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التزام سلطة التشريع المصرية بالشريعة اإلسالمية دستوريا من منظور التدرج الشرعي والقانوني
The Commitment of the Egyptian Legislative Authority to Islamic Sharia Constitutionally
from the Perspective of Legal and Legal Hierarchy
إعداد الدكتور /حسين حامد محمود عمر
استاذ القانون الدستوري واالداري المساعد ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة جازان ،المملكة العربية السعودية.
Email: Husseinhamed461@gamail.com

ملخص البحث:
إن التزام سلطة التشريع – وبخاصة التشريعات السابقة على النص الدستوري -تدريجيا في مصر بالنص الدستوري تقنينا
وتطبيقا يتطلب إرادة قانونية تسعى لذلك .حيث اشار الدستور محل البحث إلى أن "اإلسالم دين الدولة" وأن" الشريعة اإلسالمية
المصدر الرئيسي للتشريع "ومنهجية البحث االستقرائي االستنباطي؛ تصبو إلى قيام سلطة التشريع بجعل التشريعات تلتزم بهذا
النص الدستوري وخاصة التشريعات القديمة أو السابقة على النص الدستوري .وذلك تطبيقا وتأكيدا للمبادىء الدستورية الواردة
بالكلمات المفتاحية السابقة .وهذا االلتزام واجب من خالل مبدأ التدرج الشرعي الذي يعد سنة هللا تعالى في خلقه من باب التيسير
والسعة ومقاصد الشرع الحنيف .والتدرج القانوني حيث خضوع القاعدة األدنى للقاعدة األعلى شكال وموضوعا .ومن ثم فقد
قسم هذا البحث إلى مبحثين يتعلق أولهما بماهية النص الدستوري الخاص بتطبيق الشريعة اإلسالمية.
أما المبحث الثاني فنتناول فيه اإللتزام بالنص الدستوري من منظور التدرج الشرعي والقانوني؛ حيث ينقسم التدرج في التشريع
اإلسالمي إلى تدرج شكلي وتدرج موضوعي وتدرج في التطبيق .ويعني التدرج التطبيقي تنزيل أحكام الشريعة اإلسالمية على
واقع المسلمين في جميع مجاالت حياتهم .أما التدرج القانوني ،فينقسم إلى تدرج شكلي وتدرج موضوعي .حيث يتعلق أولهما
بخضوع القاعدة األدنى – القانون والالئحة – للدستور أو القاعدة األعلى .أما التدرج الموضوعي فيعني خضوع القاعدة األدنى
.لألعلى من حيث الجوهر والمضمون
وأنتهينا إلى أن اإللتزام بالنص الدستوري محل البحث -وبخاصة التشريعات السابقة – يعني تقنين أحكام الشرع اإلسالمي
الخاصة بها .ويلي ذلك تطبيقها تدريجيا على نحو ما جاء بتوصيات ونتائج هذا البحث.
الكلمات المفتاحية :سمو الدستور ،مبدأ الشرعية ،مبدأ المشروعية ،مبدأ التدرج الشرعي ،مبدأ تدرج القواعد القانونية.

6

www.ajrsp.com

 م1212-21-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

The Commitment of the Egyptian Legislative Authority to Islamic Sharia Constitutionally
from the Perspective of Legal and Legal Hierarchy

Abustract:
The commitment of the legislative authority - especially the legislation that preceded the
constitutional text - gradually in Egypt to the constitutional text, codification, and
implementation requires a legal will that seeks to do so. Where the constitution in question
indicated that “Islam is the religion of the state” and that “Islamic Sharia is the main source of
legislation” and the methodology of inductive and deductive research; It aspires for the
legislative authority to make legislation abide by this constitutional text, especially legislation
that is old or predating the constitutional text. This is in application and confirmation of the
constitutional principles contained in the previous keywords. This commitment is obligatory
through the principle of legal progression, which is considered the Sunnah of God Almighty in
His creation as a matter of facilitation and spaciousness and the purposes of the noble Sharia.
And the legal gradation where the lower rule is subject to the higher rule in form and substance.
Hence, this research was divided into two sections, the first of which relates to the nature of the
constitutional text for the application of Islamic Sharia.
As for the second topic, we deal with adherence to the constitutional text from the perspective of
legal and legal hierarchy. Where the gradation in Islamic legislation is divided into formal
gradation, substantive gradation, and gradation in application.
Applied gradation means downloading the provisions of Islamic Sharia to the reality of Muslims
in all areas of their lives. As for legal gradation, it is divided into formal gradation and
substantive gradation. The first relates to the subordination of the lower rule law and regulation
to the constitution or the higher rule. As for the objective gradation, it means the subordination
of the lower base to the higher in terms of substance and content.
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And we concluded that adherence to the constitutional text in question - especially previous
legislation - means codifying the provisions of Islamic law related to it. This is followed by its
gradual application, as stated in the recommendations and results of this research.

Keywords: Supremacy of the Constitution, Principle of legality, Principle of legitimacy,
Principle of gradualism legitimacy, Principle of gradualism of the laws rules.

مقدمة:
يشير الدستور المصري محل البحث في كل من مقدمته ونص المادة الثانية إلى أن الشريعة اإلسالمية مصدرأوأساس
التشريعات ،وعليه فإن إعمال هذا النص يتطلب التزام سلطة التشريع بسن تشريعات وأنظمة تقوم على مصالح األفراد طبقا
للشرع اإلسالمي؛ وبخاصة التشريعات السابقة على هذا النص والمعمول بها إلى اآلن.
والحقيقة أن األفراد في حاجة دائمة إلى تشريع يحدد لهم عالقاتهم ،ويبين لهم حقوقهم وواجباتهم ،ويحد من أنانيتهم ،وينظم
صالتهم والتزاماتهم ،وإال كان األمر فوضى بين الناس يأخذ القوي كل ما يريده بقوته ،ويفقد الضعيف كل ما يحتاج إليه بضعفه،
خاصة وأن النفوس قد جبلت على األثرة وحب الذات واالندفاع تحت تأثير غرائزها المتشعبة ( ،)1وهو األمر الذي يتطلب ضرورة
وجود شرائع في المجتمع تقوم على تنظيم العالقات المختلفة بين األشخاص الطبيعية واألشخاص االعتبارية داخل الدولة من
خالل مبادىء وأصول الشريعة اإلسالمية طبقا للنص الدستوري محل البحث.
والحقيقة الثانية :أن الشرع اإلسالمي من خصائصه أنه لم يترك ناحية من نواحي الحياة إال وقد شملها ،ولم يتناول أية عالقة إال
وقد نظمها .فهو تشريع يحيط بكل شىء ،وهو يرب ي في النفس طهارة القلب ويقظة الضمير .وهو تشريع عرفنا هللا وطريق
الوصول إليه ،وعرفنا رسولنا -صلى هللا عليه وسلم -و كيفية االهتداء بسنته .وعرفنا أن هناك جنة ونارا ،وأن عمل اإلنسان له
حكمان :حكم دنيوي يتعلق بمظهر العمل وأثره على الناس ،وحكم أخروي يتعلق بالقصد من العمل والنية فيه ،وأن هذا الحكم سار
على كل عالقات اإلنسان سواء مع ربه أو مع غيره أو مع المجتمع ،أو حتى عالقة المجتمع اإلسالمي بغيره من المجتمعات.
ض ُ
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
والحقيقة الثالثة أنه تشريع متكامل؛ حيث يقول هللا –تعالىْ ( :-اليَوْ َم أَ ْك َم ْل ُ
يت لَ ُك ُم
ت َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِ
( )
اإلس َْال َم ِدينَا) ( )2وهو تشريع خالد تكفل هللا سبحانه بحفظه لقوله( :إِنَّا نَحْ نُ نَ َّز ْلنَا الذ ْكر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُونَ ) 3
ِْ

( )1الشيخ محمد سالم مدكور – تاريخ التشريع االسالمي ومصادره ط  2سنة  9191م – مكتبة النهضة المصرية ص .91
( )2سورة المائدة اآلية ()1
( )3سورة الحجر اآلية ()1
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اس بَ ِشيرا َونَ ِذيرا َو َٰلَ ِك َّن
والحقيقة األخيرة أنه تشريع عالمي مطالب به جميع الناس؛ لقول هللا –تعالىَ ( :-و َمآأَرْ َس ْل َٰنَ َ
ك إِ َّال َكآفَّة للنَّ ِ
هللا إِلَ ْي ُك ْم َج ِميعا الَّ ِذي لَهُ ُم ْل ُ
ض) (.)2
ك ال َّس َما َوا ِ
اس َال يَ ْعلَ ُمونَ ) ( .)1وقوله –تعالى(:-قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِني َرسُو ُل َّ ِ
أَ ْكثَ َر ٱلنَّ ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
وعليه وجبت على تشريعات الدولة األخذ بالشرع اإلسالمي ليس فقط امتثاال والتزاما بالنص الدستوري محل البحث ،ولكن
انطالقا من إسالمية هذه الدول اسما وعمال؛ ألن الشرع اإلسالمي يشمل في حالة سن ِه التشريع اإلسالمي ،وفي حالة استنباطه
.الفقه اإلسالمي ،لذلك فهو أشمل من الفقه والتشريع

إشكالية البحث:
إن إشكالية البحث تتمثل في كون النص الدستوري الملزم لسلطة التشريع باألخذ بمبادىء وقواعد الشرع اإلسالمي في سن
التشريعات واألنظمة المختلفة تحده ضوابط وقيود تحول دون تنفيذه على التشريعات السابقة على تطبيق النص الدستوري الملزم؛
على نحو ما سيتم بيانه بهذا البحث.

ضابط البحث :
البحث يعتمد على تناول النص الدستوري موضوع الدراسة بتحليل مفهومه في إطار التدرج الشرعي والقانوني الملزم له.

أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث في تطبيق النص الدستتوري محل الدراسة وإلزام سلطة التشريع باألخذ بمبادىء وقواعد الشرع اإلسالمي
في التشريعات واألنظمة السابقة على النص الدستوري وبخاصة النصوص القانونية السابقة على تطبيقه ،على ماسيأتي تفصيله
في هذا البحث.

أسباب البحث:
البحث محاولة لتبصتترة ستتلطة التشتتريع في الدولة محل الدراستتة بااللتزام بالشتتريعة اإلستتالمية كمصتتدر وأستتاس التش تريعات
واألنظمة السابقة على النص الدستوري وبخاصة النصوص أو التشريعات السابقة على تطبيق النص الدستوري.

هدف البحث:
البحث محاولة لاللتزام بالنص الدستتتتتوري الخاص بتطبيق الشتتتتريعة اإلستتتتالمية ،وتطبيقه تدريجيا لكونه مصتتتتدر وأستتتتاس
التشريعات أواألنظمة السابقة على النص الدستوري في الدولة محل الدراسة.

منهج البحث:
استتتقرائي استتتنباطي يعتمد على المبادأل واألصتتول الشتترعية والقانونية الواردة في كل من الشتترع اإلستتالمي والنصتتوص
والفقه الدستوري إليجاد قواعد حاكمة إلشكالية هذا البحث.

( )1سورة سبأ اآلية ()22
( )2سورة االعراف اآلية ()992
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الدراسات السابقة:
 محمدعبد الغفارالشريف :التدرج في تطبيق الشريعة االسالمية – بحث.– محمد مصطفى الزحيلي :التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة االسالمية – بحث.
 -جهاد داود سليمان شحاده :التدرج في تطبيق الشريعة االسالمية – رسالة ماجستير.

تقسيم البحث:
المبحث األول :ماهية النص الدستوري الخاص بتطبيق الشريعة اإلسالمية.
المبحث الثاني :اإللتزام بالنص الدستوري من منظور التدرج الشرعي والقانوني.
خاتمة.

المبحث األول
ماهية النص الدستوري الخاص بتطبيق الشريعة اإلسالمية
نتناول في هذا المبحث ماهية النص الدستوري المقرر بأن مبادىء الشريعة اإلسالمية المصدرالرئيسي في الدولة محل البحث،
سواء من حيث المعنى اللغوي أواالصطالحي ،أوالمفهوم الشرعي له.
تقسيم المبحث:
المطلب األول :المعنى اللغوي واإلصطالحي للنص الدستوري.
المطلب الثاني :المفهوم الشرعي للنص الدستوري.
المطلب األول
المعنى اللغوي واإلصطالحي للنص الدستوري
أقرت الدولة محل البحث في مقدمة دستورها بأن "اإلسالم هو دين الدولة .وأن مبادىء الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي
للتشريع" .وعليه نتناول النص محل الدراسة لفظا ومعنى:
أوًل :النص محل الدراسة :جاء في ديباجة الدستورالمصري الصادر سنة  2192م " .نكتب دستورا يؤكد أن مبادىء الشريعة
اإلسالمية المصدر الرئيس للتشريع ،وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في
ذلك الشأن" ونصت المادة الثانية على أن "اإلسالم دين الدولة ...ومبادىء الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع".

10

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

ثانيا :المعنى اللغوي للنص محل البحث:
نقصر المعنى اللغوي على النص محل البحث على الكلمات التالية" :اإلسالم"" ،دين"" ،الدولة"" ،الشريعة"" ،مبادىء"،
"مصدر"" ،رئيسي " " التشريع ".
والسلم بالكسر المسالم ،وبه فسر قوله -تعالىَ " :-و َرجُال َسلَما ل َرجُل"( )1أي
أ – اإلسالم :اإلسال ُم من السلم ،والسلم مصدر سلم،
ِ
مسالما .والسلم الصلح ،ومنه حديث الحديبية إنه أخذ ثمانين من أهل مكة سلما

()2

والسلم من السالم واإلسالم ،والمراد به

االستسالم واالنقياد ،ومنه قوله –تعالىَ ":-و َال تَقُولُوا ِل َم ْن أَ ْلقَ َٰى إِلَ ْي ُك ُم الس ََّال َم لَسْتَ ُم ْؤ ِمنا"( ،)3فالمعنى هو االستسالم وإلقاء
المقادة إلى إرادة المسلمين ،ويقول ابن األثير هو عام في كل من أسلم إلى شىء ،ولكن دخله التخصيص ،وغلب عليه اإللقاء
في الهلكة ،فأسلم أمره إلى هللا –تعالى -أي سلمه وفوضه ،والسالم في األصل السالمة ،وهي البراءة من العيوب ،أوهي في
األساس السلم من البالء ،من مصدر سلمت؛ حيث الدعاء لإلنسان بأن يسلم من اآلفات في دينه ونفسه وتأويله التخليص،
والتسليم الرضا بما قدر هللا وقضاه واالنقياد ألوامره ،و التسليم من السالم أي التحية ،وقيل :أسلم دخل في اإلسالم وصار
ت ْاألَ ْع َرابُ آ َمنَّا قُل لَّ ْم تُ ْؤ ِمنُوا َو َٰلَ ِكن
مسلما ،فسلمت من شره ،ومنه قوله –تعالى" :-ا ْد ُخلُوا ِفي الس ْل ِم َكافَّة"( )4وقوله" :قَالَ ِ
قُولُوا أَ ْسلَ ْمنَا"()5والسالم من أسماء هللا -تعالى-؛ لسالمته من النقص والعيب ،وقيل :إنه أسلم مما يلحقه من الغير،حاشاه –
تعالى -ونزهه عن العالمين ،و إنه الباقي الدائم -سبحانه وتعالى.-
ين َما َوص ََّٰى ِب ِه نُوحا
ب  -الدين :الدين من الديانة وهواسم لجميع ما يعبد به هللا –تعالى-ومنه قوله –تعالى" :-ش ََر َع لَ ُكم منَ الد ِ
ك َو َما َو َّ
ص ْينَا ِب ِه إِ ْب َرا ِهي َم َو ُمو َس َٰى َو ِعي َس َٰى ۖ أَ ْن أَ ِقي ُموا الدينَ َو َال تَتَفَ َّرقُوا ِفي ِه"( ،)6والدين مصدر دان بمعنى خضع
َوالَّ ِذي أَوْ َح ْينَا إِلَ ْي َ
وذل وأطاع ،ويقال دان له أي انقاد وطاع ،وقيل قوم دين أي مطيعون.
والدين بمعنى الشريعة والطاعة والملة واالنقياد هلل –تعالى -وعبادته ومنه قوله –تعالىَ ":-و َما أُ ِمرُوا إِ َّال لِيَ ْعبُدُوا َّ
صينَ
هللاَ ُم ْخلِ ِ
ك الدينُ
هلل أَ َم َر أَ َّال تَ ْعبُدُوا إِ َّال إِيَّاهُ َٰ َذلِ َ
لَهُ الدينَ ،)7("...ويقال دينهم بمعنى عبادتهم وشريعتهم .وقوله –تعالى" :-إِ ِن ْال ُح ْك ُم إِ َّال ِ َّ ِ
َٰ
اس َال يَ ْعلَ ُمونَ ( )8هو الدين المستقيم دين إبراهيم صلى هللا عليه وسلم وفي ذلك يقول تعالى " فَأ َ ِق ْم َوجْ هَكَ
ْالقَي ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
ين َحنِيفا فِ ْ
اس َعلَ ْيهَا ،)9(..وفي الحديث " كان النبي  -صلى هللا عليه وسلم -على دين قومه"( )10أي
هللا الَّتِي فَطَ َر النَّ َ
ط َرتَ َّ ِ
لِلد ِ
على مابقى فيهم من إرث إبراهيم وإسماعيل -عليهما السالم-؛ في حجهم ومناكحتهم وبيوعهم وأساليبهم.

( )1سورة الزمر اآلية ()21
( )2تاج العروس مج  2ص 113
( )3سورة النساء اآلية ()12
( )4سورة البقرة اآلية ()212
( )5سورة الحجرات اآلية ()92
( )6سورة الشورى اآلية ()91
( )7سورة البينة اآلية ()9
( )8سورة يوسف آيه 21
( )9سورة الروم آيه 11
( )10فتح الباري شرح صحيح البخاري ج  91كتاب االحكام باب .21
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ج – الدولة :لن نسهب في كلمة الدولة لغة واصطالحا .فالدولة تتكون من شعب وإقليم وسلطة وهي محل وموضوع البحث
والدراسة.
د – الشريعة  :وردت كلمة "الشريعة" على أقوال ثالثة :األول بالمعنى الظاهر؛ أى الشىء الظاهر الواضح والثانى المستقيم ،أو
الشارع والطريق الذى يشرع فيه الناس عامة ،ومنها أيضا – أصل كلمة شريعة عند العرب – مورد الشاربة التى شرعها الناس
فيشربون منها ،وربما شرعوها دوابهم ،فشرعت تشرب منها ،وفى المثل شرعك ما بلغك المحل؛ أى :حسبك وكافيك من الزاد ما
َري َعة منَ ْاألَ ْم ِر فَاتَّبِ ْعهَا"( )2وفى الصحاح الشريعة
بلغ مقصدك( ،)1وأما القول الثالث فهى المذاهب لقوله تعالى "ثُ َّم َج َع ْلنَا َ
ك َعلَ َٰى ش ِ
هى ما شرع هللا –تعالى -لعباده من الدين ،أو هى ما سن هللا من الدين وأمر به كالصوم والصالة والحج والزكاة وسائر أعمال
ين َما َوصَّى بِ ِه نُوحا"()3أى سن لكم األصول التى تتساوى فيها الملل ،وال يصح عليها النسخ
البر؛ لقوله تعالىَ " :ش َر َع لَ ُكم منَ الد ِ
كمعرفة هللا ونحو ذلك ،وفى اللسان قيل إن نوحا عليه السالم أول من أتى بتحريم البنات واألخوات واألمهات"(.)4
أما قوله تعالى " ِل ُكلٍّ َج َع ْلنَا ِمن ُك ْم ِشرْ عَة َو ِم ْنهَاجا"

()5

فقد اختلف فيه المفسرون ،فقيل الشرعة الدين والمنهاج الطريق ،وقيل

هما معا ،وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيل وسنة؛ أى :الشرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما وردت به السنة،
وقال قتادة شرعة ومنهاجا الدين واحد ،والشريعة مختلفة .فالشريعة هى ما شرع هللا لعباده والظاهر المستقيم من المذاهب،
ومنها شرعناها ،وأشرعناها ومشروعة ومشرعة ( )6وجميعها شرائع .والشرع نهج الطريق الواضح إلى هللا أو الدين؛ أى :حسبك
فى دنياك ما تأخذه من الزاد الدينى أو الطريق الدينى الذي يبلغك مقصدك فى اآلخرة.
هـ  -مبادىء)7(:جمع مبدأ ،ومبدأ الشىء قواعده األساسية التي يقوم عليها وال يخرج عنها ،أي أوله ومادته التي يتكون منها،
والمبدأ هو المعتقد أو القاعدة أو األصل .ويقال يدافع عن مبادئه أي يدافع عن العقائد التي يؤمن ويلتزم بها.
و –مصدر(:)8جمع مصادر ،و المصدر اسم مكان من صدر أي موضع الصدور ،و صدر من أي مايصدر عنه الشىء،
ومصدرالشىء أسبابه أو أصله أومنبعه أو مرجعه،ومنه مصادر الطاقة أو الدخل أي منبعها ،ومصادر الفقه أي األصل
الذي استند إليه أو قام عليه.والمصادر أي المراجع أو المرجعية.
ز -رئيسي( :)9اسم منسوب إلى الرئيس بمعنى أساسي ،ومنها مسألة رئيسية أي أساسية.
ح  -التشريع(:)10اسم والجمع تشريعات ،والمصدر شرع،وشرع الطريق أي مده ومهده ،ومنه تشريع سماوي أي شرعه هللا،
( )1تاج العروس لالمام اللغوي السيد محمد مرتضى – المجلد الخامس – طبعة دار ليبيا للنشر ص  493ومابعدها
( )2سورة الجاثية اآلية ()81
( )3سورة الشورى اآلية ()91
( )4لسان العرب البن منظور – المجلد الثامن ص 939
( )5سورة المائدة آيه 22
 )6القاموس المحيط  -محمد بن يعقوب الفيروزي – المجلد الثالث ص  – 22طبعة مؤسسة البابي الحلبي
 )7المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ط مكتبة الشروق ص  22والقاموس المحيط طبعة مؤسسة الرسالة ص 11
( )8المعجم الوسيط ص  911والقاموس المحيط ص 221
( )9المعجم الوسيط ص  191والقاموس المحيط ص 923
( )10المعجم الوسيط ص.231

12

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

ومنه التشريع بمعنى سن القوانين ،ومن ثم سلطة التشريع أي السلطة المؤهلة إلصدار القوانين.
ثالثا :المعنى اًلصطالحي للنص محل البحث :أن تحديد المصطلحات التي وردت في الدستور محل الدراسة هو تعبير عن أعلى
سلطة ،وهي السلطة التأسيسية لهذه الدولة في مواد دستورها الملزمة ،ويهمنا في هذه النص مصطلحات :اإلسالم ،والدين،
والشريعة ،والتشريع طبقا للتفصيل التالي:
أ  -اإلسالم:اإلسالم إظهار الخضوع والقبول لما أتى به رسولنا -صلى هللا عليه وسلم ،-فإن كان مع ذلك اإلظهار اعتقاد وتصديق
بالقلب فذاك اإليمان( ،)1فهو الدين الذي نزل على سيدنا محمد -صلى هللا عليه وسلم ،-وفي ذلك يقول –تعالىَ ":-و َمن يَ ْبت َِغ
َاس ِرينَ " ( .)2فاإلسالم إسالم الوجه هلل –تعالى ،-أي إلقاء اإلنسان
اإلس َْال ِم ِدينا فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ َوهُ َو فِي ْاآل ِخ َر ِة ِمنَ ْالخ ِ
َغ ْي َر ْ ِ
بنفسه بين يدي هللا –تعالى ،-مستسلما ألمره ،خاضعا لتوجيهه ،خاشعا لربوبيته( .)3واإلسالم عقيدة وشريعة ،دين ودولة،
دنيا وآخرة ،فهو عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم شئون الحياة( .)4وغيرها من المعاني التي سنتناولها الحقا.
ب  -الدين:الدين مايعتنقه اإلنسان ويعتقده ،ويدين به من أمور الغيب والشهادة؛ أي هو التسليم هلل تعالى واالنقياد له،
اإلس َْال ُم( )5وتأكيدا لذلك يقول –تعالى-
وهوملة اإلسالم وعقيدة التوحيد؛ التي هي دين جميع األنبياء لقوله تعالى" :إِ َّن الدينَ ِعن َد َّ ِ
هللا ْ ِ
َاس ِرينَ "( .)6فهو االستسالم والتسليم هلل بالوحدانية وإفراده
اإلس َْال ِم ِدينا فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ َوهُ َو فِي ْاآل ِخ َر ِة ِمنَ ْالخ ِ
َ ":و َمن يَ ْبت َِغ َغ ْي َر ْ ِ
بالعبادة قوال وفعال ،واعتقادا بحسب ماجاء في شريعة نبينا -صلى هللا عليه وسلم  -في العقائد واألحكام من أوامر ونواهي
في كل أمور الحياة .وعليه ذهب بعض الفقهاء إلى أن الشريعة والملة والدين بمعنى واحد ،وهي الطريقة المعهودة عن النبي
 صلى هللا عليه وسلم؛ غير أنها إن أخذت من حيث اإلذعان تسمى دينا ،وإن أخذت من حيث إنه جعل سبيلها مسلوكا وطريقاواضحا تسمى شريعة وشرعا( .)7وعليه فإن الدين هو القواعد اإللهية التي بعث هللا –تعالى-بها الرسل لترشد الناس إلى الحق
في االعتقاد ،وإلى الخير في السلوك والمعاملة ،ويخضع لها الناس أمرا ونهيا من أجل تحقيق سعادة الدنيا و اآلخرة(.)8
ج  -الشريعة:الشريعة في االصطالح هي األحكام التي سنها هللا –تعالى -لعباده ليكونوا مؤمنين عاملين صالحين بها سواء
أكانت تتعلق باألفعال أم العقائد أم باألخالق؛ وذلك ألنها الطريق المستقيم الواضح الذي يؤدي لصالح حياة اإلنسان في
الدنيا واآلخرة ،أو هي ماشرعه هللا –تعالى -لعباده من األحكامالتي جاء بها األنبياء -عليهم السالم -سواء أكانت خاصة
بالمعامالت أو العقائد ..ويعرفها الشاطبي في الموافقات بأنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم،

( )1أبو جعفر النحاس /معاني القرآن الكريم /تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني /ط 9مركز إحياء التراث بجامعة ام القرى  ،9122/9212ج 9
ص  139نقال من رسالة الدكتور أحمد أمين ص .122
( )2سورة آل عمران اآلية ()29
 )3الشيخ عبد الحليم محمود بحث بمجلة الشرطة باسم "االسالم" العدد  99يوليه  9112ص  13نقال من رسالة دكتوراه " حدود السلطة التشريعية
بين الشريعة االسالمية والنظامين المصري والفرنسي " كلية حقوق جامعة القاهرة سنة  2119 / 9222م ص .129
( )4المرجع السابق ص129
( )5سورة آل عمران اآلية()91
( )6سورة آل عمران اآلية()29
( )7الشيخ محمد سالم مدكور – المرجع السابق ص 92
( )8د .يوسف حامد العالم – المقاصد العامة للشريعة – رسالة دكتوراة – ط دارالحديث ص 213نقال من أحمد أمين – المرجع السابق ص 219
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وهو جملة ماتضمنته( ،)1ويعرفها ابن حزم بأنها" :ما شرعه هللا –تعالى -على لسان نبيه -صلى هللا عليه وسلم -في الديانة
وعلى ألسنة األنبياء -عليهم السالم .)2(-وقد استخدمت كمرادف للفقه في الصدر األول لإلسالم؛ حيث أطلق اصطالح الفقه
على العلم بجميع أحكام الدين ،ودلل بعض الفقهاء على هذا الترادف بعض الفقهاء بقوله" :وقريب من إطالق الشريعة في
معنى أحكام القضاة شيوع هذا اللفظ عنوانا على أقسام الدراسات الفقهية في الجامعات العربية واإلسالمية ،فكلية الشريعة
وقسم الشريعة عنوان على اإلختصاص بدراسة الفقه اإلسالمي( ..)3مع العلم بأن الشريعة أعم من الفقه ،وهو يشكل جزءا
منها فقط .وعليه يقصد بالشريعة مجموعة القواعد أو المبادىء الكليةالثابتة في القرآن والسنة التي تتعلق بأحكام السلوك
اإلنساني والعالقات االجتماعية ،أو هي كل ماشرعهاهلل الناس – سواءماورد في القرآن الكريم أو السنة الشريفة – من
أحكام تتعلق بأفعال المكلفين من حل وحرمة وكراهة وندب و إباحة(.)4
د  -التشريع :التشريع يطلق على معنيين؛ األول هو وضع السلطة المختصة بالتشريع القواعد القانونية كتابة داخل الدولة ،أي
العملية التشريعية ذاتها  ،والمعنى اآلخر هو تللك القواعد القانونية المكتوبة و التي تصدر عن تلك السلطة المختصة بالتشريع..
فالتشريع يشمل الطريق والنتيجة(.)5
والتشريعات ثالثة درجات طبقا لقاعدة التدرج القانوني -التي سيرد تفصيلها في المبحث الثاني؛ حيث يأتي على رأسها
التشريع األساسي كالدستور أو النظام األساسي للحكم ،ثم التشريع العادي الصادر من سلطة التشريع كالقوانين أواألنظمة ،و
أخيرا التشريع الثانوي الصادر من السلطة التنفيذية كاللوائح على اختالف أنواعها.
المطلب الثاني
المفهوم الشرعي للنص الدستوري
ورد في النص محل الدراسة "أن اإلسالم دين الدولة" ،وأن مبادىء الشريعة الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع.
وعليه نتناول المفهوم الشرعي لهاتين العبارتين ،على أن نبدأ " بمبادىء الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع" طبقا
للتفصيل التالي :بداية نبحث مبادىء الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع على نحو ماورد بالدستور المصري مع التفرقة
بين احتواء النص على "ال" واحتواءه على كلمة "مبادىء":
أوًل :مفهوم "مبادىء الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع":
يكمل هذا النص ماوردفى ديباجة الدستور المصري الصادر في يناير  2192م" نكتب دستورايؤكد أن مبادىء الشريعة
اإلسالمية المصدر الرئيس للتشريع،

( )1الموافقات للشاطبي تحقيق الشيخ عبد هللا دراز – دار الكتب العلمية ببيروت الجزء ،9ص 19
( )2اإلحكام في أصول االحكام البن حزم – تحقيق أحمد شاكر الجزء االول ص 22
( )3د .محمد احمد سراج – الفقه االسالمي بين النظرية والتطبيق – دار المطبوعات الجامعية باالسكندرية سنة  9113ص 1
( )4د .حسين حامد حسان – المدخل لدراسة الفقه االسالمي– دار النهضة العربية – طبعة  9129ص91
( )5د .أحمد أمين – المرجع السابق ص 929
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وأن المرجع في تفسيرها هو ماتضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن "وتشير المادة ()112
من الدستور إلى أن مواد الدستور وديباجته نسيج مترابط ،وكل ًل يتجزأ ،وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.
أ  -موقف المحكمة الدستورية العليا من مقدمة الدستور أوديباجته:
قررت المحكمة الدستتتتورية العليا أن مقدمة الدستتتتورجزء ال يتجزأ من الدستتتتور ،وبالتالي تكون لها قيمةنصتتتوص الدستتتتور
نفسته ،وتشكل مع األحكام التي يتضمنها الدستور كال ال ينقسم ،وقد استندت المحكمة إلى ماتضمنته مقدمة دستور  9139من
التأكيد على قيمة الفرد وعمله وكرامته لتقرير عدم دستتتتتورية المادة األولى من القانون رقم  913لستتتتنة  9123بتعديل بعض
أحكتتام قتتانون التتتأمين االجتمتتاعي رقم ( ،)9139التتذي يحرم طتتائفتتة من المؤمن عليهم من الحتتد األدنى لمعتتاش األجور
المتغيرة"1".
ب  -موقف المحكمة الدستورية من نص المادة الثانية من الدستور:
" – 9وحيث إن النعي بمخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية مردود بأن القيد المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها
في  9121 / 9 / 22ال يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات الساب قة عليه "...أي أن إعمال هذا النص في كل الدساتير السابقة
والحالى يعمل به من هذا التاريخ السابق.
– 2وقد قررت المحكمة أيضا أ ن هذا النص توجيه ومخاطبة للسلطة التشريعية بمصر للعمل بموجبه؛ "وحيث إن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن ماتضمنته المادة الثانية من دستور  ،9139بعد تعديلها في  22مايو  ،9121يدل على أن الدستور،
واعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل ،قد ألزم السلطة التشريعية فيما تقره من النصوص التشريعية بعد العمل به أن تكون
غير مناقضة لمبادىء الشريعة اإلسالمية بعد أن اعتبرها الدستور أصال يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه
لضمان توافقها مع مقتضاه.

()2

ج  -موقف المحكمة الدستورية العليا من المضمون الموضوعي لنص المادة الثانية:
تواترت أحكام المحكمة الدستتورية العليا على أن األحكام الشترعية التى اعتبرها الدستتور المصدر الرئيسى للتشريع بموجب
نص المتادة ( )2منته هى تلك القطعية فى ثبوتها وداللتها ،باعتبار أن هذه األحكام وحدها هىالتى ال تحتمل اجتهادا ،وليستتتتتتت
كذلك األحكام الظنية فى ثبوتها أو داللتها أو فيهما معا ،وهى التى تتستتتتتتع لدائرة اإلجتهاد فيها تنظيما لشتتتتتتئون العباد وحماية
لمصالحهم(،)3

( )1حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  22لسنة  91ق دستورية بتاريخ  21يونية  9112م – مجموعة االحكام الجزء السادس ص
 .112نقال من الدكتور وليد محمد الشناوي – دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري (دراسة مقارنة) بحث منشور فى مجلة البحوث
القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة مجلد  9العدد  91سنة  2191ص  121ومابعدها.
( )2حكم رقم  21لسنة 22ق فى  2113/3/9المجلد االول ص  92والمجموعة الجزء 99ص .932
حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  993لسنة  29ق دستورية بتاريخ  2111 / 2 / 9م
المجموعة س  92ج  2ص  .9212نقال من د .احمد عبد الحستتتيب عبد الفتاح الستتتنتريستتتي ص  9231ومابعدها – بحث إشتتتكالية الرقابة على
دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير.
حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  2لسنة  22ق دستورية بتاريخ  2191 / 1 / 2م.
( )3حكم محكمة دستورية رقم  999لسنة  23ق جلسة  2112/3/1م مجموعة االحكام ج  92مج  2ص 9991
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وعليه استتتتقر قضتتتاء المحكمة على أنه ال يجوز للنص التشتتتريعى أن يناقض األحكام الشتتترعية القطعية فى ثبوتها وداللتها...
والتى يكون اإلجتهاد فيها ممتنعا ألنها تمثل من الشتتتتريعة اإلستتتتالمية مبادئها الكلية وأصتتتتولها الثابتة التى ال تحتمل تأويال أو
تبديال ،ومن غير المتصور تبعا لذلك أن يتغير مفهومها بتغير الزمان والمكان ،إذ هى عصية على التعديل وال يجوز الخروج
عليها أو اإللتواء بها عن معناها .وال ينطبق ذلك على األحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بداللتها أو بهما معا(.)1
ومن هذا المنطلق ارتقت المحكمة الدستورية العليا بمبادىء الشريعة اإلسالمية وأحكامها قطعية الثبوت والداللة لتكون -وفقا
لتعديل  9121للمادة ( )2من الدستور -قيدا يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا
التعديل وتنصب والية المحكمة الدستورية العليا على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ،ذلك أن المادة
الثانية من الدستور تقدم على هذه القواعد أحكام الشريعة اإلسالمية فى أصولها ومبادئها الكلية ...بما يحول دون إقرار أية قاعدة
قانونية على خالفها :وال ينطبق ذلك على األحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو داللتها أو بهما معا(.)2
وحرصت المحكمة الدستورية العليا على اإلقرار لوالة األمر ،وهم كما أشرنا الحاكم ومن يفوضه والقضاة ومن فى حكمهم ،وكل
سلطة مختصة بالتشريع فى الدولة ،بالحق فىاإلجتهاد ،إذ استقر قضاء المحكمة على أن االجتهاد وإن كان حقا ألهل االجتهاد فأولى
أن يكون هذا الحق مقررا لولى األمر ،يبذل جهده فى استنباط الحكم الشرعى من الدليل التفصيلى ،ويعمل حكم العقل فيما ال نص
فيه توصال لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل هللا ورحمته بعباده ،وتسعها الشريعة اإلسالمية التى ال تضفى قدسية على آراء أحد
الفقهاء فى شأن من شئونها ،وال تحول دون مراجعتها وتقييمها وإبدال غيرها بها بمراعاة المصلحة الحقيقية التى ال تناقض
المقاصد العليا للشريعة ،فاآلراء اإلجتهادية ال تجاوز حجيتها قدر اقتناع أصحابها بها ،وال يساغ تبع لذلك اعتبارها شرعا مقررا
ال يجوز نقضه(.)3
يتلخص موقف المحكمة الدستورية العليا في النقاط الثالث التالية:
 من حيث الزمان :اإللتزام بالعمل بنص المادة الثانية دستور زمنيا من تاريخ 22مايو 9121م - .من حيث المختص :الملتزموالمخاطب بهذه المادة هو السلطة التشريعية (البرلمان).
 من حيث الموضوع  :مبادىء الشريعة اإلسالمية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع هي األحكام قطعية الثبوت والداللة،والتي تصبح قيدا يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل وتنصب والية
المحكمة الدستورية العليا على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ،ذلك أن المادة الثانية من الدستور

( )1حكم محكمة دستورية رقم  991ق لسنة  21ق جلسة  2112/92/91م المجموعة ج  99مج  9ص 9921
( )2حكم محكمة دستورية رقم  22لسنة  93ق جلسة 9113 / 3 / 9المجموعة ج  2مج  2ص  111نقال من بحث د سامي جمال الدين( )23حكم
محكمة دستورية رقم  21لسنة 99ق جلسة  9112/1/21م نقال من البحث السابق للدكتور سامي جمال الدين ص .1
( )1ذات االشارة السابقة.
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تقدم على هذه القواعد أحكام الشريعة اإلسالمية فى أصولها ومبادئها الكلية ...بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على
خالفها ؛ وال ينطبق ذلك على األحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو داللتها أو بهما معا(.)1
د  -مالحظات بعض الفقهاء على موقف المحكمة الدستورية العليا:
أ – ذهب بعض الفقهاء إلى أن تفسير المحكمة الدستورية العليا لكيفية تطبيق المادة الثانية من الدستور "قد ضيع على البالد فرصة
اإلنتقال التدريجي إلى نطاق الشريعة اإلسالمية في ضوء اإلعتبارات العملية التي تثيرها القضايا وتحت إشراف القضاء
وبواسطته  ،وهي طريقة أجدى من تشكيل لجان التقنين التي قد تبعد عن الواقع وتغرق فى البحوث النظرية ،ومن ثم فإن
نص المادة الثانية من الدستور واجب اإلعمال بذاته ،وأنه ال يجب االنتظار حتى يقنن المشرع مبادىء الشريعة اإلسالمية،
والسيما بالنسبة للنصوص قطعية الثبوت األخرى؛ ولكنها ملزمة أساسا للسلطات العامة أي والة األمر ،حيث تظهر الحاجة
إليها عند التنازع بينهم أو معهم ..ويقصد بوالة األمر السلطة التشريعية في الدولة؛ حيث االلتزام بها في تصرفاتهم سواء
كانت تشريعات أو أحكام قضائية أو اتفاقيات دولية أو أي صورة أخرى لهذه التصرفات(.)2
وبعد دراسة موقف المحكمة الدستورية العليا المصرية من نص المادة الثانية موضوع البحث والمالحظات السابقة ،أًلحظ
أيضا ما يلي:
 –9إن التزام السلطة التشريعية بسن قوانين طبقا للشرع اإلسالمي فى كافة الدساتير المصرية المتعاقبة يعمل به من التاريخ
السابق (9121/9/22م) ،ومن ثم تبقى التشريعات السابقة على هذا التاريخ والمخالفة للشرع على ما هوعليه بحسب
سلطة المشرع التقديرية ورغبته في التعديل دون قيد أو شرط.
 –2إن اإللتزام الحقيقي بهذا النص يتعلق بعبارة "مبادىء الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيس للتشريع" دونما أية تناول
أوإشارة للعبارة األخرى الواردة بذات النص الدستوري وهي "اإلسالم دين الدولة " وهو ما سنفصله الحقا.
 – 1إن االلتزام الحقيقي بسن تشريعات مصدرها الشرع اإلسالمي نافذ بالنسبة للتشريعات الجديدة ،في ظل سلطة تقديرية
مطلقة للسلطة التشريعية في مصر ،ووجود إرادة سياسية لتفعيل هذا النص.
ثانيا :الفرق بين الشريعة اإلسالمية ،ومبادىء الشريعة اإلسالمية:
يعتبر الدستور المصري الوحيد الذي أورد مصطلح "مبادىء الشريعة اإلسالمية" وقيدت تعريفه بما قررته المحكمة الدستورية
على نحو ما أسلفنا؛ حيث عرفته بـ "األحكام قطعية الثبوت والداللة،

( )1عبد العزيز محمد سالمان – رقابة دستورية القوانين – رسالة دكتوراة عين شمس  9112ص  212نقال من إشكالية الرقابة على دستورية
القوانين في ظل تعاقب الدساتير – بحث منشور بكلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة االزهر – العدد  19ج  1ص  9239ومابعدها
 )2الشريعة مصدر رسمي للقانون أم مصدر موضوعي للتشريع قراءة في نص المادة الثانية من الدستور سامي جمال الدين العدد  22اكتوبر
 2192مجلة الدستورية.
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والتي تصبح قيدا يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل وتنصب والية
المحكمة الدست ورية العليا على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ،ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم
على هذه القواعد أحكام الشريعة اإلسالمية فى أصولها ومبادئها الكلية ...بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خالفها؛ وال
ينطبق ذلك على األحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو داللتها أو بهما معا" .أما الشريعة اإلسالمية فهي تأتي على عدة معاني؛
منها ماجاء به الوحي في القرآن والسنة من قواعد تتعلق بالعقيدة والعبادات واألخالق والمعامالت ،أو هي ما ش َّرعه هللا تعالى
لعباده من األحكام على لسان محمد -صلى هللا عليه وسلم ،-وأخيرا هي مانزل به الوحي على سيدنا محمد -صلى هللا عليه وسلم-
من األحكام التي تصلح أحوال الناس في دنياهم و آخرتهم سواء في ذلك أحكام العقيدة أو العبادة أو األخالق أو المعامالت".."1
ويهمنا من هذا التعريف أحكام المعامالت التي تتعلق بتصرفات الفرد المكلف من أقوال وأفعال؛ سواء وردت هذه األحكام بصورة
مفصلة ودليل صريح كقوله تعالى " َوأَ َح َّل َّ
هللاُ ْالبَ ْي َع َو َح َّر َم الربَا( ،)2أو وردت بصورة غير مصرح بها؛ حيث يكون طريق معرفتها
النظر فيما جاء بمجمل األحكام ،ولذا كانت الداللة عليها مختلفة في وضوحها و خفائها ونوعها ،وكان ذلك سبيله اإلجتهاد في
استخراج الحكم بما يساير الزمان والمكان ،ويحقق صالح الناس.
والحقيقة أن أحكام المعامالت أو األحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية .واألولى تتعلق بطلب أو نهي أو تخيير
يلتزم بها المكلف ،أما األحكام الوضعية تبنى في قيامها على شرط أو سبب أو مانع يرتبط بالحكم وجودا وعدما.
والحقيقة الثانية أن هذه األحكام تتطلب أدلة ،وهي كثيرة؛ منها ماهو محل اتفاق بين المذاهب كالكتاب والسنة واإلجماع والقياس،
ومنها ماهو محل خالف كاإلستصحاب وقول الصحابي وغيره.
والحقيقة الثالثة أن أسباب الخالف قد ترد في النصوص ذات الداللة الظنية ،أو في المصادر غير المتفق عليها ،والتي يترتب عليها
اإلستنباط واالجتهاد ،وهو األمر الذي يترتب عليه اختالف في األحكام الفقهية الفرعية .وهذا الخالف راجع لتفاوت العقول
واختالف النظر في العلم باألحكام الشرعية وعللها وأحكامها ،والقدرة على قياس األمور والمصالح والمقاصد الشرعية ،واختالف
الظروف والمالبسات ،وما إلى ذلك مما يختلف فيه الناس.وهو خالف المطلوب من باب التوسعة والرحمة باألمة اإلسالمية.
والحقيقة األخيرة تتعلق بكيفية تقنين هذا الخالف بكافة صوره مذهب ومصادرواجتهاد في صورة تقنين ملتزم بالنص محل البحث،
وهذا ما سنتناوله في إشكالية التقنين الحقا.
ثالثا :اإلسالم دين الدولة:
أسلفنا المعنى اللغوي واإلصطالحي لكل من اإلسالم ،ودين ،والدولة ،وخالصتها لغويا:
أن اإلسالم هو اإلستسالم واالنقياد هلل ،والدين هو اسم لجميع مايعبد به هللا تعالى من شرع وطاعة وانقياد له وعبادته.

( )1راجع في ذلك ص  1من هذا البحث
( )2سورة البقرة اآلية()239
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واصطالحا :اإلسالم إظهار الخضوع والقبول لما أتى به الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-والدين هو الطريقة المعهودة عن النبي
صلى هللا عليه وسلم .-والدين والشريعة والملة بمعنى واحد؛ غير أنها إن أخذت من حيث اإلذعان تسمى دينا ،وإن أخذت منحيث جعل سبيلها مسلوكا وطريقا واضحا تسمى شريعة.
والحقيقة أن الدين هو القواعد اإللهية التي بعث هللا تعالى بها الرسل لترشد الناس إلى الحق في االعتقاد ،وإلى الخير في السلوك
والمعاملة ،ويخضع لها الناس أمرا ونهيا من أجل تحقيق سعادة الدنيا واآلخرة.
والحقيقة األخيرة أن النص الدستوري محل البحث نص على أن "اإلسالم دين الدولة" ،وأن هذه العبارة أو الجملة وما تحويه من
مصطلحات أوضحناها سلفا لم يشر إليها قضاء الدولة محل البحث وغير قليل من الفقهاء ،مع أن هذه العبارةهي تعبير عن السلطة
التأسيسية في مواد أعلى تنظيما قانونيا طبقا لقاعدة الهرم القانوني ،بما تعد معه ملزمة للتشريعات األدنى .فضال عن عن هذا
المؤسس منزه عن اللغو وعدم التحديد في نصوص دستوره.
وهو األمر الذي يترتب عليه أن شريعة الدولة هي اإلسالم نصا وعمال وتنظيما .وعليه فما قيمة نص في دستور دولة ال تعمل
به؟!؛ ذلك ألن اإلسالم عقيدة وشريعة ،دين ودولة ،دنيا وآخرة .أي هو عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم شئون الحياة .فكيف نخرج
عن اإلسالم رغم إسالميتنا كأفراد ودولة في ظل دستور يمثل أعلى سلطة تأسيسية.
وخاصة أن اإلسالم أو الشرع اإلسالمى لم يترك ناحية من نواحى الحياة إال وقد شملها ،ولم يتناول أية عالقة إال وقد نظمها.
فهو تشريع يحيط بكل شىء ،وهو يربى في النفس طهارة القلب ويقظة الضمير .وهو تشريع عرفنا هللا وطريق الوصول إليه،
وعرفنا رسولنا-صلى هللا عليه وسلم-وكيفية االهتداء بسنته .وعرفنا أن هناك جنة ونارا ،وأن عمل اإلنسان له حكمان حكم دنيوى
سار على كل عالقات
يتعلق بمظهر العمل وأثره على الناس ،وحكم أخروى يتعلق بالقصد من العمل والنية فيه ،وأن هذا الحكم ِ
اإلنسان سواء مع ربه أو مع غيره أو مع المجتمع ،أو حتى عالقة المجتمع اإلسالمى بغيره من المجتمعات.
رابعا :إشكالية تقنين الشريعة اإلسالمية(:)1
الحقيقة أن أول عملية تقنين للفقه اإلسالمي قامت بها الدولة العثمانية سنة (9211هـ 9231/م) ،حينما تم تقنين المعامالت المدنية
في هيئة مجلة األحكام العدلية ،حيث تحتوي المجلة على  9299مادة ،استمدت غالبية أحكامها من مرجع "ظاهر الراوية" للفقه
الحنفي ،وباقي المواد استمدت من المشهور بالمذاهب األخرى ،وطبقت هذه المجلة في بعض الدول اإلسالمية الخاضعة للخالفة
العثمانية .وأضف لذلك أن هذه المجلة لها شروح عديدة ،يأتي في مقدمتها شرح علي حيدر باشا ،وقام بتعريبه فهمي
الحسيني.وأعقب ذلك محاوالت عديدة لتقنين الفقه اإلسالمي؛ منها محاولة مجمع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر الشريف بمصر،
حيث تقنين فقه البيوع في كل مذهب على حده.

 )1انظر في ذلك مقالة الباحث القانوني /محمد عبد هللا السهلي بعنوان "تدوين اخكام الشريعة االسالمية واستكمال الهيكلة التشريعية " بجريدة
الرياض العدد  91391في  2111/9/1الجمعه  ،9221/92/1ومقالة الدكتور  /حسن حسين البراوي بعنوان " تأثير الشريعة االسالمية على القانون
المدني القطري " بالمجلة الدولية للقانون (كيوسانيس) بالعدد الثالث المجلد  2191وتاريخ النشر االلكتروني 2192/3/9
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والحقيقة الثانية :في خالصة تقنين الفقه اإلسالمي ،أن الفقهاء على رأيين في موضوع تقنين أحكام المعامالت أو فقه المعامالت
والعقوبات أو الجزاءات.
الرأي األول :يذهب إلى عدم تقنين الفقه اإلسالمي ،لعدم قفل باب اإلجتهاد وفقه المستجدات ،وحصر التقنين في مذهب معين ،مع
تقييد القضاء وفق هذا المذهب والرأي الغالب فيه.
الرأي الثاني :يأخذ بتقنين الفقه اإلسالمي ،حتى يكون هناك وحدة في أحكام القضاء وتستقر المعامالت ،ويكون هناك علم مسبق
لدى المتقاضين قبل القاضي بالقواعد أو األصول الي يشملها التقنين المعمول به .ومن ثم نبتعد عن اجتهاد القضاة ،وما يترتب
عليه من اختالف فقهي داخل المذهب الواحد من حيث قدامى الفقهاء وأحدثهم من ناحية ،وبين الفقهاء ذاتهم في الحقبة الزمنية
الواحدة كخالف أبي حنيفة مع غيره في المذهب الحنفي ،وقبل أن يكون هذا الخالف بين المذاهب نفسها .فضال على أن فتح باب
اإلجتهاد يتطلب توافر شروط اإلجتهاد الجزئي على األقل لدى القضاة ،مع اختالف اإلعتبارات الشخصية من قاضي إلى آخر.
رأيي في هذا الموضوع ما يلي:
أ  -أن التقنين سيؤدي إلى وحدة في األحكام القضائية والمبادىء المترتبة عليها ،مما يقطع الطرق أمام احتمال تضارب هذه
األحكام والمبادىء .وهو األمر الذي تستقر معه المعامالت ،وحقوق ومصالح المتقاضين.
ب -أن تقنين أحكام الفقه اإلسالمي سيكون على مراحل من اجتهاد الفقهاء والقضاة وغيرهم من المختصين في مجال صياغة
الشرع اإلسالمي والفقه القانوني ،ويكون التقنين في صورة قانون والئحة؛ حيث يشمل القانون نصوص األحكام أو القواعد
واألصول العامة للمعامالت وأسانيدها ،ويترك للوائح التفاصيل ،مع النص على حلول لفقه المستجدات ،وذلك في ظل يقظة
كل من السلطة التشريعية للقيام بالتعديل والتدخل المناسب ،والحكمة العليا الستقرار المباديء القضائية طبقا لقاعدة السوابق
القضائية المعلومة للجميع.
ج– أن هناك محاوالت عملية عديدة للتقنين داخل الدولة محل البحث؛ منها على سبيل المثال تقنين مجلس الشعب المصري ألحكام
الشريعة اإلسالمية ابان رئاسة الدكتور صوفي أبو طالب لمجلس الشعب في الثمانينات من القرن الماضي.
وخالصة القول في تقنين الشريعة اإلسالمية طبقا للعبارة الواردة بالدستور محل البحث تقرر أن "اإلسالم دين الدولة" ،وهي
تمثل المشروعية العليا على نحو ما سيأتي تفصيله في المبحث الثاني نشير إلى اآلتي:
أن تقنين الشريعة اإلسالمية وتطبيقها من لوازم اإليمان ،ومقتضى اإلسالم .وأن هذا اإليمان مرتبط بالنزول على حكم هللا
ُول إِ َذا َدعَا ُك ْم ِل َما يُحْ ِيي ُك ْم"(.)1
تعالى والرضى به والتسليم له ،حيث يقول هللا –تعالى":-يَا أَيُّهَاالَّ ِذينَ آ َمنُوا ا ْست َِجيبُوا ِ َّ ِ
هلل َو ِلل َّرس ِ
ب َو ُمهَ ْي ِمنا َعلَ ْي ِه فَاحْ ُكم بَ ْينَهُم بِ َما أَن َز َل َّ
هللاُ َو َال تَتَّبِ ْع
وقال –تعالىَ ":-وأَن َز ْلنَا إِلَ ْي َ
َاب بِ ْال َحق ُم َ
ك ْال ِكت َ
صدقا ل َما بَ ْينَ يَ َد ْي ِه ِمنَ ْال ِكتَا ِ
ُ ()2
ك ِمنَ ْال َحق ِل ُكلٍّ َج َع ْلنَا ِمن ُك ْم ِشرْ عَة َو ِم ْنهَاجا َولَوْ شَا َء َّ
احدَة َو َٰلَ ِكن ليَ ْبلُ َو ُك ْم ِفي َما آتَاك ْم.
أَ ْه َوا َءهُ ْم َع َّما َجا َء َ
هللاُ لَ َج َعلَ ُك ْم أُ َّمة َو ِ

( )1سورة االنفال اآلية ()22
( )2سورة المائدة اآلية ()22
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ضيْتَ َويُ َسل ُموا تَ ْس ِليما(.)1وهذه
وقال":فَ َال َو َربكَ َال ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َٰى يُ َحك ُمو َ
ك ِفي َما َش َج َر بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم َال يَ ِجدُوا ِفي أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجا م َّما قَ َ
اآلية الكريمة أشارت إلى صفات المؤمن :أولها التحاكم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حياته ،وإلى شريعته بعد وفاته .وثانيها
قبول أحكام الشريعة اإلسالمية والرضا بها ،وثالثها اإلذعان والخضوع التام لهذه األحكام .وأخيرا يقول هللا تعالى" َو َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم
()4
بِ َما أَ ْن َز َل َّ
اسقُونَ "
ك هُ ُم الظَّالِ ُمونَ ( ..)3فَأُولَئِ َ
ك هُ ُم ْال َكافِرُونَ ( ..)2فَأُولَئِ َ
هللاُ فَأُولَئِ َ
ك هُ ُم ْالفَ ِ
وعليه فإن الشريعة اإلسالمية أو "اإلسالم" على نحو ماجاء في عبارة الدستور شريعة وعقيدة ،وأن هناك صلة وتالزم تام
بينهما ،فال يقبل أن نلتزم بالعبادة والعقيدة دون التزام بالشريعة أو أحكام هللا تعالى العملية في تصرفاتنا وحياتنا اليومية" :فالعقيدة
هي األصل الذي تبنى عليه الشريعة ،والشريعة أثر تستتبعه العقيدة ،ومن ثم فال وجود للشريعة في اإلسالم إال بوجود العقيدة ،وال
ازدهار للشريعة إال في ظل العقيدة ،ذلك ألن الشريعة بدون العقيدة علو ليس له أساس ،فهي ال تستند إلى تلك القوة المعنوية التي
توحي باحترام الشريعة ومراعاة قوانينها ،والعمل بموجبها دون حاجة إلى قوة من خارج النفس.)5(..
فاإلسالم دين ودولة ،عبادات ومعامالت ،سياسة حكم وسياسة مال ،في العقيدة والسلوك ،في المقاصد والحقوق ،في الدنيا
واآلخرة ،كلها أجزاء متناسقة يصعب إفرادها ،فهو نظام شامل متكامل ًل نظير له ،قدم لإلنسانية كافة الحلول لكل مشاكلها
الحياتية.ومن ثم فإن اًللتزام بأحكامه فرض عين على المسلم المكلف والدولة نصا وعمال.

المبحث الثاني
اإللتزام بالنص الدستوري من منظور التدرج الشرعي والقانوني
تمهيد:
تأتي أهمية هذا المبحث في إلزام سلطات التشريع في الدولة محل البحث باحترام سلطة التشريع األدني للسلطة التأسيسية
طبقا لقاعدة التدرج الشرعي والتشريعي ،على نحو ما جاء في عنوان هذا المبحث وشرحه اآلتي بيانه في هذا التمهيد والمطلبين
التاليين له .وعليه فإن هذا التمهيد يتناول دراسة المعنى اللغوي للتدرج وأنواعه وحكمته وحقيقته طبقا للتفصيل التالي:
التدرج في اللغة:
من باب درج ،بمعنى دخل ،ودرج الشىء درجا أي مشى مشيا ضعيفا ،ودنا ،ومضى؛ ومنها استدرجه بمعنى رقاه من درجة
إلى درجة .والتدرج تقدم شيئا فشيئا(")6

( )1سورة النساء اآلية ()19
( )2سورة المائدة اآلية ()22
( )3سورة المائجة اآلية ()29
( )4سورة المائدة اآلية ()23
( )5االسالم عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت – طبعة دار الشروق الطبعة الخامسة عشر سنة  9212 /9122ص .99
( )6مختار الصحاح ص  ،711المعجم الوسيط ص 711
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أنواع التدرج:
التدرج على عدة أنواع :بداية البحث يتعلق باألحكام الشرعية والقانونية (مواد دستور) فإن التدرج ينقسم إلى تدرج موضوعي
وشكلي ونوعي وزماني و تطبيقي ،وشرعي أوتشريعي وقانوني ،وغيرها مما تناوله فقهاء الشرع والقانون .نتناول في هذا
التمهيد األربعة األوائل منها :تدرج الموضوع هو تدرج الحكم الشرعي أو القانوني رويدا رويدا إلى أن نستقر عل الحكم النهائي
له أو التزام واحترام القاعدة األدنى لألعلى من حيث موضوع الحكم ،أما التدرج الشكلي هو احترام القاعدة األدنى لألعلى درجة،
والتدرج النوعي هو احترام القاعدة األدنى لألعلى من حيث النوع جملة أو جماعة أوفرد أو موضوع ،والتدرج الزماني يعني
التزام أو احترام القاعدة القديمة بالقاعدة األحدث أو الجديدة .التدرج الشرعي أو التشريعي والقانوني موضوع دراستنا؛ سنتناوله
من حيث الشكل والموضوع في مقدمة المطلبين.
الحكمة والغاية من التدرج:
الحقيقة أن التدرج في موضوع الدراسة غايته تطبيق الشرع اإلسالمي بسن القوانين مطابقة لهذا الشرع امتثاال للمشروعية
العليا ،وإرادة السلطة التأسيسية المتمثلة في النص الدستوري ،وانطالقا من إسالميتنا كدول دينها اإلسالم .وحكمة التدرج بنوعيه
تفترض بعد تحقق العقيدة تطبيق األحكام الشرعية ،وقد كان هذا التدرج في سيرة ومنهج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وذلك
بإعداد المجتمع اإلسالمي من حيث اإليمان والعقيدة ،ثم االستسالم ألوامر هللا تعالى ونواهيه وشرعه .وفي ذلك يقول شيخ اإلسالم
ابن تيمية":فالدين أول ما يبنى من أصوله ،ويكمل فروعه ،كما أنزل هللا تعالى بمكة أصوله من التوحيد و األمثال التي هي
المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد ،ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة ،فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة واألذان
واإلقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا وغير ذلك من واجباته ومحرماته ،فأصوله تمد فروعه وتثبتها ،وفروعه تكمل
أصوله وتحفظها ()1وعليه فإن للتدرج حكمة وغاية منذ ظهور الشرع اإلسالمي الحنيف في شبه الجزيرة العربية ،ثم في أقاليم
البالد التي خضعت للفتح اإلسالمي .ومن ثم فإن التدرج قائم لحكمته التي تتمثل في اآلتي:
أ  -التدرج سنة هللا تعالى في خلقه وأديانه ،حيث شريعة اليهود أوال ،ثم المسيحية ،وأخيرا اإلسالم خاتم الشرائع السماوية
َنزيال"(..)2
بشمول وكمال أحكامه المتدرجة لقوله –تعالىَ " :-وقُرْ آنا فَ َر ْقنَاهُ لِتَ ْق َرأَهُ َعلَى النَّ ِ
اس َعلَ َٰى ُم ْكث َونَ َّز ْلنَاهُ ت ِ
ض ُ
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
وقال –تعالىْ ":-اليَوْ َم أَ ْك َم ْل ُ
اإلس َْال َم ِدينا"..
ت َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِ
يت لَ ُك ُم ْ ِ

()3

ب -الفطرة -التدرج يوافق فطرة الخلق  :أشرنا في الحكمة السابقة إلى تدرج هللا تعالى في األديان وأحكامها لتقبل خلقه لها ألن
النفوس جبلت على مافطرت عليه ،لذا لزم التدرج ،وأن اإلسالم دين .فالتناسب والتمازج نابع من بوتقة واحدة.

( )1الفتاوى الكبرى البن تيميه طبعة مكتبة المعارف ج  71ص 331
( )2سورة االسراء اآلية()911
( )3سورة المائدة اآلية()1
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ج – أن التدرج من باب التيسير والسعة والقبول لقوله -تعالىَ ":-ال يُ َكلفُ َّ
هللاُ نَ ْفسا إِ َّال ُو ْس َعهَا"( ،)1وهذا ما قرره المولى –تعالى-
في فرض الصالة وتحريم الخمر والربا ،وغيرها من األحكام الشرعية المعلومة للجميع.
د  -التدرج يوافق مقاصد الشرع :ذلك أن غاية الشرع اإلسالمي حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل ولو تناولنا على
سبيل المثال حفظ العقل بتحريم الخمر و التدرج في ذلك ،وحفظ العرض بتحريم الزنا بفرض عقوبة الزنا ابتداء ،وعقوبتها
انتهاءا بالرجم أو الجلد .يؤكد حكمة التدرج ومقاصد الشرع.
هـ  -التدرج يتعلق بالفرد ابتداء ثم الجماعة  :يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"( ،)2وهذا النهج أكده
يرتَكَ
ك الَّ ِذي َخلَ َ
القرآن مع الرسول ذاته -عليه الصالة والسالم -بقوله –تعالى":-ا ْق َر ْأ بِاس ِْم َرب َ
ق"(َ ")3وأَ ْن ِذرْ ع َِش َ
األَ ْق َر ِبينَ "()4فَاصْ َد ْع ِب َما تُ ْؤ َم ُر َوأَ ْع ِرضْ ع َِن ْال ُم ْش ِر ِكينَ "(.)5وهكذا الشأن في اإللتزام بالتدرج وتطبيق أحكام الشرع عدا
العقوبات التي تتطلب تدخل الدولة ،إلى أن تجد سلطة التشريع وجهتها في سن القوانين المطابقة للشرع ،وهو ماسنتاوله
تفصيال في المطلب األول الذي يشمل التعريف اإلصطالحي وأدلة التدرج وضوابطه وغيرها من الموضوعات .والحقيقة
ان للتدرج حكمة وغايات عديدة ،وحتى ال أطيل وأسترسل فيها ،فانتقيت منها ما يناسب هذا البحث .أما التدرج القانوني،
فخالصته أن السلطة والقاعدة األدني تخضع وتلتزم للسطة والقاعدة األعلى ،أي يجب على سلطة التشريع أن تخضع للسلطة
التأسيسية ،وأن النص التشريعي يخضع ويلتزم بالنص الدستوري ،وهو ما نبحثه شكال وموضوعا في المطلب الثاني.
تقسيم المبحث:
المطلب األول :اإللتزام بالنص الدستوري من منظور التدرج الشرعي.
المطلب الثاني :اإللتزام بالنص الدستوري من منظور التدرج االقانوني.

المطلب األول
اإللتزام بالنص الدستوري من منظور التدرج الشرعي
إن التدرج في الشريعة اإلسالمية يعد منهجا ومبدءا شرعيا واجبا وثابتا ،سلكه الشرع في سن األحكام وتطبيقها ،فوجب
األخذ به .وهو ما سنبحثه من خالل مفهومه ،وأنواعه ،وأدلته ،وعالقته بالفقه وأصوله (التدرج من لوازم الفقه وأصوله)،
وضوابطه طبقا للتفصيل اآلتي:

( )1سورة البقرة اآلية ()221
( )2جامع السنة وشروحها – صحيح مسلم – كتاب االمارة باب الناس تبع لقريش وخالفتها حديث رقم 1912
( )3سورة العلق اآلية()9
( )4سورة الشعراء اآلية ()292
( )5سورة الحجر اآلية ()12
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أوًل :مفهوم التدرج في الشرع اإلسالمي( :)1عرفنا التدرج في اللغةبأنه أخذ الشىء قليال قليال ،وفي الشرع يقصد به نزول
األحكام الشرعية على المسلمين شيئا فشيئا خالل عصر النبوة .والتدرج على معنيين :األول في الشريعة اإلسالمية هو
اإلنتقال من مرحلة إلى أخرى متقدمة بطرق مشروعة مخصوصة ،لكونه وسيلة لغاية ،والثاني التدرج في التشريع اإلسالمي
هو سن تشريعات تنظم الناس طبقا للقرآن والسنة.
ثانيا :أنواع التدرج في التشريع اإلسالمي :أشرنا إلى تعدد أنواع التدرج في اللغة ،يهمنا في التدرج التشريعي ،التدرج الشكلي
والتدرج الموضوعي والتدرج في التطبيق طبقا لما يلي:
أ  -التدرج الشكلي :احترام القاعدة األدنى للقاعدة األعلى في سلم الهرم الشرعي ،بمعنى التزام مصادر الشريعة أو الفقه أو
مقاصد الشرع بكتاب هللا ،ثم بسنة رسول هللا ثم باقي المصادر ،لقوله –تعالى":-أَ ِطيعُوا َّ
هللاَ َوال َّرسُو َل ")2("..يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا
()3
ُول إِ َذا َدعَا ُك ْم لِ َما يُحْ يِي ُك ْم"
ا ْست َِجيبُوا ِ َّ ِ
هلل َولِل َّرس ِ
ب  -التدرج الموضوعي يشمل كل ماأورده الفقهاء تدرج زماني ،وتدرج نوعي سواء أكان كمي أو كيفي ( جملة األحكام أو
الحكم الواحد) ،وتدرج بياني ،وتدرج ،وتدرج بنائي .ويقصد به في مجال البحث خضوع القاعدة األدني لألعلى موضوعيا،
بمعنى خضوع والتزام القوانين الصادرة من سلطة التشريع بالشريعة اإلسالمية موضوعيا طبقا للنص الدستوري.
()4

ج  -التدرج في تطبيق الشريعة اإلسالمية :هو تنزيل أحكام الشريعة اإلسالمية على واقع المسلمين ليشمل جميع مجاالت الحياة

أوهو وضع األحكام الشرعية في أنظمة وقوانين لإلنتقال تدريجيا باألمة و المجتمع والدولة من األنظمة والقوانين الوضعية
والمطبقة عمليا إلى األنظمة والقوانين المستمدة من الشريعة السمحة ،ليسود دين هللا –تعالى -وشرعه في التعامل وسائر
()5

شؤون الحياة.

ثالثا :أدلة التدرج في التشريع اإلسالمي :وردت أدلة التدرج في التشريع اإلسالمي في المصدرين األساسين :القرآن والسنة
وبعض تطبيقات السلف الصالح على النحو اآلتي:
نكتفي في أدلة القرآن بمثال في المعامالت كالربا ،وآخر بالعقوبات وتحريم الخمر وببعض األحاديث النبوية المتنوعة في
مجال التدرج ،ثم نختم ذلك بآيات وأحاديث التيسير والتخفيف كأساس للتدرج:

( )1أ .جهاد داود سليمان شحادة – التدرج في تطبيق الشريعة – ماجستير جامعة القدس  2191ص 92
( )2سورة النساء اآلية ()91
( )3سورة األنفال اآلية ()22
( )4أ .جهاد داود سليمان شحادة – المرجع السابق ص 1
( )5المرجع السابق ص 12
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 – 2تدرج التشريع في تحريم الربا:
بدأت اآليات بالمقارنة بينه وبين الزكاة ،وأن الربا البركة وال نماء فيه ،بينما الزكاة يبارك فيها هللا –تعالى -ويتضاعف
اس فَ َال يَرْ بُو ِعن َد َّ
هللاِ َو َما آتَ ْيتُم من َز َكاة تُ ِري ُدونَ َوجْ هَ
ثوابها عنده ،فيقول هللا –تعالىَ ":و َما آتَ ْيتُم من ربا ليَرْ ب َُو فِي أَ ْم َو ِ
ال النَّ ِ
ك هُ ُم ْال ُمضْ ِعفُونَ "( )1وفي مرحلة ثانية من التدرج أشارت اآليات إلى أن الربا ظلم وحرام على اليهود كتمهيد
هللا فَأُو َٰلَئِ َ
َّ ِ
لتحريمها على المسلمين ،وفي ذلك يقول هللا تعالى " فَ ِبظُ ْلم منَ الَّ ِذينَ هَادُوا َح َّر ْمنَا َعلَ ْي ِه ْم طَيبَات أُ ِحلَّ ْ
صد ِه ْم عَن
ت لَهُ ْم َو ِب َ
اط ِل َوأَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل َكافِ ِرينَ ِم ْنهُ ْم َع َذابا أَلِيما"()2ثم جاءت
اس بِ ْالبَ ِ
يل َّ ِ
َسبِ ِ
هللا َكثِيرا َوأَ ْخ ِذ ِه ُم الربَا َوقَ ْد نُهُوا َع ْنهُ َوأَ ْكلِ ِه ْم أَ ْم َوا َل النَّ ِ
ضا َعفَة
اآليات ونهت عن بعض أنواعه المقبوحة والشائعة ،حيث يقول –تعالى" :-يَا أَ ُّيهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا ال تَأْ ُكلُوا الربَا أَضْ َعافا ُم َ
َواتَّقُوا َّ
هللاَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ " ()3ثم جاء التحريم العام بقوله تعالى " الَّ ِذينَ يَأْ ُكلُونَ الربَا َال يَقُو ُمونَ إِ َّال َك َما يَقُو ُم الَّ ِذي يَتَخَ بَّطُهُ
ق َّ
ك ِبأَنَّهُ ْم قَالُوا إِنَّ َما ْالبَ ْي ُع ِم ْث ُل الربَا َوأَ َح َّل َّ
هللاُ ْالبَ ْي َع َو َح َّر َم الربَا ....يَ ْم َح ُ
هللاُ الربَا َويُرْ ِبي ال َّ
ت...
ال َّش ْيطَانُ ِمنَ ْال َمس َٰ َذلِ َ
ص َدقَا ِ
(4
يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّقُوا َّ
هللا َو َرسُو ِل ِه"..
هللاَ َو َذرُوا َما بَ ِق َي ِمنَ الربَا إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِنينَ فَإِن لَّ ْم تَ ْف َعلُوا فَأْ َذنُوا ِب َحرْ ب منَ َّ ِ
– 1تدرج التشريع في تحريم الخمر:
بداية أشارت اآليات عند السؤال عن الخمر إلى أن إثمه أكثر من منافعه نظرا لشيوع تناوله عند العرب ،فيقول –
اس َوإِ ْث ُمهُ َما أَ ْكبَ ُر ِمن نَّ ْف ِع ِه َما"()5ثم تلى ذلك منع الناس
تعالى":-يَسْأَلُونَ َ
ك ع َِن ْال َخ ْم ِر َو ْال َمي ِْس ِر قُلْ ِفي ِه َما إِ ْثم َك ِبير َو َمنَا ِف ُع ِللنَّ ِ
ار َٰى َحتَّ َٰى تَ ْعلَ ُموا َما تَقُولُونَ "()6وفي
عن الصالة وهم سكارى ،حيث يقول تعالى "يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَ ْق َربُوا الص ََّالةَ َوأَنتُ ْم ُس َك َ
مرحلة أخيرة أشارت اآليات إلى النهي عن الخمر واجتنابه ،ألنه يقيم العداوة والبغضاء واإلثم بين الناس ،فيقول –تعالى-
ان فَاجْ تَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ إِنَّ َما ي ُِري ُد
":يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِنَّ َما ْال َخ ْم ُر َو ْال َمي ِْس ُر َو ْاألَن َ
صابُ َو ْاألَ ْز َال ُم ِرجْ س م ْن َع َم ِل ال َّش ْيطَ ِ
هللا َوع َِن الص ََّال ِة فَهَلْ أَنتُم ُّمنتَهُونَ "(.)7
ضا َء فِي ْال َخ ْم ِر َو ْال َمي ِْس ِر َويَ ُ
ال َّش ْيطَانُ أَن يُوقِ َع بَ ْينَ ُك ُم ْال َعدَا َوةَ َو ْالبَ ْغ َ
ص َّد ُك ْم عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
أما أحاديث التدرج التشريعي ،فهناك الكثير منها ،نأخذ منها اثنين فقط في مجال التدرج التشريعي في مصدر األحكام
واآلخر في التكاليف الشرعية ،والثالث يتعلق بالتدرج في تغيير المنكر :سأل رسول هللا صلىاهلل عليه وسلم معاذ رضي هللا
عنه حينما أرسله لليمن بما تحكم؟ فقال بكتاب هللا ،فإن لم تجد ،قال بسنة رسول هللا ،فإن لم تجد ،قال أجتهد رأيي وال
آلوا )8("..وعن معاذ رضي هللا عنه أيضا قال :بعثني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى اليمن فقال  :إنك تأتي قوما من
أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا ،فإن أطاعو إلى ذلك،

( )1سورة الروم اآلية ()11
( )2سورة النساء اآلية ()911
( )3سورة آل عمران اآلية ()911
( )4سورة البقرة اآلية()239
( )5سورة البقرة اآلية ()291
( )6سورة النساء اآليه ()21
( )7سورة المائدة اآلية()11
( )8سنن ابي داود كتاب االقضية باب االجتهاد بالرأي1932
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فاعلمهم أن هللا تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لذلك ،فأعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة
تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقرائهم ،فإن هم أطاعوا لذلك ،فإياك و كرائم أموالهم ،واتق دعوة المظلوم ،فإنه ليس بينها
وبين هللا حجاب( )1وأخيرا يقول رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم :-من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه،
()2

فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإليمان"
 – 3آيات وأحاديث التخفيف والتيسير في األحكام:

أ  -في سياق التيسير والتخفيف في األحكام الشرعية ،والتي يعد التدرج التشريعي سببا مماثال لها يقول-تعالىَ ..":-و َما َج َع َل
ين ِم ْن َح َرج ملَّةَ أَ ِبي ُك ْم إِ ْب َرا ِهي َم هُ َو َس َّما ُك ُم ْال ُم ْسلِ ِمين ِمن قَ ْب ُل )3("..وقال تعالى "فَاتَّقُوا َّ
هللاَ َما ا ْستَطَ ْعتُ ْم َوا ْس َمعُوا
َعلَ ْي ُك ْم فِي الد ِ
ك هُ ُم ْال ُم ْف ِلحُون"( )4وقال –تعالى..":-ي ُِري ُد َّ
هللاُ ِب ُك ُم ْاليُ ْس َر َو َال ي ُِري ُد
ق ُش َّح نَ ْف ِس ِه فَأُو َٰلَ ِئ َ
َوأَ ِطيعُوا َوأَن ِفقُوا َخيْرا ألَنفُ ِس ُك ْم َو َمن يُو َ
بِ ُك ُم ْال ُع ْس َرَ " )5("..ال يُ َكلفُ َّ
هللاُ نَ ْفسا إِ َّال ُو ْس َعهَا")6("..
ب  -ويقول الرسول -صلى هللا عليه وسلم":-أحب األديان إلى هللا الحنيفية السمحة"( )7بعثت بالحنيفية السمحة"( )8بشرا وال
تنفرا ،ويسرا والتعسرا ،و تطاوعا والتختلفا"( )9إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه"( )10إن هذا الدين متين ،فأوغلوا
فيه برفق"( )11ماخير رسول هللا بين شيئين إال اختار أيسرهما"(.)12
 – 4التدرج والسلف الصالح (عمر بن عبد العزيز) :أخذت عهد عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه مثاال لنبتعد عن عصر
النبوة عصر التشريع وعصر الخالفة الرشيدة لكونه قريب العهد بعصر النبوة :يقول عمر -رضي هللا عنه":-لو أقمت فيكم
خمسين عاما ما استكملت فيكم العدل ،وإني ال أريد األمر وأخاف أال تحمله قلوبكم فأخرج معه طمعا من الدنيا،
فإن أنكرت قلوبكم هذا سكنت إلى هذا"( ،)13وحينماسأله ا بنه عن البدع التي لم يقض عليها أو السنن التي لم يقمها وذلك عند
لقاءه بربه ،يقول -رضي هللا عنه":-يابني إن قومك قد شدوا هذا األمر عقدة عقدة ،وعروة عروة ،ومتى ما أريد مكابرتهم
على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقو ا علي فتقا تكثر فيه الدماء ،وهللا لزوال الدنيا أهون علي من أن يهراق في سببي
محجمة من دم،

( )1صحيح مسلم كتاب االيمان باب االمر بااليمان 91
( )2صحيح مسلم كتاب باب النهي عن المنكر 11
( )3سورة الحج آيه 32
( )4سورة التغابن آيه 91
( )5سورة البقرة آيه 929
( )6سورة البقرة آيه 212
( )7صحيح بخاري كتاب االيمان باب صوم رمضان احتسابا رقم 12
( )8مجمع الزوائد للهيثمي ج  9ص 222
( )9صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب في االمر بالتيسير وترك التنفير حديث رقم 1119
( )10صحيح بخاري كتاب االيمان باب الدين يسر حديث 11
( )11ملتقى اهل الحديث حيث حسنه االلباني في صحيح الجامع وضعفه في مواطن اخرى
( )12صحيح مسلم كتاب الفضائل باب مباعدته صلى هللا عليه وسلم لآلثام واختياره من المباح حديث رقم 2221
( )13تاريخ الخلفاء للسيوطي ص  931نقال من أ .جهاد شحاده – رسالة ماجستير ص 21
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أو ماترضى أال يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إال وهو يميت فيه بدعة ويحي فيه سنةَ "،حتَّ َٰى يَحْ ُك َم َّ
هللاُ َب ْينَنَا َوهُ َو َخ ْي ُر
ْال َحا ِك ِمينَ "( ،)1ويقول في موضع آخر":ال تعجل يابني ،فإن هللا تعالى ذم الخمر في القرآن ،مرتين وحرمها في الثالثة ،وأنا
أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعونه جملة ،ويكون من ذلك فتنة"(.)2
رابعا :التدرج من لوازم الفقه اإلسالمي وأصوله :نبدأ في هذه الجزئية بأن الشريعة اإلسالمية أو الشرع اإلسالمي في حالة سنه
التشريع اإلسالمي ،وفي حالة استنباطه الفقه اإلسالمي؛ فلذا هو أشمل من الفقه والتشريع ،مع العلم بأن الفقه هو العلم
باألحكام الشرعية العملية المستنبطة من األدلة التفصيلية الواردة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة .والحكم الشرعي هو غاية
علم الفقه وأصوله؛ حيث ينظر علم أصول الفقه للحكم من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه ،أما علم الفقه فينظر
إليه باعتبار استنباطه فعال ،اي تطبيق ما وضعه علم األصول للتعرف عليه.

()3

إن مفهوم التدرج في تطبيق أحكام الشرع هو حكم بما أنزل هللا تعالى ،وتطبيق ألحكام شرعه ،وأن الحكم الشرعي نوعان؛
حكم تكليفي يدور الفعل فيه بين الوجوب والندب واإلباحة والكراهة والحرمة ،والحكم اآلخر هو الحكم الوضعي الذي
يرتبط بالسبب والشرط والمانع ،وأن مناط التدرج هو تطبيق الحكم التكليفي في ظرف ما ،يخل بمقاصد الشريعة وقواعدها
الكلية لعد توافر الشرط أو المانع .وأن األخذ بالرخص في حاالت تؤدي العزيمة فيها إلى تفويت مقاصد الشرع ،وإيقاع
المكلف في الحرج والضيق في األخذ باألحكام الشرعية .فالتدرج هو تطبيق لألحكام الشرعية من باب الفقه وأصوله.
وعليه فإن تطبيق التدرج من لوازم الفقه وأصوله ،ألنه يتعلق بتطبيق األحكام الشرعية وسنها .مع مالحظة أن هناك فارق
بين أدلة األحكام الشرعية وأدلة وقوع األحكام ،وكالهما مرتبط بالتدرج والفقه وأصوله ،ويالحظ ثانية أن هذا الفقه مرتبط
بمقاصد شرعية وأولويات وموازنات وواقع ومتغيرات البد منها في ظل سياسة شرعية حكيمة،
ذلك ألن بعد بعض الدول اإلسالمية في حقبة من الزمن بعدت عن بعض تعاليم اإلسالم بسبب اإلستعمار وخالفه أدى إلى ما
نحن عليه من قوانين وضعية ألفها الناس ،وصارت جزءا من واقعهم.
وكل هذا ينعكس على التدرج في تطبيق التشريع اإلسالمي وسنه ،طبقا للتفصيل التالي:

أ-

ارتباط أدلة وقوع األحكام بالتدرج:
أن التدرج ليس حكما شرعيا بل هو منهج تشريعي متدرج التطبيق لكمال تطبيق الشرع وتناسبه مع ظروف وأحوال الناس

في تكاليفه الشرعية ،وقلناأن حكمة التدرج مرتبطة بسنة هللا –تعالى-في خلقه من باب التيسير والتخفيف ورفع الحرج ومراعاة
لمصالح العباد وتهيئة النفوس لتقبل األحكام الشرعية التي ال يطبق بعضها مثل الحدود في العقوبات والربا في المعامالت.

( )1صفة الصفوة ج  9ص  132نقال من المرجع السابق ص 21
( )2الموافقات للشاطبي ج  2ص 922
( )3المدخل الى مذهب االمام االحمد مؤسسة الرسالة  9129 / 9292ص 922
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وعليه فإن التدرج في تطبيق الشرع مرتبط بالفقه وأصوله على ما أسلفنا ،وإن الفقه وأصوله يقوم على أدلة ومصادر،
ومن جهة أخرى أن التدرج في التطبيق مرتبط بأدلة وقوع األحكام .ومن ثم هناك فارق بين أدلة ومصادر األحكام
الشرعية وأدلة وقوع األحكام؛وفي ذلك يقول القرافي في الفروق" :فأدلة مشروعية األحكام محصورة شرعا ،تتوقف
على الشارع ،وهي نحو العشرين ،و أدلة وقوع األحكام هي األدلة الدالة على وقوع األحكام ،أي وقوع أسبابها وحصول
شروطها وانتفاء موانعها ،فأدلة مشروعيتها :الكتاب والسنة والقياس و ،...و أما أدلة وقوعها فهي غير منحصرة ،فالزوال
مثال دليل مشروعيته سبب لوجوب الظهر ،..وكذلك جميع األسباب و الشروط والموانع ،ال تتوقف على نصب من جهة
الشرع ،بل المتوقف هو سببية السبب وشرطية الشرط ومانعية المانع ،..والتنحصر تلك األدلة في عدد وال يمكن
القضاءعليها بالتناهي)1("..وخالصة القول أن أدلة الفقه أو األحكام الشرعية ثابتة و محددة ،معاإلختالف في المصادر أو
األدلة الثانوية أو الفرعية ،أما أدلة وقوع األحكام المرتبطة باألحكام الوضعية غير محددة ،وذلك من باب التيسير والتخفيف
على المكلفين بالتكاليف أو األحكام الشرعية..
ب – التدرج والمقاصد الشرعية :يقصد بالمقاصد الشرعية الغاية أو الحكمة التي رعاها هللا تعالى في تشريعاته وأحكامه
لتحقيق فالح البشر فى الدنيا واآلخرة وتنقسم إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات ،والضروريات تتمثل في حفظ الدين
والنفس والمال والعقل والعرض ،أما الحاجيات فهي ماكان مفتقرا إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب
إلى الحرج والمشقة الالحقة بفوات المطلوب ،ولكن الحاجة إليها لم تبلغ حد الضروريات كتشريع الرخص لدفع مشقة
العزيمة كرخصة فطر المريض في نهار رمضان ،أما التحسينيات فهي األخذ بما يليق من محاسن العادات ،وتجنب
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ،فهي ال تدخل في الضروريات أو الحاجيات ،وأن دخلت في مكارم األخالق(.)2
وفي فقه التدرج؛ نعلم أن أحكام الشرع وسيلة لغايات ومقاصد ،وأنه في حالة تعارض تقسيمات المقاصد ،أي تعارض
الضروريات مع الحاجيات ،فتكون األولوية للضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات على الترتيب .وحتى داخل
الضروريات يقدم حفظ الدين على حفظ النفس ،وهكذا على الترتيب .ومن ثم فإن فقه التدرج يجب أن يراعى في مقاصد
الشريعة اإلسالمية على ما سلف.
ج – التدرج وفقه األولويات والموازنات( :)3يقصد بفقه األولويات العلم باألحكام الشرعية التي لها حق التقديم على غيرها
بناء على العلم بمراتبها ،وبالواقع الذي يتطلبها .أما فقه الموازنات فهو العلم باألسس والمعايير التي تضبط عملية الموازنة
بين المصالح المتعارضة ،أو المفاسد المتعارضة ،أو المفاسد المتعارضة مع المصالح ،بحيث يقدم األرجح بينها على
غيره .والحقيقة أن كل من فقه األولويات وفقه الموازنات يترك لظروف الدولة عند تطبيقها.
د – التدرج وفقه الواقع والتغيير( :)4يقصد بفقه الواقع إدراك األوصاف واألحوال المعاشة المقتضية تطبيق األحكام الشرعية،
أما فقه التغيير فهو العلم باألسس و القواعد التي يتم بها إصالح المجتمع للوصول إلى التطبيق الكامل ألحكام الشريعة

( )1الفروق للقرافي ج9ص  299نقال من ا .جهاد شحادة -رسالة الماجستير ص 912
( )2الموافقات للشاطبي ج  2ص  ،21 – 93والقواعد الكبرى البن عبد السالم ج  2ص  921ومابعده نقال من المرجع السابق ص 912
( )3أ  /جهاد شحاده – المرجع السابق ص 912
( )4المرجع السابق ص 911
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اإلسالمية .وعن فقه الواقعيقول ابن القيم " :وال يتمكن المفتي وال الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إال بنوعين من الفهم:
األول فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن و األمارات والعالمات حتى يحيط بها علما ،والنوع الثاني
هو فهم الواجب في الواقع ،وهو فهم حكم هللا تعالى الذي حكم فيه بالكتاب والسنة في هذا الواقع ،ثم يطبق أحدهما على
اآلخر( )1وعن فقه التغييرذهب بعض الفقهاء إلى أن "فقه التغيير يحتاج إلى فقه رشيد ،يتجسد في فقه الموازنات ،وفقه
األولويات ،وفقه المقاصد ،وفقه الواقع ،حتى نحسن سياسة التغيير ألوضاعنا وأنظمتنا الحالية إلى أوضاع وأنظمة
إسالمية ..وهذا التغييريحتاج إلى قواعد رئيسة ثالث عند اإلتجاه إلى تطبيق النظام اإلسالمي ،وإقامة المجتمع المسلم ،ومن
هذه القواعد مراعاة سنة التدرج التي اتبعها اإلسالم عند إقامة المجتمع اإلسالمي األول ،ألن التغيير ال يتحقق بقرار من
الدولة ،وإنما بالتدرج من خالل اإلعداد والتربية و ...وإيجاد البدائل الشرعية لألوضاع المحرمة التي قامت عليها مؤسسات
الدولة لفترة طويلة .)2(..وكلها أمور تصب في إرادة التغيير أو فقه التغيير.
هـ  -التدرج والسياسة الشرعية :السياسة الشرعية هي علم يبحث فيه عما تدبربه شؤون الدولة اإلسالمية من النظم التي تتفق
وأصول اإلسالم ،وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص ،وذلك لتحقيق مصلحة الناس وحاجاتهم .وغاية هذه السياسة هي
الوصول إلى تدبير شئون الدولة اإلسالمية بنظم من دينها ،واإلبانة عن كفاية الشرع اإلسالمي بالسياسة العادلة،
وتقبله رعاية مصالح الناس في مختلف العصور والبلدان()3وعليه فإن من السياسة الشرعية في حكم الدولة هو مراعاة التدرج
في تطبيق الشريعة اإلسالمية طبقا للنص الدستوري محل البحث.
خامسا :ضوابط التدرج في التشريع اإلسالمي:
إن التدرج في تطبيق الشريعة اإلسالمية يجب أن يقوم على أمور واضحة ،وتخطيط سليم يراعي الواقع والمتغيرات واألولويات
والموازنات ومقاصد الشرع اإلسالمي ،طبقا لسياسة شرعية حكيمة وضوابط محددة تتمثل في اآلتي:
أ – ًل تدرج في أحكام العقيدة والعبادات:
قلنا إن الشريعة اإلسالمية تنقسم إلى عقائد وعبادات ومعامالت ،وأن أول ماقام به رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-في مكة هو
ترسيخ قواعد التوحيد واإليمان وغيرها مما يتعلق بالعقائد ،ثم تدرج بعد ذلك في المدينة بوضع قواعد المعامالت .وأضف
لذلك أن أمور العقيدة والعبادة تتعلق بالفرد ،وال دخل للقوانين وتدرجها في ذلك.
ب – ًل تدرج فيما هو معلوم من الدين بالضرورة:
المعلوم من الدين بالضرورة اصطالحا :هي األحكام التي قررتها النصوص الشرعية القطعية في ثبوتها وداللتها ،والواجبة
التطبيق في كل زمان ومكان ،ويكفر من ينكر حكما ،وال تسقط عن المكلف إال عند الضرورة الملجئة( .)4وهي تشمل أحكام
( )1اعال م الموقعين ج  2ص 919
( )2يوسف القرضاوي السياسة الشرعية ص  122ومابعدها
( )3الشيخ عبد الوهاب خالف السياسة الشرعية – طبعة دار االنصار ص9
( )4د .محمد السيد الدسوقي – المعلوم من الدين بالضرورة – ابحاث ووقائع المؤتمر العام الثاني والعشرون لكلية دار العلوم لجامعة القاهرة
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العقيدة والعبادات وأركان اإلسالم والحدود ،والمقاصد العامة للشريعة ،والقواعد الشرعية العامة ،التشريع وغيرها من األمور
التي ينطبق عليه التعريف االصطالحي السابق ،والتي تجب على الفرد والمجتمع .وفي ذلك يقول ابن تيمية " إن األحكام
الشرعية التي نصت عليه أدلة قطعية معلومة ،مثل الكتاب والسنة المتواترة واإلجماع الظاهر؛ كوجوب الصالة والزكاة والحج
والصيام ،وتحريم الزنا والخمر والربا ،إذا بلغت هذه األدلة للمكلف بالغا يمكنه اتباعها ،فخالفه تفريطا في جنب هللا ،وتعديا
لحدود هللا ،فال ريب أنه مخطىء آثم ،وأن هذا الفعل سبب لعقوبة هللا في الدنيا واآلخرة

()1

ج – أولوية التدرج في الواجبات والمحرمات واألحكام المتفق عليها:
إن األخذ بالتدرج في تطبيق األحكام الشرعية وسنها في صورة قوانين ،اليعني عدم تطبيقها وتعطيلها والتسويف فيها ،بل
يجب أن يرتبط ذلك باإلعتقاد الجازم بصالحيتها لكل زمان ومكان ،والسعي الفوري في تطبيقها عند اإلستطاعة والقدرة في
إطار األولويات والموازنات السالف ذكرها .ومن منطقية التدرج أولوية التدرج في تطبيق الواجبات والمحرمات واألحكام
المتفق عليهاطبقا لمايلي :قلنا إن التكاليف الشرعية تنقسم إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم ،ويهمنا في هذه الجزئية
الواجب والمحرم ،وهي أمور فرضها المولى عز وجل كالصالة والزكاة وغيرها من الواجبات ،وهناك المحرمات التي نهى
هللا عنها كالزنا والقتل وأكل أموال الناس بالباطل .أما األحكام المتفق عليها؛ فهي األحكام التي تكون محل اإلتفاق بين الناس
قبل المجتهدين الشرعيين في الدولة ،وغالبيتها ثابت بالنص القطعي واإلجماع مثل الرشوة وقول الزور أو التزوير والمخدرات
وبيع األطعمة الفاسدة وغيرها من األمور التي تلبي مقاصد الشرع في حفظ النفس والمال والعقل والعرض.وهذه األمور يعطى
لها األولوية في التقنين ألنها تحفظ الفرد والمجتمع وتحقق األمن العام.
د  -التطبيق الفوري والشامل للتدرج عند اًلستطاعة من باب السياسة الشرعية:
أشرنا سابقا إلى مفهوم السياسة الشرعية ،وخالصتها قيام أولي األمر بالحفاظ على الدين وسياسة الدنيا ،وأن السياسة العادلة جزء
ال يتجزأ من الشريعة ،وباب من أبوابها ،وأن تحقق العدل فيها من الشرع.وأن جماع هذه السياسة العادلة صالح الراعي
والرعية وأن أمور وتصرفات أولي األمر في هذه السياسة ال حصر لها طالما تتفق والعدل وصالح المجتمع ،وأن من هذه
السياسة التدرج في تطبيق الشريعة اإلسالمية وسن القوانين الخاصة بذلك في إطار األولويات والموازنات ومقاصد الشرع.
وأن حكمة التدرج السابق ذكرها يقتضي اإلخذ بها في سياسة المجتمع بعد انقضاء عصر اإلستعماروالغزو الثقافي والتشريعي
التي نعاني من آثارها حتى تاريخه.
هـ  -مراعاة التدرج لفقه المستجدات:
يقصد بفقه المستجدات أو النوازل هو ذلك العلم الذي يبحث في األحكام الشرعية للوقائع المستجدة والمسائل الحادثة ،مما لم
يرد بخصوصه نص ،ولم يبق فيها اجتهاد ،ويستدعي إسقاط حكم شرعي مرعي عليها()2وفي موضوع فقه المستجدات؛

( )1الرسائل المنبرية ج  2ص  99نقال من االستاذ جهاد شحاده – المرجع السابق ص  911ومابعدها.
( )2الفتيا في النوازل في ضوء المتغيرات المعاصر للدكتور أحمد مبارك ص  939بحث قدم لمؤتمر الفتوى واستشراق المستقبل

30

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

نجد أن الحداثة والتطور الواقع في كافة المجاالت يستدعي تنزيل أحكام التشريع اإلسالمي على مايستجد ويستحدث من أمور
الحياة  ،ألن الحالل والحرام قائم ،وأن أحكام الشرع اإلسالمي صالحة لكل زمان ومكان .وأن أحكام التشريع المستجدة تأخذ
جنبا إلى جنب بجوار الواجبات والمحرمات والمتفق عليه من األحكام على نحو ماسلف ،وبذات الكيفية السابقة.
و  -عمومية التدرج :
أن تطبيق التدرج في التشريع يقتضي سريانه على جميع األشخاص وجميع الموضوعات التي أشرنا لها آنفا ،ألنه ليس من
التدرج في شىء تطبيق األحكام الشرعية– مع القدرة على ذلك -على بعض الناس دون بعضهم ،حيث يدخل ذلك في قول
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم": -إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف
أقاموا عليه الحد()1وفي ذلك يقول ابن تيمية" :قد حذرنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مشابهة من قبلنا ،في أنهم كانوا
يفرقون في الحدود بين األشراف والضعفاء ،وأمر أن يسوي بين الناس في ذلك ،وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد
يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة

()2

إن خالصة اإللتزام بالنص الدستوري المقرر لتطبيق الشرع اإلسالمي في الدولة محل البحث في موضوع التدرج من منظور
شرعي تقتضي مراعاة التدرج الشكلي في التزام سلطة التشريع باإلمتثال لقواعد المشروعية اإلسالمية الواردة بالنص الدستوري
للدولة محل البحث؛ من باب التزام القاعدة األدنى (القانون العادي) للقاعدة األعلى (القانون الدستوري) .أما التدرج الموضوعي
فيعني خضوع القاعدة األدنى موضوعيا للقاعدة األعلى طبقا لضوابط التدرج السابقة.

المطلب الثاني
اإللتزام بالنص الدستوري من منظور التدرج القانوني
الدولة محل البحث دول قانونية دينها اإلسالم ،أي يحكمها مبدأ المشروعية ،بمعنى خضوع الحاكم والمحكوم للقانون بمعناه
الواسع ،في تصرفاتهم وأنشطتهم وعالقاتهم المتنوعة.
ويعد مبدأ المشروعية ومبدأ الفصل بين السلطات من المبادىء األساسية لقيام الدولة القانونية التي تميزها عن الدولة
البوليسية المستبدة .ذلك لكون تصرفات األفراد والسلطات العامة داخل الدولة تخضع للقانون بمعناه الواسع طبقا لمبدأ المشروعية؛
حيث توافر العدل واألمن والنظام ،أما مبدأ الفصل بين السلطات؛ فيعني قيام كل سلطة من سلطات الدولة الثالث – السلطة
التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية -بعملها المنوطة به .أما القانون بمعناه الواسع هو الصادر من كل من السلطة
التأسيسية كالدستور،

( )1صحيح مسلم كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعه في الحدود حديث رقم 1221
( )2فيض القدير ج  2ص 112
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والقانون العادي الصادر من سلطة التشريع ،والقانون الالئحي الصادر من السلطة التنفيذية .وأضف لما سبق أن للقانون
مصدرا رسميا مكتوبا ومصدر غير رسمي وغير مكتوب .والمصدر الرسمي المكتوب للقانون يتمثل في تحديد شكل القاعدة
القانونية المكتوبة ،ويضفي عليه صفة المشروعية و اإللزام ،وتتمثل المصادر الرسمية المكتوبة في بحثنا في كل من الدستور
والقانون والالئحة  -طبقا للمعيار الشكلي والموضوعي – والتي تعد مناط اإللتزام بالنص الدستوري – تطبيق الشريعة اإلسالمية
 -من منظور التدرج القانوني طبقا للتفصيل التالي:

أ-

الدستور :ينظر للدستور من زاوية وضعه في الهرم القانوني وسموه ومضمونه :يعتبر الدستور أعلى تنظيم قانوني على
رأس الهرم القانوني داخل الدولة ،مما يجعله يمثل المشروعية العليا في قمة هذا الهرم ،الذي ال يعلوه إال كتاب هللا تعالى
وسنة رسوله ،وهذا راجع لكونه صادر من أعلى سلطة وهي السلطة التأسيسية للدولة التي أملت مواده طبقا لظروف الدولة
من الناحية السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية وغيرها ،وحددت وظيفة كل سلطة وكيفية وإجراءات عملها طبقا لمبدأ
الفصل بين السلطات .ونضيف للدستور مقدمة الدستور أو ديباجته .وقد سبق أن تناولناها في المبحث األول؛ حيث خلصنا
فيها إلى أن ديباجة الدستور أومقدمته تأخذ القيمة القانونية لمواد الدستورالمصري.

ب -القانون :ينظر للقانون من زاوية الجهة المختصة به دستوريُا وإجرائيا وشكليا وموضوعيا ،من حيث الجهة المنوطة به
دستوريا ،وإجراءات صدور القانون من هذه الجهة دستوريا ،ومدى اتفاقه موضوعيا مع الدستور.
ج  -اللوائح :ينظر للوائح من زاوية الجهة المختصة به دستوريا وإجرائيا وشكليا وموضوعيا طبقا لما أسلفناه في إصدار القانون.
د  -معيار التمييز بين القواعد القانونية الرسمية المكتوبة وغيرها من القواعد األخرى:
يذهب الفقهاء

()1

إلى وضع معيارللتمييز بين القواعد القانونية المكتوبة وغيرها من القواعد األخرى غير الملزمة يتمثل في

الصياغة والتقنين؛ حيث أن صياغة األحكام المتعلقة بتصرفات أو معامالت معينة في صورة مواد قانونية مبوبة ومرتبة
ومرقمة ومصاغة بعبارات آمرة موجزة واضحة في بنود ذات أرقام متسلسلة تسمى موادا ،ثم إصدارها في صورة تشريع
أو قانون أو نظام تفرضه أو تسنه وتعمل به ويلتزمبه األفراد واإلدارة العامة ،ويتقيد به القضاء طبقا لمبدأالفصل بين
السلطات .وعليه يأتي الدستور في قمة الهرم القانوني من حيث الصياغة والتقنين ثم يليه القانون واللوائح طبقا لما سبق.
أوًل :تعريف التدرج القانوني ومدلوله :قلنا إن مبدأ المشروعية يعني خضوع األفراد والسلطات داخل الدولة للقانون بمعناه
الواسع بمعنى أن القاعدة األدنى تخضع للقاعدة األعلى طبقا للمفهوم الواسع للقانون.
ومن ثم يعرف التدرج القانوني بأنه خضوع القاعدة القانونية األدنى للقاعدة القانونية األعلى شكال وموضوعا على نحو
ما سلف ،أي خضوع كل من القانون والالئحة للدستور من حيث الشكل والموضوع للدستور.
فالتدرج القانوني أو تدرج القواعد القانونية هوتحديد لمراتب القواعد العامة المجردة بداية بدستور الدولة ثم القانون ثم
الالئحة على ذات الترتيب السابق؛ ف القانون الصادر من السلطة التشريعية يخضع للدستور الصادر من السلطة التأسيسية
( )1تدرج القواعد القانونية ومبادىء الشريعة االسالمية د .سامي جمال الدين – طبعة دار الجامعة الجديدة سنة  2191ص 21
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األعلى من حيث اجراءات صدوره وموضوعيته ،وكذلك تخضع اللوائح لكل من الدستور والقانون على نفس الترتيب
شكال وإجراء وموضوعا وعليه فإن التدرج القانوني يعد أحد المبادىء التي تقوم عليها المبادىءالقانونية للدولة جنبا
إلى جنب مع مبدأ المشروعية والفصل بين السلطات ،وإنه ال يمكن تصور النظام القانوني للدولة بدون هذه المبادىء،
ومبدأ التدرج القانوني؛ حيث سمو وتبعية القواعد القانونية لبعضها البعض ،وهو مايعني خضوع القاعدة القانونية األدنى
للقاعدة األسمى واألعلى شكال وموضوعا طبقا لآلتي :
 الخضوع الشكلي :فيعني صدور القاعدة القانونية من السلطة التي حددتها القاعدة األعلى واألسمى ،وبذات اإلجراءات المحددة. الخضوع الموضوعي :فيعني اتفاق مضمون القاعدة األدنى مع مضمون القاعدة األعلى .ويرتبط بكل من المعنى الشكليوالموضوعي للتدرج القانوني ،أو بمعنى آخر يرتبط بالخضوع الشكلي والخضوع الموضوعي المنبثق عن التدرج
القانوني ،ارتباط آخر يتعلق بتدرج القوة االلزامية للقواعد القانونية بالترتيب المنوه عنه آنفا ،واألثر المترتب عليه من
حيث التزام القاعدة األدنى بالقاعدة األعلى وعدم الخروج عليها أو التعارض معها .أي أن مبدأ التدرج أو سمو الدستور
قائم الخروج عليهما شكال وموضوعا.
– تدرج المرتبة اإللزامية للقواعد القانونية  :يترتب على مبدأ المشروعية تقسيم القواعد العامة من حيث قوتها اإللزامية إلى
قواعد لها قوة القانون ،وأخرى غير إلزامية ،ما يهمنا في موضوع تدرج المرتبة اإللزامية لهذه القواعد هو ما يقرره
دستور البالد ،ومن هذه القواعد التي لها قوة القانون التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية ،والمعاهدات الدولية التي
تقرها السلطة التشريعية في الدول محل البحث ،وأخيرا اللوائح.
ثانيا :مضمون التدرج القانوني:
قلنا أن القواعد الدستورية تأتي في قمة الهرم القانوني ،ويليها القانون أوالتشريع و الالئحة وأن أساس هذا الخضوع نابع من
المعيار الشكلي طبقا للهرم القانوني ،وأن المعيار الموضوعي راجع الحترام القاعدة األدنى للقاعدة األعلى من حيث
الموضوع والمضمون وعدم الخروج عليها طبقا للتفصيل التالي:
أ -التدرج الشكلي للقواعد القانونية:
يقوم التدرج الشكلي على مرتبة السلطة التي تصدر القاعدة القانونية ،واإلجراءات التي تتبعها السلطة األدنى في ذلك ،طبقا
لما قررته السلطة األعلى ،حيث تعتبر السلطة األعلى أو السلطة التأسيسية  -الممثلة فى الدستور -في مجال التشريع أسمى
مرتبة فالسلطة التشريعية تخضع من حيث التدرج الشكلى في قوانينها للسلطة التأسيسية ممثلة في دستور البالد من حيث
إجراءات وصحة صدور هذه القوانين.
ب – التدرج الموضوعي للقواعد القانونية:
يقوم التدرج الموضوعي على احترام السلطة األدني ممثلة في السلطة التشريعية والقوانين الصادرة عنها بمضمون وجوهر
النص الدستوري .وأحكام هذا المضمون أو الجوهر في الدستور عديدة ومتنوعة،
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ألنها تعبر عن إرادة المؤسس الدستوري وتوجهاته في المجال السياسي وشكل الدولة ،والمجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية
والثقافية .وعلى سبيل المثال فكون الدولة ذات إقتصاد حر ويعتمد على القطاع الخاص؛ فال دخل لتشريعات اإلقتصاد
اإلشتراكى اإلنغالقي باقتصاد الدولة ،وفي المجال اإلجتماعي ترعى الدولة العجزة والمسنين وفرض التأمينات وحق العيش
الكريم للمواطن؛ فال يجوز للتشريعات أن تقرر خالف ذلك ،وإال عدت مخالفة للدستور .وهكذا ألن "دين الدولة اإلسالم" وأن
"الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع" ،أو"مبادىء الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي ( :)1للتشريع" ،فإنه يجب
التزام السلطة األدنى أو السلطة التشريعية من حيث الموضوع والمضمون بهذا النص على نحو ماأسلفت في المبحث األول،
وإال كان النص لغوا ال قيمة له.
ثالثا :آثار تدرج القواعد القانونية:
قلنا أن التدرج هو التزام وخضوع القواعد األدنى شكال وموضوعا للقواعد األسمى واألعلى على نحو ما أسلفنا ،وأشرنا
للمرتبة اإللزامية األسمى للقواعد الدستورية أو النظام األساسي للحكم ويترتب على تعارض أومخالفة القاعدة األدنى
للقاعدة األعلى ،أو مخالفة التشريع أو الالئحة للدستور النتائج التالية:
أ – من حيث السمو الموضوعي للدستور:
يعبر السمو الموضوعي للقواعد الدستورية عن كونه أداة تأسيس الدولة في أهم عناصرها ،سواء من خالل شكل الدولة
وسيادتها الداخلية والخارجية ،وشكل الحكومة وسلطاتها وحقوق وحريات المواطنين ،والموضوعات األخرى التى تتعلق
بمضمون وغايات البناء القانوني للدولة ،بصرف النظر عن اإلجراءات أو الجهة التي أقرت في عمل وإنشاء هذا الدستور
فالقواعد الدستورية هي المصدر األساسي لشرعية ووجود سلطات الدولة واألعمال التي تقوم بها ،وهي المصدر األساسي
للمقومات األساسية الدولة في المجاالت المختلفة كالمجال اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي ،وهي المصدر األساسي
للحقوق والواجبات والحريات العامة.
رأي الباحث:
إن الدستوريأتي في قمة الهرم القانوني أو البنيان القانوني للدولة له الصدارة بين قواعد النظام العام ،ألنها من األحكام والقواعد
اآلمرة التي تلتزم بها تشريعاتها ولوائحها ،وتكون متوافقة معه ،دون الخروج عليه .فالسمو الموضوعي قائم ،ومن ثم تعد
القواعد األدنى التي تخالف أو تعارض الدستور مخالفة له وغير دستورية .وإن عدم اإللتزام بالنص الدستوري محل البحث
يعتبر لغوا ال معنى له ومن ثم ال قيمة لمبدأ المشروعية أو مبدأ سمو الدستور أو مبدأ التدرج القانوني ذاته.

( )1د .سامي جمال الدين – المرجع السابق ص  219ومابعدها
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ب -من حيث السمو الشكلى للدستور:
أساس التدرج الشكلي هو خضوع القاعدة األدنى للقاعدة األعلى من حيث طريقة وضعه وإقراره بإجراءات وأشكال معينة  ،وأن
خروج القوانين واللوائح على الدستور في ذلك يؤدي لمخافة الدستور والخروج عليه.
رأي الباحث:
القوانين واللوائح يجب أن تخضع وتلتزم بالقواعد الدستورية المقررة لذلك .وأن الخروج عليها يؤدي إلى مخالفتها دستوريا ،مما
يتطلب تدخل الهيئات القضائية والسياسية ،وقبل ذلك اإلرادة السياسية لوقف الخروج على الدستور أو تلك المخالفات الدستورية؛
ومنها الخروج على النص الدستوري محل البحث.
وأختم هذا المبحث بأمرين يرتبطا بموضوع التدرج في تطبيق النص محل البحث؛ يتعلق أولهما بالتربية والتعليم ،واآلخر يخص
حوكمة التشريع ،طبقا للتفصيل التالي:
 – 2ضابط التربية والتعليم والتدرج في تطبيق التشريع اإلسالمي:
قلنا أن تطبيق الشرع ال يقتصرعلى فرض الدولة له بنصوص دستورية على ما أسلفنا ،بل هو فرض عين على الفرد والمجتمع؛
ونقتبس في تحقيق هذا الفرض جزئية تتمثل في ضابط التربية والتعليم في مجال التدرج الشرعي على النحو التالي :يجب أن
يربى الفرد ويتعلم ضمن ما يربى عليه سواء في البيت أو المسجد أو المدرسة ،يجب أن يربى ويتعلم على معرفة الحالل
والحرام ،أو الواجبات والمحرمات ،والعدل والظلم ،والحق والواجب في كل أمور حياته سواء تجاه نفسه ،أو من يعول ،أو
في تعامالته مع اآلخرين ،وقبل ذلك معرفة هللا تعالى وكتابه وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وأن هناك جنة ونارا .وأنه
عندما يكثر تداول أحكام الشرع اإلسالمي على المستوى االجتماعي سواء بالتربية أو النصح نصبح أحكام التشريع والفقه
اإلسالمي أعرافا ومصطلحات اجتماعية؛ حيث يحتقر المجتمع المرابي والسكير والزاني والفاسق والمجاهر بالمعاصي
والمنافق والمتكبر ،وغيرهم من ذوي الصفات الذميمة واألفعال المحرمة .وبهذا يتربى النشء على المعاني والتعاليم اإلسالمية
التي يستقيها من بيته ومدرسته ومسجده ووسائل إعالمه والتواصل اإلجتماعي ،وفي كل مايحيط به ،بحيث ال يقع بصره إال
على صحيح األعمال وحسن التربية والنوايا .ثم يأتي دور التشريع اإلسالمي بالتدرج جنبا إلى جنب بجوار التربية والتعليم
والنصح واإلرشاد.
 – 1حوكمة التشريع اإلسالمي والتدرج:
قلنا :إن التدرج ليس حكما شرعيا بل هو منهج تشريعي متدرج التطبيق لكمال تطبيق الشرع وتناسبه مع ظروف وأحوال
الناس في تكاليفه الشرعية ،وقلتا أ ن حكمة التدرج مرتبطة بسنة هللا تعالى في خلقه من باب التيسير والتخفيف ورفع الحرج
ومراعاة لمصالح العباد وتهيئة النفوس لتقبل األحكام الشرعية التي ال يطبق بعضها مثل الحدود في العقوبات والربا في
المعامالت وأن حوكمة التدرج التشريعي تتطلب النظر في حصر نصوص المواد المخالفة للشريعة اإلسالمية ،ألنه ليست
التشريعات محل البحث مخالفة كلها ،بل هي نصوص قليلة ،تتعلق على سبيل المثال بتقنين بعض الحدود،
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وبعض نصوص أو مواد تتعلق بالربا في بعض المعامالت المدنية والتجارية .ومن ثم فإن الحوكمة ترتبط بأولوية التدرج في
الواجبات والمحرمات والحدود واألحكام المتفق عليها ،وماهو معلوم من الدين بالضرورة ،على نحو ما أسلفنا في ضوابط
التدرج الشرعي.

الخاتمة:
النتائج:
أ–

هدف البحث هو السعي لتطبيق النص الدستوري محل البحث ،وبخاصة على التشريعات السابقة على النص الدستوري.

ب  -أن الدستورمحل البحث نص على أن "اإلسالم دين الدولة" ،وأن هذه العبارة أو الجملة هي تعبير عن السلطة التأسيسية في
مواد أعلى تنظيم قانوني طبقا لقاعدة الهرم القانوني ،بما تعد معه ملزمة للتشريعات األدنى مضمونا وتطبيقا  ..فضال عن
المؤسس الدستوري منزه عن اللغو وعدم التحديد في نصوص دستوره.
ج – أن خالصة تقنين الفقه اإلسالمي ،أن الفقهاء على رآيين في موضوع تقنين أحكام المعامالت أو فقه المعامالت والعقوبات
أو الجزاءات:
الرأي األول :يذهب إلى عدم تقنين الفقه اإلسالمي ،لعدم قفل باب االجتهاد وفقه المستجدات ،وحصر التقنين في مذهب معين،
مع تقييد القضاء وفق هذا المذهب والرأي الغالب فيه.
الرأي الثاني :يأخذ بتقنين الفقه اإلسالمي ،حتى يكون هناك وحدة في أحكام القضاء وتستقر المعامالت.
د – أن حكمة التدرج تتمثل في كونه سنة هللا في خلقه وأديانه المتدرجة ،وأنه يوافق فطرة الخلق من باب التيسير والسعة ومقاصد
الشرع ،وأنه واجب على الفرض والجماعة.
هـ  -التدرج في التشريع اإلسالمي :يتنوع التدرج إلى تدرج شكلي وتدرج موضوعي وتدرج في التطبيق طبقا لما يلي:
 - 2التدرج الشكلي  :احترام القاعدة األدنى للقاعدة األعلى في سلم الهرم الشرعي ،بمعنى التزام مصادر الشريعة أو الفقه أو
مقاصد الشرع بكتاب هللا ،ثم بسنة رسول هللا ثم باقي المصادر.
 - 1التدرج الموضوعي يشمل كل ماأورده الفقهاء تدرج زماني ،وتدرج نوعي سواء أكان كمي أو كيفي (جملة األحكام أو
الحكم الواحد ) ،وتدرج بياني ،وتدرج ،وتدرج بنائي .ويقصد به في مجال البحث خضوع القاعدة األدني لألعلى موضوعيا،
بمعنى خضوع والتزام القوانين الصادرة من سلطة التشريع بالشريعة اإلسالمية موضوعيا طبقا للنص الدستوري محل
البحث.
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 - 3التدرج في تطبيق الشريعة اإلسالمية :هو تنزيل أحكام الشريعة اإلسالمية على واقع المسلمين ليشمل جميع مجاالت الحياة.
أوهو وضع األحكام الشرعية في أنظمة وقوانين لالنتقال تدريجيا بالمجتمع والدولة من األنظمة والقوانين الوضعية والمطبقة
عمليا إلى األنظمة والقوانين المستمدة من الشريعة السمحة ،ليسود دين هللا تعالى وشرعه في التعامل وسائر شؤون الحياة.
و -تتمثل أدلة التدرج في المصادر الرئيسة الواردة في القرآن والسنة؛ حيث التدرج في تحريم كل من الخمر والربا ،وغير
ذلك مما ورد في البحث.
ز – أن التدرج من لوازم الفقه وأصوله؛ من حيث أدلته وأدلة وقوعه ومقاصد الشرع ،وفقه األولويات والموازنات ،أو فقه الواقع
والتغيير ،أو من باب السياسة الشرعية.
ح – أن التدرج في ضوابطه ًل ينطبق على أحكام العقيدة والعبادات ،وما هو معلوم من الدين بالضرورة ،وأن أولوية في الواجبات
والمحرمات والمتفق عليه ،وأن التطبيق الفوري لذلك عند االستطاعة من باب السياسة الشرعية.
ط –أن التدرج القانوني ينقسم إلى تدرج شكلي ،وتدرج موضوعي؛ فالتدرج الشكلي يعني خضوع كل من القانون الصادر من
سلطة التشريع واللوائح للدستور من حيث المصدر واالجراءات التي قررها الدستور ،وأما التدرج الموضوعي هوالخضوع
من حيث الجوهر والمضمون المقرر دستورا ،بأن التحيد عنه أو تخرج عنه على نحو ماجاء في النص الدستوري محل
البحث.

التوصيات:
-

إن اإللتزام بالنص الدستوري محل البحث يعني تقنين أحكام الشرع اإلسالمي وبخاصة التشريعات السابقة على هذا النص
الدستوري.

-

وبالنسبة للتدرج التطبيقي يكون من خالل النظر في حصر نصوص المواد المخالفة للشريعة اإلسالمية ،ذلك ألنه ليست
التشريعات في الدولة محل البحث مخالفة كلها للشرع اإلسالمي ،بل هي نصوص قليلة ،تتعلق على سبيل المثال بتقنين
بعض الحدود ،وبعض النصوص أو المواد التي تتعلق بالربا في بعض المعامالت المدنية والتجارية ،وغيرها من النصوص
األخرى .ومن ثم فإن حوكمة التدرج في تطبيق وسن التشريعات تبدأ بالواجبات والمحرمات والحدود واألحكام المتفق
عليها ،وماهو معلوم من الدين بالضرورة ،على نحو ما أسلفنا في ضوابط التدرج .مع وجود إرادة قانونية تسعى إلى تطبيق
ذلك.

قائمة المراجع:
أ -القرآن الكريم.
ب -السنة الشريفة :انظر جامع السنة وشروحها:
 -صحيح البخاري
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 صحيح مسلم سنن أبي داود فتح الباري شرح صحيح البخاريج –المعاجم:
 ابن منظور :لسان العرب (المحيط) معجم لغوي ،تقديم الشيخ  /عبد هللا العاليلي – إعداد وتصنيف  /يوسف خياط ونديممرعشلي– الناشر دار لسان العرب.
 الزبيدي :تاج العروس من جواهر القاموس لإلمام اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطيالزبيدي الحنفي .طبعة دار ليبيا للنشر
 الفيروز آبادي (2112م) .القاموس المحيط للعالمة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب – تحقيق مكتب تحقيق التراثبمؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي-المكتبة الوقفية .وطبعة مؤسسة البابي الحلبي - .المعجم الوسيط :الناشر مجمع
اللغة العربية-طبعة الشروق الدولية.
 المكتبة الوقفية.د – مراجع الشريعة اإلسالمية:
 ابن الجوزي (9229هـ) .صفة الصفوة – تحقيق أحمد بن علي– طبعة دار الحديث بالقاهرة ابن بدران (9129م .).المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد – طبعة مؤسسة الرسالة. ابن تيميه (9212هـ) .الفتاوى الكبرى – تحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا – طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت. حسان ،حسين (9129م) .المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي – دار النهضة العربية. ابن حزم (د.ت) .األحكام في أصول األحكام – تحقيق أحمد شاكر – الناشر زكريا علي يوسف بالقاهرة. خالف :السياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب خالف -طبعة دار االنصار السيوطي (9229هـ) .تاريخ الخلفاء– تحقيق حمدي الدمرداش – طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة. الشاطبي (د.ت) .الموافقات – تحقيق الشيخ  /عبد هللا دراز – طبعة دار الكتب العلمية ببيروت -ابن عبد السالم (9219هـ) .القواعد الكبرى – تحقيق نزيه حماد وعثمان ضميريه – طبعة دار القلم ،دمشق.

