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َّ
اإلحسان ِإلى األسرى في الشريعة
وجوب
ِ
َّ
َّ
اإلسالمية والقانون الدولي
ِ
أ  .طالل سليمان حدود – كلية التربية – جامعة بني وليد
المـ ِّ
قـدمـة
الحمد هلل ِّّ
محم ٍد وعلى آله وصحبه ،وسّلم تسليماً كثي اًر،
نبينا َّ
الصالة و َّ
رب العالمين ،و َّ
السالم على ِّّ
َما بعد:
أ َّ
جداً ،منها ما هو في بطون الكتب الفقهيَّة القديمة في أَبواب
ِّفإ َّن مصادر بيان أَحكام األَسرى كثيرةٌ ّ
ٍ
ِّ
السير والجهاد ،ومنها ما هو مجموعٌ في َّ ٍ
ِّ
علمي ٌة ،وقد تناوَل ْت
بحوث
بعضها
ورسائ ُل َّ
ٌ
خاصةُ ،
َ
مؤلفات ّ
ّ
كل ما َّ
يتعلق بالمسأَلة من أَحكا ٍم في العبادات ،والمعامالت واألَحوال َّ
الشخصيَّة ،وغيرها.
هذه المصادر َّ
ِّ
ولقد كان األَسر أَم اًر معروفاً في عصر َّ
الراشدين ،وما ِّإن دخل عصر تدوين
بي  و
الن
الخلفاء َّ
ِّّ
مصنفاتهم ،وكان من أَو ِّائل هؤ ِّ
َّ
نص
العلماء في
الفقه حتى تناوله
الء العلماء القاضي أَبو يوسف َّالذي َّ
ُ
ُ
يباني َّالذي َّ
محمد بن الحسن َّ
نظم العالقات
على أَحكام األَسرى في كتابه «الخراج» ،وتبعه صاحبه َّ
الش ُّ
ِّ
َّ
السَير الكبير».
الدولية في كتابه الكبيرّ « :
وفي هذا البحث سأَقتصر على ذكر ما ورد في هذه المصادر بخصوص كيفية معاملة األَسرى،

ذلك على األَسرى المقاتلين من ِّّ
بي« :وهم
الس ِّ
الرجال ،دون التعرض لذكر َّ
مقتص اًر في الحديث عن َ
ِّ
ُّ
َّ
المقعدون» ،ومن في حكمهم:
ِّّ
ساء واألَطفال» ،والعجزة« :وهم الشيوخ الفانون ،والزمنى ،والعمي ،و ُ
الن ُ
ِّ
الصوامع»؛ ِّإذ لهؤ ِّ
المختلفة عن األَسرى من المقاتلين
الخاصة بهم،
الء بعض األَحكام
« ُّ
َّ
كالرهبان وأَهل َّ
ُ
ِّّ
الرجال كما ال يخفى.
الكفار دون المر ِّّتدين والبغاة وأَهل ِّ
كما أََّنني سأَقتصر على أَسرى المحاربين من َّ
الحرابةِّ ،فإ َّن هذه
للدولة نفسها ،بخالف المحاربين من األ ِّ
الثَّالثة غالباً ما َّ
تتعلق َّ
َعداء من ُّ
اخلي َّ
بالشأْن َّ
الدول األُخرى؛
الد
ِّّ
الشريعة ِّ
يجاز عن حكم معاملة األَسرى في َّ
الحديث ِّبإ ٍ
اإلسالميَّة والقانون
وأَنا ِّإَّنما أَردت في هذا البحث
َ
َّ
مستقالً في
ولي،
الد
ّ
ذلك الموضوع َّالذي صار ِّعلماً
وذلك أَقرب للموضوع الذي قصدت الكتابة فيهَ ،
َ
ِّّ
الدوليَّة في ِّ
العقود األَخيرة« :العالقات َّ
اإلسالم».
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ِّ
ِّ
ِّ
جاء
إ َّن كيفيَّة معاملة األَسرى من أَهم األَحكام المترتّبة على آثار الحرب؛ ألَن اإلسالم كما قيلَ :
()1
ف ـ«ضرب القدح ال َّ
معلى في ِّّ
الرحمة بهم ،والعناية بشأْنهم».
الرفق باألُسارى ،و َّ
لقد كان من ثمرات ِّ
علياً  قال البنه
َّبوي ِّإلى األَسرى ما روي أََّنه لمـَّا َج َرَح ابن ُمْل َج ٍم ّ
اإلحسان الن ِّّ
الحسن «:أَ ْ ِّ
ِّ
َح ْسُنوا ِّإ َس َارهَُ ،فِّإ ْن ِّع ْش ُت َفأََنا َولِّ ُّي َد ِّمي ،أَعفو ِّإ ْن ِّش ْئ ُت وإِّ ْن ِّش ْئ ُت
طع ُموهُ ،واَ ْسُقوهُ ،وأ ْ
استََق ْد ُتَ ،وإِّ ْن ِّم ُّت َفَقَتْلتُ ُموهُ ُف ُال تُ َمِّثّلوا»(.)2
ْ
ِّ
ِّ
َهمَّي ًة ال تخفى ،بعد أَن قامت بعض الحروب
إ َّن لهذا الموضوع في وقتنا المعاصر وفي بالدنا أ ّ
َبناء ٍ
دولة و ٍ
اإلخوةِّ ،
ولئن كان موضوع هذا البحث ال يشملهم ألََّنهم من أ ِّ
بين ِّ
احدةِّ ،إ َّال أ َّ
َن معاملة األَسير
ِّ
كل ذي ٍّ
لب أَن يعلم يقيناً أَ َّن ِّإخوانه
الكافر متى كان المطلوب فيها شرعاً أَن تكون حسن ًة صار على ّ
المسلمين هم أَولى بهذه المعاملة الكريمة ،خصوصاً أََّنهم من أ ِّ
َبناء بلده كما ذكرت!.
كما أ َّ
تم فعالً أَمام ماليين
َن الجدل َّالذي أُثير منذ سنوات عن قضيَّة قتل األَسير وحرقه َّالذي َّ

اإلنترنت» في القضيَّة المشهورة َّ
الناس عبر « ِّ
َّ
يسمى «تنظيم
للطيَّار األُردني َّالذي وقع في يد ما َّ
الدولة» ،وكان من ِّ
نتائج ذلك ِّإخراجه في زٍي برتقالي َّ
ٍ
شعال َّ
َّ
النار حوله،
اللون ،وجعُله في
َ
ّ
قفص ،وإِّ ُ
ِّ
ِّ
ٍ
ذلك ِّإنقاذ نفسه،
كل َ
كل جانب ،واقتربت من جسده أَحرقته  -وهو يحاول مع ّ
حتَّى ِّإذا أَحاطت به من ّ
تحول ِّإلى جثَّ ٍة ِّ ٍ
كل جزٍء منه لمـَّا تلحْقه َّ
ذلك
ينتفض ُّ
بعد ،حتَّى ِّإذا أَتت على جسده كّلِّه َّ
النار ُ
متفحمة؛ َ
ّ
َّ
تلك
هب َّ
كل من َّ
المشهد َّالذي أَثار القضيَّة ،وصار ُّ
ودب من المدافعين والمعترضين يتكلم فيهاَ ،
القضيَّة َّالتي حسمها ِّ
اإلسالم قرآناً َّ
وذاك ،فلم ينف أَصل القتل ،ولو
وتوسط فيها حكمه بين هذا
وسن ًةَّ ،
َ
النظر ،أَما وقد ع ِّرض بهذه َّ
محل من َّ
الطريقة الوحشيَّة التي
كان هذا هو الواقع لكان في ِّإثارة القضيَّة ٌّ
ُ َ
َ

المادة المحرمة في التَّعذيب َّ
استُعملت فيها َّ
ذلك من األُمور العجيبة ،وأَعجب من عجبها
"النار" لقد كان َ
فهاء األ ِّ
الس ِّ
َدعياء زَّي َّ
الشريعة !.
ِّإلباسها من بعض ُّ

كما أََّنني سأَذكر في آخر هذا البحث بعض المو ِّاد من ِّإحدى ِّ
االتّفاقيَّات َّ
الدوليَّة عن معاملة
ّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َن اإلحسان إلى األَسرى
ويعلم أ َّ
جاء في اإلسالم،
األَسرى،
ليتسنى ّ
َ
لكل قارئ مقارنة ما ورد فيها بما َ
ثابت قانوناً ،وأََّنه ال عذر لمن خالف ذلك ِّ
كائناً من كـان.
ثابت شرعاً هو ٌ
كما هو ٌ
َ
تهتم كثي اًر بتخريج األَحاديث
المؤَّلفات َّالتي وقفت عليها في هذا الموضوع لم َّ
ولمـَّا كانت أَغلب َ
خاصاً ذكرت تحته
المتعّلِّقة بأَحكام األَسرى من ناحية علم الحديث َّ
صح ًة وضعفاً  -وضعت مطلباً ّ
وتصورها!.
وذلك في نظري أَدعى لفهم المسأَلة
تلك األَحاديث مع بيان تخريجها؛
ُّ
أ َّ
َ
َهم َ
( )1آثـار الحـرب ،ص.404
( )2يُنظر مسند ال َّ
الرجل يقتل
كتاب
شافعيِّ،
الحج ،حديث رقم( ،101/2 ،)335وسنن البيهقيِّ ،كتاب قتال أَهل البغي ،باب َّ
ِّ
واحدا من المسلمين على التَّأْويل،...حديث رقم(.317/8 ،)16759
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العامة دون الخوض في التَّفاصيل وأَقوال المذاهب ،وأَن
لقد أَردت من بحثي هذا بيان األَحكام
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
الخاصة في هذا الموضوع فيما َّ
يتعلق بمعاملة األَسرى ،و َّالتي
للمؤَّلفات
َّ
مكمالً ومختص اًر َ
متمماً ّ
يكون ّ
ِّ
َهمها :
من أ ّ
1ـ أَحكام األَسرى في الفقه ِّ
محمد عثمان شبير.
اإل
سالميَّ ،
ِّّ
اإلسالميَّة ،عبد َّ
السبايا في الحروب ِّ
اللطيف عامر.
2ـ أَحكام األَسرى و َّ
الرحمن حاجي خان« ،رسالة ماجستير».
3ـ أَحكام األَسير المسلم في غير العبادات ،عبد َّ
4ـ أَحكام األَسير المسلم في العبادات ،كمال أَبو بكر« ،رسالة ماجستير».
الشريعة ِّ
5ـ أحكام المفقود واألَسير في َّ
اإلسالميَّة ،أَحمد حسن آل طه.

6ـ حكم األَسرى في ِّ
اإلسالم ومقارنته بالقانون َّ
السالم بن الحسن األَدغيرّي« ،رسالة
الد
العامِّ ،عبد َّ
ولي ّ
ِّّ
دكتوراه».
7ـ أَحكام األَسرى في الفقه ِّ
تكميلي» ،صالح بن عبد العزيز
بحث
النظام
اإل
الوضعيٌ « ،
ٌّ
سالمي و ِّّ
ِّّ
ِّّ
ِّ
ِّ
بالسعوديَّة عام (1412هـ).
التّويجرّي ،مقدم إلى المعهد العالي للقضاء ّ
الشريعة ِّ
ولي العامِّ ،و َّ
فقهي ٌة وتطبيقي ٌة في نطاق القانون َّ
اإلسالميَّة ،-
الد
8ـ أَسرى الحرب -دراسةٌ َّ
ّ
ِّّ
محمد يوسف الفار« ،رسالة دكتوراه».
د .عبد الواحد َّ
ِّ
ِّ
َزدي« ،رسالة ماجستير».
9ـ معاملة األَسير في
ضوء الكتاب و ُّ
السَّنة ،لعبد هللا سيف قائد األ ّ
الشحود.
10ـ الخالصة في أَحكام األَسرى ،علي بن نايف ّ

كـما أ َّ
تتضمـن كالمـاً مه ّـماً عن أَحكـام األَسـرى ،مثـل:
َن كثيـ اًر من الكتـب ذات العالقـة
َّ
ِّ
السير الكبيرَّ ،
سي.
يباني» ،السرخ
للش
1ـ شرح كتاب « ّ
َّ َ ْ ِّّ
ِّّ
2ـ نظريَّة الحرب في ِّ
اإلسالم ،د.ضو غمق.
الشنيبر ،بحث ضمنَّ :
مجلة البحوث ِّ
3ـ الحرب وأَخالقيَّاتها في ِّ
اإلسالميَّة.
اإلسالم ،خالد بن َّ
محمد ّ
َبوزهرة.
4ـ نظريَّة الحربَّ ،
محمد أ َ

5ـ ِّ
اإلسالم والعالقات َّ
الدوليَّة ،أَحمد مبارك.
ومادة سبي« ،فيهما َّ
مادة أَسرىَّ ،
6ـ الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّةَّ :
جيٌد ألَحكام األَسرى في الفقه
ص ِّّ
ملخ ٌ
ِّ
سالمي».
اإل
ِّّ
ِّ
الرجوع ِّإليها ،وقد سبق أَن أَشرت ِّإلى أ َّ
السَيـر والجهاد
هذه بعض الكتب ذكرتها لتسهيل ُّ
َن أَبواب ّ
غني ٌة بالحديث عن األَسرى وأَحكامهم.
في
المطوالت َّ
َّ
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َمـا َّ
خطـة هذا البحـث فهـي كـما يـأْتي :
أ َّ

المطلب األ ََّول :تعريف األَسير ،وحكمة مشروعية األَسر ،وعلى من يجوز.
المطلـب َّ
الثاني :اآليـات الـواردة في األَسـرى ومعناهـا ِّ
ـالي.
اإلجم ُّ

المطلب َّ
َهم األَحاديث َّ
النبويَّة المتعِّّلقة باألَسرى.
الثالث :أ ُّ
الرابع :أَقـوال العل ِّ
ـماء في مصـير األَسـرى.
المطلب َّ
المطلب الخامسِّ :اال ْسِّت ْئسـار و ِّاالستنقـاذ.
السادس :وضع األَسرى في القانون َّ
الدولي المعاصر.
المطلب َّ
َهم ِّ
نتائج البحث.
الخـاتمـة:
َّ
وتتضمن أ َّ

ثبت المصادر والمراجع.

المطلب األ ََّول

تعريف األَسير ،وحكمة مشروعية األَسر،
أ ََّولا-األَســيــر :لـغــةا ،واصـطــالحـ ا :

وعلى من يجوز

األَس ـير لـغـ ـةً:

ٍ
ِّ
ٍ
األَسرَّ :
ُسارى،
الشُّد بالَق ْيدَّ ،
ثم قيل ّ
ُس َراء ،أ َ
لكل مأْخوذ ومقيَّد وإِّن لم يكن مشدوداً ،وقيل في جمعه :أ َ

َسرى.
َسارى ،وأ ْ
وأ َ
()1
وعلى هذا المعنى تدور كلمة أَسرى في معاجم ُّ
اللغة.

ِّ
الموثَِّقين عندما ُي ْؤخذون،
قال
ُّ
القرطبي  -رحمه هللا « :-قال أَبو عمرو بن العالء :األَسرى هم غير ُ

طا».
و ْاألُسارى هم اْل ُموثَُقو َن َرب ً
عدة تعر ٍ
ِّ
يفات لألَسرى في كتب الفقه ِّ
األَسير اصطالحاً :وردت َّ
َهمها:
اإل
سالمي من أ ّ
ِّّ
 -1األَسرى« :هم ِّّ
العقالء المقاتلون ِّإذا أَخذهم المسلمون قه اًر بالغلبة»(.)3
الرجال األَحرار
ُ
الصبيان ،واألَرَّق ِّاءِّ ،فإ َّن هؤ ِّ
ساء ،و ِّ
الن ِّ
« ِّّ
ومال.
الء
الرجال األَحرار» :احت ار اًز من ِّّ
ُ
سبي ٌ
ّ
ٌ
«العقالء المقاتلون» :احت ار اًز من المجانين ،و ُّ
الشيوخ َّالذين ال قتال فيهم ،وال أرْي لهم.
ُ
الظفر به؛ ِّفإ َّن لهؤ ِّ
َمان أَو أَسلم قبل َّ
ٍ
ن
الء
أ
ب
َو
أ
ح
بصل
ُخذ
أ
ن
مم
ز
ا
ر
ا
احت
»:
ر
ا
قه
المسلمو
َخذهم
«ِّإذا أ
ٍ
ً َّ
ً
ُ
()3
تخصهم.
األَصناف أَحكاماً ُّ
()2

للراغب ،ص ،17ولسان العرب ،مادَّة(أَسر).
( )1يُنظر مثال :معجم مفردات أَلفاظ القرآن َّ
( )2الجامع ألَحكام القرآن.45/8 ،
َ
اإلسالم ،ص.191
هل
أ
تدبير
( )3يُنظر تحرير األَحكام في
ِّ
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َّ ِّ
 -2األَسرى« :هم ِّّ
ن
ن
َحياء»(.)1
الرجال المقاتلو من الكفار إذا ظفر المسلمو بأَسرهم أ ً
ِّ
الفقهاء
بتتبع استعماالت
َغلبي؛ الختصاصه بأَسرى الحر ِّّبيين عند القتال؛ ألََّنه ُّ
يف أ ٌّ
وهذا التَّعريف تعر ٌ
َّ
ِّ
ويؤخذون في
كل من ُيظفر بهم من المقاتلين ومن في حكمهمْ ،
لهذا اللفظ يتبين أََّنهم ُيطلقونه على ّ
()2
حرب فعلي ٍ
َّة  -ما دام العداء ِّ
أ ِّ
َثناء الحرب أَو في نهايتها ،أَو من غير ٍ
محتمل ٌة.
قائماً ،والحرب
َ
ُ
أَسير الحرب عند ِّ
فقهاء القانون َّ
ولي:
الد
ِّّ
ٍ ()3
يؤخذ ال لجريم ٍـة ارتكبها ،وإِّنـما أل ٍ
ٍ
َسباب عسكريَّة».
كل
«هـو ُّ
شخص ْ
مشروعيـة األَسـر :
ثــانــيـــــ ا-الحكمـة مـن
َّ
ِّ
ودفع ِّّ
افتكاك
بعاده عن ساحة القتال؛ لمنع فاعليَّته وأَ َذاهُ ،ولِّيمكن
العدو،
كسر شوكة
شره ،وإِّ ُ
ُ
هي ُ
ُ
ّ
()4
أَسرى المسلمين به.
ثــالــثـــا -مـن يجـوز أَسرهـم ومـن ل يجـوز:
كل من ال ضرر على المسلمين بأَسره من األ ِّ
َعداء الحر ِّّبيين يجوز أَسره صغي اًر كان أَو كبي اًر،
بالجملةُّ -
َ
ِّ
ٍ
مقاتل ،غير أ َّ
فقهاء المذاهب اختلفوا في استثناء بعضهم.
َن
ذك اًر أَو أُنثى ،مقاتالً أَو غير
َ
َن من ال مصلحة في قتله َّ -
كالشيخ الكبير َّالذي ال أرْي له ،والمجنون
فالحنفيَّة مثالً :يتَّجهون ِّإلى أ َّ
يؤسر.
 -ال ْ

()5

ِّ
والمالكيَّة :على أ َّ
يؤسران(.)6
الراهب و َّ
َن َّ
ْي ال ْ
الراهبة إذا لم يكن لهما أر ٌ
ٍ
و َّ
الشافعيَّة :على أََّنه يجوز أَسر الجميع دون
استثناء(.)7

والحنابلة :على أََّنه ال يؤسر من ال ضرر منهم ،وال ِّ
فائدة في أَسرهمَّ ،
كالشيخ الفاني ،و َّ
الزِّمن ،واألَعمى،
ُْ
ممن ال أرْي لهم(.)8
و َّ
الراهب ـ ِّإذا كانوا َّ

ِّ
استثنائهم لمن له أرْي من هؤ ِّ
الرْي في الحرب أَبلغ من القتال؛ ألََّنه هو
الء؛ فـ « َّأ
وال تخفى الحكمة من
ُ
ٌ
يصدر القتال»(.)9
األَصل ،وعنه ُ

للماورديِّ ،ص.207
( )1األَحكام السُّلطانيَّة
َ
( )2الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة ،195-194/4 ،وقد ورد فيها بعد هذا الكالم تفصي ٌل جيِّدٌ ،يُراجع!.
اإلسالميِّ ،ص.403
( )3آثار الحرب في الفقه ِّ
َّ
َ
َّ
َّ
( )4هذا المعنى أَظهر من أَن يُوثق ،والمواضع التي يدور الكالم فيها عن كيفيَّة التعامل مع األسير في كتب الفقهاءِّ تراعي
هذه الحكمة ،واللَّفظ الوارد أَعاله من :الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة.196/4 ،
( )5يُنظر تبيين الحقائِّق شرح كنز الدَّقائِّق ،وحاشية الش ِّْل ِّبيِّ.245/3 ،
( )6يُنظر حاشية الدُّسوقيِّ.177/2 ،
( )7هذا هو َّ
الظاهر من خالل كالم ال َّ
شافعيَّة في هذا الباب ،يُنظر مثال :نهاية المحتاج إِّلى شرح المنهاج.69-68/8 ،
( )8يُنظر المغني البـنِّقـدامــةَِّ.223/9 ،
( )9آثار الحرب ،ص.427
2020
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المطلـب َّ
الثـاني

اآليـات الـواردة في األَسـرى
ومعناهـا ِّ
اإلجمـالي

تتضمن الحديث عن بعض األَحكام
هناك بعض اآليات القرآنيَّة َّالتي ورد فيها ذكر األَسرى ،وهي
َّ
َ
َّ
المتعِّّلقة بهم ،أ ِّ
العلماء اتَّفقوا على أَ َّن بعضها
حسب ورودها في المصحف ،ولو كان
َعرضها مرتب ًة َ
ُ
ِّ
جميعها
َما وقد ذهب بعضهم ِّإلى أََّنها
َفضل وأَولى ،أ َّ
َ
حسب نزولها أ َ
منسوٌخ بغيره لكان اإلتيان بها َ
َّ
حسب
محكم ٌة ،وكان هذا القول األَخير هو َّ
الراجح الموافق لمجموع األَدلة -فلم أَر داعياً لترتيبها َ
ُّ
النزول.
تضمنته هذه اآليات ما يأْتي :
وعموم ما
َّ

 -1متى يجوز األَسر؟ ،ومتى ال يجوز؟.
الت ُّ
 -2وجوب َّ
لطف مع األَسرى ،وبيان كيفيَّة التَّعامل معهم.

َن قتل األَسرى متى َّ
-3أ َّ
تحققت منه المصلحة للمسلمين جاز كقتلهم قبل األَسر.
-4أ َّ
َن األَسر يكون أَحياناً ِّمَّن ًة ونعم ًة من هللا تعالى على المجاهدين.

المن والفداء هما خير ما يختاره ِّ
اإلمام المسلم من باب حسن المعاملة ونشر َّ
َن َّ
-5أ َّ
الدعوة ِّإلى هللا،
َ
بالنسبة لألَسير نفسه.
الر ِّّ
ِّق ِّّ
كما أََّنه أَفضل من القتل و ّ
َن ِّ
-6أ َّ
اإلحسان ِّإلى األَسرى من صفات األَبرار.

 -اآليــة األُولى -

َس َرى َحتَّى ُي ْث ِّخ َن(ِّ )1في ْاأل َْر ِّ
ض ُّ
الد ْنَيا َو َّ
ان لَِّنِّب ٍّي أ ْ
قال تعالىَ :ما َك َ
ض تُ ِّر ُيدو َن َع َر َ
َّللاُ
َن َي ُكو َن َل ُه أ ْ
َّللا ع ِّزيز ح ِّكيم (َ )67لوَال ِّكتاب ِّمن َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم (.)2()68
يما أ َ
ْ َ ٌ َ
َخ ْذتُ ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
ُي ِّر ُيد ْاآلخ َرَة َو َّ ُ َ ٌ َ ٌ
َّللا َسَب َق َل َم َّس ُك ْم ف َ
مـعـنـاهـا

ِّ
وللمؤمنين يوم ٍ
الفداء ،وكان
بدر ِّإذ أَسروا المشركين وأَبقوهم ألَجل
«هذه معاتب ٌة من هللا لرسوله
ْ
َّ
ان
أرْي أَمير ْ
عمر بن الخطاب  في هذه الحال ،قتلهم واست ْئصالهم ،فقال تعالىَ :ما َك َ
المؤمنين َ
ض ،أَي :ما ينبغي وال يليق به ِّإذا قاتل َّ
َس َرى َحتَّى ُيثْ ِّخ َن ِّفي ْاأل َْر ِّ
الكفار َّالذين
َن ي ُ
لَِّنِّب ٍّي أ ْ
َّكو َن َل ُه أ ْ
يطفئوا نور هللا ويسعوا ِّإلخماد دينه ،وأَن ال يبقى على وجه األَرض من يعبد هللا  -أَن
يريدون أَن ُ

( )1قال أَبوِّعبيد ِّةَِّفي مجاز القرآن  -ص"« :- 250حتَّى يُثْخِّ نَ " :حتَّى يغلِّب ويغالب ،ويبالغ»  ،وقال الحافظ في الفتح -
اإلثخان :القتل ،وقيل :المبالغة فيه ،وقيل معناه :حتَّى يتم َّكن في
 -151/6بعد أَن ساق كالم أَبي عبيدة َ ...« :-وعن مجاهدٍِّ :
والقوة» .وينظر لسان العرب ،مادَّة (ثخن).
الشدَّة
اإلثخان في اللُّغةِّ :
َّ
األَرض ،وأَصل ِّ
( )2سورة األَنفال.
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ِّ
ِّ َّ
بالنسبة ِّإلى المصلحة
َّ
قليل ِّّ
يتسرع ِّإلى أَسرهم وإِّبقائهم ألَجل الفداء الذي يحصل منهم ،وهو َع َر ٌ
ض ٌ
المقتضية ِّإلبادتهم وإِّبطال ِّّ
يؤ َسروا»(.)1
شرهم ،فما دام لهم ٌّ
شر وصول ٌة ،فاألَوفق أَن ال ْ

 اآليـة َّالثانيـة-

النِّب ُّي ُقل لِّمن ِّفي أَي ِّد ُ ِّ
ُّها َّ
ِّك ْم َخ ْي ًار ُي ْؤِّت ُك ْم َخ ْي ًار
َس َرى ِّإ ْن َي ْعَل ِّم َّ
َّللاُ ِّفي ُقُلوب ُ
ْ َْ
ْ
قال تعالىَ :يا أَي َ
يك ْم م َن ْاأل ْ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّللاَ ِّم ْن َقْب ُل َفأ َْم َك َن ِّم ْن ُه ْم
يم (َ )70وإِّ ْن ُي ِّر ُيدوا ِّخَي َان َت َك َفَق ْد َخ ُانوا َّ
م َّما أُخ َذ م ْن ُك ْم َوَي ْغف ْر َل ُك ْم َوهللاُ َغُف ٌ
ور َرح ٌ
ِّ
و َّ ِّ
يم (.)2( )71
يم َحك ٌ
َّللاُ َعل ٌ
َ
مـعـنـاهـا
هذه اآلية «نزلت في أُسارى يوم ٍ
فلما طلب منه
عم رسول هللا َّ ،
بدر ،وكان في جملتهم العبَّاس ُّ
الفداء ،فأَنزل هللا تعالى جب اًر لخاطره ،ومن كان على
ذلك ،فلم يسقطوا عنه
مسلم قبل َ
الفداءَّ ،ادعى أََّنه ٌ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ى
َ
ِّك ْم َخ ْي ًار ُي ْؤِّت ُك ْم َخ ْي ًار ِّم َّما
وب
ل
ق
ي
ف
هللا
م
ل
ع
ي
ن
إ
ر
َس
األ
ن
م
م
يك
د
ي
أ
ي
ف
ن
م
ل
ل
ق
ي
ب
الن
ا
ُّه
َي
أ
ا
ي

حاله:
مثل
ِّ
ُُ ُ
ُّ ُ ْ َ ْ
ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ََْ ُ
َ َ
ِّ
ِّ ِّ
مما أُخذ منكم»(.)3
َكثر َّ
ييسر لكم من فضله ،خي اًر وأ َ
أُخ َذ م ْن ُك ْم ،أَي :من المال ،بأَن ّ

اآليـة َّالثالثـة -

وه ْم َوا ْق ُع ُدوا
قال تعالىَ :فِّإ َذا ْان َسَل َخ ْاأل ْ
َش ُه ُر اْل ُح ُرُم َفا ْقُتُلوا اْل ُم ْش ِّرِّك َ
ص ُر ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ين َح ْي ُث َو َج ْدتُ ُم ُ
وه ْم َو ْ
اح ُ
()5
ِّ
َلهم ُك َّل م ْر ٍ (ِّ )4
الص َال َة وآتَوا َّ
يم (.)5
اة َف َخُّلوا َسِّبيَل ُه ْم ِّإ َّن َّ
اموا َّ
الزَك َ
َّللاَ َغُف ٌ
ور َرح ٌ
ُْ
َ ُ
صد َفإ ْن تَ ُابوا َوأََق ُ
َ َ
مـعـنـاهـا

َش ُه ُر اْل ُح ُرم ،أَيَّ :التي ُحِّّرم فيها قتال المشركين المعاهدين ،...وتمام َّ
المدة لمن له
« َ فِّإ َذا ْان َسَل َخ ْاأل ْ
ُ
ِّ
ٍ
ٍ
َّ
وزمان،
مكان
وه ْم في أَي
مدةٌ أَكثر منها ،فقد برَئت منهم ال ّذ َّمة ـ َ فا ْقُتُلوا اْل ُم ْش ِّرِّك َ
ين َح ْي ُث َو َج ْدتُ ُم ُ

وهم ،أَيِّّ :
يتوسعون في بالد هللا وأَرضهَّ ،التي
ضيقوا عليهم ،فال تدعوهم َّ
َ و ُخ ُذ ُ
وه ْم أَسرىَ،و ْ
ص ُر ُ ْ
اح ُ
جعلها هللا معبداً لعباده.
ِّ
َعداؤه المنابذون
لس ْكناها ،وال يستحقون منها شب اًر ،أل َّ
َن األَرض أَرض هللا ،وهم أ ُ
ُ
فهؤالء ليسوا أَهالً ُ
َّ
َّ
ِّ
ن
ن
يتم نوره ولو كره
َن
أ
ال
إ
هللا
ْبى
أ
وي
دينه،
من
َرض
أل
ا
ا
و
ل
خ
ي
َن
أ
يدو
ر
ي
ذين
ال
بو
ر
المحا
ولرسله،
له
َّ
ُ ُْ
الكافرون»(.)6
الرحمن في تفسير كالم المنَّان ،ص،326ويُنظر للتَّوسُّع :الجامع ألَحكام القرآن.49-45/8 ،
( )1تيسير الكريم َّ
( )2من سورة األَنفال.
الرحمن في تفسير كالم المنَّان ،ص ،327ويُنظر للتَّوسُّع :الجامع ألَحكام القرآن.55-51/8 ،
( )3تيسير الكريم َّ
ض ُع الَّذِّي يُ ْر َقبُ فِّي ِّه ْالعَد ُُّو» .الجامع ألَحكام القرآن.73/8 ،
صدُْ :ال َم ْو ِّ
(ْ «)4ال َم ْر َ
( )5من سورة التَّوبة.
الرحمن في تفسير كالم المنَّان ،ص ،329ويُنظر للتَّوسُّع :الجامع ألَحكام القرآن.73-71/8 ،
( )6تيسير الكريم َّ
2020
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ِّ
وه ْم« :أَي :وخذوهم أَسرى للقتل أَو ِّّ
الفداء ،فيكون
ويرى بعض المفسرين أ َّ
المن أَو
َن معنىَ و ُخ ُذ ُ
ِّ
الفداء ،وقد فعل هذا َّ
ِّ
الصالح من القتل أَو ِّّ
كله
المن أَو
اإلمام ينظر في أُمور األُسارى على ما فيه َّ
النضر بن الحارث أَسيرين يوم ٍ
رسول هللا  في حروبه ،فقتل عقب َة بن أَبي ُم َع ْي ٍط و َّ
بدرَّ ،
ومن على

قومٍ ،وفادى بقو ٍم»(.)1

الفداء منسوخان بهذه اآلية.
َن َّ
وهذا يدل على بطالن ما ذهب ِّإليه األَحناف حين زعموا أ َّ
المن و َ

الرابعـة -
 -اآليـة َّ

َّ ِّ
اب ِّمن صي ِّ
ظاهر ِّ
َه ِّل اْل ِّكتَ ِّ
اص ِّ
الر ْع َب َف ِّريًقا
ف ِّفي ُقُلوب ِِّّه ُم ُّ
وه ْم م ْن أ ْ
قال تعالىَ  :وأ َْن َزَل الذ َ
يه ْم َوَق َذ َ
ين َ َ ُ ُ
ْ ََ
ِّ
َّللاُ َعَلى ُك ِّّل
ان َّ
ضا َل ْم تَ َ
وها َوَك َ
ض ُه ْم َوِّدَي َارُه ْم َوأ َْمَواَل ُه ْم َوأ َْر ً
تَْقُتُلو َن َوتَأْس ُرو َن َف ِّريًقا (َ )26وأ َْوَرثَ ُك ْم أ َْر َ
طُئ َ
()2
ير (.)27
َشي ٍء َق ِّد ًا
ْ
مـعـنـاهـا
َّ ِّ
اب ،أَي :اليهود ِّ من صي ِّ
ِّ
َه ِّل اْل ِّكتَ ِّ
اص ِّ
يه ْم ،أَي:
ين َ
وه ْم ،أَي :عاونوهم م ْن أ ْ
«َ وأ َْن َزَل الذ َ
اه ُر ُ
ظ َ
ْ ََ
مظفور بهم ،مجعولين تحت حكم ِّ
الر ْع َب ،فلم
ًا
أَنزلهم من حصونهم ،نزوال
ف ِّفي ُقُلوب ِِّّه ُم ُّ
اإلسالمَ ،وَق َذ َ

يقووا على القتال ،بل استسلموا وخضعوا ُّ
وذلواَ ،ف ِّريًقا َتْقُتُلو َن :وهم ِّّ
الرجال المقاتلونَ،وتَأ ِّْس ُرو َن َف ِّريقاً:

ساء و ِّ
الن ِّ
الصبيانَ ،وأ َْوَرثَ ُك ْم ،أَيَّ :
وها،
ضا َل ْم تَ َ
َم ْن َع َداهم من ِّّ
ض ُه ْم َوِّدَيا َرُه ْم َوأ َْمَواَل ُه ْم َوأ َْر ً
غنمكمأ َْر َ
طُئ َ
ّ
طِّئهاَّ ،
وعَّزتها عند أَهلها ،ال َّ
أَي :أَرضاً كانت من قبل ،من شرفها ِّ
فمكنكم هللا وخ َذلهم،
تتمكنون من و ْ
وغنمتم أَموالهم ،وقتلتموهم ،وأَسرتموهم.

َّللاُ َعَلى ُك ِّّل َشي ٍء َق ِّدي اًر :ال يعجزه شيءِّ ،
قدر لكم ما َّ
ومن قدرتهَّ :
قدر.
ان َّ
َ وَك َ
ٌ
ْ
الطائف ُة من أَهل الكتاب ،هم بنو قريظ َة من اليهود ،في قر ٍ
ٍ
ِّ
ية خارج المدينة ،غ ِّ
بعيدة،
ير
وكانت هذه
وكان َّ
بي  حين هاجر ِّإلى المدينة ،وادعهم ،وهادنهم ،فلم يقاتْلهم ،ولم يقاتلوه ،وهم باقون على
الن ُّ
شيئا.
يغير عليهم ً
دينهم ،لم ِّّ

تحزبوا على رسول هللا  وكثرَتهمَّ ،
فلما أَروا يوم الخندق األَحزاب َّالذين َّ
وقل َة المسلمينُّ ،
وظنوا أََّنهم
َّ

سيستأ ِّ
رؤساِّئهم عليهم ،فنقضوا العهد اَّلذي
ْصلون َّ
الرسول و ْ
المؤمنين ،وساعد على َ
ذلك تدجيل بعض َ

ومالؤوا المشركين على قتاله.
بينهم وبين رسول هللا ،
ُ
( )1النَّاسخ والمنسوخ للنَّحَّاس ،ص.494
( )2من سورة األَحزاب.
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تفرغ رسول هللا  لقتالهم ،فحاصرهم في حصنهم ،فنزلوا على حكم سعد
فلما خذل هللا المشركينَّ ،
َّ

ٍ
ِّ
المؤمنين
سبى ذ ارريهم ،وتُغنم أَموالهم؛ فأ َّ
َتم هللا لرسوله و ْ
بن معاذ  ،فحكم فيهم أَن تُقتل مقاتَلتُهم ،وتُ َ
ِّ
ِّ
َّ
َس ِّر من
المنة ،وأَسبغ عليهم ِّّ
النعمة ،وأََقَّر أَعينهم بخذالن من انخذل من أَعدائهم ،وَق ْتل من ُقتلوا ،وأ ْ
مستمر» (.)1
المؤمنين
ّاً
أُسروا ،ولم يزل لطف هللا بعباده ْ

-اآليـة الخامسـة -

ِّ َّ ِّ
الرَق ِّ
ض ْر َب ِّّ
اق َفِّإ َّما َمًّنا َب ْع ُد
ين َكَف ُروا َف َ
قال تعالىَ :فِّإ َذا َلقيتُ ُم الذ َ
وه ْم َف ُشُّدوا اْلَوثَ َ
اب َحتَّى ِّإ َذا أَ ْث َخ ْنتُ ُم ُ
َّللا َالنتَصر ِّمنهم وَل ِّكن لِّيبُلو بعض ُكم ِّببع ٍ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ين
ض َوالذ َ
اء َحتَّى تَ َ
اء َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ض َع اْل َح ْر ُب أ َْوَزَارَها َذل َك َوَل ْو َي َش ُ
َوإِّ َّما ف َد ً
يل َّ ِّ
ِّ
ُقِّتُلوا ِّفي سِّب ِّ
َع َماَل ُه ْم(.)2()4
َّللا َفَل ْن ُيض َّل أ ْ
َ
مـعـنـاهـا
ِّ َّ ِّ
ِّ
ين
«يقول تعالى  -مرشداً عباده ِّإلى ما فيه صالحهم ونصرهم على أَعدائهمَ :-فِّإ َذا َلقيتُ ُم الذ َ
َكَفروا في الحرب والقتال ،فاصدقوهم القتال ،واضربوا منهم األَعناق ،حتَّى تُ ْث ِّخنوهمِّ ،
وتكسروا شوكتهم،
َ
ُ
ِّ
اق ،أَيِّّ :
ط
الرباط ،وهذا احتيا ٌ
وتبطلوا شَّرتهمِّ ،فإذا فعلتم َ
ذلك ،و أرَيتم األَسر أَولى وأَصلح َف ُشُّدوا اْلَوثَ َ
ِّ َّ
ِّ
َن المسلمون من هربهم ومن ِّّ
الوثاق اطمأ َّ
شرهمِّ ،فإذا كانوا تحت
ألَسرهم لَئال ُ
يهربوا ،فإذا ُشَّد منهم َ
مال وال ٍ
المن عليهم ،وإِّ ِّ
طالقهم بال ٍ
بالخيار بين ِّّ
فداء ،وإِّ َّما أَن تُفدوهم بأَن ال تطلقوهم حتَّى
أَسركم فأَنتم َ
يشتروا أَنفسهم ،أَو يشتريهم أَصحابهم ٍ
بمال ،أَو بأ ٍ
اكتفاء بما
َسير مسل ٍم عندهم[،ولم يذكر القتل ها هنا
ً
َّ
صد ِّر الكالم] (.)3
تقد َم من القتل في ْ
حرب ،وتبقون في المسأَلة
وهذا األَمر
ٌّ
مستمر َ حتَّى تَ َ
ض َع اْل َح ْر ُب أ َْوَزَارَها ،أَي :حتَّى ال يبقى ٌ
ِّ
ولكل ٍ
ِّ
ِّ
وحرب.
قتال
حال حكماً ،فالحال
ّ
ٌ
المتقدمةِّ ،إَّنما هي ِّإذا كان ٌ
لكل مقا ٍم مقاالًّ ،
والمهادنة؛ ِّفإ َّن ّ
ٍ
ِّ
قتل وال أَسر»(.)4( )3
فإذا كان في بعض األَوقات ال حرب فيه لسبب من األَسباب  -فال َ

السادسـة -
-اآليـة َّ

ِّ
َّ
قال تعالى  -في معرض حديثه عن صفات األَبرار  :-وي ْ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يما
َُ
طع ُمو َن الط َع َام َعَلى ُحّبه م ْسك ًينا َوَيت ً

ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
وأ َِّسي اًر (ِّ )8إَّنما ن ْ ِّ
ور (.)5( )9
اء َوَال ُش ُك ًا
َ ُ
َ
طع ُم ُك ْم ل َو ْجه هللا َال ُنر ُيد م ْن ُك ْم َج َز ً

الرحمن في تفسير كالم المنَّان ،ص ،660ويُنظر للتَّوسُّع :الجامع ألَحكام القرآن.161/14 ،
( )1تيسير الكريم َّ
( )2سورة مح َّمد ،من اآلية .4
( )3ما بين المعقوفتين حشرته ،وهو من كالم القرطبي ِّ في :الجامع ألَحكام القرآن.226/16 ،
الرحمن في تفسير كالم المنَّان ،ص ،784ويُنظر للتَّوسُّع :الجامع ألَحكام القرآن.230-225/16 ،
( )4تيسير الكريم َّ
اإلنسان.
( )5سورة ِّ
2020
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مـعـنـاهـا
ِّ
ِّ ِّ
يتحرون في ِّإطعامهم أَولى َّ
يما َوأ َِّسي اًر،
ِّإ َّن من صفات األَبرار أََّنهم « ُّ
الناس وأَحوجهم م ْسك ًينا َوَيت ً
ط ِّع ُم ُك ْم لَِّو ْج ِّه هللاِّ َال
ويقصدون ِّبإنفاقهم وإِّطعامهم وجه هللا  -تعالى ،-ويقولون بلسان الحالِّ :إَّن َما ُن ْ

ِّ ِّ
قولياً»(.)1
ثناء ّ
اء ّ
مالياً ،وال ً
اء َوَال ُش ُكو اًر ،أَي :ال جز ً
ُنر ُيد م ْن ُك ْم َج َز ً
المطلـب َّ
الـثـالـث

بوية المتعلِّقة باألَسرى
أَهم األَحاديث َّ
الن َّ
َّ
ٍ
بعد بعض األَحاديث َّ
مطلب
كالم عن األَسرى ،أَحببت أَن أُثبتها في
وهذه ُ
النبويَّة التي ورد فيها ٌ
مستقل قبل أَن أَنُقل عبار ٍ
صرف مع هذه ال َّ
ِّ
ٍ
ط ِّائفة من َّ
الناس؛
ات لبعض
العلماء الكبار في بيان كيفيَّة التَّ ُّ
ّ

تصور المسأَلة ِّإجماالً.
ليسهل بعد ذلك ُّ
ُ
ِّ
ِّ
َّ
هؤالء العلماء  -من أ َّ
َن
سينقل في المطلب َّ
الرابع عن ُ
وأُشير هنا ِّإلى أَ َّن األَدلة على صواب ما ُ
اجع ِّإلى ِّ
اإلمام  -مبثوت ٌة ِّّ
متفرق ٌة في نصوص َّ
عد ٍة ،منها :اآليات القرآنيَّة الواردة في المطلب
األَمر ر ٌ
الثَّاني ،ومنها :هذه األَحاديث الواردة في هذا المطلب :

قصـة أَسر ُثمامـ َة بن أُثـال : 
 -1الحديـث َّالـذي وردت فيـه َّ

ٍ
ِّ
َِّّ
اء ْت ِّب َرُج ٍل ِّم ْن َبِّني
روى البخارُّي عن أَبي هريرَة َ « :ق َ
الَ :ب َع َث النب ُّي َ خ ْي ًال قَب َل َن ْجدَ ،ف َج َ
ِّ
ِّ
ٍ
طوه ِّبس ِّارَي ٍة ِّم ْن سوارِّي المس ِّج ِّدَ ،ف َخ َرَج ِّإَل ْي ِّه َِّّ
ك
"ما ع ْن َد َ
النب ُّي َ ،فَق َ
َحن َيف َة ُيَق ُ
َْ
الَ :
ََ
ام ُة ْب ُن أُثَالَ ،ف َرَب ُ ُ َ
ال َل ُه ثُ َم َ
يا ثُمام ُة؟" َفَقالِّ :ع ْن ِّدي َخير يا مح َّمدِّ ،إن تَْقُتْلِّني تَْقُتل َذا د ٍم( ،)2وإِّن تُْن ِّعم تُْن ِّعم عَلى َش ِّ
اك ٍرَ ،وإِّ ْن ُك ْن َت
ْ َ
ٌْ َ ُ َ ُ ْ
َ ْ ْ ْ َ
َ
َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
الَ :ما ُقْل ُت َل َك:
ان َ
ك َحتَّى َك َ
"ما ع ْن َد َ
ال َف َس ْل م ْن ُه َما ش ْئ َتَ ،فتُ ِّر َ
ام ُة؟" َق َ
الغ ُد ،ثُ َّم َق َ
الم َ
ك َيا ثُ َم َ
ال َل ُهَ :
تُ ِّر ُيد َ
اك ٍرَ ،فتَرَكه حتَّى َكان بعد ِّ
ِّ
ِّإن تُْن ِّعم تُْن ِّعم عَلى َش ِّ
الِّ :ع ْن ِّدي َما ُقْل ُت
َ ََْ َ
"ما ع ْن َد َ
ْ ْ ْ َ
َ ُ َ
ام ُة؟" َفَق َ
ك َيا ثُ َم َ
الغدَ ،فَقا َلَ :
ِّ
ِّ
َلكَ ،فَقال" :أَ ْ ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
َش َه ُد
ام َة"َ ،ف ْان َ
ال :أ ْ
الم ْسجدَ ،ف ْ
َ
الم ْسج َدَ ،فَق َ
َ
اغتَ َس َل ،ثُ َّم َد َخ َل َ
طَل َق إَلى َن ْخل َق ِّريب م َن َ
طلُقوا ثُ َم َ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َش َه ُد أ َّ
ض إَل َّي
َن الَ إَل َه إال هللاَُ ،وأ ْ
أْ
ول هللاَ ،يا ُم َح َّم ُدَ :وهللا َما َك َ
ان َعَلى األ َْرض َو ْج ٌه أ َْب َغ َ
َن ُم َح َّم ًدا َرُس ُ
وه ِّإَل َّي ،وهللاِّ ما َك ِّ ِّ
ين أَب َغ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّم ْن و ْج ِّه َكَ ،فَق ْد أَصَب َح و ْجه َك أَح َّب الوج ِّ
َصَب َح
َ َ َ
ان م ْن د ٍ ْ َ
ُُ
ْ َ ُ َ
ض إَل َّي م ْن دين َكَ ،فأ ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َح َّب الب َالد إَل َّيَ ،وإِّ َّن
الدي ِّن إَل َّيَ ،و َّ
َح َّب ّ
َّللا َما َك َ
َصَب َح َبَل ُد َ
ض إَل َّي م ْن َبَلد َ
ان م ْن َبَلد أ َْب َغ َ
ك أَ
د ُين َك أ َ
كَ ،فأ ْ
خيَلك أ ِّ
ِّ
ِّ َّ
َّ
ال َل ُه
َْ َ َ
َم َرهُ أ ْ
َخ َذ ْتني َوأََنا أ ُِّر ُيد ُ
َن َي ْعتَم َر"َ ،فَل َّما َقد َم َمك َة َق َ
الع ْم َرَةَ ،ف َما َذا تَ َرى؟ " َفَبش َرهُ َرُس ُ
ول هللا َ ،وأ َ

الرحمن في تفسير كالم المنَّان ،ص ،901ويُنظر للتَّوسُّع :الجامع ألَحكام القرآن.130-128/19 ،
( )1تيسير الكريم َّ
دم لدمه :موق ٌع يَشتفِّي بقتله قاتلُه ،ويدركُ قاتلُه به ثأ ْ َره ،أَي :لرياسته
( )2قال النَّووي  -رحمه هللا « :-إِّن تقتُل تقتُل صاحب ٍ
وفضيلته ،و ُحذِّف هذا ألَنَّهم يفهمونه في عرفهم ،وقال آخرون :معناه تقتُل َمن عليه د ٌم ،ومطلوبٌ به ،وهو مست َح ُّق عليه؛
مسلم بشرح النَّوويِّ.88/12 ،
فال عتب عليكَ في قتله .»...صحيح
ٍ
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ول هللاِّ ،والَ وهللاِّ ،الَ يأِّْت ُ ِّ
َق ِّائل :صبو َتَ ،قال :الَ ،وَل ِّك ْن أَسَلم ُت مع مح َّم ٍد رس ِّ
ام ِّة َحَّب ُة
يك ْم م َن َ
َ
َ
ٌ َ َْ
الي َم َ
َ َ
ْ ْ ََ َُ َُ
َ
()1
ِّحن َ ٍ
ِّ
يها َّ
النِّب ُّي . »
ْ
طةَ ،حتَّى َي ْأ َذ َن ف َ
ِّ
ِّ
ِّ
حجر« :قوله فيه"ِّ :إن تَْقُتْلني تَْقُتل َذا دمٍ ،وإِّن تُْنعم تُْنعم عَلى َش ِّ
قال الحافظ ابن ٍ
اك ٍرَ ،وإِّ ْن ُك ْن َت
ْ َ َ ْ
ْ
ْ ْ َ
ال َف َس ْل ِّم ْن ُه َما ِّش ْئ َت" ِّفإ َّن َّ
ثم َّ
من عليه بعد
بي  أ َّ
ذلك ،ولم ُينكر عليه التَّقسيمَّ ،
الن َّ
َقره على َ
الم َ
تُ ِّر ُيد َ
الرجال ِّإلى ِّ
الكفرة من ِّّ
ذلك تقوي ٌة لقول الجمهور :أ َّ
اإلمام ،يفعل ما
َن األَمر في أَسرى َ
ذلك؛ فكان في َ
َ
()2
ُّ
هو األَحظ ِّ
لإلسالم والمسلمين. »...

"اس َت ُ ِّ
ـارى" :
ُس َ
 -2حديـث ْ
وصـوا ب ْاأل َ
روى َّ
صعب بن ُع ٍ
اني بسنده عن أَبي َعزيز بن ُع ٍ
مير قال :كنت في األُسارى
الطبر ُّ
مير ابن أَخي ُم َ
ِّ
ِّ
ِّ
يوم ٍ
ص ِّارَ ،ف َك ُانوا ِّإ َذا َق ِّد ُموا
بدر ،فقال رسول هللا ْ :
ُس َارى َخ ْي اًر"َ ،وُك ْن ُت في َنَف ٍر م َن ْاأل َْن َ
صوا ب ْاأل َ
"اس َت ْو ُ
()3
َّة رس ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
َكُلوا التَّم َر وأَ ْ ِّ
َّاه ْم.
اء ُه ْم أ َ
ول هللا ِّ إي ُ
ط َع ُموني اْل ُخ ْب َز بَوصي َ ُ
ْ َ
اء ُه ْم أ َْو َع َش َ
َغ َد َ
بـدر :
 -3حديـث أَسـر َّ
العبـاس  يـوم ٍ
ِّ
ِّ ِّ
العب ِّ
َّاس َوَل ْم َي ُك ْن َعَل ْي ِّه ثَ ْو ٌب،
روى البخارُّي عن جابر  ،قالَ" :ل َّما َك َ
ُس َارىَ ،وأُت َي ِّب َ
ان َي ْوُم َب ْد ٍر أُت َي بأ َ
ِّ
ِّ
ظ َر َِّّ
يص َع ْب ِّد هللاِّ ْب ِّن أَُب ٍي َيْق ُد ُر َعَل ْي ِّهَ ،ف َك َساهُ َّ
ع
َفَن َ
النِّب ُّي ِّ إيَّاهَُ ،فلِّ َذلِّ َك َن َز َ
يصاَ ،ف َو َج ُدوا َقم َ
النب ُّي َ ل ُه َقم ً
ّ
ِّ
يص ُه َّال ِّذي أَْلَب َس ُه" الحديث(.)4
َ قم َ
ظاهر َّ
الداللة على وجوب ِّإكرام األَسير في مأْكله ،وفي ِّكسوته وملبسه!.
ا
فهذا الحديث و َّالذي قبله
ِّ
بـي  على استنقـاذ أَسرى المسلمـين ِّ
الدللـة على حـرص َّ
حديـث فيه َّ
بفـداء
وفـك أَسرهـم
-4
الن ِّ
ٌ
أَسرى المشركـين عنـده :
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ان بن الحصين" ،أ َّ
روى
ين ِّب َر ُجَل ْي ِّن ِّم َن
ُّ
َن رسول هللا َ"ف َدا َرُج ًال م َن اْل ُم ْسلم َ
البيهقي بسنده عن عمر َ
ين"(.)5
اْل ُم ْش ِّرِّك َ

( )1صحيح البخاريِّ ،كتاب المغازي ،باب وفد بني حنيفةَ وحديث ث ُ َمامةَ بن أُثا ٍل ،حديث رقم( ،170/5 ،)4372وهو بلف ٍظ
المن عليه ،حديث رقم(.1386/3 ،)1764
ب في :صحيح
مقار ٍ
ٍ
مسلم ،كتاب الجهاد والسِّير ،باب ربط األَسير وحبسه وجواز ِّ
ْ
َ
َ
َ
َ
يَ ،ودِّينَكَ
اإلمام أحمد ،وفيه" :فَقَالَ :يَا ُم َح َّمدُ ،أ ْم َ
سيْتَ َو ِّإ َّن َوجْ َهكَ َكانَ أ ْبغ َ
َض ال ُو ُجو ِّه ِّإل َّ
والحديث بهذا المعنى في رواه ِّ
ي ََل يَأْتِّي
ي ،فَأ َ ْ
يَ ،وبَلَدَكَ أ َ ْبغ َ
أ َ ْبغ َ
يَ ،و َوجْ َهكَ أ َ َحبُّ ْال ُو ُجو ِّه ِّإلَ َّ
ان إِّلَ َّ
صبَحْ تَ َ ،وإِّ َّن دِّينَكَ أ َ َحبُّ ْاأل َ ْديَ ِّ
ان إِّلَ َّ
َض ْالب ُْلدَ ِّ
ِّين ِّإلَ َّ
َض الد ِّ
ْ
ٌ
َ
َّ
َّ
َ
ع ْينِّي أَعظ ُم من الجبل».
في
ه
ن
إ
و
الخنزير،
من
صغر
أ
ْني
ي
ع
في
وهللا،
كان
لقد
«
:
عمر
ل
ا
ق
ى
ت
ح
ِّ،"...
ة
م
ا
م
ي
ال
َّة
ب
ح
ِّا
نَ
َ
مِّ
ُ
َ
َ
َ
قُ َريش َ
َ
ِّ
ََ َ
َ
اإلمام أحمدَ ،حديث رقم(.317/12 ،)7361
مسند ِّ
( )2فتح الباري151/6 ،ـ  ،152ويُنظر تفصي ٌل أَكثر في :النَّاسخ والمنسوخ ألَبيِّعبيدِّ ،ص.216 -211
صغير ،حديث رقم( ،250/1 ،)409وقال
( )3المعجم الكبير ،حديث رقم( ،393/22 ،)977ورواه أَيضا في المعجم ال َّ
َّ
تفرد به مح َّمد بن إِّسحاقَ » ،وقال
ي عقبه في المعجم ال َّ
اإلسنادَّ ،
صغيرَ« :ل يُروى عن أَبي َ
عزيز بن ع ٍ
ُمير إَِّل بهذا ِّ
الطبران ُّ
َّ
صغير والكبير ،و ِّإسناده حسنٌ » .مجمع َّ
الزوائِّد ،حديث رقم(.86/6 ،)10007
ي في ال َّ
ي« :رواه الطبران ُّ
الهيثم ُّ
والسير ،باب الكِّسوة لألُسارى ،حديث(.60/4 ،)3008
( )4صحيح البخاريِّ ،كتاب الجهاد
ِّ
=
الرجال البالغين ،حديث رقم(،196/13 ،)17906
( )5معرفة السُّنن واآلثار ،كتاب السِّير ،باب الحكم في ِّ
2020
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ِّ
قصـة قتـل َّ
السنـد:
محـي ،وهـي غير
الج ِّ
الن ِّ
َّ -5
ثابتـة َّ
بـي  ألَبي ُع َّـزة ُ
ِّ ِّ
روى
ال لِّ َّلنِّب ِّي َ :يا
محمد بن ِّإ
البيهقي عن َّ
ُّ
سحاق ،قالَ :ك َ
َ
ان أَُبو َعَّزَة اْل ُج َمح ُّي أُس َر َي ْوَم َب ْد ٍر َفَق َ
ّ
ات وح ٍ
ِّ ِّ
ٍ
ِّ
َّ
اجِّتيَ ،ف َحَق َن َّ
َعتََق ُه،
النِّب ُّيَ د َم ُهَ ،وأ ْ
َحٌد َيْفدينيَ ،وَق ْد َع َرْف َت َح َ
اجةَ ،وَل ْي َس ِّب َمك َة أ َ
ُم َح َّم ُدِّ ،إَّنني ُذو َبَن َ َ َ
ِّ
َّ
ِّ
امتََد َح َّ
ين َعَل ْي ِّه ِّبَي ٍد َوَال لِّ َس ٍ
الش ْع َر ،ثَُّم
ين َعَفا َع ْن ُهَ ،ف َذ َك َر ِّّ
اه َدهُ أ ْ
النِّب َّي  ح َ
َن َال ُيع َ
َو َخلى َسِّبيَل ُهَ ،ف َع َ
انَ ،و ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُح ٍدَ ،وتَ َكُّفَل ُه
َذ َك َر ِّق َّ
صْفَو َ
صْف َو َ
ان َعَل ْيه ِّباْل ُخ ُرو ِّج َم َع ُه في َح ْرب أ ُ
ُمَّي َة اْل ُج َمح ِّّيَ ،وإِّ َش َارَة َ
ان ْب ِّن أ َ
صتَ ُه َم َع َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
طاعهَ ،فخرج ِّفي ْاألَح ِّاب ِّ ِّ ِّ ِّ
ُح ٍد،
َبَناتهَ ،وإَِّّن ُه َل ْم َي َز ْل ِّبه َحتَّى أَ َ َ ُ َ َ َ
الَ :فأُس َر أَُبو َعَّزَة َي ْوَم أ ُ
َ
يش م ْن َبني كَن َان َةَ ،ق َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َفَل َّما أُِّتي ِّب ِّه َِّّ
ال َل ُه َّ
َه ُل َم َّك َة أََّن َك َل ِّع ْب َت
النِّب ُّي "َ :ال َيتَ َحَّد ُث أ ْ
ال :أ َْنع ْم َعَل َّيَ ،خ ّل َسبيليَ ،فَق َ
النب ُّي َ ق َ
َ
ِّ ِّ ِّ ()1
ِّ
ى
ثابت بغيره ،كالحديث اآلتي:
سر
أل
ا
قتل
َصل
أ
و
،
مقال
فيه
الحديث
و
.
ه
ل
ت
ق
ب
ر
َم
أ
ف
"،
ن
ي
ت
ر
م
َ
َّ
ِّب ُم َح َّم ٍد َ َْ َ َ َ َ ْ
ٌ
ٌ
الع ِّ
شكيـك في صحَّتـه:
جـدال في معنـاه ،ومن ت
ممـا دار حولـه من
وع ْك ٍل،
ٍ
ٍ
وشـيء َّ
رنيـين ُ
 -6حديـث ُ
ٌ
ِّ
الصحيحينَّ ،
صحته،
وشكك جماع ٌة من
حديث العر ِّنيّين :هو
علماء العصر في َّ
حديث ورد في َّ
ٌ
َهم رو ٍ
قصته كامل ًة كما يرويها ابن ٍ
سعد في َّ
اية لهذا الحديث  -في
وسأَذكر أََّوالً َّ
ثم أَذكر أ َّ
الطبقاتَّ ،

الصحيحين:
نظري  -في َّ
ٍ
ِّي ِّإَلى اْلعرِّنِّي ِّ
ِّ
ال َسَن َة ِّس ٍّت ِّم ْن
َُ ّ َ
أ -قال ابن سعد  -رحمه هللا َ «-س ِّرَّي ُة ُك ْرِّز ْب ِّن َج ِّاب ٍر اْلف ْهرِّّ
ين في َشَّو َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
استَ ْوَبُئوا اْل َم ِّد َين َة؛
ُم َه َ
اج ِّر َرُسول هللا َ ،قاُلواَ :قد َم َنَفٌر م ْن ُع َرْيَن َة ثَ َمانَي ٌة َعَلى َرُسول هللا َ ،فأ َْسَل ُمواَ ،و ْ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َفأ ِّ ِّ
ِّ
اء َق ِّريباً ِّم ْن َع ْي ٍرَ ،عَلى ِّستَّ ِّة
َم َر به ْم َرُس ُ
َ
ول هللا  ،إَلى لَقاحهَ ،وَك َان ْت تَ ْرَعى بذي اْل َج ْدر َ -ناحَي َة ُقَب َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أَمي ٍ
ال م َن اْلمد َينةَ ،-ف َك ُانوا ف َ َّ
وهاَ ،فُي ْد ِّرُك ُه ْم َي َس ٌار َم ْوَلى
ص ُّحوا َو َسمُنواَ ،ف َغ َد ْوا َعَلى الّلَق ِّ
استَاُق َ
َْ
احَ ،ف ْ
يها َحتى َ
َ

= والمراد من هذا الحديث أَنَّه فدى رجال مشركا كان بأَيدي المسلمين ،برجلين مسلمين كانا بأَيدي المشركين ،وليس العكس
الرواية اآلتية :
كما قد يفهم من ظاهر الحديث ،والدَّليل على ذلكَ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
س َر ْ
صين  قال :كَان ْ
سو ِّل هللاِّ ،
ِّيف َر ُجلي ِّْن مِّ ْن أ ْ
ِّيف ُحلفَا َء ِّل َبنِّى ُ
ب َر ُ
ص َحا ِّ
ت ثق ُ
َت ثَق ُ
عقَ ْي ٍل ،فَأ َ
روى مسل ٌم عن عِّمرانَ بن ُح ٍ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ق ،قَالَ:
ا
ث
و
ال
ِّي
ف
ُو
ه
و

هللا
ل
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س
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ه
ي
ْ
ل
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ت
أ
ف
،
ء
ا
ب
ض
ع
ال
ُ
ه
ع
م
ُوا
ب
ا
ص
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ج
ْ
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ُ
مِّ
س َر أ َ ْ
ُ
سو ِّل هللاِّ َ ،ر ُ
ص َحابُ َر ُ
ِّ
َ
ٍ
َ
َ
َوأ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ِّ
َ
َ َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
ر
ج
ب
ت
ذ
خ
َ
أ
ل
ذ
ل
ا
ام
ظ
ع
إ
"
َ:
ل
ا
ق
ف
؟
اج
ح
ال
ة
ق
ب
ا
س
ذ
خ
َ
أ
م
ب
و
ِّي،
ن
ت
ذ
خ
َ
أ
م
ب
َ:
ل
ا
ق
ف
؟"
ن
َأ
ش
ا
م
"
َ:
ل
ا
ق
ف
،
ه
َا
ت
أ
ف
ُ،
د
م
ح
م
ْ
ير ِّة ُحلَفَائِّكَ
كَ
ِّكَ
تَ
كَ
ِّ
َيا ُ َ َّ
ُ
ِّ َ ِّ َ
َ ِّ
ِّ
َ
َ ِّ َ
ِّ َ
َ ِّ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
سو ُل هللاِّ َ رحِّ يما َرقِّيقا ،فَ َر َج َع إِّل ْيهِّ ،فَقَالََ " :ما شَأنُكَ ؟"
عنهَُ ،فنَادَاهُ ،فَقَالَ :يَا ُم َح َّمدُ ،يَا ُم َح َّمدَُ ،و َكانَ َر ُ
ف َ
ِّيف" ،ث َّم ان َ
ص َر َ
ثَق َ
ْ
ْ
ف ،فَنَادَاهُ ،فَقَالَ :يَا ُم َح َّمدُ ،يَا ُم َح َّمدُ ،فَأَتَاهُ،
قَالَِّ :إنِّي ُم ْس ِّل ٌمَ ،قالَ" :لَ ْو قُلت َ َها َوأ َ ْنتَ ت َْم ِّلكُ أ َ ْم َركَ أ َ ْفلَحْ تَ ُك َّل الف ََالحِّ" ،ث ُ َّم ا ْن َ
ص َر َ
فَقَالََ " :ما شَأْنُكَ ؟" قَالَِّ :إنِّي َجائِّ ٌع فَأ َ ْ
طع ِّْمنِّيَ ،و َ
ُ
ُ
َ
مسلم،
الر ُجلَي ِّْن" الحديث .صحيح
د
ف
ف
،
ت
ظ ْمآنُ فَأ َ ْس ِّقنِّي ،قَالََ :ه ِّذ ِّه َحا َج
كَ
ٍ
ِّي ِّب َّ
َ
َّ
مسلم -
ي في شرحه على
ٍ
كتاب النَّذر ،باب َل وفا َء ٍ
لنذر في معصية هللا ،...حديث رقم( ،1262 /3 ،)1641قال النوو ُّ
ْ
ضبَا َء).
سابِّقَةُ ْال َحاجِّ" :يَ ْعنِّي نَاقَتَهُ العَ ْ
َ "( :-102/11
َ
َ
َ
الرجال البالغين من
من
ى
أ
ر
من
على
مام
اإل
ن
م
في
ء
جا
ما
باب
والغنيمة،
ي
ف
ال
ْم
س
ق
كتاب
،
للبيهقي
الكبرى
( )1السُّنن
ءِّ
ِّ
ْ
َ ِّ ِّ
َ
ِّ
َ
آخر من سننه عن سعيد بن المسيَّب
أَهل الحرب ،...حديث رقم( ،520/6 ،)12841وبهذا المعنى رواه أيضا في موضعٍ َ
بالرجال البالغين منهم ،حديث رقم(ِّ .111/9 ،)18029
مرسال يُنظر في :كتاب السِّير ،باب ما يفعله ِّ
َ
ُ
َّ
اإلشارة ِّإلى تضعيف هذا الحديث
نظر
ت
و
،
ا
صحابي
ليس
إ
ابن
ن
أل
مرسلة؛
سحاقَ
والرواية األُولى عن ابن اسحاقَ كذلكَ
ِّ
ِّ
ِّ
فيِّ :إرواءِّ الغليل ،حديث رقم(.41/5 ،)1215
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ِّ
ِّ ِّ
الشو ِّ
رس ِّ
اتَ ،وَبَل َغ
ول هللاِّ َ ،و َم َع ُه َنَفٌر َفَق َاتَل ُه ْم؛ َفَق َ
ك في لِّ َسانه َو َع ْيَن ْيه َحتَّى َم َ
ط ُعوا َي َد ُه َوِّر ْجَل ُهَ ،و َغ َرُزوا َّ ْ َ
َُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين َف ِّ
وه ْم،
ول هللا  اْل َخَب ُرَ ،فَب َع َث في أَثَ ِّرِّه ْم ع ْش ِّر َ
ِّيَ ،فأ َْد َرُك ُ
استَ ْع َم َل َعَل ْي ِّه ْم ُك ْرَز ْب َن َج ِّاب ٍر اْلف ْهرِّّ
َرُس َ
ارساًَ ،و ْ

اْلخي ِّل حتَّى َق ِّدموا ِّب ِّهم اْلم ِّدين َة ،وَكان رسول هللاِّ
َْ َ
ُ َ َ َ َ َُ ُ
ُ
السي ِّ
ول ،وأَم َر ِّب ِّهم َفُق ِّط َع ْت أ َْي ِّد ِّ
يه ْم َوأ َْرُجُل ُه ْمَ ،و َس َم َل
ُّ ُ
ْ
ََ

َحا ُ ِّ ِّ
وه ْم َعَلى
وه ْمَ ،وَرَب ُ
وه ْمَ ،وأ َْرَد ُف َ
ط ُ
َس ُر ُ
َفأ َ
طوا به ْمَ ،وأ َ
ِّباْل َغ َاب ِّةَ ،ف َخ َر ُجوا ِّب ِّهم َن ْحوهَُ ،فَلَق ْوهُ ِّب َّ
الزَغ َاب ِّة ِّب ُم ْجتَ َم ِّع
ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
أَعيَنهمَ ،ف ِّ
ِّ
ِّ َّ
ِّ
َّللاَ َوَرُسوَل ُه َوَي ْس َع ْو َن في
ين ُي َح ِّارُبونَ َّ
اء الذ َ
صلُبوا ُهَن َ
ُْ ُ ْ ُ
اكَ ،وأ ُْنزَل َعَلى َرُسول هللا  :إن َما َج َز ُ
()1
ِّ ِّ
ِّ
ْاأل َْر ِّ
وها ِّإَلى
اح َخ ْم َس َع ْش َرَة لِّْق َح ًة ِّغ َز اً
ارَ ،ف َرُّد َ
ض َف َساداًْ اآلَي ُةَ ،فَل ْم َي ْس ُم ْل َب ْع َد َذل َك َع ْيًناَ ،وَك َانت الّلَق ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ َّ
وها»(.)2
يل َن َح ُر َ
َل َع ْن َهاَ ،فق َ
اءَ ،ف َسأ َ
اْل َمد َينةَ ،فَفَق َد َرُس ُ
ول هللا  م ْن َها لْق َح ًة تُ ْد َعى اْلحن َ
ب -روى البخارُّي عن أ ٍ
ط ِّم ْن ُع ْك ٍل َعَلى َّ
الصَّف ِّة،
َنس  قالَ « :ق ِّد َم َرْه ٌ
النِّب ِّّي َ ،ك ُانوا ِّفي ُّ
الم ِّدين َةَ ،فَقاُلوا :يا رسول َّ ِّ ِّ
َّ
َن َتْلحُقوا ِّبِّإِّب ِّل رس ِّ
ِّ
ول هللاِّ"،
َ َ
"ما أَج ُد َل ُك ْم ِّإال أ ْ َ
َّللا ،أ َْبغَنا ِّرْس ًالَ ،فَق َ
َ َُ َ
َُ
الَ :

