَر �سرورًة في »تحديد الأهداف العامة للتربية 
ِلُي�سار على �س�ئها )اإلى( تحديِث المناهج وت�حيِد الكتب المدر�سية، وذلك وفق  في لبنان، 
الأ�س�ص التي ُت�سَتَمدُّ من طبيعة المجتمع اللبناني وفل�سفِته وظروفه، وتراعي مبداأ الت�ازن بين 

مختلف المناطق الجغرافية، لمراعِاة مطالب نم�ِّ المتعلمين وحاجاتهم دون تمييز«)1(.

ج- التعليُم الجامعيُّ والدوُر الُمغيَّب
اأيَّ اإ�سالٍح حقيقيٍّ في  اإذ اإن  اأو�ساع التعليم الجامعي،  ل بدَّ لنا من وقفٍة ُنطلُّ فيها على 
التق�يِم  لعملية  َر  تت�فَّ حتى  الخلل  مكامن  ومعرفة  التقييم  من  ينطلَق  اأن  يجب  القطاع  هذا 
عملية  في  اأولى  كخط�ٍة  النقِد  عمليُة  وتاأتي  بالمعالجة.  الكفيلُة  الم��س�عيُة  العلميُة  الأ�س�ُص 
الإ�سالح، خ�س��سًا واأن التط�َر الكميَّ للتعليم الجامعي يتعثَُّر في اأداء دوره في بناء المجتمع 
اأغلب الأحيان،  التعليِم الجامعي المعتَمدُة ت�ست�حي، في  اأ�س�ٍص علميٍة ح�ساريٍة. ففل�سفُة  على 
وطرائِق  اللجان  وتك�ين  التنظيم  حيث  من  لبنانيٍة  غيُر  جامعاٌت  عليه  َدَرَجت  مّما  اأهداَفها 
كان  واإن  الأمَر  هذا  اأن  على  التدري�ص...الخ.  وهيئات  والإدارة  والبرامج  والمناهج  التدري�ص 
والأهداف  المنق�لة  الن�س��َص  اأن  يعني  ل  اأنه  اإل  الجامعات،  اإن�ساء  مرحلُة  تطلَّبتها  �سرورًة 

الم�ستن�سخة ت�سلح لكلِّ زماٍن ومكان.

)1( علي فاع�ر، تعليم الجغرافيا في لبنان: اآراء ومقترحات، مجلة الباحث، ال�سنة ال�سابعة، العدد الرابع، ت�سرين الأول- كان�ن الأول 
1985، �س�ص11- 12.
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الأطروحات  تكاثرت  فقد  الجامعي،  للتعليم  ت��سيفيٍة  اأطروحٍة  في  ندخل  لن  هنا  ونحن   
اإلى  الت��سل  يتم  ولم  عمٍل،  وخرائُط  واأ�س�ٌص  مفاهيُم  واقُتِرَحت  المجال،  هذا  في  الت��سيفية 
العلمية  والبحثية  التعليمية  اأبعادها  في  وَوظيَفَتها  المعرفيَّ  الجامعة  دوَر  ُز  تعزِّ عمليٍة  نتائَج 

والتنم�ية المجتمعية ال�ساملة. 
اإل  العالي،  التعليم  م�ؤ�س�سات  في  قت  تحقَّ التي  الن�سبية  الطفرة  عن  وبمعزٍل   
نظم  تحديُث  يتطّلُبُه  بما  المرتبطة  البني�ية  م�سكالِته  تاأثير  تحت  يترّنح  زال  ما  اأنه 
وم�اكبُة  التناف�سيُة،  والقدرُة  والخّريجين،  التعليم  وج�دُة  التعليمية،  وبرامجها  الدرا�سة 
ال�سيا�سية  والك�ابح  العقبات  عن  وبمعزٍل  والتطبيقية.  الفنية  واآفاِقه  التقني  التط�ير 
حيث  واأهدافه،  الجامعي  التعليم  م�سار  تر�سيد  في  عثرٍة  حجَر  تقف  التي  والطائفية 
والترب�ية،  الثقافية  المتاري�ص  »بمثابة  �سارت  الُم�ْسَتحدثِة  الخا�سِة  الجامعاِت  بع�ص  اإن 
التي  المبا�سرة  بالبيئة  هي  والت�سقت  بيئاُتها  بها  الت�سقت  ما  ل�سّدة  العقائدية،  بل 
عليها  ُيبنى  الخلِل،  هذا  عن  الن�سبي  للتع�ي�ِص  ُمتاحًة  م�ساحًة  هناك  اأن  اإل  ُتعلِّم«)1(، 
بع�سها  المنعزلة  ُجُزِرها  بين  ي�سل  اللبنانية  الجامعات  بين  والتعاون  التعا�سد  من  ن�ٌع 
لكن  والمعرفي.  العلمي  ال�َسَبق  واحتكاِر  التناف�ص  م�سروعية  بحجة  الآخر  البع�ص  عن 
لل�اقع  ت��سيفاٍت  اأنتجت  التي  والم�ؤتمرات  الندوات  عقد  في  غالبًا  تجلَّى  ال�سبَق  هذا 
علميٍة  بح�ٍث  خالل  من  والتجربِة  التطبيِق  َز  حيِّ تدخل  لم  نظريًة  ومقترحاٍت  التعليمي، 
م�اجهة  في  اإليها  تك�ن  ما  اأح�َج  العربيُة  ومجتمعاُتنا  اللبنانيُّ  مجتمُعنا  اأ�سيلٍة،  ابتكاريٍة 

والح�سارّي.  والق�ميِّ  ال�طنيِّ  البعِد  ذات  الخطيرة  التحديات 
ما  اإل  الجديدة،  الألفية  بداية  العلمي منذ  للبحث  �ص  »لم تخ�سِّ كلَّها  العربية  الدول  اإن   
يعادُل 1،7 مليار دولر، اأي ما ن�سبته 0.3 بالمئة من الناتج الق�مي الإجمالي... في حين اأن 
الإنفاق على البحث العلمي في اإ�سرائيل مثاًل )ما عدا البحث الع�سكري( تجاوز 2.6 بالمائة 
من حجم اإجمالي اإنتاِجها الق�ميِّ في العام 1999، وقارب الـ5 بالمائة �سنة 2004«)2(. وم�ؤ�ّسر 
رات المقترحة من منظّمة الي�ن�سك� لتقييِم م�ؤ�س�سات  الإنفاق على البحث العلمي ه� اأحد الم�ؤ�سِّ
البحث والتط�ير. وت�سمُل هذه المقترحات اأي�سًا، الن�سَر العلميَّ والتنّ�َع في المجالت البحثية، 
)َتَعلُّم  وتعليميٍة  اإعداَد دوراٍت تدريبيٍة  العلمي،  البحث  الباحثين في  اإعداَد  براءاِت الختراع، 
نقل المعرفة التكن�ل�جية(. وعلى �سعيد الإنفاق والدعم المالي للبحث العلمي، فاإن ما ُينفُقُه 

)1( غ�سان ت�يني، محا�سرات في ال�سيا�سة والمعرفة، م.�ص، �ص130.
)2( يحيى اليحياوي، البحث العلمي والإبداع التكن�ل�جي بال�طن العربي، الرباط، 2004، �ص1.

http: www.elyahyaoui. org/r_d_arabes.htm.
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الباحث العربي على البحِث العلميِّ ل يتجاوز 24 دولرًا �سن�يًا، في حين اأن القيمة ت�سل اإلى 
124 دولرًا في الدول ال�سناعية و110 دولرات في اإ�سرائيل)1(. 

�سها الدول العربية مجتمعًة من ناِتِجها  ية التي تخ�سِّ  وف�ساًل عن الن�سبة المئ�ية المتدنِّ
الق�مي، فاإن هناك م�ؤ�سراٍت اأخرى لل�اقع المتدنِّي الذي يطاوُل مكانَة البحث العلمي، وترتبط 
بعدِد مراكز البح�ث العلمية، وعدِد العلماء والباحثين العاملين فيها. واإن اأنتجت هذه المراكُز 
ُل اإلى م�ساريع عمليٍة تطبيقيٍة، اأ�سف اإلى ذلك �ساآلَة براءات الختراع،  بح�ثًا، اإل اأنها ل تتح�َّ
التن�سيق  ثقافة  وغياَب  والتط�ير،  البحث  برامج  تم�يل  في  الخا�ص  القطاع  م�ساركة  و�سعَف 
العديد  وان�سغاَل  والعربي،  المحلي  الم�ست�يين  والتط�ير على  البحث  بين منظ�مات  والتكامل 
من اأ�ساتذة الجامعات بتح�سيِن اأو�ساعهم الأكاديمية واأو�ساع عائالتهم المعي�سية على ح�ساب 

ا�ستغالهم بق�سايا البحث والتط�ير)2(.
 اإن العمَل الم�سترَك المتكامَل والجادَّ والمت�ا�سَل بين الجامعات اللبنانية، ه� الباُب الذي 
يمكن الدخ�ُل منه اإلى اإقامة تعاوٍن وتعا�سٍد مع الجامعات ومراكز البح�ِث العربيِة والعالميِة، 
واإقامِة ح�اٍر هادٍف وم�س�ؤوٍل لت�ثيق الروابط بين المراكز العلمية ومراكز اتِّخاذ القرار. وهذا 
هذه  اأ�سبقيِة  عن  بمعزٍل  للجميع،  واإتاحِتها  وت�طيِنها  للمعرفة  بحيازتنا  اإل  يتاأتَّى  لن  �س�ف 
باأ�سبابها  التنمية  عملية  وتزويد  العلمية،  البح�ث  واإن�ساء  المعرفة  اإنتاج  في  تلك  اأو  الجامعة 
اأو  التعليمية  الم�ؤ�س�سَة  هذه  َتخ�صُّ  م�ساألًة  ولي�ست  ٍة  واأُمَّ وطٍن  بناِء  م�ساألُة  فالم�ساألُة  العلمية. 
ن تزداد ات�ساعًا. ومن هنا تبرز  تلك، خ�س��سًا واأن الفج�ة التنم�ية بيننا وبين العالم المتمدِّ
ال�قت  في  ر  والمعبِّ التنمية،  لحاجات  والم�ستجيب  المنِتِج  والتعليميِّ  الترب�يِّ  النظاِم  اأهمية 

نف�سه عن �سخ�سيتنا ال�طنية والح�سارية. 
ولما  العلمي،  والبحث  التعليم  هما:  قائمين  على  اإل  تق�م  ل  العلمية  التنمية  كانت  ولما 
مع منظ�ٍر  مت�اٍز  وطنيٍّ  وتطبيقاتها من منظ�ٍر  للمعرفة  الأ�سيل  المنتج  الجامعاُت هي  كانت 
اهتماماِت  والتعليميُة  الترب�يُة  الإ�سالح  م�ساريُع  ر  تت�سدَّ اأن  من  بدَّ  ل  كان   ، وعالميٍّ اإقليميٍّ 
وتح�سين  الإن�سان  اإنماِء  بعمليِة  مرتبطًة  ال�ساأِن  هذا  في  مقترحاٍت  ُة  اأيَّ تاأتي  بحيث  المعنيين، 
المجتمع  قطاعات  جميع  و�س�ل  كفالة  ه�  الجتماعي  التكامل  ت�سجيع  �ُسُبِل  فاأحد   « اأو�ساعه 

اإلى الفر�ص التعليمية الأ�سا�سية التي تحترم تن�ُّع الثقافات والتقاليد »)3(. 

)1( ح�ل هذا الم��س�ع اأنظر: كتاب العربي )ملحق مجلة العربي(، العدد 67، الك�يت: وزارة الإعالم،2007.
http://www.alarabimag.com/Book/Article.asp?Art=717&ID=27 :ًأيضا     

)2( م. ن.
)3( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�سرية للعام 1994، بيروت: مركز درا�سات ال�حدة العربية، 1994، �ص 21.
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لَة اإلى واقع جامعاتنا في �سياقها ال�طني والإقليمي والدولي، تك�سف عن  اإن النظرة المتاأمِّ
المحيطة  والتط�رات  التحديات  لم�اجهة  ا�ستجاباُتها  تزال  ما  اإذ  والماأم�ل،  ال�اقع  بين  َب�ٍن 

بها، محلّيًا واإقليميًا ودوليًا، مت�ا�سعة. 
الجتماعي  التط�ر  ب�سياق  العالي  التعليِم  ربِط  ي  تحدِّ هناك  ال�طني  الم�ست�ى  فعلى 
، وفكرًا  والقت�سادي، اإذ احتياجات �س�ِق العمِل تتطّلب من الجامعة القياَم بدوٍر غير تقليديٍّ
ِل الم�س�ؤولية وال�اعي  ابتكاريًا مبدعًا يلعُب دورًا مهّمًا في تنمية الراأ�سمال الب�سري الم�ؤمن بتحمُّ

لقدراِتِه واأهدافه، والمندِمج مع هم�ِم مجتمعه انطالقًا من ك�ِنِه و�سيلَة التنمية وغايتها.
�سة  المتخ�سِّ والبحثيَة  العلميَة  والم�ؤ�س�ساِت  العلمية  الثروة  فاإن  الإقليمي،  الم�ست�ى  وعلى 
واأحيانًا  التكاملية،  ٍة في عالقتها  ق�َّ ال�طنيِة من  الق�ة  ده معادلت  تج�سِّ ما  يدخالن في �سلب 
وُنُظم  والتكن�ل�جيات  المعارف  م�ست�ى  في  تبايٌن  اإذ هناك  الإقليمي،  المحيط  مع  التناف�سية، 

التعليم.
في  مح�ريًا  اأ�سا�سًا  ي�سكل  الحديث  العلم  نا�سية  امتالَك  فاإن  الدولي،  الم�ست�ى  وعلى 
التط�ر  ق�اعِد  وتحديِد  والأمم،  الدول  بين  والتبعية  ال�سيادة  عالقات  ت�سكيِل  معادلِة  �سياغة 
واأ�س�ص النه�سة والتقدم. ومن هنا كان الدوُر المتعاظُم للجامعات ومراكز البح�ث العلمية في 
فت الم�سادَر العلميَة والطفرَة التكن�ل�جيَة الهائلة  المجتمعات ال�سناعية المتقدمة، التي وظَّ
الح�ساري  نم�ذجها  ولت�سدير  مجتمعاتها،  م�سالِح  وحمايِة  ال�طنيِة  وقدراتها  تها  ق�َّ لتعزيز 

والثقافي اإلى غيرها من ال�سع�ب والمجتمعات. 
البح�ث  نف�سه، خ�س��سًا في مجال  المحلية يفر�ُص  بين جامعاِتنا  والتعا�سَد  التعاوَن  اإن 
العلمية الخا�سعة للمنهِج التجريبي، لم�اكبة متطلبات التقدم العلمي والتكن�ل�جي، ومالحقة 
وم�ساُرُه  العلمي  البحث  هدُف  َد  ُيحدَّ اأن  على  كلِّه،  العالم  في  وتطبيقاِتها  العلمية  التط�رات 
اإذ ه� »عمليٌة ديناميكيٌة واأداٌة ع�سريٌة لها ق�اعُد واأ�س�ٌص ومناهُج  واإمكاناُت وو�سائُل تنفيِذِه، 
َق البحُث نتائَج عمليًة...، كما اأن  رها حتى يحقِّ ومراحُل ومتطلباٌت ماديٌة وب�سريٌة ل بدَّ من ت�فِّ
ُر  البحَث العلميَّ ه� م�س�ؤوليٌة تتكامل فيها الطاقات التكن�ل�جية والب�سرية والمادية التي تت�فَّ
والتن�سيق  التعاون  يتم  بحيث  والجامعات،  العلمي  البحث  ومراكز  والم�ؤ�س�سات  الهيئات  لدى 
في  التنم�ية  والبرامج  ال�سيا�سات  انتهاج  في  طين  والمخطِّ الإداريين  لم�ساعدِة  بينها  فيما 

المدى الق�سير وعلى المدى البعيد«)1(. 

الثالث،  العدد  ال�سابعة،  ال�سنة  الباحث،  مجلة  العربية،  للمدن  الإداري  التط�ير  في  العلمي  البحث  دور  القطب،  يعق�ب  )1(  ا�سحق 
تم�ز – اأيل�ل 1985، �ص 101.
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ُة اإلى التجديد والتط�ير والتحديث، واإقامة عالقات  ومن هنا تاأتي حاجة جامعاتنا الما�سَّ
تعاوٍن فيما بينها ومع نظيراتها في الخارج، فتك�ن بذلك قادرًة على تخريج الم�اطن القادر 

على فهم مجتمعه وارتباطه بالمجتمعات الأخرى.

3- ا�ستنتاٌج وخاتمة 
قابٍل  مرٍن  تخطيٍط  اإطاِر  في  اإل  المن�س�دة،  الترب�ية  الأهداف  تحقيق  يتّم  ل  اأن  بدهيٌّ 
ه التط�رات والظروف الم��س�عية على  للتعديل وفاق ما تقت�سيه ديناميُة المجتمع، وما تفُر�سُ
التعديَل  اأن هذا  والإن�سانية. على  وال�سيا�سية  والقت�سادية  والثقافية  الفكرية  ال�سعد  مختلف 
ُن الحدَّ الأدنى من ال�سروط الترب�ية والفنية  يجُب اأن يترافق مع تاأميِن قاعدٍة ديمقراطيٍة ت�ؤمِّ
وال�سحية والهند�سية ب�س�رٍة عادلٍة ومت�ساويٍة لجميع اأبناء المجتمع وفي مختلف الم�ؤ�س�سات 
نة للطبقات الغنية وال��سطى والفقيرة. الترب�ية، خ�س��سًا واأن هناك فروقًا بين ال�سروط الم�ؤمَّ
 على اأن التخطيَط الترب�يَّ ال�سليَم، وحتى تاأتي نتاِئُجُه متكاملًة، يجب اأن ل يقت�سر على 
ُترافُق  التي  الالمدر�سيَة  والتربيَة  ة،  الأُ�َسِريَّ التربية  ي�سَمَل  اأن  يجب  واإنما  المدر�سية،  التربية 
الفرَد ط�ال حياِته، والتي يجب اأن تك�َن مالِزمًة للتربية المدر�سية، ل بل ت�سمُل برامَج ال�لد 
اأو في و�سٍع  اأّميًا  اأو كان  قبل المدر�سة، وتتابُعه را�سدًا، �س�اء اأكمل تعليَمه العام اأم لم ُيكِمل، 
ل  واأن  المدر�سة  قبل  ما  فترة  َيرعى  اأن  يجب  الترب�ي  فالتخطيُط  تاأهيلي.  و�سٍع  اأو   ، اإعداديٍّ
مين لبع�ص الخط�ط العامة  يتُرَكها لأه�اء الأهل والمحيط، خ�س��سًا اإذا كان الأهُل غير متفهِّ
للعملية الترب�ية. كما اأنه يجب اأن ل يكتفي التخطيُط الترب�يُّ بتخريج الإن�سان اإلى �س�ِق العمِل 
التي ت�ساعَف دورها  ا�ستثماُر و�سائل العالم،  اأو ت�جيٍه، فبالإمكان  اإر�ساٍد  ل�ساأنه دون  وترِكِه 
في اأيامنا، في عمليِة ت�جيِه اأفراد المجتمع وت�سكيِل بنيِتِهم الذهنيِة والثقافيِة والترب�ية. هذا 
ا�ستخداُمُه،  اأُ�سيَء  اإن  ُر  ويدمِّ ُه  ي�س�ِّ قد  ين،  �سالٌح ذو حدَّ اأن العالم  العتبار  بعين  الأخذ  مع 
كّل  ت�سمُل  وبّناءٍة  هادفٍة  تر�سيديٍة  ترب�يٍة  عمليٍة  في  ا�ستخداُمه  اأُح�سَن  اإن  ُر  وُيطِ�ّ يبني  وقد 
النا�ص دون ا�ستثناٍء وعلى مختلف اأو�ساعهم، الأ�س�ياَء منهم وال�سعفاَء والمتاأخرين درا�سيًا، 
فل�سفة  وعُي  الإعالم  رجال  على  لذا  ونف�سيًا.  ج�سديًا  والم�سّ�هين  والمنحرفين،  والمعّ�قين 
التربية والتعليم، فتاأثير الإعالم في هذه الأيام ي�ازي تاأثير المدر�سة اإن لم َيُفْقُه. كذلك على 
الم�س�ؤوليَن ال�سيا�سييَن الذين ي�سع�ن ال�سيا�سة الترب�ية العامة، ورجاِل الدين الذين يق�م�ن 

بدوًر فاعٍل في ت�جيه النا�سئة وال�سباب، اأن يع�ا فل�سفة التربية والتعليم. 
)في  للتعليم  الحاليَّ  »النظاَم  واأن  خ�س��سًا  مِلّحًا،  اأمرًا  اأ�سبح  الحياة  مدى  التعليم  اإن 
ال�سريعة،  المجتمع  حركة  عن  انعزاله  ب�سبب  لذٍع  لنقٍد  �ُص  يتعرَّ  ) عربيٍّ بلٍد  غير  وفي  لبنان 
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وعدم قدرته على مالحقة التط�رات العلمية والتكن�ل�جية، كما اأن جم�َده في ق�الَب باليٍة من 
النظامية...الخ.  الم�ؤ�س�سات  للقب�ل في  العمر،  الأنظمة، كالمتحانات وال�سهادات وم�ست�يات 
كل هذا جعل النظر اإلى هذا الن�ع من التعليم يتَّ�سم بالق�س�ر عن تلبية الحاجات المتزايدة 

للفرد والمجتمع«)1(. 
القدرة  زيادِة  من  بّد  ل  ال�طنية،  والتن�سئة  الجتماعي  الندماج  ولتق�يِة  اأنه،  نرى  كما 
المعارف  على  الح�س�ل  من  الطالب  لتمكين  ن�عّيِتِه  وتح�سيِن  الر�سمي  للتعليم  ال�ستيعابية 
الم�ستجّدة، واكت�ساِب المهارات الحياتية والجتماعية والقيم ال�طنية، لتك�ن منطلقًا لم�ساركة 

الأجيال ال�ساّبة في م�ساريع التنمية واإدارة ال�ساأن العام. 
واإذا كان �سحيحًا اأن الهدَف الأ�سا�َص للتربيِة ه� تهيئُة الفرد حتى يتمكن من تحقيق وج�ده 
الذاتي، فال�سحيُح اأي�سًا اأن هذا الهدَف ل يمكن اأن يتحّقق اإل من خالل ربط م�سروِع تحقيق 
ال�ج�د الذاتي لالأفراد بعمليِة تر�سيِخ ِقَيِم الم�اَطنة وتحّمل الم�س�ؤولية تجاه المجتمع الذي في 
المنظ�مُة  اأخذت  اإذا  اإل  يتاأّتى  الأمر لن  وي�ؤّدي واجباِته. وهذا  الم�اطن حق�َقه  اإطاره يمار�ص 
وهذا  المجتمعية.  التنمية  وتلبيِة مطالب  ال�طنيِة  ال�حدِة  تر�سيِخ  م�ساألَة  عاتقها  على  الترب�يُة 
وال�سلطة  والخا�سة،  الر�سمية  الترب�ية  الم�ؤ�س�سات  ومن  ال�ساأن،  اأ�سحاب  من  يتطّلب  بدوِرِه 
بما  والتربية  للتعليم  ال�طنية  والأدوار  والمهام  الترب�يِة،  الت�سريعيِة  البنى  مراجعَة  ال�سيا�سية، 
ي�سبُّ في خانة تعزيز ال�حدِة ال�طنيِة وِقَيِم الُم�اَطَنة، بالت�ازي مع نه��ٍص علميٍّ منتٍج لم�اجهة 
التحديات المتراكمة التي ي�اِجهها م�سروُع تط�ير النظام التعليمي في مراِحِله كّلها، خ�س��سًا 
ي النه��ص بقطاع التعليم الر�سمي الذي تملك الدولة، �ساحبة ال�ساأن، مفتاَح بدِء الإ�سالح  تحدِّ
الترب�ي التعليمي منه وبه، والذي ه� المدخل الرئي�ُص لتن�سئٍة وطنيٍة، وعدالٍة اجتماعيٍة واقت�ساديٍة 
و�سيا�سيٍة، » فالمدر�سة الر�سمية هي غيُر طائفية، يمكن، اإذا ما نه�سنا بها، اأن يلتحَق بها كلُّ 
اأبناء الط�ائف، فتك�ن بذلك مكانًا لتفاعلهم، وم�سهرًا يذيُب الح�اجز فيما بينهم. والمدر�سُة 
الر�سميُة هي غيُر طبقيٍة، فهي مجانيٌة، يمكن لكلِّ الأبناء، اأغنياء وفقراء، اأن يلتحق�ا بها، فتك�ن 
م�ست�ى  على  دٌة  م�حِّ مدر�سٌة  ذلك  اإلى  وهي  بينهم.  الفا�سلة  الح�اجِز  وك�سِر  لتفاعلهم  مكانًا 
ال�طن. فكّل المدار�ص الر�سمية، من اأق�سى لبنان اإلى اأق�ساه، ُتعلِّم في كتاٍب واحٍد، وعلى اأيدي 
معّلمين من المفتر�ص اأنهم تلق�ا اإعدادًا اأو تدريبًا واحدًا، ويخ�سع�ن لمراقبة مديريتي التفتي�ص 

والت�جيه الر�سميتين، فتك�ن بذلك مكانًا لإنتاج تن�سئٍة اجتماعيٍة واحدة«)2(. 

ال�سابعة،  ال�سنة  الباحث،  النامية، مجلة  التعليم الم�ستمر مدى الحياة ودوره في تط�ير الدول  )1( م�سارع الراوي وداود ماهر محمد، 
العدد الثالث، تم�ز- اأيل�ل 1985، �ص69. 

التاأ�سي�سي  الترب�ي  الم�ؤتمر  محاور  من  مح�ٍر  في  الباحث  مها  قدَّ مداخلة  الر�سمية...لماذا؟،  بالمدر�سة  النه��ص  قبي�سي،  )2( ح�سان 
الذي عقدته الجامعة الإ�سالمية في لبنان في فرعها في مدبنة �س�ر، 26 حزيران 2014 ، �س�ص 1 – 2 . 
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اإذا  منه  المت�خاَة  الأهداَف  َق  يحقِّ اأن  تعليميٍّ  ترب�يٍّ  نظاٍم  لأيِّ  يمكن  ل  اأنه  كما 
لتطّ�ِر  الم�اكب�َن  المناهج  م�  وم�سمِّ الترب�ي�ن  والخبراُء  والنخُب  الكادراُت  تت�ّفر  لم 
الح�ساري،  الثقافي  واإرثه  مجتمِعهم،  باحتياجاِت  والعارف�ن  العالم،  في  التعليمية  النظم 
التاأهيل  اأهميُة  تاأتي  هنا،  ومن  والدينية.  والجتماعية  الثقافية  البني�ية  وخ�س��سياته 
والتدريب الم�ستمّرين للكادر الإداري ف�ساًل عن التعليمي في م�ؤ�س�ساتنا التعليمية والترب�ية 
علميًة  ج طاقاٍت  فُتخرِّ �ساملٍة،  تنميٍة مجتمعيٍة  اإنجاز  في  دوَرها  الم�ؤ�س�ساُت  تاأخَذ هذه  حتى 
تع�ُد  ا�ستثماُرها  اأُح�سن  اإذا  حقيقيًة،  ثروًة  ب�سفتها  وم�اكبِتِه  الع�سِر  مجاراِة  في  ُت�ستثَمُر 

م�ساعفة.  بف�ائد  المجتمع  على 
 ول بدَّ لأيَّ تخطيٍط ترب�يٍّ من اأن ياأخذ بعين العتبار تداعيات »الع�لمة« على الخطاب 
الترب�ي ال�طني، وما يتمُّ ت�س�يُقه من نماذَج ترب�يٍة )ع�لمية( قد َنفيد منها اإن عرفنا كيف 
الآخرين  تجارب  مع  والت�ا�سل  النفتاح  نافذَة  وُنبقي  واقعنا،  مع  تكييُفه  يمكن  ما  ننتقي 
يحمله  لما  خط�رًة،  والأكثُر  ا�ص  الح�سَّ الجانُب  هي  والترب�يُة  الثقافيُة  فالع�لمُة  مفت�حًة. 
الجتماعية  للعنا�سر  ا�ستهداٍف  من  ي�ستبطنه  وما  هة،  الم�جِّ للقيم  ترويٍج  من  الجانب  هذا 
النفتاح  ونرف�ص  اأنف�سنا  على  ننغلَق  اأن  يعني  ل  ذلك  اأن  على  ية.  المتلقِّ لل�سع�ب  الثقافية 
المناهج  بناء  المّتبعة في  واأ�ساليبهم  ن�ستفيَد من تجارب الآخرين  اأن  اإذ يمكن  العالم،  على 
ومتابعتهم...اإلخ.  والمديرين  المعلمين  وتاأهيل  تدريب  واآليَّات  البرامج  واإعداد  و�سياغتها، 
تكييُفه  يمكن  ما  ناأخُذ  واإنما  عنهم،  وال�ستن�ساَخ  النقَل  يعني  ل  الآخرين  على  النفتاح  لكن 
لي�ست هي  ٍن  معيَّ بمجتمٍع  الخا�سة  والتعليمية  الترب�ية  فالم�ؤ�سرات  في مجتمعنا،  وا�ستثماُره 

اآخر.  مجتمٍع  في  ذاَتها 
والنطالق  اأكاديميٍة،  اأو  لكّل مدر�سٍة  التجريبية  الم�ؤ�سرات  اعتماد  المفيد  يك�ن من  وقد 
الترب�ية  الم�ؤ�ّسرات  بيانات  اإلى  و�س�ًل  المحلية،  للمنطقة  التجريبية  الم�ؤ�سرات  اإلى  منها 
التجريبية على م�ست�ى مجتمع الدولة ككل، لُي�سار بالتالي اإلى �سياغة الأطر العامة والمفاهيم 
النظرية لل�سيا�سة الترب�ية المركزية، بحيث تاأتي مختلُف الج�انِب والأوجِه المتعلِّقِة ب�ظائف 
الأ�سا�سيَة  والأ�س�َل  المنطلقاِت  َد  وتحدِّ التعليم،  �سيا�ساِت  َه  لت�جِّ والترب�ي  التعليمي  النظام 

التي يق�م عليها العمل الترب�ي. 
التي  القطاعات  اأهم  اأحد  ك�نه  عن  ف�ساًل  فاإنه،  لبنان،  في  الجامعي  التعليم  قطاع  اأما 
ت�ستهدفها مفاهيم واأ�س�ص الفل�سفة الترب�ية المرتجاة، بحاجٍة اإلى عدٍد من الحل�ل البتكارية 
للجامعات  مة  المنظِّ والإدارية  النظامية  بالقي�د  المتعّلَق  النظاميَّ  البني�يَّ  البعَد  ت�سمل 
وم�ؤ�س�ساتها البحثية، والبعَد الإداريَّ المتعّلق بديمقراطية العمِل الجامعيِّ وا�ستقالليته وو�سِع 
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الجامعة  بغايات  المتعّلق  ال�ظيفيَّ  والبعَد  الجامعية،  الإدارية  للمنظ�مة  و�س�ابَط  ق�اعَد 
ومناِهِجها  وبراِمِجها  التعليمية  العملية  في  الج�دة  وبمعايير  العلمية،  الر�سالية  واأهدافها 
واّللحاق  والبتكار  الإبداع  على  قادرين  باحثين  وتخريِج  واإعداِد  البتكارية،  العلمية  وبح�ِثها 
واأخيرًا  واأوًل  مثيل،  له  ي�سبق  لم  ب�سكٍل  الحا�سر  ع�سرنا  في  اّت�سعت  التي  المعرفية  بالآفاق 
خالل  من  وذلك  اإليها،  ه�  ي�سعى  اأن  ل  اإليه  الجامعة  ت�سعى  اأن  يجب  الذي  المجتمع  بخدمة 
ت�سخيِر اإمكاناِتها العلمية والبحثية لال�ستجابة لمتطلِّباته القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية 
التطبيقية  العلمية  الحل�ل  واقتراِح  الأخالقية،  ة  والِقَيميَّ والثقافية  التكن�ل�جية،  والعلمية 
الجامعات  مع  التعاون  روح  واإر�ساِء  الإنتاجية،  بالقطاعات  الجامعة  ربط  خالل  من  لم�ساِكِله 

ال�طنية والأجنبية. 
اأن  يمكُن  ل  والتعليم  التربية  مجال  في  الحقيقيَّ  الإ�سالَح  اأن  دًا  مجدَّ تاأكيِدنا  مع  هذا، 
والجتماعيَة  والقت�ساديَة  ال�سيا�سيَة  المجالِت  ت�سمُل  �ساملٍة  اإ�سالٍح  عملية  عن  بمعزٍل  يتمَّ 
»فال�سيا�سات  الآخر  البع�ص  في  بع�سها  ي�ؤّثر  متداخلٌة  مجالٌت  وهي  والدينيَة،  والثقافيَة 
التمييز،  بمنع  وذلك  ق�ه،  ُيحقِّ اأن  للنا�ص  يمكن  فيما  فرقًا حي�يًا  ُتحِدَث  اأن  يمكن  الجتماعية 
الفردية  المبادرة  مكافاآت  وحماية  العمل،  ُفَر�ِص  وت��سيع  المهارات،  وتك�ين  التعليم،  وتعزيز 
والم�ساريع الفردية. ولكن الدول قد تحدُّ بدرجٍة خطيرٍة من الختيارات التي كان م�اطن�ها 
باإنفاقها  اأو  �سين،  المدرِّ على  ُتنفقه  مما  اأكثر  الجن�د  على  باإنفاقها  ذلك،  ل�ل  بها  �سينعم�ن 
لية،  الأوَّ ال�سحية  الرعاية  على  ُتنفقه  مما  اأكثر  ر  الَح�سَ في  التَّكلفة  باه�سة  م�ست�سفياٍت  على 
�سين«)1(.  الُمهمَّ الفقراء  على  ُتنفقه  مما  اأكثر  خة  المتر�سِّ ال�سف�ة  جماعات  على  باإنفاقها  اأو 
ومن هنا تاأتي اأهميُة تحقيق التعاون بين خدمات التخطيط الترب�ي والخدمات الم�س�ؤولة عن 
مختلف القطاعات القت�سادية، والذي ي�ستدعي بدوره ت�ّفَر ا�ستق�ساءاٍت ومعل�ماٍت اإح�سائيٍة 

دقيقٍة ح�ل الق�ى العاملة وتقديرات حاجاتها الحالية والم�ستقبلية. 
�سيا�سيٍّ  واقٍع  ظلِّ  في  واقتراحاٍت  اأفكاٍر  من  �سقناه  ما  تحقيِق  �سع�بَة  ندرك  ونحن 
الفئ�ية  لل�لءات  وتعّدٌد  طائفيٌة،  ذهنيٌة  فيه  تتحّكم  متخّلٍف،  وثقافيٍّ  واقت�ساديٍّ  واجتماعيٍّ 
ب  والت�جهات الفكرية والأيدي�ل�جية، وغياٌب مزمٌن لروِح الُم�اطَنة، وارتداٌد مريٌع نح� التع�سّ
ه�  ال�اقِع  هذا  لمثل  ال�ست�سالم  اأن  نف�سه،  ال�قت  في  ندرك  اأننا  غير  والتزّمت،  والتطّرف 
ٍة معزولٍة عن هم�ِم مجتمعها  بمثابة دع�ٍة لُنَخِبنا المثّقفِة والمتعّلمِة اإلى البقاِء في اأبراٍج عاجيَّ
َوْلَنبداأ بالممكن والمتاح، ع�سانا بذلك ن�ساهم، ول� بت�ا�سٍع، في  َفْلُنحاول الإ�سالَح  العري�ص. 
الروؤى  �سلبيات  من  للتخّل�ص  المرغ�بة  الإن�سانية  والِقَيِم  النه�س�ية  التجاهات  وتدعيِم  ن�سِر 

)1( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، م. �ص، �ص19.
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ب�سكٍل  والجامعيِّ   ، عامٍّ ب�سكٍل  التعليميِّ  الترب�يِّ  الدوِر  ومجالِت  معالِم  ولتر�سيِخ  القا�سرة، 
، المتمّثل في التعليم والبحث وخدمة المجتمع.  خا�صٍّ

والعمل  العقِل  نتائِج  بين  المزاوجَة  تقت�سي  وباحثين  وجامعّيين  كترب�ّيين  تنا  َمهمَّ اإن 
ال�طنية، ل ننقل فقط،  اأي ثقافتنا  المحّلي،  ال�طني  المحت�ى  اأََتْت، وبين  اأين  والتنظيم، من 
ٍة  ولكن ن�ست�عب ونه�سم ثم نقّدم نم�ذجًا خا�سًا بنا. وتلك المزاوجة تعتمُد على عنا�سَر عدَّ
ته وطاقته واآماله بما يريُد وبما ل يريُد، بما يطمُح اأو ل يطمُح  من اأهّمها، تاأثيُر اإن�ساِننا بحي�يَّ

لأُّمِتِه اأن تك�ن.
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مـدى تـكريـ�س النـق�سـام الـطـائـفـي

عبر اختيار المناطق والمدن في ن�سرات الأحوال الجوّية
لو�سائل الإعالم المرئية اللبنانية

د. علي خليفه

اأ�ستاذ م�ساعد في الجامعة الّلبنانية 
كلية التربية 

ملخ�س البحث
اأ�سب�عين  مدى  على  المذك�رة  والمدن  المناطق  اأ�سماء  اإح�ساء  اإلى  البحث  هذا  يهدف 
متتاليين في ن�سرات الأح�ال الج�ية في و�سائل الإعالم المرئّية اللبنانية، بغية �سرح التفاوت 
في اختيار هذه المناطق والمدن واختبار مدى �سحة ربطه بال�لءات الطائفّية لكلٍّ من هذه 
المذك�رة  والمدن  المناطق  ترّددات  احت�ساب  عبر  تحليلها  يتّم  البيانات،  جمع  بعد  ال��سائل. 
منها  كلٍّ  ذكر  ن�سب  بين   Coefficient de corrélation الرتباط  ومعامل   ،Fréquence
وتقدير ن�سب التباين Varianceبين مجم�عات الم�ساهدة التابعة لكلِّ و�سيلٍة اإعالمّيٍة و�س�ًل 
اإلى تحليل المكّ�نات الرئي�سة ACP ور�سم خرائط تحاليل الت�افق AFC لكلِّ و�سيلٍة اإعالمّيٍة 
ن�سرات  في  لٍة  ُمَتَخيَّ طائفّيٍة  ف�ساءاٍت  ن�س�ء  البحث  وُيظهر  المذك�رة.  والمدن  المناطق  مع 
الطائفي  النق�سام  �ص  تكرِّ الّلبنانّية  ة  المرئيَّ الإعالم  و�سائل  في  ذاتها  بحّد  الج�ّية  الأح�ال 

للمجتمع اللُّبناني في �س�رته الق�س�ى.

الكلمات المفتاحّية
الأحــ�ال  نـ�ســرات   - الطـائــفــّيــة  ال�لءات   - اللـبـنـانــيــة  المرئـّيــة  الإعــالم  و�ســائل 
الطائفّية  الف�ساءات   -  AFC الت�افق  تحاليل   -  ACP الرئي�سة  المكّ�نات  تحليل   - الـجـ�ّيــة 

لة. الُمَتَخيَّ
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َلة الفضاءات الطائفّية الُمَتَخيَّ

المقّدمة وهدف البحث
لي�ص لبنان فدراليَّة مناطق اأو وليات، بيد اأن الن�س��ص التاأ�سي�سّية للدولة)1( تج�ّسد �سيغة 
اأكثر من �سعيد)2(، حتى يكاد يك�ن  ائتالف الط�ائف الدينّية التي لها حق�ٌق وامتيازاٌت على 
اأو تتقا�سمه في ما بينها على قاعدة  كّل �سيٍء بيد الط�ائف الدينّية اأو هي جزٌء فيه تت�ساركه 

الك�تا الطائفّية ال�ّسائدة في المجتمع. 
اإلى تنظيم �س�ؤون البث التلفزي�ني والبث  وفي مجال الإعالم، �سعت الق�انين المرعّية)3( 
الف�سائي وفق ال�سيغة التي يق�م عليها المجتمع، حيث يت�سح لنا اأن للعديد من و�سائل الإعالم 
المرئّية خلفّيًة طائفّيًة اأو هي تج�ّسد وجهة نظر مجم�عاٍت طائفّيٍة تنطق با�سمها: فتميل مرجعّية 
للتيار  ال�سيا�سي  الم�قف  لتاأييد  م�ستركة،  ار�سيٌة  محطٌة  اإداريًّا  وهي   ،OTV البرتقالة  قناة 
 LBC الـ  كانت  بعدما  اللبنانّية  الق�ات  ل�سالح حزب  تميل   MTV المّر  وقناة  الحر.  ال�طني 
ال��سيلة الإعالمية الأ�سا�سية للق�ات الّلبنانية خالل فترة الحرب، وبقي يراأ�ص مجل�ص اإدارتها 
ال�سيخ بيار ال�ساهر، بعد انتهاء الحرب، واأ�سبح الأمير ال�ليد بن طالل يملك 49% من اأ�سهم 
القناة الف�سائية، بينما تت�زع بقية ن�سب المحطة الف�سائية على ال�سركاء بالمحطة الأر�سية، 
ال�سفدي،  محمد  فار�ص،  ع�سام  مثل  الأ�سهم،  بع�ص  اللبنانيين  ال�سيا�سيين  بع�ص  يملك  كما 
 Future TV نجيب ميقاتي، مي�سال فرع�ن و�سليمان ط�ني فرنجّية. وينطق تلفزي�ن الم�ستقبل
المجم�عة  وتنطق  اأمل.  NBN حركة  لالإعالم  ال�طنّية  ال�سبكة  وتمّثل  الم�ستقبل.  تيار  بل�سان 
لرجل  التابع   New TV الجديد  وتلفزي�ن  اهلل.  حزب  بل�سان   MANAR لالإعالم  ال�طنّية 

الأعمال تح�سين الخياط، ا�سترت الأميرة م�زة زوجة اأمير قطر ال�سابق 40%من اأ�سهمه...
اإن اأخبار ال�سيا�سة تعك�ص ب��س�ٍح خلفيات هذه ال��سائل الإعالمّية وت�جهاتها، بالإ�سافة 
اختيار  على  ذاته  الأمر  ين�سحب  فهل  فقراتها)4(،  ون�عية  المحطات  هذه  برامج  لئحة  اإلى 
ولءات  تعك�ص  الج�ّية،  الأح�ال  ن�سرة  �سمن  �س�اها)5(،  دون  معّينٍة  لبنانّيٍة  ومدٍن  مناطق 

ال��سيلة الإعالمّية المعنّية وتبعّيتها الطائفّية؟

)1( مراجعة الد�ست�ر الّلبناني وتعديالته الالحقة، ول �سيما المقّدمة.
)2( ل �سّيما المادتان 9 و 10 من الد�ست�ر.

في  ال�سادر  الرقم 531  الف�سائي  البث  وقان�ن  في 1994/11/4،  ال�سادر  الرقم 382  والإذاعي  التلفزي�ني  البث  قان�ن  )3(  مراجعة 
.1996/7/24

)4( �سمن الدرا�سات التي يمكن الطالع عليها في هذا المجال، يمكن مراجعة الن�سرة ال�سهرية كا�سندر – عن الأداء التلفزي�ني في 
لبنان – 1993 التي در�ست اأن�اع البرامج في مختلف المحطات التلفزي�نية، وت��سلت اإلى خال�ساٍت ح�ل ت�جه الم�ساهدين اإلى و�سائل 
الإعالم جّراء تاأثرهم بمتغيراٍت مرتبطٍة بت�جهات المحطة وبرامجها ولغات برامجها اإلخ. بما يعّبر عن قناعات الم�ساهدين واآرائهم.

)5(  طبًعا نحن ل نتبّنى في هذا البحث ت�سنيف المناطق من خالل ال�لء الطائفي ل�سكانها، بيد اأن ال�اقع ال�س��سي�غرافي للعديد من 
المناطق والمدن اللبنانّية يعك�ص ولءاٍت طائفّيًة غالبة.
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د. علي خليفه

منطلًقا من هذا ال�س�ؤال الأّولي، يهدف هذا البحث اإلى ا�ستجالء معالم ال�لءات الطائفّية 
من  الج�ّية  الأح�ال  ن�سرات  تذكره  ما  خالل  من  اللبنانية  المرئّية  الإعالم  و�سائل  من  لكلٍّ 

مناطق ومدٍن معّينة.

اأهمّية الدرا�سة
اأي  اإلى الآخرين)1(،  باأنها تنقل المعرفة  اإن التعريف الأب�سط لدور و�سائل الإعالم يكمن 
اأنها تختار ما ت�سّلط عليه ال�س�ء من اأخباٍر في ال�سيا�سة والمجتمع والفن والريا�سة والقت�ساد 
الإعالم  ب��سائل  الأمر  بلغ  فاإذا  ت�ساء.  ل  ما  تق�ل  ول  ت�ساء  ما  تق�ل  اأنها  بمعنى  والطق�ص: 
بما  لديها  الج�ّية  الأح�ال  ن�سرات  �س�اها في  ومناطق دون  تنتقي مدًنا  اأن  لبنان  المرئّية في 
اأّننا نكّر�ص الطائفّية في  لل��سيلة الإعالمّية المعنّية، فاإن الأمر يعني  التبعّية الطائفّية  يعك�ص 
ال�سيا�سّية)2(  للحكمّية  �سيغًة  الطائفّية  تعد  لم  حيث  الق�س�ى،  ب�س�رتها  اللبناني  المجتمع 
والفن  المجتمع  اأخبار  في  حّتى  ا�ست�سرت  تك�ن  بل  القت�ساد)3(،  في  الريع  ولتقا�سم  وح�سب، 

والريا�سة والقت�ساد و�س�ًل اإلى... الطق�ص.
تمهيًدا  الإعالم،  و�سائل  في  الج�ّية  الأح�ال  ن�سرات  في  والمناطق  المدن  اإح�ساء  اإن 
من  ًما  تقدُّ اأكثر  خط�ًة  ُيعَتَبر  الدرا�سة  هذه  في  �ساملٍة  اإح�سائّيٍة  قيا�ٍص  و�سائل  لعتماد 
المقاربات الكيفّية الم�ؤّدية اإلى مالحظة تف�ّسي عنا�سر الطائفّية في مختلف ن�سرات الأخبار. 
فتكمن اأهمية هذه الدرا�سة التي تلجاأ اإلى ت�ظيف القيا�سات وال��سائل الإح�سائّية، في التعبير 

ب�سكٍل دالٍّ اإح�سائيًّا عن تحّ�ل ف�ساءات و�سائل الإعالم الّلبنانّية اإلى ف�ساءاٍت طائفّية.

اأدبيات البحث وم�سطلحاته واإ�سكاليته
اإن واقع بث و�سائل الإعالم المرئّية في لبنان، في مجالت الخبر ال�سيا�سي والجتماعي 
ال�سيا�سية  القيم  �سّك في منظ�مة  بال  ي�ؤّثر  وغيرها،  الج�ية  الأح�ال  في  اأو  والثقافي  والفّني 
والجتماعّية والفنية والثقافية للفرد وللجماعة. لقد بات من الم�ؤكد مدى التاأثير الذي تحدثه 
�سل�ك  وت�جيه  الجماعات  دينامية  في  التحكم  وفي  العام  الراأي  �سناعة  في  الإعالم  و�سائل 
وم�سم�نها،  برامجها  في  يتحّكم  من  اأو  ال��سائل  هذه  يملك  لمن  ي�ّفر  الذي  الأمر  اأفرادها؛ 
القدرة على التاأثير في �سياغة الذوق العام والذوق الفردي على ال�س�اء، واإعادة اإنتاج المجتمع 

�سمن اآليات التن�سئة الجتماعّية. 

 F. Terrou, L’Information, Paris, PUF, 1983, p.5. :1( يرد هذا التعريف في(
)2(  ترد مقاربٌة نقدّيٌة لأنظمة الحكم القائمة على الك�تا، ل �سيما الطائفّية منها، ولبنان من �سمنها، في كتاب : ج. قرم، تعّدد الأديان 

واأنظمة الحكم، بيروت: دار الفارابي، 2011.
)3( راجع: ز. حافظ، ت�ساوؤلت في القت�ساد، بيروت: دار األف ياء للن�سر والت�زيع، �ص 48.



122

خاللها،  من  الفرد  يكت�سب  التي  »العملية  بك�نها  الجتماعية  التن�سئة  جيدنز  يعّرف 
بنية  في  ا�ستدخالها  على  ويعمل  ويتمثلها  محيطه،  في  والثقافية  الجتماعية  العنا�سر 
فالفرد  كنفها«)1(.  في  يعي�ص  التي  الجتماعية  البيئة  مع  التكيف  ي�ستطيع  وبذلك  �سخ�سيته، 
وياأخذ  المجتمع،  اأفراد  ٍن من خالل تعامله مع  ُمعيَّ المجتمع وفق نظاٍم ثقافيٍّ  ي�لد وينم� في 
هذا التعامل اأ�سكاًل متن�عًة، منها التقليد والم�ساركة مع الآخرين، بق�سد تعلم القيم ونماذج 
ال�سل�ك والتجاهات. لذلك، ُتْعَتَبر و�سائل الإعالم، ل �سيما المرئّية منها، من اأهم م�ؤ�س�سات 
التن�سئة الجتماعية، بما تحمله من مثيراٍت جذابٍة، وم�ؤثراٍت فاعلٍة، تقّدمها بطريقٍة ت�ستميل 

انتباه الم�ساهدين لم��س�عاٍت و�سل�كاٍت وم�اقف مرغ�ٍب فيها)2(. 
وبالتالي، قد تك�ن و�سائل الإعالم م�سدر تاأثيٍر على: 

و�سائل  تاأثير  مظاهر  واأو�سح  اأبرز  من  )وه�  التجاه  اأو  الم�قف  تغيير  اأو  تعديل  اأو  بناء 
الإعالم حيث يق�سد بالم�قف روؤية الإن�سان لق�سيٍة ما، اأو ل�سخ�صٍ ما، اأو لقيمٍة، اأو ل�سل�ٍك، 
اأو قب�ًل، حبًا اأو كراهيًة، عداءًا  اأو اإيجابًا، رف�سًا  و�سع�ر الإن�سان تجاه هذا ال�سيء، اإما �سلبًا 

اأو م�دًة، وذلك بناءًا على المعل�مات التي تت�افر لالإن�سان(.
التغيير المعرفي )من خالل التاأثير على فهمنا لالأ�سياء(. 

ل��سائل  المدى  ط�يلة  التعر�ص  عملية  خالل  من  القيم  في  التغيير  اإحداث  اإلى  و�س�ًل 
الإعالم كم�سادر للمعل�مات، فتق�م باإحالل ق�سيٍة اأو مجم�عة ق�سايا بحّد ذاتها لدى الأفراد.
اإرادي()3(.  اأو ق�سديٍّ )واأحياًنا ل  ب�سكٍل عف�يٍّ  والعمليات جميعها  الم�اقف  تحدث هذه 
تنمية  في  �ساربًة  التاأثير،  ق�ية  تك�ن  ما  غالبا  والعمليات  الم�اقف  هذه  اأن  رحمة  اأ.  ويرى 
المعتقدات والأفكار والتجاهات والمي�ل والعادات ب�س�رٍة غير مبا�سرٍة وبدرجٍة من الفعالية 

تزيد في بع�ص الأحيان على التربية النظامية المق�س�دة)4(. 
ن الأبحاث الميدانية، يحتل المرتبة الأولى في الهتمامات  واإذا كان التلفزي�ن، كما ُتبيِّ
التي  الترب�ية  الأهمية  اإلى  ي�سير  ذلك  فاإن  الأفراد،  اإعجاب  على  وي�ستح�ذ  الأ�سرة)5(،  في 
المرجعية،  الأ�سا�سية  قيمهم  وتحديد  عق�لهم  �سياغة  وفي  مفاهيمهم،  ت�سكيل  في  يلعبها 

)1( اأ. جيدنز، علم الجتماع، تر: فايز ال�سّباغ، بيروت : المنظمة العربية للترجمة، مركز درا�سات ال�حدة العربية، 2001، �ص.13.
 J.-M. Charon, Dir. L’État des médias, Paris, درا�سات:  المقاربة �سمن مجم�عة  لعنا�سر هذه  �سرٌح مف�سٌل  يرد   )2(

La découverte, 1991.1

)3( ع. عبد اهلل، الأ�سرة كعامل ترب�ي وتعاونها مع المدر�سة في تربية الأطفال، مجلة التحاد العام لن�ساء العراق، العدد 55، 1979، 
�س�ص 125-119.

)4( اأ. رحمة، التربية العامة، دم�سق: مطبعة خالد بن ال�ليد، 1988، �ص14.
)5( في هذا ال�سدد يمكن مراجعة العديد من الدرا�سات، ومنها درا�سة: جام�ص هال�ران، في م��س�ع الت�سال بالجماهير، الت�جهات 

والم�س�ؤوليات، 1983. اأي�سًا: اأ�سامة ظافر كبارة، برامج التلفزي�ن والتن�سئة الترب�ية والإجتماعية لالأطفال، 2003.

َلة الفضاءات الطائفّية الُمَتَخيَّ
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معايير  ثالثة  في  الجتماعية  التن�سئة  عملية  في  اأ�سا�سيٍة  كاأداٍة  التلفزي�ن  اأهمية  تبرز  وهنا 
اأ�سا�سية)1(: 

اأول: ال�قت الذي يق�سيه الفرد في م�ساهدة التلفزي�ن وتعلقه ببرامجه.
ثانيا: الآثار التي يتركها التلفزي�ن على العق�ل عن طريق التعلم العر�سي اأو الم�جه. 

ثالثا: جاذبية التلفزي�ن وعن�سر الت�س�يق في برامجه. 
اأ. ي�نان في كتابها بعن�ان كيف نتربى على الطائفية؟  وفي هذا ال�سدد، تعر�ص الباحثة 
اآليات عمل الطائفّية في المجتمع الّلبناني القائم على �سيغة ائتالف الط�ائف الدينّية، وتق�م 
الباحثة بتحليل ما ت�سّميه »ال�سل�ك الطائفي« و»الأفكار الم�سبقة« و»ال�س�ر المعّلبة« التي نر�سمها 

عن الآخر ونتناقلها، ل �سيما عبر و�سائل الإعالم المرئية منها والم�سم�عة والمقروءة)2(.
تندرج درا�ستنا �سمن هذا ال�سياق من اأدبيات البحث المرتبطة بعملّية التن�سئة الجتماعّية 
ودور و�سائل الإعالم فيها، وتاأخذ، في اإطارها النظري، تحليل اآليات عمل الطائفّية من خالل 
بّث و�سائل الإعالم المرئّية كم�ؤ�س�ساٍت للتن�سئة الجتماعّية وما ت�ساهم به عبر اختيار المناطق 
والمدن في ن�سرات الأخبار الج�ّية لديها، في تكري�ص الطائفّية في المجتمع ب�س�رتها الق�س�ى.

الطائفّية  وحالة  الإعالم  و�سائل  وتاأثير  الجتماعية  التن�سئة  اإلى م�سطلحات  وبالإ�سافة 
الطائفي  »الف�ساء  م�سطلح  ا�ستحداث  اإلى  البحث،  هذا  في  عمدنا  الّلبناني،  المجتمع  في 
نظرّية  على  بالعتماد  با�ستخدامه  وال�سروع  الم�سطلح  هذا  باإدخال  فّكرنا  وقد  الُمَتَخّيل«. 
لبنان،  في  ال�سيا�سّية  ال�سلطة  ت�سّكل  لطبيعة  ومطابقتها  لأندر�س�ن)3(  الُمَتَخّيلة«  »التجمعات 
قاعدة  على  بينها  ما  في  الح�س�ص  وتقا�سم  الدينّية  الط�ائف  ائتالف  على  القائمة  وهي 
المرئّية  وو�سائله  الإعالم  مجال  في  �سيما  )ل  الط�ائف  بائتالف  ُيعرف  ما  �سمن  الك�تا 
الخ�سائ�ص  مجم�ع  على  الُمَتَخّيل  الطائفي  الف�ساء  م�سطلح  اإطالق  ون�د  بالتحديد(. 
وفق  المذهبية،  اأو  الدينّية  للطائفة  والدينية  والثقافية  والجتماعية  وال�سيا�سية  التاريخية 
اأن�ساق  المقاربة الجتماعّية لمفه�م الطائفة ومن منظ�ر تعريف الطائفة الدينية كن�سٍق من 
الق�مّية  اله�ية  لنم�ذج  ُمَتَخّيٌل  ف�ساٌء  هناك  فكما  اأندر�س�ن.  بتعبير  الُمَتَخّيلة«،  »التجمعات 

)1( ع. عبداهلل، ال�سرة كعامل ترب�ي، م.�ص، �س�ص 129-128.
)2( اأ. ي�نان، كيف نتربى على الطائفية؟ بيروت: دار الجديد، 2011، �س�ص 22-21.

اأو  عرقيٍة  اأو  )دينية  مجم�عٍة  وكل  اأمة،  كل  بها  تق�م  واعية(  ل  اأو  )واعية  منتظمة  اآليات  عن   )2006( اأندر�س�ن  درا�سة  تحّدثت   )3(
يتم  فال  طائفية،  اأم  اإثنيًة  اأم  وطنيًة،  اله�ية  هذه  اأكانت  �س�اء  الآخرين،  ه�يات  عن  تختلف  يجعلها  بما  تتمّيز  ه�يٍة  لختراع  ق�مية(، 
اإل من خالل نق�سه للحدود الفا�سلة للتك�ينات والتجمعات الأخرى والتي يطلق عليها م�سطلح »التجمعات  مفه�م اله�ية ول ال�عي به 

لة«. الُمَتخيَّ
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يك�ن  الدينية...  الثقافية،  اللغ�ية،  الل�سانية،  الخ�سائ�ص  مجم�ع  من  مكّ�ٍن  ُمَتَخّيٍل،  كتجمٍع 
وثقافيٍة  واجتماعيٍة  و�سيا�سيٍة  تاريخيٍة  خ�سائ�ص  مجم�ع  له  ُمَتَخّيٌل،  طائفيٌّ  ف�ساٌء  هناك 
هذه  �س�ء  على  وخياراتها  ت�جهاتها  ب�سرح  لنا  ي�سمح  اإعالميٍة  و�سيلٍة  لكّل  تابٌع  ودينيٍة، 

الخ�سائ�ص.
ويتمح�ر البحث الراهن ح�ل الإ�سكالّية التي ن�س�غها عبر ال�س�ؤال الآتي: 

اإلى اأي مدى ت�ساهم و�سائل الإعالم المرئّية اللبنانية في تكري�ص النق�سام الطائفي عبر 
مع  يت�افق  بما  تعر�سها  التي  الج�ّية  الأح�ال  ن�سرات  في  �س�اها  دون  ومدٍن  مناطق  اختيار 

الف�ساء الطائفي الُمَتَخّيل لل��سيلة الإعالمّية المعنّية؟
فر�سيات البحث ومنهجّيته

يتفّرع عن اإ�سكالية البحث ثالث فر�سيات:
الفر�سية الأولى

الج�ّية  الأح�ال  ن�سرات  في  متفاوٍت  ب�سكٍل  �س�اها  دون  معّينٍة  ومدٍن  مناطق  ذكر  يتّم 
ل��سائل الإعالم المرئّية الّلبنانّية.

الفر�سية الثانية
ب�سكٍل  بينها  ما  في  ترتبط  الج�ّية  الأح�ال  ن�سرات  في  المذك�رة  والمناطق  المدن  بع�ص 
ذاتها  بحّد  قائمٍة  م�ساهدٍة  مجم�عات  وت�سّكل  منها  كلٍّ  ذكر  ن�سبة  حيث  من  اإح�سائيًّا  دالٍّ 
لكلٍّ من و�سائل الإعالم المرئّية الّلبنانّية، وهي متمايزٌة بع�سها عن البع�ص الآخر ب�سكٍل دالٍّ 

اإح�سائيًّا بح�سب كّل و�سيلة.
الفر�سية الثالثة

الّلبنانّية، ق�امها مناطق  ُمَتَخّيلٌة لكلٍّ من و�سائل الإعالم المرئّية  تن�ساأ ف�ساءاٌت طائفّيٌة 
ودينيٍة  وثقافيٍة  واجتماعيٍة  و�سيا�سيٍة  تاريخيٍة  خ�سائ�ص  مجم�عة  لها  �س�اها،  دون  ومدٌن 

تتالءم مع ت�جهات وخيارات ال��سائل الإعالمّية المعنّية.
للتحقق من هذه الفر�سيات عبر تحديد مدى �سالحيتها، ينتهج البحث المنهج التحليلي 

الإح�سائي، بالعتماد على:
-  اإح�ساء اأ�سماء المناطق والمدن المذك�رة على مدى اأ�سب�عين متتاليين)1( في ن�سرات 

)1( اأجريت الم�ساهدة خالل الأ�سب�عين الأولين من �سهر �سباط 2014.
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 OTV، MTV، LBC، Future TV :الأح�ال الج�ّية في ال��سائل الإعالمّية التـالية
NBN، Manar، وNew TV؛

-  تحليل النتائج عبر احت�ساب ترّددات المناطق والمدن المذك�رة Fréquence، ومعامل 
ن�سب  وتقدير  منها  كلٍّ  ذكر  ن�سب  بين   Coefficient de corrélation الإرتباط 
تحليل  اإعالمّيٍة عبر  و�سيلٍة  لكّل  التابعة  الم�ساهدة  بين مجم�عات   Variance التباين 

.)1(An.O.Vaالتباين
-  تحليل المكّ�نات الرئي�سّية )Analyse en Composantes Principales )ACP بغية 
متغيراٍت  اإلى  اإح�سائٍي  منظ�ٍر  من  بينها  فيما  دالٍّ  ب�سكٍل  المرتبطة  المتغّيرات  تح�يل 
 Composantes الرئي�سة)2(  المكّ�نات  تك�ن هي  الأخرى  ال�احدة عن  جديدٍة م�ستقّلٍة 

.Principales

 Analyse factorielle des correspondances )AFC( ر�سم خرائط تحاليل الت�افق  -
الم�سف�فة  درا�سة  تتّم  اأن  بعد   ، المذك�رة.  والمدن  المناطق  مع  اإعالمّيٍة  و�سيلٍة  لكّل 
بتب�سيط  ت�سمح  التي  المح�رّية  الخط�ط  وا�ستخال�ص  البيانات  جمع  عن  النا�سئة 

المعل�مات وجمعها واخت�سارها)3(.

المرئّية  الإعالم  لو�سائل  الجوّية  الأحوال  ن�سرات  في  والمدن  المناطق  ذكر  اأوًل: 
الّلبنانّية.

الإعالم  ل��سائل  الج�ّية  الأح�ال  ن�سرات  في  المذك�رة  والمناطق  المدن  اإح�ساء  بعد 
خالل  المدينة  اأو  المنطقة  ا�سم  فيها  يرد  التي  المرات  بعدد  وتثقيلها  الّلبنانّية،  المرئّية 
 Distribution de fréquences اأ�سب�َعي الم�ساهدة، نح�سل على نتائج الت�زيع التكراري
وفاقًا  وذلك   ،Diagrammes en baton م�ستقيمٍة  ر�س�ٍم  �سكل  على  والمدن  للمناطق 

الآتية: للت�زيعات 

�س�ص  الحديث،  الكتاب  عالم  والتطبيق،  النظرية  بين  الإح�سائي  التحليل  �سبري،  ع.  كتاب:  في  ال�اردة  بال�سروحات  ا�ستر�سدنا   )1(
.153-114

)2( لالإ�ستزادة ح�ل تحليل المك�نات الرئي�سة يمكن الرج�ع اإلى كتاٍب من اإعداد الباحث بعن�ان: مدخل اإلى التحليل الإح�سائي وبع�ص 
تطبيقاته، دار األف ياء للن�سر والت�زيع: �س�ص 179-185 اأو كتاب:

J.-J. Droesbecke, Éléments de statistique, Ellipses, Paris, 2001.
وت�سمح هذه المكّ�نات بتقلي�ص المعل�مات الم�ستمّدة وح�سرها لجعلها ت�ست�في غاية البحث من ناحية تقديم �سروحاٍت ب�سيطٍة و�ساملٍة، 
n مكّ�نات رئي�سٍة للتحليل.  الـ  N وا�ستخال�ص  اإلى �سغط مجم�عة المتغّيرات بعدد  من خالل احت�ساب قيمة تباين المتغّيرات، في�سار 

ومن هنا نبحث عن خطٍّ مح�ريٍّ يندرج من مجم�ع المتغّيرات، ويك�ن له التباين الأعلى. 
 B. Escofier, J. Pagès, Analyses factorielles simples et multiples. Objectifs, اإلى كتاب  الرج�ع  )3( يمكن 

méthodes et interprétation, Dunod, Paris, 1988.8
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ال�سورة الرقم10: الت�زيع التكراري لن�سب ذكر مناطق البقاع الأو�سطال�سورة الرقم 9: الت�زيع التكراري لن�سب ذكر مناطق البقاع ال�سمالي

ال�سورة الرقم 12: الت�زيع التكراري لن�سب ذكر مناطق �سيدا الزهرانيال�سورة الرقم 11: الت�زيع التكراري لن�سب ذكر مناطق �سيدا – جزين

ال�سورة الرقم )1: الت�زيع التكراري لن�سب ذكر مناطق �س�ر – �سينيقال�سورة الرقم 13: الت�زيع التكراري لن�سب ذكر مناطق ال�سريط الحدودي )�سابًقا(

ال�سورة الرقم 15: الت�زيع التكراري لن�سب ذكر مدينة النبطية و�س�احيها
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ت�سير هذه الت�زيعات المتاأتية من م�ساهدات ن�سرات الأح�ال الج�ية على مدى اأ�سب�عين 
وفرز نتائج المناطق والمدن المذك�رة، اأن ن�سب ت�زيع هذه الأخيرة لي�ست مت�ازنة: 

-  يتّم ذكر مناطق طرابل�ص وعكار )ال�س�رة الرقم 2(، و�سبية وج�نيه وب�سري )ال�س�رة 
)ال�س�رة  وفقرا  وفاريا  وبرّمانا   ،)4 الرقم  )ال�س�رة  والقبيات  واإهدن   ،)3 الرقم 
الرقم 6(، وال�س�ف )ال�س�رة الرقم 5(، وبيروت )ال�س�رة الرقم 8(، والبقاع الأو�سط 
وال�سمالي والغربي )ال�س�ر الرقم 7 والرقم 9 والرقم 10(، و�سيدا وجزين )ال�س�رة 
ال�سريط الحدودي )�سابقًا(  الرقم 11(، و�س�ر و�سينيق )ال�س�رة الرقم 14(، وقرى 
مجم�ع  �سعيد  على   )%60 عن  تزيد  )بن�سبة  مت�ا�سل  ب�سكل   )13 الرقم  )ال�س�رة 

ال��سائل الإعالمّية المرئية الم�سم�لة بالبحث؛
ن�سرات  في  اأخرى  مناطق  تغييب  نالحظ  لفٍت،  ب�سكٍل  المناطق  هذه  ذكر  مقابل  -  في 
البترون  مناطق  ذكر  يتّم  ل  حيث  الّلبنانّية  المرئّية  الإعالم  ل��سائل  الج�ّية  الأح�ال 
دون  ما  بن�سبة  متدنٍّ  ب�سكٍل  اإل   )15 الرقم  )ال�س�رة  والنبطّية   ،)1 الرقم  )ال�س�رة 

40% على �سعيد مجم�ع ال��سائل الإعالمّية المرئية الم�سم�لة بالبحث. 
-  ثمة و�سائل اإعالٍم تهمل ذكر مناطق ال�سريط الحدودي �سابًقا بن�سبة ذكره نف�سها من 

قبل و�سائل اإعالمّية اأخرى )ال�س�رة الرقم 13(. 
 %60 و   %40 بين  ما  تتراوح  بن�سبٍة  مت��ّسٍط  ب�سكٍل  المذك�رة  ال�حيدة  المنطقة  -  بينما 
على �سعيد مجم�ع ال��سائل الإعالمّية المرئية الم�سم�لة بالبحث فهي �سيدا الزهراني 

)ال�س�رة الرقم 12(.
في  متفاوٍت  ب�سكٍل  �س�اها  دون  معّينٍة  ومدٍن  مناطق  ذكر  يتّم  اأنه  اإًذا  ال�ستنتاج  يمكننا 

ن�سرات الأح�ال الج�ّية ل��سائل الإعالم المرئّية الّلبنانّية.