38

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

 القرافي (9222هـ) .الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) – تحقيق محمد احمد سراج وعلي جمعه ،طبعة دار السالم،القاهرة.
 ابن القيم ( 221هـ) .إعالم الموقعين عن رب العالمين – تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،طبعة دار ابن الجوزيبالدمام.
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معوقات عملية التدريب المهنية وآثرها على المخرجات
(دراسة حالة ورش تدريب ميكانيكا اللحام بدولة الكويت)
Obstacles to the vocational training process and its impact on outcomes
()A case study of welding mechanics training workshops in the State of Kuwait
إعداد المهندس  /طارق إبراهيم محمد النخيالن
الهيئة العامة للتعلىم التطبيقي والتدريب ،دولة الكويت
Email: tariqalnukhailan@gmail.com

ملخص البحث:
تعد عمليات التدريب المهنية في التخصصات الهندسية الركيزة األساسية إلخراج عامل فني قادر على مواكبة التطور التكنولوجي
السريع والهائل فكان البد من التركيز على عملية التدريب وضبط أسسها وتحديد مواكبتها للتطور من عدمه .وتتميز عملية
التدريب بأنها عملية مستمرة ومتطورة وهي األساس لتسريع معدالت اإلنتاج والنمو االقتصادي واالجتماعي ،فكان لزاما علىنا
البحث الدائم في معوقاتها لتجنبها في عمليات تدريب الحقة ولضبط مخرجاتها والوقوف على األسباب التي حالت دون تطويرها
وتحديد االحتياجات التطويرية وتصميم حقائب لمالحقة التدفق المعرفي والمهارى والوقوف على االمكانيات المتاحة وبحث سبل
استغاللها وتنويع مصادر المعرفة .وقد عمدت في بحثى في اظهار المعوقات التي حالت الي ركود وعدم تطوير عمليات التدريب
المختلفة وإظهار المشكالت التي تواجهها وذلك من خالل التركيز على األسباب التي أدت الي ظهور تلك المشكالت حتى أصبحت
عائق يحول دون التطوير وخلص البحث الي عدة أسباب منها ما هو متعلق بالمحتوى المقدم في عمليات التدريب وضعف
االمكانيات المتاحة ،وعدم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات التدريب واختالف الفجوة بين ما هو قائم في عمليات
التدريب وممارساته وبين الواقع الفعلى في سوق العمل وأيضا النظرة المجتمعية للتعلىم التقني والمهني وطرق التدريس والتدريب
العقيمة مع ضعف المحتوى التدريبي المقدم وعدم مواكبته للتطور والحداثة وسوء تصميم الورش وقد اعتمدت في ذلك على
ابراز المعوقات لورشة ميكانيكا لحام كأحد الورش الهندسية واسعة االنتشار في ورش التدريب  .وتم عمل تجربه على عينه من
المتدربين إلثبات مدى سوء التجهيزات في ورشة اللحام على المشغوالت وهي من مخرجات عملية التدريب وقد تم تسليط الضوء
على اهمية العائد من عمليات التدريب سواء كان عائد ربحي مباشر للمؤسسات او عائد غير مباشر خادم للبيئة المجتمعية.
الكلمات المفتاحية :عائد التدريب ،تصميم الورش ،التعلىم التقني ،تدريب لحام ،المحتوى التدريبي
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Obstacles to the vocational training process and its impact on outcomes
(A case study of welding mechanics training workshops in the State of Kuwait)

Abstract:
Vocational training processes in engineering disciplines are the mainstay for producing a
technical worker capable of keeping pace with the rapid and tremendous technological
development, so it was necessary to focus on the training process, adjust its foundations, and
determine whether or not to keep pace with development. The training process is characterized
as a continuous and evolving process, which is the basis for accelerating production rates and
economic and social growth. It was necessary for us to constantly search for obstacles to avoid
them in subsequent training processes, to control their outputs, to identify the reasons that
prevented their development, to identify developmental needs, and to design bags to pursue the
flow of knowledge and skills, and to determine the available possibilities. And discuss ways to
exploit and diversify sources of knowledge. In my research, I deliberately showed the obstacles
that led to stagnation and the failure to develop the various training processes, and to show the
problems that they face, by focusing on the reasons that led to the emergence of these problems
until they became an obstacle to development. The research concluded several reasons, including
what is related to the content presented in Training processes and the weakness of the available
capabilities, the lack of use of modern technological means in the training processes and the
difference in the gap between what exists in the training processes and practices and the actual
reality in the labor market, as well as the societal view of technical and vocational education,
methods of teaching and training sterile with the weak training content provided and not keeping
pace with development, modernity and poor The design of the workshops was based on
highlighting the obstacles to the welding mechanics workshop as one of the widely spread
engineering workshops in the training workshops. An experiment was conducted on a sample of
the trainees to prove the extent of the poor equipment in the welding workshop on the work
pieces, which is one of the outcomes of the training process. The importance of the return from
the training operations was highlighted, whether it was a direct profit return for the institutions or
an indirect return that serves the community environment.

Keywords:

www.ajrsp.com

42

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

مقدمة البحث:
تعتبر جودة عملية التدريب مطلب أساسي لتحقيق اهداف تسعى اليها جميع المؤسسات التعلىمية المعنية بأمر التدريب خصوصا
ان كانت هذه االهداف من ضمن سياسات الدولة التي تقع فيها المؤسسة ،كما أن جودة التعلىم والتدريب في المؤسسات التعلىمية
تحتاج إلى عملية تقييم مستمر من خالل ما يدلل على مخرجاتها وكفاءتها ،ونجاح مناهجها وتطبيقاتها العملية .فكان لزاما ً االهتمام
بمؤشرات األداء الداخلية والخارجية في هذه المؤسسات من داخل العملية التعلىمية ،ومن واقع إدارة الموارد البشرية وتدريبها (
العريمى ،هو ليس  )8102وهنا ،ال غرو أن تتجه الجهود نحو التعلىم المهني والتقني على وجه الخصوص ،وترقب حركات
نموه ،وتتحسن مشكالته ،وتوفر له شتى صور الرعاية والدعم ،كي يقوى ويقوم باألدوار المتوقعة منه ،ويصل إلى مستوى يمكنه
من مواجهة التحديات الحالية ،والمستقبلية ،حتى يمكن القول إن أغلب التجديدات والتغيرات الحاصلة في نظم التعلىم في العالم
تقع في التعلىم المهني والتقني ،مع الفارق بين الدول المتقدمة و الدول النامية في االستجابة المثلى الموازية لمطالب هذا التعلىم،
وتحدياته التي تعوق مسيرة تطوره (الحاج ،احمد صفحت  ) 8112 7ومن المالحظ في العقد االخير اهتمام الدول العربية بالتعلىم
التقني والمهني اذ انشأت الدول هيئات مستقله أكاديمية خاصة بالتعلىم المهني بأفرعه ومستوياته فالكويت انشأت الهيئة العامة
للتعلىم التطبيقي والتدريب وفى مصر انشأت وزارة للتعلىم الفني وفي المملكة العربية السعودية انشات المؤسسة العامة للتدريب
ولكن لوحظ ايضا الي وجود قصور في مخرجات تلك المؤسسات وهو الفني المختص وهو مخرج التعلم الحقيقي وبالتتبع في
نقاط القصور وجدنا عوائق حالت دون وصولة للمستوى المنشود لمثيله المتواجد في البالد صاحبة النهضة الصناعية وبتتبع ذلك
القصور اكتشفنا ان هناك قصور واضح في عمليات االعداد والتجهيز في مراحل التدريب باإلضافة الي افتقار عمليات التدريب
الي روح التطوير وعدم مواكبتها الثورة الصناعية الهائلة فكان لزاما على البحث العلمي التطرق الي مواضيع القصور هذه
والوقوف على االسباب الحقيقية التي حالت دون تطورها وتبحث هذه الورقة البحثية هذا .

مشكلة البحث:
تتمحور مشكلة هذا البحث في محاولة الوصول الي االسباب الرئيسية التي حالت دون وصول عمليات التدريب الي المستوى
المطلوب وانخفاض مستوى خريج التعلىم الفني والتقني وآثر ذلك على مخرجات عملية التدريب ومن ثم على النهضة الصناعة
والوصول الي الغايات المنشودة وقد تم التركيز على ورشة اللحام كأحد اهم هذه الورش واكثرها انتشارا

هدف البحث:
ان هدف هذا البحث يتلخص في االتي:
 تحديد معوقات عملية التدريب تحديد االثار المترتبة على هذه المعوقات -البحث عن حلول لهذه المعوقات

منهج البحث:
في ضوء طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد على دراسة الواقع
أو الظاهرة كما هي في الواقع ،ويهتم بوصفها وصفاً دقيقا ،ويعبر عنها تعبيراً كيفياً بوصفها وتوضيح خصائصها،
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وتعبيرا كمياً بوصفها رقميا بما يوضح حجمها ودرجات ارتباطها بالظواهر األخرى .وبذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي
لهذه الدراسة ،والذي ركز على وصف وتحليل البيانات المعروضة.

إطار البحث:
سوف يتم العمل في البحث على جزئيين كل منهما مكمل لألخر
الجزء االول :إطار تمهيدي نظري وسرد لبعض اعمال ورشة اللحام والعمليات التي تجرى فيها لبيان اهمية التدريب
الجزء الثاني :وهو إطار تحليلي للظاهرة عبر عرض تجارب وابحاث.

اإلطار النظري للبحث:
يمكن بلورة اإلطار النظري في بعض العناصر بحيث تخدم هذه العناصر الفكرة العامة للبحث والغرض الذي من اجل تمت
كتابة البحث وتم تحديد العناصر األتية:
-

تعريف العام لعملية التدريب.

 مفهوم عملية تدريب اللحام. اهمية عملية التدريب في ورشة اللحام. انواع عمليات التدريب التي يمكن انجازها داخل ورشة اللحام. اساليب عملية التدريب في ورشة اللحام. مخرجات عملية التدريب في ورشة اللحام.وفيما يلي عرض هذه العناصر
 -1التعريف العام لعملية التدريب:
يمكن طرح المفهوم العام لعملية التدريب على انه نمط تفكير وسلوك لمتدرب في ضوء االحتياجات والمشاكل الفعلىة( رضا،
2101م ،ص ) 2وهو نشاط علمي ُمخطط له يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات وتغيير سلوكيات االفراد وتزويدهم بالمعلومات
الضرورية وتمكينهم من إداء فعال يؤدى الى بلوغهم اهدافهم الشخصية واهداف المؤسسة بأعلى كفاءة ممكنه )القحطاني2118 ،
م ،ص ) 014ويعتبر التدريب عملية مدروسة لتعديل االتجاه أو المعرفة أو السلوك المهارى من خالل اكتساب بعض الخبرات
لتحقيق أداء فعال في نشاط واحد أو مجموعة من األنشطة (كشواى8112 ،م ص  )002وهو مجموعة األنشطة التي تهدف إلى
تحسين المعارف والقدرات المهنية ،مع األخذ في االعتبار إمكانية تطبيقها في العمل ،كما أنه النشاط الخاص باكتساب وزياد
معرفة ومهارات الفرد ألداء عمل معين ( عبد الفتاح 2101 ،م ،ص . ) 1بالتالي يمكن تلخيص عملية التدريب ودمجها في أكثر
من تعريف تتشابك بينهما في المفردات األتية (انماط سلوكيه – معارف – مهارات – اهداف) وقد آثرت على رسم المخطط في
شكل ( )0لتوضيح هذه المفردات
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انماط
سلوكيه

معارف

عملية التدريب
مهارات

اهداف

(شكل  )1مخطط للتعريف العام لمفردات عملية التدريب (المصدر الباحث)

-2

مفهوم عملية تدريب اللحام:

من خالل مفهوم عملية التدريب العامة يمكن طرح تعريف خاص لعملية التدريب في ورشة اللحام بانه المعارف واالنماط السلوكية
والمهارات التي يكتسبها المتدرب من خالل اجراءات للوصول الي اهداف محددة .وهذا التعريف من وجهة نظري كباحث ،وتعد
عملية تدريب اللحام من العمليات الهندسية العامة والتي تظهر في كثير من المنتجات التي تراها االعين في كل وقت وحين
فالكمبيوتر الذي امامك ال يخلو من عمليات لحام بسيطة ومنتجات االجهزة المعمرة المنزلية من ثالجة وبوتاجاز وتلفاز كلها
منتجات ال تخلو من عمليات لحام والسيارة التي تستخدمها .فلو تم التدقيق ستجد كثير والكثير من المنتجات ولكن هل تتم عمليات
التدريب على اللحام بنمط واحد أي بطريقة واحده االجابة ال الختالف المنتجات اذا نحن في صدد اكثر من مفهوم لعملية اللحام
ولكنها جميعا تشترك في عناصر عملية التدريب المذكورة سالفا ( انماط سلوكيه – مهارات – معارف – اهداف ) وتختلف في
االليات ويمكن اضافة مفهوم علمي محدد لعملية اللحام بأنه العملية التي تتم عادة بواسطة صهر المعدن عن طريق رفع درجة
حرارة الوصلة ويمكن الحصول على الحرارة الالزمة لعملية الصهر بواسطة الغاز أو القوس الكهربي أو بواسطة مركبات
كيميائية ،ويعتبر لحام القوس الكهربي أحد أهم أنواع اللحام على اإلطالق ،ويتم عن طريق الحرارة الناتجة عن قوس كهربي بين
القطب والجزء الملحوم  .تصل درجة الحرارة في هذا النوع من اللحام إلى  0111درجة مئوية وهي درجة حرارة كافية لصهر
المعدن في نقطة اللحام أو صهر معدن إضافي من سلك ويلتحم عند تبريده مكونا ً وصلة متينة (تقنية اللحام ،ادارة تطوير المناهج).
 -3اهمية عملية التدريب في ورشة اللحام:
ترجع اهمية عملية التدريب في هدف المؤسسة من التدريب وامكانياتها المتاحة وقدرة العنصر البشرى للوصول الي هذه
االهداف وتزيد اهمية عملية التدريب الي مدى احتياج المجتمع للمهن التقنية وتفاوت االحتياجات لهذه المهن فمثال احتياج
المجتمع لمهنة الكهرباء والميكانيكا تزيد من اهمية عملية التدريب على هذه المهن وايضا تختلف االهمية من مكان لمكان فتزيد
اهمية تعلم مهنة التبريد والتكيف في البالد الحارة وتقل في البالد التي تعاني من طقس بارد.
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وتعتبر عملية التغير الدائم والتسارع الهائل في التكنولوجيا من العوامل التي تزيد من اهمية عملية التدريب اذا ان العنصر
البشرى في حاجة دائمه لعملية التدريب لمواكبة التغير الحادث والتحديات والصعوبات المختلفة التي يمكن ان يواجها في بيئة
العمل نتيجة عدم مرونته وتأقلمه في عملية التدريب واكتسابه المهارات الالزمة ( Noe, Hollenbeck, Gerhart and
 .)Jackson, 2011, p. 189والى جانب أن التدريب يعمل على تعديل السلوك بشكل فردي أو جماعي من خالل اكتشاف
خبرات المهنيين وكذلك التعرف على نقاط القوة والضعف لدى منظمة التدريب وبالتالي فهي االداة التي إذا ما أُحسن استثمارها
وتوظيفها تمكنت المنظمة من تحقيق اهدافها المرجوة )Khan, Khan and Khan, 2011, p. 63( .وورشة اللحام هنا تعتبر
نموذج المؤسسة الموكل لها تنفيذ هذه االهداف المنشودة .وفي غالب عمليات االنتاج لدى المؤسسات اإلنتاجية تكون ورشة
اللحام جزء من مكون قائم لها وظيفة محددة فمثال صناعة السيارات يعد تخصص اللحام مكون من مكونات انتاج السيارة وهنا
تزيد الحاجة واألهمية للتخصص فإخفاق عملية التصنيع في المكون الصغير تعطى منتج غير مكتمل وغير قابل للمنافسة.
بالتالي زيادة قدرات التدريب وتغيير نمطه في المكون الصغير يظهر في المخرج النهائي
 -4انواع عمليات التدريب التي يمكن انجازها داخل ورشة اللحام:
هناك العديد من اساليب عمليات اللحام وانواعها فبعض العمليات تسبب الشرر وبعضها ال يتطلب الحرارة الزائدة .وعمليات
اللحام يمكن القيام بها في أي مكان ،في الهواء الطلق أو في الداخل او تحت الماء او حتى في الفضاء الخارجي لبناء المحطات
الفضائية او صيانة مركبات الفضاء .وسنعرض هنا عمليات اللحام المتواجدة في ورش التدريب محل البحث ومنها يخرج الفني
مستقبال أوجه واشكال العمل في جميع المناطق.
■ التدريب على لحام القوس الكهربي باستخدام سلك مغلف
لحام القوس الكهربائي هو احد اهم انواع اللحام على االطالق ،ويتم عن طريق الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائي بين القطب
والجزء الملحوم تصل درجة الحرارة في هذا النوع من اللحام الى  011درجة مئوية وهي درجة حرارة كافية لصهر المعدن في
نقطة اللحام او صهر معدن اضافي من سلك ويلتحم عند تبريده مكونا وصلة متينه و يمكن الحصول على التيار الكهربائي الالزم
لعملية اللحام بالطرق التالية اما بواسطة مولدات التيار الكهربائي ذات التيار المستمر او عن طريق محوالت كهربائية تعطي
تيار متردد ويستخدم اللحام التيار المتردد بكثرة عن اللحام بالتيار المستمر وذلك لرخص المعدات الالزمة لعمليات اللحام بالتيار
المتردد عالوة على صغر الطاقة الالزمة في عمليات اللحام ويستخدم االليكترود او ما يسمى ايضا بأسياخ اللحام وهو عبارة عن
سيخ من المعدن طوله  81سنتيمتر او أطول  .وقطرة يتراوح بين  5ملم الى  8ملم مغلف بمادة صلبة عبارة عن أكاسيد هذه
االكاسيد تساعد على التفاعل الذي يتم عند عملية اللحام وتساعد بتكوين الجو المناسب للمعدن الذائب لكي يلتصق ببعضه البعض
ومع عدم وجود هذه االكاسيد فلن تتم عملية اللحام بسهولة ابدا .وغالبا يكون االلكترود (سيخ اللحام) مركب على المنفذ الذي يطلق
االلكترونات ويسمى بقبض االلكترود .وهكذا عند خروج االلكترونات التي تمر من خالل اال لكترود .وتعتبر عملية لحام القوس
الكهربي هي أكثر عمليات اللحام انتشارا في الورش اإلنتاجية وهي رأس كل عملية تدريب واساسها .ومنها يشتق عمليات لحام
اخرى وعلى ماكينات اخرى والشكل التالي يوضح المكونات التي يلزم معرفتها للعمل على هذه الماكينات.
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شكل ( )2ماكينة تدريب لحام قوس كهربي

المصدر ()www. control-a2z.blogspot.com

■ التدريب على اللحام والقطع بواسطة غاز االكسى استلين:
اللحام بغاز األكسي أستلين هو أحد عمليات اللحام باالنصهار التي يتم فيها صهر المعدن بواسطة تفاعل كيميائي يُنتج الحرارة،
يتم تسخين المعدن إلى درجة االنصهار بواسطة الحرارة الناتجة عن التفاعل ،ويمكن إضافة معدن آخر للتعبئة في بركة اللحام،
قد عرف منذ عام ۵۹۸۱م ولكنها معرفة بدائية بسيطة ،يستخدم غاز األكسي
بكثرة في االشغال قليلة السمك مثل الصاج ويتم استخدام نفس المنظومة في اجراء عمليات القطع للمعادن السميكة ولكن بتغيير
تورش اللحام والفونيه .والشكل التالي يوضح منظومة اللحام والقطع بهذه الطريقة.

شكل ( )3ماكينة تدريب لحام غاز االكسى استلين
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■ التدريب على لحام الكربون:
اللحام بالقوس المعدني والغاز ،والمعروف باللغة اإلنجليزية "  " Gas Metal Arc Weldingواختصاره ( ،)GMAWو هو
أحد أنواع اللحام بالقوس الكهربائي حيث ينصهر المعدن تحت تأثير الحرارة العالية الناتجة عن قوس كهربائي يحدث بين سلك
لحام متصل ومستهلك (اإللكترود) وقطعة الشغل (معدن األساس) أثناء عملية اللحام ،تتم حماية القوس والبركة المنصهرة من
الهواء الجوي بواسطة غاز أو خليط من الغازات تكون الغازات المستخدمة إما خاملة أو نشطة ،وبالتالي يتم تقسيم اللحام بالقوس
المعدني المحجب بالغاز ( )GMAWإلى قسمين:
 -2اللحام بالقوس المعدني والغاز الخامل "  " Metal Inert Gasواختصاره)MIG( .
 -1اللحام بالقوس المعدني والغاز النشط "  "Metal Active Gasواختصاره (.)MAG

شكل ( )4ماكينة تدريب لحام الكربون

المصدر ()www.ar.bestdealplus.com

■ التدريب على لحام االرجون:
هو أحد عمليات اللحام بالقوس الكهربائي حيث تتولد حرارة بواسطة قوس كهربائي ينتج بين قطب تنجستن غير مستهلك وقطعة
العمل ،ويضاف معدن الملء بشكل مستقل إلى منطقة اللحام ويحجب القوس ومنطقة اللحام بواسطة غاز خامل أو خليط من
الغارات الخاملة ويستخدم في لحام المعادن الحديدية والمعادن غير الحديدية ويستخدم في لحام المعادن الرقيقة في هذه الطريقة
قطب من مادة التنجستن ذات درجة االنصار العالية  0011درجة مئوية ليكون مصدراً للحرارة فقط ولذا يجب توفير مادة حشو.
ينصهر سلك الحشو تحت تأثير الحرارة العالية للقوس المكون بين قطب التنجستن والمعدن األساسي *يراعى في لحام )(TIG
استخدام قطبية مباشرة وذلك لضمان تسليط حرارة أكبر على حوض اللحام وتقليلها على االلكترود حماية للتنجستن من االنصهار،
كذلك يراعى في حالة استخدام تيار كهربائي أعلى من 200أمبير حماية االلكترود عبر التبريد بالماء ،لضمان استقرار القوس
تمكن مكنات اللحام بتيار متردد من العمل على بتردد مرتفع
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شكل ( )4ماكينة تدريب لحام االرجون

المصدر ()www.ar.bestdealplus.com

■ عمليات تدريب فرعيه داخل ورشة اللحام:
 التدريب على عمليات البرد المختلفة سواء برد خارجى وداخلي التدريب على عمليات التأجين وازالة اجزاء من المعدن التدريب على عمليات النشر سواء كان ذلك يدويا او آليا بواسطة المنشار الترددي التدريب على عمليات الصفائح المعدنية والبرشمه ووصل المعادن التدريب على اعمال الحدادة البسيطة مثل الثنى وااللتواء والتسوية التدريب على عمليات الثقب والبرغله والتخويش التدريب الفرعي على بعض ماكينات التشغيل مثل الخراطة والفريزة التدريب على عمليات الدرفلة البسيطة التدريب على عملية ازالة االكاسيد والصدا من المعادن قبل عملية اللحام التدريب على تجهيز حواف المعادن السميكة إلجراء عمليات اللحام والملو■ اجراءات احترازيه هامه في ورشة اللحام
-

يجب اتخاذ الوضعية المناسبة عند تنفيذ االعمال مثل ثني الجسم أو الجلوس حتى ال تتأذى فقرات الظهر.

-

يجب تصفية وتنظيف سطح القطع الحديدية من االكاسيد والزيوت لضمان وصلة لحام خالية من العيوب

-

التركيز واالنتباه أثناء تنفيذ عمليات اللحام

-

اعتماد وسائل السالمة والمساعدة عند العمل في المناطق المرتفعة (حزام االمان)
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-

حفظ المواد الخطرة وسريعة االشتعال في أماكن أمنة بعيدا عن مناطق اللحام

-

يجب تنظيف المعدات من الشوائب أو الترسبات أو الرائش بعد االنتهاء من العمل علىها.

-

التأكد من سالمة كابالت التوصيل الكهربي واألرضي وعدم وجود اماكن مكشوفة قبل وبعد االستعمال

-

يجب استعمال اسالك اللحام السميكة المالئمة لنقل أكبر قيمة ممكنة للتيار المستعمل في اللحام ،على ان تبقى دائما بأقصى
طول ممكن

-

إتباع الطريقة الصحيحة عند استعمال ماكينة اللحام.

-

يجب مراعاة التهوية الكافية في أماكن اللحام حتى ال يصاب القائمين علىها باالختناق

-

يجب مراعاة عدم وضع أي زيت أو شحم على أجزاء صمام االسطوانات

-

تعامل مع زمالئك ومع المدربين بجدية والتزام وروح الفريق وحسن التعامل مع الجميع.

-

التزم بالطرق الصحيحة في استخدام العدد واآلالت حسب إرشادات المدرب للحفاظ على دقتها وسالمتها.

-

حافظ على تنظيم وترتيب العدد وأدوات العمل في مكان آمن حتى ال تتعرض الى التلف.

-

تنظيـف االدوات والمكان بعد االنتهاء من العمل

-

يجب عدم استعمال العدد التالفة حتى ال تتعرض انت أو زمالئك لإلصابة

-

التأكد من سالمة االدوات قبل وبعد االستعمال

-

إتباع الطريقة السليمة في استخدام العدد واستعمالها في الغرض المخصصة لها.

-

اجراء صيانة دورية على المعدات باستمرار.

-

يجب توفر صندوق اسعافات أولية وطفاية حريق بمكان العمل أو بالورشة

-

يجب التأكد من توافر طفايات حريق خصوصا عند اجراء عمليات لحام او قطع بواسطة اللهب

-5

أساليب عملية التدريب في ورشة اللحام:

تتم عملية التدريب داخل ورشة اللحام في غالب ورش التدريب بطريقتين متوازيتين كتالي:
-

الشرح النظري في القاعات الدراسية وفيها يدرس الطالب المواد النظرية المتعلقة بمحور عملية التدريب فيدرس طالب
قسم اللحام حقائب متعلقة بتخصصه ومنها الرسم الصناعي وهندسة المواد وميكانيكا التخصص وبعض المواد الرياضية
والميكانيكا االستاتيكية والديناميكية واالمن الصناعي والسالمة المهنية ورقابة الجودة والتفتيش .وهنا انه تختلف هذه
المسميات من برنامج لبرنامج ولكن المحتوى المقدم للمتدرب في جميع انظمة التدريب واحدة وال تختلف .فقط المسميات.
فمثال يدرس الطالب التخصص الدقيق له في اللحام تحت مسمى تكنولوجيا اللحام ونفس محتوى المادة يدرس بحقيبة
تدريبيه اخرى تحت مسمى ميكانيكا اللحام وهكذا

-

الجزء العملي :وهو الجزء التدريبي العملي والمهارى وتتشابه جميع برامج التدريب في المحتوى المقدم للمتدرب وما
يختلف فقط هو االمكانيات المتاحة للمتدرب .فمثال احيانا في مراكز التدريب يتوفر لكل متدرب ماكينة لحام في حين في
اماكن اخرى تتوفر الماكينة الواحدة ألكثر من متدرب .وهناك اختالف آخر في نوعية الماكينات المقدمة للمتدرب.
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-6

مخرجات عملية التدريب في ورشة اللحام

تعتبر مخرجات عملية التدريب هي الهدف الذي من اجله اقيمت عملية التدريب وهي المشهد االخير الذي يمكن تقييمه والحكم
على عملية التدريب ونجاحها من عدمه ويمكن تقسيم عملية التدريب الي مخرجين
-

مهارات المتدرب ومكتسباته المعرفية والمهارية والسلوكية والتغير في انماطه وهذا هو الهدف المرجو من أي عملية
تدريب وفي عمليات التدريب التقليدية تعتبر هذه محاور رئيسيه

-

منتجات ومخرجات عملية التدرب من اشغال تخدم البيئة والمجتمع ولعل هذا االمر ال يتوفر في كل عمليات التدريب.
فاغلب عمليات التدريب تقوم فقط على انجاز العملية التدريبية فقط دون االهتمام بهذا المخرج لذا لجأت الكثير من
البرامج التدريبية على ان تكون هذه العملية منتجه ولها شقين االول الشق التدريبي اثناء العمل والشق الثاني انتاج
منتجات خادمه للبيئة وتقليل تكاليف عملية التدريب

-

مهارات التفاعل والتعليم التفاعلي تعتبر من مخرجات عملية التدريب حيث يختلط المتدرب ويندمج مع قرنائه في نفس
التخصص في عملية تفاعليه إلنتاج منتجات خادمه للبيئة .وتعتبر هذه النقطة هامه جدا في مرحلة الصبا .خصوصا إذا
كان لها مردود معنوي ومادي عائد على المتدرب نتيجة انتاجه فيخلق بيئة عمل ممتازة وهذا ما تنبأت به بعض الدول
فيما يعرف بالتعليم المزدوج ودمجه في المشاريع اإلنتاجية الصغيرة.

اإلطار التطبيقي للبحث:
يتركز اإلطار التطبيقي على النقاط التي من خاللها يتضح امر المعوقات موضوع البحث وقد تم تحديد هذه النقاط بناء على واقع
فعلى متواجد في اماكن التدريب فقط قمنا بتسليط الضوء علىها إليضاحها من خالل البحث وقد تركزت هذه النقاط في االتية:
-

النظرة المجتمعية للعمل اليدوي والحرفي في البلدان العربية.

-

آثر تصميم ورشة اللحام على جودة المنتجات.

-

فاعلىة البرنامج التدريبي المقدم للمتدرب ومدى اسهامه في النقلة المهاريه والمعرفية لديه.

-

العائد االستثماري من عملية التدريب.

)2

النظرة المجتمعية للعمل اليدوي والحرفي في البلدان العربية

اعتمدت الكويت منذ نهضتها الحديثة بعد اكتشاف النفط على العمالة الوافدة بشكل أساسي إلدارة الشؤن الهندسية والتقنية ألحداث
النهضة ،واقتصرت العمالة الوطنية على الوظائف االدارية لمؤسسات الدولة وعزف المواطن الكويتي على االعمال المهنية
والحرفية والفنية ،وأقتصر االمر على الوظائف اإلشرافيه ذات المردود المادي األعلى والمريح ،واظهرت دراسة قام بها الباحث
خالد حريمييس فالح العازمي عن احصائيات اوجزها فيما يلي:
-

 %21من خريجي المعاهد التطبيقية يفضلون العمل في الوظائف اإلشرافيه.

-

 %51من افراد عينة البحث ال يفضلون االعمال الفنية واليدوية.
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 %00من افراد عينة البحث يرون ان هناك مجموعة من االسباب تقف حاجزا امام اتجاه العمالة الكويتية الي االعمال

-

الفنية والحرفية والنفور منها وتتمثل هذه االسباب في سيطرة الوافدين على هذه المهن والنظرة االجتماعية المتدنية لهذه االعمال.
وألهمية الموضوع ا لمطروح قام الباحث (خالد حريميس العازمي) بصياغة فرضين لمعرفة اراء العينة حول الجوانب المهنية
واظهرت النتائج ان افراد العينة يوافقون بنسبة  %20من جملتهم لفئتي االجابة (موافق – موافق جدا) على ان الكويتيين يفضلون
الوظائف االدارية على الوظائف الفنية والمهنية لكونها مريحة وذات مردود مادي ومعنوي أفضل وهذا ما يوكد النتائج السابقة
لبحثة .وفيما يختص بمصادر العمالة الفنية في دولة الكويت دلت نتائج الدراسة على ان افراد العينة يرون ان أفضل الجهات التي
تقدم للسوق ما يحتاج الية من العمالة الفنية هي الهيئة العامة للتعلىم التطبيقي والتدريب بنسبة  %52يليها جامعة الكويت( .العازمي،
 ،8101الصفحات  )800-801وتعتبر الهيئة العامة للتعلىم التطبيقي والتدريب هي الجهة الوحيدة الوطنية القادرة على إخراج
كادر فني عامل مختص بالتالي نحن هنا بصدد مؤسسه وطنيه عريقة مخولة بعمليات تدريب واسعة وذات امكانيات عالية اال ان
الدراسات اثبتت عزوف خريج هذه المؤسسة على العمل التقني واليدوي مع ان امكانيات التدريب المتاحة له على درجة عالية

)1

آثر تصميم ورشة اللحام على جودة المنتجات (المخرجات)

تعددت االسباب التي تؤدى الي عيوب اللحام داخل ورش التدريب والتي اثبتتها الدراسات والبحوث الكثيرة وفي هذه التجربة
نميل الي استنتاج مسببات مشتركه في عيوب اللحام وللحصول على ذلك راعيت بتغيير أنماط المسببات لكل عينه لحام على حده.
فمثال هناك عيب شهير في اللحام يسمى تناثر رزاز اللحام وهذا بسبب بعد مسافة الثغرة بين سلك االليكترود وزيادة حرارة بؤرة
اللحام .إذا يسند االمر الي مهارة العامل او امكانيات ماكينة اللحام او وجود تيارات هوائية قوية في منطقة اللحام .لذا سوف اتتبع
هذه العيوب من حيث اسناد العينة مع عامل ماهر مع ظروف غير مهيئه ونفس العينة لعامل نصف ماهر مع ظروف مهيئه وهكذا
في جميع العيوب المحتملة وسوف توضح عملية التحليل ذلك .وقد استخدمت هذه الطريقة بناء على دراسة بحثيه لعيوب اللحام
تتحدث عن امكانية تصوير عمليات اللحام المختلفة بأوضاع واساليب مختلفة وبطرق تقليديه للخروج بعيوب محددة واضحة
وبدقة () page8 ،hail pan
عينه رقم ( )8( )0تم ترك حرية اختيار سلك اللحام وقطره ومقدار التيار وسرعة اللحام وزاوية اللحام للفني لقياس مهاراته
وبمالحظة الفني تم اختيار سلك لحام  2100بقطر  8.5وهو مناسب للسمك  0مم مع اختيار تيار كهربي مناسب وتم اجراء عملية
اللحام في بيئة مجهزه ومطابقه للمواصفات وظهرت مواصفات الخط كما بالشكل الموضح للعينه ودرجة تقويمه فائقة وبنفس
الفني في مكان آخر ولكن في ورشه خاصة ذات مواصفات قياسيه اقل من حيث تصميم الورشة وتجهيزاتها تم اعطائه عينه رقم
( ) 8وترك جميع الخيارات له من اختيار للسك والتيار وسرعة اللحام وزاويته تم اخراج العينة كما بالشكل الخاص بالعينة ()8
ودرجة تقييمها اقل من االخرى وبها بعض العيوب مثل النحر.
رقم العينة
1

عيوب العينة
شق عرض  0مم غير مؤثر

2

نحر

االسباب
 وجود اكاسيد وجود اكاسيد وحرارة زائدةوغيرها

حالة العينة
مقبولة
مرفوضة

جدول رقم ()2
52

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

رقم العينة

1

2

شكل العينة

نوع المعدن

منخفض الكربون

منخفض الكربون

نوع السلك

اختياري

اختياري

وضع اللحام

مسطح

مسطح

القطبية

مباشره

مباشره

سمك الشغلة

 3مم

 5مم

قطر االليكترود

اختياري

اختياري

مستوى الفني

ماهر

ماهر

تجهيزات المكان

مطابقه

غير مطابقه
جدول رقم ()1

هناك نظريه علميه تسمى باريتو نسبه الي العالم االيطالي  fleered praetorتشير هذه النظرية ان  %21من المعوقات والعيوب
والمشكالت التي تواجهنا ناتجه فقط من  %81من االسباب أي ان هناك بعض المسببات البسيطة تسفر عن مسببات كثيره (كريمة،
سلطان صفحت  )75وهذا ما نالحظه في عيوب اللحام اذ ان هناك عيوب بسيطة بإهمالها سوف تسفر عن عيوب فادحه فمثال
العينة رقم ( )0ورقم ( ) 8تم انتاجهم بواسطه فني واحد ماهر ولكن ظروف االخراج اختلف فالعينة رقم ( )0مقبولة والثانية
مرفوضه فما هو المتغير الذى حدث لتغيير المخرج اال وهو االعدادات المكانية والتجهيزات العينة رقم ( )0تمت في ورشه
مطابقة للمواصفات والعينة ( )8اجريت في ورشه غير مطابقة للمواصفات وتشير االبحاث الي اثر التجهيزات المكانية على جودة
المنتجات والمخرجات داخل ورش االنتاج حيث تتأثر جوده المنتج واخراجه بتأثر المعدة والماكينة التي توفرها المؤسسة الصناعية
( الزهرة ،غربي فاطمه صفحت .) 52
 )3فاعلية البرنامج التدريبي المقدم للمتدرب ومدى اسهامه في النقلة المهاريه والمعرفية لديه
يعتبر البرنامج التدريبي وقوته في المحتوى له آثر بالغ في النقلة المعرفية والمهاريه للمتدرب اذ يعتبر هو المكون األساسي بجانب
االمكانيات المتاحة وطرق التقييم ولقد تطرقت العديد من الدراسات واالبحاث لهذه الجزئية وسوف استعرض بعض هذه االبحاث
لعظم هذه النقطة في البحث:
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 دراسة صالح ( )2111هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة فاعلية برامج التدريب في مراكز التدريب الخاصةوتحليل واقع هذه البرامج ،وكذلك التعرف على أساليب ومستويات تقييم برامج التدريب كما هدفت الدراسة إلى التعرف
على األثر الذي تحدثه البرامج ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن مراكز التدريب ،والتي شارك أفرادها
في التدريب ال تهتم بتقييم أفرادها بعد التحاقهم بعملهم بفترة زمنية لمعرفة فائدة التدريب وما جناه المشارك نتيجة
مشاركته بالتدريب .ووصت الدراسة بضرورة قيام مراكز التدريب بمتابعة وتقييم المتدربين بعد إنهائهم للتدريب
وعودتهم إلى عملهم الفعلي بفترة زمنية معينة.
 دراسة الوزان ( )1223هدفت الدراسة إلى تقييم التدريب للوقوف على جدوى النشاط التدريبي من عدمه لكي تحققعمليتي المتابعة والتقييم أهدافهما ،كما تهدف هذه الدراسة إلى تحديد قيمة العائد من التدريب الذي تعده وتقوم بتنفيذه
استثمارا لمواردها البشرية ،واستخدم الباحث مجموعة من المعايير والتي يمكن استخدامها كمؤشرات للتغيرات التي
حدثت للتدريب وهي(نماذج التغير في المعرفة – نماذج التغير في السلوك واالتجاهات – نماذج التغير في القدرات )،
وقد أشارت الدراسة لعدد من النتائج كان أبرزها المعوقات التي تتعلق بسيكولوجية القائم بالمتابعة والتقييم حيث أن
الغالبية تميل إلى االسراف في التقدير في كل االتجاهين اإليجابي والسلبى ،كما أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عقبات
وصعوبات تتعلق بمعيار التقييم حيث أن هنالك اعتقاد باستحالة وجود طريقة أو أسلوب محدد نستطيع به تقييم فعالية
برنامج تدريبي ،كما أشارت الدراسة إلى أن القصور في التقييم يرجع الى قلة خبرة القائمين عليه ،كما إن المختصين
بعملية التقييم ال يهتمون باستخدام الطرق العلمية السليمة.
 دراسة فطيس ( )1222هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة فاعلية البرامج التدريبية أثناء العمل في شركة راسالنوف وتحليل واقع هذه البرامج التدريبية وتأثيرها على أداء العاملين وسلوكهم ،وكذلك التعرف على أساليب ومستويات
تقييم البرامج التدريبية المتبعة لتحديد سلبياتها وإيجابيتها ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع االفراد العاملين في الشركة
ويبلغ عددهم  9099موظفا وموظفة ،وقد تم اختيار عينة طبقية من هذا المجتمع واقتصرت على الذين التحقوا ببرامج
تدريبية ،واستخدم الباحث االستبانة والتي احتوت على  88فقرة وتم إجراء مقابالت لتأكيد االستقصاء ،وكان عدد العينة
 880موظف وموظفة من الشركة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة فاعلية البرامج التدريبية ضمن درجة القبول
في كل مجال من مجاالت التدريب ،كما وأظهرت النتائج أن هنالك ضعف شديد لدى الشركة في عملية تقييم البرامج
التدريبية المنفذة مما يقلل من إمكانية التعرف على درجة الفائدة التي جنتها المؤسسة من التدريب عالوة على ما سبق
فقد أظهرت النتائج أيضا أن هنالك فروق ذات دالله إحصائية تعزى لمتغير الجنس في عناصر البرامج التدريبية ،كما
لم تجد الدراسة أية فروق تذكر في تقييم فاعلية التدريب تعزى لمتغيرات (العمر – الوظيفة – المؤهل العلمي – سنوات
الخبرة – عدد الدورات التدريبية التي اشترك بها المتدرب(
 دراسة االثرى والزيارى ( )1223هدفت الدراسة إلى تقييم أنشطة التدريب الحالية والتحديات التي تواجهه المؤسساتالكويتية ،وتكونت عينة الدراسة من خمس مؤسسات بريطانية و 88مؤسسة كويتية منها  80مؤسسة حكومية و98
مؤسسة خاصة كما تم استخدام المقابالت واالستبيانات في التقييم وبشكل خاص نموذج كيرك باتريك لتقييم التدريب.
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وأظهرت نتائج الدراسة أن اغلب المؤسسات سواء الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص تنفذ التقييم في بعض االحيان،
كما أن االستبيانات هي االكثر استخداما في عملية تقييم التدريب
 دراسة االكلبى ( )1221هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهمية التدريب في االجهزة الحكومية ومدى فاعليةالبرامج التدريبية في إحداث التغيير في المؤسسات العامة ،ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة االستمرار في حصر
واختيار االحتياجات التدريبية وتحليلها ومراجعتها لربط أهداف التدريب وأنشطته بالمشكالت الحقيقية واالحتياجات
الفعلية

تحديد
االحتياجات
التدريبيه
التقييم
وقياس
االثر

تصميم
التدريب

التقييم
الذاتى
وتطوير
االداء

تنفيذ
التدريب

شكل ( )5قياس أثر التدريب وعالقته بتخطيط األهداف التدريبية

المصدر (ابراهيم ،ايهاب )1221

التعقيب على الدراسات السابقة:
-

اشتركت جميع الدراسات في حدود دنيا واهمها عملية التقييم وقيمة المحتوى التدريبي المقدم للمتدرب

-

هناك مشكالت متعلقة بعملية التقييم للبرامج التدريبية المقدمة

-

التدريب من اجل التقييم فقط غير مجدي للتطوير اما التدريب من اجل اخراج السلبيات وتعديلها وتلبية مطالب
التطوير هو االكثر مطلبا في عمليات التدريب

-

متابعة عملية التدريب هي اهتمام اغلب االبحاث

-

قليل من االبحاث من تكلمت عن آثر التدريب في تغيير السلوك

-

عمليات الحصر للبرامج التدريبية واالحتياجات استحوذت على كثير من االبحاث
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 )4العائد االستثماري من عملية التدريب.
تعتبر أي عملية تدريب ناجحة ولها مردود في نطاق العمل هي بمثابة رأس مال مودع في أحد البنوك وعكس ذلك تعتبر أي
عمليات تدريب غير متقنه وغير مجديه حمل مادي على مؤسسة التدريب او مؤسسة الصناعة لذلك نقول ان هناك سمة عالقة
واضحة بين راس المال واالمكانيات المتاحة والتطوير .هناك العديد من المؤسسات تستثمر في العنصر البشرى من خالل برامج
تدريب ناجحة يعود عليها بعوائد مادية مرتفعة وهذا محل وقصد هذه النقطة.
 تقييم وقياس العائد على االستثمار من التدريب:بعد االنتهاء من التدريب وعودة المتدربين إلى أعمالهم ،او نجاح المتدرب في عملة الدراسي من األهمية التعرف على أثر
التدريب في إحداث التغيير المنشود والفائدة المرجوة منه ،وبالتالي تقدير عائد االستثمار من التدريب ،وهذا يأتي بتقييم التدريب
وقياس العائد منه .ويجب اإلشارة بداية إلى أن قضية قياس العائد من النشاط التدريبي ما زالت محل بحث ودراسة ،وهي عالمة
استفهام دائمة تحولت اإلجابة عليها إلى اجتهادات شخصية أو تجارب مؤسسية مازالت في معظمها تمر بمرحلة التجربة والخطأ.
ولتقييم العائد على االستثمار في التدريب يجب االجابة على السؤال التالي هل حقق التدريب أهدافه أم ال؟ وبعبارة أخرى هو
التعرف على مدى التأثير الذي أحدثه التدريب في المشاركين في البرنامج التدريبي من خالل عملية قياس موضوعية لمجموعة
المهارات والقدرات والمعارف والعادات واالتجاهات الجديدة ،وتـأثير ذلك على العمل ،وكذلك التطوير الذي أحدثه هذا التدريب
في سلوك المشاركين وفي أداء المنظمة (الجاموس ،عبد الرحمن )8109
 أدوات تقييم العائد على االستثمار في التدريب:هناك العديد من األدوات والطرق التي يستعان بها عند تقييم العائد من االستثمار في التدريب وتطبق بعد عودة المتدرب من
التدريب منها:
أ -استقصاء آراء رؤساء المتدرب حول التغير الذي حدث في أداء وسلوك الموظف.
ب -تقارير تقييم أداء المتدربين قبل وبعد التدريب لتقييم التغير في المهارات السلوكية واالتجاهات.
ج -اختبارات التعرف على الميول والمواقف قبل وبعد التدريب لقياس ما أحرزه المتدرب من تقدم.
د -تقارير تقييم االداء للمتدرب لقياس التحسن الفعلي في االداء.
ه -المسوحات الدورية التي تتم بعد التدريب لقياس مدى التقدم ودرجة التحسن في األداء.
و -المقارنة بين االحتياجات التدريبية التي تم وضعها والبرامج التدريبية المقابلة لتلبيتها.
ز -حساب التكاليف التي أُنفقت على المتدرب طوال فترة التدريب.
ح -اختبارات األداء والتي تُثبت مستوى المهارات والتحصيل العلمي والعملي الذي حصل.
ط -معدالت الغياب عن العمل.
ي -حجم الشكاوى المقدمة من العاملين وأيضا ً من العمالء.
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نتائج البحث:
 -0نظرة المجتمع العربي عاما والمجتمع الكويتي خاصة الي المتدرب في التعليم التقني تؤثر في مخرجات التدريب حيث
تعتبر العملية التدريبية فقط فرصه للحصول على الوظيفة الحكومية
 -8للتجهيزات واالمكانيات المتاحة في ورش التدريب االثر في مخرجات التدريب
 -0يؤثر المحتوى التدريبي المقدم على جودة عملية التدريب وذلك من حيث مواكبته للتطور والحداثة
 -0حتى اآلن ال تعي كثير من المؤسسات العائد االستثماري من عملية التدريب

مناقشة النتائج:
استوقفني حوار لإلعالمي المصري الشهير محمود سعد حول نظرة المجتمع لمنتسبي التعليم المهني وفيه يعرض الفكرة السائدة
لدى المواطن العربي المسماة (االسطى ) حسب قوله وهى سائدة لدى الكثير من المجتمعات وتعبر عن نظرة المجتمع للمهن
التعليمية الفنية على ان المحصلة النهائية لتعلم هذه المهن ان تكون ( اسطى ) وهذا بال مجال للشك تشكل واقع ملموس فعال في
الوطن العربي وهذا ما اكدته ورشة عمل بعنوان" تغيير نظرة المجتمعات العربية نحو تعلم الحرف المهنية " وكان ممثال لكل
دوله عربيه حاضرا في هذا المؤتمر حيث استعرض كل واحد منهم االشكاليات لتغيير النظرة للمجتمعات العربية للتعليم المهني
وقد اوصى المؤتمر بعمل آليات من شئنها ازالة الفكرة السائدة من بينها تصحيح اوضاع البرامج المقدمة واستحداث تخصصات
اخرى تواكب العصر وتغيير في انماط عمليات التعلم والتدريب وفتح مجاالت الدراسات المتقدمة للمتدربين وتحفيز رؤوس
االموال في االستثمار في هذا المجال وحث وسائل االعالم على تدعيم مرحلة التطوير للتعليم الفني واجراء تحسينات على االنظمة
التدريبية المتواجدة واالستعانة ببعض التجارب الخارجية .
ومن خالل عرض البحث تناولت قضية اختالف مخرجات عمليات التدريب باختالف االمكانيات والتجهيزات المتاحة ولو احدثنا
اسقاط على تخصص اللحام كورشة تدريبيه نرى ذلك ملحوظا في عملية التدريب فالمتدرب الذى يتدرب على اكثر من قطعة
عمل تشغيليه متاحه له تكون له فرصة الستيعاب محتوى التدريب أكثر من المتدرب الذى تدرب على قطعه واحده فقط ونقيس
ذلك على االمكانيات المتاحة ولنا ان نتخيل مدى الصعوبة على المتدرب ألحداث زوايا مائله إلجراء عمليات لحام الحمة متينه
في حين تتوفر ماكينات واجهزة خاصة للمتدرب االخر ألحداث ذلك الميل بواسطة ماكينات خاصة بذلك .ويؤكد ذلك بحث بعنوان
" آثر البرامج التدريبية في الجودة والتطوير " حيث استعرض البحث جزء من العوائق في العملية التدريبية مرتبط باإلمكانيات
المتاحة وهو ما يؤثر على مخرجات التدريب وذكر ان بعض الشركات المعنية بأمر التدريب تقوم بحساب تكاليف التدريب
لمراجعته في االثر الناتج منه في عمليات حسابيه  .وتذكر المردود المادي لها في تقارير التدريب
و تتفق جميع النظريات أن عملية قياس عائد التدريب هو عملية مهمة لتقييم جدوى العملية التدريبية ،وأثرها على الفنيين ،وتساعد
متخذي القرارات في االستمرار أو تطوير العملية التدريبية بما يحقق االهداف  )Phillips, 2010, p77(.وهذا بالفعل ما وصل
اليه البحث واتفق معه حيث تعتبر عملية تقييم عملية التدريب ودراسة العائد منها هامة وان عملية الربح من عملية التدريب يجب
ان تكون واضحة ،وتتعدد أساليب قياس عائد التدريب حسب طبيعة مؤسسة التدريب ؛ فإن كانت المؤسسة ربحية فإنها تستخدم
أساليب كمية مباشر لقياس عائد التدريب على معدالت الربح،
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وان كانت المؤسسة التدريبية غير ربحية فإنها تستخدم أساليب غير كمية لقياس عائد التدريب على نسبة رضا الجمهور)
القحطاني 2018 ،م ،ص ) 41وهنا اوضح أمر هام ان هناك بعض المؤسسات جمعت بين االثنين الربحية وغير الربحية بل
تعدت ذلك بخدمتها للمجتمع بإجراء عمليات تدريبيه خادمه له بدون مقابل مادي .حيث استغلت قصور المنافذ التدريبية الحكومية
في قصورها في االعداد والتجهيزات وقدمت نموذج يسمى التدريب من اجل التوظيف فاصبح نظام عملها يقوم على تدريب فننين
متخصصين في مهن متعددة منها تخصص اللحام ثم يقوم المركز بإجراء عمليات تسويق للفنين بناء على قوة البرنامج التدريبي
المقدم لها وذاد االمر أكثر حيث قامت بتمرين المتدربين على اجراء عمليات تدريب في نسق منتجات مفيدة للبيئة منها القيام بعملية
تدريبيه واكتساب مهارات العمل ومنها الحصول على عائد من بيع تلك المنتجات وقد اخفقت جزء من دراستي على اجراء عملية
تكلفة فعلية لعملية تدريبيه في ورشة اللحام لحساب المردود والعائد االستثماري لعملية التدريب .

الخالصة:
خلصت الدراسة الي وجود معوقات فعلية في عمليات التدريب في ورش التدريب المختصة باللحام متعلقة بمشاكل بنظرة مجتمعيه
للعمل والتدريب المهني ومشاكل اخرى في عمليات التجهيزات وأثرها على مخرجات التدريب واخرى متعلقة بالمحتوى المقدم
في التدريب وأثرة على جودة وقوة العملية التدريبية .بجانب أثر تلك المعوقات على العائد الربحي من عملية التدريب وكيفية
حسابه وكان مردود تلك الدراسة بجانب تحديد تلك المعوقات الي تجميع كل هذه المعوقات في قالب واحد تؤثر بشكل سلبي على
التطوير واالنتقال للحداثة .ولعالج تلك العوائق يجب اتباع اساليب مشتركه كتحسين نظرة المجتمع للتعليم التقني وتحسين آليات
مدخالته وضبط المحتوى التدريبي المقدم في عمليات التدريب ليواكب التطور التكنولوجي الهائل واتباع نظام الربحية في التدريب
مدمجا مع الخدمة المجتمعية لتقليل تكلفة التدريب وزيادة فاعليته

التوصيات:
 -0القيام بحمله مجتمعيه شامله للتوعية بأهمية التعليم الفني والتقني
 -8انشاء هيئات رقابية على المحتوى المقدم تدريبا في كل التخصصات المهنية ليواكب الثورة الصناعية الهائلة
 -0وضع معايير لالستثمار في التدريب يجمع بين االهداف المرادة والربحية المنشودة
 -0تطوير ورش اللحام لتتوافق مع المعايير العالمية وتحقيق أكبر قدر من االهداف المنشودة
 -5نوصى بعمل ابحاث متعلقة بتكاليف فعلية لعملية التدريب في ورشة اللحام ومردود التدريب فيها االستثماري.

مصادر البحث:
مصادر عربيه:
▪ العريمى ( .)8102جودة التعليم والتدريب ودورة في تمكين الشباب كلية العلوم التطبيقية سلطنة عمان.
▪ الحاج ،احمد ( .)8112مسيرة التعليم والتدريب المهني والتقني مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة اليمن.
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▪ رضا ،هاشم (8100م) .التدريب اإلداري المفاهيم واالساليب دار الراية للنشر والتوزيع عمان.
▪ القحطاني ،محمد ( .)8112ادارة الموارد البشرية العبيكان للنشر والتوزيع الرياض.
▪ كشواى ،بارى ( .)8112ادارة الموارد البشرية قسم الترجمة بدار الفاروق ط 8القاهرة.
▪ عبد الفتاح ،محمود ( .)8100نظرية التدريب التحول من افكار ومبادئ التدريب الي واقعة الملموس المجموعة العربية
للتدريب والنشر القاهرة.
▪ اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج السعودية ( 0089هـ) .تقنية اللحام.
▪ العازمي ،خالد ( .)8101العمران في دولة الكويت بحث ماجستير .جامعة االسكندرية ،مصر.
▪ كريمة ،سلطان ( .)8117طرق تحسين جودة المنتوج الصافي وأثره في تخفيض التكاليف كلية االقتصاد الجزائر.
▪ غربي ،فاطمة ( .)8112دراسة مقارنه بين مؤسسه عموميه ومؤسسه خاصة جامعة حسيبة بن بو علي ،الجزائر.
▪ صالح ،جهاد ( .)0999تقييم فاعلية البرامج التدريبية في مراكز التدريب الخاصة من وجهة نظر المتدربين رسالة ماجستير
غير منشورة ،المفرق :جامعة آل البيت ،األردن.
▪ الوزان ،السيد ( .)8110متابعة وتقييم عناصر النشاط التدريبي في األردن ،أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ،مركز
البحوث والمعلومات ،مجلة البحوث اإلدارية ،عدد خاص ،جمهورية مصر العربية.
▪ فطيس ،عادل ( .)8118تحليل وتقييم فاعلية البرامج التدريبية اثناء العمل وتأثيرها على أداء العاملين وسلوكهم (دراسة
حالة) ،شركة راس النوف لتصنيع النفط والغاز في الجماهيرية الليبية ،رسالة ماجستير ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،قسم
اإلدارة العامة ،جامعة آل البيت ،ليبيا.
▪.الرفاعي ،هاشم ،واالثرى ،أحمد ( .)8110تقييم التدريب بين النظرية و التطبيق ،مستقبل التربية العربية ،المركز العربي
للتعليم والتنمية ،المجلد ( ) 9العدد () 89المكتب الجامعي الحديث ،جمهورية مصر العربية.
▪ االكلبى ،عايض ( .)8108دور التدريب في إحداث التغيير في المؤسسات العامة الحكومية ،النهضة ،المجلد الثالث عشر،
العدد الثاني ،ص .198 -101
▪ ابراهيم ،ايهاب ( .)8109قياس أثر التدريب وعالقته بتخطيط األهداف التدريبية كلية التربية النوعية جامعة عين شمس.
▪ الجاموس ،عبد الرحمن ( )8109العائد االستثماري من عمليات التدريب حقيبة تدريبيه.
▪ القحطاني ،محمد ( .)8102إدارة الموارد البشرية ط  ،8العبيكان للنشر ،الرياض.
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:مصادر اجنبيه
-

Khan, R. A., Khan, F. A., & Khan, M. A. (2011). Impact of Training and Development
on Organizational Performance Global Journal of Management and Business. Research,
11(7), 63-68.

- Noe, R. A., Hollenbeck. R. J., Gerhart, B., & Wrighht, P. M. (2011). Fundamentals of
Human Resource Management. (4th Ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
- HAIHONG PAN and ZAIJUN PANG (2018). A new image recognition and
classification method combining Transfer Learning Algorithm and MobileNet model for
welding defects, Department of Computer Science and Engineering, University of
Connecticut, Storrs.
- Phillips P. P )8101( ASTD Handbook of Measuring and Evaluating Training. USA:
ASTD Press.
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تبني االقتصاد اإلسالمي األخضر خطوة مهمة في ارساء دعائم الحكم الرشيد (دراسة حالة المواءمة
والمقترحات على نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية في قطر)
د .هشام عمر حمودي عبد
كلية الحدباء ،نينوى ،جمهورية العراق
Email: heshamomer35@yahoo.com
د .محمد صالح حسين يونس

مستشار التحكيم الدولي ،فرانكفورت ،ألمانيا
Email: m-s-younus@Outlook.com

المستخلص:
قد تتعدد االدوات وتختلف الطرائق ولكن يبقى الهدف واحداً هو االخضرار فظهرت لنا مسميات عديدة اقترنت باللون األخضر
منها االقتصاد األخضر ،وكان الهدف من الثورة الخضراء ان تمارس اعمالك بعيداً عن الحاق الضرر بالبيئة المحيطة بك وان
مجمل تلك االعمال تحقق مزيداً من الرفاهية البشرية ،لتحقيق االقتصاد األخضر هناك ادوار مختلفة منها حكومية ومنها شعبية
ومنها تقع على الشركات العاملة ضمن ذلك االقتصاد والذي يضبط حقوق مختلف المساهمين والعاملين وجميع من يؤثر ويتأثر
بعمل تلك الشركات هي الحوكمة (الحكم الرشيد).
ان تطبيق الحكم الرشيد في الوقت الحاضر هو رسالة اطمئنان للجميع فهو نظام قائم على حفظ الحقوق ،فهو ليس نظام خاص
بل عام تخضع له جميع الشركات ويدار من هيئة عليا ،فهو يضبط مختلف العالقات لالرتقاء والتميز باألداء.
ما يميز الدول اإلسالمي ة انها من المفترض تخضع للمظلة الشرعية فالذي يعمل في تلك الدول يجب ان يكون تحت تلك المظلة
وهذا الحال ينطبق كذلك على االقتصاد األخضر والحكم الرشيد وغيرها من المسميات ،فالمظلة تحقق باإلضافة الى التوازن
بين العالقات كثيراً من االهداف التي يسعى العالم الى تحقيقها المرتبطة بالفقر والبطالة والمساواة والمحافظة على الطبيعة
وغيرها من االهداف فضالً انها تحقق الهدف األسمى وهو رضا هللا ( )عن البلد التي تعمل تحت المظلة.
ان ممارسة الحكم الرشيد في ظل اقتصاد اسالمي اخضر يعني تقوية دعائمه وارسائه في الكيانات الملتزمة فالهدف واحد حتى
وان تعددت الطرائق واالدوات.
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 ليكون التطبيق6102 في دولة قطر تم اقرار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية في عام
 وجميعها تنصب في تحقيق رؤية تحقق التنمية6112  عام6101  وقبلها تم اقرار رؤية قطر الوطنية6102 ساري في عام
.المستدامة لتلك الدولة
في قانون الحوكمة القطري هناك نقاط يمكن ان نعدها نقاط مواءمة وموافقة لتحقيق اقتصاد اسالمي اخضر وهناك اقتراحات
.تعزز من تبني اقتصاد اسالمي اخضر يحقق هدف الرؤية
. رؤية قطر الوطنية، الحكم الرشيد، االقتصاد اإلسالمي األخضر:الكلمات المفتاحية

Adopting the Green Islamic Economy Is an Important Step in Laying the Foundations for
Good Governance (Compatibility Case Study and Proposals on Corporate Governance
System and Legal Entities Listed In the Main Market in Qatar)
Dr. Hesham Omar Hammoodi Abed

Dr. Mohammed Salih H.Younus

Abstract:
There may be many tools and methods differ, but the goal remains one, which is greenness, so
many names have appeared to us associated with the green color, including the green economy.
There are different roles, some of them governmental, some popular, and some of them fall on
the companies operating within that economy, which controls the rights of the various
shareholders and workers and all those who influence and are affected by the work of these
companies is governance (good governance.)
The application of good governance at the present time is a message of reassurance to all. It is a
system based on the preservation of rights. It is not a private system, but rather a general system
to which all companies are subject and is managed by a higher authority.
What distinguishes Islamic countries is that they are supposed to be subject to the legal
umbrella. Those who work in those countries must be under that umbrella, and this case also
applies to the green economy, good governance and other names.
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The umbrella achieves, in addition to the balance between relations, many goals that the world
seeks to achieve related to Poverty, unemployment, equality, nature conservation and other
goals, in addition to achieving the supreme goal, which is God’s satisfaction with the country
that operates under the umbrella.
Practicing good governance in the light of a green Islamic economy means strengthening its
pillars and anchoring it in committed entities. The goal is one, even if there are many methods
and tools.
In the State of Qatar, the corporate governance system for companies and legal entities listed in
the main market was approved in 2016 to be applicable in 2017, and before that, the Qatar
National Vision 2030 was approved in 2008, all of which focus on achieving a vision that
achieves sustainable development for that country.
In the Qatari Governance Law, there are points that we can consider as points of convenience
and agreement to achieve a green Islamic economy, and there are proposals that promote the
adoption of a green Islamic economy that achieves the goal of the vision

Keywords: Green Islamic Economy, Good Governance, Qatar National Vision

: المقدمة.2
 فاالقتصاد هو القبة التي يمارس تحتها االنشطة بمختلف،ان امر حفظ الحقوق المختلفة هي من صلب نظامنا اإلسالمي
 وفي اآلونة االخيرة كثر الكالم عن األخضر في كل شيء تحقيقا ً للتنمية المستدامة ومنها ظهور ما يسمى باالقتصاد،انواعها
األخضر والقول بان هناك اقتصاد اسالمي اخضر قد يعترض عليه من الكثير على اعتبار ان االسالم لم يدع شيئاً يحقق
االخضرار اال وحث عليه ولم يدع شيئا ً يضر باالخضرار اال ونهى عن فعله ولكن ال تضر التسمية فاالنتباه حول المشاكل
المحيطة بنا وكل ما يخرق التنمية المستدامة قد يدعو الى زيادة التركيز وااللتفات الى ما يحفظ حقوق االجيال القادمة ويحقق
. اهداف االجيال الحالية
الحكم الرشيد معني بتحقيق حقوق االجيال الحالية والحكم الرشيد الناجح هو الذي يعمل في ظل بيئة اقتصادية اسالمية خضراء
.تحفظ الحقوق وترتقي باألداء
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 .2.2مشكلة البحث:
الدول اإلسالمية قاطبةً تع اني من مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية والبعض منها في سبيل نمو اقتصاده ينتهك البيئة بصورة قد
تؤثر على الدول االخرى فضالً عن سكان بلده.
والمشكلة االخرى انها قد تقطعت لديها مختلف العالقات فالشركات العاملة احيانا ً تعمل بعبثية وبانتهاك لحقوق المساهمين لديها
خصوصا ً حقوق االقلية والعاملين فيها.
بعض الدول بدأت تعالج تلك المشكالت باستيراد البرامج واستنساخ النظم االقتصادية العالمية ووضعت الرؤى لما سيكون
عليها اقتصادها بعد سنوات عديدة مما سهل التبني او التطبيق.
االقتصاد اإلسالمي األخضر ال يعالج تلك المشكالت فحسب بل يذهب ابعد من ذلك من خالل تنقيح تلك البرامج المستوردة في
ظل قالب اسالمي شرعي.

 .1.2اهمية البحث:
تكمن اهمية البحث بالموضوع قيد الدراسة وهو االقتصاد اإلسالمي األخضر الذي قد يبصر النور في دولة قطر وقد تكون
النواة االساسية لهذا االقتصاد ولباقي الدول اإلسالمية.

 .3.2هدف البحث:
يهدف البحث في تدعيم الحكم الرشيد المطبق في دولة قطر من خالل تبني اقتصاد اسالمي اخضر مع تسليط الضوء على
خطوات االنتقال من اقتصاد قائم الى هكذا نوع من االقتصاد.

 .1.2فرضية البحث:
يقوم البحث على عدة فرضيات وهي:
 .0االقتصاد اإلسالمي األخضر يستمد قوته من االحكام الثابتة من كتاب هللا ( )وسنة المصطفى ( )والمصادر المعتبرة
االخرى وكذلك من االحكام المرنة التي قد تأتي من مصادر عالمية تحث على االلتزام السلوكي واالخالقي وتخضع للتنقيح
والتحقيق.
 .6الحكم الرشيد ال يقبل بصورته الحالية للشركات التي تخضع لالقتصاد اإلسالمي األخضر.
 .0تحقيق فريضة الزكاة من خالل ربط الشركات ضمن الحكم الرشيد وتحت قبة االقتصاد اإلسالمي األخضر من خالل صندوق
الزكاة للدولة المطبقة.

64

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

 .5.2منهج البحث:
تم االعتماد على المنهج الوصفي في تحديد اإلطار النظري للبحث وذلك من خالل االستعانة باألطاريح والرسائل الجامعية
العربية والدوريات وشبكات االنترنت وتم كذلك االعتماد على منهج دراسة الحالة من خالل تسليط الضوء على قانون نظام
حوكمة الشركات (الحكم الرشيد) والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية لعام  6102مع تناول رؤية قطر الوطنية
.6101

 .1الدراسات السابقة:
هناك مقالة واشارة حول االقتصاد اإلسالمي األخضر وال توجد دراسة بحثية حول هذا المفهوم ففي عام  6102نشرت مجلة
الوعي اإلسالمي ذي العدد ( )190مقاالً بعنوان (االقتصاد اإلسالمي األخضر) لألستاذ عادل عبد الرشيد غالم تناول فيها
الباحث في ثالث صفحات اتجاه العالم نحو االقتصاد األخضر ومن ثم ال ضير ان يكون هناك اقتصاد اسالمي اخضر ينطلق من
ثوابت دينية ثم فيما بعد نشر ذات الباحث كتابا ً يحمل نفس العنوان ولكنه غير متاح عند كتابة هذا البحث.
وفي دراسة بحثية عام  6102نشرت في مجلة دفاتر اقتصادية ذي العدد( )6بحثا ً بعنوان (التمويل اإلسالمي األخضر ودوره
في خدمة التنمية المستدامة) للباحثين عبد القادر حفاي وشحوم رحيمة اشار الباحثين من خالل المقدمة فقط الى " اتجاه العالم
نحو االقتصاد األخضر مما يجعل امكانية التوجه نحو االقتصاد اإلسالمي األخضر من خالل مدخل واحد من مداخله وهو
التمويل اإلسالمي األخضر ".
مما يميز هذه الدراسة انه ال يوجد ارضية لهذا المصطلح يمكن الرجوع اليها ،والمكتوب في هذا المجال بسيط جداً وتبقى انها
فكرة بحثية قد تالقي قبوالً او قد تالقي معارضة ولكن نقتفي أثر من سار قبلنا بان نضع االرضية ثم يأتي من بعدنا من يحكم
بانها ارضية صلبة ام هشة وهللا ( )الموفق.

 .3هيكل البحث:
تتكون إطار الدراسة العام من هيكل يتضمن داخله عنوان البحث ثم مستخلص البحث ومنهجية البحث ومن ثم مناقشة مواضيع
الدراسة من خالل ثالث مباحث رئيسة ومن ثم اهم االستنتاجات والتوصيات الخاصة ببيئة قطر واخيراً قائمة المراجع.
المبحث االول :االقتصاد اإلسالمي األخضر
ارتبط االقتصاد عالميا ً باأللوان فكان االقتصاد باأللوان السبعة (االسود واالبيض واالحمر واالزرق والبني والبنفسجي
واألخضر) ولعل أقرب االلوان من حيث الغاية والمفهوم والشمول للنمط اإلسالمي هو اللون األخضر فاإلسالم راقي وال يلحق
به اال ما كان راقيا ً كذلك .ان تناول االقتصاد اإلسالمي من جهة واالقتصاد األخضر من جهة (لغزارة مصادرهما) ثم القيام
بالربط بين المصطلحين وصوال الى تأسيس مصطلح االقتصاد اإلسالمي األخضر سيكون البحث مطوالً وقد يفقد غايته ولكن
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سيكون هناك تأسيس للمصطلح المركب مباشراً مع عدم تناول المصطلحات بالمفاهيم اللغوية او التعمق بكل مصطلح لسببين
االول للوصول الى الهدف مباشرةً والثاني عدم االطالة او االسهاب لكي ال يمل القارئ الكريم.
ومن هنا تم مناقشة االمور التالية في هذا المبحث:
اوال :مفهوم االقتصاد اإلسالمي األخضر
االقتصاد اإلسالمي األخضر كمصطلح قد ال ترى هناك منظرين لهذه التسمية ولسببين:
االول :من يرى عدم ربط االسالم باي مصطلح قديماً وحديثا ً وهذا ينسحب على جميع التسميات فهم يعترضون على مصطلح
االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمية والحوكمة اإلسالمية والمحاسبة اإلسالمية ....الخ وقد عدها البعض اكذوبة او خدعة
وهكذا حتى اشار احد الباحثين 1الى علم االقتصاد انما يقتصر على دراسة مطالب الحياة المادية فال محل فيه لكل ما يتصل
بأحكام الدين وفي عرفهم ال يوجد (اقتصاد مسيحي او اقتصاد بوذي) فضالً ان يكون هناك اقتصاد اسالمي مثالً .
الثاني :حداثة الموضوع بالنسبة للدول اإلسالمية وقد اشار برنامج االمم المتحدة 2بما نصه " هناك خرافة تقول ان االقتصاد
األخضر رفاهية ال يقدر على تحمل ثمنها سوى الدول المتقدمة لتقييد التقدم وادامة الفقر في الدول النامية "فضالً ان يطوع
االقتصاد األخضر ضمن المظلة الشرعية.
ان تناول المفهوم بصورة مبسطة يدفعنا لتفكيك التركيب القائم على ثالثة مصطلحات فاالقتصاد كمفهوم يمكن اختصاره بكلمتي
المال والعمل فهو ينظم المال والعمل ضمن ما يسمى بالمعامالت المالية واألخضر لون ويعني هو كل ما يوجد في البيئة ولكن
بشرط ان يكون صديق لها 3فاالقتصاد األخضر يعني الربط بين المعامالت المالية والبيئة وان يصبغ ذلك بالصبغة اإلسالمية
يعني ان الربط بين المعامالت المالية والبيئة يكون تحت المظلة الشرعية.
ومن هذا المنطلق يمكن اعطاء مفهوم لالقتصاد اإلسالمي األخضر بانه "ذلك االقتصاد الذي يحكم جميع المعامالت المالية
ويحقق الرفاهية البشرية لألجيال الحاضرة والالحقة من خالل ضمان عدم انتهاك البيئة ضمن القالب اإلسالمي ".
ثانياً :لماذا االقتصاد اإلسالمي األخضر؟
قد يثار تساؤل مهم لماذا نسعى إلرساء االقتصاد اإلسالمي األخضر وهل الدول اإلسالمية بحاجة اليه ،طبعا لإلجابة عن هذا
التساؤل يجب تصور ابعاد العالقة ضمن هذا المفهوم فكما ذكرنا انفا ً ان هناك معامالت مالية يجب ان تتم بدون انتهاك للبيئة
وتضمن حقوق مختلف االجيال وضمن القالب اإلسالمي ومن هذا المنطلق فان هناك عدة عالقات متحققة وفق المفهوم وهي
كاالتي:
 1محمد عبد هللا العربي ،االقتصاد االسالمي واالقتصاد المعاصر.00 ،
 2برنامج االمم المتحدة للبيئة ،نحو اقتصاد اخضر01 ،
 3عبد القادر حفاي ،شخوم رحيمة ،التمويل االسالمي االخضر ودوره في خدمة التنمية المستدامة002 ،
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العالقة االولى  :عالقة االنسان بخالقه  :من اولويات التطبيق تحقيق العالقة المثلى بين االنسان وخالقه ( )من خالل
االمتثال والخضوع واالذعان لمراد الخالق()وهنا نقصد باإلنسان ما يمثله بالشخصية الحقيقية ام المعنوية يعني بعبارة اكثر
وضوح ان تتم المعامالت المالية برضا هللا ()فال يمكن ان نتبنى هذا المفهوم في ظل مجتمع تفشى فيه الربا وبصيغ متعددة او
يحكمه الغش والغبن والتدليس والفساد واي صورة من صور المنهيات في التعامل المالي ،واالقتصاد اإلسالمي األخضر يأخذ
نصب عينيه هذه العالقة بأولويات التطبيق واذا تحققت هذه العالقة تحققت معها عالقة االنسان التكافلية بالمجتمع المحيط به .
العالقة الثانية :عالقة االنسان بأخيه االنسان وتأخذ ثالث محاور
المحور االول  :عالقة االنسان بالماضي  :المسلم يستحضر الماضي دائما ً ويأخذ منه الدروس والعبر فسلفنا الصالح ومن سلك
طريقهم من بعدهم يستحقون منا ان ندعو لهم ونستغفر لهم ونترحم عليهم لما لهم من الفضل الكبير على كل من اتى بعدهم فهم
نقلة الدين ومن نقلهم استطاع المسلمين ان يتبنوا المفاهيم العديدة ومنها االقتصاد اإلسالمي األخضر وقد ندب رب العزة ()
كل من جاء بعدهم بان يمتثلوا لآلية الكريمة التالية " َوالَّ ِذينَ َجا ُءوا ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم يَقُولُونَ َربَّنَا ا ْغفِرْ لَنَا َو ِإل ْخ َوانِنَا الَّ ِذينَ َسبَقُونَا
ك َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم " الحشر . 01
ان َوال تَجْ َعلْ ِفي قُلُو ِبنَا ِغال ِللَّ ِذينَ آ َمنُوا َربَّنَا إِنَّ َ
اإلي َم ِ
ِب ِ
المحور الثاني :عالقة االنسان بالحاضر :أكثر ما يحكم هذه العالقة هي االخالقيات والسلوكيات فال تحقيق للمصلحة الفردية
ض َرا َر " ابن ماجه رقم الحديث
على ضرر بالمصلحة العامة فقد أوجز رسول هللا ( )ذلك بكلمتين وهما " َال َ
ض َر َر َو َال ِ
.6020
هناك نمو سكاني كبير في العالم بشكل عام وفي الدول اإلسالمية بشكل خاص مما يستوجب وجود ما ينظم هذه العالقات
واالقتصاد اإلسالمي األخضر أكثر ما ينظم العالقة بين االنسان وأخيه االنسان من خالل محاور عديدة يمكن استنباطها من
االتي:

1

 .0انه يقيم العالقات االقتصادية بين الناس على اساس التكافل والتأخي والتعاون ويعمل على استقرار التوازن االقتصادي بينهم.
 .6يضع في اعتباره مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في وقت واحد فهو يحترم الملكية الفردية ويقرها ألنها تتوافق مع الفطرة
االنسانية وال يقرها مطلقة من كل قيودها فجعلها مقيدة بقيود تكفل عدم االضرار بحقوق االخرين وبالصالح العام.
 .0حرم استغالل النفوذ والسلطان للحصول على المال كما حرم ايضا ً جميع المعامالت التي تقوم على اكل اموال الناس بالباطل.
 .2حرم الغش ونهى عنه لكونه دليالً على نقص االيمان وحرمان الرزق.
 .1حرم الربا وجعلها من أكبر اسباب الفقر والدمار واقوى عوامل الذل والهوان لألمم والشعوب وتوعد مرتكبيه بالحرب وحرم
ما ينجم عنها.

 1محمد المسيري ،االسالم أصلح النظم االقتصادية091 ،
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 .2حرم احتكار ضرورات الناس للتحكم في اسعارها وفيها دعوة لتنظيم السوق والمنافسة العادلة وتحديد الثمن الذي ال يجحف
بالبائع وال بالمشتري.
 .2قسم الربح بين العمل والمال ألنها عناصر االنتاج .1
المحور الثالث :عالقة االنسان بالمستقبل عالقة االنسان بالمستقبل وانصاف االجيال المقبلة وعدم استنزاف الموارد الطبيعية
هو محور مهم يشغل بال المهتمين عالميا ً وهو احد اهم العالقات المتحققة في ظل تبني االقتصاد اإلسالمي األخضر ،وهي
تكملة للعالقة بين االنسان واخيه االنسان ففي ظل النمو السكاني الكبير فان هناك نمو اكبر يتزايد وهو استنزاف الموارد
الطبيعية ،اذ ان محدودية االنتفاع بالموارد تعطي الحق لألجيال القادمة االستفادة من تلك الموارد فال يكون االنسان انانيا ً بل
يرى كثير من الباحثين بان هناك نوع من التكافل بين االجيال حض عليه االسالم على اعتبار كل جيل يمتلك حق االنتفاع وال
يمتلك حق التمليك المطلق ويرى احد المختصين 2بانه " يجب تقييم عادات الجيل الحاضر فالعادات التي تؤدي الى استهالك
الموارد او التأثير في البيئة سيكون لها تأثير في االجيال القادمة ألنها ال تؤثر فيما سيكون بوسع االجيال القادمة فعله فحسب بل
في احتمال وجودهم اصال ومع تعريف الشريعة للعدالة االقتصادية وعليه فانه يوفر وسيلة لحماية ثروات االمة اإلسالمية التي
هي حق على والة امور االمة" .
العالقة الثالثة  :عالقة االنسان بالطبيعة قد تتداخل مفاهيم عديدة ضمن محاور العالقات االنسانية الثالث وقد تأخذ مفاهيم
عالمية عديدة من ابرزها مفهوم التنمية المستدامة الذي يركز عليه جل الباحثين في الوقت الحاضر والذي يربط عالقة االنسان
بأخيه االنسان حاضراً ومستقبالً من جهة وعالقة االنسان بالطبيعة من جهة اخرى فهذه العالقة تكملة للعالقات السابقة والن
االنسان كان متطرفا ً بالتعامل مع الطبيعة ظهرت مشاكل عدي دة منها ظاهرة االحتباس الحراري حتى جعل البعض ينادي بان
االنسان اذا استمر بهذا التطرف فانا بحاجة الى كوكب ثاني من الموارد الطبيعية بحلول عام . 6101
االنسان بحاجة للطبيعة 3لتلبية حاجياته ورغباته والطبيعة بحاجة لإلنسان ألنها تحتاج من يعتني بها وال يتلف خيراتها لتحافظ
على توازنها ،فالمحافظة على البيئة جزء من البناء الثقافي االنساني في المجتمع المسلم ،واالقتصاد اإلسالمي األخضر يعتمد
الى حد كبير على التطور الزراعي الذي يحقق اهدافه ويسمو بالعالقات دون المساس بالطبيعة وظهرت التسميات المتعلقة
بالزراعة منها على سبيل الذكر ال الحصر الزراعة الخضراء والتكنلوجيا المستخدمة فيها كذلك خضراء والتسويق األخضر
وهكذا.
ونرى ان السلف الصالح تحقق لهم معنى االقتصاد اإلسالمي األخضر دون تسميته وكيف كان تعاملهم مع الحجر والشجر
والدواب فضال عن تعاملهم مع البشر.

 1يفترض علماء االقتصاد االسالمي ان راس المال يشمل االرض والطبيعة والعمل يشمل االجور والتنظيم
 2موسى فيرببر ،الواجبات تجاه االجيال القادمة من منظور شرعي02 ،
 3السعيد الدراجي ،التنمية المستدامة من منظور االقتصاد االسالمي221 ،
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ثالثاً :مصادر ارساء االقتصاد اإلسالمي األخضر
مما ال شك فيه ان ارساء قواعد وتثبيت تطبيق االقتصاد اإلسالمي األخضر يدعونا لمعرفة مصادر التغذية ومن اين نأخذ
خارطة الطريق وال جدال ان كتاب هللا ( )وسنه نبيه ( )هما المصباحان اللذان نهتدي بهما فضالً عن مصادر ثانوية اخرى
تعد معتبرة لحداثة الموضوع ،وقد قسم أحد المختصين 1تلك المصادر باألحكام التي تحملها الى نوعين:
االول :االحكام الثابتة :وهي ما كانت احكامه من ادلة قطعية او راجعة الى أصل قطعي مما ورد في الكتاب او السنة كحرمة
الربا وغيرها ويمتاز هذا النوع بالتالي:
 .0العموم والمرونة فأحكامها نافذة على الجميع دون استثناء مما رفع معه الحرج وحقق العدالة بينهم كما انها تتناول جميع
مستجدات الحياة لما في احكامها من العموم والمرونة
 .6عدم التغيير والتبديل مهما مرت االعوام وطالت االزمان فما كان حالالً فهو حالل ابداً وما كان حراما ً فهو حرام ابداً
وهكذا وعدم التغيير والتبديل ال يعني توقف وتجميد النصوص واالحكام مع مستجدات الحياة انما هو الثبات لحماية احكام
االقتصاد.
 .0العلم حاكما ً ال محكوم عليه وهذه الميزة جعلت هذا النوع واجب االتباع.
الثاني :االحكام المتغيرة :وهو ما لم تكن ادلته قطعية وال راجعة الى أصل قطعي بل الى ظني سواء في سندها او في داللتها،
وهذا النوع ال يعد العمل به ملزما ً على وجه الدوام واالستمرار فيجوز لولي االمر المجتهد او من ينوبه ان يختار االحكام بما
يراه مناسبا ً في ضوء مستجدات الحياة.
ان التقسيم الثاني اعاله ينفعنا لالمتثال الى مقررات المنظمات العالمية بشأن الحفاظ على البيئة ،فما كان حسن فاإلسالم اولى
بتطبيقه ومستجدات الحياة تجعلنا نقف امام انتهاكنا للبيئة وعدم امتثالنا لسيرة سلفنا الصالح وكيف كانوا وكيف أصبحنا فتعاملنا
مع الموارد بأنانية مستمرة.
بعض الدول حاولت استنساخ ما توصلت اليه دول متقدمة من حفاظ للبيئة واستخدام الموارد بشكل عقالني وهناك توجه عالمي
نحو االقتصاد األخضر وعندما تسمع بان هناك اربع دول قائدة للنمو واالنتعاش األخضر 2وال ترى فيه دول اسالمية تحزن
وخصوصا ً ان االقتصاد بدء يصبغ باللون األخضر منذ عام  6112عندما اطلقت االمم المتحدة  3مبادرة للمضي نحو االقتصاد
األخضر لتقليل حجم الفقر من جراء انعكاسات االزمة المالية واالزمة الغذائية وازمة المناخ.

 1عبد هللا بن عبد المحسن الطريقي ،االقتصاد االسالمي اسس ومبادئ واهداف61-09 ،
 2وهي (الصين ،امريكا ،فرنسا ،كوريا الجنوبية) انظر :قحام وهيبة ،شرقرق سمير ،االقتصاد االخضر لمواجهة التحديات البيئية وخلق فرص
عمل222 ،
 3خليل محمد بلكبير ،عقيلة اقنيني ،االقتصاد االخضر :طريق العودة من االقتصاد االفتراضي الى االقتصاد الحقيقي في الدول العربية09 ،
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ون رى خالصة ذلك انه ما يخص التشريع يذهب الى مصادر التشريع وما يخص البيئة فال ضير باالقتباس من دول سبقت في
هذا المجال على ان ال يصطدم بنص ثابت وهللا اعلم ،وعلى ان ال نغلو في ديننا فاالقتصاد اإلسالمي األخضر يأخذ الحسن
ويترك القبيح ويأخذ ما ينفع البشرية ويترك الضار ويأخذ ما ينفع الجماعة وال يضرب مصلحة الفرد وهكذا.
رابعاً :اهداف االقتصاد اإلسالمي األخضر
قد يراها البعض فوائد والبعض االخر يراها مزايا ولكنها بالمجمل ما يتحقق لنا في حالة التبني وما هي المكتسبات للبيئة
الحاضنة لهذا النوع من االقتصاد ارضا ً وشعبا ً ،وكما هو معروف في النظرة التقليدية التي كانت سائدة فان اي نمو اقتصادي
يصاحبه انتهاك للبيئة والنظرة الحديثة تغيرات فان النمو االقتصادي يصاحبه محافظة للبيئة وبحسب رؤية الباحثان باالعتماد
على عدد من المصادر فان التطبيق في الدول اإلسالمية سيحقق االهداف التالية:
 .0تحقيق الرفاهية البشرية من خالل تحقيق مقاصد الشرعية اإلسالمية.1
 .6القضاء على المشاكل المؤدية الى االزمات منها اسعار الفائدة وتوريق الديون وغيرها.
 .0توفير فرص العمل وتخفيض حجم البطالة والفقر وتقليل الفوارق بين الطبقات االجتماعية والمحافظة على مستوى منخفض
من التلوث والتخطيط الحضري المستدام.

2

 .2تشجيع االبتكار وانشاء اسواق جديدة وتوسيع االسواق القائمة وتوطين التكنلوجيا الحديثة والحفاظ على راس المال الطبيعي.

3

 .1دعم البرامج واالفكار حديثة التطبيق ومن اهمها التنمية المستدامة والحوكمة.
خامساً :التحديات التي تواجه االقتصاد اإلسالمي األخضر
هي بالحقيقة جملة من العقبات او المعوقات او النقاط التي يجب اعادة النظر فيها لكي يكون التطبيق سلسا ً فقد تعاني كثير من
الدول اإلسالمية من صعوبة تطبيق االقتصاد اإلسالمي األخضر ولكن نرى ان في دولة مثل دولة قطر الوضع مختلف بعض
الشيء ألنها قد قطعت شوطا ً في االخضرار ولكن مع بقاء بعض التحديات التي لو عولجت ألصبح التطبيق سهالً وسلساً.
بعض الدول يمكنها تطبيق االقتصاد األخضر وقد ترى تحرجا ً في اضفاء الصبغة اإلسالمية عليه الن البيئة التي يعمل بها
االقتصاد األخضر بيئة ال تميز بين حالل وحرام وانما تميز بين بيئة منتهكة ام ال ،فالعمل في ظل االقتصاد األخضر هو توجيه
الشركات العاملة بأمرين:
االول :ممارسة نشاط في نطاق الوجوه التي ال تنتهك البيئة وتحفظ حقوق االجيال الحاضرة والالحقة.
 1محمود الوادي ،ابراهيم خريس ،حسين سمحان ،دور االقتصاد االسالمي في الحد من االزمات المالية0 ،
 2صفاء عبد الجبار الموسوي ،ايمان عبد الرحيم كاظم ،االقتصاد االخضر مسار الى تقويم االقتصاد االخضر في دول مختارة022 ،
 3كمال كاظم جواد ،سياسات التحول نحو االقتصاد االخضر في ظل تفاوت مستويات التنمية االقتصادية في البلدان النامية010 ،
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الثاني :االلتزام بدفع الضريبة
ونرى ان في االقتصاد اإلسالمي األخضر يكون االمر مختلفا ً بعض الشيء فالعمل في ظله يكون بتوجيه الشركات باآلتي:
االول :ممارسة نشاط في نطاق الوجوه المشروعة لالستثمار بعبارة اخرى هل نمط عمل الشركة موافق للشريعة ام ال؟ يعني
بذلك عمل الشركة ومصدر تمويلها وديمومتها.
الثاني :ممارسة نشاط في نطاق الوجوه التي ال تنتهك البيئة وتحفظ حقوق االجيال الحاضرة والالحقة
الثالث :االلتزام بدفع الزكاة
ويمكن اجمال التحديات امام تطبيق االقتصاد اإلسالمي األخضر في الدول اإلسالمية عموما ً بحسب بعض المصادر مع رؤية
الباحثان باآلتي:
 -0ضعف االدارة الحكومية وازدياد النزاعات الداخلية والحدودية وسوء تنظيم المشاريع

1.

 -6عدم التخطيط المحكم في مجال السياسات التنموية مع تفشي البطالة والفقر في العالم اإلسالمي وارتفاع كلف التدهور
البيئي.

2

 -0مشكلة بعض الدول انها احادية الموارد وقد تفشى الفساد فيها مما يعرقل التبني.

3

 -1عدم كفاية البنى التحتية الالزمة لكثير من الدول مثل شبكات الماء والكهرباء واالتصاالت والمواصالت والصرف
الصحي.

4

 -1وجود سلطات احتكارية في معظم االسواق داخل تلك الدول مما يتطلب اصالحها.
 -2عدم وجود تعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.

5

6

Approach ، Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz Green Economy: Issues، Chamhuri Siwar،Negin Vaghefi 1
29،and Challenges in Muslim Countries
 2عبد الهادي مختار ،االقتصاد االخضر ورهان التنمية المستدامة في الجزائر121 ،
 3عبد الوهاب الخطيب ،تحديات االقتصاد االخضر في العراق226 ،
 4امينة بديار ،محمد توفيق مزيان ،أثر االقتصاد االخضر على النمو والتنمية المستدامة 001،
 5كمال كاظم جواد ،سياسات التحول نحو االقتصاد االخضر في ظل تفاوت مستويات التنمية االقتصادية في البلدان النامية010 ،
 6الملخص التنفيذي ،النمو االخضر عمليا ً على ارض الواقع.09 ،
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سادساً :خطوات االنتقال الى االقتصاد اإلسالمي األخضر
ان عملية االنتقال من اقتصاد سائد بمختلف المسميات الى اقتصاد اسالمي اخضر يتطلب مجموعة من الخطوات ،وقد تختلف
الدول اإلسالمية بين قربها وبعدها عن التطبيق بحسب بيئتها الداخلية وثقافة مجتمعها وحزم إدارتها ولكن تبقى جدية التطبيق
هي الفيصل والحكم مع تكامل االدوار بين المعنيين (حكومةً وشعبا ً ومقيمين)حتى يكون التطبيق ناجحاً ومثمراً فالمجتمع
اإلسالمي كالبنيان المرصوص يكمل احدهما األخر وال ضير بان يسكن غير المسلم بين ظهرانهم او ان يستثمر امواله مع
اموال المسلمين شريطة االحتكام الى اقتصادنا وان ال يفرض علينا شروط تتعارض مع منهجنا ومن هذا المنطلق يمكن وضع
خطوات االنتقال بالتالي:
الخطوة االولى  :اسلمة المؤسسات  :قد تفهم هذه الخطوة بغير قصدها فليس المقصود بتحويل شركة للسجاد الى مؤسسة
لجباية الزكاة مثالً ولكن يقصد بها جانبين يكمل احدهما االخر وهما أسلمة النشاط وشرعية المعامالت فأسلمة النشاط هو
الجانب النظري وشرعية المعامالت يمثل الجانب التطبيقي فاألول يعني ان االسالم ال يبيح ممارسة اي نشاط مخالف للمنهج
والثاني ان يكون هدف النشاط مشروع والوسائل المستخدمة في اتمام اهداف النشاط مشروعة ايضا ً فالمطلوب شرعية الغاية
وشرعية الوسيلة وهناك اربعة معايير تتعلق بأسلمة المؤسسات وهي :

1

 -0تحريم بعض السلع واالنشطة المتعلقة بها :فمنها ما يتعلق بغذاء االنسان وشرابه كالخنزير والخمر وأي أنشطة متعلقة بهم،
وكذلك في حالة عدم توفر الشروط الشرعية تحرم المادة الغذائية كان يتم خنق الحيوانات أو صعقها كما في بعض حقول
الدواجن ،وعليه يجب أال تكون محالً للمعامالت المالية.
 -6بتر خبائث السلوكيات واالنشطة المتعلقة بها :أي أكل أموال الناس بالباطل ولديه صور عديدة منها أكل الربا أو الخداع أو
االستغالل او الغرر في التجارة أو االحتيال أو التبادل غير العادل.
 -0ترسيخ طيبات السلع واالنشطة المتعلقة بها :كما أن المنهج حذر من السلع الخبيثة فإنه حث على الطيبات من الرزق
فالمعامالت المالية هنا تع ّد مباحة والمساحة واسعة جداً لإلباحة.
 -2ترسيخ طيبات السلوك واالنشطة المتعلقة بها :في مجال المعامالت واألعمال وعلى سبيل المثال ال الحصر فالمنهج يرسخ
المشاركات والمضاربات والمساهمات في تمويل المشاريع المباحة وكذلك ترسيخ سلوكيات ضمانات الحقوق بالتوثيق
واألمانات وترسيخ سلوكيات تعجيل الوفاء بالدين وهكذا.
ان اسلمة المؤسسات خطوة مهمة لتطبيق االقتصاد اإلسالمي األخضر وال يمكن تطبيقه بمعزل عن هذه الخطوة وقد تستلزم
هذه الخطوة بعض االرتباطات الحيوية منها ان تربط تلك المؤسسات الخاضعة لهذه الخطوة مع صناديق وبيوتات الزكاة
للتحاسب السنوي او بحسب طبيعة نشاط تلك المؤسسة ووفق سعر ونسب الزكاة الموضوعة من قبل تلك الصناديق على نشاط
تلك المؤسسات.
 1هشام عمر حمودي ،استخدام نظام المعلومات المحاسبية وفقا ً للمنهج المحاسبي الشرعي21-19،
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الخطوة الثانية :التشريع والقانون الداعم لالنتقال :ان تغيير نوع االقتصاد في اي دولة يحتاج لبيئة تشريعية وقانونية تكون
حاضنة له تحدد الحقوق والمسؤوليات واالليات وتضع الحوافز التي تدفع بعجلة النشاط اإلسالمي األخضر وتزيل المعيقات امام
االستثمارات الخضراء وهي تشريعات متفرقة منها متعلقة بمجال الزراعة ومنها بمجال الصناعة ومنها بمجال الطاقة وهكذا
إلنشاء حوافز سوقية تعجل عملية االنتقال الى نوع االقتصاد الجديد.

1

الخطوة الثالثة :الدعم الحكومي لألنشطة :ويكون من خالل توجيه االستثمارات الحكومية نحو تخضير القطاعات االقتصادية
مع توسيع حجم االنفاق الحكومي لتحفيز التخضير وتضيق حجم االنفاق في المجاالت التي تستنزف الموارد الطبيعية2وهنا
فسحة كبيرة ألنواع الحسابات التي تدخل ضمن استثمارات وإنفاق الدولة الداعمة لتطبيق االقتصاد اإلسالمي األخضر كالطاقة
مثالً فيتم توجيه االستثمار نحو الطاقة النظيفة وتضيق حجم االنفاق في الطاقة المعتمدة على الكاربون وهكذا.
الخطوة الرابعة :الدعم الحكومي لألفراد :ويكون من خالل نشر الثقافة الخضراء بين افراد المجتمع او بين المتواجدين على
ارض البلد وان يكون االفراد مهيئين للعمل في بيئة االقتصاد اإلسالمي األخضر وان يكونوا عون للسياسات الحكومية في
انجاح التطبيق وهذه التهيئة تستلزم من الدولة وضع برامج تدريب وتعزيز المهارات إلعداد القوى العاملة لالنتقال الى هكذا
نوع من االقتصاد.
وقد تشمل البرامج تعزيز الثقافة الشرعية لدى القوى العاملة لكي يكونوا بمثابة عون للتطبيق في مؤسساتهم ويمكن االستفادة
منهم في توجيه المسارات المنحرفة عن جادة الشرع والبيئة.
الخطوة الخامسة :تفشي ثقافة البرامج الخضراء :ان تفشي ثقافة البرامج الخضراء في مجتم ًع ما مع البدء بتطبيقها في ذلك
المجتمع يساهم بشكل كبير في تسهيل االنتقال الى تطبيق االقتصاد اإلسالمي األخضر وهي كاالتي على سبيل الذكر ال الحصر
لتلك البرامج:

3

 .0الطاقة الخضراء :وتشمل استخدام الوقود النظيف وكفاءة معايير للطاقة والطاقة المتجددة.
 .6االستثمار األخضر :من خالل جذب االستثمار الصديق للبيئة وايجاد فرص عمل.
 .0المدينة الخضراء :بوضع سياسة عمرانية بيئية واستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة وانتشار االبنية الخضراء ونقاوة وجودة
الهواء الداخلي.
 .2الحياة الخضراء :من اجل رفاهية وصحة المجتمع من خالل الترشيد وتدوير الموارد واالهتمام بالتعليم البيئي.
 .1التكنلوجيا الخضراء :من خالل استخدام تقنيات عالية الكفاءة وتحويل النفايات الى طاقة.
 1امينة بديار ،محمد توفيق مزيان ،أثر االقتصاد االخضر على النمو والتنمية المستدامة 002،
 2برنامج االمم المتحدة للبيئة ،نحو اقتصاد اخضر62 ،
 3عيسى معزوزي ،بن تربح بن تربح ،نحو ارساء المسؤولية البيئية في منظمات االعمال كأساس محوري لدعم االقتصاد االخضر000 ،
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 .2المناخ األخضر :ويتم من خالل خفض االنبعاثات وحماية التنوع البيولوجي والزراعة العضوية.
ويرى الباحثان ان تبني السلسلة الخضراء للشركات الخدمية واالنتاجية فالشركات االنتاجية مثالً تتبنى السلسلة من الحصول
على المواد االولية الخضراء مروراً باإلنتاج األخضر والعمليات االنتاجية الخضراء وانتها ًء بالتسويق األخضر والتسعير
األخضر وما يضبط العمل المحاسبي هي المحاسبة الخضراء وهكذا.
الخطوة السادسة :الحوكمة والتنمية المستدامة :وهي استكماالً للبرامج الخضراء اذ ان هناك ترابط بين عدة مفاهيم وصوالً
الى تطبيق هذا النوع من االقتصاد فالحوكمة وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة واالقتصاد األخضر جزء مهم في تحقيق ابعاد
التنمية المستدامة.
في منتصف عام  6102كان هناك نقاش في لجان االمم المتحدة حول اعداد تقرير بشان التنمية المستدامة واالقتصاد األخضر
واستجابةً للمناقشات الداخلية تم توسيع نطاق مفهوم االقتصاد األخضر ليساهم في معالجة مسائل عبر جميع المجاالت مثل
الصحة والتفاوت المتزايد وعالقة البشر مع الطبيعة وبإدراج تركيز على المؤسسات واإلدارة الرشيدة والمعايير والقواعد التي
توجِّ ه المقررات المجتمعية وطريقة أفضل إلدارة الصالح العام والموارد الطبيعية ويمكن أن يسهم برنامج االقتصاد األخضر في
نمو اقتصادي مستدام شامل.

1

التنمية المستدامة تتكون من ابعاد متعددة وتشمل االبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية والبعض يضيف ابعاد تقنية
وتكنلوجية ،واالقتصاد األخضر أحد عناصر االبعاد االقتصادية والبيئية معا ً ومن الباحثين 2من يعد االقتصاد األخضر وسيلة
لتحقيق التنمية المستدامة وليس بديالً عنها ،والحوكمة احدى عناصر االبعاد االجتماعية حتى اشار البعض 3بان الحكم الرشيد
المتمثل في نمط السياسات والقواعد ومدى الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني يمثل اول عنصر فيها.
يتضح ان هناك ترابط وتداخل بين عمل المصطلحات الثالث وخطوات التطبيق تستلزم تواجد هذه المصطلحات معا ً،
فاالقتصاد اإلسالمي األخضر شامل لكل ابعاد التنمية المستدامة وهو يساهم كذلك في تسهيل تطبيق الحوكمة من خالل العالقات
المتوازنة المتحققة اثناء التطبيق.
مما سبق في هذا المبحث تم توطئة امرين مهمين ان االقتصاد باي شكل عندما يرتبط بالصبغة اإلسالمية فان يعمل تحت
مظلتها واالقتصاد األخضر عموما ً يعمل تحت مظلة قوانين المنظمات البيئية وعند الربط بالمصطلح الجديد (االقتصاد اإلسالمي
األخضر) يتم االرتكاز على المنهج الشرعي مع عدم اهمال تلك القرارات فالقول ان المنظمات تسعى الى محاربة الفقر مثالُ
فهذا من صميم اقتصادنا اما ان تتدخل تلك المنظمات في مسائل خاصة باإلرث مثالً فهذا يرفض وهكذا في التعامل مع
المقررات قبوالً ورفضاً.
 1نجوى يوسف جمال الديني ،التعلم من اجل االقتصاد االخضر والتحوالت العالمية01 ،
 2عيسى معزوزي ،بن تربح بن تربح ،نحو ارساء المسؤولية البيئية في منظمات االعمال كأساس محوري لدعم االقتصاد االخضر000 ،
 3عبد الرحمن محمد رشوان ،محمد عبد هللا ابو رحمة ،أثر تطبيق مبادئ الحوكمة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في تعزيز جودة التقارير
المالية00 ،
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المبحث الثاني :الحوكمة (الحكم الرشيد)
قد تفهم المسالة عكسية حينما نقول ان كل امر حسن له اصالً في االسالم فالمصطلحات حديثة وتطبيقها بدء قريبا ً فكيف ان لها
بديات في التطبيق قبل اربعة عشر قرنا ً والحوكمة احد هذه االمور فالمصطلح ابصر النور في العشر سنوات االخيرة من القرن
الماضي ثم تطور الحقا ً واليزال محط تطوير وتنقيح من الجهات المعنية والمتفق عليه ان التسمية حديثة وقد يكون هناك تطور
تاريخي لها ولكن بحسب راي الباحثان ان مراد تلك التسمية والنتائج المترتبة على تطبيقها قائمة منذ مبعث الرسول ( )وهي
حفظ الحقوق المختلفة وحمايتها وحفظ حقوق الضعفاء قبل االقوياء.
قد تتعدد اسماء الحوكمة المستخدمة من قبل المؤسسات المختلفة الى قريب العشرين اسم منها (حوكمة الشركات ،وحاكمية
الشركات ،وحكمانية الشركات ،والتحكم المشترك ،والتحكم المؤسسي ،واإلدارة المجتمعية ،وضبط الشركة ،والسيطرة على
الشركة ،والمشاركة الحاكمة ،وإدارة شؤون الشركة ،والشركة الرشيدة ،االطار الفوقي للمجتمع ،واإلدارة الحقة للشركة،
والحكم الصالح للشركة ،وأسلوب ممارسة سلطة اإلدارة في الشركة ،والحكم الرشيد ،وإدارة الحكم الصالح ،واإلدارة السديدة
)1وهذا التعدد ال يغير المفهوم او الهدف ولكن المشهور بين الباحثين هو تسمية الحوكمة وسبب اختيار الباحثان الحد التسميات
وهي (الحكم الرشيد) لقرب المصطلح الى منهاجنا الشرعي قربا ً معنوياً2عن بقية التسميات وخصوصا ً عندما يكون التطبيق في
بيئة االقتصاد اإلسالمي األخضر.
ومن هنا تم مناقشة االمور التالية في هذا المبحث:
اوالً :مفهوم واهمية الحكم الرشيد:
يرتبط مفهوم الحكم الرشيد بجانبين بحسب العديد من الباحثين 3االول يركز على الجانب االقتصادي واالداري والثاني يركز
على الجانب السياسي وسيكون التركيز على الجانب االول فقط لعالقته بهدف البحث ،اذ تعددت المفاهيم المعروضة من قبل
الباحثين والمنظمات المختصة للحكم الرشيد ولكل جهة طريقةً في العرض فقد يكون هناك اختالف صوري ولكن هناك اتفاق
في الغاية وهي الكيفية التي يتم من خاللها إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ويعرف الحكم الرشيد " بانه ذلك النظام الذي يتم
بواسطته توجيه شركات االعمال والرقابة عليها اذ تحدد هيكل واطار توزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في
الشركات المساهمة مثل مجلس االدارة والمديرين وغيرهم من ذوي المصالح ويضع القواعد واالجراءات الالزمة التخاذ

 1نسرين فاروق علي الجبوري ،معايير الحوكمة لتحسين األداء في القطاع المصرفي.60 ،
 2لماذا هو االقرب معنويا :هو يضم اسمان عظيمان من اسماء هللا الحسنى وهما الحكم وهو الذي إليه الحكم والرشيد وهو الذي أَرْ شَد الخلق إِلى
مصالحهم ودلهم عليها ،والمصطلح بصورة مركبة ال عالقة له بأسماء هللا الحسنى.
 3انظر :مصطفى موسئ أبو حسين ،معايير الحكم الرشيد ودوره في التنمية البشرية 09 ،وكذلك انظر :بيشروة علي محمد امين ،اليات الحكم
الرشيد في ادارة التنوع الثقافي9 ،
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القرارات المتعلقة بشؤون الشركة المساهمة كما يضع االهداف واالستراتيجيات الالزمة لتحقيقها واسس المتابعة ومراقبة االداء
" 1ومن خالل المفهوم يمكن ادراج اهمية الحكم الرشيد من خالل التالي:

2

 .0االهمية االقتصادية :اذ تشمل تعظيم قيمة الشركات وتدعيم تنافسها في االسواق وتجذب مصادر تمويل محلية وعالمية
للتوسع والنمو وتعطي فرص عمل أكبر ،وتدعم استقرار اسواق المال وتحقق الكفاءة والتنمية االقتصادية المطلوبة.
 .6االهمية االجتماعية :تحقق الرفاهية االجتماعية وتؤثر بالدخول والوظائف والمدخرات والمعاشات التقاعدية ومستويات
المعيشة وتضع الشركات في موقع مساءلة عن التزامها في اإلطار االشمل للرفاهية وتقدم المجتمع.
 .0االهمية القانونية :تغلبت على السلبيات المرافقة لتنفيذ التعاقدات التي من الممكن ان ترافق صيغ العقود المبرمة او
القوانين واالنظمة السياسية المنظمة لجميع انواع الشركات المطبقة للحكم الرشيد كما ارتقت بمعايير االفصاح والشفافية.
ثانياً :لماذا الحكم الرشيد؟
قد يسأل سائل لماذا تتسارع الدول بحوكمة مؤسساتها وبعبارة اخرى لماذا الحكم الرشيد يجب ان يأخذ مساره في التطبيق وهل
هناك مبررات لهذا القول؟
هناك تشبيه للمستثمر في مؤسسات تعمل في ظل الحكم الرشيد عن المستثمر في مؤسسات ال تعمل بهذا النظام كالذي يقامر او
يراهن في صاالت القمار فاألول يعمل في بيئة مطمئنة والثاني يقامر بأمواله فإما يفوز او على االغلب فهو خاسر.
فما الذي يطمئن المستثمر (المساهم) بان الشركة التي استثمر مدخراته فيها تعمل حسب المصلحة العليا للشركة وسيحصل هذا
المستثمر على عائد جيد ،وما الذي يؤكد بان التقارير المالية التي تنشرها الشركة تبين الوضع المالي الحقيقي لها ،وما الذي
يضمن للمقترض بانه سيسترد قيمة قرضه ،وما الذي يضمن للموظف بان الشركة التي يعمل لديها ستستمر في العمل وال يوجد
نية في تصفيته بالمستقبل المنظور ،وما الذي يضمن للمجتمع بان هذه الشركة ستستمر في االنتاج والتوظيف وتوليد قيمة
مضافة تدعم الوضع االقتصادي في الدولة وتعززه ،وكيف يحصل جميع اصحاب المصالح على حقوقهم بالشركة ،فالحكم
الرشيد يطمئن الجميع ويرى الباحثان ان الحكم الرشيد اذا كان يعمل تحت قبة االقتصاد اإلسالمي األخضر فان يرسل رسائل
اطمئنان للجميع بان نشاط الشركة بدءاً وديمومةً هو موافق للمنهج الشرعي ويراعي االخضرار وال ينتهك البيئة ويضمن حقوق
االجيال الحاضرة والقادمة وال يضيع الحقوق الصغيرة امام الكبيرة .
ثالثاً :الجهات المعنية بالحكم الرشيد
تتعدد الجهات التي تخضع للحكم الرشيد ويرى الباحثان انه باإلمكان اختصار تلك الجهات بجهة واحدة وهي المجتمع فالكل
معني بتحقيق الحكم الرشيد بصورة مباشرة وغير مباشرة،
 1محمد زيدان ،اهمية ارساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في صناديق ومؤسسات الزكاة00 ،
 2سهام حسين البصام ،عدنان جاسم حمد ،دور الحوكمة المالية في تحقيق التنمية090 ،
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فالجهة المباشرة معلومة للجميع وغير المباشرة هو ذلك الناظر ألحوال تلك الشركات ومدى نجاحها بتطبيق الحكم الرشيد وانه
سيتعامل معها مستقبالً اما بصورة مساهم او بصورة دائن او باي شكل اخر وبحسب تقسيمات الباحثين فان الجهات هي اربع
وكما يلي

1:

الجهة االولى :المساهمين:
وهم من يقومون بتقديم راس المال للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم مقابل الحصول على االرباح المناسبة الستثماراتهم
وايضا ً تعظيم قيمة الشركة على المدى الطويل وهم من لهم الحق في اختيار اعضاء مجلس االدارة المناسبين لحماية حقوقهم اذ
يلعب المساهمون دوراً هاما ً في تطبيق الحكم الرشيد من خالل اختيارهم لمجلس ادارة فعال يستطيع ان يتولى المسؤولية الكاملة
ويقود الشركة في الطريق المناسب وكما يتولى المساهمون كذلك تعيين مراجع حسابات للتحقق من صدق وعدالة القوائم المالية
لشركاتهم.
الجهة الثانية :مجلس االدارة:
وهم من يمثلون المساهمين وايضا ً االطراف االخرى مثل اصحاب المصالح ومجلس االدارة توكل إليهم سلطة االدارة اليومية
ألعمال الشركة باإلضافة الى الرقابة على االداء كما يقوم مجلس االدارة برسم السياسات العامة للشركة وكيفية المحافظة على
حقوق المساهمين وان ينظر الى المساهمين بالتساوي ،ويتولى المجلس تعيين المديرين التنفيذين من لهم الخبرة والكفاءة وعلى
معرفة وثيقة بالمخاطر المالية وكذلك تعيين المراجعين الداخليين لتعزيز االنضباط الداخلي.
الجهة الثالثة :االدارة:
تعتبر االدارة هي المسئولة عن االدارة الفعلية للشركة وتقديم التقارير الخاصة باألداء الى مجلس االدارة وتعتبر كذلك المسئولة
عن تعظيم ارباح الشركة وزيادة قيمتها باإلضافة الى مسؤوليتها تجاه االفصاح والشفافية في المعلومات التي تنشرها
للمساهمين.
الجهة الرابعة :اصحاب المصالح:
وهم مجموعة من االطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين والموردين والعمال والموظفين وهؤالء االطراف قد يكون
لديهم مصالح متعارضة ومختلفة في بعض االحيان.
رابعاً :مبادئ الحكم الرشيد:
لكي يكون التطبيق سليما ً يجب ان تتوافر مجموعة من المبادئ او المعايير تمثل خطوط عريضة ارشادية تعزز الثقة وترتقي
باإلفصاح والشفافية داخل الشركات المطبقة ،وهذه المبادئ محددة من قبل المنظمات المقبولة عالميا ً وهي تعني باالرتقاء بإدارة
الشركات وزيادة كفاءة السوق،
 1أكرم صابر السحار ،العالقة بين تطبيق إطار حوكمة الشركات وجودة االداء المهني للمراجع الخارجي69-62 ،
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والمنظمات المعنية بعمومها انقسمت الى قسمين االول اصدر معايير تحكم عمل الشركات المساهمة والثاني اصدر معايير
تحكم عمل المصارف والبنوك فضالً عن المنظمات المحلية التي تختلف من دولة الى اخرى ولكنها بالعموم تلتزم باإلصدارات
العامة وسيكون التركيز على المبادئ او المعايير التي تحكم عمل الشركات وهي بحسب الجهات المصدرة كاالتي :

1

المبدأ االول :توافر إطار فعال للحكم الرشيد
يؤكد هذا المبدأ على أن يعمل هيكل الحكم الرشيد على رفع مستوى الشفافية وكفاءة األسواق ،وان يتوافق مع دور القانون
ويحدد بوضوح تقسيم المسؤوليات بين الهيئات المختلفة المسؤولة عن اإلشراف والرقابة وااللتزام بتطبيق القانون.
المبدأ الثاني :حقوق المساهمين
يضمن هذا المبدأ حماية حقوق المساهمين المتضمنة حقوقهم بكل امر يخص الملكية وتداول االسهم ومشاركة التصويت
واالرباح وانتخاب االعضاء وحقوقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات المهمة وإعالمهم بشكل كافي عن القرارات المتعلقة
بالتغييرات الجوهرية في الشركة ونظام الحوافز وعمليات االندماج.
المبدأ الثالث :المعاملة المتساوية للمساهمين
تتضمن مبادئ الحكم الرشيد المساواة في معاملة المساهمين بما في ذلك األقلية واألجانب من المساهمين كما ينبغي أن تتاح
لكافة المساهمين فرصة الحصول على تعويض فعلي في حالة انتهاك حقوقهم وان توفر لهم حقوق التصويت المتساوية ولهم حق
الح صول على المعلومات المرتبطة بالتصويت وانواع االسهم مع منع تداول األسهم بصورة ال تتسم باإلفصاح والشفافية مع
التشديد على أعضاء مجلس االدارة والمديرين التنفيذيين اإلفصاح عن وجود أية مصالح خاصة بهم قد تتصل بعمليات أو
بمسائل تمس الشركة.
المبدأ الرابع :دور أصحاب المصلحة
ينبغي أن يقر اإلطار الخاص بالقواعد المنظمة للحكم الرشيد بحقوق أصحاب المصالح كما هي محددة في القانون ،ويشجع
التعاون الفعال بين الشركات وأصحاب المصالح بالشركة توفير االستمرارية للشركات السليمة ماليا ً وان يقر كذلك إتاحة
الفرصة لهم للحصول على تعويض مناسب عن انتهاك حقوقهم وكذلك السماح ألصحاب المصالح بما فيهم العاملين من األفراد
والجهات التي تمثلهم االتصال بحرية بمجلس االدارة للتعبير عن مخاوفهم اتجاه التصرفات غير القانونية والمنافية ألخالقيات
المهنة ،بما ال يؤدي الى المساس بحقوقهم.
المبدأ الخامس :اإلفصاح والشفافية
يشدد اطار القواعد المنظمة للحكم الرشيد على اإلفصاح الدقيق عن كافة المعلومات المتعلقة باألمور المادية للشركة بما في
ذلك الموقف المالي واألداء والملكية والرقابة على الشركة وينبغي أن تعد المعلومات المفصح عنها استناداً الى معايير محاسبية
 1ايمان شيحان عباس المشهداني ،أثر فهم الحوكمة المؤسسية في تحسين األداء المالي االستراتيجي للمصارف69-62 ،
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عالية الجودة وتشمل المعلومات المالية وغير المالية مع إجراء التدقيق السنوي لحسابات الشركة بواسطة مدقق مستقل ومؤهل
وذلك بهدف تقديم ضمان خارجي وموضوعي للمجلس والمساهمين يفيد إن القوائم المالية تمثل بالفعل المركز المالي للشركة
وأداءها في جميع المجاالت المهمة مع توفي ر قنوات نشر المعلومات لتمكين الجهات المستفيدة من الوصول اليها بشكل عادل
وبكلفة منخفضة في الوقت المحدد .
المبدأ السادس :مسؤوليات مجلس االدارة
يجسد هذا المبدأ إطار قواعد الحكم الرشيد على استراتيجية الشركة والرقابة الفاعلة لمجلس االدارة على الشركة ،ومسؤولية
مجلس االدارة أمام الشركة والمساهمين من حيث العمل باإلخالص وان يلتزم االخالقيات العالية وان يقوم بوضع استراتيجية
الشركة وسياسة المخاطر والموازنات وخطط العمل وتحديد أهداف األداء ومراقبة تنفيذ األداء والنفقات الرأسمالية وتصفية
االستثمارات وان يتأكد من سالمة التقارير المالية والنظم المحاسبية للشركة بما في ذلك نظام التدقيق المالي المستقل والرقابة
الداخلية السيما أنظمة إدارة المخاطر والرقابة المالية والتشغيلية ،واالمتثال للقوانين والتعليمات .
خامساً :محددات الحكم الرشيد:
هناك مجموعة من المحددات او الضوابط تمثل اطاراً عاما ً يجب ان ال يخرج عنه التطبيق الفعال ويرى الباحثان ان في بيئة
االقتصاد اإلسالمي األخضر فان الحكم الرشيد سيحاط بمجموعة من المحددات ترتقي به تطبيقا ً وتأثيرا بالمجتمع المحيط،
وتقسم المحددات بصورة عامة الى قسمين:

1

القسم االول :محددات خارجية
تش مل المحددات الخارجية القوانين المنظمة للنشاط االقتصادي للدولة ككل والذي يعمل من خاللها نظام الشركات وقد يختلف
من دولة ألخرى وتكمن اهمية المحددات الخارجية بان وجودها يضمن تنفيذ القوانين التي تضمن بدورها حسن ادارة الشركات
ويخفض حجم المخاطر وتقلل من التعارض بين العائد االجتماعي والعائد الخاص والمحددات الخارجية هي:
 .0القوانين واللوائح التي تنظم العمل باألسواق مثل قانون الشركات وقوانين العمل وقوانين االستثمار وراس المال والقوانين
المتعلقة باإلفالس والمنافسة ومنع االحتكار.
 .6توفير التمويل الالزم للشركات من خالل وجود نظام مالي جيد يشجع الشركات على التوسع والنمو.
 .0كفاءة االجهزة الرقابية مثل هيئات سوق المال وذلك بأحكام الرقابة على الشركات والتحقق من دقة وسالمة البيانات
والمعلومات المنشورة وكذلك وضع العقوبات المناسبة والتطبيق الفعلي في حالة عدم االلتزام
 .2دور المؤسسات غير ا لحكومية في ضمان التزام اعضائها بالنواحي السلوكية والمهنية واالخالقية التي تضمن عمل
االسواق بكفاءة ومن ضمن تلك المؤسسات نقابات المحامين والعمال والمحاسبين وسلطة النقد.
 1ماجد اسماعيل أبو حمام ،اثر تطبيق قواعد الحوكمة على االفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية69،

79

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

القسم الثاني :محددات داخلية
تشمل المحددات الداخلية القوانين واللوائح داخل الشركة وتتضمن وضع هياكل ادارية سليمة توضح كيفية اتخاذ القرارات
داخل الشركة وتوزيع المسؤوليات والسلطات والواجبات بين االطراف المعنية بتطبيق الحكم الرشيد مثل مجلس االدارة
واالدارة والمساهمين واصحاب المصالح وذلك بالشكل الذي يؤدي الى عدم وجود تعارض في المصالح بين هذه االطراف بل
يؤدي الى تحقيق مصالح المستثمرين على المدى الطويل.
هذه المحددات الخارجية والداخلية فإنها تتأثر بمجموعة عوامل اخرى مرتبطة بالنظام االقتصادي واالجتماعي وبالوعي عند
افراد المجتمع كما انه ترتبط ايضا ً بالبيئة التنافسية والقانونية والتنظيمية داخل الشركة فهي جميعا ً تعمل على زيادة الثقة في
االقتصاد وتعميق دور سوق راس المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدالت االستثمار والحفاظ على حقوق
االقلية او صغار المستثمرين.
سادساً :ركائز الحكم الرشيد:
هناك مجموعة من الركائز تساهم كذلك في نجاح الحكم الرشيد وهي بدورها كذلك تتكامل فيما بينها لتحقق تطبيقا ً أمثل للحكم
الرشيد والركائز هي كاالتي:

1

الركيزة االولى :السلوك االخالقي ضمان االلتزام السلوكي من خالل:
 .0االلتزام باألخالقيات الحميدة.
 .6االلتزام بقواعد السلوك المهني الرشيدة.
 .0التوازن في تحقيق مصالح االطراف المرتبطة بالشركة.
 .2الشفافية عند تقديم المعلومات والقيام بالمسؤولية االجتماعية.
 .1الحفاظ على بيئة نظيفة.
الركيزة الثانية :الرقابة والمساءلة ضمان تحقيق اعلى درجات الرقابة والمساءلة من خالل:
 .0تفعيل ادوار المصلحة بنجاح الشركة من خالل الرقابة والمساءلة.
 .6أطراف رقابية عامة مثل هيئة السوق المالي والبنك وأطراف رقابية مباشرة مثل المساهمين ومجلس االدارة ومجلس
المدققين الخارجيين.
 .0أطراف اخرى مثل الموردون والعمالء والمودعون والمقرضون.