اجتََوْوا
َف ْ
َفأَتَ ْو َها،

َف َش ِّربوا ِّمن أَْلب ِّانها وأَبوالِّها ،حتَّى ص ُّحوا وس ِّمنوا ،وَقَتُلوا َّ ِّ
اعي ،واستَاُقوا َّ
الذ ْوَدَ ،فأَتَى َّ
يخ،
النِّب َّي َّ 
الص ِّر ُ
ُ ْ َ َ َ َْ َ َ
الر َ َ ْ
ََ ُ َ
َ
ِّ
َفبع َث َّ
َّ ِّ ِّ ِّ
الطَل َب ِّفي آثَ ِّارِّه ْمَ ،ف َما تَ َرَّج َل َّ
ط َع
ُح ِّمَي ْتَ ،ف َك َحَل ُه ْمَ ،وَق َ
َم َر ِّب َم َسام َير َفأ ْ
ََ
الن َه ُار َحتى أُت َي به ْمَ ،فأ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال أَُبو قالََب َةَ « :س َرُقوا
أ َْيدَي ُه ْم َوأ َْر ُجَل ُه ْم َو َما َح َس َم ُه ْم ،ثُ َّم أُْلُقوا في َ
الحَّرةَ ،ي ْستَ ْسُقو َن َف َما ُسُقوا َحتَّى َماتُواَ ،ق َ
َوَقَتُلوا َو َح َارُبوا هللاَ َوَرُسوَل ُه»(.)3
الع ِّ
رنيـين
نـقـد حـديـث ُ

قال َّ
حسين ينكر حديث أ ٍ
ٍ
َنس في أَصحاب الّلِّقاح ،أَخبرنا ابن
علي بن
افعي -رحمه هللا«-كان ُّ
الش ُّ

ٍ
ٍ
حسين قال« :وهللا ما َس َمل رسول هللا  عيناً ،وال زاد
علي بن
جعفر عن أَبيه عن
أَبي يحيى عن
ِّّ
أَهل الّلِّقاح على قطع أَيديهم وأَرجلهم»(.)4

( )1سورة المائِّدة ،من اآلية .33
(َّ )2
الطبقات الكبرى ،البنِّسعدِّ.93/2 ،
المحاربون حتِّى ماتوا ،حديث رقم( ،163/8 ،)6804وقد
( )3صحيح البخاريِّ ،كتاب الحدود ،باب لم يُسْقَ المرتدُّون
ِّ
ي هذا الحديث في موضعين آخرين بأَلفاظٍ متقاربةٍ ،تحت رقم ،129/5 ،)4192( :و(،163/8 ،)6805
روى البخار ُّ
ُ
َ
مسلم عدَّة روايا ٍ
والديَات ،باب حكم المحاربين
وللحديث في صحيح
ت تنظر في :كتاب القسامة والمحاربين والقِّصاص ِّ
ٍ
والمرتدِّين ،حديث رقم( 1296/3 ،)1671وما بعدها.
( )4األَم.259/4 ،
َ
َ
َّ
َّ
وقد نقل ُّ
ي في آثار الحرب  -ص - 481هذا التشكيكَ عن علي ِّ بن الحسين ،لكنه أخطأ عند ترجمته لعلي ِّ بن
الزحيل ُّ
َ
َّ
ب الفقيه القاضي المجتهد ،المتوفى 319هـ ! ،وكيف يمكن لل َّ
ي بن الحسين بن حر ٍ
الحسين؛ حيث جعله أبا عبي ٍد عل َّ
شافعي ِّ
َّ
َّ
ب ،الملقَّب بزين
عل
هو
واب
ص
ال
ل
ع
ول
بعده،
ذي
ال
القرن
أَن ينقُل عن رج ٍل عاش في
ي بن الحسين بن علي ِّ بن أَبي طال ٍ
َّ
ُّ
العابدين ،المتوفَّى سنة 94هـ ،وهللاِّأَعلـم.
2020
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حيلي -رحمه هللا « :-قال أُستاذنا َّ
قال ُّ
وتعطيشهم
بالعر ِّّنيين
الشيخ َّ
َ
د.الز ُّ
محمد أَبو َزهرةِّ :إ َّن التَّمثيل ُ
الستَّة قد روتهِّ ،فإ َّن الخبر مع ِّاتّفاقها عليه خبر ٍ
ِّ
ِّ
آحاد،
موج ٌه للخبر،
نقد َّ
ٌ
مضع ٌ
ّ
ُ
ف له ،ولو كانت الكتب ّ
ِّ
ٍ
مبادئ ِّ
ِّ
بي في َّ
عدة طر ٍق عن َّ
النهي عن
الن
وإِّذا تعارض خبر آحاد مع
اإلسالم َّ
المقررة الثَّابتة من ّ
ِّّ
الم ْثلة و ِّ
يؤخذ به ،وال تقبل روايته ،ويكون
افق لها ِّ -فإَّنه ال ْ
اإلحسان ِّإلى المقتول ،ومعنى القرآن مو ٌ
ُ

ذلك طعناً في نسبته)(.)1
َ
ِّ
ونقل ُّ
ٍ
حيلي لهذه الكلمة دون
تعليق يفيد أََّنه يوافق شيخه في التَّشكيك في هذا الخبر ،وما نقله
الز
ِّّ
ذلك.
ذلك عن
يؤّيِّد َ
قبل َ
علي بن الحسين َ
ِّّ
تعليـق على هـذا َّ
النقـد
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
الصحيحين بسند ثابت ال مطعن
ِّإ َّن الخروج عن قواعد الحديث وتوجيه الطعن لحديث
مروي في َّ
ٍّ
لمجرد َّ
فيه يفتح الباب َّ
ِّ
للطعن في ٍ
َمر ال
للمبادئ
الظ ِّّن بمخالفتها
كثير من األَحاديث
َّ
َّ
العامة ،وهذا أ ٌ
يليق في ِّ
ِّ
اعتَ ُدوا َعَل ْي ِّه
ثم أَليس من
المبادئ َّ
الصناعة الحديثيَّةَّ ،
اعتََدى َعَل ْي ُك ْم َف ْ
العامة قوله تعالىَ :ف َم ِّن ْ
ّ
ِّ ِّ ()3
)
2
(
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اعتَ َدى َعَل ْي ُكم ، وقوله تعالى:وإِّ ْن َعاَق ْبتُم َف َعاقُبوا ِّبم ْثل ما ُع ِّ
ثم أَليس تقطيع
وق ْبتُ ْم بهَّ ، 
ِّبم ْث ِّل َما ْ
ْ
ْ
َ
َ
()4
ِّ
مل أَعينهم جزاء من جنس ما فعلوه براعي َّ
بي ؟!.
الن
أَيدي وأَرجل ُ
وس ُ
هؤالءَ ،
ً
ِّّ
شكيك؟ وقد سلك العلماء في هذا الحديث مسلكاً ال يبيح العمل به فيما َّ
الداعي لهذا التَّ ِّ
ثم ما َّ
يتعلق
َّ
َ
ُ
عدوه منسوخاً باآلية كما ورد في آخر الخبر األََّول؟! ،و َّ
بالمـُْثلة؛ ِّإذ ُّ
اللـه أَعــلـــم!.
الـرابع
المطلـب َّ
ِّ
العلـماء في مصـير األَسـرى
أَقـوال
ِّ
ٍ
َن ِّ
يمن ،أَو يفدي بمال ،أَو ٍ
اإلمام مخيٌَّر في األَسرى :له أَن َّ
العلماء أ َّ
بنفس،
َّالذي يتَّجه ِّإليه ُجمهور
َن له أَن يستر َّ
كما أ َّ
كذلك أَن يضرب الجزية على األَسرى ،وهذا األَمر األَخير أَعرض
ِّق ،أَو َيقتل ،وله
َ
ِّ
ِّ
الفداء.
العلماء؛ لدخوله عند بعضهم ضمناً تحت
كثير من
عن ذكره ٌ

( )1آثار الحرب ،ص ،482وكلمة أَبي زَ هرة َ منقولةٌ
وعصره ــ ص-220
يسير عن كتابه :أَبو حنيفةَ ــ حياتُه
بتصرفٍ
ُّ
ُ
ٍ
.221
( )2البقرة.194 ،
( )3النَّحل.126 ،
َّ
صحيحة ،وأَشرت
في
ء
جا
ما
فق
و
فيها
الواردة
فاصيل
ت
ال
بعض
فيه
ذكرت
نظما
ين
رني
ع
ال
ة
ص
( )4وقد نظمت ق
الروايات ال َّ
َّ
ِّ
ُ ِّ
َ
َ
َ
فيه إِّلى هذا الخالف  -المذكور أعاله  -بقولي :
سـنَـ ٍد بِّـغَـيـْ ِّر ت َـعَـ ُّمــ ِّد
َوقَـ ْد َ
شـكَّ فِّي هَـذَا ْال َح ِّدي ِّ
ث َج َما َ
عة بِّـدَ ْعـــ َوى بِّ َـال َ
ِّْ
َ
اإلس َ
ْـال ِّم فِّي ْاألَس َْرى َكفَى يَا ُم ْهت َـدِّي
ث ِّلـ َمـبْـدَ ِّإ
ظــ ُّنـوا ُمخَـا َلـفَـةَ ْالـ َحـ ِّديـ ِّ
ْ
ٌ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ـس كَــانَ َوبِّـالـغَــ ِّد
عـا ِّلـ ٍم بِّـاأل ْم ِّ
ـر ٍة» مِّ ـنـ ُهـ ْم َو َهذِّي زَ لة مِّ ــن َ
«أبُـــو زَ ه َ
الز َح ْي ِّلي» قَـد ت َـت َـ َّب َع شَـ ْيخَـهُ زَ لَال َكمِّ ثْـ ِّل ْ
"ال َو ْش ِّم فِّي َ
َو َكذَا « ُّ
ِّـر ْالـيَدِّ"
ظاه ِّ
ـرقـا َوقُـلَّـة لَم يَـحْ ــمِّ ـ ِّل ْاأل َ ْخـبَـاثَ قَــ ْو ُل ُمـ َحـ َّمـ ِّد
َو ِّعـ ْنـدَ بُـلُـوغِّ ْالـ َمــاءِّ فَ ْ
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ِّ
العلماء َّ
وقبل أَن أَذكر بعض عبارات
الد َّالة على أَن المذهب المذكور هو مذهب الجمهور أُشير أََّوالً
ِّإلى مجمل ما ورد في هذه المسأَلة في المذاهب األَربعة:
الحنفية:
أَولا-
َّ
قصر الحنفية التَّخيير على ثالثة أ ٍ
ُمور فقط ،وهي :قتل األَسرى ،واسترقاقهم ،و ُّ
المن عليهم بجعلهم
المن عليهم دون ٍ
ذم ٍة على الجزية ،ولم يجيزوا َّ
حمد بن الحسن
قيد ،وال
الفداء بالمال ِّإ َّال عند م َّ
أَهل َّ
َ
ٍ
بالنسبة َّ
ولد ،أَو ِّإذا كان المسلمون بحاجة للمال ،وأَ َّما مفاداتهم بأَسرى
للشيخ الكبير َّالذي ال ُيرجى له ٌ
ِّّ
ٍ
خالف عندهم.
المسلمين فموضع
ويستثنى من هؤ ِّ
الء مشركو العرب والمر ُّتدون؛ ِّفإَّنهم ال ُيسترُّقون وال يكونون ذم ًة ،بل ِّإ َّما ِّ
اإلسالم
ُ
ُ
()1
السيف.
أَو َّ

المالكية:
ثاني ا-
َّ

ِّ
العلماء
المالكي فهو أَوسع المذاهب تخيي اًر بين هذه األَمور ،ففي حين يكتفي بعض
َما المذهب
أ َّ
ُّ
المن و ِّ
ببعض الخيارات دون بعضها اآلخر -كمن يقتصر على ِّّ
الفداء فقط ،أَو على غير هذين
()3
دونهما( -)2نجد المالكيَّة يذكرون الخيارات الخمسة َّالتي قال بها الجمهور.

خليل -رحمه هللا  -هذه األَمور ،وعبارته كما في المختصر هي َّ ...« :
النظر في
وقد ذكر
ٌ
فداء ،أَو جز ٍ
األَسرىِّ :بَق ْت ٍل ،أَو م ٍن ،أَو ٍ
ية ،أَو استر ٍ
قاق»(.)4
ْ َّ ْ
ٍ
وعلى هذا درج المالكيَّة المتأ ِّّ
َخرون ،دون
ذكر ،وهللا أَعلم!.
خالف ُي َ
ثالثاَّ -
افعية والحنابلة:
الش َّ
الشافعيَّة والحنابلة فال يختلف أرْيهم كثي اًر عن أرْي المالكيَّة ،وهم على تخيير ِّ
َما َّ
اإلمام في ِّّ
الرجال
أ َّ
المن عليهم ،أَو مفاداتهم ٍ
البالغين من أَسرى َّ
بمال أَو ٍ
الكفار ،بين قتلهم ،أَو استرقاقهم ،أَو ِّّ
نفس ،ويظهر

خالفهم للمالكيَّة في عدم ذكرهم للجزية ضمن الخيارات المذكورة.

()5

صنائِّع ،121-119/7 ،وتبيين الحقائِّق ،297/3 ،وفتح القدير،473/5 ،
( )1يُنظر المبسوط ،138 ،24/10 ،وبدائِّع ال َّ
وحاشية ابن عابِّدين.138/4 ،
صرف مع األَسرى ،وفيه
ي في الجامع ألَحكام القرآن  -228 ،227/16-مجم َل آراءِّ العلماءِّ في كيفيَّة الت َّ ُّ
( )2ذكر القرطب ُّ
بيانٌ لمن اقتصر على بعض الخيارات دون األُخرى .تراجع!.
( )3يُنظر مثال :المعونة ،ص ،622-620والبيان والتَّحصيل ،561/2 ،وحاشية الدُّسوقيِّ.184/2 ،
مصادر كثيرةٍ جدا؛ فكثرة ال ُّ
شروح والحواشي
( )4يُنظر ،ص ،89ووجود هذه العبارة في مختصر خلي ٍل يعني وجودها في
َ
مر َل يخفى ،فتراجع!.
على هذا المختصر أ َ ٌ
َّ
َّ
َّ
اإلمام الشافعيِّ ،281/3 ،ونهاية المطلب في دراية المذهب،468/11 ،
( )5يُنظر من كتب الشافعيَّة :المهذب في فقه ِّ
والغرر البهيَّة في شرح البهجة الورديَّة،121/5 ،ونهاية المحتاج إِّلى شرح المنهاج.68/8 ،
الراجح من الخالف،
واإلنصاف في معرفة َّ
ويُنظر من كتب الحنابلة :مختصر الخِّ َرقيِّ ،ص ،139والمغنيِّ ،221/9 ،
اإلمام أَحمد بن حنبل ،11/2 ،ومطالب أُولي النُّهى في شرح غاية المنتهى.521/2 ،
واإلقناع في فقه ِّ
ِّ ،80/10
2020
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ٍ
ٍ
تدل على أ َّ
استقر على تخيير
َن األَمر
مذاهب
جماعة من المحِّّققين من
وهذه عبارات
َّ
مختلفة ُّ
َ
ِّ
اإلمام بين األُمور الخمسة المذكورة ،وهي ال تخلو من بعض َّ
الضوابط َّالتي تجب مراعاتها عند اختيار

تشهي ِّ
اإلمام.
الراجحة
َّ
مصير األَسرى ،كرجوع َ
ذلك المصير ِّإلى المصلحة ّ
المجردة ،ال ِّإلى ِّّ
ِّ -1
مالك -رحمه هللا:-
اإلمام ٌ

المدونة :
وسحنو َن ،حيث ورد في َّ
ويتبَّين أرْيه من خالل هذه المحاورة بين ابن القاسم َ
كل من ِّخيف منه فأَرى
َما ُّ
وسِّئل عن قتل األُسارى؟ قال :أ َّ
«قال -أَي ابن القاسم :-سمعت مالكاً ُ

أَن ُيقتل.

ذلك ِّإلى ِّ
قلت -أَي سحنون :-أَ أرَيت ِّإن أَخذ ِّ
اإلمام،
اإلمام أُسارى؟ ،هل سمعت مالكاً يقولِّ :إن َ
ِّ
شاء استحياهم وجعلهم فيئاً؟.
شاء أَن يضرب رقابهم ،وإِّن َ
إن َ
َما من ِّخيف منهِّ :فإَّنه ُيقتل ،قال( :)1أَ أرَيت مالكاً فيما َوَقْفتَه عليه
قال-أَي ابن القاسم:-سمعته يقول :أ َّ
يفر من قتل َّالذين ال يخاف منهمِّ ،
الص ِّ
ِّ
غير.
مثل
ُّ
الكبير و َّ
ُ
قال سحنون :أَال ترى ِّإلى ما نال المسلمين من أَبي لؤلؤةِّ ،فإذا كان األَسير من أَبغض ِّ
للدين،
ّ
ْ ََ
َ
ِّ
الح ْشَوة(،)2
وعادى عليه ،وأ َّ
تؤمن ِّغيلته ـ فهو َّالذي ُيقتل ،وأ َّ
َحب له ،وخيف عليه أَن ال ْ
َما غير َ
ذلك فهم َ

الش ِّ
رك ،وقد ذكر عبد
ولهم قوتل المشركون ،وهم كاألَموال ،وفيهم َّ
الرغبة ،وبهم َّ
القوة على قتال أَهل ِّّ

َّ
َّ
الخطاب ِّإلى أُمر ِّاء الجيوش
الخطاب أََّنه قال :كتب عمر بن
عمر بن
عمر عن ناف ٍع عن ابن َ
هللا بن َ
يأْمرهم أَن يقتلوا من َّ
سبوا ِّإلينا من علوجهم()3أَحداً ،وكان
الكفار َّ
كل من قد جرت عليهم المو ُّ
اسي ،وال تُ ُ
َّ
الخطاب قال :من أَصابني؟ قالوا:
عمر بن
َحدَّ ،
يقول :ال ُيحمل ِّإلى المدينة من علوجهم أ ٌ
فلما أُصيب ُ
غالم المغيرِّة بن شعب َة ،فقال :نهيتكم أَن تحملوا ِّإلينا من هؤ ِّ
الء األَعالج أَحداً فعصيتموني»(.)4
ُ
ِّ -2
الترمذي (279هـ) :
قال -رحمه هللا...«:-والعمل على هذا عند أَكثر أَهل العلم من أَصحاب َّ
بي  وغيرهم :أ َّ
َن
الن
ِّّ
ِّ
شاء»(.)5
شاء منهم ،ويفدي من َ
شاء من األُسارى ،ويقتل من َ
لإلمام أَن َي ُم َّن على من َ
ظاهر!.
سحنون أَو ابن القاسم ،وعموما هي َل تغيِّر المعنى كما هو
ٌ
ي قائِّل هذه العبارة ،هل هو َ
( )1استشكل عل َّ
ضمها ،والمعنى الَّذي يناسب السِّياق في معاجم اللُّغة أ َ َّن حِّ ـُشوة النَّاس -بالضبط
( )2ال َحشوة :لعلَّها :الحِّ ـُـشوة بكسر الحاءِّ أَو ِّ
والردي ُء منهم .انظر مثال :لسان العرب ،مادَّتي(حشا) ،و (رذل).
المذكور -هم ُرذَالَتُهم ،أَي :الدُّون فيهمَّ ،
َ
ُ
شديدُ الغلي ُ
الرجل ال َّ
علو ٌج» .لسان العرب ،مادَّة(علج).
ظ؛ وقِّيل :هو ك ُّل ذي لِّحْ يةٍَ ،والجمع أعْال ٌج و ُ
(« )3الع ِّْلجَّ :
المدونة.501/1 :
( )4
َّ
( )5سنن التَّرمذيِّ ،188/3 ،وقد ذكر هذا الكالم تعليقا على الحديث رقم(.)1568
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الجصاص (370هـ) :
-3
َّ
فقهاء األَمصار على جواز قتل األَسير ،ال نعلم بينهم خالفاً فيه ،وقد
قال  -رحمه هللا« :-اتَّفق
ُ
بي  في قتله األَسير ،منهاْ :قتله عقبة بن أَبي مع ٍ
الن ِّ
يط و َّ
تواترت األَخبار عن َّ
ضر بن الحارث بعد
الن
ُ
َُ
ِّّ
بدر( ،)1وَقَتل يوم أ ٍ
ُحد أَبا ُعَّزة َّ
األَسر يوم ٍ
الشاعر بعد ما أُسر( ،)2وَقَتل بني قريظ َة بعد نزولهم على
ُّ ()3
ٍ
وة،
بعضها صلحاً
وبعضها َع ْن ً
َ
حكم سعد بن معاذ؛ فحكم فيهم بالقتل وسبي الذريَّة  ،...وفتح خيبر َ
فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله( ،)4وفتح َّ
مك َة وأَمر
الحَقيق أَن ال يكتم شيئاًَّ ،
وشرط على بن أَبي ُ
وم ْقَي ِّ
ط ٍلِّ ،
وه ْم َوِّإن
بقتل هالل بن َخ َ
س بن ُحَب َاب َة ،وعبد هللا بن سعد بن أَبي سرٍح ،وآخرين ،وقال" :ا ْقُتُل ُ
ومن على أَهل َّ
وهم متَ َعّلِِّّق َ ِّ
ُّ
َستَ ِّار اْل َك ْعَب ِّة"(َّ ،)5
آثار متواترةٌ عن
مك َة ولم يغنم أَموالهم ،...فهذه ٌ
ين بأ ْ
َو َجدت ُم ُ ْ ُ
ِّ
َّ
ذلك»(.)6
استبقائه ،واتَّفق
الصحابة في جواز قتل األَسير وفي
الن
بي  ،وعن َّ
فقهاء األَمصار على َ
ُ
ِّّ
الماوْردي (450هـ) :
َ -4
بعـد أَن ذكـر  -رحمه هللا -بعـض األ َّ
َدلـة على تخيـير ِّ
اإلمـام في األَسـرى ،قـال :
«ِّ ...فإذا ثبت ِّخياره فيمن لم يسلم بين األُمور األَربعةَّ ،
برْيه فيهم.
تصفح أَحوالهم ،واجتهد أ
ُ
ُ

صة مقتل ابن أَبي ُمعيطٍ وابن الحارث ليس لها سندٌ ثابتٌ صحي ٌح مع أَنَّها مشهورة ٌ في كتب السِّيرة ،مرويَّةٌ في بعض
( )1ق َّ
ٌ
بحث جيِّدٌ في تخريجها ،انظره في إِّرواءِّ الغليل ،40-39/5 ،تعليقا على حديث رقم(" )1214أَنَّه ُ
كتب الحديث ،ولألَلبـانيِّ
صة
ارثَِّ ،و ُ
صة مقتل ابن أَبي ُمعيطٍ خا َّ
صبْرا" ،وذكر في آخر بحثه أ َ َّن لق َّ
ع ْق َبةَ بْن أ َ ِّبى ُم َعيْطٍ َ
 قَت َ َل َي ْو َم َبد ٍْر النَّض َْر بْنَ ْال َح ِّ
ُ
أَصال ،وذكر ال َّ
شواهد على ذلكَ  ،فتراجع!.
َّ
َ
عزَّ ة ،وتخريجها في المطلب الثاني.
صة قتل ال َّنبي ِّ ألبيِّ ُ
( )2سبق ذكر ق َّ
صحيحين ،يُنظر مثال :صحيح البخاريِّ،
( )3قصة تحكيم سعد بن معا ٍذ  في بني قريضةَ واردة ٌ في عدِّة مواض َع من ال َّ
خرجه إِّلى بني قُريظةَ ،...حديث رقم ( )4121عن أَبي سعي ٍد الخدري ِّ ،
رجع النَّبي ِّ  من األَحزاب ،و َم ِّ
كتاب ،باب َم ِّ
مسلم ،كتاب الجهاد والسِّير ،باب جواز قتال من نقض العهد وجواز
ورقم ( )4122عن عائِّشةَ  ،112/5 ،وصحيح
ٍ
حاكم عد ٍل ،...حديث رقم( )1768عن أَبي سعي ٍد الخدري ِّ  ،ورقم( )1769عن عائِّشةَ ،
ِّإنزال أَهل الحصن على حكم
ٍ
.1389-1388/3
َ
َ
صة مقتله وأشار إِّليها بقوله:
ي ق َّ
( )4أَبنا ُء أَبي ال ُحقَيق من رؤُساءِّ اليهود ،ولع َّل المقصود أعاله منهم هو من حكى البخار ُّ
«باب قتل أَبي رافعٍ عبد هللا بن أَبي ال ُحقَيْق ،ويُقالَّ :
حصن له بأَرض الحجاز».
سالم بن أَبي ال ُحقَيْق ،كان بخيبر ،ويُقال :في
ٍ
انظر الباب المذكور في كتاب المغازي من صحيح البخاريِّ ،أ َحاديث رقم( ،)4038و( ،)4039و(،92-91/5 ،)4040
صة القتل وال َّ
ي  قَات َ َل أ َ ْه َل َخ ْيبَ َر،
شرط ـ المذكور أَعاله ـ عن ابن
وقد روى أَبو داو ٍد في سننه ق َّ
َ
عمر  وفيها" :أ َ َّن النَّب َّ
ْ
ْ
ْ
ضا َءَ ،وال َحلقَةَ(أَي :الذَّهب
سو ِّل  ال َّ
صالَ ُحوهُ َعلَى أ َ َّن ل َِّر ُ
علَى النَّ ْخ ِّل َو ْاأل َ ْر ِّ
ص ْف َرا َءَ ،وال َب ْي َ
ب َ
فَغَلَ َ
ضَ ،وأ َ ْل َجأ َ ُه ْم إِّ َلى قَص ِّْر ِّه ْم ،فَ َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ع ْهدَ ،فَغَ َّيبُوا
َل
و
م
ه
ل
ة
م
ذ
ال
ف
وا
ل
ع
ف
ن
إ
ف
ا،
ْئ
ي
ش
ُوا
ب
َي
غ
ي
َل
و
وا
م
ت
ك
ي
َل
ن
أ
ى
ل
ع
م
ه
ب
َا
ك
ر
ت
ل
م
ح
ا
م
م
ه
ل
و
ِّالح)،
والس
َّة
ض
والف
َ
ِّ
ُ
ُ
َّ
َ
ِّ ُ ْ َ
ِّ
ِّ َ
َ ُْ َ َ َ
ُْ َ
َ ُ َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ير فِّي ِّه
ض ُ
ير حِّ ينَ أجْ ِّليَت الن ِّ
بَ ،وقد كانَ قتِّ َل ق ْب َل َخ ْيبَ َر ،كانَ احْ ت َ َملهُ َمعَهُ يَ ْو َم بَنِّي الن ِّ
َمسْكا(أي :ذخيرة) ِّل ُحيَي ِّ ب ِّْن أخط َ
ض ِّ
س ْعيَةَ« :أَيْنَ َمسْكُ ُحيَي ِّ ب ِّْن أ َ ْخ َ
ب؟»َ ،قالَ :أَ ْذ َه َبتْهُ ْال ُح ُروبُ َوالنَّفَقَاتُ  ،فَ َو َجدُوا ْال َم ْسكَ َ ،ف َقتَ َل ا ْب َن
ط َ
ي ِّ ل َ
ُح ِّليُّ ُه ْم ،قَالَ :فَقَا َل ال َّنبِّ ُّ
َ
َ
ُ
واإلمارة ،باب في حكم أَرض
و
الخراج
كتاب
داود،
بي
أ
سنن
في:
انظره
".
م
ه
ي
ار
ر
ذ
و
م
ه
ء
ا
س
َّ
الفيءِّ
قَ ِّ ،و َ
سبَى نِّ َ َ ْ َ َ ِّ ُ ْ
ِّ
َأبِّي ْال ُح َق ْي ِّ
خيبر ،حديث رقم(620/4 ،)3006ـ.621
كثير من أَصحاب السُّنن والمسانيد ،وم َّمن صحَّحه :الحاكم في المستدركِّ  ،كتاب البيوع،
()5هذا الحديث صحي ٌح رواه
ٌ
َّ
ي على ذلكَ .
هب
ذ
ال
،ووافقه
حديث رقم(62/2 ،)2329
ُّ
ي في :آثار الحرب ،ص.434
حيل
الز
ونقله
،
270
269
/
5
اص،
ص
()6أَحكام القرآن للج َّ
ُّ
2020
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وشدة ِّن ٍ
كايةِّ ،
فمن َعلِّم منه َّقوَة بأ ٍ
ويئس من ِّإسالمه ،وعلم ما في قتله من َو ْه ِّن قومه  -قتله
ْسَ َّ ،
َ
صب اًر من غير م ْث ٍ
لة.
ُ
ومن رآه منهم ذا جَل ٍ
َّ
ٍ
ن
استرقه؛ ليكون عون ًا
الخَباثة -
و
الخيانة
ْمو
أ
م
وكان
العمل،
على
ة
و
وق
د
َّ
َ
َ
للمسلمين.

ِّ ِّ
مرجَّو ِّ
ِّّ
ْليف قومه -
اإلسالم ،أَو مطاعاً في قومه ،ورجا
سالمه ،أَو تأ َ
ومن رآه منهم ُ
بالمن عليه إ َّما إ َ
َّ
من عليه وأَطلقه.
وج َد ٍة ،وكان بالمسلمين َخَّل ٌة وحاج ٌة  -فاداه على ٍ
ومن وجد منهم ذا ٍ
مال ِّ
مال ،وجعله ُعَّد ًة ِّ
لإلسالم،
ََ
وقوًة للمسلمين.
َّ
جال أَو ٍ
َحد من المسلمين من ر ٍ
نساء َ -ف َاداه على ِّإطالقهم.
وإِّن كان في أَسرى عشيرته أ ٌ

ِّ
الفداء غنيم ًة تضاف
فيكو ُن ِّخياره في األَربعة على وجه األَحوط األَصلح ،ويكون المال المأْخوذ في
ِّ
َس َر من المسلمين؛ ِّفإن رسول هللا  دفع فداء األَسرى من أَهل ٍ
بدر
ِّإلى
الغنائم ،وال ُي ُّ
خص بها من أ َ
َ
ِّ
ِّ
مام دمه من المشركين لعظم نكايته،
إلى من أَسرهم قبل نزول َق ْسم الغنيمة في الغانمين ،ومن أَباح اإل ُ
َّ
ثم أ ُِّس َر  -جاز له ُّ
المن عليه والعفو عنه»(.)1
وشدة أ َّ
َذيتهَّ ،
 -5أَبو الوليد بن رش ٍد (520هـ) :
ِّ
ٍ
َن ِّ
العلماء على أ َّ
َني ُم َّن عليهم،
قال  -رحمه هللا « :-وأَكثر
اإلمام ُم َخيٌَّر في األُسارى في خصال ،منها :أ َ
َن َي ِّ
ضرب عليهم الجزي َة،
َن يأْخ َذ منهم
الفداء ،ومنها :أ ْ
َن يقتلهم ،ومنها :أ ْ
َن يستعبدهم ،ومنها :أ ْ
ومنها :أ ْ
َ

وز قتل ْاألَسير»(.)2
قوم :ال َي ُج ُ
وقال ٌ
 -6ابن قدامةَ(620هـ) :
ٍ
َصلح في بعض األَسرى :
قال  -رحمه هللا ُّ «-
كل َخصلة من هذه الخصال قد تكون أ َ
ضرر عليهم :فقتُله أَصلح.
وبقاؤه
ِّفإ َّن منهم من له ّقوةٌ ونكاي ٌة في المسلمينُ ،
ٌ
َّ
ومنهم َّ
ففداؤه أَصلح.
كثيرُ :
مال ٌ
الضعيف الذي له ٌ
رجى ِّإسالمه ِّّ
بالمن عليه ،أَو معونته للمسلمين بتخليص أَسراهم،
ومنهم حسن َّأ
الرْي في المسلمينُ ،ي َ
و َّ
ُّ
فالمن عليه أَصلح.
الدفع عنهم:

ساء و ِّ
كالن ِّ
الصبيان.
ويؤمن ُّ
شره :فاسترقاقه أَصلحِّّ ،
ومنهم من ُينتفع بخدمتهْ ،
ّ
و ِّ
ذلك ِّإليه.»...
اإلمام أَعلم بالمصلحة ،فينبغي أَن ُي َّفوض َ
الفراء ،ص.142-141
( )1األَحكام السُّلطان َّية
للماوردي ،ص ،209واألَحكام السُّلطانيَّة ألَبي يَعلى َّ
َ
( )2البيان والتَّحصيل.144/2 ،
أمـر آخـر يخـرج به األَسـير عن هذه الخمسـة ،وذلكَ عند هروبـه ،يُنظر نظريَّة الحرب لـــِّضوِّغمق ،ص.369
وهنـاكَ
ٌ
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وأَضاف ِّ
قائالً:
ٍ
ٍ
مصلحة و ٍ
خصلة من هذه الخصال،
اجتهاد ،ال تخيير شهوٍة ،فمتى أرَى المصلحة في
«ِّإ َّن هذا تخيير
تعيَّنت عليه ،ولم يجز العدول عنها.)1(»...
تيمية(728هـ) :
7ـ ابن َّ

السفينة ِّإلينا ،أَو
قال ـ رحمه هللا ـِّ«:إذا أُسر َّ
الرجل منهم في القتال ،أَو غير القتال ،مثل أَن تلقيه َّ
ٍ
َّ
ِّ
بحيلةِّ ،فإَّنه يفعل فيه ِّ
ِّّ
المن عليه،
َصلح من قتله ،أَو استعباده ،أَو
يؤخ َذ
َيض َّل الطريق ،أَو ْ
اإلمام األ َ
ِّ
ِّ
أَو مفاداته ٍ
بمال أَو ٍ
الفقهاء من يرى
السَّنة ،وإِّن كان من
نفس عند أَكثر
الفقهاء ،كما َّ
دل عليه الكتاب و ُّ

َّ
طوا الجزية عن
المن عليه ومفاداته منسوخاً ،فأ َّ
قاتلون حتَّى يسلموا ،أَو ُيع ُ
في َ
َما أَهل الكتاب والمجوس ُ
الفقهاء في أَخذ الجزية منهمِّ ،إ َّال أ َّ
عامتهم ال يأْخذونها
ٍيد وهم صاغرون ،ومن سواهم فقد اختلف
َن َّ
ُ
من العرب»(.)2
السابقـة ِّإَّنما هو في المقاتلين ،كما ذكرت في ِّ
مقدمة البحث؛ فال يشمل
وك ُّـل ما ورد في العبـارات َّ
ّ
ِّ
الد ِّ
خاص بهم ،ولهذا قال َّ
المالكي  -بعد أَن ساق قول
ردير
حكم
ٌّ
َّ
ُّ
السبي ومن في حكمهمِّ ،إذ ُ
لهؤالء ٌ
مذهبه في المقاتلين ...( :-وأ َّ ِّ
النساء و َّ
الفداء)( ،)3وهللا أعلم!.
الذراري فليس فيهم ِّإ َّال االسترقاق ،أَو
ُ
َما ّ ُ
المطلب الخامـس
ِّال ْسِّتْئسـار و ِّالستنقـاذ
أ ََّولا -الســتــْئــســــار :

َن األَسر لو ٌن من أَلوان الهزيمة للمحارب ،بل هو أ ُّ
الشك أ َّ
َّ
َشد وقعاً من الهزيمة نفسها؛ ِّإذ هو قد
ِّ ِّ
ذلك تجريده من سالحه ،ومصادرة ِّّ
حريته،
قس اًر عن ميدان القتالَّ ،
ثم أُضيف ِّإلى َ
انهزم بإقصائه ْ
النصر على ِّ
ثم فهو يحاول  -قدر طاقته  -أَن يحِّّقق َّ
عدوه،
ووقوعه في قيوٍد كبَّله بها ُّ
عدوه ،ومن َّ
ّ
ِّ
ِّفإن لم يستطع فال أَقل من أَن َّ
العدو.
يتجنب الوقوع في قبضة ّ
فكيف يصل به األَمر  -في بعض األَحيان ِّ -إلى أَن يستسلم لألَسر ،ويسّلِّم نفسه ِّ
لعدوه ،وهو ما
ّ
()4
سمى بـ « ِّاال ْسِّت ْئ َسار».
ُي َّ
لذلك ،وقد وقع االست ْئسار
الجندي نفسه
نفسه لألَسر ،فقد يجد
الستْئسـار :هو تسليم
ُّ
ّاً
مضطر َ
ِّّ
الجندي َ
من بعض المسلمين على عهد رسول هللا  ،وعلم به ،فلم ُينكر عليهم.

()5

( )1المغني البنِّقدامة.222-221/9 ،
( )2السِّياسة ال َّ
شرعيَّة ،ص.101-100
( )3حاشية الدُّسوقيِّ.184/2 ،
( )4يُنظر أَحكام األَسرى والسَّبايا ،ص.216
سه ،وآثار الحرب ،ص.463
( )5يُنظر المصدر نف ُ
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َّ
الـدلـيـل

استدل العلماء على جواز االست ْئسار َّ
لصحيح :
َّ
القصة َّالتي وردت في ا َّ
َهمها هذا َّ
بعدة أَدّل ًة أ ُّ
ُ
َم َر َعَل ْي ِّه ْم
ول هللاِّ َ ع َش َرَة َرْه ٍط َس ِّرَّي ًة َع ْيًناَ ،وأ َّ
روى البخارُّي عن أَبي هريرَة  ،قال"َ :ب َع َث َرُس ُ
ِّ ٍ
اص ِّم ب ِّن عمر ب ِّن الخ َّ
ِّي جَّد ع ِّ
ِّ
ط ِّ
ِّ
ِّ
اله َدأَِّةَ -و ُه َو
اب"َ ،ف ْان َ
َ
صارَّ َ َ
ْ ُ ََ ْ
طَلُقوا َحتَّى إ َذا َك ُانوا ب َ
َعاص َم ْب َن ثَابت األ َْن َ
ِّ
ِّ ِّ
ٍ
َب ْي َن ُعسَف َ َّ
انَ ،فَنَف ُروا َل ُه ْم َق ِّر ًيبا ِّم ْن ِّم َائتَي َرُج ٍل ُكُّل ُه ْم
ال َل ُه ْم َبُنو َل ْحَي َ
ان َو َمك َةُ -ذك ُروا ل َح ٍّي م ْن ُه َذْيلُ ،يَق ُ
ْ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
صوا آثَ َارُه ْم،
المد َينةَ ،فَقاُلواَ :ه َذا تَ ْم ُر َي ْث ِّر َب َفا ْقتَ ُّ
َارمٍَ ،فا ْقتَ ُّ
صوا آثَ َارُه ْم َحتَّى َو َج ُدوا َمأ َ
ْكَل ُه ْم تَ ْم ًار تَ َزَّوُدوهُ م َن َ
ٍ ()1
ِّ
يك ْمَ ،وَل ُك ُم
َع ُ
َحا َ
ونا ِّبأ َْي ِّد ُ
طَ
ط ِّب ِّه ُم الَق ْوُمَ ،فَقاُلوا َل ُه ْمْ :ان ِّزُلوا َوأ ْ
َفَل َّما َر ُ
َص َح ُاب ُه َل َجُئوا ِّإَلى َف ْد َفد َوأ َ
آه ْم َعاص ٌم َوأ ْ
َما أَنا َفو َّ ِّ
اصم بن ثَ ِّاب ٍت أ َِّمير َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الي ْوَم ِّفي
ال َع ُ ْ ُ
الع ْه ُد َوالميثَ ُ
َّللا الَ أ َْن ِّزُل َ
ُ
اقَ ،والَ َنْقُت ُل م ْن ُك ْم أ َ
َ
َح ًداَ ،ق َ
الس ِّريَّة :أ َّ َ َ
ِّ
اصما ِّفي سبع ٍةَ ،فنزل ِّإَلي ِّهم ثَالَثَ ُة ره ٍط ِّبالعهدِّ
ِّ
َّ
ِّ
َّكَ ،فرمو ُهم ِّب َّ ِّ
ِّ
ِّذ َّمة َكاف ٍر ،الله َّم أ ْ ِّ
َْ
َْ
ُ
َ ْ َ ََ َ ْ ْ
َخب ْر َعَّنا َنبي َ َ َ ْ ْ
النْبل َفَقَتُلوا َع ً
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
طَلُقوا أ َْوتَ َار قسِّّي ِّه ْم
صارُّ
استَ ْم َكُنوا م ْن ُه ْم أَ ْ
ِّيَ ،و ْاب ُن َدثَن َةَ ،وَرُج ٌل َ
آخ ُرَ ،فَل َّما ْ
َوالميثَاق ،م ْن ُه ْم ُخَب ْي ٌب األ َْن َ
الرجل الثَّالِّ ُث :ه َذا أََّول الغد ِّر ،و َّ ِّ
َص َحُب ُك ْمِّ ،إ َّن لِّي ِّفي َه ُؤالَ ِّء َألُ ْسَوًةُ ،ي ِّر ُيد الَق ْتَلى،
َ
َفأ َْوثَُق ُ
ال َّ ُ ُ
وه ْمَ ،فَق َ
َّللا الَ أ ْ
ُ َْ َ
ِّ
اعو ُه َما ِّب َم َّك َة َب ْع َد
ص َحَب ُه ْم َفأََبى َفَقَتُلوهَُ ،ف ْان َ
َف َجَّرُروهُ َو َعاَل ُجوهُ َعَلى أ ْ
طَلُقوا ِّب ُخَب ْي ٍبَ ،و ْاب ِّن َدثَن َة َحتَّى َب ُ
َن َي ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
الح ِّار َث
َوْق َعة َب ْد ٍرَ ،ف ْابتَ َ
الح ِّارث ْب ِّن َعام ِّر ْب ِّن َن ْوَف ِّل ْب ِّن َع ْبد َمَنافَ ،وَك َ
ان ُخَب ْي ٌب ُهَو َقَت َل َ
اع ُخَب ْيًبا َبُنو َ
بن ع ِّ
َّللاِّ ْب ُن ِّعَي ٍ
اض ،أ َّ
َخَب َرْت ُه:
َخَب َرِّني ُعَب ْي ُد َّ
الح ِّار ِّث أ ْ
ام ٍر َي ْوَم َب ْد ٍرَ ،فَلِّب َث ُخَب ْي ٌب ِّع ْن َد ُه ْم أ َِّسي اًرَ ،فأ ْ
َْ َ
َن ِّب ْن َت َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين أَتَاهُ َقاَل ْت:
َع َارْت ُهَ ،فأ َ
َخ َذ ْابًنا لي َوأََنا َغافَل ٌة ح َ
أََّن ُه ْم ح َ
وسى َي ْستَحُّد ِّب َهاَ ،فأ َ
ين ْ
اجتَ َم ُعوا ْ
استَ َع َار م ْن َها ُم َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن
ال :تَ ْخ َش ْي َن أ ْ
وسى بَيدهَ ،فَف ِّز ْع ُت َف ْزَع ًة َع َرَف َها ُخَب ْي ٌب في َو ْجهيَ ،فَق َ
الم َ
َف َو َج ْدتُ ُه ُم ْجل َس ُه َعَلى َفخذه َو ُ
ير َق ُّ
ْك ُل ِّم ْن
َّللاِّ َما َأرَْي ُت أ َِّس ًا
ط َخ ْي ًار ِّم ْن ُخَب ْي ٍبَ ،و َّ
أَ ْقُتَل ُه؟ َما ُك ْن ُت ِّألَْف َع َل َذلِّ َكَ ،و َّ
َّللاِّ َلَق ْد َو َج ْدتُ ُه َي ْو ًما َيأ ُ
ف ِّعن ٍب ِّفي ي ِّدِّه ،وإَِّّنه َلموثَق ِّفي ِّ ِّ
ِّ َّ ِّ
َّللاِّ َرَزَق ُه
ولِّ :إَّن ُه َل ِّرْز ٌق ِّم َن َّ
ِّق ْ
ط ِّ َ
َ َ ُ ُ ٌ
َ
الحديدَ ،و َما ب َمك َة م ْن ثَ َم ٍرَ ،وَك َان ْت تَُق ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ال َل ُهم ُخَب ْي ٌبَ :ذ ُر ِّ
وني أ َْرَك ْع َرْك َعتَْي ِّنَ ،فتََرُكوهَُ ،ف َرَك َع
ُخَب ْيباًَ ،فَل َّما َخ َر ُجوا م َن َ
الح َرِّم لَيْقُتُلوهُ في الح ّلَ ،ق َ ْ
الله َّم أَح ِّ
َّ
ظُّنوا أ َّ
ص ِّه ْم َع َد ًدا،
َن َما ِّبي َج َزعٌ َل َ
َن تَ ُ
الَ :ل ْوالَ أ ْ
طَّوْلتُ َهاْ ُ ،
َرْك َعتَ ْي ِّن ،ثُ َّم َق َ
ـان لَِّّلـ ِّه َمـ ْصـَرِّعــي
َمـا أَُبــالِّي ِّحـيـ َن أُ ْق َتــ ُل ُم ْسـلِّم ا َعَلى أ ِّ
َي ِّشـ ٍق َكـ َ
َّ ()2
ات ِّ ِّ
وَذلِّك ِّفي َذ ِّ
ُيَب ِّار ْك َعَلى أ َْو َص ِّ
ـال ِّشْل ٍو ُم َمـز ِّع
ِّن َي َش ْأ
اإل َلـه َوإ ْ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
اب هللاُ ل َعاص ِّم
ان ُخَب ْي ٌب ُه َو َس َّن َّ
الح ِّارثَ ،ف َك َ
استَ َج َ
َفَقَتَل ُه ْاب ُن َ
ص ْب ًراَ ،ف ْ
الرْك َعتَْي ِّن ل ُك ّل ْ
امرِّئ ُم ْسل ٍم ُقت َل َ
ٍ
ِّ
ِّ
َخَب َر َِّّ
ار ُق َرْي ٍ
اس ِّم ْن ُكَّف ِّ
ش ِّإَلى
يبَ " ،فأ ْ
َص َح َاب ُه َخَب َرُه ْمَ ،و َما أُص ُيبوا"َ ،وَب َع َث َن ٌ
ْب ِّن ثَ ِّابت َي ْوَم أُص َ
النب ُّي  أ ْ
شجر وغيره ،وقيل :غليظ األَودية ذات
( )1فَ ْدفَدْ« :المكان المرتفع ،وقيل :هو األَرض المستوية ،وقيل :الفالة الخالية من
ٍ
الحصى» فتح الباري ،189/11 ،ويُنظر لسان العرب ،مادَّة(فدفد).
ْ
ص ٍل :وهو العضو ،والش ِّْل ُو :الجسدَُ ،و ْال ُم َم َّزعُْ :ال ُمقَ َّ
ط ُع ،ومعنى الكالم :أَعضا ُء
ع»ْ :األ َ ْوصال جمع َو ْ
(« )2أ َ ْو َ
صا ِّل شِّل ٍو ُم َم َّز ِّ
س ٍد ي َّ
ُقط ُع .يُنظر فتح الباري.384/7 ،
َج َ
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ِّ
ٍ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ظ َم ِّائ ِّه ْم َي ْوَم َب ْد ٍرَ ،فُب ِّع َث
ان َق ْد َقَت َل َرُج ًال ِّم ْن ُع َ
فَ ،وَك َ
َعاص ٍم ح َ
ين ُحّدثُوا أََّن ُه ُقت َل ،لُي ْؤتَ ْوا ِّب َش ْيء م ْن ُه ُي ْع َر ُ
ِّ
ِّ
اص ٍم ِّم ْثل ُّ
عَلى ع ِّ
الظَّل ِّة ِّم َن َّ
طعوا ِّم ْن َل ْح ِّم ِّه َش ْيًئا»(.)1
َن َيْق َ
الد ْب ِّرَ ،ف َح َم ْت ُه م ْن َرُسولِّ ِّه ْمَ ،فَل ْم َيْقد ُروا َعَلى أ ْ
َ َ
ُ
ِّ
ِّ
َّ
قال دُّ .
حيلي« :ولو كان ما وقع من ِّإحدى الطائفتين غير جائ ٍز ألَخبر  أَصحابه بعدم جوازه،
الز ُّ
بالرخصةُّ ،
ذلك
وكلهم
فمن ُقتل أَخذ بالعزيمة ،ومن استأْسر أَخذ ُّ
محمود غير مذمو ٍم وال َملومٍ؛ َّ
ٌ
فدل َ
على جواز ِّ
الدفاع حتَّى الموت ،أَو طلب اعتبارهم أَسرى ٍ
حرب»(.)2
ّ

شـروط جـواز الستْئسـار :
يجوز للمسلم أَن يستأْسر حسب حاله وْفقاً ُّ
للشروط اآلتية :
َ
َ
-1أَن َيخاف أَن يترتَّب على عدم االستسالم قتله في الحال.

الشجاعة ما ي ِّ
-2أ ََّال يكون المستسلم ِّإماماً ،أَو عنده من َّ
الصمود.
مكُنه من ُّ
ُ
()3
 -3أَن تأْمن الم أرَة على نفسها الفاحشة.

ثـانــيـــ ا -اسـتـنـقــاذ األَســيــر :
مر معنا في أ ِّ
َثناء هذا البحث أ َّ
مر
افتكاك أَسرى المسلمين به،
َن من ِّح َكم مشروعيَّة األَسر
وكذلك َّ
َّ
َ
ُ
ِّ
الفقهاء أ َّ
َهم الخيارات َّالتي ينبغي الحرص عليها في
معنا في أَقوال
المفاداة باألَسرى هي ِّإحدى أ ِّّ
َن ُ
الك َرب.
ذلك من تفريج ُ
التَّعامل معهم؛ لما في َ
ِّ
وقد اتَّفق الفقهاء على أَن تخليص أَسرى البالد ِّ
اجب على المسلمين.
اإلسالميَّة من أَيدي أَعدائهم و ٌ
ُ
()4
«قال ابن َّ
ِّ
بط ٍ
اجب على الكفاية» .
الَ :ف َك ُ
اك األَسير و ٌ
َّ
َحسب ـ أَظهر من أَن تُذكر( ،)5غير أ َّ
َن طبيعة البحث
واألَدلة على وجوب استنقاذ األَسير ـ فيما أ ُ
تستلزم ذكر بعضها ،ولو على وجه ِّ
اإلجمال :

ط ِّعموا ِّ
يضَ ،وُف ُّكوا
الجائ َعَ ،و ُع ُ
الم ِّر َ
َ
ودوا َ
 -1روى البخارُّي عن أَبي موسى األَشعرِّّي  قال :قال" :أَ ْ ُ
()6
الع ِّاني" ،...،والعاني :األَسير.
َ َ

الرجل ،ومن لم يستأْسر ،...حديث رقم(،68-67/4 ،)3045
( )1صحيح البخاريِّ ،كتاب الجهاد
ِّ
والسير ،باب هل يستأْسر َّ
ور ْع ٍل ،وذَ ْك َوانَ  ،وبئْ ِّر َمعُونَةَ ،...حديث رقم(.103/5 ،)4086
،
يع
ج
الر
غزوة
ويُنظر فيه :كتاب المغازي ،باب
َّ
ِّ ِّ ِّ
َ
َ
( )2آثار الحرب ،ص ،476ويُنظر أحكام األسرى والسَّبايا ،ص.217
( )3فتح الباري ،167/6 ،ويُفهم من هذا الموضع في الفتح أ َ َّن الخالف بين العلماءِّ ليس في أَصل الفكاكِّ  ،وإِّنَّما في الكيفيَّة!.
شرقاوي ِّ على تحفة ُّ
( )4يُنظر حاشية ال َّ
يعبر عن اَلستئْسار باَلستسالم ،ويُنظر كذلكَ  :أَحكام
الط َّالب ،439/2 ،وفيه ِّ
األَسرى والسَّبايا ،ص.467
َ
َ
( )5منها اآليات الدَّالة على وجوب نُصرة المسلمين ،ويُنظر للتَّوسُّع :أحكام األسرى والسَّبايا ،ص.269-267
( )6صحيح البخاريِّ ،أ َ َّول حدي ٍ
ث في كتاب األَطعمة ،حديث رقم( ،67/7 ،)5373ويُنظر فيه :كتاب المرضى ،باب وجوب
عيادة المريض ،حديث رقم(.115/7 ،)5649
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عمر  قالَِّ « :إلن أَستنق َذ رجالً من المسلمين من
 -2وروى أَبو
َ
يوسف في « َ
الخراج» بسنده عن َ
أَيدي َّ
لي من جزيرة العرب»(.)1
الكفار أ ُّ
َحب ِّإ َّ
القضية وأَطلقوا فيها أَحكامهم لم يغفلوا األَسير ِّ
وعلماء المسلمين ِّإذ َّ
وقض ْوا
تكلموا في هذه
َّ
الذ ِّم َّيَ ،
ُ
بوجوب استنقاذه أَيضا ،وهو مقتضى األَمان َّالذي يعيشون فيه في بالد ِّ
اإلسالم ،وليس من ُخلق
()2
هؤ ِّ
لء فريس اة لمن ل أَمان له!.
ترك ُ
المسلمين ُ
السادس
المطلب َّ

وضع األَسرى في القانون َّ
الدولي المعاصر
ِّ
َّ
عقالء َّ
ممن ُو ِّكلوا بتأْليف القوانين َّ
الدولَية الوضعيَّة مع ما
اء
الناس َّ
ليس من الغريب أَن تتفق آر ُ
الشريعة ِّ
تقتضيه َّ
اإلسالميَّة من حيث العموم في حسن معاملة أَسرى الحروب؛ وهي وإِّن كانت تختلف
القانون ْين َّ -
الوضعي ِّ -
يحرصان على أَن َيلقى
عي و
الشر
المهمة ِّفإ َّن ِّكال
عنها في بعض التَّفاصيل
َّ
َ
ِّّ
ِّّ
هؤ ِّ
قررها ِّ
َّ
َّ
الء األَسرى المعامل َة ِّ
كثير من
اإلنسانيَّة َّ
َ
ويقُّرها ٌ
الراقية ،التي تقتضيها العالقة األَصل التي ي ِّّ ُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
السلم».
علماء ّ
الدين :وهي « ّ
ِّ
اإلسالم من تخيير ِّ
علماء ِّ
اإلمام بين األُمور الخمسة المذكورة يجعل
ثم ِّإ َّن ما اتَّجه ِّإليه جمهور
َّ
اإلسالميَّة في س ٍ
الدول ِّ
الر َّ
َمر لم ِّ
ُّ
يحرص
عة من أَمرها؛ ِّفإذا كان العاَلم في هذا العصر قد َّ
ِّق ،وهو أ ٌ
حرم ّ
َ
المسلمون على ِّ
بقائه منذ بداية َّ
الدعوة  -لم يبق غير الخيارات األَربعة األَخرى ،ومنها الجزيةَّ :التي ال

يمكن في الواقع األَخذ بها؛ لضعف المسلمين ،وعدم ِّإقرار القانون َّ
ولي لها.
الد
ِّّ
المن و ِّ
الخيارات قد اقتصرت على ِّّ
الفداء والقتل ،وال داعي لألَخير تماشياً مع قاعدة
َّ
ذلك نرى َ
ثم بعد َ
َ
بالم ْثل» ،وما حاجتنا نحن المسلمين ِّإلى قتل األَسرى اليوم وأَعداؤنا ي ِّ
«المعاملة ِّ
حسنون ِّإلى أَسرانا،
ُ ُ
ولي وال تقتل تُعامل بالمثلِّ ،فإذا َّ
الدول َّالتي تتقي َُّد بالقانون َّ
َن ُّ
و َّالذي أَراه  -وهللا أَعلم  -أ َّ
شذت بعض
الد
ُ
ُ
ِّّ
الدول عن ذلك وكان بينهم وبين المسلمين أَسرى من َّ
ُّ
ابتداء.
رداً ال
الطرفين جاز القتل ّ
َ
ً
ِّ
وعلى فرض التَّقيُّد لم يبق أَمام ِّ
اإلمام المسلم غير ِّّ
فق
الم َلتَقى فيه ،المتَّ ُ
المن والفداء ،وهو األَمر ُ
َن القرار َّالذي يتَّخذه ِّ
عليه بين َّ
الشريعة والقانون ،خصوصاً ِّإذا ما علمنا أ َّ
اإلمام المسلم ليس ِّإ َّال ترجيحاً
لمصلحة مترِّتّ ٍ
ٍ
يدل على أ َّ
النهاية
بة عليه ،ال للتَّشهي ،وهذا ُّ
نصاً
اجتهاد سي ٌّ
ٌ
َن األَمر في ِّّ
اسي ،وليس ّ
محكماً يجب الوقوف عنده وعدم ِّ
تعديه ،وهللا أَعلـم!.
ُ ّ
ُْ
ِّ
َّ
َّ
ِّ
إ َّن االهتمام َّ
ذلك ما أَكدته «اتّفاقيَّة جنيف الثالثة»
الد ُّ
اضح ،من َ
َمر و ٌ
ولي المعاصر بأَسرى الحرب أ ٌ
ِّ
متعس ٍ
ِّ
ٍ
َّ
(المـادة )17
ف وقسرٍّي ،حيث ورد في
المتعّلقة بأَسرى الحرب من عدم استجواب األَسرى بشكل ّ
( )1الخ ََراج ،ص ،214وهناكَ عبارات أُخرى حول هذا المعنى في :آثار الحرب ،ص.472 ،471
( )2يُنظر آثار الحرب ،ص.474
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دالء باسمه بالكامل ،ور ِّ
باإل ِّ
َسير عند استجوابه ِّإ َّال ِّ
َي أ ٍ
يخ ميالده،
تبته العسكريَّة ،وتار ِّ
منها« :ال يلتزم أ ُّ
ٍ
ٍ
ورْق ِّمه بالجيش أَو ِّ
الفرقة ،أَو رْق ِّمه َّ
مماثلة،...وال
فبمعلومات
لسلِّ ،فإذا لم يستطع
الش
المس َ
خصي أَو َ
ِّّ
ٍ
ٍ
معلومات منهم
َي ِّإكرٍاه على أَسرى الحرب الستخالص
بدني أَو
تعذيب
يجوز ممارسة أَي
ٍّ
معنوي أَو أ ِّّ
ٍّ
َي نوٍع ،وال يجوز تهديد أَسرى الحرب َّالذين يرفضون ِّ
عاج
َي ِّإز ٍ
اإلجابة ،أَو ِّّ
سبهم ،أَو تعريضهم أل ِّّ
من أ ِّّ
ٍ
جحاف»(.)1
أَو ِّإ
َتوجه ِّإلى خاتمة البحث أَسوق هذه المو َّاد الثَّالث َة من ِّاالِّتّفاقيَّة نف ِّسها؛ َّ
للداللة على قرب
وقبل أَن أ َّ
الشريعة ِّإجماالً فيما َّ
ولي من َّ
القانون َّ
يتعلق بمعاملة أَسرى الحرب :
الد
ِّّ
َّ
نساني ًة في جميع األَوقات.»...
ورد في
(المـادة « :)13يجب معاملة أَسرى الحرب معامل ًة ِّإ َّ
َّ
حق في احترام أَشخاصهم وشرفهم في جميع األَحوال.»...
وورد في
(المـادة ِّ « :)14ألَسرى الحرب ٌّ

ٍ
(المـادة َّ « :)15
مقابل ،وبتقديم ِّّ
الدولة َّالتي تحتجز أَسرى الحرب ِّبإعاشتهم دون
تتكفل َّ
َّ
الرعاية
وورد في
تتطلبها حالتهم ِّ
َّ
الطِّبيَّة َّالتي َّ
الص ِّّحيَّة»(.)2
ّ
ّ
ٍ
ِّ
مختلفة من التَّاريخ ،ال سيَّما في
احل
وهذه المثاليَّة في المعاملة َّنفذتها ُّ
السلطات اإلسالميَّة في مر َ
صدر ِّ
اإلسالم( ،)3وهي ال َّتدعي العصمة بعدم مخالفة هذه المعاملة في ٍ
َما دول
كثير من األَحيان ،أ َّ
وبخاص ٍة الكبرى منها  -فهي وإِّن كانت قد اشتركت في كتابة القانون َّ
الدولي ِّفإَّننا
العاَلم األُخرى-
َّ

نفيذ بالقدر َّالذي يتوازى فيه هذا الحرص مع ِّ
ال نرى حرصها الكبير على التَّ ِّ
الدعاية و ِّ
اإلعالم الكبيرين،
ّ
َ
ِّ
المناداة ِّبإطالق ِّّ
الحريَّات و تطبيق القوانين في شتَّى الميادين.
و
كثير
السالمَّ ،
وترسخ مفهوم َّ
نعم – ال نرى هذا الحرص حتَّى بعد أَن َّقلت الحروب في العالمَّ ،
وتنعمت ٌ
من ُّ
الدول به.

نعم  -ال نراه ،وإِّن أرْيناه ِّفإَّنما نراه وقد أَعتمت عليه بعض القضايا َّالتي ال يمكن أَن تُمحى من
َن القانون ال ُيطبَّق في الحقيقة ِّإ َّال على ُّ
ذاكرة ُّ
الشعوب َّ
تشك في أ َّ
الدول َّالتي ما زالت ُّ
الضعيفة.
َّ
مثل ٍ
سوء ُيضرب« :سـجـن أَبـو()4غـريــب»!.
من َ
تلك القضايا التي صارت َ

المؤ َّرخة في (12أَغسطس1949م) ،اعتُمدت ،وعُرضت للتَّوقيع والتَّصديق
( )1اتفاقيَّة جنيف بشأْن معاملة أَسرى الحرب َ
واَلنضمام من قبل المؤْ تمر الدُّبلوماسي ِّ لوضع اتِّفاقيَّا ٍ
ت دول َّي ٍة لحماية ضحايا الحروب ،المعقود في «جنيف» خالل الفترة
من (21أَبريل ِّإلي  12أَغسطس1949م) ،تاريخ بدءِّ النَّفاذ21( :أَكتوبر1950م).
اإلحسان إِّلى أَسرى الحرب ،وفي الحقيقة أَنَّني
( )2هذه بعض
ِّ
المواد َّالتي يظهر فيها مدى حرص القانون الدَّولي ِّ على ِّ
َّ
شعور أ َ َّن من يقع في األَسر ويُساق خار َج ميدان الحرب فإِّنَّما هو يُساق  -باللغة
مواد اَلتفاقيَّة جا َءني
عندما قرأْت كامل
ِّ
ٌ
ق «سبع نجوم».
ق را ٍ
المعاصرة ِّ -إلى فند ٍ
َ
واإلنفاق عليهم ،راجع الخراج-163 ،
( )3تأ َ َّمل هذه المثاليَّة في وصيَّة أبي
يوسف َّ
َ
اإلحسان للمساجين ِّ
للرشيد في وجوب ِّ
َّ
َ
َ
كثير من الفروع المتعلِّقة باألسرى التي أطلقها العلما ُء ،منها :حكمهم بالقصاص م َّمن حبس رجال
 ،165وكذلكَ في أَحكام ٍ
عميرة.98/4 ،
حار أَو باردٍ ،وتسبَّب في ِّإيذائِّه .تُنظر حاشيتا قليوبي و َ
في مكان ٍ
( )4رف ٌع على الحكاية.
2020
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الخـاتـمــة

ص ـ ـالة وال َّس ـ ـالم على أَفضـ ــل األ ِّ
الحمد هلل ِّّ
محم ٍد وعلى آله وصـ ــحبه
َنبياء والمرسـ ــلين َّ
رب العالمين ،وال َّ
أَجمعين.
وبعد :

فبعد هذه الخالصـة َّالتي أَوجزت فيها بحر ٍ
باب من أَبواب الفقه ِّ
ـالمي َّ
الدالة على تسـامحه -
اإلس
َ
ِّّ
ِّ
لكن:
وهو باب األَسرى وكيفيَّة التَّعامل معهم  ،-أَراني قد َّ
قصــرت لضيق الوقت في استيفاء المسأَلةْ ،
كله ال يترك ُّ
«ما ال يدرك ُّ
ويبين
كله» كما ُيقالَّ ،
ولعل في ِّّ
ُ ُ
ُ ُ
النقاط الموجزة اآلتية ما ُيجمل الموض ـ ــوعِّّ ،
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
يدل على َّ
الفقهاء
تلك األَحكام التي أَطلقها
مما ُّ
َهم ما يتعلق به َّ
على وجه العموم أ َّ
النتيجة النّهائيَّة من َ
ُ
الثمرِّة َّالتي تُثبت حقيقة تسامح ِّ
في الباب ،و َّ
الدين الحنيف ،فـأَقـول :
ّ
ملبس ومأ ٍ
الرحمة ،وأَن تُ َّ
ٍ
 -1يجب أَن ُيعامل األَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ِّّ
ْكل ،وال يجوز
وفر لهم حاجاتهم من
بالرفق و َّ
تعــذيبهم بــالجوع والعطشِّ ،
ـك من أَنواع التَّعــذيــب ،وال ُيكرهون على عمـ ٍـل من األَعمــال َّالتي
وغير ذلـ َ

َّ
المشقة و َّ
الضرر.
تجلب عليهم

مكان ِّ
مالئ ٍم منعاً من الهرب ،وال يكره على ِّإ ِّ
ُ -2يحبس األَسير في ٍ
فشاء أَسرار دولته.
ُ
ِّ
مال ،أَو غير ٍ
بالفداء على ٍ
مال،
المن» ،أَو
َّ -3
يتقرر مصير األَسرى و َّ
السبي ِّإ َّما ِّبإطالق سراحهم ـ ـ ـ« ّ
الرتب العســ ـ ـ ـ ـ ــكريَّة ،وال يجوز قتل
أَو بعقد ال ِّّذ َّمة لهم ،أَو بتبادل األَس ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،مع مالحظة المماثلة في ُّ
ٍ
َسير الجماعة ِّ
اإلسالميَّة ،ال أَسير األَفراد.
األَسير لغير ضرورٍة حربيَّةُ ،
َسير أ َ
ويعتبر األ ُ
الس ِّائ ُد في معاملة األَسرى في صدر ِّ
ولقد كان ِّ
اإلحسان و ُّ
اإلسالم.
المن والعفو عن األَسير هو َّ
ِّ
ُّ
ِّ
فشاء
-4
للجندي أَن َي ستأْسر ،وله أَن يقاتل في حال التَّيقن من الموتَ ،
وي ُ
ِّّ
حرم على الم سلم األَسير إ ُ
ذلك ،ويجوز تش ـ ـ ـ ـ ــغيله لقاء أ ٍ
ذلك في
ويكره َ
األَسـ ـ ـ ـ ـ ـرار العس ـ ـ ـ ـ ــكريَّة وغيرها ،وله الهرب ِّإن أَمكنه َ
َجرُ ،
َ
األَعمال الحربيَّة ،وليس له أَن يقاتل معهم عدواً آخر ِّإ َّال ِّ
باإلكراه.
ّ
ِّ
َي طر ٍ
يق :بالمال ،أَو بمبادلة األَسرى ،أَو بالقتال
 -5يجب علينا َفـ ُ
كاك أَسرانا من المسلمين وغيرهم بأ ِّّ
َّ
ذلك.
ِّإن أَمكن وتعذر ما عدا َ
ـاس المعاملة بالمثل ،و ِّ
مبنياً على أَس ـ ِّ
العرف ال َّسـ ـ ِّائد بين األُمم المتحاربةِّ ،فإذا
ِّ -6إرقاق األَس ــرى كان ّ
المبادئ ِّ
ِّ
صـ ـ ـل القانون َّ
َمر
ولي ِّإلى األَخذ ببعض
تو َّ
الد ُّ
اإلنس ـ ــانيَّة في شـ ـ ـأْن معاملة األَســ ــرى َ -
فذلك أ ٌ
طبيعي ،غير أََّنه يكون ِّ
المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُثل العليا ،واألَخالق الكريمة
لإلسالم فضل َّ
ٌّ
السبق في هذا ،وفي صيانة ُ
عموماً !.
اإلسالم ِّإلى األَسير نظرة المسالم مادام قد وضع سالحه ،وعجز عن ِّ
 -7ينظر ِّ
الدفاع عن نفسه،
ّ
وخرج من ميدان القتال.
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ِّ
فكاك األَسرى بمصارف َّ
الزكاة ،وشاع الوقف على األَسرى
ذلك أ َّ
َن بعض العلماء أَلحق َ
أَضف ِّإلى َ
ِّ
ِّ َّ
في العصور ِّ
َهميَّة العناية
اإلسالميَّة ،خصوصاً في عصر
المماليك ،وما كان منهم َ
َ
ذلك إال استشعا اًر أل ّ
باألَسرى ،ومعرف ًة منهم أل ٍ
مهم ُمفاده:
َمر ٍّ
سالمي».
«رحمة المنهزمين مبدأٌ ِّإ
ٌّ
وأَقول أَخي اًر ما قلته في ِّ
َّ
المقدمةِّ :إ َّن ِّ
الرفق باألُس ـ ـ ـ ــارى،
ّ
اإلس ـ ـ ـ ــالم قد «ض ـ ـ ـ ــرب القدح المعلى في ِّّ

الرحمة بهم ،والعناية بشأْنهم».
و َّ

جوز في المقال ،وأَلجأُ ِّإليه من الوقوع في ِّربَقة ِّ
وأَســتغفر هللا تعالى من التَّ ِّ
القيل والقال ،وأَس ـأَله أَن
ْ
ّ
ِّ
الفيضي:
المرضي ،والعطاء
يختصني بالَقبول
َّ
ِّّ
ِّّ
َن جــو ِّار ِّحــي *** سـ َتبـَلى ويـبـَلى ُكـل مـا أََنـا َن ِّ
اقُل ْـه
َكـ َتْب ُ
َ ْ ََ ْ
ـت َوَقــ ْد أَْيَقـْنــ ُت أ َّ َ َ
َ
ِّ
ان َشــ ار أ َْوبـََقـ ْتِّنـي َغ َو ِّائـُلـ ْه
ـه *** َوإ ْ
َح َم ُـد غَّب ُ
ان َخ ْـي ار َس ْو َ
ِّن َكـ َ
َف ِّـإ ْن َك َ
ف أَ
ِّ
ِّ
ـت ِّإِّنـي لـ ِّ
َفـأ ِّ
قائُل ْـه
هللا اْل َعظـيــ َم ِّم َـن َّالــذي *** َك َتْبـ ُت َو ِّمـ َّمــــــا ُقـْل ُ
ْ
َس َت ْغفـ ُـر َ
والحمد هلل أَّوالً وآخ اًر ،وباطناً وظاه اًر ،ونشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكره في األُولى واآلخرة ،ونس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأَله عواطف رحمته
َّ
َمله ،وال َيخ ُذل من قطع رجاه ِّمن سواه.
خيب من أ َّ
الفاخرةِّ ،إَّنه الجواد الذي ال ُي ِّّ
مسك الختـام ِّ
ِّ
محم ٍد خير األَنام ،وعلى آله وصحبهَّ ،
وسلم تسليم ا كثي ار.
السالم على
و َّ
الصالة و َّ
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ٍ
حفص.
 -القرآن الكريم ،برواية

ثـبـت الـمـصــادر والـمـراجــع

لمحمد بن أَحمد أَبو ُزهرة ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ
وعصره ــ آراؤه الفقهية،
حياته
َّ
 أَبو حنيف َة ــ ُُ
ط1997( :...م).
سالمي ،لـ وهبة ُّ
 آثار الحرب في الفقه ِّمصورة
الزحيلي ـ دار الفكر ـ دمشق ـ ط:3
اإل
ِّ
َّ
ّ
(1419هـ 1998/م).
سالمية ،لعبد َّ
اللطيف عامر ـ دار الكتب ِّ
السبايا في الحروب ِّ
سالميةـ القاهرة،
اإل
اإل
َّ
َّ
 أَحكام األَسرى و َّو بيروت ـ ط1406( :1هـ1986/م).

