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كلمُة العدد 
ر ُة َنُموَذٌج ِل�َساِنيٌّ ُبْنَيِويٌّ ُمَتَطوِّ ُلَغُتَنا الَعَربيَّ

د. علي محسن قبالن
رئي�س التحرير

هذا  مقالنا  حدوَد  يتجاوُز  ما  البحث  من  يتطلَُّب  وه�  الجنبات،  مّت�سُع  اللغِة  م��س�ُع 
الُمتابع،  �س  المتخ�سِّ الم��س�ع من م�قع  اأننا ل نّدعي تناول هذا  لنا. على  المتاحَة  وف�سحَتُه 
اللغة  لق�اعد  تجاوٍز  من  ن�سهُده  ما  علينا  اأمالها  �سريعٍة،  تقريريٍة  باإ�ساراٍت  �سنكتفي  لكننا 
د حركة الحياة  ِد مع تجدُّ العربية ومبادئها العامة، وتق�سيٍر في م�اكبة الن�ساط اللغ�يِّ المتجدِّ
اإلى  اللغة،  �س�ؤون  في  البحث  في  كثيرون  بذلها  التي  الكبيرِة  الجه�ِد  ارتقاِء  وعدِم  الي�مية، 
اأعمى،  وتقليٍد  مغلٍق،  نظاٍم  �سمن  اللغة  يدر�س�ن  اآخرون  راح  فيما   ، الفعليِّ التجديِد  م�ست�ى 
اأنف�سهم في اأح�سان دللٍت ومعاٍن ثابتٍة لالألفاظ، وكاأنها م�سّلماٌت واأرقاٌم وعملّياٌت  وا�سعين 
ريا�سّيٌة، اأو اأفكاٌر ومقّرراٌت نظرّيٌة، متنا�سين اأن الق�َل المنط�َق اأو المكت�َب مرتبٌط بالم�قف، 
اإلى  ى  اأدَّ الدللية. ذلك كله  ْح�ية ومكّ�ناتها  النَّ اللغة  تناف�سًا ملح�ظًا بين مكّ�نات  واأن هناك 
والق�انين  المبادئ  تجاوِز  وا�ست�سهاِل  الجمل،  وتراكيب  الكلمات  دللت  في  التحريف  �سي�ع 
الُكلِّيِة للُّغة، فقد اأ�سبح اإنتاُج وت�ليُد الجمل والتراكيب الجديدة، يتمُّ دون تحديٍد دقيٍق ل�ظائف 
اللغة. وهذا ما ن�سهده الي�م في الكثير مما ُيكتب وُيدّون، وفي ما يت�الد من اأطروحاٍت دينيٍة، 
الإعالم،  �سا�سات  على   ، ي�ميٍّ وب�سكٍل  ونر�سده،  واجتماعيٍة،  واقت�ساديٍة  �سيا�سيٍة  ومناق�ساٍت 
وفي ال�سحف، والمجالت والدوريات، حيث بات من ال�سهل ال�ستر�سال في ا�ستعمال الألفاظ 
دون وعٍي بالتفاوت والختالف في مدل�لتها ومخاطر ا�ستعمالها، اإذ اإن عدم الهتمام باإحالة 
ها، و�سعِف القدرِة الناقدة،  اللفظ على الم�قف والختيار اأف�سى اإلى تذبذِب الأفكاِر وغم��سِ

وعدِم اإدراِك ا�ستقالِل اللغِة الن�سبيِّ عن دللت الألفاظ.
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ر ُة َنُموَذٌج ِلَساِنيٌّ ُبْنَيِويٌّ ُمَتَطوِّ ُلَغُتَنا الَعَربيَّ

اجتماعيٌة،  ممار�سٌة  هي  نف�سه  ال�قت  وفي  الع�س�ي،  الإن�سان  تركيب  من  جزٌء  اللغَة  اإن 
ة الأخرى.  ر، كب�سٍر، عن وج�دنا وتميُّزنا عن الكائنات الحيَّ وبها  ُنعبِّ

  اأما اأنها جزٌء من تركيب الإن�سان الع�س�ي، فالأن اهلل �سبحانه وتعالى منَّ على الإن�سان 
باأ�سكال  تتعلَّق  مراكز  مت�ساٍو، عدة  وب�سكٍل  والأي�سر،  الأيمن  ن�سفيه،  في  يح�ي  ٍر  متط�ِّ بدماٍغ 

ِة، والمقروءِة، والم�سم�عة.    اللغة، المكت�بِة، والمحكيَّ
ر، فاإن الإن�سان، هذا الحي�ان العاقل،  وقبل امتالكه القدرَة على الكالم المنط�ق والُمعبِّ
ر عن  اأر�سط� من ق�ٍل، كان يعبِّ الي�ناني  اإلى الفيل�س�ف  ُن�ِسب  اأو الحي�ان الناطق على حدِّ ما 
اأو  اأو ال�سحك،  اأو القهقهة،  اأو ال�سراخ،  اإلى البكاء،  ، فقد لجاأ  م�ساعره ب�سكٍل طبيعيٍّ فطريٍّ
اأ�سرار  من  به  يحيط  بما  وانفعاله  تفاعله  عن  للتعبير  وان�سراحها....الخ،  الأ�سارير  انقبا�س 
له هذه التعابير الفطرية من اأ�سل�ٍب للتفاهم والتخاطب  الطبيعة والك�ن، ف�ساًل عّما كانت تمثِّ

بين الإن�سان واأبناء جلدته.
التي  الرم�ز  اإلى  والإفهام، ثم  الفهم  الإ�سارات كتعبيٍر عن  اإلى  الإن�سان،  ثّم لجاأ  ومن 
التي  الخا�سة  لغتهم  ق�ٍم  لكلِّ  الزمن،  مرور  مع  اأ�سبح،  حتى  وتزداد،  وتكبر  تنم�  راحت 
م�ساعر  من  نف��سهم  في  يعتمل  وما  واأفكاٍر،  اآراء  من  عق�لهم  في  يج�ل  كان  ما  عك�ست 
تط�ر  مع  بالتزامن  اأخرى،  اإلى  مرحلٍة  من  التط�ر  هذا  ح�سل  وقد  وع�اطف.  واأحا�سي�س 

عقل الإن�سان ورقّيه.
والمعرفيِّ  الثقافيِّ  المخزون  عن  ر  تعبِّ فلك�نها  اجتماعيٌة،  ممار�سٌة  هي  اللغة  اأن  واأما 
وطاَقَتها  ومرونَتها،  َتها،  وحي�يَّ حياَتها،  ت�ستمدُّ  المكت�بُة  اأو  المنط�قُة  فالكلمُة  للمجتمع، 
ها  التعبيريَة، من خالل تالوؤمها مع الحاجات الجتماعية والقت�سادية والمعرفية التي يفر�سُ
هذا  الأخرى،  والمجتمعات  الثقافات  مع  والت�ا�سُل  ال�احد،  المجتمع  اأبناء  بين  الت�ا�سُل 
الت�ا�سُل الذي تعّزز بق�ٍة في ع�سرنا هذا، ع�سر الع�لمة الذي اأنتج كّمًا هائاًل من المعارف 
قدرًة  الأكثر  هي  اللغة  كانت  ولما  والجتماعية.  والقت�سادية  العلمية  والخبرات  والبح�ث 
وفعاليًة في نقل المعارف والمعل�مات وتبادلها، كان ل بد لها من اأن تك�ن اأكثر مرونًة وقدرًة 

على التكّيف والقيام ب�ظيفتها الدللية.  
تبقى  اأن  اأخرى  لغاٌت  ا�ستطاعت  فيما  وبادت،  اندثرت  عديدًة  لغاٍت  اأن  ذكره،  والجدير 
 ، الإن�سانيِّ الجتماع  على  التي طراأت  والتغّيراِت  والتبّدلِت  التطّ�راِت  واكبت  لك�نها   ، وت�ستمرَّ
قبل  كانت  التي  العربية  لغتنا  اللغات،  هذه  ومن  جدلية.  عالقٍة  وفق  بها  وتتاأثَّر  فيها  ر  ُت�ؤَثِّ
الت�ا�سل  نتيجة  الي�م،  حتى  معروفًة  زالت  ما  التي  بدللتها  اغتنت  قد  الكريم  القراآن  نزول 
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د. علي محسن قبالن

التي  والدينية  والأدبية  التجارية  للن�ساطات  الم��س�عيُّ  ياق  ال�سِّ فر�سهما  اللذين  والتفاعل 
الأخرى  اللهجات  ا�ستيعاب  من  قري�س  لهجة  ن  تمكُّ اإلى  اأف�ست  والتي  مكة،  مدينة  بها  حفلت 
تفجير  »ا�ستطاع  الذي  الكريُم  القراآُن  نزل  اأن  اإلى  ِغَنًى،  فازدادت دللتها  منها،  وال�ستفادة 
طاقة اللغة الق�س�ى، حين اأيقَظ بالغَتها، وفتح ف�ساَء الدللت التعبيرية والمجازية، و�ساهم 
والت�س�رات  المفاهيم  وا�ستيعاب  التط�ر،  على  اللغة  هذه  مقدرة  تمكين  في  بالطبع،  ذلك 

والم�سطلحات الجديدة«)1(.
وقد َوَجَد الم�سلم�ن اأن عليهم القياَم ب�اجب ن�سر الدع�ة الإ�سالمية خارج نطاق الجزيرة 
لم�ست  الإ�سالم، عندما  اإلى  الدع�ة  لت  تقبَّ لكنها  َة،  الخا�سَّ لغاِتها  تتكلم  �سع�ٍب  بين  العربية، 
هذه  اأبناِء  اإتقاِن  عدَم  لكن  والم�ساواة.  والت�سامح  العدالة  ِقَيِم  من  ر�سالته  عليه  تنط�ي  ما 
ال�سع�ب اللغَة العربيَة)2(، �سّكل عائقًا اأمام فهمهم العميق لر�سالة الإ�سالم، فالعربيُة هي لغُة 
�سعائَر  تاأديته  الم�سلم في  لغُة  ال�سريفة، وهي  النب�ية  الأحاديث  الكريم ورواية  القراآن  تج�يد 
التي  ال�سامية  المعاني  لفهم  العربيَة  اللغَة  الجدُد  الم�سلم�ن  يتعّلَم  اأن  من  بدَّ  ل  فكان  دينيًة، 
الإ�سالم  انت�سار  »وبف�سل  النا�س،  �س�ؤون  لتنظيم  اأن�ساأها  التي  والق�انين  الدين،  ينط�ي عليها 
ب�سرعٍة  وتغلغلت  مدّوٌن،  تاريٌخ  لها  واأ�سبح  الح�سارة،  ال�س�داء  اأفريقية  عرفت  اأفريقية،  في 
من  واأو�سع  اأكثر  كان  الإ�سالم  انت�سار  ولكن  الأفريقية،  المحلية  اللهجات  في  العربيُة  اللغُة 

انت�سار اللغة العربية والعروبة«)3(.  
ارٍة من اأجل تنظيم اللغة العربية في ق�اعد  وقد ا�ستدعى ال�اقُع الجديُد، بذَل جه�ٍد جبَّ
تبَعًا لذلك،  الخطاأِ فيها. فازدهرت  اإتقاِنها، وتجنُِّب  الأجنبيُّ من  الطالُب  َن  يتمكَّ ٍة، حتى  عامَّ
التَّج�يِد  وعل�ُم  اللغِة،  وفقُه  ْحِ�،  والنَّ رِف  ال�سَّ وعل�ُم  الل�سانيُة،  والعل�ُم  اللغ�يُة،  المباحُث 
)ب�سفتها   العربية  بانت�سار  تبّدى  اللغ�يَّ  »التَّثاقَف  فاإن  وهكذا،  جيدًا(.  اأداًء  القراآن  )اأداء 
واأثر  العرب،  غير  الم�سلمين  لغات  في  الكبير  واأثرها   ، الأ�سليِّ م�طِنها  خارج  �سعبّيًة(  لغًة  
ا�ستيعاب  على  وقدرُتها  العربية،  اللغة  حي�ّيُة  ه�  والمثيُر  العربية...«)4(.  في  ه�ؤلء  لغات 
الكثيَر  الجديدة  البيئات  لغات  ت�ستعيَر من  اأن  الطبيعيِّ  الآخرين وه�سمها، فكان من  ثقافات 
ر عن هذه البيئات، »وقد اأخ�سع اأجداُدنا الألفاَظ الأعجميَة لق�اعدهم  من المفردات التي تعبِّ

)1( دهام عبد القادر، الدللت الجتماعية للغة، مقاربة �س��سي�ل�جية، دار ن�افذ للن�سر، 2011، �س 59. 
)2( كان الم�سلم�ن يتحدث�ن عدة لغات: العربية - التركية - الفار�سية - ال�س�احلية في �سرق اأفريقية - لهجات بربرية في اأفريقية- 
ال�سع�ب  ن�ار،  العزيز  عبد  واأفريقيا.  اآ�سيا  في  م�اطنها  في  محلية  لغات   - ال�سين  في  �سينية   - والهند  باك�ستان  في  اأوردية 

الإ�سالمية، بيروت: دار النه�سة العربية، 1973، �س10.
)3( م.ن، �س11.

)4( اأنط�ان �سيف، الثقافة العربية: وعي الذات و�سدمة الآخر، مجلة اأوراق جامعية، العدد5، ال�سنة الثانية، خريف 1993، �س9.
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ل�ن من اأحرٍف ل وج�َد لها في لغتهم اأحرفًا اأخرى تتقارب معها مخرجًا  ال�س�تية، فكان�ا يبدِّ
ة  اأو �سفًة، وربما يحذف�ن اأحرفًا ويزيدون اأخرى. ولكن علماء اللغة وقف�ا من الألفاظ الأعجميَّ
حينًا  بالّدخيل  عّرفها  �سّمها  بع�سهم  �ساء  واإذا  معجماتهم،  اإلى  �ها  ي�سمُّ فلم  حذرًا  م�قفًا 
مفرداٍت عربيٍة  المفردات من خالل خلق  الكثير من  تط�يُع  تمَّ  كما  اآخر«)1(،  والُمعّرب حينًا 
ُتغني عن المفردات الُم�ستعارة. ولم يكن لهذا الأمر اأن يتحّقَق، ل� لم تمتلك العربيُة المرونَة 

والقدرَة على القابلية، ما جعلها ترتقي ويتَّ�سع اأُفُقها. 
في  �سخمًة  اإنجازاٍت   ، الذهبيِّ ع�سرهم  في  ُينِجزوا،  اأن  الم�سلم�ن  ا�ستطاع  وعليه،    
ميادين العلم والمعرفة والآداب والفن�ن، واأّلف�ا، وباللغة العربية الف�سحى، م�ؤلفاٍت في عل�م 
ترجم  وقد  العل�م.  من  وغيرها  والجبر  والكيمياء،  والفلك،  والريا�سيات،  والفل�سفة،   ، الطبِّ
 ، العلميِّ مهم  وبن�ا على م�سامينها �سرَح نه�ستهم وتقدُّ لغاتهم،  اإلى  الم�ؤلفاِت  الغربي�ن هذه 
عف والظالم والتفّكك، و�سادت  بعدما اأُ�سيَب العرُب والم�سلم�ن، ولُمّدٍة ط�يلٍة، بحالٍة من ال�سّ
قة، والتي ا�ستغلَّها الغرُب لينفَذ  يِّ راعات ال�سيا�سّية والَقَبلّية والفئ�ّية والدينّية ال�سَّ بينهم ال�سِّ
والتاآمر  الفتنة،  بذور  وزرع  الأمة،  �سمل  تفتيت  على  ويعمَل  الإ�سالم،  �ساحة  اإلى  خاللها  من 
على مرتكزات الح�سارة العربية الإ�سالمية، خ�س��سًا مرتكز اللغة الذي ي�سنع وحدة الفكر 
ت�ستعمل  كانت  بلداٍن  ففي  وح�سارتها.  تراثها  وخزائَن  الأمة،  هذه  ه�ّيَة  ل  وي�سكِّ والعقل، 
ت�سجيُع  وتمَّ   ، الالتينيِّ بالحرف  العربيُّ  الحرُف  ا�سُتبِدل  لغتها)2(،  كتابة  في  العربيَّ  الحرَف 
بع�س  في  وحتى  ة،  الخا�سّ ولهجاتها  لغاتها  اإحياء  على  العربية  غير  الم�سلمة  الأقلِّيات  بع�س 
ا�ستبدال  وعلى  ية،  العامِّ اأو  ة  المحكيَّ باللغة  الكتابة  ت�سجيع  على  الغرُب  َعِمَل  العربية  البلدان 

اللغة العربية بلغة الدولة الُم�ستعِمرة )هذا ما عملت عليه فرن�سا في الجزائر(.  
، حالًة من الجم�د على اللغة  عف والتفكُّك في ال�اقع العربيِّ والإ�سالميِّ   وقد انعك�س ال�سّ
، وراح معظم الم�ستغلين  العربية، فجاءت معظم الكتابات خاليًة من اأيِّ جديٍد معرفيٍّ اأو علميٍّ
الم��س�عات  في  الأقدمين  ويقلِّدون  الألفاظ،  من  بالجزل  كتاباتهم  ُيدبِّج�ن  الأدبية  بالكتابة 
للُّغة  اأن  ومتجاوزين عن  الم�سيطر،  والعلميِّ  المعرفيِّ  للعجز  م�ست�سلمين  والأ�ساليب،  وال�س�ر 
في  دورها  من  ت�ستقيل  اأن  يمكن  ول  الإن�سانية،  الحياة  ْوُجِه  اأَ اأحُد  واأنها  اجتماعيًة،  وظيفًة 

اختيارات الحياة وال�قائع الفعلّية في دنيا الأ�سياء. 
)1( ح�سن ا�سماعيل، الدللت الح�سارية في لغة المقدمة عند ابن خلدون، بيروت: دار الفارابي، ط1، 2007، �س71.

)2( اللغة التركية كانت تكتب بالحرف العربي، اإلى اأن اأ�سبحت تكتب بالحرف الالتيني منذ زمن م�سطفى كمال اأتات�رك، وكذلك اللغة 
القرن  ال�سبعينات من  الالتيني منذ مطلع  بالحرف  تكتب  اأ�سبحت  ثم  العربي،  بالحرف  تكتب  كانت  اأفريقية  �سرق  ال�س�احلية في 

الما�سي. هذا، فيما ظّلت اللغة الفار�سية تكتب بالحرف العربي.
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د. علي محسن قبالن

العرَب  المثقفين  فاإن  بالدنا،  عن  ال�ستعمار  وانح�سار   ، ال�طنيِّ ال�ستقالل  مرحلة  ومع 
راح�ا، منذ مطلع الن�سف الثاني من القرن الع�سرين، ُيقِبل�ن ب�سغٍف على الفكر الغربيِّ بكل 
العربية،  اللغة  اإلى  ُيترِجم�نه  بلغته الأجنبية، ومن ثم راح�ا  لع�ن عليه  تجلِّياته ومدار�سه، يطَّ

َي والنم�ذَج معًا«)1(. بعدما اأ�سبح الغرُب بالن�سبة لهم »التحدِّ
اللغة  على  �سيطر  الذي  الجم�د  ومع  الثقافية،  وِقَيِمها  الأوروبية  بالنه�سة  النبهار  واإزاَء 
العربية  اللغة  اتُِّهمت  والمعرفية،  الدينية  الم�سائل  في  جم�ٍد  مع  ترافق  والذي  العربية، 
ية( ولغة الكتابة  بالق�س�ر عن م�اكبة الع�سر، والزدواجية بين لغة التخاطب الي�ميِّ )العامِّ
بالحروف  حروفها  با�ستبدال  الآخر  هم  وبع�سُ عنها،  بالتخلِّي  هم  بع�سُ وطالب  )الف�سحى(، 
لغة  اأن  مع  هذا  كتابٍة،  لغَة  )المحكية(  ية  العامِّ اللغة  باعتماد  طالب  ثالٌث  وفريٌق  الالتينية، 
ة المحكيَّة(، على ما يرى الباحُث اّللغ�يُّ اأحمد حاط�م، هي م�ست�ًى  يَّ التخاطب الي�ميِّ )العامِّ
من م�ست�يات الّل�ساِن العربيِّ ال�احِد، »واأن النتقال، عندنا، من لغة التخاطب الي�ميِّ اإلى لغة 
الكتابة، اللغة الف�سحى، ه� انتقاٌل �سمن اللِّ�سان ال�احد، واأن الق�َل، على �سبيل المثال، باأن 
األ�سنّيٍة  مق�لٍة  عن  غفلتنا  وليُد  ه�   ، اأجنبيٍّ لل�ساٍن  باكت�سابنا  �سبيٌه  الف�سحى  ِلُلَغِتنا  اكت�ساَبنا 

ر لنا بع�س مظاهر اللغة اأو بع�س ظ�اهرها، مق�لِة الم�ست�يات....«.)2( عاّمٍة ُتف�سِّ
وبحجة اأننا اأ�سبحنا اأمام م�اقَف جديدٍة لم تكن م�ج�دًة، واأننا ل ن�ستطيع اأن نق�ل ما ل 
ٌة. وال�ستحداث، من حيث المبداأ، ين�سجم  نعرف اأو ُندِرك، ا�سُتحِدثت كلماٌت و�سياقاٌت تعبيريَّ
لق�اعد  تجاوٍز  اإلى  كثيرًة،  اأحيانًا  تحّ�ل  لكنه  َيفهم�ن،  بما  النا�س  ومخاطبة  اللغة  حي�ّية  مع 
ن�امي�سها  لنظام  وتجاهٍل  تعبيرها،  وم�ست�يات  و�سياقاتها  األفاظها  لم�سم�ن  وابتذاٍل  اللغة، 
»اإن  الحديثة  ثقافتنا  ففي  مقب�ًل،  العلم  بحجة جعل  ع�س�ائيٍّ  وتب�سيٍط  المتناغم،  المتما�سك 
يكن  لم  اًل  تدخُّ ووظائفها  الحديثة  اللغة  تك�ين  في  َل  تدخَّ قد  مقب�ًل،  العلم  لجعل  التب�سيط 
ُل م�سروعًا، واأ�سبح لدينا م�ست�ًى لغ�يٌّ  ممكنًا تجنُّبه، وفي ظل اأهداٍف ُمعّينٍة اعُتِبر هذا التدخُّ
اإلى  ة غريبًة في ظروفنا الثقافّية واللغ�ّية  قَّ اأ�سبحت هذه الدِّ ة العظمى، وربما  قَّ ل يحفل بالدِّ
ة اأغلَب واأكثَر قب�ًل، مهما نتنّكُر لهذه الت�سحية عالنيًة«.)3(  قَّ حدٍّ ما، وربما كانت الت�سحية بالدِّ
اللغ�ية  الم�ساريع  براءة  بالمطلق،  بريئًا  يكن  لم  ة  قَّ بالدِّ الت�سحية  على  الإقداَم  اأن  على 
رين والُكتَّاب  الإ�سالحية بذاتها، بقدر ما كان انعكا�سًا لحالة القلق التي �سيطرت على المفكِّ
العربيُّ من  ال�اقُع  اإليه  اآل  قهم ما  واأرَّ الأوروبية،  النه�سة  الذين �سدمتهم  عراء،  وال�سُّ والأدباء 

)1( اأنط�ان �سيف، الثقافة العربية: وعي الذات و�سدمة الآخر، م. �س، �س14.
)2( اأحمد حاط�م، اللغة لي�ست عقاًل، بيروت: دار الفكر اللبناني، ل ت، �س257.

)3( م�سطفى نا�سف، اللغة والتف�سير والت�ا�سل، عالم المعرفة، العدد 193، رجب 1415 هـ - يناير/ كان�ن الثاني 1995م، �س14.
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ما  بين  المذهُل  »النف�ساُل  وه�  النه�سة  اأخطر ظ�اهر  فخِّ  في  ف�قع�ا  وتفّكٍك،  وجهٍل  تخّلٍف 
يه ن�ساط الكلمات«)1(.   يه الثقافة، وما ن�سمَّ ن�سمِّ

من  اأثارت  والتي  الغرب،  في  ال�سائدة  الفكرية  للبنى  النهائية  الُم�سادرات  تاأثير  وتحت 
رون  ٍة، راح المفكِّ بين ما اأثارت، م�ساألة عالقة اللغة بالأنط�ل�جيا )علم الأن�سنة( ب�س�رٍة خا�سَّ
منطلق  لقراءاٍت جديدٍة، من  الن�س��َس  ع�ن  ُيخ�سِ منهم،  عراُء  ال�سُّ ٍة  وبخا�سّ العرُب،  والأدباُء 
اأن  ى م�ساألة المنطق اللغ�ي لتطاَل ال�ج�َد الإن�سانيَّ والذاَت الإن�سانيَة، بمعنى  اأن اللغة تتخطَّ
عالقٌة  هي  وروحها  اللفظة  ج�سد  بين  العالقة  فاإن  وبالتالي،  ماأه�ٍل،  غير  عالمًا  لي�ست  اللغة 
وعي، واإلى الأبعاد الُمت�ارية  ُمَعّقدٌة، ول يمكن ا�ست�سراُفها اإل من خالل ال�ل�ج اإلى منطقة الالَّ
بذَل جه�ٍد  ي  الُمتلقِّ اأو  القارئ  ي�ستدعي من  الذي  الأمر  الن�س��س،  الذات وفي جنبات  داخل 
تاأويلّيٍة جّبارٍة لالإم�ساك بطرف خيٍط ي��سله للمعنى، وا�ستكناهه. وبمعنًى اآخر، اإذا ما قاَرْبَنا 
في  الفردية  الذات  الُمتخّيل، ومالمَح  بال�هم  ال�اقَع ممزوجًا  داخله  في  يعت�سُر  ًا  �سعريَّ ًا  ن�سّ
ت�ا�سجها مع الذات الجمعية، ن�سبح مبا�سرًة اأمام عالٍم غام�ٍس �سائٍك، وت�سبح اللغُة خا�سعًة 
 ، ل�سي�لة المعنى التي تثير اأ�سئلًة فل�سفيًة ح�ل طبيعِة المعرفِة، ودوِر اللغِة الإن�سانيِّ والمعرفيِّ
دِة، وقدرِتها على اأن تك�ن فعَل  ِة اللغِة المتجدِّ د على حي�يَّ وعالقتها بالأ�سياء. وهذا الأمر ي�ؤكِّ

خلٍق ووعٍي.
  لكن هذا الف�ساء الحديث من الحرية الذي راحت تج�ل فيه األفاُظ لغتنا العربية، جعله  
الذوُق  واأُف�ِسد  الإن�سانيُة،  الم�ساميُن  معها  ُفِقَدْت  والته�يمات،  للهل��سة  رحبًا  مجاًل  هم  بع�سُ

، واأُطِفئت قناديُل الذاكرِة، واأُفِرغت النف��ُس من �سحناِتها الإن�سانية. اللغ�يُّ
لذلك، فاإن المطل�َب تاأ�سيُل خطابنا اللغ�ي، ومن ثم ع�سرنته بما يتعّدى دللته اللغ�ية 
الب�سر، بل هي ق�ٌة  »اأداًة حياديًة بين  اإلى دللٍت فل�سفيٍة واجتماعيٍة و�سيا�سيٍة، فاللغة لي�ست 
اأو تفكيِك وزعزعِة جملٍة  ِقَيٍم ومفاهيَم معّينٍة،  تاأثيٍر اجتماعيٍّ هائٍل، تعمل على تر�سيخ  ذات 
باحترام  نطالُب  ونحن  دومًا«)2(.  د  المتجدِّ خطابها  اأو  ها  ن�سّ عبر  المعرفية  ال�سلطات  من 
الراقي  الح�ساري  لغتنا  م�ست�ى  على  الحر�س  باب  من  مة،  المنظِّ ومعاييرها  اللغة  ق�اعد 
ده الأخطاء اللغ�ية ال�سائعة والمتكررة، وا�ستعمال اللهجات العاّمّية مختلطًة باألفاٍظ  الذي تهدِّ
اإلى تجديد  واإنكليزية(، خ�س��سًا في و�سائل الإعالم، فنحن بحاجٍة ما�ّسٍة  اأجنبيٍة )فرن�سية 
لأن  الإعالمية،  الأجهزة  عبر  وال�ّسهلة  الب�سيطة  الف�سحى  اللغة  وتكري�س  الإعالمية،  يغ  ال�سِّ

)1( م. ن، �س91.
)2( دهام عبد القادر، الدللت الجتماعية للغة، م.�س، �س 183.
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ُيفّعل من دور اللغة ال�احدة لالأّمة ال�احدة التي تلهج �سع�بها بلغاٍت عاّمّيٍة، قد تختلف  ذلك 
في ما بينها، من حيث المفردات والتعابير والمدل�لت، في�سّكل هذا الأمر �سّدًا اأمام الت�ا�سل 
ُة  العلميَّ ماآثُرها  ُكِتَبت  م�ستركٍة،  اإلى ح�سارٍة  تنتمي  التي  ال�احدة  الأّمة  �سع�ب  بين  الحقيقيِّ 
اأهّم مقّ�ٍم من مقّ�مات ه�يَّة هذه  وت�سّكل  �سّكلت  بلغٍة عربيٍة ف�سحى،  واأُنِزل قراآُنها  ُة  والأدبيَّ
على  وم�طُنهم  وم�ستقّرهم،  اأفرادها،  م�سكُن  هي  بل  ل  وح�سارتها،  تراثها  وخزائن  الأمة، 
ِهم  حدِّ تقييم الفيل�س�ف الألمانيِّ مارتن هيدغر للُّغة ودوِرها. ويمكننا هنا اأن ن�ساأل مع  بع�سِ
ٌة هي اللغة الف�سحى، يفهمها اأهل مراك�س  »اأيُّهما خيٌر؟ اأن تك�ن للعاَلم العربيِّ كلِّه لغٌة عربيَّ
واأن  منها،  يتاأّلف  التي  الأقطار  بعدد  لغاٌت  العالم  لهذا  تك�ن  اأن  اأم  العراق،  اأهل  يفهمها  كما 

ُيترِجم بع�ٌس عن بع�ٍس؟«)1(.
مع  يترافق  اأن  يجب  العملية،  الناحية  من  وب�سيٍط  �سهٍل  ب�سكٍل  الف�سحى  ا�ستعماَل  اإن 
ال�سي�ع  يفر�سها  التي  الجديدة  والتعبيرات  لالألفاظ  و�سعٍة  والأفكار،  للمعاني  اأمينٍة  ترجمٍة 
المراحل  وطبيعة  تت�افق  جديدًة  األفاظًا  ُتنِتج  العاّميَة  اللهجاِت  »اإن  اإذ  والذوق،  وال�ستعمال 
الح�سارية وال�سيا�سية، وترتبط بالتط�ر الح�ساريِّ العالميِّ ال�سريع، ولكن معظم مجامع اللغة 
ُيفِرغ  نح�يٍّ  بتب�سيٍط  وت�سمح  التداول،  م�ست�يات  اإلى  جديدٍة  مفرداٍت  اإدخال  ترف�س  العربية 
ت�ليد  في  ُت�سِهم  التي  الكيميائية   – الفيزيائية  وخ�سائ�سها  المنطقية،  ق�انينها  من  اللغة 
حرمُة  وُتنتهك   ، اّللغ�يُّ الف�ساُء  ُي�سجن  فكيف  يغ،  وال�سِّ والتراكيب  الألفاظ  من  لمتناٍه  عدٍد 

�ُس للم�ستقبل؟«)2(. الق�انين، وندع� اإلى فعٍل حركيٍّ ي�ؤ�سِّ
َد مع  المتجدِّ اللغ�يَّ  الن�ساَط  ُي�اكب�ا  اأن  الق�امي�س  ووا�سعي  ين  ْحِ�يِّ والنَّ ين  رِفيِّ ال�سَّ فعلى 
الخروج  دون  قديمٍة،  لكلماٍت  جديدٍة  لمعاٍن  ت�ليدّيٍة  عمليٍة  في  الي�مية،  الحياة  حركة  د  تجدُّ

رفية وما تن�ّس عليه الق�امي�س. على الق�انين ال�سّ
كذلك، على الجهات المعنّية، تفعيُل دور المجامع الّلغ�ية وع�سرنتها، ف�ساًل عن مراكز 

الّتعريب والّترجمة.
المناهج  في  النظر  اإعادُة  والأكاديمية،  الترب�ية  القطاعات  في  ال�ساأن  اأ�سحاب  وعلى 
العربية،  اللغة  بتدري�س  المتعلقة  تلك  كلها، خ�س��سًا  التعليم  الُمعَتَمدة في مراحل  والطرق 

اإذ اللغة اأهم و�سائل النه��س الح�ساري.  
ت�سرين  الثانية،  ال�سنة   ،6/5 المزدوج  العدد  الق�سب،  مجلة  اللغة،  ون�ساأة  ال�سعبية  الق�سيدة  عن  اأولية  مقدمات  �سحادة،  )1(  ح�سين 

الثاني 1997/رجب 1417هـ، �س 133.
م�ؤتمر  اللغات، مداخالت  كتاب: حركية  التح�يل، مداخلة في  وكيميائية  الحركة  فيزيائية  بين  العربية  اللغة  نا�سر،  )2(  مها خير بك 

ي، بيروت: دائرة المن�س�رات في الجامعة اللبنانية، 2007، �س32. ية، اإعداد غ�سان مراد ووفاء برِّ الأل�سنية الن�سّ
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ر ُة َنُموَذٌج ِلَساِنيٌّ ُبْنَيِويٌّ ُمَتَطوِّ ُلَغُتَنا الَعَربيَّ

اإن الطفراِت العلمّيَة والتقنّيَة المت�سارعَة، ت�ستدعي الهتماَم بالّل�سانّيات الحديثة،    كما 
د من كيفية  يُة »linguistique textuelle« تعتمد على الن�سِّ َكُمدّونٍة للتاأكُّ فالّل�سانّياُت الن�سّ
ا�ستخدام اللغة في �سياقاتها الفعلية، ولي�س من خالل فبركة جمٍل تتنا�سب مع النظرية اللغ�ية. 
الّل�سانّيات  على  رئي�ٍس،  وب�سكٍل  ترتكز،    »linguistique du corpus« الُمدّونُة  والّل�سانّياُت 
ية، وتعتمد ت��سيَم الن�س��س بما يتالءم مع حاجة الم�ستخِدم للمعل�مات بناًء على وجهة  الن�سّ
اإلى العل�م الإن�سانية من خالل  نظره. كلُّ ذلك، ا�ستدعاه في الفترة الأخيرة دخ�ُل التقنيات 
الّن�س، خ�س��سًا اإلى عل�م اللغة. كما اأّثرت هذه التقنيات في عملية تفاعل الدماغ مع النَّ�س، 
ما اأّدى اإلى الّل�سانّيات المعرفية »linguistique cognitive«)1(. على اأن هذا الأمَر يجب اأن 
�سين بالمعل�ماتية وحدهم، واإنما يجب اأن تت�سافَر مع جه�دهم،  ل ُيترك على عاتق المتخ�سِّ
�سين في الّل�سانّيات، والفل�سفة، وعلم  ين، والمتخ�سِّ ين، والمعجميِّ ين، وال�سرفيِّ جه�ُد النح�يِّ
الجتماع، وعلم النف�س، لأن مفرداِت اللغة العربية، وتراكيَبها التعبيريَة، و�سياقاِتها الدلليَة، 
هذه  تاأتي  اأن  من  ال�ّسديَد  الحذَر  ي�ست�جب  ما  وال�ّسعة،  الدّقة  �سديدُة  حركاتها،  وعالماِت 

الجه�ُد بنتائج عك�سّية. 
معرفًة  يزيدونا  اأن  اللغة،  ل�س�ؤون  المتابعين  �سين  المتخ�سّ عاتق  على  يبقى  اأخيرًا،    

ب�س�ؤونها و�سج�نها، وي��سح�ا لنا ج�انَب ما زالت غيَر وا�سحٍة لدينا.

)1( ح�ل هذا الم��س�ع راجع: غ�سان مراد، الإن�سانيات الرقمية، بيروت: دار المطب�عات للت�زيع والن�سر، 2014.
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فلسفُة الجزاِء 
والدفاِع عِن المجتمِع ضد الجريمة

أ. د. علي محمد جعفر
باحث واأ�ستاذ جامعي

مقدمة: - المجتمعات الإن�سانية وال�سراع الم�ستمر لمكافحة الجريمة 
تعّبر  وكلها  الجرائم،  لمكافحة  و�سائَل مختلفًة  الب�سرية منذ وج�دها  المجتمعات  َعَرَفْت 
عقابه  وبالتالي،  الآثم،  �سل�كه  عن  وح�سابه  الجاني،  اإرادة  لقهر  وجٍه  عن  باأخرى  اأو  ب�س�رٍة 

َح الخلل والآثار ال�سلبية المترتبة عليه.  حَّ حتى ي�ستقر اأمن الجماعة، وتتحّقق العدالة، وُي�سَ
وقد تن�َّعت العق�بات، واختلفت اأ�ساليب تنفيذها وفق ظروف المكان والزمان، واختالف 
والتاأهيل،  الإ�سالح  في  مفه�مها  على  ب�سماتها  تركت  التي  المتعاقبة  التاريخية  المراحل 
حدٍّ  اإلى  تتخلَّى  وجعلتها  اأهدافها،  على  اإيجابًا  الفل�سفة  تط�رات  وانعك�ست  الإجرام،  ومنع 
بعيٍد عن ال�س�ائب التي تعلَّقت بها في الما�سي، والتي كان من مظاهرها الق�س�ة، والنتقام، 

وعدم الم�ساواة.
وتّتفق الآراء على اأن ظاهرة الجريمة قديمٌة ِقَدَم المجتمع الب�سري نف�سه، الذي لم يترّدد 
تف�سير  تبريرها، وفي  الإن�سان في  الق�ساء عليها، واحتار  اأجل  الجزاءات من  اأ�سدِّ  تقرير  في 
اأ�سبابها، واعتبر اأن هنالك قّ�ًة خفيًة غيبيًة تدفع اإلى ارتكابها، ثم اعتقد باأن الأرواح ال�سريرة 
تف�سير  يمكن  وبذلك  منه،  لطردها  و�سيلٍة  اإيجاد  من  بد  ل  ثم  ومن  المجرم،  ج�سد  ت�سكن 
الق�ة  غ�سب  يعمَّ  ل  حتى  الغر�س،  هذا  تحقيق  اأجل  من  تجاهه  العنيف  النتقامي  الفعل  رد 
رة، وي�ست�سري المر�س والمجاعة بين الأفراد، وقد تبل�رت الأفكار ال�سابقة بطريقٍة اأكثر  الخيِّ
تحديدًا، فاأ�سبح العقاب في مراحل لحقٍة �سبياًل للندم والت�بة، وتاأكيدًا للعدالة الإلهية، ثم 

ارتبط بعد ذلك بالجماعة من اأجل الدفاع عن وج�دها، وتاأمين م�سالحها. 
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الميادين  مختلف  في  القرن  هذا  خالل  الإن�سانية  �سهدته  الذي  الهائل  التقدم  ورغم 
بع�امل  منها  يتعلق  ما  في  وخ�س��سًا  العملية،  والأبحاث  الإح�سائية،  والدرا�سات  العلمية، 
واأ�سبحت  �س�رها)1(،  وت�سّعبت  ازداد  قد  الجرائم  حجم  فاإن  العقابية،  وال�سيا�سة  الإجرام 
د كيان المجتمعات الحديثة، وهذا يعك�س عجز الجزاءات ب�س�رتها التقليدية عن منعها،  تهدِّ
وقائيٍة  �سيا�سٍة  بر�سم  واإنما  لها،  بدائل  عن  بالبحث  فقط  لي�س  النظر،  اإعادة  ي�ست�جب  مما 
ال�سارة على  اآثاره  يه، ومن ثم تجنُّب  ت�قِّ للعمل على  الداء الخطير،  اأ�سباب هذا  تك�سف عن 

الفرد والمجتمع. 
والإن�سان، عبر تجاربه الم�ستمرة، لم يقف مكت�ف اليدين اأمام العقبات والأحداث التي 
د رفاهيته واأمنه وا�ستقراره، بل على العك�س من ذلك، فقد و�سع نف�سه في �سراٍع دائٍم  كانت تهدِّ
ر من م�ؤ�س�ساٍت اأو تنظيماٍت متن�عٍة، بقدر ما  مع اأية محاولٍت، لأنه بقدر ما كان ين�سئ اأو يط�ِّ
يبحث  اأن  البدهي  ومن  الم�ستجّدة،  ناتجٍة عن طبيعة وظائفها  وتحدياٍت  بم�ساكل  ُيَجاَبُه  كان 
اأكمل وجه. ومن المالحظ ب�سفٍة عامٍة،  اأغرا�سها على  عن ق�اعد و�س�ابط لعملها، لتحقيق 
م�سلحة  البارز  عن�انها  كان  وال�سيا�سية  والقت�سادية،  والثقافية،  الجتماعية،  التح�لت  اأن 
اأو  الجريمة،  فر�َس  ُء  تهيِّ اأو�ساعًا  ذاتها  بحدِّ  ُتن�سئ  كانت  التح�لت  هذه  اأن  غير  الإن�سان. 
د و�سائل الم�ا�سالت والت�سالت وت�سابكها، والمحالت  ت�سجع عليها. وعلى �سبيل المثال، تعدُّ
التجارية وال�سناعية، وال�سركات بمختلف اأ�سكالها، كّل ذلك اأّدى بالمقابل اإلى ازدياد عمليات 
الدمار  اأ�سلحة  اختراع  اإن  كما  والقتل.  والغ�س،  والحتيال،  والنهب،  وال�سرقات،  التهريب، 
ال�سامل، واآلت الفتك والهدم، ل يمكن ت�سنيفها في اإطار البناء الح�ساري للب�سرية، بقدر ما 

يمكن اعتبارها و�سيلًة لتدمير الإن�سان وح�سارته في دقائق معدودة. 
ومثل هذه الحقائق ت�ؤدي اإلى طرح ال�س�ؤال عن اإمكان وج�د مجتمٍع بدون جريمٍة، وبالتالي 
اإمكان الق�ساء على الجريمة ب�س�رٍة تامٍة. والج�اب من الناحية ال�اقعية ل يثير التردد  عن 
بين �سفحاته  والتاريخ يحفظ  الظاهرة منذ وج�دها،  الب�سرية عرفت هذه  اإن  اإذ  والغم��س، 
المجتمع  اأو  البابلي،  المجتمع  اأو  الفراعنة،  عرفها  التي  اأقلها  لي�س  ل�س�رها،  كثيرًة  �سجالٍت 
الي�ناني، اأو المجتمع العربي في الجاهلية، اأو المجتمع الروماني و�س�ًل اإلى الع�س�ر الحديثة. 
عنه  نتج  وما  كبيرٍة،  ب�س�رٍة  العالم  في  ال�سكاني  الحجم  ازدياد  النظرة،  هذه  ز  يعزِّ وما 
اإ�سباعها،  وراء  اندفاعهم  وبالتالي  حاجاتهم،  وتفاقم  النا�س،  بين  العالقات  في  ٍب  ت�سعُّ من 
المرحلة  وحتى  الما�سي  القرن  من  ال�سبعينات  اأوائل  منذ  الإجرامي  الن�ساط  حجم  في  زيادًة  المتحدة  الأمم  اإح�ساءات  اأظهرت   )1(

الحالية، ومحل الزيادة كان بن�سبة 5% �سن�يًا، مع �سبط النم� ال�سكاني: 
The United Nation and Crime Prevention; M.Y. 1996, pp. 1-2. 
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وارتفاع حدة �سراعهم نتيجًة لذلك. وهكذا يبدو وكاأن الجريمة تدخل في نطاٍق جديٍد لم يكن 
معروفًا من قبل، والإن�سان بالمقابل لم يت�ّقف عن البحث عن ال��سائل لمنع حدوثها، وتجّنب 
واهتماٍم،  تقديٍر  م��سع  باتت  التجاه  هذا  في  مهارته  اإن  وكما  ال�سلبية،  واآثارها  مخاطرها 
حظي  تكن�ل�جيٍّ  ٍم  تقدُّ فكل  النتباه،  تثير  والإجرام  النحراف  حق�ل  في  اأي�سًا  مهاراته  فاإن 
نه من اختراقه وتجاوزه، فتف�ُّقه  ره من اأجل اأمنه، كان ُيقاَبُل باإيجاد ال�سبل التي تمكِّ به و�سخَّ
الف�ساد،  ون�سر  الهدم،  مجال  في  ي�ستخدمه  اأن  يمكن  والرخاء  والعمران،  البناء،  في  العقلي 

ومخالفة الق�انين. 
كالإعدام،  القا�سية،  العق�بات  تطبيق  المتعاقبة،  التاريخية  المراحل  خالل  �ساد  لقد 
النظم  اإلى  طريقها  الإ�سالحية  الأفكار  تعرف  اأن  قبل  والنفي،  والَجْلِد،  الأع�ساء،  وبتر 
اأن�اع الجزاء، لدرء خطرهم وف�سادهم  ال�سل�ك الإجرامي لأ�سدِّ  اأ�سحاب  �س  وُتعرِّ العقابية، 
اعتباٍر  اآثاٍر �سارٍة دون  ال�سل�ك من  بما يخلِّفه ذلك  ُيقا�س  والذي كان حجمه  المجتمع،  عن 
للدوافع والظروف المحيطة به. كذلك لم يكن للركن المعن�ي اأيُّ تاأثيٍر في مجال الم�س�ؤولية 
حرية  على  المعتمدة  فل�سفتها  من  هامًة  مرحلًة  الإن�سانية  اجتازت  بعدما  اإل  الجزائية، 
الع�س�ر  اإلى عتبة  ال��سطى  الع�س�ر  النتقال من ظلمات  وُيْعتبُر  والعلم.  والإرادة،  الختيار، 
الحديثة في اأوروبا، نقطَة تح�ٍُّل بارزًة في تاريخ العل�م، والتط�ر الفكري على ال�سعد كافة، 
والث�رة على المفاهيم والنظريات القديمة البالية، وبذلك و�سعت العالم اأمام ع�سٍر جديٍد، 
قيام  بعد  اإل  الخط�ات  تلك  تكتمل  ولم  وللعقل.  وللعلم،  لالإن�سان،  فيه  الغلبة  جديٍد،  وعالٍم 
الث�رة الفرن�سية �سنة 1789، التي اأدخلت التعديالت على النُُّظم القائمة كافًة، بما في ذلك 
بالفل�سفة  بداأت  والتي   ،1791 العام  في  الفرن�سي  العق�بات  قان�ن  و�سدور  العقابية،  النُُّظم 
لك�سف  دٍة  محدَّ علميٍة  و�سائل  على  اعتمد  الذي  ال��سعي،  الفكر  ب�سيطرة  وانتهت  التقليدية، 

الجريمة، واإ�سالح المجرم)1(. 
وتجدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سريعة الإ�سالمية، وقبل قروٍن ط�يلٍة من هذا التح�ُّل، كانت قد 
ر�سمت �سيا�سًة عقابيًة ركائزها العدالة، وتحقيق م�سالح الجماعة، وحماية الحق�ق والحريات 
الإن�سانية في زمٍن كانت ت�س�د فيه حالت الثاأر والنتقام الفردي والجماعي في اأب�سع �س�رة.

وهكذا يتَّ�سح مدى معاناة الإن�سان من ظ�اهر الجريمة عبر المراحل التاريخية المتعاقبة، 
كما يتَّ�سح مدى الجه�د التي بذلها بهدف التخّل�س من ف�سادها، وقد نجح في مجالٍت كثيرٍة 
د في ال�سيا�سة العقابية انطالقًا من مبداأ المنفعة الجتماعية للعق�بة، راجع:  )1( رغم ذلك �سدر قان�ن نابلي�ن في العام 1810 ي�سدِّ

عبد ال�هاب ح�مد، المف�سل في �سرح قان�ن العق�بات، الق�سم العام، دم�سق، 1990، �س�س 762- 763. 
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اآثارها ال�سارة، عبر ال��سائل التي اعتمد عليها في  في الحدِّ من حجمها، وفي التخفيف من 
والتاأهيلي  الإ�سالحي  الجانب  واأعطى  ال��سائل،  تلك  تنفيذ  في  كثيرًا  ذهب  وقد  مكافحتها، 
قدرًا كبيرًا من الأهمية، حتى بات ال�سفة الغالبة التي تق�م عليها ال�سيا�سة العقابية الحديثة. 
نطاق  من  والت�سييق  ال�قائية،  التدابير  ي  تبنِّ في  الت��سع  �سيا�سة  منهج  من  انطلق  اأنه  ويبدو 
الفردي  الم�ست�يين  فائدًة وعدالًة على  اأكثر  اأن ذلك  اأ�سا�س  التقليدية، على  العق�بات  تطبيق 
ومن  الجريمة،  هاوية  اإلى  دفعته  نٍة  ُمعيَّ اجتماعيٍة  ه� �سحية ظروٍف  الجاني  لأن  والجماعي، 

ثم يتعّين العمل للق�ساء على تلك الظروف والأ�سباب. 
المجتمعات  في  اأهدافه  تط�ر  في  البحث  خالل  من  الجزاء،  فل�سفة  م��س�ع  و�سنعالج 

القديمة، ثم نبحث في تط�ر اأهدافه الإ�سالحية في الع�س�ر الحديثة. 

اأوًل: تطور فل�سفة الجزاء في المجتمعات القديمة 
المجتمع الإن�ساني مهما غارت جذوره في التاريخ، عرف بع�س ال�س�ابط الجتماعية التي 
اأفراده. وهذه ال�س�ابط ل تقع تحت ح�سٍر، وتختلف باختالف الزمان  حكمت العالقات بين 
وِلِقَيِمِه  مجتمٍع،  كل  في  الح�ساري  لل�جه  تبعًا  �س�رها  وتتن�ع  م�سادرها،  وتتعّدد  والمكان، 
والق�انين.  والتقاليد،  والأعراف،  والأخالق،  الدين،  بينها  ومن  عليها،  يق�م  التي  الأ�سا�سية 
خ اأبرز هذه ال�س�ابط في الق�انين التي برهنت التجارب على �سرورتها لحياة الجماعة  وتتر�سَّ
ت�س�ُُّر  الممكن  غير  فمن  الع�س�ر،  من  ع�سٍر  كل  في  المتزايدة  اأهميتها  وعلى  وا�ستقرارها، 

مجتمٍع بغير نظاٍم، والنظام ل يك�ن بغير قان�ن)1(. 

ومن عنا�سر القان�ن الج�هرية، اقترانه ب��سائل القهر العام من اأجل تطبيق ق�اعده، 
واإلزام الأفراد التقّيد باأحكامه وعدم مخالفته، وه� ُيعتبر مراآًة عاك�سًة لالأو�ساع الثقافية 
النزعة  اأو  ال�سدفة،  وليد  يك�ن  اأن  يمكن  ول  والجتماعية،  والقت�سادية  وال�سيا�سية 
التط�رات،  من  مت�ا�سلٍة  �سل�سلٍة  نتاج  ه�  اإنما  عابرٍة،  حاجاٍت  عن  ر  ُتعبِّ التي  الطارئة 
في  ومتدرجٌة  الحلقات،  مت�سلُة  اإطاره ع�امل مختلفٌة،  في  وتندرج  التاريخ،  ونتاج ظروف 

والتقدم)2(.  الرقي  مجال 

والن�ساطات،  العالقات،  لختالف  تبعًا  ويت�سعب  يتن�ع  للقان�ن  العام  المفه�م  كان  واإذا 
والهيئات داخل المجتمع، فاإن القان�ن الجزائي ل يخرج عن هذا ال�اقع، فه� مرتبٌط بم�ساألة 

)1( ول. دي�رانت، ق�سة الح�سارة، المجلد الأول، ترجمة زكي نجيب محم�د، �س 65. 
)2( ف��ستيل دي ك�لنج، المدينة العتيقة، ترجمة عبا�س بي�مي، القاهرة، 1950، �س 8. 
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وات�سحت  الع�س�ر،  باختالف  اإليها  الإن�سان  نظرة  اختلفت  بدورها  والتي  والعقاب،  الجريمة 
خالل  تف�سيٍر  دون  بقيت  التي  المختلفة،  الظ�اهر  لحقيقة  واإدراكه  فكره  تط�ر  مع  معالمها 
متميزًا،  ومنهجًا  و�سفًا،  الحديث  والبحث  العلم  عليها  اأ�سبغ  والتي  الزمن،  من  ط�يلٍة  عه�ٍد 

لتك�ن م��س�ع مناق�سٍة، وتحليٍل، وا�ستنتاٍج، لأ�سبابها وو�سائل مكافحتها. 

دعائم الجزاء في المجتمعات البدائية: 
قامت دعائم العق�بة في المجتمعات البدائية على اأ�سا�س ردِّ العتداء، وهذا الردُّ يرجع 
الذي  للعقاب  يتعّر�س  الجاني  فكان  طبيعته،  عن  النظر  ب�سرف  عليه،  المعتدى  اإلى  تقديره 
يمّثل  لأنه  الفردي،  النتقام  �ساد  المفه�م  وبهذا  جماعته،  تفر�سه  اأو  عليه،  المجنيُّ  يفر�سه 

العدالة التي يحققها الإن�سان لنف�سه. 
الأخالقي،  اأو  الديني  ال�سل�ك  ق�اعد  لحترام  ال�سامَن  الأ�سرة  ربِّ  �سلطاُت  واعُتِبرت 
والنظرة اإلى مجتمع العائلة، من حيث انتماء الجاني والمجنيِّ عليه اإلى جماعٍة واحدٍة كانت 
تتمح�ر ح�ل فكرة ق�ة العائلة، وعدم اإ�سعافها وجعلها فري�سًة �سهلًة للعائالت الأخرى. و�سمن 
هذا المفه�م، لم ت�سل الجزاءات اإلى اإعدام الجاني، واإن امتزجت ببع�س الت�س�رات الغيبية، 
في  اأو  المحاكمة،  اإجراء  في  نٍة  معيَّ �سحريٍة  لطق��ٍس  وخ�س�عها  الآلهة،  م�سيئة  كتعبيرها عن 

اأ�سل�ب تنفيذ تلك الجزاءات)1(. 
اأن ي�سبح النتقام جماعيًا، دفاعًا عن وج�دها وكرامتها.  اُمُن الجماعة كان يرتِّب  وَت�سَ
د الجزاء من طبيعته الدينية والغيبية، فالغاية منه اإر�ساء الآلهة، وطلب  ورغم ذلك، لم يتجرَّ
على  ُه  يجرَّ اأن  يمكن  وما  جرمه،  ع�اقب  وا�ستبعاد  الجاني،  من  النتقام  طريق  عن  مغفرتها 

الجماعة من �س�ؤٍم و�س�ء طالع)2(.
عمل  من  رج�سًا  الجريمة  واعُتِبَرت  والمجرم،  الجريمة  ب�ساأن  المفاهيم  تلك  وتط�رت 
الجريمة  اإلى  ودفعته  ج�سده،  ال�سريرة  الأرواح  �ست  تقمَّ �سخ�سًا  الجاني  واعُتِبَر  ال�سيطان، 
جهٍة،  من  الآلهة  ع�سيان  عن  للتكفير  ال��سيلة  د  ُيج�سِّ عقابه  فاإن  وبالتالي،  لالآلهة،  اإغ�سابًا 
وطرد الأرواح ال�سريرة من ج�سد الجاني من جهٍة اأخرى، وبقدر ما يك�ن العذاب �سديدًا، بقدر 
نا اأ�سا�س العق�بات في  ما يحقق التكفير غايته. وبالتالي ظل التكفير اإلى جانب النتقام، ليك�ِّ

تلك المرحلة. 
)1( علي عبد ال�احد وافي، غرائب النظم والتقاليد والعادات، القاهرة، 1984، �س 25 وما بعدها. 

)2( م�سطفى الع�جي، الجريمة والمجرم، بيروت: م�ؤ�س�سة ن�فل، 1950، �س 50. 
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الجماد  بحق  تت�افر  كانت  فاإنها  الأ�سا�س،  في  الإن�سان  تطال  كانت  واإن  والم�س�ؤولية، 
ُيطّبق ب�س�رٍة وح�سيٍة على  اأي�سًا، كما كان  اإليهما  العقاب كان ين�سرف  اإن  والحي�ان، بحيث 
عليه  َترتَّب  وما  الفعل  اإلى  النظرة  اأ�سا�س  تمييٍز، على  دون  والكبار  ال�سن،  و�سغار  المجانين، 

من �سرٍر، ب�سرف النظر عن الفاعل ودوافع الجريمة. 

اأ�سناف الجزاءات في المجتمعات البدائية: 
ومدى  الجرائم  لطبيعة  طبقًا  البدائية،  المجتمعات  في  الجزاءات  اأ�سناف  تنّ�عت 
ج�سامتها وخط�رتها على الجماعة، ففي الجرائم الب�سيطة كان العقاب يتمثَّل في ال�سخرية 
هة �سد الجماعة، كان العقاب يتمّثل بالنفي اأو الت�سريد، وقد  والتهّكم، وفي الجرائم الم�جَّ
وال��سع  الأطراف،  وبتر  القا�سية كالّجْلِد،  البدنية  العق�بات  الإعدام، كما �سادت  اإلى  ي�سل 

على الخازوق، وجدع الأنف.
والعتداء على فرٍد ينتمي اإلى جماعٍة غير جماعة الجاني، كان ي�ستتبع في بع�س الأحيان 
زمنيٍة  لفتراٍت  مت�ا�سلٍة  غزواٍت  اإلى  يجّر  قد  عليه،  المعتدى  جماعة  من  انتقاميًة  فعٍل  رّدَة 
ك��سيلٍة  العائلة  من  المعتدي  الفرد  طرد  الماأل�فة،  العق�بات  �سمن  من  اأ�سبح  لذلك  ط�يلٍة، 
باتجاهه،  النتقام  ز  يتركَّ وبذلك  قٍة،  �سيِّ دائرٍة  في  للخ�س�مة  ح�سرًا  اأو  الخالف،  لح�سم 
وي�سبح �سريدًا ُيباح قتله، اأو ا�سترقاقه، و�سلب اأم�اله)1(. وقد اأطلق العرب في الجاهلية على 
هذا النظام )الخلع(، وكان ي�ستتبع تجريد المحك�م عليه من ديانته، وحماية الآلهة، ون�سرة 

جماعته، وُعِرف مثل هذا النظام عند الإغريق، وال�سع�ب الإيرانية والهندية. 
كما ُعِرفت بع�س الحل�ل المتمثلة بت�سليم المعتدي اإلى المعتدى عليه، اأو اإلى جماعته لكي 
اأو  ال�سرر  بت  �سبَّ التي  الأ�سياء  اأو  الحي�انات،  ي�سمل  الت�سليم  كان  كما  تريد،  كما  منه  تقت�س 
بالنتقام  العرب  ي�سمح  ولم  الإن�سان،  لم تكن مقت�سرًة على  الم�س�ؤولية  اأن  باعتبار  الجريمة، 

في اأماكن وم�ا�سم معينٍة، كالأ�سهر الحرم التي حّرم�ا خاللها القتتال وطلب الدماء. 
وُعِرَف في المجتمعات البدائية نظام الق�سا�س، الذي كان يق�سي بالنتقام من الجاني 
بمثل الفعل الذي �سدر عنه، فالنف�س بالنف�س، والعين بالعين، والأذن بالأذن، وال�سن بال�سن، 
الجماعة  ب�ا�سطة  »اأو  الجاني  كان  بحيث  الفدية،  نظام  طريق  عن  الق�سا�س  تجّنب  ويمكن 
التي ينتمي اإليها« يفتدي نف�سه بمبلٍغ من المال، وكان قبل ظه�ر النق�د يتمّثل بعدٍد من روؤو�س 
اء، وه� ما ُعِرف بنظام الدية عند العرب، وكان يختلف باختالف مركز  الما�سية، اأو من الأرقَّ

)1( عبد ال�سالم الترمانيني، ال��سيط في تاريخ القان�ن والنظم القان�نية، الك�يت، 1982، �س 115. 
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المعتدى عليه، واعُتِبَر مثُل هذا الأمر خط�ًة متط�رًة في �سفحات التاريخ العقابي، دعت اإليه 
الفل�سفة الإن�سانية، وارتقاء الفكر الب�سري في �سيا�سة نبذ النتقام، وتع�ي�س الغير عن ال�سرر 

الذي األمَّ به من جراء العتداء عليه. 

تطور النظام الجزائي بقيام الدولة: 
تح�لٍت  من  الب�سري  المجتمع  على  يطراأ  ما  اإلى  تط�رها،  في  القان�نية  النظم  تخ�سع 
لحاجات  تلبيًة  وبالتالي  التح�لت،  لتلك  تج�سيدًا  ُتعتبر  بحيث  كافًة،  المجالت  في  اأ�سا�سيٍة 
المجتمع من ناحيٍة، وتعبيرًا عن ح�سارته وِقَيِمِه من ناحيٍة اأخرى. وم�سم�ن النظم العقابية ل 
يخرج عن هذا المبداأ العام في التط�ر، فظروف ت�حيد القبائل والع�سائر في نظام المدينة، 
وت�حيد  نف�سها،  تنظيم  �سبيل  في  للجماعة  ة  الُمِلحَّ الحاجات  من  كان  الدولة،  نظام  في  ثم 
الدولة  ن�س�ء  التاريخ،  في  ذلك  على  مثاٍل  واأقرب  وا�ستقرارها.  اأمنها  على  والحفاظ  ق�تها، 
الرومانية من عدة قبائل على �سفاف نهر التيبر في مدينٍة �سغيرٍة )روما( تحّ�لت اإلى دولٍة، 
فاإلى امبراط�ريٍة مترامية الأطراف، فر�ست ق�انينها في ال�سرق والغرب، وما زالت تاأثيراتها 

وا�سحًة في الت�سريعات الحديثة، الجزائية منها والمدنية. 
محل  حل�لها  اإلى  اأّدى  �سلطانها،  وت��سع  الدولة  نظام  بعده  ومن  المدينة،  نظام  وقيام 
ب�س�رٍة  خ  يتر�سَّ لأحكامها  العام  الطابع  بداأ  وبذلك  وتنفيذها،  الجزاءات  فر�س  في  الأفراد 
اأكبر، واأ�سبحت حياة الجماعة تّتجه نح� ال�سبط والتنظيم ب�س�رٍة اأ�سمل. ومثل هذا التح�ُّل 
، وعلى مراحل مختلفٍة، فالِقَيُم  ق ب�سكٍل تدريجيٍّ لم يتم دفعًة واحدًة، فمن المنطقي اأن يتحقَّ
اإطار عمليٍة متكاملٍة  اإل في  التخلِّي عنها  النف��س، ي�سعب  لُة في  المتاأ�سِّ والعاداُت  الرا�سخُة، 
الذي  ه  الت�جُّ بهذا  الجماعة  اقتناع  دون  من  ب�سه�لٍة  ا�ستيعابها  يمكن  ول  التغيير،  باتجاه 
ي�ست�جب حقبًا زمنيًة لإحداثه. من هذا المنطلق يمكن تبرير بقاء بع�س النظم العقابية عبر 

التاريخ، واندثار البع�س الآخر خلف �ستاره الداكن. 
ول يعني ال��سع ال�سابق اأن القان�ن، وبما يحت�ي عليه من جزاءاٍت، اأ�سبح مثاليًا وعادًل، 
نٍة، واأن هذه الأ�س�س هي التي دفعته في ما بعد  دت على اأ�س�ٍس معيَّ بل يعني اأن معالمه قد تحدَّ
الأ�سرار،  �سرًا من  تعد  لم  التي  المكت�بة  الق�انين  ثم �سدرت  التط�ر؛  اأخرى من  اإلى مرحلٍة 
نٍة في المجتمع. وبذلك اتجه القان�ن اإلى مخاطبة  وحكرًا على رجال الدين، اأو على طبقٍة معيَّ
الأفراد جميعًا، رغم الق�س�ة التي بقيت م�سيطرًة على اأحكامه، اأو ال�سبغة الدينية التي لزمته 

حتى بعد تدوينه، اأو المعاملة العقابية التي كانت تختلف باختالف و�سع الإن�سان الطبقي. 
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ففي الت�سريعات ال�سينية القديمة، كان الل�سُّ ُيعاقب بقطع رجله، ثم اأ�سبح في الإمكان 
في  ال�سارق  قتل  على  الهنديُّ  مان�  قان�ُن  وين�سُّ  ماله،  عن  يدافع  ال�سخ�س  كان  اإذا  قتُلُه 
ال�سرقة للمرة الثالثة، كما يحلُّ قتُلُه في حالة التلبُّ�س، اأو اإذا ُقِب�س عليه والم�سروق في يده، 
اأطعمه،  اأو  اآواه،  كلُّ من  وُيقَتل  ُوِجد،  اأينما  الطريق  قاطع  وُيقَتُل  لياًل،  ال�سرقة  وقعت  اإذا  اأو 
الحك�مة،  م�ست�دعات  اأو  الملك،  على خزانة  ي�سط�  من  ُيقَتُل  كذلك  الم�سروقات،  اأخفى  اأو 

اأو اأم�ال المعابد)1(. 

ق  دًة لجرائم ال�سرقة والحتيال والغ�س، فكان ُيطبِّ َن ت�سريع حم�رابي عق�باٍت م�سدَّ وَت�سمَّ
�سًا بال�سرقة، اأو على من ي�سرق بيتًا بتحطيم جداره،  حكم الإعدام على من ُيقَب�ُس عليه متلبِّ
كما ُيعَدُم من يقطع الطريق، وي�سلب النا�س، في مكان اإلقاء القب�س عليه )م-23 من قان�ن 

حم�رابي(. 

وعند الي�نان، ظهر تجريم ال�سرقة في قان�ن دراك�ن الذي ن�سَّ على عق�بة الإعدام لأي 
ن�ٍع من اأن�اعها. وفي قان�ن الأل�اح الإثني ع�سر عند الرومان، اأحيطت الملكية بحمايٍة كبيرٍة، 
َبُط في جريمة ال�سرقة ي�سبح عبدًا للم�سروق منه، هذا اإذا كان حرًا، واإذا  فال�سارق الذي ُي�سْ

كان عبدًا فللم�سروق منه اأن يعمد اإلى جلده واإعدامه. 

والمالحظ في تلك الق�انين القديمة، تمتُُّع الأ�سراف والأحرار بمعاملٍة عقابيٍة خا�سٍة 
الفئة  فاإن  اأو�سح،  وبمعنى  العامة،  الطبقة  وعلى  العبيد،  على  ُتفر�ُس  التي  تلك  تختلف عن 
بالن�سبة  الأولى  الفئة  على  ُتطبَّق  التي  تلك  من  �سدًة  اأكثر  لعق�باٍت  تخ�سع  كانت  الأخيرة 
الحر  الرجل  اأن  على  حم�رابي  قان�ن  ن�سَّ  المثال،  �سبيل  وعلى  نف�سها.  الُمرَتَكَبِة  للجرائم 
كان  اإذا  ًة  ف�سَّ كيٍل  ثلِث  بدفع  يكتفي  ولكنه  اأ�سنانه،  يفقد  اآخر  رجٍل حرٍّ  اأ�سنان  م  الذي حطَّ
ال�سحية اأقل منه رتبًة، واإذا �سفع حرٌّ حرًا من طبقته ُجِلَد �ستين جلدًة، اأما اإذا كان ال�سافع 

عبدًا ُتقَطُع اأذنه)2(. 

ال�سارب بعق�بٍة  ُيَعاَقُب  ال�سرب،  ال�سيا�سة، ففي  الهند مثل هذه  ن قان�ن مان� في  مَّ وَت�سَ
فُتقطع  اأعلى،  اإذا كان من طبقٍة  اأما  ال�سارب،  اأدنى من  الم�سروب من طبقٍة  اإذا كان  ماليٍة 
ر رجاًل من طبقته بالغرامة، وُيعاَقُب بالَجْلِد اإذا كان  يد ال�سارب، وفي التحقير ُيعاَقُب من حقَّ

من طبقٍة اأعلى من طبقته. 
)1( م.ن، �س 115.

)2( م�اد 202-205 من قان�ن حم�رابي. 
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اأن  عق�بتها  ال�سرقة  فجريمة  التفرقة،  هذه  مثل  ع�سر  الإثني  الأل�اح  قان�ن  ن  ت�سمَّ كما 
حرًا  كان  واإن  بالغًا،  حرًا  كان  اإذا  حريته  بذلك  فيفقد  منه،  للم�سروق  عبدًا  ال�سارق  ي�سبح 

قا�سرًا ُيكَتَفى بَجْلِده، واإن كان ال�سارق عبدًا ُيْجَلُد ثم ُيقتل. 
ها اإلى التفاوت بين الطبقات في تلك المجتمعات،  وهذه التفرقة في مجال الجزاءات، مردُّ
والذي انعك�س �سراعًا ط�ياًل وم�ستمرًا بين طبقٍة تتمتع بالثروة والنف�ذ، وطبقٍة اأخرى ل تملك 
على  العامة  الطبقة  ح�س�ل  طريق  عن  بينهما  اله�ة  ردم  اإلى  ذلك  اأّدى  وقد  �سيئًا،  منهما 
التي  وال�اجبات  الحق�ق  في  الم�ساواة  مبداأ  تطبيق  اأي عن طريق  تدريجيٍة،  ب�س�رٍة  حق�قها 
تفر�سها الق�انين، ب�سرف النظر عن مركز ال�سخ�س الجتماعي اأو القت�سادي في المجتمع. 

ارتباط الجزاء بالعن�سر الديني:
تنفيذها،  وطريقة  لن�ساأتها  الغيبية  ال�سبغة  خالل  من  للعق�بة  الدينية  الفكرة  برزت 
واحتكار رجال الدين ر�سم �سيا�ستها، ومنطلق التكفير بذاته ينطلق من هذا الأ�سا�س، والذي 

امتدَّ بتاأثيراته في ت�سريعات هذا العن�سر. 
في  لأن  لمخالفتها  مجال  ول  الآلهة،  �سنع  من  الق�انين  اعُتِبرت  القديمة،  النظم  ففي 
ر عن اإرادتها في النتقام من الروح ال�سريرة  رة تعبِّ يًا لأحكامها، والجزاءات المقرَّ ذلك تحدِّ
ق غايتها في الت�سفي  في ج�سد الجاني، لذلك، ل مفرَّ من ت�قيعها ب�س�رٍة �سديدٍة حتى تحقِّ

منه اإر�ساًء لالآلهة. 
لأجدادهم،  الق�انين  جميع  و�سعت  التي  هي  الآلهة  باأن  يعتقدون  القدماء  فالم�سري�ن 
بالجنايات  المتعلقة  بالمحاكمات  وتخت�سُّ  الكهنة،  من  م�ؤلفٌة  عليا  محكمٌة  لديهم  وكانت 
�سّريًة،  المحاكمات  اإجراءات  وكانت  النبالء،  طبقة  بمحاكمة  تخت�سُّ  كانت  كما  الكبرى، 

ومكت�بًة بالهيروغليفية التي كان يعرف اأ�سرارها الكهنة دون غيرهم)1(. 
والملك حم�رابي، اعتبر قان�نه من وحي الآلهة، فقد جاء في مقدمته »اأنا حم�رابي ملك 

العدالة، اأنا الذي اأهداني الإله �سم�س هذه الق�انين«. 
الإله  من  وحٌي  نظرهم  في  القان�ن  لأن  الآلهة،  ُيمثِّل  القا�سي  كان  العبرانيين،  وعند 
وكان  اإرادته،  عن  ر  وُيعبِّ »يه�ه«  الإله  با�سم  ي�سدر  الق�سائي  الحكم  وكان  الكهنة،  يت�لَّه 
القان�ن عندهم  اّت�سم  اإلى المتقا�سين. من هنا  دور القا�سي ينح�سر في نقل هذه الإرادة 
بع�س  م�اجهَة  الأمُر  ا�ستلزم  واإذا  تعديله.  اإمكانية  عدم  اإلى  ى  اأدَّ مما  الديني،  بالطابع 

)1( بهاء الدين اإبراهيم، القان�ن والعق�بة في م�سر القديمة، مجلة الأمن العام، عدد 62، 1974، �س 11.
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وبين  القان�ن،  ن�س��س  بين  يالئم�ا  اأن  فلالأحبار وحدهم  الم�ستجدة،  والحاجات  الأحداث 
تلك الحاجات عن طريق التف�سير)1(.

اأول  اإلى  ال�سهير  مان�  بقان�ن  اأوحى  »براهما«  الإله  اأن  اأ�سا�س  قامت على  الهن�د  وعقيدة 
ملٍك من المل�ك ال�سبعة الذين حكم�ا العالم، فاأبلغه اإلى كبار الكهنة لحفظه والعمل به)2(.

القديمة  روما  وفي  )ج�بيتر(،  الإله  من  �سادٍر  كاأمٍر  العدالة  اإلى  ُنِظر  الإغريق،  وعند 
ون وحيهم من الآلهة.  عين ي�ستمدُّ اعتقد الرومان باأن الم�سرِّ

وبقي  المقد�سات،  من  الق�انين  بقيت  فقد  المرحلة،  لهذه  الالحقة  المراحل  في  وحتى 
اأو  معناه  في  بحٍث  دون  الحرفيُّ  الن�سُّ  اتُِّبَع  لذلك  ومعرَفَتُه،  القان�ن  �سرَّ  يحتكرون  الأحبار 

د بالألفاظ التي يتكّ�ن منها)3(.  روحه، باعتبار اأن ق�ته تتج�سَّ
اإ�سافيٍة  بق�ٍة  القان�ن  تزويد  الطابع،  هذا  على  اأبقت  التي  رات  المبرِّ من  اأنه  وال�ا�سح 
ملزمٍة للنا�س حتى ي�سهل احترامه والتقيد باأحكامه، اأي اأن الحاكم لم يكن بعيدًا عن التم�سك 
بهذا ال�اقع لتكري�س نف�ذه و�سلطانه وتدعيمهما. فالمالحظ عند الرومان، مثاًل، التفرقة بين 
م لالآلهة،  الجريمة القابلة للتكفير، والجريمة غير القابلة للتكفير، فالأولى تطلُب ت�سحيًة ُتقدَّ
�سيا�سة  اإلى  الرومان  لجاأ  فقد  الم�ت.  اإلى حدِّ  ت�سل  قد  والتي  ال��سائل،  باأ�سدِّ  ُتقَمُع  والثانية 
دة ل�سلطان الدولة، كما ح�سل بالن�سبة لأتباع الديانة الم�سيحية،  قمع الجرائم الدينية المهدِّ
التي راأت فيها الدولة الرومانية زعزعًة لكيانها، واعتبر القان�ن الروماني الجهَر بتلك الديانة 
اإلى اأن تم العتراف بها بمر�س�م ميالن ال�سهير �سنة 313م،  ُيعاَقُب عليها بالإعدام،  جريمًة 
الب�سري،  التاريخ  في  ج�هريٍّ  تح�ٍُّل  بداية  ذلك  وكان  ق�سطنطين،  الإمبراط�ر  اأ�سدره  الذي 

وُنُظِمِه الجتماعية والقان�نية. 

ثانيًا: بروز التجاهات الإ�سالحية 
ُتعتَبُر �سنة 476 ميالدية الحدَّ الفا�سَل بين الع�سر القديم والع�سرين ال��سيط والحديث، 
نظرًا لما �سهدته من تح�لٍت تاريخيٍة كبيرٍة، كان اأبرزها �سق�ط الإمبراط�رية الرومانية على 
الأو�ساع  بالتالي على  الكني�سة بدياًل عنها، و�سيطرتها  القبائل الجرمانية، وحل�ل �سلطان  يد 

ال�سيا�سية والجتماعية والترب�ية، مما كان له اأ�سدُّ الأثر على النُُّظِم العقابية.
)1( عبد ال�سالم الترمانيني، ال��سيط في تاريخ القان�ن، م.�س، �س 398. 

)2( ف��ستيل دي ك�لنج، المدينة العتيقة، م.�س، �س 254 وما بعدها. 
)3( م.ن، �س 260. 
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التي �سّرع�ها  الق�اعد  اأ�س�س  الق�ساء الجزائي على  الدين مهمة  ت�ّلي رجال  فمن خالل 
العتراف،  خالل  �سارٍم  ب�سكٍل  الإكراه  و�سائل  قت  ُطبِّ الم�سيحية،  الديانة  اإلى  بال�ستناد 
�سبيل  على  �سارلمان،  ت�سريعات  ت  ن�سَّ فقد  المحاكمة.  واإجراءات  والتحقيق،  وال�سهادة، 
�سلطان  وامتد  الإقطاع)1(،  عهد  ط�ال  به  معم�ًل  ظل  الذي  الإلهي  التحكيم  على  المثال، 
في  ت�قيع عق�باٍت  واإلى  الدينية،  بالم�سالح  تتعلق  اخت�سا�ساٍت ق�سائيٍة خا�سٍة  اإلى  الكني�سة 
الزواج.  بق�انين  يت�سل  وال�سع�ذة، وكل ما  ال�سحر  الربا، وممار�سة  كاأفعال  دٍة،  مجالٍت متعدِّ
والق�ساء الكن�سي عمد، في بع�س الحالت للدفاع عن �سيا�سته، اإلى التنكيل بخ�س�م الكني�سة 

ْت على حرية التفكير والبحث.  ومنتقديها، خ�س��سًا بعد القي�د التي ُفِر�سَ
حيث  العق�بات،  مجال  في  وا�سحًا  كان  الم�سيحية  الديانة  تاأثير  فاإن  اأخرى،  جهٍة  ومن 
عت على تبّني عق�باٍت بديلٍة عنها، كالحب�س  نبذت العق�بات الج�سدية كالإعدام والَجْلِد، و�سجَّ

النفرادي، والعمل في الأديرة، وذلك من منطلق فكرة التكفير والت�بة.
المجنيِّ  ال��سطى، فحقُّ  الع�س�ر  العقابيِة في  النُُّظِم  بدوره ترك ب�سماته على  والإقطاع 
لرعاياه،  العق�بة حمايًة  الإقطاعي في فر�س  �سلطة  اختلط مع  الجاني  النتقام من  عليه في 
في  الملك  نائب  ب��سفه  والإقطاعي،  نف�سه،  ال�قت  في  ًا  وخا�سَّ ًا  عامَّ النتقام  اأ�سبح  وبذلك 
اإقطاعيته، ي�ستطيع، من خالل محكمته الخا�سة، اأن ي�قع اأن�اع العق�بات كافًة على المذنبين، 
بما في ذلك عق�بة الإعدام، كما �سّجع مثل هذا النظام اأ�سل�ب المحاكمة عن طريق المبارزة، 
باعتباره و�سيلًة لالإثبات في المبارزة، فالمنت�سر بريٌء والخا�سر مذنٌب، لأن اإرادة اهلل دائمًا 

مع �ساحب الحق. 
وبقي التحكيم الإلهي �سائدًا خالل عهد الإقطاع، لما كان له من اأ�سا�ٍس باأن اهلل �سيعين 

�ساحب الحق على النت�سار، والبريء في اإظهار براءته، والمذنب على ثب�ت ذنبه. 
اأما من ناحية العقوبات، فقد اّت�َسفت بالق�سوة والوح�سية، ومعظمها كان من العقوبات 
نق، والعمل والتجذيف في  لب، وال�سَّ الج�سدية، كالَجْلِد، وبتر الأع�ساء، وكيِّ الوجه، وال�سَّ
اأكثر من كونها  المتقا�سين،  وكاأنها لحجز  بدت  ال�سجن  اأن عقوبة  ُيالَحظ  بينما  ال�سفن، 

لحجز المذنبين. 

وعق�بة الغرامة كانت اأي�سًا من العق�بات ال�سائعة، وكان في و�سع المّتهم اأن يفتدي نف�سه 
مه اإلى المجنيِّ عليه، فاإذا لم يح�سل هذا الأخير، اأو اأقاربه، على المبلغ الكافي  بتع�ي�ٍس يقدِّ

للفدية، ي�سبح من حقهم النتقام لأنف�سهم من المعتدي. 
)1( اأُلغي هذا الت�سريع في مرحلٍة لحقٍة، ففي القان�ن الإنكليزي األغي �سنة 1219م، وظل معم�ًل به في األمانيا حتى القرن الرابع ع�سر. 
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نٍة ومحّددٍة، وعق�باٍت اأخرى  ويمكن الق�ل اإن هنالك عق�باٍت وردت في ت�سريعاٍت معيَّ
ثابتٍة.  معايير  دون  الق�ساء  قها  طبَّ وعق�باٍت  لها،  المحاكم  ممار�سة  في  اأ�سا�سها  وجدت 
�سبقتها  والتي  تقريبًا،  ع�سر  الثامن  القرن  منت�سف  فترة  حتى  ال��سع  هذا  مثل  وبقي 
ب�سكٍل  واّت�سفت  الجزاءات،  فر�س  في  و�سلطاتها  الدولة  ركائز  فيها  مت  تدعَّ اتجاهاٌت 
ة في �سبيل تحقيق الأمن، وال�ستقرار الجتماعي، ولكن على ح�ساب حق�ق  دَّ اإجماليٍّ بال�سِّ

الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية.
فال�قائع ت�سير اإلى اأن بذور ع�سر النه�سة بداأت في القرنين الثاني ع�سر والثالث ع�سر، 
ِلُتثمَر في القرنين الرابع ع�سر والخام�س ع�سر. وقد �ساهم ذلك، م�سافًا اإليه حركة الإ�سالح 
الديني في القرن ال�ساد�س ع�سر، في النتقال اإلى الع�س�ر الحديثة، رغم اأن العق�بات ب�سكٍل 
تحكميٍة  ب�سلطاٍت  فرن�سا  في  الث�رة  قبل  الق�ساُة  َع  وَتمتَّ والق�س�ة،  ة  بال�سدَّ تت�سف  بقيت  عامٍّ 
التي كان�ا  الأوامر  والأمراء عن طريق  المل�ك  ال�سيا�سة مار�سها  قيٍد، ومثل هذه  مطلقٍة دون 
نطاق  في  ا�ستمرت  الجماعية  العق�بات  اأن  كما  والنفي)1(،  بالعتقال  اأو  بالعف�  ي�سدرونها، 

الجرائم ال�سيا�سية.

ٌل جذريٌّ لمفهوم الجزاء تحوُّ
قيام  قبل  عامٍّ  ب�سكٍل  العقابي  النظام  بقي  ال�ستثناءات،  بع�س  مع  اأنه،  نرى  وبذلك 
الث�رة الفرن�سية يحتفظ بطابعه ال�سارم، واقترن ذلك بعدم ا�ستقاللية الق�ساء، وانعدام 
الم�ساواة اأمام العق�بة من الناحية الفعلية، وقد بداأت الأفكار الإ�سالحية تبرز اإلى ال�اجهة 
ٍم ط�يٍل، وت�سقُّ طريقها بثباٍت نح� تح�ٍُّل جذريٍّ في مفه�م العق�بات ودورها في  بعد تحكُّ

�سيا�سة مكافحة الجرائم.
  (Cesar de Beccaria) 1794-1738 وعلى �سبيل المثال، في اإيطاليا تبّنى �سيزار بكاريا
مختلفًة  و�سائل  واقترح  القائم،  العقابي  النظام  نقد  والعق�بات«)2(،  »الجرائم  كتابه  في 
ِقَيِم  حماية  �ساأنها  من  التي  الأ�س�س  على  ومرتكزًة  الغيبية،  التف�سيرات  عن  بعيدًة  لإ�سالحه، 

المجتمع وحريات وحق�ق اأفراده.
الق�انين  الم�سا�س بها، لأن  التي يتعين عدم  المبادئ  ف�سرعية الجرائم والعق�بات من 
كلِّ  عنا�سر  د  تحدِّ التي  هي  اإنها  كما  للجرائم،  المقررَة  العق�باِت  ب��س�ٍح  د  تحدِّ التي  هي 
اأي�سًا ا�ستقالل  جريمٍة، وبذلك تتحقق المعاملة العقابية المت�ساوية لالأفراد كّلهم، ويتحقق 

Jean Claude Soyer: Droit pénal et procédure pénale, L.G.D.J, 1976, p. 34. )1(
)2( ظهر كتاب الم�ؤلف الإيطالي بكاريا تحت عن�ان: (Traité des délits et des peines) �سنة 1764.
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 ، قان�نيٍّ �سنٍد  دون  وحرياتهم  الأفراد  لحق�ق  �س  التعرُّ عدم  ي�سمن  بما  الق�سائية،  ال�سلطة 
ك�سماٍن  المعا�سرة  الد�ساتير  في معظم  وورد  الحديثة،  الت�سريعات  ته  تبنَّ المبداأ  ومثل هذا 

اإ�سافيٍّ ل�ستقراره وتعزيز دوره.
اأ�سار ب�سفٍة  اأكبر من نفعها، وقد  التي يك�ن �سررها  العق�بات  اإلغاء  وتبّنى بكاريا فكرة 
بالمجرم،  التنكيل  منها  الغاية  تك�ن  والتي  البدنية،  والعق�بات  الإعدام،  عق�بة  اإلى  اأ�سا�سيٍة 
في  العامة  الم�سالح  لحماية  الإعدام  بعق�بة  محدودٍة  حالٍت  في  الأخذ  يمكن  ذلك  ورغم 

المجتمع، كما ه� الأمر في ظروف الفتن وال�سطرابات)1(.
د من الغاية النفعية التي يجب  باإلغاء العق�بات الم�ؤبَّدة، لأنها تتجرَّ ونادى بكاريا كذلك 
باإلغاء حق العف� العام، لأنه يت�سمن اعتداًء على مبداأ  اأ�سا�سًا لت�سريعها، كما طالب  اأن تك�ن 
اأي�سًا  وطالب  العدالة،  ومبادئ  القان�ن  اأمام  الم�ساواة  مبداأ  مع  ويتنافى  ال�سلطات،  ف�سل 
باإلغاء الم�سادرة العامة، لأنها ت�سيب باآثارها اأ�سخا�سًا غير م�س�ؤولين عن الجريمة، كاأ�سرة 
المجرم، كما طالب باإلغاء عق�بة النفي، لأنها تتناق�س مع حق�ق الإن�سان من ناحيٍة، ول ت�سكل 

حاًل للم�سكلة من ناحيٍة اأخرى.
ومن الأفكار الهامة التي اأبرزها بكاريا في م�ؤلفه، فكرة ال�قاية من الجريمة، التي باتت 
اأن نمنع الجرائم  باأنه من الأف�سل  ي�ؤمن  ال�سيا�سة الجزائية في عالمنا المعا�سر، فه�  مح�ر 

ية اإليها، من اأن نلجاأ اإلى عالجها، واإن ال�قاية خيٌر من العالج. وال��سائل الم�ؤدِّ
القائمة على فكرة منفعتها و�سرورتها،  العق�بة  فل�سفة  بنثام  تبّنى جيرمي  اإنكلترا،  وفي 
�سعادة  اأي  المجتمع،  �سعادة  هي  اعتباره  في  الم�سّرع  ي�سعها  اأن  يجب  التي  النهائية  فالغاية 
ق اإل باإعطاء اأكبر قدٍر من الحرية لهم كي يحقق�ا تلك الغاية)2(. اأفراده، وهذه ال�سعادة ل تتحقَّ
اأن يزيد  ي العق�بات وظائفها النفعية، ينبغي  اإلى ذلك الهدف، وت�ؤدِّ ل  وحتى يمكن الت��سُّ
الألم الناتج عنها على الفائدة المكت�سبة من وراء ارتكاب الجريمة، وبمعنى اآخر، اأن تك�ن من 
عن  يبتعد  وبذلك  به،  ُتلِحُقُه  الذي  الألم  ب�سبب  عنها  البتعاد  الإن�سان  يختار  بحيث  الج�سامة 
الجريمة كي يتجّنب ما قد ي�قع عليه من جزاءاٍت م�ؤلمٍة، وعلى الأفراد اأن ي�سعروا به�ل العق�بات 
ر لها)3(.  دائمًا حتى تك�ن رادعًة، ويتعيَّن اأن يق�م الن�سجام بين الجريمة المرتكبة والجزاء المقرَّ
)1(  يقرر بكاريا باأن العق�بات التي تزيد على �سرورة حفظ الأمن العام، اإنما هي عق�باٌت غير عادلٍة بطبيعتها. ب�ساأن النظام العقابي 
ونقد بكاريا له راجع: �سيزار دي بكاريا، الجرائم والعق�بات، تر: يعق�ب محمد خياني، م�ؤ�س�سة الك�يت للتقدم العلمي، ط1، 1985.

، من اأهم م�ؤلفاته: مبادئ الأخالق والت�سريع، �سنة 1789، ونظرية العق�بة والمكافاآت، �سنة 1818.  )2( عالٌم انجليزيٌّ
)3( على �سبيل المثال، فاإن عق�بة البالغ الكاذب يجب اأن تتمثل في ثقب ل�سان الجاني باإبرٍة، وعق�بة التزوير يجب اأن تتمثل في ثقب 

يد الجاني باآلٍة حديدية.
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باأن  اإلى العتقاد  اأكثر مياًل  اأفكار بكاريا، وكان  تبّنى  بنثام الذي  اأن  ويبدو ب�سكٍل وا�سٍح 
ق وظائفها اإل اإذا كانت قا�سيًة، واإن كان يرى اأن العق�بة المثلى هي ال�سجن  العق�بات ل تتحقَّ
ذ العق�بة الأخيرة، ورّكز اأبحاثه على الأولى، وو�سع  ولي�س الإعدام، وعلى هذا الأ�سا�س لم يحبِّ

القتراحات من اأجل تط�ير دورها في مكافحة الإجرام في المجتمع.
ولدى  الحديثة،  الجزائية  ال�سيا�سة  في  اأثرها  تركت  ال�سابقة  الأفكار  اأن  �سك  ل 
الت�سريعات  على  ال�ا�سحة  ب�سماتها  تركت  كما  القان�ن،  ورجال  والم�سلحين  المفكرين 
بعيٍد،  اإلى حدٍّ  تطبيقها  نطاق  اأو �سّيقت من  الإعدام،  األغت عق�بة  التي  الأوروبية  ال��سعية 
الم�سادرة  وو�سائل  قبل،  من  �سائدًة  كانت  التي  ال�ح�سية  التعذيب  اأ�ساليب  ا�ستبعدت  كما 
بين  الت�ازن  �سيا�سة  اتباع  واأوجبت  التقديرية،  القا�سي  �سلطات  من  وقّيدت  الع�س�ائية، 

خط�رة الجريمة وج�سامة العق�بة.
الأ�سا�س  اأُعِلَن على هذا  فرن�سا، حيث  في  ب�سكٍل خا�سٍّ  التجاه  اإلى هذا  الإ�سارة  ويمكن 
نت  وت�سمَّ  ،1789 اآب   26 في  الفرن�سية  الث�رة  عن  ال�سادر  والم�اطن  الإن�سان  حق�ق  ميثاق 
الفرن�سي  العق�بات  قان�ن  و�سدر  والعق�بات،  الجرائم  �سرعية  مبداأ  منه  الثامنة  المادة 
بطابٍع  وتمّيزه  المهينة،  العق�بات  من  الحّد  حيث  من  ال�سابقة  التجاهات  يًا  متبنِّ  1791 �سنة 

م��س�عيٍّ يكاد يك�ن مطلقًا.
ى اإلى اإ�سدار التقنين الجزائي �سنة 1810 في عهد الإمبراط�ر  والخلل في ت�سريع 1791 اأدَّ
بالظروف  واعترف  ين،  بين حدَّ الجزاءات  وو�سع  النفعية،  الأفكار  عليه  غلبت  نابلي�ن، حيث 

ٍق، ومنح القا�سي �سلطاٍت تقديريًة محدودة. المخففة في نطاٍق �سيِّ
في  براأيها  المتمثل  العق�بة،  نفعية  على  التركيز  في  فها  تطرُّ الفل�سفة  هذه  على  وي�ؤخذ 
بع�س  دعت  لذلك  الإ�سالحية،  بغاياتها  المتعلقة  الأخرى  للج�انب  واإهمالها  الخا�س،  الردع 
الفل�سفات اإلى تعديل اتجاهاتها، على اأ�سا�س قيامها على اعتباراٍت اأخالقيٍة، لأن غاية العق�بة، 
ترتَّب  الذي  رر  ال�سَّ باإ�سالح  ق�انينها  ودعم  لذاتها،  العدالة  اإر�ساء حا�سة  في ج�هرها، هي 
ق من جراء ت�قيعها، فحقُّ العقاب  على الفعل الجرمي، ب�سرف النظر عن المنفعة التي ُتحقَّ
يرتكز اأ�سا�سًا على فكرة التكفير عن الخطاأ، ولي�س هنالك ما يمنع من اأن تت�سعب التجاهات 

بعد ذلك لتتناول عملية الردع وتاأهيل المجرمين)1(.
التكفير  وه�  العقاب  حقِّ  بين  ميَّز  وقد   .)1804-1724( كانت  اإيمان�يل  بها  نادى  التي  الألمانية  الفل�سفة  الفل�سفات،  هذه  اأبرز   )1(
فاأ�سا�س  الخا�س،  الردع  اأو  العام  كالردع  للعق�بة،  عمليٍّ  وهي مجرد هدٍف  فر�سه،  المحتملة من  الفائدة  وبين  لذاته،  الخطاأ  عن 
القان�ن  اإيمان�يل كانت، فل�سفة  الرحمن بدوي،  المنفعة؛ راجع: عبد  المطلقة مجردًة عن فكرة  العدالة  العقاب ه�  م�سروعية حقِّ 

وال�سيا�سة، الك�يت، 1979، �س161 وما بعدها.
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بالغاية  المتعلق  العتبار  اعتبارين،  بين  الت�فيق  الأن�سب  من  اأنه  راأت  الجديدة  والنظرة 
د  النفعية للعق�بة، والعتبار المتعلق بمبداأ العدالة، بحيث اإن المقيا�س على هذا الإطار، يتحدَّ
حماية  منطلق  من  العقاب  ر  ُيقرِّ ع  فالُم�سرِّ اأخرى،  جهٍة  من  العدالة  تفر�سه  ما  تجاوز  بعدم 

م�سلحة المجتمع، والتقّيد بالعدالة وحدودها.
وهكذا اأ�سبحت �سخ�سية المجرم م��سع اهتماٍم واعتباٍر في تحديد م�س�ؤوليته، ولم تعد 
رة لحكمها، وبات من ال�ا�سح اعتماد مبداأ التفريد العقابي،  الجريمة كحدٍث ماديٍّ هي المقرِّ
ية اإليها، وفر�سه بين  الذي يقّرر الجزاء المنا�سب لمرتكب الجريمة، ومراعاة الأ�سباب الم�ؤدِّ
اأق�سى، والحكم وفق مقت�سيات العدالة والإ�سالح، واعتماد و�سائل مرنٍة في  اأدنى وحدٍّ  حدٍّ 
دة، واعتماد  ال�سيا�سة الجزائية، كالأعذار القان�نية المخففة، اأو المعفية، اأو الظروف الم�سدَّ
نظام وقف التنفيذ، والعف� الخا�س، والإفراج ال�سرطي، وهي اأنظمٌة باتت معروفًة في النُُّظِم 

الجزائيِة المعا�سرة)1(.
ونالحظ في مجال العق�بات، اأن الفل�سفة المتط�رة ركزت على عق�بة ال�سجن، وو�سعت 
والنظام  الت�سنيف  اأ�ساليب  اعتماد  خالل  من  واإن�سانيًة،  الًة  فعَّ تك�ن  اأن  اأجل  من  مقترحاٍت 
اأن تحل محل الكثير من العق�بات البدنية القا�سية، مع الأخذ بعين  التدريجي، وبذلك يمكن 
معظم  عليه  �سارت  اأمٌر  وه�  العادية،  والجرائم  ال�سيا�سية  الجرائم  بين  التمييز  العتبار 

الت�سريعات الحديثة.
وبف�سل هذه ال�سيا�سة، اأمكن تط�ير المعاملة العقابية داخل ال�سج�ن، وتحّ�لت من هدف 
ب�سمات  اأن  �سك  ول  وتاأهيله.  اإ�سالحه  على  اأي�سًا  العمل  اإلى  الجاني،  من  والت�سفي  النتقام 
وقان�ن   ،1832 �سنة  ال�سادر  الفرن�سي  الجزائي  الت�سريع  تعديل  في  ال�سابقة ظهرت  الفل�سفة 
العق�بات الألماني ال�سادر �سنة 1870، وقان�ن العق�بات الإيطالي ال�سادر �سنة 1889، وهي 

رٌة في الت�سريعات الحديثة. ق�انين لها جذوٌر �سلبٌة وم�ؤثِّ
اإلى  الداعية  الإ�سالحية  الحركات  �سادت  الجديدة،  الفل�سفة  هذه  اأفكار  بتاأثير  اإنه  كما 
المتط�رة،  الإن�سانية  والِقَيِم  المفاهيم  اإلى  بها  والرتقاء  ال�سائدِة،  العقابيِة  النُُّظِم  تعديل 
الدرا�سات  باتجاه  وتتح�ل  ال�سابق،  في  لزمتها  التي  التنكيل  و�سائل  من  د  تتجرَّ بداأت  وبذلك 
ُيملي  ذلك  فاإن  الأ�سا�سية،  اأهدافها  اأحد  ت�سكل  العدالة  كانت  فاإذا  العقابي،  للتنفيذ  العلمية 
وج�د التنا�سب بين كيفية تنفيذ العق�بة والظروف ال�سخ�سية التي تحيط بالمحك�م عليه)2(.

)1( عب�د ال�سراج، علم الإجرام والعقاب، الك�يت، 1981، �س167.
)2( محم�د نجيب ح�سني، علم العقاب، القاهرة: دار النه�سة العربية، 1973، �س�س69-68.
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اتجاهات فل�سفة المدر�سة الو�سعية)1):
الجاني،  �سخ�سية  نح�  الجريمة،  تحليلها  في  الإ�سالحية  ال��سعية  الفل�سفة  اتجهت 

والأ�سباب التي دفعت به اإلى اقترافها.

خياٍر  وج�د  عدم  منطلق  من  العق�بات،  بدل  الحترازية  التدابير  باعتماد  نادت  لقد 
اأ�سبابها، ول يعني هذا الأمر انتفاء م�س�ؤوليته،  لل�سخ�س في ارتكاب الجريمة في حال ت�افر 
اإنما يعني اأن المجرم ك�سف عن خط�رته الإجرامية، ويك�ن من حقِّ المجتمع اتخاذ الإجراءات 
والتدابير التي تمنعه من الع�دة اإليها، وبذلك يك�ن من الجائز تطبيق التدابير على كلِّ �سخ�سٍ 

ارتكب جريمًة، ب�سرف النظر عما اإذا كان مميزًا اأو غير مميز.

وا�ستخال�سًا من فل�سفتها، فاإن هذه الفل�سفة  رّكزت على �سخ�سية الجاني، وراأت اأنه من 
ا�ستئ�سال ع�امل  نف�سه عن طريق  ال�قت  اإجرامه، وعالجه في  المجتمع من  المالئم حماية 
اتباع  اآخر،  وبمعنى  لرتكابها،  المهيئة  الأ�سباب  وعلى  عليها  والق�ساء  نف�سه،  من  الجريمة 
�سيا�سٍة وقائيٍة مناطها الخط�رة الإجرامية، ولي�س وق�ع الجريمة بالفعل، لأن تكاليف ال�قاية 

رر الناتج عنها. منها اأقلُّ بكثيٍر من تكاليف اإ�سالح ال�سَّ

الفئة  التدابير بح�سب  ع  تتن�َّ اأن  يتعيَّن  باأنه  فل�سفتها،  المدر�سة هذه، من خالل  راأت  كما 
اإمكانية  عدم  باعتبار  بالميالد،  المجرم  اأو  المعتاد،  فالمجرم  المجرم،  اإليها  ينتمي  التي 
اإلى  النفي  اأو  العزل،  اأو  الإعدام،  طريق  عن  المجتمع  من  ا�ستئ�سالهما  ينبغي  اإ�سالحهما، 
بال�سدفة،  والمجرم  لعالجه،  م�سحٍّ  في  ُيحجز  المجن�ن  والمجرم  الحياة،  مدى  م�ستعمرٍة 
لأنه قابٌل لالإ�سالح، يجب اأن يخ�سع لعنايٍة خا�سٍة، ويبعد عن ال��سط الذي يعي�س فيه، وُتطبَّق 

اأنظمٌة مرنٌة لإ�سالحه، وينطبق المنهج نف�سه على المجرم بالعاطفة.

وهكذا يمكن ت�سنيف التدابير على اأنها تدابير ا�ستئ�ساليٌة، كالإعدام، والنفي، والحجز، 
عن  المنع  اأو  الإقامة،  كحظر  اجتماعيٌة،  تدابير  اأو  الغرامة،  اأو  كال�سجن،  قمعيٌة،  تدابير  اأو 

ممار�سة المهنة، وتدابير عالجيٌة، كال��سع في م�ست�سفى لالأمرا�س النف�سية.
اأما هدف هذه التدابير، فه� الدفاع عن المجتمع �سد الجريمة، و�سد خط�رة الجاني 
ية اإليها، وه� ما عّبرت عنه بالردع الخا�س، رغم  الإجرامية عن طريق اإزالة الأ�سباب الم�ؤدِّ
لمبروزو )1835- 1902(،  �سيزار  م�ؤ�س�سيها  واأبرز  اإيطاليا،  في  التا�سع ع�سر  القرن  الثاني من  الن�سف  في  المدر�سة  قامت هذه   )1(

رافال جارو فال� )1934/1852(، اأنريك� فري )1856- 1929(. 
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متكامٍل  نظاٍم  خالل  من  ق  تتحقَّ اأن  يمكن  اأنها  راأت  التي  العام،  الردع  فكرة  تنكر  لم  اأنها 
للدفاع الجتماعي)1(.

لقد اأثَّرت المدر�سة ال��سعية في ال�سيا�سة الجزائية الحديثة، وترّكزت الأبحاث والدرا�سات 
ح�ل اأ�سباب الجريمة، و�ُسُبل الق�ساء عليها، ون�ساأ علم الإجرام، وعلم العقاب، كعل�ٍم م�ستقلٍة، 
بحيث  العق�بات،  تفريد  مبداأ  وداعمًة  الجزائية،  الت�سريعات  في  ال�ا�سحة  ب�سماتها  تاركًة 
القائمة على  الجزائية  الم�س�ؤولية  فكرة  لكلِّ مجرٍم على حدٍة، وظهرت  منا�سبٌة  ُر عق�بٌة  تتقرَّ
وتبنَّت  الجتماعي،  الدفاع  على  تق�م  للعقاب،  جديدٌة  مفاهيم  وبرزت  الإجرامية،  الخط�رة 
ٍة بالأحداث،  الت�سريعاُت الجزائيُة الحديثُة نظاَم التدابير ب�سكٍل م��ّسٍع، و�سن ت�سريعاٍت خا�سَّ
دة المدة، وتخ�سي�س اأجهزٍة  واإعادة تط�ير ال�سج�ن وتنظيمها، وت�سنيف التدابير غير المحدَّ
للتنفيذ العقابي، ومنح القا�سي �سلطاٍت تقديريًة وا�سعًة، مما كان له اأبرز الأثر على الت�سريع 
هذه  باأحكام  تاأثرت  التي  العربية  والت�سريعات  والرو�سي،  والإيطالي،  والألماني،  الفرن�سي، 

الق�انين ب�س�رٍة اأو باأخرى)2(.

فل�سفة الجزاء عند حركة الدفاع الجتماعي
تدابير  وتطبيق  العق�بات،  اإلغاء  اإمكانية  اأ�سا�س  على  الجتماعي  الدفاع  فل�سفة  قامت 
بمفه�م  والأخذ  الفرد)3(،  عند  الجزائية  الم�س�ؤولية  اعتبار  عدم  اإلى  تهدف  اجتماعيٍة 
الم�س�ؤولية المناه�سة للمجتمع، والعمل على تحقيق دعم النظام والدفاع عن المجتمع وتاأهيل 
وعالجيٍة  وقائيٍة  العق�بات،  عن  بديلٍة  و�سائل  اإيجاد  يتعيَّن  وبذلك  اجتماعيًا،  تاأهياًل  الفرد 
كلَّ حالٍة على حدٍة، وهذه  ينا�سب  اإجراٌء  اإنما  لكلِّ جريمٍة،  تك�ن هنالك عق�بٌة  وترب�يٍة، فال 
ي اإلى تناق�ٍس بين الفرد والجماعة، ومن  ال��سائل ترمي اإلى ا�ستئ�سال كلِّ ما من �ساأنه اأن ي�ؤدِّ
اأمثلة التدابير ال�قائية التي يمكن اعتمادها، ن�سر التعليم، ورفع الم�ست�ى ال�سحي، والق�ساء 
على البطالة والفقر، والإكثار من العمران، وفر�س الرقابة على ال�سحف. ومن اأمثلة التدابير 
والحرية  الجتماعية،  الرعاية  �سات  م�ؤ�سَّ اأو في  للت�سغيل،  داٍر  ال��سع في  والترب�ية،  العالجية 

الُمراَقبة، والمنع من ارتياد بع�س الأماكن العامة، والرعاية ال�سحية. 
تبديلها  اأو  تعديلها  ويمكن  ة،  المدَّ دة  المحدَّ غير  بالتدابير  العق�بات  عن  ُي�ستعا�س  كما 
مع  متالئمًة  تك�ن  بحيث  نتائج،  من  عنها  ي�سفر  ما  ووفق  تنفيذها،  خالل  من  اإلغاوؤها،  اأو 

 Shmelck et Picca, Pénologie et science pénitentiaire, Paris, 1979, p. 55. )1(
اأنظر الم�اد 28-41 عق�بات اأردني، والم�اد 19-26 عق�بات جزائري، والم�اد 103-127 عق�بات عراقي، والم�اد 70-73 عق�بات   )2(

لبناني، والم�اد 135-164 عق�بات ليبي.
)3( جرامتيكا، مبادئ الدفاع الجتماعي، تر: محمد الفا�سل، جامعة دم�سق، 1968، �س�س 56-55. 
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حالة ال�سخ�س، ولي�س مع ج�سامة الفعِل الُمرَتَكِب، وتك�ن اإجراءات الدفاع الجتماعي مقررًة 
عن  الناتج  رر  ال�سَّ بح�سب  ولي�س  الجتماعي،  للنظام  عدائه  ودرجة  الفرد،  طبيعة  بح�سب 
والتاأهيل، تمامًا  ي دورها في الإ�سالح والعالج  ت�ؤدِّ الجريمة، وتت�قف تلك الإجراءات عندما 

كالعالج الذي يت�قف بالن�سبة للمري�س الذي ي�سفى من مر�سه.  
بتط�ير  والمناداة  الجزائي،  النظام  اإلغاء  عدم  مبداأ  ى  تبنَّ فقد  الآخر)1(،  التجاه  اأما 
والأخذ  الإجرام،  من  والمجتمع  الفرد  حماية  على  قائمٍة  جزائيٍة  �سيا�سٍة  اإطار  في  اأحكامه 

بحرية الختيار، والم�س�ؤولية الأخالقية، واعتبار الخطيئة من اأركان الجريمة. 
تاأهيل  هدفه  يك�ن  م�ّحٍد  نظاٍم  في  دمجها  ال�سرورة  من  والتدابير،  للعق�بات  وبالن�سبة 
دٍة، فيزيقيٍة،  المنحرف اجتماعيًا، فهناك تكامٌل في النظام الجزائي يق�م على معايير متعدِّ
ها �سيا�سٌة جزائيٌة يلعب القان�ن الجزائيُّ دورًا في حماية الحريات  واجتماعيٍة، وخلقيٍة، ت�سمُّ

في ظلها. 
والدفاع الجتماعي ه� نظاٌم �سامٌل يعترف بحقيقة الإن�سان، وِبِقَيِمِه الروحيِة والأخالقية، 
ول يعفيه من م�س�ؤوليته عن فعله الإجرامي، ويتبّنى �سيا�سًة تعتمد على العلم والمنطق، وتهدف 

اإلى اإعادة النظر في الأو�ساع القائمة في قان�ن العق�بات.
خال�ســـة:

وال�سيا�سيِة  النُُّظِم الجتماعيِة  التي طراأت ب�س�رٍة متالحقٍة على  التغيرات  اأن  ل �سكَّ 
الجرائم  مفه�م  على  ال  الفعَّ التاأثير  لها  كان  الحالي،  ع�سرنا  حتى  التاريخ  فجر  منذ 
وال�سيا�سة العقابية، فالتح�ُّل من مجتمع العائلة اإلى مجتمع الع�سيرة، واإلى مجتمع القبيلة، 
ثم اإلى مجتمع المدينة الذي كان وراء قيام الدولة، ثم تط�ُّر وظائف اأجهزة الحكم فيها، 
الت��سع في  اإلى  اأّدى  وتنامي �سلطانها، وتدخلها في ن�ساطاٍت كانت مقت�سرًة على الأفراد، 
ال�سيا�سية،  كالجرائم  مختلفٍة،  ت�سمياٍت  تحت  منها  اأ�سناٍف  بروز  واإلى  الجريمة،  مفه�م 
الم�س�ؤولية  وطاولت  القت�سادية،  والجرائم  المطب�عات،  وجرائم  الدولة،  اأمن  وجرائم 
الجزائية ال�سخ�س غير الطبيعي تحت عن�ان ال�سخ�س العتباري اأو المعن�ي، كال�سركات، 
مهماتها  من  والعقاب،  التجريم  �سيا�سة  اأ�سحت  وبذلك  ذاتها،  بحد  والدول  والبلديات، 
العدالة لالأفراد، وتحفظ للجماعة كيانها، وتبعدها  التي تكفل  الت�سريعات  الأ�سا�سية و�سُع 

ة)2(. عن الف��سى والأنماط ال�سل�كية ال�ساذَّ
 327 �س   ،1991 المعارف،  من�ساأة  الإ�سكندرية:  عالم،  ح�سن  ترجمة  الحديث،  الجتماعي  الدفاع  اأن�سل،  مارك   )1(  راجع: 

بعدها.  وما 
)2( محم�د نجيب ح�سني، علم العقاب، م.�س، �س43 وما بعدها.
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ر  ُيَنفِّ ما  وغالبًا  الإجرام،  مكافحة  في  كليًا  مجٍد  غير  المح�ُس  القمعيُّ  النهُج  وُيعتبُر 
الجمه�ر، ويجعل مرتكبي الجرائم ل ي�ستجيب�ن لالقتناع والدع�ة اإلى تغيير اأح�الهم، وينبغي 
يتجاوز اخت�سا�سها اخت�سا�س  التي  المختلفة  المجتمع  المنع جميع قطاعات  ت�سترك في  اأن 

الق�ساء الجزائي)1(.

