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مـةـالم قـد ِّ  

ٍد وعلى آله وصحبه، وسّلم تسليمًا كثيرًا،       الم على نبيِّّنا محمَّ الة والسَّ الحمد هلل ربِّ العالمين، والصَّ
 َأمَّا بعد: 

فإِّنَّ مصادر بيان َأحكام اأَلسرى كثيرٌة جّدًا، منها ما هو في بطون الكتب الفقهيَّة القديمة في َأبواب     
ير والجهاد، ومنها ما هو مجموٌع في مَؤلَّفاٍت خاّصٍة، بعُضها بحوٌث ورسائُِّل علميٌَّة، وقد تناوَلْت  السِّّ

خصيَّة، وغيرها.  هذه المصادر كلَّ ما يتعلَّق بالمسَألة من َأحكاٍم في العبادات، والمعامالت واأَلحوال الشَّ
دين، وما إِّن دخل عصر تدوين والخلفاءِّ الرَّاش ولقد كان اأَلسر َأمرًا معروفًا في عصر النَّبيِّّ     

فاتهم، وكان من َأوائِّل هؤالءِّ العلماء القاضي َأبو يوسف الَّذي نصَّ الفقه حتى تناوله العلماُء في مصنَّ 
يبانيُّ الَّذي نظَّم العالقات  ،«الخراج»على َأحكام اأَلسرى في كتابه  وتبعه صاحبه محمَّد بن الحسن الشَّ

ولية في كتابه الكبير: َير الكبير» الدَّ  «.السِّّ
وفي هذا البحث سَأقتصر على ذكر ما ورد في هذه المصادر بخصوص كيفية معاملة اأَلسرى،     

 : بيِّ وهم »مقتصرًا في الحديث عن ذلَك على اأَلسرى المقاتلين من الرِّجال، دون التعرض لذكر السَّ
يوخ الفانون، والزَّ »، والعجزةِّ: «النِّّساُء واأَلطفال ومن في حكمهم:  ،«والُمقعدون  منى، والعمي،وهم الشُّ

وامع» ة بهم، المختلفةِّ عن اأَلسرى من المقاتلين «كالرُّهبان وأَهل الصَّ ؛ إِّذ لهؤالءِّ بعض اأَلحكام الخاصَّ
 الرِّجال كما ال يخفى.

ين والبغاة وأَهل الحِّ      رابة، فإِّنَّ هذه كما َأنَّني سَأقتصر على َأسرى المحاربين من الكفَّار دون المرتدِّ
ول اأُلخرى؛  ولة نفسها، بخالف المحاربين من اأَلعداءِّ من الدُّ اخليِّّ للدَّ ْأن الدَّ الثَّالثة غالبًا ما تتعلَّق بالشَّ
سالميَّة والقانون  ريعة اإلِّ وَأنا إِّنَّما َأردت في هذا البحث الحديَث بإِّيجاٍز عن حكم معاملة اأَلسرى في الشَّ

، وذلكَ  وليِّّ لمًا مستقاّلً في  َأقرب للموضوع الذي قصدت الكتابة فيه، ذلكَ  الدَّ الموضوع الَّذي صار عِّ
سالم»العقود اأَلخيرة:  وليَّة في اإلِّ  «. العالقات الدَّ

ريعة 
َّ

وجوب اإِلحسان ِإلى األسرى في الش

ولي
َّ
ة والقانون الد

َّ
 اإِلسالمي
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سالم كما قيل: جاَء      إِّنَّ كيفيَّة معاملة اأَلسرى من أَهم اأَلحكام المترتِّّبة على آثار الحرب؛ أَلن اإلِّ
 (1)«.معلَّى في الرِّفق باأُلسارى، والرَّحمة بهم، والعناية بشْأنهمضرب القدح ال»ـفـ

حسان النَّبويِّّ إِّلى اأَلسرى ما روي َأنَّه ل     قال البنه  َجَرَح ابن ُمْلَجٍم علّيًا  مَـّالقد كان من ثمرات اإلِّ
 ْئتُ شِّ  وإِّنْ  ْئتُ شِّ  ي، أَعفو إِّنْ مِّ يُّ دَ لِّ ا وَ َأنَ فَ  تُ شْ عِّ  إِّنْ ، فَ هُ ارَ وا إِّسَ نُ سْ ، وَأحْ وهُ قُ سْ ، واَ وهُ مُ عِّ َأطْ :»الحسنِّ 

 .(2)«ثِّّلوا ُتمَ اُل فُ  وهُ مُ تُ لْ تَ قَ تُّ فَ مِّ  إِّنْ ، وَ تُ دْ قَ تَ اسْ 
يَّةً      الحروب  ال تخفى، بعد َأن قامت بعض إِّنَّ لهذا الموضوع في وقتنا المعاصر وفي بالدنا أَهمِّّ

خوة، ولئِّن كان موضوع هذا البحث ال يشملهم أَلنَّهم من َأبناءِّ دولٍة واحدٍة، إِّالَّ   َأنَّ معاملة اأَلسير بين اإلِّ
نَّ إِّخوانه الكافر متى كان المطلوب فيها شرعًا َأن تكون حسنًة صار على كلِّّ ذي لبٍّ َأن يعلم يقينًا أَ 

 َأولى بهذه المعاملة الكريمة، خصوصًا َأنَّهم من َأبناءِّ بلده كما ذكرت!. المسلمين هم
َأمام ماليين  عن قضيَّة قتل اأَلسير وحرقه الَّذي تمَّ فعالً سنوات كما َأنَّ الجدل الَّذي ُأثير منذ     

نترنت»النَّاس عبر  تنظيم »ى ما يسمَّ الَّذي وقع في يد  في القضيَّة المشهورة للطَّيَّار اأُلردني« اإلِّ
ولة النَّار حوله،  ، وكان من نتائِّج ذلَك إِّخراجه في زيٍّ برتقالي اللَّون، وجعُله في قفٍص، وإِّشعالُ «الدَّ

قاذ نفسه، وهو يحاول مع كلِّّ ذلَك إِّن - حتَّى إِّذا َأحاطت به من كلِّّ جانٍب، واقتربت من جسده َأحرقته
ل إِّ تلحْقه النَّ  َـّاينتفض كلُّ جزٍء منه لم مةٍ ار بعُد، حتَّى إِّذا َأتت على جسده كلِّه تحوَّ ذلَك  ؛لى جثٍَّة متفحِّ

ها، تلَك المشهد الَّذي َأثار القضيَّة، وصار كلُّ من هبَّ ودبَّ من المدافعين والمعترضين يتكلَّم في
ط فيها حكمه بين هذا وذاَك، فلم سالم قرآنًا وسنًَّة، وتوسَّ صل القتل، ولو ينف أَ  القضيَّة الَّتي حسمها اإلِّ

يقة الوحشيَّة التي كان هذا هو الواقع لكان في إِّثارة القضيَّة محلٌّ من النَّظر، َأَما وقد ُعرَِّض بهذه الطَّر 
ة المحرمة في التَّعذيب "النَّار" لقد كان ذلَك من اأُلمور العجيبة، و  أَعجب من عجبها اسُتعملت فيها المادَّ

فهاءِّ  ريعة !.      إِّلباسها من بعض السُّ   اأَلدعياءِّ زيَّ الشَّ
وليَّة     عن معاملة  كما َأنَّني سَأذكر في آخر هذا البحث بعض الموادِّ من إِّحدى االتِّّفاقيَّات الدَّ

سالم، ويعلَم َأنَّ اإلِّ  حسان إِّلى اأَلسرى اأَلسرى، ليتسنَّى لكلِّّ قارٍئ مقارنة ما ورد فيها بما جاَء في اإلِّ
 رعًا هو ثابٌت قانونًا، وَأنَّه ال عذر لمن خالف ذلَك كائِّنًا من كـان.كما هو ثابٌت ش

ريج اأَلحاديث كانت أَغلب المَؤلَّفات الَّتي وقفت عليها في هذا الموضوع لم تهتمَّ كثيرًا بتخ َـّاولم    
ًة وضعفًا  ته ت تحوضعت مطلبًا خاّصًا ذكر  -المتعلِّقة بَأحكام اأَلسرى من ناحية علم الحديث صحَّ

رها!.    أَهمَّ تلَك اأَلحاديث مع بيان تخريجها؛ وذلَك في نظري َأدعى لفهم المسَألة وتصوُّ

                                                           
 .404آثـار الحـرب، ص (1)

ِّ، حديث رقم) (2) ِّ، كتاب الحج  ِّ، كتاب قتال أَهل البغي،2/101(، 335يُنظر مسند الشَّافعي  جل يقتل  ، وسنن البيهقي  باب الرَّ

 .8/317(، 16759من المسلمين على التَّأْويل...،حديث رقم) واحدا  



 

 

 

20209 

لقد َأردت من بحثي هذا بيان اأَلحكام العامَّة دون الخوض في التَّفاصيل وَأقوال المذاهب، وَأن     
ة في هذا الموضو  رًا للمَؤلَّفات الخاصَّ اًل ومختصِّ مًا مكمِّّ الَّتي ع فيما يتعلَّق بمعاملة اأَلسرى، و يكون متمِّّ

ها :  من  أَهمِّّ
سالميِّّ 1  محمَّد عثمان شبير. ،ـ َأحكام اأَلسرى في الفقه اإلِّ
سالميَّة2 بايا في الحروب اإلِّ  عبد اللَّطيف عامر. ،ـ َأحكام اأَلسرى والسَّ
 «.ة ماجستيررسال»ـ َأحكام اأَلسير المسلم في غير العبادات، عبد الرَّحمن حاجي خان، 3
 «.رسالة ماجستير»ـ َأحكام اأَلسير المسلم في العبادات، كمال َأبو بكر، 4
سالميَّة، َأحمد حسن آل طه.5 ريعة اإلِّ  ـ أحكام المفقود واأَلسير في الشَّ
سالم ومقارنت ـ6 وليِّّ العامِّ،حكم اأَلسرى في اإلِّ الم بن الحسن اأَلدغيرّي، ه بالقانون الدَّ رسالة » عبد السَّ

 «.دكتوراه 
،  ـ7 سالميِّّ والنِّّظام الوضعيِّّ ، صالح بن عبد العزيز «بحٌث تكميليٌّ »َأحكام اأَلسرى في الفقه اإلِّ

 هـ(.1412الّتويجرّي، مقدم إِّلى المعهد العالي للقضاءِّ بالّسعوديَّة عام )
وليِّّ العا-َأسرى الحرب  ـ8 سالميَّة دراسٌة فقهيٌَّة وتطبيقيٌة في نطاق القانون الدَّ ريعة اإلِّ  ،-مِّ، والشَّ
 «.رسالة دكتوراه »عبد الواحد محمَّد يوسف الفار،  د.
نَّة، لعبد هللا سيف قائِّد اأَلزدّي،  ـ9  .«رسالة ماجستير»معاملة اأَلسير في ضوءِّ الكتاب والسُّ
 الخالصة في َأحكام اأَلسرى، علي بن نايف الّشحود.  ـ10

 ذات العالقـة تتضمَّـن كالمـًا مهـّمًا عن َأحكـام اأَلسـرى، مثـل:كـما َأنَّ كثيـرًا من الكتـب 
يبانيِّّ »شرح كتاب  ـ1 ير الكبير، للشَّ .  ا ،«السِّّ َرْخسيِّّ  لسَّ
سالم،2  د.ضو غمق. ـ نظريَّة الحرب في اإلِّ
سالم، خالد بن محمَّد الّشنيبر ـ3 سالميَّة. الحرب وَأخالقيَّاتها في اإلِّ  ، بحث ضمن: مجلَّة البحوث اإلِّ
 هرة.ـ نظريَّة الحرب، محمَّد َأبوزَ 4
وليَّة، َأحمد مبارك.5 سالم والعالقات الدَّ  ـ اإلِّ
ة سبي، 6 ة َأسرى، ومادَّ ٌص جيٌِّّد أَلحكام اأَلسرى في الفقه »ـ الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة: مادَّ فيهما ملخَّ

سالميِّّ   «. اإلِّ
َيـر والجهاد هذه       بعض الكتب ذكرتها لتسهيل الرُّجوع إِّليها، وقد سبق َأن َأشرت إِّلى َأنَّ َأبواب السِّّ

 في المطوَّالت غنيٌَّة بالحديث عن اأَلسرى وَأحكامهم.
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ـا خطَّـة هذا البحـث فهـي كـما يـ  : ْأتيَأمَّ
ل  يجوز.وعلى من  تعريف اأَلسير، وحكمة مشروعية اأَلسر، :المطلب اأَلوَّ

. :المطلـب الثَّاني جمـاليُّ  اآليـات الـواردة في اأَلسـرى ومعناهـا اإلِّ
 أَهمُّ اأَلحاديث النَّبويَّة المتعلِّقة باأَلسرى. :المطلب الثَّالث
 َأقـوال العلـماءِّ في مصـير اأَلسـرى. :المطلب الرَّابع

ستنقـاذ. :المطلب الخامس ْستِّْئسـار واالِّ  االِّ
ادس ولي المعاصر. :المطلب السَّ  وضع اأَلسرى في القانون الدَّ

 : وتتضمَّن أَهمَّ نتائِّج البحث.الخـاتمـة
 .ثبت المصادر والمراجع

ل  المطلب اأَلوَّ
 تعريف اأَلسير، وحكمة مشروعية اأَلسر،

 وعلى من يجوز 
،ـغــر: لـــيـاأَلس-َأوَّلا   الحـاا :ــطـواص ةا
 :ةً ـــغـير لــاأَلس
دُّ بالَقْيد، ثمَّ قيل لكلِّّ مْأخوٍذ ومقيٍَّد وإِّن لم يكن مشدودًا، وقيل     في جمعه: ُأَسَراء، ُأَسارى،  اأَلسر: الشَّ

 وَأَسارى، وَأْسرى.
 (1) وعلى هذا المعنى تدور كلمة َأسرى في معاجم اللُّغة.

:  وقال َأبو عمر »: -رحمه هللا  -قال القرطبيُّ      هم غير الُموَثقِّين عندما ُيْؤخذون،  اأَلسرى بن العالءِّ
 (2)«. هم اْلُموَثُقوَن َربًطا اأْلُسارى و

ها:      اأَلسير اصطالحاً: سالميِّّ من أَهمِّّ ة تعريفاٍت لأَلسرى في كتب الفقه اإلِّ  وردت عدَّ
 .(3)«غلبةهم الرِّجال اأَلحرار العقالُء المقاتلون إِّذا َأخذهم المسلمون قهرًا بال»اأَلسرى:  -1
، فإِّنَّ هؤالءِّ سبيٌ «: الرِّجال اأَلحرار» بيان، واأَلرقَّاءِّ ، والصِّ   وماٌل. احترازًا من النِّّساءِّ
يوخ الَّذين ال قتال فيهم، وال رْأي لهم«: العقالُء المقاتلون »  .احترازًا من المجانين، والشُّ
َأو بَأماٍن َأو َأسلم قبل الظَّفر به؛ فإِّنَّ لهؤالءِّ احترازًا ممَّن ُأخذ بصلٍح «: إِّذا َأخذهم المسلمون قهراً »

هم.  (3)اأَلصناف َأحكامًا تخصُّ
                                                           

اغبيُنظر مثال : معجم مفردات أَلفاظ القرآن  (1)  ، ولسان العرب، مادَّة)أَسر(.17، صللرَّ

 .8/45الجامع ألَحكام القرآن،  (2)

سالم، ص (3)  .191يُنظر تحرير األَحكام في تدبير أَهل اإلِّ
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 .(1)«هم الرِّجال المقاتلون من الكفَّار إِّذا ظفر المسلمون بَأسرهم َأحياءً »اأَلسرى:  -2
؛ الختصاصه بَأسرى الحربيِّّين عند القتال؛ أَلنَّه بتتبُّ     استعماالت الفقهاءِّ  عوهذا التَّعريف تعريٌف أَغلبيٌّ

لهذا اللَّفظ يتبين َأنَّهم ُيطلقونه على كلِّّ من ُيظفر بهم من المقاتلين ومن في حكمهم، ويْؤخذون في 
 (2) ما دام العداُء قائِّمًا، والحرب محتَملٌة. - َأثناءِّ الحرب َأو في نهايتها، َأو من غير حرٍب فعليَّةٍ 

ولّيِّ َأسير الحرب عند فقهاءِّ القانون   : الدَّ
 (3)«.هـو كلُّ شخٍص يْؤخذ ال لجريمـٍة ارتكبها، وإِّنـما أَلسباٍب عسكريَّةٍ »
 الحكمـة مـن مشروعيَّـة اأَلسـر :-ــاا ـــيــانــث

، ودفُع شرِّه، وإِّبعاُده عن ساحة القتال؛ لمنع فاعليَّته وَأَذاهُ، ولِّيمكن افتكاُك      هي كسُر شوكة العدوِّ
 (4) َأسرى المسلمين به.

 مـن يجـوز َأسرهـم ومـن ل يجـوز: -اا ـــثــالــث
ان َأو كبيرًا، كلُّ من ال ضرَر على المسلمين بَأسره من اأَلعداءِّ الحربيِّّين يجوز َأسره صغيراً ك -بالجملة

 ضهم.ذكرًا َأو ُأنثى، مقاتاًل َأو غير مقاتٍل، غير َأنَّ فقهاَء المذاهب اختلفوا في استثناءِّ بع
يخ الكبير الَّذي ال رْأي له -في قتله  مصلحة: يتَّجهون إِّلى َأنَّ من ال فالحنفيَّة مثالً      والمجنون  ،كالشَّ
 (5) ال يْؤسر. -

 .(6): على َأنَّ الرَّاهب والرَّاهبة إِّذا لم يكن لهما رْأٌي ال يْؤسرانوالمالكيَّة
افعيَّة  .(7)َأنَّه يجوز َأسر الجميع دون استثناءٍ  على :والشَّ
يخ الفاني، والزَّمِّن، واأَلعمى، : على َأنَّه ال ُيْؤسر من ال ضرر منهم، وال والحنابلة فائِّدة في َأسرهم، كالشَّ

 .(8)والرَّاهب ـ إِّذا كانوا ممَّن ال رْأي لهم
؛ فـ الرَّْأي في الحرب َأبلغ من القتال؛ أَلنَّه هو » وال تخفى الحكمة من استثنائِّهم لمن له رْأٌي من هؤالءِّ

 .(9)«اأَلصل، وعنه يصُدر القتال

                                                           
 .207، صللماَوردي  ِّاألَحكام السُّلطانيَّة  (1)

 ، وقد ورد فيها بعد هذا الكالم تفصيٌل جي ِّدٌ، يُراجع!.195-4/194الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة،  (2)

ِّ، ص (3) سالمي   .403آثار الحرب في الفقه اإلِّ

سير في كتب الفقهاءِّ تراعي هذا المعنى أَظهر من أَن يُوثَّق، والمواضع الَّتي يدور الكالم فيها عن كيفيَّة التَّعامل مع األَ  (4)

 .4/196هذه الحكمة، واللَّفظ الوارد أَعاله من:  الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة، 

ِّ،   وحاشية الدَّقائِّق، كنز شرح الحقائِّق تبيين يُنظر (5) ْلبِّي   .3/245الش ِّ

(6)  ،ِّ  .2/177يُنظر حاشية الدُّسوقي 

 .69-8/68الشَّافعيَّة في هذا الباب، يُنظر مثال : نهاية المحتاج إِّلى شرح المنهاج، هذا هو الظَّاهر من خالل كالم  (7)

 .9/223، البـنِّقـدامــةَِّيُنظر المغني  (8)

 .427آثار الحرب، ص (9)
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 المطلـب الثَّـاني
 اآليـات الـواردة في اأَلسـرى 

جمـالي    ومعناهـا اإلِّ
أَلحكام هناَك بعض اآليات القرآنيَّة الَّتي ورد فيها ذكر اأَلسرى، وهي تتضمَّن الحديث عن بعض ا    

نَّ بعضها المتعلِّقة بهم، أَعرِّضها مرتَّبًة حَسب ورودها في المصحف، ولو كان العلماُء اتَّفقوا على أَ 
تيان بها حَسب نزولها َأفضَل وَأولى، َأمَّا وقد ذهب بعضهم إِّلى َأنَّ منسوٌخ بغي ها جميَعها ره لكان اإلِّ

يبها حَسب لم َأر داعيًا لترتف-محكمٌة، وكان هذا القول اأَلخير هو الرَّاجح الموافق لمجموع اأَلدلَّة 
 النُّزول.   

نته هذه اآليات ما ي  : ْأتيوعموم ما تضمَّ
 ومتى ال يجوز؟. سر؟،متى يجوز األَ  -1
 وبيان كيفيَّة التَّعامل معهم. وجوب التَّلطُّف مع اأَلسرى، -2
 َأنَّ قتل اأَلسرى متى تحقَّقت منه المصلحة للمسلمين جاز كقتلهم قبل اأَلسر.-3
نًَّة ونعمًة من هللا تعالى على المجاهدين.-4  َأنَّ اأَلسر يكون َأحيانًا مِّ
عَأنَّ المنَّ والفداَء ه-5 مام المسلم من باب حسن المعاملة ونشر الدَّ وة إِّلى هللا، ما خير ما يختاره اإلِّ

 كما َأنَّه َأفضل من القتل والرِّقِّّ بالنِّّسبة لأَلسير نفسه.  
حسان إِّلى اأَلسرى من صفات اأَلبرار.-6  َأنَّ اإلِّ

 - اآليــة اأُلولى -
نَ َما َكاَن لَِّنبِّيٍّ َأْن َيُكوَن قال تعالى:     ْنَيا َوَّللاَُّ (1)َلُه َأْسَرى َحتَّى ُيْثخِّ فِّي اأْلَْرضِّ ُترِّيُدوَن َعَرَض الدُّ

َرَة َوَّللاَُّ َعزِّيٌز َحكِّيٌم  يٌم  (67)ُيرِّيُد اآْلخِّ ُكْم فِّيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعظِّ ِّ َسَبَق َلَمسَّ َن َّللاَّ  .(2)(68)َلْواَل كَِّتاٌب مِّ
 مـعـنـاهـا 

، وكان »     هذه معاتبٌة من هللا لرسوله وللمْؤمنين يوم بدٍر إِّذ َأسروا المشركين وَأبقوهم أَلجل الفداءِّ
َما َكاَن في هذه الحال، قتلهم واستْئصالهم، فقال تعالى: رْأي َأمير المْؤمنين عمَر بن الخطَّاب 
َن فِّي  ، َأي: ما ينبغي وال يليق به إِّذا قاتل الكفَّار الَّذين اأْلَْرضِّ لَِّنبِّيٍّ َأْن يَُّكوَن َلُه َأْسَرى َحتَّى ُيْثخِّ

خماد دينه، وَأن ال يبقى على وجه اأَلرض من يعبد هللا  َأن  -يريدون َأن يطفُئوا نور هللا ويسعوا إلِّ

                                                           
َن": حتَّى يغلِّب ويغالب، ويبالغ: »"- 250ص -في مجاز القرآن ِّأَبوِّعبيدةَِّقال  (1)  -تح ، وقال الحافظ في الف« حتَّى يُثْخِّ

ثخانوعن مجاهٍد: »...: -بعد أَن ساق كالم أَبي عبيدةَ  -6/151 : القتل، وقيل: المبالغة فيه، وقيل معناه: حتَّى يتمكَّن في اإلِّ

ة دَّة والقوَّ ثخان في اللُّغة: الش ِّ  وينظر لسان العرب، مادَّة )ثخن(.«. األَرض، وأَصل اإلِّ

 سورة األَنفال. (2)
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المصلحة يتسرَّع إِّلى َأسرهم وإِّبقائِّهم أَلجل الفداءِّ الَّذي يحصل منهم، وهو َعَرٌض قليٌل بالنِّّسبة إِّلى 
بادتهم وإِّبطال شرِّهم، فما دام لهم شرٌّ وصولٌة، فاأَلوفق َأن ال يْؤَسروا  .(1)«المقتضية إلِّ

انيـة -  -اآليـة الثَّ
َن اأْلَْسَرى إِّْن َيْعَلمِّ َّللاَُّ فِّي ُقُلوبُِّكْم َخْيًرا قال تعالى:      يُكْم مِّ ُيْؤتُِّكْم َخْيًرا َيا َأيَُّها النَّبِّيُّ ُقْل لَِّمْن فِّي َأْيدِّ

يٌم ) ْنُكْم َوَيْغفِّْر َلُكْم َوهللُا َغُفوٌر َرحِّ َذ مِّ ا ُأخِّ ْنُهْم 70مِّمَّ ْن َقْبُل َفَأْمَكَن مِّ َياَنَتَك َفَقْد َخاُنوا َّللاََّ مِّ ( َوإِّْن ُيرِّيُدوا خِّ
ُ َعلِّيٌم َحكِّيٌم )  . (2)(71َوَّللاَّ

 مـعـنـاهـا 
، فلمَّا طلب منه نزلت في ُأسارى يوم بدٍر، وكان في جملتهم العبَّاس عمُّ رسول هللا »هذه اآلية     

الفداَء، ادَّعى َأنَّه مسلٌم قبل ذلَك، فلم يسقطوا عنه الفداَء، فَأنزل هللا تعالى جبرًا لخاطره، ومن كان على 
ا َيا َأيَُّها النَّبِّيُّ ُقْل لَِّمْن فِّي أَ مثل حاله:  َن اأْلَْسَرى إِّْن َيْعَلمِّ هللُا فِّي ُقُلوبُِّكْم َخْيًرا ُيْؤتُِّكْم َخْيًرا مِّمَّ يُكْم مِّ ْيدِّ
ْنُكمْ  َذ مِّ ر لكم من فضله، خيرًا وَأكثَر ممَّا ُأخذ منكمُأخِّ  . (3)«، َأي: من المال، بَأن ييسِّّ

الثـة-  - اآليـة الثَّ
وا َفإَِّذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوا اْلُمْشرِّكِّيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعدُ قال تعالى:

َ َغُفوٌر رَ (4)َلُهْم ُكلَّ َمْرَصدٍ  َكاَة َفَخلُّوا َسبِّيَلُهْم إِّنَّ َّللاَّ اَلَة َوآَتُوا الزَّ يٌم َفإِّْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ  . (5)(5)حِّ
 مـعـنـاهـا 

 « َُفإَِّذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرمة لمن له ، َأي: الَّتي ُحرِّم فيها قتال المشركين الم عاهدين...، وتمام المدَّ
مَّة ـ  ٌة َأكثر منها، فقد برَئت منهم الذِّّ في َأي مكاٍن وزماٍن،  ُتُموُهمْ َفاْقُتُلوا اْلُمْشرِّكِّيَن َحْيُث َوَجدْ مدَّ

 َْوُخُذوُهم ،َأسرى َْواْحُصُروُهمعون في بال د هللا وَأرضه، الَّتي ، َأي: ضيِّقوا عليهم، فال تدعوهم يتوسَّ
 جعلها هللا معبدًا لعباده.

المنابذون فهؤالءِّ ليسوا أَهاًل لُسْكناها، وال يستحقون منها شبرًا، أَلنَّ اأَلرض َأرض هللا، وهم أَعداُؤه     
له ولرسله، المحاربون الَّذين يريدون َأن ُيْخُلوا اأَلرض من دينه، ويْأبى هللا إِّالَّ َأن يتمَّ نوره ولو كره 

 .(6)«الكافرون 

                                                           
حمن في تفسير كالم المنَّان، صتيسير الكريم  (1)  .49-8/45،ويُنظر للتَّوسُّع: الجامع ألَحكام القرآن، 326الرَّ

 من سورة األَنفال. (2)

حمن في تفسير كالم المنَّان، ص (3)  .55-8/51، ويُنظر للتَّوسُّع: الجامع ألَحكام القرآن، 327تيسير الكريم الرَّ

ي يُ »(4) ُع الَّذِّ  .8/73الجامع ألَحكام القرآن،  «.ْرَقُب فِّيهِّ اْلعَدُوُّ اْلَمْرَصدُ: اْلَمْوضِّ

 من سورة التَّوبة. (5)

حمن في تفسير كالم المنَّان، ص (6)  .73-8/71، ويُنظر للتَّوسُّع: الجامع ألَحكام القرآن، 329تيسير الكريم الرَّ
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، فيكون :  »َوُخُذوُهمْ ويرى بعض المفسرين َأنَّ معنى     َأي: وخذوهم َأسرى للقتل َأو المنِّ َأو الفداءِّ
مام ينظر في ُأمور  ، وقد فعل هذا كلَّه اإلِّ الح من القتل َأو المنِّ َأو الفداءِّ اأُلسارى على ما فيه الصَّ

في حروبه، فقتل عقبَة بن َأبي ُمَعْيٍط والنَّضر بن الحارث َأسيرين يوم بدٍر، ومنَّ على  رسول هللا 
 .(1)«قوٍم، وفادى بقومٍ 

 ن بهذه اآلية. المنَّ والفداَء منسوخاوهذا يدل  على بطالن ما ذهب إِّليه اأَلحناف حين زعموا َأنَّ 
 -اآليـة الرَّابعـة   -

ُم الرُّْعَب َفرِّيًقا قال تعالى:      ْم َوَقَذَف فِّي ُقُلوبِّهِّ يهِّ ْن َصَياصِّ ْن أَْهلِّ اْلكَِّتابِّ مِّ يَن َظاَهُروُهْم مِّ َوَأْنَزَل الَّذِّ
ُروَن َفرِّيًقا  َياَرُهْم َوَأْمَواَلُهْم َوَأْرًضا (26)َتْقُتُلوَن َوَتْأسِّ ُ َعَلى ُكلِّّ  َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم َودِّ َلْم َتَطُئوَها َوَكاَن َّللاَّ

يًرا   . (2)(27)َشْيٍء َقدِّ
 مـعـنـاهـا 

    « ْيَن َظاَهُروُهم ْن أَْهلِّ اْلكَِّتابِّ ، َأي: عاونوهم َوَأْنَزَل الَّذِّ ْن ليهود ا، َأي: مِّ مْ مِّ يهِّ ، َأي: َصَياصِّ
سالم، مُ َأنزلهم من حصونهم، نزوال مظفوًرا بهم، مجعولين تحت حكم اإلِّ ، فلم  الرُّْعبَ َوَقَذَف فِّي ُقُلوبِّهِّ

ُروَن َفرِّيقاً اتلون،: وهم الرِّجال المقَفرِّيًقا َتْقُتُلونَ يقووا على القتال، بل استسلموا وخضعوا وذلُّوا، : َوَتْأسِّ
بيان،َمْن َعَداهم  َيا، َأي: غنَّمكمَوَأْوَرَثُكمْ من النِّّساءِّ والصِّ  ،َلْم َتَطُئوَها َرُهْم َوَأْمَواَلُهْم َوَأْرًضاَأْرَضُهْم َودِّ

نك نون من وْطئِّها، فمكَّ تها عند أَهلها، ال تتمكَّ زَّ م هللا وخَذلهم، َأي: َأرضًا كانت من قبل، من شرفها وعِّ
 وَأسرتموهم.وغنمتم َأموالهم، وقتلتموهم، 

 ًيرا ُ َعَلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّ ر لكم ماَوَكاَن َّللاَّ ر. : ال يعجزه شيٌء، ومِّن قدرته: قدَّ  قدَّ
يرِّ بعيدٍة، غوكانت هذه الطائِّفُة من أَهل الكتاب، هم بنو قريظَة من اليهود، في قريٍة خارج المدينة،     

باقون على  هادنهم، فلم يقاتْلهم، ولم يقاتلوه، وهمحين هاجر إِّلى المدينة، وادعهم، و  وكان النَّبيُّ 
 دينهم، لم يغيِّّر عليهم شيًئا.