ٍ
البغداديَّ ،
حبيب البصرِّّي
الشهير
محمد بن
 األَحكام الس َّحمد بن َّ
علي بن م َّ
لطانية ،ألَبي الحسن ُّ
ِّّ
ردي ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ د:ط ،د :ت.
بالماو ِّّ
َ

 أَحكام القرآن ،ألبي ٍالرازِّّي
القمحاوي ـ
محمد صادق
الجصاص
َحمد بن
علي َّ
الحنفي ـ تحَّ :
َّ
بكر أ َ
ّ
ِّّ
ٍّ
دار ِّإ ِّ
بي ـ بيروت ـ ط1405( :...هـ).
حياء التُّراث العر
ِّّ
لمحمد ناصر ِّ
َلباني ـ المكتب ِّ
ِّ
سالمي ـ
اإل
الدين األ
السبيل،
َّ
اء الغليل في تخريج أَحاديث منار َّ
ّ
 إرو ُِّّ
ِّّ
بيروت ـ ط1405( :2هـ1985/م).
النجا شرف ِّ
اإلقناع في فقه ِّ
 ِّحنبل ،ألَبي َّ
الدين موسى بن أَحمد بن موسى بن سالم
اإلمام أَحمد بن
ّ
َ
الحي ـ تح :عبد اللطيف محمد موسى السبكي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ د:ط،
اوي المقدسي الص
الح َّج ِّّ
َ
ِّّ َّ ِّّ
د:ت.
عالء ِّ
 َِّحمد
علي بن
الدين
الراجح من الخالف ،ألَبي الحسن
اإل نصاف في معرفة َّ
ِّ ّ
سليمان بن أ َ
َ
ِّّ
داوي تح :عبد هللا بن عبد المحسن التُّ
طباعة ـ القاهرة ـ
ركي ،و عبد الفتاح الحلو ـ دار هجر لل ِّّ
ال َم ْر ِّّ
ِّّ
ط1415( :1هـ1995 /م).
ِّ
التحصيل و َّ
التوجيه و َّ
الشرح و َّ
 البيان و َّمحمد بن أَحمد بن
التعليل
لمسائل المستخرجة ،ألَبي الوليد َّ
ٍ
القرطبي ـتح :د.محمد ِّّ
حجي وآخرين ـ دار الغرب ِّ
سالمي ،بيروت ـط1408( :2هـ1988/م).
اإل
رشد
ِّّ
ِّّ
قائق ،لفخر ِّ
الد ِّ
ِّ
عي َّ
الحقائق شرح كنز َّ
يلعي ،ومعه:
الز
علي بن ِّم ْح َج ٍن البار
عثمان بن
الدين
 تبيينّ
َ
ِّّ
ِّّ
ِّّ
الشْلِّب ِّي ،لشهاب ِّ
حاشية ِّ
الشْلِّب ُّي  ،المطبعة الكبرى األَميريَّة
َحمد بن َّ
َحمد بن يونس ِّّ
ّ
محمد بن أ َ
الدين أ َ
ببوالق ـ القاهرة ـ ط1313 :1هـ.

اإلسالم ،ألَبي عبد هللا بدر ِّ
ِّ
تحرير األَحكام في تدبير أَهل ِّاهيم بن سعد هللا بن
الدين َّ
ّ
محمد بن إبر َ
فؤاد عبد المنعم أَحمد ـ دار الثَّقافة ـ َّ
الدوحة ـ ط1408( :3هـ1988 /م).
جماع َة
الكناني ـ تحَ :
ِّّ
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الرحمن في تفسير كالم َّ
الرحمن بن ناصر بن عبد
الس ِّ
عدي» ،لعبد َّ
 تيسير الكريم َّالمنان= «تفسير َّ
ُّ
مؤ َّسسة ِّّ
الرسالة ـ بيروت ـ ط1420( :1هـ2000/م).
عدي ـ تح :عبد َّ
هللا َّ
الرحمن اللويحق ـ َ
الس ِّّ
القرطبي ،ألَبي عبد هللا شمس ِّ
محمد بن أَحمد بن أَبي بكر
 الجامع ألَحكام القرآن = تفسيرالدين َّ
ّ
ِّّ
األَنصارِّّي
القرطبي ـ تح :أَحمد البردوني وإِّبراهيم أَطفيش ـ دار الكتب المصـريَّة ـ القاهرة ـ
الخزرجي
ّ
ِّّ
ِّّ
ط1384( :2هـ1964/م).
سوقي على َّ
َحمد بن عرف َة ُّ
سوقي ـ دار الفكر ـ د:ط ،د:ت.
الد
الشـرح الكبير،
حاشية الدِّ
َّ
لمحمد بن أ َ
ِّّ
 حاشية َّالشرقاو ِّي على «تحفة الطَّالب شرح تحرير تنقيح اللباب لزكرّيا األَنصارِّّي» = العنوان
ِّ
المحققين َّ
التحرير لشيخ ِّ
الشيخ َّ
العالمة َّ
الشرقاو ِّي على شرح َّ
اإلسالم
داخل الكتاب« :حاشية خاتمة

تي األَزهرِّّي َّ
افعي ـ وبهامش الحاشية:
الش
زكريا األَنصارِّي» ـ لعبد هللا بن حجازي بن ِّإبراهيم الخلو
ِّّ
َ َ ْ َ ِّّ
السِّيد مصطفى َّ
الذهبي ـ المطبعة األَميريَّة ـ ط1298( :3هـ) .
تقرير الفاضل َّ ّ
ّ
ِّ
الرُءوف سعد،
 الخراج ،ألَبياهيم بن حبيب بن سعد األَنصارِّّي ـ تح :طه عبد َّ
َ
يوسف يعقوب بن إبر َ
ٍ
مصورٍة عن «ط المطبعة
بنسخة
ط
محمد ـ المكتبة األَزهريَّة للتُّراث ـ القاهرة ـ الكتاب مرتب ٌ
َّ
وسعد حسن َّ
السلفيَّة ومكتبتها ـ القاهرة».
َّ

َزدي ِّ ِّ
نؤوط،
سليمان بن األَشعث بن ِّإ
 سنن أَبي داود ،ألَبي داودَ
شعيب األَر ُ
َ
السج ْستاني ـ تحَ :
سحاق األ ِّّ ّ
محمد كامل قره بللي ـ دار ِّّ
الرسالة العالميَّة ـ  ...ـ ط1430( :1هـ2009/م).
و َّ
 سنن َّمحمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن َّ
الض َّحاك
الت ِّ
رمذي = الجامع الكبير ،ألَبي عيسى َّ
ِّ
عواد معروف ـ دار الغرب ِّ
رمذي ـ تحَّ :
سالمي ـ بيروت ـ ط1998( :...م).
اإل
بشار َّ
التّ ِّّ
ِّّ
 السنن الكبرى ،ألَبي ٍالخ ْس َرْو ِّجردي الخراساني البيهقي ـ
بكر حمد بن الحسين بن
علي بن موسى ُ
ّ
ّ
تح :محمد عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلميَّة ـ بيروت ـ ط1424( :3هـ2003/م).
عية ،ألَبي العبَّاس تقي ِّ
 ِّالسياسة َّ
َحمد بن عبد الحليم ،ابن
الراعي والر َّ
الشر َّ
عية في ِّإصالح َّ
ّ ّ
الدين أ َ
الدعوة و ِّ
الشُئون ِّ
اني ـ و ازرة ُّ
اإلسالميَّة واألَوقاف و َّ
السعوديَّة ـ ط1418( :1هـ).
تيميَّة الحر
اإلرشاد ـ ُّ
َّ ِّّ
الصحيح المختصر من أُمور رسول هللا  وسننه وأََّيامه ـ
 صحيح البخارِّي = الجامع المسند َّالناصرـ دار طوق َّ
محمد زهير بن ناصر َّ
النجاة
سماعيل البخارِّي الج
محمد بن ِّإ
عفي ـ تحَّ :
ألَبي عبدهللا َّ
َ
ّ ُ ِّّ
فؤاد عبد الباقي» ـ ط1422( :1هـ).
الس َّ
لطانية ِّبإضافة ترقيم َّ
ـ بيروت ـ «مصورة عن ُّ
محمد َ
الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل ِّإلى رسول هللا  ،ألَبي الحسن
 صحيحمسلم =المسند َّ
ٍ
محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار ِّإ ِّ
الحجاج القشيرِّّي َّ
بي ـ
حياء التُّراث العر
مسلم بن
َّ
النيسابورِّّي ـ تحَ َّ :
ِّّ

بيروت.د:ط ،د:ت.
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النوو ِّي ،لمحي ِّ
مسلم بشرح َّ
َّووي ـ تح :رضوان جامع ـ
 صحيحٍ
ّ
الدين أَبي زكرّيا يحيى بن شرف الن ِّّ
مؤ َّسسة المختار ـ القاهرة ـ ط2001 :1م.
َ
الهاشمي بالو ِّ
 َّالء البصرِّّي
البغدادي المعروف بابن
محمد بن سعد
الطبقات الكبرى ،ألَبي عبد هللا َّ
ِّّ
ِّّ
ٍ
محمد عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلميَّة ـ بيروت ـ ط1410( :1هـ1990 /م).
سعد ـ تحَّ :
الوردية ،ألَبي يحيى زين ِّ
محمد بن أَحمد بن زكريَّا
البهية في شرح البهجة
َّ
 الغرر َّالدين زكريَّا بن َّ
ّ
األَنصارِّّي ـ المطبعة الميمنيَّة ـ د:ط ،د:ت.
العسقالني ـ تح :عبد العزيز بن ٍ
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ألَحمد بن علي بن ٍباز
حجر
ُّ
ّ
ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ ط1424( :...هـ2004/م).
 لسان العرب،ألَبي الفضل جمال ٍِّ
الر ِّ
ويفعى
كرم بن على بن
منظور األَنصارِّّي ُّ
الدين حمد بن ُم َّ
ّ
ّ
ّ
ِّ
اإلفر ِّ
يقى ـ دار صادر ـ بيروت ـ ط1414 :3هـ.
ّ
 متن َِّحمد بن حنبل َّ
الخَر ِّ
عمر بن الحسين بن
الش ِّ
قى على مذهب أَبي عبد هللا أ َ
يباني ـ ألَبي القاسم َ
عبد هللا ِّ
الصحابة للتُّراث ـ مصر ـ ط1413( :...هـ1993/م).
الخر
قي ـ دار َّ
َ ِّّ
 مجاز القرآن ،ألَبي ُعبيدة معمر بن َّالمثنى التَّ ِّ
محمد فواد سزكين ـ مكتبة الخانجىـ
يمى البصرِّّي ـ تحَّ :
ّ
القاهرة ـ ط1381 :...هـ.
الزو ِّائد ومنبع الفو ِّائد ،ألَبي الحسن نور ِّ
 مجمع َّالهيثمي ـ تح:
سليمان
علي بن أَبي بكر بن
الدين
ّ
َ
ِّّ
ِّّ
حسام ِّ
القدسي ـ القاهرة ـ ط1414( :...هـ1994/م).
القدسي ـ مكتبة
الدين
ّ
ِّّ
ِّّ
ِّ
ِّ
المالكي المصرِّّي ـ تح :أَحمد جاد
الجندي
سحاق بن موسى
الدين خليل بن ِّإ
 مختصر ٍخليل ،لضياء ّ
َ
ِّّ
ِّّ
دار الحديث ـ القاهرة ـ ط1426( :1هـ2005/م).
مالك بن أَنس بن ِّ
المـدونـة ،لإلمام ِّ
ٍ
المدني ـ دار الكتب العلميَّة ـ بيروت
حي
عامر األَصب
مالك بن
َّ
ِّّ
َ ِّّ
ـ ط1415( :1هـ1994/م).
محمد بن حمدويه
محمد بن عبد هللا بن
الصحيحين ،ألَبي عبد هللا الحاكم
َّ
َّ
 المستدرك على َّهماني َّ
َّ
النيسابورِّّي ،المعروف بابن البيَّع ،تح :مصطفى عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلميَّة
الضبيِّ الط
ّ ّ ِّّ
ـ بيروت ـ ط1411( :1هـ1990/م).
محمد بن حنبل بن ٍ
هالل َّ
 مسند ِّنؤوط
الش
َحمد بن َّ
اإلمام أَحمد ،ألَبي عبد هللا أ َ
يباني ـ تح :شعيب األَر ُ
ِّّ
مؤ َّسسة ِّّ
الرسالة ـ بيروت ـ ط 1421( :1هـ 2001/م).
وآخرينِّ ،بإشراف :عبد هللا التُّركي ـ َ
 مسند ِّاإلمام َّ
شافع بن عبد
عثمان بن
محمد بن ِّإدريس بن العبَّاس بن
ٍ
الش ِّ
افعي ،ألَبي عبد هللا َّ
َ
ِّ
القرشيَّ ،
السِّّيد يوسف
رتبه على األَبواب
المطلب بن عبد مناف
َّ
الس ُّ
ندي ـ تحَّ :
الفقهيةَّ :
محمد عابد ّ
ِّّ
عزت َّ
السيد َّ
العطار ـ دار الكتب العلميَّة ـ بيروت ـ ط1370( :هـ1951/م).
علي الح
سني ،و َّ
َ ّ
34

2020

ِّ
حيبانى
الر
الس
 مطالب أُولي النهى في شرح غاية المنتهى ،لمصطفى بن سعد بن عبده ُّيوطي ّ
ّ
ِّّ
ِّ
مشقي الحنبلي ـ المكتب ِّ
اإلسالمي ـ بيروت ـ ط1415( :2هـ1994/م).
الد
ّ
ّ ِّّ
اإلمام ابن ٍ َّ ِّي
الصغير لرواة ِّ
الفالوجي األَثرِّّي «معاصر»ـ
محمد زيادة
َكرم بن َّ
 المعجم َّجرير الطبر  ،أل َ
ِّّ
َّ
عفان ـ القاهرة ـ د:ط ،د:ت.
الدار األَثريَّة ـ األ ّ
ُردن ،ودار ابن َ
امي َّ
مطير َّ
خمي َّ
ٍ
اني ـ وبياناته
الطبر
الش
الل
َّوب بن
 المعجم الكبير ،ألَبي القاسمسليمان بن أ َ
َ
َحمد بن أَي َ
ِّّ
ِّّ
ِّّ
كما يأْتي :
امي َّ
أَـ المعجم الكبير َّ
مطير َّ
خمي َّ
ٍ
اني
الطبر
الش
الل
َّوب بن
اني ،ألَبي القاسم
للطبر
سليمان بن أ َ
َ
َحمد بن أَي َ
ِّّ
ِّّ
ِّّ
ِّّ
لفي ـ مكتبة ابن تيميَّة ـ القاهرة ـ ط[ ،... :2ويشمل القطعة َّالتي نشرها
ـ تح :حمدي بن عبد المجيد الس
َّ ِّّ
ميعي ـ ِّّ
الرياض ـ ط1415( :1هـ 1994/م»].
الص
الحقاً حمدي َّ
الس ُّ
لفي من المجلد « 13دار ّ
ِّّ
ب ـالمعجم الكبير َّ
الم َجَّلدان الثَّالِّ َث َع َش َر والرابع عشر» ،تح :فريق من الباحثين بإشراف
للطبر
انيُ « ،
ِّّ
الرحمن الجريسي. ... ،
وعناية د.سعدبن عبد هللا الحميد ،و د.خالد بن عبد َّ
ّ
جـ ـالمعجم الكبير َّ
َّ
جزءاً من مسند ُّ
النعمان بن
اني ،قطع ٌة من
للطبر
المجلد الحادي والعشرين « َّ
يتضمن ْ
ِّّ
ٍ
بشير» ،تح :فريق من الباحثين ِّبإشراف وعناية :د.سعد الحميد ،و د.خالد الجريسي ـ  ...ـ ط:1
ّ
(1427هـ2006 /م).
المفضلَّ ،
َّ
َصفهاني
بالراغب األ
محمد بن
الملقب َّ
 معجم مفردات أَلفاظ القرآن ،ألَبي القاسم الحسين بن َِّّّ
ـ تح :يوسف ِّ
البقاعي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ط1426( :1هـ2006/م).
ّ
ِّ
 معرفة السنن واآلثار ،ألَبي ٍاساني
ردي الخر
َحمد بن الحسين بن
علي بن موسى ُ
بكر أ َ
الخ ْس َرْوج ِّّ
ِّّ
ِّّ
ِّ
الدراسات ِّ
اإلسالميَّة ـ كراتشي /ودار قتيبة ـ دمشق،
البيهقي ـ تح :عبد المعطي أَمين
قلعجي ـ [جامعة ّ
ّ
ِّّ

ِّ
الوفاء ـ المنصورة ،والقاهرة]ـ ط1412( :1هـ1991 /م).
وبيروت /ودار الوعي ـ حلب ،ودمشق /ودار
نصر الثَّ
ٍ
البغدادي
علبي
علي بن
محم ٍد عبد الوهَّاب بن
 المعونة على مذهب عالم المدينة ،ألَبي َِّّّ
ِّّ
ِّّ
المالكي ـ تح :حميش عبد الحق ـ المكتبة ِّ
التّجاريَّة ـ َّ
المكرمة «أَصل الكتاب :رسالة دكتوراه بجامعة
مكة
َّ
ّ
ِّّ
ُم القرى ب َّ
المكرمة» ـ د:ط ،د:ت.
مكة
أ ِّّ
َّ
محم ٍد موفق ِّ
ثم
اعيلي
محمد بن قدامة الجم
َحمد بن َّ
 المغـنـي ،ألَبي َّالمقدسي َّ
ّ
الدين عبد هللا بن أ َ
ِّّ
َ َّ ِّّ
ِّ
الحنبلي ـ مكتبة القاهرة ـ د:ط ،د:ت.
مشقي
الد
ِّّ
ّ ِّّ
َّ
َ ِّ
المهذب في فقة ِّ
اإلمام َّ
الشيرازِّّي ـ دار الكتب
علي بن
اهيم بن
افعي ،ألَبي ِّإ
الش ِّ
يوسف ِّّ
َ
سحاق إبر َ
ِّّ
العلميَّة ـ د:ط ،د:ت.
الشُئون ِّ
الكويتية ،صادر عن و ازرة األَوقاف و ُّ
اإلسالميَّة بالكويت ـ األَجزاء (-1
الفقهية
 الموسوعةَّ
َّ

السالسل ـ الكويت ـ ط :2من 1404هـ ِّإلى 1427هـ] / ،األَجزاء ( :)38-24ط 1ـ [مطابع
[ :)23دار َّ
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الصفوة ـ مصر ـ ط :1د :ت] / ،األَجزاء ([ :)45-39طبعة الو ازرة المذكورة ـ الكويت ـ ط:2
دار َّ

د:ت].

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ،وما فيه من الفرِّائض والسنن ،ألَبي ع ٍ
بيد القاسم بن َّ
 َّسالم بن
ُ
محمد بن صالح المديفر ـ «أَصل َّ
الهروي
جامعي ٌة» ـ مكتبه
التحقيق رسال ٌة
عبد هللا
َّ
البغدادي ـ تحَّ :
ِّّ
ِّّ

الرشد ـ ِّّ
الرياض ـ ط1418( :2هـ1997/م).
ُّ
ِّ
 َّالناسخ والمنسوخ ،ألَبي جعفر َّ
ادي ـ تح:
الن َّحاس ،أَحمد بن َّ
محمد بن إسماعيل بن يونس المر ِّّ
السالم ـمكتبة الفالح ـ الكويت ـط1408( :1هـ).
محمد عبد َّ
َّ

نظرية الحرب في ِّ
ولي العامِّ ،لضو مفتاح غمق ـ جمعيَّة َّ
اإلسالم وأَثرها في القانون َّ
الدعوة
َّ
الد ِّ
ِّ
اإلسالميَّة ـ ليبيا ـ ط.)1426( :1
محمد بن أَبي العبَّاس أَحمد بن حمزة شهاب ِّ
نهاية المحتاج ِّإلى شرح المنهاج ،لشمس ِّالدين
الدين َّ
ّ
ّ
َ
َ
ملي ـ دار الفكر ،بيروت ـ ط1404( :...هـ1984/م).
الر
َّ ِّّ
 نهاية المطلب في دراية المذهبِّ ،إلمام الحرمين ركن ِِّّ
الملك بن عبد هللا بن
الدين أَبي المعالي عبد
ّ
الجويني ـ تح :عبد العظيم ِّ
الديب ـ دار المنهاج ـ ُجَّدة ـ ط1428( :1هـ2007-م).
يوسف
ّ
َ
ِّّ
اإلسالم ،لـ مشهور حسن سلمان ـ متاح ٌة على ِّ
محاضرٌة بعنوان :األَسير في ِّاإلنترنت.
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السحر ودور المجتمع في مكافحته والوقاية منه
"دراسة سوسيو أنثروبولوجية بمدينة بني وليد"
أ .عز الدين عبد السالم محمد سرير – كلية التربية – جامعة بني وليد
المقدمـة:

الحمد هلل رب العالمين ،والصــالة والســالم على إمام المرســلين ســيدنا محمد النبي الكريم وعلى
آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثي اًر .وبعد:
حاول اإلنسـ ــان منذ القدم وال يزال فهم الظواهر االجتماعية ،والمواضـ ــيع والقضـ ــايا التي تحيط
به ،مثل فهم محيطه البيئي المادي المرتبط بمحيطه االجتماعي التي يعتقد بتأثيرها عليه ،وتلك التي
يعتقد بأنها تشكل تهديداً له في حياته وكيانه ومصيره كفرد وكمجتمع.
وممارسـ ــة السـ ــحر والشـ ــعوذة ليسـ ــت بمعزل عن تلك الممارسـ ــات السـ ــابقة األخرى فهي واحدة
منها ،والقضايا التي يعتقد اإلنسان بخطورتها ،وحاول أن يجد تفسي اًر لها.
ألن تلك الممارســات المرتبطة بالســحر
ولقد واجهته صــعوبات كثيرة في فهم هذه الممارســات؛ ّ
معقدة ،ونقطة بداية التعقيد هي معرفة ماهيتها وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبابها وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولها وتأثيراتها على كل من الفرد
والمجتمع بغية تجنب شـ ـ ـ ـ ــرورها وتأثيراتها السـ ـ ـ ـ ــلبية ،كما فعل مع الظواهر األخرى التي يخافها والتي
يعتقد بضررها على حياته وكيانه ومصيره.
كما أن تلك الممارسات بحد ذاتها ممارسات غير مقبولة اجتماعياً ،حيث تؤدي إلى اإلضرار
بالمصــالح العامة والخاصــة ومســتلزمات التعايش والتعاون بين أفراد المجتمع ،باإلضــافة إلى ما تكبده
هذه المشكلة من خسائر فادحة ،سواء كانت مادية أم معنوية يتحمل عبئها المجتمع ،وما تتطلبه هذه
المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلة االجتماعية من نفقات باهظة بهدف مكافحتها ،وإنزال الجزاء بمن ينتهك القوانين داخل
المجتمع ،لذلك حرص ـ ـ ـ ــت كافة المجتمعات في إتباع أس ـ ـ ـ ــاليب مش ـ ـ ـ ــجعة منطقية وعلمية بغية تحقيق
الوقاية من هذه الممارســة والعمل على مكافحتها والوقاية منها حتى يعيش المجتمع في اســتقرار وأمن
واطمئنان وعلى ما تقدم فإن موضوع الدراسة هو السحر ودور المجتمع في مكافحته والوقاية منه.
تضـ ـ ـ ـ ـ ــمنت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة أربعة مباحث ،حيث تناول المبحث األول السـ ـ ـ ـ ـ ــحر ودور المجتمع في
مكافحته والوقاية منه ،أما المبحث الثاني فقد خصـ ـ ــص للنظرية االجتماعية المفس ـ ـ ـرة للسـ ـ ــحر وكذلك
الد ارس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة التي تناولت الس ـ ـ ــحر بش ـ ـ ــكل مباش ـ ـ ــر وغير مباش ـ ـ ــر ،أما المبحث الثالث فتناول
اإلجراءات المنهجية المتمثلة في نوع الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة ،عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة ،أداة جمع البيانات ،وكذلك المبحث
الرابع اشتمل على البيانات وتحليلها وكذلك عرض النتائج والتوصيات والمقترحات.
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Abstract
The research is one of the socialinterpology study which will
discuss the magic issue and its effects on the society. Also the research
focused on how to protect of it in the city of Bani-Waleed. The researcher
paid attention to get the number of outcomes of field study and Statistical
Analytics. Furthermore, the research started with these questions:
1- What is the magic and what is its negative sides?
2- What is the position of Islamic religion?
3-How to resist and how to prevent it?
4- What is the role of the media and the point of view of the law?
In addition, the researcher focused on descriptive study through
intentionality sample with questionnaire tool as method to collect data during
theory comparative like Ibn Khaldun, James Freezer, Malinovsky, Durkheim
and Lucien Levy-Bruh and local Literature review and Arabic study.
The numbers of samples are 60, female and male.
The percentage and the average used in the research to all variables in the
study field.
: مشكلة البحث:أولا
تتمحور مش ـ ـ ــكلة البحث الراهن حول تس ـ ـ ــاؤالت مفادها ما هو الس ـ ـ ــحر وما هي آثاره الس ـ ـ ــلبية

 خاصــة بعد،الناتجة عنه؟ وما هي طرق عالجه للوقاية منه؟ وكذلك موقف الدين اإلســالمي من ذلك
مالحظة الباحث انتش ـ ــار هذه الممارس ـ ــات واالعتقاد بها في الوقت الحاض ـ ــر عند البعض في مجتمع

.بني وليد وهو مجتمع الدراسة
 وبقاء بعض ممارس ـ ـ ــاته لدى بعض،إذ يالحظ اس ـ ـ ــتمرار االعتقاد بالس ـ ـ ــحر عند بعض الناس

 على الرغم من ازدهار العلم والمعرفة في مجتمعاتنا العربية واإلس ـ ــالمية وخاصـ ــة،األفراد والجماعات
.المجتمع الليبي الذي يعتبر جزءاً من هذه المجتمعات

 وأن،وقد تبين وجود طريقتان في التفكير تســيران جنباً إلى جنب فيما يتعلق بموضــوع الســحر

المعرفة بهذه الممارسـ ـ ــات وآثارها السـ ـ ــلبية سـ ـ ــتسـ ـ ــاهم في خروج البحث بعدد من النتائج والتوصـ ـ ــيات

.المفيدة في الوقاية والعالج

هذا ويأمل الباحث في النهاية أن يجيب هذا البحث على تلك التس ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤالت التي طرحها والتي

.)تكون محور اإلشكالية وهي (السحر ودور المجتمع في مكافحته والوقاية منه
ّ في مجموعها
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ومن هنا يمكن تحديد المشـ ـ ـكلة من خالل طرح السـ ـ ـؤال اآلتي :ما هو الس ـ ــحر ،وما هي آثاره
السلبية الناتجة عنه ،وما موقف الدين اإلسالمي من ذلك ،وما هي طرق الوقاية منه؟
ثاني ا :أهمية البحث:

تتضح أهمية هذا البحث من موضوعه الذي يشكل مشكلة اجتماعية؛ إذ أنه ال توجد دراسات

معمقة في هذا الموضـ ــوع ،والسـ ــيما الد ارسـ ــات الميدانية ،حيث أصـ ــر الباحث بضـ ــرورة إعطاء اهتمام
ّ
خاص بهذا الموض ــوع أال وهو (الس ــحر وآثاره الس ــلبية ومكافحته والوقاية منه) ود ارس ــته د ارس ــة معمقة
لما له من أهمية متعلقة بحياة أفراد المجتمع.
وقسـ ـ ـ ـ ـ ــم الباحث األهمية إلى قسـ ـ ـ ـ ـ ــمين ،منها ما هو نظري ،ومنها ما هو تطبيقي على النحو
التالي:
أ-
-1

األهمية النظرية:
إن هذا البحث يتناول موضـــوعاً في غاية األهمية ،وهي ممارس ــة الس ــحر في المجتمع ،وذلك
الرتباط هذه الممارسة بحياة الناس ،وبتفاعلهم االجتماعي وروابطهم االجتماعية.

-2

ـخر لخدمة
تعد هذه الممارسـ ـ ـ ــات نوعاً من المعتقدات الغيبية السـ ـ ـ ــائدة في المجتمع والتي تسـ ـ ـ ـ ّ

-3

أنها محاولة إلثراء المكتبات المحلية والعربية في هذا المجال.

-4

يمكن أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم هذا البحث في إمداد الباحثين الحقاً بأهم الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعات العلمية في هذا

اإلنسان سواء بالنفع أو الضرر.

المجال.
ب -األهمية التطبيقية:
-1

حيث يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمد هذا البحث أهميته التطبيقية من أن المجتمع الليبي وخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المجتمع محل
البحث من المجتمعات النامية ،إذ يحاول بكل إمكانياته أن يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلى مرحلة التقدم الذي

سـ ـ ـ ـ ـ ــبقته فيها المجتمعات األخرى ،ومن ثم فعليه أن يتخلص أثناء مراحل تطوره من المظاهر
الس ــلبية الموجودة فيه ،وخص ــوصـ ـاً الس ــحر التي تعد من الممارس ــات الهدامة فيه ،إذ البد من
دراسة علمية لهذا الموضوع بشكل أوسع للوقوف على كثير من الحقائق.
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ثالثا :أهداف البحث:
-1

معرفة ماهية السحر ،وما موقف الدين اإلسالمي منه ،واآلثار السلبية الناتجة عنه.

-3

التعرف على عناصر السحر ،والكيفية التي يتم بها.

-4

معرفة الخصائص العامة للسحر ،وأسباب انتشاره في المجتمع.

-5

التعرف على أركان السحر ،واألقسام التي يتكون منها.

-6

معرفة الفرق بينه وبين الدين وكيفية مكافحته والوقاية منه.

-2

-7

الكشف عن أنواع السحر ووسائله.

الكشف عن دور وسال اإلعالم من هذه المشكلة ،ووجهة نظر القانون فيها.

رابع ا :المصطلحات المستخدمة في البحث:
-1

السحر" :ويقصد به أنه حرفة إلحداث الخوارق بأساليب غير مرئية وغير محسوسة"(.)1

-2

الشعوذة" :وهي نوع من أنواع السحر وتعتمد على المهارة وخفة اليد"(.)2

-3

الــدور" :وهو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك متوقع من الفرد في المواقف االجتمــاعيــة ،وهو يمثــل الجــانــب الحركي

الفاعل لمركز الفرد"(.)3
إن بيان محتويات هذا البحث وتوضـ ـ ـ ــيح الدالالت والمقاص ـ ـ ـ ــد التي تهدف إليها ،يفرض على
الباحث أن يحدد إجرائياً أهم المفاهيم والمصطلحات التي ترد ضمن مضامين هذا البحث.
والمفاهيم كما يلي:
-1

السـ ــحر :هو مجموعة أسـ ــاليب خارقة للعادة يسـ ــتخدمها السـ ــاحر للتأثير على القوى الطبيعية ،عن
طريق ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة بعض المعتقدات ،والش ـ ـ ـ ـ ـ ــعائر التي تعد في نظر الس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحر تؤدي إلى النتائج

المستهدفة.
-2

الشــعوذة :وهي مجموعة أشــياء يمارســها المتخصــص في فنون الســحر إليقاع األذى باآلخرين

-3

الدور :وهو ســلوك اجتماعي متوقع ضــمن أنماط ثقافية ،وظروف اجتماعية تختلف باختالف

بدون الهجوم عليهم مباشرة ،وإنما عن طريق مشاعره الشريرة في ذلك.
وعي من يقوم به.

( )1زيدان عبدالباقي ،علم االجتماع الديني ،مكتبة غريب ،القاهرة ،د.ط1981 ،م ،ص.175
( )2المرجع نفسه ،ص.175
( )3عبدالسالم بشير الدويبي ،التمهيد في علم النفس االجتماعي ،جامعة الفاتح ،ط1998 ،1م ،ص.103
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الوقاية :وهي اإلجراءات التي تمنع ظهور السـ ـ ـ ـ ــلوك المنحرف لدى األفراد خاصـ ـ ـ ـ ــة والمجتمع

بأس ـ ـ ـره عامة وفقاً لما حرمته الش ـ ـ ـريعة اإلسـ ـ ــالمية حتى ولو لم ينص القانون الوضـ ـ ــعي على
عقوبة على ممارسته.

خامسا :الدراسات السابقة
 -1الدراسات المحلية (الليبية):
دراسة يحيى مرسي عيد بدر (الطب الشعبي الليبي ودوره في األنساق العالجية) ،أجريت هذه
الد ارس ـ ـ ــة بمنطقة البطنان ش ـ ـ ــرق ليبيا ،وهي تعتبر من أول الد ارس ـ ـ ــات في مجال الطب الش ـ ـ ــعبي في
المجتمع الليبي ،وقد هدفت الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة إلى إلقاء الض ـ ـ ـ ـ ــوء على الطرق التقليدية لتش ـ ـ ـ ـ ــخيص األمراض
وأعراضها وأسباب اإلصابة بها في المجتمع ،وكذلك التعرف على األنماط العالجية لهذه األمراض.
وقد اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم الباحث المنهج األنثروبولوجي بكل مقوماته ،واالعتماد على المالحظة بنوعيها

المشاركة وغير المشارك ة ،وكذلك اعتماده على اإلخباريين من كبار السن المعروفين في المجتمع.
وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج منها:

كثرة محالت بيع العطارة واألعش ـ ــاب التي تس ـ ــتخدم لعالج األمراض ،وكذلك الحيوانات البرية
واألعشـ ــاب البحرية ،كما أوضـ ــحت الد ارسـ ــة أن الجهل باألسـ ــباب الخفية لبعض األمراض يؤدي إلى
استمرار العالج لفترات طويلة ،وهذا يرجع إلى سيادة انتشار الفكر الغيبي (السحر والشعوذة) ومن ثم
نسب كثير من األمراض النفسية إلى فعل األرواح الشريرة والسحر والعين(.)1
 -2الدراسات العربية:

د ارس ــة والء إبراهيم الس ــيد ،األبعاد االجتماعية والنفس ــية المرتبطة باإلقبال على أعمال الس ــحر

وانعكاس ذلك على األسرة 2019-2018م:

أجريت هذه الد ارسـة بمصـر ،وهي د ارسـة أنثربولوجية مقارنة بين الريف والحضـر في المجتمع

المصـ ـ ـ ــري ،وهدفت هذه الد ارسـ ـ ـ ــة لمعرفة أسـ ـ ـ ــباب ودوافع االعتقاد بظاهرة السـ ـ ـ ــحر ،وكذلك المظاهر
الس ــلبية الســحرية ،والعادات والتقاليد المرتبطة بالمعتقدات الســحرية ،وأيض ـاً معرفة أثر ظاهرة الســحر
على العالقات االجتماعية في المجتمع ،باإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى معرفة رأي الدين في الظاهرة موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
الدراسة ،وموقفه منها.
حيث اعتمدت الباحثة في د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــتها على المنهج األنثربولوجي والمنهج المقارن ،وص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيفة

االستبيان والمقابلة ،ومقياس األبعاد النفسية.

( )1يحيى مرسييييي عيد بدر "الطب الشييييعبي الليبي ودور في اقنسيييياة العالجية "دراسيييية في االنلربولوجية الطبية في
منطقة البطنان شرة ليبيا ،مقدمة لمؤتمر اللقافة الشعبية والتنمية  ،كلية اآلداب جامعة المنصور  ،أكتوبر .1999
2020

41

-1
-2
-3
-4
-5
-6

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج هي كاآلتي:
كشفت الدراسة أن اإلناث أكثر تردداً من الذكور على السحرة.
أن األفراد يستخدمون السحر في عالج المرض ّأياً كان نوعه وفق هذه الدراسة.
حد
أن نس ـ ـ ــبة الذين يعتقدون في تأثير الس ـ ـ ــحر تزيد في المجتمعات الحضـ ـ ـ ـرية والريفية على ّ
سواء.
كشـ ـ ــفت الد ارسـ ـ ــة إلى أن هناك ارتفاع ملحور في عدد األفراد الذين يلجأون إلى األولياء ليس
للدعاء فقط وإنما اعتقادهم بأنهم يرفعون الظلم ،ويبثون األمن واألمان في نفوسهم.
أن السحر له أثر بالغ في العالقات االجتماعية بين األفراد سلباً وإيجاباً.
كما كش ـ ـ ــفت الد ارس ـ ـ ــة أن موقف الدين من هذه الظاهرة واض ـ ـ ــح وصـ ـ ـ ـريح بأنه حرمها تحريماً
قطعي ـاً ،وأن النــاس في هــذه الظــاهرة اتخــذوا موقف ـاً إيجــابي ـاً حيــال النــاس الــذين يعتقــدون بــأن
الس ـ ــحر هو الملجأ والمالذ اآلمن فإن ما هو ص ـ ــادر عنهم هو جهل بتعاليم الدين اإلس ـ ــالمي
وليس موقفاً عدائياً.

()1

التعقيب على الدراسات السابقة:

شكلت الدراسات السابقة التي تم عرضها وإن كانت قليلة وذلك نظ اًر لطبيعة البحث ،والغرض

منه خير عون للباحث عند تصميم بحثه واختيار أدواته.

ويتض ـ ــح من العرض العام لهذه الد ارس ـ ــات أنها تمحورت حول مجموعة نقاط ،فمنها د ارس ـ ــات

اهتمت بالطبي الشــعبي و دروه في األنســاق العالجية ،ومنها ما اهتمت باألبعاد االجتماعية والنفســية
المرتبطة باإلقبال على السحر.
وبعد هذا العرض ألهم الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــات المتعلقة بالبحث الحالي ،فإن هذا البحث يختلف عن تلك
الدراسات في عدد من المحاور ويتفق في البعض اآلخر ،نوجزها في اآلتي:
-1

صـ ــياغة عنوان البحث :اختلف هذا البحث عن الد ارسـ ــات السـ ــابقة التي اعتمدها في صـ ــياغة
ش ــكل عنوان البحث الحالي ،كونه يحمل متغيرين مس ــتقل وتابع ،فالمس ــتقل يتمثل في الس ــحر
والتابع يتمثل في دور المجتمع في مكافحته والوقاية منه؛ ألن الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المعتمدة من قبل
الباحث لم تضع الموضوع بناء على تلك المتغيرات وإنما بمتغيرات أخرى.

( )1والء إبراهيم السيد رضوان ،اقبعاد االجتماعية والنفسية المرتبطة باإلقبال على أعمال السحر ،وانعكاس ذلك على
اقسرة ،أطروحة دكتورا غير منشورة ،قسم العلوم اإلنسانية البيئية ،جامعة عين شمس ،مصر2019-218 ،م.
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اإلجراءات المنهجية :اتضح من ذلك أن الدارسات التي اعتمدها الباحث اعتمدت على المنهج
األنثربولوجي واختلفت فيما بينها  ،فمنها ما اس ـ ـ ـ ــتخدمت المالحظة بنوعيها وكذلك اإلخباريين
ومنها ما اسـ ـ ـ ــتخدمت المنهج المقارن واالسـ ـ ـ ــتبيان والمقابلة ،في حين أن البحث الحالي اعتمد
على المنهج الوص ــفي باس ــتخدام اس ــتمارة االس ــتبيان ،وقد اتفق البحث الحالي مع د ارس ــة والء
إبراهيم السيد في األداة المستخدمة واختلفت مع بحر موسى في المنهج المستخدم.

-3

مجاالت الدراسة:

أ-

المجال المكاني :اختلف هذا البحث عن الد ارسـ ــات السـ ــابقة التي تم االعتماد عليها في مكان
إجراء البحث فمنها ما هو داخل ليبيا أي في مناطق الشـ ـ ـ ـ ـ ــرق في حين هذا البحث أجري في
المنطقة الغربية وتحديداً في بلدية بني وليد.

ب-

المجال البشري :أجري هذا البحث على سكان بلدية بني وليد ،في حين أن الدراسات المعتمدة
من قبل الباحث فقد تم إجراؤها داخل ليبيا على سكان آخرين وكذلك خارجها.

ج-

المجال الزمني :إن الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التي اعتمد عليها الباحث فقد أجريت في تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعينيات القرن
الماضي والبعض اآلخر في األلفية الثانية ولها األسبقية بالنسبة للبحث الحالي.

أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:

-1

االطالع على األدبيات التي لها صـ ــلة مباش ـ ـرة وغير مباش ـ ـرة بموضـ ــوع البحث وإثراء الجانب

النظري.
-2

معرفة أوجه االختالف واالتفاق بين البحث الحالي والدراسات السابقة.

-3

التعرف على كيفية صياغة استمارة االستبيان.

-4

التعرف على كيفية عمل األساليب اإلحصائية البسيطة.

-5

تمكن الباحث من خالل ذلك من ص ـ ــياغة وتحديد تس ـ ــاؤالت البحث وأيضـ ـ ـاً تحديد اإلجراءات
المنهجية له.
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المبحث األول
التعريف بالسحر وممارسته

يعتبر الس ـ ـ ـ ــحر من الممارس ـ ـ ـ ــات االجتماعية الموجودة في كل الديانات ،وفي كل المجتمعات
سـ ـ ـواء كانت هذه المجتمعات بدوية أم ريفية أم حضـ ـ ـرية وإن اختلفت طقوس ـ ــه وممارس ـ ــيه من مجتمع
آلخر بحسب الظروف االجتماعية والحضارية التي تسود كل مجتمع على حدة.

ووقف اإلس ـ ـ ـ ــالم من هذا الموض ـ ـ ـ ــوع موقفاً حاس ـ ـ ـ ــماً واعتبر أن الس ـ ـ ـ ــحر من العلوم والمعارف
المحرمة ،فسـ ّـد كل طريق تؤدي إليه ،وحرم تعليمه وتعلمه وممارســته لضــرره ،وهو أنه كما أخبر عنه
هللا سـ ــبحانه وتعالى بأنه طريق للفسـ ــاد ،وسـ ــبب للضـ ــرر بين العباد ،وهو فوق ذلك كله سـ ــبب للكفر
والخروج عن دينه وشرعه ،ألنه يحجب العقول ،ويميت الوعي ويسبب الخمول والجمود.
أولا :تعريف السحر وأنواعه
تعريفه لغة :قال ابن فارس " :هو إخراج البا طل في صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة الحق" ،ويقال  :هو(الخديعة)
ولفظ الس ـ ـ ـ ـ ــحر في عرف الش ـ ـ ـ ـ ــرع بأنه" :مختص بكل أمر يخفى س ـ ـ ـ ـ ــببه ،ويتخيل على غير حقيقته،
ويجري مجرى التمويه والخداع"(.)1
تعريفه اصـــــــــطالح ا :بأنه" :فن يزعم القدرة على التأثير في العالم (ظواهر الطبيعة ،الناس،
األرواح ،اآللهة) وإتيان أفعال خارقة للطبيعة ،وذلك بواسطة الطقوس والتعاويذ.

()2

و للســحر وظيفة أســاســية هي تحقيق أهداف خاصــة ،من خالل محاولة تســخير عالم ما فوق الطبيعة
أو السيطرة عليه من خالل ممارسة طقوس معينة.

()3

ومن وظائفه العامة أيضاً ،وهو زرع اإليمان به في قلوب مستعمليه ،ويقصد باإليمان هنا هو
اإليمان باألشياء غير المعروفة وغير المتوقعة.

()4

اءوا ِّب ِّس ـ ـ ـ ْح ٍر
إن للسـ ـ ــحر حقيقة وهو موجود وظهرت آثاره على المسـ ـ ــحورين ،قال تعالىَ :و َج ُ
َع ِّظي ٍم ،)5(حيث وص ــفه هللا بالعظيم ولو لم يكن حقيقة لما وص ــف بهذا الوص ــف وهناك من الس ــحر
ما هو خيال إذ أن السحر ال يسير على وتيرة واحدة.

( )1أحمد جاد ،المصباح المنير ،دار الغد الجديد ،القاهرة ،ط2014 ،1م ،ص.157
( )2توفيق سلوم ،معجم العلوم االجتماعية ،دار التقدم ،موسكو ،ط ،1بيروت ،لبنان1992 ،م ،ص.270
( )3صالح الفوال ،البناء االجتماعي للمجتمعات البدوية ،دار الفكر العربي ،د.ط1983 ،م ،ص.273
( )4رايموند فيرث ،ترجمة :د.صبحي قنوص ،اقنماط البشرية ،ط ،1منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي1989 ،م ،ص.122
( )5القرآن الكريم ،سورة اقعراف ،اآلية (.)115
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أنواع السحر:
يوجد في هذا المجال عدة تقسيمات بعضها يرتبط بالسحر نفسه ،والبعض اآلخر يرتبط بمدى

وعمومية من تشملهم آثار السحر.

فالتقســيم األول المرتبط بالســحر نفســه نوعان :ســحر أبيض إن كان يهدف إلى الخير ،وســحر
أسود إن كان يهدف إلى الشر.
أما التقسيم الثاني المرتبط بآثار السحر ،فهو سحر عام إن اتصل بحياة كل الجماعة ،وسحر

ضره شخصاً بعينه.
خاص إن كان يقصد بنفعه أو ّ
ويذكر علماء االجتماع أن للسحر أنواع:

()1

-1

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر األبيض :وهو الــذي يخــدم أهــدافـاً اجتمــاعيــة ،مثــل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر الحــب والتــداوي والتنبؤ

-2

السحر األسود :وهو الذي يقصد به إلحاق الضرر باآلخرين.

بالمستقبل.

()2

وهناك من يرى أن هناك ســح اًر آخر وهو الســحر األحمر الذي شــاع اســتعماله في هذا الزمن

بسبب اعتقاد الكثيرين بقدرته الخارقة على حل جميع المشكالت ،ويصنفه البعض اآلخر بأنه السحر
األوسط الذي يتوسط بين السحر األبيض والسحر األسود.

()3

ثاني ا :وسائل السحر :

يرتكز السحر على فكرة أساسية هي فكرة السببية ،ولكنها ليست السببية العلمية وإنما السببية

السحرية التي تتعلق بعالم غير مرئي.

()4

إن غاية العمليات الس ـ ـ ـ ـ ــحرية هي محاولة توجيه القوى الروحية وجهة تتفق مع أغراض الناس

وأن أساس هذه العمليات هي فكرة التشابه أو المماثلة.

()5

للســحر وســائل عدة مختلفة تســتخدم في عمليات الســحر لتحقيق أهداف الســاحر ،ومن هذه الوســائل
مايلي:
-1

سحر الشعوذة :وهذا النوع يعد من األسحار الخطيرة التي يعتمد فيها على المهارة وخفة اليد.

( )1صالح الفوال ،البناء االجتماعي للمجتمعات البدوية ،مرجع سبق ذكر  ،ص.223
( ) 2جاد رشييدي ،أنواع السييحر ،أقسييام السييحر عند علماء االجتماع ،الرقية الشييرعية المجانية فيسييبوك2013/09/20 ،
على الموقع التالي www.posts.facebook.com
( ) 3محمييد عبييدالرحمن ،ييالييد صيييييييالح ،أشيييييييكييال السيييييييحر وألوانييه ،اليوم السيييييييييابع2019/11/17 ،م الموقع التييالي
www.store.n,yowm7.com
( )4زيدان عبدالباقي ،علم االجتمـاع الدينـي ،مكتبـة غريب  ،د.ط ،منشورات جامعة بنغازي1981 ،م ص.180
( )5المرجع نفسه ،ص.181
2020
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-2

الســحر الصــيدلي :وهو الذي ينتفع فيه بالخصــائص الطبيعية والكيميائية لألشــياء وهو انتفاع
بعيداً عن العلم من جانب ،ومن جانب آخر االستفادة من خدمات الساحر.

-3

س ـ ــحر التنجيم :وهو النوع األكثر ش ـ ــيوعاً في هذا الوقت ويعتمد على حس ـ ــاب س ـ ــير الش ـ ــمس

-4

س ـ ــحر الخط أو البركة :وهو الذي ينبني على االعتقاد بأن األش ـ ــياء والناس يوجد في البعض

والقمر ومواقع النجوم.

منها بصورة علنية والبعض اآلخر بصورة خفية.
-5

س ــحر التش ــابه الجزئي (األثر)  :وهو التش ــابه الص ــوري أو الجزئي في نقل األثر الذي يحدثه
الفاعل في صورة الشخص أو شعره أو ثيابه.

()1

ممارس ـ ـ ــة تكون باتفاق بين س ـ ـ ــاحر من اإلنس والجن على أمر يغض ـ ـ ــب هللا تعالى ،فيتص ـ ـ ــل
الساحر بالجن عن طريق العزائم الشركية ،وعن طريقها يسخر الجن الساحر لخدمته فيما يتطلب فيه
القيام به من أذى الناس ،وكلما كان الس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحر مطيعاً ألوامر الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيطان لفعل المحرمات والمنكرات

والكفر باهلل كانت الشياطين منه أقرب وله أطوع.

()2

للسحر ثالث عناصر رئيسة هي كاآلتي:

 -1الطقوس  -2األدعية  -3الطالس ـ ــم ،وهذه العناص ـ ــر يس ـ ــتخدمها الس ـ ــاحر للمس ـ ــاعدة في تحقيق
أهدافه والتي ال يمكن أيضاً أن تخضع للمالحظة الحسية.

()3

ثالث ا :خصائص السحر وأقسامه:

للسحر خمسة خصائص يمكن أن نوجزها في اآلتي:

-1
-2

ادعاءه القدرة على إرغام عالم الغيبيات على تحقيق مطالب الساحر.

إن الطقوس والممارسـ ــات السـ ــحرية ال يمكن القيام بها على مسـ ــتوى الجماعة ،كما هو الحال
بالنسبة للشعائر الدينية ،أي بمعنى أن الممارسات السحرية خفية والشعار الدينية علنية.

-3

يعتمد السـ ــحر على عبارات وتعاويذ وصـ ــيغ كثي اًر ما ال تكون مفهومة حتى لألشـ ــخاص الذين

-4

يؤلف الس ـ ـ ـ ـ ــحرة جماعة فرعية منعزلة بعكس رجال الدين الذي يندمجون بالكامل في الجماعة

يستخدمونها وذلك بعكس الذين يستخدمون اللغة المعروفة السائدة في المجتمع.
أو في المجتمع بأسره.

( )1المرجع نفسه ، ،ص.177-175
( ) 2الشييييييييب عبد بليح ،تحفة المسيييييييتمع ،فن طب اقسيييييييرة والمجتمع ،المكتبة المحمودية ،ط ،1القاهرة2007 ،م،
ص.192
( )3زيدان عبدالباقي ،علم االجتماع الديني ،مرجع سبق ذكر  ،ص.180
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-5

ال يعترف المجتمع بوظيفة الساحر وال يقرها بل يعترف بوظيفة الدين.

()1

وينقسم السحر إلى أربعة أقسام وهي كاآلتي:
سحر التخيل :وهو السحر الذي يعتمد فيه الساحر على التخييل ،وله أربعة أنواع.

()2

-1

أثير
السحر الهوائي وهو السحر الذي يكون فيه السحر معرضاً للهواء ،فكلما مرت الريح زاد ت اً
على المسحور.

-2

السحر المائي :وهو الذي يرمى في البحار أو األنهار أو مجاري المياه.

-3

السحر الترابي :وهو السحر الذي يدفن في التراب ،وفي الطرقات والمقابر.

-4

السحر الناري :وهو السحر الذي يوضع في النار أو قرب موقد النيران.
ومنهم من يرى أن السحر ثالثة أقسام وهو على النحو التالي(:)3

-1

سحر التخييل :وهو الذي يعتمد فيه على القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف.

-2

الس ـ ــحر المؤثر :وهذا النوع من أش ـ ــد أنواع الس ـ ــحر تداوالً ،وله تأثير على المس ـ ــحور في عقله
وقلبه وبدنه.

-3

السحر المجازي :وهذا النوع من السحر يقوم على الحيل الكيميائية وخفة اليد والتمويه والخداع
أو الكذب على ضعاف العقول.
و تتمثل المكونات األساسية للسحر من ثالثة أركان نذكرها كالتالي:

-1

المعتقد السحري :وهو الذي يقوم على أساس وجود قوى مقدسة داخل شخصية الساحر تمكنه
من السيطرة على العالم الخارجي والتحكم فيه.

-2

الطقس السـ ـ ــحري :يقوم هذا الركن أسـ ـ ــاس ـ ـ ـاً على قوة السـ ـ ــاحر في تحويل الشـ ـ ــبه إلى حقيقة،
كالحركات واألفعال التي يقوم بها.

-3

التعويذة :تعني التعويذة الكلمة السحرية ،وهي ما يطلق الساحر من ألفار أثناء قيامه بالطقس
السحري.

()4

( )1زيدان عبدالباقي ،علم االجتماع الديني ،مرجع سبق ذكر  ،ص.184-183
( )2الد صالح ،أقسام السحر ،اليوم السابع  2019/12/27على الموقع www.store.youm7.com
( ) 3محمد عبدالرحمن ،الد صالح ،أشكال السحر وألوانه ،مرجع سبق ذكر .
( )4يوميات عفريت ،مكونات السحر ،أركان السحر اللاللة د.س facebook.andeoid 2020/03/07
2020
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رابعا :أسباب انتشار السحر وممارسته:

للسحر أسباب عديدة نذكر منها كالتالي:

 -1الجهل بضرره  -2ضعـف اإليمان باهلل تعالى  -3الدجـل واالرتزاق باسم الدين -4غياب القوانين
الرادعة والعقوبات القاســية في حق من يمارس الســحر  -5وســائل اإلعالم أياً كان نوعها إذ أن هناك
()1
قنوات خاصة بالسحر والمشعوذين يبثون من خالل ذلك السموم في المجتمع.
()2
وهناك من يرى أن الســحر في بقائه واســتم ارره إلى الوقت الحاضــر يرجع إلى أربعة أســباب
منها ما يلي:
-1

-3

إن قســماً من النتائج المرجوة من الســحر تظهر حقيقة ،إما لســبب آخر غير الســحر أو بســبب
ما يفعله الساحر أو بفعل األدوية المستعملة.
استعمال الخديعة ،حيث يستطيع الساحر إيهام الناس بصدق فعله ،ولو أن الساحر في أغلب
األحيان يؤمن بسحره بقوة مثلما يؤمن اآلخرون.
إن الحاالت التي ينجح فيها السحر يحسب لها حساب أكثر من الحاالت الفاشلة.

-4

االعتقاد بوجود أشياء مبطلة لمفعول السحر ،أي بمعنى إذا لم ينجح الساحر في طريقة عمل

-2

السحر ،فإن الناس يظنون بأن الظروف المالئمة للسحر لم تتوفر.

ممارسو السحر (األفراد والجماعات):
إن للس ـ ـ ـ ــحر ممارس ـ ـ ـ ــون خاصــ ـ ـ ــون به ،أي الذين يتفرغون تماماً لممارس ـ ـ ـ ــة مختلف الطقوس
الس ـ ــحرية ،وقد يجمع ممارس الس ـ ــحر بينه وبين مش ـ ــاغل دنيوية أخرى  ،وقديماً يمارس الس ـ ــحر على
المستوى الجماعي أي الجماعة كلها ،أو على المستوى الفردي ،أو السحر الفردي ،فهو الذي يمارسه
ش ــخص معين سـ ـواء كان متفرغاً أو غير متفرغ ،وقد يكون ممارســـو الســـحر أناس طيبين ،وقد يكون
()3
هؤالء السحرة شريرين ،يستخدمون سحرهم لإلضرار بالناس.

وإن ممارسة السحر ال تتم من أجل السحر فقط ،ولكن هناك أهدافاً متوخاة من هذه الممارسة
لها عالقة باألعمال البش ـ ـرية ،ومن خالل ممارسـ ــة السـ ــحر نفسـ ــه ،البد من توفر ثالثة عوامل نذكرها
بإيجاز.
 -1األشياء المستعملة مثل األدوات واألدوية.
 -2األشياء التي تمارس مثل الطريقة التي ينتهجها الساحر.
()4
 -3األشياء التي تقال أو ينطق به الجو السحري.
( ) 1عبدالحق احميش ،م اطر السيييييييحر والشيييييييعوذة على الفرد والمجتمع ،موقع ال ير2020 ،م ،على الموقع التالي :
aricia.press.www.elkabar.com
( ) 2رايموند فيرث ،ترجمة :د.صبحي قنوص ،اقنماط البشرية ،مرجع سبق ذكر  ،ص.121-120
( )3صالح الفوال ،البناء االجتماعي للمجتمعات البدوية ،مرجع سبق ذكر  ،ص.225-224
( ) 4رايموند فيرث ،ترجمة :د.صبحي قنوص ،اقنماط البشرية ،مرجع سبق ذكر  ،ص.121-118
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خامسا :الفرق بين المعرفة الدينية والسحرية:

إن المعرفة الســحرية تتجه نحو العوالم العلوية واألفالك والكواكب والشــياطين آخذاً هذا النســق
بأسـ ــلوب التعظيم والخضـ ــوع ،فض ـ ـالً عن الخرافات والترنيم ،أي أن هذا النسـ ــق ال يعتمد على مبادئ
عقلية أو منطقية ،بل على ترابط معاني الظواهر الطبيعية بش ـ ـ ــكل فطري وعفوي ومض ـ ـ ــاهاة اقترانية،

فيما بينها العارفة في هذا النسـ ــق يكـ ــون الساحـ ــر ومتلقي المعرفة السحرية يكونوا أفراد المجتمع الذين

يؤمنوا بمعرفة العارفة الس ـ ـ ــحرية ،ويخض ـ ـ ــعون لتأثيراته الرمزية واإلش ـ ـ ــاراتية والحركية المجس ـ ـ ــمة لكي

يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفي على معرفته حالة طقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية من أجل إخافة الناس الذين يبغون معرفة أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار الظواهر
الطبيعية.

()1

هناك فروق واضحة بين الدين والسحر يمكن إيجازها في اآلتي:
يقدم العالم مارسيل موس وهيبر أربعة نقاط تميز بين السحر والدين وهي ما يلي:

-1

يتجه الدين نحو قطب القربان (الخير) في حين يتجه السحر إلى قطب الشر.

-2

يتجه الدين نحو عبادة اآللهة ،وخص ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـاً الدين اإلس ـ ـ ــالمي يتجه نحو عبادة هللا س ـ ـ ــبحانه

-3

يتجه الدين إلى الصالة ،أما السحر فيضل مجرد عمليات آلية.

-4

يتجه الدين نحو لم شـ ـ ـ ـ ــمل الناس ،بخالف السـ ـ ـ ـ ــحر الذي يغلب عليه الطابع الفردي ،كما أن

وتعالى أساسها التقوى ،أما السحر فالترنيم والمحاكاة والعدوى هو األساس فيه.

السحر يفقد كل طابع اجتماعي.

()2

وقد وضــع العالم مالينوفســكي بعض األســس العلمية للتفرقة بين الدين والســحر ،وهي كاآلتي:
أن السحر هو مجرد إيمان بتأثير فعالية قوة اإلنسان من خالل ممارسته للسحر ،أما الدين فإنه جملة
اعتقادات وطقوس معقدة ومتحدة ،ليس السـ ــبب نوعية عملها ،ولكن بنوع العمل الذي تسـ ــتطيع إنجازه
والراحة النفسية التي تتم من خالل تنفيذ هذه المراسيم.

()3

سادسا :العلم و السحر والمعتقدات المرتبطة بهما:
إن العلم في مفهومه الحديث هو نتاج المجهود المنظم المتص ـ ـ ـ ـ ــل الذي يبذله اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان لفهم
نفسـ ــه وبيئته والسـ ــيطرة عليها ،وأن البحث العلمي هو وسـ ــيلته لتوسـ ــيع نطاق هذا الفهم وتعميقه على

وجه مقص ــود ،بعكس الس ــحر الذي يعتمد على األفالك والكواكب وغير ذلك من األش ــياء الالمعقولة،

حيث الفكرة األساسية التي يعتمد عليها السحر هي نفس الفكرة التي يعتمد عليها العلم الحديث ،والتي
( )1معن ليل عمر ،علم اجتماع المعرفة ،دار اقمل ،اقردن1993 ،م ،ص.245-243
( )2المرجع نفسه ،ص.249
( )3رايموند فيرث ،ترجمة :د.صبحي قنوص ،اقنماط البشرية ،مرجع سبق ذكر  ،ص.125
2020
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مفادها هي اعتقاد أن الطبيعة تخضــع لنظام ثابت ال يتغير ،وأنهما يرميان إلى هدف واحد بعينه وهو
سيطرة اإلنسان بعينه على الطبيعة ،فإذا أراد الساحر أن يتحكم في العالم فالبد له من أن يكون على

صــلة به ،وهكذا ينتهي إلى إجراء جميع أنواع التجارب ،ومن تم يســتطيع أن يحمي ردائه الخفي عدداً
كبي اًر من المعارف الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعية ،بينما يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل العالم إلى نتائجه عن طريق األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب العلمية
الموضوعية ،فهي يقينية على نفس النحو التي تتصل به باقي المعلومات التي تتصل بالسحر(.)1

والعلم والسـ ـ ـ ـ ـ ــحر عادة ما يمثالن قطبي المعقول والالمعقول في األعمال البش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية من حيث

حد ثابت بين
المنهج أو الطريقة في الوصـ ـ ـ ـ ــول إلى الغاية ،ولكن ليس من السـ ـ ـ ـ ــهولة بمكان وضـ ـ ـ ـ ــع ّ
()2
األعمال الرشيدة وغير الرشيدة بالنسبة لهذه األعمال.
ومن المفيد أن نقارن بين العلم الحديث وظاهرة السحر فهي كالتالي:

-1

يلتزم العلم بروح النقد ،أما الســحر فمقيد بالحدود التي رســمتها التقاليد ،حيث ال يحق للســاحر

-2

للســحر قوتان تتجهان نحو القوى الخفية والعالقة الســببية ،فهي ليســت قانوناً طبيعياً ،بل هي
قانون غيبي ،في حين أن العلم ال يمكن تقرير القوانين العلمية إال بالمالحظات والتجارب.

-4

يتصف العلم بالمثابرة واالطالع ،بينما يعتمد الساحر على الحظ.

-3

بأي حال من األحوال أن يغير األساليب التي انتقلت إليه.

للعلم صلة بالبحث النظري ،بينما السحر وليد الرغبة واالنفعال.

ويمكن القول :أن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر حقيقــة واقعــة يعترف بهــا العلمــاء وهؤالء العلمــاء يعترفون بوجود

حركات خفية يس ــتخدمها الس ــاحر في س ــحره ،كخداع الدماغ والعين ،ويعترفون بأن اإلنس ــان يمكن أن
يرى أشياء لم تحدث أبداً ،إذ يؤكد ذلك القرآن الكريم ويبرهن عليه في عدة مواضع فيه.

()3

سادس ا :ثقافة الطب الشعبي المرتبطة بالمعتقدات السحرية:
يمكن النظر إلى الطب الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبي من خالل عالقته بالثقافة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائدة ،وباإلمكانيات البيئية
المتوفرة في المجتمع بحيث يعتبر مكوناً له أهميته من مكونات ثقافة المجتمعات ،حيث إنه من هذه
الناحية يتخذ مساران رئيسيان هما(:)4

-1

الطب الش ـ ـ ـ ـ ــعبي الواقعي :حيث يركز هذا النوع في عالجه للمرض من خالل نباتات األرض

ومكوناتها.

( )1معن ليل عمر ،علم اجتماع المعرفة ،مرجع سبق ذكر  ،ص.252-250
( )2محمد قاسم ،مبادئ في علم االجتماع الديني ،مكتبة اقنجلو المصرية ،د.ط1951 ،م ،ص.33
( )3حسن ليل عمر ،علم اجتماع المعرفة ،مرجع سبق ذكر  ،ص.253-252
( )4الوحيشيييي أحمد بيري ،أ .عبدالسيييالم بشيييير الدويبي ،مقدمة في علم االجتماع الطبي ،ط ،1دار الجماهيرية للنشييير،
1989م ،ص.109
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-2

الطب الشعبي المرتبط بالغيبيات (أي السحر والشعوذة).

ويش ـ ــير األس ـ ــتاذ (حس ـ ــن الخولي) إلى أن الطب الش ـ ــعبي الس ـ ــحري يقوم على ثقافة اس ـ ــتخدام

التعاويذ والشعوذة.

()1

وبالنسـ ـ ــبة إلى الممارسـ ـ ــات السـ ـ ــحرية ،فإن السـ ـ ــحرة يعالجون المرضـ ـ ــى في بعض أم ارضـ ـ ــهم

بتسخير الكائنات فوق الطبيعية في هذه العملية.

()2

ويمكن القول :أن ثقــافــة الطــب الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبي وارتبــاطهــا بــالمعتقــد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحري ،تظهر في ثقــافــة

المجتمعات باختالف أنماطها ،حيث تقوم على االعتقاد بالعوامل واألرواح والكائنات فوق الطبيعية
كمسـ ــببات للمرض ،وحيث إن لكل ٍ
داء دو ٍاء كما يقال ،فإن لكل مرض من الممكن شـ ــفاءه ما لم تكن
نهاية المريض مقدرة في تلك اللحظة ،وحيث إن المرض يرجع إلى عوامل نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية وروحية وأخرى
مادية فالعالج يتم بواسطة وسائل سحرية ،كما يتم بواسطة وسائل طبية تقليدية.

سابعا :السحر والقانون واإلعالم:
إن السحر من الممارسات االجتماعية السليبة الخطيرة التي تحصل فيها أض ار اًر خفية أو ظاهرية ،ال

يمكن حصـ ــرها للفرد والمجتمع على الرغم من أن جذورها امتدت إلى القدم ومنتش ـ ـرة في جميع البلدان ،س ـ ـواء

المتقدمة أو المتخلفة ،إال أننا ال نرى نص ــوصـ ـاً قانونية عقابية خاصـــة بها تتناس ــب وحجم األضـ ـرار الناجمة

عنها ،والتي قد تصل إلى جريمة الهالك ،وبطريقة مخطط لها ،ومتفق عليها مسبقاً ،فالقانون ال يجرم السحر
بل إنه يعتبره نوعاً من أنواع النصـ ـ ـ ـ ــب واالحتيال التي يهدف ممارسـ ـ ـ ـ ــه إلى الكسـ ـ ـ ـ ــب المادي ،وبطريقة غير

مش ـ ـ ــروعة ،من أجل الحص ـ ـ ــول على مكاس ـ ـ ــب ومنافع مادية من المجني عليه ،وعن طريق إيقاعه في حالة

الوهم بقدرته على تحقيق هدف أو غاية ،بسبب الخداع والتمويه المبني عليه مسبقاً.
ويمكن القول :بأن السحر مشكلة اجتماعية وآفة خطيرة تواجه كل المجتمعات  ،أيا كان شكل
()3

حد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء ،حيث
هذه المجتمعات ،بدوية ،ريفية ،حضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية ،أي مجتمعات متقدمة أم متخلفة على ّ
تطورت أسـ ـ ــاليب جديدة الرتكاب جميع الجرائم بجميع أنواعها ،بحيث أصـ ـ ــبح السـ ـ ــحرة يعتمدون على
العلم والتكنولوجيا في تس ــهيل ارتكاب الجريمة من ناحية ،واختفاء مرتكبيها من ناحية أخرى ،وقد دعا

هذا األمر بدوره إلى ازدياد س ـ ــعة هذه الج ارئم في المجتمع ،حيث ال يمكن القض ـ ــاء عليها إال بتهذيب
الروح ،وتكوين الوعي لدى جميع الناس بخطورة هذا المرض عن طريق الوسـ ـ ــائل الضـ ـ ــبطية المتاحة

( ) 1حسييييييين ال ولي ،الريف والمييدينيية في مجتمعييات العييالم اللييالييث ،دار المعييارف ،القيياهرة ،د.ط1982 ،م ،ص173
ومابعدها.
( )2امباركة أبوالقاسم الذئب ،علم االجتماع الطبي ،ط ،1دار ابن لدون للنشر2016 ،م ،ص.113
( ) 3إبراهيم عفراوي ،جريمة السييييحر وتسيييي ير الجن واقرواح الشييييريرة ونارة القانون السييييلبية لها ،معلومات ولقافة
قانونية 215/10/13 NBم على موقع اإلنترنت .photosmfaceboo.com
2020
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داخل المجتمع ،وكذلك من خالل النصح والتوجيه واإلرشاد لهؤالء الناس من خالل العودة إلى شريعة

هللا سبحانه وتعالى  ،وتطبيق المنهج اإلسالمي الوسطى.