اإلى  ال��س�َل  منه  الغايُة  تك�ن  اأن  الُم�ستح�سن  من  الجزائي،  القان�ن  نهج  ولتط�ير 
حدٍة  على  حالٍة  لكل  المالئم  التدبير  اختيار  للقا�سي  ي�سمح  مما  للتدابير،  ٍد  م�حَّ نظاٍم 
اإلى  واإعادته  عليه،  المحك�م  اإ�سالح  يحقق  اأن  اأجل  من  الإجرامي،  الفعل  م�اجهة  في 
حياة المجتمع، واإذا كان ل بد من الحتفاظ با�سم العق�بات ب�ساأن بع�س التدابير، كتلك 
الدفاع  تدابير  �سمن  هدفها  اإطار  في  تقع  فهي  بالغرامة،  والمتعلقة  بالحرية  ة  الما�سَّ

اأي�سًا. الجتماعي 

بعين العتبار  ت�ؤخذ  اأن  والإجرام،  الذي يظهر فيه النحراف  ال�سراع  ويتعين من م�قع 
بال�اقع  ذلك  ويرتبط  فعاليًة،  اأكثر  ب�س�رٍة  عليه  المجنيِّ  حماية  نح�  تتَّجه  جزائيٌة  �سيا�سٌة 
تقدم  الخطر، بحيث  بحالة  الذين هم  والأفراد  اجتماعيًا،  بالمع�قين  والهتمام  الجتماعي، 

اإليهم الم�ساعدة في اإطار ت�س�ٍُّر �سليٍم للت�سامن الجتماعي.

وعلى  العق�بات،  اإلى  اللتجاء  تقلي�س  باتجاه  ت�سير  اأن  يجب  الجتماعي  الدفاع  وحركة 
وجه الخ�س��س العق�بات المانعة للحرية التي يترتَّب عليها م�ساوئ وا�سحٌة، وعدم ا�ستخدام 
الحب�س الحتياطي، الذي ُيمثِّل اإجراًء تحكيميًا، دون ت�فير ال�سمانات الالزمة للحكم بالإدانة، 
وتط�ير  ال�سجناء،  لمعاملة  الأدنى  الحدِّ  ق�اعد  تطبيق  يجب  النتقالية،  المرحلة  وخالل هذه 
ومراقبتها  للمتَّهم،  فيها  ال�سمانات  مختلف  واإيجاد  الإن�سانية،  ال�جهة  من  ال�سج�ن  دور 

وتحقيقها في الممار�سة والتطبيق.

المدني،  القان�ن  اإلى و�سائل  اللج�ء  ع في  بالت��سُّ ال�سجن، فتتمّثل  البدائل عن عق�بة  اأما 
و�سائل عمليٍة  واقتراح  الجتماعية،  والم�ساعدة  وال�سحة،  التعليم  واأجهزة  الإداري،  والقان�ن 
ا�ستخال�س  يمكن  وبذلك  الفراغ،  اأوقات  وتنظيم  المهني،  كالتدريب  الجتماعي،  للتاأهيل 
العامة لمكافحة  بال�سيا�سة  المبا�سر  ارتباطها  وتاأكيد  الجزائية،  لل�سيا�سة  ال�سفة الجتماعية 

الجريمة في المجتمع)2(.
)1( اأنظر ت��سيات الم�ؤتمر الدولي ال�ساد�س لهيئة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة، كراكا�س، 1980.

)2( راجع: مارك اأن�سل، الدفاع الجتماعي الحديث، م.�س، �س327 وما بعدها.
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والتحليل  الإح�ساء  على  تق�م  المجالت،  مختلف  في  الحديثة،  العلمية  والدرا�سات 
العتبار  هذا  بدون  لأنه  المفه�م،  هذا  عن  العقابية  ال�سيا�سة  تخرج  ول  وال�ستنتاج، 
ل يمكن و�سع �س�ابط ور�سم حدوٍد للظاهرة الإجرامية، وبالتالي اإيجاد طرٍق لمعالجتها، 
اأن  �ساأنه  من  الذي  وال�سيا�سي،  والت�سريعي،  والقت�سادي،  الثقافي،  البناء  اأ�سا�س  وو�سع 
اإلى  واأ�سرارها  حجمها  من  ُيقلِّ�س  اأو  والم�ستقبل،  الحا�سر  في  المخيف  �سبحها  ُيبِعَد 
الم�ست�ى الذي ُيبقيها �سمن النطاق الماأل�ف والقليل الخط�رة على الفرد والمجتمع على 

حدٍّ �س�اء. 
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تقييم التجربة اللبنانية

أ. د. هيام مروة
كلية الحقوق
الجامعة الإ�سالمية في لبنان

المقّدمة 
ودون  لل�سرعية،  الأ�سا�سي  الم�سدر  القان�ن،  باحترام  ملزٌم  الجميع  القان�ن،  دولة  في 
ا�ستثناٍء اأو اإعفاٍء لل�سلطتين الت�سريعية والتنفيذية، وكافة الإدارات العامة، والم�اطنين. كذلك 
على القان�ن األ يخالف الد�ست�ر، القاعدة الأ�سمى. ول يمكن مقارنة الد�ست�ر بالقان�ن، اأي ل 

يمكن اأن ُيم�سَّ الد�ست�ر من قبل الق�اعد الأخرى، فه� يعل� عليها.
اإن دولة القان�ن طّبقت بدايًة في الديمقراطّيات الغربية، وحّلت محل »الَمَلِكّية المطلقة« 
التي انقر�ست في الغرب في نهاية القرن الثامن ع�سر بعد الث�رة الفرن�سّية. هذه الدولة مبنيٌة 
اإّنها الم�سدُر الأ�سا�سيُّ للقان�ن وفقًا  على مذهب �سيادة القان�ن الذي يمّثل الإرادة ال�طنّية. 
الق�انيَن  احترام  الجميع  على  الدولة،  وفي هذه  الديمقراطّية،  J.J.Rousseau، اأب  لنظرّية 
والد�ست�ر. وقد تّم التركيز فيها على امتيازات ال�سلطة العاّمة، وتنظيم الم�ؤ�ّس�سات. هذا، مع 
القرن  من  ال�سبعينات  في  الحّق«  »دولة  اإلى  فرن�سا  في  تحّ�لت  القان�ن  دولة  اأن  اإلى  الإ�سارة 

الما�سي، وهّمها الأ�سا�س الحر�ُس على حق�ق الفرِد وحرّياته.
اأما في لبنان، وبعد اثنتين و�سبعين �سنًة على ال�ستقالل، فاإن الدولة اللبنانية لم تتمّكن 
من تط�ير نظامها. ففي فترة النتداب الفرن�سي، �سدر الد�ست�ر اللبناني بتاريخ 1926-5-23، 
وهذا الد�ست�ر »المنحة« من الدولة الفرن�سّية، جعل من لبنان مجم�عَة ط�ائف غير قادرٍة على 
حكم نف�ِسها بنف�ِسها، لذلك كانت الدولُة اللبنانّيُة تلجاأ اإلى الدول الأجنبّيِة لم�ساعدتها على حلِّ 
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نزاعاتها. وفي ال�سبعينات من القرن الع�سرين، تعّقد ال��سع في لبنان واأّدى اإلى حرٍب اأهلّيٍة 
بداأت �سنة 1974 ودامت ط�ياًل. وللخروج من هذا الماأزق، اجتمع الفرقاء في الطائف �سنة 
1990، وتّم تعديل الد�ست�ر في 21-9-1990 باإ�سافة مقّدمٍة اإليه اأ�سبحت جزءًا ل يتجّزاأ منه.  

اأ�سباب عدم تطوير النظام الّلبناني
بالتدّخل  يتعّلق  خارجيٌّ  ه�  ما  منها  اللبناني،  النظام  تط�ير  اأعاقت  عّدٌة  اأ�سباٌب  هناك 
الأجنبي، ف�ساًل عن نزوِح عدٍد كبيٍر من الفل�سطينّيين بعد نكبة العام 1948، وبعد النزوح من 
ال�سيا�سّيين  بتق�سير  تتعّلق  اأخرى  اأ�سباٌب  وهناك  الما�سي.  القرن  ال�سبعينات من  في  الأردن 

والإدارّيين في لبنان، ومخالفتهم للد�ست�ر والق�انين.

اأوًل: الأ�سباب الخارجّية 
اأّن لبناَن وطٌن  وهي الأخطر على ال�سيادة. تن�ّس الفقرة الأولى من مقّدمة الد�ست�رعلى 
، نهائيٌّ لجميع اأبنائه، واحٌد اأر�سًا و�سعبًا وم�ؤ�ّس�ساٍت في حدوده المن�س��س  ، م�ستقلٌّ �سّيٌد، حرٌّ

عنها في هذا الد�ست�ر، والمعترف بها دولّيًا. 

اإّن �سيادَتنا منق��سٌة لأّن الم�ؤ�س�سة الأولى في الدولة اللبنانّية هي رئا�سة الجمه�رّية، ومنذ 
اإن�ساء دولة لبنان الكبير وحتى الي�م، ل يتّم انتخاب الرئي�س اإل بم�افقة الدول الأجنبّية. في 
النتخابات  في  تدّخلت  قطر  وحتى  وال�سع�دية،  و�س�ريا،  م�سر،  بعد  ما  وفي  فرن�سا،  البداية 

الأخيرة، وطبعًا بم�افقة ال�ليات المّتحدة. 

وحالّيًا، وبعد �سنٍة من خل�ِّ �سّدة الرئا�سة، لم يتمّكن المجل�ُس النيابيُّ من انتخاب رئي�ٍس 
للجمه�رّية ب�سبب خالِف النّ�اب على ه�ّية الرئي�س، وبناًء لتعليمات ُدوٍل اأجنبّيٍة وعربّية. 

وهذا التدّخُل لي�س جديدًا، اإذ في كل المراحل، نجُد جهاٍت لبنانيًة فا�سدًة ت�ستق�ي بالأجنبيِّ 
 ،(CIA  Graham Fuller( لال�ستيالء على ال�سلطة. والدليل على ذلك، �سهادة اأحد قدامى الـ
المتعّلق   World Without Islam)1( عن�ان  تحت   2010 العام  في  ال�سادر  كتابه  في 

)1( مذك�ر في »Le Monde Diplomatique« عدد ني�سان 2015 �س 17:
 Même s’il n’y avait pas eu une religion appelée Islam… l’état des relations entre l’Occident et le 

Proche-Orient aujourd’hui serait plus ou moins inchangé… il existe une douzaine de bonnes raisons 
en dehors de l’Islam et de la religion par lesquelles les relations entre l’Occident et le Proche-Orient 
sont mauvaises… les croisades (une aventure économique, sociale et géopolitique), l’impérialisme, le 
colonialisme, le contrôle occidental des ressources du Proche-Orient en énergie, la mise en place des 
dictatures pro-occidentales, les interventions politiques et militaires occidentales sans fin, les frontières 

redessinées, la création par l’Occident de l’Etat d’Israël, les invasions et les guerres américaines…
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لم  واإن  حتى  وي�سيف:  لالإرهاب،  �سببًا  لي�س  الإ�سالميَّ  الديَن  اأن  الم�ؤّلُف  ويعتبر  بالإرهاب. 
 يكن الديُن الإ�سالميُّ م�ج�دًا، لما تغّيرت العالقاُت بين الغرب وال�سرق الأو�سط تغيُّرًا كبيرًا، 
لأّن هناك اثني ع�سر �سببًا جدّيًا ل عالقة لها بالإ�سالم، اأ�سف اإلى ذلك اأن الدين الإ�سالمّي 
ل يبّرر �س�ء العالقات بين الغرب وال�سرق. وهذه الأ�سباب هي: الحروب ال�سليبّية )مغامرٌة 
على  الغربّيُة  الرقابُة  ال�ستعمار،  الإمبريالّية،  غربّيٌة(،  وجي��سيا�سّيٌة  واجتماعّيٌة  اقت�سادّيٌة 
التدّخالت  للغرب،  خا�سعٍة  لدكتات�رّياٍت  التاأ�سي�ُس  الأو�سط،  ال�سرق  في  النفط  مخزون 
الحتاللُت  اإ�سرائيل،  دولِة  اإن�ساُء  الحدود،  تغييُر  الم�ستمّرة،  الغربّيُة  والع�سكرّيُة  ال�سيا�سّيُة 

والحروُب الأميركّية...

ويتعّر�س  ال�سرائيلي،  لالحتالل  تعّر�َس  وطَننا  لأن  اأي�سًا،  منق��سٌة  �سيادَتنا  اإن  كما 
با�ستمراٍر لتعدّياِت هذا  العدو، والتي �سّببت لنا خ�سائَر كبيرًة في الأرواح، وخ�سائَر مادّيًة، ولم 

َيجروؤ اأحٌد على المطالبة بالتع�ي�س!

كانت  فمهما  ذلك،  الحّكام  اأراد  اإذا  تفاديه  فيمكن  الأجنبي،  للتدخل  بالن�سبة  اأما 
الدولة   ،)Panama( فبناما  �سيادُتها،  ُتم�سَّ  اأن  قان�نًا  يج�ز  ل  �سغيرًة،  الدولة  م�ساحة 
فالدولُة  قناة Panama بالقان�ن.  من  المتحدة  ال�ليات  طردت  والفقيرة  ال�سغيرة 
بم�ساعدِة  اإل  �سعيفٍة،  اأخرى  دولٍة  �س�ؤون  في  تتدّخل  اأن  لها  يمكن  ل  الكبيرة،  المهيمنُة 
وت�اط�ؤِ بع�س النافذين في الدولة الُمَهيَمن عليها )احتالل العراق(. والدوُل الأجنبّيُة التي 
اإذا لم تتعاون معها جهاٌت نافذٌة  ال��سائل، تتراجع عن ذلك  تبحث عن م�سالحها بجميع 

في الدول الم�ستهدفة. 

ثانياً: مخالفُة الد�ستور والقوانين
�سنبّين في ما ياأتي المخالفات التي لحقت بالد�ست�ر في م�اده ومقّدمته وفقراتها:

، وطٌن نهائيٌّ  - تن�س الفقرة الأولى من مقّدمة الد�ست�ر، على: »لبنان �سّيٌد وحرٌّ وم�ستقلٌّ
لجميع اأبنائه، واحٌد اأر�سًا و�سعبًا وم�ؤ�ّس�ساٍت....«.

وال�اقع اأن اأر�س ال�طن لم تعد لجميع اأبنائه، اإذ ي�ساركنا على هذه الأر�س ملي�نا اأجنبيٍّ 
تقريبًا، منهم �س�رّي�ن وفل�سطينّي�ن وخليجّي�ن وعراقّي�ن... اأي ما ي�ساوي ح�سب اآخِر اإح�ساٍء 

55% من �سّكان لبنان!!! ولم تنفع تحذيراُت بع�س ال�سيا�سّيين في الحدِّ من هذا الخطر. 
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والأخطر من  الأجانب عن %5.   ن�سبة  تزيد  اأن  القان�ن  يمنع  رة،  المتح�سّ الدول  اأّما في 
ذلك ه� اأّن م�ساحًة كبيرًة من لبنان، ومن �سمنها قلب بيروَت، اأ�سبحت ملكًا لالأجانب بالت�اط�ؤِ 
مع بع�س ال�سيا�سّيين والم�ّظفين الفا�سدين الذين خالف�ا الد�ست�ر والق�انين، وجلب�ا كل هذه 

الم�سائب على ال�طن واأبنائه. 
- الفقرة ب تن�ّس على ما ياأتي:

»لبنان عربي اله�ّية والنتماء، وه� ع�سٌ� م�ؤ�ّس�ٌس وفّعاٌل في جامعة الدول العربّية وملتزٌم 
بم�اثيقها، كما ه� ع�سٌ� م�ؤ�ّس�ٌس في منّظمة الأمم المّتحدة وملتزٌم بم�اثيقها والإعالن الدوليِّ 

لحق�ق الن�سان...«
 وتجدر الإ�سارة اإلى اأّنه باإمكان الدولة اللبنانّية عدم اللتزام بالقرارات المخالفة للد�ست�ر 
اللبناني ولم�سلحة لبنان. وفي قراراٍت اأخرى يحّق للدولة اللبنانّية التحّفُظ على بع�س الم�اد 

المخالفة للق�انين اللبنانّية.
بالمحكمِة  يتعّلق  ما  ففي  لها.  المفيدة  الدولّيَة  الم�اثيَق  تختار  اأن  اللبنانّية  الدولة  وعلى 
ة بلبنان، ر�سخت الدولة اللبنانّية لطلب الأمم المّتحدِة، ودفعت حتى هذه ال�سنة  ِة الخا�سّ الدوليَّ
)2015( ثالثماية و�ستين ملي�ن دولٍر لهذه المحكمة، التي اأُن�سئت خالفًا لالأ�س�ل الد�ست�رّية 
في لبنان. فهي لم ُتعَر�س على رئي�س الجمه�رّية لإبراِمها وفقًا للمادة )52( من الد�ست�ر، ولم 
ُتعَر�س على المجل�س النيابي، بل اأُن�سَئت بم�جب عقٍد ثنائيٍّ بين الأمين العام لالأمم المتحدة 
المحكمة  اإن�ساُء هذه  لقد خالف  ال�سني�رة(.  ف�ؤاد  اآنذاك )الرئي�س  اللبنانّية  الحك�مة  ورئي�س 
المحاكم  لإن�ساء  الأّوَل  ال�سرَط  لأنَّ  الدولّيَة،  ال�سرعيَة  واأي�سًا  اللبنانيَة،  والق�انيَن  الد�ست�َر 
ِة ه� ردُع الجرائِم الدولّيِة، اأي النتهاكاِت الخطيرِة للقان�ن الإن�ساني، الإبادة،  الدولّيِة الخا�سّ
القان�ن  تطّبق  اأن  المحاكم  هذه  وعلى  الدولّيين،  وال�سلم  الأمن  تهّدد  التي  الحرب  جرائم 
الدولي. اأما المحكمة الخا�سة بلبنان، فال ينطبق عليها اأيٌّ من هذه ال�سروط الثالثة المذك�رة، 
وح�سب نظامها، عليها اأن تطّبق القان�ن اللبناني، اإذ اإن جريمة اغتيال الرئي�س رفيق الحريري 
اللبناني. ول� كان  الق�ساء  لبنان، هي جريمٌة �سيا�سّيٌة، وهي من اخت�سا�س  التي ح�سلت في 
ْين على اأم�ال الدولة اللبنانّية والعدالة، لأقدما على اإعادة  عان على العقد الثنائي حري�سَ الم�قِّ
النظر بنظام المحكمة الخا�سة، عماًل بالمادة )20( من نظامها، وحّ�ل الدع�ى اإلى المرجع 
العقد  الدولرات، لأن  الدولة مئات الماليين من  اللبناني، ووّفرا على  الق�ساء  اأي  المخت�ّس، 

مخالٌف للد�ست�ر والق�انين اللبنانية.
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 ولالأ�سف، لم تهتم الدولة اللبنانّية في ال�سابق بقراراٍت مفيدٍة واأ�سا�سّيٍة �سادرٍة عن الأمم 
المتحدة، مثاًل القرار ال�سادر في 11-12-1978 عن الجمعّية العم�مّية الذي يتعّلق بالتنمية، 
حياته،  طريقة  تط�ير  من  الم�اطن  ُتمّكن  اإذ  كلبنان،  لبلٍد  اأ�سا�سّيٌة  هي  نعلم،  كما  والتنمية، 
على  للتنمية،  المّتحدة  الأمم  برنامِج  وفَق  القرار،  هذا  ويرتكز  المعي�سّية.  اأو�ساعه  وتح�سين 

المبادئ الآتية:

1- الهدف الأ�سا�س للتنمية ه� انفتاح وتنمية النزعة الإن�سانّية لدى الفرد.

2- يجب اأن يك�ن الإن�سان ج�هر عملّية التنمية ولي�س م��س�َعها.

3- تقت�سي التنمية تمكيَن الإن�سان من التمّتع بحق�ِقه الأ�سا�سّية المادّية وغير المادّية.

4- اإّن احترام حق�ق الإن�سان ه� اأحد عنا�سر عملّية التنمية.

5- يجب اأن يتمّكن الإن�سان من الم�ساركة كلّيًا في تكييف واقعه ال�سخ�سي.

. 6- اإّن احترام مبداأ الم�ساواة ومبداأ عدم التمييز اأمٌر اأ�سا�سيٌّ

يتجّزاأ من  ل  والجماعّية هي جزٌء  الفردّية  ال�ستقاللية  معّيٍن من  تحقيَق حدٍّ  اإّن   -7
عملّية التنمية)1(. 

في ما بعد اعتمدت الجمعّية العم�مّية لالأمم المّتحدة اإعالن الحق في التنمية �سنة 1986.

ت الفقرة )ز( من مقّدمة الد�ست�ر �سنة 1990 على ما ياأتي:  - في لبنان، ن�سّ

»الإنماء المت�ازن للمناطق، ثقافّيًا واجتماعّيًا واقت�سادّيًا، ركٌن اأ�سا�سيٌّ من اأركان وحدة 
الدولة وا�ستقرار النظام«.

في  كبيرًا  تق�سيرًا  رت  وق�سّ المت�ازن،  الإنماء  على  بالن�سِّ  اكتفت  اللبنانية  الدولة  لكن 
بع�س المناطق المحرومة في عّكار والبقاع وغيرها... حيث اإن الم�ؤ�ّس�سات التعليمّية والخدمات 
ال�سحّية غيُر كافيٍة، ول وج�َد لم�ساريع اقت�سادّيٍة منتجٍة لتح�سين و�سع هذه المناطق وو�سع 
1-  L’épanouissement de la personne humaine… doit être considéré comme le principal objectif du développement. )1(
2- La personne humaine doit être considérée comme le sujet et non l’objet du processus du développement.
3- Le développement exige la satisfaction des besoins fondamentaux, matériels et non matériels.
4- Le respect des droits de l’homme est un élément du processus de développement.
5- La personne humaine doit être en mesure de participer pleinement au modelage de sa propre réalité.
6- Le respect des principes d’égalité et de non-discrimination est essentiel.
7- La réalisation d’une certaine autonomie individuelle et collective doit faire partie intégrante du processus 

de développement.
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حدٍّ للهجرة اإلى الخارج. وهذا التمييُز بين المناطق مخالٌف للد�ست�ر الذي كّر�س مبداأ الم�ساواة 
بين المناطق في مقّدمته، وهي جزٌء ل يتجّزاأ منه. وب�سبب هذا الحرمان، التحَق عدٌد كبيٌر من 

�سّبان هذه المناطق بمنّظماٍت تكفيرّيٍة تهّدُد اأمن لبنان.
ل  التي  الم�اد  بع�س  على  تتحّفظ  لكنها  دولّيًة،  اتفاقّياٍت  اللبنانّية  الدولة  تبرم  اأحيانًا، 
المراأة.  المتعلقة بحق�ق   CEDAW اتفاقّية  لبنان، مثاًل، على بع�س م�اد  تنا�سبها، كتحّفظ 
فالمادة التا�سعة من هذه التفاقّية تتعّلق بم��س�ع الجن�سّية، وحّق المراأة في منح جن�سيتها اإلى 
اأولدها، وهذا الأمر يتعار�س وتركيبة الدولة اللبنانّية الطائفّية، فلم�سلحة من �سيعمل خليجيٌّ 

من الخليجيين المجّن�سين من اأمٍّ لبنانّيٍة؟ 
تتعّلق  التي  ع�سرة  ال�ساد�سة  المادة  على  اللبنانية  الدولة  تحّفظت  ذلك،  عن  ف�ساًل 
بالأح�ال ال�سخ�سّية، وهذا الأمر ل ينا�سب دولًة م�ؤّلفًة من ثمان ع�سرة طائفًة، ولكلِّ واحدٍة 

منها خ�س��سّياتها.
ت على ما ياأتي: -  الفقرة ج ن�سّ

طليعتها  وفي  العاّمة،  الحرّيات  احترام  على  تق�م  برلمانيٌة،  ديمقراطيٌة  لبنان جمه�رّيٌة 
حرّية الراأي والمعتقد، وعلى العدالة الجتماعية والم�ساواة في الحق�ق وال�اجبات بين جميع 

الم�اطنين دون التمييز اأو التف�سيل.
ل بّد من الإ�سارة اإلى اأّن الديمقراطّية ل تتر�ّسخ اإل اإذا ت�ّفرت ثالثُة ع�امَل علمّيٍة، اأحدها 
يخت�ّس بالتربية، ويق�ل الأ�ستاذ Maritain )1(، في كتابه »الإن�سان والدولة«: »اإّن التربية حقٌّ 

اأ�سا�سيٌّ يهدف اإلى نقل التراث الثقافي الإن�ساني اإلى الفرد«.
التلميذ  ت�عيُة  اأي  المدار�س،  في  الديمقراطّية  بالثقافة  ٍة  مناهَج خا�سّ تخ�سي�س  ويجب 

على حق�ِقه على الدولة: الحّق في التعليم والحّق في العمل اإلخ...
الجتماعي  الفرد  ب��سع  يتعّلق  الثالث  والعامل   ، اقت�ساديٍّ باإ�سالٍح  يتعّلق  الثاني  العامل 
حتى يتمّكن من ممار�سة حّقه في النتخابات بحرّيٍة، حيث اإن ال�سخ�س المثّقف والمكتفي قادٌر 

على اختيار المر�ّسح المنا�سب.
والعدالة الجتماعّية، تعني ت�ّفَر فر�ٍس متكاملٍة للجميع، وت�زيعًا عادًل للدخل، واهتمامًا 

بالتعليم في كاّفة المناطق. لكن، ولالأ�سف، هذه الأم�ر غيُر مت�ّفرٍة في لبنان.
 Maritain, L’homme et l’état, Paris, Desclée de Brouwer, 2009. »L’éducation constitue un droit absolument )1(

fondamental».
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وعلى ال�سعيد ال�سيا�سي، اإّن اختيار النظام النتخابي ي�ؤّثر على الحياة ال�سيا�سّية، وعلى 
حق�ق الإن�سان، وا�ستقرار النظام ال�سيا�سي. فالنظام النتخابي الذي ي�ؤّمن الم�ساواة والعدالة 
الجتماعّية بين الأفراد، ه� النظام الن�سبيُّ الذي ي�ؤّمن �سّحة وعدالة التمثيل، اإذ تتمّثل فيه 

جميع الأحزاب ح�سب حجمها.

الزمن،  عليه  مّر  رجعيٌّ  قان�ٌن  فه�  بالأكثرّية،  بالقتراع  لبنان،  في  المطّبق  القان�ُن  اأّما 
واأّدى اإلى الثنائّية الحزبّية، والف�ساد، و�سراء الأ�س�ات. والإقطاع الماليُّ الم�سيطُر على لبنان 
اأن  يمكن  ل  الغربّية،   (néo-libéralisme) الحديثة  الليبرالية  من  والممّ�ُل  والم�ّجُه  حالّيًا، 
ة، ولي�س الم�ساواة والعدالة  ي�ؤّمن ديمقراطّيًة حديثًة، لأن هّمُه وهدفه تاأميُن م�سالحه الخا�سّ
الد�ست�ر  با�ستمراٍر  تخالف  اللبنانية  ال�سيا�سية  والطبقة  الد�ست�ر.  في  ورد  كما  الجتماعّية 

اللبناني والق�انين اللبنانية، وبالتالي، تنتفي �سفة دولة القان�ن عن الدولة اللبنانية.

اأي�سًا  منه  تعاني  لبنان،  منه  يعاني  الذي  الديمقراطّية  تراجع  اأّن  اإلى  الإ�سارة  وتجدر 
ويعتبُر  الجديدة«.  »الليبرالّية  نظرّية  تاأثير  تحت  الغرب  في  بالديمقراطية  العريقة  الدول 
اأّن الديمقراطّية في خطٍر، والدليل على ذلك عزوُف عدٍد كبيٍر من الناخبين عن  البع�س 
الم�ساركة في النتخابات ب�سبب ا�ستيائهم من ال��سع ال�سيا�سي، ولأّنهم فقدوا الثقة بالقادة 
اأو�ساعهم، ولم تحّقق  اإلى تح�سين  ت�ؤدِّ  والم�ؤ�ّس�سات، وحتى بالديمقراطّية نف�سها، التي لم 
التمثيل ال�سحيح. ففي لبنان مثاًل، كانت ن�سبة المقترعين في النتخابات الأخيرة �سئيلًة 
)في بلدّية بيروت، فازت الأكثرّية بن�سبة )18(% من الأ�س�ات؛ يدّل هذا الأمر على خلٍل في 
النظام النتخابي. في فرن�سا، انُتخب رئي�س الجمه�رّية ه�لند )Hollande( بن�سبٍة تقّل 

عن 40% من اأ�س�ات الناخبين(.

 »Conseil de اأوروبا  مجل�س  دعا  الديمقراطي،  النظام  في  التراجع  هذا  ولمعالجة 
   Forum لأّول  الفرد وحق�قه، دعا  للحفاظ على حرّية  �سنة 1949  اأُن�سئ  الذي   l’Europe« 
عالمي للديمقراطّية في �سترا�سب�رغ، من 5 اإلى 11 ت�سرين الأّول 2012، تحت عن�ان: »اإعادة 
والحقائق  والجتماعّية  والقت�سادّية  ال�سيا�سّية  النماذج  بين  اله�ة  لردم  الديمقراطّية  بناء 

العالمّية الجديدة«. لكن، لالأ�سف، لم يحّقق هذا الم�ؤتمر نتيجًة ملم��سًة.
في  له  مقاٍل  Dominique de Villepin في  ال�سابق  الديغ�لي  ال�زير  اأّكد  جهته،  من 
»Le Monde Diplomatique«، عدد كان�ن الأّول 2014: »اإّن الديمقراطّية م��سُع جداٍل 
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وعاجزٌة. هي م��سع جداٍل ب�سبب بروز اأوليغر�سيٍة عالمّيٍة ل عالقة لها بال�سع�ب، وظه�ر اأنظمٍة 
�سخ�سانيٍة. وهي عاجزٌة لأّن ديمقراطّياتنا جامدٌة وي�سيطر عليها المال)1(.

- اأما الفقرة د المكّملة للفقرة ال�سابقة، فتن�ّس على ما ياأتي:
»اإّن ال�سعب ه� م�سدر ال�سلطات و�ساحب ال�سيادة، يمار�سهما عبر م�ؤ�س�ساٍت د�ست�رّيٍة«. 

.J.J.Rousseau هذه العبارة لم تعد م�ج�دًة اإل في نظرّية
اإّن ال�سعب ل دور له حّتى في الديمقراطّيات العريقة، وخيُر دليٍل على ذلك،  في ال�اقع، 
في  الجزئّية  النتخابات  اأثناء  الأميركية،  المتحدة  ال�ليات  في   2010 العام  في  �سهدناه  ما 
الك�نغر�س »Congress«. كّلنا نذكر ال�سعارات التي ُرفعت في وول �ستريت »wall street«،  حيث 
امتّدت التظاهرات اإلى ولياٍت عديدٍة تنّدُد بالنتخابات، لأّن الناخب الأميركي �سعر بالخيبة 
وال�ستياء ب�سبب تجاوزات ال�سيا�سّيين، واعتبر اأّن ل وزَن ل�س�ته مقابل مبلغ الثالثة مليارات 
دولٍر، الذي اأنفقه الحزُب الجمه�ريُّ لم�سلحة و�سائل الإعالم ب�سكِل حمالٍت انتخابّيٍة، مقابل 

تخّليها عن م��س�عّيتها وواجباتها الأخالقّية )وهذا ما ن�سهده الي�م في منطقتنا(.
و�ساأل المتظاهرون في »wall street« بما اأّن ال�سعب ه� م�سدر ال�سلطات، فلماذا ل ي�ؤخذ 

براأيه في الأم�ر القت�سادّية؟
في لبنان، اإّن ال�سعب مغل�ٌب على اأمره، ويرزح تحت �سغط الع�لمة وتدّخل المال الأجنبي، 

ُد �سقفًا للنفقات النتخابّية.  ولم يبَق له اأيُّ دوٍر في ظّل قان�ن النتخاب الذي ل يحدِّ
- بالن�سبة للنظام البرلماني، تن�ّس الفقرة هـ على ما ياأتي: 

النظاُم قائٌم على مبداأ الف�سل بين ال�سلطات، وت�ازنها، وتعاونها. في دولة القان�ن، يق�م 
تنظيم ال�سلطات العاّمة على تفّ�ق ال�سلطة الت�سريعّية. وتن�ّس المادة )37( من الد�ست�ر على:  

حقٍّ مطلٍق في طلب عدم الثقة لكلِّ نائٍب في العق�د العادّية وفي العق�د ال�ستثنائية.
اإجمالّيًا تجاه مجل�س  ياأتي: يتحّمل ال�زراء  كما تن�ّس المادة )66( من الد�ست�ر على ما 

النّ�اب تبعة �سيا�سة الحك�مة العاّمة، ويتحّمل�ن اإفرادّيا تبعة اأفعالهم ال�سخ�سّية.
بالمقابل، ولتحقيق الت�ازن والتعاون بين ال�سلطتين الت�سريعية والتنفيذية من خالل رقابة 
ال�سلطة الت�سريعّية على ال�سلطة التنفيذّية، يع�د لرئي�س الجمه�رّية، في الحالت المن�س��س 
«La démocratie est à la fois contestée et impuissante, contestée par l’émergence d’une oligarchie mon-  )1(
 diale déconnectée des peuples et par la montée en puissance de régimes personnalisés … impuissante dans

son action extérieure… et à l’intérieur nos démocraties sont figées et dominées par l’argent».
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عنها في المادتين )65( و)77( من الد�ست�ر )تتعّلق المادتان )65( و)77( بتعديل الد�ست�ر(، 
الطلب اإلى مجل�س ال�زراء حّل مجل�س النّ�اب قبل انتهاء عهد النيابة، في حال امتنع مجل�س 
الن�اب لغير اأ�سباٍب قاهرٍة عن الجتماع ط�ال عقٍد عاديٍّ اأو ط�ال عقدين ا�ستثنائيين متتاليين، 
ل تقّل مّدة كلٍّ منهما عن �سهٍر، اأو في حال رّده الم�ازنة برّمتها، بق�سد �سّل يد الحك�مة عن 
الحل  الجمه�رّية مر�س�م  ُي�سدر رئي�س  النّ�اب،  ال�زاراء حّل مجل�س  واإذا قّرر مجل�س  العمل. 

)الماّدة 55 من الد�ست�ر(.
- اأّما رئا�سة الجمه�رّية، فهي الم�ؤ�س�سة الأولى في الدولة وي�ؤّمن رئي�س الجمه�رية كَحَكٍم، 
التعاون بين ال�سلطتين الت�سريعّية والتنفيذّية. وبناء للماّدة )60( من الد�ست�ر: »ل تبعة على 

رئي�س الجمه�رّية حال قيامه ب�ظيفته اإّل عند خرقه الد�ست�ر اأو في حال الخيانة العظمى«.
 وح�سب المادة )51( من الد�ست�ر:

اأن يك�ن قد وافق  ُي�سدر رئي�س الجمه�رّية الق�انين وفق المهلة المحّددة في الد�ست�ر بعد 
عليها المجل�س، ويطلب ن�سَرها، ولي�س له اأن ُيدخل عليها تعدياًل اأو ُيعفَي اأحدًا من التقّيد باأحكامها.
لكن، ولالأ�سف، ومنذ �سنٍة، خَلت �سّدة الرئا�سة، ول اّتفاق بين الكتل النيابية في المجل�س 

على انتخاب رئي�ٍس جديٍد، وهذا الأمر بالغ الخط�رة ومخالٌف للد�ست�ر.
وبح�سب الماّدة )73(: قبل م�عد انتهاء ولية رئي�س الجمه�رّية بمّدة �سهٍر على الأقّل اأو 
�سهرين على الأكثر، يلتئم المجل�س بناًء على دع�ٍة من رئي�سه لنتخاب الرئي�س الجديد، واإذا 
اأَجَل انتهاء  لم يدُع المجل�َس لهذا الغر�س، فاإّنه يجتمُع حكمًا في الي�م العا�سر الذي ي�سبق 

ولية الرئي�س.
وت�ؤّكُد الماّدة )75( من الد�ست�ر اأّن المجل�س الملتئَم لنتخاب رئي�س الجمه�رّية ُيعتبُر هيئًة 
انتخابّيًة ل هيئًة ت�سريعّيًة، ويترّتب عليه ال�سروع حاًل في انتخاب رئي�س الدولة دون مناق�سٍة اأو 

اأيِّ عمٍل اآخر.
اإّن البلد في حالة �سلٍل، والمجل�س النيابيَّ معّطٌل، ولم يتم  لهذا ال�سبب ولأ�سباٍب اأخرى، 
الّتفاق على قان�ٍن جديٍد لإجراء النتخابات النيابّية. لذا، مّدَد المجل�س لنف�سه مّرتين، وهذا 

الأمر مخالٌف للد�ست�ر )الماّدة 27(.
اإن  يهّم  ول  كبيرًا،  لي�س  دوره  اأّن  جهٍل،  عن  البع�س  يعتقد  الجمه�رّية،  لرئي�س  وبالن�سبة 
الد�ست�ر(.  من   62 )الماّدة  ال�زراء  بمجل�س  وكالًة  ُتناُط  �سالحّياته  طالما  انتخاُبه،   تاأّخَر 
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لكن هذه الحالة هي ا�ستثنائّيٌة، ول يج�ُز اأن تدوَم ط�ياًل، لأّن لرئي�س الجمه�رّية مهامَّ اأ�سا�سّيًة 
ن�ّس عليها الد�ست�ر )الماّدة 49(، كما واأّن غيابه ي�ؤّثر على ت�ازن النظام.

ح�سب الماّدة )49( من الد�ست�ر: رئي�س الجمه�رّية ه� رئي�س الدولة ورمز وحدة ال�طن، 
وفقًا  اأرا�سيه  و�سالمة  ووحدته  لبنان  ا�ستقالل  على  والمحافظة  الد�ست�ر  احترام  على  ي�سهر 
لأحكام الد�ست�ر، يراأ�س المجل�س الأعلى للدفاع، وه� القائد الأعلى للقّ�ات الم�سّلحة، وله دوٌر 
مهمٌّ في ت�سيير المرافق العاّمة. فه� ُي�سدر الق�انين )الماّدة 51(، ويت�ّلى المفاو�سة في عقد 
المعاهدات الدولّية واإبرامها، بالّتفاق مع رئي�س الحك�مة )المادة 52(، وُي�سدُر مر�س�َم ت�سمية 
رئي�س مجل�س ال�زراء منفردًا )المادة 53(. واإذا َدَعْت ظروٌف طارئٌة لنفقاٍت م�ستعجلٍة، يّتخذ 
رئي�س الجمه�رّية مر�س�مًا بفتِح اعتماداٍت ا�ستثنائّيٍة واإ�سافّيٍة، وينقل اعتماداٍت في الم�ازنة 

)المادة 85(، علمًا اأنه ل يج�ز فتح اعتماٍد اإل بقان�ٍن خا�س.
وتفقد ال�سلطة من �سرعيَتها اإذا مار�ست اأعماَلها بطريقٍة مخالفٍة للد�ست�ر. مثاًل القرارات 
التي �سدرت عن الرئي�س مي�سال ع�ن، بعد انتهاء ولية الرئي�س اأمين الجمّيل في الفترة ما بين 
انتخاب  التي �سدرت بعد  القرارات  اأّما  22-9-1988 و2-11-1989، كانت قراراٍت قان�نّيًة، 

. رئي�س الجمه�رّية فقد اعُتبَرت عديمة ال�ج�د، وغير منتجٍة لأيِّ اأثٍر قان�نيٍّ

- لكن ما هي المخالفات التي تطال الد�ستور في الأمور المالّية؟ 

الحك�مة  تقّدم  الأول،  ت�سرين  عقد  بدء  في  �سنٍة  »كلُّ  الد�ست�ر:  من   83 المادة  ح�سب 
على  القتراع  ويتّم  القادمة،  ال�سنة  ودخلها عن  الدولة  نفقاِت  ت�سمُل  م�ازنًة  النّ�اب  لمجل�س 

الم�ازنة بندًا بندًا«. 
اأن  يجب  �سنٍة،  لكلِّ  النهائّية  المالّية  الإدارة  ح�سابات  اإّن  الد�ست�ر،  من   )87( الماّدة  وح�سب 

ُتعر�َس على المجل�س لي�افق عليها قبل ن�سر م�ازنة ال�سنة التي تليها. 
ُتنفق على  المالّية  وزارة  وكانت  اأّيُة م�ازنٍة،  ُتنّظم  لم  �سنة 2005،  ولالأ�سف، ومنذ  لكن، 
اأ�سا�س القاعدة الثني ع�سرّية. ول بّد من الإ�سارة اإلى اأن اأجهزة الرقابِة ُعّطلت في الت�سعينات 

من القرن الما�سي.
اأما الماّدة )88( من الد�ست�ر فتن�ّس على ما ياأتي:   

، ول تعّهٌد يترتب عليه اإنفاٌق من مال الخزانة اإل بم�جب قان�ن«.  »ل يج�ز عقُد قر�ٍس عم�ميٍّ
 ،1977-01-31 بتاريخ   5 رقم  ال�ستراعيِّ  المر�س�م  �سدور  عند  مخالفتها  بداأت  الماّدة  هذه 
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اأَلغى وزارة الت�سميم، وحّ�ل مهامها اإلى مجل�س الإنماء والإعمار الذي ُمنح �سالحياٍت  الذي 
ا�ستثنائيًة مخالفًة للد�ست�ر. 

م�سروٍع  اأيَّ  تمّ�َل  اأن  نظامه،  من  ال�ساد�سة  بالماّدة  وعماًل  العاّمة،  الم�ؤ�ّس�سة  لهذه  ويحّق 
اأو برنامٍج يقّرر مجل�س ال�زراء اأمر تم�يله. ولهذه الغاية، يحقُّ لمجل�س الإنماء والإعمار عقد 

العق�د الداخلّية والخارجّية، ويمكنه عقد هذه القرو�س ب�سكل اإ�سدار �سندات!!
اأو  عاّمٍة  م�ؤ�س�سٍة  ولأيِّ  كان،  �سكٍل  باأيِّ  الإقرا�س  والإعمار حقَّ  الإنماء  ل مجل�س  ُيخَ�ّ كما 

ٍة. بلدّيٍة، اأو م�ؤ�س�سٍة مختلطٍة اأو خا�سّ
وهنا مخالفة الد�ست�ر تّمت بالم�ساركة بين ال�سلطتين الت�سريعّية والتنفيذّية، لأّن هذا الن�ع 

من المرا�سيم ي�سدُر عن ال�سلطة التنفيذية بتاأهيٍل من ال�سلطة الت�سريعّية.

خاتمة:
لم ت�سل الدولة اللبنانّية بعد اإلى مرحلة الدولِة الحديثِة التي تعمل لم�سلحة الم�اطنيَن 
الط�ائف،  كل  من  ال�سيا�سيين،  من  فئٍة  ب�سبب  وذلك  والد�ست�رّية.  القان�نّية  للن�س��س  وفقًا 
ت�ستق�ي بالدول الأجنبّية في ال�سرق والغرب. هذه الفئة تخالف با�ستمراٍر الد�ست�ر والق�انين 

ة، وتعّطل م�ؤ�س�سات الدولة. في �سبيِل م�سالحها الخا�سّ
واإجراَء  اللبناني  ال�سعب  فئاِت  كلَّ  يراعي  جديٍد،  انتخاٍب  قان�ن  �سنِّ  من  بد  ل  لذلك، 
باإمكان  وبعد ذلك، ي�سبح  النيابي،  المجل�س  ال�سحيح في  التمثيل  ويحّقق  نزيهٍة،  انتخاباٍت 
الّلبناني، لأّن رئي�س الجمه�رّية  اإلى النظام  ُيعيُد الت�ازن  المجل�س انتخاب رئي�ٍس للجمه�رّية 
اإلى  ا�ستنادًا  النّ�اب،  مجل�س  رئي�س  مع  بالت�ساوِر  المكّلَف،  الحك�مة  رئي�س  ي�سّمي  الذي  ه� 
ا�ست�ساراٍت نيابّيٍة ملزمٍة ُيطِلُعه ر�سمّيًا على نتائجها، كما ُي�سدُر مر�س�م ت�سميِة رئي�س مجل�س 

ال�زراء منفردًا.
ول بدَّ من محا�سبة ال�سيا�سّيين والم�ّظفين الفا�سدين، اإذ اإّن محا�سبة الفا�سدين اأ�سا�سّيٌة 
الم�سروق  المال  ول�سترجاع  العاّمة،  المرافق  ت�سيير  ح�سن  وعلى   ، العامِّ المال  على  للحفاِظ 

ومعاقبة الفاعلين.

الجمه�رّية  ورئي�س   ،)40 )الماّدة  النّ�اب  تطال  د�ست�رّيٍة  ن�س��ٍس  وج�ِد  رغم  لكن 
)الماّدتان 60 و61(، وال�زراء )الماّدة 70(، واأي�سًا ن�س��ٍس قان�نّيٍة )الم�اد 350 اإلى 366( 
قّلما  الن�س��س  هذه  فاإن  ال�ظيفة،  ب�اجبات  المخّلة  للجرائم  بالن�سبة  العق�بات  قان�ن  من 
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يحتمي  لبنان،  ففي  العالم.  في  ف�سادًا  الأكثر  الدول  بين  من  لبنان  يعدُّ  ال�سبب  ولهذا  ُتطبَّق، 
ال�سيا�سّي�ن بروؤ�ساء كتلهم، وي��سع الم�ّظف�ن الكبار بت�سّرف ال�زير اأو رئي�س الحك�مة، بدًل 
ُل فرارهم اإلى الخارج، في حين ل يفلُت اأيُّ �سيا�سيٍّ اأو اأيُّ  من مالحقتهم جزائيًا، واأحيانًا ُي�سهَّ

م�ّظٍف من العقاب في الدول المتطّ�رة.

وهمّيًة  عمٍل  عق�َد  اإبرامه  ب�سبب  للمحا�سبة،  �سيراك  الرئي�س  خ�سع  فرن�سا،  في  مثاًل 
وقبلهما  النتخابات،  قبل  ر�س�ًة  لتلّقيه  �سارك�زي  والرئي�س  باري�س،  لبلدّية  رئي�سًا  كان  عندما 
ال�زير  اأُقيَل  ق�سيرٍة،  فترٍة  ومنذ  الف�ساد.  ب�سبب  الد�ست�ري  المجل�س  رئي�س  محاكمة  تّمت 
غيَر  ت�سريحًا  تقديمه  ب�سبب   ،Jerome Cahuzac ه�لند،  الرئي�س  من  المقّرب  ال�سابق 
 2013-10-11 في  ال�سادر  ال�سفافّية  قان�ن  ه  بحقِّ ُيطّبق  وزيٍر  اأّول  وكان  ثروته،  عن   �سحيٍح 

)وال�سّيد  Cahuzac ه� الذي قّدم م�سروع قان�ن ال�سفافّية!(. 

ولن يتح�ّسن ال��سع في لبنان اإل اإذا تّمت محا�سبة الفا�سدين. ولهذه الغاية يجب تفعيُل 
اأجهزة الرقابة: مجل�س الخدمة المدنّية، ودي�ان المحا�سبة، والمجال�س التاأديبّية التي عّطلت 
في الت�سعينات من القرن الما�سي، كما ينبغي �سنُّ قان�ٍن لل�سفافّية على غرار القان�ن الفرن�سي.

ونتمّنى اأن تحذَو الدولة اللبنانيُة حذَو الدوِل الحري�سِة على م�اطنيها، اأي تنفيذ ما ن�سَّ 
القت�سادي  ال��سع  لتح�سين  ال�حيُد  ال�سبيُل  لأّنها  بالتنمية،  الهتمام  لجهة  الد�ست�ر  عليه 

والجتماعي المتاأّزم في لبنان.

الم�اثيق  اختيار  لها  يحّق  لكن  المّتحدة،  الأمم  بم�اثيق  تلتزم  اأن  اللبنانية  الدولة  وعلى 
وق�انينه،  الّلبناني  للد�ست�ر  المخالفة  بالم�اثيق  اللتزام  وعدم  ولم�اطنيها،  لها  المفيدة 

والم�سّرة بالم�سلحة العاّمة. 
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تنظيم بند عدم المنافسة في عقد العمل
في القانون اللبناني والمقارن

د. ربى الحيدري
اأ�ستاذة مادة قانون العمل 
الجامعة الإ�سالمية في لبنان

مقدمة:
عقد  تنفيذ  اأثناء  به  الإ�سرار  وعدم  العمل،  �ساحب  مناف�سة  عدم  بم�جب  الأجير  يلتزم 
التبعية،  رابطة  انق�ساء  بعد  ا  اأمَّ الم�جبات.  تنفيذ  في  النية  ح�سن  مبداأ  من  انطالقًا  العمل، 
فاإنَّ الأمر ي�سبح دقيقًا في اإيجاد الّت�ازن بين حماية حّرية الأجير بالعمل وبين عدم مناف�سة 
بندًا �سريحًا في متنه،  ُيدِرج�ا  اأن  العمل  اأ�سبح من م�سلحة فرقاء عقد  لذا  العمل.  �ساحب 

يلتزم الأجير بم�جبه بعدم مناف�سة �ساحب العمل اإلى ما بعد انتهاء عقد العمل)1(.
لكنَّ تنظيم البند المذك�ر ينبغي اأن يراعي م�سلحّتْي الأجير و�ساحب العمل معًا. فال يج�ز 
تقييد حرية الأجير بالعمل بعد انتهاء تبعيته وخ�س�عه ل�سلطة �ساحب العمل، ول يج�ز، من 

جهٍة اأخرى، ال�سماح لالأجير باأن يناف�س �ساحب عمله بما ُيلِحُق ال�سرر به.
بند عدم  لم�سروعية  ال�سحيح  الإطار  تنظيم  يمكن  كيف  الم�سلحتين،  هاتين  ولمراعاة 

المناف�سة الُمْدَرج في عقد العمل، انطالقًا من ق�اعد قان�ن العمل والقان�ن العام؟
نجد في قان�ن العمل اللبناني، والقان�ن العام، اإطارًا خا�سًا لتنظيم هذا البند الذي يكفل 
حماية �ساحب العمل، لي�س اأثناء  تنفيذ عقد العمل بل بعد انق�سائه، حيث حظر ن�سُّ المادة 
قان�ن  من   83 المادة  ن�سُّ  اأما  بالمطلق.  العمل  حّرية  اللبناني)2( تقييد  العمل  قان�ن  من   11

Olivier Chénedé, Dominique Jourdan, Contrat de travail, Paris, 5ème édition, Delmas, 2003, p.59. )1(
اأن يتعهد مدى الحياة بالمتناع عن ال�ستغال  اأو  )2(  المادة 11 عمل: »يحظر على الإن�سان اأن يرتبط بعقد عمٍل ما لمدة حياته كلها، 

في مهنٍة ما. وكل عقٍد، مهما كان �سكله، ي�ؤول اإلى هذه النتيجة، ب�س�رٍة مبا�سرٍة اأو غير مبا�سرٍة، باطٌل حكمًا«.
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ق بتف�سيٍل اأكثر لتحديد المدى الذي يمكن اأن يتَّخذه بند حظر  الم�جبات والعق�د)1(، فقد تطرَّ
العمل، بمعنى اآخر، بند عدم مناف�سة �ساحب العمل. 

د الإطار العام لهذا البند في ن�سِّ المادتين 686  اأما القان�ن المدني الم�سري، فقد حدَّ
و687 منه. اإذ ت�سترط هاتان المادتان ل�سحته، اأن يك�ن العمل الم�ك�ل للعامل ي�سمح له بمعرفة 
�سنَّ  بالغًا  الأجير  يك�ن  اأن  ي�سترط  كما  اأعماله.  �سرِّ  على  الع  بالطِّ اأو  العمل،  �ساحب  عمالء 
الر�سد وقت اإبرام العقد، واأن يك�ن البند مق�س�رًا، من حيث الزمان والمكان ون�ع العمل، على 
ك �ساحب العمل  القدر ال�سروري لحماية م�سالح �ساحب العمل الم�سروعة، ول يج�ز اأن يتم�سَّ

ر الف�سخ.  بهذا التفاق اإذا ف�سخ العقد على م�س�ؤوليته دون اأيِّ خطاأٍ من الأجير ُيبرِّ

الجتهاد  وليد  ه�  بل  البند،  لهذا  ن�س��سه  في  الفرن�سي  العمل  قان�ن  ْق  يتطرَّ لم  بينما   
الج�هرية  وال�سروط  المدى  دت  حدَّ قراراته،  بع�س  في  بارزًة  تحّ�لٍت  عرف  الذي  الق�سائي 

ل�سحة هذا البند، وفعاليته تجاه اأطراف عقد العمل. 

في �س�ِء الن�س��س القان�نية المذك�رة اأعاله، وما اتَّخذه اجتهاد المحاكم في هذا 
لجهة  ثم  ومن  الأولى)،  )الِفقرة  وج�ده  لجهة  البند،  م�سروعية  عند  نت�قف  المنحى، 
�سحته )الِفقرة الثانية)، ومدى حقِّ طرَفْي عقد العمل: بالعدول عنه لم�سلحة اأحدهما 

)الِفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: م�سروعية بند عدم المناف�سة لجهة وجوده
مها عقد العمل الفردي بم�جب قان�ن العمل  تق�سم عالقات العمل اإلى عالقاٍت فرديٍة ينظِّ
مها عقد العمل الجماعي بم�جب قان�ن عق�د العمل الجماعية،  1946، وعالقاٍت جماعيٍة ينظِّ
وال��ساطة والتحكيم 1964. وفي اإطار عق�د العمل الفردية، غالبًا ما يّتفق الفرقاء على تحديد 
النهائي بالعمل. ولهذا �سنبحث في مدى م�سروعية  فترة تجربٍة لختبار الأجير قبل اللتزام 
وج�د بند عدم المناف�سة في عقد العمل الفردي المعق�د على �سبيل التجربة، والذي قد ينتهي 
على عقد  واأثره  الجماعي،  العمل  في عقد  المدرج  البند  وم�سروعية  )اأوًل)،  التجربة  بانتهاء 

العمل الفردي )ثانياً). 
د اأو يمنع الحق�ق المخت�سة بكلِّ اإن�ساٍن، كا�ستعمال حق�قه في الزواج،  )1(  المادة 83 م�جبات وعق�د: »باطٌل كلُّ �سرٍط من �ساأنه اأن ُيقيِّ
اأو مهنٍة  اأو حق�قه المدنية، غير اأن هذا الحكم ل ي�سري على الحالة التي يحب�س فيها اأحد الفريقين نف�سه عن ممار�سِة �سناعٍة، 

ما في زمٍن معّيٍن، اأو مكاٍن محدود«.
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اأوًل: في عقد العمل على �سبيل التجربة 
عقد العمل تحت فترة التجربة ه� العقد الذي يتفق بم�جبه المتعاقدان على تحديد فترٍة 
اأو لكلٍّ منهما  ًا ونهائيًا بينهما، حيث ي�سمح لأحدهما،  باتَّ العقد  اأن ي�سبح  نٍة، قبل  زمنيٍة معيَّ
اأو الكتفاء بفترة  اإذا كانت م�سلحته تق�سي في الم�سيِّ في هذا العقد،  ر ما  اأن ُيقدِّ خاللها، 
اإعمال  اإمكانية  للت�ساوؤل عن  يدع�  انق�سائها)1(، مما  بعد  العمل  ر متابعة  ُيقرِّ اأن  التجربة دون 
بند عدم المناف�سة المذك�ر في عقد العمل، عند اإنهاء فترة التجربة دون اأن يتَّفق طرفاه على 

ا�ستمرارية العالقة بينهما؟

العمل  عقد  عن  التجربة  عقد  ز  ُتميِّ بدايًة،  الفرن�سية)2(  التمييز  محكمة  قرارات  كانت 
واأنَّ ف�سخ العقد لأيٍّ من الطرفين  النتيجة،  ق  النهائي، لأّن العقد الأول معلٌَّق على �سرط تحقُّ

يجعل العقد بكافة بن�ده كاأنه لم يكن، ومن �سمنه بند عدم المناف�سة.

ز العقد على �سبيل التجربة عن  وبم�قٍف معاك�ٍس، رف�ست المحكمة الفرن�سية العليا اأن ُتميِّ
عقد العمل النهائي، فاعتبرت اأن فترة التجربة هي جزٌء من عقد العمل، ك�نها تت�اجد في كل 
عقد)3(. وبالتالي، ل �سيء في طبيعتها يمنع عدم تطبيق بند عدم المناف�سة اإذا ما ف�سخ العقد 
خالل هذه الفترة، اإل اأن الم�سالة لها عالقٌة باإرادة الفرقاء في العقد، اإذا ما اأرادوا اإعمال هذا 
البند عند ف�سخ العقد على �سبيل التجربة، اأم اإلغائه باإلغاء العقد)4(. لذا يع�د لق�ساة الأ�سا�س، 

ة الفرقاء)5(. بما لهم من �سلطة تقديٍر، اأن يبحث�ا عن نيَّ

لكّن فترة التجربة هي فترٌة ق�سيرٌة عمليًا، فهل ي�ستطيع الأجير في هذه الفترة اأن يّطلع 
نه من  ن عالقاٍت وثيقًة مع الزبائن والتجار والمعارف، مّما يمكِّ على اأ�سرار المهنة كّلها، واأن ُيك�ِّ
مناف�سة �ساحب العمل بعد انق�ساء العقد؟ وهل يكفي اأن يك�ن م�سدر البند تعاقديًا، واأن يك�ن 

�ساحب العمل اأراد اإعماله كي ُيلزَم الأجيَر به ؟

اإن الإرادة التعاقدية، والحالة هذه، ل تكفي وحدها، بل ل بدَّ من ال�ق�ف عند م�سروعية 
الثانية،  الفقرة  و74   50 المادتين  في  ب�سكٍل عر�سيٍّ  ُذِكَر  اأنه  رغم  العقد،  لهذا  ب�سكٍل �سريٍح  اللبناني  العمل  قان�ن  ق  يتطرَّ )1(  لم 
فترة  )اأي   العمل  عقد  في  الختبار  مدة  »ُتحّدد  اأنه:  على   33 المادة  ت  ن�سَّ حيث  الم�سري،  القان�ن  في  عليه  ه�  لما  خالفًا 
التجربة(، ول يج�ز تعيين الأجير تحت الختبار لمدٍة تزيد على ثالثة اأ�سهٍر، اأو تعيينه تحت الختبار اأكثر من مرٍة واحدٍة عند 

�ساحب عمٍل واحد«.
Cass.soc., 5 mars 1975, Bull. civ. V, n 112, p. 103. )2(

Cass. Soc., 2 juin 1981, D.1982, p. 206, Note J. Mouly. )3(
 J.A.Domat, Contrat de travail, Les clauses de non concurrence en droit du travail, Paris, Litec, 1988, p. 79. )4(

Cass. Soc.,14 mars 1983, bull. Civ. V, n 144, p. 102. )5(
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تنفيذ  يريد  الذي  بم�قف  دائمًا  �سيك�ن  العمل  تنفيذه)1(. ف�ساحب  وفعالية  التعاقدي،  البند 
ولم  التجربة ق�سيرًة،  فترة  كانت  ول�  فيه م�سلحٌة من ذلك، حتى  لما  المناف�سة،  بند عدم 
بالتنفيذ  ملزمًا  الأجير  يك�ن  الأحيان  اأغلب  ففي  العمل.  اأ�سرار  على  يّطلع  اأن  لالأجير  يت�سنَّ 
�سه لجزاء مخالفة البند التعاقدي. ولهذا ت�ستدعي الم�ساألة تدّخل  دون نقا�ٍس، خ�فًا من تعرُّ
ق في كل حالٍة بم�سروعية البند المذك�ر، وفعالية تنفيذه، وخ�س��سًا  رقابة الق�ساء، الذي يدقِّ
عند ف�سخ العقد على �سبيل التجربة)2(، وذلك ح�سب ط�ل اأو ق�سر مدة التجربة، وما اإذا كان 
العمل  لمناف�سة �ساحب  وا�ستغلَّها  الم�ؤ�س�سة،  اأ�سرار  الع على  الطِّ تمّكن من  فعاًل قد  الأجير 

ب�س�رٍة غير م�سروعة.

ثانياً: في عقد العمل الجماعي
َن عقد العمل الفردي بندًا ين�ّس على عدم مناف�سة �ساحب العمل، واأبرمت  اإذا ت�سمَّ
عماًل  فاإنه،  البند،  هذا  مثل  فيه  اأُدِرج  جماعيًا  عمٍل  عقَد  الأخير،  هذا  مع  الأجراء  نقابة 
بن�س المادة 13 من قان�ن عق�د العمل الجماعّية، وال��ساطة والتحكيم، ي�سري عقد العمل 
بالم�ؤ�س�سة  مرتبطين  كان�ا  ول�  حتى  له،  الخا�سعة  الم�ؤ�س�سة  اأَُجراِء  جميع  على  الجماعي 
بعق�ٍد فرديٍة، خ�س��سًا اإذا كانت �سروط هذه العق�د الفردّية دون �سروط العقد الجماعي 

فائدًة لالأجراء.
�ساحب  بين  المبرم  الجماعي  العقد  اأحكام  فاإنَّ  اأعاله،  المذك�ر  الن�سِّ  من  انطالقًا 
العمل ونقابة الأجراء، ي�سري حتى على العق�د الفردّية، ب�سرٍط وحيٍد، ه� اأن تك�ن اأكثر فائدًة 
ن عقد العمل الجماعي �سروطًا لتنظيم بند عدم المناف�سة اأكثر عطاًء في  لالأجير. فاإذا ت�سمَّ
الفردي، كتق�سير مدته  العمل  المناف�سة في عقد  اإعمال بند عدم  اإعمالها، من �سروط  حال 
الزمنية، اأو انح�سار نطاقه الجغرافي، فاإّن في ذلك �سمانًة اأكبر لحّرية الأجير بالعمل )3(. وهذا 

ما اأّكده اجتهاد المحاكم الفرن�سية)4(.
غير  المناف�سة  من  نف�سه  يحمي  اأن  يريد  الذي  العمل،  �ساحب  على  الحالة،  هذه  وفي 
ة   اأيَّ اإذا ما ت�سّمن  الجماعي،  العقد  اأحكام  نٍة من  بيِّ اأن يك�ن على  الأجير،  الم�سروعة من قبل 
 Cass. Soc., 14 mars 1983, bull. civ. V, n 144, p. 102 : « Il n’apparaissait pas compte tenu de la brièveté  )1(
 du temps de passage du salarié dans la société Siemens, que celui-ci eut pu acquérir une connaissance
 suffisante des secrets de l’entreprise pour être en mesure de se livrer après la rupture du contrat de travail, à

des divulgations éventuellement utilisables par une entreprise concurrente«.
 H.Blaise, La clause de non concurrence dans le contrat de travail, Dr.Soc, 1983, p. 45. )2(

J.A. Domat, Contrat de travail, op.cit, p. 12. )3(
 Cass.soc, 12 fév. 2002, bull.civ.,V. n 63 : «Une clause de non concurrence ne peut déroger à des dispositions )4(

 conventionnelles dans un sens moins favorable pour le salarié».
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ن لالأجير و�سعًا اأكثر فائدًة من ذلك المذك�ر  ن�س��ٍس تنظيميٍة للبند المذك�ر، من �ساأنها اأن ُت�ؤمِّ
ع الأجير بعدم ت�افق البند في عقد العمل الفردي، مع  في العقد الفردي)1(. لأنه ل يكفي اأن يتذرَّ
ل من اإعماله، ول ي�ستطيع �ساحب العمل اأن يّدعي  البند المذك�ر في العقد الجماعي، حتى يتن�سَّ
عدم معرفته اأو علمه بالعقد الجماعي)2(، ول اأن يطلب البطالن لعدم ت�افق العقد الفردي مع 

ة اأنَّ ذلك ي�سرُّ بم�سالحه، لأن هذا الحق يع�د لالأجير فقط )3(. العقد الجماعي، بحجَّ

الفقرة الثانية:م�سروعية البند لجهة اإعماله
بما اأن بند عدم المناف�سة ُيعدُّ قيدًا على حّرية الأجير، ل بدَّ من ت�افر �سروٍط خا�سٍة 
�س�اء في  العمل،  الأجير في  الأ�سل ه� حّرية  اأن  باعتبار  اإعماله،  لتنظيمه، وتحديد نطاق 
ع في تف�سيره باعتباره ا�ستثناًء  المجال ال�سناعي اأو التجاري اأو غيره. ولهذا يجب عدم الت��سُّ
ر كذلك عند ال�سك لم�سلحة  ُيف�سِّ اأن  اأنه ينبغي  على الأ�سل العام، وهي حّرية العمل، كما 

الأجير)4(.
ن بند عدم مناف�سة �ساحب العمل، ينبغي اأن ل ُيردَّ على  اإّن عقد العمل الفردي الذي يت�سمَّ
اأن يمار�س العمل  اأي المكان الذي ينبغي على الأجير  ز الجغرافي،  اإطالقه دون تحديٍد للحيِّ
فيه، ودون تحديٍد للفترة الزمنية المعق�لة التي يمتنع فيها الأجير عن ممار�سة عمٍل مماثٍل 
لعمل �ساحب عمله ال�سابق، واإل ُيعتبر البند باطاًل اإذا جاءت �سروطه عامًة ومطلقًة من حيث 

الزمان والمكان)5(. 

اأن يحتفظ �ساحب العمل في العقد بحقِّ تعديل حدود  اأنه ل ينبغي  اإلى ذلك،  ي�ساف 
المكان والزمان، من حيث اإطالة مدتهما متى �ساء، واإل ُعّد ال�سرط باطاًل)6(. اإن المحكمة 
ر البند من ناحية م�سروعية مداه المكاني والزماني، وانطباقه على ال�سروط  غالبًا ما ُتقدِّ
الأ�سا�سية، فاإذا ُوجدت مبالغٌة فيهما، فاإّنها ل تق�سي ببطالن البند، بل بتعديل مداه الزماني 

اأو المكاني.)7(
)1( ع�سام القي�سي، عق�د العمل الجماعية في لبنان، اأطروحة دكت�راه، الجامعة اللبنانية، بيروت، 1974، �س 156.

cass. Soc., 2 avril 1982, bull. civ., V, n 315, p. 237. )2(
  Cass. Soc., 8 janv. 1997, bull. civ., V, n 8: »L’obligation de non concurrence prévue par la convention collective )3(
 est opposable au salarié en l’absence de mention dans le contrat de travail dès lors qu’il a été informé de

l’existence d’une convention collective applicable et mis en mesure d’en prendre connaissance«.
)4( ت�فيق ح�سن فرج، قان�ن العمل اللبناني والقان�ن الم�سري الجديد، بيروت: الدار الجامعية للطباعة والن�سر، 1992، �س 291.

P. Durand et A. Vitu, Traité de droit du travail, Paris, Tome III, 1956, p. 939. )5(
 Cass. Soc., 12 fév. 2002, bull. civ. V, n 65: «Elle est nulle la clause dont l’employeur se réserve à son seul gré )6(

la faculté d’étendre la portée dans le temps et dans l’espace».
Cass.soc., 18 septembre 2002, bull.civ. V, n 272. )7(
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دًا في المكان  وبالع�دة اإلى ن�سِّ المادة 83 م.ع، فاإنه ل ُي�سترط ل�سحة البند اأن يك�ن محدَّ
والزمان معًا، بل يكفي اعتماد اأيٍّ منهما، وهذا ما ورد في قرار محكمة ال�ستئناف المدنية في 
ق �سرٍط  د تحقُّ بيروت)1(، التي ق�ست باأنه »يتبّين من المادة 83 م.ع، اأنَّها اأوجبت ِل�سّحة التعهُّ
عن  بمعزٍلٍ  لالمتناع  ٍنٍ  ُمعيَّ زمٍنٍ  تحديد  اإّما  وهي  فيها،  عنها  المن�س��س  ال�سروط  من  واحٍد 
الأمكنة المتعلق بها و�سم�ليتها، اأو تحديد مكاٍن محدوٍد له ول� كانت المهلة مفت�حة«. واأي�سًا 
م�ساحٍة  على  اقت�سر  اإذا  م�سروعًا  يك�ن  ٍد،  باأجٍل محدَّ يقترن  لم  واإن  المناف�سة،  بند عدم  اأنَّ 
نٍة، باعتبار اأن هذا البند ل يمنع من ممار�سة الن�ساط المهني، ولكن في مجاٍل  جغرافيٍة ُمعيَّ

جغرافيٍّ اآخر)2(.
والعق�د،  الم�جبات  وقان�ن  العمل  قان�ن  ن�س��س  بع�س  في  اللبناني،  الم�سترع  حّدد 
ة هذا البند كي يراقب الق�ساء اللبناني م�سروعيته )اأوًل).  ال�سروط الأ�سا�سية والعامة ل�سحَّ
اأما في م�سر، فال يزال القان�ن المدني ُيحّدد ال�سروط الأ�سا�سية ل�سّحة بند عدم المناف�سة 

في المادتين 686 و687 منه، نظرًا لأن هذا البند �سُينّفذ بعد انتهاء عقد العمل.
الزمن، مطابقًة  لردٍح من  والم�سري،  اللبناني  القان�نين  في  ال�سروط  وقد جاءت هذه   
تعد  لم  العام 2002،  ومنذ  الأخيرة،  اإنما هذه  الفرن�سية.  التمييز  كّر�ستها محكمة  التي  لتلك 
تكتفي بال�سروط العامة التي �سنذكرها تباعًا، بل عّددت �سروطًا جديدًة ينبغي ت�افرها معًا، 
ل�سمان حقِّ الأجير بعدم تقييد حّريته بالعمل، ول�سمان تحقيق م�سلحة الم�ؤ�س�سة الم�سروعة 

في اآٍن معًا )ثانياً).

اأوًل: ال�سروط الأ�سا�سية في القانونين اللبناني والم�سري
د المادتان، 11 عمل لبناني و83 م.ع، الإطاَر القان�نيَّ ال�سحيَح لم�سروعية بند عدم  تحدِّ
المناف�سة، حيث ل ي�ؤخذ بهذا البند على اإطالقه، لما فيه من تقييٍد لحّرية العمل والتجارة. 
وي�ؤكد اجتهاد مجل�س العمل التحكيمي)3( على اأنه: »ل يمكن ل�ساحب العمل منع الأجير من 
واعتبار  لديه،  عمله  انتهاء  بعد  اأخرى  م�ؤ�س�سة  لدى  يتقنه  الذي  عمله  اأو  وظيفته،  ممار�سة 
ذلك م�ساربًة غير م�سروعٍة، اإذ لهذه الم�ساربة معاييرها القان�نية المحّددة لجهة ال�سم، 
اأن المادة 11 من قان�ن العمل  اإلى ذلك  والمكان، والم�سافة، وماهية العمل، وحيث ي�ساف 
)1( محكمة ال�ستئناف المدنية في بيروت، القرار الرقم 798 تاريخ 1996/7/18، مجلة العدل عدد 3 و4، 1997، �س 54، الذي �سادق 

قرار قا�سي الأم�ر الم�ستعجلة في بيروت، الرقم 254 تاريخ 1996/3/29، مجلة العدل، العدد الأول، 1997، �س 165. 
)2(  م�سطفى الع�جي، العقد ومقدمة في الم�جبات، ج1، بيروت: من�س�رات الحلبي الحق�قية، ط4، 2007، �س 420.

 ،2009 الثاني،  العدد  العدل  مجلة   ،2007/5/28 تاريخ   ،406 الرقم  القرار  لبنان،  جبل  في  »م.ع.ت«  التحكيمي  العمل  )3(  مجل�س 
�س698 وما يليها.
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ٍد �سادٍر عن الأجير، ويمتنع بم�جبه ب�سكٍل مطلٍق عن القيام بمهنٍة ما، ُيعَتَبر  اعتبرت كل تعهُّ
باطاًل بطالنًا مطلقًا«.

حيث  من  المناف�سة  عدم  بند  د  يحدَّ اأن  ينبغي  اأعاله،  المذك�رة  الن�س��س  من  انطالقًا 
الزمان )1(، والمكان )2(، ون�ع العمل )3(.

1- تحديد البند من حيث الزمان 
د المدة، اأي لفترٍة معق�لٍة، وهي الكفيلة  ُيعَتَبُر بند عدم المناف�سة �سحيحًا اإذا كان محدَّ
بحماية م�سالح �ساحب العمل الم�سروعة )1(. وُق�سي بهذا المعنى، اأنه اإذا ت�سمن عقد العمل 
ا�ستخدامه لدى �ساحب  انتهاء مدة  �سنٍة بعد  العمل في بيروت لمدة  الأجير بعدم  ُيلِزم  ًا  ن�سَّ
العمل، فاإّن مثل هذا ال�سرط ل ُيعدُّ مخالفًا للنظام العام، لأنه يرمي اإلى تجنُّب المزاحمة، وه� 

�سبٌب م�سروٌع للتعاقد)2(.

د الفقه اأو الجتهاد اللبناني اأو المقارن، حّدًا اأق�سى اأو اأدنى ل يج�ز تجاوزهما،   لم يحدِّ
فالأمر متروٌك لتقدير الفرقاء، فمدة المنع تختلف من عقٍد لآخر. ولي�ست مدة المنع ثابتًة، كما 
نالحظ من ن�س المادة 11 عمل لبناني، فاإن كانت مدة المنع �سنتين في بع�س العق�د، قد تك�ن 

�سنًة في عقٍد اآخر)3(.

د من قان�نيته)4(. واعتبار مدة المنع معق�لًة  د مدًة للمنع من العمل ُيجرَّ والبند الذي ل يحدِّ
جهٍة  ومن  الأ�سا�س.  ق�ساة  لتقدير  تخ�سع  وبالتالي  قان�ٍن،  م�ساألة  ولي�س  واقٍع  م�ساألُة  ل،  اأم 
ٍن من الأ�سهر اأو ال�سنين، ينبغي اأن تقّدر  دًة بعدٍد ُمعيَّ اأخرى، اإّن مدة المنع، حتى ل� كانت محدَّ
ر ق�سر اأو ط�ل المدة،  م�سروعيتها ذاتها انطالقًا من طبيعة العمل، لمعرفة ما اإذا كانت تبرِّ
دًة اأو ق�سيرًة، لكّنها في ال�قت ذاته تتعار�س مع حقِّ الأجير وحّريته  لأن الفترة قد تك�ن محدَّ

في العمل)5(.
)1( م.ع.ت في بيروت،  القرار الرقم 449، تاريخ 1975/5/19، مجم�عة ب�سير، 1972، �س 111.

)2( محمكة البداية في بيروت، القرار الرقم 89، تاريخ 1950/1/31، ن.ق، 1950، �س 293.
Cass. Soc., 9 oct. 1985, Dalloz 1986, 420 note Y.Serra : (pour une durée d’un an). )3(

Cass .soc., 31 mars 1981, Bull. civ. V, n 282 , p. 209 : (pour une durée de deux ans).
Cass. Soc., 3 janv. 1964, Bull. civ. IV, n 5, p. 3 : (pour une durée de dix ans).

J.A. Domat, Contrat de travail, op.cit, p. 40. )4(
 J.A.Domat, Contrat de travail, op.cit, p. 50: «Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat )5(
 ou  secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années,
 avec maximum de 4 années. La durée de 4 années  est une durée extrême qui ne saura être justifiée que dans

certaines hypothèses et dans certains vecteurs économiques, industries chimique ou pharmaceutique».



56

تنظيُم بنِد عدِم المنافسِة في عقِد العمل في القانوِن اللبنانيِّ والمقارن

اإذ  العام،  اأمٌر �سروريٌّ متعلٌق بالّنظام  اأن تحديد المدة  وي�سير الفقه الم�سري)1( اإلى 
اإّن عمالء �ساحب العمل يتغيَّرون مع ال�قت، واأ�سرار العمل قد ت�سيع بعد ترك الأجير العمل، 
اإلى انتفاء كل م�سلحٍة م�سروعٍة ل�ساحب العمل با�ستمرارية تقييد الأجير ببند  مما ي�ؤدي 

عدم المناف�سة. 

2 - تحديد البند من حيث المكان
نًة  ُمعيَّ منطقًة  �سمل  اإذا  اإل  المناف�سة،  بند عدم  بم�جب  العمل  من  الأجير  منع  ي�سحُّ  ل 
فقط، بحيث اإذا �سمل الأرا�سي اللبنانّية جمعاء اعُتِبر باطاًل. لأن هذا البند �سيت�سمن افتئاتًا 
على الحّرية، وخرقًا لالنتظام العام)2(، حيث ق�ست محكمة ال�ستئناف في بيروت، باأّن ال�سرط 
نهاية  بعد  �سنتين  طيلة  اللبنانّية  الأرا�سي  في  ب�سناعٍة  العمل  من  الأجير  بمنع  يق�سي  الذي 

العقد، ُيعتبر مخالفًا لن�سِّ المادة 83 م ع، وه� بالتالي �سرٌط باطل)3(.

على  العمل  يمنع  لأنه  ال�سروط،  يخالف هذه  لبنان  في  العمل  المتناع عن  على  فالتفاق 
نٍة يمكن اأن تح�سل فيها المزاحمة ل�ساحب العمل، بل  ر بمنطقٍة ُمعيَّ الأجير اإطالقًا، ول ُيح�سَ
يمنعه من العمل على جميع الأرا�سي اللبنانّية، بحيث اإّنه يرمي حقيقًة لمنع الأجير من ال�سكن، 
وبالتالي من العي�س في لبنان، الأمر الذي يخالف المادة 13 من �سرعة اإعالن حق�ق الإن�سان، 

الم�افق عليها من قبل الجمعية العم�مية لالأمم المتحدة في 1948/12/10 )4(.   

اإن �سرط امتناع الإن�سان عن ممار�سة �سناعٍة اأو مهنٍة ل يك�ن مت�افقًا مع القان�ن ح�سب 
اأو مكاٍن محدوٍد، فال يج�ز منع  اإذا كان المتناع مح�س�رًا بمكاٍن معيٍن،  اإل  المادة 83 م.ع، 
ممار�سة المهنة في جميع الأرا�سي اللبنانّية، لأن القان�ن اإذا اأ�سار اإلى مكاٍن محدوٍد، فيك�ن 

ذلك بالن�سبة اإلى هذه الأرا�سي اللبنانّية، اأي اإلى ق�سٍم منها)5(.
 ،2009 العربية،  النه�سة  دار  القاهرة:  ج2،  الفردي،  العمل  عقد  �سرح  الإجتماعي،  القان�ن  في  ال��سيط  البرعي،  ح�سن  اأحمد   )1(

�س611.
)2( ع�سام القي�سي، عق�د العمل الجماعية في لبنان، م.�س، �س 156.

)3( محكمة ال�ستئناف المدنية في بيروت، القرار الرقم 1403، تاريخ 1960/8/11، ن.ق، 1960، �س 665.
�سادقت محكمة  وقد   .47 40، �س  ج  تاريخ 1960/1/8، مجم�عة حاتم،   ،91 الرقم  القرار  بيروت،  في  المدنية  البداية  )4( محكمة 
يعني  فاإنه ل  المنع،  اللبناني على مثل هذا  القان�ن  اأنه عندما ين�س  القرار، حيث ق�ست على  بيروت هذا  المدنية في  ال�ستئناف 
فقط  لبنان  في  للتطبيق  مبدئّيًا  معدٌّ  ن�سه  لأن  العالم،  من  اأخرى   بلدانا  اأو  اللبنانّية  الأرا�سي  جميع  المحدود،  بالمكان  حتمًا، 
وبالن�سبة لالأرا�سي اللبنانّية، وه� اإذا اأ�سار اإلى مكاٍن محدوٍد، فيك�ن ذلك بالن�سبة اإلى هذه الأرا�سي اللبنانّية، اأي اإلى ق�سٍم منها، 

اأو اإلى مدينٍة، اأو ق�ساٍء، اأو محافظٍة كائنٍة فيها. )من�س�ر في مجم�عة حاتم، ج 43، �س 30(.
)5( محكمة ال�ستئناف المدنية في بيروت، القرار الرقم 1403، تاريخ 1960/8/11، ن.ق، 1960، �س 665.
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د القان�ن المدني الم�سري في المادة 686 منه، باأن يقت�سر حظر المناف�سة  وكذلك حدَّ
على النطاق الذي يبا�سر فيه �ساحب العمل ن�ساطه، واإل في حال عدم تحديد الحّيز المكاني 

ي�سبح البند باطاًل.

3 - التماثل في المهنة 
ل يطال المنع اأيَّ عمٍل قد ُيقِدُم عليه الأجير، بل العمل في ال�سناعة ذاتها، اأو التجارة التي 
، األَّ  تع�د ل�ساحب العمل.)1( اإن هذا ال�سرط ُي�ستفاد من المبادىء القان�نية العامة. وما يهمُّ

يك�ن ثمة تجاوٌز فائٌق بالن�سبة اإلى ن�ساط الم�ؤ�س�سة الحقيقي)2(.
وي�ؤخذ بعين العتبار ن�ساط الم�ؤ�س�سة الحقيقي الذي تمار�سه فعليًا، ولي�س ما ه� مذك�ٌر 
�س�ريًا في نظامها. والأجير ه� المدين بم�جب عدم المناف�سة، �س�اء عمل في م�ؤ�س�سٍة اأخرى  
اأّنه  اللتزام طالما  و�سروط  بحدود  يلتزم  اأن  وعليه  ب�سفته �ساحب عمٍل،  اأم  اأجيرًا،  ب�سفته 

�سيناف�س الدائن بالم�جب، وه� �ساحب عمله ال�سابق.

ثانياً: ال�سروط الُم�سَتحَدثة في الجتهاد الفرن�سي
المحاكم  اجتهاد  يعتمدها  التي  المهنة  وتماثل  والزمان،  المكان  �سرَطْي  اإلى  بالإ�سافة 
تم�ز   10 بتاريخ  ال�سادر  قرارها  في  اأ�سافت،  قد  الفرن�سية  التمييز  محكمة  فاإنَّ  اللبنانّية، 
2002 )3(، �سروطًا اأخرى، فيها �سماناٌت لم�سلحة الطرفين، وتتبل�ر ب�سرط ال�سمانة المادية 
لالأجراء، التي ينبغي اأن يلتزم �ساحب الم�ؤ�س�سة بها طيلة فترة تقييد حّرية الأجير عن العمل، 
م�سلحة  ب�سمانة  يتمّثل  اآخر  �سرطًا  واأ�سافت  المناف�سة،  من  المنع  بم�جب  التزامه  كمقابل 
هذه  اأن  المذك�ر،  قرارها  في  الفرن�سية  التمييز  محكمة  اأو�سحت  وقد  الم�سروعة.  الم�ؤ�س�سة 

ال�سروط ل بدَّ واأن تت�افر معًا ل�سحة البند. وهذه ال�سروط هي:

1- تحقيق م�سلحة الموؤ�س�سة الم�سروعة.
ل يك�ن بند عدم المناف�سة م�سروعًا اإل اإذا كان من اأهدافه حماية الم�سلحة الم�سروعة 

)1( اأحمد ح�سن البرعي، ال��سيط في القان�ن الإجتماعي، �سرح عقد العمل الفردي، م.�س، �س 611.
)2( م.ع.ت في بيروت، القرار الرقم 449، تاريخ 1975/5/19، مجم�عة �س�برة وب�سير للعام 1972، �س 111.

 Cass.soc., 10 juill. 2002, bull.civ. V, n 458: »Une clause de non concurrence n’est licite que si elle est  )3(
 indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise limitée dans le temps et dans l’espace,
 qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporte l’obligation pour l’employeur de

verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives».
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م�سلحة  عن  البعد  كل  والبعيدة  ال�سخ�سية،  العمل  �ساحب  م�سلحة  ولي�س  للم�ؤ�س�سة)1(، 
الم�ؤ�س�سة القت�سادية.)2(

الم�سلحة.  وتلك  الم�سروعية،  هذه  لإثبات  القاطع  الدليل  ُيبِرز  اأن  العمل  �ساحب  وعلى 
يبحث  الذي  القا�سي  قناعة  تعيق  ل  تكفي، وهي  ل  البند،  ل�حدها على هذا  الأجير  فم�افقة 
حيث  العمل.  ل�ساحب  ال�سخ�سية  الم�سلحة  دون  الم�سروعة،  الم�ؤ�س�سة  م�سلحة  عن  دائمًا 
ق�ست محكمة التمييز الفرن�سية باأنه اإذا احتفظ �ساحب العمل، في بنٍد من بن�د عقد العمل، 
بحّرية اختيار فر�س م�جب عدم المناف�سة بعد انتهاء عقد الأجير لديه، فاإن ذلك ل ي�سير اإلى 

الم�سلحة الم�سروعة التي يريد �ساحب العمل حمايتها، مما ي�جب بطالنه)3(.

2- اأن ُي�سَمَح لالأجير بممار�سة ن�ساٍط متطابٍق مع تاأهيله ومع خبرته المهنية.
�سرعية  مدى  في  تدقيقه  عند  به  الق�ساء  ياأخذ  اأن  و�سروريٌّ  ج�هريٌّ  ال�سرط،  هذا  اإّن 
هذا البند. فمنع الأجير من مناف�سة �ساحب عمله، ل تعني تغيير مهنته وعمله، والق�ساء على 
الحق�ق  تقييد  مجال  في  �سي�سب  الأمر  لأن  المجال،  هذا  في  ومعرفٍة  خبرٍة  من  اكت�سبه  ما 
والحّريات، وتجميد الأجير والعمل وحّرية القت�ساد، كلما ُق�سي باإعمال بند عدم المناف�سة.)4( 
ي اإعمال التعهد بعدم المناف�سة  وبهذا التجاه، ق�سى الجتهاد اللبناني باأنه ُي�سترط اأن ل ي�ؤدِّ
بعد ترك العمل، اإلى حرمان الأجير من تاأمين و�سيلة عي�سه، عن طريق حرمانه، ب�س�رٍة فعليٍة 

وعمليٍة، من اإمكانية تاأمين  العمل)5(. 

ن البند التزاماً من �ساحب العمل باأن يدفع لالأجير تعوي�ساً مادياً. 3- اأن يت�سمَّ
اتجه الفقه الفرن�سي)6( اإلى اعتبار اأن بند عدم المناف�سة من دون �سبٍب ه� م�جٌب باطٌل، 
ت عليه المادة 1131 من القان�ن المدني الفرن�سي)7(، ويقابلها ن�سُّ المادة 198  ح�سب ما ن�سَّ

Lionel Beleme, Salariés défendez vos droits, Maxima, 2001, p. 27. )1(
 Cass.soc., 19 nov. 1996, bull. Civ., n392: »Apportant une restriction à la liberté du commerce et à la  )2(
 liberté du travail, une clause de non concurrence n’est licite que dans la mesure où la restriction de liberté

qu’elle entraîne est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise«.
Cass. Soc., 12 fév. 2002, no-41-765. )3(

 Cass. Soc., 18 sep. 2002, sem.soc. Lamy 2002, n 111/10: »La clause de non concurrence qui interdit au  )4(
 salarié d’entrer au service en France et pendant un an d’une entreprise ayant pour activité principale ou
 secondaire la vente au détail de vêtement et matériel de sport ne permettant pas au salarié de retrouver un

emploi conforme à son expérience professionnelle est illicite et doit être annulée».
)5( قا�سي الأم�ر الم�ستعجلة في بيروت، القرار الرقم 254، تاريخ 1996/3/29، مجلة العدل، العدد1، 1997، �س 165.

J. Carbonnier, note sous cass.soc. 11/3/ 1949, JCP 1950 / I, p. 5205. )6(
 Article 1131 du C. Civ. Fr: «L’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne  )7(

peut avoir aucun effet».
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م.ع، حيث اإن �سبب م�جب التزام الأجير ببند عدم المناف�سة، ل بد واأن يقابله م�جٌب مقابٌل 
اأن  يجب  الذي  المادي  المقابل  في  يك�ن  ال�سبب  واإن  العمل.  عن  حّريته  تقييد  ر  يبرِّ و�سحيٌح 

يح�سل عليه الأجير. 

ال�جهة،  بهذه  الأخذ  رف�س  قد  ال�سابقة،  قراراته  في  الفرن�سية  المحاكم  اجتهاد  اأن  اإل 
بحيث اإن البند المذك�ر، واإن لم يت�سمن اأيُّ مقابٍل ماديٍّ في العقد، ووفقًا لما ارت�ساه الفرقاء، 
وخ�س��سًا اإذا كان بندًا م�سروعًا لجهة ت�افر حدود المنع المطل�بة، فاإن البند يبقى �سالحًا 

�س لجزاء البطالن)1(. ومعم�ًل به دون اأن يتعرَّ

عليه  يح�سل  الذي  المقابل  باأّن  ال�جهة،  هذه  الفرن�سية)2(  التمييز  محكمة  ر  وُتبرِّ
والمعرفة  والتاأهيل،  الخبرة،  في  نجده  العمل،  �ساحب  مناف�سة  بعدم  ده  تعهُّ عند  الأجير 
التي ح�سل عليها اأثناء فترة ا�ستخدامه، والتي قد ي�ستخدمها م�ستقباًل لح�سابه الخا�س، 

اأو لح�ساب غيره.

باطاًل،  المناف�سة  عدم  بند  اعتبار  باتجاه  ذهب  قد  الحديث)3(  الفرن�سي  الجتهاد  لكّن 
الفترة  عن   )4( ماديٍّ مقابٍل  اأيِّ  دون  من  كان  اإذا  بالعمل،  الأجير  حّرية  على  تعدٍّ  من  فيه  لما 
التي �سيمتنع فيها الأجير عن ممار�سة عمله. واإّن ال�سبب في فر�س هذا المقابل المالي يكمن 
ه في العمل لدى �ساحب عمٍل جديٍد مناف�ٍس  في حماية م�سلحة الأجير، الذي تنازل عن حقِّ
ل�ساحب عمله ال�سابق، اأو اأنه لم ي�ستثمر عمله لح�سابه الخا�س وفقًا لما تقت�سيه حّرية العمل 
ن  ُي�ؤمِّ الذي  الجماعي  العمل  عقد  من  ي�ستفيدوا  اأن  للفرقاء  ويمكن  القت�سادية.)5(  والحّرية 

تع�ي�سًا ماليًا اأف�سل لالأجراء، اأو اأنه يزيد من قيمته)6(.
Cass. soc., 9 oct. 1985, D. 1986, p. 420. )1(

  J.A. Domat, Contrat de travail, op.cit, p. 57. )2(
 Cass.soc., 15 nov. 2006, sem.soc. Lamy 2006, n 201/3: »Une clause de non concurrence doit comporter  )3(

l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière».
Cass.soc., 27 fév. 2007, D.2007, p.22662 obs. Desbarat: «Est nulle une clause de non concurrence  qui ne 
prévoit le versement d’une contrepartie pécuniaire qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative 

du salarié«.
 Cass.soc., 10 juillet 2003, Dalloz 2003, p. 2491 note Serra : «Une contrepartie financière dérisoire à la   )4(

  clause de non concurrence équivaut à une absence de contrepartie«.
 Cass.soc., 17 déc. 2004, sem.soc. Lamy 2005 n 160/3: «L’exigence d’une contrepartie financière à la   )5(
 clause de non concurrence répond à l’impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde et l’effectivité de la

liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle».
 Cass.soc., 10 mars 2004, Dr.soc. 2004 563 obs Mouly: «Les parties peuvent valablement se référer à la  )6(

convention collective applicable qui prévoit le bénéfice d’une contrepartie financière».
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اأنها  اإلى  ي�سير  مما  المادي،  المقابل  لهذا  نًة  ُمعيَّ ن�سبًة  الفرن�سية  المحاكم  د  تحدِّ لم 
قد تركت الحّرية للمتعاقدين في اختيار الحدود التي يتطلبها اإعمال البند، علمًا اأنه على 
 ، الحقِّ ا�ستعمال  حدود  تجاوز  بعدم  تق�سي  التي  العامة،  بالمبادىء  يلتزم�ا  اأن  الفرقاء 
تحديد  على  النزاع  حال  في  الق�ساء  لرقابة  يخ�سع  الذي  الأمر  ِقبلهم،  من  ف  التع�سُّ اأو 

المادي)1(. المقابل 

وفي لبنان، هل يجوز الأخذ بهذا ال�سرط الجديد؟ 
، مقابل التزام الأجير بعدم مناف�سة �ساحب العمل بعد انتهاء  يمكن الق�ساء بتع�ي�ٍس ماديٍّ
عقده �سندًا للمادة 198 م.ع، اإذ اإن �سبب التزام الأجير ل بدَّ واأن يقابله �سبٌب اآخر، ه� التع�ي�س 
المادي. اأو قيا�سًا على بند عدم مناف�سة بائع الم�ؤ�س�سة التجارية لم�ستريها، المن�س��س عنه في 
المادة الثامنة تجارة لبناني)2(، حيث يقابل التزام البائع، م�جب الم�ستري في اأداِء الثمن الذي 

تخّمن على اأ�سا�س عن�سر الزبائن الذي تخلى عنه البائع بعد البيع.

لكن حديثًا، �سدر قراٌر عن قا�سي الأم�ر الم�ستعجلة في بيروت)3(، اعتمد اأربعة �سروٍط 
مجتمعٍة من اأجل اعتبار قي�د مزاولة المهنة �سحيحًة، وهي مت�افقٌة مع �سروط محكمة التمييز 

الفرن�سية ال�سابق ذكرها، حيث جاء في قرار قا�سي الأم�ر الم�ستعجلة في بيروت ما حرفيته:
»-  اأن يك�ن البند �سروريًا للمحافظة على م�سلحة ربِّ العمل.

دًا في المكان والزمان. - اأن يك�ن البند محدَّ
- اأن ي�سمح البند لالأجير باإيجاد عمٍل منا�سب.

- اأن ُيقاِبَل اللتزاَم بالبند من قبل الأجير، التزاٌم ماليٌّ من قبل ربِّ العمل«.

اأما في م�سَر، فتجدر الإ�سارة اإلى اأن الم�سترع الم�سري قد اأجاز بم�جب المادة 686 
الأجير  يلتزم  جزائيًا،  بندًا  العمل  �ساحب  مناف�سة  عدم  على  التفاق  ن  يت�سمَّ اأن  مدني، 
يك�ن  ل  اأن  �سرط  المناف�سة،  بعدم  باللتزام  الإخالل  حالة  في  العمل  �ساحب  اإلى  باأدائه 
اأط�ل، وذلك تحت  اللتزام مدًة  الأجير على  لإجبار  و�سيلًة  فيه، كي ل ي�سبح  مبالغًا  البند 
على  للحفاظ  ماليًة  �سمانًة  العمل  �ساحب  اأُعطي  اإذا  اأنه  نت�ساءل،  هنا  ومن  بطالنه.  طائلة 

Olivier Chénedé, Dominique Jourdan, Droit du travail, op.cit, p. 60. )1(
)2( قا�سي الأم�ر الم�ستعجلة في بيروت، القرار الرقم 254، تاريخ 1996/3/29، مجلة العدل، العدد1، 1997 �س 165.
)3( قا�سي الأم�ر الم�ستعجلة في بيروت، القرار الرقم 52، تاريخ 2012/1/20، مجلة العدل، العدد1، 2013، �س 390.
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و�سائل  من  ك��سيلٍة  الجزائي  البند  تنظيم  في  العامة  المبادىء  من  انطالقًا  م�سالحه، 
الذي  اأي�سًا، وه�  ال�سمانة  الأجير على هذه  اأن يح�سل  الأجدى  األي�س من  القهرية،  التنفيذ 

يقيد حّريته وم�ستقبله في العمل؟ 

الفقرة الثالثة: العدول عن بند عدم المناف�سة
اإذا كان الأ�سل ه� احترام الأجير لبند عدم المناف�سة اإذا ورد �سحيحًا، اإل اأنه يك�ن له 
مع ذلك اأن يتحلَّل من هذا ال�سرط، وبالتالي اأن ي�ستعيد حّريته في العمل، ول� ترتَّب على ذلك 
القان�ن الم�سري، ومن الممكن  ال�سابق، كما في حالتين عر�س لهما  العمل  مناف�سة �ساحب 

فاق ذلك مع الق�اعد العامة)1(. ، لتِّ اإعمالهما في القان�ن اللبناني رغم عدم الن�سِّ

المادة  ت  ن�سَّ حيث  تجديده،  رف�س  اأو  للعقد،  العمل  �ساحب  ف�سخ  عند  الأولى،  الحالة 
ك �ساحب العمل بهذا التفاق اإذا ف�سخ العقد  3/686 مدني م�سري على اأنه ل يج�ز اأن يتم�سَّ
ر ذلك. والحالة الثانية، ما اإذا وقع من �ساحب  اأو رف�س تجديده دون اأن يقع من الأجير ما يبرِّ
ت الفقرة الأخيرة من المادة 686 مدني م�سري،  ر ف�سخ الأجير  للعقد، حيث ن�سَّ العمل ما يبرِّ
ر ف�سخ الأجير  للعقد. وذلك لأن  ك بالتفاق اإذا وقع منه ما يبرِّ اأنه ل يج�ز ل�ساحب العمل التم�سُّ
الأجير لم يترك العمل من تلقاء ذاته، بل ل�سبٍب يرجع اإلى �ساحب العمل. ويمكن اإعمال هذه 

المبادىء العامة في القان�ن اللبناني، رغم عدم وج�د ن�سٍّ خا�سٍّ بهذا المعنى)2(.

وقد نّظم اجتهاد المحاكم الفرن�سية حّق العدول عن هذا البند، حيث ق�ست محكمة التمييز 
الفرن�سية، اأنه ل ي�ستطيع �ساحب العمل اأن يعدل عن اإعمال البند المذك�ر اإل اإذا احتفظ بهذا 
الحق �سراحًة في العقد، وبعد اإبرامه، وبالتفاق مع الأجير)3( باإرادٍة وا�سحٍة ومعلنٍة، لأن حق 

العدول ل ُي�ستنتج ا�ستنتاجًا)4(.

د فرقاء عقد العمل مهلًة، كي يمار�س �ساحب العمل حّقه بالعدول عن هذا البند،  كما يحدِّ
تبداأ من تاريخ علمه بانتهاء عقد الأجير، كي ل تبقى المهلة مفت�حًة اإلى ما ل نهاية، حيث ي�سرُّ 

م�قف �ساحب العمل المتاأرجح بين اللتزام والعدول، بم�سلحة الأجير)5(.
)1( محمد علي ال�سيخبي، ال��سيط في قان�ن العمل، ج3، 1973، �س 96.

)2( ت�فيق ح�سن فرج، �سرح قان�ن العمل اللبناني والم�سري الجديد، م.�س، �س92.
Cass.soc., 4 juin 1998, bull.civ. V, n 299. )3(

Cass.soc., 31 mars 1998, bull.civ. V, n 189. )4(
Cass.soc., 9 mars 2005, bull.civ. V, n 84. )5(

Cass.soc., 8 juin 2005, sem.soc. Lamy 2005, n 1225, p. 63.
    Cass.soc., 13 juin 2007, D.2007, p. 1874.
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تنظيُم بنِد عدِم المنافسِة في عقِد العمل في القانوِن اللبنانيِّ والمقارن

 اإل اأنه، وفي قراٍر حديٍث لمحكمة التمييز الفرن�سية اعتبرت فيه، اأنه عند عدم تحديد مدة 
اتفاقّيٍة لممار�سة حقِّ العدول من �ساحب العمل، فاإن ممار�سة هذا الحقَّ يجب اأن تك�ن في مهلٍة 

معق�لٍة من تاريخ انتهاء عقد العمل)1(.
خاتـمــة

بعد انتهاء عقد العمل، ي�ستعيد الأجير حّريته وا�ستقالليته كي يعمل في م�ؤ�س�سٍة مناف�سٍة، 
غير  مناف�سٍة  حالة  في  يجعله  ل  ذلك  فاإّن  الأمر،  هذا  ح�س�ل  ولمجرد  الخا�س.  لح�سابه  اأو 
م�سروعٍة)2( ب�جه �ساحب العمل، اإذ من الطبيعي اأن يك�ن الأجير ا�ستفاد من الخبرة والمعارف 

والمعل�مات، التي اكت�سبها وا�ستثمرها في عمله ال�سابق.
باأن »عمل المدعي في م�ؤ�س�سة  اللبناني)3(، الذي اعتبر  اإليه اجتهاد الق�ساء  اأ�سار  وهذا ما 
ل اإف�ساًء لل�سّرية المهنية، طالما  اأخرى بعد ا�ستقالته من ال�سركة، �سمن حقل اخت�سا�سه، ل ُي�سكِّ
اأن علمه واخت�سا�سه ي�لياه العمل �سمن هذا الإطار، واأن اكت�ساب الم�ستخدم الخبرات والمعل�مات 
ل  لدى �ساحب العمل، ثم انتقاله اإلى اآخر للعمل لديه، وا�ستغالله لخبراته في عمله الجديد، ل ُي�سكِّ

مزاحمًة غير م�سروعٍة، طالما اأنه لم ُيقدم على اإف�ساء اأ�سرار عمل �ساحب العمل الأّول«.
ولهذا من الأن�سب اأن يلجاأ طرفا العقد، وحمايًة لم�سلحتيهما، اإلى اإدراج بنٍد تعاقديٍّ في 
ينبغي  التي  م�سروعيته،  بحدود  الطرفين  وُيلِزُم  العمل)4(،  عقد  انتهاء  بعد  به  ُيعمل  عقدهما 
اأية قي�ٍد، وحماية م�سلحة  العمل والعامل من دون  اأن تحافظ على مبداأين ج�هريين: حّرية 

الم�ؤ�س�سة اأو �ساحب العمل من اأيِّ �سرر.
بدفع  العمل  �ساحب  يلتزم  باأن  الثابت،  الفرن�سية  التمييز  محكمة  اجتهاد  مع  وتما�سيًا 
تع�ي�ٍس ماديٍّ لالأجير مقابل امتناعه عن العمل في مجاٍل محّدٍد ولفترٍة محّددٍة، ينبغي تكري�س 
قرار  يك�ن  ل  حتى  المناف�سة،  عدم  بند  لم�سروعية  اأي�سًا  اللبناني  الجتهاد  في  ال�سرط  هذا 
خج�ًل  2013 )5(، قرارًا  العام  في  حديثًا  وال�سادر  اأعاله،  المذك�ر  الم�ستعجلة  الأم�ر  قا�سي 
لالأجير عن  يدفع  ماديٍّ  تع�ي�ٍس  اأيُّ  يقابله  ل  الذي  المناف�سة،  بند عدم  اإلزامية  بعدم  ق�سى 
فترة امتناعه عن العمل. وذلك اإلى حين �سدور قان�ن عمٍل لبنانيٍّ جديٍد وم�ّحِد الن�س��س، 

ي�ست�عب التحديث والتط�ر الت�سريعي في عالقات العمل. 
Cass.soc., 13 juin 2007, J.C.P, V, 2007, p 1674, note Blanc. Jouvan. )1(

J.A. Domat, Les clauses de non concurrence en droit du travail, op.cit, p. 130. )2(
)3( القا�سي المنفرد المدني في بيروت، القرار الرقم 16، تاريخ 2005/1/19، مجلة العدل، العدد الأول، 2006، �س 395.  