 1سمية عبد الحق ،أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في تحسين اداء البنوك التجارية الجزائرية2 ،
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الركيزة الثالثة :ادارة المخاطر ضمان تحقيق اعلى درجات الحيطة والحذر من خالل:
 .0وضع نظام إلدارة المخاطر.
 .6االفصاح وتوصيل المعلومات المتعلقة بالمخاطر الى المستخدمين واصحاب المصالح.
مما سبق اعاله فان الحكم الرشيد يرتبط ارتباطا ً مباشراً باألخالق حتى اشار أحد الباحثين المتخصصين 1ان في أحد االعوام
المنصرمة تم بناء مؤشر ألفضل شركات العالم اخالقياً وكانت العينة  1111شركة ألكثر من  01مجال عمل مختلف واعتبرت
االخالق حافزاً لتحقيق الربح واعتمدت معايير عديدة للقيادة االخالقية واول تلك المعايير هو تطبيق الشركات للحكم الرشيد
فضالً عن معايير اخرى منها االبتكار والسمعة والشفافية.
االقتصاد اإلسالمي األخضر هو اقتصاد اخالقي يتسم بإعالء درجات االفصاح والشفافية وان العالقة مع الحكم الرشيد هي
عالقة تكامل وليست تقاطع.

المبحث الثالث :المواءمة ونجاح التطبيق في دولة قطر
قد يكون الكالم غير مقبول والتطبيق صعبا ً لالقتصاد اإلسالمي األخضر في دولة اخرى من دول العالم الثالث ولكن في دولة
مثل قطر فالبيئة حاضنة خصوصا ً في ظل تبنيها لرؤية تمثلت برؤية قطر الوطنية  ،6101فالغايات واالهداف واحدة تمثلت
جميعها ً في حفظ الحقوق االنية والمستقبلية وعدم انتهاك البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية.
تعد دولة قطر من الدول التي نجحت بتطبيق االقتصاد اإلسالمي في بعض مؤسساتها المالية وفي تقرير حمل عنوان (واقع
االقتصاد اإلسالمي العالمي) تصدره مؤسسة (تومسون رويترز) بالتعاون مع (دينر ستاندرد) اشار التقرير بان دولة قطر ضمن
اعلى عشر دول حسب مؤشر االقتصاد اإلسالمي العالمي.

2

وكذلك الحال بالنسبة لالقتصاد األخضر فكل شيء في قطر يوحي بانها خضراء فقد اضحت بيئة حاضنة لالقتصاد األخضر
من خالل الشواهد الخضراء (بنا ًء وزراعةً وتعلي ًم وجميع مرافق الحياة االخرى) 3فالخطوات اصبحت متسارعة خصوصا ً انها
تحتضن حدثا ً عالمياً متمثل بنهائيات كاس العالم  6166وهذا يتطلب انها تكون بمصاف الدول المتقدمة ان لم تكن افضل منهم
على االقل فيما يتعلق بالبيئة حتى ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية 4إن قطر تنمو بشكل مطرد وسريع الستضافة
نهائيات كأس العالم فكل يوم يتغير شيء ما في الدوحة فكاس العالم يتطلّب أن تُزيد البالد من المساحات الخضراء وهذا المشاهد
.
 1جون د.سوليفان ،تقديم :جورج كيل ،الدليل السابع (البوصلة االخالقية للشركات)62 ،
https://www.arabnak.com 2
 3انظر على سبيل الذكر ال الحصر المواقع االلكترونية (مجلس قطر للمباني الخضراء) ومركز (قطر خضراء)
https://www.masrawy.com 4
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وبحسب النموذج العلمي الحديث (ثالثي الحلزون) للتحول من اقتصاد سائد الى اقتصاد اخضر عام بدون مظلة شرعية فان
هناك ثالث شركاء متساوون باألدوار (الدولة ،قطاع التعليم ،مؤسسات االعمال) ولكل شريك دور مهم ،فالدولة تهيئ الظروف
الالزمة للتنمية السياسية االجتماعية السليمة التي تتماشى مع االقتصاد االخضرار والتنمية المستدامة وقطاع التعليم يقوم بإعداد
الموارد البشرية التي تحقق هدف الدولة ليتم استخدامهم في الدور الثالث واالستفادة منهم في مؤسسات االعمال.
في البيئة القطرية توزعت االدوار بصورة جيدة مع وجود المظلة الشرعية واصبحت مواتية لتطبيق االقتصاد اإلسالمي
األخضر الن مكونات ذلك االقتصاد قد ترسخت في تلك البيئة فضالً ان كثير من خطوات التطبيق قد حسمت فيها ولعل من
أبرزها انه تم اقرار نظام حوكمة الشركات (الحكم الرشيد) والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية في عام 6102
ليكون التطبيق ساري في عام  6102وهذا النظام مثمر ويتجلى فيه الدور الثالث وهو الدور المؤسساتي وسيثمر أكثر في ظل
تبني االقتصاد اإلسالمي األخضر.
ومن هذا المنطلق فقد تم تقسيم هذا المبحث الى محورين رئيسين وهما:
المحور االول :نظرة على النظام الحالي
يعتمد اقتصاد دولة ما على زيادة كفاءة الشركات لديها وهكذا فان الفعالية التي تؤدي بها مجالس االدارات لمسؤوليتها تحدد
الوضع التنافسي للدولة وهذا هو جوهر عمل الحكم الرشيد.
ولزيادة كفاءة الشركات ومجالسها فقد اصدر مجلس ادارة هيئة قطر لألسواق المالية قراراً ذي الرقم ( )1لسنة  6102متمثالً
بنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية يرسخ مبادئ الحكم الرشيد ويحدد المهام والمسؤوليات
لمجلس االدارة واالدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة والعدل والمساواة بين اصحاب المصالح والرقابة المنتجة وادارة
المخاطر والشفافية واالفصاح وتنظيم حقوق اصحاب المصا لح وتنمية المجتمع والنهوض به االمر الذي يؤدي الى تحسين اداء
الشركات ،ومن هذا المنطلق ورغبة هيئة قطر لألسواق المالية في ارساء تلك المبادئ والقيم وعلى ضوء افضل النظم الدولية
واالقليمية في الحوكمة ومبادئ الحوكمة الصادرة من المنظمات المقبولة عالميا ً والتزاما ً بالمبادئ اإلسترشادية الموحدة لحوكمة
الشركات المدرجة في االسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية تمت صياغة هذا النظام في سبعة فصول يتضمن
 26مادة تحدد نطاق تطبيقه واحكام االلتزام بمبادئ الحكم الرشيد ومضمون تقرير الحكم الرشيد وكثير من التفاصيل االخرى .
ومن خالل دراسة هذا النظام 1فان هناك كثير من االيجابيات التي تساهم في ارساء قواعد االقتصاد اإلسالمي األخضر ممكن
ان نطلق عليها نقاط المواءمة اي نقاط الموافقة وااللتقاء ومنها:
اوال :التركيز على ثالث مبادئ :عندما تم صياغة نظام الحكم الرشيد روعي ارساء ثالث مبادئ مهمة وهي:

 1هيئة قطر لألسواق المالية ،نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية. 22-0،
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 -0مبدأ الشفافية :ذلك المبدأ القائم على حسن النية وتحري الصدق والمصارحة واعالء قيم الرقابة الذاتية والنزاهة وتوخي
الحرص والرعاية الفائقة واالمانة في اداء المهام والوظائف الموكلة الى كل مسؤول وعامل بالشركة مع توفير المعلومات
لطالبه بالوقت المناسب وتجنب تضارب المصالح والحد منها وتحقيق النفع العام.
ويرى الباحثان ان هذا المبدأ يتطابق مع مقصود االقتصاد اإلسالمي األخضر القائم على الصدق وعدم الغش واالمانة وبذل
العناية المهنية الالزمة من قبل الجميع وكل حسب مسؤولياته.
 -6مبدأ تحمل المسؤولية واالقرار بها :ويهدف الى تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات في الشركة ووضع الية رقابة
مناسبة تعمل على محاسبة كل مسؤول عن عمله وتقييم اداءة وتقييم اداء الشركة بشكل عام وفقاً ألفضل المعايير الدولية ويهدف
ايضا ً الى بيان المسؤولية االجتماعية للشركة ودورها تجاه المجتمع والعمل على تنميته ورخائه والمحافظة على البيئة.
ويرى الباحثان ان هذا المبدأ يرتقي باالقتصاد اإلسالمي األخضر من خالل مجموعة العالقات المتحققة بين الشركة والمجتمع
من جهة وبين الشركة والبيئة المحيطة من جهة اخرى.
 -0مبدأ العدل والمساواة :اصحاب المصالح وعلى راسهم المساهمين متساوون في الحقوق فال يميز أحد على أحد بل اعالء
قيم حماية االقلية من خالل اقرار معاملة تفصيلية لصغار المستثمرين فال تمكن االكثرية على االقلية.
وهذا كذلك من صلب وعدالة االقتصاد اإلسالمي األخضر بان الجميع سواسية فالمساواة من اهم االهداف االقتصادية لإلسالم،
بل ال يقبل بالتعدي على اموال الناس مهما كانت بسيطة وهذا النوع من االقتصاد هو أقرب للضعيف من القوي وأقرب للفقير
من الغني ،فالفقر سببه احيانا التفاوت في توزيع الدخول مع عدم تكافؤ الفرص وهذا النظام يحاول ان يقضي على هذا
المصطلح.
ثانيا ً  :مسؤوليات المجلس :ضمن المادة التاسعة للنظام وتحت فقرة مسؤوليات المجلس "فان المجلس يمثل كافة المساهمين
وعليه بذل العناية الالزمة في ادارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين واصحاب
المصالح ويحقق النفع العام وتنمية االستثمار في الدولة وتنمية المجتمع" وهذه الفقرة كذلك تواءم فكرة االقتصاد اإلسالمي
األخضر في تحقيق النفع العام وجذب االستثمارات واالرتقاء بالمجتمع وكل حسب موقعه وفي الشركات فان المجلس مسؤول
امام من وكله بانه بذل العناية المهنية الالزمة بان انشطة الشركة ال تخرج عن الشرع وال تنتهك البيئة وتحقق االهداف جميعا ً .
ثالثا ً :حق المجتمع :ضمن المادة التاسعة والثالثون وتحت فقرة حق المجتمع " على الشركة القيام بدورها في تنمية المجتمع
والنهوض به والمحافظة على البيئة من خالل المشاركة الفعالة والجادة بمنظومة المسؤولية االجتماعية للشركات " وهذه الفقرة
كذلك تواءم فكرة االقتصاد اإلسالمي األخضر بصورة كاملة وتؤدي الى ارسائه في المجتمع من خالل المحافظة على البيئة
وهي من اهم اهداف هذا االقتصاد.
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المحور الثاني :المقترحات
هناك مجموعة من المقترحات المهمة التي تساهم في ارساء دعائم الحكم الرشيد من خالل تبني االقتصاد اإلسالمي األخضر
وهذه المقترحات تضاف الى النظام الحالي وتلتزم الشركات وادارتها بنصوصها وتجعلها واقع حال ،فالنص شيء والتطبيق
شيء اخر وكل فكر ومنهج يبقى اسير نصوصه ما لم يطبق على ارض الواقع وعند التطبيق ستتضح الرؤى وسيتأكد للعالم
اجمع بان االقتصاد اإلسالمي األخضر الحقيقي هو من يحقق ميزان العدالة للجميع بشرط التطبيق الجدي له وكما ذكرنا انفا ً ان
البيئة القطرية بيئة مؤاتيه وعند قراءة رؤية قطر الوطنية  6101فإنها استطاعت المحافظة على تقاليدها وقيمها رغم التقدم
االقتصادي واالجتماعي والتقني مع بقاء الثوابت على انها دولة اسالمية ضمن المحيط العربي وتعتبر االسرة الركيزة االساسية
في المجتمع الداخلي لها ولكي تظل قطر امينة على قيمها يتوجب ان تتعامل مع خمسة تحديات رئيسية تتمثل في الموازنة بين
الخيارات التالية :

1

 .0التحديث والمحافظة على التقاليد.
 .6احتياجات الجيل الحالي واحتياجات االجيال القادمة.
 .0النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط.
 .2مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة.
 .1التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة وتنميتها.
ويرى الباحثان ان هذه التحديات تضبط من خالل االقتصاد اإلسالمي األخضر وهي في مجملها اهداف ذات االقتصاد،
فاالقتصاد السائد في قطر االن هو اقتصاد ريعي خليط قد ال يحقق الرؤية بصورة كاملة في ظل التحديات القائمة وكذلك الحال
ألدوات ذلك االقتصاد ومن أبرزها قانون الحكم الرشيد.
ان تبني االقتصاد اإلسالمي األخضر وتطبيقه في قانون الحكم الرشيد سيجعل الشركات أكثر كفاءة وسيقتصر الخطوات نحو
رؤية قطر الوطنية  6101ويمكن تناول أبرز المقترحات بالتالي:
 .0تغيير تسمية اصدار النظام الى االتي " نظام الحكم الرشيد للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية
"واستبدال مصطلح الحوكمة بمصطلح الحكم الرشيد اينما وجد في االصدار.
 .6الفصل االول وضمن فقرة التعاريف فان هناك تعاريف تعاد صياغتها وفقرات تضاف لها ولكن بعد اتمام بقية الفصول
والشروع بالتطبيق الفعلي لكي تتالءم مع هدف البحث ومنها على سبيل الذكر ال الحصر الخاصة بإعادة الصياغة "السوق
االجنبية ،السنة المالية للشركة " والفقرات المضافة المتعلقة باالخضرار تحت المظلة الشرعية.

 1االمانة العامة للتخطيط التنموي ،رؤية قطر الوطنية 2 ،6101
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 .0الفصل الثاني وضمن المادة الثانية وتحت فقرة نطاق التطبيق يعاد صياغة العبارة االولى " تسري مبادئ واحكام هذا النظام
على الشركات والكيانات القانونية المدرجة بالسوق الرئيسي ضمن مقتضيات االقتصاد اإلسالمي األخضر ".
 .2المادة الثالثة وتحت فقرة االلتزام بمبادئ الحكم الرشيد يعاد صياغة العبارة االولى " العدالة والمساواة بين اصحاب
المصالح وعدم التمييز بينهم والشفافية واالفصاح واتاحة المعلومات للهيئة ولصندوق الزكاة وألصحاب المصالح في الوقت
المناسب وبالكيفية التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم والقيام بأعمالهم بشكل صحيح واعالء قيم المسؤولية االجتماعية والبيئية
للشركة وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة واداء الواجبات والمهام ....الخ "
 .1المادة الرابعة وتحت فقرة تقرير الحكم الرشيد فان هناك عدة فقرات يجب ان تضاف منها:
أ -االفصاح عن المخالفات المهمة التي تنتهك اسلمة الشركة من خالل وجود حاالت مشبوها للتعامل المالي من صور ربا او
غرر او ما شابه ذلك.
ب -ا الفصاح عن المخالفات البيئية التي ارتكبت خالل السنة وما هو االثر الجزائي على الشركة وهل هناك استخدام لمنتجات
او مواد تضر بالبيئة والخطط في استبدالها.
ت -االفصاح عن االستثمار األخضر وحجم المبالغ التي ساهمت فيها الشركة باحترام البيئة.
 .2الفصل الثالث وضمن المادة الثامنة وتحت فقرة الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس تضاف فقرة " وضع االستراتيجية
الشاملة للشركة التي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية من خالل بعدي التنمية المستدامة واالقتصاد اإلسالمي األخضر "
 .2الفصل الرابع وضمن المادة الواحد والعشرون الخاصة بوحدة الرقابة الداخلية يضاف لها "ورقابة التزام الشركة بالضوابط
الخاصة باالقتصاد اإلسالمي األخضر".
 .2المادة الثانية والعشرون الخاصة بتقرير الرقابة الداخلية يضاف اليها فقرة " مدى التزام الشركة بأحكام االقتصاد اإلسالمي
األخضر ".
 .9المادة الرابعة والعشرون الخاصة بمهام ومسؤوليات مراقب الحسابات يضاف اليها فقرة " مدى قدرة الشركة على
االستمرار في مزاولة نشاطها وتنفيذ التزاماتها تجاه البيئة والمجتمع ".
 .01الفصل الخامس وضمن المادة الخامسة والعشرون الخاصة باإلفصاح يضاف لها عبارة في بداية فقرتها وهي " على
الشركة االلتزام بمتطلبات االفصاح بما فيها التقارير المالية وخصوصا ً لصندوق الزكاة القطري ألغراض دقة التحاسب الزكوي
وان يشمل االفصاح عدد االسهم التي يمتلكها كل من رئيس واعضاء ....الخ " ويضاف لها عبارة في نهاية فقرتها وهي "
والتزامها بكافة قواعد االفصاح بما فيها االفصاح البيئي "
 .00الفصل السادس وضمن المادة التاسعة والعشرون الخاصة بالمساواة بين المساهمين في الحقوق تضاف عبارة على الفقرة
االولى وهي "المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً ألحكام القانون واللوائح والقرارات ذات
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الصلة ومنها قرارات صندوق الزكاة" وهذه تعتبر مرجع لحل اإلشكالية الخاصة باألقلية اي بمن يملك عدد أسهم اقل من
النصاب فالتعامل يكون مع الشركة بصورة متكاملة.
.06

الفصل السابع وبعنوان احكام ختامية وضمن المادة االربعون وهي خاصة بهيئة قطر لألسواق المالية ولكي تتحقق

الرقابة على اعمال الشركات ومدى التزامهم باالقتصاد اإلسالمي األخضر فان الهيئة يجب ان يكون لديها جهة شرعية تنظر
في احوال الشركات ومدى التزامهم بالمظلة الشرعية وجهة اخرى بيئية تنظر في تصرفات الشركات ومدى االلتزام
باالخضرار وكذلك تلقي القرارات الصادرة من المنظمات العالمية بشأن الحفاظ على البيئة ومدى تطويع ذلك في البيئة القطرية.

 .1االستنتاجات
 .0في ظل االوضاع الحالية رفض اي فكرة اسالمية بحجة الخوف من نظرة المجتمع الدولي لتلك الدولة بانها متطرفة
واالكتفاء بتطبيق االقتصاد األخضر دون اضفاء الصبغة اإلسالمية عليه.
 .6التحديات التي تواجه تطبيق االقتصاد اإلسالمي األخضر في قطر وما يرتبط به كما في نموذج قانون الحكم الرشيد هو
التمييز بين المسلم وغير المسلم.
 .0البيئة التي يعمل بها االقتصاد األخضر بيئة منفتحة ال تميز بين حالل وحرام وانما تميز بين بيئة منتهكة ام غير منتهكة.
 .2االقتصاد اإلسالمي هو المظلة التي يعمل تحتها الجميع ولعل الحاق كلمة األخضر باالقتصاد اإلسالمي يعني تكامل
العالقات المختلفة واعادة تصويب مختلف االنشطة لتلك الشركات لتكون أكثر مساندة للبيئة والمجتمع.
 .1الحكم الرشيد يعني بتحقيق نوع واحد من العالقات وهي عالقة االنسان بأخيه االنسان.
 .2الحكم الرشيد تحت مظلة االقتصاد اإلسالمي األخضر يجب ان يأخذ بمختلف العالقات.

 .5التوصيات والمقترحات:
 .0بداية التطبيق يمكن ان يكون هناك خطين او طريقين االول يتمثل باالقتصاد اإلسالمي األخضر وهو تحويل الشركات
ضمن قانون الحكم الرشيد التي تتوافق مع االقتصاد اإلسالمي األخضر للمقترح من خالل انطباق الشروط عليها ومن ابرزها
اسلمة النشاط وشرعية المعامالت وعدم انتهاك البيئة وتبني البرامج الخضراء والخط الثاني هو االقتصاد الخليط واالبقاء على
الشركات ضمن قانون الحوكمة التي ال ينطبق عليها شروط التحويل لضخامة حجم العمالة الوافدة وحجم االموال المستثمرة
لغير المسلمين مع البدء بأساليب او طرائق لكيفية التعامل معها والتي عدت وفق رؤية قطر من التحديات.
 .6قانون الحكم الرشيد يقضي بربط الشركات الكترونيا ً ضمن االقتصاد اإلسالمي األخضر بصندوق الزكاة القطري الذي لديه
اسعار الزكاة الخاصة بنوع ونشاط الشركة وكيفية التحاسب الزكوي معها وتوقيته وهذه الشركات ال يصدر فيهم صندوق الزكاة
المنشور الخاص بزكاة أسهم الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر سنويا ً فاألمر لم يعد خياري وانما تحديد الزكاة

86

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

ألسهم القنية بالريال ولكل شركة وحسب نشاطها للشركات غير الداخلة ضمن قانون الحكم الرشيد وتدخل ضمن قانون
الحوكمة.
 .0هناك مجموعة من المحددات تحيط بقانون الحكم الرشيد ضمن االقتصاد اإلسالمي األخضر فالمحددات الخارجية هي
اللوائح المرسومة لعمل الشركات من قبل هيئة سوق قطر والمحددات الداخلية هي مجموعة الضوابط المنظمة لعمل تلك
الشركات التي تضمن حق المساهمين بمختلف الحصص وحق المجتمع والبيئة معا ً
 .2تثقيف المجتمع اعالميا ً بإبراز اسماء الشركات التي تعمل ضمن الخط االول والتي تتبنى االستثمار االخضرار بكافة اشكاله
والتي تعد عنصر جذب للمساهمين وهذا الدور يقع باألساس على الهيئة ومن ثم تلك الشركات.

 .6قائمة المراجع:
المراجع باللغة العربية
أوالً .القرآن الكريم
ثانياً .كتب الحديث
 .0ابن ماجة القزويني ،محمد ( .)0992سنن ابن ماجة ،تحقيق العالمة المحدث محمد ناصر الدين األلباني ،الطبعة األولى،
مكتبة المعارف ،المملكة العربية السعودية.
ثالثاً :الوثائق والنشرات الرسمية
 .0االمانة العامة للتخطيط التنموي ،رؤية قطر الوطنية 6112 ،6101
 .6الملخص التنفيذي ،أفضل ممارسات النمو األخضر (النمو األخضر عمليا ً على ارض الواقع).
6102 ،http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
 .0برنامج االمم المتحدة للبيئة ،نحو اقتصاد اخضر6100 ،www.unep.org/greeneconomy ،
 .2هيئة قطر لألسواق المالية ،نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ،مجلس ادارة الهيئة رقم
 1لسنة 6102
رابعاً :الرسائل واألطاريح الجامعية:
 .0السحار ،أكرم ( .)6101العالقة بين تطبيق إطار حوكمة الشركات وجودة االداء المهني للمراجع الخارجي ،ماجستير في
المحاسبة والتمويل ،كلية التجارة ،فلسطين.
 .6المشهداني ،ايمان ( .)6119أثر فهم الحوكمة المؤسسية في تحسين األداء المالي االستراتيجي للمصارف ،دبلوم عالي في
ادارة المصارف ،المعهد العالي للدراسات المحاسبية ،العراق.
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 .0امين ،بيشروة ( .)6102اليات الحكم الرشيد في ادارة التنوع الثقافي ،ماجستير في العلوم السياسية ،جامعة السليمانية،
العراق.
 .2عبد الحق ،سمية ( .)6102أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في تحسين اداء البنوك التجارية الجزائرية ،ماستر أكاديمي في العلوم
االقتصادية ،جامعة محمد بوضياف ،الجزائر.
 .1الوحام ،ماجد ( .)6119أثر تطبيق قواعد الحوكمة على االفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية ،ماجستير في المحاسبة
والتمويل كلية التجارة ،فلسطين.
 .2أبو حسين ،مصطفى ( .)6102معايير الحكم الرشيد ودوره في التنمية البشرية ،ماجستير في تخصص االدارة ،جامعة
االقصى ،فلسطين.
 .2الجبوري ،نسرين ( )6112معايير الحوكمة لتحسين األداء في القطاع المصرفي ،دبلوم عالي في التقنيات المالية
والمحاسبية ،الكلية التقنية االدارية ،العراق.
خامساً :الدوريات (البحوث والمقاالت)
 .0بديار ،امينة ومزيان ،محمد توفيق ( .)6109أثر االقتصاد األخضر على النمو والتنمية المستدامة ،061-012 ،مجلة
الدراسات المالية والمحاسبية واالدارية ،المجلد  2العدد  ،0الجزائر.
 .6جواد ،كمال ( .)6102سياسات التحول نحو االقتصاد األخضر في ظل تفاوت مستويات التنمية االقتصادية في البلدان
النامية ،020-022 ،مجلة جامعة كربالء ،المجلد  ،01العدد  ،0العراق.
 .0سهام حسين البصام ،سهام حسين وحمد ،عدنان جاسم ( .)6102دور الحوكمة المالية في تحقيق التنمية،099- 022 ،
مجلة جامعة تكريت ،المجلد  01العدد  ،00العراق.
 .2غالم ،عادل ( .)6102االقتصاد اإلسالمي األخضر ،26-21 ،مجلة الوعي اإلسالمي ،العدد  ،190الكويت.
 .1مختار ،عبد الهادي ( .)6102االقتصاد األخضر ورهان التنمية المستدامة في الجزائر ،121-122 ،مجلة البحوث العلمية
في التشريعات البيئية ،العدد  ،9الجزائر.
 .2الخطيب ،عبد الوهاب (د.ت) .تحديات االقتصاد األخضر في العراق ،222-222 ،مجلة كلية التربية االساسية ،العدد ،22
العراق.
 .2حفاي ،عبد القادر ورحمية ،شحوم ( .)6102التمويل اإلسالمي األخضر ودوره في خدمة التنمية المستدامة،022-002 ،
مجلة دفاتر اقتصادية ،المجلد  01العدد  ،6الجزائر.
 .2الموسوي ،صفاء عبد الجبار وكاظم ،ايمان عبد الرحيم ( .)6102االقتصاد األخضر مسار الى تقويم النمو االقتصادي في
دول مختارة ،612-020 ،مجلة االدارة واالقتصاد ،المجلد  0العدد  ،9العراق.،
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 .9وهيبة ،قحام وسمير ،شرقوق ( .)6102االقتصاد األخضر لمواجهة التحديات البيئية وخلق فرص عمل –مشاريع
االقتصاد األخضر في الجزائر ،211-221،مجلة البحوث االقتصادية والمالية ،العدد  ،2الجزائر.
 .01المسيري ،محمد ( .)6102االسالم أصلح النظم االقتصادية ،مجلة الوعي اإلسالمي ،العدد ( .)262الكويت.6102 ،
 .00العربي ،محمد ( .)0922االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد المعاصر ،00- 0،مجلة الوعي اإلسالمي ،العدد  ،02الكويت.
 .06جمال الدين ،نجوى ( .)6102التعلم من اجل االقتصاد األخضر والتحوالت العالمية في االقتصاد والتعليم ،22-0 ،مجلة
العلوم التربوية ،العدد  2الجزء  ،0مصر.
سادساً :المؤتمرات والندوات
 .0السعيد الدراجي ،السعيد ( .)6106التنمية المستدامة من منظور االقتصاد اإلسالمي ،226-222 ،الملتقى العلمي الدولي،
جامعة قاصدي مرباح ،الجزائر.
 .6بلكبير ،خليل محمد وعقيلة اقنيني ( .)6106االقتصاد األخضر :طريق العودة من االقتصاد االفتراضي الى االقتصاد
الحقيقي في الدول العربية ،09-0 ،الملتقى الدولي العلمي الخامس حول االقتصاد االفتراضي ،جامعة خميس مليانة،
الجزائر.
 .0رشوان ،عبد الرحمن محمد وأبو رحمة ،محمد عبد هللا ( .)6102أثر تطبيق مبادئ الحوكمة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة
في تعزيز جودة التقارير المالية ،01-0 ،المؤتمر العلمي الثاني ،كلية فلسطين التقنية ،فلسطين.
 .2زيدان ،محمد ( )6102اهمية ارساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في صناديق ومؤسسات الزكاة ،22-0 ،منتدى فقه االقتصاد
اإلسالمي ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري.
 .1محمود الوادي محمود وآخرون .)6119( ...دور االقتصاد اإلسالمي في الحد من االزمات المالية ،المؤتمر العلمي الدولي
السابع ،61-0 ،جامعة الزرقاء ،األردن.
سابعاً :الكتب
 .0جون د.سوليفان ،جون ( )6112الدليل السابع (البوصلة االخالقية للشركات) ،22-0 .تقديم :جورج كيل ،مؤسسة التمويل
الدولي واشنطن.
 .6الطريقي ،عبد هللا )6119( ،االقتصاد اإلسالمي اسس ومبادئ واهداف ،السعودية ،الطبعة  ،00مؤسسة الجريسي للتوزيع
واالعالن.
 .0فيرببر ،موسى ( .)6106الواجبات تجاه االجيال القادمة من منظور شرعي ،مؤسسة طابة ،االمارات العربية المتحدة.
 .2حمودي ،هشام ( .)6102استخدام نظام المعلومات المحاسبية وفقا ً للمنهج المحاسبي الشرعي ،المنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،جامعة الدول العربية ،مصر.

89

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

المصادر باللغة األجنبية ومواقع النت
1. Negin Vaghefi، Chamhuri Siwar، Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz Green Economy:
Issues،Approach and Challenges in Muslim Countries Theoretical Economics Letters، 5، 2835، 2015
 .6أسامة ،رنا ( 02يوليه " .)6102من المساحات الخضراء إلى تبريد المالعب" .كيف تستعد قطر لمونديال 6166؟،
(موقع مصرواي) .تم االسترداد منhttps://bit.ly/3FcrdYu :
 .0موقع  ،arabanakنمو التمويل اإلسالمي عالميا وقطر ثامنة حسب مؤشر االقتصاد اإلسالمي ،تم االسترداد من:
https://bit.ly/3wGdOEF
 .2مجلس قطر لألبنية الخضراء https://qatargbc.org/home-ar
 .1مركز قطر خضراء https://ar-ar.facebook.com/qatargreencenter

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021د /هشام عمر حمودي ،د /محمد صالح حسين يونس ،المجلة األكاديمية لألبحاث
والنشر العلمي(CC BY NC) .
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حفظ البويضات المجمدة من أجل تأمين قدرة المرأة على اإلنجاب مستقبالا
(دراسة تحليلية شرعية وقانونية)
Preserving Frozen Eggs in Order to Secure a Woman's Ability to have Children in the

)Future (Religious and Legal Analysis
إعداد :الدكتور /أحمد رشاد أمين الهواري
أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الحقوق جامعة المملكة ،مملكة البحرين
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Email: a.lutfi@ku.edu.bh

الملخص:
شهد المجال الطبي بداية من القرن الحالي العديد من التطورات؛ وبصفة خاصة في السنوات العشر األخيرة ،ومن
مفرزات هذا التطور أن تم اكتشاف العديد من التقنيات الطبية المساعدة على اإلنجاب ،كالتلقيح الصناعي وأطفال األنابيب
كعالج لحاالت العقم لدى الزوجين أو أحدهما .ولقد اضحت لهذه التقنيات
وتجميد البويضات وغير ذلك من التقنيات التي تستخدم
ٍ
أهمية بالغة في حياة األشخاص ،ألنها تلبي حاجاتهم إلى اشباع غريزة األبوة واألمومة .ومن ثّم يزيد من شعورهم بالرضا
واالطمئنان ،إال أنه في الوقت نفسه يثير استخدام هذه التكنولوجية في االنجاب العديد من االشكاليات غير المسبوقة ذات الطابع
األخالقي والطبي والنفسي والقانوني واالجتماعي .وهذه اإلشكاليات بال ريب نتاج طبيعي الستخدام التكنولوجيا الحديثة في أكثر
األمور شخصية وروحية وقدسية بالنسبة لإلنسان.
واتبعنا في اإلجابة على هذه االشكاليات على المنهج التحليلي وذلك من خالل تحليل أسباب لجوء المرأة الى تجميد
البويضات وبيان فوائد التجميد والموقف الشرعي والقانوني من هذه العملية.
وأخيراً تناولنا في هذا البحث األمور اآلتية ،ماهية تجميد البويضات ،والموقف الشرعي والقانوني من تجميد البويضات.
الكلمات المفتاحية :حفظ البويضات ،بويضة المرأة ،التجميد ،الرضا المستنير ،إتالف البويضات
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Preserving Frozen Eggs in Order to Secure a Woman's Ability to have Children in the
Future (Religious and Legal Analysis(

Abstract:
The medical field has witnessed many developments since the beginning of this century.
Especially in the last ten years, and as a result of this development, many medical techniques for
assisted reproduction have been discovered, such as artificial insemination, IVF, egg freezing,
and other techniques that are used as a treatment for infertility cases in either spouses or one of
them. These technologies have become extremely important in people's lives, as they meet their
needs to satisfy the instinct of parenting. Thus, it increases their feeling of satisfaction and
reassurance, but at the same time, the use of this technology in procreation raises many
unprecedented problems of a moral, medical, psychological, legal and social nature. These
problems are undoubtedly a natural product of the use of modern technology in the most
personal, spiritual and sacred matters for man.
In answering these problems, we followed the analytical approach, by analyzing the reasons why
women resort to freezing their eggs, explaining the benefits of freezing and the legal and legal
position on this process.
Finally, in this research we dealt with the following issues, what is egg freezing, and the legal
and legal position on egg freezing.

Keywords: Oocyte preservation, Woman's egg, Freezing, Enlightened satisfaction, Destruction
of oocytes

:مقدمة
 ومن،لقد شهد المجال الطبي في القرن الحالي العديد من التطورات؛ وبلغ ذروة سنامه في السنوات العشر األخيرة
 كالتلقيح الصناعي وأطفال األنابيب،مفرزات هذا التطور أن تم اكتشاف العديد من التقنيات الطبية المساعدة على اإلنجاب
.كعالج لحاالت العقم لدى الزوجين أو أحدهما
وتجميد البويضات وغير ذلك من التقنيات التي تستخدم
ٍ
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وبذلك اضحى للتكنولوجية الحديثة في هذا المجال أهمية بالغة على الصعيدين النفسي واالجتماعي ،ولما ال؟ وهي تلبي
حاجات األزواج إلى اشباع غريزة األبوة واألمومة .ومن ثّم يزيد من الشعور بالرضا واالطمئنان لديهم ،إال أنه في الوقت نفسه
يثير استخدام هذه التكنولوجية في االنجاب العديد من االشكاليات غير المسبوقة ذات الطابع األخالقي والطبي والنفسي والقانوني
واالجتماعي .وهذه اإلشكاليات بال ريب نتاج طبيعي الستخدام التكنولوجيا الحديثة في أكثر األمور شخصية وروحية وقدسية
بالنسبة لإلنسان(.)1
ويعتمد حجم هذه اإلشكاليات وتنوعها على التقنية المساعدة المراد استخدامها في المساعدة على االنجاب ،وعلى الظروف
التي يتم تنفيذها في ظلها وعلى االحتماالت ذات الصلة التي ال يمكن السيطرة عليها والعواقب التي ال مفر منها.
وال ريب أن من أبرز اإلشكاالت التي أثارتها التكنولوجية الحديثة المساعدة على االنجاب ما يتعلق بحفظ البويضات
المجمدة من أجل تأمين قدرة المرأة على االنجاب مستقبال من حيث أسباب استخدامها وحكمها الشرعي والقانوني وشروط
السماح بها وفوائدها وأضرارها.

مشكلة البحث:
جاء هذا البحث ليعالج العديد من المشكالت التي تؤثر تأثيراً مباشراً في مدى قبول لجوء المرأة لتقنية حفظ بويضاتها
المجمدة كوسيلة تأمين تساعدها على االنجاب مستقبال من الناحية األخالقية والشرعية والقانونية ،وأبرز تلك المشكالت:
أوالا :أسباب لجوء المرأة إلى استخدام تقنية تجميد البويضات كتقنية مساعدة على االنجاب ،والوقت المناسب الستخدامها،
والفوائد التي تعود على المرأة خاصة واألسرة عامة منها ،وأضرارها.
ثانياا :موقف الفقه االسالمية من تجميد المرأة بويضاتها كتقنية من التقنيات المساعدة على االنجاب ،وشروط وضوابط
عملية التجميد والحفظ.
ثالثاا :موقف المشرع البحريني من تجميد المرأة بويضاتها كتقنية من التقنيات المساعدة على االنجاب ،وشروط وضوابط
عملية التجميد والحفظ.
وهكذا يعد اإلنجاب باستخدام البويضات المجمدة بال شك أحد أكثر اإلنجازات إثارة لإلعجاب في الطب والعلوم البيولوجية
التي تحمل عواقب اجتماعية كبيرة .ويعد في ذات الوقت أكثر اإلنجازات إثارة لإلشكاليات والتساؤالت التي تحتاج إلى إجابة
سواء على المستوى الشرعي أو على المستوى القانوني.

منهج البحث:
سنعتمد في تناول هذا الموضوع على المنهج التحليلي والذي يسمى بالمنهج االستقرائي عن طريق التتبع وتصور المسألة
تصوراً دقيقاً ،من خالل تحليل أسباب اللجوء الى تجميد البويضات وبيان فوائد التجميد والموقف الشرعي والقانوني من هذه
العملية.
( )1تع ّرفنا التكنولوجيا الحديثة على منطق اإلنجاب دون الجماع .فتأخذ ديناميكية التكنولوجيا بداية الحياة من دفء وظالالم رحالم األم ،إلالى بالرودة
وشفافية أنبوب االختبار .إنه يستبدل اللحظة المجهولة بالمعرفة الدقيقة لهذه البداية المقدسة .فيلغي الطابع الفريد لوجود الزوج باستبداله بالطاقم
الطبي .خالل اللحظة المقدسة لبداية اإلنسان ،ال يكون الوالدان معًا ؛ فهم لن يكونوا حاضرين حتى .يتم "تصنيع" امشاج الطفل من قبل األطباء
والممرضات .ويعني ذلك أنه لم يتم إنجابه بشكل مباشر من قبل والديه.
Dr. Metropolitan Nikolaos, Symposium: Religion in assisted reproduction The Greek Orthodox position on
the ethics of assisted reproduction, RBMOnline - Vol. 17 Suppl. 3. 2008 25-33 Reproductive BioMedicine
Online; www.rbmonline.com/Article/3548 on web 1 October 2008, p.27.
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تقسيم البحث :وقد نظمنا الكتابة في هذا الموضوع في مقدمة ومطلبين وخاتمة:
المقدمة :في أهمية الموضوع ،ومشكلة البحث ،والمنهج المتبع فيه.
المطلب األول :ماهية تجميد البويضات.
المطلب الثاني :الموقف الشرعي والقانوني من تجميد البويضات.
الخاتمة :في نتائج البحث وتوصياته.

المطلب األول
ماهية تجميد البويضات
يعتبر تجميد البويضات أحد مفرزات التقدم في مجال اإلخصاب ووسائل اإلنجاب الحديث ،ففي خالل العقد الثاني من
األلفية الجديدة ،اكتسبت هذه العملية ً
قبوال دوليًا متزايدًا كوسيلة للحفاظ على الخصوبة ومواجهة مشكلة العقم ،ليس فقط للنساء
اللواتي يواجهن ظروفًا طبية مهددة للخصوبة ،ولكن أيضًا حتى للنساء األصحاء اللواتي يأملن في الحفاظ على إمكاناتهم
اإلنجابية المستقبلية( ،)1وقد بدأ تجميد البويضات واالحتفاظ بها فيما يسمى ببنوك األجنة عام 6791م(.)2
وسنتناول في هذا المطلب أوالا :التعريف بعملية تجميد البويضات وتشمل كيفية إجرائها والوقت المناسب لها ثم نناقش بعد
ذلك ،اسباب تجميد البويضات ،ونناقش أخي ًرا ،فوائد تجميد البويضات ،وأضرارها.
أوالا :التعريف بعملية تجميد البويضات :بداية يقصد بالبويضة المجمدة تلك البويضة التي يتم الحصول عليها من امرأة(،)3
تمهيدا الستخدامها مستقبال في استنبات األجنة.

)1( M. C. Inhorn, D. Birenbaum-Carmeli, J. Birger, L. M. Westphal, J. Doyle, N. Gleicher, D. Meirow, M.
Dirnfeld, D. Seidman, A. Kahane and P. Patrizio, Elective egg freezing and its underlying sociodemography: a binational analysis with global implications, Inhorn et al. Reproductive Biology and
Endocrinology (2018) 16:70 https://doi.org/10.1186/s12958-018-0389-z, p. 2.
( )2أعلن في مدينة " مليورن " باسالتراليا عالام 6791م عالن والدة أول طفالل أنابيالب فالي العالالم ،بعالد أن صالار بويضالةً مجمالدةً لمالدة شالهرين ،فولالد
الطفل المسمى " أرزي " في المركز الطبي في مدينة " مليورن " األسترالية بعملي ٍة قيصرية ،وكان وزنه  5.2كيلو جرام ،وجالاء ثالاني مولالود
بهذه الطريقة عام 6791م في والية كاليفورنيا األمريكية .د .محمد علي البار :طفل األنبوب والتلقيح الصناعي ،السابق ،ص .96
Tarek Motan, David Smithson, Tannys D.R. Vause, Ottawa, Marta Wais, Toronto, Benjamin Chee-Man
Wong, Calgary, Bonnie Woolnough, Edmonton. Egg Freezing for Age-Related Fertility Decline,
https://doi.org/10.1016/j.jogc.2017.08.004, p. 3
( )3والبويضة هي ما يفرزه مبيض األنثى كل شهر منذ بلوغها وحتى سن اليأس .د .ايمن فوزي ،حكم االستفادة من بنالوك البييضالات الملقحالة فالي
زراعة األعضاء ،مجلة الدراية ،العدد الخامس عشر ،5162 ،ص.661
وتولد اإلناث عادةً بعدد محدود من البصيالت غير الناضجة ،تحتوي كل منهالا علالى بويضالة واحالدة ،يشالار إليهالا باسالم "احتيالاطي المباليض" .عنالد
الوالدة ،يكون لدى المولود عادةً ما يقرب من  6إلى  5مليون بويضة ،والبصيالت غير الناضالجة التالي تشالكل احتيالاطي المباليض .يالنخفض هالذا
الرقم بشكل طبيعي إلى  211111 - 511111عند البلوغ ،وإلى  6111فقط عند سن اليأس  51.هذا االنخفاض في الخصالوبة أسالرع ممالا كالان
يعتقد سالابقًا .ولقالد وجالدت إحالدى الدراسالات أن الغالبيالة العظمالى مالن النسالاء اللالواتي خضالعن للدراسالة فقالدن  ٪99مالن الحالد األقصالى الحتيالاطي
المبيض لديهن في سن الثالثين ،و  ٪79في سن األربعين  56.وبالمثل ،تنخفض خصوبة المرأة من  ٪91في سن العشرين إلالى  .٪25فالي سالن
الخامسة والثالثين ،و ٪61في سن األربعين ،و ٪2فقط في سن الخامسة واألربعين.
Seema Mohapatra, Barry University, Using Egg Freezing to Extend the Biological Clock:
Fertility Insurance or False Hope? 8 Harv. L. & Pol'y Rev. 382, (2014), p.384
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وتبدأ عملية تجميد البويضات بحقن المرأة التي تخضع لإلجراء نفسها بالهرمونات المحفزة إلنتاج البويضات المتعددة (،)1
ثم يتم مراقبة العملية ،ويأخذ من المرأة عينات متعددة من الدم بشكل دوري عبر المهبل .وعندما تصل البويضات إلى الحجم
المناسب ،يتم استخراج البويضات من المبايض  ،ثم يتم بعد ذلك تجميد البيض على الفور باستخدام طريقة التجميد البطيء أو
عملية التجميد السريع (.)2
ت خاصة وفي درجة حرار ٍة معينة ،في سوائل خاصة
حيث يتم حفظها( – )3سواء بعد تلقيحها أو دون تلقيح  -في ثالجا ٍ
تساعد على بقائها حية ،فتبقى على حالها لحين الحاجة إليها ،وعندئذ يتم إخراجها من الثالجات المحفوظة فيها ،وتخصيبها إذا لم
تكن ملقحة أو الستكمال نموها إذا كانت ملقحة(.)4
مع مالحظة أن الوقت الالزم للخضوع لتجميد البويضات أو تجميد األجنة هو من أربعة إلى ستة أسابيع ،على الرغم من
أن بعض المراكز تقوم بهذه التقنية في أقل من أسبوعين(.)5
وإذا تم تخصيبها تتحول البويضة المجمدة إلى امشاج ،واالمشاج – كما عرفته المادة رقم ( )6من القانون البحريني رقم
( )51لسنة  5169بشأن استخدام التقنيات الطبية المسا ِعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب – هو الخليط بين الحيوان
المنوي وبويضة المرأة ،ويطلق على هذه البويضة أيضا اصطالح البويضة الملقَّحة أو المخصبة.
ولقد حدد قرار المجلس األعلى للصحة البحريني رقم ) (62لسنة  5167الخاص باشتراطات الترخيص باستخدام التقنيات
الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب في الفقرة (ثانياً) من المادة  7منه مواصفات مختبر تجميد البويضات
واألمشاج واألجنَّة ،حيث نص القرار على أن "........ثانياً :مختبر تجميد األمشاج واألجنَّة :مع مراعاة المواصفات الواجب
توفرها في مختبر الجنين ،يجب تزويد مختبر تجميد األمشاج واألجنَّة بأجهزة الضغط السلبي مقارنة بمختبر الجنين وغرفة
العمليات ،وباإلضافة إلى ذلك يجب أن يتوفر في مختبر تجميد األمشاج واألجنَّة اآلتي:
 -6وسائل تجميد األجنَّة واألمشاج في جميع الملحقات الضرورية للمختبر للحصول على أعلى مستوى أداء.
 -5محطة دفع الهواء المعقَّم مد َّعمة بسطح حراري.

( )1ويترتب على عملية التحفيز بعض اآلثار الجانبية ،مثل االنتفاخ ،ومتالزمة فرط تنبياله المباليض ،لالذا توصالي معظالم عيالادات الخصالوبة النسالاء
بتجنب ممارسة الرياضة والنشاط الجنسي خالل هذا الوقت .ويرى البعض بأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت هذه العملية
(الحقن بالهرمونات المحفزة) آمنة للنساء أم غير آمنة.
Seema Mohapatra, Barry University, op, cit, p.384.
وعملية التحفيز من العمليات المحظورة في التشريع البحريني وهو ما قررته في الفقرة (ى) من المادة ( )9من القانون البحريني رقم ( )51لسالنة
 5169بشالالأن اسالالتخدام التقنيالالات الطبيالالة المسالالا ِعدة علالالى التلقالاليح االصالالطناعي واإلخصالالاب ،وذلالالك بقولهالالا " يحظلالالر علالالى المؤسسالالة الصالالحية
(.........ى) قيام الطبيب باستحثاث اإلباضة إذا كان ال يمتلك القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة".
2
( ) Seema Mohapatra, Barry University, op, cit, p.386.
- Alicia J. Paller, A Chilling Experience: An Analysis of the Legal and Ethical Issues Surrounding Egg
Freezing, and a Contractual Solution, PALLER_4fmt, 4/13/2015, p.1577.
( )3يتم حفظ هذه البويضات في مخازن أو لحضَّانات أو غرف كيميائية ،يستعمل فيها النيتروجين السائل ،وتعمل هذه السوائل على حفظ حياة تلك
الروف خاصالة
البويضات مع إيقافها عن االنقسام إلى أن يتم اسالتخدامها مالرةً أخالرى ،وحينهالا يالتم وضالع البويضالة المجمالدة فالي لحضَّالانة تحالت ظ
ٍ
الستئناف نموها واستكمال تكون الجنين في الرحم .د/كارم السيد غنيم :االستنساخ واإلنجالاب بالين تجريالب العلمالاء وتشالريع السالماء ،ص ،616
طبعة دار الفكر العربي – القاهرة ،الطبعة األولى6169 ،هـ 6779 -م ،ندوة رؤية إسالمية لبعض الممارسات الطبية ،ص .112
( )4د /محمد علي البار :طفل األنبوب والتلقيح الصناعي ،طبعة الدار السعودية للنشر والتوزيع – جدة6771 ،م .ص .96
(5) Seema Mohapatra, Barry University, op, cit, p.386.
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 -6مخازن خاصة لحفظ كل من األجنَّة المج َّمـدة ،واألمشاج وغيرها ،على أن تكون مزوَّدة بأجهزة لقياس درجة التبريد
تتصل مباشرة بمولِّـد الكهرباء االحتياطي.
 -1مخزن خاص لتجميد عيِّـنات المرضى بأمراض تناسلية معدية.
 -2جهاز لتنظيم الضغط السلبي أو لش ْفـط األبخرة الناتجة عن استخدام النيتروجين السائل المستخدم في تزويد المخازن
الصغيرة"(.)1
وال شك أن الهدف من هذه االشتراطات توفير أكبر قدر من الحماية واألمان للبويضات المجمدة.
وتنتهي عملية التجميد عندما تكون المرأة جاهزة الستخدام بويضاتها ،حيث يتم إذابة البويضات ثم يتم تخصيبها بالحيوانات
المنوية عبر عملية مشابهة لعملية التلقيح االصطناعي .وأخيراً ،يتم نقل البويضات الملقحة (األجنة أو االمشاج) إلى رحم المرأة
باستخدام قسطرة(.)2
الوقت المناسب لتجميد البويضات:
أيا كان السبب الذي من أجله تقوم المرأة بتجميد بويضاتها يلزم تحديد الوقت األمثل لعملية التجميد ،وهذا الوقت من وجهة
نظر طبية ،سيكون من بداية البلوغ وحتى نهاية العشرينات من عمرها ،ففي هذه الفترة تكون نسبة نجاح عملية استخدام هذه
البويضات في الحمل أكبر من نسبتها في حالة تجميد البويضات في فترة الثالثينيات من عمر المرأة( .)3ويجدر اإلشارة إلى أن
المرأة ال تميل إلى إجراء عملية التجميد خالل فترة العشرينيات من عمرها ،ألنها تكون قادرة على الحمل بشكل طبيعي( ،)4ما
لم يكن هناك سبب طبي يدعوها إلى المسارعة إلى تجميد البويضات.
كما أن القوانين ال تجيز اإلبقاء على البويضات مجمدة لفترات طويلة( ،)5ومن ثّم سيتم التخلص من البويضات المجمدة
ولن تستفيد المرأة منها في حالة تجميدها لها في الوقت األمثل للتجميد ،لذا فإن المرأة ال تجد داعي للقيام بتجميد بويضاتها في
خالل هذه الفترة.
ثانيا ا :أسباب تجميد البويضات:
تتعدد أسباب لجوء المرأة إلى تجميد بويضاتها ،وهذه األسباب يمكن تصنيفها إلى قسمين ،أسباب اجتماعية وأسباب طبية.
( )1كما نصت ذات المادة على أن "تضم مختبرات اإلخصاب كالً من مختبالر الجنالين ،ومختبالر تجميالد األمشالاج واألجنَّالة ،ومختبالر تحليالل السالائل
المنالوي ،ويجالالب تزويالالدها بالأجهزة حاسالالوب ،وشالالبكة معلوماتيالة لتسالالجيل النتالالائج ِوفقالا ً لتخصالالص المختبالالر ،مالع تالالدعيم األجهالالزة بنظالام أمالالان ضالالد
الحريق." .
(2) Seema Mohapatra, Barry University, op, cit, p.386.
( )3تعتمد احتمالية والدة الجنين حيا ً باستخدام البويضات المجمدة في المستقبل على عمر المرأة في وقت تجميد البويضات ،باإلضافة إلى عدد
البويضات المجمدة .وتشير البيانات األوروبية إلى ارتفاع معدالت المواليد الحية (أكثر من  )٪71لدى النساء الالئي جمدن بويضاتهن اختياريًا
في سن  62عا ًما أو أقل ،على الرغم من أن ذلك يتطلب استخدام  51بويضة .ويعطي تخزين عشر بيضات معدل والدة حية يبلغ ٪15.9
بالنسبة للنساء األقل من  62سنة مقارنة بـ  ٪52.5لدى النساء بعمر  61سنة فأكثر في وقت التجميد.
Anderson RA, Davies MC, Lavery SA, op, cit, p.116.
(4) Emily Jackson, op, cit, p.1.
( )5يؤكد ذلك ما قررت الفقرة (هـ) من المادة الثامنة من القانون البحريني بقولها " يشت لرط ل ِحفْظ البويضات أو األجنَّة أو الحيوانات المنوية أو
األنسجة لغرض التلقيح االصطناعي واإلخصاب أو الزراعة في المستقبل تحقُّق الشروط اآلتية.... :هـْ :
أن يكون تخزين الحيوانات المنوية
والبويضات واألنسجة لمدة ال تزيد على عشر سنواتْ ،
وأن يكون تخزين األجنَّة لمدة ال تزيد على خمس سنوات".
ذات الحكم تضمنه قانون اإلخصاب البشري وعلم األجنة لعالام  .6771فالي المملكالة المتحالدة ،إال أناله تالم تعديلاله فالي عالام  ،5119وتضالمن التعالديل
النص على أن تخزين األجنة لمدة ال تزيد على عشر سنوات وهي ذات المدة المحددة لحفظ البويضات المجمدة غير المخصالبة.
Emily Jackson, op, cit, p.2
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 فيتمثل في األسباب االجتماعية واالقتصادية (ويكون فيها تجميد البويضات اختياري بالنسبة:فأما القسم األول منها
 فتستخدم تجميد،)2( ومنها سعي المرأة إلى تأجيل االنجاب إلى حين تأسيس حياتها المهنية وتحقيق االستقرار المالي،))1(للمرأة
 ومن،)3(البويضات كاستراتيجية تأمين ضد مخاطر عدم االنجاب مستقبال في حالة استقرار وضعها االجتماعي واالقتصادي
، أو االستمرار في العمل الذي تشغله، التأجيل إلتمام مراحل التعليم أو للحصول على فرصة عمل مميزة،أمثلة ذلك
، ومنها أيضا ارتفاع تكاليف اإلنجاب،)4(وبصفة خاصة إذا لم يكن هناك مرونة لدى صاحب العمل عند تشغيله لها
 ويعد هذا السبب األكثر شيوعًا لتأجيل،)والخوف من العنوسة (ارتفاع متوسط سن الزواج وتأخر الحصول على زوج مناسب
ت
ٍ  أو العمل الذي يتطلب التغيب لفترا، ومنها كذلك حالة غياب الزوج عن زوجته للهجرة.)5(اإلنجاب في المجتمعات الغربية
. إذ يمكن في هذه الحالة تجميد البويضة الستعمالها مستقبال إذا دعت الحاجة إلى ذلك،طويلة

(1) “The ethics of elective egg freezing has attracted much commentary, focussing on issues such as the
medicalisation of reproduction, women’s autonomy and idealisation about the right time to have a baby. It is
likely that many women electively freezing eggs will never return to use them; concerns have therefore been
expressed about the potential number of unnecessary medical interventions and the exploitation of
reproductive anxiety. There is an additional concern that having eggs in storage might give women a false
sense of security in the technology, encouraging them to delay parenthood even longer, with no guarantee of
a future pregnancy.”
-Anderson RA, Davies MC, Lavery SA, on behalf of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.
Elective Egg Freezing for Non-Medical Reasons. Scientific Impact Paper No. 63. BJOG 2020;127: e113–
e121. p.116.
وينتقد البعض استخدام مصطلحات مثل "التجميد االجتماعي للبويضات" و "التجميد ألسباب غير طبية" و"االختيارية" بحجة أنها ال تعبر بشكل
 فالي جميالع، وهو ما يعني أن تجميد البويضالات، وأن العالج بها يتم إجراؤه لتجنب العقم، والهدف من استخدامها،اف عن حقيقة عملية التجميد
ٍ ك
." لذا يرون استخدام مصطلح "حفظ البويضات بالتبريد من أجل الحفاظ على الخصوبة المرتبط بالعمر، يكون لألسباب طبية،األحوال
-Planned oocyte cryopreservation for women seeking to preserve future reproductive potential: an Ethics
Committee opinion American Society for Reproductive Medicine, Published by Elsevier Inc.
https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.08.027, Fertility and Sterility® Vol. 110, No. 6, November 2018,
p.1023.
- Tarek Motan, op cit, p. 3.
(2) Seema Mohapatra, Barry University, op, cit, p.389.
- Tarek Motan, op cit, p. 3.
(3) Alicia J. Paller, op, cit, p.1581.
(4( Dominic Stoop, Fulco van der Veen, Michel Deneyer, Julie Nekkebroeck, Herman Tournaye, Oocyte
banking for anticipated gamete exhaustion (AGE) is a preventive intervention, neither social nor
nonmedical, https://www.rbmojournal.com/article/S1472-6483(14)00059-5/pdf. P. 548.
 وال يقالدم التلقاليح،وتنخفض فرصة المرأة في الحمل بشكل طبيعي بشكل مطرد خالل الثالثينيات من عمرهالا وبسالرعة بعالد بلوغهالا سالن األربعالين
 يسالاعد علالى إنجالاح، لذا فإن تجميد المرأة لبويضاتها قبل أن تبالدأ خصالوبتها فالي االنخفالاض.االصطناعي حالً لفقدان الخصوبة المرتبط بالعمر
.عملية التلقيح االصطناعي
Emily Jackson, Social’ egg freezing and the UK’s statutory storage time limits, Journal of Medical Ethics.
ISSN 0306-6800, http://eprints.lse.ac.uk/67405/1/Social%20egg%20freezing_2016.pdf, p.1.
(5) Anderson RA, Davies MC, Lavery SA, op, cit, p.116. Alicia J. Paller, op, cit, p.1579.
-Seema Mohapatra, Barry University, op, cit, p.389.
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أما القسم الثاني :فيتمثل في األسباب الطبية ،وهذه األسباب قد تكون راجعة إلى المرأة مباشرة كاستعدادها الوراثي
لإلصابة بفشل المبايض المبكر ،أو اضطرابات المناعة الذاتية ،وإصابتها بمرض من شأنه أن يؤدي مستقبال إلى العقم،
كالسرطان مثال(.)1
كما قد تكون األسباب الطبية راجع إلى زوجها ،وهو ما يؤثر عليها بشكل غير مباشر ،كما لو كان الزوج قد اصيب
بمرض يمكن أن يؤثر على قدرته على االنجاب مستقبال ،كأن يؤدي إلى توقف الخصية عن إنتاج الحيوانات المنوية أو اصابته
بانسداد في الجهاز التناسلي ،نتيجةً
لخلل وراثي ،وهذا االنسداد وإن لم يكن يمنع من إفراز السائل المنوي ،إال أنه يمنع وصول
ٍ
الحيوان المنوي إلى البويضة لكي يقوم بتلقيحها ،فيتم في هذه الحالة ومثيالتها إخراج السائل المنوي بالشفط إلجراء عملية
التلقيح ،وما يتم شفطه يبقى مجمداً لحين إجراء عملية التخصيب للبويضة (.)2
ثالثا :فوائد تجميد البويضات وأضرارها:
إذا كان تجميد البويضات أحد مفرزات عملية اإلنجاب الصناعي ،فإنه يحقق العديد من الفوائد وتشوبه بعض األضرار،
وهو ما نتناوله فيما يلي بإيجاز:
أ  -فوائد تجميد البويضات:
تتعدد الفوائد التي تعود على المرأة من جراء قيامها بتجميد بويضاتها ،فهي فضال عن شعورها بالسعادة إلتاحة الفرصة لها
لتأجيل الحمل وزيادة خياراتها االنجابية( ،)3أيا كان سبب هذا التأجيل ،أي سواء أكان التأجيل ألسباب اجتماعية واقتصادية،
أو ألسباب طبية ،دون أن يكون لديها قلق بشأن جدوى بيضاتها ،وبغض النظر عن تكلفة هذه العملية ،تحقق العديد من
الفوائد األخرى أهمها:
 – 6إن تجميد البويضات سيريح المرأة من العبء الجسدي وتكاليف الخضوع لتحفيز المبيض ،واستخراج البويضات أثناء
المحاوالت الالحقة للحمل في أطفال األنابيب( ،)4فيتم تلقيحها ثم تجميدها وحفظها في األماكن المعدة لذلك،

( ) 1يمكن القول أن استخدام تقنية تجميد البويضات ألول مرة كان الهدف منه محاولة الحفاظ على الخصوبة لدى مرضى السرطان وغيرهم ممن
تلقوا عالجًا قد يسبب العقم .انظر تفصيالً،
-Seema Mohapatra, Barry University, op, cit, p.387.
-Alicia J. Paller, op, cit, p.1578.
-Marcia C. Inhorn, Daphna Birenbaum-Carmeli, Lynn M. Westphal, Joseph Doyle, Norbert Gleicher, Dror
Meirow, Hila Raanani, Martha Dirnfeld, Pasquale Patrizio, Medical egg freezing: How cost and lack of
insurance cover
impact women
and
their families, Published by Elsevier
Ltd.
https://doi.org/10.1016/j.rbms.2017.12.001, p. 83 – p. 84.
( ) 2د .يونس عبد الخالق ،عقم الرجال بين اإلسالم والطب ،طبعة الدار العربية للعلوم – الطبعة األولى 5115م .ص  .696ومن ذلك أيضا
الحاالت التي يعاني فيها األزواج من تذبذب في كمية السائل المنوي ،سوا ًء من حيث عدد الحيوانات المنوية ،أو من حيث حركتها ،فيتم أخذ
عينة من الحيوانات المنوية وتلقيحها ببويضة الزوجة وتجميدها ،حتى يتجنب الزوجان فقدان الحيوانات المنوية عند الحاجة إليها .د .أحمد
لطفي ،تجميد البويضات الملقحة ،رؤية فقهية طبية في ضوء المقاصد الشرعية ،ص.9
3
( ) Alicia J. Paller, op, cit, p.1585. Ethics Committee opinion American Society for Reproductive Medicine,
op cit, p.1024.
(4) JOHN A. ROBERTSON, Prior Agreements for Disposition of Frozen Embryos, OHIO STATE LAW
JOURNAL, Vol. 51:407- 1990, p.408.
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ت شهري ٍة تالية ،فتكون الزوجة بذلك بعيدةً عن
حتى يأتي اليوم الذي تزرع فيه تلك البويضات الملقحة داخل الرحم في دورا ٍ
تأثير األدوية المحفزة ،وتتجنب كذلك المتاعب البدنية المصاحبة لعملية شفط البويضات (.)1
 – 5إن تجميد البويضات واالحتفاظ بها ودراستها يؤدي إلى معرفة الكثير من األمراض ،خاصةً ما يتعلق منها بالوراثة
2
ق جديدة من العالج ،مثل نقل األعضاء ،السيما وأن األطباء يعتبرون هذه البويضات
والصبغيات( ) ،كما أنها تفتح الباب لطر ٍ

الملقحة ثروة ال يستهان بها ( .)3مع األخذ في االعتبار أن هناك تشريعات تحظر على المؤسسة الصحية أو الطبيب االستشاري
أو االختصاصي أو الفني المتخصص في علم األجنَّة الحصول على األجنَّة لهدف إجراء الدراسات والبحوث(.)4
 – 3إن حفظ البويضات مجمدة يؤدي إلى خفض تكاليف إعادة عملية التلقيح الثانية حال فشل األولى ،حيث يتم استخدام
هذه البويضات في محاولة أخر ،وثالثة ،إلى حين نجاح هذه العملية ،وال يخفى إن المحاولة الواحدة إلجراء عملية التلقيح تقدر
تكلفتها بمبلغ يتراوح بين  1 – 1آالف دوالر ،ناهيك عن التكاليف األخرى التي قد يتحملها الزوجان ،وهو بال شك يمثل عبء
مالي على عاتقهما ،تساعد عملية التجميد على تخفيضه.
 – 4إن عملية تجميد البويضات ،كما اشرنا سابقا ،تتطلب قيام األطباء بتحفيز المبيض ،ومن ثّم الحصول على عدد وافر
من البويضات( ، )5وهذه الوفرة تؤدي إلى وجود بويضات زائدة قد تصل إلى أربع أو ثماني بويضات نظل مجمدة ،مما يعزز
فرصة الحمل في وقت الحق( ،)6السيما وأن نسب نجاح عمليات التلقيح في اآلونة األخيرة جاوزت  ،%91وعادة ما يقوم
الطبيب بإعادة اثنتين أو ثالثة من هذه البويضات ،ولذلك يقرر األطباء أن إعادة اثنتين أفضل من إعادة واحدة ،وإعادة ثالثة
أفضل من إعادة اثنتين ،أما إذا زاد عدد البويضات المعادة عن ثالثة فإن ذلك قد يكون سببا ً في زيادة نسبة رفض الرحم لها،
وعدم تقبله إياها ،مما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض نسب النجاح ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة الخطورة على الحامل وعلى
األجنة ،سوا ًء قبل الوالدة أو بعدها(.)7
ب – أضرار تجميد البويضات:
بادئ ذي بدء تجدر اإلشارة إلى إنه بالنظر إلى حداثة استخدام وسيلة تجميد البويضات ،كوسيلة مساعدة على االنجاب،
ومن ثّم عدم وجود دراسات كافية حول اآلثار الجانبية التي من الممكن أن تحدث مستقبال عند استخدامها،

( )1د .زياد صبحي ،أحكام عقم اإلنسان في الشريعة اإلسالمية ،طبعة ذات السالسل – الكويت ،ص .11
( )2وبصفة خاصة ،في البويضات الملقحة قبل إعادتها إلى رحم المرأة ،ويتم ذلك باستئصال خلي ٍة واحد ٍة من كالل جنالي ٍن تالام ،أي بعالد مالرور ثالثالة
أيام علالى التخصاليب ،حيالث تكالون البويضالة الملقحالة قالد وصاللت إلالى مرحلالة التوتالة ،أو مرحلالة الخاليالا الثمانيالة ،ويقالوم طبيالب المختبالر بتحليالل
الحامض النووي الحامل للشفرة الوراثية في كل خلي ٍة جيني ٍة جرى استئصالها ،ويبذل الطبيب كل ما في وسعه لرؤية مالا إذا كالان الجنالين حالامالً
للمرض الوراثي أم ال ،وفي حالة التأكد من خلو الجنين من العلل الوراثية تنقل خالياه السبعة إلى رحم أمه ،وهذه الخاليالا السالبعة فالي المنظالور
الطبي تكفي الستمرار الحمل .د/أحمد مستجير :االستنساخ بين العلم والدين ،طبعة منشالأة دار المعالارف – مصالر6779 ،م ،ص  ،91د /محمالد
علي البار :أخالقيات التلقيح الصناعي ،السابق ،ص .616
( )3د /عمر بن محمد بن إبراهيم غانم :أحكام الجنين في الفقه اإلسالمي ،ص  ،527طبعالة دار األنالدلس الخضالراء – جالدة ،د /محمالد علالي البالار:
أخالقيات التلقيح الصناعي ،السابق ،ص  616وما بعدها.
( )4ورد هذا الحظر في الفقرة هـ من المادة ( )9من القانون البحريني رقم ( )51لسنة  5169بشأن استخدام التقنيات الطبية المسا ِعدة على التلقيح
االصطناعي واإلخصاب.
ً
ً
( )5حيث يقوم األطباء بإعطاء المرأة عقاقير منشطة ،تؤدي بدورها إلى جعل المرأة تفرز عددا كبيرا من البويضات قد تصل فالي بعالض األحيالان
إلى أربع عشرة بويضة ( 61بويضة).
(6) JOHN A. ROBERTSON, op, cit, p.408.
( )7د .محمد علي البار ،مرجع سابق ،ص .616 ،611
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بالنسبة لألطفال واألسرة والمجتمع ،وبصفة خاصة في الحالة التي تستخدم فيها المرأة تلك الوسيلة في مرحلة متأخرة من
عمرها ،مع اإلبقاء على البويضات مجمدة لفترات طويلة ،كما لو كان التجميد وهي في أوائل االربعينات ،واالستخدام في
أواخرها أو بعد تجاوزها سن الخمسين ،كل ذلك يجعل من الصعوبة بمكان حصر أضرار هذه العملية(.)1
وعلى الرغم من صعوبة حصر اآلثار الجانبية المترتبة على هذه العملية إال أنه يمكن القول ،استنادا لبعض الدراسات التي
أجريت في هذا الشأن ،أن المرأة التي تشرع في الحمل في سن متأخرة وتستخدم بيض مجمد تتعرض لمخاطر والدة أكبر من
غيرها( ،)2خاصة في حالة ما إذا كان هذا الحمل هو األول لها ،ومن أهم هذه المخاطر اصابتها بتسمم الحمل ،وسكري الحمل،
واحتمال الوالدة القيصرية .ومن ذلك أيضا إصابة بعض األطفال الذين يولدون عن طريق استخدام هذه الوسيلة من الوسائل
المساعدة على االنجاب بعيوب خلقية(.)3
كذلك فإن استخدام هذه الوسيلة يستتبعه حصول المرأة على العالج المستمر المضاد للفيروسات والعالجات الهرمونية
وتعرضها لتحفيز المبيض أثناء عملية استخراج البويضات ،كل ذلك من شأنه أن يؤثر عليها تأثيرا سلبيا ال يعرف مداه
حاليا(.)4
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ،فإن عملية تجميد البويضات ،وهي من العمليات المكلفة جداً مالياً ،ال تضمن للمرأة القدرة
على الحمل في وقت الحق من الحياة ،وهو ما يثير مشكلة مدى جدوى القيام بها(،)5

(1) Alicia J. Paller, op, cit, p.1581. - Ethics Committee opinion American Society for Reproductive Medicine,
op cit, p.1024.
) (2على خالف ذلك تشير بعض الدراسات إلى أنه ال يوجد فرق كبير في معدالت الحمل بين استخدام البيض الطالازج وبالين الباليض المجمالد فالي
التلقيح االصطناعي.
-Seema Mohapatra, Barry University, op, cit, p.391. - Tarek Motan, op cit, p. 5.
(3) Anderson RA, Davies MC, Lavery SA, op, cit, p.117.
على خالف ذلك أشارت دراسة حديثة لـ  711طفل ولدوا من بويضات مجمدة أن احتمال اإلصابة بعيوب خلقية لم يكن أكثر من األطفال الذين تم
حملهم بشكل طبيعي .مع مالحظة أن الدراسات الحالية تتعلق بالبويضات المجمدة لفترات قصيرة من الوقت دون غيرها ،ومن ثّالم ال يمكالن مالن
خالل هذه الدراسات استقراء النتائج التي يمكن أن تترتب علالى تجميالد البويضالات علالى المالدى الطويالل .وهنالاك مالن يالرى أناله حتالى بعالد اكتمالال
اإلجراء واستخراج البويضات بأمان ،ليس هناك ما يضمن أن البويضالات "سالتذوب بنجالاح ،وتخصالب بنجالاح ،وتالزرع بنجالاح" ،وسالتؤدي فالي
النهاية إلى حمل يؤدي إلى والدة حية.
-Seema Mohapatra, Barry University, op, cit, p.391. - Tarek Motan, op cit, p. 5.
( )4تصف إحدى النساء "الثمن الغالي" الذي دفعه جسدها لتجميد البويضات بقولها :أصيبت ساقاي وفخذي بكدمات من الحقن بالالهرمون العالام. .
 .حقنت بعمق في عضالتي .. . .لقد زاد وزني حوالي ثمانية أرطال .. . .كان شعري رقيقًالا ،وهالو عالرض جالانبي ألحالد الهرمونالات .كالان علالى
ضالا مالن
خدي بقع داكنة .. . .عالوة على ذلك كله ،تسالبب لالي بنزلالة بالرد وعطالس بشالكل متكالرر ،ممالا تسالبب فالي تشالنج المبالايض .لقالد سالئمت أي ً
االنتفاخ ،الذي بدأ في حوالي اليوم الخامس من التحفيز واستمر حتى جاءت الدورة الشهرية بعد أسبوعين تقريبًا .تفصيال،
Alicia J. Paller, op, cit, p.1583. Ethics Committee opinion American Society for Reproductive Medicine, op
cit, p.1024.
( )5وهو ما عبرت عنه إحدى النساء بقولها "مؤخرًا [جمد بيضالتي و . . ..أعتقالد أناله كالان قالرارًا ساليئًا .هالو  -هالي  . . .أكثالر ضالررا لجسالمك ممالا
سيخبرك . . . .لن يستخدم معظم الناس بيضهم [المجمد .ولم يفعل أي شيء لتخفيف قلقي بشالأن إنجالاب األطفالال .أعتقالد أناله ربمالا زادهالا .هنالاك
ضغط اجتماعي للقيام بذلك اآلن إذا كنت أعزبًا ،ومتعل ًما تعليميًا عاليًا ،وفي منتصالف الثالثينيالات مالن عمالرك تعاليش فالي منالاطق حضالرية. . . .
[ .Bقبل أن تتخلى عن مبلغ  62ألف دوالر أمريكي وعن صحتك ،سأفكر مليًا في سبب قيامك بذلك ،وأكون حذرًا للغاية من الضغط والمشورة
من األصدقاء واألخصائيين الطبيين" .تفصيالAlicia J. Paller, op, cit, p.1584, p. 1585.،
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كما أن المرأة ذاتها قد ال تحتاج إلى استخدام البويضات المجمدة مستقبال ألي سبب من األسباب ،ومن ثم تكون هذه
التكاليف قد تم انفاقها بغير مردود ودون ضرورة(.)1

المطلب الثاني
الموقف الشرعي والقانوني من تجميد البويضات
تتشكل استجابة اإلنسان للتطورات الجديدة المتعلقة بالحمل والوفاة والزواج والطالق ،وغيرها من مسائل األسرة ،إلى حد
كبير من خالل المعتقدات الدينية ،فعندما تم إدخال التقنيات المساعدة على اإلنجاب في الممارسات الطبية بداية من الربع األخير
من القرن العشرين ثار التساؤل حول موقف الشرائع السماوية( )2من هذه التقنيات بصفة عامة ومن تقنية تجميد البويضات
بصفة خاصة؟ وسنتناول هنا بإيجاز موقف الفقه اإلسالمي (الموقف الشرعي) ،وذلك لدورها في تنظيم القانون البحريني لهذه
المسألة ،ونلي ذلك بالتعرف على موقف القانون البحريني ذاته من تجميد البويضات من أجل الحفاظ على الخصوبة المرتبط
بالعمر ،وذلك في النقاط التالية:

(1) Ethics Committee opinion American Society for Reproductive Medicine, op cit, p.1025.
( ) 2وفقا لما هالو سالائد بالين طوائالف اليهوديالة الالثالث (اليهالود األرثالوذكس ،اليهالود المحالافظين ،اليهالود المصاللحين) ،نجالد أن معظالم الحاخامالات ال
يسمحون بالتبرع بالبويضات أو األجنة على الرغم من أنهم ال يعتبرون ذلك زنا ولكنهم ال يشجعون مثل هالذه الممارسالة ،ويعتبالرون اإلخصالاب
في المختبر إلزامي عندما يشار إليه طبيًا ،ومن ثّم يسمحون بتجميد األجنة لالستفادة منها فالي المسالتقبل ،ومالن ثّالم يمكالن تالدمير األجنالة المجمالدة
المتبقية بعالد ذلالك بشالكل ساللبي (علالى سالبيل المثالال عالن طريالق الالذوبان) ،وال يسالمح باسالتخدام األجنالة فالي البحالث العلمالي ثالم تالدميرها .أمالا فالي
المسيحية ،فنجد أن الكنيسة الكاثوليكية توجب احترام وحماية اإلنسان بد ًءا من الثواني األولى من وجوده؛ ولذلك فهالي تعتبالر الالقحالة ،ومالا قبالل
الجنين ،والجنين ،والجنين كأشخاص وترفض بشالدة األبحالاث حالول األجنالة ،والحفالظ بالتبريالد واإلجهالاض .يختلالف البروتسالتانت فالي معتقالداتهم
حالالول التلق ال يح االصالالطناعي ،عالالن الكاثوليالالك ،فالالال توجالالد لالالديهم مجموعالالة واحالالدة مالالن المبالالادئ التوجيهيالالة األخالقيالالة التالالي يجالالب علالالى األزواج
البروتس الالتانت اتباعه الالا فيم الالا يتعل الالق باس الالتخدام التقني الالات المس الالاعدة عل الالى االنج الالاب ك الالالتلقيح االص الالطناعي ،ولك الالنهم يقص الالرون اس الالتخدامه عل الالى
المتزوجين .في حين تسمح الكنيسة األنجليكانية بتقنيات اإلنجاب المساعدة ،ويسمح لألطباء باستخدام الحيوانات المنوية التي تم الحصول عليها
بعد االستمناء ،وكذلك قبلت هذه الكنيسة مؤخرًا التبرع باألمشاج من قبل أطراف ثالثة ،ومع ذلك ،أعربت كنيسة إنجلترا عالن قلقهالا بشالأن تقالديم
عالج الخصوبة للنساء غير المتزوجات.
-H.N. Sallam, N.H. Sallam, Religious aspects of assisted reproduction, Facts Views Vis Obgyn, 2016, 8 (1):
p.34-38.
-Botros R. M. B. Rizk, Sherman J. Silber, Gamal I. Serour, Michel Abou Abdallah, religious perspectives of
ethical issues in infertility and art, p.730, 735.
-Dr. Metropolitan Nikolaos, op cit, p.27-32.
ولم تصدر أي طائفة مسيحية أرثوذكسية أو بروتستانتية حك ًما مع أو ضد تجميد البويضات على وجه التحديالد .ومالع ذلالك ،فالإن تجميالد البويضالات
يقالع ضالمن االختصالاص العالام ل"  ،"remit of the ARTsلالذا مالن المتوقالع حصالوله علالى نفالس النالوع مالن الالدعم المساليحي .ألن البويضالات
البشرية ال تعادل األجنة كأشكال حياة اإلنسان ،فإن تجميدها والتخلص الالحق منها ال يشكالن نفس النوع من التهديد األخالقي.
Marcia C. Inhorn, Daphna Birenbaum-Carmeli, Mira D. Vale, Pasquale Patrizio, Abrahamic traditions and
)egg freezing: Religious Women's experiences in local moral worlds, Social Science & Medicine 253 (2020
112976, p.3.
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أوالا :موقف الشريعة اإلسالمية من تجميد المرأة لبويضاتها:
بادئ ذي بدء تجدر اإلشارة إلى أن مجمع الفقه اإلسالمي ( )1وكذلك لجنة العلوم الطبية الفقهية اإلسالمية بالمملكة األردنية
الهاشمية( )2قد قاما بدراسة هذا الموضوع ،كما أصدرت دار اإلفتاء المصرية العديد من الفتاوى في ذلك(.)3
وبالرجوع إلى هذه الفتاوى والدراسات سواء الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي أو الصادرة عن اللجنة المشار إليها،
وبالنظر إلى ما ورد في الدراسات الفقهية حول موضوع تجميد البويضات ،يتضح أن الفقهاء اختلفوا في حكمه على قولين(:)4
األول منهما :يرى أن تجميد البويضات جائز وال شيء فيه ،ولكنه مشروط( ،)5ولقد استدل انصار هذا الرأي بعدة أدلة ،أولها:
إن العلماء متفقون على أن الشريعة ما جاءت إال لتحصيل المنافع ودفع األضرار(،)6

( )1وظهر أثناء المناقشات اتجاه ينادي بضرورة إجازة التجميد ،واعتباره حقا ً للزوجين ،خاصةً إذا فشلت المحاولة األولى ،إذ تعود المرأة لتجد
بويضات ملقحة جاهزة ،يكون بإمكانها معها إعادة المحاولة مرةً أخرى ،دون أن تكلف نفسها أعبا ًء مادية وجسدية ،ورد على ذلك :بأن
االحتياط لألنساب يوجب أال تؤخذ من المرأة بويضات إال بالقدر الذي سيعاد إلى الرحم ،خشية استغاللها أو التعدي عليها ،السيما وأن هناك
اتجاه قوي في الفقه اإلسالمي يرى أن الحماية المقررة للجنين تبدأ من الوقت الذي يتم فيه تلقيح البويضة بالحيوان المنوي .دورة مجمع الفقه
اإلسالمي الثالثة والتي عقدت في عمان بالمملكة األردنية الهاشمية في الفترة من  61 – 66أكتوبر 6791م .وأصدر مجمع الفقه اإلسالمي في
6771 / 6 / 51م قراراً يمنع األطباء من تلقيح أي عد ٍد زائ ٍد عن الحاجة لغرسها في رحم المرأة ،ويمنع تجميد اللقائح.
( )2وارتأت اللجنة أنه ال يجوز تجميد األجنة – على حد تعبيرها – واالحتفاظ بها ،إال إذا و ِجد ْ
لت ضمانات تكفل عدم اختالط األنساب والتالعب
مركز رسمي متخصص ،مع ضرورة مراعاة أمرين - 6 :أن يشرف على تلك األجنة جهة مركزية
بتلك األجنة ،كأن يكون التجميد في
ٍ
ْ
موثوقة - 5 .أن يصدر قانون ينظم هذه العملية ،بحيث تف لرض عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التالعب بها .د .أحمد لطفي ،مرجع سابق،
ص.1
( )3من ذلك فتواها الصادرة في  5169/66/56م (قرار رقم )1221 /21( )142( :حكم تجميد البويضات) والتي انتهت إلى أن " تجميد النطف
(سواء الحيوانات المنوية أو البويضات) من المسائل المستحدثة نتيجة تقدم الطب وتطوره والحمد هلل ،وبيان الحكم الشرعي فيها ال بد أن
يتأسس على قاعدتين شرعيتين عامتين :األولى :أن األصل في التطبب والعالج هو اإلباحة والسعة ،فقد قال عليه الصالة والسالم( :تلدلا لووْ ا،
ض لع لله لد لوا ًء لغ ْي لر دلا ٍء لوا ِح ٍد ْالهل لرم) [مسند أحمد ..والثانية :حفظ األنساب من االختالط ،ومراعاة حرمة عقد الزوجية.
ض ْع دلا ًء إِ َّال لو ل
فلإ ِ َّن هللال لل ْم يل ل
فإذا التزم أصحاب النطف المجمدة بعدم تلقيحها إال حال قيام الزوجية بعقد زواج صحيح ،فال حرج عليهم في اتخاذ هذه الوسيلة عند الحاجة
إليها ،وسواء سحبت هذه النطف وجمدت خالل العزوبة أو عقد زواج سابق ،فليس ذلك بفرق مؤثر ،المهم أن حرمة التلقيح ال تقتحم إال في ظل
عقد زواج صحيح عند التلقيح من قبل الزوجين .ولو احتاطت المرأة ،فلم تقم بتجميد البويضة إال خالل عقد الزواج الذي تعزم على التلقيح منه
فهو أولى وأفضل".
https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=550#.YWgRwbgza70
( )4تفصيال هذه األقوال ،ومناقشة أدلتها ،د .أحمد لطفي ،مرجع سابق ،ص ،1وما بعدها.
( )5وهذه الشروط هي - 6 :أن تقع هذه العملية تحت إشراف طبي ،وأن يكون األطباء من المسلمين الثقات.
 - 5وجود الضرورة القصوى والدواعي للقيام بعملية التجميد - 6 .أن يكون مصدر البويضة المراد تجميدها حيوان منوي من رجل ،وبويضة
زواج شرعي ،مكتمل األركان والشروط.
من امرأة تربطهما عالقة
ٍ
 - 1أال تطول فترة التجميد ،خشية انقضاء العالقة الزوجية بالوفاة أو الطالق .تفصيالً ،د /عمر األشقر وآخرون :قضايا طبية معاصرة ،طبعة
دار النفائس – األردن ،الطبعة األولى 6156هـ – 5116م ،662/6 ،د /كارم غنيم :االستنساخ واإلنجاب ،السابق ،ص  ،612د /عمر بن
محمد بن إبراهيم غانم :أحكام الجنين في الفقه اإلسالمي ،السابق ،ص  ،516 ،515د /محمد المرسي زهرة :اإلنجاب الصناعي ،أحكامه
القانونية وحدوده الشرعية ،مطبوعات جامعة الكويت 6771م ،ص .619
( ) 6والمعيار في تحديد ما يعد مصلحة وما ال يعد هو قواعد الشرع ونصوصه وليس أهواء النالاس وميالولهم ،فالمصاللحة تظالل مصاللحة حتالى ولالو
صالالِح لو ْال لمفلا ِسالد الرَّا ِج لعالة إِللالى الال ُّد ْنيلا
خالفت الهوى ،والمفسدة مفسدة حتى لو اتفقت مع األهواء والرغبات .وفي ذلالك يقالول الشالاطبي .... " :فل ْال لم ل
ْ
ْ
ْ
ْ
ت ال ِجهلالة األ ْخال لرى ،فل ِهال لي ال لمف لسالدلة
ضى لمالا لغلل ل
إِنَّ لما ت ْفهلم لعللى م ْقتل ل
الب ،فلالإ ِ لذا لكالانل ْالغلالِالب ِجهلالةل ْال لمصْ اللل لح ِة ،فل ِهال لي ْال لمصْ اللل لحة ْال لم ْفهو لمالة عرْ فًالا ،لوإِ لذا لغللبلال ِ
ت ْال لمصْ اللل لحة ،فل لم ْ
طلالوب ،لويقلالال فِيال ِه :إِنَّاله لمصْ اللل لحة ،لوإِ لذا
ْال لم ْفهو لمة عرْ فًا ،لولِ لذلِ ل
ك لكانل ْالفِعْل ذو ْالال لوجْ هل ْي ِن لم ْنسالوبًا إِللالى ْال ِجهلال ِة الرَّا ِج لحال ِة ،فلالإ ِ ْن لر لج لحال ِ
لغللبل ْ
ت ِجهلة ْال لم ْف لس لد ِة ،فل لمهْروب لع ْنه" الموافقات ،للشاطبي ،تحقيق /أبو عبيدة مشهور بن حسن آل ساللمان ،طبعالة دار ابالن عفالان ،الطبعالة األولالى
6169هـ 6779 -م.12/5 ،
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وال ريب أن مسألة تجميد البويضات فيها مصلحة للمرأة بشكل خاص ،تتمثل في إشباع غريزة األمومة التي أودعها هللا
فيها ،كما أن التجميد قد يكون عالجا ً نافعا ً للظروف التي قد تطرأ على المرأة وتمنعها من اإلنجاب(.)1
ثانيها :إن تجميد البويضات يساعد على تسهيل إجراءات التلقيح الصناعي في المرات القادمة حال فشل المحاولة األولى،
إذ قد يفشل العلوق في المرة األولى ،فحينئذ يمكن االستفادة من البويضات المجمدة في دورة طمثية جديدة ،وذلك إلعادة محاولة
تدخل جراحي لسحب بويض ٍة أخرى لتلقيحها(.)2
ت متعددة ،دون أن تضطر الزوجة إلى
الزرع مرةً أخرى ،بل مرا ٍ
ٍ
أما القول الثاني :فيرى عدم جواز تجميد البويضات ،واستدل أنصاره على ذلك( )3بعدة أدلة أيضا ،أولها :إن عملية تجميد
البويضات تؤدي إلى تجزئة مدة الحمل إلى فترتين :فترة سابقة على التجميد ،وفترة الحقة عليه ،وقد يتراخى الفاصل الزمني
بين المدتين للمدة المحددة للحمل كحد أقصى وهو  612يوم ،إضافةً إلى أنه يجعل من الحمل والوضع مشروعا ً مخططاً ،يبدأ في
ب رغبة الزوجين ،وهو أمر غير مقبول من الناحية األخالقية(.)4
لحظ ٍة معين ٍة يمكن تقديمها أو تأخيرها لح ْس ل
وثانيها :إن مسألة تجميد البويضات ما زالت في مرحلة التجارب ،بل لم يستطع األطباء على وجه الدقة تحديد اآلثار
الجانبية التي يمكن أن تنعكس على الطفل في المدى القريب أو البعيد نتيجة تجميد البويضة الملقحة ،كما لم يستطع العلم أن يقدر
تماما ً المخاطر المترتبة على استعمال بويضة مجمدة في اإلنجاب(.)5
وثالثها :إن التجميد يساعد على اختالط النطف الملقحة ،وتفشي األمراض( ،)6وفتح باب االتجار في هذا المجال (.)7
وفي نهاية سرنا لهذين القولين يرجح في تقديرنا أن تجميد البويضات جائز من حيث األصل ،إال أن هذا الجواز مقيد
بضرورة توافر الشروط اآلتية(:)8
رجل تربطهما عالقة
الشرط األول :أن تكون البويضات إذا كانت ملقحة ويراد تجميدها نتاج تلقيح بويضة امرأة بماء
ٍ
زواج شرعية قائمة ،إذ كل تصرف بين غير األزواج في مثل هذه الحاالت ال أثر له وال يعتد به.
( )1كاستئصال المبيض مثالً ،فتساعدها عملية التجميد على أن تحتفظ بإمكاني ٍة تصالبح علالى أساسالها قالادرةً علالى الحمالل فالي الوقالت الالذي تختالاره،
وبذلك يمكن اإلبقاء على أمل األمومة لديها بدالً من فقداناله نهائيالاً .د /كالارم غناليم :االستنسالاخ واإلنجالاب ،السالابق ،ص  ،612د /محمالد المرسالي
زهرة :اإلنجاب الصناعي ،السابق ،ص .616
( )2د /محمد المرسي زهرة :اإلنجاب الصناعي ،أحكامه القانونية وحدوده الشرعية ،السابق ،ص .661
( )3وهذا القول هو ما ذهب إليه أغلب المعاصرين ،وهو المفهوم من قرار مجمع الفقه اإلسالمي .تفصيالً ،د .هاشم جميل عبد هللا :زراعة األجنة
في ضوء الشريعة اإلسالمية ،مجلالة الرسالالة ،العالدد رقالم  565لسالنة 6161هالـ ،75/1 ،د /محمالد علالي البالار :أخالقيالات التلقاليح الصالناعي ،ص
 ،627مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،5626/6 ،فتالوى دار اإلفتالاء المصالرية الصالادرة بتالاري 6791 / 6 / 56م ،د /توفيالق حسالن فالرج :التنظاليم
القانوني ألطفال األنابيب ،بحث مقدم لندوة طفل األنابيب التي نظمتها الجمعية المصرية للطب والقانون ،ص .611
( )4د /توفيق حسن فرج :التنظيم القانوني ألطفال األنابيب ،السابق ،ص .611
5
( ) Seema Mohapatra, Barry University, op, cit, p.391.
( ) 6وقد نشرت إحدى المجالت العلمية نتائج ألبحاث قام بها فريقان من األطباء الفرنسيين حول أثر عملية التجميد علالى البويضالات الملقحالة التالي
ت غير مجمد ٍة بعدد تخصيبها مباشالرة فالي
ت ملقح ٍة كانت مجمدةً في رحم إحدى فئران التجارب ،وبويضا ٍ
تمت على الفئران ،إذ تم زرع بويضا ٍ
رحم أخرى ،وتمت متابعة الحالتين ،وسجلت عليهما النتائج والمالحظات أوالً بأول طوال فتالرة الحمالل وبعالد الالوالدة .وقالد جالاءت النتالائج تؤكالد
وجود بعض التأثيرات السلبية على الفئران المولودة من البويضات المجمدة فيما يتعلق بالنمو العقلي ،ويحتمل وجود تالأثير للتجميالد علالى عمليالة
ال بلوغ ،مما يستتبع بالضرورة التالأثير علالى القالدرة علالى عمليالة اإلنجالاب .تفصاليال ،د /رضالا عبالد الحلاليم عبالد المجيالد :النظالام القالانوني لإلنجالاب
الصناعي ،طبعة دار النهضة العربية – القاهرة ،الطبعة األولى 6771م ،ص .77 ،79
( )7د /أحمد عبد الرحمن عيسى :أطفال األنابيب ،نظرة إسالمية ،بدون دار نشر ص  651وما بعدها.
( )8تفصيال ،د .أحمد لطفي ،مرجع سابق ،ص ،9وما بعدها.
- Aref Abu-Rabia, Infertility and Surrogacy in Islamic Society: Socio-Cultural, Psychological, Ethical, and
Religious Dilemmas, The Open Psychology Journal, 2013, Volume 6, p. 56.
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الشرط الثاني :أن يكون التجميد هو الحل الوحيد لإلنجاب ،كأن يكون لدى الزوجين أو أحدهما مشكالت صحية أو
اجتماعية مؤكدة الحدوث ،وبالتالي يدخل في باب التداوي ،وقد اتفق الفقهاء من حيث الجملة على مشروعية التداوي من
األمراض ،والخالف الواقع بينهم هو في أفضلية التداوي أو الترك وليس في أصل التداوي(.)1
الشرط الثالث :يجب أن تتم عملية التجميد في مستشفى تابعة للدولة ،أو أحد المراكز الخاصة بالتلقيح التي تشرف عليها
الدولة ،و أن يتم إثبات البويضات التي تم تجميدها وأعدادها وأسماء أصحابها في سجالت خاصة معدة لذلك ،يثبت فيها تاري
أخذ البويضة ،وتاري التلقيح ،وتاري التجميد ،وما يستجد عليها من أعمال.
ت ،توضع في كل خزان ٍة البويضات الخاصة بزوجين ،ويتم قفلها
وفي ظل التقدم التقني ليس هناك ما يمنع من عمل ِخ لزانلا ٍ
برقم سري يكون لدى الزوجين.
ٍ
الشرط الرابع :أن يتم إعدام هذه البويضات المجمدة والتخلص منها كليا ً حالة طلب أصحاب الشأن ذلك.
وعلى ذلك يمكننا القول وفقا ً لما رجحنا أنه يجوز للمرأة االستعانة بجميع أشكال المساعدة على اإلنجاب بما فيها حفظ
البويضات مجمدة سواء كانت ملقحة أو غير ملقحة ،وفقا للشروط والضوابط السابقة ،ومن ثّم يمكن االستعانة بها عند الحاجة
إلى ذلك مستقبال(.)2
ثانياا :موقف القانون البحريني من تجميد المرأة لبويضاتها:
بادئ ذي بدء يجدر اإلشارة إلى المشرع البحريني قد قصر استخدام تقنية تجميد البويضات على المرأة المتزوجة ،ومن ثّم
ال يجوز للمرأة غير المتزوجة استخدام هذه التقنية ،ولم يفرق المشرع في ذلك بين تجميد المرأة لبويضاتها ألسباب اجتماعية أو
اقتصادية وبين التجميد ألسباب طبية ،وكنا نفضل السماح للمرأة – إذا كانت لديها مبررات طبية – القيام بهذا اإلجراء ،لتوفير
أكبر قدر من األمان والحماية للمرأة التي قد يتسبب مرضها في حرمانها من اإلنجاب مستقبال،
( )1وقد جاءت األحاديث دالةً على ذلك ،منها :أ – مـا رواه أبو الـدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  " :إن هللا أنـزل الـداء والدواء،
وجعل لكل دا ٍء دواء ،فتداووا وال تداووا بحرام " .الحديث رواه أبو داود في سننه ،كتاب الطب ،باب في الرجل يتداوى ،رقم 9/1 ،6991
وهو مما سكت عنه أبو داود ،وما سكت عنه أبو داود إما صحيح أو حسن ،ورواه الطبراني في الكبير ،برقم  ،521/51 ،117طبعة مطبعة
العلوم والحكم – الموصل ،الطبعة الثانية 6111هـ 6796م ،تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي ،ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ،كتاب
الطب ،باب النهى عن التداوي بالحرام 91/2 .وقال :رجاله رجال الثقات ،مجمع الزوائد للهيثمي ،طبعة دار الريان للتراث ،القاهرة .6119
ويـرى ابن القيم أن قوله  " : لكل دا ٍء دواء " يحتمل معناه أمرين :األمر األول :أن يكون على عمومه ،فيتناول األدواء القاتلة ،واألدواء التي ال
ب أن يبرئها ،ويكون هللا عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها ،ولكن طوى علمها عن البشر ،ولم يجعل لهم إليها سبيال ،ألنه ال علم
يمكن لطبي ٍ
للخلق إال ما علمهم هللا ،ولهذا علق النبي  الشفاء على مصادفة الدواء للداء ،فإنه ال شيء من المخلوقات إال له ضد ،وكل دا ٍء له ضد من
الدواء يعالج به ،فعلق النبي  البرء بموافقة الدواء للداء .األمر الثاني :أن يكون من العام الذي أريد به الخاص ،السيما والداخل في اللفظ
أضعاف أضعاف الخارج منه ،وهذا يستعمل في كل لسان ،ويكون المراد أن هللا عز وجل لم يجعل دا ًء يقبل الدواء إال وضع لـه دواء ،فال
يـدخل في هذا تلك األدواء التي ال تقبل الدواء .زاد المعاد في هدي خير العباد ،البن القيم ،65/11 ،تحقيق /حمزة النشرتي ،عبد الحفيظ
فرغلي ،طبعة دار الغد العربي – القاهرة.
ب  -ما رواه أسامه بن شريك رضي هللا عنه قال :شهدت األعراب يسألون رسول هللا  فقال :تداووا عباد هللا ،فإن هللا لم يضع دا ًء إال وضع
معه شفا ًء إال ال ِه لرم " .الحديث أخرجه ابن حبان ،كتاب الطب ،باب ذكر األمر بالتداوي ،رقم  ،151/66 ،1وأبو داود في سننه ،كتاب الطب،
باب في الرجل يتداوى ،برقم  ،6/1 6922والترمذي في سننه كتاب الطب ،باب ما جاء في الدواء والحث عليه ،برقم  ،5169سنن
الترمذي ،96/1،وقال :حديث حسن صحيح ،طبعة دار إحياء التراث العربي – بيروت ،تحقيق  /أحمد شاكر ،ورواه الحاكم في المستدرك
وقال :صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،المستدرك للحاكم  519/61تحقيق  /مصطفى عبد القادر عطا ،طبعة دار الكتب العلمية –
بيروت .الطبعة األولى 6166هـ .6771 -
(2 ) Botros R. M. B. Rizk, Sherman J. Silber, Gamal I. Serour, Michel Abou Abdallah, op, cit, p.738
- H.N. Sallam, N.H. Sallam, op, cit, p.42.
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ومن ثّم نرى أنه ال حرج على المرأة في اتخاذ هذه الوسيلة عند الحاجة إليها ،سواء سحبت هذه البويضة وجمدت قبل
الزواج أو خالل عقد زواج سابق أو عقد زواج حالي ،المهم أن عملية تلقيح هذه البويضة تمهيدا لزرعها ال يتم إال في وجود
العالقة الزوجية(.)1
وسنتناول فيما يلي بشيء من التفصيل أحكام تجميد المرأة لبويضاتها المنصوص عليها في المادة ( )9من القانون البحريني
رقم ( )51لسنة  5169بشأن استخدام التقنيات الطبية المسا ِعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب وذلك على النحو التالي:
أ  -رضا المرأة المتزوجة:
لقد اشترط المشرع البحريني رضا المرأة المتزوجة ،على استخدام تقنية تجميد البويضات ،إذا لم تكن هذه البويضات
ملقحة ،وال يلزم في هذه الحالة موافقة زوجها ،وهو ما يمكن استنباطه من نص الفقرة (ج) من المادة ( )9من القانون المشار
إليه ،والتي جاء فيها أنه "يشترط ( ......ج) موافقة الزوجة كتابةً على ِح ْفظ البويضات واألنسجة الخاصة بها .وتحفلظ الموافقة
الكتابية المذكورة في البنود (أ ،ب ،ج) في الملف الطبي للزوج أو الزوجة ،حسب األحوال".
على الخالف من ذلك ،في حالة تلقيح البويضة ،ففي هذه الحالة يشترط لحفظ البويضة الملقحة (االمشاج أو األجنة) ،موافقة
الزوجين معا كتابةً(،)2
وهو بال شك أمر بديهي ،وذلك ألن المرأة هي صاحبة المصلحة الوحيدة في استخدام تقنية تجميد البويضات إذا لم تكن هذه
البويضات ملقحة( ،)3أما إذا كانت البويضة ملقحة ،لزم موافقة طرفي العالقة معاً ،ويلزم في الحالتين أن يكون التعبير عن الرضا
كتابة  ،فال يكفي الموافقة الشفهية على استخدام هذه التقنية ،وإنما يلزم أن تكون الموافقة خطية ،وتشت لرط في الموافقة الخطية التي
تحصل عليها المؤسسة الصحية من الزوجين ،وفقا لقرار المجلس األعلى للصحة البحريني رقم  15لسنة  ،5167في المادة  62منه،
بشأن باشتراطات الترخيص باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب أن يتوفر فيها عدة شروط ،هي:
 -6أن يتم الحصول على الموافقة الخطيَّة من كل من الزوج والزوجة معاً ،والطاقم الطبي ،مع التوقيع من شهود بصحة تلك
الموافقات .وهذا الشرط يطبق في حالة ما إذا كانت البويضة ملقحة ،الختالط بويضة الزوجة بالحيوان المنوي للزوج ،أما إذا لم تكن
البويضة ملقحة ،فيكفي ،في هذه الحالة ،الحصول على موافقة المرأة الخط ية ،والقول بغير ذلك يعني تعارض حكم هذا النص مع ما
قرره القانون رقم  51لسنة  5169في الفقرة (ج) من المادة ( ،) 9والتي نصت صراحة على ضرورة موافقة الزوجة فقط على حفظ
البويضات واألنسجة الخاصة بها.
وفي جميع األحوال يلزم أن تتضمن الموافقة الخطية من الزوجين ما يفيد الموافقة على ِحـ ْفظ العيِّنات ،وعلى تجديد مدة تجميدها،
وطريقة إتالفها عند انتهاء تلك المدة ،وعدم استخدامها في أية أغراض أخرى غير اإلخصاب.