وسائل اإلعالم وممارسة السحر

يعتبر اإلعالم من الوسـ ـ ـ ــائل االجتماعية المهمة في المجتمع ،حيث يلعب دو اًر هاماً في تبليغ

الرس ــالة المنوطة به ونش ــرها على نطاق واس ــع داخل المجتمع وخارجه ،ويش ــمل اإلعالم كل ما يمكن
استخدامه من أجهزة ومعدات ووسائل لتبليغ الرسائل المكتوبة أو المسموعة أو المرئية للناس.

()1

ووس ـ ــائل اإلعالم أس ـ ــلحة ذات حدين ،فإذا اس ـ ــتخدمت في االتجاه اإليجابي للمجتمع فإن هذا

المجتمع يسوده األمن واألمان واالستقرار  ،وإذا استخدمت عكس ذلك فإن المجتمع يعيش في فوضى
عارمة وفساد واضطراب وشقاء.

()2

وقد أش ــاد (مص ــطفى رجب) إلى ض ــرورة التنس ــيق بين المؤسـ ـس ــات االجتماعية الرس ــمية وبين وس ــائل
اإلعالم في مجال الوقاية من الظواهر الس ــلبية ،كالس ــحر والش ــعوذة ،لذلك ينبغي أال نغفل أية إس ــتراتيجية وقائية

ألنها بحكم طبيعتها أكثر جاذبية وأكثر قدرة على التأثير من غيرها من الوسائل االجتماعية
للوسائل اإلعالمية؛ ّ

األخرى.

()3

ومما ســبق يمكن القول :بأن وســائل اإلعالم من الوســائل الفاعلة في المجتمعات ســلباً وإيجاباً ،أي أنها

تس ـ ـ ــير في اتجاهين ،االتجاه األول :هو االتجاه اإليجابي في نش ـ ـ ــر الثقافة الس ـ ـ ــائدة ،بجوانبها المادية والالمادية

وتقريرها وتعديلها إذا اقتضـ ـ ـ ـ ــى األمر ذلك ،بهذا تكون وسـ ـ ـ ـ ــائل اإلعالم ناجحة ومثمرة ،أما االتجاه الثاني :فهو
االتجاه السلبي ،فاستخدامها في نشر الظواهر السلبية المؤثرة في المجتمع ،كممارسة السحر مثالً.

ثامنا :اآلثار السلبية للسحر:

إن للس ـ ـ ــحر آثا اًر مدمرة على الفرد والمجتمع ،وقد أجمل القرآن الكريم مفاس ـ ـ ــده فذكر في مقدمتها الكفر،

والتفريق بين المرء وزوجه ،وإدخال الض ـ ــرر على العباد ،من خالل االس ـ ــتعانة بالجن والش ـ ــياطين ،وبالنظر إلى
مفاس ــده الجمة ،وأضـ ـ ارره الكبيرة تس ــتدعي من الفرد والمجتمع بأسـ ـره الوقوف بحزم ض ــده والتعاطي بفاعلية ض ــد
هذه المعضلة بمعالجة أسبابها ،وبيان أضرارها ،حيث لم يعد السحر ممارسة فردية متخفية ،وإنما أصبحت جلية

تستقطب الصغار والكبار والرجال والنساء بمختلف وظائفهم ،ولذلك أصبح الساحر هو الشخصية المرموقة في

هذا المجتمع المتفشي فيه هذا المرض الخطير ،بحيث أصبح له وزنه الكبير في ذلك المجتمع.

()4

( )1سعيد إسماعيل علي القاضي ،أصول التربية اإلسالمية ،عالم الكتب للنشر ،ط2002 ،1م ،ص.146
( ) 2وهبة الزحيلي ،اإلعالم اإلسالمي بين اقصالة والمعاصرة ،دار المكتبي ،دمشق ،ط2010 ،1م ،ص.169
( )3مصطفى رجب ،دور السياسة التربوية في الوقاية من الجريمة ،د.ط ،جامعة أسيوط ،مصر1992 ،م ،ص.66-65
( )4إسالم ويب ،السحر والجن والحسد ،العالج الروحي (العلوم ال فية) 2006/2/19م www.islamweb.net
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وهناك حالة تظهر في المجتمع الحديث وهو أن اإلنسـ ـ ــان وإن كان قد بلغ هذا الشـ ـ ــأن الكبير من العلم

حز به األمر،
والحض ـ ــارة إال أنه ال يزال يحن ش ـ ــوقاً إلى المجهول المخفي ،ويس ـ ــعى إلى طلب العون منه كلما ّ

وضاقت أمامه سبل العيش ،فيلجأ في وقت الشدة إلى هذه القوى الخفية لكي يلبي متطلباته التي يريدها.

()1

ألنه يقوض
ومما سبق يمكن القول :بأن السحر من األمراض الخطيرة التي تصاحب المجتمعات؛ ّ

البنيان (بنيان المجتمع) ويهدد أركانه ،وينتشـ ـ ــر يسـ ـ ــببه العدوان ،وانتهاك األعراض وقتل األبرياء ،وس ـ ـ ـرقة

األموال ،فضالً عن ذلك كله الشرك باهلل والكفر به ،وبالتالي يكون المجتمع ال هدف له وال غاية ،وخاصة
أن السحر يحل مكان األمن والطمأنينة ،واألخالق الفاضلة الخوف والزعزعة وحب الرذيلة.

تاسعا :الوقاية والعالج من السحر:
والس ـ ـ ــحر من الموبقات وأكبر الكبائر ،بحيث أن عالجه من األمور التي باتت تش ـ ـ ــغل الناس
جميعهم؛ إذ أنه مهما اختلفت أنواعه وأش ــكاله يحمل خط اًر كبي اًر على ص ــحة الش ــخص أو األش ــخاص
الذين يعملون بهذه المهنة ،أو من الذين يلجؤون إليهم إليذاء البشر ،أو من نالهم السحر بحد ذاته.

-1

ومن خالل ذلك يمكن أن نوجز عالجه وإبطاله في عدة نقاط وهي على النحو التالي(:)2

لعالج الس ـ ـ ـ ـ ـ ــحر طرق متعددة ذكرها ابن القيم – رحمة هللا عليه – في الطب النبوي ،أحدهما
وهو أبلغها ،واس ـ ـ ـ ـ ــتخراجه وإبطاله كما ص ـ ـ ـ ـ ــح عن النبي  عندما دّله س ـ ـ ـ ـ ــبحانه وتعالى عن

موض ـ ــع س ـ ــحره اس ـ ــتخرجه ،وكلما اس ـ ــتخرجه ذهب ما به حتى نش ـ ــط من عقال ،فهذا أبلغ ما

يعالج به المسحور ،وهذا بمنزلة إزالة العادة الخبيثة وقلعها من الجسد باالستفراغ.

-2

إبطاله بالرقية الشرعية (بقراءة القرآن الكريم) على المسحور.

-4

العالج بالحجامة في المحل الذي يصل إليه السحر.

-3
-5
-6

العالج يكون باستعمال األدوية المباحة كما نص عليها رسول الهدى.
استعمال ورق السدر مع الرقية الشرعية ،وكذلك العسل والتمر.
أذكار الصباح والمساء.

ويمكن القول أن الس ـ ــحر من اآلفات الخطيرة التي تعص ـ ــف بالمجتمعات اإلنس ـ ــانية ،وض ـ ــرره

كبير وخطير ،ولكن هذا الض ـ ــرر الجس ـ ــيم ال يكون إال بإذن هللا تعالى ،حتى يكون أهل اإليمان على
ثقة تامة باهلل عز وجل ،وأن النافع والضار هو هللا عز شأنه ،وهذه اآلفة ابتالء منه وعالج هذا الداء

الفتاك الذي يفتك باألمة عامة واإلس ـ ـ ـ ــالمية خاص ـ ـ ـ ــة يكون باالبتعاد عن المحرمات بش ـ ـ ـ ــتى أنواعها،
واالجتهاد في العبادة ،واإلكثار من االسـ ـ ــتغفار ،والصـ ـ ــالة على المصـ ـ ــطفى عليه الصـ ـ ــالة والسـ ـ ــالم،

والمداومة على األذكار اليومية وأداء الصالة في أوقاتها.

( )1أحمد الشنتناوي ،فنون السحر ،د.ط ،دار المعارف ،القاهرة1957 ،م ،ص 8وما بعدها.
( )2إسالم ويب ،السحر والجن والحسد ،العالج الروحي (العلوم ال فية) 2006/2/19م
2020
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المبحث الثاني

النظريات الجتماعية المفسرة للسحر

وسـ ــنتناول فيما يلي أبرز النظريات التي حاولت تفسـ ــير ممارسـ ــة السـ ــحر والشـ ــعوذة من حيث

العدد والسرد.

()1

أولا :نظرية السحر والدين عند ابن خلدون:
يقول ابن خلدون ( )1406-1332وهو مؤس ـ ــس علم االجتماع ،ذلك أن النفس البشـ ـ ـرية وإن
كانت واحدة في النوع إال أنها مختلفة في الخواص ،وهي أصـ ـ ــناف كل صـ ـ ــنف مختص بخاصـ ـ ــية ال

توجد في الص ـ ـ ـ ـ ــنف اآلخر ،وص ـ ـ ـ ـ ــارت هذه الخواص فطرة أو حيلة موجودة في نفوس األنبياء عليهم
السالم ،أما نفوس السحرة فلها خاصية التأثير في األكوان (واعتقد أن المعنى هنا هو المادة أو العالم
المادي) واستجالب روحانية الكواكب للتصرف فيها ،والتأثير بقوة شيطانية.

ٍ
فبمدد إلهي وخاصــية ربانية،
وللتفرقة بين الســاحر والنبي يقول ابن خلدون ،فأما تأثير األنبياء

ونفوس الكهنة (وربما يقص ــد بها الس ــحرة) لها خاص ــية االطالع على الغيبيات بقوى ش ــيطانية ،وهكذا

كل صنف مختص بخاصية ال توجد في اآلخر.

ثانيا :نظرية السحر والدين عند جيمس فريزر(:)2

عرض العــالم جيمس فريزر ( )1941-1854والــذي كــان لــه التــأثير البــالغ في د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــه

للميتولوجيا ،وعلم مقارنة األديان لنظريته في السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر والدين ،في الجزء األول من كتابه الغص ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الذهبي ،لقد كان فريزر ش ــأنه في ذلك ش ــأن الكثيرين من علماء عصـ ـره الذين تأثروا بعص ــر التنوير،

ويؤمن بتش ـ ــابه الجنس البش ـ ــري في األس ـ ــاس ـ ــيات ،وتعتبر نظريته من أهم ما أس ـ ــهم به في الد ارس ـ ــات
األنثربولوجية التطورية.

أبرز مــا في نظريتــه هو محــاولتــه الربط والتعريف بين السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر والعلم اللــذان يقفــان موقف
التعارض مع الدين ،ولكنهما يقومان على أس ــس ومبادئ منطقية ،أحدهما يعتمد على تداعي المعاني
وترابط األفكار ،وإن كانت عملية التداعي في الس ـ ـ ـ ـ ـ ــحر تتم بطريقة خاطئة ،لذلك أطلق العالم جيمس
فريزر على السحر لفظ العلم الزائف.

ومن ذلك يقوم السحر في نظرية فريزر على مبدأين أساسيين هما:

 -1المبدأ األول :الشبيه ينتج الشبيه.
 -2المبدأ الثاني :استمرار التأثير المتبادل بين األشياء حتى بعد انفصالها.
( )1كمال غزال ،السحر والدين ،تطبيق ما وراء الطبيعة 13 ،أغسطس 2010م www.paranoalabiaco.com
( )2كمال غزال ،السحر والدين ،تطبيق ما وراء الطبيعة 13 ،أغسطس 2010م .www.paranoalabiaco.com
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ويعتبر هذان المبدأن في نظرية فريزر قانونين للسحر البدائي ،أو بعبارة أخرى موقف البدائي
من السحر ،فنظرية فريزر هي نظرية الرجل البدائي من العالم ونظرته إليه.

()1

ثالثا :نظرية مالينوفسكي في السحر:
يرى العالم مالينوفس ــكي أن المعرفة الوص ــفية وإجراءاتها غير كافية أو ش ــاملة في تفس ــير كل
الظواهر ،طالما أن هناك باسـ ـ ـ ــتمرار منطقة غير واضـ ـ ـ ــحة وخارجة عن تحكم اإلنسـ ـ ـ ــان وهي منطقة
األديان والسحر.

كما يرى العالم مالينوفســكي من خالل د ارســته عن جزر التروبوياند أن اســتخدام الســحر يكون
في الحاالت التي تكون فيها المشــ ــاعر قوية وشــ ــديدة في بعض األنش ـ ــطة ،إلى الدرجة التي ال يمكن
معها االعتماد على اإلجراءات األمبريقية فقط ،ويص ــبح الدين والس ــحر بمثابة مخارج من المواقف أو
المآزق التي ال مخرج منها عن الطريق األمبيريقي ،وال حل لها إال بواسطة الشعائر واالعتقاد بما هو
روحاني أو فوق عضوي.
وذكر مالينوفســكي أن االعتقادات الســحرية والدينية والشــعائر ليســت أخطاء كما ذكرها فريزر،
ولكنها اســتجابات لنوع مختلف من الســلوك يعترف بها كما هي بالنســبة للدين يمارســونها أو يعتقدون
فيها ،فلكل من الدين والس ـ ـ ــحر كما يرى مالينوفس ـ ـ ــكي وظائف خاص ـ ـ ــة يجب أن توض ـ ـ ــع في مقوالت
()2
خاصة بها.
رابع ا :نظرية دوركايم في السحر:
يقول العالم دور كايم أن الممارســات الســحرية ال يمكن القيام بها على مســتوى الجماعة ،كما
هو الحال بالنس ـ ــبة للش ـ ــعائر الدينية ،بل إن كثي اًر منها يمارس في الغالب في الخفاء وقد ال يكون لها
أي مظهر اجتماعي على اإلطالق ،أي أنه عمل فردي سري ،فضالً عن أنه ينتهك حرمة المقدسات
الدينية أو يعكس أوضاعها وذلك هو وجه التباين بين حقيقة الدين وحقيقة السحر.

واعتبر دور كايم أن الس ـ ــحر ينحدر من الدين باعتباره منش ـ ــأ حقيقياً له بدالً أن يجعله أصــ ـالً

زائفاً كما هو الحال عند فريزر.

()3

خامس ا :نظرية لوسيان ليفي برول في السحر:

لوسـ ـ ـ ـ ــيان ليفي برول فيلسـ ـ ـ ـ ــوف وعالم أنثروبولوجي اعتبر أن األسـ ـ ـ ـ ــطورة تعكس نمط التفكير

البدائي لإلنسـ ـ ـ ــان وأنها تعد مرحلة تاريخية من مراحل تطوره ،وأن الطقوس الدينية تكسـ ـ ـ ــب دو اًر كبي اًر
في الثقافات القديمة ،واحتل الخارق في التفكير البدائي دو اًر رئيساً فيه.

( )1المرجع نفسه  13أغسطس 2010م.
( )2أحمد محمد بيومي ،علم االجتماع الديني ،دار المعرفة الجامعية ،د.ط2003 ،م ،ص.114-112
( )3زيدان عبدالباقي ،علم االجتماع الديني ،مرجع سبق ذكر  ،ص.183
2020
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واعتبر ليفي برول أن سيطرة الفكر الروحاني والتصورات الجماعية جمدت هذا الفكر وعطلت
فيه المناقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيته القدرة على التجريد واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخالص المفاهيم وعلى الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بين الذاتي
والموضوعي.
وتناول ليفي برول العقلية البدائية إذ وصـ ـ ــفها من خالل عدم تأثرها باألسـ ـ ــباب الطبيعية بأنها
مستيقظة ملتفتة بشكل مستديم إلى الدالالت الغيبية كالسحر والشعوذة ،ومن جانب آخر فإن األحالم
في نظره أهم جزء في تجارب هذه العقلية ألنها هي التي تصـ ــل بينها وبين العالم غير المرئي بطريقة
مباش ـ ـ ـ ـ ـرة ثم تأتي الفؤول ألنها تمد هذه العقلية أيض ـ ـ ـ ـ ـاً ببعض المعلومات عن فعل القوى الغيبية التي
تحس بوجودها ثم تأتي المدركات المباش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ،هذه المدركات التي تأتي إليهم من العالم غير المرئي
والتي تكشف لهم عن نوايا القوى الغيبية.
وتفس ــر لنا هذه األس ــباب إلى اس ــتمس ــاك الجماعات البدائية بعاداتها ومعاداتها إلى كل ما هو
()1
جديد واستمساكهم بالتفكير الغيبي.
المبحث الثالث

اإلجراءات المنهجية

هناك إجراءات وأساليب منهجية تم إقرارها وإنجازها في تنفيذ هذا البحث.
أولا :نوع الدراسة:
إن نوع الدراسة في هذا البحث هي دراسة وصفية عن طريق العينة العمدية وأداتها االستبيان،
حيث اعتمد الباحث فيها على إجراء االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيان مع بعض األفراد داخل مدينة بني وليد من الذكور
واإلناث بالتساوي.
ثانيا :مجالت البحث أو الدراسة:
يحتوي هذا البحث على ثالث مجاالت ،وهي على النحو التالي:
-1

المجال المكاني :وهو بلدية بني وليد حيث اختار الباحث بعض الموجودين دائماً في المدينة،

ويعتبر البــاحــث من أهــالي هــذه المــدينــة ،ويقيم بهــا حــاليـاً ،ولــديــه المعرفــة بخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص هــذه

المدينة ،ورأى في اختياره لها توفير الوقت والجهد والمال وأنه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل على بيانات

-2

ومعلومات أكثر دقة من أي منطقة أخرى في هذا الموضوع.

المجال الزماني :بدأ الباحث تفكيره في الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الميدانية مع بداية كتابته لهذا البحث ،أما

البداية الفعلية للعمل الميداني ،عندما قام الباحث الحقاً بتقديم اسـ ـ ــتمارة االسـ ـ ــتبيان وعرضـ ـ ــها
على محكمين في شهر  5لسنة  2021واستمر حتى نهاية شهر  7من نفس السنة.

( )1معن ليل عمر ،علم اجتماع المعرفة ،مرجع سبق ذكر  ،ص.149-148
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ثالثا :عينة الدراسة:

اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدم البــاحــث في بحثــه العينــة العمــديــة ،وهي العينــة التي اعتمــد عليهــا البــاحــث مقــدمـ ًا
مفرداتها ،أي تتم بطريقة متعمدة من طرف الباحث بتدخله مباشـ ـ ـ ـ ـرة في تحديد األفراد الذين تش ـ ـ ـ ــملهم
عينــة البحــث ،ويرجع اختيــار البــاحــث لهــا العتقــاده بــأنهــا األكثر مالءمــة ،وألن العينــة العمــديــة توفر

الوقت والجهد والمال.
رابعا :إطار العينة وحجمها وطريقة اختيارها:

إن إطار العينة في هذا البحث هي مجموعة من األفراد من الذكور واإلناث كما نوهنا سلفاً.

قرر الباحث أن أفراد العينة
حيث يتراوح أفرادها  60مفردة من مجتمع المدينة المذكورة ،حيث ّ
ليس شـ ـ ــرطاً فيها المسـ ـ ــتوى التعليمي وال االقتصـ ـ ــادي وال الثقافي أو غيرها من المسـ ـ ــتويات بل اكتفى

ألنهم أكثر معرفــة ود اريــة بهــذا
بتحــديــد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن المراد إجراء البحــث عليهــا ،وهم مــا فوق  40عــامـاًّ ،
الموضوع وكذلك نظ اًر لحساسية الموضوع المدروس.
خامس ا :أدوات جمع البيانات:

طور الباحث أدوات لجمع البيانات في هذا البحث بوضـ ـ ـ ــع مجموعة من األسـ ـ ـ ــئلة التي يعتقد
ّ
أنها تخدم البحث ،بحيث توفر في مجموعها اإلجابات الالزمة لتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤالت البحث ،وقد بلغ مجموع
أســئلة الباحث في االســتبيان ،وهي معدة في اســتمارة إلى  53سـؤالً وحصــر الباحث تحديد االختيارات

أمام المبحوث في مجموعة خيارات (نعم  ،ال ،وأحياناً) وكذلك اعتمد في اإلجراءات اإلحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية

والتحليلية على النس ـ ـ ـ ـ ـ ــب المئوية والمتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ـ ـ ــابي لجميع المتغيرات في كل بيان من البيانات
الموجودة في االستمارة.
سادس ا :قياس صدق األداة (الستبيان):

للتأكد من صــدق االســتبيان أنه يقيس فعالً الجوانب التي يســعى إلى قياســها ،فقد قام الباحث

بعرض صــورة من االســتبيان على بعض من المحكمين في هذا المجال من ذوي االختصــاص ،وبعد
االطالع على االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمـارة وإبـداء آرائهم واقت ارحـاتهم ثم األخـذ بجميع هـذه اآلراء واالقت ارحـات وحـذف

بعض األسئلة وإضافة أخرى وتعديل البعض اآلخر بشكل نهائي.
سابع ا :األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:

بعـد االنتهـاء م ن جمع البيـانـات ومراجعتهـا قـام البـاحـث بـإعـداد دليـل الترميز وتفريغ البيـانـات

يدوياً ،ثم عرض البيانات في جداول أحادية بس ـ ــيطة تتمثل في التك اررات والنس ـ ــب المئوية والمتوس ـ ــط
الحسابي.
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ثامنا :تحليل البيانات ومناقشتها:

 -1إجراءات وأســاليب التحليل اإلحصــائي :اتبع الباحث اإلجراءات التالية إلتمام التحليل اإلحصــائي
للبحث:

أ -مرحلة إدخال ومراجعة البيانات :حيث قام الباحث بمراجعة اسـ ــتمارة االسـ ــتبيان للتأكد من اكتمالها
وصـ ــالحيتها في البيانات والتحليل اإلحصـ ــائي ،حيث تم قبول كل االسـ ــتمارات ألنها تتوفر بها جميع
الشروط ثم قام بترميز المتغيرات والبيانات ثم تفريغها يدوياً.

ب -مرحلة اإلحصاءات الوصفية:

قام الباحث باس ـ ـ ــتخراج اإلحص ـ ـ ــاء الوص ـ ـ ــفي ،حيث ش ـ ـ ــمل التك اررات والنس ـ ـ ــب المئوية وأخي اًر

المتوسط الحسابي.

تاسع ا :وصف عينة البحث:
أ -البيانات األولية:

النوع ِّ
الذكور
اإلناث
المجموع

ك ِّ
30
30
60

ِّ %
50
50
%100

الجدول رقم ( )1يبين توزيع إجابات المبحوثين من أفراد العينة طبق ا لمتغير الجنس

يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من الجدول رقم ( )1توزيع أفراد العينة طبقاً لمتغير الجنس ،حيث حرص الباحث
على أن تكون عينة البحث متضمنة نسباً متساوية بين كال الجنسين (ذكو اًر وإناثاً) األمر الذي يساعد
على القيام بإجراء بعض المقارنات فيما يخص موضـ ـ ـ ــوع السـ ـ ـ ــحر وآثاره السـ ـ ـ ــلبية ودور المجتمع في

مكافحته والوقاية منه.
النوع ِّ

44-40
49-45
54-50
59-55
 60فما فموق
المجموع

ذكر ِّ
10
10
5
3
2
30

الجنــس ِّ
أنثى ِّ
ِّ %
12
33.4
12
33.4
4
16.6
2
10
0
6.6
30
%100

ِّ %
40
40
13.4
6.6
0
%100

مجموع ِّ

ِّ %

22
22
9
5
2
60

36.6
36.6
15
8.4
3.4
%100

الجدول رقم ( )2يوضح توزيع إجابات المبحوثين طبقا لمتغير العمر
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يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من الجدول رقم ( )2أن أعلى نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة كانت من اإلناث والبالغة ( )%40في الفقرة
األولى والثـانيـة هي من الفئـة العمريـة ( )49-45 ،44-40في حين أن نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة الـذكور في الفئـات
نفســها أقل فكانت ( )%33.4تليها نســبة الذكور في الفئة العمرية ( )54-50فقد ســجلت ()%16.6
في حين أن اإلناث في نفس الفئة العمرية ( )%13.4ثم تأتي النسـ ــبة الرابعة فهي أيض ـ ـاً من الذكور
من الفئة العمرية ( )59-55فكانت أعلى من اإلناث حيث س ــجلت ( )%10وكانت نس ــبة اإلناث في
نفس الفئة ( )%6.6في حين تم تســجيل النســبة الخامســة للذكور كذلك دون اإلناث من الفئة العمرية
( 60فما فوق) بنسبة ( )%6.6ولم تسجل في اإلناث أي نسبة تذكر في الفئة العمرية نفسها.
ونس ـ ـ ــتنتج من الجدول أعاله أن اإلناث هن األكثر تض ـ ـ ــر اًر من الس ـ ـ ــحر من شـ ـ ـ ـريحة الذكور

وخصـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ـاً في الفئتين األولى والثانية ،ونسـ ـ ـ ـ ــتطيع القول بأن هذه الفئات ذكو اًر وإناثاً هي من فئة
الشــباب والكبار ،فإنها األكثر عرضــة للســحر وألنها عماد المجتمع مســتقبالً ،ويأتي الضــرر تباعاً في
الفئات العمرية األخرى من كال الجنسين.
المستوىِّالتعليمي ِّ
تعليم أساسي
تعليم متوسط
تعليم جامعي
جامعي فما فوق
المجموع

ذكر ِّ
2
10
13
5
30

الجنــس ِّ
أنثى ِّ
ِّ %
5
6.6
9
33.3
14
43.5
2
16.56
30
%100

ِّ %
16.8
30
46.6
6.6
%100

مجموع ِّ

ِّ %

7
19
27
7
60

11.6
31.8
45
11.6
%100

الجدول رقم ( )3يبين إجابات المبحوثين طبق ا لمتغير المستوى التعليمي

تبرز نتائج هذا الجدول أن أكثر نسـ ـ ـ ــبة من أفراد العينة لديهم مسـ ـ ـ ــتوى تعليمي جامعي ،ونلن
هذه النس ــبة شـ ـريحة اإلناث وقد بلغت ( )%46.6تليها نس ــبة الذكور من نفس المس ــتوى التعليمي وقد
بلغت ( )%43.5تليها نس ــبة التعليم الثانوي حيث س ــجلت ( )%3 .33وقد نالت هذه النس ــبة شـ ـريحة
الذكور في حين أن نسبة اإلناث في هذه الفئة سجلت ( ، )%30أما التعليم األساسي فقد كانت نسبة
اإلناث أكثر من الذكور ،حيث س ــجلت ( )%16.6في حين أن الذكور كانت نس ــبتهم ( )%6.6على
العكس من التعليم فوق الجامعي (العالي) فكانت أعلى نسـ ـ ـ ـ ـ ــبة للذكور فقد بلغت ( )%16.6بالمقابل
أن اإلناث كانت نسبتهم أقل (.)%6.6
ونس ــتنتج من الجدول أعاله أن التعليم بكل مس ــتوياته مهم وض ــروري لألفراد سـ ـواء كانوا ذكو اًر
أم إناثاً ،حيث له األثر الفاعل في نش ــر الوعي بمخاطر هذا الس ــلوك أال وهو الس ــحر ،وأن انخفاضــه
قد يؤدي إلى ظهور الجهل وعدم المعرفة بهذا السلوك بين شرائح المجتمع وطبقاته.
ومن خالل نتائج هذا الجدول تبين أن الســ ـ ــحر وممارســ ـ ــته ليس مرتبط بأي مســ ـ ــتوى تعليمي
سواء كان عالياً أو العكس فهو متجذر في المجتمع فينبغي مكافحته والوقاية منه.
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مدينةِّبنيِّوليدِّ
كغيرهاِّمنِّ
المدنِّالليبيةِّ
متضررةِّمنِّ
السحرِّ .
النساءِّاألكثرِّ
تضرراِّمنِّ
السحرِّ .
الرجالِّاألكثرِّ
تضرراِّمنِّ
السحرِّ .
الذينِّيمارسونِّ
السحرِّهمِّمنِّ
أهلِّالمدينةِّ
نفسهاِّ .
الذينِّيمارسونِّ
السحرِّهمِّمنِّ
األجانبِّعلىِّ
المدينةِّ .
هناكِّمنِّيرىِّ
أنِّالسحرِّهوِّ
الحلِّلجميعِّ
المشاكلِّ .
هناكِّفائدةِّ
كبيرةِّللناسِّ
المترددينِّعلىِّ
السحرةِّ .
وسائلِّاإلعالمِّ
فيِّالمدينةِّلهاِّ
دورِّكبيرِّفيِّ
التوعيةِّبمخاطرِّ
السحرِّ .
المؤسساتِّ
الدينيةِّفيِّ
المدينةِّلهاِّدورِّ
فعالِّفيِّنشرِّ
الوعيِّبخطورةِّ
ظاهرةِّالسحرِّ .
هناكِّقوانينِّ
رادعةِّفيِّ
الدولةِّلمكافحةِّ
السحرِّ .

ِّ 53.4 ِّ 16
ِّ 12

ِّ 40

ِّ 1

ِّ 3.4

ِّ 2

ِّ 6.6

ِّ 96.6 ِّ 29

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 1

ِّ 3.4

ِّ 6

ِّ 20

ِّ 8

ِّ 86.6 ِّ 26 ِّ 26.6

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 4

ِّ 60 ِّ 13.4

ِّ 12 ِّ 26.6

ِّ 40

ِّ 60 ِّ 33.4 ِّ 10

ِّ 46.6 ِّ 14 ِّ 23.3

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 60 ِّ 43.4 ِّ 13

ِّ 7

ِّ 23.4

ِّ 6

ِّ 20

ِّ 60 ِّ 56.6 ِّ 17

ِّ 8

ِّ 33.4 ِّ 10 ِّ 26.6

ِّ 63.3 ِّ 19

ِّ 4

ِّ 13.4

ِّ 23.4

ِّ 6

ِّ 20

ِّ 7

ِّ 7

ِّ 56.6 ِّ 17

ِّ 8

ِّ 60

ِّ 53.4 ِّ 16 ِّ 36.6 ِّ 11

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 15

ِّ 50

ِّ 33.4 ِّ 10

ِّ 5

ِّ 60 ِّ 16.6

ِّ 46.6 ِّ 14 ِّ 46.6 ِّ 14

ِّ 2

ِّ 6.8

ِّ 12

ِّ 40

ِّ 43.4 ِّ 13

ِّ 5

ِّ 60 ِّ 16.6

ِّ 15

ِّ 50

ِّ 43.4 ِّ 13

ِّ 2

ِّ 6.6

ِّ 56.6 ِّ 17

ِّ 8

ِّ 26.6

ِّ 5

ِّ 60 ِّ 16.6

ِّ 15

ِّ 50

ِّ 33.3 ِّ 10

ِّ 5

ِّ 21 ِّ 16.6

ِّ 2

ِّ 6.6

ِّ 7

ِّ 60 ِّ 23.4

ِّ 4

ِّ 3.3

ِّ 73.4 ِّ 22

ِّ 4

ِّ 7

ِّ 56.6 ِّ 17 ِّ 23.4

ِّ 6

ِّ 60

ِّ 13.3

ِّ 70

ِّ 20

ِّ 140

ِّ 14

ِّ 100

ِّ 10

ِّ 60

ِّ 6

ِّ 156

ِّ 15.6

ِّ 71

ِّ 7.1

ِّ 73

ِّ 7.3

ِّ 60

المتوسطِّ
الحسابيِّلجميعِّ
المتغيرات ِّ

ِّ 27

ِّ 90

مجموع ِّ

العبارة ِّ

نعم ِّ
ك ِّ ِّ %

ذكور ِّ
ال ِّ
ك ِّ
ِّ %

أحياناِّ ِّ
ك ِّ
ِّ %

نعم ِّ
ك ِّ
ِّ %

إناث ِّ
ال ِّ
ك ِّ
ِّ %

أحياناِّ ِّ
ك ِّ
ِّ %

الجدول رقم ( )4يوضح توزيع إجابات المبحوثين المتعلقة بالبيانات الجتماعية للسحر
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كشـ ـ ـ ــفت نتائج الد ارسـ ـ ـ ــة الميدانية ومن خالل النظر إلى الجدول رقم ( )4أن أعلى نسـ ـ ـ ــبة في
االتجاه العام من فئة اإلناث فكان المتوسـ ــط الحسـ ــابي لجميع المتغيرات فيه على النحو التالي ،حيث
تم تسـ ـ ــجيل نسـ ـ ــبة ( )%15.6ممن أجبن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(نعم) في المقابل من الذكور فكانت النسـ ـ ــبة قد بلغت
( )%14تليها في المرتبة الثانية من فئة الذكور ممن أجابوا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(ال) حيث بلغت نســبهم ( )%10في
المقابل من فئة اإلناث ممن أجبن ب ــ(ال) فقد بلغت ( )%7تليها في المرتبة الثالثة (أحياناً) فكانت من
نصيب اإلناث  ،حيث سجلت ( )%7.3والذكور فقد بلغت نسبتهم (.)%6
ويتضح مما سبق ذكره في الجدول من خالل إجابات المبحوثين ذكو اًر وإناثاً أن مدينة بني وليد كغيرها

اح عدة ،مع
من المدن في ليبيا متضررة من السحر والشعوذة مما أثر سلباً على أفراد المجتمع من نو ٍ
تذكر بين الحين واآلخر بخطورة
أن وسائل اإلعالم بجميع أنواعها والمؤسسات الدينية من خالل منابرها ّ
هذه المشكلة االجتماعية وتفشيها في المجتمع ،في حين غياب شبه كامل للقوانين الرادعة في الدولة

وإن كانت تشير بشكل غير مباشر من خالل مؤسساتها الضبطية تحت بند النصب واالحتيال وال

تفعل هذه القوانين في المحاكم والنيابات
يوجد نص قانوني صريح ينص على هذا السلوك ،ومع هذا لم ّ

بشكل واضح.

أتابعِّبرامجِّ
األبراجِّفيِّ
القنواتِّ
الفضائيةِّ .
استعينِّ
بالسحرِّلفكِّ
السحرِّ .
احرصِّ
علىِّتعليقِّ
الخيوطِّذاتِّ
األلوانِّ
المألوفةِّ
لرفعِّاألذىِّ .
الذبحِّ
بإراقةِّدمِّ
الذبيحِّ .
رشِّالملحِّ
فيِّ
المناسباتِّ
للوقايةِّمنِّ
السحرِّ .
أقومِّ
بتحضيرِّ
األدويةِّعندِّ
العالجِّمنِّ
السحرِّ .

ِّ 2

ِّ 6.6

ِّ 2 ِّ 86.8 ِّ 26

ِّ 6.6

ِّ 1

ِّ 3.4

ِّ 27

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 2 ِّ 93.2 ِّ 28

ِّ 6.6

ِّ 2

ِّ 6.6

ِّ 0 ِّ 93.2 ِّ 28

ِّ 0

ِّ 2

ِّ 6.6

ِّ 2 ِّ 86.8 ِّ 26

ِّ 6.6

ِّ 1

ِّ 3.4

ِّ 0 ِّ 96.6 ِّ 29

ِّ 0

ِّ 60

ِّ 1

ِّ 3.4

ِّ 3 ِّ 86.8 ِّ 26

ِّ 10

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 1 ِّ 86.8 ِّ 26

ِّ 3.4

ِّ 60

ِّ 6

ِّ 20

ِّ 21

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 15 ِّ 36.6 ِّ 11

ِّ 13.4 ِّ 4

ِّ 60

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 2 ِّ 83.4 ِّ 25

ِّ 70

ِّ 90

ِّ 50

ِّ 2

مجموع ِّ

العبارة ِّ

نعم ِّ
ك ِّ ِّ %

ذكور ِّ
ال ِّ
ِّ %
ك ِّ

أحياناِّ ِّ
ك ِّ ِّ %

نعم ِّ
ك ِّ ِّ %

إناث ِّ
ال ِّ
ِّ %
ك ِّ

أحياناِّ ِّ
ك ِّ ِّ %

ِّ 3 ِّ 56.6 ِّ 17 ِّ 33.4 ِّ 10 ِّ 6.6
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ِّ 6.6

ِّ 60

ِّ 60

ِّ 10

ِّ 60
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استعملِّ
األبخرةِّ
يومياِّفيِّ
ِّ 26.8 ِّ 8
البيتِّ
للوقايةِّمنِّ
السحرِّ .
سبقِّوأنِّ
ِّ 0
ِّ 0
تعاملتِّ
بالسحرِّ .
أرىِّأنِّ
هناكِّحاالتِّ
ِّ 63.3 ِّ 19
شفيتِّمنِّ
السحرِّ .
اذهبِّإلىِّ
الساحرِّلحلِّ
ِّ 0
ِّ 0
مشاكليِّ
كلهاِّ .
هناكِّأناسِّ
يقرونِّ
بمعرفتهمِّ ِّ 33.4 ِّ 10
للسحرِّولمِّ
يمارسوهِّ .
عندِّ
جلوسكِّ
أمامِّالساحرِّ
ِّ 10 ِّ 3
هلِّتفهمِّ
شيئاِّمماِّ
يقولهِّ
ويرددهِّ .
المتوسطِّ
الحسابيِّ
ِّ 5.4 ِّ 54
لجميعِّ
المتغيرات ِّ

ِّ 18

ِّ 60

ِّ 6 ِّ 13.4 ِّ 4

ِّ 20

ِّ 23.4 ِّ 7 ِّ 56.6 ِّ 17

ِّ 60

ِّ 27

ِّ 90

ِّ 3

ِّ 2

ِّ 6.6

ِّ 2 ِّ 86.6 ِّ 26

ِّ 6.6

ِّ 60

ِّ 6

ِّ 20

ِّ 56.6 ِّ 17 ِّ 16.6 ِّ 5

ِّ 6 ِّ 23.4

ِّ 20

ِّ 60

ِّ 1 ِّ 93.2 ِّ 28

ِّ 3.4

ِّ 60

ِّ 46.6 ِّ 14

ِّ 60

ِّ 10

ِّ 1 ِّ 13.4 ِّ 4 ِّ 86.6 ِّ 26

ِّ 3.4

ِّ 23.4 ِّ 7

ِّ 7

ِّ 9 ِّ 36.6 ِّ 11

ِّ 30

ِّ 24

ِّ 80

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 264

ِّ 22

ِّ 3.5 ِّ 40 ِّ 21.5 ِّ 259 ِّ 5.1 ِّ 61 ِّ 3.5 ِّ 42

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 9

ِّ 30

ِّ 30

ِّ 100

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 60

ِّ 60

الجدول رقم ( )5يبين إجابات المبحوثين حسب البيانات المتعلقة بالممارسة السحرية

يتبين لنا من خالل الجدول رقم ( )5بأن أعلى نس ـ ــبة وجدت عند الذكور بوجه عام من خالل

المتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي لكل المتغيرات المبينة في الجدول أعاله وكانت كالتالي ،فقد تم تس ـ ـ ــجيل نس ـ ـ ــبة
( )% 22ممن أجابوا بـ ـ ـ ـ ـ ــ(ال) من الذكور في المقابل عند اإلناث ممن أجبن بـ ـ ـ ـ ـ ــ(ال) فقد بلغت النسبة
( )%21.5ثم تأتي في المرتبة الثانية النسبة ( )%5وكانت من نصيب اإلناث ممن أجبن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(نعم)
وكانت نسبة الذكور في المقابل ممن أجابوا ب ـ ـ ـ ــ(نعم) قد بلغت ( )%4.5تليها في المرتبة الثالثة نسبة
(أحياناً) فكانت للذكور ،حيث س ـ ـ ــجلت نس ـ ـ ــبتهم ( )%3.5في المقابل من اإلناث ممن أجبن (أحياناً)
فكانت نسبتهن (.)%3.3
ونستنتج من خالل التحليل اإلحصائي للمتغيرات الموجودة في الجدول أعاله أن السحر حقيقة موجودة
منذ القدم ،والسحرة كذلك وإن كانوا متخفين بين الناس ،على الرغم من أن هناك ممارسات ضارة ومنها
ما هي ممارسات وقائية ،ولكن الناس انقسموا فيما بينهم ،فمنهم من يتردد عليهم ولو بصورة غير
مباشرة ،من خالل الوسائل المتنوعة والمتاحة في المجتمع كالقنوات الفضائية ،ومنهم من يرفض
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الذهاب إليهم مطلقاً واالستعانة بهم ،على الرغم من أن هناك حاالت شفيت منه تماماً ،وكذلك وجدنا
من خالل إجابات المبحوثين ذكو اًر وإناثاً أن بعض الناس يقرون بمعرفتهم بالسحر ولم يمارسوه،
بالمقابل أن هناك بعضاً آخر من كال الطرفين ال يعرفونه إطالقاً ،والدليل على ذلك من خالل إجابات
المبحوثين أنهم عند الجلوس أمام الساحر ال يعرفون شيئاً مما يقوله ويردده ،ومجمل القول أن المجتمع
قيد البحث ال يميل إلى السحر وممارسته بل إلى مكافحته والوقاية منه ،لكي يبقى هذا المجتمع متماسكاً
قوياً تسوده العالقات الطبيعية والتعاون.
ذكور ِّ
العبــــارة
جلبِّغضبِّ
هللاِّتعالىِّ .
القلقِّ
واالضطرابِّ
النفسيِّ .
الضررِّ
الماديِّالعائدِّ
منِّاستخدامِّ
السحرِّ .
فشلِّاإلنسانِّ
فيِّحياتهِّ
الخاصةِّ .
االنحاللِّ
األخالقيِّ .
كثرةِّ
الجرائمِّ .
النبذِّ
االجتماعيِّ
منِّقبلِّ
الناسِّ .
هدرِّللمالِّ
العامِّ .
زيادةِّ
المشاكلِّفيِّ
األسرةِّ .
االبتعادِّعنِّ
الدينِّ
اإلسالميِّ .
المتوسطِّ
الحسابيِّ
لجميعِّ
المتغيرات ِّ

نعم ِّ
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ك ِّ

ال ِّ
ك ِّ ِّ %

إناث ِّ
أحياناِّ ِّ
ك ِّ ِّ %

نعم ِّ
ِّ %
ك ِّ

ال ِّ
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مجموع ِّ

ِّ 0 ِّ 3.4 ِّ 1 ِّ 96.6 ِّ 29

ِّ 0

ِّ 26

ِّ 86.6

ِّ 0 ِّ 13.4 ِّ 4

ِّ 0

ِّ 60

ِّ 1 ِّ 3.4 ِّ 1 ِّ 93.2 ِّ 28

ِّ 3.4

ِّ 29

ِّ 96.6

ِّ 1

ِّ 3.4

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 60

ِّ 29 ِّ 13.4 ِّ 4 ِّ 6.6 ِّ 2

ِّ 96.6

ِّ 1

ِّ 3.4

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 60

ِّ 28

ِّ 93.2

ِّ 1

ِّ 3.4

ِّ 1

ِّ 3.4

ِّ 60

ِّ 22 ِّ 16.6 ِّ 5

ِّ 73.4

ِّ 6

ِّ 20

ِّ 2

ِّ 6.6

ِّ 60

ِّ 24

ِّ 80

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 60

ِّ 24 ِّ 16.6 ِّ 5 ِّ 6.6 ِّ 2 ِّ 76.8 ِّ 23

ِّ 80

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 60

ِّ 6 ِّ 6.6 ِّ 2 ِّ 73.4 ِّ 22

ِّ 20

ِّ 23

ِّ 76.8

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 13.2 ِّ 4

ِّ 24

ِّ 80

ِّ 1 ِّ 3.4 ِّ 1 ِّ 93.2 ِّ 28
ِّ 0 ِّ 83.4 ِّ 25

ِّ 0

ِّ 2 ِّ 6.6 ِّ 2 ِّ 86.8 ِّ 26

ِّ 3.4

ِّ 6.6

ِّ 60

ِّ 1 ِّ 3.4 ِّ 1 ِّ 93.2 ِّ 28

ِّ 3.4

ِّ 27

ِّ 90

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 60

ِّ 1 ِّ 3.4 ِّ 1 ِّ 93.2 ِّ 28

ِّ 3.4

ِّ 27

ِّ 90

ِّ 2

ِّ 6.6

ِّ 1

ِّ 3.2

ِّ 60

ِّ 1.4 ِّ 14 ِّ 2.7 ِّ 27 ِّ 25.71 ِّ 259 ِّ 2.6 ِّ 26 ِّ 1.3 ِّ 13 ِّ 26.3 ِّ 261

ِّ 60

الجدول رقم ( )6يوضح إجابات المبحوثين حسب البيانات المتعلقة باآلثار السلبية للسحر

أشارت نتائج البحث الميداني ،وكما هو واضح من الجدول رقم ( )6والمتضمن لآلثار السلبية
للسحر من خالل المتوسط الحسابي للمتغيرات بوجه عام أن أعلى نسبة هم الذكور كما هو مبين في
2020
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الجدول أعاله فقد سجلت نسبتهم ( )%26.1ممن أجابوا ب ـ ــ(نعم) أن للسحر آثا اًر سلبية كثيرة بالمقابل

فئة اإلناث قد بلغت نسبتهن ( )%25.7ممن أجبن ب ـ ــ(نعم) تليها النسبة الثانية المجابة ب ـ ــ(ال) فكانت
من نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب اإلناث حيث بلغت ( )%2.7بالمقابل نجد أن ( )%1.3من إجابات المبحوثين ممن
أجابوا بأن ليس للس ــحر آثا اًر س ــلبية ،تلبيها النس ــبة الثالثة المجابة (أحياناً) فكانت من نص ــيب الذكور
فقد بلغت ( )%2.6في حين أن نســبة اإلناث فيها فقد ســجلت ( )%1.4ممن أجبن بأن للســحر أثا اًر

سلبية تارة وتارة أخرى أثار إيجابية.

وانطالقاً من إجابة األغلبية من كال الجنسين (الذكور واإلناث) فإن للسحر أثا اًر مدمرة على الفرد مرو اًر
باألسرة وانتهاء بالمجتمع برمته ،حيث تنكشف هذه اآلثار من خالل إجابات المبحوثين في غضب هللا

تعالى واالبتعاد عن الدين اإلسالمي وفشل اإلنسان في حياته عامة وخصوصاً حياته الخاصة ،وكذلك

كثرة الجرائم وغير ذلك من المشاكل ،وبذلك يكون السحر من أخطر األمراض االجتماعية ،لذا ينبغي
على المجتمع الوقوف ضده من جميع النواحي والسيما الفكرية ،ألنه يهدد أركانه وبنيانه.
ذكور ِّ
العبــــارة
مخافةِّهللاِّ
سبحانهِّ
وتعالىِّ .
اتباعِّ
توجيهاتِّ
الرسولِِّّ .
أحرصِّعلىِّ
قراءةِّالقرآنِّ
الكريمِّ .
ألجأِّإلىِّ
الرقيةِّ
الشريعةِّمعِّ
األخذِّ
باألسبابِّ
الطبيةِّ .
أحرصِّعلىِّ
أداءِّالصالةِّ
فيِّأوقاتهاِّ
للمحافظةِّ
علىِّنفسكِّ
منِّالسحرِّ .
أحرصِّعلىِّ
صيامِّيوميِّ
االثنينِّ
والخميسِّ
لتجنبِّالسحرِّ
بقيةِّاأليامِّ .
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ِّ %
ك ِّ
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ك ِّ ِّ %

أحياناِّ ِّ
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ِّ 30

ِّ 100

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 30

ِّ 100

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 60

ِّ 30

ِّ 100

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 30

ِّ 100

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 60

ِّ 2 ِّ 93.2 ِّ 28

ِّ 6.6

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 30

ِّ 100

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 60

ِّ 27

ِّ 90

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 27

ِّ 90

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 60

ِّ 30

ِّ 100

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 30

ِّ 100

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 60

ِّ 21

ِّ 70

ِّ 23.4 ِّ 7 ِّ 6.6 ِّ 2

ِّ 33.3 ِّ 10 ِّ 13.2 ِّ 4 ِّ 53.4 ِّ 16

ِّ 60
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أحرصِّعلىِّ
متابعةِّ
البرامجِّ
الدينيةِّ
ِّ 21
الهادفةِّ
لمحاربةِّ
السحرِّ
والسحرةِّ .
أحرصِّعلىِّ
الذهابِّإلىِّ
مجالسِّالذكرِّ ِّ 20
والمحاضراتِّ
الدينيةِّ .
المداومةِّعلىِّ
التداويِّ
ِّ 16
باألعشابِّ
المباحةِّ
شرعاِّ .
أحرصِّعلىِّ
التداويِّ
ِّ 17
بالعسلِّ
للوقايةِّمنِّ
السحرِّ .
الحرصِّعلىِّ
ِّ 24
زيادةِّالعلمِّ
الشرعيِّ .
استخدامِّ
القانونِّضدِّ
ِّ 24
منِّيمارسونِّ
السحرِّ .
أرقيِّنفسيِّ
بالرقيةِّ
الشرعيةِّدونِّ ِّ 19
الحاجةِّإلىِّ
اآلخرينِّ .
الحرصِّعلىِّ
استعمالِّ
ِّ 18
الحجامةِّكلماِّ
لزمِّاألمرِّ .
المتوسطِّ
الحسابيِّ
ِّ 320
لجميعِّ
المتغيرات ِّ

ِّ 70

ِّ 2

ِّ 6.6

ِّ 23.3 ِّ 7

ِّ 21

ِّ 70

ِّ 15

ِّ 50

ِّ 3

ِّ 15

ِّ 50

ِّ 43.4 ِّ 13 ِّ 6.6 ِّ 2

ِّ 60

ِّ 9 ِّ 13.2 ِّ 4 ِّ 53.6

ِّ 30

ِّ 21

ِّ 70

ِّ 23.4 ِّ 7 ِّ 6.6 ِّ 2

ِّ 60

ِّ 80

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 3

ِّ 10

ِّ 24

ِّ 80

ِّ 16.6 ِّ 5 ِّ 3.4 ِّ 1

ِّ 60

ِّ 80

ِّ 1

ِّ 3.4

ِّ 16.6 ِّ 5

ِّ 28

ِّ 0 ِّ 93.4

ِّ 0

ِّ 2

ِّ 6.6

ِّ 60

ِّ 2 ِّ 63.3

ِّ 6.6

ِّ 9

ِّ 30

ِّ 24

ِّ 0

ِّ 0

ِّ 6

ِّ 20

ِّ 60

ِّ 6

ِّ 20

ِّ 6

ِّ 20

ِّ 22

ِّ 6 ِّ 13.2 ِّ 4 ِّ 66.6

ِّ 20

ِّ 23.4 ِّ 7 ِّ 23.4 ِّ 7 ِّ 63.6

ِّ 60

ِّ 80

ِّ 26.6 ِّ 8 ِّ 3.4 ِّ 1

ِّ 12 ِّ 10

ِّ 40

ِّ 23.6 ِّ 7 ِّ 3.2 ِّ 1 ِّ 73.2

ِّ 12 ِّ 24.1 ِّ 33.8 ِّ 4.4 ِّ 62 ِّ 2.7 ِّ 38 ِّ 22.8

ِّ 1

ِّ 70

ِّ 5

ِّ 60

ِّ 60

ِّ 60

ِّ 60

الجدول رقم ( )7يبين إجابات المبحوثين حسب البيانات المتعلقة بالوقاية من السحر

أشارت نتائج البحث الميداني من خالل الجدول رقم ( )7أن أعلى نسبة بشكل عام من خالل
احتس ـ ــاب المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي لجميع المتغيرات الموجودة في الجدول فكانت كالتالي :فقد تم تس ـ ــجيل
نسبة ( )% 24.1ممن أجبن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(نعم) في المقابل كانت نسبة الذكور ممن أجابوا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(نعم) قد بلغت
( )% 22.8تليها في المرتبة الثانية الفقرة المجابة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(ال) فقد سجلت من نصيب الذكور ممن أجابوا
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بـ ــ(ال) حيث بلغت ( )%2.7بالمقابل كانت لإلناث ممن أجبن بـ ــ(ال) فقد سجلت نسبتهن ( )%1تليها
في المرتبة الثالثة فئة اإلناث ممن أجبن (أحياناً) فقد تم تس ــجيل نس ــبتهن والبالغة ( )%5في حين أن

الذكور ممن أجابوا (أحياناً) فكانت أقل من نسبة اإلناث فقد سجلت نسبتهم (.)%4.4

وما يمكن اس ــتنتاجه من الجدول أعاله من خالل إجابات المبحوثين بأن الس ــحر من المعارف

المنهي عنها والمحرمة في ديننا اإلس ـ ــالمي ،ألنه يفس ـ ــد المجتمع ويقوض بنيانه ،وأن عالجه والوقاية
منه من األمور التي باتت تش ـ ـ ـ ـ ــغل أذهان الناس جميعهم ،إذ أنه مهما اختلفت أنواعه وأش ـ ـ ـ ـ ــكاله فإنه

يحمل خط اًر كبي اًر على الناس سـ ـ ـ ـواء الذين يعملون به وهو عندهم كمهنة ،أو من الذين يلجؤون إليهم
إليذاء الناس أو من نالهم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر بحد ذاته ،فمن خالل إجابات المبحوثين ذكو اًر وإ ناثاً فإنه يؤثر
عليهم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلباً من جميع النواحي وخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العالقات والروابط االجتماعية ،والناس من خالل ذلك

يحرصــون دائماً على الوقاية منه عن طريق مخافة هللا واتباع نهج الرســول  واجتناب نواهيه بالرقية
الشرعية وزيادة العلم الشرعي واستخدام القانون ضد من يمارسون السحر والشعوذة.
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النتائج والتوصيات
أولا  :النتائج
خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:
-1

تبين من خالل الباحث إلى أن فئات العمر المتض ــررة من الس ــحر من ( )50-40س ــنة حيث
كانت اإلناث هن األكثر تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اًر من الذكور ،أما متغير التعليم فقد بينت النتائج أن اإلناث

أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـاً هن األكثر تضـ ـ ـ ـ ـ ــر اًر من الذكور حيث كان التعليم الجامعي في مقدمة المسـ ـ ـ ـ ـ ــتويات
التعليمية المتضررة من السحر لكال الجنسين.

-2

أن مدينة بني وليد كغيرها من المدن الليبية متضررة من السحر.

-4

أن الذين يمارسون السحر من أهل المدينة أكثر من األجانب فيها.

-3

أن اإلناث هن األكثر تضر اًر من الذكور من الممارسات السحرية.

-5

أن وسائل اإلعالم في المدينة ليس لها دور فاعل في نشر الوعي بمخاطر السحر وممارسته.

-6

أشارت النتائج أيضاً إلى ضعف أداء المؤسسات الدينية وخصوصاً المسجد في توعية الناس

-7

عدم وضـ ــوح القوانين التي تنص على تجريم السـ ــحر وردع السـ ــحرة وإن كانت قد أشـ ــارت إلى

بخطورة السحر وممارسته وكذلك مكافحته والوقاية منه.
ذلك بطريقة غير مباشرة تحت بند النصب واالحتيال.

-8
-9

أن أغلب المجتمع ال يمارس هذه اآلفة الخطيرة بل يحرص على مكافحتها بكل الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
المتاحة وخاصة العادات االجتماعية المتبعة لمنعه.

أن الس ـ ـ ــحر له أثا اًر س ـ ـ ــلبية مدمرة على الفرد والمجتمع؛ ألنها تض ـ ـ ــر بمص ـ ـ ــالح الناس العامة

والخاصـ ــة ،وتتمثل هذه األض ـ ـرار أوالً غضـ ــب هللا سـ ــبحانه وتعالى مرو اًر بفشـ ــل اإلنسـ ــان في

حياته الخاصـ ـ ـ ـ ــة من تفكك لألس ـ ـ ـ ـ ـرة وتصـ ـ ـ ـ ــدع في العالقات االجتماعية والتفاعل االجتماعي

وكذلك كثرة الجرائم وأيض ـاً هد اًر للمال العام وانتهاء بالنبذ االجتماعي للســاحر من قبل الناس،
لذلك يتطلب من المجتمع بأسره الوقوف بحزم والتعاطي بفاعلية ضده.
 -10تبين من خالل البحث أن الدين اإلس ـ ـ ــالمي وقف موقفاً حازماً من هذه اآلفة الخطيرة ،واعتبره
من الفنون المحرمة ،حيث حرم تعليمه وتعلمه وممارسته.
 -11توصـ ــل البحث إلى أن أغلب المبحوثين يحرصـ ــون على الوقاية من هذا السـ ــلوك والفعل الذي
يفتك نسـ ـ ـ ـ ـ ــيج المجتمع وأركانه ألنها (الوقاية) أمر ضـ ـ ـ ـ ـ ــروري ،حيث يكون ذلك باالبتعاد عن

المحرمات بش ـ ـ ــتى أنواعها عن طريق أس ـ ـ ــاليب وقائية ينبغي اتباعها من قبل الناس تتمثل أوالً
في مخافة هللا س ــبحانه وتعالى واتباع توجيهات الرس ــول  من خالل الرقية الش ــرعية ،وزيادة
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العلم الشـ ــرعي واسـ ــتخدام القانون ،وثانياً تكون الوقاية من السـ ــحر بحسـ ــب إجابات المبحوثين
عن طريق المداومة على التداوي باألعش ـ ــاب المباحة ش ـ ــرعاً وكذلك العس ـ ــل وأيضـ ـ ـاً الحجامة
والمــداومــة على األذكــار اليوميــة ،وأداء الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة في أوقــاتهــا حتى يعيش المجتمع في أمن

وأمان ،واستقرار واطمئنان تسوده المحبة والوئام والعالقات الطيبة بين أفراده.
ثانيا  :التوصيات
-1

تدعيم دور المؤس ـســات االجتماعية والســيما األس ـرة في مواجهة الســحر وآثاره الســلبية الناتجة

-2

تبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير النـاس ذكو اًر وإنـاثـاً بـالكيفيـة التي ينبغي أن تكون عليهـا العالقـات االجتمـاعيـة بمـا

-3

دعم وسـ ـ ـ ـ ــائل اإلعالم بما هو إيجابي ومنع بث القنوات الفضـ ـ ـ ـ ــائية التي تدعم فكرة السـ ـ ـ ـ ــحر

عنه.

يتالءم مع قيم المجتمع وثقافته.

والشــعوذة في عقول الناس ،وإعداد الكوادر اإلعالمية إعداداً إســالمياً من خالل تقديم األعمال

اإلعالميــة التي توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الحالل من الحرام والمبــاح من المحظور والعمــل على التنفير من

السلوكيات التي ينبذها المجتمع.
-4

وضع قوانين صارمة وصريحة ضد ممارسة السحر والشعوذة في المحاكم والنيابات.

-5

العمل على نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الوعي باآلثار السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبية للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر من خالل تفعيل الخطاب الديني في

-6

ضـ ـ ـ ــرورة زيادة العلم والمعرفة من خالل المناهج الد ارسـ ـ ـ ــية وإقامة الندوات والمؤتمرات لنشـ ـ ـ ــر

المؤسسات الدينية وو ازرة األوقاف.

الوعي بين الناس بخطورة السحر وآثاره السلبية.
-7
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إجراء دورات تثقيفية لش ـ ـ ـرائح المجتمع التي ليس لديها تعليم (أمية) أو ش ـ ـ ـريحة محددة التعليم

لتبصيرها بالسحر وممارسته وتأثيره السلبي على الفرد والمجتمع.
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قائمة المصادر والمراجع:
أولا :المصادر:
 -1القرآن الكريم.
ثانيا :المراجع:
أحمد جاد ،المصباح المنير ،دار الغد الجديد ،القاهرة ،ط2014 ،1م ،ص.157
.1
الشـ ـ ـ ــيخ عبدهللا بلج ،تحفة المسـ ـ ـ ــتمع في خطب األس ـ ـ ـ ـرة والمجتمع ،المكتبة المحمودية ،ط،1
.2
القاهرة2009 ،م.
الوحيشـ ـ ــي أحمد بيري ،أ .عبدالسـ ـ ــالم بشـ ـ ــير الدويبي ،مقدمة في علم االجتماع الطبي ،ط،1
.3
دار الجماهيرية للنشر1989 ،م ،ص.109
أحمد الشنتناوي ،فنون السحر ،د.ط ،دار المعارف ،القاهرة1957 ،م ،ص 8وما بعدها.
.4
أحمد محمد بيومي ،علم االجتماع الديني ،دار المعرفة الجامعية ،د.ط2003 ،م ،ص-112
.5
.114
رايموند فيرث ،ترجمة :د.صــبحي قنوص ،األنماط البش ـرية ،ط ،1منشــورات جامعة قاريونس،
.6
بنغازي1989 ،م ،ص.122
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الخولي ،الريف والمدينة في مجتمعات العالم الثالث ،دار المعارف ،القاهرة ،د.ط،
1982م ،ص 173ومابعدها.
امباركة أبوالقاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الذئب ،علم االجتماع الطبي ،ط ،1دار ابن خلدون للنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر2016 ،م،
ص.113
زيدان عبدالباقي ،علم االجتم ـ ـ ـ ــاع الدين ـ ـ ـ ــي ،مكتب ـ ـ ـ ــة غريب  ،د.ط ،منشورات جامعة بنغازي،
1981م ،ص.177-175
ســعيد إســماعيل علي القاضــي ،أصــول التربية اإلســالمية ،عالم الكتب للنشــر ،ط2002 ،1م،
ص.146
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح الفوال ،البنــاء االجتمــاعي للمجتمعــات البــدويـة ،دار الفكر العربي ،د.ط1983 ،م،
ص.273
عبدالس ــالم بش ــير الدويبي ،التمهيد في علم النفس االجتماعي ،جامعة الفاتح ،ط1998 ،1م،
ص.103
محمد قاس ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،مبادئ في علم االجتماع الديني ،مكتبة األنجلو المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية ،د.ط1951 ،م،
ص.33
معن خليل عمر ،علم اجتماع المدينة ،دار األمل ،األردن ،د.ط1993 ،م.
مصطفى رجب ،دور السياسة التربوية في الوقاية من الجريمة ،د.ط ،جامعة أسيوط ،مصر،
1992م ،ص.66-65
2020

69

 .16وهبة الزحيلي ،اإلعالم اإلسالمي بين األصالة والمعاصرة ،مرجع سبق ذكره ،ص.169
ثالثا :المعاجم:
توفيق سـ ـ ــلوم ،معجم العلوم االجتماعية ،دار التقدم ،موسـ ـ ــكو ،ط ،1بيروت ،لبنان1992 ،م،
.1
ص.270
رابع ا :الرسائل العلمية:
عائشـ ـ ـ ــة فرج إبراهيم العايب ،التمثالت االجتماعية والثقافية للطب الشـ ـ ـ ــعبي ،أطروحة دكتوراه
.1
غير منش ـ ـ ـ ـ ــورة ،جامعة تونس األولى ،تونس ،كلية العلوم اإلنس ـ ـ ـ ـ ــانية ،قس ـ ـ ـ ـ ــم علم االجتماع،
2015م.
والء إبراهيم السيد رضوان ،األبعاد االجتماعية والنفسية المرتبطة باإلقبال على أعمال السحر،
.2
وانعكاس ذلك على األسرة ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،قسم العلوم اإلنسانية البيئية ،جامع
عين شمس ،مصر2019-2018 ،م.
خامسا :مواقع اإلنترنت – عربي:
إبراهيم عفراوي ،جريمة الس ـ ــحر وتس ـ ــخير الجن واألرواح الشـ ـ ـريرة ونظرة القانون الس ـ ــلبية لها،
.3
مـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ـ ــات وثـ ـ ـق ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ق ـ ـ ــانـ ـ ـونـ ـ ـي ـ ـ ــة 215/10/13 NBم عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ــوق ـ ــع اإلنـ ـ ـتـ ـ ـرن ـ ـ ــت
.photosmfaceboo.com
إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ويب ،السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر والجن والحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،العالج الروحي (العلوم الخفية) 2006/2/19م
.4
www.islamweb.net
جاد رشـ ـ ــدي ،أنواع السـ ـ ــحر ،أقسـ ـ ــام السـ ـ ــحر عند علماء االجتماع ،الرقية الشـ ـ ــرعية المجانية
.5
فيسبوك 2013/09/20 ،على الموقع التالي www.posts.facebook.com
خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح ،أقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر ،اليوم الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع  2019/12/27على الموقع
.6
www.store.youm7.com
عبدالحق احميش ،مخاطر الس ـ ـ ـ ــحر والش ـ ـ ـ ــعوذة على الفرد والمجتمع ،موقع الخير2020 ،م،
.7
على الموقع التالي aricia.press.www.elkabar.com :
كم ـ ـ ــال غزال ،السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر وال ـ ـ ــدين ،تطبيق م ـ ـ ــا وراء الطبيع ـ ـ ــة 13 ،أغسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطس 2010م
.8
.www.paranoalabiaco.com
محمد عبدالرحمن ،خالد ص ـ ـ ــالح ،أش ـ ـ ــكال الس ـ ـ ــحر وألوانه ،اليوم الس ـ ـ ــابع2019/11/17 ،م
.9
الموقع التالي www.store.n,yowm7.com
 .10يوميات عفريت ،مكونات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر ،أركان السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر الثالثة د.س facebook.andeoid
2020/03/07
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جدل الديمقراطية  :مقاربات نظرية
د .ناجي إبراهيم محمد – كلية اآلداب – جامعة بني وليد

ملخص البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحليل الجدل النظري حول مفهوم الديمقراطية وتصنيف المقاربات

الفكرية التي تتنازع هذا الجدل وهي مقاربات مختلفة ومتعددة ولها تاريخ طويل كما أن طبيعة هذا
الجدل لم تنته بل تزداد حدة كلما شهد العالم منعرجا تاريخيا يحمل داللة سياسية.

وفي سبيل ذلك اعتمد الباحث خطة للبحث تتوزع على ثالث مطالب أساسية هي :المقاربة

المفاهيمية للديمقراطية (مطلب ،)1المقاربات الكالسيكية لمفهوم الديمقراطية (مطلب ،)2المقاربات
الحديثة والمعاصرة للديمقراطية (مطلب .)3وتوصل البحث في الخاتمة إلى مجموعة من النتائج
والتوصيات.