ثانيًا:
2-1 الرتباطات بين ن�سب ذكر المناطق والمدن في ن�سرات الأحوال الجوّية لو�سائل 

الإعالم المرئّية الّلبنانية 
ن�سبة ذكر كلٍّ منها،  بينها من حيث  ترتبط في ما  التي  المناطق  اأن نرى ما هي  ارتاأينا 
الن�عّية  المتغيرات  خانة  في  الإح�سائي  التحليل  ناحية  من  تعتبر  المنطقة  ذكر  ن�سبة  وك�ن 
الآتية  الم�سف�فة  على  وح�سلنا   Spearman ارتباط  معامل  احت�ساب  اإلى  لجاأنا  الترتيبّية، 

)مع الحتفاظ بن�سفها الأعلى المماثل للجزء الأدنى الذي تّم حذفه(:

َلة الفضاءات الطائفّية الُمَتَخيَّ
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الجدول الرقم 1: م�سفوفة الرتباطات بين ن�سب ذكر المناطق والمدن
في ن�سرات الأحوال الجوّية
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Tripoli-
Akkar

1.000 .431 .106 .245 .665 .672 -.177 -.443 -.275 -.075 .701 -.151 -.275 .059 .183
. .000 .376 .038 .000 .000 .136 .000 .019 .529 .000 .205 .019 .621 .124

Batroun
1.000 .416** -.194 .011 .331 .106 -.168 -.164 -.205 .301* .175 .217 .787 .275

. .000 .103 .928 .004 .376 .159 .169 .084 .010 .141 .067 .000 .020
Bchare-Ehden-
Qbayat

1.000 -.141 .039 .377 .706 -.351 .194 .341 .404** -.095 .194 .275* -1.0
. .237 .743 .001 .000 .003 .103 .003 .000 .427 .103 .019 .305

Dbaye-Jounieh-
Jbeil

1.000 .570** .019 .020 .143 .574** .420** .601** -.189 .144 -.285* .409
. .000 .871 .868 .232 .000 .000 .000 .112 .228 .015 .000

Broum.-Faraya-
Fakra

1.000 .751** -.041 .004 -.094 .426** .823** .146 -.374 -.290* -.18
. .000 .731 .977 .435 .000 .000 .220 .001 .014 .113

Chouf
1.000 .078 -.243* -.49** .246* .679** .254* .497 .000 .546

. .515 .040 .000 .037 .000 .031 .000 1.000 .000
Beirut 
region

1.000 -.028 .501** .667** .260* .044 .501** .186 .090
. .817 .000 .000 .028 .716 .000 .117 .454

West-
Bekaa

1.000 .122 .292* -.286* .749** .122 .000 .45**

. .308 .013 .015 .000 .308 1.000 .000
Central-Bekaa 1.000 .509** .224 -.32** .625 .000 .67**

. .000 .059 .005 .000 1.000 .000
North 
Bekaa

1.000 .474** .312** .095 -.082 .062
. .000 .008 .425 .493 .607

Saida-Zahrane 1.000 -.138 -.056 .000 .017
. .247 .641 1.000 .889

Saida-Jezzine 1.000 -.136 .310** .041
. .253 .008 .735

Sour-Siniq
1.000 .387** .67**

. .001 .000

South border
1.000 .40**

. .000

Nab. 1.00

يتبّين لنا اأن العديد من المناطق والمدن مرتبطٌة في ما بينها لناحية ن�سبة ذكر كلٍّ منها: 
اإن ن�سبة ذكر مناطق وقرى ال�سريط الحدودي �سابًقا مرتبطٌة ب�سكٍل مبا�سٍر بن�سبة  مثاًل 
ذكر مدينة البترون و�س�احيها )ρ = 0.787، α > 0.01(، وهذه اأعلى ن�سبة ارتباٍط في 

الم�سف�فة مع ن�سبة م�ث�قّيٍة عالية. 
نح�سي في الجدول اأعاله، بالطريقة نف�سها، 55 ارتباًطا ذات دللٍة اإح�سائّيٍة بين ن�سب 

ذكر المناطق، وقد اأ�سرنا اإلى جميع هذه الرتباطات بعالمٍة داكنة. 
هذا العدد الكبير من الرتباطات يدّل على ن�س�ء تكتالت مناطق جغرافيٍة ت�سّكل حيًزا من 

ف�ساءاٍت ُمَتخّيلٍة لكلٍّ من ال��سائل الإعالمّية.
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2-2 مجموعات الم�ساهدة التابعة لكلٍّ من و�سائل الإعالم المرئّية الّلبنانّية
قمنا بتحليل التباين على مجم�عات المدن والمناطق المذك�رة في ن�سرات الأح�ال الج�ّية، 
والتي ترتبط في ما بينها باأعلى قيمة ارتباٍط من حيث ن�سبة ذكر كلٍّ منها �سمن كّل مجم�عٍة 
من مجم�عات الم�ساهدة التابعة لكلٍّ من و�سائل الإعالم المرئّية الّلبنانّية، اآخذين ا�سم المحطة 

الإعالمية كمتغّيٍر م�ستقلٍّ ون�سب ذكر المناطق والمدن في كلٍّ منها كمتغيراٍت ملحقة.
وفي ما ياأتي جدول تحاليل التباين An.O.Va. التي قمنا بها:

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

Tripoli-Akkar Between Groups 37.403 5 7.481 126.055 .000
Within Groups 3.917 66 .059

Batroun Between Groups 58.069 5 11.614 262.806 .000
Within Groups 2.917 66 .044

Bchare-Ehden-Qbayat Between Groups 53.778 5 10.756 152.114 .000
Within Groups 4.667 66 .071

Dbaye-Jounieh-Jbeil Between Groups 37.278 5 7.456 84.354 .000
Within Groups 5.833 66 .088

Broummanah-Faraya-Fakra Between Groups 39.403 5 7.881 567.400 .000
Within Groups .917 66 .014

Chouf Between Groups 58.944 5 11.789 466.840 .000
Within Groups 1.667 66 .025

Beirut region Between Groups 13.403 5 2.681 45.170 .000
Within Groups 3.917 66 .059

West-Bekaa Between Groups 57.736 5 11.547 831.400 .000
Within Groups .917 66 .014

Central-Bekaa Between Groups 64.000 5 12.800 . .
Within Groups .000 66 .000

North Bekaa Between Groups 48.403 5 9.681 163.128 .000
Within Groups 3.917 66 .059

Saida-Zahrane Between Groups 34.000 5 6.800 . .
Within Groups .000 66 .000

Saida-Jezzine Between Groups 50.500 5 10.100 222.200 .000
Within Groups 3.000 66 .045

Sour-Siniq Between Groups 10.000 5 2.000 22.000 .000
Within Groups 6.000 66 .091

South border Between Groups 48.000 5 9.600 52.800 .000
Within Groups 12.000 66 .182

Nabatieh Between Groups 58.000 5 11.600 . .
Within Groups .000 66 .000

الجدول الرقم 2: جدول ح�سابات التباين بين مجموعات ن�سب ذكر المناطق والمدن
 =  Fexp عن  تقل  ل  للتحليل  الختبارية  القيمة  اأن  اأعاله  الجدول  قيم  نالحظ من خالل 
باعتبار  القا�سية  للتحليل  العدمّية  الفر�سية  ب�سكٍل مريٍح برف�ص  ت�سمح  قيمٌة  ، وهي   45،170
اإعالميٍة  و�سيلٍة  لكـّل  الج�ّية  الأح�ال  ن�سرات  في  المذك�رة  والمناطق  المدن  مجم�عات  اأن 
المذك�رة في  والمناطق  المدن  فاإن مجم�عات  تماًما،  العك�ص من ذلك  تت�سابه جميعها. على 
ن�سرات الأحــ�ال الجـ�ّيـة لكـــّل و�سيـلـٍة اإعـــالميـة تتمــايـــز ب�سكــٍل دالٍّ اإحـ�سـائـــيًّا فـي مــا بينها 
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ا اأّن عدم احت�ساب القيم الختبارّية  )Fexp>Fcrit, ɑ>0.01(. والجدير مالحظته اأي�سً
مرّده  والنبطّية،  الزهراني  و�سيدا  الأو�سط  البقاع  مناطق، هي:  في ثالث مجم�عات  للت�زيع 
عدم  على  ي�ؤ�سر  مّما  المجم�عات،  جميع  في  مت�افرٍة  غير  المناطق  هذه  ذكر  ن�سب  اأن  اإلى 
الإتيان على ذكرها في واحدٍة على الأقل من ال��سائل الإعالمّية التي �سملتها الدرا�سة. وذلك 

ا في خانة ال�ستنتاج بتمايز هذه المجم�عات. ي�سّب اأي�سً
لة لكلٍّ من ال��سائل الإعالمّية متمايزٌة بحّد ذاتها بك�نها  اإن الف�ساءات الطائفّية الُمَتَخيَّ

متفاوتًة ب�سكٍل دالٍّ اإح�سائيًّا في ما بينها.
ثالثًا: 

الف�ساءات الطائفّية الفترا�سية لكلٍّ من و�سائل الإعالم المرئّية الّلبنانّية
لر�سم معالم الف�ساءات الطائفّية الفترا�سّية ل��سائل الإعالم المرئّية عبر ما تذكره من 
تحليل  اإلى  بدايًة  نلجاأ  �س�ف  تقّدمها،  التي  الج�ّية  الأح�ال  ن�سرات  في  ومدٍن  مناطق  لئحة 

 )AFC(. يليه ر�سم خرائط تحاليل الت�افق ،)ACP( المكّ�نات الرئي�سة
(ACP( 3-1 تحليل المكّونات الرئي�سة

الأح�ال  ن�سرات  في  والمدن  المناطق  ذكر  ن�سب  بين  للتباين  �سرًحا  التحليل  هذا  يقّدم 
الج�ّية فيلجاأ اإلى احت�ساب ن�سب �سرح م�سدر التباين: 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Total
% of

 Variance
Cumulative

% Total
%  of  

Variance Cumulative % Total
% of 

Variance Cumulative %
1 8.361 41.807 41.807 8.361 41.807 41.807 7.739 38.695 38.695
2 5.226 26.132 67.939 5.226 26.132 67.939 5.846 29.231 67.927
3 4.465 22.324 90.264 4.465 22.324 90.264 4.467 22.337 90.264
4 .856 4.282 94.546
5 .601 3.007 97.553
6 .168 .840 98.392
7 .121 .603 98.995
8 .089 .443 99.438
9 .060 .299 99.737
10 .038 .188 99.925
11 .015 .075 100.000
12 5.163E-16 2.581E-15 100.000
13 2.671E-16 1.336E-15 100.000
14 1.187E-16 5.934E-16 100.000
15 1.139E-18 5.696E-18 100.000
16 -3.818E-17 -1.909E-16 100.000
17 -1.008E-16 -5.038E-16 100.000
18 -2.589E-16 -1.294E-15 100.000
19 -4.880E-16 -2.440E-15 100.000
20 -1.126E-15 -5.629E-15 100.000

المناطق والمدن  التباين بين ن�سب ذكر  الرقم 3: جدول ن�سب �سرح م�سدر  الجدول 
في ن�سرات الأحوال الجوّية

د. علي خليفه
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بين  التباين  ت�سرح 90% من  مكّ�ناٍت  ثالثة  اأن هناك  با�ستنتاج  اأعاله  الجدول  لنا  ي�سمح 
ُمَتخّيلٍة  ف�ساءاٍت  ثالثة  هناك  اإًذا  الج�ّية.  الأح�ال  ن�سرات  في  والمدن  المناطق  ذكر  ن�سب 

تتنازع المناطق والمدن الملح�ظة في ن�سرات الأح�ال الج�ّية.
لتجميع عنا�سر هذه المكّ�نات والت�قف عند المدن والمناطق في حدود كّل ف�ساء، نق�م 
بعملّية تناوب م�سف�فة النتائج بالعتماد على الطريقة المعيارّية لـ Kaiser لحت�ساب التباين 

الأعلى.
فنح�سل على الجدول الآتي:

Component

1 2 3
Chanel name .978 .191 .041
Tripoli-Akkar -.059 .375 .214
Batroun -.938 .228 .100
Bchare-Ehden-Qbayat -.199 .927 .194
Dbaye-Jounieh-Jbeil .775 -.130 -.520
Broummanah-Faraya-Fakra .878 .034 .408
Chouf .144 .393 .884
Beirut region .163 .855 .006
West-Bekaa .299 -.926 .128
Central-Bekaa .432 .310 -.837
North Bekaa .865 .429 .216
Saida-Zahrane .646 .754 -.071
Saida-Jezzine -.068 -.546 .822
Sour-Siniq -.243 .182 -.732
South border -.982 .136 -.093
Nabatieh -.147 -.396 -.895
Near East .646 .754 -.071
Gulf -.867 -.429 -.243
North Africa -.170 -.883 .416
International capitals -.867 .328 .358

Kaiser الجدول الرقم 4: جدول احت�ساب التباين الأعلى على الطريقة المعيارّية لـ
نالحظ، من خالل الجدول اأعاله، اأن معالم الف�ساء ُمَتخّيلة الأول ت�سمل مناطق برمانا، 
القبيات  اإهدن،  ب�سري،  مناطق  الثاني  الف�ساء  ي�سم  بينما  ال�سمالي،  والبقاع  وفقرا  فاريا 
الثالثة  الف�ساءات  مكّ�نات  واأن  وجّزين.  �سيدا  ال�س�ف،  الثالث  والف�ساء  الإدارّية،  وبيروت 

ت�سرح 90% من التباين في الت�زيع التكراري للنتائج.
الت�افق  تحاليل  اإلى  �سنلجاأ  الإعالم،  ب��سائل  الُمَتخّيلة  الف�ساءات  هذه  ولربط   
)AFC( لر�سم خرائط ن�سب ت�ّزع المناطق والمدن المذك�رة في المحطات على الف�ساءات 

الطائفّية الُمَتخّيلة لهذه المحطات.

َلة الفضاءات الطائفّية الُمَتَخيَّ



133

(AFC( 3-2 تحاليل التوافق

د. علي خليفه
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بالعتماد على الخرائط اأعاله، نالحظ اأن ربط الف�ساءات الفترا�سّية ب��سائل الإعالم 
مناطق  ح�سر  عبر  الإعالم،  و�سائل  من  للعديد  الف�ساءات  هذه  تفريع  عند  بالت�قف  ي�سمح 
اجتماعية  �سيا�سية  )تاريخية،  طائفّية  رمزية  اأو  خ�سائ�ص  مجم�عة  لها  �س�اها،  دون  ومدٍن 

ثقافية...( تتالءم مع ت�جهات وخيارات ال��سائل الإعالمّية المعنّية: 
وقرى  ال�س�ف  القبيات،  اإهدن،  ب�سري،  وعكار،  طرابل�ص  البترون،  مناطق   Mtv للـ   -

ال�سريط الحدودي )�سابًقا( دون �س�اها من المناطق.
وب�سري،  وال�س�ف  والغربي  ال�سمالي  البقاع  جزين،  �سيدا،  النبطية،  مناطق   Lbc للـ   -

اإهدن، القبيات وبرمانا، فاريا، فقرا والبترون وطرابل�ص وعكار.
- للـ Otv مناطق برمانا، فاريا، فقرا، البقاع الغربي، ال�س�ف و�سيدا وجزين. 

Ftv مناطق طرابل�ص، عكار، برمانا، فاريا، فقرا، ب�سّري، اإهدن، القبّيات، ال�س�ف  - للـ 
و�سيدا.

- للـ New Tv مناطق النبطية، �سيدا، الزهراني، ال�س�ف، برمانا، فاريا، فقرا، البترون، 
طرابل�ص، عكار والبقاع ال�سمالي.

َلة الفضاءات الطائفّية الُمَتَخيَّ
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البقاع  جزين،  �سيدا،  )�سابقًا(،  الحدودي  ال�سريط  النبطية،  مناطق   Manar للـ   -
الغربي والأو�سط وال�سمالي.

خال�سة البحث
اأ�سب�عين  المذك�رة على مدى  والمدن  المناطق  اأ�سماء  اإح�ساء  القائم على  اأظهر بحثنا 
اأن ثمة تفاوًتا في  اللبنانية،  المرئّية  متتاليين في ن�سرات الأح�ال الج�ية في و�سائل الإعالم 

اختيار هذه المناطق والمدن يرتبط بال�لءات الطائفّية لكلٍّ من هذه ال��سائل.
مناطق  ثمة  اأن  اأظهر   ،Fréquence المذك�رة  والمدن  المناطق  ترّددات  احت�ساب  اإن 
وُمُدنًا معّينًة يتّم ذكرها دون �س�اها ب�سكٍل متفاوٍت في ن�سرات الأح�ال الج�ّية ل��سائل الإعالم 

المرئّية الّلبنانّية.
من  كلٍّ  ذكر  ن�سب  بين   Coefficient de corrélation الإرتباط  معامل  احت�ساب  اإن 
لكّل  التابعة  الم�ساهدة  مجم�عات  بين   Variance التباين  ن�سب  وتقدير  والمدن،  المناطق 
و�سيلٍة اإعالمّيٍة اأظهر اأن بع�ص المدن والمناطق المذك�رة في ن�سرات الأح�ال الج�ّية ترتبط 
م�ساهدٍة  مجم�عات  وت�سّكل  منها  كلٍّ  ذكر  ن�سبة  حيث  من  اإح�سائيًّا  دالٍّ  ب�سكل  بينها  ما  في 
قائمٍة بحّد ذاتها لكلٍّ من و�سائل الإعالم المرئّية الّلبنانّية، وهي متمايزٌة عن بع�سها البع�ص 

ب�سكل دالٍّ اإح�سائيًّا بح�سب كّل و�سيلة.
و�سيلٍة  لكّل   AFC الت�افق  تحاليل  خرائط  ور�سم   ACP الرئي�سة  المكّ�نات  تحليل  اإن 
ن�سرات  في  لٍة  ُمَتَخيَّ طائفّيٍة  ف�ساءاٍت  ن�س�ء  ُيظهر  المذك�رة،  والمدن  المناطق  مع  اإعالمّيٍة 
الطائفي  النق�سام  تكّر�ص  الّلبنانّية،  المرئّية  الإعالم  و�سائل  في  ذاتها  بحّد  الج�ّية،  الأح�ال 

للمجتمع الّلبناني في �س�رته الق�س�ى.
لبنان،  في  الإعالم  و�سائل  تجتاز  التي  الطائفّية  للحالة  الق�س�ى  ال�س�رة  بعد  فماذا 
�س�ى  ينق�سها  لي�ص  م�ستجّدٌة  طائفيٍّ  �سراٍع  اأج�لُة  متخّياًل:  طائفيًّا  ف�ساًء  منها  لكلٍّ  جاعلًة 
الم�اطنة على  وقيم  ال�طنّية  لتغليب  الإعالم  و�سائل  بعمل  النظر  اإعادة  اأم  �سرارة النطالق، 

الطائفة وعنا�سر ف�سائها الُمَتَخّيل؟

د. علي خليفه
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الحكم األخالقي
منشؤه العقلي وروافده االجتماعية والثقافية

د. محمد الشامي
طبيب ومحا�سر جامعي

1-تمهيد:
الى  ها  مردُّ ال�سع�بة  واللتبا�ص.  ال�سع�بة  من  يخل�  ل  معرفيٌّ  مبحٌث  الأخالق  م�ساألُة 
الذي  الأمر  ن�سبها،  وتتفاوت  وتتعار�ص  وتت�سابك  تتداخل  لالأخالق،  نَة  المك�ِّ العنا�سر  اأن 
اأن  الى  فيع�د  اللتبا�ص  اأما  ونهاياتها)1(،  وبداياتها  تراتبها،  تحديد  على  قدرتنا  ُد  ُيَعقِّ
وُيلِزُمنا  يحكمنا  الم��س�عات،  ف�ق  عائٍم  متروحٍن،  متعاٍل  عاَلٍم  من  �سادرًة  تبدو  الأخالق 

الخارج. من 
تطالها  ل  م�ساألًة،  اأو  فًا  ت�سرُّ اأو  فكريًا  نجد حقاًل  الم��س�عات، فال  كل  الأخالق  تخترق 
ٌه-ُم�سرِعٌن. فهل هبطت الأخالق من عالم الُمثل؟، وماذا كانت  الأخالق، ول ُيَغلِّفها فكٌر م�جِّ
عقليًا-ثقافيًا- ابتكارًا  الأخالق  تك�ن  اأن  يمكن  األ  اإذًا؟،  اأدمغتنا  فائدة  وما  هناك؟،  تفعل 
اجتماعيًا؟. وال�س�ؤال الأهم ه� هل ُتنِق�ص قدراُتنا الفكرية والعقلية من قدرات الذات الإلهية؟ 
فالمباحث  �سحيٍح،  علميٍّ  ب�سكٍل  اإذًا  ال�اقع  فلنقراأ  وجل؟.  عزَّ  اهلل  من  هبًة  قدراتنا  اأََولي�ست 
المعرفية –العلمية هي خير مر�سٍد الى اكت�ساف الق�انين التي و�سعها اهلل تعالى في مخل�قاته.        
وال�اقع  الحياة  ومتطلِّبات  رغباته  بين  والم�سالحة  الت�فيق  الى  دائمًا  الإن�سان  �سعى  لقد 
الفطرة  الى  بال�ستناد  ذهنيٍة،  ت�س�راٍت  خلق  على  اأدمغتنا  تعمل  اإذ  –الثقافي،  الجتماعي 
التي تتقاطع مع الثقافة واكت�ساب المعرفة من خالل تفاعلنا مع المحيط الخارجي، تعمل هذه 

من  وللمزيد  م��س�عية«.  التعبير عن حقائق  اإلى  تهدف  ول  ذاتيٍة  اآراٍء  عن  ر  تعبِّ الأخالقية  الحقائق  »باأن  بريت�سارد  دنكان  )1(  يعتقد 
التف�سيل انظر: دنكان بريت�سارد، مجلة عالم المعرفة، العدد 404 �سبتمبر2013.
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الت�س�رات الفكرية على �سبط ومراقبة التفاعالت بين رغباتنا و�سرورات الجتماع الإن�ساني 
وحفظ ا�ستمرار الحياة. وهي ما ن�سميها الأخالق.

َم مكارَم الأخالق«)1( دللٌة بالغٌة ومكثفٌة في تحديد  في الحديث ال�سريف: »اإنما ُبعْثُت لأَُتمِّ
اأهمية الأخالق، وه� يخت�سر ق�سة الإن�سان مع الحياة. ذلك اأن الدافع الحقيقي للبعثة النب�ية 
ل هذا البحث مدخاًل،  والدع�ة الإ�سالمية، متابعة واإنجاز ما بداأت به الفطرة الإن�سانية. ُي�سكِّ

لت��سيح الغام�ص، والعمل على ال�ستجالء العلمي لبع�ص الأفاهيم والدللت الملتب�سة.
ز بين : اأما بخ�س��ص المنهجية، فثمة �سرورٌة لت��سيح م�ساألٍة هامٍة وهي اأن نميِّ

-اأن نعتبر اأنَّ اهلل عز وجل قد خلق الكائناِت والم��س�عاِت كاًل على حدة، ثم قابلها وخلق 
تفاعالتها ثم اأحلَّ اإحداها في الأخرى...الخ.

التي  الق�انين  من  اأي  المادية،  التفاعالت  من  انبثاقيٌة  عمليٌة  الخلق  اأنَّ  نعتبر  اأن  -اأو 
و�سعها الخالق في مخل�قاته.

للنقا�ص  قابٌل  علميٌّ  بحٌث  ه�  واإنما  المطلقة،  الحقيقة  يك�سف  اأنه  البحث  هذا  يزعم  ل 
والح�ار، ويحتمل ال�س�اب والخطاأ.

2-المفاهيم والم�سطلحات:
والعلمية،  الفكرية  الم�سطلحات  بع�ص  ت��سيح  من  بد  ل  جدوى،  للبحث  يك�ن  ولكي 

والإحاطة بمعناها واأ�سلها ودللتها.
اأ-الم�سلَّمات العقلية والمنطق :

ذهنيٌة/عقليٌة  فاعلياٌت  فهي  مادي.  ل  خا�صٍّ  وج�ٍد  ذات  باأنها  العقلية  الم�سلَّمات  تتميَّز 
اإجراء  بعد  الدماغية،  لية  الحت�سابية-التاأمُّ الفاعليات  من  تنبثق  معرفيٌة،  اإدراكيٌة  واأدواٌت 
والترتيب،  الت�سنيف  اإلى  والنف�سية  العقلية  الق�ى  تلجاأ  الكين�نات.  وتحديد  ف  التعرُّ عمليات 
الت�سابهات  وتلحظ  بالكل،  وتربطه  الجزء  الق�ى  هذه  تر�سد  وال��سل،  والف�سل  والتب�يب 

والختالفات، اأي اأنها تخلق المدركات والمجردات.
تق�م الفاعليات الذهنية-العقلية با�ستك�ساف ور�سد وتفنيد طبيعة العالقات بين الأ�سياء 
والم��س�عات، كما تلحظ ارتباطاتها، فالم�سلََّمات العقلية هي بال�سبط اللغة والمنطق اللذان 

ي�سريان داخل الفكر، وبين ال�س�ر الذهنية.
طريقة  من  وتن�ساأ  وال�سرورة،  بالبداهة  العقلية(  )الم�سلَّمات  الفاعليات  هذه  تتَّ�سف 

َفٌق عليه. )1( حديث نب�يٌّ �سريٌف متَّ
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الدماغ-العقل  ي�ستجلي  الداخلية.  عالقاتها  ل  ت�سكِّ بل  والمدركات،  الذهنية  ال�س�ر  ترابط 
طبعها  خالل  من  والكين�نات،  اله�يات  ي  وُي�سمِّ الأ�سياء،  ارتباطات  من  المعنى  وي�ستخرج 

وو�سمها ومالزمة اللفظ المعتمد لها من ِقبل الثقافة. 

 ب-الفكر:
ُيعتبر الفكر فاعليًة عقليًة، تنبثق من تط�ر الفاعليات الدماغية، ثم تع�د فتنتظم في عالم 
ق ال�س�ر الذهنية وتدافعها في الزمن، وترابطها �سمن منطقها  الأفكار)1(. ين�ساأ الفكر من تدفُّ
، ف�ج�دُه ُمَتَرْوِحٌن، ولكنه  لٌة لالحت�ساب الدماغي، ينبثق من المادة ثم ي�ستِقلُّ الخا�ص. اإنه مح�سِّ
ر في ذواتنا ويتفاعل مع الم��س�عات الخارجية والداخلية. ودليلنا اأننا ن�ستطيع التاأثير على  ي�ؤثِّ

ل في الم�سارات الع�سبية وم�سابكها. الفكر والحالت النف�سية با�ستخدام الأدوية، عبر التدخُّ
بفعل  ن  يتك�َّ اإنه  التمظهر.  وروحاني  المن�ساأ  ي  مادِّ فه�  غريبًة،  ظاهرًة  اإذًا  الفكر  ُل  ُي�َسكِّ
اإذ ل معنى لهذه الأخيرة من دون ذلك، كما ل معنى للمعرفة والإدراك والإح�سا�ص  اأدمغتنا، 
عالٍم  في  ُر  َّ� ُي�سَ الدماغ  من  ن  المتك�ِّ هذا  ولكنَّ  تفاعالتها.  ذروة  بالتحديد  ه�  الفكر  لأن 
ويتمتَّع  يتعالى  الفكر  ولكن  اأذهاننا.  في  منطبعٌة  محاكاٌة  فه�  لل�اقع،  ومماثٍل  مطابٍق   ، ذهنيٍّ

ب�سفة الكائن، فه� يحيا ويم�ت، ينم� وينق�ص، يتط�ر ويتراجع، ي�سيب ويخطئ.
الدماغي،  من�سئه  عن  ا�ستقالله  لحظة  في  ه  ولكنَّ والحياة،  الخلق  اأ�سرار  من  �سٌر  الفكر 
للم��س�عات من داخله، �سمن منطقه الخا�ص.  الذهنيَّ  والتنظيم والتداول  التعامل  ي�ستطيع 
الآراء  �َص  لُي�ؤ�سِّ كها،  ويحرِّ والمدركات  المفاهيم  ويتناول  الذهنية،  بال�س�ر  اإذًا  الفكر  يتالعب 
مراآٍة  اأمام  وينعك�ص  نف�سه  على  يرتدُّ  اأنه  ذلك  واأ�سراٌر،  غم��ٌص  الفكر  في  ة  ثمَّ والنظريات، 

داخليٍة، فيخلق ال�عي ووعي ال�عي.

ج-الحقول الإدراكية:
ل من خاللها معرفتنا الإن�سانية،  هي مجم�عة الظروف والمعطيات الم��س�عية، التي تت�سكَّ
ل  وتنبني تفاعالت اأدمغتنا وعق�لنا مع المحيط الخارجي والك�ن. فالحق�ل المعرفية اإذًا تت�سكَّ
تعك�ص  خا�سٌة،  حق�ٌل  اإذًا  فهي  الك�ن.  اإلى  نظرتنا  د  تتحدَّ منها  التي  الثقافة  وفي  بيئتنا  في 
وتعارٍف  ح�اٍر  على  الم�ستركة  الإن�سانية  المعرفة  تتاأ�س�ص  اأن  يجب  لذلك  والظروف.  الثقافة 

دون ت�سلٍُّط اأو قهٍر)2(.
)1(  لمزيد من التف�سيل انظر: ما ي�رده اإدغار م�ران، في كتابه بالفرن�سية:

.Edgar Morin –Méthode 4, Les idées, .Ed.Seuil, Paris, 1991, pp. 107-108
 .Edgar Morin et Picatelli-palmarini, Le cerveau humain, Ed.Seuil, 1974, p.171 :2(  راجع ح�ل هذه الم�ساألة(
ويرى همبرت� مات�رانا اأن نظرية الإدراك ل ت�ستند الى معرفة م��س�عية، بل ترتبط بالمراقب اأو المالحظ. فهذا الأخير يتدخل في �سياغة 

.Ibid., p.171 .دة للفكر الن�ساني معرفته �سمن حقله الثقافي، لذلك كان ل بد من قب�ل الب�سر وت�افقهم ب�سكل ط�عي، لمقاربة م�حَّ
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بنا،  المحيط  الك�ن  اإلى  ونظرتنا  معرفتنا  الإن�سانية  الإدراكية  الحق�ل  هذه  من  تنبثق 
وُت�ستخرج اأحكامنا العقلية من الحت�ساب الدماغي، من الت�سابه والتطابق والتماثل الإن�ساني، 
ن�سبَيُتها  فتتجلَّى  والم�ساواة....الخ.  وال�سر  والخير  والعدل  كالحق  الخا�سة،  ثقافتنا  �سمن 

ومراتبها ودللتها.
تكت�سب الحق�ل الإدراكية اأهميًة في هذا ال�سياق، فهي تختزن المعرفة وطريقة اكت�سابها، 
المعتمدة  والمناهج  التفكير،  ق�اعد  ن  تت�سمَّ اأنها  ذلك  اإلى  اأ�سف  عليها،  بة  المترتِّ والحقائق 

م بالتر�سيمات المعرفية. مما يجعلنا ن�ستنتج ما ياأتي: والمنطق المتحكِّ
لة من الحق�ل الإدراكية، هي علميٌة من حيث اإنها ت�سمل ذاتًا عارفًة  - اإن المعرفة المتح�سِّ

ع م�سم�نها. وم��س�َع معرفٍة، واأدواٍت اإدراكيًة عامًة وم�ستركًة لدى الب�سر، مهما اختلف وتن�َّ
وال�ستح�سان  للتف�سيل  يخ�سع  ما،  فكرة  قب�ل  اأن  هي  دة  الم�ؤكَّ ال�حيدة  الحقيقة  اإن   -

م اقتراحاِت حل�ل الم�سائل فقط. والقتناع الذاتي، لأن العقل الإجرائيَّ ُيَقدِّ
ية اإليها. تها للحقيقة والطرق العقلية الم�ؤدِّ - اإنه ل ت�جد معرفٌة يمكنها الدعاء بملكيَّ

اأن  التفاعل، وللُمحاوِر  اإلى  ع على تبادل الحقائق والمعل�مات، ويهدف  اإن الح�ار ي�سجِّ  -
يختار ما يقبله اأو يرف�سه.

وطبائع  اأمزجٍة  بين  ح�اٌر  اإنه  اء،  �سمَّ اآلٍت  بين  ولي�ص  ب�سريٍة  اأدمغٍة  بين  ه�  الح�ار  -اإن 
�سمن  حتى  تكفي،  ل  العقلية  والبراهين  فالحجج  فرديٍة،  وتجارب  وبيئاٍت  وثقافاٍت  وعق�ٍل 
اأخالقيٍة  غاٍت  لم�س�ِّ يخ�سع  الأخير  هذا  اإن  اذ  والقناعات،  ال�سل�ك  لتبديل  ال�احدة،  الثقافة 

دٍة، وظروف تن�سئٍة، وانطباعاٍت ترب�يٍة وبيئية. معقَّ

دة : د-المفاهيم المجرَّ
ل من: الخير وال�سر والح�سن والقبح...الخ هي كلِّياٌت و�سم�لياٌت اإدراكيٌة، تتح�سَّ

ل من اإدراكنا. - تفاعلنا المعرفي مع المعطيات والأ�سياء، اأي اأنها ت�ستند اإلى جملة ما يتح�سَّ
- النفعالت والأحا�سي�ص والنطباعات التي ُتحدثها فينا تفاعالتنا مع ال�قائع.

- ت�ليف الت�س�رات الفكرية الناتجة من هذه التاأثيرات والتفاعالت، وبناء الُمدَركات التي 
تعك�ص دللتها في اللغة والفكر. فالخير مثاًل ه�:المفه�م الذي َيَتَرْوَحُن ويتعالى، انطالقًا من 

راته الإن�سانية. منفعته الفردية والجماعية، وم�ؤثِّ
الدللت  وتلحظ  الكل،  في  وتجمعها  الأجزاَء  تختزن  مدركاٌت  هي  دات  المجرَّ اإن 

والنفعالت.
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ل تهبط المفاهيم اإلينا من عالٍم اآخر متعاٍل، بل تن�ساأ من ت�س�راتنا الفكرية عن ال�اقع 
وتاأثيراته وتفاعلنا معه.

هـ- الخلفية الفكرية، والنموذج المثال :
الفكرية  والق�اعد  معياريًة،  قيمًا  ل  ت�سكِّ التي  وؤى  والرُّ الأخالقية  الأحكام  مجم�عة  اإنها 
اإليها في تداول المعرفة بين الأفراد والت�ا�سل فيما بينهم. لذلك كانت الخلفية  التي نحتكم 
ك وجدليٌة، اإذ  الفكرية مرتبطًة بالثقافة وانطباعاتها في العق�ل. اإل اأنها خلفيٌة دائمة التحرُّ
دة  المحدَّ المعايير  اإلى  الحتكام  الفكرية  الخلفية  ُتلزمنا  والتح�ُّل.  والتغيير  التعديل  تحتمل 

وال�سائدة في المجتمع.
و- الحرية:

الإن�سان،  اأ�سيلٌة عند  والم��س�عات، وهي  الأ�سياء  بين  الختيار  القدرة على  يعني  اأفه�ٌم 
ثقافيٌة  داٌت  وُمقيِّ �س�ابط  وللحرية  الم�س�ؤولية،  تعني  الت�سرف  فحرية  اأخالقيًا،  بعدًا  ت�سمل 
الحرية  اأ�سل  يلزم. وفي  لزوم ما ل  اأ�سبحت  داٍت  اإذا كانت بدون مقيِّ لأنها  ال�سرورة،  بحكم 
وف�سلها، رغبٌة وا�ستح�ساٌن وتف�سيٌل ومقارنٌة. والحرية تجد اأ�سلها في الحت�سابات الدماغية-
الخيارات  بتعدد  ي�سمح  المتعددة،  الدماغية-العقلية  للحاكميات  الحتكام  لأن  العقلية. 

وال�ستجابات والحتمالت.
ز-الرغبة:

قها لذٌة  ال�اقع، وينتج عن تحقُّ ق في  التحقُّ اإلى  انفعاليٌة ت�سعى  اإح�سا�ٌص فطرٌي، و�سحنٌة   
لل�سحنات  وتفريٌغ  والم�سغ�ط  المتراكم  ت�سييل  فالرغبة هي  لالألم.  نفٌي  اأو  �سروٌر  اأو  ن�س�ٌة  اأو 
اأ�سبحت من غير  واإل  وتقييٌد ومراقبٌة وكبٌت،  الرغبة �سبٌط  اأ�سل  للطاقة. لذلك كان في  اأي 

معنى، فالكبت �سرٌط لتفريغ الطاقة.
غبة يتطلَّب ت�ازنًا دقيقًا بين الكبت والمقِيِّدات من جهة،  ولكن من ال�ا�سح اأن مفه�م الرَّ

وتحقيق الرغبة من جهة ثانية.       
ح-التطبيع:

الع�سبية  البنية  في  والأعراف  والتقاليد  ومناهجها  الثقافة  غر�ص  على  التطبيع  ينه�ص 
التعديل  اإمكانات  فيها  تكمن  مرونتها،  اأي  الع�سبية  الم�سابك  كية  متحرِّ ولكنَّ  الدماغية. 
ر الفكري ه�  والتبديل والتح�يل، فالفكر الإن�ساني دائم الحراك والتفاعل والتغيُّر. اإن التحجُّ

تثبيٌط لهذه الإمكانات اأو تنميطها.
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ط-الرابط الجتماعي:
والعنا�سر  الع�امل  من  مجم�عًة  ل  وُي�سكِّ الإن�سان،  وخ�س��سًا  الكائنات  كل  ز  يميِّ ما  ه� 
والتن�ُّع.  د  التعدُّ اإطار  دهم في  وُت�حِّ والجماعات)1(  الأفراد  بين  والتكامل  الت�ا�سل  ن  ت�ؤمِّ التي 

ويتجلَّى هذا الرابط الجتماعي في الحب والتعاطف والتراحم واللُّحمة الجتماعية.....الخ.

ي–الَغْيريَّة:
عنها  والنف�سال  – الأنا،  الكين�نة  في  الغير  ت�سمين  على  قدرًة  الإن�سانية  الذات  تمتلك 
الإن�ساني،  الت�ا�سل  خاللها  من  ز  تعزِّ الم�ساعر  من  بجملٍة  تحتفظ  ولكنها  نف�سه.  ال�قت  في 
ل التعاطف وال�سفقة والرحمة باتجاه الآخر. وت�سمل هذه الم�ساعر اأبعادًا اأخرى كال�طنية  وتفعِّ

والق�مية والأممية....الخ)2(.

3-ماهية الأخالق وم�سادرها:
اأ-الأخالق:

– �سل�كيٌة، تعمل على ابتكار ال��سائل التي تجعل ال�سل�ك  – فكريٌة  هي ت�س�راٌت ذهنيٌة 
في  والتداخل  والتركيب  بالتعقيد  الأخالق  تتَّ�سم  والأف�سل.  الأن�سب  �سمن  لل�اقع  مالئمًا 
ناتها. لذلك ل يمكن النظر اإليها بطريقٍة ثابتٍة، بل من خالل جدلية تفاعالتها الم�ستمرة  مك�ِّ

دة وعنا�سرها الأ�سا�سية. فالأخالق هي: اتها المعرفية المتعدِّ بين حاكميَّ
- ما ينبغي اأن يك�ن، ولي�ص ما ه� كائن.

الخارجية  الم��س�عات  بين  المالءمة  خلق  اإلى  تهدف  فهي  وُتر�ِسده،  ال�سل�ك  ه  ُت�جِّ  -
والداخلية، وطبيعة ال�سل�ك.

- اإنها تخلق الت�ازن بين الرغبات ومتطلِّبات الحياة وا�ستمراريتها الفردية والجماعية.
- مقيدٌة للحرية و�سابطٌة لل�سل�ك من خالل اآليات المراقبة و�سرعنة الهدف.

- ت�ستند اإلى الفطرة والمكت�سب الثقافي والجتماعي.

لأننا  فينا  وي�سكن  يف�سل،  الذي  ه�  ال�سيطان  »باأن  الجتماعي،  الرابط  عن  حديثه  معر�ص  في  الق�ل،  الى  م�ران  ادغار  يذهب    )1(
منف�سل�ن...ولكننا قابل�ن لالرتباط، فالف�سل والقطع يتيحان لل�سر اأن يتجّلى، والخير ه� ال��سل في المنقطع...اإن الإفراط في الف�سل 

ه� انحراف عند الب�سر، ما لم ُيع�َّ�ص عنه بالجماعة والت�سامن وال�سداقة والحب«.
 انظر لمزيد من الطالع والتف�سيل:

Edgar Morin, La méthode 6, Ethique, Ed. Seuil, France, 2006, pp. 126-127. 
)2(  راجع: بحثنا المن�س�ر في مجلة �س�ت الجامعة، العدد الثالث، 2012م، �ص 81.
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ب-الفطريُّ والمكَت�َسب:
التذكير  نعيد  يجعلنا  الأخالق، مما  م�ساألة  الإن�سان في  والمكت�سب عند  الفطريُّ  يتداخل 
التي  ال�سل�كية،  وا�ستجاباته  الت�س�ُّرية  الته  وتاأمُّ الإن�ساني  للفكر  الدماغي-الع�سبي  بالأ�سل 

�س�ف تتفعل من خالل البيئة والثقافة وكل المكت�سبات المعرفية.
حفظ  على  وظيفته  وتعمل  لالإرادة،  الع�سبي   – الدماغي  الإحيائي  الم�روث  يخ�سع  ل 
بطريقٍة  ذاته  برمجة  على  الب�سري  الج�سم  يعمل  كما  الداخلية،  ت�ازناتها  وتاأمين  الحياة 

ر في هذا ال�سياق بما ياأتي: ديناميكيٍة، متحركٍة ومتغيرٍة، وُنذكِّ
باإ�ستمراٍر  فاعلٌة  وهي  وظيفتها،  في  متخ�س�سٌة  الدماغ  ومناطق  الع�سبية  الخاليا  اإن   -
بال�سم�ر  اأُ�سيبت  واإل  اأن عملها ه� �سرط بقائها،  ُيلغيها. كما  اأو  ُيعيقها  ما لم يحدث مر�ٌص 

والتحلُّل.
- يتم الت�ا�سل والرتباط والتداخل والتفاعل بين الخاليا والمناطق ب�س�رٍة دائمٍة، مما 

د الأبعاد والعنا�سر. يجعل الإدراك ُمرّكبًا ومتعدِّ
المتفاعلة  ودوائرها  الع�سبية،  الخاليا  بين  ات�ساٍل  نقاط  الع�سبية  الم�سابك  ل  ُت�سكِّ  -
مرنًة  قدراٍت  تمتلك  ولكنها  وثابتٌة،  م�روثٌة  الع�سبية  الم�سابك  ُقدرات  اإن  والمتداخلة. 
ومن  �سديدٍة)1(.  بمرونٍة  وال�قائع  ات  الم�ستِجدَّ مع  التعامل  ت�ستطيع  فهي  لًة،  ومتبدِّ كًة  ومتحرِّ
اإنما  الذهنية،  ال�س�ر  ن�ستدعي  عندما  اأننا  ذلك  والبتكار.  والإبداع  الحرية  مفه�م  كان  هنا 

ِلها، مما يمكننا من التدخل في تركيباتها وت�ليفاتها بطريقٍة اإبداعيٍة. ن�ستدعي اآليات َت�َسكُّ
�سديدة  بملكاٍت  الحتفاظ  مع  الع�سبية  الم�سابك  بنم�  الم�ستدامة  الطف�لة  ت�سمح   -
المرونة ومتح�لٍة، يتم من خاللها تطبيُع الثقافة وتعلُُّم اللغة والتلقيُن الترب�يُّ وبناُء الذاكرة.
ل العقل فاعليًة متط�رًة جدًا منبثقًا  دية حاكمياتها، وُي�سكِّ - تتميز فيزي�ل�جيا الدماغ بتعدُّ

منها:
المحيط  مع  التفاعل  هي  فالمعرفة  وال�سل�ك،  للحياة  اأ�سا�سيَّان  والإدراك  المعرفة   *

ُق الت�ازناِت الداخليَة للج�سم. َة معرفٌة من ن�ٍع اآخر تحقِّ الخارجي. وَثمَّ
ِف على الأ�سياء وق�اعدها تع�د اإلى تر�سيماٍت معرفيٍة فطريٍة ل واعيٍة،  * اإن اأنظمة التعرُّ

د مع الأحداث وال�قائع، فالدماغ ذاتيُّ الت�سيير. ر بالثقافة ومناهجها، وتتجدَّ ولكنها تتاأثَّ

)1(  م.ن، �ص 74.
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واعيًا  �سل�كًا  وُيحدُث  المعرفيَة،  الدماِغ  حق�َل  ِل  التاأمُّ مع  الدماغيُّ  الحت�ساُب  م  ُينظِّ  *
هًا، كما اأنه حالٌّ للم�ساكل عبر برمجٍة ذاتيٍة متحركٍة، فالدماغ يقراأ وير�سد المتغيرات  وم�جَّ

لتر�سيد ال�سل�ك.
ُيمكننا تلخي�ص عمل الدماغ-العقل بما ياأتي:

يعيد تركيبها على هيئة �سبيٍه  المعل�مات ويق�م بترجمتها وتفكيكها ثم  الدماغ  ى  يتلقَّ  - 
ذهنيٍّ لل�اقع.

المناطق  مع  اتها  ح�اريَّ ُيجري  اأن  بعد  ويدمجها،  الذهنية،  ال�س�ر  بين  العقل  يقارن   -
ل حلقاُت و�سٍل دائريًة ح�اريًة- �سراعية. النفعالية والرغبات، حيث تت�سكَّ

ومنطقها  المفتر�سة،  عالقاتها  ويكت�سف  الأ�سياء،  ي�ستقرئ  اأن  للعقل-الدماغ  يمكن   -
الداخلي، والمعاني، وي�ستنبط التجريدات. كما اأن القدراِت العقليَة تنظر اإلى ال�س�ر وطريقة 

ان�سيابها، لتكت�سف معانيها وارتباطاتها الداخلية .
- ُيدرك العقل بقاء الأ�سياء بعد اختفائها، ويحفظ اله�يات في الذاكرة .

اأي  الالمعنى،  من  المعنى  واإنتاج  والف��سى  الت�س�ي�ص  تنظيم  على  اأي�سًا  العقل  يعمل   -
تجديد  على  القدرة  عدم  ه�  مثاًل،  فالهذيان  وتر�سيماته.  ف  التعرُّ ق�الب  م�ستخدمًا  التاأويل. 

الق�الب المعرفية)1(.
ولدة  كلها  ل  ُت�سكِّ وارتداداتها،  والتفاعالت  الأجزاء،  وو�سل  الكل،  في  المعنى  اإدراك  اإن 

الُمدَرك اأو المفه�م.
ي�ستخرج  والمجّرداِت،  والمفاهيَم  المدركاِت  ولَّد  قد  الدماغ-الفكر  يك�ن  اأن  بعد   -
بكل  الحياة  ا�ستمرارية  مع  ي�اجهها  اأو  ويطابقها  والم��س�عات،  الأ�سياء  ترابط  من  المعنى 
ذهنيًة  ت�س�ُّراٍت  �َص  لي�ؤ�سِّ بها،  المتَّ�سلة  الإن�سانية  والنفعالت  الأحا�سي�ص  ويلحظ  وج�هها، 
ا�ستنباٌط  الحقيقة  في  وهي  التحديد،  ف�ق  ما  فكر  كاأنها  تظهر  ومراِقبًة،  �سابطًة  عائمًة، 
لت�سكيل  لة  المتَخيِّ الذات  في  الت�س�ُّرات  هذه  تنطبع  لل�سل�ك.  واأن�سب  اأف�سل  ه�  لما  عقليٌّ 
العقلية  الحاكميَّات  تفاعالت  من  اإذًا  الأخالق  ُل  تتح�سَّ المثال.  ونم�ذجها  مزاجها،  وتفعيل 
الثقافية  البيئة  اأي�سًا  وتلحظ  والتاريخية،  الفردية  والنفعالت  الرغبات  مع  اتها  وح�اريَّ
غاٍت  م�س�ِّ مع  دائمًا  ِقه  تحقُّ لحظة  في  الإن�ساني  ال�سل�ك  يتالزم  وغيرها.  والجتماعية 
ن�عها  يكن  اأياًّ  دائمًا  �سل�كنا  ترافق  الأخالقية  غات  الم�س�ِّ هذه  هادٌف.  لأنه  ذلك  اأخالقيٍة، 

Edgar Morin et Picatelli-palmarini, Le cerveau humain, ibid., pp. 196-197 : 1(  راجع(
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للرغبة  اإعالٌء  فه�  ٍر،  مبرِّ اأو  اأخالقٍي  غطاٍء  دون  من  ما  �سل�ٍك  ت�س�ُّر  يمكننا  فال  ول�نها، 
اأو  قان�نيًا  غًا  م�س�ِّ يك�ن  وقد  اأخرى،  تارًة  �سرعيٍّ  اأو  دينيٍّ  لحكٍم  لج�ٌء  اأو  تارًة  والأنانية 
فيه  تتداخل  مرتبكًا  اأو  ملتب�سًا  يك�ن  قد  الحالت  بع�ص  في  اأنه  اإل  نفعيًا،  ذرائعيًا  �سيا�سيًا 

مختلفة. ع�امل 

3-1:المن�ساأ الفطري –الم�سترك للحكم الأخالقي:
ن مبادىَء اأخالقيًة عامًة م�ستركًة، واإن تفاوتت وتن�َّعت  يتميز ال�سل�ك الإن�ساني باأنه يت�سمَّ

ِن�َسُبها بح�سب الظروف والبيئة والثقافة.
الإن�ساني،  التك�ين  ٍل في  متاأ�سِّ  ، نف�سيٍّ  - الأخالقي من ت�س�ٍر ذهنيٍّ عقليٍّ الحكم  ي�سدر 
الأخالقي  الحكم  �ص  يتاأ�سَّ معها.  ومتفاعٌل  ثقافيٍة-اجتماعيٍة،  اأخرى  باأبعاٍد  مت�سٌل  ولكنه 

بالفطرة من:
اأ-ازدواجية الذات-الأنا-النف�س:

معرفة  تتطلب  الحياة  اأن  ذلك  الإن�سانية،  الذات  في  متاأ�سٌل  والرقابة  ال�سبط  اأُفه�م  اإن 
وم��س�ٌع  عارفٌة  ذاٌت  هناك  ال�اقع،  مع  ال�ستجابة  تتالءم  لكي  والداخلي،  الخارجي  ال�اقع 
ورديفها  الذات-الأنا  ال�حدة:  �سمن  ثنائيٍة  من  بد  ل  اأي  نف�سها،  الذات  داخل  للمعرفة 
المراقب المتروحن، لأن وعي ال�عي �سرورٌة واأ�سا�ٌص ل�سبط ال�سل�ك وت�جيهه بما ين�سجم مع 
، يعمل من اأجل الذات – الأنا  اآلية ال�سبط هذه تتَّكئ على احت�ساٍب دماغيٍّ الم��س�عات. اإن 
نات  وقيا�سًا عليها، وهي م�ساألٌة تت�سل بعلم الأحياء والتك�ين، ولكنها ل تلبث اأن تتَّ�سل بالمك�ِّ

المكت�سبة )الثقافة والبيئة(.
يعتر�ص اللتبا�ص والت�س�ي�ص اآلية ال�سبط اأحيانًا، الأمر الذي ُيعيق ال�سل�ك فيتم التعديل 
ر الأمر، تك�ن  والتبديل والتفعيل من خالل التجربة والبيئة الثقافية والجتماعية، واإذا لم يتي�سَّ

النتيجة مر�سًا نف�سيًا.
ُدُه الذات-الأنا من  َد ال�سخ�سية لدى ال�سخ�ص الفرد، اإنما يعك�ص ال�سدى الذي ُتَردِّ اإن تعدُّ
ال�احدة،  الكين�نة  �سمن  ومت�ازٌن  من�سبٌط  ٌد  تعدُّ اأنه  اإل  الرتجاعي-الح�اري.  فكرها  خالل 
ي اإلى انف�سام ال�سخ�سية المر�سي. ما لم يحدث ت�س�ي�ٌص وف��سى في اله�ية –الكين�نة، ُي�ؤدِّ

ب-الذات الموهومة اأوالمتخيَّلة:
ا كانت الذات »النف�ص« تراقب ذاتها لت�سبط ال�سل�ك، فمن اأين ياأتيها معيار ال�سبط؟  لمَّ

وكيف تقي�ص مراقبتها؟
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لكان)1(،  جاك  يرى  ما  على  المت�سظية  فالذات  غام�سًة،  �ستظل  الم�ساألة  باأن  �سك  ل   
لٍة- نم�ذٍج.  تبحث عن معياٍر، والرقابة تحتاج اإلى نم�ذٍج تقتدي به، فال بد لها من ذاٍت متخيَّ
، يلت�سق بالفطرة وي�ستمد من  لذلك تق�م الحت�سابات الدماغية- العقلية، بت�ليٍف – نم�ذجيٍّ
اإذًا ت�س�رًا  الذات  ل  ت�سكِّ ولل�اقع.  الثقافة  للبقاء، ولنطباعات  واأن�سب  اأف�سل  ما ه�  احت�ساب 
ال�س�ر  من  وت�ستجلي  لة،  والمتخيَّ الممكنة  ت�س�راتها  ب  وتركِّ متروحنًا،   - متعاليًا   – ذهنيًا 
اأف�سلها واأن�سبها بالن�سبة لل�اقع، ثم تتعالى بها، وت�سعها ف�ق المعطيات اأي في المخيلة، هكذا 
ل مزاجًا لها  تبني الذات نم�ذجها المثالي وتجعل منه نمطًا تتخذه مقيا�سًا لها ومعيارًا، ي�سكِّ

ٌك با�ستمرار، وقابٌل للتبديل والتغيير. وه�يًة، وه� مزاٌج متفاعٌل ومتحرِّ
من  ه�يتها  في  ل  ُتعدِّ بل  تها  بفطريَّ تكتفي  ل  – النم�ذج  الم�ه�مة  الذات  هذه  اأن  ذلك 

خالل المدد الثقافي >الديني-الجتماعي-الفردي< والتجربة.
ل اأ�سا�سًا لها. تلحظ الأحكام الأخالقية اإذًا كل هذه العناوين التي ت�سكِّ

عن�انًا  ليعتبره  جزئيٍّ  التزاٍم  اإلى  يلجاأ  مثاًل،  دينيًا،  ملتزٍم  غير  �سخ�سًا  نرى  ما  كثيرًا   
لله�ية وتق�يًة للُّحمة الجتماعية )وهذا ما ا�سُطِلَح على ت�سميته بالإ�سالم ال�سيا�سي(. 

3-2:الحكم الأخالقي الُمكَت�َسب:
عن  ي�سدر  اإنما  الأخالقي  فالحكم  الأخالقية،  الم�ساألة  في  والمكت�سب  الفطري  يتداخل 
عنا�سر  اأهم  ومن  ومت�سارعٌة.  ومت�سابكٌة  متعددٌة  حاكمياٌت  ال�اقع  في  هي  فكريٍة  مرجعيٍة 

الُمكَت�َسب :
اأ-الخلفية الفكرية اأو المثال:

ل  ز ويتعدَّ بعد اأن تك�ن الذات الم�ه�مة قد ر�سمت مثالها النم�ذج، فاإن هذا الأخير يتعزَّ
من  المتخيَّل  نم�ذجها  تبني  – الأنا  الذات  اأن  ذلك  الجتماعية.  والبيئة  الثقافة  خالل  من 
والثقافية  الجتماعية  وبدائلها  والأخ  الأب  �س�رة  تلبث  ل  ولكن  دماغيًا،  والأف�سل  الأن�سب 

والدينية، من تعزيز المثال باأبعاٍد اأخرى، عن طريق التربية والمحاكاة والتقليد...الخ.
وق�انين  ق�اعد  �سمن  وذلك  واللغة،  الثقافة  خالل  من  يت�ا�سل�ن  المجتمعات  فاأفراد 
ال�سل�ك.  ل�سبط  معياريًة  اأُُطرًا  كلها  ل  ت�سكِّ حيث  متعالية،  فكرية  وروؤى  ومناهج  واأعراف 
ال�سل�ك  �سبط  اآليات  ُتملي  التي  وهي  والح�سارات،  الثقافات  ع  بتن�ُّ الفكرية  الخلفية  ع  تتن�َّ

والمراقبة.

)1(  راجع: بحثنا المن�س�ر في مجلة �س�ت الجامعة، العدد الثالث، 2012م، �ص79.
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–الدينية-الليبيرالية-الأنظمة  العلمانية  متعددٍة:  فكريٍة  خلفياٍت  ظه�ر  هذا  من  ين�ساأ 
ال��سعية-الغربية –ال�سرقية...الخ.

وبما اأن المجتمعات لي�ست منغلقًة، كثيرًا ما يح�سل التَّهجين وه� تلقيح ثقافة ما بثقافة 
التربية  عبر  ينتقل  ومت�ارٌث  ثابٌت  الأ�سل  ولكن  والنظريات،  الأفكار  من  بمزيٍج  اأو  اأخرى 
»في  ح  ُتلقَّ اأو  ر  تتغيَّ اأو  ل  تتعدَّ اأن  الفكرية  للخلفية  يمكن  المعرفة.  وتعميم  والح�ار  والتلقين 
الفكري  وال�سغط  الح�اري  المعرفي  التراكم  تتم من خالل  والتغيير  التح�ُّل  اآلية  اإن  ال�عي«. 

والإعالم والتنميط... الخ.
الحرة  للح�ارات  الحماية  ت�فير  كما  اللتزام،  عدم  اأو  التمرد،  اإمكانات  ر  ت�فُّ اإن 
الذات  اأن  اإلى  نخل�ص  الأفراد.  حق�ق  ن  وت�ؤمِّ وق�ته  الفكر  مناعة  كلها  ز  ُتعزِّ المفت�حة، 
لتر�سيد  والمعرفة  بالثقافة  زه  ُتعزِّ ثم  الأخالقي،  مثالها  لتبني  الفطرة  من  تنهل  الإن�سانية 

و�سبطه. ال�سل�ك 
باإمكانية  المثال   – النم�ذج  تربط  لأنها  الغم��ص،  �سديدة  م�ساألٌة  فتلك  اللتزام  اأما 
العقلية-النف�سية،  والحاكميات  الرغبة  بين  م�اجهًة  الذات-الأنا  فُتجري  الرغبة  تحقيق 
الظروف  بح�سب  ومتفاوتٌة  ن�سبيٌة  مطابقٌة  وهي  المثال،  مع  المطابقة  من  قرارها  لت�ستنبط 

والأفراد.
ُمَتَرْوِحَنًة، هي تلك التي تف�سل  يبقى الق�ل، باأن القرار الإرادي يلحظ لمحًة من الزمن 
والُمَتَرْوِحن،  المتعالي  الأخالقي  الحكم  ي  وَتَلقِّ الدماغي  الحر  القرار  مركز  ا�ستغال  بين 
مركز  تعطيل  يكن  واإن  عائٌم،  تجريٌد  الكلية هي  الكين�نة  لأن  غام�سًة،  الم�ساألة  و�ستظل هذه 
اإليه  تذهب  الذي  المدى  اإلى  اللتزام،  القدرة على  تع�د  بكاملها.  العملية  ُيلغي  الحر،  القرار 
عملية التطبيع الثقافي والُمقيِّدات على اأن�اعها، في تغليب حاكمياتها لحظة الحكم الأخالقي.
والمي�ل  الن�ازع  الط�ق ح�ل  اإحكام  ل منها  يتح�سَّ اإذًا، جدليٌة �سراعيٌة م�ستمرٌة،  هناك 

لتط�يعها.
ب –مركزية الذات-الأنا:

مع  يتقاطعان  اللذين  بالفطرة،  ومثالها  الأنا  الذات-  من  اإذًا  الأخالقي  الحكم  ينطلق 
المعطيات الثقافية-الجتماعية، ويلحظ الحكم الأخالقي بنية الذات واأبعادها كما ياأتي:
د، وه� ال�سع�ر بال�ج�د الفردي الأناني المركزي، ووعي الحدود مع المحيط. - التفرُّ

الآخر  ن  يت�سمَّ د  التفرُّ ولكن  معيارًا،  ذاتها  وتتخذ  ولذاتها  ذاتها  من  الذات  تحت�سب   -
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الحكم  ت�سكيل  عند  الغير  تلحظ  فهي  لذلك  الغير،  دون  من  للفردي  معنى  ل  اإذ  اله�ية،  في 
الأخالقي.

ُد التطابق الكامل بين الذات-النا والمحيط ذهانًا واغترابًا، اأي عدم القدرة على  ُيَ�لِّ  -
دها في الزمان والمكان. م��سعة الأنا وتفرُّ

تنطلق  التي  النف�سية-الدماغية  الفاعلية  من  الحقيقة،  في  الأخالقي  الحكم  يتاأ�س�ص   -
ل الآخر حالٍت ذهنيًة م�سابهًة للذات، »التطابق  من مركزية الأنا اأي من الأنانية، ولكنها ُتحمِّ

الذهني«.
الآخر، من خالل نفي  التعاطف مع  اإلى حالٍة ذهنيٍة هي  الأخالقي  الحكم  ي�ستند  - كما 

حالت الألم والعنف والأذى التي قد يتعر�ص لها الغير)1(.
هذه الم�ساألة قد يتم تعديل ن�سبتها بح�سب الثقافات والتقاليد والعقل ال�سيا�سي والق�انين.

به  ونح�صُّ  األمه  نتخيَّل  بحيث  الآخر،  مكان  للذات  الذهني  :الت�س�ر  فهي  ال�سفقة  اأما   -
ل الغيرية والرحمة والراأفة. ونختبره، الأمر الذي يفعِّ

الن�سبية  لحظ  في  الأخالقي  الحكم  تمكين  على  والمقيِّدات  الثقافة  انطباع  يعمل   -
والفردية والتاريخية �سمن حراٍك متط�ٍر وناٍم وجدلي.

نة للحكم الأخالقي، تتفاعل وتتحاور وتت�سارع وتظل في حراٍك  اإن هذه الحاكميَّات المك�ِّ
يخلق  الم�ست�يات،  �سائر  اإلى  الحتكام  وعدم  هذه  التفاعالت  غياب  اأن  كما  ٍد،  ومتجدِّ دائٍم 
غات الأخالقية، في�ؤدي كل ذلك اإلى اإعالء  رًا فكريًا وخلاًل في تحديد الم�س�ِّ انحرافًا اأي تحجُّ
ما  على  الحاكميات  اإحدى  تغليب  اأو  ٍد،  متجدِّ غير  ٍط  منمَّ او  ٍط  ُمحنَّ �سل�ٍك  الى  اأو  الرغبات 

عداها في ال�سل�ك والأحكام.
ثمة وجٌه اآخر للم�ساألة الأخالقية، تعك�ص الخلفية الفكرية والثقافية، وهي اعتبار الرغبات، 
)الجن�سية خ�س��سًا(، كاأنها تتعار�ص مع الأخالق، كما اأن هناك وجهًا، يطابق هذه الرغبات 

مع الأخالق بحيث ت�سبح الرغبة مفتاحًا لها وعن�انًا اأ�سا�سيًا.  
الجتماعية  والمقيِّدات  الرغبة  بين  ُت�ازن  فكريًة،  �سيغًة  الأخالق  اعتبار  يمكننا  بينما 
دها اإلى الحقل العام  والثقافية. تقع الرغبة في الحقل الخا�ص الفردي، ول يفيد في �سيء َتَمدُّ

لأن في ذلك هتكًا للخ�س��سية اإّل اأن ترت�سي ذلك الثقافة والبيئة الجتماعية.

)1(  لمزيٍد من الت��سيح اأنظر: �ص94و95و96 من كتاب:
 Changeux jean –pierre, Du vrai, du beau, du bien, Ed.Odile Jacob, Paris, 2008.
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)1( ازدواجية الذات ال�عي ووعي ال�عي والمعرفة

)2( الذات الفاعلة والمنفعلة
الأنا-الرغبات

)3( الأنا الأعلى )المراقب الداخلي(

المراقب الجتماعي التجربة
)6( الذاكرة الفردية التعلم)4( الذات الم�ه�مة المتخيلةالقان�ن-الأعراف والتقاليد

)7( الثقافات - العقل ال�سيا�سي 
دات.                  المقِيِّ

)5( التاريخ الفردي

    

   
      

اإن هذه الحاكميات والم�ست�يات المعرفية الظاهرة في ال�س�رة، هي متفاعلٌة، ومتحاورٌة، 
لة تفاعالت هذه الحاكميات  ومت�سارعٌة ب�سكٍل م�ستمٍر. ينبني الحكم الأخالقي عمليًا من ُمح�سِّ

ل لحظة ت�ازناتها . اأو ُي�سكِّ
ناتها كالآتي: �س بيان مكوِّ وُنلخِّ

1-الذات –الأنا الكين�نة: ت�سعر ب�ج�دها البي�ل�جي وح�س�رها الدائم، مع ال�عي والنتباه، 
، ينبثق عنه وعي ال�عي. وعندما ترتدُّ الفكرة على نف�سها وينعك�ص �سداها ب�سكٍل تفاعليٍّ

وبما اأن المعرفة ت�سترط ذاتًا عارفًة وذاتًا م��س�ع المعرفة، فال بد اإذًا من ثنائيٍة �سمن 
ال�حدة.

اإلى  فت�سعى  والغرائز،  الرغبات  �سغ�طات  تحت  ترزح   : والمنفِعلة  الفاعلة  2-الذات 
هنا  وال�سابط. من  المراقب  اأي  الآخر  الحاكم  اإلى  ا�ستجاباتها  في  تحتكم  ولكنها  تحقيقها، 

يتاأ�س�ص الحكم الأخالقي .
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3-الأنا الأعلى – المراقب الداخلي: ه� رديف الذات الُمَتَرْوِحن اأو ال�جه الآخر للذات، 
الحفاظ على  المراقبة ه�  معيار  اإن  ومحا�سبتها،  الذات  ومراقبة هذه  له �سبط  ينبغي  الذي 
خالل  من  ونما  الرديف،  هذا  َر  َتَط�َّ معًا.  اآٍن  في  الأنا  رغبات  وتلبية  وا�ستمراريتها،  الحياة 

الثقافة لكي ي�سبط ت�ازن العالقة مع الك�ن، والأفراد الآخرين.
الثقافة  ومناهج  الفكرية  الخلفية  ثم  ونم�ذجها،  الذات  مثال  الأعلى،   – الأنا  ن  تت�سمَّ

والبيئة.
تح�سيٌل  وه�  لة(:  –المتخيَّ الم�ه�مة  )الذات  والتبا�سًا  غم��سًا  الأكثر  الجزء  وه�   -4
، اأي ت�س�ٌُّر ذهنيٌّ لما ُيفتر�ص اأن يك�ن، اإنها بمعنًى اآخر �س�رٌة عن  - دماغيٌّ ليٌّ احت�سابيٌّ –تاأمُّ
ويت�سامى  يتعالى  الت�س�ر  اأن هذا  غير  والأح�سن،  والأن�سب  الأف�سل  احت�ساب  تنتج من  الذات 
مراقبة  منه  ُيطلب  الذي  الحار�ص  مالكها  اأي  اله�ية،  ف�ق  عائمًة  ه�يًة  لي�سبح  اأ�سله،  على 
تنفيذ ال�سل�ك و�سرعنته، يتفاعل هذا الت�س�ر عن الذات ويندمج بل يتالزم مع المثال الذي 

ت�سعه الثقافة وخلفية المجتمع الح�سارية والبعد العقائدي والديني. 
داٌت �سابطٌة ومراقبٌة ُت�سهم في اإ�سدار  5- القان�ن والتقاليد والأعراف الجتماعية: ُمقيِّ

الحكم الأخالقي، لأنها تنطبع وُت�ستدَخل في �س�رة النم�ذج المثال والذات الم�ه�مة.
6- التجربة الفردية – التاريخية – الذاكرة: تلحظ الخبرات والتجارب وما اخُتِزن في 
الفردية  التجربة  المالئم. تالزم  بالقرار  اأي  الأخالقي،  بالحكم  تتعلق  الذاكرة من معل�مات 

بقية الحاكميات الأخالقية، لتفعيل وتقرير الحكم الأخالقي النهائي.
7- الثقافة والدين والمقيِّدات الأُخرى والعقل ال�سيا�سي: هي اأُطٌر عامٌة لل�سبط والمراقبة 
وتفعيل الحكم الأخالقي. تتفاوت ن�سبها واأول�ياتها بح�سب مدى ر�س�خها وتمكينها في الذات-

الأنا.
ج- م�ستويات وحاكميات الحكم الأخالقي:

الحقيقة  في  الأخالقي، هي  القرار  تحدد  التي  والعنا�سر  الع�امل  باأن  �سابقًا  ذكرنا  لقد 
مجم�عٌة من الم�ست�يات والحاكميات، التي ل يمكن ف�سلها ول عزلها، لأنها متداخلٌة ومتفاعلٌة 

با�ستمرار، كما اأن اأول�ياتها تت�سابك وتتفاوت بح�سب الظروف والثقافة والبيئة. وهي:

1- الم�ستوى الفردي:
الفطري  المعطى  الالوعي  في  وي�سمل  الأخالقي  الحكم  منه  �ص  يتاأ�سَّ الذي  الُمنَطَلُق  وه� 
هذه  الفردي  الم�ست�ى  ل  وُيَمْف�سِ والدماغي،  الع�سبي  المزاج  ن  يت�سمَّ اإذ  العام،  الأخالقي 
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اإلى مركزية  ي�ستند  اأنه  كما  وال�سيا�سي.  الثقافي  الجتماعي  الت�ا�سل  مع  ال�عي،  في  الفطرة 
الأنا ورغباتها وتجربتها التاريخية.