( )1فتوى دار اإلفتاء المصرية الصادرة في 5169/66/56م (قرار رقم )5169 /69( )519( :حكم تجميد البويضات) ،مشار إليها،
https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=550#.YWgRwbgza70
( )2الفقرة (أ) من المادة ( )9من القانون البحريني رقم ( )51لسنة  ،5169والتي جاء فيها أنه "يشترط ( ..................أ) موافقة الزوجين كتابةً
وت ْتللف في حالة انتهاء العالقة الزوجية".
ّ
( )3يقابلها حق الزوج المطلق في حفظ حيواناته المنوية ،باعتباره صاحب المصلحة ،ومن ثم لزم موافقته على ذلك ،وقد أشارت إلى ضرورة
هذه الموافقة الفقرة (ب) من المادة ( )9من القانون البحريني رقم ( )51لسنة  ،5169والتي جاء فيها أنه "يشترط  ..................ب) موافقة
الزوج كتابةً على ِحفْظ حيواناته المنوية.".
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 -5أن يتم التَّثلبُّت من وجود ع ْقد زواج بين الزوجين ساري المفعول وموثَّق لدى الجهات المختصة أو مص َّدق عليه ،وذلك قبل
بدء الدورة العالجية وأثنائها .ويعني ذلك ضرورة أن تتضمن الموافقة الخط ية ما يفيد تثبت المؤسسة الطبية من وجود عالقة الزواج،
فال يكفي قيام المؤسسة الطبية بالتثبت الشفهي من وجود هذه العالقة.
وال ريب أن استلزام تثبت المؤسسة الطبية من وجود عالقة الزوجية بين طالبي استخدام أحد التقنيات الطبية المساعدة على
االنجاب أمر بديهي إذا كان ما سيتم حفظه وتجميده هو االمشاج أو الجنين ،أما إذا كان المراد حفظه هو بويضات المرأة غير الملقحة،
فإن استلزام وجود هذه العالقة من األساس أمر ال معنى له ،وسيعني بالضرورة حرمان المرأة غير المتزوجة ،حتى إذا كانت لديها
أسباب مرضية تستدعي استخدامها لتقنية التجميد ،من استخدام هذه التقنيات.
 -6أن تنصبَّ الموافقة الخطيَّة – قبل البدء في العالج  -على وصْ ف لكافة اإلجراءات الخاصة بكل مرحلة عالجية قبل بدئها،
ويتضمن الوصف بيان المضاعفات والمخاطر المحتملة أثناء التداول مع األمشاج واألجنَّة ،وفـ لرص نجاح هذا العالج ،ويعني ذلك أن
يكون الرضا الخطي مبنياً على تبصر بكل مقتضيات عملية التجميد( ، )1ليس ذلك فحسب وإنما يتم تدوين هذه المعلومات في الموافقة
الخطية ،ومن ثّم يجب على الطبيب إبالغ المرأة التي تريد تجميد بيضاتها بمعدالت نجاح تقنية التجميد والسن المناسب للتجميد ،ومدته،
ومدى فاعلية زرع البويضات السابقة التجميد لديها إذا أرادت القيام بذلك عند تجاوزها سن األربعين أو الخمسين من العمر ،وتكاليفها
المالية ،وخبراته الخاصة في هذا المجال ونجاحاته السابقة ،وغير ذلك من المعلومات المتعلقة باستخدام هذه التقنية( ،)2وهو ما قرره
المشرع البحريني ،حيث الزم المؤسسة الصحية  -قبل استخدام تقنية تجميد وحفظ البويضات  -بإعالم الزوجين بنسب النجاح المتوقَّعة،
ومدى احتمالية القيام بعدة محاوالت ،واآلثار والمخاطر على صحة المرأة والجنين(.)3
كما الزم المشرع البحريني المؤسسة الصحية التي تقدم هذه الخدمة بتزويد المريضة بمعلومات كافية عن أعراض استثارة
ال ْمـبـيض ،وتزويدها بأرقام التواصل بالمؤسسة الصحية على مدار ( ) 51ساعة ،مع وجود نظام واضح للتعامل مع المضاعفات حال
احتياج المريضة للمستشفى(.)4
 -1أن يتكرر الحصول على الموافقة الخطيَّة من الزوجين كلٍّ على حدة ،مع بدء كل مرحلة عالجية ،ويجب على الطاقم الطبي
التَّ لح ُّقق من هويَّة الزوجين عند بدء كل مرحلة عالجية .فالمشرع لم يكتف باستلزام حصول المؤسسة الطبية على الموافقة الخطية عند
بدأ العالج ،وإنما في كافة مراحله  ،فيجب الحصول على الموافقة عند القيام بتحفيز المبيض والحصول على البويضات ،ويجب أيضا
الحصول عليها عند التخزين ،وعند إذابة التجميد عن البويضة ،وعند تلقيح البويضة إن لم تكن ملقحة ،وعند الزرع ،ويقوم الطاقم
الطبي في كل مرحلة من هذه المراحل من التحقق من هوية الزوجين وبقاء عالقة الزوجية قبل القيام بأي إجراء طبي.
 -2أن تتضمن الموافقة الخطيَّة تخزين الحيوانات المنوية والبويضات واألنسجة لمدة ال تزيد على عشر سنوات ،وتخزين
األجنَّة لمدة ال تزيد على خمس سنوات ،مع تحديد العدد المسموح به لإلرجاع .وإن كنا نرى عدم جدوى النص على هذا الشرط،
( )1ال شك أن رضاء المريض يستلزم لصحته أن يكون حـراً وأن يكون عن تبصر ،فعلى الطبيب تنبيه المريض مسبقا ً واطالعه على المخاطر
والنتائج المحتملة للعمل الطبي .د .أحمد رشاد الهواري ،اإلطار القانوني الستخدام التقنيات الطبية المسا ِعدة على عمليات التلقيح االصطناعي
وفقا للتشريع البحريني رقم ( )51لسنة  ،5169دراسة تحليلية ،مجلة العلوم القانونية ،جامعة عجمان ،دولة االمارات ،العدد الحادي عشر،
يناير  ،5151هامش ص.612
2
( ) Seema Mohapatra, Barry University, op, cit, p. 396. Alicia J. Paller, op, cit, p.1597.
( )3الفقرة (ب) من المادة ( )1من القانون رقم  51لسنة .5169
( )4الفقرة ( )1من المادة ( )9من القرار رقم  15لسنة  ،5167بشأن باشتراطات الترخيص باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح
االصطناعي واإلخصاب.
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حيث أن هذه المدد محددة صراحة في القانون رقم  51لسنة  ،5169ومن ثّم لن تكون محل نزاع ،ويفترض العلم بها ،طبقا لمبدأ
عدم جواز االعتذار بالجهل بالقانون ،ومع ذلك حرص المشرع على النص على هذا الشرط للتأكيد على ضرورة علم طرفي العالقة
بمدة تخزين البويضات المجمدة المحددة قانوناً.
 -1أن يتم االلتزام بأحكام ميثاق آداب وأخالقيات المهن الصحية عند الشروع في أخذ الموافقة الخطيَّة .وهذا الشرط بديهي،
حيث يجب على المؤسسة الطبية عند القيام بأي إجراء ،مهما كان هذا اإلجراء ،االلتزام بميثاق وآداب المهنة.
ومن االشتراطات السابقة يتبين لنا أن الموافقة الخطية التي يتم الحصول عليها من الزوجين والموقعة من المختصين في المؤسسة
الطبية تعتبر بمثابة عقد لتجميد البويضات ،هذا العقد البد وأن يتضمن أقسا ًما تتعلق بالمسائل القانونية والطبية واألخالقية الخاص
باستخدام تقنية التجميد ،بحيث يتم تخصيص القسم األول من العقد لتناول المخاطر التي قد يتعرض لها المريض وإعالمه بها والتأكيد
على موافقته المستنيرة عليها؛ ويخصص القسم الثاني لتناول االلتزامات المتعاقدين تفصيلياً ،والخيارات المناسبة للتصرف في
البويضات المجمدة؛ ويخصص القسم ال ثالث لقواعد التعويض في حالة اإلخالل بالعقد؛ ويخصص القسم الرابع لضمانات تنفيذ العقد
وإجراءات فض النزاع في حالة وقوع خالف بين طرفي العالقة وغير ذلك من المسائل التعاقدية المتنوعة(. )1
ب  -مدة تجميد البويضات الملقحة وغير الملقحة:
حددت الفقرة (ه) من المادة ( )9من القانون البحريني رقم  51لسنة  5169مدة حفظ وتجميد البويضات ،وذلك بقولها "
أن يكون تخزين الحيوانات المنوية والبويضات واألنسجة لمدة ال تزيد على عشر سنواتْ ،
يشترط ( ......ه) ْ
وأن يكون تخزين
األجنَّة لمدة ال تزيد على خمس سنوات).
ويستفاد من هذا النص أن المشرع البحريني قد فرق بين البويضة الملقحة وغير الملقحة فيما يتعلق بمدة تجميد أي منهما،
حيث جعل الحد األقصى لحفظ البويضة غير الملقحة هو عشر سنوات ،في حين جعل هذا الحد في البويضة الملقحة خمس
سنوات فقط ،ولعل السبب الرئيسي الذي جعل التشريعات تحرص على وضع حدود زمنية لتجميد البويضات وتخزينها هو
إعفاء المؤسسات الطبية من االستمرار في االلتزام بتخزين البويضات المجمدة إلى أجل غير مسمى ،بما يضر بعمل هذه
المؤسسات ومن ثّم عدم قدرتها على أداء الدور المنوطة بها على أكمل وجه(.)2

( )1فيجب أن يتضمن العقد وصف لعملية تجميد البويضات وحفظها خطوة خطوة؛ مدى امكان نجاح عملية التجميد بالنسبة للمريض؛ اآلثار
والمخاطر على المدى القصير؛ والتأثيرات طويلة المدى؛ وتكاليف اإلجراء تفصيال (التزامات المريض المالية)؛ وكيفية التخلص من
البويضات عقب انتهاء فترة التجميد ،وأحكام مسؤولية األطباء والمؤسسة الطبية .وااللتزام بسرية البيانات الخاصة بالمريض ،وغيرها من
االلتزامات األخالقية ،وقواعد انتهاء العقد وفسخه ،وقواعد الفصل بين طرفي العالقة في حالة وجود منازعات بينهما ،والجهة المختصة
بالفصل في هذا النزاعAlicia J. Paller, op, cit, p.1601..
( )2وهو ما أوضحه النائب أندرو ستونيل في البرلمان البريطاني ،ردًا على طلب ناخبيه لتخزين بيضها الستخدام ابنتها ،فقد تلقى خطابًا من
الرئيس التنفيذي المؤقت لـ  HFEAينص على أنه تم تحديد حد التخزين في األصل حتى ال تثقل كاهل العيادات عدد العينات المخزنة ،حيث
يماطل المرضى أو يتجنبون التواصل مع عيادتهم نتيجة "عدم اليقين ،والرغبة في إبقاء خياراتهم مفتوحة والرغبة في تجنب اتخاذ قرارات ال
رجعة فيها والقلق العام وعدم اإللمام بالتفكير في هذه القضايا" .وبالتالي ،فإن وضع حد للتخزين القانوني يمكن العيادات بشكل قانوني من
التخلص من األمشاج واألجنة إذا فشل المرضى في اتخاذ القرارات بشأنها .وكان من أسباب وضح حد زمني لتخزين البويضات المجمدة أيضا
أن مخاطر التخزين طويل األجل ،في الفترات السابقة ،غير معروفة ،ولذلك كان من المنطقي أن يكون هناك حد زمني حتى تظهر أدلة على
سالمة وفعالية التخزين طويل األجل .وقد تالشت هذه األسباب حاليا ،وأصبح من الممكن استخدام األجنة واألمشاج بأمان وفعالية في العالج
بعد تخزينها لمدة تزيد عن  61سنواتEmily Jackson, op, cit, p.3. .
وترى اللجنة الوطنية لألخالق في فرنسا أيضا ضرورة أن يكون التجميد محدداً زمنياً ،وفي نطاق مشروع لإلنجاب ،وترى  -كذلك  -أنه يجب
أن يتم زرع البويضة في الرحم خالل ستة أشهر من تاري تمام التلقيح في األنبوب ،وبما أن تحديد هذه المدة يتم غالبا ً بطريق ٍة تحكمي ٍة ،السيما
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هذا ولم يجز المشرع البحريني تمديد فترة التجميد القانوني للبويضات( ،)1وهو أمر محل نقد في رأيي ،إذ أن عدم السماح
للمرأة – بصفتها صاحبة المصلحة في تجميد بويضاتها – بتمديد مدة التجميد ،إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك ،ليس في
مصلحتها ،ويتعارض مع إقرار المشرع لها بالحق في استخدام هذه التقنية ،دون أن يقيد هذا الحق بأسباب معينة ،ومن ثّم كان
من األفضل السماح لها أيضا بتمديد الفترة القانونية بناء على طلبها إذا ارفقت بهذا الطلب تقريراً طبيا ً من جهة موثوق فيها تؤيد
اإلبقاء على تلك البويضات مجمدة إلى فترة أخرى ،وبصفة خاصة إذا كان استخدام المرأة لهذه التقنية هدفه التأمين ضد
انخفاض الخصوبة المرتبط بالعمر(.)2
ولتحقيق التوازن بين مصلحة المرأة في االنجاب وبين التخزين ألجل غير مسمى يمكن األخذ بنظام المراجعات السنوية
بعد انتهاء الفترة المحددة قانونا لتخزين البويضات المجمدة ،بحيث تتم المراجعة على مدار خمس سنوات أخرى .عند إجراء
المراجعات ،يمكن ألصحاب الشأن أن يشيروا إلى ما إذا كانوا يرغبون في استمرار التخزين أو إتالف البويضات المجمدة(.)3
ج  -سلطة إتالف البويضات المجمدة:
ال ريب أن الممارسة المتزايدة لتجميد البويضات من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدد األجنة المخزنة في العيادات
والمختبرات وبنوك األجنة – إذا كانت التشريعات تسمح بإنشاء مثل هذا النوع من البنوك( -)4واإلبقاء على العديد منها لفترات
طويل .وهنا يثور التساؤل حول من لديه سلطة التخلص من هذه البويضات ،سواء أكانت ملقحة أو غير ملقحة؟ ويكون لإلجابة
على هذا التساؤل أهمية أكبر في حالة انتهاء عالقة الزوجية أو وفاة أحد الزوجين ،لما قد يثيره ذلك من إشكاليات أو خالفات
قانونية .ويرتبط بهذا التساؤل تساؤل آخر ،حول حالة وفاة الزوجة صاحبة البويضة إذا كانت هذه البويضة غير ملقحة ،ففي هذه
الحالة هل يحق للزوج اإلبقاء على بويضة زوجته المتوفاة دون إتالف ،ومن ثّم تخصيب البويضة ونقلها إلى زوجته األخرى؟
اجابت على هذه التساؤالت الفقرتين (هـ ،و) من المادة ( )9من القانون البحريني رقم ( )51لسنة  5169بشأن استخدام
التقنيات الطبية المسا ِعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب حيث قررت هاتين الفقرتين أنه " هـ ) ويحق للزوج ْ
أن يطلب

وأن الطب لم يعرف حتى اآلن بدقة اآلثار التي يمكن أن تنعكس على الجنين المولود بهذه الطريقة .د /محمد المرسي زهرة :اإلنجاب
الصناعي ،أحكامه القانونية وحدوده الشرعية ،السابق ،ص .666 ،661
( )1على الخالف من ذلك نجد أن بعض التشريعات ،كالتشريع في المملكة المتحدة – قد أجاز تمديد هذه المدة بناء على طلب يقدم من صاحب
الشأن في أي يوم خالل فترة التجميد المصرح بها ،على أن يرفق به تقريرا طبيا صادرا عن ممارس طبي يتضمن رأيه في هذا الخصوص،
وفي هذه الحالة يتم تمديد فترة التخزين القانوني لمدة  61سنوات أخرى من تاري تقديم الرأي الكتابيEmily Jackson, op, cit, p.2. .
( )2حيث أن الحد القانوني للتخزين سيؤدي إلى إتالف بيضاتها ،فمثال إذا كانت المرأة ،التي تستخدم هذه التقنية ،بالغة مالن العمالر  61عا ًمالا ،فلالن
تستطيع استخدام بيضاتها المجمد في سن  16أو  ،15على الالرغم مالن أن هالذا هالو بالضالبط العمالر الالذي مالن المحتمالل أن تسالتفيد فياله مالن عمليالة
التجميد ،وهكذا فإن المرأة التي تقوم بتجميد بيضاتها في نهاية العشرينيات أو أوائل الثالثينيات من العمر ،لن يكون في وسالعها اسالتخدام الباليض
المجمد خالل فترة اإلنجاب الطبيعية ،كما أنها إذا جمدت بيضاتها في سن الثالثين ،وواجهت صعوبة في الحمل فالي سالن األربعالين ،بعالد اتالالف
بيضاتها ،فلن يكون في إمكانها سوى استخدام بويضات من متبرعة .وهو أمر محظور في التشريع البحرينالي ،ولكناله غيالر محظالور فالي بعالض
التشريعات األخرى ،فضال عن أنه سيكلفها الكثير من المال ،والبديل عن ذلك استخدام البويضات في وقت غير مالئم لمصالح المرأة الطبية أو
االجتماعية ،وهو ما كان يمكن تجنبه إذا تم السماح لها بتمديد فترة التجميد القانوني
Emily Jackson, op, cit, p.2.
(3 ) Emily Jackson, op, cit, p.6.
( )4مثال ،ال يجيز القانون البحريني إنشاء بنوك لألجنة ،حيث حظالرت المالادة ( )7مناله ذلالك ،بقولهالا " مالع عالدم اإلخالالل بحالق المؤسسالة الصالحية
بالقيالالام ب ِح ْفالالظ األجنَّالالة أو الحيوانالالات المنويالالة والبويضالالات ِو ْفق الا ً لِمالالا نالالص عليالاله هالالذا القالالانون واللالالوائح القالالرارات التنفيذيالالة الصالالادرة بموجبالاله،
يحظلر :أ) إنشاء بنوك لألجنَّة أو الحيوانات المنوية في مملكة البحرين".
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وأن طلب تخزينها ،كما يحق للزوجة طلب إتالف البويضات التي سبق ْ
إتالف الحيوانات المنوية التي سبق ْ
وأن طلبت تخزينها.
وال يجوز إتالف األجنَّة إال بعد موافقة الزوجين أو من تاري انتهاء العالقة الزوجية أو موت أحدهما.
و) في جميع األحوال ت ْتللف البويضات في حالة موت الزوجة).
ويستفاد من هذا النص أن المشرع البحريني قد فرق بين البويضة المجمدة الملقحة وبين غير الملقحة ،فاألولى – البويضة
الملقحة  -قد اعتبرها في حكم الجنين( )1ومن ثّم يلزم للتخلص منها موافقة الزوجين معا ً فتكون لهما سلطة مشتركة في هذه
الحالة ،فال يجوز ألي منهما منفرداً طلب إتالف الجنين(.)2
إال أن الحصول على موافقة الزوجين معا قد يكون أمرا صعبا في بعض الحاالت ،كما في حالة انتهاء عالقة الزوجية
بالطالق أو التطليق ،وحالة موت أحد الزوجين ،وهنا تثور مشكلة تحديد من له سلطة طلب إتالف البويضات الملقحة (األجنة)؟

( )1وقد اختلف الرأي في الفقه القانوني حول مالدى اعتبالار البويضالة المخصالبة جنينالا ً مالن عدماله ،وكالان خالفهالم علالى قالولين :فهنالاك مالن يالرى أن
البويضة الملقحة خارج الالرحم تعالد جنينالا ً لاله شخصالية الجنالين كمالا هالو مقالرر فالي نصالوص القالانون ،واسالتدلوا بقالولهم :إن الحيالاة اإلنسالانية تبالدأ
بالبويضة الملقحة ،وال تحتاج إال للظروف الطبيعية لنموها ،مما يعنالى أن الخصالائص الذاتيالة التالي تحويهالا البويضالة الملقحالة تكالون هالي الحقبالة
ا لوراثية لإلنسان ،وكونها قادرة على النمالو إذا تالوافرت لهالا البيئالة المناسالبة لتنالتج فالي النهايالة اإلنسالان السالوي ،ممالا يبالرر إلحاقهالا بالكالائن الالذى
ستسفر عنه ،أي أنها تمثل إنسانا ً بحسب المآل ،ومن ثم تلحق بالجنين البشرى .د .توفيالق حسالن فالرج :التنظاليم القالانوني ألطفالال األنابيالب ،بحالث
مقدم لندوة طفل األنابيب التي نظمتها الجمعية المصرية للطب والقانون ،ص .657
وهناك من يرى عدم اعتبار البويضة الملقحة خارج الرحم جنيناً ،بل هي شيء يمكن االستيالء عليه ،إذ ال يعتبر الجنين قبل بلوغه الشالهر السالابع
حتى ولو كان داخل الرحم كائنا ً بشرياً ،ويكون للزوجين حق التصرف فيها سوا ًء باستخدامها في حمل مستقبل أو التخلص منها ،فهالي ال تعتبالر
جنينا ً ال مـن النـاحية اللغوية ،وال العلمية ،وال المنطقية ،وال القانونية .رضا عبد الحليم عبد المجيد :النظام القالانوني لإلنجالاب الصالناعي ،طبعالة
دار النهضة العربية – القاهرة ،الطبعة األولى  ،6771ص .699
ذات االختالف شهده الفقه اإلسالمي ،حيث انقسم الرأي إلى ثالثة اقسام ،األول وهو قول الحنفية ،والشافعية وابن حزم الظاهري ،وهو ما نؤيالده،
أن البويضة الملقحة ال حياة فيها ،وال تعتبر جنينا ً إال إذا نفِ لخ ْ
الت فيهالا الالروح ،ونفال الالروح يكالون بعالد أربعالة أشالهر ،لالذلك أجالازوا إسالقاطها قبالل
الهر مالن بدايالة التلقاليح ،وهالذه
األربعة أشهر .واستدل أصحاب هالذا القالول بالأن حقيقالة اإلنسالان تتمثالل فالي الالروح التالي تسالكن البالدن بعالد أربعالة أش ٍ
المرحلة تنقله من حقيق ٍة إلى أخرى ،أي تجعله آدميا بعد أن لم يكن كذلك ،وقد أودع هللا تعالى في اإلنسان نوعين من الحيالاة :األولالى :مخدومالة،
وهي األصل والمقصود من الخلق ،واألخرى :خادمة لألولى ،والثانية ت ْخللق قبل األولى ،وعند دخول الروح يجمع هللا تعالالى بينهمالا بطريقالة ال
يعرف أحد حقيقتها وكيفيتها ،ومن لحظة االجتماع تبدأ الحياة ،ويطلق عليه أنه جنين أو إنسان ،ويزول عنه وصف اإلنسان بخروج الالروح مالن
البدن.
حاشية ابن عابدين ،لمحمد أمين ،طبعة دار الفكر – بيالروت ،الطبعالة الثانيالة 6165هالـ 6775 -م .ج 6 /ص،515ص  .516المحلالى ،البالن حالزم،
 .561/66نيالالل األوطالالار ،للشالالوكاني ،طبعالالة دار الجيالالل – بيالالروت ،29/1 ،د /محمالالد نعالاليم ياسالالين :حقيقالالة الجنالين وحكالالم االنتفالالاع بالاله فالالي زراعالالة
األعضاء ،ص  .91د /محمد المرسى زهرة :اإلنجاب الصناعي ،أحكامه القانونية وحدوده الشرعية ،ص  .621التبيان في أقسام القالرآن ،البالن
القيم ،تحقيق /محمد حامد الفقي ،طبعة دار المعرفة – بيالروت ،ص  .65فالتح البالاري ،البالن حجالر ،تحقيالق /محمالد فالؤاد عبالد البالاقي ،طبعالة دار
الريان للتراث – القاهرة ،الطبعة الثالثة – 6119هـ.161/66،
ويرى الفريق الثاني :اإلمامية ،والمالكية أن لفظ الجنين يطلق على البويضالة مالن لحظالة حالدوث التخصاليب ،وبالتالالي تثبالت الحمايالة للبويضالة مالن
اإل ْنسلالانل ِم ْالن ن ْ
لالاج نل ْبتللِيال ِه فل لج لع ْلنلالاه لسال ِميعًا
وقت التلقيح ،ويحرم إسقاطها أو االعتالداء عليهالا ،واسالتدلوا علالى ذلالك بقولاله تعالالى " إِنَّالا لخلل ْقنلالا ْ ِ
طفلال ٍة أل ْمش ٍ
صيرًا" .اإلنسان .5 :حيث أطلقت اآلية لفظ اإلنسالان علالى النطفالة األمشالاج ،واعتبرتهالا بدايالة الخلالق ،وبدايالة الشاليء تعتبالر جالزءاً مناله ،فكانالت
بل ِ
البويضة بذلك جنينا ً من وقت التلقيح.
ويرى الفريق الثالث :الحنابلة أن لفظ الجنين يطلق على البويضة الملقحة في الوقت الذي تلتصق فيه بجدار الرحم وتنغرس فيه ،وهالذا يكالون بعالد
أربعين يوما ً من اإلخصاب ،والسالبب فالي تحديالد هالذه المالدة أن هنالاك احتمالال لعالدم حالدوث االلتصالاق ،ممالا يالؤدي إلالى تلفهالا ،حيالث إن البويضالة
الملقحة تبقى ثالثة أيام بعد التلقيح في قناة فالوب ،ثم عشرة أيام في الرحم ،ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة االلتصاق بجدار الرحم .المغني ،البن قدامة،
تحقيق /عبد الفتاح الحلو ،د .عبد المحسن التركي ،طبعة مؤسسة دار هجر ،179/9 ،د /إبراهيم محمد منصور :نسب المولود الناتج عن التلقيح
الصناعي ،طبعة دار الفكر الجامعي – اإلسكندرية – مصر ،الطبعة األولى 5166م .ص .616
2
( ) JOHN A. ROBERTSON, op, cit, p.407.
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وقد أجاب المشرع البحريني على هذا التساؤل ضمنيا في الفقرة (أ) من المادة ( )1من القانون البحريني رقم ( )51لسنة
 5169بقوله "تلتزم المؤسسة الصحية في استخدام التقنيات الطبية المسا ِعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب بالواجبات
اآلتية - :أ)  ...وفي حالة تحقُّق العلم بوفاة أحد الزوجين أو انتهاء العالقة الزوجية أليِّ سبب يجب االمتناع عن إجراء عملية
التلقيح أو اإلخصاب أو الح ْقن المجهري وكل برامج التجميد الخاصة بأجنتهما وإتالفها بالطريقة المتعا لرف عليها علميا ً".
ويعني ذلك أن سلطة إتالف البويضات الملقح ة في هذه الحاالت موكوله إلى المؤسسة الصحية المودع بها هذه البويضات،
فهي ملزمة بمجرد تحقق العلم بوفاة الزوجين أو انتهاء عالقة الزوجية أن تقوم باالمتناع عن إجراء عملية التلقيح أو اإلخصاب
أو الح ْقن المجهري وكل برامج التجميد الخاصة بأجنتهما وإتالفها بالطريقة المتعا لرف عليها علميا ً ،دون حاجة للحصول على
موافقة الزوجين  ،وبذلك يكون المشرع البحريني قد حسم النزاع الذي كان من الممكن أن يقع مستقبال بين الزوجين وبصفة
خاصة في حالة انتهاء عالقة الزوجية بالطالق ،فلم يعتد بإرادة أي منهما،
سواء أكان قد تم التعبير عنها قبل حدوث حالة االنفصال – في عقد مستقل بين الزوجين – أو بعد حدوثها ،وعليه تقصر
سلطة إتالف األجنة في الحاالت المشار إليها  -على المؤسسة الطبية المودعة فيها تلك األجنة ،على أن تضع هذه المؤسسة
اآلليات الالزمة لذلك(.)1
وعادة ما تطلب هذه المؤسسات من األزواج الذين يقومون بتجميد األجنة تحديد خياراتهم مسبقًا للتخلص من األجنة
المجمدة في حالة حدوث مواقف مستقبلية محددة ،كالوفاة والطالق ،أو الخالف بين الزوجين ،وإذا لم تقم هذه المؤسسات
بالحصول على خيار األزواج المسبق ،فسيقومون ،كجزء من عملية الحصول على موافقة الزوجين المستنيرة( ،)2بإبالغهم
بالتصرفات التي ستتخذها مع األجنة عند وقوع أحداث معينة(.)3
أما إذا كانت البويضة غير ملقحة فإن المشرع البحريني قد قصر سلطة التخلص منها على المرأة صاحبة البويضة ،فلها
وحدها الحق في طلب إتالفها ،وإذا توفت هذه المرأة يتم إتالف البويضات دون حاجة إلى الحصول على إذن زوجها أو أي من
ورثتها.
لذا يفضل أن تكون البويضات المجمدة غير ملقحة ألن ذلك يسمح للمرأة بالتحكم في بويضاتها المحفوظة دون التعرض
لمخاطر اتالفها في حالة انتهاء عالقة الزواج ألي سبب من األسباب (كالوفاة أو الطالق) ،حيث ال يسمح باستخدام البويضات
المجمدة إذا كانت ملقحة في مثل هذه الحاالت ،ومن ثّم يتم إتالفها وعدم االستفادة منها(.)4

( )1وهالالو مالالا قررتالاله الفقالالرات ( ،)61و( )69و( )69مالالن المالالادة  66مالالن قالالرار المجلالالس األعلالالى للصالالحة ،والتالالي تضالالمنت إلالالزام المؤسسالالة الطبيالالة
بمجموعة التزامات تتعلق بعملية اتالف البويضات بعد انتهاء مدة الحفظ ،حيث ألزمتها الفقرة ( )61بضرورة " وجود آلية وسياسة توثِّـق القيام
 قبل انتهاء مدة التخزين  -بإبالغ الزوجين أنه سوف يتم إتالف العيِّـنات ،مع توثيق إبالغهما قبل إتالفها فعلياً" .في حالين ألزمتهالا الفقالرة ()69بضرورة "وجود آلية واضحة للتصرف ،حال تع ُّذر الوصول ألحد الزوجين لتجديد تخزين العيِّـنات" .وأخيرا ألزمت الفقرة ( )69المؤسسة ب
" وجود سياسة مكتوبة تتضمن وجوب الحصول على موافقة الزوجين الخطية على إتالف األجنَّة المج َّمدة عند اللزوم".
( )2وقد ورد هذا االلتزام في المادة ( )1فقالرة (ب) مالن القالانون البحرينالي والتالي جالاء فيهالا " تلتالزم المؤسسالة الصالحية ( .....ب) إعالالم الالزوجين
بنسب النجاح المتوقَّعة ومدى احتمالية اللجوء إلى عالدة محالاوالت ،واآلثالار والمخالاطر علالى صالحة األم والجنالين" .كمالا ألزمالت الفقالرة ( )5مالن
المادة  66من قالرار المجلالس األعلالى للصالحة المؤسسالة الطبيالة ب "التثبُّالت مالن موافقالة الالزوجين كتابالة علالى ِحالـ ْفظ العيِّنالات ،وعلالى تجديالد مالدة
تجميدها ،وطريقة إتالفها عند انتهاء تلك المدة ،وعدم استخدامها في أية أغراض أخرى غير اإلخصاب".
(3) JOHN A. ROBERTSON, op, cit, p.410.
(4) Ethics Committee opinion American Society for Reproductive Medicine, op cit, p.1024.
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رابعا :أحكام خاصة بعملية حفظ البويضات المجمدة ونقلها:
تضمنت المادة  66من قرار المجلس األعلى للصحة في مملكة البحرين رقم  15لسنة  ،5167بشأن باشتراطات الترخيص
باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب ،مجموعة من األحكام الخاصة بعملية حفظ البويضات
المجمدة ،ونقلها عند الحاجة إلى ذلك ،بهدف توفير أكبر قدر من الحماية واألمان لها ،حيث ألزمت المؤسسة الصحية بأن توفر
لح ْفظ البويضات أو األجنَّة أو الحيوانات المنوية أو األنسجة لغرض اإلرجاع (الزرع) أو التخصيب المستقبلي ،أهمها:
آلية ِ
 -6وجود آلية وسياسة واضحة لتسجيل وتوثيق تفاصيل التخزين ،تتضمن على األخص اآلتي:
أ) التثبُّت من تلـطابـق هويَّـة الزوجين مع هويتهما المسجَّـلة عند بدء التخزين.
ب) بيان نوع وعدد العيِّـنات المج َّمدة.
ج) بيان العدد المتبقي من العيِّنات المج َّمـدة منذ بدء االستخدام.
د) بيان تاري وطريقة التخزين.
ه) بيان نوع وعدد األجنَّة المحفوظة.
و) توفُّـر الفحوصات المطلوبة قبل التخزين (.) VDRL، HCV، HBV،HIV
 - 5وجود آلية للتدقيق على العيِّـنات أثناء عملية التجميد ،وذلك بحضور اثنين من أخصائي األجنَّـة يقومان بالتوثيق.
 -6توفير نظام واضح لمتابعة وتحديد مواقع تخزين العيِّـنات ،وذلك بالعنونة الواضحة والتطابق مع السجالت.
 -1توفير آلية وسياسة واضحة لمراقبة العيِّـنات.
ي
 -2توفير جهاز استشعار  -في كل مخزن  -ذي نظام إنذار عال الجودة ،وصوت واضح لتنبيه الشخص المسئول عن أ ِّ
خلل في النظام أو الحاويات ،ووجود جدول باألشخاص المعنيين بذلك ،يلتزمون بإبالغ مدير المختبر بأيِّ خلل.
 -1وجود آلية وسياسة لتبليغ المدير الطبي التخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة الطوارئ.
للحـ ْفظ ،تضمن عدم تعرُّ ض العيِّـنات أليِّ مصدر للعدوى أو لإلشعاعات أو الكيماويات التي
 -9توفير ظروف مناسبة ِ
تسبب ضرراً.
 -9توفير مكان آمن ال يدخله إال األشخاص المخولون بذلك ،مع خضوعه لمراقبة مستمرة.
 -7التأكد من سالمة األجهزة المستخدلمة في التجميد.
لحـ ْفظ عيِّـنات المرضى بأمراض تناسلية معدية في مخازن تجميد تكون مقصورة عليهم ،ودليل يرشد
 -61توفير آلية ِ
مفتشي الهيئة إلى مكان العيِّـنات ،مع االلتزام بمواصفات مختبرات التجميد.
 -66وجود آلية وسياسة لمواجهة الحاالت الطارئة التي قد تتعرض لها مخازن ال ِحـ ْفظ (مثل تسرُّ ب أو ن ْقـص في الغازات
الطبية أو ف ْشـل في التخزين) ،وآلية واضحة لنقل العيِّـنات في مثل هذه الحاالت.
 -65وجود آلية للتقييم والتدقيق بشكل دوري وعشوائي للتأكد من صحة تطبيق آلية التخزين.
 -66وجود آلية وسياسة واضحة للتواصل مع أصحاب العيِّـنات المخ َّزنة لتجديد تخزينها.
 - 61وجود سياسة واضحة لعملية ن ْقـل العيِّـنات المج َّمـدة بين المؤسسات الصحية داخل المملكة فقط ،على أن تتضمن
على األخص:
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أ) الموافقة الخطية من الزوجين ،على أن يكون ذلك بحضور وتوثيق مدير المختبر أو من ينوب عنه ،مع توثيق المخاطر
التي قد تنجم عن عملية النقل.
ب) التوثيق التفصيلي لعملية التخزين من حيث طريقته وتاريخه وعدد العيِّنات ،ونوعيتها ،والفحوصات المطلوبة قبل
التخزين ( .)HIV? HBV? HCV? VDRLمع االلتزام بوجود آلية واضحة لدى المؤسسة الصحية ،لتصرفها حال عدم
توفُّـر هذه الفحوصات لديها.
ج) الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المؤسستين الناقلة والمستق ِبلة للعيِّـنات.
 -62وجود آلية دعم تتضمن حال ْ
غلـق أو إلغاء ترخيص المؤسسة الصحية ،اتِّباع اآلتي:
أ) التعاقد مع مؤسسة صحية مر َّخ ـص لها في هذا المجال بالمملكة ،لترعى المرضى أثناء تكملة دورتهم العالجية،
ولتتعامل مع العيِّـنات المج َّمـدة.
ب) التنسيق مع الجهة المسئولة بالهيئة لوضع التدابير بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة.

الخاتمة
فإنه بعد الفراغ من كتابة هذه الصفحات في موضوع حفظ البويضات المجمدة من أجل الحفاظ على الخصوبة المرتبط
بفضل من هللا إلى جمل ٍة من النتائج ،والتوصيات أهمها:
بالعمر ،توصلنا
ٍ

أوالا :نتائج البحث:
لعل أهم االستنتاجات والنتائج التي توصلنا إليها اآلتي:
 - 6إن تجميد البويضات وحفظها جائز شرعاً ،ومعترف بها قانونا ،إذا تمت في ضوء الشروط والضوابط الموضوعة
لتنظيم هذه المسألة ،نظراً للفوائد التي تعود على المرأة خصوصا واألسرة عموما من عملية التجميد ،والتي اشرنا إليها تفصيال
في هذا البحث.
 - 5إن تجميد بويضات المرأة تتعدد أسبابه وتتنوع ،بين أسباب اجتماعية وأسباب اقتصادية وأسباب طبية ،ولكن الجامع
بينها ،أنها تهدف إلى الحفاظ على خصوبة المرأة بما يسمح لها باإلنجاب وتفادي مسببات العقم التي قد تحدث لها مستقبال.
 – 6ضرورة إعالم المرأة بمخاطر استخدام هذه التقنية من التقنيات المساعدة على اإلنجاب ،وآثارها الجانبية ،بحيث يكون
رضاها رضاء مستنيرا ،وهو ما حرص على التأكيد عليه المشرع البحريني في العديد من النصوص.

ثانياا :توصيات البحث:
يمكنني في هذ المقام التوصية بما يلي:
 -6وضع نماذج لعقود تجميد البويضات تقوم بإعدادها السلطة المختصة ،مع إلزام المراكز العاملة في مجال اإلخصاب
الصناعي باستخدامها ،سوا ًء كانت مراكز عامة تابعة للدولة ،أو مراكز خاصة.
 -5تعديل الفقرتين الثانية من المادة ( )66واألولى من المادة ( )62من قرار المجلس األعلى للصحة بما يتناسب مع ما
قرره المشرع في القانون رقم  51لسنة  5169من التفرقة بين حفظ البويضات وبين حفظ األجنة،
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حيث استلزم في األولى موافقة الزوجة وحدها ،وفي الثانية موافقة الزوجين معا ،في حين أن الفقرتين المشار إليهما
قد استلزما أن تكون الموافقة من الزوجين معا.
 -6إضافة حكم خاص في القانون رقم  51لسنة  5169يتعلق بحالة المرأة غير المتزوجة التي ترغب في تجميد بويضاتها
وبصفة خاصة إذا كانت لديها ظروف مرضية ،قد يكون من شأنها عدم قدرتها على االنجاب بعد الزواج.

المراجع
أوالا :القرآن الكريم.
ثانياا :كتب الحديث وعلومه:
 .6ابن سورة ،محمد6799( ،م) ،الجامع الصحيح ،ط ،5دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .5األذدي ،سليمان6771( ،م) ،سنن أبي داود ،دار الفكر ،بيروت
 .6القزويني ،محمد ،سنن ابن ماجة ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت
 .1تحقيالالق الضالالبابطي ،عصالالام وآخالالرون ،شالالرح النالالووي لصالالحيح اإلمالالام مسالاللم بالالن الحجالالاج النيسالالابوري ،ط ،6دار الحالالديث،
القاهرة.
 .2البخاري ،محمد6796( ،م) ،صحيح البخاري ،دار الفكر
 .1العسقالني ،شهاب الدين6119( ،ه) ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ط ،6دار الريان للتراث.
 .9النيسابوري ،محمد6799( ،م) ،المستدرك على الصحيحين في الحديث ،دار الفكر ،بيروت.
ثالثاا :مراجع فقهية:
 .9السرخسي ،شمس الدين6797( ،م) ،المبسوط ،ط ،6دار المعرفة ،بيروت
 .7األندلسي ،علي ،المحلى باآلثار ،دار الفكر ،بيروت.
 .61ابن قدامة ،موفق الدين ،المغني ،مؤسسة دار هجر.
 .66التجيبي ،سليمان ،المنتقى شرح الموطأ ،ط ،5دار الكتاب اإلسالمي ،بيروت
 .65اللخمي ،إبراهيم6779( ،م) ،الموافقات ،ط ،6دار ابن عفان
 .66الشوكاني ،محمد ،نيل األوطار ،دار الجبل ،بيروت
 .61تحقيق السلفي ،حمدي6796( ،م) ،الطبراني في الكبير ،ط،5
 .62الهيثمي ،نورالدين ،الهيثمي في مجمع الزوائد
 .61الهيثمي ،نور الدين6119( ،ه) ،مجمع الزوائد للهيثمي ،دار الريان ،القاهرة
 .69ابن القيم ،شمس الدين ،زاد المعاد في هدى خير العباد ،دار الغد العربي ،القاهرة
رابعا ا :المراجع العربية:
 .69منصور ،إبراهيم محمد منصور5166( ،م) ،نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي ،ط ،6دار الفكر الجامعي ،مصر
 .67الهواري ،أحمد رشاد5151( ،م) ،اإلطار القانوني الستخدام التقنيات الطبية المسالاعدة علالى عمليالات التلقاليح االصالطناعي
وفقا للتشريع البحريني رقم( )51لسنة ،5169ع ،66مجلة العلوم القانونية ،جامعة عجمان ،االمارات.
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 .51عيسى ،أحمد عبد الرحمن عيسى ،أطفال األنابيب ،بدون دار نشر
 .56لطفي ،أحمد ،تجميد البويضات الملقحة،
 .55مستجير ،أحمد6779( ،ن) ،االستنساخ بين العلم والدين ،طبعة منشأة دار المعارف ،مصر
 .56فوزي ،ايمن5162( ،م) ،حكم االستفادة من بنوك البيضات الملقحة في زراعة األعضاء ،ع ،62مجلة الدراية
 .51فرج ،توفيق ،التنظيم القانوني ألطفال األنابيب
 .52عبد المجيد ،رضا6771( ،م) ،النظام القانوي لإلنجاب الصناعي ،ط ،6دار النهضة العربية ،القاهرة
 .51صبحي ،زياد ،أحكام عقم اإلنسان في الشريعة اإلسالمية ،طبعة ذات السالسل ،الكويت
 .59غانم ،عمر ،أحكام الجنين في الفقه اإلسالمي ،طبعة دار األندلس الخضراء ،جدة
 .59األشقر ،عمر وآخرون ،)5116( ،قضايا طبية معاصرة ،ط ،6دار النفائس ،األردن
 .57غنيم ،كارم6779( ،م) ،االستنساخ واإلنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ،ط ،6دار الفكر العربي ،القاهرة
 .61زهرة ،محمد6771( ،م) ،اإلنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية ،جامعة الكويت
 .66البار ،محمد6771( ،م) ،طفل األنبوب والتلقيح الصناعي ،الدار السعودية للنشر والتوزيع ،جدة
 .65عبد هللا ،هاشم6161( ،ه) ،زراعة األجنة في ضوء الشريعة اإلسالمية ،ع ،565مجلة الرسالة
خامساا :القوانين والقرارات:
 .66القانون البحريني رقم ( )51لسنة  5169بشأن استخدام التقنيات الطبية المسا ِعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب
 .61قالالرار المجلالالس األعلالالى للصالالحة البحرينالالي رقالالم  15لسالالنة  ،5167بشالالأن باشالالتراطات التالالرخيص باسالالتخدام التقنيالالات الطبيالالة
المساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب.
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فساد االعتبار عند األصوليين وتطبيقاته
Corruption of Consideration for Fundamentalists and its Applications
إعداد الدكتور /نزار بن معروف محمد جان بنتن
األستاذ المساعد بكلية الشريعة واألنظمة ،قسم الشريعة ،جامعة الطائف ،المملكة العربية السعودية
Email: nzrbantan@gmail.com

ملخص البحث:
هذا البحث يتحدث عن االعتراض على القياس الذي احتج المستدل به بأنه فاسد ،وأنه غير معتبر فال يح االحتاا به على
الحكم وذلك بسبب مخالفته للنص الشرعي ،أو لما أجمع عليه علماء المسلمين .ومخالفة القياس إما أن تكون في نتياة القياس أو
في مقدمات القياس .ومن استدل بالقياس أن يرد هذا االعتراض من جانب واحد من اثنين :الاانب األول :أن يبين أن النص ال
يعارض القياس ويبين سبب عدم التعارض .الاانب الثاني أن يبين أن القياس يقدم على النص؛ وذلك لعدم ثبوته.
و تتالى أهمية البحث في كونه يبين مدى صحة القياس من عدم صحته ،وهل هو معتبر يح االستدالل أم غير معتبر ،فال يح
االستدالل واالحتاا به ،ويوض أسباب عدم اعتبار القياس وعدم االعتداد به ،فقد يكون حكم القياس مخالفا لما نص عليه القرآن
الكريم أو السنة الشريفة ،أو كان مخالفا لما أجمعت عليه األمة اإلسالمية .وقد يكون بعض مقدمات القياس الذي تركب منه القياس
مخالفا للنص الشرعي أو االجماع.
ويهدف البحث الى ماموعة من األهداف أهمها :تحديد المراد بفساد االعتبار ،بيان أسباب فساد اعتبار القياس ،ذكر األدلة الدالة
على فساد القياس عند مخالفته للنص أو اإلجماع .وأشتمل البحث على مبحثين المبحث األول :فساد االعتبار وأنواعه ،المبحث
الثاني :تطبيقات فساد االعتبار.
وأهم ما أستنتج من البحث أن المراد بفساد االعتبار هو فساد القياس ألمر خار عنه وهو مخالفته للنص أو اإلجماع ،أثبتت
األدلة على فساد القياس وعدم اعتباره عند مخالفته للنص أو اإلجماع ،يفترق فساد الوضع عن فساد االعتبار أن القياس فيه
يكون على الهيئة غير الحالحة إلنتا الحكم الشرعي.
الكلمات المفتاحية :فساد االعتبار ،األصوليين ،القياس ،االحتاا  ،النص الشرعي
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Corruption of Consideration for Fundamentalists and its Applications

Abstract:
This research talks about the objection to the analogy that was inferred as corrupt, and that it is
not considered, so it is not valid to invoke the ruling because of its violation of the legal text, or
what Muslim scholars have agreed upon. The violation of the measurement is either in the result
of the measurement or in the premises of the measurement. It is inferred by analogy that this
objection will be rejected from one of two sides: The first aspect: to show that the text does not
contradict analogy and the reason for not contradicting the analogy. The second aspect is to show
that the analogy is presented to the text; Because it is not proven.
The importance of the research is manifested in the fact that it shows the extent of the validity of
the analogy from its incorrectness, and whether it is considered valid inference or not. Or, it was
contrary to what the Islamic nation agreed upon. Some of the premises of the analogy from
which the analogy is constructed may be contrary to the legal text or consensus.
The research aims at a set of objectives, the most important of which are: determining what is
meant by the corruption of consideration, clarifying the reasons for the corruption of
consideration of analogy, and mentioning the evidence indicating the corruption of analogy when
it contradicts the text or consensus. The research included two topics: the first topic: corruption
of consideration and its types, the second topic: applications of corruption of consideration.
The most important conclusion from the research is that what is meant by the corruption of
consideration is the corruption of analogy for a matter outside of it, which is its violation of the
text or consensus. Legitimate.

Keywords: Corruption of Consideration, Fundamentalists, Analogy, Protest, Legal Text
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بسم هللا الرحمن الرحيم

مقدمة البحث:
الحمد هلل رب العالمين ،والحالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،وبعد:
أمور العدل ال تقوم إال بالميزان ،يقول عز وجل« :هللا الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» الشورى .71 ،فالكتاب هو النص،
والميزان هو العدل ،ومن الموازين القياس ،فالقياس الححي من باب العدل (،)1وسواء أريد به قياس األوزان أو األحاام أو
األشياء واألمور ،فلكل شيء له مقياسه الخاص ،والمقياس في األحكام الشرعية الذي يعرف به الحق من الباطل هو الكتاب والسنة،
ويتبعهما اإلجماع ،ويأتي بعد ذلك القياس الشرعي ،الذي به تدرك األحكام الشرعية المعقولة وغير المنحوصة عليها ؛ لكن هذا
القياس قد يشوبه بعض األخطاء والمالحظات ،فيحتا إلى التحويب والفحص وبيان الخلل الذي وقع فيه ؛ ولهذه األمور أورد
األصوليون األسئلة واالعتراضات والقوادح التي تطرأ على قياس المستدل به ؛ حتى يتبين من خاللها مدى قوة القياس وصحة
تركيبه وانتاجه للحكم أو ضعفه وبطالنه وعدم إمكانية انتاجه للحكم ،ومن تلك االعتراضات والقوادح ما يطلق عليه األصوليون
فساد االعتبار.

أهمية البحث:
تتالى أهمية البحث في كونه يبين مدى صحة القياس من عدم صحته ،وهل هو معتبر يح االستدالل أم غير معتبر ،فال يح
االستدالل واالحتاا به ،ويوض أسباب عدم اعتبار القياس وعدم االعتداد به ،فقد يكون حكم القياس مخالفا لما نص عليه القرآن
الكريم أو السنة الشريفة ،أو كان مخالفا لما أجمعت عليه األمة اإلسالمية .وقد يكون بعض مقدمات القياس الذي تركب منه القياس
مخالفا للنص الشرعي أو االجماع.
واالعتراض على القياس بفساد االعتبار قد ال يسلم به المعترض عليه وهو المستدل به ،وله أن يايب على هذا االعتراض بإجابات
وردود تسقط هذا االعتراض ،ومن هنا كانت أهداف البحث كما يلي:

أهداف البحث:
-7تحديد المراد بفساد االعتبار.
-2بيان أسباب فساد اعتبار القياس.
-3ذكر األدلة الدالة على فساد القياس عند مخالفته للنص أو اإلجماع.
-4إيضاح أنواع فساد اعتبار القياس.
-5بيان كيفية اإلجابة على االعتراض بفساد االعتبار.

( )1ماموع الفتاوى ،ابن تيمية ،جزء  ،71صفحة .222
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-6عرض تطبيقات عملية من الفقه لبيان كيفية فساد اعتبار القياس.

خطة البحث:
وبناء على تلك األهداف جعلت خطة البحث كما يلي:
خطة البحث في :فساد االعتبار عند األصوليين وتطبيقاته:
المبحث األول :فساد االعتبار وأنواعه ،ويتكون من ثالثة مطالب:
المطلب األول :تعريف فساد االعتبار
المطلب الثاني :دليل فساد االعتبار وأنواعه
المطلب الثالث :طرق اإلجابة على االعتراض بفساد االعتبار
المبحث الثاني :تطبيقات فساد االعتبار
وهذا أوان الشروع في البحث:

المبحث األول :فساد االعتبار وأنواعه:
المطلب األول :تعريف فساد االعتبار:
فساد االعتبار لغة:
«فسد الشيء فسودا من باب قعد فهو فاسد ،والامع فسدى ،واالسم الفساد  ...ويتعدى بالهمزة والتضعيف والمفسدة :خالف
المحلحة والامع المفاسد».

()1

االعتبار :من عبر ،يقال« :عبر الرؤيا عبرا وعبارة وعبرها :فسرها وأخبر بآخر ما يؤول إليه أمرها .واستعبره إياها :سأله
عبرها .وعبر عما في نفسه :أعرب وعبر عنه غيره فأعرب عنه واالسم :العبرة والعبارة .وعبر الوادي ويفت  :شاطئه وناحيته.
وعبره عبرا وعبورا :قطعه من عبره إلى عبره».

()2

«وفي التنزيل( :فاعتبروا يا أولي األبحار) ،أي تدبروا وانظروا فيما نزل بقريظة والنضير ،فقايسوا فعالهم واتعظوا بالعذاب
الذي نزل بهم ....العبر :جمع عبرة ،وهي كالموعظة مما يتعظ به اإلنسان ويعمل به ،ويعتبر ليستدل به على غيره .والعبرة:
االعتبار بما مضى ،وقيل :العبرة االسم من االعتبار».

()3

( )1المحباح المنير ،الفيومي ،2 ،ص .412
( )2القاموس المحيط ،الفيروز آبادي ،جزء  ،7صفحة .552
( )3لسان العرب ،ابن منظور ،جزء  ،4صفحة .537
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فساد االعتبار في اصطالح األصوليين:
وهو كون القياس معارضا بالنص أو اإلجماع.

()1

وإذا كان كذلك فال وجود معتبر للقياس حينئذ؛ ألن صحته مشروطة بأن ال يكون في مقابلة أحدهما ،والنظر في مقدماته فرع أن
يكون له وجود معتبر ،وحيث علم أنه وقع في غير محل إمكانه ،فال يلتفت بعد ذلك إليه وإلى مقدماته ،وسمي بذلك ألن االعتبار
هو القياس ،ففساد القياس فساد االعتبار.

()2

أو أنه سمي بهذا االسم؛ ألن اعتبار القياس مع مخالفته النص أو اإلجماع ،اعتبار له مع دليل أقوى منه ،وهو اعتبار فاسد وظلم؛
ألنه وضع له في غير موضعه.

()3

الفرق بين فساد االعتبار وفساد الوضع:
فساد الوضع :هو أن يكون القياس على غير الهيئة الحالحة العتباره في ترتيب الحكم عليه ،أي أن طريقة تركيب القياس إلنتا
الحكم المراد غير صحي  ،فيكون القياس فاسدا.

()4

أما فساد االعتبار فهو :بيَانُ َّ
ع أو كان إح َدى
اس ال ي ْم ِكنُ ا ْعتِبَارهُ في هذا ْالح ْك ِم ،ال لفَ َسا ٍد فيه ،بلْ لِمخَالَفَتِ ِه النّصَّ أو ْاإلجْ َما َ
أن ْالقيَ َ
يض ْالح ْك ِم ْال َم ْ
ك ،أو كان ْالح ْك ُم م َّما ال ي ْم ِكنُ ْإثبَاتهُ ْ
ب ،وهو أ َع ُّم من ف َسا ِد ال َوضْ ِع.
مقَ ِّد َما ِت ِه َك َذل َ
طلو ِ
بال ِقيَ ِ
اس ،أو كان تَرْ ِكيبهُ م ْش ِع ًرا بنَ ِق ِ
()5

هل األعم فساد االعتبار أو فساد الوضع؟:
اختلف العلماء في أيهما أعم من اآلخر إلى ثالثة آراء:
الرأي األول :أن فساد االعتبار أعم من فساد الوضع ،فكل فاسد الوضع فاسد االعتبار ،وليس كل فاسد االعتبار يكون فاسد الوضع؛
ألن القياس قد يكون صحي الوضع ،وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر خار  ،وإلى هذا الرأي ذهب اإلمام اآلمدي
والزركشي.

()6

وقال اآلمدي « :وإذا كان ال بد من رعاية الترتيب في األسئلة فأول ما تاب البداية به سؤال االستفسار؛ ألن من ال يعرف مدلول
اللفظ ال يعرف ما يتاه عليه ،ثم بعده سؤال فساد االعتبار؛ ألنه نظر في فساده من جهة الاملة،

( )1تيسير التحرير ،أمير بادشاه ،جزء  ،4صفحة  .772حاشية العطار على جمع الاوامع جزء  2صفحة 361
( )2تيسير التحرير ،أمير بادشاه ،جزء  ،4صفحة .772
( )3المدخل ،ابن بدران ،صفحة .343
( )4اإلحكام لآلمدي ،جزء  ،4صفحة .16
( )5البحر المحيط في أصول الفقه جزء  4صفحة 222 ،211
( )6اإلحكام لآلمدي جزء  4صفحة  ،11البحر المحيط في أصول الفقه جزء  4صفحة 222 ،211
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قبل النظر في تفحيله ثم سؤال فساد الوضع؛ ألنه أخص من سؤال فساد االعتبار ،كما سبق تقريره ،والنظر في األعم ياب أن
يكون قبل النظر في األخص».

()1

الرأي الثاني :أن فساد االعتبار وفساد الوضع هما اسمان لشيء واحد ،وهو مروي عن أبي اسحاق الشيرازي.

()2

الرأي الثالث :أن النسبة بينهما العموم والخحوص من وجه ،وهو ما رجحه العالمة محمد األمين الشنقيطي وبعض المتأخرين؛
وذلك ألن القياس إما أن يكون تركيبه صحيحا أو غير صحي  ،وكل من القسمين ينقسم إلى قسمين ،فيكون إما مخالفا للنص أو
اإلجماع أو غير مخالف ألحدهما ،فإن كان القياس صحيحا وغير مخالف للنص أو اإلجماع ،فيعتبر خارجا عن فساد الوضع
وفساد االعتبار ،وياتمعان فيما هو مخالف للنص مع كونه على غير الهيئة الحالحة ألخذ الحكم .وينفرد فساد االعتبار بما خالف
النص وكان على الهيئة الحالحة ألخذ الحكم منه.

()3

وإن كان القياس على غير الهيئة الحالحة ألخذ الحكم منه ،ولم يكن مخالفا للنص أو اإلجماع ،فهو فاسد الوضع غير فاسد االعتبار،
وهذا بناء على أن تعريف فساد االعتبار هو مارد مخالفة القياس للنص أو اإلجماع.
لكن يعترض على هذا الرأي بأن القياس إذا كان على غير الهيئة الحالحة ألخذ الحكم منه ،فهو قياس فاسد الوضع ،وهو أيضا
غير معتد به وال معتبر باتفاق القائلين بحاية القياس .وبناء عليه فكل فاسد الوضع فاسد االعتبار ،وليس كل فاسد االعتبار يكون
فاسد الوضع ،وعليه يكون تعريف فساد االعتبار :هو أن يكون القياس مخالفا للنص أو اإلجماع أو كان على غير الهيئة الحالحة
ألخذ الحكم منه ،وبناء على هذا يكون االختالف ،اختالف في االصطالح وال مشاحة فيه.
والظاهر أن الذي عليه جمهور األصوليين هو أن فساد االعتبار في باب االعتراضات الواردة على القياس هو مارد مخالفة
القياس للنص أو اإلجماع.

()4

المطلب الثاني :دليل فساد االعتبار وأنواعه:
أوال :دليل فساد االعتبار
السؤال المتبادر هل من دليل يدل على فساد القياس إن كان مخالفا للنص أو اإلجماع؟
والاواب :أن األدلة على ذلك متوفرة سواء من النقل أو العقل ،ومن تلك األدلة:
الدليل األول :أن هللا عز وجل ذم إبليس ولعنه وطرده بسبب تكبره واتباعه لقياسه الفاسد المخالف ألمره تعالى بالساود آلدم عليه
السالم :يقول عز وجل:

( )1اإلحكام لآلمدي جزء  4صفحة 723
( )2البحر المحيط في أصول الفقه ،الزركشي ،جزء  ،4صفحة  .222إرشاد الفحول ،الشوكاني ،جزء  ،7صفحة .321
( )3مذكرة في أصول الفقه ،الشنقيطي ،ص 344
( )4انظر تيسير التحرير ،أمير بادشاه ،جزء  ،4صفحة  .772حاشية العطار على جمع الاوامع جزء  2صفحة  .361مذكرة في أصول الفقه،
الشنقيطي ،ص .344
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ُوا ِ َٰٓ
ٱس ُاد ْ
صو َّۡر َٰنَ ُكمۡ ثُ َّم قُ ۡلنَا لِ ۡل َم َٰلََٰٓئِ َك ِة ۡ
أل َد َم فَ َس َاد َُٰٓو ْا إِ َّ َٰٓ
ك
ك أَ َّال ت َۡس ُا َد إِ ۡذ أَ َم ۡرتُ َۖ َ
يس لَمۡ يَ ُكن ِّمنَ ٱل َٰ َّس ِا ِدينَ ( )77قَا َل َما َمنَ َع َ
ال إِ ۡبلِ َ
﴿ َولَقَ ۡد َخلَ ۡق َٰنَ ُكمۡ ثُ َّم َ
ك أَن تَتَ َكبَّ َر ِفيهَا فَ ۡ
قَا َل أَن َ۠ا خ َۡير ِّم ۡنهُ َخلَ ۡقتَ ِني ِمن نَّار َو َخلَ ۡقتَ ۥهُ ِمن ِطين ( )72قَا َل فَ ۡ
ك ِمنَ ٱل َٰ َّ
ح ِغ ِرينَ ﴾
ٱخ ُر ۡ إِنَّ َ
ٱه ِب ۡط ِم ۡنهَا فَ َما يَ ُكونُ لَ َ
األعراف 72 /
فابليس هو أول من قاس قياسا ً فاسد االعتبار « حيث عارض النص الحري الذي هو الساود آلدم بأن قاس نفسه على عنحره،
وقاس آدم على عنحره ،فأنتج من ذلك أنه خير من آدم ،وأن كونه خيراً من آدم يمنع ساوده له المنحوص عليه من هللا [عز
وجل].
وقياس ابليس هذا مردود من ثالثة أوجه:
األول :هو ما ذكر من كونه فاسد االعتبار لمخالفة النص.
والثاني :منع كون النار خيراً من الطين ،بأن النار طبيعتها الخفة ،والطيش واالفساد والتفريق ،وأن الطين طبيعته الرزانة
واالصالح ،تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة والنواة فيعطيكها نخلة ،وإذا نظرت إلى ما في البساتين الاميلة من أنواع الفواكه والحبوب
والزهور عرفت أن الطين خير من النار.
الثالث :أنا لو سلمنا جدليا ً أن النار خير من الطين ،فشرف األصل ال يستلزم شرف الفرع ،فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع».
()1

الدليل الثاني :قوله تعالى ﴿:يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا والرسول فإن تولوا فإن هللا ال يحب الكافرين ﴾آل عمران .32 ،ووجه
االستدالل أن هللا عز وجل أمر بطاعته وطاعة رسوله ﷺ ،فمخالفة ما أمر به نحا بالقياس ،ياعل القياس مناقضا لحكم هللا تعالى،
وهذا باطل وال يح أن يكون كذلك ،فيلزم بطالن القياس وحكمه.
الدليل الثالث :ما روي عن « الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب معاذ من أهل حمص قال وقال مرة عن معاذ أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب هللا قال فإن لم تاده في
كتاب هللا قال أقضي بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فإن لم تاده في سنة رسول هللا قال أجتهد برأيي ال آلو قال فضرب
بيده في صدري وقال الحمد هلل الذي وفق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما يرضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم».

()2

ووجه االستدالل يه :أن معاذ  قدم الكتاب والسنة على االجتهاد ،والقياس من االجتهاد ،وأقره النبي ﷺ على ذلك ،وإذا كان
األمر كذلك كان القياس فاسد االعتبار عند مخالفته ألحدهما.

( )1مذكرة في أصول الفقه ،الشنقيطي ،ص. 742وانظر تفسير القرطبي،جزء  ،1صفحة .717
( )2السنن الكبرى ،البيهقي،جزء ،72صفحة  . 774هذا الحديث كثيرا ما يستدل به األصوليون ،مع أن أئمة الحديث كاإلمام البخاري والترمذي
وابن الاوزي وابن حزم وغيرهم يذكرون أنه ال يح وال يثبت ،انظر :تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في منها البيضاوي ،للحافظ زين الدين
العراقي ،ص . 21- 26واالبتها بتخريج أحاديث المنها ،للغماري ،ص . 277- 272
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الدليل الرابع :إجماع الححابة رضي هللا عنهم ،فإنهم كانوا ال يحيرون إلى قياس مع ظفرهم بالخبر ،فقد كانوا ياتمعون لطلب
اإلخبار ،ثم بعد ححول اليأس كانوا يعدلون إلى القياس.

()1

الدليل الخامس :أن األصل هو الكتاب والسنة ،والقياس مبني عليهما ومتفرع منهما ،فال يعود على أحدهما باإلبطال؛ ألنه لو أبطل
أصله ،لعاد على نفسه باإلبطال.
الدليل السادس :أن اإلجماع مقدم على القياس؛ ألن اإلجماع اتفاق جميع ماتهدي العحر ،وثبتت حايته بالكتاب والسنة ،وإذا كان
األمر كذلك فهو مقدم على القياس الذي هو اجتهاد ماتهد واحد أو بعض األمة.
ثانيا :أنواع فساد االعتبار:
يقول :صفي الدين الهندي« :فساد االعتبار :ومعناه :أن ما ذكره من القياس أو تركيبه فاسد االعتبار ،كما إذا كان القياس مخالفًا
للنص ،أو لإلجماع ،أو كان أحد مقدماته كذلك؛ لعدم صحة االحتاا به حينئذ ،أو كان الحكم مما ال يمكن إثباته بالقياس كما تقدم
ذكره ،أو كان تركيبه مشع ًرا بنقيض الحكم المطلوب ،ويختص هذا القسم [بفساد] الوضع».

()2

قوله هذا بناء على الرأي القائل بأن فساد االعتبار أعم من فساد الوضع ،وإذا كان األمر كذلك ،فإن فساد االعتبار إما أن يكون
بسبب أن القياس على غير الهيئة الحالحة لترتيب الحكم المطلوب عليه ،والحديث عن هذا يختص به فساد الوضع ،ويدخل تحته
ما لو كان تركيبه مشع ًرا بنقيض الحكم المطلوب ،فال نتحدث عنه في هذا البحث.
وإما أن يكون القياس على الهيئة الحالحة لترتيب الحكم المطلوب عليه ،لكنه فاسد االعتبار؛ ألمر خار عنه ،وهو مخالفته للنص
أو اإلجماع ،ومخالفته ألحدهما يكون على ضربين:
الضرب األول :أن تكون مخالفته عن طريق حكمه أي أن نتياة القياس وهي حكم الفرع تكون مخالفة للنص أو اإلجماع.
الضرب الثاني :أن تكون مخالفته عن طريق مقدماته ،أي أن أحد مقدماته مخالفا للنص أو اإلجماع.
والضرب األول إما أن يكون حكم القياس مخالفا للكتاب أو السنة أو اإلجماع.
ومثال مخالفته للكتاب:
َّرع،
اق ْالم َ
ب في ح ْك ِم ال ّر ِّد َو َعدَم ِهَ ،ووجُو ِ
حرَّا ِة ب َغي ِْرهَا من ْالعيُو ِ
ْإل َح ِ
ب بد َِل لَبَنهَا ْال َموْ جو ِد في الض ِ

()3

هللا صلى هللا عليه وسلم
فإن هذا القياس مخالف لحري الحديث الوارد المروي عن أبي ه َر ْي َرةَ رضي هللا عنه يقول« :قال رسول ّ ِ
إن َرضيَهَا أَم َس َكهَا َو ْ
حرَّاةً فَاحتَلَبَهَا ،فَ ْ
إن َسخطَهَا فَفي َح ْلبَتهَا صا ٌ
َمر».
من اشتَ َرى غنَ ًما م َ
ع من ت ٍ

()4

( )1روضة الناظر ،ابن قدامة ،صفحة .331
( )2نهاية الوصول في دراية األصول ،صفي الدين األرموي الهندي ،2 ،ص .512
( )3البحر المحيط في أصول الفقه ،الزركشي ،جزء  ،4صفحة .211
( )4صحي البخاري جزء  2صفحة .156
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ومثاله :أن يقال في تبييت النية في األداء :صوم مفروض ،فال يح بنية من النهار كالقضاء ،فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى﴿:
والحائمين والحائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين هللا كثيرا والذاكرات أعد هللا لهم مغفرة وأجرا عظيما ﴾فإنه
صائِم على األجر ال َع ِظيم
رتب فيه األجر العظيم على الحوم كغيره من غير تعرض لتبييت النية فيه ،وأيضا فَإِن ححول كل َ
ي ْست َْلزم الحِّ حَّة.

()1

ومثاله :أن يامع بين أمرين فرق النص بينهما ،كأن يقول :الربا مثل البيع فيكون جائزا ،فهذا القياس فاسد االعتبار مخالف للنص
المفرق بينهما وهو قوله تعالى ﴿:وأحل هللا البيع وحرم الربا ﴾ البقرة .215 ،وكذلك لو كان القياس يقتضي التفريق بين أمرين جمع
النص بينهما يكون فاسد االعتبار.
ومثال مخالفته للسنة:
أن يقال :ال يح القرض في الحيوان لعدم انضباطه في ْشتَمل على غرر كالمختلطات .فيعترض بأنه مخالف لحديث «أبي رافِ ٍع
هللا صلى هللا عليه وسلم استَ ْسلَفَ من رج ٍُل بَك ًرا فقَ ِد َم ْ
ح َدقَ ِة ،فأ َ َم َر أبَا رافِ ٍع ْ
َّ
ت عليه إبِ ٌل من إبِ ِل ال ّ
قض َي ال ّر ُج َل بَك َرهُ،
أن يَ ِ
أن رسُو َل ّ ِ
عط ِه إِيّاهُ َّ
ضا ًء».
إن ِخيا َر الناس أَح َسنُهُ ْم ق َ
أج ْد فيها إال ِخيا ًرا ربَا ِعيًا .فقال :أَ ِ
ف َر َج َع إليه أبو رافِ ٍع فقال :لم ِ
والبكر بفت الباء الحغيرة من اإلبل ،والرباعي بفت الراء ما دخل في السنة السابعة.

()2

()3

«ومثال ما خالف اإلجماع أن يقال :ال ياوز أن يغسل الزو زوجته؛ ألنه يحرم النظر إليها فحرم غسلها كاألجنبية .فيقال له :هذا
فاسد االعتبار؛ لمخالفته اإلجماع السكوتي ،وهو أن عليا غسل فاطمة رضي هللا عنهما ،ولم ينكر عليه ،والقضية في مظنة الشهرة،
فكان ذلك إجماعا».

()4

أما الضرب الثاني :وهو مخالفة أحد مقدمات القياس للنص أو اإلجماع ،فإنه ينقسم إلى ثالثة أقسام؛ وهذا بناء على أن مقدمات
القياس ثالثة هي:
المقدمة األولى :أن يكون حكم األصل معلال ،وبالتالي يمكن القياس عليه ،فإن لم يكن من األحكام المعللة ،فال يمكن القياس عليه،
ويكون القياس عليه فاسد االعتبار .ومثاله أعداد الركعات في الحلوات الخمس ،وعدد أشواط الطواف والسعي ،وتقبيل الحار
األسود ،ورمي الامار ،وصوم شهر رمضان ،والحج بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحاة ،ومثاله أيضا األذان أو النداء لحالة
العيد وقياسه على الحلوات الخمس أو صالة الكسوف ،وغير ذلك.
المقدمة الثانية :اثبات العلة للحكم ،فإن لم يحب القائس العلة الححيحة للحكم ،وكانت علة قياسه مخالفة للعلة المنحوصة ،كان
قياسه فاسد االعتبار ،ومثاله مالو قيل :إن علة طهارة الهرة هي كونها حية ،فيقاس عليها الكلب ،فيكون طاهرا.

( )1حاشية العطار على جمع الاوامع جزء  2صفحة  .361التحبير شرح التحرير ،المرداوي،
( )2صحي مسلم جزء  3صفحة .7224
( )3حاشية العطار على جمع الاوامع ،جزء  ،2صفحة  .362التحبير شرح التحرير ،المرداوي،
( )4المدخل ،ابن بدران ،صفحة .344
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فيعترض عليه بأن القياس فاسد االعتبار؛ لمخالفته للعلة المنحوصة في قوله ﷺ في الهرة« :إنها ليست بناس ،إنما هي من
الطوافين عليكم والطوافات» )1( .فبين ﷺ علة طهارتها هي كونها من الطوافين والطوافات.
المقدمة الثالثة :أن تثبت العلة في الفرع ،فلو أثبت النص علة الحكم في الفرع ،وخالفه القياس بأن نفى تلك العلة أو أن النص نفى
العلة عن الفرع ،فأثبتها القياس له كان فاسد االعتبار ،ومثاله ما لو قيل :الكلب ياوز أكله أو ياوز شرب سؤره؛ ألنه طاهر
كالهرة ،فيعترض عليه بأن قياسه فاسد االعتبار؛ ألن النص أثبت نااسة الكلب بقوله ﷺَ « :
طهو ُر إنَا ِء أَ َح ِدك ْم إذا ولَ َغ فيه ال َك ْلبُ
ْ
ت َ
ب».
أن يَ ْغسلَهُ َسب َع مرَّا ٍ
أواله َُّن بِالتّ َرا ِ

()2

المطلب الثالث :طرق اإلجابة على فساد االعتبار
إذا تم االعتراض على قياس المستدل بفساد االعتبار ،فللمستدل أن يايب عنه من وجهين:
الوجه األول :أن يبين أن النص ال يعارض دليله  ،وذلك بأن يمنع ظهور النص فيما يثبته القياس أو أن النص فيه تأويل وأن المراد
صار من أَهله ِفي َم َحله فَيحل كذب ناسي التَّ ْس ِميَة.
غير ظاهره ،ومثاله :قوله « ِفي َم ْترُوك التَّ ْس ِميَة :ذب
َ
هللا َعلَ ْي ِه َوإنَّهُ لفسق﴾ ْاألَ ْن َعامَ ،727 :ويَقُول :قياسهم فَاسد ِاال ْعتِبَار
فيورد ْال ُم ْعتَرض :قوله تعالىَ ﴿:و َال تَأْ ُكلُوا ِم َّما لم يذكر اسْم َّ ِ
لمعارضته هَ َذا النَّص.
هللا غَالب على أهل ال ّشرك».
فَيَقُول ْال ُم ْستَدلّ :هَ َذا َمحْ ُمول على تَحْ ِريم َم ْذبُوح عَبدة ْاألَوْ ثَان ،فَإِن عدم ذكر َّ ِ

()3

أو يبين أن النص عام مخحوص بنص آخر ،ومثاله:
اشتراط النية في صوم رمضان قياسا على صوم القضاء ،فيعترض عليه بأن القياس فاسد االعتبار؛ لمخالفة قوله تعالى﴿:
والحائمين والحائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين هللا كثيرا والذاكرات أعد هللا لهم مغفرة وأجرا عظيما ﴾ فيه
ترتيب األجر على الحوم ،فيستلزم صحة صوم كل من صام وإن لم يبيت النية.
حةَ رضي هللا
فيايب المستدل :بأن اآلية ال تعارض القياس وال تدل على الححة؛ ألن عمومها مخحص بحديث مروي عن َحف َ
عنها زَو ِ النبي صلى هللا عليه وسلم َّ
صيا َم له».
هللا صلى هللا عليه وسلم قال «من لم يُا ِم ْع الحِّ يا َم قبل الفَاْ ِر فال ِ
أن رسُو َل ّ ِ
وبذلك يسلم القياس من فساد اعتباره.

()5

( )1الموطأ ،مالك ،جزء  ،7صفحة .22
( )2صحي مسلم ،جزء  ،7صفحة .234
( )3التحبير شرح التحرير ،المرداوي.762 ،1 ،
( )4سنن أبي داود  2ص .321
( )5مذكرة في أصول الفقه ،الشنقيطي ،ص .347
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الوجه الثاني :أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض ،وذلك بأن يبين أن النص الذي ذكره المعترض ال يح ثبوته إما
إلرساله أو النقطاعه أو لضعف رجال إسناده.

()1

أو يبين أن عموم النص مخحوص بالقياس ،ومثاله:
أن يقال :يقاس العبد على األمة في تشطير حد الزنا بالرق ،فيعترض عليه بأن قياسه فاسد االعتبار لمخالفة عموم قوله تعالى﴿:
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ النور.2 ،
فيايب المستدل بأن هذا القياس مقدم على ذاك العموم ومخحص له؛ ألنه أخص منه في محل النزاع.
أو يبين أن النص معارض بنص آخر فيسلم قياسه.

()2

()3

أو أن يبين أن القياس من قبيل ما ياب ترجيحه على النص المعارض له بوجه من وجوه الترجيحات المساعدة له.

()4

َضي تَ ْق ِديم ْالقيَاس على َذلِك النَّص ل َكونه حنفيا يرى تَ ْق ِديم ْالقيَاس على ْال َخبَر
أو يبين أن قياسه أرج من النص؛ ألن مذهبه «يَ ْقت ِ
احد» )5( .والححي الحق أن
[إِذا خَالف ْاألُصُول أَو فِي َما تعم بِ ِه ْالبلوى ،أَو مالكيا يرى تَ ْق ِديم ْالقيَاس على ْال َخبَر] إِذا خَالفه خبر ْال َو ِ
خبر الواحد إذا ثبت فهو مقدم على القياس.

()6

« وبالاملة للمستدل االعتراض على النص الذي يبديه المعترض باميع ما يعترض به على النحوص سندا ومتنا».

()7

المبحث الثاني :تطبيقات فساد االعتبار
في هذا المبحث بعض المسائل الفقهية التي قاس فيها بعض الفقهاء ،وكان قياسهم فاسد االعتبار لمخالفته للنص أو اإلجماع ،وهذه
المسائل هي:
مسألة :غسل بول الغالم ونض بول الاارية:
«اختلف العلماء في ذلك على ثالثة مذاهب ،هي أوجه للشافعية:
أصحها :االكتفاء بالنض في بول الحبي ال الاارية ،وهو قول على وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وبن وهب
وغيرهم ،ورواه الوليد بن مسلم عن مالك ،وقال أصحابه هي رواية شاذة.

( )1التحبير شرح التحرير ،المرداوي .1،751 ،مذكرة في أصول الفقه ،الشنقيطي ،ص .347
( )2مذكرة في أصول الفقه ،الشنقيطي ،ص .347
( )3التحبير شرح التحرير ،المرداوي.1،762 ،
( )4اإلحكام لآلمدي جزء  4صفحة 16
( )5التحبير شرح التحرير ،المرداوي.1،751 ،
( )6إرشاد الفحول ،الشووكاني ،جزء  7صفحة .326
( )7المدخل ،ابن بدران ،صفحة .345
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والثاني :يكفي النض فيهما وهو مذهب األوزاعي وحكى عن مالك والشافعي ،وخحص بن العربي النقل في هذا بما إذا كانا لم
يدخل اجوافهما شيء أصال.
والثالث هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية .قال بن دقيق العيد :اتبعوا في ذلك القياس» )1( .أي قاسوا بول
الاارية على بول الغالم ،وهو قياس فاسد االعتبار ،وكذلك قياس بول الغالم على الاارية؛ لمخالفتهما األحاديث المفرقة بينهما،
ومنها ما جاء عن علي بن أبي طالب  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال في بول الرضيع« :ينض بول الغالم ،ويغسل
()2
حن أنها أت ْ
ير
س بنت ِمحْ ٍ
بول الاارية» .ومنها ما يدل أن المراد بالنض الرش وليس الغسل ما جاء «عن أ ِّم ق ْي ٍ
َت باب ٍْن لها ص ِغ ٍ
هللا صلى هللا عليه وسلم في حاْ ِر ِه فبَا َل على ثوْ ِب ِه ف َدعَا ِبما ٍء
هللا صلى هللا عليه وسلم فأَجْ لَ َسهُ رسول ّ ِ
لم يأْ ُكلْ الطّ َعا َم إلى رسول ّ ِ

ض َحهُ ولم ي ْغ ِس ْلهُ «.
فنَ َ

()3

مسألة :النداء لحالة العيد:
ذهب بعض الحنابلة إلى مشروعية النداء لحالة العيد؛ ألنها صالة ذات ركوع وساود يشرع لها االجتماع ولها وقت تنفرد به
فأشبهت الكسوف ،قال اإلمام ابن تيمية رحمه هللا تعالى« :والقياس هنا فاسد الوضع واالعتبار؛ ألنه موضوع في مقابلة النص؛
وذاك أن تركه صلى هللا عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة ،وليست الزيادة على المسنون في المخالفة بدون نقص من المسنون.
وأما فساد االعتبار ،فإن النداء في قوله :الحالة جامعة ،إنما كان ليامع الناس ،ويعلمهم بأنه قد عرض أمر الكسوف ،فال يلحق
بهذا؛ إذ لم يستعدوا لالجتماع له ،فأما العيد فيوم معلوم ماتمع له ،وكذلك االستسقاء قد اعدوا له يوما ،فأغنى اجتماعهم له عن
النداء ،ولم يبق للنداء فائدة إال اإلعالن بنفس الدخول في الحالة ،وهذا يححل بالتكبير والمشاهدة ؛وألن النبي صلى هللا عليه
وسلم بعث المنادي في الطرقات للكسوف الحالة جامعة ،وفي العيد واالستسقاء ال يبعث مناديا ينادي في الطرقات ،وإنما ينادي
عند اجتماعهم ،عند من يقول هي بمنزلة اإلقامة للحالة ،وهذا ال أصل له يقاس عليه ؛ألن نداءه لحالة الكسوف بمنزلة األذان،
ال بمنزلة اإلقامة «.

()4

مسألة :ختان الميت:
«ال ياب ختان الميت باتفاق األمة ،وهل يستحب ،فامهور أهل العلم على أنه ال يستحب ،وهو قول األئمة األربعة ،وذكر بعض
األئمة المتأخرين أنه مستحب ،وقاسه على أخذ شاربه وحلق عانته ونتف إبطه ،وهذا مخالف لما عليه عمل األمة»

()5

فهو قياس

فاسد االعتبار لمخالفة اإلجماع.

( )1فت الباري ،ابن حار ،جزء  7صفحة .321
( )2صحي ابن خزيمة ،جزء  7صفحة 743
( )3صحي البخاري ،جزء  7صفحة 12
( )4شرح العمدة ،ابن تيمية ،جزء  4صفحة .722
( )5تحفة المولود بأحكام المولود ،ابن القيم ،جزء  7صفحة 222
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وأيضا « فإن أخذ الشارب وتقليم الظفر وحلق العانة من تمام طهارته وإزالة وسخه ودرنه .وأما الختان فهو قطع عضو من
أعضائه ،والمعنى الذي ألجله شرع في الحياة قد زال بالموت ،فال محلحة في ختانه ،وقد أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم أنه
يبعث يوم القيامة بغرلته غير مختون فما الفائدة أن يقطع منه عند الموت عضو يبعث به يوم القيامة وهو من تمام خلقه في النشأة
األخرى».

()1

مسألة :الغسل من ولوغ الكلب:
ُؤر ْال ْ
ب ْال ْ
ت ْال ِع ْترةُ ْ
َذهَبَ ْ
ت ،ومما احتاوا به َّ
ب
كل ِ
ب وغيره من النّ َاا َسا ِ
كل ِ
ق بين لُعا ِ
وال َحنَفِيَّةُ إلى عد َِم ْالفرْ ِ
أن ْال َعذ َرةَ أ َش ُّد ن َاا َسةً من س ِ
أن ال ي ُكونَ ال ُولُو ُ
ولم تُقيَّ ْد بال َّسب ُِع ،فيَ ُكونُ ال ُولُو ُ
ار ْ
غ أ َش َّد
غ ك َذ ِل َ
ك من با ِ
ب األَوْ لَى .وي ُر َّد عليهم ِبأنَّهُ ال يَل َز ُم من َكو ِنهَا أ َش َّد في االس ِت ْق َذ ِ
ّري ِ )2( ،وهو قوله ﷺ« :طَهو ُر إنَا ِء أَ َح ِدك ْم إذا ولَ َغ فيه
يظ ال ُح ْك ِم ،و ِبأَنَّهُ قِياسٌ ِ
منها في تَغلِ ِ
ار؛ ألنه في ُمقابَلَ ِة النّصِّ الح ِ
فاس ُد االعتِبَ ِ
ال َك ْلبُ ْ
ت َ
ب».
أن يَ ْغسلَهُ َسب َع مرَّا ٍ
أواله َُّن ِبالتّ َرا ِ

()3

مسألة :اشتراط الولي في النكاح:
« اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فالامهور على اشتراطه وأنها ال تزو المرأة نفسها ،وذهبت الحنفية إلى أنه ال
يشترط مطلقا ،محتاين بالقياس على البيع ،فإنها تستقل ببيع سلعتها ،وهو قياس فاسد االعتبار»...؛ ( )4لمخالفته لما جاء عن أبي
موسى رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ال نكاح إال بولي».

()5

أن عا ِئ َشةَ رضي هللا عنها زوْ َ النبي صلى هللا عليه وسلم ْ
وجاء عن «عُرْ وةُ بن ُّ
أخبَ َر ْتهُ َّ
الزبي ِْر َّ
أن النِّكا َح في ْالاا ِه ِليَّ ِة كان على
أرْ بَ َع ِة أ ْن َحا ٍء فنِ َكا ٌح منها نِكا ُح الناس ْاليوْ َم ْ
يخطُبُ ال ّر ُج ُل إلى ال ّرج ُِل ولِيَّتَهُ أو ابْنتَهُ فيُحْ ِدقُهَا ث َّم ي ْن ِك ُحهَا ...فلما ب َ
ُعث ُمح َّم ٌد صلى هللا
عليه وسلم ْ
بال َح ِّ
ق ه َد َم ن َكا َح ْال َااهلِيَّ ِة ُكلّهُ إال ن َكا َح الناس ْاليوْ َم» )6( .أي لم يبق في اإلسالم إال النكاح بولي.
مسألة :عدد الضربات للتيمم:
ضربَةٌ لِل َوجْ ِه َوأُخ َرى لِليَ َدي ِْن (َ ،)7واحْ تَاّوا ْ
ذهب بعض الفُقَهَاء إلى َّ
اس على ْالوضُو ِء ،وهو فَاس ٌد
َان َ
ب في التيمم َ
اج َ
أن ال َو ِ
ضربَت ِ
بالقِيَ ِ
أجد ْالما َء ،فتَ َم َّر ْغ ُ
حاج ٍة فأَجْ نَب ُ
ت
هللا صلى هللا عليه وسلم في َ
ار ؛ لمخالفته لحديث عمار بن ياسر  « ب َعثَ ِني رسول ّ ِ
ْت ،فلم ِ
اال ْعتبَ ِ
ح ِعي ِد كما ت َم َّر ُ
ب بِكفِّ ِه ضرْ بَةً
غ ال ّدابَّةُ ،ف َذكَرْ ُ
ك ْ
في ال ّ
ت ذلك لِلنّبِ ِّي صلى هللا عليه وسلم ،فقال :إنما كان ي ْكفِي َ
ض َر َ
أن تحْ نَ َع هكذا ،ف َ
ضهَا ،ث َّم م َس َ بها ظ ْه َر كفِّ ِه ِب ِشمالِ ِه ،أو ظه َْر ِشمالِ ِه ِبكفِّ ِه ،ث َّم م َس َ بها وجْ هَهُ ».
على األرض ،ث َّم نفَ َ

()8

( )1تحفة المودود بأحكام المولود ،ابن القيم ،جزء  7صفحة 222
( )2نيل األوطار ،الشوكاني ،جزء  ،7صفحة .42
( )3صحي مسلم ،جزء  ،7صفحة .234
( )4سبل السالم ،الحنعاني ،جزء  ،3صفحة .771
( )5المستدرك على الححيحين ،الحاكم ،جزء  ،2صفحة  ،725وقال الحاكم بعدما روى الحديث بأسانيده« :هذه األسانيد كلها صحيحة».
( )6صحي البخاري جزء  5صفحة 7112
( )7نيل األوطار ،الشوكاني ،جزء  7صفحة 334-332
( )8صحي البخاري ،جزء  ،7صفحة .733
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مسألة :حكم افتراش الحرير:
ير ،ويروى عن ابن عباس وأنس رضي هللا عنهم وأبي حنيفة وبعض الشافعية
ذه َ
َب جمهور العلماء إلى تحريم ْالالُ ِ
حر ِ
وس على ْال ِ
اس على ْال َو َسائ ِد ْال َمحْ ش َّو ِة ْ
جواز افتراشه ،واستدل لهم ْ
بالقَ ِّز؛ ْإذ ال خالفَ فيها ،وهَ َذا دَلي ٌل فاسد االعتبار ( )1؛ لمخالفته صري
بالقِيَ ِ
ب في آنيَ ِة ّ
ما جاء «عن حُذ ْيفَةَ رضي هللا عنه قال :نهَانَا النبي صلى هللا عليه وسلم ْ
ب َو ْالف َّ
ض ِة ،وأَ ْن نأْ ُك َل فيها ،وع َْن
أن ن ْش َر َ
الذهَ ِ
لس عليه ».
رير َوال ّديبَا ِ ،وأَ ْن نَاْ َ
لُ ِ
بس ْال َح ِ

()2

مسألة :صوم يوم الامعة:
وم
هل ال ِع ْل ِم َوال ِف ْق ِه و َم ْن يُقتَدَى ب ِه يَن َهى عن ِ
يام يَ ِ
ص ِ
جاء في الموطأ أن اإلمام مالك رحمه هللا تعالى يقول« :لم أ ْس َم ْع أ َحدًا من أَ ِ
وم
هل ال ِع ْل ِم يحُو ُمهُ وأُ َراهُ كان يتَ َحرَّاهُ» )3( .واحتَ َّج له بَعضُ ال َمالِ ِكيَّ ِة على عد َِم ك َراهَ ِة َ
وصيَا ُمهُ ح َس ٌن ،وقد رأيت بَ َ
ال ُا ُم َع ِة ِ
ص ِ
عض أَ ِ
ُوص
ار؛ ِألنَّهُ َمنحُوبٌ في ُمقابَلَ ِة النّح
وم ال ُا ُم َع ِة فقال :يَو ٌم ال يُك َرهُ َ
َير ِه ،فال يُك َرهُ َوح َدهُ ،وهَ َذا قِياسٌ ِ
يَ ِ
ِ
فاس ُد االعتِبَ ِ
صو ُمهُ مع غ ِ
ّحي َح ِة ( ،)4منها ما جاء «عن أبي ه َر ْي َرةَ رضي هللا عنه قال سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول ال يَحو َم َّن أحدكم يوم
الح ِ
ْالا ُم َع ِة إال يَو ًما قَبلَهُ أو بَع َدهُ».

()5

صو ُم ال ُا ُم َع ِة فيَتَ َعيَّنُ القَوْ ُل ب ِه ،و َما ِل ٌ
ك م ْع ُذو ٌر فإنه لم
«قال النّ َو ِويُّ  :وال ُّسنَّةُ ُمق َّد َمةٌ على ما رآهُ هو وغيره ،وقد ثبَتَ النَّه َي عن َ
()6
ب مالِ ٍك :لم ي ْبلُ ْغ مالِ ًكا هذا الحديث ،ولَوْ بلَ َغهُ لم يُخالِ ْفهُ».
ي ْبلُ ْغهُ .قال ال ّدا ُو ِديُّ من أصْ َحا ِ
مسألة :تطيب المحرم:
رم هو ما ت َ
ق َّ
« ْال َح ُّ
َّب ب ِه ابْتدَا ًء ب ْع َد إحْ َرام ِه ،ال ما ف َعلَهُ ع ْن َد إرا َد ِة ْاإلحْ َر ِام َوبَق َي أثَ ُرهُ لوْ نَا َوري َحا،
طي َ
أن ْال ُمح َّر َم من الطّي ِ
ب على ْال ُمحْ ِ
وال يَح ُّ ْ
الف اسْتدَا َم ِة
بخ ِ
بس لبسِ ...
أن يُقا َل :ال ياُو ُز اسْتدَا َمةُ الطّي ِ
اس ؛ألَ َّن اسْتدَا َمةَ اللُّ ِ
از اسْتدَا َم ِة اللّبَ ِ
ب قيَا َسا على عد َِم ج َو ِ
ب فلَ ْي َس ْ
تب َ
ار» ؛ ( )7لمخالفته ما جاء « عن عا ِئ َشةَ رضي
طيِّ ٍ
الطّي ِ
ب ،سلَّ ْمنَا اسْت َوا َءهُ َما ،فهَ َذا قيَاسٌ في ُمقابَلَ ِة النّصِّ وهو فَاس ُد اال ْعتبَ ِ
أن يحْ ِر َم يتَطَيَّبُ بأ َ ْ
هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أ َرا َد ْ
بيص ال ّد ْه ِن في َر ْأس ِه َولحْ يَتِ ِه
ب ما يَا ُد ث َّم أ َرى َو َ
طيَ ِ
هللا عنها قالت كان رسول ّ ِ
بَع َد ذلك » )8( .وجاء أيضا «أنها قالت كنت أُطَيّبُ رسُو َل ّ
نض ُخ
حر ًما يَ َ
هللاِ صلى هللا عليه وسلم ث َّم يطُوفُ على نِسائِ ِه ث َّم يُح ِب ُ ُم ِ
طيبًا».

()9

( )1نيل األوطار ،الشوكاني ،جزء  ،2صفحة 12-11
( )2صحي البخاري ،جزء  ،5صفحة .2715
( )3موطأ مالك 7 ،ص .377
( )4نيل األوطار ،الشوكاني ،جزء  ،4صفحة 332
( )5صحي البخاري جزء  2صفحة .122
( )6نيل األوطار ،الشوكاني ،جزء  ،4صفحة .332
( )7نيل األوطار ،الشوكاني ،جزء  5صفحة .34
( )8صحي مسلم جزء  2صفحة 242
( )9صحي مسلم جزء  2صفحة 241
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مسألة :نكاح المحرم:
َب إل ْي ِه ال ُا ْمهُو ُر ،وقال عطَا ٌء َوع ْك ِر َمةُ وأَ ْه ُل ْال ُكوف ِة ياُو ُز ْلل ُمحْ ِر ِم ْ
«يحْ ُر ُم ْ
أن يتَ َز َّو َ كما
أن يتَ َز َّو َ ْال ُمحْ ر ُم أو يُ َز ّو َ غ ْي َرهُ كما ذه َ
ي ْال َااريَةَ ْلل َو ْ
ياُو ُز له ْ
ار )1( .لمخالفته لما جاء عن «عُث َمانَ بن
ط ِءَ ،وتُ ُعقّ َ
أن يَ ْشتَر َ
ب بأَنَّهُ قيَاسٌ في ُمقابَلَ ِة النّصِّ ـ وهو فَاس ُد اال ْعتبَ ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم :ال يَن ِك ُ ال ُمحْ ِر ُم وال يُن َك ُ وال يَخطُبُ ».
عفَّانَ  يقول :قال رسول ّ ِ

()2

س رضي هللا
ويمكن أن يرد عليه بأنا ال نسلم فساد االعتبار؛ لوجود حديث دل على جواز نكاح المحرم ،فقد جاء «عن بن عبَّا ٍ
عنهما َّ
أن النبي صلى هللا عليه وسلم ت َز َّو َ م ْي ُمونَةَ وهو ُمحْ ر ٌم».

()3

مسألة :قطع شوك الحرم:
ذهب اإلمام ابن قدامة الحنبلي إلى أنه يحرم قطع الشوك والعوسج وقال أبو الخطاب الحنبلي :ال يحرم ،وروي ذلك عن عطاء
ومااهد وعمرو بن دينار واإلمام الشافعي؛ ألنه يؤذي بطبعه فأشبه السباع و الفواسق من الحيوان.

()4

()5
س رضي
س عن بن عبَّا ٍ
اعترض على هذا الرأي بأنه قياس في مقابلة النص ،فهو فاسد االعتبار  ،لما جاء «عن ُم َااه ٍد عن طا ُو ٍ

صي ُدهُ ،وال يَلتَ ِقطُ
هللا صلى هللا عليه وسلم يوم ف ْت ِ م َّكةََّ :
ض ُد شَو ُكهُ ،وال يُنفَّ ُر َ
إن هذا ْالبلَ َد ح َّر َمهُ هللا ،ال يُع َ
هللا عنهما قال قال رسول ّ ِ
لُقطَتَهُ إال من ع َّرفَهَا».

()6

مسألة :التضحية بشاة ذهب إليتها:
ب األُ ُذ ِن َوالقَرْ ِن ،وهو
ذهب بعض الفقهاء إلى أن ذه َ
اس على ذهَا ِ
َاب اإللية من الشاة عَيبٌ يمنع من التضحية بها ،وتَ َم َّس ُكوا ِبالقِيَ ِ
ار ()7؛ لمخالفته لما جاء «عن حاا عن عطية عن أبي سعيد أن رجال سأل النبي صلى هللا عليه وسلم عن شاة قطع
ِ
فاس ُد االع ِتبَ ِ
الذئب ذنبها يضحي بها قال ض بها «.

()8

ويمكن االعتراض عليه بأنا ال نسلم بفساد االعتبار؛ ألن الحديث فيه ضعف ،فالحاا بن أرطأة قال فيه الحافظ ابن حار :صدوق
كثير الخطأ والتدليس.

()9

( )1نيل األوطار ،الشوكاني ،جزء  5صفحة .22
( )2صحي مسلم ،جزء  ،2صفحة 7232
( )3صحي البخاري ،جزء  ،2صفحة 652
( )4المغني ،ابن قدامة ،جزء  ،3صفحة .761
( )5نيل األوطار ،الشوكاني جزء  ،5صفحة .14
( )6صحي البخاري ،جزء  ،2صفحة .515
( )7نيل األوطار ،الشوكاني ،جزء  5صفحة 222
( )8السنن الكبرى ،البيهقي جزء  1صفحة .221
( )9تقريب التهذيب ،ابن حار 7 ،ص .752

131

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

ومما تادر اإلشارة اليه أن المستدل بالقياس قد يكون له رد او مناقشات حول االعتراض بفساد االعتبار ،وعدم إيراد اجاباته هنا
حول االعتراض ال يعني عدم وجود رد له؛ لكن االسترسال في الردود والمناقشات في كل مسألة سيطيل بنا المقام ،ويخرجنا عن
ماال البحث.
والمهم هنا هو أن األصل متى ثبت النص أو اإلجماع سندا وداللة ،ياب تقديمه على القياس ،يقول اإلمام ابن تيمية« :وحيث علمنا
أن النص جاء بخالف قياس ،علمنا قطعا أنه قياس فاسد ،بمعنى أن صورة النص ،امتازت عن تلك الحور التي يظن أنها مثلها،
بوصف أوجب تخحيص الشارع لها بذلك الحكم ،فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا؛ لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد،
وإن كان من الناس من ال يعلم فساده».

()1

الخـاتمة
وأختحر فيها أهم نتائج البحث ،ومنها:
أن المراد بفساد االعتبار هو فساد القياس ألمر خار عنه وهو مخالفته للنص أو اإلجماع.
أثبتت األدلة على فساد القياس وعدم اعتباره عند مخالفته للنص أو اإلجماع.
يفترق فساد الوضع عن فساد االعتبار أن القياس فيه يكون على الهيئة غير الحالحة إلنتا الحكم الشرعي.
مخالفة القياس للنص أو اإلجماع يكون إما بنتياته أو بأحد مقدماته.
جواب المستدل على االعتراض بفساد االعتبار يكون إما بإثبات عدم صحة النص أو ضعفه أو أن داللته ال تعارض القياس أو
بترجي القياس عليه بسبب من أسباب الترجي .

توصيات ومقترحات:
-7اقترح دراسة األقيسة التي يخالف حكمها للنص ،سواء من كتاب فقهي معين أو من باب فقهي معين.
-2دراسة األقيسة التي يخالف حكمها لإلجماع سواء من كتاب فقهي معين أو من باب فقهي معين.
-3عمل بعض األبحاث في األقيسة التي تخالف بعض مقدماتها للنص أو اإلجماع
-4التوسع في دراسة طرق اإلجابة على االعتراض بفساد االعتبار على القياس مع ضرب األمثلة عليها.
وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

( )1ماموع الفتاوى ،ابن تيمية ،جزء  ،22صفحة .525
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العطار ،حسن7111( ،م) ،حاشية العطار على جمع الاوامع ،ط ،7دار الكتب العلمية ،بيروت
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الحنعاني ،محمد(7311م) ،سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام ،ط ،4دار إحياء التراث العربي ،بيروت
األشعث ،سليمان( ،د.ت) ،سنن أبي داود ،دار الفكر ،بيروت
البيقهي ،أحمد7114( ،م) ،سنن البيهقي الكبرى ،دار الباز ،مكة المكرمة
الحراني ،أحمد7473( ،ه) ،شرح العمدة في الفقه ،ط ،7مكتبة العبيكان ،الرياض
النيسابوري ،محمد7112( ،م) ،صحي ابن خزيمة ،المكتب اإلسالمي ،بيروت
العسقالني ،احمد ،فت الباري شرح صحي البخاري ،دار المعرفة ،بيروت
الحراني ،أحمد ،ماموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ط ،2مكتبة ابن تيمية
الدمشقي ،عبد القادر7427( ،ه) ،المدخل الى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بيروت
الشنقيطي ،محمد2227( ،م) ،مذكرة في أصول الفقه ،ط ،5مكتبة العلوم والحكمة ،المديتة المنورة
النيسابوري ،محمد7112( ،م) ،المستدرك على الححيحين ،ط ،7دار الكتب العلمية ،بيروت
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النيساابوري ،مسالم ،المساند الحاحي المختحار من السانن بنقل العدل عن العدل عن رساول هللا صلى هللا عليه وسلم ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت
المقدسي ،عبد هللا7425( ،ه) ،المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،ط ،7دار الفكر ،بيروت
األصبحي ،مالك ،موطأ اإلمام مالك ،دار إحياء التراث العربي ،محر
األرموي ،صفي الدين7116( ،م) ،نهاية الوصول في دارسة األصول ،ط ،7المكتبة التاارية بمكة المكرمة
الشوكاني ،محمد7113( ،م) ،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ،دار الايل ،بيروت
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تطوير رأس المال البشري وصوالً لألداء المتميز بجامعة نجران تحقيقا ً لرؤيا 1202
Developing Human Capital in order to Achieve Outstanding Performance at Najran
University, in order to Achieve Vision 2030
إعداد :الدكتورة /نهى عثمان عبد المجيد أرباب
أستاذ إدارة األعمال المساعد بكلية المجتمع ،جامعة نجران ،المملكة العربية السعودية
الباحثة /حليمة محمد سلطان العسيري
المعيد بكلية المجتمع ،جامعة نجران ،المملكة العربية السعودية
الباحثة /شيمه صالح ناصر ال سليم
المعيد بكلية المجتمع ،جامعة نجران ،المملكة العربية السعودية
*Email: noarbab015@hotmail.com

الملخص:
هدفت الدراسة إلى تحقيق الهدف االستراتيجي لرؤيا ( 0202زيادة معدالت التوظيف) بالجامعة وذلك بالعمل على الهدف
الفرعي (تطوير رأس المال البشري) وكافة أهدافه التفصيلية .واتبع الباحثين المنهج الوصفي التحليلي .وتوصلت الدراسة إلي
عدد من النتائج أهمها ،أن توفر التعليم والتعلم في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة مرتفعة،
وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ ( )5024وبانحراف معياري قدره ( ،)204,0أن توفر التدريّب في جامعة نجران من وجهة
نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسطة ،وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ ( )00,3وبانحراف معياري قدره
( ،)20,,0أن توفر االهتمام بالخبرات في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسطة ،وذلك
بداللة وسطها الحسابي البالغ ( )00,,وبانحراف معياري قدره ( .)20,35وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها ،العمل على
تحقيق رؤية المملكة  0202فيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري ،االستفادة القصوى من الخبرات المهنية الموجودة لدي أعضاء
هيئة التدريس بالجامعة لبناء كادر بشري شاب متميز في المستقبل ،إتاحة قدر أكبر من التدريب ألعضاء هيئة التدريس داخل
الجامعة.
الكلمات المفتاحية :التعليم والتعلم ،التدريب ،االهتمام بالخبرات ،االهتمام بالمعرفة ،االهتمام بالقدرات ،تحسين البيئة التنظيمية
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Developing Human Capital in order to Achieve Outstanding Performance at Najran
University, in order to Achieve Vision 2030

Abstract:
The study aimed to achieve the strategic goal of Vision 2030 (increasing employment rates) at the
university by working on the sub-goal (developing human capital) and all its detailed objectives.
The researchers followed the descriptive analytical approach. The study reached a number of
results, the most important of which is that the availability of teaching and learning at the
University of Najran from the point of view of the study sample tends towards approval with a
high degree, as a sign of its arithmetic mean of (4.05) and a standard deviation of (0.593), that the
availability of training at Najran University from The viewpoint of the study sample tends towards
approval with a medium degree, as evidenced by its arithmetic mean of (3.67) and a standard
deviation of (0.882). Availability of interest in experiences at the University of Najran from the
point of view of the study sample tends towards approval with a medium degree, as evidenced by
its average arithmetic. (3.66) and with a standard deviation of (0.874), The study recommended a
number of recommendations, including, working to achieve the vision of the Kingdom 2030 in
terms of developing human capital, making the most of the professional expertise of the university
faculty members to build a distinguished young human cadre in the future, and providing more
training for faculty members within the university.

Keywords: Teaching and learning, training, interest in experiences, interest in knowledge, interest
in capabilities, and improvement of the organizational environment

 اإلطار العام للبحث:المحور األول
: المقدمة:ًأوال
 ذلك، ) رصيد المعرفة الضمنية المتواجدة في عقول الموارد البشريةHuman Capital( يمثل رأس المال البشري
 تلك المقدرة التي، من رصيد الخزين المعرفي في المنظمة والمتولد من المقدرة العقلية البشرية%,4-34 الرصيد الذي يشكل
 المهارات والتعليم واإلرث التاريخي) والتي ال بد، الخبرات،تكونها محفظة متفاعلة من الموجودات الالملموسة تشمل (المعارف
من االستثمار فيها ألن منحني انتاجية تلك الموجودات يتزايد بتقدم العمر وبالتالي ال يخضع لقانون الغلة المتناقصة فضالً عن
.االستخدام المتعدد والمتزامن لها على العكس من الموجودات األخرى
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ويعتبر تحقيق األداء المتميز من جانب العاملين في أي منظمة أحد المبادئ األساسية لفلسفة إدارة الجودة الشاملة وعلى
صعيد الفكر اإلداري ظهرت مدارس واتجاهات وحركات عديدة كان األداء وتحسينه محوراً رئيسيا ً من محاور اهتماماتها .هذا
حيث تولي حكومة المملكة العربية السعودية قدراً كبيراً من االهتمام بتنمية رأس المال البشري ،وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى
تحقيق التطور االقتصادي والتنمية الشاملة في كافة المجاالت ،وتأتي تلك الجهود استجابة لرؤية “ ،”0202والتي تشمل رؤية
شاملة لعملية التطوير والتحديث في كافة األبعاد والمجاالت ،ومن ضمنها رأس المال البشري ،وتتضمن هذه الرؤية العديد من
البرامج ومنها برنامج رأس المال البشري ،والذي أعتبر أن العنصر البشري عامالً أساسياً لنجاح المشروعات التنموية ،لذا اتجهت
تلك الرؤية إلى دعم وتفعيل هذا العنصر المهم ،واالهتمام بقياس كفاءة رأس المال البشري في القطاع العام والخاص وتقويمها
وتحليله ا ،والمساندة في توفير الكوادر والدراسات واالستشارات والشراكات االستراتيجية المتعلقة برأس المال البشري،
والمساعدة في االختيار والتطبيق لتحقيق األهداف االستراتيجية .وفي هذا اإلطار تمثل جامعة نجران محوراً مهما ً في قطاع التعليم
العالي بالمملكة وبالتالي فهي معنية بتطبيق رؤية  0202وهذا ما تتناوله الدراسة للوقوف على ما تم انجازه من تطوير للكادر
البشري الوطني واألجنبي العامل بالجامعة.

ثانياً :مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة في االجابة على السؤال التالي :ما مدى مساهمة عناصر رأس المال البشري (التعليم والتعلم،
التدريب ،االهتمام بالخبرات ،االهتمام بالمعرفة ،االهتمام بالقدرات ،تحسين البيئة التنظيمية) في تميز أداء هيئة التدريس بجامعة
نجران؟ وما مستوي األداء المتميز الذي تم الوصول له تحقيقا ً لرؤية المملكة 0202؟.

ثالثاً :أهداف الدراسة:
تسعي الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 /1تحقيق الهدف االستراتيجي لرؤيا ( 0202زيادة معدالت التوظيف) بالجامعة وذلك بالعمل على الهدف الفرعي (تطوير رأس
المال البشري) وكافة أهدافه التفصيلية:
أ /بناء رحلة تعليمية متكاملة
ب /تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل
ج /تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال
د /تحسين الظروف المعيشية للوافدين.
 /0تشخيص الوضع الراهن لرأس المال البشري للجامعة لتحديد متطلبات التطوير وتميز اآلداء.
 /0األخذ باألساليب اإلدارية الحديثة لتطوير رأس المال البشري .
 /5الكشف عن كل ما يؤثر سلبا ً على رأس المال البشري بالجامعة ومحاولة إيجاد الحلول والبدائل.

رابعاً :أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة من خالل أهمية رأس المال البشري وإسهامه المباشر في التقدم التقني ،حيث يُعد مصدراً مهما
للنمو المستدام ،ورفع معدالت هذا النمو عن طريق زيادة االنتاجية واالستثمارات في األصول الملموسة وغير الملموسة مثل
االبتكار والتعليم والتدريب ،وأدت هذه األهمية إلى االهتمام بتنمية وتطوير رأس المال البشري خاصة في ظل التقدم التكنولوجي،
الذي يقلل من قيمة الوظائف التي ال تحتاج إلى مهارات عالية ،مقابل خلق وظائف جديدة ترتكز إلى المعرفة.

137

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

كما أن الدراسة قد تسد ثغرة علمية وتعمل على توفير معلومات تفيد المهتمين بتحقيق رؤية المملكة  ،0202كما توفر مرجع
بالمكتبة للدارسين المهتمين بالفكر اإلداري واالقتصادي ،وقد تفتح آفاقا ً لبحوث جديدة في تطوير رأس المال البشري بالجامعات
السعودية.

خامساً :فروض الدراسة:
لإلجابة على تساؤالت الدراسة يتم اختبار الفرضية الرئيسية التالية- :
هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 2024لرأس المال البشري في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس
في جامعة نجران .وتتفرع منها الفرضيات التالية:
 /1هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) α = 2024للتعليم والتعلم في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في
جامعة نجران.
 /0هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 2024للتدريب في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة
نجران.
 /0هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 2024لالهتمام بالخبرات في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس
في جامعة نجران.
 /5هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 2024لالهتمام بالمعرفة في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس
في جامعة نجران.
 /4هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 2024لالهتمام بالقدرات في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس
في جامعة نجران.
 /,هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) α = 2024لتحسين البيئة التنظيمية في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة
التدريس في جامعة نجران.

سادساً :حدود الدراسة:
المجال المكاني - :المملكة العربية السعودية  -نجران.
المجال الزماني0201-0202 -:م.
المجال البشري - :أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران.

المحور الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
رأس المال البشري:
المفهوم والتعريف:
يفهم من رأس المال البشري أنه يشتمل على المعارف والقدرات والمهارات والخبرات الفردية إلجمالي الموظفين
والمديرين العاملين في الشركة وذلك فيما يتعلق بالمهام المنوطة بهم ،إضافة إلى إمكانية اضافة مستودع المعرفة والمهارات
والخبرات المكتسبة عن طريق التعلم)Abulgadaeel,2012:181( .
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يعرف رأس المال البشري بأنه" القيمة المجمعة للمعرفة المتوافرة بالمنظمة" ،كما يعرف بأنه " مجموع المعارف التي
تمتلكها المنظمة وتكمن في عقول العاملين فيها" ،كذلك عرف بأنه "المجموع التراكمي للمواقف والخبرة والمعرفة واالبداع
والطاقة والحماس الذي يبديه األشخاص الستثمارها في أعمالهم" .كما اعتبرت منظمة التعاون األوربية  OECDأن رأس المال
البشري يتضمن كل :المعرفة والمهارات والقدرات المتجسدة في األفراد والمرتبطة بالنشاط االقتصادي لهم"Shatatha, ( .
)2019:62
أبعاد رأس المال البشري:
التعليم والتعلم:
إن المنظمة التي تتعلم هي التي تهتم بالمعرفة والمعلومات عند ممارسة وظائف وعمليات اإلدارة وكذلك فإنها تؤمن
بأهمية التعلم والتعليم المستمرين لجميع العاملين ،أيضا ً المنظمة التي تتعلم تعطي إلدارة المعلومات والحاسب اآللي والتدريب
حقهم من االهتمام والميزانية والمنظمة التي تتعلم باإلضافة إلى أنها تطبق فكر اإلدارة بالمعرفة فهي تطبق كذلك فكر اإلدارة على
المكشوف ،والمنظمة التي تتعلم من معارفها وخبراتها ومن معارف وخبرات العاملين بها ومن معارف وخبرات المنظمات
األخرى هي ال تجد غضاضة من أن تتعلم من اآلخرين)Abu alnasr, 2017: 236( .
التدريب:
التدريب هو (الجهد المنظم والمخطط له لتزويد القوى البشرية في المنظمة بمعارف معينة وتحسين وتطوير وتنمية
مهاراتها وقدراتها وتغيير سلوكها واتجاهاتها بشكل ايجابى وفقا ً لمصلحتهم ومصلحة المنظمة من خالل رفع إنتاجيتها بشكل عام).
()Dura et al, 2010: 232
كماا يعرف التدريب على أنه (نشاااااااط مخطط يهدف إلى تزويد األفراد بمجموعة من المعلومات والمهارات التي تؤدي
إلى زيادة معدالت أداء األفراد في العمل))Salah Eldin, 2000, 69( .
للتدريب أهمية كبيرة والسيما التدريب المهني وتزداد هذه األهمية يوما ً بعد يوم بتعقد النظم الصناعية وبتطور أنظمة
اإلدارة ومناهجها وفلسفاتها فالتدريب يؤدى بال شك إلى زيادة كم اإلنتاج كما يؤدى إلى زيادة تحسين جودة السلع المنتجة ويرفع
من مستوى الخدمات التي تقدم لألفراد ،كما يؤدى إلى رفع كفاءة المتدرب وإلى زيادة فاعلية المؤسسات الصناعية والزراعية
والتجارية والسياحية ،كما يؤدي إلى رفع كفاءة مرافق الخدمات العامة وكلما ارتفعت كفاءة العاملين في مؤسسة ما كلما انخفضت
تكلفة اإلنتاج ،األمر الذى يؤدى إلى الرخاء وإلى تحقيق رفاهية المجتمع وتقدمه وإلى إشباع حاجات ابنائه من السلع والخدمات.
()Eisawi, 1992: 143
كما تتمثل أهمية وظيفة التدريب فيما يلى)Dura et al, 2010: 235( -:
 /1يكسب التدريب العاملين معارف ومهارات واتجاهات ذات عالقات مباشرة بالعمل مما يطور ادوارهم ومهاراتهم في العمل
ويرفع من إنتاجيتهم وبالتالي إنتاجية المنشأة ككل.
 /0يكسب الفرد ثقة بنفسه وقدرة على العمل من دون االعتماد على اآلخرين ويدعم احترامه لنفسه واحترام اآلخرين له ويرفع
روحه المعنوية.
 /0يكسب الفرد خبرات جديدة تؤهله لالرتقاء وتحمل مسئوليات أكبر وربما مسئوليات قيادية.
 /5ينمي التدريب لدى الفرد المرونة والقدرة على التكيف في حياته العملية.
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 /4التدريب بوصفه جهداً منظما ً ومخططا ً يتركز على تحسين األداء الحالي والمستقبلي لألفراد والجماعات وهذا في الواقع تحسين
لألداء العام في التنظيم أو المؤسسة ورفع للفعالية الكلية للمنظمة مما يجعلها أكثر قدرة على بلوغ أهدافها ،ومن ناحية ثانية فإن
ارتفاع إنتاجية المؤسسات بسبب جهود التدريب وأنشطته سيرفع اإلنتاجية الكلية للمجتمع مما ينعكس إيجابيا ً على ازدياد الدخل
وارتفاع مستوى المعيشة.
 /,عن طريق التدريب يمكن تخفيض النفقات فزيادة المهارة والكفاءة في العمل تؤدى إلى اإلقالل من نسبة األخطاء مما يؤدى
إلى اإلقالل من تكاليف العمل.
 /3يساهم التدريب في اإلقالل وتسهيل اإلشراف فالموظف أو العامل المتدرب جيداً تقل نسبة أخطائه ويمكن أن يمارس الرقابة
الذاتية على أعماله.
 /,يمكن عن طريق التدريب حماية العاملين من أخطار األعمال التي يزاولونها فاألفراد المهرة أقل عرضة إلصابات العمل
وحوادثه.
 /,يساعد التدريب على استقرار اإلنتاج في المنظمة وذلك من خالل أن األفراد المتدربين يكون مستوى إنتاجهم ثابتا ً ومستقراً
نسبيا ً وهذا ما يساعد على تخطيط اإلنتاج فيها لمواجهة حجم المبيعات المرتقب.
االهتمام بالمعرفة:
المعرفة هي كل شيء ضمني أو ظاهري يستحضره األفراد ألداء أعمالهم بإتقان أو التخاذ قرارات صائبة ولقد تناول
الباحثون مفهوم إدارة المعرفة من زوايا عدة ،فمنهم من تناوله من منظور تقنى بالتركيز على تقنيات المعلومات التي تسهل نشر
المعرفة وتطبيقها ،وتعرف بأنها تجسيد العمليات التنظيمية التي تبحث في عملية مزج قابليات تقنيات المعلومات على معالجة
البيانات والمعلومات وقابلية االبداع واالبتكار لألشخاص ،وآخرون تناولوه بالتركيز على الجوانب الثقافية واالجتماعية فقد جرى
تعريف إدارة المعرفة بأنها الفهم الواعي والذكي لثقافة المنظمة والقدرة على استخدام وتطبيق التغيير الحاصل في هذه الثقافة،
كما يمكن تعريفها بأنها الجهد المنظم الواعي الموجه من قبل منظمة أو مؤسسة ما من أجل اكتساب وجمع وتصنيف وخزن كافة
أنواع المعرفة ذات العالقة بنشاط تلك المؤسسة وجعلها جاهزة للتداول والمشاركة بين افراد واقسام ووحدات المؤسسات بما يرفع
مستوى كفاءة اتخاذ القرارات واألداء التنظيمي)Elkobisi, 2005: 12( .
تنقسم المعرفة إلى نوعين رئيسيين هما المعرفة الظاهرة ( )Implicit Knowledgeوهى المعرفة الرسمية المصنفة
ضمن مستندات المنظمة أو قواعد البيانات الخاصة بها المتاحة لكل من يرغب في الوصول إليها وهى مخزونة في التقارير
والوثائق المختلفة ومتاحة في وسائط متعددة األشكال توفرها تقنيات االتصاالت والمعلومات ويتم التعامل معها بالتبادل والتحديث
واالستخدام بمختلف الوسائل وحسب رغبات ومتطلبات المستخدمين وقد سميت بالمعرفة الراسخة نظراً لسهولة استخالصها من
الشخص أو المستفيد من المنظمة باإلضافة إلى إمكانية توثيقها بسرعة ودقة وقد القى هذا النوع من المعرفة االهتمام الكبير من
قبل المنظمات منذ زمن طويل حيث سعت إلى بناء نظم معلومات وقواعد بيانات يمكن من خاللها تنظيم وتصنيف وتبويب المعرفة
والمعلومات الصريحة والمكتوبة ،أما النوع الثاني وهو المعرفة الضمنية ( )Explicit Knowledgeوهى المعرفة التي يختزنها
أصحابها في عقولهم ولم يعبروا عنها بأي صيغة من الصيغ فهي غير معلومة وال متاحة لآلخرين وتظل حبيسة عقول أصحابها
وقد تموت معهم وال يقدر لها الظهور وفي احيان أخرى قد تتهيأ ألصحاب تلك المعرفة الفرص والحوافز التي تدفعهم للتصريح
بها واظهارها لآلخرين بدرجات مختلفة من الوضوح وتتمثل في الخبرات الشخصية والمؤسسية والقصص والتصورات والفطنة
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وطرق التعلم والمهارات والفهم والثقافة التنظيمية وهنالك ما يقارب من  %,2من المعرفة في المنظمة هي معرفة ضمنية مختزنة
في عقول العاملين فيها وهم الذين يطلق عليهم رأس المال الفكري وقد شبهت المعرفة بجبل الجليد المعروف الجزء الظاهر منه
الذى يمثل المعرفة الصريحة بينما الجزء االعظم المخفي منه يمثل المعرفة الضمنية.
()Elmaany, 2010: 210
االهتمام بالقدرات:
القدرات هي عبارة عن المعرفة والمهارات والسمات الشخصية الالزمة للعاملين لضمان أداء عملهم بشكل جيد ،في
حين هناك من يري أن القدرات هي إمكانية تعبئة ،بتجميع وتنسيق الموارد في أطار سيرورة عمل محددة ،من اجل تحقيق
النتائج المحددة مسبقاً.
()Lorino, Ph, 2003: 67
االهتمام بالخبرات:
إن خبرات العاملين ونظراً لطبيعة بيئة األعمال الحديثة وتركيزها على اإلبداع وخلق المعرفة ،برزت كمورد أساسي
في تعزيز أداء منظمات وتحقيق أهدافها ويمكن تعريف خبرات العاملين على أنها معرفة من نوع عال ،فهي تفاعل بين العاملين
وبيئتهم أو بينهم وبين ما يواجهوا من ظروف أو مشكالت أو أشخاص ليحدث انسجام ،وبين ما يواجهوا من مشاكل أو تحدث
موائمة بين سلوكهم ونموهم بما يمكنهم من االستجابة لها فهي تشمل كل أنواع النشاط المتضمنة في جهود العاملين ليتكيف
بنجاح مع الموقف جديدMadjar, N., Oldham G.R., Pratt M.G, 2002: 757( .
تحسين البيئة التنظيمية:
تشتمل البيئة التنظيمية على جميع العناصر – األفراد والمنظمات األخرى والعوامل االقتصادية واألشياء المادية
الملموسة واالحداث التي تقع خارج حدود المنظمة)Alnaeime, 2017: 39( .
األداء المتميز:
إن التميز باألداء على مستوي الفرد هو األداء الذي يتجاوز حدود المعايير الموضوعة من قبل المنظمة فضالً عن كونه
يتفوق على ما يقدمه اآلخرين كما ً ونوعاً ،والذي يالحظ على هذا التعريف هو تحديد أنواع التميز فالتميز ال يقتصر على الموظف
والمنظمة وإنما يشتمل التميز التنظيمي ،والتميز من خالل القيادة والتميز من خالل فرق العمل وعبر اإلدارة االستراتيجية والتميز
في التوجه نحو المستهلك والسوق ويبدو من المهم تعريف التميز على مستوي الفرد أو الموظف بوصفه لألداء المتميز بأنه يتجاوز
الحدود الموضوعة والمعايير المحددة من قبل المنظمة ،بالتركيز على أبعاد التفوق الكمي والنوعي واإلبداع بتقديم األداء واألشياء
الجديدة)Hamood, 2005: 48-50( .
رؤية المملكة :1202
ال يتوقف دور المملكة العربية السعودية في أنها إحدى الدول الفاعلة في المنطقة فقط ،بل تؤدي دوراً مه ّما ً يضمن
استقرار االقتصاد العالمي .ومن أجل تنفيذ برنامج رئاسة مجموعة العشرين خالل عام  ،0202سوف تواصل الرئاسة السعودية
لمجموعة العشرين عملها بعقد حوارات على نطاق واسع مع ذوي العالقة من أجل معالجة التحديات العالمية األكثر إلحاحاً .أما
فيما يخص النطاق المحلي ،فإن المملكة تشهد إصالحات اقتصادية واجتماعية ضمن رؤية المملكة  ،0202التي أطلقت عام
021,م.
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حيث تتسق هذه الرؤية بشكل كبير مع األهداف األساسية لمجموعة العشرين ،وهي :استقرار االقتصاد الكلي ،وحفظ التنمية
المستدامة ،باإلضافة إلى تمكين المرأة ،ورأس المال البشري المع َّزز ،وزيادة تدفق التجارة واالستثمار .تعتمد رؤية  0202على
ثالث محاور أساسية؛ هي المجتمع الحيوي ،واالقتصاد المزدهر ،والوطن الطموح ،وهذه المحاور تتكامل مع بعضها من أجل
تحقيق أهدافنا وتحقيق االستفادة من مرتكزات الرؤية .وتبدأ الرؤية من المجتمع ،وتنتهي إليه ،حيث أن المحور األول هو األساس
في تحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة لضمان ازدهارنا االقتصادي .فإن هذا المحور ينبثق من إيماننا بأهمية بناء مجتمع حيوي
ومتماسك ،يعيش أفراده على المبادئ اإلسالمية ،ومنهجية الوسطية واالعتدال ،فهم يعتزون بهويتهم الوطنية وبإرثهم الثقافي،
ضمن بيئة إيجابية تتوفر فيها مقوّمات الحياة للمواطنين والمقيمين على أرضها ،ويسندهم منظومتي الرعاية الصحية واالجتماعية.
وفي المحور الثاني الذي هو االقتصاد المزدهر؛ تركز الرؤية على توفير فرص العمل للجميع ،من خالل بناء منظومة تعليمية
ترتبط باحتياجات سوق العمل ،وتنمية الفرص من ر ّواد األعمال والمنشآت الصغيرة وحتى الشركات الكبرى .باإلضافة إلى
تطوير األدوات االستثمارية ،من أجل إطالق إمكانات القطاعات االقتصادية وتنويع االقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين ألن
الفاعلية والمسؤولية مفهومان مهمان تسعى المملكة لتطبيقهما على مختلف المستويات .وفي المحور الثالث تركز الرؤية على
القطاع العام ،من خالل رسم مالمح الحكومة الفاعلة وتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة لتمكين مواردها وطاقاتها البشرية،
وتهيئة البيئة الالزمة لقطاع األعمال والقطاع غير الربحي من أجل تحمل مسؤولياتهم وأخذ المبادرة في مواجهة التحديّات.
()https://mhtwyat.com/

الدراسات السابقة:
دراسة ،M. Fareed 2016 :جائت بعنوان تطوير رأس المال البشري لميزة تنافسية مستدامة :أدوار الثقافة التنظيمية ونظام
العمل عالي األداء .هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين نظام العمل عالي األداء والثقافة التنظيمية مع تنمية رأس المال البشري
الذي يعد مؤشراً هاما ً على الميزة التنافسية المستدامة للشركة .كما اختبرت الدراسة التأثير الوسيط للثقافة التنظيمية .واثبتت النتائج
أن هناك ارتباط بين تنمية رأس المال البشري والثقافة التنظيمية مع نظام العمل عالي األداء ،تأثير معتدل كبير للثقافة التنظيمية
على العالقة بين نظام العمل عالي األداء وتنمية رأس المال البشري في قطاع االتصاالت في باكستان .كما أوصت الدراسة
بضرورة تطوير رأس المال البشري لتحسين األداء التنظيمي واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.
دراسة ،KAREEM, Mohanad Ali, HUSSEIN, 2019 :هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير ممارسات تنمية الموارد
البشرية على أداء الموظفين والفعالية التنظيمية في عينة من الجامعات الحكومية في العراق .تم استخدام طريقة وصفية تحليلية
تعتمد على نموذج انحدار واحد لتحليل البيانات .تشير النتيجة إلى أن ممارسات تنمية الموارد البشرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأداء
الموظف في تعزيز الفعالية التنظيمية .كما أظ هرت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء الموظف والفعالية التنظيمية.
وأوصت هذه الدراسة بضرورة أن يسعى صانعو القرار في الجامعات لتطوير استراتيجيات تنمية الموارد البشرية التي ستمكنهم
من تحسين كفاءة الموظفين وتعزيز قدرة الموظفين على تحقيق األهداف والغايات المرجوة للمنظمة.
دراسةة ،Alfayomi, 2010 :جاءت بعنوان :أثر األصاول الغير ملموساة في تحقيق الميزة التنافسااية في ظل تبني معايير إدارة
الجودة الشااملة ،دراساة مقارنة على عينة من الجامعات األردنية الرسامية والخاصة ،هدفت هذه الدراسة الى تحديد أثر األصول
الغير ملموسة في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاملة،
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لتحقيق الهدف قام الباحث بتعميم اساااااتبيان و تكونت العينة من قيادات أكاديمية و إدارية في الجامعات الرسااااامية و الخاصاااااة و
توصل للعديد من النتائج أهمها :وجود أثر لألصول الغير ملموسة بمكوناتها :رأس المال البشري و رأس المال التنظيمي و رأس
المال المعلوماتي على معايير إدارة الجودة الشاملة.
التعليق على الدراسات السابقة:
تشابهت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في تناول متغير رأس المال البشري مع االختالفات الواضحة في
األبعاد الخاصة برأس المال البشري واالختالف في المتغير الثاني ،كما اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في اإلطار
الزماني للبحث.

المحور الثالث
الدراسة الميدانية
سانحاول في هذا الجزء من الدراسااة تساليط الضااوء على الجانب التطبيقي للدراساة ،وذلك من خالل إجراءات الدراسااة
الميادانياة في جةامعةة نجران ،وبااسااااااتعمال أداة الدراسااااااة المتمثلة في االسااااااتبيان ،حيث يتم عرذ وتحليل النتائج وكذا اختبار
الفرضيات.

منهجية الدراسة الميدانية:
 -1منهج الدراسةة :أن المنهج المناساب من أجل وصاف وتحليل الدراساة بأكملها هو المنهج الوصفي التحليلي ،كما تم استخدام
المنهج التحليلي لتحليل معطيات الجانب الميداني والوقوف على تطوير رأس المال البشةةري وصةةوالً لألداء المتميز بجامعة
نجران تحقيقا ً لرؤية 1202م.
 -0مجتمع الدراسةةة وعينة الدراسةةة :انطالقا ً من المجال الموضااوعي للدراسااة ،وتساااؤالتها ،وطبيعة البيانات المطلوبة،
واألهداف التي تسااعى الدراسااة لتحقيقها ،حدد الباحثين مجتمع الدراسااة الذي يتكون من أعضاااء هيئة التدريس بجامعة
نجران حيث طبقت الدراسااااااة على  5كليات من أصاااااال  15كلية بالجامعة وهي( :كلية المجتمع ،كلية العلوم اإلدارية،
كلية العلوم واآلداب ،كلية اللغات والترجمة) ،ولقد تم اختيار عينة عشااااوائية بساااايطة من المجتمع المدروس مكونة من
( ),4عضو هيئة تدريس وهي تمثل عينة الدراسة.
 -0أداة الدراسةةةة :باالعتماد على ما ورد في اإلطار النظري والدراساااات الساااابقة ،تم بناء اساااتبيان خصااايصاااا ً لقياس اتجاهات
مفردات العينة ،وفقا للمحاور الرئيسة للدراسة ،وقد قسم هذا االستبيان إلى قسمين:
 القسةم األول :ويتضامن البيانات العامة (الوظيفية) ألفراد عينة الدراساة (الجنس ،العمر بالسنوات ،المسمى الوظيفي،سنوات الخبرة في العمل ،الجنسية).
 القسةةةم الثاني :متغيرات الدراسةةةة الرييسةةةية (محاور الدراسةةةة) :ويشاااتمل على محاور الدراساااة والتي من خاللها يتمالتعرف على متغيرات الدراساة ،ويشاتمل هذا القسام على سابع محاور وعدد ( )02عبارة تمثل متغيرات الدراساة وفقا ً
لما يلي:
المحور األول :يقيس (التعليّم والتعلُّم) ويشتمل على عدد ( )5عبارات.
المحور الثاني :يقيس (التدريّب) ويشتمل على عدد ( )5عبارات.
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المحور الثالث :يقيس (االهتمام بالخبرات) ويشتمل على عدد ( )5عبارات.
المحور الرابع :يقيس (االهتمام بالمعرفة) ويشتمل على عدد ( )5عبارات.
المحور الخامس :يقيس (االهتمام بالقدرات) ويشتمل على عدد ( )5عبارات.
المحور السادس :يقيس (تحسين البيئة التنظيمية) ويشتمل على عدد ( )5عبارات.
المحور السابع :يقيس (األداء المتميز) ويشتمل على عدد ( ),عبارات.
كما تم قياس درجة االساااتجابات حساااب مقياس ليكرت الخماساااى ( ،)LikartScaleوالذي يتراوح من (موافق بشااادة،
موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة) ،كما هو موضح في جدول رقم (.)1
جدول ( :)2الميزان التقديري لمقياس ليكرت الخماسي:

الوزن النسبي

الوسط المرجح

االتجاه

1

103, - 1

غير موافق بشدة

0

004, - 10,2

غير موافق

0

000, - 00,2

محايد

5

501, - 0052

موافق

4

4 - 5002

موافق بشدة

المتوسط المرجح

المستوى

0000

منخفض

00,3 – 0005

متوسط

4 - 00,,

مرتفع

المصدر :إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 1212 ،SPSSم

 -4طرق جمع البيانات:
تم اعتماد المصادر األساسية التالية للحصول على البيانات ذات العالقة بالدراسة ،وهي:
أ /المصادر الثانوية :وشملت الكتب والمقاالت واألبحاث والدراسات السابقة ذات العالقة ،من أجل توضيح المفاهيم األساسية
للموضوع.
ب /المصادر األولية :وتمثلت في جمع البيانات بواسطة استبانة تم تطويرها واعتمادها وتوزيعها لتغطية الجانب الميداني للدراسة.
 -5صةةدق وثبات أداة الدراسةةة :ساايتم التركيز هنا على أداة الدراسااة المتمثلة في االسااتبيان من حيث صاادقها ،وكذلك من خالل
حساب معامل كرونباخ الذي يقيس مدى ثبات هذه األداة وصالحيتها للتطبيق الميداني:
 الصةةدق الظاهري (صةةدق المحكمين) :تطلب التحقق من الصاادق الظاهري ألداة الدراس اة االسااتعانة بمجموعة من المحكمين
المتخصاصين في إدارة األعمال بقصد اإلفادة من خبرتهم في اختصاصاتهم لمعرفة مدى مناسبته لموضوع الدراسة وهدفها،
وبناء على مالحظات األساااتذة تم تعديل االسااتبيان وتصااميمه في صااورته النهائية ،مما جعل المقياس أكثر دقة وموضااوعية
في القياس.
 الصةةةدق البنايي  :Structure Validityيعتبر الصااادق البنائي أحد مقياس صااادق األداة الذي يقيس مدى تحقيق األهداف
التي تساعى األداة الوصاول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل محور من محاور الدراساة مع الدرجة الكلية لفقرات االستبيان ،وقد
قام الباحثين باستخدام معامل ارتباط بيرسون للتحقق من ذلك كما في الجدول ( )1التالي:
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جدول ( :)1معامل االرتباط بين درجة كل محور من االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان:

المحاور

معامل ارتباط بيرسون

مستوى الداللة

التعليّم والتع ُّلم

**0,769

0,000

التدريّب

**0,848

0,000

االهتمام بالخبرات

**0,924

0,000

االهتمام بالمعرفة

**0,915

0,000

االهتمام بالقدرات

**0,938

0,000

تحسين البيئة التنظيمية

**0,886

0,000

األداء المتميز

**0,900

0,000

* معامل االرتباط دال إحصاييا ً عند مستوى داللة أقل من ()2022
المصدر :إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 1212 ،SPSSم

يتضاااح من الجدول رقم ( )0أن جميع معامالت االرتباط في جميع محاور االساااتبيان دالة إحصاااائية عند مساااتوى داللة
أقال من ( ،)2021حياث تراوحت قيمة معامل االرتباط ما بين ( )203,,كحد أدني و( )20,0,كحد أعلى ،وتعنى هذه القيم توافر
درجة عالية من الصاااادق البنائي لمحاور الدراسااااة ومن ثم يمكن القول بان المقاييس التي اعتمدت عليها لقياس محاور الدراسااااة
تتمتع بالصااادق البنائي ،مما يمكننا من االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراساااة وتحليل نتائجها وبذلك تعتبر جميع
محاور االستبيان صادقة لما وضعت لقياسه.
 ثبات أداة الدراسةة :من أجل التأكد من ثبات أداة الدراساة ،والذي يعني أن النتائج ستكون نفسها تقريبا ً إذا تكرر تطبيقها على
أفراد العينة أنفساااهم ،تم اساااتخدام معامل ألفا كرونباخ( ،)Cronbach's Alphaوتعُد القيمة المقبولة إحصاااائيا ً لهذا المقياس
( )%,2فأكثر ،وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ( :)0معامالت الثبات لمحاور الدراسة (الفأ كرونباخ):

م

المحاور

عدد الفقرات

معامل الفأ كرونباخ

الصدق الذاتي*

2

التعليّم والتع ُّلم

5

2031,

20,5,

1

التدريّب

5

20,,4

20,51

0

االهتمام بالخبرات

5

20,,5

20,54

4

االهتمام بالمعرفة

5

20,3,

20,0,

5

االهتمام بالقدرات

5

20,00

20,,1

6

تحسين البيئة التنظيمية

5

20,04

20,15
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7

األداء المتميز
جميع العبارات

,

20,0,

203,,

02

20964

209,1

* الصدق الذاتي :هو عبارة عن الجذر التربيعي لمعامل الثبات
المصدر :إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 1212 ،SPSSم
يظهر من الجدول رقم ( )0أعاله أن قيم معامل ألفا كرونباخ كلها مرتفعة ،حيث بلغت قيمة ألفا كرونباخ الخاصااااة بالمحاور
( )20,0,في أدني قيماة لاه و( )20,00في أقصااااااى قيماة لاه ،كماا بلغات قيماة معامل ألفا كرونباخ الخاصااااااة باالسااااااتبيان ككل
(،)20,,5وكذلك كانت قيمة الصااادق الذاتي مرتفعة لكل محور من محاور االساااتبيان وكانت قيمة الصااادق الذاتي لجميع فقرات
االسااتبيان ( ،)20,,0وهذا يعنى أن معامل الصاادق الذاتي مرتفع ،وبشااكل عام ما دامت كل القيم أكبر من ( )20,2فهذا يعني أن
االستبيان يتمتع بدرجة ثبات وصدق مرتفعة تجعل منه أداة مقبولة جداً وصالحة للدراسة.