المسلمين، وظنُّوا َأنَّهم  وكثرَتهم، وقلَّةَ  فلمَّا رَأوا يوم الخندق اأَلحزاب الَّذين تحزَّبوا على رسول هللا     
لون الرَّسول والمْؤمنين، وساعد على ذلَك تدجيل بعض رَؤسا لَّذي ائِّهم عليهم، فنقضوا العهد سيستْأصِّ

 ، ومالُؤوا المشركين على قتاله.بينهم وبين رسول هللا 

                                                           
اسالنَّاسخ والمنسوخ  (1)  .494، صللنَّحَّ

 من سورة األَحزاب. (2)
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لقتالهم، فحاصرهم في حصنهم، فنزلوا على حكم سعد   فلمَّا خذل هللا المشركين، تفرَّغ رسول هللا     
َأموالهم؛ فَأتمَّ هللا لرسوله والمْؤمنين ، فحكم فيهم َأن ُتقتل مقاتَِّلُتهم، وُتسَبى ذراريهم، وُتغنم بن معاٍذ 

أَعدائِّهم، وَقْتلِّ من ُقتلوا، وَأْسرِّ من  المنَّة، وَأسبغ عليهم النِّّعمة، وَأَقرَّ أَعينهم بخذالن من انخذل من
 .(1) «ُأسروا، ولم يزل لطف هللا بعباده المْؤمنين مستمّراً 

 - اآليـة الخامسـة-
وا اْلَوَثاَق َفإِّمَّا َمنًّا َبْعُد َفإَِّذا قال تعالى:      يَن َكَفُروا َفَضْرَب الرَِّقابِّ َحتَّى إَِّذا َأْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّ َلقِّيُتُم الَّذِّ

ْنُهْم َوَلكِّْن لَِّيْبُلَو  ُ اَلْنَتَصَر مِّ ا فَِّداًء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها َذلَِّك َوَلْو َيَشاُء َّللاَّ يَن َبْعَضكُ َوإِّمَّ ْم بَِّبْعٍض َوالَّذِّ
لَّ أَْعَماَلُهمْ  ِّ َفَلْن ُيضِّ  .(2)(4)ُقتُِّلوا فِّي َسبِّيلِّ َّللاَّ

 مـعـنـاهـا 
يَن : -مرشدًا عباده إِّلى ما فيه صالحهم ونصرهم على أَعدائِّهم -يقول تعالى »      َفإَِّذا َلقِّيُتُم الَّذِّ
روا شوكتهم،  في الحرب والقتال، فاصدقوهم َكَفُروا نوهم، وتكسِّ القتال، واضربوا منهم اأَلعناق، َحتَّى ُتْثخِّ

تهم، فإِّذا فعلتم ذلَك، ورَأيتم اأَلسر َأولى وَأصلح  رَّ وا اْلَوَثاقَ وتبطلوا شِّ ، َأي: الرِّباط، وهذا احتياٌط َفُشدُّ
هربهم ومن شرِّهم، فإِّذا كانوا تحت أَلسرهم لَِّئالَّ يهُربوا، فإِّذا ُشدَّ منهم الَوثاق اطمَأنَّ المسلمون من 

َأسركم فَأنتم بالَخيار بين المنِّ عليهم، وإِّطالقِّهم بال ماٍل وال فداٍء، وإِّمَّا َأن ُتفدوهم بَأن ال تطلقوهم حتَّى 
يشتروا َأنفسهم، َأو يشتريهم َأصحابهم بماٍل، َأو بَأسيٍر مسلٍم عندهم،]ولم يذكر القتل ها هنا اكتفاًء بما 

 .(3) َم من القتل في صْدرِّ الكالم[تقدَّ 
، وتبقون في المسَألة ، َأي: حتَّى ال يبقى حربٌ َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَهاوهذا اأَلمر مستمرٌّ     

مة، إِّنَّما هي إِّ   ذا كان قتاٌل وحرٌب.والمهادنة؛ فإِّنَّ لكلِّّ مقاٍم مقااًل، ولكلِّّ حاٍل حكمًا، فالحال المتقدِّ
 . (4) (3)«فال قتَل وال َأسر -فإِّذا كان في بعض اأَلوقات ال حرب فيه لسبٍب من اأَلسباب 

ادسـة -  -اآليـة السَّ
ْسكِّيًنا َوَيتِّيًما : -في معرض حديثه عن صفات اأَلبرار  - قال تعالى     ُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِّهِّ مِّ َوُيْطعِّ

يرًا  ْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا  (8)َوَأسِّ ُمُكْم لَِّوْجهِّ هللاِّ اَل ُنرِّيُد مِّ  . (5)(9)إِّنََّما ُنْطعِّ

                                                           
حمن في تفسير كالم المنَّان، ص تيسير (1)  .14/161، ويُنظر للتَّوسُّع: الجامع ألَحكام القرآن، 660الكريم الرَّ

د، من اآلية  (2)  .4سورة محمَّ

ِّ في: الجامع ألَحكام القرآن،  (3)  .16/226ما بين المعقوفتين حشرته، وهو من كالم القرطبي 

حمن في تفسير كالم  (4)  .230-16/225، ويُنظر للتَّوسُّع: الجامع ألَحكام القرآن، 784المنَّان، صتيسير الكريم الرَّ

نسان. (5)  سورة اإلِّ
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 مـعـنـاهـا
ون في إِّطعامهم َأولى النَّاس وَأحوجهم »إِّنَّ من صفات اأَلبرار َأنَّهم      يراً يتحرُّ ْسكِّيًنا َوَيتِّيًما َوَأسِّ ، مِّ

ُمُكْم لَِّوْجهِّ هللاِّ اَل ، ويقولون بلسان الحال: -تعالى -ويقصدون بإِّنفاقهم وإِّطعامهم وجه هللا  إِّنََّما ُنْطعِّ
ْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوراً   .(1)«وال ثناًء قولّياً  ،جزاًء مالّياً  ، َأي: الُنرِّيُد مِّ

 المطلـب الـثَّـالـث
 َأهم  اأَلحاديث النَّبويَّة المتعل ِّقة باأَلسرى 

بتها في مطلٍب اأَلحاديث النَّبويَّة الَّتي ورد فيها كالٌم عن اأَلسرى، َأحببت َأن ُأثوهذه بعُد بعض     
طَّائِّفة من النَّاس؛ مستقلٍّ قبل َأن َأنُقل عباراٍت لبعض العلماءِّ الكبار في بيان كيفيَّة التَّصرُّف مع هذه ال

ر المسَألة إِّجمااًل.  ليسُهل بعد ذلك تصوُّ
من َأنَّ  -لماءِّ نَّ اأَلدلَّة على صواب ما سُينقل في المطلب الرَّابع عن هؤالءِّ العوُأشير هنا إِّلى أَ     

مام  ٍة، منها: اآليات القرآنيَّة ال -اأَلمر راجٌع إِّلى اإلِّ واردة في المطلب مبثوتٌة متفرِّقٌة في نصوص عدَّ
 الثَّاني، ومنها: هذه اأَلحاديث الواردة في هذا المطلب : 

ـة َأسر ُثمامـةَ  -1  : بن ُأثـال  الحديـث الَّـذي وردت فيـه قصَّ
ْن َبنِّي  َقاَل: َبَعَث النَّبِّيُّ : »روى البخاريُّ عن َأبي هريرَة      َخْياًل قَِّبَل َنْجٍد، َفَجاَءْت بَِّرُجٍل مِّ

ْن سَ  ، َفَخَرَج إَِّلْيهِّ النَّبِّيُّ َوارِّي المَ َحنِّيَفَة ُيَقاُل َلُه ُثَماَمُة ْبُن ُأَثاٍل، َفَرَبُطوُه بَِّسارَِّيٍة مِّ دِّ ْنَدَك ْسجِّ ، َفَقاَل: "َما عِّ
ُد، إِّْن َتْقُتْلنِّي َتْقُتْل َذا َدمٍ  ْندِّي َخْيٌر َيا ُمَحمَّ مْ (2)َيا ُثَماَمُة؟" َفَقاَل: عِّ ْم ُتْنعِّ َعَلى َشاكٍِّر، َوإِّْن ُكْنَت  ، َوإِّْن ُتْنعِّ

ْنَدَك َيا ُثَماَمُة؟" َقالَ  ْئَت، َفُترَِّك َحتَّى َكاَن الَغُد، ُثمَّ َقاَل َلُه: "َما عِّ ْنُه َما شِّ : َما ُقْلُت َلَك: ُترِّيُد الَماَل َفَسْل مِّ
، َفَقا ْم َعَلى َشاكٍِّر، َفَتَرَكُه َحتَّى َكاَن َبْعَد الَغدِّ ْم ُتْنعِّ ْندِّي َما ُقْلُت إِّْن ُتْنعِّ ْنَدَك َيا ُثَماَمُة؟" َفَقاَل: عِّ َل: "َما عِّ

دَ  ، َفاْغَتَسَل، ُثمَّ َدَخَل الَمْسجِّ دِّ َن الَمْسجِّ ، َفَقاَل: َأْشَهُد َلَك، َفَقاَل: "َأْطلُِّقوا ُثَماَمَة"، َفاْنَطَلَق إَِّلى َنْخٍل َقرِّيٍب مِّ
ُد: َوهللاِّ َما َكاَن َعَلى اأَلْرضِّ َوْجٌه َأْبَغَض إَِّليَّ َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ هللُا، َوَأْشَهُد َأنَّ مُ  َحمًَّدا َرُسوُل هللاِّ، َيا ُمَحمَّ

ينِّكَ  ْن دِّ يٍن َأْبَغَض إَِّليَّ مِّ ْن دِّ ، َوهللاِّ َما َكاَن مِّ َك، َفَقْد َأْصَبَح َوْجُهَك َأَحبَّ الُوُجوهِّ إَِّليَّ ْن َوْجهِّ ، َفَأْصَبَح مِّ
ي يُنَك َأَحبَّ الدِّ ، وَ دِّ َك، َفَأْصَبَح َبَلُدَك َأَحبَّ البِّاَلدِّ إَِّليَّ ْن َبَلدِّ ْن َبَلٍد َأْبَغَض إَِّليَّ مِّ ِّ َما َكاَن مِّ ، َوَّللاَّ إِّنَّ نِّ إَِّليَّ

َرهُ  َر"، َفلَ ، َرُسوُل هللا َخْيَلَك َأَخَذْتنِّي َوَأَنا ُأرِّيُد الُعْمَرَة، َفَماَذا َتَرى؟ "َفَبشَّ َم َمكََّة َقاَل َلُه َوَأَمَرُه َأْن َيْعَتمِّ ا َقدِّ مَّ

                                                           
حمن في تفسير كالم المنَّان، ص (1)  .130-19/128، ويُنظر للتَّوسُّع: الجامع ألَحكام القرآن، 901تيسير الكريم الرَّ

لدمه: موقٌع يَشتفِّي بقتله قاتلُه، ويدرُك قاتلُه به ثأَْره، أَي: لرياسته  إِّن تقتُل تقتُل صاحب دمٍ »: -رحمه هللا  -قال النَّووي  (2)

وفضيلته، وُحذِّف هذا ألَنَّهم يفهمونه في عرفهم، وقال آخرون: معناه تقتُل َمن عليه دٌم، ومطلوٌب به، وهو مستَحقُّ عليه؛ 

ِّ، «. فال عتب عليَك في قتله...  .12/88صحيح مسلٍم بشرح النَّووي 
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ٍد َرُسولِّ هللاِّ  َن الَيَماَمةِّ َحبَُّة ، َواَل َوهللاِّ َقائٌِّل: َصَبْوَت، َقاَل: اَل، َوَلكِّْن َأْسَلْمُت َمَع ُمَحمَّ ، اَل َيْأتِّيُكْم مِّ
ْنَطٍة، َحتَّى َيْأَذَن فِّيَها النَّبِّيُّ   .»(1)حِّ

ْم َعَلى َشاكٍِّر، َوإِّْن ُكْنَت  :قوله فيه»قال الحافظ ابن حجٍر:      ْم ُتْنعِّ "إِّْن َتْقُتْلنِّي َتْقُتْل َذا َدٍم، َوإِّْن ُتْنعِّ
ْئَت" فإِّنَّ النَّبيَّ  ْنُه َما شِّ َأقرَّه على ذلَك، ولم ُينكر عليه التَّقسيم، ثمَّ منَّ عليه بعد  ُترِّيُد الَماَل َفَسْل مِّ
مام، يفعلذلَك؛ فكان في ذلَك تقويٌة لقول الجمهور:  ما  َأنَّ اأَلمر في َأسرى الَكفرة من الرِّجال إِّلى اإلِّ

 . (2)«هو اأَلحظُّ لإلِّسالم والمسلمين...
 حديـث "اْسَتوُصـوا بِّاأْلَُسـاَرى" : -2

روى الطَّبرانيُّ بسنده عن َأبي َعزيز بن ُعميٍر ابن َأخي ُمصَعب بن ُعميٍر قال: كنت في اأُلسارى     
ُموا يوم بدٍر، فقال رسول هللا  ، َفَكاُنوا إَِّذا َقدِّ َن اأْلَْنَصارِّ : "اْسَتْوُصوا بِّاأْلَُساَرى َخْيرًا"، َوُكْنُت فِّي َنَفٍر مِّ

يَّةِّ َرُسولِّ هللاِّ َغَداَءُهْم َأْو َعَشاَءُهْم   (3)إِّيَّاُهْم.  َأَكُلوا التَّْمَر َوَأْطَعُمونِّي اْلُخْبَز بَِّوصِّ
 يـوم بـدٍر : حديـث َأسـر العبَّـاس  -3

ا َكاَن َيْومُ روى البخاريُّ عن جابر  َوَلْم َيُكْن َعَلْيهِّ َثْوٌب،  َبْدٍر ُأتَِّي بُِّأَساَرى، َوُأتَِّي بِّالَعبَّاسِّ  ، قال: "َلمَّ
يًصا، َفَوَجُدوا َقمِّيَص َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ُأَبيٍّ َيْقُدُر َعَلْيهِّ، َفَكَساُه النَّبِّيُّ  َفَنَظَر النَّبِّيُّ  إِّيَّاُه، َفلَِّذلَِّك َنَزَع  َلُه َقمِّ

 "يَصُه الَّذِّي َأْلَبَسُه  .(4)الحديث َقمِّ
اللة على وجوب إِّكرام اأَلسير في مْأكله، وفي كِّسوته و فهذا الحديث والَّذي قبله ظاهر   ملبسه!.ا الدَّ

للـة على حـرص النَّبـي ِّ  -4  َأسرهـم بفـداءِّ على استنقـاذ َأسرى المسلمـين وفـك ِّ  حديـٌث فيه الدَّ
 َأسرى المشركـين عنـده :

مراَن بن الحصين،      يَن بَِّرُجَلْينِّ مَِّن َأنَّ رسول هللا "روى البيهقيُّ بسنده عن عِّ َن اْلُمْسلِّمِّ "َفَدا َرُجاًل مِّ
 . (5)اْلُمْشرِّكِّيَن"

                                                           
ِّ، كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفةَ وحديث ثَُمامةَ بن أُثاٍل، حديث رقم)ص (1) ، وهو بلفٍظ 5/170(، 4372حيح البخاري 

ير، باب ربط األَسير وحبسه وجواز المن ِّ عليه، حديث رقم) . 3/1386(، 1764مقاربٍ في: صحيح مسلٍم، كتاب الجهاد والس ِّ

مام أَح يَنَك والحديث بهذا المعنى في رواه اإلِّ ، َودِّ دُ، أَْمَسْيَت َوإِّنَّ َوْجَهَك َكاَن أَْبغََض اْلُوُجوهِّ إِّلَيَّ مد، وفيه: "فَقَاَل: يَا ُمَحمَّ

ينََك أََحبُّ اأْلَْديَانِّ إِّلَيَّ  ، فَأَْصبَْحَت، َوإِّنَّ دِّ ، َوبَلَدََك أَْبَغَض اْلبُْلدَانِّ إِّلَيَّ ينِّ إِّلَيَّ اْلُوُجوهِّ إِّلَيَّ ََل يَأْتِّي ، َوَوْجَهَك أََحبُّ أَْبغََض الد ِّ

..."، َحتَّى قَاَل عمُر:  َن اْليََماَمةِّ ا  َحبَّةٌ مِّ «. لقد كان وهللا، في َعْيني أَصغَر من الخنزير، وإِّنَّه في َعْينِّي أَعظُم من الجبل»قَُريشِّ

مام أَحمدَ، حديث رقم)  .12/317(، 7361مسند اإلِّ

 .216 -211، صألَبيِّعبيد ِّيٌل أَكثر في: النَّاسخ والمنسوخ ، ويُنظر تفص152ـ 6/151فتح الباري،  (2)

غير، حديث رقم)22/393(، 977المعجم الكبير، حديث رقم) (3) ، وقال 1/250(، 409، ورواه أَيضا  في المعجم الصَّ

غير: د» الطَّبرانيُّ عقبه في المعجم الصَّ سناد، تفرَّ د بن إِّسحاقَ  َل يُروى عن أَبي َعزيز بن ُعميٍر إَِّل بهذا اإلِّ ، وقال «به محمَّ

 : غير والكبير، وإِّسناده حسنٌ »الهيثميُّ وائِّد، حديث رقم)«. رواه الطَّبرانيُّ في الصَّ  .6/86(، 10007مجمع الزَّ

سوة لألُسارى، حديث) (4) ير، باب الكِّ ِّ، كتاب الجهاد والس ِّ  .4/60(، 3008صحيح البخاري 

جال المعرفة السُّنن واآلثار، كتاب  (5) ير، باب الحكم في الر ِّ  ،                =13/196(، 17906بالغين، حديث رقم)الس ِّ
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ـة قتـل النَّبـي ِّ  -5 نـد: قصَّ ، وهـي غير ثابتـةِّ السَّ   أَلبي ُعـزَّة الُجمحـي ِّ
َر َيْوَم َبْدٍر َفَقاَل لِّلنَّبِّيِّّ      : َيا روى البيهقيُّ عن محمَّد بن إِّسحاَق، قال: َكاَن َأُبو َعزََّة اْلُجَمحِّيُّ ُأسِّ

ينِّي، َوقَ  ُد، إِّنَّنِّي ُذو َبَناٍت َوَحاَجٍة، َوَلْيَس بَِّمكََّة َأَحٌد َيْفدِّ ، َمُه، َوأَْعَتَقهُ دَ  النَّبِّيُّ  ْد َعَرْفَت َحاَجتِّي، َفَحَقنَ ُمَحمَّ
يَن َعَلْيهِّ بَِّيٍد َواَل لَِّساٍن، َواْمَتَدَح النَّبِّيَّ  ْعَر، ُثمَّ  َوَخلَّى َسبِّيَلُه، َفَعاَهَدُه َأْن اَل ُيعِّ يَن َعَفا َعْنُه، َفَذَكَر الشِّّ حِّ

، َوإَِّشاَرةَ  يِّّ َتُه َمَع َصْفَواَن ْبنِّ ُأَميََّة اْلُجَمحِّ َلُه  َذَكَر قِّصَّ َصْفَواَن َعَلْيهِّ بِّاْلُخُروجِّ َمَعُه فِّي َحْربِّ ُأُحٍد، َوَتَكفُّ
َر َأبُ  ْن َبنِّي كَِّناَنَة، َقاَل: َفُأسِّ و َعزََّة َيْوَم ُأُحٍد، َبَناتِّهِّ، َوإِّنَُّه َلْم َيَزْل بِّهِّ َحتَّى َأَطاَعُه، َفَخَرَج فِّي اأْلََحابِّيشِّ مِّ

ا ُأتَِّي بِّهِّ النَّبِّيُّ  ، َخلِّّ َسبِّيلِّي، َفَقاَل َلُه النَّبِّيُّ  َفَلمَّ ْم َعَليَّ ْبَت َقاَل: َأْنعِّ ُث أَْهُل َمكََّة َأنََّك َلعِّ : "اَل َيَتَحدَّ
"، َفَأَمَر بَِّقْتلِّهِّ. َتْينِّ ٍد َمرَّ  :كالحديث اآلتي ،بغيره سرى ثابتٌ والحديث فيه مقاٌل، وَأصل قتل األَ (1)بُِّمَحمَّ

ـا دار حولـه من جـداٍل في معنـاه، ومن ت -6 تـه: حديـث الُعرني ِّـين وُعْكٍل، وشـيٌء ممَّ  شكيـٍك في صحَّ
ين:     ته حديث العرنيِّّ حيحين، وشكَّك جماعٌة من علماءِّ العصر في صحَّ ، هو حديٌث ورد في الصَّ

ته كاملًة كما يرويها ابن سعٍد في الطَّبقات، ثمَّ َأذكر أَهمَّ روايةٍ  في  - لهذا الحديث وسَأذكر َأوَّاًل قصَّ
حيحين: -نظري   في الصَّ

ْن »-رحمه هللا  -قال ابن سعٍد  -أ تٍّ مِّ َسرِّيَُّة ُكْرزِّ ْبنِّ َجابٍِّر اْلفِّْهرِّيِّّ إَِّلى اْلُعَرنِّيِّّيَن فِّي َشوَّاَل َسَنَة سِّ
ْن ُعَرْيَنَة َثَمانَِّيٌة َعَلى َرُسولِّ هللاِّ ُمَهاَجرِّ َرُسولِّ هللاِّ  َم َنَفٌر مِّ يَنَة؛  ، َفَأْسَلُموا،، َقاُلوا: َقدِّ َواْسَتْوَبُئوا اْلَمدِّ

مْ  هِّ، َوَكاَنْت َتْرَعى بِّذِّي اْلَجْدرِّ  َرُسوُل هللاِّ َفَأَمَر بِّهِّ َيَة ُقَباَء َقرِّيبًا مِّنْ  -، إَِّلى لَِّقاحِّ تَّةِّ  َناحِّ َعْيٍر، َعَلى سِّ
يَنةِّ  َن اْلَمدِّ ُنوا، َفَغَدْوا َعَلى اللَِّقاحِّ -َأْمَياٍل مِّ وا َوَسمِّ ْم َيَساٌر َمْوَلى َفاْسَتاُقوَها، َفُيْدرُِّكهُ  ،، َفَكاُنوا فِّيَها َحتَّى َصحُّ

                                                           
المشركين، وليس العكس  والمراد من هذا الحديث أَنَّه فدى رجال  مشركا  كان بأَيدي المسلمين، برجلين مسلمين كانا بأَيدي= 

واية   اآلتية :كما قد يفهم من ظاهر الحديث، والدَّليل على ذلَك الرَّ

مراَن بن ُحصيٍن  َبنِّى ُعقَْيٍل، فَأََسَرْت ثَ  روى مسلٌم عن عِّ ْن أَْصَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ قال: َكانَْت ثَقِّيُف ُحلَفَاَء لِّ ، قِّيُف َرُجلَْينِّ مِّ

ْن بَنِّي ُعقَْيٍل، َوأََصابُوا َمعَهُ اْلَعْضبَاَوأََسَر أَْصَحاُب َرُسولِّ هللاِّ  ، َء، فَأَتَى َعلَْيهِّ َرُسوُل هللاِّ ، َرُجال  مِّ قَاَل:  َوُهَو فِّي اْلَوثَاقِّ

دُ، فَأَتَاهُ، فَقَاَل: "َما َشأْنَُك؟" فَقَاَل: بَِّم أََخْذتَنِّي، َوبَِّم أََخْذَت  ِّ؟ فََقاَل: "إِّعْ سَ يَا ُمَحمَّ ا لِّذَلَِّك أََخْذتَُك بِّجَ ابِّقَةَ اْلَحاج  يَرةِّ ُحلَفَائَِّك َظام  رِّ

دُ، َوَكاَن رَ  دُ، يَا ُمَحمَّ ، فَقَاَل: " ُسوُل هللاِّ ثَقِّيَف"، ثُمَّ اْنَصَرَف َعْنهُ، َفنَادَاهُ، فَقَاَل: يَا ُمَحمَّ ا َرقِّيق ا، فََرَجَع إَِّلْيهِّ يم  َما َشأْنَُك؟" َرحِّ

ٌم، َقاَل: "لَ  دُ، يَاْو قُْلتََها َوأَْنَت تَْملُِّك أَْمَرَك أَْفلَْحَت ُكلَّ الْ قَاَل: إِّن ِّي ُمْسلِّ دُ، فَأَتَاهُ،  فَاَلحِّ"، ثُمَّ اْنَصَرَف، فَنَادَاهُ، فَقَاَل: يَا ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ْمنِّي، َوَظْمآُن فَأَْسقِّنِّي، قَاَل: هَ  هِّ َحاَجتُ فَقَاَل: "َما َشأْنَُك؟" قَاَل: إِّن ِّي َجائٌِّع فَأَْطعِّ " الحديث. صحيح مسلٍم، ذِّ ُجلَْينِّ َي بِّالرَّ َك، فَفُدِّ

-رحه على مسلٍم ش، قال النَّوويُّ في 1262 /3(، 1641كتاب النَّذر، باب َل وفاَء لنذٍر في معصية هللا...، حديث رقم)

ِّ": يَْعنِّي نَاقَتَهُ اْلعَْضبَاَء(.-11/102  : )"َسابِّقَةُ اْلَحاج 

(1) ،ِّ جال البالغين من  كتاب قَْسم الَفْيءِّ والغنيمة، السُّنن الكبرى للبيهقي  مام على من رأَى من الر ِّ باب ما جاَء في َمن ِّ اإلِّ

، وبهذا المعنى رواه أَيضا  في موضعٍ آخَر من سننه عن سعيد بن المسيَّب 6/520(، 12841أَهل الحرب...، حديث رقم)

ير، جال ا مرسال  يُنظر في: كتاب الس ِّ ِّ. 9/111(، 18029لبالغين منهم، حديث رقم)باب ما يفعله بالر ِّ

واية األُولى عن ابن اسحاَق كذلَك مرسلة؛ ألَنَّ ابن إِّسحاَق ليس صحابي ا ، وتُنظر اإلِّ      شارة إِّلى تضعيف هذا الحديث والر ِّ

 .5/41(، 1215في: إِّرواءِّ الغليل، حديث رقم)
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ْوَك فِّي لَِّسانِّهِّ َوَعْيَنْيهِّ َحتَّى َماَت، َرُسولِّ هللاِّ  َوَبَلَغ ، َوَمَعُه َنَفٌر َفَقاَتَلُهْم؛ َفَقَطُعوا َيَدُه َورِّْجَلُه، َوَغَرُزوا الشَّ
ْشرِّيَن َفارِّساً  َرُسوَل هللاِّ  ْم عِّ ، َفَأْدَرُكوُهْم، ، َواْسَتْعَمَل َعلَ اْلَخَبُر، َفَبَعَث فِّي َأَثرِّهِّ ْم ُكْرَز ْبَن َجابٍِّر اْلفِّْهرِّيِّّ ْيهِّ

يَنَة، َوَكانَ  ُم اْلَمدِّ ُموا بِّهِّ ْم، َوَأَسُروُهْم، َوَرَبُطوُهْم، َوَأْرَدُفوَهْم َعَلى اْلَخْيلِّ َحتَّى َقدِّ  َرُسوُل هللاِّ َفَأَحاُطوا بِّهِّ
 ِّْم َنْحَوُه، َفَلَقْوُه ب مْ بِّاْلَغاَبةِّ، َفَخَرُجوا بِّهِّ يهِّ َعْت َأْيدِّ ْم َفُقطِّ ، َوَأَمَر بِّهِّ ُيولِّ َوَأْرُجُلُهْم، َوَسَمَل  الزََّغاَبةِّ بُِّمْجَتَمعِّ السُّ

ينَ  َجَزاءُ  إِّنََّما: أَْعُيَنُهْم، َفُصلُِّبوا ُهَناَك، َوُأْنزَِّل َعَلى َرُسولِّ هللاِّ   فِّي َوَيْسَعْونَ  َوَرُسوَلهُ  َّللاََّ  َ ُيَحارُِّبون  الَّذِّ
َفَساداً  اأْلَْرضِّ 

َزار (1) وَها إَِّلى اً اآْلَيُة، َفَلْم َيْسُمْل َبْعَد َذلَِّك َعْيًنا، َوَكاَنتِّ اللَِّقاُح َخْمَس َعْشَرَة لِّْقَحًة غِّ ، َفَردُّ
يَنةِّ، َفَفَقَد َرُسوُل هللاِّ  نَّاَء، َفَسَأَل َعْنَها، َفقِّيَل َنَحُروهَ  اْلَمدِّ ْنَها لِّْقَحًة ُتْدَعى اْلحِّ  .(2)«امِّ

ْن ُعْكٍل َعَلى النَّبِّيِّّ »قال:  روى البخاريُّ عن َأنٍس  -ب َم َرْهٌط مِّ فَّةِّ، َفاْجَتَوْوا َقدِّ ، َكاُنوا فِّي الصُّ
ُد َلُكْم إِّالَّ َأْن َتْلَحُقوا بِّإِّبِّلِّ رَ  َنا رِّْساًل، َفَقاَل: "َما َأجِّ ِّ، َأْبغِّ يَنَة، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَّ ُسولِّ هللاِّ"، َفَأَتْوَها، الَمدِّ

وا َوسَ  ْن َأْلَبانَِّها َوَأْبَوالَِّها، َحتَّى َصحُّ َي، َواْسَتاُقوا الذَّْوَد، َفَأَتى النَّبِّيَّ َفَشرُِّبوا مِّ ُنوا، َوَقَتُلوا الرَّاعِّ رِّيُخ،  مِّ الصَّ
َيْت، َفَكحَ  يَر َفُأْحمِّ ْم، َفَأَمَر بَِّمَسامِّ َل النََّهاُر َحتَّى ُأتَِّي بِّهِّ ْم، َفَما َتَرجَّ َلُهْم، َوَقَطَع َفَبَعَث الطََّلَب فِّي آَثارِّهِّ

َيُهْم َوَأْرُجَلهُ  َسَرُقوا »ْم َوَما َحَسَمُهْم، ُثمَّ ُأْلُقوا فِّي الَحرَّةِّ، َيْسَتْسُقوَن َفَما ُسُقوا َحتَّى َماُتوا، َقاَل َأُبو قِّاَلَبَة: َأْيدِّ
 .(3)«َوَقَتُلوا َوَحاَرُبوا هللَا َوَرُسوَلهُ 

 نـقـد حـديـث الُعرني ِّـين
افعيُّ      كان عليُّ بن حسيٍن ينكر حديث َأنٍس في َأصحاب اللِّقاح، َأخبرنا ابن »-رحمه هللا -قال الشَّ

عينًا، وال زاد  وهللا ما َسَمل رسول هللا »َأبي يحيى عن جعفٍر عن َأبيه عن عليِّّ بن حسيٍن قال: 
 .(4)«أَهل اللِّقاح على قطع َأيديهم وَأرجلهم

                                                           
 .33سورة المائِّدة، من اآلية  (1)

 .2/93، البنِّسعد ِّ الطَّبقات الكبرى، (2)

بون حت ِّى ماتوا، حديث رقم) (3) ِّ، كتاب الحدود، باب لم يُْسَق المرتدُّون المحارِّ ، وقد 8/163(، 6804صحيح البخاري 

، 8/163(، 6805، و)5/129(، 4192روى البخاريُّ هذا الحديث في موضعين آخرين بأَلفاٍظ متقاربٍة، تحت رقم: )

يَات، باب حكم المحاربين وللحديث في صحيح مسلٍم عدَّة رو اياٍت تُنظر في: كتاب القَسامة والمحاربين والقِّصاص والد ِّ

ين، حديث رقم)  بعدها. وما 3/1296(، 1671والمرتد ِّ

 .4/259األَم ،  (4)

حيليُّ       ِّ بن الحسين، لكنَّه أَخط - 481ص -في آثار الحرب  وقد نقل الزُّ ِّ هذا التَّشكيَك عن علي  َ عند ترجمته لعلي  بن  أ

ِّ وهـ !، 319الحسين؛ حيث جعله أَبا عبيٍد عليَّ بن الحسين بن حرٍب الفقيه القاضي المجتهد، المتوفَّى  كيف يمكن للشَّافعي 

واب هوأَن ينقُل عن رجٍل عاش في القرن الَّذي بعده، ول ِّ بن أَب علَّ الصَّ ي طالٍب، الملقَّب بزين عليُّ بن الحسين بن علي 

 .وهللاِّأَعلـم هـ،94العابدين، المتوفَّى سنة 
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يخ محمَّد َأبو َزهرة: إِّنَّ التَّمثيل بالُعرنيِّّين وتعطيَشهم قال ُأستاذنا »: -رحمه هللا  -قال د.الزُّحيليُّ      الشَّ
تَّة قد روته، فإِّنَّ الخبر مع اتِّّفاقها عليه خبرُ  ٌف له، ولو كانت الكتب السِّّ ٌه للخبر، مضعِّّ آحاٍد،  نقٌد موجَّ

ة وإِّذا تعارض رة الثَّابتة من عدِّ سالم المقرَّ في النَّهي عن  بيِّّ طرٍق عن النَّ  خبر آحاٍد مع مبادئِّ اإلِّ
حسان إِّلى المقتول، ومعنى القرآن موافٌق لها فإِّنَّه ال يْؤخذ به، وال تقبل روايته، ويكون  - الُمْثلة واإلِّ

 .(1)ذلَك طعنًا في نسبته(
لخبر، وما نقله الهذه الكلمة دون تعليٍق يفيد َأنَّه يوافق شيخه في التَّشكيكِّ في هذا  ونقل الزُّحيليِّّ     

 قبل ذلَك عن عليِّّ بن الحسين يَؤيِّد ذلَك.
 تعليـٌق على هـذا النَّقـد

حيحين بسنٍد ثابٍت ال مطعن       إِّنَّ الخروج عن قواعد الحديث وتوجيه الطَّعن لحديٍث مرويٍّ في الصَّ
د الظَّنِّ بمخالفتها للمبادئِّ العامَّة، وهذا َأمٌر ال فيه يفت ح الباب للطَّعن في كثيٍر من اأَلحاديث لمجرَّ

ناعة الحديثيَّة، ثمَّ َأليس من المبادئِّ العامَّة قوله َفَمنِّ اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيهِّ تعالى: يليق في الصِّ
ْثلِّ َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  بِّمِّ

ْثلِّ َما ُعوقِّْبُتْم بِّهِّ ، وقوله تعالى:(2) َوإِّْن َعاَقْبُتْم َفَعاقُِّبوا بِّمِّ
، ثمَّ َأليس تقطيع (3)

، وَسمُل أَعينهم جزاًء من جنس ما فعلوه براعي النَّبيِّّ   (4)؟!.َأيدي وَأرجل هؤالءِّ
اعي لهذا التَّشكيكِّ      مل به فيما يتعلَّق  ال يبيح العوقد سلَك العلماُء في هذا الحديث مسلكاً  ؟ثمَّ ما الدَّ
ل ْثلة؛ُـ بالم وه منسوخًا باآلية كما ورد في آخر الخبر اأَلوَّ  .!مـــلــه َأعـواللَّ  !،؟إِّذ عدُّ

 المطلـب الـرَّابع
 َأقـوال العلـماءِّ في مصـير اأَلسـرى 

     ، مام مخيٌَّر في اأَلسرى: له َأن يمنَّ و يفدي بماٍل، َأو بنفٍس، أَ الَّذي يتَّجه إِّليه ُجمهور العلماءِّ َأنَّ اإلِّ
، َأو َيقتل، وله كذلَك َأن يضرب الجزية على اأَلسرى، وهذا اأَلمر اأَلخير أَعرض  كما َأنَّ له َأن يسترِّقَّ

؛ لدخوله عند  .عن ذكره كثيٌر من العلماءِّ  بعضهم ضمنًا تحت الفداءِّ
                                                           

ٍف يسيٍر عن كتابه: أَبو حنيفةَ ــ حياتُه وعصُره ــ ص482آثار الحرب، ص (1) -220، وكلمة أَبي َزهرةَ منقولةٌ بتصرُّ

221. 

 .194البقرة،  (2)

 .126حل، النَّ  (3)

وايات الصَّحيحة، وأَشرت  (4) ة العُرني ِّين نظما  ذكرت فيه بعض التَّفاصيل الواردة فيها َوفق ما جاَء في الر ِّ وقد نظمت قصَّ

 بقولي :  -المذكور أَعاله  -فيه إِّلى هذا الخالف 

دَعْ  ةيثِّ َجَماعَ فِّي َهـذَا اْلَحدِّ  َوقَـْد َشـكَّ  اَل َسـنَـٍد ـــبِـّ َغـَوى بِـّ  دِّ ــمُّ ـيـْرِّ تَـعَ بِـّ

يـا ُمْهتَ يَ ْسـاَلمِّ فِّي اأْلَْسَرى َكفَى اإْلِّ  َمـْبـدَإِّ ـثِّ لِّ ـيةَ اْلـَحـدِّ ـفَ ـَظــنُّـوا ُمَخـالَ   دِّ

ـْنـُهـْم « أَبُـــو َزْهـَرةٍ » ي َزلَّةٌ وَ مِّ ــْن َعـالِّ  َهذِّ اأْلَْمـسِّ َكــمِّ  دِّ ــاْلـغَـَن َوبِّ اـٍم بِـّ

َحْيلِّ »َوَكذَا  ثْـ ـبََّع َشـْيَخـهُ قَـد تَـتَ « يالزُّ ـرِّ اْلـيَ لِّ "اْلَوْشمِّ فِّي ظَ َزلَال  َكمِّ "اهِّ  دِّ

ـدِّ ـحَ ـْوُل مُ ـلِّ اأْلَْخـبَـاَث قَــْحــمِّ ـلَم يَ  ة  ــْرقـا  َوقُـلَّ فَ ْنـدَ بُـلُـوغِّ اْلـَمــاءِّ ـَوعِّ   مَّ

 



 

 

 

202021 

الَّة على َأن المذهب المذكور هو مذهب الجمهور ُأش ير َأوَّاًل وقبل َأن َأذكر بعض عبارات العلماءِّ الدَّ
 إِّلى مجمل ما ورد في هذه المسَألة في المذاهب اأَلربعة:

 الحنفيَّة: -َأولا 
يهم بجعلهم أَلسرى، واسترقاقهم، والمنُّ علقصر الحنفية التَّخيير على ثالثة ُأموٍر فقط، وهي: قتل ا    

ٍة على الجزية، ولم يجيزوا المنَّ عليهم دون قيٍد، وال الفداَء بالمال إِّالَّ عند  حمَّد بن الحسن مأَهل ذمَّ
يخ الكبير الَّذي ال ُيرجى له ولٌد، َأو إِّذا كان المسلمون بحاجٍة للمال، وأَ  مَّا مفاداتهم بَأسرى بالنِّّسبة للشَّ

 لمسلمين فموضع خالٍف عندهم.ا
سالم  وُيستثنى من هؤالءِّ      ون؛ فإِّنَّهم ال ُيسترقُّون وال يكونون ذمًة، بل إِّمَّا اإلِّ مشركو العرب والمرتدُّ

يف.  (1)َأو السَّ

 المالكيَّة: -ثانياا 
بعض العلماءِّ  َأمَّا المذهب المالكيُّ فهو َأوسع المذاهب تخييرًا بين هذه اأَلمور، ففي حين يكتفي     

كمن يقتصر على المنِّ والفداءِّ فقط، َأو على غير هذين  -ببعض الخيارات دون بعضها اآلخر
 (3)نجد المالكيَّة يذكرون الخيارات الخمسة الَّتي قال بها الجمهور. -(2)دونهما

النَّظر في »...هذه اأَلمور، وعبارته كما في المختصر هي :  -رحمه هللا  -وقد ذكر خليلٌ      
، َأْو فداٍء، َأو جزيٍة، َأو استرقاقٍ   .(4)«اأَلسرى: بَِّقْتٍل، َأْو َمنٍّ

رون، دون خالٍف ُيذَكر، وهللا أَعلم!.  وعلى هذا درج المالكيَّة المتَأخِّ
افعيَّة والحنابلة: -ثالثاا   الشَّ
افعيَّة       مام في الرِّجال َأمَّا الشَّ والحنابلة فال يختلف رْأيهم كثيرًا عن رْأي المالكيَّة، وهم على تخيير اإلِّ

البالغين من َأسرى الكفَّار، بين قتلهم، َأو استرقاقهم، َأو المنِّ عليهم، َأو مفاداتهم بماٍل َأو نفٍس، ويظهر 
 (5)خالفهم للمالكيَّة في عدم ذكرهم للجزية ضمن الخيارات المذكورة.