الثقافة  اإلى تحقيق الرغبة تحت رقابة  يهدف الحكم الأخالقي على الم�ست�ى الفردي، 
ذلك  طبيعتها،  تكن  اأيًا  اأخالقيٍة  غاٍت  م�س�ِّ �سمن  اإل  الرغبة  اإ�سباع  يتم  ل  والمقيِّدات. 
والقان�نية  الجتماعية  والمقِيِّدات  ال�سع�بات  في  اإل  معنًى  له  يجد  ل  الرغبة،  تحقيق  اأن 

ق. التحقُّ اإلى  ال�ساعية  الرغبات  لتمظهر  اأ�سا�سيان  �سرطان  وال�سغط  فال�سحن  وغيرها. 
يعمل المجتمع من خالل الق�انين على �سبط الت�سارب والعنف والتناق�ص والتعار�ص بين 

الرغبات الفردية والجماعية.
وجهين:  ذو  فالإن�سان  وغم��سًا،  تعقيدًا  الفردي  الم�ست�ى  النف�سية-العقلية  الق�ى  تزيد 
اآخر م�ستتٌر وخج�ٌل ه� وجه  ته، ووجٌه  َوَعَلنيَّ ته  - ثقافيٌّ ل ُيخفي �سفافيَّ اأولهما وجٌه اجتماعيٌّ

ة. ال�سه�ة واللذة. ل يتجلَّى هذا الأخير اإل في اللحظات �سديدة الحميميَّة والخ�س��سيَّ
ة هي بال�سبط هذان ال�جهان- المت�سارعان – المتناف�سان – المتحاوران  يبدو اأن الق�سَّ

با�ستمرار. 

2- الم�ستوى الثقافي – الجتماعي:
يتداخل الم�روث الإحيائي ويتمف�سل مع انطباعات الثقافة ومناهجها الفكرية والمنطقية. 
الإن�ساني،  والرابط  الجتماعي  الت�ا�سل  ن  ُي�ؤمِّ �سع�ريًا،  ذهنيًا  ت�ليفًا  ُي�لِّد  الذي  الأمر  وه� 

ز ا�ستمرارية الحياة الفردية والجماعية ويحفظ الجن�ص الب�سري. وُيعزِّ
مناهجهما،  »فتطبع«  الذات-النف�ص-الدماغ،  في  الجتماعية  والتقاليد  الثقافة  ُتر�َسم 
المعرفية، كما منطقها  وتر�سيماتها  ب�سماتها  تترك  الأكثر من ذلك  بل  الذاكرة،  في  وتحفر 
الفكري، ولكنها تعمل بجدليٍة وتفاعٍل دائمين، بحيث يمكن لنا، التالعب الحر والبتكار �سمن 
الثقافة ال�احدة)1( فت�سبح هذه الأخيرة قابلًة للتهجين، والتعديل والتح�ل، بح�سب الظروف، 

ومن هنا اأهمية :

وما  معرفته  ينبغي  ما  )تفر�ص  اإيجابية  مزدوجة،  ذات طبيعة  الثقافية هي  المحددات  »اأن   : ال�سياق  هذا  في  م�ران  ادغار  يرى    )1(
ينبغي التفكير فيه(، و�سلبية )ُتملي علينا ما ل ينبغي معرفته ول التفكير فيه(...ُيقرُّ هذا ال�جه ال�سلبي ب�ج�د كامن غير مرئي لحتمال 
التغيير...ثم يبداأ الكامن بالظه�ر كانحراف، ثم ي�سبح اتجاهًا تح�ُّليًا ....الإقرار بتعددية المحددات والحبكات المعل�ماتية وال�سدف 
في  وتناق�سية  تناف�سية  ت�سبح  اأن  لها،  يمكن  المتعددة  المعل�ماتية  الحبكات  هذه  والكت�سافات،..واأن  الفردية  الإبداعات  واحتمالت 
اأو تنم� في  د الجتماعي،  اأن ت�سطدم بالمقِيِّ اأية فكرة جديدة تت�سكل ل بد  اأن  الفكر الفردي نف�سه...ال�عي  المجتمع والثقافة، بل في 

ٍز مت�سامٍح، اأو تقاطعات وتفاعالت وتناق�سات...كل جديد يحتاج اإلى ظروف غير قهرية لكي يتبل�ر...«. حِيِّ
 Edgar Morin –Méthode 4, ibid., pp.76, 77. :انظر
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- الطف�لة المديدة عند الن�سان: اإذ من خاللها يتم تطبيع الثقافة وتر�سيخها، اأي حفرها 
الم�سابك  نم�  يتالزم  بحيث  الع�سبي.  للجهاز  الدماغية  والمناطق  الع�سبية  الم�سابك  في 
وارتباطاتها مع طبيعة هذه الثقافة ومناهجها. تنتقل الثقافة من خالل التلقين والتربية، عبر 

الأجيال واأدمغة الب�سر)1(.
اأبعاٌد  اآخر )هناك  اإلى  جيٍل  الأخالقي من  الحكم  انتقال  في  ق�س�ى  اأهميًة  للت�ا�سل  اإن 

نف�سيٌة لعمليات التماثل والتطابق والتعلُّق بين الطفل ووالديه(.
ثم  ومحيطه،  الطفل  بين  وتناغمها  النظرات  تنا�سق  يبداأ   : الثاني  ال�سهر  من  ابتداًء   *

يمكن للطفل لحقًا اأن يتمثَّل اتجاهات الرغبات بينه وبين محيطه.
اللغة  وي�ستخدم  والمجه�ل،  المخفيِّ  عن  بالبحث  الطفل  يبداأ  الثانية:  ال�سنة  في   *
وي�ستخدم  الإدراكية  المعطيات  لم�اجهة  الذاكرة،  في  المختزنة  الذهنية  والمعايير  والتمثيل 

المخيلة للمقارنة بين �س�ر الما�سي والحا�سر.
يدرك الطفل ذاته والآخر بالمخيلة، فيبني مبداأ التطابق والتعاطف، ويف�سل في المخيلة 

بين مدركاته ومدركات الآخرين.
يتاأثر  باأنه  اآخر،  على  طفٌل  يعتدي  عندما  التجربة،  تثبت  �سن�ات:  و�سبع  اأربع  بين   *
م والبكاء، مما يجعل العتداء يت�قف. كما اأثبتت التجربة باأن اختراق  بالألم والعب��ص والتجهُّ

دات »الأخالق« يجعل العقاب رادعًا للطفل من التمادي في الختراق والنكث)2(. المقيِّ
اللُّحمة الجتماعية والثقافية:

الم�ساعر الأخالقية ذات طبيعة م�روثة فطرية، بحكم وج�د دوائر ع�سبية،  -اإذا كانت 
اللحمة  تق�ية  خالل  من  وتن�سط  ز  تتعزَّ فاإنها  والعنف،  والخ�ف  والكاآبة  باللذة  تخت�ص 
الجتماعية والثقافية، لذلك كان الحب والتعاطف واللطف والرحمة والغيرية، م�ساعر اإن�سانية 
اإلى  ي  وي�ؤدِّ التفاعل،  نقي�سها فيقطع  اأما  الأفراد.  بين  والتكافل  التكامل  واأطر  الت�ا�سل  ل  ُتفعِّ

ال�حدة والكاآبة.
الذي  بالمعنى  الجماعي  التما�سك  وه�  منه،  انفكاك  ل  مبداأً  الجتماعية  اللحمة  تعك�ص 
هذه  مقدور  في  ولي�ص  مطل�ٌب.  التما�سك  لأن  معنى  العالم  في  »بل  دوبريه  ريجي�ص  ي�رده 
الجماعات غ�ص النظر عن ت�فير و�سائل التما�سك تحت طائلة النقرا�ص«)3(. والنقرا�ص يبداأ 

.Ibid., pp. 21, 22 :1( انظر(
.Changeux jean –pierre, Du vrai,du bien, du mal, ibid., p.53 :2( انظر(

)3( لمزيد من الت��سيح انظر: ريجي�ص دوبريه، نقد العقل ال�سيا�سي، .تر عفيف دم�سقية، بيروت: دار الآداب، 1986، �س�ص 42، 43.
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بالف�سل والقطع، اأي بالفرقة التي ل ت�ست�ي اإل على الإغ�اء، وهذا الأخير ي�ستمدُّ و�س�ا�سه من 
�سيطان الأنا والرغبة والمرتبة، بمعنى ال�ستعالء. نعتقد اأن الت�حيد بالمعنى الديني، ي�ستقر 
بين  ُيَ�لِّف  متعاٍل  اأخالقيٌّ  يترتَّب عليه حكٌم  الجماعة، مما  واإعالء مفه�م  النق�سام  نبذ  على 

الأفراد، ويمنع فرقتهم.
اإنها  ال�سياق، من حيث  في هذا  اأهميًة  )المذهبية(  وال�سعائر  الدينية  الطق��ص  تكت�سب   
َل  وُتَفعِّ الأفراد  َد  وُتَ�حِّ المثال،  ِلُتَنْمِذَج  والتكرار،  الإيقاع  خالل  من  الجتماعية  اللُّحمة  ي  ُتق�ِّ

ال�س�رة الأخالقية وال�سيا�سية. 

3- اإن�سانية الحكم الأخالقي وعالميته: 
مِيزًة  وُتعتبر  بالعالمية،  تتمتع  التي  الم��س�عات  اأهم  من  الأخالقية  الم�ساألة  تك�ن  قد 
اأن  اإل  الثقافات والح�سارات.  ل قا�سمًا م�ستركًا بين  ُت�َسكِّ العامة  ان�سانيًة فريدًة. لأن عناوينها 
كيفيتها وتفا�سيلها وِن�َسَبَها، تتفاوت وتختلف، بح�سب الظروف الثقافية والجتماعية والتاريخية.

ونلحظ في هذا ال�سياق، باأن الق�ا�سم الإن�سانية الُم�سَتركة تنبني على ما ياأتي:

اأ-القدرات العقلية الإن�سانية:
)مرونة  ومتحركًة  مرنًة  وقدراٍت  دماغيًة،   – نف�سيًة  ثابتًة  فطريًة  ملكاٍت  ن  تت�سمَّ وهي 
ب��سع  الجتماعية  والعالقات  والتربية  للثقافة  ي�سمح  الذي  الأمر  الع�سبية(،  الم�سابك 

ب�سماتها، وتطبيع مناهجها، دماغيًا وع�سبيًا.
كما اأن اآلية الإدراك والمعرفة تتميَّز بفطريتها، فهي ذاتها عند كل الب�سر، واأن المحيط 
الحق�ل  اأن  اإل  اأدمغتهم.  خالل  من  الخارجي  المحيط  مع  الأفراد  يتفاعل  ذاته،  ه�  الك�ني 
العالم  مع  الب�سر  تفاعالت  من  ل  تتح�سَّ الثقافات  اأن  ذلك  د،  وتتعدَّ وتختلف  ع  تتن�َّ الإدراكية 

الخارجي، مما ي�ؤدي اإلى اختالف ال�ستجابات والأحا�سي�ص والتفاعالت.

ب-فطرية المفاهيم الأخالقية العامة :
وكلها  والتب�يب،  والتن�يع  والت�سنيف  التجريد  اأ�سا�ص  على  الفكرية  الم�سطلحات  تنه�ص 
قدراٌت اإن�سانيٌة عامٌة وم�ستركة. ولكن الختالف يقع في الدللت اللغ�ية والحق�ل الإدراكية، 

والظروف التاريخية، لذلك تتفاوت الأحكام الأخالقية وتتغير.
ي  ُتعتبر مفردة الخير، مثاًل، عامًة وم�ستركًة ُيق�سد منها العمل ال�سالح والمفيد والم�ؤدِّ

الى ال�سعادة اأو الفرح ...الخ .
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دللتها  وحتى  بل  ون�سبتها  اأهميتها  تختلف  المفردة  هذه  باأن  نرى  ال�اقع  في  ولكننا 
وم�سم�نها وقد تتعار�ص معانيها اأحيانًا، تبعًا للظروف والمجتمعات. اإن قدرتنا على ا�ستنباط 

ته ترتبط بـ: الحكم الأخالقي، ت�ؤول الى قدراتنا العقلية، ولكن ن�سبيَّ
- حقلنا الإدراكي الخا�ص. الذات-الأنا ومركزيتها، وروايتها التاريخية وتجربتها.

- ذكرياتنا المختزنة، وما �سحبها من انفعالت ج�سدية وتاأثيرات.
- الق�اعد والمعايير الأخالقية والجتماعية المنطبعة في الدماغ والجهاز الع�سبي.

ز الدماغ الإن�ساني عن الحا�س�ب الآلي ه�: اإن ما يمِيِّ
- اإن الدماغ الب�سري لي�ص حا�س�بًا اآليًا، فهذا الأخير يبرمجه الإن�سان، وي�سع له الحبكات 

المعل�ماتية التي ُتجري احت�ساباتها المبرَمجة.
فكريًة  قدراٍت  يملك  فه�  ٌز.  ومميَّ فريٌد  ن�ٍع خا�صٍّ جدًا،  الب�سري حا�س�ٌب، من  الدماغ   -

ومخيلًة وتجلياٍت روحيًة –نف�سيًة.
كما اأنه مبرمٌج لذاته، متفاعٌل ومبتِكر. واأن حبكاته المعل�ماتية متعددٌة ومتحاورٌة وجدليٌة 

–تناف�سيٌة.
تر�سيماتها  د  وُتجدِّ ذاتها،  ُتبرِمُج  باأنها  الإن�سان،  عند  المعل�ماتية  الحبكات  -تتميَّز 
ل  والبيئة.  والثقافة  التجربة  بحاكميات  ه  وتمدُّ الفطري  اإلى  ترتكز  فهي  با�ستمرار،  المعرفية 
اإلى  لها  وتح�ِّ رة  الم�سفَّ المرم�زات  ُتترجم  التي  الحت�سابية  العمليات  الآلي  الحا�س�ب  يعقل 

مدركات.
الت الحت�سابية لكل هذه ال�ظائف. كما ل يعي هذا الحا�س�ب المح�سِّ

كما  ذاته  يبرمج  الأخير  هذا  اأن  ه�  والب�سري،  الآلي  الحا�س�ب  بين  ال�ا�سح  الختالف 
�س�رًا  ل  ت�سكِّ التي  الدماغية،  لالحت�سابات  الإدراكية  الت  المح�سِّ ويعي  يعقل  واأنه  ذكرنا، 
ابتكار  بمعنى  بها،  والتالعب  ال�س�ر  هذه  وعي  ونف�سنا  وكلِّيتنا  ذاتنا  وت�ستطيع  ذهنيًة، 

التركيبات والت�ليفات.
–تفاعلية،  –ارتدادية  دائرية  مت�سلة  حلقات  ب��سفها،  اإل  الم�ساألة  هذه  فهم  يمكننا  ل 

قًا وواعيًا. تجري داخل الجهاز العقلي – الدماغي لت�لِّد فكرًا خالَّ
ل ي�ستقيم الحكم الأخالقي العلمي والعالمي، اإل على ح�اٍر وتفاعٍل، بين الحق�ل الإدراكية 
–المعرفية، بين الثقافات والمجتمعات، بطريقٍة حرٍة غير قهريٍة، لأن الم�ساألة في نهاية المر 
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تخ�سع للتف�سيل وال�ستح�سان والرغبة والفائدة.
للحكم  نماذج  من  جملٌة  الكريم  القارئ  اإلى  مغلٍق،  فكريٍّ  ف�ساٍء  في  نحلِّق  نظل  ل  ولكي 

غاته الفكرية. راته وم�س�ِّ الأخالقي ومبرِّ

-كيف ينف�سل ال�سلوك الهادف عن الحكم الأخالقي:
هه. ولكننا في ال�اقع ن�اجه ما يبدو  ره وي�جِّ  ال�سل�ك هادٌف دائمًا، اأي اأنه يملك غطاًء يبرِّ
اأو تعار�سًا بين ال�سل�ك والأخالق، وفي الحقيقة، اإن ما يجري بال�سبط ه� ا�ستبداٌل  تناق�سًا 

غاٍت اأخالقيٍة اأخرى، وذرائَع فرديٍة –ثقافيٍة-اجتماعيٍة. ظرفيٌّ لالأخالق بمبرراٍت وم�س�ِّ
الرغبة  فتك�ن  الفردية،  الأنانية  في  جليًا  الأمر  يظهر  عداها:  ما  على  الرغبة  اأ-تغليب 
اأو  قان�نيٍة  ثقافيٍة  اأو  �سرعيٍة  بحجٍة  فنحققها  مقاومتها،  على  نق�ى  ل  تجعلنا  لدرجٍة  جامحًة 
غيرها. كاأن نق�ل مثاًل يج�ز �سرعًا، اأو القان�ن ي�سمح، اأو الم�سلحة تقت�سي ذلك، اأوالأعراف 

العائلية.
ر. العبرة هنا هي اأننا ن�سعى الى تحقيق الرغبة، فنبحث لها عن مبرٍر اأخالقيٍّ مما تي�سَّ

ن�اجه  اإننا  اإذ  الأخالقية،  الختبارات  من  بمجم�عٍة  الي�مية  معامالتنا  في  ن�سطدم 
مع�سلًة، عندما يحدث خطاأٌ ماليٌّ لم�سلحتنا، فتمرُّ اأمامنا بلمحة ب�سٍر �سريعٍة، اأنانيتنا وحبُّنا 
والعالقات  المعي�سية  كال�سائقة  والمبررات،  بالذرائع  لنا  يهم�ص  ك��س�ا�ٍص  ورغباتنا،  للتملُّك 
الذي  النهائي  قرارنا  فنتَّخذ  الآخر،  وغفلة  الفر�ص  وانتهاز  والتحايل  وال�سطارة  الجتماعية 

�س�ف يعقبه تاأنيب �سميٍر، اأو ارتياٌح تامٌّ للقرار المتَّخذ.
د الحكم الأخالقي العام. بل ي�ستبدله  ب-ال�سلفية الدينية )التكفيرية): وهي �سل�ٌك يجمِّ
غاٍت تبريريٍة مق�لبٍة، وذلك من خالل الحتكام اإلى �سل�ك ال�سلف ال�سالح، بعد تفريغه  بم�س�ِّ
من لحظته وتاريخ ظه�ره، عبر تنميٍط ُمَمْنَهٍج، ي�ستبعد التجربة التاريخية الفردية والظروف 
ة اإذًا ُبعٌد، ي�ستمدُّ �سرعيًة اأخالقيًة  الإن�سانية، وهذا ما ن�سميه التحجر الأخالقي والفكري. ثمَّ
من تاأويٍل خا�صٍّ للمبنى الفكري الديني. واإذا كانت وجهة ال�سلفية المذك�رة تحطيم »الأ�سنام« 

فلماذا ل تعمل على تحطيم �سنمية الم�سالح القت�سادية وال�سيا�سية؟
ولي�ص  الجماعة  وحدة  ه�  اأ�سا�سيًا،  اأخالقيًا  مبداأً  الحقيقة،  في  الديني  المبنى  يحمل 
الِفرقة، فالفرقة فعل قطع الت�ا�سل، فما ينبغي الإتيان به ه� مدُّ جذور الح�ار لف�صِّ النزاعات 
الفكر  تنميط  مع  ي�ستقيم  ل  الح�ار  ولكن  الآخر،  على  الحرب  �سرعنة  ولي�ص  والخالفات، 
ره، يعمل التكفير هنا على اإخفاء خلفيٍة �سيا�سيٍة، تن�س�ي في م�ساريع لم تعد مجه�لة. وتحجُّ
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واحدًا،  تاأوياًل  اإل  يحتمل  ل  �ص  المقدَّ الن�صَّ  نعتبر  اأن  ه�  الم�ساألة  لهذه  اآخر  وجٌه  هناك 
واأن  وفاقًا لظروفهم،  وتدخالتهم  تاأويالتهم  يحتمل  اأن  اأي  واأدمغتهم،  للب�سر  ُمر�َساًل  ًا  ن�سَّ اأو 
ُيلغي  ل  الذي  الأمر  وه�  الن�ص،  بنية  في  واأ�سا�سًا  اأ�ساًل  الإن�سان  فاعلية  اآخر،  بمعنًى  يعتبر، 
، مرًة يك�ن مطلقًا وا�سح المعنى من خالل  ع الخالق. ذلك اأن الن�صَّ التنزيل ول قد�سية الُم�سرِّ
ًا تاريخيًا،  بنيته اللغ�ية، ومرًة يلحظ التاأويل الب�سري وفاقًا للمعطيات والظروف في�سبح ن�سَّ

يقبل التعددية التاأويلية.
ج-انف�سال العقل ال�سيا�سي عن المبداأ الأخالقي:

هل لل�سيا�سة اأخالق؟ اأو هل يمكن للعقل ال�سيا�سي اأن ين�سبط؟
ن�ستطيع  ما  وتحقيق  ا�ستخدام  فن  اإنها  الممكن.  فنُّ  ال�سيا�سة   : يق�ل  �سائٌع  مثٌل  هناك 
اإليه �سبياًل. فماذا يمنعنا اإذًا؟، اإنه القان�ن، والأعراف الجتماعية، اأي الق�اعد الد�ست�رية 
ت�سبط  اأخالقيٌة  م�ساألٌة  اإذًا  هناك  معًا.  اآن  في  وال�سيا�سيين  الم�اطنين  �س�ؤون  ترعى  التي 
ال�سيا�سة  ل  ُيح�ِّ والأخالق،  ال�سيا�سي  العقل  بين  الحا�سل  النف�سام  ولكن  ال�سل�ك.  وتراقب 
بعد  ال  يهتدي  ول  ع�س�ائيًا،  يتخبَّط  الرقابة،  من  يتملَّ�ص  من�سبٍط  غير   ، خا�صٍّ �ساأٍن  اإلى 

الأوان. ف�ات 
وال�سيا�سية.  القت�سادية  الم�سالح  �سل�كه في  ل  وُيفعِّ ر  ُيبرِّ ما  ال�سيا�سي يجد  العقل  ولكن 
اإذًا خلف  الم�سالح  تقف  الق�ى.  ت�ازن  اإل  ي�سبطها  ل  متناق�سٌة  معل�ٌم،  ه�  كما  والم�سالح، 
مبداأ الق�ة، فت�سبح الدبل�ما�سية لحظًة في �سياق ت�ازن الق�ى. من قال اإذًا اإنه لي�ص لل�سيا�سة 
ال�اقعية  ال�سيا�سة  الثروات وال�ستعالء، نق�سد  ال�سيطرة والت�سلُّط ونهب  اأخالق  اإنها  اأخالق؟ 

التي نراها كل ي�م.
د-الر�سوة والف�ساد المالي :

ُم عالميًا وفي كل الأقطار، حتى اأنه بات اأ�سبه بالأيدي�ل�جيا.  يبدو اأن الف�ساد ينت�سر ويتعمَّ
 ، ي�ميٌّ خبٌز  والر�س�ة  والم�س�ؤولية.  الكفاءة  تغييب  ظل  في  �سعره  يرتفع  الجتماعي  ي  فالترقِّ
تنم�  فهي  غات  والم�س�ِّ رات  المبرِّ اأما  وال�سرقة...الخ.  الفر�ص،  وانتهاز  والت�ساطر،  والحتيال 
وتزدهر وتن�سط بف�سل براعة الأفراد في ت�س�يقها. نذكر منها على �سبيل المثال ل الح�سر: 
المتبادل،  النهب  الخدمات،  اقت�ساد  المعي�سة،  المتدنية وغالء  الأُج�ر   .  ... اإن لم تكن ذئبًا 
اأما الفقر فه� العذر الأكبر، الذي ل نق�ى  اإليها تبريراٌت �سرعيٌة وثقافيٌة واجتماعيٌة.  اأ�سف 

ه. على ردِّ
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الخاتمة
معرفًة،  ت�ستلزم  الحياة  اأن  ذلك  الأخالق،  بم�ساألة  الإن�سانية  الق�سة  اخت�سار  يمكننا 
ده  وي�سدِّ هه  وي�جِّ يق�ده  فكٍر  اإلى  الأخير  هذا  ويحتاج  هادٌف.  �سل�ٌك  عليها  يترتَّب  والمعرفة 
ق  اإلى نهٍج يحقِّ اأيُّ �سل�ٍك من ال�ستناد  ُي�ستثنى  الإن�سانية. ل  وي�سرِعنه، لذلك كانت الأخالق 

ن �سرعيًة فكريًة. اأهدافه، والنهج يت�سمَّ
د الم�سعى. ُتعطي الأخالق  الأخالق هي اإذًا ت�س�ُّراٌت فكريٌة ذهنيٌة، ُتر�ِسد ال�سل�ك، وُتحدِّ
ل قرارنا. هنا وتفعِّ ُبعدًا فل�سفيًا للذات –الكين�نة، والك�ن المحيط بنا. اإنها الب��سلة التي ت�جِّ
وتبدو من اأ�سٍل مفارٍق، متعاٍل، فهي فل�سفٌة تع�م ف�ق الأ�سياء، تعالج ما ينبغي اأن يك�ن، 

ولي�ص ما ه� كائن.
:الدماغ  فكان  مر�سدٍة،  –ذهنيٍة  نف�سيٍة  وق�ًى   ، –عمليٍّ اإجرائيٍّ  عقٍل  اإلى  الهدف  يحتاج 

والحكم الأخالقي.
ٌب، اإذ يتَّ�سل بالفطرة اأي بالم�روث الإحيائي وبالمكت�سبات  ٌد ومركَّ اأما من�ساأ الأخالق فمعقَّ

الثقافية والجتماعية والمقِيِّدات على اأن�اعها واأل�انها .
�سبيٍه  �سكل  على  �سياغتها  واإعادة  المعل�مات  ي  تلقِّ على  الع�سبي  والجهاز  الدماغ  يعمل 
، اأو مثيٍل يحاكي ال�اقع. ويق�م الفكر الإن�ساني بقراءة ور�سد الأ�سياء وعالقاتها، حيث  ذهنيٍّ
ي�ستخرج الأرقى والأن�سب والأف�سل بالن�سبة للم��س�عات الخارجية والداخلية، ولكنه ا�ستخراٌج 

يلحظ النفعالت والرغبات وا�ستمرارية الحياة بكل وج�هها.
ت�ست�ي الفطرة على ازدواجية الذات، وهي ت�س�ُّريٌة، ت�سهم في خلق ال�عي ووعي ال�عي 

حيث يبرز المراقب والمحا�سب)الأنا الأعلى(.
هيئة  على  المثالية  معالمها  ترت�سم  التي  الم�ه�مة  الذات  الت�س�رات،  هذه  عن  ينبثق 

�سميٍر –وجداٍن-، نم�ذٌج ُيهتدى به.
الفكرية،  والمناهج  الق�اعد  مجم�عة  وهي  المثال(  )النم�ذج  اأي  الفكرية  الخلفية  تاأتي 
ُد ُمبتغى ومرمى الذات –الأنا النم�ذج لترفد المبنى الأخالقي بجملٍة من الت�س�رات  التي تحدِّ

ز نمذجة الحكم الأخالقي. الفكرية التي تعزِّ
ينم� الدماغ والجهاز الع�سبي »الم�سابك الع�سبية« في بيئٍة ثقافيٍة-اجتماعيٍة، فُت�ستبطن 
التجربة  ط  وُتن�سِّ والديني،  المعتقدي  بالرافد  ال�س�رة  وُت�ستكمل  الفكرية،  مناهجها  وتنطبع 

ل عملية النمذجة المثالية للحكم الأخالقي. الفردية وُتفعِّ

د. محمد الشامي
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–ح�اريٍة-�سراعيٍة- ي وظائفها بطريقٍة متفاعلٍة  يبقى الق�ل باأن كل هذه العنا�سر، ت�ؤدِّ
ة  المرج�َّ اأخالقيٌّ منا�سٌب ومالئٌم لال�ستجابات  فينبثق من كل ذلك حكٌم  با�ستمرار.  لٍة  متبدِّ
الجتماعية  العالقات  وديم�مة  الحياة  ا�ستمرارية  اإلى  اإذًا  الأخالق  تهدف  الإن�سانية.  للذات 
والثقافية. اأما لماذا؟! فقد يك�ن الج�اب في البي�ل�جيا كما يرى الفكر العلماني – المادي، 
اأو هي الق�انين التي و�سعها الخالق في المادة، وُطلب منا ر�سدها ومالحظتها كما في الفكر 

الديني.
وحافٌل  غام�ٌص  الك�ن  واأن  خ�س��سًا  وتلك،  هذه  بين  يختار  اأن  الكريم  وللقارئ 
وعظمة  وتعقيده،  الخلق  عظمة  في  ر  والتفكُّ والعتبار  ل  التاأمُّ من  منا�ص  ول  بالأ�سرار. 

وقدرته. الخالق 
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االستثمار في الكتابة العلمية باللغة العربية
 )الواقع والمرتجى(

أ. د. سليمان حسيكي
رئي�س ق�سم اللغة العربية واآدابها 
الجامعة الإ�سالمية في لبنان

مقدمـــة:
واأفكاٍر،  علٍم  من  متاٌح  ه�  ما  ا�ستيعاب  الأمة  اأفراد  بها  ي�ستطيع  التي  اللغة  العلم هي  لغة 
فيه  والإبداع  اإليه  والإ�سافة  علمهم،  تاأ�سيل  من  و�سال�ستها  تها  ودقَّ بمرونتها  نهم  تمكِّ والتي 
وا�ستثماره، وهذا ما حدث بالفعل للغة العربية وال�ستثمار فيها، اإبان النه�سة العلمية في القرون 
نعة  الما�سية، ي�م ُبذلت العطايا والهبات والمال في الع�سر الأم�ي، لأهل الحكمة وروؤ�ساء ال�سَّ
جاء  ولّما  وال�سناعات.  والآلت  والآداب  والطب  النج�م  كتب  بنقل  قام�ا  الذين  والمترجمين 
الع�سر العبا�سي اأخذت الترجمة فيه طابع ال�سم�ل، فبعد اأن كانت مح�س�رًة في رغبة الخلفاء 
الدولة، ومنهجًا  �سنن  ًة من  �ُسنَّ العربية  باللغة  العلمية  الكتابة  اأ�سبحت  العلمي،  لإ�سباع نهمهم 
ا�ستثماريًا من مناهج الأفراد والأُ�َسر، وذلك عندما كثر اختالط العرب باأبناء الدول المفت�حة، 
فا�ست�سعر الخلفاء والحكام الحاجة اإلى عل�ٍم ومعارف لم تكن لهم بها �سلٌة، فاأرادوا ال�ستزادة 
ب�ا العلماء والأطباء والحكماء واأهل الفن�ن والأدب، والح�ساب والفلك، وطلب�ا اإليهم  منها، فقرَّ
العديدة، من  الكتب  العطاء، فترجم�ا  اأجزل�ا لهم  اأن  العربية، بعد  اإلى  العل�م، ونقلها  ترجمة 
وكتب:  هند،  ال�سند  ودمنة،  كليلة  ومنها:  وال�سريانية  والفار�سية  والفهل�ية  والرومية  الي�نانية 
عم�رية  الر�سيد  افتتح  وحين  القديمة.  الكتب  و�سائر  واإقليد�ص،  وبطليم��ص،  طالي�ص،  اأر�سط� 
واأنقرة انتخب من اأبنائهما فريقًا من العلماء والتراجمة وجعلهم في حا�سيته، وطلب اإليهم اأن 
يختاروا عي�ن الكتب التي ُوجدت في مكتبات هاتين البلدتين ، وتم نقلها اإلى بغداد، وتعريبها، 
ثم ح�ّص النا�ص على قراءتها، ورّغبهم في �سرائها والنظر فيها والإفادة منها، فنفقت �س�ق العلم 

في زمن الماأم�ن وقامت دار الحكمة في ع�سره ببغداد التي غدت اأكاديميًة علميًة.
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العهد  حتى  ا�ستمرت  الأم�ي  العهد  منذ  والتعريب  والنقل  الترجمة  حركة  اأن  كما 
العلمي  النتاج  مع  للتفاعل  ثمينًة  فر�سًا  والم�سلمين  العرب  للعلماء  واأتاحت  الثاني،  العبا�سي 
والم�سلمين  العرب  العلماء  اأمام  الباب  وفتحت  الأخرى،  والح�سارات  الثقافات  لمختلف 
من  رفع�ا  الذين  هم  والم�سلم�ن  العرب  والعلماء  العالمية.  الح�سارة  �سنع  في  لالإ�سهام 
ور�سم�ا  وق�اعده،  مبادئه  و�سّدروا  ا�ستعماله  في  ع�ا  وت��سَّ التجريبي،  العلمي  المنهج  �ساأن 

خط�اته)1(.
العل�م  مجال  في  العربية  اللغة  فيها  اأ�سهمت  التي  الإيجابية  الع�امل  تلك  جانب  واإلى 
الح�سارة  في  الإ�سهام  في  العربية  اللغة  دور  اأعاقت  �سلبيٌة  ع�امل  هناك  الأ�سا�سية، 
العل�م  على  وتف�سيلها  والأدبية،  واللغ�ية  الدينية  العل�م  تغليب  منها:  الإن�سانية، 
ب�سبب  الأخرى،  الح�سارات  من  المترجمة  الكتب  انت�سار  و�سيق  والطبيعية،  الفل�سفية 
تغلُّب  اإلى  اإ�سافة  باليد،  �ْسِخ  النَّ اأو  الكتابة  على  تقت�سر  كانت  التي  الن�سر  و�سائل  قلة 
والخلق  الفكر  حرية  من  الحدِّ  اإلى  اأدى  ما  العربي،  ال�طن  حكم  على  الأعجمية  العنا�سر 
والنحت  والت�ليد  ال�ستقاق  على  القدرة  وفي  اللغ�ي،  الجتهاد  في  �سعٍف  والى  والإبداع،  
الحا�سر  في  ال�سك  مع  الما�سي  تقدي�ص  واإلى  المنا�سب،  العلمي  الإ�سطالح  ل��سع  اللغ�ي 
وت�ظيفها  ا�ستثمارها  ُنح�ِسن  لم  بخ�سائ�ص  العربية  �سبحانه  اهلل  خ�صَّ  وقد  وقدراته)2(. 

اأن�اعها. على  العل�م  مجال  في 

اأوًل-خ�سائ�س اللغة العربية واأثرها في الكتابة العلمية:
ي�سهل معهما  وال�ستقاق  للت�ليد  وقابليٍة  المفردات، ومرونٍة  بغنًى في  العربية  اللغة  تتمتع 
الكتابة  في  و�سه�لٍة  والتجديد،  للتط�ير  وقابليٍة  القديمة،  الجذور  من  جديدٍة  �سيٍغ  اإيجاد 
والقراءة؛ وهذه الميزات التي تتمتَّع بها اللغة العربية، جعلتها في الما�سي قادرًة على ا�ستيعاب 
الكتب  وتعريب  ترجمة  تي�سير  وعلى  القديم،  والفار�سي  والهندي  الي�ناني  العلمي  التراث 
اإلى  الأخرى  والح�سارات  الثقافات  من  العل�م،  مجالت  مختلف  في  العلمية  وال�سطالحات 
الميزات  وهذه  والتعريب)3(.  الترجمة  بداأت حركة  العربية، عندما  والح�سارة  والثقافة  اللغة 

نف�سها تجعلها الي�م قادرًة على مثل ذلك.

ت�ن�ص:  المربين،  والمبادئ، مجم�عة من  الأ�س�ل  الإ�سالمي،  العربي  الترب�ي  الفكر  المعرفة« في:  اإ�سماعيل علي: »ق�سايا  �سعيد    )1(
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعل�م، 1987، �س�ص780-746.

باللغة  العلمية  الكتابة  ح�ل  الأول  العلمي  الم�ؤتمر  في:  قدم  بحث  ح�اجز«،  وثالثة  »ق�سيتان  ال�سماحي:  واأحمد  ال�سيخ  اهلل  فتح    )2(
العربية، واقع وتطلعات، بنغازي، مار�ص/اآذار، 1990، �ص155.

الكتابة  ح�ل  الأول  العلمي  الم�ؤتمر  في:  قدم  بحث  العربية«،  باللغة  والتاأليف  للترجمة  والأمل  ال�اقع  »بين  الده�سان:  عز  محمد    )3(
العلمية باللغة العربية، م.�ص، �ص156.
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وا�ستيعاب  وتعريب  ونقل  بترجمة  الذهبية،  ع�س�رهم  في  والم�سلم�ن  العرب  يكتِف  ولم 
من  الكثير  �سّحح�ا  بل  الأخرى،  والح�سارات  الثقافات  من  و�سلهم  الذي  العلمي  التراث 
ل�ا ق�اعده واأ�ساف�ا اإليه، كما ا�ستطاع�ا اأن يجعل�ا من اللغة العربية  مفاهيمه ومعطياته واأ�سّ

مجال ا�ستثماٍر في لغة العلم لقروٍن ط�يلة.
عندما  اللغة  بعقبة  ا�سطدم�ا  الأوائل  والم�سلمين  العرب  العلماء  اأن  مطلقًا  ن�سمع  ولم 
يتبّرم  ولم  وغيرهم.  والفر�ص  والهن�د  والرومان  الي�نان  من  �سبقهم  من  وعل�م  كتب  ترجم�ا 
الجم�د، بل وجدوا  اأو  الق�س�ر  اأو  بالعجز  اّتهمها  الف�سحى، ول  العربية  اللغة  اأحٌد منهم من 

فيها كلَّ ع�ٍن وتي�سيٍر لمهمتهم)1(.
ح�سارتها  وانت�سار  العربية،  الأمة  كيان  على  الحفاظ  في  الأ�سا�ص  الدور  العربية  وللغة 
الثقافة  اإلى  المفتاح  فهي  الآخر،  البع�ص  مع  بع�سها  والإ�سالمية  العربية  �سع�بها  وربط 
هذه  اأبناء  على  ينبغي  وت�حيديٌّ  ح�ساريٌّ  وعاٌء  اأنها  كما  ال�سع�ب،  بين  الح�ساري  والت�ا�سل 

الأمة المحافظة عليه.
كما  اأ�س�اتها،  وجمال  واأهميتها  عبقريتها  على  العرب  وغير  العرب  اللغ�ي�ن  د  اأكَّ وقد 
واأثر  العالمية،  والمعارف  العل�م  و�سائر  الحديثة  التقنيات  م�اكبة  على  بقدرتها  اعترف�ا 
انت�سارها في بناء الح�سارة الإن�سانية، يق�ل رينان: »اإن انت�سار اللغة العربية ُيعتبر من اأغرب 
هذه  كانت  فقد  حلُّها،  ا�ستع�سى  التي  الأم�ر  اأ�سعب  من  ُيعتبر  كما  الب�سر،  تاريخ  في  وقع  ما 
اللغة غير معروفٍة في البدء، فبدت فجاأًة على غايٍة من الكمال، �سل�سًة غاية ال�سال�سة، غنيًة 

اأيَّ غنى، واإن اللغة العربية – ول جدال- قد عّمت اأجزاًء كبرى من العالم«)2(.
ويق�ل الثعالبي: »اإن العربية نزل بها اأف�سل الكتب على اأف�سل العرب والعجم... واأَعتقُد 

اأن العربية خير اللغات«)3(.
اأ�ساتذة الأزهر عبد الرحيم ال�سائح: »اإن اللغة العربية ا�ستطاعت في رحاب  اأحد  ويق�ل 
على  القدرة  مرونتها  زادتها  وقد  الفكر،  انطالقات  باأبعد  لتهبط  تتَّ�سع  اأن  الإ�سالم  عالمية 

التف�ق«)4(.

اإحياء  مركز  بغداد:  العرب،  عند  العل�م  لتاريخ  الثانية  الندوة  وقائع  في:  العربي«  العلمي  التراث  في  »مالحظات  ال�سن�ي:  �سهل    )1(
التراث العلمي العربي، 1989، �س�ص136-113.

)2(  اأن�ر زيناتي، زيارة جديدة لال�ست�سراق، مكتبة الأنجل� الم�سرية، 2006، �ص126.
)3(  اأب� من�س�ر الثعالبي، فقه اللغة و�سر العربية، تحقيق م�سطفى ال�سقا واآخرين، جامعة القاهرة: مطبعة م�سطفى الحلبي، 1938، 

�ص192 وما بعدها.
)4(  اإدري�ص العلمي، في اللغة العربية، دار النجاح الجديدة، الدار البي�ساء، 2001، �ص15. واللغة العربية وتعليمها للدار�سين الأجانب: 

هادية كاتبي، العربية لغٌة عالميٌة، الم�ؤتمر الدولي ال�سن�ي للغة العربية 19-23 مار�ص/ اآذار 2013، المجلد الثاني، �ص580.
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ثانيًا- دور العلماء العرب في ال�ستثمار باللغة العربية:
من  فترٍة  الأ�سا�سية، خالل  للعل�م  والتطبيقيَّ  النظريَّ  النه��ص  العرب  العلماء  د  لقد جدَّ
اأهم فترات التاريخ، حيث كانت اأوروبا خاللها �سادرًة في ع�س�رها المظلمة، اأي بين القرنين 
ال�سرقية  المعارف  على  العربية  الح�سارة  �سيطرت  اإذ  الميالديين،  ع�سر  وال�ساد�ص  ال�سابع 
الرابع  القرن  اأق�ساها في  ال�سيطرة  وبلغت هذه  العربية،  اللغة  ب��ساطة  وا�ستثمرتها  والغربية 

الهجري، اأي العا�سر الميالدي)1(.
ظلت  العلماء  ه�ؤلء  م�ؤلفات  اأن  العربية  اللغة  في  ال�ستثمار  اأهمية  اإلى  ي�سير  وما 
من  كبيٌر  عدٌد  واعترف  ع�سر،  ال�سابع  القرن  حتى  اأوروبا  جامعات  في  المعتمدة  المراجع 
م�ؤرخي العلم بف�سلهم على العلم والإن�سانية، حتى قال قائلهم: »ل�ل اأعمال العرب ل�سطرَّ 
قرون«.  عدة  المدنية  �سير  ر  ولتاأخَّ ه�ؤلء  بداأ  حيث  من  يبداأوا  اأن  الأوروبية  النه�سة  علماء 
العرب  فاإذا  العلمية ح�سبناها من �سنعنا  والنظريات  الآراء  كثيرًا من  »اإن  اآخر:  قال  وحتى 

اإليها«)2(. �سبق�نا 
الترف  مظاهر  من  كثيرًا  الإن�سانية  اإلى  والإ�سالمي  العربي  العلمي  الفكر  واأهدى 
النه�سة  لهذه  ر  ُقدِّ ول�  �سينا(.  وابن  )الفارابي  معلَِّمْيها  اأهداها  كما  والرفاهية،  والح�سارة 
بها  تتيه  التي  النه�سة،  هذه  لكانت  وانت�سارها  عنف�انها  في  ت�ستمر  اأن  ال�ساملة  العلمية 
تاريخها  على  وتقدمت  الإ�سالمية،  العربية  اأمتنا  ن�سيب  من  الحا�سر،  الع�سر  في  اأوروبا 
في  دقٍة  من  للعرب  كان  بما  الغرب  علماء  من  كثيٌر  اعترف  كما  قرون)3(.  عدة  الحالي 
ب�سكٍل  الحقيقة  معرفة  اإلى  ي�سعى  كان  العربي  اأن  فذكروا  البحث،  في  و�سالمٍة  التفكير 
هذه  اأخذوا  اأنهم  واحٍد  من  اأكثر  واعترف  ودقٍة،  و�س�ٍح  بكل  عنها  ويك�سف  وب�سيٍط،  مبا�سٍر 

العرب)4(. عن  الطريقة 
باللغة  العلمية  الكتابة  في  ماآثرهم  العرب  العلماء  على  ينكرون  الأوروبيين  بع�ص  اأن  غير 
العربية، وتفّ�قهم في مجالت العل�م المختلفة، ولم يقف الأمر عند حد اإنكار الغربيين، اإنما 
وجدنا هذه المق�لة الخاطئة ت�سيطر على بع�ص المثقفين العرب، واأ�سحاب ال�سهادات والألقاب 
واإلى  اإلى حدِّ ال�ستخفاف بكل ما ه� �سرقي بعامة، وعربي بخا�سة،  العلمية، بل تعدى الأمر 

الأول،  كان�ن  الفاتح، في 20-17  العل�م بجامعة  كلية  الأ�سا�سية، نظمتها  العل�م  العربي في  العلمي  التراث  ندوة  النقا�ص:  )1(  عدنان 
1990، �ص590.

)2(  م.ن، �ص116.
)3(  م.ن، �ص.ن.

)4(  محم�د ناقة، دور الفكر العربي في النه�سة العلمية الحديثة، القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعل�م،  1977، �ص33.
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الغربية،  بالح�سارة  مفت�نين  ه�ؤلء  وبات  المدنية.  على  وف�سلهم  ال�سلف،  جهد  من  التنّق�ص 
الجمال،  وكل  الخير  الأوروبية كل  المدنية  يرون في  واأ�سبح�ا  تاريخهم وح�سارتهم،  مهملين 

وكل النتفاع.
و�سار ه�ؤلء في ركاب الكتابات الغربية المغر�سة، التي تنكر اأو تقلِّل من الدور الذي قام 
به علماء العرب، في مختلف مجالت المعرفة الإن�سانية، ونادوا بتدري�ص العل�م الأ�سا�سية في 
اأنها م�اد جديدة على العرب، وعدم ت�ّفر المراجع  ال�سرق العربي باللغات الأجنبية، بدع�ى 
ن�ابغ ومبتكرين  الم�اد وظه�ر  العرب في هذه  تنا�س�ا �سبق  اأو  العربية، ون�س�ا  باللغة  الالزمة 
والنب�غ،  الإبداع  وُبعٍد عن  ورك�ٍد  تخّلٍف  اإلى  الأجنبية  باللغات  تدري�سها  ى  اأدَّ وقد  فيها.  منهم 
لأن الإبداع ل يك�ن بغير اللغة الأم، واإلى حرمان اللغة من النم�، اأ�سف اإلى ذلك تبعية كثيٍر 
من الجامعات والمعاهد في وطننا العربي لمعاهد غربية، واإ�سرار هذه الجامعات والمعاهد 
وكتبها  راتها  ومقرَّ بمناهجها  م�ست�ردٍة  تعليميٍة  اأنماٍط  على  �سيرنا  �سرورة  على  الأوروبية 
تعار�ٍص  وج�د  على  متعددٍة  دعاوى  واإلى  كبيرٍة  فكريٍة  بلبلٍة  اإلى  ى  اأدَّ ما  التعليمية،  واأنظمتها 

بين الدين والعلم)1(. 
اإلى  ت�سعى  التي  الأمم  من  اأمٍة  اأية  في  اإنتاجه،  واإثراء  وتط�يعه،  العلم  ت�طين  اأن  علمًا 
التقدم والتط�ر والم�ساركة في بناء الح�سارة الإن�سانية، يتطلب حركيًة وا�سعًة باتجاه تر�سيخ 
باللغة  العلمي  ال�عي  ن�سر  وتعميم  الترجمة  في  ال�ستثمار  ال�طنية من طريق  اللغة  ا�ستخدام 
ب،  التع�سّ عن  بعيدًا  تبادليًا،  منفتحًا  تعاماًل  الحّية  الأجنبية  اللغات  مع  والتعامل  ال�طنية، 

قاباًل للتناف�سية ال�سريفة.
العالم، من  التعليم في  اأ�سا�سيًا في ق�سايا  ال�طنية مح�رًا  اللغة  مثَّلت  المنطلق  من هذا 
احت�سان  في  اأ�سا�سيٍة  بنيٍة  واإيجاد  المجتمع،  �سرائح  جميع  اإلى  ال��س�ل  على  قدرتها  حيث 
ق والإبداع في هذه اللغة، وبالتالي م�سايرة حركة التقدم  ال�عي العام والتهيئة للدرا�سة والتعمُّ

ات. العالمي، ترجمًة وم�سطلحاٍت وتعاطيًا مع الم�ستجدَّ
للفرد،  �سابقٌة  اللغة  اأن  اأّكدت  الجديدة،  العلمية  المكت�سفات  اأن  العلمية،  الحقائق  ومن 
باقيٌة بعده، ل تحيا اإل بتداول الأفراد لها، ولكنها تم�ت وتنقر�ص اإذا ما اأعر�ص الأفراد عن 

تداولها)2(.

)1(  محمد عبد القادر اأحمد: »اإ�سهامات علماء العرب والم�سلمين العلمية...«، بحث قدم في ندوة »التراث العلمي العربي في العل�م 
الأ�سا�سية«، م.�ص، �ص67 وما بعدها.

)2(  عبد ال�سالم الم�سدي، »اللغة العربية والتحديات الجديدة«، مجلة ثقافات، العدد 13، �سنة 2005، �ص28.
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وبالرغم من اأن نظرياٍت اأخرى ارتفعت مطالبًة باعتماد لغٍة علميٍة واحدٍة في العالم، غير 
اأن هذه النظرية واجهت انتقاداٍت كبيرًة وهج�مًا ق�يًا، جعل الكثير من الغي�رين على ثقافتهم 
الق�مية،  باللغة  الدرا�سة  ف�سائل  في  والبحث  الدرا�سة  في  ق�ن  يتعمَّ الأم  ولغتهم  ال�طنية 
على  القدرة  واإمكاناتها  لغتهم  مات  مق�ِّ في  يجدون  الذين  العربية،  الأمة  اأبناء  من  ول�سيما 
العربية  بف�سل خ�سائ�ص  عاليٍة،  و�س�يٍة  بكفاءٍة  الحديث  التعليم  التط�ر وحمل مهمة  م�اكبة 
لف�ائد  واٍف  �سرٍح  مع  والقيا�ص،  وال��سع  والمجاز  ال�ستقاق  في  ومرونٍة  وط�اعيٍة  غنًى  من 
ونجاعة ا�ستثمار التعلم باللغة ال�طنية من حيث الفهم، والتجاوب والإبداع في المحافظة على 
الح�ساري  التمازج  مفه�م  تر�سيخ  حيث  من  واإنما  ب  التع�سُّ حيث  من  ل  وال�سخ�سية،  اله�ية 

والثقافي على قاعدة اأن اللغة ال�طنية ُتغني وُتناف�ص، ل ُتلغي وتمح�)1(.
ل�ن عليها اللغة الإنكليزية  كما اأن اللغة العربية ت�اجه في هذا الع�سر الهج�م ممن ُيف�سِّ
التي يرونها لغة العلم والبتكار والتقدم، اأو يرونها لغة التجارة العالمية ال�ا�سعة المدى، وممن 
وفي  تخلُّفًا  ا�ستخدامها  في  يرون  وممن  العلمي،  التقدم  مالحقة  عن  قا�سرٌة  لغتنا  اأن  يرون 
اأي ما تحت�ي عليه عق�لنا  العربية هي فكرنا،  اأن  رًا)2(. علمًا  اللغات الأخرى تح�سُّ ا�ستخدام 
واكبناه،  واكبته فالأننا  واإن  رون،  المق�سِّ الحديث فنحن  العلم  رت عن  فاإذا ق�سّ من معارف، 

ر لغتنا)3(. م نحن وُتق�سِّ فال يمكن اأن نتقدَّ

ثالثًا-واقع الكتابة العلمية باللغة العربية:
في الكالم عن الكتابة العلمية باللغة العربية تح�سن الإ�سارة اإلى اأن واقع الكتابة العلمية، 
النتكا�ص  اأو  الرك�د  اأ�سابه  والترب�ية،  العلمية  والم�ؤ�س�سات  العربي،  العلمي  الفكر  حيث  من 
العلم  بدور  وال�ستهانة  علميٍة،  بلغٍة  للكتابة  ته  واأهليَّ العربي  الإن�سان  قدرة  في  ك  الت�سكُّ نتيجة 
والم�سلمين،  العرب  والعلماء  المفكرين  من  الأ�سالف  حققها  التي  العلمية  والنت�سارات 
ال�طن  باجتياح  اأخذت  التي  ية  المتردِّ الظروف القت�سادية والجتماعية  و�ساعدت على ذلك 
بالحكم  مرورًا  الميالدي،  العا�سر  الهجري،  الرابع  القرن  منت�سف  بعد  والإ�سالمي  العربي 
العربية  ال�ستقاللت  ومع  النه�سة.  بدايات  وحتى  الأوروبي،  ال�ستعمار  حقبة  اإلى  العثماني 
اإعادة العتبار للكتابة العلمية، وذلك من خالل الندفاعة  ٌه مت�ا�سٌع نح�  المعا�سرة بداأ ت�جُّ
بداية  في  الرك�د  اأ�سابه  ما  �سرعان  ه  الت�جُّ هذا  اأن  غير  ال�ستقالل،  حقبة  �ساحبت  التي 

 ،2005 الثالثة،  الدورة  الع�لمة«،  تحديات  اأمام  العربية  اللغة  »م�ؤتمر  كتاب  في  والترجمة،  التعريب  المليح،  اللطيف  عبد  فاديا   )1(
�ص175.

)2( ح�سين ن�سار، اللغة العربية وتحديات الع�سر، مجلة العربي، العدد 503، اأكت�بر، 2000، �ص15.
)3( م.ن، �ص.ن.
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يطف�  والطبيعة  والعلم  والإن�سان  العقل   في  ُك  الت�سكُّ وعاد  الما�سي،  القرن  من  ال�سبعينات 
على ال�سطح، ولكن باأ�سكاٍل جديدٍة، بالغة الع�سرية، نتيجة الث�رة التكن�ل�جية، ما اأثَّر جذريًا 
العقلية  اأن  في  تتمثل  اأزمٍة خطيرٍة  في  واأوقعها  العلمية،  المعا�سر  العربي  المجتمع  في عقلية 
العلمية العربية تنتظر من التراث ما ل ي�ستطيع اأن يق�م به من حلِّ م�سكالت الع�سر وم�اجهة 
في  والعلمي  الفكري  التراثين  من  لكلٍّ  الح�ساريُّ  النقطاع  يك�ن  وقد  الم�ستقبل)1(.  تحديات 
الحقبة  اإدراك  عدم  على  الإ�سرار  ه�  خط�رًة  الأكثر  ولكن  لذلك،  ج�هريًا  �سببًا  بالدنا 

المعا�سرة من خالل م�سامينها ومتطلِّباتها)2(. 
ح�سارٍة  بناء  في  العربية  اللغة  ته  اأدَّ الذي  الدور  الحديث  الع�سر  في  العرب  تجاهل  كما 
اإن�سانيٍة امتدت لقروٍن عدٍة في التاريخ ال��سيط، اإذ كانت العربية »هي اللغة العالمية الأولى، 
واأدخلها  المكت�بِة  غير  اللغاِت  ع�سراِت  العربيُّ  الحرُف  ر  وحرَّ والقت�ساد،  والفكر  العلم  لغة 
معها  ارتبطت  التي  ال�سع�ب  ثقافات  مع  الإ�سالمية  العربية  الثقافة  وتعاي�ست  التدوين،  عالم 
بالعقيدة، ولم تحاول طم�سها اأو ا�ستالبها، ولكنها تعاملت معها اأخذًا وعطاًء فاأغنتها واغتنت 
ذلك  كّرمت  اإنها  بل  قدرتها،  اإلى  ي�سيف  اأن  ا�ستطاع  من  تمييٍز  ول  تمّيٍز  دون  وَقِبَلْت  بها، 

و�سّجعت عليه«)3(.
اأين يتجه العرب بلغتهم العلمية ووج�دهم؟  والت�ساوؤلت المطروحة في الع�سر الحديث: 

وكيف يعيدون مجدًا ح�ساريًا ُكِتَب باللغة العربية؟
فمنذ قرٍن اأو يزيد، �سعى العرب في بع�ص الدول العربية اإلى تعريب التعليم، اإيمانًا منهم 
واإنما ه� حاجٌة ح�ساريٌة يتجلَّى من خاللها  لغٍة ومفرداٍت وتراكيب،  لي�ص ق�سية  التعريب  اأن 
يعني  »فالتعريب  الع�سر،  ح�سارة  في  ح�س�رهم  لهم  ليك�ن  العربية،  واله�ية  الذات  تاأكيد 
�سات العلمية العربية في بناء الح�سارة العالمية، والخروَج من حالة  الم�ساَرَكة الُمبِدعَة للم�ؤ�سَّ

التبعية الفكرية والثقافية«)4(.
ل اأن ال�سراعات الأ�سا�سية التي ُتدار �سد م�ستقبل اللغة  ومن المفارقات التي تدع� للتاأمُّ
ُع بعلميٍة خا�سٍة،  نع دوٍل ومجتمعاٍت تعي�ص العقل العلمي منذ عق�د، وتتمتَّ العربية، هي من �سُ
بالغة التقدم والزدهار؛ ومن غير المحتمل اأن تتمكن البلدان العربية، في ظل تراجع علميتها 

)1( كريم عزق�ل، العقل في الإ�سالم، بيروت: مطابع �سادر ونعماني، 1946، �ص165.
)2( ف�ؤاد زكريا، ال�سح�ة الإ�سالمية في ميزان العقل، بيروت: دار التن�ير للطباعة والن�سر، 1985، �ص51.

 ،1986 العربية،  ال�حدة  درا�سات  مركز  بيروت:  الق�مي،  وال�عي  العربية  اللغة  ندوة  في  الق�مي«،  وال�ج�د  »اللغة  خليل:  )3(  يا�سين 
�ص22.

)4( عبد الكريم خليفة: اللغة العربية والتعريب في الع�سر الحديث، عمان: من�س�رات مجمع اللغة العربية الأردني،  1987، �ص6.
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ر  الخا�سة ونظام العلم فيها، من المحافظة على البقاء وحماية مكت�سباتها الراهنة اإذا لم تط�ِّ
لغتها العلمية وت�ستثمرها في المجالت الحياتية.

وتخريج  معل�ماٍت  وتجميع  وجامعاٍت،  مدار�ص  اإن�ساء  من  البلدان  هذه  ا�ستطاعت  ومهما 
لن  كله  فاإن ذلك  كتٍب،  ترجمة  تكن�ل�جيٍة حديثٍة، وحتى  واأدواٍت  اأجهزٍة  وا�ستعمال  جامعيين 
يك�ن بدياًل عن تحفيز الكتابة العلمية باللغة العربية، وتك�ين العقل العلمي وبناء نظاٍم تعليميٍّ 
بغاياتها،  مطل�بًة  لذاتها،  مق�س�دًة  تك�ن  اأن  يجب  عمليٌة  العلمي  العقل  تك�ين  »لأن  فاعٍل 

ل جزءًا من الم�سروع الح�ساري الكبير«)1(. م�س�غًة كم�سروٍع وطنيٍّ ي�سكِّ
والأدوات  المعل�مات  ُق  تدفُّ ومنها:  العربية،  المنطقة  ت�اجهها  التي  الأعباء  اأن  يخفى  ول 
ات والكتب المترجمة والم�اد الثقافية، قد جعلت نظام التعليم في منطقتنا  والأجهزة والمعدَّ
ُم له وما ُيفَر�ُص عليه ا�ستعماله، غير اأنه بالكاد  في حالة لهاٍث دائٍم، ويريد اأن يجاري ما ُيقدَّ
اأو  ا�ستعمال  اأو  اإدارة  على  للتعلم  والب�سرية  المالية  والإمكانات  والم�ارد  والجهد  ال�قت  يجد 
المعل�مات  ث�رة  اأحدثته  ما  ذلك  اإلى  ُي�ساف  مجال.  كل  في  الدولي  ال�س�ق  مه  ُيقدِّ ما  تداول 
الجاهز«  »الحل  لتقديم  الت�سالية  التكن�ل�جيات  لمختلف  وا�ستخدامها  المتقدمة،  الدول  في 
ومنخف�سة  رائجًة  �سلعًة  اأ�سبحت  الحل�ل  هذه  اأن  لدرجة  والعلم،  الفكر  تتطلب  مع�سلٍة  لكل 
تح�يل  في  نجحت  قد  الما�سيين  العقدين  خالل  الحديثة  التكن�ل�جيا  »اإن  اإذ  التكاليف. 
وبكلفٍة  للتداول  قابلٍة  �سلعٍة  اإلى  العلم  نظام  ومنتجات  الب�سري  العقل  منتجات  كبيٍر من  جزٍء 
وتعاظمها،  اللغة  نم�ِّ  واأ�سباب  غات  وم�س�ِّ ع�امل  اأهم  من  واحدًا  ن�سقط  وبالتالي  زهيدٍة،... 

والإنفاق عليها وال�ستثمار فيها«)2(.
للكتابة  الم�ستقبلية  الروؤية  خالل  من  اإل  عليها  التغلُُّب  يمكن  ل  الإ�سكاليات  هذه  مثل  اإن 
العلمية باللغة العربية، وا�ستثمارها لي�ص بالف�ائد المالية والمكا�سب والقت�ساديات الآنّية بل 

بالم�سروع الح�ساري.

رابعًا-ا�ستثمار الكتابة العلمية في التبادل الح�ساري:
قد  اأهلها  يك�ن  عندما  بال�سدارة  وتحظى  بتركيبها،  تحيا  اأن  قبل  باأهلها  تحيا  اللغة  اإن 
التاريخي  والعمق  الح�ساري  الر�سيد  من  العربية  وللغة  الح�ساري؛  التط�ر  في  العالم  �سبق�ا 
ال�سع�ب،  بين  الح�ساري  التبادل  في  الأ�سا�سية  الت�ا�سل  اأداة  يجعلها  ما  الدينية  والقد�سية 

ال�حدة  المعا�سرة، بيروت: مركز درا�سات  العربية  الفل�سفة  العربية«، في  العقلية  العلم في  اإبراهيم بدران: بحث »ح�ل مفاهيم    )1(
العربية، 1988، �ص237.

)2(  م. ن، �ص238.
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ات. فمهما كان لل��سائل ال�سمعية  بال�ستناد اإلى عنا�سر ق�تها وقدرتها على ا�ستيعاب الم�ستجدَّ
بناء  في  الأ�سا�ص  ال��سيلة  هي  المكت�بة  الكلمة  تبقى  الت�ا�سل،  في  اأهميٍة  من  والب�سرية 

الح�سارة الإن�سانية، وحفظ التراث الفكري والإنجازات العلمية.
ولعل م�ؤلفات ابن �سينا والفارابي وابن الهيثم وجابر بن حيان والخ�ارزمي وغيرهم من 
م�ه لالإن�سانية  اأعالم الح�سارة العربية والإ�سالمية، تدلُّ على الإرث الح�ساري الرائع الذي َقدَّ
اذ ولغتهم العربية الر�سينة التي كتب�ا بها الر�سائل والم��س�عات،  جمعاء، باأ�سل�بهم العلمي الأخَّ
و�سّطروا بها التجارب والبح�ث في الفلك والجبر والهند�سة والطب والجي�ل�جيا والجغرافيا 
العباقرة  ه�ؤلء  طّ�ع  كما  المختلفة،  العل�م  مجالت  من  ذلك  وغير  والكيمياء،  الحياة  وعل�م 
عالميًة  ح�سارًة  فاأنتج�ا  والأحيائية،  والطبيعية  الك�نية  العل�م  لم�سطلحات  العربية  لغتهم 

دت للنه�سة العلمية الحديثة. مهَّ
الأعداء  اخترعها  مق�لًة  �سّدق�ا  الغربية،  المدنية  مظاهر  بهرتهم  ممن  فريقًا،  اأن  غير 
ثم  الزمان،  من  ردحًا  احتل�ها  قد  كان�ا  التي  والإ�سالمية  العربية  البلدان  في  ورّوج�ها 
اأهلها ي�سيع�ن تلك المق�لة ويغر�س�نها في عق�ل الأجيال من �سباب  ا�سطنع�ا لهم ت�ابع من 
الأمة، وهي اأن العربية اإن �سلحت اأن تك�ن لغة فقٍه واأدٍب و�سعٍر، فاإنها ل ت�سلح اأن تك�ن لغة 
علٍم اأو لغة طٍب اأو لغة �سناعٍة اأو تجارٍة، لفتقارها اإلى الألفاظ العلمية والتعابير الدقيقة التي 

تتطلبها العل�م الحديثة وت�ستلزمها التكن�ل�جيا المعا�سرة.
لغاتها،  في  واأثَّرت  اأممًا،  ودخلت  العالم،  من  �ستى  اأ�سقاعًا  غزت  العربية  اللغة  اأن  علمًا 
كما اتَّ�سعت ل�ستقبال اللغات التركية والإيرانية والإنجليزية والإيطالية والإ�سبانية وغيرها من 
م�سطلحات  ا�ستيعاب  على  قادرًة  حّيًة  تزال  ول  كانت  العربية  اللغة  اأن  على  يدل  ما  اللغات، 
التقدم ومفردات التكن�ل�جيا المعا�سرة. وقد ا�ستطاعت بف�سل تراثها اأن ت�ست�عب الثقافات 
اإلى  والإغريق  والهند  والفر�ص  الي�نان  كتب  بترجمة  والمترجم�ن  الَنَقَلُة  قام  حين  والعل�م 
العلماء  ي�ستعملها  التي  والمعرفة  العلم  لغة  حينذاك،  العربية،  اللغة  اأ�سبحت  حتى  العربية، 
ي�م  هذا  المتح�سر.  العالم  لغة  باأنها  و�سفها  و�سّح  المعم�رة،  اأقطار  جميع  في  والم�ؤلف�ن 
والعلم  والفكر  ال�سيا�سة  في  لغتهم  فا�ستثمروا  المبادرة،  زمام  ولهم  العالم  �سادة  العرب  كان 

والقت�ساد والأخالق والفن. 
اء العربية من  ر لدى قرَّ وما ي�ؤكد الإفادة من ا�ستثمار الكتابة العلمية باللغة العربية ما ت�فَّ
معجماٍت ثنائيٍة، حافلٍة بالأل�ف من م�سطلحات المعرفة الحديثة بعامة، نذكر منها: معجم 
�سرف الطبي، معجم عي�سى النباتي، معجم ال�سهابي الزراعي، والم�رد والمنهل، وغيرها من 
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ع�سرات المعجمات، عدا ما اأخرجه مجمع اللغة العربية في القاهرة من ع�سرات الأل�ف من 
مته الهيئات  م�سطلحات العل�م والفن�ن والآداب، وجه�د مجمع دم�سق ومجمع بغداد، وما قدَّ
التقدم الح�ساري، وبالتالي  التعبير الع�سري عن  والم�ؤتمرات من جه�ٍد م�ساعفٍة في مجال 

ا�ستثمار هذه الم�ؤلفات الم�س�غة بلغٍة علميٍة وا�سحٍة من دون اأي لب�ص.
الحياة  تمار�ص  والأندية،  والمعاهد  الكلِّيات  ع�سرات  دها  تعدُّ على  العربية  البالد  وفي 
الحياة  للتعبير عن هذه  تكتب  التي  واللغة  واأرفع درجاتها،  اأدقِّ مجالتها  الطليقة في  العلمية 
الدار�سين  من  الأل�ف  العربي  العالم  وفي  العربية.  اللغة  هي  المجالت،  معظم  في  العلمية، 
عة، وقد ُفِتَحْت  دة والثقافات المتن�ِّ العلميين المتخ�س�سين، الذين جمع�ا بين اللغات المتعدِّ
بالعربية؛  وُيترجم�ن  وُي�ؤلِّف�ن  وُيعلِّم�ن  ل�ن  ُيح�سِّ العالمي،  ال�سعيد  على  الن�افذ  اأمامهم 
وج�ه  من  فيها  يدور  وما  الحياة،  اأحداث  م�س�رًة  ي�م  كل  ت�سدر  العربية  ال�سحافة  اأن  كما 
بلغٍة  والم�سم�عة  المكت�بة  الإعالم  و�سائل  في  ُين�سر  ما  فاإن  كله،  ذلك  جانب  اإلى  الأن�سطة، 
اأن  لهذا،  ي�سهد  ومما  العربية.  اللغة  في  ال�ستثمار  الإفادة من  فر�سية  ز  يعزِّ عربيٍة ع�سريٍة، 
الي�م  فهي  تها؛  بعالميَّ للعربية  اعترف  قد  الدولية،  م�ست�ياته  اأوج  في  العالمي،  العام  الراأي 
ر بها »الي�ن�سك�« عن درا�ساتها وبح�ثها و�سائر وج�ه ن�ساطها  اإحدى اللغات المعدودة التي ُتعبِّ
منهم:  نذكر  العربية،  باللغة  األَّف�ا  قد  العرب،  غير  من  الم�ؤلِّفين  من  الأل�ف  واأن  الفكري، 
الفيروزي  الأفغاني،  الدين�ري،  المراك�سي،  الأ�سبهاني،  الخر�ساني،  القزويني،  الفارابي، 

اأبادي، القيرواني، الزمخ�سري، الجبرتي...
من هذا كله يتبيَّن اأن اللغة العربية كانت وما زالت مجال ا�ستثماٍر في الح�سارة الإن�سانية. 
ب�ن  ول� ت�ساءلنا الي�م: ما بال غالبية الأ�ساتذة، في الكليات العلمية في الجامعات العربية، يتجنَّ

التعّلم والتعليم باللغة العربية، من خالل التعريب؟
بين بلغتهم العربية؛ من هنا فم�سكلة  الج�اب باخت�سار: ه� جهل معظم الأ�ساتذة الُمتغرِّ
التعريب لي�ست م�سكلة اللغة ذاتها، كما يّدعي العاجزون، واإنما هي م�سكلة ه�ؤلء العاجزين، 

ف�ساًل عن اأنها م�سكلة قراٍر �سيا�سيٍّ حازٍم، يفر�ص التعريب ويتابع تطبيقه على الدوام.
لقد اأثبتت اللغة العربية من طريق مجامعها العربية في دم�سق والقاهرة وبغداد وعمان، 
العل�م  في مختلف  العلمية  الم�سطلحات  معاجم  من  كبيٌر  عدٌد  عنها  �سدر  معطاٌء،  لغٌة  اأنها 
كتبًا  فاألَّف�ا  الجانب،  هذا  في  العربية  الجامعات  اأ�ساتذة  من  كثيٌر  اأ�سهم  كذلك  الع�سرية. 
اأنها لغة  اأثبت�ا  اأن العربية عاجزٌة، بل  �سات العلمية المعا�سرة، ولم يّدع�ا  كثيرًة في التخ�سُّ

علٍم عالميٌة، ك�سائر اللغات العالمية الي�م.
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ع�ن و�سائل الإعالم  �سين فيها ل ي�سجِّ اأن المتخ�سِّ غير اأن م�سكالت العربية، الي�م، هي 
بين والمترجمين، ومتابعة ن�ساطهم،  للذود عنها، وت�عية المجتمع بها، وت�جيه الم�ؤلِّفين والمعرِّ
ل�ستثمار  عمٍل  فرق  لتك�ين  المبا�سرة،  والتنفيذية  المادية  الإمكانات  يملك�ن  ل  كذلك  وهم 
الكتابة العلمية باللغة العربية، ومتابعة تطبيقها في الجامعات وجميع مرافق الدولة ومناحي 
الحياة، بما في ذلك اإعالنات الجرائد والمجالت ولفتات المحالت والدعايات التجارية، من 

خالل التعريب)1(.
الأمة  تفتح  لم  وما  لالأمة،  الح�سارية  العلمية  للنه�سة  الثاني  الرافد  فهي  الترجمة  اأما 
اللغات الحّية، لت�اكب ركب العلم والثقافات الإن�سانية، فاإنها  باأن�اعها، وبكل  ن�افذ المعارف 
في  فري�سًة  وق�عها  ها،  واأمرُّ التخلُّف  ثمار  ل  واأوَّ بالتخلُّف.  اإرادتها  بمح�ص  نف�سها  على  تحكم 
ال�سخ�سية  �سياع  يك�ن  ثم  وثقافاتها،  ولغاتها  بتقنياتها  ت�ستعمرها  المتقدمة،  الأمم  حبائل 
محطات  طريق  من  مذهلٍة،  ب�سرعٍة  يتقدم  العلم  اأن  وعينا  واإذا  �سيء.  كل  و�سياع  ال�طنية، 
في  العربية  لغتنا  تط�ير  معناه  وهذا  ال�سرعة،  متابعة هذه  علينا  لزامًا  �سار  الف�سائي،  البثِّ 
بلغتها  لغًة وظيفيًة متحركًة، وتربيتها على العتزاز  باإتقانها  الأجيال  تاأهيل  الأول،  اتجاهين: 
الأم ل�ستثمارها، والثقة فيها. والثاني، اإغناء اللغة بالم�سطلحات المعّربة والمترجمة، والإكثار 
والق�امي�ص  جهة،  من  كلها  والعل�م  المعارف  في  �سة  المتخ�سِّ ال�سطالحية  الق�امي�ص  من 

ثنائية اللغة باللغات الحية كلها)2(.
باأ�سكاله  المعا�سر  ال�ستراتيجي  ال�سراع  مركز  هي  اللغة،  هذه  �ساحبة  العربية  والأمة 
والإمكانات  واإفريقيا،  واآ�سيا  اأوروبا  الثالث:  القارات  بين  الجغرافي  فالمركز  المختلفة، 
العربي  ال�طن  من  يجعل  ذلك  كل  العالم،  ل�سع�ب  الدينية  والأهمية  المتن�عة،  القت�سادية 

ب�ؤرة اهتمام العالم كله.
وعلى الرغم من �سعف جه�دنا العلمية في خدمة لغتنا محليًا ون�سرها عالميًا، كما تفعل 
الدول الأجنبية بلغاتها، فاإن حاجة دول العالم اإلى تعلُّم لغتنا اأمٌر وا�سٌح جدًا، بل وا�سٌح اأي�سًا 
كرا�ٍص  ميزانياِت  لها  �س�ن  ويخ�سِّ ومعاهدهم،  جامعاتهم  في  �س�نها  يدرِّ اإذ  بها،  اهتمامهم 

علميٍة، ومنحًا درا�سيًة، لدرا�سة تراث العربية)3(.