 -6األساليب اإلحصايية المستخدمة:
قام الباحثين بتحليل البيانات التي تم جمعها من خالل االسااتبيان باسااتخدام الحزمة اإلحصااائية االجتماعية ( ،)SPSSوقد تم
االعتماد على عدد معين من األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات التي احتواها االستبيان وتمثلت هذه األساليب فيما يلي:
أ /التكرار والنسبة المئوية :لوصف خصائص عينة الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات االستبيان.
ب /المتوسةط الحسةابي ( :)Meanلقياس مدى تحقق كل عبارة من عبارات أداة الدراساة ،والمتوساط الحسابي اإلجمالي (العام)
لكل محور من محاور االستبيان ،وذلك من أجل ترتيب العبارات حسب األهمية لنتائج الدراسة.
ج /االنحراف المعياري ( :)Standard Deviationللتعرف على مدى انحراف (تشاتت) اساتجابات افراد الدراسة لكل عبارة
من عبارات متغيرات الدراسة ،ولكل محور من المحاور الرئيسية عن وسطها الحسابي.
د /معامل ألفاكرونباخ ( :)Cronbach's Alphaللتحقق من ثبات عبارات االستبانة.
هـةة /معامل ارتباط بيرسون ( :)Pearson Correlationلمعرفة العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة والتحقق من الصدق
البنائي لعبارات االستبيان.
 -2تحليل االنحدار المتعدد ( :)Multiple Regression Analysisلمعرفة أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع.
عرض وتحليل النتايج واختبار فرضيات الدراسة:
 -2مناقشةة تحليل البيانات العامة :يتضامن هذا العنصار تحليال ًمفصالً للخصائص الشخصية التي تم جمعها من خالل الدراسة
التطبيقية على عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)4توزيع أفراد العينة حسب الخصايص الشخصية:

المعلومات العامة

الجنس

146

العدد

النسبة %

ذكر

26

27,4%

أنثى

69

72,6%

المجموع

95

%222
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العمر بالسنوات

المسمى الوظيفي

سنوات الخبرة في
العمل

الجنسية

من  02سنة فأقل

13

13,7%

من  01الى  52سنة

23

24,2%

من  51الى  42سنة

50

52,6%

من  41سنة فأكبر

9

9,5%

المجموع

95

%222

أستاذ

0

0,0%

أستاذ مشارك

7

7,4%

أستاذ مساعد

57

60,0%

محاضر

17

17,9%

معيد

14

14,7%

المجموع

95

%222

أقل من  4سنوات

15

15,8%

من  4الى  12سنوات

48

50,5%

أكثر من  12سنوات

32

33,7%

المجموع

95

%222

سعودي

28

29,5%

غير سعودي

67

70,5%

المجموع

95

%222
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يتبين من الجدول رقم ( )5أعاله ما يلي:
 توزيع أفراد العينة حسةةةب متغير الجنس :يظهر من الجدول أعاله ،أن اإلناث الذين بلغ عددهم ( ),,مفردة يمثلون ما نسااابته
( )%300,من إجمالي عينة الدراسة أعلى من نسبة الذكور والتي بلغت ( )%0305فقط.
 توزيع أفراد العينة حسةةب متغير العمر بالسةةنوات :نالحظ من الجدول السااابق أن أفراد العينة الذين تتراوح أعمارهم (من 51
الى  42ساااااانة) سااااااجلت أعلى نساااااابة بواقع ( ،)%400,ثم فئة الذين يتراوح عمرهم ما بين (من  01الى  52ساااااانة) بنساااااابة
( ،)%0500تلتها فئة الذين تتراوح أعمارهم ما بين (من  02سااانة فأقل) بنسااابة ( ،)%1003وأخيراً ساااجلت فئة الذين تتراوح
أعمارهم (من  41سنة فأكبر) أقل نسبة (.)%,04
نالحظ أن ( )%,204أي أكثر من نصف أفراد العينة المبحوثة من فئة الشباب ،وهذا ما ينعكس إيجابا ً على الجامعة،
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حيث يتمتع الشباب بالحيوية والنشاط.
 توزيع أفراد العينة حسةةةب متغير المسةةةمى الوظيفي :يبين الجدول أعاله أن األسااااتذة المسااااعدين كانت نسااابتهم أعلى نسااابة
( ،)%,2ثم تليها نساااابة المحاضاااارين ( ،)%130,ثم تليها نساااابة المعيدين ( ،)%1503ثم تليها نساااابة األساااااتذة المشاااااركين
( ،)%305بينما لم يسجل األساتذة أي نسبة تذكر.
 توزيع أفراد العينة حسةةب متغير سةةنوات الخبرة في العمل :يبين الجدول السااابق أن فئة أعضاااء هيئة التدريس الذين تتراوح
خبرتهم في العمل ما بين (من  4الى  12سااااانوات) جاءت في المرتبة األولى بنسااااابة ( ،)%4204تليها فئة أعضااااااء التدريس
الذين تتراوح مدة خبرتهم (أكثر من  12سااانوات) بنسااابة ( ،)%0003وجاءت في المرتبة األخيرة فئة أعضااااء هيئة التدريس
الذين تتراوح مدة خبرتهم (أقل من  4سنوات) وذلك بنسبة بلغت (.)%140,
وكمالحظة عامة يمكننا القول أن نسبة ( )%,500من المبحوثين في عينة الدراسة يمتلكون مدة خبرة تفوق الـاااااا  4سنوات ،ومن
ثم فهم مؤهلون للعطاء أكثر إذا توفرت الظروف البيئية المالئمة.
 توزيع أفراد العينة حسةةةب متغير الجنسةةةية :يتبين من الجدول الساااابق أن أغلب أعضااااء هيئة التدريس في عينة الدراساااة من
أصاحاب الجنساية غير السعودية حيث بلغت نسبتهم ( ،)%3204وسجل أعضاء هيئة التدريس من أصحاب الجنسية السعودية
نسبة (.)%0,04
 -0التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي لمحاور الدراسة :قام الباحثين بمناقشة محاور الدراسة من خالل استخدام التكرارات
والنسااب المئوية والمتوسااط الحسااابي واالنحراف المعياري وذلك للتعرف على درجة الموافقة بين أفراد عينة الدراسااة تجاه
عبارات محاور الدراسة ،وفيما يلي التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي لكل محور على حدا:
 -2تحليل ومناقشة عبارات المحور األول (التعليم والتعلم):
يهدف الباحثين من خالل تحليل ومناقشة عبارات هذا المحور معرفة آراء عينة الدراسة حول مدى توفر التعليم والتعلم
في الجامعة محل الدراسة ،حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم ( )4التالي:
جدول ( :)5التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول التعليم والتعلم:

درجة الموافقة لمحور التعليم والتعلم
العبارات
تراعي الجامعة تناسااااااب
التخصاص الدقيق لعضاو
هااايااائاااة الاااتااادرياااس ماااع
متطلبات التعليم والتعلم
هانااااك تانااااساااااااااب بايان
التخصااصااات واألداء في
األقسام العلمية بالجامعة
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التكرار
والنسبة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

عدد

23

58

6

6

2

%

24,2

61,1

6,3

6,3

2,1

عدد

13

56

14

10

2

%

13,7

58,9

14,7

10,5

2,1

عدد

47

38

9

1

0

الوسط
الحسابي

3,99

3,72

4,38

االنحراف االتجاه
المعياري العام

0,869

0,907

0,702
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تهتم الجاااامعاااة باااإكماااال
أعضااااااااء هيئااة التاادريس
لدراساتهم العليا
تاعامااال الاجااااماعاااة على
تشااااااجيع عضااااااو هيئاااة
التادريس للمشاااااااركة في
األنشااااااطاااة الاماارتابااطاااة
بطبيعة العمل

%

49,5

40,0

9,5

1,1

0,0

عدد

24

62

5

3

1

%

25,3

65,3

5,3

3,2

1,1

4,11

إجمالي محور التعليم والتعلم

4,05

0,722

0,593

أوافق

مرتفعة

المصدر :إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 1212 ،SPSSم

يتضااااااح من الجادول رقم ( )4أعاله أن ميول واتجااهاات أفراد أعضاااااااء هيئاة التدريس حول مدى توفر التعليم والتعلم في
جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسااااااة تتجه نحو الموافقة بدرجة مرفعة ،وذلك بداللة وسااااااطها الحسااااااابي البالغ ()5024
وبانحراف معياري قدره (.)204,0
 -1تحليل ومناقشة عبارات المحور الثاني (التدريّب):
يهدف الباحثين من خالل تحليل ومناقشاااة عبارات هذا المحور معرفة آراء عينة الدراساااة حول مدى توفر التدريّب في
الجامعة محل الدراسة ،حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم ( ),التالي:
جدول ( :)6التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول التدريّب:

درجة الموافقة لمحور التدريّب
العبارات

يتم تحديد دقيق لالحتياجات
التاادريبيااة ألعضااااااااء هيئااة
التدريس بالجامعة
هناك مؤشااااارات واضاااااحة
لااتااحااادياااد االحااتاايااااجاااات
التدريبية بالجامعة
تنفذ الجامعة برامج تدريبية
منااسااااااباة ألعضاااااااء هيئة
التدريس
يتم قيااااس األثر التااادريبي
ألعضاء هيئة التدريس

التكرار
والنسبة موافق
موافق محايد
بشدة

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

عدد

24

41

15

13

2

%

25,3

43,2

15,8

13,7

2,1

عدد

17

35

28

5

10

%

17,9

36,8

29,5

5,3

10,5

عدد

22

50

13

9

1

%

23,2

52,6

13,7

9,5

1,1

عدد

13

42

29

8

3

%

13,7

44,2

30,5

8,4

3,2

الوسط
الحسابي

3,76

3,46

3,87

3,57

إجمالي محور التدريّب

3,67

االنحراف
المعياري

1,049

1,165

0,914

0,941
0,882

االتجاه
العام

أوافق

أوافق

أوافق

أوافق
متوسطة

المصدر :إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 1212 ،SPSSم

يتضاااح من الجدول رقم ( ),أعاله أن ميول واتجاهات أعضااااء هيئة التدريس حول مدى توفر التدريّب في جامعة نجران من
وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسطة،
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وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ ( )00,3وبانحراف معياري قدره (.)20,,0
 -0تحليل ومناقشة عبارات المحور الثالث (االهتمام بالخبرات):
يهادف البااحثين من خالل تحليل ومناقشااااااة عبارات هذا المحور معرفة آراء عينة الدراسااااااة حول مدى توفر االهتمام
بالخبرات في الجامعة محل الدراسة ،حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم ( )3التالي:
جدول ( :)7التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول االهتمام بالخبرات:

درجة الموافقة لمحور االهتمام بالخبرات
العبارات

تعماال الجااامعااة على تعيين
أعضاااااااء هيئاة تدريس من
ذوي الخبرات المناااساااااابااة
لطبيعة العمل
تهتم الجاامعة بنقل الخبرات
التراكمية بين أعضاااء هيئة
التدريس
تعماال الجااامعااة على تعظيم
الفااائاادة من أعضااااااااء هيئااة
الاتااادرياس ذوي الااخاابرات
المتميزة في تحسااين قدرات
زمالئهم
تنعكس خبرات أعضااااااااااء
هيئاة التادريس في الجاامعة
على مهاراتهم الوظيفية

التكرار
والنسبة موافق
موافق محايد
بشدة

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

عدد

19

49

18

5

4

%

20,0

51,6

18,9

5,3

4,2

عدد

13

45

19

14

4

%

13,7

47,4

20,0

14,7

4,2

عدد

13

43

17

17

5

%

13,7

45,3

17,9

17,9

5,3

عدد

20

54

16

1

4

%

21,1

56,8

16,8

1,1

4,2

الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

0,970

3,78

1,040

3,52

1,099

3,44

3,89

إجمالي محور االهتمام بالخبرات

0,893
0,874

3,66

االتجاه
العام

أوافق

أوافق

أوافق

أوافق
متوسطة

المصدر :إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 1212 ،SPSSم
يتضااح من الجدول رقم ( )3أعاله أن ميول واتجاهات أعضاااء هيئة التدريس حول مدى توفر االهتمام بالخبرات في جامعة
نجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسطة ،وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ ( )00,,وبانحراف
معياري قدره (.)20,35
-4تحليل ومناقشة عبارات المحور الرابع (االهتمام بالمعرفة):
يهادف البااحثين من خالل تحليل ومناقشااااااة عبارات هذا المحور معرفة آراء عينة الدراسااااااة حول مدى توفر االهتمام
بالمعرفة في الجامعة محل الدراسة ،حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم ( ),التالي:
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جدول ( :),التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول االهتمام بالمعرفة:

درجة الموافقة لمحور االهتمام بالمعرفة
العبارات

التكرار
غير
والنسبة موافق
موافق محايد
موافق
بشدة

هناك أساااااااليب عدة تعتمدها
الاجاااامعاااة لبنااااء المعرفااااة
الالزماااة ألعضااااااااااء هيئاااة
التدريس
تاراعااى الااجاااامااعاااة تااباااادل
المعرفة بين أعضاااااااء هيئة
التدريس في التخصااااصااااات
المختلفة
هنااااك قااااعااادة بيااااناااات في
الجامعة لضاااامان الوصااااول
السااااااريع ألعضاااااااااء هيئااة
التدريس للمعرفة
تشجع الجامعة أعضاء هيئة
التدريس على البحث العلمي

غير
موافق
بشدة

عدد

13

41

35

4

2

%

13,7

43,2

36,8

4,2

2,1

عدد

8

41

24

13

9

%

8,4

43,2

25,3

13,7

9,5

عدد

22

43

14

14

2

%

23,2

45,3

14,7

14,7

2,1

عدد

29

36

21

7

2

%

30,5

37,9

22,1

7,4

2,1

االنحراف
المعياري

الوسط
الحسابي

0,853

3,62

1,106

3,27

1,046

3,73

3,87

إجمالي محور االهتمام بالمعرفة

1,003
0,859

3,62

االتجاه
العام

أوافق

محايد

أوافق

أوافق
متوسطة

المصدر :إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 1212 ،SPSSم

يتضاااح من الجدول رقم ( ),أعاله أن ميول واتجاهات أعضااااء هيئة التدريس حول مدى توفر االهتمام بالمعرفة في جامعة
نجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسطة ،وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ ( )00,0وبانحراف
معياري قدره (.)20,4,
-5تحليل ومناقشة عبارات المحور الخامس (االهتمام بالقدرات):
يهادف البااحثين من خالل تحليل ومناقشااااااة عبارات هذا المحور معرفة آراء عينة الدراسااااااة حول مدى توفر االهتمام
بالقدرات في الجامعة محل الدراسة ،حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم ( ),التالي:
جدول ( :)9التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول االهتمام بالقدرات:

درجة الموافقة لمحور االهتمام بالقدرات
العبارات
تهتم الجامعة بتطوير أسااااااليب
العمااال لااادى أعضاااااااااء هيئاااة
التدريس
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الوسط االنحراف االتجاه
التكرار
موافق
غير
غير
موافق
الحسابي المعياري العام
والنسبة
موافق محايد
بشدة
موافق
بشدة
عدد

17

%

17,9

46

21

7

4

7,4

4,2

3,68
22,1 48,4

0,992

أوافق
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الجاااامعاااة تحفز االسااااااتخااادام
األمثل للقدرات في انجاز مهام
العمل ألعضاء هيئة التدريس
تشااااااجع الجاااامعااااة القاااادرات
اإلباداعياة لدى أعضاااااااء هيئة
التدريس
تطور الجامعة قدرات أعضاااء
هيئة التدريس في حل مشكالت
العمل

عدد

12

%

12,6

عدد

12

%

12,6

عدد

10

%

10,5

50

26

3

4

3,2

4,2

16

5

16,8

5,3

8

4

8,4

4,2

3,66
27,4 52,6
31

31

3,31
32,6 32,6
45

28

3,52
29,5 47,4

إجمالي محور االهتمام بالقدرات

3,54

0,895

1,063

0,944

أوافق

محايد

أوافق

 0,879متوسطة

المصدر :إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 1212 ،SPSSم

يتضاااح من الجدول رقم ( ),أعاله أن ميول واتجاهات أعضااااء هيئة التدريس حول مدى توفر االهتمام بالقدرات في جامعة
نجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسطة ،وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ ( )0045وبانحراف
معياري قدره (.)20,3,
-6تحليل ومناقشة عبارات المحور السادس (تحسين البيئة التنظيمية):
يهدف الباحثين من خالل تحليل ومناقشة عبارات هذا المحور معرفة آراء عينة الدراسة حول مدى توفر تحسين البيئة
التنظيمية في الجامعة محل الدراسة ،حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم ( )12التالي:
جدول ( :)22التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول تحسين البيئة التنظيمية:

درجة الموافقة لمحور تحسين البيئة التنظيمية
العبارات
تاوفر الجاااامعاااة االحتياااااجااااات
التعليمية ألعضاء هيئة التدريس
تشااااارك الجامعة أعضااااااء هيئة
التدريس في صاااااناعة القرارات
المرتبطة بأعمالهم
تاعامااال الاجااااماعاااة عالى مباااادأ
المساااواة النوعية المسااتندة على
الاكفااااءة بين أعضااااااااااء هيئاااة
التدريس
تاعامااال الجاااامعاااة على اطالع
أعضاااااااااء هيئااة التاادريس على
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الوسط االنحراف االتجاه
التكرار
موافق
غير
غير
موافق
الحسابي المعياري العام
والنسبة
موافق محايد
بشدة
موافق
بشدة
عدد

10

%

10,5

عدد

11

%

11,6

عدد

8

%

8,4

عدد

20

58

18

6

3

6,3

3,2

11

4

3,69
18,9 61,1
39

30

3,44
11,6 31,6 41,1
42

23

12

40

23

8

0,986

أوافق

4,2
10
3,27

12,6 24,2 44,2

0,864

أوافق

1,125

محايد

10,5
4

3,67

1,036

أوافق
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الااااقاااارارات اإلداريااااة عااااباااار
المنشورات ذات العالقة بطبيعة
العمل

%

21,1

24,2 42,1

4,2

8,4

إجمالي محور تحسين البيئة التنظيمية

3,52

 0,824متوسطة

المصدر :إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 1212 ،SPSSم

يتضح من الجدول رقم ( )12أعاله أن ميول واتجاهات أعضاء هيئة التدريس حول مدى تحسين البيئة التنظيمية لدى جامعة
نجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسطة ،وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ ( )0040وبانحراف
معياري قدره (.)20,05
-7تحليل ومناقشة عبارات المحور السابع (األداء المتميز):
يهدف الباحثين من خالل تحليل ومناقشة عبارات هذا المحور معرفة أراء عينة الدراسة حول مدى توفر األداء المتميز
في الجامعة محل الدراسة ،حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم ( )11التالي:
جدول ( :)22التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول األداء المتميز:

درجة الموافقة لمحور األداء المتميز
العبارات
تعماال الجااامعااة على تطوير
أداء أعضاااااااء هيئاة التدريس
بصفة مستمرة
تعتماااد الجاااامعاااة على طرق
قيااس أداء حاديثاة تعتماد على
النتائج
تاتصااااااف طرق قيااااس أداء
أعضاء هيئة التدريس بالحياد
يتم معااالجااة األثااار السااااااليبااة
الناااتجااة عن عاادم قياااس أداء
أعضاء هيئة التدريس
تقوم الجامعة بتدريب أعضاء
هيئاااة التااادريس على أحااادث
التقنيات
تعتماااد الجاااامعاااة على نتاااائج
األداء عند ترقية أعضاء هيئة
التدريس

التكرار
غير
والنسبة موافق
موافق محايد
موافق
بشدة

غير
موافق
بشدة

عدد

23

58

6

6

2

%

24,2

61,1

6,3

6,3

2,1

عدد

25

45

12

10

3

%

26,3

47,4

12,6

10,5

3,2

عدد

32

30

26

2

5

%

33,7

31,6

27,4

2,1

5,3

عدد

28

34

20

9

4

%

29,5

35,8

21,1

9,5

4,2

عدد

11

39

21

14

10

%

11,6

41,1

22,1

14,7

10,5

عدد

15

29

27

16

8

%

15,8

30,5

28,4

16,8

8,4

الوسط
الحسابي

3,99

3,83

3,86

3,77

3,28

3,28

إجمالي محور تطوير األداء

3,67

االنحراف
المعياري

0,869

1,038

1,078

1,106

1,173

1,173
0,642

االتجاه
العام

أوافق

أوافق

أوافق

أوافق

محايد

محايد
متوسطة
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يتضح من الجدول رقم ( )11أعاله أن ميول واتجاهات أعضاء هيئة التدريس حول مدى األداء المتميز في جامعة نجران
من وجهة نظر عينة الدراسة يتجه نحو الموافقة بدرجة متوسطة ،وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ ( )00,3وبانحراف معياري
قدره (.)20,50

اختبار فرضيات الدراسة:
قام الباحثين باساااتخدام نموذج تحليل االنحدار المتعدد ( )Multiple Regression Analysisلتحديد تأثير المتغيرات
المسااااتقلة (التعليّم والتعلُّم ،التدريّب ،االهتمام بالخبرات ،االهتمام بالمعرفة ،االهتمام بالقدرات ،تحسةةةةين البيئة التنظيمية) على
المتغير التابع (األداء المتميز) ،وفيما يلي جدول يوضح نتائج هذا االختبار:
جدول ( :)21نتايج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر رأس المال البش ِري في األداء المتميز:

اختبار T
المتغيرات

معالم النموذج

قيمة T

مستوى
المعنوية

الثابت

Α

0,579

2,470

0,015

التعليّم والتع ُّلم

β1

0,278

3,536

0,001

التدريّب

β2

0,024

0,366

0,715

االهتمام بالخبرات

β3

-0,172 -0,016

0,864

االهتمام بالمعرفة

β4

0,291

3,641

0,000

االهتمام بالقدرات

β5

0,129

1,306

0,195

تحسين البيئة التنظيمية

ملخص األنموذج
معامل
االرتباط
R

0,879

معامل
التحديد
()R²

0,773

اختبار F
 Fقيمة

49,93

مستوى
الداللة

0,000

Β6
المصدر :إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 1212 ،SPSSم
0,121

1,558

0,123

يتضح من خالل الجدول رقم ( )10أعاله ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية ،حيث كانت قيمة ( )Fالمحسوبة ()49,93
بمستوى معنوية ( )20222وهي أقل من مستوى الداللة ( ،)2024وهذا يشير إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية لرأس المال
البش ِري على تطوير األداء لدى العاملين بالجامعة ،وأيضا ً وجود عالقة ارتباط قوية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع إذ
بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)%,30,( )Rويتضح أيضا ً من الجدول أن أبعاد المتغير المستقل المتمثلة في (التعليّم والتعلُّم،
التدريّب ،االهتمام بالخبرات ،االهتمام بالمعرفة ،االهتمام بالقدرات ،تحسين البيئة التنظيمية) تفسر ما قدره ( )%3300من التباين
والتغير في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
ويتبين من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول أعاله ومن خالل معامالت االنحدار ( ،)βوقيمة ( )Tالمحسوبة أن التعليم
والتعلم واالهتمام بالمعرفة لهما تأثير في األداء المتميز ككل في جامعة نجران وذلك بداللة ارتفاع قيم معامل االنحدار ()β
والذي بلغ ( )0,291( ،)2،278على التوالي ،كما بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )00,51( ،)3,536على التوالي ،بمستوى معنوية
( )20222( )20221على التوالي ،وهي قيم أقل من مستوى داللة (.)2024
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بناءاً على هذه النتائج فإنه يتم قبول الفرضية التي تنص على (يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 2024لرأس
المال البشري بعناصره في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران.

المحور الرابع
النتايج والتوصيات
أوالً :النتايج:
البشري وصوالً لألداء ال ُمتميز بجا ِمعة نجران ،تحقيقاً لرؤية
كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة تطويّر رأس المال
ِ
0202م ،واستناداً على نتائج التحليل اإلحصائي ،واختبار فرضيات الدراسة توصل الباحثين إلى النتائج التالية:
 /1يتضاح أن توفر التعليم والتعلم في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة مرتفعة ،وذلك بداللة
وسطها الحسابي البالغ ( )5024وبانحراف معياري قدره (.)204,0
 /0تبين أن توفر التادرياّ ب في جاامعاة نجران من وجهة نظر عينة الدراسااااااة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسااااااطة ،وذلك بداللة
وسطها الحسابي البالغ ( )00,3وبانحراف معياري قدره (.)20,,0
 / 0أظهرت النتااائج أن توفر االهتمااام بااالخبرات في جااامعااة نجران من وجهااة نظر عينااة الاادراساااااااة تتجااه نحو الموافقااة باادرجااة
متوسطة ،وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ ( )00,,وبانحراف معياري قدره (.)20,35
 /5يظهر أن توفر االهتمام بالمعرفة في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراساااة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسااااطة ،وذلك
بداللة وسطها الحسابي البالغ ( )00,0وبانحراف معياري قدره (.)20,4,
 /4يتضااح أن توفر االهتمام بالقدرات في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسااة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسااطة ،وذلك
بداللة وسطها الحسابي البالغ ( )0045وبانحراف معياري قدره (.)20,3,
 /,تبين أن تحسااااين البيئة التنظيمية في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسااااة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسااااطة ،وذلك
بداللة وسطها الحسابي البالغ ( )0040وبانحراف معياري قدره (.)20,05
 /3يتضاااااح أن تطوير األداء في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراساااااة يتجه نحو الموافقة بدرجة متوساااااطة ،وذلك بداللة
وسطها الحسابي البالغ ( )00,3وبانحراف معياري قدره (.)20,50
 /,يوجد أثر ذو داللة إحصاااااائية عند مساااااتوى داللة ( )α = 2024لرأس المال البشاااااري بعناصاااااره (التعليم والتعلم واالهتمام
بالمعرفة) في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران.
 /,ال يوجد أثر ذا داللة إحصااائية عند مسااتوى داللة ( )α = 2024لعناصاار رأس المال البشااري (التدريّب ،االهتمام بالخبرات،
االهتمام بالقدرات ،تحسين البيئة التنظيمية) في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران.

ثانياً :التوصيات:
 /1العمل على تحقيق رؤية المملكة  0202فيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري واألداء المتميز.
 /0ضرورة تبني الجامعة عملية االهتمام بالتوظيف بصورة أكبر.
 /0ترسيخ مبدأ االهتمام ببناء القدرات الفردية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 /5االهتمام بالبيئة المحيطة للجامعة للمساهمة في تحسين البيئة التنظيمية الداخلية للجامعة.
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 /4االستفادة القصوى من الخبرات المهنية الموجودة لدي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لبناء كادر بشري شاب متميز في
المستقبل.
 /,إتاحة قدر أكبر من التدريب ألعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة.

المصادر والمراجع
أوالً :المراجع العربية:
 أبو الجدائل ،حاتم بن صالح .)0210( .رأس المال البشري :مفهومه وتحليله وقياسه ،مركز الخبرات المهنية لإلدارة .الجيزة. أبو النصر ،مدحت ومحمد ،ياسمين مدحت .)0213( .التنمية المستدامة مفهومها -ابعادها – مؤشراتها ،المجموعة العربيةللتدريب والنشر ،القاهرة.
 حمود ،عبد الناصر محمد على .)0224( .إدارة التنوع الثقافي في الموارد البشرية ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية .القاهرة. دره ،عبد الباري وآخرون .)0212( .إدارة القوي البشرية ،الشركة العربية المتحدة للتوريدات .القاهرة. شتاتحة ،عائشة .)021,( .األولوية التي يحتلها رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة ،دار اليازوري .عمان. عبد الباقي ،صالح الدين محمد .)0222( .إدارة الموارد البشرية من الناحية العلمية والعملية ،الدار الجامعية .القاهرة. عيسوي ،عبد الرحمن .)1,,0( .الكفاءة اإلدارية ،دار النهضة العربية .بيروت. الكبيسي ،صالح الدين .)0224( .إدارة المعرفة ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية .القاهرة. كريم ،مهند علي ،حسين ،ابراهيم جعفر ،)021,( .أثر تنمية الموارد البشرية على أداء الموظف والفعالية التنظيمية ،مجلةديناميات اإلدارة في اقتصاد المعرفة ،المجلد  3رقم  . 0العراق.
 الفيومي ،أحمد محمد .)0212( .أثر األصااااااول الغير ملموسااااااة في تحقيق الميزة التنافسااااااية في ظل تبني معايير إدارة الجودةالشاملة ،رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلي كلية األعمال ،قسم إدارة أعمال ،جامعة الشرق األوسط ،عمان.
 المعاني ،أيمن عودة  ..)0212( .اإلدارة العامة الحديثة ،دار وائل للنشر .عمان. النعيمي ،صالح عبد القادر  .)0213( .اإلدارة ،دار اليازوري .عمان.ثانياً :المراجع األجنبية:
- Fareed, Mohammed, (2016). Developing Human Capital for Sustainable Competitive
Advantage: The Roles of Organizational Culture and High Performance Work System,
International Journal of Economic Perspectives, 2016, Volume 10, Issue 4, 655-673.
- KAREEM, Mohanad Ali, HUSSEIN, Ibrahim Jaafar. (2019). (in Arabic), The Impact of Human
Resource Development on Employee Performance and Organizational Effectiveness,
Management Dynamics in the Knowledge Economy journal, Vol.7 no.3. Iraq.
- Lorino, Ph, (2003), Méthode et pratiques des performances: le pilotage par les processus et les
compétences, 3éme éd, Ed d’organisation, paris, p67.
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إعادة إحياء الفناء الداخلي في المسكن الصحراوي السعودي
Courtyard Revival in the Saudi Desert Dwelling Unit
إعداد :م .سامي بن عيد اللحياني
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ملخص البحث:
لطالما اٌعتبر الفناء الداخلي عنصراً أصيالً في العمار ِة الصحراوية ،فكان يشكل غالبا ً المساحة المركزية من المسكن وذلك
تأكيداً على أهميته التصميمية .وكان لوجوده عدة أسباب ومحددات بيئية واجتماعية ،فارتفاع درجات الحرارة في البيئة
الصحراوية ألزمت المعماري القديم بابتكار الحلول التي تحد من التأثير البيئي على المسكن ومستخدميه بخلق مساحة وسطية
تتميز بفرق درجة حرارة مختلفة عن المحيط الخارجي .وأيضا توفر الخصوصية االجتماعية فتكون الحركة في الفناء الداخلي
أكثر حرية .ولكن مع الطفرة االقتصادية التي تبعت الثورة الصناعية َرسمت القوانين الحديثة مساراً جديداً في البناء في المملكة
العربية السعودية ساهمت في تالشي هذا العنصر التصميمي من المشهد العمراني السعودي الحديث.
يحاول الباحث الوقوف على أسباب اختفاء الفناء الداخلي من المسكن السعودي الحديث واألثر المترتب على ذلك ،ويستنتج أن
التطوير الحديث لقوانين البناء والذي أقرته وزارة الشئون البلدية والقروية في عام  8102سيسهم في حال استمرار تطويره في
إحياء الفناء الداخلي من جديد.
الكلمات المفتاحية :إعادة إحياء ،الفناء الداخلي ،المسكن الصحراوي ،السعودي
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Courtyard Revival in the Saudi Desert Dwelling Unit

Abstract:
The courtyard has always been considered an integral element of the desert architecture, often
forming the central area of the dwelling, emphasizing its design significance. The harsh
conditions of desert environment obliged the ancient architect to innovate solutions that regulate
its impact on the dwelling. It also provides social privacy and free movement in the courtyard.
However, the economic boom and the new building regulations in Saudi Arabia have contributed
to the disappearance of the courtyard from the modern Saudi urban scape
The researcher tries to identify reasons and impacts of the disappearance of the courtyard in the
Saudi modern housing. The researcher also concludes that recent development of building
regulations at 2018 will lead to the revival of the courtyard.

Keywords: Revival, Inner Courtyard, Desert dwelling, Saudi

مقدمة:
كان الفناء الداخلي ظاهرة معمارية في جميع المباني الصحراوية سواء دينية أو حكومية أو سكنية ،ويعتبر أحد ابداعات
المعماري في العمارة التقليدية لما يوفره من تكامل بيئي بين المبنى والمحيط وما يتميز به من تحقيق للراحة الحرارية
للمستخدم .وفي نفس الوقت يحقق الخصوصية االجتماعية .وفي المملكة العربية السعودية وخالل الخمسينيات من القرن
الميالدي المنصرم لم يكن هنا ك معماريون سعوديون ،لذا فقد اضطر موظفو أرامكو إلى اللجوء الى معماري الشركة لتصميم
المساكن ( الهذلول  ) 8101وألن المعماريين الغير سعوديين كانوا حديثي عهد بالبيئة المحلية فقد عكسوا خلفياتهم الثقافية على
تصميم المباني ،وأدى ذلك الى انتشار نمط الفيال المستقلة في أنحاء المملكة الى أن اصبح تشريعاً تنظيمياً .وأختفي الفناء
الداخلي من التصاميم المعمارية ،مما أدى الى البحث عن بدائل توفر فقدان التكامل مع البيئة وتوفر الخصوصية للمستخدمين .

مشكلة البحث:
مع التطور العمراني للمملكة العربية السعودية ظهرت أنماط عمرانية ومعمارية حديثة ساهمت في اختفاء بعض المظاهر
التقليدية للبناء .وأحد تلك المظاهر الفناء الداخلي حيث يعتبر من أهم العناصر المعمارية في المباني التقليدية للبيئة الصحراوية،
ماهي األسباب؟ وكيف السبيل إلعادة الفناء للمشهد العمراني الحديث.
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أهداف الدراسة:
 -0التعريف بالفناء الداخلي ودوره في التكامل بين المبنى والبيئة الصحراوية.
 -8رصد أسباب اختفاء الفناء الداخلي من المشهد العمراني العام.
 -3إعادة إحياء الفناء الداخلي للمسكن الصحراوي.

تساؤالت الدراسة:
سوف نحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:
 -0ماهي الخصائص التصميمية والبيئية للفناء الداخلي؟
 -8ماهي الفوارق التصميمة واألثر البيئي للمساكن ذات الفناء والمساكن الحديثة؟
 -4ماهي أسباب تالشي الفناء الداخلي؟
 -5كيف نعيد إحياء الفناء الداخلي؟

فرضية الدراسة:
أن الفناء الداخلي في المسكن السعودي يوفر بيئة اجتماعيه أفضل ويتوافق مع الظروف البيئية القاسية وأن اختفائه من المشهد
العمراني الحديث هو بسبب القوانين والتشريعات البلدية الحديثة.

منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على:
 -0المنهج النظري :وذلك بالرجوع الى الدراسات والكتب والبحوث العلمية التي تبين تاريخ ودور الفناء الداخلي في التكيف مع
البيئة الصحراوية ،ومدى انتشاره في المناطق الحارة واعتباره عنصراً معمارياً أصيالً ،وأيضا ً الرجوع الى الدراسات التي
توضح األسباب التي أدت الى تالشي هذا العنصر من المشهد العمراني في المملكة العربية السعودية.
 -8المنهج االستقصائي :حيث تم طرح عدة تساؤالت على ذوي االختصاص من مهندسي وزارة الشئون البلدية والقروية
(أمانات المناطق ،البلديات والمجالس البلدية) باعتبارها الجهة المخولة في وضع القوانين والتشريعات المنظمة للبناء في المملكة
العربية السعودية .وتناولت تلك التساؤالت عالقة التشريعات والقوانين بتالشي عنصر الفناء الداخلي من المشهد العمراني
السعودي ،ومدى توافقها مع الظروف البيئية واالجتماعية للمستخدم ،وهل إعادة إحياء الفناء الداخلي يحقق هذا التوافق.
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تم توزيع استمارات االستطالع على عينة عشوائية من مختلف التخصصات والمواقع الوظيفية لضمان شمولية العينة ثم
الخروج بنتائج عن واقع أنظمة البناء في المملكة العربية السعودية ومدى توافقها مع الحاجة البيئية واالجتماعية ،ووضع
التوصيات التي من المتوقع أن تسهم في فاعلية العناصر المعمارية المندثرة والتي كانت تؤكد التكامل بين المبنى والبيئة
والظروف االجتماعية ويوضح الملحق ( )0نموذج االستبانة التي قام الباحث بتوزيعها على عينة الدراسة.

أهمية الدراسة:
تمثل هذه الدراسة رافد مهم للجهات المشرعة لقوانين البناء بالمملكة العربية السعودية لالستمرار في التطوير وتلمس احتياجات
ورغبات المستخدمين للوصول إلى مشهد عمراني سعودي حديث يتوافق مع الظروف البيئية الصحراوية ويلبي خصائص
الحياة االجتماعية في المملكة العربية السعودية.
الفناء الداخلي في المسكن الصحراوي.
الفناء الداخلي وجمعه أفنية وهي الساحات على أبواب الدور (ابن منظور  0825م) ،وتميز الفناء بأصالته في العمارة التقليدية
التي هي من إنتاج السكان المحليين ،لذا كانت دائما ً مالئمة لبيئتهم المحيطة ولظروفهم االجتماعية .مما يتركنا أمام نماذج
معمارية وعمرانية خالدة ومستدامة .ويذكر (عبد الستار  ) 8100أنه تم اعتماده كحل معماري لمواجهة المناخ الحار وبالتحديد
في بالد العرب وفارس .وانتشر هذا التصميم في جميع المباني الحكومية والدينية والمساكن التي اعتمدت على االطاللة الى
الداخل ،حفظا ً للخصوصية .حيث يتوسط الفناء الكتلة المبنية وتلتف عناصر المبنى حوله.

شكل ( )0منزل جمال الدين الذهبي (القاهرة) – عبد الستار 8108
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وبالرغم من اختالف الرقعة الجغرافية لهذا العنصر اال انه حافظ على السمات المشتركة (عيد ،يوسف  .)8110فنجد أن الفناء
الداخلي يتكرر في معظم المناطق الحارة الجافة ويكاد أن يكون السمة السائدة لمباني المدن القديمة في تلك المناطق مثل مدينة
الرياض ،المملكة العربية السعودية ،أنظر شكل (.)8

شكل ( )8مباني مدينة الرياض  0851م – هيئة تطوير الرياض

ويتكرر في نماذج المسكن في العراق وخاصة مدينة الكوفة أنظر شكل ( ،)3التي تميزت بمناخها الحار والى تتوحد في
متطلباتها المناخية واالجتماعية مع باقي المدن العربية.
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شكل ( )3مسكن تقليدي في الكوفة – الطاقة الطبيعية والهندسة المعمارية العامية .المبادئ في المناخ الحارة الجاف -
جامعة االمم المتحدة 0821م
ونجد نفس العنصر بنفس التصميم في المسكن التقليدي في تونس أنظر شكل (.)4
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شكل ( )4مسكن تقليدي في تونس – نفس المصدر السابق
تم تطوير ت عديالت على مفهوم الفناء في المنزل العربي في مصر والشام لضمان تدفق مستمر للهواء عن طريق الحمل يسمى
اإليوان ،أنظر شكل ( )1 ،5وهي منطقة جلوس خارجية في الطابق األرضي ،تقع بين الفناء والحديقة الخلفية ،وتفتح بالكامل
على الفناء ومن خالل المشربية على الحديقة الخلفية .بما أن الحديقة الخلفية أكبر ،وبالتالي أقل ً
ظال من الفناء ،فإن الهواء
الساخن الذي يرتفع في الحديقة الخلفية يجذب الهواء البارد من الفناء ،مما يخلق منطقة باردة ،كما هو الحال في بيت السحيمي
وقبة المحب الشافعي الموقي في القاهرة( .جامعة االمم المتحدة 0821م) .ومن ضمن التعديالت إضافة عناصر مائية الى الفناء
من نوافير وسواقي لتوفير تأثير أكبر على تلطيف المناخ.
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االيوان

شكل ( )5بيت السحيمي ويظهر الفناء الداخلي وااليوان – نفس المصدر السابق

شكل ( )1االيوان وإطاللته على الفناء في منزل جمال الدين الذهبي  ،القاهرة  - .عبد الستار 8108
وتثبت الدراسات واالبحاث في هذا المجال ،بأن الفناء الداخلي لم يكن عفوياً ،ولكن تفهم المعماري المسلم للظروف القاسية لشدة
الحر والرياح ولحماية المسكن من الضوضاء (دينا .)8104
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تصميم الفناء الداخلي:
بما أن الفناء الداخلي لم يكن عفويا ً وإنما جاء نتيجة للظروف البيئية واالجتماعية ،فال بد أن يخضع للممارسات التصميمية التي
تضمن أن يؤدي وظيفته بأكمل وجه .ففي دراسة عن مبادئ التصميم المعماري للمباني ذات االفنية الداخلية (نوبي حسن
 )8113تم حصر عملية تصميم الفناء في أربعة مبادئ تكاملية كما في الشكل (:)7

ماهية وتكوين
الفناء الداخلي

محاور اطاللة
الفراغات
الداخلية

تكامل المبادئ

معالجة الهيئات
المعمارية للفراغ

معالجة الهيئة
المعمارية للمبنى

شكل ( )7تكامل مبادئ تصميم الفناء الداخلي (نوبي حسن )8113
 -0ماهية وتكوين الفناء الداخلي :تتمثل في معرفة الضرورة من عمل الفناء وتحقيق النفعية من ذلك.
 -8محاور اطاللة الفراغات الداخلية :أن جميع الفراغات الحيوية في المنزل يتم توجيهها الى الداخل (الفناء) ،وفي حالة
وجود اطاللة الى الخارج تحدد أولويات هذه االطاللة .طبقا لظروف موقع المسكن .أنظر شكل ()2

شكل ( )2االطاللة والتوجيه (نوبي حسن )8113
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رئيسي
ثانوي

شكل ( )8درجة أهمية التوجيه (نوبي حسن )8113
 -3معالجة الهيئات المعمارية للفراغ :أي االهتمام بالعالقة البصرية والوظيفية وقد تم معالجة ذلك في المسكن التقليدي ذو
الفناء الداخلي من خالل عنصر االيوان ،الذي تمت تزيينه بالعقود واألقواس .أنظر الشكل (.)1
 -4الهيئة المعمارية للمبنى :هي الحدود الخارجية للمبنى وقد تكون كتل صماء أو كتل ذات فتحات قليلة.
وفي دراسة قامت بها (الشامس  )8101شملت خمس عينات من المباني السكنية ذات الفناء الداخلي في مدينة طرابلس الليبية،
والتي تصل درجة الحرارة فيها وقت الصيف الى  43درجة مئوية .خلصت الدراسة الى عدة نتائج فيما يتعلق بتصميم الفناء
الداخلي وكانت على النحو التالي:
يأخذ الفناء الشكل المربع غالبا َ والمستطيل أحياًنا ً بنسبة طول الى عرض بمتوسط(.)0:17
الطول

العرض

النسبة

0

00.45

00.51

0:0.13

8

8.51

8.10

0:1.82

3

1.11

2.33

0:1.78

4

2.43

2.45

0:1.88

5

5:43

5.35

0:0.10

النموذج
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متوسط نسبة الفناء الى كتلة البناء (.% )81,1
النموذج
نسبة الفناء الى
الكتلة

0

%88

3

8

%02.4

%82.2

5

4

%83.07

متوسط النسبة

%05.1
%81.1

متوسط االرتفاع  8.4م.

النموذج

كيفية عمل الفناء الداخلي :يعمل الفناء الداخلي كمخزن للهواء البارد ليالً واالستفادة منه خالل اطول وقت ممكن في النهار
طبقا ً لآللية التالية:
أثناء الليل :تفقد األجزاء المختلفة للفناء الداخلي جزءاً من حرارتها ،فيبرد سطحها ويبرد معها الهواء المالمس ليترسب الى قاع
الفناء ويحل محل الهواء الحار الذي يرتفع بدوره الى أعلى بخاصية الحمل ،فيتحول الفناء الى مخزن للهواء البارد.
سخن الشمس األجزاء المختلفة للمبنى تدريجيا ً وتكتسب الحرارة .ويسخن الهواء المالمس لتلك األجزاء فيتحرك
أثناء النهار :تُ ِ
الهواء البارد المخزن ليالً ليحل محل الهواء الساخن الذي يرتفع للخروج ويحصل التعادل الحراري .وهكذا (الشامس .)8101
أنظر شكل (.)01
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شكل ( )01عمل الفناء الداخلي – الشامس 8101

وفي نتيجة لدراسة محاكاة لألداء الحراري للمسكن ذو الفناء في بغداد (عمر ،ساتيش ،بيتر ،سيمون  )8107من جامعة
باليموث بأن مساحة الفناء توفر درجة حرارة هواء مستقرة خالل اليوم كله بما يصل إلى 7.5درجة مئوية أقل من درجة
الحرارة الخارجية في منتصف النهار.
تالشي الفناء الداخلي من المشهد العمراني في المملكة.
ما نالحظه اليوم هو تالشي هذا العنصر المعماري من المشهد العمراني في المملكة العربية السعودية حيث يذكر الهذلول (
الهذلول  ) 8101انه منذ الخمسينيات من القرن الميالدي المنصرم  ،حيث لم يكن هناك معماريون سعوديون لذا فقد اضطر
موظفو ارامكو الى اللجوء الى معماريو الشركة لتصميم المساكن  .والذين كانوا حديثي عهد بالبيئة المحلية فعكسوا خلفياتهم
الثقافية.
فوضعت التشريعات والقوانين البلدية والتي تضبط عملية البناء .والتي اثرت بدورها على وجود الفناء ومن أهمها بحسب
استطالع الرأي ،نظام االرتدادات ونسبة البناء .حيث يحدد نسبة البناء ب  %11من مساحة االرض السكنية مع وجود ارتداد
من الواجهة الرئيسية بعمق  5/0عرض الشارع و 8متر من الجوانب والخلف ،وتم تعديله عام  8102م بإلغاء االرتداد الجانبي
والخلفي في الطابق األراضي .بحيث يسمح بالتالصق اما في االرتداد الخلفي وأحد الجانبين أو الجانبين معاً بنسبة بناء .% 71
أنظر شكل ()00
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شكل ( )00نظام البناء الراهن ولعد التعديل – وزارة الشئون البلدية والقروية 8102
التعديل على نظام البناء الحالي يؤكد عدم مالئمته لحاجة المستخدم .وفي دراسة عن تأثير التشريعات العمرانية على تكوين
البيئة المعمارية في المملكة العربية السعودية – جدة كمثال ،قام بها (دحالن ،محمد  )8101تم استخالص أن أنظمة البناء التي
تضمنت ارتدادات المباني السكنية أثرت كثيراً على التكيف مع المناخ بتعريض األسطح الى األشعة المباشرة ،وأيضا ً اختفاء
الخصوصية للمستخدمين بما يتعارض مع حاجتهم .ودعت الدراسة الى ضرورة تلمس احتياج المستخدمين قبل تشريع األنظمة.
من خ الل ذلك نستطيع القول بأن أنظمة البناء الحالية أدت الى ممارسات شبه جماعية لمحاولة التكيف ،منها مخالفة نسب البناء
واالرتداد وتشويه المساكن بوضع سواتر لتحقيق الخصوصية .أنظر شكل ()08

شكل ( )08عمل سواتر على األسوار لتحقيق الخصوصية -الباحث
اعادة احياء الفناء الداخلي في المدن الصحراوية:
ممارسة البناء هي ترجمة للممارسة االجتماعية اليومية ،ولن تكون مفهومة اال من اصحاب المصلحة كما يؤكد كرستوفر
ألكسندر في كتابه (المباني الخالدة) ،حيث يقول أن المباني العظيمة والخالدة هي من بناها اشخاص كانوا قريبين من مركزها،
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حيث بنوا مباني تشعر فيها بنفسك وتشعر فيها بالحياة والحيوية (الكسندر  .)0878وإلعادة احياء هذا العنصر ،يجب علينا أوالً
فهم الخصوصية البيئية واالجتماعية للمناطق الصحراوية السعودية ،وفهم المبادئ العمرانية والمعمارية المتسلسلة والمتراكمة
عبر الزمن والتي تم تأسيسها لتتوافق مع متطلبات المستخدم .ولعل من أهمها وأميزها ،عنصر الفناء الداخلي الذي طالما كان
النواة الرئيسية للمسكن في المدن الصحراوية لما يحمله من خصائص تكيف مع الظروف البيئية واالجتماعية التي لم تتغير حتى
يومنا هذا .والذي اختفى نتيجة للتغييرات على تلك المبادئ من خالل التشريعات والقوانين التي هي في األصل مستوردة ،وأدت
الى فقدان المسكن السعودي لمالمحه المميزة .فالتشريعات والقوانين اوقفت الفكر المعماري عند حدود ضوابط القانون من
ارتدادات وبروزات ونسب للبناء والفراغ وال تعطي قيمة للمبنى وللتكوين العمراني بحسب تعبير (عيد ،يوسف  .)8118وبما
أن المستخدم هو المستفيد من هذه التشريعات ،يجب أن يكون مشاركا ً فيها لضمان النفعية القصوى للمسكن .وايضا ً العودة الى
المعماريين المحليين لتفهمهم األشمل لحاجة المستخدم .وبعودة الفناء الداخلي الى المشهد العمراني السعودي ،تعود الحياة
والحيوية الى المسكن كما كان.

الدراسة االستقصائية:
استهدفت الدراسة االستقصائية عدد ( )01مهندسين تابعين لوزارة الشئون البلدية والقروية باعتبارها الجهة المخولة بوضع
وتطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بالبناء في المملكة العربية السعودية .وقد روعي في اختيار عينة الدراسة تنوع
االختصاصات لضمان شموليتها.
وقد تم التركيز في األسئلة على عالقة التشريعات والقوانين باختفاء عنصر الفناء الداخلي  ،ومدى مراعاتها للظروف البيئية
واالجتماعية المحيطة بالمسكن السعودي  ،وما هو رأي المختصين في إعادة احياء الفناء الداخلي الى المشهد العمراني
السعودي.
واتت األسئلة على النحو التالي:
السؤال االول :في رأيك هل ساهمت التشريعات والتنظيمات للبناء في المملكة العربية السعودية في اختفاء الفناء الداخلي
للمسكن؟ وكيف؟
السؤال الثاني :في رأيك هل تتوافق التشريعات والتنظيمات للبناء في المملكة العربية السعودية مع الظروف البيئية والخصائص
االجتماعية؟ وكيف؟
السؤال الثالث  :هل ترى أن إعادة احياء الفناء الداخلي للمسكن السعودي الصحراوي سوف يحقق التوافق مع الظروف البيئية
والضوابط االجتماعية؟ وكيف؟
تم تحليل اإلجابات بحساب عدد اإلجابات بنعم وكذلك اإلجابات بال  ،وإعطائها نسبة مئوية وإظهارها على شكل رسم بياني .
وكانت النتائج على النحو التالي:
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السؤال االول :في رأيك هل ساهمت التشريعات والتنظيمات للبناء في المملكة العربية السعودية في اختفاء الفناء الداخلي
للمسكن؟ وكيف؟

%03

نعم  ,بسبب االرتدادات
نعم بسبب تقسيمات
االراضي

%07

ترى جميع عينة االستطالع بأن التشريعات والتنظيمات الخاصة بالبناء ساهمت في اختفاء الفناء الداخلي للمسكن السعودي ،
ولكن كان االختالف في نوع التشريعات المسببة لذلك فأخذ نظام االرتدادات النسبة االعلى بنسبة  %71ونظام تقسيم االراضي
بنسبة . %31
السؤال الثاني :في رأيك هل تتوافق التشريعات والتنظيمات للبناء في المملكة العربية السعودية مع الظروف البيئية والخصائص
االجتماعية؟ وكيف؟

%03

%03

نعم
ال
نعم بعد تعديل 2018
%07
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أتت غالبية االجابات بأن التشريعات والتنظيمات ال تتوافق مع الظروف البيئية والخصائص االجتماعية وقد عزت بعض
االجابات االسباب الى استخدام التقنيات الحديثة وعدم التوافق مع البيئة  ،وترى نسبة  %01من العينة أن النظام المعدل في عام
 8102والذي يسمح بإلغاء االرتداد في ضلعين من االرض يساعد على البناء بما يتوافق مع البيئة والمجتمع ترى نسبة %01
من العينة بأن البناء بنسبة  %71كافية لتحقيق التوافق
السؤال الثالث :هل ترى أن إعادة احياء الفناء ا لداخلي للمسكن السعودي الصحراوي سوف يحقق التوافق مع الظروف البيئية
والضوابط االجتماعية؟ وكيف؟

%03

نعم
ال
%97

أتت النسبة االعظم من نتائج االستطالع بأهمية الفناء الداخلي  ،مع بعض اآلراء التي تؤكد بأهمية مراعاة تصميم الواجهات
وفتحاتها  ،وايضا ً التصميم الحضري الذي يراعي التشجير وممرات المشاة والتقليل من استحواذ السيارات على المدن .

النتائج:
 -0الفناء الداخلي عنصر ثابت في عمارة المناطق الصحراوية الحارة حول العالم.
 -8تأثرت العمارة المحلية سلبا ً بالتشريعات والقوانين المنظمة للبناء.
 -3واقع المسكن السعودي الحالي ال يتوافق مع الظروف البيئية واالجتماعية.
 -4المسكن ذو الفناء الداخلي مع النسيج المتضام بدون ارتدادات ،هو األنسب.
 -5تغيير نظام البناء عام  8102م أتى استجابة لحاجة المستخدم ،وايضا دليالً على عدم مالئمته للظروف البيئية
واالجتماعية للمستخدم.
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-1نتيجة االستطالع أكدت عالقة تالشي الفناء الداخلي بالتشريعات والقوانين .وأن إعادة احياء الفناء الداخلي سوف يساهم في
التوافق مع الظروف البيئية واالجتماعية.

التوصيات:
 -0التطوير المستمر للتشريعات والقوانين وأنظمة البناء في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع الظروف البيئية
واالجتماعية.
 -8الرجوع الى عناصر العمارة المحلية لمناسبتها للظروف البيئية واالجتماعية.
 -3اهمية المشاركة المجتمعية في وضع تشريعات وأنظمة البناء.
 -4إيجاد هوية معمارية وعمرانية لكل منطقة من مناطق المملكة وعدم توحيد األنظمة والطرز فيها

المراجع العربية:

 -0احمد هالل  .دحالن ،عمار محمد .)8101( .التشريعات العمرانية وتأثيرها في تكوين بيئة العمارة السعودية
المعاصرة – دراسة أنظمة البناء في مدينة جدة كمثال .مصر :جامعة اسيوط.
 -8الهذلول صالح 8101( .م .).المدينة العربية اإلسالمية اثر التشريع في تكوين البيئة العمرانية .المملكة العربية
السعودية :سلسلة علوم العمران.
 -3جميل اكبر .)0882( .عمارة األرض في اإلسالم .مؤسسة الرسالة.
 -4دينا فكري ابراهيم .)8104( .المضمون االسالمي واثره في بلورة الرؤية التصميمة للمسكن المعاصر .مصر :جامعة
حلوان.
 -5عثمان محمد عبدالستار .)8108( .الفناء الداخلي في الدور االثرية المصرية في العصر اإلسالمي .المملكة العربية
السعودية :جامعة الملك عبدالعزيز.
 -1محمد عبد السميع عيد .)8111( .اعادة توظيف فكرة المسكن ذو الفناء الداخلي .المملكة المتحدة :مجلة لونارد.
 -7نوبي حسن .)8113( .مبادئ التصميم المعماري لنمط المباني ذات األفنية الداخلية .المملكة العربية السعودية :جامعة
الملك سعود.
 -2يوسف وائل حسين .)8110( .انواع االفنية في العمارة العربية .مصر :جامعة اسيوط.
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فاعلية أجهزة المحاكاة في تحصيل طالب التعليم الفني تخصص ميكانيكا اللحام
The effectiveness of simulation devices in the achievement of technical education students
specializing in welding mechanics
مهندس  /طارق ابراهيم محمد النخيالن
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،الكويت
Email: tariqalnukhailan@gmail.com
ملخص البحث:
توضح هذه الدراسة أهمية وفاعلية أجهزة المحاكاة في التعليم الفني حيث انتشرت الكثير من هذه األجهزة في مراكز التدريب
والمعاهد التقنية وبدأ الجدل والمقارنة بينها وبين األجهزة الفعلية النمطية المستخدمة في عملية التدريب فارتأى الباحث الخوض
في بحث يقارن بين األجهزة الواقعية وتأثيرها على عملية التعلم وبين األجهزة االفتراضية .وذلك من حيث مخرجات التعلم من
اكتساب المهارات الفعلية والتكلفة وبعض تقديرات الزمن والصيانة وعوامل األمن واألمان لدى المتدربين .فأنتهج البحث أسلوب
المقارنة فتم اختيار أجهزة محاكاة اللحام وهى منتشرة حديثا لدى ورش التدريب حيث تم اختيار أربع اوضاع للتدريب علي اللحام
المعتادة وتم اجراء المقارنة في تنفيذهم في الواقع وبين تنفيذهم في الواقع االفتراضي فكانت نتائج البحث تميل الي فاعلية االجهزة
االفتراضية في تعلم المهارات عن االجهزة الواقعية ولكن بنسب بسيطة ولكن كانت هناك األفضلية الستخدام االجهزة االفتراضية
في بداية عملية التدريب وذلك لتقليل زمن التدريب وتقليل التكلفة وفك الرهبة لدى المتدربين في بداية عملية التعلم باإلضافة الي
تمكنها من الحفاظ علي السالمة المهنية في عملية اللحام  .وانتهى البحث الي ضرورة انتهاج اسلوب استخدام نوع التدريب الواقعي
بجانب التدريب على االجهزة االفتراضية
الكلمات المفتاحية :أجهزة المحاكاة ،التعليم التقني ،أوضاع اللحام ،اللحام االفتراضي.
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The effectiveness of simulation devices in the achievement of technical education students
specializing in welding mechanics

Abstract:
This study shows the importance and effectiveness of simulation devices in technical education,
as many of these devices have spread in training centers and technical institutes, and the
controversy and comparison between them and the actual, typical devices used in the training
process, the researcher decided to go into a research that compares between real devices and their
impact on the learning process and virtual devices. This is in terms of learning outcomes from
acquiring actual skills, cost, some estimates of time, maintenance, and safety and security factors
for the trainees. The research adopted the method of comparison, so welding simulation devices
were selected, which are recently widespread in the training workshops, where four modes of
training on the usual welding were selected, and a comparison was made in their implementation
in reality and their implementation in virtual reality. But in simple proportions, but there was a
preference to use virtual devices at the beginning of the training process, in order to reduce the
training time, reduce the cost and relieve the dread of the trainees at the beginning of the learning
process, in addition to enabling them to maintain professional safety in the welding process. The
research concluded with the necessity of adopting the method of using the type of realistic training
in addition to training on virtual devices.

Keywords: Simulators, Technical Education, Welding Modes, Virtual Welding.

:مقدمة البحث
لقد أدت التطورات الكبيرة الستخدامات تكنولوجيا التعليم إلى تحول كبير في طرق استراتيجيات التدريس التي يتبعها المعلمون
 ولقد كانت البرامج ثالثية، ولعل معظم هذه التطورات تتجه نحو التعليم اإللكتروني والتكنولوجية الرقمية المرتبطة به،مع الطلبة
األبعاد والتي تعد من أشكال المحاكاة االلكترونية الحديثة أحد اهم الجوانب التي اصابها هذا التطوير وتساعد برامج المحاكاة على
إعطاء الطالب الفرصة الالزمة الكتشاف الخبرات المختلفة والتفاعل معها بعيداً عن المخاطر كما انها تعمل بكفاءة ودقة عالية
 ) وتعد المحاكاة نوع من اإلبحار التعليمي3102  مجدي،في البحوث العملية من ناحية التجريب والتطبيق وحل المشكالت ( سعيد
،التي يتم فيه عرض مواقف مماثلة للمواقف في الحقيقة نظراً لخطورته أو قدمه أو استحالة التعامل معه مباشرة
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حيث توفر هذه البيئات نتائج تشبه الواقع بعيدا عن الخطر ،أو محدودية الزمان والمكان ،وتهدف المحاكاة إلى تقديم نماذج تفيد
في بناء عمليه واقعيه من خالل محاكاة ذلك النموذج والتدريب على عمليات يصعب القيام بها في مواقف فعليه ،فالمحاكاة عمليه
تمثيل أو إنشاء مجموعة من المواقف تمثيال أو تقليد األحداث من واقع الحياه ،حتى يتيسر عرضها والتعمق فيها الستكشاف
اسرارها والتعرف على نتائجها المحتملة عن قرب ،وتنشأ الحاجه الى اجراء العديد من العمليات المعقدة والمحاكاة ثالثية األبعاد
التي توفر بيئة واقعية تفاعلية ليس فقط من حيث اضافة بعد رقمي ثالث عن البيئة المعتادة ،ولكنها أيضا أصبحت اقل تكلفة من
حيث حجم ملفاتها أو في األجهزة التي تحتاجها لتعمل بما يعنى انها أصبحت اضافة للعملية التعليمية ،ويعتمد التعليم الحديث على
استخدام األجهزة التعليمية في تنشيط العملية التعليمية وتعميق اثارها وتحقيق األهداف التربوية المطلوبة ،وهذا يجعل المعلم يواجه
التطور السريع لمستحدثات األجهزة التعليمية وطرق تشغيلها واستخدامها داخل قاعات الدرس ،والبد من اعداد الكوادر
المتخصصة من الفنين لصيانة األجهزة ،وإصالحها وتجهيزها لالستخدام ،كما أن خوف المعلمين من استخدام الوسائل واألجهزة
التعليمية خشية تعرضها للتلف يعد أحد معوقات استخدام األجهزة التعليمية ،كما أن تلف بعض األجهزة الموجودة داخل المدرسة
نتيجة للمشكالت المتعلقة بالصيانة يعد أيضا من صعوبات استخدام األجهزة التعليمية (محمد ،دينا  . ) 3102وتتيح برامج المحاكاة
فرصة التدريب والتحكم في المواقف بدرجات مختلفة وتوفر له قدرا من الحرية وتسمح له بتعديل بعض المواقف وإهمال بعضها
عند الشعور بانها عديمة األهمية وتتيح له فرصة ارتكاب األخطاء دون الحاق الضرر به وفرصة المشاركة بشكل بسيط وصنع
القرارات التربوية بدال من أن يكون سلبيا متلقيا للمعلومات وتعتبر محاكاة الحاسوب طريقة فعالة في تعليم العلوم إذ يتم التعلم في
بيئة التعليم باالكتشاف الذي اكد عليه جيروم وبرونر إذ أن وجود الحاسوب من خالل هذا النمط يتيح للطالب فرصة المثيل لها
لمتابعة تعليمه خطوة خطوة وبالمحاكاة يمكن إجراء التجارب المقلدة في حالة ارتفاع تكاليف موادها الخام أو كونها غامضة أو
خطورتها لذا اعتبرت محاكاة الحاسوب طريقة شاملة مفعمة بالحيوية مشوقة تسمح بظهور المشاعر واالنفعاالت واألفكار (عمر،
ساميه  .) 3101ويرى الباحث انه من خالل خبرته العملية كمعلم مهني مواد ميكانيكيه وهى مواد تخصصيه ذات طابع مهارى
علمي وعملي أن وجود أجهزة المحاكاة يعزز من القدرة على التحصيل المعرفي واكتساب المهارات المختلفة للمهنة فعلى سبيل
المثال يمكن للطالب اكتساب مهارات تعلم اللحام العملي مثل ضبط التيار المناسب وفقا ً لسمك السلك ونوع الوصلة والمحافظة
على طول القوس وضبط زوايا اللحام والمحافظة على معدل الترسيب للمعدن المنصهر من خالل ضبط سرعة السير بسلك اللحام
بما يتناسب مع كل نوع من انواع الوصالت المختلفة بما فيها الوصالت التي يصعب عليه تنفيذها عمليا ً وتحتاج الى الكثير من
التمرين حتى يتقنها مثل اللحام التصاعدي وفوق الرأس ولحام المواسير بجميع أوضاعها وكل ذألك دون إلحاق أي ضرر أو
التعرض ألى خطر مثل التعرض للحروق والتهاب العينين والوجه عموما وكل ذلك دون أي تكاليف للمواد الخام باإلضافة إلى
شعور الطالب باالستمتاع والتشويق الذى يشعر به أثناء العملية التعليمية وهنا تأتى مرتكزات هذا البحث .

■ مشكلة البحث:
مما ال شك فيه انه ال احد بنكر أهمية المعامل والورش العملية في التدريب بصفة عامة وفي تدريس المواد العملية بصفة خاصة
ولكن أيضا نجد أن هناك قصوراً كبيراً في التجهيزات الخاصة بها وعدم توافر وسائل األمان بدرجة عالية باإلضافة إلى المخاطر
التي قد يتعرض لها الطالب أثناء القيام بالتدريب العملي وعلى وجه الخصوص طالب التعليم التقني التخصصات الميكانيكية
ونتيجة للتطور المذهل والثورة التكنولوجية المرتبطة بتطبيقات الحاسب اآللي والواقع االفتراضي والمحاكاة االفتراضية أصبح
من الممكن للمتدربين على المهن والتخصصات الميكانيكية المختلفة استخدام هذه التقنيات الحديثة مثل اجهزة المحاكاة وتكمن
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مشكلة البحث في دراسة مدى مالئمة االجهزة االفتراضية في التعليم الفني وهل هي تحقق مخرجاته وما الفرق بينها وبين االجهزة
النمطية وهل يمكن االستغناء عن االجهزة النمطية ام انها مكمله لألجهزة االفتراضية وهذا ما تبحث علية الدراسة

■ هدف البحث:
 التعرف على مستوى مهارة المتدربين في عمليات اللحام الحقيقية النمطية الفعلية تحديد مستوى اجادة المتدربين لعمليات اللحام الحقيقية تحديد مستوى المتدربين لعمليات اللحام علي االجهزة االفتراضية تحديد االختالف في مستوى مهارة المتدرب بين استخدام جهاز محاكاة اللحام واللحام الفعلي -مقارنه بسيطة لعناصر التكلفة وعامل الزمن واحتياطات االمان في اللحام الحقيقي واالفتراضي

■ منهج البحث:
 يعتمد منهج البحث على المنهج الوصفي حيث يعتمد الباحث على االطالع على المراجع والكتب والدوريات العلمية والرسائلالعلمية المتخصصة بغرض تحديد طبيعة المعلومات التي تساعد في تحقيق الهدف من الدراسة وهو الوقوف على الدور الفعال
الذي تلعبه أجهز المحاكاة في تنمية القدرة واكتساب المهارات المهنية لدى طالب التعليم التقني.

■ اإلطار النظري للبحث:

)0

تعريف الواقع االفتراضي

)3

أهمية معامل العلوم االفتراض ثالثية األبعاد.

)2

خصائص المعامل االفتراضية.

)4

المعوقات والسلبيات التي تحد من استخدام المعامل االفتراضية.

)5

انواع المعامل االفتراضية.

)6

نماذج وتجارب عالمية عن المعامل االفتراضية.

 )2تعريف الواقع االفتراضي:
يوجد العديد من التعريفات للواقع االفتراضي ولكنها متشابه في مضمونها حيث عرف بأنه " أحد المتحدثات التكنولوجية التي
تستخدم الكمبيوتر  ،باإلضافة إلى بعض األجهزة والبرامج كمنظومة متكاملة في إنشاء بيئة تخيلية ثالثية األبعاد تمكن الفرض
من المعايشة والتفاعل والتعامل معها من خالل حواسة وبعض األدوات األخرى بحيث يشعر هذا الفرد كأنه يتعايش ويتفاعل مع
الواقع الحقيقي بكل أبعاده وتختلف درجة الواقعية واالستغراق والتفاعل والمعايشة التي يتيحها الواقع االفتراضي للفرد باختالف
نمط الواقع االفتراضي ذاته" (كامل ،احمد ،3112 ،ص.) 5.
وعرف ايضا بأنه "محاكاة للواقع المحيط بنا عبر تمثيل مجموعة من العناصر المجسمة للظروف والمؤثرات والقوى أو النتائج
داخل برنامج يتيح لنا الحركة والمشاهدة والتفاعل مع هذه العناصر" ( الهالوي ،وائل ،3105 ،ص .) 2 .
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 )1أهمية معامل العلوم االفتراضية ثالثية األبعاد:
ساعد التعلم بمساعدة الحاسوب على تسهيل فهم الطلبة للمفاهيم التعليمية ،وتوفير فرص التعلم الذاتي للطالب للوصول إلى
المعرفة العلمية بأنفسهم وساعد استخدام الحاسوب في إجراء التجارب العلمية بوقت قصير وبطريقة توفر االمن والسالمة ،
وبدقة علمية متناهية  ،وهذا يزيد من قدرة المتعلم على المالحظة العلمية وتنمية الميول واالتجاهات العلمية لديهم  .ويمكن
حصر اهمية المعامل االفتراضية في االتي:
 .0إمكانية العرض المرئي للبيانات والظواهر التي ال يمكن عرضها من خالل التجارب الحقيقية
 .3إمكانية تغطية كل أفكار المقرر الدراسي بتجارب عملية تفاعلية ،وهذا يصعب تحقيقه من خالل العمل الحقيقي  ،نتيجة
لمحدودية اإلمكانيات والمكان والوقت المتاح للعملي.
 .2باستخدام تقنيات معامل العلوم االفتراضية ثالثية االبعاد يتم مزج العالم الحقيقي بعالم تخيلي وخلق بيئة مشابهة تماما للبيئة
الواقعية
 .4يستخدمها الطالب لتنفيذ تجارب ومشاريع تعليمية متنوعة حيث إن بيئته قابلة للسيطرة عليها وتحديد مكوناتها.
 .5تحقق الخيال التعليمي للطالب فكل ما يحلم بتحقيقه يتحقق حيث يري المعلومات تتحرك أمامه ويعيش بداخلها كأنه يطير
داخل المجرة الفضائية.
 .6يعمل كقنطرة بين العالم المحسوس في الطبيعة والعالم المجرد للمفاهيم والنماذج ،كما أنه يسمح بتنمية الوعي الذاتي
والتفاعل أثناء عملية التعلم وأنه ال توجد طريقة تسمح للتالميذ باالنخراط في عملية التعلم تماثل ما يحدث في التعلم المرتبط
بتكنولوجيا الواقع االفتراضي.
 .7يشجع المستخدم أو المتعلم على المشاركة في حل المشكالت وتنمية المفاهيم والتعبير اإلبداعي حيث يشارك الطالب في
بيئة ايجابية تشغلهم في تعلم شامل للعقل والجسد مثل هذا التعلم سيمزج بين المهارات المعرفية والوجدانية والنفس حركية.
 .2يقلل من الفجوة الكبيرة في عملية التعليم المستمر والتدريب التخصصي والتعليم مدى الحياة بتقديمه خدمات عالية الجودة
للعاملين في مواقع عملهم دون الحاجة إلى الطرق التقليدية والمكلفة المتبعة حاليا.
 .9تتيح إمكانية ممارسة التجربة العملية خطوة بخطوة.
اضافه الى ذلك المعامل االفتراضية لما ميزة اقتصادية حيث انخفاض التكاليف وارتفاع مستوى االمان وتوفير الوقت كما انها
تشغل مساحات صغيرة.
وتتغلب المعامل االفتراضية على المساحات المحدودة للمعامل التقليدية وعدم تجهيزها باإلضافة الى انها تسد العجز في الكوادر
والعناصر الفنية المدربة تدريبا ً جيداً وتساهم في تنمية المهارة لدى الطالب.
 )3خصائص المعامل االفتراضية:
 .0االنغماس أو االستغراق:
ويعنى اإلحساس بالتواجد داخل بيئة ما وربما يكون االنغماس ذهنيا ويتحقق عن طريق المشاركة المتعمقة مع مكونات تلك
البيئة أو اإلحساس باالحتواء والتضامن مع البيئة وربما يكون االنغماس ماديا ً وهو دخول الفراغ ماديا ً عن طريق وسائط
تتفاعل مع حواس اإلنسان باستخدام التقنية.
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وتعتمد تكنولوجيا الواقع االفتراضي على مبدأ مهم لتحقيق خاصية االستغراق وهو أن الفرد لديه القدرة على أن ينقل حضوره
نفسيا إلى مكان اخر قد ال يكون متاح بالواقع ويهدف االستغراق إلى توليد اإلحساس لدى الفرد بأنه موجود في العالم الحقيقي
ولكنه االن متعايشا ً داخل البيئة االفتراضية( .سالم ،وليد.)3100 ،
 .3المحاكاة:
وتتم عن طريق برامج تختص بتمثيل ظروف معينة يصعب ويستحيل مشاهدتها في الواقع ويراد معايشتها لدراستها والتعلم
منها وهي تغنى عن التجارب التي يصعب إجراؤها في معمل المدرسة لخطورتها أو الرتفاع تكاليفها أو لصعوبتها أو توافر
المعلم المناسب كما أن برامج المحاكاة تسمح للطالب ان يحاكي الظواهر الطبيعية التي يتعذر مراقبتها مباشرة في الطبيعة نظراً
لسرعتها الفائقة أو لبطئها الفائق ويرصد بيانتها ونتائجها بأقل وقت وجهد وأقل تكاليف.
 .2التفاعلية:
وتبدأ التفاعلية في معمل العلوم االفتراضي ثالثي األبعاد باستعمال أدوات تفاعلية ترسل وتستلم المعلومات ويتم التعامل الفعلي مع
األشياء االفتراضية باستخدام أجهزة مثل قفازات البيانات وعصى التحكم والنظارات الخاصة واألقنعة بل ورداء كامل يغطي كافة
الجسم وأجهزة عديدة مماثلة تتيح البناء والتشغيل والتحكم في هذا العالم .االفتراضي المصنوع والتأثير فيه عن طريق السمع والرؤية
وتكنولوجيا أخرى
 .4االصطناعية:
يتفاخر بعض المصممين بأن الشيء المصنع يحاكي الواقع تماما ً فليس عيبا ً أن يكون الشيء مصطنعا ً فكل عوالم الواقع
االفتراضي مصطنعة ومع ذلك فإنها تستخدم لكي تجلب المنفعة والسعادة لمستخدمها وتعد االصطناعية التي تميز معمل العلوم
ثالثيي األبعاد هي سبيله للتميز.
 . 5الفردية:
يتم من خالل برمجيات الكمبيوتر مراعاة قدرات المتعلمين المختلفة في التعليم والتعلم ومراعاة الفروق الفردية بينهم وهذا ما تؤكد
عليه نظريات علم النفس في التعليم منها السمعية ومنها البصرية ومنها ما هو خليط بين االثنين .وقد تم استخدام االنغماس الذهني
الجزئي عند إعداد برامجية المعمل االفتراضي ومن خاللها تم محاكاة التجارب التي يصعب إجراؤها في معمل المدرسة لخطورتها
او الرتفاع تكاليفها أو لصعوبتها وتم مراعاة قدرات المتعلمين المختلفة في التعلم ومراعاة الفروق الفردية بينهم عند استخدام
برمجية المعمل االفتراضي كما أن برمجية المعمل االفتراضي مصطنعة وتحاكي الواقع( .محمود ،ثناء )3102
 )4المعوقات والسلبيات التي تحد من استخدام المعامل االفتراضية.
بالرغم من المميزات واإليجابيات العديدة التي يتمتع بها المعمل االفتراضي في التعليم إال أن هناك العديد من المعوقات التي
تحد من استخدام المعامل االفتراضي ة داخل المؤسسات التعليمية غير أنه من المهم اإلشارة إلى أن هذه العيوب رغم جديتها ال
تقلل من أهمية استخدامه بل تدفع إلى البحث عن وسائل لتقليل أثر هذه العيوب والمعوقات والتي تتمثل في االتي:
 نقص التفاعل الحقيقي من األجهزة واألدوات والمواد والمعلم والزمالء. -تتطلب أجهزة كمبيوتر ومعدات ذات مواصفات خاصة وذلك لتمثل الظواهر المعقدة بشكل واضح.
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 يحتاج تصميمها وإنتاجها إلى فريق عمل متخصص من المبرمجين والمعلمين وخبراء المناهج في المادة الدراسة وعلماءالنفس وغيرهم وهوما قد ال يتوفر في بعض المؤسسات التعليمية.
 ندرة المعامل االفتراضية التي تعتمد على اللغة العربية في التعامل معها. مهارة االتصال والعمل الجماعي من خالل هذه المعامل لن تنافس المهارات االجتماعية المكتسبة من التجربة الحقيقة. من المحتمل انحصار عمل الطالب في التجارب المحددة المبرمجة في برنامج المعمل االفتراضي فقط. الواقع الموهوم المبهر الذي يقدمه الحاسوب في كثير من األحيان قد يحول بين الطالب وبين االقتراب من طبيعة الحياةالواقعية وهو ما يتجسد في حالة من اإلحباط في التعامل مع الواقع الحقيقي والهروب منه إلى علم الحاسب المبهر .ويضيف
كلير هاري وكلير ادوارد الى أنه ال يوجد نظام تعليمي خالي من العيوب والنقد وأفضل تعليم هو أن يشمل مجموعة متنوعة
من البرامج التعليمية ولذلك يجب تشجيع المعلمين على أن يتبعوا أكثر من طريقة في تعليم الطالب وبالرغم من الخبرات
التي يوفرها المعمل االفتراضي إال انه يعتمد تماما على الكمبيوتر فيتم التضحية بجوانب كثيرة عند اجراء التجارب المعملية
مثل اللمس والحركة والتذوق وشم رائحة المواد الكيمائية المستخدمة في التجربة.
ويرى الباحث أن هذه النقطة بالتحديد تعتبر ميزه كبيره بالنسبة لموضوع البحث فعندما نستخدم جهاز محاكاة اللحام أمالً في
اكتساب الطالب مهارة جديدة نتالشى تعرض الطالب للوهج واألدخنة ورائحة احتراق الكترود اللحام ودرجات الحرارة العالية
األمر الذي قد يؤدى بالضرر للطالب خصوصا ً إذا كان األمر يتعلق باكتساب الطالب لمهارات بدائية.
-

ارتفاع تكلفة األجهزة المستخدمة في المعمل االفتراضي

 من الممكن حدوث مشكالت خارجه عن إطار التدريب مثل انقطاع التيار الكهربي اثناء التدريب)5

انواع المعامل االفتراضية.

توجد أنواع عديدة للمعامل االفتراضية تختلف من حيث الهدف الذى أنشأت من أجله والتجارب التي تجرى فيه ويرى كلير (
 )keller , 2005 & kellerان هناك نوعان من المعامل االفتراضية نوع يعتمد على العرض وآخر ينبغي أن يكون عليه
المعمل االفتراضي وهو المعمل اذى ينمى عمليات العلم ويدرب الطالب على الطريقة التي يفكر بها العلماء ويبدأ بمشكلة تحث
التالميذ على البحث واالستقصاء ( .عطية ،محمد خميس )3119
ومن أهم انواع المعامل االفتراضية االتي:
 المعامل االستكشافية الترددية:وهى طريقة مناسبة لتعلم االكتشافات العلمية وتطبيق الطريقة العلمية في البحث والوصول إلى نتائج جديدة في كل مرة حيث يقوم
بإجراء تجربة عملية معينة إلثبات صحة القوانين الطبيعية وبعد أن يتوصل إلى نتائج معينة يعيد التجربة مرة أخرى مع تغير
المقادير أو القياسات ثم يالحظ ماذا يحدث ويتوصل إلى نتائج جديدة وهكذا بشكل ترددي والزمن هنا ليس متغير ألن المتعلم يمكنه
إجراء تجربة بالكمبيوتر في دقائق ويعرف النتائج وذلك عن طريق التحكم في الظاهرات واألحداث وإسراعها أو إبطاءها أو
تجميدها على الشاشة بينما قد تحدث في الواقع في أسابيع وتعد هذه المعامل هي معامل المستقبل التي تجرى بها البحوث العلمية.
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 المعامل اإلجرائية:وتهدف إلى تدريب المتعلمين على خطوات وعمليات إجراء التجارب العلمية وتشغيل األجهزة الخاصة بها وهذه المعامل تمكن
المتعلمين من إجراء التجارب الصعبة والخطرة والنادرة والمكلفة مرات عديدة في بيئة أمنة وبتكاليف أقل كما هو الحال في تجارب
تشريح الضفدعة بمعمل البيولوجي وتجربة المعايرة الكيميائية .ويستخلص مما سبق أن المعامل االفتراضية نوعان األول يتمثل
في المعمل االفتراضي التوضيحي أي المعتمد على العرض والمحاكاة وإتباع الخطوات الموضحة به والثاني :يتمثل في المعمل
االفتراضي االستقصائي ويتم إمداد المتعلم بخلفية سطحية بسيطة عن المطلوب اكتشافه وإثارته بسؤال أول مشكلة تدعوه للبحث
والتقصي.

اإلطار التطبيقي للبحث- :
لدراسة فاعلية االجهزة االفتراضية في تخصص اللحام كان لزاما علينا ادماج االجهزة في عملية تدريبيه بجانب التدريب النمطي
في عملية التدريب ثم اجراء عمليات مقارنه ولعمل ذلك اتبعنا اسلوب المنهج المقارن وذلك لمناسبته لهذا الوضع في البحث
العلمي .ولتوضيح تطبيقات المعامل االفتراضية في تعلم وتدريب مهارات اللحام ومدى فاعليته كان لزاما علينا اخضاع البحث
لعدة نقاط والتطرق اليها وستكون خطة البحث العملية في ثالثة اطارات كتالي:
اوال :ما هي مهارات اللحام التي من المفترض ان يكتسبها المتدرب بعد عملية التدريب.
ثانيا :تعتبر كل مهارة من مهارات اللحام حدث البد من التحقق منه وإخضاعه لالختبار ودراسة هل تم الوصول له او ال ولكن
في هذه الدراسة سوف تخضع كل المهارات األساسية لقياس واحد مجمل.
ثالثا :البحث عن متغيرات وفروق واضحة اخرى ترجح كافة أي نوع التعلم وأسرعهم وصوال للهدف هل التدريب الحقيقي ام
االفتراضي.
اإلطار االول:
تتمثل المهارات التي يجب ان يكتسبها متدرب اللحام بعد اتمام عملية التدريب على االتي:
 ضبط زاوية اللحام ضبط سرعة اللحام ضبط الثغرة (المسافة بين سلك اللحام والشعله) ضبط التيار الكهربي للماكينة -التعامل مع عيوب اللحام

183

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

تعتبر تلك المهارات هي األساسية ألي متدرب ويقاس تميز المتدرب من عدمه بمدى جودته لهذه المهارات وبتالي ستتركز قياس
المهارات على هذه النقاط وما يؤدى اليها.
اإلطار الثاني:
تم اخضاع عينه من المتدربين المبتدئين على مدى كفاءتهم لهذه المهارات على مدار عامين دراسيين وبإمكانيات تقليديه معتادة
في ورش التدريب وذلك في تجارب على اوضاع اللحام المعتادة (األرضي – األفقي – الصاعد – الفوق راسي) فكانت تقدير
اتقانهم طبقا للجداول األتية:
جدول ()1

رقم المتدرب
0
3
2
4
5
6
7
2

وضع اللحام درجة اتقانها المدة الزمنية إلتقانها

المهارة
 -ضبط زاوية اللحام

 ضبط سرعة اللحام -ضبط الثغرة

األرضي

 -ضبط التيار الكهربي

 -التعامل مع عيوب اللحام

جيد جدا
جيد جدا
مقبول
جيد
جيد جدا
جيد
مقبول
مقبول

سنه تدريبيه

جدول ()2

رقم المتدرب
0
3
2
4
5
6
7
2

المهارة

وضع اللحام درجة اتقانها المدة الزمنية إلتقانها

 -ضبط زاوية اللحام

 ضبط سرعة اللحام -ضبط الثغرة

األفقي

 -ضبط التيار الكهربي

 -التعامل مع عيوب اللحام

جيد جدا
جيد
مقبول
مقبول
مقبول
جيد
مقبول
مقبول

سنه تدريبيه

جدول ()3

رقم المتدرب
0
3
2
4
5

184

المهارة
 -ضبط زاوية اللحام

 ضبط سرعة اللحام -ضبط الثغرة

 -ضبط التيار الكهربي

وضع اللحام درجة اتقانها المدة الزمنية إلتقانها
جيد
مقبول
سنه تدريبيه
مقبول
الصاعد
مقبول
مقبول

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495
6
7
2

 -التعامل مع عيوب اللحام

جيد
مقبول
مقبول
جدول ()4

رقم المتدرب
0
3
2
4
5
6
7
2

-

وضع اللحام درجة اتقانها المدة الزمنية إلتقانها
المهارة
مقبول
مقبول
ضبط زاوية اللحام
عدم اجتياز
ضبط سرعة اللحام
عدم اجتياز
سنه تدريبيه
فوق الراس
ضبط الثغرة
عدم اجتياز
ضبط التيار الكهربي
عدم اجتياز
التعامل مع عيوب اللحام
عدم اجتياز
عدم اجتياز

تعقيب حول التقديرات:
تشير التقديرات لبيانات واضحة يمكن تلخيصها في االتي:
 أفضل وضع لحام كانت فيه التقديرات مرتفعة الوضع األرضي وهو الوضع المعتاد للمتدربين وترتكز  %61منالمشغوالت على هذا الوضع وهو وضع سهل عوامل االمان والسالمة فيه سهله يتميز بسهولة ضبط الماكينة وضبط التيار
وضبط زوايا اللحام.
 اسوأ مهارة كانت نتائجها وتقديراتها غير مجديه هي الفوق الراس وذلك لعدة اسباب منها صعوبة ضبط هذه الوضعية منحيث الزوايا وايضا صعوباتها من حيث ضبط التيار وعوامل االمان فيها منخفضة حيث يتساقط الحديد المنصهر على
متدرب اللحام ويكون المتدرب فيها عرضة لألبخرة
 -تم عمل هذه التجارب في ورشة لحام تقليديه ذات تجهيزات متواضعة وبنسب تقديريه للمدرب وهو الباحث.
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بيانى اوضاع اللحام
7
6

6

6
5
5
4

3

3

3
2

2

2

2

2
1
1
0

0

0

0

0

0

0
الصاعد

الفوق راسى

االفقى
مقبول

عدم اجتياز

االرضى
جيد

جيد جدا

شكل ()2

قامت دراسة بعنوان ( )Virtual Reality Simulator Developed Welding Technology Skillsوالتي قام فيها
الباحث باآلتي:
اخضع الباحث  01متدربين لحام تم تدريبهم على االجهزة التقليدية لعملية استبيان فكانت النتيجة كتالي.
جدول ()5

المهارة

رقم المتدرب

اتقان المهارة

0

ضبط التيار الكهربي من خالل جهاز المحاكاة

عالي

3

القيام بعملية اللحام علي الوضع األفقي

عالي

2

تحضير حواف قطعه بسمك  6مم

عالي

4

ضبط الثغرة

عالي

5

ضبط الزاوية للعمل

عالي

6

ضبط زاوية اللحام

عالي

7

عمل خطوط لحام طوليه

متوسط

2

عمل تماويج للحام

متوسط

9

ضبط سرعة االليكترود

عالي

01

قراءة وفهم المخطط للرسم الهندسي

عالي

المتوسط العام لنسبة اتقان المهارات
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ثم اخضع الباحث عدد  01مدربين آخرين على نفس األسئلة مع قياس فعلي لمدى اتقان تلك المهارات على اجهزة لحام محاكاة
فكانت النتيجة كتالي:

جدول ()6

رقم المتدرب

اتقان المهارة

المهارة

0

ضبط التيار الكهربي من خالل جهاز المحاكاة

عالي

3

القيام بعملية اللحام علي الوضع األفقي

عالي

2

تحضير حواف قطعه بسمك  6مم

عالي

4

ضبط الثغرة

عالي

5

ضبط الزاوية للعمل

عالي

6

ضبط زاوية اللحام

عالي

7

عمل خطوط لحام طوليه

متوسط

2

عمل تماويج للحام

متوسط

9

ضبط سرعة االليكترود

عالي

01

قراءة وفهم المخطط للرسم الهندسي

عالي
4.12

المتوسط العام لنسبة اتقان المهارات

تشير مقاربة النتائج الي مدى التقارب بين مستوى المتدرب على االجهزة التقليدية واجهزة اللحام االفتراضية اال انه هناك بعض
العوامل االخرى التي يمكن بحثها في اإلطار الثالث
اإلطار الثالث:
حساب تكلفة التدريب لعدد أربع قطع لحام في االوضاع الشائعة (األرضي – األفقي – الصاعد – الفوق راسي)
 حساب الزمن لتنفيذ التدريب على االربع اوضاع الشائعة المذكورة تقدير عدد تكرار المحاوالت لتنفيذ تلك االوضاع والتمرن عليها تقدير مفردات اخرى مثل (الصيانة – احتياطات االمان والسالمة للمتدرب – نوع الماكينة المستخدمة)وكان حساب وتقديرات تلك العمليات كتالي:
 -1حساب تكلفة التدريب لقطع اللحام- :
(عينة الوضع األرضي ثم الضرب في  4والسعر بالدوالر)
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الوضع األرضي

الوضع األفقي

وضع الفوق راس
الوضع الرأسي

تقدر االبعاد لعينة التدريب المعتادة والمطروحة في ورش التدريب ( )5×21×41مم والتي تزن في المجمل  21جرام
مع العلم ان هذه العينة بأبعادها متغيرة من عملية ألخرى ومن ورشة تدريب ألخرى وتختلف طبقا للبرنامج التدريبي ولكننا هنا
وضعنا العينة المتوسطة في االستخدام .يفترض عند كتابة البحث وصل سعر الطن من الحديد  0111دوالر وبذلك يكون سعر
الكيلو  0دوالر ويكون سعر الجرام  1.110دوالر وبالتالي يكون ثمن القطعة الواحدة  1.12= 21×1.110دوالر وهذ الرقم
بالتبعية لمفرداته متوسط يتم ضرب هذا الرقم في االربع اوضاع التي يتم التدريب عليها فيصبح مجموع تكلفة قطع التدريب
 1.23 =4× 1.12دوالر ولكن يعتبر هذا الرقم في المحاولة الواحدة فقط وال يكفي المتدرب محاوله واحده فقط فقد يلزمه في
الوضع الواحد  2محوالت حتى الخروج بالمستوى المطلوب ومن الممكن الزيادة في بعض المستويات بالتالي نحن في صدد
الحصول علي ارقام اخرى جديدة يمكن حسابها كتالي  01.34 = 1.23× 23دوالر لألربع اوضاع في الثماني محوالت ولتبسيط
ذلك يتم االتي
جدول ()7
ابعاد العينة التقريبية

()5×21×41

الوزن المتوسط للعينه

 21جرام

السعر الدوالري للحديد منخفض ومتوسط الكربون

$ 01111

سعر الكيلو من الحديد

$0
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ثمن القطعة الواحدة

 1.12= 21×1.110دوالر

تكلفة قطع التدريب لألربع اوضاع المستخدمة فقط

 1.23 =4× 1.12دوالر

تكلفة  2محاوالت لألربع اوضاع فقط

 01.34 = 1.23× 23دوالر

-2حساب الزمن الالزم لتنفيذ التدريب على االربع أوضاع الشائعة المذكورة- :
يختلف زمن تنفيذ التدريب من متدرب ألخر وايضا يختلف من وضع ألخر.
الزمن الالزم لتنفيذ الوصلة التقابلي في الوضع األرضي = زمن التجهيز  +زمن اللحام
الزمن الالزم لتنفيذ الوصلة التقابلية في الوضع األفقي = زمن التجهيز  +زمن اللحام
الزمن الالزم لتنفيذ الوصلة التقابلية في الوضع الرأسي = زمن التجهيز  +زمن اللحام
الزمن الالزم لتنفيذ الوصلة التقابلية في الوضع فوق الرأس = زمن التجهيز  +زمن اللحام
جدول ()8
حساب الزمن الالزم إلنجاز األربع أوضاع
الوضع

األرضي

زمن التجهيز(ث)

زمن اللحام (ث)

315

225

315

225

الوصلة بالرسم

األفقي
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الرأسي

315

فوق الرأس

315

إجمالي الزمن

2322

235

245

522

( 2822ث)

إجمالي الزمن المقدر لتنفيذ األربع أوضاع للطالب الواحد دون تكرار =  21 = 61 / 0211دقيقة
لتنفيذ ال  2محاوالت =  341 = 21 * 2دقيقة.
ويرى الباحث انه عند تنفيذ نفس العمليات باستخدام جهاز المحاكاة يكون هناك اختصار كبير لزمن التجهيز حيث أن عملية
التجهيز يتم تنفيذها افتراضيا وبشكل مسبق فال يكون هناك وجود له من األساس ولكن عملية التجهيز في هذه الحالة يكون لها
عالقة بتجهيز البرنامج (زمن التجهيز) وبالتالي يكون هناك اختصار للزمن بشكل فعال لصالح استخدام أجهزة المحاكاة في
عمليات التدريب للطالب.
 -3تقدير عدد تكرار المحاوالت لتنفيذ تلك االوضاع والتمرن عليها-:
لقد رأى الباحث من واقع خبرته العملية في مجال التعليم والتدريب أنه البد من تكرار نفس التمرين أكثر من مره والقيام بتنفيذ
نفس المهارة لعدة مرات حتى يحدث تحسن في المستوى وانه في غالب األمر التحسن في مستوى اكتساب المهارات العملية يبدأ
في الظهور بداية من التكرار الخامس إلى الثامن ولمراعاة الفروق الفردية بين المتدربين تم اختيار الرقم ثمانية لتكرار كل
مهارة مطلوب تنفيذها.
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 -4تقدير مفردات اخرى مثل (الصيانة – احتياطات االمان والسالمة للمتدرب –
نوع الماكينة المستخدمة)-:
يلزم قبل بأي من اعمال التعليم والتدريب على الماكينات إجراء عمليات الصيانة
البسيطة كما أنه يجب على كل من المدرب والمتدرب االلتزام بقواعد األمان
والسالمة حفاظا ً على سالمة العنصر البشري والمعدات
كما أنه تم التدريب على ماكينة لحام قوس كهربائي من نوع (Miller-CST280-
)Stick-Welders
شكل ( )2المصدر /https://tawred.com

وبالنسبة لجهاز المحاكاة المستخدم كان من نوع ( ) VRTEX 360
وتقدر قيمة الجهاز ب  62.576.56دوالر أمريكي .

شكل ()2

المصدر ()/https://tawred.com

نتائج البحث:
 )0يفضل استخدام اجهزة المحاكاة في اللحام بجانب االجهزة الحقيقية.
 )3استخدام أجهزة محاكاة اللحام يساعد على تطوير مهارات اللحام األساسية وبالتالي تحقيق الهدف من خالل االدراك
واالستجابة التي يقدمها المتدرب.
 )2التدريب من خالل اجهزة المحاكاة يوفر في تكاليف المواد الخام ويوفر في وقت االنجاز للعمليات المختلفة مع االخذ في
االعتبار ارتفاع اسعار اجهزة محاكاة اللحام بالمقارنة مع اسعار ماكينات اللحام التقليدية والتي تقوم بنفس العملية.
 )4كان فهم متدرب المحاكاة أكثر وضوحا عند اجراء عملية اللحام ومهارات اللحام ايضا.
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 )5يساعد جهاز محاكاة اللحام المتدرب على إعادة التمارين دون التفكير في أهدار قطعة العمل وغيرها من المعدات الالزمة.
 )6استخدام جهاز محاكاة اللحام يوفر خبرة وفهما ً لتقنيات اللحام المختلفة.
 )7استخدام جهاز محاكاة اللحام يمكن أن يكشف ويحسن العيوب التي من الصعب اكتشافها عن طريق اللحام الواقعي.

مناقشة النتائج:
مما ال يدع مجال للشك اننا حاولنا قدر المستطاع في هذه الورقة البحثية ان نكشف عن فاعلية استخدام اجهزة المحاكاة ثالثية
األبعاد في اثراء العملية التعليمية والتدريب ولقد تبين لنا من خالل أجراء التجارب العملية والنظر في الدراسات االدبية السابقة
حيث اظهرت الدراسة ان استخدام اجهزة المحاكة يعود بالنفع على الطالب حيث انه يساعد على تطوير المهارات االساسية للطالب
األمر الذي قام بإثباته (احمد ،ابراهيم)3106،
كما اظهرت الدراسة ان التدريب من خالل اجهزة المحاكاة يوفر في تكاليف استخدام المواد الخام ووقت اإلنجاز للعمليات وظهر
ذلك من خال التجارب التي قام بها الطالب لتنفيذ  4تمارين مختلفة بعدد  2تكرارات لكل تمرين حتى يصل الى القدر المطلوب
من اتقان ا لمهارة كان لزاما علينا توفير هذه الكمية من الخامات وكلما ذاد عدد الطلبة المطلوب تدريبهم ذادت كمية الخامات
المطلوبة بالتبعية كما انه يزداد الوقت المطلوب للتنفيذ مما يعطى افضلية الستخدام اجهزة المحاكاة في التدريب حيث انه ال يوجد
أي تكاليف تخص الخامات التي سوف يتم تنفيذ التمارين عليها باإلضافة الى اختصار وقت التجهيز قبل الشروع في العمل .
ويعتبر راندال كيدى  Randall kindlyالواقع االفتراضي من طرق التعلم اإللكتروني التي تسمع بإعادة التجربة بدون الخوف
من الفشل فعن طريق برامج التعلم اإللكترونية يمكننا ان نطور ونعدل السلوك واالداء فالتعلم اإللكتروني الذى يعتمد على الواقع
االفتراضي هوه تعلم بعمل حيث يكون المتعلم في التعلم اإللكتروني التقليدي مقيد بطريقة محددة وهى المالحظة والقراءة ويكون
تفاعله شيء نادر الحدوث أما في الواقع االفتراضي فالمتعلم يختار التجربة ويتابع بنفسة ويتحكم في متغيراتها ويدعم التجربة
بالمعطيات الالزمة وبالتالي فإن المستخدم للواقع االفتراضي يكون أداؤه المهارى ارتفع كثيرا .
بعض األوضاع تكون صعبة في أدائها و ذلك بسبب التركيز العالي أثناء اللحام كما انها تحتاج إلى التمرين المتكرر وبذلك يصل
الطالب الى مستويات متقدمة ومقبولة مهنيا وعلى الرغم من أن هناك شخصا موهوبا وخبيرا بالفعل في القيام بإعمال اللحام كانت
هناك حاجة إلى تنفيذ تمارين متكررة حتى ال تختفي مهارة اللحام ".
كما صرح ( " ( Mattoon 1994انه عند استخدام الواقع االفتراضي رأى المستخدمون في وجود محيط افتراضي يتكون من
المحيط المادي وكانوا جز ًءا من المحاكاة لم يكن الفارق كبير بسبب هذا العامل الن جميع الميزات المادية التي أنشأها المحاكي
كانت مشابهة مع ميزات اللحام الواقعي" .وهذا يوضح ايضا أن جهاز محاكاة اللحام نجح في إنشاء مشاعر عملية اللحام المشابهة
للوقع .كما ان ( " )vora et al . 2001ذكر أن تأثير النقل اإليجابي موجود بين الحالة االفتراضية والمحيط الفعلي عند التعامل
مع المهمة ".

الخالصة:
في نهاية الدراسة ومن خالل المقارنة بين الطرق التقليدية للتدريب على عميات اللحام المختلفة واستخدام أجهزة المحاكاة في
التدريب قد تبين انه يوجد مميزات لهذا النمط من التدريب حيث انه يعمل على توفير المواد والمواد االستهالكية والغاز والطاقة
وتعتبر اجهزة محاكاة اللحام صديقة للبيئة حيث انها تساعد على تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في تدريب اللحام وتقليل
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تكاليف الطاقة العالية كما انها تعمل على توفير تقنية جذابة للجيل الجديد من الطالب مما يجعلها اكثر جاذبية وبالتالي فهي مثالية
كما انها تقلل المخاطر األمنية ومخاطر االصابة الجسدية للمتدربين وذلك بسبب انه يجب عليهم الوصول لمستوى معين قبل
السماح لهم بالتدريب في منطقة اللحام الحقيقية باإلضافي إلى الوقاية الصحية من خالل العمل المريح كما ان هذا النوع من
االجهزة تتيح مفاهيم تربوية جديدة حيث التدريب الفردي للجماعات واالفراد في وقت اقصر زمنا وباعال جودة وذلك دون
استثمارات مكلفة في المعدات والبنية التحتية و يعمل ايضا على تحسين جودة التعليم من خالل رفع مستوى مهارة المتدربين في
اقصر وقت  .وهذا ال يعنى اننا باستخدام أجهزة المحاكاة نستطيع ان نستغني عن الطرق التقليدية للتدريب على اللحام حيث اننا
ال نستطيع ان نغفل الدور الفعال والمهم الذي تقوم به الطرق التقليدية في عمليات التدريب ومن هنا يلزم االشارة إلى ان استخدام
اجهزة المحاكاة في التدريب قد اضاف الكثير الى العملية التعليمية والتدريب ويؤثر بشكل كبير في عملية التحصيل واكتساب
المهارات المختلفة.

توصيات البحث:
في ضوء ما سبق ومن خالل ما توصل إليه البحث وتعايش الباحث ودرايته بالعملية التعليمة والتدريب داخل المدارس والهيئات
ذات الصلة بالتعليم التقني في تخصص لحام المعادن فإن البحث الحالي يوصي بما يلي:
 )0حث صناع القرار ومخططي العملية التعليمية بوزارة التربية والتعليم للعمل على تجهيز أقسام اللحام بجميع مدارس
الوزارة بأجهزة محاكاة للمساهمة في تدريب الطلبة جنبا ً الى جنب مع الطرق التقليدية للتدريب.
 )3عمل دورات تدريبية مستمرة لمعلمي الوزارة حول مهارات الحاسوب بشكل عام ومع أجهزة المحاكاة ثالثية األبعاد
بشكل خاص وفنيات التعامل معها وطرق صيانتها والمحافظة عليها.
 )2البعد عن البيروقراطية ووضع أليات تسمح باالستفادة القصوى من أجهزة المحاكاة ثالثية األبعاد داخل األقسام عند
تواجدها.
 )4االستفادة من تجارب الدول المنتجة والمستخدمة لبرامج وأجهزة المحاكاة الحاسوبية بشكل يتائم مع البيئة المحلية للتعليم.
 )5إجراء دراسات حول أثر اختالف بعض عناصر تصميم أجهزة المحاكاة الحاسوبية والبرامج التي تعمل عليها (كنمط
أبعاد الصور _ أو نمط التوجيه _ األصوات والحركات االهتزازية)
 )6نوصى بعمل أبحاث اخرى على أن تكون تجريبية ذات صلة موضوع البحث وتخدم تخصصات أخرى.

المصادر العربية:
 سعيد عقل ،مجدي ( .)3102فاعلية برنامج ثالثي األبعاد في تنمية مهارات استخدام أجهزة العرض لدى طالبات كلية
التربية مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية المجلد الحادي والعشرون ،العدد الرابع من .090- 057
 محمد طلعت ،دينا ( .)3102فاعلية المحاكاة ثالثية األبعاد عبر الويب في تنمية مهارات صيانة أجهزة العرض لدى
طالب تكنولوجيا التعليم مجلة كلية التربية بنها مصر العدد ( )006اكتوبر ج (.)4


فارس ،سامية ( .)3101أثر المحاكاة على التحصيل االني والمؤجل لطلبة الصف الحادي عشر العلمي واتجاهاتهم
نحو وحدة الميكانيكا ومعلمها كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بنابلس ،فلسطين.
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الحصرى ،أحمد ( .)3113انماط الواقع االفتراضي وخصائصه واّراء الطالب المعلمين في بعض برامجه المتاحة
عبر األنترنت مجلة التعليم الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم المجلد الثاني من .22 – 0

 الهالوى ،وائل ( .)3115مبادئ تصميم المشاهد التفاعلية لتطبيقات الواقع االفتراضي باستخدام لغة  vrmlدار الكتب
العلمية للنشر والتوزيع.
 سالم ،وليد ( .)3100التعليم اإللكتروني تطبيقات مستخدمة دار الفكر العربي القاهرة.
 محمد ،ثناء ( .)3109تطوير دور المعامل االفتراضية في تنمية القدرات المهنية لطالب التعليم الصناعي مدخل نظري
مجلة معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة السادات.
 خميس ،محمد ( .)3119تكنولوجيا التعليم والتعلم دار السحاب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة مصر .الطبعة الثانية.
 أحمد إبراهيم ،إبراهيم (د.ت) .فاعلية برنامج تدريبي بتكنولوجيا الواقع االفتراضي في تنمية المهارات األساسية لصيانة
األجهزة التعليمية لدى طالب قسم تقنيات التعليم إدارة البحوث والنشر العلمي المجلة العلمية جامعة جازان المملكة
العربية السعودية.
المصادر األجنبية:
o Nair S. N., Medlin E., Vora J., Gramopadhye A. K., Duchowski A., Melloy B. and Kanki
B. (2001), “Cognitive feedback training using 3d binocular eye tracker”, in: Human
Factors and Ergonomics Society Meeting, Minneapolis.
o Thurman R. A. and Mattoon J. S. (1994), “Virtual reality: Toward fundamental
improvements in simulation-based training”, Educational Technology, Vol. 34, No. 5, pp.
56-64.
o Keller,H. E & Keller,E.E ( 2005): Making Real Virtual Labs.The Science Education
o www.millerwelds.com
o https://www.lincolnelectric.com/en-gb/equipment/trainingequipment/vrtex360/pages/vrtex-360.aspx
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)الحماية المعززة للمياه في قواعد القانون الدولي اإلنساني (قانون الحرب
Enhanced Protection of Water in the Rules of International Humanitarian Law
(Law of war)
 عائشة عبد الحميد/د
 الجزائر، جامعــة الشاذلي بن جديد الطــارف،أستاذة محاضرة
Email: draicha614@gmail.com

:الملخص
 أو، فقامت بتجفيف أو إغراق أرض العدو،لقد استعملت األطراف المتحاربة المياه كسالح حرب أو كهدف عسكري
 ففي بعض األحيان يقوم مقاتلو أحد األطراف المتنازعة بحرمان السكان.توجيه األعمال العدائية نحو الموارد بمختلف أنواعها
 وال يترددون في سبيل تحقيق ذلك عن تخريب، أو كسر مقاومتهم أو طردهم، تجويعهم،المدنيين من المياه من أجل إرهابهم
 األمر الذي يؤدي إلى إسقاط عدد من، وعندما ال يتسنى لهم ذلك يقومون بتسميمها،البنى التحتية لإلمدادات بالمياه وتدميرها كليا
 وحتى النزاعات المعاصرة التي حدثت أو تحدث في مختلف مناطق،القتلى يضاهي أو يفوق الذي يسقطهم الرصاص والقنابل
.العالم لم تسلم من هاته األشكال المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان
. الدول، األمن، الحماية، النزاعات العسكرية، المياه:الكلمات المفتاحية

Abstract:
The warring parties have used water as a weapon of war or as a military objective, drying
or sinking enemy territory, or directing hostilities towards resources of all kinds.
Sometimes the fighters of one of the conflicting parties deprive the civilian population of
water in order to terrorize them, starve them, break their resistance or expel them, and do not
hesitate to sabotage and completely destroy the water supply infrastructure, and when they
cannot poison them, resulting in the death toll comparable to or greater than those dropped by
bullets and bombs, and even contemporary conflicts that have occurred or occurred in various
regions of the world have not been spared these forms of human rights violations.

Keywords: Water, military conflicts, protection, security, states.
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مقدمة:
لطالما اعتبرت المياه على مر التاريخ شرطا أساسيا لبقاء اإلنسان على قيد الحياة واألنظمة البيئية المحيطة به ،فالمياه
هي مفتاح التنمية وضمان رفاه اإلنسان ،وقد تزايد االهتمام بقضايا المياه خالل العقد األخير من القرن العشرين ،وأصبحت
مسألة األمن المائي تحتل مكانة هامة في سياسات الحكومات.
حيث تعد المياه من األعيان المدنية ذات الطبيعة المختلطة ،فإنما أن تكون عينا مدنية أو عسكرية بمجرد إقامة قوات أحد
األطراف المتنازعة بجوارها أو السيطرة عليها ،ومن ثم يمكن أن تكون سالحا أو هدفا عسكريا.
لكن هذا ال يمنع من بقائها عينا مدنية تتطلب حماية معززة بموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني.
انطالقا من هذا الطرح يمكن القول أن قواعد القانون الدولي اإلنساني أو قانون الحرب والمقررة بموجب اتفاقيات جنيف
األربعة لعام  1949والبروتوكولين اإلضافيين الملحقين لعام  ،1977ساهمت إلى حد كبير في التمييز بين األعيان المدنية
وألهداف العسكرية.
ولما كان نظام حماية المياه في زمن النزاعات المسلحة يفتقر إلى وجود نصوص عرفية أو اتفاقية تقر حماية هذا المورد
الطبيعي يدفعنا إل القول أن حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة يجب أن يحظى بأهمية بالغة ضمن القواعد االتفاقية
والمعاهدات الدولية.
من هنا نطرح اإلشكالية التالية:
 ما مدى تم إقرار الحماية المعززة للمياه في اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني؟نتناول الدراسة من خالل:
 أوال :المياه ضمن قواعد القانون الدولي اإلنساني. ثانيا :حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة.أوال -المياه ضمن قواعد القانون الدولي اإلنساني:
لم يعرف القانون الدولي اإلنساني حماية للمياه زمن النزاعات المسلحة قبل اعتماد بروتوكوال جنيف لعام  ،1977في
إطار الحماية المعززة لضحايا النزاعات المسلحة.
 -2حماية المياه ضمن نطاق اتفاقيات جنيف األربعة لعام :1949
لطالما كان الهدف من قانون جنيف هو حماية ضحايا النزاعات المسلحة ،من أفراد القوات المسلحة العاجزين عن القتال
()1

سواء كانوا من الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو أسرى الحرب والسكان المدنيين.
وقعت االتفاقيات في جنيف في  12أوت  1949وهي على التوالي:

 االتفاقية األولى :اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان. االتفاقية الثانية :اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى أفراد القوات المسلحة في البحار. االتفاقية الثالثة :اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. -1القواعد األساسية التفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيين ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف ،1987 ،ص.15
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 االتفاقية الرابعة :اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين وقت الحرب.()1

حيث تعد هذه االتفاقية الرابعة ميااق عالمي لحقوق المدنيين في زمن الحرب.

لكن رغم ذلك ظلت المياه خارج إطار التنظيم الدولي ،فلم تحظ بالحماية الكافية.
ولكن هذا لم يمنع من وجود بعض القواعد العرفية السارية أثناء النزاعات المسلحة منها:
أ -مبدأ حظر استعمال السم:
لقد نصت الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ''الهاي'' لعام  1907على أنه ليست للمتحاربين حق مطلق في
اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو ،لذلك يحظر استخدام وسائل أو أساليب في القتال ،يقصد بها ،أو قد يتوقع منها أو تلحق
أضرارا بالغة وواسعة االنتشار وطويلة األمد بالبيئة الطبيعية ،كما نصت المادة (/33أ) من ذات الالئحة'' :يحظر استعمال السلم
()2

أو األسلحة المسمومة''.

لكن دون اإلشارة إلى حماية خاصة للمياه.
ب -مبدأ عام جواز إحداث آالم ال مبرر لها:
نصت عليها المادة (/23ه) من الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ''الهاي'' لعام  ،)3(1899ثم الالئحة
المرفقة باتفاقية الهاي الرابعة لعام  ،1907أصبح مبدأ عدم جواز أحداث آالم ال مبرر لها جزءا من القانون الوصفي.
ج -مبدأ حظر تدمير ممتلكات العدو:
يمكن أن يكون الماء جزءا من الملكية العامة أو الملكية الخاصة تعود لألفراد ،لذا حظرت المادة (/23ز) من الئحة
الهاي لعام '' :1907تدمير ممتلكات العدو أو حجزها ،إال إذا كانت ضروريات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز'' كما
تم التأكيد على ذات المبدأ من خالل المادة (-6ب) من النظام األساسي للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ،ثم في المادة 53
من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  ،)4(1949الذي اعتبرت تدمير الممتلكات واالستيالء عليها على نحو ال تبرره ضرورات حربية
انتهاكا جسيما وبالتالي جريمة حرب.
ولما كانت المياه جزء من الممتلكات العامة أو الخاصة ،ينطق عليها المبدأ العام.
 -1الحماية المعززة للمياه في البروتوكولين اإلضافيين التفاقيات جنيف لعام :1977
رغم عدم اعتراف القانون الدولي لحقوق اإلنساني صراحة بالحق في المياه كحق مستقل ،فقد اهتم القانون الدولي
اإلنساني بضمان هذا الحق ضمن البروتوكولين اإلضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف عام .1977
فقد جاء البروتوكوالن اإلضافيان لسد الاغرات الموجودة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،1949خاصة ما تعلق منها
بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وخالل فترة النزاعات المسلحة.
 -1محمد أحمد داوود ،الحماية األمنية تحت االحتالل الحربي في القانون الدولي اإلنساني ،دار الكتب والوثائق القومية ،مصر،

 ،2008ص.123

 -2رقية عواشرية ،الحماية الدولية للبيئة زمن النزاعات المسلحة ،مجلة دراسات قانونية ،العدد  ،09أفريل  ،2003دار القبة للنشر

والتوزيع ،الوادي ،الجزائر ،ص.20

 -3عمر سعد اهلل ،القانون الدولي اإلنساني ،وثائق وآراء ،الجزء األول ،دار هومة ،الجزائر ،2011 ،ص.136
 -4قاضي هشام ،موسوعة الوثائق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي اإلنساني ،دار المفيد ،2010 ،ص.31
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 يتعلق البروتوكول اإلضافي األول لعام  ،1977بإنماء وتطوير القانون والعرف المطبقين في النزاعات المسلحة. -أما الااني فيتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي.

()1

حيث تم إقرار حماية غير مباشرة للمياه زمن النزاعات المسلحة الدولية .باعتماد نص يقرر الحماية العامة لألعيان
المدنية.
وحماية خاصة معززة تناولتها أربع نصوص متفرقة ،وألول مرة تم إقرار حماية مباشرة للمياه.
أ -حماية األعيان المدنية العامة:
لقد عرفتها المادة  52من بروتوكول جنيف األول لعام  ،1977بقولها -1'' :ال تكون األعيان المدنية محال للهجوم أو
()2

لهجمات الردع ،واألعيان المدنية هي كافة األعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة .''2

وت عرف أيضا على أنها'' :تلك األهداف التي ال تنتج مباشرة األسلحة والمواد العسكرية ووسائل القتال ،أو تلك التي ال
تستخدم مباشرة ،وفي الحال بواسطة القوات المسلحة'' ،حيث ساهمت المادة  52من التمييز بين األعيان المدنية واألهداف
العسكرية.
ب -الحماية المعززة للمياه في بروتوكولي جنيف:
حيث أن القانون الدولي اإلنساني يهدف إلى حماية فئات معينة من آثار العمليات العدائية ،وبالتالي يقع على عاتق
األطراف المتحاربة التزامات حول توجيه الهجمات ضد األعيان العسكرية فقط ،تندرج حماية المياه ضمن نطاق حماية األعيان
التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ،وقد كرس هذا المبدأ في المادتين  54و 41على التوالي من البروتوكولين اإلضافيين
التفاقيات جنيف األربع لسنة  1977اللتان تشكالن تطورا هاما في مجال حماية الموارد المائية ضمن نطاق القانون الدولي
اإلنساني.
حيث نصت المادة  54من البروتوكول اإلضافي األول لعام  ،1977فقرة  02على ما يلي'' :يحظر مهاجمة أو تدمير أو
نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين وماالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها
والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري ،إذ تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو
الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخر''.
أما المادة  14من البروتوكول اإلضافي الااني  1977فقد نصت على ما يلي'' :يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من
أساليب القتال ،ومن ثم يحظر ،توصال لذلك ،مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال عنى عنها بلقاء السكان
المدنيين على قيد الحياة ،وماالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب
()3

وشبكاتها وأشغال الري''.

كما نصت أيضا المادتان  56و 41على التوالي البروتوكولين اإلضافيين التفاقيات جنيف األربعة لسنة .1977

 -1محمد أحمد داوود ،مرجع سابق ،ص.126

 -2نعمان عطا اهلل الهيتي ،القانون الدولي اإلنساني ،الجزء الثاني ،دار أرسالن ،2011 ،ص.271
 -3قاضي هشام ،مرجع سابق ،ص.225
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حيث نصت المادة  56على عدم جواز توجيه الهجمات ضد األشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة
والمتمالة في السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية حتى ولو كانت أهدافا عسكرية.
أما المادة  15فقد تضمنت نفس الخطر كونها جاءت مطلقة غير مقيدة.
ثانيا -حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة:
إن التطور الهائل والمتسارع في الوسائل واألساليب القتالية المستخدمة في النزاعات المسلحة الحدياة ،وإتباع أساليب
قتالية ضارة بالبيئة ،كقطع األشجار وتدمير الغطاء النباتي ،وهدر المياه.
حيث لم ينتبه المشرع الدولي اإلنساني ،لتلك األضرار البيئية الناجمة عن استخدام هذه الوسائل إال من خالل المؤتمر
()1

الدبلوماسي الااني عام  1976والذي تمخضت عنه بروتوكوالت جنيف اإلضافية لعام .1977
 -2مدى اعتبار المياه ضمن مفهوم غير المقاتل (المدني):
أما غير المقاتل (المدني) بمفهومه الواسع فيشتمل:

أ -المدنيين :وهم غير المقاتلين بالمفهوم الضيق ،ويشملون األفراد المدنيين (سواء كانوا مواطنين أو أجانب مقيمين
على أراضي إحدى الدول أطراف النزاع المسلح) والسكان المدنيين غير المساهمين بصورة مباشرة في العمليات
العدائية ،والذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان ،في حالة قيام نزاع مسلح أو احتالل ،تحت تأثير
()2

العمليات القتالية أو تحت سلطة طرف في النزاع.