)4( محكمة التمييز المدنية، القرار الرقم 17، تاريخ 2007/1/31، ك�ساندر، العدد الأّول، 2007، �س 49.
)5( قا�سي الأم�ر الم�ستعجلة في بيروت، القرار الرقم 52، تاريخ 2012/1/20، مجلة العدل، العدد 1، 2013، �س 390.
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نضاالت اللبنانيين والسوريين المشتركُة
من أجِل االستقالِل

وإجالِء العساكِر الفرنسية )1920- 1946(
أ. د. محمد مراد
باحث واأ�ستاذ جامعي

تقديم الدرا�سة والمنهج:
الحليفة  الدول  م�ؤتمر  ه  اأقرَّ الذي  ولبنان،  �س�ريا  على  الفرن�سي  النتداب  اأن  �سحيٌح 
المنت�سرة في الحرب العالمية الولى في �سان ريم� الإيطالية )ني�سان 1920(، جاء في اإطاِر 
ع النف�ذ العالمي بين تلك الدول، التي باتت مقّررًة لم�سار العالقات الدولية اآنذاك، و�سحيٌح  ت�زُّ
انتقالهما من  ولبنان، من حيث  �س�ريا  انعطافيٍة في  تاريخيٍة  النتداب د�ّسن لمرحلٍة  اأن هذا 
نمط المقاطعة العثمانية )مع الإ�سارة اإلى اأن مت�سرفية جبل لبنان كانت تتمتع بنظاٍم اإداريٍّ 
اإداريٍة  م�ؤ�س�ساٍت  اإلى  المرتكزة  الحديثة  الدولة  نمط  اإلى   ،)1861 بروت�ك�ل  بم�جب  ذاتيٍّ 
و�سيا�سيٍة واقت�ساديٍة جديدٍة، اإل اأن هذه المرحلة النتدابية، بمقدار ما كانت ت�ؤ�س�س لمرحلٍة 
الراأ�سمال  ت�ستجيب لم�سالح  بالمقابل،  وال�س�ريين، كانت  اللبنانيين  انتقاليٍة ن�عيٍة في حياة 
عبر  المالية  الف�ائ�س  وجني  المراكمة،  على  القائمة  ال�ستثمارية  الت�ظيفات  في  الفرن�سي 
اعتماد  ظل  في  يح�سل  كان  ذلك  كل  الن�ساط،  المتعددة  وال�سركات  الأم�ال  روؤو�س  ت�ظيف 
المف��سية الفرن�سية العليا )Haut Commissariat)، ب��سفها المرجعية المركزية الحاكمة 
في البلدين، �سيا�سًة اقت�ساديًة وماليًة ت�ستطيع من خاللها ربط القت�ساد ال�س�ري واللبناني 
اأما على �سعيد الت�ظيفات  بعجلة ال�س�ق الفرن�سية. هذا على �سعيد الت�ظيفات القت�سادية، 
على  لنف�ذها  متقدمًة  قاعدًة  ولبنان  �س�ريا  من  فرن�سا  اتخذت  فقد  والع�سكرية،  ال�سيا�سية 
وبالتالي  الأو�سط،  ال�سرق  الجي��سيا�سي في منطقة  ين�سجم مع منظ�رها  ال�سرقي،  المت��سط 
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الراأ�سمال  م�سلحة  الفرن�سية،  لل�سيا�سة  العتبارين  هذين  قاعدة  على  العالم.  م�ست�ى  على 
اأخرى،  جهٍة  من  الدولي  النف�ذ  ت�زعات  خارطة  على  فرن�سا  وم�قع  جهٍة،  من  الفرن�سي 
الزمن  من  قرٍن  ربع  من  ولأكثر  ولبنان،  �س�ريا  في  الفرن�سية  النتدابية  ال�سيا�سة  ارت�سمت 
في  الت��سع  خالل  من  ال�سيا�سي  الإ�سعاف  الأولى،  اثنتين:  زاويتين  من   ،)1946  -1920(
عمليات التفكيك والتجزئة في الجغرافية ال�سيا�سية من ناحيٍة، والثانية، �سمان بقاء ال�ج�د 

الفرن�سي، اإداريًا و�سيا�سيًا وع�سكريًا، اإلى اأبعد مدًى زمنيٍّ ممكٍن من ناحيٍة اأخرى.
على  فرن�سا  م�سالح  تقديم  على  قائمًة  الفرن�سية  ال�سيا�سة  كانت  ما  بمقدار  بالمقابل، 
وال�س�رية  اللبنانية  الن�سالت  تت�حد  كانت  ما  بمقدار  ولبنان،  �س�ريا  في  اأخرى  م�سلحٍة  كل 
في معركة الم�اجهة الم�ستركة �سد الفرن�سيين، لما في ذلك من حاجٍة م�ستركٍة لال�ستقالل 
عن  وجالئهم  الفرن�سية  الع�ساكر  وبخروج   ،1943 العام  في  عمليًا  َق  َتَحقَّ ما  وهذا  ال�طني، 

اأرا�سي البلدين في 31 كان�ن الأول �سنة 1946.
الأحيان،  من  كثيٍر  في  ينطلق  والذي  ال�سيا�سة،  في  ال�سائع  التبريري  المنهج  عن  وبعيدًا 
من اإ�سقاطاٍت اأيدي�ل�جيٍة، اأو من م�سّلماٍت جاهزٍة على اأنها ث�ابُت، اعتمدت في هذا البحث 
القت�ساد،  التاريخ،  العلوم:  قواعد  من  مجموعٌة  فيه  تداخلت  ٍب،  مركَّ ُكليٍّ  منهٍج  على 
التحليلية،  ال�ستقرائية  الطريقة  المعالجة  في  واآثرت  والجتماع.  الفل�سفة  ال�سيا�سة، 
ا�ستنتاجاتها،  العلمية، وتحليل معطياتها، و�سياغة  الفر�سيات  كو�سيلٍة م�ساعدٍة في طرح 
اإنه بمقدار ما نفكر تاريخياً ب�سكٍل علميٍّ و�سحيٍح، ن�ستطيع، على �سوء  حتى يمكن القول 

ذلك، اأن نفكر �سيا�سياً ب�سكٍل علميٍّ و�سحيٍح اأي�ساً.
اإن درا�سًة علميًة للتجربة النتدابية في �س�ريا ولبنان، تبقى �سروريًة، لي�س فقط لل�ق�ف 
لدرا�سة  اأ�سا�سيٍة  مقدماٍت  من  ت�فره  لما  نظرًا  واإنما  التن�ع،  الغنية  التاريخية  دللتها  على 

المرحلة ال�ستقاللية بكل تط�راتها المت�ا�سلة حتى ي�منا هذا.
اإ�سهامًا جديًا في تحديد ع�امل الخلل التي  اأن ت�سكل الدرو�س الم�ستخل�سة منها  فع�سى 
ت�س�يب  اإمكان  اأمام  الطريق  تمهيد  في  وبالتالي،  اللبنانية-ال�س�رية،  العالقات  �سير  طبعت 

ق للبلدين م�سالحهما الحي�ية الم�ستركة. تلك العالقات وت�سحيحها، لما ُيحقِّ
بالد ال�سام من منظور ال�سراع على الم�سرق العربي في مطلع القرن الع�سرين:
في  زحمًة  منه،  جزٌء  ال�سام  وبالد  العربي،  الم�سرق  عرف  الع�سرين،  القرن  مطلع  في 
الم�ساريع ال�سيا�سية، راحت تر�سم م�ستقبله ال�سيا�سي، وتحدد م�سار تط�ره التاريخي ل�سن�اٍت، 

بل لعق�ٍد عديدٍة قادمة.
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لماذا الم�سرق العربي؟ وما هي طبيعة الم�ساريع المطروحة ب�ساأنه؟

بين  التاريخية )الربط  والجغرافية  الريا�سية  الجغرافية  بين  الربط  تاأ�سي�سًا على منهج 
بل ه�  ، ل  العربي ه� عبارٌة عن مجاٍل جغرافيٍّ حي�يٍّ الم�سرق  اأن  يت�سح  والحدث(،  المكان 
الأكثر حي�يًة في العالم من حيث جي�-ا�ستراتيجيته الم�قعية )قلب العالم(، وكذلك من حيث 

�سبكات النفتاح على العالم عبر �سل�سلٍة من المنافذ البرية والبحرية.

الكنانة  اأر�س  العرب(،  جزيرة  )�سبه  الحجاز  اأربع:  فهي  المجال  هذا  ارتكاز  نقاط  اأما 
)م�سر(، بالد ال�سام )�س�ريا الطبيعية( وبالد ما بين النهرين )العراق(.

ما  في  مراكز   - ع�ا�سم  اأو  مراكز،   - مدن  اإلى  تح�لت  قد  الرتكاز  نقاط  كانت  واإذا 
للبلدان  المركزي  وال�سبط  الرقابة  في  الإ�سالمي   - العربي  الحكم  لحاجات  ا�ستجابًة  بعد، 
 - القاهرة   - بين: مكة  يجمع  بات  اإليه  الم�سار  الحي�ي  المجال  فاإن  له،  الخا�سعة  ال�ا�سعة 

بغداد.  - دم�سق 

يتميز هذا المجال باأكثر من خ�س��سيٍة، هذه اأبرزها:

العالم  قلب  على  ي�سيطر  ومن  العالم)،  )قلب  موقعية  جيو-ا�ستراتيجية  الأولى:   -
ي�ستطيع اأن يم�سك بكل العالم.

واإبراهيم،  بن�ح  مرورًا  باآدم،  بدءًا  التاريخي  ظهورها  في  النبوءات  مهد  الثانية:   -
و�س�ًل اإلى م��سى وعي�سى، وانتهاًء بمحمد خاتم الأنبياء والمر�سلين.

لت �سع�ب المجال �سبقًا ح�ساريًا على  - الثالثة: اأر�س الح�سارات المتميزة؛ بحيث �سجَّ
�سائر �سع�ب العالم القديم وال��سيط، اإذ كانت الهيروغليفية الم�سرية، والأبجدية الفينيقية، 
والت�سريعات البابلية، وعل�م الح�ساب والجغرافية والفلك، وفن�ن العمارة العربية-الإ�سالمية، 

كلها كانت جزءًا من اإنتاٍج ح�ساريٍّ اتَّ�سم بطابع الغنى والتن�ع لقروٍن عديدة.

اإنتاج  اإلى  اأف�سى  الذي  الأمر  والإ�سالم؛  العروبة  بين  التفاعل  خ�سو�سية  الرابعة:   -
اأجل  من  يكافح�ن  فراح�ا  الق�مية،  �سخ�سيتهم  العرب  اأعطت  العالم،  اإلى  عربيٍة  ر�سالٍة 

ن�سرها، والدفاع عنها دفاعهم عن وج�دهم وبقائهم.

اأو تخلفها، فه� �سرط نه�ستها  - الخام�سة: المجال وقدرية الأمة العربية في تقدمها 
ووحدتها، كما ه� �سبٌب في تراجعها واإخفاقها.
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هو  يزال  ول  المجال  كان  فقد  اإليها،  الم�سار  الخ�سو�سيات  ب�سبب  وهي  ال�ساد�سة:   -
حديثاً  و�سيطاً،  قديماً،  الب�سري،  التاريخ  في  لالأحداث  وت�سجياًل  كثافًة  الأكثر  الم�سرح 

ومعا�سراً.

المجال الحيوي العربي في نهاية الحرب العالمية الأولى:
احتلَّ المجال المذك�ر اأول�يًة في جدول الت�س�يات الدولية لعالم ما بعد الحرب العالمية 
المجال  م�ستقبل  تناولت  رئي�سٍة،  م�ساريع  ثالثة  ال�سعيد  هذا  على  برزت  فقد  الأولى. 

الجي��سيا�سي من زاوية الم�سالح المختلفة.
- الأول: م�سروٌع كولونياليٌّ اأنكلو-فرن�سيٌّ لل�سيطرة والإلحاق، وهذا ما وجد ترجمته 
ومقررات   ،)1919 )اأيل�ل  ج�رج-كليمن�س�  ول�يد   ،)1916( �سايك�س-بيك�  اتفاقية  في 

النتداب في �سان ريم� )ني�سان 1920()1(.
- الثاني: م�سروٌع �سهيونيٌّ مدف�ٌع بنزوٍع اأيدي�ل�جيٍّ ت�راتيٍّ ي�سعى لته�يد فل�سطين اأوًل، 
اأكد  فقد  بعد.  ما  في  المجال  كامل  لته�يد  تمهيدًا  المجال،  داخل  التوازن  مركز  ب��سفها 
حدود  من  كلها  فل�سطين  »اأنَّ  على   )1918( الحرب  اأعقاب  في  ال�سهي�نية  الحركة  زعماء 
اإلى الخط الحديدي الحجازي«)2(،  اإلى الحدود الم�سرية، ومن البحر  مت�سرفية جبل لبنان 

هي الأر�س الم�ع�دة لإقامة الدولة اليه�دية)3(.
- الثالث: م�سروع الحركة الوحدوية العربية في اإقامة الدولة العربية ال�احدة، وهي 
الحركة التي عبَّر عنها نخب�ي� المدن من خالل انخراطهم في غير جمعيٍة اأدبيٍة اأو �سيا�سيٍة 
اأو ع�سكرية. فقد كانت مكة مركز القوة الدينية للحركة الق�مية النا�سئة )ال�سريف ح�سين 
راجع:   )1920 )ني�سان  ريم�  �سان  في  النتداب  ومقررات   ،)1917 )ت2  بلف�ر  ووعد   ،)1916 )اأيار  �سايك�س-بيك�  اتفاقية  ب�ساأن   )1(
ج�رج اأنط�ني��س، »يقظة العرب« تاريخ حركة العرب الق�مية، ترجمة الدكت�ر نا�سر الدين الأ�سد والدكت�ر اإح�سان عبا�س، بيروت: 

دار العلم للماليين، ط7، 1982، �س�س 369-350.
التي  الخارطة  وكذلك  للعام 1904،  تع�د  والتي  ال�سهي�نية-،  الحركة  ت�س�رها هرتزل -م�ؤ�س�س  كما  اليه�دية  الدولة  اأنظر حدود   )2(
و�سعها كلٌّ من »بن غ�ري�ن« و»بن زفي« للعام 1918، وذلك في كتابنا: القد�س بين الجتثاث ال�سهي�ني والمهادنة الدولية، بيروت: 

دار الم�ا�سم للن�سر والت�زيع، ط1، 2008، �س�س 219-217.
راجع ح�ل المخطط ال�سهي�ني لل�سيطرة على فل�سطين وبالتالي على الم�سرق العربي:  )3(

والن�سر  للدرا�سات  الجامعية  الم�ؤ�س�سة  بيروت:  ج1،  ال�سيا�سي،  ال�ستقالل   - الحديث  ال�سيا�سي  لبنان  تاريخ  قربان،  -  ملحم 
والت�زيع، 1981، �س 150.

الفل�سطينية، ط1، 1982،  التحرير  الأبحاث، منظمة  الفل�سطينية 1918-1952، مركز  الق�سية  لبنان من  ق، م�قف  ان حالَّ -  ح�سَّ
�س 24.

-  مي�سال الخ�ري، حك�مة دم�سق الفي�سلية في لبنان 1918-1920 بين الم�ؤيد والمعار�س، بيروت: دار الم�ا�سم للن�سر والت�زيع، 
ط1، 2008، �س�س 65-62.
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ال�سيا�سية )الجمعية العربية الفتاة  دم�سق مركز قوتها  واأ�سرته الها�سمية(؛ في حين مثَّلت 
العهد(،  جمعية  )�سباط  الع�سكرية  قوتها  مركز  وبغداد  العربي..(،  ال�ستقالل  وحزب 
والقاهرة  المدينة(،  مرفاأ  عبر  التجارية  الحركة  )ت�ساعد  القت�سادية  قوتها  وبيروت 
نا�سيف  ال�سيخين  اأمثال  رائدٍة،  �سخ�سياٍت  بروز  خالل  من  والإعالمية  الثقافية  قوتها 
�سروف،  ويعق�ب  نمر،  وفار�س  تقال،  و�سليم  الب�ستاني،  بطر�س  والمعلم  اليازجي،  واإبراهيم 
ور�سيد  ال�سدياق،  فار�س  واأحمد  اإ�سحق،  اأديب  اإلى  بالإ�سافة  اأنط�ن،  وفرح  ال�سمّيل  و�سبلي 

ر�سا )�ساحب المنار(، و�س�اهم)1(.
لم�سروع  ال�اقعية  الترجمة  لي�سكل   )1920-1918( العربية  دم�سق  حك�مة  قيام  جاء 
اه الأمير في�سل )الملك  الحركة ال�حدوية العربية في الم�سرق العربي، وه� الم�سروع الذي تبنَّ
ال�ستقالل  اإلى  ترتكز  عربيٍة  د�ستوريٍة  »حكومٍة  باإن�ساء  يق�سي  والذي  بعد(،  ما  في  في�سل 
تتجاوز  ق�ميٌة  حك�مٌة  وهي  ال�سورية«.  البالد  جميع  وت�سمل  فيه،  �سائبة  ل  الذي  المطلق 
العتبارات الطائفية، وتنظر »اإلى جميع الناطقين بال�ساد على اختالف مذاهبهم واأديانهم 

نظراً واحداً، ل تفرق في الحقوق بين الم�سلم والم�سيحي والمو�سوي...« )2).

في�سل  د  حدَّ  ،1919 �سباط   6 في  فر�ساي  في  ال�سلح  م�ؤتمر  اأمام  له  خطاٍب  وفي 
اأن  الم�ؤتمر  بالعربية، طلب من  اأن تكلم  ال�حدوي. فبعد  العربي  الكبرى لم�سروعه  الخط�ط 
العربية،  تتكلم  التي  الآ�سي�ية  ال�سع�ب  جميع  تك�ن  واأن  اآ�سيا،  عرب  جميع  عن  مندوبًا  يك�ن 
من الخط الممتد من ا�سكندرونة اإلى ديار بكر حتى الأوقيان��س الهندي، مملكًة واحدًة تحت 

الأمم)3(. �سمانة جمعية 
لت حك�مة في�سل من عنا�سر مثَّلت مختلف المناطق والمقاطعات. فقد كان  في�سل  ت�سكَّ
عادل  والأمير  الحك�مة،  رئي�س  دم�سق(  )من  الركابي  ور�سا  الدولة،  راأ�س  الحجاز(  )من 
للمالية،  مديرًا  )بيروت(  �سقير  با�سا  و�سعيد  الحك�مة،  لرئي�س  نائبًا  لبنان(  )جبل  اأر�سالن 
وا�سكندر بك عم�ن )م�سيحي من جبل لبنان( مديرًا للعدلية، ور�سيد طليع )الالذقية( مديرًا 
للداخلية، و�سليم با�سا م��سلي )دم�سق( مديرًا لل�س�ؤون ال�سحية، و�ساطع الح�سري )حلب( 
)1( للمزيد من التفا�سيل ح�ل مراكز الق�ة في الحركة الق�مية العربية في مطالع القرن الع�سرين، اأنظر درا�ستنا: »من العثمان�ية اإلى 
الق�مية العربية« في: الأقليات والق�ميات في ال�سلطنة العثمانية بعد 1516، مجم�عة من الباحثين، من�س�رات الجمعية التاريخية 

اللبنانية، الفنار، 2001، �س�س 256-246.
تاريخ  مي�سل�ن، �سفحة من  ي�م  الح�سري،  �ساطع  راجع:  )اأكت�بر( 1918.  الأول  ت�سرين  الخام�س من  في  األقاه  لفي�سل  بياٍن  )2( من 

العرب الحديث، بيروت: مطبعة دار الك�ساف، 1947، �س 210.
)3( مي�سال الخ�ري، حك�مة دم�سق الفي�سلية...، م.�س، �س 70.
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مديرًا للتربية والتعليم)1(. اأما الحربية فقد اأُ�سِنَدْت اإلى ي��سف العظمة )دم�سق(، يعاونه عدٌد 
من ال�سباط العراقيين من اأع�ساء جمعية العهد التي �سبق لها اأن تاأ�س�ست في العام 1911.

اأما الخط�ة المتقدمة في تنفيذ برنامج الحك�مة ال�حدوية، فقد تمثلت بانعقاد الم�ؤتمر 
ال�س�ري العام الذي كان، على حّد ق�ل �ساطع الح�سري، بمثابة »برلمان« اأو »هيئة ت�سريعية«)2(، 
هدفت اإلى اإر�ساء الق�اعد الد�ست�رية للدولة ال�س�رية الم�حدة، بما فيها »الق�سم الجن�بي من 

�س�ريا المعروف بفل�سطين، والمنطقة الغربية التي من جملتها لبنان«)3(.
الم�ؤتمر  بتت�يج  تمّثل  ال�حدوية،  الدولة  م�ؤ�س�سات  ا�ستكمال  طريق  على  اآخر  اإنجاٍز  وفي 
في�سل  وتن�سيب  المتحدة،  ال�س�رية  المملكة  قيام  باإعالنه  الثانية  دورته  في  اأعماله  ال�س�ري 

ملكًا عليها، في الثامن من اآذار 1920، وبقيام اتحاٍد �سيا�سيٍّ واقت�ساديٍّ مع العراق)4(.
الأهمية  لقيامها،  الأولى  اللحظات  اأدركت حك�مة في�سل، منذ  للبنان، فقد  بالن�سبة  اأما 
عن  الم�ستقلة  الم�حدة  �س�ريا  مع  تكامليٍة  وحدويٍة  عالقاٍت  في  لبنان  لنخراط  ال�ستثنائية 
اأكد في�سل، وه� يب�سط م�سروعه ال�ستقاللي داخل م�ؤتمر ال�سلح في  اأجنبي. فقد  تاأثيٍر  اأي 
ال�ساد�س من �سباط 1919، ا�ستعداد حك�مته في دم�سق، والم�افقة على المطالبات اللبنانية 
بال�ستقالل اللبناني، على اأن يبقى الباب مفت�حًا اأمام لبنان )المق�س�د لبنان المت�سرفية( 

لدخ�له التحاد مع �س�ريا)5(.
وفي خطابه اأمام الم�ؤتمر ال�س�ري في دورته الأولى في 2 تم�ز 1919، عاد في�سل واأو�سح 
الالزم  الق�سم  لبنان  اإلى  »ُي�سم  اأن  على  م�افقته  اأعلن  بحيث  اللبنانية،  الم�ساألة  من  م�قفه 
البالد  هذه  ت�ستفيد  كما  اأر�سهم  تو�سيع  من  في�ستفيدون  الزراعية،  اأهاليه  لحياة  الوافي 
واإدارياً،  داخلياً  م�ستقلٌّ  لبنان  اإن  حريٍة  بكلِّ  اأقول  ون�ساطهم...  ذكائهم  من  �سوريا«  »بالد 
ويلزم اأن يبقى ما ُيلحق به م�ستقاًل وممتازاً... مع الرتباط بالوحدة ال�سورية. ولكن هذا 
ما  بكل  الخطية  ال�سمانة  اأُعطي  اأن  م�ستعٌد  اإني  اختياراً...  بل  اإجباراً  يكون  ل  الن�سمام 
التي بها نفكر،  التي بها نح�ّس، وعقولنا  اإخواننا، بل قلوبنا  اللبنانيون وهم  اأقول، وليعلم 

)1( ي��سف الحكيم، �س�رية والعهد الفي�سلي، بيروت: دار النهار للن�سر، ط2، 1980، �س�س 36-35.
»الإي�ساحات  العيا�سي،  غالب  في:  ال�س�ري  الم�ؤتمر  اأع�ساء  اأ�سماء  اأنظر   .245 �س  م.�س،  مي�سل�ن..،  ي�م  الح�سري،  )2(  �ساطع 
والعهد  �س�رية  الحكيم،  ي��سف  وكذلك:   ،83-80 �س�س   ،1954 اإدلب،  ولبنان«،  �س�ريا  في  الفرن�سي  النتداب  واأ�سرار  ال�سيا�سية 

الفي�سلي، م.�س، �س 93.
المتعلقة  التاريخية  ال�ثائق  المتخذ في 2 تم�ز )ي�لي�( 1919 في: ح�سن الحكيم،  ال�س�ري  الم�ؤتمر  الثامن من قرار  البند  )3(  يراجع 

بالق�سية ال�س�رية في العهدين العربي الفي�سلي والنتداب الفرن�سي 1915-1946، بيروت: دار �سادر، 1974، �س 88.
)4( مديرية الدعاية العامة ببغداد: الأمير في�سل بن الح�سين في خطبه واأق�اله، بغداد: مطبعة الحك�مة، 1945، �س�س 74-73.

)5( �سليمان م��سى، الحركة العربية 1908-1924، بيروت: دار النهار للن�سر، ط2، 1977، �س 470.
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اأدنى  ... ما كان عندنا ول يكون  اأو ماديٌّ اإننا نحن واإيَّاهم واحٌد ل يف�سلنا فا�سٌل طبيعيٌّ 
، اأو بين م�سلٍمٍ وم�سيحيٍّ ودرزي«)1(. فرٍق بين لبنانيٍّ ودم�سقيٍّ

ده الم�ؤتمر ال�س�ري معلنًا التزامه الكامل باحترام  هذا الم�قف الُمعلن من قبل في�سل، ردَّ
ال��سع الخا�س للبنان، اأي اأن يك�ن لبنان )المت�سرفية( م�ستقاًل، وتربطه عالقاٌت ا�ستقالليٌة 
نظرًا  وال�س�ري،  اللبناني  ال�ستقاللين  ترابط  على  الم�ؤتمر  اأكد  فقد  ال�س�رية.  ال�حدة  بدولة 

لتالزم اأمنهما الع�سكري والقت�سادي وال�سيا�سي)2(.

مخطط التجزئة والتفكيك ال�سيا�سي:
في  عربيٍة  ا�ستقالليٍة  تجربٍة  قيام  في  وبريطانيا  فرن�سا  في  الحاكمة  الراأ�سمالية  راأت 
بفلكها  المنطقة  اإلحاق  اإلى  ال�ساعية  الك�ل�نيالية  لم�سروعاتها  تهديدًا  العربي،  الم�سرق 
اأ�س�اقها  على  وبال�سيطرة  جهٍة،  من  الجي�-ا�ستراتيجي  بم�قعها  والتحكم  الراأ�سمالي، 
�سريعٍة  نهايٍة  ل��سع  منهما  حثيثٍة  محاولٍة  وفي  لذلك،  اأخرى.  جهٍة  من  الطبيعية  وثرواتها 
الإقليمية  الأو�ساع  لترتيب  وفرن�سا  بريطانيا  �سارعت  ال�ستقاللي في دم�سق،  الحكم  لتجربة 
في منطقة الم�سرق العربي على �سكٍل يتنا�سب مع تعزيز نف�ذ كلٍّ منهما، ويخدم م�سالحهما 

ال�ستراتيجية.

الأول�يات  من  باتت  م�ساألٌة  انكلترا،  وبين  بينها  جديدٍة  ت�ازناٍت  تحقيق  اأن  فرن�سا  راأت 
لما  نهائيٍّ  حلٍّ  اإلى  ت��سلتا  الدولتين،  بين  مباحثاٍت جرت  فبعد  المرحلة.  تلك  في  ال�سيا�سية 
 »Sean Remo« ريم�«  »�سان  م�ؤتمر  ق�ست مقررات  اآنذاك، حيث  ال�سرقية  بالم�ساألة  َي  �ُسمِّ
)19-26 ني�سان/ابريل 1920( ب��سع الم�ستطيل العربي تحت النف�ذين الفرن�سي والبريطاني، 
الأردن  انتداب فل�سطين و�سرق  انتداب �س�ريا ولبنان، وح�سة بريطانيا  فكانت ح�سة فرن�سا 

والعراق بما فيه منطقة الم��سل)3(.

اإ�سقاط  »�سان ريم�«، فتمّثلت ب�سرورة  بعد  تنتظر فرن�سا  التي كانت  العاجلة  المهمة  اأما 
حك�مة في�سل في دم�سق، تمهيدًا لتنفيذ مخطط النتداب، بما ي�ستجيب للم�سالح الفرن�سية 

العليا في الت��سع وال�سيطرة.
)1( اأمين الريحاني، مل�ك العرب، ج2، بيروت، 1951، �س 239.

)2(  ب�ساأن قرارات الم�ؤتمر ال�س�ري ال�سادرة في 2 تم�ز 1919 راجع:
�ساطع الح�سري، ي�م مي�سل�ن، م.�س، �س 99، واأي�سًا: محمد عزة دروزة، ح�ل الحركة العربية الحديثة، �سيدا: المطبعة الع�سرية، 

1950، �س 96.
)3( اأحمد طربين، ال�حدة العربية في تاريخ الم�سرق العربي المعا�سر، دم�سق، د.ن، 1971، �س 182.
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من هنا، كان الت�سميم الفرن�سي على الح�سم الع�سكري، بهدف الخروج بنتائج حا�سمٍة 
تم�ز/ي�لي�  مي�سل�ن في 24  وكانت معركة  دم�سق،  الفرن�سية على  الجي��س  و�سريعٍة، فزحفت 
اأولى  ب�سق�ط  انتهت  الع�سكرية،  المقايي�س  حيث  من  متكافئٍة  غير  معركٌة  وهي   ،)1(  1920
النتداب  مخطط  اأمام  ذلك،  بعد  ولبنان،  �س�ريا  لت�سع  العربي،  ال�ستقاللي  الحكم  تجارب 

الفرن�سي في اإجراءاته التنفيذية على اأر�س ال�اقع.
لجاأت فرن�سا، بعد اإطالق يدها في �س�ريا ولبنان، اإلى ا�ستغالل تركيبة البنى الجتماعية 
�سائر  بين  الخ�س��سيات  تج�سيم  اإلى  وعمدت  والدينية،  الإثنية  ال�سكانية  بتن�عاتها 
ودرا�سٍة  اهتماٍم  م��سع  الجغرافية-ال�سيا�سية  الخارطة  كانت  فقد  والمناطق.  المجم�عات 
من قبل الم�س�ؤولين الفرن�سيين الذين اعتمدوا مبداأ الإ�سعاف من الداخل، وذلك عبر اإن�ساء 
�سل�سلٍة من الدويالت ال�سعيفة، تاأخذ اأ�سكاًل متغايرًة من التط�ر، الأمر الذي يحكم عالقاتها 
بالت�تر الدائم، ويزيد من �سع�بة ت�حيدها وان�سهارها الجتماعي وال�طني. ففي ال�ساد�س 
اإلى   Millerand ميللران«  »الك�سندر  الفرن�سي  الرئي�س  اأر�سل   ،1920 )اأغ�سط�س(  اآب  من 
النتداب  لتنظيم  »مخطٌط  عن�ان:  تحت  م��سعًا  �سريًا  تقريرًا   ،Gouraud »غ�رو«  الجنرال 
قامت  التي  العربية  للدولة  بديلٍة  باإيجاد �سيغٍة  اقتراحًا  نه  وقد �سمَّ �س�ريا«)2(؛  الفرن�سي في 
في دم�سق في عهد الملك في�سل)3(. قال ميللران: »اإّن النظام الذي ي�ستجيب ب�س�رٍة اأف�سل 
لم�سالح �س�ريا وم�سالحنا اأي�سًا، ه� �سل�سلة دوٍل م�ستقلٍة جمه�رية ال�سكل )تتنا�سب مع تن�ع 
الأعراف والديانات والح�سارات(، وتتحد في فيدراليٍة تحت ال�سلطة العليا للمف��س ال�سامي 
اقت�ساديًة  وحدًة  بل  مركزيًة،  اإداريًة  وحدًة  ال�حدة  تك�ن  ل  وبذلك  المنتدبة.  الدولة  ممثل 

)جمركية ومالية()4(.
الفيدرالية ال�سورية من وجهة نظر »ميللران«، هي فيدراليٌة اقت�ساديٌة بالدرجة الأولى، 
الأمر  اقت�ساديًا؛  دٍة  م�حَّ بالد  مع  التعامل  خالل  من  اأكثر  تتحقق  هنا  الفرن�سية  والم�سلحة 
َدٍة من حيث طرق الم�ا�سالت، ووحدة النقد  الذي ُي�سّهل عمليات التبادل في نطاق �س�ٍق م�حَّ
هذه  لكن  الفرن�سي.  بالنقد  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطًا  الحال  بطبيعة  �سيك�ن  والذي  المتداول، 

)1( ب�ساأن المزيد من التفا�سيل ح�ل معركة مي�سل�ن راجع:
�ساطع الح�سري، ي�م مي�سل�ن، م.�س، �س 240 وما بعدها.

ي��سف الحكيم، �س�رية والعهد الفي�سلي، م.�س، �س�س 193-192.
خيرية قا�سمية، الحك�مة العربية في دم�سق 1918-1920، القاهرة: دار المعارف، 1971.

)2( جرى ح�اٌر وا�سٌع بين ميللران وغ�رو على �سكل ر�سائل وبرقياٍت متبادلٍة بينهما تقع في ح�الى 40 �سفحًة محف�ظًة في:
Ministère des Affaires Etrangères (M.A.E.F), E – Levant, Syrie-Liban, E 313-27, V. 125, pp. 193-234.

)3( للمزيد من التفا�سيل ح�ل الحك�مة العربية التي قامت في عهد في�سل تراجع الدرا�سة الهامة لـ: 
د. خيرية قا�سمية، الحك�مة العربية في دم�سق 1918-1920، م.�س.

 M.A.E.F, E – Levant, Syrie – Liban 1918-1920, V. 125, pp. 193-194. )4(
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بل  والمقاطعات،  المناطق  �سائر  في  ال�سكانية  العنا�سر  بين  التفاعل  حركة  ُتلغي  ل  الم�ساألة 
على العك�س، فاإنها تعّمقها اأكثر؛ ذلك اأن وحدة مفاهيم ال�س�ق تبقى ال�سرط ال�سروري لعملية 
الت�حد الجتماعي وال�سيا�سي. لذلك فاإن ميللران يع�د فيعّدل في �سيغة الفيدرالية الُمقترحة، 
ويت�قف ب�سكٍل خا�سٍّ عند م�قع لبنان منها، حيث يرى �سرورة اإبقائه خارج التحاد ال�س�ري، 
حدود  ت��سيع  في  لبنان  جبل  في  النا�سئة  التجارية  الحركة  رغبات  لتحقيق  ال�ستعداد  مع 
وعكار  والجن�ب  البقاع  اأرا�سي  اإلى  والتمدد  ال�ساحلية،  المرافئ  باتجاه  القديمة  المت�سرفية 
د ب�س�رٍة قاطعٍة رغبته في ال�ستقالل الكامل تحت النتداب  الزراعية الخ�سبة. فلبنان »قد اأكَّ
الفرن�سي، وه�، اعتقادًا باأنه اأكثر ثقافًة وانطالقًا من م�قف الحذر من الأكثرية الم�سلمة في 

المنطقة، ل يرغب بالدخ�ل مبا�سرًة في التحاد ال�س�ري«)1(.
يت�سح من كالم الرئي�س الفرن�سي اأن اكت�ساب لبنان لدرجٍة من الثقافة تف�ق في ن�سبتها 
مع  تتعار�س  قد  الناحية  اأن هذه  ذلك  النتباه؛  ت�ستدعي  م�ساألٌة  المجاورة،  ال�س�رية  المناطق 
اإذ تعمقت عالقات لبنان ب�س�ريا؛ الأمر الذي ي�ساهم في بل�رة  ال�ستراتيجية الفرن�سية فيما 
تعي م�سلحتها  المنطقة،  ن�سطٍة في  وُيعّجل بخلق حركٍة  البلدين،  الثقافي في  ال�عي  ن�ٍع من 
لبنان  ف�سل  م�ساألة  فاإن  لذلك  العليا.  الفرن�سية  الم�سلحة  مع  حتمًا  متعار�سًة  �ستك�ن  التي 
في  )المتمركزة  اللبنانية  الطم�حات  مع  تلتقي  ك�نها  اإليها  ينظر  ل  ال�س�ري،  التحاد  عن 
للت�جهات  مهمًة  منفعًة  تاأديتها  خالل  من  واإنما  النف�سال،  هذا  في  خ�س��سًا(  لبنان  جبل 
مهمة  اأن  م�ؤكدًا  ال�ستنتاج،  اإلى  »ميللران«  الرئي�س  ينتهي  وهنا  المنطقة.  في  لفرن�سا  العامة 
�سلطٌة  تق�م  اأن  ينبغي  هذا،  اأجل  ومن  ممكن.  قدٍر  باأكبر  لبنان  »َفْرَن�َسة  اإلى  ترتكز  فرن�سا 
فرن�سيٌة مهمٌة وتمثيليٌة تتمتع با�ستقالليٍة وا�سعٍة، تبقى في بيروت ولبنان، حتى ول� ُجعل مركز 

المف��سية العليا في مكاٍن اآخر«)2(.
لبنان  جبل  في  النامية  الحركة  طم�حات  لتلبية  ا�ستجابته  »ميللران«  ُيظِهَر  اأن  وبعد 
اإلى  بالإ�سافة  ي�سمل  الذي  الكبير،  لبنان  م�سروع  تنفيذ  في  وم�ساعدتها  الغرب،  باتجاه 
لتجارته)3(،  الحي�ية  ال�ساحلية  والمرافئ  �سيدا  و�سنجق  وعكار  البقاع  المت�سرفية  مقاطعة 
ذاتية.  باإدارٍة  تتمتع  مجم�عاٍت  ثماني  اإلى  �س�ريا  تق�سيم  على  يق�م  ت�س�ٍُّر  و�سع  اإلى  ينتهي 
حلب  م�ستلحقة  الإ�سكندرون،  »�سنجق  هي:  الجن�ب  اإلى  ال�سمال  من  المجم�عات  وهذه 
الن�سيرية، م�ستلحقة حماه، م�ستلحقة حم�س، م�ستلحقة طرابل�س،  (Municipe)، مجم�عة 

 Ibid., p. 196. )1(
 Ibid., pp. 196-197. )2(

 Ibid., p. 197. )3(
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م�سلمة«)1(.  والأخرى  درزيٌة،  الأولى  مجم�عتين،  من  تت�سكل  التي  وح�ران  دم�سق،  م�ستلحقة 
ولكي ت�سبط هذه المجم�عات تحت �سلطٍة واحدٍة مركزيٍة، يقترح »ميللران« �سيغة المف��سية 
Haut Commissariat de la République Française التي »تك�ن هي  الفرن�سية العليا 

الجهاز التنفيذي، ل تهيمن عليها اأية �سلطٍة محلية«)2(.
اأن ثمة معار�سًة �ستن�ساأ في حال تنفيذ مخطط الف�سل  لكن الرئي�س الفرن�سي ي�ستدرك 
، حيث اإن ن�سب الح�اجز  بين المناطق، واأن هذه المعار�سة �ستك�ن بدافعين: الأول، اقت�ساديٌّ
المحلي  الداخلي، ويدفع القت�ساد  التبادل  اإرباك عمليات  اإلى  ي�ؤدي  المناطق  ال�سيا�سية بين 
ب�رج�ازيٍة  م�سالح  يهدد  الذي  الأمر  المغلق؛  �سبه  القت�ساد  من  حالٍة  اإلى  منطقٍة  كل  في 
اكت�سبت  قد  كانت  التي  الب�رج�ازية  تلك  وحلب،  دم�سق  �سيما  ل  المدن،  في  عريقٍة  تجاريٍة 
المدينتين،  في  التجاري  ال�س�ق  على  �سيطرتها  خالل  من  الجتماعية-ال�سيا�سية،  م�اقعها 

اللتين �سكلتا حلقتين مهمتين من حلقات التبادل مع الداخل العربي والتركي في الما�سي.
دين  ه�  الإ�سالمي  الدين  اإّن  اإذ  الدينية،  المعار�سة  �سكل  ف�سياأخذ  الثاني،  الدافع  اأما 
على  المناطق  هذه  �سكان  ي�ّحد  الذي  الأمر  ال�س�رية؛  المناطق  �سائر  في  ال�ساحقة  الأكثرية 
قاعدة المطالبة ب�حدة النتماء للتراث العربي-الإ�سالمي. فالرئي�س الفرن�سي يقترح لحت�اء 
المعار�سة، التي قد تنطلق ب�سكٍل اأ�سا�سيٍّ من دم�سق، اإن�ساء جامعٍة في المدينة تق�م بالتعليم 
تحت الإ�سراف الفرن�سي، وتعمل في م�اجهة الثقافة العربية – الإ�سالمية. ويق�ل بهذا ال�ساأن: 
»واأما دم�سق فاإنها لما كانت دائمًا مركزًا ثقافيًا اإ�سالميًا فقد نجعلها مقرًا لجامعة. وذلك اأنه 

يبقى دائمًا اأن َنْحَذَر من خطر اأن تتح�ل دم�سق اإلى مركٍز دينيٍّ للمعار�سة«)3(.
ال�س�رية،  الك�نفدرالية  مركز  باختيار  تتعلق  »ميللران«،  نظر  في  م�سكلٌة  هناك  تبقى 
المدن  لكلٍّ من هذه  اأن تك�ن  ينبغي  »فالختيار يبدو �سعبًا بين دم�سق وحلب وبيروت«، حيث 
للق�ساء  مركزًا  تك�ن  اأن  يمكنها  »فبيروت  المقترحة.  الك�نفدرالية  اإطار  في  ت�ؤديها  وظيفٌة 
للعالقات  مركزًا  ت�سكل  اأن  اأي�سًا  ويمكنها  الفرن�سي،  العن�سر  عليه  ي�سرف  الذي  الأعلى 
اختيار  فاإن  ال�سيا�سية،  لالإدارة  مركزيٌة  هناك  يكن  لم  اإذا  ولكن  الخارج...  مع  القت�سادية 
مركزًا  حلب،  ال��سط:  الحل  �سيغة  اعتماد  فيمكننا  القرار،  في  �سع�بًة  ي�اجه  ل  العا�سمة 

للمف��س ال�سامي، بيروت، مركزًا للق�ساء الأعلى، ودم�سق، مركزًا لجامعة«)4(.
 Ibid., p. 198. )1(
 Ibid., p. 200. )2(
 Ibid., p. 203. )3(
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اأما اآراء »غ�رو« ب�ساأن مخطط »ميللران«، فجاءت مت�افقًة مع الخط�ط الكبرى للمخطط، 
من  ن�ٍع  على  الإبقاء  مع  المناطق،  بين  ال�سيا�سي  والف�سل  التجزئة  ق�سية  تجاه  وخ�س��سًا 
ال�حدة القت�سادية بينها. اإل اأن »غ�رو«، وبحكم معاي�سته ال�اقع عن قرٍب في �س�ريا ولبنان، 
ال�سيطرة  تعزيز  لجهة  وذلك  باري�س،  في  وزرائه  رئي�س  م�سروع  على  التعديالت  بع�س  اأدخل 
الفرن�سية ب�سكٍل اأكثر فعاليًة، ولجهة تحقيق الم�سالح الفرن�سية ب�س�رٍة اأف�سل. ت�قف »غ�رو« 
 le Grand Liban اإعالن لبنان الكبير  عند م�ساألة لبنان »حيث تقت�سي ال�سرورة الق�س�ى 
ومبا�سرًة  طبيعيًة  نتيجًة  ُيعتبر  والذي  منا�سرينا،  جميع  ينتظره  الذي  الإعالن  هذا  اإداريًا. 

لتحقيق نجاحاتنا«)1(.
م�ستقلًة  م�ستلحقًة  في جعلها  ال�سديدة  معار�سته  يبدي  »غ�رو«  فاإن  ب�ساأن طرابل�س،  لكن 
اإلى لبنان، �سمن  وتابعًة للك�نفدرالية ال�س�رية، وبالمقابل فاإنه يرى فائدًة ق�س�ى في �سّمها 
�سيغة  اأن  يعتبر  »غ�رو«  فالجنرال   .)2(»(Etat Libanais) اللبنانية  »الدولة  م�سروع  اإطار 
تك�ن طرابل�س  اأن  ت�سعى  التي  بدم�سق،  الرتباط  اإلى  �سمنًا  ت�ؤدي  ال�سام  ا�ستقاللية طرابل�س 
جعل  جّراء  من  تنتج  قد  التي  الأ�سرار  مدى  عن  »غ�رو«  يك�سف  وهنا  البحر.  على  منفذها 
�سعادتكم  يت�س�ره  الذي  المفه�م  »اإن  فيق�ل:  ال�س�رية،  الفيدرالية  �سمن  م�ستلحقًة  طرابل�س 
يترتب عليه �سرٌر كبيٌر، وه� اأننا نجازف باأن تمار�س �س�رية الداخلية على التجمع الطرابل�سي 
وهي  التجمع،  هذا  نزعات  حال،  كل  على  نح�ه،  تندفع  تاأثيرًا  جاذبًا،  و�سيا�سيًا  دينيًا  تاأثيرًا 

نزعاٌت ينبغي تجنبها �س�نًا لم�سالحنا«)3(.
طرابل�س  �سّم  جّراء  من  تتحقق  التي  المهمة  الفائدة  اإلى  »غ�رو«  ي�سير  وبالمقابل، 
تدين  جديدٍة  بعنا�سر  اللبنانيين  الم�سيحيين  رفدها  لجهة  �سيما  ل  لبنان،  اإلى  ومنطقتها 
اإن�ساوؤها، طابعًا م�سيحيًا يمكن ت�ظيفه  المزمع  اللبنانية،  الدولة  بالم�سيحية. وهذا ما يعطي 
في م�اجهة المناطق ال�س�رية المجاورة ذات الطابع الإ�سالمي. ويق�ل بهذا ال�سدد: »ينبغي 
الأرث�ذك�س  من  مهمٍة  تجمعاٍت  على  ت�ستمل  عامًة  ومنطقتها  المدينة  اأن  اأي�سًا  نن�سى  ل  اأن 
طرابل�س  ل�سنجق  التابعة  وحم�س  عكار  اأرا�سي  مع  المدينة  اإلحاق  اأن  بحيث  )والم�ارنة(، 
األف   57 مقابل  م�سيحيٍّ  األف   69 بح�الى  اللبنانية  الدولة  هذه  برفد  نف�سه  يترجم  بلبنان، 
طرابل�س  �سّم  عند  تن�ساأ  التي  القت�سادية  الفائدة  اأي�سًا  »غ�رو«  ين�َس  ولم   .)4(» �سنيٍّ م�سلٍم 

 Ibid., p. 202. )1(
 Ibid., p. 207; (Télégrammes No 1576, 1577, le 13 Août 1920 à 19h). )2(

 Ibid., p. 210; (Télégramme No 1580, le 13 Août 1920). )3(
 Ibid. )4(
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اإلى لبنان،  )المدينة ال�ساحلية( ومنطقتها ذات الأرا�سي ال�سالحة للزراعة )�سه�ل عكار(، 
ت�ؤدي  الم�سيحية،  العنا�سر  اأعدادًا جديدًة من  اإ�سافتها  ال�سم هذه، عدا عن  اإن عملية  حيث 
منفعًة اقت�ساديًة »للدولة اللبنانية التي ترتبط م�سالحها ب�س�رٍة ل تقبل الف�سل بم�سالحنا«، 
مع  المن�سجمين  والق�ة  المتداد  من  ممكٍن  قدٍر  »اأكبر  تاأمين  في  اأي�سًا  تكمن  الفائدة  وهذه 
ال�سرورات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، والتي ل يتعار�س اأيٌّ منها مع �سّم طرابل�س 

ال�سام اإلى لبنان«)1(.
خٍة في 19 اآب )اأغ�سط�س( 1920 تحمل الرقم 1624، يطلب فيها »غ�رو«  وفي برقيٍة م�ؤرَّ
بيروت  �سمنه  ومن  الكبير،  لبنان  اإعالن  �سرورة  على  الأخير  هذا  م�افقة  »ميللران«  من 
�سرورة  نف�سها  البرقية  في  »غ�رو«  يطلب  كما  و�س�ر)2(.  و�سيدا  ومرجعي�ن  وعكار  وطرابل�س 
ح�سم م�ساألة حلب، وف�سلها عن دم�سق، ذلك اأن »اإعالن انف�سال ولية حلب عن دولة دم�سق، 

ه� اأول تق�سيٍم ارتاأته الحك�مة على ح�ساب دولة في�سل القديمة«)3(.
دم�سق  اإ�سعاف  في  يكمن  ولبنان  �س�ريا  على  الفعلية  ال�سيطرة  تاأمين  اأن  »غ�رو«  راأى 
ومحا�سرتها من الخارج، واأن ال��سيلة العملية لتحقيق مثل هذا الإ�سعاف تك�ن في فكِّ ارتباط 
طرابل�س(  بيروت،  )حلب،  الكبرى  المدن  مراكز  في  الأ�سا�سية  تاأثيرها  حلقات  عن  »دم�سق« 
ذات الطابع الإ�سالمي الغالب، والتي يمكن اأن ت�سكل مع دم�سق ق�ًة اإ�سالميًة حقيقيًة لها وزنها 
في م�اجهة ال�سيا�سة الفرن�سية. لذلك كان م�سروع »غ�رو« يق�م على عملية الق�سم التدريجي، 
يح�سم  الكبير  لبنان  فاإعالن  المركز.  اإلى  و�س�ًل  الأطراف،  من  انطالقًا  المعار�سة  لحت�اء 
حلب،  ف�سل  في  تك�ن  التالية  والخط�ة  وطرابل�س.  بيروت  هما  مهمتين  مدينتين  في  ال��سع 
وبذلك ُتعزل دم�سق عن عمقها الإ�سالمي في هذه المدن، وتتح�ل اإلى م�قٍع �سعيٍف من حيث 

الفعالية والتاأثير في م�اجهة المخططات الفرن�سية.
لهذه  محدودًة  تجزئًة  اأن  »غ�رو«  الجنرال  راأى  فقد  ال�س�رية،  الك�نفدرالية  ب�سدد  اأما 
هذه  واأن  المركزي،  وال�سبط  الرقابة  مهمات  لممار�سة  الأف�سل  ال�سبيل  تبقى  الك�نفدرالية، 
جهٍة  ومن  ال�سكان،  عند  ال�حدوية  الم�ساعر  ا�ستنفار  جهٍة،  من  تثير،  ل  المحدودة  التجزئة 
اأخرى تقدم نم�ذجًا للحكم ت�سعى المجم�عات الإثنية والدينية ذات الل�ن ال�احد اإلى المطالبة 
به وتعميمه. اأما في حال »تق�سيم الك�نفدرالية اإلى ثماني اأو ت�سع مجم�عاٍت، فاإن ذلك يترتب 

 Ibid., p. 211; (Télégramme No 1581, le 13 Août 1920). )1(
 Ibid., p. 220. )2(
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، قد يخدم هذا التبرير فكرة ال�حدة بدل  عليه نتائج خطيرة. فمن وجهٍة �سيا�سيٍة ب�سكٍل عامٍّ
اأن يق�سي عليها، وذلك اأن اإن�ساء مجم�عاٍت �سغيرٍة غير قادرٍة على تاأمين وج�دها بنف�سها، 

يجعلها تتكاتف وتتقارب بدافع الإح�سا�س الم�سترك ب�حدة الم�سالح«)1(. 

بهذا  ويق�ل  فقط،  دوٍل  اأربع  اأو  ثالث  في  التجزئة  تنح�سر  اأن  »غ�رو«  اقترح  هنا،  من 
كبيرٍة،  دوٍل  اأربع  اأو  ثالث  بين  الت�ازن  على  الإبقاء  ال�سهل  من  فاإنه  العك�س،  »وعلى  ال�سدد: 
على  بع�سها  تاأليب  على  الحاجة  عند  وي�ساعدنا  بنف�سها،  نف�سها  تكفي  اأن  و�سعها  لها  ُيتيح 

بع�سها الآخر«)2(.

للبالد  التجزئة  في  الت��سيع  اعتماد  يت�سمن  »ميللران«  م�سروع  كان  فبينما  وهكذا، 
ال�س�رية، ومن ثم جمعها عبر �سيغة اتحاٍد ك�نفدراليٍّ اأو فيدراليٍّ واحٍد، كان م�سروع الجنرال 
يك�ن  اأن  اأو  �س�ريٌة-لبنانيٌة،  فيدراليٌة  تق�م  اأن  على  محدودٍة،  تجزئٍة  باعتماد  يق�سي  »غ�رو« 
متطابقتين  كانتا  وغ�رو  لميللران  النظر  وجهتي  اأن  بيد  �س�رية.  ك�نفدراليٍة  من  جزءًا  لبنان 
التجزئة  مبداأ  مبداأين،  اإلى  ترتكز  كانت  والتي  الفرن�سية،  لل�سيا�سة  العام  الت�جه  حيث  من 
مبا�سٍر  اإ�سراٍف  تحت  المناطق  �سائر  بين  القت�سادي  الت�حيد  ومبداأ  ال�سيا�سي،  والتفكيك 
مه  الفرن�سي في تحكُّ الراأ�سمال  اأمام  الطريق  يمهد  الذي  الأمر  الفرن�سية؛  ال�سلطات  قبل  من 

باقت�ساد تلك المناطق، وربطه بعجلة ال�س�ق الفرن�سية نف�سها.

قيام الدويالت
اأُعطي الجنرال »غ�رو« �سالحية تنفيذ المخطط الفرن�سي، فاأ�سدر قراراٍت عديدًة ق�ست 

باإن�ساء مجم�عٍة من الدويالت، كانت وفقًا لمراحل اإعالنها على ال�سكل الآتي:

دولة لبنان الكبير: 
ت مادته الأولى  اأ�سدر »غ�رو« القرار الرقم 299 في 3 اآب )اأغ�سط�س( 1920، حيث ن�سّ
على اأن ُتلحق »اإداريًا كلٌّ من اأق�سية حا�سبيا ورا�سيا والمعلقة وبعلبك بالأرا�سي اللبنانية«)3(. 
اآب   31 وفي  دم�سق.  ل�لية  اأ�سا�سًا  تابعًة  كانت  الأربعة  الأق�سية  هذه  اأن  المعروف  ومن 
)اأغ�سط�س( 1920 اأ�سدر »غ�رو« اأي�سًا القرار الرقم 318 الذي جاء في حيثياته »اأن تعاد اإلى 
الذي  لبنان  ب��سع  يك�ن  واأنه  اأهل�ه،  بها  وطالب  ممثل�ه  و�سحها  كما  الطبيعية  وظائفه  لبنان 

 Ibid., p. 221; (Télégramme No 1631, le 20 Août 1920 à 11h). )1(
  Ibid., pp. 221-222. )2(

)3( يراجع القرار الرقم 299 في: الب�سير، العدد 2607 تاريخ 19 اآب )اأغ�سط�س( 1920، �س 1.
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اأن�سئ �سمن حدوده الطبيعية اأن ي�ا�سل، ب�سفته دولًة م�ستقلًة وبم�ساعدة فرن�سا، الخطة التي 
و�سعها ب�س�رٍة ت�سمن م�سالحه ال�سيا�سية والقت�سادية«)1(.

ال�سكل  الرقم 318 على  للقرار  الكبير، فقد كانت وفقًا  لبنان  اأّلفت  التي  المقاطعات  اأما 
الآتي)2(:

1- مقاطعة لبنان الإدارية الحالية )المت�سرفية(.
2- اأق�سية بعلبك والبقاع ورا�سيا وحا�سبيا )كما جاء في القرار الرقم 299(.

3- اأق�ساٌم من ولية بيروت وهي:
اأ- �سنجق �سيدا ما عدا الجزء الذي ُمنح لفل�سطين بم�جب التفاقات الدولية.

ب- �سنجق بيروت.
وق�ساء  الكبير،  النهر  جن�بي  عكار  ق�ساء  ي�سمل  الذي  طرابل�س  �سنجق  من  ق�سٌم  جـ- 
جن�بي  ال�اقع  الأكراد  ح�سن  ق�ساء  من  وجزءًا  والمنية(،  ال�سنية  مديريتي  )مع  طرابل�س  

تخ�م لبنان الكبير ال�سمالية.
ُيقّدر »ريم�ن اأوزو« O’ZOUX م�ساحة دولة لبنان الكبير بح�الى 11 األف كلم مربع)3(. 
بيد اأنه بعد اقتطاع منطقة الح�لة و�سّمها اإلى دائرة النف�ذ البريطاني في فل�سطين، تقّل�ست 
الإح�ساء  ح�سب  بلغ  فقد  الجديدة  الدولة  �سكان  عدد  اأما   ،)4( كلم2   10400 اإلى  الم�ساحة 

الر�سمي للعام 1921، 710562 ن�سمًة، منهم 130784 مهاجرًا، و 579778 مقيمًا)5(.

دولة العلويين: 
 31 ففي  الفرن�سية.  التجزئة  م�سل�سل  من  الأولى  الحلقة  �س�ى  الكبير  لبنان  يكن  لم 
لبنان  دولة  حدود  »غ�رو«  الجنرال  فيه  د  حدَّ الذي  الي�م  في  اأي   ،1920 )اأغ�سط�س(  اآب 
الإدارية«،  العل�يين  »مقاطعة  بتحديد  ق�سى  الذي   319 الرقم  القرار  اأي�سًا  اأ�سدر  الكبير، 
تحت  بذاتها  قائمٌة  اإدارٌة  لهم  يك�ن  »باأن  المحليين  ال�سكان  لرغبات  بال�ستجابة  عًا  متذرِّ

تراجع: العا�سمة، جريدة الحك�مة الر�سمية - دم�سق، العدد 155 تاريخ 16 اأيل�ل )�سبتمبر( 1920، �س 1.  )1(
م.ن، �س 1. وكذلك:  )2(

Haut Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban (H.C.), la Syrie et le Liban 1919-1927, 
Arrêté No. 318 du 31 Août 1920, p. 6.

  Raymond O’Zoux, Les Etats du Levant Sous le Mandat Français, (Paris: Larose, 1931), p. 94.  )3(
)4(  للمزيد من التفا�سيل ح�ل م�ساألة �سياع اأرا�ٍس في منطقة الح�لة يراجع:

م�سع�د �ساهر، تاريخ لبنان الجتماعي 1914-1926، بيروت: دار الفارابي، ط1، 1974، �س�س 87-85.
 H.C, Bulletin Officiel des Actes Administratifs du Haut Commissariat, Recensement de 1921,  p. 79.  )5(
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ليتاح  الأهلين،  ه�ؤلء  اأكثرية  تجمع  مقاطعٌة  ُتن�ساأ  اأن  يجب  ذلك  لأجل  فرن�ساوية.  رعايٍة 
لهم اأن ي�ا�سل�ا ال�سعي في �سبيل م�سالحهم ال�سيا�سية والقت�سادية تحقيقًا لالأماني التي 

ح�ا بها«)1(. �سرَّ

دها القرار الرقم 319 على ال�سكل الآتي)2(: تاألفت مقاطعة العل�يين كما حدَّ

ق�ساء  )من  وباهر  ب�جاك  ومديريتي  ال�ساغ�ر  ج�سر  با�ستثناء  الالذقية،  �سنجق   -1
الالذقية(، ومديرية كن�سيبا )من ق�ساء �سهي�ن(.

2- �سنجــــق طرابل�ــــس، با�ستثنــــاء الأرا�ســــي الملحقة بلبنــــان الكبير بم�جــــب القرار 
الرقــــم  318.

 317 الرقم  القرار  بم�جب  الالذقية  بق�ساء  الملحق  )عمرانية(  م�سياف  ق�ساء   -3
ال�سادر في 31 اآب )اأغ�سط�س( 1920.

األف   261 بـ  �سكانها  وعدد  كلم2،   6500 بـ  العل�يين  دولة  م�ساحة  فرحات  اأديب  ر  ُيقدِّ
ن�سمٍة)3(، باأكثريٍة عل�يٍة ت�سل اإلى ح�الى 59%)4(. وظلَّت دولة العل�يين ت�سكل كيانًا خا�سًا اإلى 
اأن تّم دمجها بالدولة ال�س�رية الأم بم�جب القرار الرقم )23 ف.ل( ال�سادر في 12 كان�ن 

الثاني )يناير( 1942 )5(.

دولة حلب: 
ت  في اأول اأيل�ل )�سبتمبر( 1920 اتخذ الجنرال »غ�رو« القرار الرقم 330، الذي ن�سَّ
ال�سام،  �سابقًا بحك�مة  الملحقة  القديمة،  ولية حلب  اأرا�سي  »ت�سبح  اأن  الأولى على  مادته 
المادة  في  وجاء  حلب«.  مدينة  مركزها  ويك�ن  حلب،  حك�مة  ا�سم  تحت  م�ستقلًة  حك�مًة 
الثانية »اأن يك�ن �سنجق ال�سكندرونة الم�ستقل تابعًا لحك�مة حلب على اأن يحتفظ با�ستقالله 

الإداري«)6(.
 H.C, la Syrie et le Liban 1919-1927, Op. Cit., Arrêté No 319 du 31 Août 1920, p. 6.  )1(

العا�سمة، جريدة الحك�مة الر�سمية – دم�سق، العدد 155 تاريخ 16 اأيل�ل )�سبتمبر( 1920، �س�س 2-1.  )2(
اأديب فرحات، �س�ريا ولبنان، �سيدا: مطبعة العرفان، ط2، 1924، �س 176.  )3(

ال�طنية،  المحف�ظات  م�ؤ�س�سة  بيروت:  جدع�ن،  وجرجي  اليا�س  جمعها  ولبنان،  �س�ريا  عن  �سن�ية  مجم�عات  ال�س�ري،  الدليل   )4(
مجم�عة العام 1923، �س 371.

ح�سن الحكيم، ال�ثائق التاريخية المتعلقة بالق�سية ال�س�رية في العهدين العربي الفي�سلي والنتداب الفرن�سي، بيروت: دار �سادر،   )5(
1974، �س�س  387-384.

 H.C, la Syrie et le Liban 1919-1927, op. Cit., Arrêté No. 330 le premier, septembre 1920, p. 6.  )6(
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الدويالت  اأكبر  بذلك  تك�ن  وهي   ،)1( كلم2   82000 بح�الى  حلب  دولة  م�ساحة  رت  ُقدِّ
ن�سمًة،   422426 الر�سمية،   1921 لإح�ساءات  وفقًا  بلغ�ا،  فقد  �سكانها  اأما  م�ساحًة.  الأخرى 

يٍة، والباقي 15% من ط�ائف م�سيحيٍة مختلفة)2(. ت�زع�ا بن�سبة 85% م�سلمين باأكثريٍة �سنِّ
المف��س  اأن�ساأه  الذي  ال�س�ري«،  »التحاد  دم�سق  دولة  مع  األَّفت  قد  حلب  دولة  وكانت 
ال�سامي الفرن�سي »غ�رو« وفقًا للقرار الرقم 1459 ال�سادر في 28 حزيران )ي�ني�( 1922 )3(. 
وقد �سمل التحاد دويالت دم�سق وحلب والعل�يين. لكن الجنرال »ويغان« (Weigand)، الذي 
حلَّ في من�سب المف��سية ال�سامية بعد الجنرال »غ�رو«، اأ�سدر في الخام�س من كان�ن الأول 
)دي�سمبر( 1924 القرار الرقم 2980، الذي جعل التحاد مق�س�رًا على دولتي دم�سق وحلب 
تحت ا�سم »الدولة ال�س�رية«)4(؛ في حين عادت دولة العل�يين اإلى و�سعها ال�سابق لت�ؤلف دولًة 

م�ستقلًة تحت النتداب الفرن�سي.

دولة دم�سق:
حقي  برئا�سة  جديدٌة  حك�مٌة  دم�سق  في  قامت   ،1920 )دي�سمبر(  الأول  كان�ن  اأول  في 
ب نف�سه بحاكم دولة دم�سق.  ل »ال�زارات اإلى مديرياٍت عامٍة، ولقَّ العظم، الذي ما لبث اأن ح�َّ
فاأقّر الفرن�سي�ن ما وقع، وفقدت دم�سق بذلك ميزاتها الطبيعية، واأ�سبحت عا�سمًة من جملة 

الع�ا�سم العديدة التي ظهرت في عهد النتداب«)5(.
ح�سب  بلغ  فقد  �سكانها  عدد  اأما  كلم2 )6(.   45000 بح�الى  دم�سق  دولة  م�ساحة  رت  ُقدِّ
اإح�ساءات 1921 ح�الى 594322 ن�سمًة، ت�زع�ا على �سناجق: دم�سق، حم�س، حماه وح�ران)7(.

دولة جبل الدروز:

اأُعِلَنْت هذه الدولة بناًء على القرار الرقم 1343 ال�سادر في 16 اآذار )مار�س( 1922 )8(. 
وقد بلغت م�ساحتها ح�الى 9500 كلم2 )9(، وعدد �سكانها ح�الى 51328 ن�سمًة)10(، اأكثريتهم 

)1( اأديب فرحات، �س�ريا ولبنان، م.�س، �س 170.
)2( الدليل ال�س�ري، مجم�عة العام 1923، م.�س، �س 332.

H.C, la Syrie et le Liban 1919-1927, Op. Cit., Arrêté No. 1459 du 28 Juin 1922, pp. 35 -37. )3(
     M.A.E.F, Rapport à la société des Nations de l’Année 1924, p. 9. )4(

)5( ح�سن الحكيم، ال�ثائق التاريخية...، م.�س، �س 256.
)6( الدليل ال�س�ري، مجم�عة العام 1923، م.�س، �س 25.

)7( م.ن، �س 291.
  H.C, la Syrie et le Liban 1919-1927, Op. Cit., Arrêté No. 1343 du 16 Mars 1922, p. 35. )8(

 M.A.E.F, Rapport à S.D.N. de l’année 1932, Paris: 1933, p. 75. )9(
 Raymond O’Zoux, op. cit., p. 106. )10(
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من الدروز )85%(. وقد ظلت هذه الدويلة ت�سكل كيانًا خا�سًا حتى 12 كان�ن الثاني )يناير( 
1942، حينما اأُلحقت بدولة �س�رية الأم بم�جب القرار الرقم )22 ف.ل( تحت ا�سم محافظة 

جبل الدروز)1(، ومحافظة جبل العرب في ما بعد.

اإ�سكاليات التجزئة:
اأ�سا�ٍس واقعيٍّ ي�سمح بديم�متها، �س�ى  اإلى  اأن�ساأتها فرن�سا ت�ستند  لم تكن الدويالت التي 
اأنها كانت محك�مًة اإلى �سيا�سة الأمر ال�اقع، الذي فر�سه الفرن�سي�ن بهدف اإ�سعاف المناطق 
الخا�سعة لنتدابهم، وتمكنهم من ممار�سة الرقابة وال�سبط وال�سيطرة عليها مجزاأًة، بدل اأن 
ت�سكل دولًة واحدًة ق�يًة وقادرًة على الحياة. وكان قيام تلك ال�سل�سلة من الدويالت قد اأوجد 
فيمكن  الإ�سكاليات  تلك  اأبرز  اأما  الآخر.  بالبع�س  بع�سها  عالقاتها  حكمت  اإ�سكالياٍت  عدة 

تحديدها بما ياأتي:

مات الأ�سا�سية: ر المقوِّ 1- عدم توفُّ
مات  المق�ِّ تلك  واأهم  ل�ستمرارها،  الأ�سا�سية  مات  المق�ِّ ت�فير  م�سكلة  الدويالت  واجهت 

ثالث: الأر�س، ال�سكان والقت�ساد.

ت�زعت الم�ساحات الجغرافية للدويالت، ن�سبيًا من الم�ساحة الإجمالية وفقًا  - الأر�س: 
لما ياأتي)2(:

%82.7 دولة �س�رية   

%6.7 دولة لبنان الكبير  

%6 دولة جبل الدروز  

%4.2 دولة العل�يين   

%2.6 دولة الإ�سكندرونة  

نطاٍق  �سمن  الدويالت  باقي  تنح�سر  �س�رية،  دولة  عدا  ما  اأنه،  الن�سب  هذه  من  يت�سح 
جغرافيٍّ محدوٍد للغاية.

)1( ح�سن الحكيم، ال�ثائق التاريخية... م.�س، �س�س 383-380.
)2( قّدرت م�ساحة ل�اء ال�سكندرونة بـ 4000 كلم2. اأنظر: 

M.A.E.F, Rapport à S.D.N de l’Année 1932, Op. Cit., p. 75.  
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- ال�سكان والكثافة ال�سكانية:
الحالة  الأمم في جنيف عن  اإلى ع�سبة  الفرن�سي  النتداب  �سلطات  رفعته  تقريٍر  ح�سب 
في  الكثافة  معدلت  وبالتالي  ال�سكانية،  الإح�ساءات  كانت   ،1932 للعام  ولبنان  �س�رية  في 

الدويالت على ال�سكل الآتي)1(:

% اإىل جمموع ال�سـكـانالـدولـة
ال�سـكـان

الكثافة فـي الـكـلـم2 
الـواحـد )نـ�سـمـة)

1.562.00052.2812.6دولة �س�رية

1860006.2346.5الإ�سكندرونة

85469328.681.18لبنان الكبري

32084910.7449.36دولة العل�يني

638832.146.72دولة جبل الدروز

-2.987.425100املجم�ع

في  وعاليٌة  الكبير،  لبنان  دولة  في  مرتفعٌة جدًا  ال�سكانية  الكثافة  اأن  الجدول  يت�سح من 
�سنجق الإ�سكندرونة ودولة العل�يين، بينما هي �سعيفٌة في دولتي �س�رية وجبل الدروز.

مات القت�سادية: - المقوِّ

العنا�سر  من  العديد  اإلى  تفتقر  الدويالت  بع�س  فاإّن  القت�سادية،  مات  المق�ِّ حيث  من 
الأ�سا�سية التي تت�سكل منها الدورة القت�سادية. فجبل الدروز ذو طبيعٍة جبليٍة، حيث الأرا�سي 
الزراعية محدودة »ولي�س فيه اأثٌر لل�سناعة على الإطالق، ومعظم تجارته ت�ريٌد من الخارج، 
العل�يين.  الماعز والخرفان«)2(. والأمر نف�سه ينطبق على بالد  ر القمح وجل�د  اأنه ُي�سدِّ على 
)بيروت، طرابل�س،  المهمة  المرافئ  من  اللبناني عددًا  ال�ساحل  فيه  الذي عرف  ال�قت  وفي 
�سيدا و�س�ر(، كانت �س�رية الداخلية محرومًة من اأيِّ مرفاأٍ، وكذلك الأمر بالن�سبة لدولة جبل 
الدروز. وفي العام 1942، ومع قيام الدولة ال�س�رية، اقت�سرت المرافئ ال�ساحلية على مرفاأ 

الالذقية وبع�س المرافئ ال�ساحلية ال�سغيرة.
  Ibid. )1(

)2( الدليل ال�س�ري، مجم�عة العام 1924، م.�س، �س 283.
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الدوافع  اأبرز  من  كانت  الكافية،  والقت�سادية  الب�سرية  مات  المق�ِّ ت�فير  م�ساألة عدم  اإنَّ 
العل�يين وجبل الدروز بدولة �س�رية، وبرهنت بالمقابل، على ف�سل  اإلى دمج دولتي  ت  اأدَّ التي 
التي  الدويالت  اأغلبيٍة طائفيٍة في  اأ�سا�سيٍّ على تركيز  الفرن�سي الذي اعتمد ب�سكٍل  المخطط 
قائمٍة  دولٍة  ت�سكيل  على  محافظتها  في  الكبير  لبنان  دولة  ا�ستمرار  اأما  النتداب.  اأن�ساأها 
بذاتها، على عك�س الدويالت ال�سغيرة في �س�رية الداخلية، فذلك يع�د اإلى اهتمام ال�سيا�سة 
الفرن�سية في �سعيها اإلى اإيجاد نم�ذٍج لدولٍة راأ�سماليٍة في لبنان الكبير، تاأخذ باأنماط الإنتاج 

الراأ�سمالي الغربي، وتك�ن م�ستتبعًة للراأ�سمال الفرن�سي ب�سكٍل خا�س.

2- اإ�سكالية التجزئة وال�سم:
اإن�ساء مجم�عٍة  بهدف  اأكثر من مرٍة  بها فرن�سا  التي قامت  وال�سّم  التجزئة  ت عملية  اأدَّ
من الدويالت ال�سعيفة، اإلى تاأ�سي�س اإ�سكالية ر�سم الحدود بين تلك الدويالت. فالحدود التي 
الفترة  طيلة  م�ستمرٍة  تعديٍل  لعمليات  تخ�سع  كانت  بل  ونهائيًة،  ثابتًة  تكن  لم  ر�سمها  جرى 
عبارًة  واأخرى،  دويلٍة  بين  تف�سل  التي  الحدود  كانت  ما  وغالبًا  بين 1943-1920.  النتدابية 
اأو خط �سكة حديٍد، وما �سابه ذلك من حدوٍد ل ت�ستحق  اأو م�سب نهٍر،  اأو قريٍة،  عن ج�سٍر، 

الت�سمية بحدوٍد دولية)1(.
اإنَّ عملية تر�سيم الحدود بين الدويالت لم تكن عمليًة من حيث ال�اقع، بمقدار ما كانت 
ال�سيا�سي  والتفكيك  التجزئة  تكري�س  اأجل  من  الفرن�سي،  النتداب  فر�سها  �سيا�سيًة  حدودًا 

والجتماعي بين المناطق.
الأربعة  الأق�سية  ب�سم  لبنان  تكبير  م�ساألة  الكبير: طرحت  لبنان  ال�سم في  اإ�سكالية  اأ- 
واقت�سادية:  حق�قية  اإ�سكاليتين،  ل�س�رية  بالن�سبة  طرحت  دم�سق،  لمنطقة  اأ�سا�سًا  التابعة 
حقوقية، بحيث اأخذت الق�ى ال�سيا�سية والجتماعية ال�س�رية تطالب حق�قيًا وقان�نيًا باإعادة 
هذه الأق�سية اإلى �س�ريا. واقت�سادية، بحيث اعتبرت �س�ريا اأن الف�سل ال�سيا�سي بينها وبين 
�سروريٍة  بحريٍة  منافذ  من  يحرمها  وطرابل�س،  بيروت  مرفاأي  �سيما  ل  ال�ساحلية،  المناطق 
لتجارتها. وهكذا، وعلى قاعدة هاتين الإ�سكاليتين، ارت�سمت العالقات اللبنانية-ال�س�رية على 

امتداد الفترة النتدابية، وكذلك الفترة التي اأعقبتها بعد العام 1943.
)دي�سمبر(  الأول  كان�ن   29 تاريخ   3007 الرقم  القرار  بم�جب  دم�سق  ودولة  الكبير  لبنان  دولة  بين  الحدود  تر�سيم  عملية  )1(  راجع 

1924 في:
بين  الحدود  تر�سيم  الثاني )يناير( 1925، �س 2. وكذلك عملية  كان�ن  تاريخ 13  العدد 1834،  الكبير،  للبنان  الر�سمية  الجريدة 

لبنان الكبير ودولة العل�يين في: الجريدة الر�سمية للبنان الكبير، م.ن، �س 2.



نضاالُت اللبنانيين والسوريين المشتركُة من أجِل االستقالِل
وإجالِء العساكِر الفرنسية )1920- 1946(

82

ب- اإ�سكالية التجزئة: اأما اإ�سكالية التجزئة بين الدويالت، فكانت بمثابة ال�سدمة التي 
رت  ت�سدَّ فقد  واللبنانية.  ال�س�رية  المناطق  �سائر  في  ال�سكان  عند  ال�حدوي  الح�ّس  اأيقظت 
م�ساألة ال�حدة ال�س�رية اأعمال الم�ؤتمرات والكتل والأحزاب ال�سيا�سية طيلة الفترة النتدابية. 
ال�س�ري�ن  كان  ولما  والنق�سام،  التجزئة  تقبل  ل  واحدًة  ق�سيًة  ال�س�رية  الق�سية  كانت  »فلما 
اأمًة واحدًة تربطهم جامعة الق�مية، ول تفرق بينهم الأديان والمذاهب... ي�ؤيد هذا الم�ؤتمر 
العامة،  ال�س�رية  البالد  وحدة  تحقيق  التاأ�سي�سية  الجمعية  اإلى  ويطلب  الق�مي،  البالد  ميثاق 
ّمت اإلى لبنان القديم من  ب�سّم جبل الدروز، والبالد الم�سماة ببالد العل�يين، والبالد التي �سُ
�س�رية، وذلك ب��سع مادٍة خا�سٍة في �سلب الد�ست�ر تن�سُّ على اأن �س�رية الم�ؤلفة من البالد 

المذك�رة، هي دولٌة واحدٌة م�ستقلٌة ذات وحدٍة �سيا�سيٍة ل تتجزاأ، وذات �سيادة...« )1(.
اأ�سهمت  حينما   ،1942 العام  حتى  ال�حدة  معركة  يخ��س  ال�س�ري  ال�سعب  ا�ستمر  لقد 
تط�رات الحرب العالمية الثانية بخلق ظروٍف م�ؤاتيٍة، ا�ستطاعت معها الكتلة ال�طنية ال�س�رية، 
وهي اأكبر تجمٍع �سيا�سيٍّ ظهر في عهد النتداب الفرن�سي، من ا�ستعادة وحدة البالد الداخلية، 
اإلى الدولة المركزية في دم�سق في 12 كان�ن الثاني  ت مقاطعتا العل�يين وجبل الدروز  مَّ ف�سُ
)يناير( 1942، لكن، بالمقابل، خ�سرت �س�ريا منطقة الإ�سكندرونة، التي اقتطعت في العام 
فرن�سا  بين  )�سفقٍة(  اتفاٍق  �سمن  من  وذلك  »هاتاي«،  ا�سم  تحت  تركيا  اإلى  ّمت  و�سُ  1939

وتركيا بهذا ال�ساأن)2(.

الن�سال ال�سوري - اللبناني الم�سترك �سد النتداب الفرن�سي:
عرف الن�سال ال�س�ري-اللبناني في مقاومته النتداب الفرن�سي ثالثة م�ست�ياٍت متالزمٍة 

من حيث الأهداف والنتائج:
- الن�سال الم�سلَّح.

-الن�سال الجتماعي.
- الن�سال ال�سيا�سي.

)1( راجع مقررات الم�ؤتمر ال�حدوي المنعقد في دم�سق بتاريخ 23 حزيران )ي�نيه( 1928 في:
اأمين �سعيد، الث�رة العربية الكبرى، ج3، )د.ن د.ت(، �س 546.  

)2( للمزيد من التفا�سيل ح�ل م�سكلة ل�اء ال�سكندرونة راجع:
ط1،  العربية،  ال�حدة  درا�سات  مركز  بيروت:   ،1945-1919 العربية  ال�حدة  من  واإيطاليا  واألمانيا  فرن�سا  م�قف  محافظة،  علي   

1985، �س�س 113-110.
نجيب الأرمنازي، �س�رية من الحتالل حتى الجالء، بيروت: دار الكتاب الجديد، ط2، 1972.  

ي��سف الحكيم، �س�رية والنتداب الفرن�سي بيروت: دار النهار للن�سر، 1983، �س�س 285-279.  
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الن�سال الم�سلح: الأرياف تقود المدن �سد النتداب:
لت الأرياف ال�س�رية واللبنانية، خالل العقد الأول من النتداب )الحتالل( الفرن�سي  �سكَّ
المجال،  هذا  في  الأهمية  البالغ  والأمر  الم�سلحة.  للمقاومة  ث�ريًا  مخزونًا  ولبنان،  ل�س�ريا 
منعزلٍة  ريفيٍة  منطقٍة  على  مق�س�رًة  تكن  لم  المرحلة  هذه  في  ظهرت  التي  الث�رات  اأن  ه� 
ال�س�رية واللبنانية،  يٍة باتجاه �سائر المناطق  اإلى م�جاٍت مدِّ واإنما تح�لت  �سكانيًا وجغرافيًا، 

وخ�س��سًا باتجاه المدن، ل �سيما ال�ازنة منها في دم�سق وحلب وحم�س وحماه وغيرها.

 ،)1927 العام  )اأواخر  الكبرى  ال�س�رية  الث�رة  نهاية  حتى  المدن  تق�د  الأرياف  ظلَّت 
لينتقل بعدها ل�اء القيادة ال�سيا�سية اإلى اأهل المدن في خ��سهم �سل�سلًة من معارك الن�سال 
-1933( المعاهدة  بمعركة  مرورًا   ،)1930-1927( الد�ست�رية  بالمعركة  بدءًا  ال�سيا�سي، 

1936(، و�س�ًل اإلى معركتي ال�ستقالل )1943( والجالء )1946()1(.

النتداب  �سد  الم�سلحة  المقاومة  مخزون  واللبنانية  ال�سورية  الأرياف  لت  �سكَّ لماذا 
الفرن�سي؟

الأ�سباب عديدٌة، هذه اأبرزها:

1- ال�سيا�سة العقارية لالنتداب، وفجوة الملكيات في الريف:

كثَّفت ال�سلطات النتدابية، ل �سيما في ال�سن�ات الأولى من العهد النتدابي، من ت�سريعاتها 
والتحديد)2(.  الم�ساحة  واأعمال  الملكية  تنظيم  قرارات  من  �سل�سلًة  اأ�سدرت  حيث  العقارية، 
 )3( وحق�قيٍّ قان�نيٍّ  تثبيٍت  اإلى  اأف�ست  فقد  القرارات،  تلك  مثل  على  ترتبت  التي  النتائج  اأما 

ذي الأرياف، واأعيان ومرابي المدن. لملكيات الأر�س الكبيرة ل�سالح متنفِّ
ع الملكيات الزراعية في �س�رية في اأواخر عهد النتداب، اأظهرت  ففي اإح�سائيٍة لت�زُّ
بين  مت��سطٌة  ملكياٌت   ،)%15( هكتارات   10 الـ  دون  �سغيرٌة  ملكياٌت  الآتية:  ال�س�رة 
)1( ب�ساأن معارك الن�سال ال�طني في �س�ريا ولبنان راجع درا�ستنا: العالقات اللبنانية-ال�س�رية، م.�س، الباب الثاني، �س�س 477-223.

)2( للمزيد من التفا�سيل ح�ل قرارات النتداب ب�ساأن الملكيات العقارية راجع:
Haut Commissariat (H.C): Recueil des Actes Administratifs du Haut Commissariat, Vol 1, pp. 227-289. 

Aussi: H.C: la Syrie et le Liban 1919-1927, op.cit, pp. 43-65.
راجع اأي�سًا درا�ستنا: النخب وال�سلطة في الم�سرق العربي المعا�سر، بيروت: معهد الإنماء العربي، ط1، 1996، �س�س 83-78.  )3(

 ،1981 الفارابي،  دار  بيروت:   ،)1945-1920( ولبنان  �س�ريا  في  الفالحية  والحركات  الزراعية  الق�سية  حنا:  عبداهلل  وكذلك:   
�س�س 77-61.

»الملكية في حمى القان�ن«، اأنظر ن�س المادة )15( من الد�ست�ر اللبناني المقر في 23 اأيار 1926 في:  
Edmond Rabbath: La constitution libanaise, publications de l’université libanaise, Beyrouth, 1982, p. 129.
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الدولة  وملكيات   ،)%29( هكتار   100 الـ  ف�ق  كبيرٌة  ملكياٌت   ،)%33( هكتار   100-10
.)1()%23(

الزراعية  الملكية  النتدابية في مجال  ال�سيا�سة  اأن  اإليها،  الم�سار  الإح�سائية  يت�سح من 
ال�س�ري  والإقطاع  جهٍة،  من  الفرن�سي  الراأ�سمال  بين  تحالفيًة  �سيا�سًة  ك�نها  عن  تخرج  لم 

واللبناني من جهٍة اأخرى.
واأخرى فالحيٍة �سغيرٍة  الّت�ساع،  في  متناهيٍة  اإقطاعيٍة  ملكياٍت  بين  الملكية  كانت فج�ة 
�س�ريا  في  �سكانيًا  وازنٌة  وهي  الريفية،  الكتلة  تح�ل  وراء  الأكبر  الدافع  الم�ساحة،  محدودة 
ولبنان، اإلى كتلٍة ن�ساليٍة عبر العديد من النتفا�سات والث�رات التي اندلعت في وجه التحالف 
الق�سيتين  بين  بق�ٍة  في طروحاتها،  ربطت،  والتي  المحلي،  والإقطاعي  الفرن�سي  الراأ�سمالي 

الجتماعية وال�طنية، اأي بين التحرر من النتداب والإقطاع في اآٍن واحد.

2- �سيادة العالقات الريعية في ا�ستثمار الأرا�سي الزراعية:
�ساعت في الأرياف الزراعية ال�س�رية واللبنانية، اإبان المرحلة النتدابية، اأكثر من طريقٍة 
اأو نظاٍم ل�ستثمار الأرا�سي الزراعية، اإل اأن نظام المحا�س�سة كان الأكثر �سي�عًا، وقد عرف 
بدوره اأ�سكاًل اأربعًة هي: المرابعة، المخام�سة، ال�سراكة الحلبية وال�سراكة الحم�ية)2(. دخلت 
واأ�سحاب  الريعية بين ق�ًى منتجٍة فالحيٍة تزرع ول تملك،  هذه الأ�سكال في �سلب العالقات 

الأرا�سي من البك�ات والآغ�ية والأفندية الذين ي�ستاأثرون بالإنتاج ول يزرع�ن)3(.

ال�سراكة  وفالحي  الماّلك  �سغار  من  الأرياف  لفالحي  الربوي  الإقرا�س   -3
والمحا�س�سة:

لترفع  والعقاري(  الزراعي  الت�سليف  )بن�ك  الفرن�سي  الراأ�سمال  قرو�س  جاءت  فقد 
الفائدة الرب�ية مرتين: مرًة لالإقطاعي �ساحب الأر�س، واأخرى للبن�ك وال�سركات الفرن�سية. 
فالقرو�س كانت ت�سل اإلى الفالحين والمزارعين عبر اأ�سيادهم الإقطاعيين، حيث كان ه�ؤلء 
ي�ساعف�ن الفائدة في �سعيهم للح�س�ل على ق�سٍم منها اإلى جي�بهم، وكانت الف�ائد ت�سل في 
اأحيان كثيرٍة اإلى ح�الى 75% من قيمة القر�س)4(، الأمر الذي جعل هذه القرو�س تتم مقابل 

بدر الدين ال�سباعي، اأ�س�اء على الراأ�سمال الأجنبي في �س�رية )1850-1958(، دم�سق: دار الجماهير، 1967، �س 226.  )1(
ال�سّمان: محا�سرات في  اأحمد  وكذلك:  بيروت، 1969-1971، �س�س 214-217؛  اأجزاء، ج4،   6 ال�سام،  محمد كرد علي، خطط   )2(

اقت�ساديات �س�ريا، القاهرة، 1955، �س 83 وما بعدها.
الراأ�سمال  على  اأ�س�اء  ال�سباعي،  الدين  بدر  اأنظر  يملك«.  ل  يزرع  ومن  يزرع  ل  يملك  »من  مبداأ:  ال�س�رية  الأرياف  في  �ساد   )3(

الأجنبي...، م.�س، �س 230.
Louis Cardon: Le régime de la propriété foncière en Syrie et au Liban, Aix-en-Provence, 1928, p. 269. )4(
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ره�ناٍت على العقارات، وقد اأدت هذه الطريقة اإلى ا�ستنزاف الملكيات ال�سغيرة ب�سبب عجز 
اأ�سحابها عن �سداد القيمة الم�ساعفة للقر�س.

4- الت�سريعات ال�سرائبية المفرو�سة على المحا�سيل والإنتاج)1(:
اأبرز ال�سرائب في عهد النتداب الفرن�سي كانت الآتية:

من   %12.63 بمقدار  عينًا،  ُتجبى  كانت  ولكنها  الإنتاج،  من   %10 اأي  الع�سر  �سريبة   -
المح�س�ل، عن طريق التلزيم.

ْت هذه ال�سريبة على كلِّ ذكٍر �سحيح الج�سم، بلغ عمره 18  - �سريبة بدل الطريق: ُفِر�سَ
قراٌر  �سدر   1931 العام  وفي  والجي�س.  الدرك  رجال  منها  وُيعفى  ال�ستين،  يتجاوز  ولم  �سنًة، 

اإنتدابيٌّ يمنح البلديات حق ا�ستيفاء هذه ال�سريبة.
- �سريبة ال�يرك�، وُفِر�ست على اأ�سا�س القيمة البيعية لالأرا�سي.

- �سريبة الميري، وُفِر�ست على �ساغلي اأرا�سي الدولة.
من  الإقطاعيين  نت  مكَّ التي  الهامة  ال��سيلة  العقاري،  الريع  مع  ال�سرائب  هذه  كانت 

ال�ستح�اذ على الفائ�س الريفي.

5- تغلغل الراأ�سمال الفرن�سي من خالل ال�سركات ذوات المتياز:
ل  المثال  �سبيل  على  وتراجعه.  الريفي  القت�ساد  �سرب  في  التغلغل  هذا  اأ�سهم 
م�جهًة  �سربًة  كانت  وتعبيدها،  الطرقات  وفتح  الحديدية،  ال�سكك  م�سروعات  الح�سر، 
بنقل  تق�م  للنقل)2(،  رئي�سٍة  ك��سيلٍة  الَجَمَل  يعتمد  كان  الذي  البدوي،  القت�ساد  اإلى 
البلدان  اأ�س�اق  اإلى  واأحيانًا  ولبنان،  �س�ريا  داخل  المدن  اأ�س�اق  اإلى  الأرياف  محا�سيل 
ولم  هذا،  م�سر.  اإلى  و�س�ًل  والحجاز،  وفل�سطين  والأردن  وتركيا  العراق  في  المجاورة 
ى  اأدَّ اأنه  اإل  التقليدي،  البدوي  القت�ساد  خلخلة  من  المتغلغل  الفرن�سي  الراأ�سمال  يكتِف 
الرعي  انف�سال  عملية  بدت  اقت�سادياً،  والجتماعية:  القت�سادية  التفككات  من  جملٍة  اإلى 
اأفرادها  من  كثيٍر  ومغادرة  الع�سيرة،  روابط  في  التفكك  ظهر  واجتماعياً،  الزراعة،  عن 
المدينية،  الح�ا�سر  في  اأو  ال�سكانية  الق�سبات  في  اأخرى  اأماكن  اإلى  الع�سائري  التجمع 

اأف�سل. معي�سٍة  ظروِف  وراء  �سعيًا 
)1( عبداهلل حنا، الق�سية الزراعية...، الق�سم الثاني، م.�س، �س�س 54-53.

)2( بدر الدين �سباعي، اأ�س�اء على الراأ�سمال الأجنبي في �س�رية...، م.�س، �س 240.
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6- ع�سبية الممانعة الريفية الفالحية:

تكّ�نت ع�سبية الممانعة الريفية الفاّلحية تاريخيًا بفعل ع�سف ال�سلطات الحاكمة، �س�اء 
اأكانت �سلطًة مركزيًة، اأم اأذرعًة تابعًة لها في مراكز ال�ليات والأل�ية. فقد كانت تن�ساأ دائمًا 
عالقاُت ت�تٍُّر بين هذه ال�سلطات ب��سفها �سلطاٍت خراجية، قادت حمالت التاأديب الم�ستمرة 
لها. هكذا،  الفائ�س القت�سادي على �سكل �سرائب ل ح�سر  الأرياف بهدف �سحب  لفالحي 
تعززت تاريخيًا عند المجتمع الأهلي الريفي نزعة التمرد على ال�سلطات الحاكمة، وهي نزعٌة 

كانت دومًا مدف�عًة بروح المقاومة والث�رة)1(.

7- التجزئة والتفكيك ال�سيا�سي بين المناطق:

الف�سل  اأن  ذلك  حية؛  الفالَّ الأو�ساع  تاأزيم  في  المبا�سر  الأثر  العامل  لهذا  كان  فقد 
ن�عًا  ل  �سكَّ الدويالت،  من  عددًا  اإقامتها  في  فرن�سا  اعتمدته  الذي  ال�سيا�سي-الإداري 
اأ�س�اقها  وبين  بينها  اأي�سًا  بل  وح�سب،  الزراعية  الريفية  المناطق  بين  لي�س  العزلة،  من 
هذه  تجار  من  و�سطاء  عبر  الإنتاج  ت�سريف  يجري  كان  حيث  المدن،  في  التقليدية 
ال�س�ق  ت بعالقات  واأ�سرَّ الداخلي،  التبادل  ال�سيا�سية حركة  التجزئة  اأربكت  المدن. فقد 
الأ�س�اق  في  المنتجة  الكميات  ت�سريف  في  ملح�ظًا  انخفا�سًا  انعك�ست  التي  الداخلية 
في  المنتج  القمح  من  مدٍّ  األف   576 اأ�سل  من  ر  ُي�سدَّ لم  الدروز،  جبل  ففي  الداخلية. 
األفًا  العام 1924 �س�ى 200 األف مدٍّ فقط، ومن اأ�سل 60 األف مدٍّ من الحم�س �س�ى 30 
األف   80 مجم�ع  ومن  رطٍل،  األف   20 �س�ى  �سمٍن  رطل  األف   70 ومن  الكمية،  ن�سف  اأي 
رطل �س�ٍف �س�ى 60 األف رطٍل، ومن 150 األف راأ�س غنٍم �س�ى 50 األف راأ�ٍس اأي بمعدل 

فقط)2(. الثلث 

الثورات الم�سلَّحة:

فكانت  ال�طنية،  النتفا�سات  من  لعدٍد  العميقة  الدوافع  مجتمعًة،  الأ�سباب  هذه  �سكلت 
انتفا�سة ال�سيخ �سالح العلي في جبال العل�يين، وانتفا�سة اإبراهيم هنان� في الريف الحلبي، 
العربي  الم�سرق  في  وال�سلطة  النخب  كتابنا:  راجع  الحاكمة،  ال�سلطات  وممانعة  القرابية  الع�سبيات  ب�ساأن  التفا�سيل  من  للمزيد   )1(

المعا�سر، م.�س، �س�س 165-159.
)2( عبداهلل النجار، بن� معروف في جبل ح�ران، دم�سق: المطبعة الحديثة، 1924، �س 59.
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وانتفا�سات  حمزة،  و�سادق  خنجر  اأدهم  بقيادة  لبنان  جن�ب  في  عامل  جبل  وانتفا�سات 
ح�ران والبقاع وعكار وغيرها.

اأكدت هذه النتفا�سات على دور الفالحين والمزارعين في الأرياف الزراعية في مجابهة 
المناطق،  بين  ال�سيا�سي  الف�سل  على  القائم  التجزئة  مخطط  ورف�س  الفرن�سي،  الحتالل 
اإبراهيم  اإلى الفالحين، قال  لل�سكان، ففي ندائه  الفرز المذهبي والطائفي  اأ�سا�ٍس من  وعلى 
لكم  اأق�ل  وطني..  بني  يا  والقروي�ن..  الفالح�ن  »اأيها  الحلبي  الريف  انتفا�سة  قائد  هنان�، 
اأولئك الذين اعتدوا  الي�م محتلًة ومهددًة من قبل الم�ستعمرين.  اأ�سبحت  اإن بالدنا العزيزة 
على قد�سية ا�ستقاللنا وحرياتنا، قا�سدين من وراء ذلك فر�س ال�ستعمار الجائر والنتداب 

المم�س�خ اللذين قاومهما العرب اأع�امًا كثيرة«)1(.
والجدير بالذكر، اأن هذه النتفا�سات الم�سلحة لم تكن معزولًة بع�سها عن البع�س الآخر، 
بل ن�سجت في ما بينها خي�طًا عديدًة من عالقات التن�سيق والتعاون. وهذا ما اأكدته انتفا�سة 
ح�ران الأولى، التي قادها �سلطان با�سا الأطر�س في العام 1922، والتي كان من اأبرز اأ�سبابها 

انت�سار �سلطان لق�سية اأدهم خنجر لتحريره من اأ�سر الفرن�سيين واعتقالهم له)2(.
والرتقاء  التبل�ر  ت�سهد مزيدًا من  ال�سعبية  الحركات  بين  الكفاحية  العالقات  ا�ستمرت 
ل  بما  اأكدت  التي   )1927-1925( الكبرى  ال�س�رية  الث�رة  كانت  حتى  عملها،  اأ�ساليب  في 
�س�ريا  في  ال�طنية  الف�سائل  جميع  عنده  التقت  وع�سكريًا  �سيا�سيًا  مح�رًا  اأن  ال�سك،  يقبل 
ال�سيا�سي  الرتباط  تعميق  اأجل  من  والعمل  الفرن�سي،  الحتالل  بمقاومة  تمثل  ولبنان، 
التجزئة  لمخطط  رف�ٍس  مع  ال�س�رية،  ال�حدة  اإطار  في  المناطق  مختلف  بين  والقت�سادي 

ال�سيقة. والمناطقية  الطائفية 
التي  الفرن�سية،  لل�سيا�سة  معاك�سًا  ردًا  �سكلت  قد  الدروز  جبل  في  الث�رة  انطالقة  كانت 
عملت على تج�سيم الخ�س��سيات بين الط�ائف والمناطق بهدف تكري�س التجزئة كاأمٍر واقع. 
الطائفية،  الخ�س��سية  اأنها تجاوزت  اأي�سًا  ال�سحيح  انطلقت درزيًة، ولكن  الث�رة  اأن  �سحيٌح 
خا�سٍّ  با�ستقالٍل  ولي�س  ووحدتها،  �س�ريا  با�ستقالل  فطالبت  وق�ميًا،  وطنيًا  منحًى  واأخذت 

للجبل الدرزي وحده.
غالب العيا�سي، الإي�ساحات ال�سيا�سية واأ�سرار النتداب...، م.�س، �س�س 190-189.  )1(

ح�ل منا�سرة �سلطان لق�سية اأدهم خنجر، يراجع: حنا اأبي را�سد، جبل الدروز، ُعنيت بن�سره مكتبة زيدان العم�مية بم�سر، ط1،   )2(
1952، �س�س 148-146.
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ال�فد  قدمها  التي  الم�سبطة  عنها  عّبرت  �سيا�سيٍة،  بم�اجهٍة  اأ�سا�سًا   1925 العام  بداأ 
�س�ريا،  اأنحاء  وكافة  دم�سق  من  �سخ�سيًة   150 ح�الى  �سمَّ  اجتماٍع  في  المنتخب   ال�س�ري 

اإلى الجنرال �ساراي في 17 كان�ن الثاني 1925. وقد ت�سمنت الم�سبطة المطالب الآتية)1(:
الإ�سكندرونة  ول�اء  الدروز  وجبل  العل�يين  بالد  فيها  بما  ال�س�رية،  البالد  وحدة   -1

والأرا�سي الملحقة بلبنان.
2- دع�ة جمعيٍة تاأ�سي�سيٍة لت�سع للبالد قان�نها الأ�سا�سي، وح�سر حق الت�سريع بالمجل�س 

النيابي، وحل المجال�س التمثيلية، واإلغاء الق�انين ال�سادرة بقراراٍت اإفرادية.
تدخل  ومنع  الع�سكرية،  الإدارة  واإلغاء  وحده،  البرلمان  اأمام  م�س�ؤولًة  الحك�مة  جعل   -3

الم�ست�سارين الأجانب.
4- احترام الحرية ال�سخ�سية بجميع اأن�اعها، اإذ اإنها من الحق�ق الطبيعية المقد�سة.

5- اإ�سدار عفٍ� عن المبعدين ال�سيا�سيين، وو�سع نهايٍة لالأعمال المخالفة للقان�ن.
اللغة  المحاكم، وجعل  ا�ستقالل  واحترام  الأجنبية،  المحاكم  واإلغاء  الق�ساء،  ت�حيد   -6

العربية وحدها لغة البالد الر�سمية.
اإلى  الحجازي  الخط  واإرجاع  الم�سلمين،  اإلى  الإ�سالمية  الأوقاف  اإدارة  ت�سليم   -7

ا�ستقالله ال�سابق.
8- ت�حيد الأنظمة الإدارية، واإلغاء ق�انين الأع�سار ال�ستثنائي.

9- منع الهجرة الأرمنية اإلى البالد ال�س�رية.
وغير  الر�سمية  المعامالت  لجميع  اأ�سا�سًا  الذهب  وجعل  النقد،  اأ�سعار  ت�حيد   -11

الر�سمية.
12- اإلغاء الزيادة الجمركية.

الدخان  احتكار  واإلغاء  المحلية،  الحك�مة  لإدارة  المتياز  ذات  ال�سركات  اإخ�ساع   -13
والدي�ن العامة.

اللذين  والقت�سادي،  ال�سيا�سي  ال��سعين  تناول  �ساماًل،  برنامجًا  المطالب  هذه  لت  �سكَّ
تلك  اإن  كما  ولبنان.  �س�ريا  في  المعتمدة  الفرن�سية  الممار�سات  ب�سبب  ملم��سًا  يًا  تردِّ �سهدا 
)1(  تراجع هذه المطالب في: نجيب الأرمنازي، �س�رية من الحتالل حتى الجالء، م.�س، �س�س 43-44، وغالب العيا�سي، الإي�ساحات 
العامة  الم�سرية  الهيئة  ال�ستعمار،  م�اجهة  في  العربي  الم�سرق  قرق�ط،  ذوقان  وكذلك،   ،258-256 �س�س  م.�س،  ال�سيا�سية..، 

للكتاب، 1977، �س�س 222-220.
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الدولة  قيام  على  تاأكيدها  في  ال�س�رية  ال�حدوية  الحركة  م�سار  لتر�سم  جاءت  الم�سبطة 
دة والم�ستقلة. ال�س�رية الم�حَّ

في ظل هذه الأج�اء، كانت �سلطات النتداب قد عيَّنت في جبل الدروز حاكمًا فرن�سيًا، 
الجبل  �سكان  فطالب  والفظاظة،  ال�سذوذ  من  درجٍة  على  كان  الذي  كاربيه«  »الكابيتين  ه� 
مقابلتهم،  رف�س  الأخير  لكن هذا  �ساراي،  لمقابلة  بيروت  اإلى  اأعيانه  وفٌد من  وَقِدَم  بعزله. 
واأ�سدر اأوامره باعتقال ثالثٍة من اأع�ساء ال�فد، لم يكن �سلطان با�سا الأطر�س في عدادهم؛ 
وت�جه  المجاهدين،  من  عددًا  جمع  حيث  الجبل،  في  مقره  اإلى  وعاد  العتقال  من  فنجا 
اإلى مقر الحامية الع�سكرية في »�سلخد« فاأحرقها، واأطلق بذلك ال�سرارة الأولى للث�رة  بهم 

ال�س�رية الكبرى)1(.

اللبنانية  المناطق  تعاملت  كيف  وبالتالي  الث�رة؟  ر�سمتها  التي  الأهداف  هي  ما  والآن، 
معها؟

حّدد �سلطان با�سا في النداء الذي اأذاعه، ب�سفته القائد العام للث�رة، الأهداف الآتية)2(:

واحدٍة،  عربيٍة  �س�ريٍة  بدولٍة  والعتراف  وداخلها،  �ساحلها  ال�س�رية،  البالد  وحدة   -1
وم�ستقلٍة ا�ستقالًل تامًا.

الأمة  �سيادة  يقرر  د�ست�ٍر  ل��سع  تاأ�سي�سيًا  مجل�سًا  تجمع  �سعبيٍة  حك�مٍة  قيام   -2
مطلقة. �سيادًة 

3- �سحب الق�ى الفرن�سية من جميع البالد ال�س�رية، واإن�ساء جي�ٍس وطنيٍّ ل�سيانة الأمن.

4- تاأييد مبداأ الث�رة الفرن�سية التي نادت بالحرية والإخاء والم�ساواة.

لجاأ �ساراي اإلى ا�ستخدام و�سائل العنف في محاولة منه للق�ساء على الث�رة في مهدها. 
فكانت ت�قعاته خاطئًة، فف�سلت اأ�ساليبه، وتكبد جي�سه خ�سائر فادحًة. اأما الث�رة فقد تجاوزت 
الحدود ال�همية التي اأقامها النتداب، وكانت اآخذًة في المتداد ال�سريع، كالنار في اله�سيم، 
)1( للمزيد من التفا�سيل ح�ل مقابلة ال�فد الدرزي للجنرال �ساراي، وت�سرف هذا الأخير تجاه ال�فد، ونجاة �سلطان من العتقال، 
�س�س   ،1968 الع�سرية،  المطبعة  بيروت:   - �سيدا  ج1،  العربي،  ال�طن   - الأو�سط  ال�سرق  م�سكالت  عل�ان،  ابراهيم  يراجع: 

.92-90
)2(  محي الدين ال�سفرجالني، تاريخ الث�رة ال�س�رية، دار اليقظة العربية للتاأليف والن�سر، 1961، �س 154، ونجيب الأرمنازي، �س�رية 

من الحتالل...، م.�س، �س�س 51-50.
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اإلى دم�سق وغ�طتها، وحم�س، وحماه،  اإلى العديد من المناطق ال�س�رية واللبنانية، فانتقلت 
والنبك، ثم اإلى البقاع، ووادي التيم، وطرابل�س، وبع�س مناطق جن�ب لبنان.

العمليات  نطاق  ت��سيع  تقت�سي  والع�سكرية  الأمنية  ال�سرورة  اأن  الث�رة  قيادة  ارتاأت 
وال�س�ف  البقاع  مناطق  في  �سيما  ل  اللبنانية،  المناطق  بع�س  في  الفرن�سيين  �سد  الحربية 
على  يع�د  اللبنانية  الأرا�سي  في  الفرن�سيين  لمقاتلة  فتح جبهٍة  لأن  ذلك  وال�سمال،  والجن�ب 

الث�رة بجملٍة من الإيجابيات منها:

د  وت�ؤكِّ ق�ميًا،  طابعًا  الث�رة  على  ت�سفي  الث�رة  عمليات  في  اللبنانيين  م�ساهمة  اأن  اأوًل: 
على التالحم الم�سيري بين ال�سكان في �س�ريا ولبنان.

ثانياً: رفد الث�رة بعدٍد من الثائرين اللبنانيين يزيد من الروح المعن�ية للث�ار في الجبل 
ودم�سق والغ�طة وحماه و�سائر الم�اقع الأخرى، كما ي�سهم في تخفيف ال�سغط الفرن�سي عن 

تلك المناطق.

الج�ار  بحكم  ولبنان  �س�ريا  بين  الأمني  التكامل  اأهمية  على  الث�رة  قيادة  تاأكيد  ثالثاً: 
الجغرافي بين البلدين، هذا بالإ�سافة اإلى اأهمية بع�س الم�اقع ال�ستراتيجية في لبنان، التي 
لها تاأثيرها الهام على المناطق ال�س�رية )قلعة �سقيف اأرن�ن، قلعة را�سيا، المرتفعات الجبلية 
بيروت-دم�سق،  باأهمية قطع طريق  الث�رة  قيادة  �سعرت  اأخرى،  ناحيٍة  الخ(، ومن  الجبل  في 
اإلى  اإمداداتهم  الفرن�سي�ن في نقل  ي�ستفيد منه  الذي  الرئي�س  الم�ا�سالت  باعتبارها �سريان 

داخل �س�ريا لمحا�سرة مناطق الث�رة.

عدٍد  اإلى  الث�ار  من  فرٌق  هت  ت�جَّ والع�سكرية،  ال�سيا�سية  ال�سرورات  هذه  من  انطالقًا 
هه زيد الأطر�س »اإلى اللبنانيين  من المناطق اللبنانية، واأتى دخ�لها مترافقًا مع من�س�ٍر وجَّ
الكرام«، اأو�سح فيه حقيقة الث�رة باأنها »لي�ست درزيًة محليًة، بل هي �س�ريٌة وطنيٌة ي�سترك 
ل  بحتٍة  وطنيٍة  اأغرا�ٍس  اإلى  تق�سد  وهي  مذاهبهم،  اختالف  على  �س�ريا  اأبناء  جميع  فيها 
اإلى  البيان من محاولت الفرن�سيين الرامية  ه  �ساأن فيها للف�ارق والنزعات الدينية)1(. ونبَّ
اإذ  الث�رة،  معنى  ت�س�يه  بهدف  لبنان  في  ال�سكان  عند  الطائفي  التن�ع  ظاهرة  ا�ستغالل 
�سبغتها  من  الث�رة  تح�يل  ه�  الفا�سدة  ال�سيا�سة  هذه  من  الرئي�سي  الغر�س  اأن  يخفى  »ل 
العام  الراأي  يقنع  كي  وذلك  والنتيجة.  الحال  �سنيعة  دينيٍة  �سبغٍة  ذات  حرٍب  اإلى  ال�طنية 

)1( اأمين �سعيد، الث�رة العربية الكبرى، الجزء الثالث، القاهرة: مكتبة مدب�لي، �س 357.
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�سالمة  عليه  تت�قف  �سروريٌّ  اأمٌر  ه�  �س�رية  في  الفرن�سي  النتداب  وج�د  اأن  اأوروبا  في 
ال�سكان«)1(. من  فريٍق 

اأن  فاأّكد  ولبنان،  �س�ريا  بين  الفرن�سي�ن  ر�سمها  التي  الحدود  م�ساألة  عند  البيان  ت�قف 
ب�ج�د  تتمّثل  الأ�سا�سية  الم�سكلة  اإن  بل  البلدين،  بين  تف�سل  حدوٍد  ب��سع  تكمن  ل  الم�سكلة 
لأغرا�س  خدمًة  واللبنانيين  ال�س�ريين  بين  الح�اجز  و�سع  اأراد  الذي  الفرن�سي،  الحتالل 
البيان عن ا�ستعداد  التجزئة، التي ل تنتج �س�ى ال�سرر بم�سالح ال�سكان الم�ستركة. واأعرب 
الأم�ر  فهي من  ولبنان،  الداخلية  �س�رية  بين  الحدود  »م�ساألة  لبحث  ال�س�رية  ال�طنية  الق�ى 
ا�ستدعت  واإذا  الأجنبي.  العتداء  من  البالد  اإنقاذ  من  الفراغ  بعد  فيها  البحث  ي�سح  التي 
ل عليه في هذا  نٍة، فال داعي للقلق، اإذ اإن الُمع�َّ ال�سرورة الع�سكرية ال�ستيالء على اأمكنٍة ُمعيَّ

ال�ساأن ه� ما يتقرر بعد ا�ستقرار الحال في البالد)2(.

الط�ائف  اأبناء  مع  تعاملها  خالل  من  ال�س�رية  للث�رة  والق�مي  ال�طني  الطابع  تاأكد 
ولي�س  الق�مي،  انتمائهم  زاوية  من  الث�رة  قيادة  اإليهم  نظرت  الذين  لبنان،  في  الم�سيحية 
الأربعة،  الأق�سية  في  الث�ار  فرق  ا�ستطاعت  اأن  فبعد  والطائفي،  المذهبي  انتمائهم  بح�سب 
وهتافات  الن�ساء،  زغاريد  بين  ودخ�لها  تحرير حا�سبيا،  الث�رة، من  ل�اء  تحت  ان�س�ت  التي 
الم�سيحية،  القرى  فيهم عدٌد من مخاتير  بمن  المنطقة،  في  القرى  اجتمع مخاتير  الرجال، 
اأحد  وه�  غبريل،  ن�سيب  لرئا�ستها  وانتخب�ا  حا�سبيا،  في  محليٍة  حك�مٍة  ت�سكيل  عن  واأعلن�ا 
ي�سترك  التي  لالنتفا�سة  الطائفي  غير  »الطابع  اأ�سفى  ما  وهذا  الم�سيحيين)3(،  الم�اطنين 

الم�سيحي�ن فيها اإلى جانب الدروز«)4(.