المنظمة  ت�ن�ص:  والع�سرين،  الحادي  القرن  العربية وتحديات  اللغة  العربية«، في كتاب  اللغة  الحاج: »عالمية  بن  )1(  محمد م�سطفى 
العربية للتربية والثقافة والعل�م، 1996، �ص163. 

)2( م.ن، �ص164.
)3( م.ن، �س�ص165-164.
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خام�سًا-اإ�سكاليات الكتابة العلمية المعا�سرة:
في  �س�ؤاًل  المعا�سرة  العربية  باللغة  العلمية  الكتابة  في  ال�ستثمار  م�سيرة  درا�سة  تثير 
العل�م  مختلف  في  ازدهرت  التي  العلمية  الم�سيرة  لهذه  ُيقيَّ�ص  لم  »لماذا  الأهمية:  غاية 
والفن�ن قديمًا واأخ�سبت واأنتجت الأدب والثقافة والفكر والفل�سفة والعلم، ونقلت علم الي�نان 
واأ�سافت  وا�ست�عبته،  ووعته  نقلته  ما  وتمثَّلت  وتجربتهم،  والفر�ص  الهن�د  وعل�م  وفل�سفتهم 
نه�سٍة  واإلى  ث�رٍة علميٍة  اإلى  لتتح�ل  وتت�ساعد  وتت�ا�سل  ت�ستمر  اأن  لها  ُيقيَّ�ص  لم  لماذا  اإليه؛ 

حديثٍة بدًل من اأن تظهر هذه النه�سة في اأوروبا؟«.
الآن  حتى  يزال  ول  كان  تاريخيًا  اإ�سكاًل  ال�سدد،  هذا  في  العربي،  المجتمع  �سهد  لقد 
ي دورًا غير اإيجابيٍّ في عقلية المجتمع العربي العلمية الخا�سة، مما اأّثر تاأثيرًا كبيرًا على  ي�ؤدِّ

مفه�م العلم في العقل العربي المعا�سر، وذلك على النح� الآتي:
اإن تط�ير العلم، ب�سفته نظامًا، يتطلب لغًة خا�سًة، يجب اأن ُت�ستقَّ من اللغة الأم، ب�س�رٍة 
بالترجمة  المعا�سرة،  اأو  منها  الما�سية  �س�اء  العربية،  العلمية  الحركة  بداأت  لذا  باأخرى،  اأو 

والنقل من اللغات الأجنبية اإلى اللغة العربية الف�سحى ال�سليمة.
اإن نظام العلم العربي القديم �سرعان ما جابهته ازدواجية اللغة والنحدار التدريجيِّ نح� 
ة  اإلى زيادة اله�َّ ى  اأدَّ العامية، كما تجابه الزدواجية نف�سها نظام العلم العربي المعا�سر، ما 
بين لغة اأهل العلم ولغة عامة النا�ص، وفقدت اللغة جزءًا كبيرًا من دورها في ت��سيل المعرفة 

ونقلها وا�ستثمارها. 
يدر�ص  قد  المعا�سر  العلم  �ساحب  فاإن  قلة،  وهم  لغتهم،  من  نين  المتمكِّ ا�ستثنينا  اإذا 
بلغته العربية اأو بلغٍة اأجنبيٍة، ويتعامل في حياته الي�مية بلغٍة عاميٍة، ويرجع اإلى المراجع بلغٍة 
اأجنبيٍة؛ وب�سبب عدم تط�ير لغٍة علميٍة عربيٍة معا�سرٍة، اأ�سبحت اللغة العربية العلمية خليطًا 
غير متجان�ٍص وغير متما�سٍك وغير محّدٍد، �س�اء في م�سطلحاته اأو في رم�زه اأو اخت�ساراته 
والتراثية  التاريخية  اأبعادها  في  اللغة  اإ�سكالية  �ساعدت  فقد  ذلك،  لكل  ونتيجًة  معانيه.  اأو 
�سية على جعل الكتابة العلمية باللغة العربية وا�ستثمارها بعيدًة عن ال�سبط  والمجتمعية والم�ؤ�سَّ
والتحديد، ما اأبطاأ من تط�ير اللغة العلمية العربية بكل اأدواتها ورم�زها، �س�اء بالن�سبة اإلى 
نظام  البحث  يتناول  حين  تجاهلها  يمكن  ل  ق�سيٌة  وهي  النا�ص.  عامة  اإلى  اأو  العلم  طالب 
والتاأليف  العلمي،  والتعبير  العلمية  الكتابة  باأكمله:  المجتمع  ه�  الهدف  ويك�ن  العربي،  العلم 
العلمي والتفكير العلمي. كل ذلك ي�ستلزم اأداًة رئي�سًة هي اللغة؛ وهذه الأداة بحاجٍة اإلى مزيٍد 
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ع�سريٍة  خا�سٍة  علميٍة  من  جزءًا  ت�سبح  حتى  والتحديد،  والتط�ير  والتط�يع  ال�ستعمال  من 
ومتط�رٍة يمكن ا�ستثمارها.

ولغة  الحياة  لغة  وبين  الأدب،  ولغة  العلم  لغة  بين  قائٍم  انف�ساٍم  من  الي�م  نراه  ما  اإن 
، كل ذلك يعمل على  التراث، وبين لغة ال�سرورة ولغة الفيزياء، وبين لغِة العاِلِم ولغة الِحَرفيِّ
اللغة،  اأي  الم�ستركة،  العلم  اأداة  وُيبقي  والمجتمع،  العلمية  اللغة  بين  الت�سال  قن�ات  قطع 
طة عن العلم  اإذ الثقافة العلمية ل تعني فقط الكتب المب�سَّ �سعيفًة، والثقافة العلمية �سحلًة، 
والظ�اهر الطبيعية، بقدر ما تعني التفكير والكتابة والمخاطبة باأ�سل�ٍب لغ�يٍّ علميٍّ �سحيٍح. 
باللغة  ال�ستثمار  لنجاح  اأ�سا�سيٌّ  �سرٌط  ائييه،  واأخ�سّ بمتعلِّميه  للمجتمع  العلمي  العقل  وتك�يُن 

م)1(. العربية، وبالتالي، نجاح الم�سروع الح�ساري، والنتقال من التخلُّف الى التقدُّ

قات ال�ستثمار في ن�سر الكتابة العلمية بالعربية: �ساد�سًا-معوِّ
انتقال  بها  ليتم  اللغة  هذه  ن�سر  من  بّد  ل  العربية،  باللغة  العلمية  الكتابة  في  لال�ستثمار 
اء(.  )الُقرَّ م�ستهلكيها  اإلى  )الم�ؤلِّفين(  منتجيها  من  الفكرية  والأعمال  الإن�سانية  المعارف 
والتجاهات  وبالظروف  و�سيا�سيٍة،  واقت�ساديٍة  اجتماعيٍة  ع�امل  بعدة  تتاأثر  العملية  وهذه 
والق�ة  ية،  الأمِّ لت  ومعدَّ الترب�ي،  النظام  طبيعة  المثال:  �سبيل  فعلى  والعالمية،  المحلية 
والت�سهيالت  والعالمية،  المحلية  الأ�س�اق  وت�افر  والمجالت،  الكتب  ت�زيع  وعملية  ال�سرائية، 
والم�ا�سالت،  الماهرة،  العاملة  والأيدي  الطباعية،  والم�اد  )كال�رق  بالطباعة  المتعلقة 
والحديثة،  الحية  المجالت  وا�ستطالع  والأدباء،  الم�ؤلفين  من  الجديدة  الم�اهب  واكت�ساف 
وظروف المكتبات، ومخازن الكتب، والرقابة على المطب�عات، وق�انين حقِّ التاأليف والن�سر، 
العربية  باللغة  العلمية  الكتابة  ن�سر  حركة  في  ر  ت�ؤثِّ مجالٌت  فهذه  الحديثة(،  والتكن�ل�جيا 

وا�ستثمارها)2(.
الت�سال  و�سائل  من  وغيرها  والدوريَّات  الكتب  في  المن�س�رة  المعارف  اأن  في  �سك  ل 
عالوًة  الم�ستقلة،  ال�طنية  الثقافة  وخلق  العربية،  باللغة  ال�ستثمار  في  ج�هريًا  اأ�سا�سًا  ُتعدُّ 
اأن للكتب اأهميًة كبيرًة �س�اء في الدول  اأدواٍت لنقل الأفكار، وو�سائل تعليميًة. كما  على ك�نها 
المتقدمة اأو النامية. فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي ح�سل في و�سائل الت�سالت، فاإن 
المفكرين والعلماء و�سانعي القرارات ما زال�ا يعتمدون على الكلمة المطب�عة للت�ا�سل فيما 
قيمتها  على  زيادًة  الحديث،  المجتمع  عنا�سر  اأهم  من  ُتعدُّ  المكت�بة  الكلمة  اإن  اإذ  بينهم. 

)1(  محمد عابد الجابري، نحن والتراث، قراءات معا�سرة في تراثنا الفل�سفي، بيروت: دار الطليعة، 1980، �ص254 وما بعدها.
)2(  �سامح محمد محافظة، الكتابة العلمية باللغة العربية، بيروت: معهد الإنماء العربي، 1995، �ص167 وما بعدها.
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الهيمنة  من  ر  التحرُّ من  الأمة  وتمكينها   ، العالميِّ الفكريِّ  الإرث  في  وم�ساهمتها  الح�سارية، 
قد  المعا�سرة  العربية  اللغة  كانت  »واإذا  اتها.  اقت�ساديَّ في  وال�ستثمار  الأجنبية،  الثقافية 
العلمية  الكتب  تبادل  فاإن  واآخر،  عربيٍّ  قطٍر  بين  الإن�سانيِة  الم�ادِّ  تبادل  اإمكانية  لنا  اأتاحت 
بالعربية، وا�ستيعاب المفاهيم والإ�سارات والرم�ز والم�سطلحات بين بلٍد عربيٍّ واآخر ه� من 

ال�سع�بة بمكان«)1(.
الجتماعي  التركيب  ذات  المجتمعات  في  ون�سرها  العربية  باللغة  الكتابة  عملية  وُتَعدُّ 
د من اأهم عنا�سر الت�سال والت�ا�سل فيما بينها. حيث اإنها ل ت�ستلزم مبالغ  اني المتعدِّ وال�سكَّ
فكريٌّ  ن�ساٌط  هي  الن�سر  عملية  اأن  من  الرغم  فعلى  ن�سٍر.  ُدوِر  تاأ�سي�ص  اأجل  من  كبيرًة  ماليًة 
، غير اأنها في ال�قت نف�سه اقت�ساديٌة، تخ�سع لما تخ�سع له الم�سروعات القت�سادية  وثقافيٌّ
من ق�انين ومعايير، كما تحتاج اإلى مهاراٍت وخبراٍت وكفاياٍت مثل اأيِّ م�سروٍع اقت�ساديٍّ اآخر.

من  عق�ل  على  �سيطروا  قد  الأوروبيين  فاإن  المكت�بة،  الكلمة  اأهمية  على  وللدللة 
ا�ستعمروهم عندما �سيطروا على دنيا الأدب والعلم والفن)2(.

، و�سرورٌة ق�ميٌة  لذا، فاإن تاأ�سي�ص دور ن�سٍر للكتابة العلمية باللغة العربية ه� عمٌل تحرريٌّ
ٍة، عالوة على اأنه ُي�سِعُف من ال�سيطرة والحتكار اللَذْين ُيفَر�سان على الدول المغل�بة. ة اأمَّ لأيَّ

و�سائل  من  اأنها  يعني  ا�ستثماٍر،  عامل  ُتَعدُّ  العربية  باللغة  العلمية  الكتابة  اإن  الق�ل  وعند 
ر الثقافيِّ والت�ازن  التحديث والتنمية الفكرية لالأمة العربية، كما اأنها جزٌء من تحقيق التحرُّ

.)3( الفكريِّ ال�طنيِّ والق�ميِّ
اأن الكالم الذي كان ترجمان العقل  قات ال�ستثمار في الكتابة العلمية بالعربية  ومن مع�ِّ
اإلى  يحتاج  ال�س�ت، فال  نبرة  ُيبرمج على  اإلكترونيٌّ يالزمه،  اآليٌّ  دماٌغ  قد حلَّ مكانه  والفكر 
مراجعٌة  ول  كتابٍة،  اآلة  ول  قلٌم  فال  ق�له،  ُيراد  عما  تلقائيًا  َر  ُيعبِّ حتى  فيه  الهم�ص  من  اأكثر 
كالحروف  العربية،  غير  الحروف  ودخ�ل  العامية،  باللهجة  الكتابة  اإلى  اإ�سافة  للت�سحيح. 
الإنكليزية، في الكتابة باللغة العربية، حيث ي�ستخدم اأبناوؤنا حروفًا اأجنبيًة عند كتابتهم باللغة 
عربيٍّ  لفٍظ  اإلى  الأجنبية  الكلمات  وتح�يل  العربية،  الحروف  اندثار  اإلى  ي�ؤدي  ما  العربية، 
َ�ِر  َ�ر، وا�ستبدال ال�سُّ )فك�ص، دبر�ص، هكر(، وت�سريفها ب�سيغة الفعل، وتح�يل الكالم اإلى �سُ
بالكالم. ولم يت�قف ال�سباب عند كلماٍت عربيٍة تح�ي اأحرفًا ل مقابل لها في الأجنبية، فقد 

)1(  اإبراهيم بدران، بحث »ح�ل مفاهيم العلم في العقلية العربية« في كتاب الفل�سفة العربية المعا�سرة، م.�ص، �ص236. 
)2(   �سامح محمد محافظة، م�سكالت الن�سر ودور النا�سر في بث المعرفة، م�ؤتمر الكتابة العلمية باللغة العربية، م.�ص، �ص169.

)3(  م.ن، �ص168.
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ابتكروا حالًّ في ا�ستخدامهم الأرقام محل الأحرف لت�سابه ال�سكل الت�س�يري، مثال �سباح�/ 
ت�سبح Saba7o- وعال/ت�سبح 3al، هذه اأمثاٌل �سريعٌة لم�سكلٍة كبيرٍة تعتر�ص اإبداع اأجيالنا 
ين ولي�ص فقط اللغ�يين لهذه الظ�اهر للمحافظة على  ي المربِّ بلغتهم الأم، ما ي�ستدعي ت�سدِّ

لغتنا.
الإ�سالح  يتمَّ  اأن  بد  الإبداع والبتكار، ل  ين�ساأ عنها من ق�س�ٍر في  الع�لمة وما  وفي ظل 
ولغات  العربية  بين  تف�سل  التي  اللغ�ية  الفج�ة  تتَّ�سع  ل  حتى  ممكنٍة،  �سرعٍة  باأق�سى  اللغ�ي 
العالم المتقدم، لأن العربية بين فكي رحى، بين ع�لمٍة تمار�ص عليها �سغ�طًا هائلًة، تفر�ص 
عليها اأق�سى درجات المرونة و�سرعة ال�ستجابة للمتغيرات العالمية، وبين ف�سيٍل من الفكر 
على  للحفاظ  ومفاهيم خاطئٍة  م�سلِّلٍة  دعاوى  تحت  مها،  تقدُّ يع�ق  د  المتجمِّ الأ�س�لي  اللغ�ي 
عي اأ�سحابها، ما يقف حائاًل دون الإبداع، خ�س��سًا  الطهارة اللغ�ية والأ�سالة الفكرية، كما يدَّ
بعد اأن فتحت علينا الإنترنت ب�ابات الفي�سان في المفردات والم�سطلحات، ول عا�سم الي�م 
اإل لغة عربية علمية متط�رة تك�ن درعًا لنا لم�اجهة الإع�سار المعل�ماتي الجارف، ولن يتاأّتى 
ذلك اإل من خالل م�اقف �سريحٍة ووا�سحٍة، علينا اأن نتَّخذها، نحن مع�سر اللغ�يين، اإزاء كثيٍر 
من الق�سايا اللغ�ية التي عجزنا عن ح�سمها حتى الآن، ومنها: ازدواجية الف�سحى والعامية، 
والإ�ستراتيجيات  الخطط  وما  يتم  كيف  التعليم-  وتعريب  بينهما،  والتقريب  الت�افق  وكيفية 
)وتحديدًا  الأجنبية  اللغات  مع  بالت�ازي  العربية  اللغة  ا�ستخدام  وثنائية  لذلك؟  ل  ت�ؤهِّ التي 

الإنكليزية والفرن�سية(، وكيفية تعليم العربية للناطقين وغير الناطقين بها.

الخال�ســـة:
حاول هذا البحث ت�سليط ال�س�ء على اإمكانات ال�ستثمار في الكتابة العلمية باللغة العربية، 
ودورها في ن�سر المعرفة وفي ت�جيه الحياة الفكرية والثقافية، كما بيَّن اأن عملية ن�سر الكتابة 
ة للبلدان  العلمية ُتعدُّ من م�سادر الدخل الق�مي الأ�سا�سية لها. لذا، فاإنه من ال�سرورة الملحَّ
العل�م  تن�سر  م�ؤ�س�ساٍت وطنيٍة  اإن�ساء  ي  َتَبنِّ المتقدمة،  بالدول  للِّحاق  �سعيها  العربية، وهي في 
ويت�قف  التعليم،  فعالية في  الأكثر  الطبيعية  ال��سيلة  ُتَعدُّ  اللغة  لأن  العربية،  باللغة  والمعارف 
ن الأفراد من الرتباط ارتباطًا وثيقًا بثقافتهم الخا�سة  نجاحه عليها. كما اأنها الأداة التي ُتَمكِّ
دورها  تاأخذ  كي  العلمية  اللغة  وتحتاج  ال�طنية.  وه�يتهم  وثقافتهم  ذاتهم  وت�سكيل  وتراثهم، 

اء على حدٍّ �س�اء. فين والقرَّ رين والمثقَّ يِّ من �سانعي القرار والمفكِّ عم المادِّ اإلى الدَّ
وعلى الرغم من هذه الأهمية لحركة ن�سر الكتب العلمية باللغة العربية، فاإن الحك�مات 
كاٍف  وعٍي  غير  على  يبدو،  كما  العربية،  البلدان  في  الأفكار  وُمنتجي  فين  والمثقَّ رين  والمفكِّ
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اأمناء  هم  النا�سرين  اأن  من  الرغم  وعلى  العربية.  باللغة  العلمية  الكتابة  في  الن�سر  لطبيعة 
ل�ن  وُيمثِّ لل�سع�ب،  والثقافي  والفني  الأدبي  الذوق  في  م�ن  والمتحكِّ والثقافة،  المعرفة  على 
اأنهم يتاأثَّرون بالتجاهات الفكرية  الجزء المهم من النظام الفكري والثقافي للمجتمع، غير 
والتكن�ل�جي،  العلمي  م  والتقدُّ المالي،  م  والت�سخُّ ال�سعبة،  القت�سادية  والظروف  ال�سائدة، 
َيِة بين النا�ص، وعادات القراءة والمطالعة لدى ال�سكان،  ون�عية النظام الترب�ي، وم�ست�ى الأُمِّ
وال�س�ق  المكتبات،  وطبيعة  والن�سر،  التاأليف  حق�ق  وق�انين  الكتب  تجاه  الحك�مات  و�سيا�سة 
د اللغات �سمن البلد ال�احد، اأو المنطقة الجغرافية  المحلي والدولي للكتاب، كما يتاأثَّرون بتعدُّ
ب على الم�ستغلين بالأعمال الفكرية والأدبية اإدراك هذه الع�امل وغيرها  ال�احدة. لذا، يت�جَّ
باللغة  العلمية  الكتب  لن�سر  وطنيٍة  ن�سٍر  دور  وتاأ�سي�ص  العلمية  المعرفة  ن�سر  دون  َتُح�ل  التي 

العربية.
كما ن�ستخل�ص مما �سبق اأن ال�سراع مع الآخر لي�ص �سراعًا �سيا�سيًا واقت�ساديًا فح�سب، 
العربي  ال�عي  غياب  ظل  في  واللغة  اله�ية  طم�ص  محاولة  في  يتمثل  وج�ٍد،  �سراُع  ه�  واإنما 
اللغة  تعريب  باأن  والثقة  الح�ساري،  والنه��ص  الحقيقي  ال�ستقالل  ودورها في  اللغة،  باأهمية 
على  قادرًا  العربي  ي�سبح  وبالتالي  العربيين،  والعقل  الفكر  تعريب  بعد  اإل  يتم  اأن  يمكن  ل 
اإنما  فح�سب،  لغ�يًة  لي�ست  فالق�سية  بها،  يفكر  التي  بلغته  والتعبير  والإنتاج  والبتكار  الإبداع 
هي في الأ�سا�ص ق�سيٌة علميٌة وثقافيٌة، اإذ اإن اللغة هي اله�ية والما�سي والحا�سر والم�ستقبل، 
نه��ٍص  اإلى  ي  ي�ؤدِّ ل�ج�دنا، وهذا  اإحياٍء  بمثابة  العربية  باللغة  العلمية  بالكتابة  اهتمامنا  وُيَعدُّ 
، ينعك�ص اإيجابًا على اللغة، فت�ستعيد حي�يتها وقدرتها على الإبداع والبتكار. اقت�ساديٍّ وثقافيٍّ

وهناك حقيقٌة اأخرى، هي اأن اللغة العربية قد ت�سبح ُمَعْ�َلَمًة بفعل وج�د ق�ٍة اقت�ساديٍة 
لأ�سحابها، مترافقٍة مع ق�ٍة �سيا�سيٍة قادرٍة على رعايتها وت��سيع انت�سارها، وب�سفٍة خا�سٍة في 

ع�سٍر تت�سارع فيه المنجزات العلمية التكن�ل�جية والث�رة الت�سالية الحديثة.

االستثمار في الكتابة العلمية باللغة العربية  )الواقع والمرتجى(
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اأ�ستاذ محا�سر في كلية العلوم القت�سادية
والتجارية وعلوم الت�سيير
جامعة الحاج لخ�سر، باتنة، الجزائر

مقدمة:
نمت  مما  اأكثر  الإن�سان  مهارة  نمت  اأن  بعد  وم�سكالتها،  البيئة  بق�سايا  الهتمام  ازداد 
الإن�سان  حياة  يهدد  واقعا  البيئية  الم�سكالت  اأ�سبحت  اأن  وبعد  والعقالنية،  الحكمة  لديه 
حاليا وم�ستقبال، ما لم يتدارك ويعدل من �سل�كه الخاطئ بفطنٍة وذكاٍء. ومن الم�سلم به اأن 
الإ�سالم وفر اأ�س�سا للب�سرية في غايٍة من الأهمية ل� التفت الإن�سان اإليها وعمل بها، ونفذ ما 
بها من اأوامره واجتنب ما هنالك من الن�اهي، لتمكن من تفادي الم�سكالت البيئية، ذلك اأن 

ها. اهللَّ �سبحانه وتعالى خالق الب�سرية، يعلم ما ي�سلح اأمرها، وما ي�سرُّ
الأهداف  تحقق  لم  ومغاربها  الأر�ص  م�سارق  في  التنم�ية  ال�ستراتيجيات  اأن  وال�اقع 
النامية،  الدول  في  الإنمائية  التجارب  معظم  في  م�ستدامٍة  تنميٍة  اإحداث  في  منها  المرج�ة 
الظروف  ت�فير  �سرورة  في  والمتمثلة  ال�ستراتيجيات،  هذه  نجاح  �سروط  غياب  ذلك  ومرد 
القت�سادية  الحياة  تطهير  �سرورة  يتطلب  وهذا  التنمية.  عملية  ليت�لى  لالإن�سان  المالئمة 
قائمًة،  التخلف  م�سكلة  �ستظل  ذلك  وبدون  وال�ستغالل،  الظلم  اأ�سكال  كافة  من  والتخل�ص 
وتزداد الفج�ة ات�ساعًا بين الأغنياء والفقراء مع مرور الزمن، مهما اأوتيت هذه الأخيرة من 

اإمكاناٍت ماديٍة وب�سريٍة وتقنيٍة.
اأ�سا�سيًة  الإنمائي �سمًة  الت�جه  يعتبر  الذي  الإ�سالمي  النظام القت�سادي  ومن هنا، جاء 
لهذا  وفقًا  فالإن�سان  الإن�سان.  وه�  عمادها  اإلى  التنمية  ق�سية  ويرد  وواقعه،  بفكره  ل�سيقًة 
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في  وه�  التنمية،  لعملية  الرئي�سة  ال��سيلة  فه�  ال�ج�د،  هذا  في  ما  واأ�سمى  اأهم  ه�  المنهج 
جميع  ت�سمل  التي  العبادة  بتبعة  القيام  في  ال�ستمرار  من  يتمكن  حتى  غايتها؛  ذاته  ال�قت 

اأعمال الإن�سان، واأهمها اإعمار الأر�ص وفقًا ل�سرع اهلّل.
وهكذا يختلف المجتمع الإ�سالمي عن �سائر المجتمعات الأخرى، في اأن الق�اعد والمبادئ 
الإ�سالمية،  ال�سريعة  من  ٌة  م�ستمدَّ الإ�سالمي  القِت�سادي  الن�ساط  عليها  يرتِكز  التي  والقيم 
متميزٌة بذلك عن المجتمعات الأخرى، التي تفتقد ن�ساطاتها القت�سادية لمثل تلك الق�اعد 
عن  حاد  كلما  والجِتماعي  القِت�سادي  الم�سار  اإ�سالح  في  الإيجابي  الدور  لها  التي  الإلهية، 
ال�س�داء،  ال�س�ق  ت�سهدها  التي  القت�سادية  الأن�سطة  �س�ر  كل  معه  وتنعدم  ال�س�اب،  جادة 
على  القت�سادي  الن�ساط  لتاأ�سي�ص  نتيجة طبيعية  اإل  هذا  وما  ال�سريعة.  تقره  ل  مما  وغيرها 

معيار التق�ى.

اأول، مفهوم التنمية في القوانين الو�سعية:
نظرًا لأهمية التنمية، وال�سعي الحثيث لتحقيقها في واقع المجتمعات الإن�سانية، ول�سيما 
والأعمال،  والخطط  ال�سيا�سات  من  للكثير  عن�انًا  اأ�سبح  التنمية  مفه�م  فاإن  منها،  المتخلفة 
على مختلف الأ�سعدة، كما اأ�سبح هذا الم�سطلح مثقاًل بالكثير من المعاني والتعميمات، واإْن 
على  بالعمل  بعيد  اإلى حد  ويرتبط  القت�سادي،  الجانب  على  الأحيان  غالب  في  يقت�سر  كان 
زيادة الإنتاج الذي ي�ؤدي بدوره اإلى زيادة ال�ستهالك، لدرجٍة اأ�سبحت معها ح�سارات الأمم 
عن  بعيدا  وال�سكنية  الغذائية  للم�اد  ال�سن�ي  ا�ستهالكه  ومدى  الفرد،  دخل  بم�ست�ى  تقا�ص 
الحياة،  في  به  المن�ط  الدور  لأداء  واإعداده  الإن�سانية،  واإ�سهاماته  ومزاياه  تنمية خ�سائ�سه 

وتحقيق الأهداف التي خلق من اأجلها)1(.

1-مفهوم التنمية في الدرا�سات الو�سعية:
التنمية من الناحية اللغ�ية ماأخ�ذٌة من نما نم�ا، بمعنى الزيادة في ال�سيء، فيقال: نما 
المال اأي زاد وكثر. واأما من الناحية ال�سطالحية فقد اختلفت الأق�ال في تحديد مفه�مها، 
يقت�سر  فبع�سهم  و�سم�ليتها؛  مجالتها  حيث  من  التنمية  عملية  ح�ل  الآراء  اختالف  ب�سبب 
خالل  من  فها  فُيعرِّ مثاًل،  القت�سادي  كالمجال  معيٍن،  مجاٍل  على  المفه�م  هذا  تحديد  في 
هذا المجال المحدد، بينما يرى البع�ص الآخر اأنها عمليٌة �ساملٌة لمختلف المجالت، وبالتالي 
يك�ن تحديد مفه�مها تبعًا لهذه الروؤية ال�سم�لية)2(. وعلى الرغم من ذلك، فاإن كلمة التنمية 

)1( اإبراهيم الع�سل، التنمية في الإ�سالم، مفاهيم، مناهج وتطبيقات، بيروت: الم�ؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات والن�سر والت�زيع، 1996، �ص13.
)2( تي�سير الرداوي، التنمية القت�سادية، حلب: مديرية الكتب والمطب�عات الجامعية، 1985، �ص 78.
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التنمية  اإلى  الغالب  في  معناها  ين�سرف  اأُطِلقت  اإذا  ٍد  محدَّ معنًى  ذا  م�سطلحًا  ب��سفها 
الع�سر  التنمية في  م�ؤ�سرات  الذي و�سع  الغربي ه�  القت�سادي  الفكر  اأّن  القت�سادية، ذلك 

. الحديث، من خالل منظ�ٍر اقت�ساديٍّ
معنى  تحديد  في  النظر  يعيدون  بها  المهتمين  جعل  التنمية  مفه�م  في  الخلل  هذا  اإن 
اإدراكًا منهم باأن عملية التنمية لي�ست مق�س�رًة على الجانب القت�سادي، لأن هناك  التنمية 
ج�انب اأخرى لها اأهميتها في تحقيق نجاح التنمية القت�سادية، ف�ساًل عن الهتمام بالإن�سان 
ب��سفه المح�ر الأ�سا�ص لها. وبناء على ذلك بداأ يظهر الت�جه نح� التنمية ال�ساملة لمختلف 
مجالت الحياة والأن�سطة الجتماعية، فنجمت »التنمية الجتماعية« التي تهدف اإلى اإحداث 

تنميٍة ب�سريٍة)1(.
من  البع�ص  فاإن  الجتماعية،  التنمية  نح�  الت�جه  من  الن�ع  هذا  الرغم من ظه�ر  وعلى 
علماء القت�ساد حاول�ا ت�سخيـر التنمية الجتماعية لخدمة التنمية القت�سادية، بحيث ُت�ستثمر 
 »Higgins« »هيجنـز«  عند  نجده  الجتماعية  للتنمية  الت�س�ر  وهذا  الثانية.  لح�ساب  الأولى 
حياة  تم�ص  التي  القطاعات  اأو  المجالت  في  تتم  اإن�سانيٍّ  ا�ستثماٍر  عملية  باأنها:  فها  عرَّ الذي 
تلك  عائد  ه  ُي�جَّ الجتماعية، حيث  والرعاية  والإ�سكان  العامة،  وال�سحة  التعليم  مثل  الب�سر، 

العملية اإلى الن�ساط القت�سادي الذي يبذل في المجتمع)2(.
البيئة،  م�سم�ن  تحدد  التي  المفاهيم  تعددت  التنمية  بق�سايا  البيئة  لرتباط  ونظرًا 
 1972 �سنة  )ال�س�يد(  �ستكه�لم  في  انعقد  الذي  المتحدة  الأمم  م�ؤتمر  فها  عرَّ حيث 
الإن�سـان  حاجـات  لإ�سباع  ما  وقت  في  المتاحة  والجتماعية  المادية  الم�ارد  ر�سيد  باأنها: 
وج�ده،  الحي مق�مات  الكائن  منها  ي�ستمد  التي  البيئة  باأنها:  اأي�سا  تعتبر  كما  وتطلعاته)3(. 
اأن  طالما  وتط�ره،  بقائه  ل�سمان  واحتياجاته  متطلباته  على  الح�س�ل  في  يعتمد  وعليها 
واله�اء  كالماء  المتعددة،  عنا�سرها  خالل  من  الحية  الكائنات  حياة  وترتب  تنظــم  البيئة 

والأنظمة)4(.
ُي�ستخل�ص من هذين التعريفين باأن للبيئة ثالثَة نظٍم، وهي)5(:

)1( م.ن.، �ص80.
)2( اإبراهيم ح�سن عيد، درا�سـات في التنمية والتخطيط الجتماعي، القاهرة: دار المعرفة، 1990، �ص70.

United Nations Environment Programme (UNEP), ‘‘Environment  for Development’’: www.  )3(
unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en

http//unpan1.un.org/intradoc/ الطبيعية«:  البيئة  �سيانة  على  واأثرها  ال�سياحية  »التنمية  النق�سبندي،  اأمين  محمد  )4(  اأزاد 
groups/public/documents/ARADO/unPAN020849.pdf

)5( �سامح غرايبة ويحي الفرحان، مدخل اإلى العل�م البيئية، عمان: دار وائل للن�سر، 2002، �ص18. 
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التي  الطبيعية  الم�ارد  كل  وت�سمل  الطبيعية،  بالبيئة  يعرف  ما  وه�  الطبيعي،  -  النظام 
هي هبٌة من الخالق، مثل المناخ، الأر�ص، الجبال، المياه، الغابات، البحار، البحيرات، 

الحي�انات والطي�ر؛
-  النظام الم�سنوع، وي�سمل كل ما �سنعه واأبدعه الإن�سان على �سطح الأر�ص من ح�ساراٍت 

بكل مك�ناتها، مثل الماآثر التاريخية، المباني، المتاحف، الطرق والج�س�ر؛
اأنماط  البيئة الجتماعية وما ت�سمله من نظٍم وعالقاٍت تحدد  اأي  -  النظام الجتماعي، 

حياة المجتمعات من قيٍم واأخالٍق وعاداٍت تميز ال�سل�ك الإن�ساني على مر الزمن.
وُي�ستنتج من كل هذا اأن التنمية القت�سادية والجتماعية ُتعد رهينًة بما تتيحه البيئة من 
م�ارد طبيعيٍة. وهكذا، فاإن العالقة بين البيئة والتنمية تعتبر من البدهيات، غير اأن الم�سكل 

يكمن في التجاه الذي ير�سمه الإن�سان لهذه العالقة من اأجل تحقيق طم�حاته التنم�ية. 

2- مفهوم التنمية الم�ستدامة:
القرن  �ستينيات  منذ  ظهرت  الم�ستدامة«  »التنمية  م�سطلح  ظه�ر  ب�ادر  اإن  الق�ل  يمكن 
الع�سرين عندما بداأ الهتمام والقلق ب�ساأن التل�ث البيئي، واآثاره الفعلية والمحتملة م�ستقبال 
من  تحذر  البيئة  في  ومتخ�س�سين  لعلماء  ومقالٌت  بح�ٌث  فظهرت  الطبيعية.  الم�ارد  على 
الف�ساء  في  الكرب�ن  اأك�سيد  اأول  غاز  انبعاثات  ومن  الحم�سية،  لالأمطار  الخطيرة  الآثار 

الج�ي، وظاهرة الت�سحر، وتل�ث مياه الأنهار والبحار في العالم)1(.
وقد ا�ستدعى تالحق الم�سكالت البيئية، وزيادة حدة خط�رتها على وجه الأر�ص �سرورة 
ت�جيه الأنظار نح� درا�سة تاأثيراتها على التنمية، والتعامل مع البيئة باأ�ساليب اأكثر عقالنية، 
والتي تحقق تنميًة تلبي حاجات الأفراد الحالية دون الإ�سرار بحاجات الأجيال القادمة. ومن 
فت التنمية الم�ستدامة باأنها: نم�ذٌج بديٌل لتحقيق تنميٍة مت�ازنٍة مع البيئة،  هذا المنطلق ُعرِّ
تاأخذ في اعتبارها �سرورة التخطيط البيئي، الذي يهدف اإلى التقليل من الدمار في عنا�سر 

البيئة دون كبح الرغبات الب�سرية لتح�سين ظروفهم القت�سادية والجتماعية)2(.
 World« المتحدة  لالأمم  التابعة  والتنمية«  للبيئة  العالمية  »اللجنة  دعت  وقد 
المجتمع الدولي   »Commission on Environment and Development )WCED( 1987

 Carson, Rachel, Silent Spring, New York: Greenwich, Connecticut, Fawcett, Publication,  )1(
1962, p. 53

 Robert Riddell, Ecodevelopment, Economics, Ecology and Development, An Alternative to  )2(
Grow Imperative Models, New York: st, Martin’s press, 1992, p.5
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»التنمية  ه�  جديٍد  بمفه�ٍم  وا�ستبداله  التنمية،  لتحقيق  ا�ستخدم  الذي  النمط  تغيير  اإلى 
الم�ستدامة«. وقد اكت�سب هذا المفه�م اهتمامًا عالميًا كبيرًا من خالل ما ت��سل له »تقرير 
 Our« الم�سترك«  »م�ستقبلنا  بعن�ان  ال�سادر   ،»The Brundtland Report« بروندتالند« 
اأنها:  على  الم�ستدامة  للتنمية  تعريٍف   اأول  �سياغة  فيه  تم  الذي   ،»Common Future
الم�ستقبلية  الأجيال  بقدرة  الم�سا�ص  دون  الحا�سر  في  الأفراد  حاجات  اإ�سباع  »�سرورة  
ي�ستديم  للتنمية  جديٍد  طريٍق  اإلى  حاجًة  هناك  باأن  التقرير  واأكد  حاجاتها«)1(.  تلبية  على 
باأ�سره،  للعالم  بل  معينٍة،  حدوٍد  �سمن  اأو  �سن�اٍت،  لب�سع  فقط  لي�ص  الب�سري،  التقدم  فيه 

البعيد)2(. الم�ستقبل  اإلى  و�س�ل 
وقد اهتم هذا المفه�م بثالثة مبادئ اأ�سا�سيٍة تمثلت في)3(: 

النظام،  وتن�ع هذا  وذلك من خالل مراعاة وظيفة  البيئي،  التكامل  1-  المحافظة على 
وعدم تعدي الأن�سطة القت�سادية على القدرة ال�ستيعابية والإنتاجية لهذه البيئة، في 

�سبيل اإ�سباع الحاجات الب�سرية المتعددة؛
2-  العمل على تحقيق كفايٍة اقت�ساديٍة، اأي ال�سعي لجعل ا�ستغالل الم�ارد البيئية ب�سكٍل 
عقالنيٍّ ور�سيٍد، بما يحقق قيمًة اجتماعيًة اأكبر من خالل اإنفاٍق اأقل وا�ستهالٍك ر�سيٍد 

للم�ارد في الحدود التي ت�سمح بها القدرات البيئية؛
3-  تحقيق عدالٍة ت�ست�عب الأجيال الحا�سرة والم�ستقبلية.

هي  الم�ستدامة  التنمية  باأن  بيَّن  حيث  دوليًة،  �سهرًة  »بروندتالند«  تعريف  اكت�سب  وقد 
عمليٌة ت�ؤكد باأن قدرات الأجيال الحالية في تلبية احتياجاتها ل ت�ؤثر �سلبًا على قدرات اأجيال 

الم�ستقبل في تلبية احتياجاتها، واأن يترك لها الم�ارد الكافية لتحقيق حياٍة ذات ن�عية)4(.
 FAO Food and« المتحدة،  لالأمم  التابعة  والزراعة«  الأغذية  »منظمة  وتبنت 
Agriculture Organization«، �سنة 1989 تعريفًا للتنمية الم�ستدامة باأنها: اإدارة وحماية 

 The term was used by the Brundtland Commission which coined what has become the most  )1(
 often-quoted definition of sustainable development as development that “meets the needs of the

present without compromising the ability of “future generations to meet their own needs’’s

The World Commission on Environmental Development, ‘‘Our Common Future’’, Oxford, 
Oxford University Press, 1987, p.4.

Ibid  )2(
Ibid  )3(

كلية  الجزائر،  دكت�راه،   اأطروحة  والمغرب«،  وت�ن�ص  الجزائر  في  لل�سياحة  والجتماعي  القت�سادي  والأثر  »الأداء  �سليحة ع�سي،   )4(
العل�م القت�سادية والتجارية وعل�م الت�سيير، جامعة الحاج لخ�سر باتنة، 2011، �ص 197.
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قاعدة الم�ارد الطبيعية، وت�جيه التغير التقني والم�ؤ�س�سي بطريقٍة ت�سمن تحقيق وا�ستمرار 
اإر�ساء الحاجات الب�سرية لالأجيال الحالية والم�ستقبلية)1(.

اإذ  اآخر،  اإلى  جيٍل  من  العي�ص  ا�ستمرارية  ل�سمان  منطقيٌة  حل�ٌل  باأنها:  اأي�سا  فت  وُعرِّ
تتطلب اأن يعمل كل جيٍل بالتنا�سب مع الزيادة ال�سكانية، واأن ي�ستند اإلى منطق الت�زيع العادل، 
الإ�سرار  والنم� القت�سادي، دون  التط�ير  بالت�ازي مع عملية  الحياة، وذلك  وتح�سين ن�عية 
بالم�ارد الطبيعية والبيئية. وبهذه ال�سيغة تك�ن التنمية م�جهًة لفائدة المجتمع  مع الأخذ في 

العتبار حاجات وحق�ق الأجيال القادمة، وهذا ما يعطيها طابع ال�ستدامة)2(. 

3- التنمية الم�ستدامة في الت�سريعات الدولية:
تزايد الهتمام بالبعد البيئي للتنمية الم�ستدامة بعد انعقاد اأول م�ؤتمٍر لالأمم المتحدة ح�ل 
الر�سمي  ُيعتبر كبدايٍة لالهتمام  والذي  »�ست�كه�لم« )ال�س�يد( �سنة 1972،  الإن�سان في  بيئة 
برنامج  اإن�ساء  الم�ؤتمر  وترتب على هذا  البيئة.  الدولي لحل م�سكالت  التعاون  ق�اعد  لإر�ساء 
الأمم المتحدة للبيئة »UNEP( United Nations Environment Programme(« الذي 
لفت اأنظار المهتمين اإلى بع�ص الظ�اهر التي تهدد الم�ارد الطبيعية، مثل الت�سحر، والمغالة 
في ا�ستعمال الإن�سان للم�ارد البيئية، وتغير المناخ، وات�ساع ثقب طبقة الأوزون وتل�ث اله�اء، 

وما ينجر عن ذلك من اأخطاٍر على البيئة)3(.
وكان وا�سحًا من مناق�سات وقرارات الم�ؤتمر اأن هناك اقتناعًا باأن م�سكالت البيئة يجب 
التي كانت تح�ز  التنمية القت�سادية،  اإلى جنٍب مع ق�سية  اأن تحتل مكانها في الأهمية جنبًا 
الن�ساط القت�سادي، خ�س��سًا من خالل  اإلى ذلك الحين. ولما كان نم�  العالم  جل اهتمام 
اأهم  من  الم�سنعة،  الكيماويات  على  اعتمدت  التي  الحديثة  التقانات  وا�ستخدام  الت�سنيع 
بهدف  القت�سادية  التنمية  التزام  �سرورة  اإلى  الآراء  اتجهت  البيئي،  التده�ر  وراء  الأ�سباب 
البيئة، ومنذ ذلك ال�قت ظهــرت م�سطلحاٌت جديدٌة لتعبر عن هذا المعنى  المحافظة على 

.)4(»Sustainable Development« »كان اأكثرها �سـي�عًا ه� »التنمية الم�ستدامة

 FAO, ‘‘Sustainability Issues in Agricultural and Rural Development Policies’’, Vol. 1,Trainee’s )1(
 Reader, Training Material for Agricultural Planning Series No. 38/1, Rome- Italie, Food and

Agricultural Organization of the United Nations, 1995, p.6.6

)2( معهد الأبحاث التطبيقية، »نظرة اإلى مفه�م  التنمية الم�ستدامة في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة«، القد�ص:
www.forum.arij.org/attachment.php?attachmentid=9&d=1206777360

United Nations, ‘‘Conference on The Human Environment Stockholm’’:m )3(
www.are Admin.ch/the men/nachhaltig/00266/00540/00541/undex. Html? lang=en pdf 

Ibid. )4(
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الم�ست�ى  على  اأخرى  م�ؤتمراٍت  انعقاد  للتنمية  الجديد  المفه�م  هذا  ظه�ر  �ساحب  وقد 
 »Earth Summit« »الذي ُعرف »بقمة الأر�ص )UNED( العالمي مثل، م�ؤتمر البيئة والتنمية
في  المكت�سبات  اأكبر  من  القمة  هذه  واعتبرت   ،1992 �سنة  )البرازيل(  جانيرو«  »ري�دي  في 
ق�سية البيئة على م�ست�ى العالم، وتناولت في برنامجها ال��سائل الممكنة لم�اجهة الم�ساكل 
البيئية المت�قع حدوثها خالل القرن الحادي والع�سرين، �سيما التحديات المتمثلة في التفاوت 
والمجاعة  الفقر  ظاهرة  وتفاقم  الفقير،  النامي  والعالم  المتقدم  ال�سناعي  العالم  بين 
والأمرا�ص والأمية كنتاٍج للتده�ر البيئي، وتده�ر النظم البيئية، وما يتبعها من عدم التزان 
والع�سرين(،  الحادي  القرن  )اأجندة  »برنامج 21«  تبل�ر ذلك في  وقد  الكائنات)1(.  في حياة 
اأ�سا�سيٍة  ك�سيا�سٍة  البرنامج  هذا  الحك�مات  تبنت  ال�قت  ذلك  ومنذ  الم�ؤتمر،  اعتمده  الذي 

للتنمية)2(.
واأكدت وثيقة هذا الم�ؤتمر على تحقيق مجم�عٍة من المبادئ الرئي�سة، باعتبار اأن ق�سية 
الم�سكالت  على  والق�ساء  م�ستدامٍة  تنميٍة  لتحقيق  التنمية،  عملية  من  يتجزاأ  ل  جزٌء  البيئة 
و�سيا�سيٍة،  واقت�ساديٍة  اجتماعيٍة  تغييراٍت  اإحداث  �سرورة  على  الم�ؤتمر  ركز  كما  البيئية، 
نظرًا لما لها من تاأثيراٍت كبيرٍة على تجنب المخاطر البيئية، وحماية عنا�سرها من الدمار 
والنقرا�ص، وذلك بزيادة ن�سر ال�عي البيئي لدى الأفراد واإدراكهم بخط�رة الم�ساكل البيئية، 
ومدى تاأثيراتها ال�سلبية على رفاهية الإن�سان)3(. ومنحت اأي�سا اأول�يًة لأو�ساع الدول النامية، 
�سيما منها الأكثر فقرا. بالإ�سافة اإلى ذلك ت�سمنت ال�ثيقة �سرورة التعاون الدولي في مجال 
ال�سحة وحماية النظام الإيك�ل�جي. وقد ركزت اأجندة قمة »ري�دي جانيرو« على �ست نقاٍط 

اأ�سا�سيٍة، وهي)4(:
النا�سئ  عن  التل�ث  الفقيرة  على مكافحة  الدول  ت�ساعد  تنم�يٍة  1-  تخ�سي�ص مع�ناٍت 

حرق الأخ�ساب لتلبية الحتياجات  الأ�سا�سية.
وت�سمح  التربة،  تاآكل  من  تقلل  التي  الخدمات  وتقديم  الأبحاث  على  الإنفاق  2-  زيادة 

بالممار�سات الزراعية  الح�سا�سة بيئيًا.

 United Nations, General Assembly, ‘‘Report of the United  Nations  Conference on Environment )1(
And Development’’, A/Conf.151/26, Vol. III, Rio de Janeiro, (3-14 /June/1992):2

www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
Ibid.  )2(

 United Nations, Department of Economics and Social Affairs, Division for Sustainable  )3(
 Development, ‘‘programme for The Further Implementation of Agenda 21’’:1

www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21/toc.htm
Ibid.   )4(
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لإمكانية  للمراأة  والعمل  التعليم  ت�فير فر�ص  الأ�سرة وعلى  تنظيم  الإنفاق على  3-  زيادة 
تقليل معدلت النم� ال�سكاني.

التي  الم�سروعات  لتحديث  اأو  لتقليل  محاولتها  في  نم�ًا  الأقل  الدول  حك�مات  4-  دعم 
ت�سر بالبيئة.

5- ت�فير الحتياجات لحماية الحياة الطبيعية والتن�ع البي�ل�جي.
انبعاث  وتقليل  الكرب�نية  غير  الطاقة  لتط�ير  الهادفة   الم�سروعات  في  6-  ال�ستثمار 

الغازات؛ بمعنى اإيجاد بدائل تك�ن اأقل تل�ثًا.
وتلى قمَة الأر�ص في »ري�دي جانيرو« انعقاُد م�ؤتمٍر في مدينة »كي�ت�« )اليابان( في �سنة 
1997 وتم فيه التركيز على النبعاث الكرب�ني ومخاطره على م�ست�ى العالم، وتم الت�قيع على 
معاهدٍة تطالب الدول الغربية بتقلي�ص ن�سب الغازات لم�ست�ياٍت اأقل من الم�ست�يات الم�ج�دة 
للتنمية  اأخرى  )1(2010. وانعقدت بعدها قمٌة  العام  اأن يتم ذلك بحل�ل  في �سنة 1990، على 
الم�ستدامة هي قمة »ج�هان�سب�رج » في )جن�ب اإفريقيا( في العام 2002، وكانت هذه القمة 
العالمي،  المناخ  لحماية  اتفاقاٍت  و�سع  تم  اإذ  ال�ساأن،  هذا  ح�ل  دوليٍّ  م�ؤتمٍر  اأكبر  بمثابة 
مقايي�ٌص  َعْت  ُو�سِ الم�ؤتمر  وفي هذا  الت�سحر.  ومكافحة ظاهرة  البيئي،  التن�ع  على  والحفاظ 
من  المحرومين  عدد  لتخفي�ص  التخطيط  وتم  العالم،  م�ست�ى  على  ال�سمكية  الثروة  لحماية 
تتمكن  لم  اأنها  القمة  هذه  على  ي�ؤخذ  وما  الن�سف،  اإلى  العالم  في  لل�سرب  ال�سالحة  المياه 
من الت��سل اإلى التفاق الم�ع�د ح�ل الطاقة المتجددة، ول في تحقيق التعهد الدولي ب�ساأن  
الم�ست�ى  على  التنمية  لق�سايا  الإجمالي  اإنتاجها  من  معينٍة  لن�سبٍة  الغنية  الدول  تخ�سي�ص 

العالمي)2(.
على  يحافظ  تقنيٍّ  اقت�ساديٍّ  تقدٍم  تحقيق  مع  يرتبط  ا�سطالٌح  الم�ستدامة  فالتنمية 
وبنًى تحتيٍة  والبيئية، وهذا يتطلب تط�ير م�ؤ�س�ساٍت  الطبيعية  الم�ارد  ي�سمل  الذي  الراأ�سمال 
وبذلك  والمعل�مات،  المعرفة  في  والنق�ص  والتقلبات،  المخاطر  لم�اجهة  مالئمٍة،  واإدارٍة 
وذلك  نف�سه،  الجيل  وبين  المتعاقبة  الأجيال  بين  الثروات  تقا�سم  في  الم�ساواة  �سمان  يمكن 

)1( لم ت�افق الدول النامية على فعل اأيِّ �سيٍء حيال ذلك، كما وقفت ال�سين وال�ليات المتحدة الأمريكية الم�قف نف�سه على الرغم 
من ك�نهما من الدول الكبرى المل�ثة للبيئة في العالم، ورف�ستا هذه الت��سيات ولم ت�قعا على التفاق.

Green Peace, ‘‘Protocole de Kyoto’’:o

http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/climat-energie/solutions/protocole-de-kyoto
 United Nations, ‘‘Report of the World Summit on Sustainable Development’’, JohanneSburg,  (2)

South Africa, (26 August- 4 September 2002):2

 www.world-tourism.org/sustainable/wss/final- report.pdf
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دعمًا للراأ�سمال الب�سري، والمحافظة على قدرة النظم الطبيعية في خدمة ا�ستمرارية الحياة 
على الأر�ص)1(.

تنميًة  تت�سمن  الم�ستدامة، فهي  التنمية  ب�ساأن  المختلفة  التعاريف  الإن�سان مح�ر  وي�سكل 
وهناك  الجتماعي.  والرفاه  والتعليم  ال�سحية  الرعاية  م�ست�ى  تح�سين  اإلى  ت�ؤدي  ب�سريًة 
اإنها حا�سمٌة بالن�سبة للتنمية القت�سادية. وح�سب تعبير  اإذ  اإجماٌع على هذه التنمية الب�سرية 
والن�ساء  الرجال  فاإن  الإنمائي،  المتحدة  الأمم  برنامج  عن  ال�سادر  الب�سرية  التنمية  تقرير 
الم�ستدامة ب�س�ٍرة  التنمية  تعريفات  ت�ؤكد  يك�ن�ا مح�ر الهتمام)2(. كما  اأن  ينبغي  والأطفال 
ديمقراطيًا  الأفراد  ي�ساهم  بحيث  بالم�ساركة،  تك�ن  اأن  ينبغي  التنمية  اأن  على  متزايدٍة 
ات�سع  كما  وبيئيًا.  واجتماعيًا  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  حياتهم  في  ت�ؤثر  التي  القرارات  �سنع  في 
التكن�ل�جية للح�سارة  القاعدة  ال�سريع في  التح�ل  لي�سمل تحقيق  الم�ستدامة  التنمية  تعريف 
ال�سناعية، مما اأدى اإلى الحاجة اإلى تكن�ل�جيا جديدٍة تك�ن األطف واأكفاأ واأقدر على �سيانة  
المناخ  ا�ستقرار  تحقيق  على  والم�ساعدة  التل�ث،  من  الحد  يت�سنى  حتى  الطبيعية،  الم�ارد 

وا�ستيعاب النم� في عدد ال�سكان وفي الن�ساط القت�سادي)3(.
كل  في  عديدٍة  بمفاهيم  الم�ستدامة،  التنمية  وه�  جديٌد  و�سعيٌّ  م�سطلٌح  يظهر  وهكذا 
واحٍد منها روؤيٌة لماهية هذه التنمية اأو لأهدافها. هذه الروؤى المتعددة تتفق في بع�ص الأم�ر، 
ولكنها تتباين فيما تهدف اإليه عما ينبغي اأن تك�ن عليه هذه التنمية، اأو ما ه� م�ستهدٌف منها.

القت�سادية  التنمية  مجال  في  الفكرية  الم�ساهمات  تعد  لم  الم�سطلح  هذا  ظه�ر  ومنذ 
قا�سرًة على القت�ساديين، بل اأ�سبح اأي�سا دعاة حماية البيئة ي�سارك�نهم فيها. وامتد الأمر 
اإلى اأبعد من هذا مع نم� الفكر الخا�ص بالتنمية الم�ستدامة ومبادئها وم�ستلزماتها، فظهرت 
في  �سيا�سٍة،  ورجال  اجتماٍع  وعلماء  فال�سفٍة  المفكرين؛  من  متن�عٍة  طائفٍة  من  م�ساهماٌت 
التنمية المحلية. ولم يكن لكثرة هذه الم�ســاهمات دوٌر في تحديد مفه�م التنمية الم�ستدامة 

بقدر ما اأحاطته بالغم��ص وجعــلته اأقرب اإلى »ال�سعارات« ذات الطابع العام)4(.
خدمت  ما  بقدر  الحديثة  الح�سارية  التنمية  باأن  اإ�سالمه:  قبل  »غارودي«  المفكر  قال 

united nations, ‘‘development programme human development report 1990”: www.un.org/  )1(
arabic/milleniumgools/reprts.shtml#humandev

)2( عبد ال�سالم اأديب، »جامعة الملك �سع�د«، »اأبعاد التنمية الم�ستدامة«، الح�ار المتمدن، العدد 333، بغداد، )2002/12/10(:
www.faculty.ksu.edu.sa/haya1414/Refrence%20to%20read/%20.do

)3( م.ن.
 Lélé, S. M., ‘‘Sustainable Development: A Critical Review’’, World Development, 19(6),  )4(

1991, p. 607.7
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اأن  اأي  الخط�رة،  غاية  في  واأخالقيًة  واجتماعيًة،  وروحيًة،  نف�سيًة،  اأزماٍت  له  �سببت  الإن�سان 
يختلف�ن  الذين  من  غيره  ومع  نف�سه  مع  الإن�سان  م�سكلة  تحل  لم  الحديثة  الح�سارية  التنمية 
الباحث  اأكد  كما  والكامل)1(.  ال�سامل  الإن�ساني  مداها  تاأخذ  لم  لأنها  والل�ن،  الفكر  في  معه 
التي  الك�ارث  ب�سبب  وعقليًا  اأخالقيًا  ننحط  لأننا  تع�ساُء  ق�ٌم  باأننا  كاريل«  »الك�ص  الفرن�سي 

عانت منها الإن�سانية«)2(.
ولكن  التنمية،  مفه�م  في  فقط  لي�ص  النظر،  اإعادة  ت�ستدعي  اإذن  الم�ستدامة  فالتنمية 
كذلك في مفه�م البيئة التي يجب اأن ُتعتبر ككلٍّ غير قابٍل للتجزيء تترتب عنه تغييراٌت في 

ن�عية العالقات التي يقيمها الإن�سان مع البيئة ومع م�اردها. 

ثانيا، مفهوم التنمية في الإ�سالم: 
يكن م�سطلح  لم  واإن  والتنمية،  البيئة  ق�سايا  معالجة  في  متقدٍم  فكٍر  كل  �سبق  الإ�سالم 
القراآن  ن�س��ص  من  كثيٍر  في  مترادفٍة،  عديدٍة  باألفاٍظ  ُوجد  فقد  بلفظه،  م�ج�دًا  التنمية 
الكريم، وال�سنة النب�ية ال�سريفة، وكتابات علماء ال�سالم، مثل »التعمير« و«العمارة« و«الحياة 
الإ�سالمي،  العمران في القت�ساد  يقترب من م�سطلح  التنمية  و«التثمير«.فم�سطلح  الطيبة« 
اإلى نم�ٍّ م�ستمرٍّ  فالعمران يعني: »العمل ب�سرع اهلل لتحقيق الكفاية والكفاءة للجميع لل��س�ل 
ر اهلل لنا من م�ارد لق�له تعالى: ﴿هو اأن�ساأكم  بات، وذلك بال�ستخدام الأمثل لكل ما �سخَّ للطيِّ
من الأر�س وا�ستعمركم فيها﴾)3(. وق�له تعالى اأي�سا: ﴿من عمل �سالحاً من ذكٍر اأو اأنثى 

وهو موؤمٌن فلنحيينَّه حياًة طيبًة﴾)4(.

وقد اأ�سار عدد من الُكتاب اإلى اأن النظرة الإ�سالمية للتنمية )العمران( هي نظرٌة �ساملٌة 
كمح�ٍر  الإن�سان  بناء  على  وتركز  والخلقية،  والروحية  المادية  الحياة  ن�احي  جميع  تت�سمن 
للعملية التنم�ية. فالإن�سان مح�رها وهدفها ب��سفه الكائن ال�حيد في هذا الك�ن القادر على 
اهلل  به  اخت�سه  بما  وذلك  الك�ن،  في  لما  تنم�يٍة  بعمليٍة  والقيام  والتط�ير،  التغيير  اإحداث 
كالية،  والتِّ الك�سل  ال�سيِّئ، مثل  ال�سل�ك  الكائنات. فالإ�سالم حارب  بقية  وتعالى عن  �سبحانه 

وعدم ال�سعي الذي ينتج عنه التخلف والفقر وهما معيقان لأية عمليٍة تنم�يٍة وعمرانيٍة)5(.

)1( عبد الحميد الغزالي، الن�سان اأ�سا�ص المنهج الإ�سالمي في التنمية القت�سادية، القاهرة: من�س�رات مركز القت�ساد الإ�سالمي-
الم�سرف الإ�سالمي الدولي، 1988، �ص 40.

)2( م.ن.
)3( القراآن الكريم، �س�رة ه�د، مكية، رقمها 11، الآية 61.

)4( القراآن الكريم، �س�رة النحل، مكية، رقمها 16، الآية 97.
)5(  دنيا الراأي، �سائد اأب� بهاء، م.�ص.
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الم�ستمدة  ال�ستدامة  اأو  بال�ستمرارية  المنهج  لهذا  وفقًا  التنمية  عملية  تت�سف  وعليه، 
لَّ  اإِ َوالإِْن�َس  اْلِجنَّ  َخلَْقُت  ﴿َوَما  وتعالى:  تبارك  الخالق  عبادة  في  الإن�سان  ا�ستمرارية  من 
اْلَعاَلِميَن﴾)2(.  َربِّ  هلِل  َوَمَماِتي  َوَمْحَياَي  َوُن�ُسِكي  اَلِتي  �سَ نَّ  اإِ ﴿ُقْل  واأي�سا:  ِلَيْعُبُدوِن﴾)1(. 
الأ�سلية  المقا�سد  على  البناء  اإن  الغزالي:  الحميد  عبد  العالمة  عن  ورد  ال�سياق،  هذا  وفي 

ي�سّير ت�سرفات المكلف كلها عبادات؛ �س�اء كانت من قبيل العبادات اأو العادات)3(.
والأمان  المادي  الأمن  ارتبط  الأر�ص،  لإعمار  وتحقيقًا  العبادة،  مقت�سى  مع  وات�ساقًا 
الخالق  عادله  وقد  ر،  المقدَّ الرزق  طلب  في  �سعيًا  الأر�ص؛  في  ال�سرب  ب�سرورة  النف�سي 
تبارك وتعالى ور�س�له )�ص( بالجهاد في �سبيله، والن�س��ص في هذا الباب كثيرٌة في الكتاب 

وال�سنة.
واأكثر  منهجًا،  واأعمق  ات�ساعًا،  اأكثر  ال�سحيح  الإ�سالمي  بمفه�مها  التنمية  ق�سية  اإن 
تما�سكًا من ق�سية التنمية الم�ستدامة في الفكر ال��سعي. بالإ�سافة اإلى اأن المفه�م الإ�سالمي 
للتنمية مرتبٌط باإيماٍن عميٍق باأن الحياة في هذه الدنيا مت�سلٌة بحياٍة اأخرى تاأتي من بعدها 
اإ�سباع  مطلب  في  ينعك�ص  بما  الأولى  الحياة  هذه  في  �سروريٌّ  معًا  لهما  الإعداد  وباأن  حتمًا، 
يتم  مت�ازٍن  نحٍ�  على  المطلب  هذا  تطبيق  يتم  حينما  واأنه  معًا،  والروحية  المادية  الحاجات 

ال��س�ل بالإن�سان وبالمجتمع اأق�سى درجات الرفاه)4(.
الأح�سن،  نح�  الإمكان  قدر  وتغييٍر  تط�يٍر  عمليَة  تعني:  اإ�سالميٍّ  منظ�ٍر  من  فالتنمية 
وب�سكٍل م�ستمرٍّ و�سامٍل لقدرات الإن�سان ومهاراته المادية والمعن�ية، تحقيقًا لمق�س�د ال�سارع 
، بعيدًا عن  من ال�ستخالف في الأر�ص، برعاية اأولي الأمر، �سمن تعاوٍن اإقليميٍّ وتكامٍل دوليٍّ

اأي ن�ٍع من اأن�اع التبعية)5(.
وهكذا ت�سير اجتهادات الإ�سالميين المعا�سرين في تحديد مفه�م التنمية اإلى المعاني 
بمراحل  واأرقى  درجًة  اأعلى  للت�ا�سل  حقيقيٍّ  اإ�سالميٍّ  مفه�ٍم  وج�د  ت�ؤكد  والتي  ال�سابقة، 
على  الحث  في  ال�سبق  له  كان  الإ�سالمي  الدين  باأن  ي�ؤكد  ما  وهذا  ال��سعي.  المفه�م  من 
النب�ية  وال�سنة  الكريم،  القراآن  والدنيا، من خالل  الدين  اأم�ر  لكل  ال�ساأن  كما ه�  التنمية، 

)1( القراآن الكريم، �س�رة الذاريات، مكية، رقمها 51، الآية 56.
)2( القراآن الكريم، �س�رة الأنعام، مكية، رقمها 6، الآية 162.