                                                           
نائِّع،138، 10/24يُنظر المبسوط،  (1) ، 5/473، وفتح القدير، 3/297، وتبيين الحقائِّق، 121-7/119 ، وبدائِّع الصَّ

 .4/138وحاشية ابن عابِّدين، 

ف مع األَسرى، وفيه  -228، 16/227-ذكر القرطبيُّ في الجامع ألَحكام القرآن  (2) مجمَل آراءِّ العلماءِّ في كيفيَّة التَّصرُّ

 بياٌن لمن اقتصر على بعض الخيارات دون األُخرى. تراجع!.

ِّ، 2/561، والبيان والتَّحصيل، 622-620يُنظر مثال : المعونة، ص (3)  .2/184، وحاشية الدُّسوقي 

، ووجود هذه العبارة في مختصر خليٍل يعني وجودها في مصادَر كثيرةٍ جد ا ؛ فكثرة الشُّروح والحواشي 89يُنظر، ص (4)

 على هذا المختصر أَمٌر َل يخفى، فتراجع!.

ِّ،  فقهشَّافعيَّة: المهذَّب في يُنظر من كتب ال (5) مام الشَّافعي  ، 11/468، ونهاية المطلب في دراية المذهب، 3/281اإلِّ

 . 8/68،ونهاية المحتاج إِّلى شرح المنهاج، 5/121والغرر البهيَّة في شرح البهجة الورديَّة، 

ِّ، ص ويُنظر من كتب الحنابلة:     َرقي  اج، 9/221، والمغني، 139مختصر الخِّ نصاف في معرفة الرَّ ح من الخالف، واإلِّ

مام أَحمد بن حنبل، 10/80 قناع في فقه اإلِّ  .2/521 ، ومطالب أُولي النُّهى في شرح غاية المنتهى،2/11، واإلِّ
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ى تخيير وهذه عبارات جماعٍة من المحقِّقين من مذاهَب مختلفٍة تدلُّ على َأنَّ اأَلمر استقرَّ عل    
وابط الَّتي تجب مراعاتها عن مام بين اأُلمور الخمسة المذكورة، وهي ال تخلو من بعض الضَّ د اختيار اإلِّ

ماممصير اأَلسرى، كرجوع ذلَك المصير إِّلى المصلحة الّراجحة المجرَّ  ي اإلِّ  .دة، ال إِّلى تشهِّّ
مام مالٌك  -1  :-رحمه هللا-اإلِّ

نة :  ويتبَّين رْأيه من خالل هذه المحاورة بين ابن القاسم وَسحنوَن، حيث ورد في المدوَّ
يف -َأي ابن القاسم-قال »     نه فَأرى م: سمعت مالكًا وُسئِّل عن قتل اأُلسارى؟ قال: َأمَّا كلُّ من خِّ

 َأن ُيقتل. 
مام ُأسارى؟، هل سمعت مالكًا يقول-َأي سحنون -قلت      مام، إِّن ذلَك إِّل :: َأرَأيت إِّن َأخذ اإلِّ ى اإلِّ

 إِّن شاَء َأن يضرب رقابهم، وإِّن شاَء استحياهم وجعلهم فيئًا؟.
يف منه: فإِّنَّه ُيقتل، قال-َأي ابن القاسم-قال َقْفَته عليه : َأرَأيت مالكًا فيما وَ (1):سمعته يقول: َأمَّا من خِّ

. غيرِّ  يفرُّ من قتل الَّذين ال ُيخاف منهم، مثلِّ الكبيرِّ والصَّ
ين،      قال َسحنون: َأال ترى إِّلى ما نال المسلمين من َأبي لْؤلَؤَة، فإِّذا كان اأَلسير من َأبغض للدِّ

يلته وعادى عليه، وَأحبَّ له،  يف عليه َأن ال تْؤمن غِّ ، (2)فهو الَّذي ُيقتل، وَأمَّا غير ذلَك فهم الَحْشَوة ــوخِّ
، وقد ذكر عبد  ولهم قوتل المشركون، وهم كاأَلموال، وفيهم الرَّغبة، وبهم القوَّة على ركِّ قتال أَهل الشِّّ

هللا بن عمَر عن نافٍع عن ابن عمَر بن الخطَّاب َأنَّه قال: كتب عمر بن الخطَّاب إِّلى ُأمراءِّ الجيوش 
، وال ُتسُبوا إِّلينا من علوجهميْأم َأحدًا، وكان (3)رهم َأن يقتلوا من الكفَّار كلَّ من قد جرت عليهم المواسيُّ

يقول: ال ُيحمل إِّلى المدينة من علوجهم َأحٌد، فلمَّا ُأصيب عمُر بن الخطَّاب قال: من َأصابني؟ قالوا: 
 .(4)«َأحدًا فعصيتموني من هؤالءِّ اأَلعالج غالم المغيرةِّ بن شعبَة، فقال: نهيتكم َأن تحملوا إِّلينا

 هـ( :279الت ِّرمذي  ) -2
وغيرهم: َأنَّ  والعمل على هذا عند َأكثر أَهل العلم من َأصحاب النَّبيِّّ »...:-رحمه هللا-قال     

 . (5)«لإلِّمام َأن َيُمنَّ على من شاَء من اأُلسارى، ويقتل من شاَء منهم، ويفدي من شاءَ 

                                                           
 استشكل عليَّ قائِّل هذه العبارة، هل هو َسحنون أَو ابن القاسم، وعموما  هي َل تغي ِّر المعنى كما هو ظاهٌر!. (1)

ـُشوة النَّاسـُـشوة: لعلَّها: الحِّ الحَ  (2) ياق في معاجم اللُّغة أَنَّ حِّ ها، والمعنى الَّذي يناسب الس ِّ بالضبط  -شوة بكسر الحاءِّ أَو ضم ِّ

ديُء منهم. انظر مثال : لسان العرب، مادَّتي)حشا(، و )رذل(.   -المذكور  هم ُرذَالَتُهم، أَي: الدُّون فيهم، والرَّ

ْلج: الرَّ » (3)  لسان العرب، مادَّة)علج(.«. جل الشَّديدُ الغليُظ؛ وقِّيل: هو كلُّ ذي لِّْحيٍة، َوالجمع أَْعالٌج وُعلُوجٌ العِّ

نة:  (4)  .1/501المدوَّ

(5)  ،ِّ  (.1568، وقد ذكر هذا الكالم تعليقا  على الحديث رقم)3/188سنن التَّرمذي 
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اص ) -3  هـ( :370الجصَّ
اتَّفق فقهاُء اأَلمصار على جواز قتل اأَلسير، ال نعلم بينهم خالفًا فيه، وقد » :-رحمه هللا -قال     

الحارث بعد  في قتله اأَلسير، منها: قْتله ُعقبة بن َأبي ُمَعيٍط والنَّضرِّ بن تواترت اأَلخبار عن النَّبيِّّ 
اعر بعد ما ُأسر، وَقَتل يوم (1)اأَلسر يوم بدرٍ  ، وَقَتل بني قريظَة بعد نزولهم على (2)ُأحٍد َأبا ُعزَّة الشَّ

بعَضها صلحًا وبعَضها َعْنوًة،  ...، وفتح خيبر(3)حكم سعد بن معاٍذ؛ فحكم فيهم بالقتل وسبي الذُّريَّة
َة وَأمر (4)وشرط على بن َأبي الُحَقيق َأن ال يكتم شيئًا، فلمَّا ظهر على خيانته وكتمانه قتله ، وفتح مكَّ

ْقَيسِّ بن ُحَباَبَة، وعبد هللا بن سعد بن َأبي سرٍح، وآخرين، وقال: "اْقُتُلوُهْم َوإِّن  بقتل هالل بن َخَطٍل، ومِّ
َة ولم يغنم َأموالهم...، فهذه آثاٌر متواترٌة عن ،(5)"اْلَكْعَبةِّ  َوَجدتُُّموُهْم ُمَتَعلِّقِّيَن بَِّأْسَتارِّ  ومنَّ على أَهل مكَّ

حابة في جواز قتل اأَلسير وفي استبقائِّه، واتَّفق فقهاُء اأَلمصار على ذلكَ  ، وعنالنَّبيِّّ   .(6)«الصَّ
 هـ( :450الماَوْردي  ) -4

مـام في اأَلسـرى،-رحمه هللا  -بعـد َأن ذكـر       قـال : بعـض اأَلدلَّـة على تخيـير اإلِّ
ياُره فيمن لم ُيسلم بين اأُلمور اأَلربعة، تصفَّح َأحوالهم، واجتهد بر »...      ْأيه فيهم.فإِّذا ثبت خِّ

                                                           
ة مقتل ابن أَبي ُمعيٍط وابن الحارث ليس لها سندٌ  (1) يرة، مرويَّةٌ في بعض  قصَّ ثابٌت صحيٌح مع أَنَّها مشهورةٌ في كتب الس ِّ

( "أَنَّهُ 1214، تعليقا  على حديث رقم)40-5/39بحٌث جي ِّدٌ في تخريجها، انظره في إِّرواءِّ الغليل،  لألَلبـاني  ِّكتب الحديث، و

 ة مقتل اب ، َوُعْقبَةَ ْبن أَبِّى ُمعَْيٍط َصْبرا "، وذكر في آخر بحثه أَنَّ لقصَّ ثِّ ة  قَتََل يَْوَم بَْدٍر النَّْضَر ْبَن اْلَحارِّ ن أَبي ُمعيٍط خاصَّ

 أَصال ، وذكر الشَّواهد على ذلَك، فتُراجع!.

(2)  ِّ ة قتل النَّبي  ةسبق ذكر قصَّ  الثَّاني. ، وتخريجها في المطلبألَبيُِّعزَّ

ِّ،  قصة تحكيم سعد بن معاٍذ  (3) ة مواضَع من الصَّحيحين، يُنظر مثال : صحيح البخاري  في بني قريضةَ واردةٌ في عد ِّ

ِّ  كتاب، باب ع النَّبي  ه إِّلى بني قُريظةَ...، حديث رقم ) َمرجِّ ِّ 4121من األَحزاب، وَمخرجِّ ، ( عن أَبي سعيٍد الخدري 

ير، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز  ،5/112  ( عن عائِّشةَ 4122ورقم ) ، وصحيح مسلٍم، كتاب الجهاد والس ِّ

ِّ 1768إِّنزال أَهل الحصن على حكم حاكٍم عدٍل...، حديث رقم) ،  ( عن عائِّشةَ 1769، ورقم)( عن أَبي سعيٍد الخدري 

3/1388-1389. 

ة مقتله وأَشار إِّليها بقوله: أَبناُء أَبي الُحقَيق من رُؤساءِّ اليهود، ولعلَّ  (4) المقصود أَعاله منهم هو من حكى البخاريُّ قصَّ

م بن أَبي الُحقَْيق، كان بخيبر، ويُقال: في حصٍن له بأَرض الحجاز»  «.باب قتل أَبي رافعٍ عبد هللا بن أَبي الُحقَْيق، ويُقال: سالَّ

ِّ، أَ  انظر الباب المذكور في كتاب المغازي  ،92-5/91(، 4040(، و)4039(، و)4038حاديث رقم)من صحيح البخاري 

ة القتل والشَّرط ـ المذكور أَعاله ـ عن ابن عمَر  قَاتََل أَْهَل َخْيبََر،  النَّبيَّ  وفيها: "أَنَّ  وقد روى أَبو داوٍد في سننه قصَّ

ْم، فََصالَحُ  هِّ ، َوأَْلَجأَُهْم إَِّلى قَْصرِّ ْفَراَء، َواْلَبْيَضاَء، َواْلَحْلقَةَ)أَي  لَِّرُسولِّ وهُ َعلَى أَنَّ فَغَلََب َعلَى النَّْخلِّ َواأْلَْرضِّ : الذَّهب الصَّ

َكابُُهْم َعلَى أَْن ََل يَْكتُُموا َوََل يُغَي ِّ  الح(، َولَُهْم  َما َحَملَْت رِّ ة والس ِّ ةَ لَُهْم َوََل َعهْ والفضَّ مَّ ِّْن فَعَلُوا فَاَل ذِّ  دَ، فَغَيَّبُوابُوا َشْيئ ا، فَإ

ِّ ْبنِّ أَْخَطَب، َوَقْد َكاَن قُتَِّل قَْبَل َخْيبََر، َكاَن اْحتَ  يَن أُْجلِّيَْت النَّضِّ َمْسك ا)أَي: ذخيرة ( لُِّحيَي  يرِّ حِّ يُر فِّيهِّ َملَهُ َمعَهُ يَْوَم بَنِّي النَّضِّ

ِّ ْبنِّ أَْخَطبَ »لَِّسْعيَةَ:  ُحلِّيُُّهْم، قَاَل: فَقَاَل النَّبِّيُّ  َفَقتََل اْبَن َك، اَل: أَْذَهَبتْهُ اْلُحُروُب َوالنَّفَقَاُت، فََوَجدُوا اْلَمسْ ، قَ «؟أَْيَن َمْسُك ُحيَي 

يَُّهْم". انظره في:ِّ،َأبِّي اْلُحَقْيقِّ  مارة، الفيءِّ و الخراج داود، كتاب أَبي سنن َوَسبَى نَِّساَءُهْم َوذََرارِّ  أَرض حكم في باب واإلِّ

 .621ـ4/620(، 3006رقم) حديث خيبر،

(5)، حه: الحاكم في المستدركِّ ن صحَّ كتاب البيوع،  هذا الحديث صحيٌح رواه كثيٌر من أَصحاب السُّنن والمسانيد، وممَّ

 ،ووافقه الذَّهبيُّ على ذلَك.2/62(، 2329حديث رقم)

اص، (6) حيليُّ في: آثار الحرب، ص270-5/269أَحكام القرآن للجصَّ  .434، ونقله الز 
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َة نِّكايٍة، ويئِّس من إِّسالمه،      قتله  -ْهنِّ قومه وعلم ما في قتله من وَ فمن َعلَِّم منه قوََّة بْأٍس، وشدَّ
 صبرًا من غير ُمْثلٍة.

يكون عونًا لاسترقَّه؛  - وٍَّة على العمل، وكان مْأمون الخيانة والَخَباثةومن رآه منهم ذا َجَلٍد وق    
 للمسلمين.

سالم، َأو مطاعًا في قومه، ورجا بالمنِّ عليه إِّمَّا إِّسالَمه، أَ   - قومه و تْأليفَ ومن رآه منهم مرُجوَّ اإلِّ
 منَّ عليه وَأطلقه.

َدٍة، وكان بالمسلمين َخلٌَّة وحاجٌة جَ ومن وَ  ًة لإلِّسالم، فاداه على ماٍل، وجعله عُ  -د منهم ذا ماٍل وجِّ دَّ
 وقوًَّة للمسلمين.

 َفاَداه على إِّطالقهم. -وإِّن كان في َأسرى عشيرته َأحٌد من المسلمين من رجاٍل َأو نساٍء 
ياره في اأَلربعة على وجه اأَلحوط اأَلصلح، و      يكون المال المْأخوذ في الفداءِّ غنيمًة تضاف فيكوُن خِّ

دفع فداَء اأَلسرى من أَهل بدٍر  إِّلى الغنائِّم، وال ُيخصُّ بها من َأَسَر من المسلمين؛ فإِّن رسول هللا 
ماُم دمه من المشركين لعظم نكايته،  إِّلى من َأسرهم قبل نزول َقْسم الغنيمة في الغانمين، ومن َأباح اإلِّ

ة َأذيَّ  َر وشدَّ  .(1)«جاز له المنُّ عليه والعفو عنه -ته، ثمَّ ُأسِّ
 هـ( :520َأبو الوليد بن رشٍد ) -5

مام ُمَخيٌَّر في اأُلسارى في خصاٍل، منها: َأنَيُمنَّ عليهم، »: -رحمه هللا  -قال  وَأكثر العلماءِّ على َأنَّ اإلِّ
َيضرِّب عليهم الجزيَة،  َأنْ  ومنها: منهم الفداَء، ومنها: َأْن يستعبدهم، ومنها: َأْن يقتلهم، ومنها: َأْن يْأخذَ 

 .(2)«وقال قوٌم: ال َيُجوُز قتل اأْلَسير
 هـ( :620ابن قدامَة) -6

 : كلُّ َخصلٍة من هذه الخصال قد تكون َأصلَح في بعض اأَلسرى »-رحمه هللا  -قال     
 فقتُله َأصلح. فإِّنَّ منهم من له قّوٌة ونكايٌة في المسلمين، وبقاُؤه ضرٌر عليهم:

عيف الَّذي له ماٌل كثيٌر: ففداُؤه َأصلح.  ومنهم الضَّ
ليص َأسراهم، ومنهم حسن الرَّْأي في المسلمين، ُيرَجى إِّسالمه بالمنِّ عليه، َأو معونته للمسلمين بتخ    

فع عنهم: فالمنُّ عليه َأصلح.  والدَّ
بيان.ومنهم من ُينتفع بخدمته، ويْؤمن شرُّه: فاسترقاقه َأصلح  ، كالنِّّساءِّ والصِّ
مام أَعلم بالمصلحة، فينبغي َأن ُيفوَّض ذلَك إِّليه...  «.واإلِّ

 
                                                           

اء، ص209ة للماَوردي، صاألَحكام السُّلطانيَّ  (1)  .142-141، واألَحكام السُّلطانيَّة ألَبي يَعلى الفرَّ

 .2/144البيان والتَّحصيل،  (2)

 .369، صضوِّغمقِّلـــوهنـاَك أمـٌر آخـر يخـرج به األَسـير عن هذه الخمسـة، وذلَك عند هروبـه، يُنظر نظريَّة الحرب 
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 وَأضاف قائِّاًل:   
إِّنَّ هذا تخيير مصلحٍة واجتهاٍد، ال تخيير شهوٍة، فمتى رَأى المصلحة في خصلٍة من هذه الخصال، »   

 .(1)«تعيَّنت عليه، ولم يجز العدول عنها...
 هـ( :728تيميَّة)ـ ابن 7

فينة»قال ـ رحمه هللا ـ:     إِّلينا، َأو  إِّذا ُأسر الرَّجل منهم في القتال، َأو غير القتال، مثل َأن تلقيه السَّ
مام اأَلصلَح من قتله، َأو استعباده، َأو  المنِّ عليه،  لَّ الطَّريق، َأو يْؤخَذ بحيلٍة، فإِّنَّه يفعل فيه اإلِّ َيضِّ

نَّة، وإِّن كان من الفقهاءِّ من يرى َأو مفاداته بماٍل  ، كما دلَّ عليه الكتاب والسُّ َأو نفٍس عند َأكثر الفقهاءِّ
المنَّ عليه ومفاداته منسوخًا، فَأمَّا أَهل الكتاب والمجوس فُيقاَتلون حتَّى يسلموا، َأو ُيعُطوا الجزية عن 

نهم، إِّالَّ َأنَّ عامَّتهم ال يْأخذونها الفقهاُء في َأخذ الجزية م يٍد وهم صاغرون، ومن سواهم فقد اختلف
 .(2)«من العرب

ابقـة إِّنَّما هو في المقاتلين، مة البحث؛ فال يشمل  وكـلُّ ما ورد في العبـارات السَّ كما ذكرت في مقدِّ
ير المالكيُّ  ردِّ بي ومن في حكمهم، إِّذ لهؤالءِّ حكٌم خاصٌّ بهم، ولهذا قال الدَّ بعد َأن ساق قول  -السَّ

ا النِّّساُء والذَّراري فليس فيهم إِّالَّ االسترقاق، َأو الفداُء(- مذهبه في المقاتلين  ، وهللا أعلم!.(3): )...وَأمَّ
 المطلب  الخامـس

ستنقـاذ ْستِّْئسـار والِّ  الِّ
 ـار :ـــســئْ ــتــالس -َأوَّلا 
سها؛ إِّذ هو قد الشكَّ َأنَّ اأَلسر لوٌن من َألوان الهزيمة للمحارب، بل هو َأشدُّ وقعًا من الهزيمة نف    

يته، انهزم بإِّقصائِّه قْسرًا عن ميدان القتال، ثمَّ ُأضيف إِّلى ذلَك تجريده من سالحه، ومصادرة حرِّ 
لى عدوِّه، َأن يحقِّق النَّصر ع -ر طاقته قد -ووقوعه في قيوٍد كبَّله بها عدوُّه، ومن ثمَّ فهو يحاول 

.  فإِّن لم يستطع فال َأقل من َأن يتجنَّب الوقوع في قبضة العدوِّ
إِّلى َأن يستسلم لأَلسر، ويسلِّم نفسه لعدوِّه، وهو ما  -في بعض اأَلحيان  -فكيف يصل به اأَلمر     

ْستِّْئَسار»ُيسمَّى بـ   (4)«.االِّ
هو تسليم الجنديِّّ نفَسه لأَلسر، فقد يجد الجنديُّ نفسه مضطّرًا لذلَك، وقد وقع االستْئسار  الستْئسـار:

 (5)، وعلم به، فلم ُينكر عليهم.من بعض المسلمين على عهد رسول هللا 

                                                           
 .222-9/221، البنِّقدامةالمغني  (1)

ياسة الشَّرعيَّة، ص (2)  .101-100الس ِّ

(3)  ،ِّ  .2/184حاشية الدُّسوقي 

 .216يُنظر أَحكام األَسرى والسَّبايا، ص (4)

 .463يُنظر المصدر نفُسه، وآثار الحرب، ص (5)
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لـيـل  الـدَّ
ة الَّتي وردت في  ة َأدّلًة أَهمُّها هذا القصَّ حيح :ااستدلَّ العلماُء على جواز االستْئسار بعدَّ  لصَّ

ْم  ، قال: "َبَعَث َرُسوُل هللاِّ روى البخاريُّ عن َأبي هريرَة      َر َعَلْيهِّ َعَشَرَة َرْهٍط َسرِّيًَّة َعْيًنا، َوَأمَّ
"، َفاْنَطَلُقوا َحتَّى إَِّذا َكاُنوا بِّالَهَدأَ  مِّ ْبنِّ ُعَمَر ْبنِّ الَخطَّابِّ َم ْبَن َثابٍِّت اأَلْنَصارِّيَّ َجدَّ َعاصِّ َوُهَو  -ةِّ َعاصِّ

ْن ُهَذْيٍل، ُيقَ  -َبْيَن ُعْسَفاَن َوَمكَّةَ  اَئَتْي َرُجٍل ُكلُُّهْم ُذكُِّروا لَِّحيٍّ مِّ ْن مِّ اُل َلُهْم َبُنو َلْحَياَن، َفَنَفُروا َلُهْم َقرِّيًبا مِّ
يَنةِّ، َفَقاُلوا: َن الَمدِّ ُدوُه مِّ وا آَثاَرُهْم َحتَّى َوَجُدوا َمْأَكَلُهْم َتْمًرا َتَزوَّ وا آَثاَرُهْم،  َراٍم، َفاْقَتصُّ َهَذا َتْمُر َيْثرَِّب َفاْقَتصُّ

ٌم َوَأْصَحاُبُه َلَجُئوا إَِّلى َفْدَفدٍ َفَلمَّا رَ  يُكْم، َوَلُكُم (1)آُهْم َعاصِّ ُم الَقْوُم، َفَقاُلوا َلُهْم: اْنزُِّلوا َوأَْعُطوَنا بَِّأْيدِّ َوَأَحاَط بِّهِّ
ْنُكْم َأَحًدا، يَثاُق، َواَل َنْقُتُل مِّ رِّيَّةِّ: َأمَّ  َقالَ  الَعْهُد َوالمِّ يُر السَّ ُم ْبُن َثابٍِّت َأمِّ ِّ اَل َأْنزُِّل الَيْوَم فِّي  ا َأَنا َفوَ َعاصِّ َّللاَّ

ًما فِّي َسْبَعٍة، َفَنَزَل إِّ  مَّةِّ َكافٍِّر، اللَُّهمَّ َأْخبِّْر َعنَّا َنبِّيََّك، َفَرَمْوُهْم بِّالنَّْبلِّ َفَقَتُلوا َعاصِّ ْم َثاَلَثُة َرْهٍط بِّالَعْهدِّ ذِّ َلْيهِّ
، ْنُهْم ُخَبْيٌب اأَلْنَصارِّيُّ ، مِّ يَثاقِّ ْم  َوالمِّ يِّّهِّ ْنُهْم َأْطَلُقوا َأْوَتاَر قِّسِّ ا اْسَتْمَكُنوا مِّ َواْبُن َدثَِّنَة، َوَرُجٌل آَخُر، َفَلمَّ

ِّ اَل َأْصَحُبُكْم، إِّنَّ لِّي فِّي َهؤاَُلءِّ أَلُ  ، َوَّللاَّ ُل الَغْدرِّ ْسَوًة، ُيرِّيُد الَقْتَلى، َفَأْوَثُقوُهْم، َفَقاَل الرَُّجُل الثَّالُِّث: َهَذا َأوَّ
ُروُه َوَعاَلُجوُه َعَلى َأْن َيْصَحَبُهْم َفَأَبى َفَقَتُلوُه، َفاْنَطَلُقوا بُِّخَبْيٍب، َواْبنِّ َدثَِّنَة َحتَّى َباُعو فَ  ُهَما بَِّمكََّة َبْعَد َجرَّ

 ُخَبْيٌب ُهَو َقَتَل الَحارَِّث َوْقَعةِّ َبْدٍر، َفاْبَتاَع ُخَبْيًبا َبُنو الَحارِّثِّ ْبنِّ َعامِّرِّ ْبنِّ َنْوَفلِّ ْبنِّ َعْبدِّ َمَناٍف، َوَكانَ 
َياٍض، َأنَّ بِّْنَت  ِّ ْبُن عِّ يرًا، َفَأْخَبَرنِّي ُعَبْيُد َّللاَّ ْنَدُهْم َأسِّ ٍر َيْوَم َبْدٍر، َفَلبَِّث ُخَبْيٌب عِّ الَحارِّثِّ َأْخَبَرْتُه: ْبَن َعامِّ

دُّ بَِّها، فَ  ْنَها ُموَسى َيْسَتحِّ يَن اْجَتَمُعوا اْسَتَعاَر مِّ يَن َأَتاُه َقاَلْت: َأنَُّهْم حِّ َأَعاَرْتُه، َفَأَخَذ اْبًنا لِّي َوَأَنا َغافَِّلٌة حِّ
ي، َفَقاَل: َتخْ  هِّ، َفَفزِّْعُت َفْزَعًة َعَرَفَها ُخَبْيٌب فِّي َوْجهِّ هِّ َوالُموَسى بَِّيدِّ ذِّ َشْيَن َأْن َفَوَجْدُتُه ُمْجلَِّسُه َعَلى َفخِّ

َْفَعَل َذلَِّك، وَ  ْن َأْقُتَلُه؟ َما ُكْنُت ألِّ ِّ َلَقْد َوَجْدُتُه َيْوًما َيْأُكُل مِّ ْن ُخَبْيٍب، َوَّللاَّ يًرا َقطُّ َخْيًرا مِّ ِّ َما َرَأْيُت َأسِّ َّللاَّ
ْزقٌ  ْن َثَمٍر، َوَكاَنْت َتُقوُل: إِّنَُّه َلرِّ ، َوَما بَِّمكََّة مِّ يدِّ هِّ، َوإِّنَُّه َلُموَثٌق فِّي الَحدِّ َنٍب فِّي َيدِّ ِّ َرَزَقهُ  قِّْطفِّ عِّ َن َّللاَّ  مِّ
 ، ، َقاَل َلُهْم ُخَبْيٌب: َذُرونِّي َأْرَكْع َرْكَعَتْينِّ لِّّ َن الَحَرمِّ لَِّيْقُتُلوُه فِّي الحِّ َفَتَرُكوُه، َفَرَكَع ُخَبْيبًا، َفَلمَّا َخَرُجوا مِّ

مْ  هِّ ْلُتَها، اللَُّهمَّ َأْحصِّ ، ُثمَّ َقاَل: َلْواَل َأْن َتُظنُّوا َأنَّ َما بِّي َجَزٌع َلَطوَّ  َعَدًدا، َرْكَعَتْينِّ
ـيـا ُأَبــمَ   ـيـَرعِّ ـْص ـهِّ مَ ــاَن لِّلَّ ـقٍ  كَ ـَعَلى َأي ِّ شِّ  لِّماا ـُل ُمسْ ـَن ُأْقَتــالِّي حِّ

ْلٍو ُمَمـزَّعِّ  َلـهِّ َوإِّْن َيَشْأ      ُيَبارِّْك َعَلى َأْوَصـالِّ شِّ  (2)َوَذلَِّك فِّي َذاتِّ اإلِّ
ْكَعَتْينِّ لُِّكلِّّ اْمرٍِّئ ُمْسلٍِّم ُقتَِّل َصْبًرا، َفاْسَتَجابَ      ، َفَكاَن ُخَبْيٌب ُهَو َسنَّ الرَّ مِّ  َفَقَتَلُه اْبُن الَحارِّثِّ هللُا لَِّعاصِّ

يَب، "َفَأْخَبَر النَّبِّيُّ  يُبوا"، َوَبَعَث َناٌس  ْبنِّ َثابٍِّت َيْوَم ُأصِّ ْن ُكفَّارِّ ُقَرْيٍش إَِّلى  َأْصَحاَبُه َخَبَرُهْم، َوَما ُأصِّ مِّ

                                                           
األَودية ذات المكان المرتفع، وقيل: هو األَرض المستوية، وقيل: الفالة الخالية من شجٍر وغيره، وقيل: غليظ »فَْدفَْد:  (1)

 ، ويُنظر لسان العرب، مادَّة)فدفد(.11/189فتح الباري، « الحصى

عِّ » (2) ْلٍو ُمَمزَّ عُ: اْلُمقَطَُّع، ومعنى الكالم: أَعضاُء «: أَْوَصالِّ شِّ ْلُو: الجسدُ، َواْلُمَمزَّ اأْلَْوصال جمع َوْصٍل: وهو العضو، والش ِّ

 .7/384َجَسٍد يُقطَُّع. يُنظر فتح الباري، 
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ْم  ْن ُعَظَمائِّهِّ ْنُه ُيْعَرُف، َوَكاَن َقْد َقَتَل َرُجاًل مِّ ُثوا َأنَُّه ُقتَِّل، لُِّيْؤَتْوا بَِّشْيٍء مِّ يَن ُحدِّ ٍم حِّ َيْوَم َبْدٍر، َفُبعَِّث َعاصِّ
ْم،  ْن َرُسولِّهِّ ، َفَحَمْتُه مِّ ْبرِّ َن الدَّ ْثُل الظُّلَّةِّ مِّ ٍم مِّ هِّ َشْيًئاَعَلى َعاصِّ ْن َلْحمِّ ُروا َعَلى َأْن َيْقَطعوا مِّ  .(1)«َفَلْم َيْقدِّ

    : َأصحابه بعدم جوازه،  ولو كان ما وقع من إِّحدى الطَّائِّفتين غير جائٍِّز أَلخبر »قال د. الزُّحيليُّ
فمن ُقتل َأخذ بالعزيمة، ومن استْأسر َأخذ بالرُّخصة، وكلُّهم محموٌد غير مذموٍم وال َملوٍم؛ فدلَّ ذلَك 

فاع حتَّى الموت، َأو طلب اعتبارهم َأسرى حربٍ   .(2)«على جواز الدِّ
 شـروط جـواز الستْئسـار : 

روط اآلتية :  يجوز للمسلم َأن يستْأسر حَسب حاله َوْفقًا للشُّ
 َأن َيخاف َأن يترتَّب على عدم االستسالم قتله في الحال. -1
مود.-2 جاعة ما ُيمكُِّنه من الصُّ  َأالَّ يكون المستسلم إِّمامًا، َأو عنده من الشَّ
 (3)َأن تْأمن المرأَة على نفسها الفاحشة. -3

 ر :ـــيـاذ اأَلسـقــنـتـاس -اا ـــيــانـث
َكم مشروعيَّة اأَلسر     ن به، وكذلَك مرَّ افتكاُك َأسرى المسلمي مرَّ معنا في َأثناءِّ هذا البحث َأنَّ من حِّ

لحرص عليها في معنا في َأقوال الفقهاءِّ َأنَّ الُمفاداة باأَلسرى هي إِّحدى أَهمِّ الخيارات الَّتي ينبغي ا
 ذلَك من تفريج الُكَرب. التَّعامل معهم؛ لما في 

سالميَّة من َأيدي أَعدائِّهم واجٌب على  المسلمين. وقد اتَّفق الفقهاُء على َأن تخليص َأسرى البالد اإلِّ
 .(4)«َفَكاُك اأَلسير واجٌب على الكِّفاية قال ابن بطَّاٍل:»

، غير َأنَّ طبيعة البحث (5)واأَلدلَّة على وجوب استنقاذ اأَلسير ـ فيما َأحسُب ـ َأظهر من َأن ُتذكر    
جمال :  تستلزم ذكر بعضها، ولو على وجه اإلِّ

ُموا الَجائَِّع، َوُعوُدوا الَمرِّيَض، َوُفكُّوا قال: قال:  روى البخاريُّ عن َأبي موسى اأَلشعريِّّ  -1 "َأْطعِّ
 (6)الَعانَِّي"،...، والعاني: اأَلسير.