ب -البيئة المحيطة بميدان القتال :وهي الوسط الطبيعي وغير الطبيعي ،غير المساهم في العمليات القتالية ،وتضم:
 األعيان المدنية (البيئة غير الطبيعية أو االصطناعية) :وهي المرافق المدنية العامة والخاصة ووسائل المواصالتواالتصاالت والخدمات العامة ذات الصبغة المدنية والمناطق المحمية الخاصة وغيرها من األعيان التي ال تساهم
مباشرة في العمليات القتالية.
 البيئة الطبيعية :وهي كل ما يحيط بالعمليات القتالية من عناصر طبيعية ال داخل لإلنسان في وجودها ،سواء كانتعناصر طبيعية حية (اإلنسان ''المدني'' والحيوان والنبات) أو عناصر طبيعية غير حية أو فيزيائية (الماء والهواء
()3

والتراب).

وهكذا فإن قاعدة التمييز ،تفرق بين األشخاص واألعيان أو األشياء التي تساهم في العمليات القتالية ،وتعتبرها فئات
مقاتلة ،يشرع مهاجمتها أو إلحاق األذى بها؛ ألن من شأن ذلك تحقيق الهدف المشروع من الحرب في إضعاف قوات الخصم
العسكرية وتحقق ميزة عسكرية ،وبين األشخاص واألعيان أو األشياء التي ال تساهم في العمليات القتالية ،وتعتبرها فئات مدنية
غير مقاتلة ،وتضفي عليها حصانة عامة تمنع مهاجمتها أو تعطيلها أو إلحاق األذى بها؛ ألن ذلك ال يمال هدفا مشروعا للحرب،
بحيث ال يحقق ذلك ميزة عسكرية بإضعاف قوات الخصم العسكرية.

 -1حسين علي الدريدي ،القانون الدولي اإلنساني ،دار وائل ،األردن ،2012 ،ص.275

 -2المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،1949الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب.

 -3حسين الدريدي ،مدى فعالية القواعد الدولية اإلنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة ،ص.24
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وعليه فإن قاعدة التمييز ،بتفريقها النظري –على النحو السابق -تمنح المدنيين واألعيان المدنية وكل عنصر غير مساهم
في العمل العسكري ،حصانة ضد أي اعتداء مسلح أو هجوم ،غير أن الواقع العملي ،في النزاعات المسلحة ،يبرز صعوبات
جمة في تطبيق قاعدة التمييز وتحقيق الحصانة والحماية التي توفرها هذه القاعدة للعناصر المدنية ،ففي الواقع العملي ننجد أن
الدول أطراف النزاع المسلح ،قد تلجأ إلى استخدام بعض العناصر المدنية (األشخاص واألعيان) لتحقيق ميزة عسكرية،
كاستخدام المدنيين دروع بشرية لصد هجوم محتمل أو استخدام األعيان المدنية كالمدارس والمستشفيات والمساجد ...ألغراض
عسكرية ،وفي المقابل فإن كاير من الدول أطراف النزاع المسلح ،ما تبرر هجومها أو تدميرها للعناصر المدنية (المدنيين أو
األعيان المدنية) بأنها كانت تستخدم ألغراض عسكرية خالفا للحقيقة ،وبالتالي تبرر تصرفها هذا ومخالفتها لقاعدة التمييز
بالضرورة العسكرية.
والحقيقة أن أغلب الدفوع التي يلجأ إليها المتهمون –أمام القضاء -بارتكاب جرائم حرب ،لتدميرهم األعيان المدنية أو
عدم تمييزهم بين مدنيين ومقاتلين ،لتبرير هذه الجرائم ،ترتكز عل نقطتين أساسيتين:
 استخدام العناصر المدنية في أغراض عسكرية.
 تدمير العناصر المدنية للضرورة العسكرية.

()1

وبالمقابل نجد أن االدعاء العام لدى لقضاء الجنائي الدولي ،غالبا ،ما يرد على هذه الدفوع بالركون إلى قاعدتين من
القواعد الجنائية العامة ،وهي:
 أن عبء اإلثبات يقع على عاتق المتهم.
 وأن الشك يفسر لصالح المجني عليه (المتضرر).
 -1األهداف المدنية المحمية التي ال يجوز ضربها:
لحصر النتائج الكارثة التي تنجم عن ضرب وتدمير األهداف المدنية التي ال يجوز التعرض لها أو ضربها ،قررت
اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949والبروتوكول اإلضافي األول تحديد هذه األهداف وهي:
أ -المناطق المحايدة :لقد نصت عليها المادتين  14و  15من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949الخاصة بحماية
المدنيين ،حيث يمكن إنشاء هذه المناطق أثناء النزاع المسلح ،وفقا التفاقية جنيف الرابعة عن طريق االتفاق المباشر
بين الدول المتنازعة ،أو بواسطة دولة محايدة ،أو منظمة إنسانية دولية ،وتهدف هذه المناطق إلى حماية الجرحى،
والمرضى من المحاربين ،والمدنيين ،وكافة األشخاص المدنيين الذي ال يشتركون في العمليات الحربية بكل
صورها.
ب -المواقع المجردة من وسائل الدفاع :ويقصد بها المناطق السكانية الواقعة قرب المواقع العسكرية ،أو في محيطها
والتي يسكنها مدنيون سواء من عوائل منتسبي القوات المسلحة ،أم من عموم المواطنين ،بشرط مراعاة الشروط
الواردة في المادة  59من البروتوكول اإلضافي الملحق باتفاقية جنيف الرابعة وهي:


إجالء القوات المسلحة ،واألسلحة المتحركة ،والمعدات العسكرية من هذه المواقع.

 عدم استخدام المنشآت ،أو المؤسسات العسكرية الاابتة في هذه المواقع ،استخداما عسكريا.
1

 -شريف علتم ،القانون الدولي اإلنساني دليل لألوساط األكاديمية ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاهرة ،2006 ،ص309-3
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عدم ارتكاب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان ،وعدم القيام بأي نشاط دعما للعمليات الحربية ،وتمييز هذه
المواقع بعالمات يمكن رؤيتها بوضوح ،وبما يمكن تجاوز استهدافها.
ج -المناطق منزوعة السالح( :)1يقصد بها تلك المناطق التي يتم االتفاق على نزع األسلحة التقليدية ،أو النووية منها،
نزعا شامال أو جزئيا يقتصر على نوع معين من األسلحة التدميرية والفتاكة.
د -مناطق محمية باالتفاق :وهي المناطق التي يتفق أطراف النزاع على حمايتها بسبب موقعها أو ألهميتها االقتصادية
لألطراف المتنازعة ،أو أن شأنها يهم الدول المحايدة األخرى ،كالممرات المائية التي تشمل بالحماية بموجب
اتفاقيات ومعاهدات دولية.
ه -المستشفيات المدنية :تتمتع المستشفيات المدنية بالحماية أثناء النزاعات المسلحة ،استنادا إلى اتفاقية جنيف لعام
 ، 1949وقد تشمل هذه الحماية المؤسسات الطبية العسكرية بسبب طبيعة الخدمات اإلنسانية والضرورية التي تقوم
بها.

()2

و -األراضي الزراعية والمواد الغذائية والحيوانية :والممتلكات الاابتة والمنقولة لجماعة اإلغاثة وممتلكات األراضي
المحتلة ،حيث اتفاقية جنيف قيام سلطات االحتالل باالستيالء على األموال المنقولة وغير المنقولة ،سواء كانت
مملوكة لألفراد أم للجمعيات أم للدولة ،والممتلكات الاقافية ،األثرية والتراثية وأماكن العبادة.
ز -مفاعالت الطاقة النووية :ألن التعرض بالضرب والتدمير لها يؤدي إل أخطار جسيمة وكوارث إنسانية مفجعة.

خاتمة:
إن قاعدة الموازنة بين الضرورة العسكرية وقاعدة حماية المدنيين وفق ما جاءت به اتفاقيات جنيف لعام 1949
وبروتوكوليها اإلضافيين لعام  ،1977تفرض وجود حماية خاصة للمياه ووجود قواعد خاصة تكفل حماية هذا المورد العام
أثناء النزاعات المسلحة.
النتائج:
 -4جاءت اتفاقيات جنيف لعام  1949خالية عاما من وجود قواعد خاصة تكفل حماية المياه ،إال أنها جاءت بقواعد
عامة.
 -2لم تم اعتماد أربع نصوص خاصة ضمن البروتوكولين اإلضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف لعا  1977من أجل
إضفاء حماية خاصة للمياه.
ونتوصل إلى االقتراحات التالية:
 -4رغم وجود أربع مواد خاصة بحماية المياه ضمن ما يسمى بالحماية المعززة إال أنها ال تكفل وغطي الحماية التامة
للمياه حاليا.

 -1أنظر المادة  60من بروتوكول جنيف األول لعام .1977

 -2أنظر المادة  18من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949التي تنص على المستشفيات المدنية.
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 -2إن الحروب الدولية الحالية هي حروب مائية وتتطور إلى حد النزاعات العسكرية ،فأين قواعد القانون الدولي
اإلنساني من ذلك؟

قائمة المصادر والمراجع:
 النصوص القانونية: .4اللجنة الدولية للصليب األحمر ( .)4891القواعد األساسية التفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيين ،منشورات،
جنيف.
 .2اتفاقية جنيف الرابعة ( )1949المادة  18التي تنص على المستشفيات المدنية.
 .3بروتوكول جنيف األول لعام ( .)1977المادة .60
 .1اتفاقية جنيف الرابعة ( .)1949المادة الرابعة ،الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب.
 الكتب القانونية: .4الدريدي ،حسين مدى فعالية القواعد الدولية اإلنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.
 .2الدريدي ،حسين ( .)2142القانون الدولي اإلنساني ،دار وائل ،األردن.
 .3علتم ،شريف ( .)2112القانون الدولي اإلنساني دليل لألوساط األكاديمية ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاهرة.
 .1سعد هللا ،عمر ( .)2144القانون الدولي اإلنساني ،وثائق وآراء ،الجزء األول ،دار هومة ،الجزائر.
 .1هشام ،قاضي ( .)2141موسوعة الوثائق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي اإلنساني ،دار المفيد.
 .2داوود ،محمد ( .)2119الحماية األمنية تحت االحتالل الحربي في القانون الدولي اإلنساني ،دار الكتب والوثائق
القومية ،مصر.
 .1الهيتي ،نعمان ( .)2144القانون الدولي اإلنساني ،الجزء الااني ،دار أرسالن.
 المقاالت: .4عواشرية ،رقية ( .)2113الحماية الدولية للبيئة زمن النزاعات المسلحة ،مجلة دراسات قانونية ،العدد  ،09دار القبة
للنشر والتوزيع ،الوادي ،الجزائر.
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سواحلية (دراسة مقارنة)
الخصائص الفنية لصورة المرأة في األمثال العربيّة واألمثال ال ّ
The Artistic characteristics of the image of women in both Arabic and Swahili proverbs
((Comparative Study
إعداد الدكتور /فيصل مسعود مهيندو
محاضر ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية ،اوغندا
Email: masuodbwambale@gmail.com

ّ
ملخص:
تُعنى هذه الدراسة بتبيان الخصائص الفنية لصورة المرأة في األمثال العربية واألمثال السواحلية ،وتركز على :التوازي،
والتكرار ،والصور البيانية في أمثال المرأة السواحلية والعربية .وتقوم بدراسة مضامين األمثال وداللتها للكشف عن صورة المرأة
في األمثال العربية والسواحلية ،وذلك من خالل الوقوف على جملة من أوجه التشابه واالختالف في األدبين العربي والسواحلي.
وكان منهج البحث المستخدم لهذه الدراسة هو المنهج المقارن ،إذ به تمت تقديم صورة عن المرأة من خالل الخصائص الفنية
في األمثال العربية واألمثال السواحلية المتعلقة بالمرأة ،كما استعان الباحث بالمنهج الوصفي التحليلي لتسليط الضوء على مضامين
األمثال وداللتها للكشف عن صورة المرأة التي تعكس وضعها في المجتمع .وكانت نتائج البحث تشير إلى أن األمثال العربية
والسواحلية جنس أدبي حي؛ ألنه متداول بين أغلب طبقات المجتم َعيْن العربي والسواحلي ،لتميزه بخصائص فنية في شكله وفي
مضمونه بصفة عامة وفي موضوع المرأة على رغم وجود شيء من التفاوت ،وألنه أيضا ً كثير التذوق ،وسهل الحفظ ،وسريع
التداول ،وواسع االنتشار ،وقوي التأثير.
الكلمات المفتاحيّة :الخصائص الفنية ،التوازي ،التكرار ،التشبيه ،اإليقاع ،المجتمع.
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The Artistic characteristics of the image of women in both Arabic and Swahili proverbs
(Comparative Study(

Abstract:
This study deals with explaining the artistic characteristics of the images of women in both
Arabic and Swahili proverbs, and focuses on Parallelism, Repetition and graphic images in the
Arabic and Swahili proverbs. It studies the contents of the proverbs and their connotations to reveal
the image of women in Arabic and Swahili proverbs by examining a number of similarities and
differences in Arabic and Swahili Literature.
The research methodology used for this study was the comparative approach whereby an image
of women was presented through Arabic and Swahili proverbs, and the researcher also used the
descriptive analytical approach to highlight the contents of proverbs and their significance to reveal
the image of women that reflects their status in society.
The results of the research indicated that the Arabic and Swahili proverbs are a living literary
genus, because it is circulated among most classes of the Arabs and Swahili societies, and because
it is distinguished by technical characteristics in its form and in its content, in general and in the
topic of women, despite the presence of something of inequality and it's a living genus because of
a lot of taste, easy to preserve, fast circulation, widespread, and its strong influence.

Keywords: Artistic characteristics, Parallelism, Repetition, Rhetoric Metaphor, Metonymy,
Rhythm, Society.

:مقدمة البحث
األمثال تردد خالصة التجربة اليومية التي صارت ملكا لمجموعة اجتماعيا معينة التي صارت جزءاً ال ينفصل عن سلوكها
 فهي، ألنها تحتل حجر الزاوية في معرفة الشعوب، وتعد األمثال من أبرز عناصر الثقافة الشعبية،في حياتها اليومية الجارية
 مثلها في ذلك مثل بقية عناصر الثقافة،ً بل إن لها شأنا خطيرا،الصورة المعبرة لطبيعة الناس وتصوراتهم ومعتقداتهم وتناقضاتهم
. في تشكيل أنماط اتجاهاتهم وقيمهم وسلوكهم الشائع في المجتمع،الشعبية
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والمثل لم يترك في حياة الناس شيئاً إال وله فيه قول ،ونجد ذلك في األمثال العربية والسواحلية التي تعبر عن صورة المرأة
ووضعها ومكانتها ،ويكمن ذلك أيضا في تشابه الطبيعة اإلنسانية ،بما فيها من خير وشر ،فضيلة ورذيلة ،حب وكراهية ،فرح
وحزن ،ويؤدي االنتشار الثقافي دوراً في انتقال األمثال من مجتمع آلخر ،ومن ثقافة ألخرى ،فاختالف المجتمعات والثقافات التي
تعبر عنها أمثالها الشعبية المحلية ،ال تحول دون وجود تشابهات تعكس الخصائص الفنية لصورة المرأة ووضعها ومكانتها في
المجتمع.
والجدير بالذكر أن األمثال العربية واألمثال السواحلية قد استحوذت على نصيب كبير من األمثال عن المرأة ،فكانت محل
اهتمام واضح في (الذاكر الشعبية) بوصفها المصدر األساسي لها ،فقد تنوعت أدوار المرأة في المثل العربي والسواحلي ،بوصفها
الزوجة واأل م واالبنة والحماة ،ولكل أوضاعه ،ومواقفه ،وأنماط سلوكه ،وانعكاساته على نظرة اآلخرين والمجتمع له وموقفه
منه ،إذ تختلف زاوية الرؤية للمرأة باختالف موقعها ودورها في الحياة ،وتتجمع تلك الرؤى في النهاية لتكون صورة كلية عن
عالم المرأة ،تحاول األمثال أن تكشفه بتغلغلها داخله لتقدم في النهاية صورة للمرأة وتكشف عن الخصائص الفنية لصورة المرأة
في األمثال العربية واألمثال السواحلية.
فاألمثال تؤدي دوراً مهما في حياة مستخدميها بوصفها وسيلة لنقل خبرات الذاكرة الشعبية وتجاربها ،إذ تكمن وظيفتها
األساسية في تبسيطها للمواقف ،فهي تعكس أمزجة الشعوب وأخالقها وعاداتها وتقاليدها وآثار بيئتها وأحوالها االقتصادية
واالجتماعية والدينية والثقافية ،كونها تتشكل في جملة موجزة ،شائعة ومتداولة في وعي الجماعة ،وتتخذ أسلوبا ً بالغيا ً ،وتنتقل
من جيل إلى جيل ومن مجتمعة ألخرى متخطية قيود الزمان والمكان.

أهداف البحث:
وتهدف هذه الدراسة إلى جمل ٍة من األهداف ،أبرزها ما يلي:
أوالً :الكشف عن الخصائص الفنية لصورة المرأة في األمثال العربية واألمثال السواحلية.
ثانياً :إبراز العذوبة المحسوسة في األمثال من فكاهة وجناس مما يعزز المتعة األدبية.
ثالثاً :الوقوف على الصور البيانية والقضايا التي يتناولها أصحاب البيئة التي قيلت وذاعت فيها األمثال المتعلقة بالمرأة في
اللغة العربية واللغة السواحلية.
رابعاً :الكشف عن بعض العلوم والمعارف والفوائد التي تتضمنها األمثال التي تكسب قارئها نوراً في العقل ،وبصيرة في
شؤون الحياة ،وبالغة في القول مع اطالع على أخبار األقدمين ،وما جرى بينهم من حوارات وحوادث وتجارب.
خامساً :إغناء الدراسات األدبية عبر الربط بين األدبين العربي واإلفريقي ،تشجيعا ً لمدرسي األدب على القيام بالربط بين
األدب العربي واإلفريقي بدالً من تدريس األدب العربي منعزالً عن األدب اإلفريقي وثقافته.

أهمية البحث:
تتجلى أهمية موضوع البحث فيما يأتي:
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.1

التعرف إلى الخصائص الفنية لصورة المرأة في األمثال العربية واألمثال السواحلية عن طريق استعراض مجموعة

من األمثال التي تدور حول المرأة في أدوارها المختلفة (زوجة ،وأم ،وابنة ،وحماه) التي حددها المثل العربي والسواحلي.
.2

الحكمة الكامنة في األمثال ،وهي حكمة ال يمكن االستغناء عنها إذ هي ضالة المؤمن التي يجب إن يأخذها أينما

وجدها.
.3

كون األمثال من الموضوعات األدبية التي قل االهتمام بها عند المؤلفين والمدرسين يرى الباحث أن يعزز جهود

الباحثين السابقين في األمثال.
.4

بيان المالمح اللغوية والمعنوية لألمثال العربية والسواحلية كاإليجاز وحسن التشبيه والفكاهة.

سواحلية (دراسة مقارنة).
الخصائص الفنية لصورة المرأة في األمثال العربيّة واألمثال ال ّ
المبحث األول :التَّوازي
يعد مصطلح التوازي من المصطلحات النقدية المعاصرة التي تناولها النقاد العرب القدماء تحت مسميات متعددة ،مثل:
الترصيع ،والتشطير ،والتجنيس ،وتشابه األطراف ورد العجز على الصدر ،والعكس ،والتبديل ،والتجزئة ،والمقابلة ،والطباق،
وال مناسبة ،والمماثلة ،والتوشيح ،والمؤاخاة ،والتالؤم ،واالشتقاق ،واإلرصاد ،وغيرها مما يعد من الظواهر البديعية (خضر،
2112م ،ص  .)212والتوازي من المفاهيم اللسانية التي تسربت إلى النقد األدبي الحديث عن طريق كتابات جاكبسون (ت
1892م) على وجه الخصوص ،الذي استند في تحديد هذا المفهوم إلى اإلرث السابق عليه متمثالً في الراهب (ر .لورث ت
 1273م) الذي يعد أول من أشار إلى هذا المفهوم ،ثم جيرار مانلي هوبكنس (ت 1998م) الذي يعد التوازي المبدأ المنظم للغة
الشعر؛ (حسابي2117 ،م ،ص )42؛ أي يراه الجانب الزخرفي في الشعر .وقد ال نخطئ حين نقول إن كل زخرف يتلخص في
مبدأ التوازي أن بنيته هي بنية التوازي المستمر ،الذي يمتد مما يسمى التوازي التقني للشعر العبري ،والترنيمات التجاذبية
للموسيقى المقدسة إلى الشعر اليوناني وااليطالي واإلنجليزي (جاكبسون1899 ،م ،ص .)111
مفهوم التّوازي:
التوازي في اللغة :من أزى الشيء حاذاه وجاراه (الفيروز آباد ،1121 ،مصطفى ،إبراهيم ،وآخرين .)11 ،قال ابن فارس
(ت 387ه)(" :أزى) الهمزة والزاء وما بعدهما من المعتل أصالن ،إليهما ترجع فرو ُ
بإعمال دقيق النظر :أحدهما
ع الباب كلِّه
ِ
بعض ،واآلخر المحاذاة .ومقصودنا المحاذاة .و(توازى) الشيئان وازى أحدهما اآلخر ،و(استوزى)
انضمام الشي ِء بعض ِه إلى
ٍ
استبد برأيه ونفر ،يقال :استوزى العير والشيء انتصب وارتفع وفي الجبل صعد فيه" (مصطفى ،وآخرون ،ص .)1131وقال
ض َّم من نحوه ،قال رؤبة :عضَّ السِّفار فهو آز
ابن منظور(211ه)" :أزى الشي ُء بعضهُ إلى بعض يأْزي نحو اكتناز اللحم وما ان َ
ضيِّقها لشدة الحر ،وقد آ َز ْيتُه إذا حاذ ْيتَه وال تقل وا َز ْيتُه وقعد إزاءه ،أي قُبالَتَه وآزاه قابَله.
أز إذا كان ي ُغ ُّم
األنفاس ويُ َ
َ
ِزيَمه وهو يو ٌم ٍ
واإلزا ُء ال ُمحاذاةُ وال ُمقابلة (ابن منظور1882 ،م ،ص  )29و (األزهري2111 ،م ،ص .)184
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معان منها :أزى الشيء بعضه إلى بعض ،أي انضم ،فمقصدهم
ويتضح مما تقدم أن بعض علماء اللغة قد ذكروا للتوازي عدة
ٍ
من لفظ التوازي االنضمام ،وبعضهم قالوا إن التوزاي بمعنى ال ُمحاذاةُ وال ُمقابَلة (الموازنة والمواجهة) ،وهذا المعنى هو مقصدنا
في هذا المبحث.
وعرف التوازي كل من ج .مولينو  J. Molinoو ج .تامين  J. Tamineبأنه ظاهرة تتعلق بالمستوى الصرفي النحوي،
وبدرجة أقل المستوى المعجمي الداللي ،فرأوا أن التوازي" :بمثابة متواليتين متعاقبتين أو أكثر لنفس النظام الصرفي -النحوي
المصاحب بتكرارات أو باختالفات إيقاعية وصوتية أو معجمية  -داللية" (.)Tamine, 1999, p.18
ويرى يوري لوتمان ( V.Lotmanت 1883م) أن معالجة التوازي تتم في أثناء تحليل دور التكرار في الشعر ،ويعرف
التوازي بأنه :مركبٌ ثنائي التكوين ،أحد طرفيه ال يعرف إال من خالل اآلخر ،وهذا اآلخر بدوره يرتبط مع األول بعالقة أقرب
إلى التشابه( ،نعني أنها ليست عالقة تطابق كامل) ،ومن ثم فإن هذا الطرف اآلخر يحظى من المالمح العامة بما يميزه اإلدراك
من الطرف األول؛ ألنهما في نهاية األمر طرفا معادل وليسا متطابقين تماماً ،فإننا نعود ونكافئ بينهما على نحو ما ،بل ونحاكم
أولهما بمنطق وخصائص سلوك ثانيهما (لوتمان ،د.ت ،ص .)128
ومن هذين التعريفين يتبين أن التوازي يتضمن خاصيتين متالزمتين ،وهما:
أولا :إنه عبارة عن عالقة تماثل  -تتم على مستوى أو مستويات لسانية -بين طرفين أو أكثر.
ثانيا ا :إن العالقة القائمة بين هذين الطرفين تُبنى على مبدأين هما :التشابه والتضاد ،ما دام كل طرف يحتفظ رغم التشابه بما يتميز
به عن اآلخر .ولم تعرف الدارسات اللغوية العربية القديمة بكل مستوياتها التوازي كمفهوم بقدر ما هو بيان اصطالحات وتسميات
متعلقة بالتوازي ،كما نجد ذلك في المعجمات وأغلب كتب النقد والبالغة (العلوي1892 ،م ،ص .)18-19
وقد تناوله أيضا ً النقاد العرب المحدثون ،منهم محمد مفتاح ،فقد عرفه بأنه" :تكرار بنيوي في بيت شعري أو مجموعة أبيات
شعرية" (مفتاح ،ص  ،)82وعرفه الدكتور عبد الواحد حسن الشيخ بأنه" :عبارة عن تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في سطور
متطابقة الكلمات ،أو ا لعبارات القائمة على االزدواج الفني وترتبط ببعضها ،وتسمى عندئذ بالمطابقة أو المتعادلة أو المتوازية،
سوا ًء في الشعر أو النثر" (عبد الواحد1888 ،م ،ص .)2
وبنا ًء على ما تقدم في تعريف التوازي في األدب ،يمكننا القول إنه مفهوم جديد إذا ما قورن بالمفاهيم المتواضع عليها في
البالغة الغربية وإن كانت قريبة منه ،وأن نستشف المبدأ المكون للتوازي ،وهو ذلك التعادل في المباني أو المعاني الذي يأخذ
درجة المشابهة ،وقد يأخذ أيضا ً درجة التضاد والمناقضة.
ويالحظ أن التَّوازي باعتباره جنس المعادلة والمناسبة ،من أبلغ الصياغات البالغية الواردة في كتاب المنزع البديع في
تجنيس أساليب البديع ،عرف المعادلة بأنها :إعادة اللفظ الواح ِد بنوع الصور فقط في القول بما َّدتين مختلفتَي البناء مرتين فصاعداً.
ويندرج ضمنها نوعان هما :الترصيع والموازنة ( السجلماسي1891 ،م ،ص  .)718-719أما ال ُمنَا َسبَة فهي :تركيبُ القول من
ٌ
ت اإلضافة ،ونحو ما من أنحا ِء النِّسبة .ويندرج
جزأين فصا ِعداً كلُّ جز ٍء منهما
َر ،ومنسوبٌ إليه بجه ٍة ما من جها ِ
مضاف إلى اآلخ ِ
النقيض ،واالنجرار ،والتناسُب (السجلماسي1891 ،م ،ص .)718-719
تحتها أربعة أنواع ،هي :إيرا ُد ال ُمالئِ ِم ،وإيراد
ِ
يشترك تعريف المعادلة أو المناسبة مع التعاريف األجنبية للتوازي في مجموعة من الخصائص يجمل في نقطتين:
أوال :أن التوازي عالقة تماثل أو تعادل بين طرفين أو أكثر كما يتحدد من قول السجلماسي :إعادة اللفظ الواحد في القول أو تركيب
القول من جزأين "مرتين فصاعداً" (أبو محمد السجلماسي1891 ،م.)718 ،
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ثانيا :يستقطب مفهوم المعادلة االهتمام بمجموعة من سمات التوازي على المستوى الصوتي .وإذا كان السجلماسي قد حدد ذلك
في الترصيع والموازنة ،فإحساسه بالقيمة التعبيرية لألصوات ،تلك القيمة التي تقترن في نظر ج .مو ) (G.Muبعالقات مجازية
مرسلة ( )G. Mu, 1988, p.146هو الذي شكل منطلق تعريفه للمعادلة .فالصورة في قوله "بإعادة اللفظ الواحد بنوع الصور"
تدل على مراعاة نسق الصوائت في اللفظ ،والمادة في قوله" بمادتين مختلفتي البناء" تدل على مراعاة نسق الصوامت في اللفظ.
ويرادف التكرير المعنوي جنس المناسبة ،ويستقطب بأنواعه األربعة جُل العالقات التي يفرزها التوازي على المستوى الداللي
(السجلماسي1891 ،م ،ص .)712
يالحظ أن التوازي ظاهرة من الظواهر التركيبية ،ومن المصطلحات ذات األصل البالغي ،فقد ورد استعماله عند البالغيين
العرب بمصطلحات مختلفة ،فعندما عرضوا له كمفهوم تناولوه ضمن الترصيع والسجع أو ضمن المزاوجة والمشاكلة ،وغير
ذلك من المباحث البالغية .ومن الممكن القول إنه لم يكتب لهذا المصطلح أن يظهر إال على يد علماء القرن الثالث أمثال السلجماسي
(ت 214ه) ،فكانوا قد أطلقوا عليه اسم الموازنة ،مع هذا لم يكتب لهذا المصطلح الشهرة والبروز على صعيد التنظير له والكشف
عن أنساقه (المتضادة والمترادفة والتركيبية النحوية) إال على يد الغربيين من اللغويين ،وتحديداً عند رومان جاكبسون .وأيا ً ما
كان األمر فإن التوازي من أهم العناصر البيانية لألعمال الفنية بوجه عام ،والفنية اللغوية بوجه خاص ( ( Jakobson, 1966,
(p.398-429.عبد الواحد1888 ،م ،ص .)2
وبنا ًء على التعاريف السابقة نلحظ تقاطع مفهوم التَّوازي مع كثير من األشكال البالغية التي درست تحت مصطلح "البديع"،
وهي أشكال أخذت أهمية بالغة في الدراسات البالغية العربية باعتبارها محسنات للكالم الفني ،بينما تحولت مع التوازي لتصبح
وسيلة فنية ال تقل عن غيرها من الوسائل ،ومبدأ بانياً ،ومعبِّراً بوضوح عن تحقق الوظيفة الشعرية في الرسالة اللغوية .وهناك
كثير من األمثال العربية والسواحلية التي اعتمدت على التوازي في بنائها ،بما كان يخدم هذه األمثال سوا ًء على مستوى التأثير
أو على مستوى الحفظ والبقاء ،كما كان هذا االعتماد على التوازي عمالً مساعداً لعوامل فنية أخرى كالصورة والمفارقة في
إسهامها في البناء الفني لألمثال.
ومن أمثلة صور التوازي في األمثال العربية موضوع الدراسة ما جاء في األمثال اآلتية:
 -1يقول المثل العربي( :أم َر ُم ْب ِكيا ِت ِك ال أم َر ُمضْ حكا ِتك) (الميداني1811 ،م ،ص  ،31العسكري ،ص ،)21كان أصل هذا المثل
أن فتاة من العرب كان لها خاالت وعمات ،فكانت إذا زارت عماتها ألهينها وإذا زارت خاالتها أبكينها ،فقالت ألبيها :إن عماتي
يلهينني وإن خاالتي يبكيينني فقال أبوها :أم َر ُم ْب ِكيا ِت ِك ال أم َر ُمضْ حكا ِتك ،فذهب مثالً .نجد في هذا المثل التوازي بين بنيتين
نحويتين متماثلتين تركيبيا ً وإن خالفت إحداهما األخرى في بعض مكوناتها المعجمية،
حيث تتكرر كلمة (أمر) مع ضمير المخاطب (الكاف) ،بينما يختلف ما بينهما في البنيتين ،ولكنه ليس اختالفا ً بال معنى وال سمة
أسلوبية؛ إنه يقوم على هذا التناقض ب ين (مبكياتك) و(مضحكاتك) من الناحية الداللية ،والتماثل بينهما من ناحية الموقع النحوي
والبنية الصرفية .وبين البنيتين الكبريين يوجد الحرف (ال) الذي يبدو موقعه وكأنه يقوم بلسان الميزان ،الذي تتزن عن استقراره
بشكل عمودي العالقة بين كفتي ميزانه .ولم يكن هذا االتزان هنا اتزانا ً في الحقيقة؛ فالنفي الذي يدل على المناقضة ،باإلضافة
للتناقض الداللي بين البنيتين أدى إلى عكس هذا االتجاه ،بحيث ترجحت كفة المثبت في مقابل كفة المنفي مما ساعد في تعميق
معنى المثل الذي يقوم بدور الكناية عن تلك الموازنة بين المحبين والكارهين ،والتي تميل حتما ً إلى كفة األُ َول .ويقال مثل هذا
على األشكال المشابهة من التوازيات في اللغة العربية.
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ولكن ليس هذا هو الشكل الوحيد من وجود التوازي في األمثال العربية ،بل هناك أشكال أخرى ،يعبر عن بعضها هذا المثل
العربي:
( -2الخالء بالء) (العسكري 1899م ،ص  ،)343يكتشف لقمان خيانة زوجة لزوجها ،فيعمد إلى إبالغ الزوج غيرة على عرضه
المنتهك ،لتظهر ذات النتيجة في رغبة الزوج في قتلها انتقاما ً لعرضه قائالً :أفال أبدؤها بكية تزريها المنية؟ (العسكري1899 ،م،
ص  .)343فالتوازي هنا ال يقوم بين بنيتين نحويتين مختلفتين ،ولكنه يقوم بين كلمتين تربط بينهما عالقة إسناد في جملة واحدة،
وال يكتفي التوازي بهذه العالقة اإلسنادية ،وإنما يزيد من الربط بين عنصر اإلسناد من خالل هذا التوازي الصوتي الذي يعتمد
على تشابه البنية الصرفية بينهما ،باإلضافة إلى صفة السجع التي جمع بينهما من خالل آخر ثالثة حروف من كل منهما ،من
أصل أربعة ،وهو أمر يجعل الفصل بين الكلمتين في غاية الصعوبة ،ويجعل بالتالي الفصل بين الخالء والبالء أمراً متعذراً ،فكأن
البنية الصوتية هنا حققت وحدة مادية ال تنفصم بين العنصرين ،وذلك من خالل التوازي.
 -3وجاء في قولهم( :أبي يغزو و أمي تحدث) (الميداني1811 ،م ،ص  ،)48يالحظ في هذا المثل أن البنية اللغوية تحدد بناءه في
شكل جملتين متوازيتين تماماً ،يفصل بينهما -ويربط بينهما أيضا ً -حرف واحد هو حرف لمطلق العطف ،وكأنه بذلك يترك مجال
التأثير الداللي للجملتين اللتين يفصل بينهما -ويربط بينهما -ليقوما بالتأثير األكبر من خالل التوازي الموجود بينهما ،الذي يأخذ
الشكل التركيبي اآلتي:
الجملة األولى :اسم مضاف -مضاف إليه الياء :ضمير المتكلم -فعل مضارع في حالة الرفع -ضمير مستتر للغائب (هو) .والبناء
التركيبي العام للجملة هو :مبتدأ -خبر حملة فعلية.
الجملة الثانية :اسم -مضاف إليه الياء :ضمير المتكلم -فعل مضارع في حالة الرفع -ضمير مستتر للغائب (هي) .والبناء التركيبي
العام للجملة هو :مبتدأ -خبر جملة فعلية.
إنه بناء من التوازي يقوم على مطابقة تامة في البناء النحوي ،ولكنها تحتوي على فروق مهمة من الناحية الداللية تظهر في ثالثة
مواضع:
مقابل

أمي

أبي

في

يغزو

في

مقابل

تحدث

هو

في

مقابل

هي

وهذه االختالفات عينها مع الثبات في البنية النحوية تسهم في بناء المفارقة التي تقوم عليها الصورة في المثل ،وهي المفارقة
التي تبينها قصة المثل ،يقول الميداني" :قال ابن األعرابي :ذكروا أن رجالً قدم من غزاة ،فأتاه جيرانه يسألونه عن الخبر .فجعلت
امرأته تقول :قتل من القوم كذا ،وهزم كذا ،وجرح فالناً .فقال ابنها متعجباً :أبي يغزو وأمي تحدث" (الميداني1811 ،م ،ص
.)48
 -4يقول المثل العربي( :المنايا على الحوايا) (العسكري1899 ،م ،ص  ،)221في المثل إشارة إلى أمر يختص بالنساء ،وقد جاء
فيه" :هي مراكب النساء واحدة حوية ،وأصله أن قوما ً مقتولين حملوا عليها فظن الراؤون فيها نسا ًء فلما كشفوها،

209

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

أبصروا القتلى فقالوا ذلك" (الزمخشري1822 ،م ،ص  .)371فنص المثل كناية عن أن الموت متعلق بالمرأة .يالحظ في هذا
المثل أن البنية اللغوية لهذا المثل تتكون من لفظيْن متوازيين ،يربط بينهما حرف الجر (على) ،وكأن المثل في تلك البنية يتخطى
المعنى الداللي للفظين منفصلين ،ويقوم التوازي بالربط بينهما ،محدثا ً أثراً دالليا ً أكبر من األثر الداللي للفظين منفصلين ،ويالحظ
في لفظتي المنايا والحوايا وجود توافق صوتي ،ناتج عن وجود نوع من الجناس الناقص بينهما ،كما يالحظ أن اللفظين المنايا
والحوايا بينهما صلة داللية تعزز القيمة اإليقاعية .ويتضاعف اإليقاع أيضا ً بالتوازي بين هذين اللفظين حيث يحدث الجناس
الناقص بينهما جرسا ً إيقاعياً ،ذلك الجناس الذي يظهر في اتفاقهما في بعض الحروف ،واتفاقهما في جنس أربعة أصوات (األلف،
الياء ،واألف) من أصل خمسة مع وجود تقارب في المخرج بين الصوتين الباقيين في كال اللفظين.
سواحلية
التّوازي في اللغة ال ّ
اإليقاع:
كلمة إيقاع كمصطلح تعني في اللغة السواحلية  Wizaniوقد عرفه "واميتيالً" في معجم األدب مصطلحات ونظريات بأنه:
"Wizani: istilahi hii hutumiwa kuelezea ruwaza Fulani inayorudiwa na ambayo inaakisi mwendo
wa usimulizi. Je, ruwaza hiyo hujengwa kwa namna gani? Njia mojawapo ni urudiaji wa
kimabadilishano wa sentensi fupi na ndefu, aya au ubeti, ruwaza za sauti n.k. wizani huweza
kupatikana pia kutokana na mipangilio ya kisintaksia yenye usambamba katika ushairi au nathari
(Wamitila, 2000, p. 352).
اإليقاع :هو المصطلح الذي يستخدم لشرح نمط ما يتكرر ،والذي يقيس الطريقة التي يسير عليها الحكي ،فما األشكال التي عادة
ما يتكون منها نمط اإليقاع؟ من بين تلك األشكال التكرار المتغير لجمل قصيرة أو طويلة ،أو لفقرة أو لبيت شعري ،أو ألنماط
صوتية...إلخ .يحدث اإليقاع أيضا ً في األنساق النظمية (النحوية) التي بها توازي سوا ًء في الشعر أو النثر".
من هذا التعريف نجد أن اإليقاع في السواحلية يعتمد على عدة عوامل أهمها التكرار والتوازي ،وغيرها من المستويات اللغوية،
والصرفية ،والنحوية ،والداللية ،والصوتية .وعليه يعد كل من التكرار والتوازي من أهم ما يعتمد عليه اإليقاع الداخلي في الشعر،
هذا باإلضافة إلى الوزن والقافية اللذين يُ َعدان أساس اإليقاع الخارجي في الشعر .كل هذا يشكل -بجانب المعاني ،واألفكار،
والموضوعات داخل القصيدة -اإليقاع المعنوي الناتج عن اإلحساس والعاطفة.
والتوازي من الظواهر اللغوية والتركيبية التي تناولها علماء السواحلية بناء على تعريفات علماء الغرب ،ومن العلماء
السواحليين الذين عرفوه -على سبيل المثال ال الحصر" -واميتيال" ،وذلك في معجم األدب ومطلحات ونظريات:
"Usambamba: Hii ni mbinu ambapo msanii anayarudia maneno Fulani au maana Fulani kwa
muundo mwingine tofauti. Kimsingi hii ni mbinu ya kurudia. Urudiaji huu unaweza kujitokeza
katika viwango tofauti kama vya vipashio vya kisintaksia, virai, vishazi, au sentensi. Vipashio vya
kisintaksia vinaweza kupangwa kwa namna inayoweza kuleta maana sawa,
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Usambamba unaweza kuwa wa aina mbalimbali: usambamba wa kisintaksia, usambamba wa
kisemantiki, usambamba wa kiusawe n.k (Wamitila, 2000, p.352, Abdulhadi Abourweeshah,
2017, p. 43).
التوازي :هو ذلك األسلوب الذي فيه يكرر المؤلف كلمات معينة ،أو معاني معينة ،لكن بأشكال تركيبية أخرى مختلفة ،فهو في
األساس أسلوب تكرار .هذا التكرار من الممكن أن يظهر في مستويات لغوية متنوعة مثل الوحدات التركيبية المختلفة ،من ألفاظ
وعبارات ،الجمل التابعة والجمل التامة .وهذه الوحدات التركيبية من الممكن أن يتم ترتيبها بطريقة ما يمكن من خاللها أن تعطي
معاني متساوية .ويمكن تقسيم التوازي إلى أنواع عدة منها :توازي نظمي (نحوي) ،توازي داللي ،توازي مترادفات ...إلخ.
يتضح من التعريف أن التوازي في األمثال :عبارة عن تكرار وحدات لغوية :صوتية (مقاطع صوتية) ،أو جزء من كلمة،
أو كلمة كاملة ،أو عبارة ،أو جملة تابعة ،أو جملة تامة ،أو سطراً شعري ،أو فقرة شعرية كاملة ،ولكن بصورة مختلفة ،وقد يحدث
التوازي عن طريق تكرار معنى ما في جملتين مختلفين ،أو فقرتين مختلفين.
ونستعرض بعض النماذج المختلفة ألنماط التوازي في األمثال السواحلية موضوع الدراسة على النحو التالي:
 -1جاء في المثل السواحلي( alieoa mamako indio babako :أليي أوا مامكو انديو بابكو ..أي ،من تزوج أمك يصير أباك)
( ،)Ndalu & Kingei, 2000, p.127نجد في هذا المثل توازيا ً بين بنيتين نحويتين متماثلتين تركيبيا ً وإن خالفت إحداهما
األخرى في بعض مكوناتها المعجمية؛ حيث يالحظ تكرار الصوت  koفي الكلمتين الواقعتين في نهاية الجملتين رغم االختالف
بين باقي الحروف في بنية الكلمتين ،لكن ذلك االختالف بين الكلمتين ليس هبا ًء ،بل هو اختالف قائم على التضاد بين ( mama
أي ،األم) و( babaاألب) من الناحية الداللية ،رغم التماثل القائم بينهما من ناحية الموقع النحوي والبنية الصرفية.
 -2يقول المثل السواحلي( Penye urembo indio penye ulimbo:ﭘونيي أريبو انديو ﭘونيي أُلِمبو ..أي ،ما كل ما يلمع
ذهباً) ( ،)Ndalu & Kingei, 2000, p.161يتوفر في هذا المثل صفة من الصفات الزوجة المختارة "الجمال" ،وشرط من
الشروط الزواج "الخطبة" ،وفيه إشارة إلى أن الزوجة صالحة هي ذات األخالق الحسنة.
يالحظ في هذا المثل أن البنية اللغوية لهذا المثل تتكون من جملتين متوازيتين تماماً ،يربط بينهما حرف تأكيد (،)indio
وكأن المثل في تلك البنية يتخطى المعنى الداللي للجملتين منفصلتين ،ويقوم التوازي بالربط بينهما ،محدثا ً أثراً دالليا ً أكبر من
األثر الداللي للجملتين منفصلتين ،ويالحظ في لفظتي ( )uremboو( )ulimboوجود توافق صوتي،
ناتج عن وجود نوع من الجناس الناقص بينهما ،كما يالحظ أن اللفظين ( uremboالجمال) ،و ( ulimboما يلمع) ،بينهما صلة
داللية تعزز القيمة اإليقاعية .ففي هذا المثل تحذير من االغترار بظاهر الجمال لدى بعض الفتيات ،الذي قد يُخفى لؤم أصولهن
وسوء منابتهن .كما يتضاعف اإليقاع أيضا ً بالتوازي بين هذين اللفظين حيث يحدث الجناس الناقص بينهما جرسا ً إيقاعياً ،ذلك
الجناس الذي يظهر في اتفاقهما في عدد الحروف ،واتفاقهما في جنس أربعة أصوات ( )u,m,b,oمن أصل ستة مع وجود تقارب
في المخرج بين الصوتين الباقيين في كلتا اللفظين ،إضافة إلى السجع الواضح بين هذين اللفظين من جهة أخرى ،ويعني هذا
توافر بعض المحسنات البديعية في المثل نتج عنها إيقاعات ذات جرس موسيقي واضح وقوي يؤثر في أذن المتلقي.
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ُس كُلِﭖَ ماتنغ ..أي ،االقتراض فرح والسداد حداد /األخذ حلو
 -3وقولهمُ ( kukopa harusi kulipa matanga :كوكبَ هر ِ
والعطاء مر) ( ،)Ndalu & Kingei, 2000, p.73في هذا المثل إشارة إلى أن في الزواج فرح والعيش في حياة الزوجية
رقص ،أي ،الزواج له تقلبات .نالحظ في المثل السابق التوازي بين بنيتين نحويتين متماثلتين تركيبيا ً وإن خالفت إحداهما األخرى
في بعض مكوناتها المعجمية ،ولكنه ليس اختالفا ً بال معنى وال سمة أسلوبية؛ حيث يرد في المثل اللفظين ()harusi
و( ،)matangaاللذين على الرغم من أنهما ال يشكالن توافقا صوتيا ً في نهاية الفاصلتين ،وال يشتركان في األحرف جميعها،
فإنهما يشكالن إيقاعا ً معنوياً في المثل ،لكونهما يحمالن معنيين مختلفين بينهما طباق (تضاد) ،فلفظ  harusiيُقصد به (العرس)
و Matanagaيقصد به (العزاء أو الحداد على الميت) ،ويضرب المثل في االستدانة وسداد الدين ،فالتضاد الذي يجمع بين هذين
اللفظين يع ِّمق اإليقاع المعنوي القائم على التناقض بين ( )Harusiو ( )Matangaمن الناحية الداللية ،والقائم أيضا ً على التماثل
بينهما من ناحية الموقع النحوي ،ويقال مثل هذا على األشكال المشابهة من التوازيات المذكورة في النثر .ويوجد أيضا ً في لفظي
( kukopaاالقتراض) و ( kulipaالسداد) إيقاع صوتي ناتج عن الجناس الناقص بين اللفظين رغم أنه في بداية الفاصلة.
 -4يقول المثل السواحلي( Uzazi ni vita na Ugumba ni vita :أُزازى ِن ﭭيتا نَ أغونبا ِن ﭭِيْتا ..أي ،في اإلنجاب شقاء وفي
العقم

أيضا ً

شقاء

/

الوالدة

حرب،

والعقم

حرب)

( 2020.

proverbs,

swhili

 ،)htt://www.swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/parents.html).يالحظ أن البنية اللغوية لهذا المثل تتكون من
جملتين متوازيتين تماماً ،ويالحظ أن المثل في تلك البنية يتخطى المعنى الداللي للجملتين منفصلتين ،ويقوم التوازي بالربط بينهما،
محدثا ً أثراً دالليا ً أكبر من األثر الداللي للجملتين منفصلتين ،وكما يالحظ في هذا التوازي وجود تطابق تام بين الجملتين من ناحية
التركيب رغم وجود الفرق داللية بين الجملتين والتي تظهر في موضع واحد:
( uzaziاإلنجاب) في مقابل ( ugumbaالعقم).
وهذا التطابق في البنية النحوية قد يساهم في بناء المفارقة التي تقوم عليها الصورة في المثل ،تلك المفارقة التي تبينها مضرب
المثل ذاتها ،حيث يعكس النظرة المتناقضة التي يحملها المجتمع تجاه المرأة.
 -7يقول المثل السواحلي( Aliye juu yu juu :اليي جوو يو جوو..أي ،فضل هللا بعضكم على بعض) ( & Claudia
 ،)Johanna, 2009, p.17يضرب المثل في تفضيل الرجل على المرأة ،ال يقوم التوازي في هذا المثل بين بنيتين نحويتين
مختلفتين ،ولكنه يقوم بين كلمتين تربط بينهما عالقة إسناد في جملة واحدة ،وال يكتفي التوازي بهذه العالقة اإلسنادية ،وإنما يزيد
من الربط بين عنصر اإلسناد من خالل التوازي الصوتي الذي يعتمد على تشابه البنية الصرفية بينهما،
باإلضافة إلى صفة السجع التي جمع بينهما من خالل الحرف األخير من كل منهما ،وهو أمر يجعل الفصل بين الكلمتين في غاية
الصعوبة ،فكأن التوازي بين البنية الصوتية هنا حقق وحدة مادية ال تفصل بين العنصرين.

المبحث الثاني :التّ ْك َرار
تعد ظاهرة التكرار من السمات األسلوبية التي تستخدم لفهم النص األدبي ،وهذا لما له من دالالت فنية ونفسية تدعم الحركة
الداللية واإليقاعية في النص األدبي .وذلك لما يضيفه عليها من أبعاد موسيقية متميزة،
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فالصورة المكررة ال تحمل الداللة السابقة فقط بل تحمل داللة جديدة بمجرد خضوعها لظاهرة التكرار .من أجل ذلك يسعى
هذا المبحث إلى دراسة ومعالجة قضية التكرار في األمثال العربية واألمثال السواحلية للكشف عن أبعادها الجمالية والفنية.
مفهوم التّ ْك َرار:
في اللغة :هو مصدر الفعل كرر أو كر :كره وكر بنفسه ،يتعدى وال يتعدى ،والكر :مصدره كر عليه ،وي ُكرُّ كراً وكروراً
وتكراراً ،عطف وكر عنه ،رجع وكر على العدو يكر .والتكرار بكسر التاء المثناة ،اس ٌم على وزن تِ ْفعال ،وبالفتح فمصدر على
وزن تَ ْفعال ،وكر َر الشي َء ،بمعنى :أعاده مرة بعد أخرى .يقال كرر عليه الحديث إذا ردده عليه ،والكر :الرجو ُ
ع على الشيء
ومنه التكرار (الزبيدي2111 ،م ،ص  ،81ابن منظور1882 ،م ،ص  .)381وقد استقى الزمخشري (ت 739ه) مجموعة من
المعاني المرتبطة بكالم العرب وتدور كلها حول معنى واحد مشترك هو اإلعادة والترديد ،من ذلك :ناقة مكررة ،وهي التي تحلب
في اليوم مرتين ...وهو صوت كالحشرجة .وبهذا المعنى أصبح التكرار إعادة اللفظة وترديدها أكثر من مرة.
وأما التكرار في االصطالح أوردت له الكثير من التعريفات ،فالقاضي الجرجاني (ت 382ه) عرفه في كتابه التعريفات
بأنه" :عبارةُ عن االتيان بشي ٍء مرة بعد أخرى" (الجرجاني2112 ،م ،ص  ،)381فهو ال يخرج عن حدود اعتباره إعادة للفظ أو
للمعنى ،إذاً :هو اإلعادة في بسط مفاهيمه هو :داللة اللفظ على المعنى مردداً (عبيد2111 ،م ،ص  .)211فالتكرار هو اإلعادة
من أجل التأكيد على اللفظ المكرر .ونجد الثعالبي أورد في كتابه فقه اللغة وأسرار العربية ،فصالً بعنوان التكرير واإلعادة ،ولكنه
لم يذكر فيه شيئا ً عن المعنى االصطالحي واكتفى بقوله ":من سنن العرب في إظهار الغاية باألمر" (الثعالبي1881 ،م ،ص
 .)421ولعل تقارب هذه التعريفات يثبت أن التكرار هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ أو المعنى.
وقد اهتم البالغيون العرب القدامى بالتكرار ،فنجد الجاحظ (ت 277ه) من أوائل العلماء الذين تحدثوا عن التكرار بقوله:
"وجملة القول في الترداد ،أنه ليس فيه ح ٌّد ينتهي إليه ،وال ي ُْؤتَى على وصْ فه .وإنما ذلك على قدر المستمعين ،ومن يحضُره من
العوام والخواص" (الجاحظ1819 ،م ،ص .)21وبصورة قريبة من صنيع الجاحظ يأتي الدور على ابن قتيبة (ت 221ه) الذي
يذكر أن التكرار من مذاهب كالم العرب ويعده أسلوبا ً شائعا ً بينهم يستخدمونه بغية اإلفهام والتوكيد (الدينوري ،قتيبة2112 ،م،
ص  .)148ثم الخطابي (ت 399ه) الذي يقوم بنقد نظرية التكرار فيقسمها إلى ضربين ويتحدث عن كل منها باختصار (الخطابي،
1881م ،ص  ،)72والبن جني (ت 382ه) أيضا ً إسهام بارز في التنظير لظاهرة التكرار يتضح ذلك من خالل مالحظاته التي
تقول َّ
إن من أساليب تركيب الكالم عند العرب التوكيد وأنه على ضربين ،اللفظي والمعنوي (ابن جني ،د.ت ،ص ،)114-111
وأما ابن رشيق القيرواني (ت471ه) فخصص للتكرار بابا ً كامالً وبين فيه أقسامه ،وأغراضه ،وذكر ما تدل عليه هذه األغراض،
كما بين الوجوه التي يُستحسن فيها التكرار والتي يُستهجن فيها موشحا ً كل هذه التحليالت بأمثلة من الشعر العربي (القيرواني،
ص  .)131-134وأما ابن األثير (ت 132ه) فعرفه ثم ميزه من اإلطناب والتطويل؛ زيادة على تقسيمه ومثل له أمثلة توضيحية
(ابن األثير1887 ،م ،ص  )173-141في دراسة وافية ودقيقة ،ولعلها كما قال خضر" :أوفى دراسة في المصادر القديمة
لموضوع التكرار" (السيد2113 ،م ،ص .)11
وأما النقاد المحدثون (عبد المطلب1887 ،م ،ص  ،112-118السعداني ،د.ت ،ص  )122-121فقد اهتموا بالتكرار اهتماما ً
بالغا ً وتناولوه بالنقد والتنظير والدراسة من كافة جوانبها ورصدوا له أنواعا ً وأشكاالً (يهوذا2111 ،م ،ص ،)134
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منهم :فضل السيد ،الذي قام بدراسة تنظيرية في التكرار ،فوسع حديثه ليشمل تكرار المفردات والجمل ،كما يمضي في التفريق
بين أنواع التكرار ،وكما يعلل السبب الذي أدى إلى االعتماد الالفت للنظر على التكرار عند الشعراء المحدثين وأن ذلك يعود
إلى محاولتهم لخلق نموذج جديد يمثل صورة جديدة لطريقة إبداع دهشة ومفاجأة في المتلقي (فضل1887 ،م ،ص .)111-174
وهذا األسلوب المكرر في المثل يأتي حرصا ً على سالمة موسيقي الوزن ،فإنه يصر على سالمة الوزن لدرجة تجعله يكرر
انزياحه عن المعايير اللغوية على النحو الذي نراه في األمثال المتكررة.
يتضح مما سبق أن التكرار يعني اإلتيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفني ،وهو أساس االيقاع بجميع صوره.
هناك طائفة من األمثال العربية ،تعتمد في مستواها اإليقاعي على تكرار لفظة ما في المثل ،بحيث تشكل هذه اللفظة مفتاحا ً
لإليقاع وللداللة في آن واحد ،ومن أمثلة التكرار في األمثال العربية ما يلي- :
ت َكنَّتُها بال ِّ
ت بال َكنَّة وأُولِ َع ْ
 -1يقول المثل العربي( :إن ال َحماةَ أُولِ َع ْ
ظنَّة) (الميداني1811 ،م ،ص  ،11العسكري1899 ،م ،ص
 ،)112يمثل الصراع األزلي الحاصل بين الطرفين الذي تثيره الغيرة في نفس الحماة ،والحقد والكراهية في نفس الكنة (الترمانيني،
عبدالسالم1881 ،م ،ص  .)12يتألف المثل من لفظتين (أولعت بالكنة وأولِعْت كنَّتها) تتكرر كل منهما مرتين بشكل متوال من
باب التوكيد اللفظي من جهة النحو ،ويحقق هذا التكرار قيمة إيقاعية بارزة يؤازرها تكرار المقطع الصوتي المؤلف من لفظي
(أولعت بالكنة  /أولعت كنتها) على مدار المثل .مما يشير بقوة تصاحب النطق بهما تتضافر مع قوة اإليقاع التي تتحقق عبر
تكرارهما المتوالي ،وتآزر مع المعنى العام للمثل الذي يبين الصراع األزلي الحاصل بين الطرفين وتثير الغيرة في نفس الحماة،
والحقد في نفس الحماة ،والكراهية في نفس الكنة .وتشف صيغة التحذير عن أصولها الشفوية منطوقة وبالغتها في أدائها الصوتي
ضمن الموقف المرتبط بالتحذير ويبدو اإليقاع المتاني من تكرار األلفاظ معمقا ً لهذا المعنى؛ ألنه يشدد الوقوف عند األلفاظ المكررة
ت بال َكنَّة وأُ ِولَ َع ْ
(أُولِ َع ْ
ت َكنَّتُها) ،بحيث تبدو موضع االهتمام ومضاعفة التركيز وإعالئه .يضرب المثل في الشر يقع بين قوم هو
أه ُل لذلك.
ي ِعقَ ٌ
 -2قولهم( :على جارتي ِعقَ ٌ
ق) (الميداني1811 ،م ،ص  ،)33يضرب المثل لمن يَحْ ُس ُد غي َر محسود ،يمنح تكرار
ق
وليس َعلَ َّ
َ
لفظ (عقق) في المثل إيقاعا ً خاصاً ،والتكرار هنا في نهاية جملة المثل ،وهو ما يسهم في إنهاء الجملة وإشعار المتلقي باكتمالها،
ويتمثل صورة المتابعة ،وتكرار الحدث أو الموقف ومكافاة الحسن باإلساءة .وهو تكرار للموقف البادئ ،بما يشابه متابعة األثر
وتقليد الخطوات ،ويعطي اإليقاع اللفظي معنى التماثل والمتابعة بما يفيد الداللة المرادة.
ت أُ ُّمهُ َوه ْ
 -3جاء في قولهم( :هَ َو ْ
ُبلت أمه) (العسكري1899 ،م ،ص  ،)94يلحظ تكرار لفظ (أمه) في المثل على المستوى المبنى
والمعنى ،وقد حقق هذا التكرار إيقاعا ً واضحاً ،كما ألمح إلى الد الالت التي يستطبنها المثل ،إذ إن هذا النوع من التكرار ينتمي
إلى أسلوب الحمد والم ْدح ،ففيه تنبيه للمتلقي ولفته إلى اللفظ المكرر ،وكما يقول في موضع آخر عند إفراد قولهم :هوت أمه:
(الميداني1811 ،م ،ص  ،381الزمخشري1822 ،م ،ص  )411ينتمى إلى أسلوب اإلعجاب ،ويكون دعاء ال يراد به الوقوع،
يقال :العرب تدعو على اإلنسان والمراد الدعاء له ،كما يقال للديغ :سليم (الميداني1811 ،م ،ص .)381واللفظان متصالن بواو
العطف التي تشبه نقطة التوازن.
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 -4في قولهم( :تلك بتلك َع ْمرُو) (العسكري1899 ،م ،ص  ،)222تكررت لفظة (تلك) في بداية الجملة بصيغة اسم اإلشارة في
نمط نادر في األمثال العربية ،ثم تتبع بتركيبي جار والمجرور ثم إضافة تنطوي على إيقاع واضح ،ويعتمد هذا اإليقاع على تكرار
لفظ (تلك) وهو في بيان حالة من الحاالت التي تظهر ثنائية الظاهر والباطن التي غلبت على تفكير المجتمع الجاهلي ،فالزوج
يقبل الخيانة إذالم ينتشر خبرها .ويلحظ في هذا التكرار قيمة إيقاعية بارزة يظهر بتكرار المقطع الصوتي المؤلف من لفظ تلك،
كما أن مضاعفة صوت الالم المهجورة القادم من ذلق اللسان والكاف المهموسة مرتين يسهم في تصعيد اإليقاع ووضوحه ،ويقوي
ُ
أسأت إليك في امرأتك فقد أحسنت إليك في تخليص ُمهْجتك ،ويضرب
معني االستغراب المراد من المثل .ويعني هذا المثل إن كنت
مثالً للرجل يُجازى صاحبه بمثل فعله.
 -7في قولهم( :الثَّ ْكلَى تُ ِحبُّ الثكلى) (الميداني1811 ،م ،ص  ،)231يبتدئ هذا المثل بكلمة هي الثكلى ،وهي نقطة انطالق الجملة،
ثم يأتي اإلخبار عنها بجملة فعلية بسيطة (تحب الثكلى) تتكون من فعل وفاعل مضمر ،يشكل التكرار في هذا المثل بين بداية
الجملة وختامها إيقاعا ً واضحاً ،خصوصا ً أن الكلمة التي تفصل بين كلمة الثكلى والثكلى فعل .والثكلى مصدره أنها تتأسى بها في
البكاء والجزَع (الميداني1811 ،م ،ص  .)232ويضرب لكل اثنين تجمعهما مصيبة فيأسى كل منهما باآلخر.
وأخلةٌ) (الميداني1811 ،م ،ص  ،)322أص ُل المثل المرأة خَرْ قاء كانت ال
 -1يقول المثل العربي( :ال ِعلَّةَ ال علةَ ،هذه أوْ تاد ِ
تُحسن بناء بيتها ،وتعتلُّ بأنه ال أوتاد لها ،فأتاها زوجُها باألوتاد واألخلة ،وقال لها هذا القول :يضرب لمن يعتل بما ال ِعلةَ له فيه
(الميداني1811 ،م ،ص  .)322يالحظ في المثل التكرار اللفظ (علة) في بداية المثل ،فهو كعنصر إيقاعي فعال في بنية المثل،
وقد خلق نوعا ً من اإلبراز اإلعالء لذلك اللفظ األهم بما يحمل داللة ،فضالً عن أن هذا التكرار يسهم في جذب انتباه المتلقي للمثل،
وفهم أبعاد التجربة التي يتضمنها ،مثلما يشير هذه التكرار إلى الطاقة الصوتية المرتبطة بالمنبع الشفوي لألمثال (أماني2118 ،م،
ص .)48
ويالحظ في األمثال السابقة أن ثمة تكرارات في ألفاظ معينة يمكن أن تكون أسماء ،أو صفات ،أو أفعاالً ،أو ضمائ َر ،أو صيغ
معينة ،تَتَب َّدى له في مجموع األمثال بوصفها نصا ً واحداً ،أو مدونةً واحدةً ،ال أمثاالً متفرقة .وهذه التكرارات تحقق ضمنياً إيقاعات
عامة تشمل األمثال المتقاربة في األلفاظ أو التراكيب.
سواحلية:
التّكرار في األمثال ال ّ
تتجلى في األمثال السواحلية ظاهرة التكرار ،وتعد هذه الظاهرة وسيلة من وسائل الصنعة الفنية في األعمال األدبية ،وهو
أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه ،وقد يأتي المتكلم بلفظين متتابعين في المثل ،يتسم هذان اللفظان باشتراكهما في الوزن ذاته،
وفي بعض الحروف أو أغلبها .مما يجعل اللفظين متماثلين أو متقاربين صوتياً ،حتى نكاد نستشعر في تكرارهما نغمة صوتية
وإيقاعية واحدة ،وهذا يضفي على جملة المثل جرسا ً موسيقيا ً قويا ً وواضحا ً يطرب أذن السامع.
تبرز ظاهرة تكرار األلفاظ في األمثال السواحلية من ناحية المبنى والمعنى بشكل الفت ،يتمثل هذا التكرار في تكرار لفظة
محددة في المثل الواحد ،أو تكرار لفظة ما في مجموعة أمثال ،سوا ًء أكانت هذه األلفاظ أسماء ،أم أفعاالً ،أم صفات ،أم ضمائر أم
غير ذلك.
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ويمكن اإلفادة من هذا المبدأ على مستوى الجملة كلها عندما تشيع فيها أصوات أو حروف بصورة مضاعفة عن غيرها ،من
خالل اإلفادة من داللة األصوات وما يشاكلها من المعاني واألحداث .ويمكن رصد نماذج من األمثال السواحلية التي تظهر فيها
سمة التكرار الكمي لألصوات ،على تنوع هذه األصوات ،واختالف آثارها في حركة المعاني وعالقتها بالسياق الداللي لألمثال.
ويعد التكرار في اللغة السواحلية رافداً من روافد اإليقاع سوا ًء في الشعر الحر أو النثر ،وهو بنية مهمة لما فيه من داللة إيقاعية
وتعبيرية ،والتكرار كما قال "واميتيال" في معجم األدب ومصطلحات ونظريات :هو:
Uradidi: Hii ni istilahi inayotumiwa kuelezea sifa za kurudiwarudiwa kwa neno au sehemu ya
neno. Hii ni sifa inayopatikana katika mnyambuliko wa maneno na hasa katika lugha ya
kishairi…”. (Wamitila, 2000, p.303), Njogu & Chimerah, 1999, p.303).
التكرار :هو ذلك المصطلح الذي يستخدم للتعبير عن السمات التكرارية لكلمة ،أو جزء من كلمة ،وتحدث هذه السمات مع
اشتقاق الكلمات وخاصة في لغة الشعر ."..وفي اللغة النثر على وفق هذا المفهوم.
ومن أمثلة التكرار في األمثال السواحلية ما يأتي:
 .1جاء في المثل السواحلي( Kulea mimba sio kazi kazi ni kulea mwana :كلِي ِممبا سيو كازي ،كازي كل َي ُموانا..
أي ،رعاية الحمل ليست عمالً ،فالعمل هو تربية المولود) ( ،)Ndalu & Kingei, 2000, p.75حيث يوضح المثل أن تحقيق
اإلنسان للنجاح ليس صعباً ،إنما الصعب هو المحافظة على هذا النجاح .ويضرب هذا المثل في أهمية المحافظة على ما وصل
إليه اإلنسان من نجاح .يتألف هذا المثل من لفظي ( )kulea mimba/kulea mwanaحيث يتكرر كل منهما مرتين بشكل متوال
من باب التوكيد اللفظي  -وفقا ً للقواعد النحوية ،-ويحقق هذا التكرار قيمة إيقاعية ذات جرس موسيقي واضح وقوي ،ويؤازرها
تكرار المقطع الصوتي المؤلف من لفظي  sio kazi, kazi niاألمر الذي يشير إلى وجود قوة تصاحب النطق بهما ،تتضافر
تلك قوة اإليقاع التي تتحقق عبر تكرارهما المتوالي ،وتتآزر مع المعنى العام للمثل الذي يعني :المشقة ليست في رعاية الحمل
لكن المشق ة في تربية المولود .كأن في المثل تغليب لمتطلبات اإليقاع ،وتقديم لها على الصورة األصلية لضبط الكلمة وبنائها
الصرفي.
س َماما ..أي ،زوجة األب ليست أماً) ( Claudia
 -2يقول المثل السواحلي( Mama wa kombo si mama:ماما َ وكومب ِ
 ،)& Johanna, 2009, p.53يتألف المثل من كلمة  mamaالتي تكرر مرتين بصيغة المفرد ويربط بينهما واو العطف wa
حال من األحوال .ويالحظ
هذا التكرار يجعل المثل موفقا ً إيقاعيا ً بيانياً .ويضرب المثل في بيان أن زوج األب لن تكون أما ً بأية ٍ
أن المثل يبتدأ بكلمة  mamaوهي نقطة انطالق الجملة ،ثم يأتي اإلخبار عنها بجملة بسيطة غير تامة  ، wa kombo siيشكل
التكرار في هذا المثل بين بداية الجملة وختامها إيقاعا ً بيانياً ،خصوصا ً أن الكلمة التي تفصل بين كلمة  mamaو  mamaجملة
بسيطة.
وتشف صيغة التحذير عن أصولها الشفوية المنطوقة وبالغتها في أدائها الصوتي ضمن الموقف المرتبط بالمفاجاة والتنبيه،
ويبدو اإليقاع المتاني من تكرار األلفاظ معمقا ً لهذا المعنى؛ ألنه يشدد الوقوف عند األلفاظ المكررة (،)mama wa, si mama
بحيث تبدو موضع االهتمام ومضاعفة التركيز.
216

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

ُ
س وك ..أي ،بسبب
 -3يقول المثل السواحلي( Chelewa chelewa utakuta mtoto siwako :ﭽلوا ﭽلوا أتمكتا موان ِ
تأخيرك دائما ً ستكشف أن الطفل ال ينتسب إليك) ( swahili proverbs,
 ،)2020.htt://www.swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/alertness.html,ويالحظ التكرار اللفظي-وفقا ً للقواعد
البالغية -للفظ ( )chelewaفي بداية المثل ،وجاء هذا التكرار على مستويي المبنى والمعنى ،وقد حقق هذا التكرار إيقاعا ً
واضحاً ،كما أكد على الداللة التي يتضمنها المثل ،إذ إن هذا النوع من التكرار ينتمي إلى أسلوب التحذير ،والغرض منه تنبيه
المتلقي وتحذيره عن طريق التكرار اللفظي من أن يحدث له مضمون الداللة التي تحويها الجملة الواقعة بعد التكرار .ومضمون
الداللة التي يريد المثل أن يحذر منها وينبه عليها عن طريق تكرار  Chelewaهو "الندامة".
 -4وقولهم( Uzazi [una] matata, ugumba [una] matata :أزازي أُنا متاتا نَ أغمبا أنا متَتاَ ..أي ،في الوالدة مشقة ،وفي
العقم أيضا ً مشقة) ،في هذا المثل يمنح تكرار لفظ ( )Matataإيقاعا ً خاصاً .والتكرار هنا في نهاية جملة المثل ،وهو ما يسهم في
إنهاء الجملة ،وإشعار المتلقي باكتمالها ،ويتمثل صورة المتابعة ،وتكرار اإلسم أو الموقف؛ حيث يظهر المحسن البديعي في تكرار
االسم الموجود في الشطر األول للمثل ،بما يشبه متابعة األثر ،وتقليد الخطوات .وعليه فاإليقاعي اللفظي في هذا المثل يعطي
معنى التماثل والمتابعة بما يدعم الداللة الناتجة عن هذا المثل.
 -7يقول المثل السواحلي( Omba omba huleta unyonge :أمبى أمبى حُلت أُنيوغي ..أي ،كثرة الطلب تجلب الضعف)
( ،)Ndalu & Kingie, 2000, p.155فاإلنسان الذي عليه أن يطلب من غيره ،يصبح ذليالً حقيراً ،ويفقد احترامه .ويضرب
هذا المثل في توبيخ الكسالى والخاملين والمتسولين ،ويالحظ التكرار اللفظي لـــ ( )Ombaفي بداية المثل على مستويي المبنى
والمعنى أيضاً ،وقد حقق هذا التكرار إيقاعا ً واضحاً ،كما أكد الدالالت التي يشتمل عليها المثل ،إذ إن هذا النوع من التكرار ينتمي
إلى أسلوب التنبيه ،ففيه تنبيه للمتلقي على أن :اعتماد الشخص على غيره في كل احتياجاته يسبب له اإلهانة والذل .ومما يراد به
المثل أن اعتماد المرأة على الرجل في كل احتياجاتها تسبب لها اإلهانة.
 -1يقول المثل السواحلي( Enda na uchao usiende na uchwao:أندا نَ أُﭼَيو اُ ِسأندي ن أُﭽوَايَوْ  ..أي ،امش مع المعروف
وال تمش مع المجهول /،ما تعرفه أحسن مما ال تعرف) ( ،)Ndalu & Kingei, 2000, p.41يالحظ أن هذا المثل يبدأ بصيغة
األمر الشائعة في نمط واسع من األمثال السواحلية ( )endaثم تُتبع بتركيبي إضافة ينطويان على إيقاع واضح ،ويعتمد هذا اإليقاع
على تكرار اللفظ ( ،)uchaoكما يسهم التوافق الصوتي بين لفظي ( uchaoو ،)uchwaoفي تصعيد اإليقاع وتقوية جرسه
الموسيقي ،والتركيبان بينهما مقابلة ،وفيهما كناية عن المعرفة بالشيء  uchaoوالجهل به  ،uchwaoحيث لعب التوازي بين
التركيبين دوراً في إيقاع المعنوي أيضا ً بينهما ،ويستعمل هذا المثل للترغيب من الزواج باألقارب.
س ﭘي َم تَ ْينَ  ..أي ،المكان الطيب
 -2ومثلهم القائل( Pema usijapo pema ukipema si pema tena :ﭘي َم أُسجﭘو ﭘي َم أُكِﭘي َم ِ
الذي لم ترده ،إن تعودت وروده لم يعد طيباً) ( ،)Ndalu & Kingei, 2000, p.159يوجد في هذا المثل إيقاع ذو جرس
موسيقي شديد الوضوح ،يأتي من تكرار اللفظ ( )pemaثالث مرات ،يؤازر هذا اإليقاع ورود اللفظ( )ukipemaالتي تتوافق
صوتيا ً مع اللفظ المكرر باشتراكها معه في الجذر ) .)pemaوالمثل يعني أن الشيء البعيد أو القليل يكن محبوباً ،أما إن كثر
وأصبح عاديا ً يفقد حالوته .يضرب هذا المثل لتأكيد طبيعة اإلنسان في الرغبة في الحصول على الصعب ،وعند الحصول عليه
يفقد هذه الرغبة .وفيه إشارة إلى تقليل المحبة بين الزوجين ويبقي بينهما الرحمة.
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نالحظ أن التكرار فيما تقدم من أمثلة وفيما يشبهها ،يذكر اللفظ المكرر باعتباره عنصراً إيقاعيا ً له جرس موسيقي قوي في
بنية المثل ،فضالً عن أن هذا التكرار يسهم في جذب المتلقي للمثل ،وفهم أبعاد التجربة التي يتضمنها ،كما يشير هذا التكرار إلى
الطاقة الصوتية المرتبطة باألدب الشفاهي الذي تُعد األمثال السواحلية أحد فروعه .ويالحظ في مجموع األمثال السواحلية أيضا ً
أن ثمة تكرارات أللفاظ معينة يمكن أن تكون أسما ًء أو أفعاالً أو ضمائ َر أو صيغا ً معينة .وهذه التكرارات يمكن القول بأنها سمة
عامة في أغلب األمثال.
وكان من بين األسماء والصفات التي قد تكررت في مطلع األمثال ومتونها وخواتيمها بشكل جليkilema, mla, mwana, :
 moto,وهلم جراً .ومن األفعال التي تتكررت من األمثال السابقة Kulea, ngoja, chelewa, kuzaa, :ألخ.

الصور البيانية في أمثال المرأة العربية والسواحلية:
المبحث الثالثّ :
الصورة البيانية من أقدم أشكال التصوير الفني التي خضعت للدرس البالغي واألسلوبي ،ولذلك صب في مصبها دراسات
كثيرة يصعب حصرها ،غير أن دراستها في العادة تبدأ من تحديد أنماطها ،وأشهر أنماطها في اللغتين العربية والسواحلية أربعة:
التشبيه ،والكناية والمجاز المرسل ،وهي التي يتناولها في هذا المبحث على النحو اآلتي:
التشبيه في أمثال المرأة العربية:
التشبيه من أشرف أضرب البالغة وأعالها ،قال عنه المبرد (ت 297ه)" :والتشبيه جار كثيراً في كالم العرب ،حتى لو
قال قائل :هو أكثر كالمهم لم يبعد" (المبرد1882 ،م ،ص  .)28ولم يعن به العرب إال ألنه يزيد المعنى وضوحا ً وتأكيداً ،فهو
إخراج للمعاني من الخفاء إلى الجالء فيحل غير المألوف مألوفاً.
مفهوم التشبيه:
التشبيه لغة :التمثيل ،يقال هذا ِشبهُ هذا ومثيلُه ،وشبهت الشيء بالشيء أقمته مقامه لما بينهما من الصفة المشتركة
(المراغي1883 ،م ،ص  .)213يعرفه علماء البالغة بأنه ":إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك لغرض" (المراغي1883 ،م ،ص
 ،)213ويعني أيضاً " :عقد مماثلة بين أمرين ،أو أكثر قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصد المتكلم للعلم"
(الهاشمي1888 ،م ،ص  .)218ويذكر ابن األثير (ت132ه) أن من شرط بالغته أن يشبه الشيء بما هو أكبر منه أعظم (ابن
األثير1887 ،م ،ص  .)328والتشبيه بهذا عالقة موازنة نجمع فيها بين طرفين يتحدان أو يشتركان في صفة أو حالة أو مجموعة
منها ،وقد تقوم تلك العالقة على أساس من الحس أو العقل .وللتشبيه فائدة كبيرة؛ حيث إذا مثل الشيء بالشيء يقصد به إثبات
الخيال في النفس بصورة المشبه به أو معناه ،وذلك مثبتا ً في طرفي الترغيب فيه ،أو التنفير عنه.
اذكر هنا أمثاالً عربية تتعلق بالمرأة العربية ويقع فيها التشبيه.
ومن أمثلة التشبيه في األمثال موضوع البحث ما يأتي:
 -1يقول المثل العربي( :كالفاخرة بحدج ربتها) (الميداني1811 ،م ،ص  ،138الزمخشري1822 ،م ،ص  ،)219فالمقصود أن
فخر األمة بمركب ال يخصها ال يرفعها إلى تلك المكانة ،فتوضع في مركب عند الخروج،
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ومع ذلك فإنها تتباهى به وبسيدتها وثرائها وما تملكه أمام اآلخرين ،فالحدج يرمز إلى الغني في نظرها .يالحظ في هذا المثل
التشبيه حيث يشبه حال من يفتخر ويتباهى بأشياء ليست له فيها شيء بحالة األمة التي تتباهى وتفتخر بحدج موالتها .وأتى بصورة
التشبيه التمثيلي ليكون كالمه مقنعاً ،ومؤثراً في العقول الجتناب هذا السلوك المريض ،واجتناب هؤالء المرضى نفسياً؛ ألنه كما
يقال :أخالق السفهاء تُعدي.
 -2قولهم( :ال يُجْ م ُع سيفان في ِغ ْم ِد) (الميداني1811 ،م ،ص  ،)231ويضرب مثالً لمن يحاول أن يصنع المحال .وهو مستنبط
من قول أبي ذؤيب الهذلي مخاطبا ً صاحبته عندما رغبت في ابن أخته خالد بن زهير ،وقد كان خالج رسوله إليها فخانه فيها ،فلما
علم أبو ذؤيب بما فعل خالد قطع عالقته بها فأرسلت تترضاه ،فأبي وأنشد قائالً:
حك في غ ْم ِد (الميداني1811 ،م ،ص .)231
تُ ِردين َك ْيما ت َْج َمعي ِني وخالداا *** وهل يجم ُع ال ِّ
يفان و ْي ِ
س ِ
يريد أنها بفعلهما هذا ورغبتها الجمع بينهما كمن يحاول المستحيل ،فوجه الشبه منتزع بين الجمع وتعديه إلى السيفين وتقييده
بالجار والمجرور :في ِغ ْم ِد.
 -3قولهمَ ( :كدَا ِب َغ ٍة وق ْد َحلِ َم األ ِدي ُم) (الميداني1811 ،م ،ص  ،)171فيه التشبيه أيضا ً بحال من يُضي ُع وقته في إصالح شيء
ميؤوس من إصالحه بحال المرأة التي تقوم بإصالح الجلد بعد أن فسد وأصبح غير صالح.
 -4ومثلهم القائل( :كالمخت ِنقَّة على آخر طَحي ِنها) (الميداني1811 ،م ،ص  ،)111تشبيه حال من يصبر صبراً طويالً ،ثم يضْ جر
في آخر لحظة قبل الفرج بحال تلك المرأة التي صبرت على طحن ُكر من الحنطة وضجرت في آخر لحظة ،فماتت مختنقة من
ضجرها.
 -7ومثل القائل( :ك ُم ِج ِي ِر أُم عَا ِم ٍر) (الميداني1811 ،م ،ص  ،)144يضرب لمن يصنع المعروف في غير أهله ،وجه الشبه منتزع
مما بين تقديم المعروف وتقييده بالجار والمجرور ،كمجير أم عامر .وقولهم( :كالممهورة من مال أبيها) ،وأصله ان رجالً كانت
له امرأة حمقاء فطلبت مهرها منه ،فنزع خلخا لها ودفعه إليها ،فرضيت به ،إن وجه الشبه في التشبيه ينتزع بين الفعل والجار
والمجرور.
ق ثُ ْك ُل َم ْن ل ْم يَ ْثكَلْ ) (الميداني1811 ،م ،ص  ،11العسكري1899 ،م ،ص  ،32الزمخشري1822 ،م ،ص -2 ،)334
( -1ال ُعقُو َ
ضاعً) (الميداني1811 ،م ،ص  ،14العسكري1899 ،م،
( َكفَا ِق ِئ َع ْي ِن ْي ِه َع ْمداً) (الميداني1811 ،م ،ص ُ ( -9 ،)114ك ُم َعلِّ َم ٍة أُ َّمهَا ال ِب َ
ص  ،128الزمخشري1822 ،م ،ص  .)233ففي المثل السادس يحضر المشبه والمشبه به في صورة إسنادية (مبتدأ وخبر)،
وذلك دون ذكر ألداة الشبه ،وال لوجه الشبه بين المشبه (العقوق) والمشبه به (الثكل) ،وإن كان تصور هذا الوجه  -وهو الجامع
المعنوي بينهما -ممكن من خالل االستنتاج الذي يجمع من خالل معني (الفقد) بين العقود -وهو فقد االحترام ،وعدم امتثال كالم
األبوين أو أحدهما ،وقطع رحمهما -والثكل الذي هنا فقد ال َولَد ،فكأن االبن العاق في حكم االبن الميت .ويالحظ على هذا المثال
أن شبه معنيين تجريديين غير حسيين ،وهو ما يدل على مكانة المثل في مجال الخبرة اإلنسانية في العموم ،وليس في مجال الخبرة
الحسية فقط.

219

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

أما في المثالين  2و ،9فإن المشبه غير موجود داخل الجملة ،وهو ما يحيل على السياق الخارجي ،ويجعل المشبه موجوداً بالفعل
وإن لم يكن موجوداً كالماً ،كما أن المشبه به في المثالين اسم فاعل ،وكأن المقصود هو تشبيه حدث بحدث ،وليس مجرد شخص
بشخص ،وهو ما يؤكد جانب الحيوية في هذه األمثال التي تهتم بالحدث وإن كان متمثالً في صورة المشتقات.
سواحلية:
التّشبيه في أمثال المرأة ال ّ
مفهوم التشبيه في اللغة السواحلية:
التشبيه في اللغة السواحلية هو عملية فنية جمالية ،يهدف إلى توضيح فكرة أو تقريب معنى ،أو تمثيل شيء بشيء ،فيزيد
المعنى وضوحاً ،أو يكسبه تأكيداً ،ولذلك نجده كائنا ً في كل لغات الدنيا.
يعرف التشبيه في اللغة السواحلية بأنه:
Tashibihi: ni Mbinu ya lugha inayolinganisha vitu au hali mbili tofauti kwa kutumia maneneo ya
kulinganisha, kama, mithiliya. (Badredden, 2013, p.7).
المعنى :التشبيه أسلوب لغوي يقارن بين شيئين أو حالين مختلفين باستخدام أداة التشبيه ،الكاف ،ومثل ،ويقول فيه Khalifah
(خليفة):
Tashibihi ni: Usemi wa kumlinganisho utumiao maneno kama, mithilii ya, kama kwamba. Kwa
mfano: mweusi kama makaa, mweupe mithili ya theluji (Ambarak Khalifah, 2013, p.8).
المعنى :التشبيه عبارة عن أسلوب ُمشابَهة باستخدام أدوات التشبيه ،الكاف ،وكأن ،ويماثل .نحو :أسود كالفحم ،وأبيض مثل
الثلج.
Wamitila (2008) anasema kuwa, tamathali hii ya usemi hupatikana pale ambapo vitu viwili
hulinganishwa kwa njia waziwazi. Tashibiha hutambulishwa na matumizi ya viungo kama; mfano
wa, mithili ya, kama vile, na kadhalika, hii ni tamathali inayotumiwa sana katika kazi za kifasihi.
ويقول "وميتيال" يقع هذا النوع من المجاز عندما تحدث المقارنة بين شيئين بوضوح .ويُعرف التشبيه من خالل استخدام
األدوات :الكاف ،وكما ،ومثل ،ومثلما..الخ .التشبيه هو ذلك النوع من المجاز المستخدم بكثرة في األعمال األدبية ،وتعد األمثال
من قبيل التشبيه؛ ألنها مماثلة بين شيئين /أمرين مختلفين باستخدام بعض أدوات التشبيه المذكورة ،وليس شرطا ً أن ينتمي طرفا
التشبيه (المشبه والمشبه به) لنفس الجنس أو الفصيلة ذاتها.
ويقول كاسمر كوحنغي  Casimiri Kuhengaفي كتابه  Tamathali za Usemi: Mtaala wa Kiswahiliالتشبيه هو:
Mtindo wa kiuneni wa kifani ambao kwao kitu kimoja au zaidi hulingaishwa au hufananishwa na
kitu au vitu vingine ( Mwakio, 2016, p.12).
والمعني :عملية فنية يقارن أو يشابه به بين شيء واحد أو أكثر بشيء أو أشياء مختلفة.
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ومن هذه التعريفات يتضح لنا أن التشبيه في اللغة السواحلية هو عملية فنية يتم من خالل عقد مقارنة بين شيئين يشتركان في
صفة واحدة ،باستخدام أداة التشبيه ،وتعد أدوات التشبيه أدوات ربط بين المشبه والمشبه به وال يتم تشبيه إال بها ،ورغم ذلك فمن
الممكن حذفها (كما في التشبيه البليغ والذي يقع من دون أداة في اللغة العربية).
ومن نماذج التشبيه في األمثال محل البحث ما يأتي:
ي َدفُ ،
ماجي َ
 -1قولهم( Mwanamke ni kama maji ya dafu hayapendezi ila dafuni mwake :موانمك نِ َكما ِ
هاﭘندزِي إ َل دافُ ِن مويك ..أي ،المرأة تشبه حليب جوز الهند الصغير ،فهو غير محبوب إال وهو داخل ثمرته ،ويقصد به أن المرأة
ال

تكون

سعيدة

إال

إذا

كانت

في

بيت

زوجها)،

( 2020.

proverbs,

swahili

 ،)http://swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/excellence.htmlشبهت المرأة بحليب جوز الهند  /شبهت حال المرأة
بحال حليب جوز الهند حيث ال تكون جملية ومحترمة ومحبوبة إال في بيتها ومتصفة باألخالق الحميدة كالحياء.
كوز ُم أين َد ِكاُونَ  ..أي ،من
 -2يقول المثل السواحلي ( mwana mtukena nyina kuzimu enda kionaموانَ متوكانَ نيينا
ِ
يسبُّ أمه كمن يدخل النار) ( ،)Ndalu & Kingie, 2000, p.123فقام المثل بتشبيه العقوق الذي يصدر عن األبناء اتجاه
أبويهما بالداخل النار؛ ألن كل من المشبه والمشبه به قد تشابه في توليد اإلحسان بالحزن واأللم ،هكذا يسهم التشبيه في هذا المثل
في بيان عاقبة عقوق األبوين خصوصا ً األم وجحود فضلهما؛ ألن ذلك يولد لهما إحساسا ً بالفقد والحزن الطويل.
 -3قولهم( Tunda njema alikawii mtini:تُوندَا نجيما ألِ َك ِويي م ِتيْن ..أي ،التفاحة الجيدة ال تمكث طويالً على الشجرة قبل
قطفها) ( ، swahili proverbs, 2020.http://swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/association.html).شبه حال
المرأة الجميلة بحال التفاحة الجميلة الحلوة ،لما فيها من عدم مكث طويلة في مقرهما .فالتفاحة الجملية تقطع فوراً نضوجها،
والمرأة الجملية تتزوج فوراً بعد بلوغها .إن ورود هذه األمثال بصورة التشبيه البليغ الذي يأتي من دون األداة ،يفتح مجال التأمل
أمام عقل المتلقي ،ويقوى عنده ادعاء االتحاد بين طرفي التشبيه.
ت ِن ك َما داد ُمدوغ ..أي ،الحظ كاألخت الصغيرة)Kalugila, ( ،
 -4وجاء في قولهم( bahati ni kama dada mdogo :ب َح ِ
ُ
أنك تخطئين إلى هذا الحد لتزوجت أختك
 ،)1977, p.25يضرب عندما تخطئ الزوجة ،فيقول الزوج هذا المثل :أي ،لو
عرفت ِ
الصغيرة .يالحظ أن في هذا المثل ُشبهت الزوج التي تخطئ باألخت الصغيرة لعالقة ما تحتاجه كل منهما من اإلرشاد والتعليمات،
وتستحقان عليه الضرب والشتم لوقوعهما في األخطاء.
ك كما أَ ُوزَيي بنتَ
 -7وقولهم( Umehangaika kama aozaye binti kifungua mimba au kitinda mimba :أُمي َحنغإِ َ
ِكفونغ َو ِم ْنمبى أو ِكتِندا منمبي..أي ،مشغول كما لو كان يزوج ابنته البكر أو األخيرة) (  ،)Kalugila, 1977, p.45حيث يشبه
ُزوج بنته األولي أو األخيرة ،وذلك باستخدام أداة التشبيه الكاف ،ووجه الشبه بين
المثل حال الشخص المشغول دائما ً بحال من ي ِّ
الحالين هو عدم االستقرار والطمأنينة إال بعد تحقيق الهدف.
فرس ..أي ،أنَّى للحمار أن يركب حصاناً)
 -1ومثل قولهم( itakuwaje punda kupanda farasi :إتكووجي ﭘوندا كﭘندا
ِ
(  ،)Claudia & Johanna, 2009, p.35ويضرب مثالً لمن يحاول أن يصنع المحال،
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ويقال عندما يلتمس رجل من الطبقة الدنيا ُود فتاة من الطبقة العليا .فوجه الشبه بين الحالين هو محاولة تحقيق المحال ،وتم تقييد
التشبيه بأسلوب االستفهام الذي يفيد التعجب واالستنكار.
(جينغَا نيومبا ك ْب َل يَ َكو أُ َووا ..أي ،الدار قبل النكاح) ( Swahili proverbs,
 -2قولهمِ jenga nyumba kabla yakuoa :
 ،) 2020. http://www.swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/alertnessيُضرب في حث المرء على االستعداد لألمر
قبل وقوعه ،وهو في تشبيه حالة معنوية بحالة حسيَّة ،وهو التشبيه الذي يسميه علماء البالغة بالتشبيه الضمني ،وح َّده أال يوضع
المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة ،بل يلمحان في التركيب ،وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند
إلى المشبه به ممكن.
ويظهر أن التشبيه وسيلة من وسائل تحسين الكالم ووسيلة من وسائل االقناع ،ويالحظ الحظ الوافر في خطاب المثل من إفادته
من هذه الوسيلة الفنية ،حيث أوضحت الداللة التي يحملها قريبة إلى قارئ المثل مزينة بحواشي الكالم ،حاملة طابع التأثير
واإلقناع.
لم تكن الصورة التشبيهية بألوانها المختلفة التي تشكلت بها األمثال السواحلية الصورةَ الفنيةَ الوحيدة ،بل َّ
إن الصورة الكنائية
لها دور مهم في نقل المعاني الداللية لألمثال العربية والسواحلية المتعلقة بالمرأة ،باإلضافة إلى قدرتها في تخطي الواقع بباقي
صور البيان األخرى ،إنها الوسيلة الفنية التي بها تتحرر اللغة ،وتنفتح على آفاق فسيحة عبر انحرافات مجازية تبعث الدهشة
وتؤثر في نفس المتلقي .وهذا ما ستتم مناقشته في هذا المطلب من خالل تقصي أهم خصائص الصورة الكنائية في المثل العربي
والسواحلي المرتبط بالمرأة.
الكناية في أمثال المرأة العربية:
الكناية من أروع األساليب التي يعبر بها عن المعاني تعبيراً موجزاً وهادفاً .يعرفها الزمخشري (ت 739ه) بالقول" :الكنايةُ
الموضوع لَه" (السيوطي1823 ،م ،ص  .)49يقترب معناها اللغوي من معناها االصطالحي ،فهي لغة
لفظ ِه
ذ ْك ُر الشي ِء بغير ِ
ِ
تعني ":أن تتكلَّ َم بشي ٍء وأنت تريد غي َرهُ" (الفيروزابادي2117 ،م ،ص  .)1328وهي اصطالحاً كما حددها عبد القاهر الجرجاني
الموضوع له في اللغة ،ولكن يَجي ُء إلى معنى هو تاليه
(ت 421ه)" :أن يريد المتكل ُم إثباتَ معنًى من المعاني فال يذ ُكرُه باللفظ
ِ
ئ به إليه ويجعله دليالً عليه" (الجرجاني1882 ،م ،ص  .)72ويذهب صاحب الطراز مناقشا ً تعريف عبد
ور ْدفُه في الوجود فَيُو ِم ُ
ِ
القاهر الجرجاني (ت 421ه) إلى َّ
أن الكناية تلجأ إلى المعنى التالي وجوداً للمعنى المكني عنه ،فيقول ":وحاصل كالمه هي أن
يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فال يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ،ويأتي بتاليه وجوداً فيومئ به إليه وبجعله دليالً
عليه ...فألن قوله( :ويأتي بتاليه) إما أن يريد بتاليه مثله فهو خطأ ،فإن الكناية ليست مماثلة لما كان من اللفظ الذي ترك بالكناية؛
ألن كثرة الرماد ،ليس مماثالً لكونه كريماً ،وإما أن يريد معنى آخر ،فيجب ذكره حتى ننظر فيه ،أما بصحة ،وإما بفساد ،وأما
ثانيا ً فألن قوله "فيؤمىء به" ليس يخلو اإليماء ،إما أن يكون على جهة الحقيقة ،أو على جهة المجاز" (العلوي1892 ،م ،ص
.)312-311
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وتؤدي الكناية وظيفة فنية في المقام األول ،إذ ال تعبر تعبيراً تقريريا ً مباشراً ،وإنما تلجأ إلى األسلوب األوفر تأثيراً واألعمق
داللة؛ ألن التوظيف الكنائي مما يعزز المعنى ويقويه ويشد أزره مقارنة بالتصريح المباشر عنه .يقول الخطيب القزويني (ت
ق البلغا ُء ...على أن الكناية أبلغ من اإلفصاح بالذكر" (القزويني2113 ،م ،ص.)419
238ه) في هذا الشأن " :أطب َ
ومن أمثال الكناية المرتبطة بذكر المرأة العربية ما يأتي:
اش َو ْللعا ِه ِر ال َح َجرُ) (الميداني1811 ،م ،ص  ،)317اسم الفراش يستعار لكل واحد من
 -1جاء في المثل العربي( :ال َولَ ُد لِلفِ َر ِ
الزوجين ،والعاهر :الزاني ،والمرأة عاهرة ،والح َجر :صورة كنائية عن الخيبة ،ويجوز أن تكون صورة كنائية عن الرَّجْ م ،يعني
أن الول َد للوالد ،وللعاهر الخيبة والرجم ،ويضرب لمن يرجع خائبا ً باستحقاق.
-2وقولهم( :تَسْألُني ِب َرا َمتَي ِْن َس ْل َجما)َ (الميداني1811 ،م ،ص  ،)31يضرب في الرجل الذي يلتمس ما ال يجد ،وهو معنى أخفاء
المتمثل ،ثم كنى عنه بحالة تلك المرأة التي كانت مع زوجها في قفرة من أرض ال تنبت السلجم ،وطلبت منه أن يحضر لها هذا
النبات.
 -3والمثل القائل( :بينهم داء الضرائر) (الميداني1811 ،م ،ص  ،)83يكنون به عما بينهم من عداء مستمر فداء الضرائر ليس
غير ما بينهن من عداء مستمر وخصومات ال تنقطع.
 -4وفي قول العربي( :عن َد جهينةَ الخب ُر اليقينُ ) (الميداني1811 ،م ،ص  ،)3صورة كنائية فيها إشارة إلى الحقيقة بذكر اسم
جهينة ،ولكن المتكلم أخفى هذا المعنى ولم يستخدم األلفاظ التي وضعت له في اللغة ،وكنى عنه باأللفاظ التي جاء عليها المثل.
 -7وقولهمَ ( :ع ِبي ُد ال َعصا) (الميداني1811 ،م ،ص  ،)18صورة كنائية عن موصوف وهم بنو أسد ،وهؤالء أخرجوهم من مكة
بعصية التي أعتقهم وبالعصي التي أخذوها ،وهذا المثل يضرب للذليل الذي نفعه في ضره وعزه في إهانته .ويضْ رب للذليل
المستضعف َوأَصله أن بنى أَسد طولبوا بِدَم فَأمر ْالملك بِقَ ْتلِ ِهم فاستوهبتهم ا ْم َرأَة من ِك ْندَة اسْمهَا عصية فوهبهم لَهَا فَأ ْعتقهُ ْم فسموا
صا.
احد ِم ْنهُم عَصا ِحين طلبُوا ِم ْنهُ ْاألمان فَقيل لَهُم َذ ِلك ث َّم قيل لكل ذليل عبد ْال َع َ
عبيد ْال َع َ
صاَ ،وقيل إِن ْالملك أ ْعطى كل َو ِ
َان) (الميداني1811 ،م ،ص  ،)131من النساء الالتي ضرب بهن المثل في اإلتقان القيان (ابن
 -1وقولهم( :تَ َر ْكتُهُ تُ َغنِّي ِه ْال َج َرا َدت ِ
منظور1882 ،م ،ص )119وقد كان الغناء فاشيا ً في أمهات المدن العربية قديما ً (ابن عبد ربه1892 ،م ،)21 ،وكانت القيان
يغنيين بالعربية أو بلغاتهم األصلية ،والجرادتان بهما ضرب المثل اآلخر في سالف الدهر ،فقيل (صار فالن حديث الجرادتان)
إذا اشتهر أمره" (الميداني1811 ،م ،ص  .)271نالحظ في المثل صورة كنائية عن موصوف ،ويتمثل في قينتي معاوية بن بكر
أحد العماليق ،وإن عادا لما كذبوا هوداً عليه الصالة السالم.
ُو ِّ
ظفت الصور الكنائية بكثرة في األمثال لتحقيق الغاية الجمالية بعيداً عن التصريح والتجريح ،مادام المثل يحمل قيما ً إنسانيةً
ساميةَ هادفة .واستطاع من خاللها قائل المثل منح المتلقي أهم الصفات التي تداولها اإلنسان العربي في رؤيته لعوالم مختلفة ظلت
محيطة به عبر مواضعات لغوية متعارف عليها في وسطه االجتماعي .ويتجسد أدب الخطاب في اللون من الكناية ،إذ يعمد قائل
المثل إلى الترفع عن التجريح بصفات ينفر منها من قيل في شأنه المثل ،لتتعدى إلى المتلقي.
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وتتميز الصورة الكنائية التي تتخذ الصفة نمطا ً بشمولية المعنى ،إذ الصفة المختارة قد تُغني عن كم هائل من المفردات في
تأدية المعنى ،دون أن تترك لقارئ المثل باب االستزادة.
سواحلية:
الكناية في أمثال المرأة ال ّ
عرفها كل من الدكتور إيمانويل والدكتور جمسي عمر بأنها:
Kinaya ni: "Mbinu ambayo huelezea mambo kinyume na matarajio ya muhusika au jami".
)(Gesare, 2017, p.26
المعني :الكناية أسلوب يبين أموراً /أشياء بخالف ما يتوقعه المتلقي أو المجتمع .فهي إذاً لفظٌ أُطلِق وأري َد به الز ُم معناهُ مع جواز
إرادة ذلك المعنى.
وهو ما يقارب تعريف المعجمي لولزي ):(Wales
Wales (1989), kinaya hutokea wakati maneno yanayotumiwa huleta mkinzano kimaana katika
muktadha tafauti na ilivyo kusudiwa na msomaji (Oiko, 2017, p.26).
المعنى :الكناية هي تعبير تم استعماله في غير معناه األصلي الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى األصلي الذي يقصده القارئ.
وهذا يشبه تعريف  Mbatiahالذي قال:
"Kinaya ni: "Usemi wenye maana aliyo kinyume na kile kinachosemwa
 )Oiko, 2017, p.26(.المعنى :الكناية هي تعبير ال يقصد منه المعنى الحقيقي ،وإنما يُقصد به معنى مالزم للمعنى الحقيقي.
يتضح من التعريفات السابقة أن الكناية :عملية إلخفاء معنى لكالم يراد إيصاله فيكنى به عن المعني ،أو هي لفظ يعتمد على
معنيين أحدهما ظاهر غير مقصود واآلخر مخفي وهو المقصود ،بمعنى ْ
أن تدلُّ كلمة أو جملة على شيء معين بشكل مباشر
ولكنها تخفي شيئا ً غيره بشكل غير مباشر.
ومن نماذج الكناية في أمثال المرأة السواحلية ما يأتي:
 -1يقول المثل السواحلي( Hindi ndiko kwenye nguo na wenda uchi wako:هندي نديكو كونيي نغوو نَ وندا أﭽي
وكو ..أي يوجد مصانع ثياب في الهند مع وجود العاريات فيها) )Ndalu & Kingei, 2000, p.52( ،يضرب في بيان وجود
العزاب في المجتمع الذي يوجود فيه الذكور واإلناث المستعدون للزواج ،وهو المعنى أخفاء المتمثل ثم عبر هذا المث ُل عن وجود
الناس عًراة أو شبه
المفارقات في المجتمعات اإلنسانية كتلك التي نصادفها في الهند حيث توجد مصانع الثياب ومع ذلك قد ترى
َ
عُراة في بعض أنحائها.
 -2وقولهم( vyanda vya migu havivishwi pete :ﭬيندَا ﭬيَا مِيغُو حَﭭِيﭭيشوِ ﭘيتي ..أي ال يوضع خاتم الخطوبة في أصابع
الرِّ جل) )Ndalu & Kingei, 2000, p.196( ،يراد بالمثل أن خاتم الخطبة يوضع في إصبع من اليد وليس في إحدى أصابع
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الرجل ،يقدمه الخاطب إلى عروسه فتتناوله كناية عن موافقتها ،وفي المثل صورة كنائية عن العزة واالحترام ،يعنى أن المرأة
تُحترم ولها قيمة بعد الزواج.
 -3يقول المثل السواحلي( ukewenza ni karaha :أُكيو ْن َزا ِن َك َرهَ ..أي ،الضرة مـــُـــــــــــــــــــــــــ َّرة) يكنون به عما بينهم
من عداء مستمر؛ ألن خصومات الضرائر ال تتوقف وال تنتهي عند حد.
ناناس هَ َجأُون َج كتو ِكتَامو ..أي الشخص
 -4جاء في المثل السواحلي( Asiyeonja nanasi hajaonja kitu kitamu :أَ ِسيأون َج
ِ
الذي لم يتذوق األناناس لم يذق شيئا ً حلواً) )Kalugila, 1977, p.25( ،بمعني الشخص الذي لم يتزوج عذراء ال يعرف بداية
الزواج ،فهو معني أخفاه المتمثل ولم يستخدم األلفاظ التي وضعت له في اللغة وكني عنه باأللفاظ التي جاء عليها المثل.
 -7وقولهم( Ukistahi Mke ndugu huzai naye :أ ِك ِستَح ِه مك ندغو هُزا ني ..أي ،من استحيا من زوجته ،سيلد أخوه منها
ولداً) )Ndalu & Kingei, 2000, p.181( ،يراد به من ال يجامع زوجته سيجامعها شخصا ً آخر ويولد منها ولداً ،صورة
كنائية عن موصوف وفيه إشارة إلى الحقيقة بذكر ما ينتج من الفعل ،والمثل يضرب لبيان خيانة المرأة.
نزيتُو ُكلِيكو ماجي ..أي الدم أكثر كثافة من الماء)Ndalu ( ،
 -1جاء في المثل السواحلي( Damu nzito kuliko maji :د ُم ِ
 )& Kingei, 2000, p.35وفي هذا المثل كناية على أن روابط الدم أشد وأقوى من أي روابط أخرى ،فيكون زواج األقارب
أولى وأفضل من زواج من األباعد.
وهكذا كل الصور الكنائية في األمثال السواحلية ال يصرح فيها بالمعاني المرادة ،وإنما يكنى عنها بعبارات وألفاظ تفيد
معاني أخرى ،وهي مواردها وأصولها .وتكسب المعاني المرادة من األمثال بهذه الكناية وضوحا ً وإشراقاً ،وتكتسب لونا ً زاهيا ً
من الجمال والبهاء.
المقارنة:
وإذا أعدنا النظر في الفصل السابق من خالل دراسة الخصائص الفنية لألمثال العربية واألمثال السواحلية ،وإذا ما أردنا
عقد مقارنات نجد أن األمثال العربية واألمثال السواحلية اشتملت على سمة فنية رئيسة تتمثل في اإليقاعية التي اعتمدت على عدة
عوامل أهمها التوازي والتكرار في المستويات :اللغوية ،والصرفية ،والنحوية ،والصوتية ،والداللية .ويالحظ أن التوازي والتكرار
في أمثال اللغتين العربية والسواحلية يُ َعدان من الظواهر اللغوية والتركيبية ،وأن تقاربا ً كبيراً موجوداً فيهما من حيث التعريف
والداللة.
بنوع
ويتحقق اإليقاع من خالل وفرة التوافق الصوتي بين األلفاظ الواردة في األمثال العربية والسواحلية مما يوحي بوجود
ٍ
من التكرار الذي يقوم على تجانس في الحروف مع اختالف في الدالالت ،رغم ما يلمس في بعض األحيان من تقاطع اللفظين
المتوافقين صوتيا ً في الداللة ،من طريق ما ي وحيان به من تضاد ،أو من طريق ما يستبطنانه من مشترك داللي ما .ويالحظ في
كثير من األمثال العربية والسواحلية انطواءهما على أكثر من شكل إيقاعي في المثل الواحد ،فتجمع بعض األمثال بين الجناس
وصور أخرى من اإليقاع ،وكأن ينبني إيقاع المثل على جناس وسجع في آن واحد في أمثال اللغتين،
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ويسهم التكرار في أمثال اللغتين في جذب انتباه المتلقي للمثل ،وفهم أبعاد التجربة التي يتضمنها ،مثلما يشير هذا التكرار إلى
الطاقة الصوتية المرتبطة بالمنبع الشفوي لألمثال.
ويالحظ أنه ليس هناك مفاضلة بين أنواع الصورة في األمثال العربية والسواحلية التي تنص على المرأة ،ولكن الصورة
فيهما تفضل غيرها بقدر ما فيها من الدالالت واإليحاءات ،وتفضل بمدى توفيق المبدع في صياغة موقفه مهما كان نوع الصورة،
أو مهما كانت مصادرها التخيلية .فقد تكون الصورة التشبيهية أكثر تصويراً في السياق لمرونة محددة في اللغتين العربية
والسواحلية .ونجد التشبيه في اللغتين قائما ً على رصد أوج شبه بين طرفين أو عدد من األطراف على أن هذا الرصد في التشبيه
يحتفظ لعنصريه األساسيين (المشبه والمشبه به) بوجود مستقل ،وهو ما يجعل الدال المذكور في النص مرتبطا ً بدال آخر عن
طريق رابطة لفظية أي أداة التشبيه ،وأخرى معنوية هي أداة الشبه ،فالصورة في التشبيه إذاً تتكون من مجموعة من األطراف
الحاضرة معا ً في مشهد واح ٍد.
ت عالية في تجسيم المعاني
وفيما يخص موضوع الكناية في األمثال العربية والسواحلية المتعلقة بالمرأة فقد أظهرت قدرا ٍ
وإخراجها صوراً محسوسة ،وأسلوبها هو األسلوب الوحيد الذي يستطيع المرء به أن يتجنب التصريح باأللفاظ الخسيسة والكالم
البذيء .كما أن هذا األسلوب الكنائي قد استثمر العادات اإلنسانية والسلوكيات البيئية في التعبير عن األفكار والمضامين التي
تجول في خواطر اإلنسان .ومن حيث التركيب المجملي للكناية في األمثال العربية والسواحلية ،فإنه يتصف باإليجاز ،مع أداء
الرسالة التامة للمثل ،وهي نفس الميزة التي تتصف بها بقية الصور البيانية من التشبيه.
وبنا ًء على ما تقدم ذكره تخصص الدراسة المساحة اآلتية لعقد جانب من المقارنات التي تتسق مع طبيعة هذه الدراسة.
أمثال متقاربة المعني:
توجد أمثال سواحلية تقرب معانيها من معاني أمثال عربية معروفة ،وهي على النحو اآلتي:
ناناس هَ َجأُون َج كتو ِكتَامو ..أي الشخص الذي لم يتذوق األناناس لم يذق شيئا ً حلواً) ( Ndalu
 -1يقول المثل السواحلي( :أَ ِسيأون َج
ِ
 ،)& Kingei, 2000, p.25بمعني الشخص الذي لم يتزوج عذراء ال يعرف بداية الزواج ،يقرب من قول العرب( :إِن المنَا ِك َح
خَي ُرهَا األبْكارُ) (الميداني1811 ،م ،ص .)11
س وك ..أي ،بسبب تأخيرك دائماً ستكشف أن الطفل ال ينتسب إليك) ( Ndalu
 -2يقول المثل السواحلي( :ﭽلوا ﭽلوا أُتمكتا موان ِ
 ،)& Kingei, 2000, p.181ويناظره بالعربية قولهم( :آخرُها أقلُّها ُشرْ باً) (الميداني1811 ،م ،ص  ،)41وقولهم( :في التأخير
الندامة).
 -3يقول المثل السواحلي( :كوكو أ ِك َوﭺَ موان يونَ ماي تمبون ..أي ،إذا تركت الدجاجة أوالدها تكون لديها بيضة في بطنها)
غير َحب ٍْل) (الميداني1811 ،مأ ص.)19
( ،)Ndalu & Kingei, 2000, p.73وهذا يقرب من معنى قولهم( :أ ٌّم َسقَ ْت َ
ك ال َغ ْي َل من ِ
ونغ ..أي ،حريش ال يصعد وعاء) وهو كناية عن الخلل الجنسي عند الرجل .والمثل
 -4يقول المثل السواحلي( :جنغو هَلِﭘَندي متُ ِ
القائل( :شوك لِ ِسلِيُو مﭘِينِي حَليﭽَنْجِ ..أي ،فأس من دون مقبض ال يكسر الحطب)،)Claudia & Johanna, 2009, p.92( ،
ْ
األطيَبان)ِ (الميداني1811 ،م ،ص .)291
َب ِم ْنهُ
فيهما صدًى لقول العربَ ( :ذه َ
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 -7جاء في المثل السواحلي( :أندا نَ أُﭼَيو اُ ِسأندي ن أُﭽوَايَوْ  ..أي ،ما تعرفه أحسن مما ال تعرف) ( Ndalu & Kingei, 2000,
 ،)p.41وهذا يقرب من قولهم( :بنات العم أصبر) (الزمخشري1412 ،ه ،)242 ،وقولهم( :بنات العم أحسن مواساة) (الزمخشري،
1412ه ،ص .)242
 -1يقول المثل السواحلي ( :مونيي ُكو َكتا ُموانَ هُكاتا ُموان هَرا ُم ..أي ،األباء الذين يتخلون عن طفلهم (الشرعي) ،يتخلون أيضا ً
اش َو ْ
اللعا ِه ِر ال َح َج ُر) (الميداني1811 ،م ،ص.)317
عن أطفالهم غير الشرعيين) ،فيه شئ من قولهم( :ال َولَ ُد لِلفِ َر ِ
 -2يقول المثل السواحلي( :مَﭘبزِ هَيَنَا َماﭽو..أي ،الحب يعمي ويصم) ( ،)Ndalu & Kingei, 2000, p.91ويناظره في العربية
قولهم( :الحب أعمي) (العسكري1899 ،م ،ص.)371
فرس ..أي ،أنَّى للحمار أن يركب حصانا ً) ( Claudia & Johanna,
 -9وجاء في المثل السواحلي( :إتكووجي بوندا كباندا
ِ
 ،)2009, p.35وقريب منه في العربية قولهم( :ال يُجْ م ُع سيفان في ِغ ْم ِد) (الميداني1811 ،م ،ص.)231
 -9يقول المثل السواحلي( :كينوي كيا بيبي ِك ِس ِبتي كيوا بوانا..أي ،ال يكون فم الزوجة أطول من فم الزوج) ،وهذا يشبه-إلى حد
ما -قول العرب( :أ ْسلَطُ ِم ْن ِس ْلقَ ٍة) (الميداني1811 ،م ،ص  ،373العسكري1811 ،م ،ص .)431
(س ِكأيُو هَلِبيوان كجوا ..أي ،األذن ال تعلو على الرأس) ( ،)Ndalu & Kingei, 2000, p.168فيه
 -8يقول المثل السواحليِ :
شيء من معني قولههم( :طاعةُ النساء ندامةٌ) (الميداني1811 ،م ،ص.)437

الخالصة والتوصيات
من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في دراسته ،ما يلي:
 اشتملت األمثال العربية والسواحلية على خصائص فني ٍة كثير ٍة ،واستخدام األساليب البيانية المتعددة ،مثل :والتشبيه،والكناية ،ومنها :اإلصابة في المعنى ،وقصر العبارة ،وبالغتها.
-

اإليجاز هو األصل في كل من أمثال اللغتين المرتبطة بالمرأة في الغالب ،وخاصة في اللغة العربية ،وعلى الرغم من
ذلك ،توجد أمثال طويلة وأخرى متوسطة الطول .هذا ،ولوحظ أن المثل العربي والسواحلي الموجز أشد تأثيراً من
المطول.

-

يظهر اإليقاع في األمثال العربية والسواحلية المعبرة عن المرأة بالتوازي والتكرار ،وقد كان لههما دور واضح في
بنائها ،سواء في التوازي بين بنيتين نحويتين متماثلتين تركيبياً ،أو بين كلمتين تربط بينهما عالقة إسناد في جملة واحدة،
وسواء في التكرار اللفظ أو الكلمة أو الجملة.

توصيات البحث:
في ضوء نتائج البحث ،أوصى الباحث بما يلي:
 وإجراء دراسة للمحسنات اللفظية والمعنوية في األمثال العربية واألمثال السواحلية ،وإجراء بحث علمي في مقارنةالخصائص الفنية لصورة المرأة في األمثال العربية مع أمثال بعض اللغات اإلفريقية األخرى غير لغة السواحلية.
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 تحقيق كتب األمثال السواحلية الموجودة تحقيقا ً علميا ً حديثا ً فالباحثون والمثقفون بحاجة إلى نسخ علمية محققة للكتباألمثال في اللغة السواحلية.
-

جمع األمثال السواحلية وشرحها شرحا ً وافياً ،ودراسة األمثال السواحلية التي خرجت على القياس اللغوي ،وبيان قياسها
الصحيح.

المصادر والمراجع
أول :المصادر العربية:
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ثانياا :المصادر ال ّ
- Bianco, Claudia. & Emig, Johana. (2009). Diwani ya Methali. Taasisi ya Taaluma ya Bara La
Afrika. Chuo Kikuu cha Vienna,.
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Institute of African Studies. Uppsala.
- Wamitala, K.W. (2001). Kamusi ya Methali. Longhorn Publishers. Nairobi. Kenya.
ثانياا :المراجع العربية:
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أحكام أهل البادية المتعلقة في فقه العبادات
The rulings of the people of the desert related to the jurisprudence of worship
إعداد :د /حسين اهليل سليمان السراحين
الفقه وأصوله ،وزارة التربية والتعليم ،المملكة األردنية الهاشمية
Email: Hussien979@yahoo.com

الملخص:
تناولت الدراسة "أحكام أهل البادية المتعلقة في فقه العبادات" وجاءت هذه الدراسة لبحث تلك األحكام من حيث مفهوم أهل
البادية ،واالحكام الفقهية المتعلقة بأهل البادية ،واقتصرت الدراسة على األحكام المتعلقة بالعبادات ،وتناولت التعريف بأهل
البادية ،واألحكام الفقهية المتعلقة بهم في كتاب الصالة ،كسقوط الجمعة والعيدين عنهم ،وإمامة البدوي في الصالة ،وقصر أهل
البادية وإتمامهم للصالة ،كما تناولت الدراسة ارتحال المعتدة من أهل البادية مع قومها ،وشهادة البدوي على الحضري أو
القروي ،كما تناولت الدراسة اقتناء أهل البادية الكالب لحاجتهم الماسة لها في حراستهم وحراسة مواشيهم ،وتهدف الدراسة إلى
بيان االحكام الفقهية الخاصة بأهل البادية في باب العبادات ،وتوصل الباحث في الدراسة إلى أن ألهل البادية أحكاما ً فقهية
خاصة بهم تتناسب مع طبيعة حياتهم التي يغلب عليها التنقل والترحال من مكان إلى آخر بحثا ً عن الماء والكأل حيث أنهم ال
يستقرون في مكان معين وليس لهم موطن إقامة فهم أشبه بالمسافرين ،فخفف عنهم الشرع في بعض األحكام الفقهية فأسقط
بعضها كالجمعة والعيدين ،ورخص في أخرى كالرتحال المعتدة ،واقتناء الكالب ،رفعاً للحرج والمشقة عنهم ،ومن تلك األحكام
التي خفف اإلسالم فيها على أهل البادية ،سقوط الجمعة والعيدين عنهم ،وجواز إمامة البدوي بالحضري ،وقصر أهل البادية
وإتمامهم ،وارتحال المعتدة ،وشهادة البدوي على الحضري ،واقتناء الكالب للحاجة .
الكلمات اإلفتتاحية :الفقه ،البادية ،أحكام ،العبادات ،أهل.
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The rulings of the people of the desert related to the jurisprudence of worship

Abstract:
The study dealt with "the provisions of the people of badia related to the jurisprudence of
worship", and this study came to discuss these provisions in terms of the concept of the people of
Badia, and the jurisprudence rulings concerning the people of Badia, and dealt with the
definition of the people of badia, and the jurisprudence provisions related to them in the book of
prayer, such as the fall of Friday and eidis about them, the Imam of the Bedouin in prayer, the
palace of the people of badia and their completion of prayer, as the study dealt with the travel of
the aggressors of the badia people with their people, and testimony Bedouin on urban or rural,
as the study dealt with the acquisition of dogs for their urgent need to guard them and guard
their livestock, and the study aims to show the jurisprudence of the people of badia in the door of
worship.
The researcher in the study concluded that the people of badia have their own
jurisprudence provisions commensurate with the nature of their lives, which are dominated by
movement and travel from one place to another in search of water and food as they do not settle
in a certain place and do not have a place of residence they are more like travelers, so he relieved
them of the sharia in some jurisprudential provisions and dropped some of them such as Friday
and Eid, and licenses in others such as the abused travellers, and the acquisition of dogs, to raise
embarrassment and hardship for them, including those provisions that ease Islam is in it on the
people of badia, the fall of Friday and the two eids about them, and the passport of imamat alBadawi in hadari, the palace of the people of the badia and their completion, the journey of the
.aggressor, the testimony of the Bedouin on the urban, and the acquisition of dogs for need
Opening words: jurisprudence, badia, judgments, worship, people.
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المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،وصلى اللهم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ً كثيراً وبعد .
فإن من رحمة هللا تعالى بعباده أن رفع عنهم الحرج في كل أمر يلحق بهم فيه مشقة ،ويسر لهم في أحكام دينهم حتى ال يكون لهم
حجة على هللا تعالى ،قال سبحانه﴿:وما جعل عل ْي ُك ْم فِي الدِّي ِن ِم ْن حرج﴾
ْال ُعسْر﴾(. )2

(،)1

وقال تعالى﴿ :ي ُِري ُد ه
هللاُ ِب ُك ُم ْاليُسْر وال ي ُِري ُد بِ ُك ُم

ولذلك فإن اإلسالم راعى البيئة التي يعيش فيها اإلنسان وطبيعة حياته ،فرتب عليها أحكاما ً خاصة تتناسب وطبيعة حياتهم ،حتى
ُ
حيث يُكثرون الترحال والتنقل من مكان
ال يقعوا في الضيق والحرج ،وممن جعل الشرع لهم أحكاما ً خاصة بهم أهل البادية،
آلخر ،لذلك ارتأيت مستعينا ً باهلل تعالى أن أبحث في المسائل الفقهية المتعلقة بحياتهم والتي أشار أليها الفقهاء في بطون كتبهم
الفقهية ،لما لها من األهمية في بيان التخفيف والتيسر عليهم ،والتي ربما يجهلها بعض أهل البادية فيقع في الحرج والمشقة ظنا ً
منه أنه مطالب بها كأهل الحضر.