)3( عبد الحميد الغزالي، المنهج الإ�سالمي في التنمية القت�سادية، القاهرة: دار ال�فاء للطباعة والن�سر، 1989، �ص 65.
ال�سكندرية،  اإ�سالمية«،  وروؤية  ال��سعي  للفكر  تقييم  والم�ستلزمات،  المفاهيم  المت�ا�سلة:  »التنمية  اأحمد،  ي�سري  الرحمن  عبد   )4(

2002، �ص 24:
islamiccenter.kaau.edu.sa/arabic/Ahdath/Con05/.../Paper%20of%20A%20R%20Yousri%20

)5( عمر عبيد ح�سنه، »التعليم واإ�سكالية التنمية«، قطر: وزارة الأوقاف وال�س�ؤون الجتماعية، 2004، �ص 68.
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العنا�سر  المطهرة، وتراث الأمة ومفكريها المحدثين. ويمكن ال�ق�ف على ذلك من خالل 
الآتية: 

1- التنمية في القراآن وال�سنة:
ا اأوجب العمارة )التنمية(، جعل لمن يعمل على هذه التنمية ح�افَز دني�يًة  اإن الإ�سالم لمَّ
»اأن  اأكده  الإمام »مالك بن نبي« في كتابه »الم�سلم في عالم القت�ساد«:  واأخرويًة، وهذا ما 
الدنيا  في  جزاءه  وينال  له  الأ�سا�سية  والبنية  التنم�ية  العملية  مح�ر  الإ�سالم  في  الإن�سان 
والآخرة«)1(. وقال تعالى: ﴿اإنَّا ل ن�سيع اأجر من اأح�سن عمال﴾)2(. وق�ل الر�س�ل محمٍد)�ص(: 

»من اأحيا اأر�س ميتًة فهي له وما اأكلت العافية منه له به �سدقة«)3(.
والإن�سان في الإ�سالم ه� مح�ر العملية التنم�ية، حيث ا�ستخلفه اهلل تعالى في الأر�ص بما 
اإني جاعٌل  ﴿واإذ قال ربك للمالئكة  لديه من قدراٍت ذهنيٍة وج�سديٍة، ا�ستنادًا لق�له تعالى: 
في الأر�س خليفة﴾)4(. لذلك فعلى الإن�سان اأن يغير وينمي ول يتنظر المفاجاآت الك�نية والنم� 
وعدٍل،  م�ساواٍة  الحميدة من  والأخالق  بالقيم  ارتبطت  الإ�سالم  في  التنمية  اأن  كما  الطبيعي. 
تعالى  وق�له  ت�سرفوا﴾)5(.  وا�سربوا ول  ﴿كلوا  تعالى:  ق�له  في  ويتبن ذلك  الإ�سراف،  وعدم 
اإنَّا خلقناكم من ذكٍر واأنثى وجعلناكم �سعوباً وقبائل لتعارفوا﴾)6(.  اأيها النا�س  ﴿يا  اأي�سا: 

وفي ق�له تعالى: ﴿ل يجرمنَّكم �سنئان قوم على األَّ تعدلوا اعدلوا هو اأقرب للتقوى﴾)7(.
وقد حث الإ�سالم على ال�سعي من اأجل التنمية، ودعا للعمل لتحقيق التنمية والعمارة في 
خالل  من  ذلك  ويت�سح  رزقه﴾)8(.  من  وكلوا  مناكبها  في  ﴿فام�سوا  تعالى:  وقال  البالد، 
ال�سالة  عليه  �سلم  عندما  الخ�سنة،  اليد  �ساحب  مع  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الر�س�ل  ق�سة 
التي  اليد  هذه  »اإن  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  له  فقال  خ�سنًة،  يده  فلم�ص  رجٍل  على  وال�سالم 
يحبها اهلل اإن هذه اليد لن تم�سها النار«)9(، وق�ل الخليفة عمر بن الخطاب ر�سي اهلل عنه: 

)1( م.ن.
)2( القراآن الكريم، �س�رة الكهف، مكية، رقمها 18، الآية 30.

)3( علي بن ح�سام الدين المتقي الهندي، كنز العمال في �سنن الأق�ال والأفعال، بيروت: م�ؤ�س�سة الر�سالة، 1989، رقم 1379:
http://islamport.com/d/1/krj/1/77/971.html

)4( القراآن الكريم، �س�رة البقرة، مدنية، رقمها 2، الآية 30.
)5( القراآن الكريم، �س�رة الأعراف، مكية، رقمها 7، الآية 13.

)6( القراآن الكريم، �س�رة الحجرات، مدنية، رقمها 49، الآية 31.
)7( القراآن الكريم، �س�رة المائدة، مدنية، رقمها 5، الآية 8.
)8( القراآن الكريم، �س�رة الملك، مكية، رقمها 67، الآية 15.

)9( �سليمان البدور، »هذه يد يحبها اهلل ور�س�له«، م�ؤ�س�سة النقب لالأر�ص والإن�سان، )2010/1/26(:
www.negevlb.org/arabic/?action=detail&id=549
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ا�ستراكيٍّ في  باأول  َي  �ُسمِّ الإمام ابن حزم، الذي  اأما  ال�سماء ل تمطر ذهبًا ول ف�سًة«)1(.  »اإن 
م دور الدولة في تنمية ورفاهية ال�سعب، ودعا اإلى حد م�سادرة الممتلكات  الإ�سالم، فقد عظَّ
ُيعطي  فال�سرع  الت�ازن)2(.  لإعادة  الدولة  اإيرادات  تكِف  لم  اإذا  المجم�عة  لفائدة  الفردية 

للدولة حق انتزاع الملكية الفردية في حدود ما �سرع اهلل في ذلك.
ويرى »عبد الرحمن ي�سري« باأن التنمية في الإ�سالم: »تغيٌر هيكليٌّ في المناخ القت�سادي 
ئ الطاقاِت الب�سريَة للت��سع  والجتماعي، يتبع تطبيق �سريعة الإ�سالم والتم�سك بالعقيدة، وُيعبِّ
الأهداف  بين  الت�ازن  اإطار  في  الممكنة  الطرق  باأف�سل  الحالل  والك�سب  الأر�ص  عمارة  في 

المادية والأهداف غير المادية«)3(.
المفكرون  عنها  يتحدث  التي  المثلى  الأهداف  ي�ست�عب  للتنمية  الإ�سالمي  المفه�م  اإن 
الأهداف.  هذه  عن  بكثيٍر  يزيد  وما  بل  المت�ا�سلة،  التنمية  اإطار  في  المعا�سرون  ال��سعي�ن 
والأهم من هذا ه� اأن الإ�سالم يت�سمن منهجًا ودوافع للتنمية قائمًة على �سريعٍة وعقيدٍة بما 
في  وذلك  القائمة،  والم�ؤ�س�سات  الأفراد  خالل  من  للتنمية  الذاتي  الدفع  ق�ة  ا�ستمرار  يكفل 
اإطاٍر ي�سمن حياًة طيبًة تجمع بين الجانبين الروحي والمادي لالإن�سان في ت�ازٍن مرغ�ٍب)4(.

2- حماية البيئة في الإ�سالم:
لالإن�سان تاأثيٌر كبيٌر على البيئة التي كانت فيما م�سى بيئًة طبيعيًة، واأ�سبحت بيئًة محدثًة 
ف�سالته  فيها  ويطرح  وال�سكن،  الطاقة  اأجل  ومن  الم�ارد  اأجل  من  ي�ستغلها  اإنه  طرفه.  من 
اأدت  كبيرًة عليها  يمار�ص �سغ�طًا  واأ�سبح  يل�ثها.  فاإنه  اأخرى،  وبعبارٍة  وال�سناعية،  المنزلية 
و�سلت  والتط�ر التي  النم�  درجات  ح�سب  وخط�رًة  حجمًا  تختلف  بيئيٍة  م�سكالٍت  ظه�ر  اإلى 

اإليها الأمم.
لها  التي  الم�ستدامة  التنمية  الرئي�ص في ظه�ر مفه�م  ال�سبب  البيئة  ق�سية حماية  ُتعتبر 
عن  المدافع�ن  ينذهل  وقد  عامٍة.  ب�سفٍة  الإ�سالمي  والفكر  وال�سنة  القراآن  في  وفيرٌة  اأدلٌة 
وقد  المجال،  هذا  في  الإ�سالمي  الت�س�ر  على  يطلع�ن  حينما  هذا  زمننا  في  البيئة  حماية 
يكت�سف�ن باأن ت�س�راتهم لي�ست اإل جزءًا ي�سيرًا منه. واأن اإرفاق مفه�م »ال�ستدامة« بالتنمية 
وما  والإ�سالمّي.  ال��سعّي  التنمية،  مفه�مي  بين  للتقارب  مجاًل  يفتح  ال��سعي  الفكر  في 

)1( حمد محم�د عبد الخالق، »ال�سماء ل تمطر ذهبا«، ي�مية �سباب م�سر، القاهرة، )2010/10/22(:
http://islamselect.net/mat/92464

)2( م�سطفى ال�سباعي، ا�ستراكية الإ�سالم، دم�سق: الدار الق�مية للطباعة والن�سر، 1962، �ص 73.
)3( عبد الرحمن ي�سري اأحمد، درا�سات في علم القت�ساد الإ�سالمي ، الإ�سكندرية: الدار الجامعية، 2001. �ص 62.

)4( م.ن، �ص 27.
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في  ولي�ص  التنمية  اأهداف  في  ظاهريٌّ  تقارٌب  ه�  اإنما  المفه�مين  بين  التقارب  اأن  ُيالحظ، 
دوافع تحقيق هذه الأهداف)1(.

الأر�ص  الإ�سالمي لحماية  المنظ�ر  ت�سابه مع  واإن  البيئة  ال��سعي في حماية  المنظ�ر  اإن 
اأنه ل يزال قا�سرًا في وج�ٍه اأخرى، لأن مفه�م حماية البيئة  واإعمارها في بع�ص وج�هه، اإل 
التنمية في الإ�سالم يت�سمن  اأن  الم�ارد الطبيعية. كما  اأو�سع من ربطها بحماية  في الإ�سالم 
مفه�مًا اأ�سياًل لال�ستدامة كان مت�اترًا زمنًا قبل ظه�ر المفه�م ال��سعي له. اإ�سافًة اإلى ذلك، 
فاإن تقارب الأهداف في حماية البيئة الطبيعية بين الفكرين ال��سعي والإ�سالمي يجب اأن ل 
اإل  تبداأ  ال��سعي لم  الفكر  البيئة في  الدوافع، لأن الدع�ة لحماية  اإلى العتقاد بتقارب  يق�د 
مع تزايد المخاوف من التل�ث، وال�ستمرار في اإ�ساءة ا�ستخدام الم�ارد الطبيعية اأو اإهدارها، 
ومن ثم ت�ساعدت احتمالت عدم كفايتها لتلبية حاجات الإن�سان في هذا الك�ن م�ستقباًل)2(.

من  وياأكل�ن  عليها،  يعي�س�ن  التي  الأر�ص  حماية  في  الم�سلمين  لدى  الأ�سا�سي  الدافع  اإن 
اأنه لم يرد في الفكر الإ�سالمي الخ�ف من نفاد م�ارد الأر�ص  ، كما  باتها ه� دافٌع اإيمانيٌّ طيِّ
من  المعا�سرين  لدى  هذا  لمثل  يدع�  ما  هناك  ولي�ص  المتعاقبة،  لالأجيال  كفايتها  عدم  اأو 
جعل  قد  اأنه  عباده  ُتَطمِئُن  تعالى  اهلل  من  اآياٌت  الكريم  القراآن  ففي  الإ�سالميين.  المفكرين 
اأقواتها  ﴿وقّدر فيها  لهم في الأر�ص من الم�ارد ما يكفي لهم جميعا ا�ستنادًا لق�له تعالى: 
﴿وما  اأيام﴾)3(. واأنه جل جالله يتكفل برزقهم �سابقين ولحقين في ق�له تعالى:  اأربعة  في 
من دابٍة في الأر�س اإل على اهلل رزقها﴾)4(. ولكنه يقب�ص الرزق ويب�سطه كيفما ي�ساء، وعلى 
كفاية  من  في طماأنينٍة  الم�ؤمن  فاإن  لذلك  اأرزاقهم.  ينال�ا  الأر�ص حتى  في  ي�سع�ا  اأن  العباد 
طاعة  في  كان  طالما  اأجيال،  من  بعده  ياأتي  ولمن  ح�له  ولمن  له  م�ارد،  من  الأر�ص  في  ما 
العي�ص،  رغد  لها  قدر  اهلل  فاإن  عليها،  خ�ف  فال  واإيماٍن  طاعٍة  في  كانت  اإذا  والبالد  اهلل، 
من  بركات  عليهم  لفتحنا  واتقوا  اآمنوا  القرى  اأهل  اأن  ﴿ولو  تتجدد  باأ�سباٍب  كان،  مهما 
اإل نتيجة نق�ص الإيمان وهذا ما ي�سعر به المفكرون  ياأتي  ال�سماء والأر�س﴾)5(. والخ�ف ل 

من القت�ساديين ال��سعيين، ودعاة حماية البيئة لفتقار الح�ص الإيماني.
وثمة دليٌل على اأن المخاوف ال��سعية الحالية من احتمالت نفاذ الم�ارد الطبيعية لي�ست 
مت�قفًة على ق�سية التده�ر البيئي، واإنما هي اأ�ساًل نا�سئٌة عن عدم اإيماٍن اأو �سعف اإيماٍن فيما 

)1( م.ن.، �ص. 9.
)2( م.ن. �ص.ن.

)3( القراآن الكريم، �س�رة ف�سلت، مكية، رقمها 41، الآية 10.
)4( القراآن الكريم، �س�رة ه�د، مكية، رقمها 11، الآية 6.

)5( القراآن الكريم، �س�رة الأعراف، مكية، رقمها 7، الآية 96.
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قّدره الخالق عز وجل للك�ن. هذا الدليل م�ج�ٌد في الفكر الكال�سيكي القديم، في زمٍن كانت 
الطبيعة ما زالت بعيدًة كل البعد عن التل�ث المعروف في هذا الع�سر . وقد ورد عن »دافيد 
اعتقاد  ع�سر،  التا�سع  القرن  بدايات  في   »R. Malthus« ومالت��ص   »D. Ricardo« ريكاردو« 
ل  الإن�سان  بغذاء  الخا�سة  الطبيعية  الم�ارد  اأن  على  الثاني  وتاأكيد  الطبيعة«،  »�سح  في  الأول 
يمكن اأن تنم� بمعدل تزايد الب�سرية، ومن ثم حذر من المجاعات والأوبئة التي تع�سف بحياة 
تزايد  مع  المتنا�سبة  غير  اأعدادهم  م�سكلة  لحل  الب�سر  اإليها  يلجاأ  التي  وبالحروب  النا�ص، 

كميات الغذاء)1(.
لقد ناق�ص الفكر الإ�سالمي و�سع �س�ابط وت�سريعاٍت محكمٍة لرعاية البيئة وحمايتها من 
التل�ث والف�ساد، ور�سخ المنهج الإ�سالمي حدود هذه الت�سريعات على اأ�سا�ص اللتزام بمبداأين 

اأ�سا�سيين، وهما)2(:
وال�سرر،  بالأذى  والبيئُة  والمجتمُع  فرٍد  كل  ي�ساب  ل  حتى  المفا�سد  المبداأ الأول:  درء 

حيث ل �سرر بالنف�ص ول �سرار بالغير.
الخير  تحقيق  �ساأنها  من  التي  الجه�د  كل  وبذل  الم�سالح،  جلب  المبداأ الثاني:  ه� 
الركائز  من  واإن  تعالى.  اهلل  مر�ساة  ابتغاء  الب�سرية  للجماعة  والمنفعة 
والم�ستقبل  الم�سير  وحدة  ه�  الم�ستدامة  التنمية  لفكر  الأ�سا�سية 

الم�سترك، فالتل�ث ل يعترف بالحدود.
في  التر�سيد  قيم  اإبراز  ه�  البيئة  على  الحفاظ  في  الإ�سالمي  المنهج  يميز  ما  اأهم  اإن 
﴿وكذلك  تعالى:  لق�له  ا�ستنادًا  الإن�سان،  ت�سرفات  كل  في  والعتدال  بالت��سط  ال�ستهالك 
جعلناكم اأمًة و�سطا﴾)3(. كما نهى �سبحانه وتعالى عن الإ�سراف في م�ا�سع كثيرٍة، ومنها ما 
﴿كلوا وا�سربوا من رزق اهلل ول تعثوا في الأر�س مف�سدين﴾)4(.  ورد في �س�رة الأعراف: 
والإ�سراف  الم�سرفين﴾)5(.  اأمر  تطيعوا  ﴿ول  ال�سعراء:  �س�رة  في  تعالى  ق�له  في  واأي�سا 
يف�سي اإلى م�سكالٍت بيئيٍة اأخرى ل يقت�سر تاأثيرها على الإن�سان وحده، بل يمتد لي�سمل باقي 
اأو  الب�سرية  لإنقاذ  و�سيلٍة  خير  اأن  �سك  ل  الأر�ص.  ك�كب  على  الحياة  ت�ساركه  التي  الأحياء 

)1( عبد الرحمن ي�سري اأحمد، تط�ر الفكر القت�سادي، الإ�سكندرية: الدار الجامعية، 2001، �ص. 216.
دم�سق،  الم�ستدامة،  التنمية  ح�ل  تدريبية  دورة  ال�ساملة،  الزراعية  الم��س�عة  الم�ستدامة«،  والتنمية  »الإ�سالم  حمي�س�،  )2(  عدنان 
www.alkherat.com/vb/showthread.php?8899-%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3-  :2010 اآب   6

%E6%C7%E1%CA%E4%E3%ED%C9-%C7%E1%E3%D3%CA%CF%C7%E3%C9
)3( القراآن الكريم، �س�رة البقرة، مدنية، رقمها 2، الآية 143.

)4( القراآن الكريم، �س�رة البقرة، مدنية، رقمها 2، الآية 60.
)5( القراآن الكريم، �س�رة ال�سعراء، مكية، رقمها 26، الآية 151.
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بالأخطار،  اكتراٍث  اأو دون  الطبيعية دون جدوى  الم�ارد  وا�ستنزاف  الإ�سراف  اآثار  البيئة من 
اإنما بالع�دة اإلى منهج ال��سطية والعتدال)1(.

ال�سريفة  اأحاديثه  من  الكثيُر  البيئة،  حماية  مجال  في  محمٍد)�ص(،  الر�س�ل  عن  ثبت  وما 
في هذا ال�ساأن، منها ق�له عليه ال�سالة وال�سالم: »ما من م�سلٍم يغر�س غر�ساً اأو يزرع زرعاً 
»من قطع  اآخر:  وفي حديث  به �سدقة«)2(.  له  كان  اإل  بهيمٌة  اأو  اإن�ساٌن  اأو  فياأكل منه طيٌر 
ب اهلل راأ�سه في النار«)3(. وفي ق�له اأي�سا عليه ال�سالة وال�سالم: »اإن قامت ال�ساعة  �سدرًة �سوَّ

وبيد اأحدكم ف�سيلة فا�ستطاع حتى يغر�سها فله بذلك اأجر«)4(.

الإن�سان  بين  العالقة  الإ�سالم ركز على فهم  العقائدي في  المنطق  باأن  يت�سح  �سبق  مما 
والبيئة والت�ازن البيئي، وذلك من خالل ت�سريعاٍت خا�سٍة لحماية البيئة والتر�سيد في ا�ستهالك 
الن�سان للم�ارد والعتدال في ت�سرفاته. فالإ�سالم يدع� اإلى حماية البيئة الطبيعية، وتنظيم 
ا�ستغاللها ب�سكل ي�سمن ا�ستمرارية العطاء لهذه النعم الإلهيَة عبر الأجيال المتالحقة، وينهى 
عن اإ�ساعة الف�ساد فيها بما ت�سمله هذه العبارة من هدٍر لم�ارد الطبيعة، اأو عن طريق التل�ث، 
اأو مخاطر اأخرى تهدد ك�كب الأر�ص بالدمار والخراب. واأن البيئة بكل مكن�ناتها لي�ست ملكًا 
لجيٍل دون الآخر يت�سرف فيها كما ي�ساء، ول ي�ستطيع اأيُّ جيٍل اأن يعطي لنف�سه هذ الحق، بل 
للب�سرية تت�ارثه الأجيال المتعاقبة. ف�اجب ال�ستخالف يقت�سي المحافظة  هي ميراٌث دائٌم 

على هذه البيئة دون تدميٍر اأو ا�ستنزاٍف لم�اردها لتبقى قادرًة على العطاء والتجديد.

3- التنمية في تراث الأمة ومفكريها:
اأ�سار »المارودي« الى اأن: »الدين له عالقٌة ايجابيٌة بالظاهرة العمرانية )الإنمائية(«، اأي 
كلما زاد التدين زاد الهتمام بظاهرة الإنماء من خالل القاعدة )اأينما كانت م�سلحة الم�سلمين 
فثم �سرع اهلل(. كما اأ�سار الى ان العدل والأمن هما اأهم عنا�سر ال�ستقرار في الدين، حيث ل 
عمران ول تنمية بدون عدٍل واأمٍن، فعك�ص الأمن الف��سى، ول تنمية في ظل ف��سى، والإ�سالم 
تاأ�س�ص على العدل ال�سامل. واأن من م�ستلزمات ال�سلطان عمارة الأر�ص باإلزامية العدل. واأ�سار 
»ابن خلدون«، الى اأن الترف ه� اأ�سا�ص خراب العمران، وهنا ي�ؤكد على العدل في الت�زيع من 

اأجل نم� العمران، وركز على ق�سم ال�سرائب والت�زيع العادل للمال)5(.

)1( عدنان حمي�س�، »ال�سالم والتنمية الم�ستدامة«، م.�ص.
)2( �سحيح م�سلم ب�سرح الن�وي، م5، ط1، بيروت: دار اإحياء التراث العربي، 1929، �ص 215.

)3( م.ن.�ص.ن.

)4( م.ن.�ص.ن.
)5( عدنان حمي�س�، »ال�سالم والتنمية الم�ستدامة«، م.�ص.
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الحفظ  بين  تك�ن  العمارة،  وعنا�سر  الإنمائية  العملية  اأن  الى  النظر،  »ال�ساطبي«  ويلفت 
رعاية  خالل  من  الم�سالح،  وجلب  ال�سرر،  دفع  وقاعدة  البيئة(،  على  )الحفاظ  العمراني 
»الأ�سدي«،  وي�سير  والعر�ص(.  العقل  الدين،  المال،  )النف�ص،  الدين  في  الخم�ص  ال�سرورات 
اأي  بال�سرورة �سحيٌح،  والعك�ص  المقا�سد،  ف�ساد  الى  بال�سرورة  ي�ؤدي  ال��سائل  ف�ساد  اأن  اإلى 
ا�ستخدام و�سائل الحفاظ على البيئة. ويالحظ اأن التراث الإ�سالمي عالج ق�سية التنمية من 

خالل منظ�ر �سالح الدنيا)1(.
اأ- التنمية في الفكر الإ�سالمي الحديث:

من الأهمية بمكان الإ�سارُة اإلى اأن المفكر الجزائري »مالك بن نبي« اأورد في كتابه »الم�سلم 
العنا�سر  التنم�ية والعمرانية تكمن في مجم�عٍة من  العملية  اأن مفاتيح  الإقت�ساد«،  في عالم 

التي تعتبر �سروريًة لأّية عمليٍة تنم�يٍة، في الدول النامية والمتقدمة على ال�س�اء، وهي)2(:
- ال�ج�د الب�سري؛

التنمية  اأن  اأي  به،  مفع�ٍل  غير  فاعاًل  الإن�سان  يك�ن  اأن  وال�ج�د  الح�س�ر  مفتاح  -  اإن 
اأن  اأي  ووج�ٍد،  ح�س�ٍر  مجرد  ولي�ص  التعمير  اأجل  من  ووج�ده  الإن�سان  ح�س�ر  تتطلب 

رًا فيك؛ رًا ولي�ص ُم�ؤثَّ تك�ن م�ؤثِّ
والب�سر،  الأ�سياء  عالم  تفقد  التي  فالأمم  ثقافيٍة،  منظ�مٍة  من  ي�لده  وما  الأفكار  -  علم 
دورها  وت�ستاأنف  جديٍد  من  تن�ساأ  اأن  ت�ستطيع  واأفكارها،  ثقافتها  على  محافظًة  وتبقى 

العمراني التنم�ي.
وحارب  الإيجابي،  التغيير  مدل�ل  على  ركز  الإ�سالم  اأن  الدجاني«،  �سدقي  »اأحمد  ويرى 
الخراب وه� التغيير ال�سلبي، كما ركز على البعد الخالقي في عملية التنمية. ويق�ل »طارق 
بالجماعة  الإن�سان  عالقة  خالل  من  التنم�ية  للعملية  الكثير  يحقق  الإ�سالم  اأن  الب�سري«، 
الإ�سالمية  التنمية  م�ؤ�سرات  باأن  المن�في«،  »كمال  وي�سيف  الإ�سالم.  قيم  وباقي  والأخالق 

ركزت على الكم والكيف دون الف�سل بينهما)3(.
ب- القيم الإ�سالمية وعالقتها بالتنمية:

اأ�سار الدكت�ر »اإبراهيم ي��سف« )الم�ست�سار العلمي لمركز القت�ساد الإ�سالمي في جامعة 

)1( م.ن.

)2( م.ن.

)3( م.ن.
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الأزهر(، اأن القيم ذاُت �سلٍة كبيرٍة بالمجال التنم�ي، وقد ق�سم القيم اإلى)1(:
الإنتاج  زيادة  وقيمة  المال،  على  والمحافظة  العمل،  قيمة  وهي:  للتنمية،  قٍة  محقِّ -  قيٍم 

و�سبط ال�ستهالك.
- قيٍم دافعٍة ل�ستمرار التنمية، وتتمثل في: العلم وطلبه، والغاية منه.

دٍة للتنمية، وت�سمل: قيمة الخالفة، ولزوم الجماعة والعدل الجتماعي وقيمة  -  قيٍم ممهِّ
ال�س�رى. ويرى باأن هذه القيم  تحافظ على البيئة، وبالتالي ت�ستمر التنمية وتعل�.

فالإ�سالم يفر�ص اأن تك�ن الخطط التنم�ية مطابقًة لقيم الإ�سالم وح�سارته، لأن الأخذ 
اإن  نبي«:  الإ�سالمي »مالك بن  المفكر  الف�سل، كما قال  لزامًا م�سيره  الآخر وقيمه  بح�سارة 
المنظ�مة  لختالف  ف�سلت  قد  الإندوني�سي  المجتمع  على  الناجحة  الألمانية  التجربة  ن�سخ 

الح�سارية لكلٍّ منهما)2(.
ج- اأهداف التنمية في الإ�سالم: 

يهدف الإ�سالم من عمليات التنمية اإلى تحقيق عدٍد من الأهداف، وهي)3(:
، با�ستخدام الم�ارد الطبيعية لتحقيق الرخاء للجماعة والفرد. هدٌف اقت�ساديٌّ

والقيم  المبادئ  لن�سر  التقدم  ثمار  با�ستخدام  النهائي،  الهدف  وه�   ، اإن�سانيٌّ هدٌف 
الإن�سانية، المتمثلة في ال�سلم والعدل والمعرفة.

و�سيلٌة  التنمية  اأن  الإ�سالم  يرى  اإذ  والآخرة،  الدنيا  في  ورفاهيته  الإن�سان  �سعادة  تحقيق 
لق�له  ا�ستنادًا  لالإن�سان  التنمية خادمٌة  اأن  يبين  لذلك  و�سعادته،  الإن�سان  وهي،  واحدٍة  لغايٍة 
التنمية  عك�ص  وهذا  جميعا﴾)4(.  الأر�س  في  وما  ال�سماوات  في  ما  لكم  ﴿و�سخر  تعالى: 

بمفه�مها ال��سعي الذي يعتبرها غايًة فيجعل الإن�سان خادمًا لها.
التعليم، وه� اأهم اأهداف التنمية، وُيعتبر بمثابة الأم لبقية المجالت التنم�ية من وجهة 
الفقر والجهل والمر�ص، مع  التي عملت على محاربة  الماليزية،  التجربة  الإ�سالم، مثل  نظر 

ا�ستراط اأن يك�ن من يت�لى رئا�سة ال�زراء قد �سغل من�سب وزير التربية والتعليم م�سبقًا. 

)1( �سائد اأب� بهاء، »يا دعاة التنمية... هذا ه� ال�سالم«، م.�ص.
)2( م.ن.

اأيل�ل   15 المتحدة،  العربية  المارات  دبي لالعالم،  م�ؤ�س�سة  البيان،  ال�سالمية«،  التنمية  الن�سر، »خ�سائ�ص  �سيف  )3(  اأحمد حلمي 
:2005

www.albayan.ae/across-the-uae/1126239448616-2005-09-16-1.99245
)4( القراآن الكريم، �س�رة الجاثية، مكية، رقمها 45، الآية رقم 12.
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 اأن تك�ن التنمية بعيدًة عن التبعية، واأن تعتمد على الذات عن طريق الم�ؤ�س�سات التنم�ية، 
كا�ستثمار اأم�ال الزكاة في هذا المجال.

ثالثا، التنمية الم�ستدامة من المنظور الإ�سالمي:
من  عدٍد  اإلى  التطرق  خالل  من  المنظ�ر  هذا  من  الم�ستدامة  التنمية  معالجة  يمكن 

العنا�سر التي تتمثل في: 

1- تعريفها:
ُف التنمية الم�ستدامة  باأنها: طلب عمارة الأر�ص والتم�سك بعقيدة الإ�سالم – عقيدة  ُتعرَّ
بالن�ساط  بالقيام  الأر�ص وفق �سرع اهلل،  – في طلب عمارة  وال�ستخالف  والرب�بية  الت�حيد 
والتق�ى  الإيمان  يت�فر فيه  اقت�ساديٍّ واجتماعيٍّ  للك�سب الحالل في مناٍخ  المف�سي  الإنتاجي 
و�سيادة القيم الإ�سالمية، وتجنب الحرام وال�ستغفار من ارتكابه، مما ير�سل ال�سماء مدرارًا 
رجاًل  المجتمع  لأفراد  الطيبة  والحياة  الكفاية  فيحقق  والماء،  والزرع  والبنين  المال  ويزيد 

ون�ساًء و�سبابًا وطالبًا)1(.
تعتبر التنمية الم�ستدامة في المنظ�ر الإ�سالمي عمليًة متعددة الأبعاد، تعمل على تحقيق 
ال�ستغالل  اإلى  وتهدف  البيئي،  والبعد  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  اأبعاد  بين  الت�ازن 
المنظ�ر  هذا  وي�ؤكد   . اإ�سالميٍّ منظ�ٍر  من  عليها  القائمة  الب�سرية  والأن�سطة  للم�ارد  الأمثل 
على اأن الإن�سان م�ستخلٌف في الأر�ص، له حق النتفاع بم�اردها دون حق ملكيتها، ويلتزم في 
تنميتها باأحكام القراآن وال�سنة النب�ية ال�سريفة، على اأن يراعي في عملية التنمية ال�ستجابة 
الكمية  بالج�انب  الرتقاء  اإلى  وو�س�ًل  الالحقة،  الأجيال  اإهدار حق  دون  الحا�سر،  لحاجات 

والن�عية لالإن�سان)2(.
ُيالحظ اأن هذا التعريف يت�سمن ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية للتنمية الم�ستدامة، وهي)3(:

اأنها عمليٌة متعددة الأبعاد، تق�م على التخطيط والتن�سيق بين خطط التنمية ال�ساملة   -
وبعدها البيئي.

. - ال�ستغالل الأمثل للم�ارد من منظ�ٍر اإ�سالميٍّ

للتنمية القت�سادية والتقدم الجتماعي«، جدة: المركز العالمي  )1(  عبد الرحمن ي�سري، »الأول�يات الأ�سا�سية في المنهج الإ�سالمي 
لأبحاث القت�ساد الإ�سالمي ، جامعة الملك عبد العزيز، 1982، �ص53.

www.isesco.org.ma/ :48 -47 2(  منظمة الإي�سي�سك�، »العالم الإ�سالمي وتحديات التنمية الم�ستدامة«،)2008/5/22(، �س�ص(
pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm

)3( م.ن.
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بالج�انب  والرتقاء  الطبيعية،  الم�ارد  في  والالحقة  الحا�سرة  الأجيال  حق  �سمان   -
الكمية والن�عية للم�ارد والإن�سان.

اإن تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة من منظ�ر القت�ساد الإ�سالمي ي�ستند اإلى تحقيق 
تلك  من  النابعة  التنم�ية  والأهداف  جمعاء،  الب�سرية  حياة  في  الإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد 
المقا�سد تنادي بتطبيق مفه�م الفالح الإن�ساني، وال�سعادة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 
على  الإ�سالمية(  الجامعات  لرابطة  العام  )الأمين  ال�سالم«،  عبد  »جعفر  الدكت�ر  ركز  وقد 
اإياها في خم�ص قيٍم  اأهمية منظ�مة القيم الإ�سالمية في تحقيق التنمية الم�ستدامة، مجماًل 

رئي�سٍة، وهي: ال�ستخالف، والعدل، والعمل، والقناعة والإيثار)1(. 
تجاه  الحالي  الجيل  م�س�ؤولية  على  ينط�ي  اأخالقيٍّ  م�سم�ٍن  ذاُت  الم�ستدامة  التنمية  اإن 
الأجيال القادمة، وهذا الم�سم�ن الأخالقي اأ�س�ص له الفكر الإ�سالمي قبل كل النظم الإدارية 
للتنمية  العديدة  المفاهيم  تت�سمنها  التي  الأهداف  بمعظم  الفكر  هذا  اأحاط  اإذ  الحديثة، 

الم�ستدامة. 

2- عقبات تحقيق التنمية الم�ستدامة في البلدان الإ�سالمية:
هذه  انتماء  بحكم  والأمية،  الفقر  لتاأثيرات  معر�سٌة  الإ�سالمي  العالم  دول  في  البيئة  اإن 
الدول للعالم النامي. وبالتالي فالبيئة فيها معر�سٌة لتاأثيرات الفقر والأمية. فالتنمية في هذه 
الأولية  الحاجات  حتى  �سد  ت�ستطيع  ول  والمكان،  الزمان  في  محدوٌد  ومفع�لها  بطيئٌة  الدول 
الب�سرية وتحديدًا في  اأمام هذا ال��سع، فاإن الجماعات  ل�سع�بها، �سيما من الطاقة والغذاء. 
الت�سرف  هذا  اأن  غير  احتياجاتها.  �سد  لمحاولة  الطبيعية  البيئة  اإلى  تتجه  القروي  ال��سط 
غالبًا ما يك�ن خاطئًا، وغير مالئٍم لت�ازن النظم البيئية اله�سة، وي�ؤدي اإلى تخريب الأو�ساط 
المفرط،  الرعي  الغابات،  اجتثاث  الأرا�سي،  ا�ست�سالح  الأدغال،  حرائق  جراء:  البيئية 
الأرا�سي  وا�ستغالل  الزراعة،  واحد من  ن�ع  نتيجة ممار�سة  التربة  واإنهاك  الت�سحر  التعرية، 
الهام�سية. وف�ساًل عن ذلك ونظرًا لرتباط تده�ر البيئة بالنم� الديم�غرافي، فاإن اأكبر ن�سٍب 

لنم� ال�سكان ت�سجل في بلدان العالم الإ�سالمي)2(.
تنميٍة  تحقيق  دون  تح�ل  التي  العقبات  من  اأخرى  مجم�عًة  الإ�سالمي  العالم  ي�اجه 
اأ�سا�سًا بالجانب القيمي، والبعد عن مبادئ هذا الدين القيم، واإهمال  م�ستدامٍة، وهي تتعلق 

)1( م.ن.
)2(  منظمة الإي�سي�سك�، »درا�سة عن التنمية الم�ستدامة من منظ�ر القيم الإ�سالمية وخ�س��سيات العالم الإ�سالمي«،)2008/5/22(، 

�س�ص 8-7:
www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P4.htm
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ال�سدد،  في هذا  الأبرز  والمثال  الغير،  على  والعتماد  ال�ستيراد،  اإلى  والرك�ن  العمل،  قيمة 
الغذاء  اأ�سعار  ارتفاع  في  العالم  يعي�سها  التي  العالمية  الم�سكلة  بحكم  نف�سه  يفر�ص  والذي 
ونق�ص كمياته، ه� اعتماد الدول الإ�سالمية على ا�ستيراد غذائها، اإذ تتراوح الأرقام المقدرة 
على  ال�ق�ف  تم  ما  اإذا  مرتفعٌة  ن�سبٌة  وهي  اإلى80 %)1(،   %60 ن�سبة  بين  ما  المجال  هذا  في 
ووفرة  للزراعة،  �سالحٍة  واأرا�ٍص  ومياٍه  طبيعيٍة،  م�ارد  من  الدول،  لهذه  الهائلة  الإمكانات 
بع�ص  ظه�ر  اإلى  اإ�سافًة  ال�ساأن،  هذا  في  ل�حدها  ال�س�دان  م�ارد  عن  ناهيك  العاملة،  اليد 

ال�سل�كيات والأخالق غير الإ�سالمية، وتف�سيها في هذه المجتمعات. 

3- تفعيل الروؤية الإ�سالمية لتحقيق التنمية الم�ستدامة:
يمكن تحقيق ذلك اإن وجدت الإرادة، وت�سافرت الجه�د لتحقيق هذه الغاية، انطالقا من 

مبادئ الدين الإ�سالمي، التي يمكن اإدراجها في النقاط الآتية)2(:
 ت�سافر جه�د كافة بلدان العالم الإ�سالمي، وت�حد الروؤى للق�ساء على مع�قات التنمية 
الم�ستدامة، وذلك من خالل زيادة �س�ر ودرجات التعاون بين هذه البلدان في الق�ساء على 

ظاهرة البطالة والفقر، من خالل الآليات المتاحة على ال�سعيدين ال�سيا�سي والقت�سادي.
 �سرورة ت�فير بيئة اأعماٍل منا�سبٍة لتحقيق التنمية الم�ستدامة في العالم الإ�سالمي، تق�م 
والجتماعي،  والقت�سادي،  ال�سيا�سي  البناء  ت�فير  على  تعمل  خال�سٍة،  اإ�سالميٍة  مبادئ  على 
والقان�ني، والقيمي والأمني، وما يتعلق بالم�ارد الب�سرية والم�ارد الكمالية والتقنية المالئمة، 

واأي�سا البنى التحتية.
فقط  لي�ص  النظر  اإعادة  ت�ستدعي  الم�ستدامة  التنمية  فاإن  العتبارات،  هذه  من  انطالقا 
في مفه�م التنمية، ولكن كذلك في مفه�م البيئة التي يجب اأن تعتبر ككلٍّ غير قابٍل للتجزيء، 
�سيما  البيئة ومع م�اردها،  الإن�سان مع  يقيمها  التي  العالقات  ن�عية  تغييراٌت في  تترتب عنه 
وا�ستغاللها،  الم�ارد  ولم�اردها، ول�ستعمال هذه  للبيئة  اأعطى  الحنيف  الإ�سالمي  الدين  واأن 
الآيات  من  العديد  في  ورد  ما  كبيرًة من خالل  اأهميًة  البي�ل�جي،  وللتن�ع  البيئية  وللت�ازنات 
القراآنية والأحاديث النب�ية ال�سريفة كما تم اإي�ساحها �سابقًا. اإن هذه التغييرات تعتبر تحديًا 
في حد ذاتها، لأنها قبل اأن تك�ن تغييراٍت على م�ست�ى الممار�سات والت�سرفات، فهي تغييراٌت 

على م�ست�ى الفكر والم�اقف والقيم)3(.

الإ�سالمي،   ال�عي  مجلة  الك�يت:  والم�ستقبل«،  الحا�سر  حاجات  تلبي  الم�ستدامة  »التنمية  الإ�سالمية،  وال�سئ�ن  الأوقاف  )1(  وزارة 
alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1895&issue=516 :2008

)2( م.ن.
)3( منظمة الإي�سي�سك�، »درا�سة عن التنمية الم�ستدامة من منظ�ر القيم الإ�سالمية وخ�س��سيات العالم الإ�سالمي«، م.�ص، �ص 14.
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في  النظر  باإعادة  يتعلق  الأمر  لأن  التحدي،  هذا  يرفع  باأن  مطالٌب  الإ�سالمي  العالم  اإن 
نظام القيم الذي بنت عليه العديد من هذه المجتمعات نمط تنميتها، واإنتاجها وا�ستهالكها 
لهذه  باأكمله  والثقافي  الجتماعي  النظام  باإ�سالح  يتعلق  الأمر  اإن  اأخرى  وبعبارٍة  وعي�سها. 

المجتمعات)1(.
اإن هذه الث�رة الفكرية والأخالقية وال�سل�كية لي�ست بال�سعبة على دول العالم الإ�سالمي 
اأنها  كما  المهمة.  بهذه  القيام  على  قادرًة  يجعلها  ما  والمبادئ  الم�ؤهالت  من  لها  مادامت 
ة  وال�سنَّ الكريم  القراآن  دعائمها  واأر�سى  اأ�س�سها  جامعٍة،  واحدٍة  ثقافيٍة  بخ�س��سيٍة  تتمتع 
النب�ية المطهرة، وق�اعد الفقه الإ�سالمي، والأثر الثقافي والأخالقي الذي تتميز به الح�سارة 
والأديان،  الح�سارات  بين  دوليٍّ  وت�افٍق  وئاٍم  لإيجاد  الح�ار،  على  ي�سجع  والذي  الإ�سالمية، 
ال�طني  الم�ست�ى  على  ال�سامل  بمفه�مها  الم�ستدامة  التنمية  تحقيق  مخرجاته  اأحد  يك�ن 

والإقليمي والدولي.

خاتمة:
ي�ؤدي  الذي  لالإن�سان  �ساملٌة  تنميٌة  فهي  العبادة،  ج�انب  من  جانٌب  الإ�سالم  في  التنمية 
واإعمارها، لك�نه خليفة اهلل عليها، والك�ن  الأر�ص  باأعباء ال�ستخالف في  القيام  وظيفته في 
اإلى  تهدف  والفرد  الحك�مة  بين  م�ستركٌة  م�س�ؤوليٌة  وهي  تنميته،  اأو  اإعماره  اأجل  من  له  ر  �ُسخِّ
الى  وت�سعى  والجتماعية،  القت�سادية  الم�سكلة  حدوث  الى  ت�ؤدي  التي  الأ�سباب  على  الق�ساء 
الإن�سانية  الروابط  واإعالء  بالأفراد،  ال�سم�  حيث  من  للمجتمع،  المادية  غير  الن�احي  تنمية 
الكفيلة بالنم� المادي. وقد اأ�سار »اأحمد المخزنجي« في هذا ال�سدد، في كتابه »الزكاة وتنمية 
المجتمع« اإلى اأن الإ�سالم ل ي�ؤيد التنمية الراأ�سمالية التي ت�سمن حرية الراأي ول ت�سمن ق�ت 

الي�م، كما ل ي�ؤيد التنمية ال�ستراكية التي ت�سمن ق�ت الي�م ول ت�سمن حرية الراأي.
والدين الإ�سالمي اأر�سى ق�اعد وقيمًا عظيمًة جعلت الم�سلمين في اأوج عزهم عندما اأخذوا 
بهذه القيم، كما اأن الغرب اأخذ بها وكانت �سببًا في تط�ره ونم�ه، وكان اإهمال الم�سلمين لقيم 
الح�سارة  تاأخرهم عن م�اكبة ركب  �سببًا في  تاريخهم  والبتعاد عنها في مرحلة من  دينهم 
يك�ن  الإ�سالمي  المجتمع  في  الم�ستدامة  التنمية  تحقيق  فاإن  الأ�سا�ص  هذا  وعلى  العالمية. 
بدع�ة الإن�سان الم�سلم لالأخذ بر�سالة اهلل للب�سر، والع�دة اإلى القيم الروحية، مع الحتفاظ 
وج�هر  يتفق  بما  اإ�سالحيٍة،  محاولٍت  في  الحديثة  والتكن�ل�جية  العلمية  المكت�سبات  بكل 

الإ�سالم، ومنها التحذير من اأخطار طغيان المادة.

)1(  م.ن.�ص.ن.
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الإنمائية،  والتجارب  الأدبيات  مع  يتعامل  اأن  على  الإن�سان  يحث  الإ�سالمي  فالمنهج 
الحكمة  واأن  الإباحة،  الأ�سياء  في  الأ�سل  اأن  اأ�سا�ص  على  منفتٍح،  بفكٍر  التنمية  وتقنيات 
ب�سروطها ال�سرعية �سالة الم�ؤمن، وذلك بما يتفق وظروف القت�ساد والمجتمع، وبما ي�سمن 
المجتمع، كفري�سٍة  الأر�ص وتقدم  اإعمار  لغاية  الأ�سياء، تحقيقًا  والفاعل مع  بالكفء  التعامل 
�سعادٌة  فيه  �سيئًا  يدع  لم  و�سم�له  بكماله  فالإ�سالم  التكليف.  غاية  بها  اللتزام  يمثل  تعبديٍة، 

للب�سرية ورقيها اإل وو�سع له ال�س�ابط الدقيقة والمعايير ال�ا�سحة.
عنها  يتحدث  التي  المثلى  الأهداف  ي�ست�عب  للتنمية  الإ�سالمي  المفه�م  فاإن  وهكذا 
يزيد  وما  بل  الم�ستدامة،  اأو  المت�ا�سلة  التنمية  اإطار  في  المعا�سرون  ال��سعي�ن  المفكرون 
للتنمية  ودوافَع  منهجًا  الإ�سالم  في  لدينا  اأن  ه�  هذا  من  والأهم  الأهداف.  هذه  عن  بكثير 
الأفراد  خالل  من  للتنمية،  الذاتي  الدفع  ق�ة  ا�ستمرار  يكفل  بما  وعقيدٍة  �سريعٍة  على  قائمًة 
والم�ؤ�س�سات القائمة، وذلك في اإطاٍر ي�سمن حياًة طيبًة تجمع بين الجانبين الروحي والمادي 

لالإن�سان في ت�ازٍن مرغ�ٍب.

د. صليحة عشي
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التحويالت المالية في لبنان وتأثيراتها
االقتصادية واالجتماعية

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

اأ�سرار  من  و�سرًا  اأ�سا�سيًا  لبنان عن�سرًا  اإلى  المالية  التح�يالت  اعتبار  على  العادة  جرت 
»الأعج�بة اللبنانية« المزع�مة، التي تجعل القت�ساد اللبناني يبدو وكاأنه يتجاوز كل المعايير 
القت�سادية والنقدية والمالية الدولية. وتقدر الإح�ساءات المتعددة اأن هذه التح�يالت و�سلت 
اإلى ما يقارب الـ8 مليارات دولر عام 2013. بل اإنها وا�سلت نم�ها حتى في اأوج الأزمة المالية 
العالمية التي كان من بين تداعياتها تراجع التح�يالت عالميًا. وكانت هذه الأم�ال المتدفقة 
�سن�يًا اإلى لبنان الحجة الأ�سا�سية التي اأقنعت كبريات المراجع الدولية بخ�س��سية ال��سع فيه 
، وباأن المطل�ب منه ه� غير المطل�ب من مثيالته من الدول التي ت�اجه ال�سع�بات القت�سادية 
ٌم دراماتيكيٌّ للدين العام، مع كلفٍة عاليٍة لهذا الدين(.  والمالية ذاتها )عجٌز في الم�ازنة، وت�سخُّ
اإحدى  ت�سكل  ولأنها  اللبناني،  القت�ساد  ت�سغل م�قعًا مميزًا في  المالية  التح�يالت  ولك�ن 
�س�ق  لفظ  زيادة  اإلى  ت�ستند  ولأنها  الداخلية،  القت�سادية  الن�ساطات  تنتجها  ل  التي  الدعائم 
ذلك  لكل  جديدٍة.  بقدراٍت  القت�سادية  الحياة  وترفد  تع�د  اأ�سا�سيٍة،  وكفاءاٍت  لك�ادر  العمل 
الن�ساط  اأوجه  كامل  على  المحتملة  واآثارها  التح�يالت  هذه  مقاربة  اإلى  البحث  هذا  يهدف 
القت�سادي، مع التركيز على القطاعات الأكثر ا�ستح�اذًا للتح�يالت، واأ�سباب هذا ال�ستح�اذ، 
ليحاول بالتالي ر�سد الآثار الجتماعية والتنم�ية لهذه الظاهرة على القت�ساد اللبناني. فاإلى 
اأين تت�جه هذه التدفقات؟ وما هي مجالت ت�ظيفها؟ وهل تنعك�ص اإيجابًا على ال�ستثمار؟ وفي 
اأي قطاعات؟ وهل القت�ساد اللبناني قادٌر على ا�ستيعابها وت�ظيفها؟ وكيف ينعك�ص هذا الت�ظيف 

على المجالت الجتماعية والتنم�ية في لبنان؟ اأ�سئلٌة �سنحاول مقاربتها والإجابة عنها.  
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واأنماط  اأنواعها  الخارج،  في  للعاملين  المالية  التحويالت  مفهوم  اأوًل: 
ا�ستخدامها

التح�يالت هي كل ما ير�سله المهاجر اأو العامل في الخارج في بلد ال�ستقبال )الغتراب( 
احت�سابه،  الي�سير  من  ملم��ٌص  بع�سها  الأم(،  )البلد  الإر�سال  بلد  في  تعي�ص  التي  اأ�سرته  اإلى 

وبع�سها غير ملم��ٍص واأحيانًا غير معروٍف ي�سعب اإح�ساوؤه بدقة. ومن اأن�اع التح�يالت:
1 – تح�يالٌت نقديٌة مبا�سرٌة ونظاميٌة من بلد ال�ستقبال )الغتراب(؛

2 – تح�يالٌت غير ر�سميٍة يجريها المهاجرون في ما بينهم اأو بين من ين�ب�ن عنهم؛
ٌة، قد تباع اأو ل تباع في اأ�س�اق بلدان الإر�سال؛ 3 – تح�يالٌت عينيٌة �ِسَلعيَّ

4 – ر�س�ٌم حك�ميٌة متن�عٌة على المهاجر، تتعلق باإجراءات خروجه وع�دته، والمعا�سات 
والتاأمينات وال�سرائب وما اإلى هنالك)1(. 

ال�ستثمارات  تت�سمن  التي  المالية  الخارجية  التدفقات  التح�يالت جزءًا من  وتمثل  هذا 
الأجنبية المبا�سرة والم�ساعدات والهبات، وا�ستثمارات المحفظة المالية. وت�سير الإح�ساءات 
ال�ستثمار  بعد  الثانية  المرتبة  المهاجرين  تح�يالت  تحتل  العالمي  الم�ست�ى  على  اأنه  اإلى 

الأجنبي المبا�سر.
الخارج،  العاملين في  باأنها جزٌء من دخ�ل  المالية  التح�يالت  تعريف  مما تقدم، يمكن 
اإحدى  اأُ�َسرهم. وتمثل  واأفراد  اإعالة ذويهم  اأجل  الأ�سلي من  اإلى م�طنهم  يتم تح�يلها  والتي 
اأحد  تمثل  التي  الجارية  التح�يالت  من  جزٌء  فهي  المدف�عات،  ميزان  في  الهامة  الفقرات 
رة  الم�سدِّ والقت�سادات  عامٍة،  ب�س�رٍة  لالقت�سادات  ال�سعبة  بالعمالت  الحقن  عنا�سر 

للعمالة ب�س�رٍة خا�سة. 
هناك عدة اأنماٍط ل�ستخدام التح�يالت داخل اقت�سادات الدول الُمر�ِسَلِة للعمالة، حيث 
تختلف هذه الأنماط من دولٍة الى اأخرى ح�سب الظروف القت�سادية والمعي�سية والجتماعية 
لأغرا�ٍص  ت�ستخدم  اأن  يمكن  وهي  الدول.  هذه  من  دولٍة  كل  في  المتَّبعة  وال�سيا�سات  والنظم 

ا�ستهالكيٍة، اأو ا�ستثماريٍة اأو ادخاريٍة.
اأجل �سدِّ  اإلى ذويه من  فالعامل المهاجر ير�سل جزءًا من دخله الذي يك�سبه في الخارج 
اأن  ذلك  �ساأن  ومن  المعي�سية.  اأح�الهم  وتح�سين  ال�سرورية  ال�ستهالكية  الحتياجات  بع�ص 

اجتماع  والآثار.  ال�سمات   : العربية  المنطقة  اإلى  المهاجرين  العمال  تحويالت  فار�ص.  الأمين  محمد  ال�سدد:  هذا  في  )1(  اأنظر 
الخبراء ح�ل الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية: التحديات والفر�ص، بيروت. 15-17 اأيار 2006 ، �س�ص 5-3.
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من  عليه  ينط�ي  قد  ما  مع  مبا�سٍر،  نحٍ�  على  ال�ستهالكي  الطلب  زيادة  اإلى  بالتاأكيد  ي�ؤدي 
�سغ�ٍط ت�سخميٍة يمكن اأن تف�سي م�ستقباًل اإلى تده�ر ميزان المدف�عات. ويخ�س�ص الجزء 
ر على حركة المتغيرات القت�سادية  الآخر لأغرا�ص الدخار وال�ستثمار اأو الم�ساربة، مما ي�ؤثِّ
)الداخلية  القت�سادية  التاأثيرات  اأن  يعني  مما  للعمالة.  رة  الم�سدِّ القت�سادات  في  الكلِّية 
المتلقية  البلدان  هذه  في  الكلي  القت�ساد  متغيرات  على  العاملين  لتح�يالت  والخارجية( 

للتح�يالت تختلف ح�سب اأنماط اإنفاق تلك التح�يالت. 
الحدي  والميل  الدخارية  الطاقة  رفع  في  التح�يالت  تلعبه  الذي  الدور  من  وبالرغم 
اأن تذهب الف�ائ�ص  اأنه لي�ص بال�سرورة  رة للعمالة، نالحظ  لالدخار في القت�سادات الم�سدِّ
الفردية القابلة لال�ستثمار اإلى قن�ات ال�ستثمار الإنتاجي الذي يحقق متطلبات عملية التنمية. 
حيث اإن غالبية هذه التح�يالت تت�جه نح� ال�ستثمارات ال�سريعة التي تت�سم ب�سرعة ا�سترداد 

راأ�ص المال. 
اإلى  يذهب  اأ�سا�سيٍّ  ب�سكٍل  التح�يالت  ل�ستخدام  ال�سائد  النمط  اأن  تقدم  مما  يت�سح 
ال�سغيرة  ال�ستثمارية  الم�ساريع  الى  يتجه  ما  وعادًة  ال�سرورية.  الحاجات  و�سد  ال�ستهالك 
وهذه  رة.  الم�سدِّ لالقت�سادات  مفيدٍة  وانتاجيٍة  ا�ستثماريٍة  م�ساريع  اإلى  ولي�ص  وال�سريعة 
رة للعمالة، اإن لم تكن  الأنماط هي في الغالب الأنماط ال�سائدة في العديد من الدول الم�سدِّ

جميعها. 

ثانيًا: الهجرة كم�سدرٍ  رئي�س ٍ للتحويالت المالية
متالزمتان،  ظاهرتان  الخارج  في  والعاملين  للمهاجرين  المالية  والتح�يالت  الهجرة 
تتجاوز اآثارهما تح�سين الميزانيات القت�سادية لت�سمل اأهداف تغذية ميزانيات التنمية على 
التح�يالت،  بتلك  الحك�مات  اهتمام  على  الآثار  هذه  وتت�قف  وال�طنية.  الفردية  الم�ست�يات 
اإما لزيادة فر�ص التنمية اأو لتقلي�ص �س�ء ا�ستخدام النظام المالي العالمي لتلك التح�يالت، 
لأغرا�ٍص غير قان�نيٍة كتبيي�ص الأم�ال وتم�يل تجارة المخدرات وغير ذلك من الأعمال غير 
الآثار  ت��سح  التي  الع�امل  اأهم  للمغتربين من  والعينية  المادية  التح�يالت  وُتعتبر  ال�سرعية. 
الملم��سة لعائدات الهجرة الدولية، ب�سرف النظر عن التحفظات ب�ساأن مجالت ا�ستخدامها 

�س�اء على م�ست�ى القطاع العائلي، اأم على م�ست�ى القت�ساد الكلي. 
بحثنا  يبداأ  اأن  ارتاأينا  المالية  والتح�يالت  الهجرة  ظاهرتي  بين  ال�ثيق  للترابط  نظرًا 
بدرا�سة ظاهرة الهجرة العمالية عم�مًا، والهجرة اللبنانية تحديدًا، بدءًا بمفه�مها واأ�سبابها 
لدرا�سة  منه  بد  ل  كمدخٍل  والجتماعية،  القت�سادية  بتاأثيراتها  وانتهاًء  تط�رها،  ومراحل 
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على  انعكا�ساتها  وكذلك  ا�ستخداماتها،  واأوجه  وتط�رها  وطبيعتها  المالية  التح�يالت  م�ساألة 
في  المنت�سرين  اأبنائه  على  كبيٍر  حدٍّ  اإلى  يعتمد  كلبنان،  �سغيٍر  بلٍد  في  والمجتمع  القت�ساد 
اأ�سقاع العالم. وعندما نتحدث عن الهجرة، نق�سد بالتحديد هجرة الإن�سان بحثًا عن  �ستى 

م�رٍد للرزق، اأي هجرة العمالة.  

1- مفهوم الهجرة العمالية ودوافعها القت�سادية 
اأو  الدائمة  الإقامة  اأجل  من  الحدود  عبر  العمل  ق�ة  انتقال  العمالية،  بالهجرة  يق�سد 
الم�ؤقتة، بحثًا عن فر�ص العمل. فاليد العاملة تنتقل من البلدان التي لديها فائ�ٌص منها، اإلى 
القت�ساد  فاعلية  من  �سكٍّ  دون  من  يرفع  النتقال  هذا  العمالة.  في  نق�صٍ  من  تعاني  بلداٍن 
ال�طني الذي ي�ستخدم العمال الأجانب. فاليد العاملة الإ�سافية تزيد من اإنتاج ال�سلع لل�س�ق 
فئاٍت  يم�ص م�سالح  الذي  الأمر  الدخل،  ت�زيع  اإعادة  في  نف�سه  ال�قت  في  وت�ساهم  العالمية، 

معينٍة من ال�سكان. 
 في الن�سف الثاني من القرن الع�سرين غدت الهجرة العمالية جزءًا اأ�سا�سيًا وهامًا من 
عملية تدويل الحياة القت�سادية. فق�ة العمل، ب��سفها عاماًل بالغ الأهمية من ع�امل الإنتاج، 
وفي  بل  فح�سب،  ال�طني  القت�ساد  �سعيد  على  لي�ص  فاعلية،  الأكثر  ال�ستخدام  عن  تبحث 
نطاق القت�ساد الدولي اأي�سًا. وت�سمل ال�س�ق العالمية لق�ة العمل �ستى اأن�اع تدفقات الم�ارد 
تنتقل من  العاملة، حين  فاليد  الدولية في مختلف التجاهات.  الحدود  التي تخترق  الب�سرية 
بلٍد اإلى اآخر فاإنها تعر�ص نف�سها ب��سفها �سلعًة في ال�س�ق العالمية لق�ة العمل، اأي يحدث ما 
اأكثر  اأحد  الدولية  العمالية  الهجرة  وُتعتبر  الدولية.  العمالية  الهجرة  اأو  العمل  هجرة  ن�سميه 
عنا�سر العالقات القت�سادية الدولية تعقيدًا. وذلك بالدرجة الأولى، لأن هذه العملية، خالفًا 
للتبادل ال�سلعي اأو لحركة راأ�ص المال على ال�سعيد الدولي، ت�سكل مجاًل ينخرط  فيه الب�سر. 

فما هي الأ�سباب والدوافع التي تجعل النا�ص ينتقل�ن من بلٍد اإلى اآخر؟ 
لقد  الأولى.  بالدرجة  اقت�ساديٍة  لأ�سباٍب  َتْحُدُث  اأنها  العمالية  الهجرة  يميز  ما  اأهم  اإن 
في  الفرد  دخل  م�ست�ى  ارتفاع  اإلى  والجتماعي  القت�سادي  التط�ر  م�ست�ى  في  التفاوت  اأدى 
وّلد  الذي  الأمر  للنفط،  رة  والم�سدِّ المنتجة  البلدان  ثم في  اأوًل،  المتقدمة  ال�سناعية  الدول 
تغيراٍت داخليًة ق�يًة في المجتمعات التقليدية، اأدت اإلى تحديث هذه المجتمعات وخلق فر�ص 
»هجرة  فاإن  وهكذا،  الأخرى.  البلدان  لم�اطني  جذٍب  عن�سر  �سكل  مما  فيها،  جديدٍة  عمٍل 
الأيدي العاملة عبر الحدود بحثًا عن العمل هي في ج�هرها عملية عر�ٍص وطلٍب، تق�م فيها 
مجتمعات العالم الثالث بعر�ص ما لديها من وفرٍة في الأيدي التي ل تجد في اأوطانها الأ�سلية 

التحويالت المالية في لبنان وتأثيراتها االقتصادية واالجتماعية
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نق�صٍ  من  المتقدم  العالم  مجتمعات  تعاني  الذي  ال�قت  في  ل�ستيعابها،  تكفي  للعمل  فر�سًا 
الزدهار  ا�ستمرار  ل�سمان  المطل�بة،  الإنتاج  م�ست�يات  بتحقيق  الكفيلة  العاملة  الأيدي  في 

القت�سادي الذي بلغته تلك المجتمعات«)1(.
الدافع  اإن  الق�ل  لأمكننا  العمل،  ق�ة  لهجرة  القت�سادية  الدوافع  تلخي�ص  اأردنا  ل� 
الرئي�ص للعامل المهاجر يتمثل في ال�سعي اإلى تح�سين م�ست�ى المعي�سة، وال�ستفادة من فر�ص 
العمل المتاحة في الخارج ومن الف�ارق في معدلت الأج�ر الحقيقية، حيث اإن ارتفاع معدل 
الأ�سباب  وتكمن  للهجرة.  الرئي�ص  الحافز  يمثل  الداخل  في  عنه  الخارج  في  الحقيقي  الأجر 
المختلفة.  البلدان  في  القت�سادي  التط�ر  م�ست�ى  تفاوت  في  اأي�سًا  القت�سادي  الطابع  ذات 
بع�ص  في  المزمنة  البطالة  في  فيتمثل  الهجرة   يحتم  الذي  المحدد  القت�سادي  العامل  اأما 
للق�مية  العابرة  ال�سركات  ون�ساط  المال  راأ�ص  ت�سدير  وي�سكل  النامية.  خ�س��سًا  البلدان، 
العابرة  فال�سركات  الحدود.  عبر  العاملة  اليد  حركة  تحفيز  ع�امل  من  الأهمية  بالغ  عاماًل 
للق�مية ت�ساهم في جمع ق�ة العمل وراأ�ص المال، حيث تق�م اإما بنقل العامل اإلى حيث ي�جد 
اإلى المناطق التي ي�جد  اأي  اإلى حيث ت�جد اليد العاملة،  راأ�ص المال، واإما بنقل راأ�ص المال 
فاإن  الكفاءات،  لأ�سحاب  بالن�سبة  اأما  الأجر خ�س��سًا.  المتدنية  العمل،  ق�ة  فائ�ٌص من  فيها 
عدم ت�فر الفر�ص التي تتالءم مع كفاءاتهم في بلدانهم يدفعهم للهجرة بحثًا عن فر�ص عمٍل 

يحقق�ن فيها ذواتهم وطم�حاتهم)2(. 
2- الآثار القت�سادية لهجرة اليد العاملة

لقد تبين لنا باأن هجرة ق�ة العمل عبر الحدود اإنما هي من حيث الج�هر عملية عر�ٍص 
تعاني  تط�رًا  اأكثر  اأخرى  ومجتمعاٍت  العاملة،  اليد  من  فائ�ٌص  لديها  مجتمعاٍت  بين  وطلٍب 
لأ�سباٍب عديدٍة من نق�صٍ في الأيدي العاملة. وهذه العملية تحقق في ال�اقع »فائدًة مزدوجًة 
رة لالأيدي العاملة التي تتخل�ص من فائ�ص العمالة العاطلة اأو غير العاملة  للمجتمعات الم�سدِّ
على  بجه�دها  ت�ساعد  التي  ال�افدة  العمالة  لتلك  الم�ستقِبلِة  وللمجتمعات  المنتجة،  وغير 

المحافظة على الإنتاج. فهناك، اإذن م�سلحٌة متبادلٌة بين الطرفين...«)3(.
- اأثر العمالة المهاجرة على البلدان الم�ستوِردة لها: من الناحية النظرية، ت�ؤدي الحركة 
الحرة لق�ة العمل بين البلدان، اإلى تعادل الأج�ر، وتزيد اإجمالي الناتج العالمي. اأما في ال�اقع 
فاإن البلدان الم�ست�ِرَدَة لق�ة العمل هي التي تجني المنافع الرئي�سة من هجرة اليد العاملة اإليها. 

)1( د.اأحمد اأب� زيد، اأغراب في اأوطان غريبة، مجلة »العربي«، الك�يت، العدد 581، 2007، �ص31. 
)2( اأنظر: د. محمد دياب، التجارة الدولية في ع�سر العولمة، بيروت: دار المنهل اللبناني، 2010. �س�ص 212 – 213. 

)3( د. اأحمد اأب� زيد، اأغراب في اأوطان اأجنبية...، م.�ص، �ص 31. 
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ولي�ص من ال�سهل تقدير حجم واأبعاد هذه المنافع، ل�سع�بة احت�ساب معظمها كميًا. وتتجلى هذه 
المنافع في ت��سيع قاعدة الق�ة العاملة وملء فج�ات النق�ص في المهارات، وال�فر الذي تحققه 
هذه  تتج�سد  كما  اإعدادهم.  على  الإنفاق  في  الأجانب  الخت�سا�سيين  ت�ستخدم  التي  البلدان 
المنافع في قيمة ال�سلع والخدمات، التي ينتجها العامل�ن الأجانب في البلدان التي ت�ستقبلهم. 
ويدخرون  ال�سرائب  ويدفع�ن  والخدمات،  ال�سلع  وي�ستهلك�ن  ينتج�ن  عندما  فالمهاجرون، 

الأم�ال، األخ، فاإنهم يترك�ن اأثرًا اقت�ساديًا ملح�ظًا على اقت�ساد البلد الذي ي�ستقبلهم.
للعمالة،  رة  الم�سدِّ للبلدان  بالن�سبة  اأما  للعمالة:  رة  الم�سدِّ البلدان  الهجرة على  اأثر   -
في  كبيرًا  دورًا  تلعب  العمل  ق�ة  هجرة  اأن  وبدهيٌّ  المتناق�سة.  تاأثيراتها  الظاهرة  لهذه  فاإن 
تخلي�ص بلدانها من فائ�ص العمالة العاطلة اأو غير المنتجة، وفي ت�فير فر�ص العمل وتخفي�ص 
الهجرة  اأن  كما  العاملة.  لليد  رة  الم�سدِّ البلدان  في  الفقر  حدة  وتخفيف  البطالة  م�ست�ى 
ت�ساهم في رفع معدل الأج�ر والدخ�ل لدى مختلف فئات المجتمع، ومن بينها الفئات الأكثر 
اإلى بلدانهم م�سدرًا بالغ الأهمية لرفع م�ست�ى  المالية للمهاجرين  فقرًا. وت�سكل التح�يالت 
اأنه  البلدان، كما  الدورة القت�سادية في هذه  يعزز  الذي  الأمر  ال�ستهالك،  ثم  الدخل، ومن 
المنافع  ومن  البلدان.  لهذه  الأجنبية  والحتياطيات  المدف�عات  م�ازين  تعزيز  في  ي�ساهم 
رة للعمالة، اكت�ساب العمال المهاجرين مهاراٍت جديدة، ومن ثم  التي تحققها البلدان الم�سدِّ
اأثناء وج�دهم في الغتراب  يق�م�ن  المهاجرين  العمال  اأن  الب�سري. كما  المال  راأ�ص  تط�ير 
خراٍت، ي�سعى بع�سهم عند ع�دته اإلى ال�طن لتح�يلها اإلى ا�ستثماراٍت جديدٍة في  بمراكمة ُمدَّ

بلدانهم، يطبق�ن فيها ما تعلم�ه اأثناء عملهم في الخارج. 
واأ�سحاب  الكفاءات  بهجرة  الأمر  يتعلق  عندما  خ�س��سًا  الهجرة،  فاإن  المقابل،  وفي 
كبيرًة  خ�سارًة  ُتلِحُق  الأدمغة«،  »هجرة  ن�سميه  ما  كل  اأي  العاملة،  اليد  و»نخبة«  الخت�سا�ص 
مبالَغ  المجتمع  اأنفق  الذي  الكف�ء  الب�سري  المال  راأ�ص  فت�سرب  للعمالة.  ر  الم�سدِّ بالقت�ساد 
التي  ال�طني  القت�ساد  قطاعات  في  كفاءًة  اأقل  عنا�سر  حل�ل  اإلى  ي�ؤدي  تك�ينه،  على  طائلًة 
ال�سلع  ن�عية  ي  َوَتَردِّ النتاجية  تدنِّي  اإلى  ي�ؤدي  الذي  الأمر  المهاجرة،  العمل  ق�ة  تغادرها 
اأن  كما  والتط�ر.  النم�  مق�مات  من  الكثير  المجتمع  هذا  ُيفقد  مما   الُمنَتَجِة،  والخدمات 
هجرة اأبناء الأرياف ت�ؤدي بدورها اإلى اإهمال الأرا�سي الزراعية وتردي الإنتاج الزراعي، ومن 

ثم اإلى تفاقم الخلل في بنية القت�ساد ال�طني.