                                                           
جل، ومن لم يستأْسر...، حديث رقم) (1) ير، باب هل يستأْسر الرَّ ِّ، كتاب الجهاد والس ِّ ، 68-4/67(، 3045صحيح البخاري 

ْعٍل، وذَْكَواَن، وبئْرِّ َمعُونَةَ...، حديث رقم) ويُنظر فيه: كتاب المغازي، باب يعِّ، ورِّ جِّ  .5/103(، 4086غزوة الرَّ

 .217األَسرى والسَّبايا، ص ، ويُنظر أَحكام476آثار الحرب، ص (2)

، وإِّنَّما في الكيفيَّة!.6/167فتح الباري،  (3)  ، ويُفهم من هذا الموضع في الفتح أَنَّ الخالف بين العلماءِّ ليس في أَصل الفكاكِّ

ب،  (4) ِّ على تحفة الطُّالَّ باَلستسالم، ويُنظر كذلَك: أَحكام  ، وفيه يعب ِّر عن اَلستئْسار2/439يُنظر حاشية الشَّرقاوي 

 .467األَسرى والسَّبايا، ص

 .269-267منها اآليات الدَّالة على وجوب نُصرة المسلمين، ويُنظر للتَّوسُّع: أَحكام األَسرى والسَّبايا، ص (5)

ل حديٍث في كتاب األَطعمة، حديث رقم) (6) ِّ، أَوَّ المرضى، باب وجوب ، ويُنظر فيه: كتاب 7/67(، 5373صحيح البخاري 

 .7/115(، 5649عيادة المريض، حديث رقم)
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ن َأستنقَذ رجاًل من المسلمين من »قال:  بسنده عن عمَر  «الَخراج»في  َأبو يوسفَ وروى  -2 إلِّ
 .(1)«َأيدي الكفَّار َأحبُّ إِّليَّ من جزيرة العرب

، وقَضْوا  م ِّيَّ وعلماُء المسلمين إِّذ تكلَّموا في هذه القضيَّة وَأطلقوا فيها َأحكامهم لم يغفلوا اأَلسير الذ ِّ
سالم، وليس من ُخلق بوجوب استنقاذه َأيضاا، وهو مقتضى اأَلمان  الَّذي يعيشون فيه في بالد اإلِّ
 (2)المسلمين ترُك هُؤلءِّ فريسةا لمن ل َأمان له!.

ادس  المطلب السَّ
ولي المعاصر  وضع اأَلسرى في القانون الدَّ

ول     ة الوضعيَّة مع ما يَ ليس من الغريب َأن تتَّفق آراُء عقالءِّ النَّاس ممَّن ُوكِّلوا بتْأليف القوانين الدَّ
سالميَّة من حيث العموم في حسن معاملة َأسرى الحروب؛ وهي وإِّن كانت تخ ريعة اإلِّ تلف تقتضيه الشَّ

رعيِّّ والوضعيِّّ  -عنها في بعض التَّفاصيل المهمَّة فإِّنَّ كِّال القانوَنْين  لى َأن َيلقى عيحرِّصان  -الشَّ
نسانيَّة الرَّ  ُرها وُيقِّرُّها كثيٌر من اقية، الَّتي تقتضيها العالقة اأَلصل الَّتي يهؤالءِّ اأَلسرى المعاملَة اإلِّ قرِّ

ين: وهي  لم»علماءِّ الدِّ  «. السِّّ
مام بين اأُلمور الخمسة     سالم من تخيير اإلِّ المذكورة يجعل  ثمَّ إِّنَّ ما اتَّجه إِّليه جمهور علماءِّ اإلِّ

سالميَّة في َسعٍة من َأمرها؛ فإِّذا ول اإلِّ ، وهو َأمٌر لم يحرِّص كان العاَلم في هذا العصر قد حرَّم الرِّقَّ  الدُّ
زية: الَّتي ال لم يبق غير الخيارات اأَلربعة اأَلخرى، ومنها الج -المسلمون على بقائِّه منذ بداية الدَّعوة 

وليِّّ لها.  يمكن في الواقع اأَلخذ بها؛ لضعف المسلمين، وعدم إِّقرار القانون الدَّ
ماشيًا مع قاعدة تد ذلَك نرى الَخيارات قد اقتصرت على المنِّ والفداءِّ والقتل، وال داعَي لأَلخير ثمَّ بع    
ْثل» نون «المعاملة بالمِّ لى َأسرانا، إِّ ، وما حاجتنا نحن المسلمين إِّلى قتل اأَلسرى اليوم وأَعداُؤنا ُيحسِّ

وليِّّ وال تقتلُ َأنَّ الدُّول الَّتي تتقيَُّد  -وهللا أَعلم  - والَّذي َأراه   ُتعامُل بالمثل، فإِّذا شذَّت بعض بالقانون الدَّ
ول عن ذلَك وكان بينهم وبين المسلمين َأسرى من الطَّرفين جاز القتل رّدًا ال ابتداًء.  الدُّ

، وهو اأَلمر المُ      مام المسلم غير المنِّ والفداءِّ فُق لَتَقى فيه، المتَّ وعلى فرض التَّقيُّد لم يبق َأمام اإلِّ
مام ال ريعة والقانون، خصوصًا إِّذا ما علمنا َأنَّ القرار الَّذي يتَّخذه اإلِّ مسلم ليس إِّالَّ ترجيحًا عليه بين الشَّ

، وليس نّصًا لمصلحٍة مترتِّّبٍة عليه، ال للتَّشهي، وهذا يدلُّ على َأنَّ اأَلمر في النِّّهاية اجتهاٌد سي اسيٌّ
 !.     وهللا َأعلـم يه،ُمْحكمًا يجب الوقوف عنده وعدُم تعدِّ 

وليُّ المعاصر بَأسرى الحرب َأمٌر واضٌح، من ذلَك ما َأكَّدته      « اتِّّفاقيَّة جنيف الثَّالثة»إِّنَّ االهتمام الدَّ
 ، ٍف وقسريٍّ ة ورد في  حيثالمتعلِّقة بَأسرى الحرب من عدم استجواب اأَلسرى بشكٍل متعسِّّ  (17)المـادَّ

                                                           
 .472، 471،  وهناَك عبارات أُخرى حول هذا المعنى في: آثار الحرب، ص214الَخَراج، ص (1)

 .474يُنظر آثار الحرب، ص (2)
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دالءِّ باسمه بالكامل، ورتبتِّه العسكريَّة، وتاريخِّ ميالده، ال يلتزم »منها:  َأيُّ َأسيٍر عند استجوابه إِّالَّ باإلِّ
خصيِّّ َأو المَسلَسل، فإِّذا لم يستطع فبمعلوماٍت مماثلٍة...،وال  ه الشَّ ه بالجيش َأو الفِّرقة، َأو رْقمِّ ورْقمِّ

راٍه على َأسرى الحرب الستخالص معلوماٍت منهم يجوز ممارسة َأي تعذيٍب بدنيٍّ َأو معنويٍّ َأو َأيِّّ إِّك
جابة، َأو سبِّّهم، َأو تعريضهم أَليِّّ إِّزعاٍج  من َأيِّّ نوٍع، وال يجوز تهديد َأسرى الحرب الَّذين يرفضون اإلِّ

 .(1)«إِّجحافٍ  َأو
تِّّفاقيَّة ن     ه إِّلى خاتمة البحث َأسوق هذه الموادَّ الثَّالثَة من االِّ اللة على قرب فوقبل َأن َأتوجَّ ها؛ للدَّ سِّ

ريعة إِّجمااًل فيما يتعلَّق بمعاملة َأسرى الحرب : وليِّّ من الشَّ  القانون الدَّ
 «.يجب معاملة َأسرى الحرب معاملًة إِّنسانيًَّة في جميع اأَلوقات...: »(13ة )المـادَّ ورد في

َسرى الحرب حقٌّ في احترام َأشخاصهم وشرفهم: »(14ة )المـادَّ ورد فيو   .«.في جميع اأَلحوال.. ألِّ
ولة الَّتي تحتجز َأسرى الحرب بإِّعاشتهم دون مقابٍل، وبتقديم الرِّعاية : »(15ة )المـادَّ ورد فيو  ل الدَّ تتكفَّ

يَّة حِّ  .(2)«الطَّبِّّيَّة الَّتي تتطلَّبها حالتهم الصِّ
سالميَّة في مراحلَ      لطات اإلِّ  مختلفٍة من التَّاريخ، ال سيَّما في وهذه المثاليَّة في المعاملة نفَّذتها السُّ

سالم  دول َأمَّا ، وهي ال تدَّعي العصمة بعدم مخالفة هذه المعاملة في كثيٍر من اأَلحيان،(3)صدر اإلِّ
ٍة الكبرى منها  -اأُلخرى  العاَلم ولي القانون  كتابةفهي وإِّن كانت قد اشتركت في  -وبخاصَّ  فإِّنَّنا الدَّ
عاية مع الحرص هذا فيه يتوازى  الَّذي بالقدر التَّنفيذِّ  على الكبير حرَصها نرى  ال عالم الدِّ  ،الكبيرين واإلِّ

 .الميادين شتَّى في القوانين تطبيق و الحرِّيَّات بإِّطالق والمناداةِّ 
خ ،العالم في الحروب قلَّت َأن بعد حتَّى الحرص هذا نرى  ال – نعم الم مفهوم وترسَّ كثيٌر  متوتنعَّ  ،السَّ
ول به.من   الدُّ
َأن ُتمحى من  ال نراه، وإِّن رْأيناه فإِّنَّما نراه وقد أَعتمت عليه بعض القضايا الَّتي ال يمكن -نعم     

ول الَّتي ما زالت تشكُّ في َأنَّ القانون ال ُيطبَّق في الحقيقة إِّالَّ على الشُّ  عيفة.ذاكرة الدُّ  عوب الضَّ
 !.    «بــريـغ(4)وـن َأبـجـس»من تلَك القضايا الَّتي صارت مثَل سوٍء ُيضرب: 

                                                           
خة في ) (1) للتَّوقيع والتَّصديق م(، اعتُمدت، وُعرضت 1949أَغسطس12اتفاقيَّة جنيف بشأْن معاملة أَسرى الحرب المَؤرَّ

ِّ لوضع ات ِّفاقيَّاٍت دوليٍَّة لحماية ضحايا الحروب، المعقود في  خالل الفترة « جنيف»واَلنضمام من قبل المْؤتمر الدُّبلوماسي 

 م(.1950أَكتوبر21م(، تاريخ بدءِّ النَّفاذ: )1949أَغسطس 12أَبريل إِّلي 21من )

حسان إِّلى أَسرى الحرب، وفي الحقيقة أَنَّني  هذه بعض المواد ِّ الَّتي يظهر فيها مدى (2) ِّ على اإلِّ حرص القانون الدَّولي 

باللَّغة  -عندما قرأْت كامل مواد ِّ اَلتفاقيَّة جاَءني شعوٌر أَنَّ من يقع في األَسر ويُساق خارَج ميدان الحرب فإِّنَّما هو يُساق 

 «.سبع نجوم»إِّلى فندٍق راٍق  -المعاصرة 

ل هذه  (3) نفاق عليهم، راجع الخراج، تأَمَّ حسان للمساجين واإلِّ شيد في وجوب اإلِّ -163المثاليَّة في وصيَّة أَبي يوسَف للرَّ

ن حبس رجال  165 ، وكذلَك في أَحكام كثيٍر من الفروع المتعل ِّقة باألَسرى الَّتي أَطلقها العلماُء، منها: حكمهم بالقصاص ممَّ

 .4/98إِّيذائِّه. تُنظر حاشيتا قليوبي وَعميرة، في مكان حار ٍ أَو بارٍد، وتسبَّب في 

 رفٌع على الحكاية. (4)
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 الخـاتـمــة
ٍد وعلى الم على َأفضــــل اأَلنبياءِّ والمرســــلين محمَّ الة والســــَّ آله وصــــحبه  الحمد هلل ربِّ العالمين، والصــــَّ

 َأجمعين.
 وبعد :
الة على تسـامحه ف     سـالميِّّ الدَّ  -بعد هذه الخالصـة الَّتي َأوجزت فيها بحَر باٍب من َأبواب الفقه اإلِّ

ــرت لضيق الوقت في استيفاءِّ المسَألة، لكْن: - وهو باب اأَلسرى وكيفيَّة التَّعامل معهم ، َأراني قد قصَّ
ما ُيجمل الموضـــــوع، ويبيِّّن  تيةقاط الموجزة اآلكما ُيقال، ولعلَّ في النِّّ « ما ال ُيدرُك كلُّه ال ُيترُك كلُّه»

تيجةِّ على وجه العموم أَهمَّ ما يتعلَّق به ممَّا يدلُّ على  يَّة النَّ هائِّ من تلَك اأَلحكام الَّتي َأطلقها الفقهاُء  الّنِّ
 ين الحنيف، فـَأقـول :الَّتي ُتثبت حقيقة تسامح الدِّ  الثَّمرةِّ في الباب، و

اأَلســــــــــــــرى بالرِّفق والرَّحمة، وَأن ُتوفَّر لهم حاجاتهم من ملبٍس ومْأكٍل، وال يجوز يجب َأن ُيعامل  -1
وال ُيكرهون على عمــٍل من اأَلعمــال الَّتي  تعــذيبهم بــالجوع والعطش، وغيرِّ ذلــَك من َأنواع التَّعــذيــب،

رر.  تجلب عليهم المشقَّة والضَّ
 ال ُيكره على إِّفشاءِّ َأسرار دولته.ُيحبس اأَلسير في مكاٍن مالئٍِّم منعًا من الهرب، و  -2
ـــــ -3 بي إِّمَّا بإِّطالق سراحهم ـ ر مصير اأَلسرى والسَّ ، َأو بالفداءِّ على ماٍل، َأو غير ماٍل، «المنّ »يتقرَّ

مَّة لهم، َأو بتبادل اأَلســــــــــــــرى، مع مالحظة المماثلة في الرُّتب العســــــــــــــكريَّة، وال يجوز قتل  َأو بعقد الذِّّ
سالميَّة، ال َأسير اأَلفراد.اأَلسير لغير ضرورٍة   حربيٍَّة، وُيعتبر اأَلسيُر َأسيَر الجماعة اإلِّ

سالم.     ائُِّد في معاملة اأَلسرى في صدر اإلِّ حسان والمنُّ والعفو عن اأَلسير هو السَّ  ولقد كان اإلِّ
ر، وله َأن يقاتل في حال التَّيقُّن من الموت، وَيحُرم على الم -4 سلم اأَلسير إِّفشاُء للجنديِّّ َأن َيستْأسِّ

اأَلســــــــــــرار العســــــــــــكريَّة وغيرها، وله الهرب إِّن َأمكنه ذلَك، ويجوز تشــــــــــــغيله لقاَء َأجٍر، وُيكره ذلَك في 
كراه.  اأَلعمال الحربيَّة، وليس له َأن يقاتل معهم عدّوًا آخر إِّالَّ باإلِّ

بالقتال َأو بمبادلة اأَلسرى، َأو  ،ليجب علينا َفِـّكاُك َأسرانا من المسلمين وغيرهم بَأيِّّ طريٍق: بالما -5
 إِّن َأمكن وتعذَّر ما عدا ذلَك.

ائِّد بين اأُلمم المتحاربة، فإِّذا  -6 إِّرقاق اأَلســـرى كان مبنّيًا على َأســـاسِّ المعاملة بالمثل، والعرفِّ الســـَّ
نســــــانيَّة في شــــــْأن معاملة  وليُّ إِّلى اأَلخذ ببعض المبادئِّ اإلِّ ل القانون الدَّ فذلَك َأمٌر  - اأَلســــــرى توصــــــَّ

بق في هذا، وفي صيانة المُ  ، غير َأنَّه يكون لإلِّسالم فضل السَّ ــــــــــــــطبيعيٌّ ُثل العليا، واأَلخالق الكريمة ـ
 عمومًا !.

فاع عن نفسه،  -7 سالم إِّلى اأَلسير نظرة المسالم مادام قد وضع سالحه، وعجز عن الدِّ ينظر اإلِّ
 وخرج من ميدان القتال.
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ذلَك َأنَّ بعض العلماءِّ َألحق فكاَك اأَلسرى بمصارف الزَّكاة، وشاع الوقف على اأَلسرى  َأضف إِّلى     
يَّة العناية  سالميَّة، خصوصاً في عصر المماليَك، وما كان منهم ذلَك إِّالَّ استشعارًا أَلهمِّّ في العصور اإلِّ

 باأَلسرى، ومعرفًة منهم أَلمٍر مهمٍّ ُمفاده: 
 «.إِّسالميٌّ رحمة المنهزمين مبدٌأ »

ســــــــــالم قد      مة: إِّنَّ اإلِّ فق باأُلســــــــــارى، »وَأقول َأخيرًا ما قلته في المقدِّ ضــــــــــرب القدح المعلَّى في الرِّّ
 «.والرَّحمة بهم، والعناية بشْأنهم

وَأســـتغفر هللا تعالى من التَّجوِّز في المقال، وَألجُأ إِّليه من الوقوع في رِّْبَقة القِّيل والقال، وَأســـَأله َأن     
: ، والعطاءِّ الفيضيِّّ ني بالَقبول المرضيِّّ  يختصَّ

 َأَنـا َناقُِّلـهْ ْبـَلى ُكـل  َمـا ـَتْبـَلى َويَ َـ س *** ـيـَوارِّحِّ ــُت َأنَّ جَ ـْنــْد َأْيقَ ـَتْبـُت َوَقــكَ 
بَّـهُ   هْ ـْتنِّـي َغَوائِّـلُ ـقَ َـ ر اا َأْوبـاَن َشــَوإِّْن كَ  *** َفـإِّْن َكاَن َخـْيراا َسْوَف َأَحَمـُد غِّ

ـَن الَّـــيــُر هللَا اْلَعظِّ ـَفـَأْسَتْغفِّ  يـَم مِّ  قائُِّلـهْ ـي لــا ُقـْلـُت إِّنِّ  ـــــمَّ ـُت َومِّ ـَكَتبْ  *** ذِّ
والحمد هلل َأّواًل وآخرًا، وباطنًا وظاهرًا، ونشــــــــــــــكره في اأُلولى واآلخرة، ونســــــــــــــَأله عواطف رحمته      

 . الفاخرة، إِّنَّه الجواد الَّذي ال ُيخيِّّب من َأمَّله، وال َيخُذل من قطع رجاه مِّن سواه 
ٍد خير اأَلنام، وعلى آله وصحبه، الم على مسكِّ الختـام محم ِّ الة والسَّ  وسلَّم تسليماا كثيراا. والصَّ
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 عــراجـمـادر والــصـمـت الـبـث
 .برواية حفصٍ  القرآن الكريم، -
لمحمَّد بن َأحمد َأبو ُزهرة ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ  ،آراؤه الفقهية ــحياُته وعصُره  ــَأبو حنيفَة  -

 م(.1997ط...: )
سالمي ِّ  - رة3، لـ وهبة الزُّحيلّي ـ دار الفكر ـ دمشق ـ طآثار الحرب في الفقه اإلِّ  : مصوَّ
 م(. 1998هـ/1419)

سالميَّة، - بايا في الحروب اإلِّ سالميَّةـ القاهرة،  َأحكام اأَلسرى والسَّ لعبد اللَّطيف عامر ـ دار الكتب اإلِّ
 م(. 1986هـ/1406: )1و بيروت ـ ط

لطانيَّة - هير ، أَلبي الحسن عليُّ بن ماأَلحكام الس  ، الشَّ حمَّد بن محمَّد بن حبيٍب البصريِّّ البغداديِّّ
 بالماَورديِّّ ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ د:ط، د: ت.

اص الحنفيِّّ ـ تح: محمَّد صادق القمحاوّي ـ  َأحكام القرآن، - ألبي بكٍر َأحمَد بن عليٍّ الرَّازيِّّ الجصَّ
 هـ(.1405دار إِّحياءِّ التُّراث العربيِّّ ـ بيروت ـ ط...: )

بيل - سالميِّّ ـ إِّرواُء الغليل في تخريج َأحاديث منار السَّ ين اأَللبانيِّّ ـ  المكتب اإلِّ ، لمحمَّد ناصر الدِّ
 م(.1985هـ/1405: )2بيروت ـ ط

مام َأحمد بن حنبلَ  - قناع في فقه اإلِّ ين موسى بن َأحمد بن موسى بن سالم اإلِّ ، أَلبي النَّجا شرف الدِّ
الحيِّّ ـ تح: عبد اللطيف محمد موسى السبكي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ د:ط،  اويِّّ المقدسيِّّ الصَّ الَحجَّ

 د:ت.
نصاف في معرفة الرَّاجح من الخالف - ين عليِّّ بن سليماَن بن َأحمَد اإلِّ ، أَلبي الحسن عالءِّ الدِّ
باعة ـ القاهرة ـ ال ، و عبد الفتاح الحلو ـ دار هجر للطِّّ َمْرداويِّّ تح: عبد هللا بن عبد المحسن التُّركيِّّ
 م(.1995هـ/ 1415: )1ط
رح والتَّوجيه والتَّعليل لمسائِّل المستخرجة - ، أَلبي الوليد محمَّد بن َأحمد بن البيان والتَّحصيل والشَّ

، بيروت ـط محمد.رشٍد القرطبيِّّ ـتح: د سالميِّّ  م(.1988هـ/1408: )2حجِّي وآخرين ـ دار الغرب اإلِّ
قائِّق - ْحَجٍن البارعيِّّ تبيين الحقائِّق شرح كنز الدَّ ين عثماَن بن عليِّّ بن مِّ ، ومعه:  ، لفخر الدِّ يلعيِّّ  الزَّ

ْلبِّي ِّ  ْلبِّيُّ حاشية الش ِّ ين َأحمَد بن محمَّد بن َأحمَد بن يونس الشِّّ ، المطبعة الكبرى اأَلميريَّة ، لشهاب الدِّ
 هـ.1313: 1ببوالق ـ القاهرة ـ ط

سالم،- ين محمَّد بن إِّبراهيَم بن سعد هللا بن  تحرير اأَلحكام في تدبير َأهل اإلِّ أَلبي عبد هللا بدر الدِّ
وحة ـ ط  .م(1988هـ/ 1408: )3جماعَة الكنانيِّّ ـ تح: فَؤاد عبد المنعم َأحمد ـ دار الثَّقافة ـ الدَّ
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عدي ِّ »تيسير الكريم الرَّحمن في تفسير كالم المنَّان=  - لعبد الرَّحمن بن ناصر بن عبد  ،«تفسير السَّ
سة الرِّسالة ـ بيروت ـ ط عديِّّ ـ تح: عبد الرَّحمن اللُّويحق ـ  مَؤسَّ  م(.2000هـ/1420: )1هللا السَّ

، أَلبي عبد هللا الجامع أَلحكام القرآن - ين محمَّد بن َأحمد بن َأبي بكر شم = تفسير القرطبيِّّ س الدِّ
اأَلنصاريِّّ الخزرجيِّّ القرطبيِّّ ـ تح: َأحمد البردونّي وإِّبراهيم َأطفيش ـ دار الكتب المصـريَّة ـ القاهرة ـ 

 م(. 1964هـ/1384: )2ط
ـرح الكبيرحاشية الد  -  سوقيِّّ ـ دار الفكر ـ د:ط، د:ت.    لمحمَّد بن َأحمَد بن عرفَة الدُّ  ،سوقي ِّ على الشَّ
رقاوي ِّ على  - ب شرح تحرير تنقيح الل باب »حاشية الشَّ العنوان « = لزكرّيا اأَلنصاريِّّ تحفة الط الَّ

سالم »داخل الكتاب:  رقاوي ِّ على شرح التَّحرير لشيخ اإلِّ يخ الشَّ مة الشَّ حاشية خاتمة المحق ِّقين العالَّ
افعيِّّ ـ  « زكري ا اأَلنصاري ِّ  وبهامش الحاشية: ـ لعبد هللا بن حجازي بن إِّبراهيَم الَخْلَوتيِّّ اأَلزهريِّّ الشَّ

يِّّد مصطفى الذَّهبّي   .هـ( 1298: )3طـ  المطبعة اأَلميريَّةـ  تقرير الفاضل السَّ
سعد،  الرَُّءوفبن سعد اأَلنصاريِّّ ـ تح: طه عبدأَلبي يوسَف يعقوب بن إِّبراهيَم بن حبيب  الخراج، -

رٍة عن  ط المطبعة »وسعد حسن محمَّد ـ المكتبة اأَلزهريَّة للتُّراث ـ القاهرة ـ الكتاب مرتبٌط بنسخٍة مصوَّ
لفيَّة ومكتبتها ـ القاهرة  «.السَّ

سْ سنن َأبي داود - جِّ تاني ـ تح: شَعيب اأَلرنُؤوط، ، أَلبي داود سليماَن بن اأَلشعث بن إِّسحاَق اأَلزديِّّ السِّّ
 م(.2009هـ/1430: )1كامل قره بللي ـ دار الرِّسالة العالميَّة ـ ... ـ طمحمَّد و
اك  سنن التَّرمذي ِّ = الجامع الكبير، - حَّ أَلبي عيسى محمَّد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضَّ

سالميِّّ ـ بيروت ـ ط...: ) ار عوَّاد معروف ـ دار الغرب اإلِّ  م(.1998التِّّرمذيِّّ ـ تح: بشَّ
ردي الخراساني البيهقّي ـ نن الكبرى الس   - ، أَلبي بكٍر حمد بن الحسين بن علّي بن موسى الُخْسَرْوجِّ

 م(.2003هـ/1424: )3تح: محمد عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلميَّة ـ بيروت ـ ط
رعيَّة في إِّصالح الرَّاعي والرعيَّة - ياسة الشَّ ين َأحمَد بنالس ِّ  ابن  ،عبد الحليم ، أَلبي العبَّاس تقّي الدِّ

عوديَّة ـ ط رشاد ـ السُّ عوة واإلِّ ُئون اإلِّسالميَّة واأَلوقاف والدَّ  هـ(.1418: )1تيميَّة الحرَّانيِّّ ـ وزارة الشُّ
حيح المختصر من ُأمور رسول هللا  - وسننه وَأيَّامه ـ  صحيح البخاري ِّ = الجامع المسند الصَّ

البخاريِّّ الُجعفيِّّ ـ تح: محمَّد زهير بن ناصر النَّاصرـ دار طوق النَّجاة عبدهللا محمَّد بن إِّسماعيَل  أَلبي
 هـ(.1422: )1ـ ط« ة بإِّضافة ترقيم محمَّد فَؤاد عبد الباقيلطانيَّ مصورة عن السُّ »ـ بيروت ـ 

حيح المختصر بنقل العدل عن العدل إِّلى رسول هللا  - ، أَلبي الحسن صحيح مسلٍم =المسند الصَّ
اج القشيريِّّ النَّيسابوريِّّ ـ تح: محمَّد فَؤاد عبد الباقي ـ دار إِّحياءِّ التُّراث العربيِّّ ـ مسلم ب ن الحجَّ
 د:ط، د:ت.بيروت.
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ين َأبي زكرّيا يحيى بن شرف النَّوويِّّ ـ تح: رضوان جامع ـ صحيح مسلٍم بشرح النَّووي ِّ  -  ، لمحي الدِّ
سة المختار ـ القاهرة ـ ط  م. 2001: 1مَؤسَّ

، أَلبي عبد هللا محمَّد بن سعد الهاشميِّّ بالوالءِّ البصريِّّ البغداديِّّ المعروف بابن الطَّبقات الكبرى  -
 م(.1990هـ/ 1410: )1سعٍد ـ تح: محمَّد عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلميَّة ـ بيروت ـ ط

ين زكريَّا بن محمَّد بن َأحمد بن زكريَّا الغرر البهيَّة في شرح البهجة الورديَّة - ، أَلبي يحيى زين الدِّ
 اأَلنصاريِّّ ـ المطبعة الميمنيَّة ـ د:ط، د:ت.

، أَلحمد بن علّي بن حجٍر العسقالنيُّ ـ تح: عبد العزيز بن باٍز فتح الباري بشرح صحيح البخاري   -
 م(. 2004هـ/1424ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ ط...: )

ويفعىِّ العربلسان  - م بن علّى بن منظوٍر اأَلنصاريِّّ الرُّ ين حمد بن ُمكرَّ  ،أَلبي الفضل جمال الدِّ
فريقىِّ ـ دار صادر ـ بيروت ـ ط  هـ.1414: 3اإلِّ

يباني ِّ  - َرقى ِّ على مذهب َأبي عبد هللا َأحمَد بن حنبل الشَّ ـ أَلبي القاسم عمَر بن الحسين بن  متن الخِّ
َرقيِّّ ـ حابة للتُّراث ـ مصر ـ ط...: ) عبد هللا الخِّ  م(.1993هـ/1413دار الصَّ

ـ ين ـ مكتبة الخانجىكأَلبي ُعبيدة معمر بن المثنَّى التَّيمىِّ البصريِّّ ـ تح: محمَّد فواد سز  ،مجاز القرآن -
 هـ.1381القاهرة ـ ط...: 

وائِّد ومنبع الفوائِّد - ين عليِّّ بن َأبي بكر بن سليماَن الهيثميِّّ ـ تح: مجمع الزَّ ، أَلبي الحسن نور الدِّ
ين القدسيِّّ ـ مكتبة القدسيِّّ ـ القاهرة ـ ط...: )  م(.1994هـ/1414حسام الدِّ

ين خليل بن إِّسحاَق بن موسى الجنديِّّ المالكيِّّ المصريِّّ ـ تح: َأحمد جاد مختصر خليلٍ  -  ، لضياءِّ الدِّ
 م(.2005هـ/1426: )1القاهرة ـ طدار الحديث ـ 

نـة - ، لإلمام مالكِّ بن َأنس بن مالكِّ بن عامٍر اأَلصَبحيِّّ المدنيِّّ ـ دار الكتب العلميَّة ـ بيروت المـدوَّ
 م(.1994هـ/1415: )1ـ ط
حيحين -  ، أَلبي عبد هللا الحاكم محمَّد بن عبد هللا بن محمَّد بن حمدويهالمستدرك على الصَّ

بيّ  ، المعروف بابن البيَّع، تح: مصطفى عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلميَّة  ِّ الضَّ الّطهمانيِّّ النَّيسابوريِّّ
 م(.1990هـ/1411: )1ـ بيروت ـ ط

مام َأحمد - يبانيِّّ ـ تح: شعيب اأَلرنُؤوط مسند اإلِّ ، أَلبي عبد هللا َأحمَد بن محمَّد بن حنبل بن هالٍل الشَّ
سة الرِّسالة ـ بيروت ـ طشراف: عبد هللاوآخرين، بإِّ   م(. 2001هـ/ 1421: )1 التُّركي ـ مَؤسَّ

- ، افعي ِّ مام الشَّ أَلبي عبد هللا محمَّد بن إِّدريس بن العبَّاس بن عثماَن بن شافٍع بن عبد  مسند اإلِّ
، نديُّ ـ تح: السَّ  رتَّبه على اأَلبواب الفقهيَّة: المطلب بن عبد مناف القرشيِّّ يِّّد يوسف محمَّد عابد السِّّ

يد عزَّت العطَّار ـ دار الكتب العلميَّة ـ بيروت ـ ط: )  م(.1951هـ/1370علي الَحسنّي، والسَّ
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يوطيِّّ الّرحيبانىِّ مطالب ُأولي الن هى في شرح غاية المنتهى - ، لمصطفى بن سعد بن عبده السُّ
سالمّي ـ بيروت ـ ط مشقيِّّ الحنبلي ـ المكتب اإلِّ  م(.1994هـ/1415: )2الدِّ

مام ابن جريٍر الطَّبري ِّ  - غير لرواة اإلِّ د زيادة الفالوجيِّّ اأَلثريِّّ المعجم الصَّ ـ «معاصر»، أَلكرَم بن محمَّ
ار اأَلثريَّة ـ اأُلردّن، ودار ابن عفاَن ـ القاهرة ـ   د:ط، د:ت.الدَّ

اميِّّ الطَّبرانيِّّ ـ وبياناته المعجم الكبير - ، أَلبي القاسم سليماَن بن َأحمَد بن َأيَّوَب بن مطيٍر اللَّخميِّّ الشَّ
 :  ْأتيكما ي

اميِّّ الطَّبرانيِّّ المعجم الكبير  َأـ ، أَلبي القاسم سليماَن بن َأحمَد بن َأيَّوَب بن مطيٍر اللَّخميِّّ الشَّ للطَّبرانيِّّ
لفيِّّ ـ مكتبة ابن تيميَّة ـ القاهرة ـ ط ـ تح: حمدي بن عبد المجيد : ...، ]ويشمل القطعة الَّتي نشرها 2السَّ

لفيُّ من المجلد   «[. م 1994هـ/1415: )1دار الّصميعيِّّ ـ الرِّياض ـ ط» 13الحقًا حمدي السَّ
، ـالمعجم الكبير  ب الباحثين بإشراف  ، تح: فريق من«الُمَجلَّدان الثَّالَِّث َعَشَر والرابع عشر»للطَّبرانيِّّ

 وعناية د.سعدبن عبد هللا الحميد، و د.خالد بن عبد الرَّحمن الجريسّي، ... . 
، قطعٌة من المجلَّد الحادي والعشرين ـالمعجم الكبير  جـ يتضمَّن جْزءًا من مسند النُّعمان بن »للطَّبرانيِّّ

: 1.خالد الجريسّي ـ ... ـ ط، تح: فريق من الباحثين بإِّشراف وعناية: د.سعد الحميد، و د«بشيرٍ 
 م(.                       2006هـ/ 1427)

ل، الملقَّب بالرَّاغب اأَلصفهانيِّّ معجم مفردات َألفاظ القرآن - ، أَلبي القاسم الحسين بن محمَّد بن المفضَّ
 م(. 2006هـ/1426: )1ـ تح: يوسف البِّقاعّي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ط

نن واآلثار - رديِّّ الخراسانيِّّ  ،معرفة الس  أَلبي بكٍر َأحمَد بن الحسين بن عليِّّ بن موسى الُخْسَرْوجِّ
سالميَّة ـ كراتشي/ ودار قتيبة ـ دمشق، البيهقيِّّ ـ تح: عبد المعطي َأمين قلعجّي ـ   راسات اإلِّ ]جامعة الدِّّ

 م(.1991هـ/ 1412: )1ـ طرة، والقاهرة[وبيروت/ ودار الوعي ـ حلب، ودمشق/ ودار الوفاءِّ ـ المنصو 
ٍد عبد الوهَّاب بن عليِّّ بن نصٍر الثَّعلبيِّّ البغداديِّّ المعونة على مذهب عالم المدينة - ، أَلبي محمَّ

ة المكرَّمة  َأصل الكتاب: رسالة دكتوراه بجامعة »المالكيِّّ ـ تح: حميش عبد الحّق ـ المكتبة التِّّجاريَّة ـ مكَّ
ة المكرَّمةُأمِّ القرى ب  ـ د:ط، د:ت.« مكَّ

ين عبد هللا بن َأحمَد بن محمَّد بن قدامَة الجمَّاعيليِّّ المقدسيِّّ ثمَّ المغـنـي - ٍد موفق الدِّ ، أَلبي محمَّ
مشقيِّّ الحنبليِّّ  ـ مكتبة القاهرة ـ د:ط، د:ت.  الدِّ

افعي ِّ  - مام الشَّ يرازيِّّ ـ دار الكتب ، أَلبي إِّسحاَق إِّبراهيَم بن عليِّّ المهذَّب في فقة اإلِّ  بن يوسَف الشِّّ
 العلميَّة ـ د:ط، د:ت.