الكلمات المفتاحية :الديمقراطية ،جدل الديمقراطية ،المقاربات النظرية للديمقراطية

تمهيد:

شغلت قضية الديمقراطية حي اًز واسعاً في الدراسات السياسية واألكاديمية باعتبارها موضوعاً

من الموضوعات المهمة العابرة للحقول العلمية المختلفة بما تتضمنه من أبعاد سياسية واقتصادية
واجتماعية وثقافية معرفية متداخلة ومتشابكة مع بعضها البعض .حيث شهدت قضية الديمقراطية –

وما زالت– جدالً على نطاق كبير يمتد بجذوره الفكرية إلى بدايات تشكل الفكر السياسي التي كانت
الحاضرة ا ليونانية بمثابة األم الحاضنة له منذ محاكمة الفيلسوف "سقراط" قبل الميالد ،ومطارحات

تلميذه أفالطون في رائعته السياسية "الجمهورية"  ،ومساهمات أرسطو في كتابه األكثر شهرة "السياسة"،
وامتداد ذلك الجدل إلى العصر الحديث والمعاصر ،مرو اًر بإسهامات فالسفة العصور الوسطى.
إن جدل الديمقراطية–بهذا المعنى– هو جدل حي يتسم بالحيوية والتواصل دون انقطاع ،

ويتمحور حول مفهوم الديمقراطية وعناصرها ومكوناتها وسبل تطبيقها والميكانزمات العملية والمؤسساتية

المعبرة عنها والمجسدة لها ،وهو جدل تتنازعه أفكار وآراء عدة منقسمة على نفسها ما بين مؤيد

للديمقراطية ومعارض لها ،كما يطول هذا االنقسام آلياته التطبيق الديمقراطي وصوره المتأرجحة ما
بين دعاة الديمقراطية المباشرة  ،وأنصار الديمقراطية غير المباشرة التي تقوم على أسلوب التمثيل
واإلنابة ،والمروجين للديمقراطية شبه المباشرة التي عرفت باسم "ديمقراطية االستفتاء" .وفي هذا الجانب
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يثور الجدل حول التعريف بمفهوم الديمقراطية والمبادئ والعناصر المكونة له ومؤشراته اإلجرائية
المعبرة عنه حيث نتنازع المفهوم مقاربات نظرية عدة تختلف في توجهاتها الفكرية وزاوية رؤيتها
وعرضها ،وهو موضوع يستحق البحث والتحليل والدراسة.
أولا  /إشكالية الدراسة:
تطرح المقاربات النظرية ذات الصلة بالديمقراطية جدالً عميقاً حول مفهوم الديمقراطية وأبعادها وغايتها

بل أن بعضها يقف في موضع مناقض ينقص من قيمة الديمقراطية ويشكك في جدواها وينكر تحقيقها
على أرض الواقع وهذا الجدل يطرح إشكالية مهمة للبحث يمكن صياغتها على النحو اآلتي :ما هي
أبرز المقاربات النظرية التي سعت للتعريف بالديمقراطية وتأصيل مفهومها؟ .ويتفرع عن هذه اإلشكالية
الرئيسة تساؤالت بحثية مهمة ،أهمها:

 -ما هو مفهوم الديمقراطية ومدى تداخله مع مفاهيم أخرى تبدو قريبة منه ولصيقة به؟

 ما هي أبرز المنطلقات والمرتكزات التي تطلق منها المقاربة النظرية المختلفة في تحديدمفهوم الديمقراطية؟
-

ما طبيعة الجدل الدائر حول مفهوم الديمقراطية وعناصرها ومقوماتها ومؤسساتها على

المستوى النظري والتطبيقي ؟

 إلى أي مدى استطاعت المقاربات النظرية لمفهوم الديمقراطية االقتراب من المفهوموتأصيل عناصره وأبعاده؟

ثاني ا  /أهمية الدراسة:

تتأتى أهمية هذه الدراسة من اعتبارات عدة  ،منها:
 أن قضية الديمقراطية وما يتصل بها من جدل عميق ،هي قضية حاضرة ومتجددة علىبساط البحث والدراسة بخاصة دراسات النظرية السياسية وحقل السياسات المقارنة والنظم
السياسية ،وما يتفرع عنها من موضوعات تمس التنمية السياسية واإليديولوجيات واألفكار

السياسية  ،وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

 أن قضية الديمقراطية لها عالقة بينية بقضايا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة  ،مثلقضايا التنمية وحقوق اإلنسان واإلرهاب والبيئة واالستقرار السياسي والمجتمعي.

 أهمية المقاربات النظرية لمفهوم الديمقراطية بوصفها جهد علمي رائد لتحديد المفهوم وعناصرهوبناء أطر نظرية ونماذج قياسية وإرشادية تمكن من إرساء واعتماد أسس مفاهيمية وبناء

مؤشرات للحكم على األنظمة السياسية المختلفة من حيث أدائها الديمقراطي.
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ثالثا  /أهداف الدراسة :
تسعى هذ الدراسة إلى تحقيق اقهداف اآلتية:
 التعريف بمفهوم الديمقراطية وتطوره عبر العصور وفي الفكر السياسي. استعراض الجهود النظرية في مجال الديمقراطية ،ونتاجها العلمي في بناء مقاييس معتبرةلقياس الديمقراطية ومقومات الحكم الديمقراطي.
 محاولة التعريف بالجدل النظري الدائر حول مفهوم الديمقراطية ورصد أهم اتجاهاته الفكرية.رابع ا  /منهجية الدراسة:

بغية اإلجابة على التساؤالت البحثية المطروحة وتحقيق أهداف هذه الدراسة يعتمد الباحث على
المنهج الوصفي والتحليلي لمقاربة مفهوم الديمقراطية وتطوره ووصف وتحليل عناصره ومقوماته

ومؤسساته وآلياته والتعرف على الجهود النظرية في مجال دراسات الديمقراطية وتشخيص
الصعوبات التي تواجهها.
كما يستعين الباحث بالمدخل التاريخي لتتبع تطور مفهوم الديمقراطية وتجاربها وتطور الدراسات
النظرية في هذا المجال.
ويعتمد الباحث على األسلوب المكتبي في جمع البيانات والمعلومات ووصفها وتحليلها باالستناد
إلى مصادر معلوماتية أولية التي تتمثل في أمهات الكتب والمصادر التي تناولت الفكر الديمقراطي

وتطوره وتحوالته  ،باإلضافة إلى مصادر معلومات ثانوية تتمثل في الكتب والدراسات والبحوث

والدوريات العلمية التي تناولت الموضوع الدراسي .
خامسا  /تقسيمات البحث
بغية تحقيق األهداف البحثية ومحاولة اإلجابة عن التساؤل الرئيسي الذي يطرحه هذا البحث وما
يتفرع عنه من تساؤالت يقترح الباحث تقسيم الخطة البحثية وفق المطالب اآلتية:
 المقاربة المفاهيمية للديمقراطية(مطلب،)1 المقاربات الكالسيكية لمفهوم الديمقراطية(مطلب،)2 المقاربات الحديثة والمعاصرة للديمقراطية(مطلب.)3-

الخاتمة والنتائج والتوصيات.

-

قائمة المصادر والمراجع.
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المطلب األول /المقاربة المفاهيمية للدمقراطية

تجمع األدبيات على أن األصل اللغوي لمصطلح الديمقراطية  Democracyيشير إلى حكم الشعب،
وهو مصطلح يستمد جذوره اللغوية من "الكلمة اليونانية  Demosوتعني عامة الناس ،والنصف الثاني
 Kratiaوتعني حكم ،وبالتالي فإن  Democratiaتعني حكم عامة الناس".1

ولكن ليس هناك تعريف للمفهوم يمكن أن يكون موضع اتفاق بين الباحثين والمهتمين وهذا هو الشأن
بالنسبة لمفاهيم العلوم االجتماعية واإلنسانية عالوة على أن مفهوم الديمقراطية مفهوم متطور ويتغير

باستمرار حسب كل زمان ومكان وكل عصر.

وتدور التعريفات المختلفة للديمق ارطية حول أنها حكم الشعب حيث تعرف الديمقراطية اصطالحاً
عرفها الرئيس أبراهام لينكون بأنها "حكم
الحكم ،حيث تكون السلطة العليا بيد الشعب ،قد َّ
ّ
بأنها نظام ُ
الشعب ،من قبل الشعب ،ومن أجل الشعب" .وقد أخذ بهذا المعنى مفكرون بينهم الفرنسي "مونتسكيو "
(Montesquieuالديمقراطية هي أن يكون للشعب السلطة السيادية

العليا"2

أيضا على أنها نظام سياسي يعطي لكل المحكومين القدرة على تغيير
وغالبا ما يتم تعريف الديمقراطية ً
سلميا عن طريق القوانين والنظم الموضوعة ،وحرية قيامهم بأدوارهم والتمتع بحقوقهم المدنية
حكامهم ً
وفق الضمانات الشرعية.

وقد تعددت مسميات الديمقراطية نتيجة اختالف تجارب الممارســة والتطبيــق الديمق ارطــي وكذلك وفــق

اختــالف معيــار التصنيــف ،ومــن هــذه األشكال :الديمقراطية الوطنيةً والديمقراطية المحلية والديمقراطية
االجتماعية والديمقراطية الليبرالية وفقا للمعيار االقتصادي واالجتماعي ،والديمقراطية الرئاسية
والديمقراطية البرلمانية وفقا لمعيار نظام الحكم وكذلك الديمقراطية اإلسالمية والديمقراطية المسيحية
وفقا لمعيار الدين ولكن المعيار األكثر انتشا ار في تصنيف الديمقراطية هو القائم على التمييز بين

الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة والديمقراطية شبه النيابية أو التمثيلة".3

كما أن المقاربة المفاهيمة للديمقراطية تبدو مرتبكة في الكثير من األحيان والجوانب بحكم تداخل مفهوم
الديمقراطية مع مفاهيم أخرى تتشابك معه ودون حدود فاصلة ومحددة بينها ومن أبرز هذه المفاهيم:

 - 1د .صبري سعيد  ،الديمقراطية ( الموسوعة السي اسية للشباب )  ،القاهرة  :دار نهضة مصر  ،ط ، 1يوليو ، 2007
ص7
 - 2بوروني زكريا ،النخبة السياسية وإشكالية اَلنتقال الديمقراطي :دراسة حالة الجزائر ،رسالة ماجستير في العلوم
السياسية-غير منشورة ،جامعة متتوري –قسنطينة –الجزائر ،السنة الجامعية  ،2010 ،2009ص16
 - 3د .احمد الجريبع ،النظرية الديمقراطية ،منشورات مشروع دعم اَلتحاد األوروبي للمؤسسات الديمقراطية األردنية
والتنمية ،2010 ،ص10
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مفهوم المشاركة السياسية وهو مفهوم كثي اًر ما يختلط مع مفهوم الديمقراطية دون حسم
أيهما يستوعب اآلخر فالمشاركة السياسية تعنى "تلك المجموعة من الممارسات التي

يقوم بها المواطنون ،أو بها يضغطون بغية االشتراك في صنع وتنفيذ ومراقبة تنفيذ،
وتقييم القرار السياسي اشتراكا خاليا من الضغط الذي قد تمارسه السلطة عليهم وهذا

يعني أن للمواطن حقا ودو ار يمارسه في عملية صنع الق اررات ،ومراقبة تنفيذها ،وتقويمها
بعد صدورها".1


مفهوم الحريات العامة وهو مفهوم واسع ويتضمن جوانب عدة من مفهوم الديمقراطية

دون تحديد أيهما يكون شرطاً من الشروط التي يجب أن تكون لآلخر ،خاصة وأن
مفهوم الحريات العامة هو مفهوم جدالي أو على حد تعبير الفقيه الفرنسي مونتسيكو:
"ال توجد كلمة لقيت أكثر من معنى مختلف ،أكثر مما لقيته كلمة الحرية" .2ومن هنا
يدور الجدل حول مفهوم الحريات العامة هل هو أوسع وأشمل من مفهوم الديمقراطية،
حيث هناك من يرى ذلك في حين يرى آخرون أن مفهوم الديمقراطية أشمل وأعم من



مفهوم الحريات العامة التي ال تخرج عن كونها حقوقاً إنسانية وديمقراطية.
مفهوم حقوق اإلنسان وهو مفهوم يختلط بمفهوم الديمقراطية رغم اإلقرار بأن الديمقراطية
كمفهوم شيء ،وأن مفهوم حقوق اإلنسان شيء آخر ،إال أن التأكيد على عمق العالقة
والتالحم بين مفهوم الديمقراطية ومفهوم حقوق اإلنسان يصبح أم اًر مسلماً به إذ "إنه
برغم عدم الترادف الكامل بين حقوق اإلنسان والديمقراطية إال أن العالقة بينهما قد

تكون األمتن واألقرب إلى فكرة الزواج الذي ال ينفصم".3
المطلب الثاني /المقاربات الكالسيكية لمفهوم الديمقراطية
 -1المقاربة التاريخية للديمقراطية:

وهي مقاربة تسعى إلى التأصيل التاريخي لمفهوم الديمقراطية منذ بداية تشكله وبروزه وتطوره
في الفكر السياسي وهي مقاربة تثير الكثير من الجدل حول طبيعة وتأريخية الفكرة الديمقراطية

 - 1سحر المهدي الياسري ،الحق بالمشاركة السياسية والضمانات القانونية لحماية هذا الحق موقع
 http://www.rezgar.comتاريب الد ول  2021 /7/7الساعة 11:00
 - 2د .أحمد فتحى سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،القاهرة :دار الشروق ،ط ( ،2000 )2ص.51
 - 3فاتح سميح عزام ،حقوق اإلنسان والممارسة الديمقراطية ،مواطن :المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية ،ط(،)1
أيار -مايو ،1995 ،ص .11
2020
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من حيث االدعاء الغربي بأنها فكرة غربية برزت ونمت وترعرعت في حضن التاريخ السياسي
األوروبي وهي أبنة البيئة األوربية.
وتكاد األدبيات السياسية تتفق على نسب الديمقراطية للحاضنة اليونانية القديمة وبالتحديد
مدينة أثينا التي عادة ما توصف تجربتها الديمقراطية بأنها المثال والنموذج الديمقراطي الذي
خلده التاريخ ودونه في أنصع صفحاته.

وهذا يعني أن الفضل يعود إلى الحاضرة اليونانية في نحث هذا المصطلح من جهة،
وتجسيده في مثال عملي واقعي من ناحية ثانية .فالتجربة الديمقراطية التي عاشتها أثينا في
القرن الخامس قبل الميالد " ينظر إليها على أنها أول األمثلة التي تنطيق عليها المفاهيم
المعاصرة للحكم الديمقراطي".1
كما تبقى الريادة األثينية حاضرة في بعث جدل الديمقراطية المتواصل حتى وقتنا المعاصر،
وهو جدل يتوزع على محاور عدة تتصل في جانب أول منها بجدلية التشذيب التاريخي للتجربة
الديمقراطية في حد ذاتها  ،والتي تحيل إلى ظاهرة "التمركز الغربي حول الذات" وإنكار فائض القيمة
في الفكر اإلنساني الديمقراطي الذي ساهمت فيه كل الشعوب والحضارات بإسهامات متميزة سابقة
عن تجربة أثينا في الحكم الديمقراطي ،بخاصة حضارات الشرق القديم ،حيث تؤكد عدداً من األدبيات
أن "أول أشكال الديمقراطية ظهر في جمهوريات الهند القديمة والتي وجدت في فترة القرن السادس قبل
الميالد وقبل ميالد بوذا  .وكانت تلك الجمهوريات تعرف بال" ماها جانا باداس" ،ومن بين هذه
الجمهوريات "فايشالي" التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ب "بيهار" في الهند والتي تعتبر أول حكومة
جمهورية في تاريخ البشرية".2
كما يشار في التاريخ إلى التجربة الديمقراطية اإلفريقية أو ما يعرف بديمقراطية الشجرة أو الديمقراطية
تحت الشجرة إذ "نكمن أصول هذه الديمقراطية في النقاش المعتاد الذي كان يتم بين الشيوخ من كبار
السن تحت شجرة ويعرضون األمر للنقاش العام حتى يتحقق التوافق على القرار المناسب ،أي أنه من
الناحية التاريخية والتقليدية كانت الق اررات تصنع في المجتمعات اإلفريقية من خالل توافق اآلراء".3

 - - 1د .صبري سعيد ،المرجع السابق ،ص 8
 - 2المرجع انفسه ،نفس الصفحة.
 -6د .حمدي عبد الرحمن ،الدولة المستحيلة في إفريقيا :مسارات متناقضة ،جامعة القاهرة ،معهد البحوث والدراسات
اقفريقية ،1997 ،ص267
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 -2المقاربة القانونية الدستورية :Constitutional
وهي مقاربة وصفية "تركز على القوانين التي يسنها نظام الحكم حول الخصائص السياسية ،حيث
يمكن أن نستعرضها ونميز فروقاً بين أنظمة حكم األقلية ذات المنافع الخاصة وأنظمة الحكم
الجمهوري وعدة أنظمة أخرى ،عبر المقارنة بين تنظيماتها القانونية".1

وتهتم المقاربة الدستورية بموضوع السلطة والحكومات من ناحية وصفية وتطرح تساؤالت حول
من يملكها ليس في الواقع ولكن حسب النصوص الدستورية المؤطرة لنظام الحكم وطبيعة السلطات

السياسية وعالقتها ببعضها البعض وأولوية هذه السلطات على ما عداها من سلط أخرى.

ولذا فالمقاربة الدستورية "تركز على القوانين التي تسنها أنظمة الحكم حول األنشطة السياسية،

حيث يساعد هذا المعيار على تصنيف األنظمة بحكم أن تكون الدساتير وسائل لتفسير العملية
السياسية.

ويمكن القول إن المقاربة الدستورية للديمقراطية تجد جذورها في محاولة أرسطو لتصنيف النظم

السياسية والحكومات من خالل دراسة وتحليل عدد من دساتير المدن في عصره ودونها في كتابه"
السياسة  "Policyوذلك وفق منهجية مقارنة ،مستعينا بمعيار المصلحة العامة التي تركز
على :من يحــكم ؟ ولمصلــحة من ؟ .وخلص أرسطو إلى تصنيف سداسي للحكومات الدستورية
و الحكومات غير الدستورية أو المنحرفة ،على النحو اآلتي:
الدول أو الحكومات الدستورية

الدول أو الحكومات المنحرفة

الملكية Kingship

االستبداد والطغيان Tyranny

االرستقراطية Aristocracy

االليجاركية Oligarchy

الديمقراطية المعتدلة Polity

الديمقراطية Democracy

المصدر :د .محمود ربيع ،الفكر السياسي الغربي من أفالطون إلى ماركس ،الكويت:
مطبوعات جامعة الكويت.1994 ،
 -3المقاربة المؤسسية التقليدية :

وهي مقاربة تتعامل مع مفهوم الديمقراطية كمفهوم مؤسسي وتنظر إلى الديمقراطية كمؤسسات
شرعية قائمة تحتكم إلى قواعد مؤسسية راسخة وبأن المؤسسات السياسية هي التي تنتج
الديمقراطية وتعبر عنها وتؤثر بشكل كبير على العملية السياسية ألي نظام سياسي.

 - 1تشالز تيللي ،الديمقراطية ،ترجمة :محمد فاضل طباخ  ،بيروت :المنظمة العربية للترجمة  ،ط 1يوليو  ،2010ص
23 -22
2020
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وقد تبنى عالم السياسة األمريكي "صامويل هنتجتون  "S.Huntingtonالمقاربة المؤسسية
وطورها إلى المقاربة المؤسسية الجديدة من خالل المدخل المؤسساتي الجديد في التحليل
السياسي ،وذلك في كتابه "النظام السياسي لمجتمعات متغيرة " الصادر عام  .11968حيث
تعتبر "المؤسسة السياسية" هي وحدة التأسيس الديمقراطي وينظر المؤسسات من منظور
تفاعلي .و "أن المؤسسات هي التي تنتج السياسة العامة وتؤثر بشكل كبير على العملية

السياسية ألي نظام سياسي ،ومن ثم فإن مختلف الفواعل باعتبارها مؤسسات تتحدد فاعليتها
وأدوارها من خالل معرفة تكوينها ومراحل تطورها ووسائل عملها".2
المطلب الثالث /المقاربات الحديثة والمعاصرة للديمقراطية:

 -1مقاربة التحول الديمقراطي:

طرح هنتجتون  S.Huntingtonفي مرحلة الحقة من التطور السياسي في العالم
خاصة بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار االتحاد السوفيتي فكرة التحول الديمقراطي من

خالل كتابه "الموجة الثالثة :التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين" 3وهي الفكرة
التي القت رواجا كبي اًر بعد سقوط الماركسية الغريم التقليدي لليبرالية ومنظومتها الفكرية

حيث نجد أن هنتجتون يرى أنه "ال يمكن تحقيق النظام الديمقراطي في ضوء تكاثر
المؤسسات والتنظيمات فقط ،بـل أن معـدل المشاركة السياسية وارتفاع معدل التحديث
السياسي يعتبران مؤشران قويان لفاعلية الثقافة الديمقراطية".4

وقد تبنت العديد من الدراسات واألبحاث األكاديمية فكرة التحول الديمقراطي التي

طرحها هنتجتون ورسخت هذا المفهوم تحت عنوان ما سمى دراسات التحول الديمقراطي
أو(الدمقرطة  "(Democratizationالتي "تحيل الذهن إلى التغيير المفروض سواء
بإيعاز من الخارج ،أو بتوجيه من السلطة ،أو نتيجة لثورة و انتفاضة تسقط النظام القائم

باسم الديمقراطية".5

 -1صامويل هنتنجتون ،النظام السياسي لمجتمعات متغيرة ،ترجمة :سمية عبود ،بيروت :دار الساقي.1993 ،
 -2روابحي زريقة  ،أثر الثقافة السياسية على أداء النظام السياسي :دراسة حالة الجزائر  2014 – 2000رسالة ماجستير
في العلوم السياسية – غير منشورة)  ،جامعة محمد بوضياف – الجزائر  ،السنة الجامعية  ، 2014 – 2013ص ( ط ) .
 - 3صامويل هنتنجتون ،الموجة الثالثة  :التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين  ،ترجمة :عبد الوهاب علوب ،
القاهرة :مركز ابن خلدون ،ط1993 ، 1
 - 4د .قاسم ميلود ،الفساد والبيروقراطية ودورهما في تآكل مضامين الديمقراطية في الجزائر ،مجلة الباحث في العلوم
اإلنسانية واَلجتماعية ،العدد  ،29جوان  ،2017ص305
 - 5بوروني زكريا ،مرجع سابق ،ص11
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ونظرت هذه المقاربة إلى مفهوم الديمقراطية باعتباره مفهوم يخص تحول النظم السياسية
من الطبيعة االستبدادية والشمولية إلى الطبيعة الديمقراطية والمجتمعات المفتوحة.
 -2المقاربة الكوزموبوليتاية (البعد العالمي للديمقراطية) ،حظى البعد العالمي للديمقراطية
باهتمام كبير من قبل الباحثين والمهتمين خاصة بعد نهاية الحرب الباردة وتحول نمط

الصراع الدولي من نمط أيديولوجي إلى نمط حضاري وما يتصل بذلك من منظومة
قيمية وثقافية والدعوة إلى تبني أسس نظام عالمي جديد يقوم على المشاركة الفاعلة

لكل الشعوب وينهض على أسس قيمها وثقافاتها.

وتنظر هذه المقاربة للديمقراطية بوصفها محتوى وقيم يجب أن تسود وان هذه القيم هي قيم
عالمية ينبغي أن تسود حيث تستند الديمقراطية كمفهوم على القيم المشتركة بين الشعوب
بما فيها خلق مساواة عامة بينها وخلق مناخ للسالم الديمقراطي.

وهذه المقاربة تبنتها األمم المتحدة من خالل رؤية الجمعية العامة التي تنظر إلى الديمقراطية

باعتبارها هي إحدى المثل العليا المعترف بها عالميا ،كما أنها إحدى القيم األساسية لألمم
المتحدة و إن "الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في
تحديد نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع
نواحي حياتها " ،كما جاء من قبل في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمية في أيلول/سبتمبر

 .2005فقي ذلك المؤتمر ،جددت الحكومات الت ازمها بتأييد الديمقراطية وأعربت عن ترحيبها

بإنشاء صندوق الديمقراطية في األمم المتحدة .وتوجه الغالبية العظمى من أموال صندوق
األمم المتحدة للديمقراطية إلى منظمات المجتمع المدني المحلية لمشروعات تقوي صوت

المجتمع المدني وتعزز حقوق اإلنسان وتشجع على مشاركة جميع الفئات في العمليات

الديمقراطية".1

وبصفة عامة فالمقاربة العالمية للديمقراطية هي حقيقتها -رغم روح المثالية التي تسكنها
والطبيعة التفاؤلية التي تحملها -تنشد عالم ديمقراطي جديد و عليه يمكن تعريف الديمقراطية
الكوزموبوليتانية أو العالمية بأنها "نموذج لتنظيم سياسي يكون فيه للمواطنين أيا يكن موقعهم

في العالم  ،صوت و مساهمة و تمثيل في الشؤون الدولية  ،بشكل مواز مع حكوماتهم و

مستقل عنها و تحقيق هذا النموذج ال يتوقف على رزمة من اإلجراءات فحسب ،بل ضرورة

 - 1الديمقراطية  ،موقع األمم المتحدة https://www.un.org/ar
2020
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المتابعة للقيم الديمقراطية التي تكرس المشاركة الشعبية في العملية السياسية  ،إنها تتحقق
عبر االنسجام و المأسسة و إشاعة التعددية الثقافية

والسياسية"1

 -3المقاربة المبيريقية وهي مقاربة ترى أن أصل المعرفة بالظواهر تتأسس على التجربة

ولذا يطلق عليها أحيانا المقاربة التجريبية وهي تلك التي تنهض على بناء وتبنى مؤشرات

كمية وكيفية بحيث تكون هذه المؤشرات تعبر عن مفهوم الديمقراطية وتغطي كل
جوانبه وأبعاده.

والمقاربة االمبيريقية هي نتاج جهود المدرسة السلوكية في علم السياسة التي سعت نحو
تطوير حقول العلم في محاولة للوصول إلى مصاف العلوم الطبيعية من خالل استخدام
المناهج التجريبية وتبني مفاهيم امبيريقية قابلة للقياس والمالحظة .وتعمل المقاربة االمبيريقية
على تحويل المفاهيم األسمية للديمقراطية إلى تعريفات إجرائية من خالل حصر المؤشرات
المعبرة عنه مثل :مدى وجود نظام سياسي تنافسي وتداول سلمي على السلطة وحق

االنتخابات لجميع المواطنين وانتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومدى وجود أحزاب سياسية
ومشاركة سياسية فاعلة.
وقد سعى علماء السياسة خاصة من اقطاب المدرسة السلوكية نحو بناء عدة مؤشرات قابلة
ويمكن مالحظتها للتعريف بمفهوم الديمقراطية ومن أهم هؤالء عالم السياسة األمريكي "روبرت

دال "Dahl Robertفي كتابه المهم بعنوان "الديمقراطية ونقادها" .والذي حدد خمس مؤشرات
إجرائية لمفهوم الديمقراطية هي كاآلتي:

 المشاركة السياسية الفعالية ،بمعنى كل سياسة هي نتاج تساوي فرص جميع األعضاء لعرضآرائهم حول ما يجب أن تكون عليه سياسة الجماعة على األعضاء اآلخرين.

 -المساواة في حق التصويت.

 -التفهم المستمر وإعطاء فرص متساوية للجماعة السياسية.

 تنظيم جدول أعمال بحيث يشارك أعضاء الجماعة في تنظيم خطة العمل وإمكانية تغييرهامتى اقتضى األمر ذلك.

 شمول البالغين بمعنى أن كل البالغين متساوين في الحقوق الكاملة للمواطنة وفي المعاييراألربعة السابقة".2

 - 1بوروني زكريا ،مرجع سابق ،ص 24
 - 2نقال عن د .مالح السعيد ،مرجع سابق ،ص33-32
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وبصقة عامة نجد أن المقاربة االمبيريقية لم يتفق مناصريها على اعتماد مؤشرات موحدة
للتعريف بالديمقراطية أو القدرة على قياسها فهي تتعدد وتختلف من باحث إلى آخر و من
مؤسسة بحثية إلى آخري .ويمكن أن نشير هنا إلى اعتماد مؤشر الديمقراطية لقياس
حالة الديمقراطية في  167بلداً في العالم ويعتمد مؤشر الديمقراطية على  60مؤشر مجمعين
في خمس فئات مختلفة  :العملية االنتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة،

والمشاركة السياسية والثقافة السياسية .وُقدم هذا المؤشر ألول مرة في عام  ،2006كما
صنعت له قوائم جديدة في األعوام  2008و 2010و .2011وصنفت الدول على مؤشر
الديمقراطية وفق الجدول التالي:
دول ذات ديمقراطية كاملة

(10-9درجة)

أوروبا والواليات المتحدة واستراليا وكندا

ديمقراطيات بها خلل

( 7-8درجة)

الهند وجنوب أفريقيا والمكسيك

ديمقراطيات هجينة

( 6-7درجة)

بعض الدول اإلفريقية واألمريكية واآلسيوية

انظمة تسلطية

( 0-5درجة)

الصين وروسيا والدول العربية واإلسالمية

المصدر :مؤشر الديمقراطية ،الموسوعة الحرة ويكبيديا https://ar.wikipedia.org
بتصرف.
 -4المقاربة الرقمية:

وهي مقاربة حديثة ومعاصرة ارتبطت بظهور المتغير الرقمي في الحياة السياسية

وتوظيفه في العمليات السياسية ومنها العملية الديمقراطية حيث بدأ الحديث شائعاً عن

مفهوم الديمقراطية الرقمية.

والمفهوم األخير هو نتائج اندماج التطور التقني والتكنولوجي لالتصاالت والمعلومات
في جوانب الحياة كافة وتحولها إلى النمط الرقمي حيث ظهر مفهوم الديمقراطية الرقمية
من خالل اندماج تكنولوجيا االتصال والمعلومات في العمل السياسي كأدوات وطرق
عمل جديدة في ممارسة الديمقراطية حيث يعني مفهوم "الديمقراطية الرقمية" بأنه محاولة
لممارسة الديمقراطية بتجاوز حدود المكان والزمان والظروف المادية األخرى عن طريق
استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات" لممارسة الديمقراطية تكنولوجيا".1

 - 1د .عادل عبد الصادق  ،الديمقراطية الرقمية ،القاهرة :المركز العربي ألبحاث الفضاء اَلليكتروني " سلسة مفاهيم
استراتيجية  ،سبتمبر  ،2010ص 16
2020
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وبصفة عامة تنظر المقاربة الرقمية لمفهوم الديمقراطية على أساس أن مفهوم الديمقراطية
الرقمية متعدد الجوانب تتداخل فيها العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
والتكنولوجية ،ولذا فإن "ظاهرة الديمقراطية الرقمية ال تتوقف عند ما هو اجتماعي وسياسي
واقتصادي وعقائدي وحسب ،ولكنها تمتد لتشمل ما هو تكنولوجي ،ومن ثم فهي ظاهرة يبحث

فيها علماء االجتماع والسياسة ويشاركهم علماء ثورة التخزين الرقمي والمتخصصون في
شبكات المعلومات وبناء المواقع على اإلنترنت ،وغيرهم من المتخصصين في عالم
التكنولوجيا واالتصاالت".1

كما أن من خصائص مفهوم الديمقراطية الرقمية أنه مفهوم افتراضي يتعلق بالفضاء

االفتراضي اإلليكتروني وليس الواقعي وهو فضاء مفتوح وليس ذو نمط احتكاري ،فالديمقراطية

الرقمية بهذا المفهوم هي تعبير مجازي يشير إلى "حكم الناس بعضهم بعض في فضاء
اقتراضي أو مجتمع افتراضي عن طريق الوسائط االليكترونية المتعددة وبخاصة اإلنترنت
وشبكات ومواقع التواصل االجتماعي من مثل" :الفيس بوك  facebookوتوتير
twitterوغيرها من شبكات التواصل االجتماعي.
الخاتمة والنتائج:

سعى هذا البحث إلى تحليل المقاربات النظرية المختلفة لمفهوم الديمقراطية وهي مقاربات

متعددة وتمثل روح الجدل الفكري وكذلك في الجانب التطبيقي لنماذج الديمقراطية المختلفة
السائدة في العالم.

ومن خالل تحليل جدل الديمقراطية استناداً إلى مضمون المقاربات المختلفة التي تناولت
المفهوم يمكن الوصول إلى النتائج اآلتية:

 -1مفهوم الديمقراطية مفهوم جدلي ليس باإلمكان االتفاق على محتواه رغم االتفاق الظاهر
على مفهومه األسمى.

 -2اختالف المقاربات النظرية لمفهوم الديمقراطية وتعددها يعكس طبيعة الجدل الفكري
وكذلك طبيعة اختالف النماذج التطبيقية للتجارب الديمقراطية.

 -3تعدد المقاربات النظرية بشأن مفهوم الديمقراطية يعكس الطبيعة الديناميكية المتطورة
للمفهوم من جهة وحقيقية اسهام الشعوب والحضارات واألمم المختلفة في تراكم
التصورات الديمقراطية وفي إرساء نماذج واقعية لها.
 - 1د .فرج محمد بن المة  ،الديمقراطية الرقمية :الفرص والتحديات ،مجلة جامعة الرفاة  ،العدد( ،2019 ،)3ص7

82

2020

التوصيات:

 -1نظ اًر ألهمية موضوع الديمقراطية ونظرياتها ومقارباتها المختلفة والمتعددة ينبغي
توجيه الطالب خاصة طالب الدراسات العليا نحو إيالء أهمية خاصة بدراسة

وتناول هذا الموضوع وتحفيزهم على ذلك.
 -2التوجه نحو إبراز المساهمة العربية واإلسالمية في الفكر الديمقراطي ومواجهة
الحمالت المغرضة التي توصم الدين اإلسالمي بعدم الديمقراطية واالستبداد.

 -3تنظيم ورش عمل وحلقات نقاش وندوات ومؤتمرات علمية إلثراء هذا الموضوع
واستخالص الدروس المستفادة من تجارب الشعوب في التطبيق الديمقراطي.
قائمة المراجع
الكتب:

 -1د .احمد الجريبع ،النظرية الديمقراطية ،منشورات مشروع دعم االتحاد األوروبي للمؤسسات
الديمقراطية األردنية والتنمية.2010 ،

 -2د .أحمد فتحى سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،القاهرة :دار الشروق ،ط ()2
.2000

 -3تشالز تيللي ،الديمقراطية ،ترجمة :محمد فاضل طباخ ،بيروت :المنظمة العربية للترجمة،
ط 1يوليو .2010

 -4د .حمدي عبد الرحمن ،الدولة المستحيلة في إفريقيا :مسارات متناقضة ،جامعة القاهرة،
معهد البحوث والدراسات األفريقية.1997 ،

 -5صامويل هنتنجتون ،النظام السياسي لمجتمعات متغيرة ،ترجمة :سمية عبود ،بيروت :دار
الساقي.1993 ،

 -6صامويل هنتنجتون ،الموجة الثالثة :التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين ،ترجمة
عبد الوهاب علوب  ،القاهرة  :مركز ابن خلدون  ،ط1993 ، 1

 -7د .صبري سعيد ،الديمقراطية (الموسوعة السياسية للشباب) ،القاهرة :دار نهضة مصر،
ط ،1يوليو .2007
 -8د .عادل عبد الصادق  ،الديمقراطية الرقمية ،القاهرة :المركز العربي ألبحاث الفضاء
االليكتروني " سلسة مفاهيم استراتيجية  ،سبتمبر .2010
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 -9فاتح سميح عزام ،حقوق اإلنسان والممارسة الديمقراطية ،مواطن :المؤسسة الفلسطينية
لدراسات الديمقراطية ،ط( ، )1مايو.1995 ،

-10د .محمود ربيع ،الفكر السياسي الغربي من أفالطون إلى ماركس ،الكويت :مطبوعات
جامعة الكويت.1994 ،
الدوريات العلمية:

 -1د .فرج محمد بن المة  ،الديمقراطية الرقمية :الفرص والتحديات ،مجلة جامعة الرفاق ،
العدد(.2019 ،)3

 -2د .قاسم ميلود ،الفساد والبيروقراطية ودورهما في تآكل مضامين الديمقراطية في الجزائر،
مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد  ،29جوان .2017

الرسائل الجامعية:

 -1بوروني زكريا ،النخبة السياسية وإشكالية االنتقال الديمقراطي :دراسة حالة الجزائر ،رسالة
ماجستير في العلوم السياسية-غير منشورة ،جامعة متتوري –قسنطينة –الجزائر ،السنة
الجامعية .2010 ،2009

 -2روابحي زريقة ،أثر الثقافة السياسية على أداء النظام السياسي :دراسة حالة الجزائر –2000
 2014رسالة ماجستير في العلوم السياسية–غير منشورة ،جامعة محمد بوضياف– الجزائر،
السنة الجامعية .2014 – 2013

شبكة المعلومات الدولية:

 -1الديمقراطية ،موقع األمم المتحدة . . https://www.un.org/ar
 -2سحر المهدي الياسري ،الحق بالمشاركة السياسية والضمانات القانونية لحماية هذا الحق
موقع . http://www.rezgar.com
 -3موقع الموسوعة الحرة ويكبيديا . https://ar.wikipedia.org
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سياسة خفض سعر الصرف
وإمكانية تطبيقها على االقتصاد الليبي
د .ناصر سالم زيدان – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة بني وليد
أ .ليلى محمد ميالد التليادي – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة بني وليد
المقدمة

تعد سياسة سعر الصرف من أهم السياسات االقتصادية التي تلجأ إليها المصارف المركزية

إلدارة االقتصاد القومي ودعم نموه ،والحد من أي اختالالت قد تحصل فيه ،فهي تسعى إلى فهم

التغيرات الناتجة عن تحركات سعر الصرف وآثارها االقتصادية ومحاولة السيطرة عليها كي ال يكون

لها عواقب وخيمة على أهم مؤشراته.

ويشكل تخفيض سعر صرف العملة المحلية عنص اًر مهماً ومحوري ًا من مجمل سياسات سعر

الصرف لتأثيره البالغ على مختلف األنشطة االقتصادية وليحتل مكانا مهما في السياسة النقدية ووسيلة

لتحقيق مجموعة من األهداف كالتشغيل الكامل وتحقيق النمو االقتصادي والمحافظة على التوازن
الخارجي وتفادي العديد من المشاكل.

ونظ اًر لما يشهده االقتصاد الوطني من مشاكل وأزمات اقتصادية ومالية طالت كافة القطاعات

اقترحت السلطة النقدية في ليبيا القيام ببرنامج إصالح اقتصادي شامل يتضمن  35خطوة ،كان من

بينها خفض سعر الصرف الرسمي مقابل العمالت األجنبية كوسيلة لحل بعض المشاكل والمختنقات
االقتصادية والمالية التي يعاني منها االقتصاد خصوصاً في المرحلة الحالية.

لذا تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مفهوم سياسة تخفيض سعر الصرف وأهدافها

ومتطلبات تطبيقاتها وشروط نجاحها والنتائج المترتبة عن ذلك كمحور أول للدراسة ،والتعرف على
مدى إمكانية تطبيق سياسة خفض سعر الصرف الرسمي في االقتصاد الليبي من عدمها من خالل
التعريف بأهم سمات وخصائص وطبيعة هذا االقتصاد وما يعانيه من مشاكل وتحديات كمحور ثاني.
مشكلة البحث

لالقتصـ ـ ــاد الليبـ ـ ــي طبيعـ ـ ــة خاصـ ـ ــة عـ ـ ــن غي ـ ـ ـره مـ ـ ــن االقتصـ ـ ــاديات وخصـ ـ ــائص وسـ ـ ــمات

جعلت ــه يتمي ــز ع ــن غيـ ـره م ــن ال ــدول المتقدم ــة والنامي ــة عل ــى حـ ــد السـ ـواء ولع ــل أه ــم هـــذه الس ــمات
اعتم ـ ــاده علـ ـ ــى مصـ ـ ــدر وحي ـ ــد للـ ـ ــدخل هـ ـ ــو ال ـ ــنفط ،إضـ ـ ــافة لصـ ـ ــغر حجم ـ ــه وعـ ـ ــدم وجـ ـ ــود قاعـ ـ ــدة
إنتاجيـ ــة قويـ ــة ومتنوعـ ــة تتمتـ ــع بقـ ــدر كـ ــافي مـ ــن المرونـ ــة والقـ ــدرة علـ ــى المنافسـ ــة ،باإلضـ ــافة إلـ ــى
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م ــا يعانيـ ــه فـ ــي الفتـ ـرة الحاليـ ــة مـ ــن مشـ ــاكل وأزم ــات التـ ــي مـ ــن أهمه ـ ـا االرتف ــاع غيـ ــر المسـ ــبوق فـ ــي
معدالت التضخم النقدي والنقص الحاد في األرصدة النقدية السائلة لدى الجهاز المصرفي.
حي ـ ــث تتمح ـ ــور المش ـ ــكلة البحثي ـ ــة ف ـ ــي إمكاني ـ ــة تطبي ـ ــق سياس ـ ــة خف ـ ــض س ـ ــعر الص ـ ــرف
مـ ـ ــن عـ ـ ــدمها ،فنجـ ـ ــاح تطبيقهـ ـ ــا فـ ـ ــي أي اقتصـ ـ ــاد مـ ـ ــن اقتصـ ـ ــاديات العـ ـ ــالم ي ـ ـ ـرتبط بمجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن
العوام ـ ــل والمتطلب ـ ــات والظ ـ ــروف ،ف ـ ــالتطبيق الن ـ ــاجح له ـ ــذه السياس ـ ــة ف ـ ــي إح ـ ــدى البل ـ ــدان ال يعن ـ ــي
بالضـ ــرورة حتميـ ــة نجاحهـ ــا فـ ــي غيرهـ ــا مـ ــن الـ ــدول ،فلكـ ــل دولـ ــة نظامهـ ــا االقتصـ ــادي الخـ ــاص بهـ ــا
وطبيعة أنشطتها وظروفها المختلفة .
فرضية الدراسة :

تمث ـ ـ ــل خص ـ ـ ــائص االقتصــ ـ ــاد الليبــ ـ ــي وظروفـ ـ ـ ــه الحاليــ ـ ــة تح ـ ـ ــدياً أمــ ـ ــام تطبيــ ـ ــق سياسـ ـ ـ ــة

خفض قيمة العملة لتحقيق األهداف المرجوة منها.
أهمية الدراسة :

تسـ ــتمد هـ ــذه الد ارسـ ــة أهميتهـ ــا مـ ــن خـ ــالل تناولهـ ــا ألحـ ــد الموضـ ــوعات المثي ـ ـرة للجـ ــدل فـ ــي

اآلونـ ــة األخي ـ ـرة آال وهـ ــو موضـ ــوع خفـ ــض سـ ــعر الصـ ــرف للعملـ ــة الوطنيـ ــة مقابـ ــل بـ ــاقي العمـ ــالت
األجنبي ــة ،ويـ ــتم ذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل التعريـ ــف بهـ ــذه السياسـ ــة وأهميـ ــة تطبيقهـ ــا ومتطلبـ ــات نجاحهـ ــا فـ ــي

االقتصاديات عامة واالقتصاد الليبي بشكل خاصة.
أهداف الدراسة :

 -1التعرف على سياسة خفض قيمة العملة وشروطها ومتطلبات نجاحها.
 -2التعرف على سمات وخصائص االقتصاد الليبي وأهم المشاكل التي يعاني منها
 -3الوق ـ ــوف عل ـ ــى م ـ ــدى إمكاني ـ ــة تطبي ـ ــق ه ـ ــذه السياس ـ ــة م ـ ــن عدم ـ ــه ف ـ ــي ظ ـ ــل الظ ـ ــروف الت ـ ــي

يعانيها االقتصاد الليبي.

 -4محاول ـ ــة تحدي ـ ــد أه ـ ــم المش ـ ــاكل الت ـ ــي تق ـ ــف ع ـ ــائق أم ـ ــام تطبي ـ ــق ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة ف ـ ــي االقتص ـ ــاد
الليبي.
منهجية البحث:

تعتمـ ـ ــد الد ارسـ ـ ــة علـ ـ ــى المـ ـ ــنهج الوصـ ـ ــفي التحليلـ ـ ــي الـ ـ ــذي يـ ـ ــتالءم مـ ـ ــع طبيعـ ـ ــة موضـ ـ ــوع

الد ارسـ ـ ــة وذلـ ـ ــك بعـ ـ ــرض المفـ ـ ــاهيم المتعلقـ ـ ــة بهـ ـ ــا واإلج ـ ـ ـراءات الخاصـ ـ ــة بسياسـ ـ ــة خفـ ـ ــض العملـ ـ ــة
اعتماداً على مصادر المعلومات والبيانات المختلفة.
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المحور األول  :مفهوم سياسة تخفيض سعـر الصرف ومتطلبات نجاحها
أولا  :مفهوم سياسة تخفيض سعر الصرف
سياسـ ـ ــة تخفـ ـ ــيض سـ ـ ــعر الصـ ـ ــرف هـ ـ ــي سياسـ ـ ــة ليسـ ـ ــت بالحديثـ ـ ــة ،حيـ ـ ــث طبقـ ـ ــت هـ ـ ــذه
السياس ـ ــة خ ـ ــالل فتـ ـ ـرات تاريخي ـ ــة س ـ ــابقة وب ـ ــاألخص أب ـ ــان العه ـ ــد االقط ـ ــاعي ،إال أنه ـ ــا ل ـ ــم تأخ ـ ــذ
وض ـ ــعها كم ـ ــنهج علمـ ـ ــي يس ـ ــتند إل ـ ــى النظريـ ـ ــة االقتصــ ــادية إال ف ـ ــي بدايـ ـ ــة أوائ ـ ــل الثالثينــ ــات مـ ـ ــن

القـ ــرن الماضـ ــي علـ ــى يـ ــد المفكـ ــر االقتصـ ــادي "جـ ــون روبنسـ ــون" حيـ ــث أشـ ــار " روبنسـ ــون" إلـ ــى أن

التخف ـ ــيض ف ـ ــي قيم ـ ــة العمل ـ ــة يمك ـ ــن أن ي ـ ــؤدي إل ـ ــى تحس ـ ــين مع ـ ــدل التب ـ ــادل التج ـ ــاري ب ـ ــين ال ـ ــدول
وكذلك إلى تدهوره (.)1

ويقصـ ــد بمفهـ ــوم تخفـ ــيض سـ ــعر الصـ ــرف خفـ ــض قيمـ ــة عملـ ــة وطنيـ ــة لدولـ ــة مـ ــا مقابـ ــل

عملـ ـ ــة دوليـ ـ ــة مرجعيـ ـ ــة (كالـ ـ ــدوالر األمريكـ ـ ــي أو اليـ ـ ــورو مـ ـ ــثال) بحيـ ـ ــث يقـ ـ ــل عـ ـ ــدد الوحـ ـ ــدات مـ ـ ــن
العملة األجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية (.)2
ويع ـ ـ ــرف الـ ـ ـ ــبعض مفه ـ ـ ــوم خفـ ـ ـ ــض س ـ ـ ــعر الصـ ـ ـ ــرف بأن ـ ـ ــه مجموعـ ـ ـ ــة اإلجـ ـ ـ ـراءات التـ ـ ـ ــي

تتخ ـ ــذها الدول ـ ــة إلع ـ ــادة النظ ـ ــر ف ـ ــي س ـ ــعر عملته ـ ــا والع ـ ــودة ب ـ ــه إل ـ ــى المس ـ ــتوى التـ ـ ـوازني الحقيق ـ ــي

بقصـ ــد الـ ــتحكم فـ ــي الصـ ــعوبات التجاريـ ــة للدولـ ــة المنخفضـ ــة وذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل تحفيـ ــز الصـ ــادرات

والحـ ــاد مـ ــن زيـ ــادة ال ـ ـواردات والعمـ ــل علـ ــى تخفيضـ ــها وكـ ــذلك إيق ـ ــاف خ ـ ـروج رؤوس األم ـ ـوال إلـ ــى
الخارج وتشجيع دخولها(.)3
وأيض ـ ـ ــا يع ـ ـ ــرف ال ـ ـ ــبعض مفه ـ ـ ــوم تخف ـ ـ ــيض قيم ـ ـ ــة العمل ـ ـ ــة بأن ـ ـ ــه إجـ ـ ـ ـراء تتخ ـ ـ ــذه الدول ـ ـ ــة

صـ ــاحبة العجـ ــز فـ ــي مي ـ ـزان المـ ــدفوعات مـ ــن أجـ ــل زيـ ــادة ص ـ ــادراتها وخفـ ــض وارداتهـ ــا وذلـ ــك مـ ــن
أجل تفادي اللجوء إلى اتباع سياسات انكماشية في الداخل (.)4
ومـ ــن هـ ــذا المنطلـ ــق يمكـ ــن وضـ ــع مفهـ ــوم شـ ــامل لسياسـ ــة خفـ ــض سـ ــعر الصـ ــرف حيـ ــث
يمكـ ــن القـ ــول بـ ــأن سياسـ ــة خفـ ــض سـ ــعر الصـ ــرف (هـ ــي كـ ــل تخفـ ــيض تقـ ــوم بـ ــه الدولـ ــة عمـ ــدا فـ ــي

( )1صبحي حسون الساعدي  ،إياد حماد عبد (ألر ت فيض سعر الصرف على بعض المتغيرات االقتصادية مع التركيز
على انتقال رؤوس اقموال في بلدان م تارة ) مجلة جامعة اقنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ، 2011،عدد ( )7المجلد
الرابع  ،ص . 90
()2علي توفيق الصادة (وآ رون) ( ،نام وسياسات أسعار الصرف) وقائع الندوة التي عقد في  17-16كانون واقول
 /ديسمبر  2002أبوابي اإلمارات العربية المتحدة في إطار برنامج التدريب اإلقليمي المشترك بيم صندوة النقد العربي
وصندوة النقد الدولي ص. 7
(( )3شروط نجاح ت فيض قيمة العملة في زيادة الصادرات)  ،بيت كوم https://mabayt>com>specialties
( ) 4الداوي اليامنة( ،ألر سعر الصرف على التجارة ال ارجية) رسالة ماجستير  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،2016،
ص. 18
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قيم ــة الوح ــدة النقدي ــة الوطني ــة مقومـ ــة بوح ــدات النقـــد األجنبيـــة س ـ ـواء اتخ ــذ مظهـ ـ ار قانونيـ ـاً أو فعلي ـ ـاً
في نسبة الوحدة للذهب أو لم يتخذه)(.)1

ويصـ ـ ــح الحـ ـ ــديث عـ ـ ــن تخفـ ـ ــيض قيمـ ـ ــة العملـ ـ ــة عنـ ـ ــدما يكـ ـ ــون سـ ـ ــعر الصـ ـ ــرف خاضـ ـ ــعا

لإلدارة المباشرة للدولة والتي تحدد هذا السعر من خالل قرار حكومي.

أمـ ـ ــا عنـ ـ ــدما يكـ ـ ــون سـ ـ ــعر الصـ ـ ــرف خاضـ ـ ــع لقـ ـ ــوى الطلـ ـ ــب والعـ ـ ــرض (تعـ ـ ــويم العملـ ـ ــة)

ويحص ــل ت ارج ــع أو انخفـــاض ف ــي قيم ــة ه ــذه العمل ــة ففـ ــي هـــذه الحال ــة يعتبـــر التخف ــيض هـــو فعـ ــل

إرادي م ـ ـ ــن الدول ـ ـ ــة ،و أحيانـ ـ ـ ـاً يك ـ ـ ــون االنخف ـ ـ ــاض نتيجـ ـ ـ ـ ًة تلقائي ـ ـ ــة للتفاع ـ ـ ــل الح ـ ـ ــر ب ـ ـ ــين الطل ـ ـ ــب
والعرض في سوق النقد األجنبي دون تدخل مباشر من الدولة.
ووفقـ ـاً للمنطـ ــق ذاتـ ــه يمكـ ــن الح ــديث عـ ــن رفـ ــع قيمـ ــة العمل ــة فـ ــي مقابـ ــل خفضـ ــها وارتفـ ــاع

قيمة العملة في مقابل انخفاضها.

ثاني ا  -:األسباب والدوافع من وراء اتباع سياسة الخفض

تتعـ ـ ــدد وتختلـ ـ ــف الـ ـ ــدوافع والـ ـ ــدواعي التـ ـ ــي تلـ ـ ــزم الـ ـ ــدول باتبـ ـ ــاع سياسـ ـ ــة تخفـ ـ ــيض قيمـ ـ ــة

العمل ـ ــة ،فلك ـ ــل دول ـ ــة أس ـ ــبابها ودوافعه ـ ــا الت ـ ــي جعلته ـ ــا تتخ ـ ــذ قـ ـ ـرار التخف ـ ــيض ،وأيضـ ـ ـاً لك ـ ــل دول ـ ــة
س ـ ــمات وخص ـ ــائص تختل ـ ــف ع ـ ــن األخ ـ ــرى فقـ ـ ـرار التخف ـ ــيض ال ي ـ ــتم اتخ ـ ــاذه إال بع ـ ــد د ارس ـ ــة كاف ـ ــة
الظروف المحيطة باقتصاد البلد المخفض.

ونظـ ـ ـ ـ اًر ألهمي ـ ـ ــة سياس ـ ـ ــة تخف ـ ـ ــيض قيم ـ ـ ــة العمل ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي المع ـ ـ ــامالت الخارجي ـ ـ ــة

وعالقتهـ ــا الواضـ ــحة بالعديـ ــد مـ ــن العمـ ــالت األخـ ــرى كـ ــان ل ازم ـ ـاً علينـ ــا د ارسـ ــة أهـ ــم األسـ ــباب الت ـ ـي

تجعل الدولة تتبنى هذه السياسة.

وتنقس ـ ـ ــم األس ـ ـ ــباب وال ـ ـ ــدوافع م ـ ـ ــن وراء خف ـ ـ ــض س ـ ـ ــعر الص ـ ـ ــرف إل ـ ـ ــى مجم ـ ـ ــوعتين م ـ ـ ــن

األسباب كاالتي- :

 -1األسباب والدوافع الرئيسية

تلج ـ ـ ــأ ال ـ ـ ــدول إل ـ ـ ــى اتب ـ ـ ــاع سياس ـ ـ ــة خف ـ ـ ــض س ـ ـ ــعر الص ـ ـ ــرف لعمالته ـ ـ ــا الوطني ـ ـ ــة بش ـ ـ ــكل

أساسـ ــي مـ ــن أجـ ــل إعـ ــادة الت ـ ـوازن إلـ ــى موازينهـ ــا التجاريـ ــة التـ ــي تعـ ــاني عج ـ ـ اًز واخـ ــتالالً متفاقم ـ ـا أو

على األقل للتخفيف من حدة هذا العجز.

فعنـ ــد تخفـ ــيض قيمـ ــة العملـ ــة الوطنيـ ــة لدولـ ـ ٍـة م ـ ــا ،ف ـ ــإن ذل ـ ــك يـ ــؤدي إلـ ــى ارتفـ ــاع أسـ ــعار

السـ ــلع المسـ ــتوردة بالنسـ ــبة إلـ ــى المقيمـ ــين فيهـ ــا وهـ ــذا مـ ــن المفتـ ــرض أنـ ــه سـ ــيحد مـ ــن عمليـ ــة ش ـ ـراء
( ) 1بلقاسم عباس (سياسات سعر الصرف) ،سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في اققطار العربية  ،الكويت ،العدد اللالث
والعشرون (تشرين اللاني  ، )2003ص . 31
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السـ ــلع القادم ـ ــة م ـ ــن الخ ـ ــارج ويش ـ ــجع اإلقب ـ ــال علـ ــى الس ـ ــلع المنتج ـ ــة محليـ ـ ـاً ،وإذا م ـ ــا حص ـ ــل ذل ـ ــك
فنتيجتـ ـ ــه الطبيعيـ ـ ــة هـ ـ ــي ت ارجـ ـ ــع حجـ ـ ــم ال ـ ـ ـواردات ونقـ ـ ــص فاتورتهـ ـ ــا بـ ـ ــالعمالت األجنبيـ ـ ــة (ولـ ـ ــيس

بالضـ ــرورة نق ـ ـص لفـ ــاتورة ال ـ ـواردات مقومـ ــة بالعملـ ــة الوطنيـ ــة للدولـ ــة المسـ ــتوردة ألن أثـ ــر انخفـ ــاض
قيمة العملة يمكن أن يكون أكبر من أثر تراجع حجم الواردات).

وبالمقابـ ــل تصـ ــبح أسـ ــعار السـ ــلع المصـ ــنعة محلي ـ ـاً أرخـ ــص بالنسـ ــبة لألجانـ ــب وهـ ــذا مـ ــن

المفتـ ــرض أنـ ــه سـ ــيعزز مـ ــن القـ ــدرة التنافسـ ــية للمنتجـ ــات الوطنيـ ــة للدولـ ــة المخفضـ ــة ويرفـ ــع بالتـ ــالي
من حجم الصادرات إلى الخارج(.)1
ه ـ ــذا وإذا تراجع ـ ــت الـ ـ ـواردات وتض ـ ــاعفت الص ـ ــادرات بم ـ ــا يكف ـ ــي ف ـ ــإن ذل ـ ــك س ـ ــوف يعي ـ ــد

حالـ ــة الت ـ ـوازن إلـ ــى المي ـ ـ ازن التجـ ــاري للدولـ ــة المخفضـ ــة ،وقـ ــد تلجـ ــأ بعـ ــض الـ ــدول لق ـ ـرار التخفـ ــيض

مـ ــن أجـ ــل رفـ ــع نسـ ــبة النمـ ــو االقتصـ ــادي وخفـ ــض نسـ ــبة البطالـ ــة وذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل تحفي ـ ـز اإلنتـ ــاج
الوطني وزيادة نسبة التوظيف وتوفير فرص العمل الجديدة المواكبة لزيادة اإلنتاج.
 -2األسباب والدوافع الثانوية

(.)2

يمكن إجمال األسباب والدوافع الثانوية فيما يلي-:

أ -االرتب ـ ـ ـ ــاط بكتل ـ ـ ـ ــة نقدي ـ ـ ـ ــة معين ـ ـ ـ ــة ،إال أن ه ـ ـ ـ ــذا االرتب ـ ـ ـ ــاط س ـ ـ ـ ــوف يع ـ ـ ـ ــرض العمل ـ ـ ـ ــة المحلي ـ ـ ـ ــة
لالنخفاض بمجرد حصول أي انخفاض في العملة الرئيسية.

ب -إيجـ ــاد العالقـ ــة الواقعيـ ــة للعملـ ــة الوطنيـ ــة مـ ــع العمـ ــالت األجنبيـ ــة ،وتعتمـ ــد هـ ــذه العالقـ ــة عل ـ ـى

أس ـ ــاس معرفـ ـ ــة تط ـ ــور مسـ ـ ــتوى األس ـ ــعار المحليـ ـ ــة س ـ ــوف يـ ـ ــنعكس عل ـ ــى القـ ـ ــوة الشـ ـ ـرائية المحليـ ـ ــة
للعمل ـ ــة الوطني ـ ــة ،ل ـ ــذلك ف ـ ــإن س ـ ــعر ص ـ ــرف عمل ـ ــة معين ـ ــة إزاء عمل ـ ــة أخ ـ ــرى يعتم ـ ــد عل ـ ــى مقارن ـ ــة

التغيرات في مستويات األسعار المحلية بين البلدين.

جـ ـ ـ ـ تنشـ ـ ــيط القطاعـ ـ ــات التصـ ـ ــديرية وبقيـ ـ ــة القطاعـ ـ ــات التـ ـ ــي تعتمـ ـ ــد عليهـ ـ ــا الدولـ ـ ــة ،وذلـ ـ ــك ألن
السـ ــلع المصـ ــدرة أو أي سـ ــلع أخـ ــرى تعتمـ ــد علـ ــى قطاعـ ــات تكميليـ ــة أخـ ــرى ،وبالتـ ــالي فـ ــإن تطـ ــور
اء مـ ـ ــن ناحيـ ـ ــة اسـ ـ ــتغالل
القطـ ـ ــاع التصـ ـ ــديري يـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى تطـ ـ ــور بقيـ ـ ــة القطاعـ ـ ــات التكميليـ ـ ــة س ـ ـ ـو ً
الطاقة اإلنتاجية أو استخدام اليد العاملة .
ويمكـ ـ ــن تلخـ ـ ــيص السـ ـ ــبب الرئيسـ ـ ــي الـ ـ ــذي يـ ـ ــدفع الدولـ ـ ــة إلـ ـ ــى خفـ ـ ــض سـ ـ ــعر الصـ ـ ــرف

عملتها هو سعيها إلى معالجة العجز الحاصل في ميزان مدفوعاتها أو في أحد مكوناته .

( ) 1محمد نبيل الشيمي (ت فيض قيمة العملة الوطنية متى يكون مطلوبا ) مجلة الحوار المتمدن (، )2009 2، 13
.https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162701
( ) 2سالمة نجاح  ،شاوش إ وان سهام ( ،تألير ت فيض قيمة العملة على الميزان التجاري  ،رسالة ماجستير  ،قسم
العلوم االقتصادية  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  ،جامعة محمد ضير  ،الجزائر  )2013ص .85
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ولكـ ــن آثـ ــار سياسـ ــة تخفـ ــيض قيمـ ــة العملـ ــة تبقـ ــى عملي ـ ـاً مرهون ـ ـ ًة بطبيعـ ــة وظـ ــروف كـ ــل
اقتصاد على حدة وخصائصه اإلنتاجية ودرجة انفتاحه واندماجه في التجارة الدولية.
ثالثا  -:متطلبات وشروط نجـاح سياسة تخفيض سعر الصرف
غالبـ ـ ـ ـاً م ـ ـ ــا تك ـ ـ ــون سياس ـ ـ ــة تخف ـ ـ ــيض العمل ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة ض ـ ـ ــمن حزم ـ ـ ــة م ـ ـ ــن السياس ـ ـ ــات

االقتص ـ ــادية الت ـ ــي تتخ ـ ــذها الدول ـ ــة م ـ ــن أج ـ ــل تحقي ـ ــق مجموع ـ ــة م ـ ــن األه ـ ــداف الت ـ ــي تتع ـ ــدد بتع ـ ــدد

االخ ــتالالت التـ ــي يعـ ــاني منهـ ــا البلـ ــد المخفـ ــض والتـ ــي يمكـ ــن حصـ ــرها فـ ــي تحسـ ــين معـ ــدالت النمـ ــو

االقتصادي وتحقيق التوازن على المستويين الداخلي والخارجي لهذا البلد.

ويتطل ـ ـ ــب تحقي ـ ـ ــق ه ـ ـ ــذه األه ـ ـ ــداف االقتص ـ ـ ــادية القي ـ ـ ــام ب ـ ـ ــبعض اإلجـ ـ ـ ـراءات المص ـ ـ ــاحبة

والت ـ ــي م ـ ــن بينه ـ ــا أحيانـ ـ ـاً خف ـ ــض قيم ـ ــة العمل ـ ــة الوطني ـ ــة باعتب ـ ــاره وس ـ ــيلة فاعل ـ ــة إلع ـ ــادة التـ ـ ـوازن
للميـ ـزان التجـــاري أو علـــى األق ــل تخفيـــف العجـــز الحاصـــل في ــه ،وذلـــك انطالقـ ـاً مـــن المب ــدأ القائ ــل
أن خف ـ ــض س ـ ــعر ص ـ ــرف العمل ـ ــة مقاب ـ ــل العم ـ ــالت األجنبي ـ ــة س ـ ــوف ي ـ ــؤدي إل ـ ــى تغيـ ـ ـرات تحـ ـ ـدث

ت ـ ــأثيرات س ـ ــعرية عل ـ ــى حرك ـ ــة التج ـ ــارة الخارجي ـ ــة ف ـ ــي اتج ـ ــاه يواف ـ ــق القض ـ ــاء عل ـ ــى عج ـ ــز ميـ ـ ـزان
المدفوعات.
إال أن المس ـ ـ ــألة ف ـ ـ ــي واق ـ ـ ــع األم ـ ـ ــر ليس ـ ـ ــت به ـ ـ ــذه الس ـ ـ ــهولة وليس ـ ـ ــت مض ـ ـ ــمونة النت ـ ـ ــائج
خصوصـ ـاً فـــي البل ــدان النامي ــة ،ويتوق ــف نج ــاح هـــذه السياس ــة فـ ــي تحقيـــق األهـ ــداف المرجـــوة منه ــا
علـ ــى مجموعـ ــة مـ ــن الشـ ــروط والمتطلبـ ــات التـ ــي تضـ ــمن فعاليـ ــة هـ ــذا اإلج ـ ـراء ،فبالنسـ ــبة للصـ ــادرات
هناك ثالثة شروط رئيسية هي كالتالي .)1( -:
 -1يتطل ـ ـ ــب تطبي ـ ـ ــق سياس ـ ـ ــة خف ـ ـ ــض س ـ ـ ــعر الص ـ ـ ــرف االس ـ ـ ــتقرار ف ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـعار المحلي ـ ـ ــة للبل ـ ـ ــد
المخفض وعدم ارتفاعها حتى ال ينعكس ذلك على تكلفة السلع الموجهة للتصدير.

 -2تمت ــع الطل ــب الع ــالمي علـــى ص ــادرات البلـ ــد المخفـ ــض بق ــدر ك ــافي م ــن المرون ــة وتل ــك مسـ ــألة
تتوق ــف عل ــى نوعي ــة تل ــك الص ــادرات ه ــل ه ــي ص ــادرات م ــن مـ ـواد أولي ــة أو وس ــيطة أو أنه ــا س ــلع
جاهزة لالستهالك النهائي.
 -3تمت ـ ــع الع ـ ــرض المحل ـ ــي لس ـ ــلع التص ـ ــدير للبل ـ ــد المخف ـ ــض بالق ـ ــدر المطل ـ ــوب م ـ ــن المرون ـ ــة أي
أن يكـ ــون الع ـ ــرض المحلـ ــي للس ـ ــلع المعـ ــدة للتص ـ ــدير قـ ــابالً لزي ـ ــادة مباش ـ ـرة بع ـ ــد عمليـ ــة التخف ـ ــيض
حتى يتمكن من مجاراة الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي.

( )1موالي ولد أب أكيك  ( ،الشروط الضرورية لنجاح سياسة فض قيمة اقوقية)  ،مجلة أقالم 2017 9 .5 ،
COM.www.AQLAME
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 -4اس ـ ــتقرار األس ـ ــعار المحلي ـ ــة لس ـ ــلع التص ـ ــدير ،ذل ـ ــك أن ـ ــه ل ـ ــو ارتفع ـ ــت أس ـ ــعار ه ـ ــذه الس ـ ــلع بع ـ ــد
تخف ـ ــيض قيم ـ ــة العمل ـ ــة الوطني ـ ــة ف ـ ــإن االس ـ ــتفادة الت ـ ــي جناه ـ ــا المس ـ ــتورد األجنب ـ ــي م ـ ــن التخف ـ ــيض

س ـ ــوف يخس ـ ــرها بارتف ـ ــاع األس ـ ــعار المحلي ـ ــة الت ـ ــي يش ـ ــتري به ـ ــا وب ـ ــذلك يك ـ ــون البل ـ ــد المخف ـ ــض ق ـ ــد
رجع إلى المربع األول .

 -5أال يقابـ ـ ــل هـ ـ ــذا اإلج ـ ـ ـراء بـ ـ ــإجراء مماثـ ـ ــل مـ ـ ــن الـ ـ ــدول األخـ ـ ــرى التـ ـ ــي تتشـ ـ ــابه صـ ـ ــادراتها مـ ـ ــع
صادرات البلد المخفض لسعر صرف عملته.
ه ــذا فيم ــا يخـــص الش ــروط والمتطلب ــات الالزم ــة إلنجـ ــاح سياس ــة خف ــض قيم ــة العمل ــة لزي ــادة حجـ ــم
الصادرات.

أمـ ـ ــا فيمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق بالشـ ـ ــروط والمتطلبـ ـ ــات الخاصـ ـ ــة ب ـ ـ ــالواردات والمتعلقـ ـ ــة بإنجـ ـ ــاح ه ـ ـ ــذه

السياسة فيمكن حصرها في شرطين أساسيين -:

 -1أن يك ـ ــون الطل ـ ــب المحل ـ ــي عل ـ ــى الـ ـ ـواردات الس ـ ــلعية مرنـ ـ ـاً ،أي أن ارتف ـ ــاع األس ـ ــعار المحلي ـ ــة
للسـ ــلع المس ـ ــتوردة بنسـ ــبة معين ـ ــة (نسـ ــبة التخف ـ ــيض) يج ـ ــب أن يقابلـ ــه انخف ـ ــاض فـ ــي الطل ـ ــب عل ـ ــى

السـ ــلع األجنبيـ ــة بنسـ ــبة أكبـ ــر مـ ــن نسـ ــبة التخفـ ــيض ،إال أن هـ ــذا الشـ ــرط يسـ ــتوجب وجـ ــود شـ ــروطاً
أخرى حتى يكون قابال للتحقيق ومن أهم هذه الشروط -:

أ -أن يك ـ ــون الجه ـ ــاز اإلنت ـ ــاجي للدول ـ ــة المخفض ـ ــة لعملته ـ ــا ق ـ ــاد اًر عل ـ ــى إنت ـ ــاج س ـ ــلع بديل ـ ــة تح ـ ــل
محل السلع المستوردة .

ب -أن يكــ ـ ــون الجهـ ـ ـ ــاز اإلنت ـ ـ ــاجي فـ ـ ـ ــي الدولـ ـ ـ ــة المخفضــ ـ ــة قـ ـ ـ ــاد اًر علـ ـ ـ ــى إعــ ـ ــادة توزيـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ـوارده
االقتصـ ــادية علـ ــى نحـ ــو س ـ ـريع حتـ ــى يتسـ ــنى لـ ــه تخصـ ــيص جـ ــزء منهـ ــا إلنتـ ــاج سـ ــلع محليـ ــة تحـ ــل
محل السلع المستوردة .

 -2أن تك ـ ــون مرون ـ ــة ع ـ ــرض الـ ـ ـواردات كبيـ ـ ـرة بمعن ـ ــى أن يقــ ــوم المص ـ ــدرون األجان ـ ــب بتخفــ ــيض

الكميـ ــة المعروضـ ــة مـ ــن سـ ــلعهم فـ ــي سـ ــوق البلـ ــد الـ ــذي قـ ــام بعمليـ ــة تخفـ ــيض قيمـ ــة عملتـ ــه ،وذلـ ــك

لمواجه ـ ــة انخف ـ ــاض الطل ـ ــب ال ـ ــذي طـ ـ ـ أر عل ـ ــى أس ـ ــعار منتج ـ ــاتهم والت ـ ــي أص ـ ــبحت مرتفع ـ ــة محليـ ـ ـاً
ألنه لو لم يتم ذلك فستبقى األسعار المرتفعة ثابتة بعد التخفيض .