مشكلة الدراسة
جاءت هذه الدراسة لتجيب عن السؤال اآلتي :
ما هي األحكام الفقهية المتعلقة بأهل البادية ؟

أهمية الدراسة
إن أهل البادية دائمي التنقل والترحال ،وال يستقرون في مكان معين بحثا ً عن الماء والكأل ؛ ألنهم يعتمدون في معيشتهم على
الماشية فهي مصدر رزقهم ،ولذلك فإنهم أشبه بالمسافر لكثرة تنقلهم ،لذلك جعل اإلسالم لهم احكاما ً خاصة بهم رفعا ً للحرج
عنهم وبما يتناسب مع طبيعة حياتهم ،وجاءت هذه الدراسية لجمع تلك األحكام في مؤلف واحد ليسهل اإلطالع عليها والرجوع
إليها عند الحاجة .

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى ما يأتي
 -1بيان األحكام الفقهية المتعلقة بأهل البادية .
 -2التيسير على من يريد البحث عن األحكام الخاصة بأهل البادية .

أسئلة الدراسة
 -1من هم أهل البادية ؟
 -2ما األحكام الفقهية المتعلقة بأهل البادية ؟

) - (1سورة الحج آيه .87
) - (2سورة البقرة آيه .171
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الدراسات السابقة
وجد في طيات كتب
لم أجد حسب اطالعي على كتاب أو بحث معاصر قد طرق إلى هذا الموضوع بشكل مستقل ومفصل لكنه ِ
الفقهاء القدامى وبعض المعاصرين مبعثراً
 -1أعراف أهل البادية  :عارف عواد الهالل ،الكتاب مطبوع ومنشور من قبل مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية ،لكن الكتاب
يتحدث فيه المؤلف عن عادات أهل البادية ،كالقضاء العشائري ،والزواج عندهم وبعض عاداتهم ،ولم يتطرق فيه إلى األحكام
الفقهية التي تخصهم .
 -2فوائد والدرر فيما يحتاجه أهل البادية والحضر  :للكاتب عبد الرحمن السعدي ،وهذا الكتاب لم يتناول األحكام المتعلقة بأهل
البادية .
إن ما يميز هذا البحث أنني جمعت فيه بعض األحكام الفقهية الخاصة بأهل البادية في فقه العبادات.

منهجية الدراسة:
سلك الباحث في دراسته المناهج اآلتية :
 -1المنهج اإلستقرائي الناقص ،الذي يقوم على استقراء الجزئيات وصوال لألحكام العامة .
 -2المنهج التحليلي ،حيث قام الباحث بتحليل المسائل والمعلومات التي قام بجمعها .
 -3المنهج المقارن ،الذي يقوم على مقارنة اآلراء ومناقشتها وصوالً للرأي الراجح منها .
خطة البحث :تتكون خطة البحث من مقدمة وثالثة مطالب وخاتمة .
المطلب األول  :مفهوم أهل البادية في الفقه اإلسالمي
الفرع األول  :البدو لغة
الفرع الثاني  :أهل البادية في اإلصطالح
المطلب الثاني  :األحكام الفقهية المتعلقة بأهل البادية في الصالة
الفرع األول  :سقوط الجمعة والعيدين .
الفرع الثاني  :إمامة البدوي في الصالة
الفرع الثالث  :قصر أهل البادية وإتمامهم .
المطلب الثالث  :أحكام فقهية متفرقة متعلقة بأهل البادية
الفرع األول  :ارتحال المعتدة من أهل البادية
الفرع الثاني  :شهادة البدوي على الحضري
الفرع الثالث  :اقتناء الكالب
الخاتمة:
المصادر والمراجع:
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المطلب األول  :مفهوم البادية في الفقه اإلسالمي
الفرع األول  :البدو لغة تأتي على عدة معان.
 -1تاتي بمعنى الظهور  :من بدا الشيء يبدو بدواً إذا ظهر وبدا له في هذا األمر بداء( ،)1وبداوة األمر ،أول ما يبدو منه
ويظهر( ،)2ويقال :بدا الشيء يبدو :إذا ظهر ،فهو باد ،وسمي خالف الحضر بدواً من هذا ،ألنهم في براز من األرض ،وليسوا
في قرى تسترهم أبنيتها ،والبادية خالف الحاضرة(.)3
 -2وتأتي بمعنى األرض التي ال حضر فيها  :والبادية اسم لألرض التي ال حضر فيها ،وإذا خرج الناس من الحضر إلى
المراعي في الصحارى قيل :قد بدوا ،واالسم :البدو( ،)4قال الشاعر  :فمن تكن الحضارة أعجبته  ...فأي رجال بادية ترانا(.)5
الفرع الثاني  :أهل البادية في اإلصطالح
أوالً  :البدو هم من يسكن البادية( ،)6والبادية هي خالف الحاضرة ،والبدو القوم الذين يحضرون المياه وينزلون عليها في حمراء
القيظ ،فإذا برد الزمان ظعنوا(.)7
ثانيا ً  :البادية في اصطالح الفقهاء  :خالف الحاضرة وهي اسم لألرض التي ال حضر فيها(.)8
ثالثا ً  :أهل البادية في اصطالح الفقهاء  :هم الذين اليستقرون في مكان إال بقدر ما يجدون الماء والكأل ،ثم يرحلون إلى أماكن
أخرى طلبا ً لهما ،فالتنقل من سمات حياتهم(.)9

المطلب الثاني  :األحكام الفقهية المتعلقة بأهل البادية في الصالة
إن ألهل البادية أحكاما ً خاصة بهم ،و ُرخص في بعض أحكام الشرع يترخصون بها ما داموا في باديتهم ،رفعا ً للحرج والمشقة
عنهم ،وسأتناول في هذا المطلب بعض من هذه األحكام المتعلقة بهم .
الفرع األول  :سقوط الجمعة والعيدين .
إن حضور ُخطبة وصالة الجمعة واجب على المكلفين الذكور من أهل الحضر( ،)10واألدلة على وجوبها ثابت في الكتاب
والسنة ،ومن أدلة وجوبها.
َّللا َو َذ ُروا ا ْلبَ ْي َع َذ ِل ُك ْم َخ ْي ٌر لَ ُك ْم إِنْ ُك ْنتُ ْم
ص َال ِة ِمنْ يَ ْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة فَا ْ
ي ِلل َّ
 ﴿ -1يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا نُو ِد َ
س َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر َّ ِ
تَ ْعلَ ُمونَ ﴾(.)11
) - (1األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ج ، 11ص.113
) - (2ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج ، 11ص.78
) - (3ابن فارس  ،مقاييس اللغة  ،ج ، 1ص.212
) - (4األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ج ، 11ص.113
)- (5الجوهري  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ،ج ، 2ص.733
) - (6البابرتي  ،العناية شرح الهداية  ،ج ، 2ص.332
) - (7األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ج ، 11ص.112
) - (8وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ،الموسوعة الفقهية الكويتية  ،الكويت  ،الطبعة الثانية ،دارالسالسل – الكويت ،ج ، 7ص.11
) - (9آل سعود  ،اإللحاد والظلم في المسجد الحرام بين اإلرادة والتنفيذ  ،ص.111
) - (10الكاساني  ،بدائع الصنائع  ،ج ، 1ص.217
) - (11سورة الجمعة آية .9
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وجه االستدالل  :إن اآلية تدل صراحة على وجوب ال ُمضي إلى ذكر هللا يوم الجمعة ،وهو صالة الجمعة وترك كل ما يُشغل
عنها ،واألمر بالسعي إلى الشيء ال يكون إال لوجوبه(.)1
 -2قال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم  " :الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إال أربعة :عبد مملوك ،أو امرأة،
أو صبي ،أو مريض"(. )2
وجه االستدالل  :وفي الحديث داللة على أن فرض الجمعة من فروض األعيان(.)3
وأما في حق أهل البادية فليست بواجبة عليهم ويصلونها ظهراً ،رفعا ً للحرج والمشقة التي قد تلحق بهم ،وطبيعة حياتهم المتنقلة
فهم أشبه بالمسافر ،وكذلك لبُعد سكناهم عن المدن وإقامة الجُمع( ،)4قال الكاساني والمرغيناني ( :أنه تجب صالة العيد على من
تجب عليه صالة الجمعة )( )5وال تجب صالة الجمعة على أهل البادية وكذلك صالة العيدين ،وقال الشافعي رحمه هللا ( فلم نعلم
خالفا ً في أن ال جمعة إال في دار مقام )( ،)6ودليل سقوط الجمعة عنهم قول رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « :إنما الجمعة
على من سمع النداء»( ،)7وقول علي رضي هللا عنه « :ال جمعة وال تشريق إال في مصر جامع»(.)8
وأهل البادية زمن النبي – صلى هللا عليه وسلم – كانوا يسكنون حول المدينة ولم يأمرهم باإلتيان للجمعة أو العيدين .
الفرع الثاني  :إمامة البدوي في الصالة
أعطى اإلسالم اإلمامة أهمية كبيرة ،ومنزلة رفيعة ،فقد كان النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -إماما ً للصحابة حتى انتقل إلى الرفيق
األعلى ،وكذلك الخلفاء الراشدين من بعده(. )9
وألهمية اإلمامة في اإلسالم ،فقد وضع الفقهاء شروطا ً ال بد من توافرها في اإلمام ،ومن تلك الشروط .
 -1اإلسالم( : )10فال بد لإلمام أن يكون مسلما ً ،وهذا قيد يمنع غير المسلم من اإلمامة .
()11

 -2العقل

 :فال تصح إمامة فاقد األهلية كالمجنون والطفل غير المميز ،وال تصح منهما الصالة ألنفسهم ،فكيف تصح منهما

اإلمامة بغيرهم .
()1

 -3القراءة وإجادة تالوة القرآن

 :فال تصح إمامة من يُخطئ في لفظ بعض الكلمات القرآنية ،أو يغير ويبدل في الحركات ؛

ألنها تغير المعنى .
) - (1الطبري  ،جامع البيان في تأويل القرآن  ،ج.372 ، 23
) - (2أبو داود  ،سنن أبي داود  ،ج ، 1ص ، 272رقم ، 1278الحديث صحيح  ،األلباني  ،صحيح وضعيف الجامع الصحيح وزياداته ص.113
) - (3الخطابي  ،معالم السنن  ،ج ، 1ص.211
) - (4انظر  :السرخسي  ،المبسوط ،ج ، 2ص.23
) - (5لكاساني  ،بدائع الصنائع  ،ج ، 1ص / 281المرغيناني  ،بداية المبتدأ  ،ج ، 1ص.28
) - (6الشافعي  ،األم  ،ج ، 1ص.219
) - (7الدارقطني  ،سنن الدارقطني  ،ج ، 2ص.311
) - (8البيهقي  ،السنن الكبرى  ،كتاب الجمعة  ،باب العدد الذين إذا كانوا في القرية وجبت عليهم الجمعة  ،ج ، 211 ، 3رقم ، 1711والحديث ضعيف ،
العسقالني  ،التلخيص الحبير  ،ج ، 2ص.131
) - (9الماوردي  ،الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  ،ج ، 2ص.72
) - (10القرافي  ،الذخيرة  ،ج ، 2ص.238
) - (11ابن قدامة  ،الكافي في فقه اإلمام أحمد  ،ج ، 1ص.293
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 -1الذكورة( : )2ال تصح إمامة المرأة ،وال الخنثى للرجال إال بمثلهم .
 -1سالمة اإلمام من األعذار  :كسلس البول ،أو اإلنفالت بالريح أو غير ذلك من األعذار .
 -7قدرة اإلمام على القيام( : )3فينبغي على اإلمام أن يستطيع القيام واإلتيان بكافة أركان الصالة .
 -8أن يكون أعلم المأمومين بالسنة( : )4أي أن يكون ملما بأحكام الشريعة .
وبعد أن استعرضنا بعض شروط اإلمامة في الصالة ،وأن من شروطها القراءة وإجادة التالوة ،فإن إمامة البدوي ألهل الحضر
تكره عند عامة الفقهاء( )5؛ ألن الغالب أن أهل البادية ال يجيدون القراءة وال يهتمون للعلم لبعد مساكنهم عن األمصار التي يكون
فيها مراكز ودور للتعليم .
لكنني أرى أن هذا الكالم ليس على إطالقه ،فإن كان الرجل من أهل البادية ذو علم بكتاب هللا قراءةً وتجويداً فإن إمامته ال
تكره ،بل أن إمامته أولى من إمامة الحضري إذا كان أقرأ منه لكتاب هللا ،والرسول صلى هللا عليه وسلم – عندما قال " يؤم
القوم أقرأهم لكتاب َّللا "( ،)6لم يُفرق بين حضري وال بدوي ،بل جعل المفاضلة بينهم فيمن هو أقرأ لكتاب هللا ،وهذا مذهب
اإلمام الشافعي(.)7

الفرع الثالث  :قصر أهل البادية وإتمامهم
شرع اإلسالم القصر في الصالة أثناء السفر ،تخفيفا ً على المسافرين ورفعا ً للحرج والمشقة عنهم ،فإذا سافر المسلم إلى بلد
تقصر إليه الصالة أخذ بالرخصة وقصر أثناء سفره ،ودليل مشروعية القصر ما روي عن أنس بن مالك – رضي هللا عنه ،-
قال« :خرجنا مع رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم من المدينة إلى مكة ،فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع» ،قلت :كم أقام بمكة؟
قال« :عشرا»(.)8
وجه االستدالل  :إن مدة إقامته  -صلى هللا عليه وسلم -في مكة وحواليها عشرة أيام وكان يقصر الصالة فيها دليل على أن
المسافر إذا سافر إلى بلد تقصر إليه الصالة فإنه يقصر وإذا نوى إقامة دون أربعة أيام أنه يقصر أيضا ً(.)9
أما أهل البادية إذا ارتحلوا وقصدوا بلد تُقصر إليه الصالة قصروا ،وإذا كانت نيتهم أنهم في طريقهم إذا وجدوا مكانا ً خصبا ً
لرعي مواشيهم نزلوا به لم يقصروا،

) - (1الشافعي  ،األم  ،ج ، 1ص.171
) - (2ابن المفلح  ،المبدع في شرح المقنع  ،ج ، 2ص.72
) - (3ابن المفلح  ،المبدع في شرح المقنع ،ج ، 2ص.89
) - (4البابرتي  ،العناية شرح الهداية  ،ج ، 1ص.317
) -(5البابرتي  ،العناية شرح الهداية  ،ج ، 1ص / 312المرداوي  ،االنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،ج ، 2ص / 281القرافي  ،الذخيرة  ،ج، 2
ص.212
) - (6مسلم  ،صحيح مسلم  ،كتاب الصالة  ،باب من أحق باإلمامة  ،ج ، 1ص ، 171رقم .783
) - (7النووي  ،المجموع شرح المهذب  ،ج ، 1ص.289
) - (8مسلم  ،صحيح مسلم  ،كتاب الصالة  ،باب مدة القصر ،ج ، 1ص ، 171رقم.793
) - (9النووي  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  ،ج ، 1ص.222
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قال ا إلمام الشافعي(:ولو خرج قوم من بلد يريدون بلدا تقصر فيه الصالة ونيتهم إذا مروا بموضع مخصب أن يرتعوا فيه ما
احتملهم لم يكن لهم أن يقصروا فإن كانت نيتهم أن يرتعوا فيه اليوم واليومين ال يبلغوا أن ينووا في مقام أربع فلهم أن يقصروا،
وإذا مروا بموضع فأرادوا فيه مقام أربع أتموا فإن لم يريدوا مقام أربع وأقاموا أربعا ً أتموا بعد مقام األربع)(.)1
وقال الروياني  ( :وإذا كان الرجل من أهل البادية فداره حيث أراد المقام ،وإن كان ممن ال مال له وال دار يصير إليها وكان يتبع
مواقع القطر وحل بموضع ،فإن استيقن أنه ببلد تقصر إليه ا لصالة قصر وإن شك لم يقصر ،وإن استيقن أنه ببلد تقصر إليه
الصالة وكانت نيته إن مر بموضع مخصب أو موافق له في المنزل دونه أن ينزل لم يقصر أبداً ما كانت نيته أن ينزل حيث
حمد من األرض)(.)2

المطلب الثالث  :أحكام فقهية متفرقة متعلقة بأهل البادية
أهل البادية على دوام التنقل من مكان إلى آخر ،فليس موطن معين أو مكان يستقرون فيه ،بل يتنقلون حسب وجود الماء والكأل،
ولذلك فإن اإلسالم راعى طبيعة حياتهم ،فخفف عنهم ورفع عنهم الحرج بأن جعل لهم أحكاما ً خاصة بهم سأتناولها في هذه
الدراسة بعون هللا تعالى .
الفرع األول  :ارتحال المعتدة من أهل البادية بعد وفاة زوجها
األصل أن المرأة إذا توفي عنها زوجها تمكث في بيتها فترة عدتها ،وال يجوز لها الخروج منه إال للضرورة ،كاإلستطباب،
وقضاء حاجتها( ،)3واألدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة النبوية ،منها :
شهُ ٍر َو َعشْرا ﴾(.)4
س ِهنَّ أَ ْربَ َعةَ أَ ْ
 -1قوله تعالى ﴿ َوالَّ ِذينَ يُتَ َوفَّ ْونَ ِم ْن ُك ْم َويَ َذرُونَ أَ ْز َواجا يَتَ َربَّ ْ
صنَ بِأ َ ْنفُ ِ
وجه االستدالل  :دلت اآلية على أن المرأة المتوفى عنها زوجها يمنع أن تخروج من بيتها مدة العدة التي حددها الشرع
الحكيم(.)5
 -2عن زينب بنت أم سلمة ،تحدث عن أم حبيبة قالت  :أن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ال يحل المرأة مسلمة تؤمن باهلل
واليوم اآلخر أن تحد فوق ثالثة أيام ،إال على زوجها أربعة أشهر وعشرا»(.)6
وجه االستدالل  :الحديث فيه داللة صريحة على النهي عن حداد المرأة على زوجها أكثر من ثالثة أيام إال من عدة وفاة فإنها
تعتد في بيتها أربعة أشهر وعشراً ال تخرج فيها إال للضرورة(.)7
ولكن المعتدة من عدة الوفاة من أهل البادية يرخص لها في اإلنتقال واإلرتحال مع قومها ،وذلك ألن أهل البادية كثيري
ُلحق بها المشقة والضرر على نفسها ،وهللا ال يكلف نفسا ً إال وسعها ،وأهل البادية
الترحال ،والقول بوجوب بقاؤها في بيتها ي ِ
طبيعة حياتهم تخالف أهل الحاضرة من وجوه:
) - (1الشافعي  ،األم  ،ج ، 1ص.218
) - (2الروياني ،بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) ج ، 2ص.327
) - (3الشافعي  ،األم  ،ج ، 1ص / 211الماوردي  ،الحاوي الكبير  ،ج ، 11ص.278
) - (4سورة البقرة آية .231
) - (5الجصاص  ،أحكام القرآن  ،ج ، 2ص.117
) - (6الخاري  ،صحيح البخاري  ،كتاب الطالق  ،باب الكحل للحدادة  ،ج ، 8ص ، 72رقم.1339
) - (7العيني  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،ج ، 21ص. 1
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أحدهما :صفة المساكن؛ ألن بيوت البادية خيام نقلة ،وبيوت الحاضرة أبنية مقام.
والثاني :أن البادية ينتقلون طلبا ً للكأل ،والحاضرة يقيمون في أمصارهم مستوطنين(.)1
وعلى هذا فإن المرأة من أهل البادية إذا توفي زوجها فإنها تعتد في بيتها ،وإذا رحل أهلها رحلت معهم حيثما رحلوا ؛ ألن أهل
البادية يكثرون التنقل بحثا ً عن الماء والكأل ،ومن التيسير ورفع الحرج عنها أجاز لها اإلسالم اإلرتحال مراعاةً لطبيعة حياة أهل
البادية بعدم االستقرار في مكان معين .
الفرع الثاني  :شهادة البدوي على الحضري ( القروي )
باب الشهادة من األبواب المهمة في الفقه اإلسالمي ،فبالشهادة يتم اثبات الحقوق أو نفيها ،وتعتبر الشهادة وسيلة من الوسائل
التي يستأنس بها القاضي عند تنفيذ الحكم ؛ ألن الشاهد إذا شهد ضد متهم أو لصالحه فإن شهادته يترتب عليها إدانة المتهم أو
تبرئته ،واألدلة على اإلدالء بالشهادة ثابت في الكتاب والسنة واإلجماع منها .
 -1قوله تعالى ﴿ واسْت ْش ِهد ْ
ُوا ش ِهيدي ِْن ِّمن رِّ جالِ ُك ْم ﴾(.)2
وجه االستدالل  :رتب هللا سبحانه الشهادة بحكمته في الحقوق المالية ،والبدنية ،والحدود ،وجعل في كل فن شهيدين من الرجال
المسلمين ،إال في الزنا(.)3
 -2قوله تعالى ﴿ال ت ْكتُ ُموا ال هشهادة وم ْن ي ْكتُ ْمها فإِنههُ آثِ ٌم ق ْلبُهُ﴾(.)4
وجه االستدالل  :تدل اآلية على النهي عن كتمان الشهادة مخافة ضياع الحقوق(.)5
 -3قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« : -أال أخبركم بخير الشهداء،الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها»(.)6
وجه االستدالل  :إن الرجل تكون عنده الشهادة في الحق يكون للرجل ،وال يعلم بذلك قبل ،فيخبر بشهادته قبل أن تطلب منه(.)7
 - 1عن عمران بن الحصين – رضي هللا عنه -قال« :أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشاهدين على المدعي  ،واليمين على
المدعى عليه»(.)8
وأما شهادة البدوي على الحضري أو القروي فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين :
الرأي األول  :قبول شهادة البدوي المعروف بالعدالة والتقوى على الحضري ،وهذا ما ذهب إليه الحنفية( ،)9والشافعية(،)10
والمشهور عند الحنابلة(.)1

) - (1الماوردي  ،الحاوي الكبير  ،ج ، 11ص.278
) - (2سورة البقرة آية .272
) - (3القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن  ،ج ، 3ص.379
) - (4سورة البقرة آية .273
) - (5القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن  ،ج ، 3ص.111
) - (6مسلم  ،صحيح مسلم  ،كتاب األقضية  ،باب بيان خير الشهود  ،ج ، 3ص ، 1311رقم.1819
) - (7الخطابي  ،معالم السنن  ،ج ، 1ص / 178ابن عبد البر  ،االستذكار  ،ج ، 8ص.122
) - (8الدارقطني  ،سنن الدارقطني  ،كتاب في األقضية واألحكام  ،باب في المرأة تقتل إذا ارتدت  ،ج ، 1ص ، 391رقم.1112
) - (9ابن نجيم  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ،ج ، 8ص.92
) - (10الماوردي  ،الحاوي الكبير  ،ج ، 18ص.212
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أدلة القائلين بقبول شهادة البدوي العدل على الحضري .
اهلل و ْاليوْ ِم ْاآل ِخ ِر ويته ِخ ُذ ما يُ ْن ِف ُ
ُول أال إِنهها قُرْ بةٌ لهُ ْم
هللا وصلوا ِ
ق قُرُبات ِع ْند ه ِ
ب م ْن ي ُْؤ ِمنُ ِب ه ِ
 -1قوله تعالى ﴿ و ِمن ْاأل ْعرا ِ
ت ال هرس ِ
هللاُ فِي رحْ متِ ِه إِ هن ه
سيُ ْد ِخلُهُ ُم ه
هللا غفُو ٌر ر ِحي ٌم﴾(.)2
وجه االستدالل  :تدل اآلية على أن من كان من أهل التقوى والصالح فهو مرضي عند هللا وعند المسلمين مقبول الشهادة(.)3
 -2قبول النبي -صلى هللا عليه وسلم -شهادة األعرابي في رؤية الهالل(.)4
 -3قالوا  :ألن اختالف األوطان ال تؤثر في قبول الشهادة كأهل األمصار والقرى(.)5
الرأي الثاني  :عدم قبول شهادة البدوي على الحضري ،وهذا ما ذهب إليه المالكية( ،)6ورواية عند الحنابلة(.)7
أدلة ألمالكية
 -1عن أبي هريرة – رضي هللا عنه  ،-سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول« :ال تجوز شهادة بدوي على صاحب
قرية»(.)8
وجه االستدالل  :يدل الحديث داللة صريحة على عدم قبول شهادة البدوي على الحضري(. )9
 -2قالوا  :ال تقبل شهادة البدوي للتهمة بجهله بأحكام الشريعة؛ وألنهم في الغالب ال يضبطون الشهادة على وجهها(. )10
مناقشة أدلة الفريقين
أوال  :أدلة الفريق األول وهم الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة
 -1قالوا  :أن استداللهم باآلية ال يستقيم ألنها تتحدث عن إيمان األعراب باهلل تعالى ،ولم تتناول موضوع الشهادة(.)11
 -2قالوا  :أن الذي نقول به في عدم قبول شهادة البدوي على الحضري إنما في الحقوق المالية والجراح المتعلقة بحقوق الناس،
أما في رؤية الهالل فإن هذا استثناء تقبل فيه شهادة البدوي وهي شهادة ال تتعلق بحقوق العباد(.)12
 -3أما قولهم بأن اختالف األطان ال يؤثر في قبول الشهادة ،فإن هذا استدالل ال نسلم به ؛ ألن عدم قبول شهادة البدوي على
الحضري أو القروي ليست الختالف األوطان وإنما لجهل البدوي غالبا ً في أحكام الشرع ؛ وألنهم في الغالب ال يضبطون
الشهادة(.)1
) - (1ابن المفلح  ،المبدع في شرح المقنع  ،ج ، 7ص.222
) - (2سورة التوبة آية .99
) - (3الجصاص  ،أحكام القرآن  ،ج ، 2ص.232
) - (4البيهقي  ،ا لخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه  ،ج ، 1ص ، 32رقم.31.1
) - (5الماوردي  ،الحاوي الكبير  ،ج ، 18ص.212
) - (6القرافي  ،الذخيرة  ،ج ، 12ص / 271المواق  ،التاج واإلكليل لمختصر خليل  ،ج ، 7ص.177
) - (7ابن قدامة  ،المغني  ،ج ، 12ص.32
) - (8أبو داود  ،سنن أبو داود  ،كتاب األقضية  ،باب شهاة البدوي على أهل األمصار  ،ج ، 3ص ، 327رقم / 37.2البيهقي  ،السنن الكبرى  ،كتاب األقضية
 ،باب ما جاء في شهادة البدوي على القروي  ،ج ، 12ص ، 122رقم.21172
) - (9الصنعاني  ،سبل السالم  ،ج ، 2ص.172
) - (10ابن رشد الجد  ،البيان والتحصيل  ،ج ، 9ص.131
) - (11ابن رشد  ،المقدمات الممهدات  ،ج ، 1ص / 138ابن تيمية  ،شرح العمدة  ،ج ، 1ص.28
) - (12ابن رشد  ،البيان والتحصيل  ،ج ، 9ص.132
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ثانيا  :مناقشة أدلة المالكية ومن وافقهم من الحنابلة.
 -1أما استداللهم بالحديث فإنه محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو ،أما من تُعرف عدالته فإن شهادته مقبولة على
الحضري(.)2
 -2اما استداللهم بالتهمة والجهل وعدم ضبطهم للشهادة ،فإن هذا ليس على اطالقة بل أن من أهل البادية من هم عدول وأهل
علم ،فال نعمم الحكم عليهم.
الرأي االراجح :
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم في المسألة ،ومناقشة األدلة يتبين لي بأن شهادة البدوي على الحضري مقبولة سواء في الحقوق
ُرف بعدالته ،ألن األصل في الشاهد العدالة وأن يكون مرضيا ً عنه ،كما قال تعالى﴿ :وأ ْش ِهدُوا ذوى
أو الجراح وغيرها إذا ع ِ
ع ْدل ِم ْن ُك ْم﴾( ،)3وقوله تعالى ِ ﴿ :م هم ْن ترْ ضوْ ن ِم ْن ال ُّشهدا ِء﴾( ،)4والعدالة في األصل ال ارتباط لها بمكان إقامة الشاهد سواء أكان
في البادية أو الحاضرة(.)5
الفرع الثالث  :اقتناء الكالب
إن اقتناء الكالب من غير حاجة أمر نهى عنه اإلسالم ؛ لما فيه من التشبه بالكفار ،وهم معروفون بتربيتهم للكالب ؛ وألن
الكالب أيضا ً من أخبث الحيوانات من حيث النجاسة ،فإن نجاسته ال تطهر إال بسبع غسالت إحداها بالتراب( ،)6وجاء التشديد
في النهي على اقتناء الكالب من غير حاجة ،بأنه ينقص من أجر المقتني كل يوم قيراط ،قال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم -
«من اتخذ كلبا ً إال كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط.)8(»7
والحديث يدل على النهي عن اقتناء الكالب إال لحاجة ،ولذلك استثنى منها كلب الماشية ،وكلب الصيد ،وكلب الزرع ،وأهل
البادية يعتمدون في معيشتهم على الماشية ،فال تجد منهم أحداً إال ولديه ماشية سواء من الغنم أم من اإلبل،
وهذه الماشية تحتاج إلى حراسة من الوحوش أو السرقة ،فلذلك أباح اإلسالم لهم اقتناء الكالب كما بين الحديث النبوي لحاجتهم
إليها وعدم اإلستغناء عنها ،قال الماوردي ( فأما البوادي وسكان الخيام في الفلوات فيجوز لهم اقتناء الكالب حول بيوتهم
لتحرسهم من الطراق والوحش)(.)9
وقال المواق ( يجوز اقتناء الكالب للمنافع كلها ،ودفع المضار في غير البادية ،من المواضع المخوف فيها السرقة)(.)10

) - (1الخطابي  ،معالم السنن  ،ج ، 1ص.182
) - (2الطحاوي  ،مختصر اختالف العلماء  ،ج ، 3ص /339الشوكاني  ،نيل األوطار  ،ج ، 7ص.337
) - (3سورة الطالق آيه .2
) - (4سورة البقرة آيه.272
) - (5عفانة  ،فتاوى يسألونك  ،ج ، 12ص.189
) - (6ابن عثيمين  ،الشرح الممتع على زاد المستقنع  ،ج ، 12ص.111
) - (7القيراط  :والقيراط مثل جبل أحد على ما جاء في حديث ثواب المصلي على الجنازة ،فالمقدار الذي يكون للمصلي على الجنازة من األجر ،هو المقدار
الذي يحط كل يوم من أجر مقتني الكلب لغير ماشية ولغير صيد  /ابن رشد  ،البيان والتحصيل  ،ج ، 18ص.278
) - (8مسلم  ،صحيح مسلم  ،كتاب المساقاة  ،باب األمر بقتل الكالب ونسخه  ،ج ، 3ص ،1223رقم.1181
) - (9الماوردي  ،الحاوي الكبير  ،ج ، 1ص.389
) - (10المواق  ،التاج واإلكليل لمختصر خليل  ،ج ، 7ص.82

242

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

وال يقتصر اقتناء الكالب عند الحاجة لها على أهل البادية ،بل يجوز كذلك الهل الحضر إذا دعت الحاجة لتربيتها ،لكن حاجة
أهل البادية أشد ؛ ألنهم يتنقلون في الصحراء والمناطق الخالية والتي يكثر فيها الوحوش.

الخاتمة
توصل الباحث في هذه الدراسة إلى النتائج اآلتية :
 -1أهل البادية  :هم الذين اليستقرون في مكان إال بقدر ما يجدون الماء والكأل ،ثم يرحلون إلى أماكن أخرى طلبا ً لهما ،فالتنقل
من سمات حياتهم .
 -2إن ألهل البادية أحكاما ً فقهية خاصة بهم تتناسب مع طبيعة حياتهم .
 -3سقوط صالة الجمعة والعيدين عن أهل البادية .
 -1جواز إمامة البدوي بالقروي أو الحضري .
 -1جواز ارتحال المعتدة مع أهلها .
 -7قبول شهادة البدوي العدل على الحضري .
 -8جواز اقتناء أهل البادية للكالب لحاجتهم لها .

التوصيات
أوصي ببحث أحكام أهل البادية في المعامالت ؛ ألن دراستي اقتصرت على أحكام اهل البادية في العبادات .

المصادر والمراجع
القرأن الكريم
 األزهري ،أبو منصور محمد بن أحمد بن (ت 382هـ) تهذيب اللغة،تحقيق :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث
العربي – بيروت،الطبعة :األولى2221 ،م.
 آل سعود،محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود ،اإللحاد والظلم في المسجد الحرام بين اإلرادة والتنفيذ،الجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة ،العدد السابع بعد المائة .سنة الطبع (1119/1117هـ).
 األلباني ،محمد ناصر الدين (ت )1999صحيح وضعيف الجامع الصحيح وزياداته ،المكتب اإلسالمي ( د ،ط ت د،
ت) .
 البابرتي ،أبو عبد هللا محمد بن محمد بن محمود( ،ت 877هـ) العناية شرح الهداية ،دار الفكر ،بيروت ( د ،ط – د،
ت).
 البيهقي،أبو بكر حمد بن الحسين بن علي بن موسى( ،ت117 :هـ) الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة
وأصحابه ،تحقيق :فريق البحث العلمي بشركة الروضة ،بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال ،الروضة
للنشر والتوزيع ،القاهرة  -جمهورية مصر العربية،الطبعة :األولى1137 ،هـ.
 البيهقي،أبو بكر حمد بن الحسين بن علي بن موسى( ،ت117 :هـ) السنن الكبرى ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية ،بيروت – لبنات،الطبعة :الثالثة 1121 ،هـ .
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 الجصاص ،أحمد بن علي أبو بكر (ت 382هـ) أحكام القرآن ،تحقيق :محمد صادق القمحاوي  -دار إحياء التراث
العربي – بيروت ،تاريخ الطبع1121 :هـ
 الجوهري ،أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت393 :هـ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد الغفور
عطار دار العلم للماليين – بيروت،الطبعة :الرابعة 1128هـ.
 الخطابي ،أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن (ت 377هـ) معالم السنن ،المطبعة العلمية – حلب الطبعة :األولى
 1311هـ.
 الدارقطني ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي (ت 371هـ) سنن الدارقطني ،تحقيق  :شعيب االرنؤوط
وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1121 ،هـ.
 أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير (ت 281هـ) سنن أبي داود ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد،
المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت( د ،ط – د ،ت ).
 ابن رشد الجد ،أبو الوليد محمد بن أحمد (ت122 :هـ) البيان والتحصيل ،تحقيق :محمد حجي وآخرون ،دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت – لبنان،الطبعة :الثانية1127 ،هـ.
 ابن رشد،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت 122هـ) المقدمات الممهدات ،تحقيق :الدكتور محمد حجي،
دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى1127 ،هـ.


الروياني ،أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت  122هـ) بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) ،تحقيق:
طارق فتحي السيد،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى 2229 ،م.

 السرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت 173هـ) المبسوط ،دار المعرفة  -بيروت
 ( د ،ط) ،تاريخ النشر1111 :هـ.
 الشافعي ،محمد بن ادريس بن العباس (ت221ه) األم ،دار المعرفة – بيروت( ،د ،ط) 1112ه.
 الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا (ت 1212هـ) نيل األوطار ،تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار
الحديث ،مصر ،الطبعة :األولى1113 ،هـ
 الصنعاني ،محمد بن إسماعيل األمير الكحالني الصنعاني (المتوفى 1172 :هـ) سبل السالم ،مكتبة مصطفى البابي
الحلبي ،الطبعة  :الرابعة 1389هـ.
 الطبري ،أبو جعفر حمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (ت 312هـ) ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق:
أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى1122 ،هـ.
 الطحاوي ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك (ت 321هـ) مختصر اختالف العلماء ،تحقيق :عبد هللا
نذير أحمد ،دار البشائر اإلسالمية – بيروت ،الطبعة :الثانية1118 ،ه.
 ابن عبد البر،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد (ت 173هـ) االستذكار ،تحقيق :سالم محمد عطا ،محمد علي
معوض ،دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة :األولى1121 ،ه .
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 العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد (ت 712هـ) التلخيص الحبير ،دار الكتب العلمية،الطبعة
األولى 1119هـ .
 عفانة ،حسام الدين بن موسى ،فتاوى يسألونك ،مكتبة دنديس ،الضفة الغربية – فلسطين ،الطبعة :األولى ،عام النشر:
1132 - 1128هـ.
 العيني ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى (ت 711هـ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دار إحياء التراث
العربي – بيروت ( د ،ت ) .
 ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء (391هـ) معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون،
دار الفكر ،عام النشر1399 :هـ.
 ابن قدامة ،أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد (ت 722هـ) الكافي في فقه اإلمام أحمد ،دار الكتب العلمية ،الطبعة:
األولى1111 ،هـ
 القرافي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (ت 771هـ) الذخيرة ،تحقيق ،سعد أعراب ،دار
الغرب اإلسالمي -بيروت ،الطبعة :األولى1991 ،م.
 القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت  781هـ) الجامع ألحكام القرآن تحقيق :هشام سمير البخاري،
دار عالم الكتب ،الرياض ،المملكة العربية السعودية
الطبعة 1123 :هـ .
 ابن قدامة ،أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد (ت 722هـ) المغني ،مكتبة القاهرة
بدون طبعة ،تاريخ النشر1377 :هـ .
 الكاساني ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت 178هـ) بدائع الصنائع ،دار الكتب
العلمية،الطبعة :الثانية1127 ،هـ.
 الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب (ت112هـ) الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي،
تحقيق علي محمد معوض  -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان،الطبعة :األولى،
1119هـ .
 المرداوي ،أبو الحسن عالء الدين علي بن سليمان (ت771 :هـ) اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،دار إحياء
التراث العربي،الطبعة :الثانية  -بدون تاريخ.
 المرغيناني ،أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل (ت193 :هـ) بداية المبتدأ ،مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
– القاهرة( ،د،ط – د،ت ).
 مسلم ،أبو الحسن مسلم بن الحجاج (ت271هـ) صحيح مسلم ،تمحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث
العربي – بيروت( د ،ط – د ،ت).
 ابن المفلح ،إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد (ت 771هـ) المبدع في شرح المقنع ،دار الكتب العلمية ،بيروت –
لبنان ،الطبعة :األولى 1117 ،هـ.
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 ابن منظور ،أبو الفضل محمد بن مكرم بن على (ت811 :هـ) لسان العرب ،دار صادر – بيروت،الطبعة :الثالثة -
1111هـ.
 المواق ،محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف (ت 798هـ) التاج واإلكليل لمختصر خليل ،دار الكتب
العلمية،الطبعة :األولى1117 ،هـ.
 ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف (ت 982هـ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتاب
اإلسالمي ،الطبعة :الثانية  -بدون تاريخ .
 النووي،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت 787هـ) المجموع شرح المهذب ،دار الفكر ( ،د ،ط – د ،ت).
 النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت 787هـ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،دار إحياء
التراث العربي – بيروت ،الطبعة :الثانية1392 ،ه


وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،الكويت ،الطبعة الثانية ،دارالسالسل – الكويت.
جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الدكتور /حسين اهليل سليمان السراحين ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر
العلمي.
)(CC BY NC
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المجتمع المدني والتحول الديمقراطي
Civil Society and Democratic Transition
د .عبد المجيد نايف أحمد عالونة
أستاذ علم االجتماع وباحث في مجال العلوم االجتماعية ،رام هللا ،فلسطين
Email: a_dr.abed@yahoo.com

الملخص:
لقد هدف هذا البحث إلى توضيح كل من :التطور التاريخي لمؤسسات المجتمع المدني ومفهوم المجتمع المدني وأهداف
المجتمع المدني وعوامل نجاح المنظمات األهلية وصفات المدنية وتأثيراتها ومميزات المجتمع المدني والمؤشرات األساسية
لقيام مؤسسات المجتمع المدني والحركات االجتماعية وميزات الحركات االجتماعية وأنواع الحركات االجتماعية والديمقراطية
في ظل العولمة والعولمة وتأثيراتها على التحول الديمقراطي وتأثيرات العولمة المباشرة على االنظمة الحاكمة في العالم.
وتمثلت أهمية هذا البحث في كونه يساهم في توضيح دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي داخل
المجتمعات .وقد جاءت حدود هذا البحث بشكلها الموضوعي كون هذا البحث هو بحث تحليلي فقط وبحدوده الزمانية وهي وقت
نشر هذا البحث وهو بذلك عبارة عن بحث نظري /استعراضي /توضيحي /تجميعي /للمعلومات ومعتمداً بذلك على دراسات
سابقة نظرية وعملية ايضا ً بأشكال مختلفة ما بين كتب ومؤتمرات وابحاث منشورة في مجالت وغيرها ،وقد اعتمد بذلك على
المنهج التحليلي النقدي وقد توصل هذا البحث الى وجود دور مهم لمؤسسات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي ،وقد
أوصى الباحث في النهاية الى ضرورة الزيادة في تفعيل مؤسسات المجتمع المدني في كافة المجتمعات الساعية الى عملية
التحول الديمقراطي.
الكلمات المفتاحية :المجتمع المدني ،المنظمات األهلية ،المدنية ،التحول الديمقراطي ،الحركات االجتماعية ،العولمة.
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Civil Society and Democratic Transition

Abstract:
The aim of this research is to clarify the following: the historical development of civil
society institutions, the concept of civil society, the goals of civil society, the success factors of
NGOs, the characteristics and effects of civil society, the characteristics of civil society, the basic
indicators of the establishment of civil society institutions and social movements, the
characteristics of social movements, and types of social and democratic movements in light of
globalization and globalization and its effects. On the democratic transition and the direct effects
of globalization on the ruling regimes in the world. The importance of this research is that it
contributes to clarifying the role of civil society institutions in the process of democratic
transformation within societies. The limits of this research came in their objective form, since
this research is an analytical research only and with its temporal limits, which is the time of
publication of this research, and it is thus a theoretical / review / illustrative / synthesis /
information research and based on this on previous theoretical and practical studies also in
different forms between books, conferences and research Published in magazines and others, and
accordingly relied on the critical analytical approach. This research concluded that there is an
important role for civil society institutions in the process of democratic transformation. Finally,
the researcher recommended the need to increase the activation of civil society institutions in all
societies seeking the democratic transformation process.

Keywords: Civil Society, NGOs, Civic, Democratic Transformation, Social Movements,
Globalization.

:المقدمة
لقد تبين تاريخيا ً أنه وبعد ظهور مفهوم "المدنية" في دول العالم تم ظهور تقسييم العميل بيين النيال والملكيية الخاصية بهيم
 (بطيرل،وأصبحت عندها الحاجة ملحة لوجود المجتمع السياسي الحديث القائم على أسال الحريية والعدالية والمسياواة وغيرهيا
) أو مييا أدرع علييى تسييميته بييالمجتمع الييديمقراطي الحقيقييي والييذي009  ص، م0991 ،بطييرل غييالي ومحمييود خي يري عيسييى
.يحتوي على المجتمع المدني بمؤسساته المتنوعة في الوجود والعمل
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إن مرور المجتمع المدني بالحضارات اليونانية والرومانية القديمة والقرون الوسطى والحديثة ،وبالرغم من كل ذلك فإنيه ليم
يثبت في مدلول واحد على تسميته بهذا االسم وذلك بسبب تعرضه الى العديد من االنفصاالت والتناقضات إضافة الى التراكميات
على معناه األصلي ،فهذا ما جعل مؤسسات المجتمع المدني ذات دالالت متضاربة ومتنوعة في المجتمعات كافة( ،االتحياد العيام
التونسي للشغل  0990 ،..../م ،ص  ) 23وليس مين الغرييب أن يجيد الشيخس نفسيه فيي هيذه الوضيعية الدقيقية لتسيمية المجتميع
المدني ألن المصطلح له مرونةً فائقةً في حمل المعاني السياسية واالجتماعية والثقافيية واالقتصيادية المختلفية والمتناقضية أحيانيا ً
في وجوده وعمله ويتأثر بها ويتلون بها أيضاً ،فالمصطلح فيي حيد ذاتيه شيكل مختليم عين ميا سيبقه فيي مختليم مراحيل التياري
وهو وعاء حمل بين جوانبه نظريات متنوعة تتميز بالتواصل المختليم أحيانيا ً وبالقطيعية أحيانيا ً أخير  ،فقيام فيي الماضيي بيدور
التعبير عن غايات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية متنوعة وهيو مؤهيل فيي الوقيت الحاضير للقييام بينفس اليدور
التاريخي الذي مير بيه سيابقا ً فعبيارة "المجتميع الميدني" لوحيدها ال تحميل معياني هامية ليه ولكنهيا تكتسيي أهميية عظيمية لوجيوده
وعمله عندما تكون مشحونة بغاييات ومبياد سياسيية وثقافيية وتاريخيية وحضيارية ترتقيي اليى مرتبية االيميان عنيد المجموعيات
البشرية العاملة ضمنه ولو كانت هذه المجموعات حديثة التشكيل.
لقد ظهر في هذا اإلطار أن التعرف على كيفية توظيم المصطلح للمجتمع الميدني فيي الماضيي وفيي الحاضير يسياعد عليى
فهم اإلشكالية له ،وفي هذا السياق فإن القضيية تتطليب منيا تخصييس مبحيث أول نعيالج فييه كييم طيور هيذا المصيطلح للمجتميع
المييدني فييي الماضييي لتحرييير أنميياط اجتماعييية وسياسييية وثقافييية وحضييارية واقتصييادية مختلفيية ومبحييث ثيياني نتعيير

فيييه الييى

التطلعات التي نرمي اليها من خالل هذا المصطلح للمجتمع المدني .كما أن كلمة المجتمع المدني تعكيس الطيابع الممييز للمجتميع
بشكل عام وخاصةً المجتمع المنظم تنظيما ً حضاريا ً والذي يحظى فيه المواطن أو الفرد بصفة المواطنة الحقيقيية والحيل ليه بتليك
المواطنة ،باإلضافة الى تمتعه في مجتمعة بالحريات الكاملة والحقوق العامة والخاصة فييه ،وميع التطيور السياسيي وخاصيةً فيي
ظل األنظمة السياسية الديمقراطية حصل هنالك عملية التحام بين المجتمع المدني بمؤسساته كمفهوم بمفهوم الدولة التي أصيبحت
تعتبر شكال متطوراً من أشكال التنظيم القانوني والسياسي لمجموعة بشرية وهي الممثلة للشعب وفقا ً التفاق ضيمني بيين أفرادهيا
للعيش في ظل سيادة واحدة في دولة واحيدة وخاصيةً الدولية الديمقراطيية( .االتحياد العيام التونسيي للشيغل  ،...مرجيع سيابل ،ص
ص .) 23 – 22
إن العالقة بين الدولة والمجتمع المدني في ظل النظام الديمقراطي الفعلي توصم بأنها عالقة تكامل وليست عالقية تعيار

،

لذلك فهذا الفهم يعتبر مقدمة للتحول الديمقراطي الحقيقي ،فالحديث عن وجود مجتمع مدني في مجتمع ما ال يعنيي بالضيرورة أن
الديمقراطية الفعلية قادمة ال محالة في المجتمع بل كل ما يعنيه أن هناك مواطنين متنيوعين فيي أهيدافهم وراغبيين وقيادرين عليى
لعب دور مهم ف ي صنع القرار المختلم وصياغة السياسيات المناسيبة والصيالحة لتحقييل المصيلحة العامية للجمييع دون اسيتثناء.
كميا أن المجتمييع الميدني يتصييم بكونيه ديمقراطييي فعليي عنييدما ال تسييوده قييم التعصييب والكراهيية بييين أفيراده ومؤسسيياته وعييدم
تغلييب المصيلحة الذاتيية الضييقة عليى المصيلحة العامية المشييتركة فييه ،عنيدها يصيبح وجيود هيذا المجتميع بمؤسسياته ديمقراطييا ً
وبذلك يكون مقدمة للتحول والتنمية المستدامة في داخل المجتمع بشكل حقيقي( .هويدا عدلي 3111 ،م ،ص .)32
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إن المجتمع المدني بكافة مؤسساته يقوم بوظيفة هامة في داخل المجتمع وهي بنياء الديمقراطيية الفعليية ،إذ يعتبير سياحة هامية
لتطوير فضائل وقيم ديمقراطية مهمة والزمة وأساسية مثل التسامح ( * ) واالعتدال لد الجميع والرغبة الصحيحة فيي الوصيول
لحلول وسط ومقبولة واحترام وجهات النظر المختلفة لد الفئات االجتماعية المتنوعية ،وهكيذا يقيوم المجتميع الميدني بمؤسسياته
المتباينة في أهدافها على أسال تنوع في المصالح والنماذع واالهداف بشكل سليم فيي إطيار جماعية سياسيية واحيدة وشيعور كيل
فرد ومؤسسة فيه بالمواطنة( .هويدا عدلي ،مرجع سابل ،ص ص .) 23 - 23
أما النظرية الليبرالية وأن لم تعتبر الوحدة للمجتمع المدني إال أنها ساهمت في بلورة مفهوم المجتميع الميدني بشيكله الحيديث،
حيث أن نظرة هيجل تمثلت بأن الدولة تتجاوز المجتمع المدني ولكنها ال تلغييه ،وهنياك مقولية أخير تير بيأن المجتميع الميدني
بكافة مؤسساته ينتج عن عمل اإلنسان لوحده في داخيل المجتمعيات( .االتحياد العيام التونسيي للشيغل  ، ...مرجيع سيابل ،ص ص
.) 30 - 29

أهداف البحث:
تتمثل أهداف هذا البحث بكل مما يلي:
 – 0الكشم عن صورة التطور التاريخي لمؤسسات المجتمع المدني ومفهوم المجتمع المدني وأهداف المجتمع المدني
وعوامل نجاح المنظمات األهلية.
 – 3تحديد صفات المدنية وتأثيراتها ومميزات المجتمع المدني والمؤشرات األساسية لقيام مؤسسات المجتمع المدني.
 – 2توضيح وجود وعمل وتأثير الحركات االجتماعية وميزات الحركات االجتماعية وأنواع الحركات االجتماعية.
 – 3معرفة الوجود لصورة الديمقراطية في ظل العولمة ،والعولمة وتأثيراتها على التحول الديمقراطي ،وتأثيرات العولمة
المباشرة على االنظمة الحاكمة في العالم.

أهمية البحث:
تتمثل أهمية هذا البحث في المساهمة العلمية والعملية بكل مما يلي:
 – 0يزود صورة التطور التاريخي لمؤسسات المجتمع المدني ومفهوم المجتمع المدني وأهداف المجتمع المدني وعوامل
نجاح المنظمات األهلية في المجتمعات.
 – 3ينمي صفات المدنية وتأثيراتها ومميزات المجتمع المدني والمؤشرات األساسية لقيام مؤسسات المجتمع المدني في
المجتمعات.
 – 2يعزز وجود وعمل وتأثير الحركات االجتماعية وميزات الحركات االجتماعية وأنواع الحركات االجتماعية في
المجتمعات.

( * ) التسامح:
هو(( :اإلقرار بحقوق اإلنسان العالمية والحريات األساسية لآلخرين ،وال يجوز بأي حيال مين األحيوال أن يسيتخدم لتبريير االعتيداء عليى تليك
القيييم األساسييية ويجييب أن يمييارل التسييامح ميين قبييل االفييراد والمجموعييات والييدول))(( .فالتسييامح ال يعنييي اسييتبعاد االخييتالف فييي الييرأي ولكيين
االعتراف بحل المختلم في التمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية))( .المصدر :هويدا عدلي ،مرجع سابل ،ص  ، 22وص .)033
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 – 3يساهم في معرفة الوجود لصورة الديمقراطية في ظل العولمة والعولمة وتأثيراتها على التحول الديمقراطي وتأثيرات
العولمة المباشرة على االنظمة الحاكمة في مجتمعات العالم.
 - 2التطور التاريخي لمؤسسات المجتمع المدني:
لقد ظهر المجتمع المدني بشكل واضح في العصير الحيديث خاصيةً بعيد ظهيور النظيام الرأسيمالي فيي أوروبيا ،حييث بيدأت
أوضاع العمال تزداد سوء من حيث تشيغيلهم لعيدد سياعات طويلية وانخفيا

أجيور العميال وظيروف العميل القاسيية مثيل غييا

وسائل األمن الصناعي  ،ومن حيث تشغيل فئات أخر كالنساء واألطفال والعميل عليى اسيتغاللهم مين قبيل القيائمين عليى النظيام
الرأسمالي متمثلين بأصحا المصانع والمنشآت االقتصادية في هيذا النظيام ،ولكين بعيد ذليك حصيل ردود فعيل مين قبيل العميال،
ففي بريطانيا مثالً وتحديداً في العام 0233م تم وضع قانون ينس على السماح بإيجاد اتحيادات عماليية عليى اليرغم مين مواجهية
هذا القانون من قبل أصحا المصانع آنذاك.
لقد قامت النقابات في تلك الفترة وهي فترة التحول الرأسمالي الصناعي فيي دول أوروبيا واسيتغالل العميال مين أجيل حمايية
حقوق العمال والدفاع عنها في وجه استغالل الرأسمالية لهيا ،وفيي أول أييار عيام 0221م حصيلت موجية اضيطرابات عنيفية فيي
الواليات المتحدة األمريكية مطالبة بحقوق العمال من حيث تحقيل عدد ساعات العمل لثمانية سياعات فيي الييوم فقيط عليى اليرغم
من ما واجهه المتظاهرين من أعمال تنكيل بهم إلى أن تم وضع األول من أيار هو عيد للعمال في مختلم دول العالم وميع زييادة
عدد النقابات في العالم بعد ذلك حييث وصيلت فيي أعيداد أعضيائها عيام 0299م إليى  2.3ملييون شيخس أو عاميل ،وبالتيالي فقيد
عمل تأسيس تلك النقابات على نقل العمال من حالة التشتت إلى حالة من االتحاد والتضيامن مين أجيل النضيال لتحسيين الظيروف
الحياتية لهم( ،إبراهيم مشور  0992 ،م ،ص ص  ) 23 – 20ومن المالحي أن طبيعية العالقية القائمية بيين الدولية ومؤسسيات
المجتمع المدني تختلم بطبيعة اختالف األنظمة السياسية ودرجة تطورها في الوجود والحكم (.إبراهيم مشيور  ،مرجيع سيابل،
ص .) 01
إن العمل على صياغة قانون جديد للجمعيات الخاصة في تلك المجتمعات أصبح يشيكل ضيرورة قانونيية ووطنيية ملحية ليد
الجميع وذلك انطالقا من الدور الكبير الذي تلعبه تليك الجمعييات المدنيية فيي حيياة الميواطنين وايجياد حقيوقهم المسيلوبة بيدءاً مين
تقييديم المسيياعدات الخيرييية لهييم بمختلييم النييواحي ووصييوالً إلييى تمكييين أواصيير القربييى فيمييا بييينهم كييأفراد فيياعلين فييي المجتمييع،
(إبييراهيم مشييور  ،مرجييع سييابل ،ص  .) 39حيييث ظهيير أن واقييع ووجييود مؤسسييات المجتمييع المييدني فييي العديييد ميين األنظميية
والمجتمعات في مختلم الدول ظلت تعمل باستمرار إلى أن وصل إلى حالته المتطورة حاليا ً مين حييث وجودهيا ودرجية تأثيرهيا
خاصةً في الدول ذات النظام الديمقراطي الفعلي القائم على أسال الفكر السياسي الليبرالي الحر.
إن مفهوم المجتمع المدني كما تم اإلشارة إليه أصبح ذات مدلول للحداثة والتقدم في دول ومجتمعات العيالم ،حييث تيم اليربط
هنا بين المجتمع المدني وبين عملية التحول الديمقراطي الفعلي في داخل تلك المجتمعات( ،محميد عابيد الجيابري 3113 ،م ،ص
ص  )093 – 092فهذا تأكيد على أن وجود التحول الديمقراطي الفعلي في ظل وجود المجتمع المدني أصبح متالزميا ً ليه ،وذليك
بعد أن وجد المجتمع المدني بشكل كبير في دول ومجتمعات الغر بدايةً ومن ثم أخذ في االنتشار عالميا ً.
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كما أن مفهوم المجتمع المدني قد ظهر ليعبر عن التطور الحاصل في المجتمعات والدول والذي عرفته دول أوروبا فيي العصير
الحديث بسبب انتقالها من المجتمع الزراعي اإلقطاعي في الماضي إلى المجتمع الصناعي البرجوازي فيي الحاضير وذليك بفعيل
التغير النوعي الذي حدث في مجال التجارة والصناعة في تليك اليدول والمجتمعيات كافية( .محميد عابيد الجيابري ،مرجيع سيابل،
ص .)092
إن وجود المجتمع المدني بمؤسساته المتباينة فيي أهيدافها واعمالهيا تختليم بحسيب وجيود النظيام الحياكم فيي الدولية صياحبة
الشأن بذلك وبحسب طبيعة نظام الحكم الموجود فيها أيضا ً حيث يظهر تطور ذلك واهميته واختالفه عن غيره من خالل ما يلي:
 .0ففي المجتميع الرأسيمالي :وبعيد أن سييطرت الطبقية البرجوازيية عليى اإلقطاعيية ،حييث سيمحت بوجيود مؤسسيات المجتميع
المدني ولكن مع إبقائها تحت جزء من سيطرتها.
 .3المجتمع االشتراكي :فال وجود فيه لمؤسسات المجتمع المدني ألن الدولة في ذلك المجتمع وضيعته تحيت سييطرتها وهيذا ميا
أضعم المجتمع االشتراكي.
 .2أما في دول العالم الثالث :فقد عملت الدولة فيها على السيطرة شبه الكاملية عليى مؤسسيات المجتميع الميدني خاصيةً فيي ظيل
غيا المضمون الديمقراطي الحقيقي للسلطة الحاكمة فيها( .إبراهيم مشور  ،مرجع سابل ،ص ص . )00 – 01
 .3إن مؤسسات المجتمع المدني كافة تتعزز فيي وجودهيا وأعمالهيا ومطالبهيا المشيروعة وتتوطيد فيي ظيل انتشيار الديمقراطيية
الفعلية والحرييات العامية فيي داخيل اليدول والمجتمعيات ،فيإذا انعيدمت الديمقراطيية الفعليية فقيدت هيذه المؤسسيات المتنوعية
قدرتها على االستمرار السيليم ليذلك فتميوت بشيكل تيدريجي ،فهكيذا كيان الحيال وسييبقى فيي مختليم دول ومجتمعيات العيالم
مثلما ظهر في الماضي والحاضر وما سيكون عليه المستقبل القريب والبعيد( .إبراهيم مشور  ،مرجع سابل ،ص .) 00
أمييا النظرييية االشييتراكية فييي رتيتهييا للمجتمييع المييدني ومؤسسيياته فييير غرامشييي فييي تعريفييه للمجتمييع المييدني بأنييه هيو
المجال المهم الذي تسعى الدولة وحكومتها من خالله الى فر

هيمنتها على المجتميع بكافية مؤسسياته وفئاتيه ،وذليك مين خيالل

تشكيل االتحادات المهنيية والنقابيات العماليية واالحيزا السياسيية المهمية فييه بيل والمؤسسيات الدينيية واالجتماعيية أيضيا ً والتيي
تسعى لصبغ كل المجتمع برتيتها للعالم أجمع ،أما الرتية المخالفة لذلك حيث عرف كوهين  Jean Cohenالمجتمع المدني بأنيه
ذلييك الوعيياء الييذي يضييم كافيية المؤسسييات والمنظمييات المجتمعييية المهميية فييي وجودهييا واعمالهييا ،فهييو بييذلك مييرادف للمجييال
االجتميياعي وغيييره  Social Realmوالييذي يشييتمل علييى عييدداً ميين المؤسسييات العامليية والييروابط المهميية وغيرهييا ميين أشييكال
التنظيم االجتماعي والسياسي والثقيافي واالقتصيادي الميرتبط بكيل ميا هيو خياص بيالفرد والجماعية والمجتميع  ،Privacyبمعنيى
آخيير هييو مجيياالت االختيييار األخالقييي الفييردي المسييتقل للجميييع( .هويييدا عييدلي ،مرجييع سييابل ،ص ص  ) 31 - 32بحيييث يقييوم
المجتمع المدني على عاملين أو مقومين مهمين ورئيسيين في ظل الوجود الديمقراطي الفعلي وهما:
 .0التعددية التنظيمية للجميع.
 .3االستقالل النسبي عن الدولة بشكل سلمي( .هويدا عدلي ،مرجع سابل ،ص .)093
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 - 1مفهوم المجتمع المدني:
المجتمييع المييدني هييو مجمييوع التنظيمييات المختلفيية الموجييودة فييي داخييل المجتمييع والدوليية وهييي مؤسسييات وجمعيييات

(*)

وهيئات ونقابات ( ** ) وأحزا سياسية ( *** ) ووسائل إعيالم متنوعية ( **** )  ...الي  ،وتعميل بانفصيال نسيبي عين الدولية القائمية
وعن حكومتها أيضا ً المتمثلة بصفوتها المتولية لمقاليد الحكم فيها ،ويتحدد هدفها أي هيدف مؤسسيات المجتميع الميدني فيي عمليية
التحول الديمقراطي الفعلي والحد من سلطة الدولة القسرية إذا وجدت( ،إبراهيم مشور  ،مرجع سابل ،ص  ) 9إضافة إلى ذلك
فإن المجتمع المدني بكافية مؤسسياته هيو اليذي يتشيكل بنياء عليى العقيد االجتمياعي ويعتبير إطياراً مقيابالً إلطيار الدولية التنظيميي
القائم .كما ال بد من الذكر هنا أن المنظمات غير الحكومية المتمثلة بمنظمات ومؤسسات المجتميع الميدني تختليم فيميا بينهيا عين
( * ) الجمعيةGeneral :
هي(( :نمط من المشاركة في الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية ،وهي هيكل من هياكل اإلدماع السياسي واالجتماعي .وهي أيضا ً
تدريب فردي وجماعي على االستفادة من المعارف ووضعها موضع التطبيل تحقيقا ً للنفع العام)).
إن الجمعية كجزء من مؤسسات المجتمع المدني تشكل قوة ثالثة بين السلطة والجمهور كما تعمل على التوسط بيين الدولية والميواطن .كميا أن
إنشاء أي جمعية يأتي دائما ً من الرغبة في االتحاد والتعاون والتبني لبعض القضايا المشتركة من أجل المجموع والعمل على إدمياع تليك الفئية ميع
الحياة العامة وال بد من الذكر هنا أن االنتماء ألي جمعية عادةً ما يكون بشكل طوعي .كما أن الهدف من قيام الجمعية هيو التعياون بيين أعضياءها
من أجل العمل على تقديم المساعدة القائمة على المصلحة المشتركة( .المصدر :إبراهيم مشور  ،مرجع سابل ،ص ص .)02 –00
( ** ) النقابةDie Korporation :
هي(( :بمثابة األسرة الثانية لعضو النقابة ،فهي تجمع بين مجموعة من األفراد المشتركين في مهنة صناعية واحدة ،تجمع بينهم في ربياط
أشبه ما يكون بالربياط العيائلي  . ...كميا يوصيفها الكاتيب هنيا بقوليه(( :والنقابية إحيد الوسيائل المحوريية التيي تنقيذ المجتميع الميدني مين التشيتت
والتفكك ،وتجعل لذراته نظاما ً ونسقاً .فهي التي تحاف على الفرد في المكان الذي هو في النظيام اإلجتمياعي للتجميع الميدني ،وتمنعيه مين االبتعياد
عنه لكي يلتزم بالمنطل الجهنمي للربح والتمرد ،وتتوصل إلى هذه النتيجة بإقامة شيكل مين التضيامن الجمياعي بيين أعضيائها عليى قاعيدة عملهيم
والتقسيم العام الذي يحدد هذا العمل)) .كما أن النقابات لها دور كبير في خطط التنمية السياسية والعمل على النهو بحالة المجتمعيات الموجيودة
فيها من نواحي عديدة اقتصادية واجتماعية وحتى في المجاالت السياسية في بعيض األوقيات( .المصيدر :محميد عثميان الخشيب ،المجتميع الميدني
عند هيجل ،القاهرة :دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،د .ط3113 ،م ،ص ص  – 032 – 033وص . ) 339
 كما تعرف النقابة Syndicate :أيضا ً كما ورد تعريفها في القامول الخاص بهذه المفاهيم على أنها هي( :حركة تهدف لتجميع األشخاص الذينيمارسون مهنة واحدة ألجل الدفاع عن مصالحهم المشتركة)( ،المصدر :موريس نخليه وآخيرون  ،...القيامول القيانوني الثالثيي (قيامول قيانوني
موسوعي شامل ومفصل) ،بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى3113 ،م ،ص . )0122
أما تعريم االتحاد ،أو الوحدة ،أو الحلمFederation , Union , Alliance :
فيعرف على أنه هو ( :ما ينشأ باالتحياد ،ثميرة التوحييد ،تجميع عضيوي لمجموعيات إنسيانية "جمعييات نقابيات  ...الي " ،مثيل نقابية اتحياد
العمال حاليا ً ونقابة المحامين ونقابة مهنية ،بحيث تكون هذه النقابات أو الجمعيات في البلد الواحد أو في بلدان مختلفة ،مثل االتحاد النقابي العالمي
المنشأ في شهر تشرين األول عام  0933م ،والهادف إلى تأمين التضامن العالمي للعمل وبالمعنى السياسيي اليدولي هيو اتفياق بيين أكثير مين دولية
من خالل معاهدة عسكرية أو اقتصادية أو سياسية أو اندماجية)( ،المصدر :موريس نخلة وآخرون  ،....مرجع سابل ،ص ص .)20 – 21
وال بد من الذكر هنا أن االتحاد أكبر من النقابة فهو يمكن أن يضم عدد كبير من النقابيات مثيل االتحياد العيام التونسيي للشيغل ،واتحياد طلبية
فلسطين( .المصدر :االتحاد العام التونسي للشغل  ،...مرجع سابل ،ص .)03
( *** ) كما يعرف الحز  Party :أيضا ً كما تم تعريفه في السابل ،ولكن هنا يعرف مين وجهية نظير كيل مين المنظيران "السيويل وكيابالن" عليى
أنه:
هو(( :مجموعة من األفراد ،تصوغ القضايا الشاملة ،وتقدم مرشيحين فيي االنتخابيات)) .أو كميا عرفيه سييجموند نيوميان هيو(( :تنظييم
للعناصر السياسية النشيطة في المجتمع  .....يتنافس – سعيا ً إلى الحصيول عليى التأيييد الشيعبي – ميع جماعية أو جماعيات أخير تعتنيل وجهيات
نظر مختلفة))( .المصدر :إبراهيم مشور  ،مرجع سابل ،ص . ) 031
Media
( **** ) وسائل االعالم:
اإلعالم هو ( :عملية اتصيال .وهيو قبيل كيل شييء إقامية اتصيال بيين فيرد او جماعية ،لدييه مرسيلة  Messageيرييد ايصيالها اليى فيرد او
جماعة آخرين .ولكي يقوم هذا االتصال ال بد من توافر أربعة عناصر :مرسل ،ملتقط ،قنياة اتصيال ومرسيلة ،ليذلك "فوسيائل االعيالم" هيي :تليك
الوسائل التي يتم بواسطتها تناق ل المعلومات بواسطة وسائل االعالم المقيروءة (المتمثلية بالصيحم والمجيالت)  /المسيموعة (المتمثلية بيالراديو) /
المرئية (المتمثلة بالتلفزيون وشبكة االنترنت).
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المنظمات والمؤسسات االخر من حييث تشيكيلها وأهيدافها ومهماتهيا ،حييث تمتياز عين غيرهيا بكونهيا ذات طيابع اسيتقاللي فيي
هيكلها عن الحكومة الموجودة وعن األحزا السياسية العاملة بشكل عام .كميا تيأتي المبيادرة الجماهيريية عنيد تشيكيلها ،وتهيدف
الى عدم الربحية الفردية لها وألفرادها وأيضا ً يتم العمل على تطويرها كهدف أساسي لها ،وذلك باعتمادها على أكثر من مصدر
لتمويلهييا( ،ناصيير علييي ناصيير وسييعيد عييو

سييعيد3113 ،م ،ص  )011حيييث أن تلييك المنظمييات الممثليية للقييو االجتماعييية

والثقافية والسياسية بشتى أشكالها تنعكس من تلك التنظيمات الغير حكومية المتمثلة بمنظمات المجتمع المدني.
كما تم تعريم المجتمع المدني أيضا ً عليى أنيه هيو المجيال الواقيع بيين األسيرة والدولية فيي داخيل المجتميع ،وهيو عبيارة عين
مجموعيية ميين اليينظم والمنظمييات والمؤسسييات والهيئييات المختلفيية غييير اإلرثييية وغييير الحكومييية فييي نشييأتها ووجودهييا وأعمالهييا
وأهدافها ويجمع مؤسسات المجتمع المدني أعضائها في رابطية موحيدة لكيل مؤسسية لهيا عليى أسيال المصيلحة واإلرادة الحيرة.
(محمد عثمان الخشب ،مرجع سابل ،ص .)09
كما تم تعريم المجتمع المدني  Civil society:أيضا ً على أنه هو كافة القو المجتمعية الحية والفاعلية والعاملية فيي حيياة
المجتمع والدولة بشكل واسع أي أنه هو األحزا السياسية والجمعيات التعاونية الخيرية واألنديية واليروابط واالتحيادات المهنيية
والنقابييات العمالييية االجتماعييية واالقتصييادية وغيرهييا( ،احميد الرشيييدي وعييدنان السيييد حسييين3113 ،م ،ص  .)029وال بييد ميين
الذكر هنا أن المجتمع المدني بكافة منظماته نشط بشكل كبير وفعال في المجتمع الفلسطيني بعيد قييام السيلطة الوطنيية الفلسيطينية
عام  0993م ،فهذا بدوره يعزز مين وجيود النظيام اليديمقراطي فيي داخيل المجتميع الفلسيطيني والجامعيات الفلسيطينية أيضيا ً هيذا
كمثال بسيط من واقع هذا المجتمع.
أما الفضل في مصطلح المجتمع المدني فيعود إلى الفيلسوف األسكتلندي التنيويري "آدم فيرجسيون" ( Adam Ferguson
 0932م–  0201م ) في كتابه المشهور فيما يتعلل بهذا المفهوم بعنوان "مقال في تياري المجتميع الميدني" ( An Essay On
 ) The History Of Civil Societyوالذي ظهر في سنة  0919م .أميا بعيد ذليك فقيد عيرف مصيطلح المجتميع الميدني مين
قبل العديد من المنظرين والفالسفة ومنهم كونت وهيجل ويرجيع الفضيل لهيجيل فيي عمليه عليى تميييز مصيطلح المجتميع الميدني
عن الدولة بشكل واضح لم يسبقه توضيحا ً له من قبل بهذه الصورة المفضلة ليه( .محميد عثميان الخشيب ،مرجيع سيابل ،ص ص
 .) 31 - 02كما أن مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات غير حكومية وغير موروثة ،بحيث أن االنتماء إليها يعتبر بمحض
اإلرادة والمصالح المشيتركة والمتبادلية بيين الجمييع( ،محميد عثميان الخشيب ،مرجيع سيابل ،ص  )039حييث تشيكل المؤسسيات
األهلية ما أطلل عليه في علم االجتماع بمفهوم رأل المال االجتماعي ( ***** ) .

( ***** ) رأل المال االجتماعيSocial Capital :
هو(( :المجموع الكمي والنوعي للمؤسسات والجمعيات والمنظمات االجتماعية غير الحكوميية فيي مجتميع مين المجتمعيات بالقييال لعيدد
السيكان))( ،المصيدر :محمييد عثميان الخشييب ،مرجيع سيابل ،ص  .)012وال بييد هنيا ميين توضييح لمفهيوم رأل المييال الرميزي وهييوCapital :
Symbolic
يعني على ما ير بورديو ،القبول أو االعتراف أو االعتقاد بقوة أو بسلطة من يملك أكثر ،أو شكالً من االعتيراف بالشيرعية ،أو قيمية معطياة مين
اإلنسان ،ويرتبط هذا المفهوم بمبدأ السلطة ومبدأ التميز أو االختالف "في الخصائس" ومبدأ األشكال المختلفة ليرأل الميال ،وييدخل فيي مختليم
الحقول وفي مختلم أشكال السلطة أو الهيمنة ،أو في أشكال العالقات .واعتبار الدولة مصرفا ً من رال المال الرمزي يعتبر بعداً جديداً مين أبعياد
الدولة( .المصدر :عدنان أبو مصلح ،معجم علم االجتماع ،عمان :دار أسامه للنشر والتوزيع ودار المشرق الثقافي ،الطبعة االولى 3111 ،م ،ص
ص . )313 – 310
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كمييا أن المجتمييع المييدني هييو البنييية التحتييية لممارسيية الديمقراطييية الفعلييية بشييكل حقيقييي وال تييداول للسييلطة الحاكميية داخييل
مؤسسات المجتمع المدني دون ديمقراطية فعلية( ،محمد عثمان الخشب ،مرجع سابل ،ص ص  )019 – 013لذلك فله ممييزات
يختلم بها عن غيره أي عن المجتمع العادي منها:
 .0وجود عالقة طردية بين تشكيل مؤسسات المجتمع المدني والديمقراطية( .ناصير عليي ناصير وسيعيد عيو

سيعيد ،مرجيع

سابل ،ص .)030
 .3هنيياك عالقيية طردييية بييين المشيياركة السياسييية للمييواطنين فييي صييناعة القييرارات السياسييية المتعلقيية بحييياتهم االجتماعييية
واالقتصادية والسياسية وبين وجود منظمات المجتمع المدني ،إذ بدون تلك المؤسسات ال تتم المشاركة من قبل الجمهور.
 .2كما وتعمل هذه المنظمات أي منظمات المجتمع المدني كمكمل لعمل الدولة في حالة عجزها عن القيام بوظائفها فيي مختليم
الجوانب( .ناصر علي ناصر وسعيد عو

سعيد ،مرجع سابل ،ص .)010

 .3كما أنها تحتل أو تمثل كنقطة ارتكاز أو كعامل متوسط بين الحكومة والجمهور ،لذلك تشكل مؤسسات المجتمع المدني تأثير
على الرأي العام وعلى الصفوة الحاكمة في داخل المجتمع والدولة( .روبرت .أ .دال 0993 ،م ،ص .)333
أما فيما يتعلل هنا بالمقارنة بين الواقع العربي فيميا يتعليل بيالتحول للمجتميع الميدني الميرتبط بيالتحول اليديمقراطي تيدريجيا ً
وبين تطور المجتمع المدني في دول أوروبا بعد فترة التطور الصناعي والتجاري فيها وال بد مين العير

هنيا لصيفات الحيالتين

العربية والغربية بشكل مفصل ومهم وكيفية استغالل الغر للعير بعكيس حيالتهم هيم عنيدما تطيوروا مين مرحلية اإلقطياع إليى
مرحلة التجارة والصناعة الحديثة ،لذلك فإنه ال بد من وجود تطور صناعي وتجاري لالنتقال إلى حالة المجتميع الميدني ومين ثيم
األحزا السياسية للقيام بدورها للتسليم لمقالييد الحكومية عليى عكيس ميا يحيدث فيي المجتمعيات العربيية فيي الماضيي والحاضير
وهو االنتقال من القبيلة إلى الحز السياسي مباشرةً أو قيام األطر االجتماعية إلى جانب األحزا السياسية والنقابات والصحيح
أن تكون األحزا السياسية ناتجة عن تطور الحركات االجتماعية في البداية من دون المرور بتليك المراحيل ،فهيذا يعتبير أنيه ال
يقوم بعمل تلك األحزا السياسية على أسس تحوالت ديمقراطية فعلية وصحيحة وسليمة وفعالة وفعلية ،لذلك فال بد من االشيارة
هنا إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار بعاملي الزمان والمكان عند الحديث عن تطور المدنية وصيوالً إليى المجتميع الميدني بكافية
مؤسسيياته المتنوعيية فييي الحييياة حسييب المؤسسييات الخاصيية بييه والتييي تشييكل المحييددات للمجتمييع المييدني أو كمييا يسييمى مجتمييع
المؤسسات القائمة على التعبير الديمقراطي الحر بشكل فعلي (محمد عابد الجابري ،مرجع سابل ،ص ص .) 020 – 099
 - 3أهداف مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية:
تعتبر منظمات المجتمع المدني أي المنظميات غيير الحكوميية فيي داخيل اليدول والمجتمعيات هيي األفضيل فيي التعبيير عين
اهتمامات المواطنين كما كان ير في ذلك أهالي دولة كوريا الجنوبية في طريقهم ودعوتهم للتحول الديمقراطي الفعلي منيذ سينة
 0929م ،حيييث أن ذلييك يظهيير الييدور اإليجييابي للمنظمييات األهلييية أكثيير ميين غيرهييا ،كمييا يتطلييب قيييام تلييك المنظمييات المدنييية
لوجودها بطريقة فاعلة وتاريخية لما يلي:
 .0الدعم المادي لها.
 .3وجيود اسيتراتيجية واضييحة مين قبيل الحكوميية للتعاميل مييع هيذه المنظميات األهلييية( .هيد ميتكييس والسيييد صيدقي عابييدين،
 3113م ،ص .)33
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إن مؤسسات المجتمع المدني هي تلك األبنية غير الحكومية داخل المجتمعات فال يعني القول بأنها أبنية غير حكوميية إنهيا
بعيدة عن العملية السياسية الممارسة أو أنها غير مؤثرة فيها وعليها وإنما يعني أنها ال تقيع فيي قليب أبنيية صينع القيرار السياسيي
وتنفيذه والتقاضي طبقا ً له ،فهي تقوم بمهام حيوية بالنسبة للمدخالت والتغذية العكسية للتأثير في ذلك النظام السياسيي الحياكم مين
خالل صفوته الموجودة ،وأهم هذه األبنية وأكثرها بلورة هي األحزا السياسية وجماعات المصلحة العامة،
(عبد المطلب غانم0923 ،م ،ص  )11وبذلك فإنيه ومين خيالل وجيود المجتميع الميدني بمؤسسياته وروابطيه المختلفية ييتم عنيدها
تمكييين كافيية الجميياهير ميين تنمييية الييوعي الييديمقراطي الفعلييي وايجيياد ثقافيية المشيياركة لييديهم فييي العمييل العييام عموميا ً والممارسيية
السياسية خصوصا ً في ظل الوجود غير المكتميل لتطبييل الديمقراطيية الفعليية فيي داخيل النظيام السياسيي الحياكم( .هيد ميتكييس
والسيد صدقي عابدين ،مرجع سابل ،ص .)2
 - 4عوامل نجاح المنظمات األهلية:
هنالك العديد من المؤثرات التي تساهم في العمل على نجياح المنظميات غيير الحكوميية أو منظميات المجتميع الميدني ومين
هذه المؤثرات هي:
 .0ال بد من وجود تنظيم ما بيين الحكومية والمنظميات األهليية لنجاحهيا ،وذليك حتيى تكيون أعميال كيل منهميا بعييدة عين العنيم
وللعمل أيضا ً بطريقة سليمة وسلمية للنهو

باألهداف الوطنية بطريقة فعالة.

 .3التنييافس السييلمي بييين المجتمييع المييدني والمجتمييع السياسييي المتمثييل بالصييفوة الحاكميية فيييه حتييى تييتم المشيياركة والفعالييية فييي
السياسة العامة للمجتمع والحكومة القائمة فيه.
 .2وحدة وهدف المنظمات األهلية كل حسب اتجاهه وقيامها على أسال ديمقراطي داخلي وخارجي في داخل كل منهما.
 .3تغير سياسات المجتمع المدني خاصةً بعد تحقيل المستو الديمقراطي الفعلي بحيث تسعى لتحقيل أهداف أخر مالئمية ميع
الديمقراطية الفعلية والعمل على استمراريتها وعدم اختراقها.
 .3استمرارية مؤسسات المجتمع المدني في قيامها على:
أ-

التحضير على المشاركة السياسية والفعالية السياسية.

 تنمية السلوكيات والقيم الديمقراطية من أهمها التسامح واالعتدال والمساومة واحترام رأي اآلخرين وإمكانية الحيوار الفعيالمعهم.
ت -حث المنظمات األهلية المواطنين لحل مشاكلهم المجتمعية الخاصة دون تيدخل خيارجي مين قبيل اليدول األخير  .كميا ظهير
فإن المجتمع المدني يوفر أسال قوي للديمقراطية الفعلية وذلك بتوفيره العديد من فرص المشاركة للجميع من خيالل ازديياد
درجات المؤسسية والتنظيم في داخل المجتمع الديمقراطي ،حيث يساهم ذلك في استقرار وتماسك النظام الديمقراطي الفعلي
وزيادة قدرته على التنبيؤ المسيتقبلي وتلبيية مصيالح ورغبيات جمييع أفيراده( ،هيد ميتكييس والسييد صيدقي عابيدين ،مرجيع
سابل ،ص ص  ) 32 - 39فمع أن عملية التحول الديمقراطي يزداد من خاللها الدور الذي تلعبه منظمات المجتميع الميدني
ويتنوع وجودها وتتطلب تعقيداتها ليس فقط من خالل العمل التطوعي الذي عليه وعلى مبادراتيه تنشيأ مؤسسيات ومنظميات
هذا المجتمع ،ولكن هذا العمل التطوعي يحتاع الى جهاز تنفيذي متطيور يضيع ليه مشيروعات خططيه وبرامجهيا وسياسياته
وإجراءاتها التنفيذية ومتابعاتها باستمرار ،مما يؤدي الى تحول منظمات المجتميع الميدني اليى قطياع مؤسسيي ثاليث بالفعيل،
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وهييذا القطيياع يمتييد فييي زيييادة المسييافة بييين األسييرة والدوليية ويغطييي مجيياالت متعييددة ومختلفيية ميين العمييل ميين بينهييا الييدور
االقتصادي باإلضافة الى األدوار األخر ( .هد ميتكيس والسيد صدقي عابدين ،مرجع سابل ،ص .)19
لقد ظهر أن أهداف مؤسسيات المجتميع الميدني المحليية والدوليية باألسيال هيي( :إسيماعيل الشيطي وآخيرون  3111 ،...م،
ص .)311
 .0االهتمام بالحريات وحقوق اإلنسان من جميع الجوانب.
 .3مناهضة الفساد والدعوة للحكم الصالح من خالل السلطة الرابعة والنظام السياسي الحاكم أيضاً.
 .2العمل على وضع معيار مرجعي موحد فيما بينها لتقييم تقدم أو تراجع الفساد محليا ً وعالميا ً.
 .3عمل تلك المؤسسات عليى التشيهير بالفسياد ميع اإلعيالم محلييا ً وعالمييا ً وحتيى فيي اليدول الديمقراطيية نفسيها ،وذليك لتجنيب
األخطاء فيها في حالة وقوعها أو كإجراء وقائي للمعرفة في بعض الظروف التي قد توجد فيها بعض حاالت من الفساد مين
قبل البعض.
 .3إيجاد خطا مشترك لتلك المؤسسات للدفاع عن اإلصالح مع ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية للبليدان المختلفية وميع
ضرورة العمل أيضا ً على عدم فر

مفاهيم الدول الغربية القوية على الدول الضعيفة.

 .1ضرورة التواصل والترابط بين تلك المؤسسات بواسطة وسائل االتصال واإلعالم.
 .9عمل تلك المؤسسات على تشكيل جماعات ضغط بشكل كبير وفاعل حتى في داخل أروقة األمم المتحدة وغيرها ،ليذلك فيإن
المجتمع المدني بكافة مؤسساته يكفل آليية مشياركة مسيتمرة ومركزيية فيي داخيل المجتميع( .إسيماعيل الشيطي وآخيرون ،...
مرجع سابل ،ص.)33
لقييد تييم وصييم المجتمييع المييدني خاصيةً فييي الييدول العربييية بأنييه ال يييزال يعيياني ميين ضيييل المسييافة الحركييية واألنشييطة لييه،
(مجموعة من الباحثين  3113 ،...م ،ص  )00حيث أن المنظمات األهلية الواقعة في أطار عمل المجتمع المدني يمكن أن تشكل
إطاراً أكثر قدرة على تجسيد االشتراك المباشر وغير المباشر من قبيل الميواطنين فيي تنظييم الشيأن العيام ،والتعبيير عين إرادتهيم
وتنوع حاجاتهم المطلوبة.
كما أن نشوء هذه المنظمات والجمعيات المتعلقة بالمجتمع المدني يعبر عن تغير نوعية الحاجات المجتمعية من جهة ،ويعمل
على ضرورة تغيير أسلو ممارسة السلطة السياسية الحاكمة في المجتميع مين الجهية الثانيية .كميا أن غييا مؤسسيات المجتميع
المدني يؤدي إلى الشمولية والتسلطية في داخل المجتمع( ،عبد العزييز اليدوري وآخيرون  3110 ،...م ،ص ص ) 309 – 301
فال تصبح التحوالت المتنوعة واالنفتاحات المتباينة ذات قيمة مقياسية فيي داخيل المجتميع إال عنيدما تميس بالفعيل مبيدأ المشياركة
الفعلية في القرار من قبل رأي عام استقر وتهيكل بصورة واضحة ومرتبة ومرئية وشفافية( ،عبد العزيز الدوري وآخيرون ، ...
مرجع سابل ،ص  ) 333وذلك على اعتبار أن المجتمع الميدني هيو القاعيدة الحقيقيية للدولية الموجيودة وحكومتهيا القائمية( ،سيعد
الدين إبراهيم 0923 ،م ،ص  ) 33بحيث أنه ال يمكن أن يتم الفصل بين المجتمع المدني باألبنيية االجتماعيية والثقافيية الموجيودة
والسياسة لبنية النظام السياسي الحاكم ،حيث أن البنية الثانية تستند على وجود البنية األولى( .سعد اليدين إبيراهيم ،مرجيع سيابل،
ص .)19
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أما فيما يتعلل بمساهمات المجتمع المدني بكافة مؤسساته في أثناء عملية التحول الديمقراطي حيث يعتبير الفصيل بيين الدولية
والمجتمع المدني بكافة مؤسسياته القائمية والعاملية فييه مين المتطلبيات األساسيية لقييام نظيام ديمقراطيي فعليي أينميا كيان عربييا ً أو
غربياً .إذاً فقد تبين أن ذلك يتطلب الالمركزية من قبل الدولة القائمة وحكومتها الموجودة والفاعلة فيي عملهيا ضيمنها ،ليذلك فيإن
رفييض مركزييية اآلخيير ال يجييب أن يكييون بيياالنعزال والتمركييز فييي جهيية منفصييلة علييى اعتبييار أن ذلييك يعتبيير ضييد الحرييية
والديمقراطية الفعلية بقيمها المختلفة( .سعد الدين إبراهيم ،مرجع سابل ،ص ص .)20 – 21
لقد عملت المدنية الحديثة على المساهمة بشكل كبير في االنيدماع بيين النيال والشيعو فيي مختليم المجتمعيات بسيبب التقيدم
الهائل في وسائل المواصالت واالتصاالت المتوفرة حاليا ً وأخذت تلك الصورة تعمل على المضاعفة في إمكانيات االحتكاك بيين
مختلم أفراد المجتمعات سواء كانت مجتمعات غربية أم شرقية قريبية ام بعييدة ،كميا تعميل بيذلك عليى االزديياد فيي اليدخول فيي
عالقات جديدة بين أفراد المجتمع نفسه والمجتمعات األخر بشكل عام.
 - 5صفات المدنية وتأثيراتها:
هنالك العديد من الصفات التي تتصم بها المدنية الحديثة عن غيرها وذلك كونهيا مرتبطية بالحداثية والعميل عليى التحيديث
المستمر بازدياد في كافة مناحي الحياة المختلفة وهذه الصفات الخاصة بالمدنية والمرتبطة بعواميل التقيدم واالسيتمرار اليدائم فييه
هي:
 – 0تنمية الفردية للجميع في داخل المجتمع.
 – 3توطيد وتوسيع التعاون بين النال وبمختلم فئاتهم وطبقاتهم االجتماعية.
 – 2مضاعفة دخول االفراد في عالقات مع غيرهم داخليا ً وخارجيا ً ومباشر أو غير مباشر.
 – 3القيام بنشاطات مشتركة من قبل االفراد بمختلم مستوياتهم.
 – 3مضاعفة عدد الفئات والهيئات والمنظمات في داخل المجتمع لتعمل بشكل متساند مع بعضها.
 – 1إظهيار أشييكال التطييور والتوسييع ومنظمييات المجتمييع المييدني والتييي تعتبير ثمييرة وعييامالً ميين ثمييار وعوامييل المدنييية الحديثيية
المكونة لذلك.
 9ـ العمل من خالل المدنية لتشكيل رتية تاريخية صحيحة عن المجتميع الموجيود .كميا أن الوطنيية والقوميية ليسيت هيي تعبييراً
عن قيم مطلقة خالدة بشكل محدد طالما أن األمة ليست الشكل النهائي والكامل للمجتمع المدني ومؤسساته العاملة ،كميا أن تطيور
المدنية الحديثة باستمرار يخلل مجتمعات كلية تسير أكثر فأكثر نحو االتساع والتعقيد خاصيةً بعيد التوسيع فيي التخصيس وتقسييم
العمل في كافة الجوانب ،ولن يتوقم هذا التطور والنمو عند حدود فترة زمنية معينة ،على الرغم من االنخداع اليذي يتوليد دائميا ً
في بعض المجتمعات ولد بعض الفئات االجتماعية ،ويحمل اليبعض عليى االعتقياد أن الحقبية الزمنيية الحاليية هيي االخييرة فيي
التاري للفترة الموجودة حالياً ،لذلك فإن تطور المدنية الحديثة إنما ينمو على م ّر التاري خاصةً في الوقت الحالي عبر مشياركة
حقيقية ومتعددة الجوانب بحيث أنها تتسع قاعيدتها باسيتمرار وهيي المتمثلية بالمدنيية ،إذاً هيي طبيعية العميل االجتمياعي ل نسيان
الفاعل في داخل مجتمعه وهي أيضا ً حصيلة التفاعالت والتداخالت العديدة والمتنوعية األشيكال بيين النيال والجماعيات فيي قليب
مجتمع مدني واحد،
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فالمدنييية الحديثيية تعتبيير الييدافع لتشييكيل منظمييات المجتمييع المييدني والتييي أدت بعييد االكتشييافات العلمييية الحديثيية واالعمييال التقنييية
المتطورة الى التمييز المتزايد للفئات االجتماعية وأخيذت تعميل بيذلك فيي االتجياه نحيو التحقييل األكبير فيي االدوار والعميل عليى
القيام بها ،ونتيجة لذلك تعددت وتباينت العالقات االجتماعية ،باإلضافة الى التشابك والتعقيد فيها ،فهذا األمير يعميل عليى الزييادة
في تشكيل منظمات المجتمع الميدني فيي أي مجتميع كيان وهيو يعتبير مواكبيا ً للحضيارة الحاليية المتقدمية فيي مختليم دول العيالم.
(جان وليام ألبيار 0922 ،م ،ص ص .)13 – 10
إن المجتمع المدني كما يوصم أنه من الواضح مجتمع تاريخي يتغير باسيتمرار باإلضيافة اليى صيفاته المتشيابكة والمتنوعية
في وجودها وأعمالها ،وهذا التشابك المعقيد مين األعميال والتفياعالت بيين الجماعيات المنظمية فيي ليواء المجتميع الميدني ال يقيدم
صورة مستقرة دائمة ولكنه يتطور بال انقطاع ،فالنشاط الذي تقوم به كيل جماعية عليى حيدا ،يسياهم فيي تحوييل وسيطها الطبيعيي
واالجتماعي واالقتصادي والسياسي ويترك آثاراً إيجابيةً أو سلبية ً على نشياط الجماعيات األخير  ،وهكيذا فيإن اتصيال المجتميع
المدني على م ّر الزمن والعصور والفترات الزمنية المختلفة هو نوع من الخلل المتصل الذي تساهم فيه تلك المؤسسات بتفاعلهيا
ميين خييالل وجودهييا وأعمالهييا وأن عمييل كافيية الجماعييات التييي يشييتمل عليهييا هييذا المجتمييع تسيياهم فييي اسييتمرار هييذا المجتمييع،
فاالستمرار (  ) Continueيفتر

اسيتقرار البنيى االجتماعيية والسياسيية واالقتصيادية ،لكين الخليل (  ) Creaturesيسيتدعي

العمل الحر لمختلم الجماعات التي تقوم بأعباء الوظائم االجتماعيية واالقتصيادية والسياسيية المتخصصية لكيل منهيا فيي مجيال
عمله وذلك ألن التقدم الحاصل في المجتمعات ال يصبح ميسوراً مالم تتوفر فيه الحرية الكاملة وبصورها المتنوعية األشيكال مين
سياسية واجتماعية واقتصادية لكل فرد من أن يحد ّد ويبتكر ،ويخلل مستعينا ً بجهده الخاص إضافة إلى العمل المشترك بعيداً عين
تحكم بعض المجتمعات القائمة حاليا ً من خالل نظام العولمة .كما أن المجتمع المدني الموجود في كل دولة يساعد غالبيية األفيراد
على التجديد واالبتكار والخلل لكل شيء جديد وفقا ً لعملهم ضمن إطار مينظم لهيم ،بحييث يجعيل مين ذليك أمير سيهالً بيل ويشيجع
على ذلك التجديد واالبتكار في األفكار األيديولوجية والعمليية منهيا أيضيا ً مين أجيل تقيدم ذليك المجتميع ،وهناليك أيضيا ً العدييد مين
الظواهر الموجودة في ظل تواجد المجتمع المدني والمهمة في النظام الديمقراطي المطبل بصورة صحيحة وفعلية ولكين إذا كيان
تأثيرهيا يييأتي بشييكل ديمقراطيي ايضيا ً فييينعكس ذلييك عليى كييل منظميية غيير حكومييية وعلييى الدوليية والحكومية بشييكل عييام ،وهييذه
المظاهر أو الظواهر الناتجة عن وجود المجتمع المدني هي( :جان وليام ألبيار ،مرجع سابل ،ص ص .) 93 - 93
-0

العالقييات االجتماعييية ) Social Relations ( :بييين االفييراد والجماعييات بحيييث أنهييا تشييكل البنييية التحتييية لهييا فهييي ميين
عوامييل التجديييد االجتميياعي ،وتعتبيير هييذه العالقييات االجتماعييية ميين العوامييل االساسييية للعمييل واالنتيياع ،وهييي أيض يا ً ميين
العوامل المحركية للواقيع االجتمياعي  ، It Is One Of The Drivers Of The Social Realityباإلضيافة اليى كونهيا
القييوة الدافعيية الييى التغيييير ،وذلييك علييى اعتبييار أن هييذه العالقييات االجتماعييية تشييكل البنييية التحتييية االساسييية للمجتمييع ،فهييي
بدورها تدفع الفرد والمجتمع الى القيام بأعمال جديدة قائمة على التحديث واالقتداء بالمدنية الحديثة.

-3

الفئات االجتماعية )Social Groups( :التي يحسن النظر إليها كعقد  Contractفي شبكة العالقات االجتماعية In The
 Network Of Social Relationsال كمجموعات أفراد ،بحيث تتطلب الفئات االجتماعية الى االرتباط بالجماعة الكلية،
حيث أن الجماعة كواقعة اجتماعية ال تظهر في المجتمع أو بين النال إال بالترابط والتنظيم الموجود ،بحيث تعمل العالقات
المنظمة والدائمة على وجود الجمعية المشكلة من جماعيات مختلفية ممييزة فيميا بينهيا ،لتشيكل فيي النهايية البنيية االجتماعيية
المناسبة والقائمة على التجانس في العالقات بين أفرادها.
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 -2المؤسسات االجتماعية ) Social Institutions ( :وهي الصيغ التنظيمية للمباد والقواعيد والطقيول والعيادات والتقالييد
التي تحدد تنظيم البنى االجتماعية المختلفة ،وتعتبر هذه المؤسسات هي "البنية أو البنى الفوقيية" بشيتى أشيكالها القانونيية أو
الدينيية أو غيرهيا  ، Various Ashcalhaholdinonye , Religious Or Otherوالتيي تعميل بقصيد الحفياظ عليى
تماسييك وتكيياتم الجماعييات  The Cohesion And Solidarity Groupsبشييكل ميين التجييانس واالسييتقرار والتنظيييم
االيجيابي بيين أفرادهيا Homogeneity And Stability And Positive Organization Among Its Members
 ،والمقصود هنا بالمؤسسة االجتماعية هو كل بنية اجتماعية منظمة بشيكل قيوي تكيون مهمتهيا القييام بوظيفية محيددة وثابتيه
حسب قواعد مستقلة عن إرادة أعضياء الجماعية المنظمية فيي إطارهيا ومتمييزة عين عالقياتهم االجتماعيية العارضية بيينهم،
فهييي داخييل المؤسسييات االجتماعييية ميين عوامييل االنتظييام االجتميياعي للمحافظيية علييى تماسييك مؤسسييات المجتمييع المييدني
وانتظامه في الوجود والعمل ،فال يمكن وجود مجتمع مدني بدون مؤسسات وهي موضحة بالشكل التالي:

تم تصميم هذا الشكل من قبل الباحث في الدراسة الحالية بنا ًء على المعلومات من المصدر السابل وهو( :جان وليام ألبيار،
مرجع سابل ،ص . ) 93
إن المجتمع المدني بحاجة للتجديد باستمرار أيضا ً فالعالقات االجتماعيية تتطليب التحيديث المتمثيل بعمليية البعيث فيي التجدييد
وتأمين الحريات الالزمة لنشاط الجماعات واالفراد للحفاظ على تواجد المجتمع المدني ،والمجتمعات المدنية تحتياع اليى التوافيل
بيين االسيتقرار والحركيية  Compatibility Between Stability And Mobilityأي التوافيل بيين الحاجية اليى النظيام
ودواعيي التقيدم  ، Compatibility Between The Need For Order And Progress isفكلميا كيان هناليك تقيار
بينهما أي بين المؤسسات االجتماعية وبين العالقات االجتماعية أو البنيية التحتيية والبنيية الفوقيية ييؤدي ذليك إليى التقيار بينهميا
والى إيجاد التوازن المناسب والمطلو ما دام هنالك االصالح والتجديد والتطوير والتحديث ظاهراً بصيورة مسيتديمة ومسيتمرة
للمؤسسييات االجتماعييية الموجييودة والعامليية فييي داخييل المجتمييع (

Reform And Renewal ,Modernization And

 ،) Development In Asustainable And Ongoing Social Institutions Locatedفهيذا يقيع عليى عياتل السيلطة
السياسية الحاكمة بجزء كبير منيه عليى اعتبيار أن الوسيائل الالزمية للقييام بيذلك تعيد مين ممتلكاتهيا وعليى اعتبيار أن ذليك النظيام
االجتماعي في وجوده الحقيقي هو عمل يصنع ويعاد صنعه في داخيل المجتميع باسيتمرار عليى مير اليزمن ولييس مين المعطييات
والتشكيالت الجاهزة التي يحتف بها الجميع كما هي،
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وذلك بعد ان تقوم السلطة السياسية الحاكمة بواجباتهيا اتجياه ذليك االصيالح  Reformوالتجدييد  Renewalمين دون تنياقض ميا
بين النظام الموجود والتقدم فيما بينهما أو عدم التناقض بيين الجيانبين وهميا "النظيام والتقيدم"( .جيان ولييام ألبييار ،مرجيع سيابل،
ص ص .) 92 - 91
إن وجود المجتمع المدني وعمله الفاعل يشكل صمام األمان في داخل المجتمع والوسيلة الوحييدة لعيدم التعيار

بيين النظيام

السياسي الحاكم والتقدم في النظام الديمقراطي الحياكم ،بحييث يكيون هيذا المجتميع الميدني ليـتنتظم فييه السيلطة السياسيية الحاكمية
وتمارل عملهيا بشيكل يكفيل لهيا القييام بوظيفتهيا المطلوبية بشيكل صيحيح فيي حفي النظيام ككيل وفيي دفيع التقيدم عليى حيد سيواء
لمصييلحة الجميييع ،ولقييد كانييت مدرسيية أوغسييت كونييت المتمثليية بالوضييعية بحملهييا شييعار "النظييام والتقييدم فييي المجتمييع والدوليية"
محاولة تأليفية تهدف الى تقديم حل نظري للجميع ،وفي الوقت ذاته تقديم ح ّل عملي لرجل الدولية أي الحياكم أو للصيفوة الحاكمية
ككل ،وقد تيم عير

رأي كونيت حيول هيذه النقطية وتميت مناقشيته ببيانيه البياهر فيي توضييح طبيعية النظيام بالعيادات الموجيودة

والمؤسسات القائمة وطرائل العمل المتنوعة التي تستجيب كل آن للضرورات الملحة والالزمة للجميع .أما التقدم فينبغيي تحدييده
باالبتكارات الحديثة  Innovationsالتي تنجم عن الوعي المباشر لهيذه الضيرورات الملحية ليد الجمييع سيواء كيان المجتميع أم
الحكومة أم الدولة( .جان وليام ألبيار ،مرجع سابل ،ص ص .)21 – 99
لقييد ظهيير أنييه ونظييرا ألهمييية المجتمييع المييدني فيوصييم بأنييه التعبييير عيين القطييب المجتمعييي المييوازي للسييلطة والييذي ظهيير
المصطلح في سياق فكر األنوار مرتبطا ً بقيم الحرية والذاتيية بيالمعنى الصيحيح ،فمين وظيائم المجتميع الميدني كعناصير لوجيود
الحركات االجتماعية هي( :سعيد بنسعيد العلوي والسيد ولد أباه 3111 ،م ،ص ص .)009 – 002
 -0تكريس القيم السياسية الفاعلة في داخل المجتمع.
 -3إيجاده لقاعدة أساسية تعمل على التكاتم والتعاضد االجتماعي بين الجميع أفراداً ومؤسسات.
 -2يعمل على عملية الموازاة لشمولية الدولة بكافة مؤسساتها.
 -3يحد من سلطة الدولة وحكومتها القائمة على األفراد والفئات االجتماعية المتنوعة في األعمال.
 -3كما أنه يعمل على العقد التنازلي بمعنى االهتمام وتفضيل المصلحة المشتركة على المصلحة الخاصة.
 -1كما يعمل المجتمع المدني باإلضافة إلى األمور السابقة عليى القييام بالعقيد التفويضيي أيضيا ً ،بمعنيى أيجياد اإلرادة المشيتركة
بعد تحولها من اإلرادة الخاصة عند كل فرد أو فئة اجتماعية معينة.
إن السيادة السياسيية أو السييادة الشيعبية المتمثلية بالجمياهير المجتمعيية تظهير مين خيالل وجيود المؤسسيات غيير الحكوميية
والتي تكمن أهمية وجود المجتمع المدني من خاللها وخالل العمل عليى تحقييل أهيدافها ،فمين شيروط وجيود الديمقراطيية الفعليية
أيضا ً ونجاح مؤسسات المجتمع المدني بشكل حقيقي هو االنفتاح والتسامح (  ،) Openness And To Lernaceعليى اعتبيار
أن التجار الغربية التنموية قامت باألسيال عليى عياملين أساسييين وهميا الليبراليية االقتصيادية والتعدديية السياسيية ،فهنيا تكمين
ضرورة وجود مؤسسات المجتميع الميدني هيذا فيميا يتعليل بوجيود التعدديية السياسيية ،أميا فيي ظيل وجيود الليبراليية االقتصيادية
والتي تعني الحرية االقتصادية للجميع من دون إكراه وذلك بعد أن أخذت تلك الدول بالتطور من اإلطار االقتصادي إليى اإلطيار
السياسي( ،سعيد بنسعيد العلوي والسيد وليد أبياه ،مرجيع سيابل ،ص ص  ) 033 – 032ليذلك فيجيب أن يقيوم المجتميع الميدني
على قيم حقوق اإلنسان واالنفتاح السياسي كمؤشرات يجب االعتماد عليها،
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بحيث أنه يكون لها دالالت وقواعد مجتمعية قوية وتعبر عن مواقع فاعلة (  ) Sites Actorsفي الحلبة أو السياحة السياسيية (
( .) The Political Arenaسعيد بنسعيد العلوي والسيد ولد أباه ،مرجع سابل ،ص .)021
كمييا أن المجتمييع المييدني المتطييور بكافيية مؤسسيياته يمثييل ركيييزة أساسييية لترسييي الديمقراطييية الفعلييية والمطبقيية فييي داخييل
المجتمع من خالل نشر ثقافة الديمقراطية وتعزيز مؤسساتها وإجراءاتها ،وبالمقابل فيإن الديمقراطيية الفعليية تمثيل إطياراً سياسييا ً
مالئما ً لنمو المجتمع المدني وتحديد دوره باستمرار( .حسنين توفيل إبراهيم 3113 ،م) كما أنه ال بد أن ال يغيب عن البال العميل
على إدراع ثقافة المجتمع المدني وليس فقط االكتفاء بتشكيل منظماته وذلك ليبقى المجتمع المدني فيي تجدييد مسيتمر وقائميا ً عليى
التحديث والتجديد في أفكاره وشكل منظماته ،وتشكيلها في الوجود والعمل الفاعل والمؤثر على الجميع وإقامة المنظمات الجديدة
له وكيفية العمل على تأثيرها ايجابيا ً في النظام السياسي الموجود أي الحاكم ،وذلك على اعتبيار أن تعيدد المجتمعيات المدنيية هيو
البؤرة التي تنمو فيها المدنية الحديثة وتتجدد باستمرار( ،جان وليام ألبيار ،مرجع سابل ،ص  ) 10فالمدنية لهيا تيأثيرات إيجابيية
كثيرة مثلما يظهير هنيا ،فالخالصية أن المدنيية تزييل المسيافات البعييدة لكنهيا تزييد مين حي ّدة الفروقيات المتنوعية وتوسّيع مجياالت
االتصييال بييين الجميييع لكنهييا تغنيهييا أيض يا ً بالحييديث والتطييور ،وهكييذا تسييعى الييى دمييج الفئييات االجتماعييية المتشييعبة والمتزايييدة
باستمرار في وحدات شاملة تسير أكثر فأكثر نحيو االتسياع والتقيار مين حييث العميل المهيم فيي داخيل الدولية والمجتميع( .جيان
وليام ألبيار ،مرجع سابل ،ص .)13
 - 6مميزات المجتمع المدني( :جان وليام ألبيار ،مرجع سابل ،ص .) 33
تتصم مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات األهلية أو المؤسسات غير الحكوميية عين غيرهيا مين المؤسسيات الحكوميية
بالعديد من الصفات ،وذلك كون وجودها من المتطلبات االساسية واالولية لوجود النظام الديمقراطي الحياكم بشيكل فعليي فيي أيية
دولة ومجتمع كان وهذه الصفات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني هي:
 -0يتميز المجتمع المدني بتنظيم مشترك وذهنية مشتركة لد الجميع.
 -3يتطور باطراد في ظل تطبيل النظام الديمقراطي الصحيح بمعنى أنه كلما كبرت شرائح المجتمع ازدادت منظميات المجتميع
المدني في الوجود والعمل.
 -2يمتاز بأنه لم يبلغ حده النهائي ،فهذا دليل على تحديثه من حيث الزيادة واألعمال.
 -3تختلم منظمات المجتمع المدني من حيث االتساع والبناء والعناصر المشيتركة التيي تشيكلها ويعيود ذليك االخيتالف للموقيع
التاريخي والمحيط االجتماعي والطبيعي الموجود فيه والتي تشكلت فيه منظماته أيضا ً.
 -3المجتمييع المييدني بمنظماتييه يتميييز بمجمييوع خيياص لييه ومتنييوع ومعقييد ميين البنييى والمسييالك والمواقييم الجماعييية التييي تشييكل
منظماته المختلفة.
 -1كما يتميز المجتمع المدني بنماذع ثقافية ورموز ومعتقدات وقيم خاصية بيه بحسيب الدولية الموجيود فيهيا ذليك المجتميع عليى
اختالف هيئاته ومنظماته المشكلة له.
 – 9ال حدود للمجتمع المدني من حيث تشكيل هيئاته أو منظماته.
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 – 2إن منظمات المجتمع المدني في أي مجتمع ديمقراطي تولد عن طريل االتحياد بيين فئيات مختلفية سيواء كانيت فئيات متماثلية
فييي التخصييس الدراسييي أو فييي التخصييس فييي العمييل أو غيييره ميين البنييى الموجييودة فييي المجتمييع المنييوي بييه ذلييك أي المجتمييع
الديمقراطي ،فمن الصفات االخر للمجتمع المدني من حيث بنيته هي:
 -0أنييه مجتمييع كلييي ) Holistic ( :أي أن تلييك المجموعييات المفييرزة وظيفي يا ً قييد جيياءت ثمييرة ميين ثمييرات المدنييية والتييي أد
تطورها الى العمل على التخصس في الوظائم المبني على اسال التقسيم في العمل في مختلم منياحي الحيياة االجتماعيية
والسياسييية واالقتصييادية وغيرهييا فييي النظييام الييديمقراطي .فهييذا يعنييي أن كييل إنسييان مواطنيا ً عليييه أن يشييكل جييزءاً ميين هييذا
المجتميع المييدني سيواء بطريقيية غييير مباشيرة "العائليية وغيرهييا" أو بطريقية أخيير مباشييرةً ،كاالنتمياء الحزبيي "السياسييي"
وغيرها.
 – 3أنه مجتمع منظم ) Organizer ( :أي يمتاز باالستقرار والتنظيم في العالقات الناشئة بين أفيراده ومنظماتيه ،بحييث يميثالن
خالل هذا التنظيم وهما الجماعة والفرد الموجود في تنظيم معين وقواعد مرسومة معينة مسبقا ً لهم أيضا ً.
 – 2أنيه مجتميع وفيل لثقافتيه ) Working On The Assembly ( :ويعميل ذليك المجتميع الميدني بمختليم مؤسسياته عليى
التكتيل بيين االفييراد فيي جماعيات منظميية كالجمعييات والمؤسسيات األهلييية واالحيزا السياسيية وغيرهييا( ....جيان ولييام ألبيييار،
مرجع سابل ،ص ص .)93 – 91
 - 3كما يتصم المجتمع المدني من ناحيية إعطياءه الحريية لافيراد واسيتقالليته عين الدولية بميا يليي( :إبيراهيم مشيور  ،مرجيع
سابل ،ص .) 9
أ-

يعمل الفرد فيه بشكل طوعي وبحرية تامة.