سالميَّة بالكويت ـ  اأَلجزاء ) ،الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة - ُئون اإلِّ -1صادر عن وزارة اأَلوقاف والشُّ
السل ـ الكويت ـ ط23 ـ ]مطابع  1(: ط38-24هـ[، / اأَلجزاء  )1427هـ إِّلى 1404: من 2(: ]دارالسَّ
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فوة ـ مصر ـ ط دار : 2(: ]طبعة الوزارة المذكورة ـ الكويت ـ ط45-39: د: ت[، / اأَلجزاء )1الصَّ
 د:ت[.

نن - م بن النَّاسخ والمنسوخ في القرآن العزيز، وما فيه من الفرائِّض والس  ، أَلبي ُعبيٍد القاسم بن سالَّ
ـ مكتبه  «صل التَّحقيق رسالٌة جامعيَّةٌ أَ »عبد هللا الهرويِّّ البغداديِّّ ـ تح: محمَّد بن صالح المديفر ـ 

 م(.1997هـ/1418: )2الرُّشد ـ الرِّياض ـ ط
اس، َأحمد بن محمَّد بن إِّسماعيل بن يونس المراديِّّ  النَّاسخ والمنسوخ، - تح:  ـأَلبي جعفر النَّحَّ

الم ـمكتبة الفالح ـ الكويت ـط  هـ(.1408: )1محمَّد عبد السَّ
ولي ِّ العام ِّنظريَّة الحرب في اإلِّ  - لضو مفتاح غمق ـ جمعيَّة الدَّعوة  ،سالم وَأثرها في القانون الدَّ

سالميَّة ـ ليبيا ـ ط  (.1426: )1اإلِّ
ين  ،نهاية المحتاج إِّلى شرح المنهاج- ين محمَّد بن َأبي العبَّاس َأحمَد بن حمزَة شهاب الدِّ لشمس الدِّ

 م(.1984هـ/1404)الرَّمليِّّ ـ دار الفكر، بيروت ـ ط...: 
ين َأبي المعالي عبد الملكِّ بن عبد هللا بن نهاية المطلب في دراية المذهب - مام الحرمين ركن الدِّ ، إلِّ

ة ـ  ط يب ـ دار المنهاج ـ ُجدَّ  م(.2007-هـ1428: )1يوسَف الجوينيِّّ ـ تح: عبد العظيم الدِّ
سالم- نترنت.، لـ مشهور حسن سلمامحاضرٌة بعنوان: اأَلسير في اإلِّ  ن ـ متاحٌة على اإلِّ
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 مقدمـة:ال

الحمد هلل رب العالمين، والصــالة والســالم على إمام المرســلين ســيدنا محمد النبي الكريم وعلى 
 آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد:

حاول اإلنســـــان منذ القدم وال يزال فهم الظواهر االجتماعية، والمواضـــــيع والقضـــــايا التي تحيط 
محيطه االجتماعي التي يعتقد بتأثيرها عليه، وتلك التي به، مثل فهم محيطه البيئي المادي المرتبط ب

 يعتقد بأنها تشكل تهديدًا له في حياته وكيانه ومصيره كفرد وكمجتمع.
وممارســــة الســــحر والشــــعوذة ليســــت بمعزل عن تلك الممارســــات الســــابقة األخرى فهي واحدة 

  لها.منها، والقضايا التي يعتقد اإلنسان بخطورتها، وحاول أن يجد تفسيراً 
ولقد واجهته صــعوبات كثيرة في فهم هذه الممارســات؛ ألّن تلك الممارســات المرتبطة بالســحر 
معقدة، ونقطة بداية التعقيد هي معرفة ماهيتها وأســــــــــــــبابها وأصــــــــــــــولها وتأثيراتها على كل من الفرد 

افها والتي والمجتمع بغية تجنب شـــــــــــرورها وتأثيراتها الســـــــــــلبية، كما فعل مع الظواهر األخرى التي يخ
 يعتقد بضررها على حياته وكيانه ومصيره.

كما أن تلك الممارسات بحد ذاتها ممارسات غير مقبولة اجتماعيًا، حيث تؤدي إلى اإلضرار 
بالمصــالح العامة والخاصــة ومســتلزمات التعايش والتعاون بين أفراد المجتمع، باإلضــافة إلى ما تكبده 

هذه  هتتطلبكانت مادية أم معنوية يتحمل عبئها المجتمع، وما هذه المشكلة من خسائر فادحة، سواء 
المشــــــــــــــكلة االجتماعية من نفقات باهظة بهدف مكافحتها، وإنزال الجزاء بمن ينتهك القوانين داخل 
المجتمع، لذلك حرصـــــــــت كافة المجتمعات في إتباع أســـــــــاليب مشـــــــــجعة منطقية وعلمية بغية تحقيق 

على مكافحتها والوقاية منها حتى يعيش المجتمع في اســـتقرار وأمن الوقاية من هذه الممارســـة والعمل 
 واطمئنان وعلى ما تقدم فإن موضوع الدراسة هو السحر ودور المجتمع في مكافحته والوقاية منه.

الدراســـــــــــــة أربعة مباحث، حيث تناول المبحث األول الســـــــــــــحر ودور المجتمع في  تضـــــــــــــمنت
مكافحته والوقاية منه، أما المبحث الثاني فقد خصــــــص للنظرية االجتماعية المفســــــرة للســــــحر وكذلك 
الدراســـــــات الســـــــابقة التي تناولت الســـــــحر بشـــــــكل مباشـــــــر وغير مباشـــــــر، أما المبحث الثالث فتناول 

المتمثلة في نوع الدراســـــــــــــة، عينة الدراســـــــــــــة، أداة جمع البيانات، وكذلك المبحث اإلجراءات المنهجية 
 الرابع اشتمل على البيانات وتحليلها وكذلك عرض النتائج والتوصيات والمقترحات.

 
 

 السحر ودور المجتمع في مكافحته والوقاية منه

 دراسة سوسيو أنثروبولوجية بمدينة بني وليد""

 دولي بني جامعة – التربية كلية –عز الدين عبد السالم محمد سرير أ .
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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 مشـــــــكلة البحث الراهن حول تســـــــاؤالت مفادها ما هو الســـــــحر وما هي آثاره الســـــــلبية 
للوقاية منه؟ وكذلك موقف الدين اإلســالمي من ذلك، خاصــة بعد الناتجة عنه؟ وما هي طرق عالجه 

مالحظة الباحث انتشـــــار هذه الممارســـــات واالعتقاد بها في الوقت الحاضـــــر عند البعض في مجتمع 
 بني وليد وهو مجتمع الدراسة.

إذ يالحظ اســـــــتمرار االعتقاد بالســـــــحر عند بعض الناس، وبقاء بعض ممارســـــــاته لدى بعض 
اعات، على الرغم من ازدهار العلم والمعرفة في مجتمعاتنا العربية واإلســـــالمية وخاصـــــة األفراد والجم

 المجتمع الليبي الذي يعتبر جزءًا من هذه المجتمعات.
وقد تبين وجود طريقتان في التفكير تســيران جنبًا إلى جنب فيما يتعلق بموضــوع الســحر، وأن 

م في خروج البحث بعدد من النتائج والتوصــــــيات المعرفة بهذه الممارســــــات وآثارها الســــــلبية ســــــتســــــاه
 المفيدة في الوقاية والعالج.

هذا ويأمل الباحث في النهاية أن يجيب هذا البحث على تلك التســـــــــــــاؤالت التي طرحها والتي 
 في مجموعها تكّون محور اإلشكالية وهي )السحر ودور المجتمع في مكافحته والوقاية منه(.
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كلة من خالل طرح الســـــؤال اآلتي: ما هو الســـــحر، وما هي آثاره ومن هنا يمكن تحديد المشـــــ
 السلبية الناتجة عنه، وما موقف الدين اإلسالمي من ذلك، وما هي طرق الوقاية منه؟

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

والســــيما الدراســــات الميدانية، حيث أصــــر الباحث بضــــرورة إعطاء اهتمام معّمقة في هذا الموضــــوع، 
خاص بهذا الموضـــوع أال وهو )الســـحر وآثاره الســـلبية ومكافحته والوقاية منه( ودراســـته دراســـة معمقة 

 لما له من أهمية متعلقة بحياة أفراد المجتمع.
تطبيقي على النحو  وقســـــــــــــم الباحث األهمية إلى قســـــــــــــمين، منها ما هو نظري، ومنها ما هو

 التالي:
 األهمية النظرية:    -أ
إن هذا البحث يتناول موضــــوعًا في غاية األهمية، وهي ممارســــة الســــحر في المجتمع، وذلك  -1

 الرتباط هذه الممارسة بحياة الناس، وبتفاعلهم االجتماعي وروابطهم االجتماعية.
في المجتمع والتي تســــــــّخر لخدمة تعد هذه الممارســــــــات نوعًا من المعتقدات الغيبية الســــــــائدة  -2

 اإلنسان سواء بالنفع أو الضرر.
 أنها محاولة إلثراء المكتبات المحلية والعربية في هذا المجال. -3
يمكن أن يســــــــــــــهم هذا البحث في إمداد الباحثين الحقًا بأهم الموضــــــــــــــوعات العلمية في هذا  -4

 المجال.
 األهمية التطبيقية:   -ب
التطبيقية من أن المجتمع الليبي وخاصــــــــــــــة المجتمع محل حيث يســــــــــــــتمد هذا البحث أهميته  -1

البحث من المجتمعات النامية، إذ يحاول بكل إمكانياته أن يصـــــــــــــــل إلى مرحلة التقدم الذي 
ســــــــــــبقته فيها المجتمعات األخرى، ومن ثم فعليه أن يتخلص أثناء مراحل تطوره من المظاهر 

الممارســـات الهدامة فيه، إذ البد من  الســـلبية الموجودة فيه، وخصـــوصـــًا الســـحر التي تعد من
 دراسة علمية لهذا الموضوع بشكل أوسع للوقوف على كثير من الحقائق.
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 : أهداف البحث:ثالثاا 
 معرفة ماهية السحر، وما موقف الدين اإلسالمي منه، واآلثار السلبية الناتجة عنه. -1
 الكشف عن أنواع السحر ووسائله. -2
 والكيفية التي يتم بها.التعرف على عناصر السحر،  -3
 معرفة الخصائص العامة للسحر، وأسباب انتشاره في المجتمع. -4
 التعرف على أركان السحر، واألقسام التي يتكون منها. -5
 معرفة الفرق بينه وبين الدين وكيفية مكافحته والوقاية منه. -6
 الكشف عن دور وسال اإلعالم من هذه المشكلة، ووجهة نظر القانون فيها. -7

 : المصطلحات المستخدمة في البحث:ابعاا ر 
 .(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
الــدور: "وهو ســــــــــــــلوك متوقع من الفرد في المواقف االجتمــاعيــة، وهو يمثــل الجــانــب الحركي  -3

 .(3)الفاعل لمركز الفرد"
إن بيان محتويات هذا البحث وتوضـــــــــيح الدالالت والمقاصـــــــــد التي تهدف إليها، يفرض على 

 الباحث أن يحدد إجرائيًا أهم المفاهيم والمصطلحات التي ترد ضمن مضامين هذا البحث.
 والمفاهيم كما يلي:

ثير على القوى الطبيعية، عن الســــحر: هو مجموعة أســــاليب خارقة للعادة يســــتخدمها الســــاحر للتأ -1
طريق ممارســــــــــــــة بعض المعتقدات، والشـــــــــــــعائر التي تعد في نظر الســــــــــــــاحر تؤدي إلى النتائج 

 المستهدفة.
الشــعوذة: وهي مجموعة أشــياء يمارســها المتخصــص في فنون الســحر إليقاع األذى باآلخرين  -2

 بدون الهجوم عليهم مباشرة، وإنما عن طريق مشاعره الشريرة في ذلك.
لدور: وهو ســـلوك اجتماعي متوقع ضـــمن أنماط ثقافية، وظروف اجتماعية تختلف باختالف ا -3

 وعي من يقوم به.

                                                           
 .175م، ص1981( زيدان عبدالباقي، علم االجتماع الديني، مكتبة غريب، القاهرة، د.ط، 1)

 .175( المرجع نفسه، ص2)

 .103صم، 1998، 1( عبدالسالم بشير الدويبي، التمهيد في علم النفس االجتماعي، جامعة الفاتح، ط3)
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الوقاية: وهي اإلجراءات التي تمنع ظهور الســــــــــلوك المنحرف لدى األفراد خاصــــــــــة والمجتمع  -4
بأســـــــره عامة وفقًا لما حرمته الشـــــــريعة اإلســـــــالمية حتى ولو لم ينص القانون الوضـــــــعي على 

 على ممارسته.عقوبة 

 : الدراسات السابقةخامساا 
 الدراسات المحلية )الليبية(: -1

أجريت هذه (، ودوره في األنساق العالجيةالليبي دراسة يحيى مرسي عيد بدر )الطب الشعبي 
الدراســــــــة بمنطقة البطنان شــــــــرق ليبيا، وهي تعتبر من أول الدراســــــــات في مجال الطب الشــــــــعبي في 

هدفت الدراســـــــــــة إلى إلقاء الضـــــــــــوء على الطرق التقليدية لتشـــــــــــخيص األمراض المجتمع الليبي، وقد 
 وأعراضها وأسباب اإلصابة بها في المجتمع، وكذلك التعرف على األنماط العالجية لهذه األمراض.

وقد اســــــــــــتخدم الباحث المنهج األنثروبولوجي بكل مقوماته، واالعتماد على المالحظة بنوعيها 
 ة، وكذلك اعتماده على اإلخباريين من كبار السن المعروفين في المجتمع.المشاركة وغير المشارك

 وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج منها:
كذلك الحيوانات البرية و  كثرة محالت بيع العطارة واألعشــــــاب التي تســــــتخدم لعالج األمراض،

األمراض يؤدي إلى  واألعشـــــاب البحرية، كما أوضـــــحت الدراســـــة أن الجهل باألســـــباب الخفية لبعض
استمرار العالج لفترات طويلة، وهذا يرجع إلى سيادة انتشار الفكر الغيبي )السحر والشعوذة( ومن ثم 

 .(1)نسب كثير من األمراض النفسية إلى فعل األرواح الشريرة والسحر والعين
 الدراسات العربية: -2

لســـحر المرتبطة باإلقبال على أعمال ادراســـة والء إبراهيم الســـيد، األبعاد االجتماعية والنفســـية 
 م:2019-2018وانعكاس ذلك على األسرة 

أجريت هذه الدراسـة بمصـر، وهي دراسـة أنثربولوجية مقارنة بين الريف والحضـر في المجتمع 
المصــــــــري، وهدفت هذه الدراســــــــة لمعرفة أســــــــباب ودوافع االعتقاد بظاهرة الســــــــحر، وكذلك المظاهر 

لســـحر ابالمعتقدات الســـحرية، وأيضـــًا معرفة أثر ظاهرة  والتقاليد المرتبطةات الســـلبية الســـحرية، والعاد
على العالقات االجتماعية في المجتمع، باإلضـــــــــــــــافة إلى معرفة رأي الدين في الظاهرة موضــــــــــــــوع 

 الدراسة، وموقفه منها.
حيث اعتمدت الباحثة في دراســــــــــــــتها على المنهج األنثربولوجي والمنهج المقارن، وصــــــــــــــحيفة 

 ستبيان والمقابلة، ومقياس األبعاد النفسية.اال

                                                           
"دراسيييية في االنلربولوجية الطبية في  الطب الشييييعبي الليبي ودور  في اقنسيييياة العالجية"يحيى مرسييييي عيد بدر ( 1)

 .1999الشعبية والتنمية ، كلية اآلداب جامعة المنصور ، أكتوبر  ة، مقدمة لمؤتمر اللقافمنطقة البطنان شرة ليبيا
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 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج هي كاآلتي:
 كشفت الدراسة أن اإلناث أكثر ترددًا من الذكور على السحرة. -1
 أن األفراد يستخدمون السحر في عالج المرض أّيًا كان نوعه وفق هذه الدراسة. -2
تزيد في المجتمعات الحضــــــــرية والريفية على حّد أن نســــــــبة الذين يعتقدون في تأثير الســــــــحر  -3

 سواء.
كشــــــفت الدراســــــة إلى أن هناك ارتفاع ملحور في عدد األفراد الذين يلجأون إلى األولياء ليس  -4

 للدعاء فقط وإنما اعتقادهم بأنهم يرفعون الظلم، ويبثون األمن واألمان في نفوسهم.
 ن األفراد سلبًا وإيجابًا.أن السحر له أثر بالغ في العالقات االجتماعية بي -5
كما كشـــــــفت الدراســـــــة أن موقف الدين من هذه الظاهرة واضـــــــح وصـــــــريح بأنه حرمها تحريمًا  -6

قطعيــًا، وأن النــاس في هــذه الظــاهرة اتخــذوا موقفــًا إيجــابيــًا حيــال النــاس الــذين يعتقــدون بــأن 
ن اإلســـــالمي الســـــحر هو الملجأ والمالذ اآلمن فإن ما هو صـــــادر عنهم هو جهل بتعاليم الدي

 (1)وليس موقفًا عدائيًا.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
شكلت الدراسات السابقة التي تم عرضها وإن كانت قليلة وذلك نظرًا لطبيعة البحث، والغرض 

 منه خير عون للباحث عند تصميم بحثه واختيار أدواته.
نقاط، فمنها دراســـــات ويتضـــــح من العرض العام لهذه الدراســـــات أنها تمحورت حول مجموعة 

ســـية دروه في األنســـاق العالجية، ومنها ما اهتمت باألبعاد االجتماعية والنف اهتمت بالطبي الشـــعبي و
 المرتبطة باإلقبال على السحر.

وبعد هذا العرض ألهم الدراســـــــــــــات المتعلقة بالبحث الحالي، فإن هذا البحث يختلف عن تلك 
 البعض اآلخر، نوجزها في اآلتي:الدراسات في عدد من المحاور ويتفق في 

صــــياغة عنوان البحث: اختلف هذا البحث عن الدراســــات الســــابقة التي اعتمدها في صــــياغة  -1
شـــكل عنوان البحث الحالي، كونه يحمل متغيرين مســـتقل وتابع، فالمســـتقل يتمثل في الســـحر 

عتمدة من قبل والتابع يتمثل في دور المجتمع في مكافحته والوقاية منه؛ ألن الدراســــــــــــــات الم
 الباحث لم تضع الموضوع بناء على تلك المتغيرات وإنما بمتغيرات أخرى.

                                                           
االجتماعية والنفسية المرتبطة باإلقبال على أعمال السحر، وانعكاس ذلك على ( والء إبراهيم السيد رضوان، اقبعاد 1)

 م.2019-218اقسرة، أطروحة دكتورا  غير منشورة، قسم العلوم اإلنسانية البيئية، جامعة عين شمس، مصر، 
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اإلجراءات المنهجية: اتضح من ذلك أن الدارسات التي اعتمدها الباحث اعتمدت على المنهج  -2
األنثربولوجي واختلفت فيما بينها ، فمنها ما اســـــــــتخدمت المالحظة بنوعيها وكذلك اإلخباريين 

ســــــــتخدمت المنهج المقارن واالســــــــتبيان والمقابلة، في حين أن البحث الحالي اعتمد ومنها ما ا
على المنهج الوصــــفي باســــتخدام اســــتمارة االســــتبيان، وقد اتفق البحث الحالي مع دراســــة والء 

 سيد في األداة المستخدمة واختلفت مع بحر موسى في المنهج المستخدم.إبراهيم ال
 مجاالت الدراسة: -3
المكاني: اختلف هذا البحث عن الدراســـــات الســـــابقة التي تم االعتماد عليها في مكان المجال  -أ

إجراء البحث فمنها ما هو داخل ليبيا أي في مناطق الشـــــــــــــرق في حين هذا البحث أجري في 
 المنطقة الغربية وتحديدًا في بلدية بني وليد.

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

المجال الزمني: إن الدراســــــــــــــات التي اعتمد عليها الباحث فقد أجريت في تســــــــــــــعينيات القرن  -ج
 الماضي والبعض اآلخر في األلفية الثانية ولها األسبقية بالنسبة للبحث الحالي.

 ستفادة من الدراسات السابقة:أوجه ال
االطالع على األدبيات التي لها صــــلة مباشــــرة وغير مباشــــرة بموضــــوع البحث وإثراء الجانب  -1

 النظري.
 معرفة أوجه االختالف واالتفاق بين البحث الحالي والدراسات السابقة. -2
 التعرف على كيفية صياغة استمارة االستبيان. -3
 حصائية البسيطة.التعرف على كيفية عمل األساليب اإل -4
تمكن الباحث من خالل ذلك من صـــــياغة وتحديد تســـــاؤالت البحث وأيضـــــًا تحديد اإلجراءات  -5

 المنهجية له.
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 المبحث األول
 التعريف بالسحر وممارسته

يعتبر الســـــــــحر من الممارســـــــــات االجتماعية الموجودة في كل الديانات، وفي كل المجتمعات 
ريفية أم حضـــــرية وإن اختلفت طقوســـــه وممارســـــيه من مجتمع  ســـــواء كانت هذه المجتمعات بدوية أم

 آلخر بحسب الظروف االجتماعية والحضارية التي تسود كل مجتمع على حدة.
ووقف اإلســـــــــالم من هذا الموضـــــــــوع موقفًا حاســـــــــمًا واعتبر أن الســـــــــحر من العلوم والمعارف 

 ضــرره، وهو أنه كما أخبر عنهالمحرمة، فســّد كل طريق تؤدي إليه، وحرم تعليمه وتعلمه وممارســته ل
هللا ســـــبحانه وتعالى بأنه طريق للفســـــاد، وســـــبب للضـــــرر بين العباد، وهو فوق ذلك كله ســـــبب للكفر 

 والخروج عن دينه وشرعه، ألنه يحجب العقول، ويميت الوعي ويسبب الخمول والجمود.
 وأنواعهأولا: تعريف السحر 
طل في صــــــــــــــورة الحق"، ويقال : هو)الخديعة( قال ابن فارس : "هو إخراج البا تعريفه لغة:

ولفظ الســـــــــــحر في عرف الشـــــــــــرع بأنه: "مختص بكل أمر يخفى ســـــــــــببه، ويتخيل على غير حقيقته، 
 .(1)ويجري مجرى التمويه والخداع"

: بأنه: "فن يزعم القدرة على التأثير في العالم )ظواهر الطبيعة، الناس، تعريفه اصـــــــــطالحاا 
 (2) أفعال خارقة للطبيعة، وذلك بواسطة الطقوس والتعاويذ.األرواح، اآللهة( وإتيان 

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

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

ْحٍر  َوَجاُءواإن للســــــحر حقيقة وهو موجود وظهرت آثاره على المســــــحورين، قال تعالى:  بِّســــــِّ
يمٍ  َعظِّ

، حيث وصـــفه هللا بالعظيم ولو لم يكن حقيقة لما وصـــف بهذا الوصـــف وهناك من الســـحر (5)
 ال يسير على وتيرة واحدة.ما هو خيال إذ أن السحر 

                                                           
 .157م، ص2014، 1( أحمد جاد، المصباح المنير، دار الغد الجديد، القاهرة، ط1)

 .270م، ص1992، بيروت، لبنان، 1معجم العلوم االجتماعية، دار التقدم، موسكو، ط( توفيق سلوم، 2)
 .273م، ص1983( صالح الفوال، البناء االجتماعي للمجتمعات البدوية، دار الفكر العربي، د.ط، 3)
 .122م، ص9198، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 1( رايموند فيرث، ترجمة: د.صبحي قنوص، اقنماط البشرية، ط4)
 (.115( القرآن الكريم، سورة اقعراف، اآلية )5)
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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.
ا التقسيم الثاني المرتبط بآثار السحر، فهو سحر عام إن اتصل بحياة كل الجماعة، وسحر أم

 (1)خاص إن كان يقصد بنفعه أو ضّره شخصًا بعينه.
 ويذكر علماء االجتماع أن للسحر أنواع:

الســــــــــــــحر األبيض: وهو الــذي يخــدم أهــدافــًا اجتمــاعيــة، مثــل ســــــــــــــحر الحــب والتــداوي والتنبؤ  -1
 بالمستقبل.

 (2)األسود: وهو الذي يقصد به إلحاق الضرر باآلخرين. السحر -2
وهناك من يرى أن هناك ســـحرًا آخر وهو الســـحر األحمر الذي شـــاع اســـتعماله في هذا الزمن 
بسبب اعتقاد الكثيرين بقدرته الخارقة على حل جميع المشكالت، ويصنفه البعض اآلخر بأنه السحر 

 (3)سحر األسود.األوسط الذي يتوسط بين السحر األبيض وال
 : : وسائل السحرثانياا 

يرتكز السحر على فكرة أساسية هي فكرة السببية، ولكنها ليست السببية العلمية وإنما السببية 
 (4) السحرية التي تتعلق بعالم غير مرئي.

إن غاية العمليات الســـــــــــحرية هي محاولة توجيه القوى الروحية وجهة تتفق مع أغراض الناس 
 (5) العمليات هي فكرة التشابه أو المماثلة.وأن أساس هذه 

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

 د.سحر الشعوذة: وهذا النوع يعد من األسحار الخطيرة التي يعتمد فيها على المهارة وخفة الي -1

                                                           
 .223( صالح الفوال، البناء االجتماعي للمجتمعات البدوية، مرجع سبق ذكر ، ص1)
 20/09/2013( جاد رشييدي، أنواع السييحر، أقسييام السييحر عند علماء االجتماع، الرقية الشييرعية المجانية فيسييبوك، 2)

 www.posts.facebook.comعلى الموقع التالي 
م الموقع التييالي 17/11/2019( محمييد عبييدالرحمن،  ييالييد صيييييييالح، أشيييييييكييال السيييييييحر وألوانييه، اليوم السيييييييييابع، 3)

www.store.n,yowm7.com 
 .180ص م1981زيدان عبدالباقي، علم االجتمـاع الدينـي، مكتبـة غريب ، د.ط، منشورات جامعة بنغازي، ( 4)

 .181( المرجع نفسه، ص5)
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صـــائص الطبيعية والكيميائية لألشـــياء وهو انتفاع الســـحر الصـــيدلي: وهو الذي ينتفع فيه بالخ -2
 بعيدًا عن العلم من جانب، ومن جانب آخر االستفادة من خدمات الساحر.

ســـــحر التنجيم: وهو النوع األكثر شـــــيوعًا في هذا الوقت ويعتمد على حســـــاب ســـــير الشـــــمس  -3
 والقمر ومواقع النجوم.

بأن األشــــــياء والناس يوجد في البعض ســــــحر الخط أو البركة: وهو الذي ينبني على االعتقاد  -4
 منها بصورة علنية والبعض اآلخر بصورة خفية.

ســـحر التشـــابه الجزئي )األثر( : وهو التشـــابه الصـــوري أو الجزئي في نقل األثر الذي يحدثه  -5
 (1)الفاعل في صورة الشخص أو شعره أو ثيابه.

ممارســـــــة تكون باتفاق بين ســـــــاحر من اإلنس والجن على أمر يغضـــــــب هللا تعالى، فيتصـــــــل 
الساحر بالجن عن طريق العزائم الشركية، وعن طريقها يسخر الجن الساحر لخدمته فيما يتطلب فيه 
القيام به من أذى الناس، وكلما كان الســـــــــــــاحر مطيعًا ألوامر الشـــــــــــــيطان لفعل المحرمات والمنكرات 

 (2)باهلل كانت الشياطين منه أقرب وله أطوع.والكفر 
 للسحر ثالث عناصر رئيسة هي كاآلتي:

الطالســـــم، وهذه العناصـــــر يســـــتخدمها الســـــاحر للمســـــاعدة في تحقيق  -3األدعية  -2الطقوس  -1
 (3)أهدافه والتي ال يمكن أيضًا أن تخضع للمالحظة الحسية.

 :خصائص السحر وأقسامه: ثالثاا 
 يمكن أن نوجزها في اآلتي: للسحر خمسة خصائص

 القدرة على إرغام عالم الغيبيات على تحقيق مطالب الساحر. ادعاءه -1
إن الطقوس والممارســـــات الســـــحرية ال يمكن القيام بها على مســـــتوى الجماعة، كما هو الحال  -2

 بالنسبة للشعائر الدينية، أي بمعنى أن الممارسات السحرية خفية والشعار الدينية علنية.
الســــحر على عبارات وتعاويذ وصــــيغ كثيرًا ما ال تكون مفهومة حتى لألشــــخاص الذين  يعتمد -3

 يستخدمونها وذلك بعكس الذين يستخدمون اللغة المعروفة السائدة في المجتمع.
يؤلف الســـــــــــحرة جماعة فرعية منعزلة بعكس رجال الدين الذي يندمجون بالكامل في الجماعة  -4

 أو في المجتمع بأسره.

                                                           
 .177-175، صالمرجع نفسه،  (1)

م، 2007، القاهرة، 1( الشييييييييب عبد  بليح، تحفة المسيييييييتمع، فن  طب اقسيييييييرة والمجتمع، المكتبة المحمودية، ط2)

 .192ص

 .180( زيدان عبدالباقي، علم االجتماع الديني، مرجع سبق ذكر ، ص3)
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 (1)المجتمع بوظيفة الساحر وال يقرها بل يعترف بوظيفة الدين.ال يعترف  -5
 ينقسم السحر إلى أربعة أقسام وهي كاآلتي:و 

 (2)سحر التخيل: وهو السحر الذي يعتمد فيه الساحر على التخييل، وله أربعة أنواع.
ًا أثير السحر الهوائي وهو السحر الذي يكون فيه السحر معرضًا للهواء، فكلما مرت الريح زاد ت -1

 على المسحور.
 السحر المائي: وهو الذي يرمى في البحار أو األنهار أو مجاري المياه. -2
 السحر الترابي: وهو السحر الذي يدفن في التراب، وفي الطرقات والمقابر. -3
 السحر الناري: وهو السحر الذي يوضع في النار أو قرب موقد النيران. -4

 :(3)على النحو التاليومنهم من يرى أن السحر ثالثة أقسام وهو 
 سحر التخييل: وهو الذي يعتمد فيه على القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف. -1
الســـــحر المؤثر: وهذا النوع من أشـــــد أنواع الســـــحر تداواًل، وله تأثير على المســـــحور في عقله  -2

 وقلبه وبدنه.
خداع وخفة اليد والتمويه وال السحر المجازي: وهذا النوع من السحر يقوم على الحيل الكيميائية -3

 أو الكذب على ضعاف العقول.
 تتمثل المكونات األساسية للسحر من ثالثة أركان نذكرها كالتالي:و 

المعتقد السحري: وهو الذي يقوم على أساس وجود قوى مقدسة داخل شخصية الساحر تمكنه  -1
 من السيطرة على العالم الخارجي والتحكم فيه.

هذا الركن أســـــــاســـــــًا على قوة الســـــــاحر في تحويل الشـــــــبه إلى حقيقة،  الطقس الســـــــحري: يقوم -2
 كالحركات واألفعال التي يقوم بها.

التعويذة: تعني التعويذة الكلمة السحرية، وهي ما يطلق الساحر من ألفار أثناء قيامه بالطقس  -3
 (4) السحري.
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 com7www.store.youm.على الموقع  27/12/2019(  الد صالح، أقسام السحر، اليوم السابع 2)
 ( محمد عبدالرحمن،  الد صالح، أشكال السحر وألوانه، مرجع سبق ذكر .3)
  2020/03/07facebook.andeoid( يوميات عفريت، مكونات السحر، أركان السحر اللاللة د.س 4)
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 :وممارسته : أسباب انتشار السحررابعاا 
 كالتالي: للسحر أسباب عديدة نذكر منها

غياب القوانين -4الدجـل واالرتزاق باسم الدين  -3ضعـف اإليمان باهلل تعالى  -2الجهل بضرره  -1
وســائل اإلعالم أيًا كان نوعها إذ أن هناك  -5الرادعة والعقوبات القاســية في حق من يمارس الســحر 

 (1) قنوات خاصة بالسحر والمشعوذين يبثون من خالل ذلك السموم في المجتمع.
 (2)وهناك من يرى أن الســحر في بقائه واســتمراره إلى الوقت الحاضــر يرجع إلى أربعة أســباب

 منها ما يلي:
إن قســمًا من النتائج المرجوة من الســحر تظهر حقيقة، إما لســبب آخر غير الســحر أو بســبب  -1

 ما يفعله الساحر أو بفعل األدوية المستعملة.
إيهام الناس بصدق فعله، ولو أن الساحر في أغلب  استعمال الخديعة، حيث يستطيع الساحر -2

 األحيان يؤمن بسحره بقوة مثلما يؤمن اآلخرون.
 إن الحاالت التي ينجح فيها السحر يحسب لها حساب أكثر من الحاالت الفاشلة. -3
االعتقاد بوجود أشياء مبطلة لمفعول السحر، أي بمعنى إذا لم ينجح الساحر في طريقة عمل  -4

 الناس يظنون بأن الظروف المالئمة للسحر لم تتوفر.السحر، فإن 
 ممارسو السحر )األفراد والجماعات(: 

إن للســــــــــحر ممارســــــــــون خاصــــــــــون به، أي الذين يتفرغون تمامًا لممارســــــــــة مختلف الطقوس 
الســـــحرية، وقد يجمع ممارس الســـــحر بينه وبين مشـــــاغل دنيوية أخرى ، وقديمًا يمارس الســـــحر على 

ي الجماعة كلها، أو على المستوى الفردي، أو السحر الفردي، فهو الذي يمارسه المستوى الجماعي أ
شــــخص معين ســــواء كان متفرغًا أو غير متفرغ، وقد يكون ممارســــو الســــحر أناس طيبين، وقد يكون 

 (3) هؤالء السحرة شريرين، يستخدمون سحرهم لإلضرار بالناس.
ن هناك أهدافًا متوخاة من هذه الممارسة وإن ممارسة السحر ال تتم من أجل السحر فقط، ولك

لها عالقة باألعمال البشــــرية، ومن خالل ممارســــة الســــحر نفســــه، البد من توفر ثالثة عوامل نذكرها 
 بإيجاز.

 األشياء المستعملة مثل األدوات واألدوية. -1
 األشياء التي تمارس مثل الطريقة التي ينتهجها الساحر. -2
 (4)الجو السحري.األشياء التي تقال أو ينطق به  -3

                                                           
م، على الموقع التالي : 2020( عبدالحق احميش، م اطر السيييييييحر والشيييييييعوذة على الفرد والمجتمع، موقع ال ير، 1)
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 :الفرق بين المعرفة الدينية والسحرية: خامساا 
إن المعرفة الســـحرية تتجه نحو العوالم العلوية واألفالك والكواكب والشـــياطين آخذًا هذا النســـق 
بأســـــلوب التعظيم والخضـــــوع، فضـــــاًل عن الخرافات والترنيم، أي أن هذا النســـــق ال يعتمد على مبادئ 

لى ترابط معاني الظواهر الطبيعية بشـــــــكل فطري وعفوي ومضـــــــاهاة اقترانية، عقلية أو منطقية، بل ع
فيما بينها العارفة في هذا النســــق يكــــون الساحــــر ومتلقي المعرفة السحرية يكونوا أفراد المجتمع الذين 
يؤمنوا بمعرفة العارفة الســــــــحرية، ويخضــــــــعون لتأثيراته الرمزية واإلشــــــــاراتية والحركية المجســــــــمة لكي 

ي على معرفته حالة طقســــــــــــــية من أجل إخافة الناس الذين يبغون معرفة أســــــــــــــرار الظواهر يضــــــــــــــف
 (1)الطبيعية.