رابع ا  -:أثر سياسة تخفيض سعر الصرف على بعض المتغيرات القتصادية
 -1أثر التخفيض على الصادرات والواردات

إن أثـ ـ ــر التخفـ ـ ــيض واضـ ـ ــح علـ ـ ــى الصـ ـ ــادرات وال ـ ـ ـواردات وذلـ ـ ــك مـ ـ ــن خـ ـ ــالل زيـ ـ ــادة حجـ ـ ــم السـ ـ ــلع
والخ ـ ــدمات المص ـ ــدرة إل ـ ــى الخ ـ ــارج م ـ ــن خ ـ ــالل جع ـ ــل اثمانه ـ ــا أرخ ـ ــص والح ـ ــد م ـ ــن الـ ـ ـواردات بع ـ ــد

ارتفاع أسعارها وبهذا تكون هذه السياسة قد عملت على إزالة العجز في الميزان التجاري .
2020

91

 -2التخفيض وأثره على مستوى األسعار
تعتبـ ــر سياسـ ــة خفـ ــض قيمـ ــة العملـ ــة فـ ــي حـ ــد ذاتهـ ــا مسـ ــبباً رئيسـ ــياً مـ ــن مسـ ــببات ارتفـ ــاع
مسـ ـ ــتوى األسـ ـ ــعار المحليـ ـ ــة وذلـ ـ ــك إذا كانـ ـ ــت نسـ ـ ــبة كبي ـ ـ ـرة مـ ـ ــن مسـ ـ ــتلزمات اإلنتـ ـ ــاج تجلـ ـ ــب مـ ـ ــن
الخـ ــارج وأن عمليـ ــة احـ ــالل مسـ ــتلزمات اإلنتـ ــاج المحليـ ــة محـ ــل األجنبيـ ــة تحتـ ــاج وقـ ــت طويـ ــل جـ ــدا
وفي غير صالح العملية اإلنتاجية فإن األسعار حتماً سترتفع .

أيض ـ ـاً مـ ــن النتـ ــائج النظريـ ــة لسياسـ ــة خفـ ــض قيمـ ــة العملـ ــة ت ارجـ ــع حجـ ــم ال ـ ـواردات وذلـ ــك

مـ ــن خـ ــالل جعـ ــل أسـ ــعارها مرتفعـ ــة بالنسـ ــبة للمسـ ــتهلك المحلـ ــي هـ ــذا األثـ ــر لـ ــن يحصـ ــل إذا كانـ ــت
أغل ـ ــب واردات البل ـ ــد المخف ـ ــض لعملت ـ ــه ه ـ ــي م ـ ــن الـ ـ ـواردات الض ـ ــرورية الت ـ ــي ال يمك ـ ــن االس ـ ــتغناء
عنهـ ــا وال توجـ ــد لهـ ــا بـ ــدائل محليـ ــة وهـ ــذا سيضـ ــيف حلقـ ــة جديـ ــدة الرتفـ ــاع األسـ ــعار وسـ ــيترتب عليـ ــه
أعباء جديدة تثقل كاهل المواطن .

كم ـ ــا أن ارتف ـ ــاع أس ـ ــعار الـ ـ ـواردات وانخف ـ ــاض أس ـ ــعار الصــ ــادرات الن ـ ــاتج ع ـ ــن تخف ـ ــيض

قيمـ ــة العمل ـ ــة سـ ــيؤدي إل ـ ــى ارتفـ ــاع الطل ـ ــب علـ ــى المنتج ـ ــات المحليـ ــة وه ـ ــذا الطلـ ــب س ـ ــيكون عل ـ ــى
جانبين (.)1

األول  -:أن الطلـ ـ ــب المحلـ ـ ــي سـ ـ ــيجعل المنتجـ ـ ــين يبحثـ ـ ــون علـ ـ ــى م ـ ـ ـوارد محليـ ـ ــة رخيصـ ـ ــة بديلـ ـ ــة
عن السلع المستوردة التي ارتفعت أسعارها .

الثـــــاني  -:إن الطل ـ ــب عل ـ ــى المنتج ـ ــات الوطني ـ ــة س ـ ــيرتفع بع ـ ــد م ـ ــا أص ـ ــبحت ارخ ـ ــص م ـ ــن الس ـ ــلع
المس ـ ــتوردة وإن ه ـ ــذا االرتف ـ ــاع س ـ ــيؤدي إل ـ ــى ارتف ـ ــاع أس ـ ــعارها ف ـ ــي النهاي ـ ــة إذا ل ـ ــم يتص ـ ــف الجه ـ ــاز

اإلنتاجي بالمرونة .
 -أثر التخفيض على حركة رؤوس األموال

(.)2

مـ ــن األسـ ــباب المهمـ ــة التـ ــي تـ ــدعو األف ـ ـراد إلـ ــى تحريـ ــك رؤوس أم ـ ـوالهم بـ ــين الـ ــدول هـ ــو

التخف ــيض ف ــي قيم ــة العمل ــة وي ــتم ه ــذا اإلجـ ـراء عن ــدما يتوق ــع األفـ ـراد ب ــأن الدول ــة س ــتقوم بتخف ــيض

قيم ـ ــة عملته ـ ــا ف ـ ــإنهم ف ـ ــي ه ـ ــذه الحال ـ ــة س ـ ــيقومون بتحريــ ــك رؤوس أمـ ـ ـوالهم نح ـ ــو الخــ ــارج لتجنــ ــب
الخسارة المحتملة من ج ارء هذا التخفيض أو للبحث عن األرباح (.)3

ل ــذا فـ ــإن عملي ــة التـ ــأثير هن ــا تـ ــتم م ــن خـ ــالل م ــا يتوقعـ ــه األفـ ـراد مـ ــن تغيـــر فـ ــي األسـ ــعار
الحقيقي ـ ــة ألص ـ ــولهم العيني ـ ــة (مق ـ ــدرة بالعمل ـ ــة األجنبي ـ ــة) عق ـ ــب عملي ـ ــة التخف ـ ــيض ،م ـ ــع العل ـ ــم ب ـ ــأن

( )1صبحي حسون الساعدي و إياد حماد عبد ،مصدر سبق ذكر  ،ص . 92
( )2المصدر السابق نفسه  ،ص . 98
( )3المصدر نفسه  ،ص . 93
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عمليـ ــة التخفـ ــيض ال تـ ــتم فجـ ــأة أو بـ ــدون مقـ ــدمات فغالب ـ ـاً مـ ــا تتـ ــرك فت ـ ـرة زمنيـ ــة يسـ ــود فيهـ ــا شـ ــعور
ع ـ ــام ف ـ ــي األوس ـ ــاط المالي ـ ــة والتجاري ـ ــة ب ـ ــأن التخف ـ ــيض حاص ـ ــل المحال ـ ــة ف ـ ــإذا س ـ ــاد ه ـ ــذا الش ـ ــعور

بدرج ـ ــة كبيـ ـ ـرة فـ ـ ــإن ذل ـ ــك ي ـ ــدفع المسـ ـ ــتثمرين وأص ـ ــحاب المش ـ ــاريع إلـ ـ ــى تص ـ ــفية مش ـ ــاريعهم ونقـ ـ ــل
أصـ ــولهم للخـ ــارج (فـ ــي ظـ ــل ثبـ ــات سـ ــعر الصـ ــرف) حتـ ــى يتجنب ـ ـوا االنخفـ ــاض الـ ــذي سـ ــيط أر علـ ــى

قيمـ ــة أصـ ــولهم الحقيقيـ ــة مـ ــن ج ـ ـراء تخفـ ــيض قيمـ ــة العملـ ــة إذا مـ ــا قـ ــدرت هـ ــذه األصـ ــول بالـ ــذهب
أو العمالت األجنبية .
وف ـ ــي ه ـ ــذه الحال ـ ــة س ـ ــيحول المس ـ ــتثمرين أص ـ ــولهم إل ـ ــى عم ـ ــالت أجنبي ـ ــة ليص ـ ــدروها إل ـ ــى

الخ ـ ــارج فيحص ـ ــلون ب ـ ــذلك عل ـ ــى كمي ـ ــة أكب ـ ــر م ـ ــن العم ـ ــالت األجنبي ـ ــة بالقي ـ ــاس إل ـ ــى تل ـ ــك الكمي ـ ــة

الت ـ ــي ك ـ ــانوا سيحصـ ـ ـلون عليه ـ ــا بع ـ ــد عملي ـ ــة التخف ـ ــيض ،وحينم ـ ــا يب ـ ــدو أن عملي ـ ــة تخف ـ ــيض قيم ـ ــة
العملـ ــة قـ ــد أصـ ــبحت وشـ ــيكة فـ ــإن عمليـ ــات المضـ ــاربة سـ ــوف تـ ــنخفض وبالتـ ــالي سـ ــيخفض مقـ ــدار
رأس المـ ــال األجنبـ ــي الـ ــداخل للبلـ ــد الـ ــذي يريـ ــد تخفـ ــيض قيمـ ــة عملتـ ــه فيكـ ــون مـ ــن األفضـ ــل له ـ ـؤالء

المس ـ ــتثمرين األجان ـ ــب االنتظـ ـ ــار حت ـ ــى يح ـ ــدث التخفـ ـ ــيض لك ـ ــي ت ـ ــزداد القيمـ ـ ــة الحقيقي ـ ــة لـ ـ ــرؤوس

أمـ ـوالهم مق ــدرة بالعمل ــة المحلي ــة إض ــافة إل ــي ذل ــك ف ــإنهم ق ــد يؤجل ــون خط ــط الشـ ـراء م ــن البل ــد ال ــذي
س ـ ــيقوم بعملي ـ ــة التخف ـ ــيض وذل ـ ــك م ـ ــن أج ـ ــل الحص ـ ــول عل ـ ــى أس ـ ــعار منخفض ـ ــة للمنتجــ ــات التـ ـ ــي

يريدون شرائها .

وم ـ ـ ــن جان ـ ـ ــب آخ ـ ـ ــر ق ـ ـ ــد ي ـ ـ ــؤدي حص ـ ـ ــول ه ـ ـ ــذا التخف ـ ـ ــيض إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــودة رؤوس األمـ ـ ـ ـوال
الهارب ـ ـ ــة للبل ـ ـ ــد لك ـ ـ ــي يس ـ ـ ــتفيد م ـ ـ ــن ارتف ـ ـ ــاع القيم ـ ـ ــة الحقيقي ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي س ـ ـ ــتط أر عليه ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد ح ـ ـ ــدوث

التخف ـ ــيض إذا أن ـ ــه سيص ـ ــبح بمقـ ـ ــدور أص ـ ــحاب ه ـ ــذه األمـ ـ ـوال الحصـ ـ ــول عل ـ ــى كمي ـ ــة أكب ـ ــر مـ ـ ــن
العمل ـ ــة الوطنيـ ـ ــة وهنـ ـ ــا سـ ـ ــتزداد س ـ ــيولتهم النقديـ ـ ــة بالعملـ ـ ــة المحليـ ـ ــة الت ـ ــي تـ ـ ــم تخفيضـ ـ ــها وبالتـ ـ ــالي
سيصـ ـ ــبح بإمكـ ـ ــانهم سـ ـ ــداد أي الت ازمـ ـ ــات سـ ـ ــابقة لألف ـ ـ ـراد أو للبن ـ ـ ــوك بمقـ ـ ــدار أقـ ـ ــل مـ ـ ــن العمـ ـ ــالت
األجنبية وبذلك يحققون أرباح ضخمة .

التخفيض وأثره على عبء القروض الخارجية

(.)1

يختلف أثر التخفيض في حالة كون البلد المخفض لعملته دائنا أو مدينا

أول  -:في حالة كون البلد المخفض دائن ا

إذا اس ـ ـتلم البلـ ــد المخفـ ــض لعملتـ ــه قروضـ ــه والفوائـ ــد بالعملـ ــة األجنبيـ ــة فإنـ ــه سـ ــوف يسـ ــتلم

كمي ـ ــة أكب ـ ــر م ـ ــن عملت ـ ــه الوطني ـ ــة بع ـ ــد تحويله ـ ــا إل ـ ــى العمل ـ ــة األجنبي ـ ــة أم ـ ــا إذا اس ـ ــتلم ه ـ ــذا البل ـ ــد
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قروضـ ــه والفوائـ ــد بالعملـ ــة الوطنيـ ــة فإنـ ــه سـ ــوف يسـ ــتلم نفـ ــس المبلـ ــغ الـ ــذي أقرضـ ــه وأن يتـ ــأثر فـ ــي
هذه الحالة .

ثانيا  -:في حالة كون البلد المخفض مدينا
عنـ ــدما يكـ ــون البلـ ــد المخفـ ــض مـ ــدينا ويـ ــدفع ديونـ ــه والفوائـ ــد المترتبـ ــة عليهـ ــا بعملـ ــة البلـ ــد
الـ ــدائن فـ ــإن عـ ــبء الـ ــديون المترتبـ ــة عليـ ــه فـ ــي هـ ــذه الحالـ ــة سـ ــوف تـ ــزداد ذلـ ــك ألنـ ــه سـ ــوف يـ ــدفع
كميـ ـ ــة مـ ـ ــن عملتـ ـ ــه الوطنيـ ـ ــة التـ ـ ــي تـ ـ ــم تخفيضـ ـ ــها ويسـ ـ ــتفيد البلـ ـ ــد المـ ـ ــدين مـ ـ ــن تخفـ ـ ــيض عملتـ ـ ــه
الوطنيـ ــة بـ ــنفس مقـ ــدار التخفـ ــيض فـ ــي حالـ ــة مـ ــا سـ ــيقومون بتحريـ ــك رؤوس أم ـ ـوالهم نحـ ــو الخـ ــارج
لتجنب الخسارة المحتملة من جراء هذا التخفيض أو البحث عن األرباح .
 أثر التخفيض على الستيعابباإلض ـ ــافة إل ـ ــى أث ـ ــر ال ـ ــدخل عل ـ ــى االس ـ ــتيعاب (أث ـ ــر غي ـ ــر مباش ـ ــر) هن ـ ــاك أث ـ ــار مباشـ ـ ـرة
أخرى على االستيعاب غير محفز بالدخل .
أول  -:أثر األرصدة النقدية
يـ ـ ــؤدي ارتفـ ـ ــاع األسـ ـ ــعار نتيج ـ ـ ــة التخفـ ـ ــيض فـ ـ ــي قيمـ ـ ــة العمل ـ ـ ــة إلـ ـ ــى انخفـ ـ ــاض القيم ـ ـ ــة
الحقيقيـ ــة لألرصـ ــدة النقديـ ــة لـ ــدى األف ـ ـراد فهـ ــم هنـ ــا يرغبـ ــون بزيـ ــادة أرصـ ــدتهم النقديـ ــة فيقللـ ــون مـ ــن
طلبهم على السلع االستهالكية واالستثمارية وبالتالي ينخفض االستيعاب.
ثاني ا  -:أثر إعادة توزيع الدخل
إن االرتفـ ــاع فـ ــي مسـ ــتوى األسـ ــعار النـ ــاتج عـ ــن تخفـ ــيض قيمـ ــة العملـ ــة يـ ــؤدي إلـ ــى أيض ـ ـاً
إلـ ــى خفـ ــض االسـ ــتيعاب عـ ــن طريـ ــق إعـ ــادة توزيـ ــع الـ ــدخل الكلـ ــي مـ ــن مجموعـ ــات ذات ميـ ــل حـ ــدي
مرتف ـ ــع لالس ـ ــتهالك إل ـ ــى مجموع ـ ــات ذات مي ـ ــل ح ـ ــدي م ـ ــنخفض لالس ـ ــتهالك م ـ ــن ال ـ ــذين يحص ـ ــلون
علـ ـ ــى األجـ ـ ــور إلـ ـ ــى أصـ ـ ــحاب األعمـ ـ ــال هنـ ـ ــا يـ ـ ــنخفض االسـ ـ ــتهالك انخفـ ـ ــاض جـ ـ ــوهري بينمـ ـ ــا ال
يمكـ ــن تأكيـ ــده بالنسـ ــبة لالسـ ــتثمار حيـ ــث أن األفــ ـراد الـ ــذين يكـ ــون مـ ــيلهم لالسـ ــتهالك منخفضـ ــا قـ ــد
يكون ميلهم إلى االستثمار مرتفعا .
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ثالثا  -:أثر الخداع النقدي
يمكـ ــن أن يسـ ــهم الخـ ــداع النقـ ــدي فـ ــي األثـ ــر اإليجـ ــابي لتخفـ ــيض قيمـ ــة العملـ ــة إذا توج ـ ــه
اهتم ـ ــام الح ـ ــائزين للنق ـ ــود إل ـ ــى التغيـ ـ ـرات ف ـ ــي األس ـ ــعار أكث ـ ــر م ـ ــن التغيـ ـ ـرات ف ـ ــي ال ـ ــدخول االس ـ ــمية
ويظهر األثر اإليجابي على الميزان التجاري ألنه يعمل على تخفيض االستيعاب .
رابع ا  -:أثر التخفيض على الدخل والتوظيف
مـ ـ ــن النتـ ـ ــائج المهمـ ـ ــة لزيـ ـ ــادة الصـ ـ ــادرات ونقـ ـ ــص ال ـ ـ ـواردات هـ ـ ــي زيـ ـ ــادة الـ ـ ــدخل القـ ـ ــومي
والتوظي ـ ــف ذل ـ ــك إن زي ـ ــادة الص ـ ــادرات تعتب ـ ــر عنص ـ ــر إض ـ ــافي لل ـ ــدخل الق ـ ــومي مم ـ ــا ي ـ ــؤدي إل ـ ــى
زيادتـ ـ ــه وفق ـ ـ ـاً لنظريـ ـ ــة مضـ ـ ــاعف التجـ ـ ــارة الخارجيـ ـ ــة فزيـ ـ ــادة الـ ـ ــدخل القـ ـ ــومي غالب ـ ـ ـاً مـ ـ ــا يصـ ـ ــاحبها
زي ـ ــادة ف ـ ــي االنف ـ ــاق عل ـ ــى االس ـ ــتهالك والت ـ ــي تك ـ ــون مص ـ ــحوبة بزي ـ ــادة ف ـ ــي الـ ـ ـواردات وفقـ ـ ـاً للمي ـ ــل
الح ـ ــدي لالس ـ ــتيراد أم ـ ــا بالنس ـ ــبة للبل ـ ــدان الت ـ ــي ل ـ ــم تق ـ ــوم بخف ـ ــض قيم ـ ــة عملته ـ ــا فم ـ ــن المتوق ـ ــع إن
حص ــول زي ــادة ف ــي واردته ــا م ــن البلـ ــد المخفـ ــض م ــع انخفـ ــاض ف ــي حجـ ــم ص ــادراتها س ــيترب عليـ ــه
انخفاض في حجم الدخل والتوظيف .
خامس ا  -:مخاطر تطبيق سياسة تحفيض سعر الصرف
قب ـ ـ ــل الح ـ ـ ــديث ع ـ ـ ــن سياس ـ ـ ــة خف ـ ـ ــض قيم ـ ـ ــة العمل ـ ـ ــة ألي بل ـ ـ ــد يج ـ ـ ــب أوال النظ ـ ـ ــر إل ـ ـ ــى
وضـ ــعها االقتصـ ــادي ومـ ــدى قـ ــدرتها علـ ــى األقـ ــدام علـ ــى مثـ ــل هـ ــذه الخطـ ــوة ومـ ــدى االسـ ــتفادة التـ ــي
ستجنيها منها .
فسياسـ ــة تخفـ ــيض قيمـ ــة العملـ ــة قـ ــد ال تحقـ ــق دائمـ ــا األهـ ــداف المرجـ ــوة منهـ ــا دائمـ ــا فهـ ــي
بمثابـ ــة سـ ــالح ذو حـ ــدين فبـ ــدالً مـ ــن أن يـ ــؤدي إتبـ ــاع هـ ــذه السياسـ ــة إلـ ــى تحفيـ ــز النشـ ــاط اإلنتـ ــاجي
للدولـ ــة المخفضـ ــة وإلـ ــى رفـ ــع نسـ ــبة التوظيـ ــف فيهـ ــا وزيـ ــادة حجـ ــم السـ ــلع والخـ ــدمات المصـ ــدرة إلـ ــى

الخـ ــارج وتحقيـ ــق النمـ ــو االقتصـ ــادي يمكـ ــن أن يكـ ــون لهـ ــذا التخفـ ــيض آثـ ــار عكسـ ــية مـ ــدمرة تهـ ــوي

باقتصـ ـ ــادها إلـ ـ ــى االنكمـ ـ ــاش بسـ ـ ــبب التضـ ـ ــخم الجـ ـ ــامح الـ ـ ــذي يمكـ ـ ــن أن يحصـ ـ ــل نتيجـ ـ ــة ارتفـ ـ ــاع
أسـ ـ ــعار الم ـ ـ ـواد األوليـ ـ ــة (كارتفـ ـ ــاع أسـ ـ ــعار مصـ ـ ــادر الطاقـ ـ ــة) والتجهي ـ ـ ـزات الالزمـ ـ ــة لبـ ـ ــدء عمليـ ـ ــة

اإلنتاج .
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وعلـ ــى ذلـ ــك فـ ــإن ارتفـ ــاع أسـ ــعار مـ ــدخالت اإلنتـ ــاج سـ ــوف يـ ــنعكس تلقائي ـ ـاً علـ ــى أسـ ــعار

المنتجـ ــات النهائيـ ــة التـ ــي سـ ــوف ترتفـ ــع ك ـ ـأثر جزئـ ــي مم ـ ــا ينـ ــتج عنـ ــه انكم ـ ــاش فـ ــي حجـ ــم الطلـ ــب
وهـ ــذا سيفض ـ ـي إلـ ــى ت ارجـ ــع حجـ ــم المبيعـ ــات ومـ ــن ثـ ــم اإلنتـ ــاج فتلقـ ــع المنشـ ــأة عـ ــن اإلنتـ ــاج فتـ ــزداد
البطالة ويدخل االقتصاد في حالة من االنكماش (..)1

ولكـ ــن آثـ ــار سياسـ ــة تخفـ ــيض قيمـ ــة العملـ ــة تبقـ ــى عمليـ ــة مرهونـ ــة بطبيعـ ــة وظـ ــروف كـ ــل

اقتصاد على حدة وخصائصه اإلنتاجية ودرجة انفتاحه واندماجه في التجارة الدولية.
المحـور الثاني

إمكانية تطبيق سياسة خفض سعر الصرف في ظل األزمة الحالية لالقتصاد الليبي
أولا  -:خصائص القتصاد الليبي
تص ـ ــنف الـ ـ ــدول الناميـ ـ ــة بأنهـ ـ ــا تلـ ـ ــك الـ ـ ــدول الت ـ ــي تعتمـ ـ ــد فـ ـ ــي اقتصـ ـ ــاداتها علـ ـ ــى قطـ ـ ــاع
واحـ ــد كمصـ ــدر للنـ ــاتج المحلـ ــي أو الـ ــدخل القـ ــومي وتشـ ــير هـ ــذه الظـ ــاهرة إلـ ــى اخـ ــتالل هيكلـ ــي فـ ــي

صـ ــادرات اقتصـ ــادات هـ ــذه الـ ــدول حيـ ــث تحتـــــل فـ ــي العـ ــادة سـ ــلعة واحـ ــدة أوليـ ــة نسـ ــبة كبي ـ ـرة مـ ــن
إجمـ ـ ــالي حجـ ـ ــم الصـ ـ ــادرات لهـ ـ ــذه البلـ ـ ــدان وإن هـ ـ ــذه السـ ـ ــلعة تتـ ـ ــأثر كثي ـ ـ ـ ار بتغي ـ ـ ـرات أسـ ـ ــعارها فـ ـ ــي

السوق المحلية .

ويمث ـ ــل االقتص ـ ــاد الليب ـ ــي نمط ـ ــا مثالي ـ ــا إلح ـ ــدى ه ـ ــذه االقتص ـ ــاديات فه ـ ــو اقتص ـ ــاد ن ـ ــامي
ريع ــي مفت ــوح يعتم ــد اعتم ــادا كلي ــا عل ــى عائ ــدات قط ــاع ال ــنفط كمص ــدر وحي ــد لل ــدخل حي ــث يتمي ــز
االقتص ـ ــاد الليب ـ ــي بخص ـ ــائص وس ـ ــمات ميزت ـ ــه ع ـ ــن غيـ ـ ـره م ـ ــن االقتص ـ ــاديات النامي ـ ــة فه ـ ــو ينف ـ ــرد

بصـ ــغر حجـ ــم سـ ــوقه المحلـ ــي الم ـ ـرتبط أساسـ ــا بضـ ــآلة حجـ ــم السـ ــكان وعـ ــدم كفـ ــاءة عنصـ ــر العمـ ــل
فيـ ــه كميـ ــا وفنيـ ــا وتـ ــدني مرونـ ــة قطاعـ ــه اإلنتـ ــاجي (الز ارعـ ــة والصـ ــناعة) ناهيـ ــك عـ ــن عـ ــدم اسـ ــتقرار
وكفـ ــاءة السياسـ ــات االقتصـ ــادية وبـ ــاألخص التنمويـ ــة منهـ ــا رغـ ــم الجهـ ــود الضـ ــخمة التـ ــي بـ ــذلت فـ ــي
هذا المضمار .

وفـ ــي هـ ــذا السـ ــياق يمكـ ــن بصـ ــفة عامـ ــة إجمـ ــال أهـ ــم السـ ــمات والخصـ ــائص التـ ــي ميـ ــزت

االقتصاد الليبي عن نظيراته من االقتصاديات النامية في النقاط التالية -:
 -1خض ـ ـ ــوع االقتص ـ ـ ــاد الليب ـ ـ ــي لس ـ ـ ــيطرة قط ـ ـ ــاع واح ـ ـ ــد ه ـ ـ ــو ال ـ ـ ــنفط واالعتم ـ ـ ــاد عل ـ ـ ــى الص ـ ـ ــادرات
النفطية بنسبة تفوق  %95من إجمالي الصادرات الليبية .

 -2ارتفـ ـ ــاع درجـ ـ ــة االنكشـ ـ ــاف االقتصـ ـ ــادي حيـ ـ ــث تت ـ ـ ـراوح نسـ ـ ــبة ال ـ ـ ـواردات إلـ ـ ــى النـ ـ ــاتج المحلـ ـ ــي
اإلجمالي ما بين ( )% 30-25ونسبة التجارة إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي .%75

( ) 1أحمد إبراهيم السقا ( ،م اطر ت فيض قيمة العملة) جريدة العرب االقتصادية  1 ،أبريل  ، 2011ص . 5
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 -3ارتف ـ ــاع معـ ـ ــدل النم ـ ــو السـ ـ ــكاني ومحدوديـ ـ ــة القــ ــوى العاملـ ـ ــة الوطنيـ ـ ــة الم ـ ــاهرة إذ وصـ ـ ــل عـ ـ ــدد
س ــكان ليبيـ ــا إلـ ــى ح ـ ـوالي  7مليـ ــون نسـ ــمة ،بمعـ ــدل نمـ ــو سـ ــنوي يقتـ ــرب مـ ــن  %4فـ ــي الوقـ ــت الـ ــذي
ال تزيد فيه نسبة السكان النشطين اقتصاديا عن . %45
 -4االقتص ـ ـ ــاد الليب ـ ـ ــي اقتص ـ ـ ــاد ن ـ ـ ــامي يمت ـ ـ ــاز باالزدواجي ـ ـ ــة ( أي أن ـ ـ ــه يتمي ـ ـ ــز بوج ـ ـ ــود قطاع ـ ـ ــات
متطـ ـ ــورة تتمثـ ـ ــل بالتحديـ ـ ــد فـ ـ ــي قطـ ـ ــاعي الـ ـ ــنفط والغـ ـ ــاز وقطاعـ ـ ــات أخـ ـ ــرى) ومـ ـ ــا يتبـ ـ ــع ذلـ ـ ــك مـ ـ ــن
اخـ ــتالالت هيكليـ ــة فـ ــي مكونـ ــات االقتصـ ــاد ،حيـ ــث يعـ ــاني االقتصـ ــاد الليبـ ــي مـ ــن ضـ ــعف مسـ ــاهمة
القطاعـ ـ ــات الغيـ ـ ــر نفطيـ ـ ــة وأهمهـ ـ ــا قطـ ـ ــاعي (الز ارعـ ـ ــة والصـ ـ ــناعة) واللـ ـ ــذان يسـ ـ ــاهمان مـ ـ ــع قطـ ـ ــاع
الخ ـ ــدمات بنس ـ ــبة أق ـ ــل بكثي ـ ــر م ـ ــن مس ـ ــاهمة قط ـ ــاع ال ـ ــنفط والغ ـ ــاز ف ـ ــي الن ـ ــاتج المحل ـ ــي اإلجم ـ ــالي
والذي تتعدى مساهمته الـ  % 70حسب بعض التقديرات .
 -5محدودي ـ ـ ــة الطاق ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتيعابية لالقتص ـ ـ ــاد الليب ـ ـ ــي ،أو بعب ـ ـ ــارة أخ ـ ـ ــرى ع ـ ـ ــدم ق ـ ـ ــدرة االقتص ـ ـ ــاد
الليبـ ـ ــي علـ ـ ــى امتصـ ـ ــاص أكبـ ـ ــر قـ ـ ــدر مـ ـ ــن االسـ ـ ــتثمارات بكفـ ـ ــاءة تعطـ ـ ــي أكبـ ـ ــر مـ ـ ــردود اقتصـ ـ ــادي
واجتماعي ممكن .
 -6تركـ ـ ــز الصـ ـ ــادرات وتنـ ـ ــوع ال ـ ـ ـواردات حيـ ـ ــث تشـ ـ ــير البيانـ ـ ــات المتعلقـ ـ ــة بالصـ ـ ــادرات وال ـ ـ ـواردات
الليبيـ ــة إلـ ــى أن اقتصـ ــاد الـ ــنفط كـ ــان وال زال يشـ ــكل النسـ ــبة األعظـ ــم مـ ــن الصـ ــادرات الليبيـ ــة حيـ ــث
تجـ ـ ــاوزت نس ـ ـ ــبة مس ـ ـ ــاهمة قط ـ ـ ــاع ال ـ ـ ــنفط م ـ ـ ــن إجم ـ ـ ــالي الص ـ ـ ــادرات ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــنة  2014ال ـ ـ ـ ـ %90
حسب البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي .
 -7عدم استقرار وعدم كفاءة السياسات االقتصادية وخاصة التنموية منها.
 -8هيمن ـ ــة القط ـ ــاع الع ـ ــام عل ـ ــى األنش ـ ــطة االقتص ـ ــادية جع ـ ــل االقتص ـ ــاد الليب ـ ــي محتفظ ـ ــا بمعظ ـ ــم
ميزات التخلف رغم الجهود التي بذلت في مضمار التنمية.
 -9ارتفـ ــاع نسـ ــبة البطال ـ ــة حيـ ــث بلغ ـ ــت نسـ ــبة البطالـ ــة ب ـ ــين أوسـ ــاط الش ـ ــباب  %41مـ ــن إجم ـ ــالي
الفئ ـ ـ ــة العمري ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ( 19وحت ـ ـ ــى  34س ـ ـ ــنة) حس ـ ـ ــب الد ارس ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي أج اره ـ ـ ــا المجل ـ ـ ــس ال ـ ـ ــوطني
للتطوير االقتصادي واالجتماعي في عام . 2015
ثانيا  :متطلبات سياسة تخفيض سعر الصرف في القتصاد الليبي
إن تطبي ـ ــق سياس ـ ــة تخف ـ ــيض س ـ ــعر الص ـ ــرف يعتب ـ ــر م ـ ــن اإلجـ ـ ـراءات االس ـ ــتراتيجية الت ـ ــي

البـ ــد أن تتخ ـ ــذ علـ ــى ض ـ ــوء د ارسـ ــة متأني ـ ــة ودقيق ـ ــة لكافـ ــة الظ ـ ــروف المحيطـ ــة باالقتص ـ ــاد ال ـ ــوطني
لم ــا له ــا م ــن أث ــر ب ــالغ عل ــى كاف ــة متغيـ ـرات االقتص ــاد الكل ــي وف ــي ه ــذا الجان ــب م ــن الورق ــة س ــيتم
تس ـ ــليط الض ـ ــوء عل ـ ــى م ـ ــا إذا كان ـ ــت سياس ـ ــة خف ـ ــض س ـ ــعر الص ـ ــرف تتماش ـ ــى ومتطلب ـ ــات تطبيقه ـ ــا
فـ ـ ــي االقتصـ ـ ــاد الليبـ ـ ــي مـ ـ ــن عدمـ ـ ــه حيـ ـ ــث يتطلـ ـ ــب تطبيـ ـ ــق هـ ـ ــذه السياسـ ـ ــة ت ـ ـ ـوافر مجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن
الشروط لعل أهمها ما يلي -:
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الشرط األول  :المحافظة على استقرار مستويات األسعار المحلية
يتطلـ ـ ــب تطبيـ ـ ــق سياسـ ـ ــة خفـ ـ ــض سـ ـ ــعر الصـ ـ ــرف فـ ـ ــي ليبيـ ـ ــا المحافظـ ـ ــة عل ـ ـ ـى اسـ ـ ــتقرار

مسـ ـ ــتويات األسـ ـ ــعار المحليـ ـ ــة وعـ ـ ــدم ارتفاعهـ ـ ــا حتـ ـ ــى ال يـ ـ ــنعكس علـ ـ ــى تكلفـ ـ ــة المنتجـ ـ ــات الليبيـ ـ ــة
الموجهـ ـ ــة للتصـ ـ ــدير إن وجـ ـ ــدت وهـ ـ ــذا الشـ ـ ــرط غيـ ـ ــر متحقـ ـ ــق فـ ـ ــي الحالـ ـ ــة الليبيـ ـ ــة فبتتبـ ـ ــع تطـ ـ ــور
مس ــتويات التض ــخم خ ــالل العشـ ــر س ــنوات األخيـ ـرة نالحـ ــظ أنه ــا أخـــذة فـ ــي االرتف ــاع بـــوتيرة مت ازيـ ــدة
ويتضح ذلك من (الجدول رقم . ) 1

الجدول رقم ( )1يبين تطور معدلت التضخم في ليبيا

السنة

معدل التضخم

السنة

معدل التضخم

2008

%10.4

2009

%2.4

2010

%2.4

2011

%15.9

2012

%6.1

2013

%2.6

2014

%2.4

2015

%8.6

2016

%30.4

2017

%27.8

المصدر  :النشرة القتصادية لمصرف ليبيا المركزي لسنة 2017
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يتب ـ ـ ــين م ـ ـ ــن الج ـ ـ ــدول الس ـ ـ ــابق أن مع ـ ـ ــدالت التض ـ ـ ــخم ف ـ ـ ــي ليبي ـ ـ ــا س ـ ـ ــجلت العدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن
التغي ـ ـ ـرات خـ ـ ــالل الفت ـ ـ ـرة الممتـ ـ ــدة مـ ـ ــن العـ ـ ــام  2008وحتـ ـ ــى عـ ـ ــام  2017فقـ ـ ــد سـ ـ ــجلت معـ ـ ــدالت
التض ـ ــخم ف ـ ــي س ـ ــنة  2008م ـ ــا نس ـ ــبته  %10.4وه ـ ــذا المع ـ ــدل مرتف ـ ــع نس ـ ــبياً مقارن ـ ــة بم ـ ــا كان ـ ــت
علي ــه مع ــدالت التض ــخم ف ــي س ــنوات س ــابقة ويعـــزي ه ــذا االرتف ــاع ف ــي مس ــتوى التض ــخم إل ــى تـــأثر
االقتص ـ ـ ــاد الليب ـ ـ ــي بجمل ـ ـ ــة م ـ ـ ــن العوام ـ ـ ــل الخارجي ـ ـ ــة والداخلي ـ ـ ــة وتتمث ـ ـ ــل العوام ـ ـ ــل الخارجي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي
االرتفـ ــاع الحـ ــاد الـ ــذي سـ ــجلته أسـ ــعار الـ ــنفط فـ ــي األس ـ ـواق الدوليـ ــة األمـ ــر الـ ــذي أدى إلـ ــى ارتفـ ــاع
أسـ ـ ــعار ال ـ ـ ـواردات أمـ ـ ــا العوامـ ـ ــل الداخليـ ـ ــة المـ ـ ــؤثرة فـ ـ ــي مسـ ـ ــتويات التضـ ـ ــخم فتمثلـ ـ ــت فـ ـ ــي تنـ ـ ــامي
عـ ـ ــرض النقـ ـ ــود بمعـ ـ ــدالت مطـ ـ ــردة وذلـ ـ ــك مـ ـ ــن خـ ـ ــالل زيـ ـ ــادة اإلنفـ ـ ــاق العـ ـ ــام واالئتمـ ـ ــان المصـ ـ ــرفي
الممنـ ـ ــوح مـ ـ ــن قبـ ـ ــل المصـ ـ ــارف المتخصصـ ـ ــة ،لتعـ ـ ــود معـ ـ ــدالت التضـ ـ ــخم إلـ ـ ــى الت ارجـ ـ ــع فـ ـ ــي عـ ـ ــام
 2009و  2010لتس ـ ـ ــجل م ـ ـ ــا نس ـ ـ ــبته  % 2.4خ ـ ـ ــالل الع ـ ـ ــامين ويرج ـ ـ ــع ه ـ ـ ــذا االنخف ـ ـ ــاض ف ـ ـ ــي
معـ ــدالت التضـ ــخم إلـ ــى مجموعـ ــة أسـ ــباب لعـ ــل أهمهـ ــا مسـ ــاهمة المصـ ــرف المركـ ــزي فـ ــي خفـ ــض
معـ ــدل التضـ ــخم مـ ــن خـ ــالل سياسـ ــته المتعلقـ ــة بإصـ ــدار شـ ــهادات اإليـ ــداع والتـ ــي قـ ــام مـ ــن خاللهـ ــا
بامتص ـ ــاص ق ـ ــدر كبي ـ ــر م ـ ــن س ـ ــيولة القط ـ ــاع المص ـ ــرفي ك ـ ــذلك انخف ـ ــاض أس ـ ــعار الس ـ ــلع األولي ـ ــة
وتكلف ـ ــة اإلنت ـ ــاج فـ ـ ــي األسـ ـ ـواق العالميـ ـ ــة نظـ ـ ـ اًر إلـ ـ ــى انخفــ ــاض أسـ ـ ــعار ال ـ ــنفط الخـ ـ ــام ،ولكــ ــن هـ ـ ــذا
االنخف ـ ــاض ل ـ ــم يس ـ ــتمر حي ـ ــث ع ـ ــاودت مع ـ ــدالت التض ـ ــخم االرتف ـ ــاع وبش ـ ــكل ح ـ ــاد ج ـ ــداً ف ـ ــي ع ـ ــام
 2011لتس ـ ــجل  %15.9ويع ـ ــود ه ـ ــذا االرتف ـ ــاع ف ـ ــي مس ـ ــتويات التض ـ ــخم إل ـ ــى ت ـ ــداعيات األح ـ ــداث
التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا البلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2011إال أنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تراجعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوام
2012و2013و 2014حي ـ ـ ـ ـ ـ ــث س ـ ـ ـ ـ ـ ــجلت مع ـ ـ ـ ـ ـ ــدالت التض ـ ـ ـ ـ ـ ــخم م ـ ـ ـ ـ ـ ــا نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبته  %6.1و %2.6
و %2.4علـ ــى الت ـ ـوالي ويعـ ــزي هـ ــذا االنخفـ ــاض إلـ ــى االسـ ــتقرار النسـ ــبي الـ ــذي شـ ــهدته البلـ ــد خـ ــالل
ه ـ ـ ــذه األعـ ـ ـ ـوام إال أن مع ـ ـ ــدالت التض ـ ـ ــخم ع ـ ـ ــاودت االرتف ـ ـ ــاع م ـ ـ ــن جدي ـ ـ ــد وب ـ ـ ــوتيرة مت ازي ـ ـ ــدة حي ـ ـ ــث
س ـ ــجلت  %8.6ف ـ ــي ع ـ ــام  2015واس ـ ــتمر االرتف ـ ــاع ف ـ ــي مع ـ ــدالت التض ـ ــخم حت ـ ــى وص ـ ــل ذروت ـ ــه
فـ ـ ــي عـ ـ ــام  2016مسـ ـ ــجالً مـ ـ ــا نسـ ـ ــبته  %30.4لتعـ ـ ــود عـ ـ ــام  2017وتسـ ـ ــجل انخفـ ـ ــاض طفيـ ـ ــف
جداً بنسبة  %2.6عما كانت عليه في عام .2016
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الشرط الثاني :تمتع الجهاز اإلنتاجي بالقدر المطلوب من المرونة:
لتـ ـ ــنجح سياسـ ـ ــة خفـ ـ ــض سـ ـ ــعر الصـ ـ ــرف فـ ـ ــي تحقيـ ـ ــق أهـ ـ ــدافها البـ ـ ــد وأن يتمتـ ـ ــع الجهـ ـ ــاز

اإلنتـ ــاجي فـ ــي ليبيـ ــا بالقـ ــدر الكـ ــافي مـ ــن المرونـ ــة بحيـ ــث يسـ ــتطع مجـ ــاراة الطلـ ــب المحلـ ــي والعـ ــالمي
المتوقـ ــع علـ ــى المنتجـ ــات الليبيـ ــة بعـ ــد التخفـ ــيض ولكـ ــن هـ ــذا الشـ ــرط غيـ ــر متحقـ ــق أيض ـ ـاً فبـ ــالنظر

إلـ ـ ــى مسـ ـ ــاهمة القطاعـ ـ ــات اإلنتاجي ـ ـ ـة غيـ ـ ــر النفطيـ ـ ــة فـ ـ ــي ليبيـ ـ ــا (قطـ ـ ــاع الز ارعـ ـ ــة والصـ ـ ــناعة) فـ ـ ــي
الن ـ ــاتج المحل ـ ــي اإلجم ـ ــالي خ ـ ــالل العش ـ ــر س ـ ــنوات األخيـ ـ ـرة نالح ـ ــظ ت ـ ــدني نس ـ ــب المس ـ ــاهمة له ـ ــذه
القطاعـ ــات مقارنـ ــة بالقطـ ــاع النفطـ ــي والـ ــذي تشـ ــكل مسـ ــاهمته النسـ ــبة األكبـ ــر مـ ــن إجمـ ــالي النـ ــاتج

المحلي حيث ُيظهر ذلك مدى ضعف القدرة اإلنتاجية لهذه القطاعات .

الجدول رقم( )2يوضح نسبة مساهمة القطاعات اإلنتاجية في ليبيا في الناتج المحلي اإلجمالي خالل
الفترة من 2017-2008

النشاط

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

الزراعة

%0.9

%1

%0.9

%0.7

%0.5

-

-

-

-

-

الصناعة

%4.5

%5.2

%4.8

%3

%4.5

-

-

-

-

-

النفط

%79.6

%76.4

%75.8

%66.5

%73.6

-

-

-

-

-

المصدر من إعداد الباحث استنادا على البيانات الواردة في النشرة القتصادية لمصرف ليبيا المركزي لسنة 2017

يب ـ ـ ـ ــين الجـ ـ ـ ـ ــدول السـ ـ ـ ـ ــابق مس ـ ـ ـ ــاهمة القطاعـ ـ ـ ـ ــات اإلنتاجيـ ـ ـ ـ ــة غي ـ ـ ـ ــر النفطيـ ـ ـ ـ ــة( الز ارعـ ـ ـ ـ ــة

والص ـ ــناعة) ف ـ ــي الن ـ ــاتج المحل ـ ــي اإلجم ـ ــالي باألس ـ ــعار الثابت ـ ــة حي ـ ــث ل ـ ــم تتج ـ ــاوز نس ـ ــبة مس ـ ــاهمة
قط ـ ـ ــاع الز ارع ـ ـ ــة خ ـ ـ ــالل الفتـ ـ ـ ـرة م ـ ـ ــن  2008وحت ـ ـ ــى  2012ال ـ ـ ـ ـ  %1أم ـ ـ ــا قط ـ ـ ــاع الص ـ ـ ــناعة فل ـ ـ ــم
تتج ـ ــاوز نس ـ ــبة مس ـ ــاهمته ف ـ ــي الن ـ ــاتج المحل ـ ــي اإلجم ـ ــالي خ ـ ــالل الفتـ ـ ـرة الم ـ ــذكورة  %5.2ونالح ـ ــظ
م ـ ــن البيان ـ ــات الـ ـ ـواردة ف ـ ــي الج ـ ــدول ض ـ ــعف تل ـ ــك المس ـ ــاهمة ب ـ ــالرغم م ـ ــن االس ـ ــتثمارات الض ـ ــخمة
التـ ــي تـ ــم ضـ ــخها للنهـ ــوض لهـ ــذين القطـ ــاعين وأحـ ــداث تنويـ ــع فـ ــي القاعـ ــدة اإلنتاجيـ ــة وإيجـ ــاد بـ ــدائل
أخـ ــرى للـ ــدخل ومحاولـ ــة التقليـ ــل مـ ــن االعتمـ ــاد علـ ــى الـ ــنفط كمصـ ــدر وحيـ ــد للـ ــدخل ،وبـ ــالرغم مـ ــن
ذل ــك مـ ــا يـ ـزال القطـ ــاع النفطـــي المسـ ــاهم األكبـ ــر فـ ــي النـ ــاتج المحلـ ــي اإلجمـ ــالي حي ــث بلغـ ــت نسـ ــبة
مسـ ــاهمته خـ ــالل عـ ــام  2008ح ـ ـوالي ()%79.6مـ ــن إجمـ ــالي النـ ــاتج فـ ــي مقابـ ــل مسـ ــاهمة ضـ ــئيلة
جـ ـ ــداً مـ ـ ــن قطـ ـ ــاعي الز ارعـ ـ ــة والصـ ـ ــناعة حيـ ـ ــث سـ ـ ــجل ك ـ ـ ـالً مـ ـ ــن القطـ ـ ــاعين مـ ـ ــا نسـ ـ ــبته ، %0.9
 %4.5عل ـ ـ ــى التـ ـ ـ ـوالي خ ـ ـ ــالل نف ـ ـ ــس الع ـ ـ ــام إال أن مس ـ ـ ــاهمة قط ـ ـ ــاع ال ـ ـ ــنفط ف ـ ـ ــي الن ـ ـ ــاتج المحل ـ ـ ــي
اإلجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي تراجع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل طفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامي  2009و 2010
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مسـ ـ ــجلة  %76.4و  %75.8حسـ ـ ــب الترتيـ ـ ــب المـ ـ ــذكور بسـ ـ ــبب ت ارجـ ـ ــع أسـ ـ ــعار الـ ـ ــنفط عـ ـ ــن مـ ـ ــا
كانـ ـ ــت عليـ ـ ــه فـ ـ ــي سـ ـ ــنة  2008فـ ـ ــي حـ ـ ــين لـ ـ ــم تتجـ ـ ــاوز مسـ ـ ــاهمة قطـ ـ ــاع الز ارعـ ـ ــة خـ ـ ــالل هـ ـ ــذين
العـ ـ ــاملين  %0.9 ، %1علـ ـ ــى الت ـ ـ ـوالي أمـ ـ ــا قطـ ـ ــاع الصـ ـ ــناعة فقـ ـ ــد سـ ـ ــجل مـ ـ ــا نسـ ـ ــبته ، %5.2
 %4.3خـ ـ ــالل هـ ـ ــدين العـ ـ ــاملين ،وبسـ ـ ــبب األحـ ـ ــداث التـ ـ ــي عصـ ـ ــفت بـ ـ ــالبالد خـ ـ ــالل عـ ـ ــام 2011
وم ـ ــا ص ـ ــاحبها م ـ ــن انف ـ ــالت أمن ـ ــي ف ـ ــي منطق ـ ــة اله ـ ــالل النفط ـ ــي ت ارج ـ ــع إنت ـ ــاج ال ـ ــبالد م ـ ــن ال ـ ــنفط
مسـ ــبباً فـ ــي انخفـ ــاض مسـ ــاهمة القطـ ــاع النفطـ ــي فـ ــي النـ ــاتج المحلـ ــي اإلجمـ ــالي حيـ ــث سـ ــجل قطـ ــاع
ال ـ ــنفط م ـ ــا نس ـ ــبته  %65.5م ـ ــن إجم ـ ــالي الن ـ ــاتج ف ـ ــي ح ـ ــين اقتص ـ ــرت مس ـ ــاهمة قط ـ ــاعي الز ارع ـ ــة
والص ـ ــناعة خ ـ ــالل نف ـ ــس الع ـ ــام عل ـ ــى  %0.7لقط ـ ــاع الز ارع ـ ــة و %3لقط ـ ــاع الص ـ ــناعة ،وبحل ـ ــول
ع ـ ــام  2012ش ـ ــهد قط ـ ــاع ال ـ ــنفط تحس ـ ــناً ملحوظـ ـ ـاً بس ـ ــبب تحس ـ ــن األوض ـ ــاع األمني ـ ــة ف ـ ــي منطق ـ ــة
الهـ ـ ــالل النفطـ ـ ــي والتـ ـ ــي أدت إلـ ـ ــى زيـ ـ ــادة مسـ ـ ــاهمة قطـ ـ ــاع الـ ـ ــنفط فـ ـ ــي النـ ـ ــاتج المحلـ ـ ــي اإلجمـ ـ ــالي
حي ـ ــث بلغ ـ ــت نس ـ ــبة مس ـ ــاهمته  %73.6م ـ ــن إجم ـ ــالي الن ـ ــاتج بينم ـ ــا ل ـ ــم تتج ـ ــاوز مس ـ ــاهمة قط ـ ــاع
الزراعة  %0.5أما مساهمة قطاع الصناعة فقد كانت  %4.5من الناتج المحلي .
الشكل رقم ( )2مساهمة القطاعات اإلنتاجية في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة  2017-2008م
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الشرط الثالث :تمتع الطلب العالمي على الصادرات الليبية بقدر كافي من المرونة
إن هذه المسألة تتوقف على طبيعة السلع المصدرة إلى الخارج ومن المعلوم أن الصادرات

الليبية تتشكل أساساً من المواد األولية التي تعرف بانخفاض مرونة الطلب العالمي عليها فبالنظر إلى

الجدول رقم ( )3الذي يبين نسبة الصادرات حسب أقسام السلع نالحظ أن أغلب الصادرات الليبية إلى
الخارج هي المواد الخام األولية التي ال تتمتع بالقدر الكافي من المرونة حيث بلغت نسبة الصادرات
من مواد الوقود والمحروقات والمواد المتصلة بها خالل سنة  2010ما نسبته  %97من إجمالي
الصادرات إلى الخارج ،بينما بلغت نسبة ما تم تصديره من المواد الكيماوية خالل نفس العام %1.5

فحين بلغت نسبة الصادرات من المصنوعات المصنفة على أساس المواد التي صنعت منها %0.8
أما فيما يخص الصادرات من المواد الغذائية والمواد الخام الغير صالحة لألكل فقد كانت نسبة
الصادرات منها خالل عام  %0.0 2010بينما لم يتم تصدر أي شيء من المشروبات والتبغ خالل

هذا العام ،أيضاً لم تسجل أي صادرات من الزيوت والشحوم النباتية والحيوانية ومن اآلالت ومعدات
النقل خالل عام . 2010

وبحلول عام  2011زادت الصادرات إلى الخارج من مواد الوقود والمحروقات والمواد األخرى

المتصلة بها بنسبة  %1عن ما كنت عليه خالل عام  2010مشكل ًة بذلك  %98من إجمالي الصادرات
الليبية بينما انخفضت الصادرات من المواد الكيماوية إلى  %1.3ويعزي هذا االنخفاض إلى توقف
إنتاج البتروكيماويات بشكل شبه كامل بسبب توتر األوضاع األمنية خالل تلك الفترة من حين لم

تتغير نسبة الصادرات من المواد الغذائية والمواد الخام الغير صالح لألكل عن ما كنت عليه في
 2010في حين لم تسجل آية صادرات من الزيوت والشحوم النباتية والحيوانية وكذلك من آالت
ومعدات النقل .

أمـ ـ ــا فيمـ ـ ــا يخـ ـ ــص عـ ـ ــامي  2012و 2013فقـ ـ ــد شـ ـ ــكلت الصـ ـ ــادرات مـ ـ ــن م ـ ـ ـواد الوقـ ـ ــود

المعدني ـ ـ ــة والمحروقـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــا نسـ ـ ـ ــبته  %99و  %99.1مـ ـ ـ ــن إجمـ ـ ـ ــالي السـ ـ ـ ــلع المصـ ـ ـ ــدرة للخـ ـ ـ ــارج
بسـ ــبب االرتفـ ــاع فـ ــي نسـ ــبة الصـ ــادرات مـ ــن الوقـ ــود والمحروقـ ــات إلـ ــى عـ ــدم تـ ــأثر محطـ ــات التكريـ ــر
باالض ـ ــطرابات األمني ـ ــة الت ـ ــي عرقل ـ ــت عم ـ ــل المـ ـ ـوان النفطي ـ ــة ف ـ ــي ح ـ ــين ش ـ ــكلت الص ـ ــادرات م ـ ــن
الم ـ ـ ـواد الكيماويـ ـ ــة مـ ـ ــا نسـ ـ ــبته  %0.1و  %0.4علـ ـ ــى الت ـ ـ ـوالي خـ ـ ــالل هـ ـ ــذين العـ ـ ــاملين بينمـ ـ ــا لـ ـ ــم
تتغيـ ـ ــر نسـ ـ ــبة الصـ ـ ــادرات مـ ـ ــن الم ـ ـ ـواد الغذائيـ ـ ــة والحيوانـ ـ ــات الحيـ ـ ــة خـ ـ ــالل الفت ـ ـ ـرة الممتـ ـ ــدة مـ ـ ــن

 2010وحتـ ـ ــى  2013عـ ـ ــن  %0.0أمـ ـ ــا فيمـ ـ ــا يخـ ـ ــص صـ ـ ــادرات الم ـ ـ ـواد الخـ ـ ــام الغيـ ـ ــر صـ ـ ــالحة
لألك ـ ــل فق ـ ــد ش ـ ــكلت م ـ ــا نسـ ـ ــبته  %0.0و  %0.2عل ـ ــى التـ ـ ـوالي خــ ــالل عـ ـ ــامي  2012و 2013
ف ـ ــي ح ـ ــين ل ـ ــم تس ـ ــجل آي ـ ــة ص ـ ــادرات م ـ ــن س ـ ــلع المش ـ ــروبات والتب ـ ــغ ومع ـ ــدات وآالت النق ـ ــل بينم ـ ــا
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سـ ــجلت صـ ــادرات المصـ ــنوعات المصـ ــنفة علـ ــى أسـ ــاس الم ـ ـواد التـ ــي صـ ــنعت مـ ــا نسـ ــبته  %0.2و
 %0.3خالل عامي  2012و . 2013
ول ـ ــم يش ـ ــهد هيك ـ ــل الص ـ ــادرات الليبي ـ ــة خ ـ ــالل ع ـ ــامي  2014و  2015تغيـ ـ ـ اًر كبيـ ـ ـ اًر فق ـ ــد

تراجع ـ ــت نس ـ ــبة ص ـ ــادرات ال ـ ــبالد م ـ ــن مـ ـ ـواد الوقـ ـ ـود المعدني ـ ــة والمحروق ـ ــات والمـ ـ ـواد المتص ـ ــلة به ـ ــا

مس ـ ــجل ًة مــ ــا نس ـ ــبته  %92.9و  %80.3عل ـ ــى التـ ـ ـوالي مقارنـ ـ ـ ًة بــ ـ ـ  %99.1خــ ــالل عـ ـ ــام 2013
ويعـ ــزي هـ ــذا الت ارجـ ــع ف ـ ــي نسـ ــبة الصـ ــادرات م ـ ــن مــ ـواد الوقـ ــود والمحروق ـ ــات إلـ ــى تـ ــوتر األوض ـ ــاع

األمنيـ ــة واإلقفـ ــال المتكـ ــرر لمعظـ ــم حقـ ــول ومحطـ ــات التكريـ ــر النفطيـ ــة خـ ــالل هـ ــذين العـ ــامين ،فـ ــي
ح ـ ـ ــين بلغ ـ ـ ــت نس ـ ـ ــبة الص ـ ـ ــادرات م ـ ـ ــن المـ ـ ـ ـواد الكيماوي ـ ـ ــة  %0.7و  % 0.0عل ـ ـ ــى التـ ـ ـ ـوالي كم ـ ـ ــا

س ـ ــجلت ص ـ ــادرات المـ ـ ـواد الغذائي ـ ــة والحيوان ـ ــات الحي ـ ــة م ـ ــا نس ـ ــبته  %0.1و  %0.3عل ـ ــى التـ ـ ـوالي
فـ ــي حـ ــين سـ ــجل الصـ ــادرات مـ ــن المصـ ــنوعات المصـ ــنفة علـ ــى أسـ ــاس الم ـ ـواد التـ ــي صـ ــنعت منهـ ــا
مـ ـ ــا ونسـ ـ ــبته  %1و  %2.2بينمـ ـ ــا بلغـ ـ ــت صـ ـ ــادرات السـ ـ ــلع غيـ ـ ــر المصـ ـ ــنفة علـ ـ ــى أسـ ـ ــاس النـ ـ ــوع
 %5.4خ ـ ـ ـ ـ ــالل ع ـ ـ ـ ـ ــام  2014و  %0.1ع ـ ـ ـ ـ ــام  2015ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــين س ـ ـ ـ ـ ــجلت الص ـ ـ ـ ـ ــادرات م ـ ـ ـ ـ ــن
المصنوعات المختلفة  %0.1من إجمالي الصادرات خالل هدين العامين .

الجدول رقم ( )3يبين نسبة الصادرات الليبية حسب السلع للفترة ()2015-2010
النسبةِّالمئويةِّمنِّإجماليِّالصادراتِّ%
أقسامِّالسلع
2015
2014
2013
2012
2011 2010
0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
مواد غذائية وحيوانات حية
0.0
0.0
مشروبات وتبغ
مواد خام غير صالحة لألكل باستثناء
1.2
0.7
0.2
0.0
0.0
0.0
الوقود
مواد الوقود المعدنية والمحروقات
80.3
92.2
99.1
99.0
98.0
97.0
والمواد المتصلة بها
0.0
0.0
0.0
زيوت وشحوم حيوانية ونباتية
0.0
0.7
0.4
0.1
1.3
1.5
مواد كيماوية
مصنوعات صنفت في الغالب على
2.2
1.0
0.3
0.2
0.6
0.8
أساس المواد التي صنعت منها
آَلت ومعدات نقل
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
مصنوعات مختلفة
1.0
5.4
سلع غير مصنفة على أساس النوع
%100 %100 %100 %100 %100 %100
المجموع
المصدر  :من إعداد الباحث اعتماد على البيانات الصادرة عن مصلحة اإلحصاء والتعداد (ملخص
إحصاءات التجارية الخارجية من  2010حتى )2015
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الشكل رقم (  ) 3يوضح نسبة الصادرات الليبية حسب السلع للفترة ()2015-2010

نسبة الصادرات الليبية حسب السلع للفترة ()2015-2010
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المصدر :استنادا إلى بيانات الجدول رقم ()3

الشرط الرابع  :أن يكون الطلب المحلي على الواردات السلعية مرن ا

بمعن ـ ــى أن ارتف ـ ــاع األس ـ ــعار المحلي ـ ــة للس ـ ــلع بنس ـ ــبة معين ـ ــة (نس ـ ــبة التخف ـ ــيض) يج ـ ــب أن

يقابلـ ــه يسـ ــتوجب هـ ــو اآلخـ ــر شـ ــرطا أخـ ــر حتـ ــى يمكـ ــن أن يتحقـ ــق وهـ ــو أن يكـ ــون جهـ ــاز اإلنتـ ــاج

المحلـ ــي قـ ــاد ار علـ ــى إنتـ ــاج سـ ــلع بديلـ ــة تحـ ــل محـ ــل ال ـ ـواردات مـ ــن السـ ــلع األجنبيـ ــة ،إال أن هـ ــذان

الش ــرطان غي ــر متحقق ــان فـ ــي ليبي ــا فبـ ــالنظر إلـ ــى هيك ــل واردات البلـ ــد نجـ ــد أن قيم ــة الـ ـواردات مـ ــن
الم ـ ـ ـواد الغذائيـ ـ ــة خـ ـ ــالل عـ ـ ــامي  2013و  2014بلغـ ـ ــت ( )8953662مليـ ـ ــون دينـ ـ ــار وهـ ـ ــو مـ ـ ــا

يمث ــل نس ــبة  %16م ــن إجم ــالي الـ ـواردات خ ــالل ه ــذان الع ــام ف ــي ح ــين بلغ ــت قيم ــة الـ ـواردات م ــن
آالت ومعـ ـ ـ ــدات النقـ ـ ـ ــل خـ ـ ـ ــالل عـ ـ ـ ــام  2013فقـ ـ ـ ــط ( )18533949مليـ ـ ـ ــون مشـ ـ ـ ــكلتا مـ ـ ـ ــا نسـ ـ ـ ــبته

 %32.2مـ ـ ــن إجم ـ ـ ــالي الـ ـ ـ ـواردات خ ـ ـ ــالل ه ـ ـ ــذين العـ ـ ــاملين وهم ـ ـ ــا س ـ ـ ــلعتان ض ـ ـ ــروريتان ال يمك ـ ـ ــن
إنتاجهم ـ ـ ــا محلي ـ ـ ــا وبالت ـ ـ ــالي ال يتوق ـ ـ ــع أن ي ـ ـ ــنخفض الطل ـ ـ ــب حت ـ ـ ــى ول ـ ـ ــو ارتفع ـ ـ ــت أس ـ ـ ــعارهما بع ـ ـ ــد

التخفيض .
104

2020

الجدول رقم ( )4يبين نسبة الواردات الليبية حسب أقسام السلع من إجمالي الواردات للفترة ()2014-2010
النسبةِّالمئويةِّمنِّإجمالـيِّالـواردات ِّ
ِّ
أقســامِّالسلــع ِّ

ِّ 2010

ِّ 2011

ِّ 2012

ِّ 2013

ِّ 2014

مواد غذائية وحيوانات حية

10.4

27.3

15.7

14.6

17.3

مشروبات وتبغ

0.5

1.2

1.6

1.7

1.9

مواد خام غير صالحة لألكل باستثناء الوقود

2.7

1.1

1.6

2.1

2.2

مواد الوقود المعدنية والمحروقات والمواد المتصلة

1.1

11.5

14.0

12.4

12.7

بها
زيوت وشحوم حيوانية ونباتية

1.1

11.5

14.0

0.5

0.5

مواد كيميائية

0.4

4.2

1.3

7.0

6.9

مصنوعات صنف في الغالب على أساس المواد

5.8

8.2

7.8

15.9

15.3

التي صنعت منها
آَلت ومعدات نقل

21.5

13.0

15.4

34.1

30.3

مصنوعات مختلفة

49.3

10.6

31.7

9.9

12.1

سلع غير مصنفة على أساس النوع

-

1.4

0.6

1.8

0.8

المجموع

%100

%100

%100

%100

%100

المصدر  :من إعداد الباحث اعتمادا على البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط ومصلحة اإلحصاء والتعداد
ملخص إحصاءات التجارية الخارجية للفترة من ()2014-2010

الشكل رقم (  ) 4يوضح نسبة الواردات الليبية حسب أقسام السلع من إجمالي الواردات للفترة ()2014-2010
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حيوانيةِّ والمحروقاتِّ لألكلِّ
والموادِّ باستثناءِّ
ونباتية
المتصلةِّبها الوقود

2011

2010

المصدر  :من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول رقم ( ) 4
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من الجدول السابق نالحظ أن الواردات من المواد الغذائية ومعدات النقل شكلت النسبة
األكبر من الواردات في ليبيا خالل الفترة من  2010وحتى  2014حيث بلغت نسبة الواردات من
المواد الغذائية خالل عام  %10.4 2010في حين شكلت واردات معدات النقل  %21.5خالل نفس
العام أما الواردات من المواد الخام الغير صالحة لألكل ومواد الوقود المعدني والمحروقات والمواد

المتصلة بها فقط شكلت ما نسبته  %2.7و  %1.1على التوالي بينما لم تشكل واردات الدولة من

المشروبات والتبغ سوى  %0.5من إجمالي الواردات هذا فيما يخص عام 2010م شكلت واردات
المواد الغذائية في عام  %27.3 2011من إجمالي الواردات خالل هذا العام بينما شكلت واردات
اآلالت ومعدات النقل  %13من إجمالي الواردات ونالحظ حجم االنخفاض الشديد في وادرات معدات
النقل ويعزى هذا االنخفاض إلى توقف معظم مشروعات التنمية خالل هذا العام بسبب توتر األوضاع

السيا سية واألمنية والتي أدت إلى ارتفاع نسبة واردات الدولة كمن المواد الكيماوية ومواد الوقود
والمحروقات حيث بلغت  %4.2و  %11.5على التوالي من إجمالي الواردات أما واردات الزيوت
والشحوم النباتية والحيوانية فقد شكلت  %11.5من إجمالي واردات هذا العام
أما فيما يخص عامي  2012و  2013فقد شكلت واردات المواد الغذائية ما نسبته %15.7

و  % 14.6على التوالي من إجمالي ما تم استيراده خالل هذين العامين إما واردات معدات وآالت
النقل شكلت  %15.4و  %34.1من إجمالي الواردات في حين شكلت واردات المواد الخام غير
صالة لألكل ومواد الوقود والمحروقات  %1.6و 2.1للمواد الخام غير صالحة لألكل و%14

و %12.4للمواد الوقود والمحروقات ويعزى االرتفاع في واردات الدولة من مواد الوقود والمحروقات
خالل هدين العامين إلى توقف العمل في معظم الحقول النفطية خصوصاً تلم الواقعة في شرق الليبي

بسبب األضرار التي لحقت بها من جراء األحداث التي مرت بها البالد .

أما عام  2014فقد شهد ارتفاع واردات الدولة من المواد الغذائية ومن اآلالت ومعدات النقل
حيث شكلت واردات الدولة من هاتين السلعتين ما نسبته  %17.3و  %30.3على التوالي في حين

شكلت واردات المواد الخام الغير صالحة لألكل ومواد الوقود والمواد األخرى المتصلة بها %2.2
و %12.7على التوالي أما الواردات من الواد المختلفة فقد شكلت ما نسبته . %12.1

الشــــرط الخــــامس  :أل يقابــــل هــــذا اإلجــــراء مماثــــل مــــن الــــدول التــــي تنــــتج ســــلع ا تصــــديرية
مماثلة لسلع البلد المخفض .

بما أن سياسة خفض قيمة العملة تتم غالباً في إطار برنامج توافقي بين صندوق النقد الدولي

والدول النامية (بشكل عام) التي تتشابه صادراتها إلى حد كبير فإن هذا الشرط ال يتوفر من حيث
األساس .
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مما سبق يمكن القول إن اتباع سياسة خفض سعر الصرف لن تكون ناجحة في ظل الظروف
الحالية لالقتصاد الليبي والتي تعرف غياباً تاماً للشروط الضرورية الالزمة لنجاح هذه العملية ،فالدولة
التي تلجأ إلى إتباع هذه السياسة في غياب الشروط الضرورية لنجاحها ستجد نفسها خاسرة ألن

عائدات صادراتها من النقد األجنبي ستتراجع مقابل احتياجاتها من النقود األجنبية االزمة لتغطية فاتورة

وارداتها والتي ستصبح مرتفعة جداً بعد التخفيض من وبالتالي فإن المستفيد األكبر إن لم يكن الوحيد
من هذا التخفيض هو االقتصاديات الكبرى القوية التي ستدفع أقل من أجل الحصول على المواد
األولية وتجني أكثر من ارتفاع قيمة صادراتها إلى الدول النامية بعد التخفيض .

2020

107

النتائج و التوصيات
أولا  :النتائج
 – 1تمثل سياسة خفض سعر الصرف إطا اًر حديثاً إلدارة السياسة النقدية من خالل التركيز على
هدف استقرار المستوى العام لألسعار في األجل الطويل كهدف نهائي لهذه السياسة.

 – 2تتميز سياسة خفض سعر الصرف بالعديد من المزايا أهمها قدرة السياسة النقدية المحافظة على
استقرار األسعار والمساعدة على تفادي التقلبات في مستوى الناتج  ،وتحفز على تحقيق معدالت نمو

مرتفعة في اآلجال الطويلة.
 – 3لضمان فاعلية سياسة خفض سعر الصرف البد من توافر شروط مسبقة أولية إلى جانب شروط
عامة تستطيع من خاللها تحديد مدى االلتزام بتطبيق هذه السياسة من عدمه .

 – 4يتطلب النجاح الستراتيجية خفض سعر الصرف في الدول النامية معالجة التشوهات االقتصادية
في األسعار وزيادة الرقابة عليها.
 – 5ال يمكن استخدام سياسة خفض سعر الصرف في االقتصاد الليبي في الوقت الحاضر لعدم
استيفاء الشروط العامة و الشروط األولية و الظروف الراهنة .

 - 6إمكانية العمل مستقبالً على تطبيق سياسة خفض سعر الصرف في ليبيا نظ اًر ألن معدالت
التضخم متقاربة لمعدالت التضخم للدول التي نجحت الستهدافه .

ثاني ا  :التوصيات

 – 1ضرورة إجراء إصالحات لالقتصاد الليبي لتتمكن السلطات النقدية الشروع في عملية استهداف
التضخم و اتخاذ إجراءات تتعلق بمعالجة األسباب الهيكلية لمعالجة التضخم في ليبيا.

 – 2العمل على التنسيق بين السياسة النقدية والمالية  ،بحيث تكون إجراءاتهما متناغمة وغير

متضاربة.

 – 3محاولة استيفاء أهم الشروط التي يستوجب توافرها لتطبيق سياسة خفض سعر الصرف في
االقتصاد الليبي بما يتناسب و واقع هذا االقتصاد .
 – 4االستفادة من تجارب الدول المتقدمة و الناشئة و الوقوف على مواطن القوة التي ساعدتها في

تحقيق نجاحها و الوصول إلى الهدف المحدد ،ومواطن الضعف التي عرقلت سياسة االستهداف .