ثالثًا: الهجرة اللبنانية: اأ�سبابها، مراحل تطورها، وانعكا�ساتها
ب�تائر مختلفٍة بين  التا�سع ع�سر  القرن  اللبنانية الحديثة منذ منت�سف  الهجرة  انطلقت 
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بعد  وبخا�سٍة   ،1975 عام  اندلعت  التي  الأهلية  الحرب  نتيجة  ت�سارعت  وقد  واأخرى.  مرحلة 
انتهائها عام 1990، ب�سبب ال�سيا�سات القت�سادية التي اتبعتها الحك�مات المتعاقبة، وكذلك 
راأ�ص  في  نزٍف  اإلى  ذلك  اأدى  وقد  وال�سيا�سية.  القت�سادية  الإقليمية،  الأو�ساع  وطاأة  تحت 
المال الب�سري، وحرمان البالد من طاقاٍت �سابٍة ومتعلمٍة، وانخفا�ٍص في الطاقات الإنتاجية. 
الف�ائد  والمتمثلة ب�س�رٍة خا�سٍة في  الهجرة،  اإيجابيات  بين  المقارنة  نقا�ٌص ح�ل  ثمة  لذلك 
اأن هذا  وبدهيٌّ  الكثيرة.  و�سلبياتها  للمغتربين،  الكبيرة  المالية  التح�يالت  نتيجة  لة  المتح�سَّ

ى »النم�ذج القت�سادي اللبناني«.  النقا�ص يطاول اأ�س�ص ما ي�سمَّ
تحديد  في  رئي�سًة  محطاٍت  �سكلت  متفاوتٍة،  زمنيٍة  بمراحل  اللبنانية  الهجرة  مرت  لقد 
التا�سع  القرن  من  الثاني  الن�سف  في  انطالقها  منذ  وارتبطت  ال�سكانية،  التحركات  م�سار 
بالأو�ساع  وبالطبع  والإقليمية،  العالمية  القت�سادية  بالتط�رات  كبيٍر  حدٍّ  اإلى  ع�سر، 
تط�ره.  ون�سق  وخ�سائ�سه  اللبناني  القت�ساد  ن�س�ء  وبطبيعة  لبنان  في  وال�سيا�سية  الأمنية 
حيث  الق�سري،  التهجير  هما:عامل  رئي�سين،  عاملين  بين  التمييز  ال�سياق  هذا  في  ويمكن 
الداخلية، ثم  النزاعات  الحروب وت�ساعد حدة  اندلع  الكبرى مع  الهجرة  ترافقت م�جات 
بال�سيق  العاملة  الق�ى  هجرة  ارتبطت  حيث  الرزق،  وتح�سيل  للعمل  طلبًا  الهجرة  عامل 
المتخ�س�سة  والكفاءات  العاملة  اليد  على  الطلب  وبزيادة  البطالة،  وانت�سار  القت�سادي 

النفطية.  الدول  في 
هجرًة  بك�نها  تميزت  والإفريقية  الأميركية  القارتين  اإلى  القديمة  الهجرة  كانت  واإذا 
هذه  ارتبطت  حيث  الم�ؤقتة.  الهجرة  ب�سمة  ات�سمت  الخليجية  البلدان  اإلى  فالهجرة  دائمًة، 
ال�ا�سعة  والتط�ير  البناء  وبرامج  البلدان  ثروات هذه  وتعاظم  النفطية  الثروة  بتدفق  الهجرة 
الكفاءات  ذات  العاملة  اليد  على  فيها  الطلب  تزايد  من  ذلك  رافق  وما  �سهدتها،  التي 

والخت�سا�سات على اأن�اعها. 

1– مراحل الهجرة اللبنانية:
�سماتها  منها  واحدٍة  لكل  مراحل،  خم�ص  على  اللبنانية  الهجرة  م�سار  ر�سم  يمكن 

وخ�سائ�سها:
العالمية  الحرب  بداية  اإلى  ع�سر  التا�سع  القرن  منت�سف  من  الأولى:  المرحلة   -
المتحدة  ال�ليات  باتجاه  و�س�ريا  لبنان  من  للهجرة  تناميًا  المرحلة  تلك  �سهدت  الأولى: 
حجمًا  اأ�سغر  م�جٌة  المرحلة  هذه  من  مبكٍر  وقٍت  في  بداأت  كما  والأرجنتين.  والبرازيل 
و�سل  ذلك  اإلى  بالإ�سافة  اللبنانيين.  المثقفين  من  اأ�سا�سًا  وتك�نت  م�سر،  نح�  اتجهت 
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عدٌد من اللبنانيين في تلك الفترة اإلى المك�سيك وكندا وني�زيلندا وال�سنغال. وتع�د اأ�سباب 
ال�سراعات  ا�ستداد  واإلى  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  تردي  اإلى  الم�جة  هذه  تنامي 
عدد  َر  ُقدِّ وقد  والأوبئة.  والأمرا�ص  الجفاف  انت�سار  اإلى  اإ�سافًة  لبنان،  جبل  �سكان  بين 
يقارب  ما  اأي  ن�سمة،  األف   100 بح�الى  المرحلة  انتهاء هذه  مع  لبنان  المهاجرين من جبل 

.)1( �سكانه حينذاك  ربع عدد 
العالمية  الحرب  نهاية  وحتى  الأولى  العالمية  الحرب  من  الثانية:  المرحلة   -
اأبنائه،  من  الكثير  بحياة  اأودت  مجاعًة  الأولى  العالمية  الحرب  خالل  لبنان  �سهد  الثانية: 
الهجرة  اأن  غير  الإجباري.  التجنيد  العثمانيين  وفر�ص  الطاع�ن  انت�سار  اإلى  بالإ�سافة 
لبنان.  على  المفرو�ص  البحري  الح�سار  ب�سبب  العالميتين  الحربين  �سن�ات  خالل  ت�قفت 
تتالى  بداأت  بعدما  الهجرة،  اإلى  اللبناني�ن  �سارع  حتى  اأوزارها  الحرب  و�سعت  اأن  وما 
كثيرٍة  حالٍت  في  كانت  اأخباٌر  وهي  الرغيد،  العي�ص  فر�ص  وت�فر  ال�سريع  الإثراء  اأخبار 

بالمبالغة.  تت�سم 
الأهلية:  الحرب  بداية  الثانية وحتى  العالمية  الحرب  انتهاء  الثالثة: من  المرحلة   -
للهجرة  جديٌد  تياٌر  انطلق  حيث  اللبنانية،  الهجرة  تاريخ  في  بارزًة  نقطًة  الحقبة  هذه  ت�سكل 
مطلع  في  البلدان  تلك  حك�مات  بداأت  النفط  اكت�ساف  فبعد  العربية.  الخليج  بلدان  باتجاه 
على  ا�ستدعى ذلك طلبًا  وقد  القت�سادية.  التنمية  م�ساريع  الع�سرين  القرن  الخم�سينات من 
وللمهارات  الكفاءات  لأ�سحاب  ما�سًة  اأظهر حاجًة  كما  الكبرى،  للم�ساريع  ذِة  المنفِّ ال�سركات 
المختلفة، والتي لم تكن مت�فرًة في اأ�س�اق العمل المحلية. وقد لعب اللبناني�ن دورًا بارزًا في 
هذا المجال، فاأن�ساأوا ال�سركات العقارية الكبيرة ون�سط�ا في حقل المقاولت، كما ا�ستقدم�ا 
اآلف العمال اللبنانيين للعمل في م�ساريعهم. وتنامت هذه الحركة في ال�ستينات وال�سبعينات 
النفط.  اأ�سعار  ارتفاع  عن  الناجمة  النفطية  الطفرة  خالل  خ�س��سًا  الع�سرين،  القرن  من 
من  كلٍّ  اإلى  وكذلك  الخليج،  بلدان  اإلى  الأدمغة«،  »هجرة  بات�ساع  المرحلة  هذه  وات�سمت 

ال�ليات المتحدة واأ�ستراليا واإفريقيا)2(. 
وما  الأهلية  الحرب  اأدت  نهايتها:  وحتى  الأهلية  الحرب  بدء  من  الرابعة:  المرحلة   -
رافقها من ماآ�ٍص وانهياراٍت في القت�ساد اللبناني، اإلى تزايد حركة الهجرة ب�تائر مت�سارعٍة. 
وارتفعت ال�تيرة اأكثر مع تفاقم الت�سخم وارتفاع اأكالف المعي�سة وانت�سار البطالة وانخفا�ص 

)1( اأنظر: هيثم جمعة، الهجرة اللبنانية واقع واآفاق، من دون ذكر مكان الن�سر ول تاريخه، �ص 21. 
)2(  اأنظر: بطر�ص لبكي، الهجرة كتحٍد لالإقت�ساد اللبناني: الجذور التاريخية، ال��سع الراهن، اآفاق الم�ستقبل. مجلة الدفاع ال�طني، 

العدد 76، ني�سان 2011.
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العتداءات  ت�ا�سل  عن  ف�ساًل  الليرة،  �سرف  �سعر  انخفا�ص  ب�سبب  لالأج�ر  الأدنى  الحد 
من  الهجرة  تزايد  الفترة  تلك  �سهدت  وقد  لبنان.  من  وا�سعة  اأجزاء  واحتالل  الإ�سرائيلية 

مناطق جن�ب لبنان ب�س�رٍة خا�سٍة. 
�سهدت  اليوم:  وحتى   (1990 )عام  الأهلية  الحرب  انتهاء  منذ  الخام�سة:  المرحلة   -
الفترة  هذه  في  اللبنانية.  الليرة  �سرف  �سعر  وا�ستقرار  الأهلي  ال�سلم  اإر�ساء  الفترة  هذه 
دفعت الظروف القت�سادية القا�سية هجرة اللبنانيين الى م�ست�ياٍت غير م�سب�قٍة، فارتفعت 
عام  األفًا   165 يزيد عن  ما  اإلى  الت�سعينات  في مطلع  مهاجر  األف   50 اأعدادهم من ح�الى 

 . 2009

2– العالقة بين الو�سع القت�سادي والهجرة:
العام 1990  والهجرة. فمنذ  لبنان  القت�سادية في  الأو�ساع  تط�ر  بين  وثيقٌة  ثمة عالقٌة 
اإلى  يت�جه�ن  الذين  عاليٍة(  كفاءاٍت  اأ�سحاب  بينهم  )من  اأبنائه  من  الآلف  �سن�يًا  يغادر 
البلدان بحثًا عن فر�ص عمٍل، مقابل تح�يالٍت ماليٍة ل ي�ستهان بها ت�ساهم في دعم  مختلف 
مقابل  الب�سري،  المال  راأ�ص  في  م�ستمٌر  نزٌف  كالآتي:  المعادلة  وت�سبح  ال�طني.  القت�ساد 
اآثاره البعيدة  اإلى عالج  اأن ت�ؤدي  تح�يالٍت ماليٍة تخفف من م�ساعفات هذا النزف من دون 

المدى. 
بعد  لبنان  الذي ظهر في  القت�سادي  النم�  انهيار  الهجرة مع  ترابط هذه  ال�ا�سح  ومن 
العام 1994، نتيجة ال�سيا�سات المالية والنقدية والتجارية التي اعتمدتها الحك�مات المتتالية 
منذ العام 1993. فعندما انهارت ن�سب النم� القت�سادي من 8% في العام 1994 حتى %0،0 
من  المهاجرين  عدد  ارتفع   ،2001 العام  في   %0.5 بن�سبة  �سلبيٍّ  نم�ٍّ  ومع   ،2000 العام  في 

56.754  في العام 1994 اإلى 276.676 في العام 1999 و259.292 في العام 2001 )1(. 
واأ�سباب هذا التباط�ؤ في النم� القت�سادي هي:

اإلى  ن�سبًة  اللبنانية  العملة  �سرف  �سعر  بتثبيت  المتمثلة  والمالية:  النقدية  ال�سيا�سات   -
الدولر الأميركي، واإ�سدار �سنداِت خزينٍة بالليرة اللبنانية بف�ائد عاليٍة جدًا فاقت 45% في 
اللبناني في  بع�ص الأحيان، ما رفع الف�ائد على الت�سليف ب�سكٍل ق�يٍّ وهّم�ص القطاع الخا�ص 
ْين العام من ملياري دولٍر  �س�ق الت�سليف ب�سكٍل وا�سٍع. وت�سبَّب ذلك اأي�سًا بارتفاٍع �سريٍع في الدَّ

مطلع العام 1991 اإلى ما ف�ق 60 مليار دولٍر حاليًا. 

)1( اأنظر : م.ن.
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- ال�سيا�سة التجارية وال�سيا�سة الإنمائية: اأقدمت الحك�مة اللبنانية على تخفي�ص التعرفة 
الجمركية مع دول التحاد الأوروبي قبل ال�سروع بمفاو�سات ال�سراكة الأوروبية المت��سطية في 
التجارية  التفاقات  ذلك  اإلى  اأ�سف  هامٍة.  تفاو�سيٍة  ورقٍة  عن  بذلك  متخليًة   ،1995 العام 
المعاملة بالمثل. ولم تتخذ  الت�سهيالت من دون  الثنائية المجحفة بحق لبنان ب�سبب تقديمه 
الحك�مات اللبنانية المتعاقبة اأية اإجراءاٍت لتطبيق اأو تعديل قان�ن مكافحة الإغراق، وقان�ن 
ناف�ست  التي  اللبنانية  غير  العاملة  الق�ى  اأمام  ُفِتَحْت  الأب�اب  اأن  كما  الحتكار.  مكافحة 
ودفع  اللبنانية  القت�سادية  القطاعات  تراجع  اإلى  اأدى  ذلك  كل  اللبنانية.  نظيرتها  وتناف�ص 

الق�ى العاملة للهجرة. 

3- الآثار القت�سادية والجتماعية للهجرة اللبنانية: 
الدولي  الم�ست�ى  على  للهجرة  والجتماعية  القت�سادية  الآثار  �سابقٍة  فقرٍة  في  تناولنا 
رها«. كيف  »ُت�سدِّ التي  تلك  اأو  المهاجرة  العمالة  ت�ستقبل  التي  للبلدان  بالن�سبة  عم�مًا، �س�اء 
تردي  لم�اجهة  الرئي�سة  ال�سبل  اأحد  اأبنائه  هجرة  تعتبر  كلبنان  بلٍد  في  الأمر  هذا  يتجلى 
تع�سف  التي  والأمنية  ال�سيا�سية  الم�سكالت  ف�ساًل عن  فيه،  والمعي�سية  القت�سادية  الأو�ساع 

فيه من حيٍن اإلى اآخر؟ 
اأ – التاأثيرات ال�سلبية للهجرة اللبنانية :

ازدهار  في  كبيٍر  حدٍّ  اإلى  الهجرة  اأ�سهمت  القت�سادية:  البنية  على  الهجرة  تاأثير   -
وال�سركات  التجارّية  المخازن  تاأ�سي�ص  على  المهاجرون  وعمل  لبنان.  في  والخدمات  التجارة 
الكبرى، واأن�ساأ بع�سهم الم�سارف والم�ؤ�س�سات ال�سياحّية ومكاتب التجارة المثلثة وال�سم�سرة. 
ح�ساب  على  اللبناني  القت�ساد  بنية  في  الخدمات  قطاع  تعزيز  في  الهجرة  �ساهمت  وقد 
القطاعات المنتجة، وفي تح�ل المجتمع اللبناني ب�س�رٍة اأ�سا�سيٍة من مجتمٍع منتٍج اإلى مجتمٍع 
والكفاءات  الأدمغة  ت�سدير  اإلى  الزراعية  المنتجات  ت�سدير  من  لبنان  وانتقل  م�ستهلٍك، 
الم�رد  الكبرى  المدن  في  تركزت  التي  والخدمات  التجارة  اأ�سبحت  وهكذا  المهرة.  والعمال 
الرئي�ص في القت�ساد اللبناني، مما اأدى اإلى التفاوت بين المناطق واإلى بروز الفروقات بين 

الفئات ال�سكانّية في المدن والأرياف.)1(
خ�سارٍة  اإلى  الهجرة  ت�ؤدي  الب�سرية:  الموارد  وا�ستنزاف  الب�سري  المال  راأ�س  خ�سارة   -
اأنفق  الذي  الكفاءة،  عالي  الب�سري  المال  راأ�َص  يخ�سر  فه�  الب�سرية.  لبنان  م�ارد  في  كبيرٍة 

)1( اأنظر : منيف م��سى ال�سّ�اني، الهجرة اللبنانّية في التاريخ المعا�سر واآثارها، نقاًل عن الم�قع الإلكتروني:
http://etlala-byblos.com/item.php?itid=30&itiss=5&itsec=8
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مختلف  في  كفاءًة  اأقل  عنا�سر  مكانه  تحل  المقابل  وفي  طائلًة،  م�ارَد  اإعداده  على  ال�طن 
والخدمات  ال�سلع  ن�عية  تردي  واإلى  الإنتاجية  تدني  اإلى  ي�ؤدي  مما  القت�سادية،  القطاعات 

المنتجة، مما ينعك�ص �سلبًا على فر�ص النم� القت�سادي.
تح�يالِت  اإن  الإجمالي:  المحلي  والناتج  المجتمع  في  المنتجة  القوى  تدني   -
الم�سافة  القيمة  الخ�سارة من  الأ�سكال حجم  �سكٍل من  باأي  ت�ازي  ل  اإلى ذويهم  المهاجرين 
التي كان من الممكن اأن ينتج�ها في لبنان. وللتدليل، بب�ساطٍة، على ما نق�له يكفي اأن نذكر 
يف�ق�ن  وهم  �سخ�ص،  ماليين   3.2 فاق   1975 العام  منذ  لبنان  من  المهاجرين  مجم�ع  اأن 
مع تناميهم الديم�غرافي )المفتر�ص اأن ل يقل عن 1.5% �سن�ًيا( 4 ماليين �سخ�ص، اأي اأن 
اللبنانيين منذ العام 1975 يف�ق عدد المقيمين فيه الي�م. ومن المفتر�ص  عدد المهاجرين 
اأن يك�ن ناتجهم م�ازيًا على الأقل لناتج المقيمين اأي ما يف�ق 24 مليار دولٍر �سن�يًا، )اأرقام 
مب�سٌط،  ول�  وا�سٌح،  برهاٌن  وهذا  مليارات.   8 الـ  تتجاوز  لم  تح�يالتهم  بينما   ،)2009 العام 

له الهجرة من خ�سارٍة لالقت�ساد اللبناني)1(.  على ما ت�سكِّ
ا اأن الهجرة ُتحدث تغييرًا  - التغير في البنية الجتماعية والديمغرافية: ويالحظ اأي�سً
واجتماعيًة  ديم�غرافيًة  تح�لٍت  ال�اقع  في  ت�ستتبع  فهي  اللبنانية.  الجتماعية  البنية  في 
تتراوح  ممن  الذك�ر،  من  كبيرٍة  اأعداٍد  فهجرة  كميًا.  تقديرها  ي�سعب  كبيرًة  واقت�ساديًة 
تاأنيث المجتمع وارتفاع ن�سبة  اإلى تزايد ما ي�سمى ظاهرة  اأعمارهم بين 25 و35 �سنة، ي�ؤدي 
العن��سة فيه، واإلى تزايد الفج�ة في و�سط الهرم ال�سكاني. كما ت�ؤدي الهجرة اإلى فراٍغ كبيٍر 
في  وا�سٍع  نطاٍق  على  ن�سهده  ما  وه�  الزراعية،  المناطق  اإهمال  واإلى  الريفية  المناطق  في 

الكثير من المناطق اللبنانية. 
ب – التاأثيرات الإيجابية للهجرة اللبنانية:

يكت�سبها  التي  الخبرات  في  تنح�سر  اللبنانّية  للهجرة  الإيجابية  التاأثيرات  تكاد 
اللبنانّي.  لالقت�ساد  اأ�سا�سيًا  م�ردًا  اأ�سبحت  التي  المالّية  التح�يالت  في  وكذلك  المغترب�ن، 
�سنكتفي  فاإننا  لذا  الظاهرة.  هذه  لدرا�سة  بحثنا  من  التاليتين  الفقرتين  نخ�س�ص  و�س�ف 
اإلى نجاح عدٍد من المغتربين في ال�ستثمار في م�ساريع في مختلف القطاعات  هنا بالإ�سارة 
اإن�ساء  الخارج، وفي  المحليَّة في  للمنتجات  اأ�س�اق جديدة  فتح  القت�سادية، وم�ساهمتهم في 
تاأثيٌر  له  ذلك  كل  الجتماعية،  والخدمات  التحتية  والبنية  العامة،  وال�سحة  التعليم  دعم  اأو 

ايجابيٌّ على الن�ساط القت�سادي.

)1( اأنظر : م.ن.
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رابعًا: التحويالت المالية للبنانيين في الخارج: دوافعها، نموها وم�سادرها
في  مميزًا  م�قعًا  الخارج  في  والعاملين  المغتربين  للبنانيين  المالية  التح�يالت  ت�سغل 
اأنها  القت�ساد اللبناني، وت�سكل اأحد الروافد الرئي�سة لدعمه ورفده بالعمالت الأجنبية، كما 
زيادة  اإلى  وت�ستند  الداخلية،  القت�سادية  الن�ساطات  تنتجها  ل  التي  الدعائم  اإحدى  تعتبر 
بعد  المحلية  القت�سادية  الحياة  وترفد  تع�د  التي  العاملة،  اليد  من  لق�سٍم  العمل  �س�ق  لفظ 
منها  ق�سٌم  يتح�ل  فيما  البالد،  في  ال�ستهالكي  الإنفاق  من  هامًا  جزءًا  فتم�ل  هجرتها، 
ويق�م  ودائع.  �سكل  على  اللبنانية  الم�سارف  في  اآخر  جزٌء  وير�س�  محليٍة،  ا�ستثماراٍت  اإلى 
المهاجرون اللبناني�ن باإر�سال جزٍء من مداخيلهم اإلى لبنان. وتاأخذ التح�يالت اأهميًة كبرى 
»الأزمة  ب�سبب  العامين 1973 و1990،  ال�اقعة بين  الفترة  الفترات، وخ�س��سًا في  في بع�ص 
ال�سيا�سات  ب�سبب   ،1995 العام  وبعد   .)1990-1975( اللبنانية  الأهلية  والحرب  النفطية«، 

القت�سادية للحك�مات المتتالية. 

1- الدوافع الكامنة وراء تحويالت اللبنانين في الخارج:
ثالثة محاور  في  اللبناني،  المهاجر  ير�سلها  التي  المالية  التح�يالت  دوافع  �سرح  يمكن 
تخفي�ص  في  والم�ساركة  التاأمين  ودوافع  المالية  الدوافع  الخا�سة،  الدوافع  اأ�سا�سية: 

المخاطر.
في  المقيمة  اأ�سرته  مع  المغترب  اللبناني  بت�سامن  وتتلخ�ص  الخا�سة:  الدوافع  اأ- 
ماليٍة  بتح�يالٍت  المغترب  يق�م  حيث  القت�سادية،  غير  العتبارات  كل  وت�سمل  ال�طن. 
في  له  م�ساعدتهم  على  لهم  التع�ي�ص  بمثابة  ير�سلها  التي  الأم�ال  تك�ن  اأو  لأ�سرته،  دعمًا 
اأنه كلما طالت فترة الهجرة، ي�سبح  اإلى  اأنه تنبغي الإ�سارة  م�سيرته التعليمية والمهنية. اإل 
في  تغييرًا  يعني  وهذا  اإليه.  هاجر  الذي  المجتمع  في  يندمج  لأن  ا�ستعدادًا  اأكثر  المهاجر 
اأ�سرته  اإلى  دخله  من  جزٍء  تح�يل  في  الرغبة  تتراجع  بحيث  لديه،  الإنفاقية  التف�سيالت 
المهاجرين  اللبنانيين  على  متفاوتٍة،  بن�سٍب  واإن  ينطبق،  قد  الأمر  هذا  اأن  غير  بلده.  في 
تتح�ل  والذين  الالتينية،  اأميركا  بلدان  اأو  واأ�ستراليا  وكندا  المتحدة  كال�ليات  بلداٍن  اإلى 
ين�سحب  ل  اأنه  اإل  المجتمعات.  هذه  في  بالندماج  غالبًا  تنتهي  دائمٍة  هجرٍة  اإلى  هجرتهم 
الأفريقية،  البلدان  اإلى  فالمهاجرون  العربية.  اأو  الأفريقية  الدول  اإلى  المهاجرين  على 
المجتمعات  في  يندمج�ن  ل  اأنهم  اإل  الدائمة،  الهجرة  ي�سبه  ما  اإلى  هجرتهم  تح�ُّل  ورغم 
اإلى  الأم�ال  اإر�سال  وي�ا�سب�ن على  باأ�سرهم وقراهم متينة،  وتبقى روابطهم  المحلية عادًة 
ت�ظيفها في  اأو  بناء م�ساكن في قراهم،  اأو  اللبنانية  الم�سارف  اإيداعها في  اأو على  ذويهم 
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فيها،  اإقامتهم  طالت  فمهما  الخليج،  دول  في  العامل�ن  اأما  لبنان.  في  ا�ستثمارية  م�ساريع 
فاإنها تبقى في نهاية الأمر م�ؤقتًة، وه�ؤلء ل يجدون م�ستقبلهم اإل في بلدهم، فيعمل�ن على 

بانتظام.  اإليه  الأم�ال  تح�يل 
 . ا�ستثماٍر فعليٍّ اإلى  المالية  التح�يالت  يتح�ل جزء من  اأن  يمكن  المالية:  الدوافع  ب - 
والم�سي  المخاطر  تحمل  على  وبقدرته  للمهاجر  الم�ستقبلية  بالخيارات  يتعلق  الأمر  وهذا 
اقت�ساديٍة  نظٍر  وجهة  ومن  اأخرى.  باأعماٍل  الم�ساهمة  اأو  م�ستقلٍّ  عمٍل  في  بال�ستثمار  قدمًا 
بحتٍة، يت�قف ذلك على معّدل العائد على التح�يالت ومناخ ال�ستثمار في البلد الأم، والفارق 
ببيئة  وثيقٍة  �سلٍة  ذات  اأخرى  اأم�ٍر  على  يت�قف  قراره  اأن  كما  البلدين.  في  الفائدة  �سعر  بين 
كليٌة  اقت�ساديٌة  ق�سايا  وهي  والقت�سادية،  ال�سيا�سية  والتقلبات  الت�سخم  كمعدل  الأعمال، 
للمقيمين  ال�ستثمارية  القرارات  على  وت�ؤثر  اعتباراٍت،  من  عداها  ما  على  تطغى  اأن  يمكن 

والمغتربين معًا.
قراٍر  على  الدافع  هذا  يرتكز  المخاطر:  تخفي�س  في  والم�ساركة  التاأمين  دوافع  ج- 
التي ت�اجهها، من خالل م�ساهمة  جماعيٍّ من الأ�سرة بت�زيع المخاطر القت�سادية والمالية 
الجتماعي  الأمان  من  ن�ٍع  تاأمين  في  ت�ساعد  الخارج  من  تح�يالٍت  باإر�سال  اأفرادها  اأحد 
عدد  اأهمها  ع�امل،  بمجم�عة  وحجمها  التح�يالت  تدفق  ا�ستمرارية  وتتحدد  لها.  والمعي�سي 
�سن�ات الهجرة، معدل الأجر، اأ�سعار ال�سرف، اأ�سعار الفائدة في ال�طن والدولة الم�ستقِبلة، 
للمهاجر  التعليمي  الم�ست�ى  ال�سيا�سية،  المخاطر  الأم�ال،  لنتقال  الممن�حة  الت�سهيالت 
ون�عية الخت�سا�ص، الن�ساط القت�سادي وظروف القت�ساد الكلي في كال البلدين، وم�ست�ى 

دخل الأ�سرة المتلقية للتح�يل.

2- نمو التحويالت المالية وم�سادرها الرئي�سة:
اأ– دينامية نمو التحويالت المالية:

ل �سك اأنه وفي بلٍد كلبنان، يتميز باقت�ساٍد ليبراليٍّ ويعتمد على حرية التبادل و»�سيا�سية 
اليد المرف�عة« Laissez faire، اأ�سبح من الطبيعي التع�يل على حركٍة متزايدٍة من التدفقات 
المالية وال�ستثمارات الخارجية، خ�س��سًا بعد الطفرة النفطية في دول الخليج العربي وهجرة 
مئات الآلف من اللبنانيين اإلى هذه الدول. ول ريب في اأن متانة القطاع الم�سرفي، ونظام 
-2008( العالمية  المالية  الأزمة  واأن  �سيما  ذلك،  في  �ساعد  المعتمد،  الم�سرفية  ال�سرية 

2009( انعك�ست اإيجابًا، بحيث اأن حجم التح�يالت ارتفع، �سعيًا من اأ�سحابها اإلى مالٍذ اآمٍن 
مثلته الم�سارف اللبنانية.
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212

اإذ  محدودًا،  الع�سرين  القرن  و�ستينات  خم�سينات  في  المغترين  تح�يالت  حجم  كان 
لبنان قد  اإلى ك�ن  ال�طني. وال�سبب يع�د  اإلى 7% من الدخل  الأق�سى  كانت ت�سل في حدها 
لبناني�ن عائدون،  ي�ستقبل مهاجرين معظمهم  وكان  العقدين،  ازدهاٍر في هذين  فترة  عرف 
خالل  للنفط  رة  الم�سدِّ العربية  البلدان  لدى  ن  تك�َّ اأخرى،  ناحيٍة  ومن   . عربيٍّ اأ�سٍل  من  اأو 
من  مداخيلها  بم�ست�ى  لي�ص  ولكنه  النفط،  من  به  ي�ستهان  ل  دخٌل  وال�ستينات،  الخم�سينات 
النفط في ال�سبعينات والثمانينات والعق�د الالحقة )1990-2010(. فلذلك كانت التح�يالت 

محدودًة اآنذاك.
العربيـة  البلـدان  فـي  الدخـل  ارتفـع  و2010،   1974 العاميـن  بيـن  الفتـرة  وخـالل 
الحـروب  ب�سبـب  ملحـ�ٍظ  ب�سكـٍل  لبنـان  اقت�سـاد  وتراجـع   ، حـادٍّ ب�سكـٍل  للنفـط  المنتجـة 
اإلى  ملح�ظـٍة  وب�ســ�رٍة  كثيـٍف  ب�سكـٍل  اللبنانيـ�ن  فهاجـر  �سهدهـا.  التـي  وال�سطرابـات 
الأهمية  بالُغ  دوٌر  بلدهم  اإلـى  اأر�سل�هـا  التـي  للتح�يـالت  وكـان  للنفـط،  رة  الم�سـدِّ الدول 
الثمانينات  بداية  في  ال�طني  الدخل  من   %  40 اإلى  و�سلت  اإذ  والمجتمع،  القت�ساد  في 
البلدان  اقت�ساد  تراجع  مع  لحٍق  وقٍت  في  الدور  هذا  تراجع  وقد  الما�سي.  القرن  من 
 2008 العام  اإلى   1990 العام  من  الفترة  خالل  تنم�  ظلت  التح�يالت  اأن  غير  الم�ستقِبلة. 
بدايات  مع  ال�سيء  بع�ص  تراجعت  ثم  ال�طني(.  الناتج  اإجمالي  من   %  25 اإلى   %  10 من   (
العام  في   %16،2 اإلى  ثم   ،2012 العام  في   %  18 اإلى  لت�سل  العالمية،  القت�سادية  الأزمة 

.)1( 2013
والعاملين  المهاجرين  للبنانيين  المالية  التح�يالت  نم�  التالية  الثالثة  الجداول  وتعك�ص 
هذه  تركيب  جرى  وقد   .2013 العام  اإلى  و�س�ًل  قرٍن،  ن�سف  من  اأكثر  خالل  الخارج  في 
الجداول ا�ستنادًا اإلى م�سادر عديدٍة، ا�ستعملت في تقديرها معايير واأ�ساليب مختلفة. وهذا 
اإذا  خ�س��سًا  ال�سن�ات،  ببع�ص  المتعلقة  التقديرات  في  والتناق�ص  التفاوت  بع�ص  يف�سر  ما 
وبع�سها  الر�سمية،  غير  للتح�يالت  تقديراٍت  يت�سمن  الأرقام  بع�ص  اأن  الح�سبان  في  اأخذنا 
يكتفي بالتح�يالت الر�سمية، وبع�سها الآخر ي�سير اإلى التح�يالت الإجمالية، فيما ق�سٌم منها 
تباين  على  المت�فرة،  المعطيات  فاإن  التناق�سات  هذه  ورغم  ال�سافية.  بالتح�يالت  يكتفي 
اإلى اتجاٍه ثابٍت في حركة نم� التح�يالت وتعاظمها، بحيث ت�سكل ن�سبًة كبيرًة  بع�سها، ي�سير 

من اإجمالي الناتج ال�طني. 

)1( اأنظر. م.ن. وكذلك تقرير بنك بيبل��ص ح�ل التح�يالت المالية ومدى تاأثرها بالأزمة المالية العالمية:
 The Global Crisis and Expatriates Remittances to Lebanon: Trends and Elements of Resilience.e

.www.byblosbank.com :نقاًل عن الم�قع الألكتروني لبنك بيبل��ص
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الجدول الرقم 1 : نمو التحويالت والدخل الوطني ون�سبة التحويالت من الدخل 
الوطني )الأعوام 1951 – )198)

التح�يالتال�سنة 
)ملي�ن ل.ل(

الدخل ال�طني 
)ملي�ن ل.ل(

ن�سبة التح�يالت
من الدخل ال�طني) %(

19515810865،38
19527211156،46
19579513036،32
19587413255،58
19649928613،48
196612234603،52
196914841126،03
197014944114،50
1973342790111،92
197421251088019،53
19751178950612،39
197734201317026،16
197820271165317،39
197957421612335،61
198076641897940،38
198186402257838،26
198285142426735،08
198339482543715،52
198480002781028،6

مالحظة: جرى اإغفال بع�ص ال�سن�ات في هذا الجدول والجدول التالي، اإما لعدم ت�فر 
المعطيات ح�ل اأحد الم�ؤ�سرين اأو كليهما، واإما لل�سك في �سحة الأرقام ال�اردة. 

الم�سدر: بطر�ص لبكي، الهجرة كتحدٍّ لالقت�ساد اللبناني: الجذور التاريخية، الو�سع 
الراهن، اآفاق الم�ستقبل، مجلة الدفاع ال�طني، العدد 76، ني�سان 2011.

أ. د. محمد دياب
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الجدول الرقم 2: نمو التحويالت والدخل الوطني ون�سبة التحويالت من الدخل 
الوطني )الأعوام 1987 – 2007)

التح�يالتال�سنة 
)ملي�ن $(

الدخل ال�طني
)ملي�ن $(

ن�سبة التح�يالت من الدخل 
ال�طني)%(

1987500255919،5

1988600315419،0

1989400246516.2

1990300220313،6

199511721112210،53

199613231299710،18

19971473148659،91

199816341616810.1

199918701649111،34

200021101649112،79

200123081710013،50

200225441850013،75

200327281970013،85

200429162040014،29

200530482090016،65

200646332090022،0

200750222125525،0

الم�سدر: بطر�ص لبكي، الهجرة كتحدٍّ لالقت�ساد اللبناني: الجذور التاريخية، الو�سع 
الراهن، اآفاق الم�ستقبل، م.�ص.
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الجدول الرقم 3: نمو التحويالت خالل الفترة 2005 – 2013

ال�سنة
�سايفاإجمايل  التح�يالت

التح�يالت

كن�سبة من 
اإجمايل الناجت 

ال�طني
تقديرات م�سادر 

لبنانية خمتلفة
تقديرات البنك 

الدويل
20053،055،591*%16،6
20065،64،924*%22،0
20075،765،202*%22،8
20087،27،181*%23،9
20097،767،558*%21،7
20108،28،1711،6%20،9
20117،57،3211،3%19،6
20127،577.472،71%18،0
20137،47،2*%16،2

الم�سدر: من اإعداد الباحث ا�ستنادًا اإلى تقديرات البنك الدولي ال�اردة في تقرير بنك 
بيبل��ص الآنف الذكر والتقديرات ال�اردة في م�سادر متن�عة، وكذلك بطر�ص لبكي، الهجرة 

كتحدٍّ لالقت�ساد اللبناني: الجذور التاريخية، الو�سع الراهن، اآفاق الم�ستقبل، م.�ص.

هذه  في  ال�سافية  التح�يالت  عن  م�ث�قٍة  معطياٍت  على  الح�س�ل  لنا  يت�سنَّ  لم   –  )*(
ال�سن�ات.

ل� نظرنا اإلى الجداول ال�اردة اأعاله لراأينا اأن ن�سبة التح�يالت من العاملين خارج لبنان 
في   %20( تح�يالٍت  ن�سبة  اأعلى  ي�سكل  مما  �سن�يًا،  دولر  مليارات  ال�ستة  حدود  في  تتراوح 
بين  اللبنانيين  المغتربين  نم� تح�يالت  ن�سبة  اأن  ال�طني. علمًا  الناتج  المت��سط( من حجم 
ارتفعت  اإنها  حيث  اأ�سعاف،  ثالثة  من  اأكثر  بلغت  الدولي،  للبنك  وفقًا  و2011   2002 عامي 
من   %19،6 لت�سكل   ،2011 عام  مليارات   7،321 اإلى   2002 العام  في  دولر  مليار   2،54 من 
الناتج. وقد خّف�ص البنك الدولي تقديراته لتح�يالت المغتربين اإلى لبنان اإلى 7،47 مليارات 
دولر في نهاية العام 2012 من 7،56 مليارات قّدرها في ت�سرين الثاني من العام نف�سه، ثم 
اإلى 7،2 مليارات في العام 2013. وانخف�ست تاليًا تح�يالت المغتربين اإلى لبنان 0،8 % في 
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اإ�سافيٌّ  انخفا�ٌص  تبعه  التح�يالت،  هذه  في  �سن�يٍّ  انخفا�ٍص  ثاني  ي�سّكل  مما   ،2012 العام 
ولفت   .2011)1( العام  في   %  1،6 بلغ  تراجعًا  �سّجلت  بعدما  وذلك   ،2013 العام  في  محدوٌد 
الخبير القت�سادي ل�ي�ص حبيقة، اإلى اأن تعثر اأعمال اللبنانيين المغتربين في الدول الأوروبية 
والأميركية التي تعاني رك�دًا »جعلت ه�ؤلء ُيحجم�ن عن تح�يل الأم�ال«. ولحظ »اأن الأو�ساع 
ثم  العالمية قباًل، ومن  المالية  الأزمة  الخارج من جراء  الم�سارف في  تعانيها  التي  المقلقة 
التداعيات القت�سادية التي ي�سهدها عدٌد من البلدان الأوروبية، قّل�ست تح�يالت المغتربين 
المتين،  الم�سرفي  وال��سع  الحر،  ال�طني  بالقت�ساد  الثقة  اأن  حبيقة  واأكد  لمدخراتهم«. 
ف�ساًل عن ال�سرية الم�سرفية، كلها ع�امل اأ�سا�سيٌة، تجعل المغتربين وغيرهم يثق�ن بلبنان، 
�ستك�ن  التح�يالت  هذه  انخفا�ص  ن�سبة  فاإن  »واإل  اإليه،  تح�يالتهم  اإر�سال  اإلى  يدفعهم  مما 

اأكثر بكثير، نظرًا اإلى الع�امل العالمية الم�سار اإليها«)2(.
الر�سم البياني الرقم1: نمو التحويالت المالية خالل الفترة 2005 – 2010

)ح�سب تقديرات البنك الدولي)

الم�سدر: من اإعداد الباحث ا�ستنادًا اإلى تقديرات البنك الدولي ال�اردة في تقرير بنك 
بيبل��ص:

 The Global Crisis and Expatriates Remittances to Lebanon: Trends
WWW.:نـقـاًل عـن الـمـ�قـع الألـكـتـرونـي لـبـنـك  بـيـبـلـ��ص ،and Elements of  Resilience

.byblosbank.com

)1( اأنظر: ح�سن �سقراني، هكذا توؤثر تحويالت المغتربين بمالية الدولة التي هجرتهم. �سحيفة »الأخبار«، 27 /4/ 2013.
)2( اأنظر: �سحيفة »النهار«، 22 ني�سان 2013.
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ب - ح�سة لبنان من التحويالت المالية عالمياً: 
تح�يالت  حيال  النامية  القت�سادات  بين  والعا�سرة  عالميًا   16 المرتبة  في  لبنان  حّل 
بين  المغتربين  لتح�يالت  متلقٍّ  اأكبر  كثاني  لبنان  �سّنف  كذلك،   .2012 العام  في  المغتربين 
المرتفع.  اإلى  المت��سط  الدخل  ذات  دولة   47 بين  لها  متلقٍّ  اأكبر  وكثالث  عربية،  دولة   14
 Lebanon This Week وفي العام 2013 اأعادت الن�سرة الأ�سب�عية لمجم�عة بنك بيبل��ص
ت�سنيف لبنان على النح� الآتي: فقد حّل لبنان في المرتبة 18 عالميًا، و12 بين القت�سادات 
النامية حيال تح�يالت المغتربين. كذلك، �سّنف لبنان كثاني اأكبر متلقٍّ لتح�يالت المغتربين 
بين 16 دولة عربية، وكثالث اأكبر متلقٍّ لها بين 46 دولة ذات الدخل المت��سط اإلى المرتفع)1(. 
مليارات   7،23( اإيطاليا  تلقتها  التي  التح�يالت  من  اأكثر  تح�يالٍت  لبنان  تلّقى  عالميًا، 
المملكة  تلقته  مما  واأقّل  مليارات(،   6،91( وب�ل�نيا  مليارات(،   7،21( واندوني�سيا  دولر(، 
العام  في  مليارات(   10،02( وبلجيكا  مليارات(،   10( وفيتنام  مليارات(،   8،33( المتحدة 
2012. كذلك ح�سل على تح�يالٍت اأكثر مما تلقته المغرب )6،89 مليارات دولر(، واأوكرانيا 
بين  مليارًا(   14،1( وبنغالد�ص  مليارًا(،   14( وباك�ستان  فيتنام،  من  واأقّل  مليارات(،   6،5(
ال�سين )60،25  تلّقتها  التي  تلك  اأقل من  النامية. كذلك ح�سل على تح�يالٍت  القت�سادات 
عربيًا،  المرتفع.  اإلى  المت��سط  الدخل  ذات  الدول  بين  مليارًا(   23،22( والمك�سيك  مليارًا( 
تح�يالت  و�سّكلت  فقط.   دولر(  مليار   12،45( م�سر  تلقته  مما  اأقّل  تح�يالٍت  لبنان  تلّقى 
العام 2012، مقارنًة  اإجمالي تح�يالت المغتربين عالميًا في  اإلى لبنان 1،5% من  المغتربين 
ا�ستح�ذت  بينما   ،2009 العام  في  و%1،6   ،2010 العام  في  و%1،8   ،2011 العام  في  بـ%1،6 
اأي   ،2012 العام  في  النامية  القت�سادات  اإلى  المغتربين  تح�يالت  اإجمالي  من   %1،9 على 
بانخفا�ٍص عن ن�سبة 2% الم�سجلة في العام 2011، و2،2% الم�سجلة في العام 2010، و%2،4 
الم�سجلة في العام 2009. كذلك، انخف�ست هذه التح�يالت اإلى 15،1% من اإجمالي تح�يالت 
اأن كانت 17،6% في العام 2011،  المغتربين التي تلقتها الدول العربية في العام 2012، بعد 
اإجمالي  من   %5 على  ا�ستح�ذت  كذلك   .2009 العام  في  و%21،5   ،2010 العام  في  و%18،7 
مقارنًة  العام 2012،  في  المرتفع  اإلى  المت��سط  الدخل  ذات  الدول  اإلى  المغتربين  تح�يالت 
العام 2009... في م�ازة ذلك،  العام 2010، و5،6% في  العام 2011، و5،5% في  بـ4،9% في 
اأي  قّدر البنك الدولي التح�يالت الخارجة من لبنان بـ4،82 مليارات دولر في العام 2011، 
تاليًا، بلغ �سافي تدفقات تح�يالت  بارتفاٍع ن�سبته 1،5% عن 4،75 مليارات في العام 2010. 
المغتربين اإلى لبنان 2،71 مليار دولر في العام 2011، اأي ما ي�ازي 6،9% من الناتج المحلي 

. http://www.akhbaralyawm.com/article-115744/2014 : 1( اأنظر(
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بين  التح�يالت  لهذه  م�سدٍر  اأكبر  رابع  ه�  لبنان  اأن  اإلى  الدولي،  البنك  وخل�ص  الإجمالي. 
مليار   28،5( ال�سع�دية  خلف  البحث،  �سملها  التي  النامية  والقت�سادات  النا�سئة  الأ�س�اق 

دولر(، ورو�سيا )22،7 مليارًا(، والك�يت )11،8 مليارًا( فقط)1(. 
ج - الم�سادر الرئي�سة للتحويالت المالية للبنانيين في الخارج:

الخارج،  في  والعاملين  المهاجرين  للبنانيين  المالية  التح�يالت  لم�سادر  بالن�سبة  اأما 
فاإن هذه التح�يالت تاأتي من بلدان الخليج العربي واأفريقيا جن�بي ال�سحراء، بلدان اأميركا 
ال�سمالية والالتينية واأ�ستراليا، ون�سبة قليلة من اآ�سيا. وقد اأورد تقرير بنك بيبل��ص المعطيات 
اإلى تقديرات البنك الدولي لعام 2009: فقد �سكلت البلدان العربية الم�سدر  التالية ا�ستنادًا 
الرئي�ص لهذه التح�يالت )64،5% من مجم�ع التح�يالت(. علمًا اأن بلدان الخليج العربية ال�ستة 
كانت م�سدرًا لـ 58% من مجم�ع التح�يالت. في حين كانت الدول المتقدمة م�سدرًا لـِ 17 %، 

والدول الأفريقية لـِ 9،3%، وبلدان اأميركا الالتينية لـِ 9،3 % اأي�سًا، و6،4% من بلدان اأخرى.  
التح�يالت من ع�سرة م�سادر رئي�سة، ت�زعت على  وقد جاءت ن�سبة 80،5% من مجم�ع 
النح� التالي: دولة الإمارات العربية المتحدة )24%(، المملكة العربية ال�سع�دية )%13،5(، 
 ،)%6( الأميركية  المتحدة  ال�ليات   ،)%6،2( اأ�ستراليا   ،)%8،8( الك�يت   /  )%9،3( قطر 

العراق )4،5%(، الغاب�ن )3،7%(، كندا )2،3%(، والأردن )%2،2( )2(. 
ت�سكل  الخليجية  العربية  الدول  اأن  المعروف  فمن  المعطيات،  هذه  تف�سير  ال�سهل  ومن 
اأ�سحاب  ال�سباب من  الأولى  بالدرجة  اللبنانية، حيث يق�سدها  للهجرة  الي�م مق�سدًا رئي�سًا 
ال�ليات  اأن  كما  ن�سبيًا.  عاليٍة  ورواتب  اأج�ٍر  على  الغالب  في  يح�سل�ن  والذين  الكفاءات، 
عن  ف�ساًل  المهاجرين،  من  نف�سها  للفئة  مق�سدًا  بدورها  ت�سكل  واأ�ستراليا  وكندا  المتحدة 
عائالٍت لبنانيٍة باأكملها. في حين تمثل اأفريقيا مق�سدًا تقليديًا لفئاٍت معينٍة من اللبنانيين، 
خ�س��سًا من جن�ب لبنان. وبذلك ت�سكل هذه البلدان م�سدرًا رئي�سًا للتح�يالت المالية، مع 

اأ�سبقيٍة كبيرٍة لبلدان الخليج. 
د - تاأثير الأزمة المالية العالمية على التحويالت المالية للبنانيين في الخارج:

بنك  تقرير  حدد  المغتربين،  تح�يالت  على  العالمية  المالية  الأزمة  تداعيات  تناول  واإذ 
للمغتربين، وعدم  المرتفع  العدد  التح�يالت في  اأ�سباب �سالبة هذه  الذكر،  الآنف  »بيبل��ص« 
حدوث تداعياٍت �سلبيٍة على �سعر ال�سرف في البلدان م�سدر التح�يالت، وعدم ح�س�ل ع�دٍة 

)1( اأنظر: تقرير بنك بيبل��ص ح�ل التح�يالت المالية ومدى تاأثرها بالأزمة المالية العالمية، م.�ص.
)2( اأنظر: م.ن. 
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التعاون الخليجي. وركز  للمغتربين، وارتفاع المخاطر القت�سادية في بلدان مجل�ص  جماعيٍة 
التقرير على اأربعة ع�امل رئي�سة، اأ�سهمت في �سم�د التح�يالت اإلى لبنان خالل الأزمة، وهي: 
للتدفق  اأهمية  الأكثر  العامل  �سكلت  التي   ،1975 العام  منذ  الم�ستمرة  الهجرة  اأوًل، 

الم�ستمر للتح�يالت، بغ�ص النظر عن الظروف ال�سيا�سية اأو القت�سادية المحلية
العالية  والن�سبة  البالد،  غادروا  حين  للمهاجرين  والمحتملة  الفعلية  الك�سب  قدرة  ثانيًا، 
المهاجرين  من   %  45.4 ن�سبة  كانت  ال�اقع،  وفي  اأ�سرهم.  ي�ساعدون  الذين  المغتربين  من 
الذين تتراوح اأعمارهم بين 18 و35 �سنة يحمل�ن �سهاداٍت جامعيًة عندما هاجروا، و39 % من 

المهاجرين الذين هم اأكبر من 35 �سنة كان�ا يحمل�ن �سهاداٍت علميًة عند هجرتهم. 
ثالثًا، �سعر �سرف الليرة اللبنانية المثبت مقابل �سعر الدولر الأميركي، علمًا باأن ثالثة 
حمى  ما  وهذا  بالدولر.  عمالتها  ترتبط  اقت�ساداٌت  م�سدرها  لبنان  اإلى  التح�يالت  اأرباع 

لبنان من تقلبات �سعر �سرف العمالت ح�ل العالم. 
رابعًا، عدم ح�س�ل ع�دٍة جماعيٍة للمغتربين اإلى لبنان في بداية الأزمة المالية العالمية. 
ويرجع ذلك اإلى حدٍّ كبيٍر اإلى قدرة المغتربين اللبنانيين على التاأقلم مع الظروف القت�سادية 
واإدراكهم عدم وج�د فر�ص  لبنان،  الم�ستجدة، وكذلك خ�سيتهم من تجدد ال�سطرابات في 
عمٍل كافيٍة في بلدهم. كما ا�ستنتج التقرير اأن التح�يالت اإلى لبنان ارتفعت مع ارتفاع م�ست�ى 
المخاطر القت�سادية في دول الخليج خالل الأزمة ، مما يعك�ص عامل »المالذ الآمن« الذي 
يمكن اأن ي�سبب ع�دة التح�يالت لأغرا�ص ال�ستثمار اإلى لبنان خالل الرك�د القت�سادي في 

البلدان الم�سيفة )1(.

خام�سًا:التاأثيرات القت�سادية والجتماعية للتحويالت المالية في لبنان 
اأن  يعني  فماذا  اللبناني.  القت�ساد  على  متناق�سًة  تاأثيراٍت  المالية  التح�يالت  تمار�ص 
الن�سب  اأعلى  من  واحدًة  ت�سّجل  واأن  ال�طني،  ناتجه  ربع  يعادل  ما  المالية  التح�يالت  ت�سّكل 
بالن�سبة لقت�ساٍد كالقت�ساد  ذا حّدين  �سيفًا  التح�يالت  اعتبار هذه  يمكن  العالم؟ وهل  في 
القت�ساد،  هذا  في  رئي�سًا  ع�سبًا  ت�سّكل  اإّنها  الجانب؟  والأحادية  الم�س�هة  ببنيته  اللبناني، 
والمت��ّسط.  المحدود  الدخل  ذوي  دعم  وفي  الم�سرفّية،  ال�دائع  حجم  زيادة  في  وت�ساهم 
التغيير،  اللبنانيين و�سّل قدرتهم على  فاأكثر في »تخدير«  اأكثر  ت�ساهم  ال�قت عينه  لكّنها في 

وا�ستمرار الخلل في القت�ساد ال�طني. 

)1( اأنظر: م.ن.
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ي�ستند حجم التح�يالت المالية وم�ساهمتها في الناتج ال�طني الإجمالي اإلى ع�امل عّدة، 
اأبرزها العدد المرتفع للمغتربين، وعدم تقّلب �سعر �سرف العمالت في البلدان التي تاأتي منها 
حجم  يك�ن  اأن  اقت�سادي�ن  خبراء  ويرّجح  العالمية.  المالية  الأزمة  تاأثير  تحت  التح�يالت، 
ال�ستهانة  يمكن  ل  ر�سميٍة  غير  تح�يالٍت  ل�ج�د  نظرًا  المعلنة،  الأرقام  من  اأكبر  التح�يالت 
و12   10 بين  �سن�يًا  يتراوح  التح�يالت  حجم  اإن  نّحا�ص  �سربل  يق�ل  ال�سياق  هذا  وفي  بها. 
مليار دولر، تدخل اإلى النظام الم�سرفي ب�سكل اأ�سا�سي من خالل ال�دائع اأو من جراء �سراء 

المغتربين للعقارات وال�سقق.
المغتربين،  اأم�ال  من  باأخرى  اأو  بطريقٍة  ت�ستفيد  اللبنانية  الأ�سر  غالبية  اأن  في  �سّك  ل 
كما يحظى القطاع الم�سرفي ب�سي�لٍة نقديٍة اإ�سافّيٍة. وي��سح نحا�ص اأّن »تح�يالت المغتربين 
الم�ؤ�س�سات  اأو  الدولة  ت�سليف  عبر  ذلك  ويظهر  الم�سرفي،  الجهاز  لدى  ال�دائع  حجم  ترفع 
والأفراد، اإذ ُت�ستخدم محليًا من خالل قن�اٍت تبّين زيادة الدخل بما يف�ق النتاج«. ويمّيز بين 
القابلة لال�ستيراد،  الم�اد  اأي  لتاأمين جزٍء من ال�ستهالك  الأول،  الأم�ال:  ا�ستخدامين لهذه 
وُت�ستخدم هنا التح�يالت لتم�يل عجٍز هائٍل في الميزان التجاري. ويتمّثل ال�ستخدام الثاني 
اإلى رفع الأ�سعار مع  ي�ؤدي  العقارات والأرا�سي وال�سقق، ما  اأي  ا�ستيراده،  بتم�يل ما ل يمكن 

ازدياد طلب المغتربين. 
العقدين  في  لبنان  خ�سر  حيث  الخارج،  اإلى  ت�جهًا  الأكثر  هم  ال�سباب  اأن  من  وانطالقًا 
الأخيرين، ما يقارب ملي�ن ون�سف الملي�ن مهاجر، غالبيتهم من فئة ال�سباب، فاإن ال�ستثمار 
الأول الذي يق�م�ن به لدى ادخارهم �سي�لًة نقديًة يتجه نح� قطاع العقارات عم�مًا، وال�سقق 
بقاء  في  ت�ساهم  المغتربين  »اأم�ال  اأن  نحا�ص  ي��سح  عينه،  ال�سياق  وفي  تحديدًا.  ال�سكنّية 
ب�سكٍل  والعقارات،  ال�سقق  اأ�سعار  ورفع  ال�ستيراد  وا�ستمرار  حاله  على  القت�سادي  ال��سع 
يجعل من القدرة القت�سادية وكلفة الحياة عنا�سر �سغٍط على ال�سباب المقيم في لبنان، اإذ 
اإّنهم ل يجدون فر�ص عمٍل لئقًة ول م�ارَد كافيًة للعي�ص، وه� ما ي�ؤّدي بالتالي اإلى مزيٍد من 

التح�يالت، من خالل مزيٍد من الهجرة«. 
اليد  ت�سدير  على  العتماد  خالل  من  المحّلي  ال�ستهالك  من  كبيٍر  ق�سٍم  تم�يل  ويتم 
العاملة. وفي م�ازاة النق�سام ال�سيا�سي الحاد في ال�سن�ات الأخيرة واإزدياد هجرة ال�سباب، 
وفي ظل �سعي بلداٍن مختلفٍة ل�ستقطاب الم�ارد الب�سرية واأ�سحاب الكفاءات من لبنان و�س�اه 
من الدول، من المت�قع بروز خلٍل وا�سٍح في تركيبة لبنان الديمغرافية خالل ال�سن�ات المقبلة، 
التاأكيد على  العام 2020. مع ذلك، ل بد من  ال�سباب بن�سبة 25% حتى  اإذ قد ينخف�ص عدد 
اأهمية الدعم المالي الذي تقّدمه الهجرة الخارجية، اإذ اإّن هذه التح�يالت �ساعدت اللبنانيين 
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على تحّمل نتائج الت�سخم المالي، وم�اجهة الأزمات المعي�سية المتفاقمة، وهي تدعم عمليًا 
ح�الي ن�سف ال�سكان المقيمين في لبنان. 

دون  من  اللبناني  القت�ساد  في  وم�ساهمتها  المغتربين  تح�يالت  عن  الحديث  يمكن  ول 
يق�ل  الأجنبية،.  العمالة  ارتفاع  مع  الخارج،  الى  لبنان  من  النقدية  التح�يالت  اإلى  التطّرق 
الخبراء اإن لبنان »بات يعّد الي�م بلدًا ثنائي الهجرة«،حيث يخرج منه 4 اإلى 5 مليارات دولر 
�سن�يًا، ما ي�سعه في م�ساف الدول الكبرى لناحية حجم التح�يالت النقدية اإلى الخارج )1( .

1- عالقة التحويالت المالية بمختلف القطاعات القت�سادية وتاأثيرها عليها
اأ - عالقة التحويالت المالية بالقطاع التجاري وال�ستهالك:

تلعب التح�يالت المالية دورًا هامًا في م�ساندة القت�ساد المحلي، ولكن ل تتمُّ ال�ستفادة 
في  منه  كبيٌر  ق�سٌم  ُينَفُق  الغترابي  فالمال  التنمية.  في  الغترابي  المالي  العائد  هذا  من 
اأخرى  ترفيهيٍة  واأم�ٍر  ال�ستهالكية  ال�سلع  �سراء  وفي  الق�س�ر،  ت�سييد  في  والمباهاة  التفاخر 
في و�سط اأرياٍف لتزال ت�اجه اأزماٍت اجتماعيًة واقت�ساديًة خانقًة، تدفع بالمزيد من ال�سباب 
اإلى الهجرة، وذلك في ظل اإهمال الدولة الكلي للقيام بم�ساريع اإنمائيٍة مجديٍة. وثمة تراجٌع 
المغتربين  اللبنانيين  عدد  وتدنِّي  ال�سياحية  الحركة  تقل�ص  بفعل  التجاري  القطاع  في  كبيٌر 
القادمين َوَتريُّث اللبنانيين المقيمين في ال�ستهالك. وُيخ�سى اأن يزداد تراجع ن�ساط القطاع 
في المرحلة المقبلة، واأن تزداد ال�سع�بات المالية للم�ؤ�س�سات التجارية ما �سيدفع اإلى اإقفال 

العديد منها. 
التح�يالت  من  الأكبر  الق�سم  اأن  اإلى  الإ�سارة  من  بد  فال  المذك�رة،  ال�سع�بات  ورغم 
من  الأم�ال  تتلقى  التي  الأ�سر  تنفق  حيث  ال�ستهالكي،  الإنفاق  اإلى  يذهب  لبنان  تدخل  التي 
ال�سلع  من  ال�ستهالكية  وحاجاتها  المعي�سية  متطلباتها  على  الخارج  في  العاملين  اأفرادها 
انتعا�ص  في  وي�ساهم  ن�سطًة،  تجاريًة  دورًة  يخلق  الأمر  وهذا  والمعمرة.  ال�ستخدام  الق�سيرة 
ولهذا  اللبناني.  بالقت�ساد  التي تع�سف  الأزمات  وي�ساعدها في تخطي  التجارية  الم�ؤ�س�سات 
التي  الأزمات  اإزاء  البالغة  بالح�سا�سية  ويت�سم   ، ه�صٍّ و�سٍع  في  التجاري  القطاع  يبدو  ال�سبب، 
ت�سيب القت�ساد العالمي والتط�رات ال�سلبية التي يمكن اأن تحدث في المنطقة اأو في البلدان 
التي يق�سدها اللبناني�ن للعمل، والتي يمكن اأن تهدد في ظروٍف معينٍة وج�د ه�ؤلء اللبنانيين 

فيها، وبالتالي ا�ستمرارية تدفق التح�يالت منها اإلى لبنان.   

)1( القتبا�سات ال�اردة في ال�سفحتين اأعاله م�ستلة من:ليال اأب� رحال، تح�يالت المغتربين اأفي�ن اللبنانيين، ن�سرة »المدن«، 3-12-
http://www.almodon.com/Economy/ Articles :2013. نقاًل عن الم�قع الألكتروني
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ب- عالقة التحويالت بالقطاع ال�سياحي:

منها   %40 من  اأكثر  اأن  بحيث  المالية،  للتح�يالت  جذبًا  الأكثر  ال�سياحي  القطاع  ُيعتبر 
من  عدٌد  ويلجاأ  لبنان.  في  ربحيًة  الأكثر  الميدان  لعتباره  نظرًا  القطاع  هذا  في  ُت�ستثمر 
اأم�الهم في م�ؤ�س�ساٍت �سياحيٍة وخدماتيٍة مرتبطٍة بالقطاع  اإلى ت�ظيف  اللبنانيين  المغتربين 
وتعزيز  القطاع  هذا  نم�  في  �ساهم  مما  منها،  وال�سغيرة  المت��سطة  خ�س��سًا  ال�سياحي، 
يبقى  القطاع  هذا  في  المالية  التح�يالت  تاأثير  اأن  غير  الم�ساعب.  م�اجهة  على  قدرته 
محدودًا ن�سبيًا، ك�نها تت�سم في بع�ص الأحيان بالآنية وعدم ال�ستمرارية. ومع ت�ساعد وتيرة 
ال�س�رية  الأزمة  تفاقم  ظل  وفي  ال�سيا�سية،  ال�سراعات  واحتدام  المتنقلة  الأمنية  الإ�سكالت 
وتاأثيراتها على لبنان، انعك�ست هذه الأو�ساع �سلبًا على القطاع ال�سياحي في لبنان، مما اأدى 

اإلى انح�ساٍر ن�سبيٍّ في ت�ظيف التح�يالت فيه. 
ج- عالقة التحويالت بالقطاع الزراعي:

المياه والأرا�سي الخ�سبة،  للزراعة من حيث وفرة  اأن طبيعة لبنان منا�سبٌة  بالرغم من 
من  والناتج  العاملة،  اليد  من   %12 من  اأكثر  تجذب  ول  �سعيفٌة  فيها  ال�ستثمار  ن�سبة  اأن  اإل 
الزراعة ل يتجاوز 11% من اإجمالي الناتج المحلي، وه� الأدنى بالمقارنة مع ناتج القطاعات 

القت�سادية الأخرى. ول يحظى القطاع الزراعي بن�سبٍة مرتفعٍة من التح�يالت المالية)1(.
زراعة  خ�س��سًا  قديمٌة،  عالقٌة  والمغتربين  الزراعة  بين  العالقة  اأن  ذكره  والجدير 
الحم�سيات. فمنذ خم�سينات القرن الما�سي ت�جه ق�سٌم من راأ�ص مال المغتربين اإلى الزراعة، 
القا�سمية  م�سروع  من  الري  مياه  ت�فر  من  م�ستفيدًا  الجن�بي،  ال�ساحلي  ال�سهل  في  وتحديدًا 
من  الزراعة  تح�لت  بحيث  عكار،  من  ومناطق  البقاع  و�سط  في  وكذلك  الليطاني،  نهر  على 
من  داخلّيٍة  اأجزاء  اإلى  ال�ستثمارات  هذه  وت�سل  مرويٍة.  زراعٍة  اإلى  بعليٍة  تقليديٍة  زراعٍة 
وقام  البعلية.  التقليدية  بالزراعة  تتمّيز  التي  البيئة  بتغيير  تدريجيًا  تق�م  حيث  لبنان  جن�ب 
بتنفيذ  لبنان،  جن�ب  من  منهم  كبيٌر  ق�سٌم  وهناك  اأفريقيا،  غرب  من  العائدون  المهاجرون 

هذه الم�ساريع الزراعية. 
هـ- عالقة التحويالت بالقطاع الم�سرفي:

اللبنانيين.  المغتربين  تح�يالت  على  تاريخيًا  لبنان  في  الم�سرفية  ال�دائع  نم�  اعتمد 
اأهم  من  الم�سارف  قطاع  وُيعّد  الأو�سط،  ال�سرق  في  الرئي�ص  المالي  المركز  لبنان  ويعتبر 

)1( �سامر الح�سيني، ايدال:�سادرات الزراعة ارتفعت 14%، �سحيفة »ال�سفير«، العدد 12584، 09/20/ 2013.
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القطاعات اللبنانية النا�سطة والمزدهرة في العالم العربي. ومع ال�سع�بات والأزمات المالية 
عاٍم  في  اأميركي  دولر  مليار   15،2 لبنان  الى  دخل  فقد  باأ�سره،  العالم  منها  يعاني  التي 
مليار   174  ،2013 العام  في  اللبناني  الم�سرفي  القطاع  م�ج�دات  وبلغت   .)2012( واحٍد 
�سن�يٌّ  )نم�ٌّ  مليارًا   49 ح�الي  اإلى  الخا�ص  القطاع  اإلى  الت�سليفات  وارتفعت  اأميركي،  دولر 
اإلى 137 مليار دولر، ما ي�سكل ثالثة  اللبنانية  ال�دائع  في الم�سارف  بن�سبة 9%(، وتط�رت 
اأ�سعاف الناتج المحلي البالغ ح�الي 46 مليار دولر، الأمر الذي يجعل من لبنان بلدًا رائدًا 
والأجنبية.  العربية  الدول  لمختلف  و�س�ٍق حرٍة  بانفتاٍح  الم�سرفية،  والخدمات  القت�ساد  في 
هذا  بلغ  حيث  اللبناني،  القت�ساد  اأ�سعاف  ثالثة  لبنان  في  الم�سرفي  النم�  حجم  بلغ  وقد 
النم� 20 %، ونمت ت�سليفات الم�سارف بن�سبة 15 %. كما �سجل احتياطي العمالت الأجنبية 
لدى م�سرف لبنان 35.83 مليار دولر )47،26 مليارًا مع الذهب( في منت�سف كان�ن الثاني 
تداعيات  و  والإقليمية  المحلية  الأمنية  ال�سطرابات  وب�سبب  تاريخه.  في  الأعلى  وه�   ،2014
الأزمة ال�س�رية، تراجعت بع�ص ال�سيء ن�سبة التدفقات المالية اإلى لبنان، خ�س��سًا التح�يالت 
المالية من الدول العربية، مما اأدى الى تباط�ؤٍ في وتيرة ارتفاع ال�دائع في القطاع الم�سرفي. 
ا  اأي�سً المغتربين هي  اأم�ال  روؤو�ص  من  ال�ستثمارات  فاإّن  والمالي،  الم�سرفي  القطاع  في  اأما 
ق�ة  اإن  لبنان)1(.  في  يعمل  م�سرًفا   86 اأ�سل  من  م�سرًفا   42 في  م�ستثمرٌة  فهي  �ساأن،  ذات 
والقليمية  العالمية  الأزمات  خالل  ال�دائع  خروج  بعدم  تتمثل  لبنان  في  الم�سرفي  القطاع 
العالمية  المالية  الأ�س�اق  على  الم�سرفي  القطاع  اعتماد  عدم  اإلى  اإ�سافًة  المحلية،  وحتى 
لتم�يل عملياته الم�سرفية، بل على تدفقات ال�دائع و تحديدًا ودائع المغتربين اللبنانيين )2(. 

و- عالقة التحويالت بالقطاع ال�سناعي:

اأُجري  لقد  المغتربين.  اأم�ال  روؤو�ص  اأي�سًا مجاًل مهمًا ل�ستثمار  ال�سناعة  كانت  لطالما 
اأن  وتبيَّن  وطنهم،  في  لبناني�ن  مغترب�ن  اأن�ساأها  �سناعيًة  �سركًة   35 عن  اأكاديميٌّ  بحٌث 
م�ن على ال�سكل الآتي: %50  الم�ساهمين الـ 37 الذين تّم تحديدهم في مجال ال�سناعة مق�سَّ
اإفريقيا  من  نف�سها  المئ�ّية  والن�سبة  م�سر،  من   %20 من  اأكثر  الالتينية،  اأميركا  من  ياأت�ن 

جن�بي ال�سحراء، ون�سبٌة قليلٌة من ال�ليات المتحدة ومن اأوروبا)3(.

اأ�سامة مكدا�سي في الم�ؤتمر ال�سن�ي لإدارة المخاطر 2014  )1( وردت هذه المعطيات في تقرير رئي�ص لجنة الرقابة على الم�سارف 
الذي نظمه اتحاد الم�سارف العربية في فندق فيني�سيا في بيروت في 1 ني�سان 2014. نقاًل عن الم�قع الإلكتروني:

http://www.elnashrafinance.com/ وكذلك:   http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=200161
http://businessechoes.com/pages/get_page_content/489 : و news/show/107989

الم�سرفي، مجلة  القطاع  قلق على  ل  :ج�زيف طربيه،  وكذلك  اللبناني...، م.�ص.  الهجرة كتحدٍّ لقت�ساد  لبكي،  :بطر�ص  اأنظر   )2(
»البلد«،2013-4-10.