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

 حين يتجه السحر إلى قطب الشر.يتجه الدين نحو قطب القربان )الخير( في  -1
يتجه الدين نحو عبادة اآللهة، وخصــــــــوصــــــــًا الدين اإلســــــــالمي يتجه نحو عبادة هللا ســــــــبحانه  -2

 وتعالى أساسها التقوى، أما السحر فالترنيم والمحاكاة والعدوى هو األساس فيه.
 يتجه الدين إلى الصالة، أما السحر فيضل مجرد عمليات آلية. -3
شــــــــــمل الناس، بخالف الســــــــــحر الذي يغلب عليه الطابع الفردي، كما أن يتجه الدين نحو لم  -4

 (2)السحر يفقد كل طابع اجتماعي.
وقد وضــع العالم مالينوفســكي بعض األســس العلمية للتفرقة بين الدين والســحر، وهي كاآلتي: 

إنه جملة أن السحر هو مجرد إيمان بتأثير فعالية قوة اإلنسان من خالل ممارسته للسحر، أما الدين ف
اعتقادات وطقوس معقدة ومتحدة، ليس الســـــبب نوعية عملها، ولكن بنوع العمل الذي تســـــتطيع إنجازه 

 (3)والراحة النفسية التي تتم من خالل تنفيذ هذه المراسيم.
 :والمعتقدات المرتبطة بهما السحر و: العلم سادساا 

إن العلم في مفهومه الحديث هو نتاج المجهود المنظم المتصــــــــــــل الذي يبذله اإلنســــــــــــان لفهم 
نفســـــه وبيئته والســـــيطرة عليها، وأن البحث العلمي هو وســـــيلته لتوســـــيع نطاق هذا الفهم وتعميقه على 
وجه مقصــــود، بعكس الســــحر الذي يعتمد على األفالك والكواكب وغير ذلك من األشــــياء الالمعقولة، 

يث الفكرة األساسية التي يعتمد عليها السحر هي نفس الفكرة التي يعتمد عليها العلم الحديث، والتي ح
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مفادها هي اعتقاد أن الطبيعة تخضــع لنظام ثابت ال يتغير، وأنهما يرميان إلى هدف واحد بعينه وهو 
بد له من أن يكون على سيطرة اإلنسان بعينه على الطبيعة، فإذا أراد الساحر أن يتحكم في العالم فال

صــلة به، وهكذا ينتهي إلى إجراء جميع أنواع التجارب، ومن تم يســتطيع أن يحمي ردائه الخفي عددًا 
كبيرًا من المعارف الموضــــــــــــــوعية، بينما يصـــــــــــــــل العالم إلى نتائجه عن طريق األســـــــــــــــاليب العلمية 

 .(1)التي تتصل بالسحر الموضوعية، فهي يقينية على نفس النحو التي تتصل به باقي المعلومات
والعلم والســــــــــــحر عادة ما يمثالن قطبي المعقول والالمعقول في األعمال البشــــــــــــرية من حيث 
المنهج أو الطريقة في الوصــــــــــول إلى الغاية، ولكن ليس من الســــــــــهولة بمكان وضــــــــــع حّد ثابت بين 

 (2)األعمال الرشيدة وغير الرشيدة بالنسبة لهذه األعمال.
 نقارن بين العلم الحديث وظاهرة السحر فهي كالتالي:ومن المفيد أن 

ســـاحر يلتزم العلم بروح النقد، أما الســـحر فمقيد بالحدود التي رســـمتها التقاليد، حيث ال يحق لل -1
 بأي حال من األحوال أن يغير األساليب التي انتقلت إليه.

ي هنونًا طبيعيًا، بل للســـحر قوتان تتجهان نحو القوى الخفية والعالقة الســـببية، فهي ليســـت قا -2
 قانون غيبي، في حين أن العلم ال يمكن تقرير القوانين العلمية إال بالمالحظات والتجارب.

 للعلم صلة بالبحث النظري، بينما السحر وليد الرغبة واالنفعال. -3
  يتصف العلم بالمثابرة واالطالع، بينما يعتمد الساحر على الحظ. -4

قعــة يعترف بهــا العلمــاء وهؤالء العلمــاء يعترفون بوجود ويمكن القول: أن الســــــــــــــحر حقيقــة وا
حركات خفية يســـتخدمها الســـاحر في ســـحره، كخداع الدماغ والعين، ويعترفون بأن اإلنســـان يمكن أن 

 (3) يرى أشياء لم تحدث أبدًا، إذ يؤكد ذلك القرآن الكريم ويبرهن عليه في عدة مواضع فيه.
 بالمعتقدات السحرية: سادساا: ثقافة الطب الشعبي المرتبطة

يمكن النظر إلى الطب الشــــــــــــــعبي من خالل عالقته بالثقافة الســــــــــــــائدة، وباإلمكانيات البيئية 
المتوفرة في المجتمع بحيث يعتبر مكونًا له أهميته من مكونات ثقافة المجتمعات، حيث إنه من هذه 

 :(4)الناحية يتخذ مساران رئيسيان هما
يركز هذا النوع في عالجه للمرض من خالل نباتات األرض الطب الشــــــــــــعبي الواقعي: حيث  -1

 ومكوناتها.
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 الطب الشعبي المرتبط بالغيبيات )أي السحر والشعوذة(. -2
ويشـــــير األســـــتاذ )حســـــن الخولي( إلى أن الطب الشـــــعبي الســـــحري يقوم على ثقافة اســـــتخدام 

 (1)التعاويذ والشعوذة.
يعالجون المرضــــــى في بعض أمراضــــــهم وبالنســــــبة إلى الممارســــــات الســــــحرية، فإن الســــــحرة 

 (2)بتسخير الكائنات فوق الطبيعية في هذه العملية.
ويمكن القول: أن ثقــافــة الطــب الشــــــــــــــعبي وارتبــاطهــا بــالمعتقــد الســــــــــــــحري، تظهر في ثقــافــة 
ة المجتمعات باختالف أنماطها، حيث تقوم على االعتقاد بالعوامل واألرواح والكائنات فوق الطبيعي

، وحيث إن لكل داٍء دواٍء كما يقال، فإن لكل مرض من الممكن شــــفاءه ما لم تكن كمســــببات للمرض
نهاية المريض مقدرة في تلك اللحظة، وحيث إن المرض يرجع إلى عوامل نفســــــــــــــية وروحية وأخرى 

 مادية فالعالج يتم بواسطة وسائل سحرية، كما يتم بواسطة وسائل طبية تقليدية.
 :المواإلعالقانون و سابعاا: السحر 

إن السحر من الممارسات االجتماعية السليبة الخطيرة التي تحصل فيها أضرارًا خفية أو ظاهرية، ال 
يمكن حصــــرها للفرد والمجتمع على الرغم من أن جذورها امتدت إلى القدم ومنتشــــرة في جميع البلدان، ســــواء 

بها تتناســــب وحجم األضــــرار الناجمة المتقدمة أو المتخلفة، إال أننا ال نرى نصــــوصــــًا قانونية عقابية خاصــــة 
عنها، والتي قد تصل إلى جريمة الهالك، وبطريقة مخطط لها، ومتفق عليها مسبقًا، فالقانون ال يجرم السحر 
بل إنه يعتبره نوعًا من أنواع النصــــــــــب واالحتيال التي يهدف ممارســــــــــه إلى الكســــــــــب المادي، وبطريقة غير 

نافع مادية من المجني عليه، وعن طريق إيقاعه في حالة مشـــــــروعة، من أجل الحصـــــــول على مكاســـــــب وم
 (3)الوهم بقدرته على تحقيق هدف أو غاية، بسبب الخداع والتمويه المبني عليه مسبقًا.

ويمكن القول: بأن السحر مشكلة اجتماعية وآفة خطيرة تواجه كل المجتمعات ، أيا كان شكل 
عات متقدمة أم متخلفة على حّد ســـــــــــــواء، حيث هذه المجتمعات، بدوية، ريفية، حضـــــــــــــرية، أي مجتم

تطورت أســــــاليب جديدة الرتكاب جميع الجرائم بجميع أنواعها، بحيث أصــــــبح الســــــحرة يعتمدون على 
العلم والتكنولوجيا في تســــهيل ارتكاب الجريمة من ناحية، واختفاء مرتكبيها من ناحية أخرى، وقد دعا 

ئم في المجتمع، حيث ال يمكن القضـــــاء عليها إال بتهذيب هذا األمر بدوره إلى ازدياد ســـــعة هذه الجرا
الروح، وتكوين الوعي لدى جميع الناس بخطورة هذا المرض عن طريق الوســــــائل الضــــــبطية المتاحة 

                                                           
 173م، ص1982( حسييييييين ال ولي، الريف والمييدينيية في مجتمعييات العييالم اللييالييث، دار المعييارف، القيياهرة، د.ط، 1)
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داخل المجتمع، وكذلك من خالل النصح والتوجيه واإلرشاد لهؤالء الناس من خالل العودة إلى شريعة 
 نهج اإلسالمي الوسطى.هللا سبحانه وتعالى ، وتطبيق الم
 وسائل اإلعالم وممارسة السحر

يعتبر اإلعالم من الوســــــــائل االجتماعية المهمة في المجتمع، حيث يلعب دورًا هامًا في تبليغ 
الرســـالة المنوطة به ونشـــرها على نطاق واســـع داخل المجتمع وخارجه، ويشـــمل اإلعالم كل ما يمكن 

 (1)يغ الرسائل المكتوبة أو المسموعة أو المرئية للناس.استخدامه من أجهزة ومعدات ووسائل لتبل
ووســــــائل اإلعالم أســــــلحة ذات حدين، فإذا اســــــتخدمت في االتجاه اإليجابي للمجتمع فإن هذا 
المجتمع يسوده األمن واألمان واالستقرار ، وإذا استخدمت عكس ذلك فإن المجتمع يعيش في فوضى 

 (2)عارمة وفساد واضطراب وشقاء.
وقد أشـــاد )مصـــطفى رجب( إلى ضـــرورة التنســـيق بين المؤســـســـات االجتماعية الرســـمية وبين وســـائل 
اإلعالم في مجال الوقاية من الظواهر الســــلبية، كالســــحر والشــــعوذة، لذلك ينبغي أال نغفل أية إســــتراتيجية وقائية 

ير من غيرها من الوسائل االجتماعية للوسائل اإلعالمية؛ ألّنها بحكم طبيعتها أكثر جاذبية وأكثر قدرة على التأث
 (3) األخرى.

أنها  ومما ســبق يمكن القول: بأن وســائل اإلعالم من الوســائل الفاعلة في المجتمعات ســلباً وإيجابًا، أي
الالمادية تســـــــير في اتجاهين، االتجاه األول: هو االتجاه اإليجابي في نشـــــــر الثقافة الســـــــائدة، بجوانبها المادية و 

ي: فهو عديلها إذا اقتضـــــــــــى األمر ذلك، بهذا تكون وســـــــــــائل اإلعالم ناجحة ومثمرة، أما االتجاه الثانوتقريرها وت
 االتجاه السلبي، فاستخدامها في نشر الظواهر السلبية المؤثرة في المجتمع، كممارسة السحر مثاًل.

 : اآلثار السلبية للسحر:ثامناا 
أجمل القرآن الكريم مفاســـــــده فذكر في مقدمتها الكفر،  إن للســـــــحر آثاراً مدمرة على الفرد والمجتمع، وقد

والتفريق بين المرء وزوجه، وإدخال الضـــــرر على العباد، من خالل االســـــتعانة بالجن والشـــــياطين، وبالنظر إلى 
مفاســـده الجمة، وأضـــراره الكبيرة تســـتدعي من الفرد والمجتمع بأســـره الوقوف بحزم ضـــده والتعاطي بفاعلية ضـــد 

بمعالجة أسبابها، وبيان أضرارها، حيث لم يعد السحر ممارسة فردية متخفية، وإنما أصبحت جلية  هذه المعضلة
تستقطب الصغار والكبار والرجال والنساء بمختلف وظائفهم، ولذلك أصبح الساحر هو الشخصية المرموقة في 

 (4)المجتمع. هذا المجتمع المتفشي فيه هذا المرض الخطير، بحيث أصبح له وزنه الكبير في ذلك
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وهناك حالة تظهر في المجتمع الحديث وهو أن اإلنســـــــان وإن كان قد بلغ هذا الشـــــــأن الكبير من العلم 
والحضـــــارة إال أنه ال يزال يحن شـــــوقاً إلى المجهول المخفي، ويســـــعى إلى طلب العون منه كلما حّز به األمر، 

 (1)الخفية لكي يلبي متطلباته التي يريدها. وضاقت أمامه سبل العيش، فيلجأ في وقت الشدة إلى هذه القوى 
ومما سبق يمكن القول: بأن السحر من األمراض الخطيرة التي تصاحب المجتمعات؛ ألّنه يقوض 

ســــــرقة و البنيان )بنيان المجتمع( ويهدد أركانه، وينتشــــــر يســــــببه العدوان، وانتهاك األعراض وقتل األبرياء، 
خاصة و هلل والكفر به، وبالتالي يكون المجتمع ال هدف له وال غاية، األموال، فضاًل عن ذلك كله الشرك با

 أن السحر يحل مكان األمن والطمأنينة، واألخالق الفاضلة الخوف والزعزعة وحب الرذيلة.
 :الوقاية والعالج من السحر: تاسعاا 

 والســــــــحر من الموبقات وأكبر الكبائر، بحيث أن عالجه من األمور التي باتت تشــــــــغل الناس
جميعهم؛ إذ أنه مهما اختلفت أنواعه وأشـــكاله يحمل خطرًا كبيرًا على صـــحة الشـــخص أو األشـــخاص 

 اته.الذين يعملون بهذه المهنة، أو من الذين يلجؤون إليهم إليذاء البشر، أو من نالهم السحر بحد ذ
 :(2)ومن خالل ذلك يمكن أن نوجز عالجه وإبطاله في عدة نقاط وهي على النحو التالي

في الطب النبوي، أحدهما  –رحمة هللا عليه  –لعالج الســـــــــــــحر طرق متعددة ذكرها ابن القيم  -1
عندما دّله ســـــــــــبحانه وتعالى عن  وهو أبلغها، واســـــــــــتخراجه وإبطاله كما صـــــــــــح عن النبي 

موضــــــع ســــــحره اســــــتخرجه، وكلما اســــــتخرجه ذهب ما به حتى نشــــــط من عقال، فهذا أبلغ ما 
 زلة إزالة العادة الخبيثة وقلعها من الجسد باالستفراغ.يعالج به المسحور، وهذا بمن

 إبطاله بالرقية الشرعية )بقراءة القرآن الكريم( على المسحور. -2
 العالج يكون باستعمال األدوية المباحة كما نص عليها رسول الهدى. -3
 العالج بالحجامة في المحل الذي يصل إليه السحر. -4
 وكذلك العسل والتمر. استعمال ورق السدر مع الرقية الشرعية، -5
 أذكار الصباح والمساء. -6

ويمكن القول أن الســـــحر من اآلفات الخطيرة التي تعصـــــف بالمجتمعات اإلنســـــانية، وضـــــرره 
كبير وخطير، ولكن هذا الضــــــرر الجســــــيم ال يكون إال بإذن هللا تعالى، حتى يكون أهل اإليمان على 

ا الداء عز شأنه، وهذه اآلفة ابتالء منه وعالج هذ ثقة تامة باهلل عز وجل، وأن النافع والضار هو هللا
الفتاك الذي يفتك باألمة عامة واإلســــــــــالمية خاصــــــــــة يكون باالبتعاد عن المحرمات بشــــــــــتى أنواعها، 
واالجتهاد في العبادة، واإلكثار من االســــــتغفار، والصــــــالة على المصــــــطفى عليه الصــــــالة والســــــالم، 

 الصالة في أوقاتها.والمداومة على األذكار اليومية وأداء 
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 المبحث الثاني
 النظريات الجتماعية المفسرة للسحر 

وســــنتناول فيما يلي أبرز النظريات التي حاولت تفســــير ممارســــة الســــحر والشــــعوذة من حيث 
 (1)العدد والسرد.

 نظرية السحر والدين عند ابن خلدون: أولا:
ذلك أن النفس البشــــــرية وإن ( وهو مؤســــــس علم االجتماع، 1406-1332يقول ابن خلدون )

كانت واحدة في النوع إال أنها مختلفة في الخواص، وهي أصــــــناف كل صــــــنف مختص بخاصــــــية ال 
توجد في الصــــــــــــنف اآلخر، وصــــــــــــارت هذه الخواص فطرة أو حيلة موجودة في نفوس األنبياء عليهم 

العالم  هنا هو المادة أو السالم، أما نفوس السحرة فلها خاصية التأثير في األكوان )واعتقد أن المعنى
 المادي( واستجالب روحانية الكواكب للتصرف فيها، والتأثير بقوة شيطانية.

بانية، وللتفرقة بين الســاحر والنبي يقول ابن خلدون، فأما تأثير األنبياء فبمدٍد إلهي وخاصــية ر 
شـــيطانية، وهكذا  ونفوس الكهنة )وربما يقصـــد بها الســـحرة( لها خاصـــية االطالع على الغيبيات بقوى 

 ف مختص بخاصية ال توجد في اآلخر.كل صن
 :(2)نظرية السحر والدين عند جيمس فريزر ثانياا:

( والـــذي كـــان لـــه التـــأثير البـــالغ في دراســــــــــــــتـــه 1941-1854عرض العـــالم جيمس فريزر )
صــــــــــــــن للميتولوجيا، وعلم مقارنة األديان لنظريته في الســــــــــــــحر والدين، في الجزء األول من كتابه الغ

الذهبي، لقد كان فريزر شــــأنه في ذلك شــــأن الكثيرين من علماء عصــــره الذين تأثروا بعصــــر التنوير، 
ويؤمن بتشـــــابه الجنس البشـــــري في األســـــاســـــيات، وتعتبر نظريته من أهم ما أســـــهم به في الدراســـــات 

 األنثربولوجية التطورية.
ــذان يقفــان موقف أبرز مــا في نظريتــه هو محــاولتــه الربط والتعريف بين الســــــــــــــحر وال علم الل

التعارض مع الدين، ولكنهما يقومان على أســــس ومبادئ منطقية، أحدهما يعتمد على تداعي المعاني 
وترابط األفكار، وإن كانت عملية التداعي في الســـــــــــــحر تتم بطريقة خاطئة، لذلك أطلق العالم جيمس 

 فريزر على السحر لفظ العلم الزائف.
 نظرية فريزر على مبدأين أساسيين هما:ومن ذلك يقوم السحر في 

 المبدأ األول: الشبيه ينتج الشبيه. -1
 المبدأ الثاني: استمرار التأثير المتبادل بين األشياء حتى بعد انفصالها. -2

                                                           
 www.paranoalabiaco.comم 2010أغسطس  13( كمال غزال، السحر والدين، تطبيق ما وراء الطبيعة، 1)
 .www.paranoalabiaco.comم 2010أغسطس  13( كمال غزال، السحر والدين، تطبيق ما وراء الطبيعة، 2)



 

 202055 

 

ويعتبر هذان المبدأن في نظرية فريزر قانونين للسحر البدائي، أو بعبارة أخرى موقف البدائي 
 (1)ي نظرية الرجل البدائي من العالم ونظرته إليه.من السحر، فنظرية فريزر ه

 نظرية مالينوفسكي في السحر: ثالثاا:
يرى العالم مالينوفســــكي أن المعرفة الوصــــفية وإجراءاتها غير كافية أو شــــاملة في تفســــير كل 
الظواهر، طالما أن هناك باســـــــــتمرار منطقة غير واضـــــــــحة وخارجة عن تحكم اإلنســـــــــان وهي منطقة 

 السحر.األديان و 
كما يرى العالم مالينوفســكي من خالل دراســته عن جزر التروبوياند أن اســتخدام الســحر يكون 
في الحاالت التي تكون فيها المشــــــاعر قوية وشــــــديدة في بعض األنشــــــطة، إلى الدرجة التي ال يمكن 

 مواقف أومعها االعتماد على اإلجراءات األمبريقية فقط، ويصـــبح الدين والســـحر بمثابة مخارج من ال
ما هو المآزق التي ال مخرج منها عن الطريق األمبيريقي، وال حل لها إال بواسطة الشعائر واالعتقاد ب

 روحاني أو فوق عضوي.
وذكر مالينوفســكي أن االعتقادات الســحرية والدينية والشــعائر ليســت أخطاء كما ذكرها فريزر، 

ا هي بالنســـبة للدين يمارســـونها أو يعتقدون ولكنها اســـتجابات لنوع مختلف من الســـلوك يعترف بها كم
فيها، فلكل من الدين والســـــــحر كما يرى مالينوفســـــــكي وظائف خاصـــــــة يجب أن توضـــــــع في مقوالت 

 (2)خاصة بها.

 نظرية دوركايم في السحر: رابعاا:
 يقول العالم دور كايم أن الممارســـات الســـحرية ال يمكن القيام بها على مســـتوى الجماعة، كما

ن لها بالنســــــبة للشــــــعائر الدينية، بل إن كثيرًا منها يمارس في الغالب في الخفاء وقد ال يكو  هو الحال
أي مظهر اجتماعي على اإلطالق، أي أنه عمل فردي سري، فضاًل عن أنه ينتهك حرمة المقدسات 

 الدينية أو يعكس أوضاعها وذلك هو وجه التباين بين حقيقة الدين وحقيقة السحر.
يم أن الســـــحر ينحدر من الدين باعتباره منشـــــأ حقيقيًا له بداًل أن يجعله أصـــــاًل واعتبر دور كا

 (3)زائفًا كما هو الحال عند فريزر.

 نظرية لوسيان ليفي برول في السحر:خامساا: 
ليفي برول فيلســــــــــوف وعالم أنثروبولوجي اعتبر أن األســــــــــطورة تعكس نمط التفكير  لوســــــــــيان

يرًا البدائي لإلنســــــــان وأنها تعد مرحلة تاريخية من مراحل تطوره، وأن الطقوس الدينية تكســــــــب دورًا كب
 في الثقافات القديمة، واحتل الخارق في التفكير البدائي دورًا رئيسًا فيه.
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يطرة الفكر الروحاني والتصورات الجماعية جمدت هذا الفكر وعطلت واعتبر ليفي برول أن س
فيه المناقضــــــــــــــة وســــــــــــــلبيته القدرة على التجريد واســــــــــــــتخالص المفاهيم وعلى الفصــــــــــــــل بين الذاتي 

 والموضوعي.
ها وتناول ليفي برول العقلية البدائية إذ وصـــــــفها من خالل عدم تأثرها باألســـــــباب الطبيعية بأن

م مستديم إلى الدالالت الغيبية كالسحر والشعوذة، ومن جانب آخر فإن األحال مستيقظة ملتفتة بشكل
قة في نظره أهم جزء في تجارب هذه العقلية ألنها هي التي تصــــل بينها وبين العالم غير المرئي بطري
تي مباشــــــــــرة ثم تأتي الفؤول ألنها تمد هذه العقلية أيضــــــــــًا ببعض المعلومات عن فعل القوى الغيبية ال

 بوجودها ثم تأتي المدركات المباشــــــــــــــرة، هذه المدركات التي تأتي إليهم من العالم غير المرئي تحس
 والتي تكشف لهم عن نوايا القوى الغيبية.

وتفســـر لنا هذه األســـباب إلى اســـتمســـاك الجماعات البدائية بعاداتها ومعاداتها إلى كل ما هو 
 (1)جديد واستمساكهم بالتفكير الغيبي.

 لثالمبحث الثا
 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
مدينة بني وليد من الذكور  حيث اعتمد الباحث فيها على إجراء االســــــــــــــتبيان مع بعض األفراد داخل

 واإلناث بالتساوي.
 ثانياا: مجالت البحث أو الدراسة:

 يحتوي هذا البحث على ثالث مجاالت، وهي على النحو التالي:
، المجال المكاني: وهو بلدية بني وليد حيث اختار الباحث بعض الموجودين دائمًا في المدينة -1

ويقيم بهــا حــاليــًا، ولــديــه المعرفــة بخصـــــــــــــــائص هــذه ويعتبر البــاحــث من أهــالي هــذه المــدينــة، 
المدينة، ورأى في اختياره لها توفير الوقت والجهد والمال وأنه ســــــــــــــيتحصـــــــــــــــل على بيانات 

 ومعلومات أكثر دقة من أي منطقة أخرى في هذا الموضوع.
ما أالمجال الزماني: بدأ الباحث تفكيره في الدراســــــــــــــة الميدانية مع بداية كتابته لهذا البحث،  -2

رضــــــها البداية الفعلية للعمل الميداني، عندما قام الباحث الحقًا بتقديم اســــــتمارة االســــــتبيان وع
 من نفس السنة. 7واستمر حتى نهاية شهر  2021لسنة  5على محكمين في شهر 
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 ثالثاا: عينة الدراسة:
قــدمــًا اســــــــــــــتخــدم البــاحــث في بحثــه العينــة العمــديــة، وهي العينــة التي اعتمــد عليهــا البــاحــث م

مفرداتها، أي تتم بطريقة متعمدة من طرف الباحث بتدخله مباشـــــــــرة في تحديد األفراد الذين تشـــــــــملهم 
عينــة البحــث، ويرجع اختيــار البــاحــث لهــا العتقــاده بــأنهــا األكثر مالءمــة، وألن العينــة العمــديــة توفر 

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

 ار العينة في هذا البحث هي مجموعة من األفراد من الذكور واإلناث كما نوهنا سلفًا.إن إط
مفردة من مجتمع المدينة المذكورة، حيث قّرر الباحث أن أفراد العينة  60حيث يتراوح أفرادها 

ليس شــــــرطًا فيها المســــــتوى التعليمي وال االقتصــــــادي وال الثقافي أو غيرها من المســــــتويات بل اكتفى 
عــامــًا، ألّنهم أكثر معرفــة ودرايــة بهــذا  40تحــديــد الســــــــــــــن المراد إجراء البحــث عليهــا، وهم مــا فوق ب

 الموضوع وكذلك نظرًا لحساسية الموضوع المدروس.
 خامساا: أدوات جمع البيانات:

طّور الباحث أدوات لجمع البيانات في هذا البحث بوضــــــــع مجموعة من األســــــــئلة التي يعتقد 
بحيث توفر في مجموعها اإلجابات الالزمة لتســـــــــــــــاؤالت البحث، وقد بلغ مجموع  أنها تخدم البحث،

ســؤاًل وحصــر الباحث تحديد االختيارات  53أســئلة الباحث في االســتبيان، وهي معدة في اســتمارة إلى 
أمام المبحوث في مجموعة خيارات )نعم ، ال، وأحيانًا( وكذلك اعتمد في اإلجراءات اإلحصـــــــــــــــائية 

لى النســـــــــــــب المئوية والمتوســـــــــــــط الحســـــــــــــابي لجميع المتغيرات في كل بيان من البيانات والتحليلية ع
 الموجودة في االستمارة.

 سادساا: قياس صدق األداة )الستبيان(:
للتأكد من صـــدق االســـتبيان أنه يقيس فعاًل الجوانب التي يســـعى إلى قياســـها، فقد قام الباحث 

مين في هذا المجال من ذوي االختصـــاص، وبعد بعرض صـــورة من االســـتبيان على بعض من المحك
االطالع على االســــــــــــــتمـارة وإبـداء آرائهم واقتراحـاتهم ثم األخـذ بجميع هـذه اآلراء واالقتراحـات وحـذف 

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

ن جمع البيـانـات ومراجعتهـا قـام البـاحـث بـإعـداد دليـل الترميز وتفريغ البيـانـات بعـد االنتهـاء م
يدويًا، ثم عرض البيانات في جداول أحادية بســــــيطة تتمثل في التكرارات والنســــــب المئوية والمتوســــــط 

 الحسابي.
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 ثامناا: تحليل البيانات ومناقشتها:
جراءات التالية إلتمام التحليل اإلحصـــائي إجراءات وأســـاليب التحليل اإلحصـــائي: اتبع الباحث اإل -1

 للبحث:
مرحلة إدخال ومراجعة البيانات: حيث قام الباحث بمراجعة اســــتمارة االســــتبيان للتأكد من اكتمالها  -أ

وصـــــالحيتها في البيانات والتحليل اإلحصـــــائي، حيث تم قبول كل االســـــتمارات ألنها تتوفر بها جميع 
 المتغيرات والبيانات ثم تفريغها يدويًا.الشروط ثم قام بترميز 

 مرحلة اإلحصاءات الوصفية: -ب
قام الباحث باســـــــتخراج اإلحصـــــــاء الوصـــــــفي، حيث شـــــــمل التكرارات والنســـــــب المئوية وأخيرًا 

 المتوسط الحسابي.
 تاسعاا: وصف عينة البحث:

 :البيانات األولية -أ
ِّ%ِّكِّالنوع

 50 30 الذكور

 50 30 اإلناث

 %100 60 المجموع

 ( يبين توزيع إجابات المبحوثين من أفراد العينة طبقاا لمتغير الجنس1الجدول رقم )

( توزيع أفراد العينة طبقًا لمتغير الجنس، حيث حرص الباحث 1يتضــــــــــــــح من الجدول رقم )
على أن تكون عينة البحث متضمنة نسبًا متساوية بين كال الجنسين )ذكورًا وإناثًا( األمر الذي يساعد 
على القيام بإجراء بعض المقارنات فيما يخص موضــــــــوع الســــــــحر وآثاره الســــــــلبية ودور المجتمع في 

 مكافحته والوقاية منه.

ِّالنوع
ِّالجنــس

ِّ%ِّمجموع
ِّ%ِّأنثىِّ%ِّذكر

40-44 10 33.4 12 40 22 36.6 

45-49 10 33.4 12 40 22 36.6 

50-54 5 16.6 4 13.4 9 15 

55-59 3 10 2 6.6 5 8.4 

 3.4 2 0 0 6.6 2 فما فموق 60

 %100 60 %100 30 %100 30 المجموع

 ( يوضح توزيع إجابات المبحوثين طبقاا لمتغير العمر2الجدول رقم )
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%( في الفقرة 40( أن أعلى نســــــــــــــبة كانت من اإلناث والبالغة )2يتضــــــــــــــح من الجدول رقم )
أن نســــــــــــــبـة الـذكور في الفئـات  ( في حين49-45، 44-40األولى والثـانيـة هي من الفئـة العمريـة )

%( 16.6( فقد ســجلت )54-50%( تليها نســبة الذكور في الفئة العمرية )33.4نفســها أقل فكانت )
%( ثم تأتي النســـــبة الرابعة فهي أيضـــــًا من الذكور 13.4في حين أن اإلناث في نفس الفئة العمرية )

%( وكانت نســـبة اإلناث في 10( فكانت أعلى من اإلناث حيث ســـجلت )59-55من الفئة العمرية )
%( في حين تم تســجيل النســبة الخامســة للذكور كذلك دون اإلناث من الفئة العمرية 6.6نفس الفئة )

 %( ولم تسجل في اإلناث أي نسبة تذكر في الفئة العمرية نفسها.6.6فما فوق( بنسبة ) 60)
من شــــــــريحة الذكور ونســــــــتنتج من الجدول أعاله أن اإلناث هن األكثر تضــــــــررًا من الســــــــحر 

وخصـــــــــــوصـــــــــــًا في الفئتين األولى والثانية، ونســـــــــــتطيع القول بأن هذه الفئات ذكورًا وإناثًا هي من فئة 
الشــباب والكبار، فإنها األكثر عرضــة للســحر وألنها عماد المجتمع مســتقباًل، ويأتي الضــرر تباعًا في 

 الفئات العمرية األخرى من كال الجنسين.

ِّالمستوىِّالتعليمي
ِّنــسالج

ِّ%ِّمجموع
ِّ%ِّأنثىِّ%ِّذكر

 11.6 7 16.8 5 6.6 2 تعليم أساسي

 31.8 19 30 9 33.3 10 تعليم متوسط

 45 27 46.6 14 43.5 13 تعليم جامعي

 11.6 7 6.6 2 16.56 5 جامعي فما فوق

 %100 60 %100 30 %100 30 المجموع

 طبقاا لمتغير المستوى التعليمي ( يبين إجابات المبحوثين3الجدول رقم )
تبرز نتائج هذا الجدول أن أكثر نســـــــــبة من أفراد العينة لديهم مســـــــــتوى تعليمي جامعي، ونلن 

%( تليها نســـبة الذكور من نفس المســـتوى التعليمي وقد 46.6هذه النســـبة شـــريحة اإلناث وقد بلغت )
( وقد نالت هذه النســـبة شـــريحة %3. 33%( تليها نســـبة التعليم الثانوي حيث ســـجلت )43.5بلغت )

%( ، أما التعليم األساسي فقد كانت نسبة 30الذكور في حين أن نسبة اإلناث في هذه الفئة سجلت )
%( على 6.6%( في حين أن الذكور كانت نســـبتهم )16.6اإلناث أكثر من الذكور، حيث ســـجلت )

%( بالمقابل 16.6ر فقد بلغت )العكس من التعليم فوق الجامعي )العالي( فكانت أعلى نســــــــــــبة للذكو 
 %(.6.6أن اإلناث كانت نسبتهم أقل )

ونســـتنتج من الجدول أعاله أن التعليم بكل مســـتوياته مهم وضـــروري لألفراد ســـواء كانوا ذكورًا 
أم إناثًا، حيث له األثر الفاعل في نشـــر الوعي بمخاطر هذا الســـلوك أال وهو الســـحر، وأن انخفاضـــه 

 الجهل وعدم المعرفة بهذا السلوك بين شرائح المجتمع وطبقاته.قد يؤدي إلى ظهور 
ومن خالل نتائج هذا الجدول تبين أن الســــــــحر وممارســــــــته ليس مرتبط بأي مســــــــتوى تعليمي 

 سواء كان عاليًا أو العكس فهو متجذر في المجتمع فينبغي مكافحته والوقاية منه.
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 ( يوضح توزيع إجابات المبحوثين المتعلقة بالبيانات الجتماعية للسحر4الجدول رقم )

ِّالعبارة

ِّإناثِّذكور
ع
و
جم
م

ِّ

ِّأحيانا ِِّّالِّنعمِّأحيانا ِِّّالِّنعم

ِّ%ِّكِّ%ِّكِّ%ِّكِّ%ِّكِّ%ِّكِّ%ِّك

مدينةِّبنيِّوليدِّ

كغيرهاِّمنِّ

المدنِّالليبيةِّ

متضررةِّمنِّ

ِّالسحر.

27ِّ90ِّ1ِّ3.4ِّ2ِّ6.6ِّ29ِّ96.6ِّ0ِّ0ِّ1ِّ3.4ِّ60ِّ

النساءِّاألكثرِّ

تضررا ِّمنِّ

ِّالسحر.

16ِّ53.4ِّ6ِّ20ِّ8ِّ26.6ِّ26ِّ86.6ِّ0ِّ0ِّ4ِّ13.4ِّ60ِّ

الرجالِّاألكثرِّ

تضررا ِّمنِّ

ِّالسحر.

12ِّ40ِّ8ِّ26.6ِّ10ِّ33.4ِّ8ِّ26.6ِّ12ِّ40ِّ10ِّ33.4ِّ60ِّ

الذينِّيمارسونِّ

السحرِّهمِّمنِّ

أهلِّالمدينةِّ

ِّنفسها.