الم�سيحيتين.  ومرجعي�ن  ك�كبا  قريتي  تحرير  من  الث�ار  فرق  نت  تمكَّ حا�سبيا،  وبعد 
م  تقدَّ البلدة،  في  الكاهن  تراأ�سه  ك�كبا  قرية  من  وفدًا  اأن  ال�سفرجالني  الدين  محي  ويذكر 
من الث�ار، وطلب اإليهم اأن يدخل�ا البلدة اآمنين مطمئنين. وكذلك فعل اأهل قرية اإبل ال�سقي، 
�ساد  وفيما  القرية.  في  والمبيت  الطعام  تناول  عليهم  وعر�س�ا  الث�ار،  اإلى  تقدم�ا  الذين 

م.ن، �س ن.  )1(

م.ن، �س.ن.  )2(
والن�سر، ط1، 1969، �س 309،  للطباعة  الطليعة  العربي، بيروت: دار  الم�سرق  ال�طنية في  للث�رات  الذهبي  الكتاب  الري�س،  منير   )3(
اأن وجه الختالف بين المرجعين  ال�س�رية، دم�سق: مطبعة التحاد، 1960، �س 210. بيد  الث�رات  اأدهم الجندي، تاريخ  وكذلك: 

ه� اأن اأدهم الجندي يذكر اأن ف�سل اهلل الأطر�س تراأ�س حك�مة حا�سبيا بدًل من ن�سيب غبريل.
 ،1987 الفارابي،  دار  بيروت:  �ساهر،  م�سع�د  وتقديم  مراجعة   ،1927-1925 �س�ريا  في  التحررية  ال�طنية  الحرب  ل�ت�سكي،   )4( 

�س 263.
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بعث  بالرحيل،  ينذرهم  كتابًا  يتلق�ن  بهم  فاإذا  اإليها،  الث�ار  بعد دخ�ل  القرية  في  الطمئنان 
عه الفرن�سي�ن على تاأليف  به بطر�س كرم، اأحد زعماء الم�ارنة في لبنان ال�سمالي، حيث �سجَّ
جهٍة،  من  للث�رة  الم�ؤيدة  العنا�سر  مناه�سة  اأجل  من  مرجعي�ن)1(  جهات  في  ع�سكريٍة  فرقٍة 

ولإعطاء الث�رة طابع القتتال الطائفي من جهٍة اأخرى.

وكان وفٌد من النبطية وجبل عامل قد اأتى اإلى مرجعي�ن بعد �سيطرة الث�ار عليها، وطلب 
ال�فد  واأو�سح  الفرن�سي.  الث�ار ا�ستكمال الزحف لتحرير جبل عامل من �سلطة النتداب  اإلى 
اأن اأهالي جبل عامل على ا�ستعداٍد لإ�سرام نار الث�رة. فاأجيب ال�فد باأن اأوامر القيادة العليا 
َئ  ُيهيِّ اأن  ال�سلح  ريا�س  الزعيم  على  واأن  ال�سغير«،  »لبنان  اأرا�سي  اإلى  الدخ�ل  تمنع  للث�رة 

للقيام بالث�رة.

وفي هذا المجال، يذكر اأدهم الجندي اأن نزيه الم�ؤيد العظم )اأحد قياديي الث�رة( كتب 
»ر�سالًة اإلى ريا�س ال�سلح اأبان له فيها رغبة جبل عامل باإ�سعال نار الث�رة فيه«. بيد اأن ريا�س 
ال�سلح لم ي�افق على هذا العمل، ودعا اإلى اللتزام »بالتاأنِّي وعدم الته�ُّر، تفاديًا من تنكيل 

الفرن�سيين باأهل جبل عامل وتخريب قراهم وبي�تهم«)2(.

فيها  ي�سكل�ن  التي  المناطق  في  الم�سيحيين  اإثارة  الث�رة  قيادة  تجنبت  وبالفعل، 
معنى  تحريف  في  الفرن�سية  المحاولت  اأمام  الطريق  قطع  بهدف  وذلك  �ساحقًة،  اأغلبيًة 
و�سيطرتهم  الم�سلمين  غلبة  تاأكيد  اإلى  يرمي  اإ�سالميٍّ  �ساأٍن  ذات  باأنها  واإظهارها  الث�رة، 
على باقي الط�ائف الأخرى. ففي ر�سالة من زيد الأطر�س اإلى الأمير ف�ؤاد اأر�سالن م�ؤرخة 
من  ما  كل  اجتنبنا  المقد�سة  ث�رتنا  في  »اأننا  فيها  جاء   ،1925 الثاني  ت�سرين   13 في 
ن�سحكم،  �سدق  تاأكدنا  وقد  الم�سيحيين...  طماأنينة  بدليل  الطائفية  الفتن  اإثارة  �ساأنه 
ل  اإذ  ال�س�ف،  �سيما  ول  ال�سغير،  لبنان  اإلى  التقدم  لعدم  طكم  وت��سُّ رغبتكم  ي  و�سُنلبِّ

كافية«)3(. فق�انا  لم�ساعدٍة  نحتاج 

الفرن�سي  ال�ج�د  يهدد  ثمة خطرًا حقيقيًا  اأن  اأدركت  قد  كانت  الفرن�سية  ال�سلطات  لكن 
في �س�ريا ولبنان، هذا الخطر بداأ يتاأكد مع ظه�ر م�ؤ�سراٍت في ال�عي الق�مي الآخذ بالتبل�ر 
الل�ن  ذات  المناطق  في  ل�سيا�ستها  المعار�سة  تنطلق  اأن  تت�قع  تكن  لم  ففرن�سا  البلدين.  في 

)1( محي الدين ال�سفرجالني: تاريخ الث�رة ال�س�رية، م.�س، �س 261.
)2( اأدهم الجندي، تاريخ الث�رات ال�س�رية، م.�س، �س 210.

ان: المطبعة ال�طنية، 1928، �س 226. )3( محمد �سعيد العا�س، �سفحة من الأيام الحمراء، عمَّ
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في جبل  الدروز  �ساأن  �س�ريا،  في  اأقلياٌت  اأنها  على  اإليها  تنظر  كانت  والتي  ال�احد،  الطائفي 
العرب، والعل�يين في منطقة الالذقية، وال�سيعة في جن�ب لبنان.

الم�سيحيين،  اإلى  باأنظارها  فاتجهت  الطائفية،  النزعات  تحريك  اإلى  فرن�سا  لجاأت 
مثيرًة عندهم ع�امل الخ�ف والقلق من جراء تعاظم المدِّ الإ�سالمي الم�ؤيد للث�رة ال�س�رية، 

ل تهديدًا ل�ج�د الم�سيحيين وم�ستقبلهم. رته لهم باأنه ُي�سكِّ ف�س�َّ

على  الأ�سلحة  ت�زيع  اإلى  النتداب  �سلطات  لجاأت   ،1925 الثاني  ت�سرين  اأوا�سط  ففي 
عنا�سر من الم�سيحيين، و�سكلت منهم فرقًا من المتط�عين تحت ا�سم »الجي�س الم�سيحي«، 
َعْت تحت قيادة بطر�س كرم حفيد ي��سف كرم الذي كان  وه� عبارة عن ميلي�سيا م�سلحٍة، ُو�سِ

جت التقاتل الدم�ي عام 1860«)1(. »على راأ�س الف�سائل المماثلة التي اأجَّ

م�ساألة  في  نظرت  الحك�مة  »اأن  ذكرت  قد  لفرن�سا،  الم�الية  »الب�سير«  �سحيفة  وكانت 
ت�سليح اللبنانيين وحماية الحدود اتقاء امتداد الث�رة اإلى قلب لبنان... في القليعة الآن ع�سكٌر 
لديهم  الدفاع  ومعدات  الكافية،  الذخائر  من  عندهم  الأهلين،  متط�عة  من  به  ُي�ستهان  ل 
على  ينفق�ن  الأبطال  فرن�سي�س  واآل  ومذك�رٌة،  �سريفٌة  م�اقف  لهم  الرجال  وه�ؤلء  مت�فرٌة... 
ت�ارث�ها  والتي  بهم،  المعروفة  ال�سجاعة  تلك  ويبعث�ن في �سدورهم من  اجتمع عندهم،  من 

عن اأ�سالفهم كابرًا عن كابر«)2(.

اأن فرط عقدها، ل ب�سبب خ�ف المتط�عين  الميلي�سيا الم�سلحة ما لبثت  اأن هذه  بيد 
كان�ا  الذين  المتط�عين،  ه�ؤلء  لأكثرية  الجتماعية  البنية  بفعل  واإنما  المجابهة،  من 
جهٍة،  من  الإقطاع  رجال  قبل  من  مزدوٍج  ا�سطهاٍد  من  عانت  حيٍة  فالَّ اأ�س�ٍل  اإلى  ينتم�ن 
انخف�س عدد عنا�سر هذه  ما  و�سرعان  ثانية.  الفرن�سية من جهٍة  الحتكارات  ومن هيمنة 
الذين تخل�ا عن  اأكثرية ه�ؤلء  واأن  اأربعمائة رجٍل فقط)3(.  اإلى  اآلف  الميلي�سيا من خم�سة 
�سد  مجابهٍة  عمليات  في  معهم  وا�سترك�ا  الث�ار،  جانب  اإلى  انتقل�ا  الم�سيحي«،  »الجي�س 

الفرن�سية. الق�ات 

مما تجدر الإ�سارة اإليه في هذا المجال، اأن اجتماعًا ُعِقَد في المتن ال�سمالي، وتحديدًا 
وت��سيع  الث�رة  قيام  على  التفاق  جرى  حيث  وم�سيحي�ن،  دروٌز  ح�سره  ال�س�ير،  �سه�ر  في 

)1( ل�ت�سكي، الحرب ال�طنية التحررية...، م.�س، �س 288.
)2( »الب�سير«، عدد 3404 تاريخ 14 ت�سرين الثاني 1925، �س 2.

)3( ل�ت�سكي، الحرب ال�طنية التحررية...، م.�س، �س 290.
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بلغ  الجتماع  هذا  اأمر  لكن  �س�ريا.  في  الث�رة  قيادة  مع  والتن�سيق  عم�مًا،  لبنان  في  نطاقها 
ال�سلطات الفرن�سية التي احتاطت ب��سائل عديدٍة لإف�ساد غاية المجتمعين)1(.

حقيقة  بالتالي  وُيظِهر  والمناطقية،  الطائفية  العتبارات  عن  الث�رة  ع  ترفُّ ي�ؤكد  ما  وهذا 
اأغلب  للث�رة، حيث »كانت  ال�ا�سعة  القاعدة  التي �سكلت  ال�سعبية  للفئات  الت�سامن الجتماعي 
ق�اعد الث�رة من القرويين  والفالحين وعمال المدن، الذين دفعهم الفقر والكبت اإلى اأن ياأمل�ا 
وبكثرٍة  الث�رة  ي�سارك في  اأن  للده�سة  ولم يكن مدعاًة  الأح�ال...  الث�رة �س�ف تح�سن  اأن  في 
العاطل�ن عن العمل والمع�زون... واإلى جانب ه�ؤلء كان هناك فئٌة من ال�طنيين ال�سادقين«)2(.
ق�ى  الغالب  في  كانت  الث�رة،  عار�ست  التي  واللبنانية  ال�س�رية  الق�ى  فاإن  بالمقابل، 
ال�سلط�ية  طم�حاتهم  ت�افقت  الذين  المدن،  وتجار  الإقطاع  رجال  من  الم�سيطرة  الطبقة 
في  ال�طني  ال�سباب  اأحد  الري�س،  منير  بين  جرى  ح�اٍر  ففي  الفرن�سي.  النتداب  �سيا�سة  مع 
حماه، مع الدكت�ر عبد الرحمن ال�سهبندر في مركز الث�رة في الجبل، قال الري�س لل�سهبندر 
اأعرف  »اأنا  قائاًل:  ال�سهبندر  فاأجابه  فيها،  ريب  ل  �سائرٌة  حماه  ث�رة  اإن  دكت�ر  يا  تياأ�س  »ل 
اللذين  العظم  بك  وفريد  البرازي،  اآغا  بنجيب  منك  اأعرف  واأغنيائها...  حماه  بذوات  منك 
حدثتني عن ت�سامنهما مع اخ�انك ال�سباب... فه�ؤلء اأ�سرى م�سالحهم وعقاراتهم وقراهم، 

ب ال�سلطة الحاكمة«)3(. ل يجراأون على القيام باأيِّ عمٍل ُيغ�سِ
في لبنان الكبير، كان نقيب الأ�سراف في بيروت عبد الكريم اأب� الن�سر قد دعا في بياٍن 
له »اإلى �سرورة الإ�سالح، واإلى اإحالل ال�سالم على اأ�س�ٍس وطنيٍة تاأخذ بعين العتبار الم�ساواة 
الث�ار  اتهام  حد  اإلى  اللبناني  الن�اب  بمجل�س  الأمر  و�سل  حين  في  الط�ائف«)4(.  جميع  بين 
»بالخ�ارج«. ففي 3 ت�سرين الثاني 1925، اأ�سدر هذا المجل�س قرارًا يدين فيه الث�رة، ويعلن 
تاأييده وولءه للدولة المنتدبة. وقد جاء في القرار)5( »ولما كان لبنان بانف�ساله �سيا�سيًا عن 
الخ�ارج  ويعتبر  ين،  التَّامَّ وحياده  عزلته  في  البقاء  في  يرغب  الدروز،  وجبل  �س�ريا  جارته 
يًا على ا�ستقالله، وافتراًء مح�سًا على حريته وم�سالحه، فاإن المجل�س  لمهاجمة اأطرافه تعدِّ

يقرر ما ياأتي:
)1( ورد في مخط�طة لهالل بك عز الدين الحلبي، مذكرات عن الث�رة ال�س�رية 1925-1927، من محف�ظات الجامعة الأميركية في 

MIC: A-411. ،89 بيروت، م�سجلة على الميكروفيلم، �س
)2( ل�نغريغ، تاريخ �س�ريا ولبنان تحت النتداب الفرن�سي، تر: بيار عقل، بيروت: دار الحقيقة، �س 200.

)3( منير الري�س، الكتاب الذهبي للث�رات ال�طنية في الم�سرق العربي، م.�س، �س 211.
)4( حنا اأبي را�سد: جبل الدروز، م.�س، �س 318.

)5( الجريدة الر�سمية للبنان الكبير، ملحق بالعدد 1930، جل�سة مجل�س الن�اب في 3 ت�سرين الثاني 1925، �س 4.
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على  يًا  تعدِّ ورا�سيا  ومرجعي�ن  حا�سبيا  على  الث�ار  هج�م  يعتبر  المجل�س  هذا  اأن   -1
ا�ستقالل لبنان وحرية �سكانه.

2- يرفع هذا المجل�س �سكره بالنيابة عن البالد اإلى الدولة المنتدبة الكريمة، لما قامت 
به حتى ال�ساعة من الت�سحيات بالأرواح والأم�ال للذود عن حيا�س لبنان، والعمل على �سالمة 

�سكانه و�سمان ا�ستقالله.
3- ُيقّدر مفاداة الجندرمة اللبنانية حق قدرها، ويثني على ثباتها و�سجاعتها.

التقليدية  ومحبتها  لها،  ولئها  على  البالد  بقاء  المنتدبة  للدولة  المجل�س  هذا  ي�ؤكد   -4
غير المتزعزعة.

بال�س�رة  القرار  هذا  المنتدبة  الدولة  اإبالغ  الحاكم  دولة  من  المجل�س  هذا  يطلب   -5
الر�سمية«.

المناه�س  اللبناني في م�قع  النيابي  المجل�س  اأع�ساء  اأكثرية  تك�ن  اأن  الطبيعي  كان من 
ذات  اجتماعيٍة  طبقٍة  من  اأع�سائه  معظم  اأن  ذلك  اللبنانيين،  من  وم�ؤيديها  ال�س�رية  للث�رة 
م�زعًا   )1927 الأول  ت�سرين   17  –  1925 تم�ز   13( المجل�س  كان  وقد  وا�سعة.  ملكياٍت 

اجتماعيًا على ال�سكل الآتي)1(:
التركيب الجتماعي لمجل�س نواب لبنان )1927-1925)

%العددالفئة
1860مالك اأرا�سي

310حمام
310طبيب

310�سحافي
13.3م�سرفي
13.3مهند�س
13.3مدر�س
30100املجم�ع

 ABI TAYEH, Sami, Structure Socio-Juridique du Phénomène Electoral au Liban, Tome 1, Beyrouth,  )1(
 .p. 263 ,1982 كذلك اأحمد م�سطفى حيدر، الدولة اللبنانية 1920-1953، بيروت: دار الكتب، �س�س 16-15.
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الذي  اللبناني،  ال�سي�خ  مجل�س  على  اأي�سًا  ينطبق  فه�  الن�اب  مجل�س  على  ينطبق  ما 
القرار   1926 الأول  كان�ن   17 في  المنعقدة  جل�سته  في  اتخذ  والذي  ع�س�ًا،   16 من  تاألف 
في  الفرن�ساوي  الجي�س  بها  قام  التي  المجيدة  بالأعمال  اعترافًا  ال�سي�خ  مجل�س  »اإن  الآتي: 
ال�سرق، دفاعًا عن حدود الجمه�رية اللبنانية، وت�طيدًا لالأمن في داخلية البالد الذي عكر 
�سفاءه ع�ساباٌت مدف�عٌة اإلى ذلك من الخارج، يختم دورة اجتماعه الحالية بالإعراب عن 
الفرن�ساوي  للجي�س  العام  القائد  للجنرال غامالن  م�ؤكدًا  المذك�ر،  الجي�س  تقديره خدمات 
بقيادته ذكرى خالدًة  الذي ه�  وللجي�س  له  اأبدًا تحفظ  اللبنانية  الجمه�رية  اأن  ال�سرق،  في 

المقبلة«)1(. الأجيال  دها  ُتردِّ

الم�الي  اللبناني  التيار  تمنيات  مع  ت�افقت  فقد  الث�رة،  اإليها  انتهت  التي  النتيجة  اأما 
تهديدًا  الث�رة  ا�ستمرارية  في  راأت  التي  الإقطاعية،  الق�ى  بع�س  رغبة  مع  وكذلك  لفرن�سا، 

لم�اقعها الجتماعية العريقة.

وبعدما ا�ستطاع الحتالل الفرن�سي اأن ي�جه �سرباٍت قا�سيًة للث�رة عن طريق لج�ئه اإلى 
تكثيف الح�سد الع�سكري، واحتالله معاقل مهمًة للث�رة في ال�س�يداء، و�سلخد)2(، فقد فر�س 

في ال�قت نف�سه حالًة من الياأ�س دفعت ببع�س القادة اإلى التراجع والقب�ل بالحل�ل ال��سط.

ن�سير اأخيرًا اإلى اأن عاماًل دوليًا كان له اأثره البارز في ت�سييق الخناق على الث�رة، َتَمثَّل 
بالتعاون بين �سلطات الحتاللين البريطاني والفرن�سي على و�سع حدٍّ لنهاية الث�رة، نظرًا لأن 
د لي�س فقط الحتالل الفرن�سي في �س�ريا ولبنان، اإنما اأي�سًا، وبحكم طابعها  ا�ستمراريتها تهدِّ
ل تهديدًا مبا�سرًا للنف�ذ البريطاني في فل�سطين والعراق و�سرق الأردن. لذلك،  الق�مي، ُت�سكِّ
جرت مباحثاٌت بين م�س�ؤولين فرن�سيين واإنكليز في درعا في �سرق الأردن، و�سع�ا فيها خطًة 

م�ستركًة للق�ساء على الث�رة واإجها�سها)3(.

الحجاز  فاآل �سع�د في  المادية.  الم�ساعدة  يتجاوز  الث�رة فلم  العربي من  الم�قف  اأما 
جنيٍه  اآلف  وت�سعة  عثمانيٍة،  ذهبيٍة  ليرٍة  اآلف  اأربعة  مقدارها  ماليًة  مع�ناٍت  م�ا  قدَّ
اأي�ب  الف�سل،  ف�سل  الم�قع�ن:   .53 �س   ،1926 الأول  كان�ن   17 جل�سة  اللبناني،  ال�سي�خ  مجل�س  محا�سر  الر�سمية،  )1(  الجريدة 
محمد  بيهم،  عبداهلل  نجار،  ي��سف  �سليم  ا�سطفان،  ي��سف  ت�يني،  نخلة  اإده،  اإميل  ال�سعد،  حبيب  الح�سيني،  اأحمد  ثابت، 

الزين. وح�سين  الك�ستي، 
)2(  تراجع تفا�سيل الحملة الفرن�سية بقيادة الجنرال »اأندريا )ANDREA(، واحتالل العا�سمة ال�س�يداء في ني�سان 1926، ثم �سلخد 
في حزيران من العام نف�سه في: الجنرال اندريا، ث�رة الدروز وتمرد دم�سق، تر: حافظ اأب� م�سلح، بيروت: المكتبة الحديثة، ط2، 

1985، �س�س 239-153.
)3( م.ن، �س 319.
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اآلف  وثمانية  ذهبيٍة،  ليرٍة  باأربعمائة  الث�رة  �ساعد  العراق  في  في�سل  والملك   . ا�سترلينيٍّ
الحركة  م�اقع  تجذير  اأجل  من  يكن  لم  العربي  الدعم  هذا  اأن  بيد   .)1( ا�سترلينيٍّ جنيٍه 
العربية  المحاور  لعبة  اإطار  في  يدخل  كان  ما  بقدر  ولبنان،  �س�ريا  في  التحررية  ال�طنية 
في  ال�سيا�سي  النف�ذ  تعزيز  اأجل  من  الث�رة  ت�ظيف  تحاول   كانت  والتي  اآنذاك،  القائمة 
بدعٍم،  وذلك  وال�سع�دي.  الها�سمي  الأ�سا�سيين،  المح�رين  من  لكلٍّ  العربية  المنطقة 
وت�سجيٍع مبا�سٍر وغير مبا�سٍر من قبل بريطانيا، التي كانت ت�سعى لتك�ن الالعب ال�سيا�سي 

فيها. ال�ستراتيجية  م�سالحها  يخدم  بما  المنطقة،  في  الأكبر 

اأبرز معارك الن�سال الوطني ال�سوري واللبناني الم�سترك
ا�ستراتيجيٍّ  ثابٍت  اإلى  تح�لت  قد  ولبنان  �س�ريا  في  ال�سيا�سية  التجزئة  كانت  اإذا 
التجزئة  هذه  فاإن  البلدين،  في  النتدابية  المرحلة  من  قرٍن  ربع  طيلة  الفرن�سية  لل�سيا�سة 
بالتالي،  فاأظهرت  ال�سكان،  وا�سعٍة من  �سعبيٍة  فئاٍت  ال�حدويَّ عند  الح�سَّ  بالمقابل،  اأيقظت، 
والجتماعية  القت�سادية  بالدهم  وحدة  في  تكمن  ال�سكان  له�ؤلء  الحقيقية  الم�سلحة  اأن 

رهم من ال�سيطرة الأجنبية. وال�سيا�سية، وفي تحرُّ

على قاعدة هذا الح�ّس ال�حدوي الذي اأثارته مخططات التجزئة والتفكيك ال�سيا�سي في 
د الردُّ ال�س�ري واللبناني في مجابهة النتداب الفرن�سي. واإذا كانت المقاومات  البلدين، تحدَّ
المقاومات  فاإن  لالنتداب،  واللبنانية  ال�س�رية  الأرياف  اأبناء  ممانعة  عك�ست  قد  الم�سلحة 
زًا في المدن، ب�سبب احت�سان هذه المدن لأنتلجن�سيا متن�رٍة كانت  اأكثر تركُّ ال�سيا�سية كانت 
�سروريًة لقيادة العمل ال�سيا�سي، وتط�ير و�سائله واأ�ساليبه وفق ما تقت�سيه الحاجة في معارك 

الن�سال المختلفة.

معركة ال�ستقالل 1943:
الحرب  ظروف  رتها  وفَّ التي  الإيجابية  المعطيات  من  مجددًا  ال�طنية  الكتلة  اأفادت 
ال�طني  ال�ستقالل  ق�سية  اأجل  من  المعطيات  هذه  ف  ت�ظِّ فراحت  الثانية،  العالمية 
ال�طني  الحكم  واأ�سقط�ا   ،1936 معاهدة  الفرن�سي�ن  نق�س  بعدما  المرة،  هذه  الناجز 

.1939 العام  في 
�س�س   ،1965 الجديد،  الكتاب  دار  بيروت:  ج1،   ،1958-1920 الحديث  �س�رية  تاريخ  من  �سفحات  مذكراتي،  الحكيم،  ح�سن   )1(

.389-380
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قيادًة  نف�سها  فطرحت  جديٍد،  من  تما�سكها  ا�ستعادة  اإلى  ال�طنية  الكتلة  �سارعت 
دعائم  وت�سييد  الحقيقي،  ال�ستقالل  عهد  اإلى  بالبالد  النتقال  اأجل  من  للمعار�سة،  �سعبيًة 

ال�طني. الحكم 

الق�تلي،  �سكري  بزعامة  يتمثل  كان  الفترة،  في هذه  ال�طنية  للكتلة  القيادي  المح�ر  اإن 
الذي اأخذ ينه�س باأعباء العمل ال�طني �سعيًا وراء ا�ستقالل �س�ريا ووحدتها. وفي هذا المجال، 
الأحياء... فالتف ح�له من  »بداأ يت�سل بزعماء  الق�تلي  اأن  العظم في مذكراته،  يروي خالد 
َج في ا�ستجالب القل�ب، واإعادة الثقة اإلى النف��س، حتى  بقي م�ؤمنًا من منا�سري الكتلة، وتدرَّ
جميل  عاد  ثم  دم�سق..  في  ال�سيا�سية  ال�طنية  الزعامة  من�سب  اإلى   1941 بداية  في  ل  َت��سَّ
اأفراد الكتلة، وعلى راأ�سهم  اإلى البالد، لكنه ان�س�ى تحت ل�اء الق�تلي كما فعل �سائر  مردم 

ار وغيرهم«)1(. فار�س الخ�ري، ولطفي الحفَّ

لمنهجه  والم�ساندة  الدعم  منها  ملتم�سًا  العربية،  البالد  نح�  باأنظاره  الق�تلي  اتجه 
ال�ستقاللي)2(.

تلك  في  ال�سيا�سي  العمل  ت�جيه  ال�س�رية،  ال�طنية  الكتلة  خلفه  ومن  الق�تلي،  على  كان 
على  الح�س�ل  �سبيل  في  الممكنة  الطاقات  جميع  َح�ْسد  وبالتالي  ا�ستقالليًة،  وجهًة  المرحلة 
ال�ستقالل. وتحقيقًا لهذه الغاية، تمح�ر اهتمام الكتلة ال�طنية ح�ل النقاط الأ�سا�سية الآتية:

معركة  لخو�س  ا�ستعداداً  ال�سعبية،  المعار�سة  قيادة  في  الكتلة  موقع  تعزيز  اأوًل: 
ال�ستقالل الفا�سلة مع الفرن�سيين.

ثانياً: توفير الدعم العربي، ال�سيا�سي والمعنوي والمادي، لمعركة ا�ستقالل �سوريا.

خلق  قاعدة  على  لبنان،  في  الوطني  الوفاق  لم�سيرة  الكامل  ال�سوري  الدعم  ثالثاً: 
من  تتمكنان  �ساملٍة،  �سوريٍة  وطنيٍة  معار�سٍة  مع  تلتقي  �ساملٍة  لبنانيٍة  وطنيٍة  معار�سٍة 
تعزيز  مع  منهما،  لكلٍّ  الكامل  ال�ستقالل  وتحقيق  البلدين،  الفرن�سي من  النتداب  اإزالة 

العالقات الم�ستركة بين �سوريا ولبنان و�سائر البالد العربية الأخرى.

ترجمًة للت�جهات الم�سار اإليها، ا�ستنفرت الكتلة ال�طنية ال�س�رية كامل ق�اها ال�سيا�سية، 
النيابية  النتخابات  باإجراء  يتمّثل  كان  الذي  الد�ست�ري،  ال�ستحقاق  لم�اجهة  ا�ستعدادًا 

)1( خالد العظم، مذكرات خالد العظم، مج1، بيروت: الدار المتحدة للن�سر، ط1، 1972، �س 243.
)2( م.ن، �س 245.
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عقاله  من  ال�س�ري  الد�ست�ر  اأُطلق  بعدما  وذلك   ،1943 تم�ز  �سهر  في  �س�ريا  في  المقررة 
والتي   ،1943 اآذار   25 في  ال�سادرة   (et 146 F.C  144,145) الثالثة  القرارات  بم�جب 
المجل�س  انتخاب  حين  اإلى  م�ؤقتًا،  تنظيمًا  والت�سريعية  الإجرائية  ال�سلطتين  بتنظيم  ق�ست 

النيابي ورئي�س الجمه�رية)1(.

جرت النتخابات النيابية على دورتين؛ الأولى في 10 تم�ز 1943، والثانية في 26 منه، 
اأكثرية  بذلك  ِمَنْت  و�سَ النتخابية،  الدوائر  مختلف  في  �ساحقًا  ف�زًا  ال�طنية  الكتلة  وحققت 
المناطق  مختلف  يمثل�ن  نائبًا   124 من  تاألف  الذي  الجديد،  النيابي  المجل�س  في  المقاعد 

ال�س�رية، بما فيها محافظتي الالذقية وجبل الدروز)2(.

اآب 1943، جرى انتخاب مكتب  النيابي في 17  التي عقدها المجل�س  في الجل�سة الأولى 
 )115( باأكثرية  للمجل�س  رئي�سًا  الخ�ري  فار�س  انتخاب  فتم  له،  التابعة  والهيئات  المجل�س 
�س�تًا، وانُتِخَب لنيابة الرئا�سة كلٌّ من �سعيد الغزي )98( �س�تًا، ومحمد العاي�س )91( �س�تًا. 
�س�تًا،   )118( باأكثرية  الق�تلي  �سكري  فاْنُتِخَب  الجمه�رية،  رئي�س  انتخاب  ذلك  بعد  جاء 
عهد  اأن  الق�تلي  يلبث  ولم  �سن�ات،  خم�س  لمدة  ال�س�رية  للجمه�رية  رئي�سًا  انتخابه  واأُعلن 
ال�س�ري،  ال�ستقالل  د�ست�رية  بذلك  م�ستكماًل  الحك�مة)3(،  برئا�سة  الجابري  اهلل  �سعد  اإلى 

وتد�سين العهد ال�طني على اأ�سا�س ال�ستقالل وال�سيادة ال�طنية.

الدعم ال�سوري لمعركة ا�ستقالل لبنان:
مقاليد  ت�سلمها  اإّبان  ال�س�رية  ال�طنية  الكتلة  انتهجته  الذي  ال�سيا�سي  ال�سل�ك  ترك 
جهٍة،  فمن  المختلفة.  اللبنانية  الق�ى  ت�جهات  على  البالغ  اأثره   ،)1939-1936( الحكم 
المت�ازنة  الم�ساركة  قاعدة  على  اللبناني  بالكيان  ارتباطهم  تعميق  ب�سرورة  الم�سلم�ن  �سعر 
على  انفتاحهم  باأهمية  الم�سيحي�ن  �سعر  اأخرى  جهٍة  ومن  وم�ؤ�س�ساتها،  الدولة  وظائف  في 
�س�ريا على قاعدة ت�طيد العالقات القت�سادية والجتماعية، التي باتت ت�سكل �سرورًة حي�يًة 

تقت�سيها م�سلحة البلدين الم�ستركة.
الأرمنازي، �س�رية من الحتالل حتى الجالء،  الثاني، م.�س. وكذلك: نجيب  الق�سم  الد�ست�ري  القان�ن  ال��سيط في  اإدم�ن رباط:   )1(

م.�س، �س 159.
المجل�س  مذاكرات  ال�س�رية،  الر�سمية  الجريدة  في  الأول  ال�ستقاللي  العهد  في  انتخب�ا  الذين  ال�س�ريين  الن�اب  اأ�سماء  اأنظر   )2(

النيابي، الدورة ال�ستثنائية، الجل�سة الأولى، المنعقدة في 17 اآب 1943، �س�س 4-3.
اآب  المنعقدة في 21  الثالثة  الجل�سة  واأي�سًا  نف�سها، �س�س 9-7،  الجل�سة  النيابي،  المجل�س  ال�س�رية، مذاكرات  الر�سمية  الجريدة   )3(

1943، �س�س 27-31 )تاأليف الحك�مة ال�س�رية ال�ستقاللية الأولى(.



نضاالُت اللبنانيين والسوريين المشتركُة من أجِل االستقالِل
وإجالِء العساكِر الفرنسية )1920- 1946(

100

بالكيان  اعترافهم  وعدم  ال�سورية،  الوحدة  ق�سية  على  اإ�سرارهم  اأّن  الم�سلمون  اأدرك 
اآثروا  لذلك  لها.  �ساأن  ل  ال�سيا�سية  الحياة  في  هام�سيًة  قوًة  يجعلهم  اللبناني،  الوطني 
والنفتاح  ناحيٍة،  من  م�ستقبلياً  ال�سورية م�سروعاً  الوحدة  اعتبار  م�ساألتين:  بين  التوفيق 
على الم�سيحيين اللبنانيين، بهدف اإيجاد قوا�سم م�ستركٍة معهم تق�سي بتحقيق ال�ستقالل 

للبنان، وفك ارتباطه عن التبعية للمحور الفرن�سي من جهٍة اأخرى.

ولدة  اأجل  من  رت  ت�فَّ قد  كانت  الأ�سا�سية،  الع�امل  من  جملٍة  بروز  ذلك،  اإلى  ي�ساف 
مدينة  في  خا�سٍّ  وب�سكٍل  ال�ساحلية،  المدن  اإطار  في  م�سيحيٍة-اإ�سالميٍة  لبنانيٍة  ب�رج�ازيٍة 
بيروت. جاء ظه�ر هذه الب�رج�ازية لين�سجم مع ال�ستراتيجية الفرن�سية المهتمة بجعل لبنان 
المادية،  المكت�سبات  بع�س  الم�سلم�ن  خاللها  من  ُق  ُيحقِّ معا�سرٍة،  راأ�سماليٍة  لدولٍة  نم�ذجًا 
ال�س�رية.  ال�حدة  مطلب  عن  ويبعدهم  »اللبننة«،  باتجاه  يدفعهم  لهم،  تروي�ٍس  بمثابة  تك�ن 
اإلى مندوبه  اأر�سل وزير الخارجية الفرن�سي  ففي اأعقاب ت�قيع المعاهدة الفرن�سية-ال�س�رية، 
كلَّ  »اإنَّ  اإذ  اللبنانيين،  الم�سلمين  مع  الكافية  المرونة  اعتماد  عليه  م�سيرًا  بيروت،  في  العام 
جه�دنا يجب اأن تن�سّب في الظروف الراهنة على عدم اإغ�ساب الم�سلمين، واأن ُن�سِعَرُهم اأّن 
اأقليًة فاعلًة في لبنان، بدل اأن ي�سيع�ا و�سط اأكثريٍة اإ�سالميٍة في  م�سلحتهم تق�سي ببقائهم 
�س�ريا، بحيث ل يبقى لطرابل�س و�سيدا اإل وزنًا قلياًل بجانب دم�سق وحلب«)1(. ويتابع ال�زير 
رًا ب�ج�ب طماأنة الم�سلمين واإ�سعارهم »باأّن لبنان الم�ستقل لن يك�ن  الفرن�سي في برقيته ُمذكِّ
باأيِّ حاٍل من الأح�ال خا�سعًا لديكتات�ريٍة مارونيٍة تفر�سها فرن�سا. وهذا الخ�ف يجب تبديده 

اأي�سًا لدى بع�س زعامات الروم الأرث�ذك�س«)2(.

ال�ستتباع  عن  لال�ستقالل  ينزع  اأخذ  اإ�سالميًا-م�سيحيًا  لبنانيًا،  اتجاهًا  اإن  ال�اقع،  في 
ال�سيا�سي والقت�سادي لفرن�سا، ويتطلع اإلى اإقامة عالقاٍت ق�يٍة مع �س�ريا خ�س��سًا، والبالد 
المدينة  تط�ر  �ساعد  حيث  بيروت،  في  اأ�سا�سًا  التجاه  هذا  ظهر  عم�مًا.  المجاورة  العربية 
-العا�سمة  بيروت  في  ا�ستقرت  والم�سلم،  الم�سيحي  يها  ب�سقَّ لبنانيٍة،  ب�رج�ازيٍة  بل�رة  في 
اإلى  يدفعها  كان  الذي  الأمر  فيها؛  التجارة  حركة  من  واأفادت  للبنان-،  الك��سم�ب�ليتية 
ال�ستقالل عن  ي عندها نزعة  وُيَق�ِّ اأي�سًا،  و�سيا�سيٍة  اقت�ساديٍة  �سبكة عالقاٍت  النخراط في 

فرن�سا، والنفتاح بق�ٍة على �س�ريا والمحيط العربي.
M.A.E.F: E- levant Syrie-Liban 1930-1940, »Télégrammes No. 607 à 609, le 18 septembre 1936«, E-413-  )1(

2, V, 501, p. 251.
  M.A.E.F: Ibid )2(
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الأداة  الخ�ري،  ب�سارة  ال�سيخ  وبرئي�سها  الد�ست�رية)1(،  الكتلة  في  الب�رج�ازية  هذه  راأت 
القادرة على ترجمة طم�حاتها، وتحقيق اأهدافها، فراحت ترفع �سعار ال�ستقالل التام للبنان، 
في  لالنخراط  ا�ستعدادها  عن  والإعراب  الفرن�سي،  الراأ�سمال  هيمنة  من  التخل�س  بهدف 

�سبكٍة من عالقات التعاون مع �س�ريا والبالد العربية الأخرى.
َد بذلك اإثر الجتماع  وكان ب�سارة الخ�ري قد اأعرب عن التزامه تنفيذ هذا ال�سعار، َوَتعهَّ
القاهرة  في  النحا�س  م�سطفى  الم�سري  ال�زراء  رئي�س  منزل  في  مردم  وجميل  �سّمه  الذي 
د في هذا الجتماع »اأن لبنان يريد ا�ستقالله التام �سمن  )اأيار 1942(. ويذكر الخ�ري اأنه اأكَّ
اأق�سى حدٍّ على هذا الأ�سا�س...  اإلى  حدوده الحا�سرة، واأننا نريد التعاون مع الدول العربية 
ا�ست��سح  وبعدما  وتنفيذها«.  عنها  للدفاع  وم�ستعدون  النظرية،  بهذه  مقتنع�ن  ورفقائي  اأنا 
النحا�س با�سا وجهة النظر ال�س�رية ب�ساأن م�ستقبل العالقات ال�س�رية-اللبنانية، اأجابه جميل 
مردم بالق�ل: »نحن نثق بكالم ال�سيخ ب�سارة، وعندما تطمئن �س�ريا لهذا التجاه في ال�سيا�سة 
ع اأرا�سي لبنان  اللبنانية، فنحن م�ستعدون لأن نتنازل عن كلِّ مطلٍب لنا في لبنان، بل اأن ن��سِّ

اإذا لزم«)2(.
على  اللبنانية-ال�س�رية  العالقات  بناء  في  الزاوية  حجر  بمثابة  القاهرة  اجتماع  كان 
تحت  لبنان  بقاء  من  الخ�ف  هاج�س  يحكمها  كان  ال�س�رية  ال�طنية  الكتلة  اأن  ذلك  اأ�سا�سه؛ 
ال�سيطرة الفرن�سية؛ الأمر الذي ي�سيب ق�سية ال�ستقالل ال�س�ري بال�سرر المبا�سر. من هنا، 
واللبنانية  ال�س�رية  ال�طنية  ال�سرورة  اأن  وجدت  اللبنانية،  ال�طنية  الق�ى  ومعها  الكتلة،  فاإن 
والم�ؤيد  لالنتداب،  المعار�س  الد�ست�ري  وتياره  الخ�ري  ب�سارة  ال�سيخ  مع  التعاون  تقت�سي 

لعالقاٍت وطيدٍة بين لبنان ومحيطه ال�س�ري-العربي.
على قاعدة هذا الت�جه ال�س�ري، بداأت رحلة التفاهم بين ريا�س ال�سلح وب�سارة الخ�ري، 
اإلى  للتعاون  وا�ستعداده  لبنان  ا�ستقالل  التزم  الذي  ال�طني،  بالميثاق  َي  �ُسمِّ ما  اأنتجت  والتي 
اأق�سى حدود التعاون مع البالد العربية، »اإنَّ اإخ�اننا في البالد العربية ل يريدون للبنان اإل 
اإذن،  وهم  فنحن  ًا،  َمَمرَّ اإليهم  لال�ستعمار  نريده  ل  ونحن  ال�طني�ن،  الأباة  اأبناوؤه  يريده  ما 

نريده وطنًا، عزيزًا، م�ستقاًل، �سيدًا حرًا«)3(.
)1( ب�ساأن الكتلة الد�ست�رية التي اأن�ساأها ب�سارة الخ�ري في العام 1932، مقابل الكتلة ال�طنية التي اأن�ساأها اأميل اإده الم�الي لفرن�سا، 

راجع درا�ستنا: العالقات اللبنانية - ال�س�رية، م.�س، �س�س 347-345.
)2( ب�سارة الخ�ري، حقائق لبنانية، ثالثة اأجزاء، ج1، دار ع�ن - حري�سا: مكتبة اأوراق لبنانية، 1960، �س 245.

)3( الجريدة الر�سمية اللبنانية، محا�سر مجل�س الن�اب اللبناني، الجل�سة الثالثة، تاريخ 7 ت�سرين الأول 1943، البيان ال�زاري لحك�مة 
ريا�س ال�سلح، �س 10.
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ال�ستقالل  معلنًة  �س�ريا،  في  ال�سلطة  مقاليد  ال�س�رية  ال�طنية  الكتلة  ا�ستلمت  بعدما 
التيار  دعم  من  يمكنها  الذي  الم�قع  في  اأ�سبحت   ،1943 اآب  في  الم�حدة  الداخلية  ل�س�رية 
ال�ستقاللي اللبناني، وذلك اإدراكًا منها اأنَّ ا�ستقالل �س�ريا ال�طني يبقى ناق�سًا ومختاًل اإذا 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  الأمن  لترابط ق�سايا  لبنان، نظرًا  ا�ستقالٍل مماثٍل في  يتكامل مع  لم 

والثقافي والع�سكري بين البلدين.

اإلى  الخ�ري  ب�سارة  ال�سيخ  حمل  في  بارزًا  دورًا  ال�س�رية  ال�طنية  الكتلة  لعبت  وبالفعل، 
رئا�سة الجمه�رية اللبنانية، ومن ثم تكليفه ريا�س ال�سلح برئا�سة ال�زراء. اأما دورها الأبرز 
عرفت  التي  ال�سهيرة  الأزمة  اإبان  للبنان  التام  ال�ستقالل  ق�سية  عن  دفاعها  في  تجّلى  فقد 
والتي  ال�س�ري،  الن�اب  لمجل�س  التاريخية  الجل�سة  فكانت   ،1943 الثاني  ت�سرين   11 باأزمة 
على  مخل�سًا  �س�ريًا  ت�سميمًا  اأظهرت  قد  اللبنانية-الفرن�سية،  الأزمة  لمناق�سة  ُخ�س�ست 

م�ساعدة لبنان في تر�سيخ دعائم ا�ستقالله ال�طني)1(.

العربية،  الحك�مات  واإلى  كاترو،  الجنرال  اإلى  مذكرًة  ال�س�رية  الحك�مة  واأر�سلت  هذا، 
طالبت فيها بع�دة الحياة الد�ست�رية اإلى لبنان، والإفراج عن ا�ستقالله.

تجلَّى  �سعبيًا،  ُبعدًا  �س�ريا  في  اأخذت  لبنان  في  ال�ستقالل  م�ساألة  اأن  بالذكر،  والجدير 
اأي�سًا ق�سية  اأ�سحت فيه  الذي  لبنان،  اإلى  واإر�سالها  التبرعات  في تظاهرات الطالب، وجمع 

ال�ستقالل ق�سيًة وطنيًة اأجمعت عليها �سائر الفئات والتجاهات ال�سيا�سية المختلفة)2(.

اإرغام فرن�سا على الإقرار ب��سع  اإلى  اأف�سى الن�سال ال�س�ري-اللبناني الم�سترك  هكذا، 
نهايٍة لنتدابها على �س�ريا ولبنان، والت�سليم بح�س�لهما على ا�ستقاللهما ال�طني.

اأما الدللت التي خل�ست اإليها التجربة الن�سالية ال�س�رية-اللبنانية، فكان اأبرزها ثالٌث 
اأ�سا�سية:

ًا  اأيَّ اأن  ذلك  واللبناني،  ال�س�ري  ال�طنيين  ال�ستقاللين  بين  الع�س�ي  التالزم  الأولى، 
منهما يبقى ناق�سًا ومختاًل اإذا لم يتكامل ويتماثل مع الآخر، وهذا يعني خ�س��سية التفاعل 

ال�س�ري-اللبناني، وه� تفاعٌل يبقى ف�ق العتبارات الظرفية والختاللت العار�سة.
)1( الجريدة الر�سمية ال�س�رية، وقائع المجل�س النيابي ال�س�ري، الجل�سة 15، ت�سرين الثاني 1943، �س�س 351-335.

)2( القب�س، العدد 2560، تاريخ 18 ت�سرين الثاني 1943، �س 4. واأي�سًا العدد 2565، تاريخ 28 ت�سرين الثاني 1943، �س3.
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وال�سيا�سي  الثقافي  المجتمعي  الت�حد  قاعدة  على  اللبناني  ال�طني  اللتحام  اأن  الثانية، 
نف�سها  تبقى  المعادلة  واأي�سًا  و�سيادتها،  �س�ريا  ل�ستقالل  الق�ة  �سروط  اأبرز  ه�  وال�طني، 
بالن�سبة اإلى لبنان، اأي بمقدار ما تتمتع به �س�ريا من ا�ستقالٍل وطنيٍّ و�سيادٍة وطنيٍة، بمقدار 

ما يعزز هذا الأمر �سروط ال�ستقالل ال�طني للبنان ول�سيادته ال�طنية.

واجتماعيًا،  وثقافيًا  و�سيا�سيًا  واقت�ساديًا  اأمنيًا  دائمٌة  �س�ريٌة  حاجٌة  لبنان  الثالثة، 
وال�سيا�سية  والقت�سادية  الأمنية  الم�ست�يات  كل  على  دائمٌة  لبنانيٌة  حاجٌة  �س�ريا  وبالمقابل، 

والثقافية والجتماعية.

خ��سهما  في  واللبناني  ال�س�ري  الم�قفان  ارت�سم  اإليها،  الم�سار  الدللت  قاعدة  على 
معركة  بالأحرى  اأو  الجالء،  معركة  وهي  األ  ال�طني،  تاريخهما  في  اأخرى  فا�سلًة  معركًة 

ا�ستكمال ال�ستقالل الذي تحقق في العام 1943.

معركة الجالء: وحدة الأمن ال�ستقاللي بين �سوريا ولبنان
حلقاته  كلُّ  ُت�ْسَتْكَمْل  لم   ،1943 العام  في  ولبنان  ل�س�ريا  ال�طني  ال�ستقالل  تحقيق  اإّن 
قاب�سًة  زالت  ما  فرن�سيًة  �سيطرًة  هناك  اأن  طالما  البلدين،  في  ا�ستقالليٍّ  وطنيٍّ  حكٍم  بقيام 
ع�ساكر  اأي�سًا  هناك  دامت  وما  جهٍة،  من  ولبنان  �س�ريا  بين  م�ستركٍة  حي�يٍة  م�سالح  على 

فرن�سيٌة ما زالت على الأر�س ال�سيادية ال�س�رية واللبنانية من جهٍة اأخرى.

التي  الك�ل�نيالية  نزعتها  عن  الثانية،  العالمية  الحرب  وُبعيد  خالل  فرن�سا،  تخرج  لم 
من  ال�ستعماري  اإرثها  على  المحافظة  على  �سيا�ستها  قامت  لذلك  �سابقة.  لقروٍن  عرفتها 
الخارجية  باأ�س�اقها  والإم�ساك  ال�طنية،  وثرواتها  الم�ستعمرات  على  الهيمنة  ا�ستمرار  خالل 
واإلحاقها ب�س�قها الراأ�سمالي. تحت �سغط النزعة الم�سار اإليها، راحت فرن�سا تعتمد المناورة 
اختراق  اإلى  �ساعيًة  ولبنان،  �س�ريا  ا�ستقالل  على  لاللتفاف  المختلفة،  ال�سيا�سية  والتكتيكات 
ثم  ومن  البلدين،  اأرا�سي  على  جي��سها  ا�ستمرار  خالل  من  عليه  والنقالب  ال�ستقالل  هذا 

تح�يل ال�ج�د الع�سكري اإلى وج�ٍد �سيا�سيٍّ م�سيطر.

اأنها  واللبنانية  ال�س�رية  ال�طنية  الق�ى  اأدركت  الفرن�سية،  الك�ل�نيالية  النزعة  اأمام هذه 
اأمام معركٍة فا�سلٍة جديدٍة في ا�ستكمال ال�ستقالل، هي معركة اإجالء الجي��س الأجنبية عن 
وه�  واللبناني،  ال�س�ري  ال�ستقاللي  الأمن  برزت من جديٍد وحدة  البلدين. من هنا،  اأرا�سي 

اأمٌن يرتكز اإلى ثالثة م�ست�ياٍت اأمنيٍة مترابطٍة ع�س�يًا:
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خالل  من  وذلك   ،1943 العام  في  تحقق  ما  وه�  ال�سيا�سي،  الأمن  الأول،  الم�ستوى 
قيام اإرادٍة وطنيٍة حاكمٍة في البلدين، وهي اإرادٌة عبَّرت عنها �سلطٌة �سيا�سيٌة واإداريٌة وطنيٌة، 
اأو  �سلطٍة  اأية  عن  م�ستقلٍة  كمرجعيٍة  المختلفة  وم�ؤ�س�ساتها  الدولة  اإدارة  على  ت�سرف  راحت 

مرجعيٍة اأجنبية.

ال�طنيان  العهدان  ا�سطدم  الم�ست�ى  هذا  على  القت�سادي،  الأمن  الثاني،  الم�ستوى 
اإلى ال�سلطات  في �س�ريا ولبنان بالمماطلة الفرن�سية في تاأخير ت�سليمها الم�سالح الم�ستركة 
ال�طنية في البلدين، وفي مقدمتها ت�سليم الجي�س ال�طني ال�س�ري واللبناني، وذلك على الرغم 
من اتفاقاٍت �سبق للحك�مة الفرن�سية اأن اأبرمتها مع حك�َمْتي ال�ستقالل في البلدين. ففي 22 
واللبناني من جهٍة،  ال�س�ري  الجانبين  بين  دم�سق  في  اتفاٍق  ت�قيع  الأول 1943، جرى  كان�ن 
والفرن�سي من جهٍة ثانيٍة، وه� يق�سي باأن تت�سلم الحك�متان ال�س�رية واللبنانية ال�سالحيات 
الذي   1944 حزيران   15 اتفاق  وكذلك  الفرن�سية،  النتدابية  ال�سلطات  تمار�سها  كانت  التي 
طاب�رًا  اللبنانية  الحك�مة  ت�سرف  تحت  لفرن�سا  العام  المندوب  ي�سع  اأن  على  �سراحًة  ن�سَّ 
لحفظ الأمن الداخلي، ريثما يتم التفاق النهائي على اإعطاء الحك�مة اللبنانية مجم�ع قطع 

الجي�س اللبناني التي تديرها فرن�سا في لبنان)1(.

التي  الم�ستركة  الم�سالح  اإدارة  اآليات  على  -لبنانيٍّ  �س�ريٍّ تفاهٍم  تنظيم  تّم  بعدما 
�سيا�سة  على  الطريق  ال�اقع،  في  يقطع  تفاهٌم  وه�  م�سلحًة،  الع�سرين  على  عددها  يرب� 
الفرن�سي  الجانب  باإلزام  ولبنان  �س�ريا  بين  الم�سترك  التن�سيق  كان  الفرن�سية،  المماطلة 
ت�سليم جميع  تّم  العام 1944، وبالفعل  اأول  الم�سالح اعتبارًا من  بت�سليم تلك  الإقرار  على 
والم�انئ  الحديدية  ال�سكك  رقابة  ت�سليم  اآخرها  كان  تقريبًا،  �سه�ٍر  �ستة  خالل  الم�سالح 

في 5 حزيران 1944 )2(.

على  غيره،  دون  ال�طني  الجي�س  باإ�سراف  ويتمثل  الع�سكري،  الأمن  الثالث،  الم�ستوى 
حماية الجغرافية ال�سيا�سية للدولة ال�طنية؛ الأمر الذي كان يعني �سرورة و�سع نهايٍة لإخراج 

الجي�س الفرن�سي عن اأرا�سي �س�ريا ولبنان.
الخارجية  وزارة  من�س�رات  ج3،  واتفاقاته،  معاهداته  في  لبنان  في:  والفرن�سية  العربية  باللغتين  التفاقين  هذين  ن�ّس  اأنظر   )1(

والمغتربين، بيروت: مكتبة خياط، 1966، �س�س 323 و 356.
)2( بدر الدين ال�سباعي، اأ�س�اء على الراأ�سمال الأجنبي، م.�س، �س 366.
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واأمٌن قوميٌّ في  اأمٌن وطنٌي  اأمٌن مزدوٌج:  ال�اقع،  الع�سكري لال�ستقالل ه�، في  والأمن 
الوقت نف�سه.

 . ق�ميٍّ اأمنيٍّ  مجاٍل  من  جزءًا  ب��سفه  واحٌد  ه�  واللبناني  ال�س�ري  ال�ستقاللي  فالأمن 
لال�ستقالل  مالزمٌة  �سرورٌة  ه�  الق�مي  الأمن  اإن  حيث  من  الدللة،  بالغة  م�ساألٌة  وهذه 
الق�مي،  �س�ريا  اأمن  من  جزٌء  ه�  فل�سطين  في  الفل�سطيني  الأمن  مثاًل:  وعليه،  ال�طني. 
اأمن لبنان الق�مي وهكذا... والي�م، التفاقية الأمنية العراقية-الأميركية التي  وكذلك من 
على  اأجنبيٍّ  ع�سكريٍّ  ل�ج�ٍد  تكري�سًا  فقط  لي�س  ت�سكل،  م�ؤخرًا،  المحتل  العراق  في  اأُْبِرَمْت 
اأر�س العراق، واإنما اأي�سًا، تهديدًا لالأمن الق�مي ل�س�ريا ولبنان والك�يت وال�سع�دية، ول�سائر 

الدول العربية الأخرى.

لجهة  متميزًة  جاءت  الجالء،  معركة  خ��س  في  الم�ستركة  ال�س�رية-اللبنانية  التجربة 
من  جملٍة  ب�سبب  وذلك   ،1946-1945 عامي  خالل  الم�سترك  الن�سالي  النم�ذج  تقديمها 

المعطيات التي ت�فرت اآنذاك، وهذه اأبرزها)1(:

الجالء كق�سيٍة  تعاطيه مع ق�سية  ال�سوري-اللبناني في  ال�سيا�سي  الموقف  اأوًل: تالزم 
الم�ستركة  ال�ف�د  عليه  دلَّت  ما  وهذا  )فرن�سا(.  واحٍد  اأجنبيٍّ  احتالٍل  م�اجهة  في  واحدٍة 

لتاأمين الم�قف الدولي المنت�سر لق�سية الجالء.

لدور  امتحاٍن  اأول  الأمر  هذا  وكان  الجالء،  لق�سية  داعٍم  عربيٍّ  موقٍف  تح�سيد  ثانياً: 
جامعة الدول العربية الحديثة الن�ساأة )اآذار 1945(، فقد عقد مجل�س الجامعة اأول دورٍة غير 
في  ال�س�ري-اللبناني  للم�قف  الق�مية  ن�سرته  م�ؤكدًا   ،1945 11 حزيران  و   4 بين  له  عاديٍة 

خ��سه الم�سترك معركة الجالء.

�سع�ٍر  عن  تعبيرًا  جاء  الجالء  لق�سية  داعٍم  عربيٍّ  جماهيريٍّ  موقٍف  تح�سيد  ثالثاً: 
وهذا  ولبنان.  �س�ريا  في  الق�مية  في  اإخ�انهم  لن�سرة  العربية  الجماهير  لدى  ق�ميٍّ مخزوٍن 
ما عك�سته التظاهرات ال�ساخبة في غير مدينٍة عربيٍة وهي تندد بق�سف الطيران الفرن�سي 

للعا�سمة دم�سق )29 اأيار 1945(.
جامعة  في  لبنان  محم�دي،  اأحمد  راجع:   )1946-1945( و�س�ريا  لبنان  خا�سها  التي  الجالء  معركة  ح�ل  التفا�سيل  من  للمزيد   )1(
الدول العربية )1945-1958(، بيروت: المركز العربي لالأبحاث والت�ثيق، ط1، 1994، �س�س 103-110، وكذلك، ح�ل الم�قف 
ال�سعبي ال�س�ري واللبناني والعربي الداعم لمعركة الجالء راجع: اإليا�س الب�اري، تاريخ الحركة العمالية والنقابية في لبنان، ج1، 

م.�س، �س�س 257-246.
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الم�ست�ى  على  �س�اٌء  الجالء،  معركة  في  الفاعل  اللبناني  الم�سيحي  الح�سور  رابعاً: 
ال�سيا�سة  م�ست�ى  على  اأم  اللبناني(،  الن�اب  مجل�س  )مناق�سات  الداخلي  وال�سيا�سي  ال�سعبي 
المفاو�سة،  ال�ف�د  في  الم�سارك�ن  الم�سيحي�ن  الأع�ساء  قادها  التي  والمفاو�سات  الخارجية 
الم�سيحي  الح�س�ر  اأ�سفى  لقد  الخارجية هنري فرع�ن وحميد فرنجية.  راأ�سهم وزيرا  وعلى 

على معركة الجالء ُبعدًا وطنيًا وق�ميًا في اآٍن واحد.
واأخيرًا، اأثمر الم�قف الن�سالي ال�س�ري-اللبناني الم�سترك انت�سارًا جديدًا بعد انت�سار 
البلدين  اأرا�سي  عن  الأجنبية  الق�ات  جالء  في  النت�سار  فكان   ،1943 العام  في  ال�ستقالل 

في 1946/12/31.
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الجامعة اللبنانية

مقدمة
على  ف�سلها  اأو  واإخفاقاتها،  ال�سيا�سي  الإ�سالم  حركات  مجمل  ح�ل  هنا  الحديث  يدور 
ال�سلطة  اإلى  ال��س�ل  ناحية  لي�س من  ال�سيا�سية،  وغير  ال�سيا�سية  الممار�سة  اأو  الحكم  م�ست�ى 
اأو الم�ساركة فيها، بل من ناحية الف�سل في تقديم الحل�ل العملية لكثيٍر من  اأو الحتفاظ بها 
الم�ساكل التي تعاني منها مجتمعاتنا، في مختلف المجالت الحياتية والجتماعية والقت�سادية 
الف�ساد في  العدالة والإ�سالح وم�اجهة  ِقَيِم  والإدارية والتنم�ية... وعدم قدرتها على تحقيق 
ُنُظٍم وق�انين وثقافٍة مجتمعيٍة، وتعمل  اإلى  الِقَيم  برامج و�سيا�ساٍت وخطٍط عمليٍة، تحّ�ل تلك 
الجتماعية،  المجالت  مختلف  اإلى  الخطابي  �سقفها  من  واإنزالها  الفعلية،  ترجمتها  على 

الدولة. واجتماع 

في  نجاٍح  من  اأكثر  تحقيق  الحركات  تلك  بع�س  على  ُينكر  اأن  الإن�ساف  من  يك�ن  لن 
على  اأي�سًا  بل  الغربية،  الهيمنة  اأو  ال�ستعمار  اأو  الحتالل  بم�اجهة  تّت�سل  مهمٍة،  ميادين 
التجربة  في  الحال  ه�  كما  معا�سٍر،  دينيٍّ   - مدنيٍّ بعٍد  ذي  الدولة  في  نم�ذٍج  بناء  م�ست�ى 
اإلى درا�سٍة على حدٍة، لمعرفة  والتجارب قد تحتاج  النماذج  المعا�سرة، لكن هذه  الإيرانية 
اأكثر  تعّثرها في  اإلى  التي قادت  الأ�سباب  اأو  النتائج،  بل�غها تلك  اإلى  اأّدت  التي  الديناميات 

من مجاٍل واإطار.



108

: مراجعٌة نقدّية أزمُة العقِل السياسيِّ اإلسالميِّ

و�س�ف يك�ن من المنهجي الق�ل باأن ف�سل تلك الحركات في الإطار الذي ذكرنا، لي�س 
كان  ل�  حتى  بعينه،  �سيا�سيٍّ  لعقٍل  اأو  بعينها،  لروؤيٍة  ف�سٌل  ه�  اإنما  الدين،  اأو  لالإ�سالم  ف�ساًل 

ُيعمل على تقديم م�سروعيٍة دينيٍة اأو اإ�سالميٍة لتلك الروؤية اأو ذاك العقل.

عوامل ف�سل الإ�سالم ال�سيا�سي

وال�س�ؤال الأ�سا�س هنا ه�: ما هي اأهم الأ�سباب التي يمكن تلّم�سها في ف�سل ذلك الإ�سالم 
منها  تعاني  التي  الم�ساكل  تلك  جملة  معالجة  في  حركاته،  مجمل  م�ست�ى  على  ال�سيا�سي 

مجتمعاتنا، وتحقيق ِقَيِم العدالة والإ�سالح والتنمية و�س�ى ذلك؟

قد يك�ن للعديد من الع�امل الم��س�عية اأو الخارجية دوٌر اأ�سا�ٌس، في اإف�سال العديد من 
تجارب الإ�سالم ال�سيا�سي في اأكثر من مجاٍل، وهذا ما ل يمكن اإنكاره، لكن هنا �س�ف يتجه 
المعرفية،  واأدواته  الإ�سالمي،  ال�سيا�سي  العقل  ببنية  ترتبط  التي  الع�امل،  تلك  اإلى  البحث 

وم�ساربه، والديناميات الفكرية التي يعمل من خاللها.

اأوًل- المفاهيم الناظمة لروؤية العقل ال�سيا�سي الإ�سالمي 

اأكثر منه  �سلفيٌّ  يًا، ه� عقٌل  ن�سّ اأكثر منه  تراث�يٌّ  ال�سيا�سي ه� عقٌل  العقل  اإن ذاك 
اأ�س�لّيًا. بمعنى اأن المفاهيم الناظمة للروؤية ال�سيا�سية لذاك العقل، هي مفاهيم م�ستقاٌة 
من التراث الديني الإ�سالمي، اأكثر من ك�نها م�ستقاًة من الم�سادر الأ�سا�سية الإ�سالمية 
للمعرفة والت�سريع، وه� ما اأّدى اإلى اإيجاد اأكثر من خلٍل بني�يٍّ في اأكثر من عقٍل �سيا�سيٍّ 

اإ�سالم�ي.

تاريخيًا  ت�سّكل  قد  الإ�سالمي،  الديني  التراث  من  اأ�سا�سيًا  جزءًا  اأّن  المعل�م  من  ولعّل 
ما  خالل  من  به،  والعبث  التراث،  ذلك  �سناعة  في  ودورها  ال�سيا�سية  ال�سلطة  وقع  على 
يعرف في القام��س ال�سطالحي الإ�سالمي بفقهاء ال�سلطان وعلمائه، وما قّدم�ه من نتاٍج 
اأّثرت  اأخرى  ع�امل  اإلى  بالإ�سافة  وم�سالحه،  ال�سلطان  ذلك  لت�جهات  وفقًا  دينيٍّ  علميٍّ 
الماثل في تك�ينه، وكيف  التاريخي  البعد  الّتراث وم�سامينه)1(؛ ف�ساًل عن  ت�سّكل ذلك  في 
)1( راجع: محمد الكثيري، ال�ّسلفّية بين اأهل ال�سّنة والإمامّية، بيروت: مركز الغدير للّدرا�سات والّن�سر والّت�زيع، ط2، 2008م، �س�س 

.494-461
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اأكثر منه عقاًل منهجيًا  يته،  ، م�غٍل في ما�س�َّ اإلى عقٍل ما�س�يٍّ اأن يحيل ذلك العقل  يمكن 
راته  الع�سر ومتغيِّ وِقَيمه من جهٍة، وظروف  الدين  ث�ابت  ال��سل بين  معا�سرًا، قادرًا على 

من جهٍة اأخرى.

اأن  اإّل  ي�ستطيع  لن  التراث،  ت�س�ُّهات ذلك  يت�سّكل على �س�ء  �سيا�سيٍّ  اأيَّ عقٍل  فاإن  وعليه 
هًا في الروؤية والفعل والأداء، و�س�ى ذلك. يك�ن عقاًل م�س�َّ

ثانياً- �سعف البعد النقدي والأدوات المنهجية
كانت  �س�اٌء  التراث،  ذلك  بط�ن  في  الم�دعة  المفاهيم  منظ�مة  اإلى  ذلك  مردَّ  لعّل   
اأو  تف�سيرها  تمَّ  لكن  الدينية،  للمعرفة  لية  الأوَّ الم�سادر  في  اأ�سٌل  لها  كان  اأو  عليه،  دخيلًة 

ي اإلى اإ�سعاف ذلك البعد النقدي ودوره في الت�سحيح والتق�يم. تاأويلها بما ي�ؤدِّ

النقد  ثقافة  تعزيز  في  م�سلحٍة  من  التراث  في  الم�دعة  ال�سلطة  لثقافة  يك�ن  ل  قد 
ال�سلطة،  ع�رات  �س  تلمُّ على  تق�ى  اجتماعيٍة،  دينامياٍت  من  ذلك  ُي�لِّده  وما  واأخالقياته، 
على  الحر�س  اأ�سدَّ  ال�سلطة حري�سًة  تلك  تك�ن  �س�ف  بل  وت�سحيحها،  عليها،  والعترا�س 
لها  اأمرًا م�ساعدًا  يك�ن  و�س�ف  النا�س،  لدى عامة  الأعمى(  باع  القطيع )التِّ ثقافة  تعزيز 
م�سالحها  يخدم  بما  تف�سيرها  واإعادة  الدينية،  المفاهيم  بع�س  ا�ستغالل  اإلى  تعمد  اأن 

ورغباتها.

ينطبق  هل  مفاده:  �س�ؤال  على  اأرك�ن  محمد  يجيب  وقراءته،  للتراث  نقده  معر�س  في 
ثَت عنه على الحديث النب�ي فقط، اأم اأنه ينطبق على القراآن اأي�سًا؟ النقد الذي َتحدَّ

يجيب اأرك�ن: »نجد في اللحظة الراهنة لالإ�سالم المعا�سر، اأنه من الم�ستحيل عمليًا فتح 
مناق�سٍة للنقد التاريخي، اأو حتى مناق�سٍة تاأويليٍة بخ�س��س القراآن، ولكن ينبغي اأن اأت��سع في 
 �سرح ذلك لكيال يحدث �س�ء تفاهم. اإن هذا ال��سع لي�س عائدًا اإلى معار�سٍة اأزليٍة للعلم... 
نقديٍة،  درا�سٍة  كل  عن  بمناأى  الأم�يين  منذ  َعْت  ُو�سِ التي  الر�سمية  الدولة  اإلى  عائٌد  اإنه 
ول  ُتناق�س  ل  التي  المثلى  والم�سروعية  العليا،  القيادة  منه م�سدر  تجعل  اأن  اأرادت  لأنها 

ُتم�س«)1(.
)1( محمد اأرك�ن، الفكر ال�سالمي: قراءة علمية، ترجمة ها�سم �سالح، بيروت: المركز الثقافي العربي، ط2، 1996، �س 51.
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وح�ّسه  العقل  دور  تعطيل  تعني  ل  والطاعة...  باع  والتِّ الت�سليم  قبيل  من  مق�لٍت  اإّن 
 ، ونقديٍّ وهادٍف  واٍع  اإطاٍر  في  ُتماَر�َس  اأن  وينبغي  العقل،  مبنيٌة على  نف�سها  بل هي  النقدي، 
اإرادة  مع  يتماهى  اآخر،  �سيئًا  تجد  التراث،  ذلك  في  ت�سكيلها  كيفية  اإلى  تاأتي  عندما  لكن 

وخطابها. ال�سلطة 

، اأو بياٍن يقّدم تف�سيرًا لتلك المق�لت، بما يقمع  ولذا ت�سمع اأو تقراأ اأكثر من خطاٍب دينيٍّ
اأية قدرٍة على النقد الهادف والبّناء، ويعّطل اأخالقيات النقد وثقافته، وه� ما اأّدى اإلى اإيجاد 
الروؤية، واكت�ساف الخطاأ،  اأ�سعف قدرته على  ال�سيا�سي،  العقل  اأكثر من خلٍل بني�يٍّ في ذاك 
في  اأي�سًا،  والإ�سالح  بل  والتق�يم،  الت�سحيح  على  القدرة  اإلى  و�س�ًل  والتقييم،  والمراجعة 

مختلف المجالت ال�سيا�سية والجتماعية و�س�ى ذلك.

لقد مار�ست ال�سناعة المعرفية لل�سلطة تعطياًل منهجيًا للنقد والنظر، بمعنى اأنها عملت 
ى اإلى  على تعطيل الأدوات التي يمكن اأن تمار�س نقدًا معرفيًا لمجمل تراثها المعرفي، مما اأدَّ
اإ�سعاف البعد النقدي في ذلك العقل وروؤيته، حيث لم يعد من ال�سه�لة بمكاٍن التخل�ُس من 
قي�د ذلك التراث واأثقاله، اإّل بمقدار ما يمكن اإعادة تحريك اأدواٍت منهجيٍة ومفاهيم، ت�سمح 

ي كل تلك الأعباء والقي�د، التي يرمي بها التراث على ذاك العقل ودوره. بتخطِّ

اأّنه يجب اأن  وعندما نتحّدث في الممار�سة ال�اعية والهادفة لتلك المق�لت، فه� بمعنى 
ُينَظر اإليها من �سمن روؤيٍة اأو�سع، تذهب اإلى اأّن تلك المق�لت لي�ست مق�س�دًة بذاتها، ولي�ست 
ال�ّساأن  انتظام  في  تتمّثل  منها،  اأبعد  لأهداٍف  ُتطَلُب  واإّنما  ك�سلطٍة،  لل�ّسلطة  للخ�س�ع  مطل�بًة 
والإ�سالح  العدالة  من  الّدولة،  اجتماع  مقا�سد  وتحقيق  العام،  الّنظام  على  والحفاظ  العام، 
والّتنمية في مختلف المجالت، اأّما اإذا اأُريَد لتلك المق�لت اأن ت�سبح عائقًا يُح�ُل دون تحقيق 
تلك المقا�سد، وو�سلنا اإلى حاٍل ح�سل فيه الّتعار�س بين تلك المق�لت والمقا�سد، فاإّن اّلذي 

م ه� تلك المقا�سد، و لي�س تلك المق�لت، اّلتي هي بمثابة و�سيلٍة لتحقيقها.  ُيقدَّ

وبتعبيٍر اآخر، اإّن مق�لة طاعة ال�ّسلطة هي من اأجل تحقيق العدالة، فعندما تنحرف اإلى 
حيث ت�سبح لتبجيل ال�ّسلطة، فاإن في ذلك اإ�سرارًا بالعدالة، وعندها ت�سقط تلك المق�لة، كما 
اأّن مق�لة اّتباع ولّي الأمر هي من اأجل تحقيق الإ�سالح، فعندما ت�سبح هذه المق�لة تعظيمًا 
من  ي�سبح  بل  المق�لة،  تلك  ت�سقط  وعندها  الإ�سالح،  اإلى  اإ�ساءًة  ذلك  في  فاإن  الأمر،  ل�لّي 

المطل�ب اإزاحة تلك الع�ائق اّلتي َتُح�ُل دون تحقيق تلك المقا�سد واآثارها. 



111

أ.  د. محمد شقير

وعليه، ل يمكن الّنظر اإلى تلك المق�لت بمعزٍل عن اأهداف الّدولة، ووظائفها، وواجباتها، 
وبمعزٍل عن جميع الِقَيِم والمق�لت الأخرى، من قبيل العدالة، �س�اٌء كانت اجتماعّيًة اأو �سيا�سّيًة 
وغيرها،  وال�ّسيا�سّية  والإدارّية،  المالّية،  ميادينه،  مختلف  في  والإ�سالح  غيرها؛  اأو  مالّيًة  اأو 
وم�اجهة كّل اأ�سكال الّظلم والف�ساد وال�ستئثار، بل وجميع مثالب ال�ّسلطة، واآّفاتها من ا�ستبداد، 

وا�ستفراٍد، وطغياٍن وغير ذلك.

وكذلك الأمر في ما يرتبط بالنظر اإلى مجمل ذلك ال�اقع الجتماعي وال�سيا�سي وغيره، 
الأدوات،  تلك  من  النعتاق  ال�سهل  من  يك�ن  لن  حيث  واأدواته،  التراث  ذلك  بعي�ن  يتم  فاإنه 

وقدرتها على الت�س�يه، اأو تعطيل القدرة على الفهم ال�سحيح لل�اقع.

بمعنى اأّن الن�ّس كما يقّدم ت�سريعًا، فاإّنه يعطي اأي�سًا روؤيًة لل�اقع المحيط، وعليه، بمقدار 
حيح مع هذا  ما يك�ن الفهم لهذه الّروؤية �سحيحًا، بمقدار ما ي�ساعد ذلك على الّتعامل ال�سّ
ذلك  مع  الّتعامل  ت�س�يه  اإلى  ي�ؤّدي  ما  بمقدار  م�سّ�هًا،  الفهم  ذاك  يك�ن  ما  وبمقدار  ال�اقع، 
ال�اقع. ل� اأخذنا، على �سبيل المثال، الّروؤية اإلى الآخر المذهبي اأو الّديني بح�سب ما ه� م�ج�ٌد 
في ذلك الّتراث، ف�س�ف نجد اأّنه ُيبِرُز �س�رًة ت�ؤ�ّس�س لعالقاٍت غير �س�ّيٍة مع ذلك الآخر، وهذا 

بفعل مجمل ما اأُودع في بط�ن ذلك الّتراث تجاه ذلك الآخر والّنظرة اإليه. 

، ي�ستبطن اأكثر من خلٍل منهجيٍّ في الروؤية التي يحمل،  وعليه، كيف يمكن لعقٍل �سيا�سيٍّ
ونظرته لل�اقع من ح�له، اأن يك�ن قادرًا على بل�رة روؤيٍة اإ�سالميٍة �سحيحٍة منهجيًا، وفهم ال�اقع 
الذي  وال�اقع  يحمل  التي  الروؤية  بين  ما  منهجيٍّ  و�سٍل  بعملية  والقيام  �سليٍم،  ب�سكٍل  المحيط 

ينظر، تمهيدًا لتحقيق تلك الِقَيِم والمبادىء؟

ثالثاً- منظومة الجتهاد
اإيجاد  على  تعمل  اأن  ينبغي  منظ�مٌة  بما هي  اإ�سعافها،  اأو  الجتهاد،  منظ�مة  تعطيل  اإن 
دينامياٍت م�ستديمٍة لتط�ير العقل الديني والروؤية الدينية، بل والخطاب اأي�سًا، وما ي�ؤدي اإليه 
المنظ�مة  تلك  تعطيل  اإن  ال�سلة،  ذات  ال�سيا�سية  والروؤية  ال�سيا�سي،  للعقل  تط�ير  من  ذلك 
ذلك  يعنيه  وما  والمعا�سرة،  الت�سحيح  اأو  النقد  على  القدرة  وعدم  الفهم،  جم�د  اإلى  ي�ؤّدي 
نعي�س،  الذي  ال�اقع  منف�سٍم عن   ، تاريخيٍّ اأو   ، �سلفيٍّ اأو   ، ما�س�يٍّ فهٍم  من  لأكثر  الرك�ن  من 
انف�ساٍم عن  اأكثر من  يعاني  �سيا�سيٍّ  ينتجه ذلك من عقٍل  وما  واعتباراته وجميع مالب�ساته، 
المفاهيم  في  اأي�سًا  واإنما  يحمل،  الذي  والقام��س  والخطاب،  اللغة،  في  فقط  لي�س  ال�اقع، 
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والأهداف والأول�يات وال�سيا�سات و�س�ى ذلك، هذا النف�سال �س�ف ُيمار�س ل�سالح ما�س�يٍة 
جميع  ومعاينة  المعا�سر،  ال�اقع  في  التم��سع  عن  معيقٍة  روؤيٍة  اأو  م�سّ�هٍة،  تراثيٍة  اأو  م�غلٍة، 

التبا�ساته واإ�سكالياته.
اإّن العتقاد باأّن فهم الما�سين للن�ّس الّديني ه� الفهم الأ�سّد تعبيرًا عن الّدين ومعانيه، 
ي اإلى اأمرين: الأّول تعطيل اأّي فعٍل نقديٍّ لذلك الفهم، والّثاني تعطيل اأّي فعٍل اجتهاديٍّ في  ي�ؤدِّ
الن�ّس الّديني، والّرك�ن اإلى ذلك الفهم ال�ّسلفي والما�س�ي، وعدم المبادرة اإلى اإنتاج اأّي فهٍم 
، اأو يختلف معه، طالما اأّن هذا الفهم اأ�سبح يرقى اإلى  معا�سٍر، قد يتجاوز ذلك الفهَم الما�س�يَّ

رتبة الن�ّس على م�ست�ى الّتعامل معه.
حيح منهجّيًا طرح جملٍة من الأ�سئلة، وهي: وهنا �س�ف يك�ن من ال�سّ

كيف ن�ستطيع اأن ُنْثِبَت اأّن فهم اأولئك ال�ّسلف ه� الفهم الأ�سّد تعبيرًا عن الّدين في جميع 
بظروفهم  ترتبط  عديدٍة  بع�امل  تاأّثروا  قد  اأولئك  يك�ن  اأن  يمكن  األ  والم�سائل؟  الق�سايا 
حيح للن�ّس في اأكثر  الجتماعّية وال�ّسيا�سّية وغيرها، اأّدت اإلى ابتعادهم عن تلّم�س المعنى ال�سّ
وي�ساهم  �ساهم  العل�م في مختلف مجالتها،  تطّ�ر  اإّن  الق�ل  يمكن  األ  م�ساألٍة؟  اأو  ق�سّيٍة  من 
الق�سايا  من  كثيرًا  اإّن  الق�ل  ينبغي  األ  ون�س��سه؟  للّدين  اأ�سّح  لفهٍم  اأف�سل  قدرٍة  ت�فير  في 
الم�ستجّدة تحتاج اإلى حفٍر مختلٍف في الن�ّس ومعانيه، لأّن هذه الق�سايا لم تكن مطروحًة في 
ما �سلف؟ وعليه، األ يمكن العتقاد باأّن القادر على تقديم فهٍم �سحيٍح لق�سايا جديدٍة، �س�ف 

يك�ن قادرًا على تقديم فهٍم اأ�سّح لق�سايا قديمة؟
وهنا، ينبغي الإلفات اإلى اأن تلك المنظ�مة، اأو المنهجية التي تتبع، تحتاج هي نف�سها اإلى 
ي اإلى تط�ير منهجية الجتهاد من الجتهاد الأحكامي  اأن ُتعمل مق�لتها في اأدواتها، مّما ي�ؤدِّ
�سي،  اأو ال�سريعتي، اإلى الجتهاد الروؤي�ي والنظري؛ من الجتهاد الفردي، اإلى الجتهاد الم�ؤ�سَّ
�سات ذات  �سي اأي�سًا، اأي ذاك الجتهاد الذي يق�م على ا�ستيعاب مجمل التخ�سّ بل والتخ�سّ
ال�سلة، وال�ستفادة منها، لت�سبح هذه المنهجية منهجيًة قادرًة على تقديم الروؤى والنظريات 

المرتبطة بمختلف مجالت الحياة الجتماعية، وتط�راتها المتالحقة)1(.

رابعاً- �سلطوية العقل ال�سيا�سي الإ�سالمي
اإلى  ينزع  اأّنه  بمعنى  وظيفيًا،  عقاًل  منه  اأكثر  �سلط�يٌّ  عقٌل  ه�  ال�سيا�سي  العقل  ذاك  اإّن 
تر: �سافي ح�سين، ج1،  والمعا�سرة،  والّتجديد  التاأ�سيل  والجتهاد: عنا�سر  الفقه  في�س،  ر�سا  راجع: علي  و�سروطه  الجتهاد  في   )1(

بيروت: مركز الح�سارة لتنمية الفكر الإ�سالمي، ط1، 2007م، �س�س220-157.
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القيام  اإلى  يميل  مما  اأكثر  الرئا�سة  ي�ستهي  واأّنه  وظائفها،  اأداء  اإلى  نزوعه  من  اأكثر  ال�سلطة 
بمهامها، �س�اٌء في اإطار التنمية في جميع مجالتها، اأو ت�سييل العدالة في جميع ميادينها، اأو 

تحقيق الإ�سالح، وم�اجهة الف�ساد في مجمل الحق�ل ذات ال�سلة.

العقل  التراث الذي ي�ستقي منه ذاك  اأن  �س�ف يك�ن هذا الأمر مفه�مًا، عندما ندرك 
في  التراث  ذاك  يحاكي  اأن  اإل  ي�ستطيع  لن  وعليه،  بامتياٍز،  �سلط�يٌّ  تراٌث  ه�  مفاهيمه، 
ت�لي  على  يترتب  مما  اآخر،  �سيٍء  اأي  اإلى  نزوعه  من  اأكثر  ال�سلطة،  اإلى  ونزوعه  �سلط�يته، 

ال�سلطة وت�سّنمها.

�سل�كهم  عن  بمعزل  الأمراء  وطاعة  ال�سلطان،  تعظيم  اإلى  تدع�  التي  المفاهيم  اإن 
و�سيا�ستهم، هي مفاهيم حا�سرٌة بق�ٍة في الن�س��س الإ�سالمية التي يح�م ح�لها الكثير من 
م  اإلى وج�ب طاعة الحاكم ول� كان ظالمًا، وُتحرِّ اإن جملًة من تلك الن�س��س تدع�  الأ�سئلة. 
ل  اأئمٌة  بعدي  »يك�ن  الآتي:  الحديث  الر�س�ل)�س(  اإلى  ُن�ِسَب  فقد  بيعته،  ونق�س  عليه  الخروج 
جثمان  في  ال�سياطين  قل�ب  قل�بهم  رجاٌل  فيهم  و�سيق�م  تي،  ب�سنَّ ي�ستنُّ�ن  ول  بهداي  يهتدون 
اأن�س؛ قلت [اأي ال�سائل]: كيف اأ�سنع يا ر�س�ل اهلل اإن اأدركت ذلك؟ قال: ت�سمع وتطيع الأمير، 
الإفتاء  اإلى  الفقهاء  بع�س  ذهب  هنا  ومن  واأطع«)1(.  فا�سمع  مالك،  واأخذ  ظهرك  �سرب  واإن 
واإن  واإن جاروا  بهم  اإل  الدين  ي�ستقيم  ل   « فيق�ل:  واإن ظلم�ا وجاروا،  المل�ك  ب�ج�ب طاعة 

ظلم�ا، واهلل لما ي�سلح بهم اأكثر مما يف�سدون«)2(.

اإّن العقل ال�سيا�سي الذي يحمل تلك الب�سمات ال�سلط�ية، �س�ف ي�سبح عقل �سلطٍة اأكثر 
منه عقل عدالٍة، وعقل ا�ستئثاٍر اأكثر منه عقل �سراكٍة، و�س�ف ي�سبح م�سروع نزاٍع اأكثر منه 
اأكثر من قدرته على  اإلى ال�سلطة،  م�سروع تنميٍة، و�س�ف تك�ن عندها قدرته على ال��س�ل 
ح�سن اإدارتها، و�س�ف يك�ن نجاحه في طرح ال�سعارات، اأكثر من نجاحه في تقديم الحل�ل 

والبرامج العملية.

خام�ساً- اأين تتجلَّى لعقالنية العقل ال�سيا�سي الإ�سالمي؟
اإن �سعف البعد العقالني في العقل ال�سيا�سي الإ�سالمي، يع�د اإلى اإ�سعاف دور العقل في 

�سحيح م�سلم، مج6، بيروت: دار الفكر، �س 20.  )1(
ابن الج�زي، اآداب الح�سن الب�سري، تح: �سليمان الحر�س، دار الن�ادر، 2007م، �س 121.  )2(
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المنهج المعرفي الإ�سالمي الذي يرتكز عليه هذا العقل، اأو بل�غ ت�س�هات التراث درجًة اأفقدت 
العقل قدرته على ممار�سة عقالنيته على م�ست�ى �سناعة الفهم الديني، عندما يك�ن هذا الفهم 
، بمعنى وج�د تهافٍت ما بين العديد من ج�انب ذلك الفهم،  م�سح�نًا باأكثر من بعٍد غير عقالنيٍّ

اأو عدم ان�سجامها مع المقّدمات العقلية وغير العقلية التي تبتني عليها.

القائم  ال�اقع  فهم  في  تكمن  العقالنية  فاإن  الممار�سة،  م�ست�ى  على  الأمر  وكذلك 
كما  ال�قائع  اإدراك  يتم  بحيث  م�ؤدلٍج،  اإ�سقاٍط  اأي  من  ها  وخل�ِّ ومحايدًا،  م��س�عيًا  فهمًا 
والميادين،  المجالت  مختلف  في  والنتائج  الأ�سباب  بين  ما  القائمة  والعالقة  عليه،  هي 
بما  والتطبيق،  النظرية  وال�اقع،  الروؤية  بين  ما  العقالني  ال��سل  على  القدرة  عن  ف�ساًل 
ي�سهم في تجنُّب اأية عملية قفٍز ف�ق ال�قائع، اأو ا�سطداٍم بالمعطيات القائمة، نتيجة عدم 
القدرة على فهمها، اأو و�سلها مع الروؤية، اأو ا�ستفحال البعد الالعقالني في الروؤية نف�سها 

المعرفي. ومنهجها 

�ساد�ساً- العقل ال�سيا�سي الإ�سالمي والنغالق المنهجي 
يعاني العقل ال�سيا�سي الإ�سالمي من اأزمة النغالق، بالمعنى الفكري والمنهجي، اأي اأنه 
، من اأي م�سدٍر اأتى، واإعادة  يفتقد القدرة الكافية على ا�ستيعاب اأكثر من منجٍز فكريٍّ اأو علميٍّ

تدويره بما يخدم تطلعات ذلك العقل وِقَيِمه.

اإن هذا النغالق �س�ف َيحرُم ذلك العقل من كثيٍر من التجارب والخبرات، التي يمكن اأن 
ُتْغِني دوره ووظيفته، فيما ل� عمل على النفتاح عليها وا�ستيعابها، واإعادة تدويرها بما ين�سجم 

مع اأ�س�له ومنهجه، والِقَيِم التي ُيراد تحقيقها.

قد يك�ن لهذا النغالق اأ�سباٌب عديدٌة، من تعطيل الجتهاد والقدرة على الإنتاج والّتط�ير 
لكن  ذلك)1(،  وغير  جدرانه  داخل  والحتبا�س  الما�سين،  فهم  في  التق�قع  اإلى  والمعا�سرة، 
ال�سيا�سي  العقل  ذلك  يق�دها  التي  التجربة  دفع  اإلى  ي  ت�ؤدِّ �س�ف  اإليها،  يف�سي  التي  النتائج 
الح�ساري  الإطار  في  النغالق  اإلى ممار�سة ذلك  ينح�  اإخفاٍق، عندما  اأو  ف�سٍل  اأكثر من  اإلى 
الذاتي،  والتدمير  والع�سبية  والتنازع  الفرقة  ثقافة  ا�ستنبات  اإلى  ي  ت�ؤدِّ �س�ف  كما  والمدني، 

)1( فهمي ه�يدي، الّتدّين المنق��س، بيروت: دار ال�ّسروق، 1994م، ط1، �س�س249-244.
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عندما ي�سار اإلى ممار�سته في اإطار المدار�س والمذاهب الإ�سالمية نف�سها، ليتم تغليب البعد 
.)1( ، اأو اإن�سانيٍّ ، اأو منهجيٍّ ، اأو معرفيٍّ المذهبي على اأي بعٍد علميٍّ

�سابعاً- العقل ال�سيا�سي الإ�سالمي ومقولة القدا�سة
اأنه م�سك�ٌن بن�ٍع من المي�ل ذات البعد القدا�س�ي المفِرط،  مّما يعاني منه ذلك العقل، 
والتي عملت على �سحب ذلك البعد اإلى الكثير من المجالت وال�سخ�سيات القاطنة في اأعماق 

الما�سي، والتي ينبغي اأّل تك�ن خارج دائرة العقل والنقد والتحليل.

ي�سمل  مدى،  اأو�سع  اإلى  غطائها  وت��سيع  ت�ظيفها،  و�س�ء  القدا�سة،  فهم  �س�ء  لكن 
�ساهم  ذلك  كل  ال�سائدة؛  وال�سيا�سية  المجتمعية  والثقافة  والتراث  التاريخ  م�ساحة  مجمل 
الثقافة، وعي�ب ذلك  العقل والنقد على ك�سف ع�رات تلك  بعيٍد في تعطيل قدرة  اإلى حدٍّ 

وت�س�هاته. التراث 

اإلى  ي  اأّدى وي�ؤدِّ ا�ستغالٍل،  اأّيما  القدا�سة ب�سكٍل خاطٍئ، بل وا�ستغاللها  اإن ت�ظيف مق�لة 
اإيجاد خلٍل بني�يٍّ في قدرة العقل ال�سيا�سي الديني على القيام بمجمل العمليات الفكرية، التي 
ت�ساعد على البتكار والت�سحيح والتط�ير و�س�ى ذلك، عندما تتم محا�سرة ذلك العقل بجملٍة 

من المق�لت التي تثقل عليه، وُت�سيِّق عليه حركته اإلى اأق�سر مدى.

هذه  اإلى  ينتمي  من  اأن  بمعنى  الم�سادرة،  بمنطق  المق�لت  تلك  مع  التعامل  يتم  وقد 
المق�لت  يعني فعل احتكاٍر لمجمل  اأّنه  النتماء على  يفهم هذا  تلك، قد  اأو  الدينية  الدائرة 
الدينية، من قبيل الحق والخير والر�سد... و�سلب تلك المق�لت بالمطلق عن كل من ُي�سنَّف 
ي اإلى الحتقار لالآخر،  خارج تلك الدائرة الدينية اأو ال�سيا�سية ... اأي اإن الحتكار في الأنا، ي�ؤدِّ
وه� ي��سل اإلى تعطيل اأية قدرٍة على ال�ستفادة من ذاك الآخر في فكره وثقافته، وكل ما يت�سل 

باإنتاجه وتجاربه.

يتحدث القراآن الكريم عن بع�س الجماعات الدينية التي تح�سر التميز في نف�سها، وتنفي 
ٍر، حيث يق�ل تعالى: عن الآخر الديني اأيَّ بعٍد اإيجابيٍّ وخيِّ

)1(  راجع: محمد �سقير، روافد فكرّية: مطارحات في الفل�سفة وال�ّسيا�سة والجتماع الإ�سالمي، بيروت: دار ال�لء، ط1، 2013م، �س�س 
149-152 و176-171.
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»وقالت اليه�د لي�ست الن�سارى على �سيء، وقالت الن�سارى لي�ست اليه�د على �سيء«)1(. 
كما يق�ل تعالى في اآيٍة اأخرى: »وقالت اليه�د والن�سارى نحن اأبناء اهلل واأحباوؤه«)2(. هذا الأمر 
لي�س حكرًا على ظاهرٍة دينيٍة دون اأخرى، وقد تجده لدى اأكثر من ظاهرٍة، بما ي�سي باأن اأكثر 
ي�سهم في  اأن  للدين  يترك  اأن  ا�ستخدامه، دون  و�س�ء  الدين  يعمل على تط�يع  من مجتمٍع قد 
تغيير ذلك المجتمع من الداخل، فه� ياأخذ من الدين ما يحل� له، دون اأن يق�م الدين بدوره في 

التغيير الجتماعي وال�سيا�سي والترب�ي و�س�ى ذلك.

القدا�س�ي،  البعد  لديه ذلك  الذي طغى  ال�سيا�سي  العقل  �سيك�ن حال ذلك  كيف  وعليه، 
اأدوات  اأو مجمل  كل  فيه  وتعّطلت  و�س�ى ذلك،  والر�سد  الحق  احتكارية  وتغّلبت عنده مق�لت 
ز  تعزِّ وراقيٍة  بم�سامين عميقٍة  يزخر  الديني  الن�س  اإّن  والتق�يم...؟  والتحليل  والنقد  الروؤية 
البعد الإن�سان�ي والمدني والِقَيِميَّ والأخالقي والتنم�ي... مما ي�ؤدي - فيما ل� تم ا�ستثمار هذا 
ر  البعد- اإلى اإ�سباع العقل الديني وال�سيا�سي، بل والثقافة المجتمعية بتلك المفاهيم، التي ُتعبِّ

عن ذلك البعد وتحكيه.

لكن الذي ح�سل وما زال يح�سل، اأنه تمَّ اإغفال ذلك البعد اإلى حدٍّ كبيٍر في تك�ين ذلك 
التراث، وتاليًا في تك�ين العقل الديني، بل والعقل ال�سيا�سي الذي يدور في مداره.

اأو  المدنية  اأو  الإن�سانية  ناته  باأكثر من �سحٍّ في مك�ِّ ال�سيا�سي  العقل  عليه، عندما ي�ساب 
اًل، فيما يرتبط بفهم الم�ساكل والأزمات الجتماعية  اأو التنم�ية، هل �س�ف يك�ن فعَّ ة  الِقَيِميَّ
الإن�سانية  التجارب  من  كثيٍر  مع  اء،  والبنَّ الهادف  التفاعل  على  قادرًا،  يك�ن  وهل  والمدنية؟ 
على  والمعي�سية  الحياتية  الم�ساكل  تلك  �س  تح�سُّ اإلى  اًل،  ميَّ يك�ن  وهل  المختلفة؟  والح�سارية 

اختالفها، بهدف اجتراح الحل�ل التي ت�ساعد على عالجها؟

ّح اأو القحط في البعد الِقَيِميِّ والإن�سانّي في الّتراث، �س�ف ي�ؤّدي اإلى �سحٍّ اأو قحٍط  اإّن ال�سُّ
في العقل اّلذي ين�ساأ على مائدة هذا الّتراث ويتكّ�ن من م�اّده، لأّن الّنتائج ُتقراأ من اأ�سبابها، 
والماآلت ُتعرف من مقّدماتها، هذا فيما ل� اقت�سرنا على المقاربة الّنظرّية لهذا الم��س�ع. 
الّتاريخ  في  نجدها  ف�س�ف  اأو�سع،  مجالٍت  من  وال�ّس�اهد  الأدّلة  ن�ستق�سي  اأن  اأردنا  ل�  اأّما 
والمدني  وال�ّسيا�سي  الجتماعي  واقعنا  وفي  المعا�سر،  الجتماع  وفي  والقريب،  الما�سي 

)1( البقرة، 113.
)2( المائدة، 18.
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تاأّزمها،  اأو  اأ�سباب تخّلف مجتمعاتنا  اأردنا البحث في  اإذا ما  اإّنه  وغيره، حّتى لي�سّح الق�ل 
، والمدني  فلن ن�ستطيع اأن نتخّطى، في معاينتنا لتلك الأ�سباب، ذلك القحط في البعد الِقَيِميِّ
والِقَيِمّية  والإن�سانّية،  المدنّية،  الثقافة  في  انعك�س قحطًا  واّلذي  العقل،  ذاك  في  والإن�ساني 
لتلك المجتمعات، اّلتي ترتكز في ثقافتها على ذاك العقل ومكّ�ناته، وه� ما يع�د اإلى ذلك 
الع�ر اأو الخلل الكامن في ذلك الّتراث، واّلذي اأّدى اإلى اأكثر من خلٍل اأو الت�اٍء في اأكثر من 
، اأو غيره، وه� ما ي�ساعد على اإنتاج الكثير من اأزماتنا في اأكثر من  ، اأو �سيا�سيٍّ عقٍل اجتماعيٍّ

، وغيره. ، اأو �سيا�سيٍّ ميداٍن اجتماعيٍّ

خاتمة
�ساملٍة  نقديٍة  مراجعٍة  بعملية  القيام  اإلى  يك�ن  ما  اأح�ج  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  العقل  اإّن 
النقد  وعميقٍة وجذريٍة، تق�م على تعزيز دور العقل، وتفعيل منظ�مة الجتهاد، وتق�ية روح 
والت�س�ُّهات  اللت�اءات  من  كثيٍر  من  عليه  بني  وما  التراث  وتطهير  والتق�يم،  والتط�ير 
اإلى المعا�سرة،  الفكرية والمنهجية التي ح�سلت في التاريخ، ومحاولة الميل من الما�س�ية 
الم�سادر  اإلى  الع�دة  خالل  من  ومفاهيمه،  ال�سيا�سي  العقل  منظ�مة  مجمل  بناء  واإعادة 
للعقل  يمكن  وبذلك  ال�سحيحة.  ة  نَّ وال�سُّ الكريم  القراآن  من  الإ�سالمية،  للمعرفة  الأ�سا�سية 
جميع  تجاوز  على  قادرًة  نقديًة  اأدواٍت  مجترحًا  نف�سه،  بناء  يعيد  اأن  الإ�سالمي  ال�سيا�سي 
واإمكانية  والت�سريع،  للمعرفة  الإ�سالمية  الم�سادر  على  مرتكزًا  راته،  وم�ؤثِّ التراث  ت�سّ�هات 
فهمها ب�سكٍل منهجيٍّ ومعا�سٍر، بما ي�ؤدي اإلى تجاوز ال�سلفية الما�س�ية اإلى اأ�س�ليٍة معا�سرٍة 
)بالمعنى المنهجي ولي�س ال�سيا�سي(، وتخطي الرتجالية التاريخية اإلى العلم�ية العقالنية، 
واختيار تلك الأدوات المنهجية التي ت�ساعد على فهٍم اأ�سّح للدين ولل�اقع، وال��سل بينهما، 
وتح�يله  مذهبيٍة،  وغير  مذهبيٍة  ع�سبيٍة  اأية  من  ال�سيا�سي  العقل  تخلي�س  على  والعمل 
من  اأكثر  ممار�سة  على  قادٍر  عقٍل  اإلى  انغالقيٍّ  عقٍل  ومن  عدالٍة،  عقل  اإلى  �سلطٍة  عقل  من 
والِقَيِميِّ  المدني  البعد  وتنمية  والح�ساري،  الإن�ساني  الإنتاج  جدٍل معرفيٍّ هادٍف مع مجمل 
والإن�سان�ي لديه، ومنِع ا�ستغالل مق�لٍت دينيٍة ت��سل اإلى الق�ل بح�سرية الحق، والعتقاد 
اإلى اجتراٍر اأعمى لتراث  اأّدى وي�ؤّدي  اإن ا�ستغالل هذه المق�لت  بتحنيط القدا�سة وغيرها. 
ثقافة  اإنتاج  اإلى  يق�د  الإ�سالمي، مما  التاريخ  في  الفقهية  وغير  الفقهية  ال�سخ�سيات  بع�س 
والإن�ساني  والقت�سادي  الجتماعي  الذاتي،  للتدمير  دينامياٍت  واإيجاد  والفرقة،  الفتنة 
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ال�سخ�سيات  تلك  تح�يل  تمَّ  عندما  وبلداننا،  مجتمعاتنا  في  الي�م  حا�سٌل  ه�  كما  وغيره، 
اإلى اأ�سناٍم معرفيٍة اأو منهجيٍة، لت�سبح عائقًا يح�ل دون الفهم العقالني والإن�ساني والِقَيِمي 
والروحي للدين، ولت�ؤول اإلى م�ساريع لتدمير الإن�سان وكرامته وحياته، في حين اأن الدين ما 

كان اإّل لأجل الإن�سان واإن�سانيته وكرامته)1(.

ط1،  الهادي،  دار  بيروت:  للح�سين)ع(،  هدفًا  كان  هل  الّدينّي  الإ�سالح  �سقير،  محّمد  ال�ّسالفة:  الم��س�عات  مجمل  في  راجع    )1(
2001م، �س�س 106-72.
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األثر المنهجي لتواتِر حديثِ 
»تقتُل عمارًا الفئُة الباغيُة« 

محمد فارس بشير سليمان جرادات
جامعة النجاح الوطنية-فل�سطني

مقّدمة:
ولم  ثب�ته،  في  واليقين  القطع  يفيد  معنًى  اأو  لفظًا  المت�اتر  الحديث  اأن  العلماء  اّتفق 
العلم  اأيفيد  ال�سحيح،  الحديث  في  اختلف�ا  ولكنهم  العلم،  اأهل  من  اأحٌد  ذلك  في  يخالف 
د ال�ج�ه، ي�ساعد ب�سكٍل لفٍت  القطعي اليقيني اأم الظن. وَبْحُث الت�اتر عبر اإطاٍر تطبيقيٍّ متعدِّ
الباغية(،  الفئة  البحث )حديث  اختار  ولذلك  الآحاد.  اختالفه عن  ومدى  فهم حقيقته،  في 
ك�نه من اأكثر الأحاديث المنا�سبة لإثبات الأ�س�س التك�ينية لفكرة الت�اتر، لأّن خلفّية الحديث 
متعدد  واقٍع  �سمن  ال�سحابة،  م�ست�ى  على  ال�ج�ه  دة  متعدِّ روائيٍة  بحا�سنٍة  مبا�سرًة  تت�سل 
حدٌث  وه�  البحث،  قيد  بالحديث  ع�س�يًا  مرتبٍط  مف�سليٍّ  لحدٍث  تبعًا  الحديثية،  المدار�س 

د، اإّل اأّنه لم يمنع اتفاق جميع الأطراف على رواية الحديث.  ت�سبَّب بهذا التعدُّ

ز ذلك اأّن الن�اة الأولى لروايات حديث الفئة الباغية الأ�سا�سية، ح�سلت لحظة   ومّما ُيعزِّ
قه، واتفاق عدٍد لفٍت من ال�سحابة عليه، رغم ما مثَّله ذلك  حدوث وق�ع نب�ءة الحديث وتحقُّ
يقينًا  يقطع  بما  الم�ازي،  التاريخي  ال�اقع  مفا�سل  مع  الحديث  اتفاق  ظل  في  اإحراٍج،  من 
في  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الكريم  الر�س�ل  ب�سدقّية  الم�ؤمن  ثقة  ز  يعزِّ وبما  الحديث،  ب�سحة 

ما اأخبر به عن ربه.

للر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم ما  المن�س�بة  النب�يِّ من الأحاديث  اأهل الحديث  وقد روى 
اأو  بال�سعف  منها  كثيٍر  على  الحكم  اأو  تح�سينها،  اأو  بع�سها،  ت�سحيح  تم  �س�اء  ُيح�سى،  ل 
ال��سع، تبعًا للبحث في اأ�سانيدها غالبًا، اأو لنكارٍة بارزٍة في المتن اأحيانًا نادرة. ولكنهم قّلما 
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اأو عدم مح�رّيته، تبعًا لأهميته التاريخية، المتَّ�سلة مبا�سرًة  ميَّزوا بين مح�ريَّة حديٍث نب�يٍّ 
بفعاليات الإ�سالم في �سدره الأول، وه� عهد التك�ين العلمي لمعظم العل�م الإ�سالمية، �س�اء 

تعلَّقت بالعقيدة اأو الفقه اأو الحديث اأو التف�سير.

المبا�سرة/غير  بظالله  يلقيه،  مما  التاريخية  الباغية(  )الفئة  حديث  اأهمية  وتنبع 
د  يحدِّ الم�سبق  القطعي  والثب�ت  التك�ينية.  واأ�س�سه  الإ�سالم،  عل�م  مختلف  على  المبا�سرة، 
من  ذلك  اأعقب  وما  التاريخ،  في  الم�سلمين  بين  حربيٍّ  �سراٍع  اأول  في  الباغية  الفئة  ه�ّية 
ا�ستالم الفئة الباغية للكيان الإ�سالمي برمته، في محطٍة زمنيٍة تمَّ فيها تاأ�سي�س مجمل عل�م 
والدار�سين،  العلم  اأهل  على  لي�س فقط  اآثارها،  انعك�ست  التي  العل�م  وهي  الرئي�سة،  الإ�سالم 

ولكنها اأخذت طريقها في لوعي عامة الم�سلمين باختالف مذاهبهم ومناطقهم.

الحكم  بغي  ب��س�ح  اّت�سل  ما  خ�س��سًا  التاريخي،  ال�اقع  مع  من�سجٌم  الحديث  ومتن 
الأم�ي ط�ال مدته، اإل ما كان من فترة حكم عمر بن عبد العزيز )99-101(هـ، حتى اعتبره 
كثيٌر من العلماء، خام�س الرا�سدين، ولي�س فيه نكارٌة اأن يخبر نبّي اهلل مّما اأعلمه اهلل من اأمٍر 

م�ستقبليٍّ له �ساأٌن خطيٌر على مجمل دين الأمة وم�ستقبلها.

اجتهاداٍت  في  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل  وفاة  بعد  الكرام،  ال�سحابة  اختالف  ورغم 
كثيرٍة تّت�سل باأمر الحكم وال�سيا�سة، وتطّ�ر هذا الختالف اإلى �سراٍع مريٍر، ابتداأ بمقتل الخليفة 
والنهروان  و�سفين  الجمل  حروب  من  اأعقبه  وما  )35(هـ،  عّفان  بن  عثمان  الثالث  الرا�سدّي 
المّت�سل  المف�سلّي  الحديث  هذا  رواية  من  منهم  الع�سرات  يمنع  لم  ذلك  اأّن  اإل  )37-39(هـ، 
مبا�سرًة بتحديد الباغي في هذا ال�سراع. كما اأن �سيطرة البغاة على مقاليد ال�سلطة لحقًا، لم 
الذي غلب ط�ال  الفكري  القمع  الحديث، رغم  لهذا  وتابعيهم  التابعين  يُحل دون رواية ع�سرات 
دون  ذلك  حال  بحيث  الحديث،  هذا  رواية  ا�ستفا�سة  كثرة  اإّل  ذلك  يف�ّسر  ول  الأم�ي،  العهد 
متعّدد  وا�سعًا  فكريًا  امتدادًا  ثمة  اأّن  خ�س��سًا  اإنكاره،  على  القدرة  عن  ف�ساًل  تجاهله،  اإمكانّية 
المدار�س والمذاهب، وه� امتداٌد بالٌغ في التركيز على ثقافة الرواية الحديثية، ولعله كان �سالح 
كثيٍر من المعار�سين للحكم الأم�ي، في مرحلٍة تاريخيٍة لم يتمكن فيها هذا الحكم من اإحداث 

نقلٍة تامٍة في النف�سال عن العهد الرا�سدي المتَّ�سل بالعهد النب�ي زمنّيا/مكانّيا/قيمّيا.