 -5عمل بحوث تدرس اآلثار اإليجابية والسلبية المتوقع حدوثها نتيجة التباع أو تطبيق سياسة خفض
سعر الصرف .

 -6االستفادة من الخبرات الفنية والتدريب واالستشارات التب يوفرها صندوق النقد الدولي في هذا
المجال .
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قائمـــــة المراجـــــع
أولا  :الكتب
 .1علي توفيق الصادق (وآخرون)( ،نظم وسياسات أسعار الصرف) وقائع الندوة التي
عقده في  17-16كانون واألول  /ديسمبر  2002أبوظبي اإلمارات العربية المتحدة
في إطار برنامج التدريب اإلقليمي المشترك بيم صندوق النقد العربي وصندوق النقد

الدولي.
ثانيا  :التقارير

 .1التضخم في االقتصاد الليبي "دراسة من قبل صرف ليبيا المركزي" 2008
 .2نشرات اقتصادية ألعداد مختلفة من المصرف المركزي.

ثالث ا  :الدوريات

 .1أحمد إبراهيم السقا ( ،مخاطر تخفيض قيمة العملة) جريدة العرب االقتصادية  1أبريل
.2011

 .2بلقاسم عباس (سياسات سعر الصرف) ،سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في األقطار
العربية ،الكويت ،العدد الثالث والعشرون (تشرين الثاني . )2003

 .3صبحي حسون الساعدي ،إياد حماد عبد (أثر تخفيض سعر الصرف على بعض
المتغيرات االقتصادية مع التركيز على انتقال رؤوس األموال في بلدان مختارة) مجلة
جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية 2011،عدد ( )7المجلد الرابع.
رابع ا :الرسائل العلمية
 .1الداوي اليامنة( ،أثر سعر الصرف على التجارة الخارجية) رسالة ماجستير  ،جامعة
قاصدي مرباح ورقلة .2016،

 .2سالمة نجاح  ،شاوش إخوان سهام ( ،تأثير تخفيض قيمة العملة على الميزان التجاري
 ،رسالة ماجستير  ،قسم العلوم االقتصادية  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير  ،جامعة محمد خضير  ،الجزائر .)2013
خامس ا  :شبكة المعلومات الدولية

 .1ما هي شروط نجاح تخفيض العملة في زيادة الصادرات  ،شبكة المعلومات الدولية :
https://specialties.bayt.com/ar/specialties .a

 .2محمد نبيل الشيمي (تخفيض قيمة العملة الوطنية متى يكون مطلوبا ) مجلة الحوار المتمدن
(..https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162701،)2009 13،2
2020
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 .3موالي ولد أب ولد أگيگ ( ،الشروط الضرورية لنجاح سياسة خفض قيمة األوقية)  ،شبكة
المعلومات الدولية ،موقع موريتانيا الحدثhttp://elhadeth.mr/node/5700:
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اآلثار االقتصادية المحتملة
النتشار تداول العمالت االفتراضية
أ .حمزة مفتاح المختار المغربي – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة بني وليد
أ .مبروكة رمضان مصباح سعد – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة بني وليد
مستخلص الدراسة

يهتم هذا البحث بدراسة العمالت االفتراضية التي زاد انتشارها في اآلونة األخيرة وصاحب ظهورها

جدالً وغموضاً واسعين ،فجاءت هذه الدراسة لتوضيح مفهوم العمالت االفتراضية وذكر مزاياها
وعيوبها ،وبيان بعض اآلثار االقتصادية المتوقعة النتشار التعامل بها ،وخلصت الد ارسة إلى أن
مصطلح العمالت االفتراضية غير دقيق في وصفه ،فهي أقرب ألن تكون أصوال افتراضية من أن
تكون عمالت افتراضية ،كما أن النتشار تداول العمالت االفتراضية أثر سلبي على التضخم  ،وعلى
قطاع البنوك ،وعلى أدوات السياسة النقدية  ،وأن هذا األثر يزداد مع زيادة انتشار تداول العمالت
االفتراضية.
مقدمة

تشهد حياة اإلنسان تطو ار مستم ار في جميع مناحي الحياة اليومية وال سيم في الجانب التقني،

فتوالي ظهور االبتكارات التقنية الجديدة ساهم في توفير خدمات جديدة ومهمة لإلنسان ،فقد ساعد
تطور التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت وثورة المعلومات ،واالنتشار الواسع لشبكة المعلومات العالمية
(اإلنترنت) في إحداث تغيير جدري في طبيعة الحياة االقتصادية ،والمعامالت التجارية والتداوالت
المالية  ،فبرزت على الساحة العالمية مجموعة من الظواهر الجديدة مثل التجارة اإللكترونية والنقود
اإللكتروني ة  ،ولم يقف التطور واالبتكار عند هذا الحد فحسب  ،حيث ظهر ما يسمى بالعمالت
االفتراضية أو العمالت المشفرة والتي تعتبر ال وجود مادي لها وإنما يتم توليدها باستخدام برامج
حاسوبية معينة ويتم تداولها على شبكة المعلومات الدولية ،وهو ما شكل تطو اًر تاريخياً لمفهوم العملة
والنقد التقليدي  ،ورغم ذلك فقد انتشر استخدامها في العقدين الماضيين وزاد عدد مستخدميها ،إال أن
بعض الدول حدرت مواطنيها من مخاطر استخدامها وبينت بعض الجوانب السلبية لها.
2020
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مشكلة البحث
في ظل التطور المستمر للتجارة اإللكترونية وتزايد انتشار النقود اإللكترونية وظهور العمالت

االفتراضية ،فإن مشكلة البحث تتمحور في تحليل اآلثار االقتصادية المتوقعة النتشار التعامل بالعمالت
االفتراضية ،لذلك فإن الدراسة تسعى لإلجابة على التساؤل اآلتي- :


ما هي أبرز اآلثار االقتصادية المترتبة على انتشار التعامل بالعمالت االفتراضية؟

أهمية البحث

يستمد هذا البحث أهميته في كونه يعالج موضوعا حديثاً مازال يحتاج إلى الدراسة والتحليل أال وهو

موضوع العمالت االفتراضية وآثارها االقتصادية المتوقعة.
أهداف البحث

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على النقاط التالية- :

 -1توضيح مفهوم العمالت االفتراضية وأنواعها وخصائصها وعيوبها.
 -2توضيح انعكاسات انتشار تداول العمالت االفتراضية على بعض الجوانب االقتصادية.
منهج البحت

يستخدم البحت المنهج الوصفي لمعالجة موضوع الدراسة وسرد مختلف المفاهيم األساسية المتعلقة

بالموضوع كتوضيح مفهوم وخصائص وسيمات العمالت االفتراضية وسرد تطوراتها العالمية ،ثم
يستخدم المنهج التحليلي لبيان وتحليل بعض اآلثار االقتصادية المتوقعة نتيجة النتشار استخدام
العمالت االفتراضية.
فرضيات البحث

يفرض البحث أن انتشار استخدام العمالت االفتراضية سوف يؤدي إلى االتي- :

 .1يؤثر سلباً على عمل المصرف المركزي ويحد من فعالية السياسة النقدية.
 .2يساعد على انتشار الجرائم المالية مثل التهرب الضريبي وغسيل األموال.

الدراسات السابقة

 .1دراسة عبدهللا الباحوث  )2017(،وكانت بعنوان " النقود االفتراضية مفهومه وأنواعها وآثارها
االقتصادية" ،حيث هدفت الدراسة لبيان حقيقة النقود االفتراضية وأنواعها وخصائصها ،مع
تحليلها ألبرز اآلثار االقتصادية الناشئة عن انتشار واستخدام النقود االفتراضية كوسيلة دفع
حديثة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن ضعف البنية التحتية لهذه النقود وعدم وجود جهة مركزية
تنظم عمليات إصدارها وتدعمها جعلها عرضة لتقلبات حادة في أسعارها وزاد من التذبذبات
في أسعار صرفها .كما أوصت الدراسة بضرورة وجود تنسيق وتعاون نقدي دولي يعمل على

112

2020

وضع األطر الكفيلة بحماية المتعاملين بهذه النقود ،مع العمل على صياغة قوانين تضبط

إصدار هذه النقود وآليات تداولها على المستوى الدولي.

 .2دراسة شورش قادر علي ( )2019وكانت بعنوان " أثر استخدام العملة الرقمية في السياسة
النقدية" وكان هدف الدراسة بيان مفهوم العملة الرقمية ونشأتها وأنواعها ،وبيان أثرها على
السياسة النقدية ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى أن

العمالت الرقمية تؤثر تأثير سلبيا على أدوات السياسة النقدية وعلى وظيفة البنك المركزي في
مراقبة وتوجيه االئتمان.
 .3دراسة صويلحي نور الدين( )2018وكانت بعنوان " أثر تعدين البتكوين  Bitcoinوالعمالت
االفتراضية على استقرار النظام النقدي العالمي" وكان هدف الدراسة بيان أثر تعدين البتكوين
والعمالت االفتراضية على النظام النقدي العالمي ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي،
وتوصلت الدراسة إلى أن العمالت االفتراضية ومنها البتكوين ستؤثر تأثي ار كبير على استقرار
النظام النقدي العالمي إذا ما اتخذت كعملة عالمية ،وذلك لعدم وجود جهة مركزية لها والرتفاع
معدل تطايرية هذه العملة.

 .4دراسة ساللي بوبكر( )2020بعنوان " فاعلية السياسة النقدية في ظل النقود اإللكترونية-
دراسة تحليلية"  ،وكان هدف هذه الدراسة إبراز دور السياسة النقدية في ظل التحديات التي
قد تنشأ من تعامالت النقود اإللكترونية ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،
وتوصلت الدراسة إلى أن انتشار النقود اإللكترونية قد يقلص دور البنوك المركزية في عملية

إصدار النقود  ،ولكنه لن يهدد دوره في إدارة السياسة النقدية.

 1 .1مفهوم العمالت الفتراضية

المبحث األول :ماهية العمالت الفتراضية

تعتبر العمالت االفتراضية إحدى أشكال العمالت الرقمية ،وقد قامت العديد من المنظمات

الدولية والبنوك المركزية بتعريفها ،ومن أبرز تعريفاتها ما يلي-:

 عرفها البنك المركزي األوروبي ( ) ECBسنة ( )2012بأنها" نوع من النقود الرقمية غير المنظمة،والتي يتم إصدارها والتحكم بها عادة من مطوروها ،ويتم استخدامها وقبولها بين أعضاء مجتمع
افتراضي محدد".
 وعرفتها مجموعة العمل المالي ( ) FATFفي سنة ( )2014على أنها" تمثيالت رقمية للقيمةالتي يمكن تداولها رقميا ويمكن اعتبارها وسيلة للتبادل ووحدة حساب ومخزن للقيمة ،ولكنه ال
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يوجد لها أساس قانوني في الدولة ،ولم يتم إصدارها وال ضمانها من قبل أي دولة ،وتؤدي الوظائف
المذكورة أعاله فقط باالتفاق داخل مجتمع مستخدمي العمالت االفتراضية".
-

وعرفتها سلطة البنوك األوروبية ( )EBAفي سنة ( )2014بأنها "تمثيل رقمي لقيمة ال يصدرها

بنك مركزي أو سلطة عامة وال تكون مرتبطة بالضرورة بعملة ورقية  ،ولكن يستخدمها أشخاص

طبيعيون واعتباريون كوسيلة للتبادل  ،ويمكن نقلها أو تخزينها أو المتاجرة بها إلكترونيا ".

 وعرفها صندوق النقد الدولي ( ،) IMFفي عام ( )2016عل أنها " تمثيل رقمي لقيمة صادرةعن مطورين خاصين ومقومة بوحدات الحساب الخاصة بهم"

 وعرفها البنك المركزي األردني في شهر مارس من عام ( )2020على أنها" تمثيل رقمي للقيمةيتم تداولها إلكترونيا في مجتمع افتراضي محدد أو غير محدد ،تعتمد في مبدأ إصدارها على
تقنيات علم التشفير ،وال تصدر عن بنك مركزي أو سلطة رقابية أو تنظيمية وإنما يصدرها ويراقبها
مطوروها ،وال تشكل التزام على أية جهة بما في ذلك مطوروها".
نالحظ أن جميع التعريفات تتفق على أن النقود االفتراضية عبارة عن ( تمثيل رقمي لقيمة ال

تصدرها جهة قانونية و ال يجود لها إطار قانوني ينظمها وإنما يصدرها مطورون  ،ويتم تداولها

واستخدامها كوسيلة للتبادل داخل مجتمع افتراضي يتكون من أشخاص طبيعيون واعتباريون )
 2 .1العمالت الفتراضية والنقود اإللكترونية والعملة الرقمية

العمالت االفتراضية ال تمتل التزاماً على أي جهة بما في ذلك مطوروها كما أشار البنك المركزي
األردني سنة ( ، )2020كما أنها ال تكون مرتبطة بالضرورة بعملة ورقية كما جاء في تعريف سلطة
البنوك األوربية سنة (  . )2014أما النقود اإللكترونية فهي مرتبطة بالعملة القانونية ،وال تعتبر نقداً
قائماً بحد ذ اته وإنما هي تمثيل غير مادي للنقود القانونية ،فالمستهلك كي يحصل على النقود

اإللكترونية يقوم بدفع ما يعادل قيمتها بالنقود الورقية للجهة المصدرة للنقود اإللكترونية ،فإصدار النقود
اإللكترونية يعني تحويل النقود القانونية من الصورة الورقية إلى الصورة اإللكترونية ،فالنقود اإللكترونية
هي عبارة عن آلية تحويل رقمية للعملة الورقية القانونية ،أي أنها وسيلة لنقل قيمة العملة الحقيقية

إلكترونيا ( .البنك المركزي األردني،2020 ،ص ، )13بينما مصطلح العملة الرقمية فهو أكثر شموالً،

فيمكن أن يعني تمثيالً رقمياً للعملة االفتراضية ،ويمكن أن يعني النقود اإللكترونيةFinancial ( .
 ) Action Task Force,June,2014,p4والشكل التالي يوضح مكانة العمالت االفتراضية في
عالم األدوات النقدية.
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شكل رقم ( )1تقسيمات األدوات النقدية

المركزية
العمالت
االفتراضية
العمالت غير
المادية (عمالت
رقمية)

الالمركزية
النقود
اإللكترونية

العمالت

اقوراة النقدية

بطاقات ائتمان-
شيكات
الكرتونية -
إيداعات بنكية

العمالت
المادية
النقود المعدنية

المصدر -:صندوق النقد العربي2019،
 3 .1نشأة وتطور العمالت الفتراضية

تعود نشأة العمالت المشفرة إلى شخص أو مجموعة مجهولة الهوية حتى اآلن تطلق على نفسها اسم

 Satoshi Nakamotoالتي نشرت سنة  2008ورقة بعنوان (البتكوين  :نظام عملة الند للند
اإللكترونية) ” “Bitcoin : Peer-to-Peer Electronic Cash Systemوالتي وضعت أساس
ظهور العمالت المشفرة  ،حيت ُشرح فيها كيفية استخدام تقنية التشفير ( ) Encryptionلتوليد ونقل
األموال وتخزين المعامالت عبر استخدام تقنية الكتل أو البلوكتشين

1

(  ، ) Blockchainوتعرف

هذه التقنية أيضا بتقنية السجالت الموزعة وتعتبر هي البنية التحتية التي اعتمدت عليها أغلب العمالت

االفتراضية ( .صندوق النقد العربي  ،2020،ص)1

" - 1البلوكشين" هو سجال آني ومشفر وغير مركزي ،يست دم لمعالجة وتدوين المعامالت المالية والعقود واقصول
المادية ،يحتفا بالمعامال ت السابقة في شكل كتل متسلسلة  ،ومشفرة ال يمكن إجراء أي تعديل عليها ،و تملل كل كتلة
معاملة سابقة تم إجراؤها على هذ الشبكة  ،وتعني المعاملة تغيير ملكية أحد اقصول الموجودة ضمن شبكة البلوكتشين،
ويكون السجل غير مركزي و متاح للجميع و موزعا عبر شبكة من المست دمين ،و تضاف إلى الكتلة السابقة كل
معاملة جديدة بعد التأكد من صحتها من قبل المست دمين.
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وبدأت عملية إصدار عملة البتكوين كأول عملة مشفرة في كانون الثاني من عام  ،2009ولم يتم
في ذلك العام استخراج عملة البتكوين إال ضمن حدود ضيقة ،وكانت التقديرات آنذاك تشير إلى أن

(ناكاموتو) مطلق هذه العملية قد أنشأ في ذلك العام ما يقارب مليون قطعة (وحدة) من عملة البتكوين،
ومع ذلك لم يظهر للعلن منذ ذلك الحين مع غياب تام لتحديد هويته .وفي عام  2010بدأت أول

معامالت البتكوين من خالل مستخدمي منتدى (  .) Bitcointalkوفي عام  2011بدأت عمالت
افتراضية مشفرة جديدة في الظهور ،ومع اطالق أول بورصة للبيتكوين بلغت قيمة الوحدة الواحدة منها
 30دوال ار تقريبا ،لتعود بعدها باالنخفاض إلى ما يقارب  5دوالرات في نفس العام .وفي عام 2012
كانت البداية لقبول البتكوين كشكل من أشكال الدفع لدى التجار الرسميين على مواقع اإلنترنت ،وشهد

أيضاً ظهور عملة افتراضية جديدة وهي "ريبل" (  .) Rippleوفي عام سنة  2014افتتح أول جهاز
صراف آلي للبيتكوين ،وفي عام  2015أصبحت منصة (  ) Coinbaseأول بورصة منظمة للبيتكوين
في الواليات المتحدة األمريكية  ،ومن تم سرعان ما انتشرت أجهزة الصراف اآللي للبيتكوين لتصبح
في حلول عام  2017ما يقارب عن ( )1500جهاز صراف آلي منتشرة حول العالم .وفي اواخر هذا
العام ازدهرت العمالت االفتراضية المشفرة من حيث القيمة حيث ارتفعت قيمة البتكوين إلى ()20000

دوالر أمريكي  ،وفي تفس الوقت ارتفع سهم عملة "اإليثيريوم" ( ) Ethereumالمشفرة بأكثر من
 ،%9000في حين ارتفع سعر عملة "ريبل" ( ) Rippleبنسبة ( )%36000في نفس العام .وقد
تجاوز إجمالي العمالت االفتراضية المشفرة المتداولة قيمة ( )100مليار دوالر أمريكي  ،وبلغت هذه
القيمة ذروتها سنة  2018لتبلغ ( )850مليار دوالر أمريكي ،تم تراجعت بنسبة  %50في أواخر عام

2018م ( .البنك المركزي األردني ،2020 ،ص)22

 4 .1منظومة عمل العمالت الفتراضية (مكوناتها وآلية عملها)

على الرغم من عدم وجود سلطة مركزية تنظم عمل العمالت االفتراضية المشفرة إال أنه ال يتم

إصدارها وتداوالها بشكل عبثي ،حيت يوجد منظومة قائمة تضم العديد من األطراف التي تشارك في
تنظيم عمل العمالت االفتراضية وتحكمها مبادئ ومعايير خاصة بها ،وكل طرف يقوم بدور معين
وتقع عليه مسؤولية معينة ،وفيما يلي ذكر ألعضاء منظومة العمالت المشفرة :


مخترعو العملة الفتراضية

وهو شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص وقد يكون شخص اعتباري ،قام بتطوير األُسس

التقنية للعملة االفتراضية المشفرة ،ووضع القواعد األولية الستخدامها ،وفي بعض حاالت

العملة االفتراضية المركزية يمكن تحديد هوية المخترع ويعتبر مسؤوالً عنها  ،ويبقى مشتركا

في الحفار على الخوارزمية األساسية (سلسلة الكتل) وتحسينها ،ولديه سلطة سحب وحدات
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العملة من التداول  ،مثل مخترعو عمالت (  ، ) Litecoin, Ripple, Cardanoولكن
في الكثير من حاالت العملة الالمركزية يبقى المخترع مجهوال ويختفي بعض وضع القواعد
األولية لالستخدام  ،مثل مخترع "البتكوين" (.) Bitcoin


مستخدمو العمالت الفتراضية

مستخدم العملة االفتراضية هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يحصل على العملة

االفتراضية المشفرة ويستخدمها لشراء سلع أو خدمات حقيقية أو افتراضية ،أو يقوم بإرسالها و تحويلها
بصفة شخصية إلى شخص آخر ،أو يقوم باالحتفار بالعملة االفتراضية كاستثمار شخصي ،ويمكن

للمستخدم الحصول على العملة االفتراضية بعدة طرق منها-:

 -1شراء العملة االفتراضية باستخدام النقود الحقيقية أو باستخدام عملة افتراضية أخرى.
 -2بعض العمالت االفتراضية الالمركزية (مثل البتكوين) ،يمكن أن يستخرج المستخدم قطع
جديدة منها كمكافأة من خالل المشاركة في التأكد من صحة المعامالت عن طريق التنافس

في حل لغز التشفير وهو ما يطلق عليه عملية (التعدين) .
 -3في بعض الحاالت يمكن للمستخدم الحصول على عملة افتراضية مجانا من مقدم
العملة مباشرة كجزء من العرض األولي للعملة.
 -4يمكن الحصول على العملة االفتراضية من خالل بيع السلع أو الخدمات مقابل هذه
العملة.

 -5الحصول على العملة االفتراضية كهدية أو تبرع من مستخدم آخر.



المعدنون

المعدن هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يشارك في شبكة العملة االفتراضية الالمركزية،

عن طريق تشغيل برامج حاسوبية لحل الخوارزميات المعقدة و التي تهدف للتحقق من صحة
المعامالت التي تسمي بالكتلة ( ،) Blockو التي تتم بواسطة العمالت االفتراضية الالمركزية ،مقابل
هذا العمل يكاف المعدن الذي يقوم بإثبات صحة المعامالت بعدد من القطع الجديدة للعملة االفتراضية،

وبدون المعدنون لن يستمر عمل نظام العمالت االفتراضية الالمركزية بسالسة وأمان ( ،البنك المركزي
األردني ،مارس  ، 2020ص . )27وفي عملية التعدين يوجد هناك نظامان مختلفان للتحقق من
صحة المعامالت للعمالت االفتراضية الالمركزية ،فمثال العمالت األتية (، Litecoin ، Bitcoin

 ) Dogecoin ، Namecoinتتبع نظام إثبات العمل (  ، ) POWوالذي يعتمد كليا على القوة
الحاسوبية للتحقق من صحة المعامالت ،ويستخدم لذلك أجهزة حاسوبية خاصة ذات سرعة عالية في

حل الخوارزميات وذات استهالك رهيب للطاقة الكهربائية .بينما نجد مثال عملة ( ) Nextcoinتعتمد
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على مبدأ إثبات الحصة ( ،) POSوهذا المبدأ يأخذ في الحسبان عدد وحدات العملة االفتراضية
المعنية التي يمتلكها كل مستخدم في الشبكة ،ويحاول القضاء على نقاط الضعف في نظام إثبات
العمل ،مثل إمكانية التالعب من خالل احتكار التعدين واستهالك الطاقة المرتفع جدا لألجهزة
الحاسوبية المستخدمة في مبدأ إثبات العملEuropean Central Bank, February, 2015, ( .

 ، )p10وفيما يلي توضيح الفرق بين نظام إثبات العمل ونظام إثبات الحصة-:
نظام إثبات العمل POW

-

في نظام إثبات العمل يتعين على المشاركين في التعدين حل األلغاز الحاسوبية المشفرة التي

يصعب حلها  ،للسماح لهم بإضافة كتلة جديدة إلى سلسلة الكتل ،وهذه األلغاز تكون من جميع

المعلومات المشفرة و المسجلة مسبقا على سلسلة الكتل ( بلوكتشين)  ،باإلضافة إلى معلوما المعاملة

الجديدة التي ستتم إضافتها إلى سلسلة الكتلة ،ولذلك تصبح المسألة اكثر تعقيدا مع مرور الوقت
وتتطلب قدر هائال من العمليات الحسابية والتي تستهلك قدر كبير من الطاقة الكهربائية ،ولكن عندما

يتم حل هذه األلغاز ،يكون التحقق من صحة هذه الحلول عملية سهلة و سريعة جدا .لذلك بمجرد
عثور أحد المعدنين على الحل لكتلة جديدة ،يقوم ببث هذه الكتلة إلى الشبكة ،فيقوم جميع المعدنون

اآلخرون بعد ذلك بالتحقق من صحة حل هذه الكتلة  ،و الموافقة باإلجماع على إضافتها إلى سلسلة
الكتل السابقة  ،ويتم مكافأة المعدن الفائز بوحدات جدية من العملة المشفرة تم تعدينها حديثا ،و في
هذا النظام كلما زادت القوة الحاسوبية ألحد المعدنين زادت قوة التعدين لديه وزادت فرصة وصوله لحل
األلغاز أوالً), Robby & Alexander, 2018, pp 18,19 ( .
-

نظام إثبات الحصة POS

نظام إثبات الحصة ال يحتاج قوة حاسوبية هائلة ،وال يهدر أية طاقة كهربائية زائدة ،ولكن يتطلب

امتالك قدر معين من العملة االفتراضية ،ففي نظام إثبات الحصة يجب على المعدن إثبات ملكيته

لقدر معينة من العملة المراد المشاركة في تعدينها  ،لكي يتمكن من استخراج الكتلة أو التحقق من
المعامالت على الشبكة  ،حيث أن األولوية أو األفضلية في التعدين تذهب لمن يملك حصة أكبر من
العملة االفتراضية ،أي أن من يمتلك ضمن محفظته كمية أكبر من العملة االفتراضية الخاصة

بالمنصة ،يحصل على الحق في إتمام معامالت التحويل على الشبكة ،وبالتالي كلما زادت الكمية

التي يملكها أحد المعدنون ،زادة قوة التعدين لديه ،ولكن المكافأة التي يحصل عليها المعدن في نظام

إثبات الحصة هي رسوم التحويل التي يدفعها المستخدم ،وذلك على عكس نظام إثبات العمل التي

تكون مكافأتها عبارة عن وحدات جديدة من العملة المعنية.
( المرجع السابق ،ص)19
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ُمبدُلو العمالت الفتراضية

هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يعمل في تبادل العمالت االفتراضية مقابل العمالت

الحقيقية أو مقابل أنواع أخرى من العمالت االفتراضية أو مقابل المعادن الثمينة والعكس ،وهذا العمل

يكون مقابل رسوم (عمولة) .ويستخدم األفراد عادة المبادالت إليداع األموال وسحبها من حسابات
العمالت االفتراضية الخاصة بهم ) Financial Action Task Force, 2014, p7) .


محفظة العمالت الفتراضية

هي وسيلة لحفظ وتخزين وتسهيل معامالت البتكوين والعمالت االفتراضية األخرى ،وهناك نوعان

أساسيان من المحافظ يتفاوتان في قابليتهما إلى االستخدام الفوري مقابل درجة سالمتهما من الجرائم
اإللكترونية ،وهما محافظ متصلة باإلنترنت( ) online walletsوهي ما تعرف بالمحافظ الساخنة
(  ، ) hot storageومحافظ غير متصلة باإلنترنت( ) offline walletsوهي ما تعرف بالمحافظ

الباردة ( .) could storageويتم تقديم هذه الخدمات لمستخدمي العمالت االفتراضية كتطبيقات
حاسوبية قائمة على خدمة السحابة من قبل ما يعرف بمزودي المحافظ ،كما يمكن للمستخدمين أيضا

إعداد محفظة والحفار عليها بأنفسهم دون اللجوء إلى مزود المحفظةEuropean Central ( .
)Bank, 2015, p8



مزود المحفظة

و هو كيان يوفر لمستخدمي العمالت االفتراضية محفظة رقمية لتخزين العملة االفتراضية وتشفير
المفاتيح و أكواد مصادقة المعامالت الخاصة بهم ،ويقوم موفر المحفظة بتسهيل المشاركة في نظام
العملة االفتراضية من خالل السماح للمستخدمين بإجراء معامالت العملة االفتراضية بسهولة أكبر.
ويحافظ موفر المحفظة على رصيد العملة االفتراضية للعميل ،ويوفر له تخزين آمن لمعامالته.

)) Financial Action Task Force, 2014, p8
وتنقسم أنواع مزودي المحافظ إلى ثالث أنواع-:


مزودو المحافظ باستخدام األجهزة التقنية ،حيث يقومون بتزويد مستخدمي العمالت
االفتراضية بأجهزة لتخزين مفاتيح التشفير والعمالت االفتراضية الخاصة بهم.



مزودو المحافظ باستخدام برامج الحاسوب ،و هم الذين يقومون بتوفير تطبيقات برمجية
تسمح لمستخدمي العمالت االفتراضية بالوصول إلى شبكة العمالت وتسهل لهم عملية إرسال

واستالم العمالت االفتراضية وحفظ المفاتيح الخاصة بهم محليا (.البنك المركزي األردني ،
 ،2020ص)28
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باإلضافة إلى ما سبق ذكره فإنه يوجد بعض الكيانات األخرى التي تشارك في عمل
وتطوير نظام العمالت االفتراضية بطريقة غير مباشرة ،مثل مزودي خدمات اإلنترنت

ومطوري البرامج التقنية وموفري التطبيقات اإللكترونية .ونظ ار للتطور السريع لتقنيات
العمالت االفتراضية فإنه قد يظهر في المستقبل مشاركين إضافيين داخل أنظمة العمالت
االفتراضية ( .المرجع السابق،ص)28

 5 .1آلية عمل منظومة العمالت الفتراضية المشفرة ( الالمركزية)

نظام التحويل اإللكتروني للعمالت المشفرة يعتمد على مبدأ الند للند ( ،) P2Pوهو ما

يعني أن عملية التحويل تحدت دون الحاجة إلى وسيط أو مزود مدفوعات مثل البنك أو
الشركات المالية ،وتتم عملية الدفع بالعمالت االفتراضية من خالل ست مراحل كما هو

مبين في الشكل رقم (.)2
شكل رقم( )2مراحل الدفع في نظام العمالت الفتراضية الالمركزية

المصدر  :صندوق النقد العربي2019 ،
 -1يطلب المستخدم تحويل قيمة من العملة المشفرة إلى مستعمل آخر.
 -2يتم بث المعاملة المطلوبة إلى شبكة اإلنترنت ومن تم إلى أجهزة الكمبيوتر لباقي
المستخدمين (المعدنين).

 -3تتحقق شبكة أجهزة الكمبيوتر من المعاملة وتفاصيلها وصالحية المرسل والمستقبل من
خالل الخوارزميات الخاصة بالعملة.
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 -4بمجرد الموافقة على صحة المعاملة من قبل معظم المستخدمين (المعدنين) على الشبكة،

ينتج عن ذلك "كتلة" مشفرة خاصة بالمعاملة ،تحتوي على كل التفاصيل الخاصة بالمعاملة
مثل المستفيد والدافع والمبلغ والتاريخ.
 -5يتم بعد ذلك إضافة هده البيانات (الكتلة المشفرة) إلى سلة الكتل الرئيسية وهو ما يسمى

(بلوكشين) (  ، ) Blockchainوهو سجل دائم لجميع المعامالت السابقة  ،وهو غير قابل
للتعديل.
 -6يتلقى المستعمل النهائي (المستقبل) العملة المشفرة الخاصة بهي في محفظته وتعتبر
المعاملة كاملة(.صندوق النقد العربي ،2019 ،ص ص)10,9

المبحث الثاني  :أنواع وتقسيمات العمالت الفتراضية

 1 .2أنواع العمالت الفتراضية

يوجد العديد من العمالت االفتراضية التي ظهرت مؤخ ار على شبكات اإلنترنت وفيما يلي ذكر

ألبرزها -:
 1. 1 .2البتكوين Bitcoin

)( BTC

هي عملة افتراضية ال مركزية مفتوحة المصدر ،أي أنها تعتمد في معامالتها على مبدأ الند إلى

الند ( ) P2Pومبدأ إثبات العمل ( ) POWوتعتمد على تقنية بلوكشين ( ،) blockchainو يعتبر
إصدارها وتداولها مشف اًر ،وغير مدعومة من أي حكومة وال أي كيان قانوني آخر ،وال يوجد تنظيم

محدد الستبدالها بالذهب أو أي عملة قانونية أو افتراضية أخرى .ويعود ظهورها إلى الورقة البحثية
التي نشرت سنة  2008من قبل شخص مجهول الهوية Robby Houben & Alexander (.

 ،) Snyers,2018, pp31-32والعدد اإلجمالي الذي سوف يتم إصداره من هذه العملة محدد
مسبقاً ومصرح به من قبل مخترع العملة منذ بداية انطالقها  ،حيث سيتم إيقاف إصدار البتكوين في
سنة  2140م ،بعرض نقدي يبلغ  21مليون بيتكوين ،قابلة للتجزئة إلى وحدات أصغر تسمى ساتوشي،
حيث أن المئة مليون منها تساوي واحد بيتكوين ،وبعد اتقاف اإلصدار ستختصر المعامالت على

التداول فقط  ،وسيصبح مصدر مكافأة المعدنين هو رسوم المعامالت بدل من اإلصدارات الجديدة

للعملة التي كانوا يحصلون عليها  ،وهذا ما سيضمن أن المعدنين اليزال لديهم حافز اقتصادي
لالستمرار في الحفار على عمل شبكة البتكوين بعد إصدار آخر وحدة من البتكوينFinancial ( .
.)Action Task Force, 2014, p6
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 2 .1 .2ليتكوين () Lietcoin
ظهرت هذه العملة في شهر أكتوبر  ، 2011وهي عملة المركزية مفتوحة المصدر() P2P

تعتمد مثل البتكوين على مبدأ إثبات العمل ( ) POWوعلى تقنية البلوكتشين ( ،) blockchain
وتعد ثاني العمالت االفتراضية ظهو اًر بعد البتكوين ،إال أنه يوجد اختالفين رئيسيين بينها وبين عملة
البتكوين؛ األول هو سرعة المعامالت ،حيت يستغرق الوقت الالزم إلنشاء كتلة في البتكوين حوالي
عشر دقائق ،بينما في الاليتكوين يبلغ الوقت المستغرق إلنشاء كتلة حوالي دقيقتان ونصف ،واالختالف

الثاني هو الحد األقصى لعرض العملة المعلن عنه من قبل مخترعي العملتين ،حيث يبلغ عدد القطع
الكلي الذي سيتم اصداره من الاليتكوين حوالي ( )84مليون قطعة ،بينما يبلغ الحد األقصى المحدد

من العرض في البتكوين ( )21مليون قطعة ،وبذلك الكثيرون يشبهون عملة الاليتكوين بالفضة لذهب
البتكوين), Robby & Alexander, 2018, pp 37,38 (.

 3 .1 .2الريبل ) XRP( Ripple

مصطلح الريبل  Rippleظهر أول مرة سنة  2012حيث اطلق على منصة دفع رقمية مفتوحة

المصد ،أسستها شركة خاصة  ،تستخدم لتسوية الدفعات بين البنوك والمؤسسات المالية ،تم بعد ذلك
أطلق مؤسسي "ريبل" العملة المشفرة ( )XRPلتصبح جسر العمالت ،و تسمح للمؤسسات المالية
بتسوية المدفوعات عبر الحدود بشكل أسرع وأرخص ،فيمكن لمنصة  Rippleالتعامل مع 1500
معاملة في الثانية ،وال تحتاج منصة الدفع الخاصة بريبل إلى أي عملة وسيطة للدفع .عملة Ripple
االفتراضية ال تعتمد على مبدأ إثبات العمل ( ، ) POWوال على مبدأ إثبات الحصة (، ) POS
للتأكد من صحة المعامالت ،لكنها تستخدم بروتوكول اإلجماع الخاص بها بدالً من تقنية البلوكتشين،

وبالتالي ال يتم تعدين عملة الريبل (المرجع السابق ،ص ، )35حيت تم إنشاء ( )100مليار قطعة

أول مرة ،وتم وضع ( )55مليار قطعة منها في حسابات أمانات بحيث يتم إصدار الوحدات منها

بطريقة منظمة ومركزية يتحكم بها من خالل ما يعرف بالعقود الذكية (البنك المركزي األردني،2020 ،

ص.)25

 4 .1 .2اإليثيريوم ) ETH( Ethereum

تم اطالق هذه العملة في يوليو من عام  ،2015وهي عبارة عن منصة ال مركزية تدار وفق ما
يسمى " العقود الذكية " وهي عقود أو تطبيقات ذاتية التنفيذ تعمل تماماً كما تمت برمجتها دون أي
احتمال للتوقف عن العمل، 2018 ،Robby and Alexander ( .ص ،)33ويتطلب التبادل على
هذه المنصة دفع حوافز تتم بعملة "اإليثر" ( ) Etherوهي العملة المتداولة ضمن المنصة ،وتستخدم
منصة اإلثيريوم تقنية "البلوكتشين" لمعالجة حركاتها ،وتعتمد أسلوب إثبات العمل (( ) PoWالبنك
المركزي األردني ،2020 ،ص .)25وتم تعدين جزء كبير من "اإليثر" مسبقا من قبل مخترعيها قبل
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طرح العملة رسميا للجمهور في مزاد جماعي وذلك لدفع تكاليف التطوير وتمويل مؤسسة
( ،)Ethereumويتم حاليا دعم هذه المؤسسة من قبل (  ) Ethereum Fuoundationوهي
منظمة سويسرية غير ربحية أسسها مخترعو (Robby & Alexander, 2018, ( .) Ethereum
. ) p34
جدول رقم ( ) 1

القيمة السوقية لبعض العمالت الفتراضية المختارة
القيمة السوقية

السعر بالدولر

حجم العرض

170,035,062,314

9344.37

18196525

20,661,206,003

188.62

109538787

1

السم

الرمز
BTC
ETH

Bitcoin
Ethereum

10,951,969,436

0.2507

43685558183

XRP

Ripple

4,494,349,326

70.23

63994722

LTC

Litecoin

2020/25/ 2

المصدر/https://coinmarketcap.com/coins/views/all :

من الجدول السابق نالحظ أن عملة البتكوين احتلت المرتبة األولى من حيت القيمة السوقية فقد
بلغت حوالي  170مليار دوالر ،بينما جاءت عملة إيتيريوم في المرتبة الثانية بإجمالي قيمة سوقية
بلغت حوالي  20مليار دوالر ،واحتلت عملة الريبل المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية التي بلغت
حوالي  10مليار دوالر ،وكانت عملة اليتكوين في المرتبة الرابعة بإجمالي قيمة سوقية  4مليار دوالر
تقريباً.
 2 .2تصنيفات العمالت الفتراضية

 1 .2 .2من حيت قابليتها للتحويل تنقسم العمالت الفتراضية إلى -:

 -1عمالت افتراضية قابلة للتحويل أو المفتوحة :وهي العملة االفتراضية التي لها قيمة تعادلها بالعملة
الحقيقية،

ويمكن

بيعها

وشرائها

مقابل

العملة

الحقيقية،

( Banking

European

 ، ) Authority,2014,p13إال أن هذه الصفة ال تجعل العملة االفتراضية تتمتع بصفات النقد
القانوني ،ألن قابلية التحويل أو االستبدال بالنقد القانوني ال يتم إال بين مستخدمين معينين يتفقون

 1يجب مالحاة أن البيانات متقلبة قن سعر العمالت االفتراضية شديد التقلب وبذلك تتبعه القيمة السوقية
للعمالت .
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على عملية التحويل بموجب اتفاق خاص ومسبق بينهم ،دون أن يكون هناك أي قانون أو سلطة نقدية
تضمن قيمة هذه األموال أو صحة اإلجراءات المتعلقة بها.

 -2عمالت افتراضية غير قابلة للتحويل أو مغلقة :وهي عمالت افتراضية مخصصة لمجال أو عالم
افتراضي معين ،وتحكمها قواعد خاصة في االستخدام والتبادل ،وال يمكن مبادلتها بالعمالت القانونية
بموجب القواعد التي تحكمها )Financial Action Task Forc,2014,p4( .
 2 .2 .2من حيث هيكل السلطة

تنقسم العمالت االفتراضية من حيث هيكل السلطة إلى عمالت افتراضية مركزية ،وعمالت

افتراضية غير مركزية ،وجميع العمالت االفتراضية الغير قابلة للتحويل تعتبر عمالت مركزية ،أما

العمالت االفتراضية القابلة للتحويل قد تكون مركزية أو ال مركزية.

 -1العمالت االفتراضية المركزية يكون لديها سلطة إدارية واحدة تسيطر على النظام ،وهذه السلطة
هي التي تحدد قواعد االستخدام وتحتفظ بدفتر األستاذ في صورة مركزية ،ولديها سلطة استرداد العملة
( سحبها من التداول) .

 -2العملة االفتراضية الالمركزية هي عملة مفتوحة المصدر وال تحتوي على سلطة إدارية مركزية
(المرجع السابق ،ص .)5

 3 .2 .2من حيث انتمائها لألصول المشفرة

إن ما يحدد ما إذا كانت العمالت االفتراضية المشفرة تصنف كعمالت أم أصول هو مدى قيامها

بالوظائف الثالثة الرئيسية للنقود القانونية  ،والتي يمكن سردها باختصار كالتالي :الوظيفة األولى

للنقود القانونية هي كونها مخزن للقيمة ،والوظيفة الثانية هي وسيلة للدفع وتسهيل التبادل التجاري بين
الناس ،والثالثة هي وحدة لحساب المدفوعات اآلجلة؛

وبالنظر إلى العمالت االفتراضية نجد أنها ال تقوم بهذه الوظائف الرئيسية للنقود الحقيقية لألسباب

التالية-:

 -1مخزن للقيمة :ال تعتبر العمالت المشفرة مخزن للقيمة وذلك يرجع إلى تقلبات األسعار التي تشهده
هذه العمالت ،باإلضافة إلى محدودية المعروض منها.
 -2وسيلة للدفع :إن أكثر العمالت االفتراضية انتشا ار هي البتكوين وهي ال تؤدي هذه الوظيفة وذلك
بسبب ضيق نطاق قبولها.
 -3وحدة للحساب :لم تستخدم العمالت االفتراضية بعد كوحدة للحساب ،وقد يرجع ذلك إلى تقلب
قيمتها وأسعارها باستمرار وكثرة المضاربة فيها ،وحتى المؤسسات التي تقبل الدفع بهذه العمالت تقوم
بتحديث األسعار باستمرار لعكس قيمة ثابتة للمنتجات والخدمات(.البنك المركزي األردني،2020،
ص.)32
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ومن هنا نجد أن العمالت االفتراضية ال تقوم بوظائف النقود الرئيسية ،ولذلك ال يمكن اعتبارها نقود،

فهي أقرب ألن تكون أصول مشفرة بدل من أن يطلق عليها اسم العمالت المشفرة.
 3 .2مزايا وعيوب النقود الفتراضية

تمتلك النقود االفتراضية عدد من المزايا التي تمنحها القبول لدى المتعاملين بها ،كما أنه يوجد بعض

العيوب والسلبيات مصاحبة الستخدامها ،وفيما يلي توضيح ألهم المزايا والعيوب للنقود االفتراضية-:
 1 .3 .2مزايا النقود الفتراضية


العالمية :العمالت االفتراضية ال ترتبط بموقع جغرافي معين  ،فيمكن التعامل بها كأنها عملة

محلية في أي مكان من العالم ،وال تخضع لسيطرة أي دولة ولذلك ال توجد دولة تستطيع أن

تحظرها ،وبالتالي ال يمكن ألحد حجز تعامالتها أو منع تحويالتها ،كما أنه ال يمكن أن تتعرض
للتجميد أو المصادرة كباقي العمالت التقليدية إذا كانت مشكوك فيها أو كانت تتم لسداد
معامالت مشبوهة أو غير قانونية (.طالة  ،2019 ،ص)156



األمان  :العمالت االفتراضية لديها سجل أمان قوي جدا ،لذلك فإنه يصعب تزويرها أو إعادة



الخصوصية والسرعة :للعمالت االفتراضية درجة خصوصية عالية فال يمكن مراقبة عمليات

استنساخها .

البيع أو الشراء التي تتم بواسطتها أو التدخل فيها ،كما أنها يمكن نقلها في أي وقت وألي مكان

في العالم  ،وبخصوصية تامة دون أن تمر على هيئة رقابية أو مصرف وسيط آخر ،ومن

ناحية أخرى فإنه يمكن امتالك العديد من الحسابات الخاصة بالعمالت االفتراضية دون أن

تكون

هناك الحاجة لإلفصاح عن اسم أو عنوان أو أي معلومة خاصة بصاحب

الحساب(.المرجع السابق ،ص )156


الشفافية :يمكن ألي شخص أن يطلع على عدد وحدات العمالت االفتراضية التي يمتلكها
شخص أخر ،وعدد المعامالت التي تمت من خاللها ،حيت يشاهد الجميع وبشفافية تامة حركة

تنقل العملة من حساب آلخر ،ولكن دون معرفة أحد لهوية مالكيها ( .الباحوث،2017 ،
ص)33


الرسوم المنخفضة :تتميز المعامالت االفتراضية بأن المتعاملين بها لن يدفعوا أي مصاريف
على النقل والتحويل كالمصاريف التي يتقاضاها الوسطاء الماليون كالمصارف وشركات
بطاقات االئتمان ،فال توجد حاجة إلى وسيط بين العميل وبين التاجر لنقل األموال وتتم عملية

التعامل دون وسيط وفق نظرية (الند للند) ،كما أن عملية النقل تتم لرمز العملة وال توجد هناك
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أموال أصال لتنقل ،والرمز هو الذي خرج من محفظة المشتري ودخل محفظة البائع ،كما أنه
ال توجد رسوم تحويل.
 2 .3 .2عيوب العمالت الفتراضية

السرية والتشفير :من سلبيات العمالت االفتراضية درجة السرية والخصوصية الكبيرة التي



تتمتع بها ،حيت تعطي هذه السرية بعض التسهيالت للعمليات المشبوهة والغير قانونية التي

تتم عبر شبكات اإلنترنت ،فالخصوصية التي توفرها هذه العمالت جعلتها مقصدا لعمليات
غسيل األموال وبيع المنتجات المسروقة كاآلثار وغيرها ،وبيع الممنوعات والمخدرات ،ألنه
يصعب على الجهات األمنية تتبع مصدر العملة ( .طالة  ،2019 ،ص)157


التهرب الضريبي :من الصعب على الجهات الحكومية تحصيل الضرائب على الصفقات

التي تتم بواسطة العمالت االفتراضية ،ألن تلك الصفقات تتم عبر شبكة اإلنترنت وال يمكن
معرفة هوية األشخاص القائمين بها ،كما أنه يمكن لمستخدمين العمالت االفتراضية إجراء

صفقات وهمية وتحقيق خسائر أو أرباح غير حقيقية ،باإلضافة إلى ذلك تعتبر العمالت
االفتراضية وسيلة من وسائل تهريب األموال إلى الخارج


القرصنة :بما أن العملة االفتراضية عملة رقمية ومخزنة ضمن محفظة رقمية ،وبالرغم من
اعتمادها على تقنيات ذات درجة أمان عالية ،إال أنها تعتبر عرضة للقرصنة والسرقة
والتالعب في حسابات مستخدميها ،وعلى الرغم من أن جميع وسائل الدفع اإللكتروني قابلة
للتعرض للمخاطر األمنية  ،إال أن النقود االفتراضية تتعرض لقدر أكبر من تلك المخاطر.



سعر العملة :يعتبر تقلب سعر العمالت االفتراضية الكبير من أهم المشاكل التي تواجه
المتعاملين بها ،وهذا ما قد يحد من انتشارها وقبولها وزيادة مستخدميها ،ومن جهة أخرى
فإن تقلب أسعارها يشجع المحتالين في استغالل ذلك عن طريق مواقع وهمية لتبادل العملة.
( المرجع السابق  ،ص)157

المبحث الثالث -:اآلثار القتصادية للعمالت الفتراضية

إن لزيادة انتشار العمالت االفتراضية  ،وزيادة قبولها بين األفراد وتوسع وتيرة استخدامها في
المبادالت التجارية وخاصة في التجارة اإللكترونية ،آثا اًر اقتصادية مختلفة ،منها السلبية ومنها
اإليجابية ،وفيما يلي توضيح لبعض هذه اآلثار االقتصادية :
 1 .3التأثير على عرض النقود

البنوك المركزية هي السلطة الوحيدة المخولة بإصدار النقود الورقية ( المادية) والتحكم بالكمية

المعروضة منها بما يضمن تحقيق األهداف االقتصادية المرجوة .إال أن توسع نطاق استخدام العمالت
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االفتراضية وزيادة انتشارها بين األفراد قد يهدد سلطة البنك المركزي في عملية إصدار النقد الورقي
والتحكم في حجم المعروض منه ،وسوف يؤثر ذلك بشكل ملموس في المتغيرات اآلتية-:


عرض النقود بالمفهوم الضيق M1

إن زيادة انتشار النقود االفتراضية في االقتصاد يعني زيادة حجم النقود المتداولة خارج سيطرة

النظام المصرفي ،وهذه النقود لن تدخل ضمن حسابات البنك المركزي لحجم النقود ،وهذا
سينتج عنه زيادة في العرض الكلي للنقود داخل االقتصاد وال يمكن اتخاذها في الحسبان عن
وضع السياسات النقدية ( الباحوث،2017 ،ص.)49


توليد النقود

إن طبيعة العمالت االفتراضية وآلية تبادلها المعتمدة على( الند للند) دون وجود وسيط

ال تتيح إمكانية توليد النقود .فاعتماد األفراد على التعامل بالعمالت االفتراضية سيقلل من

إجمالي الودائع الجارية التي يرغب األفراد االحتفار بها لدى المصارف ،مما يحد من قدرة
الجهاز المصرفي على خلق النقود وسوف يؤدي ذلك إلى انخفاض عرض النقود بالمفهوم
الموسع (. )M2
 2 .3التأثير على مستويات التضخم

انتشار النقود االفتراضية وزيادة اإلقبال عليها داخل اقتصاد معين ،يعني وجود وسائل تبادل

إضافة إلى العمالت الورقية الموجودة والمتداولة مسبقا ،وهذا يعني زيادة في حجم العرض الكلي
للنقود ،مما يتسبب في زيادة معدالت التضخم  ،كما أن للنقود االفتراضية طبيعة خاصة ،فهي

تتصف بسرعة إنجاز المعامالت ،حيث أن جميع معامالتها تتم بواسطة شبكات اإلنترنت ،األمر
الذي يزيد من سرعة دوران المجمل النقدي داخل االقتصاد المحلي واالقتصاد العالمي ،وزيادة
سرعة دوران المجمل النقدي قد يؤدي إلى زيادة مستويات التضخم ( .المرجع السابق ،ص.)173
 3 .3التأثير على إدارة وتوجيه الئتمان

من الوظائف المهمة التي يقوم بها المصرف المركزي هي إدارة االئتمان ،حيث يقوم بالتحكم

في حجم االئتمان وتوجيهه نحو قطاعات معينة في االقتصاد المحلي ،ولكن طبيعة المعامالت

اإللكتروني ة و العمالت االفتراضية يصعب السيطرة عليها وتوجيهها ألنها ليس لها وجود مادي

ملموس ،وبذلك فإن انتشار العمالت االفتراضية سوف يقلل من قبضة المصرف المركزي في

التحكم باالئتمان .كما أن مستخدمي العمالت االفتراضية عرضة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق
بأموالهم المحتفظ بها في الحسابات االفتراضية ،حيث ال يمكن ضمان أن الطرف المقابل قادر
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على تلبية كامل احتياجاتهم المالية عند استحقاقها في أي وقت في المستقبل (.البنك المركزي
األردني ،2020 ،ص)36
 4 .3التأثير على ادوات السياسة النقدية


عمليات السوق المفتوحة -:إن زيادة اإلقبال على استخدام العمالت االفتراضية داخل
االقتصاد يعني انخفاض الطلب على العمالت القانونية ،وبالتالي زيادة أرصدة المصارف
التجارية من العمالت القانونية ،وهدا يعني قيام المصارف التجارية بإعادة النقود الزائدة عن

احتياجاتها إلى المصرف المركزي بهدف زيادة نسبة االحتياطي النقدي لديه ،وهذا يؤدي إلى
الحد من قدرة المصرف المركزي على القيام ببيع األوراق المالية بهدف امتصاص جزء من

السيولة الموجودة لدى المصارف التجارية والحد من قدرتها على منح االئتمان .وبدلك نجد

أنه كلما زاد وانتشر التعامل بالعملة االفتراضية داخل االقتصاد قلت فعالية سياسة السوق
المفتوحة للمصرف المركزي والعكس صحيح( .علي ،2019 ،ص)76



الحتياطي القانوني :إن االستغناء عن النقود القانونية مقابل النقود االفتراضية يؤدي إلى

زيادة حجم الودائع لدى المصارف التجارية ومن تم زيادة سيولتها ،فينخفض طلبها على

االحتياطيات المحتفظة بها لدى المصرف المركزي .لذلك فإن انتشار العملة االفتراضية يحد
من فعالية سياسة االحتياطي القانوني للمصرف المركزي( .المرجع السابق ،ص)76


سعر إعادة الخصم :زيادة انتشار العمالت االفتراضية يؤدي إلى زيادة سيولة المصارف

التجارية ،ألن بائعو العمالت االفتراضية يقومون بإيداع النقود القانونية المتحصلين عليها
من عمليات البيع في حساباتهم المصرفية لدى المصارف التجارية ،وعندما تزداد سيولة

المصارف التجارية يكون أمامها خيارين:

 األول ،شراء المزيد من األصول من المؤسسات الغير بنكية ،أو زيادة االئتمان المقدم للجمهور. الثاني ،شراء المزيد من األصول من المصرف المركزي.وفي حالة لجوء المصارف التجارية للخيار األول فإنه سوف يزداد الطلب على األصول في أسواق
المال مما يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة  ،ولهذا سوف تختار المصارف التجارية البديل الثاني،
وتقوم بشراء األصول قصيرة األجل من المصرف المركزي والتي غالبا ما يكون سعر الفائدة عليها
ثابت .وبهذا اإلجراء تقوم المصارف التجارية بتقليص خصومها لدى المصرف المركزي ،ونتيجة
ذلك تكون ضعف سياسة سعر إعادة الخصم للمصرف المركزي  ،وبالتالي تقل قدرته في السيطرة
على مستويات سعر الفائدة( .المرجع السابق  ،ص)77
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 5 .3التأثير على الستقرار النقدي:
رغم عدم استقرار العمالت االفتراضية إال أنه استناداً إلى المعلومات المتاحة ال تشكل األصول
المشفرة خط ار جوهرياً في الوقت الحالي على االستقرار المالي العالمي كما أشار مجلس االستقرار

المالي(  ( .) FSBصندوق النقد العربي ،2019،ص ،)30وذلك نظ ار الرتباطها المحدود

باالقتصاد الحقيقي وانخفاض حجمها المتداول وغياب القبول الواسع لها ،ولكن الوضع قد يتغير
في المستقبل وقد تؤدي العمالت االفتراضية إلى ظهور نقاط ضعف مالية ومخاطر نظامية وتنشأ

قنوات تأثير تمس بمستوى االستقرار المالي (.البنك المركزي األردني ،2020 ،ص)39
 6 .3التأثير على السياسة المالية

نظ ار لطبيعة العمالت االفتراضية واعتمادها على مبدأ ( الند للند) فال يوجد وسيط بين

المتعاملين بها  ،لذلك يصعب مراقبة الصفقات التي تتم باستخدامها ،سواء كانت معامالت داخلية

أو دولية ،األمر الذي يزيد من فرص التهرب الضريبي والجمركي ،ويعمق ظاهرة االقتصاد الخفي
ويزيد من الفجوة بين االقتصاد المالي واالقتصاد الحقيقي ويؤثر في السياسة االقتصادية بشكل
عام والسياسة المالية بشكل خاص (.الباحوث ،2017 ،ص)36
 7 .3التأثير على القتصاد الكلي

تهدد العمالت االفتراضية اقتصاد الدول وخاصة الصناعية منها وذلك بسبب زيادة األهمية

النسبية للعمالت االفتراضية بحيث تصبح اآللية الرئيسية لتسوية المدفوعات وخاصة في التبادالت
الدولية ،و التركيز على االستثمار في العمالت االفتراضية بدل من االستثمار الحقيقية مما يترتب
عليه هروب رؤوس األموال منها إلى العمالت االفتراضية  ،وإمكانية تعرضها لخسائر فادحة

ومفاجئة  ،فقد يحدث انهيار مفاج

في اقتصاد بعض الدول والمستثمرين حال انهيار هذه

العمالت ،كما أن اعتراف الدول بالعمالت االفتراضية كوسيلة للتبادل والدفع لتسوية مدفوعات
التجارة الدولية يترتب عليه فقد القيمة النقدية للعمالت الوطنية ( .المرجع السابق ،ص . )40كما

أنه للنقود االفتراضية تأثير سلبي آخر على االقتصاد متمثل في تسهيلها لعمليات تمويل اإلرهاب
وغسيل األموال ،وذلك نتيجة لتمتعها بالسرية والخصوصية التي تجعلها مناسبة لهذه العمليات
المخالفة للقوانين ( .المرجع السابق  ،ص)36
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النتائج
 .1العمالت الرقمية هي المظلة الرئيسية التي تندرج تحتها جميع أنواع العمالت اإللكترونية
مثل النقود اإللكترونية  ،والعمالت االفتراضية  ،والعمالت المشفرة .

 .2إن استخدام مصطلح العمالت االفتراضية غير دقيق ،ألنها ال تتمتع بالوظائف الرئيسية

للنقود ،وهي بالتالي أقرب ألن تكون أصول الكرتونية مشفرة من أن تكون عمالت مشفرة.

 .3إن توسع العمالت االفتراضية وانتشار التعامل بها سوف يضعف من دور قطاع البنوك
داخل االقتصاد ،و يقلل من فعالية السياسة النقدية ،ويعرقل عمل المصارف المركزية.

 .4انتشار التعامل بالعمالت االفتراضية يساعد على انتشار الجرائم المالية كغسيل األموال
والتهرب الضريبي ،ويسهل من عمليات تمويل اإلرهاب.
 .5أثر العمالت االفتراضية على السياسات االقتصادية لدولة ما يتوقف على درجة انتشار
العمالت االفتراضية وشيوع التعامل بها داخل هذه الدولة.

التوصيات

 .1يجب أن يكون هناك تعاون دولي لتنظيم إصدار وتداول العمالت االفتراضية ،ووضع قوانين
ولوائح دولية موحدة تحكم العمالت االفتراضية ،ألن العمالت االفتراضية ذات طابع دولي

وال يمكن لدولة منفردة أن تقوم بتنظيمها واألشراف عليها.
 .2العمل على تنمية ثقافة المجتمع حول هذه العمالت االفتراضية ،وذلك لحمايتهم من عمليات
النصب واالحتيال التي قد يتعرضون لها جراء تداول العمالت االفتراضية.

 .3على البنوك المركزية إصدار عمالت افتراضية قانونية وطرحها في األسواق المحلية والدولية،
لتحل محل العمالت االفتراضية الغير قانونية وتقلل من تأثيرها السلبي على السياسة النقدية.
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الجسيمات النانوية والمغناطيسية
 لمياء فريد عبد الواحد – كلية التقنية الهندسية – طرابلس – ليبيا. أ
 منال عبد الكريم جليطة – كلية التقنية الهندسية – طرابلس – ليبيا. أ

Abstract :

Nanotechnology dealing with multiple combinations of nanomitr dimensions
of the order. Particles smaller than 100 nanometers are called nanoparticles
which have different characteristics as a result of its micro size, and thus

become useful in many applications. We have tried in this paper to
demonstrate the concepts and definitions of nano devices, measuring
techniques, and the relationship of these techniques with magnetism. We
gave a brief review of types of magnetic materials, When particles size on

the range of 100 nm, some of the magnetic properties of the material
change. In some cases of superbaramagnatisam some features appear
when the size and a certain temperature are a chieved . Also the relationship
of superbaramagnatisam ,baramagnatism and ferromgnatism beside how
they are affected by the external magnetic field and temperature ,will be
presented .By using the payton program ,

a comparison has been made

between energies in the magnetic material and in the magnetic nano
material.
: ملخص
 إن.تقنية النانو هي تلك التي تتعامل مع تراكيب متعددة من المواد ذات أبعاد من رتبة النانومتر

 نانومتر يطلق عليها اسم جسيمات نانوية وتتميز بأن لها100 الجسيمات التي يقل حجمها عن
خصائص مختلفة بصورة واضحة نتيجة حجمها المتناهي الصغر وتصبح بالتالي مفيدة في العديد من
 وعالقة هذه التقنية،  وقد حاولنا في هذه الورقة إن نبين مفاهيم وتعريفات تقنية النانو.التطبيقات
100  إلى1  فعندما تتراوح أحجام الجسيمات من، بالمغناطيسية ودراسة أنواع المواد المغناطيسية
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نانومتر فإن بعض الخصائص المغناطيسية للمادة تتغير وفي بعض الحاالت تظهر خاصية
السوبربارامغناطيسية عند حجم ودرجة ح اررة معينة سنورد ذلك بالتفصيل وعالقة كال منها
بالبارامغناطيسية والفيرومغناطيسية وكيف تتأثر بالمجال المغناطيسي الخارجي ودرجة الح اررة .وقد
قمنا باجراء مقارنة بين الطاقة في المادة المغناطيسية والطاقة في المادة النانوية المغناطيسية باستخدام

برنامج البايثون.
 1.1مقدمة

"هناك متسع من الفراغ" المقولة الشهيرة للعالم ريتشارد فاينمان وهي أول ما دل على النانو والتي تعني

باإلغريقية القزم أو الصغير ،ومقياس النانو هو أدق وحدة قياس مترية معروفة حتى اآلن ويمتل واحد
على المليار من المتر ،ولتقريب المعنى فإن حجم النانو أصغر بحوالي  80000مرة من قطر شعرة

اإلنسان و أصغر األشياء التي يمكن لإلنسان رؤيتها بالعين المجردة يبلغ عرضها حوالي 10000
نانومتر وعندما تصطف عشر ذرات من الهيدروجين فإن طولها يبلغ نانومتر واحد .أما علم النانو
 Nano scienceهو علم دراسة األجسام متناهية الصغر مما يجعل علوم النانو مهتمة بدراسة

الخصائص الفريدة للمادة في مستواها النانوي وتقوم بنشرها وكشف خفاياها بهدف إنتاج أدوات جديدة

بل وحتى أنظمة يتم االستفادة منها جميعا في كثير من التطبيقات واالستخدامات المختلفة .

إن تقنية النانو عبارة عن تطبيق علمي يتولى إنتاج األشياء عبر تجميعها على المستوى الصغير من

مكوناتها األساسية ،مثل الذرة والجزيئات .وما دامت كل المواد المكونة من ذرات مرتصفة وفق تركيب
معين ،فإننا نستطيع أن نستبدل ذرة عنصر ونرصف بدلها ذرة لعنصر آخر ،وهكذا نستطيع صنع
شيء جديد ومن أي شيء تقريبا .وأحيانا تفاجئنا تلك المواد بخصائص جديدة لم نكن نعرفها من قبل،

مما يفتح مجاالت جديدة الستخدامها وتسخيرها لفائدة اإلنسان].[1،3،5
 2.1الحيز النانوي :

هو الحيز الذي تشغله الذرات والجزيئات والممتد من  0.2نانومتر إلى  100نانومتر  .خواص المواد
تتغير بشكل ملحور جدا حسب مكوناتها النانونية فالمركبات المكونة من حبيبات في حجم النانو سواء

كانت سراميكيات او معادن تكون أقوى كثي ار من مثيالتها في الحجم األكبر  ،وهذا التغير الكبير

بخواص المواد في الحيز النانوي سببه اآلتي :

 – 1الزيادة النسبية للمساحة السطحية  :المواد النانوية لها نسبة مساحة سطح اكبر عندما تقارن بنفس
الكتلة من المادة المنتجة في الحيز األكبر  ،وهذا يجعل المواد أكثر نشاطا كيماويا ويؤثر في قوتها
أو خواصها الكهربائية.
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الشكل ( )1يوضح عدد الذرات السطحية في المواد النانوية

 – 2التأثير الكمي  :التأثيرات الكمية تبدأ في التحكم في تصرفات المادة في حيز النانو وخاصة في
النهاية الصغرى فتؤثر في خواص المواد الكهربائية والمغناطيسية والبصرية ].[2,1

 3.1خصائص بعض الجسيمات النانوية :

 – 1الخصائص الفيزيائية  :بعض الجسيمات النانوية لها صالبة عالية مع قلة وزنها.

 – 2الخصائص الكهربائية  :يمكن التحكم بالطاقة الكامنة لأليون بالتحكم بحجم الجسيم
وطبيعته النانوية .

 – 3الخصائص الح اررية  :إذا قل حجم الجسيم النانوي قلت درجة ح اررة انصهاره .
 – 4الخصائص المغناطيسية  :إذا صغر حجم الجسيم النانوي زادت مغناطيسيته .

 – 5الخصائص الضوئية  :كلما كان حجم الجسيم النانوي اقل من الطول الموجي الحرج للضوء
فان الجسيم يصبح شفافا .

 – 6الخصائص الكيميائية  :إذا كانت الجسيمات النانوية متجانسة وبنفس الحجم فان تفاعلها
يزداد].[5,2
 1.2المغناطيسية :

جميع المواد في الطبيعة تتصف بالصفة المغناطيسية ،فهناك مواد تتأثر بدرجة كبيرة بالمجال

المغناطيسي يطلق عليه بالمادة المغناطيسية ومواد تتأثر بدرجة قليلة جدا بالمجال المغناطيسي ويطلق
عليها مواد غير مغناطيسية].[7,4

تكون المادة مغناطيسية عندما يكون لديها مغنطة  Mrوهي تميز المادة المغناطيسية مثل المواد االخرى
التي يميزها مثال الحجم والكثافة والعزم المغناطيسي  .وحدة المغنطة في النظام العالمي هي .A / m
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يتكون أي وسط سواء كان غاز أو سائل أو صلب من ذرات  ،وهذه الذرات لها تركيب الكتروني
تتحرك فيه اإللكترونات في مدارات مستوية حول النواة وتدور اإللكترونات كذلك حول نفسها ،وينتج
عن ذلك حلقات تيار ذات أبعاد ذرية تعرف بالتيارات االمبيرية وتكاف هذه الحلقات مغناطيسيات
متناهية الصغر لكل منها عزم مغناطيسي ويتم الكشف عن هذه الحلقات بقياس العزم المغناطيسي .

والعزم المغناطيسي لكل ذرة هو محصلة العزم المداري وعزم الدوران لكل الكترونات الذرة  .وعند وضع
مادة لها محصلة عزم مغناطيسي في مجال مغناطيسي خارجي يعمل هذا المجال على تغيير التركيب
المغناطيسي للمادة بحيث يزيد من العزم المغناطيسي المحصل ويعمل على تغيير اتجاهه ليصبح في
اتجاه المجال الخارجي .

إن أصل المغناطيسية هو الكهرباء وتنش من حركة اإللكترونات حول النواة وحول نفسها فيتولد العزم

المغناطيسي  ، Mفي بعض المواد تكون المغنطة ناتجة عن مجال مغناطيسي خارجي مسلط على
المادة يرمز له بالرمز Hمما يكون لديها التأثيرية المغناطيسية ، ϰالتأثرية المغناطيسية هي النسبة بين
العزم المغناطيسي لوحدة الحجم إلى كثافة المجال المغناطيسي حيث أن:
M
𝐻

=ϰ

نالحظ أن التأثرية تمثل استجابة الوسط المادي للتأثر بالمجال المغناطيسي الخارجي الذي يكون لها
ارتباط وثيق بذرات وجزيئات الوسط ،وهي مقياس لسهولة مغنطة المادة وال تعتمد على شدة المجال
المغناطيسي المسلط فحسب بل تعتمد على عدة عوامل منها التركيب المغناطيسي للمادة ودرجة
الح اررة.
 2.2أنواع المغناطيسية :

إن أصل الخاصية المغناطيسية هو الحركة المدارية لإللكترونات حيث األغلفة حول النواة مشبعة والتي

تستحدث نتيجة تسليط مجال مغناطيسي مؤثر على المادة إذ أن المجال المغناطيسي الخارجي يحدث
تغي ار في حركة االلكترونات وبالتالي إحداث تغير في العزوم المغناطيسية لتلك االلكترونات وهذا يدل
على أن هذه االلكترونات ال تملك عزوم مغناطيسية قوية و دائمة ولكنها ضعيفة تزول بزوال المجال
المغناطيسي المؤثر وهي ال تتأثر بتغير درجة الح اررة] ،[4وتصنف المواد المغناطيسية اعتمادا على

قيم التأثيرية المغناطيسية وعالقتها بدرجة الح اررة الى -:

 – 1الدايامغناطيسية  :بعض المواد المغناطيسية تكون ذراتها متعادلة مغناطيسيا في غياب مجال
مغناطيسي خارجي  .وعند التأثير بمجال مغناطيسي خارجي فإنه يحدث تفاعل بين هذه العزوم

والمجال وبالتالي تكون شدة المجال المغناطيسي  Bأصغر من قيمتها في الفراغ مثل النحاس والفضة
والسليكون والذهب.
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هي مواد تميل إلى االبتعاد عن المجال المغناطيسي مهما كان اتجاهه و إذا أتيحت لها حرية الدوران
فإنها تجعل أطوال محاورها متعامدة على خطوط المجال المغناطيسي.
صفات مادة الدايامغناطيسية :
 – 1التأثيرية لها سالبة .ϰ =-1

 – 2ذراتها ال تملك عزوم مغناطيسي.
 – 3ال تتمغنط  .حيث أن العزوم المغناطيسية لها تأخذ اتجاه معاكس للمجال المغناطيسي المؤثر
عليها].[5

M
H

الشكل ( )2يوضح معاكسة اتجاه العزوم المغناطيسيه للمجال المغناطيسي المؤثر

 – 2البارامغناطيسية  :بعض المواد المغناطيسية تكون ذراتها لها عزم مغناطيسي محصل في غياب
أي مجال مغناطيسي خارجي ولكن هذه العزوم عشوائية التوزيع نتيجة للحركة الح اررية لذراتها وعند
التأثير عليها بمجال مغناطيسي خارجي فان العزوم المغناطيسية للذرات تعمل على أن تتحادى في

اتجاه واحد مع المجال الخارجي وتعمل بالتالي على تقوية هذا المجال وتتوقف هذه العملية على درجة
الح اررة  Tفهي تقل بزيادة درجة الح اررة حيث تهتز هذه االلكترونات وتتصادم نتيجة لحركتها الح اررية
مما يؤدي إلى ازدياد عشوائية عزوم ذرات المادة وبالتالي إلى خفض مغنطتها].[8
من صفاتها ....