19ِّ63.3ِّ4ِّ13.4ِّ7ِّ23.3ِّ14ِّ46.6ِّ3ِّ10ِّ13ِّ43.4ِّ60ِّ

الذينِّيمارسونِّ

السحرِّهمِّمنِّ

األجانبِّعلىِّ

ِّالمدينة.

7ِّ23.4ِّ6ِّ20ِّ17ِّ56.6ِّ7ِّ23.4ِّ6ِّ20ِّ17ِّ56.6ِّ60ِّ

هناكِّمنِّيرىِّ

أنِّالسحرِّهوِّ

الحلِّلجميعِّ

ِّالمشاكل.

11ِّ36.6ِّ16ِّ53.4ِّ3ِّ10ِّ15ِّ50ِّ10ِّ33.4ِّ5ِّ16.6ِّ60ِّ

هناكِّفائدةِّ

كبيرةِّللناسِّ

المترددينِّعلىِّ

ِّالسحرة.

14ِّ46.6ِّ14ِّ46.6ِّ2ِّ6.8ِّ12ِّ40ِّ13ِّ43.4ِّ5ِّ16.6ِّ60ِّ

وسائلِّاإلعالمِّ

فيِّالمدينةِّلهاِّ

دورِّكبيرِّفيِّ

التوعيةِّبمخاطرِّ

ِّالسحر.

15ِّ50ِّ13ِّ43.4ِّ2ِّ6.6ِّ17ِّ56.6ِّ8ِّ26.6ِّ5ِّ16.6ِّ60ِّ

المؤسساتِّ

الدينيةِّفيِّ

المدينةِّلهاِّدورِّ

فعالِّفيِّنشرِّ

الوعيِّبخطورةِّ

ِّظاهرةِّالسحر.

15ِّ50ِّ10ِّ33.3ِّ5ِّ16.6ِّ21ِّ70ِّ2ِّ6.6ِّ7ِّ23.4ِّ60ِّ

هناكِّقوانينِّ

رادعةِّفيِّ

الدولةِّلمكافحةِّ

ِّالسحر.

4ِّ3.3ِّ22ِّ73.4ِّ4ِّ13.3ِّ7ِّ23.4ِّ17ِّ56.6ِّ6ِّ20ِّ60ِّ

المتوسطِّ

الحسابيِّلجميعِّ

ِّالمتغيرات
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( أن أعلى نســــــــبة في 4كشــــــــفت نتائج الدراســــــــة الميدانية ومن خالل النظر إلى الجدول رقم )
االتجاه العام من فئة اإلناث فكان المتوســـــط الحســـــابي لجميع المتغيرات فيه على النحو التالي، حيث 

ــــــــــــــــــــ)نعم( في المقابل من الذكور فكانت النســــــبة قد بلغت 15.6تم تســــــجيل نســــــبة ) %( ممن أجبن بـ
ـــــــــــــــ)ال( حيث بلغت نســبهم ) %(14) %( في 10تليها في المرتبة الثانية من فئة الذكور ممن أجابوا بـ

%( تليها في المرتبة الثالثة )أحيانًا( فكانت من 7المقابل من فئة اإلناث ممن أجبن بــــ)ال( فقد بلغت )
 %(.6%( والذكور فقد بلغت نسبتهم )7.3نصيب اإلناث ، حيث سجلت )

ويتضح مما سبق ذكره في الجدول من خالل إجابات المبحوثين ذكورًا وإناثًا أن مدينة بني وليد كغيرها 
من المدن في ليبيا متضررة من السحر والشعوذة مما أثر سلبًا على أفراد المجتمع من نواٍح عدة، مع 

بين الحين واآلخر بخطورة  أن وسائل اإلعالم بجميع أنواعها والمؤسسات الدينية من خالل منابرها تذّكر
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 

ذه القوانين في المحاكم والنيابات يوجد نص قانوني صريح ينص على هذا السلوك، ومع هذا لم تفّعل ه
 بشكل واضح.

ِّالعبارة

ِّإناثِّذكور

ع
و
جم
م

ِّ

ِّأحيانا ِِّّالِّنعمِّأحيانا ِِّّالِّنعم

ِّ%ِّكِّ%ِّكِّ%ِّكِّ%ِّكِّ%ِّكِّ%ِّك

أتابعِّبرامجِّ

األبراجِّفيِّ

القنواتِّ

ِّالفضائية.

2ِّ6.6ِّ26ِّ86.8ِّ2ِّ6.6ِّ1ِّ3.4ِّ27ِّ90ِّ2ِّ6.6ِّ60ِّ

استعينِّ

بالسحرِّلفكِّ

ِّالسحر.

0ِّ0ِّ28ِّ93.2ِّ2ِّ6.6ِّ2ِّ6.6ِّ28ِّ93.2ِّ0ِّ0ِّ60ِّ

احرصِّ

علىِّتعليقِّ

الخيوطِّذاتِّ

األلوانِّ

المألوفةِّ

ِّلرفعِّاألذى.

2ِّ6.6ِّ26ِّ86.8ِّ2ِّ6.6ِّ1ِّ3.4ِّ29ِّ96.6ِّ0ِّ0ِّ60ِّ

الذبحِّ

بإراقةِّدمِّ

ِّالذبيح.

1ِّ3.4ِّ26ِّ86.8ِّ3ِّ10ِّ3ِّ10ِّ26ِّ86.8ِّ1ِّ3.4ِّ60ِّ

رشِّالملحِّ

فيِّ

المناسباتِّ

للوقايةِّمنِّ

ِّالسحر.

6ِّ20ِّ21ِّ70ِّ3ِّ10ِّ11ِّ36.6ِّ15ِّ50ِّ4ِّ13.4ِّ60ِّ

أقومِّ

بتحضيرِّ

األدويةِّعندِّ

العالجِّمنِّ

ِّالسحر.

3ِّ10ِّ25ِّ83.4ِّ2ِّ6.6ِّ10ِّ33.4ِّ17ِّ56.6ِّ3ِّ10ِّ60ِّ
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استعملِّ

األبخرةِّ

ِّيوميا ِّفي

البيتِّ

للوقايةِّمنِّ

ِّالسحر.

8ِّ26.8ِّ18ِّ60ِّ4ِّ13.4ِّ6ِّ20ِّ17ِّ56.6ِّ7ِّ23.4ِّ60ِّ

سبقِّوأنِّ

تعاملتِّ

ِّبالسحر.

0ِّ0ِّ27ِّ90ِّ3ِّ10ِّ2ِّ6.6ِّ26ِّ86.6ِّ2ِّ6.6ِّ60ِّ

أرىِّأنِّ

هناكِّحاالتِّ

شفيتِّمنِّ

ِّالسحر.

19ِّ63.3ِّ6ِّ20ِّ5ِّ16.6ِّ17ِّ56.6ِّ7ِّ23.4ِّ6ِّ20ِّ60ِّ

اذهبِّإلىِّ

الساحرِّلحلِّ

مشاكليِّ

ِّكلها.

0ِّ0ِّ26ِّ86.6ِّ4ِّ13.4ِّ1ِّ3.4ِّ28ِّ93.2ِّ1ِّ3.4ِّ60ِّ

هناكِّأناسِّ

يقرونِّ

بمعرفتهمِّ

للسحرِّولمِّ

ِّيمارسوه.

10ِّ33.4ِّ11ِّ36.6ِّ9ِّ30ِّ7ِّ23.4ِّ9ِّ30ِّ14ِّ46.6ِّ60ِّ

عندِّ

جلوسكِّ

أمامِّالساحرِّ

هلِّتفهمِّ

شيئا ِّمماِّ

يقولهِّ

ِّويردده.

3ِّ10ِّ24ِّ80ِّ3ِّ10ِّ0ِّ0ِّ30ِّ100ِّ0ِّ0ِّ60ِّ

المتوسطِّ

الحسابيِّ

لجميعِّ

ِّالمتغيرات

54ِّ5.4ِّ264ِّ22ِّ42ِّ3.5ِّ61ِّ5.1ِّ259ِّ21.5ِّ40ِّ3.5ِّ60ِّ

 ( يبين إجابات المبحوثين حسب البيانات المتعلقة بالممارسة السحرية5الجدول رقم )
( بأن أعلى نســــــبة وجدت عند الذكور بوجه عام من خالل 5يتبين لنا من خالل الجدول رقم )

فقد تم تســـــــجيل نســـــــبة  المتوســـــــط الحســـــــابي لكل المتغيرات المبينة في الجدول أعاله وكانت كالتالي،
%( ممن أجابوا بـــــــــــــ)ال( من الذكور في المقابل عند اإلناث ممن أجبن بـــــــــــــ)ال( فقد بلغت النسبة 22)
%( وكانت من نصيب اإلناث ممن أجبن بــــــــــــــــ)نعم( 5%( ثم تأتي في المرتبة الثانية النسبة )21.5)

ــــــــ)نعم( قد بلغت ) ليها في المرتبة الثالثة نسبة %( ت4.5وكانت نسبة الذكور في المقابل ممن أجابوا بـ
%( في المقابل من اإلناث ممن أجبن )أحيانًا( 3.5)أحيانًا( فكانت للذكور، حيث ســـــــجلت نســـــــبتهم )

 %(.3.3فكانت نسبتهن )
ونستنتج من خالل التحليل اإلحصائي للمتغيرات الموجودة في الجدول أعاله أن السحر حقيقة موجودة 

انوا متخفين بين الناس، على الرغم من أن هناك ممارسات ضارة ومنها منذ القدم، والسحرة كذلك وإن ك
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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واالستعانة بهم، على الرغم من أن هناك حاالت شفيت منه تمامًا، وكذلك وجدنا  الذهاب إليهم مطلقاً 
من خالل إجابات المبحوثين ذكورًا وإناثًا أن بعض الناس يقرون بمعرفتهم بالسحر ولم يمارسوه، 
بالمقابل أن هناك بعضًا آخر من كال الطرفين ال يعرفونه إطالقًا، والدليل على ذلك من خالل إجابات 

مبحوثين أنهم عند الجلوس أمام الساحر ال يعرفون شيئًا مما يقوله ويردده، ومجمل القول أن المجتمع ال
قيد البحث ال يميل إلى السحر وممارسته بل إلى مكافحته والوقاية منه، لكي يبقى هذا المجتمع متماسكًا 

 قويًا تسوده العالقات الطبيعية والتعاون.

 العبــــارة

ِّإناثِّذكور

ِّمجموع
ِّأحيانا ِِّّالِّنعمِّأحيانا ِِّّالِّنعم

ِّ%ِّكِّ%ِّكِّ%ِّكِّ%ِّكِّ%ِّكِّ%ِّك

جلبِّغضبِّ

ِّهللاِّتعالى.
29ِّ96.6ِّ1ِّ3.4ِّ0ِّ0ِّ26ِّ86.6ِّ4ِّ13.4ِّ0ِّ0ِّ60ِّ

القلقِّ

واالضطرابِّ

ِّالنفسي.

28ِّ93.2ِّ1ِّ3.4ِّ1ِّ3.4ِّ29ِّ96.6ِّ1ِّ3.4ِّ0ِّ0ِّ60ِّ

الضررِّ

الماديِّالعائدِّ

منِّاستخدامِّ

ِّالسحر.

24ِّ80ِّ2ِّ6.6ِّ4ِّ13.4ِّ29ِّ96.6ِّ1ِّ3.4ِّ0ِّ0ِّ60ِّ

فشلِّاإلنسانِّ

فيِّحياتهِّ

ِّالخاصة.

28ِّ93.2ِّ1ِّ3.4ِّ1ِّ3.4ِّ28ِّ93.2ِّ1ِّ3.4ِّ1ِّ3.4ِّ60ِّ

االنحاللِّ

ِّاألخالقي.
25ِّ83.4ِّ0ِّ0ِّ5ِّ16.6ِّ22ِّ73.4ِّ6ِّ20ِّ2ِّ6.6ِّ60ِّ

كثرةِّ

ِّالجرائم.
26ِّ86.8ِّ2ِّ6.6ِّ2ِّ6.6ِّ24ِّ80ِّ3ِّ10ِّ3ِّ10ِّ60ِّ

النبذِّ

االجتماعيِّ

منِّقبلِّ

ِّالناس.

23ِّ76.8ِّ2ِّ6.6ِّ5ِّ16.6ِّ24ِّ80ِّ3ِّ10ِّ3ِّ10ِّ60ِّ

هدرِّللمالِّ

ِّالعام.
22ِّ73.4ِّ2ِّ6.6ِّ6ِّ20ِّ23ِّ76.8ِّ3ِّ10ِّ4ِّ13.2ِّ60ِّ

زيادةِّ

المشاكلِّفيِّ

ِّاألسرة.

28ِّ93.2ِّ1ِّ3.4ِّ1ِّ3.4ِّ27ِّ90ِّ3ِّ10ِّ0ِّ0ِّ60ِّ

االبتعادِّعنِّ

الدينِّ

ِّاإلسالمي.

28ِّ93.2ِّ1ِّ3.4ِّ1ِّ3.4ِّ27ِّ90ِّ2ِّ6.6ِّ1ِّ3.2ِّ60ِّ

المتوسطِّ

الحسابيِّ

لجميعِّ

ِّالمتغيرات

261ِّ26.3ِّ13ِّ1.3ِّ26ِّ2.6ِّ259ِّ25.71ِّ27ِّ2.7ِّ14ِّ1.4ِّ60ِّ

 ( يوضح إجابات المبحوثين حسب البيانات المتعلقة باآلثار السلبية للسحر6الجدول رقم )
( والمتضمن لآلثار السلبية 6أشارت نتائج البحث الميداني، وكما هو واضح من الجدول رقم )

للسحر من خالل المتوسط الحسابي للمتغيرات بوجه عام أن أعلى نسبة هم الذكور كما هو مبين في 
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ــــ)نعم( أن للسحر آثارًا سلبية كثيرة بالمقابل 26.1الجدول أعاله فقد سجلت نسبتهم ) %( ممن أجابوا بـ
%( ممن أجبن بــــــ)نعم( تليها النسبة الثانية المجابة بــــــ)ال( فكانت 25.7فئة اإلناث قد بلغت نسبتهن )

ثين ممن %( من إجابات المبحو 1.3%( بالمقابل نجد أن )2.7من نصــــــــــــــيب اإلناث حيث بلغت )
أجابوا بأن ليس للســـحر آثارًا ســـلبية، تلبيها النســـبة الثالثة المجابة )أحيانًا( فكانت من نصـــيب الذكور 

%( ممن أجبن بأن للســـحر أثارًا 1.4%( في حين أن نســـبة اإلناث فيها فقد ســـجلت )2.6فقد بلغت )
 سلبية تارة وتارة أخرى أثار إيجابية.
كال الجنسين )الذكور واإلناث( فإن للسحر أثارًا مدمرة على الفرد مرورًا وانطالقًا من إجابة األغلبية من 

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 وخصوصًا حياته الخاصة، وكذلك 

رائم وغير ذلك من المشاكل، وبذلك يكون السحر من أخطر األمراض االجتماعية، لذا ينبغي كثرة الج
 على المجتمع الوقوف ضده من جميع النواحي والسيما الفكرية، ألنه يهدد أركانه وبنيانه.

 العبــــارة

ِّإناثِّذكور

ِّمجموع
ِّأحيانا ِِّّالِّنعمِّأحيانا ِِّّالِّنعم

ِّ%ِّكِّ%ِّكِّ%ِّكِّ%ِّك0ِّ%ِّكِّ%ِّك

ِّمخافةِّهللا

سبحانهِّ

ِّوتعالى.

30ِّ100ِّ0ِّ0ِّ0ِّ0ِّ30ِّ100ِّ0ِّ0ِّ0ِّ0ِّ60ِّ

اتباعِّ

توجيهاتِّ

ِّ.الرسولِّ

30ِّ100ِّ0ِّ0ِّ0ِّ0ِّ30ِّ100ِّ0ِّ0ِّ0ِّ0ِّ60ِّ

أحرصِّعلىِّ

قراءةِّالقرآنِّ

ِّالكريم.

28ِّ93.2ِّ2ِّ6.6ِّ0ِّ0ِّ30ِّ100ِّ0ِّ0ِّ0ِّ0ِّ60ِّ

ألجأِّإلىِّ

الرقيةِّ

الشريعةِّمعِّ

األخذِّ

باألسبابِّ

ِّالطبية.

27ِّ90ِّ3ِّ10ِّ0ِّ0ِّ27ِّ90ِّ0ِّ0ِّ3ِّ10ِّ60ِّ

أحرصِّعلىِّ

أداءِّالصالةِّ

فيِّأوقاتهاِّ

للمحافظةِّ

علىِّنفسكِّ

ِّمنِّالسحر.

30ِّ100ِّ0ِّ0ِّ0ِّ0ِّ30ِّ100ِّ0ِّ0ِّ0ِّ0ِّ60ِّ

أحرصِّعلىِّ

صيامِّيوميِّ

االثنينِّ

والخميسِّ

لتجنبِّالسحرِّ

ِّبقيةِّاأليام.

16ِّ53.4ِّ4ِّ13.2ِّ10ِّ33.3ِّ21ِّ70ِّ2ِّ6.6ِّ7ِّ23.4ِّ60ِّ
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أحرصِّعلىِّ

متابعةِّ

البرامجِّ

الدينيةِّ

الهادفةِّ

لمحاربةِّ

السحرِّ

ِّوالسحرة.

21ِّ70ِّ2ِّ6.6ِّ7ِّ23.3ِّ21ِّ70ِّ1ِّ3.4ِّ8ِّ26.6ِّ60ِّ

أحرصِّعلىِّ

الذهابِّإلىِّ

مجالسِّالذكرِّ

والمحاضراتِّ

ِّالدينية.

20ِّ66.6ِّ4ِّ13.2ِّ6ِّ20ِّ15ِّ50ِّ3ِّ10ِّ12ِّ40ِّ60ِّ

المداومةِّعلىِّ

التداويِّ

باألعشابِّ

المباحةِّ

ِّشرعا .

16ِّ63.6ِّ7ِّ23.4ِّ7ِّ23.4ِّ15ِّ50ِّ2ِّ6.6ِّ13ِّ43.4ِّ60ِّ

أحرصِّعلىِّ

التداويِّ

بالعسلِّ

للوقايةِّمنِّ

ِّالسحر.

17ِّ53.6ِّ4ِّ13.2ِّ9ِّ30ِّ21ِّ70ِّ2ِّ6.6ِّ7ِّ23.4ِّ60ِّ

الحرصِّعلىِّ

زيادةِّالعلمِّ

ِّالشرعي.

24ِّ80ِّ3ِّ10ِّ3ِّ10ِّ24ِّ80ِّ1ِّ3.4ِّ5ِّ16.6ِّ60ِّ

استخدامِّ

القانونِّضدِّ

منِّيمارسونِّ

ِّالسحر.

24ِّ80ِّ1ِّ3.4ِّ5ِّ16.6ِّ28ِّ93.4ِّ0ِّ0ِّ2ِّ6.6ِّ60ِّ

أرقيِّنفسيِّ

بالرقيةِّ

الشرعيةِّدونِّ

الحاجةِّإلىِّ

ِّاآلخرين.

19ِّ63.3ِّ2ِّ6.6ِّ9ِّ30ِّ24ِّ80ِّ0ِّ0ِّ6ِّ20ِّ60ِّ

الحرصِّعلىِّ

استعمالِّ

الحجامةِّكلماِّ

ِّلزمِّاألمر.

18ِّ60ِّ6ِّ20ِّ6ِّ20ِّ22ِّ73.2ِّ1ِّ3.2ِّ7ِّ23.6ِّ60ِّ

المتوسطِّ

الحسابيِّ

لجميعِّ

ِّالمتغيرات

320ِّ22.8ِّ38ِّ2.7ِّ62ِّ4.4ِّ33.8ِّ24.1ِّ12ِّ1ِّ70ِّ5ِّ60ِّ

 حسب البيانات المتعلقة بالوقاية من السحر ( يبين إجابات المبحوثين7الجدول رقم )
( أن أعلى نسبة بشكل عام من خالل 7أشارت نتائج البحث الميداني من خالل الجدول رقم )

احتســـــاب المتوســـــط الحســـــابي لجميع المتغيرات الموجودة في الجدول فكانت كالتالي: فقد تم تســـــجيل 
%( ممن أجبن بــــــــــــــ)نعم( في المقابل كانت نسبة الذكور ممن أجابوا بــــــــــــــ)نعم( قد بلغت 24.1نسبة )

%( تليها في المرتبة الثانية الفقرة المجابة بــــــــــــــــ)ال( فقد سجلت من نصيب الذكور ممن أجابوا 22.8)
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ـــ)ال( حيث بلغت ) ـــ)ال( فقد سجلت نسبتهن )2.7بـ %( تليها 1%( بالمقابل كانت لإلناث ممن أجبن بـ
ي حين أن %( ف5في المرتبة الثالثة فئة اإلناث ممن أجبن )أحيانًا( فقد تم تســـجيل نســـبتهن والبالغة )

 %(.4.4الذكور ممن أجابوا )أحيانًا( فكانت أقل من نسبة اإلناث فقد سجلت نسبتهم )
وما يمكن اســـتنتاجه من الجدول أعاله من خالل إجابات المبحوثين بأن الســـحر من المعارف 
 المنهي عنها والمحرمة في ديننا اإلســـــالمي، ألنه يفســـــد المجتمع ويقوض بنيانه، وأن عالجه والوقاية
منه من األمور التي باتت تشــــــــــــغل أذهان الناس جميعهم، إذ أنه مهما اختلفت أنواعه وأشــــــــــــكاله فإنه 
يحمل خطرًا كبيرًا على الناس ســـــــواء الذين يعملون به وهو عندهم كمهنة، أو من الذين يلجؤون إليهم 

ناثًا فإنه يؤثر إليذاء الناس أو من نالهم الســــــــــــــحر بحد ذاته، فمن خالل إجابات المبحوثين ذكورًا وإ
عليهم ســــــــــــــلبًا من جميع النواحي وخاصـــــــــــــــة العالقات والروابط االجتماعية، والناس من خالل ذلك 

واجتناب نواهيه بالرقية  يحرصــون دائمًا على الوقاية منه عن طريق مخافة هللا واتباع نهج الرســول 
 والشعوذة.الشرعية وزيادة العلم الشرعي واستخدام القانون ضد من يمارسون السحر 
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 والتوصيات النتائج
  أولا : النتائج

 خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: 
( ســـنة حيث 50-40إلى أن فئات العمر المتضـــررة من الســـحر من ) تبين من خالل الباحث -1

كانت اإلناث هن األكثر تضــــــــــــــررًا من الذكور، أما متغير التعليم فقد بينت النتائج أن اإلناث 
أيضـــــــــــــًا هن األكثر تضـــــــــــــررًا من الذكور حيث كان التعليم الجامعي في مقدمة المســـــــــــــتويات 

 ن.التعليمية المتضررة من السحر لكال الجنسي
 أن مدينة بني وليد كغيرها من المدن الليبية متضررة من السحر. -2
 أن اإلناث هن األكثر تضررًا من الذكور من الممارسات السحرية. -3
 أن الذين يمارسون السحر من أهل المدينة أكثر من األجانب فيها. -4
 وممارسته.أن وسائل اإلعالم في المدينة ليس لها دور فاعل في نشر الوعي بمخاطر السحر  -5
أشارت النتائج أيضًا إلى ضعف أداء المؤسسات الدينية وخصوصًا المسجد في توعية الناس  -6

 بخطورة السحر وممارسته وكذلك مكافحته والوقاية منه.
عدم وضــــوح القوانين التي تنص على تجريم الســــحر وردع الســــحرة وإن كانت قد أشــــارت إلى  -7

 حتيال.ذلك بطريقة غير مباشرة تحت بند النصب واال
أن أغلب المجتمع ال يمارس هذه اآلفة الخطيرة بل يحرص على مكافحتها بكل الوســـــــــــــــائل  -8

 المتاحة وخاصة العادات االجتماعية المتبعة لمنعه.
أن الســـــــحر له أثارًا ســـــــلبية مدمرة على الفرد والمجتمع؛ ألنها تضـــــــر بمصـــــــالح الناس العامة  -9

ســــبحانه وتعالى مرورًا بفشــــل اإلنســــان في والخاصــــة، وتتمثل هذه األضــــرار أواًل غضــــب هللا 
حياته الخاصــــــــــة من تفكك لألســــــــــرة وتصــــــــــدع في العالقات االجتماعية والتفاعل االجتماعي 
وكذلك كثرة الجرائم وأيضــًا هدرًا للمال العام وانتهاء بالنبذ االجتماعي للســاحر من قبل الناس، 

 لية ضده.لذلك يتطلب من المجتمع بأسره الوقوف بحزم والتعاطي بفاع
تبين من خالل البحث أن الدين اإلســـــــالمي وقف موقفًا حازمًا من هذه اآلفة الخطيرة، واعتبره  -10

 من الفنون المحرمة، حيث حرم تعليمه وتعلمه وممارسته.
توصــــل البحث إلى أن أغلب المبحوثين يحرصــــون على الوقاية من هذا الســــلوك والفعل الذي  -11

الوقاية( أمر ضــــــــــــروري، حيث يكون ذلك باالبتعاد عن يفتك نســــــــــــيج المجتمع وأركانه ألنها )
المحرمات بشـــــــتى أنواعها عن طريق أســـــــاليب وقائية ينبغي اتباعها من قبل الناس تتمثل أواًل 

من خالل الرقية الشــــرعية، وزيادة  في مخافة هللا ســــبحانه وتعالى واتباع توجيهات الرســــول 
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الوقاية من الســـــحر بحســـــب إجابات المبحوثين العلم الشـــــرعي واســـــتخدام القانون، وثانيًا تكون 
عن طريق المداومة على التداوي باألعشـــــاب المباحة شـــــرعًا وكذلك العســـــل وأيضـــــًا الحجامة 
والمــداومــة على األذكــار اليوميــة، وأداء الصــــــــــــــالة في أوقــاتهــا حتى يعيش المجتمع في أمن 

 يبة بين أفراده.وأمان، واستقرار واطمئنان تسوده المحبة والوئام والعالقات الط
 التوصياتثانياا : 

تدعيم دور المؤســـســـات االجتماعية والســـيما األســـرة في مواجهة الســـحر وآثاره الســـلبية الناتجة  -1
 عنه.

تبصــــــــــــــير النـاس ذكورًا وإنـاثـًا بـالكيفيـة التي ينبغي أن تكون عليهـا العالقـات االجتمـاعيـة بمـا  -2
 يتالءم مع قيم المجتمع وثقافته.

بما هو إيجابي ومنع بث القنوات الفضـــــــــــائية التي تدعم فكرة الســـــــــــحر  دعم وســـــــــــائل اإلعالم -3
والشــعوذة في عقول الناس، وإعداد الكوادر اإلعالمية إعدادًا إســالميًا من خالل تقديم األعمال 
اإلعالميــة التي توضــــــــــــــح الحالل من الحرام والمبــاح من المحظور والعمــل على التنفير من 

 .السلوكيات التي ينبذها المجتمع
 وضع قوانين صارمة وصريحة ضد ممارسة السحر والشعوذة في المحاكم والنيابات. -4
العمل على نشــــــــــــــر الوعي باآلثار الســــــــــــــلبية للســــــــــــــحر من خالل تفعيل الخطاب الديني في  -5

 المؤسسات الدينية ووزارة األوقاف.
لنشــــــــر  ضــــــــرورة زيادة العلم والمعرفة من خالل المناهج الدراســــــــية وإقامة الندوات والمؤتمرات -6

 الوعي بين الناس بخطورة السحر وآثاره السلبية.
إجراء دورات تثقيفية لشــــــرائح المجتمع التي ليس لديها تعليم )أمية( أو شــــــريحة محددة التعليم  -7

 لتبصيرها بالسحر وممارسته وتأثيره السلبي على الفرد والمجتمع.
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 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 

(، المقاربات 2)مطلب (، المقاربات الكالسيكية لمفهوم الديمقراطية1)مطلب المفاهيمية للديمقراطية
(. وتوصل البحث في الخاتمة إلى مجموعة من النتائج 3)مطلب الحديثة والمعاصرة للديمقراطية

 والتوصيات. 
 الكلمات المفتاحية: الديمقراطية، جدل الديمقراطية، المقاربات النظرية للديمقراطية

 تمهيد: 
موضوعًا  واألكاديمية باعتبارهاشغلت قضية الديمقراطية حيزًا واسعًا في الدراسات السياسية 

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

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

تلميذه أفالطون في رائعته السياسية "الجمهورية" ، ومساهمات أرسطو في كتابه األكثر شهرة "السياسة"، 
 طى. وامتداد ذلك الجدل إلى العصر الحديث والمعاصر، مرورًا بإسهامات فالسفة العصور الوس

هو جدل حي يتسم بالحيوية والتواصل دون انقطاع ،  –بهذا المعنى–إن جدل الديمقراطية
ويتمحور حول مفهوم الديمقراطية وعناصرها ومكوناتها وسبل تطبيقها والميكانزمات العملية والمؤسساتية 

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

مقراطية االستفتاء". وفي هذا الجانب واإلنابة، والمروجين للديمقراطية شبه المباشرة التي عرفت باسم "دي

 جدل الديمقراطية : مقاربات نظرية

 وليد بني جامعة – اآلداب كلية –د. ناجي إبراهيم محمد 
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يثور الجدل حول التعريف بمفهوم الديمقراطية والمبادئ والعناصر المكونة له ومؤشراته اإلجرائية 
فكرية وزاوية رؤيتها المعبرة عنه حيث نتنازع المفهوم مقاربات نظرية عدة تختلف في توجهاتها ال

 دراسة. عرضها، وهو موضوع يستحق البحث والتحليل والو 
 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 

ية مهمة للبحث يمكن صياغتها على النحو اآلتي:  ما هي على أرض الواقع وهذا الجدل يطرح إشكال
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 -
فة في تحديد ما هي أبرز المنطلقات والمرتكزات التي تطلق منها المقاربة النظرية المختل -

 مفهوم الديمقراطية؟
على ما طبيعة الجدل الدائر حول مفهوم الديمقراطية وعناصرها ومقوماتها ومؤسساتها   -

 المستوى النظري والتطبيقي ؟
المفهوم  الديمقراطية االقتراب منإلى أي مدى استطاعت المقاربات النظرية لمفهوم  -

 وتأصيل عناصره وأبعاده؟
 ثانياا / أهمية الدراسة: 

 تتأتى أهمية هذه الدراسة من اعتبارات عدة ، منها: 
أن قضية الديمقراطية وما يتصل بها من جدل عميق، هي قضية حاضرة ومتجددة على  -

بساط البحث والدراسة بخاصة دراسات النظرية السياسية وحقل السياسات المقارنة والنظم 
السياسية، وما يتفرع عنها من موضوعات تمس التنمية السياسية واإليديولوجيات واألفكار 

 موضوعات ذات الصلة.    السياسية ، وغيرها من ال
أن قضية الديمقراطية لها عالقة بينية بقضايا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة ، مثل  -

 قضايا التنمية وحقوق اإلنسان واإلرهاب والبيئة واالستقرار السياسي والمجتمعي. 
وم وعناصره أهمية المقاربات النظرية لمفهوم الديمقراطية بوصفها جهد علمي رائد لتحديد المفه -

وبناء 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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 ثالثاا / أهداف الدراسة : 

  اآلتية:تسعى هذ  الدراسة إلى تحقيق اقهداف 

 اطية وتطوره عبر العصور وفي الفكر السياسي.  التعريف بمفهوم الديمقر  -
استعراض الجهود النظرية في مجال الديمقراطية، ونتاجها العلمي في بناء مقاييس معتبرة  -

 لقياس الديمقراطية ومقومات الحكم الديمقراطي. 
 محاولة التعريف بالجدل النظري الدائر حول مفهوم الديمقراطية ورصد أهم اتجاهاته الفكرية.   -

 رابعاا / 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 

 ت التي تواجهها. الصعوبا
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  

أمهات الكتب والمصادر التي تناولت الفكر الديمقراطي  إلى مصادر معلوماتية أولية التي تتمثل في
وتطوره وتحوالته ، باإلضافة إلى مصادر معلومات ثانوية تتمثل في الكتب والدراسات والبحوث 

 والدوريات العلمية التي تناولت الموضوع الدراسي . 
 خامساا / 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: 

 (،1المقاربة المفاهيمية للديمقراطية)مطلب -
 (، 2المقاربات الكالسيكية لمفهوم الديمقراطية)مطلب -
 (. 3ربات الحديثة والمعاصرة للديمقراطية)مطلبالمقا -
 الخاتمة والنتائج والتوصيات.   -
 قائمة المصادر والمراجع.    -
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 المطلب األول/ المقاربة المفاهيمية للدمقراطية 
يشير إلى حكم الشعب،  Democracyتجمع األدبيات على أن األصل اللغوي لمصطلح الديمقراطية 

وتعني عامة الناس، والنصف الثاني  Demosلغوية من "الكلمة اليونانية وهو مصطلح يستمد جذوره ال
Kratia   وتعني حكم، وبالتالي فإنDemocratia "1تعني حكم عامة الناس . 