)3( اأنظر : بطر�ص لبكي، الهجرة كتحدٍّ لالقت�ساد اللبناني...، م.�ص. 
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ومت��سطة  �سغيرٍة  �سركاٍت  في  ال�سناعية  المغتربين  ا�ستثمارات  غالبية  ات�سمت  وقد 
ال�سناعات  وبع�ص  الزراعية  المنتجات  وتعليب  ت�سنيع  مجال  في  اأ�سا�سًا  وتركزت  الحجم، 
من  الم�ستثمرون  ه�ؤلء  وا�ستفاد  �سرٌف.  عائليٌّ  طابٌع  لمعظمها  وكان  والغذائية،  التح�يلية 
العربي،  الخليج  بلدان  بع�ص  في  خ�س��سًا  وعملهم،  اإقامتهم  خالل  ن�سج�ها  التي  العالقات 
اأ�س�اق  نح�  م�جهٌة  ال�سناعات  هذه  غالبية  اإن  حيث  البلدان،  هذه  في  منتجاتهم  لت�س�يق 
ال�سناعي  القطاع  في  المغتربين  اأم�ال  روؤو�ص  م�ساهمة  تبقى  ذلك  ومع  المذك�رة.  البلدان 
الت�ظيفات الإجمالية في هذا القطاع، ومن  ن�سبٍة �سئيلٍة من حجم  هام�سيًة، ول ت�سكل �س�ى 

ا�ستيعاب اليد العاملة، وكذلك من حجم النتاج فيه. 
الخارج،  في  اللبنانية  للمنتجات  جديدٍة  اأ�س�اٍق  فتح  في  المغتربين  م�ساهمة  وبخ�س��ص 
اإلى  اللبناني  القت�ساد  على  الهجرة  تاأثير  الذكر ح�ل  الآنفة  درا�سته  في  لبكي  بطر�ص  ي�سير 
»اأن هذا الدور القت�سادي للمغتربين في لبنان القائم منذ عق�د، قد تقّدم ب�سكٍل �سريٍع خالل 
ال�سلع  بع�ص  عليها  ح�سل  التي  الجديدة  التناف�سية  القدرة  ب�سبب  وذلك  الأخيرين،  العقدين 
اإلى  بالن�سبة  الي�رو  اأ�سعار  وارتفاع  الن�سبي،  العاملة  اليد  رخ�ص  نتيجة  اللبنانية  عة  الم�سنَّ
الدولر الذي ه� العملة الأكثر رواًجا في لبنان منذ ربع قرن. فالكثير من المغتربين، وبخا�سٍة 
ال�سادرات  تن�يع  في  وي�ساهم�ن  المجال  نا�سط�ن في هذا  ال�سمالية، هم  واأميركا  اأوروبا  في 
ه نح� الأ�س�اق العربية  اللبنانية. فانتقلت اأ�س�اق هذه ال�سادرات من ن�سبة 95% منها كان يت�جَّ
اإلى  اإلى وجهاٍت متن�عٍة ن�سبيًا، لت�سل هذه الن�سبة  في مطلع الثمانينات من القرن الما�سي، 
الغذائية  ال�سناعات  مجال  في  المهاجرين  ن�ساط  �ساهم  وقد  فقط.   2004 العام  في   %52
الدول”)1(.  هذه  في  اللبنانية  الغذائية  المنتجات  ترويج  في  النت�سار  دول  في  والمطاعم 
ال�ستثمار  على  والمغترب  الم�ستثمر  لتحفيز  عاملين  اأهم  هما  وال�ستقرار  الأمن  اأن  وبدهيٌّ 
بالدرجة  ال�سرطين  ت�فير هذين  الدولة  على  وبالتالي يجب  لبنان.  في  ال�سناعي  القطاع  في 
الأولى، لأّن �سائر الع�امل الأخرى مت�ّفرٌة، واإن بن�سٍب متفاوتٍة، �س�اء اأكان لناحية التم�يل، اأو 

اليد العاملة، اأو �سروط ال�ستثمار اأو غيرها.
ز- عالقة التحويالت بالقطاع العقاري:

كبيٍر  تط�ٍر  ح�س�ل  في  الخارج  في  والعاملين  اللبنانيين  المغتربين  تح�يالت  �ساهمت 
و�سريٍع في القطاع العقاري، �س�اء من حيث ال�ستثمار في عمليات البناء، اأم من حيث زيادة 
من  �س�اء  القطاع،  على  كبيٌر  تاأثيٌر  المتزايد،  الطلب  لهذا  وكان  المبنية.  ال�سقق  على  الطلب 
حيث رفع الأ�سعار ب�س�رٍة مفتعلٍة، اأم من حيث ت�جيه البناء نح� ن�ٍع معيٍن من ال�سقق. فقد 

)1(  م.ن. 
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ح�سل في ال�سن�ات الأخيرة ارتفاٌع فجائيٌّ و�سريٌع في الأ�سعار، التي بلغت م�ست�ياٍت ل ت�ستطيع 
مجاراتها اإمكانات المقيمين من الطبقة ال��سطى عم�مًا وذوي الدخل المحدود ب�جه خا�ص. 
يتطّرق تقريٌر �سدر عن ق�سم الأبحاث في بنك لبنان والمهجر، اإلى هذه النقطة، محّذرًا من 
من  تتمّكن  لن  حيث  �سع�بًة،  �سيزداد  م�ساكن  ل�سراء  الدخل  المنخف�سة  العائالت  »�سعي  اأّن 
الُمَعنَ�ن  التقرير  معّدو  اأجراها  التي  للح�سابات  ووفقًا  الأغنياء«.  الأجانب  الالعبين  مناف�سة 
بـ»عقٌد من الطلب على العقارات في لبنان«، فاإّن 50% من ال�ستثمارات الأجنبّية المبا�سرة 
الما�سية.  الع�سر  ال�سن�ات  العقارات خالل  ا�ستهدفت قطاع  لبنان،  العربي في  الم�سدر  ذات 
كذلك فاإّن طلب اللبنانّيين المغتربين على العقارات يمّثل 40% من الطلب الإجمالي. وت�ساهم 
الطلب على  وبالتالي رفع  اأبناوؤها،  التي هاجر  للعائالت  ال�سرائّية  القدرة  التح�يالت في رفع 
العقارات وفي قطاع الإ�سكان تحديدًا)1(. في المقابل برز عجٌز متزايٌد لدى الطبقة ال��سطى 
جهٍة،  من  ال�سقق  اأ�سعار  بين  ما  الفا�سلة  اله�ة  اإلى  نظرًا  وذلك  ال�سكنية،  ال�سقق  تملك  في 

والمداخيل التي يتقا�ساها العمال من الفئة المت��سطة في لبنان من جهٍة ثانيٍة.

2- التاأثيرات القت�سادية والجتماعية للتحويالت المالية 
اأ- التاثيرات الإيجابية :

ال�سرف  و�سعر  المدف�عات  ميزان  على  ي�ؤثر  المالية  التح�يالت  تدفق  اأن  اإلى  اإ�سافًة 
الدورة  لتقلبات  معاك�ٍص  اتجاٍه  في  اأي�سًا  التح�يالت  هذه  تعمل  المحلية،  الفائدة  واأ�سعار 
باأزماٍت  اأو  بك�ارث طبيعيٍة  المتلقية  الدولة  تمر  المخاطر عندما  ك�نها تحد من  القت�سادية 
. والالفت في هذا ال�سياق اأن التجارب العالمية ت�سير اإلى  �سيا�سيٍة حادٍة اأو بتده�ٍر اقت�ساديٍّ
اأثناء  العام 1998  في  الفيليبين  في  مثاًل  كما ح�سل  الأزمات،  اأعقاب  في  التح�يالت  ازدياد 
اأو كما ح�سل في المك�سيك في العام 1995. اأما في  وبعد الأزمة المالية لجن�ب �سرق اآ�سيا، 
تح�يالتهم  م�ساعفة  على  اللبناني�ن  المهاجرون  عمل   ،2006 تم�ز  حرب  اأعقاب  ففي  لبنان 

لم�ساعدة اأ�سرهم على تخطي الأزمة.
 Country Credit الئتمانية  الجدارة  تح�سين  في  دورًا  اأي�سًا  التح�يالت  وتلعب  هذا 
في  يع�د  وال�سبب  العالمية.  المالية  الأ�س�اق  ول�ج  على  فت�ساعدها  المتلقية،  للدولة   Rating
ف�ائد  بمعدلت  ال�ستدانة  على  الدولة  فت�ساعد  النقدية  الحتياطات  تزيد من معدلت  ك�نها 
وتمار�ص  الئتمانية.  للجدارة  الدولي  الترتيب  �سمن  رتبتها  تح�سين  في  ت�ساهم  منخف�سٍة، 
ال�ستهالك،  تعاظم  اإلى  ت�ؤدي  اإنها  حيث  اإيجابيًا،  تاأثيرًا   مبا�سرٍة   غير  ب�س�رٍة  التح�يالت 

)1( اأنظر: اأكالف التو�سع العقاري، �سحيفة »الأخبار«، بيروت،  16ت�سرين الثاني 2010. 
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المهاجر  اإن  العاملة، حيث  لليد  ر  الم�سدِّ البلد  في  القت�سادية  الدورة  انتعا�ص  اإلى  ثم   ومن 
اأ�سرته في ال�طن، ي�ساهم، ب�س�رة غير مبا�سرٍة، في زيادة  ل الأم�ال بانتظاٍم اإلى  الذي يح�ِّ
فر�ص العمل، ومن ثم الطلب على اليد العاملة، مما ي�ؤدي بدوره اإلى دفع م�ست�ى الأج�ر نح� 

الرتفاع. 
للعائالت  اجتماعيًة  اأماٍن  �سبكة  المالية  التح�يالت  ت�سكل  اجتماعيٌة:  اأماٍن  �سبكة   -
ي�ساعد  لبنان  في  ذويهم  اإلى  الأم�ال  المهاجرين  اإر�سال  اأن  على  اثنان  يختلف  فال  المقيمة. 
المبالغ  لهم  وي�ؤمن  المعي�سية،  الأزمة  وم�اجهة  المالي  الت�سخم  نتائج  تحمل  على  ه�ؤلء 
ال�سرورية لتم�يل حاجاتهم الأ�سا�سية كالغذاء وال�سكن، اإ�سافًة اإلى التعليم والطبابة. وتجدر 
ل  لبنان،  في  ا�ستثماراٍت  اإلى  تتح�ل  التي  التح�يالت  ن�سبة  اأن  اإلى  ال�سياق  هذا  في  الإ�سارة 

تتخطى في حدها الأق�سى الـ%25.
الحفاظ  في  بارزًا  دورًا  تلعب  التح�يالت  فاإن  اآخر،  �سعيٍد  على  اأما   : ماليٌّ ا�ستقراٌر   -
ال�سي�لة،  من  عاليًة  ن�سبًة  اللبنانية  التجارية  للم�سارف  ت�ؤمن  ك�نها  المالي،  ال�ستقرار  على 
فتتيح لها تم�يل عجز الم�ازنة العامة وتغطية عجز الميزان التجاري، وال�ستمرار في اإقرا�ص 
العالمية  المالية  اللبناني على الأ�س�اق  القطاع الخا�ص، في وقٍت ل يعتمد القطاع الم�سرفي 
قيا�سيًة  اأرقامًا  بلغت  اأ�سرنا،  كما  التي،  والمغتربين  المقيمين  ودائع  على  بل  لتم�يل عملياته، 

ن�سبةً الى حجم القت�ساد.
ول ريب اأن حالة الالا�ستقرار التي يعي�سها لبنان تنعك�ص �سلبًا على حركة التدفقات المالية 
برهنت  التجربة  اأن  اإل  اللبناني.  بالقت�ساد  الثقة  الأم�ال  روؤو�ص  اأ�سحاب  ُتفِقُد  ك�نها  اإليه، 
التدفقات  بل على  المالية،  التح�يالت  كبيٍر على حجم  ب�سكٍل  ت�ؤثر  ال�سيا�سية ل  المخاطر  اأن 
المالية الأخرى، كال�ستثمار الأجنبي المبا�سر. وقد اأظهرت ودائع القطاع الم�سرفي اللبناني 
مناعًة لفتًة �سد ال�سدمات ال�سيا�سية ال�سعيفة، فلم يتخطَّ خروج ال�دائع خالل الأزمات التي 

مر بها لبنان، حد 5% من ن�سبة ال�دائع الإجمالية.
ب - التاأثيرات ال�سلبية:

رغم اأن تح�يالت المغتربين اللبنانيين تمثل رافدًا هامًا لالقت�ساد و�سبكة اأماٍن اجتماعيٍّ 
ل ي�ستهان بها، فاإن لهذا العتماد الكبير على الخارج تداعياته ال�سلبية. اإذ ف�ساًل عن تحفيزه 
النت�سار  بلدان  في  تحدث  التي  ال�سدمات  فاإّن  المقيمين،  و�سط  في  ال�ستهالكّية  الأنماط 
تنتقل مبا�سرة اإلى لبنان عبر قناة التح�يالت، ول تظهر فقط في تراجع الطلب ال�ستهالكي، 

بل اأي�سًا في انخفا�ص الإيرادات الحك�مية.
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في  تبحث  الدولي)1(،  النقد  �سندوق  عن  �سادرٌة  درا�سٌة  اإليه  تخل�ص  ما  تحديدًا  هذا 
البلدان المتلقية في المنطقة  العاّمة في  طبيعة قن�ات تلك التح�يالت وتاأثيرها على المالية 
واآ�سيا  اأفريقيا  �سمال  الأو�سط،  ال�سرق  ال�سعيد:  الأكثر حماوًة على هذا  الن�ساط  ت�سّجل  التي 
ال��سطى. وت�سير هذه الدرا�سة، التي و�سعها البنك الدولي بالتعاون مع م�سرف لبنان ووزارة 
التدفقات  ا�ستعمال  خالل  من  والتنمية  النم�  لتحفيز  الآيلة  ال�سبل  ح�ل  اللبنانية  المالية 
اإلى ظه�ر ندرٍة في اليد العاملة الماهرة، وطفرٍة في �س�ق العقارات ميزتا المرحلة  المالية، 
الأخيرة من تاريخ لبنان. وقد �ساهمت التح�يالت والتدفقات المالية في تاأجيل الإ�سالحات 
ال�سرورية لتحفيز النم�. وت�ؤّكد الدرا�سة اأن التح�يالت ُت�ستخدم اأ�سا�سًا لدواٍع ا�ستهالكّيٍة حيث 
الم�ست�ردة.  المنتجة محليًا وتلك  ال�سلع والخدمات  ل�سراء  الخارج  المحّ�لة من  الأم�ال  ُتنفق 
وتق�ل اإّن هذا الأمر »يطرح �سك�كًا ح�ل التداعيات التنم�ية لتلك التدّفقات«. وُتحّدد الدرا�سة 
قناًة في التح�يالت تنقل ال�سدمات الخارجية اإلى المالية العاّمة للبلدان المتلقية. وتق�ل اإّن 

»التح�يالت ت�ؤّثر على الطلب الخا�ص الذي بدوره ي�ؤّثر على الإيرادات ال�سريبية للحك�مة«.
بمعنى اآخر: اإذا تعر�ست بلدان النت�سار ل�سدماٍت اقت�ساديٍة ت�ؤّثر على م�ست�ى المداخيل 
اأيدي  في  المتاحة  الأم�ال  على  وبالتالي  التح�يالت،  على  �سلبًا  �سينعك�ص  ذلك  فاإّن  فيها، 
)اأي  الخا�ص  »ال�ستهالك  ه�  ال�سدمة  تلك  تم�ّسه  ما  اأّن  مجددًا  التاأكيد  ويجب  المتلّقين. 
اإنفاق الأ�سر على ال�سلع والخدمات ال�ستهالكية( وال�اردات، ولي�ص ال�ستثمار المحلّي«؛ نظرًا 

اإلى اأّن الأخير ل يتعّلق بتدّفق التح�يالت.
ية،  - التاأثير على المالية العامة: ولأخذ فكرٍة عن تاأّثر المالية العاّمة في البلدان المتلقِّ
تبحث الدرا�سة الآنفة الذكر تاأّثر الت�ازن المالي الأّولي )اأي الفائ�ص اأو العجز قبل احت�ساب 
في  �ُسّجل  الذي  القت�سادي  التباط�ؤ  نتيجة  و2009   2008 العامين  بين  العام(  الدين  خدمة 
التده�ر  في  مهمٌّ  دوٌر  التباط�ؤ  لهذا  كان  اأّنه  »ويّت�سح  المالية.  الأزمة  بعد  ال�سناعية  البلدان 

في ت�ازن المالية العاّمة«.
وتبّين الدرا�سة اأّن التباط�ؤ القت�سادي في بلدان النت�سار كان م�س�ؤوًل عن اأكثر من %20 
من التغير ال�سلبي في لبنان وبلداٍن اأخرى. وبالن�سبة للبنان تحديدًا، ُتظهر البيانات اأّن الرك�د 
القت�سادي الذي �ُسّجل في بلدان النت�سار وُترجم تقل�سًا اقت�ساديًا بن�سبة 0.26% )اأي نمّ� 
�سلبي بهذا المعّدل( اأّدى اإلى تقّل�صٍ في نمّ� التح�يالت بن�سبة 0.84%. وبنتيجة هذا التراجع، 
تقّل�ص معّدل ال�سرائب الإجمالية اإلى الناتج المحلي الإجمالي بن�سبة 0.27%، ما اأّدى بطبيعة 
الحال اإلى تاأّثر العجز الأّولي للمالية العاّمة بن�سبة 20.15%. اأّما بعد الأزمة المالية العالمية، 

)1( ورد عر�ٌص م�جٌز لهذه الدرا�سة في مقالة: ح�سن �سقراني، هكذا ت�ؤثر تح�يالت المغتربين بمالية الدولة التي هجرتهم، م.�ص.
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الإجمالي  المحّلي  الناتج  بن�سبة 3.88% في  نم�ًا  انتعا�سًا، ترجم  النت�سار  بلدان  �سّجلت  فقد 
في العام 2010. هذا النتعا�ص اأّدى اإلى نم�ٍّ في م�ست�ى التح�يالت اإلى لبنان بن�سبة %12.38. 
ال�سريبية  الإيرادات  معّدل  انتع�ص  ال�ستهالكي،  الإنفاق  وبالتالي  التح�يالت،  تلك  نمّ�  ومع 

الإجمالي اإلى الناتج المحلي بن�سبة %0.23 )1(. 
من  المالية  التدفقات  اإن  الحقيقة،  الريعية:  العقلية  و�سيادة  القت�ساد  في  هاٌت  ت�سوُّ  -
الخارج، ول�سيما التح�يالت المالية، وكذلك ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة وال�دائع الم�سرفية 
الق�سيرة الأمد، اأدت اإلى ن�س�ء ت�س�ُّهاٍت في القت�ساد وفي �س�ق العمل اللبناني. فع��سًا من و�سع 
ا�ستراتيجيٍة لتنميٍة �ساملٍة وم�ستدامٍة مبنيٍة على تحفيز القطاعات ذات الإنتاجية العالية القائمة 
على البتكار والتناف�سية، اقت�سر النم�ذج القائم على تدفق الأم�ال نح� قطاع العقارات، و�سط 
المخاطر  بماأمٍن عن  المذك�ر  القطاع  اأن  الأجانب  والم�ستثمرين  اللبنانيين  لدى  �سائٍد  اعتقاٍد 

المالية، وي�سكل مالذًا اآمنًا ل�ستثماٍر مت��سط الأجل ذي مردوٍد كبيٍر. 
ماأل�فًا  �سار  وقد  ال�سهل.  بالأمر  لي�ص  الخارج  من  المالية  التح�يالت  جدوى  تقييم  اإن 
زيادة  اأن  الدولي  البنك  ويقدر  الفقر.  من  للحد  هامًة  و�سيلًة  المهاجرين  تح�يالت  اعتبار 
اأن  غير   .%  1،2 بحدود  الفقر  يقل�ص  المحلي  الناتج  من  نقاط   10 بمقدار  التح�يالت 
ت�ساهم،  التح�يالت  اأن  تبين  مثاًل،  اللبناني  كالقت�ساد  اقت�ساٍد،  لأو�ساع  المتاأنية  الدرا�سة 
اأم�ال  ُت�ستعمل  اإذ  لالأ�سعار.  العام  الهيكل  ت�س�يه  في  الأخرى،  الريعية  التدفقات  جانب  اإلى 
على  لال�ستثمار،  الأوروبي  للبنك  درا�سٍة  وفق  لبنان،  ومنها  النامية،  الدول  في  المهاجرين 
اأما الباقي فيذهب  ال�سكل الآتي: 51% لال�ستهالك، 18،2 % للتربية وال�سحة، 14 % لل�سكن. 
ال�ستهالك  النمط من  ي�ؤثر هذا  كيف  راأينا   وقد  الباهظة.  التح�يل  تكاليف  لتغطية  معظمه 
عدم  ظاهرة  تفاقم  اإلى  ال�افدة  الأم�ال  وت�ؤدي  كلبنان.  �سغيٍر  بلٍد  في  العقارية  ال�س�ق  على 
الم�ساواة في ت�زيع الدخ�ل والم�ارد. وتمثل منطقة البقاع مثاًل معبرًا على ذلك، نظرًا لتدني 
لدى  ال�ستهالك حتى  ت�سخيم  اإلى  الميل  التفاوت  ويغذي هذا  اأبنائها.  المهاجرين من  ن�سبة 
العائالت غير المي�س�رة، اأو التي ل تتلقى اأم�اًل من الخارج. وي�سيع هذا الأمر �سل�كًا اإنفاقيًا 

غير ر�سيد، يزيد من مدي�نية الأ�سر ويقلل الميل العام اإلى الدخار.
ثم اإن تدفق التح�يالت اأف�ست في لبنان اإلى اأمرين: الأول، زيادة ذلك الجزء من الدخل 
الإنتاجية يمكن ر�سده على مدى حقبٍة  اإلى جم�ٍد وتقهقٍر في  اأدى  بالإنتاج، ما  المرتبط  غير 
زمنيٍة ط�يلٍة. والثاني، تقليل م�س�ؤولية الحك�مة تجاه الفئات الأكثر فقرًا والمناطق الأقل نم�ًا. 
وعلى الرغم من اأن تح�يالت المغتربين هي الأكثر ا�ستقرارًا وثباتًا بين اأن�اع التدفقات الأخرى، 

)1( اأنظر: م.ن.
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و�سكلت �سمام اأماٍن في اأوقات الأزمات، اإل اأنها اأوجدت حلقًة ماليًة رديئًة ل يمكن ك�سرها اإل 
باإيجاد اآلياٍت م�سرفيٍة وماليٍة ت�سمح بتح�يل اأم�ال المغتربين اإلى تدفقاٍت راأ�سماليٍة.  بحيث 

ُت�ستخدم في خلق تيار نم�ٍّ دائٍم، وتزيد من العر�ص الداخلي وت��سع من فر�ص الت�ظيف. 
هذا وجاء الطلب على ال�ستثمار في العقارات لدى الم�ستثمرين كنتيجٍة مبا�سرٍة لرغبتهم 
في  اعتقاٍد  وتنامي  المال،  �س�ق  في  المخاطر  من  للحد  ال�ستثمارية  محافظهم  تن�يع  في 
الأو�ساط القت�سادية اأن المردود على ال�ستثمار في تجارة العقارات اأو العائدات على ت�ظيف 
اأف�سل من تلك المتاأتية من عائدات ال�س�ق المالية.  راأ�ص المال في تجارة ال�سقق والعقارات 
من هنا، تح�ل القت�ساد اللبناني نح� القطاعات التي تنتج �سلعًا غير قابلٍة للتبادل، مما لم 
لقاعدٍة  العمل  وتاأمين  القت�سادية  الحركة  رقعة  ت��سيع  في  الم�ساعدة  اأمام  الفر�سة  يف�سح 

وا�سعٍة من الق�ى الحية.
�س�اها،  دون  القطاعات  على هذه  ال�ستثمارات  تركيز  لبنان  في  القت�ساد  ويعزو خبراء 
التح�يالت  تح�ل  في  ت�ساعد  لم  وتنظيميٍة  قان�نيٍة  وع�ائق  بني�يٍة  اختاللٍت  �سل�سلة  اإلى 
على  اأثَّرت  قد  الأ�سباب  هذه  كانت  واإذا  منتجٍة.  ا�ستثماراٍت  اإلى  الأخرى  المالية  والتدفقات 
قرارت ال�ستثمار فغّلبت ال�ستثمار في الأدوات المالية والعقارات على �س�اها، يتخّ�ف خبراء 
الخارجية  الر�ساميل  المتزايد على  العقارات والعتماد  اأن تك�ن طفرة �س�ق  اقت�سادي�ن من 
وتح�يالت المغتربين قد اأ�سابت لبنان بما ي�سمى »المر�ص اله�لندي«، وه� م�سطلٌح اقت�ساديٌّ 
عن  وتخليه  الريع  على  الكلي  �سبه  العتماد  مرحلة  في  ال�طني  القت�ساد  دخ�ل  على  يدل 
الم�اطن  اأن  بحيث   ،Rentier Mentality ريعيًة«  »عقليًة  التح�يالت  اأنتجت  لقد  الت�سنيع. 
ل  اأ�سبح  بالتالي  وه�  الخارج،  من  تح�يالٍت  من  قريبه  له  ن  ي�ؤمِّ ما  على  يتكل  �سار  المقيم 
المهاجرين و�سيلًة  واأ�سبح ماأل�فًا اعتبار تح�يالت  لبنان.  يعتمد على ما ينتجه من عمله في 

هامًة للحد من الفقر.      

خال�سة البحث:
الخارج،  في  والعاملين  للمهاجرين  المالية  والتح�يالت  الهجرة  اأن  درا�ستنا  اأظهرت 
وقد  وال�طني.  الأُ�َسري  الم�ست�يين  على  المدى  البعيدة  اآثارهما  لهما  متالزمتان  ظاهرتان 
والعاملين في  المغتربين  للبنانيين  المالية  التح�يالت  اأن  اإثبات  اإلى  البحث  �سياق  في  �سعينا 
الخارج ت�سغل م�قعًا مميزًا في القت�ساد اللبناني، وت�سكل اأحد الروافد الرئي�سة لدعمه ورفده 
فيما  البالد،  في  ال�ستهالكي  الإنفاق  من  هامًا  جزءًا  ل  ُتم�ِّ اإنها  حيث  الأجنبية،  بالعمالت 
يتح�ل ق�سٌم اآخر اإلى ا�ستثماراٍت محليٍة، وير�س� جزٌء اآخر في الم�سارف اللبنانية على �سكل 

أ. د. محمد دياب
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ودائع. وقد تبين لنا من خالل البحث اأن التح�يالت كانت تنم� ب�س�رٍة م�سطردٍة، وقد �سكلت 
اعتماد  اأن  نبين  اأن  وحاولنا  اللبناني.  الإجمالي  ال�طني  الناتج  ربع  قرابة  معينٍة  فتراٍت  في 
القت�ساد  بنية  في  الخلل  نتيجة  ه�  الخارجية  التح�يالت  على  الكبير  الحد  هذا  اإلى  لبنان 
اإلى  اأدت  والتي  ق�سيٍر،  غير  اأمٍد  منذ  المتبعة  والنقدية  المالية  القت�سادية  وال�سيا�سات 
�سم�ر القطاعات الإنتاجية التي ت�ؤمن اأكبر قدٍر من فر�ص العمل، كما اأدت اإلى تراجع قطاع 

الخدمات وانتقال الكثيرين من منتجي الخدمات اإلى الخارج، ول �سيما اإلى دول الخليج. 
 وقد اأظهر البحث اأن التح�يالت المالية تمار�ص تاأثيراٍت متناق�سًة، اإيجابيًة و�سلبيًة، على 
القت�ساد ال�طني في لبنان. اإذ تلعب هذه التح�يالت دورًا هامًا في دعم القت�ساد المحلي، 
لبنان  تدخل  التي  التح�يالت  من  الأكبر  فالق�سم  التنمية.  في  منها  ال�ستفادة  يتم  ل  ولكن 
ال�ستثمار  في  المالية  التح�يالت  م�ساهمة  اأن  لنا  تبين  وقد  ال�ستهالكي.  الإنفاق  اإلى  يذهب 
هذه  �ساهمت  كما  �سرف.  عائليٌّ  طابٌع  لمعظمها  وكان  محدودٌة.  الإنتاجية  القطاعات  في 

التح�يالت في ح�س�ل تط�ٍر كبيٍر و�سريٍع في القطاع العقاري. 
واأدت التح�يالت المالية اإلى ن�س�ء ت�س�ُّهاٍت في القت�ساد وفي �س�ق العمل اللبناني، واإلى 
اأف�ست  المنتظمة  فالتدفقات  اللبنانيين.  والمجتمع  القت�ساد  في  ت�س�د  ريعيٍة  عقليٍة  اإنتاج 
والثاني،  بالإنتاج.  المرتبط  غير  الدخل  من  الجزء  ذلك  زيادة  الأول،  اأمرين:  اإلى  لبنان  في 
اأن  الرغم من  نم�ًا. وعلى  الأقل  والمناطق  الأكثر فقرًا  الفئات  الحك�مة تجاه  تقليل م�س�ؤولية 
الأخرى، و�سكلت �سمام  التدفقات  اأن�اع  بين  وثباتًا  ا�ستقرارًا  الأكثر  المغتربين هي  تح�يالت 
اأماٍن في اأوقات الأزمات، اإل اأنها اأوجدت حلقًة ماليًة رديئًة ل يمكن ك�سرها اإل باإيجاد اآلياٍت 
ُت�ستخدم في  راأ�سماليٍة. بحيث  اإلى تدفقاٍت  المغتربين  اأم�ال  بتح�يل  ت�سمح  م�سرفية ومالية 

خلق تيار نم�ٍّ دائٍم، وتزيد من العر�ص الداخلي وت��سع من فر�ص الت�ظيف. 
المنتج.  ال�ستثمار  مجال  اإلى  المالية  التح�يالت  ت�جيه  في  اأ�سا�سيًا  دورًا  للدولة  اإن 
اأكالف  وخف�ص  لال�ستثمار،  مالئمٍة  بيئٍة  خلق  نح�  تت�جه  اأن  ينبغي  الحك�مية  فال�سيا�سات 
الأخرى،  المالية  التدفقات  وكذلك  للتح�يالت،  الفعال  ال�ستخدام  اإن  المالية.  التح�يالت 
في  العام  ال�ستثمار  زيادة  م�ست�يات، هي:  ا�ستراتيجيًة من خم�سة  رعايًة  الدولة  على  يفر�ص 
البنى التحتية، وتح�سين فعالية الإنفاق الحك�مي، واإطالق تناف�سية الأ�س�اق بما في ذلك اإقرار 
دون  فمن  الكلي.  القت�ساد  تقلبات  وخف�ص  الملكية،  حق�ق  وتعزيز  للمناف�سة،  حديٍث  قان�ٍن 
�سيا�ساٍت اقت�ساديٍة تق�م على مثل هذه ال�ستراتيجية، تبقى الفائدة المتاأتية من التح�يالت 
المالية اأقل بما ل يقا�ص من النزف الذي يعاني منه المجتمع اللبناني في راأ�ص ماله الب�سري 

المتمثل في هجرة خيرة اأبنائه.

التحويالت المالية في لبنان وتأثيراتها االقتصادية واالجتماعية



231

نبتة الصعتر من البرية إلى الحقل:
)درا�سة في الجدوى القت�سادية لل�سعتر البري والمزروع

وفي فوائده الطبية و الغذائية)

د. علي زين الدين
الجامعة اللبنانية
كلية ال�سياحة واإدارة الفنادق

واقع الزراعة في لبنان
ي�اجه ما تبقى من مجم�عاٍت ريفيٍة في لبنان �سع�باٍت ماديًة، تبرز ب�سكٍل جليٍّ في م�ست�ى 
المداخيل المتدنية للمزارعين مقارنًة بمداخيل القطاعات القت�سادية الأخرى. فالطاقة الإنتاجية 
الحالية للزراعة في لبنان ل تغطي �س�ى جزٍء ب�سيٍط من الحاجات ال�ستهالكية المحلية، وهذا ما 

اأدى اإلى تزايد ال�اردات الغذائية ل�سد الفج�ة المتفاقمة بين اإنتاج الغذاء وا�ستهالكه.
نق�ص  منها:  ومتداخلٍة،  عدٍة  وع�امل  لأ�سباٍب  يع�د  الإنتاجي  القطاع  هذا  تراجع  اإن 
الحك�مية  ال�سيا�سة  هي  الأ�سباب،  تلك  اأهم  لكن  لبنان،  في  وفرتها  رغم  المائية،  الم�سادر 
الإنتاجية  القطاعات  والخدمات على ح�ساب  التجارة  لقطاع  الأول�ية  تعطي  التي  القت�سادية 
كالزراعة وال�سناعة. وللتدليل على ذلك يكفي اأن نذكر اأن ميزانية وزارة الزراعة لم تتجاوز 
نادرًا.)1( وفي  اإل  للدولة  العامة  الم�ازنات  الحا�سر 1% من  ومنذ عهد ال�ستقالل حتى وقتنا 
م�ازنة العام 2010، وبالرغم من زيادة ح�سة ال�زارة مبلغ 22 مليار ليرة عن العام ال�سابق 
لتبلغ 124 مليار ليرة، اإل اأن هذا المبلغ لم يرَق اإلى ال�احد بالماية، بل �سكل ما ن�سبته%0.57 
رواتب  تغطي  بالكاد  ميزانيٌة  وهي  ليرة)2(،  مليار   21742 البالغة  العامة  الم�ازنة  من  فقط 
اأن  اأحٌد  ينتظرن  ل  ميزانية،  هكذا  ومع  لذلك،  الأخرى.  الخدمية  المهام  وبع�ص  الم�ظفين 

يك�ن هناك تط�يٌر يذكرللقطاع.

)1( علي زين الدين، الزراعة في لبنان، واقعها واآفاق تط�رها، بيروت: دار الن�سر، 1994، �ص 198. 
)2( جريدة الأخبار بتاريخ 2010/8/28. 
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التدفقات  المحلي من  الإنتاج  الدولة غياٌب �سبه كامٍل من ناحية حماية  ُل على  ُي�سجَّ كما 
ال�س�ق  اإلى  الم�سدرة  الدول  اتفاقياٍت زراعيٍة مت�ازنٍة مع  اأو لجهة عقد  الخارجية،  الزراعية 
الكافية  الزراعية  والإر�ساد  والتعليم  البحث  مراكز  ت�فر  عدم  عن  ف�ساًل  هذا  اللبنانية، 
النبات  فيزي�ل�جية  علم  في  الهائل  التط�ر  لم�اكبة  الالزمة  والتقنيات  بالمعدات  والمجهزة 

وفي الهند�سة ال�راثية وغيرها.
الإنتاج  بك�ساد  المتمثلة  م�ساكلهم  تجاه  باأنف�سهم  قدرهم  ي�اجه�ن  المزارعين  ترك  اإن 
الع�امل  ب�سبب  اأو  الزراعية،  الآفات  جراء  محا�سيلهم  ت�سيب  التي  بالخ�سائر  اأو  حينًا، 
اإلى ارتفاع كلفة الإنتاج،  اإ�سافًة  اأو ال�سقيع...  الطبيعية الأخرى كالفي�سانات وم�جات الحر 

اأدى اإلى النتائج الآتية: 
الزراعية  ال�سلع  لبع�ص  التناف�سية  القدرة  غياب  ب�سبب  الخارج  في  ت�س�يقيٌة  �سع�باٌت  اأ- 

مقارنًة باإنتاج الدول المجاورة التي تدعم مزارعيها لكي ي�ستمروا في اإنتاجهم.
مدينة  اإلى  وبالأخ�ص  المدن،  باتجاه  الأرياف  �سكان  من  كبيٍر  لعدٍد  كثيٌف  نزوٌح  ب- 
في  كاٍف  ب�سكٍل  مت�فرٍة  غير  وتعليميٍة  �سحيٍة  وخدماٍت  اأف�سل  عمٍل  فر�ص  بحثًا عن  بيروت، 

الأرياف.
الزراعة  منها  تقليديٍة،  غير  زراعيٍة  اأ�ساليب  اتباع  المزارعين  من  تبقى  من  محاولة  ج- 
في البي�ت البال�ستيكية واإنتاج محا�سيل خارج م�ا�سمها، اأو اإدخال زراعاٍت اأخرى تتالءم مع 

الظروف البيئية المحلية كالأف�كا والكي�ي وغيرها.
البعلية،  الزراعات  على  العتماد  فيتم  الري  مياه  فيها  تت�فر  ل  التي  المناطق  في  اأما 
كالحب�ب اأو زراعة الزيت�ن، في حين لتزال زراعة التبغ ت�سكل الع�سب القت�سادي الأ�سا�سي  
يتلقاها ه�ؤلء  التي  الت�سجيعية  الأ�سعار  البقاع وجبيل، ب�سبب  المزارعين في الجن�ب،  لبع�ص 

من الدولة.
التي  النباتات  بع�ص  ا�ستزراع  �سرورة  على  عامًا،  ع�سرين  من  اأكثر  منذ  اأكدنا  قد  وكنا 
تنم� ب�سكٍل بريٍّ ويتزايد الطلب عليها، خ�س��سًا ال�سعتر والق�سعين والباب�نج. وبالفعل، بداأ 
الهتمام بزراعة ال�سعتر منذ العام 2000، عام تحرير اأرا�سي الجن�ب اللبناني من الحتالل 

الإ�سرائيلي)1(.
لذلك، يمكن تلخي�ص الأ�سباب التي دعت للقيام بهذا البحث، بالآتي:

)1( علي زين الدين، الزراعة في لبنان، م.�ص، �ص 470.  
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د. علي زين الدين

1- الأهمية القت�سادية المتزايدة لل�سعتر، وهي اأهميٌة ناتجٌة عن العوامل الآتية:
-زيادة الطلب على ال�سعتر محليًا نتيجة الزيادة ال�سكانية، ما اأدى اإلى ارتفاع اأ�سعاره.

على  الطبية  وال�سركات  الأغذية  ومعامل  التجار  تهافت  ب�سبب  ال�سعتر  اأهمية  ازدياد   -
ر منه غير قادٍر على تلبية الحاجات المتزايدة.  �سرائه، فاأ�سبح المت�فِّ

العمل  تقت�سيها ظروف  التي  ال�سريعة  ال�جبات  بنظام  المتمثل  ال�سائد  الغذائي  النمط   -
ال�ساغطة، لذلك كانت »المنق��سة بال�سعتر« جزءًا هامًا من هذه ال�جبات، ف�ساًل عن اأن هذه 
تاأمينها  على  يحر�سن  الل�اتي  البي�ت  ربات  لدى  الم�نة  اأ�سا�سيات  من  اأ�ساًل  هي  التي  المادة 

ل�ستخداماتها الغذائية بالدرجة الأولى، اأ�سبحت من الت�ابل المحببة في الأطعمة، الخ..
الأرا�سي  العمراني على  الزحف  ب�سبب  البري،  ال�سعتر  النباتي، ومنها  الغطاء  تده�ر   -

المحيطة بالقرى، ونتيجًة للحرائق التي تجتاح اآلف الهكتارات منها �سن�يًا. 
النبتة  هذه  م�ائل  اإلى  النتقال  ل  �سهَّ مما  البعيدة،  البرية  المناطق  اإلى  الطرقات  �سق   -
وقطفها واقتالعها ب�سكٍل جائٍر قبل اأن ت�سل اإلى مرحلة الإزهار ورمي البذور واإمكانية نم�ها 

من جديد.

2- وجود تو�سع ٍ كبير ٍ في زراعة ال�سعتر في الجنوب اللبناني:
بعد انتهاء عدوان تم�ز في العام 2006، واإدخاله كزراعٍة جديدٍة بديلٍة اأو مكملٍة للزراعات 
بدعم  والمحلية  الدولية  والجمعيات  المنظمات  من  العديد  قيام  بعد  وبالأخ�ص  الم�ج�دة، 

المزارعين في المناطق التي اعتبرت منك�بًة في جن�ب الليطاني.
وقد طرحت الدرا�سة الإ�سكالية الآتية:

- ما ه� مدى نجاح هذه الزراعة الحديثة العهد لدى المزارعين، وما هي اإمكانية الت��سع 
فيها، وهل يمكن تح�يلها اإلى زراعٍة ت�سديرية؟

- هل يمكن اعتمادها كزراعٍة بديلٍة لبع�ص الزراعات القائمة مثل زراعة التبغ اأوغيرها؟ 
- ماه� دور المنظمات الآنفة الذكر في ن�سر وتط�ير هذه الزراعة؟

الع�امل  تح�ل  وهل  اللبنانية؟  المناطق  جميع  على  الزراعة  هذه  تعميم  يمكن  هل   -
الطبيعية دون نجاحها في مناطق دون اأخرى؟

- من هم الذين يمار�س�ن هذه الزراعة النا�سئة ؟ �سغار المزارعين؟ عمال؟ م�ظف�ن؟ 
الخ...



234

المنهجية المتبعة
اآن معًا، وكانت  والتحليلي في  التقريري  ال��سفي  المنهج  الدرا�سة   اإنجاز هذه  اتبعنا في 
الدرا�سة الميدانية �سروريًة في هذا المجال حيث �سملت معظم المناطق والقرى التي اأخذت 
في  وبالأخ�ص  عدٍة،  مناطق  في  اإ�ستمارة   200 ح�الى  ملء  ذلك  ا�ستلزم  وقد  الزراعة.  بهذه 
جن�ب لبنان الذي ي�سهد اإقباًل متزايدًا على زراعة ال�سعتر قيا�سًا مع باقي المناطق اللبنانية. 
كما تم اإجراء معايناٍت ميدانيٍة لكثيٍر من الحق�ل المزروعة، واأجريت مقابالٌت مع عدٍد كبيٍر 
من المزارعين المهتمين بهذه الزراعة، ومع عدٍد من الم�س�ؤولين والجمعيات الداعمة لزراعة 

ال�سعتر اأو تلك المهتمة بتنمية قدرات الريفيين.
نبتة ال�سعتر: خ�سائ�سها واأنواعها

 Thymus بالالتينية-)1(   – العلمي  اإ�سمه   ،Thym، Thyme ال�سعتر،  اأو  ال�سعتر 
 .Lamiaceae ال�سف�يات  ف�سيلة  من  معّمٌر  حراجيٌّ  اأو  بريٌّ  نباٌت   vulgaris ، Origanum
الرائحة،  طيب  وه�  الزهرية.  وقممه  اأوراقه  على  للح�س�ل  يزرع  اأو  البرية،  من  جنيه  يتم 
من10  ط�لها  خ�سبيٌة  �سيقاٌن  له  الرمادي.  اإلى  مائٍل  اأخ�سر  ل�ٍن  ذات  اأوراقه  اأبي�ص،  زهره 
ال�سعتر.  اأن�اع  باختالف  قلياًل،  الم�رف�ل�جية  ال�سفات  هذه  تختلف  قد  ولكن  �سم.  اإلى30 
وي�ستهر منه في لبنان اأربعة اأن�اع، مختلفة الأ�سكال وم�ستركٌة في ما بينها بالتيم�ل )الخا�سة 

ال�سعترية( وهي: ال�سعتر البري الق�سير، الطويل، الزوباع الفاتح اللون والغامق اللون.
بزهرٍة  ينتهي  وغ�سنه  جداً،  دقيٌق  ورقه   :Wild thyme الق�سير  البري  ال�سعتر 
بنف�سجيٍة ذات �سعيراٍت يتراوح ل�نها بين البنف�سجي وال�ردي الخفيف اأحيانًا. بينما ال�سعتر 
الذي ن�سميه ط�ياًل، فاإن ورقه لي�ص بدقة ورق الن�ع الأول بل اأعر�ص قليالً ، في غ�سنه دوائر 

ت�سبه العقد وتزهر، ويبلغ ط�له ح�الى الأربعين �سنتيمتراً.
يمتد  الأوريغان�،  اأي�سًا  وي�سمى  عري�ٍص،  ورٍق  ذو  غ�سنه  اللون:  الفاتح  الق�سير  الزوباع 
امتدادًا عندما يك�ن �سغيرًا، وحين يق�س� يعل� مع انحناءة. زهره �سغيٌر جدًا واأبي�ص م�ستقلٌّ 
اأعلى الراأ�ص وفي العنق، في غ�سنه فروع. بينما الزوباع الأغمق ل�نًا  ابًة في  وم�زٌع ي�سبه �سرَّ

فتظهر زهيراته البي�ساء مجتمعًة وتبدو منها �سعيراٌت بي�ساء دقيقٌة جدًا.
الأكثر  هما  الأولين  الن�عين  لكن  الرفيعة،  الرمحية  الأوراق  ذو  الدقة  �سعتر  وهناك 

انت�سارًا في لبنان. 

 Ministry of Environment,  Economically important wild plant species from Lebanon, Beirut,  )1(
 2005, p.8.8
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Thymol، والفين�ل  : التيم�ل  ويحت�ي ال�سعتر على مجم�عٍة من الزي�ت الطيارة منها 
والكيمن   ،Ilinanol والإلينان�ل   ،Carvacol والكارفاك�ل  طبيًا،  مهمان  وهما   ،Phenol
يحت�ي  كما   ،Borneol والب�رني�ل   ،Menthone والمنت�ن   ،Pinene والبينن   ،Cymene

على م�اد راتنجيٍة )Resins(، وم�اد �سمغية )Gums(، وبروتينات)1(.

الموئل الطبيعي
المعتدلة  المناطق  المت��سطية ومعظم  البيئة  البري هي  لل�سعتر  المثالية  الطبيعية  البيئة 
المناخ. لذلك نراه منت�سرًا في جميع دول ح��ص البحر المت��سط، وبالتحديد في لبنان والأردن 
وفل�سطين و�س�ريا وجن�ب تركيا وقبر�ص والي�نان وت�ن�ص والجزائر. اإن انت�سار ال�سعتر في دول 
ال�سمالية مثل  ال�سرقي والجن�بي الأكثر دفئًا من الدول الأوروبية المت��سطية  ح��ص المت��سط 
اإ�سبانيا وفرن�سا، يف�سر ميل هذه النبتة اإلى الت�طن في المناطق المعتدلة الحرارة والرط�بة. ففي 
لبنان الذي يق�سم اإلى  مجم�عٍة من الأقاليم النباتية )الإقليم المت��سطي ال�ساحلي، المت��سطي 

الجبلي والمت��سطي الداخلي(، ينت�سر ال�سعتر من ال�ساحل حتى 1350م اأو اأعلى اأحيانًا)2(.
ال�سعترالبري،  ا�ستبياٍن ومقابالٍت �سملت مجم�عًة كبيرًة من قاطفي وتجار  ومن خالل 
تبين اأن معظم الكمية التي يتم جنيها تاأتي من جن�ب لبنان، وبالأخ�ص من المناطق الممتدة 
�سيناي،  كفروة،  والليطاني،  الحجير  وادي  مناطق  وهي  800م،  ارتفاع  حتى  ال�ساحل  من 
�سيدا  �سرق  قرى  بع�ص  اإلى  و�س�ًل  ال�سقيف،  يحمر  ر�سكنانيه،  ال�سعيتية،  �سريفا،  خرط�م، 
اإلى بع�ص  بالطبع  اإ�سافًة  الغربي،  البقاع  ولبايا و�سحمر وغيرها في  الخروب وميدون  واإقليم 

مناطق ك�سروان وجبيل والك�رة وعكار.
واإجماًل ينت�سر ال�سعتر على معظم �سف�ح ال�سل�سلة الغربية  من جن�ب لبنان اإلى �سماله. 
ويرى تجار ال�سعتر اأنه كلما تقدمنا على ال�ساحل اللبناني باتجاه ال�سمال كلما اأ�سبح  مذاق 
ال�سعتر اأقل حدًة )حرورة(، وهذا ما ينطبق على ال�سعتر الذي يتم جنيه من منطقة خلدة 
تزداد  الأمطار  كمية  اأن  العتبار  بعين  اأخذنا  ما  واإذا  لبنان.  و�سمال  ك�سروان  مناطق  وبع�ص 
ملم،  )القا�سمية:660  ال�سمال  اإلى  الجن�ب  من  االلبناني  ال�ساحل  ط�ل  على  اتجهنا  كلما 
ال�سعتر  لنم�  المثالية  ال�سروط  تف�سير  يمكننا  ملم()3(   887 طرابل�ص:  ملم،   780 بيروت: 
اللبنانية  المناطق  في  انت�ساره  قلة  يف�سر  اأن هذا  كما  الم�ستهلكين.  قبل  المرغ�ب من  البري 

)1( علي الدج�ي، م��س�عة النباتات الطبية والعطرية، ط2، القاهرة : مكتبة مدب�لي،1996، �ص27. 
 Ministry of Environment , Economically important wild plant species from Lebanon, Op.cit., )2(

p.8.8

)3( علي زين الدين، الزراعة في لبنان، واقعها واآفاق تط�رها، م.�ص، �ص 79.
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التربة، فه� ينم� في  اأما من ناحية  العالية المتطرفة المناخ.  اأوالجبلية  البقاع،  الداخلية في 
جميع التربات تقريبًا ويتحمل الجفاف وحم��سة تربة تتراوح من ph8 - 6 )1(. ولذلك ل عجب 
اإن َنَمْت هذه النبتة  في التربات الكل�سية الفقيرة وفي �سق�ق ال�سخ�ر. لكن ذلك ل يعني اأن 
هنا  مرتبٌط  فالأمر  البري،  ال�سعتر  لنت�سار  بالن�سبة  اأهميًة  اأقل  والخ�سبة  العميقة  التربات 
ف�س�ل  بح�سب  تتغير  التربات  في  الرط�بة  كانت  ولما  النبتة.  لهذه  المنا�سبة  الأمطار  بكمية 
العالية  التربة  فاإن  لذلك  فيها،  الفراغات  وحجم  والكيميائي  الحبيبي  للتركيب  وتبعًا  ال�سنة، 

الم�سامية والعميقة منها، تفقد رط�بتها ب�سرعٍة اأكثر من غيرها)2(.
والبيا�ص ه�  التربة.  بها  تتمتع  الذي  البيا�ص  بن�سبة  باآخر  اأو  ب�سكٍل  الأمر يرتبط  اأن  كما 
مثاًل  مرتفعٌة  ون�سبته  مبا�سرًة،  ال�سم�سية  الأ�سعة  من  الأر�ص  �سطح  على  الأج�سام  تعك�سه  ما 
تقل  حيث  التربات،  اأن�اع  على  الأمر  وينطبق  الغابات.  مناطق  في  ومنخف�سٌة  الجليديات  في 
ن�سبة البيا�ص في التربات العميقة والقاتمة الل�ن، مثل التربة البنية وال�س�داء، وهذا يجعلها 
قابلًة لمت�سا�ص الحرارة، وبالتالي لفقدان رط�بتها اأكثر من التربة الكل�سية البي�ساء والقليلة 
الم�سامية، الأمر الذي يف�سر نجاح نم� ال�سعتر البري في هذا الن�ع من التربات الأخيرة وفي 

التربات الم�سابهة.

نبتة ال�سعتر من البرية  اإلى الحقل
تنت�سر زراعة ال�سعتر في كثيٍر من دول العالم منذ زمٍن بعيٍد، كما ه� الحال في فرن�سا 
والبرتغال وال�ليات المتحدة وفي بع�ص البلدان العربية ك�س�ريا وم�سر)3(. اأما في لبنان فقد 
بينت الدرا�سة الميدانية  اأنه قبل العام 2000، لم ت�سجل اأية محاولٍة ل�ستزراع ال�سعتر بهدف 
اقت�سرت على”  فانها    - نادرة  – وهي  فرديٌة  كانت هناك محاولٌت  واإذا  التجاري،  الإنتاج 
تحرير جن�ب لبنان  عام  وه�  العام،  ذلك  بعد  ولكن  المنزلي.  ُجبٍّ اأو جّبين” لال�ستخدام 
وع�دة عدٍد من نازحي هذه المنطقة، بداأت محاولٌت فرديٌة من قبل بع�ص المزارعين للبحث 
عن زراعاٍت بديلٍة للزراعات التقليدية ال�سائدة في المناطق الداخلية،  ول �سّيما زراعة التبغ.

المحررة  للمناطق  تنم�يٍة  خطٍة  و�سع  عن  وم�ؤ�س�ساتها  للدولة  تامٍّ  �سبه  غياٍب  ظل  وفي 
ال�سعب  اأن ربع  المتحدة  الأمم  بينت درا�سات  اأن  اللبنانية عم�مًا، وبعد  خ�س��سًا، ولالأرياف 
اللبناني المقيم في هذه الأرياف يعتبر محرومًا)4(، بداأت بع�ص الجمعيات والمنظمات المحلية  

الزراعي،  لالإر�ساد  المركزية  الإدارة  الزراعية،  البح�ث  مركز  الأرا�سي،  وا�ست�سالح  الزراعة  وزارة  العربية،  م�سر  جمه�رية   -  )1(
معهد بح�ث الب�ساتين، ق�سم بح�ث النباتات الطبية والعطرية.

)2( -ال�سيخ ح�سين كمال، علم الأتربة، بيروت: دار المنهل، 2003، �ص 116. 
)3( - علي الدج�ي، م��س�عة النباتات الطبية والعطرية، م.�ص، �ص24.  

)4( مجلة جمعية اإنماء القدرات الريفية )ADR(، بيروت، لبنان، 2010، �ص2.
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لتمكين  والفنية،  والعينية  المالية  الم�ساعدات  تقديم  الإنمائي عن طريق  الفراغ  �سد  محاولة 
الأ�سخا�ص المهم�سين من الندماج مجددًا في المجتمع المحلي من خالل التنمية القت�سادية 

والجتماعية الم�ستدامة.
وكان الجن�ب اللبناني من المناطق الأكثر حرمانًا من الناحيتين القت�سادية والجتماعية، 
عامًا  وع�سرين  اثنين  طيلة  اأرا�سيه  ن�سف  لنح�  المبا�سر  الإ�سرائيلي  الحتالل  نتيجة  وذلك 
كبيٍر من  ق�سٍم  ونزوح  الي�مية  العتداءات  تاأثير  الباقي تحت  الق�سم  ووق�ع   ،)2000-1978(
ومايتي  ملي�ن  من  واأكثر  القتلى  مئات  خلَّف  الذي  المدمر  تم�ز  عدوان  اإلى  اإ�سافًة  �سكانه. 
ل منطقة جن�ب لبنان،  األف قنبلٍة عنق�ديٍة، واألحق اأ�سرارًا فادحة في البنى التحتية)1(، فح�َّ
قامت  لذلك،  ونتيجًة  منك�بٍة.  منطقٍة  اإلى  الليطاني،  جن�ب  منها  ال�اقع  الق�سم  وبالأخ�ص 
بع�ص المنظمات غير الحك�مية، المحلية والدولية، بتقديم بع�ص الم�ساعدات، بهدف تط�ير 

المهارات الإن�سانية لل�سكان وتق�ية قدراتهم القت�سادية.
زراعة ال�سعتر بين المبادرة الفردية والجمعيات الداعمة

في العام2000 بادر بع�ص الم�اطنين اإلى ا�ستنبات ع�سبة ال�سعتر خارج بيئتها الطبيعية، 
واإنتاجها كمح�س�ٍل تجاري. في هذا ال�قت بداأت الجهات الداعمة التي اأ�سرنا اإليها، تن�سط في 
المناطق الريفية، اإما مبا�سرًة اأو من خالل بع�ص الجمعيات الأهلية اأو البلديات اأو التعاونيات 
الزراعية. وقد تن�عت الم�ساعدات واختلفت باختالف الهيئات والجمعيات النا�سطة. وما يعنينا 
اآفاق  ت��سيع  الزراعي من خالل  القطاع  الزراعي ه� عملها على تحفيز وتط�ير  على ال�سعيد 
المنتجات الزراعية مع التركيز على الأ�سناف المحلية المهددة بالنقرا�ص، وتعريف المزارعين 
على الزراعات البديلة، وتقديم الدعم التقني والتدريب لهم، وتقلي�ص تكاليف الإنتاج لديهم، 

وزيادة القيمة الإنتاجية. وهكذا كانت لزراعة ال�سعتر ح�سٌة مميزٌة من هذا الدعم.
وحتى قبيل عدوان تم�ز في العام 2006، كان ن�ساط هذه الجمعيات محدودّا. لكن منظمة 
العام 2004، م�سروعًا يهدف لخلق  الدولية في  العمل  اأطلقت مع منظمة  »الإ�سك�ا« كانت قد 
فر�ص عمٍل جديدٍة وزيادة مداخيل الم�ؤ�س�سات ال�سغيرة العاملة في ال�سناعات الزراعية، مع 

التركيزعلى الن�ساء وال�سباب.
ل�سغار  تجمٌع  واأن�سئ  والع�سل،  ال�سعتر  لإنتاج  رياديتين  من�ساأتين  اأقامتا  ذلك،  ولتحقيق 
المزارعين في بنت جبيل، ونال تدريبًا فنيًا ح�ل الري بالتنقيط وممار�سات الزراعة والت�سنيع 

)1( مقابلة مع ال�سيد علي �سعيب، م�س�ؤول في منظمة )ماغ( Mag لنزع الألغام في جن�ب لبنان بتاريخ 2010/8/8.
بزراعة  اهتم  جزين-  ق�ساء  بكا�سين-  �سه�ر  بلدة  من  فرن�سي�ص  طاني��ص  المزارع  اأن  الميدانية،  الدرا�سة  خالل  من  لنا  تبين   -  *

ال�سعتر لتاأمين م�ؤونته المنزلية منذ ما يزيد على ع�سرين عامًا.
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بما في ذلك ت�سميم وطباعة  الت�س�يق،  الفني في مجال  الع�ن  الإ�سك�ا  ال�سليمة، كما قدمت 
اأي�سًا  وقدمت  الم�سروع،  اأن�سطة  كافة  ح�ل  ترويجيٍّ  فيلٍم  واإنتاج  ال�سعتر،  لعب�ات  عالماٍت 
الم�ساعدة الفنية بهدف ا�ستحداث معياٍر وطنيٍّ للج�دة وم�ؤ�سٍر جغرافيٍّ لل�سعتر اللبناني.)1(

ال�سعتر  زراعة  اإقران  على  فركزت  الن�سق،   هذا  على  عملت  الداعمة  الهيئات  اأن  كما 
بتربية النحل، نظرًا لما ت�ؤمنه زهرة ال�سعتر من مادٍة رحيقيٍة هامٍة للنحل الذي ينتج منها 
اأف�سل اأن�اع الع�سل. وكان المحا�سرون المنتدب�ن من قبل هذه المنظمات والجمعيات الداعمة 
يعمل�ن على اإقناع المزارعين بجدوى تالزم هذين الم�سروعين، لأن دوًل عديدًة، مثل الي�نان 
وني�زيلندا وغيرهما، اعتمدت هذا الأ�سل�ب الإنتاجي، وهي ت�ستهر الي�م باإنتاج ع�سل ال�سعتر 

ذي الج�دة الممتازة.)2(
دعم  لمجال  العالمية  الروؤية  منظمة  ان�سمام  على  الم�ساريع  هذه  نجاح  �سجع  وقد 
اإنتاجية  رفع  بهدف  الزيت�ن،  اأ�سجار  بين  ال�سعتر  زراعة  تجربة  في  ف�ساهمت  الم�اطنين، 
الحق�ل الزراعية وتح�سين اإدارتها. كما دفع ذلك بع�ص البلديات لطلب الم�ساعدة الفنية من 
مع  تنجح  لم  التجربة  هذه  اأن  مجتمعاتها.اإل  في  النم�ذجي  ال�سعتر  م�سروع  لتكرار  الإ�سك�ا 
البع�ص من الم�ستفيدين، لأن تربية النحل تتطلب منهم )ح�سب ما اأفادوا( متابعًة م�ستمرة. 

الجدول الرقم )1) اأهم الهيئات الدولية والمحلية الم�ساهمة
في اإنماء الأرياف اللبنانية

جن�سيتها ا�سم اجلمعية اأو الهيئة
الأمم املتحدة )UNDP( برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
الأمم املتحدة ESCWA اللجنة القت�سادية والجتماعية لغرب اآ�سيا
الأمم املتحدة ILO منظمة العمل الدولية

ال�ليات املتحدة USAID ال�كالة الأمريكية للتنمية الدولية
الأمم املتحدة UNIFIL ق�ات الط�ارئ الدولية

لبنان ADR جمعية تنمية القدرات الريفية

www. Escwa.un.org/divisions/di_editor/Download.asp?table )1(
http://img80.imageshack.us/img80/2442/image012yy3.jpg

*  يرى كثيٌر من المزارعين اأن تاأخير م��سم القطاف بانتظار الإزهار، كي ن�ستفيد من اإنتاج الع�سل، اأدى بالمقابل اإلى �سق�ط الأوراق 
وبالتالي خ�سارة ح�الي ن�سف الم��سم.

)2( مقابلة مع ال�سيد كامل قرياني، ع�س� البلدية والم�س�ؤول عن ت�زيع الم�ساعدة على المزارعين + اأر�سيف البلدية. 
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لكن الهيئات الداعمة ل تعتمد جميعها الأ�سل�ب نف�سه في تقديم الم�ساعدات، وهي تقدم 
اإ�سافًة  الزراعية،  والم�ستلزمات  كالمعدات  عينيٍة  م�ساعداٍت  �سكل  على  للمزارعين  المع�نة 
اإلى تقديم الخبرة الفنية اإذا اقت�سى الأمر. وتتمثل الم�ساعدة بما ياأتي: �سبكة ريٍّ بالتنقيط، 
�ست�ل ال�سعتر، خزان ماٍء من البال�ستيك، م�سخة ماٍء، واأحيانًا بع�ص قفران النحال، اأو على 

�سكل دوراٍت تثقيفيٍة واإر�ساديٍة للمزارعين.
واإذا كان الت�ساوي في تقديم الخدمات لي�ص �سرطًا ملزمًا لعمل هذه الهيئات، اإل اأن ذلك 
المحلية  الم�ؤ�س�سات  اتجاه  اأو  الهيئات  تلك  تجاه  �س�اء  الم�ستفيدين،  عند  ال�سك�ك  يثير  كان 
من  وغيرها  ال�سعتر  لزراعة  الداعمة  الهيئات  فاإن  وعم�مًا،  الخدمات.  تلك  بت�زيع  الم�لجة 
المزارعين  �سغار  من  دعمها  من  الم�ستفيدون  يك�ن  اأن  على  عملت  القت�سادية،  الن�ساطات 
العنق�دية،  القنابل  من  المت�سررة  المناطق  في  التحديد  وجه  وعلى  المحدود،  الدخل  وذوي 
الغاية،  حيث جاء دعم زراعة ال�سعتر كبديٍل للعمل في قطف ال�سعتر البري.  ولتنفيذ هذه 
بدورها  تختار  التي  المحلية  الم�ؤ�س�سات  خالل  من  م�ساعداتها  اإي�سال  الهيئات  هذه  حاولت 

اأ�سماء الم�ستحقين.
لكن قد ل ت�سمل المبالغ المر�س�دة اإل عددًا من المزارعين الذين ي�ستحق�ن الم�ساعدة، 
وهنا تقع الم�سكلة مع م�زعي هذه الم�ساعدات الذين ي�سطرون اإلى تحجيم الح�س�ص، ليتاح 
الم�ساعدات  الج�سر، حيث غطت  قاقعية  بلدة  اأكبر عدٍد ممكن، كما ح�سل في  ت�زيعها على 
الهيئات،  بع�ص  عمدت  وقد  م².)1(   500 بدل  م�ستفيٍد  لكل  م²   300  -200 بمعدل  م�ساحاٍت 
مثل منظمة العمل الدولية، على األ تك�ن عملية الدعم المقدمة من قبلها للمزارعين كاملًة، 
بحيث ت�سل اإلى حدود80% من كلفة الم�سروع، واأن يتحمل الم�ستفيد المبلغ الباقي لكي ي�سعر 

بالم�س�ؤولية)2(.

التوزع الجغرافي للم�ساحات المزروعة
اللبنانية  المناطق  جميع  في  تنت�سر  ال�سعتر  زراعة  اأخذت  لبنان،  جن�ب  عن  ف�ساًل 
المالئمة لنم�ها، واإن بدرجاٍت متفاوتٍة، حيث يبقى الجن�ب اللبناني المنطقة الأهم في هذا 
ن�ساط  بتركز  الأولى  بالدرجة  يرتبط  وه�  اإليه،  الإ�سارة  �سبقت  ذلك  في  وال�سبب  المجال. 
الهيئات الداعمة في تلك المنطقة بعدما رفعت �سعار: »لنزرع مكان كل قنبلٍة عنقوديٍة �ستلَة 

�سعتٍر«، والعامل الآخر ه� وج�د البيئة المثالية لنم� ال�سعتر فيها.

بتاريخ  الجن�ب،  برنامج  الدولية،  العمل  منظمة  في  القت�سادية  الجتماعية  التنمية  على  مدرب  مروة،  اأحمد  ال�سيد  مع  )1(  مقابلة 
.2010/7/2

)2( -مقابلة مع ال�سيد ح�سين ابراهيم رئي�ص التعاونية الزراعية في عيترون وج�ارها بتاريخ 2009/1/18. 
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التقليدية  الزراعات  لبع�ص  مناف�سًة  اأ�سبحت  الزراعة  هذه  اأن  التاأكيد  يمكن  لذلك 
الأخرى. ولل��س�ل اإلى ال�اقع القريب من الحقيقة قدر الإمكان، قمنا بدرا�سٍة ميدانيٍة �سملت 
ا�ستبيان 197 زارعًا لل�سعتر في �سبع واأربعين بلدة وقرية م�زعة في اأق�سية �س�ر، بنت جبيل، 
المزروعة  الحيازات  اأن  تبين  وقد  والهرمل.  الغربي  البقاع  جبيل،  ال�س�ف،  جزين،  �سيدا،، 
تتراوح م�ساحتها بين ب�سعة اأمتار وع�سرة اآلف متر مربع. وبما اأن الهيئات الداعمة نادرًا ما 
تدعم المزارع باأكثر من م�ساحة دونٍم واحٍد، فاإن الم�ساحات ال�سغيرة جدًا و تلك التي تزيد 
اأهمية هذه  للم�اطنين  تبين  بعدما  فرديٍة،  بمبادرٍة  زراعة معظمها  تمت  دونٍم  م�ساحتها عن 

الزراعة النا�سئة حديثًا. 
اإن 36.55% من زارعي ال�سعتر يزرع ال�احد منهم م�ساحًة تقل عن الدونم )1000م²(، 
َن اأن 37% من ه�ؤلء الزارعين هم ممن يزرع�ن  وهذه النتيجة قريبٌة جدًا مما �سبق ذكره، وتبيَّ
عن  تزيد  التي  الم�ساحات  اعتبار  يمكن  ل  ذلك،  ومع  اأحد.  من  ماديٍّ  دعٍم  دون  بغالبيتهم 
األفي متٍر مربٍع غير مدع�مٍة كليًا، فال�اقع اأن جزءًا من هذه الم�ساحات مدع�ٌم من الهيئات 
والجمعيات، على الأقل م�ساحة الألف متر مربع الأولى، والم�ساحات الباقية تم الت��سع بها من 

قبل المزارعين معتمدين على اأنف�سهم.
الدولية،  الهيئات  بع�ص  تكفلت  والتي  بال�سعتر،  المزروعة  بالم�ساحات  يتعلق  ما  في  اأما 
الإنتاج  م�ستلزمات  بتاأمين  الدولية،  العمل  ومنظمة  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  مثل 
والدعم الفني لها، فت�سير بيانات هاتين الهيئتين اإلى اأن كاًل منهما وزع في الأع�ام ال�سابقة 
العام  وحتى  م�ستفيد.  لكل  واحٍد  دونٍم  وبمعدل  تقريبًا،  دونمًا   240 الـ  يقارب  ما  م�ستلزمات 
ما  وفي  م�اطن.   500 من  اأكثر  منها  ا�ستفاد  تقريبًا،  دونمًا   480 زراعة  على  �ساعدتا   2009
ياأتي جدوٌل بالقرى التي ا�ستفادت من دعم م�سروع زراعة ال�سعتر من منظمة العمل الدولية. 

حتى نهاية العام 2009.
الجدول الرقم)2): المرحلة الأولى من دعم الم�ساحة المزروعة بال�سعتر، موزعة 

من قبل منظمة العمل الدولية، على بلدات ق�ساء بنت جبيل.  

املجموع
امل�ساحة
بالدومن

البلدة
امل�ساحة 
بالدومن

البلدة
امل�ساحة 
بالدومن

البلدة

33 15 ياطر 8 غندورية 10 بنت جبيل
15 5 الطريي 5 قالويه 5 عيرتون
18 3 كفردونني 5 �سقرا 10 عني اإبل
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املجموع
امل�ساحة
بالدومن

البلدة
امل�ساحة 
بالدومن

البلدة
امل�ساحة 
بالدومن

البلدة

20 5 دبل 5 جميجمة 10 رمي�ص
18 5 عيتا ال�سعب 5 �سفد البطيخ 8 برع�سيت
13 ــــــــ ــــــــ 3 تبنني 10 فرون

117 33 ــــــــ 31 ــــــــ 53 املجم�ع

النبطية،  �س�ر،  اأق�سية  على  الثانية  المرحلة  في  الم�ساحات  ت�زعت  ذاتها  وبالطريقة 
مرجعي�ن وحا�سبيا.