 -1نفاذيتها اكبر من  1والتأثيرية المغناطيسية لها موجبة .

-2تمتلك عزوم مغناطيسي ودائما تأخذ اتجاه موازي للمجال المغناطيسي.

M
H

الشكل ( )3يوضح العزوم المغناطيسيه العشوائيه وتكون موازيه للمجال المؤثر
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 -3يمكن مغنطتها حيث أن استجابتها للمغنطة متوسطة .
ويالحظ أن التأثيرية المغناطيسية تعتمد على درجة الح اررة في المواد البارامغناطيسية إذ نجد أنها تقل
كلما ارتفعت درجة الح اررة حيث أنها تتناسب عكسيا مع درجة الح اررة ويرجع ذلك إلى أن التأثيرية
الح اررية الناتجة عن ارتفاع درجة الح اررة تعمل على بعترة اتجاه العزوم المغناطيسي بينما يعمل المجال

المغناطيسي على انتظامها في اتجاهه ومن ثم تعاكس الح اررة عملية انتظام العزوم المغناطيسي التي

يسببها المجال المغناطيسي في حالة وجود مجال ذي قيمة معقولة فان التأثيرية المغناطيسية مع درجة

الح اررة تكون خطية .

وتتبع المادة البارامغناطيسية قانون كوري حيث ]:[9
𝐵

 Cتمثل تابت كوري

𝑇

M=C

 Mالمغنطة

 Bالمجال المغناطيسي المسلط
 Tدرجة الح اررة

وتكون التأثيرية المغناطيسية :
ϰ = C/T
 -3الفيرومغناطيسية :تعتبر المادة ذات مغناطيسية حديدية إذا كانت لها قابلية اكتساب المغنطة تلقائيا
مثلما هو الحال في المغناطيسيات الدائمة وتحدث هذه المغنطة الدائمة عند درجات أقل من قيمة

درجة ح اررة كوري  Tcللفيرومغناطيسية وعند درجات ح اررة أعلى من  Tcفإن هذه المواد تكون خواصها
بارامغناطيسية أي تقل مغنطتها مع زيادة درجة الح اررة  Tحيث  . T>Tcفي هذه المواد يكون العزم
المغناطيسي للذرات كبير جدا الى الحد الذي تتوحد فيه اتجاهات هذه العزوم بسهولة وإذا توحدت في

اتجاهها فإنها تظل كذلك وتصبح للمادة مغناطيسية دائمة حتى بعد ازالة المجال الخارجي الممغنط

ويمكن االن تفسير ما يحدث إذا ارتفعت درجة الح اررة عن  . Tcففي هذه الحالة تكون الطاقة الح اررية
عالية بما فيه الكفاية لتشتيت الترتيب العزمي للذرات داخل المادة مثل الحديد  ،الكوبلت والنيكل].[10

والتأثيرية المغناطيسية للمادة عند درجات ح اررة أعلى من درجة ح اررة كوري تتغير مع درجة الح اررة

ويدعى القانون الخاص بها قانون كوري وايز .
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الشكل ( )4يوضح العزوم المنتظم مع المجال المغناطيسي الخارجي

 -4االنتي فيرومغناطيسية  :تشبه الفيرومغناطيسية ولكن التفاعل المتبادل بين الذرات المتجاورة
يؤدي الى تراصف متعاكس ومتوازي للعزوم المغناطيسية لذا يلغى المجال المغناطيسي وتظهر

المادة سلوك البارامغناطيسية ،وهي مثل الفيرومغناطيسية حيث تصبح بارامغناطيسية فوق ح اررة
انتقالية تعرف بدرجة ح اررة نيل  ،TNوتكون التأثيرية لها :
𝐶
T+TN

=ϰ

الشكل ( )5يوضح العزوم المغناطيسيه المتعاكسه

 -5الفيرمغناطيسية  :نالحظ هذه الخاصية في المركبات التي لها تراكيب بلورية معقدة أكتر من
العناصر النقية  ،ضمن هذه التفاعالت المتبادلة يؤدي الى تراصف متوازي للذرات في بعض

المواقع البلورية وتراصف متوازي عكسي في المواقع االخرى ويعد سلوك هذه المادة مشابها

للفيرومغناطيسية ،وهي غير متساوية في الحجم أو الترتيب وترتيبها عكسي وهي موصالت رديئة

للكهرباء ]. [12
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الشكل ( )6يوضح العزوم المغناطيسيه غير المتساويه في الحجم

 3.2السوبربارامغناطيسية "-: "Super paramgnetism
السوبربارامغناطيسية هي شكل من أشكال المغناطيسية حيث تظهر النانو سوبربا ارمغناطيسية nano

 super paramgnetismحيث تكون المادة صغيرة بما يكفي ويكون اتجاه المغنطة عشوائيا في

حالة عدم وجود مجال مغناطيسي خارجي ،وعندما تكون درجة ح اررة نيل أكبر بكثير من درجة الح اررة
يمكن عندها قياس المغناطيسية من الجسيمات النانوية حيث يكون متوسط المغنطة تقريبا مساويا

للصفر ويقال أنها في حالة السوبربارامغناطيسية وفي هذه الحالة يكون المجال المغناطيسي الخارجي
قادر على جذب الجسيمات النانوية وبالمثل للبارامغناطيسية بالرغم من أن القابلية المغناطيسية

للفيريمغناطيسية أكبر بكثير من البارامغناطيسية].[13,9

تحدث السوبربارامغناطيسية في مقياس النانو عندما يكون للمجال اتجاه واحد ويكون ذلك ممكنا عندما

يكون قطرها مابين  50 - 3نانومتر ويعتمد ذلك على المادة ،في هذه الحالة تكون المغنطة النانوية
هي الزخم المغناطيسي العمالق  .حيث مجموع كل الزخم المغناطيسي الفردي الذي تحمله ذرات

الجسيمات المتناهية الصغر في مجال السوبربارامغناطيسية تسمى ( الدوران التقريبي الكلي ) macro-

. spin approximation

الشكل( )7يتألف كل شكل على عزم مغناطيسي  µمستقل تمثل مواد سوبربارامغناطيسية
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إن بعض المواد تظهر حساسية عالية للمغناطيسية في مقياس النانو لذلك يمكن أيضا أن تسمى
بالفيرومغناطيسية  ،ولقد لوحظ السلوك المغناطيسي لبعض المواد الغير مغناطيسيه في مقياس النانو

نظ ار لصغر حجم العزم المغناطيسي لها وتكون عندئذ قابلة للمقارنة مع الطاقة الح اررية وبالتالي سوف

يكون لها مغناطيسية عالية أكثر من المواد المغناطيسية ].[6

ويمكن تعريف السوبربارامغناطيسية بأنها مقدار ما تمتلكه المادة المغناطيسية من قدرة على تغير اتجاه
العزم المغناطيسي في مقياس النانو وتتصرف مثل البارامغناطيسية عند درجة ح اررة أقل من درجة

ح اررة كوري عندما يتم تطبيق أي مجال مغناطيسي وفي الوقت نفسه فإنها تظهر ارتفاع في
المغناطيسية.

الشكل ( )8يوضح الضمحالل المغناطيسي ألنواع المغناطيسية

 1.3المغناطيسية في الجسيمات النانوية
تنشأ المغناطيسية من حركة االلكترونات في مداراتها  ،وهناك دوران اإللكترون حول نفسه في مداره

ويسمى بالعزم الدوراني  msودوران االلكترون في المدار الخاص به ويسمى عزم مداري . [4] mL

تحافظ الذرة في المواد الصلبة على العزم المغناطيسي الغير محدود أو السلوك الجماعي حيث يكون
في بعض المواد العزم المغناطيسي قوي و يكون ذلك واضحا في المواد الفيرومغناطيسية واالنتي
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فيرومغناطيسية بينما في الفيرمغناطيسية يكون العزم المغناطيسي غير موجود ،ففي المواد

الفيرومغناطيسية يكون العزم المغناطيسي لذراتها مصطف بانتظام .

كل بلورة عندها مجال مغناطيسي كلي يختلف اتجاهه بالنسبة لجيرانه .هذا المجال يرفع خواص طاقة
النظام التي تعرف بأنها التغير في طاقة االلكترونات المرتبطة أو المشتركة في االنقالب المغناطيسي

حيث تقلل من الطاقة المغناطيسية  ،لذلك هناك مواد تحتاج إلى مجال مغناطيسي خارجي حتى ينتظم
العزم المغناطيسي لها].[14,11
حجم الجسيمات النانوية المغناطيسية مماثل إلى حجم المجال المغناطيسي ،لهذا يمكن دراسة الظاهرة
الكلية لمعظم المواد المغناطيسية مع مالحظة أن ذلك يبدأ بدراسة الكترونات التكافؤ في الذرات والتي
أساسا هي المسؤولة عن السلوك المغناطيسي للذرات والمواد الصلبة  ،حيث تتغير لتصبح جزء من

جسيم فلزي (معدني) صغير وقابل لتغير المكان  .لذلك فإن الخواص المغناطيسية حساسة جدا اللي

الحجم والتركيب و الموقع الذري وهذا أدى إلى اهتمام واسع لدراسة هذه الظاهرة .

هذا التنوع في السلوك يفهم من مصطلح عام كزيادة في متوسط االنخفاض التنسيقي لكل ذرة ; مثل
تأثير الحجم الكمي ( معادلة الموجة لإللكترونات تتغير عندما تحدد األبعاد المتماثلة مع طول الموجة

حتى الروابط الكلية المستمرة تقسم الى مستويات منفصلة ) ولتعديل السلوك الجماعي لإللكترون مثال
عند تسرب الشحنة الخارجية من السطح.
نظ ار لوجود الجسيمات المغناطيسية بحجم دقيق وليس لها نشاط لتكوين مجاالت في النظام  ،لذا
يصبح الجسم أحادي المجال مع المجال المغناطيسي الكلي بينما يمكن اعتبار العزوم المغناطيسية

كبيرة ومنفردة للمعادن أو الفلزات " الفيرومغناطيسية " عند عزل الجسيمات إلى جانب الدوران الذري
والتي يتم ترتيبها بواسطة مجال مغناطيسي خارجي وعندما تتشبع الذرة بالمجال المغناطيسي فان

المغنطة تبدأ باالضمحالل ويمكن وصف ذلك السلوك من قانون أرينوس ].[11

(τ = 𝑜 Exp ( E / KBTτ
حيث  KBتابت بولتزمان  T ،درجة الح اررة التي تصف الزمن  τللجسم عندما يتجاوز حاجز الطاقة
 Eمع محاولة االستم اررية . 𝑜τ

حاجز الطاقة يتصل مباشرة مع تباين الطاقة لكل جسيم والذي يعبر عنه كالتالي :
𝜃 𝐸(𝑒) = −𝑘𝑉𝑐𝑜𝑠 2

حيث  Vحجم الجسيم.
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خواص طاقة التباين المغناطيسية تعتمد على عدة عوامل منها شكل البلورة المغناطيسية  ،المرونة
المغناطيسية و سطح خواص التباين.

من خواص التباين للبلورة المغناطيسية أنه يزيد من الدوران االلكتروني المزدوج ( دوران مداري ) أي

تكون مزدوجة في الشبيكة البلورية .

بالنسبة للمواد المغناطيسية تكون خواص التباين للبلورة المغناطيسية في المواد المغناطيسية ذات
ترتيب خاص التجاه البلورة وتسمى ( المحور السهل ) للمواد.

وتكون خواص التباين للبلورة المغناطيسية أكبر في المجموعة الصغيرة مقارنة بالبلورة الصلبة .
إن السلوك التقني المتطور يجعل االستخدام أكثر سهولة مثال على ذلك مصادر النيوترونات والفوتونات
(تقنية الموسباور) حيث تسمح للحصول على قدرة تابته لدراسة التركيب والخواص المغناطيسية في

انظمة الجسيمات النانوية  .هذا السلوك الشامل للجسيمات المغناطيسية المنجزة خالل العقدين مع
جهاز تعجيل الجسيمات تعتبر أساس تقنية التحليل الطيفي .
الخواص الفريدة لإلشعاع الناتج عن تعجيل الجسيمات مثال طاقة الطيف الخارجي  ،وتنوع االستقطاب

الخفيف والتركيب الزمني المرن يجعلها أداة قوة كبيرة في دراسة الظاهرة المغناطيسية و تركيب المواد.

وبهذا يزيد من التركيب االلكتروني وخصوصا تبادل حاالت االلكترون في المواد التي تزداد مع استخدام
هذا االشعاع .
وفقا الى تمييز العالقة بين التركيب االلكتروني و المغناطيسية ،خصوصا في المواد المغناطيسية

الحديثة فإن طرق تنوع التحليل الطيفي استلزمت توجيه إلكترون التكافؤ للكشف عن الروابط االلكترونية

والتبادل بين الذرات المجاورة .

وقد عرف العالم ايزنج الطاقة للمادة المغناطيسية في بعد واحد بالمعادلة التالية:
𝑧𝑛𝑙 𝜕
)𝐽𝐵(= −𝑁𝐽 tanh
𝐵𝜕

<𝐸≥−

حيث  Nعدد الدورات  J ،تمثل مواقع الذرات .
1
𝑇 𝐵𝐾

=𝐵

حيث  KBيمثل تابت ستيفان بولتزمان .
وسنقوم بإجراء مقارنة بينها وبين معادلة الطاقة للمادة المغناطيسية النانوية ودراسة سلوك كال منهما.
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 3.2الخصائص الفيزيائية للجسيمات النانوية المغناطيسية :
إن اآلثار المغناطيسية سببها حركة الجسيمات وان كل جسيم لديه كتلة وشحنات كهربية ،هذه
الجسيمات هي االلكترونات والثقوب والبروتونات وااليونات الموجبة والسالبة وكما ذكرنا سابقا أن
الدوران هو ما يولد المجال المغناطيسي تنائي القطب ويسمى العزم المغناطيسي ويرتبط العزم
المغناطيسي في مجموعات ويشير هذا المجال الى حجم المواد المغناطيسية وهي االنحياز في نفس

االتجاه بقوة التبادل وهو ما يميز الفيرومغناطيسية على البارامغناطيسية حيث أن تركيبة المجال للمواد

الفيرومغناطيسية تحدد من الحجم اعتمادا على السلوك المغناطيسي  ،عندما يكون حجم المادة
الفيرومغناطيسية منخفض أقل من القيمة الحرجة يصبح المجال أحادي  ،وتأتي تشكيلة الجسيمات
المغناطيسية من التاثيرات الحجمية والتي تقوم على بنية المجال المغناطيسي من المواد المغناطيسية

] حيث تقدر أقطار الجسيمات النانوية بأقل من واحد مايكرومتر عادة ما تتراوح أقطارها ما بين 100
–  2500نانومتر[ .

يفترض أن أدنى طاقة حرة للجسيمات الفيرومغناطيسية لديها مغناطيسية منتظمة كلما كانت الجسيمات

ذات حجم حرج صغير بينما الجسيمات ذات الحجم األكبر فان المغناطيسية لها تكون غير منتظمة .
كما تم االشارة أن المجال للجسيمات موحد في حين أن األخير يسمى الجسيمات متعدد المجال

][18,16,15

وفقا لنظرية المجال المغناطيسي يتأثر مقدار المجال الحرج االحادي االتجاه بالعديد من العوامل بما
في ذلك قيمة التشبع المغناطيسي و قوة تباين الخواص للبلورة وتبادل القوة للسطح أو مجال حاجز

الطاقة وشكل وحجم الجسيمات.

رد فعل المواد الفيرومغناطيسية في المجال التطبيقي يوصف بشكل جيد من قبل حلقة التخلف
المغناطيسي التي تتميز بمعاملين رئيسيين هما المغنطة والموصلية  .حيث يرتبط االخير بالسمك في

المنحنى.

التعامل مع الموصلية للجسيمات الدقيقة تستحوذ على خاصية واحدة تعتمد على قوة الحجم وقد وجد

أن مع تقلص حجم الجسيمات تزيد الموصلية إلى أقصى حد ثم تنخفض إلى الصفر كما بالشكل(.)9
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شكل ( )9توضيح تخطيطي للعالقة بين الحجم والموصلية لجزيئات دقيقة

عندما يقل حجم الجسيمات أحادية المجال إلى القطر الحرج للموصلية صفر تتحول الجسيمات إلي

سوبربارامغناطيسية .

وجدت السوبربارامغناطيسية بواسطة التأثيرات الح اررية  ،في الجسيمات السوبربارامغناطيسية تكون

التأثيرات الح اررية قوية بما يكفي لعدم المغنطة بشكل عفوي من قبل التجمع المشبع فإن هذه الجسيمات

تكون الموصلية لها صفر وليس لديها تخلف مغناطيسي .

تصبح الجسيمات نانوية مغناطيسية في وجود مغناطيس خارجي ولكن عند إزالة المغناطيس الخارجي

تعود الى حالة غير مغناطيسية هذا يتجنب السلوك النشط للجسيمات عندما ال يكون هناك تطبيق
للمجال ] .[ 19،18,17
الجانب العملي -:

تحدثنا في هذه الورقة عن المادة المغناطيسية النانوية بالتفصيل وعن كيفية حساب الطاقة لها وسوف
نقوم بمقارنة بين سلوك المادة المغناطيسية النانوية وبين المادة المغناطيسية من حيث الطاقة وسنأخذ

نموذج أيزنج كمثال لذلك حيث تمكن أيزنج من حساب الطاقة للمادة المغناطيسية ومقارنتها بالقيمة

المضبوطة واعتبر أن الدالة التوزيعية  )z( Partition functionدالة في .)N( spin
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وجد أنه عندما ∞→ Nفإن كل دالتين توزيعيتين لها نهاية حرة وأنه هناك توافق مع مبرهنة أيزنج

وعندما تغير الطور فإنه من الضروري اختبار النتائج مع النتائج التحليلية وقام بحساب الطاقة ومقارنتها
بالقيمة المضبوطة حيث وجد أنها تتوافق معها .وعند رسم العالقة البيانية باستخدام المعادلة التالية .
𝑧𝑛𝑙 𝜕
)𝐽𝐵(= −𝑁𝐽 tanh
𝐵𝜕

<𝐸≥−

وقمنا باستخدام برنامج  python with the matplotlib libraryلرسم العالقة البيانية بين الطاقة

 Eودرجة الح اررة  ، Tوكانت مطابقة للنتائج المضبوطة كما قمنا برسم العالقة للمادة النانوية تمثلت
بشكل خط مستقيم حيث تزداد الطاقة بزيادة درجة الح اررة  ،بينما المادة المغناطيسية أخذت شكل
منحنى  ،مما يوضح االختالف بين طاقة المادة المغناطيسية وطاقة المادة المغناطيسية النانوية،

والرسم التالي يوضح سلوك المادتين من خالل استخدام برنامج.

الشكل ( )10يوضح متوسط الطاقة للجسيمات النانوية كدالة في درجة الحرارة

الشكل ( )11يوضح متوسط الطاقة كدالة في درجة الحرارة في بعد واحد
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Abstract
Sustainability of oil palm industry is crucial for sustaining Malaysia’s gross
domestic product (GDP) by agricultural sector. However, without
positioning efforts in eliminating or controlling Ganoderma disease
encountered by this commodity crop, sustainability is not attainable. Thus,
primary emphasis on developing early control or preventative measures that
will contribute to a sustainable environment as well as cater this catastrophic
is crucial. In this current study, all microbial isolates were subjected to
morphological and molecular identification and screened for its antagonistic
activity against G. boninense in vitro. The antagonistic activities were
evaluated via dual culture test. It also examined inhibition ratio in dual
culture of Ganoderma for the two types of microorganisms as BCAs where
Trichoderma harzianum showed (80.1%) while Bacillus cereus (71.4%)
prevent Ganoderma mycelium growth. All the experiments above were
repeated three times using completely randomized design (CRD) with eight
replications.
1.1 INTRODUCTION
The oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) is a monoecious plant belonging to
the genus Elaeis of the Aracaceae family. The oil palm is believed to be
originated from the tropical rainforest belt of West Africa and introduced
into Southeast Asia by the British colonial administration in the early 1870s.
Malaysia is the world's largest exporter of palm oil which having exported
18 million tonnes of palm oil products in 2011 (MPOB, 2012). Therefore,
oil palm is a major commodity crop in Malaysia. Another disease, Fusarium
wilt or red ring; limited the growth of oil palm in Africa and South America.
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Fusarium has been reported to attack crops such as gladiolus and causing
Fusarium root rot (Idris et al., 2011).Nevertheless, basal stem rot (BSR)
disease of oil palm is caused by white rot fungal species, or Ganoderma spp.
in Indonesia and Malaysia (Khairudin, 1990; Ahmad et al., 2012; Nasir et
al., 2012). Henceforth, Ganoderma is a very important genus economically.
On the other hand, Ganoderma is a soil borne, white rot, and root invading
fungus equipped with enzymes that allows it to break down wood
components such as lignin and cellulose. The most dominant Ganoderma
species causing BSR in Malaysia and Indonesia has been identified as
Ganoderma boninense (Idris et al., 2004). In order to achieve a sustainable
palm oil production, effective techniques for controlling basal stem rot
(BSR) disease must be developed and adopted by oil palm planters.
Synthetic chemicals are being used as the main method for controlling
Ganoderma diseases despite the high cost and environmental hazards
associated with the application of chemicals. However, awareness and
research on the residual effects of pesticides on human health through food
and contamination of the environment has awakened the research on the
hazards of synthetic chemicals used in plantations. Hence, there is an urgent
need to develop alternative control practices that will be more affordable,
sustainable and ecologically friendly. Hence, planters and researchers have
been encouraged to find an alternative means to manage Ganoderma disease
of oil palm such as application of biological control agents (BCAs).
Keywords: Biocontrol Ganoderma.boninense by Bacillus cereus;
Trichoderma harzianum
1.2 Biological control
The most commonly identified BCAs of pathogenic fungus are Trichoderma
spp., Bacilli spp. and most of the endophytic bacteria (Shrestha et al., 2008;
Lopez, 2010; Naher et al., 2011). Trichoderma spp. is one of the most
established BCAs, applied for managing plant diseases. Nonetheless,
Trichoderma is one of the most exploited fungal BCA in agriculture for the
management of plant diseases caused by a wide spectrum of fungal
pathogens (Elad, 2000; Mathivanan et al., 2000). Inhibition mechanism of
Trichoderma spp. is by typically growing towards the hyphae of the
pathogenic fungus, coils around it in alectin mediated reaction, and degrades
4
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the cell wall of the pathogenic fungus by the secretion of different lytic
enzymes. In addition, Siddiqui et al. (2012) also reported that T. harzianum
has efficient antagonistic interaction against G. boninense due to the
production of antifungal metabolites, competition for space and nutrients,
and mycoparasitism. In an in vitro experiment, the growth of two unknown
Ganoderma species, previously isolated from diseased Acacia mangium in
Indonesia, shown to inhibit strongly by Trichoderma koningii, T.
harzianum and Trichoderma reesei (Widyastuti, 2006). Biological control is
often touted as being a system insuring most of the benefits anticipated from
sustainable agriculture. Bacteria with plant growth promoting activities
present in the rhizosphere soils, are classified into the genera of Azoarcus,
Azospirillum, Azotobacter, Arthrobacter, Bacillus, Paenibacillus,
Actinomyces, Clostridium, Enterobacter, Gluconacetobacter, Pseudomonas
and Serratia (Hariprasad, 2014, Kloepper, 2004 and Ramamoorthy et al.,
2001). Bacillus cereus is an endemic gram-positive, soil-dwelling, rod inshape, motile, spore-forming bacterium from Bacillus genus. In addition this
particular species has been identified as an excellent BCA of many
pathogenic bacteria and fungus (Perez-Garcia, 2011). Nonetheless, some
members of the genus Bacillus like B. cereus are often considered as
microbial factories of biologically active molecules that are potential
inhibitors of fungal growth (Perez-Garcia, 2011). To date, the interest and
focus are on improving the effectiveness of these biological agents to
strengthen their ability in plant disease management and control by using
the strategy of combining different beneficial microorganisms together in a
consortium. In this current study, the consortium of Trichoderma harzianum
and Bacillus cereus was studied in an association with oil palm rhizosphere
and its effect in controlling Ganoderma disease. In vitro and in vivo
experiments were conducted to evaluate antagonistic abilities of the
microorganism(s); singularly and in combination.
2.1 Materials and methods
2.1.2 Location of experiment
The experiments were conducted at Laboratory of Plant Pathology,
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University Putra
Malaysia (UPM).
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2.1.3 Microbes used in the present study
In this study, two microbes’ namely UPM15 (bacterium) and UPM29
(fungus) were isolated from oil palm plantation soil in a preceding
preliminary study. These two microbes were then subjected to
morphological and molecular identification in the present study. However
isolate UPM13 (G. boninense) was obtained from culture collection of
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, UPM. All the fungal
isolates were maintained on potato dextrose agar (PDA) (Difco™). While
the bacterium was maintained on nutrient agar (NA) (Difco™) at 26± 2ºC.
2.1.4 Identification of candidate biological control agents
2.1.4.1 Cultural and morphological characterization
Cultural characteristics of isolate was studied by examining color on the top
and bottom part of the cultures on PDA plate. In addition, structure of the
fungal growth on the PDA plates was also recorded. On the other hand,
morphological characterization of UPM29 (T. harzianum) was recorded via
compound light microscope (Olympus). Slide preparations were carried out
in order to characterize pure cultures of UPM29 fungal isolate. A drop of
lactophenol cotton blue (LCB) was placed on the prepared slide before
transferring the fungal mycelium onto the slide by using an inoculation
needle before covering with the cover slip carefully to prevent the formation
of bubbles. Spirit lamp was used to remove trapped bubbles from the slide
and dry out the excessive LCB from the slide. The presence of
conidiophores, phialides and conidia were observed and recorded under
compound light microscope using low and high magnification power based
on the work by Choi et al. (2003).
Conversely, UPM15 bacterium isolate was cultured on NA and were
incubated under normal light for two days at 26±2ºC prior to morphological
identification. Bacterial smear was prepared by placing a very small loop
full of liquid crystal violet on the glass slide surface.
Then, a loop was flamed, cooled, and subsequently touched the colony of
the bacterium on NA and placed the contaminated loop into the liquid
crystal violet on the slide. Larger circular motions were done to spread the
drop to about the size of a five-cent coin over the slide. Once all the liquid
on the slide has evaporated, heat fixation was carried out to kill and attach
6
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bacterium cells onto the slide. Heat fix was done by rapidly passing the slide
(smear side up) through a flame three times. The shape of a single cell and
other microscopic characters of the bacterium was observed and recorded
under light microscope using low and high magnification power (Sabir et
al., 2013).
2.1.4.2 Molecular characterization of UPM29
2.1.4.2.1 Genomic DNA extraction
Prior to grinding, pure cultures of mycelium were checked for
contamination. Uncontaminated cultures were chosen for extraction purpose
and the mycelium scraped from PDA media, weighed for 20-25 mg and
ground into fine powder using mortar and pestle by adding liquid nitrogen.
Later, powdered mycelium obtained is filled into a cooled 1.5ml Eppendorf
tube.
DNA extraction was carried out based on the modified method by Nusaibah
et al. (2010) using Qiagen™ DNeasy Plant Mini Kit. This kit provides five
types of buffer, which are AP1, AP2, AP3, AW and AE, and also RNAase.
400µl AP1 buffer followed by 4µl of RNase were pipetted into powdered
sample-filled tube. The tube vortexed vigorously for a few seconds until
there is no more visible clump of mycelium. Next, the tubes were incubated
in a water bath for 10 minutes at 65°C. During the 10 minutes of incubation,
the tubes were inverted 3 times at 2 minutes interval to ensure the lysis
process were uniform throughout the mixture. 130µl of AP2 was then
pipetted into the tubes and inverted over and over again before incubated on
ice for 5 minutes. Buffer AP2 functions to lysate mixture of mycelium
tissue. After that, the lysate centrifuged for 5 minutes at 14,000 rpm using
Centrifuge Eppendorf Model 5415C®. Lysate formed then filled into
QIAshredder Mini Spin Column (lilac) centrifugal column collection tubes
and centrifuged for 2 minutes at 14,000 rpm of speed. Then, the filtered
result transferred into a new 1.5 ml tubes. Next step was addition of AP3/E
buffer 1.5 times of volume obtained in order to cleared lysate and mixed
using micropipette. 650µl of mixture from previous step are filled into
DNeasy Mini Spin Column which placed in a 2 ml Eppendorf tube and
centrifuged for one minute at 8000 rpm. After that, flow-through discarded
and the DNeasy Mini Spin Column were put into a new 1.5 ml tubes and
500µl AW buffer pipetted and centrifuged for one minute at 8000 rpm.
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Flow-through discarded again and collection tubes were reused. Then, 500µl
AW buffer pipette into DNeasy Mini Spin Column and centrifuged for two
minutes at 1400rpm to dry out the membranes. Function of AW buffer is to
clean the membranes. Usually, after this process the membranes will be
more fade in color. Centrifugation column transferred into 1.5 ml Eppendorf
tube and 100µl AE buffer pipetted to DNeasy membrane, followed by
centrifugation at room temperature for five minutes. And centrifuged again
for two minutes at 8000 rpm for elution process. Previous step was repeated
and about 100µl of DNA obtained and stored at -20°C prior to usage.
2.1.4.2.2. Polymerase chain reaction
ITS1(5’ TCC GTA GGT GAA CCT GCG G 3’) and ITS 4 (5’ TCC TCC
GCT TAT TGA TAT GC 3’) primer sets were used to amplify ribosomal
DNA on internal transcribed spacer regions which are ITS1-5.8S–ITS2
(White et al., 1990). Mixture of PCR reaction was prepared with a total
volume of 25µl. PCR master mix was prepared using QIAGEN Hotstar-Taq
Plus PCR Master Kit (QIAGEN, Germany) and according to manufacturer’s
instructions provided. All the reagents and buffer from the kit were stored at
-20°C. Table 1 shows reaction setup using HotStarTaq Plus Master Mix.
2.4.1 Table :Reaction setup using HotstarTaq plus Master Mix
Component
Hostar Taq Plus
Master Mix

Volume/reaction
12.5µl

Final concentration
1.25 units TopTaq DNA Polymerase
1x PCR Buffer*200 μM of each dNTP

Diluted primer mix
Primer A

2µl

0.1-0.5 μM; 0.2 μM is suitable for most
PCR systems

Primer B

2µl

0.1-0.5 μM; 0.2 μM is suitable for most
PCR systems

Variable
Variable

100 and 150 ng/reaction

RNase-free water
Template DNA
Total reaction volume

8

25µl
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First, all primer solutions, DNA template and HotStarTaq Plus Master Mix
reagents were thawed only when needed to avoid localized differences of
concentrations. Then the components were dispensed into PCR tubes
according to the Table 1. Volume of template DNA required was calculated
based on DNA concentration which was obtained on NanoDrop® software.
The volume added should not be exceeding 10% of final PCR volume; i.e
25µl. Thermal cycler was programmed according to manufacturer’s
instructions. The thermal cycler used throughout this study was Eppendorf
Mastercycler® ep Gradient S Thermal Cycler (Hamburg, Germany). The
PCR protocol used starts with denaturation for 2 minutes at 95°C. This was
followed by 35 cycles of denaturation for one minute at 94oC, annealing for
30s at 60°C and extension for two minutes at 72°C. The final step of
extension was carried out for ten minutes at 72°C, before it was maintained
at 4°C. Later, 5µl loading dye was pipetted to each tube of PCR product
prior to gel electrophoresis step.
2.1.4.2.3 Gel electrophoresis
1.7 g of agarose gel (Promega®) was dissolved in 200ml Tris Borate EDTA
(TBE) buffer and heated in a microwave oven for two minutes or until the
mixture turns clear. Then the solution was cooled to 60°C. A comb with size
0.5 -1.0 mm was placed onto the mould to form a well. Subsequently, the
agarose mixture was poured into the mould and assured to have no bubbles
formed in between the combs. After the gel becomes harden, a comb is
ousted from the mould and the gel was sunk together with electrophoresis
buffer which is TBE buffer, for about 10mm depth. After that, 4 µl of PCR
product mixed with 2 µl of loading dye (Promega®) was aliquot into each
well. 100 bp marker (Promega®) was loaded to the second and the final
well after the negative control sample. Electrophoresis was set using power
source from Lightning Volt™ Power Supply Model OSP-300. The power
supply was set at 65 V voltage, 500mA electric and 80 minutes duration.
After the electrophoresis process ends, gel was stained in Etidium bromide
(0.5 µg/ml) for 20-30 minutes before visualizing under a UV
transilluminator (BioRad®).
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2.1.4.2.4 Amplified product purification
The purpose of this step is to purify single or double-stranded DNA
fragments from PCR using QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN,
Germany).The protocol was based on QIAquick Gel Purification Kit
Protocol®. First, five volume of Buffer PB were added one volume of PCR
sample and mixed. Then, pH indicator one was added and the color of the
mixture should be yellow. After that, QIAquick spin column placed in 2 ml
collection tube and the sample were applied into the tube and centrifuged for
30-60 s to bind DNA. After been centrifuged, the flow-through was
discarded and the QIAquick column was placed back into the same tube. To
wash the mixture, 0.75 Buffer PE was added to the QIAquick column and
centrifuged for 30-60 s. Then, the flow-through was discarded and again the
QIAquick column was placed into the same tube. The sample then
centrifuged again for another one minute next, QIAquick column was
transferred into a clean 1.5ml eppendorf tube. To elute DNA, 50µl Buffer
EB (10mM Tris-Cl, pH8.5) or water (pH 7.0-8.5) was added to center of the
QIAquick membrane and centrifuged the column for one minute Another
alternative for increasing DNA concentration was by adding 30µl elution
buffer to the center of the QIAquick membrane and let for one minute
before being centrifuged.
2.1.4.2.5 Analysis of sequencing results
The purpose of DNA sequencing is to confirm reliability of amplified
products. Amplified DNA sequencing service was outsourced to a
commercial service provider (First BASE Laboratories Sdn. Bhd. Malaysia).
The ITS sequences were compared against sequences in the GenBank
database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) using the Basic Local Alignment
Tool (BLAST) (Altschul et al., 1990) and the sequence data obtained was
aligned with ClustalW2 (www.ebi.ac.uk). In addition, phylogram based on
neighbour-joining (NJ) analysis, with 100 bootstrap replications, was
constructed using tools from MEGA5 (Tamura et al. 2011).
2.1.4.3 Bacterial Species Barcoding for UPM15
Species identification of UPM15 bacterium culture was outsourced by
sending pure culture of the isolate for 16S rDNA bacteria species barcoding
service provider (First BASE Laboratories Sdn. Bhd. Malaysia). Once the
10
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full lengths of 16S rDNA sequences were obtained from the service
provider, these sequences were subjected to matching with the database in
GenBank via BLASTn application in NCBI. Sequence similarity that gave
100% matching was aligned with ClustalW2 (www.ebi.ac.uk) and a
phylogram was constructed based on the sequences using molecular
evolutionary genetics analysis (MEGA) 5 software tools (Tamura et al.,
2011).
2.1.5 In-vitro assessment on the antagonistic activities of biological
control candidates against Ganoderma boninense
2.1.5.1 Dual culture test
Dual culture test was carried out according to Bivi et al., 2010 to evaluate
the antagonistic activity of UPM15 and UPM29 against G. boninense. Five
millimetres in diameter agar disc was taken from the seven days old PDA
culture of G. boninense using cork borer and placed centrally in NA and
PDA plate individually. Then colonies of UPM15 were streaked three cm
away from G. boninense plug. While five millimetres in diameter of UPM29
fungal agar disc was placed three cm away from G. boninense plug. All the
treatment plates were incubated at 26±2ºC. Eight replications were prepared
for each treatment and this experiment was repeated thrice. The percentage
inhibition growth rate (PIRG) was calculated by measuring the diameter of
the G. boninense mycelium growth spread in the direction towards the
antagonist colony (R2) after seven days of incubation for UPM29 and four
days of incubation for UPM15. All recorded data were later transformed
into percentage inhibition of radial growth (PIRG) in relation to growth of
G. boninense in control plate (R1) based on the equation below:
Equation 3.1:
𝑃𝐼𝑅𝐺 =

(𝑅1 − 𝑅2)
× 100
𝑅1

Where: PIRG denotes for: % of mycelia growth inhibition.
R1: refers to diameter (mm) of control colony.
R2: refers to diameter (mm) of colony with treatment.
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2.1.5.2 Experimental design and statistical analysis
The experiments in dual culture test were conducted in Completely
Randomized Design (CRD) with eight replications per treatment and
repeated three times. Data recorded were analyzed with SAS® Software 8.1.
The mean separation among the treatments tested showing significant
differences was carried out using Tukey’s Studentized Range (HSD) test at
5% level of probability. All percentage data were transformed into Arcsine
transformation before subjected to ANOVA.
3 Results
3.1 Characterization and identification of biological control candidates
3.1.1
Cultural, morphological and molecular characterization of
UPM15 bacterium isolate
Table3.2 Characteristics of UPM15 isolate cultured on nutrient agar
Isolate
UPM15

Gram
+

A

Color
Whitish

Form
Circular

Margin
Entire

Elevatin
Raised

B

10𝜇𝑚

Plate 3.1: (A) UPM15 (Bacillus cereus) culture on nutrient agar media plate
(B) UPM15 (Bacillus cereus) gram staining observed under light
microscope
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2

3

4

5

3000 b P

1000 b P

Figure 3.1: Amplified UPM15 PCR product showing band approximately
1374 bp on 1.7% agarose gel.
Lane 1 and 5: 1 kb ladder
Lane 2: Negative control (non-template)
Lane 3: Positive control (E-coli)
Lane 4: UPM15 amplified DNA

Figure 3.2: Neighbor-joining phylogenetic tree derived from 16S rDNA
sequences showing relationship between isolate UPM15 (printed in red) and
other strains closely related. The scale bar indicates 0.005 substitutions per
position nucleotide.
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3.1.3 Cultural, morphological and molecular characterization of
UPM29 fungal isolate
Table 3.3 : Characteristics of UPM29 isolate cultured on potato dextrose
agar.
Isolate

Color

UPM29

Pale
green
to dark
green
A

Conidia Phialde
shap
Subglobos Flask
shaped

Type of growth
Cottony and dense
growth at center and
slightly raised fast
raised
B

Seta
presnce
-

hyphae
phialide
conidiophore

10
𝜇𝑚

conidia

Plate 3.2: (A) Trichoderma harzianum culture on potato dextrose agar
media plate after seven days of incubation (B) Trichoderma harzianum
observed under light microscope

Figure 3.3: Amplified UPM29 isolate showing band approximately 620 bp
on 1.7% agarose gel.
Lane 1: 1kb ladder
Lane 2: Negative control (non-template)
Lane 3: Positive control (Flammulina velutipes)
Lane 4: UPM29 amplified DNA
14
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Figure 3.4: Neighbor-joining phylogenetic tree derived from internal
transcribed spacer (ITS) region of rDNA sequences showing relationship
between isolate UPM29 (printed in red) and other strains closely related.
The scale bar indicates 0.002 substitutions per position nucleotide.
In vitro screening of antagonistic activities against Ganoderma
boninense
Table 3.4: PIRG value of biocontrol candidates against Ganoderma
boninense mycelium growth grown on potato dextrose agar in Dual culture
test
Microbes

Average value of percentage
inhibition of radial growth [PIRG
(%)]
UPM29 (Trichoderma harzianum)
80.1b
UPM15 (Bacillus cereus)
71.4c
*Means within columns with same letters are not significantly different with
LSD at P≤0.05 n=8
A

B
R1

R2

Plate 3.3: Ganoderma boninense in control plate (A) and effect of UPM15
(Bacillus cereus) (B) on the radial (R) growth of Ganoderma boninense in
the dual culture test [after five days of incubation]
BANI WALEED UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES – Sixteenth Issue - June 2020

15

In Vitro Assessment of Biological Control Agents in Inhibiting Ganoderma Boninense Growth

B

A
R1
2

R2
2

Plate 3.4: Ganoderma boninense in control plate (A) and effect of UPM29
(Trichoderma harzianum) (B) on the radial (R) growth of Ganoderma
boninense in the dual culture test [after seven days of incubation]
Discussion
Subcultured UPM15 isolate on NA media were analyzed using gram
staining technique and observed under compound light microscope
(Olympus).
Nonetheless, prior to microscopic observation, visible
observation was made on fully-grown UPM15 culture to analyse cultural
characteristics (Table 3.2). Based on the cultural and microscopic
observations, isolate UPM15 displayed whitish colony with elevated colony
structure growth on NA, rod in shaped cell, Gram-positive colony (Plate 3.1
A and B).
In addition to cultural and morphological identification, identity of UPM15
bacterium was also confirmed using molecular identification. The 16S
rDNA amplified PCR product obtained yielded fragment size of 1374 bp
(Figure 3.1). The sequences obtained were then matched to corresponding
sequences in GenBank database through BLASTn application in NCBI
(Appendix 3.1) and UPM15 isolate demonstrated a high similarity to B.
cereus with a 99% sequence similarity. The neighbor-joining phylogenetic
tree was generated from the partial 16S rDNA sequences of UPM15 isolate
and the reference sequence obtained from the GenBank database using
MEGA software tools version 5 (Tamura et al., 2011) (Figure 3.2). To study
cultural and morphological identification, seven days old UPM29 culture
were used, this is because a matured fully grown culture is required to see
and study the presence of spores. For cultural characterization (Plate 3.2 A),
mycelium growth was observed via naked eyes on its appearance, physical
16
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features and color of the colony as described in Table 3.3. Whereby pale to
dark green colony was observed on PDA media with cottony, dense and
raised growth. However, for its morphological characteristics compound
light microscope with 10×40 magnification was employed (Table 3.3 and
Figure 3.2B). Presence of subglobose in shape conidia and phialide, flask in
shape was noted in isolate UPM29. Additionally, (Figure 3.2B)
demonstrates clearer microscopic characteristics of UPM29 isolate.
The band size of amplified PCR product of UPM29 isolate yielded 620 bp
(Figure 3.3). Internal transcribed spacer region’s nucleotide sequences
obtained via sequencing method were matched using both forward and
reverse primer sequences (Appendix 3.2) using BLASTn (NCBI)
application against the GenBank deposited sequences for identification
purpose. As a result, UPM29 fungal isolate demonstrated 99% homology
with T. harzianum sequences deposited in the GenBank database. The
neighbor-joining phylogenetic tree was generated from the ITS sequences of
UPM15 isolate and the reference sequence obtained from the GenBank
database using MEGA software tools version 5 (Tamura et al., 2011)
(Figure 3.4). In order to reduce the consumption of chemical control in the
oil palm fields, more options of instant biological control products is a
prerequisite in the market. Therefore, more research trials are required to
assess potential microbes as biological control agents against Ganoderma
disease of oil palm. According to Zaiton et al. (2006), selection of BCAs
should be based on its percentage inhibition of radial growth (PIRG) values
from in vitro screening tests and its ability to colonize and proliferate in oil
palm roots.
Thus in the present study, a consortium approach has been adopted by
introducing fungus and bacterium to work together in inhibiting Ganoderma
disease of oil palm. Two microbes, namely UPM29 (fungus) and UPM15
(bacterium) have been selected based on a preliminary study and published
references to work as a consortium or single application. These microbes
were isolated in a preliminary study from oil palm plantation soils.
However, characterization and identification of these microbes were carried
out in the present study. Whereby three characterization approaches namely,
cultural, morphological and molecular were employed to identify these
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selected candidate BCAs accurately. Based on the results obtained in the
present study, cultural and morphological characterization supported the
identification based on molecular technique on amplified ITS-rDNA region
sequences that was compared to GenBank database. Therefore, the results
precisely identified the candidate BCAs as UPM29 (T. harzianum) and
UPM15 (B. cereus). The ITS regions of rDNA have been reported to be
beneficial for Trichoderma spp. for identification purpose (Muthumeenakshi et al., 1994). According to White et al. (1990) the ITS region
sequence information was used to study phylogenetic relationships among
species level and below. In addition, partial 16S rDNA sequence has been
used for the rapid identification or classification of Bacillus species and
related genera (Dong and Jean-charles 2003).In line to Kim et al. (2000),
identification of microbes just based on morphological traits maybe
misleading, therefore it is important to employ other approaches such as
molecular technique to assure the identification process carried out.
According to Adeline (2003;2006), dual culture test is an established
method used to distinguish isolates with antagonistics potential. The PIRG
values of >50% indicates strong potential as a BCA. Percentage inhibition
radiaI growth values also serve as a benchmark in selecting biological
control agents. The two microbes used this study namely, UPM29 (T.
harzianum) and UPM15 (B. cereus) (Table 3.4, Plate 3.3 and figure 3.4)
showed inhibition towards G. boninense. Inhibition rate (%) by T.
harzianum and B. cereus were 80.1% and 71.4% respectively against G.
boninense growth after seven days of incubation on PDA. Significant
differences were exhibited by these two potential BCAs in their PIRG value
in dual culture test. Thus, these results indicate that these two microbes are
excellent BCAs against growth with PIRG values of more than >50%.
To evaluate the in vitro characteristics of the BCAs, dual culture was
conducted as a method to determine the antagonistic activity of T.
harzianum and B. cereus against the causal pathogen of Ganoderma disease
(Paterson, 2007). Based on the observations made, progress of G. boninense
mycelial growth in treatment and control plate were at a similar rate for the
first two days of incubation period in dual culture. However, on the fourth
day onwards, significant inhibition rate was observed in the BCAs treated
18

BANI WALEED UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES - Sixteenth Issue - June 2020

Ghazala Saad Ahmed Abufana

plates compared to the control plates. This demonstrates that time may be
required by BCAs particularly bacterium to identify the pathogen and its
strength and subsequently secrete certain microbial metabolites that have
inhibitory effects against G. boninense mycelium growth. Another study by
Dorworth and Callan (1996) reported that endophytic microbes such as
Serratia spp., Burkholderia spp., Pseudomonas spp., Bacillus spp.,
Trichoderma spp. and Fusarium spp. have been found to induce systemic
resistance in plants and shown biological traits like antibiotic activity and
lysis, which is an important characteristic of a good BCA. Briefly, apossible
mechanism that may be involved in the antagonism activity are antibiosis,
where the fungi produce volatile or non-volatile antibiotics, as a result of
competition when space and nutrients becomes limiting factors. Results of
this in vitro study showed that these two BCA may have potential to control
Ganoderma disease of oil palm.
Conclusion and recmmendation
Promising results were obtained on the suppression of Ganoderma disease
by B. cereus and T. harzianum in the dual culture test . The in vitro
assessment of the BCAs successful demonstrated its ability to inhibit G.
boninense growth via varies antagonistic mechanism. Hence, the complexity
of the pathogenic (G. boninense) and non-pathogenic (BCAs) microbe
interactions with oil palm warrants an in vivo investigation to confirm the
level of BCAs in promoting palm growth and most importantly in
suppressing Ganoderma infection and the effects in the oil palm
rhizosphere. Future research recommendations would on finding other
usesful methods such as hydrolytic enzymes assay and suspention test of the
antifungal compounds could be included to show its effect on reducing
Ganoderma disease on palm seedlings and its role in treatment.
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Abstract
Reinforcement and scaffolding are tested approaches to enhance learning
achievements. Keeping a record of the learning process as well as of the
new learned words functions as scaffolding to help learners build a
comprehensive vocabulary. Similarly, repetitive learning of new words
reinforces permanent learning for long-term memory. Paper-based logbooks
may prove to be good records of the learning process, but if learners use
digital logbooks, the results may be even better. Digital logbooks with an
extended page with hyperlinked information on word-knowledge may work
both ways – as scaffolding to learning as well as reinforcement to the
learning process. In the present paper, the researcher suggested for the
development of a software called ‘Vocabook, vocabulary book’ which
combines the features of MS Word, online dictionary and online grammar
books, so that the information needed by learners of a foreign language to
learn its lexicon is available on a single page. This study revealed that such
a page helped learners master the new words quickly and efficiently.
Keywords: reinforcement, scaffolding, vocabulary learning, digital
logbook, memory strategy.
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1. Introduction
Vocabulary is the most important element in human languages that plays an
extremely crucial role in learners’ ability to communicate clearly and
concisely in speech and writing. As Anderson & Freebody put it, “there is a
relationship between students’ vocabulary knowledge and their
understanding of what they read” (cited by Francis and Simpson, 2003: 66).
In a foreign / second language class, new words and phrases are introduced
nearly every day. Learners must feel comfortable and confident using
vocabulary orally and in their writing in order to learn and build upon ideas.
Though knowledge of grammar is essential to learn a foreign language, still
since the major chunk of the corpus of any language is made up of lexicon,
in the initial stages of learning a foreign language vocabulary may be given
priority, as Wilkins (1972) states that, “Without grammar very little can be
conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed” (111-112). The
grammatical aspect of language is commonly present in its words - in their
forms, categories, collocation, association and combination in sentences.
English language also crams much linguistic information in its lexicon, not
just semantic information but syntactical information, and even extralinguistic information through stress, tone, rhythm and punctuation, etc.,
making lexical items even more important.
But vocabulary learning is closely connected to good memorization so that
the learners retain all the different aspects of the knowledge of words in
long-term memory to recall and use them at appropriate moments. Learners
employ differing strategies and techniques as aids to their memory, and one
such technique is use of logbooks where they maintain a record of new
learnt words and the process of their learning. Logbooks can serve a better
purpose if they are digitized. In digital format, the logbook may be linked to
another programmed page where the new learnt words will be hyperlinked
to all the aspects of their knowledge – spelling, pronunciation, meaning, and
grammar, etc. on a single webpage. The second reference to the word will
help learners retain the word-knowledge in their long-term memory. The
present study was a small research conducted with a limited number of
learners to measure the rate of success of reinforcement and scaffolding
achieved through digitized logbooks, and based on the results obtained
suggests for the development of a software for vocabulary learning.
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1.1 The Problem
English is taught as a foreign language in Libyan schools. Teaching of
vocabulary is a neglected area of teaching English. Only the lexical items
found in the textbooks used in classrooms are taught by teachers. Learners
need to learn the major chunk of the essential vocabulary independently.
They generally consult a dictionary to learn the paraphrased meaning of the
word, most of times in their own tongue. And as many learners complain of
short-term memory, they tend to forget the meaning of the word learnt in
isolation very fast. Another issue is words’ orthography. The learners find it
is difficult to spell words correctly which have strange pronunciations or
have similar sounds to other known words. A word is not just the meaning
paraphrased into another language. A word is a semblance of sounds, letters,
stress, tone, affixation, usage, and so on. It also exists in relation to other
words in the language. It is but natural that learners forget the ‘paraphrase’
as quickly as they memorize it. This problem in learning new words can be
solved if learners learn all the aspects of the word-knowledge at the same
time. But, in common parlance, this knowledge is found scattered in bits and
pieces – in dictionaries, thesauruses, and grammar books, separately. In
digital format too, the information is not available at one place. For instance,
MS Word is equipped with word-meaning and thesaurus, but not with
grammatical information. Online dictionaries provide sound files, but they
need to be installed separately. If all the knowledge aspects of a word can be
found at one place, perhaps learners will find it easier to learn and retain this
knowledge in their long-term memory.
1.2 The Objective
The objective of the present research study is to suggest for the development
of a software with the effects of scaffolding and reinforcement through
digital logbook on learners’ vocabulary learning, especially on the
vocabulary learning experience of Libyan EFL (English as a Foreign
Language) learners. The researcher’s teaching experience with Libyan EFL
learners is that one of the most prominent problem areas to them is learning,
retention and recall of English vocabulary items. Many of the learners
complain of short term memory, and therefore, difficulty in recall of new
learnt words. The researcher has hypothesized that the problem of recall can
be resolved with the help of digital logbook maintained by EFL learners.
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The specific objectives of the research are to find out:
I.

II.

Whether keeping a record of the learning process as well as of the
new learnt words functions as scaffolding to help learners build a
comprehensive vocabulary, and
Whether repetitive learning of new words reinforces permanent
learning for long-term memory.

1.3 Research Hypothesis
Based on her observation of the vocabulary learning behaviour of Libyan
EFL learners, the researcher has hypothesized that –
I.

II.

Keeping a record of the learning process as well as of the new learnt
words functions as scaffolding to help learners build a
comprehensive vocabulary.
Repetitive learning of new words reinforces permanent learning for
long-term memory.

1.4 Research Questions
To test the research hypothesis mentioned above, the present research study
has been designed to seek answers to the following research questions –
I.

II.

Does keeping a record of the learning process as well as of the new
learnt unction as scaffolding to help learners build a comprehensive
vocabulary?
Does repetitive learning of new words reinforce permanent learning
for long-term memory?

1.5 The Scope and Limitations
The present study was conducted with a small number of students selected
from a Libyan secondary school. The research was conducted with the 2nd
year students since they have passed the initial stages of learning English
after 5 years of training in English. The researcher has assumed that at this
stage the learners are ready to use the language widely and therefore they
require a wider vocabulary base.
The major limitation of the present study is that the researcher has drawn
conclusions from the study conducted with a limited number of learners,
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and therefore, it would be difficult to make generalizations. But, it is
possible that on a wider experimentation the conclusions are found to be
sound and applicable for foreign language learners in general. The other
limitation of the study is that since it was conducted taking into
consideration only English language, the results obtained cannot be
applicable to any other second/foreign language learners without the
experiment being repeated with the learners of the language in question.
Thus, the scope of the present study is limited to English language taught as
a foreign language in Libya, and not to any other foreign language, but still,
on further experimentation and research the results and the associated
measures may be applicable to other foreign languages as well.
1.6 Significance of the Study
The present study is new, at least in one respect, that it makes suggestions
for a new software to be developed, named here ‘Vocabook,’ a digital
format of logbook, functioning as scaffolding to help foreign language
learners learn and retain the lexicon of the language in question. The wordknowledge information available online and hyperlinked to the entries made
by learners in this digital logbook will be accessible to them anytime. If
learners access the information second time, this repetition functions as
reinforcement making vocabulary learning permanent in long-term memory.
As far as the researcher’s knowledge is concerned, there hasn’t been carried
out such a study, not only in Libyan contexts but anywhere in the Arab
world; therefore, the present research is the first of its kind. The significance
of the study lies in not only that it would be a pioneering research in this
area of research in Libya but also possibly in the major part of the Arabic
world since English is taught as a foreign language in Arabic speaking
countries. It is hoped that the expected findings of the present study will
help the second/foreign language learners of English in a major way by
suggesting easy ways, in step with modern technology, to acquire and retain
new lexical items fast and effectively.
2.0 Literature Review
A logbook is commonly a written record of the activities one has carried
out. For example, a ‘vocabulary logbook’ would be a record of the new
vocabulary items one has learnt. In making a record of the activity, one has
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to go through repetition of the process of the activity; so, in case of
vocabulary learning, it may work as scaffolding to memory. Based on the
logbook entry pattern found from several foreign language learners, a
software program may be developed which would provide hyperlinked
information required to know all the meaning and grammatical aspects of a
word in the foreign language, i.e., spelling, pronunciation, part of speech,
word formation rule, synonyms/antonyms, and meaning of the word with
example usage. Let’s call the program as ‘Vocabook.’ One would enter the
new learnt word in a digital file, in alphabetical order. Later, if one wishes
to check any aspect of the knowledge of the word, one would click on the
word which would open a new page containing all the required information
on the word in question. For example, a learner learns a new word
‘contented.’ The learner records the new learnt word in his/her Vocabook
file and makes a logbook entry as well. He/she doesn’t use the word for a
while, say, for ten days, and therefore forgets its meaning or correct
pronunciation. Then suddenly he/she comes across the word in a different
context, but doesn’t recall the knowledge aspect of the word. He/she would
then refer to his/her Vocabook where he/she would find all the knowledge
aspects of the word. This second learning of the word will work as
reinforcement and will make the learning permanent in the memory of the
learner.
In language learning contexts, the term ‘scaffolding’ is used to mean any
support, material or strategic, that helps the learners grasp the elements of
the target language easily. Ovando, Collier, & Combs (2003: 345) use the
term ‘scaffolding’ to refer to any “contextual supports for meaning through
the use of simplified language, teacher modeling, visuals and graphics,
cooperative learning and hands-on learning.” They state that the teacher of
second language has to facilitate that support for his/her learners.
Scaffolding may be used for a particular period of time. Then, “as students
become more proficient, the scaffold is gradually removed” (Diaz-Rico &
Weed, 2002: 85). Scaffolding may be of three different types, as explicated
below:
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1. Simplifying the language: The teacher presents language as
simplified chunks, for instance, short reading passages, using present
tense in speech, and avoiding idiomatic expressions.
2. Asking for completion, not generation: The teacher does not ask the
students to create new sentences but asks the students to choose
answers from a given list, or to complete a partially finished outline
or fill-in the blanks paragraph.
3. Using visuals: The teacher presents information and then asks the
students to respond through the use of graphic organizers, like,
graphs, tables, charts, outlines, graphs, and the likes.
Modern technology can be used very effectively as a means to provide
sufficient scaffolding to learners, and research has proved that such
scaffolding decreases achievement gaps in learning (Proctor, Dalton, &
Grisham, 2007; Jimenez, 2003; Strangman & Dalton, 2005; Goldenberg,
2008).
Reinforcement is a thing that strengthens or encourages something. In
language learning contexts, the teacher presents the information and then
uses some related activity as a reinforcement to help the students understand
it. Reinforcement may be positive as well as negative. One encourages good
behaviour through positive reinforcement, while negative reinforcement
may lead to unwanted behaviour. In the present study, digital logbook and
related (suggested) software are used as visual scaffolding devices, while
second repetition of learning of a word is used as reinforcement for effective
learning behaviour. Positive reinforcement encourages learners to learn the
lexicon of the target language faster (Diane August, Maria Carlo, Cheryl
Dressler, & Catherine Snow, 2005; Linda Smetana, Darah Odelson, Heidi
Burns, & Dana L. Grisham, 2009; Jeannette Mancilla-Martinez, 2010)
Logbooks are a good account of first person narratives. To enhance teaching
of vocabulary, logbooks can be used to gather authentic data on learners’
preferred activities and the process of learning new words, thus, to find a
pattern and build further strategies on this pattern. Research studies on the
use of logbooks to build vocabulary and enhance autonomy in vocabulary
learning show good results (Papadopoulou, E., 2007; Pemberton, R.,
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Toogood, S., & Barfield A., 2009; Tang, E., Chung, E., Li, E., & Yeung, S.,
2016). Tang et al (2016) report that in a programme in which at “stage 2 was
an eight week self-report study in which participants were provided with
vocabulary learning logbooks to record their vocabulary learning
experiences…. The data collected helps understand the usefulness of V
Learn, and how university students tackle new words in an independent
vocabulary learning environment.” Leni Dam (2009) maintains that
logbooks can be a good answer to the question ‘how to induce learner
autonomy?’ Leni Dam believes that “it would facilitate evaluation - a most
important issue in an autonomous classroom” (129).
In the present study, the researcher has used learners’ logbook information
to find a pattern in the activities and strategies used by the participants and
used that information for further experimentation.
3.0 Materials and Methods
A combination of quantitative and qualitative research methods has been
followed in the present study. Quantitative method has been used to analyze
the data collected from the participants’ logbooks. Qualitative method has
been used in interpreting the results obtained, especially the interpretation of
the relationship between digital scaffolding plus reinforcement and their
impact on the performance of learners in learning new lexical items of a
foreign language, in this case, English.
A selection of students used logbooks to make an account of their daily
activities in vocabulary learning. Logbook report has been compiled by the
researcher to collect information on what the participants did to learn new
vocabularies on their own at home (in terms of techniques and strategies
they applied). This information has been used to suggest the development of
a software that would take care of the needs of vocabulary learners.
3.1. Methodology
The students were provided with some instructions to use logbooks, and
these instructions were adopted from Al-Shuwairekh (2001). The
instructions to use logbooks were as following:
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 Take a few minutes each day to ask yourself whether you did
something in order to learn vocabulary at home.
 If the answer is yes, write down what you did. Be as specific as
possible.
 Describe briefly how you did what you did.
 How you discover the meanings of new words (e. g., using
dictionary, asking a Colleague)?
 What techniques do you use in order to memorize new lexical item?
The logbooks of the 40 participating students were analyzed to find a
pattern. The information thus gathered was utilized to prepare a digital
logbook and associated pages called ‘Vocabook,’ simulating hyperlinked
pages on the web. The learners were asked to refer to their Vocabook to
relearn the words. The learners were helped out if they faced any difficulties
in the use of the software.
3.2 Research Setting and the Participants
The present research was conducted at a selected Libyan school Thus,
permission was obtained from the Secondary Schools to conduct this study.
The survey questionnaire was distributed to 280 students in the first
semester of academic year 2014-2015. The distribution of the questionnaire
was carried out in four secondary schools in Bani-Walid as shown in Table
Table 3.1
Number of Distributed Number of
Questionnaires for
Distributed
Secondary School
Questionnaires
Students School
Albarq Al-katef
10
Secondary School
Al-Qadisiya Secondary 10
School
Hitteen Secondary
10
School
Musab bin Omair
10
Secondary School.
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In addition, these four schools were selected in this study according to the
variation in their locations in Bani-Walid. Four secondary schools were
selected (Albarq Alqatef Secondary School, Al-Qadisiya Secondary School,
Hitteen Secondary School and Musab bin Omair Secondary School).
Moreover, using such selection was an attempt to try to demonstrate how
the sampling of the participants was representative to reflect the entire
population. After collecting the logbooks, the researcher prepared data for
analysis for the main study by screening and coding these answers into
numerical scores. This method to collect and code the data
3.3 The Instrument of Data Collection: Logbooks
Data for the study were collected through logbooks. A sample page from the
logbooks used by the participants is given below:

Date

Please record the new words learned and tick the appropriate boxes to indicate the strategies used in learning the
words
New
words
knowledge :

Cognitive
Strategies

Determination Metacognitive Social
strategies
strategies
strategies

Ask teacher for paraphrase of the new word

Ask other people
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Guess from context

Watching movies & TV

Break the new word up into the main parts

Identify the part of speech of the new word

Consult dictionary

Make my own lists of new words

Writing the new word many times

Repeat word loudly

Paraphrase of the new word

connect the new word to a personal experience

Using the new word in sentences

use Affixes and roots to remember the words

Connect words with images in mind

connect the new word to its synonyms and antonyms

1. Pronunciation
2. Spelling
3. Meaning
4. Parts of speech
5.Synonym/
antonym
6.Other forms

Memory Strategies

Study spelling of the new word

Source
e.g.,
newspaper,
TV, films,
course
book,
novels, etc.
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4.0 Data Collection
As mentioned above, data were collected through paper-based logbooks.
Data from paper-based logbooks were collected to find a pattern in the
learners’ use of strategies and activities to learn new vocabulary items.
4.1 Data Analysis
4.1.1 Analysis of Data Obtained through Logbooks
The data obtained from paper-based logbooks showed that all ten students
applied different vocabulary learning strategies to learn new words. But,
there is a pattern in their use of strategies. Most participants used four
different types of VLSs, i.e., Memory Strategies, Cognitive Strategies,
Determination Strategies and Metacognitive Strategy. And, from among the
categories of vocabulary learning strategies, memory strategies were the
most used by all ten participants, whereas metacognitive strategies were the
least used, practiced by only two students.
The data revealed that though students’ overall use of vocabulary learning
strategies increased, it was to be tested how successful they were in keeping
the words in their memory. It also showed that students preferred using
Memory Strategies followed by Determination Strategies, to get the
meaning of unknown words. From among Memory Strategies the students
mostly utilized: study the spelling of the new word, connect the new word
to its synonyms and antonyms, besides using the new word in sentences,
connect words with images in mind, use affixes and roots to remember the
words, connect the new word to a personal experience and paraphrase of the
new word. In terms of determination Strategies, using a bilingual dictionary
(English / Arabic) was the most frequently applied strategy by secondary
school students. The other strategies applied were: identify the part of
speech of the new word, guess the meaning of the new word from the
context and break the new word up into the main parts.
The students were given a list of 20 words by the researcher to let them
select and use on their own the best strategy according to their needs. Some
students did not depend only on the given list; they also used vocabulary
learning strategies to learn other words which were not included in the list.
In other words, these learners have moved forward to become self-directed
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learners having autonomy in vocabulary learning. Most of these words were
related to their majors Basic Science and Humanities. For example, student
six revealed that she learnt the word false memory syndrome by watching a
TV programme called “The Doctors”, and bacillary which she found in
instructions of cream usage. One of the participants mentioned that she
learnt the words interrelated cultures and Apps by using her phone. Hence,
undertaking some out-of-class sources was also an indication of their
awareness of having some control over their own learning.
Thus, based on learners’ major preference for strategies and activities, the
researcher designed digital logbook and an associated webpage. The digital
logbook was similar in appearance as the paper-based logbook, except that
the words entered in its columns were to be hyperlinked to an extended
webpage that would provide all the information on the word-knowledge.
The extended page is proposed to look as follows:
____________________________________________________________
Extended
extend + ed
Word Root of extend. The Latin word tendere, meaning to “stretch” or “to
spread,” and its form tentus give us the roots tend, tent, and tens. Words from the
Latin tendere have something to do with stretching or spreading. A tent is a
temporary shelter made from stretched out fabric.
"extend" in British English
See all translations
extendverb
UK /ɪkˈstend/ US /ɪkˈstend/
extend verb (INCREASE)
B2 [ T ] to add to something in order to make it bigger or longer:
We have plans to extend our house (= to make it bigger).
The government has produced a series of leaflets designed to
extend (= increase)public awareness of the dangers of AIDS.
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We're planning to extend our publishing of children's books (= increase it).
B2 [ T ] to make something last longer:
The bar has recently extended its opening hours (= made them longer).
I need to extend my visa (= make it last longer).
More examples





They planned to extend
the car park, freeing existing parking spaces for visitors.
We had to wait months for the council to approve our plans to extend
the house.
The company is hoping to extend its market still further.
The deadline for applications is being extended, in part because of
the postal strike.
Thesaurus: synonyms and related words
Stretching the body




distend

outstretched





crane

reach
stretch

stretch (yourself) out

extend verb (STRETCH)
[ T ] to stretch something out:
We've extended a clothesline (= made it reach) between two trees in
the garden.
He extended his hand as a greeting (= held out his hand for someone
to shake it).
Thesaurus: synonyms and related words
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extend verb (REACH)
B2 [ I usually + adv/prep ] to reach, stretch, or continue:
The Sahara Desert extends for miles.
The path extends beyond the end of the road.
Rain is expected to extend to (= arrive in) all parts of the country by
this evening.
The effects of this legislation will extend (= reach) further than
the governmentintends.
extend verb (OFFER)
[ T ] FORMAL to offer or give something to someone:
I should like to extend my thanks to you for your kindness.
The chairperson extended a warm welcome to the guest speaker.
The government is extending aid to people who have been affected by
theearthquake.
[ + two objects ] The bank has agreed to extend
us money/extend money to us (= lendus money) to buy our house.
Thesaurus: synonyms and related words
Giving, providing and supplying


accommodate


accord
administer
administration





assignment


award



deliver

hand sth around


hand sth back




hand sth in
hand sth out

BANI WALEED UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES – Sixteenth Issue - June 2020

37

Reinforcement and Scaffolding: A Suggestion for Digital Logbooks to Learn English Vocabularies



hand sth over


invest






lay
spare
step

step forward


supplier




supply

supply chain

See more results »
extend verb (INCLUDE)

[ I + adv/prep ] to include or affect someone or something:
Parking restrictions do not extend to disabled people.
Her new-found tolerance does not extend to single mothers.
The invitation did not extend to family members.
extend verb (USE ABILITY)

[ T ] to cause someone to use all their ability:
She feels that her job doesn't extend her enough.
Browse


extend



extendable



extended
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Of course, the proposed software combines the features available in MS
Word, online dictionaries and grammar information available online. The
novelty in the proposal is that all this information should be available on a
single page. The assumption behind this thought is that if learners have to
look for the information to learn all the knowledge aspects a new word in
different sources, they lose to lose interest and do not learn the words
properly. Information available on a single page will make their learning
easier and complete.
5.0 Conclusion
To conclude, the researcher collected data from logbooks of the research
participants and found a pattern in their use of vocabulary learning strategies
and other activities. This information is used to suggest that since learners
predominantly use memory strategies, cognitive strategies and
determination strategies to learn new words, there may be developed a
software which provides all the required information involved in using these
vocabulary learning strategies, like, consulting a dictionary, finding
synonyms / antonyms, and learning the word formation rule, etc. on a single
page. The software will function as a scaffolding to learning, and as learners
tend to forget word meanings quickly, relearning of the new learned words
will function as reinforcement to their learning process helping the learners
learn the lexicon of the target language for long-term memory.
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