 العمل فيه وبمؤسساته يتم باالستقاللية عن الدولة والحكومة.ت -تعمل مؤسسات المجتمع المدني بانفصال نسبي عن الدولة والمؤسسات األخر .
ث -يتحد هدف مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي الفعلي.
ع-

كما يتمثل عمل مؤسسات المجتمع المدني ويقوم ذلك العمل على الحد من سلطة الدولة القسرية.
إن عملية التحول الديمقراطي الفعلي في داخل المجتمع ال بد إال أن تأتي مين خيالل التوسيع الرأسيي واألفقيي( * * ) المتمثيل

فييي إرسيياء القيييم الخاصيية بالمدنييية والمجتمييع المييدني ،لييذلك فالديمقراطييية الفعلييية قييد جيياءت مرتبطييةً بالحداثيية

( *** )

ودوليية

المؤسسات والقانون ،لذلك فيإن المعطيى األساسيي اليذي يتحيدد بيه الجيوهر فيي أي مجتميع هيو ميد نسيبته إليى المدنيية الحديثية،
(محمد عابد الجابري ،مرجع سابل ،ص  ) 029بحيث أن ذلك يرتبط بالمعطيات المتوفرة،
( * * ) التوسع الرأسي (العمودي)Vertical Expansion ( Vertical ) :
يتمثل بالتوسع في مباد ء الديمقراطية المطبقة في مؤسسات المجتمع المدني ،والنظام الحاكم أيضاً.
أما التوسع األفقيHorizontal Expansion :
فيتمثل بزيادة عدد مؤسسات المجتمع المدني.
( *** ) الحداثة: Modernism :
هي (( :ظاهرة غربيية انطلقيت مين أوروبيا ميع الثيورة الفرنسيية ( )0929م ،وعنيت التغيير فيي النظيام السياسيي مين النظيام الملكيي اليى
الديمقراطي الذي يقوم على سلطة الشيعب والمجيالس الممثلية للشيعب ،واعتمياد الليبراليية نظاميا ً اقتصيادياً ،والمسياواة بيين الجنسيين عليى الصيعيد
االجتماعي .وإلزامية التعليم لاطفال واالنتقال من نموذع الجماعات والطوائم الدينية المتحاربية اليى الميواطن ال ابين الطائفية أو اليدين .وتيذويب
الطوائم واألديان في بوتقة مدنية علمانية واحدة ال تمييز فيها على أسال عرقي أو ديني أو عملي ،وبهذا تكون عالقة المواطن بالدولة ال بسيلطة
أخر ))( ،المصدر :سعيد بنسعيد العلوي والسيد ولد أباه ،مرجع سابل ،ص .)332
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كما يعتبر المجتمع المدني وبناءه من الضيرورات الالزمية للتحيول اليديمقراطي( ،مجموعية مين البياحثين  ،...مرجيع سيابل ،ص
ص  ) 02 – 00بحيييث تعمييل مؤسسييات المجتمييع المييدني علييى تييأطير العمييل الييوطني بكافيية جوانبييه سياسييية كانييت أم اجتماعييية
وثقافية ،لذلك فيجب ضرورة تفعيل أدوار المنظمات غير الحكومية بواسطة انضمام أكبر عدد ممكن لها من المواطنين.
كما أن هنالك صفات للمجتمع المدني ال بد من ترجمتها كقيم ومباد في الواقع الملمول وهي:
 - 0عدم التمييز والتحيز بين األفراد والمؤسسات.
 3العدل واالنصاف والمساواة بين الجميع.
 - 2االنفتاح على الحضارات االخر سواء كانت قريبة أم بعيدة.
 - 3التقدم واألخذ بالعلوم والمعرفة الحديثة من مختلم الدول والمجتمعات.
 – 3كما أن المجتمع المدني كفيل بتطبيل تلك المباد والقيم وترجمتها في حالة كانت مختلم القو االجتماعية والسياسية تعمل
في اتجاه واحد مناسب مع احترامها لتلك المباد والعمل ضمنها وفي نطاقها وعدم تجاوزها أو عكسيها( .االتحياد العيام التونسيي
للشغل  ، ...مرجع سابل ،ص ص .) 39 - 31
 – 1كمييا أن المجتمييع المييدني والييذي وصييم بييالمجتمع المفتييوح المؤسييس علييى التوافييل اإلرادي وقييابالً للتنييوع ،حيييث تتمركييز
الديمقراطية الفعلية حول البنيى المختلفية السياسية واالجتماعيية واالقتصيادية ومين أهمهيا مؤسسيات المجتميع الميدني ،بحييث أنهيا
تنبثل من قناعات اجتماعية( .شانتال .ميلون .دلسول 0993 ،م ،ص ص .)332- 333
أما بخصوص ميزات المجتمع المدني ومقوماته األساسية التي يتصم بها وتؤهله لعمله الفاعل فإنه قد تم وصفه بانه المجيال
الذي تتجسد فيه حاجات جماعية معينة واهتماماتها بصيورة خالقية ومنظمية ومبتكيره ومتجيددة ومسيتقلة بحييث تيتم تليك األعميال
جميعها باستقاللية كاملة في داخل المجتمع والدولة( .هويدا عدلي ،مرجع سابل ،ص .)39
إن العمل على النقد لاثار السلبية من قبل البعض من المفكرين وخاصيةً فيميا يتعليل بيأمور التحيديث وثيورة التكنولوجييا مين
زاوية تنميط أذواق وسلوكيات البشر وإضعاف حيريتهم فيي االختييار المباشير أو غيير المباشير فيإن ذليك يظهير أن القييم الفرديية
وخاصةً في الدول الغربيية ميا تيزال تتمتيع بالقيدرة عليى التطبييل ليد الشيعو غيير الغربيية وأن دول الغير هيي التيي عرفيت
مفهوم وممارسة أعمال المجتمع المدني كمؤسسات فعالة لممارسة الديمقراطية الفعلية ،ويطلل هنا مفهوم الحيز أو الفضياء العيام
على المجتمع المدني بمؤسساته العاملة والذي يشير الى ساحة كاملة وواسعة ،بحيث يشارك فيها األفراد والجماعيات فيي النقيا
حول قضايا تخس الشأن العام في الدولة والمجتمع وفي منيا متحيرر مين اإلكيراه أو التفرقية بيينهم مميا ييؤدي اليى تمكيينهم مين
التأثير عبر ما يسمى بفعل التواصل االجتمياعي  Communication Actionبيينهم بميا يقليل ذليك مين نفيوذ قيو أخير مثيل
بعض الجهات المعينة التقليدية أو اإلجبار مين قبيل الغيير سيواء كيان ذليك فردييا ً أو جماعييا ً أو مؤسسييا ً أو ثقافييا ً .كميا أن التوسيع
للفعييل االجتميياعي السييليم يلييزم وجييود وعمييل المجتمييع المييدني فييي سياسييته الجماهيرييية وتأثيرهييا الفاعييل( ،هييد ميتكيييس والسيييد
صدقي عابدين ،مرجع سابل ،ص ص  ) 00 - 9كما أن الحد من الفجوة ما بين مؤسسيات المجتميع الميدني وتطبييل السياسيات
المؤسسية في النظام الحاكم وإيجاد القنوات الالزمة للمشاركة فيها من قبل الجميع ،فضالً عن التحرر من الحكيم السيلطوي اليذي
قد يوجد في بعض الدول وانتهاكات حقوق اإلنسان المتمثلة بأعماليه تعتبير مناقضية لتطبييل الديمقراطيية( ،هيد ميتكييس والسييد
صدقي عابدين ،مرجع سابل ،ص  ) 29فهذا يعني أن المجتميع الميدني يعميل عليى التقيار والحيد مين الفجيوة ميا بيين الجمياهير
بواسطة مشاركتها بمؤسساته وبين المؤسسات الحكومية في الدولية مين خيالل الوجيود الصيحيح لمنظميات هيذا المجتميع والنخبية
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السياسية الموجودة فيه ) * ( ،لذلك فالمجتمع المدني هو تعبير عن المشاركة الفردية والجماعية االختيارية المنظمية بشيكل قيانوني
ودقيل في المجال العام بين األفراد والدولة والحكومة ،كما عيرف المجتميع الميدني أنيه هيو تليك الفئيات والمؤسسيات االجتماعيية
الناتجة عن حالة الحداثة والتطور الحاصل التي تقع بين الجماعات األولية ومؤسسات الدولة الحاكمة المتمثلة بالصفوة أو النخبية
الحاكمة( .هويدا عدلي ،مرجع سابل ،ص ص.) 39 - 39
- 7المؤشرات األساسية لقيام مؤسسات المجتمع المدني( :هويدا عدلي ،مرجع سابل ،ص .)23
لقد ظهر أن هنالك العديد من المؤشرات االساسية الدالة على وجود المجتمع المدني في أي مجتمع ديمقراطي فعليي ومين أهيم
هذه المؤشرات ما يلي:
 .0وجود التعددية التنظيمية والمشاركة السياسية في داخل الدولة والمجتمع.
 .3االستقالل النسبي عن الدولة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
 .2التسامح السياسي بين الجميع والمتمثل ذلك بمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.
 .3الحل في االختالف لد الجميع أفراداً ومؤسسات.
 .3قيام نظم هذا المجتمع على أسال المساواة والمشاركة والتسامح بين الجميع.
 .1التصرفات والسلوكيات غير الدالة على التعصب من قبل أفراد المجتمع وأفراد الصفوة الحاكمة.
 - 8الحركات االجتماعية:
إن الحركييات االجتماعييية  ) * ( Social Movementواألحييزا السياسييية الجماهيرييية الموجييودة والعامليية فييي داخييل
المجتمعات تمثل ظاهرة أساسية من الظواهر االجتماعية في التاري القديم والحديث للمجتمعات البشيرية كافية ،فقيد صياحب هيذه
الظاهرة تطور الديمقراطية النظرية والتطبيقية أيضا ً وفقا ً للنظام البرلماني الغربي تدريجيا ً وذلك عبر تطور التنظيمات السياسيية
من الشكل البسيط إلى الشكل بالغ التعقيد مثلما هو ظاهر تحديداً بعد النصم الثياني مين القيرن العشيرين ،وذليك بعيد أن كانيت قيد
تمثلت فترة الربع األخير من القرن التاسع عشر بظهور تلك الحركات االجتماعية القومية في العديد مين اليدول وأيضيا ً لمشياركة
أكبر عدد ممكن من النال في عمليات االنتخابات واعطائهم حقهم في التصويت بشكل مسيتقل ولكين بعيد تقيدم الصيناعة وظهيور

( * ) النخبة السياسية للمجتمع المدنيThe Political Elite Of Civil Society :
تقصد الدراسة بالنخبة السياسية للمجتميع الميدني ((بالنخبية السياسيية غيير الحاكمية والتيي تميارل التخصيس السيلطوي للقييم فيي منظميات
المجتمع المدني ،التي تنتمي إليها ،وذلك من خالل سيطرتها على بعض مصادر القوة والموارد السياسية مثل الثيروة (جماعيات رجيال األعميال)،
أو العضوية (النقابات العمالية) ،أو أصوات الهيئة الناخبة (األحزا السياسية) أو حل مراقبة ممارسة المهنة (بعض النقابات المهنيية) ،أو القيدرة
على ممارسة التأثير واإلقناع (رجال الصحافة واالعالم) أو الخبرة الفنية والعلمية والثقافية (أساتذة الجامعات والجمعيات العلمية  .)...وعليى هيذا
فالمقصود بنخبة المجتمع المدني نخب األحزا السياسيية وجماعيات المصيالح والجمعييات األهليية وغيرهيا مين منظميات المجتميع الميدني .ومين
ناحية أخر فقد اعتبرت النخبة نخبة سياسية غير حاكمة نظراً لما تلعبه من دور في التأثير على صنع السياسة من ناحية ،وتشكل الرأي العام من
ناحية أخر  .أي نظراً لدورها في صياغة التطور السياسي للمجتمع .هذا فضالً عما سبل اإلشارة اليه من ممارستها للتخصس السلطوي للقيم)).
(المصدر :هويدا عدلي ،مرجع سابل ،ص .)03
( * ) الحركات االجتماعيةSocial Movement :
هي(( :قيام تجمع اجتماعي من النال يسعون إلحداث تغييرات معينية فيي النظيام االجتمياعي القيائم ،أو هيي حركية ثوريية ذات مضيامين
سياسية بمستو أو آخر))( ،المصدر :إسيماعيل عليي سيعد ،مبياد عليم السياسية – دراسية فيي العالقية بيين عليم السياسية والسياسية االجتماعيية،
اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية ،د .ط 0993 ،م ،ص .)239
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البيروقراطية في الجهاز الحكومي أخذت تلك المجيالس النيابيية والتشيريعية فيي القيرن العشيرين تضيعم أقيل مين الفتيرة السيابقة
وهي فترة ربع القرن األخير من القرن التاسع عشر خاصة بعيد ظهيور حكومية التخطييط االقتصيادي واتجياه دولية الرفياه ،حييث
أصبح للجيش القوة حتى فيي ضيبط القيرارات التشيريعية بعيد الحيربين العيالميتين األوليى والثانيية ،كميا كيان تشيكيل الجييو

فيي

الدول والعمل على تنميتها وازدياد أهميتها بعد الحير العالميية الثانيية أحيد األسيبا المباشيرة فيي العميل عليى انحسيار اليدور
الهام للهيئات التشريعية الموجودة في تلك الدول حيث تمثل ذلك بفترة التصنيع لاسلحة خالل فترة الحر الباردة ،فهذا أد إلى
إنشاء المزيد من الجيو

والتكنولوجيا الحربية والميزانيات الضيخمة المحققية ليذلك العميل (إسيماعيل عليي سيعد ،مرجيع سيابل،

ص ص  ) 223 - 222على حسا تطور األنظمة السياسية.
كمييا أن الحركييات االجتماعييية كمييا يييدعي التنظييير الغربييي الحييديث وتشييكيلها داخييل الييدول والمجتمعييات يعتبيير بعيييداً عيين
المعيييار الطبقييي بييالمعنى الماركسييي ،حيييث يرجييع التنظييير األوروبييي الحييديث وخاص يةً القييائم علييى اسييال التفسييير وفق يا ً للنظييام
الرأسمالي ألسبا نشأة هذه الحركات االجتماعية الى ثالثة أسبا رئيسية هما( :عبد العالي دبلة 3113 ،م ،ص .)31
 .0تدخل الدول ذات الشكل البيروقراطي في النسيج الموجود للمجتمع.
 .3عمليات الهيمنة الثقافية الممارسة من قبل الصناعة المعرفية اإلعالمية.
 .2باإلضافة الى التغييرات المستجدة محليا ً وعالميا ً حيث ساهمت بشكل كبير في ظهور تلك الحركات االجتماعية.
إن الحركيات االجتماعيية الجديييدة تمثيل عبيير الصييرورة التاريخييية إحيياء للمبياد والممارسييات الديمقراطيية فييي كثيير ميين
البلييدان والمجتمعييات ،وهييي تمثييل واحييداً ميين المحيياور الركينيية للثقافيية المدنييية وللمجتمييع المييدني( .أنتييوني غييدنز 3113 ،م ،ص
 )322أما فيما يتعلل بالرتية المختلفة عن تلك الحركات االجتماعية حيث ير البعض أنها تمثل تأثيرات دينامية يمكن أن تيؤدي
باستمرار إلى تفكيك أو تهديد األنماط المستقرة من السلوك البشري ومن ثم تتحول إليى مصيدر سيريع للتغييير الحيديث فيي داخيل
الدولة والمجتمع .ولقد ارتبط ظهور الحركات االجتماعية بالحقبة الحديثة،
حيث ظهرت إلى جانب ظهور أفكاراً أخير مثيل حقيوق المواطنية ومفياهيم المسياواة والديمقراطيية ،إذاً فهنيا يظهير بوضيوح أن
للحركات االجتماعية دوراً فاعل في تنمية الديمقراطية الفعلية في المجتمعات أينما وجدت ،وهنا يشترك رأي كل من أوليري بيك
"مجتمع المخاطرة" مع هابرمال "المجال العام" في دعوة تلك الجماعات والحركات االجتماعية كافة إلى القيدرة عليى الضيغط
والتييأثير علييى اآلليييات السياسييية التقليدييية الموجييودة ،وال سيييما فييي المجيياالت المتعلقيية بحقييوق اإلنسييان والديمقراطييية الفعلييية
والمحافظة على البيئة المناسبة للجميع والدفاع عن مصالح المستهلكين في داخل الدولة والمجتمع( .أنتوني غدنز ،مرجيع سيابل،
ص ص .) 939 - 932
كما يعتبر مفهوم الحركات االجتماعية مصطلح حديث حيث بدأ التوسع في الحديث عنه في القرن التاسع عشر ،بحييث أخيذت
تلك الحركات االجتماعية مثل حركة العمال في نمو وانتشار كامتداد للحركة الديمقراطية الفعلية وتعبيراً عن إيميان المجتميع بهيا
من قبل الجميع .كما ظهر في الربع األخير من القرن التاسع عشر كحركات الطلبة  Student Movementsوالميرأة والعميال
وأخذت تلك الحركات تطالب باستقالل بالدها من االستعمار خاصةً في البلدان النامية ( .إسماعيل علي سيعد ،مرجيع سيابل ،ص
.)239
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كما أن الحركات االجتماعية تختلم عن األحزا السياسية حيث أن الحركات االجتماعية ال تسعى لتسلم مقالييد الحكيم وإنميا
تسعى لمحاولة تغيير في بعض من المظاهر التي قد توجد في فترة من الفترات الزمنية( ،إسماعيل علي سعد ،مرجع سيابل ،ص
 )239وهنالك العديد من الميزات التي تمتاز بها هذه الحركات االجتماعية عن غيرها من التشكيالت األخير العاملية فيي داخيل
الدول والمجتمعات كافة.
 - 9ميزات الحركات االجتماعية :
هنالك العديد من الميزات التي تتصم بها الحركات االجتماعية عن غيرها من الحركات االخر وذلك كونها تختليم فيي
أهدافها عن غيرها من التشكيالت االخر كاألحزا السياسية والمؤسسات المدنية االخر ومن الصيفات االساسيية التيي تمتياز
بها الحركات االجتماعية المنعكسة بذلك في سعيها لعملها االساسي من أجل العمل على تحقيل أهدافها وهي تتمثل فيما يلي:
 .0تهدف الحركات االجتماعية إلى تحقيل مصلحة عامة لجميع أفراد وفئات المجتمع.
 .3تدعو أليديولوجية معينة من خالل وجودها وتنظيمها وعملها.
 .2وقد تناصر قيادة كاريزمية في داخل أو خارع المجتمع.
 .3وقد تكون صيادرة عين إحيد الطبقيات االجتماعيية أو الشيرائح االجتماعيية كالعميال وحركية الطلبية وغيرهيا مين الحركيات
االجتماعية األخر .
 .3وتتمثل الحركات االجتماعيية فيي نهايتهيا إليى تحقييل بعيض األهيداف واليى تشيكيل حيز سياسيي ألن الغاليب أن الحركيات
االجتماعية تقتصر إلى التنظيم المستمر ) * (،أو قد يسيطر عليها أحد األحزا السياسية الموجودة مسبقاً ،كما أنه من الممكن
أن تتحول الحركات االجتماعية إلى جماعة ضغط وتأثير في داخل المجتمع.
 .1للحركات االجتماعية أثر على التوجه الديمقراطي كنظيام حياكم فيي المجتميع والدولية( .إسيماعيل عليي سيعد ،مرجيع سيابل،
ص .)239
 .9تعتبر الحركات االجتماعية وليدة المجتمعات الحديثة ،وقد تصاحب الحركات االجتماعية نشاطات بعض األحزا السياسيية
وإذا ما كتب للحركات االجتماعية النجاح فيمكن أن تؤثر في الحكم أو تشارك فيه.
 .2لذلك تشكل الحركات االجتماعية مظهراً للمجتمعات الحديثة الموجودة حاليا ً في مختلم مناطل ودول العالم.
 - 22أنواع الحركات االجتماعية:
يوجد نوعين أساسيين من الجماعات أو من الحركات االجتماعية في داخل الدول والمجتمعات وهي:
 – 0الحركات االجتماعية بصفة عامة.
 – 3األشكال السياسية المنظمة في ممارسة البعض .حيث تعتبر من هنا أن الحركات االجتماعية وذلك كونها تدور حيول التفياف
أعضاء هذه الحركة حول فكرة أو رأي معين ومين ثيم ييتم التعبيير عين ذليك بإحيد الوسيائل المعيدة كالتظياهرات واالحتجاجيات

( * ) التنظيمOrganization :
هو(( :التدرع من حيث المسئوليات والوظائم واألدوار التي يقوم بهيا أعضياء التجميع))( ،المصيدر :إسيماعيل عليي سيعد ،مرجيع سيابل،
ص .)232
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علييه أو عقييد المييؤتمرات المناصييرة لييه وميا شييابه ذلييك ميين أعمييال الحركييات االجتماعيية المختلفيية .ولقييد عملييت أفعييال الحركييات
االجتماعية في السبعينات من القرن الماضي أي القرن العشيرين عليى النهيو

بقييام الديمقراطيية والعدالية االجتماعيية وبالتيالي

إلى رفع المستو في الوعي لد المواطنين وجعلهم أكثير دخيوالً للمشياركة السياسيية كاالنتخابيات الديمقراطيية وميا شيابه ذليك.
كما أخذ يعتبر التنظير االجتماعي على تسمية الحركيات االجتماعيية بمفهيوم "القيو االجتماعيية"  Social Forcesوذليك عليى
اعتبييار علميياء االجتميياع لمييا لهييذه الحركييات ميين أهمييية ،حيييث تعتبيير أنهييا تمثييل فييي الغالييب الجييوهر األساسييي واألولييي بالنسييبة
للتنظيمييات السياسييية الموجييودة حييديثا ً فييي داخييل المجتمعييات .كمييا أن نجيياح واسييتمرار الحركييات االجتماعييية فييي عملهييا وسييعيها
لتغيير األوضاع المتدنية في داخل المجتمعات يرتبط بظروف ومالبسات متعددة ومختلفة ،حتى تقنيع الجمياهير بهيا وتنضيم إليهيا
في أفعالها السياسية بهدف تحقيل أهداف مهمة لها بعد أن تقتنيع الجمياهير بيأن ذليك يمثيل مصيلحة لهيا ولفئيات اجتماعيية غيرهيا.
كما أن االنقسيامات والخالفيات فيي داخيل الحركيات االجتماعيية تعميل عليى التقلييل مين تحقييل أهيدافها األساسيية نظيراً النشيغال
ممثليها بأهداف ثانوية داخلية ،حيث يضعم ذلك التمسك بالمباد األساسية للحركيات االجتماعيية وذليك بسيبب بعيض الخالفيات
التي قد توجد متمثلة بالقيادة والتمثيل والمباد االقتصادية والثقافية المتبنياة مين جانيب الحركيات االجتماعيية لقيدرتها عليى إيجياد
وإحداث نوعا ً من التغير في المجتمع ،كما تحدث تغييراً في نواحي أخر مثلما عمل ذلك عليى التقلييل مين الحركية الطالبيية فيي
ستينات القرن الماضي أي ستينات القرن العشيرين وفشيل حركية السيود فيي الوالييات المتحيدة األمريكيية( .إسيماعيل عليي سيعد،
مرجع سابل ،ص ص .)223 - 232
لقد ظهر أن التنظيم وتحديداً المسئوليات تعتبر من أهم الخصائس التي يجب أن تتوفر للحركيات االجتماعيية لضيمان نجاحهيا
في الوجود والتنظيم والعمل في داخل الدول والمجتمعات ،فالحركات االجتماعية مع الوقيت تحتياع لضيوابط تنظمهيا للعميل عليى
النهو

بها وتطويرها بهدف القدرة على نجاحها فيي الوصيول إليى تحقييل أهيداف معينية لهيا ،حييث ظهير أن عيدم ذليك التنظييم

للحركات االجتماعية في فترة الستينات من القرن العشرين هو ما جعل تلك الحركات لم تحقيل مزييداً مين نجاحاتهيا وذليك نتيجية
لرفضها وعدائها المتمثل بالرفض ذات الطابع البيروقراطي الذي كان موجوداً آنيذاك فيي األنظمية الحاكمية واألحيزا السياسيية
الموجودة .كما أعتبر عقد الستينات من القرن الماضي "القرن العشيرين" البدايية الحيية ليبعض الحركيات االجتماعيية ،وكيان فيي
مقدمتها حركة الطلبة في أوروبا وتحديداً في فرنسا ،حيث أخذت تلك الحركات دوراً مهما ً كان له تيأثيراً فيي الحيياة السياسيية فيي
هذه المجتمعات،
لذلك فالحركة االجتماعية توصم بأنها هي مسعى جماعي لمقاومة أو تعزيز التغير في المجتمع الذي تعتبر هيذه الحركية جيزءاً
مهما ً منه .و لقد ظهرت الحركات الطالبية وخاصة في فرنسا بعد أن حدثت اتجاهات فيي السييطرة البيروقراطيية مين قبيل الطبقية
البرجوازية المتنفذة في دول أوروبا خاصةً في فترة الستينات من القرن العشرين ،حييث عميل الميالكون ليرأل الميال بسييطرتهم
المبطنة عن طريل ما يسمونه بفائدة تعزيز النمو االقتصادي ،حيث جاءت حركات الطلبة في الستينات من ذليك القيرن كيرد فعيل
مباشر على تلك المحاولة من هيذه السييطرة .كميا اعتبيرت حركية الطلبية فيي النصيم األول مين القيرن العشيرين وخاصية حقبية
الستينات والسبعينات من أهم الحركات في تلك الفترة ،والتي تمثلت بالحركة الطالبيية الفرنسيية عيام 0912م حييث بيدأت كنشياط
مسيتقل فيي الحيياة السياسيية ،وأيضيا ً يضياف إليى ذليك التالقيي اليواعي اليذي ألقتيه تليك الحركية فيي الوالييات المتحيدة األمريكييية
وأوروبا والدول العربية متمثلةً بجمهوريية مصير العربيية خاصيةً فيي جامعيات المنصيورة واإلسيكندرية عيام  0912م وفيي عيام
 0999م تحديداً في شهر يناير من العام األخير المذكور ،والتي تمثلت بحركة الجماهير وانضمام الكثير لها،
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كمييا عملييت الحركيية الطالبييية فييي تلييك الفتييرة علييى اجتييذا الفئييات المالييية والفالحييية لهييا فييي دول أوروبييا والواليييات المتحييدة
األمريكية وجمهورية مصر العربية ،حيث تمثل فترة الحركة الطالبية في تلك الفترة وخاصةً فيي عيام 0999م اليذروة فيي نشياط
الحركة الطالبية المصرية( .إسماعيل علي سعد ،مرجع سابل ،ص ص .) 222 - 231
يتضح من هنا أن االهتمام بعملية التنمية السياسية الواجبة على الحركيات االجتماعيية المتمثلية بالمؤسسيات غيير الرسيمية أو
ما يطلل عليه بمنظمات المجتمع المدني يأتي من خالل عملها عليى تحقييل أكبير قيدر ممكين مين عمليية التجيانس واالنسيجام بيين
ثقافة الجانبين وهي ثقافة النخبة وثقافة الجماهير الموجودة في داخل المجتمع الساعي لذلك النميو والتحيول اليديمقراطي الصيحيح
وذلك ال يتم إال من خالل عمل الجماهير المنتظم بذلك من خيالل عميل مؤسسيات المجتميع الميدني والحركيات االجتماعيية ومنهيا
الحركييات الطالبييية الموجييودة فييي داخييل المجتمعيات ،وال بييد هنييا ميين الييذكر للعديييد ميين أسييماء الحركييات الطالبييية فييي عييدد ميين
المجتمعات والتي عملت بشكل جدي على النهو

بحالة البعض من تلك المجتمعات واالقتداء بيالمنهج اليديمقراطي فيي أنظمتهيا

السياسية الحاكمة ،فمن أهم وأشهر تلك الحركات الطالبية الجامعية في البالد المختلفة في العالم ما يلي:
أ – الحركة الطالبية في فرنسا.
– الحركة الطالبية في مصر.
ع – الحركة الطالبية في إندونيسيا.
د – الحركة الطالبية في إيران.
هـ  -الحركة الطالبية في أفغانستان.
و  -الحركة الطالبية في كوريا الجنوبية ،وهناك العديد من الحركات الطالبية األخر في الماضي وفي الوقت الحيالي والتيي ميا
زالت تعمل وتناضل من أجل النهو

بواقع المجتمع الموجودة فيه.

 - 22الديمقراطية في ظل العولمة:
لقد وصم القرن العشيرين بأنيه عصير التحيوالت التاريخيية العاصيفة حييث تحيول اليى معسيكرين وهميا المعسيكر االشيتراكي
والمعسكر الرأسمالي ،وأنفرد هذا القيرن فيي نهايتيه بالمعسيكر الرأسيمالي واليذي أد فيي النهايية اليى السييطرة مين جانيب واحيد
تمهيداً لتطبيل النظام العالمي الجديد المسمى بالعولمة ووصم القرن العشرين أيضا ً بأنه عصر انتصار الثورات وانهييار النظيام
االستعماري المباشر وعصر غزو الفضاء وعصير الحيرو العالميية ونهايتهيا أو ميا تسيمى بيالحر العالميية الثالثية أو الحير
الباردة وعصر الثورة العلمية والعصر النووي( .صايل مومني 0929 ،م ،ص .)33
إن هدف العولمة وسياسة الواليات المتحدة األمريكية هو تحقيل السيطرة والهيمنة السياسية العالمية من جانبها فقيط والعميل
على القضاء على البؤر الثورية فيي شيتى أنحياء العيالم مهميا كيان هيدفها ،ناهييك عين السييطرة االقتصيادية عليى أسيواق التجيارة
العالمية بشكل كامل وربط بلدان العالم الثالث بأحالف ومحاور دائرة في فلكها سياسيا ً واقتصياديا ً وحتيى اجتماعييا ً وثقافييا ً ،وهيي
تعتمد في ذلك عليى قواعيدها المتقدمية فيي مختليم منياطل ودول العيالم بميا فيهيا المنطقية العربيية مين خيالل التواجيد اإلسيرائيلي
وسياسة االحتكارات النفطية داخلها( ،صايل مومني ،مرجع سابل ،ص  ) 11لذلك فإن المتتبع لتطور األنظمية السياسيية الغربيية
بغض النظر عن طبيعتها في الحكم إال أنها أصبحت تتبع سياسة الهيمنة في محاوالتها للسيطرة عليى العيالم دوالً ومجتمعيات مين
خييالل النظييام العييالمي الجديييد الييذي أصييبح واضييحا ً فييي انتشيياره ودعييوة الييدول الغربييية إليييه والمتمثييل فييي فبركيية انظمتهييا للحكييم
وخاصةً في إطار خارع تلك الدول،
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حيث أصبحت تلك اليدول تيدعوا للنظيام ذات السييطرة مين جانبهيا وهيو العولمية ولكين بطريقية مبطنية وتحيت أسيماء ومسيميات
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحرية والمساواة والعدالة االجتماعية وغيرها من المفاهيم األخر .
إن الدعوة للنظام الديمقراطي اليوم لم تعد لتخفى على أحد خاصةً بعد انهييار دول الكتلية الشيرقية وهيي اليدول االشيتراكية
ذات النظام المخالم للنظام الرأسمالي الغربي القائم في حكمه على الديمقراطية المفتوحة الحرة ذات الفكر الليبرالي الحديث ،إال
أن العيب هنا ليس في النظام الديمقراطي كنظرية وال في النظام الليبراليي الحير كنتيجيةً لتحقييل ذليك ،ولكين العييب فيي فئية ذليك
النظام الحاكم التي أصبحت تحاول في السعي لتطبيل سياستها وخاصةً في خارجها الى السييطرة عليى العيالم خاصيةً فيي المجيال
االقتصادي القائم على احتكار السياسة للسوق العالمية من خالل العدييد مين المؤسسيات التيي أسسيت وأسيهمت فيي تليك السييطرة
العالمية من أهمها منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي أصبحت هي الماسكة لالقتصاد العالمي وأن
كان ذلك بطريقة هادفة الى السيطرة على العالم اقتصاديا وفقيا ً لمتطلبيات تليك الفئيات الحاكمية ألنظمية اليدول الرأسيمالية الغربيية
الداعية الى ا لتحقيل للنظام الديمقراطي المبطن في داخله بنوايا تلك الفئات المهتمة بالسيطرة العالمية القائمة على النظيام العيالمي
الجديد وهيو العولمية والمحياوالت الجاهيدة لتطبيقيه بشيكل كبيير ،وليذلك فالقضيية الديمقراطيية والمسيلك اليديمقراطي الفعليي هميا
عبارة عن حبل أمان المجتمعات وهيي التيي تواجيه أيية تيدخالت مين خيالل صيراعها المسيتقبلي خاصيةً فيي ظيل العولمية( .عليي
الكواري 3113 ،م ،ص .)093
إن ظهور العولمة  ) * ( Globalizationجياء ميع بدايية التسيعينات مين القيرن الماضيي أي القيرن العشيرين (محميد السييد
سليم ،مرجع سابل ،ص  ) 191وهي السبب الرئيسي للتطرف الموجود حالييا ً فيي العيالم ،فيالتطرف دائميا ً ييدل عليى وجهية نظير
أحادية الجانب سواء كان من جهة اليمين أو من جهة اليسار واالنحياز لحسا فئة اجتماعية معينة على حسيا فئية أخير  ،مميا
يؤدي إلى والدة مشكالت جديدة ،وهيذا ميا هيو حاصيل حاضيراً فيي مختليم األنظمية الموجيودة( ،محميد عثميان الخشيب ،مرجيع
سابل ،ص  )00فهناك بعض اآلراء التي تقول إنه صحوة للدين اإلسالمي وغيره ،فهذا يعمل باستمرار إحياء للتعصب الموجيود
والعقييول ضيييقة األفييل غييير المثقفيية الموجييودة فييي بعييض المجتمعييات ،كمييا أن التعصييب االجتميياعي يعمييل علييى إخفيياء اآلراء
الصحيحة واالمتناع عن التشهير بها ونشرها( .جون ستيوارت مل 0991 ،م ،ص ص .)031 – 033
إن اآللية المستخدمة حاليا ً من قبل الدول الغربية المعولمة للعالم تجعل من اليدول األخير  ،وخاصيةً دول العيالم الثاليث أو ميا
تسمى باليدول الناميية مجبيرة عليى فيتح حيدودها ،وخاصيةً ألهيداف اقتصيادية باتيت ال تقيدر عليى مواجهتهيا بعيد أن أصيبح تيأثير
االقتصاد عالميا ً وليس على كل دولية عليى حيدا ،ليذلك فأصيبحت هيذه دول تفيتح حيدودها أميام المنتجيات ورأل الميال الغيربيين،
حيث أصبح بمقدور الدول الغربية المقدرة على إلغاء عملية التنمية المستقلة أو التنمية الوطنيية المتعلقية بكيل دولية عليى حيدا مين
خييالل االقتصيياد ،حيييث أصييبحت الييدول الغربييية ممارسيية للهيمنيية علييى الييدول األخيير  ،خاصيةً دول العييالم الثالييث ومنهييا الييدول
العربية( .أسامه عبد الرحمن 0999 ،م ،ص ص .)003 – 000

( * ) العولمةGlobalization :
هي(( :نظام دولي جديد يعتمد على التكامل بين رأل الميال ،والتكنولوجييا ،والمعلوميات التيي تتخطيى الحيدود القوميية لليدول بطريقية نشيأ
عنها سوق عالمية واحدة .ومن ثم فإن العولمة ظاهرة اقتصادية – تكنولوجية باألسال .وفي هيذه الظياهرة ،التيي تجسيد طبيعية النظيام اليدولي فيي
حقبة ما بعد الحر الباردة ،فإن "قوة الدول ال تقال بمتوسط الدخل الفردي ،وإنما بعدد خطوط شبكة اإلنترنت التيي تسيتخدم فيي الدولية ،وكيفيية
استخدام وفهم وتوجيه تلك المعلومات"))( ،المصدر :محمد السيد سليم ،تطور السياسة الدولية – في القرنين التاسع عشر والعشرين ،القاهرة :دار
الفجر الجديد للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية 3113 ،م ،ص ص .)199 – 191
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كما أن التنمية الصحيحة بكافة أشكالها تهدف في أبعادها المختلفة وخاصةً من النواحي االجتماعية واالقتصادية إلى التقليس
والحد من التمايز االجتماعي القائم على زيادة حدة التفاوت فيي توزييع اليدخل والثيروة ،إال أن سياسيات دول العولمية تعميل عليى
خدمة فئات محدودة من األفراد ،فذلك يعمل من التمايز المنافي والمنياقض لعمليية التنميية ،بيل ويهيدم عمليية التنميية مين أساسيها.
وذلك بعد أن عملت الدولة االستعمارية على التغلغل في اقتصاديات الدول المتخلفة أو الدول النامية .كما اعتبرت سياسة العولمة
هنا مرتبطة بعملية تهميش لمختلم دول ومجتمعات الوطن العربي بحييث تختفيي مين خيالل عمليية تليك التهمييش السياسيية لتليك
الديمقراطية وحقوق اإلنسان الظاهرة ،حيث تمثل ذلك ببسط النفوذ للدول الغربية من خالل األبعاد المختلفية لاييدولوجيا الغربيية
وهي المتمثلة بالبعدين األساسيين وهما( :أسامه عبد الرحمن ،مرجع سابل ،ص ص .) 002 - 001
 .0البعد االقتصادي :الذي يأخذ المنهج الخاص بالنظام الرأسمالي الغربي بمحوره وهو سياسة السوق الحرة.
 .3البعد السياسي :ومحوره الرئيسي وهو الديمقراطية وحقوق اإلنسيان حييث تظهير هنيا السياسية المطبقية والقائمية عليى نظاميا ً
مزدوجا ً للمعايير فيي تطبييل النظيام االقتصيادي ،أميا البعيد السياسيي فيطبيل وفقيا ً ليرتيتهم المنعزلية فقيط خاصيةً فيميا يتعليل
بسيطرة الغر من خالل سياسة العولمة ،حيث أن الغر لم يعد خاصةً في عصر العولمة طرفا ً خارجيا ً من خالل أعماليه،
بل إنه يشكل اآلن طرفا ً داخليا ً في معظيم اليدول والمجتمعيات ،سيوا ًء بوجيوده القسيري المفيرو

 ،أو بوجيوده المتغلغيل فيي

مختلم الدول عبر قيو تنطيل باسيمه دونميا حاجية إليى أن تيتكلم ،حييث أن هيذا الوصيم للغير بأنيه بيات هيو الطيرف أي
الغر المستعمر ،والغر هو النموذع والمثال في آن واحد( .محمد عابد الجابري ،مرجع سابل ،ص ص .)029 – 021
إن هذه المنظومة العالمية أو ما تسمى بالعولمة واستغالل الديمقراطية لمصالح خاصة مين قبيل الوالييات المتحيدة األمريكيية
ودول أوروبا يعتبر هو استعماراً جدييداً ،حييث أن سياسية العولمية تزييد مين انتشيار األفكيار واآلراء عبير حيدود اليدول المختلفية
وتعزز إحسال المواطنة النشطة في كثيير مين دول وبقياع العيالم( ،أنتيوني غيدنز ،مرجيع سيابل ،ص  ) 399فيإذا بقييت العولمية
دون مواجهيية فسييوف تلحييل أضييراراً بالغيية وكبيييرة وتطييرح مخيياطر جسيييمة علييى حييياة المييواطنين العيياديين فييي جميييع أرجيياء
المعمورة دوالً ومجتمعات( ،أنتوني غدنز ،مرجع سابل ،ص  ) 322لذلك فهناك ارتباط بين العولمة والتطرف فيعني ذلك ابتعاد
الديمقراطية المناد بها في ظل وجود العولمة.
إن قوانين التطور الرأسمالي تتمثل في قانون تركز وتمركز رأل المال مع ما يرافل ذلك من زيادة للفقير والبطالية فيي داخيل
الدولة وخارجها أي محليا ً ودولياً ،حيث أصبحت سياسة الواليات المتحدة األمريكية بعد احتالل العراق أكثر تعريية مين قبيل بعيد
عام  3112م .كميا أن الشيركات المتعيددة الجنسييات تسيعى فيي ظيل نظيام السييطرة العالميية وهيو العولمية إليى تحوييل االقتصياد
الدولي إلى سوق واحيد دون وجيود عوائيل أميام حركية رأل الميال وهيو رأل الميال النقيدي ورأل الميال المنيتج أي الصيناعي،
حيث يتم من خالله وهو رأل المال الصناعي التحول إلى رأل المال النقدي( ،مجموعة من الباحثين  ،...مرجع سابل ،ص ص
 ) 32 – 09لذلك فأصبح العالم يقوم على أسال توسع رأل الميال وحركية التجيارة( ،مجموعية مين البياحثين  ،...مرجيع سيابل،
ص  ) 29وفقا ً للنظام العالمي الجديد وهو المتمثل بنظام السيطرة ذات القطب الواحد أي العولمة.
لقييد شييهد شييهر ديسييمبر ميين سيينة  0990م انهيييار االتحيياد السييوفيتي رسييميا ً وتحييول دول الجماعيية األوروبييية إلييى االتحيياد
األوروبي بموجب معاهدة بينهم وهي معاهيدة "ماسيتر نجيت" ،وهيذا ميا جعيل فرنسييس فوكيو ياميا يتوقيع أن المنظومية الفكريية
والنظامية للدول والمجتمعات الرأسمالية – الليبرالية ستسود في تطور السياسة الدولية حتيى نهايية التطيور التياريخي الحيالي وال
يوجد منافس لها،

271

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

إال أنه وكما يظهر فإن النسل والنظام العالمي الراهن يتسم بحالة من عدم التوازن الواضحة لصيالح المنظومية الرأسيمالية نفسيها
ولكنها مسيرة لحالة من التوازن العالمي في مختلم دول ومجتمعات العالم حيث أنها ستتجه فيي ميد أطيول نحيو التعدديية ليذلك
الحال( .محمد السيد سليم ،مرجع سابل ،ص ص .) 193 - 193
لقد ظهر في بداية الحديث عن العولمة في هذه الدراسة أن البعض يعتبر أن موضوع العولمة هو خارع عن نطياق موضيوع
الديمقراطية ،وعن موضوع الدراسة الحالية تحديداً  ،ولكنه حسب رتية الباحث في الدراسة الحالية ال يمكن دراسية الديمقراطيية
بمعزل عن ما يحدث عالميا ً بحكم ان العولمة هي معياراً أو متغيراً عملي وعالمي موجود وال يمكن تجاهليه وال تخيرع أيية دولية
ومجتمع في العالم على نطاقيه ،وال بيد مين النظير إليى الديمقراطيية برتيية متكاملية  ،فيالمجتمع العربيي الفلسيطيني ميثالً ال يمكين
النظر اليه بمعزل عن ما يحدث عالميا ً بحكم انه جزء من هذا العالم وبحكم انه يعتمد في قيامه على المساعدات التيي تقيدم ليه مين
الخارع ،فالديمقراطية أصبحت من متغيرات العولمة أو بعداً من أبعادها االستراتيجية لدول الغر والواليات المتحدة األمريكيية
خاصةً ،حتى ولو جياءت بهيا بثيو جدييد وجمييل فيالمهم هنيا هيو الجيوهر وهيو المتمثيل بيالتطبيل الصيحيح بشيكل فعليي للتحيول
الديمقراطي الحقيقي وليس المظهر اليذي يكمين خلفيه االسيتعمار المخفيي أو االسيتعمار الجدييد أو العولمية .كميا توصيم العولمية
بأنها تلتهم ثروات الشعو  ،فقبل الحيديث عين الديمقراطيية فيي عصير العولمية ال بيد مين تعرييم لمفهيوم العولمية بشيكل واضيح
وأبسط تعريم لمفهوم العولمة هو انها أي العولمة هي" :عملية سيطرة النظيام ذات القطيب الواحيد وانتهياء الحيدود بيين اليدول"،
فالييذي يييتحكم بييذلك هييو العامييل االقتصييادي أكثيير ميين العامييل السياسييي فأصييبح القييرار االقتصييادي اليييوم عييابراً لحييدود الييدول
والمجتمعات والقارات دون دعوة له ،وذلك بسبب الحاجة الملحة التي اصبحت عند كل دول العالم لهذا العامل بحكم عدم قيدرتها
على مواجهة هذا التييار القيوي الجيارف اليذي انهيارت فيي ظلية كافية اليدول والمجتمعيات فيي هيذا العيالم اجميع دوالً ومجتمعيات
أيضاً.
إن الديمقراطية اصبحت تستغل في ظل النظام العالمي الجديد وهو العولمية وذليك للعميل عليى تحقييل رغبيات اليدول القائمية
على هذا النظام العالمي الجديد والمعولمة لهذا العالم ،وهي الدول العظمى وفي مقدمتها الوالييات المتحيدة االمريكيية ،فكيل شييء
بييات واضييحا ً اليييوم فمثلمييا حصييل فييي العييراق ميين تييدمير وتحكييم بييه تحييت غطيياء الشييرعية الدولييية ومحاوليية اشيياعة وجييود حكييم
ديمقراطي للشعب العراقي ،فالمنهج الديمقراطي الحقيقي والفعليي ال ييأتي مين االعليى اليى االسيفل وإنميا العكيس .وال ييأتي بهيذه
السرعة وإنما يحتاع الى فترات طويلة من الزمن لتطبيقيه بالشيكل الصيحيح حتيى تتشير كافية فئيات المجتميع لفهيم هيذا التحيول
بالمعنى الصحيح له وإال ستكون عواقبه وخيمة اذا ما تم تطبيقه ،من دون فهم ليه مثلميا اثبيت ذليك معظيم المنظيرين مين ان سيوء
تطبيقييه قييد يييؤدي الييى الفسيياد والظلييم وسييوء االدارة الحكومييية وعييدم الشييرعية لهييا أي للدوليية وحكومتهييا وتسييلطه كمييا اعتبرتييه
الماركسية ،فهذا يثبت ما يجري حاليا ً في العراق ،فاذا كانت العولمة في هذا العصر تأتي بعيدم الحاجية لوجيود اليدول بشيكل عيام
فما هي الحاجة الى الحدود الدولية وتطبيل الديمقراطية الليبرالية القائمة على اسال الحرية في عالم موحد محكوم من قبل قطيب
واحد وال تقوم العدالة فيه؟
لقد اشار صامويل هنتنجتون الى الفساد في ظل عدم التطبيل السليم للديمقراطية على انه وسيلة غير شرعية لرفيع المطاليب
الى النظام واستغالله من قبل الحاكم إلزاله أي واحد يرييده هيذا أي الحياكم المسيتبد فيميا يتعليل بالنخبية الحاكمية ليه( .عبيد الغفيار
رشاد القصبي 3113 ،م ،ص  ) 033كما يشير هنتنجتون اليى الفسياد عليى انيه سيلوك للمسيؤول او الموظيم العيام بحييث يشيكل
انحرافا ً عن المعايير المقبولة من اجل تحقيل غايات خاصة
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ويعتقد انه موجود بهذا المعنى في كل المجتمعات لكنة ييرتبط فيي درجتيه وميداه بسيرعة وميد التغييير االقتصيادي واالجتمياعي
فعندما تحتاع عمليات التغيير في القيم والمعايير على نطاق شامل ،ينتشر بين االفراد افترا

بأن لديهم حقوقا ً متساوية يعتقيدون

بامتالكها في مواجهة الدولة وتبدأ هذه الجماعات الجديدة التيي تفرزهيا التغيييرات المتبادلية المتتاليية كالحركيات االجتماعيية مثيل
حركات الطال والمثقفين والمهنيين والضباط من تقييم االوضاع في مجيتمعهم فيي ضيوء تليك المعيايير والمتغييرات والظيروف
والحقوق الجديدة ،وذلك ألن هذه الجماعات هيي اول مين يعتقيد ويتقبيل مثيل هيذه المعيايير والقييم ،وهكيذا فيإن السيلوك اليذي كيان
يعتبر مقبوالً وشرعيا ً وفل القيم والمعايير التقليدية يصبح غير مقبول ،ولذلك يدعي هنتنجتون إن غيا مباد الديمقراطية تعمل
على نشر الفساد بطريقة كبيرة كما ويشير الى مستو الفساد من كل حسيب مكانتيه وعملية( ،عبيد الغفيار رشياد القصيبي ،مرجيع
سيابل ،ص ص  ) 031 -029فمين السيمات الرئيسيية لتطبييل النظيام اليديمقراطي اذا صيح تطبيقيه بعييداً عين الفوضيى والفسيياد
هي:
 - 0انه يقوم على اسال الحرية واالحترام ال سيما احترام شخصية الفرد وغيرها من الحريات األخر .
 - 3االعتراف بقيمة الفرد في ذاته وفي غيره.
 - 3كما تعمل الديمقراطية الفعلية على تهيئة الفرص امام االفراد وتعطيهم الفرصة حتى يكونوا قادرين على النمو ما دام عنيدهم
استعدادا لذلك مع عدم تحديد نموهم مهما استطاعوا ،فكما جاء معنى الديمقراطية الصحيحة ،فالديمقراطية بمعنى سيلطة ومعناهيا
حكومة الشعب فالسيلطة والقيانون مليك الشيعب كلية وأداة لتحقييل اهيداف الجمياهير فيي حيياة افضيل( .احميد موسيى حسين بكيار،
 0999م ،ص .)02
إن الديمقراطية بحد ذاتها وكما يستدل من خيالل هيذه الدراسية الحاليية ليسيت فيهيا ميا يتنياقض ميع مبادئهيا ولكين اليذي يفعيل
التناقض فيها والتشوية السيء لها هو المطبل لهيا ،أي االنسيان او الدولية القائمية عليى تطبيقهيا ،والتيي تعميل عليى اسيتغاللها فيي
بعض االوقات لتحصل على مكاسب شخصية محددة لد الفئة او بعض الفئات الحاكمة او بعض اليدول السياعية اليى ذليك مثلميا
يعمل التطرف االن الموجود عالميا ً والذي اصيبح وجيودة بشيكل معيولم ايضياً ،فلقيد أصيبح التطيرف فيي الوقيت الحاضير يسيتغل
الدين االسالمي لتحقيل اهداف ذاتيية للتعصيب اليذي اخيذت تقيوم عليية بعيض الفئيات حالييا ً فيي العيالم متيأثرة مين النظيام العيالمي
الجديد تحت أسماء ومسميات مختلفة منها العولمة أو التدويل العالمي أو االستعمار العالمي الجديد أو االستعمار المخفي ،فالخطيأ
هنا لييس فيي اليدين االسيالمي وال فيي النظيام اليديمقراطي ولكين الخطيأ فييمن يحياولون بيل ويعمليون جاهيدين مينهم وبكيل قيواهم
وطاقاتهم على اخذ مثال ألحد الجانبين ومحاولة تطبيقه بالقوة لنيل مكاسب خاصه ،مع العلم ان اليدين االسيالمي هيو ديين تسيامح
وإخاء وال يقوم على االعتداءات على الغير ،والنظام الديمقراطي ايضا ً هو نظام يقوم على الحرية والمسياواة والشيرعية وحقيوق
االنسيان وتطبييل القيانون اميام الجمييع ويتطليب الشيفافية والوضيوح فيي تطبييل القيرارات الحكوميية المصييرية منهيا واآلنيية فييي
تطبيقها على االفراد ،وهكذا فالنظامان أي االسالم والديمقراطية ال يأتييان مين بوتقية الصيراع المتطيرف المرئيي والغيير مرئيي،
المستغل لهدف شخصي او فئوي مع اإلشارة هنا إلى أنه ليس الهدف من هذا الذكر هو للمقارنة بين اإلسالم والديمقراطية ،ولكن
رتية الباحث في اإلشارة إلى ذلك هنا للتوضيح فقط ،على اعتبار أن محاولة المقارنة بين المفهومين وهما اإلسالم والديمقراطية
مرفوضةً من قبل البعض في نظرتهم للمنهج اإلسالمي أنه رباني فيي مصيدره عليى العكيس فيي النظيام اليديمقراطي البشيري فيي
مصييدره ،فكالهمييا أي اإلسييالم والديمقراطييية يسييعى لتحقيييل العييدل ولكيين الخطييأ فيييمن يطبقييون هييذه االنظميية وليييس فييي االنظميية
نفسها ،أو مثلما يحاول بعض المثقفين العمل على تفضيل النظام الديمقراطي بما يتناسب مع الحاكم الموجود،
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فهذا دليل على سوء االستخدام لذلك النظام والتمسك به بطريقة غير مقبولة( ،عبد الحبيب سالم مقبل 0992 ،م ،ص ص  020ـ
 ) 023فيجب ان يكون نظام يحمي االنتخابيات وعيدم تهمييش مين يسيقط فيي االنتخابيات بصيورة كليية( .احميد الرشييدي وعيدنان
السيد حسين ،مرجع سابل ،ص .)39
كمييا أنييه ال بييد ميين الييذكر هنييا أن هنالييك فييرق بييين الشييعار والحقيقيية ،وال بييد هنييا إال أن يييتم عيير

للتبيياين الشاسييع لفشييل

الديمقراطييية خاصيةً فييي وقييت زحييم العولميية التييي ال تييرحم موجييات رياحهييا العالي يه قييوار صييغيرة متباعييدة ،كمييا أنييه يمكيين
االستفادة منها أي من العولمة في سبيل معرفة تفكك االنظمية السياسيية غيير المؤهلية بالشيكل السيليم لتطبييل الديمقراطيية الفعليية
خاص يةً مثلمييا هييو ظيياهر اليييوم فييي الييدول والمجتمعييات ،حيييث تعتبيير القييارة االفريقييية دوالً ومجتمعييات نموذج يا ً حقيقي يا ً لكارثيية
المديونية الكبيرة التي تجر معها تبعية سياسية واقتصادية وثقافية للدول الصناعية الكبر من اهمها دول أوروبيا وأمريكيا فضيالً
عن توقم التنمية في داخل دولها ومجتمعاتها( .احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابل ،ص ص .) 023 - 039
إذاً إن العولمة كما جاء هنا تعمل كعائل على انعدام التقدم والتطور والتحديث في مختلم االنظمية السياسيية وغيرهيا عليى
اعتبار أن ذلك يعيل عملية التنمية بكافة صورها ،إذ ال بيد مين أن تجيري عمليية التحيديث فيي كافية المجتمعيات وعيدم اقتصيارها
على احد المجتمعات والدول كميا هيو موجيود اآلن لييتم العميل عليى تنمينهيا لكافية المجتمعيات والنهيو

بهيا عليى أكميل وجيه

ليتسنى لها اللحاق بركب الحضارة العالمية المتقدمة بعيداً عن العنم والعنم المضاد أو ما يسمى باإلرها حالياً.
إن التطبيل السيء لبعض المباد قد يتخذه البعض نتيجة فشل عنده ،او كذريعة االلتزام بالمباد  ،عدا عين تيأثير المتطيرف
النفسي المندرع تحت قائمية االعميال االرهابيية الغيير مرئيية او المقدمية ل رهيا بسيبب الحرميان اليذي ييأتي كنتيجية مين نتيائج
العولمة الحالية المؤدي الى التطرف والعزلة ،ومن ثم اليى االرهيا بكافية أشيكاله وميا يحياول مين اسيتغالله للعدييد مين االنظمية
سواء كانيت دينيية او غيرهيا كغطياء لتبريير اعماليه االرهابيية الخاطئية ،فالحرميان والتطيرف هميا نتيائج حتميية للعولمية والليذان
يعمالن كمقدمة ل رها واالعتداءات على الجميع من دون تفريل احيانا ً تحت اسماء ومسميات خاطئة مثلما يحصل عنيد بعيض
الجماعات وفي بعض من دول العالم ،فتصبح الرتية للمذهب الديني عمياء وال تفرق بين الصحيح والخطأ وذلك كلية ينيدرع فيي
اطار الحرمات.
لقد تم العمل على تشوية الصيرورة التاريخية الداعية الى المنهج الديمقراطي وذلك من قبل بعض الدول التي تحاول فير
هيذا النظييام بطيرق فوقييية وتسيلطية وعدائييية ،فيال يمكيين لهيذا النظييام اليديمقراطي ان يطبييل بهيذة الطييرق وحتيى لييو حصيل بعييض
االسييتقرار فييي عييدد ميين الييدول فمييا هييي إال فتييرة وجيييزة وسييتعمل علييى انهيييار ذلييك النظييام اذا لييم يييتم تطبيقيه بالصييورة المناسييبة
والمعقولة ليه بغيض النظير عين الفتيرة الزمنيية التيي يسيتغرقها ،فمهميا كانيت الفتيرة الزمنيية طويلية فيال تعتبير فيي حيياة الشيعو
والمجتمعات فترة طويلة حتى ولو تعاقبت عليها وفي تطبيقها االجيال جيالً بعد جيل حتيى ييتم الوصيول اليى قيدر نسيبي منهيا فيي
التطبيل الخاص بها ،فهناك بعض الدول تعمل على تطبيل عدد من المباد المتعلقة بالتحول الديمقراطي بصيورة خاطئية فتعميل
على تطبيل االنتخابات بصورة مشوهة وتأخذ مبدأ وتترك االخير وتأخيذ ميا يتضيمن ميع مصيالحها وتتيرك ميا هيو عيام لمصيلحة
المجتمع ككل ،فكيم ستكون الدعوة للديمقراطيية وفقيا ً لقيانون النظيام العيالمي الجدييد القيائم عليى حيدود دول المركيز واالطيراف
وجعل الحدود غير الفاصلة بينهم ،فهل يريدون الديمقراطية صورة مصغرة لهم ...؟ ! او ال يريدون هذه الدول بتاتياً ...؟ ! مثلميا
يحصل حاليا ً للماليين من السكان في الصومال وبالد اخر  ،فيعانون من الموت يومييا ً ،فيأين حقيوق االنسيان والشيرعية الدوليية
التي تتغنى بها دول العالم المتقدمة في الحضارة اإلنسانية؟
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فهنياك بعيض اليدول المهتمية بمصيالحها فقيط تتخييذ مين هيذه اليدول المسيحوقة طريقيا ً لهييا للسيير فيي المسيار اليذي يريدونيه وذلييك
للسيطرة العالمية وفقا ً للعولمة القائمة حاليا ً ،فيظهر هنا انه ونتيجةً لعجز الرأسيمالية كنظاميا ً بنيوييا ً عين تجنيي العيالم عليى اليرغم
من عالمية طابعها االقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي وغيره لكنها هي العالمية التي يحكمها قانون التطيور الالمتكيافىء
في مختلم دول العالم( .عبد الرزاق عيد ومحمد عبد الجبار 0999 ،م ،ص .)03
إن النظييام العييالمي الجديييد اليييوم يعمييل علييى االزدواجييية فييي المعييايير المسييتخدمة اتجيياه بعييض الييدول دون غيرهييا( ،احمييد
الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجيع سيابل ،ص  ) 031فالديمقراطيية ليسيت حيدثا ً عيابراً بشيكل عرضيي وإنميا أتيت بخطيوات
تطوريه مستمرة وأنها تعرضت لعمليات مد وجزر في مراحل تقدمها ،كما ان حلقات وآليات هذا التطور متالحقة ومترابطة هيذا
باإلضافة الى الذكر مع وجود التمييز بين الدول المطبقة لهيا فيي البدايية ،حييث كيان هناليك تميييز واضيح فيي دول اوروبيا نفسيها
والتي تعتبر منبت نشأة هذا النظام أي الديمقراطية حتى تيم الوصيول اليى الفكير الليبراليي ،فأخيذت الديمقراطيية تنميو نحيوه حتيى
وصولها الى المراحل التحررية الفردية والجماعية المختلفة لكافة المجاالت الحياتيية ،السياسيية واالجتماعيية وغيرهيا  ...إضيافة
الى المجال االقتصادي ،وفقا ً لما تأتي الليبرالية في مبادئهيا القائمية عليى اسيال الحريية فيي القيول دعيه يعميل دعيه يمير ،كميا أن
الحرية وبما أنها في صلب موضوع الديمقراطية وفي مدلوالتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية  ....ال  ،لذلك ال بد
من إتباعها في ظل تطبيل النظام الديمقراطي الفعلي بشكل صحيح.
لقد كان للثورة الفرنسية سنة  0929م ايضا ً اثراً مهما ً فيي اليدعوة اليى الحريية ،حييث أصيدرت وثيقية اعيالن حقيوق االنسيان
والتي بدورها بدأت في التركيز على حرية البشر والدعوة الى مساواتهم في الحقوق والواجبيات بكافية المجياالت ،ونصيت ايضيا ً
في مضمونها على ضرورة وجود حل المواطنين في ادارة شؤونهم الحياتية المختلفة العامة منها والخاصة بشتى صورها،
هذا في التدرع المتباين للعمل على تطور وتبلور فكرة الحرية وحقوق االنسيان والعميل عليى تحدييد وظيائم السيلطات المختلفية
بعد ان عملت على االرتقاء بمباد القانون الدستوري ،والتي عملت ضمنيا ً على التطور االساسيي فيي االنظمية الديمقراطيية فيي
دول اوروبا وانتشارها عالميا ً بعد ذلك ( . ...احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابل ،ص .)033
إن االشكالية الخاطئة في تطبيل الديمقراطية الفعلية جاءت في الممارسات وليست في نصوص المواثيل بكافية اشيكالها دوليية
كانيت ام عربيييه واسييالميه .كميا أن قيييام الدوليية العصيرية والتييي يطلييل عليهيا دوليية القييانون والمؤسسيات ،والحرييية والعداليية هييي
االسال ،وال يمكن ان تصان بدونها حقوق االنسان ،إال أن الواقع جاء مختلم عن ذلك حتى عالميا ً قبيل ان يكيون شيرق اوسيطيا ً
أو عربيا ً أو فلسطينياً( ،احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابل ،ص ص  ) 091 - 019فالواليات المتحدة االمريكيية
تأتي بل أتت بعملية تجميل "فبركية" للنظيام السيلطوي الشيمولي القمعيي ،كميا هيو الحيال فيي العيراق عنيد سيقوط النظيام العراقيي
السابل في العام  3112م لتلبسه بثيو

الديمقراطيية للحكيم االسيتبدادي الجدييد عين طرييل عملييات الفبركية للنظيام السيابل ولكين

جعلته يميل الى مصالحها ،فالهوية القومية العراقية لم تختلم ولكن وفقا ً لمفهوم نهاية التاري حسب ما يقول فوكو ياميا عين ذليك
فهي لم تعالج االبنية االساسية للنظام القائم ولكن تمت المعالجة وفقا ً لمصلحة ذاتية خاصة لها فقيط وهيي فبركية النظيام السيلطوي
الشمولي من قبل الواليات المتحدة االمريكية وحكومة بريطانيا بطريقة عميل تجمييل ليه ،وال بيد هنيا مين توضييح تطبييل التحيول
الديمقراطي في دول المركز والمحيط أو دول اليمين واليسار المتمثل في السييطرة مين الغير عليى الشيرق وفقيا ً لنظيام العولمية
القائمة على أسال الخصخصة في السيطرة العالمية من قبل عدد من دول العيالم المتحكمية اقتصياديا فيي بقيية أنحياء العيالم دوالً
وانظمة حاكمه ومجتمعات وأفراداً.
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يظهر هنا أنه ال بد من توضيح االسيتعمار الجدييد اليذي يوضيح حالية السييطرة مين قبيل طيرف واحيد عليى الجمييع وفقيا ً لميا
جاءت به هذه التفسيرات عن قدوم وهدف قدوم هذا النظام بأنه جاء لتعميل الشر الدرامي الحاصل بين وجيود االمية مهميا كيان
نوعهييا عربييية أم غيرهييا فييي المكييان وغيابهييا فييي الزمييان ،باإلضييافة الييى العمييل علييى عولميية العييالم ميين خييالل الييدعوة الييى
الديمقراطيات وذلك من خالل انتاع توازنيات جدييدة أقيل همجيية فيي صيورتها الشيكلية فقيط وهيي الصيورة الظياهرة فيي اسياليب
توسيع رال المال وتدويله عالميا ً حتى توجد حالة من االرباك في الفهم للمعرفة القائمية عليى أسيال اليوعي والالوعيي عين ذليك
التحكم به( ،عبد الرزاق عييد ومحميد عبيد الجبيار ،مرجيع سيابل ،ص ص  ) 09 - 09فهيذه هيي صيورة العولمية أو االسيتعمار
الجديد المغطى بثو جديد وجميل ،فما ضرورة الدولة في عصر العولمة إذاً  ...؟ !
إن العقل الشرقي المتغر كما يريده الغر

حالييا ً فيي ظيل نظيام االسيتعمار الجدييد  /االسيتعمار المخفيي "العولمية" واليذي

أصبح غير قادر على استيعا حداثة االفكار بل حداثة االشياء وحداثية السيلطة( ،عبيد اليرزاق عييد ومحميد عبيد الجبيار ،مرجيع
سابل ،ص  ) 30هو الذي بات مطلوبا ً خاصةً لد تلك الدول ،فاصبح هنالك اشكالية في المفهيوم وازمية فيي الممارسية( ،عيسيى
بيرم 0992 ،م ،ص  ) 9فقد يعتبر البعض أن هذا ليس حديث موضوع هذه الدراسة الحالية ولكن أراد الكاتب هنا التوضيح فقيط
للعالقة المرتبطة بين موضوع الدراسة الحالية ،االساسيي وهيو التحيول اليديمقراطي وكيفيية اسيتغالله مين قبيل العدييد مين اليدول
وخاصةً الدول صاحبة الفكر الديمقراطي الحر القائم على المسياواة فيي الحقيوق والواجبيات كميا ييدعى ،ليذلك فكيان مين الواجيب
االشارة اليه ،خاصةً بعد أن أصبحت الديمقراطية معروفة في قدومها تاريخيا ً وأيديولوجيا ً وسياسيا ً وفكريا ً.
إذاً إن الديمقراطييية أصييبحت تلييزم العديييد ميين الييدول والتييي ميين أهمهييا الواليييات المتحييدة االمريكييية اآلن أكثيير ميين أي وقييت
مضى خاصةً في سياستها الخارجية مع بقية دول العالم وذلك عندما شيعرت بيالخطر عليى سياسيتها فيي هيدفها االساسيي المتمثيل
بسيطرتها على العالم ،وأصبحت مستخدمة للعنم في ظيل دعوتهيا للديمقراطيية وذليك بسيبب تنيامي المعرفية عين سياسية امريكيا
االستعمارية ،فأصبحت تستخدم طرق مشوهة للديمقراطية عندما احست بخطر على البرجوازية التابعة لها ،وهذا ما هو حاصيل
حاليا ً وأن كان قد خطط له من قبل للعديد من عقود خلت.
إذاً إن العولمة هيي اداة للسييطرة عليى العيالم فأصيبحت ال تسيعى اليدول القائمية عليى سياسية العولمية أو االسيتعمار الجدييد،
االستعمار المخفيي فقيط للسييطرة عليى بعيض المجتمعيات ،وإنميا تعيدت ذليك للسييطرة عليى بقيية دول ومجتمعيات العيالم خاصيةً
اقتصاديا ومن ثم عسكريا ً وسياسيا ً ألن االقتصاد هو الذي يحكم بقيية الجوانيب فيي مختليم دول ومجتمعيات العيالم كافية ،فأصيبح
المجتمع المثالي للغر وخاصةً الواليات المتحدة االمريكيية هيو المجتميع التيابع لهيا وأي أحيد غييره يرييد التميرد يكيون مصييره
االفغاني والعراقي  ....فأصبحت تلك الدول تشكل قيما ً ومباد حديثة للديمقراطية وفقا ً لتطبيل العولمية حسيب إراداتهيا أي إرادة
دول الغر والواليات المتحدة األمريكية ،فما دامت االرادة العربية تصيب فيي خانية المصيلحة الغربيية ومنفعتهيا فهيي بخيير أي
مرضي عنها من قبلهم ،وأن أي دولة تريد التمرد على تلك السياسة المرسومة يجب ردعها حتى تتمكن من الرجيوع والسيير فيي
الطريييل الصييحيح حسييب مييا تييراه دول االسييتعمار الحييديث ،بمعنييى العييودة الييى المسييار الطبيعييي المزعييوم الييذي يشييكل حاليية
استمرارية مزعومة وغير حقيقية ينتجها الوعي الغربيي بسياسياته االسيتعمارية المتمركيز مين خاللهيا عليى ذاتيه .كميا أن الحياكم
العربي عليه ان يقدم تنازالً واحداً معروفا ً وواضحا ً وهو التنازل الكلي عن السيادة الوطنية لدولته والكرامية القوميية ألمتيه ،ليذلك
فأصبحت الدول االستعمارية مستخدمة لمصطلحات جديدة تتالءم وسياستها االستعمارية الجدييدة مثيل مفهيوم الشيرق أوسيطية أو
المتوسطية،
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لكن يجب أن ال يغيب عن البال أن االمر هنا يتوقم حول الموافقية االسيرائيلية الواضيحة النهائيية عين الشيكل اليذي ترتئييه هيي،
وما هو حجم السيادة االصلي الالزم للدول العربية ومنها فلسطين السيتيعاد الحقيوق الوطنيية والقوميية بعيدد المطاليب التيي يجيب
التنازل عنها من قبل النظام العربي لتعترف اسرائيل بسياداته على رعاياه ورعاعه وهي المتمثلة بالفئات الحاكمة فيها من الدول
العربية ،والقائمية فيي حكمهيا عليى االمتيداد للطبقية البرجوازيية الحاكمية فيي تليك اليدول االسيتعمارية وتيؤمن ليه اسيتقرار نظاميه
الموجود .كما أن االستعمار الجدييد أو االسيتعمار المخفيي أو االسيتعمار غيير المباشير المتمثيل بالعولمية بيات يعميل ويهيدف اليى
تدجين المواطن العربي في داخل دولته ومجتمعه وتطويقه وصوالً الى تعطيل اهتماماته العامة بشكل كلي ومين ثيم تقيزيم أهدافيه
الوطنية والقومية .كما أن العولمة واهداف الدول الداعية لها أصبحت تعمل على استخدام القوانين االستثنائية التي تريدها الدول
المتربصة خلفها بحكومتها والتي باتيت متحكمية عالميياً ،كميا أنهيا تعميل أيضيا ً عليى إنتهياك مبيدأ سييادة القيانون اليذي يععتبير مين
الدعائم األساسية لقيام النظام الديمقراطي الفعلي في حكمه ،إضافة الى ذلك فتعمل تلك الدول أيضيا ً عليى إحيداث أزمية االحيزا
السياسية التي تستغلها الدول الغربية والوالييات المتحيدة االمريكيية إلحيداث حالية مين الفسياد اليداخلي والخيالف اليدائم فيي داخيل
العديد من الدول المراد استعمارها لتبقى في حالة من الفرقة والخيالف وعيدم االسيتقرار اليدائمين مميا يسيهل اسيتعمارها بطريقية
دبلوماسييية وتحييت غطيياء الشييرعية الدولييية ونشيير المبيياد الديمقراطييية المزيفيية ،ويلخييس الباحييث هنييا فييي هييذه الدراسيية الحالييية
الوضع العربي الراهن فيما يتعلل بالحقوق والحريات فيما يليي( :عبيد اليرزاق عييد ومحميد عبيد الجبيار ،مرجيع سيابل ،ص ص
.) 21 - 33
 -0غيا الحريات للمواطنين العر وعدم االهتمام بتشكيل مؤسسات المجتمع المدني.
 - 3عدم المساواة في الحقوق المدنية للمواطنين في الدول العربية خاصةً ذات الطابع السياسي.
 - 2المعطيات غير القانونية المتحكمة بالحقوق المختلفة في أنواعها من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.
 - 3كمييا ال بييد ميين الييذكر هنييا وصييم بع يض البيياحثين عيين مواضيييع الديمقراطييية فوصييم الواقييع العربييي بالميييت فييي تشييكيلة
الديمقراطي أذ يقول في دراسته "وهل نحن احياء حتى نخاف الموت"( .عبد الحبيب سالم مقبل ،مرجع سابل ،ص .)1
 - 21العولمة وتأثيراتها على التحول الديمقراطي:
إن تأثير العولمة يقوم على اسال التوحيد التوسعي في الدول والمجتمعات والذي يقوم ذلك ايضيا ً عليى اسيال إخضياع أميم
عنييد اسييتقاللها ميين قبييل األميية األقييو بينهييا( ،جييان وليييام ألبيييار ،مرجييع سييابل ،ص  .)13وذلييك ألن وحييدتها تقييوم علييى أسييال
المشاركة االجتماعية بعيداً عين السييطرة ،فالبنيية االتحاديية للمجتميع الميدني بكافية مؤسسياته تسيتدعي إذاً شييئا ً مين التسياوي فيي
التطييور االقتصييادي والسياسييي والثقييافي واالجتميياعي بييين األطييراف المتحييدة ،كمييا أن التفيياوت المتبيياين فييي الوجييود واألشييكال
واألهداف خاصةً في درجة التطور يعد من أكثر الشروط الموجودة مالءمة لتكوين البنية المالئمة لتطور الدولة والمجتمع بشيكل
عام .كما أن القوة السياسيية واالقتصيادية تعميل عليى سياسية تجسييد احيتالل األسيواق التجاريية مين خيالل نظيام العولمية وتطبيقيه
وكلما كانت تلك القو أقل تكافؤاً ،كلما كانت قيدرتها فيي السييطرة أكثير سيهولة وأقير منياالً مين قبيل دول العولمية ،لكين هنياك
مجتمعات كثيرة مدنية ،كاألفراد أو الجماعات الصغيرة داخلها ،كلما باعدتها المسافة أكثر ،كلميا توطيدت وقوييت العالقيات بينهيا
وتحسنت ،فهذه ثمرة مهمة جداً من ثمرات الديمقراطية والتي لم يأتي غيرها بنظام كهذا.
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كما أن سياسة االنفتاح للبلدان البعيدة التي اتخذتها الدول العظمى في العالم أسهل عليها مين سياسية التفياهم حتيى ميع الشيعو
القريبة منها ذلك ألنها ستكون من منطلل القوة العظمى والتحكم ،أو التحكم عن طريل الدعوة الى االنفتاح العيالمي ،فيذلك يجعيل
من معظم دول العالم مسرحا ً للسيطرة على أسواقها التجاريية وغيرهيا مين قبيل تليك اليدول العظميى( .جيان ولييام ألبييار ،مرجيع
سابل ،ص ص .) 12 - 13
إن التعاون السياسي واالقتصادي والثقافي بين األمم المتجاورة والمتماثلة وخاصةً الدول القوية كدول العولمة يشيكل خطيوة
إيجابييية وقوييية فييي طريييل االرتقيياء والوصييول الييى هييذا المجتمييع الشييامل ،كمييا أن كييل تعيياون وتحييالم يييأتي تحييت الضييغوط
االقتصادية وسيطرة االفكار للقو الكبيرة المهيمنية عالمييا ً ال يمكنيه أن يشيكل أي تقيدما ً نحيو الوحيدة بيين الشيعو ( ،جيان ولييام
ألبيار ،مرجع سابل ،ص ص  )91 – 19وخاصةً الشعو العربية وغيرها من الدول النامية أو دول العالم الثالث والرابع.
إن الحرية السياسية تتضاءل كنتيجة من نتائج العولمة والتي تعتبر نتيجة حتمية من نتائج سياسة دول العولمية ،بحييث يعميل
ذلك بتأثيرات أخر مثل ازدياد الفقر والضعم االقتصادي ،على الرغم من وجيود الديمقراطيية ألن التطبييل جياء بطريقية سييئة
للغاييية( ،رفعييت السييعيد 3113 ،م ،ص  .)31باإلضييافة إلييى أن غيييا الحريييات العاميية هييو السييبب العميييل لظيياهرة اإلرهييا
والتطرف (سعيد بنسعيد العلوي والسيد ولد أباه ،مرجع سيابل ،ص  )011الناتجية عين الحرميان كنتيجية أوليية وأساسيية للعولمية
ودولها القائمة.
 - 23تأثيرات العولمة المباشرة على االنظمة الحاكمة في العاال( ::سيعيد بنسيعيد العليوي والسييد وليد أبياه ،مرجيع سيابل ،ص
.) 033
لقد أتت العولمة بالعديد من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على اليدول كافية عليى وجيه المعميورة حتيى أنهيا توصيم
بأنه ال توجد دولة في العالم إال وكان لهيا نصييبا ً مين تليك التيأثيرات عليهيا .ومين أهيم التيأثيرات الناتجية عين النظيام العيالمي
الجديد أو المسمى العولمة هي:
 -0توحيد العالم من خالل الروابط االقتصادية والتقنيات االتصالية.
 -3انهيار الحواجز المختلفة بين الدول المتمثلة بالحدود السياسية واالقتصادية.
 -2فقدان الكثير من دالالت معايير ومقاييس السيادة القومية للدولية الوطنيية عليى اليرغم مين أن العولمية عمليت عليى التواصيل
البشري في العديد من المجاالت ،إال أن ذلك يعتبر من اآلثار السلبية لذلك النظام المسمى بالعولمة.

النتائج المستخلصة من البحث:
تمثلت أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث بكل مما يلي:
 – 0عمل على الكشم عن صورة التطور التاريخي لمؤسسات المجتمع المدني ومفهوم المجتمع المدني وأهداف المجتمع
المدني وعوامل نجاح المنظمات األهلية في داخل المجتمعات.
 – 3دل على تحديد صفات المدنية وتأثيراتها ومميزات المجتمع المدني والمؤشرات األساسية لقيام مؤسسات المجتمع المدني
في داخل المجتمعات.
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 – 2تبين أن لوجود وعمل وتأثير الحركات االجتماعية وميزات الحركات االجتماعية وأنواع الحركات االجتماعية دوراً في
عملية التحول الديمقراطي في داخل المجتمعات.
 – 3توصل إلى معرفة الوجود لصورة الديمقراطية في ظل العولمة ،والعولمة وتأثيراتها على التحول الديمقراطي وتأثيرات
العولمة المباشرة على االنظمة الحاكمة في مختلم دول ومجتمعات العالم.

توصيات الباحث:
بعد االنتهاء من توضيح نتائج هذا البحث المستخلصة منه ير

الباحث أنه من الضروري اإلشارة الى عدد من

التوصيات المهمة ،وقد تمثلت هذه التوصيات في نهاية هذا البحث بكل مما يلي:
 – 0نشر ثقافة الديمقراطية من خالل وسائل االعالم المتعددة وذلك للكشم عن صورة التطور التاريخي لمؤسسات المجتمع
المدني ومفهوم المجتمع المدني وأهداف المجتمع المدني وعوامل نجاح المنظمات األهلية في داخل المجتمعات.
 – 3قيام وعمل المتخصصين بهذا المجال بدورهم بشكل فردي ومؤسساتي والعمل على تحديد صفات المدنية وتأثيراتها
ومميزات المجتمع المدني والمؤشرات األساسية لقيام مؤسسات المجتمع المدني في داخل المجتمعات.
 – 2عقد مؤتمرات وندوات باستمرار لتوضيح وجود وعمل وتأثير الحركات االجتماعية وميزات الحركات االجتماعية
وأنواع الحركات االجتماعية في داخل المجتمعات.
 – 3إجراء دراسات حديثة ومتنوعة لمعرفة الوجود لصورة الديمقراطية في ظل العولمة والعولمة وتأثيراتها على التحول
الديمقراطي وتأثيرات العولمة المباشرة على االنظمة الحاكمة في مختلم دول ومجتمعات العالم.

مقترحات الباحث:
تتمثل المقترحات التي يراها الباحث في هذا البحث بكل مما يلي:
 – 0ضرورة الممارسة الديمقراطية بمختلم المجاالت للكشم عن صورة التطور التاريخي لمؤسسات المجتمع المدني
ومفهوم المجتمع المدني وأهداف المجتمع المدني وعوامل نجاح المنظمات األهلية في داخل المجتمعات.
 – 3مواصلة التنامي في السلوك الديمقراطي بمختلم المناطل وتحديد صفات المدنية وتأثيراتها ومميزات المجتمع المدني
والمؤشرات األساسية لقيام مؤسسات المجتمع المدني في داخل المجتمعات.
 – 2االستمرار في توضيح وجود وعمل وتأثير الحركات االجتماعية وميزات الحركات االجتماعية وأنواع الحركات
االجتماعية في داخل المجتمعات.
 – 3ضرورة العمل على معرفة الوجود لصورة الديمقراطية في ظل العولمة والعولمة وتأثيراتها على التحول الديمقراطي
وتأثيرات العولمة المباشرة على االنظمة الحاكمة في دول ومجتمعات العالم.

خالصة البحث:
في نهاية هذا البحث ير الباحث أنه قد تم التصدي للعديد من المواضيع حتى ولو جاء ذلك بشكل متواضع إال انه وبنفس
الوقت يفتح آفاقا ً حديثة امام الباحثين والدارسين لتناول مواضيع التحول الديمقراطي ودراستها من أكثر زاوية،
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وفيما يتعلل بأبرز المواضيع التي تم تناولها في هذا البحث فقد تمثلت بكل من :توضيح صورة التطور التاريخي لمؤسسات
المجتمع المدني ومفهوم المجتمع المدني وأهداف المجتمع المدني وعوامل نجاح المنظمات األهلية ،وتحديد صفات المدنية
وتأثيراتها ومميزات المجتمع المدني والمؤشرات األساسية الالزمة لقيام مؤسسات المجتمع المدني ،وتوضيح وجود وعمل
وتأثير الحركات االجتماعية وميزات الحركات االجتماعية وأنواع الحركات االجتماعية ،ومعرفة الوجود لصورة الديمقراطية
في ظل العولمة والعولمة وتأثيرات ها على التحول الديمقراطي وتأثيرات العولمة المباشرة على االنظمة الحاكمة في مختلم دول
ومجتمعات العالم.
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تحديد تركيز برومات البوتاسيوم في مجموعة من المنتجات الغذائية باألسواق المحلية بمدينة طرابلس
Determination of Potassium Bromate Concentration in a Group of Food Products in Local
Markets in Tripoli
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المستخلص:
أجريت هذه الدراسة لتقدير تركيز برومات البوتاسيوم  ))KBrO3في 12عينة من المعجنات والبسكويت وتم قياس امتصاص
العينات باستخدام جهاز ( )spectrophotometer Vis-Uvوأظهرت نتائج هذا البحث أن كمية برومات البوتاسيوم في العينات
تختلف باختالف العينة فكان أعلى تركيز لعينة بسكويت  5.765ppm MAJOURوأقل تركيز كان لعينة الكعك
المالح  644ppmفي حين كان تركيز برومات البوتاسيوم لبعض عينات المعجنات كالتالي :رشدة برمة كان التركيز
فيها  ،.565ppmرشته كسكاس ( 6)ppm 75 ،.5ppmأيضا أظهرت نتائج عينات من البسكويت أن أعلى تركيز كان في عينة
(بسكويت  5.765ppm )MAJOURوأقل تركيز كان في عينة (بسكويت  ،22265ppm )Coffee Joyأما باقي التراكيز
فكانت كالتالي :بسكويت 47765 Tic ppmبسكويت ،474ppm Amanteigadoبسكويت،545ppm Digestive
بسكويت دايجستف نوترو  ،2.165 ppmبسكويت  ،271 ppm C mini Ring&Bبسكويت  6125ppm Deluxeppmأيضا
أظهرت النتائج في عينات الكعك والتي تم جمعها من عدة معامل في مدينة طرابلس (الكعك المالح ’ الكعك الحلو ،كعك السكر)
نتائجا كالتالي :حيث كان أعلى تركيز فيها للكعك الحلو بقيمة  ،7167ppmوأقل تركيز فيها كان لعينة الكعك المالح بقيمة 44ppm
في حين كانت باقي التراكيز كالتالي :كعك السكر  ،72 ppmكعك حلو ،).1 ppm ،54 ppm ،.. ppm ،.765 )ppmأما
عينة اميلحة كان تركيزها6217 ppm
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وعلى الرغم من أن الدولة الليبية منعت استخدام برومات البوتاسيوم منذ  1005بسبب تصنيفه كمادة مسرطنة محتملة ومنع
استخدامه في الكثير من الدول إال أن نتائج الدراسة أشارت الى وجودها بتراكيز مختلفة في كل العينات التي تم قياسها6
الكلمات المفتاحية :برومات البوتاسيوم ،المعجنات ،الكعك ،البسكويت ،مطيافية األشعة فوق البنفسجية6

Determination of Potassium Bromate Concentration in a Group of Food Products in Local
Markets in Tripoli
Ezadeen Mohammad pashloa, aborawe.M. Algornazi, Abubaker Amer atrrog,
salsabeel Emhemed ben jabber, Tasneem Mohammad alhaweel.
Chemistry Department, Faculty of Education, University of Tripoli Libya.

Abstract
This study was conducted to estimate the concentration of potassium bromate (KBrO 3) in 21
samples of pastries and biscuits, and the absorption of samples was measured using a (UvVis spectrophotometer). The results of this research showed that the amount of potassium
bromate in the samples varies according to the sample, and the highest concentration was for
the sample of Major Biscuits(567.5ppm). The lowest concentration was for ppm44 mleeha cake
sample. We conclude the use of an internationally banned carcinogen and prohibited by Libyan
laws, as this study revealed the presence of high concentrations of it in the tested samples.

Keywords: Potassium Bromate, Pastries, Cakes, Biscuit, Uv-Vis Spectrophotometer.

 .2المقدمة
الحصول على الغذاء المناسب من أهم العوامل التي دفعت اإلنسان إلى الخروج ومحاولة تحسين وضعه في البيئة التي يعيش
فيها ،وال يزال الحصول على الغذاء بالرغم من التقدم العلمي في الوقت الحاضر من أهم المشاكل التي تواجه عالما يزداد عدد
سكانه ويحتاج الى كميات أكبر من الغذاء وبالتالي فإن العديد من المصانع تلجأ إلى استخدام العديد من العناصر التي تضاف للكثير
من المنتجات الغذائية بغرض حفظها من التلف ،أو إكسابها لونا ً جذابا ًأو طعما ً مستساغا ،أو نكهة مميزة ،لرفع أو تحسين قيمتها
الغذائية أو لتعويض الفقد من العناصر الغذائية نتيجة عمليات التصنيع أو التغليف أو التخزين أو التوزيع ،أو ربما بغرض القضاء
على مشكلة من مشاكل سوء التغذية في المجتمع (النسر و ناهد )1021 ،ومن أكثر المواد المضافة للمواد الغذائية بمختلف
أنواعها هي محسن برومات البوتاسيوم ))7KBrOوهو عبارة عن مادة كيميائية مؤكسدة،
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وتستخدم هذه المادة تجاريا منذ عام  2120كمادة إضافية في مراحل تصنيع الدقيق ،ولمادة برومات البوتاسيوم ( )7KBrOخاصية
زيادة سرعة التبييض والمساعدة على النضج (العثيمين 6)100. ،حيث إضافة برومات البوتاسيوم للمعجنات تلعب عامال مؤكسدا
في العجينة ،وتعمل علي زيادة مرونتها ،وهنالك ثالثة أنواع لمركبات البوتاسيوم مع البروم فاألول هو الملح العادي وهو بروميد
البوتاسيوم( ،)KBrأما الثاني والثالث فهما يحتويان على ذرات األكسجين ( )4KBrO( )7KBrOوالمواد المستخدمة حاليا
وأكثرها شيوعا ً ( )7KBrOأي البرومات وتتمثل خطورتها في االستخدام السيء لها وزيادة النسب المضافة منها الى المواد
المراد تحسينها ،ترسب برومات البوتاسيوم لفترات طويلة وبكميات كبيرة يؤدي الى ضرر على الصحة وهي سامة فوق مستوى
معين(  6)1010 ،Alhanash( )0601ppmوهي م ن االسباب الرئيسية لإلصابة بالسرطان لدى البشر وتسبب مشاكل صحية
غير سرطانية مثل مشاكل في المعدة وفشل الكلى ،وفقدان السمع ،أيضا هي سامة عند استنشاقها أو مالمستها باليد ،كما تسبب
العديد من المضار للعيون والجلد ،وإذا تم تناولها مباشرة وبكميات عالية قد تؤدى إلى أعراض التسمم وتتفاوت من وجع رأس
وتعب ،قيء ،وهي خطيرة على خاليا الكلى وتمر الى الكلى من خالل الدم (السعيدي )1001 ،وتسبب تكسير في كرات الدم
الحمراء أو فقدان الوعي (دينس Gradus( )2114 ،وآخرون( )100. ،الحداد( )1021 ،فتح الباب6)1007 ،
وصنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان ( )IARCالتابعة لمنظمة الصحة العالمية برومات البوتاسيوم  KBrO3على أنها مادة
مسببة للسرطان ( Kurokawaوآخرون6)100. ،Crofton( )2110 ،
يهدف هذا البحث إلى :تحديد تركيز مادة (برومات البوتاسيوم) ،والتي تستخدم كمحسن غذائي في مجموعة من المنتجات الغذائية:
كالبسكويت والكعك والمعجنات المتواجدة باألسواق المحلية بمدينة طرابلس6
أثبتت دراسة أن ما يوجد في الخبز المتاح في أسواق بريطانيا يعادل سبعة أضعاف الحد األعلى المسموح به ()1004 ،David
تم تقدير برومات البوتاسيوم في أربعة عشر رغيفا من الخبز وأظهرت النتائج أن كل أرغفة الخبز التي تم تحليلها تحتوي
على برومات البوتاسيوم بكميات أعلى من المستوى اآلمن الستهالك اإلنسان ( Augustineوآخرون6)1021 ،
وفي دراسة أخرى تم الكشف عن  11عينة من المنتجات الغذائية المتداولة في منطقة وادي الشاطئ وأظهرت النتائج أن
كمية برومات البوتاسيوم في عينات السميد تجاوزت  .0ملجرام  /كجم ولعينات دقيق القمح طرابلس  .5مليجرام/كجم ولعينات
دقيق القمح مصراته 7.ملجرام/كجم وعند استخدام صبغة أحمر الكونغو لوحظ ارتفاع نسبة البرومات في عينة السميد الى
77ملجرام/كجم ،ولم تظهر آثار المحسن في عينات المقروض ،البقالوة ،الغريبة (السعيدي وآخرون6)1001 ،
أجريت دراسة لتعيين برومات البوتاسيوم في عشرين عينة من الخبز وتم تحديد نسبة برومات البوتاسيوم كميا وأظهرت النتائج
أنها أعلى من الحد المسموح به ( Lokmanوآخرون6)1027 ،
أجرت دراسة أيضا لتقدير برومات البوتاسيوم في الخبز لستة وعشرين عينة خبز وأظهرت النتائج أن مستوى برومات البوتاسيوم
كان أعلى من الحد المسموح به ،حيث ترواحت النتائج من  411-1.2مره أكثر من الحد المسموح به
حسب  )Emeje FDAوآخرون6)1025 ،
أيضا في دراسة أخرى تم تقدير برومات البوتاسيوم في عينات الخبز لخمسة مخابز ،وأظهرت النتائج أن جميع العينات تحتوي
على تراكيز أعلى من الحد المسموح به الستهالك االنسان ( Zeryawkalو6)1021 ،Ariya
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وفي دراسة أخرى تم الكشف عن وجود برومات البوتاسيوم في  15مخبز داخل مدينة تاجوراء وأظهرت النتائج أن جميع العينات
تحتوي على برومات البوتاسيوم وبنسب عالية جدا حيث تراوحت من  2777-700مره أعلى من الحد المسموح به
( Alhanashaوآخرون6)1010 ،

 .1مواد وطرق البحث
جمعت عينات الدراسة واألكثر تداوال في األسواق المحلية داخل مدينة طرابلس ،وشملت ثالثة أنواع مختلفة بواقع 12عينة من
(المعجنات ،البسكويت ،الحلويات)6
حيث شملت العينات ( .عينات مختلفة) من البسكويت ،وثالثة أنواع من الحلويات محلية الصنع (الكعك الحلو ،الكعك المالح،
موالح) بواقع ( 1عينات من معامل مختلفة) باإلضافة إلى نوعان من المعجنات بواقع ( 4عينات من معامل مختلفة) تم جمعهم
داخل مدينة طرابلس والجدول ( )2يوضح أنواع عينات الدراسة6
الجدول ( )2يبين المنتجات التي تم تقدير برومات البوتاسيوم فيها6
رقم العينة
2
1
7
4
5
.
7
.
1
20
22
21
27
24
25
2.
27
2.
21
10
12
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اسم العينة
بسكويت Tic
بسكويت Amanteigado
بسكويت Digestive
بسكويت MAJOUR
بسكويت Coffee Joy
بسكويت دايجستيف نوترو
بسكويت C mini Ring&B
بسكويت Deluxe
رشدة برمة
رشدة كسكاس
كنافة نية
رشدة كسكاس
رشدة كسكاس
اميلحة
كعك سكر
كعك حلو
كعك مالح
كعك حلو
كعك مالح
كعك حلو
كعك مالح
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تم تجفيف العينة عند درجة حرارة 70م ºللمعجنات ،وطحنت بواسطة خالط كهربائي ومن ثم وزن  165جرام من مسحوق العينة
بعد الطحن بواسطة ميزان حساس ووضعها في كأس سعته  150مل ،ثم أضيف اليه  15مل من الماء المقطر وبعد ذلك وضعت
في جهاز الطرد المركزي لمدة  20دقائق 6ثم أخذ الرائق الناتج من المحلول وخفف في دورق قياسي سعته 50مل6
 تم تحضير حمض الهيدروكلوريك بتركيز  M1وذلك بأخذ  47620مل من حمض الهيدروكلوريك المركز وتم تخفيفه بالماءالمقطر في دورق حجمي سعته  150مل6
 تم تحضير صبغة الكونغو األحمر بتركيز ))7mol\dm 4- х 10 5وذلك بأخذ  0674.جرام من صبغة الكونغو األحمر( ).1.6.7wt6mوتمت إذابتها وتخفيفها بالماء المقطر في دورق قياسي سعته 2000مل6
 تم تحضير برومات البوتاسيوم بتركيز ( )7mol\dm 7- х 10 165وذلك بأخذ  467جرام من برومات البوتاسيوم وتمت أذابتهاوتخفيفها بالماء المقطر في دورق قياسي سعته  2000مل6
 تم تحضير المحاليل القياسية من برومات البوتاسيوم بتراكيز مختلفة وهي كالتالي4.0 ، 7.4 ، 1.. ، 211 ،1. ppm( :)205. ،1.0 ، ..4، 7..، .71، 57.،
 أخذ  4مل من المحلول المحضر من العينة في دورق قياسي سعته  15مل6 أضيف إليه  5مل من صبغة الكونغو األحمر حيث تغير لون المحلول إلى األحمر وهو لون الصبغة6 أضيف إليه  20مل من حمض الهيدروكلوريك تركيزه  M1ولوحظ بعد ذلك تغير لون المحلول من األحمر إلى اللون البنفسجي(مع الفرق في درجات اللون حسب العينات)6
 خففت العينة إلى  15مل بالماء المقطر وتم رجها وقدرت برومات البوتاسيوم في المحلول القياسي والعينات المجهولة ،حيثسجلت قراءات االمتصاص للمحلول القياسي والعينات المجهولة من خالل المنحنى القياسي المتحصل عليه عند القياس من
جهاز  Vis Spectrophotometer-Uvعند طول موجي6nm451

 .3النتائج:
تناول هذا البحث تقدير كمية برومات البوتاسيوم في  12عينة مختلفة (بسكويت ،معجنات ،كعك حلو ومالح) باستخدام جهاز -Uv
 ،Vis spectrophotometerأشارت نتائج جميع العينات المختبرة الى وجود محتوى عالي من برومات البوتاسيوم،
حيث ترواحت النتائج من  7.- 7ضعف الكمية المسموح بها ( )1010 ،Alhanashكما هو موضح في الجدول ()7
الجدول )1( :يوضح نتائج تراكيز سلسلة العينات القياسية6
رقم العينة
2
1
7
4
5
.
7
.
1
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التركيز
1.
211
1..
7.4
4.0
57.
.71
7..
..4

االمتصاص
062.
06114
06521
064.
0657.
067..
06544
067.
06.1.
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20
22

1.0
205.

06.0.
06151

الشكل  )2(:يوضح المنحنى القياسي لسلسة المحاليل القياسية
جدول  )3(:يبين نتائج تركيز برومات البوتاسيوم لعينات البحث6
العينة
تكرار تركيز العينات بوحدة  ppmالمتوسط الحسابي االنحراف
المعياري
76575574
47765
4.0
475
577.5
بسكويت Tic
2642412
474
475
477
474
بسكويت Amanteigado
7607207
545
545
540
550
بسكويت Digestive
7657557
5.765
570
5.5
5.765
بسكويت MAJOUR
1652..2
22265
220
227
225
بسكويت Coffee Joy
7657557
2.165
2.0
2.5
2.165
بسكويت دايجستيف نوترو
1652..2
271
2.0
27.
بسكويت 2.7 C mini Ring&B
2.6017.
125
120
110
2.5
بسكويت Deluxe
0670722
.565
.565
.5
..
رشته برمة
0
.5
.5
.5
.5
رشته كسكاس
0
.7
.7
.7
.7
كنافة نية
7607207
75
75
70
.0
رشته كسكاس
16.1.47
277
277
271
275
رشته كسكاس
16.4575
217
212
215
210
اميلحة
2
72
71
70
72
كعك سكر
0670722
.765
..
.7
.765
كعك حلو
2642412
44
45
47
44
كعك مالح
0
..
..
..
..
كعك حلو
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كعك مالح
كعك حلو
كعك مالح

54
74
70

57
77
.1

55
70
.1

54
7167
.1

2642412
160.2.7
0657775

 .5المناقشة
تم تقدير نسبة برومات البوتاسيوم في عينات من البسكويت والمعجنات والحلويات من معامل مختلفة داخل مدينة طرابلس حيث
أظهرت النتائج أن أعلى تركيز في عينات المعجنات كانت في عينة رشدة الكسكاس (معمل الشريف) بتركيز  ،ppm277بينما
أظهرت أن أقل تركيز في عينة الكنافة (بوعشرين) بقيمة  ،.7 ppmوعند مقارنة نتائج هذه الدراسة مع الدراسة التي أجريت
في نيجيريا في والية أبوجا والتي تتراوح قيمة التركيز فيها من  16174-76.ميكروغرام /غرام نالحظ أنها كانت أعلى منها،
وأيضا أعلى من الدراسة التي أجريت في أثيوبيا في اديس أبابا والتي تراوحت فيها قيمة برومات البوتاسيوم بين 16174 - 56.25
مجم  /كجم ،وكانت أعلى بكثير من الدراسة التي أجريت في نيجيريا والتي تراوحت النتائج فيها بين  2641 - 06.7ميكروغرام
 /غرام ،وكانت قريبة من الدراسة التي أجريت في ليبيا في منطقة وادى الشاطئ والتي تجاوزت فيها قيمة البرومات 77 - .0
ملجم /كجم6
أما نتائج باقي عينات المعجنات فكانت كالتالي :رشدة برمة (معمل الهوني) قيمة التركيز فيها  ،.565ppmرشدة كسكاس (معمل
االرض الطيبة) قيمة التركيز فيها  ،.5ppmرشدة كسكاس (معمل المائدة) قيمة التركيز فيها 6ppm 75
وأظهرت نتائج عينات البسكويت أن أعلى تركيز كان في عينة (بسكويت  )MAJOURبقيمة  5.765ppmوأقل تركيز في عينة
(بسكويت  )CoffeeJoyبقيمة  622265ppmأما باقي النتائج فكانت كالتالي( :بسكويت 47765ppm )Tic
(بسكويت( ،474ppm )Amanteigadoبسكويت ( ،545 ppm )Digestiveبسكويت دايجستف نوترو) ،2.165 ppm
(بسكويت ( ،271 ppm )C mini Ring&Bبسكويت 6125 ppm )Deluxe
أما بالنسبة لعينات الكعك والتي تم جمعها من عدة معامل في مدينة طرابلس (الكعك المالح ،الكعك الحلو ،كعك السكر) فأظهرت
النتائج أن أعلى تركيز فيها كان للكعك الحلو (معمل الملكة)  ،7167ppmوأقل تركيز في عينة الكعك المالح 644ppm
في حين كانت باقي التراكيز كالتالي( :كعك السكر) ( ،72 ppmكعك حلو) ( ،.765 ppmكعك حلو محل الجوهرة) ،.. ppm
(كعك مالح محل الجوهرة) ( ،54 ppmكعك مالح معمل الملكة)  ،.1 ppmأما عينة اميلحة كان التركيز فيها6217 ppm

الخالصة:
في هذه الدراسة ،احتوت  %200من العينات التي تم قياسها على مستويات عالية من برومات البوتاسيوم المتبقية فوق المستوى
المسموح به (أقل عينة احتوت على  7أضعاف الكمية المسموح بها وأعلى عينة وصلت الى  7.ضعف الكمية المسموح بها)6
وهذا يؤكد أن برومات البوتاسيوم ال تزال تستخدم في معامل تصنيع الحلويات والمعجنات وفي كل أنواع البسكويت التي تمت
دراستها رغم حظر استخدامها من الدولة الليبية منذ  61005إن تواجد مادة برومات البوتاسيوم وبتراكيز عالية جدا يسبب أضرار
صحية كبيرة وعليه فإن على السلطات المختصة اتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة واجراء الفحوصات الروتينية للتأكد من خلو
الخبز والمعجنات والبسكويت وغيرها من المواد الغذائية من هذه المادة6
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األعـيـاد الديـنية عند اإلغريق
The Religious Holidays of the Greeks
إعداد الباحث /سفيان البوخاري
باحث في التاريخ القديم والمعاصر ،جامعة ابن طفيل ،القنيطرة ،المغرب
Email: Sofiane.Boukhari@uit.ac.ma

ملخص:
إذا كـان الـدين اليوناني (اإلغريقي) لـم يستطع أن يقضي على الحروب بعقيدتـه فـإنه قـد أفلح ونجـح في تخفيف وتقليص
حجـم متاعب الحيـاة االقتصادية بـما كـان يقـيمه من أعـياد كثـيرة هـذه األعيـاد التي تتخللـها الكثير من الحـركـات واألغـاني
التي أس ـهب المعجبـون في تمجيدهـا ،وخـصوصـا األعيـاد التي تتعـلق بـاآللهـة ،وقـد كانت هـذه األعيـاد شعـائر جمـاعية
تختلـط فيـها العـقـائد واألسـاطيـر .وسبـب اختيارنا للمـوضوع هـو الرغبـة في مـعرفـة أهـم هـذه األعيـاد (الدينيـة) في
الحضارات القديمة وخـصوصا عنـد اليـونـان (اإلغريق) وطريقة إقـامة هـذه األعيـاد وكيف تطـورت .وقـد ارتأينا أن تـكون
إشكـالية المـوضوع على النـحو اآلتـي :مـاذا نقـصـد باألعيـاد الدينيـة عند اإلغـريق ،ومـاهـي هـذه األعيـاد المهـمة عندهـم؟
كلمات مفتاحية :الـدين اإلغريقي ،األعيـاد ،اإلغريق ،األعيـاد الدينيـة.

Abstract:
If the Greek (Greek) religion was not able to eliminate wars with its faith, then it has succeeded
and succeeded in mitigating and reducing the size of the troubles of economic life through the
many feasts it held. These feasts were collective rites in which beliefs and legends were mixed.
The reason for choosing the topic is the desire to know the most important of these
(religious) holidays in ancient civilizations, especially in Greece (the Greeks), and the way these
holidays were held and how they evolved.
We have decided that the problematic of the subject should be as follows: What do we mean
?by religious holidays for the Greeks, and what are these important holidays for them

Keywords: Greek religion, holidays, Greeks, religious holidays.
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مقدمة:
تـميـز الشعـب اإلغريقي بتدينه كالشعـب المصري ،فـقد كـان لكـل عائلة يـونانية إلـه خـاص بهـا تـوقد لـه النـار في البيت
ال تنطـفئ أبـدا ،ويتماثـل هـذا الشيء على القبيـلة وعلى المـدينة ،كـما أن الديـانة اإلغريقية تتميز بتعقيـدهـا فـهي مجموعة
كبي رة من العـقـائد المختلطة والمتشابكة والمعقـدة فيمـا بينهـا وفي عقلية ونظر اإلغريق القـدماء أن اآللهـة ال تختلف عن البشر
شـكال وحيـاة ،فـكانوا يـأكلون ويشربـون ويتزوجـون وينجبـون ولكنهـم كـانوا يختلفون عنهم ألنهـم خـالدون وأنهـم ذو قـوى
خـارقة وجمـال فائق وكان مسكنهـا جبـل أولمـب وتـسمى اآللهـة التي اعتقد النـاس بـأنها تـسكن فيه باسم المجـموعـة
األولمبيـة ،كـما تـأثرت الديـانة اإلغريقية بـآلهة دخلت إليها من شعوب وأقـوام أخرى والمشهـورة كـاآللهـة المصرية
واآلسيـوية وكـانت أهـم وأبـرز اآللهـة اإلغريقية هـي مجموعـة اآللهـة األولمبيـة ويبلـغ عـددهـا إثنـي عشـر إلـهـا ويـرأسهـا
اإللـه الكبير هـو زيـوس وهـو الذي خلقهـا جميعـا (اآللهـة) ،وقـد استمد المؤرخـون معلـومـاتهم عن اآللهـة اليـونانية من
قصـائد الشـاعر اليـونـاني هـوميروس الـذي وصف لنـا اإللـه زيـوس (أورانـوس) عـلى أنـه مرسل السحـاب ومسقـط األمطـار
وجـامع الرعـد ،هـذا وقـد عبـد اإلغريق أيضـا إلـه الشمـس "هيلـوس" ولكنـه كان من اآللهـة الصغـرى،
وكـانت األرض عند اليـونان مـوطن معظم اآللهـة اليونـانية وهـي تسمـى "جـي" أو "جـي" كـما كان هناك إلـه للحـرب
واإلنجـاب وإلـه الهـواء والبـحار وغـيرهـا من اآللهـة ،وسلـوك هـذه اآللهـة فيما بينـها وبين البشر خـالية من المـثل والقيـم
األخالقية العليـا فهـي تسمـح لنفسـها بـكل مـا يتمتـع بـه البـشر من المـُثل ،فقـد اتخذت لنفسـها صفـات اإلنسـان.
كـان المعبـد اليـوناني يضم جزئيين أو جانبين رئيسيين هـُما :الحـرم وهـو الفنـاء الـواسع الذي يضـم جميع وحـدات
المعبـد ،والجـزء الثـاني هـو الـمزار الذي يشكـل الـجزء المعـماري المهـم من المعـبد و الذي يحتوي بـدوره بشكل عام على
غرفتين إحداهمـا خصصت لإللـه حيث يوضع تمثالـه واألخـرى خصصت للهـدايا التي تقدم لـه ولـم تـكن الطقوس جميعها
تجري في المعبـد فـقد كان عدد من الطقوس تجري في البيوت أو في مساحات المدينة العامة ،كـما أن الطقوس لم تكن جميعهـا
تجري بـإشراف الكهنـة بل بعضها يجري بـإشراف رب األسـرة أو رئيس القبيـلة.
ومـن المعتـقدات الجنـائزية عند اإلغريق أنـهم كانوا يـقدمون القرابيـن ألرواح موتـاهم في مواسـم معينة وكـانت المدن
تـقدس الموتى من سـلف األسـرة المـالكة وكبـار المحاربين المشهورين ومـُؤسسي المدن فيصـح هـؤالء الموتـى آلـهة حامية
لمـُدنها فـ كان لكل مدينة بطلهـا القـومي الذي تشيـد لـه معبـدا لتعبـده فيـه ،وكـان يسمـى نصـف إلـه ألنـه ولـد من صلب أحـد
اآللـهـة.

إشكالية البحث:
مـاذا نقـصـد باألعيـاد الدينيـة عند اإلغـريق؟
ومـاهـي هـذه األعيـاد المهـمة عندهـم؟
وكيف تطـورت هـذه األعيـاد؟
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أهمية البحث:
تبرز في مـعرفـة أهـم األعيـاد (الدينيـة) في الحضارات القديمة وخـصوصا عنـد اليـونـان (اإلغريق) وطريقة إقـامة هـذه
األعيـاد وكيف تطـورت.

أهداف البحث:
بيان أهم األعيـاد الدينيـة عند اليـونـان (اإلغريق).

منهجية البحث:
التركيز على المنهج التاريخي والوصفي لمعرفة األعيـاد الدينيـة عند اإلغـريق والتطورات التي عرفتها هـذه األعيـاد عند
االغريق من خالل ما جاء في المصادر والمراجع التي تناولت وأشارت لموضوع األعيـاد الدينيـة عند اليـونـان (اإلغريق) من
قريب أو بعيد.
 .2تـعريـف األعيـاد الدينيـة:
يـذكر أرستو فـانيز " :أمـا أكثر ما يقدم لآللهة من ضحايا ومـا أكثر ما يقام لها من هياكل وتماثيل ....ومواكب مقدسة،
إنـا لنشـهد في كل ساعة من ساعـات العـام أعيـادا دينية وضحايـا عليهـا أكاليل من الزهر تقرب لآللهـة ".1
وهـذه العبـارات تصـور الواقع كما كـان ولعـل أكثر الطقوس هـي األعيـاد وخصوصا أعياد اآللهـة فقـد كانت شعـائر
جماعية تختلـط وتمتزج فيهـا العـقائد واألساطير على شكـل تطبيقـات عملية تمـارسها جماعات تؤمن بهـا ،2وكـانت نفقـات هـذه
األعيـاد يـقـوم بتحملهـا األغنيـاء ،أمـا الـدولة فقـد كانت تـقدم األموال المقدسة ومنها تؤدي للشعب رسـوم الدخول لمشاهدة
األلعـاب والمسرحيات التي كانت تمتاز بـها هـذه األعياد المقدسة.
وكـان التقويم اآلثيني تـقويمـا دينيـا في جـوهـره ،وكانت الشهور كثيرة تسمى بأسماء ما يقـام فيهـا من أعيـاد دينيـة.3
وقـد حاول المشرفون على إدارة البولس على إحاطة طقوس الديانة بحالة من البهاءة النظـارة فـإن توسيديد ينتسب إلى
بركليس قـولـه " :نـحن قـد وفرنا للروح سبل الراحة ال تحصى عن طريق األلعاب والذبائح الدورية المنتظمـة " .وكان في
الواقع للتسلية والراحة الضروريتين للسكان أهميتها الخاصة السيما وأن اإلغريق قـد تجاهلوا يـوم األحد الذي يحدد تعاقب
أسابيع العمل ،ولكن اعتبارات أخرى كان لهـا أهميتها أيضا ،ويـأتي في الدرجـة األخرى فيهـا الحرص على التقريب وبالتالي
على توحيد جميع أعضاء المدينة في بادرة تكريم جماعي آلهتـهـا الحـامين ،وتـأتي في الدرجة الثانية الرغبة في استمالة هـواة
المشاهد الجميلة وإعالء شهـرة المدينة في أعين األجانب،

 1ول وايريل ديورانت ،قصة الحضارة ،ترجمة :محمد بدران ،المجلد  ،2الجزء ،1دار المهـد بيروت ،الطبعة  ، 2005 6،ص .361
 2خزعل الماجدي ،المعتقدات اإلغريقية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة  ،2002 ،1ص .161
 3ول وايريل ديورانت ،مرجع سابق ،ص .161
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وذلك توطيد ألركان نفوذهـا وخضوعا لطمع مستمر في رفع العيـد البلدي إلى مرتبة األعياد الشاملة ،وهـكذا فـإن كل المدن قـد
اندفعت في المنافسة ألعيـاد كثيرة تتخللهـا الحركات وأغـاني المتعاقبة التي أطنب المعجبون في تمجيد نقاوتها القديمة.4
 .1أهـم األعيـاد األولمبيـة:
لـقد ورد عـدد اآللهـة األولمبية من خالل المصادر إلى اثني عشر إلـه تعيش فـوق قمة جبل األولمب ،وأن هـذه اآللهة
كانت تعيش تحت حكم رب األربـاب زيـوس .5كـاإللهـة هيـزا ،وبوسيدون ،آثينـا وأبـوتـون ،وأرتميس وأريـس وحتى
ديونسيوس الذي يعتقد أن عبادته بدأت متأخرة عن بقية آلهـة اإلغـريق.6
 عـيد اإللــه زيـوس:
يـأتي زيـوس في مقدمة أربـاب أولمبوس وهـو إلـه السمـاء أو هـو السماء نفسهـا أو يسكن السماء التي يرسل منها المطر
والبرق وينزل الصاعقـة ويسيطر على الظواهر الجوية وعلى الطقس كله،
فهـو أيضا رب الجـو ويصفه هوميروس بـأنه جامع السحب وبوصفه محركا للرعد والصاعقة المخيفة وكـإلـه بهذه الصفة كان
من الطبيعي أن يعتبره اإلغريق اإللـه األعلى ويتصوروه في شخصية حـاكم مهيب .7لذلـك أقيمت األعياد لتمجيده وذلـك إبتداء
من سـنة  776ق .م ،و استمرت كل أربع سنوات في منتصف الصيف لمدة خمس أيـام ،تبدأ األعيـاد بالمواكب الدينية وتقديم
القرابين لزيوس ثم تبدأ المباريات الرياضية التي شملت أول سباق المسافات القصيرة ثم أدخلت المسافات الطويلة كما أدخلت
مباريات األلعاب الخمس (قفز طويل ،رمي القرص ،رمي الرمح ،الجري ،المصارعـة) ،ثـم أدخلت مباريات سباق العجالت
كذلك كانت هناك مباريات سباق بين الصبية فقـط وبين الرجال وحدهم ومباريات أخرى كان على الفرسان أن يقفزوا فيهـا من
أعلى صهوات جيـادهم ويجرون بحوارها وهـم ممسكون فألجمتها ،هـذا فضال عن مسابقات بين المنادين ونافخي األبواق.
كانت األعياد األولمبية أهـم األعيـاد اإلغريقية قاطبة ،فيها كانت تـؤرخ األحداث ،وكان انعقادها مناسبة احتشاد الشعراء
والخطباء لكي يعرضوا إنتاجهم الشعري والفكري ويتناقشوا في األمور العامة ،وكانت مناسبة لعقد صفقات التجارة.
وكـان مكان انعقادها في إلتـس دليال على قداستها فهي أقدس مكان في أولمبيـا فقد كان فيها معبد زيوس األولمبي وغـابته
وكان في المعبد تمثال زيوس الضخم الذي نحته فيدياس وكساه بالذهب والعاج في عصر برقليس.

 4أندري إيمارـ جانين أو بوايه ،تاريخ الحضارات العـام الشرق واليونان القديمة ،ترجمة :فريد مداغر فؤاد ،المجلد  ،1عويدات للنشر والطباعة،
لبنـان ،الطبعة  ،2001 ،1صص 167ـ.163-
 5عاصم أحمد حسين ،المدخل إلى تاريخ وحضارة اإلغريق ،جامعة القاهرة ،مكتبة نهضة الشرق ،1991 ،ص .60
6

فوزي مطاوي ،تاريخ العالم اإلغريقي وحضارته ،دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء ،الطبعة  ،1830 ،1ص .49

 7عبد اللطيف أحمد علي ،التاريخ اليوناني (العصر الهلالدي) ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع ،1971 ،ص .215

295

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والثالثون | تأريخ اإلصدار 1212-21-5 :م
ISSN: 2706-6495

واستمرت الدورات األولمبية لما يقرب ألف سنة حتى ألغيت في عـام  182م في عهد اإلمبراطور ثيودوسيوس األول
(األكبر) الذي جعل المسيحية الديانة الرسمية في كل أصقاع الدولة الرومانية وحرم غيرهـا وبذلك فقدت األعياد األولمبية
مبررهـا الديني وانتهت واندثرت معهـا أولمبيـا.8
 عـيـد اإللـهـة هـيـزا:
كانت ربـة قـديمة في بـالد اليـونـان واسمها اليـونـاني هـيـزا ويعني السيـدة فـهـو مؤنث هيروس ،وقـد جعـل اإلغريـق
منـها أختـا لزيوس وزوجـة شرعية ويبـدو أن أرجـوس كان أقـدم بـلد عبدت فيه هـيزا حتى تلقبت أحيانا بهيـزا األرجية ،وكان
أشهر معبـد لـها يقـوم في بلدة باسمها وهـي بـلدة هيزا اليوم على بعد حوالي  06أميال من شمال أرجـوس ،وكان أعظم وأشهر
مركز لعبادتها بعـد أرجوس هي جزيرة ساموس حيث ولـدت هـيزا على ما يروى وعبدت منذ زمن مبكر ،وكـان يقـام في
ساموس احتفال سنوي يقوم الناس فيه بنقل تمثال هيزا سرا من معبدها ويخفونه قرب الشاطئ ويفسر ذلك بـأنه رمز العبادة
القديمة التي كانت سائدة عند الشعوب البدائية حيث كان الزوج تختطف زوجته سـرا كذلك راجت حول هيزا أساطير كثيرة
حيث يقال أنها هربت مع زيوس كي يتزوجـا عند جبل كيتايرون وتقول األسطورة أن هيزا تنازعت ذات مرة مع زيوس
وهربت منه وقـد هدد كبير اآللهـة زيوس أنـه سيتزوج بامرأة أخرى وأتى بكتلة من الخشب وجعلها في صورة عروس وما إن
سمعت هيزا بذلـك حتى إنهالت على العروس تمزقها فلما اتضحت لها الخدعة حل الوئام محل الخصام وعلى أية حال فـإن هـذه
األسطورة كانت سببـا في نشـأة ذلك العيـد المسمى عيد ديـداال حيث كان ينظم موكب عرس تحمل فيه كتلة من الخشب مزركشة
بـأدوات زينة العروس ويسيـر الموكب إلى جبل كيتارون حيث كانت تقام كومة عالية تحرق فيها كتلة الخشب بعد تقديم القرابين
لزيوس وهيزا.9
كمـا كان يقام لها عيد آثيني آخر يسمى جـاميليون أي شهر الزواج ويجري تقريبـا في كانون الثاني وتجري فيه أعياد
الزواج المقدس على اعتبار أن هيزا هي إلهـة الزواج وراعية النساء وحياتهـن الجنسية ووالدتـهن.10
 عـيـد اإللـهـة ديميتـر:
هـي إلهـة قديمة من أعظم اآللهـات ،كانت عبادتها موجودة في بالد اليونان منذ زمن قديم جدا ولعل اسمها أصال كان
( )déoثم أضاف إليها اإلغريق لفظ ميتر ( ،11)metorفـأصبحت األرض األم وإرتبطت بصفة خاصة بحصاد القمح،12

 8خزعل الماجدي ،مرجع سابق ،صص .121-120
 9عبد اللطيف أحمد علي ،مرجع سابق ،صص .222-222
 10خزعل الماجدي ،مرجع سابق ،ص .123
 11عبد اللطيف أحمد علي ،مرجع سابق ،ص .218
 12جفري بارندر ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب ،ترجمة :إمام عبد الفتاح إمام ،عالم المعرفة ،الكويت ،1873 ،ص .53
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وإن عبادة ديميتر كانت قديمة في بلدة إليوسيس بـإقليم أتيكـا وهي ال تبعد عن آثينـا بـأكثر من  12ميل وترجع جذور عبادتها
إلى أصل جزيرة كريت ،وكانت ديميتر ربة ثمار األرض والسيما القمح .13وكثيرا ما كانت تصور ديميتر وهي تحمل سنابل
القمح في يدها وقـد عرفها الرومان باسم كيريس.14
وقـد أقيمت لآللهـة ديميتر أعياد دينية من أهمهـا :الطقوس السرية في إليوسيس وهـو طقوس النخلة اإلليوسيسية السرية
التي كانت تؤمن بالخالص على يـد ديميتر بعد الموت.15
ومن أشهر أعياد ديميتر و أوسعها انتشارا عـيد الثيسموفوريـا أي عيد الربة جالبة الكنوز وهـي من أعياد ديميتر
الخاصة بالنساء فقط و التي تقام في شهري بيانوبسيون (تشرين الثاني) لثالثة أيام ( 11ـ  )11وكـان يشتمل على طائفة من
الطقوس معظمها سحري و تقوم بها النساء من أجل خصب األراضي ،وترسم ديميتر في الرسومات الفنية مرتدية ثـوبا كامل
وقورا وتزين رأسها بـإكليل من سنابل القمح وتمسك في يدهـا بصولجان من سنابل وكذلك بشعلة وسلة وكلتاهما من األدوات
التي كانتا تستعمل في اإلحتفال الكبير بالطقوس السرية اإلليوسية.16
 عـيـد اإللـهـة آثيـنـا:
هـي ربة الحكم عند اإلغريق وكذلـك ربة الحرب والنزاع وحامية الصناع وقـد لقبت بـأسماء كثيرة منها :ذات الوجه
الحسن والعذراء ولقد أقيم لها أكبر معبد في بالد اإلغريق وهـو معبد البارثينون وهـو معبد العذراء فوق هضبة اإلكروبولوس
في مدينة آثينـا ،وكـان يرمز لها بطائر البـومة (رمز الحكمة والمعرفة) في بالد اليونان القديمة.17
عـيـد اإللـه آيـروس:
ويعرف بعيد اإليروتيديـا وهـو عيد الحب عند اليونـان ألنه يحتفل بـإلـه الحب آيروس فـقد كان آيروس محط جذب
الشباب والشابات على حـد سواء ولذلـك تظهـر تماثيله في النوادي الثقافية والرياضية.
وفي طبية كانت طقوس هـذا العيـد مرتبطة بالكتيبة المقدسة المؤلفة من  100شاب تطوعوا على أساس الحب بينهم حيث
يعمل كل شابين متحابين على إنمـاء الحب بينهما والقتال سـويا ولقـاء الموت في الميدان ،وهـذا يعني أن ممـارسة هـذا العيد
كانت متينة في طيبة.
أمـا في آثينـا فكـان عيده في شهر مينيجيون (آذار ـ مارس) حيث تنتظم فيه مواكب من اإليروتيس (العـاشقين).

 13عبد اللطيف أحمد علي ،مرجع سابق ،صص  218ـ .220
 14عاصم أحمد حسين ،مرجع لسابق ،ص .61
 15خزعل الماجدي ،مرجع سابق ،ص .123
 16عبد اللطيف أحمد علي ،مرجع سابق ،ص .220
 17خزعل الماجدي ،مرجع سابق ،ص ص .122-122
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وفـي مدينة تيسبـيـاي (جنوب بويوتيا قرب جبل هيلكون) وكـان هـذا العيد يقام قرب معبد آيروس الذي يحتوي على تمثال
رمزي لـه ال بصورة إنسان أو حيوان.18
 .3تـطـور األعيـاد:
يتضح أيضا من العناية الفائقة التي أحاطت بها الدولـة هـذه األعياد ومن األكالف التي كانت تقتضيها أنها تتخطى
اإلطـار الديني تخطيا بعيدا ،نـعم إنها تحتفظ عن أصلها بالخطوط األساسية :الذبائح والتقادم والتطوافات وشكل المباريات،
وتستجيب المباريات في المجهود الذي يبذل إكرامـا لإللـه لفكرة التنافس نفسها في المباريات الرياضية واأللعاب في األعياد
الشاملة ،ولكن مميزات أخرى فرضت بعضها النخبة الحاكمة ونشـأ بعضها اآلخر بفعل التطور الطبيعي تظهر بـاكرا جـدا وال
تلبث أن تتغلب رويدا رويدا ،وتخدم األعيـاد الدعـاوة دوليـا للمدينة وتقوي إلتحام الشعب أدبيا وتوفر لهذا األخير ،بـاإلضافة إلى
أسباب اإلراحة ،عناصر ثمينة لالستقصاء الفكري والجمالي.
وقـد حرص حكام الديمقراطية اليونانية على أن ال تقتصر اإلفادة من هـذه األعياد على الطبقات الميسورة دون غيرها
القتناعهم بنتائجها على هذا الصعيد ،فمنذ عـهد بريكليس تلقى الفقراء مساعدة من الدولة تتيح لهم دفع رسم الدخول إلى المسرح
الذي كان أنذاك مجرد مدرج خشبي يجهزه الملتزمون ،إذ أن المسرح الرخامي والحجري الدائم لـم ينجـز في منحدر القلعة
الجنوبي قبل أواخر القرن الرابع ،ولكن ما لبث أن رفعت قيمة المساعدة ودفعتها لمناسبة أعياد ال توجد على المشاهد أي إنفاق،
فقدمت هـذه المساعدة ما يبررها وغدت في الواقع مساعدة مالية من شأنها إذا ما أضيفت إلى تعويضات االشتراك في الحياة
السياسية أن تشجع بطالة المواطنين وتسهم في صرفهم عن العمل المنتج لمصلحة األجانب المقيمين وتقطع في الوقت نفسه قسما
من الموارد العامة التي كان بـاإلمكان االنتفاع به في حقل آخـر.19
وفي الوقت نفسه تقريبا من القرن الرابع انخفض عدد التمثيليات الجديدة المعدة ألعياد ديونيسوس وجرت العادة على أن
تعتمد في كل عيد تمثيلية منتخبة بين التمثيليات التي عرفت شهرة واسعة في القرن الخامس ،وكان لهذه العادة ما يبررهـا تدني
مستوى التمثيليات الجديدة ،ولكنها لم تتالف قط هـذا التدني ،فكانت النتيجة رفض الحرص على إرضاء الجماهير بما تنتظره
إلى أقطار المباراة على التنافس في اإلخراج والجوقـات والممثلين.
وأفضى تطور مواز إلى إعطاء الممثل مركز أساسي في المباراة المسرحية ،وكان هـذا المركز في البداية على درجة
قصوى من اإلغفال إذ كان المؤلف نفسه يقوم بدور اإلنشاء ،ولكن ازدياد عدد األشخاص في التمثيلية قـد رافقه ازدياد االقتناع
بما يمكن لموهب ة وخبرة الممثلين أن تضفيـاه من أهمية على التمثيل ،ال بل من قيمة للتمثيلية أحيانـا ،فظهـر حينئذ الممثل
الممتهن كما ظهر من قبل ،في األلعاب الرياضية ،ثم شملت المباراة المسرحية الممثلين الذين نالوا التيجان على غرار
"الخوريغي" و المؤلفين والذين تنظموا فرقـا و تنقلوا من مدينة إلى مدينة عاقدين اتفاقيات كثيرا ما تحدد فيها الغرامات التي
يتوجب دفعها على أن ال يخل بشروط العقد ،وقـد عرف بعض هؤالء الفنانين شعبية واسعة ،وقـد أتاحت لهم تنقالتهم،

 18خزعل الماجدي ،مرجع سابق ،ص .127
 19أندري إيمار ـ جانين أو بوايه ،مرجع سابق ،ص .168
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والعالقة الطيبة أحيانا التي تربطهم بالحكام أن يتدخلوا في الظروف السانحة في المفاوضات الدبلوماسية ،ومما ال ريب فيه على
كل حال أن شهرتهم هي التي اجتذبت الجماهير الطامعة بالمشاهد الرفيعة النادرة.
تتـم هـذه التبادالت المتجانبة عن إحراف في الفكرة التي نهضت في البداية بـاألعياد الدينية فغـدا فيهـا جـوهر ما كان في
البـدء مجرد مشاهد ثانوية أو ملحقات فقط .واضمحلت صبغتها الدينية المميزة أمام قيمتها المسلية والجمالية واألدبية وأصبحت
الديانة مجـرد فـرصـة.20

خـالصة واستنتاج:
من خالل عرضنا للمـادة الخبرية نستخلص بـأن األعيـاد الدينية كـانت أكثر الطقـوس انتشارا وشهـرة بين اليونانيين القـدامى،
وكـانت هـذه األعيـاد تتميـز بالطـابع الجـماعي تقـام على شكـل ممـارسـات وتطبيقـات عمليـة ،وتـقدم فيـهـا قـرابين لآللهـة
بـهدف التقـرب إليهـا ،وكـانت تـجرى في هـذه األعيـاد العديـد من المبـاريـات الريـاضية بين الشـعوب المـجاورة والمختلفـة.
وقـد استمرت األعيـاد األولمبيـة لمدة حـوالي ألـف سنة حـتى ألغيت فـي عـام 182م في عـهد اإلمبراطور الرومـاني
ثيودوسيوس الذي جعـل المسيحيـة الديـن الرسمـي في كـل أنحـاء اإلمبراطورية الرومانية.
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