المحور الأول:
القائلون بتواتر هذا الحديث:

اإلى  يدع�هم  الباغية،  الفئة  ارًا  عمَّ )تقتل  حديث  بت�اتر  الحديث  اأهل  من  كثيٌر  جزم 
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اأّنه رواه  اإلى النار( ت�اترًا معن�يًا، والحديث المت�اتر مقط�ٌع ب�سحته، ذلك  الجّنة، ويدع�نه 
الحديث،  هذا  ت�اتر  تق�سي  عبر  لنا،  و�ستّت�سح  الكذب،  على  ت�اط�ؤهم  ُي�ؤَْمن  جمٍع  عن  جمٌع 
بما  نب�يٍة،  نب�ءٍة  من  يحمله  وما  الحديث،  هذا  ب�سحة  القطع  وحقيقة  الت�اتر،  فكرة  حقيقة 

ه الكريم محمدًا �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، عن حال اأمته بعد رحيله. اأخبر اهلل به نبيَّ

ارًا  قال ابن عبد البر: )وت�اترت الآثار عن النبيِّ �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه َقاَل: تقتل َعمَّ
اأ�سحِّ  من  َوُهَ�  َو�َسلََّم،  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ نب�ته  واأعالم  بالغيب،  اإخباره  من  وهذا  الباغية.  الفئة 
لالأ�سف، وه�:  �س�ى عن�انه  لم ي�سل  كتاٌب م�ستقلٌّ في ذلك،  البر  الأحاديث()1(. ولبن عبد 

ار«)2(. »كتاب ال�ستظهار في طرق حديث عمَّ

اٍر:  ِلَعمَّ قال  ُه  اأَنَّ و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُس�ل  عن  َواَياُت  الرِّ )وَتَ�اَتَرِت  المزي:  قال 
اِر ْبن يا�سر، وعثمان ْبن عفان، وعبد اهلل ْبن م�سع�د،  »َتْقُتُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«، ُرِوَي َذِلَك عن عمَّ

وحذيفة بن اليمان، وعبد اهلل ْبن عبا�س واآخرين()3(.

ا�س، وابن م�سع�د، وحذيفة، واأبي رافع، وابن  قال الذهبي: )َوُرِوَي َهَذا الحديث عن ابن َعبَّ
واأن�س، وجابر، وغيرهم،  ْبن مالك،  ال�ّسَلمّي، وكعب  الُي�ْسر  واأبي  �َسُمَرة،  ْبن  اأَْوَفى، وجابر  اأبي 
ِحيٍح  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم، َقاَل اأَْحَمد ْبن حنبل: ِفي َهَذا َغْير َحِديٍث �سَ ِبيِّ �سَ وه� مت�اتٌر َعِن النَّ

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم، وقد َقَتَلْتُه الفئُة الباغية()4(. ِبّي �سَ َعِن النَّ

عليه  اهلل  �سلى   - اهلل  ر�س�ل  عن  الروايات  )وت�اترت  هـ(:  )ت804  الملقن  ابن  وقال 
عن  الروايات  )ت�اترت  حجر:  ابن  وقال  الباغية«()5(.  الفئة  »تقتلك  اٍر:  لعمَّ قال  اأنه   - و�سلم 
اًرا  اٍر »تقتلك الفئة الباغية«()6(. )َرَوى َحِديَث َتْقُتُل َعمَّ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال لعمَّ
َم، َواأُمُّ �َسَلَمَة ِعْنَد ُم�ْسِلٍم،  َحاَبة، ِمْنُهْم َقَتاَدُة ْبُن النُّْعَماِن َكَما َتَقدَّ اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة َجَماَعٌة ِمَن ال�سَّ
اَن،  َعفَّ ْبُن  َوُعْثَماُن   ، �َساِئيِّ النَّ ِعْنَد  اْلَعا�ِس  ْبِن  َعْمِرو  ْبُن  اهلِل  َوَعْبُد   ، ْرِمِذيِّ التِّ ِعْنَد  ُهَرْيَرَة  َواأَُب� 
اْلُي�ْسِر،  َواأَُب�  اْلَعا�ِس،  ْبُن  َوَعْمُرو  َوُمَعاِوَيُة،  َثاِبٍت،  ْبُن  َوُخَزْيَمُة  َراِفٍع،  ُب�  َواأَ اأَيُّ�َب،  َواأَُب�  َوُحَذْيَفُة، 
ِحيَحٌة اأَْو َح�َسَنٌة، َوِفيِه َعْن َجَماَعٍة  َبَراِنيِّ َوَغْيِرِه، َوَغاِلُب ُطُرِقَها �سَ اٌر َنْف�ُسُه، َوُكلَُّها ِعْنَد الطَّ َوَعمَّ

)1( ابن عبد البر، ال�ستيعاب، ج3، �س1140.
)2( م.ن، �س448.

)3( المزي، تهذيب، ج21، �س224.
)4( الذهبي، تاريخ، ج3، �س�س580-579.

)5( ابن الملقن، الإعالم، ج2، �س134.
)6( ابن حجر، تهذيب، ج7، �س409.



122

األثُر المنهجيُّ لتواتِر حديِث  »تقتُل عّماراً الفئُة الباغيُة« 

اٍر،  يَلٌة َظاِهَرٌة ِلَعِليٍّ َوِلَعمَّ ِة، َوَف�سِ ُب�َّ ُهْم، َوِفي َهَذا اْلَحِديِث َعَلٌم ِمْن اأَْعالِم النُّ اآَخِريَن َيُط�ُل َعدُّ
يًبا ِفي ُحُروِبِه()1(. ا َلْم َيُكْن ُم�سِ اِعِميَن اأَنَّ َعِليًّ ِب الزَّ َ�ا�سِ َوَردٌّ َعَلى النَّ

اإنكاره  على  معاوية  يقدر  ولم  الأحاديث،  اأثبت  )من  )ت671هـ(  القرطبّي  واعتبره 
في  مجاميعهما  في  )1345هـ(،  والكتاني  )ت911هـ(،  ال�سي�طي  وذكره  عنده()2(.  لثب�ته 

الحديث المت�اتر)3(.

-المحور الثاني:
الطاعنون في الحديث:

اأ�سانيده،  ا�ستفا�سة  رغم  الحديث  هذا  اأمر  ت�هين  الأم�ي  للحكم  بين  المتع�سِّ بع�س  حاول 
وت�سافرها، واّتبع كل واحٍد من ه�ؤلء �سبياًل في ذلك، فهذا ابن تيمية ل ينكره، ولكنه يحاول جعله 
اًرا َتْقُتُلُه اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«، َفَهَذا اْلَحِديُث َقْد  ا اْلَحِديُث الَِّذي ِفيِه »اأَنَّ َعمَّ ق�سيًة خالفيًة، فيق�ل: )َواأَمَّ

.)4() ِحيِحِه َوُهَ� ِفي َبْع�ِس ُن�َسِخ اْلُبَخاِريِّ َطَعَن ِفيِه َطاِئَفٌة ِمْن اأَْهِل اْلِعْلِم؛ َلِكْن َرَواُه ُم�ْسِلٌم ِفي �سَ
وهذا الخاّلل الحنبلي يحاول الطعن في هذا الحديث ب��سع اأق�اٍل واهيٍة من�س�بٍة لجملٍة 
َد  اُر َقاَل: �َسِمْعُت اأََبا اأُمية ُمَحمَّ فَّ من الأعالم، وخ�س��سًا لالإمام اأحمد: )اأخبرنا اإِ�ْسَماِعيُل ال�سَّ
ْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َوَيْحَيى ْبِن َمِعيٍن، َواأَِبي َخْيَثَمَة، والمعيطي،  ْبَن اإِْبَراِهيَم َيُق�ُل: �َسِمْعُت ِفي َحَلَقِة اأَ
ُين�سب  اأن  والعجب  �سحيٌح()5(.  حديٌث  فيه  ما  فقال�ا:  الباِغَيُة«.  الِفَئُة  ارًا  َعمَّ »َتْقُتُل  وذكروا: 
مرًة  ع�سرين  من  اأكثر  م�سنده  في  الحديث  هذا  روى  الذي  وه�  اأحمد،  لالإمام  الكذب  هذا 
، بينما ذكر الذهبي  باأ�سانيد غالبها �سحيٌح اأو ح�سن)6(. ولي�س لهذا الكذب حتى اإ�سناٌد �سكليٌّ
عن الإمام اأحمد م�سندًا: )اأَْخَبَرِني اْلَحاِفُظ اأَُب� محمد ْبُن َعْبِد اْلُم�ؤِْمِن ْبِن َخَلٍف، اأََنا َيْحَيى ْبُن 
ُد  ُمَحمَّ اأََنا  ٍد،  ُمَحمَّ ْبُن  اْلَ�اِحِد  َعْبُد  اأََنا   ، َعاِليُّ النِّ اهلِل  َعْبُد  اأب�  اأنا  �ُسْهَدُة،  اأَْخَبَرْتَنا  ُع�ِد:  ال�سُّ اأَِبي 
لَّى  ِبيِّ -�سَ ْحَمَد ْبَن َحْنَبٍل �ُسئل َعْن َحِديِث النَّ ي: �َسِمْعُت اأَ ْبُن اأَْحَمَد ْبِن َيْعُق�َب ْبِن �َسْيَبَة، َثَنا َجدِّ
لَّى اهلُل  َفَقاَل: ُهَ� َكَما َقاَل َر�ُس�ُل اهلِل -�سَ اْلَباِغَيُة«،  اْلِفَئُة  اٍر: »َتْقُتُلَك  َعَلْيِه َو�َسلََّم- ِفي َعمَّ اهلُل 

َعَلْيِه َو�َسلََّم- َقَتَلْتُه الفئُة اْلَباِغَيُة()7(.
)1( ابن حجر، فتح، ج1، �س543.

)2( القرطبي، التذكرة، ج1، �س1089.
)3( الكتاني، نظم المتناثر، ج1، �س167.

)4( ابن تيمية، الفتاوي، ج3، �س456.
)5( الخاّلل، العلل، ج1، �س222.

)6(  ابن حنبل، م�سند، ج11، �س�س42، 43، 96، 522، 523، ج17، �س�س53، 54، 257، 319، ج18، �س�س97، 368، ج29، �س�س301، 
316، ج30، �س245، ج37، �س�س297، 298، ج39، �س479، ج44، �س�س83، 189، 255، 280.

)7( الذهبي، تاريخ، ج25، �س36.
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هم  الباغية  الفئة  اأّن  له  فذكروا  بغداد،  اإلى  يختلف  كان  اأّنه  الدم�سقي  دحيم  عن  وجاء 
منه)1(.  ي�سمع�ا  ولم  عنه،  النا�س  فنكب  الفاعلة،  ابن  فه�  هذا  قال  من  فقال:  ال�سام،  اأهل 
العبا�سي  للمت�كل  البخاري وغيره)2(. ومات وه� قا�سيًا  له  ولكنهم عادوا ف�سمع�ا منه، فروى 

على فل�سطين)3(.
بالإلحاد )298هـ( من جملة ما تمادى به، عندما ن�سب  المنع�ت  الراوندي  ابن  وتمادى 

مين)4(!. هذا الحديث للمنجِّ

-المحور الثالث:
حا�سنة الحديث الزمنّية/المكانّية:

للحديث حا�سنًة زمنّيًة ظرفّيًة �سريحًة، هي  اأّن  الم�سندة،  الروايات  كثيٍر من  وردت في 
وقت بناء الم�سجد النب�ي، حيث كان عدٌد كبيٌر من ال�سحابة ي�سترك�ن في البناء، ولكن ما 
�سلى  الر�س�ل  من  ب�سماعهم  حّدث�ا  الذين  ال�سحابة  بع�س  اأّن  الباحثين،  بع�س  على  اأ�سكل 
اأ�سلم�ا وقت بناء الم�سجد، كاأبي هريرة وعمرو بن  اهلل عليه و�سلم لهذا الحديث، لم يك�ن�ا 
العا�س، ولكن غاب عن العلم باأن بناء الم�سجد النب�ي تّم مرتين في حياة الر�س�ل �سلى اهلل 
عليه و�سلم، الأولى الم�سه�رة وهي بعد الهجرة للمدينة مبا�سرًة، ولكن تم اإعادة بناء الم�سجد 
اأ�سلما  قد  كانا  العا�س  بن  وعمرو  هريرة  اأبا  اأّن  بحيث  الثانية،  المرة  هي  وهذه  خيبر،  بعد 

وح�سرا للمدينة المنّ�رة، وهذا ما ت�سير اإليه الروايات الآتية الم�سندة:
تتم  ول  للت��سعة،  للم�سجد  زيادتها  تمت  اأر�سًا  ا�سترى  اأّنه  ل�سان عثمان  ما جاء على   -1
، َقاَل: �َسِهْدُت  ت��سعٌة اإل بهدٍم وبنياٍن: روى الترمذي، والن�سائي َعْن ُثَماَمَة ْبِن َحْزٍن الُق�َسْيِريِّ
الَم�ْسِجَد  اأَنَّ  َتْعَلُم�َن  َهْل  َوالإ�ْسالِم  ِباهلِل  اأَْن�ُسُدُكْم  ُعْثَماُن...َفَقاَل:  َعَلْيِهْم  اأَ�ْسَرَف  ِحيَن  اَر  الدَّ
ِفي  َفَيِزيَدَها  اآِل ُفالٍن  ُبْقَعَة  َي�ْسَتِري  »َمْن  َو�َسلََّم:  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  َر�ُس�ُل اهلِل �سَ َفَقاَل  ْهِلِه،  ِباأَ اَق  �سَ
لَِّي  �سَ ْن اأُ ْلِب َماِلي، َفاأَْنُتُم الَيْ�َم َتْمَنُع�نِني اأَ ِة«؟ َفا�ْسَتَرْيُتَها ِمْن �سُ الَم�ْسِجِد ِبَخْيٍر َلُه ِمْنَها ِفي الَجنَّ
ُعْثَماَن«.  َعْن  َوْجٍه  َغْيِر  ِمْن  ُرِوَي  َوَقْد  َح�َسٌن،  َحِديٌث  »َهَذا  َنَعْم.   ، اللُهمَّ َقاُل�ا:  َرْكَعَتْيِن؟  ِفيَها 

وح�ّسنه الألباني عند الترمذي، و�سحح �سنده عند الن�سائي)5(.
العجلي، الثقات، ج1، �س287. الذهبي، تاريخ، ج18، �س325.  )1(

البخاري، �سحيح، ج5، �س65.  )2(
الذهبي، تاريخ، ج18، �س325.  )3(

م.ن، ج22، �س87.  )4(
الترمذي، �سنن، ج5، �س627. الن�سائي، �سنن، ج6، �س235.  )5(
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2- ما جاء اأن وفد بني حنيفة جاء اإلى المدينة، والم�سلم�ن يبن�ن الم�سجد النب�ي، ومن 
 : الم�سلَّم به اأّن وفد بني حنيفة جاء اإلى المدينة متاأخرًا جدًا: فيما رواه ابن حبان باإ�سناٍد ق�يٍّ
َعْمٍرو،  ْبُن  ُمالِزُم  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  ُم�َسْرَهٍد،  ْبُن  ُد  ُم�َسدَّ َثَنا  َحدَّ َقاَل:  اْلُحَباِب،  ْبُن  ُل  اْلَف�سْ اأَْخَبَرَنا 
لَّى  ي َعْبُد اهلِل ْبُن َبْدٍر، َعْن َقْي�ِس ْبِن َطْلٍق َعْن اأَِبيِه َقاَل: َبَنْيُت َمَع َر�ُس�ِل اهلِل، �سَ َثَنا َجدِّ َقاَل: َحدَّ
اأَْح�َسِنُكم  ُه ِمْن  َفاإِنَّ يِن،  ُم�ا اْلَيَماِميَّ ِمَن الطِّ اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم، َم�ْسِجَد اْلَمِديَنِة، َفَكاَن َيُق�ُل: »َقدِّ
المعروف �سرقي الحجاز  اأُطلقت على هذا ال�سقع   التي  لليمامة  ن�سبًة  ا«)1(. واليماميُّ  َم�سًّ َلُه 
الذي كانت تقيم به بن� حنيفة)2(. وذكر البخاري وف�د بني حنيفة في عام ال�ف�د �سنة 9هـ، 
ت�عد  اآثال،  بن  ثمامة  بني حنيفة،  �سيد  لأن  فتح مكة،  قبل  كان  اأّن ذلك  لمح  كثير  ابن  ولكن 
اأن وفد  اأي�سًا البيهقي)3(. وهذا بجملته ي�ؤكد  قري�س بمنع حنطة اليمامة عنها، وه� ما لمحه 
الت��سعة التي  بني حنيفة، وخ�س��سًا اليمامّي طلق بن علّي �سارك في ت��سعة الم�سجد، وهي 
وقعت فيها ق�سة هذا الحديث المت�اتر، ولي�س البناء الأول للم�سجد في ال�سنة الأولى للهجرة، 

وهذا ما يف�ّسر رواية عمرو بن العا�س واأبي هريرة للحديث.
3- ومعل�ٌم اأّن طلق بن علّي دخل المدينة مع وفد ق�مه بني حنيفة، وهم قدم�ا المدينة 
َعْبُد  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  ُمالِزٍم  َعْن  اٌد،  َهنَّ اأَْخَبَرَنا  الألباني:  حه  �سحَّ ب�سنٍد  الن�سائي  روى  متاأخرين: 
َر�ُس�ِل  َعَلى  َقِدْمَنا  َحتَّى  َوْفًدا  َخَرْجَنا  َقاَل:  اأَِبيِه  َعْن   ، َعِليٍّ ْبِن  َطْلِق  ْبِن  َقْي�ِس  َعْن  َبْدٍر،  ْبُن  اهلِل 

لَّْيَنا َمَعُه)4(. لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َفَباَيْعَناُه َو�سَ اهلِل �سَ

-المحور الرابع:
ال�سحابة الذين ُروي عنهم الحديث)5):

كما  �سحابّيًا،  وثالثين  واحٍد  عن  مروّيًا  الحديث  كتب  مجاميع  في  الحديث  هذا  ورد 
اأبي �سعيد، )2( واأبي قتادة، )3( واأم �سلمة، )4( وحذيفة، )5( وابن م�سع�د،  ياأتي: )1( 
وابنه عبد اهلل، )9( وعمرو بن حزم،  العا�س، )8(  يا�سر، )7( وعمرو بن  ار بن  )6( وعمَّ
)10( وخزيمة بن ثابت، )11( وعثمان بن عفان، )12( واأن�س، )13( واأبي هريرة، )14( 
بن  وعبد اهلل  �سفيان، )17(  اأبي  بن  ومعاوية  بن عبد اهلل، )16(  رافع، )15( وجابر  واأبي 

)1( ابن حبان، �سحيح، ج3، �س404.
)2( الذهبي، �سير، ج1، �س187.

)3( ابن كثير، البداية، ج5، �س59.
)4( الن�سائي، �سنن، ج1، �س101.

القراآني  العلمي  واإّل فال�سحابة، وفق الم�سطلح  الباحث بم�سطلح )ال�سحابة( هنا ما ه� متداوٌل عند عامة المحدثين،  )5(  يق�سد 
لَّى اهلُل َعَلْيِه  ، ي�م فتح مكة، َعْن َر�ُس�ِل اهلِل �سَ الثابت، هم المهاجرون والأن�سار فقط. ودليل ذلك ما جاء َعْن اأَِبي �َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ

ُز ». الحاكم، الم�ستدرك، ج2، �س282. ووافقه الذهبّي. َحاِبي َحيِّ ُز، َواأََنا َواأَ�سْ ا�ُس َحيِّ ُه َقاَل: » النَّ َو�َسلََّم اأَنَّ
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الي�سر  واأبي   )20( �سمرة،  بن  وجابر   )19( الأ�سلمي،  اأوفى  اأبي  بن  وزيد   )18( عبا�س، 
اأمامة  واأبي  ابن مالك، )23(  الفرد، )22( وكعب  بن  وزياد  بن عمرو، )21(  ال�سلمي كعب 
العمان،  بن  وقتادة   )27( اأي�ب،  واأبي   )26( عمر،  وابن   )25( وعائ�سة،   )24( الباهلي، 
النبي �سلى اهلل  اأدرك  وقد  ابن ع�ساكر  قال  بن ميم�ن،  ثابت، )29( وعمرو  بن  وزيد   )28(

عليه و�سلم ولم يره، )30( وعمر، )31( وم�لة لعمار ابن يا�سر)1(.
اأهل الحديث عم�مًا،  ولكن البحث اختار هنا فقط الأ�سانيد المّت�سلة والم�ّثقة من قبل 
كما �سيتبع. وعند الت�قف مع ال��سع ال�سيا�سي لكثيٍر من رواة الحديث من ال�سحابة، الذين 
للحديث  بع�سهم  رواية  النظر  تلفت  الر�سمية،  الحديث  اأهل  ق�اعد  وفق  اإليهم  الإ�سناد  �سّح 

كما ياأتي:
- عمرو بن العا�س )43هـ( وقد �سّح اإليه الإ�سناد عن ال�سحابّي عمرو بن حزم )53هـ(، 
�سرط  على  الحاكم  اأخرجه  فيما  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل  من  بال�سماع  ا�ستركا  حيث 
ال�سيخين، ووافقه الذهبّي)2(. كما �سّح الإ�سناد عن ابن العا�س عن م�له زياد، فيما رواه اأب� 
يعلى، ووّثق �سنده ح�سين اأ�سد)3(. و�سّح الإ�سناد عن ابن العا�س اأي�سًا عن ال�سحابّي عبد اهلل 
بن الحارث بن ن�فل، فيما رواه الطبراني ب�سنٍد وّثقه الهيثمي)4(.  وجاء اأي�سًا في اإ�سناٍد رابٍع 
فيه نظٌر، لما جاء في اأحد اأ�سانيده مجه�ًل )عن رجٍل من الأن�سار(، عن م�له/ اأو ه� م�لى 

عمر بن الخطاب، وا�سمه )َهِنّي()5(.
قاتل عمار  التي  الباغية  الفئة  من  وه�  العا�س،  بن  الأ�سانيد هذه عن عمرو  ت�ؤكد جملة 
بهذا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل  عن  �سدر  ما  ثب�ت  ا�ست�سهاده،  حتى  �سدها  يا�سر  بن 
للحديث،  معاوية  تاأويل  لتقّبل  ا�سطر  لهذا  الحديث،  رّد  العا�س  ابن  قدرة  وعدم  الخ�س��س، 
ول� كان تاأويله بعيدًا جدًا عن بدهّية مراد الحديث، عندما قال معاوية لعمٍرو وابنه عبد اهلل: 
َبْيَن ِرَماِحَنا!!!)6(. وقد اأجاب علّي  اأَْلَقْ�ُه  ِبِه َحتَّى  َحاُبُه؟ َجاُءوا  َواأَ�سْ َقَتَلُه َعِليٌّ  َما  اإِنَّ َقَتْلَناُه  اأََنْحُن 
اأخرجه.  حين  حمزة  قتل  اإذن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  فر�س�ل  قال:  باأن  معاوية  ق�ل  عن 
َكاَن  وَلْ�  عليها.  اعترا�س  ل  وحجٌة  عنه،  ج�اب  ل  اإلزاٌم،  علّي  من  هذا  اأّن  القرطبّي  واعتبر 
َحْيُث  اهلِل،  �َسِبيِل  ِفي  ُيْقَتُل�َن  ِللَِّذيِن  اْلَقاِتُل  ُهَ�  اْلَجْي�ِس  اأَِميُر  َلَكاَن  معاوية  و�سف  كما  الأمُر 

)1( الكتاني، نظم المتناثر، ج1، �س167.
)2( الحاكم، الم�ستدرك، ج3، �س436.

)3( اأب� يعلى، م�سند، ج13، �س327.
)4( الطبراني، الكبير، ج 19، �س331. الهيثمي، مجمع، ج9، �س�س 297-296.

)5( ابن �سعد، طبقات، ج3، �س192. الهيثمي، مجمع، ج9، �س297.
)6( اأحمد، م�سند، ج11، �س522. الحاكم، الم�ستدرك، ج3، �س436.
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اللفظ  لحقيقة  مخالٌف  باطٌل  تاأويٌل  هذا  اأّن  القيم  ابن  واعتبر  الأْعَداِء.  �ُسُي�ِف  اإَِلى  مهم  قدَّ
وظاهره، فاإن الذي قتله ه� الذي با�سر قتله، ل من ا�ستن�سر به)1(. واعتبر ابن كثير ذلك من 

معاوية خدعًة لأهل ال�سام)2(.
باأمر  قائمًا  وكان  الحميرّي،  اْلَكالِع  ذا  اأّن  الأثير،  وابن  كثير  ابن  اأورده  ما  العجب  ومن 
ْبِن  اِر  ِلَعمَّ َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُس�ُل  َقاَل  َيُق�ُل:  العا�س  بن  عمرو  ق�ل  �َسِمَع  معاوية، 
َفَيُق�ُل  َيا َعْمُرو؟!  َوْيَحَك! َما َهَذا  ِلَعْمٍرو:  َيُق�ُل  َتْقُتُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«، َفَكاَن ُذو اْلَكالِع  َيا�ِسٍر » 
َما  ِلُمَعاِوَيَة:  َعْمٌرو  َقاَل  اْلَكالِع،  بعد مقتل ذي  اٌر  عمَّ ُقِتَل  فلما  اإَِلْيَنا(.  �َسَيْرِجُع  ُه  )اإِنَّ َعْمٌرو:  َلُه 
قتل  بعد  اْلَكالِع  ُذو  َبِقَي  َلْ�  َواهلِل  اْلَكالِع!  ِذي  ْو  اأَ اٍر  َعمَّ ِبَقْتِل  َفَرًحا،  اأَ�َسدُّ  اأََنا  ِهَما  اأَيِّ ِبَقْتِل  اأَْدِري 

اٍر لمال بعامة اأهل ال�سام، َولأْف�َسَد َعَلْيَنا ُجْنَدَنا)3(. عمَّ
وبخ�س��س اإ�سناد معاوية بن اأبي �سفيان للرواية، فالأمر ثابٌت وفق ق�اعد اأهل الحديث، 
الراوي، وه�  الرواية، ك�نها تدين  اإقامة الحجة بقطعّية ثب�ت  وفي ذلك دللٌة هاّمٌة جدًا في 
لم ينكرها، ولكنه حاول تاأويلها ول� بتاأويٍل �ساذٍّ ل يثبت، عندما وجد اتفاق عمٍرو وابنه وابن 
حزٍم على �سماع الرواية من الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم، ولكّن البحث لم يقف عند اإ�سناد 
النب�ي  الم�سجد  وت��سعة  مكة،  فتح  بعد  اأ�سلم  معاوية  ك�ن  لها،  عمٍرو  كاإ�سناد  للرواية  معاوية 

ٌح بح�سب البيهقي وابن كثير)4(. تمت قبل فتح مكة، كما ه� مترجَّ
- عبد اهلل بن عمرو بن العا�س: ت�سافرت الأ�سانيد عن ابن عمٍرو ت�سافرًا وا�سعًا، رغم 
اٍر، وحاور اأباه ومعاوية  اٍر، وقد �سعر بهّزٍة عميقٍة لحظة مقتل عمَّ اأّنه كان في جبهة اأبيه �سد عمَّ
اٍر، اأكد اأّنه مع اأبيه دون اأن  في ذلك ح�ارًا �سديدًا، وعندما حاججه معاوية اأّنه يقاتل �سد عمَّ
يرفع ال�سيف، ك�نه ل يريد معار�سة والده، رغم اأّنه اأ�سلم قبل اأبيه بزمٍن بعيٍد!، ورغم ما ورد 

اأّن الراية كانت معه ي�م �سفين، وفق روايٍة كلُّ �سندها ثقات)5(!.
الحديث،  في  ال�سامية/الب�سرية  المدر�سة  اأ�سانيد  عمٍرو،  ابن  رواية  اأ�سانيد  على  ويغلب 
هاتين  من  �سريٌح  اإقراٌر  وه�  المدر�ستان،  وثقتهم  ممن  الك�فيين  بع�س  فيها  اختلط  واإن 
من  عمٍرو  ابن  عن  الروايات  اأهم  وتاأتي  الباغية.  للفئة  فيه  لب�س  ل  وتحديٌد  المدر�ستين، 
اٍر، وه� عبد اهلل بن الحارث  �سحابّي ح�سر محاورة ابن عمٍرو لأبيه ومعاوية غداة مقتل عمَّ

)1( القرطبي، التذكرة، ج1، �س1089. ابن كثير، البداية، ج6، �س240. ابن القّيم، ال�س�اعق، ج1، �س185.
)2( ابن كثير، البداية، ج10، �س533.

)3( ابن الأثير، تاريخ، ج2، �س662. ابن كثير، البداية، ج7، �س297. 
)4( ابن كثير، البداية، ج5، �س59.

)5( الذهبي، �سير، ج3، �س92.
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بن ن�فل )84 هـ(، وكان يقاتل مع اأهل ال�سام، وقد اعتبرته مدار�س الحديث كافًة اأّنه كان ثقًة 
ظاهر ال�سالح، وله ر�سًا في العامة، ولما مات يزيد بن معاوية )63هـ( وهرب عبد اهلل بن 

زياد عاِمُلُه على العراقين، ر�سي اأهل الب�سرة به اأميرًا دون تعييٍن من خليفة)1(.
اإلى رجٍل يقاتل مع معاوية، بل ه� من قادة  اإ�سنادها  الثانية، والتي �سّح  الرواية  وكذلك 
وهي  ومعاوية)2(،  لأبيه  عمٍرو  ابن  والذي ح�سر محاورة  العنزي،  بن خ�يلد  المعركة، حنظلة 
اأّيهما قتله؟ فكلٌّ منهما يريد  اٍر،  روايٌة خطيرٌة لما جاء فيها عن تنازع القتلة المبا�سرين لعمَّ
اأي�سا مجاهد  ز هذا الجانب في هذه الرواية، ما رواه  الف�ز بهذا العمل عند معاوية، وقد عزَّ
المكي عن ابن عمٍرو عن عمٍرو في روايٍة �سّح �سندها، فيما يت�سل مبا�سرًة باأمر هذا البحث: 
اِر ْبِن َيا�ِسٍر َو�َسلِبِه، َفَقاَل َعْمٌرو: َخلَِّيا  َماِن ِفي َدِم َعمَّ اأََتَيا َعْمَرو ْبَن اْلَعا�ِس َيْخَت�سِ )اأَنَّ َرُجَلْيِن 
اٍر، اإِنَّ َقاِتَل  اأُوِلَعْت ُقَرْي�ٌس ِبَعمَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َيُق�ُل: »اللُهمَّ  ي �َسِمْعُت َر�ُس�َل اهلِل �سَ َعْنُه َفاإِنِّ
اأّنه  الذهبّي  ووافقه  َجاُه«.  ُيَخرِّ َوَلْم  ْيَخْيِن،  ال�سَّ �َسْرِط  َعَلى  ِحيٌح  �سَ اِر«(  النَّ ِفي  َو�َساِلَبُه  اٍر  َعمَّ
وحكم  م�سنده،  في  حنبل  ابن  ورواه  يروياه،  لم  ولكنهما  وم�سلم،  البخاري  �سرط  على  فعاًل 
اأ�سانيده،  وفح�س  طرقه  ا�ستق�سى  بعدما  وذلك  �سحيٌح«،  فالإ�سناد   « قائاًل  الأرناوؤوط  عليه 
وه� من المدر�سة ال�سلفية م�سه�ٌر. ورواه ابن اأبي عا�سم في الآحاد والمثاني، والطبراني في 
الأو�سط، والكبير، والمخل�س في المخل�سيات، والهيثمي، وقال: »َوِرَجاُل اأَْحَمَد ِثَقاٌت ... َرَواُه 

ِحيِح«)3(. ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل ال�سَّ َبَراِنيُّ الطَّ
اأب� عبد  ، ه�  تابعيٍّ ك�فيٍّ عثمانيٍّ ابن عمٍرو عن طريق  الرابعة عن  الرواية  اإ�سناد  و�سّح 
ابن حجٍر فقال عنه:  الروائية، ذكره  المدار�س  الم�ثق عند جميع  ال�سلمّي )85 هـ(  الرحمن 
ابن  الملك، وقال  ال�ليد بن عبد  �سلطان  )�سهد مع عليٍّ �سفين، ثم �سار عثمانيًا، ومات في 

عبد البر ه� عند جميعهم ثقة()4(. 
اأولها  اأم�ٍر عّدٍة،  - عثمان بن عفان: واأهمّية الرواية عن عثمان لهذا الحديث تكمن في 
اأّن الإ�سناد اإلى عثمان جاء عبر طرٍق عدٍة، اأ�سحها �سندًا، عن زيد بن وهب، وقد وّثق �سنده 
اإّبان  ثابٌت  اٍر م�سه�ٌر  بين عثمان وعمَّ ثاٍن عن عمرو بن غالب)5(. والخالف  الهيثمي، وطريٌق 

ابن حجر، الإ�سابة، ج5، �س8.  )1(
اأحمد، م�سند، ج11، �س96.  )2(

الحاكم،  المخل�سّيات، ج2، �س70.  المخّل�س،  الكبير، ج13، �س539.  المعجم  الطبراني،  الآحاد، ج2، �س102.  اأبي عا�سم،  ابن   )3(
الم�ستدرك، ج3، �س437. المناوي، في�س، ج4، �س467.

ابن حجر، تهذيب، ج5، �س184.  )4(
ابن المقرئ، معجم، ج1، �س368.  )5(
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قبل  اغتيل  عثمان  ك�ن  الحال،  بطبيعة  اٍر  عمَّ مقتل  �سبقت  للحديث  وروايته  عثمان،  خالفة 
ي�ؤكد  ًة، مّما  فاإّن رواية عثمان لذلك تحمل معانَي خا�سَّ ب�سن�اٍت كما ه� معروٌف، لذا  �سفين 

�سدقّية الرواية حتى ل� لم َيْرِوها غيُر عثمان.

ار( من خالل  قيلت بحقه )عمَّ َمن  الرواية عبر  اإ�سناد  نف�سه: جاء  يا�سر  بن  - عمار 
طرٍق عدٍة، ولي�س بم�ستغرٍب عدم روايتها في المجاميع الرئي�سة ال�سهيرة، وقد غلب عليها 
عن  الباغية،  الفئة  تقتله  اٍر  عمَّ اإلى  اأ�سند  الطبراني  ولكّن  ابتداًء.  اٍر  عمَّ عن  الرواية  قّلة 
ْحَمِن ْبِن اأَِبي َلْيَلى، ووّثق �سندها الهيثمي)1(. كما جاء الإ�سناد اإليه في طريٍق ثانيٍة  َعْبِد الرَّ
عبر اأبي وائل ابن �سلمة عند ابن ع�ساكر)2(. وفي طريٍق ثالثٍة عبر عبد اهلل بن الهذيل في 

م�سند الحارث)3(.

اهلل  �سلى  الر�س�ل  جعل  الذي  ال�سهادتين،  �ساحب  وه�  الأن�ساري:  ثابت  بن  خزيمة   -
َعَلْيِه َفَح�ْسُبُه«)4(، والذي ظّل كافًا  �ْسَهَد  َواأَ َلُه ُخَزْيَمُة  عليه و�سلم �سهادته ب�سهادتين »َمْن �َسِهَد 
�سماعه  اأعلن  وقد  ا�ست�سهد،  يقاتل حتى  فانغم�س  اٍر،  عمَّ بمقتل  علم  ي�م �سفين حتى  �سالحه 
�سهادته  اأّن  اإليه  الإ�سناد  وخ�س��سية  الباغية)5(.  الفئة  ب�ساأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  للر�س�ل 
ب�سهادتين، وه� ما فقهه الم�سرف�ن على جمع القراآن، عندما كان�ا ل ياأخذون الآية اإل ب�سهادة 
رجلين، يق�ل زيد بن ثابت: َفَ�َجْدُت اآِخَر �ُس�َرِة َبَراَءة فقط َمَع ُخَزْيَمَة ْبِن َثاِبٍت ل�حده {َلَقْد 
َجاَءُكْم َر�ُس�ٌل ِمْن اأَْنُف�ِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم ...} فاأخذوها منه. قال الترمذي: َهَذا َحِديٌث 

ِحيٌح)6(. َح�َسٌن �سَ

وبال�قت  الم�ؤاخاة)8(،  في  عّماٍر  اأخ  وه�  بالفتن)7(،  النا�س  اأعلم  اليمان:  بن  حذيفة   -
تعّلق  ما  خ�س��سًا  كثيرٍة،  باأ�سراٍر  حذيفة  اخت�س  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل  فاإّن  نف�سه 
َنا  اأَ ِباهلِل  َعَلْيَك  اأَْق�َسْمُت  حذيفة:  نا�سد  الخطاب  بن  عمر  اأّن  حتى  والفتن،  بالمنافقين  منها 
اأ�سماء  وعلم  المع�سالت،  علم  امروؤٌ  )ذاك  طالب:  اأبي  بن  علّي  عنه  وقال  ل)9(.  َقاَل  ِمْنُهْم؟ 

)1( الطبراني، المعجم الأو�سط، ج7، �س291. الهيثمي، مجمع، ج9، �س298.
)2( ابن ع�ساكر، تاريخ، ج43، �س94.

)3( الحارث، م�سند، ج2، �س924.
)4( الحاكم، الم�ستدرك، ج2، �س22.

)5( ابن عبد البر، ال�ستيعاب، ج2، �س448. الحاكم، الم�ستدرك، ج3، �س334.
)6( البخاري، �سحيح، ج6، �س71. الترمذي، �سنن، ج5، �س135.

)7( م�سلم، �سحيح، ج4، �س2216.
)8( الحاكم، الم�ستدرك، ج3، �س434.

)9( ابن كثير، البداية، ج5، �س25.
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الأهمّية،  غاية  في  الباغية  الفئة  لحديث  حذيفة  رواية  اعتبار  ينبغي  لذلك  المنافقين()1(. 
�سه، خ�س��سًا اأّنه جزم اأّن ابن �سمية َيُدوُر َمَع ِكَتاِب اهلِل َحْيُث َما َداَر،  ك�نها في �سلب تخ�سّ
اْلَباِغَيُة. وقد و�سف الحاكم هذا الحديث عن حذيفة، في ما  اْلِفَئُة  َتْقُتله  َلْن يُم�َت َحتَّى  واأّنه 
الذهبّي  وافقه  وقد  َجاُه،  ُيَخرِّ َوَلْم  َعاٍل،  ِحيٌح  �سَ َحِديٌث  باأّنه  وم�سلم،  البخاري  على  ا�ستدركه 

على �سحة الحديث وه� يتعقبه)2(.
- اأب� هريرة: وه� م�ساٌر اإليه من كثيرين بالميل الأم�ي، خ�س��سًا اأّنه عمل عند معاوية 
عن  هنا  التبليغ  اإّل  الرواية،  بهذه  م�سلحٌة  له  ولي�س  خالفته،  في  عّدًة  مراٍت  المدينة  على 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ولأن الم�ؤ�س�سة الأم�ية ل تحتمل هكذا حيادّية في الرواية، 
اأي�سًا  فاإّنها  الرواية،  واإن عززت م�سداقية  اأبي هريرة،  رواية  فاإّن  لها،  الأمر  ا�ستتباب  غداة 
اأّكدت اأّن اأبا هريرة لم يكن بال�سرورة اأم�ّيًا، بقدر ما كان ابن مرحلته التي خ�سع لها غالبية 
رووا غيره من  الخطير، كما  الحديث  رووا هذا  لهذا نجده وغيره  بن�سٍب متفاوتٍة،  المحّدثين 
ت�ستف�س  لم  اأخرى  اأحاديث خطيرٍة  واإن تجنب�ا رواية  الأم�ية،  للم�سلحة  الم�سادة  الأحاديث 

طرق روايتها، ولم تاأخذ رواجًا عامًا)3(.
الرحمن بن يعق�ب، فيما  اأبي هريرة عبر عبد  اإلى  الباغية  الفئة  اإ�سناد حديث     و�سّح 

حه الترمذي ووافقه الألباني، �سمن اإ�سناد المدينة المنّ�رة الحيادّي)4(. �سحَّ
- اأخيرًا اأم الم�ؤمنين اأم �سلمة، واأب� �سعيٍد الخدرّي، واأب� قتادة الأن�سارّي، واأب� اأي�ب 
الأن�سارّي، واأب� رافع الأن�سارّي: وه�ؤلء من اأكابر ال�سحابة، وقد �سّح الإ�سناد اإليهم عبر 
الب�سري  الح�سن  عن  )60هـ(  �سلمة  اأم  ال�سيدة  اإ�سناد  خ�س��سًا  مت�سافرٍة،  كثيرٍة  طرٍق 
)110هـ(، عن اأمه خيرة التي كانت تدخل على اأم �سلمة، وه� ما رواه م�سلم وغالبية كتب 

ال�سنن)5(. 

اأبي �سعيد الخدرّي )74هـ(، وه�  ولكن جاء تركيز المجاميع الحديثية بالرواية عن 
ب�سنٍد ب�سريٍّ �سحيٍح  البخاري  واأ�سهرها رواية  الحديث،  لكتب  العظمى  الغالبية  ما روته 
والرواية  ابن عبا�س،  التحديث بطلٍب وح�س�ٍر من  تم  ابن عبا�س، وقد  عن عكرمة م�لى 
الر�س�ل �سلى اهلل  الحديث مبا�سرًة من  �سمع  �سعيد  اأبا  اأن  ت�سير  البخاري  اختارها  التي 

)1( ابن ع�ساكر، تاريخ، ج12،  �س276.
)2( الحاكم، الم�ستدرك، ج3، �س442.

)3( اأنظر: محمد فار�س جرادات، اأثر البيئة ال�سيا�سية الأم�ية على تكّ�ن العل�م الإ�سالمية.
)4( الترمذي، �سنن، ج5، �س669.

)5( م�سلم، �سحيح، ج4، �س2236.
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هكذا  برواية  لها م�سلحٌة خا�سٌة  ولي�س  اله�ى،  عثمانية  الب�سرية  والمدر�سة  و�سلم)1(،  عليه 
لعثمان،  ال�سهير  نقده  من  كان  لما  اٍر  عمَّ من  م�قٌف  المدر�سة  لهذه  وكان   ، مف�سليٍّ حديٍث 
لقتال  المتحم�سين  اأكثر  من  اٌر  عمَّ كان  كما  عثمان،  على  الث�رة  في  دوٌر  له  كان  اأّنه  ثبت  بل 
الخارجين على خالفة عليٍّ في الجمل و�سفين. ويدلل على ذلك ما رواه البخاري َعْن �َسِقيِق 
َحاِبَك  ُب� َم�ْسُع�ٍد: َما ِمْن اأَ�سْ اٍر، َفَقاَل اأَ ِبي َم�ْسُع�ٍد، َواأَِبي ُم��َسى، َوَعمَّ ْبِن �َسَلَمَة، ُكْنُت َجاِل�ًسا َمَع اأَ
َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ ِبيَّ  النَّ ِحْبَت  �سَ ُمْنُذ  �َسْيًئا  ِمْنَك  َراأَْيُت  َوَما  َغْيَرَك،  ِفيِه  َلُقْلُت  �ِسْئُت  َلْ�  اإِّل  اأََحٌد 
ْهِل الُك�َفِة َي�ْسَتْنِفُرُهْم،  َلى اأَ َو�َسلََّم اأَْعَيَب ِعْنِدي ِمَن ا�ْسِت�ْسَراِعَك ِفي َهَذا الأَْمِر، َحْيُث َبَعَثُه َعِليٌّ اإِ
ِبيَّ  النَّ ِحْبُتَما  �سَ ُمْنُذ  �َسْيًئا  َهَذا  اِحِبَك  �سَ ِمْن  َوَل  ِمْنَك  ْيُت  َراأَ َوَما  َم�ْسُع�ٍد،  اأََبا  »َيا  اٌر:  َعمَّ فَقاَل 
في  حبان  ابن  رواه  وما  الأَْمِر«)2(.  َهَذا  ِفي  اإِْبَطاِئُكَما  ِمْن  ِعْنِدي  اأَْعَيَب  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ
ْيُت  َراأَ َيُق�ُل:  �َسَلَمَة،  ْبَن  اهلِل  َعْبَد  »�َسِمْعُت  َقاَل:  َة،  ُمرَّ ْبِن  َعْمِرو  َعْن  الألباني  �سحيحه، وح�ّسنه 
َرُب�َنا َحتَّى َيْبُلُغ�ا  يَن اأََخَذ اْلَحْرَبَة ِبَيِدِه، َفَقاَل: َوالَِّذي َنْف�ِسي ِبَيِدِه َلْ� �سَ فِّ اَر ْبَن َيا�ِسٍر َيْ�َم �سِ َعمَّ

ُهْم َعَلى اْلَباِطِل«)3(. نَّ ، َواأَ ِلِحيَنا َعَلى اْلَحقِّ ِبَنا �َسْعَفاِت َهَجَر، َعَرْفَنا اأَنَّ ُم�سْ

لكّن رواية م�سلٍم وغالبية المجاميع الحديثية ذكرت اأن اأبا �سعيٍد اإنما �سمع الحديث من 
�سحابيٍّ اآخر ه� اأب� قتادة )40 هـ(، باإ�سناد الرواية اإلى اأبي ن�سرة، واأحيانًا لم ي�سّم اأب� �سعيٍد 
عّمن اأخذ الرواية رغم جزمه اأّنه لم ي�سمع، واإّنما �سمعها ممن ه� خيٌر منه بح�سب تعبيره)4(. 
اأحمد،  اأخرجه  الخدرّي، وفق ما  �سعيد  اأبي  اأبي ه�سام، عن  ثالٍث عن  اإ�سناد طريٍق  كما �سّح 
رافع  اأبي  اأبيه  عن  رافع  اأبي  بن  اهلل  عبيد  رواية  اإ�سناد  وجاء  الأرناوؤوط)5(.  �سنده  و�سّحح 

الأن�ساري)6(، كما جاء اإ�سناد رواية علقمة والأ�س�د عن اأبي اأي�ب الأن�ساري)7(.

-المحور الخام�س:
فوائد الحديث العلمّية:

اٍر ف�ائَد مميزًة، على م�ست�ياٍت عدة: حمل حديث عمَّ
الكريم،  لنبيه  وجل  عز  اهلل  اأعلمه  ما  في  عظيمًة  نب�ّيًة  نب�ءًة  الحديث  ت�سّمن   اأوًل: 

)1( البخاري، �سحيح، ج1، �س97.
)2( م.ن، ج9، �س56.

)3( ابن حبان، �سحيح، ج15، �س555. الحاكم، الم�ستدرك، ج3، �س442.
)4( م�سلم، �سحيح، ج4، �س�س2235، 2236.

)5( اأحمد، م�سند، ج17، �س319.
)6( اأب� يعلى، معجم، ج1، �س162.

)7( الطبراني، الكبير، ج4، �س168.
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ولّما  النب�ي،  الم�سجد  بناء  الكرام  ي�سارك �سحابته  فها ه� ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
�سلى  الر�س�ل  طماأن  والطين،  الأحجار  حمل  م�ساعفته  نتيجة  عمارًا،  اأ�ساب  بمكروٍه  اأُخبر 
م�ستقبٍل  في  الباغية  الفئة  �ستقتله  اإنما  الآن،  يم�ت  لن  ارًا  عمَّ باأّن  �سحابته  و�سلم  عليه  اهلل 
اأعينهم تحققها المفجع،  باأم  النب�ية، وراأوا  النب�ءة  قريٍب، وقد عا�س كثيٌر ممن �سمع�ا هذه 
اأّن روايتها مّما يريح �سمائرهم بعد عجزهم عن منع القتتال بين الم�سلمين. ولعل  ف�جدوا 
في هذا حجًة مفحمًة في وج�ب القتداء بعماٍر، وقد ثبتت نب�ءة الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم 

ل�سالحه اأنه ميزان العدالة حينما تقع الفتنة)1(.

ودوره  الدينية/التاريخية/الجتماعية،  اٍر  عمَّ �سيدنا  مكانة  على  الحديث  اأّكد  ثانياً: 
بالإيمان  قلبه  المطمئن  الم�سلم  فعمار  منهجّيًا،  الدور  هذا  ورمزّية  البارز،  ال�سيا�سي 
قتلت  حتى  قري�س  عّذبته  حينما  العلم،  اأهل  عليه  اأجمع  ما  وفق  لذلك،  القراآن  بت�ثيق 
والديه، وكاد اأن يم�ت، فا�سطر لق�ل ما اأرادته منه قري�س تحت التعذيب)2(، وه� �ساحب 
�سارك  والذي  المدينة،  اإلى  المهاجرين  اأوائل  من  كان  ثّم  اأوًل،  الحب�سة  اإلى  الهجرتين، 
لل�سرايا  اإ�سافة  قط،  غزوٍة  عن  يتخّلف  اأن  دون  غزواته  كل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل 
حروب  في  بفاعليٍة  ا�سترك  وقبلها  فت�حاتهم،  الرا�سدين  عهد  في  �سارك  كما  والبع�ث، 
�سار  قباء)4(،  م�سجد  الإ�سالم،  في  م�سجٍد  اأول  بنى  من  وه�  اأذنه)3(،  ُقطعت  وفيها  الردة 
الأمة،  اأجنحة  بين  الكبير  النزاع  يقع  حينما  البغي  فئة  م�اجهة  في  العدالة  لفئة  ميزانًا 
بالنار،  قاتله  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل  ب�ّسر  فقد  الدينية،  اٍر  عمَّ مكانة  على  وتاأكيدًا 
اإل ما ندر)5(. وكان  اأي�سًا، ولم يكن ذلك لأحٍد من ال�سحابة  اإّنما �سالبه  لي�س فقط قاتله، 
َفاإِْن  َيا�ِسٍر،  اآَل  ْبًرا  �سَ َو�َسلََّم:  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ لهم  فقال  بالجّنة،  ُب�ّسروا  قد  واأ�سرته  ه� 

ُة)6(. اْلَجنَّ َمْ�ِعَدُكُم 
)1( ابن عبد البر، ال�ستيعاب، ج2، �س448. ابن حجر، فتح، ج1، �س543.

ِفيِه:  َفَنَزَلْت  َفُعْد،  َعاُدوا،  ْن  َفاإِ َقاَل:  اْلَحِديِد،  ِمَن  اأَ�َسدَّ  ِبالإِيَماِن،  ُمْطَمِئّنًا  َقاَل:  َقْلَبَك؟  َتِجُد  َفَكْيَف  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  له  فَقاَل   )2(
ار َيْبِكي، َفَجَعَل الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم، َيْم�َسُح َعْيَنْيِه، وكان جلدًا  »اإِّل َمْن اأُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِبالإيماِن« النحل 106. وكان َعمَّ
�سب�رًا، حتى قال عنه الأ�سبغ بن نباته الك�فّي: رحم اهلل اأبا اليقظان، فاإني اأرى اأنه ل� �سارك اأي�ب عليه ال�سالم في بالئه، �سبر 
معه. ابن �سالم، تف�سير، ج1، �س92. ابن اأبي �سيبة، م�سنف، ج6، �س386. البالذري، اأن�ساب، ج1، �س�س 159- 175. البيهقي، 

ال�سنن، ج12، �س267. الأرناوؤوط، م�سند اأحمد، ج30، �س245. 
)3( الحاكم، الم�ستدرك، ج3، �س434.

)4( م.ن، �س.ن.
الكبير، ج13، �س539. المخّل�س، المخل�سّيات، ج2، �س70. الحاكم،  اأبي عا�سم، الآحاد، ج2، �س102. الطبراني، المعجم  )5(  ابن 

الم�ستدرك، ج3، �س437. المناوي، في�س، ج4، �س467.
ج1،  حلية،  نعيم،  اأب�  �س432.  ج3،  الم�ستدرك،  الحاكم،  �س160.  ج1،  اأن�ساب،  البالذري،  �س192.  ج1،  �سيرة،  اإ�سحق،  )6(  ابن 

�س140. ابن الأثير، اأ�سد، ج4، �س122، ج5، �س433، ج7، �س152.
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اٍر ال�سيا�سي، كال�سيدة عائ�سة،  ولعل ذلك ما جعل �سخ�سياٍت مهمًة لي�ست على مذهب عمَّ
َي  ِلَعاِئ�َسَة َر�سِ اُر ْبُن َيا�ِسٍر  اٍر الدينية الثابتة: َقاَل َعمَّ وابن عمر وغيرهما، يعترف�ن بمكانة عمَّ
اإَِلْيِك!  ُعِهَد  الَِّذي  اْلَعْهِد  ِمَن  اْلَم�ِسيُر  َهَذا  اأَْبَعَد  َما  اْلُم�ؤِْمِنيَن،  اأُمَّ  َيا  اْلَقْ�ُم:  َفَرَغ  َعْنَها ِحيَن  اهلُل 
ِ الَِّذي  ، َقاَل: اْلَحْمُد هلِلَّ ِباْلَحقِّ اٌل  َق�َّ َك َما َعِلْمُت  اإِنَّ َنَعْم، َقاَلْت: َواهلِل  اأَُب� اليقظان! قال:  َقاَلْت: 
اٌر َما  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َيُقْ�ُل: )َعمَّ ِبيَّ �سَ ى ِلي َعَلى ِل�َساِنِك)1(. وما جاء عنها: �َسِمْعُت النَّ َق�سَ
والترمذي،  الن�سائي  اأخرجه  الذهبي:  قال  ِمْنُهَما()2(.  الأَْر�َسَد  اْخَتاَر  لَّ  اإِ اأَْمَراِن  َعَلْيِه  ُعِر�َس 
ِفي  َخَرَج  اأََحًدا  ْعَلُم  اأَ )َما  تاريخه:  في  البخاري  عند  ابن عمر  وجاء عن  �سحيح)3(.  واإ�سناده 

اَر ْبَن َيا�ِسٍر()4(. اْلِفْتَنِة ُيِريُد اهلَل اإِل َعمَّ
ار بن يا�سر في اأّي مف�سٍل تاريخيٍّ  تاريخيًا؛ ل يمكن لأّي باحٍث تاريخيٍّ اأن يتجاوز دور عمَّ
�سلى  الر�س�ل  بغزوات  اأو  مكة،  في  بالم�ست�سعفين  تعلق  ما  �س�اء  الإ�سالم،  �سدر  تاريخ  من 
اهلل عليه و�سلم، اأو بحروب الردة، اأو فت�حات الرا�سدين، اأو الخالف ال�سيا�سي الداخلي على 
الجمل و�سفين)5(.  ال�سراع ع�سكرّيًا في  ال�س�رى، حتى احتدام  ي�م  ال�سقيفة كما  ي�م  الحكم 
قادة جي�س معاوية لجداٍل �ساخٍب  �سّكل من هزٍة دفعت  وما  الباغية،  الفئة  ومف�سلّية حديث 
�سمعه كل من اقترب منهم حتى من الجهة المقابلة، مّما ي�جب، حتى على الباحث التاريخي 
على  القدرة  وحزبه  معاوية  اأمكن  كيف  وخ�س��سًا  اأبعاده،  بكل  الحدث  ير�سد  اأن  العلماني، 
الذي  الجي�س  لطبيعة  اإ�سارًة  يعطي  مّما  ب�ق�عه!!  الإقرار  مع  الحديث  هذا  تداعيات  احت�اء 
معاوية  ورثها  التي  البيزنطية  الإدارة  وتداخل  له،  انقياده  وم�ست�ى  �سفين،  ي�م  معاوية  قاده 

كعامٍل اأ�سا�ٍس في طبيعة تنظيم جي�س ال�سام، وهي اإدارٌة ل ي�ؤثر فيها الدين كعامٍل اأول.
عاماًل  مكة،  في  ا�ست�سعافه  منذ  الفاعُل  ال�سيا�سيُّ  اٍر  عمَّ دور  �سّكل  و�سيا�سيًا؛  اجتماعيًا 
الإ�سالمية، حيث  الدولة  في  والم�الي  العبيد  من  الم�ست�سعفين  مع  التعامل  في طبيعة  مهمًا 
على  اأحدث  الهجرة  بعد  الإ�سالم  ولكّن  مكة،  في  الم�ست�سعفين  من  الم�الي  اأبرز  عماٌر  كان 
و�سعه الجتماعي نقلًة ن�عيًة، حتى اأّن عمر وّله اإمارة الك�فة �سنتين، بما كانت الك�فة تمثل 
بق�له:  اٍر  لعمَّ تعيينه  الإ�سالمي برمته، وقد علل عمر  الكيان  ا�ستراتيجيٍة في  اأهميٍة  اآنئٍذ من 
الأْر�ِس  ِفي  ِعُف�ا  ا�ْسُت�سْ ِذيَن  الَّ َعَلى  َنُمنَّ  اأَْن  »َوُنِريُد   : َوَجلَّ َعزَّ  اهلِل  ِلَقْ�ِل  اًرا  َعمَّ ْيُت  َولَّ َما  اإِنَّ

)1( الطبري، تاريخ، ج4، �س�س 546-545.
)2( ابن ماجه، �سنن، ج1، �س52. الذهبي، �سير، ج1، �س416.

)3( الذهبي، تاريخ، ج2، �س321.
)4( البخاري، الأو�سط، ج1، �س83.

)5(  الطبري، تاريخ، ج4، �س232. الج�هري، ال�سقيفة، �س�س48 - 49. اأب� الفداء، مخت�سر، ج1، �س157. ابن ال�ردي، تاريخ، ج1، 
�س134.
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على  يا�سر  بن  عمّار  رد  في  ب��س�ٍح  نلم�سه  ما  وه�  اْل�اِرِثيَن«)1(،  َوَنْجَعَلُهُم  ًة  اأَِئمَّ َوَنْجَعَلُهْم 
و�سيعًا  »كنت  كم�لى:  الجتماعية  بمكانته  عّيره  وقد  )37هـ(،  �سفين  في  العا�س  بن  عمرو 
لهذا  اهلل«)2(،  فاأغناني  وفقيرًا  اهلل،  فق�اني  و�سعيفًا  اهلل،  فاأعتقني  وممل�كًا  اهلل،  فرفعني 
فاأبطاأوا  الك�فة  اإلى  عبا�ٍس  ابن  اأر�سل  )36هـ(  الجمل  قبيل  قار،  بذي  عليٌّ  نزل  لّما  فاإّنه 
جي�س  في  قياديًا  دورًا  عماٌر  يتب�اأ  اأن  طبيعّيًا  كان  لهذا  فخرج�ا)3(.  عّماٌر  اأتاهم  ثّم  عليه، 
خطيبًا  ووقف  �سفين)5(،  في  عماٍر  راأ�س  على  جائزًة  اأعلن  معاوية  كان  لهذا  علّي)4(،  الإمام 
يدان  طالب  اأبي  بن  لعلي  َكاَنْت  )فاإنه  علّي:  جي�س  قادة  اأحد  النخعي  الأ�ستر  مقتل  غداة 
يمينان، قطعت اإحداهما ي�م �سفين - يعني عمار بن يا�سر - وقطعت الأخرى اْلَيْ�م - يعني 
الأَ�ْسَتر()6(. وكان تحري�س معاوية على قتل عماٍر قد بلغ مبلغه، وفق ما رواه ابن �سعد وغيره: 
اأَْن  اإِّل  اْلَعَرُب  ِفيِه  َتَفاَنى  َيْ�ٌم  َهَذا  ُمَعاِوَيُة:  َقاَل  َيَتَفاَنْ�َن،  َوَكاُدوا  يَن  فِّ اْلِقَتاُل ِب�سِ ا ا�ْسَتْلَحَم  )َلمَّ

َيا�ِسٍر()7(. ْبَن  اَر  َعمَّ َيْعِني  اْلَعْبِد،  ُة  ِخفَّ ِفيِه  ُتْدِرَكُهُم 
النب�ي-الرا�سدي،  العهد  في  اٍر  لعمَّ المتقدمة  الجتماعية/ال�سيا�سية  المكانة  هذه  ولكّن 
اٌر ب�س�ٍت مرتفٍع:  اأعلن عمَّ ظّلت تتعر�س لمحاولت انتقا�ٍس، كما حدث ي�م ال�س�رى، عندما 
ِرُف�َن َهَذا الأَْمَر َعْن اأَْهِل  َزَنا ِبِديِنِه، َفاأَنَّى َت�سْ ِه، َواأَعَّ ا�ُس، اإِنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ اأَْكَرَمَنا ِبَنِبيِّ اأَيَُّها النَّ
ابن  يا  ط�رك  عدوت  لقد  ار:  عمَّ م�الي  وهم  مخزوم،  بني  ِمْن  َرُجٌل  عليه  فرد  ُكْم!  َنِبيِّ َبْيِت 
تميٍم  بني  من  رجٌل  قاله  ما  بعمٍق  ذلك  ويعك�س  ْنُف�ِسَها!)8(.  لأَ ُقَرْي�ٍس  ِميُر  َوَتاأْ اأَْنَت  َوَما  َة،  �ُسَميَّ
مع  للنفير  الك�فة  اأهل  باإقناع  عّماٌر  اأخذ  حينما  الرا�سدي،  العهد  اأواخر  في  يا�سر  بن  لعّمار 
ِميَرَنا«!!)9(. عليٍّ ي�م الجمل )36هـ(: »ا�ْسُكْت اأَيَُّها اْلَعْبُد، اأَْنَت اأَْم�ِس َمَع اْلَغْ�َغاِء َواْلَيْ�َم ُت�َساِفُه اأَ
ثالثاً: اأّكد انت�سار الحديث، حر�س اأهل الحديث على �سعة الرواية، وتتبعها، وبذل الجهد 
مجاميعهم  في  غالبيتهم  �سّجلها  وقد  اإّل  واردًة  ول  �ساردًة  يترك�ا  لم  حيث  ا�ستق�سائها،  في 
الأولى، مّما جعل تاريخنا �سفحًة مفت�حًة لمن اأراد اأن يغرف منه، بحيث تجد التاريخ وال�سنن 
مكت�بًة بَنَف�س جميع تيارات الأمة ومذاهبها وم�ساربها ومدار�سها، ولكن �ساهمت مراحل لحقٌة 

)1( البالذري، اأن�ساب، ج1، �س163. الحاكم، الم�ستدرك، ج3، �س438.
)2( ابن مزاحم، �سفين، ج5، �س338.

)3( ابن اأبي �سيبة، م�سنف، ج8، �س720.
)4( ابن �سعد، الطبقات، ج3، �س�س190، 193، 196، 200. البالذري، اأن�ساب، ج1، �س�س156،160، 174.

)5( ابن كثير، البداية، ج7، �س298. المالكي، ح�سن، مع ال�سيخ عبد اهلل، �س200.
)6( الطبري، تاريخ، ج5، �س96.

)7( ابن �سعد، الطبقات، ج3، �س261. ابن ع�ساكر، تاريخ، ج43، �س476. الذهبي، تاريخ، ج2، �س321.
)8( الطبري، تاريخ، ج4، �س233. ابن الأثير، الكامل، ج2، �س444.

)9( م.ن، �س483.
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والحدِّ من  الأولى، عبر تجاهله  الكتب  تغييٌب في بط�ن  ولكنه  وال�سنن،  التاريخ  بتغييب بع�س 
عمليات  بع�س  عن  حالّيًا  الك�سف  تم  واإن  ذاك،  اأو  هذا  خالف  لما  تامًا  حذفًا  ولي�س  تداوله، 

الحذف المق�س�دة، لكنها ظلت يتيمًة، مقارنًة ب�سعة م�سادرنا الأولى. 
ي�رد  علٌم  فه�  الحديث،  لعلم  التك�ينية  الأ�س�س  ه�سا�سة  الحديث  هذا  ك�سف  رابعاً: 
، وي�سّرح كثيٌر من رم�ز هذا العلم بثب�ت  اإثبات حديٍث نب�يٍّ ع�سرات الطرق والأ�سانيد في 
الحديث  هذا  روح  تخالف  اأحاديث  ت�سحيح  في  تناق�سًا  يجدون  ل  ثّم  وت�اتره،  الحديث 
والخاّلل  تاريخه،  في  والبخاري  م�سنده،  في  اأحمد  رواه  ما  ذلك  ومثال  الثب�ت،  القطعّي 
والأرناوؤوط  الألباني  و�سححه  الحديثية،  المجاميع  وع�سرات  له،  هنا  واللفظ  �سّنته،  في 

المعا�سرين: من  وغيرهما 
ْبُن َخاِلٍد الأْزَرُق، َقاَل:  َثَنا َمْحُم�ُد  ، َقاَل:  ُب� ُي��ُسَف اْلَفاِر�ِسيُّ اأَ ْبُن �ُسْفَياَن  َيْعُق�ُب  )اأَْخَبَرَنا 
ِمْن  َبْعًثا  اأَنَّ  َيِزيد:  َعْن  َرِبيَعَة،  َعْن  اْلَعِزيِز،  َعْبِد  ْبُن  �َسِعيُد  َثَنا  َقاَل:  اْلَ�اِحِد،  َعْبِد  ْبُن  ُعَمُر  َثَنا 
اِم َكاُن�ا ُمَراِبِطيَن ِباآِمَد، َوَكاَن َعَلى ِحْم�َس ُعَمْيُر ْبُن �َسْعٍد َفَعَزَلُه ُعْثَماُن َوَولَّى ُمَعاِوَيَة،  اأَْهِل ال�سَّ
: �َسِمْعُت َر�ُس�َل  ْحَمِن ْبُن اأَِبي َعِميَرَة اْلُمَزِنيُّ َفَبَلَغ َذِلَك اأَْهَل ِحْم�َس َف�َسقَّ َعَلْيِهْم، َفَقاَل َعْبُد الرَّ
ِبِه«()1(.  َواْهِد  َواْهِدِه  ا،  َمْهِديًّ َهاِدًيا  اْجَعْلُه  »اللُهمَّ  ِلُمَعاِوَيَة:  َيُق�ُل  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ اهلِل 
كيف يمكن الجمع بين البغي المت�اتر الثب�ت، وبين الهدى الذي لم ُيرَو اإّل عن �سخ�سٍ واحٍد 
ت�سح �سحبته  والتعديل: )ل  الجرح  اأهل  كثيٌر من  قال عنه  الذي  الأزدي  اأبي عميرة  ابن  ه� 
()2(. ومع ذلك  ول يثبت اإ�سناد حديثه( )حديثه م�سطرٌب، ل يثبت في ال�سحابة، وه� �ساميٌّ
هما �س�اء حديثان �سحيحان، بح�سب منهجية اأهل الحديث التقليدية التي يعبر عنها الألباني 

ومدر�سته المعا�سرة!!!!. 
اِلِميَن(  هما �سحيحان رغم تناق�سهما الج�هرّي، واهلل يق�ل )اإِنَّ اهلَل ل َيْهِدي اْلَقْ�َم الظَّ
الأنعام 144، وهل البغي اإل الظلم، فكيف ي�سبح الظالم هاديًا مهدّيًا؟! وهما �سحيحان رغم 
اأن حديث )الفئة الباغية( رواه من ال�سحابة الع�سرات، وتبعهما مئاٌت من التابعين وتابعيهم، 
ُمختَلٌف  واحٌد  �سخ�ٌس  معاوية(  روى حديث )هدي  فيما  للحديث،  تاريخيٌّ مطابٌق  واقٌع  وثمة 
في �سحبته، وقد رواه �سمن ظرٍف �سيا�سيٍّ وا�سح المق�سد، لإقناع اأهل حم�س بقب�ل معاوية 
تاريخيٌّ  واقٌع  وثّمة  الخطاب،  بن  عمر  عليهم  عّينه  كان  بدريٍّ  اأن�ساريٍّ  �سحابيٍّ  عن  بدياًل 
ُنْ�ِخّي مفتي  مخالٌف تمامًا. و�سند الحديث �ساميٌّ �سرٌف، مداره على �َسِعْيد بن َعْبِد الَعِزْيِز التَّ
ج1،  ال�ساميين،  م�سند  الطبراني،  �س169.  ج6،  �سنن،  الترمذي،  �س240.  ج5،  الكبير،  البخاري،  �س426.  ج29،  م�سند،  )1(  اأحمد، 

�س181. الخالل، ال�سّنة، ج2، �س450.
)2( ابن عبد البر، ال�ستيعاب، ج2، �س843. ابن الأثير، اأ�سد، ج3، �س474. ابن حجر، التهذيب، ج6، �س244.
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معاوية  مذهب  على  كان  يعني   .» َقطُّ َقَدِرّيًا  ُكْنُت  »َما  يق�ل:  كان  الذي  )ت167هـ(،  دم�سق 
الدم�سقي )ت121هـ( وبينهما 46  المذك�ر عن ربيعة بن يزيد  في الجبر، وقد روى الحديث 
اأجيزها  ل  فيق�ل  معيٍن  ابن  على  ُتعر�س  اأحاديثه  كانت  لذلك  م�ته،  قبل  اختلط  وقد  �سنًة، 
يق�ل  َقْبَلُه«،  الَحِدْيِث  ِعلَُّة  »َفَهِذِه  قال:  ثم  ال�سير،  في  الحديَث  الذهبيُّ  وروى  اأجيزها)1(.  ل 
مخالفًا  العزيز  عبد  بن  �سعيد  عن  رواه  م�سلم  بن  ال�ليد  فاإن  ال�سطراب،  »يريد  الأرناوؤوط: 
اأبي  رواية  في  و�سيخه  مي�سرة،  بن  ي�ن�س  ال�ليد  رواية  في  �سعيٍد  ف�سيخ  �سيخه،  في  م�سهٍر  اأبا 
ِبي َعِميَرة،  اأَ م�سهٍر ربيعة بن يزيد«)2(. وقال ابن اأبي حاتم الرازي بعد روايته للحديث: »ابُن 
لم ي�سمْعُه من النبيِّ �سلى اهلل عليه و�سلم«)3(. كما و�سع ابن الج�زي هذا الحديث في )العلل 
نف�سه  الم��سع  في  معه  ذكر  وقد  ذلك،  في  اأدلَّته  و�سرد  ال�اهية(،  الأحاديث  في  المتناهية 

جميع الأحاديث التي يرددها ن�ا�سب ال�سام في ف�سل معاوية)4(.
َعَلى  َة  اأَُميَّ بن�  َيُق�ُل: و�سعت  اأ�سامة  اأبا  ْبن كرامة، قال: )�َسِمْعُت  ْبن عثمان  وكان محمد 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم اأربعَة اآلف حديث()5(، ولعل هذا الحديث اإحداها. خ�س��سًا  َر�ُس�ِل اهلِل �سَ
اأبا اأ�سامة )حماد بن اأ�سامة بن زيد 201هـ( واإن كان ك�فّيًا، اإل اأّنهم جميعًا اأجمع�ا على  اأّن 

ت�ثيقه، باعتباره من حكماء اأهل الحديث)6(.

ومن الأمور التي ك�سفها الحديُث اأي�ساً:
متجاوزًة  باعتبارها  الباغية،  للفئة  النظرة  في  عقديًا/فقهيًا  اأ�سا�سًا  الحديث  هذا  و�سع 
م�سلمٌة  فئٌة  هي  الم�سادر،  من  كثيٌر  اعتبرته  كما  واحٌد  اأجٌر  ينالها  اأن  ي�ستحيل  اهلل،  لحدود 
لكنها فئٌة باغيٌة، والبغي لغًة: )التعّدي وتجاوز الحد(، واأخّف ما جاء فيه ا�سطالحًا: )الَبْغُي: 
ْلُم()7(. ول يخفى مدل�ل هذه الكلمة على العامّي ف�ساًل عن العالم، وقد جاءت في القراآن  الظُّ

ٌر واحٌد، قال تعالى:  �سمن المعنى ذاته وال�سياق ذاته، ولم ي�سذ في فهم معناها ُمف�سِّ
ِلِه َعَلى َمْن  َل اهلُل ِمْن َف�سْ ْنَزَل اهلُل َبْغًيا اأَْن ُيَنزِّ ْن َيْكُفُروا ِبَما اأَ ْنُف�َسُهْم اأَ {ِبْئ�َسَما ا�ْسَتَرْوا ِبِه اأَ
وُت�ُه ِمْن  ِذيَن اأُ ٍب} البقرة 90. {َوَما اْخَتَلَف ِفيِه اإِّل الَّ ٍب َعَلى َغ�سَ َي�َساُء ِمْن ِعَباِدِه َفَباُءوا ِبَغ�سَ
ابن حجر،  الكناني.  قال حمزة  وكذا  م�ته،  قبل  تغير  اأّنه  داود  اأبي  وعن  م�ته،  قبل  اختلط  قد  اأّنه  هذا  �سعيد  م�سهر عن  اأب�  )1(  قال 

تهذيب، ج4، �س�س61-59.
)2( الذهبي، �سير، ج8، �س38.

)3( ابن اأبي حاتم، علل، ج6، �س�س382-381.
)4( ابن الج�زي، العلل، ج1، �س�س278-271.

)5( الذهبي، تاريخ، ج5، �س61.
)6( م.ن، �س.ن.

)7( الخليل بن اأحمد، العين، ج4، �س453. ابن منظ�ر، ل�سان، ج14، �س78.
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َوَما اْخَتَلَف  ِعْنَد اهلِل الإ�ْسالُم  يَن  َبْيَنُهْم} البقرة 213. {اإِنَّ الدِّ َبْغًيا  َناُت  اْلَبيِّ َما َجاَءْتُهُم  َبْعِد 
اأَْنَجاُهْم  ا  اآل عمران 19. {َفَلمَّ َبْيَنُهْم}  َبْغًيا  اْلِعْلُم  َما َجاَءُهُم  َبْعِد  ِمْن  اإِّل  اْلِكَتاَب  اأُوُت�ا  ِذيَن  الَّ
ي�ن�س23.  اأَْنُف�ِسُكْم}  َعَلى  َبْغُيُكْم  َما  اإِنَّ ا�ُس  النَّ َيااأَيَُّها  اْلَحقِّ  ِبَغْيِر  الأْر�ِس  ِفي  َيْبُغوَن  ُهْم   اإَِذا 
�َسِبياًل}  َعَلْيِهنَّ  َتْبُغوا  اأََطْعَنُكْم َفال  َوَعْدًوا} ي�ن�س 90. {َفاإِْن  َبْغًيا  َوُجُن�ُدُه  ِفْرَعْ�ُن  {َفاأَْتَبَعُهْم 
 { ِبَغْيِر اْلَحقِّ َواْلَبْغَي  َي اْلَفَ�اِح�َس َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َوالإْثَم  َم َربِّ َما َحرَّ اإِنَّ الن�ساء34. {ُقْل 
الأعراف33. {اإِنَّ اهلَل َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َوالإْح�َساِن َواإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْح�َساِء َواْلُمْنَكِر 
اهلُل}  ُه  َرنَّ َلَيْن�سُ َعَلْيِه  ُبِغَي  ُثمَّ  ِبِه  ُع�ِقَب  َما  ِبِمْثِل  َعاَقَب  َوَمْن  {َذِلَك   .90 النحل  َواْلَبْغِي} 
الحج60. {اإِنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْ�ِم ُم��َسى َفَبَغى َعَلْيِهْم} الق�س�س 76. {اإِْذ َدَخُل�ا َعَلى َداُووَد 
} �س22. {َوَما  َنا َعَلى َبْع�ٍس َفاْحُكْم َبْيَنَنا ِباْلَحقِّ َماِن َبَغى َبْع�سُ َفَفِزَع ِمْنُهْم َقاُل�ا ل َتَخْف َخ�سْ
ِلِعَباِدِه  ْزَق  الرِّ اهلُل  َب�َسَط  {َوَلْ�  ال�س�رى14.  َبْيَنُهْم(  َبْغًيا  اْلِعْلُم  َجاَءُهُم  َما  َبْعِد  ِمْن  اإِّل  ُق�ا  َتَفرَّ
ال�س�رى39.  ُروَن}  َيْنَت�سِ ُهْم  اْلَبْغُي  اَبُهُم  اأَ�سَ اإَِذا  ِذيَن  {َوالَّ ال�س�رى27.  الأَْر�ِس}  ِفي  َلَبَغْوا 
ِمَن  َطاِئَفَتاِن  {َواإِْن   .17 الجاثية  َبْيَنُهْم}  َبْغًيا  اْلِعْلُم  َجاَءُهُم  َما  َبْعِد  ِمْن  اإِّل  اْخَتَلُف�ا  {َفَما 
َحتَّى  َتْبِغي  ِتي  الَّ َفَقاِتُل�ا  الأُْخَرى  َعَلى  ْحَداُهَما  اإِ َبَغْت  َفاإِْن  َبْيَنُهَما  ِلُح�ا  �سْ َفاأَ اْقَتَتُل�ا  اْلُم�ؤِْمِنيَن 

ِلُح�ا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل} الحجرات 9 )1(. �سْ َتِفيَء اإَِلى اأَْمِر اهلِل َفاإِْن َفاَءْت َفاأَ
وال�ستدلل من �س�رة الحجرات )اآية 9( باعتبار البغي غير مناٍف لالإيمان، حقٌّ ل مرية 
قتٍل  جريمة  الم�ؤمن  يرتكب  فقد  مطلقًا،  الم�ؤمن  من  الظلم  وق�ع  يمنع  ل  الإيمان  ولكّن  فيه، 
بن  عمر  عن  بلغنا  )وقد  ال�سافعّي:  قال  م�سلمًا،  ك�نه  رغم  اأبدًا  جهنم  في  الخل�د  في�ستحق 
ه اأمر اأن ُيقتل رجٌل من الم�سلمين بقتل رجٍل ن�سرانيٍّ غيلًة من اأهل الحيرة، فقتله  الخطاب اأنَّ
به()2(.  ُقِتل  الن�سرانيَّ  الم�سلُم  قتل  اإذا  يق�ل:  اأنَّه كان  اأبي طالب  بن  بلغنا عن علي  وقد  به، 
اأّنه ينقل �ساحبه في عداد الظالمين في  اإّل  وهكذا فاإّن البغي واإن لم ينق�س الإيمان مطلقًا، 
المجتمع الم�ؤمن عم�مًا، ولعل منا�سبة نزول اآية الحجرات )9( تبّين لنا حقيقة مراد الن�س 

القراآني، روى البخاري وم�سلم وغيرهما: 
ِبيِّ  ِللنَّ ِقيَل  َقاَل:  َعْنُه،  َي اهلُل  اأََن�ًسا َر�سِ اأَنَّ  اأَِبي،  َقاَل: �َسِمْعُت  ُمْعَتِمٌر،  َثَنا  ٌد، َحدَّ ُم�َسدَّ َثَنا  )َحدَّ
َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  ِبيُّ �سَ النَّ اإَِلْيِه  »َفاْنَطَلَق  �سل�ل،  اأَُبيٍّ بن  ْبَن  اهلِل  َعْبَد  اأََتْيَت  َلْ�  َو�َسلََّم:  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ
لَّى  �سَ ِبيُّ  النَّ اأََتاُه  ا  َفَلمَّ �َسِبَخٌة«،  ْر�ٌس  اأَ َوِهَي  َمَعُه  َيْم�ُس�َن  الُم�ْسِلُم�َن  َفاْنَطَلَق  ِحَماًرا،  َوَرِكَب  َو�َسلََّم 
اِر ِمْنُهْم:  ي، َواهلِل َلَقْد اآَذاِني َنْتُن ِحَماِرَك، َفَقاَل َرُجٌل ِمَن الأَْن�سَ اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم، َفَقاَل: اإَِلْيَك َعنِّ
َب ِلَعْبِد اهلِل َرُجٌل ِمْن َقْ�ِمِه،  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم اأَْطَيُب ِريًحا ِمْنَك، َفَغ�سِ َواهلِل َلِحَماُر َر�ُس�ِل اهلِل �سَ

)1( الطبري، تف�سير، ج18، �س675، ج19، �س632، ج21، �س176. ابن كثير، تف�سير، ج7، �س374. 
)2( ال�سافعي، تف�سير، ج2، �س638.
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َعاِل، َفَبَلَغَنا  ْرٌب ِباْلَجِريِد َوالأَْيِدي َوالنِّ َحاُبُه، َفَكاَن َبْيَنُهَما �سَ َب ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما اأَ�سْ َف�َسَتَمُه، َفَغ�سِ
ِلُح�ا َبْيَنُهَما}الحجرات: 9()1(. ْن َطاِئَفَتاِن ِمَن الُم�ؤِْمِنيَن اْقَتَتُل�ا َفاأَ�سْ َها اأُْنِزَلْت: {َواإِ اأَنَّ

الجح�د  ح�ل  يدور  وه�  عك�سه،  اإلى  يتعداه  ل  واحٌد  عامٌّ  مفه�ٌم  له  القراآن  في  والظلم 
على  العدوان  اأو   ،)45 المائدة   ،229 )البقرة  وحدوده  اهلل  لحكم  التنكر  اأو  )الأنعام33(، 
اأّنه  واأدناه  )لقمان13(،  باهلل  بالإ�سراك  الذات  على  اأو  الأنعام52(،  )المائدة107،  النا�س 
َجاِعُلَك  ي  اإِنِّ َقاَل:  ُهنَّ  َتمَّ َفاأَ ِبَكِلَماٍت  َربُُّه  اإِْبَراِهيَم  اْبَتَلى  {َواإِِذ  العامة  وال�لية  لالإمامة  نق�ٌس 

اِلِميَن} البقرة124. ِتي؟ َقاَل ل َيَناُل َعْهِدي الظَّ يَّ ا�ِس اإَِماًما، َقاَل: َوِمْن ُذرِّ ِللنَّ
اأجهد كثيٌر من �ُسّراح الحديث اأنف�سهم في تاأويل )البغي( بما يفرغه من م�سم�نه، ربما 
واإن رف�س  فهم  ولهم مكانٌة خا�سٌة عندهم،  اأّنهم )�سحابٌة(،  اعتقدوا  حفاظًا على حال من 
لكنهم  الحقيقة،  قتله على  اأخرجه ل من  َمن  اإنما ه�  اأن من قتل عّمارًا  عامتهم ق�ل معاوية 
واحٌد  اأجٌر  عليه  ينالهم  وبالتالي  فيه،  اأخطاأوا  اجتهادًا  ال�سام  واأهل  معاوية  )بغي(  اعتبروا 
فقال  ار،  عمَّ قاتل  تبرئة  في  الأندل�سي  حزم  ابن  تمادى  حتى  علّي،  فئة  ينال  كما  اأجران،  ل 
َعَلْيِه، ماأج�ٌر اأجرا  َباٍغ  ِفيِه،  ي اهلل َعنُه، متاأوٌل، ُمْجَتهٌد، ُمخطٌئ  بالحرف: )َفاأَُب� الغادية َر�سِ
ار!،  عمَّ قاتل  اأّنه  تاأكيده  مع  بالجنة  الغادية  لأبي  و�سهد  تيمية،  ابن  ذلك  في  وتبعه  َواِحًدا(، 
معا�سرًا  �سارحًا  ولكن  وغيرهم)2(،  والذهبي  الع�سقالني  حجر  وابن  الن�وي  �سار  ذلك  وعلى 
كالألباني لم ي�ستطع الت�فيق بين هكذا اجتهاد في دم عّمار مع ت�سحيح حديث )قاتل عّمار 
و�سالبه في النار(، وقد ت�ساءل م�ستنكرًا: كيف يناله الأجر وقد ثبت بحقه عذاب النار؟!)3(. 
بل واأب� الغادية الجهني قاتل عّمار ه� من روى حديث: »اإّن دماءكم واأم�الكم حرام«، فكان�ا 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل  �سمعه من  يروي هكذا حديث  ثم  عّماٍر  بقتل  يتبجح  يتعجب�ن منه كيف 

عليه و�سلم يحّرم هدر الدماء!!!)4(.
والعجب اأّن اعتبار معاوية وحزبه متاأولين مجتهدين ماأج�رين، لم يتم اعتباره اأي�سًا مع 
�سحابٍة اآخرين في فتنة عثمان، اأو قبل ذلك في فتنة منع الزكاة، فكان ممن منع الزكاة زمن 
اأبي بكر ال�سديق �سحابٌة، كمالك بن ن�يرة، وكان عامل ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
اإقرار  و�سلم، رغم  للر�س�ل �سلى اهلل عليه  اإّل  ى  ُت�ؤدَّ الزكاة ل  اأّن  تاأّول خطاأً  بني حنيفة، وقد 
)الردة(  م�سمى  في  اأُدخل�ا  واإن  كفٍر،  اأهل  ولي�س  بغٍي  اأهُل  الزكاة  مانعي  اأّن  الحديث  �سّراح 

)1( البخاري، �سحيح، ج3، �س183. م�سلم، �سحيح، ج3، �س1424.
)2( ابن حزم، الف�سل، ج4، �س125. ابن تيمية، منهاج، ج6، �س205. الن�وي، �سرح، ج7، �س168. ابن حجر، الإ�سابة،  ج7، �س260.

)3( الألباني، ال�سحيحة، ج5، �س19.
)4( اأحمد، م�سند، ج27، �س250. ابن حجر، الإ�سابة، ج7، �س259.
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ِمْنُهُم  َكاِة  الزَّ َماِنُع�  ا  )َفاأَمَّ وغيرهما  و�سجاح  م�سيلمة  ارتداد  حينها  الغالب  ك�ن  مجازًا، 
ولكن،  اًرا(.  ُكفَّ ِمْنُهْم  الْنِفَراِد  َعَلى  ْ�ا  ُي�َسمَّ َوَلْم  َبْغٍي  اأَْهُل  ُهْم  نَّ َفاإِ يِن  الدِّ ِل  اأَ�سْ َعَلى  اْلُمِقيُم�َن 
والكذب!)1(.  بالبهت  متاأولين  اعتبرهم  من  واتهم  متاأولين،  اعتبارهم  رف�س  تم  ذلك،  رغم 
ابن  يق�ل  متاأولين،  عثمان  �سيدنا  على  بالث�رة  ا�سترك�ا  الذين  ال�سحابة  اعتبار  يتم  لم  كما 
ي اهلل َعنُه لأَنهم ل  حزم بعدما اعتبر قاتل عمار متاأوًل ماأج�رًا:)َوَلْي�َس َهَذا كقتلة ُعْثَمان َر�سِ
�س�ؤاًل جّدّيًا عن حقيقة دوافع �سّراح الحديث  َقتله()2(. ولعل هذا يطرح  ِفي  مَجال لالْجِتَهاد 
في التما�س العذر لمن خرج �سد علّي، من ال�سحابة، وعدم التما�سه لمن خرج �سد اأبي بكر 

وعثمان من ال�سحابة؟! هل هي تاأثيرات ال�سلطان الغالب وقد احتاجت اإلى غطاٍء دينّي؟!.
اإّن خط�رة الق�ل بهكذا اجتهاٍد، ل يعني فقط اختزال حديث الفئة الباغية المت�اتر، ول 
اٍر في النار، فح�سب، اإّنما الأخطر؛ الت�سحية بجملة ِقَيٍم دينيٍة، كحرمة  تكذيب حديث قاتل عمَّ
الظلم والعدوان، وحرمة الدم الم�سلم، وحرمة تمزيق �سمل الأمة بعد اتحادها، ووج�ب طاعة 
لأجل  ذلك  كل  الإلهي،  القان�ن  اأمام  النا�س  جميع  و�س�ا�سية  الطاعة،  الم�ستحق  الأمر  ولّي 
وغيرهم  وخزيمة،  ار  وعمَّ علّي  �سحبة  لي�ست  ال�سحبة  وكاأن  ال�سحابة!!  مكانة  على  الحفاظ 
�سفِّ  في  العادلة  الفئة  خندق  في  وقف�ا  الذين  والر�س�انيين  البدريين  ال�سحابة  غالبية  من 
اأمير الم�ؤمنين ال�سرعّي المنتخب من عامة اأم�سار الدولة، بعد اجتماعهم عليه في المدينة 
فكان  مكة،  فتح  بعد  اإّل  اأ�سلم  ما  الذي  معاوية  �سحبة  هي  اإّنما  عثمان،  �سيدنا  اغتيال  غداة 

واحدًا من طلقائها!!!.

-المحور ال�ساد�س:
اأحاديث منكرٌة للت�سوي�س على الحديث، واحتواء اآثاره:

م��س�عٍة  وق�س�سٍ  اأحاديث  اإيراد  عبر  اٍر  عمَّ ب�سخ�سية  الم�سَّ  الم�سادر  بع�س   حاولت 
تطعن فيه، لّما عجزت عن احت�اء ت�اتر )الفئة الباغية( و�سعة انت�ساره، يق�ل التباني: )وهذا 
رجاٍل  ثمانية  على  يدور  اإ�سناده  فاإّن  روايًة  بطالنه  اإّنما  ودرايًة،  روايًة  باطٌل  ار  عمَّ في  الطعن 

اتفق اأئمة النقد من المحدثين على عدم اعتبارهم: 1 - �سيف بن عمر ...الخ()3(. 
ال�سك�سكّي  عمرو  بن  �سف�ان  الحم�سي  ث  المحدِّ عن  التمييز  كتاب  في  الن�سائي  وقال 
ثين  المحدِّ من  اأحدًا  اأجد  ولم  يا�سر«،  بن  ار  عمَّ في  منكٌر  حديٌث  »له  108هـ(  )ت  الحم�سي 

)1( الخطابي، معالم ال�سنن، ج2، �س�س5-6. الن�وي، �سرح، ج1، �س�س204-203.
)2( ابن حزم، الف�سل، ج4، �س125.

)3( التباني، تحذير، �س256.
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الإمام  على  تحاملهم  حم�س  ثي  محدِّ عامة  عن  وم�سه�ٌر  المنكر)1(.  الحديث  هذا  ن�س  ذكر 
علّي واأن�ساره، حيث تاأثروا بحريز بن عثمان الحم�سي، الم�سه�ر ب��سع الأحاديث �سد علّي، 
في  دم�سق  اأهل  مذهب  �سار  عدي  ابن  وح�سب  المذهب)2(،  حريزّي  فالٌن  يقال  �سار  حتى 
التحامل على علّي)3(،  ولعل ذلك مت�سٌل بتراث كعب الأحبار اليه�دّي/الم�سلم )32هـ(، الذي 
َكاَن  اإِْن  اْلُعَلَماِء،  اأََحُد  ْحَباِر  الأَ َكْعَب  اإِنَّ  ال�سام بالأخذ عنه بق�له: )اأَل  اأهل  اأو�سى  كان معاوية 

ِطيَن()4(. ا ِفيِه َلُمَفرِّ َماِر َواإِْن ُكنَّ ِعْنَدُه َلِعْلٌم َكالثِّ
وخ�س��سًا  يا�سر،  بن  ار  عمَّ مّثله  ما  خ�س��سية  في  راأوا  ممن  المحّدثين  بع�س  وتعّمد 
حديث )الفئة الباغية(، فعمدوا اإلى زياداٍت منكرٍة في جملة ما ورد من اأحاديث في ف�سله، 
واختاروا زياداٍت ق�سيرًة غام�سًة بع�س ال�سيء على ما يبدو، حتى ل يلتفت لها الرواة فيتم 
ت�سحيحها، ليتم لحقًا عبرها اختزال تداعيات حديث الفئة الباغية المف�سلية على تراث 
اٍر  هذه الفئة، ولعل اأبرز هذه الزيادات ما اأوردوه على ل�سان حذيفة بن اليمان، وه� اأخ عمَّ
وك�نه  الفتنة  في  اٍر  عمَّ خ�س��سية  على  اأّكد  طالما  الذي  وه�  اأ�سلفنا،  كما  الم�ؤاخاة  في 
التي  العقبة،  ثنية  ليلة  حذيفة  �سريك  كان  عّمارًا  اأن  علمنا  اإذا  خ�س��سًا  العدل،  ميزان 
باأمٍر  ار  عمَّ ول  حذيفة  قبل  من  اأ�سمائهم  ك�سف  يتم  )لم  منافقًا  ع�سر  اثنا  خاللها  حاول 
اإل�ساق  فتم  و�سلم)5(.  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل  اغتيال  و�سلم(  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل  من 
ْو�ٍس،  اأَ بُن  �َسْعُد  َثَنا  )َحدَّ ن�سه:  ياأتي  كما  ار  عمَّ ف�سل  في  حذيفة  عن  لحديٍث  منكرٍة  زيادٍة 
َعْن ِباَلِل بِن َيْحَيى اأَنَّ ُحَذْيَفَة اأُِتَي َوُهَ� َثِقْيٌل ِبالَمْ�ِت َفِقْيَل َلُه: ُقِتَل ُعْثَماُن َفَما َتاأُْمُرَنا َفَقاَل: 
اٍت  َمرَّ َثاَلَث  الِفْطَرِة«  َعَلى  الَيْقَظاِن  اأَُب�  َيُقْ�ُل:  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُسْ�َل  �َسِمْعُت 
تاريخهما  في  الذهبي  ثم  البخاري  اأّن  ورغم  الَهَرُم«()6(.  َيْلِب�َسُه  اأَْو  َيُمْ�َت  َحتَّى  َيَدَعَها  »َلْن 
قائاًل:)وه�  �سّححه،  حينما  كبيرٍة  غفلٍة  في  وقع  الألباني  اأّن  اإّل  الحديث،  هذا  ا�ستنكرا 
الذهبي،  ل�سير  تحقيقه  في  الأرناوؤوط  فعله  ما  وه�  كلهم(،  ثقاٌت  رجاله  �سحيٌح  اإ�سناٌد 
للذي  الحديث  اأهل  بع�س  ت�سعيف  الثالثة  وقد تجاهل ه�ؤلء  الهيثمي)7(.  ت�ثيق  تما�سيًا مع 
اعتبر  كما  والذهبّي،  الأزدّي  �سّعفه  العب�سي، حيث  اأو�س  بن  �سعد  وه�  الحديث  بهذا  تّفرد 

)1( ابن حجر، التهذيب، ج4، �س429.
)2( ابن حبان، الثقات، ج8، �س81. ابن حجر، تهذيب، ج1، �س182.

)3( ابن عدي، الكامل، ج1، �س504.
)4( ابن �سعد، طبقات، ج2، �س273. ابن حجر، تهذيب، ج8، �س439.

)5( م�سلم، �سحيح، ج4، �س2143. اأحمد، م�سند، ج39، �س210.
)6( البزار، م�سند، ج7، �س348. ابن �سبة، تاريخ، ج4، �س1249.

)7( الهيثمي، مجمع، ج9، �س295. الأرناوؤوط، �سير الذهبي، ج1، �س417.
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الحديث عن  يرِو هذا  ولم  العب�سي عن حذيفة مر�سلٌة،  اأّن رواية بالل بن يحيى  ابن معين 
اإل بالل هذا مفردًا)1(. حذيفة 

الهرم()2(،  يلب�سه  )اأو  والم�سطربة  ال�ساذة،  المنكرة  الزيادة  بهذه  الحديث  هذا   جاء 
ارًا بعيدًا عن ر�سده وفطرته ك�نه عّمر  )اأو يم�سه الهرم()3(، )اأو ين�سيه الهرم()4(، لياأخذ عمَّ
اإل!!!  تلّب�س هرم لي�س  اأّن دوره مع الإمام علّي في حروبه كان  عندما عا�س ط�ياًل، مّما يعني 
في  والباطل  الحق  بين  التبا�ٍس  في  الم�سلم  فيظل  المت�اتر،  الباغية  الفئة  حديث  ين�سف  بما 

اأخطر �سراٍع داخليٍّ عا�سه الم�سلم�ن ط�ال تاريخهم. 

ارًا يم�ت َعَلى اْلِفْطَرِة  وعلى هذا المن�ال جاءت الرواية المن�س�بة لل�سيدة عائ�سة: »اإن عمَّ
اإِّل اأَْن ُتْدِرَكُه َهْفَ�ٌة ِمْن ِكَبٍر«، وقد �سّعف الذهبي ن�سبة الرواية لعائ�سة في ال�سير مبا�سرًة، اإّل 
اأّن محقق �سيره الأرناوؤوط لم يعجبه ذلك، فعّقب في الهام�س معار�سًا زاعمًا �سحة الرواية)5(. 
كثيٌر من  تنّبه  وقد  الرواية في م�ستدركه)6(،  الحاكم عندما غفل فروى هذه  فيه  وقع  ما  وه� 
اأهل الحديث لخط�رة ما تعنيه هذه الزيادات المنكرة، فعمدوا اإلى التاأكيد اأّن عّمارًا ا�ست�سهد 
وه� )مجتمع العقل( رغم اأّن عمره ناهز الت�سعين)7(. يعني اأّن الهرم لم ي�سمه ولم يلب�سه ولم 
اٍر اأو عنه خالل �سفين وما قبلها، ي�سير لجتماع عقل  ين�سيه، ولعل اأدنى متابعٍة لما ورد في عمَّ

عّماٍر ط�ال ال�قت.

علّي  الإمام  اأركان  من  ركنًا  اٍر  عمَّ اعتبار  على  اأجمعت  التي  ال�سيعية  الم�سادر  وحتى 
هذه  ت�ّرطت  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل  وفاة  منذ  الخالفة  في  له  والم�ؤيد  حروبه،  في 
اأّن  )114هـ(  الباقر  محمد  لالإمام  ُن�سب  ما  ذلك  واأ�سهر  اٍر،  لعمَّ ي�سيء  ما  باإيراد  الم�سادر 
النا�س:  )ارتد(:)ارتد  وقد جعل�ه ممن  رجع لحقًا،  ثم  ال�سقيفة  ي�م  ارًا جا�س جي�سة)8(  عمَّ
ار؟ قال: قد كان جا�س جي�سًة  اإل ثالثة نفٍر، �سلمان واأب� ذر والمقداد. قال الراوي: قلت فعمَّ
ثم رجع، ثم قال: اإن اأردت الذي لم ي�سك ولم يدخله �سي ٌء فالمقداد، فاأما �سلمان فاإنه عر�س 

)1( الذهبي، تاريخ، ج2، �س321. ابن حجر، تهذيب، ج1، �س505. ج3، �س467.
)2( الذهبي، �سير، ج1، �س417.
)3( البزار، م�سند، ج7، �س348.

)4( ابن �سبة، تاريخ، ج4، �س1249. 
)5( الذهبي، �سير، ج1، �س417.

)6( الحاكم، الم�ستدرك، ج3، �س444.
اأن�ساب، ج1، �س174. العيني، عمدة، ج1،  )7( ابن �سعد، الطبقات، ج3، �س199. البخاري، التاريخ الأو�سط، ج1، �س85. البالذري، 

�س197. ابن ع�ساكر، تاريخ، ج43، �س477. المزي، تهذيب، ج21، �س424.
)8( قال الأ�سمعي: عدل عن الطريق. ال�سي�طي، المزهر، ج1، �س420.
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لها،  اإيراده  بعد  الرواية  تخفيف مدل�ل  الط��سي  الطائفة  �سيخ  وقد حاول  قلبه عار�ٌس(.  في 
بق�له: )لم يرد به الردة عن الإ�سالم، اإنما معناه التخلُّف عن بع�س الحق�ق ال�اجبة()1(. وه� 

اٍر حتى �سمن هذا التاأويل. تاأويٌل معق�ٌل لغًة، لكنه اأّكد الإ�ساءة لعمَّ
وحتى  ال�سنّية،  الحديثّية  المجاميع  غالبّية  اأّن  اإّل  الدينية،  اٍر  عمَّ مكانة  ورغم خ�س��سية 
اٍر واإن اختلفت الأ�سباب، ولم يقع تحت يدي الباحث من  ال�سيعّية تاأّثرت ببرود الرواية عن عمَّ
اثنتين  ي�رد  وجدناه  حيث  الني�ساب�ري،  الحاكم  اإل  الدينية  اٍر  عمَّ مناقب  اإيراد  في  ا�ستفا�س 
الذهبي  اأقّر  وقد  لم يخرجاها.  ولكنهما  وم�سلم،  البخاري  �سرطّي  لعّماٍر على  واأربعين منقبًة 
اأب� هريرة ا�ستغرب  هذه الروايات، و�سكت عن بع�سها في تعقبه لم�ستدرك الحاكم)2(. وكان 
َعْن  الأرناوؤوط  و�سححه  الذهبي،  اأورده  ما  في  اٍر  عمَّ لأمثال  وتركه  اإليه،  الحديث  اأهل  لج�ء 
َحاِب  اأَ�سْ ُعَلَماُء  َوِفْيُكم  َت�ْساأَُلِني  َفَقاَل:  ْثِني،  َحدِّ ُهَرْيَرَة:  لأَِبي  ُقْلُت  ْحَمِن:  الرَّ َعْبِد  بِن  َخْيَثَمَة 

اُر بُن َيا�ِسٍر؟!)3(. ْيَطاِن: َعمَّ ٍد، َوالُمَجاُر ِمَن ال�سَّ ُمَحمَّ
التميمي)4(  عمر  بن  �سيف  اع  ال��سّ الإخباري  ذكرها  التي  بال�سفات  التدقيق  وعند 
ل�سخ�سية عبد اهلل بن �سباأ الأ�سط�رّية، ولالأ�سماء التي اأُطلقت عليه، نجدها تتفق مع �سخ�سية 
عّماٍر تمامًا، كالهما من اليمن، وكالهما ابن ال�س�داء، وكالهما يحّر�س على معاوية وعثمان، 
وكالهما ي�الي علّيًا، وكالهما ابن �سباأ، فاإّن ن�سب عّماٍر يمتد اإلى �سباأ بن ي�سجب بن قحطان، 
زكار،  و�سهيل  الن�ّسار،  �سامي  وعلي  ال�ردي،  كعلّي  المعا�سرين،  الم�ؤرخين  بع�س  جعل  مّما 
وكامل ال�سيبي، وغيرهم يجزم�ن اأن الإعالم الأم�ي ما اأراد من رمزية �سخ�سية ابن �سباأ اإل 

ار بن يا�سر، واإن بطريقٍة ملت�ية!!!)5(. ت�س�ير �سخ�سية عمَّ

-المحور ال�سابع:
اأ�سانيد الحديث ومتونه:

تعددت اأ�سانيد الطبقة الأولى، والثانية، والثالثة...الخ، حتى تدوين الحديث في المجاميع، 
واختالف اأ�سخا�سهم وبلدانهم وت�جهاتهم، بما يقطع بثب�ت الحديث:

)1( الط��سي، اختيار معرفة الرجال، ج1، �س51.
)2( الحاكم، الم�ستدرك، حديث رقم 5645 - 5687.

)3( الذهبي، �سير، ج1، �س416.
َرة، اتهم بالزندقة ... َكاَن اأَ�سله  ّي الأ�سيدي من اأهل اْلَب�سْ بِّ )4( ترجم له ابن حبان في المجروحين فقال حرفّيًا: )�سيف ْبن ُعَمر ال�سَّ

من اْلُك�َفة َيْرِوي الم��س�عات َعن الأْثَبات(. ابن حبان، المجروحين، ج1، �س�س345 - 346.
الك�ثر،   ف�سائية  التاريخ،  من  حقائق  زكار،  �سهيل،  �س�س48-47.  ال�سلة،  ال�سيبي،  كامل  �س180.  وعاظ،  ال�ردي،  علي،   )5(

2011/8/5م.
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بك�نها  م�سه�رًة  الب�سرة  وكانت  ال�سحيح:  رجال  بح�سب  ثقاٌت  كلُُّه  ب�سريٌّ  �سنٌد  اأوًل: 
ار بن يا�سر المخالف لحكم �سيدنا  عثمانّية اله�ى، في مقابل عل�ّية الك�فة، ول يخفى م�قف عمَّ
والب�سرة  م�سر  على  اأمية  بني  من  ولته  �سد  وخ�س��سًا  الأخيرة،  حكمه  �سن�ات  في  عثمان 
قد  الب�سري�ن  الحديث  اأهل  دام  وما  ار،  لعمَّ عظيمٌة  ف�سيلٌة  الباغية  الفئة  وحديث  والك�فة، 
اٍر �سد عثمان اأبان حكمه، فاإن  رووه باأ�سانيدهم رغم ميلهم لعثمان، ورف�سهم لما كان من عمَّ
ي�ؤكد ثب�ت الحديث علمّيًا، وقد رواه من لي�س له م�سلحٌة فكريٌة-�سيا�سيٌة تجاه ما  ذلك مّما 
اٌر وحزبه، حيث جاءت رواية البخاري للحديث ب�سنٍد ب�سريٍّ تام، وفق ما �سّرح ابن  مّثله عمَّ
اأَِميًرا  َرِة  اْلَب�سْ َعَلى  اأََقاَم  ا�ٍس  َعبَّ ُكلُُّه َب�سِريٌّ لأن ابن  حجٍر في �سرحه للحديث )َهَذا الإ�ْسَناُد 

ًة، َوَمَعُه َمْ�َلُه ِعْكِرَمُة( كما ياأتي: ُمدَّ
َعْن  اُء،  الَحذَّ َخاِلٌد  َثَنا  َقاَل:َحدَّ ُمْخَتاٍر،  ْبُن  الَعِزيِز  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  ٌد،  ُم�َسدَّ َثَنا  -َحدَّ
اأَِبي �َسِعيٍد َفا�ْسَمَعا ِمْن َحِديِثِه، َفاْنَطَلْقَنا  اإَِلى  : اْنَطِلَقا  ا�ٍس َولْبِنِه َعِليٍّ ِعْكِرَمَة، َقاَل ِلي اْبُن َعبَّ
ِبَناِء  ِذْكُر  َتى  اأَ َحتَّى  ُثَنا  ُيَحدِّ ْن�َساأَ  اأَ ُثمَّ  َفاْحَتَبى،  ِرَداَءُه  َفاأََخَذ  ِلُحُه،  ُي�سْ َحاِئٍط  ِفي  ُهَ�  َفاإَِذا 
َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ ِبيُّ  النَّ َفَراآُه  َلِبَنَتْيِن،  َلِبَنَتْيِن  اٌر  َوَعمَّ َلِبَنًة  َلِبَنًة  َنْحِمُل  ا  ُكنَّ َفَقاَل:  الَم�ْسِجِد، 
ِة،  الَجنَّ اإَِلى  َيْدُع�ُهْم  الَباِغَيُة،  الِفَئُة  َتْقُتُلُه  اٍر،  َعمَّ »َوْيَح  َوَيُق�ُل:  َعْنُه،  التَُّراَب  َفَيْنُف�ُس  َو�َسلََّم 

اِر«)1(. النَّ اإَِلى  َوَيْدُع�َنُه 
اأن  ، واإن اعتبر البع�س  : وه� �سند المدينة المن�رة، وه� �سنٌد حياديٌّ ثانياً: �سنٌد مدينيٌّ
اأبا هريرة ذو مي�ٍل اأم�يٍة، فاإّن روايته هذه مّما ي�ؤكد الحديث، والحديث �ساهٌد على بغي بني 

اأمية، ولعّل رواية اأبي هريرة هذه وغيرها تبعد عنه �سبهة الميل الأم�ي.
رجال  الحديث  هذا  ورجال  و�سححه،  الترمذي  عند  المدينّي  ال�سند  هذا  جاء  وقد 

ال�سحيح وفق الهيثمي)2(، ووّثق رجال �سنده الألباني:
َعْبِد  ْبِن  الَعاَلِء  َعِن  ٍد،  ُمَحمَّ ْبُن  الَعِزيِز  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ َقاَل:   ، اْلَمِديِنيُّ َعٍب  ُم�سْ اأَُب�  َثَنا  َحدَّ  -
اُر  َيا َعمَّ اأَْب�ِسْر  َعَلْيِه َو�َسلََّم:  لَّى اهلُل  اأَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َر�ُس�ُل اهلِل �سَ اأَِبيِه، َعْن  ْحَمِن، َعْن  الرَّ

َتْقُتُلَك الِفَئُة الَباِغَيُة)3(.
اأ�سانيد م�ستركٌة: ك�فيٌة، ومدينيٌة، ومكيٌة، وب�سريٌة، وحتى �سامّيٌة، تجاوز عددها  ثالثاً: 

ع�سرين �سندًا مختلفًا، كما في:
)1( البخاري، �سحيح، ج1، �س97.
)2( الهيثمي، مجمع، ج9، �س296.
)3( الترمذي، �سنن، ج5، �س669.
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م�سلم:

َعِن  َعْ�ٍن،  اْبِن  َعِن  اإِْبَراِهيَم،  ْبُن  اإِ�ْسَماِعيُل  َثَنا  َحدَّ �َسْيَبَة،  اأَِبي  ْبُن  َبْكِر  اأَُب�  َثَنا  َحدَّ  -1
اًرا  َعمَّ »َتْقُتُل  َو�َسلََّم:  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُس�ُل  َقاَل  َقاَلْت:  �َسَلَمَة،  اأُمِّ  َعْن  ِه،  اأُمِّ َعْن  اْلَح�َسِن، 

اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«)1(.

ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ َقال:  ى،  اْلُمَثنَّ لْبِن  َواللَّْفُظ   - اٍر  َب�سَّ َواْبُن  ى،  اْلُمَثنَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ  -2
 ، ِبي �َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ُث َعْن اأَ َرَة، ُيَحدِّ َثَنا �ُسْعَبُة، َعْن اأَِبي َم�ْسَلَمَة، َقاَل: �َسِمْعُت اأََبا َن�سْ َجْعَفٍر، َحدَّ
َجَعَل  ِحيَن  اٍر،  ِلَعمَّ َقاَل  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُس�َل  اأَنَّ  ي،  ِمنِّ َخْيٌر  ُهَ�  َمْن  اأَْخَبَرِني  َقاَل: 

َة »َتْقُتُلَك ِفَئٌة َباِغَيٌة«)2(. �َسُه، َوَيُق�ُل: ُب�ؤْ�َس اْبِن �ُسَميَّ َيْحِفُر اْلَخْنَدَق، َوَجَعَل َيْم�َسُح َراأْ

َثَنا  َحدَّ َقال:  الأْعَلى،  َعْبِد  ْبُن  َوُهَرْيُم   ، اْلَعْنَبِريُّ اٍد  َعبَّ ْبِن  ُمَعاِذ  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثِني  وَحدَّ  -3
ْبُن َغْيالَن،  َوَمْحُم�ُد  �ٍر،  َمْن�سُ ْبُن  َواإِ�ْسَحاُق  اإِْبَراِهيَم،  ْبُن  اإِ�ْسَحاُق  َثَنا  َوَحدَّ اْلَحاِرِث،  ْبُن  َخاِلُد 
ُر ْبُن �ُسَمْيٍل، ِكالُهَما َعْن �ُسْعَبَة، َعْن اأَِبي َم�ْسَلَمَة، ِبَهَذا  �سْ ُد ْبُن ُقَداَمَة، َقاُل�ا: اأَْخَبَرَنا النَّ َوُمَحمَّ
اأَُب� َقَتاَدَة، َوِفي َحِديِث  ي،  ِر: اأَْخَبَرِني َمْن ُهَ� َخْيٌر ِمنِّ �سْ الإ�ْسَناِد َنْحَ�ُه، َغْيَر اأَنَّ ِفي َحِديِث النَّ
»َيا  َيُق�ُل  اأَْو  »َوْي�َس«،  َوَيُق�ُل  َخاِلٍد:  َحِديِث  َوِفي  َقَتاَدَة،  اأََبا  َيْعِني  اأَُراُه  َقاَل:  اْلَحاِرِث،  ْبِن  َخاِلِد 

َة«)3(. َوْي�َس اْبِن �ُسَميَّ

الحاكم فيما وّثق الذهبي �سنده اأي�ساً:

اٍد، اأَْنَباأَ  ، ثنا اإِ�ْسَحاُق ْبُن اإِْبَراِهيَم ْبِن َعبَّ ْنَعاِنيُّ ُد ْبُن َعِليٍّ ال�سَّ 4- اأَْخَبَرَنا اأَُب� َعْبِد اهلِل ُمَحمَّ
ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن َحْزٍم، َعْن  اِق، اأَْنَباأَ َمْعَمٌر، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َطاُو�ٍس، َعْن اأَِبي َبْكِر ْبِن ُمَحمَّ زَّ َعْبُد الرَّ
َي اهلُل َعْنُه، َدَخَل َعْمرو ْبُن َحْزٍم َعَلى َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ِس،  اُر ْبُن َيا�ِسٍر َر�سِ ا ُقِتَل َعمَّ اأَِبيِه، َقاَل: َلمَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: »َتْقُتُلُه اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«، َفَقاَم َعْمٌرو  اٌر، َوَقْد َقاَل َر�ُس�ُل اهلِل �سَ َفَقاَل: ُقِتَل َعمَّ
اُر ْبُن َيا�ِسٍر، َفَقاَل: ُقِتَل  َفِزًعا َحتَّى َدَخَل َعَلى ُمَعاِوَيَة، َفَقاَل َلُه ُمَعاِوَيُة: َما �َساأُْنَك؟ َفَقاَل: ُقِتَل َعمَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َيُق�ُل: »َتْقُتُلُه اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«،  اٌر، َفَماَذا؟ َقاَل َعْمٌرو �َسِمْعُت َر�ُس�َل اهلِل �سَ َعمَّ
اأَْو،  ِرَماِحَنا  َبْيَن  اأَْلَقْ�ُه  ِبِه َحتَّى  َحاُبُه؟ َجاُءوا  َواأَ�سْ َقَتَلُه َعِليٌّ  َما  اإِنَّ َقَتْلَناُه،  اأََنْحُن  ُمَعاِوَيُة:  َلُه  َفَقاَل 

َياَقِة«)4(.  َجاُه ِبَهِذِه ال�سِّ ِحيٌح َعَلى �َسْرِطِهَما، َوَلْم ُيَخرِّ َقاَل: �ُسُي�ِفَنا »�سَ
)1( م�سلم، �سحيح، ج4، �س2236.

)2( م.ن، �س2235.

)3( م.ن، �س2236.
)4( الحاكم، الم�ستدرك، ج3، �س436.
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َقاَل:  َثاِبٍت،  ْبِن  ُخَزْيَمَة  ْبِن  ُعَماَرَة  َعْن  اأَِبيِه،  َعْن  اْلَحاِرِث،  ْبُن  اهلِل  َعْبُد  َثِني  َوَحدَّ  -5
ِبَقْتِل  اأََبًدا  لُّ  اأَ�سَ ل  اأََنا  َقاَل:  يَن،  فِّ �سِ َو�َسِهَد  �َسْيًفا،  َي�ُسلُّ  ل  َوُهَ�  اْلَجَمَل  َثاِبٍت  ْبُن  ُخَزْيَمُة  �َسِهَد 
اْلِفَئُة  »َتْقُتُلَك  َيُق�ُل:  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُس�َل  �َسِمْعُت  ي  َفاإِنِّ َيْقُتُلُه،  َمْن  َفاأَْنُظُر  اٍر  َعمَّ

اْلَباِغَيُة«)1(.
ِد ْبِن �َساِكٍر،  ُد ْبُن َيْعُق�َب، َثَنا اأَُب� اْلَبْخَتِري ُعَبْيُد اهلِل ْبُن ُمَحمَّ ا�ِس ُمَحمَّ َثَنا اأَُب� اْلَعبَّ 6- َحدَّ
َم�ْسُع�ٍد  اأَِبي  َمَع  َدَخْلَنا  َقاَل:   ، اْلُعَرِنيِّ َة  َحبَّ َعْن  الأَْعَ�ُر،  اهلِل  َعْبِد  ُب�  اأَ ُم�ْسِلٌم  َثَنا  اأُ�َساَمَة،  اأَُب�  َثَنا 
َداَر،  َما  َحْيُث  اهلِل  ِكَتاِب  َمَع  ُدوُروا  َفَقاَل:  اْلِفَتِن،  َعِن  اأَ�ْساأَُلُه  اْلَيَماِن،  ْبِن  ُحَذْيَفَة  َعَلى  اِريِّ  الأْ�سَ
ُه َيُدوُر َمَع ِكَتاِب اهلِل َحْيُث َما َداَر، َقاَل: َفُقْلَنا  ِبُع�َها، َفاإِنَّ َة َفاتَّ ِتي ِفيَها اْبُن �ُسَميَّ َواْنُظُروا اْلِفَئَة الَّ
َتُم�َت  »َلْن  َلُه:  َيُق�ُل  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُس�َل  �َسِمْعُت  اٌر  َعمَّ َقاَل:  َة؟  �ُسَميَّ اْبُن  َوَمِن  َلُه 
َحِديٌث  َهَذا  ْنَيا«،  الدُّ ِمَن  ِرْزِقَك  اآِخَر  َتُك�ُن  َياٍح  �سَ �َسْرَبَة  َت�ْسَرُب  اْلَباِغَيُة،  اْلِفَئُة  َتْقُتَلَك  َحتَّى 

َجاُه«)2(. ِحيٌح َعاٍل، َوَلْم ُيَخرِّ �سَ

م�سند اأحمد فيما وّثق الأرناوؤوط �سنده:
ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن  ِزَياٍد،  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َعْن  الأْعَم�ُس،  َثَنا  َحدَّ ُمَعاِوَيَة،  اأَُب�  َثَنا  َحدَّ  -7
اْلَعا�ِس،  ْبِن  َعْمِرو  َوَبْيَن  َبْيَنُه  يَن،  فِّ �سِ ِمْن  َرِفِه  ُمْن�سَ ِفي  ُمَعاِوَيَة  َمَع  لأ�ِسيُر  اإِنِّي  َقاَل:  اْلَحاِرِث، 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم  َقاَل: َفَقاَل َعْبُد اهلِل ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ِس: َيا اأََبِت، َما �َسِمْعَت َر�ُس�َل اهلِل �سَ

َة َتْقُتُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«؟ )3(. اٍر: »َوْيَحَك َيا اْبَن �ُسَميَّ َيُق�ُل ِلَعمَّ
َثِني اأَ�ْسَ�ُد ْبُن َم�ْسُع�ٍد، َعْن َحْنَظَلَة ْبِن ُخَ�ْيِلٍد اْلَعْنبِريِّ  اُم، َحدَّ َثَنا َيِزيُد، اأَْخَبَرَنا اْلَع�َّ 8- َحدَّ
اٍر، َيُق�ُل ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما  َماِن ِفي َراأْ�ِس َعمَّ َقاَل: َبْيَنَما اأََنا ِعْنَد ُمَعاِوَيَة، اإِْذ َجاَءُه َرُجالِن َيْخَت�سِ
ي �َسِمْعُت َر�ُس�َل اهلِل  اِحِبِه، َفاإِنِّ اأََنا َقَتْلُتُه، َفَقاَل َعْبُد اهلِل ْبُن َعْمٍرو: ِلَيِطْب ِبِه اأََحُدُكَما َنْف�ًسا ِل�سَ
اأَِبي  اإِنَّ  َقاَل:  َمَعَنا؟  َباُلَك  َفَما  ُمَعاِوَيُة:  َقاَل  اْلَباِغَيُة«،  اْلِفَئُة  »َتْقُتُلُه  َيُق�ُل:  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  لَّى اهلُل  �سَ
َفاأََنا  ِه«  َتْع�سِ َول  َحيًّا،  َداَم  َما  اأََباَك  »اأَِطْع  َفَقاَل:  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُس�ِل  اإَِلى  �َسَكاِني 

َمَعُكْم َوَل�ْسُت اأَُقاِتُل)4(.

َمَرَنا َر�ُس�ُل اهلِل  َرَة، َعْن اأَِبي �َسِعيٍد، َقاَل: اأَ ، َعْن َداُوَد، َعْن اأَِبي َن�سْ َثَنا اْبُن اأَِبي َعِديٍّ 9- َحدَّ
َلِبَنَتْيِن  َلِبَنَتْيِن  َيْنُقُل  اٌر  َوَكاَن َعمَّ َلِبَنًة،  َلِبَنًة  َنْنُقُل  َفَجَعْلَنا  اْلَم�ْسِجِد،  ِبِبَناِء  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  لَّى اهلُل  �سَ

)1( م.ن، �س434.

)2( م.ن، �س442.
)3( اأحمد، م�سند، ج11، �س42.

)4( م.ن، ج11، �س96.
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ُه َجَعَل  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم اأَنَّ �ْسَمْعُه ِمْن َر�ُس�ِل اهلِل �سَ َحاِبي، َوَلْم اأَ َثِني اأَ�سْ ب َراأْ�ُسُه، َقاَل: َفَحدَّ َفَتَترَّ
َة، َتْقُتُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة« )1(. �َسُه َوَيُق�ُل: »َوْيَحَك َيا اْبَن �ُسَميَّ َيْنُف�ُس َراأْ

ِبي  َثَنا �ُسْعَبُة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن اأَِبي ِه�َساٍم، َعْن اأَ َثَنا �ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، َحدَّ 10-َحدَّ
اٍر: »َتْقُتُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«)2(. لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َقاَل ِلَعمَّ ، اأَنَّ َر�ُس�َل اهلِل �سَ �َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ

م�سند الحارث:
اِح، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن اأَِبي اْلُهَذْيِل،  يَّ اٌد، َعْن اأَِبي التَّ ٍد، ثنا َحمَّ َثَنا ُعَبْيُد اهلِل ْبُن ُمَحمَّ 11- َحدَّ

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َقاَل: »َتْقُتُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة« )3(. َي اهلُل َعْنُه اأَنَّ َر�ُس�َل اهلِل �سَ اٍر َر�سِ َعْن َعمَّ

م�سند البزار:
ُد ْبُن َخَلٍف َقال: اأَْخَبَرَنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن �ُسَلْيَماَن، َعْن َلْيٍث،  ، َوُمَحمَّ َثَنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ 12- َحدَّ
َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُس�ُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُهَما،  اهلُل  َي  َر�سِ َعْمٍرو  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن  ُمَجاِهٍد،  َعْن 

اًرا اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«)4(. َو�َسلََّم: »َتْقُتُل َعمَّ

قه الهيثمي: معجم اأبو يعلى المو�سلي فيما وثَّ
َثَنا َعِليُّ ْبُن َها�ِسِم ْبِن  ، َقاَل: َحدَّ اَذُك�ِنيُّ َثَنا �ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اْلِمْنَقِريُّ اأَُب� اأَيُّ�َب ال�سَّ 13- َحدَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه  ِبيَّ �سَ ِد ْبِن ُعَبْيِد اهلِل ْبِن اأَِبي َراِفٍع، َعْن اأَِبيِه، َعْن اأَِبي َراِفٍع، اأَنَّ النَّ اْلَبِريِد، َعْن ُمَحمَّ

اٍر: »َتْقُتُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«)5(.  َو�َسلََّم َقاَل ِلَعمَّ
، َعْن  ْمِليُّ ٍد الرَّ َثَنا اأَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ، َقاَل: َحدَّ ْنِديُّ ُل ْبُن �ُسَكْيِن ْبِن �ُسَحْيٍت ال�سِّ َثَنا َف�سْ 14- َحدَّ
َي اهلُل َعْنُه َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُس�َل  َيْحَيى ْبِن ِعي�َسى، َعِن الأْعَم�ِس، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن ُعْثَماَن، َر�سِ

اًرا اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة« )6(. اٍر َرْحَمُة اهلِل َعَلْيِه: »َتْقُتُل َعمَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َيُق�ُل ِلَعمَّ اهلِل �سَ

الطبراني فيما وّثق �سنده الهيثمي:
َعْمٍرو  ْبُن  اإِ�ْسَماِعيُل  ثَنا   ، َبَهاِنيُّ الأ�سْ اُل  اْلَع�سَّ �َسِبيٍب  ْبِن  اإِْبَراِهيَم  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  َحدَّ  -15
ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َعْن  ِزَياٍد،  اأَِبي  ْبُن  َيِزيُد  ثَنا  اْلَقا�ِسِم،  ْبُن  اِر  اْلَغفَّ َعْبُد  َمْرَيَم  اأَُب�  َثَنا   ، اْلَبَجِليُّ

)1( م.ن، ج17، �س53.
)2( م.ن، �س319.

)3( الحارث، م�سند، ج2، �س924.
)4( البزار، م�سند، ج3، �س358.

)5( اأب� يعلى، معجم، ج1، �س162.
)6( م.ن، ج1، �س232.
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َرِتي،  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َيَدُه ِفي َخا�سِ َرَب َر�ُس�ُل اهلِل �سَ اِر ْبِن َيا�ِسٍر َقاَل: »�سَ اأَِبي َلْيَلى، َعْن َعمَّ
َياٌح ِمْن َلَبٍن«)1(. ِمَنٌة، َتْقُتُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة، اآِخُر َزاِدَك �سَ َرٌة ُم�ؤْ َفَقاَل: َخا�سِ

ْبُن  َيْعَلى  ، ثنا  اُن اْلَ�ا�ِسِطيُّ ْبُن ُم��َسى اْلَقطَّ ُد  ، ثنا ُمَحمَّ اِزيُّ ْبُن �َسِعيٍد الرَّ َثَنا َعِليُّ  16- َحدَّ
َوالأ�ْسَ�ِد،  َعْلَقَمَة،  َعْن  اإِْبَراِهيَم،  َعْن  َعِن الأْعَم�ِس،  الأَ�ْسَ�ِد،  اأَِبي  ْبُن  �ُر  َمْن�سُ ْحَمِن، ثنا  الرَّ َعْبِد 

اًرا اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«)2(. لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: »َتْقُتُل َعمَّ َعْن اأَِبي اأَيُّ�َب، َقاَل: َقاَل َر�ُس�ُل اهلِل �سَ
اأَِبي، َعِن  ٍد، ثنا  ْبِن ُمَحمَّ اأَ�ْسَباِط  ْبُن  ُعَبْيُد  ، ثنا  اإِ�ْسَحاَق التُّ�ْسَتِريُّ ْبُن  َثَنا اْلُح�َسْيُن  17- َحدَّ
َعْمَرو  �َسِمَع  ُه  اأَنَّ َنْ�َفٍل،  ْبِن  اْلَحاِرِث  ْبِن  َعْبِد اهلِل  َعْن  ِزَياٍد،  اأَِبي  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َعْن  الأْعَم�ِس، 
اهلُل  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُس�ُل  َقاَل  َيُق�ُل�َن:  �ُسْفَياَن  اأَِبي  ْبَن  َوُمَعاِوَيَة  َعْمٍرو،  ْبَن  اهلِل  َوَعْبَد  اْلَعا�ِس،  ْبَن 

اٍر: »َتْقُتُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«)3(. َعَلْيِه َو�َسلََّم ِلَعمَّ
اف، عن  َثَنا َعطاُء بن م�سلِم الَخفَّ اإ�ْسَحاَق بن راُهْ�َيه، ثنا اأبي، حدَّ ُد بُن  َثَنا محمَّ 18-حدَّ
ِبَفَر�ِسِه  ْلَنا  َوكَّ َوَقْد  يَن،  فِّ َعِليٍّ �سِ َمَع  �َسِهْدَنا  َقاَل:  َلِميُّ  ال�سُّ ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  اأَب�  قال  الأَْعَم�ِس، قال: 
َفَيْرِجُع  اْلَقْ�ِم  َع�ْسَكِر  ِفي  ُهَ�  َفاإَِذا  َفَر�َسُه  َعِليٌّ  َغَمَز  َغْفَلٌة  ُجِل  الرَّ ِمَن  َكاَنْت  اإَِذا  َفَكاَنْت  َرُجَلْيِن، 
َدَخَل  َتَ�اَدْعَنا  َذا  اإِ ا  َفُكنَّ اْعُذُروِني.  اْعُذُروِني  َحاِبي،  اأَ�سْ َيا  َوَيُق�ُل:  َدًما  �َسْيَفُه  َب  َخ�سَّ َوَقْد  اإَِلْيَنا 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم - ل  ٍد - �سَ َحاِب ُمَحمَّ اُر ْبُن َيا�ِسٍر َعَلًما لأ�سْ لِء، َفَكاَن َعمَّ َه�ؤُلِء ِفي َع�ْسَكِر َه�ؤُ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم - َفاْنَتَهْيَنا  ٍد -�سَ َحاُب ُمَحمَّ يَن اإِّل َتِبَعُه اأَ�سْ فِّ اٌر َواِدًيا ِمْن اأَْوِدَيِة �سِ َي�ْسُلُك َعمَّ
َوُجْبًنا؟ ل  اأََعَ�ًرا  َيا َها�ِسُم  َلَك  َما  َفَقاَل:  اَيَة،  َرَكَز الرَّ َوَقْد  ا�ٍس،  َوقَّ ِبي  اأَ ْبِن  ُعْتَبَة  ْبِن  اإَِلى َها�ِسِم 
اَيَة َوُهَ� َيُق�ُل: اأَْعَ�ُر َيْبِغي اأَْهَلُه َمَحاّل...َقْد َعاَلَج  ا�َس. َفَنَزَع َها�ِسٌم الرَّ َخْيَر ِفي اأَْعَ�َر ل َيْغ�َسى النَّ

اْلَحَياَة َحتَّى َماّل ... ل ُبدَّ اأَْن َيِفلَّ اأَْو ُيَفاّل.
ٍد َوِحْزِبِه  َن اْلُح�ُر اْلِعيُن َمَع ُمَحمَّ َة َتْحَت الأَباِرَقِة، َوَقْد َتَزيَّ اٌر: اأَْقِبْل، َفاإِنَّ اْلَجنَّ َفَقاَل َلُه َعمَّ
ا اإَِذا َتَ�اَدْعَنا َدَخَل َه�ؤُلِء ِفي َع�ْسَكِر َه�ؤُلِء َوَه�ؤُلِء  ِفيِق الأْعَلى. َفَما َرَجَعا َحتَّى ُقِتال. َوُكنَّ ِفي الرَّ
، َوَعْمُرو ْبُن اْلَعا�ِس  َلِميُّ َذا اأَْرَبَعٌة َي�ِسيُروَن: ُمَعاِوَيُة، َواأَُب� الأْعَ�ِر ال�سُّ لِء، َفَنَظْرُت َفاإِ ِفي َع�ْسَكِر َه�ؤُ
اأَْن  ِلَنْف�ِسي  َفاْخَتْرُت  َكالَمُهْم،  اأَ�ْسَمْع  َلْم  اْثَنْيِن  َيِميِني  َعْن  َخْذُت  اأَ اإِْن  َنْف�ِسي:  ِفي  َفُقْلُت  َواْبُنُه، 
َفَجَعْلُت  َي�َساِري،  َعْن  َواْثَنْيِن  َيِميِني  َعْن  اْثَنْيِن  َفَجَعْلُت  َفَفَعْلُت،  َبْيَنُهْم،  َق  َفاأَُفرِّ َفَر�ِسي  ِرَب  اأَ�سْ
َعْبِد  َواإَِلى  اْلَعا�ِس،  ْبِن  َعْمِرو  َلى  اإِ ْحَياًنا  َواأَ الأْعَ�ِر،  اأَِبي  َواإَِلى  ُمَعاِوَيَة  اإَِلى  ْحَياًنا  اأَ ِب�َسْمِعي  ِغي  اأُ�سْ
ُجَل، َوَقْد َقاَل  اهلِل ْبِن َعْمٍرو، َف�َسِمْعُت َعْبَد اهلِل ْبَن َعْمٍرو َيُق�ُل لأِبيِه: َيا اأََبِت، َقْد َقَتْلَنا َهَذا الرَّ

)1( الطبراني، المعجم الأو�سط، ج7، �س291. الهيثمي، مجمع، ج9، �س298.
)2( الطبراني، الكبير، ج4، �س168.

)3(  م.ن، ج19، �س331. الهيثمي، مجمع، ج9، �س�س297-296.
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اأََما  َيا�ِسٍر،  ْبُن  اُر  َعمَّ َقاَل:  َرُجٍل؟  َواأَيُّ  َقاَل:  َقاَل.  َما  َو�َسلََّم -  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  َر�ُس�ُل اهلِل - �سَ ِفيِه 
َلِبَنًة،  َلِبَنًة  َنْنُقُل  َوَنْحُن  اْلَم�ْسِجِد،  ِبَناِء  َيْ�َم  َيُق�ُل  َو�َسلََّم -  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  َر�ُس�َل اهلِل - �سَ �َسِمْعَت 
ْهِل  اأَ ِمْن  َواأَْنَت  اْلَباِغَيُة،  اْلِفَئُة  �َسَتْقُتُلَك  ُه  اإِنَّ »اأََما  َتْرَح�ُس:  َواأَْنَت  َلِبَنَتْيِن،  َلِبَنَتْيِن  َيْحِمُل  اٌر  َوَعمَّ
َمْن  َقَتَلُه  َما  اإِنَّ َقَتْلَناُه،  اأََنْحُن  َبْ�ِلَك،  ِفي  َتْدَح�ُس  َتَزاُل  َما  َفَ�اهلِل  ا�ْسُكْت،  ُمَعاِوَيُة:  َفَقاَل  ِة«.  اْلَجنَّ
اًرا َمْن َجاَء ِبِه)1(. َما َقَتَل َعمَّ َجاُءوا ِبِه َفاأَْلَقْ�ُه َبْيَن ِرَماِحَنا. َقاَل: َفَتَناَدْوا ِفي َع�ْسَكِر ُمَعاِوَيَة: اإِنَّ

، َثَنا اأَُب� �َسِعيٍد، َمْ�َلى َبِني َها�ِسٍم، َثَنا  اِزيُّ اِئُغ، َثَنا اأَْحَمُد ْبُن ُعَمَر اْلَعاّلُف الرَّ َثَنا ال�سَّ 19- َحدَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َكاَن َيْبِني  اِح، َعْن اأََن�ِس ْبِن َماِلٍك، اأَنَّ َر�ُس�َل اهلِل �سَ يَّ اُد ْبُن �َسَلَمَة، َعْن اأَِبي التَّ َحمَّ

َة، َتْقُتُلُه اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة)2(. ْخَرَتْيِن، َفَقاَل: َوْيَح اْبِن �ُسَميَّ اُر ْبُن َيا�ِسٍر َيْحِمُل �سَ اْلَم�ْسِجَد، َوَكاَن َعمَّ

معجم ابن المقرئ:
ْبُن  �َسْهُل  ثنا  ِبُت�ْسَتَر،   ، التُّ�ْسَتِريُّ اِقُد  النَّ َعْ�ٍن  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبِن  اأَْحَمَد  ْبُن  َعْيُدو�ُس  َثَنا  َحدَّ  -20
اأَِبي  َعْن  اأَِبي،  َثِني  ْبُن �َسْهٍل، َحدَّ ُد  ُمَحمَّ َيُق�ُل، ثنا  ِبيِبيَّ  الزِّ ُنَعْيٍم  اأََبا  َقاَل: �َسِمْعُت  ِريُّ  كَّ ال�سُّ َبْحٍر 
لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُس�َل  �َسِمْعُت  َعْنُه  اهلُل  َي  َر�سِ اَن،  َعفَّ ْبِن  ُعْثَماَن  َعْن  َغاِلٍب،  ْبِن  َعْمِرو  َعْن  اإِ�ْسَحاَق، 

اٌر َتْقُتُلُه اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة« )3(. اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َيُق�ُل: »َعمَّ

م�سند اأبي يعلى فيما وثَّق �سنده ح�سين �سليم اأ�سد:
َثَنا َيْحَيى ْبُن اآَدَم، َعْن َوْرَقاَء، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن ِزَياٍد َمْ�ًلى  َثَنا اأَُب� َبْكٍر، َحدَّ 21- َحدَّ
َيُق�ُل:  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  َر�ُس�َل اهلِل �سَ �َسِمْعُت  َقاَل:  اْلَعا�ِس  ْبِن  َعْمِرو  َعْن  اْلَعا�ِس،  ْبِن  ِلَعْمِرو 

اًرا اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة«)4(. »َتْقُتُل َعمَّ

تاريخ ابن ع�ساكر
، اأنا اأب�  22- اأخبرنا اأب� الح�سن عليُّ بُن الم�سلم الفقيُه، نا عبُد العزيِز بن اأحمَد الكتَّانيُّ
 ، ج�ستانيُّ ، نا اأب� محمٍد دعلُج بُن اأحمَد بِن دعلِج ال�سَّ قِر الكتَّانيُّ القا�سِم طلحُة بُن عليِّ بِن ال�سَّ
اأبي �سغيرة، عن  ، نا حاتُم بُن  دو�سيُّ ال�سَّ نا محمُد بُن ي�ن�َس بن م��سى، نا ي��سُف بُن يعق�َب 
اِر بِن يا�سٍر، قال ر�س�ُل اهلِل )�سلى اهلُل عليه و�سلَّم(  حبيِب بِن اأبي ثابٍت، عن اأبي وائٍل، عن عمَّ

َة، َتقُتُلَك الفئُة الباغية)5(. اٍر: ويَحَك ابَن �ُسَميَّ لعمَّ
)1(  الطبري، تاريخ، ج5، �س40. الطبراني، الكبير، ج13، �س461. الهيثمي، مجمع، ج7، �س241.

الطبراني، الأو�سط، ج6، �س248.  )2(
ابن المقرئ، معجم، ج1، �س368.  )3(

اأب� يعلى، م�سند، ج13، �س327.  )4(
ابن ع�ساكر، تاريخ، ج43، �س94.  )5(



148

األثُر المنهجيُّ لتواتِر حديِث  »تقتُل عّماراً الفئُة الباغيُة« 

نتائج البحث:
ٍن عن عدٍد من ال�سحابة يعطي م�ث�قيًة اأكيدًة ل�سحة الرواية،  د رواية حديٍث معيَّ 1- تعدُّ

دت الطرق وا�ستفا�ست الأ�سانيد. خ�س��سًا اإذا تعدَّ
دها بين مدر�سٍة ب�سريٍة  2- تزداد م�ث�قية الرواية عند تبّين حال مدار�س الإ�سناد، وتعدُّ

اأو ك�فيٍة اأو مدينيٍة.
خالٌف  بينها  وقع  مدار�س  ترويها  عندما   ، القطعيِّ اليقينيِّ  العلم  حالة  الرواية  تفيد   -3

متَّ�سٌل بخلفية الرواية، مع اتفاقها على الرواية.
التك�ينية  الأ�س�س  لإثبات  المنا�سبة  الأحاديث  اأكثر  من  الباغية  الفئة  حديث  ُيعتبر   -4
لفكرة الت�اتر، لأّن خلفّية الحديث تت�سل مبا�سرًة بنزاٍع �سيا�سيٍّ مف�سليٍّ في تاريخ الأمة، اإل 

اأّن جميع الأطراف اتفقت على رواية الحديث. 
وه�  ال�سيا�سي،  لالنق�سام  تبعًا  علميٌّ  انق�ساٌم  الكبرى )35-40(هـ  الفتنة  ترتََّب على   -5
الأطراف  اتفاق  من  يمنع  لم  النق�سام  ولكن  مبا�سرًة،  الباغية  الفئة  بحديث  مت�سٌل  انق�ساٌم 

المنق�سمة على �سحة الحديث.
نب�ءته،  وق�ع  حدوث  لحظة  للحديث  وروايتهم  ال�سحابة،  من  الحديث  رواة  طبيعة   -6

واتفاق عدٍد لفٍت منهم عليه، رغم ما مثَّله ذلك من اإحراٍج لهم.
7- اتفاق الحديث مع مفا�سل ال�اقع التاريخي الم�ازي، بما يقطع يقينًا ب�سحة الحديث.
ه  ربِّ به عن  اأخبر  فيما  و�سلم،  الر�س�ل �سلى اهلل عليه  الحديث ب�سدقّية  يت�سل هذا   -8

ز اإيمان وثقة الم�ؤمنين بر�س�لهم. ، بما يعزِّ عزَّ وجلَّ
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الم�سادر والمراجع

- ابن الأثير، اأب� الح�سن )ت 630هـ(:
اأ�سد الغابة، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/1994م.

الكامل في التاريخ، بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1417هـ/1997م.
- اأب� اأ�سامة، الحارث بن محمد )ت 282هـ(: بغية الباحث، اإنتقاء الهيثمي )ت 807 هـ(، تح: 

ح�سين الباكري، المدينة المن�رة: مركز خدمة ال�سنة، ط1، 1413 هـ/ 1992م.
- الألباني )ت 1420هـ(: �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة، الريا�س: مكتبة المعارف، ط1، د ت.

- البخاري، محمد بن اإ�سماعيل )ت 256هـ(: 
�سحيح البخاري، دار النجاة، ط1، 1422هـ. 

التاريخ الكبير، 8ج، حيدر اآباد، الدكن: دائرة المعارف العثمانية، د. ت.
التاريخ الأو�سط، حلب: دار ال�عي، مكتبة دار التراث، د. ت.

البالذري )ت 279هـ/892م(، اأن�ساب الأ�سراف، بيروت: دار الفكر، ط1، 1417هـ/1996م.   -
الدين  عالء  �سرح  الأ�سرار،  ك�سف  383هـ(،  )ت  اْلُح�َسْيِن  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبِن  َعِليِّ   ، اْلَبْزَدِويِّ  -

الحنفي )ت 730هـ(، دار الكتاب الإ�سالمي، د. ت.
الكتب  دار  بيروت:  الخ�سري،  محا�سرات  من  العبقري  تحذير  العربي،  محمد  التباني،   -

العلمية، د.ت.
- الترمذي )ت 279هـ(، �سنن الترمذي، بيروت: دار الغرب الإ�سالمي، 1998م.

ط1،  الملك،  مجمع  الريا�س:  الفتاوى،  مجم�ع  728هـ(،  )ت  الدين  تقّي  تيمية،  ابن   -
1419هـ/ 1998م.

العربي،  التراث  اإحياء  بيروت:  والتعديل،  الجرح  327هـ(،  )ت  الرازي  حاتم  اأبي  ابن   -
ط1271،1هـ/ 1952م.

الحاكم الني�ساب�ري )ت 405هـ(، الم�ستدرك على ال�سحيحين، بيروت: دار الكتب العلمية،   -
ط1، 1411هـ/1990م.
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ابن حبان الب�ستي )ت 354هـ(:  -
الثقات، حيدر اآباد: دائرة المعارف العثمانية، ط1، 1393ه /1973م. 

�سحيح ابن حبان، بيروت: الر�سالة، ط1، 1408هـ/1988م.
- ابن حجر، الع�سقالني )ت852هـ(:

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، بيروت: دار المعرفة، 1379هـ. 
الإ�سابة في تمييز ال�سحابة، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ.

تهذيب التهذيب، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، ط1، 1326هـ. 
نزهة النظر، تح: �سيف اهلل الرحيلي، الريا�س: مطبعة ال�سفير، ط1، 1422هـ.

- ابن حزم )ت 456هـ(، الإحكام، تح: اأحمد �ساكر، بيروت: دار الآفاق، د. ت.
الر�سالة،  م�ؤ�س�سة  الأرناوؤوط،  �سعيب  تح:  م�سند،  )ت241هـ(،  ال�سيباني  اأحمد  حنبل،  ابن   -

1421هـ/2001م.
- الخالل، اأب� بكر )ت 311هـ(، العلل، �سرح ابن قدامة )ت 620هـ( دار الراية، د. ت.

- الخليل بن اأحمد )ت 170هـ(، العين، مكتبة الهالل، د. ت.
- ابن �سعد )ت 230هـ(، الطبقات الكبرى، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1410هـ/1990م.

- الذهبي، عثمان )ت 748هـ(:
�سير اأعالم النبالء، القاهرة: دار الحديث، 1427هـ/2006م. 

تاريخ الإ�سالم، بيروت: دار الكتاب العربي، ط2، 1413هـ/ 1993م.
المكتب  بيروت:  الدين،  المتناثرة، تح: خليل محيي  الأزهار  ال�سي�طي )ت 911هـ(، قطف   -

الإ�سالمي، ط1، 1985م.
- ابن �سبة )ت 262هـ(، تاريخ المدينة، جدة، 1399هـ.

- ابن اأبي �سيبة )ت 235هـ(، الم�سنف، الريا�س: مكتبة الر�سد، ط1، 1409هـ. 
ال�سيبي، كامل، العنا�سر ال�سيعية في الت�س�ف - دار الندل�س، د ت.   -

اأب� عمر القرطبي )ت 463هـ(، ال�ستيعاب في معرفة الأ�سحاب، تح: علي  ابن عبد البر،   -
البجاوي، بيروت: دار الجيل، ط1، 1412هـ/1992م.
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العجلى، اأحمد بن عبد اهلل )ت 261هـ(، تاريخ الثقات، دار الباز، ط1، 1405هـ/1984م.  -
- الطبراني، �سليمان ال�سامي )ت 360هـ(، المعجم الكبير، تح: حمدي ال�سلفيدار، القاهرة: 

مكتبة ابن تيمية، 1415هـ/1994م. 
الطبري، محمد بن جرير، اأب� جعفر )ت 310هـ(:  -

 تاريخ الر�سل والمل�ك، بيروت: دار التراث/�س�يدان، ط2، 1387هـ/1967م.
ط1،  الر�سالة،  م�ؤ�س�سة  �ساكر،  محمد  اأحمد  تح:  القراآن،  تاأويل  في  البيان  جامع   

1420هـ/2000 م.
- الط��سي، محمد بن الح�سن )ت 460هـ(، رجال الك�سي، تح: ج�اد القي�مي، قم: م�ؤ�س�س�سة 

الن�سر، ط1، 1427هـ.
ط1،  المنهاج،  دار  الريا�س:  محمد،  بن  ال�سادق  تح:  التذكرة،  )ت671هـ(،  القرطبي   -

1425هـ.
- ابن قيم الج�زية، محمد بن اأبي بكر )ت 751هـ(، ال�س�اعق المر�سلة، تح: علي بن محمد، 

الريا�س: دار العا�سمة، ط1، 1408هـ.
- ابن ماجه )ت 273هـ(، �سنن ابن ماجه، دار اإحياء الكتب العربية، د ت. 

المتناثر، تح: �سرف حجازي، م�سر:  الفي�س )ت 1345هـ(، نظم  اأبي  الكتاني، محمد بن   -
دار الكتب ال�سلفية، ط2، د ت.

- ابن كثير )ت 774هـ(:
البداية والنهاية، دار اإحياء التراث العربي، ط1، 1408هـ/1988م.
تف�سير القراآن العظيم، النا�سر: دار طيبة، ط2، 1420هـ/1999م.

المّزي )ت 742هـ(، تهذيب الكمال، بيروت: م�ؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 1400هـ/1980م.  -
م�سلم )ت 261هـ(، �سحيح م�سلم، بيروت: دار اإحياء التراث العربي، د. ت.  -

الريا�س:  �سعد،  بن  عادل  تح:  المعجم،  381هـ(،  )ت  اإبراهيم  بن  محمد  المقرئ،  ابن   -
مكتبة الر�سد، ط1، 1419 هـ/ 1998م.

ابن الملقن، عمر بن علي )ت 804هـ(، الإعالم بف�ائد عمدة الأحكام، تح: عبد العزيز بن   -
اأحمد، الريا�س: دار العا�سمة، ط1، 1417هـ/1997م.
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المناوي )ت 1031هـ(، في�س القدير، المكتبة التجارية، 1409هـ/1989م.  -
ابن منظ�ر )ت 711هـ(، ل�سان العرب، بيروت: دار �سادر، ط3، 1414هـ.  -

الم��سلي )ت 307هـ(، م�سند اأب� يعلى، دم�سق: دار الماأم�ن، ط1، 1404هـ/1984م.  -
الن�سائي )ت 303هـ(، ال�سنن الكبرى، بيروت: م�ؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 1421هـ /2001م.  -

الن�وي )ت 676هـ(، �سرح �سحيح م�سلم، بيروت: دار اإحياء التراث، ط2، 1392هـ.  -
الهيثمي )807هـ(، مجمع الزوائد، القاهرة: مكتبة القد�سي، 1414 هـ/1994 م.  -
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توظيفُ مصطلِح »البيت«
في الخطابيِن السياسي واإلعالمي )1(

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

مقدمة: لماذا »البيت ال�سيا�سي«؟ 
حدٍّ  على  وكلياِتهما،  بجزئياِتهما  �سم�لّيتان،  منظ�متان  المعماريُّ  والبناُء  اللغ�يُّ  البناُء 
وتندرجان  نف�سه،  البني�ي  بالطابع  وتّت�سمان  الجامع،  الإطار  مبداأ  من  تنطلقان  فهما  �س�اء. 
دانية  لغ�يًة  عمارًة  اأم  با�سقًة،  عمرانيًة  من�ساأًة  اأكان  الإبداعي،  الإن�ساني  المنجز  �سمن 
نح�  هذه،  درا�ستنا  في  طريقها،  عرفت  بيانيًة  واأخرى  بالغيًة،  اأ�سنافًا  تكتنز  القط�ف، 
اأدبيات التخاطب ال�سيا�سي والت�ا�سل الميديائي. وهما تتماثالن اإلى حدٍّ كبيٍر لجهة ال�ظيفة 
الإيدي�ل�جي  للتجاذب  اأو  الثقافي،  لالجتماع  الم�ؤ�سرة  والدللة  الجامعة،  واله�ية  التعبيرية، 

�سمن الجماعة اللغ�ية ذات ال�سلة. 
اأندريه مارتينه، ف�ازن  الل�ساني الفرن�سي  الم�اءمة بين هاتين المنظ�متين لفتت العالم 
الق�ة  بين خط�ط  الكامنة  العمارة  وبنية  المتكّلمين،  �سل�ك  الماثلة في  اللغ�ية  البنية  بين  ما 
اأمثال  تطبيقيٍة،  ل�سانيٍة  لمقارباٍت  وا�سعًا  المجال  اأمامنا  بذلك  وفتح  المكان.  في  تثّبتها  التي 
مفاهيم  عن  المجازي  والتعبير  للتفكير،  مح�سًة  معماريًة  مفرداٍت  تت��ّسل  التي  الحالّية  تلك 
تّت�سل  م�سائل  من  و�س�اها  روحيٍة،  �س�ؤوٍن  اأو  دوليٍة،  م�اقف  اأو  خال�سٍة،  �سيا�سيٍة  وت�س�راٍت 

بالق�سايا ال�طنية، والعربية، والعالمية. 
ٍل من المجل�س ال�طني للبح�ث العلمية. )1( هذه المقالة جزٌء من بحٍث مم�َّ
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كتابه  في  م�رو  فران�س�ا  مق�لة  من  تنطلق  الدرا�سة،  هذه  في  نطرحها  التي  الإ�سكالية 
للقراءة«، ون�سيف من جهتنا  ًا  »فنَّ البالغة  القدرة على جعل  بخ�س��س  الأدبية«)1)،  »ال�سورة 
بين  المفتر�سة  العالقة  طبيعة  ي  تق�سّ بالتحديد،  تتناول،  وهي  القراءة«.  في  للترغيب  ًا  »فنَّ
الن�س��س  رزمة  في  تت�ساكنان  اللتين  العربية،  البالغة  وخيالية  ال�سحافية،  الكتابة  تقنيات 
ل  المثال  �سبيل  على  هنا  والماأخ�ذة  عامٍة،  �س�ؤوٍن  اإلى  تتطّرق  التي  والتحليلية  الإخبارية، 
الأدوار  ح�ل  نت�ساءل  الأدبي،  ل  ال�سحافي  الن�ّس  على  ين�سّب  اهتمامنا  اأن  وبما  الح�سر. 
الماأم�لة، والم�ك�لة اإلى هذه التقنية واأمثالها في تط�يع اأ�ساليب الن�س��س الإعالمية الطابع، 
الي�مية  الإخبارية  الر�سائل  لإي�سال  وممّهدًة  م�ساعدًة  اأداًة  لتم�سي  وظائفها،  مروحة  وت��سيع 
باأ�سكاٍل ماأن��سٍة وم�ست�ساغٍة، عن طريق ت��سية المعاني الكامنة بين �سط�رها بجرعاٍت بالغيٍة 
في  النظر  على  رئي�ٍس  ب�سكٍل  فر�سيتنا  وتق�م  الدللية.  باأغرا�سها  ووافيٍة  المنحى،  اإقناعيِة 
ال�ستئنا�س،  �سبيل  على  والعربية  تحديدًا،  اللبنانية  ال�سحافية  الكتابات  اختيارنا  �س�ابية 
اإمكانية ائتالف هذين المجالين التعبيريين، لتي�سير عملية الإي�سال بالن�سبة  كمادٍة لدرا�سِة 
اإلى الطرف المر�سل، وت�سهيل مهمة الت�سفير على جمه�ر القراء، المقبل على ت�سّفح الجرائد 

لمالحقة الأنباء، والّطالع على اآخر التحليالت.
اللغة  مجالي  من  تغرف  جديدٍة،  بحثيٍة  نظٍر  وجهة  بل�رة  في  م�سعانا  يفلح  اأن  فع�سى   
المعروفة  اللبنانية  التربة  هي  عربيٍة،  معرفيٍة  تربٍة  في  والمتغاذيين  المتداخلين،  وال�سيا�سة 

بالخ�سب، والتن�ع، وحرية الراأي، والنفتاح الإعالمي. 

اأ- توظيف م�سطلح البيت في المجال ال�سيا�سي
اأوًل: في المجال ال�سيا�سي الدولي والعربي

»البيت«  اأن م�سطلح  �سنالحظ  ال�سيا�سي،  التداول  ذات  ال�سكنية  المفردات  حلَّلنا  ما  اإذ 
ومت�سايفاته، ونظائره، وما ين�سل منها من ت��سيفات، ل تغيب عن الأدبيات ال�سيا�سية والتعليقات 
الإعالمية التي ت�ّظفها، ل بمعانيها القام��سية الأ�سلية، بل بمعانيها التاأويلية المتعارف عليها 

�سمن البيئة ال�سيا�سية اللبنانية. 
غ�سان  ال�سحافي  وفق  ترميمًا  يتطلَّب  الدولي«  »البيت  فـَ  الخا�س،  اإلى  العام  من  نبداأ 
تراتبيًة  ويليه  اأمنها.  ومجل�س  واأجهزتها  المتحدة  الأمم  بالطبع  والمق�س�د   �سربل)2(. 
)1( انظر الترجمة العربية التي اأنجزها علي نجيب ابراهيم و�سدرت طبعتها الأولى عام 2004 عن داري لرمتان الباري�سية وكنعان الدم�سقية.

)2( �سحيفة الحياة، 2009/9/19.
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التعاون  وزيَر  ميتران  فرن�س�ا  الأ�سبُق  الفرن�سيُّ  الرئي�ُس  كّلف  الذي  الأفريقي«،   »البيت 
بالفرن�سية  يقال  كما  اأو  بترتيبه،   )1982-1980(  (Jean Pierre Cot) ك�ت  بيير   جان 
faire le ménage )1(. ويحل في مرتبٍة ثالثٍة البيت اليهودي، الذي اندرج في عن�اٍن لمقالٍة 

�سيا�سيٍة »اإ�سرائيل لي�ست البيت الآمن ليه�د العالم«)2(.

ال�سحافيين.  اأقالم  على  ويتمايز  فيتعّدد  المجازية،  بمعانيها  العربية  البي�ت  ذكر  اأما 
الدافئ  »البيت  ب��سفها  �س�ريا  ُتذكُر   ،1600 الـ  مارون  مار  القدي�س  ميالد  ذكرى  ففي 
تت�ّزع فيها  التي  اللبنانية)3(. وفي فل�سطين  الديار  الم�سرقيين«، وفق �سحيفة  للم�سيحيين 
الأفرقاء  ت�افق  ب�سرورة  ال�سلطة  رئي�َس  الأردنيُّ  العاهُل  ين�سح  وحما�س،  فتح  بين  ال�سلطة 
منق�سم)4(.  وبيتكم  قامت  لما  الدولة  العالم على  اأجمع  ل�  الفل�سطينية:  الدولة  على م��س�ع 
الحركة  على  علَّق  الأحمد،  عزام  فتح،  لحركة  المركزية  اللجنة  فع�س�  لذلك،  وا�ستتباعًا 
العترا�سية داخل »البيت الفتحاوي« بالق�ل: »لن يك�ن هناك مكاٌن لمن يغّرد خارج البيت 
الفل�سطيني، والبيت الفتحاوي، وبيت منظمة التحرير الفل�سطينية«)5(. و»البيت الفتحاوي« 
نف�سه ُي�ستح�سُر في خبٍر عن انكبابه على اإن�ساج م�ساألة الت�سكيالت الأخيرة)6(. اأما التط�رات 
الإخ�اني«، في  »البيت  ترتيب  الكالم عن �سرورة  فت�ستدعي  الداخلية في م�سر،  ال�سيا�سية 
مهام مكتب  اأولى  الإخواني«  »البيت  ترميم  الإر�ساد:  لنتخابات مجل�س  ال�ستعدادات  اإطار 
بيت  »البيت  �سحافيٍة:  لمقالٍة  عن�اٍن  في  الإخ�ان«  »بيت  ذكر  ويتكّرر  الجديد)7(.  الإر�ساد 
الإخ�ان« في ال�سرقية... ونف�ٌر من غلطة ال�سلفيين«)8(. ودع�ات الح�ار التي اأطلقها النظام 
من�س�ًل  ت�ستدعي م�سطلحًا  لبنان،  في  واأ�سدقائه  ت�سدر عن حلفائه  التي  تلك  اأو  ال�س�ري، 
من »البيت«، وه� »اأهل البيت«. فترد هذه ال�س�رة المجازية في اإ�سارتين: الأولى على �سكل 
دع�اٍت لالأ�سد من »اأهل بيته« في لبنان لل�سروع بالح�ار)9(. وترد الثانية في تعليٍق ل�سحيفٍة 
لبنانيٍة على دع�ات الح�ار التي اأطلقها النظام ال�س�ري، ولم ت�ستقطب �س�ى م�ؤيديه: »ح�ار 

)1( تعبيٌر ورد في فيلٍم وثائقيٍّ عن حقبة حكم فرن�س�ا ميتران بثَّته قناة الجزيرة بتاريخ 2014/7/19.
)2( انظر مقالة ماجد ال�سيخ في �سفحة » راأي وفكر«، �سحيفة الم�ستقبل، 2014/9/19.

)3( �سحيفة الديار، 2010/2/8.
)4( �سحيفة الحياة، 2009/8/6.

)5( انظر الخبر المن�س�ر في �سحيفة ال�سرق )2013/9/28( بعن�ان: الأحمد: ل مكان لمن يغّرد خارج البيت »الفتحاوي«.
)6( �سحيفة الم�ستقبل، 2010/3/27.

)7( �سحيفة الحياة، 2009/12/23.
)8( انظر مقالة اأحمد م�سطفى المن�س�رة في �سحيفة الحياة، 2013/12/13.

)9( �سحيفة ال�سرق الأو�سط، 2011/5/24.
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اأهل البيت«، بمعنى اأن النظام يحاور نف�سه عبر »طاولة الح�ار«)1(. والمالحظ هنا اأن »اأهل 
بيت« النظام ال�س�ري، المق�س�دين بالنداء، يت�ّزع�ن في الداخلين اللبناني وال�س�ري على حدٍّ 
�س�اء. وال�سيء بال�سيء يذكر، فحلفاء اإيران اللبناني�ن هم زّواٌر دائم�ن لطهران وم�سهد، كما 
تالحظ �سحيفة عربية. وبع�سهم يمتلك منازل هناك، وهم يحّل�ن »�سي�فًا« على بالدهم... 

ويعّدون »اأ�سحاب البيت«)2(.

ال�سلطنة:  في  الحكم  م�ستقبل  عن  الكالم  معر�س  في  بدوره  الُعَماني«  »البيت  ُذكر  كما 
ال�سلطان يعت�سم بالحياد ليحفظ »البيت الُعَماني«)3(. اأما »البيت ال�سعودي«، فيترادف ذكره 
مع زيارة اأوباما لل�سع�دية؛ اإذ يرد في �سرٍّ في زاوية »اأ�سرار الآلهة«، اأن »التف�سيرات كثرت ح�ل 
اأبعاد ترتيب البيت ال�سع�دي بالتزامن مع زيارة الرئي�س الأميركي باراك اأوباما للريا�س«)4(. 
لبنان  ا�ستعانة  يعك�س  �سيا�سيٍّ  كاريكات�ٍر  في  تظهر  العربي«،  »البيت  لـِ  مجازيٌة  �س�رٌة  وثّمة 
بجه�د الجامعة العربية. فالر�سم ي�سّ�ر لبنان رجاًل مهم�مًا ومتطرب�سًا يت�ّجه بحقيبته نح� 

»البيت العربي«)5(، طالبًا منه الع�ن لحّل م�سكالته المتفاقمة. 

التي  تلك  �س�اء  العربي،  العالم  �سحافة  في  المجازية  ب�س�رها  المتداولة  »البي�ت«  هذه 
تحت�سن منها الم�سيحيين الم�سرقيين، اأو الأفرقاء الفل�سطينيين، اأو الفئات ال�سيا�سية المم�سكة 
بزمام ال�سلطة في م�سر وفي �س�ريا، اأو الأ�سقاء العمانيين وال�سع�ديين، باتت اأ�سبه ما تك�ن بـ 
»تيماٍت« �سيميائيٍة ي�سهل فّك �سيفرتها على الجمه�رين العربي واللبناني، اللذين اأَِلفا ورودها 

في ثنايا الخطابات الإعالمية منها وال�سيا�سية.

ثانياً: »البيت« و»اأهله« في التداول ال�سيا�سي في لبنان 
لبنان  في  ب�فرٍة  متداولن  مجازيان  م�سطلحان  ال�سيا�سية،  بمعانيهما  و»اأهله«،  »البيت« 
على األ�سنة مختلف الفرقاء ال�سيا�سيين. ففريق 14 اآذار يرّد على الرئي�س نبيه بري با�ستخدام 
�س�رة البيت المجازية: بيتك من زجاج)6(، في تلميٍح ذكيٍّ اإلى اأ�سل هذا المثل ال�سعبي »اإللي 
المثل،  ن�ّس  من  اأولى  بجزئيٍة  الكتفاء  تّم  وهنا  بالحجارة«.  النا�س  يرمي  ل  قزاز  من   بيته 

)1( �سحيفة البلد، 2011/7/11.
)2( انظر تحقيق: حلفاء اإيران اللبناني�ن... »اأ�سحاب البيت«، �سحيفة ال�سرق الأو�سط، 2010/8/19.

)3( انظر تحقيق �سهيرة �سل�م من م�سقط، �سحيفة الأخبار، 2013/10/19.
)4( انظر �سفحة المحليات، في �سحيفة النهار، 2014/3/31.

)5( �سحيفة ال�سرق الأو�سط، 2009/6/28.
)6( �سحيفة الم�ستقبل، 2011/6/1.
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ب�سّيدته ج�رجيت م�ّس�ح  يتمّثل  الذي  بيتهم  ال�س�ريين  وللق�ميين  للعيان.  وا�سحٌة  الدللة  لأن 
النتخابات  فاإن ذكر  »اأهله«،  بيٍت  لكّل  اأن  وبما  الق�مي«)1(.  البيت  »�سّيدة  ب��سفها  ُتذكر  التي 
فقد  البيت«.  »اأهل  عن  الحّر  ال�طني  التيار  من  كالمًا  ي�ستدعي   ،)2009( الأخيرة  النيابية 
تداعيات  بذلك  والمق�س�د  ال�طن)2(.  �ساحة  على  البيت«  »اأهل  قبل  من  خذلنه  بمرارة  اأقّر 
النتخابات، هذه النتخابات اعتبرتها �سحيفٌة لبنانيٌة مناف�سًة بين »اأهل البيت«، والمعني هنا 
انتخابات جّزين التي خرقت »ال�سمت« النتخابي جن�بًا، والتي تناف�س فيها الحليفان: التيار 
ال�طني وحركة اأمل)3(. واأما البطريرك الماروني مار ن�سر اهلل بطر�س �سفير نف�سه عانى من 
»اأهل البيت« )الماروني(، فاعتبر اأن ال�سهام طالته منهم، وعليهم التطّلع اإلى اأخطائهم)4(. اأما 
النتخابات البلدية في جبل لبنان، ت�ستدعي بدورها م�سطلح »اأهل البيت«)5( الذين يحتاج�ن 
»البيت«  بعيدًا عن م�سطلح  ولي�س  بالتحالف.  �سيا�سيين محك�مين  فريقين  من  »حمايٍة«  اإلى 
بدللته ال�سيا�سية المحلية، ت�ستعيد �سحيفٌة لبنانيٌة م�سطلحًا �سكنيًا اآخر، جعله الفنان زياد 
رحباني عن�انًا لإحدى م�سرحياته، لُتَعْنِ�ن خبر افتتاح فندٍق جديٍد في و�سط بيروت: »الروؤ�ساء 
من  ن�عًا  نالحظ  وهنا  �سيزونز«.  »ف�ر  فندق  بذلك  والمق�س�د  ال�سرور«)6(،  نزل  في  الثالثة 
وال�سيا�سي  نزل(،  )افتتاح  والفندقي  م�سرحية(،  )ا�سم  الفني  ثالثٍة:  خطاباٍت  بين  التنا�سِّ 

)ذكر اأ�سماء كبار رجال الدولة(.

ثالثاً: »البيوت« بين الترتيب والترميم 
الكالم ال�سيا�سي عن »البي�ت« و»اأهلها«، ي�ستدعي كالمًا مكّماًل عن �سرورة اللتفات اإلى 
الم�سار. والبي�ت  اآخر ل�سبط الأداء، وتعيين الأدوار، وت�س�يب  اإلى  اآٍن  ترتيبها وترميمها من 
اأمنيًة  تك�ن  قد  فهي  ال�سيا�سي،  الف�ساء  على  حكرًا  لي�ست  اللبناني  الإعالمي  التداول  في 
في  تت�ساعد  الأمنية(،  الأجهزة  منظ�مة  )اأي  الأمني«،  البيت  »ترتيب  اإلى  فالدع�ة  اأي�سًا. 
الأجهزة)7(.  في  الثغرات  ظه�ر  عّزز  الذي  الأعمال(،  ت�سريف  )فترة  الحك�مي  الفراغ  اإثر 
كما تحتاج اأجهزة الزراعة بدورها اإلى اإعادة نظر. ف�زير الزراعة ح�سين الحاج ح�سن يبذل 

)1( �سحيفة البناء، 2011/3/24.
)2( �سحيفة ال�سفير، 2010/5/5.
)3( �سحيفة الحياة، 2009/5/27.
)4( �سحيفة الديار، 2009/6/22.

)5( �سحيفة ال�سفير، 2010/4/29، والفريقان هما »الع�ني�ن« و»الق�اتي�ن«.
)6( �سحيفة الأخبار، 2010/6/23.

)7( م.ن، 2010/1/8.
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جه�دًا لترتيب »البيت الزراعي«)1(. وبعد البيتين الر�سميين- اأمنًا وزراعًة -، ياأتي دور »البيت« 
اأو الفئ�ية. فالم�سالحات ال�سيا�سية )الم�سيحية( ت�ستدعي  بمعانيه ال�سيا�سية، الجه�ية منها 
من �سمير جعجع )رئي�س حزب الق�ات اللبنانية( راأيًا. فه� يعتبر اأن »ترتيب البيت ال�سمالي 
ينق�سه اإخراج«)2(. وقد ُن�سر هذا الت�سريح في اإثر لقائه وفد الرابطة المارونية، والمق�س�د 
بالطبع، تنظيم ال��سع ال�سيا�سي )الماروني( �سماًل. وي�سير تقريٌر �سحافيٌّ اإلى اأن النائب وليد 
بينه  النا�سب  الخالف  بعد  اأي  المقبلة«،  المرحلة  يتنا�سب مع  بما  بيته  ترتيب  »يعيد  جنبالط 

وبين اأحد اأع�انه بهيج اأب� حمزة، والذي اأف�سى اإلى ت�قيف هذا الأخير)3(.

هنا  من  البيت«.  »اأ�سحاب  ت�افقات  ال�سيا�سي  القام��س  في  »الترتيب«  مفه�م  ويتطلب 
فالت�س�يات المحلّية، خالل م��سم النتخابات البلدية، في بلدة كفر�سيما )ق�ساء بعبدا( تحديدًا، 
البيت«)4(،  »اأهل  لحماية  و»الع�نيين«  »الق�ات«  اأ�سا�سيين:  م�سيحيين  فريقين  تعاون  ت�ستدعي 
والمق�س�د بذلك، اإدارة مفاو�سات »ت�حيد البندقية«، كما يق�ل م�س�ؤول التيار ال�طني الحّر)5(. 
وهنا مزاوجٌة بين ال�س�رة المجازية »اأهل البيت«، بمعنى اأبناء المنطقة، ومفه�ٍم حربيٍّ راج 
الذي ع�سفت فيه  بيتهم  وللع�نيين في جزين  البندقية«.  الأهلية، وه� »ت�حيد  خالل الحرب 
النائب  اأما  في جزين«)6(.  ال�احد  الع�ني  »البيت  ت�ؤكد  اأ�س�اٌت  هنا ظهرت  ومن  التجاذبات، 
الطاعة)7(.  لبيت  اآذار  راأيه في طلب 14  العماد مي�سال ع�ن عن  المّر، في�ساأل بدوره  مي�سال 
وتمثل ال�ستثناء ال�حيد في هذا ال�سياق با�ستبدال رئي�س حزب الكتائب ال�سابق كريم بقرادوني 
م�سطلح »البيت« بنظيٍر من جن�سه ه� »المنزل«، في تعليٍق له: اأعمل على »اإعادة ترتيب المنزل 
الم�سيحي«)8(. وحينما ي�سعر المعنّي�ن باأن الأو�ساع تجاوزت مفه�م »الترتيب«، فهم يعمدون 
اإلى حلٍّ اآخر ه� »الترميم«. فال�سيخ �سعد الحريري يعطي الأول�ية لترميم »بيت الأكثرية«)9(. 
ول تقت�سر جه�د رئي�س حزب الم�ستقبل على ترتيب »البي�ت« �سيا�سيًا، فـ»البيت ال�سّني« الذي 
خ��س  ع�سّية  التداول  اإلى  الأخير  الم�سطلح  هذا  ويخرج  رعايته.  اإلى  يحتاج  زعامته،  يتب�اأ 

)1( م.ن، 2010/1/8.
)2( �سحيفة النهار، 2009/8/4.

)3( انظر مقالة »اآخر اأيام محا�سب المقاطعجي«، �سحيفة الأخبار، 2013/5/23.
)4( ا�سطررنا اإلى تكرار هذا ال�ساهد الذي ا�ستخدمناه في الفقرة الخا�سة بـ »اأهل البيت«.

)5( �سحيفة ال�سفير، 2010/4/29.
)6( �سحيفة الم�ستقبل، 2013/10/18.

)7( مجلة الفكار، العدد 1336، 2008/3/24.
)8( �سحيفة الأخبار، 2008/8/7.

)9( �سحيفة ال�سفير، 2009/8/11.
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النتخابات البلدية في بيروت. وهذه هي المّرة الأولى - وفق معل�ماتنا - التي يرد فيها م�سطلح 
»البيت«، بالمعنى ال�سيا�سي المتداول، ب�سيغٍة مذهبيٍة وا�سحٍة. و�سنالحظ اأن الم�سطلح ُيعاد 
ا�ستخدامه ب�سيغة الجمع لدى تكليف النائب تّمام �سالم بتاأليف الحك�مة)1(. وفي هذه الفترة 

بالذات، ترّدد الكالم عن الزعامة ال�سنّية التي لم تكن تاريخيًا مح�س�رًة في بيٍت واحٍد)2(.

اإن تعّدد المت�سايفات اإلى م�سطلحي »البيت« و»المنزل« في الخطابين الحك�مي وال�سيا�سي، 
وه�  ال�سيفرة،  لمفه�م  تع�دان  اإ�سارتان  الحقيقة  في  هما  و»الترميم«،  »الت�حيد«  �سياقي  في 
اللبنانية  البيئة  اأبناء  على  ي�سهل  اللتان  الإ�سارتان،  وهاتان  ال�سيميائية.  في  اأ�سا�سيٌّ  مفه�ٌم 
تف�سيرهما، تدخالن �سمن ا�سطالحات ال�سيفرات في ال�سيميائية، وهي تاأخذ بعدًا اجتماعيًا، 
تعمل  التي  )اللغة(  الت�سال  و�سيلة  م�ستخدم�  ياألفها  التي  الممار�سات  من  مجم�عًة  وت�سكل 
اأو الترميم  اإن لكل فعٍل )الت�حيد  اإطاٍر ثقافيٍّ وا�سٍع)3(. وبمفرداٍت �سيمي�ل�جيٍة، نق�ل  �سمن 
في حالتنا( معنًى بالن�سبة اإلى المنتمين اإلى المجم�عة الثقافية نف�سها )البيئة اللبنانية هنا(. 
ومن رغب في فهٍم اأعمق لطبيعة تداول هذه الم�سطلحات- بمعانيها التاأويلية -، عليه الك�سف 
ال�سيا�سية  الثقافة  المعاني في  اإنتاج  وراء  تكمن  التي  ا�سطالحاتها  اأو  ال�سيفرات،  ق�اعد  عن 
في لبنان، وهذا ما يعيننا لنفهم ما المق�س�د ب�س�رٍة مجازيٍة اأخرى م�ستعارٍة هذه المّرة من 

عالمي ال�سكن ولعب الأطفال: النتخابات: بيت بي�ت.)4(

رابعاً: الرموز الروحية وال�سرعية للبيت في توظيفاتها ال�سيا�سية 
بدللٍت  »البيت«  م�سطلح  تداول  تف�ّسر  الط�ائف  المتعّدد  اللبناني  النظام  خ�س��سية 
 ، روحيٍّ اأو  كن�سيٍّ  طابٍع  ذي  َحراٍك  عن  الإعالم  و�سائل  تعّبر  وكي  مذهبيٍة.  وحتى  طائفيٍة، 
على  راأينا،  كما  ينطبق،  والأمر  المجازية.  �س�ره  بمختلف  الم�سطلح  هذا  ت�ظيف  اإلى  تلجاأ 
�س�ؤون  اإلى  ن�سل  و�سج�نه،  ال�سّني  البيت  عن  الكالم  بعد  والإ�سالمية.  الم�سيحية  الطائفتين 
»�سجيٌج  عن�ان  تحت  لبنانيٌة  �سحيفٌة  اإليها  قت  تطرَّ التي  لبنان،  في  الأرث�ذك�سية  الطائفة 
كما  �سيا�سيٍة«،  لأغرا�ٍس  كن�سيًة  »م�سائل  ال�سحيفة  فتتناول  الأرث�ذك�سي«)5(.  البيت  في 
يالحظ وزير الإعالم -اآنذاك- طارق متري في رّده عليها، وتحت عن�اٍن فرعيٍّ »متري يثير 

)1( �سحيفة ال�سفير، 2013/4/5.
)2( انظر تقرير فرا�س ال�س�في: »ال�سالمي�ن« متفائل�ن: الحك�مة خالل ثالثة اأ�سابيع، �سحيفة الأخبار، 2013/4/26.
اأ�س�س ال�سيميائية، تر: طالل وهبه، المنظمة العربية للترجمة، ط 1، 2008، �س 252.  )3( قارن بـ: دانيال ت�ساندلر، 

)4( �سحيفة الأخبار، 2010/4/29.
)5( م.ن، 2009/8/25.
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ينتمي  اآخر  �سحافيًا  التقرير  وي�ستثير  متري.  ال�زير  اإلى  اأي�سًا  ويتطّرق  البيت«،  في  �سجيجًا 
اإلى  اأقرب  اأخرى  البيت الأرثوذك�سي، فيرّد التهمة بالق�ل: »اإن ال�سجيج في بي�ٍت  اإلى  بدوره 
ٌن هذه المّرة، اأي النتماء الع�ني  « معيَّ هاج�س المقال واأ�سحابه«، والمراد بذلك »بيٌت �سيا�سيٌّ
دللٌة  »البي�ت«  في  ال�سجيج  اأن  معناه،  بما  بدوره،  يرّد  الأخير  وهذا  المقالة.  لكاتب  ال�سابق 
على الدينامية، م�ستخل�سًا اأن »وحدها بي�ت الأ�سباح ل �سجيج فيها«)1(. ول يخل� الم�سطلح 
المن�س�ل من الخطاب ال�سكني، والم�ستعار لمعالجة �س�ؤوٍن كن�سيٍة داخليٍة، من اإ�ساراٍت �سيا�سيٍة 
اإلى  »الأرث�ذك�سي«،  ال�سريح  بال�سم  التعيين  من  انتقل  فقد  م�سايفاته.  في  يتدّرج  بالطبع، 
التهم، وتعمية الفاعلين،  �سيغٍة تعميميٍة متداولٍة »الآخرين«، )وهي �سيغٌة لبنانيٌة رائجٌة لرّد 
والتغا�سي عن ذكر اأ�سماء الأخ�سام(، ومن ثّم، اإلى �سيغٍة �سبابيٍة و�ساخرٍة )الأ�سباح(. و�سبق 
اأن ذكرنا م�سطلحي »المنزل الم�سيحي«)2(، و»البيت ال�سّني«)3(. وهكذا تت�ساوى اأغلب الط�ائف 
في ا�ستح�سار هذين الم�سطلحين ال�سكنيين في �سجالٍت روحيٍة داخليٍة، اأو في �سياق الدع�ة 

اإلى راأب ال�سدع وت�حيد ال�سف�ف داخل الفريق نف�سه. 
و»ال�سيا�سي«،  »الروحي«  الحا�سل بين الخطابين  الت�سفير  الكالم عن  ما دمنا في �سدد 
فثّمة م�سطلٌح فقهيٌّ ُي�ستخدُم بدوره في الخطاب ال�سيا�سي. والمق�س�د هنا ه� م�سطلح »بيت 
�س من الزوج للزوجة، يطلبها اإليه بناًء  الطاعة«، المعروف باعتباره »المكان ال�سرعي المخ�سّ
في  يرد  اإذ  اللبنانية،  ال�سيا�سية  الحياة  اأدبيات  في  اأحيانًا  ي�ّظف  فه�  المحكمة«)4(.  اأمر  على 
تعليٍق �سحافيٍّ بخ�س��س تاأجيل انف�سال اأحد الن�اب »الأقلَّ�يين« عن كتلة الأكثرية النيابية، 
وبقائه في »بيت الطاعة«)5(. وال�س�رة المجازية نف�سها تطال رئي�س الحك�مة الُمكلَّف – اآنذاك 
- نجيب ميقاتي، فتعن�ن �سحيفٌة خبرًا عنه: ميقاتي في »بيت الطاعة«)6(. و�سبق ا�ستخدامها 
بيروت  في  اأيار   7 ح�ادث  من  جنبالط  وليد  النائب  م�قف  يتناول  �سحافيٍّ  تعليٍق  في  اأي�سًا 
تنُج من محاولة  لم  نف�سها  والثقافة  اأيار«)7(.   7 لـِ  متاأّخرة  نتيجة  الطاعة:  بيت  اإلى  »جنبالط 
: »المقاومة« ت�ستدعي الثقافة اإلى  ا�ستدراجها اإلى »بيت الطاعة«، فنقراأ عن�انًا لتعليٍق �سحافيٍّ
اهلل  ن�سر  ال�سيد ح�سن  اهلل  عام حزب  اأمين  اأن  اإلى  التعليق  كاتب  وقد خل�س  الطاعة.  بيت 

)1( �سحيفة الأخبار، 2008/8/7.
)2( م.ن، 2009/8/27.

)3( م.ن، 2010/5/4.
)4( معجم األفاظ الحياة العامة في الأردن، 181.

)5( �سحيفة الأخبار، 2007/10/15.
)6( م.ن، 2011/4/4.
)7( م.ن، 2009/8/4.
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اختزل جميع القيم ووظائف الحياة بالمقاومة، وذلك من خالل طم�س دور الثقافة والمثقف في 
المجتمع)1(. وت�ّخيًا لالإن�ساف، فالطلب اإلى »بيت الطاعة« ال�سيا�سي ل يقت�سر على اللبنانيين 
فح�سب، فالرئي�س ال�س�داني عمر ح�سن الب�سير مطل�ٌب لـِ »بيت الطاعة«، الدولي هذه المّرة، 

وفق اأحد ال�سحافيين العرب)2(.

خام�ساً: م�سطلح »العمارة« في انزياحاته اللغوية وال�سيا�سية 
خ�ري)3(،  برنارد  ال�ساب  المعماري  المهند�س  ه�  رهيٌب  ابٌن  الحديثة  اللبنانية  للعمارة 
وللثقافة المعمارية في لبنان »مهند�سها« المعمار، والنبيل الر�ستقراطي، ونقيب المهند�سين 
القام��سية  دللته  اأحيانًا  فيتجاوز  نف�سه،  »العمارة«  م�سطلح  اأما  �سالم)4(.  عا�سم  ال�سابق 
ال�سكنّية)5( )بناء، مبنى، بيت كبير مرتفع، يتاألف من طبقات و�سقق()6(، ليدخل في اأدبيات 
ُتخت�سُر  التي  �سله�ب«،  »عمارة  عن  فالكالم  ال�سمالي(.  )المتن  المتنّية  المحلّية  ال�سيا�سة 
اأحيانًا بجزئها ال�سكني العام »العمارة«، في اأو�ساط اأهل المتن ال�سمالي تحديدًا، اأو في ال��سط 
اللبناني عم�مًا، يعني، تحديدًا، المقّر الرئي�س لنائب رئي�س ال�زراء �سابقًا، ونائب  ال�سيا�سي 
المتن ال�سمالي حاليًا )2013( مي�سال المّر. وهذه الأيق�نة ال�سيا�سية المكانية لي�ست ع�سّيًة 
على اإدراك المتنيين، ف�سيفرتها ُتفّك ب�سه�لٍة، ول تخطئ اأهدافها. فمجّرد ذكرها، ي�ستدعي 
في  يرد  والم�سطلح  وخ�س�ماتهم.  وتحالفاتهم،  ال�سيا�سي،  وبيتهم  المّر،  اآل  ذكر  تلقائيًا 
ت�سريحاٍت وتعليقاٍت �سيا�سيٍة، وواحدة منها على ل�سان النائب المّر نف�سه. ففي تعليٍق له على 
اإلى التيار ال�طني الحّر، يق�ل: من  انتقال وزير العمل �سليم جري�ساتي من فريقه ال�سيا�سي 
اإلى  اإياه: »منذ اأن طّ�ل �سعره واأظافره، لم يعد ياأتي  اإلى »ال�سفارة«. ويتابع انتقاده  »العمارة« 
الخارجي  عّدل جري�ساتي مظهره  بعدما  ت�قف  »العمارة«  اإلى  الترّدد  اأن  بمعنى  العمارة«)7(، 
ال�سابق  انتمائه  وقيا�س  لجري�ساتي،  ال�سيا�سي  ال�لء  بتبديل  اإيحاٌء  وهنا  ال�سيا�سي.  و�سل�كه 
بكالٍم  فانتقد  كنعان،  اإبراهيم  النائب  اأما  »المّري«.  ال�سيا�سي  وخطها  واأهلها  »العمارة«  لـِ 

انظر تعليق علي الأمين في �سحيفة البلد، 2014/3/31.  )1(
�سحيفة ال�سرق الأو�سط، 2008/7/25.  )2(

عن�اٌن، ا�ستخدمناه بت�سّرٍف، من اإعداد جار ن�سر اهلل، من�س�ٌر في �سحيفة الأخبار، 2010/2/24.  )3(
عن�اٌن لمقالة منى حالق عن غياب المهند�س المعماري عا�سم �سالم. ملحق ن�افذ، �سحيفة الم�ستقبل، 2012/10/11.  )4(

في  الأمكنة  »ه�ية  بعن�ان:  ال�سفير، 2013/6/14(  له )�سحيفة  درا�سة  في  الم�سطلح  فيا�س ذكر هذا  رهيف  المهند�س  ي�ستعيد   )5(
العالم العربي: العمارة المحلّية المقاومة«.

المنجد في اللغة العربية المعا�سرة، �س 1019.  )6(
�سحيفة التمّدن - طرابل�س، 2013/1/6.  )7(
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يحتمل التاأويل، ال��سَع ال�سيا�سي العام: ما نطمح اإليه »الدولة« ولي�س »العمارة«)1(. وما ق�سده 
اإلى  اأو التنا�سب بين منطق كال »الدولة« و»العمارة«! فال��س�ل  بالطبع ه� ا�ستحالة التقريب، 
منطق »الدولة« يعني في نظره البتعاد عن �سيا�سة »العمارة«، واآليات عملها. وُتَعْنِ�ن �سحيفٌة 
لبنانيٌة تحقيقًا عن التح�سيرات لنتخابات المتن: التيار يعطب ماكينة المّر، وي�سرذم �سكان 
»العمارة«)2(. ومن باب العلم بال�سيء، ف�سكان »العمارة«، في الأدبيات ال�سيا�سية المتنية، هم 
بالطبع روؤ�ساء البلديات والمخاتير المنتم�ن اإلى التيار ال�سيا�سي للنائب مي�سال المّر. ولتاأكيد 
هذا  ربط  اإلى  هدفت  مجازيٍة،  �س�ٍر  خالل  من  مراٍت  �سّت  ا�ستعيد  الم�سطلح،  هذا  رمزية 
، وبزعامٍة �سيا�سيٍة متنيٍة لّمح التحقيق اإلى اأنها مهّددٌة  الم�سطلح ال�سكني ب�اقٍع �سيا�سيٍّ محليٍّ
على اأكثر من �سعيد: و�سع�ا كاهن ال�سريان الأرث�ذك�سي في اإقامة »العمارة الجبرية«، ح�سابات 
»العمارة«، خدماٌت تمّر ح�سرًا عبر »العمارة«، اأدراج »العمارة« الفائقة بملفات الف�ساد، ُجّردت 

»العمارة« من وزارة داخليتها.

�ساد�ساً: المنازل الكثيرة للبيوت ال�سيا�سية
، وق�ٍل دينيٍّ  �سّكل ال�ستحقاق النتخابي النيابي )2009( محطًة لت�ظيف م�سطلٍح اإ�سكانيٍّ
ماأث�ٍر في الخطاب ال�سيا�سي الترويجي. فقد �ساغ اأحد المر�سحين �سعاره النتخابي ا�ستنادًا 
اإلى ق�ل ال�سيد الم�سيح: »في بيت اأبي منازُل كثيرٌة«، م�سيفًا اإليه جزئيًة �سيا�سيًة انتخابيًة... 
و»ك�سروان منزل الحرية«)3(. وت�ستلهم اإحدى ال�سحف اللبنانية الق�ل نف�سه، لدى الكالم عن 
ي�ؤلِّف  لن  ميقاتي  متجان�سٍة:  حك�مٍة  لتاأليف  ميقاتي  نجيب  -اآنذاك-  المكلف  الرئي�س  �سعي 
�سعد  الرئي�س  على  الكالم  لدى  عينها  المجازية  ال�س�رة  وُت�ستلهُم  كثيرٍة)4(.  بمنازل  حك�مًة 
الذي  »البيت  في  الك�ن  و�سط  في  كاأنه  ال��سط«،  »بيت  »ال��سط«،  في  يجل�س  الذي  الحريري 
بمنازل كثيرٍة« فعاًل، وبينها »�سرايا اأخرى، مرتاحًا اإلى الم�سهد ال�سيا�سي«)5(. وت�ستعاد ال�س�رة 
وتعّددية  الم�ستقبل،  تيار  يتناول خطاب  اإثر ح�ادث عر�سال، في تحقيٍق  نف�سها في  المجازية 
لغاته »م�ستقبٌل... بمنازل كثيرٍة: من يغطي الجي�س؟«)6(. و�سبق للكاتب اللبناني كمال ال�سليبي 

)1( مجلة الم�سيرة، العدد 1228، 2009/5/25. 
)2( �سحيفة الأخبار، 2013/4/26.

)3( مجلة الدبور، العدد 3027، اأيار 2009.
)4( �سحيفة الأخبار، 2011/5/24.

)5( �سحيفة النهار، 2011/2/22.

)6( �سحيفة ال�سفير، 2014/8/4.
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بيٌت  الم�سيح،  ال�سيد  عبارة  من  عن�انه  ا�ست�حى  لبنان،  تاريخ  عن  معروفًا  كتابًا)1(  و�سع  اأن 
بمنازل كثيرٍة.

�سابعاً: ال�سيا�سة اللبنانية في بيوتها وبيوتاتها
و�سبق  اللبنانية.  ال�سيا�سة  اأدبيات  في  رائٌج  وال�سيا�سي  ال�سكني  الخطابين  بين  التنا�سُّ 
لل�سحافي الكبير غ�سان ت�يني، اأن اأجاد في ت��سيف الراهن ال�سيا�سي في عبارة: »ح�اٌر... في 
بيٍت بال �سقٍف« التي اّتخذها عن�انًا لمقالته الأ�سب�عية بعد ا�ست�سهاد الرئي�س رفيق الحريري، 
اأن  �سبق  التي  نف�سها  المجازية  ال�س�رة  م�ستعيدًا  �سقٍف«،  بال  »بيتًا  �سار  لبنان  اأن  معتبرًا 

ا�ستخدمها في العام 1968، عندما بداأت اإ�سرائيل ت�ستبيح لبنان. 

عنها،  الكالم  �سبق  فقد  لبنان،  في  ال�سيا�سية  »البي�تات«  اأو  »البي�ت«،  بخ�س��س  اأما 
والبي�تات، لغًة، هي جمع الجمع لمفردة البيت)2(. وترد في اأحد الق�امي�س بدللتها التجارية، 
ال�سيا�سي  الخطاب  في  الدللة  وت��ّسعت  التجارية«)3(.  »البي�تات  التجارة:  تتعاطى  م�ؤ�س�سة 
اللبناني، لت�سير تحديدًا اإلى العائالت ال�سيا�سية الكبرى التي تعمل في ال�ساأن العام، وتت�ارث 
بع�س  ونت�قف عند  اأبًا عن جّد.  ورئا�ستي جمه�رية وحك�مة(  ووزارًة  ال�سيا�سي )نيابًة  العمل 
لطالما  الذي  ال�سيا�سي«،  »البيت  بم�سطلح  ونبداأ  الم�سطلحان.  فيها  ورد  التي  ال�سياقات 
تر�سيح  تبّرر  الحريري،  بهية  فالنائب  ما.  �سيا�سيٍة  بي�ٍت  اإقفال  ب�ادِر  على  الكالم  لدى  ترّدد 
الرئي�س ف�ؤاد ال�سني�رة في انتخابات 2009 النيابية بالق�ل »تر�ّسُح ال�سني�رة لي�س اإقفاًل للبي�ت 
ال�سيا�سية«)4(، )والمق�س�د َبْيَتي البزري و�سعد(. وبعد النقالب ال�سيا�سي على الرئي�س �سعد 
باإقفال »بيت  اتُِّخَذ قراٌر  الثانية، تت�ساءل �سحيفٌة عربيٌة: هل  الحريري، واإبعاده عن الرئا�سة 
الحريري في لبنان؟«)5(. وُي�ستح�سُر الم�سطلح نف�سه في م�ا�سم النتخابات النيابية: »البي�ت 
العماد جان  الجي�س  قائد  يق�م  نم�ذجًا«)6(. وحين  ك�سروان  النتخابات:  ال�سيا�سية على عتبة 
قه�جي بزياراٍت للفعاليات ال�سيداوية، ُتَعْنِ�ُن �سحيفٌة لبنانيٌة الخبر »قه�جي يج�ل على بي�ت 
�سيدا ال�سيا�سية«)7(. اأما م�سطلح »البي�تات ال�سيا�سية«، فله ا�ستخداماته الأخرى، التي تخرج 

)1( كمال ال�سليبي، بيت بمنازل كثيرة: الكيان اللبناني بين الت�سّور والواقع، تر: عفيف الرّزاق، بيروت: م�ؤ�س�سة ن�فل، 1990.
)2( الطاهر الزاوي، مختار القامو�س، القاهرة: مطبعة عي�سى البابي الحلبي، ط1، 1964، �س 68.

)3( المنجد في اللغة العربية المعا�سرة، �س 133.
)4( �سحيفة ال�سرق الأو�سط، 2009/4/12.

)5( �سحيفة الحياة، 2011/7/10.
)6( �سحيفة الأخبار، 2008/8/18.
)7( �سحيفة ال�سفير، 2011/2/18.
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عن نطاق مفه�م »الإقفال« اأو »الزيارة«، اللذين �سبق ذكرهما. اإذ يطرح �سحافيٌّ ال�س�ؤال عن 
»بي�تات �سيا�سية« ل ت�سملها م�ساريع التنظيم المدني. والمق�س�د اأنها مثل بي�ت العبادة، التي ل 
ت�سملها عادًة م�ساريع التنظيم المدني، لأنها مقّد�سة. وي�ستخل�س: »اإنها، باخت�ساٍر، لالأحزاب 
وللط�ائف معًا... وهكذا انكتب لها العمر الط�يل«)1(. وهنا ا�ستعارٌة ذكيٌة للعن�سر »ال�سكني« في 
ال�ستخدام »ال�سيا�سي«، واإعادة تدوير معانيه ال��سعية التي �سمح ال�سياق للخطاب ال�سيا�سي 
تمح�رت ح�ل  ال�ست�سهادات  اأغلب هذه  اأن  هنا،  والالفت  ال�سكني.  الخطاب  من  با�ستعارتها 
مفه�م اإقفال البي�تات ال�سيا�سية »العريقة«، كما يقال لها في اأدبيات ال�سيا�سة اللبنانية. وبعد 
الإجماع على تكليف النائب تّمام �سالم تاأليف حك�مة النتخابات، ا�ستعيد ذكر اإقفال الرئي�س 
اإلى  فيها  ُي�ساُر  التي  الثانية  المّرة  وهي  ال�سنّية«)2(.  ال�سيا�سية  »البيوتات  لـِ  الحريري  رفيق 
اكت�ساف  عن  الكالم  ترّدد  كما  »البي�تات«.  م�سطلح  على  »ال�سنّية«،  مذهبيٍة،  �سفٍة  اإ�سفاء 
ال�سع�ديين اأن »ح�سر الزعامة ال�سنّية في بيٍت واحٍد كان خطاأً فادحًا، لكن حر�سهم على �سعد 
اأن  الحّر  ال�طني  للتيار  و�سبق  التقليدية«)3(.  ال�سنّية  البي�تات  على  حر�سهم  ي�ازي  الحريري 
اأبدى راأيه في م��س�ع تاأليف حك�مة نجيب ميقاتي، م�ستح�سرًا م�سطلحي »البي�ت« و»المنازل« 
في  ا�ستدّروا عطف ط�ائفهم �ساروا  الط�ائف)4(، ومن  بي�ت  ُت�سّكُل في  ل  الحك�مات  اآٍن:  في 
للط�ائف  »البي�ت«  اأي  قيميٍة،  دللٍة  على  ينط�ي  م�سطلٍح  اعتماد  نالحظ  هنا  منازلهم)5(. 
والجماعات، في مقابل اعتماد م�سطلٍح �سائٍع، ه� »المنازل«، لالأفراد القابلين لـِ »التحجيم« 
ال�سيا�سي مهما عال �ساأنهم. و�سبق اأن اأوردنا ت�سريحًا للنائب جنبالط، ا�ستح�سر فيه �س�رًة 
معر�س  في  وذلك  لل�سراء،  ل  لالإيجار،  القابلة  المفرو�سة«  »ال�سقق  م�سطلح  تعتمد  مجازيًة 

ت��سيفه لل��سع ال�سيا�سي في لبنان بعد ح�ادث 7 اأيار)6(.

ب- البيوت ال�سيا�سية اللبنانية في التجاذبات الإعالمية
اأوًل: ق�سر القنطاري وق�سر الزوق

ترافق الكالم عن مقّرات روؤ�ساء الجمه�رية والحك�مات في لبنان با�ستح�سار الم�سطلحات 
ال�ستقاللي  الرئي�س  �سكنه  جمه�ريٍّ  ق�سٍر  ُل  فاأوَّ »الق�سر«.  مقّدمها  وفي  المالئمة،  ال�سكنّية 

)1( �سحيفة الديار، 2009/6/5.
)2( �سحيفة ال�سفير، 2013/4/5.

)3( انظر تقرير فرا�س ال�س�في: ال�سالمي�ن متفائل�ن: م.�س.
)4( �سحيفة الديار، 2011/4/9.

)5( �سحيفة ال�سفير، 2011/4/6.
)6( �سحيفة ال�سرق الأو�سط، 2009/8/7.
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الأول ال�سيخ ب�سارة الخ�ري، ومن بعده الرئي�س كميل �سمع�ن، ه� »ق�سر القنطاري«)1(. وقد 
ذكره ال�ساعر ال�سعبي عمر الزعّني، م�اربًة، في ق�سيدة المدح الأولى التي نظمها لل�سيخ ب�سارة 

بعن�ان »اإلنا بالق�سر«، وجاء فيها:)2(
ــر مــــن مــــبــــارح الــعــ�ــســر ــقــ�ــس ــال ــــنــــا نــــــــدوق حــــــــالوة الــنــ�ــســراإلــــنــــا ب مـــــا َحــــّل

يكن  لم  اإذ  اللبناني،  ال�سيا�سي  ال��سط  في  الت�سفير  �سهل  »الق�سر«  م�سطلح  كان  ي�مها 
بالمديح.  المعني  الجمه�ري«،  »الق�سر  ه�  واحٍد  لمدل�ٍل  واحٍد  دالٍّ  �س�ى  التداول  في  رائجًا 
وحينما تبّدلت الأح�ال ال�سيا�سية، وانتهت فترة الرئا�سة، وحاول ب�سارة الخ�ري تجديد وليته، 
دل� ول تفزع«، ويبدو اأن عباراٍت تنّدد  ثار عليه ال�سعب، ونظم عمر الزعّني ق�سيدًة بعن�ان »جدَّ

بالف�ساد الذي ترافق مع حكم ب�سارة الخ�ري اأ�سيفت اإليها، ومنها: )3( 
بــــلــــعمــــــن الـــــقـــــنـــــطـــــاري لـــــــراأ�ـــــــس الـــنـــبـــع َعــــــــــــــا  ـــــــم  ـــــــّل ـــــــس � زّط  يــــــــــا 

هنا ُرِمَز اإلى ق�سر الرئا�سة با�سم المنطقة ال�اقع فيها، اأي »القنطاري«. و�سبق لل�ساعر 
نف�سه اأن ا�ستخدم الم�سطلح ال�سكني »الق�سر« في معر�س المدح، وها ه� ي�ستح�سر المكان، 
»القنطاري«، في معر�س التنديد. ونخّمن اأنه ا�ستح�سر مكانًا اآخر ه� »راأ�س النبع«، لالإ�سارة 
الخفّية اإلى بيت رئي�س الحك�مة ريا�س ال�سلح، الذي يقع في �سارع عمر بن الخطاب في منطقة 
اآل �سالم، فقد باتت »تيمًة« �سيا�سيًة  اإلى  اأما الم�سيطبة، التي ُيرمز من خاللها  النبع.  راأ�س 
ُت�ستح�سر مع بع�س الم�سافات: »�سّيد الم�سيطبة«، وُيراد به الرئي�س المكلف تّمام �سالم)4( اأو 

»ق�سر الم�سيطبة«)5(.

تعليِقِ  من  ي�سلم  لم  اأنه  اإلى  ن�سير  الجمه�ري،  الق�سر  اأو  الرئا�سي  الق�سر  على  بالكالم 
وال�سهر  والماآدب  للحفالت  مكاٍن  اإلى   ، وطنيٍّ �سيا�سيٍّ  رمٍز  من  دوره  تحّ�ل  تناول  �سحافيٍّ 
وال�سمر. ففي مقالٍة له، عّلق ال�سحافي ا�سكندر ريا�سي ب�سخريٍة: اأ�سبح الق�سر الجمه�ري في 
الحّي ال�سر�سقي، في عهد الرئي�س �سارل دّبا�س، مثل قه�ة »خّبيني«، ولئم و�سهراٍت وحفالٍت)6(. 
بين  ب�سارة  ال�سيخ  �سقيقه  فيه  اأ�سكن  الذي  الخ�ري،  ف�ؤاد  ال�سيخ  اإلى  لحقًا  ملكيته  وانتقلت  العام1860،  في  حنين  حنا  �سّيده   )1(
العام 1985  في  �سمع�ن )1958-1952(.  كميل  الرئي�س  تاليًا  و�سكنه  الجمه�ري.  بالق�سر  ُعِرَف  ومذذاك  الأع�ام 1952-1943، 
بتاريخ  م�ستقاٌة  معل�مٌة  الم�ستقبل.  لتيار  مركٍز  اإلى  حاليًا  وتحّ�ل  بترميمه،  قام  الذي  الحريري  رفيق  الرئي�س  اإلى  ملكّيته  انتقلت 

. yabeyrouth.com :2014/10/30 من م�قع
)2( محم�د نعمان، عمر الزعني �ساعر ال�سعب، بيروت: مطابع المقا�سد، 1979، �س 160.

)3( م.ن، �س 112.
)4( �سحيفة الأخبار، 2013/4/26.
)5( �سحيفة الأخبار، 2013/9/25.

)6( ا�سكندر ريا�سي، الأيام اللبنانية، بيروت: �سركة الطبع والن�سر اللبنانية، 1957، �س 236.
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اأو  »ق�سر الزوق«)1(،  بـِ  ال�سابق في زوق مكايل، المعروف  الرئا�سة  اأما الكالم عن ق�سر 
»نزٍل  اإلى  تح�يله  خبر  على  فيقت�سر  �سهاب،  ف�ؤاد  الرئي�س  �سغله  والذي  �سهاب«،  ف�ؤاد  »بيت 
لالأعرا�س«)2(، اأو مطعٍم)3( اختيرت له ت�سمية »مطعم المير ف�ؤاد �سهاب«)4(. وت�ساعدت اآنذاك 
الم�سروع  واأُوقف  ال�سعيد)5(،  الثقافة على هذا  وزارة  بترّدد  التنديد  وعمَّ  الحتجاج،  م�جات 

التجاري لحقًا.

ثانياً: ق�سر قريطم
ترافق ظه�ر م�سطلح »ق�سر قريطم« مع دخ�ل ال�سيخ رفيق الحريري اإلى معترك ال�سيا�سة 
اآل  »دارة  اأو  قريطم«،  »ق�سر  اأي  اإقامته،  مقر  من  ُن�سلت  للت�سميات  مروحٌة  وثّمة  اللبنانية. 
الحريري في قريطم« في الت�سعينات)6(، )وهنا ا�ستخدام م�سطلٍح �سكنيٍّ بعينه »دارة«، وتعييٌن 
لأ�سحابها ولتاريخ ال�سكن والم�قع(، ما ي�ستدعي مّنا لمحًة تاريخيًة �سريعًة. فهي في الأ�سل 
دعيت »فياّل �سالحة«)7(، ن�سبًة اإلى مالكها الأ�سلي النائب الراحل نجيب �سالحة. وبعد انتقال 
يت »ق�سر قريطم« ن�سبًة اإلى منطقة قريطم )في راأ�س  ملكيتها اإلى الرئي�س رفيق الحريري، �ُسمِّ
بيروت( التي يقع فيها الق�سر. واكُتفي اأحيانًا با�سم المنطقة »قريطم« لالإ�سارة اإلى الحريري 
بالمعنيين ال�سخ�سي وال�سيا�سي: »اأدار الحريري بع�س الحكم، واتخذ قراراٍت من قريطم«)8(. 
وبما اأن قريطم منطقٌة ماأه�لٌة، فاإن تعبير »جيران قريطم« دخل في التداول، وخ�س��سًا في 
�س ي�مها الأول لـِ »جيران قريطم« احترامًا منه  اإفطارات الحريري الرم�سانية التي كان يخ�سّ
ل�سالت الجيرة. ومن الت��سيفات ال�سيا�سية التي ُوّظف فيها م�سطلحا »الق�سر« و»قريطم«، 
بمعانيها  الق�س�ر  والبالط م�سطلٌح يخ�ّس  الق�سر« و»بالط قريطم«.  تعبيرين: »بالط  نجد 
الحريرية  الحكم  »عّدة«  ل�ستكمال  هنا  وا�سُتح�سر  اإلخ،  والرئا�سية...  والأميرية،  الَمَلكية، 
)ق�سر، بالط، حا�سية... اإلخ(. ورد م�سطلح »بالط قريطم« في تقريٍر �سحافيٍّ لفت اإلى اأن 
من يريد ممار�سة »ترف« ال�سيا�سة في عهد الحريري، كان عليه اأن يك�ن من الزائرين الي�ميين 
الحريري  �سعد  ال�سيخ  واختيار  الحريري،  الرئي�س رفيق  ا�ست�سهاد  وبعد  »بالط قريطم«)9(.  لـِ 

)1( �سحيفة ال�سفير، 2008/12/3.
)2( انظر مقالة المحامي عبد الحميد الأحدب المن�س�رة في مجلة الوطن العربي، العدد 723، 2010/3/10.

)3( �سحيفة النهار، 2009/12/29.

)4( �سحيفة الأخبار، 2010/1/27.
)5( مجلة الوطن العربي، العدد 1723، 2010/3/10.

)6( مجلة المحّرر العربي، 2008/10/23.
)7( �سحيفة ال�سفير، 2011/4/19.

)8( �سحيفة النهار، 2010/1/19، وال�ست�سهاد للكاتب والمحلل ال�سحافي جهاد الزين.
)9( �سحيفة ال�سفير، 2013/4/5.
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»بيت ال��سط«)1(، اأو »البيت الجديد«)2( كما و�سفته و�سيلٌة اإعالميٌة، »ُنزعت« الملكية الذك�رية 
ُي�سّمى » بيت ال�الدة« و»ق�سر ال�الدة«)3(، كما يرد على ل�سان ال�سيخ �سعد نف�سه.  منه، فبات 

والمق�س�د بذلك ال�سيدة نازك رفيق الحريري التي اآلت ملكيته اإليها.
تدور دورة الكالم، ليحّط م�سطلح »الق�سر« الرحال مجّددًا في اأدبيات الت�سميات ال�سكنية 
منزل.  بيت،  دارة،  م�سطلحات:  على  ال�سكنية  المروحة  ا�ستملت  بعدما  ال�سيا�سية،  للعائالت 
« لم ي�ستخدم لالإ�سارة اإلى هذا المبنى الفخم، الذي اأ�سفى على  والمالحظ اأن م�سطلح »فيالَّ
الحياة ال�سيا�سية، لفترٍة ما بعد الطائف، حي�يًة بفعل الَحراك ال�سيا�سي وال�ستقطاب ال�سعبي، 

فمالأ �ساحبه الدنيا، و�سغل النا�س ط�ال عقٍد ونّيٍف من الزمان.

ثالثاً: »بيت الو�سط«
اأهميُة اختيار المر�ِسل )�سخ�سًا/ و�سيلًة اإعالمية( مفردًة �سكنّيًة بعينها في عملية �س�غ 
ت�ا�سليٍة  نّيٍة  عن  اأو  م�سبٍق،  م�قٍف  عن  اأحيانًا  تك�سف  المتلقين،  اإلى  اإبالغها  بغية  الر�سالة، 
بزمرة م�سطلحاٍت  يتعلق  �سنعالجه  الذي  والمثال  بالر�سالة.  المق�س�د  ال�سخ�س  تجاه  مبّيتٍة 
ا�ستخدمتها �سحيفٌة لبنانيٌة للدللة على م��سع ال�سكن الحالي للرئي�س �سعد الحريري، الذي 
بات  فيه  اإقامته  ومنذ  �سعد«)4(،  »ق�سر  باأنه  ترميمه،  فترة  خالل  لبنانيٌة  �سحيفٌة  و�سفته 
اأو  معّيٍن-  م�سطلٍح  تداول  في  الكاتب  المر�ِسل/  فق�سدّية  ال��سط«)5(.  »بيت  با�سم  معروفًا 
تبطُن  اأنها  ُتظِهُر  اإعالميًا،  المتداول  لذلك  مغايٍر   - منه  المن�س�لة  اأو  له  الم�سابهة  مرادفاته 
م�قفًا من »�ساكن الق�سر«، اأو من »جار �سرايا لم تعد بمتناول اليّد«)6(، كما تذكر ال�سحيفة 
في  ا�ستقبل  ال�زراء  مجل�س  رئي�س  اأن  ُيذكر  النهار)7(،  �سحيفة  في  من�س�ٍر  خبٍر  ففي  ذاتها. 
ال�سفير  �سحيفة  ن�سرت  المقابل  وفي  اللبنانيين.  ال�سيا�سيين  من  زّواره  اأحد  ال��سط«  »بيت 
اأوردت  الأولى  اأن  القارئ  ويفهم  اأب� جميل«)8(.  وادي  باعتماد �سيغة »منزله في  نف�سه  الخبر 
ال�سيغة التي اعتمدها المكتب الإعالمي للرئي�س الحريري، للدللة على اختياره مركز �سكنه 
الثانية اختيار م�سطلٍح  ال��سط«. وفي المقابل تعّمدت  اأي »بيت  التاريخي،  في و�سط بيروت 

)1( مجلة المحّرر العربي، 2009/10/23.
)2( مجلة الم�سيرة، العدد 1293، 2010/9/27. 

)3( �سحيفة ال�سفير، 2013/3/12.
)4( المّرة ال�حيدة التي اأُ�سير فيها اإلى مقّر �سكن الرئي�س �سعد الحريري باأنه »ق�سر«، كانت في عن�اٍن لخبٍر من�س�ٍر في �سحيفة البلد 

2006/2/14: ق�سر �سعد قيد الترميم في ال��سط التجاري.
)5( مجلة المحّرر العربي، العدد 723، 2009/10/23.

)6( الت��سيفان مدرجان في تحقيٍق من�س�ٍر في �سحيفة ال�سفير، 2011/3/12.
)7( �سحيفة الم�ستقبل، 2010/10/16.

)8( �سحيفة ال�سفير، 2010/10/6.
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�سكنيٍّ مرادٍف، »منزل«، وتردفه بالإ�سم الأ�سلي للمنطقة »وادي اأب� جميل«. ويتكّرر ا�ستخدام 
الم�سطلح في �سحيفة الأخبار، التي تتطّرق اإلى حر�س تيار الم�ستقبل على »خروج تّمام �سالم 
رئي�سًا مكلفًا من منزل الرئي�س �سعد الحريري في وادي اأب� جميل«)1(. وتالحظ و�سيلٌة اإعالميٌة 
اأخرى )مجلة الم�سيرة( هذه المفارقة، فتعتبر اأن اعتماد اإحدى ال�سحف اللبنانية، ب�سيٍء من 
الخبث، عبارة »منزل الرئي�س الحريري الكائن في وادي اأب� جميل«، ولي�س »بيت ال��سط«، كما 
درجت الت�سمية، ه� للتفريق بين ق�سر قريطم الخا�س بعائلة الرئي�س رفيق الحريري، والبيت 

الجديد الذي يخ�ّس رئي�س الحك�مة)2(. 
تتابع ال�سحيفة الأولى اعتماد ت��سيفاٍت ذات طبيعٍة ناقدٍة لهذا المركز ال�سكني، ت�سميًة 
و�سكاًل. َفَتِرُد في تحقيٍق يقارن بين مكان الإقامة ال�سابق، اأي ق�سر قريطم، »و�سط النا�س«، 
والحالي، اأي بيت و�سط الآثار)3(، م�سطلحاٌت مثل »الـ compound الم�سابه بتق�سيماته الرقمية 
ال�سكني  للم�سطلح  ا�ستخداٌم  وهنا  الحريري،  »الكامباوند«  اأو  ال�سع�ديين«،  الأمراء  لمقّرات 
»البيزني�س«  اإلى عقلية  الإ�سارة  نف�سها  ال�سحيفة  يف�ت  ول  والمعّربة.  ال�افدة  عينه ب�سيغتيه 
الحريرية، واإلى دور »بيت ال��سط« في �سطب ا�سم وادي اأب� جميل من الذاكرة الَجماعية بلمحِة 
في  عربيٍّ  م�سطلٍح  ا�ستخدام  اإلى  مالت  ال�سحيفة  اإن  نق�ل  ال�سكنية،  وبالمفردات  ب�سر)4(. 
�سياق خبر ا�ستقبالت رئي�س الحك�مة: »المنزل« )في وادي اأب� جميل(. وفي تحقيٍق من�س�ٍر بعد 
نح� عام، ا�ستخدمت م�سطلحًا معّربًا »كامباوند بيت ال��سط« و»الكامباوند« الحريري، اإ�سافًة 
اإلى م�سطلح »بيت ال��سط«، الذي اعتبرت اأنه بالن�سبة اإلى كثيرين، اأتى من باب »الفانتازم« 
ال�سيا�سي،  وفريقه  و�ساكنه،  لـِ»البيت«  ال�سيا�سي  النتقاد  اأن  والمالحظ  ال�سيا�سي.  الخيال  اأو 
اأي »و�سطي�« وادي اأب� جميل، وا�ستح�سار م�سطلحاٍت �سكنّيٍة تذّكر باأنماط المجامع ال�سكنّية 
ال�سكني  الم�سطلح  تكرار  نف�سها من  ال�سحيفة  يمنعا  لم  ال�سع�دية،  والمعروفة في  المماثلة، 
الم�سطلح  هذا  تداول  اإلى  ونظرًا  المن�س�ر.  التحقيق  م��س�ع  اإلى  لالإ�سارة  نف�سه  »الحريري« 
ب�فرٍة في الأدبيات ال�سيا�سية والإعالمية اللبنانية، تلجاأ ال�سحف اأحيانًا، في عناوينها تحديدًا، 
اإلى ذكره بجزئيه: »بيت ال��سط« و»الرابية« يتجاهالن »الم�سيطبة«)5(، اأو اإلى اجتزائه مكتفيًة 

باإيراد الجزء الثاني منه: الحريري يجمع اأهل العتدال في »ال��سط«)6(.
)1( �سحيفة الأخبار، 2013/4/26.

)2( مجلة الم�سيرة، العدد 1293، 2010/9/27.
)3( تحقيٌق من�س�ٌر في �سحيفة ال�سفير، 2011/3/12.

)4( م.ن.
)5( عن�اٌن لمقاٍل لل�سحافي ج�رج �ساهين، �سحيفة البلد، 2014/2/13.

الم�ستقبل، 2014/8/11. والمق�س�د ماأدبة الغداء التي اأقامها في بيت ال��سط تكريمًا للمفتي الجديد ال�سيخ  )6( مان�سيت ل�سحيفة 
عبد اللطيف الدريان.
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ا�ستخداٍم  اإلى  ن�سير  »العائلة«،  �سكن  معنى  طياته  في  يحمل  »البيت«  م�سطلح  اأن  بما 
العامة �سابقًا  تمح�ر ح�ل »بيت الحريري«، وورد في تعليٍق �سحافيٍّ تناول فيه وزير الأ�سغال 
غازي العري�سي تفا�سيل ق�سية الدالية، فذّكر بحر�سه على هذه العائلة الكريمة العزيزة )اآل 
ل  كي  �سعيه  واأكد  الكريم«،  »البيت  بهذا  عالقته  بتاريخ  اعتزازه  عن  اأعرب  كما  الحريري(. 

ي�سيء اأحٌد اإلى »هذا البيت«)1(. 
هكذا نالحظ اأن ا�ستح�سار المر�سلين لدللة البيت، بمفه�ميه العائلي وال�سيا�سي، اإيجابًا 
الُمر�ِسل.  وبه�ية  الخطاب،  اإنتاج  وبظروف  ال�سياقي،  بالمقام  واأخيرًا  اأوًل  ُل  يّت�سِ �سلبًا،  اأو 
م�سايفاٍت  وي�ستدعي  »البيت«،  الم�سطلح  الإ�سادة،  مجال  في  يعّرف  الُمر�ِسل  اأن  والالفت 
النتقاد،  في حال  اأما  بالكالم.  المعنّية  العائلة  ا�سم  ذكر  اإلى  ي�سطر  ول  »الكريم«،  مالئمًة، 

فيذكر الم�سطلح، ويذكر ال�سم �سراحًة.
يخرج  البيت«  »اأهل  فم�سطلح  دللتها،  بمختلف  البي�ت  عن  الكالم  �سدد  في  اأننا  وبما 
بدوره من معناه القام��سي ليّتخذ دللًة �سيا�سيًة. فلدى الع�دة المفاجئة للرئي�س �سعد الحريري 
اإلى لبنان، بعد غياب ثالثة اأع�اٍم ونّيف، ورد في »الن�سرة« خبٌر بعن�ان: ع�دة »ال�سيخ« فاجاأت 

»اأهل البيت«، اأي ق�ى 14 اآذار ون�اب الم�ستقبل)2(. 
النتخابات(،  حك�مة  تاأليف  �سالم  تّمام  النائب  )تكليف  الجديد  الد�ست�ري  ال�ستحقاُق 
»بيت  لت��سيف  اأخرى  �سكنيٍة  اعتماد م�سطلحاٍت  اإلى  نف�سها  بال�سحيفة  عاٍم، حدا  نح�  بعد 
ال��سط«. فهي تع�د تارًة اإلى م�سطلح »دارة«، فتعن�ن تحقيقًا: تّمام من دارة الريا�س اإلى دارة 
بيروت رئي�سًا لل�زراء)3(. وفي هذا العن�ان تلميٌح ذكيٌّ اإلى دور الرئي�س �سعد الحريري في ح�سم 
الريا�س  كّل من  لدارتين حريريتين في  الت�الي  فيها على  الف�سل  يع�د  التي  التكليف،  م�ساألة 
وبيروت. وت�ستخدم تارًة اأخرى م�سطلحاٍت تغمز فيها من قناة الدارة )البيروتية تمييزًا لها 
عن اأخرى في الريا�س( و�ساحبها: »بيت الحريري البيروتي«، و»بيت �سعد الحريري البيروتي«، 
و»بيت �سعد الحريري«)4(، في اإ�سارٍة اإلى اجتماع فريق 14 اآذار لإعالن تر�سيح �سالم من »بيت 
ال��سط«. وهذا يذّكرنا بت��سيٍف �سبق لها ا�ستخدامه منذ عامين »بيت الحريري الإبن«)5)، وهي 
في جميع الحالت تتجّنب ا�ستخدام الم�سطلح ال�سكني »الحريري«. والمالحظة الم�ستخل�سة 

)1( انظر تقرير محمد نزال »العري�سي يك�سف تفا�سيل ق�سية الدالية«، �سحيفة الأخبار، 2013/11/6.
)2( انظر زاوية »على ذّمة الم�اقع«، �سحيفة اللواء، 2014/8/11.