لزراعة  الداعمة  والهيئات  الجمعيات  ن�ساط  اأن  الم�زعة،  الم�ساحات  اأرقام  بينت  وقد   
ال�سعتر، تركز ن�ساطها في اأق�سية جن�ب لبنان ال�اقعة جن�ب الليطاني. وعلى �سبيل المثال، 
ال�سكل  كان على  الأق�سية،  اللبنانية ح�سب  المناطق  الدولية في  العمل  وزعته منظمة  ما  فاإن 
دونمًا،  مرجعي�ن:12  دونمًا،  النبطية:40  دونمًا،  �س�ر:58  دونمًا،  جبيل:120  بنت  الآتي: 

حا�سبيا:8 دونمات.    
 ويالحظ اأن هناك بع�ص البلدات كان لها ن�سيٌب من تلك الم�ساعدات اأكثر من غيرها، 
فمن اأ�سل 46 بلدة، هناك اإحدى ع�سرة منها )24%( ت�سم 105 دونمات، اأي ح�الى 45% من 
دونمات،  اإبل:10  دونمًا، عين  ياطر15   : والقرى  البلدات  تلك  نذكر من  المزروعة.  الم�ساحة 
عد�سيت:10 دونمات، فرون:10 دونمات. لكن الم�ساحات المزروعة من قبل بع�ص الم�اطنين 
قد تف�ق في بع�ص البلدات الم�ساحات المدع�مة. اأما اأكبر الم�ساحات المزروعة فهي في بلدة 

عيترون، وقد و�سلت اإلى ماية دونم.)1(
في  ودخل�ا  الذاتي  الكتفاء  مرحلة  تخط�ا  قد  القرى،  تلك  في  ال�سعتر  زارع�  كان  واإذا 
واإقليم  وجزين  �سيدا  �سرق  قرى  مثل  المناطق،  باقي  في  ال�سعتر  زراعة  فاإن  ال�س�ق،  حلقة 
الخروب، التي بداأت تاأخذ طريقها حديثًا، لتزال محدودة الم�ساحة، قيا�سًا على الم�ساحات 
متر كحٍد  اأمتار و500  ب�سعة  بين  تتراوح  اإنها  اإذ  لبنان،  بع�ص قرى جن�ب  اأوردناها في  التي 
ثالث  وجزين، هناك  ال�س�ف  ق�ساءي  في  م�زعًة  28 حيازًة  اأ�سل  من  اأنه  تبين  فقد  اأق�سى. 
الباقية  حيازة  الـ25  م�ساحة  تتراوح  بينما  1000-3000م²،  بين  م�ساحتها  فقط،  حيازات 
الت��سع  الإقدام على  اأ�سباب عدم  المبح�ثين عن  اإجابات  بين 50م² - 500م². وقد تفاوتت 

)1( - اإن المزارع الذي يزرع حيازًة م�ساحتها 2000م² في وادي جزين ي�ستفيد من مياه نهر ب�سري في عملية ري حقله. 
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ال�سعتر  ت�فر  اأن   كما  المياه)1(،  وقلة  لزراعته،  الدعم  ت�فر  عدم  واأهمها:  ال�سعتر،  بزراعة 
اإمكانية جنيه متاحٌة،  واأن  المنطقة، خ�س��سًا  ب�سدِّ حاجة ق�سٍم كبيٍر من �سكان  البري كفيٌل 

لعدم وج�د قنابل عنق�ديٍة تح�ل دون ذلك كما ه� الحال في باقي المناطق الجن�بية.

اأعمار الحقول
الحقل.  بعمر  تتعلق  معل�ماٍت  الإ�ستمارة  ت�سمنت  ال�سعتر،  زراعة  انت�سار  تط�ر  لمعرفة 

وكانت نتائج 193 ا�ستمارًة، م�زعًة ح�سب الجدول الآتي:
الجدول الرقم)3): اأعمار الحقول المزروعة بال�سعتر حتى اأواخر العام 2009.

5 �سنوات العمر
املجموع1-22-33-))-5فما فوق

343285168193العدد
%1.614.522.326.435.2100

يت�سح من الجدول ما ياأتي:
لهذا  الداعمة  الهيئات  دخ�ل  قبل  ال�سعتر  بزراعة  بداأوا  المزارعين  بع�ص  هناك   -1

الم�سروع.
2- في الفترة بين الـ 2005-2006 قفز عددالحق�ل اإلى 43 حقاًل )عمر: 4-5 �سن�ات(، 
ثم عاد وتراجع في الفترة 2006 – 2007 )عمر: 3-4 �سن�ات( اإلى 28 حقاًل. وبالطبع، فاإن 
اإلى  اإ�سافًة  لل�سكان،  اأعقبه من تهجيٍر  وما  العام 2006،  تم�ز في  الرئي�ص ه� عدوان  ال�سبب 

انت�سار القنابل العنق�دية في م�ساحاٍت وا�سعٍة من الأرا�سي الجن�بية.
3- عادت زراعة ال�سعتر واتخذت منحى ت�ساعديًا بعد ذلك التاريخ، حيث ارتفعت ن�سبة 
الحيازات المزروعة من 26.4% اإلى 35.2%، كما زاد عدد الحق�ل بين عامي 2006 و2009 

من 28 حقاًل اإلى 68 حقاًل، اأي ت�ساعف بمعدل 2.6 مرة خالل تلك الفترة.

الو�سع الإجتماعي لزارعي ال�سعتر
اأ- اأعمار المزارعين: 

القطاع  للعمل في  ال�سابة  العنا�سر  لت�سجيع  ت�سعى  الداعمة كانت  الهيئات  اأن جه�د  رغم 

)1( -عثمان �سعيد عبد العزيز، درا�سة جدوى الم�سروعات بين النظرية والتطبيق، الإ�سكندرية: الدار الجامعية ، 2000، �ص.�ص18-17. 
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الزراعي، اإل اأن نتائج البحث بينت اأن الفئة العمرية دون الأربعين عامًا بلغت �سبعة زارعين 
�سنة   50-40 من  العمرية  الفئة  و�سكلت  المبح�ثين،  عدد  من   %4.1 ن�سبته  ما  اأي  فقط، 
في  وهم  ال�سن،  كبار  من  فهم    )%63.2( الزارعين  غالبية  اأما  زارعًا(،   64( ن�سبة%33.1 
غالبيتهم من المزارعين القدامى، مما ي�سير، ورغم الت��سع الملح�ظ بهذه الزراعة، اإلى اأن 

اإقبال الفئات ال�سابة عليها ليزال محدودًا.

ب – المهنة:
ت�زع زارع� ال�سعتر ح�سب المهنة على ال�سكل الآتي: 

 .%8 مدر�س�ن:  ومعاق�ن:%12.  اأرامل   .%10 �سائق�ن:  مياوم�ن:%38.  وعماٌل  مزارع�ن 
مياوم�ن  م�ؤقت�ن)  م�ظف�ن  اأو  الحرة  المهن  اأ�سحاب  من  فهم  الباق�ن  اأما  �سعتر:%6.  تجار 

في بع�ص ال�زارات، جباة كهرباء...( اأو م�ظف�ن متقاعدون.
م�ست�ى  على  جيدٌة  ن�سبٌة  هي   %38 البالغة  والم�ؤقتين  الدائمين  المزارعين  ن�سبة  اإن 
فيه  يتراجع  لبنان  مثل  بلٍد  في  ككل،  الزراعي  القطاع  م�ست�ى  على  وكذلك  ال�سعتر،  زراعة 
الزارعين  من   %68 الـ  ن�سبة  اأما  والخدمات.  التجارة  قطاع  اأمام هجمة  ب�سرعٍة  القطاع  هذا 
بداأت  العهد  الحديثة  الزراعة  هذه  اأن  اإلى  فت�سير  المجتمع،  من  مختلفٍة  ل�سرائح  الممثلين 

ت�سكل رافدًا اإ�سافيًا لمداخيلهم المحدودة.

 الم�ستوى العلمي:
يت�زع زارع� ال�سعتر ح�سب الم�ست�ى العلمي على ال�سكل الآتي:

الجدول الرقم))): الم�ستوى العلمي لمزارعي ال�سعتر في اأواخر العام 2009.
املجموع جامعي ثانوي متو�سط اإبتدائي اأمي امل�ستوى العلمي

193 5 20 66 47 55 العدد
100 2.6 10.4 34.2 24.3 28.5 %

بلغ�ا  اأو  اأمي�ن  اإما  هم  ال�سعتر،  يزرع�ن  الذين  من   %52.8 اأن   4 الرقم  الجدول  يبين 
اأ�سفنا  اإذا   %87 اإلى  بينهم  التعليمي  الم�ست�ى  منخف�سي  ن�سبة  وت�سل  البتدائية،  المرحلة 
اإليهم ذوي المرحلة المت��سطة، بينما ت�سكل الفئة ذات الم�ست�ى الثان�ي والجامعي 13% من 
والجامعية  الثان�ية  ال�سهادات  حاملي  معظم  لأن  لبنان،  في  طبيعيًا  يعد  الأمر  وهذا  ه�ؤلء، 

يتجه�ن نح� الأعمال الخدماتية وال�ظيفية في القطاعين العام والخا�ص.
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بعد الطالع على التط�ر الذي �سهدته زراعة ال�سعتر، من ناحية ت��سعها في مجاٍل جغرافيٍّ 
�سمل معظم محافظتي الجن�ب والنبطية وبع�سًا من اإقليم الخروب والبقاع الغربي.....، ل بد 

من درا�سة الجدوى القت�سادية لهذه الزراعة النا�سئة. 

لماذا درا�سة الجدوى؟ 
الم�سروع  وجاذبية  �سالحية  »مدى  تعني:  الب�سيط  مفه�مها  في  الجدوى  درا�سة  اإن 
الم�سروع  يمد  تف�سيليٍّ  تقريٍر  عن  عبارٌة  بالتالي  وهي  للتنفيذ«.  الدرا�سة  محل  ال�ستثماري 
بمعل�ماٍت دقيقٍة عن طاقته النتاجية في م�قع معين، با�ستخدام م�ست�ى تكن�ل�جيٍّ يتما�سى 
ا�ستثماريٍة  تكاليف  م�ست�ى  عند  الم�ستخدمة  الأولية  الم�اد  من  المدخالت  وكمية  ن�ع  مع 

ن تحقيق عائٍد مر�ٍص من ال�ستثمار)1(. واإنتاجيٍة محددٍة، ت�لد معها رقم مبيعات ُيَمكِّ
الم�ستل،  من  بدءًا  ال�سعتر،  اإنتاج  فيها  يتم  التي  المراحل  ن�ستعر�ص  �س�ف  عليه،  وبناًء 
والت��سيب  والقطاف  والتع�سيب  الزراعة  باأعمال  المتمثلة  الأخرى  المراحل  اإلى  و�س�ًل 
في  الأخرى  المحا�سيل  بع�ص  واإنتاج  ال�سعتر  اإنتاج  بين  مقارنٌة  نجري  و�س�ف  والت�س�يق، 
ال�حدات الم�ساحية المت�سابهة، وذلك بهدف ال��س�ل اإلى النتائج التي تمكننا من ا�ست�سراف 

م�ستقبل هذه الزراعة.
1-الأعمال الزراعية:

النباتات  على  للح�س�ل  طريقتين،  اإحدى  باعتماد  يتم  ال�سعتر  اإكثار  والبذر:  الإكثار 
الجديدة وهما :

رة،   اأ – الُعَقل )اأغ�ساٌن مع هرم�ن التجذير (: ُتجَمُع الُعَقُل )10 �سنتم( من النباتات المعمِّ
لكن  الأم،  للنبتة  تمامًا  مماثلًة  وتك�ن  الحقل  في  اأكبر  تجان�سًا  ت�ؤمن  اأنها  الطريقة  وميزة هذه 

اإنتاجها  يتطلب انتباهًا اأكبر في ف�سل ال�سيف، لجهة الري المت�اتر و�سبط الحرارة. 
ال�سنابل الزهرية من تم�ز لغاية ت�سرين الأول، ثم تجفف ل�ستخراج  ُتجَمُع  البذور:  ب- 
وبعد  �سباط(،   -- الثاني  )كان�ن  ال�ستاء  اأواخر  في  فتك�ن  البذار،  م�اعيد  اأما  البذور. 
ال�سعتر  ل�ست�ل  المتزايدة  للحاجة  ونظرًا  للزرع.  جاهزًة  ال�ست�ل  ت�سبح  ثالثة،  اإلى  �سهرين 
م�ساتل  بداأت  الجامعات،  وبع�ص  الزراعة  لهذه  الداعمة  والجمعيات  المزارعين  قبل  من 
ل�زارة  م�ستل   ( رمي�ص  زوطرال�سرقية، جب�سيت،   : بلدات  في  بالتحديد  و  بالنت�سار،  ال�سعتر 
لبعا �سرقي �سيدا(، عيترون،  الزراعية في  التجارب  اإلى مركز  الإنتاج  الزراعة(، دبل )يباع 

)1( جهاد ن�ن، زراعة ال�سعتر: تح�سير الأر�ص وتجهيز نظام الري، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2009/4/14، �س�ص5-4. 
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وفي  البناء(،  جهاد  لم�ؤ�س�سة  تابٍع  تجريبيٍّ  حقٍل  مع  دردغيا)م�ستل  �سيدا،  النبطية،  فرون، 
ال�سرفند) الجمعية اللبنانية لرعاية المع�قين(.

2 - عملية الزرع في الحقل:
تبداأ في اآذار اأو ني�سان، للزراعة المروية، وفي كان�ن الأول للزراعة البعلية. وت�سبق هذه 

العملية:
- حراثة الأر�س: ثالث مراٍت، اإحداها حراثٌة عميقٌة لنح�30 -40 �سم، وتتم في الربيع 
جذور  وبقايا  الحجارة  من  الع�ائق  واإزالة  الأر�ص  لتنعيم  �سطحيتان   وحراثتان  اأوالخريف، 

النباتات)1(.
- تعقيم التربة: بمادة »التيتان« للحد من نم� الأع�ساب )النجيليات ب�سكٍل خا�ص(.

الكيماوية  الأ�سمدة  من  وقليٍل  الع�س�ية  الأ�سمدة  اإلى  ال�سعتر  يحتاج  التربة:  ت�سميد   -
بحيث ي��سع ال�سماد الع�س�ي وال�س�بر ف��سفات قبل عملية الزراعة، وي��سع ال�سماد المركب 
اأو الأم�نيا اأثناء عملية القطف. ويحتاج الدونم عادة اإلى 60 كلغ �س�بر ف��سفات اآحادي، اأو22 

كلغ �س�برف��سفات، واإلى20 كلغ �سلفات الب�تا�ص اأو17 كلغ كل�رو ب�تا�ص.
المزروعة  ال�ست�ل  عدد  لجهة  الزراعة،  تت�سابه طرق  ل  الزرع:  وكثافة  ال�ستول  زراعة   -
في الدونم، وبالتالي من حيث الم�سافات ال�اجب تركها بين ال�ست�ل، لكن المزارعين، الذين 
الداعمة،  الجمعيات  قبل  من  منتدبين  زراعيين  مهند�سين  اأو  مر�سدين  باإ�سراف  يعمل�ن 
�ستلة  بـ 4000  والمحدد  ال�سركات،  ي� هذه  فنِّ يقرره  الذي  العدد  بزراعة  ما  اإلى حدٍّ  يلتزم�ن 

في الدونم.  
يتم  لذلك  الأولى،  ال�سنة  في  الأقل  على  بالتنقيط،  الري  على  تعتمد  الزراعة  اأن  وبما     
خٍط  كل  بين  اأي  والآخر،  الثلم  بين  �سم   70 بين60-  م�سافة  وترك  اأثالٍم  اإلى  الأر�ص  تقطيع 
من خط�ط الري والخط المحاذي، والبع�ص يترك ممراٍت بعر�ص 75-125 �سم بين كل 8-5 
اأثالم، لت�سهيل مراقبة النبات وممار�سة العمليات الزراعية ال�سرورية. وتزرع ال�ست�ل في الثلم 
في  ال�ست�ل  عدد  ولكن  30-40�سم.  حدود  في  والأخرى  ال�ستلة  بين  الم�سافة  تتراوح  اأن  على 
الدونم قد يزاد اأو يخف�ص تبعًا للهدف من الإنتاج. ففي حالة الإنتاج الخ�سري تزاد الكثافة، 
وفي حالة الإنتاج الزهري يتم خف�سها، وبالتالي يقل عدد ال�ست�ل.)2( وال�اقع اأن معدل الكثافة 

)1( -  م.ن، �ص6.
)2( -م.ن، �ص15. 
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في وحدة الم�ساحة يرتبط بع�امل اأخرى منها: مدى خ�س�بة التربة، الزراعة مرويًة اأم بعليًة، 
ثابٍت من  باعتماد عدٍد  المزارعين  ثابتٌة عند  قاعدٌة  لي�ص هناك  لذلك  بالت�سميد.  والهتمام 
ال�ست�ل  اأعداد  اأن  ن�ن  جهاد  الدكت�ر  ال�سعتر  بزراعة  الخبير  ويرى  دونم.  كل  في  ال�ست�ل 

الممكن زراعتها في دونٍم مرويٍّ هي 6890 �ستلة )1(.
وفي درا�سة ميدانية لأحد حق�ل ال�سعتر في عيترون، تبين اأن المزارع ي�سع 4000 �ستلة 
في الدونم، علمًا باأن التربة المزروعة هي حمراء، جيدة الخ�س�بة وعميقة. ومع ذلك يعتبر 
المزارع اأن الكثافة مقب�لٌة، نظرًا لأن الزراعة بعليٌة. وباعتقاده اأن الكثافة هذه كفيلٌة باإقفال 

الفراغات بين النبتات، وبالتالي التقليل من كمية الأع�ساب.
ن�عية  بلدة عيترون من حيث  في  ال�سعتر  لزراعة  تمامًا  م�سابهٍة  زراعيٍة  وفي ظروٍف     
المتر  في  �ستالت   5 و�سع  اإلى  والغربية  ال�سرقية  زوطر  بلدتي  في  المزارع�ن  يعمد  التربة، 
الم�سافة  بجعل  الزراعة  طريقة  اتبعنا  واإذا  الدونم.  في  �ستلة   5000 ي�ساوي   ما  اأي  المربع 
1000م²  م�ساحتها  اأر�ٍص  قطعة  اأن  افتر�سنا  واإذا  30�سم،  بدل  40�سم  والأخرى  ال�ستلة  بين 

واأبعادها50م ×20م، فيك�ن لدينا على الخط الط�لي:
على  ف�سيك�ن  العر�سية  الخط�ط  عدد  اأما  �ستلة.  �سم/40=125  اأو5000  مترًا   50
الحالة  هذه  في  ال�ست�ل  عدد  فيك�ن  خطًا.   50= �سم/40  اأو2000  مترًا،  الآتي:20   ال�سكل 
اأقل مما يقترحه الدكت�ر ن�ن في درا�سته  ه�: 125×50= 6250 �ستلة في الدونم. وه� عدٌد 
الداعمة  المنظمات  في  الزراعي�ن  المر�سدون  يقترحه  مما  واأكبر  للدونم(،  �ستلة   6890(
تك�ن  الحقل  في  الكثافة  زيادة  اأن  ويالحظ  للدونم(.  �ستلة   5000  - ال�سعتر)4000  لزراعة 

على ح�ساب الممرات المفتر�ص وج�دها لت�سهيل العمليات الزراعية.
وال�ا�سح اأن كثافة الزراعة في الحقل لي�ست منتظمًة عند كثيٍر من المزارعين، وبالأخ�ص 
في  اأوقعهم  مما  النا�سئة،  الزراعة  بهذه  المتعلقة  بالإر�سادات  ياأخذون  ل  الذين  اأولئك  عند 
الأع�ساب،  �سيطرة  اأو  النبتات  من  الكثير  وم�ت  الإنتاجية،  �سعيد  على  الم�ساكل  من  الكثير 

وهذا مادفع بع�سهم للتفكير بالتخلي عنها. 
- الري: 

اأ- اإن اعتماد الري ي�سمح باأكثرمن م��سٍم في ال�سنة. اأما الزراعة البعلية فتعطي م��سمًا 
واحدًا. 

.Origano �1( يرى المهند�ص الزراعي نبيل ع�ساف )مهند�ص في وزارة البيئة( اأن اأف�سل اأن�اع ال�سعتر اإنتاجيًة ه� ن�ع الأوريغان(
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ب- الأف�سل ه� الري الم��سعي بالتنقيط، اأما البخاخات فقد ت�ؤدي اإلى زيادة الأمرا�ص 
وغ�سل ال�سعيرات و الأزهار من الم�اد الفعالة.

اأمتار  الى7-5  وت�سل  النبات،  نم�  ومراحل  الف�س�ل  بح�سب  تتفاوت  المياه  كميات  ج- 
مكعبة للدونم في الي�م كحدٍّ اأق�سى في ال�سيف.

د - يجب اعتماد الري ب�سكٍل ي�ميٍّ مبا�سرًة بعد الزرع، ولكن بكمياٍت قليلٍة )اأقل من لتٍر 
واحٍد لكل نبتة(، بعد اإطالق النم�، ثم يخفف الت�اتر وتزاد الكميات )مرتين في الأ�سب�ع (.

هـ - يحظر الري في و�سط النهار، ويف�سل من ال�سباح الباكر حتى التا�سعة قبل الظهر، 
وبعد الظهرابتداًء من ال�ساعة الخام�سة.

 و- يعتبر ال�سعتر من النباتات العطرية التي تتح�س�ص من كثرة الماء، وقد ت�ساب ببع�ص 
الديدان التي تاأكل ال�رق.

- التع�سيب: يرى زارع� ال�سعتر اأن من اأهم الم�سكالت التي ت�اجههم هي م�سكلة الع�سب 
التي  القرى  بع�ص  في  ال�سعتر  زراعة  تراجع  اأن  تبين  حيث  ال�سعتر.  حق�ل  في  ينم�  الذي 
كانت �سباقًة في هذا المجال، مثل قرية دبل، �سببه م�سكلة الع�سب، واأن هذه الم�سكلة ي�سعب 
اأن  ال�سنة، كما  وتنم�على مدار  التربة  اأن�اعه مدف�نٌة في  ب�سه�لة، فبذورالع�سب بجميع  حلها 
اإن الم�ساألة مرتبطٌة بذهنية  بع�سها كالنجيليات ل يمكن الق�ساء عليها ب�سه�لة. وباعتقادنا، 
المزارعين، لأن عملية التع�سيب ل تحتاج لجهٍد �ساقٍّ مقارنًة مع بع�ص اأن�اع الزراعات الأخرى.

 3- القطاف:
بالزي�ت  اأغنى  )الزهر  يزهر  عندما  ال�سعتر  ُيجنى  اأن  المفتر�ص  من  ال�سعتر:  جني 
اأو  الق�سات  من  عدٍد  على  نح�سل  اأن  يمكن  المروية  الزراعات  وفي  ال�رق(.  من  الطيارة 
القطفات ) 2-3( في الم��سم ال�احد. وتتم عملية الجني ب�ا�سطة المق�سات، ويمكن تجربة 
الجن�بية  دبل  بلدة  في  المزارعين  بع�ص  جرب  وبالفعل  بعد.  فيما  المكننة  اإدخال  و  المنجل 
ح�ساد مح�س�لهم ب�ا�سطة ح�سادة القمح. اأما في عملية القطاف اليدوي، فيف�سل اأن يك�ن 
بع�ص  ويعمد  �سنتيمترات.  خم�ص  ح�الي  منها  ُيترك  بحيث  واحٍد،  م�ست�ى  على  النبتة  قطاف 
المزارعين اإلى حرق النبتات بعد قطفها، بحجة اأن ذلك ي�ساعد على زيادة نم�ها في الم��سم 
البرية،  في  عنها  تختلف  المزروع  الحقل  في  ال�سعتر  قطاف  طريقة  اأن  اإلى  ون�سير  القادم. 
يتم  كثيرٍة  اأحيان  وفي  الإزهار،  مرحلة  النبتة  تبلغ  اأن  قبل  جائرٍة  بطريقٍة  غالبًا  تتم  حيث 

اقتالعها من جذورها. 
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اإنتاجية ال�سعتر 
نف�سها.  الم�ساحة  الإنتاجية اختالفها من مكاٍن لآخر وفي وحدة  الم�ؤكد في م��س�ع  من 
ومدى  بعليًة(  اأو  )مرويًة  الزراعة  ونمط  التربة  ن�عية  اأهمها:  عدة،  لعتباراٍت  ذلك  ويع�د 
العناية بالحقل لجهة الري والت�سميد ومكافحة الأمرا�ص وطريقة القطف، وحتى ن�عية النبتة 
�سنة(  من  اأقل  )عمر  حديثًا  المزروع  الدونم  اإنتاج  يختلف  وبالتاأكيد  الخ)1(....  المزروعة، 
قطفتين  على  القت�سار  الأولى  ال�سنة  في  )يف�سل  الثالثة  اأو  الثانية  عن  الأولى  القطفة  في 
احت�سابها  ناحية  من  الدونم،  في  المنتجة  للكمية  المزارعين  تقديرات  ت�ساربت  كما  فقط(. 
ت�سل  اأن  بعد  يتم جنيها   التي  الكمية  فهي  الأف�سل  الكمية  اأما  ياب�سة.  اأو  كانت خ�سراء  اإذا 
النبتة اإلى مرحلة الإنتاج الجيد في عمر ثالث �سن�ات وماف�ق. اأما لماذا يك�ن اإنتاج القطفة 
النم� وت�سم ب�سعة غ�سيناٍت )طرود(. ولكن  النبتة تك�ن غير مكتملة  الأولى متدنيًا ؟ فالأن 
بعد الق�ستين الثانية والثالثة قد ي�سل عدد الغ�سينات اإلى مائٍة تقريبًا، مما يعني اأن عملية 
كثافة  من  التقليل  اأن  وباعتقادنا  الطرود.  اأو  الفروخ  عدد  زيادة  على  ت�ساعد  هذه   ) )الجمِّ
ال�ست�ل في الحقل اإلى 4000 - 5000 �ستلة بدل 7000 �ستلة لن يجعل الفارق الإنتاجي كبيرًا، 
لأن قلة الكثافة هذه �ستتيح للنبتات نم�ًا اأق�ى من النبتات المكتظة في الم�ساحة ذاتها، وهذا 
الأمر �سيع��ص الفارق الناتج عن تكثيف اأعداد ال�ست�ل المزروعة في الحق�ل. انظر الجدول 

الرقم 5.
الجدول الرقم)5): مثال عن اإنتاج الدونم في بع�س الحقول في بلدتي فرون وزوطر 

ال�سرقية، المعدل التقريبي لمردود الدونم بالكلغ الجاف خالل مراحل الإنتاج.
املجموع القطفة الثالثة القطفة الثانية القطفة الأوىل* ال�سنة

80 - 70 10 الأوىل
260 80 80 100 الثانية
800 200 200 400 الثالثة ومابعد

* القطفة الأولى تتم في اأوخر �سهر اأيار والثانية بين اأواخر تم�ز ومنت�سف اآب والثالثة 
في ت�سرين الأول.

مالحظة: هذا المردود المبين في الجدول الرقم)5( يع�د للحق�ل المروية والم�ست�فية 
ال�سروط، لناحية العناية بالت�سميد والتع�سيب الخ..

)1( محمد دياب، درا�سة الجدوى القت�سادية والجتماعية للم�ساريع، ط2، بيروت : دار المنهل اللبناني، 2009، �ص81. 

نبتة الصعتر من البرية إلى الحقل



249

دونٍم  زراعة  الحدودية جنت من  دبل  بلدة  في  المزارعات  اإحدى  اأن  الدرا�سة  بينت  فقد 
واحٍد 750 كلغ، في حين اأن بع�ص المزارعين في زوطر لم ي�سل اإنتاجهم اإلى هذا الحد، حيث 
كان اإنتاجهم من الدونم ال�احد  في القطفات الثالث على الت�الي: 240 كلغ - 160 كلغ -120 
كلغ، اأي ما مجم�عه 520 كلغ في ال�سنة. اأما الزراعة البعلية فتعطي م��سمًا واحدًا، يقدر بين 
بلغت  مثاًل،  دبل  ففي  المزارعين.  من  العديد  عند  ما لحظناه  وهذا  للدونم.  كلغ   200-175
الكمية المنتجة في العام 2009 عند  اأحد المزارعين 550 كلغ من م�ساحة ثالثة دونمات، اأي 
بمعدل: 3/550= 183.3كلغ للدونم، وبلغت ح�الي 200 كلغ عند مزارٍع اآخر في الخرايب.. 

تكاليف الإنتاج: 
اأو  ال�ستثمارية  التكاليف  هما:  اأ�سا�سيين  عن�سرين  تت�سمن  م�سروٍع  اأيِّ  تكاليف  اإن   
م�سروٍع  تاأ�سي�ص  ب�سدد  ل�سنا  هنا  كنا  ولما  الت�سغيلية)1(.  والتكاليف  للم�سروع،  التاأ�سي�سية 
لذلك  الخ...،  قان�نيٍة  وا�ست�ساراٍت  وتراخي�ص  درا�سيٍة  لم�ساريف  يحتاج  تجاريٍّ  اأو  �سناعيٍّ 
الأ�سا�ص في درا�ستنا لم�سروع زراعة �سعتٍر في م�ساحة دونٍم  الت�سغيلية هي  التكاليف  �ستك�ن 

واحٍد ) 1000م²(.
وتنق�سم التكاليف الت�سغيلية اإلى ن�عين: اأ- الثابتة. ب - المتغيرة.

والمباني  كالإيجارات  الإنتاج.  حجم  بتغير  حجمها  بها  المق�س�د  الثابتة:  التكاليف  اأ- 
والتجهيزات، الخ....

�سبكة  ثمن   -1 ياأتي:  ما  التكاليف  هذه  ت�سمل  دونٍم،  م�ساحة  في  �سعتٍر  زراعة  وفي 
بـ5000  مزروٍع  لدونٍم  )اأك�س�س�ار(  م�ستلزماتها  مع  )نرابي�ص(  بال�ستيكية  خراطيم  الري: 
 225.000 الم�سخة:  ثمن   -2 لبنانية.  ليرة  اأي:900.000  دولر،   600 ي�ازي  ما  �ستلة، 
ثمن  لبنانية.4-  ليرة   225.000  : )2000ليتر(  بال�ستيك  خزان  ثمن   -  3 لبنانية.  ليرة 

ال�ست�ل:5000×100=500.000 ليرة لبنانية.
بالإ�سافة اإلى بع�ص التكاليف الزراعية:

- حراثة الأر�ص ثالث مراٍت، بمبلٍغ يقدر بـ 90.000 األف ليرة لبنانية.
- اأجرة زراعة ال�ست�ل = 50.000 ليرة لبنانية.

)1( جهاد ن�ن، زراعة ال�سعتر: تح�سير الأر�ص وتجهيز نظام الري، م.�ص، �ص12.
اإذ اإن بع�ص المزارعين والمهند�سين الزراعيين يرون اأن معدل عمر �سبكة الري ل يتجاوز  اأي�سًا.  اأرقام التكاليف الثابتة تتباين  اإن   *

الخم�ص �سن�ات، كما اأن ال�ست�ل يجب اأن ل ت�ستمر اأكثر من 6-7  �سن�ات.
** مالحظة: تقدر �سعة ال�سهريج المت��سط الحجم بـ 4م³ من الماء.
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بع�ص  على  والق�ساء  النجيليات،  خ�س��سًا  الأع�ساب،  نم�  من  للتقليل  التربة  تعقيم   -
الح�سرات:50.000 ليرة لبنانية.

بح�الى:  ويقدر  التربة(،  خ�س�بة  بح�سب  يختلف   ( والكيماوي  الطبيعي  الت�سميد   -
200.000 ليرة لبنانية.

الثابتة = 900.000 + 225.000 + 225000 + 500.000  +90000  التكاليف  مجم�ع 
+50000 + 50000 +200000 =2240.000 ليرة لبنانية.

�سن�ات.  من9-7  تتراوح  فترٍة  في  ُت�ستهلك  اأعاله  ال�اردة  التجهيزات  اأن  احت�سبنا  واإذا 
وكذلك ال�ست�ل باعتبارها، اإلى حدٍّ ما، نباتاٍت معمرًة. 8/2240000 ) مت��سط فترة ا�ستهالٍك 
زمنية(= 280000 ليرة لبنانية في ال�سنة. ولما كانت �سبكة الري ُت�ستهلك خالل اأربع �سن�اٍت 
اإلى �سبكتي ريٍّ خالل فترة عمر الحقل بدل ال�سبكة ال�احدة.  اأننا ن�سبح بحاجٍة  تقريبًا، اأي 
هذه  محم�ع  في�سبح  الثابتة،  التكاليف  جملة  اإلى  لبنانية  ليرة   900.000 اإ�سافة  يعني  فهذا 
التكاليف: 2.240.000 + 900.000 = 3.140.000 ليرة لبنانية. اأما مت��سط ال�ستهالك 

ال�سن�ي فيك�ن: 3140000/ )7- 9 ( )مت��سط 8 �سن�ات( = 392500 ليرة لبنانية.*
ب- التكاليف المتغيرة: هي التي يتغير حجمها تبعًا لتغيرحجم الإنتاج، مثل اأج�ر العمال، 

ثمن مياه الري،الأ�سمدة...اأما قيمة هذه التكاليف فهي على ال�سكل الآتي:
-اإيجار الأر�ص:150.000ليرة لبنانية. 

اإلى  ي�سل  وبمعدٍل  الأول،  ت�سرين  ني�سان-  بين  تقريبًا،  ي�ٍم   200 لفترة  يمتد  الري   -
�سعر  يتراوح  �سهريجًا(.    75  =  4/300( يعادل  ما  اأي  الم��سم)1(.  في  مكعٍب  متٍر   300
تكاليف  تبلغ  وبذلك  ل.ل.(   25000 و�سطيٌّ  )معّدٌل  ليرة،  األف   30-20 بين  ال�سهريج 

الري:25000×75=1875.000 ليرة لبنانية.
- اأج�ر تع�سيب الدونم المروي، بمعدل 5 عماٍل باأجر30.000 ليرة لبنانية للعامل ال�احد. 

المجم�ع: 30.000×5= 150.000ليرة لبنانية. 
يلزم  قطفاٍت   3 في  ال�احدة.  القطفة  في  دونٍم  لقطاف  عماٍل   4 يلزم  قطاف:  اأجرة   -

:4×3= 12 عاماًل.
تكلفة القطاف= 30.000×12= 360.000 ليرة لبنانية.

- ت�سميد: 100.000 ليرة لبنانية. 
- اأجرة فرط ال�سعتر)ف�سل ال�رق والزهر(.30.000 ×6عمال=180.000ليرة لبنانية.

)1( بتاريخ 20 /2010/12. مقابلة مع ال�سيد غازي عليق. خبيٌر في اإدارة ح�سر التبغ والتنباك.  
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 +  360.000  +150.000+  1875.000  +   150.000 الت�سغيلية:  التكاليف  مجم�ع 
100.000+180.000 =2815.000 ليرة لبنانية.

التكاليف الإجمالية: 392500+ 2815000= 3207500 ليرة لبنانية.

الت�سويق:
يختلف �سعر كيل�غرام ال�سعتر باختالف نظافته من ناحية، واإذا كان يباع بق�سه اأم ل، اأو 
يباع بالجملة اأو بالمفرق من ناحيٍة ثانيٍة، كما اأن زهر ال�سعتر اأعلى �سعرًا من الأوراق. وفي 

ما ياأتي نم�ذٌج لالأ�سعار ال�سائدة في العام 2010.
الجدول الرقم)6) المردود المالي لدونٍم مزروٍع

بـ 5000 �ستلٍة في الفترة 2009-2010) بالليرة اللبنانية).

نوع 
ال�سعرت

ال�سعر 
الو�سطي للكلغ 

باملفرق

اإنتاج 
الدومن 
بالكلغ

املبلغ 
الإجمايل

ال�سعر الو�سطي 
للكلغ باجلملة 

ل.ل

اإنتاج 
الدومن 
بالكلغ

املبلغ الإجمايل

�سعرت مع 
5.880.000 9.0009808.820.0006000980الق�س

لرية

0.000)7.5 170005809.860.00013000580ورق + زهر
لرية

من  للمزارع  الخام  الدخل  تحديد  يمكن  اأعاله،  الجدول  في  ال�اردة  الأ�سعار  على  بناًء 
بعليًة.  اأو  الزراعة مرويًة  كانت  اإذا  العتبار  بعين  الأخذ  وبالطبع يجب  ال�احد.  الدونم  اإنتاج 
اإنتاجه  وقدرنا  �ستلة،  بـ5000  مزروٍع  مرويٍّ  دونٍم  لم�ساحة  التكاليف  احت�سبنا  قد  كنا  ولما 
بين  �س�ف نجري مقارنًة  لذلك  وزهر فقط(.  )اأوراق  كلغ  و580  الق�ص  مع  كلغ �سعتر  بـ:980 
المردود ال�سافي للمزارع �س�اء باع انتاجه بالمفرق اأو بالجملة، اأو باعه مع الق�ص اأم بدونه.

- اأوًل: الربح ال�سافي للمزارع في حال باع الإنتاج مع الق�ص.
1- المبيع بالجملة: 6000×980 =5.880.000 ليرة لبنانية.

في هذه الحالة، ولأن الإنتاج بيع مع الق�ص، لذلك �س�ف يتم ح�سم مبلغ الـ 180.000 ليرة 
 =180.000 – التكاليف الإنتاجية:  3.207.500  اأجرة ف�سل الق�ص عن ال�سعتر، فت�سبح 
 = 3.027.500 – 3.027.500 ليرة لبنانية، وبذلك يك�ن ربح المزارع ه�: 5.880.000 

2.852.500 ليرة لبنانية.
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2- المبيع بالمفرق: 9000× 980 = 8.820.000 ليرة لبنانية.
الربح ي�ساوي: 8.820.000-3.27.500 = 5.792.500 ليرة لبنانية.

ثانياً: الربح ال�سافي للمزارع في حال باع الإنتاج بدون الق�ص )زهر وورق(.
1- المبيع بالجملة: 13000× 580 = 7.540.000 ليرة لبنانية.

- الربح: 7.540.000 – 3.207.500 = 4.322.500 ليرة لبنانية.
2- المبيع بالمفرق: 17000  × 580 = 9.860.000 ليرة لبنانية.
الربح: 9.860.000- 3.207.500 = 6.652.500 ليرة لبنانية.

يتم  التي  اأي  الأخيرة  الحالة  اأن  الإنتاج،  ت�س�يق  فيها  تم  التي  الأربع  الحالت  من  يت�سح 
فيها بيع الإنتاج بدون ق�صٍّ وبالمفرق هي التي تحقق للمزارع الربح الأعلى، وفي هذه الحالة 
اأكبر فقد  اأما الذين يت�فر لديهم مح�س�ٌل  اإنتاجهم،  قد ي�ستطيع �سغار المزارعين ت�سريف 

يجدون �سع�بًة بت�سريف اإنتاجهم بهذه الطريقة وتحقيق الربح الم�سار اليه. 
الجدول الرقم)7): مردود الدونم من ال�سعتر بالكلغ

ال�زن الكلي اجلاف ال�زن الكلي الأخ�سر

مردود 
الدومن/كلغ 

ورق وزهر

وزن 
ال�رق 
والزهر

مردود 
الدومن/

كلغ

وزن 
ال�ستلة 
الكلي 
اجلاف

مردود
الدومن/

كلغ

وزن ال�ستلة 
بدون 

اأغ�سان

مردود 
الدومن/

كلغ

وزن ال�ستلة 
اخل�سراء 

)ورق واأغ�سان 
وزهر(

عدد 
ال�ست�ل 
بالدومن

464 0.116 784 0.196 644 0.161 1800 0.45كلغ *4000

580 = 980 = 805 = 2250 = **5000

725 = 1225 = 1006.25 = 2812.5 = «6250

799.24 = 1350 = 1109 = 3100 = ***6890

* الأعداد المعتمدة من بع�ص الجمعيات الداعمة
** الأعداد التي يزرعها اأغلب المزارعين بدون ري

»الأعداد المقترحة من قبل الباحث
*** الأعداد المقترحة من الدكت�ر جهاد ن�ن

بين  و�سطيٍّ  كحلٍّ  الدونم  في  �ستلة   6250 اأ�سا�ص  على  المنتجة  الكمية  احت�سبنا  اإذا  اأما 
)5000 �ستلة و 6890 �ستلة(، وحيث اإن اإنتاج الدونم في هذه الحالة كان على الت�الي: 1225 
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كلغ جافًا مع الق�ص، و725كلغ بدونه، كما ه� مبيٌن في الجدول ال�سابق، فيك�ن المردود المالي 
الخام للدونم ه�:

اأ---> ال�سعتر مع الق�ص: 6000  ×1225= 7.350.000 ل.ل. 1- المبيع بالجملة: 

ب--> ال�سعتر بدون ق�ص: 13000× 725 = 9.425.000 ل.ل.    
اأما المردود المالي ال�سافي، فيك�ن

7.350.000- 3.027.500 ) كلفة الإنتاج( = 4.322.500 ل.ل. في الحالة اأ: 
9.245.000 – 3.207.500= 6.037.500 ل.ل. وفي الحالة ب: 

اأف�سل من  بالتاأكيد  فاإن ربحه �سيك�ن  المزارع،  اأمام  بالمفرق متاحًا  المبيع  اإذا كان  اأما 
المبيع بالجملة. 

اأ--> ال�سعتر مع الق�ص: 9000×1225= 11.025.000 ل.ل. 2- المبيع بالمفرق: 
ب--> ال�سعتر بدون ق�ص: 17000 ×725= 12325000 ل. ل.    

الإنتاج با�ستثناء  الربح ال�سافي بالدونم في الحالة )اأ(= ثمن بيع المح�س�ل- تكاليف 
 =3.027.500  -11.025.000 الق�ص:  مع  بيع  المح�س�ل  لأن  الأوراق،  فرط  اأجرة 

8.997.500 ليرة لبنانية.
في الحالة )ب(:بيع بدون ق�ص = 12.325.000 -  3.207.500 = 9.117.500 ل.ل.

الجدول الرقم)8): المردود المالي ال�سافي لدونٍم مزروٍع بـ 6250 �ستلة
في الفترة 2009-2010، ح�سب طريقة الت�سويق.

%فارق الربحالربح ال�سايف )لرية(طريقة البيعن�ع ال�سعرت
-----4.322.500باجلملةمع الق�ص

4.675000108.15+8.997.500باملفرق»  »  »  »  »
-----6.037.500باجلملةبدون ق�ص) ورق وزهر(

3.080.00033.78+9.117.500باملفرق»  »  »  »  »

ن�ستنتج من الجدول ال�سابق :
فاإنه  بدونه،  اأو  بالق�ص  الإنتاج  هذا  بيع  اإذا  �س�اًء  بالمفرق،  اإنتاجه  باع  اإذا  المزارع  اإن 
يحقق ربحًا اإ�سافيًا يتراوح بين33.78-108.15%، ويف�سل في هذه الحالة اأن يبيع اإنتاجه مع 
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الق�ص وبالمفرق، حيث يك�ن الربح ليزيد عن ال�سعف، ولكن العبرة تبقى في اإمكانية ت�سريف 
هذا الإنتاج بالطريقة الأخيرة.

ببع�ص  مقارنتها  من  لبد  ال�سعتر،  لزراعة  العالية  القت�سادية  الجدوى  على  وللتاأكيد 
لبنان(. وقد اخترنا لذلك زراعة  الرئي�سة ) جن�ب  انت�سارها  ال�سائدة في مناطق  الزراعات 
اأنها  الزراعة، رغم  الجن�بية. هذه  المناطق  المهيمنة في مختلف  الزراعة  تعتبر  لأنها  التبغ، 
زراعٌة بعليٌة بامتياز، في منطقٍة تفتقر ب�سكٍل عامٍّ اإلى المياه، اإل اأنها مدع�مٌة من قبل الدولة، 
ومع ذلك فاإن الفارق الربحي الكبير الذي تحققه زراعة ال�سعتر مقارنًة معها، �س�ف تجعل 
حال  في  الأخرى،  الزراعات  من  ولغيرها  لها  الرئي�ص  المناف�ص  الحديثة  الزراعة  هذه  من 

ت�فرت ال�سروط المالئمة لتط�يرها، وفي مقدمتها  ت�فر مياه الري وعملية الت�س�يق. 
كلفة الإنتاج لدونٍم مزروٍع بالتبغ:)1)

ليرة  هي:30.000×7=210.000  التقريبية  الم�ستل  زراعة  تكاليف  الم�ستل:  زراعة   -
لبنانية.

 =5×20.000: لبنانية  ال�احدة:20.000ليرة  المرة  اأجرة  للدونم،  مرات   5 حراثة   -
100.000ليرة لبنانية.

- الت�سميد، ع�س�يٌّ وكيماويٌّ = 250.000 ليرة لبنانية.
- كلفة زراعة الدونم: يٌد عاملٌة + ثمن ماٍء للزراعة+ ثمن طعاٍم )لل�ر�سة( =200.000ليرة 

لبنانية.
- ثمن مبيداٍت لالأع�ساب: 10.000 ليرة لبنانية.

- اأجرة القطاف: 25000×5×3=375.000 ليرة لبنانية.
- اأجرة )الت�سفيت(: )الت�سفيت( عملية تق�م بها الن�ساء عادًة، وتقت�سي منهن تجميع 
اأوراق التبغ الجافة، وفرزها ح�سب ن�عيتها. اأجرة ت�سفيت الدونم: =64.000 ليرة لبنانية.

-الت�سنيك )التدنيك(: وهي عملية ت��سيب كل ن�ع من الأوراق في طرٍد من الخي�ص)دنك( 
= 320.000 ليرة لبنانية.

- اأجرة نقٍل اإلى مركز الت�سليم :25.000 ليرة لبنانية. 
ت�سميد:250.000+  حراثة:100.000+  م�ستل:210.000+  التكاليف:  مجموع 

زراعة:200.000+

)1( جهاد ن�ن، زراعة ال�سعتر: تح�سير الأر�ص وتجهيز نظام الري، م. �ص.، �ص17. 

نبتة الصعتر من البرية إلى الحقل



255

اأجرة  تدنيك:320.000+  ت�سفيت:64000+   +  375.000 قطاف:  مبيدات:10.000+ 
نقل:25.000=1.554.000 ليرة لبنانية.

اأما �سعر مبيع الكيل�غرام ال��سطي ه�:11000 ليرة لبنانية. وبناًء على ذلك يك�ن المرود 
المالي للدونم: 11000×160=2260.000ليرة لبنانية.

اأما المردود ال�سافي في�سبح:2.260.000 -1.554.000=706.000ليرة لبنانية.
واإذا قارنا هذا المردود مع ما يحققه اإنتاج دونٍم مزروٍع بال�سعتر، يبلغ مردوده ال�سافي 
اإذا بيع ب�سعر الجملة مع الق�ص4.322.500 ليرة لبنانية، نجد اأن زراعة ال�سعتر تحقق ربحًا 
وبدون  بالجملة  الإنتاج  بيع  حال  وفي  اأ�سعاف.   6.9=706.000/4.857.500 ي�ساوي:     
بالمفرق  بيع  واإذا  تقريبًا.  اأ�سعاف   8.55=  706.000/6.037.500  : ي�ساوي  الربح  ق�ص، 

بدون ق�ص، في�سل ربحه اإلى:706000/9.117.500 =12.91 �سعفًا.
اأما اإذا كانت زراعة ال�سعتر بعليًة، فاإن مت��سط مردود الدونم ي�سل اإلى 200 كلغ، قيمتها 
بينما  ليرة.  و20.000×200= 4000.000  ليرة  بين: 17000×200=3.400.000  تتراوح 
ي�سل مردود دونم التبغ اإلى 2.260.000 ليرة لبنانية، يعني اأن زراعة ال�سعتر ت�سجل زيادًة 
في مدخ�ل الدونم يتراوح بين 1.140.000 و 1.740.000ليرة لبنانية عن دونم التبغ، هذا 
دون الأخذ بالعتبار زيادة التكاليف الإنتاجية لدونم التبغ مما يقلل من قيمته الدخلية مقارنة 

مع ال�سعتر.
يتعلق  ما  في  وبالأخ�ص  اأهميتها،  من  جزءًا  تفقد  هذه  الرقمية  العتبارات  اأن  ونعتقد 
المح�س�لين.  لكال  الدخلي  ال�سعيد  على  المبينة  النتائج  من  يغير  مما  التكاليف،  باحت�ساب 
ٌة ب�سكٍل عام، وبالتحديد في الم�ساحات التي  اأُ�َسِريَّ اأن زراعة التبغ هي زراعٌة  والعتبار الأول 
تقل عن خم�سة دونمات، هي زراعٌة ي�سارك فيها كل اأفراد العائلة تقريبًا. ومن هذا المنطلق 
هي ل تحتاج اإلى يٍد عاملٍة ماأج�رٍة اإل في بع�ص فترات الذروة، في مرحلة الزراعة اأو في بع�ص 
فترات القطاف. اأما في زراعة ال�سعتر، فيمكن للمزارع اأن يقلل من التكاليف الإنتاجية، كاأن 

يق�م ه� بزراعة الأر�ص اأو التع�سيب وغيرها من العمليات الأخرى.

المفا�سلة بين زراعة ال�سعتر وزراعة التبغ:
بينما  �سن�ات،  ت�سع  اإلى  �سبع  لمدٍة من  الأر�ص  وي�ستمر في  واحدٍة  لمرٍة  ال�سعتر  يزرع   -

يزرع التبغ �سن�يًا.
المحا�سيل  من  فه�  اإجماًل.اأماالتبغ  مرويٌة  ولكنها  بعليًة،  تك�ن  قد  ال�سعتر  زراعة   -

البعلية.
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اأن التبغ  اأ�سمدة، مبيدات(، في حين  اإلى مدخالٍت زراعيٍة كبيرٍة )  - ل يحتاج ال�سعتر 
يعتبر من النباتات المجهدة للتربة، ويحتاج اإلى كمياٍت اأكبر من الأ�سمدة الع�س�ية والكيماوية 

واإلى ر�ص المزيد من المبيدات.
- في زراعة ال�سعتر تحرث الأر�ص لمرٍة واحدٍة، بينما تحتاج زراعة التبغ خم�ص مراٍت 

�سن�يًا.
في  العمل  ي�ستمر  بينما  ي�مًا،  ع�سر  الخم�سة  تتعدى  ل  ال�سعتر  زراعة  في  العمل  اأيام   -

زراعة التبغ ب�سكٍل متقطٍع على مدار ال�سنة، ولمدٍة ت�سل اإلى �ستين ي�مًا.
عر�سٌة  والأ�سعار  اأوخارجه،  لبنان  داخل  بنف�سه  ال�سعتر  من  اإنتاجه  المزارع  ي�س�ق   -
لتقلبات ال�س�ق، في حين اأن مزارع التبغ ملزٌم بت�سليم اإنتاجه للدولة التي ت�ستري المح�س�ل 

ول ت�سمح له بت�سديره اأو بيعه محليًا.
ال�سنة،  مدار  على  الأع�ساب  نم�  نتيجة  التع�سيب،  م�سكلة  هناك  ال�سعتر  زراعة  في   -

خ�س��سًا في الحق�ل المروية، بينما ل ت�جد مثل هذه الم�سكلة في زراعة التبغ. 
الجل�ل  وفي  منها،  الفقيرة  وحتى  التربات  اأن�اع  مختلف  في  ال�سعتر  يزرع  اأن  يمكن   -
والمنحدرات القليلة التربة، وفي حديقة المنزل مهما �سغرت الم�ساحة، بينما يحتاج التبغ اإلى 
ترباٍت عميقٍة وثقيلٍة وخ�سبٍة، وم�ساحاٍت محددٍة تتيح للمزارع العمل فيها دون هدر لل�قت. 

- ال�سعتر مح�س�ٌل له ف�ائده الغذائية والطبية، بينما يعتبر التبغ م�سرًا بكل المقايي�ص، 
وفي حين تن�سبُّ الجه�د في العالم للحد من زراعة التبغ، نظرًا لأ�سراره ال�سحية، يح�سل 

العك�ص بالن�سبة لل�سعتر.
- يمكن لحق�ل ال�سعتر اأن تك�ن م�سدرًا هامًا م�ساعدًا على اإنتاج الع�سل، ولي�ص التبغ كذلك.

المفا�سلة بين ال�سعتر المزروع وال�سعتر البري 
في ال�سعتر البري ل تجان�ص في المح�س�ل، اإذ قد ت�سم الكمية التي يتم جنيها اأع�سابًا 
نبتٌة كما  المريمرة(، وهي  اأو  اأب� منتن  نبتة)  ت�ؤثر على ج�دته، مثل  بال�سعتر،  اأخرى �سبيهًة 
ت�سمى، طعمها مرٌّ يف�سد طعم ال�سعتر، ف�ساًل عن اأن ال�سعتر البري يحت�ي على اأعداٍد كبيرٍة 
ُف عن الأوراق ب�سه�لة. اأما المح�س�ل المزروع فه� اأكثر  من الحلزون ال�سغير الذي قد ل ُيَنظَّ

تجان�سًا، خ�س��سًا اإذا كان م�سدر الحقل المزروع �ست�ًل مت�سابهًة ولي�ص الُعَقل.
يت�سنى  ل  ولكن  المزروع،  حقله  من  مح�س�له  قطاف  بفترة  يتحكم  اأن  المزارع  ي�ستطيع 

لجامعي ال�سعتر البري ذلك، ب�سبب تناف�سهم فيما بينهم.
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من  ال�سعتر المزروع يمكن تط�ير وانتخاب اأن�اٍع ذات م�ا�سفاٍت جينيٍة جيدٍة على �سعيد 
التركيبة الكيميائية والكمية، وبالتاأكيد ليت�فر ذلك في ال�سعتر البري.)1( 

بينما نجد اأن ال�سعتر المزروع يزداد ت��سعًا على �سعيد الم�ساحة والإنتاج، ي�سهد ال�سعتر 
البري تراجعًا.

- الت�سويق
وا�ستخدامه  ا�ستهالكه  طرق  باأن  النباتية  المملكة  منتجات  من  كثيٍر  عن  ال�سعتر  يتميز 
متن�عة. ففي حين اأن الكثير من الخ�سار يتم ا�ستهالكها عادًة ب�سكٍل مبا�سٍر، يمكن ا�ستهالك 
ال�سعتر باأكثر من طريقة. فال�سعتر من اأهم م�سادر الأع�ساب التابلية والنباتات الطبية في 
كل اأنحاء العالم. فه� ي�ستهلك اأخ�سر في الطعام كمادٍة تابلٍة وفي ال�سلطات، اأو يمكن اإدخاله 
المتعددة  الأخرى  الكيماوية  والم�اد  والبروتينات  الطيارة  الزي�ت  ل�ستخال�ص  الت�سنيع  في 
ال�سعتر  اأما  تقطيره.  يمكن  كما  والغذائية،  والتجميلية  الطبية  الن�احي  في  ال�ستعمالت 
الجاف فيمكن ا�ستهالكه مبا�سرًة على �سفرة الطعام، اأوت�سنيعه في المعجنات ) المناقي�ص، 

الكروا�س�ن، الكعك...(.
اأن  التي ذكرناها �سابقًا،  الع�امل  اأدنى �سك، مع جملة  ت�ؤكد، بدون  كل هذه الخ�سائ�ص 
ت�جد  فال  ال�س�ق  حالة  عن  اأما  الم�ستقبل.  في  عليه  الطلب  من  مزيدًا  ي�سهد  �س�ف  ال�سعتر 
رة للخارج. و�سنحاول اإعطاء �س�رٍة  اإح�ساءاٌت دقيقٌة عن الكمية الم�ستهلكة داخليًا اأو الُم�سدَّ

تقريبيٍة عن الكمية الم�ستهلكة في لبنان.
مت��سط   اأن  تبين  ال�سن�ية وه�1000 غرام. حيث  الأ�سرة  مت��سط حاجة  اعتمدنا  وقد     
يرتبط  وهذا  لالأ�سرة،  كلغ  و2  الكلغ  ن�سف  بين  يتراوح  �سن�يًا  الأ�سرة  بها  ن  ُتَم�ِّ التي  الكمية 

بحجم الأ�سرة.
بـ  لبنان  في  الأ�سر  عدد  ر  ُقدِّ الجتماعية،  ال�س�ؤون  وزارة  اإح�ساءات  اآخر  ح�سب  و 
 =  800.000  ×1000 التقريبي:  الأ�سري  ال�ستهالك  معدل  فيك�ن  ا�سرة)2(.  الف   800
اإلى  الكمية  هذه  ترتفع   وبالطبع  طن(.   800( كلغ   800.000 اأي  غرام.   800.000.000
ال�سكان  من  وغيرهم  الفل�سطينيين  ال�سكان  العتبار  بعين  اأخذنا  اإذا  بكثيٍر  ذلك  من  اأكثر 
في  الم�ستهلكة  الكمية  ت�سمل  ل  التقديرات  هذه  اأن  اإلى  النظر  لفت  ويجب  اللبنانيين.  غير 

www.centre-catholique.com/newsdetails.asp?newid=24350 )1(
)2(  من تجار ال�سعتر، نذكر: اأكرم م�سلماني)ال�سعيتية(، ح�سين ع�سكر)ر�سكنانيه( علي عبداهلل )الق�سيبة(، علي زريق )عد�سيت( 

محمد نعمة )زوطر(..
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هذا  وفي  منق��سة.  األف   بـ750  ي�ميًا  تبيعه  ما  ُر  ُيقدَّ والتي  المعجنات،  بيع  ومحالِّ  اأفراِن 
المجال نلفت النتباه اإلى اأن هذه المناقي�ص تعتمد على ال�سعتر الذي تبيعه المطاحن، وه� 
 10 بين:5-  منه  الكيل�غرام  �سعر  ويتراوح  البي�ت،  في  ر  المح�سّ ذلك  بج�دة  لي�ص  �سعتٌر 
من20  اأكثر  اإلى  المنزلي  لال�ستهالك  الُمعدِّ  الكيل�غرام  �سعر  ي�سل  حين  في  ليرة.  اآلف 
لالأفران  ق  الُم�س�َّ التجاري  وال�سعتر  المنزلي  ال�سعتر  بين  ال�سعر  فارق  اأما  ليرة.  األف 
تطحن  فالمطاحن  المطاحن.  قه  ُت�س�ِّ الذي  ال�سعتر  ن�عية  اأهمها  اأ�سباٍب،  لعدة   فيرجع 
 ، ق�صٍّ بدون  ورقًا  ا�سترت  حال  وفي  ا�ستبعادها.  فيتم  ال�سميكة  العيدان  عدا  بق�سه،  ال�سعتر 
بعد  �سغيرٍة  غ�سيناٍت  من  تبقى  بما  لها  يحتفظ�ا  اأن  ال�سعتر،  تجار  من  المطاحن  تطلب 

الأوراق. اإلى طحنها مع  لي�سار  والزهر،  الأوراق  فرط 
ق لالأفران: وفي ما يلي التركيبة  التقريبية لل�سعترالُم�س�َّ

كل 100 كيل� غرام جاهٍز لال�ستهالك تنتجه المطاحن، يتك�ن من: 20 كلغ �سعتر+ ح�الي 
33كلغ نخالة و�سماق+ 40 كلغ �سم�سم+ 5.5 كلغ ملح+ ½ كلغ حام�ص الليم�ن.وقد يتم تعديل 
تعديل  يتم  وبالتالي  التجارية،  والمحال  الأفران  تطلبها  التي  الن�عية  على  بناًء  الكميات  هذه 

ال�سعر.
اأما ال�سعتر المنزلي فيتك�ن من التركيبة التالية: 1000 غرام �سعتر جاف + 1500غرام 

�سماق بدون دق ) 600 غرام مدق�ق(+250غرام ملح+ 1000 غرام �سم�سم.
ال�سعتر  ي�سكل  ب،  ُم��سَّ �سم�سم = 2600 غرام  المجم�ع:1000 +600 +250+750غرام 
مع  ، هذا  لالأفران20% فقط  الُمعدِّ  في ذلك  ال�سعتر  ن�سبة  ت�سكل  بينما  منها،  نح�%38.5   

فارق الن�عية اأي�سًا. 
ويتم ت�س�يق ال�سعتر وفق الأ�ساليب الآتية:

دير   ، الم�سيلح   : متفرقة  لبنانية  مناطق  في  المنت�سرين  البدو  من  جماعاٌت  هناك   -
ال�سعتر،  جمع  على  اأ�سا�سيٍّ  ب�سكٍل  معي�ستهم  في  يعتمدون  الذين  ومرجعي�ن،  الزهراني  

، ويق�م الأخير ببيع اإنتاجه لتجار ال�سعتر. ويعمل�ن عادًة تحت اأمرة متعهٍد لقاء اأجٍر ي�ميٍّ
- هناك عدٌد من �سكان القرى يق�م�ن بجني حاجتهم باأنف�سهم، واإذا ت�فرت لهم كمياٌت 
الرزق  م�سدر  ه�ؤلء  لبع�ص  ي�سكل  ال�سعتر  باأن  علمًا  القرية.  نطاق  في  يبيع�نها  اإ�سافيٌة 
الرئي�ص، لذلك ينتظرون م��سم جني ال�سعتر البري، ليجمع�ا منه قدر ا�ستطاعتهم، وي�سل 
والج�ار،  بلداتهم   في  منه  ق�سمًا  يبيع�ن  �سن�يًا،  كلغ   1000 من  اأكثر  اإلى  اأحيانًا  مح�س�لهم 

والق�سم الباقي يباع لتجار ال�سعتر.
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الحقلي من  وال�سعتر  الجامعين،  البري من  ال�سعتر  اإنتاج  ب�سراء  ال�سعتر  - يق�م تجار 
دعب�ل،  )عبيدو،  و�س�احيها  بيروت  في  وبالأخ�ص  للمطاحن،  ببيعه  يق�م�ن  ثم  زارعيه)1(، 

الحلباوي، الخ(... اأو ت�سديره للخارج.
اأهم  العربي من  الخليج  ودول  �سن�يًا(  الـ400 طن  على  يزيد  ما  )ي�ست�رد  الأردن  ويعتبر 
في  اللبنانية  الجاليات  من  عليه  متزايٌد  طلٌب  وهناك  اللبناني.  لل�سعتر  الم�ست�ردة  المناطق 
بلدان الغتراب، خ�س��سًا في اأفريقيا واأ�ستراليا، حيث اأ�سبحت ظاهرة المنق��سة رائجًة في 
الكميات  زد على ذلك  ال�سعتر،  م�ؤونتهم من  المغترب�ن معهم  ياأخذ  ما  وعادًة  البلدان،  تلك 

التي يتم ت�سديرها اإلى تلك البلدان.)2(
ب�ساحناٍت مبردٍة.  ت�سديره  يتم  اأن  �سرط  الأخ�سر،  ال�سعتر  كمياٍت من  الأردن  وي�ستري 
اإلى  ر  وُي�سدَّ وُيطحن  ُيجفف  ثم  الطيارة،  والزي�ت  الكيماوية  الم�اد  ا�ستخال�ص  يتم  وهناك 

دول الخليج.
المطاحن  اأ�سحاب  بين  القائم  ال�سراع  منها  عدة،  م�ساكل  ت�س�به  ال�سعتر  ت�س�يق  لكن 
ت�فرت  ما  اإذا  الخارج  اإلى  اإنتاجهم  ت�سدير  اإلى  كثيرة  اأحيان  في  يعمدون  فالتجار  والتجار. 
لهم اأ�سعاٌر جيدٌة، هذا الأمر ي�ؤدي بالطبع اإلى رفع اأ�سعار ال�سعتر في ال�س�ق المحلي، لذلك 
فاإن اأ�سحاب المطاحن ي�سغط�ن على ال�زارات المخت�سة، ك�زارة الزراعة والقت�ساد، لمنع 
عًا. و بناًء عليه، وتجاوبًا مع مطالب اأ�سحاب  ت�سدير ال�سعتر ورقًا، وت�سديره مطح�نًا وُم�سنَّ
المطاحن، اأ�سدرت وزارة الزراعة في العام1996 قرارًا بمنع ت�سدير ال�سعتر غير المطح�ن، 
ما اأدى اإلى تحكم ه�ؤلء بالأ�سعار، فانخف�ص �سعر كيل�غرام ال�سعترال�رق في حينه من 3500 

ليرة  لبنانية اإلى 2000 ليرة لبنانية)3(.
اإنتاج  في  ت�ؤثر  التي  الهامة  الم�ساكل  من  تبقى  الت�س�يق  م�سكلة  اأن  جليًا  يبدو  وهكذا 
ال�سعتر، لذلك يجب اأن ل نفاجاأ اإن راأينا بع�ص المزارعين ل يرغب�ن مثاًل، با�ستخدام الري 
لت�سريفه)4(.  �سبياًل  اإلى مرحلٍة ل يجدون  و ي�سل�ا  اأن يزيد مح�س�لهم  في حق�لهم، خ�سية 
ح�لها  بعدما   ،2006 تم�ز  عدوان  اأثناء  ال�سعتر  حق�ل  من  كثيٍر  ُر  ت�سرُّ الم�ساكل،  هذه  ومن 

العدو اإلى مراكز للدبابات والمدفعية.)5(

)1( ي�ست�رد مطعٌم لبنانٌي في المغرب، ل�ساحبه )اأب� ماهر(، ح�الي 750 كلغ من ال�سعتر �سن�يًا. 
)2( مقابلة مع بع�ص تجار ال�سعتر، منهم: وهبي م�سلماتي  بتاريخ 1997/7/21. 

)3( مقابلة مع ال�سيد ح�سين اإبراهيم رئي�ص التعاونية الزراعية في عيترون،  بتاريخ 2009/1/18. 
)4( م.ن.
)5( م.ن.
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ما العمل؟:
الم�س�ؤولين لدعمها،  النا�سئة تتطلب تدخاًل مبا�سرًا من  الزراعة  اإمكانية تط�ير هذه  اإن 
اأو  الإر�ساد.  اأو  الري  مياه  تاأمين  لجهة  اأو  للمزارعين،  المادية  الم�ساعدات  تقديم  لجهة  اإن 
لناحية تنظيم عملية الت�سدير اإلى الخارج من خالل اتفاقياٍت نعقدها مع الدول الم�ست�ردة. 
والتي  للت�سدير لدينا  الجاهزة  الكمية  : ما هي  الم�س�ؤول�ن  الذي يطرحه  ال�س�ؤال  ولكن يبقى 

على اأ�سا�سها يمكن اأن نلزم اأنف�سنا باإتفاقياٍت لتاأمينها؟ 
ب�سكٍل  تط�رها  على  المراهنة  يمكن  ل  حديثٍة،  كزراعٍة  ال�سعتر  زراعة  اإن  ال�اقع،  في 
المطل�بة.  الكميات  نتيجة عدم معرفة  الت�س�يق،  انتظام  تتعلق بعدم  منتظٍم و�سريٍع، لأ�سباٍب 
الأخرى  الزراعات  لل�سعتر مقارنًة مع  الن�سبية  الإنتاجية  التكاليف  ارتفاع  وبالرغم من  لكن، 
ذهنية  بتغيير  كفيٌل  الإنتاجية  في  الكبير  الفارق  اأن  اإل  بالتحديد،  التبغ  كزراعة  ال�سائدة، 

المزارع. 
هذه  لكن  التبغ.  زراعة  فيها  تت�اجد  ل  التي  المناطق  الأمرعلى  ينطبق  ل  قد  بالطبع 
ثانيًا: عدم  و  للري،  كافيٍة  مياٍه  ت�فر  اأوًل: عدم   : وهما  م�سكلتين  اأي�سًا من  �ستعاني  المناطق 

التاأكد من اإمكانية الت�س�يق.
اأن ت�سكل هذه الدرا�سة خط�ًة هامًة في تط�ير زراعة نبتة ال�سعتر، وذلك   ولذلك ناأمل 

من خالل :
1- تاأمين مياه الري، وبخا�سٍة من م�سروع الليطاني المزمع تنفيذه.

2- و�سع خطٍة اإر�ساديٍة وتثقيفيٍة ح�ل اأهمية، لي�ص ال�سعتر فح�سب، بل النباتات الطبية 
والعطرية الأخرى مثل الق�سعين، الباب�نج، الع�سفر والزعفران.

يمكنهما  زراعيتين  وخطٍة  روزنامٍة  وو�سع  المزروعة،  للم�ساحات  �سامٍل  م�سٍح  اإجراء   -3
الكمية  ثم  ومن  المحلية  ال�س�ق  حاجة  تقدير  وبالتالي  المنتجة،  الكميات  وتقدير  ا�ست�سراف 

الممكن ت�سديرها.
4-اإيجاد وتط�ير معامل ومختبراٍت لتقطير وا�ستخراج مك�نات ال�سعتر، وبالأخ�ص زيت 

ال�سعتر، نظرًا لأهميته على غير �سعيد، ولرتفاع اأ�سعاره.
5- التركيز على تاأ�سيل واإنتاج ن�عياٍت جيدٍة من ال�سعتر على م�ست�ى الإنتاجية والغنى 
بالم�اد الطيارة، حيث بينت الأبحاث اأن هناك اأن�اعًا من ال�سعتر المحلي يعطي من الزي�ت 
الطيارة اأربعة اأ�سعاف ما تعطيه اأن�اٌع اأخرى. اإن هذا الأمر يرفع الجدوى القت�سادية لزراعة 

نبتة الصعتر من البرية إلى الحقل
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العلمية  الطرق  اعتماد  خالل  من  ثابتٍة،  بم�ا�سفاٍت  جيدًة   ن�عيًة  لل�س�ق  ويقدم  ال�سعتر، 
مع  والطعم،  النكهة  على  الحفاظ  ت�سمن  التي  والت��سيب  التخزين  في  الحديثة  والأ�ساليب 
الهتمام بن�اٍح اأخرى، كالنظافة وُخُل�ِّ المح�س�ل من البكتيريا اأو الأع�ساب الدخيلة التي تقلل 
من ج�دة الإنتاج. عندئذ، يمكن اأن ت�ؤدي العالقة بين الإنتاج وال�س�ق اإلى مزيٍد من التكامل 
والتط�ر، لأنه اإذا كان هدف المنتج لأية �سلعٍة، اأن ي��سلها في النهاية اإلى ال�س�ق، فاإن زيادة 
الطلب عليها �سي�ؤدي حتمًا اإلى زيادة الت��سع في الإنتاج، وبذلك يمكن اأن يتحقق الهدف الذي 
نزوحهم،  من  بالتالي  والحد  الأرياف،  ل�سكان  اإ�سافيٍّ  دخٍل  تاأمين  في  والمتمثل  اإليه  ن�سب� 

والتقليل من العتماد في بع�ص �سلتنا الغذائية على الخارج.
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