)3( �سحيفة ال�سفير، 2013/4/5.
)4( م.ن، 2013/4/6.

)5( م.ن، 2011/3/12.
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« -اأو غير �سكنيٍّ بالطبع- والت��سيفات المن�س�لة منه، وخ�س��سًا  اأن ا�ستخدام م�سطلٍح »�سكنيٍّ
في ال��سط الإعالمي، ل ياأتي عفَ� الخاطر، بل ه� يعك�س وجهة نظر م�ستخدمه، وم�قف ال��سيلة 
الإعالمية عينها، من ال�سخ�س المق�س�د بالخبر، ومن حيثيته ال�سيا�سية وفاعليته، مثلما في 
رمزية مكان �سكنه بالمعاني الجغرافية والعمرانية وال�سيا�سية. وخير دليٍل على ذلك، ا�ستخدام 
ال�سحيفة نف�سها ثالث �س�ٍر مجازيٍة للدللة على كلٍّ من »�ساكن الق�سر« و»جار ال�سرايا« )�سعد 
الحريري(، و»�ساكن ال�سرايا الجديد« )تّمام �سالم(. ولي�س بعيدًا عنها ا�ستخدامها ال�س�رة 
)ال�سيخ  المقبل  بكار  عائ�سة  و�ساكن  قباني(،  ر�سيد  )المفتي  بكار«  عائ�سة  »�ساكن  المجازية 
عبد اللطيف دريان(. وهذه الأخيرة تخرج عن نطاق معالجتنا لهذه الفقرة، لكنها تعك�س خيار 
اأو  )مجازيًا(،  تجهيله  اأو  بالخبر،  المعني  ال�سخ�س  تعريف  في  المعتمد  الإعالمية  ال��سائل 

ٍن بديعيٍّ ما لالإ�سارة اإليه، وكلها و�سائل تدخل �سمن لعبة الإ�سمار البالغي. ا�ستخدام مح�سِّ

رابعاً: دارة الم�سيطبة
بعد تكليف النائب تّمام �سالم ت�سكيَل حك�مة النتخابات )2013/4/7(، ُرّدت الروح اإلى 
م�سّمياٍت  تحت  الإعالم  و�سائل  مختلف  في  ذكرها  ا�ستعيد  التي  ال�سالمية«  »الدار  م�سطلح 
عّدٍة، بعدما جرى �سابقًا الكالم على حدوث اإقفاٍل �سيا�سيٍّ لـِ »بيت �سالم«، في اإثر النتخابات 
ال�ساغل  على  الّدالة  الت�سمية  يعتمد  الم�ؤّرخين  فاأحد  الثانية.  بيروت  دائرة  في  الفرعية)1( 
الق�سر  اختيار  على  الكالم  اإلى  تطّرقه  لدى  بالم�سيطبة«)2(،  �سالم  علي  �سليم  »ق�سر  الأول 
لعقد الم�ؤتمرات الداعية اإلى ال�حدة ال�س�رية. وهنا يذّكر الم�ؤّرخ عبد اللطيف فاخ�ري بجّد 
الرئي�س الحالي، اأي )�سليم علي �سالم(، معتمدًا م�سطلح »الق�سر«، ومحّددًا م�قعه الجغرافي 
»الم�سيطبة«. وللحقيقة، فالم�سيطبة باتت تيمًة �سيا�سيًة لبنانيًة ي�سهل على المتلقين تفكيك 
دللتها ال�سيا�سية المحلية. اأما ال�سحف اللبنانية، فتمايزت في ت��سيف اأو ت�سمية مركز �سكن 
»الرئي�س المكلف« الذي بات ُين�سب اإلى منطقة �سكنه: »ابن الم�سيطبة تّمام �سالم«)3(، اأو »�سّيد 
الرئي�س �سائب  »دارة  الراحل  ب�الده  وذّكر  »دارة«،  اعتمد م�سطلح  فالبع�س  الم�سيطبة«)4(، 
�سالم في الم�سيطبة«)5(، والبع�س الآخر لّمح اإلى �ساكنها الحالي واإلى من�سبه الجديد »دارة 

)1( في اإثر ا�ست�سهاد النائب وليد عيدو.
)2( �سحيفة النهار، 2008/11/30.

)3( انظر تحقيق قا�سم قا�سم »الأزهر يقترح التمديد للمفتي«، زاوية »ق�سية«، �سحيفة الأخبار، 2014/1/27.
)4( �سحيفة الأخبار، 2013/4/26.

)5( �سحيفة الحياة، 2013/4/6.
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الرئي�س تّمام �سالم في الم�سيطبة«)1(. وبع�سهم ا�ستخدم »بيت« في تعبيٍر ذي دللٍة »انطلق 
�سيا�سيًا من بيت اأبيه«)2(، م�ؤ�سرًا اإلى ا�ستمرارية الدور ال�سيا�سي، »اإعادة فتح هذا البيت«)3(، 
وثّمة من ا�ستن�سخ �س�رة »البيت الأبي�س«: »بيٌت اأبي�ُس يرب�س على تلة الم�سيطبة«)4(. ومنهم 
اأن  ول�حظ  الدار«)5(.  اإلى  ال�سعبية  الزيارات  »عادت  »الدار«:  الذاكرة م�سطلح  اإلى  اأعاد  من 
الرئي�س المكلف اعتمد م�سطلح »منزل« لدى رّده على النائب �سليمان فرنجية، الذي اأخذ عليه 
�سليمان فرنجية  باأن جّده  الحريري. فذّكره  بيت �سعد  اأي  ال��سط«،  »بيت  تر�ّسحه من  اإعالن 
واخت�سرت  الم�سيطبة«)6(.  في  �سالم  �سائب  »منزل  من  الجمه�رية  لرئا�سة  تر�ّسحه  اأعلن 
الت�سمية اأحيانًا لتر�س� على »دار الم�سيطبة«)7(. وبما اأن م�سطلح »دارة« يقارب دللة م�سطلح 
»الق�سر« الذي يّتم تجّنبه في التداول الإعالمي، اعتمدت و�سائل اإعالميٌة هذا الم�سطلح: »دارة 
الم�سيطبة« )ذكر الم�قع(، اأو »دارة اآل �سالم« اأو »دارة �سالم«)8( )ذكر ال�ساغلين والتذكير 
ببيتهم ال�سيا�سي(. ول�حظ اأن و�سائل اأخرى الَتَفَتْت اإلى نمطها المعماري التاريخي )العاك�س 
م�سطلح  اأن  ويبدو  العثماني«)9(.  الأثري  »البيت  ت��سيف  عليها  فاأطلقت  �ساغليها(،  لعراقة 
اإعالميٍة)10(، بات الأكثر رواجًا  اأكثر من و�سيلٍة  اآل �سالم في الم�سيطبة« المتداول في  »دارة 
ال�سكني، وعلى كال  اآٍن على النمط  في الإعالم، المرئي)11( منه والمكت�ب، باعتباره يدّل في 
ال�ساغل والم�قع. ول�حظ اأن العناوين ال�سحافية تكتفي اأحيانًا باإيراد ا�سم المنطقة، وت�سقط 
كل ما يّت�سل بالنمط ال�سكني المعماري: »بيت ال��سط« و»الرابية« يتجاهالن الم�سيطبة)12(، اأو 

»ع�ساء الم�سيطبة«: تاأكيٌد على اإنجاز ال�ستحقاق الرئا�سي كاأول�ية)13(.

ننهي هذه الفقرة بق�ٍل م�سه�ٍر للزعيم الراحل ريا�س ال�سلح، رّدده اأمام الرئي�س الراحل 
اإليا�س الهراوي، الذي زاره ي�مًا في بيته في راأ�س النبع )ولي�س في »دارته« كما يالحظ لحقًا 

)1( تقريٌر من�س�ٌر في �سحيفة الأخبار، 2013/9/25.
)2( �سحيفة ال�سفير، 2013/4/8.

)3( ورد الم�سطلح في تقريٍر من�س�ٍر في �سحيفة الأخبار، 2013/9/25.
)4( تقريٌر من�س�ٌر في �سحيفة الأخبار، 2014/1/23.

)5( م.ن.
.2013/4/11 ،MTV 6( ن�سرة اأخبار(
)7( �سحيفة الم�ستقبل، 2013/4/11.

: »ب�سائر معالجاٍت في دارة �سالم، و»�س�كلين« م�ستعدة ل�ستئناف ن�ساطها«. �سحيفة ال�سرق، 2014/1/20. )8( ترد في عن�اٍن �سحافيٍّ
)9( الت��سيفات الثالثة )دارة، دار، بيت( مدرجٌة في تحليالٍت من�س�رٍة في �سحيفة ال�سفير، 5، 2013/4/6.

)10( ر�سدناه في تحقيٍق �سحافيٍّ عن ال�ستقالل، مجلة »عيون بيروت«، العدد »1«، كان�ن الأول، 2009.
.2009/4/7 ،MTV 11( ن�سرة اأخبار(

)12( عن�اٌن لمقاٍل لل�سحافي ج�رج �ساهين من�س�ر في �سحيفة البلد، 2014/2/13.
)13( عن�اٌن لمقال عمر البردان في �سحيفة اللواء، 2014/8/22. 
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اأحد ال�سحافيين()1(، وف�جئ بخلّ�ه من ح�س�د الزوار والأن�سار: »اإنت� ولد الجبل بتحفظ�ا، 
ي  نجح الزعيم اأو �سقط. ِنحنا )ولد بيروت( عثمانيين، مر�س�م بيعّبي البيت، ومر�س�م بيف�سّ

البيت«)2(. والمالحظ اأنه ا�ستخدم م�سطلح »بيت« للدللة اإلى مكان �سكنه. 

خاتمة وا�ستنتاجات 
من  اأ�سربًا  عالجنا  التي  ثانيًا،  فالعربي  اأوًل،  اللبناني  بمفه�َميها  ال�سيا�سيُة،  البالغُة 
تجلياتها الإعالمية، وتمثَّلنا بنماذج منها في هذه الدرا�سة، هي اأنم�ذٌج عمليٌّ للتقاء الخيال 
العف�ي، وال�س�غ الرمزي لكال الُمحلِّل والُمعلِّق، مع لزوميات التدوين ال�سحافي، و�سرورات 

التن�يع الأ�سل�بي.
• المهم هنا ه� اأننا عر�سنا، وحلَّلنا، وقارّنا، واأْثَبْتنا اأن الن�س ال�سحافي، �ساأنه �ساأن اأّي 
ن�سٍّ اإبالغيٍّ اآخر، يتّم تناوله وفق اأ�س�س المعالجة الل�سانية، وبال�ستعانة باأدواتها الإجرائية، 
قابٌل لأن يك�َن مدونًة عر�سًة للدر�س، والتفكيك، والمقابلة، والتحليل، فال�ستنتاج. وا�ستتباعًا 
ل تربًة معرفيًة على اأخرى، ول  لذلك، بّيّنا اأن البحث العلمي الر�سين، والتطبيقي منه، ل ُيف�سِّ
يق�سي من دائرة اهتماماته مجاًل حي�يًا مغرقًا في »الي�مي«، كالإعالم مثاًل. فهي في اأب�سط 
الأح�ال اأوعيُة ن�سٍر �سهلة التداول، وم�سادر ثقافٍة جماهيريٍة ي�سيرة البل�غ؛ وهي بهذه ال�سفة 
تت�ساوى اأهميًة، وقيمًة، وقدرًة على ا�ستقراء الحقائق الإن�سانية، وتظهير ال�قائع، وا�ست�سراف 
المعرفة  من  الي�مي  بزاده  متلقيها  مّد  على  عالوًة  المعّميات،  با�ستخراج  ناهيك  التطلعات، 

»الي�مية« المت�قعة.
• وحيث اإن عملية الت�ا�سل المدرو�سة هنا تق�م على طرفين رئي�سين، لحظنا اأن نجاح 
ال�سحافي  الن�س  من�سئ  بقدرة  من�ٌط  الت�ا�سلية،  مراميها  بل�غ  في  الإبالغية  العملية  هذه 
نتاجاتها،  ل�ستقبال  ِل  والم�ؤهَّ بها،  المعنيِّ  القّراء  لجمه�ر  العامة  الخبرة  مع  التجاوب  على 
)المقُروؤية(  قدراته  ذلك  في  بما  عنده،  والكنائي  ال�ستعاري  التلّقي  معايير  بجه�زية  ناهيك 
والمفه�مية، التي تمّكنه من ا�ستيعاب الر�سائل ال�سحافية المبث�ثة، وت�سفير �س�رها البالغية.  
• وبناًء على ما �سبق، فما حّفزنا لخ��س هذا المجال الل�ساني، الجتماعي المنحى، ه� 
اللتفات اإلى بنى وتراكيب لغ�يٍة محددٍة، مزّينٍة ل�سل�ك فئٍة بعينها من المتكّلمين؛ وفي حالتنا 
الحا�سرة، فئٍة محددٍة من منتجي الن�س��س الي�مية التداول. ونعني بكالمنا على وجه الخ�س��س، 

)1( اليا�س خ�ري، ملحق النهار، 2007/8/19.
.2004/2/1 ،NBN 2( من مقابلة تلفزي�نية، قناة(
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مع�سر الإعالميين الذين نهل فريٌق منهم، بذكاٍء واحتراٍف، من المعين البالغي لل�سان ال�ساد، 
ومن منظ�مة مجازاته اللغ�ية التي ن�ّسقتها لهم الجماعة اللغ�ية العربية. فقطف�ا ما ا�ست�ساغ�ه 
من الح�سيلة المفرداتية لم�سطلح »البيت«، ونظائره في الل�سان العربي عم�مًا، واأدرج�ها -عن 
- في مقاماٍت ت�ا�سليٍة، تع�د في الأ�سا�س للمجالت ال�سيا�سية، والإعالمية،  �سابق ق�سٍد بالغيٍّ
والروحية في البيئات العربية واللبنانية على وجه التحديد. ومرادهم من الأ�سرب الت�س�يرية، 
الم�ستعان بها لهذه الغاية، الكالم اأو التفكير من خاللها في �سيٍء ما بمفردات �سيٍء اآخر، كما 

يق�ل الم�ستغل�ن في علم ال�سيمي�ل�جيا، والمت�سلِّع�ن في درا�سة ال�س�ر الأدبية.
ر في مجمل ا�ست�سهاداتنا بهذا الخ�س��س، َتَرْكنا  • وكي ُن�سرك القارئ المقبل على التب�سّ
لعنايته اأمر التعّرف على التعبيرات ال�ستعارية التقليدية المعتمدة، والتي ي�سبح معناها، عادًة، 
وثيق ال�سلة معجميًا، ويدرج في الق�امي�س بم�ساحبة معاٍن اأ�سا�سيٍة غير ا�ستعارية. كما مّكناه، 
عبر الكم المدرج في الدرا�سة، من مقابلتها ب�س�اها، ومن ثّم تمييز ال�س�ر البالغية الجديدة، 
ال�سلة معجميًا، ول يك�ن،  وثيق  ال�ستعاري  التي ل يم�سي معناها  المبتدعة،  اأو  الإبداعية  اأي 
�سيمين�  اإيلينا  لكتاب  العربية  الترجمة  في  ورد  كما  الق�امي�س،  في  مت�سمنًا  ذلك،  على  بناًء 

»ال�ستعارة في الخطاب« )430/2013(. 
�سه بالق�ل اإن من�سئي الن�س��س ال�سحافية ي�سبغ�ن،  • ما تمح�رت ح�له الدرا�سة، نلخِّ
من اآٍن لآخر، قيمًة اأ�سل�بيًة م�سافًة على منت�جهم الي�مي، في��ّس�نه باأ�سرب ال�ستعارة، والكناية 
يه. هذا الأمر يمنح قارئ �سط�رهم  ونظائرها، كي يم�سي اأكثر اإبالغًا، واأ�سد تاأثيرًا في نف�س ُمتلقِّ
ف�سحًة مطل�بًة لتجاوز ماأل�فات الكتابة ال�سحافية الي�مية، اأي الخروج الم�ؤقت من ف�ساءات 
»لغة الجرايد«، كما اأ�سماها ابراهيم اليازجي، وتجاوز عتبة »طّق الحنك ال�سيا�سي«، على حدِّ 
تاأتي مر�سيًة للطرفين، كما  تعبير الجمه�ر الم�ستاء، والمتابع رغمًا عنه. والنتيجة المت�خاة 
اأظهرنا للتّ�. فقد تمّثلت، من جهٍة، بتمكين القارئ من الإطاللة على مجريات ال�سيا�سة في بلده 
وفي المنطقة، والمتابعة ل�تيرة التجاذبات ال�سيا�سية، وال�سطفافات الحزبية، والفئ�ية التي 
طبعت وتطبع ي�ميات العمل العام، ب�جهيه ال�طني والعربي، ورفدته، من جهٍة ثانيٍة، بنماذج 

من البالغة ال�سيا�سية المتداولة في و�سائل الت�ا�سل الجماهيري. 
على  عادًة  ي  والُمتلقِّ الُمر�ِسل  يت�افق  عنها،  الحديث  �سار  التي  البالغية،  • التل�ينات 
لي�ست غريبًة عن  لأنها  ُتذكر،  ت�ا�سليٍة  اأية ع�ائق  ت�سفير م�سامينها، وفهم مغازيها من دون 
عالمهما الدللي الم�سترك. وقد مّكنت كال الكاتب والقارئ من الإبحار في ف�ساءات البالغة 
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والبيان، حيث ل تع�د الألفاظ تملك معناها البدائي الأ�سلي، بل ترتدي حلًة ا�ستعاريًة ق�سيبًة، 
ت�افق مقت�سى الحال ال�سيا�سي الماأم�ل لدى طرفي عملية الت�ا�سل على حدٍّ �س�اء. وهذا ما 

�سعينا اإلى اإثباته، وناأمل �سادقين اأن يتلّم�سه قارئ هذه الدرا�سة.
• الإ�سافة الأ�سل�بية الن�عية التي قاربنا عّيناٍت منها، تمتلك ف�سيلتها الخا�سة بها، اإذ 
من  ال�سحافية  الن�س��س  اأخرجت  فقد  الجرايد«.  »لغة  على  م�ائمًة  بالغيًة  م�سحًة  اأ�سبغت 
ال�سيا�سي.  التعليق  و�سن�ه  الي�مي،  الخبر  رتابة  و«ك�سرت«  البارد،  الكال�سيكي  ال�س�غ  نمطية 
المجردة،  ال�سحافيين  كتابات  وماأن��سًة على  لفظيًة م�ست�ساغًة  ناٍت  ُمح�سِّ اأدخلت  اأنها  بمعنى 
ال�قت عينه، من تج�يد  اإليها، ومّكنتهم في  التي تتطرق  الي�مية  الم�ا�سيع  والحدثية، بحكم 
اأدائهم، كما ينادي الدر�س الل�ساني الحديث. ف�سّهلت بذلك مهام الكاتب،  مقالهم، وتح�سين 
زت قابلية القارئ للمتابعة وال�ستزادة من جهٍة ثانية. وطّ�عت ملكته التعبيرية من جهٍة، كما عزَّ
الم�اظب،  بالقارئ  عالقتهم  نّ�ع�ا  الإعالميين  بع�س  اأن  المدرو�سة  ال�قائع  • اأظهرت 
العام،  المجال  في  والعاملين  ال�سيا�سة،  اأرباب  وت�سريحات  تحركات  د  بتر�سّ وال�سغف 
لبنان  في  الروحية  العائالت  ن�ساطات  ومتابعة  العربي،  ال�سيا�سي  العمل  تط�رات  ومالحقة 
وعالمنا العربي، والتطرق اإلى ق�سايا دولية. فا�ستعان�ا لهذه الغاية ب�س�ٍر �سديدة الخ�س��سية 
ل�ستعاراٍت متخّيلٍة ذهنيًا، ومقب�لٍة �سعبيًا، ا�ستق�ها من خارج م�ا�سيعهم المعالجة، بغية تبيان 
مقا�سدهم. فاأ�سف�ا بذلك على ن�س��سهم ال�سيا�سية، وتحليالتهم الإخبارية، وتعليقاتهم على 
ينهم، والُمتَّكئة،  م�ا�سيع ال�ساعة، »جرعاٍت« ماأم�لًة من البالغة ال�سيا�سية الماأل�فة لدى ُمتلقِّ
في هذه الدرا�سة بالذات، على خلفياٍت مكانيٍة وعمرانيٍة لي�س�ا غريبين عنها، ول هم جاهل�ن 

لكيفيات ا�ستخدامها في خطاب المجال العام.
• وبكلمٍة، فقد رغبنا، عبر هذه القيمة البحثية الم�سافة، في اأن نرفد النقا�س الدائر في 
الآونة »الربيعية« الراهنة ح�ل عالقة اللغة بالمجتمع في فترات ال�ستقرار، مثلما في لحظات 
اأداة  اأن ل  ال�قائع  اأثبتت  الم�سيرية. فقد  والتحّ�لت  ال�سيا�سي،  والنق�سام  الذهني،  الع�سف 
تاأثيراتها  وا�ستق�ساء  جهٍة،  من  لأهلها  الإبداعي  الخيال  ل�ست�سفاف  تكن-  -اأيا  اللغة  �س�ى 
وو�سائل  الي�م  عالم  في  ماآلتها  وا�ستب�سار  بها،  للناطقين  المعرفية  المنظ�مة  في  وتجلياتها 

اإعالمه، من جهٍة ثانية.
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قـراءٌة نـقـديـة

د. ناصر البتلوني 

كلية التربية/الجامعة اللبنانية

مقدمة
والِقَيم،  وال�سل�ك  المعارف  م�ست�يات  على  كفاياتها  واكت�ساب  الُم�اَطَنة  على  التربية  اإّن 
رة في مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي في  ينبغي اأن تتخطى حدود المادة الدرا�سية المقرَّ

لبنان تحت م�سّمى )التربية ال�طنية والتن�سئة ال�طنية(، اإلى �سائر الم�اد الدرا�سية.

ية المدر�سية، ونظرًا اإلى طبيعة  �سفِّ ولما كانت مادة التربية الريا�سية ترفدها الأن�سطة الالَّ
ن�ساطاتها التفاعلية على ال�سعيد الجتماعي - العالئقي، التي ت�سكل ركنًا اأ�سا�سيًا في التربية 
على الُم�اَطَنة، فاإن الجانب الِقَيمي في هذه المادة له اأهميته الخا�سة، التي �ست�سكل م��س�ع 

هذا البحث، وذلك من اأجل تبيان مدى اإ�سهامها في بناء الُم�اَطَنة.
يهدف هذا البحث اإلى ر�سد الِقَيم التي يتبناها منهج التربية الريا�سية في التعليم العام 
ما قبل الجامعي في مجال التربية على الُم�اَطَنة، وقراءتها نقديًا. كما يهدف اإلى درا�سة الِقَيم 
الجامعة  في  والريا�سة  البدنية  التربية  اخت�سا�س  في  الأ�سا�سي  الإعداد  منهج  يت�خاها  التي 
اللبنانية - كلية التربية على م�ست�ى �سهادة الإجازة. وذلك لتحديد درجة مطابقتها ومالءمتها 
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ت عليها المناهج التعليمية ال�سادرة بالمر�س�م الرقم 10227 تاريخ 1997/5/18  لتلك التي ن�سّ
�سي التربية الريا�سية في كلية التربية، للك�سف عن  وتعديالتها، واإلى تحليل مناهج اإعداد مدرِّ
رات المعتمدة في تلك المناهج، لجهة ما تت�سمنه  عنا�سر الُم�اَطَنة التي يحت�يها م�سم�ن المقرَّ

من محاور تعزز الُم�اَطَنة عند الطالب - المعلِّمين.
المالءمة  م�ست�ى  بيَّنت  التي  الدرا�سة،  هذه  في  ال��سفي  المنهج  الباحث  اعتمد  وقد 
المدنية(،  والتن�سئة  ال�طنية  )التربية  الجامعي  قبل  ما  العام  التعليم  مناهج  م�سم�ن  بين 
�سي التربية الريا�سية - الجامعة اللبنانية، على  اإعداد مدرِّ و)التربية الريا�سية(، ومناهج 

م�ست�ى ِقَيم الم�اطنية.
يهدف النظام التعليمي، من خالل المناهج المعتمدة في التعليم العام، اإلى بناء م�اطٍن 
يخدم النظام ال�سيا�سي القائم في هذه البالد اأو تلك، لذلك تعمد ال�سلطة القائمة اإلى اعتماد 
مناهج تت�سمن مجم�عًة من المعارف والمهارات والِقَيم، التي ت�ساهم في انتماء الم�اطن اإلى 
الترب�ية هي  المناهج  اأن  انطالقًا من  للدولة،  ال�سيا�سي  النظام  الدفاع عن  وبالتالي  ال�طن، 

هة لتحقيق هذه الأهداف الن�عية. الق�ة الم�جِّ
النفجار  ع�سر  الحالي،  الع�سر  في  ولكن  �سابقًا،  ناجحًة  ال�ستراتيجية  هذه  تك�ن  قد 
المعرفي وما يرافقه من انفتاح الثقافات بع�سها على بع�ٍس نتيجًة للتغيرات التكن�ل�جية، غدت 

التقنيات الرقمية جزءًا ل يتجزاأ من الحياة الي�مية.
 وقد اأ�سار مراد )2013( في هذا المجال، اإلى اأن ال�سبكات الجتماعية للت�ا�سل اأ�سبحت 
الآن المحرك الأ�سا�سي في عملية التفاعل ون�سر الآراء والأفكار، بالنظر اإلى ما لدورها من تاأثيٍر 
تاأثيراتها  تغيُّراٍت ثقافيٍة واجتماعيٍة، ظهرت  الى  اأدى  الخا�س. مما  والراأي  العام  الراأي  على 
المجتمعات،  في  �سائٌد  ه�  ما  مع  تتناق�س  و�سل�كياٍت  واتجاهاٍت،  م�اقف،  بتعديل  ب��س�ٍح 

وخ�س��سًا في الدول النامية.
والتطرف،  كالعنف،  ق�سايا خطيرٍة،  اإلى ظه�ر  مجتمٍع  اأيِّ  في  الِقَيم  ت�سارب  ي  ي�ؤدِّ وقد   
والعدوانية، واإلى ما هنالك من �سل�كياٍت غير مقب�لٍة في هذا المجتمع )زغل�ل واأب� هرجة، 2005(.
هذه التغيرات النا�سئة، ل بد من اأن تفر�س على ال�سلطة اإعادة النظر بنظامها الترب�ي، 
وتط�ير مناهجها التعليمية على جميع الم�ست�يات، لتاأمين اإعداد م�اطٍن ب�سكٍل تكامليٍّ �سم�ليٍّ 

، ليك�ن قادرًا على خدمة مجتمعه، ول ُيظِهر ولًء اإل ل�طنه. وبنائيٍّ
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بالتنمية  الم�ساهمة  في  ر�سالتها  تحقق  حين  هنا،  التعليمية  الم�ؤ�س�سات  دور  ويتبل�ر 
ال�ساملة، وذلك بتقاطع اأهدافها مع اأهداف المجتمع والدولة، وقد اأ�سار اإلى ذلك )زغل�ل واأب� 
هرجة، 2005( »باأن م�ساهمة الم�ؤ�س�سات التعليمية في اإعداد قطاٍع كبيٍر من الق�ى الب�سرية، 

متعلٌق بمدى ارتباط اأهدافها واأ�ساليبها في اإعداد المتعلِّمين، باأهداف المجتمع«.

بين  والتكامل  التدامج  مبداأ  تعتمد  م�سى،  وقٍت  اأيِّ  من  اأكثر  التربية،  اأ�سبحت  اأن  وبعد 
للتعليم، حدود  الُم�اَطَنة، كهدٍف  اأن تتخطى ق�سية  الم�اد التعليمية كافًة، �سار من الطبيعي 

رة لها، واأن تك�ن حا�سرًة في الم�اد الدرا�سية كافة. المادة المقرَّ

والأدبية،  الإن�سانية،  العل�م  على  تت�زع  الدرا�سية،  الم�اد  من  عددًا  المناهج  تت�سمن 
المت�قعة  الأهداف  يحقق  بم�سم�ٍن  مادٍة  كل  انفردت  وقد  والريا�سية...  والفنية،  والعلمية، 
، فيما ُيفتر�س اأن تعمل هذه الم�اد من�سجمًة، وفق منظ�مٍة متكاملٍة من  لبناء الم�اطن المرج�ِّ

الإجراءات والأهداف لتربية الم�اطن ال�سالح.

َر التربية ال�طنية والتن�سئة المدنية، ي�ؤدي دورًا اأ�سا�سيًا ورئي�سًا  فمن الم�ؤكد مثاًل، اأن ُمقرَّ
والجتماعية،  المدنية،  بالكفايات  المتعلِّمين  تزويد  خالل  من  الُم�اَطَنة،  ِقَيم  تر�سيخ  في 

وال�طنية، لي�ساهم�ا اإيجابيًا في بناء مجتمعهم، وتط�ره، وفي الدفاع عن وطنهم.

من  تت�افر  ٌة  يَّ ل�سفِّ واأن�سطٌة  اأخرى  تعليميٌة  م�اد  هناك  ال�سابقة،  المادة  اإلى  وبالإ�سافة 
ز عنا�سر الُم�اَطَنة عند الن�سء، ويختلف م�ست�ى هذه الن�سب  خاللها، وبن�سٍب مختلفٍة، قيٌم تعزِّ

بالنظر اإلى اأهداف وم�سم�ن المادة، وطبيعة تنفيذها.

– الجامعة  التربية  كلية  في  والريا�سة  البدنية  التربية  ق�سم  في  التجربة  من  وانطالقًا 
اللبنانية، وبحكم الإ�سراف على مادة التربية العملية )التدريب الميداني في المدار�س(، تبين 
للباحث اأهمية درا�سة الت�افق بين منهج التربية الريا�سية ومحاور الُم�اَطَنة وِقيَمها، في منهج 
التربية ال�طنية، والتن�سئة المدنية في مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، لتبيان دور مادة 

التربية الريا�سية في تعزيز عنا�سر الُم�اَطَنة عند تالمذة المدار�س.

الجامعي،  العام ما قبل  التعليم  الريا�سية« في مناهج  »التربية  انطالقًا من م�قع مادة   
واأهدافها بم�جب المر�س�م الرقم 10227 تاريخ 1997/5/18، ُتعتبر مادة »التربية الريا�سية« 
مادًة اأ�سا�سيًة في جميع المراحل التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي، ويتم تدري�سها 
بمعدل �ساعتين اأ�سب�عيًا لل�سف�ف كافًة، ما عدا ال�سفين الثاني والثالث ثان�ي، اإذ تدّر�س بمعّدل 
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�ساعٍة واحدٍة اأ�سب�عيًا، اأي بن�سبة 4.65 % من عدد ال�ساعات المعتمدة اأ�سب�عيًا؛ بالإ�سافة اإلى 
منهجية، وخ�س��سًا في ما يتعلق بالأن�سطة البدنية،  ية، المنهجية والالَّ �سفِّ م�قع الأن�سطة الالَّ

والأندية الريا�سية المدر�سية.

تتميز مادة »التربية الريا�سية« باأهدافها المعرفية، والح�س حركية، وال�جدانية. ونظرًا 
اإلى طبيعة ن�ساطاتها التفاعلية التي تميزها عن اأية مادٍة درا�سيٍة اأخرى، حيث الأهداف الح�س 
حركية ُتعتبر مح�ريًة في التربية الريا�سية، ول يمكن اكت�سابها نظريًا، بل، وعلى العك�س تمامًا، 
ن�سعى اإلى تنفيذها مع ما ي�ستلزم ذلك من معارف وِقَيٍم في ال�قت نف�سه، في حين اأن الم�اد 

الأخرى تعمد اإلى اإك�ساب المعارف والِقَيم نظريًا، ومن ثم ت�سعى اإلى تح�يلها اإلى �سل�ك.

الُم�اَطَنة،  المتعلِّمين عنا�سر  اإك�ساب  دورًا مهمًا في  الريا�سية  التربية  ي�ؤدي مدّر�س  لذا 
قد يف�ق  دور مدّر�سي الم�اد الأخرى في العملية التعليمية. ولأن من ل يمتلك ال�سيء ل يمكن 
القيم،  بقدٍر كاٍف وعاٍل من  يتمتع  اأن  الريا�سية،  التربية  �س  للغير، وجب على مدرِّ ُيك�سبه  اأن 
الريا�سية  التربية  �س  اإعداد مدرِّ لدرا�سة مناهج  نت�جه  لتالمذته. من هنا  اإك�سابها  لي�ستطيع 
�س القادر على ممار�سة مهنته  في كلية التربية-الجامعة اللبنانية، ومدى تالوؤمها لإعداد المدرِّ

بكفاياٍت عالية.

الدرا�سات المرتبطة:
ن�سميه  اأي ما  المدنية بمفه�مها الجتماعي،  التن�سئة  الريا�سية عن  التربية  لم تنف�سل 
الع�س�ر  في  الراقية  النماذج  من  وهي  الي�نانية،  الح�سارة  �سهدت  فقد  الُم�اَطَنة،  الي�م 
ب الريا�سي، في اإطار اإعدادهما لالأولد  القديمة، نمطًا في التربية يجمع بين المعلِّم والمدرِّ
اأ�سا�سيًا  جزءًا  البدنية  التربية  اعتبار  من  انطالقًا  القديمة،  الي�نانية  المدن  في  وال�سباب 
اأول  اأ�سا�ٌس، ومدماٌك  من التربية العامة، حيث اعتبر الي�ناني�ن اأن الق�ة البدنية هي �سرٌط 
للُم�اَطَنة. وبناًء عليه، فاإن بناء الأفراد والمجتمعات مرتبٌط ارتباطًا ع�س�يًا بتط�ر مفاهيم 

التربية البدنية وممار�ستها.
ان اأ. �سعبان واأ. نادية، )2001(، اأن تنمية ِقَيم الُم�اَطَنة لدى الطلبة، ُتعّد  وي�ؤكد الترب�يَّ
، ون�ٌع من  من اأهم ال�سبل لم�اجهة تحديات القرن الحادي والع�سرين، وهي ق�سية اأمٍن ق�ميٍّ
التربية ال�قائية، اإذ اأ�سبح مجال التناف�س بين الدول المتقدمة يتعدى ق�سايا التقدم ال�سناعي 
المدخل  باعتباره  مناهجه،  وتط�ير  التعليم  اإ�سالح  مجال  في  التناف�س  اإلى  الف�ساء،  وغزو 



179

د. ناصر البتلوني 

الأ�سا�سّي للقرن الحادي والع�سرين. اإن اكت�ساب ِقَيم الُم�اَطَنة ُيعدُّ الركيزة الأ�سا�سية للم�ساركة 
تط�ير  بهدف  وذلك  والقت�سادية،  وال�سيا�سية،  الجتماعية،  التنمية  في  والفّعالة  الإيجابية 

معارف الن�سء، وتنمية الإح�سا�س بال�اجب نح� المجتمع المحلي والدولي.
ال�سالحة،  الُم�اَطَنة  ِقَيم  تنمية  في  المناهج  »دور  بحثه  في   )2007( �سعب  خل�س  وقد 
ِقَيم  بغر�س  معنيٌة  الترب�ي،  بنظامها  َلًة  ممثَّ الدولة،  اأن  اإلى  مثاًل«،  البدنية  التربية  منهج 
الُم�اَطَنة وتنميتها في اأبنائها. ويتطلب ذلك اأن تتبنى المناهج الترب�ية ر�سالًة وا�سحًة، تتمثل 
بتربية الإن�سان على الُم�اَطَنة معرفًة وتطبيقًا، وغر�س ِقَيِمها فيه. وفي ما ياأتي بع�س الآليات 

المتبعة في تنمية الُم�اَطَنة من خالل مناهج التربية البدنية:
  الن�ساطات والتمرينات التطبيقية.•
  القدوة الح�سنة.•
  العمل �سمن الفرق الريا�سية، وتمثيل الدولة في البط�لت الدولية.•

واأو�سى الباحث باإعادة النظر في تقديم قيم تنمية الُم�اَطَنة في منهج التربية البدنية، 
في  الطالب  ن�سج  م�ست�ى  مع  القيم  تنا�سب  ب�سرط  ال�ستمرارية،  من  مزيدًا  يحقق  ب�سكٍل 

المرحلة العمرية الم�ستهدفة.
اأما قطايفي )2010(، وفي بحٍث ح�ل »دور الأن�سطة الريا�سية المدر�سية في التربية على 
اأنه ل يكفي اإعالم النا�سئ بما  Birzea )2000(، في�ؤكد  اإلى  الم�اطنة ال�سالحة«، وا�ستنادًا 
نه بالفعل من اأن يعي�س الُم�اَطَنة،  يجب عليه فعله، بل يجب اإ�سراكه في و�سعياٍت ملم��سٍة، ُتمكِّ
ل »لعبة الأدوار«  وبالتالي القدرة على تح�ير م�اقفه، وذلك لإك�سابه �سل�كيات الُم�اَطَنة. وُت�سكِّ
�س  )ُمدرِّ المربي  يرتبها  التي  الملم��سة  ال��سعيات  بع�س  ومعاي�سة  والح�ار،  وال�ظيفة  هذه، 
ن النا�سئ من اكت�ساٍب تدريجيٍّ للقيم والق�انين الجتماعية،  التربية الريا�سية(، فر�سًة ُتمكِّ
كما اأ�سار Vigarello )1975(. واأ�ساف قطايفي اأن التربية على الُم�اَطَنة لي�ست معرفًة فقط، 
ن للطالب للتفاعل والعي�س معًا، من خالل اأعماٍل ملم��سٍة ت�سمح  ولكنها ممار�سٌة يجب اأن ُتلقَّ

لهم ببناء ف�ساءات الُم�اَطَنة.
 ،)Transdisciplinaire( رات  التربية على الُم�اَطَنة اإذًا، هي تربيٌة عابرٌة للم�اد والمقرَّ
�س لأية مادٍة من الم�اد، اأن ي�سع المتعلِّم في الأطر المنا�سبة، لكت�ساب  ومن المفتر�س على الُمدرِّ
المعارف والمهارات التي ت�ؤدي اإلى القيمة العليا، التي هي الُم�اَطَنة، وهذا ما يتالءم بامتياٍز 

مع تعليم مادة التربية الريا�سية. األي�س هذا من الركائز الأ�سا�سية في التربية الريا�سية؟
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وقد اأ�سار  Pedro J.M. and Javier D.G )2012( في درا�ستهما ح�ل تعليم اإك�ساٍب 
، جزٌء ل  من خالل التربية البدنية والريا�سة، اإلى اأن الن�ساط البدني والريا�سة، هما، بال �سكٍّ
دا  يتجزاأ من نمط الحياة المعا�سرة، �س�اء بهدف العناية ال�سحية، اأم للترويح عن النف�س. واأكَّ
على التاأثير الإيجابي ل�ستخدام الأن�سطة الريا�سية، في تعديل �سل�ك المراهقين الذين يعان�ن 
من الآثار ال�سلبية  لعدم النتظام في ح�س�ر الح�س�س الدرا�سية، والت�سّرب المدر�سي. وقد 

ظهر الأثر الإيجابي كما ياأتي:
�سبط النف�س في ما يتعلق بردود الفعل العاطفية، وال�قاية من العدوان الج�سدي.. 1
تحقيق الدمج على ثالثة م�ست�يات:. 2

  التكامل �سمن المجم�عة.•
  التكامل التَّعليمي المختلط )اإناث وذك�ر(.•
  الدمج �سمن مجم�عٍة من ثقافاٍت مختلفة.•

راأت الدرا�سة اأن تاأثري ا�ستخدام الأن�سطة الريا�سية، يتطلب فرتًة زمنيًة ل تقل عن ثالث 
اٍل  وفعَّ وا�سٍح  ب�سكٍل  ا�ستجاب�ا  �سن�ات(،   10-8( الأطفال  اأن  اإىل  وخل�ست  �سن�اٍت،  اأربع  اأو 
لربامج التدخل التي تعتمد الأن�سطة الريا�سية. كذلك اأ�سار Bourdieu )1980( اإىل اأن تعلُّم 
القيم على مدى  تعي�س هذه  اأن  ولكن يجب  واحٍد،  ي�ٍم  يك�ن م�ساألة  اأن  املُ�اَطَنة ل ميكن  قيم 
املُ�اَطَنة  ثقافة  ولدة  اإىل  ت�ؤدي  دللٍة  ذات  واأعماٌل  هامٌة،  م�اعيد  تتخللها  واأن  ال�سنة،  كامل 
وتر�سيخها، خ�س��سًا واأن املدر�سة م�س�ؤولٌة عن �سياغة الرم�ز يف الأذهان. وهكذا، فاإن الرتبية 
على املُ�اَطَنة من خالل الأن�سطة البدنية والريا�سية، هي �سعٌي اإىل تنمية املعارف، والكفايات 
والت�سامن،  الفريق،  �سمن  العمل  مثل  الجتماعية،  قدراتهم  تط�ير  من  ال�سباب  متكن  التي 
والت�سامح، والروح الريا�سية، يف اإطاٍر متعدد الثقافات )بالن�سبة لأوروبا(، وكذلك خلق ت�ازٍن 
الأن�سطة  داخل  الريا�سة  دعم  مع  التعليمية،  امل�سرية  خالل  والبدنية  الفكرية  الأن�سطة  بني 

.)2000( Audigier املدر�سية، كما اأ�سار قطايفي ا�ستنادًا اإىل

وا�ستطـــرادًا، يمكـــن ربـــط الأن�سطـــة الريا�سيـــة ببع�ـــس الأحـــداث الإن�سانيـــة الدوليـــة اأو 
ال�طنيـــة، كذكـــرى ال�ستقالل، ي�م الطفـــل، ال�سحة، مكافحة الآفـــات الجتماعية )التدخين، 

المخدرات...(.
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، حتى في بع�س  كما اإن ممار�سة الأن�سطة الريا�سية تتطلب مجم�عًة من النا�س ب�سكٍل عامٍّ
عقٍد  واإبرام  جماعٍة  اإلى  النتماء  فاإن  وبالتالي  الفريق،  مفه�م  يبرز  لذلك  الفردية،  الألعاب 
معن�يٍّ معها، ي�ستدعي تنظيم الذات �سمن الجماعة. وبالتالي، اإن النتماء اإلى فريٍق والدفاع 

ز الم�اطنية. عن اأهدافه، ه� �سل�ٌك يعزِّ

وقد اأ�سار م�سروع تقييم المناهج اللبنانية )2002(، اإلى اأن مادة التربية الريا�سية، تبقى 
من بين عداد الم�اد الإلزامية، وت�سكل جزءًا من الم�سروع الترب�ي المدر�سي، ويمكننا اعتبارها 

م�سرحًا اختباريًا لم�اد المنهج الأخرى.

الفكر  تحقيق  في  والريا�سية  البدنية  التربية  اإ�سهامات  في   )1996( الخ�لي  وكتب 
اجتماعيٍة،  كفل�سفٍة  الديمقراطية  الفل�سفة  تتبنى  التي  المجتمعات  »في  ياأتي:  ما  الجتماعي، 
الإطار  كت�سكيل  الم�اتية،  الفر�س  تقديم  في  هامًة  اأدوارًا  والريا�سية  البدنية  التربية  تلعب 
الُخُلقي لل�سباب، بحيث يتمكن من التعرف على ما ه� )جائٌز( وما ه�)غير جائٍز(، والمفاهيم 
المرتبطة بالحق�ق وال�اجبات، ومن �سمن مبادىء الديم�قراطية من خالل اأحكاٍم ت�سدر في 
الملعب كل ي�م«. واأ�سار اإلى اأهمية النتماء باعتباره اأ�سا�س الُم�اَطَنة، معتبرًا اأن اأكثر الأن�سطة 

الترب�ية الت�ساقًا بالنتماء هي الأن�سطة الريا�سية بال �سك.

اإلى التربية الم�اطنية: �سيرورٌة وتحدياٌت«،  وفي كتاب فريحة )2012( »من الُم�اَطَنة 
ذكر الم�ؤلف اأن التربية البدنية تهدف الى اإك�ساب المتعلِّم الروح الريا�سية، بما تنط�ي عليه 
اإليها التربية على الم�اطنية في �سخ�سية الطالب.  ٍم وت�سامٍح، وهذه �سفاٌت ت�سعى  من تفهُّ
للجميع  م  تقدِّ باتت  والعالمية،  الإقليمية  الريا�سية،  والم�سابقات  الألعاب  اأن  اإلى  اأ�سار  كما 
اأنها تعزز روح الُم�اَطَنة  اإلى  ًا عن التناف�س الح�ساري، و�سيادة ال�سالم، بالإ�سافة  مثاًل حيَّ

عند ف�ز فريق ال�طن.

اأن  اإلى  التربية الم�اطنية«،  اأ�سار فريحة )2002( في درا�سته »فعالية المدر�سة في  كما 
هم الج�سدي ال�سحيح، والتحلِّي بالروح  التربية البدنية تهدف اإلى م�ساعدة الطالب على نم�ِّ
الريا�سية، والعمل الجماعي، وخلق روح الإخال�س والندفاع في كل عمٍل ي�سارك�ن فيه. فهذه 
القدرات لن تظهر في الملعب فقط، بل في حياة التالمذة الي�مية، خ�س��سًا في طرق تعاملهم 

بع�سهم مع بع�ٍس، ومع محيطهم واأهلهم واأبناء وطنهم.
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اأ�سئلة الدرا�سة:
وجد  الجامعي،  قبل  ما  العام  التعليم  مناهج  في  الريا�سية  التربية  اأهمية  من  انطالقًا 
ما  العام  التعليم  مناهج  في  الريا�سية  التربية  مناهج  م�سم�ن  واقع  درا�سة  �سرورة  الباحث 
تعزيز عنا�سر  اإ�سهاماٍت في  الر�سمي، لالطالع على ما تقدمه من  التعليم  الجامعي في  قبل 
�س التربية الريا�سية اأ�سا�سيًا في اإك�ساب التالمذة  الُم�اَطَنة لدى المتعلِّمين. ولما كان دور مدرِّ
�سي التربية الريا�سية في كلية التربية –  قيم الُم�اَطَنة، كان ل بد من درا�سة مناهج اإعداد مدرِّ
الجامعة اللبنانية، لمعرفة مدى مالءمة الإعداد مع ما يتطلبه تطبيق مناهج التربية الريا�سية 
في المدار�س، وكل ذلك بهدف تعزيز عملية م�ساهمة التربية الريا�سية في اإك�ساب التالميذ 
ِقَيمًا م�اطنيًة، بال�ستناد اإلى ما تت�سمنه مناهج التربية ال�طنية والتن�سئة المدنية في التعليم 
الدرا�سة جملًة من  تثير هذه  الُم�اَطَنة. من هنا  الجامعي، على �سعيد عنا�سر  قبل  ما  العام 
هذه  وتندرج  واأهدافها،  الدرا�سة  لمحت�ى  الأ�سا�سية  الغاية  عنها  الإجابة  ت�سكل  قد  الأ�سئلة، 

الأ�سئلة، على ترابطها، على النح� الآتي: 

1- ما محاور الُم�اَطَنة التي تهدف اإليها مادة التربية ال�طنية والتن�سئة المدنية في مناهج 
التعليم العام ما قبل الجامعي في جميع مراحله ؟

الريا�سية في جميع مراحل  التربية  مادة  تت�سمنها مناهج  التي  الُم�اَطَنة  ما محاور   -2
التعليم العام ما قبل الجامعي، وما مدى م�افقتها مع محاور الُم�اَطَنة في منهج مادة التربية 

ال�طنية والتن�سئة المدنية في المراحل التعليمية نف�سها؟

التربية  اخت�سا�س  الُمعتمدة في مناهج  رات  المقرَّ في  تحقيقها  المت�قع  المحاور  ما   -3
البدنية والريا�سية في الجامعة اللبنانية - كلية التربية ؟ وما مدى مالءمتها في تعزيز كفايات 

�س التربية الريا�سية في مجال التربية الم�اطنية؟ ُمدرِّ

مجتمع ومنهجية الدرا�سة:
مادة الدرا�سة تتمثل بما ياأتي:

1- مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي 1997/10227، اأهداف وم�سم�ن ماَدْتي:

• التربية ال�طنية والتن�سئة المدنية.
• التربية الريا�سية.



183

د. ناصر البتلوني 

البدنية  التربية  في  الإجازة  الخت�سا�س:  اللبنانية.  – الجامعة  التربية  كلية  2- مناهج 
والريا�سية.

منهج الدرا�سة:
هذا  ز  يميِّ ولما  البحث،  م��س�ع  لمالءمته  التحليلي،  ال��سفي  المنهج  الباحث  اعتمد 
المنهج من خ�سائ�س ت�سمح ب��سف ال�اقع، بجمع البيانات، وتب�يبها بجداول منا�سبٍة، واإجراء 

المقارنات الالزمة ليتم تف�سيرها وتحليلها، ل�ستنتاج ما يتعلق بم��س�ع البحث واأهدافه.

اإجراءات الدرا�سة:
وتحليل   ،)1997/10227 )مر�س�م  الجامعي  قبل  ما  العام  التعليم  مناهج  مراجعة   -1
ر التربية ال�طنية والتن�سئة المدنية. وا�ستخال�س المحاور الم�ستهدفة في  اأهداف ومحت�ى ُمقرَّ

جميع المراحل التعليمية )جدول رقم 1(. 

الُم�اَطَنة  محاور  وا�ستخال�س  ومحت�اها،  الريا�سية  التربية  مادة  اأهداف  تحليل   -2
الم�ستهدفة في جميع المراحل التعليمية )جدول رقم 2(.

رات المعتمدة في اخت�سا�س التربية البدنية والريا�سية – م�ست�ى  3- مراجعة جميع المقرَّ
الإجازة، وتحليلها وت��سيفها. ور�سد جميع محاور الُم�اَطَنة في اإعداد معلِّم التربية الريا�سية 

)الجداول: 5-4-3(.

الباحث  عر�س  المدنية،  والتن�سئة  ال�طنية  التربية  مادة  تحليل  هدف  من  للتاأكد   -4
�سي المادة في جميع المراحل التعليمية، واأخذ بالمالحظات  الجدول )1( على ثالثٍة من مدرِّ

اإن ُوِجدت.

على   )2( الجدول  الباحث  عر�س  الريا�سية،  التربية  مادة  تحليل  هدف  من  للتاأكد   -5
على  عر�سه  كما  العام،  التعليم  مراحل  جميع  في  ريا�سية،  تربية  اخت�سا�س  معلِّمين،  اأربعة 
في  الريا�سية«  التربية  »مناهج  مادة  يدّر�سان  والريا�سية  البدنية  التربية  ق�سم  في  اأ�ستاذين 
عت الجداول، بناًء عليه،  الجامعة اللبنانية – كلية التربية، وتّم الأخذ ببع�س المالحظات، وُو�سِ

ب�س�رتها النهائية.

رات المعتمدة في الجامعة اللبنانية –  6- للتاأكد من �سدق تحليل اأهداف وم�سم�ن المقرَّ
كلية التربية، ق�سم التربية البدنية والريا�سية، تّم عر�س خط�ات تحليل الم�سم�ن على ثالثة 
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اأ�ساتذٍة يدّر�س�ن في ق�سم التربية الريا�سية، لأكثر من 6 �سن�اٍت، وتّمت الإفادة من المالحظات 
كلية  واأ�ساتذة  �سين  الُمدرِّ من  المقدمة  والآراء  المالحظات  وعلى  ذلك،  على  وبناًء  ال�اردة. 

التربية، تّم اعتماد ال�س�رة النهائية  للجداول )1( )2( )3( )4( )5(.

7- اأ�سقط الباحث الجدول الرقم )2( على الجدول الرقم )1(، والجدول الرقم )3( على 
الجدول الرقم )1(، وتّم احت�ساب معدل التكرارات والن�سب المئ�ية.

8- و�سيتم احت�ساب التكرارات والن�سب المئ�ية، لإيجاد درجة الت�افق بين المحاور، ومن 
ثم تحليلها بهدف الإجابة عن اأ�سئلة البحث،  واإ�سدار النتائج والت��سيات.

الإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة الآنفة الذكر:
الإجابة عن ال�سوؤال الأول:

المحور الرقم المحور الرقم
الحق�ق والحريات 8 الفرد والجماعة والمجتمع 1

القيم الإن�سانية والديمقراطية 
والجتماعية 9 الحياة الم�ستركة والمحيط 

المبا�سر 2

الإعالم والت�ا�سل 10 الأ�سرة 3
الحياة المدنية والديمقراطية 11 الطبيعة والبيئة 4

المنظمات الدولية 12 ال�طن والم�اطنية 5
الدولة والإدارات الر�سمية 

والم�ؤ�س�سات العامة 13 لبنان ومحيطه العربي 6

ق�سايا عامة وم�سكالت اجتماعية 14 العلم والعمل والمهن 7

لي�ست التربية على الم�اطنية مادًة درا�سيًة م�ستقلًة، اأو حكرًا على مادٍة اأو مجم�عة م�اد، 
اأو عنا�سر عّدٍة من  التالميذ، وعن�سٍر  يدر�سها  بين محت�ى كل مادٍة  ترابٍط  اإيجاد  يمكن  بل 
التربية الم�اطنية. ومن خالل ا�ستعرا�س ما يدر�سه التالميذ في المدار�س، ولدرا�سة فعالية 
م�سم�ن واأهداف منهج التربية الريا�سية في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي، بالإ�سافة 
(. من هنا  اإعداد ُمدّر�سي التربية الريا�سية، كان ل بد من اعتماد )اإطاٍر مرجعيٍّ اإلى منهج 
راأى الباحث اأّن كتب التربية ال�طنية والتن�سئة المدنية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم 
العالي في مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي، تت�سمن من المعارف والمهارات والِقَيم ما ه� 
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�سروريٌّ للتربية على الُم�اَطَنة ال�سالحة. ولتحديد هذه المحاور، قام الباحث بمراجعة جميع 
هذه الكتب والتعاميم 98/2/36 و 99/2/37.

وبعد الطالع على الغايات والأهداف الخا�سة للمادة، والأهداف التعليمية، وتدّرج محت�ى 
المادة والمحاور والم�سم�ن والأن�سطة المقترحة ح�سب المرحلة العمرية، ا�ستخل�س الباحث 
المنهجية   ال�سن�ات  جميع  في  متفاوتٍة  بن�سٍب  ا�ستهدافها  وتدّرج  مح�رًا،  ع�سر  اأربعة  وج�د 
الأربعة ع�سر مح�رًا، كمرجٍع في  يت�سّمن  الذي  الرقم 1،  الجدول  يبدو في  1-12. وهذا ما 
التعليم  الريا�سية في مناهج  التربية  الُم�اَطَنة في مناهج  البحث ح�ل عنا�سر  نتائج  تحليل 
عن  الإجابة  في  وبالتالي  الريا�سية،  التربية  �سي  لُمدرِّ الجامعي  الإعداد  مناهج  وفي  العام، 

ال�س�ؤالين الثاني والثالث.
الجدول الرقم 1: محاور الُم�اَطَنة في مناهج مادة التربية ال�طنية والتن�سئة المدنية في 

مناهج التعليم العام ما  قبل الجامعي:

الإجابة عن ال�سوؤال الثاني:
بناء  اإلى  ترمي  وم�سامينها،  باأهدافها  المناهج،  غايات  اأّن  التربية،  في  الم�سلَّمات  من 
�سخ�سية الطالب بناًء ترب�يًا واإن�سانيًا �ساماًل ومتكاماًل. فلكل مادٍة درا�سيٍة م�قعها في تزويد 
الطالب بالمعارف والمهارات، والِقَيم التي تعزز عنا�سر الُم�اَطَنة لدى التالمذة. من هنا تكمن 
اأهمية التربية الريا�سية في اإك�ساب الطالب م�اقف اأخالقيًة ووطنيًة، وِقـَيمًا اجتماعيًة واإن�سانيًة 
)التعاون - تحّمل الم�س�ؤولية - القيادة - الديمقراطية - �سبط النف�س - الروح الريا�سية(، 
بالإ�سافة اإلى المهارات الحركّية وال�سفات البدنّية )زغل�ل واأب� هرجة  2005(. وهذا ما ي�ؤكد 
اأّن مادة التربية الريا�سية غدت، اأكثر من اأّي وقٍت م�سى، تهدف اإلى النمّ� المعرفي والحركي 
الإعداد  بهدف  �سابقًا  البدنّية  التربية  مفه�م  ارتبط  حيث  للطالب،  والنفعالي  والجتماعي 
البدني فقط. من هنا انطلق الباحث لمراجعة منهج التربية الريا�سية في التعليم العام ما قبل 
الجامعي، وتبيان الأن�سطة والمحاور التي تعّزز عنا�سر التربية على الم�اطنية. فقام الباحث 
بتحليل الأهداف، ومحت�ى منهج التربية الريا�سية في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي 
الترب�ي  المركز  قبل  من  والمن�س�رة   ،10227/1997 المر�س�م   )12-1( ولل�سف�ف  كافًة، 
للبح�ث والإنماء، بهدف ا�ستخال�س مدى مالءمة محاور واأن�سطة التربية الريا�سية مع اأهداف 
محاور الُم�اَطَنة الم�ستخل�سة من منهج التربية ال�طنية والت�سنئة المدنية، والتي بّينها الباحث 
في الإجابة عن ال�س�ؤال الأول )جدول رقم 1(، ثّم اأ�سقطها في الجدول الرقم )2(، لت��سيح 
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مدى التكرار ح�سب المح�ر وال�سنة المنهجية، وتّم احت�ساب الن�سب المئ�ية لعدد التكرارات، 
اأّن ال�سن�ات المنهجّية الثالث الأولى تت�ساوى في ن�سب التركيز على محاور الُم�اَطَنة،  فتبّين 
لجهة اقت�سار العمل على مح�ر الحياة الم�ستركة والمحيط المبا�سر بن�سبة 7.14%، في حين 
مرتفعٍة  وبن�سبٍة   ،)3  -2  -1( هي:  محاور  ثالثة  على  بالعمل  الرابعة  المنهجية  ال�سنة  تتمّيز 
بن�سبة  مح�رين  )5-6-7-8(على  ال�سن�ات  في  العمل  يرتكز  فيما   ،%21.42 �سابقتها  عن 
14.28% من محاور الُم�اَطَنة. اأّما في ال�سنة المنهجية التا�سعة، فتع�د الن�سبة اإلى النخفا�س 
اأعلى حدٍّ ه� %28.57،  اإلى  الثان�ية  الأولى  ال�سنة  وترتفع في  اأدنى درجٍة وهي %7.14،  اإلى 
اإلى  ثان�ية  الثالثة  ال�سنة  وفي  اإلى %21.42،  ثان�ية  الثانية  ال�سنة  في  تدريجيًا  وتنحدر  لتع�د 
14.28%. وتجدر الإ�سارة اإلى اأّن انخفا�س الن�سبة المئ�ية لعدد التكرارات في ال�سن�ات الثالث 
الأخيرة، ل يتالءم مع واقع الطالب في المرحلة الثان�ية، الذين هم على قدٍر عاٍل من المعارف 
والمهارات، التي تمّكنهم من اكت�ساب �سل�كياٍت في جميع المجالت على الإطالق. كما تجدر 
اأن مح�ر الحياة الم�ستركة، ومح�ر المحيط المبا�سر، هما المح�ران ال�حيدان  اإلى  ال�سارة 
را في جميع المراحل، بالإ�سافة اإلى انخفا�س عدد التكرارات ون�سبها المئ�ية، وعدم  اللذان تكرَّ
التجان�س غير الُمبّرر. وبالع�دة الى الجدول الرقم 2، نجد اأن هناك ثمانية محاوٍر لم يتم العمل 
على تحقيق الِقَيم المرتبطة بها على الإطالق، وهي المحاور )3، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13(. 
دٍة، من دون اأن ُيراعى مبداأ ال�ستمرارية،  كما نجد �ستة محاور تّمت مقاربتها في �سف�ٍف محدَّ
اأّن م�ست�ى الن�سج العقلي والن�سج  حيث تهمل في ال�سف�ف )8، 9، 10، 11، 12(، مع العلم 
المحاور  تندرج �سمن  التي  الِقَيم  اكت�ساب  ي�ساعد في  العمرية،  المرحلة  الجتماعي في هذه 
الأربعة ع�سر جميعها )جدول رقم 1(. وهنا يجدر التذكير باأن وزارة التربية والتعليم العالي، 
ت تطبيق م�سروع خدمة المجتمع في مرحلة التعليم الثان�ي )قرار رقم 4/م/2013(،  قد اأقرَّ
وهذا ي�ست�جب العمل على جميع محاور الُم�اَطَنة الأربعة ع�سر، ليتمكن التالمذة من النخراط 

بفعاليٍة في برامج م�سروع »خدمة المجتمع«.

تّم  الريا�سية،  التربية  منهج  في  الُم�اَطَنة  محاور  جميع  مقاربة  اإمكانية  من  وللتحقق 
ا�ستعرا�س مجالت ومحاور وم�سم�ن الأن�سطة التي تندرج تحت م�سّمى التربية الريا�سية، فبدا 
من ال�ا�سح والم�ؤكد، اإمكانية مقاربة هذه المحاور الأربعة ع�سر ب�سه�لٍة، مع مراعاة الفروقات 
الفردية للمراحل العمرية، اآخذين في العتبار درا�سة كل قيمٍة، وتحديد م�ست�ياتها وت�زيعها 
تقّدم،  وبناًء على ما  للمتعلِّمين.  اإك�سابه  الدرا�سية، ومعرفة كل م�ست�ى وكيفية  المراحل  على 
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اأن مناهج التربية الريا�سية ل تت�سمن في محاورها واأن�سطتها ما يخدم تعزيز عنا�سر  نرى 
وال�سم�لية  ال�ستمرارية  وبغياب  منخف�سٍة،  بن�سٍب  فهي  ُوِجدت،  واإن  كاٍف،  ب�سكٍل  الُم�اَطَنة 
والمعرفية  الحركية  الج�انب  بين  الت�ازن  فقدان  ُيظِهر  وهذا  التعليمية.  المراحل  جميع  في 
عنا�سر  ورود  في  ال�ستمرارية  عدم  يبّين  هذا  كل  الريا�سية.  التربية  منهج  في  وال�جدانية 
الُم�اَطَنة في مناهج التربية الريا�سية، ما يعيق تحقيق الأهداف العامة للتربية على الم�اطنّية.

منهج  مع  ومقارنتها  الريا�سية،  التربية  منهج  في  ال�اردة  2: المحاور  الرقم  الجدول 
التن�سئة ال�طنية والتربية المدنية، بح�سب ال�سن�ات المنهجية في جميع حلقات ومراحل التعليم 

العام ما قبل الجامعي:

الثالثة ثانوية

الثانية ثانوية

ىل ثانوية
الأو

التا�سعة

الثامنة

ال�سابعة

ال�ساد�سة

خلام�سة
ا

الرابعة

الثالثة

الثانية

ىل
الأو

ال�سنوات
 املنهجية

حماور
املُواَطَنة

√ √
الفرد 

واجلماعة 
واملجتمع

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

احلياة 
امل�سرتكة 
واملحيط 

املبا�سر

الأ�سرة

√ √
الطبيعة 

والبيئة

√ √ √ √ √
الوطن 

واملواطنية
لبنان 

وحميطه 
العربي

العلم والعمل 
واملهن
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احلقوق 
واحلريات

√ √
الِقَيم الن�سانية 
والدميقراطية 

والجتماعية
الإعالم 

والتوا�سل
احلياة املدنية 

والدميقراطية
املنظمات 

الدولية
الدولة 

والإدارات 
الر�سمية 

واملوؤ�س�سات 
العامة

√
ق�سايا عامة 

وم�سكالت 
اجتماعية

2 3 4 1 2 2 2 2 3 1 1 1 عدد التكرار

14.28 21.42 28.5 7.14 14.28 14.28 14.28 14.28 21.42 7.14 7.14 7.14 الن�سبة املئوية

الإجابة عن ال�سوؤال الثالث:
 بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث، راأى الباحث اأنه بالرغم من تاأثير الث�رة الرقمية على طرائق 
التعليم في معظم الم�اد، واأحيانًا على ح�ساب دور المعلِّم التقليدي، بقَي دور المعلِّم اأ�سا�سيًا 
ومح�ريًا في مادة التربية الريا�سية، لما يتطّلبه تعليم المهارات الحركية من ت�اجد المدّر�س 
الحركية،  المهارات  تعليمهم  اأثناء  في  �سالمتهم  على  حفاظًا  المجم�عة  اأو  الطالب،  قرب 
والتدريب عليها، وت�سحيح اأخطاء كل تلميٍذ على حدٍة، وم�ساعدتهم حيث تدع� الحاجة. لذلك 
كبيرٌة وخطيرٌة في  الريا�سية  التربية  اأّن م�س�ؤولية مدّر�س  وزغل�ل )1990(  اأب� هرجة  اعتبر 
ال�قت ذاته، لذا ُيتطلَّب منه اأن يك�ن جديرًا بتلك الم�س�ؤولية. كما اإنه ل يمكن لمادة التربية 
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الريا�سية، مهما اأْحِكَم تخطيطها وت�سميمها، وُن�ِسج محت�اها، اأن ت�ؤّدي دورها من دون معلٍِّم 
ذي م�ست�ًى عاٍل من المهنية على �سعيد المعارف والمهارات والِقَيم. وفي هذا المجال اأ�سار 
زغل�ل واأب� هرجة )2005( اإلى اأّن معلِّم التربية الريا�سية يجب اأن يمتلك القدرة على اإك�ساب 
اأثناء  المتن�عة  التدري�سية  الم�اقف  واإدارة  تنظيم  خالل  من  لديه  وتط�يرها  الِقَيَم،  المتعلِّم 
تنفيذ مناهج التربية الريا�سية، وتطبيقها )الح�س�س الريا�سية - الن�ساط الداخلي - الن�ساط 
�س على اإحياء المجال الِقَيمي، في اإطار عمله  الخارجي(. وبالتالي، من ال�سرورة اأن يعمل المدرِّ
الح�س�س هي  لأن هذه  نظرًا  الريا�سية،  التربية  الح�س-حركي خالل ح�س�س  المجال  على 
الأكثر قابليًة ِلَتَمثُّل التلميذ الِقَيم المرتبطة بممار�سته للم�اطنية، وب�سخ�سيته كم�اطن. لذلك 
�س بم�ست�ًى عاٍل من الِقَيم، يمكنه من تاأدية دوره ب�سكٍل اإيجابيٍّ  من ال�سروري اأن يتمتع المدرِّ
�ٍس من خالل منهٍج يت�سمن عنا�سر  لأن فاقد ال�سيء ل يعطيه. هذه الكفايات تتطلب اإعداد مدرِّ
الُم�اَطَنة �سمن المقررات المعتمدة في الجامعة، ليتمكن في ما بعد من اإك�ساب الطالب المعلِّم 
المعارف، والمهارات، والِقَيَم المرتبطة بالم�اطنية، ومهارات الإ�ساءة عليها وا�ستثمارها في 

اأثناء العمليـة التعليميـة الـتعلُّمية. 

�س، فاإذا قال وفعل  كما اأ�سار فريحة )2002( »اإلى اأن الطالب يتاأثرون ب�سل�كيات المدرِّ
عك�س ما ُيعلِّمه، ي�سقط النم�ذج اأمام ناظري طالبه«، وهذا ما اأ�سار اإليه �سعب )2007(، حين 
د الآليات المتَّبعة في تنمية ِقَيم الُم�اَطَنة من خالل مناهج التربية الريا�سية، م�سيرًا اإلى  عدَّ
الحالة  وفي هذه  الأفعال،  مع  الأق�ال  ت�افق  اأي  بالم�سداقية،  المرتبطة  الح�سنة  القدوة  اآلية 
يقتدي الطالب بال�سل�ك نتيجًة لقب�له والإعجاب به. ومن هنا كان ال�س�ؤال الثالث يهدف اإلى 

معرفة اأهداف وم�سم�ن مناهج اإعداد مدّر�سي التربية الريا�سية.

والريا�سية  البدنية  التربية  في  الإجازة  اخت�سا�س  مناهج  درا�سة  اإلى  الباحث  ت�جه  ثّم 
رات المعتمدة في ال�سن�ات التعليمية  في كلية التربية- الجامعة اللبنانية، وقد بلغ عدد المقرَّ
ورود  ا�ستبيان  وبهدف   ،)4 رقم  ف�س�ٍل )جدول  �ستة  على  ت�زيعها  مقّررًا، جرى  الثالث 52 
اأهداٍف ومحاور تت�افق مع تلك العائدة اإلى مادة التربية ال�طنية، والتن�سئة المدنية المبينة في 
الجدول )1(، وبناًء على الت��سيات المعتمدة في المنهج، وال�سادرة عن ق�سم التربية البدنية 
وا�ستبيان  الت��سيفات،  ومحت�ى  اأهداف  تحليل  تّم  اأعاله،  المذك�رة  الكلية  في  والريا�سة 
الُم�اَطَنة  محاور  ورود  فتبين   ،)1-1( جدول  الُم�اَطَنة  محاور  مع  م�سم�نها  من  يت�افق  ما 
قليلٌة  ن�سبٌة  بن�سبة 30.77%، وهي  رًا،  اأ�سل 52 مقرَّ رًا فقط، من  بن�سٍب مختلفٍة في 16 مقرَّ
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رات التطبيقية )جميع اأن�اع الريا�سات الفردية  بالنظر اإلى ما يمكن اأن ت�سمح به طبيعة المقرَّ
والجماعية(، المعتمدة لإعداد معلِّم التربية الريا�سية. 

رات الـ )16( على الجدول  وبقراءٍة تحليليٍة للجدول الرقم )3(، حيث تّم اإ�سقاط المقرَّ
على  التربية  ري  ُمقرَّ في  الُم�اَطَنة  لمحاور  التكرارات  عدد  ترواح  اأّن  نجد   ،)1-1( الرقم 
الم�اطنية 10 )بن�سبة 71.4%(، وحق�ق الإن�سان 11 )بن�سبة 86.4%(، وهذه النتيجة مرتفعٌة، 

رين. لكنها واقعيٌة، لرتباطها بطبيعة المقرَّ

رات الأربعة ع�سر المتبقية، فنجد اأن التكرارات تراوحت بين )1( في اأربعة  اأما في المقرَّ
هذه  رات.  مقرَّ اأربعة  في  و)4(  واحٍد،  ٍر  مقرَّ قي  و)3(  راٍت،  مقرَّ خم�سة  في  و)2(  راٍت،  مقرَّ
الن�سب، واإن وردت، فهي متدنيٌة ب�سكٍل وا�سٍح، وتدل على ق�س�ٍر في مقاربة ما يتعلق بعنا�سر 

رات الأربعة ع�سر. الُم�اَطَنة في المقرَّ

فيها  مح�ٍر  اأي  اإدراج  على  دللٍة  اأية  نجد  لم  والتي   ،36 الـ  رات  بالمقرَّ يتعلق  ما  في  اأما 
الريا�سات  )جميع  تطبيقيًا  رًا  مقرَّ ع�سر  خم�سة  تت�سمن  اأنها  من  فبالرغم  بالُم�اَطَنة،  يتعلق 
الجماعية والفردية( المعتمدة في اإعداد معلِّمي التربية الريا�سية، بالإ�سافة اإلى م�اد ترب�يٍة 
اأخرى تتلخ�س اأهدافها باإتقان المهارات الحركية والكفايات التعليمية، وهذا ما ي�سمح باإدراج 
ٍة تتعلق بالُم�اَطَنة في منهج التربية البدنية والريا�سية، فلي�ست الُم�اَطَنة حكرًا على  محاور عدَّ
منهج  في  اأّن  اإلى   )2005( هرجة  واأب�  زغل�ل  اأ�سار  وقد  الإن�سان،  وحق�ق  الم�اطنية  التربية 
ٌد ووا�سٌح، واإلى جانب ذلك ت�جد ِقيٌم غير معلنٍة، والتي  التربية الريا�سية من الِقَيم ما ه� محدَّ

ل تظهر اإل في اأ�ساليب تدري�سيٍة، اأو م�اد تعليميٍة م�ساحبٍة للمنهج. 

لإعداد  المعتمدة  والفردية(  الجماعية  الريا�سات  )جميع  التطبيقية  رات  المقرَّ طبيعة  اإّن 
�سي التربية الريا�سية من حيث اأهدافها الترب�ية، تتلخ�س باإتقان مهارات اكت�ساب الكفايات  مدرِّ
 ،)5 رقم  )جدول  الريا�سات  من  ن�عًا   15 بلغت  وقد  الريا�سة،  من  الأن�اع  لهذه   التعليمية 
مع الإ�سارة اإلى اأهمية ما تتيحه هذه الأن�اع من الن�ساط البدني الريا�سي من اكت�ساب الكثير 

من عنا�سر الُم�اَطَنة، في اأثناء تعلُّم مهاراتها وطرائق تدري�سها.

�سي التربية البدنية والريا�سة في  الجدول الرقم 3: المحاورال�اردة في منهج اإعداد مدرِّ
كلية التربية، ومقارنتها مع محاور منهج التن�سئة ال�طنية والتربية المدنية في مناهج التعليم 

العام ما قبل الجامعي.
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علم نف�س النمو
حقوق الإن�سان

مدخل اإلى التربية البدنية
علم نف�س التعلم

الريا�سة الترويحية
علم اجتماع التربية

معلوماتية
الإعالم الريا�سي

منهج التربية البدنية والريا�سية
تربية بيئية

تقويم التعلم
التربية على المواطنية
تربية ريا�سية مخت�سة

مدخل اإلى الإدارة الريا�سية
مبادىء التدريب الريا�سي

نظام التعليم في لبنان

ا�سم  املقرر  

حماور 
املواطنة

√ √ √ √ √ √ √ √
الفرد 

واجلماعة 
واملجتمع

√ √ √ √ √ √

احلياة 
امل�سرتكة 
واملحيط 

املبا�سر
√ √ √ الأ�سرة

√ √ الطبيعة 
والبيئة

√ √ √ √ الوطن 
واملواطنية

√
لبنان 

وحميطه 
العربي

√ √ √ √ √ √ √ العلم والعمل 
واملهن

√ √ √ احلقوق 
واحلريات

√ √ √ √ √ √

الِقَيم 
الإن�سانية 

والدميقراطية 
والجتماعية

√ √ √ الإعالم 
والتوا�سل
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√ √ احلياة  املدنية 
والدميقراطية

√ √ املنظمات 
الدولية

√ √ √
الدولة 

واملوؤ�س�سات 
العامة

√ √ √ √
ق�سايا عامة 

وم�سكالت 
اجتماعية

1 11 4 2 3 4 1 2 2 4 1 10 4 2 1 2 عدد التكرار

7.14 86.42 28.57 14.28 21.42 28.57 7.14 14.28 14.28 28.57 7.14 71.42 28.57 14.28 7.14 14.28 الن�سبة 
املئوية

رات على الف�سول الجدول الرقم 4: توزيع المقرَّ
اإجازة / اخت�سا�س: تربية واإعداد / الم�سار التخ�س�سي: تربية بدنية وريا�سية 2013 - 2014.

رات الف�سل الأول / عدد الأر�سدة رات الف�سل الثاين / عدد الأر�سدةمقرَّ مقرَّ
2املناهج4تط�ر الفكر الرتب�ي

4علم نف�س التعلُّم2البحث الت�ثيقي

2تربية �سحية4علم نف�س النم�

3لغة التعليم4اأ�سا�سيات املعل�ماتية وتطبيقها

4الفيزي�ل�جيا العامة4الإح�ساء ال��سفي

4م�سابقات امليدان وامل�سمار4علم ت�سريح ج�سم الإن�سان

مدخل اإىل الرتبية البدنية 4جمباز ومترينات
4والريا�سية

4كرة الطائرة4كرة ال�سلة

3حق�ق الإن�سان30املجم�ع

30املجم�ع
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رات الف�سل الثالث / عدد الأر�سدة رات الف�سل الرابع / عدد الأر�سدةمقرَّ مقرَّ
4تق�مي التعلُّم4اإدارة ال�سف

2تربية بيئية4علم اجتماع الرتبية

طرائق تعليم الأن�سطة البدنية 4تقنيات التعبري
4والريا�سية

4منهج الرتبية البدنية والريا�سية4فيزي�ل�جيا الريا�سة
علم النف�س في الرتبية البدنية 

4كرة القدم4والريا�سية )2(
طرائق تعليم الأن�سطة البدنية 

1ممار�سة التعليم 4والريا�سية )3(

ية 2اتقاء الإ�سابات الريا�سية2م�ساهدة �سفِّ

رات اختيارية رات اختيارية4مقرَّ 6مقرَّ

30املجم�ع 30املجم�ع 

رات الف�سل الخام�س / عدد الأر�سدة رات الف�سل ال�ساد�س / عدد الأر�سدةمقرَّ مقرَّ
4نظام التعليم في لبنان4تكن�ل�جيا التعليم

4األعاب الم�سرب4تربية ريا�سية مخت�سة

4ال�سباحة 4التربية على الم�اطنية
التق�يم في التربية البدنية 

4ممار�سة التعليم )3(4والريا�سية
علم الحركة والبي�ميكانيك 

2بحث اإجرائي )2( 4الريا�سي

رات حرة4ممار�سة التعليم )2( 4مقرَّ

رات اختيارية2بحث اإجرائي )1( 8مقرَّ

رات اختيارية 30المجم�ع4مقرَّ

30المجم�ع 
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رات التطبيقية في منهج التربية البدنية والريا�سة - الجامعة  الجدول الرقم 5: المقرَّ
اللبنانية/كلية التربية: 

رالرقم المقرَّ
كرة قدم1
كرة �سلة2
كرة يد3
كرة طائرة4
جمباز5
�سباحة6
األعاب امل�سرب7
األعاب املديان وامل�سمار8
ريا�سة ذوي احلاجات اخلا�سة9

األعاب �سغرية10
ريا�سة ترويحية11
اإعداد بدين12
رق�س تعبريي13
مبادئ التدريب الريا�سي14
رق�س ريا�سي15

ال�ستنتاجات:
في ما ياأتي اأبرز ال�ستنتاجات التي ت��سلنا اإليها من خالل هذا البحث: 

في ما يتعلق بال�س�ؤال الأول، تبّين وج�د محاور الُم�اَطَنة ب�فرٍة في ماّدة التربية ال�طنية 
ن هذه  مُّ وَت�سَ الجامعي في جميع مراحله،  قبل  ما  العام  التعليم  المدنية في مناهج  والتن�سئة 

المحاور الكثيَر من الِقَيم والمهارات ال�سرورية للتربية على الُم�اَطَنة ال�سالحة.
وفي ما يتعلق بال�س�ؤال الثاني، ظهر اأن مناهج التربية الريا�سية في التعليم العام ما قبل 
الجامعي، ل تت�سمن في محاورها واأن�سطتها ما يخدم تعزيز عنا�سر الُم�اَطَنة ب�سكٍل كاٍف، واإن 

ُوِجَدت فهي بن�سٍب منخف�سٍة، وبغياب ال�ستمرارية وال�سم�لية في جميع المراحل التعليمية.
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اإلى فقدان الت�ازن بين الج�انب الحركية، والمعرفية، وال�جدانية في منهج  وهذا ي�سير 
تحقيق  يخدم  بما  الريا�سية  التربية  في  ال�ستثمار  عدم  يبّين  هذا  وكل  الريا�سية،  التربية 
ما  مع  يت�افق  ال�ستنتاج  وهذا  الُم�اَطَنة.  على  التربية  م�ست�ى  على  للتربية  العامة  الأهداف 
ذهب اإليه م�سروع تقييم المناهج اللبنانية )2002، �س�س 1332-1448(، في تحليل محت�ى 
�س للتطبيق، حيث اأ�سار اإلى غياٍب �سبه كليٍّ لبع�س  منهج التربية الريا�سية في الق�سم الُمخ�سَّ
المعارف المتعلقة ببناء �سخ�سية الفرد، وتك�ين الم�اطنية. وبالرغم من وج�د هذه المعارف 
�سمن الأهداف العامة للمنهج العام ومنهج المادة، فنحن ل نعرف كيفية اكت�سابها )المرجع 
نف�سه، �س 1394(. وفي المجال الترب�ي، وبناًء على نتيجة الدرا�سة، تبين اأّن م��س�عاٍت مثل 
النتماء، والعتزاز ال�طني، واله�ية ال�طنية، والنتماء العربي، وجماعة الطبيعة والبيئة، هي 

قليلة النفتاح على اأهداف مادة التربية الريا�سية.

راً، خاليٌة من  رًا من اأ�سل 52 مقرَّ اأما في ما يخ�ّس ال�س�ؤال الثالث، فبدا وا�سحًا اأن 36 مقرَّ
اأيِّ مح�ٍر يتعلق بالُم�اَطَنة في مناهج كلية التربية -اخت�سا�س التربية البدنية والريا�سية-، 
وهذا يدل على اأّن هذه المناهج ل ت�لي اهتمامًا كافيًا لتعزيز عنا�سر الُم�اَطَنة عند الطالب 
في  تت�افر  قّلما  اأن�سطٍة،  من  يالزمها  وما  المت�افرة  رات  المقرَّ اأن  من  بالرغم  المعلِّم،   –

اخت�سا�سات الإجازة التعليمية الأخرى في كلية التربية.

اأنه في الح�سارة الي�نانية كانت التربية البدنية والريا�سة من  اأخيرًا ولي�س اآخرًا، نذكر 
مات الأ�سا�س في تن�سئة الأجيال. وقد بلغ اهتمامهم بالريا�سة، واحترامهم لها، اإلى حدٍّ  الُمق�ِّ
التقاتل،  عن  ان  تكفَّ واإ�سبرطة  اأثينا  فكانت  القديمة.  الي�نان  مدن  بين  �سالٍم  وا�سطة  جعلها 
دور  ُيبيِّن  واأل  يحتذى؟  مثاًل  ذلك  اأولي�س  الأولمبية.  الألعاب  خالل  ال�سالم  هدنة  وتلتزمان 

التربية الريا�سية في بناء الإن�سان وِقَيمه؟

التو�سيات:
- على م�ستوى مناهج كلية التربية - ق�سم التربية البدنية والريا�سية: 

1- اإعادة النظر في الت��سيفات المعتمدة في كلية التربية - ق�سم التربية، لناحية اإيالء 
خ�س��سًا  التعليمي،  الم�ست�ى  على  ر  الُمقرَّ تدري�س  من  المت�قعة  الأهداف  ب�سياغة  اهتماٍم 

الم�اد التطبيقية المتعلقة بالن�ساط البدني الريا�سي. 
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2- اعتماد ا�ستراتيجية تدريب الطالب - المعلِّمين على ا�ستخدام الطرائق، والأ�ساليب 
اأهداف منهج  واإبراز دورهم في تحقيق  اأدائهم،  الِقَيم، وتقييم  اإك�سابهم  ت�ساعدهم في  التي 

التربية الريا�سية.
3- اإجراء درا�ساٍت واأبحاٍث ح�ل م��س�ع مناهج التربية الريا�سية في كلية التربية – ق�سم 

التربية البدنية والريا�سية.
4- اإعداد معلِّم التربية الريا�سية، وتزويده بم�ست�ًى عاٍل من المهارات والِقَيم المرتبطة 

بالم�اطنية، وا�ستثمارها في العملية التعليمية. 
ب- على م�ست�ى مناهج التربية الريا�سية في التعليم العام ما قبل الجامعي:

1- مراجعة مناهج التربية الريا�سية، وتط�يرها في التعليم العام ما قبل الجامعي.
رات التربية الريا�سية  ٍر لن�سٍق ِقَيميٍّ لمراحل التعليم العام، ي�زع على مقرَّ 2- و�سع ت�س�ُّ

لجميع هذه المراحل، على اأن ُيراعى مبداأ ال�ستمرارية وال�سم�لية.
ط� مناهج التربية الريا�سية عر�س المهارات والن�ساطات، مع  3- �سرورة اأن يراعي مخطِّ

الإ�سارة ال�ا�سحة اإلى الِقَيم الُم�ستهَدفة.
اإك�ساب  في  والأن�سطة  التمارين  ا�ستثمار  على  ت�ساعد  ت�جيهاٍت  المعلِّم  دليل  ت�سمين   -4

الِقَيم المدرجة في مناهج التربية الريا�سية.

- على م�ستوى التقييم:
1- �سرورة تقييم بطاقة تقييم التربية الريا�سية، ما ي�سير اإلى الم�ست�ى الِقَيمي. 

يتعلق  ما  في  الجامعي  قبل  ما  العام  التعليم  مناهج  ح�ل  واأبحاٍث  درا�ساٍت  اإجراء   -2
بالتربية الريا�سية.

ويبقى اأمل الباحث في اأن تك�ن هذه الدرا�سة بلغت النتائج المرج�ة منها.
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د. ناصر البتلوني 

المراجع:
اأوًل- المراجع باللغة العربية

اأب� هرجة، ح.هـ. زغل�ل، مناهج التربية الريا�سية، القاهرة: مركز الكتاب للن�سر، 1999.  -1
الخ�لي، اأمين، اأ�س�ل التربية البدنية والريا�سية، القاهرة: دار الفكر العربي، 1996.  -2

المر�س�م الرقم 10227 ال�سادر تاريخ 8 اأيار 1997، المتعلق بتحديد مناهج التعليم العام   -3
ما قبل الجامعي واأهدافها.

دور  ال�سالحة،  الُم�اَطَنة  تعزيز  في  البدنية  التربية  دورة  ندوة  وجيه،  �سعب،  قا�سم  بن   -4
المناهج في تنمية ِقَيم الُم�اَطَنة ال�سالحة. منهج التربية البدنية مثاًل، الريا�س، 2007.

تقييم مناهج التعليم العام، 2002.  -5
في  ًا  ِقَيميَّ هة  الُم�جَّ المدر�سية  الريا�سية  التربية  مناهج  م.ح،  واأب� هرجة،  م.�س  زغل�ل،   -6

م�اجهة ع�سر الع�لمة، القاهرة: مركز الكتاب للن�سر، 2005.
�سعبان، ابراهيم، ابراهيم، ناديا، تط�ير مناهج التعليم لتنمية الُم�اَطَنة في الألفية الثالثة   -7

لدى طالب المرحلة الثان�ية، القاهرة: المركز الق�مي للبح�ث الترب�ية والتنمية، 2001.
�سركة  بيروت:  ميدانية(،  )درا�سة  الم�اطنية  التربية  في  المدر�سة  فعالية  نمر،  فريحة،   -8

المطب�عات للت�زيع والن�سر، 2002.
فريحة، نمر، من الُم�اَطَنة اإلى التربية الم�اطنية، �سيرورة وتحديات، بيبل��س: من�س�رات   -9

المركز الدولي لعل�م الإن�سان، 2012.
الُم�اَطَنة  على  التربية  في  المدر�سية  الريا�سية  الأن�سطة  دور  الدين،  عز  10- قطايفي، 

ال�سالحة، اإدماج تكن�ل�جيا الإعالم والت�ا�سل والتدري�س، الريا�س، 2010.
ت�سرين  الحياة،  جريدة  الغد؟،  م�اطنية  في  اأ�سا�س  الرقمي  البعد  هل  غ�سان،  11- مراد، 

الثاني، 2014.
12- مناهج التعليم العام واأهدافها، تفا�سيل محت�ى منهج التربية المدنية والتن�سئة المدنية، 

من�س�رات المركز الترب�ي للبح�ث والإنماء، بيروت: مطبعة �سادر، 1997.
13- مناهج التعليم العام واأهدافها، تفا�سيل محت�ى منهج التربية الريا�سية، 1997.

14- م�سروع خدمة المجتمع، وزارة التربية والتعليم العالي، القرار الرقم 4/م/2013.
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ِقَيُم الُمواَطَنِة في منهِج التربيِة الرياضيِة في التعليم العام ما قبل الجامعي، 
وفي منهِج إعداِد الطالب - المعلمين في كليِة التربية - الجامعة اللبنانية

ثانياً- المراجع باللغة الأجنبية
1- Audigier, F. (2000). Basic concepts and core competences for education 

citizenship. Council of Europe. Strasbourg.

2- Pedro, J.M, Javier, D.G (2012). Teaching values through Physical 
education to at–risk youth in Spain: an intervention program. 
International review on sport and violence, n. 5, pp. 64 – 83.
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أثر برنامج تعليمي في زيادة التحصيِل الدراسي 
ومستوى الذكاِء لدى األوالدِ 
ذوي التأخِر العقلي المتوسط

روال الجمل
طالبة دكتوراه / الجامعة اللبنانية

تمهيد
ر العقلي، وفي  َقت معظم الدول العربية اإنجازاٍت كبيرًة في ن�سر ال�عي بم�سكلة التاأخُّ حقَّ
رين  اإحداث نقلٍة ن�عيٍة في البرامج الترب�ية والجتماعية والنف�سية، والتاأهيل المهني للمتاأخِّ

عقليًا في مدار�س التربية الخا�سة، اأو في مدار�س التعليم العادي.

العقدين  خالل  وا�سٍح،  ب�سكٍل  العربية  البالد  في  الخا�سة  التربية  ميدان  نما  وقد 
المن�سرمين، وتبدو مظاهره في الآتي:

- فتح المدار�س والم�ؤ�س�سات المتخ�س�سة.

- تدريب الك�ادر العاملة في ميدان التربية الخا�سة.

هذا  في  المتخ�س�سة  الك�ادر  باإعداد  العربية،  المجتمع  وكليات  الجامعات  اهتمام   -
الميدان، )الرو�سان، فاروق، 1996(.

- لقد �سهدت �سيك�ل�جيا الكت�ساب منذ اأوائل ال�ستينات من القرن الما�سي تح�ًُّل هائاًل، 
بفعل ظه�ر ال�سيك�ل�جيا المعرفية كاتجاٍه جديٍد، وما رافق هذا التجاه من اكت�سافاٍت علميٍة، 
ه المعرفي، وفي  خ�س��سًا على م�ست�ى كفاءات الطفل المبكرة، ودور المحيط والآخر في نم�ِّ

د ال�سيك�ل�جيا المعرفية على:  تعّلماته. وت�ؤكِّ
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اإنه  المعل�مات.  اٍل لمعالجة  فعَّ الإن�سان عم�مًا والطفل خ�س��سًا، عبارة عن نظاٍم  اأن   -
اآلٌة ن�سيطٌة للتعلم، يت�افر على كفاءاٍت معرفيٍة منذ �سنٍّ جد مبكرٍة، ويتعلم با�ستمراٍر، وي�اجه 

الم�سكالت بانتظام.
ر العقلي، والتعثُّر، ب�ستى اأن�اعها،  - اإمكانية اإيجاد حل�ٍل فعليٍة لم�سكالت العجز، والتاأخُّ
وذلك من خالل اإعداد الطرق والبرامج المالئمة لت�سخي�س الكفاءات، والن�ساطات الذهنية، 

وتق�يمها وتربيتها )الغالي، اأحر�ساو، الزاهير، اأحمد، 2000(.
لذلك ُعِنَيت التربية بالأطفال ذوي الإعاقات الذهنية، الذين تنخف�س قدراتهم المعرفية 
الم�ؤ�س�سات  الم�ستمر والمت�ا�سل، من �ستى  اإلى الهتمام، والجهد  ب�سكٍل ملح�ٍظ، ويحتاج�ن 

الجتماعية كالأ�سرة، والمدر�سة، والجامعة، والمجتمع ككل. 
الأبعاد  ذات  المعرفية،  ال�سيك�ل�جيا  ت�س�رات  من  جملٍة  لر�سد  الدرا�سة،  هذه  تاأتي 
المتعلِّم  لدى  الذهني  ال�ستغال  م�ست�ى  على  الخلل،  مكامن  تر�سد  اأن  حاولت  التي  الترب�ية 
ر عقليًا، ولتبيان دور التعلُّم المنّظم، في الحدِّ من تاأثير مكامن الخلل هذه، على الأداء  المتاأخِّ

الذهني للمتاأخرين عقليًا.

م�سكلة البحث وت�ساوؤلته
رين عقليًا، غالبًا ما يفتقد اإلى  لحظنا، من خالل تجربتنا المهنية، اأن العمل مع المتاأخِّ

المتابعة الدقيقة، والجدية الالزمة للح�س�ل على الأهداف المن�س�دة.
وا�سٍح،  غير  بالطفل  الخا�سِّ  الأع�ساب  طبيب  تقريُر  يك�ن  ما  غالبًا  ناحيٍة،  فمن 
ال�س�ؤون  وزارة  عن  ال�سادر  التقرير  اأن  كما  عقليًا،  ر  للمتاأخِّ الكفاءة  مدى  عن  يك�سف  ول 
الجتماعية، يكتفي بذكر ن�ع الإعاقة ودرجة �سدتها، ول ي�سلنا الت�سخي�س الدقيق للقدرات 
 ، �سٍ متخ�سّ تعليميٍّ  برنامٍج  ل��سع  كافيًا  يك�ن  اأن  المفتر�س  من  والذي  للطفل،  العقلية 
نقاط  وتجاوز  لديه،  الق�ة  نقاط  تط�ير  في  وي�ساهم  المحدودة،  الطفل  اإمكانات  يراعي 
 ،)1994 العلي،  عبد  )الج�سماني،  الدرا�سات  بع�س  اأن  لفتنا  اأخرى،  ناحيٍة  من  ال�سعف. 
رفع  في  تجدي  ل  العقلية،  الكفاءة  زيادة  في  والتن�ع،  والهتمام  التمرين  اأن  اإلى  تميل 
فيما  عقليٍة،  اإعاقٍة  وج�د  اإلى  عائدًة  الأ�سباب  كانت  اإذا  العقلية،  والقدرات  الذكاء  م�ست�ى 
وتعليم  تربية  في  م�سيئًة  عالمًة  ُتعتبر   )1952-1870( منت�س�ري(  )ماريه  جه�د  اأن  نرى 
العقلية،  ال�ظائف  وبناء  ترميم  اإعادة  على  وتحّث  اإيطاليا،  في  عقليًا  رين  المتاأخِّ الأطفال 

الم�ستطاع.  قدر  وتن�سيطها 
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في هذا الإطار، تن�ساأ الم�سكلة ب�س�رٍة طبيعيٍة، للردِّ على الت�ساوؤلت الآتية:
على  تقدٍم  اأيِّ  تحقيق  دون  يح�ل  حاجزًا  ك�نها  نف�سها،  العقلية  الإعاقة  تفر�س  هل   -1

م�ست�ى النم� العقلي؟ 
2- هل اإن درجة الذكاء المتدنية، هي بمثابة و�سمة �سعٍف دائمٍة وثابتٍة ل تتغير، ترافق 

ر عقليًا في مراحل نم�ه كلها؟ المتاأخِّ
الأولد، من خالل  اأيِّ حدٍّ يمكننا، ك�ننا اخت�سا�سيين ترب�يين، م�ساعدة ه�ؤلء  اإلى   -3

، ول� محدوٍد، لعجزهم من الناحية العقلية؟ برامج تعليميٍة وترب�يٍة منا�سبٍة، على تخطٍّ
كان  فاإذا  والذكاء؛  التعلُّم  بين  العالقة  التقليدية، ح�ل  الإ�سكالية  الت�ساوؤلت  تطرح هذه 
اأو  الذكاء،  تنمية  التعّلم في  اإ�سهام  فاإن  الدرا�سات،  ت�ؤكده  التعلُّم وا�سحًا كما  الذكاء في  دور 

�سيانته على الأقل، ما زال يحتاج اإلى مزيٍد من البحث. 
التح�سيل  تعليميٍّ في تح�سين  تاأثير برنامٍج  البحث عن  الدرا�سة  على ذلك، تحاول هذه 

رين عقليًا. الدرا�سي، ورفع م�ست�ى الذكاء لدى الأولد المتاأخِّ

اأهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة اإلى:

لدى  وتنميته  الذكاء،  �سيانة  في  للتعلُّم،  المحتمل  الدور  من  التثبُّت  في  الم�ساهمة   -1
رين عقليًا. الأولد المتاأخِّ

ر العقلي، في �سلب تط�ير المناهج التعليمية. 2- الم�ساهمة في اإدخال مفه�م التاأخُّ
3- ال�سعي اإلى و�سع نتائج الدرا�سة قيد التداول، على ال�سعيد الترب�ي-التعليمي.

الفئة  هذه  مع  التعاطي  عملية  ت�سّهل  ترب�يٍة،  علميٍة-  ق�اعد  اإر�ساء  في  الم�ساهمة   -4
الأولد. من 

حال  في  القادمة،  ال�سن�ات  في  الم�ستخدم،  التعليمي  البرنامج  اعتماد  على  العمل   -5
التثبت من فعاليته، من خالل هذه الدرا�سة.

فر�سيات البحث:
الفر�سية الرئي�سة:

مت��سٍط،  عقليٍّ  ٍر  تاأخُّ من  يعان�ن  الذين  الأولد  لتدري�س  تعليميٍّ  برنامٍج  ا�ستخدام  ي�ؤدي 
اإلى زيادة التح�سيل الدرا�سي، واإلى رفع درجة الذكاء لديهم.
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الفر�سيات الفرعية:
اإلى  نف�سي«،  عن  »اأعبر  التعليمي  للبرنامج  عقليًا  رين  المتاأخِّ الأولد  اإخ�ساع  ي�ؤدي   -1

زيادة التح�سيل الدرا�سي.
اإلى  نف�سي«،  عن  »اأعبر  التعليمي  للبرنامج  عقليًا  رين  المتاأخِّ الأولد  اإخ�ساع  ي�ؤدي   -2

ارتفاع م�ست�ى الذكاء.
التعليمي،  للبرنامج  التعر�س  قبل  الذكاء،  وم�ست�ى  التعلم  م�ست�ى  بين  ارتباٌط  ي�جد   -3

وبعد التعر�س له. وتنق�سم هذه الفر�سية الفرعية اإلى فر�سيتين:
اأ- ي�جد ارتباٌط بين م�ست�ى التعلُّم وم�ست�ى الذكاء، قبل التعر�س للبرنامج التعليمي.

ب- ي�جد ارتباٌط بين م�ست�ى التعلُّم وم�ست�ى الذكاء، بعد التعر�س للبرنامج التعليمي.

اأهمية الدرا�سة:
ر عقليًا، حتى يمكنهم  يحتاج المعلم�ن والخت�سا�سي�ن اإلى فهم �سخ�سية الطفل المتاأخِّ
وتنمية �سخ�سيته ون�س�جه الجتماعي، من  والج�سمية،  النف�سية والجتماعية  اإ�سباع حاجاته 

خالل برامج الرعاية والتعليم والتاأهيل.

اإن الممار�سات الترب�ية والتاأهيلية في معظم الم�ؤ�س�سات الإن�سانية والجتماعية، ل ت�في 
جهٍة،  من  التعليمي  البرنامج  مك�نات  بين  التن�سيق  فغياب  الكافية،  العناية  عقليًا  ر  المتاأخِّ
حلقٍة  في  يدورون  والمعالجين  المربين  يجعل  اأخرى،  جهٍة  من  التاأهيلية  الجل�سات  ومحت�ى 

مفرغٍة، دون تحقيق الهدف المن�س�د. 

والأطفال  العاديين،  الأطفال  منهاج  اأن  اإلى   )1995 فهمي،  نادر  )الزي�د،  وي�سير 
وطريقة  الإعداد  طريقة  حيث  من  وذلك  اأ�سا�سيًا،  اختالفًا  يختلف  عقليًا،  رين  المتاأخِّ
لمرحلٍة  متخ�س�سٍة  لجنٍة  قبل  من  م�سبقًا،  ي��سع  العاديين  لالأطفال  فالمنهاج  التدري�س. 
ت��سع  واإنما  م�سبٍق،  منهاٍج  و�سع  يمكن  فال  عقليًا،  رين  المتاأخِّ مع  ولكن  المراحل،  من 
عقليًا،  رين  المتاأخِّ للتالميذ  التعليمية  فالحاجات  عام.  ب�سكٍل  كمنهاٍج  العري�سة  الخط�ط 
ت�سميم  يتم  اأن  الم�ستحيل  من  يك�ن  هذا،  وعلى  واأخرى،  فئٍة  بين  كبيرٍة  بدرجٍة  تتفاوت 
الفئات،  من  فئٍة  لكل  الحاجات  تحديد  يتم  ولهذا  العقلي،  ر  التاأخُّ فئات  لكل  �سامٍل  منهاٍج 

لها. المنا�سب  المنهاج  وُي�ستخدم 
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عقليًا،  رين  المتاأخِّ الطالب  اأم�ر  اأولياء  يطرحها  التي  الت�ساوؤلت  فاإن  اأخرى،  ناحيٍة  من 
تتمح�ر جميعها ح�ل اإمكانية تط�ير قدرات اأولدهم العقلية، في حال تلّقى اأبناوؤهم برنامجًا 

تعليميًا، يراعي اإمكاناتهم وطاقاتهم.
ه�ؤلء  حق  على  الت�سديد  في  ي�ساهم  قد  والذي  البحث،  هذا  اأهمية  كانت  هنا  من 
عن  )اأعّبر  تعليميٍّ  برنامٍج  فعالية  درا�سة  خالل  من  التعلُّم،  في  عقليًا  رين  المتاأخِّ الأولد 
الإح�سا�س  لديهم  د  ويبدِّ  ، عامٍّ ب�سكٍل  قدراتهم  ي  ُينمِّ اأن  المفتر�س  من  والذي  نف�سي(، 

والدونية. بالعجز 

التعريفات الإجرائية لم�سطلحات البحث:

1- البرنامج التعليمي: 
الأن�سطة  باأنه مجم�عٌة من  زينب، 2003()1(،  والنجار،  كلٌّ من )�سحاته، ح�سن  ويعّرفه 
من  �سل�سلًة  يت�سمن  اأو  مهاراٍت،  تنمية  بهدف  المحددة،  الأهداف  ذات  والمترابطة  المنظمة 

، اأو مخرٍج نهائي. المقررات، ترتبط بهدٍف عامٍّ
الآتية  الأ�سا�سية  المبادىء  والهادف،  المبرمج  التعليمي  البرنامج  في  تت�فر  اأن  ويجب 

)عبد الخالق، اأني�س ر�سرا�س واأب� ذياب، اأمل، 2007(:
ٍق  ٍم ومن�سَّ اأن تك�ن المادة معرو�سًة ب�سكٍل منظَّ )اأ) مبداأ تنظيم المادة الدرا�سية: يجب 
ومترابط الأجزاء، لتك�ن النتائج اأف�سل. ويكت�سب هذا المبداأ اأهميًة كبرى، اإذ اإنه يطلب من 
الآخر  والبع�س  نف�سها،  بالمادة  يتعلق  بع�سها  ٍة،  عدَّ اأ�سا�سيٍة  البرنامج مراعاة عنا�سر  وا�سع 

بخ�سائ�س التالميذ الم�جه لهم البرنامج.
للتفاعل الذي يح�سل  بالغٍة  اأهميٍة  باإعطاء  المبرمج،  التعليم  )ب) مبداأ الإثارة: يتميز 
الن�ساط  من  المزيد  لبذل  المتعلم  ز  ُيحفِّ التفاعل  هذا  ووج�د  والبرنامج،  المتعلم  بين 

فيه. وال�ستمرار 
واإن  المبرمج،  التعلُّم  في  اأ�سا�سًا  ركنًا  الف�ري  التدعيم  مبداأ  ُيمثِّل  التدعيم:  مبداأ  )هـ) 
تكرار ال�ستجابة عند المتعلم مت�قٌف على هذا التدعيم، وبه تزداد رغبته في التعلُّم، وبدونه 

يحدث النطفاء.
ح�سن �سحاته وزينب نجار، معجم الم�سطلحات الترب�ية والنف�سية، الأردن:  الدار الم�سرية اللبنانية، 2003. نقاًل عن: )�سليم،   )1(

ابراهيم عبداهلل، 2009(.
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اأثره في تح�سين التح�سيل  ُر عن نف�سي«، الذي �سنق�م بدرا�سة  »اأُعبِّ والبرنامج التعليمي 
اإلى حدٍّ كبيٍر المبادىء  رين عقليًا، يراعي  الدرا�سي، ورفع م�ست�ى الذكاء لدى الأولد المتاأخِّ

الأ�سا�سية التي يجب اأن تت�افر في البرنامج التعليمي المبرمج.

2-  التح�سيل الدرا�سي:
ويتمثل  درا�سيٍة،  مادٍة  في  نٍة  معيَّ خبراٍت  من  تعلَّم�ه  لما  التالميذ  ا�ستيعاب  مدى  وه� 
وا�سع  قبل  من  الُمَعدِّ  التح�سيلي،  الختبار  في  التالميذ  عليها  يح�سل  التي  الم�ست�يات  في 

التعليمي. البرنامج 

ة للبرنامج  وُيقا�س التح�سيل الدرا�سي في هذه الدرا�سة، من خالل بطاقات التقييم المعدَّ
التعليمي المعتمد.

3- الذكاء:
الذكاء ه� القدرة العقلية العامة التي ُتمثِّل مجم�عة اأ�ساليب الأداء، وتتجمع في التنظيم 
ال�سل�كي للفرد، الذي ي�ساعد في اإدراك عالقٍة، اأو حلِّ م�سكلٍة، اأو التكيُّف العقليِّ مع م�سكالت 

العالم الخارجي.

 (American Psychological النف�س الأميركية  العام 1996، ن�سرت جمعية علم  ففي 
(Association تقريرًا عن الذكاء، َوَرَد فيه »اأن هناك تفاوتًا بين الأفراد، من حيث قدرتهم 

الخبرة،  اكت�ساب  البيئة، وقدرتهم على  التاأقلم مع  دة، وقدرتهم على  المعقَّ الأفكار  على فهم 
والتدخل في مختلف اأن�اع الحجج والبراهين، وكذلك في اجتياز العقبات والم�ساعب من خالل 
ن بع�س علماء النف�س من تط�ير  ي الأفكار المنا�سبة«، ومن اأجل قيا�س هذا التفاوت، تمكَّ تبنِّ
 )Intelligence معايير قيا�سيٍة للذكاء. ومن اأ�سهر مقايي�س الذكاء ه� ما يعرف بدالَّة الذكاء

(Quotient )زيمر، كارل، 2009(.

ه�  الذكاء  اأن  نعتبر  حيث  الحالية،  الدرا�سة  في  التعريف  بهذا  نلتزم  �س�ف  ذلك،  على 
�س لقيا�س الذكاء  الدرجة التي يح�سل عليها كل تلميٍذ في اختبار الذكاء Wisc-R، المخ�سَّ

من عمر 6 �سن�ات اإلى عمر 16 �سنة.

ر العقليُّ المتو�سط: 4- التاأخُّ
ملح�ٌظ  انخفا�ٌس  اآخر، ه�  بمعنى  العقلي،  التط�ر  في  تباط�ؤٌ  اأو  تاأخٌر  ه�  العقليُّ  ُر  التاأخُّ
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في م�ست�ى القدرات العقلية، وعجٌز وا�سٌح في ال�سل�ك التَّكيُّفي. والمتاأخرون عقليًا هم اأنا�ٌس 
ر عقليًا، نجد اأن ذلك الطفل يتاأخر في  اأقل ذكاًء من بقية النا�س. وللك�سف عن الطفل المتاأخِّ
ن�احي تط�ُِّره كلها )كالتحكم بالحركة، والكالم، وفهم اللغة، والتعرف على ال�س�ر..(، وقد 
ر  ِر المهارات الأخرى التي تعتمد عليه. اإذًا، التاأخُّ ر على تط�ُّ يتاأخر جزٌء من التط�ُّر العقلي، وي�ؤثِّ
 ، التَّكيُّفيِّ الأداء  م�ست�ى  العقلي، مع عجٍز في  الأداء  م�ست�ى  انخفا�ٌس ملح�ٌظ في  العقليُّ ه� 
ر العقليُّ  ر �سلبًا على الأداء الترب�ي للفرد. وُيعّرف التاأخُّ ويظهر ذلك في مرحلة النم�، فيما ي�ؤثِّ

:(DSM-IV, 1996)  ح�سب

ل الطبيعي لها، اأي اأقل من 70. • تدنِّي درجة الذكاء عن المعدَّ
• �سع�بة لدى الفرد في التكيُّف والمتثال للمعايير ال�سائدة في مجتمعه، بالإ�سافة اإلى 
الأقل، في تحقيق  ر عقليًا من �سع�بتين على  المتاأخِّ يعاني  اأقرانه.  القدرة على مجاراة  عدم 

المهارات الآتية: 
- القدرة على الت�ا�سل مع الآخرين.

- القدرة على العي�س با�ستقالليٍة عن الآخرين.
- التمتُّع بقدٍر من المهارات الجتماعية.

- التمتُّع بقدٍر من المهارات العالئقية.
- قادٌر على تحمل م�س�ؤوليته.

- قادٌر على ال�ستفادة من المكت�سبات المدر�سية.
- قادٌر على التكيُّف مع البيئة.

- قادٌر على العمل.
- قادٌر على التمتُّع باأوقات الراحة.

- قادٌر على العتناء ب�سحته.
- قادٌر على اللتزام بعنا�سر الأمان.

• تبداأ هذه ال�سع�بات بالظه�ر قبل �سن 18.
ِر العقليِّ الذي يعاني منه الفرد، حيث تقع ن�سبة الذكاء  وتعك�س درجة الذكاء م�ست�ى التاأخُّ

لالأفراد الذين يعان�ن من تاأخٍر عقليٍّ متو�سٍط بين 35-40 اإلى  55-50.
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5- الدرا�سات ال�سابقة
اآن معًا. فمن خالل نظريات الذكاء،  اإن العالقة بين الذكاء والتعلُّم ب�سيطٌة وعميقٌة في 
ن�ستطيع اأن ن�ستخل�س اأن التعليم ل يتم بطريقٍة واحدٍة، بل يتم بطرٍق كثيرٍة تنا�سب الم�قف 
والم�ساألة، وتنا�سب كل طالٍب على حدٍة، ح�سب معطيات اأن�اع الذكاء التي يتمتع بها الطالب. 
، يتم  لذلك فاإن البحث في ماهية الذكاء وطبيعته، زّود المدر�سين والآباء باإطاٍر معرفيٍّ عمليٍّ
على اأ�سا�سه تف�سيل التعليم على مقيا�س كلِّ طالٍب، اإن �سّح التعبير. ومن هنا، فاإن نظريات 
طريقٍة،  كلِّ  تنمية  على  المدار�س  وت�سّجع  والت�سعبات،  الفردية  الفروقات  ت�ست�عب  الذكاء 

وا�ستراتيجيٍة خا�سٍة بكل طالٍب، على حدة. 

ر عقليًا في عملية التعلُّم، ت�ؤدي  من ناحية اأخرى، فاإن مراعاة قدرات واحتياجات المتاأخِّ
اإلى تحقيق الأهداف المن�س�دة، واإلى زيادة تح�سيله الدرا�سي، و�سيانة م�ست�ى ذكائه، وتنميته 

في بع�س الأحيان. وهناك عدٌد من الدرا�سات اأثبتت اإمكانية ذلك، نذكر منها ما ياأتي: 

برامج  فعالية  اإلى  الما�سي،  القرن  من  الثمانينات  منذ  كثيرٌة  درا�ساٌت)1(  اأ�سارت   -
هذه  ومن  عقليًا.  المتاأخرين  الأولد  لدى  العقلية  القدرات  اأداء  تح�سين  في  متكاملٍة  تاأهيليٍة 
 (Mckeever, 1977), (Katz,1971), (Wright, 1971) (Alonso et  :الدرا�سات نذكر
 al., 1978), (Depauw, 1978), (Safford et al., 1976), (Shapiro et al., 1977),

 (Taylor,1972), (Hewett, 1972) (Wirth,1978, France), (Aydognüs et Yucel,

1979), (Bonnier-Tremblay, 1977), (Kysela et al., 1980, 1984, Canada).

 (2)  (Centerwall et Centerwall, 1960) الدرا�سات الأخرى  اأ�سارت بع�س  - كذلك 
ٍر عقليٍّ  منذ الثمانينات من القرن الما�سي، اإلى اأن عدم خ�س�ع الأولد الذين يعان�ن من تاأخُّ

ي اإلى التراجع في ن�سب الذكاء لديهم.  لمثل هذه البرامج، ي�ؤدِّ

- اأما )Casto, Mastropieri, 1986(، فقد قاما بدرا�سة فعالية 74 برنامجًا تاأهيليًا، 
تعمل على تح�سين قدرات الأطفال من عمر 0 اإلى عمر 5 �سن�ات، والذين يعان�ن من �سع�باٍت 
(Mckeever,1977), (Katz,1971), (Wright,1971), (Depauw,1978), (Shapiro et al.,1977), (Hewett et al., Tay- )1(
 lor,1972), (Alonso et al.,1978), (Aydognüs et Yucel, 1979, Turique), (Bonnier-Tremblay, 1977), (Kysela

 et al.,1980,1984,Canada), (Safford et al.,1976), (Wirth, 1978, France).
  .(Terrisse Bernard, Boutin Gérald,1992) :نقاًل عن
 Centerwall et Centerwall, ‘A study of children with Mongolism reared in the home compared with those )2(

reared away from home’, Journal of Paediatries, 1960.
.(Terrisse Bernard, Boutin Gérald, 1992) :نقاًل عن 
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في الن�احي العقلية كافة، والتط�رية، وقد حقق تطبيق هذا البرنامج نتائج باهرًة في تح�سين 
اأداء مجم�عة الدرا�سة.

لتح�سين   متكاماًل،  تاأهيليًا  برنامجًا   57 فعالية   )Dunst, 1986( درا�سة  تناولت    -
اأُجريت  وقد  الحركي،  والتط�ر  العقلية،  ال�ظائف  واأداء  الجتماعية،  والمهارات  ال�سل�ك، 
رين عن اأقرانهم، �س�اء من الناحية العقلية، والحركية  الدرا�سة على مجم�عٍة من الأولد المتاأخِّ
والجتماعية، واأ�سفرت الدرا�سة عن تح�ّسٍن في المهارات العقلية، والحركية، وال�سل�كية بن�سبة 

30%، وعدم اإحراز تح�ّسٍن بن�سبة 30%، ونتائج مختلطٍة بن�سبة %40. 
- بحثت درا�سة (Simmons, 1988)(1) اأثر م�قع ال�س�ر من الن�س المقروء على تذكر 
الهدف،  ذلك  ولتحقيق  البتدائي،  الخام�س  ال�سف  تالميذ  لدى  العل�م  ر  مقرَّ محت�ى  وفهم 
من  تلميذًا  و17  تجريبيٍة،  كمجم�عٍة  ذهنيًا،  رين  المتاأخِّ من  تلميذًا   17 الدرا�سة  َنت  ت�سمَّ
رين ذهنيًا، كمجم�عٍة �سابطٍة لم تدر�س المقرر، وقد اأ�سارت النتائج اإلى اأن ا�ستخدام  المتاأخِّ
ال�س�ر قبل الن�س المقروء، كان اأكثر تاأثيرًا من اأن تاأتي ال�س�ر بعد الن�س المقروء في ت�سهيل 

الفهم، وال�ستدعاء المرجاأ.
ر عن اأقرانه، ويتناول هذا البرنامج العمل على  ٍل يهدف اإلى تاأهيل الطفل المتاأخِّ - برنامُج تدخُّ
ي-حركي..،  عدة مجالٍت، كاإثارة الدافعية للتعلُّم، والعالج الن�سغالي، وعالج النطق، والعالج الح�سِّ
 ،(IHDP( (Infant health and development program, 1990) البرنامج  ا�سم  وكان 
قدرات  تح�سين  اإلى  يهدف  الأميركيين،  الباحثين  من  مجم�عٌة  و�سعته  تاأهيليٌّ  برنامٌج  وه� 
اأُجريت  العقلية كافة، والحركية ب�سكٍل عام، وقد  الن�احي  ٍر في  تاأخُّ الذين يعان�ن من  الأولد 
ى  الدرا�سة على 900 طفٍل، واعُتمد رائز �ستانف�رد بينية، لتقييم درجة الذكاء لديهم، وقد اأدَّ
ٍن في  تطبيق البرنامج الُمتَّبع اإلى اإحراز نتائج اإيجابيٍة على الم�ست�يات كافة، وكذلك اإلى تح�سٌّ

المهارات ال�سل�كية لدى عينة الدرا�سة. 

مقيا�س  بين  العالقة   ،(2)(Walthall, Mactor & Smith, 1990) درا�سة  فح�ست   -
بين م�ست�يات  والتباعد   ،(Wechsler intelligence scale for children) الذكاء وك�سلر 
Simmons: «Effect of teacher constructed pre-and-post- Graphic organizer instruction on sixth-Grade sci- )1(

ence students, comprehension and recall», Journal of Educational Research,1998.
نقاًل عن: )�سليم، ابراهيم عبداهلل، 2009(.

 Walthall, Mactor & Smith: «An investigation of discrepancy scores between intelligence WRAT-R  )2(
 achievement in mentally retard and learning disabled students», Paper present at the annual meeting of

the midmonth educational research association: New Orleans, Los Anglos, 1990.
نقاًل عن: )�سليم، ابراهيم عبد اهلل، 2009(.
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من  تلميذًا   19 الدرا�سة  َنت  وت�سمَّ المت�قع،  التح�سيل  وم�ست�يات  الفعلي  التح�سيل 
في  المتعددة  ال��سائط  با�ستخدام  تدريبًا  تلّق�ا  حيث  الذهنية،  الإعاقة  ذوي  التالميذ 
، في غرفة الم�سادر لمدة �ساعٍة ي�ميًا، وت��سلت الدرا�سة اإلى اأن البرنامج  برنامٍج تعليميٍّ
الح�ساب،  في  البرنامج،  بناء  قبل  كان مفتر�سًا  كما  ٍع،  ُمت�قَّ اإلى تح�سيٍل  اأّدى  العالجي 

والقراءة، والدرا�سات الجتماعية.
ًا على اأداء مجم�عة الذين  - وتناولت درا�سة )Farran, 1990( فعالية 42 برنامجًا تعليميَّ
يعان�ن من �سع�باٍت على الم�ست�يات العقلية كافة، والح�ّسية، والحركّية، وقد انتهت الدرا�سة 

فاتهم. اتهم وت�سرُّ م ب�سل�كيَّ ٍن ملح�ٍظ في الأداء العقليِّ له�ؤلء، وقدرتهم على التحكُّ بتح�سُّ
ذوي  التالميذ  لم�ساعدة  ت�سميمه  يتم  برنامٍج،  و�سف   (Smith, 1992) وتناول   -
حيث  لديهم،  الدرا�سيِّ  التح�سيل  تح�سين  على  لم�ساعدتهم  الخا�سة،  الذهنية  الحتياجات 
ن الف�سل ال�احد اأربع وحداٍت جزئية: ال�سحة، الأمان، الحياة المنزلية، مهارات العمل.  يت�سمَّ
18�سنة.   -  12 عمري  مدى  في  عقليًا،  رين  المتاأخِّ التالميذ  من  تلميذًا   19 الدرا�سة  لحظت 
اأداء  في  وا�سحًا  نًا  تح�سُّ اأظهر  الدرا�سة،  في  الم�ستخدم  البرنامج  اأن  اإلى  الدرا�سة  لت  وت��سَّ
رين عقليًا، في الختبار التح�سيلي، في المحت�يات م��سع اهتمام البرنامج.  التالميذ المتاأخِّ

- اهتمَّ العديد من الدرا�سات، في مجال التربية الخا�سة، باأ�ساليب التح�سيل الدرا�سي 
(Pansank, 1996) قارنت بين التدريب القائم على  رين ذهنيًا. فمثاًل، درا�سة  لدى المتاأخِّ
رين ذهنيًا. والتتابع عبارة  التتابع، وبين التدريب القائم على الت�سنيف لدى الأطفال المتاأخِّ
عن �سكٍل من اأ�سكال العالقات التي تتمثل في ت�سل�سل عر�س المادة التعليمية، وفق نمٍط ترتيبيٍّ 
مجم�عاٍت  �س�رة  في  التعليمية،  المادة  لتب�يب  نظاٍم  عن  عبارة  فه�  الت�سنيف،  اأما  ُمعيَّن. 
نٍة، اعتمادًا على الت�سابه بينها، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن تح�سن التح�سيل الدرا�سي  ُمعيَّ
بت بالتتابع، اأف�سل من المجم�عة التي در�ست بالت�سنيف، وذلك لأن  لدى المجم�عة التي تدرَّ
ر عقليًا، تحتاج اإلى تتابٍع في تقديم المعل�مات المب�ّسطة، والتدريب  خ�سائ�س الطفل المتاأخِّ
عليها. ولكن الت�سنيف يتطلب اأن يك�ن الطفل ذا ذكاٍء مرتفٍع، ومن ثم ل يتالءم الت�سنيف مع 

ه�ؤلء الأطفال.
- من ناحية اأخرى، فقد قام كلٌّ من (Shonkoff, Hauser-cram, 1987) بدرا�سة 
يعان�ن  الذين  الأولد  من  تجريبيٍة،  على مجم�عٍة  تطبيقها  تمَّ  تاأهيليًا  برنامجًا   31 فعالية 
للبرنامج،  تخ�سع  لم  �سابطٌة  مجم�عٌة  تقابلها  كافة،  النمائية  الن�احي  في  �سع�باٍت  من 
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ٍن في م�ست�ى الذكاء من 8 اإلى 12 نقطة ل�سالح  ى تطبيق البرنامج اإلى تح�سُّ وهكذا، فقد اأدَّ
المجم�عة التجريبية.

رين عقليًا  - انتهت نتائج درا�سة بالمر (Palmer et al., 2004) اإلى اأن التالميذ المتاأخِّ
من الجن�سين، والذين تراوحت اأعمارهم ما بين 11-15 �سنًة، والذين تلّق�ا تدخالٍت لتدعيم 
نًا في معارفهم ومهاراتهم  تعزيز الذات )حل الم�سكالت، تخطيط الدرا�سة(، قد حّقق�ا تح�سُّ
في هذه الج�انب. كما اإنهم كان�ا قادرين على تطبيق تلك المهارات في الأن�سطة المدر�سية، 

نهم من النجاح في ج�انب المحت�ى الأخرى.  والتي ُتمكِّ

- وفي درا�سة اأخرى )Francine, Julien-Gauthier, 2008(، اأجريت في 35 مركزًا 
ٍر في النم� والتط�ر العام،  تاأخُّ ُتعنى ب�س�ؤون الأولد الذين يعان�ن من   ،Québec تاأهيليًا، في 
و5   3 بين  اأعمارهم  تتراوح  فتاًة،  و17  ولدًا   18 الأولد،  من  مجم�عتين  الدرا�سة  وتناولت 
تمّثل  عام.  ب�سكٍل  الحركي  الح�ّسي  والتط�ر  العقلي،  ال�سعيد  على  ٍر  تاأخُّ من  يعان�ن  �سن�ات، 
الت�ا�سل  ، لتح�سين مهارات  تاأهيليٍّ ٍل ترب�يٍّ  اأ�سل�ب تدخُّ هدف الدرا�سة في تقييم فعالية 25 
نًا بن�سبة 52،2% في المهارات  لدى الأولد الم�ستهدفين، وقد اأظهرت النتائج اكت�سابًا، وتح�سُّ

العالئقية، والت�ا�سل الجتماعي لديهم.

ب�سيك�دراميٍّ  برنامٍج  فاعلية  ح�ل  بدرا�سٍة   )1()2008 خطاب،  محم�د  )محمد  قام   -
نة الدرا�سة من 20  نت عيِّ رين عقليًا، تك�َّ للتخفيف من حدة �سل�ك العنف لدى عينٍة من المتاأخِّ
اإلى مجم�عٍة  رين عقليًا، والمقيمين بق�سم الإقامة الداخلية، وتمَّ تق�سيمهم  طفاًل من المتاأخِّ

تجريبيٍة، وتتك�ن من 10 اأطفاٍل، ومجم�عٍة �سابطٍة، وتتك�ن من 10 اأطفال.

المجم�عة  اأفراد  اأداء  بين  اإح�سائيٍة،  دللٍة  ذات  فروٍق  وج�د  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
البرنامج،  تطبيق  بعد  التجريبية  المجم�عة  ل�سالح  التجريبية،  المجم�عة  واأداء  ال�سابطة، 
باأنف�سهم، والقدرة على  الثقة  رين عقليًا  المتاأخِّ البرنامج في اكت�ساب  اإلى فاعلية  وهذا عائٌد 

ال. التعامل ال�سليم، والندماج بالأن�سطة ب�سكٍل فعَّ

ا�ستخدام  على  يق�م  تعليميٍّ  برنامٍج  اأثر   ،)2009 عبداهلل،  اإبراهيم  )�سليم،  در�س   -
ال��سائط المتعددة، في تح�سيل الدرا�سات الجتماعية، وتنمية بع�س المهارات الجتماعية، 
علم  مجلة  عقليًا،  المتاأخرين  من  عينة  لدى  العنف  �سل�ك  حدة  من  للتخفيف  ب�سيك�درامي  برنامج  اأثر  خطاب،  محم�د  محمد   )1(

النف�س، ت�سدر عن الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، العددان 79-76، 2008.
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على  ق�ّسمت  طفاًل،   80 من  العينة  وتك�نت   ، عقليٍّ ٍر  تاأخُّ من  يعان�ن  الذين  الأطفال  لدى 
ى تطبيق البرنامج اإلى  نت كلُّ مجم�عٍة من 40 طفاًل، واأدَّ مجم�عتين، تجريبية، و�سابطة، وتك�َّ

ٍن ملح�ٍظ في المهارات، والدرا�سات الجتماعية، ل�سالح المجم�عة التجريبية.  تح�سٌّ

بمراجعة الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة بم��س�ع الدرا�سة، تبيَّن لنا اأن بع�سها هدف اإلى 
رين عقليًا. تبيان اأثر البرامج التعليمية في تح�سين م�ست�ى التح�سيل الدرا�سي لدى المتاأخِّ

ورغم اختالف هذه الدرا�سات في اأهدافها وت�جهاتها، يمكننا اأن ن�ستخل�س منها ما ياأتي:

زيادة  اإلى  ي�ؤدي  التعليمية  البرامج  تطبيق  اأن  على  ال�سابقة  الدرا�سات  جميع  اتَّفقت   -1
رين عقليًا، من هذه الدرا�سات: التح�سيل الدرا�سي لدى المتاأخِّ

(Mckeever, 1978), (Katz, 1971), (Wright, 1971), (Depauw, 1978), 
(Shapiro et al., 1977), (Hewett et al., 1972), (Taylor, 1972), (Yeadon et 
al., 1979), (Alonso et al., 1978), (Aydognüs et Yucel, 1979), (Bonnier-
Tremblay, 1977), (Kysela et al., 1980, 1984, Canada), (Walthal & 
Smith, 1990), (Smith,1992), (Pansnak, 1996), (Simmons, 1988), 
(Bennett,Guralnik,1991), (Farran,1990), (Casto, Mastropieri, 1986), 
(Shonkoff, Hauser-cram, 1987), (Julien- Gauthier, 2008).

وعدم  عقليًا،  رين  للمتاأخِّ التاأهيلية  المتابعة  عدم  اأن  الدرا�سات  هذه  بع�س  ك�سف   -1
و�سع البرنامج التعليمي الذي يتنا�سب مع حاجاتهم، ي�ؤديان اإلى تده�ر ن�سبة الذكاء لديهم: 

 .(Centerwall et Centerwall, 1960)

 (Shonkoff et  Hausser-Gam), (Casto et الأقل   على  درا�ستان  اأظهرت   -3
رين عقليًا، بتاأثير خ�س�عهم لبرامج  ن م�ست�ى الذكاء لدى المتاأخِّ  (Mastropieri اإمكان تح�سُّ

تاأهيليٍة منا�سبة.

4- ك�سف بع�س هذه الدرا�سات عن ع�امل عديدٍة، تلعب دورًا هامًا في تحقيق التح�سيل 
رين عقليًا )كثافة الف�س�ل، العمل الفردي داخل ال�سف�ف، اتباع  الدرا�سي لدى الأولد المتاأخِّ

.(Pansank, 1996) اأ�سل�ب التتابع في اإعطاء المعل�مات المقررة في البرنامج

5- اإن التن�يع في الم�اقف والأن�سطة التعليمية، التي ت�ستخدم لل�حدة الدرا�سية ال�احدة، 
يتيح الفر�سة لكل تلميٍذ داخل غرفة ال�سف، اأن ي�ستفيد من الن�ساط الذي ينا�سبه.
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تلبية  يراعي  الذي  التعليميَّ  البرنامَج  نختار  اأن  الدرا�سة،  هذه  في  حاولنا  ذلك،  على 
رين عقليًا على التعلُّم، ومن ثم، حاولنا التثبُّت  الحاجات، والفروق الفردية في قدرات المتاأخِّ
من اأثر هذا البرنامج على الم�ست�ى التح�سيلي، لدى مجم�عٍة من الأفراد الذين يعان�ن من 

ٍر عقليٍّ مت��سط. تاأخُّ

منهجية البحث
بين  القائمة  العالقة  لأن  ذلك  التجريبية،  �سبه  الطريقة  اإطار  �سمن  درا�ستنا  تدخل 

المتغيِّرات، ترجع اإلى �سبٍب ونتيجة.

1- متغيِّرات البحث: 
الذين  الأولد  لتدري�س  تعليميٍّ  برنامٍج  ا�ستخدام  اأن  على  الرئي�سة  البحث  فر�سية  تن�س 
ٍر عقليٍّ مت��سٍط، ي�ؤدي اإلى زيادة التح�سيل الدرا�سي، ومن ثم اإلى رفع درجة  يعان�ن من تاأخُّ

الذكاء لديهم.

ر  »اأُعبِّ تعليميٍّ  برنامٍج  ا�ستخدام  ه�  تاأثيره،  مدى  معرفة  المراد  الم�ستقل  ر  المتغيِّ  -
نف�سي«. عن 

لدى  الدرا�سي  التح�سيل  ه�  تاأثره،  درجة  قيا�س  المراد  الأول  التابع  ر  المتغيِّ  -
عقليًا. رين  المتاأخِّ

رين عقليًا. ر التابع الثاني المراد قيا�س مدى تاأثره، ه� درجة الذكاء لدى المتاأخِّ - المتغيِّ

2- اختيار مجموعة البحث:
رين  المتاأخِّ الأولد  البحث، تم اختيار مجم�عٍة من  المن�س�دة في هذا  الأهداف  لتحقيق 
رين عقليًا، تتراوح اأعمارهم بين  عقليًا )13 فردًا(، من م�ؤ�س�سٍة اجتماعيٍة واحدٍة ُتعنى بالمتاأخِّ
ٍر عقليٍّ مت��سط. وتتراوح  تاأخُّ واإناث(، ويعان�ن من  4 �سن�اٍت و12 �سنًة من الجن�سين )ذك�ر 
يعان�ن  ممن  اأقرانهم  عن  ويتميزون  و55،   40 بين  ما  الذكاء  اختبار  على  ه�ؤلء  ذكاء  درجة 
ٍر عقليٍّ �سديٍد بقابليتهم للتعلُّم. اأما بالن�سبة اإلى طريقة اختيار اأفراد المجم�عة، فقد  من تاأخُّ
اأُخ�سع الأولد الحامل�ن لبطاقة الإعاقة العقلية المت��سطة، المعطاة لهم من قبل وزارة ال�س�ؤون 
ث عنهما لحقًا، وعلى اأ�سا�س التقارب في النتائج،  الجتماعية، لختبارين للذكاء، �سيتمُّ التحدُّ

ر العقلي، تمَّ اختيار اأفراد المجم�عة.  من ناحية العمر العقلي ودرجة التاأخُّ
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3-  اأدوات البحث:

1.3- رائز )NEMI-2 (2006 لقيا�س الذكاء العام:

 Zazoo لرائز  �سياغٍة  اإعادة  ه�   ،NEMI-2 (Cognet, Georges,) 2006 رائز 
 .)1911( بينيه  �ستانف�رد-  رائز  من  الم�ستمد   ،)1966( الفرد  لدى  العام  الذكاء  لقيا�س 
ُيطبَّق هذا الرائز على الأولد من عمر اأربعة �سن�اٍت وحتى اثنتي ع�سرة �سنًة، ويت�سمن �سبعة 

اختباراٍت فرعيٍة:

المفردات،  وت�سابه  الأ�سداد  واختالف  المعل�مات،  اإلزاميٍة:  فرعيٍة  اختباراٍت  اأربعة   -
والأ�سكال الناق�سة، والمفردات.

- ثالثة اختباراٍت اختياريٍة: التكيُّف الجتماعي، وترديد الأرقام، والت�س�ُّر المكاني )ن�سخ 
الأ�سكال، وعّد المكعبات(.

عالقة الرائز NEMI-2 مع الفر�سية تكمن في قيا�س درجة الذكاء والقدرات العقلية لدى 
اأفراد المجم�عة.

2.3- رائز WISC-R لقيا�س الذكاء:
رائز WISC-R لقيا�س الذكاء ُيطبَّق من عمر 6 �سن�اٍت حتى عمر 16 �سنًة، وه� ُيعتبر من 
اأكثر روائز الذكاء �سي�عًا وا�ستخدامًا في قيا�س الذكاء، ب�سبب ارتفاع درجة ال�سدق والثبات 
التي يتميز بها، �س�اء بالن�سبة اإلى مقيا�س ذكاء الأطفال، اأو مقيا�س ذكاء الرا�سدين. والرائز 
اأو اختبار  اأحدهما لتقييم الذكاء اللفظي، والثاني لتقييم الذكاء العملي،  يتك�ن من جزءين: 
الأداء. ويمكن لهذا ال�سبب الح�س�ل على درجة ذكاٍء منف�سلٍة لكلٍّ منهما، كما يمكن، بطبيعة 

.(Wechsler, David, 1981) الحال، الح�س�ل على درجة الذكاء العام لالختبار كله

3.3- بطاقات التقويم:
مدى  على  المعلمة  حكم  خالل  من  البرنامج  في  للطالب  التعّلمي  التح�سيل  تق�يم  تمَّ 
اكت�ساب الطالب لكلِّ كفايٍة من الكفايات التي ن�سَّ عليها البرنامج، وذلك با�ستخدام بطاقٍة 
كفايٍة،  كل  اأمام  خانتين  مع  ال�سبع،  التعلُّمية  ال�حدات  من  وحدٍة  لكل  الكفايات،  بهذه  ٍة  معدَّ
الكفاية،  اكت�ساب  اإلى  يحتاج  مازال   / الكفاية  اكت�ساب  حكمين:  من  واحدًا  المعلمُة  لَتْحُكَم 

وبذلك يك�ن لدينا �سبع بطاقات تق�يٍم لمجم�ع البرنامج.
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وبعد  ال�حدة  تطبيق  قبل  تعليميٍة،  وحدٍة  لكل  التق�يم  بطاقة  طبقنا  هذه،  درا�ستنا  وفي 
تطبيقها، وذلك لقيا�س مدى التقدم في اكت�ساب الكفايات، والتاأكد من اأثر تطبيق ال�حدة على 

التح�سيل التعلُّمي للطالب.

4.3- البرنامج التعليمي الُمتَّبع في الدرا�سة
للم�ؤلفة  الفرن�سية،  باللغة  الدرا�سة،  اعتماده في تطبيق  تمَّ  الذي  التعليمي  البرنامج  اأُعدَّ 
اإلى اللغة  (Galbouni, Marie-Thérèse, 2008) وقد قمنا بترجمته  ماري تيريز غالب�ني 

العربية، وه� يت�سمن:

�سبع وحداٍت تعليميٍة:

• الوحدة التعليمية الأولى تدور ح�ل النظافة والغذاء. 

• الوحدة التعليمية الثانية تدور ح�ل مح�ر العائلة.

• الوحدة التعليمية الثالثة تدور ح�ل مح�ري ال�ستاء والبيت. 

• الوحدة التعليمية الرابعة تدور ح�ل مح�ري ال�ستاء والمهن. 

• الوحدة التعليمية الخام�سة تدور ح�ل مح�ر الف�اكه.

والحي�انات  الأليفة،  الحي�انات  مح�رين،  ح�ل  تدور  ال�ساد�سة  التعليمية  • الوحدة 
المفتر�سة.

• الوحدة التعليمية ال�سابعة تدور ح�ل مح�ر و�سائل النقل.

- اثنتا ع�سرة ق�سًة تتعلق بال�حدات التعليمية التي يت�سمنها البرنامج، مطابقًة لل�سروط 
المن�س��س عليها في المركز الترب�ي للبح�ث والإنماء، الخا�سة باأطفال الرو�سة.

- و�سائل اإي�ساٍح عبارة عن ر�س�ماٍت كبيرٍة، ُتعر�س على الطالب لت�سهيل عمليَتْي الفهم 
وال�ستيعاب.

- اإ�سط�انًة تحت�ي على جميع الأغاني والأنا�سيد التي تتعلق بالمحاور، وذلك لتن�سيط عمل 
الذاكرة ال�سمعية لدى الطالب.

ًا، ي��سح للمربي كيفية تطبيق البرنامج. ًا تق�يميَّ - مر�سدًا ترب�يَّ
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اإلى تقييم مدى نجاح كل وحدٍة تعليميٍة، في تط�ير الكفايات العقلية،  - بطاقاٍت تهدف 
والح�سية، واللغ�ية، والنف�س حركية، والجتماعية، والتعبيرية لدى الطالب.

الأهداف العامة للبرنامج التعليمي المّتبع:
- تنمية قدرة الطفل على الفهم والتعبير ال�سفهي.

- اإغناء القام��س اللغ�ي لدى الطفل.

- اإجراء اأن�سطٍة تطبيقيٍة، ح�سيٍة، حركيٍة، فكريٍة، من خالل م�ساعدة الطفل المتعّلم في 
اكت�ساب المهارات الج�سدية، والجتماعية، والعاطفية، والإبداعية، والفنية.

ال�س�ر  خالل  من  الأ�سياء،  خ�سائ�س  بين  والمقارنة  التمييز  في  المتعّلم  م�ساعدة   -
والر�س�م.

- اأن�سطٌة تطبيقيٌة من خالل تنمية �سع�ر الطفل بال�ستقاللية، وت�سجيعه على الم�ساركة في 
.(Galbouni, Marie Thérèse, 2008) الأن�سطة الجماعية الب�سيطة

الطفل.  لدى  المتعددة  الذكاءات  تنمية  يراعي  لأنه  �س�اه  البرنامج دون  اخترنا هذا  لقد 
وتكاملها،  ت�ازنها  تحقيق  اإلى  المبكرة  الطف�لة  منذ  ن�سعى  �سخ�سيٍة،  ذو  اإن�ساٌن  فالطفل 
والنف�سية،  والج�سدية،  منها،  الفكرية  خ�س��سًا  المتعّددة،  ق�اها  على  التركيز  خالل  من 
وال�سمعية،  والب�سرية،  اللغ�ية،  الطفل  تنمية قدرات  اإلى  ي�سعى  البرنامج  والجتماعية. وهذا 

والحركية، والمنطقية، والذاتية، والجتماعية، وغيرها.

ر  المتاأخِّ الطفل  لدى  م�ج�دٌة  وهي  المتعددة،  الذكاءات  عليها  يطلق  القدرات  وهذه 
متعددٍة  اأن�سطٍة  طريق  عن  وحثٍّ  تاأهيٍل  واإعادة  م�ستمرٍة،  متابعٍة  اإلى  بحاجٍة  ولكنها  عقليًا، 
تحقق لها هذه الغاية. فقد حر�س هذا البرنامج التعليمي على اأن يدرك الطفل المح�س��سات 
عن طريق الح�ا�س، فالح�ا�س اأب�اب الإدراك الح�سي. كما �سعى اإلى التكامل بين الح�ا�س، 
فثمة ن�ساطاٌت لكلٍّ من ال�سمع، والنظر، وال�سم، والذوق، واللم�س. اأما الخيال، فمن المعروف 
ر وال�ستدعاء  والتذكُّ الإبداع  اإلى ملكة  الطفل، وه� يق�ده  بفاعليٍة كبيرٍة لدى  اأنه يعمل  عنه 
بتلك  ق�رنت  ما  اإذا  ب�سيطًة،  تك�ن  عقليًا  ر  المتاأخِّ الطفل  لدى  الخيال  ون�ساطات  والترميز. 
الم�ج�دة لدى الطفل العتيادي. من هنا تبرز اأهمية دور الن�ساطات التي تحثُّ على الخيال 
على  ُتطَرح  التي  والأ�سئلة  والر�س�مات،  البرنامج،  في  الم�ج�دة  الق�س�س  ومنها  وتغذيته، 
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نٍة في الذاكرة، اأو حتى على خلق م�اقف  الطفل، وتحثه على ال�ستذكار وا�ستدعاء �س�ٍر معيَّ
جديدة. تمثيليٍة 

والتكلم،  ال�سماع،  اللغ�ية:  المهارات  الطفل  اإك�ساب  اإلى  البرنامج  هذا  ي�سعى  كذلك 
منا�سبٍة،  بمح�س��ساٍت  مرفقًا  يك�ن  عندما  ال�سماع  اأن  به  المعترف  فمن  والكتابة.  والقراءة، 
الطفل  فكر  تنمية  على  يعمل  اأنه  للبرنامج،  ا�ستخدامنا  مبررات  اأهم  ومن  التكلم.  اإلى  ي�ؤدي 
ب�سكٍل متكامٍل ومت�ازٍن، وه� يهتم بق�ى ال�عي، وت�سمل: الإدراك الح�سي، والذاكرة، والخيال، 
والعمليات  الكتابة،  القراءة،  ال�سفهي،  التعبير  التكلم،  ال�سماع،  اللغة:  ومهارات  والإبداع، 

الفكرية: المعرفة، التطبيق، التحليل، ال�ستنتاج، التق�يم..

ون�سير اأخيرًا اإلى اأن البرنامج لم يتم اختباره، في حدود علمنا، في اأيٍّ من الدول العربية.

4- الإجراءات وكيفية التطبيق:
اأوًل: بعد تحديد المجتمع الأ�سلي للمجم�عة الم�ستهدفة بالدرا�سة، والذي يتكّ�ن من اأولٍد 
رين عقليًا، قمنا  بين 4 �سن�اٍت و12 �سنًة، مت�اجدين في م�ؤ�س�سٍة رعائيٍة ترب�يٍة ُتعنى بالمتاأخِّ
ر  التاأخُّ اأجل تحديد درجة  الأولد، من  WISC-R على ه�ؤلء  ورائز   NEMI-2 رائز  بتطبيق 
العقلي، مت��سط الذكاء، ومت��سط العمر العقلي. ثم انطالقًا من نتائج الختبارات المطبقة، 
تمَّ اختيار الأولد المتقاربين، الذين تتراوح درجة ذكائهم بين 40 و55، والذين ُيطلق عليهم 

ر العقلي المت��سط، وبلغ عددهم 13 ولدًا. حالت التاأخُّ
تعليميٍة،  لكل وحدٍة  اأفرادها  �س  تعرُّ قبل  للمجم�عة،  قبليٍّ  باختباٍر  المعلمة  ثانياً: قامت 
وا�ستخدمنا في ذلك بطاقة التقييم المخ�س�سة بكل وحدٍة في البرنامج، وذلك للتحقق من 

مكت�سباتهم ال�سابقة، قبل تعر�سهم لل�حدة التعليمية المقررة.
المقرر  البرنامج  باإعطاء  بداأنا  للمجم�عة،  التعليمي  الم�ست�ى  معرفة  بعد  ثالثاً: 
دون  البرنامج  اأعطي  وقد  المعّلم،  دليل  في  المحددة  للمنهجية  وفقًا  اأ�سهٍر،  �سبعة  لفترة 
النهائية  النتائج  تاأثير متغيراٍت دخيلٍة على  اأخرى عليه، تجنبًا لإمكانية  اأية مادٍة  اإ�سافة 

للدرا�سة.
يعقبه  وحدٍة  كل  تطبيق  كان  تعليميٍة،  وحداٍت  �سبع  اإلى  مق�ّسٌم  البرنامج  اأن  وبما  رابعاً: 

تطبيق التقييم الخا�س بها، والمرفق مع البرنامج التعليمي. 
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خام�ساً: وتجدر الإ�سارة اإلى اأن تطبيق بطاقات التق�يم، قبل تطبيق البرنامج وبعده، كان 
مالحظاٍت  اأية  وج�د  وعن  التطبيق،  م�سداقية  من  َد  نتاأكَّ اأن  لنا  ليت�سنى  ال�سف،  داخل  يتمُّ 
لنا، وكنا نراجع هذه المالحظات مع المعلمة خارج ال�سف. وفي نهاية فترة اإعطاء البرنامج، 
قمنا باإعادة تطبيق رائز الذكاء NEMI-2، ورائز WISC-R، على اأفراد المجم�عة، لدرا�سة 

الفروق في النتائج، ما قبل تطبيق البرنامج وبعده، والعمل على تحليلها.

5- اأ�ساليب التحليل الإح�سائي: 
اأثر البرنامج التعليمي على التح�سيل التعلُّمي  - للتحقق من الفر�سية )1( و)2(، ح�ل 
وم�ست�ى الذكاء، تمَّ اتباع الختبار الإح�سائي، اختبار ت T-Test، وه� يهدف اإلى قيا�س مدى 
التباين في الذكاء، وفي التح�سيل التعلمي، لدى مجم�عة الدرا�سة بين ما قبل تطبيق البرنامج 

التعليمي، وما بعد تطبيقه.

التعلمي،  والتح�سيل  الذكاء  بين  الرتباط  عالقة  ح�ل   ،)3( الفر�سية  من  للتحقق   -
الرتباط  معامل  الإح�سائي  الختبار  ا�ستخدام  تمَّ  وبعده،  التعليمي  البرنامج  تطبيق   قبل 

.r pearson’s ر بير�س�ن

تحليل النتائج وتف�سيرها
1- اأثر البرنامج التعليمي على التح�سيل التعلُّمي

المتَّبع،  التعليمي  للبرنامج  تاأثيٍر  وج�د  على  الدرا�سة،  هذه  في  الأولى  الفر�سية  تن�ّس 
هذه  من  تحّققنا  وقد  بالدرا�سة،  الم�ستهدفة  المجم�عة  اأفراد  لدى  التعّلمي  التح�سيل  على 
، على اكت�ساب الكفايات المحّددة في  الفر�سية، من الأثر العام للبرنامج التعليمي ب�جٍه عامٍّ

الأن�سطة المختلفة.

وقد اتبعنا لقيا�س اأثر البرنامج التعليمي على التح�سيل التعّلمي ب�جٍه عامٍّ طريقتين:

البرنامج  لكفايات  المكت�سبين  المجم�عة  اأفراد  عدد  مت��سط  مقارنة  الأولى:  الطريقة 
التعليمي، قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه.

وعليه قمنا في هذه الطريقة بالخطوات الآتية:
- ح�ساب عدد الطالب المكت�سبين وغير المكت�سبين لكل كفايٍة من الكفايات الم�ستهدفة، 
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الذين  الطالب  عدد  مجم�ع  اأ�سل  من  وذلك  تطبيقها،  وبعد  تعليميٍة  وحدٍة  كل  تطبيق  قبل 
�سملتهم الدرا�سة، البالغ )13( طالبًا.

- بناًء على الخط�ة اأعاله، احت�سبنا مت��سط عدد الطالب المكت�سبين للكفايات الم�ستهدفة 
في البرنامج التعليمي، وذلك قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه.

وقد اأتت نتائج ا�ستخدام هذه الطريقة وفق ما ه� وارٌد في الجدول الرقم )1(:

بعد  تطبيق الربنامج قبل  تطبيق الربنامج

مكت�سب  غري مكت�سب  غري مكت�سب  مكت�سب الوحدات 
التعليمية

11.06 1.50 7.00 5.80 1
11.27 1.72 4.18 8.90 2
9.89 3.10 7.89 5.10 3

10.60 2.46 7.66 5.33 4
11.56 1.43 6.95 6.04 5
10.61 2.38 7.69 4.97 6
10.96 2.03 5.58 7.41 7
75.97 14.65 46.96 43.4 املجموع
10.85 2.09 6.70 6.20 املتو�سط

الجدول الرقم 1: متو�سط عدد اأفراد المجموعة المكت�سبين لكفايات البرنامج التعليمي قبل تطبيقه 
وبعد تطبيقه.

العدد الإجمالي لأفراد المجموعة = 13 فرداً

التعليمي  للبرنامج  العام  الأثر  التحقق من  اأمكننا  الجدول )1(،  نتائج  اإلى  بال�ستناد 
الأفراد  عدد  مت��سط  بين  الإح�سائية  المقارنة  خالل  من  التعلُّمي،  التح�سيل  على 
بعد تطبيق  المكت�سبين،  الأفراد  وبين مت��سط  البرنامج )6.20(  المكت�سبين، قبل تطبيق 
البرنامج )10.85(، وذلك با�ستخدام اختبار ت (t-test) للفروق بين مت��سطي مجم�عتين 

.(groupes dépendants) مترابطتين
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اأن الفرق بين المت��سطين دالٌّ اإح�سائيًا   ،(t=10.12) يت�سح من التحليل الإح�سائي ت 
على م�ست�ى 0.01، مما ي�ؤكد اأن مت��سط عدد الأفراد المكت�سبين لكفايات البرنامج التعّلمي، 
قد زاد من )6.20( فردًا من اأ�سل )13( قبل تطبيق البرنامج، اإلى )10.85( فردًا من اأ�سل 
)13( بعد تطبيق البرنامج، وُتعدُّ هذه النتيجة م�ؤ�سرًا على الأثر الإيجابي للبرنامج التعليمي 

للكفايات الم�ستهدفة ب�جٍه عام.

التعليمي،  البرنامج  تطبيق  قبل  المكت�سبات  ن�سبة  مت��سطي  مقارنة  الثانية:  الطريقة 
تطبيقه.  وبعد 

اعتمدنا في هذه الطريقة، ا�ستنادًا اإلى نتائج بطاقات التقييم، الخط�ات الآتية:

- احت�ساب عدد الكفايات المكت�سبة من كل فرٍد من اأ�سل 198 كفايًة م�ستهدفًة، وذلك قبل 
تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه.

- احت�ساب ن�سبة )%( الكفايات المكت�سبة من كل فرٍد )= ن�سبة المكت�سبات(، قبل تطبيق 
البرنامج وبعد تطبيقه.

- احت�ساب الن�سبة ال��سطية العامة للمكت�سبات، قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه.

واأتت نتائج ا�ستخدام هذه الطريقة وفق ما ه� وارٌد في الجدول الرقم )2(:

بعد التطبيق قبل التطبيق 

جمموع الأفراد
املكت�سبات

% ن�سبة 
املكت�سبات

جمموع 
املكت�سبات

% ن�سبة 
املكت�سبات 

19748.9818593.43
211457.5719397.47
36331.819346.96
48944.9417186.36
58040.4016884.84
66331.8110854.54
78542.9212462.62
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810754.0419397.47
910955.0518492.92

1011558.0819598.48
117336.8616080.80
1210452.5218593.43
1310352.0219196.46

6071085.78املجموع
46.6983.52املتو�سط

الجدول الرقم 2: متو�سط ن�سبة المكت�سبات عند الأفراد، قبل تطبيق البرنامج التعليمي وبعد تطبيقه.

التعليمي  للبرنامج  العام  الأثر  التحقق من  اأمكننا  الجدول )2(،  نتائج  اإلى  بال�ستناد 
تطبيق  قبل  المكت�سبات  ن�سبة  مت��سط  بين  المقارنة  خالل  من  التعّلمي،  التح�سيل  على 
البرنامج )%83.52(،  البرنامج )46.69%(، وبين مت��سط ن�سبة المكت�سبات بعد تطبيق 
مترابطتين  مجم�عتين  مت��سطي  بين  للفروق   (t-test) اختبارات  با�ستخدام  وذلك 

.(groupes dépendants)

اإح�سائيًا  دالٌّ  المت��سطين  بين  الفرق  اأن   ،(t=4.08) ت  الإح�سائي  التحليل  من  يت�سح 
التعليمي،  البرنامج  كفايات  المكت�سبات من  ن�سبة  مت��سط  اأن  ي�ؤكد  مما  م�ست�ى 0.01،  على 
وُتعّد  البرنامج،  تطبيق  بعد   )%83.52( اإلى  البرنامج،  تطبيق  قبل   )%46.69( من  زاد  قد 
هذه النتيجة م�ؤ�سرًا على الأثر الإيجابي للبرنامج التعليمي، على التح�سيل التعّلمي للكفايات 

الم�ستهدفة ب�جٍه عام.

2- اأثر البرنامج التعليمي على م�ستوى الذكاء

تن�ّس الفر�سية الثانية في هذه الدرا�سة، على وج�د تاأثيٍر للبرنامج التعليمي المتبع، على 
م�ست�ى الذكاء لدى اأفراد المجم�عة الم�ستهدفة بالدرا�سة. 

 Nemi – 2 واختبار  وك�سلر،  الذكاء  اختبار  باإجراء  قمنا  الفر�سية،  هذه  من  وللتحقق 
لتحديد حا�سل الذكاء لدى ه�ؤلء الأفراد، قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه.

نسبة المكتسبات
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البرنامج  تطبيق  قبل  المجم�عة،  اأفراد  لدى  الذكاء  حا�سل  نتائج   )3( الجدول  ويبّين 
التعليمي وبعد تطبيقه.

بعد التطبيققبل التطبيق الأفراد
14356
24146
34140
44757
54653
65570
74351
84040
94040

104459
114040
124344
134043

563639املجم�ع
43.3049.15املت��سط

الجدول الرقم 3: حا�سل الذكاء لدى اأفراد المجموعة، قبل تطبيق البرنامج التعليمي وبعد تطبيقه.

على  التعليمي  البرنامج  اأثر  من  التحقق  اأمكننا   ،)3( الجدول  نتائج  اإلى  بال�ستناد 
الأفراد،  لدى  الذكاء  حا�سل  مت��سط  بين  الإح�سائية  المقارنة  خالل  من  الذكاء،  م�ست�ى 
قبل تطبيق البرنامج )43.30(، وبين مت��سط حا�سل الذكاء لديهم، بعد تطبيق البرنامج 
t-test  للفروق بين مت��سطي مجم�عتين مترابطتين  )49.15(، وذلك با�ستخدام اختبار  

 .groupes dépendants
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اإح�سائيًا  دالٌّ  المت��سطين  بين  الفرق  اأن   ،(t=3.75) ت  الإح�سائي  التحليل  من  يت�سح 
زاد من  قد  المجم�عة،  اأفراد  لدى  الذكاء  مت��سط حا�سل  اأن  ي�ؤكد  م�ست�ى 0.01، مما  على 
للبرنامج  الإيجابي  الأثر  على  وا�سحًا  م�ؤ�سرًا  النتيجة  هذه  وُتعدُّ   ،)49.15( اإلى   )43.30(

التعليمي على م�ست�ى الذكاء.

3- العالقة بين م�ستوى التعّلم وم�ستوى الذكاء:
المكت�سبات  ن�سبة  الدرا�سة،  هذه  في  الإجرائية  ال�جهة  من  التعّلم،  بم�ست�ى  ُيق�سد 
الُمتَّبع،  التعليمي  البرنامج  في  الم�ستخدمة  التقييم  بطاقات  تقي�سها  كما  الكفايات،  من 
في  الم�ستخدمة  الذكاء  اختبارات  تقي�سه  كما  الذكاء  الذكاء، حا�سل  بم�ست�ى  ُيق�سد  فيما 

الدرا�سة. هذه 
التعلُّم  م�ست�ى  بين  ارتباٍط  وج�د  على  الدرا�سة  هذه  في  الثالثة  الفر�سية  وتن�س 
)الفر�سية  تطبيقه  وبعد  اأ(،  الفرعية  )الفر�سية  البرنامج  تطبيق  قبل  الذكاء،  وم�ست�ى 

كالآتي: ب(  الفرعية 
الفر�سية )اأ):

التعر�س  قبل  الذكاء  وم�ست�ى  المكت�سبات(،  )ن�سبة  التعلُّم  م�ست�ى  بين  ارتباٌط  ي�جد 
للبرنامج التعليمي.

الفر�سية )ب):
التعر�س  بعد  الذكاء  وم�ست�ى  المكت�سبات(،  )ن�سبة  التعلُّم  م�ست�ى  بين  ارتباٌط  ي�جد 

للبرنامج التعليمي.
وحا�سل  الكفايات،  من  المكت�سبات  ن�سبة  الت�الي،  على  و)4ب(  )4اأ(  الجدولن  ويبّين 

الذكاء، قبل تطبيق البرنامج )الجدول اأ(، وبعد تطبيقه )الجدول ب(.

حا�سل الذكاء% ن�سبة املكت�سباتالأفراد
148.9840
257.5744
331.8140
444.9443
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540.4040
631.8140
742.9243
854.0443
955.0547

1058.0855
1136.8641
1252.5246
1352.0241

607563املجموع

جدول رقم 4 اأ: ن�سبة المكت�سبات من الكفايات، وحا�سل الذكاء لكل فرٍد قبل تطبيق البرنامج التعليمي.

حا�سل الذكاء% ن�سبة املكت�سباتالأفراد 
193.4340
297.4759
346.9640
486.3651
584.8443
654.5440
762.6244
897.4756
992.9257

1098.4870
1180.8046
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1293.4353
1396.4640

1085.78639املجموع
جدول رقم 4ب: ن�سبة المكت�سبات من الكفايات، وحا�سل الذكاء لكل فرٍد بعد تطبيق البرنامج التعليمي.

م�ست�ى  بين  العالقة  التحقق من  اأمكننا  الجدولين )4اأ( و)4ب(،  نتائج  اإلى  وبال�ستناد 
التعلُّم وم�ست�ى الذكاء، قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه، من خالل احت�ساب معامل الرتباط 
بين ن�سبة المكت�سبات من الكفايات، وحا�سل الذكاء قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه، وذلك 

.(Pearson’s r) با�ستخدام اختبار بير�س�ن

وفي   ،(r = 0.65) )4اأ(  الجدول  في   (r Pearson’s) لـ  الإح�سائي  التحليل  من  يت�سح 
الجدول )4ب( (r = 0.63)، اأن هناك عالقة ارتباٍط اإيجابيٍّ دالٍّ اإح�سائيًا على م�ست�ى 0.05 
بين ن�سبة المكت�سبات من الكفايات، وحا�سل الذكاء، واأن ق�ة هذا الرتباط هي واحدٌة تقريبًا، 

قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه.

خال�ساٌت وتو�سياٌت
لبرنامٍج  المحتمل  الأثر  ح�ل  الرئي�سة  فر�سيتنا  �سغنا  المقّدمات،  هذه  من  بالنطالق 
تاأخرًا  عقليًا  رين  المتاأخِّ لدى  الذكاء  درجة  وعلى  التعّلمي،  التح�سيل  م�ست�ى  على  تعليميٍّ 
على  الت�كيد  لنا  يتيح  مما  وتفريعاتها،  الفر�سية  هذه  من  البحث  تحّقق  وقد  مت��سطًا، 

الآتية:   الخال�سات 

اأوًل، حّقَق طالب مجم�عة الدرا�سة الذين تتراوح ن�سبة ذكائهم بين 40-55، وهم يعان�ن 
على  �س�اء  ملح�ظًا،  تقدمًا  المتَّبع،  التعليمي  البرنامج  تطبيق  وبعد  مت��سٍط،  ٍر عقليٍّ  تاأخُّ من 
ن  م�ست�ى التح�سيل التعلُّمي، اأو على م�ست�ى زيادة ن�سبة الذكاء لديهم، مما يدفعنا اإلى التيقٌّ
رين عقليًا، لي�س فقط على التعلُّم، واإنما على �سيانة وزيادة  من ا�ستطاعة هذه الفئة من المتاأخِّ

ن�سبة الذكاء الم�ج�دة لديهم.

ثانياً،  �ساهمت الدرا�سة الحالية في اإعادة الت�سديد على العالقة الإيجابية بين التح�سيل 
نات الذكاء كما تقي�سه اختبارات الذكاء،  التعلُّمي ون�سبة الذكاء، خ�س��سًا واأنَّ عددًا من ُمك�ِّ
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التعليمي  البرنامج  ي�ستهدفها  التي  نات  الُمك�ِّ عينها  هي  المعرفية،  الذكاء  نظريات  وت�سيغه 
ينعك�س  �س�ف  التعلُّمي  التح�سيل  في  ٍن  تح�سُّ اأّية  اأن  ال�ستنتاج  المنطقي  من  كان  لذا  الُمتَّبع، 

ن م�ست�ى الذكاء. اإيجابًا على تح�سُّ

وفي الختام، وبناًء على نتائج الدرا�سة وخال�ساتها،
نتقّدم بالتو�سيات الآتية: 

- اإ�سراك علماء التربية، والمتخ�س�سين في مجالت طرائق التدري�س واإعداد المناهج، 
رين عقليًا. في و�سع برامج تاأهيليٍة متكاملٍة، خ�س��سًا بالمتاأخِّ

ر عقليًا، عن طريق اإعطائه الدور  - تعزيز ال�ستقاللية، وت�سكيل اله�ية الذاتية لدى المتاأخِّ
ال في عملية التعلُّم، حتى ي�ستطيع المحافظة على ما تعّلمه لأط�ل مدٍة ممكنٍة،  النا�سط والفعَّ

ولال�ستفادة من مكت�سباته في الم�اقف التعليمية المت�سابهة.

رين عقليًا،  - �سرورة عقد الدورات التدريبية والتثقيفية الم�ستمرة، للعاملين مع المتاأخِّ
وذلك لم�اكبة كل جديٍد يبرز في حقل التربية والتعليم لهذه الفئات.

دة  المتعدِّ عالقته  في  المعلم  يدعم  الخت�سا�سات،  د  متعدِّ دعٍم  فريق  وج�د  �سرورة   -
ي ما يمكن م�اجهته من �سع�بات. الن�احي مع طالبه، وي�ساعده في تخطِّ

- مراعاة مبداأ النم� المتكامل ل�سخ�سية الطفل المتاأخر عقليًا، و�سرورة اأن يعي�س �سمن 
عالقٍة �سادقٍة و�سفافٍة، ي�ستطيع من خاللها اأن َيْق�ى على رف�س ال�ست�سالم لمعّ�قاته.
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المخاطر المعلوماتيُة
لنُظِم المعلومات وآليات مواجهتها

أ. سامية بوقرة
جامعة باجي مختار- عنابة/ ق�سم علوم الإعالم والت�سال
الجزائر

مقدمة 

العالم الي�م يعي�س تقدمًا كبيرًا، احتل فيه قطاع المعل�مات والت�سالت ال�سدارة بين 
القطاعات التقليدية الأخرى، حيث اأ�سبحت المعل�مات م�سدرًا اأ�سا�سيًا ذا تاأثيٍر ق�يٍّ ووا�سٍح 
)الم�ؤ�س�سات(  الأخيرة  هذه  وق�ة  والم�ؤ�س�سات.  الأفراد  بها  يق�م  التي  الأن�سطة  جميع  على 
وت�سنيفها،  فيها،  التحكم  كيفية  ومعرفة  المعل�مات،  من  قدٍر  لأكبر  امتالكها  على  تت�قف 
وتنظيمها ثم اإر�سالها. ومن اأجل ذلك تّم ا�ستخدام تكن�ل�جيا المعل�مات الحديثة، لقدرتها 
الهائلة على التخزين، و�سرعتها الفائقة في ال�سترجاع، وبذلك دخلت هذه التكن�ل�جيات، 
كمبتكٍر جديٍد، �سمن اأهم البنى التحتية للم�ؤ�س�سات، وَكمدخٍل مهٍم من مدخالت الم�ؤ�س�سة 
اإحداث  الآن  يمكن  ل  حيث  الجديدة،  التط�رات  ت�اكب  اأن  تريد  التي  المفت�حة،  الحديثة 
ه  ت�جُّ زاد  وبالتالي،  التكن�ل�جيات.  في  التغييرات  تتحملها  كانت  اإذا  اإل  ق�س�ى  تغييراٍت 
المختلفة،  بتطبيقاتها  والعمل  التكن�ل�جية،  النماذج  ي  تبنِّ نح�  الم�ؤ�س�سات  من  الكثير 
ب�سبكة  المتعلقة  الإلكترونية  التطبيقات  اأو  بالحا�س�ب،  المرتبطة  الآلية  التطبيقات  �س�اء 
اأو التطبيقات التي تخ�س الهاتف وغيرها .... . اإن مثل هذه التطبيقات، والتي  الإنترنيت، 
للكثير  عر�سًة  بالتاأكيد  �ستك�ن  ناتجها،  هي  والمعل�مات  الخام،  مادتها  هي  البيانات  تك�ن 
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اأكبر  ب�سفٍة  متاحًة  المعل�مات  جعلت  التطبيقات  هذه  اأن  بحكم  المعل�ماتية،  الأخطار  من 
اأنها زادت من �سرعة انتقالها عبر ال�سبكات، واإمكانية  اإلى  مما كانت عليه قباًل، بالإ�سافة 

تجاوزها لحدود الم�ؤ�س�سات. 

اإن الأخطار المعل�ماتية التي اأ�سبحت تهّدد اأنظمة معل�مات الم�ؤ�س�سات، لها اآثاٌر �سلبيٌة 
الرئي�س لتخاذ  الم�رد  تعتبر  ، حيث  اأ�سا�سيٌّ دوٌر  لها  المعل�مات  اأنظمة  واأن  كبيرٌة، خ�س��سًا 
وكذا  ن�ساطها،  ل�ستمرار  تهديدًا  ل  ي�سكِّ كما  قيمتها،  ُيفِقدها  للمخاطر  ها  �سُ وتعرُّ القرارات، 
وعمليات  البيانات،  اإتالف  عمليات  منها  ومتن�عٌة،  متعددٌة  المعل�ماتية  والأخطار  تط�رها. 
لي�س  عليها.  بالح�س�ل  لهم  ٍح  م�سرَّ غير  اأطراٍف  اإلى  المعل�مات  و�س�ل  واإمكانية  ال�سرقة، 
اأخطارًا  ت�سكل  الأخرى  هي  المنظ�رة،  غير  والأخطاء  والإهمال،  فالالمبالة،  فح�سب،  هذا 

معل�ماتيًة ل يمكن ال�ستهانة بنتائجها.   

الإ�سكالية
اإن  التط�رات الحديثة في تقنية المعل�مات اأحدثت تغيراٍت م�ستمرًة في اأ�ساليب العمل، 
والدولية،  المحلية  ال�سبكات  عبر  المعل�مات  انتقال  عملية  اأ�سبحت  اإذ  كافًة،  والميادين 
التي  المميزة  واإحدى عالماته  الحالي،  الروتينية في ع�سرنا  الأم�ر  الحا�س�ب، من  واأجهزة 
الع�سرية، من خالل  العمل  متطلبات  ت�سهيل  في  ال�ا�سح  لتاأثيرها  عنها،  ال�ستغناء  يمكن  ل 
الم�سدر  ُتعدُّ  فالمعل�مات  المعل�مات.  وت�فير  تخزين  اأ�ساليب  وتط�ير  الأعمال،  حجم  تقليل 
الأ�سا�سي لتخاذ القرارات، كما لها اأهميٌة كبيرٌة اكت�سبتها من واقع الدور الذي تمثله في تزويد 
ولقد  به،  القيام  ُيتطلَّب منه  لما  تقديراته  ي�ستمد منها  اإليه من معارف،  يحتاج  بما  الم�سير  
اإلى �سه�لة انتقال المعل�مات، واإمكانية الح�س�ل  اأنظمة المعل�مات الُمَح��سبة  �ساعد انت�سار 
اأن �سبكة الإنترنيت زادت  اإلى  عليها لدى جميع الأطراف الفاعلة داخل الم�ؤ�س�سة، بالإ�سافة 
اإتاحتها للجميع وباأب�سط الطرق، وهذا ما جعلها عر�سًة للعديد من  اإمكانية  هي الأخرى من 

المخاطر المعل�ماتية. 

يهدد  بات  الذي  المعل�ماتي،  الخطر  م��س�ع  في  اإذن  تنح�سر  الدرا�سة  فاإ�سكالية 
اأن اقت�ساده  اأنظمة معل�مات الم�ؤ�س�سات، خ�س��سًا واأنها تعي�س في عالٍم من �سماته البارزة 
تط�ر  في  �ساهمت  التي  المعل�مات  لتكن�ل�جيا  ال�ا�سع  ال�ستخدام  اإلى  بالإ�سافة   ، معل�ماتيٌّ
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الم�ؤ�س�سات  على  ي�ست�جب  مما  ومجالتها،  م�سادرها  د  وتعدُّ وتن�عها،  المعل�ماتية  المخاطر 
�سرورة التيّقظ لهذه المخاطر، والعمل على م�اجهتها. 

ومن هذا المنطلق تت�سح اإ�سكالية البحث من خالل الت�ساوؤل الآتي: 

بماذا تتمّثل الأخطار المعلوماتية في الموؤ�س�سة؟ وما هي طبيعتها؟ وما هي المجالت 
التي يمكن اأن تتمركز فيها هذه المخاطر؟

اأوًل- تعريف الخطر المعلوماتي: 

ي�اجه  جديٌد  خطٌر  باأنه   (J. F Lemettre, 2008) ح�سب  المعل�ماتي  الخطر  ُف  ُيَعرَّ
الم�ؤ�س�سات، مرتبٌط بالتط�ر التكن�ل�جي و�سروط التق�سيم )المعل�مات( التح�سينية والإ�سالحية، 

واأخطار تدفقات المعل�مات، وكلما زاد التط�ر التكن�ل�جي زادت معه المخاطر المعل�ماتية)1(.

ولقد ربط J. F. Lemettre الخطر المعل�ماتي بالتقدم التكن�ل�جي، والتغييرات الجديدة 
التي يعرفها العالم ب�سفٍة عامٍة، والعالم القت�سادي ب�سفٍة خا�سٍة.

معل�مٍة  �س  تعرُّ اإمكانية  م  ُيقدِّ المعل�ماتي  الخطر  اأن  فيرى   Pascal Caigneau اأما 
اأو  �سل�ٍك،  اأو  ن�ساٍط،  اأو  �س�رٍة،  في  التاأثير  اأو  التغيير  لحتمال  ر�سميٍة  غير  اأو  ر�سميٍة 

ا�ستراتيجية فاعل)2(.

وبعبارٍة اأخرى، الخطر المعل�ماتي: ه� جملة المخاطر المرتبطة بعملية جمع المعل�مات، 
بها  تمر  التي  المختلفة  بالمراحل  مرتبٌط  الخطر  فهذا  وت�زيعها.  وتخزينها،  ومعالجتها، 
المعل�مات فقط، بل ويترك  ُنُظِم  اأمن  يهّدد  اإن هذا الخطر ل  الم�ؤ�س�سة، كما  المعل�مات في 

اآثارًا �سلبيًة على الم�ؤ�س�سة ككل.

ثانياً- اأهمية نظام المعلومات في الموؤ�س�سة: 
اأعمالها، ومالءمة  نماذج  لتجديد  والم�ؤ�س�سات  المنظمات  فيه  تت�سارع  الذي  ال�قت  في 
التعريف  في  دورًا مح�ريًا  المعل�مات  اأنظمة  تلعب  الإلكترونية،  التجارة  لمبادرات  العمليات 

Jean François Lemetter, Risque, information et organisation, Paris, Éditions L’Harmattan, 2008,  p.18. )1(
Ludovic François et autres, La gestion du risque informationnel, éléments de caractérisation, Paris, Édi-  )2(

tions L’Harmattan, 2005, p.13.
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الن�سبة  اإن  القريب،  الم�ستقبل  وفي   ، �سكٍّ اإذ، ومن دون  الجديدة،  الم�سافة  القيمة  باأن�سطة 
من  كاًل  اإن  حيث  الفترا�سي،  العالم  في  تجري  �س�ف  التجارية  الأن�سطة  من   الأكبر 
(Wanninger 1997) و(Papadoupolou 2000) رّكز على اأن مثل هذه الأنظمة يجب اأن 

تت�اجد  حيث  الظاهري،  للعالم  الم�ساعدة  الع�امل   - الخدمة«  »بيئة  اأنها  على  اإليها  ُينظر 
للمعل�مات  قن�اٍت  عبر  ُت�سَحَن  اأو  ُتر�َسَل  اأن  ويمكن  رقميٍة،  كمعل�مٍة  والخدمات  المنتجات 

القائمة-)1(.

وخا�سٌة،  ح�سريٌة  ق�سيٌة  المعل�مات  نظام  اأن  فيعتبران   ،(Mason et Mitroff) اأما 
وبهذا، فاإن ُنُظَم المعل�مات ُتعدُّ الركيزة الأ�سا�سية لإدارة اأعمال اأية م�ؤ�س�سٍة، وهذا ما يجعل 
الترابط بين هذه النُُّظم والإدارة ترابطًا عميقًا وتكامليًا، وبهذا اأ�سبح م��س�ع ُنُظم المعل�مات، 
ودورها في اإدارة الم�ؤ�س�سات ه� الم��س�ع الأهم، الرابط بين تكن�ل�جيا المعل�مات والإدارة، 
يلغي  �ساماًل  واخت�سا�سًا  فكرًا،  ل  وي�سكِّ العملية،  الحالت  ومتن�ع  التط�ر،  �سريُع  مجاٌل  وه� 
فُنُظُم   ، اأحاديٍّ ب�سكٍل  الت��سيفي  التحليلي  الإداري  الفكر  اأو  تقنيًا،  المعل�ماتي  الفكر  فردية 
الأتمتة  بنية  ت�سكل  للقرار،  والداعمة  وال�ستراتيجية،  التنفيذية،  بم�ست�ياتها  المعل�مات 

الإدارية وتقنياتها)2(.

في  اإدارتها  ونجاح  المنظمات،  حياة  في  ا�ستثنائيًة  اأهميًة  يكت�سب  المعل�مات  نظام  اإن 
تحقيق اأهدافها وغاياتها، وتتج�سد هذه الأهمية في الدور الكبير الذي يلعبه هذا النظام في 
القرارات  اأهمية  تعادل  اإذ  القرار،  �سانعة  لالإدارات  المطل�بة  بالأو�ساف  المعل�مات  ت�فير 

بال�سرورة، اأهمية المعل�مات المعتمدة في �سنعها)3(.

ثالثًا- اأبعاد نظام المعلومات:
يرتكز نظام المعل�مات على ثالثة اأبعاٍد اأ�سا�سيٍة تتمثل في:    

وهم  المعل�مات،  نظام  في  جزٍء  اأعمق  الأفراد(:  مجم�عة  اأو  )الفرد  الأفـراد   -1
تلك  هم  وا�ستخدامها)4(.  ومعالجتها  المعل�مات  ت�سيير  اأ�سل   ُيعتبرون  الذين  الأ�سخا�س 
 Eloff Jan H.:  Advances In Information Security Management And Small Systems security, Hingham,  )1(

 2001, USA, p.14.
)2( علي م�سطفى، نظم المعل�مات واإدارة الم�ؤ�س�سات، دم�سق: دار الر�سا، 2006، �س3.

)3( محمد عبد ح�سين اآل فرج الطائي، الم��س�عة الكاملة في نظام المعل�مات، عمان، 2000، �س 265.
 Gérard Cliquet et autres, Encyclopédie de la gestion et du management, Paris, Dalloz, 1999, p.1180.  )4(
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الأطراف �ساحبة الم�سالح في نجاح تطبيق نظام المعل�مات في الم�ؤ�س�سة. ويمكن ت�سنيف 
ه�ؤلء الأ�سخا�س اإلى:

مهنته  اإنجاز  اأجل  من  المح��سبة  التطبيقات  ي�ستعمل  الذي  ال�سخ�س  الُم�ستخِدم:   -
ووظائفه)1(. يمثل ُم�ستخِدم� نظام المعل�مات في عمليات الأعمال في الم�ؤ�س�سة، الم�سدر 
الذين  النظام،  وُم�ستخِدم�  التحليل.  في  المق�س�دة  النُُّظم  معل�مات  على  للح�س�ل  الأول  
والبعد  الأفقي  البعد  في  يتمثالن  اثنين،  بعدين  في  يقع�ن  تحديدهم،  النُُّظم  ُمحلِّل  على 
العم�دي من تنظيم الم�ؤ�س�سة الإداري. ففي البعد الأفقي، يجب اأن ينظر المحلل اإلى تدفق 
العم�دي  البعد  اأما  الم�ؤ�س�سة،  في  الأعمال  ووظائف  اأق�سام  �سمن  والمعل�مات  البيانات 
في  والأر�سيف  الإدارية،  الأق�سام  في  العامل�ن  اإليها  يحتاج  التي  المعل�مات  يخ�س  فاإنه 
الإدارات ال��سطى، وكذلك في م�ست�ى الإدارة العامة، فلكل م�قٍع من هذه الم�اقع حاجته 
الخا�سة للمعل�مات، والتي ترتبط بال�ظيفة الإدارية في �سمان الإجراءات لكفاءة وفاعلية 

النظام)2(. عمل 

وظيفيٍّ  �سكٍل  في  الحاجات  ل  وُي�سكِّ يعرف  �سخ�ٌس  النظام:  فتح  في  م  الُمتحكِّ  -
ُمَحْ��َسْب. 

الآلي  الحل  تقنيًا  يط�ر  الذي  وه�  الآلي،  الإعالم  في  �ٌس  ُمتخ�سِّ العمل:  في  م  الُمتحكِّ  -
انطالقًا من �سجل المبادلت من خالل التحكم في فتح النظام)3(.

2- التنظيم: تنظيم العمل داخل الم�ؤ�س�سة، المراقبة، لغة ال�ستخدام، ثقافة الم�ؤ�س�سة، 
قاعدة قرار الت�سيير. 

3- التكن�ل�جيا: تم�س الح�س�ل على المعل�مات، الت�سال، تخزين وا�ستغالل المعل�مات، 
والم�ساعدة في عملية اتخاذ القرار)4(. 

David Autissier  et autres, L’Atlas du management, l’encyclopédie du management, Paris, Éditions d’orga-  )1(
nisation, 2010, p. 275.

)2( فريد فهمي زيارة، المقدمة في تحليل وت�سميم النظم، عمان: دار اليازوري، 2010، �س�س 112- 113.
David Autissier et autres, Op.cit, p.275. )3(
Gérard Cliquet et autres, Op.cit, p.1180. )4(
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�سكٌل يو�سح اأبعاد نظام معلومات الموؤ�س�سة:

 Source: Gérard Cliquet et autres, Encyclopédie de la gestion et du management, Paris,
Dalloz, 1999, p.1180.

رابعًا- تطور الخطر المعلوماتي: 
منذ الع�س�ر الأولى وحتى الي�م، ظلت المخاطر ت�سبب اإرباكًا للب�سرية. فكل المجتمعات 
الأمن،  على  الحفاظ  طريقة  ح�ل  وقراراٍت  خياراٍت  ت�اجه  حديثًة-  اأو  تقليديًة  كانت  -�س�اٌء 
وم�اجهة المخاطر. اإن كلَّ فعٍل ل بد اأن تك�ن له ت�ابع هي التي يمكن اأن تمّثل المخاطرة، وفي 
بع�س  يتبارى  للعالم،  اجتماعيٍّ جديٍد  فهٍم  اأ�سا�س  على  الختيار عن عمٍد،  فيها  يتم  مرٍة  كل 
المخاطر مقابل البع�س الآخر. وبالن�سبة  للعديد من المجتمعات التاريخية والتقليدية، يمكن 
اأن يمثِّل ذلك الختيار ا�ستراتيجياٍت اأ�سا�سيًة للبقاء، وتلك الأن�اع من الخيارات، بمخاطرها 
المتعلقة بها، يمكن اإدراكها كع�امل اأ�سا�سيٍة للبقاء، خالل المجتمعات القديمة على الأقل)1(.

ُر الم�ؤ�س�سات، وعلى مدى اأزماٍن ط�يلٍة،  وح�سب (Olivier Hassid, 2008)، عرف تط�ُّ
اأثَّرت على اأ�سل�بها وطبيعة عملها، حيث كانت الأخطار المعروفة ما بين �سنة 1970  اأخطارًا 
بالإ�سافة  ال�سيا�سي،  ال�ستقرار  وعدم  الحكم  بنظام  مرتبطًة  �سيا�سيًة  اأخطارًا   ،1980 و�سنة 

)1( ادوارد ب ب�رودزيكي�س، اإدارة المخاطر والأزمات والأمن، تر: اأحمد المغربي، القاهرة: دار الفجر، 2008، �س 7.

ال�ستماع والفهم 
الن�سح والقتراح 

المحاورة والتفاو�س 
الإقناع  وعمل �سم للم�سروع 

قيادة التغيير

تكن�ل�جيا المعل�مات 
والت�سال

قرار الت�سيير 
لغة الم�ؤ�س�سة 

دورة المعل�مات

الأفراد

تفاعل

التنظيم
تفاعل
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اإلى الأخطار القت�سادية المرتبطة بالح�س�ل على الم�اد الأولية، والأ�س�اق، ومالية الم�ؤ�س�سة، 
ظهرت  التكن�ل�جي  التط�ر  ومع  وثقافته.  بالمجتمع  المرتبطة  ال�س�سي�ثقافية  الأخطار  اأي�سا 
المعل�ماتي، حيث عرف هذا الخطر  الكبير للخطر  التط�ر  التكن�ل�جية، ومعها زاد  الأخطار 
وبداية  الت�سعينات  نهاية  في  الكبرى   الدول  في  خ�س��سًا  مح�س��سًا،  وتط�رًا  كبيرًا،  ارتفاعًا 

�سنة 2000 من القرن الما�سي)1(.

احتمال  حيث  من  المعل�ماتية،  فالمخاطر   (Olivier Hassid, 2008) وح�سب 
خ�سارة المعل�مات، والتعطل الكامل للنظام، والذي ي�سل قدرة الم�ؤ�س�سة، يمكن اأن تك�ن 

نتائجها كارثية. 

عالميًا  التجارة  اأن خ�سائر  الإنترنيت،  »McAfee« ح�ل جرائم  ل�سركة  تقريٍر  في  وجاء 
بلغت تريلي�ن دولٍر اأمريكيٍّ �سن�يًا، وتن�عت ما بين خ�سائر للملكية الفكرية، ونفقات اإ�سالح 
م�سروع  فح�سب  المعل�مات،  مخاطر  �سل�سلة  في  �سغيٌر  رابٌط  هي  الإنترنيت  وجرائم  ال�سرر. 
»خ�س��سية حق�ق تبادل المعل�مات«، عدد الت�سجيالت المت�سمنة معل�ماٍت �سخ�سيًة ح�سا�سًة، 
والم�ساركة في الخروق الأمنية في ال�ليات المتحدة الأمريكية وحدها، وفي ال�سن�ات الثالث 
رت بــ: 250 ملي�نًا، وفي 2008، في ال�ليات المتحدة وحدها، كان  ما قبل دي�سمبر 2008، ُقدِّ

هناك 29 ملي�ن حالة ك�سٍف عن معل�ماٍت �سخ�سيٍة لالأفراد)2(.

تقدر  وحده،   2011 العام  في  وعربيًا  عالميًا  المعل�مات  لمخاطر  الإجمالية  الفات�رة  اإن 
اأكبر  المعل�مات  لمخاطر  المالية  القيمة  اأن  ذلك،  ومعنى   ، اأمريكيٍّ دولٍر  مليار   388 بح�الى 

من ال�س�ق ال�س�داء للمخدرات، والتي تقدر بح�الى 288 مليار دولٍر اأمريكي )3(.

هذا ول يزال الخطر على البيانات ه� الهمُّ الأكبر، والتحدي الحقيقي الذي ي�اجه الدول 
والم�ؤ�س�سات في مناطق العالم التي تعرف تط�رًا في معدل النم� في قطاع التقنية، حيث اأكد 
اأمن المعل�مات لدى الم�ؤ�س�سات ح�ل العالم،  اإرن�ست وي�نغ ال�سن�ي الثالث ع�سر ح�ل  تقرير 
التي  الم�ؤ�س�سات  متطلبات  مع  لتتما�سى  المعل�مات،  اأمن  اأنظمة  وتهيئة  ت��سيع  �سرورة  على 

تعمل في عالٍم بات بال حدود. 
Olivier Hassid, La Gestion des Risques, Paris, Éditions Dunod, 2ed, 2008, p.2. )1(

Stewart Mitchell, Managing Information Risk, a director’s guide, Combs, United Kingdom, 2009, pp.5-10.  )2(
)3(  جمال محمد غيطا�س، الأمن المعل�ماتي والجرائم اللكترونية: و�سائل جديدة لل�سراع، فيفري: مركز الجزيرة للدرا�سات، 2012،  

.http://studies.aljazeera.net :س3. انظر�
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خام�سًا- م�سادر واأنواع الخطر المعلوماتي: 
الخطر  تق�سيم  تّم   ،(AMRAE_ CLUSIF, 2006) كلٌّ من  به  قام  في عمٍل م�سترٍك 
المعل�ماتي الذي يهدد نظام معل�مات الم�ؤ�س�سة، وي�ؤثر عليه ب�سفٍة خا�سٍة، ويترك نتائج على 

الم�ؤ�س�سة ككلٍّ ب�سفٍة عامٍة، اإلى الأن�اع الآتية: 

نظام  خارج  تك�ن  التي  الأخطار  مجم�عة  بالبيئة:  المرتبطة  المعل�ماتية  � الأخطار 
اأو ت�قف  اأن ت�سلَّ  المعل�مات، وم�ستقلًة عن الإرادة الإن�سانية )الك�ارث البيئية(، والتي يمكن 

عمل النظام.    

نظام  خارج  م�سدرها  التي  الأخطار  مجم�عة  الحروب:  الجتماعية/  � الأخطار 
المعل�مات، اأ�سلها اإن�سانيٌّ اأو اجتماعي. 

� الأخطار ال�سكلية: مجم�عة الأخطار المخل�قة من اأطراٍف خارجٍة عن نظام المعل�مات.
� الأخطار على اأجهزة الإعالم الآلي )الفيرو�سات(. 

� اأخطاٌر ح�ل البرمجيات. 
� اأخطار القر�سنة، الهاكر. 

� اأخطاٌر مرتبطٌة بالم�ارد الب�سرية.
� اأخطاٌر مرتبطٌة بم�ساريع التنمية)1(.

وهناك ت�سنيٌف اآخر لأنواع الخطر المعلوماتي، وهو كالآتي:  

1- الأخطار الب�سرية: 
ال�سلبية،  والممار�سات  العمليات  من  للكثير  المعل�مات  ُنُظُم  تتعر�س  اأن  الممكن  من 
اأو  �سرقتها  محاولة  في  تتمثل  والتي  المعل�مات،  على  تتم  التي  المق�س�دة،  وغير  المق�س�دة 

اإدخال الفيرو�سات اإلى اأنظمتها)2(. 
 AMRAE, CUSIF: RM et RSSI (Risk  manager et responsable sécurité du système d’information), 2006,  )1(

p.22. www.clusif.asso.fr, 15/05/2013.
)2( عدنان ال�س�ابكة، دور نظم وتكن�ل�جيا المعل�مات في اتخاذ القرارات الإدارية، عمان: دار اليازوري، 2011، �س285.
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� الأخطار المق�سودة:
تهتم  وهي  التج�س�سية،  البرامج  هي  الم�ؤ�س�سات  ت�اجهها  التي  الم�ساكل  اأ�سعب  اإن 
الك�سف  يمكن  ل  بحيث  م�سممًة  لك�نها  الفيرو�سات،  تكلفه  عّما  تزيد  وبكلفٍة  اأكثر،  بالداخل 
ل  الم�ؤ�س�سات،  تمتلكها  التي  والأجهزة  بالمعل�مات  يتعلق  ما  في  المخاطر  وتهديدات  عنها. 
بل  افترا�سيٍة،  اأماكن  في  الخبيثة  الرم�ز  بكتابة  المعل�ماتي  الف�ساء  قيام مجرمي  تتمثل في 

تتمثل في م�ظفيها الذين يك�ن�ن م��سع ثقتها.

في  ت�ستمر  ال�سركات  حدود  اأن  منها  عديدٍة،  لأ�سباٍب  اأمنيًا  خطرًا  الم�ستخدم�ن  يمثل 
ال�سخ�سية والمهنية  ا�ستخداماتهم  الين لديها، وتالقي  الج�َّ العاملين  الت�ساع مع تزايد عدد 
معّباأًة  باتت  الح�ا�سيب  فاأجهزة  فيها،  يعمل�ن  التي  للم�ؤ�س�سة  الطرفية  والمراكز  النقاط  في 
�َس الم�ؤ�س�سة اإلى برامج التج�س�س،  بالتطبيقات التي ل تتعلق بالعمل، والتي من �ساأنها اأن ُتعرِّ
لدى  ال�ستطالع  حب  تتر�سد  متزايدٌة  اأخطاٌر  اأي�سًا  وثمة  الأخرى.  والتهديدات  والمت�سللين، 
ال�سبكة،  اأ�سل�ب الخداع على �سكل م�قٍع في  الم�ستخدمين في المراكز الطرفية هذه، ويك�ن 
اأو ر�سالٍة اإلكترونيٍة م�سممٍة لالحتيال على الم�ظفين، لكي ينجزوا اأعماًل وعملياٍت لها تاأثيٌر 
الم�ظفين هم في  اأن  والأدهى من ذلك  �سريٍة،  اأو ف�سح معل�ماٍت  الم�ؤ�س�سة،  اأمن  كبيٌر على 
حركة تنّقٍل دائمٍة بين الم�ؤ�س�سات المتناف�سة، ب�سبب قيام هذه الم�ؤ�س�سات بت�ظيف الم�ظفين 
اأمٌر ل  ، ه�  اأو غير م�سرٍّ ًا  �س�اٌء كان م�سرَّ الداخلي،  المهمين طمعًا في مهاراتهم، فالتهديد 

يمكن على الم�ؤ�س�سة التغا�سي عنه اأبدًا. 

ويمكن اإرجاع هذه الأخطار المق�سودة اإلى اأ�سباٍب عديدٍة: 

المالية  الأوراق  اأو  وال�سندات  والأ�سهم  ال�سك�ك  اختال�س  يهدف  المالية:  � الأ�سباب 
القابلة للتح�يل، اأو الم�اد الأولية وال�سلع، اأو تغيير البيانات، لإيجاد ت�س�ياٍت ماليٍة محظ�رٍة، 
الم�سادر  بع�س  وا�ستخدام  ُمناف�سٍة،  لأطراٍف  بيعها  واإعادة  المعل�مات  �سرقة  جانب  اإلى 

المتاحة لتط�ير برامج ل�سالح جهاٍت اأخرى. 

ي  تخطِّ ب�سبب  بالنتكا�س  العاملين  اأحد  �سع�ر  عند  تقع  والتي  العاطفية:  � الأ�سباب 
اإلى  بالإ�سافة  منطقيٍة،  غير  ب�س�رٍة  روؤ�سائه  قبل  من  ُيعامل  اأنه  اأو  الترقية،  في  له  الآخرين 
للنقد  التعر�س  على  فعٍل  كردِّ  اأو  الزمالء،  اأو  الإدارة  مع  �سداٍم  عقب  بالف�سل  الإح�سا�س 
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ال�سديد وغير الم��س�عي. وهكذا فاإن الدوافع العاطفية مرتبطٌة كلها بالعمل، وبالتالي َت�ْسُهُل 
مالحظتها، ويمكن العمل على تفاديها، اأما الدوافع ال�سخ�سية فاإنها، لقلة ارتباطها بالعمل، 

ي�سعب اكت�سافها وتحديدها والتعامل معها)1(. 

يًا، حيث ل دخل لالعتبارات  اأكثر الدوافع تحدِّ � الأ�سباب الفكرية: وُتَعدُّ هذه الأ�سباب 
منطلق  من  اأو  الفكري،  ف�س�له  لإر�ساء  بذلك،  الفاعل  يق�م  فقد  فيها،  العاطفية  اأو  المالية 

ي لإثبات خطاأ الإدارة عندما اأعلنت اأن لديها نظام اأمٍن ول يمكن اختراقه. التحدِّ

� الأخطار غير المق�سودة: 
ينتج النتهاك غير المق�س�د ل�سالمة واأمن البيانات غالبًا، عن اإجراءاٍت خاطئٍة وغير 
تحدث  التي  الت�سغيل  اأخطاء  وحتى  البيانات،  واإدخال  تجهيز  اإجراءات  بين  تتراوح  �سليمٍة، 

نف�سها)2(.  التطبيقية  البرامج  في  المنظ�رة  غير  ال�سعف  بنقاط  مرورًا  المعالجة،  اأثناء 

اإن غالبية الم�ظفين، بدون ق�سٍد، كثيرًا ما يتَّخذون خياراٍت غير �سحيحٍة عندما يتعلق 
قيام  تزايد  مع  اأنه  ه�  ذلك  على  والمثال  وبياناتها،  الم�ؤ�س�سة  معل�مات  مع  بالتعاطي  الأمر 
على  يت�جب  وغيرها،  الرقمية  ال�سخ�سية  والم�ساعدات  الأجهزة  با�ستخدام  الم�ستخدمين 
ح�ا�سيب  اإلى  م��س�لًة  عمرها  معظم  ق�ست  الأجهزة  هذه  اأن  ر  التذكُّ الأمنيين  المديرين 
المنزل الأقل اأمنًا، وهذا ما يجعل من ال�سهل على الم�ستخدمين تنزيل فيرو�ٍس م�ؤٍذ من دون 
�سه�ًا  التي تحدث  الأخطاء  اإلى  بالإ�سافة  الم�ؤ�س�سة،  اأحد ح�ا�سيب  ٍر في  اأو رمٍز مدمِّ ق�سٍد، 

اأثناء القيام بالأن�سطة الي�مية بالم�ؤ�س�سة)3(.

اإلى  ال�سبب في ذلك  المعل�مات، ويع�د  الأكثر �سي�عًا لختراق  الطريقة  الإهماُل  ُل  وُيمثِّ
اإهمال الأفراد العاملين، وتهاونهم، اأو �سعف اإدراكهم لأهمية الحتفاظ ب�سرية المعل�مات، 
والع�اقب ال�خيمة المترتبة لختراق اأمنية المعل�مات، اإلى جانب عدم معرفتهم المعل�مات 
داخل  من  المعل�مات  هذه  ا�ستغالل  اإلى  الدافع  يمتلك  ومن  الحماية،  اإلى  تحتاج  التي 

وخارجها)4(.   الم�ؤ�س�سة 
)1( دلل �سادق، حميد نا�سر الفتال، اأمن المعل�مات، عمان: دار اليازوري، 2008، �س�س16-15.

)2( م.ن، �س15.
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=459156&issueno=10675 )3(

)4( محمد عبد ح�سين اآل فرج الطائي، نظم المعل�مات الإدارية المتقدمة، عمان: دار وائل، 2004، �س158.
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2- الأخطار التكنولوجية: 
� الفيرو�سات: 

وهي عبارة عن برامج ذات اأهداٍف تدميريٍة تتمثل في اإحداث اأ�سراٍر بنظام الحا�س�ب، 
ناته. ولقد ُولدت فكرة الفيرو�س اللكتروني منذ بدايات الحا�س�ب على يد  اأو برمجيته، اأو ُمك�ِّ
اأ�س�س لذلك في مقالٍة ن�سرها بعن�ان »نظرية وتنظيم الآلة المعقدة  ج�ن ف�ن ني�مان، الذي 
وج�د  عن  ك�سف  وقد  لذاتها،  مطابقٍة  ن�سخٍة  بعمل  تق�م  اأوت�ماٍت  اإنتاج  عن  الحركة«،  ذاتية 

فيرو�سات الحا�س�ب الأولى كين ت�مب�س�ن �سنة 1983.

ما،  بملفٍّ  نف�سها  ُتلِحُق  �سغيرٍة  برامج  على  للدللة  الفيرو�سات  م�سطلح  وُي�ستخدم 
تاريٍخ  بانتظار  البرامج  بع�س  كامنًة في  وتظل  ب�سرعٍة،  نف�سها )تكاثر(  اإنتاج  باإعادة  وتق�م 
اإلى  حا�س�ٍب  جهاز  ومن  اآخر،  اإلى  ملفٍّ  من  نف�سها  وتن�سخ  بحركتها،  لتق�م  ٍن  ُمَعيَّ حدٍث  اأو 
الذاكرة  على  بال�سيطرة  وتق�م  الأخرى،  الت�سغيل  ملفات  عن  م�ستقلٍّ  ب�سكٍل  وتعمل  اآخر، 

القر�س)1(. وم�ساحة 

� القر�سنة: 
عادًة  وهم  الخبرة،  اأ�سحاب  طرف  من  المعل�ماتية  الأنظمة  اإلى  الدخ�ل  عملية  هي 
الأمنية  الح�اجز  ك�سر  اإلى  يهدف�ن  الأنظمة،  تلك  اإلى  بالدخ�ل  لهم  م�سم�ٍح  غير  ُمَبرِمُج�ن 

المحيطة بها.

 ي�ستغل القرا�سنة نقاط ال�سعف في الج�انب الأمنية لم�اقع ال�سبكة العنكب�تية / ال�يب، 
فيح�سل�ن على فر�ٍس للدخ�ل اإلى البيانات الخا�سة بالم�ؤ�س�سات، مثل المعل�مات الخا�سة عن 
الزبائن، وكلمات المرور. وقد ي�ستخدم ه�ؤلء القرا�سنة اأن�اعًا من الفيرو�سات، مثل ح�سان 
معل�ماٍت من  الح�س�ل على  لغر�س  واعتياديٌة  م�سروعٌة  برمجياتهم  باأن  ليتظاهروا  طروادة، 

الحا�س�ب الُم�سيف )2(. 

وُي�سنَّفون على النحو الآتي: 

� الهاكر )hacker(: المت�سلِّل، وه� �سخ�ٌس بارٌع في ا�ستخدام الحا�سب الآلي، وبرامجه 
)1( عبد الحميد ب�سي�ني، الحماية من اأخطار النترنيت، القاهرة: دار الكتب العلمية، 2003، �س123.  

)2(  عامر اإبراهيم قنديلجي، اإيمان ال�سامرائي، �سبكات المعل�مات والت�سالت، عمان: دار الم�سيرة، 2008،  �س177.
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ا�ستك�ساف ح�سابات الآخرين، وبطرٍق غير م�سروعٍة، والهاكر  والت�سالت، ولديه ف�س�ٌل في 
ى اإجراءات اأمن ُنُظم ال�سبكات.   ٌل يتحدَّ ه� متطفِّ

الحا�س�ب  ُنُظِم  اإلى  بالت�سلُّل  يق�م  �سخ�ٌس  وه�  الُمْقَتِحُم،   :)Crackers( � الكراكرز 
نة فيها، اأو لإلحاق ال�سرر، اأو العبث بها اأو �سرقتها)1(. الع على المعل�مات الُمخزَّ لالطِّ

3- الأخطار البيئية: 
وت�سمل هذه الأخطار الزلزل، والع�ا�سف، والفي�سانات، والأعا�سير، والم�ساكل المتعلقة 
التكييف  اأنظمة  ل  تعطُّ في  القائمة  الم�ساكل  اإلى  اإ�سافًة  والحرائق،  الكهربائي  التيار  باأعطال 
لإجراء  وت�قيفها  التجهيزات،  هذه  عمل  ل  تعطُّ اإلى  الأخطار  هذه  وت�ؤدي  وغيرها،  والتبريد 

الإ�سالحات الالزمة، وا�سترداد البرمجيات وق�اعد البيانات )2(.

4- م�ساكل جودة النظام: 
تخلُّف  اأي�سا  هناك  المعل�مات،  لأنظمة  والخروقات  والفيرو�سات  الك�ارث  عن  ف�ساًل 
م�سببًة  المعل�مات،  لُنُظِم  »دائمًا«  تهديدًا  ت�سبب  والتي  الناق�سة،  والبيانات  البرمجيات، 
خ�سائر ل مثيل لها في الإنتاجية. والخطاأ غير المكت�سف في برمجيات ائتمان المعل�مات، اأو 
البيانات المالية الخاطئة، يمكن اأن تنتج عنه خ�سائر بماليين الدولرات، ف�ساًل عن الأعطال 

اأو الأخطاء في البرمجيات، و�سعف البيانات كمدخالت)3(.

اأخطاٌر معلوماتيٌة اأخرى: 
� عدم وج�د م�س�ؤوليٍة واحدٍة: اإذا كان الحا�س�ب ُم�ْسَتَركًا من قبل عدٍد من الم�ستخدمين، 

ل اأحد يعلن م�س�ؤوليته المنفردة لل�سيانة، اأو الإ�سراف، اأو ال�سيطرة على الجهاز. 

� عدم وج�د التدقيق: اإذا كانت هناك م�سكلٌة، فمن غير الممكن معرفة من الذي و�سل 
للجهاز؟ ومتى؟. 

ن�سٍخ  عمل  ين�س�ن  الخبرة  اأ�سحاب  الم�ستخدمين  اأن  حتى  اأخرى:  ن�سٍخ  وج�د  � عدم 
اإ�سافيٍة للملفات المهمة، وكذلك الأمر بالن�سبة للم�ستخدمين الجدد، وذلك لقلة خبرتهم. 

)1(  هيثم ال�سبلي، اإدارة مخاطر الحتيال في قطاع الت�سالت، عمان: دار �سفاء، 2008، �س44.
)2(  نجم عبد اهلل الحميدي واآخرون، نظم المعل�مات الإدارية، مدخل معا�سر، عمان: دار وائل، 2005، �س267.

)3(  ندى اإ�سماعيل جب�ري، حماية اأمن اأنظمة المعل�مات، درا�سة حالة في م�سرف الرافدين، مجلة تكريت للعل�م الإدارية والقت�سادية، 
م 7، ع 21، 2011، �س77.
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� درجٌة عاليٌة من التنقل بالن�سبة للحا�س�ب ال�سخ�سي، مما يخلق م�ساكل كبيرًة. 
� دمج ال�اجبات: وما ينتج عنه من �سعٍف في التدقيق والم�ازنة. 

�ساد�سًا- مجالت الخطر المعلوماتي:
1- الملفات الورقية: 

ُتمثِّل  مازالت  ال�رقية  الملفات  اأن  اإل  الحا�س�بية،  النُُّظم  ا�ستخدام  من  الرغم  على 
في  الممكنة  التهديدات  واأهم  مات،  المنظَّ اأغلب  في  الم�ستخدمة  الملفات  من  كبيرًة  ن�سبًة 
�سرية  مدى  معرفة  معه  يمكن  الذي  النح�  على  الملفات  ت�سنيف  عدم  مثاًل:  المجال  هذا 
اأمينٍة،  م�اقع  في  ب�سكٍل منف�سٍل  الملفات  ثم حفظ هذه  ومن  عليها،  تنط�ي  التي  المعل�مات 

اأو في خزاناٍت مقفلة.

2- المعطيات: 

ُتعدُّ العن�سر الأ�سا�سي لالأنظمة، وت�سمل كافة البيانات المدخلة، والمعل�مات الم�ستخرجة 
قد  والمعطيات  النُُّظم.  داخل  نة  الُمخزَّ للبرمجيات  ال�ا�سع،  بمعناها  وتمتد،  معالجتها،  عقب 
وقد  ال�سبكات،  النظم عبر  بين  التبادل  اأو  التخزين،  اأو  الإخراج،  اأو  الإدخال،  تك�ن في ط�ر 

ن داخل النظام، اأو على و�سائط التخزين خارجه. ُتَخزَّ

ومن الأمثلة على التهديدات التي تتعر�س لها المعل�مات:     

� الحذف اأو الن�سخ.
� الت�س�يه الناتج عن م�ساكل الأجهزة والبرامج. 

� ال�سرقة.

3- الأجهزة:
النُُّظم،  منها  تتك�ن  التي  المادية  والأدوات  المعدات  كافة  ت�ساحب  التي  المخاطر 

كال�سا�سات، والطابعات ومك�ناتها الداخلية، وو�سائط التخزين المادية وغيرها)1(. 
)1( منير محمد الجنيهي، ممدوح محمد الجنيهي، اأمن المعل�مات الإلكترونية، القاهرة: دار الفكر الجامعية، 2006، �س14.  
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ومن الأمثلة على هذه التهديدات: 

ف غير ال�سليم، اأو الحماية غير الجيدة.  � ال�ستخدام الخاطئ، اأو الت�سرُّ
� العبث اأو التدمير من قبل م�ظٍف في عمل الأجهزة والمعدات.   

� ال�سرقة )الحا�س�ب، اأو الطابعة اأو الم�ارد الأخرى(.

4- الت�سالت:
محليًا  الآخر،  بع�سها  مع  بع�سها  التقنية  اأجهزة  تربط  التي  الت�سال  �سبكات  وت�سمل 
لالعتداء،  محلٌّ  ذاتها  بحدِّ  اأنها  كما  عبرها،  النُُّظم  اختراق  فر�سة  وتتيح  ودوليًا،  ونطاقيًا 

وم�طٌن من م�اطن الخطر الحقيقي.

نٌة  ُمعيَّ تقنيٌة  مهام  به  المناط  ال�سخ�س  اأو  الم�ستخدم  �س�اٌء  الفرد،  ه�  الخطر  ومح�ر 
تت�سل بالنظام، فاإدراك هذا ال�سخ�س حدود �سالحياته، واإدراكه اآليات التعامل مع الخطر، 
بها  ُيعنى  رئي�سٌة  م�سائُل  القان�نية،  حق�قه  احترام  حدود  في  اأن�سطته  على  الرقابة  و�سالمة 

نظام الأمن ال�سامل، تحديدًا في بيئة العمل المرتكزة على ُنُظٍم.    

5- البرامج: 

اأو  النظام  اإما م�ستقلٌة عن  الأعمال، وهي  ٍن لإنجاز  ُمعيَّ ن�سٍق  المرتبة في  الأوامر  وت�سمل 
مخزونٌة فيه.

� حذف برنامٍج عر�سيًا اأو عن غير ق�سد.  
� �سرقة برنامج. 

� ت�س�يه برنامٍج، نتيجة عطٍل في الأجهزة اأو غيرها. 
� عي�ب وم�ساكل البرامج.

�سابعًا- الإجراءات الالزمة لمواجهة المخاطر المعلوماتية:
يمكن للمديرين حماية اأنف�سهم وممتلكاتهم عن طريق اختيار �س�ابط اأمنيٍة وق�يٍة، وذات 
�سلٍة باأنظمة المعل�مات الخا�سة بم�ؤ�س�ساتهم. والخط�ة الأولى تت�سمن ال�س�ابط الأ�سا�سية، 
لأي نظام معل�ماٍت مرتكٍز على  المطل�بة  الأولية  الأمنية  ال�س�ابط  الأ�سا�سية هي  وال�س�ابط 
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ت�سنيف اأمن النظام وفقا لـ FTPS199. هذه ال�س�ابط هي الحدُّ الأدنى الأ�سا�سي المطل�ب 
للحفاظ على النظام، وتقلي�س المخاطر القائمة الكاملة لل�س�ابط الأمنية الأ�سا�سية ال�اردة 
في وثيقة NIST, SP800-53. في حين اأن هذه ال�س�ابط لي�ست ُملِزمًة لكل الم�ؤ�س�سات، لكنها 
ين  والُمن�سمِّ ال�سركاء  �ستر�سي  والتي  جيدٍة،  ممار�ساٍت  اأجل  من  جيدًة  انطالٍق  نقطة  ت�سكل 

الخ�س��سيين لحدٍّ كبير)1(.

ومن الإجراءات المهمة التي يجب على الإدارة اتخاذها لتحقيق وتعزيز اأمن المعل�مات 
ما ياأتي:

اأ- اأمن الأفراد: 

م في دخ�ل الأفراد اإلى م�قع م�سادر اإدارة المعل�مات،  يمكن تحديد ثالثة م�ست�ياٍت للتحكُّ
وهذه الم�ست�يات هي: 

� الم�قع )م�قع الم�ؤ�س�سة(. 
� المبنى )اأين ت�جد اأق�سام اإدارة المعل�مات(. 

� الغرفة )المكتب(.)2(
اأمن  بنظام  المت�سلين  فمهام  وال�سخ�سية،  الإدارية  المهام  اإلى  الإ�سارة  تجدر  وهنا 
النظرية  معارفهم  وعمق  لين،  الُم�ؤهَّ الأفراد  اختيار  ح�سن  من  الأ�سا�س  في  تبداأ  المعل�مات 
عند  يقف  ول  مت�ا�ساًل،  تدريبًا  يتطلب  العلمي  التاأهيل  اأن  مدركين  يك�ن�ا  اأن  على  والعملية، 
التنظيمية  اأو  الإدارية  المهام  فاإن  رئي�ٍس،  وب�سكٍل  تعيينهم،  لدى  ه�ؤلء  وخبرة  معرفة  حدود 

ن من �ستة عنا�سر رئي�سٍة:  تتك�َّ
� تحليل المخاطر. 

� و�سع ال�سيا�سة اأو ال�ستراتيجية. 
� و�سع خطة الأمن. 

� و�سع البناء التقني الأمني. 
� ت�ظيف الأجهزة والمعدات وال��سائل. 

  Stewart Mitchell, Op.cit, pp. 40, 43. )1(
)2( دلل �سادق، حميد نا�سر الفتال، اأمن المعل�مات، م.�س، �س48.



المخاطُر المعلوماتيُة ِلُنُظِم المعلوماِت وآلياُت مواَجَهِتَها

242

� تنفيذ الخطط وال�سيا�سات)1(.

ب- اأمن الوثائق والمعلومات: 

وهنا يجب على الم�ؤ�س�سة القيام بالإجراءات الآتية: 

، محدوٌد، فئٌة غير م�سّنفة(.  ، ر�سميٌّ يٌّ يٌّ للغاية، �سرِّ � ت�سنيف المعل�مات )�سرِّ
� اإجراءات حفظ البيانات، والأ�سرطة والأقرا�س الممغنطة. 

ج- اأمن الت�سالت: 

يمكن تق�سيم اأمن الت�سالت ب�سكٍل عامٍّ اإلى العنا�سر الآتية: 

� اأمن خط�ط الت�سالت ال�سلكية. 
� اأمن خط�ط الت�سال الال�سلكية. 

ُل اأن تمرَّ خط�ط الت�سال باأقل عدٍد ممكٍن من البدالت، اأو نقاط التح�يل، وكلما  وُيَف�سَّ
ترك  عدم  اإلى  بالإ�سافة  التهديدات،  قلَِّت  كلما  مبا�سرًة،  الخط  اإلى  الت�سال  خط  اقترب 
القائمة  ال�سيانة  عملية  واإحكام  المعل�مات،  خط�ط  بها  تمر  التي  الهاتفية  الخط�ط  م�اقع 

عليها، وتحديد الأ�سخا�س الذين ُي�سَمُح لهم ب�سيانتها)2(.

د- اأمن الأجهزة والمعدات:

وتتم هذه العملية من خالل ما ياأتي: 

لين من غيرهم.  تمييز اأنظمة عمل الحا�س�ب للُمخ�َّ

التاأمين �سد المخاطر التي تتعر�س لها الأجهزة، مثل ت�فير برامج الحماية الحا�س�بية 
.(Anti Virus)

)1( منير محمد الجنيهي، ممدوح محمد الجنيهي، اأمن المعل�مات اللكترونية، م.�س، �س16.
)2( دلل �سادق، حميد نا�سر الفتال، اأمن المعل�مات، م.�س، �س 58.
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اأمن الأفراد:

- اإقامة دورات 
تدريبية متقدمة 

واأولية في اأمن 
الحا�س�ب.

- ت�عية العاملين 
باأهمية وقيمة 

المعل�مات واأ�ساليب 
ال�سيطرة عليها.

- اأخد تعهٍد من 
العاملين بحماية 

الأ�سرار التي 
يتطلَّع�ن عليها.

اأمن المواقع: 
- تفتي�س الحقائب 

ال�سخ�سية 
والأفراد. 

- عالماٌت 
تحذيريٌة في م�قع 

الحا�س�ب، مثاًل 
منطقٌة خا�سٌة 

لين.  بالمخ�َّ
- ا�ستخدام 

اأجهزة ت�سفيٍر 
على خط�ط 

الت�سالت 
المبا�سرة.

اأمن المعلومات:
- تحديد 

الم�س�ؤوليات 
ب��س�ح. 

- اعتماد مقيا�س 
عمٍل على 

الحا�س�ب. 
- فح�س 
الأقرا�س 

الممغنطة في ما 
يخ�س الفيرو�س. 

- ت�سغيل 
الحا�س�ب من 
لين  قبل المخ�َّ

فقط.

اأمن الأجهزة 
والمعدات:

- اإجراءاٌت 
محددٌة ل�سيانة 

الحا�س�ب.

- تمييز اأنظمة 
عمل الحا�س�ب 

لين من  للمخ�َّ
غيرهم. 

- تاأميٌن �سد 
المخاطر التي 

قد تتعر�س لها 
الأجهزة.

وال�سكل الآتي يو�سح نموذجاً لأمن المعلومات)1):

نموذج متكامل لأمن المعلومات

وائل،  دار  عمان:  معا�سر،  مدخل  الإدارية،  المعل�مات  نظم  واآخرون،  الحميدي  اهلل  عبد  نجم  الم�سدر:  
2005، �س 271.

)1( نجم عبد اهلل الحميدي واآخرون، نظم المعل�مات الإدارية، م.�س، �س 271.
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روؤية  العتبار  بعين  ُت�ؤخذ  اأن  يجب  المعل�ماتي،  لالأمن  ا�ستراتيجيٍة  بناء  عملية  ولنجاح 
فكرٌة  اأنها  على  اإليها  ُينظر  ل  اأن  اأي�سًا  يجب  كما  التجارية،  الم�ؤ�س�سة  وغايات  واأهداف 
غير  اأخرى  طريقٍة  واأية  النظام،  تط�ر  مع  مت�اٍز  ب�سكٍل  َر  وُتط�َّ َم  ُت�سمَّ اأن  يجب  بل  ثان�يٌة، 
لالأمن  الٍة  فعَّ ا�ستراتيجيٍة  اأية  ولذلك، فتحديد  المعل�مات،  اأمن  لف�سل  �ست�ؤدي  الطريقة  هذه 
الم�ؤ�س�سة،  م�ست�ى  على  ابتداًء  جه�دها  ترّكز  واأن  جيدًا،  لها  َط  ُيَخطَّ اأن  يجب  المعل�ماتي، 
�ٌس لحل�ٍل تكن�ل�جيٍة  واأن ل ُينَظَر اإليها على اأنها ق�سيٌة تكن�ل�جيٌة، اأو على اأنها مزيٌج مخ�سَّ

دة)1(.   نٍة لم�ساكل محدَّ ُمعيَّ

خاتمة:
المخاطر  باأن  الق�ل  اإلى  نخل�س  البحث،  هذا  في  اإليه  �س  التعرُّ �سبق  ما  خالل  من 
لتخاذ  الرئي�س  الم�سدر  ُيعدُّ  الذي  الم�ؤ�س�سة،  معل�مات  نظام  د  تهدِّ باتت  التي  المعل�ماتية 
ل�ستخدام  وال�سريع  الكبير  التط�ر  مع  بالم�ازاة  كبيرًا  تط�رًا  عرفت  قد  بها،  القرارات 
على  فقط  لي�س  �سلبيًة،  اآثارًا  المخاطر  لهذه  اأن  كما  والت�سال،  المعل�مات  تكن�ل�جيا 
القيام  �سرورة  عليها  ي�ست�جب  ما  وهذا  عامٍة،  ب�سفٍة  الم�ؤ�س�سة  على  بل  المعل�مات،  نظم 
بالإجراءات الالزمة لم�اجهة هذه المخاطر، والحفاظ على اأمن معل�ماتها التي من خاللها 
يمكنها النجاح والتط�ر، خ�س��سًا واأنها تعي�س في ظل اقت�ساد المعرفة، بالإ�سافة اإلى تط�ير 

الأبحاث العلمية الخا�سة باأمن المعل�مات. 

Eloff Jan H.P., Op.cit, p.14. )1(
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