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

 حسب كل زمان ومكان وكل عصر.  باستمرار

طية حول أنها حكم الشعب حيث تعرف الديمقراطية اصطالحًا التعريفات المختلفة للديمقرا وتدور  
بأّنها نظام الُحكم، حيث تكون السلطة العليا بيد الشعب، قد عرَّفها الرئيس أبراهام لينكون بأنها "حكم 

 "قد أخذ بهذا المعنى مفكرون بينهم الفرنسي "مونتسكيو. و "الشعب، من قبل الشعب، ومن أجل الشعب
  Montesquieu("2الديمقراطية هي أن يكون للشعب السلطة السيادية العليا  

غيير تما يتم تعريف الديمقراطية أيًضا على أنها نظام سياسي يعطي لكل المحكومين القدرة على وغالبا 
مدنية حكامهم سلمًيا عن طريق القوانين والنظم الموضوعة، وحرية قيامهم بأدوارهم والتمتع بحقوقهم ال

  .الشرعيةوفق الضمانات 
وقد تعددت مسميات الديمقراطية نتيجة اختالف تجارب الممارســة والتطبيــق الديمقراطــي وكذلك وفــق  

اختــالف معيــار التصنيــف، ومــن هــذه األشكال: الديمقراطية الوطنيةً والديمقراطية المحلية والديمقراطية 
والديمقراطية الرئاسية  ر االقتصادي واالجتماعي،االجتماعية والديمقراطية الليبرالية وفقا للمعيا

والديمقراطية البرلمانية وفقا لمعيار نظام الحكم وكذلك الديمقراطية اإلسالمية والديمقراطية المسيحية 
وفقا لمعيار الدين ولكن المعيار األكثر انتشارا في تصنيف الديمقراطية هو القائم على التمييز بين 

 .  3والديمقراطية غير المباشرة والديمقراطية شبه النيابية أو التمثيلة" الديمقراطية المباشرة
خل مفهوم للديمقراطية تبدو مرتبكة في الكثير من األحيان والجوانب بحكم تدا كما أن المقاربة المفاهيمة

 : الديمقراطية مع مفاهيم أخرى تتشابك معه ودون حدود فاصلة ومحددة بينها ومن أبرز هذه المفاهيم

                                                           
،  2007، يوليو  1اسية للشباب ( ، القاهرة : دار نهضة مصر ، طد. صبري سعيد ، الديمقراطية ) الموسوعة السي - 1

  7ص 
بوروني زكريا، النخبة السياسية وإشكالية اَلنتقال الديمقراطي: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم  - 2

 16، ص2010، 2009الجزائر، السنة الجامعية –قسنطينة –غير منشورة، جامعة متتوري -السياسية
د. احمد الجريبع، النظرية الديمقراطية،  منشورات مشروع دعم اَلتحاد األوروبي للمؤسسات الديمقراطية األردنية  - 3

 10، ص2010والتنمية، 
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  مفهوم المشاركة السياسية وهو مفهوم كثيرًا ما يختلط مع مفهوم الديمقراطية دون حسم
آلخر فالمشاركة السياسية تعنى "تلك المجموعة من الممارسات التي أيهما يستوعب ا

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 

ة صنع القرارات ،ومراقبة تنفيذها، وتقويمها يعني أن للمواطن حقا ودورا يمارسه في عملي
                                      .1بعد صدورها"

  مفهوم الحريات العامة وهو مفهوم واسع ويتضمن جوانب عدة من مفهوم الديمقراطية
دون تحديد أيهما يكون شرطًا من الشروط التي يجب أن تكون لآلخر، خاصة وأن 

أو على حد تعبير الفقيه الفرنسي مونتسيكو:  هو مفهوم جدالي العامةمفهوم الحريات 
. ومن هنا 2"ال توجد كلمة لقيت أكثر من معنى مختلف، أكثر مما لقيته كلمة الحرية"

مفهوم الحريات العامة هل هو أوسع وأشمل من مفهوم الديمقراطية،  يدور الجدل حول
فهوم الديمقراطية أشمل وأعم من حيث هناك من يرى ذلك في حين يرى آخرون أن م

 مفهوم الحريات العامة التي ال تخرج عن كونها حقوقًا إنسانية وديمقراطية.
  اإلقرار بأن الديمقراطية مفهوم حقوق اإلنسان وهو مفهوم يختلط بمفهوم الديمقراطية رغم

 كمفهوم شيء، وأن مفهوم حقوق اإلنسان شيء آخر، إال أن التأكيد على عمق العالقة
والتالحم بين مفهوم الديمقراطية ومفهوم حقوق اإلنسان يصبح أمرًا مسلمًا به إذ "إنه 
برغم عدم الترادف الكامل بين حقوق اإلنسان والديمقراطية إال أن العالقة بينهما قد 

  . 3تكون األمتن واألقرب إلى فكرة الزواج الذي ال ينفصم"
 

 وم الديمقراطية المطلب الثاني/ المقاربات الكالسيكية لمفه
 المقاربة التاريخية للديمقراطية:  -1

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 

                                                           
سحر المهدي الياسري، الحق بالمشاركة السياسية والضمانات القانونية لحماية هذا الحق موقع  - 1

ttp://www.rezgar.comh   11:00الساعة  2021 /7/7تاريب الد ول 
 . 51، ص2000( 2د. أحمد فتحى سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، القاهرة: دار الشروق، ط ) - 2
(، 1فاتح سميح عزام، حقوق اإلنسان والممارسة الديمقراطية، مواطن: المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية، ط)-  3

 .11، ص 1995مايو،  -أيار
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من حيث االدعاء الغربي بأنها فكرة غربية برزت ونمت وترعرعت في حضن التاريخ السياسي 
 األوروبي وهي أبنة البيئة األوربية. 

ديد وتكاد األدبيات السياسية تتفق على نسب الديمقراطية للحاضنة اليونانية القديمة وبالتح 
الذي  ا المثال والنموذج الديمقراطيمدينة أثينا التي عادة ما توصف تجربتها الديمقراطية بأنه

 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 
ينظر إليها على أنها أول األمثلة التي تنطيق عليها المفاهيم القرن الخامس قبل الميالد " 
 . 1المعاصرة للحكم الديمقراطي"

كما تبقى الريادة األثينية حاضرة في بعث جدل الديمقراطية المتواصل حتى وقتنا المعاصر،          
تجربة وهو جدل يتوزع على محاور عدة تتصل في جانب أول منها بجدلية التشذيب التاريخي لل

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 

عددًا من األدبيات  عن تجربة أثينا في الحكم الديمقراطي، بخاصة حضارات الشرق القديم، حيث تؤكد
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 

ار" في الهند والتي تعتبر أول حكومة الجمهوريات "فايشالي" التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ب "بيه
 . 2جمهورية في تاريخ البشرية"

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 

 .  3الناحية التاريخية والتقليدية كانت القرارات تصنع في المجتمعات اإلفريقية من خالل توافق اآلراء"

                                                           
  8د. صبري سعيد ،المرجع السابق، ص  - -  1
 المرجع انفسه، نفس الصفحة.   -  2

والدراسات  جامعة القاهرة، معهد البحوث سارات متناقضة،د. حمدي عبد الرحمن، الدولة المستحيلة في إفريقيا: م -6
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 202077 

 

 : Constitutionalالمقاربة القانونية الدستورية  -2
لى القوانين التي يسنها نظام الحكم حول الخصائص السياسية، حيث وهي مقاربة وصفية "تركز ع

يمكن أن نستعرضها ونميز فروقًا بين أنظمة حكم األقلية ذات المنافع الخاصة وأنظمة الحكم 
 . 1الجمهوري وعدة أنظمة أخرى، عبر المقارنة بين تنظيماتها القانونية"

من ناحية وصفية وتطرح تساؤالت حول  ماتالسلطة والحكو وتهتم المقاربة الدستورية بموضوع 
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. 
ية، نظمة الحكم حول األنشطة السياسولذا فالمقاربة الدستورية "تركز على القوانين التي تسنها أ

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
من خالل دراسة وتحليل عدد من دساتير المدن في عصره ودونها في كتابه" السياسية والحكومات 

منهجية مقارنة، مستعينا بمعيار المصلحة العامة التي تركز  " وذلك وفقPolicyالسياسة 
الدستورية  وخلص أرسطو إلى تصنيف سداسي للحكوماتمن يحــكم ؟ ولمصلــحة من ؟.  على:

 نحرفة، على النحو اآلتي:و الحكومات غير الدستورية أو الم
 الدول أو الحكومات المنحرفة الدول أو الحكومات الدستورية

 Tyrannyاالستبداد والطغيان  Kingshipالملكية 
 Oligarchyاالليجاركية  Aristocracyاالرستقراطية 

 Democracyالديمقراطية  Polityالديمقراطية المعتدلة 
المصدر: د. محمود ربيع، الفكر السياسي الغربي من أفالطون إلى ماركس، الكويت:            

 . 1994مطبوعات   جامعة الكويت، 
 المقاربة المؤسسية التقليدية :  -3

وهي مقاربة تتعامل مع مفهوم الديمقراطية كمفهوم مؤسسي وتنظر إلى الديمقراطية كمؤسسات 
المؤسسات السياسية هي التي تنتج شرعية قائمة تحتكم إلى قواعد مؤسسية راسخة وبأن 

  الديمقراطية وتعبر عنها وتؤثر بشكل كبير على العملية السياسية ألي نظام سياسي.

                                                           
، ص 2010يوليو  1تشالز تيللي، الديمقراطية، ترجمة: محمد فاضل طباخ ، بيروت: المنظمة العربية للترجمة ، ط - 1
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"  المقاربة المؤسسية S.Huntingtonسة األمريكي "صامويل هنتجتون تبنى عالم السيا وقد 
وطورها إلى المقاربة المؤسسية الجديدة من خالل المدخل المؤسساتي الجديد في التحليل 

. حيث 19681السياسي، وذلك في كتابه "النظام السياسي لمجتمعات متغيرة " الصادر عام 
أسيس الديمقراطي وينظر المؤسسات من منظور تعتبر "المؤسسة السياسية" هي وحدة الت

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 

 .  2ها"وأدوارها من خالل معرفة تكوينها ومراحل تطورها ووسائل عمل
 

 المطلب الثالث/ المقاربات الحديثة والمعاصرة للديمقراطية:  
 مقاربة التحول الديمقراطي:  -1

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

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

ال يمكن تحقيق النظام الديمقراطي في ضوء تكاثر يرى أنه " هنتجتون حيث نجد أن 
المشاركة السياسية وارتفاع معدل التحديث  المؤسسات والتنظيمات فقط، بـل أن معـدل

 . 4"السياسي يعتبران مؤشران قويان لفاعلية الثقافة الديمقراطية
وقد تبنت العديد من الدراسات واألبحاث األكاديمية فكرة التحول الديمقراطي التي  

ورسخت هذا المفهوم تحت عنوان ما سمى دراسات التحول الديمقراطي  هنتجتون طرحها 
التي "تحيل الذهن إلى التغيير المفروض سواء   Democratization)")الدمقرطةأو

سلطة، أو نتيجة لثورة و انتفاضة تسقط النظام القائم بإيعاز من الخارج، أو بتوجيه من ال
 . 5"باسم الديمقراطية

                                                           
 . 1993، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة: سمية عبود، بيروت: دار الساقي، صامويل هنتنجتون -1
رسالة ماجستير   2014 – 2000روابحي زريقة ، أثر الثقافة السياسية على أداء النظام السياسي: دراسة حالة الجزائر  -2

 ، ص ) ط ( . 2014 – 2013نة الجامعية الجزائر ، الس –غير منشورة( ، جامعة محمد بوضياف  –في العلوم السياسية 
صامويل هنتنجتون، الموجة الثالثة : التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين ، ترجمة: عبد الوهاب علوب ،  - 3

 1993،  1القاهرة: مركز ابن خلدون، ط
جزائر، مجلة  الباحث في العلوم د. قاسم ميلود، الفساد والبيروقراطية ودورهما في تآكل مضامين الديمقراطية في ال- 4

  305،  ص2017، جوان 29اإلنسانية واَلجتماعية، العدد 
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ة ونظرت هذه المقاربة إلى مفهوم الديمقراطية باعتباره مفهوم يخص تحول النظم السياسي
 من الطبيعة االستبدادية والشمولية إلى الطبيعة الديمقراطية والمجتمعات المفتوحة. 

ديمقراطية  حظى البعد العالمي لل )البعد العالمي للديمقراطية(، المقاربة الكوزموبوليتاية  -2
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 

د يقوم على المشاركة الفاعلة قيمية وثقافية والدعوة إلى تبني أسس نظام عالمي جدي
 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 

 ة بينها وخلق مناخ للسالم الديمقراطي. بما فيها خلق مساواة عام
وهذه المقاربة تبنتها األمم المتحدة من خالل رؤية الجمعية العامة التي تنظر إلى الديمقراطية 

هي إحدى المثل العليا المعترف بها عالميا، كما أنها إحدى القيم األساسية لألمم باعتبارها 
د إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في و إن "الديمقراطية قيمة عالمية تستن المتحدة 

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 

مها بتأييد الديمقراطية وأعربت عن ترحيبها . فقي ذلك المؤتمر، جددت الحكومات التزا2005
بإنشاء صندوق الديمقراطية في األمم المتحدة. وتوجه الغالبية العظمى من أموال صندوق 
األمم المتحدة للديمقراطية إلى منظمات المجتمع المدني المحلية لمشروعات تقوي صوت 

لفئات في العمليات المجتمع المدني وتعزز حقوق اإلنسان وتشجع على مشاركة جميع ا
 . 1"الديمقراطية

رغم روح المثالية التي تسكنها  -وبصفة عامة فالمقاربة العالمية للديمقراطية هي حقيقتها
تنشد عالم ديمقراطي جديد و عليه يمكن تعريف الديمقراطية  -والطبيعة التفاؤلية التي تحملها

سياسي يكون فيه للمواطنين أيا يكن موقعهم "نموذج لتنظيم  الكوزموبوليتانية أو العالمية بأنها
في العالم ، صوت و مساهمة و تمثيل في الشؤون الدولية ، بشكل مواز مع حكوماتهم و 

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

                                                           
 https://www.un.org/arالديمقراطية ، موقع األمم المتحدة  - 1
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ية السياسية ، إنها تتحقق العمل المتابعة للقيم الديمقراطية التي تكرس المشاركة الشعبية في
 1عبر االنسجام و المأسسة و إشاعة التعددية الثقافية والسياسية"

ة وهي مقاربة ترى أن أصل المعرفة بالظواهر تتأسس على التجرب المقاربة المبيريقية -3
رات ولذا يطلق عليها أحيانا المقاربة التجريبية وهي تلك التي تنهض على بناء وتبنى مؤش

ة بحيث تكون هذه المؤشرات تعبر عن مفهوم الديمقراطية  وتغطي كل كمية وكيفي
 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 

مبيريقية ي مفاهيم امبيريقية قابلة للقياس والمالحظة. وتعمل المقاربة االالمناهج التجريبية وتبن
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 

ت حرة ونزيهة وشفافة ومدى وجود أحزاب سياسية االنتخابات لجميع المواطنين وانتخابا
 ومشاركة سياسية فاعلة. 

وقد سعى علماء السياسة خاصة من اقطاب المدرسة السلوكية نحو بناء عدة مؤشرات قابلة 
رت ويمكن مالحظتها للتعريف بمفهوم الديمقراطية ومن أهم هؤالء عالم السياسة األمريكي "روب

لمهم بعنوان "الديمقراطية ونقادها". والذي حدد خمس مؤشرات " في كتابه اDahl Robertدال
 إجرائية لمفهوم الديمقراطية هي كاآلتي: 

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

 ق التصويت. المساواة في ح -
 التفهم المستمر وإعطاء فرص متساوية للجماعة السياسية.  -
تنظيم جدول أعمال بحيث يشارك أعضاء الجماعة في تنظيم خطة العمل وإمكانية تغييرها  -

 متى اقتضى األمر ذلك. 
شمول البالغين بمعنى أن كل البالغين متساوين في الحقوق الكاملة للمواطنة وفي المعايير  -

 . 2السابقة"األربعة 
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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 

مؤشر الديمقراطية لقياس مؤسسة بحثية إلى آخري. ويمكن أن نشير هنا إلى اعتماد 
مؤشر مجمعين  60بلداً في العالم ويعتمد مؤشر الديمقراطية على  167في  الديمقراطية حالة

وأداء الحكومة،  والحريات المدنية : العملية االنتخابية والتعددية في خمس فئات مختلفة
، كما 2006والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. وُقدم هذا المؤشر ألول مرة في عام 

وصنفت الدول على مؤشر  .2011و 2010و 2008 صنعت له قوائم جديدة في األعوام
 الديمقراطية وفق الجدول التالي:

 أوروبا والواليات المتحدة واستراليا وكندا درجة(10-9) كاملةدول ذات ديمقراطية 
 الهند وجنوب أفريقيا والمكسيك درجة( 7-8) ديمقراطيات بها خلل
 بعض الدول اإلفريقية واألمريكية واآلسيوية درجة( 6-7) ديمقراطيات هجينة
 الصين وروسيا والدول العربية واإلسالمية درجة( 0-5) انظمة تسلطية

 https://ar.wikipedia.orgالمصدر: مؤشر الديمقراطية، الموسوعة الحرة ويكبيديا   
 بتصرف. 

 

 المقاربة الرقمية:  -4
وهي مقاربة حديثة ومعاصرة ارتبطت بظهور المتغير الرقمي في الحياة السياسية 

ن ملية الديمقراطية حيث بدأ الحديث شائعًا عوتوظيفه في العمليات السياسية ومنها الع
 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 

تصال والمعلومات في العمل السياسي كأدوات وطرق من خالل اندماج تكنولوجيا اال
عمل جديدة في ممارسة الديمقراطية حيث يعني مفهوم "الديمقراطية الرقمية" بأنه محاولة 
لممارسة الديمقراطية بتجاوز حدود المكان والزمان والظروف المادية األخرى عن طريق 

 .1قراطية تكنولوجيا"استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات" لممارسة الديم
 

                                                           
د. عادل عبد الصادق ، الديمقراطية الرقمية،  القاهرة: المركز العربي ألبحاث الفضاء اَلليكتروني " سلسة مفاهيم  - 1

 16، ص 2010استراتيجية ، سبتمبر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/
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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 

اجتماعي وسياسي  والتكنولوجية، ولذا فإن "ظاهرة الديمقراطية الرقمية ال تتوقف عند ما هو
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 

، وغيرهم من المتخصصين في عالم اإلنترنتشبكات المعلومات وبناء المواقع على 
 .1واالتصاالت" التكنولوجيا

كما أن من خصائص مفهوم الديمقراطية الرقمية أنه مفهوم افتراضي يتعلق بالفضاء 
ة االفتراضي اإلليكتروني وليس الواقعي وهو فضاء مفتوح وليس ذو نمط احتكاري، فالديمقراطي

الرقمية بهذا المفهوم هي  تعبير مجازي يشير إلى "حكم الناس بعضهم بعض في فضاء 
 اإلنترنتأو مجتمع افتراضي عن طريق الوسائط االليكترونية المتعددة وبخاصة اقتراضي 

  وتوتير   facebookوشبكات ومواقع التواصل االجتماعي من مثل: "الفيس بوك 
twitter .وغيرها 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. 
تي تناولت ومن خالل تحليل جدل الديمقراطية استنادًا إلى مضمون المقاربات المختلفة ال

 المفهوم يمكن الوصول إلى النتائج اآلتية: 
ر مفهوم الديمقراطية مفهوم جدلي ليس باإلمكان االتفاق على محتواه رغم االتفاق الظاه -1

 على مفهومه األسمى. 
اختالف المقاربات النظرية لمفهوم الديمقراطية وتعددها يعكس طبيعة الجدل الفكري  -2

 تطبيقية للتجارب الديمقراطية. وكذلك طبيعة اختالف النماذج ال
ة تعدد المقاربات النظرية بشأن مفهوم الديمقراطية يعكس الطبيعة الديناميكية المتطور  -3

للمفهوم من جهة وحقيقية اسهام الشعوب والحضارات واألمم المختلفة في تراكم 
 التصورات الديمقراطية وفي إرساء نماذج واقعية لها. 

                                                           
 7، ص2019(، 3د. فرج محمد بن المة ، الديمقراطية الرقمية: الفرص والتحديات، مجلة جامعة الرفاة ، العدد)  - 1
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 التوصيات: 

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

 وتناول هذا الموضوع وتحفيزهم على ذلك. 
التوجه نحو إبراز المساهمة العربية واإلسالمية في الفكر الديمقراطي ومواجهة  -2

 لحمالت المغرضة التي توصم الدين اإلسالمي بعدم الديمقراطية واالستبداد. ا
تنظيم ورش عمل وحلقات نقاش وندوات ومؤتمرات علمية إلثراء هذا الموضوع  -3

 واستخالص الدروس المستفادة من تجارب الشعوب في التطبيق الديمقراطي. 
  

 قائمة المراجع
 الكتب: 
مقراطية، منشورات مشروع دعم االتحاد األوروبي للمؤسسات د. احمد الجريبع، النظرية الدي -1

 . 2010الديمقراطية األردنية والتنمية، 
( 2د. أحمد فتحى سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، القاهرة: دار الشروق، ط ) -2

2000 . 
للترجمة، تشالز تيللي، الديمقراطية، ترجمة: محمد فاضل طباخ، بيروت: المنظمة العربية  -3

 . 2010يوليو  1ط
جامعة القاهرة،  الرحمن، الدولة المستحيلة في إفريقيا: مسارات متناقضة،د. حمدي عبد  -4

 . 1997 معهد البحوث والدراسات األفريقية،
صامويل هنتنجتون، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة: سمية عبود، بيروت: دار  -5

 .1993الساقي، 
، الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ترجمة صامويل هنتنجتون  -6

 1993،  1عبد الوهاب علوب ، القاهرة : مركز ابن خلدون ، ط

د. صبري سعيد، الديمقراطية )الموسوعة السياسية للشباب(، القاهرة: دار نهضة مصر،  -7
 . 2007، يوليو 1ط

القاهرة: المركز العربي ألبحاث الفضاء   . عادل عبد الصادق ، الديمقراطية الرقمية،د -8
 . 2010االليكتروني " سلسة مفاهيم استراتيجية ، سبتمبر 
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فاتح سميح عزام، حقوق اإلنسان والممارسة الديمقراطية، مواطن: المؤسسة الفلسطينية  -9
 . 1995( ، مايو، 1لدراسات الديمقراطية، ط)

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

 الدوريات العلمية: 
د. فرج محمد بن المة ، الديمقراطية الرقمية: الفرص والتحديات، مجلة جامعة الرفاق ،  -1

 . 2019(، 3العدد)
هما في تآكل مضامين الديمقراطية في الجزائر، د. قاسم ميلود، الفساد والبيروقراطية ودور  -2

 .   2017، جوان 29مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 
 الرسائل الجامعية: 

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

 . 2010، 2009الجامعية 
 –2000روابحي زريقة، أثر الثقافة السياسية على أداء النظام السياسي: دراسة حالة الجزائر  -2

الجزائر،  –غير منشورة، جامعة محمد بوضياف–رسالة ماجستير في العلوم السياسية 2014
 . 2014 – 2013السنة الجامعية 

 المعلومات الدولية:  شبكة
  . . https://www.un.org/arالديمقراطية، موقع األمم المتحدة  -1
سحر المهدي الياسري، الحق بالمشاركة السياسية والضمانات القانونية لحماية هذا الحق  -2

  .  http://www.rezgar.comموقع 
 . https://ar.wikipedia.orgموقع الموسوعة الحرة ويكبيديا   -3

 

https://www.un.org/ar%20.
http://www.rezgar.com/
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 المقدمة

المركزية تعد سياسة سعر الصرف من أهم السياسات االقتصادية التي تلجأ إليها المصارف 
فهي تسعى إلى فهم  ،فيه والحد من أي اختالالت قد تحصل ،إلدارة االقتصاد القومي ودعم نموه

التغيرات الناتجة عن تحركات سعر الصرف وآثارها االقتصادية ومحاولة السيطرة عليها كي ال يكون 
 .مؤشراتهلها عواقب وخيمة على أهم 

ومحوريًا من مجمل سياسات سعر  مهماً عنصرًا ويشكل تخفيض سعر صرف العملة المحلية 
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 

 المشاكل.الخارجي وتفادي العديد من 
من مشاكل وأزمات اقتصادية ومالية طالت كافة القطاعات لما يشهده االقتصاد الوطني  نظراً و 

كان من  ،خطوة 35اقترحت السلطة النقدية في ليبيا القيام ببرنامج إصالح اقتصادي شامل يتضمن 
بينها خفض سعر الصرف الرسمي مقابل العمالت األجنبية كوسيلة لحل بعض المشاكل والمختنقات 

 الحالية.في المرحلة  قتصادية والمالية التي يعاني منها االقتصاد خصوصاً اال
على مفهوم سياسة تخفيض سعر الصرف وأهدافها تسليط الضوء هذه الدراسة  تحاوللذا 

والتعرف على  ،للدراسة أول كمحورومتطلبات تطبيقاتها وشروط نجاحها والنتائج المترتبة عن ذلك 
مدى إمكانية تطبيق سياسة خفض سعر الصرف الرسمي في االقتصاد الليبي من عدمها من خالل 

 ثاني.التعريف بأهم سمات وخصائص وطبيعة هذا االقتصاد وما يعانيه من مشاكل وتحديات كمحور 
 مشكلة البحث 

ــــــره مــــــن االقتصــــــاديات وخصــــــائص وســــــمات  ــــــي طبيعــــــة خاصــــــة عــــــن غي لالقتصــــــاد الليب
ولعــــل أهــــم هــــذه الســــمات عــــن غيــــره مــــن الــــدول المتقدمــــة والناميــــة علــــى حــــد الســــواء  يتميــــزعلتــــه ج

إضــــــافة لصــــــغر حجمــــــه وعــــــدم وجــــــود قاعــــــدة  ،اعتمــــــاده علــــــى مصــــــدر وحيــــــد للــــــدخل هــــــو الــــــنفط
باإلضـــــافة إلـــــى  ،إنتاجيـــــة قويـــــة ومتنوعـــــة تتمتـــــع بقـــــدر كـــــافي مـــــن المرونـــــة والقـــــدرة علـــــى المنافســـــة

 سياسة خفض سعر الصرف

 تطبيقها على االقتصاد الليبيوإمكانية 

 وليد بني جامعة – السياسية والعلوم االقتصاد كلية –د. ناصر سالم زيدان 

 وليد بني جامعة – السياسية والعلوم االقتصاد كلية –أ. ليلى محمد ميالد التليادي 
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مســــبوق فــــي الا االرتفــــاع غيــــر هــــمــــن أهمالتــــي اليــــة مــــن مشــــاكل وأزمــــات مــــا يعانيــــه فــــي الفتــــرة الح
 معدالت التضخم النقدي والنقص الحاد في األرصدة النقدية السائلة لدى الجهاز المصرفي.

حيــــــث تتمحــــــور المشــــــكلة البحثيــــــة فــــــي إمكانيــــــة تطبيــــــق سياســــــة خفــــــض ســــــعر الصــــــرف 
ــــــرتبط بمجموعــــــة مــــــن  ،مــــــن عــــــدمها فنجــــــاح تطبيقهــــــا فــــــي أي اقتصــــــاد مــــــن اقتصــــــاديات العــــــالم ي

فــــــالتطبيق النــــــاجح لهـــــذه السياســــــة فــــــي إحـــــدى البلــــــدان ال يعنــــــي  ،العوامـــــل والمتطلبــــــات والظـــــروف
ــــدول ــــي غيرهــــا مــــن ال ــــة نجاحهــــا ف ــــة نظامهــــا االقتصــــادي الخــــاص بهــــا  ،بالضــــرورة حتمي فلكــــل دول

 .وطبيعة أنشطتها وظروفها المختلفة 
 فرضية الدراسة :

تمثــــــــل خصــــــــائص االقتصــــــــاد الليبــــــــي وظروفــــــــه الحاليــــــــة تحــــــــديًا أمــــــــام تطبيــــــــق سياســــــــة 
 منها.خفض قيمة العملة لتحقيق األهداف المرجوة 

 أهمية الدراسة :
تســــتمد هــــذه الدراســــة أهميتهــــا مــــن خــــالل تناولهــــا ألحــــد الموضــــوعات المثيــــرة للجــــدل فــــي 

الصـــــرف للعملـــــة الوطنيـــــة مقابـــــل بـــــاقي العمـــــالت ال وهـــــو موضـــــوع خفـــــض ســـــعر آاآلونـــــة األخيـــــرة 
األجنبيــــة، ويــــتم ذلــــك مــــن خــــالل التعريــــف بهــــذه السياســــة وأهميــــة تطبيقهــــا ومتطلبــــات نجاحهــــا فــــي 

 خاصة.االقتصاديات عامة واالقتصاد الليبي بشكل 
 أهداف الدراسة :

 نجاحها.التعرف على سياسة خفض قيمة العملة وشروطها ومتطلبات  -1
 وخصائص االقتصاد الليبي وأهم المشاكل التي يعاني منها  على سماتالتعرف  -2
الوقــــــوف علــــــى مــــــدى إمكانيــــــة تطبيــــــق هــــــذه السياســــــة مــــــن عدمــــــه فــــــي ظــــــل الظــــــروف التــــــي  -3

 الليبي.يعانيها االقتصاد 
ـــــي االقتصـــــاد  -4 ـــــف عـــــائق أمـــــام تطبيـــــق هـــــذه الدراســـــة ف ـــــي تق ـــــد أهـــــم المشـــــاكل الت ـــــة تحدي محاول

 الليبي.
 البحث:منهجية 

ــــــتالءم مــــــع طبيعــــــة موضــــــوع  تعتمــــــد الدراســــــة علــــــى المــــــنهج الوصــــــفي التحليلــــــي الــــــذي ي
الدراســـــــة وذلـــــــك بعـــــــرض المفـــــــاهيم المتعلقـــــــة بهـــــــا واإلجـــــــراءات الخاصـــــــة بسياســـــــة خفـــــــض العملـــــــة 

 المختلفة.على مصادر المعلومات والبيانات  اعتماداً 
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 المحور األول : مفهوم سياسة تخفيض سعـر الصرف ومتطلبات نجاحها
 مفهوم سياسة تخفيض سعر الصرف  ولا :أ

حيـــــــث طبقــــــت هـــــــذه  ،ليســـــــت بالحديثــــــة هـــــــي سياســــــة سياســــــة تخفــــــيض ســـــــعر الصــــــرف
إال أنهــــــا لــــــم تأخــــــذ  ، السياســــــة خــــــالل فتــــــرات تاريخيــــــة ســــــابقة وبــــــاألخص أبــــــان العهــــــد االقطــــــاعي

وضــــــعها كمــــــنهج علمــــــي يســــــتند إلــــــى النظريــــــة االقتصــــــادية إال فــــــي بدايــــــة أوائــــــل الثالثينــــــات مــــــن 
ــــى أن  ــــى يــــد المفكــــر االقتصــــادي "جــــون روبنســــون" حيــــث أشــــار " روبنســــون" إل القــــرن الماضــــي عل
ـــــدول  ـــــين ال ـــــادل التجـــــاري ب ـــــؤدي إلـــــى تحســـــين معـــــدل التب ـــــة يمكـــــن أن ي التخفـــــيض فـــــي قيمـــــة العمل

 . (1)إلى تدهوره  وكذلك
ويقصـــــد بمفهـــــوم تخفـــــيض ســـــعر الصـــــرف خفـــــض قيمـــــة عملـــــة وطنيـــــة لدولـــــة مـــــا مقابـــــل 
ــــــل عــــــدد الوحــــــدات مــــــن  ــــــث يق ــــــورو مــــــثال( بحي ــــــدوالر األمريكــــــي أو الي ــــــة )كال ــــــة مرجعي عملــــــة دولي

 .(2)العملة األجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية 
خفــــــــض ســــــــعر الصــــــــرف بأنــــــــه مجموعــــــــة اإلجــــــــراءات التــــــــي ويعــــــــرف الــــــــبعض مفهــــــــوم 

ـــــي  ـــــوازني الحقيق ـــــى المســـــتوى الت ـــــه إل ـــــة إلعـــــادة النظـــــر فـــــي ســـــعر عملتهـــــا والعـــــودة ب تتخـــــذها الدول
بقصـــــد الـــــتحكم فـــــي الصـــــعوبات التجاريـــــة للدولـــــة المنخفضـــــة وذلـــــك مـــــن خـــــالل تحفيـــــز الصـــــادرات 

روج رؤوس األمـــــوال إلـــــى والحـــــاد مـــــن زيـــــادة الـــــواردات والعمـــــل علـــــى تخفيضـــــها وكـــــذلك إيقـــــاف خـــــ
 .(3)الخارج وتشجيع دخولها

وأيضــــــــا يعــــــــرف الــــــــبعض مفهــــــــوم تخفــــــــيض قيمــــــــة العملــــــــة بأنــــــــه إجــــــــراء تتخــــــــذه الدولــــــــة 
صـــــاحبة العجـــــز فـــــي ميـــــزان المـــــدفوعات مـــــن أجـــــل زيـــــادة صـــــادراتها وخفـــــض وارداتهـــــا وذلـــــك مـــــن 

 .(4)أجل تفادي اللجوء إلى اتباع سياسات انكماشية في الداخل 
طلـــــق يمكـــــن وضـــــع مفهـــــوم شـــــامل لسياســـــة خفـــــض ســـــعر الصـــــرف حيـــــث ومـــــن هـــــذا المن

ــــي  ــــة عمــــدا ف ــــه الدول ــــول بــــأن سياســــة خفــــض ســــعر الصــــرف )هــــي كــــل تخفــــيض تقــــوم ب يمكــــن الق

                                                           
حسون الساعدي ، إياد حماد عبد )ألر ت فيض سعر الصرف على بعض المتغيرات االقتصادية مع التركيز صبحي ( 1)

( المجلد 7، عدد ) 2011على انتقال رؤوس اقموال في بلدان م تارة  ( مجلة جامعة اقنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية،

 . 90الرابع ، ص 
كانون واقول  17-16ياسات أسعار الصرف( وقائع الندوة التي عقد  في (علي توفيق الصادة )وآ رون( ، )نام وس2)

أبوابي اإلمارات العربية المتحدة في إطار برنامج التدريب اإلقليمي المشترك بيم صندوة النقد العربي  2002ديسمبر  /

 . 7وصندوة النقد الدولي ص
 https://mabayt>com>specialtiesكوم ( )شروط نجاح ت فيض قيمة العملة في زيادة الصادرات( ، بيت 3)
، 2016،ورقلة ( الداوي اليامنة، )ألر سعر الصرف على التجارة ال ارجية( رسالة ماجستير ، جامعة قاصدي مرباح 4)

 . 18ص
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بوحــــدات النقــــد األجنبيــــة ســــواء اتخــــذ مظهــــرا قانونيــــًا أو فعليــــًا مقومــــة قيمــــة الوحــــدة النقديــــة الوطنيــــة 
 .(1)يتخذه(في نسبة الوحدة للذهب أو لم 

ــــــدما يكــــــون ســــــعر الصــــــرف خاضــــــعا  ــــــة عن ويصــــــح الحــــــديث عــــــن تخفــــــيض قيمــــــة العمل
 حكومي.لإلدارة المباشرة للدولة والتي تحدد هذا السعر من خالل قرار 

أمـــــــا عنـــــــدما يكـــــــون ســـــــعر الصـــــــرف خاضـــــــع لقـــــــوى الطلـــــــب والعـــــــرض )تعـــــــويم العملـــــــة( 
ض هــــو فعــــل التخفــــي يعتبــــرالحالــــة  هــــذه ويحصــــل تراجــــع أو انخفــــاض فــــي قيمــــة هــــذه العملــــة ففــــي

تلقائيــــــــة للتفاعــــــــل الحــــــــر بــــــــين الطلــــــــب  االنخفــــــــاض نتيجــــــــةً و أحيانــــــــًا يكــــــــون  ،إرادي مــــــــن الدولــــــــة
 .الدولةوالعرض في سوق النقد األجنبي دون تدخل مباشر من 

ووفقــــًا للمنطــــق ذاتــــه يمكــــن الحــــديث عــــن رفــــع قيمــــة العملــــة فــــي مقابــــل خفضــــها وارتفــــاع 
 انخفاضها.قيمة العملة في مقابل 

 األسباب والدوافع من وراء اتباع سياسة الخفض  -ثانياا :
تتعــــــدد وتختلـــــــف الـــــــدوافع والـــــــدواعي التـــــــي تلــــــزم الـــــــدول باتبـــــــاع سياســـــــة تخفـــــــيض قيمـــــــة 

ـــــة ـــــي جعلتهـــــا تتخـــــذ قـــــرار التخفـــــيض ،العمل ـــــة أســـــبابها ودوافعهـــــا الت ـــــة  وأيضـــــاً  ،فلكـــــل دول لكـــــل دول
ـــــتم اتخـــــاذه إال ـــــف عـــــن األخـــــرى فقـــــرار التخفـــــيض ال ي  بعـــــد دراســـــة كافـــــة ســـــمات وخصـــــائص تختل

 .المخفضالظروف المحيطة باقتصاد البلد 
سياســـــــة تخفــــــــيض قيمـــــــة العملـــــــة الوطنيــــــــة فـــــــي المعـــــــامالت الخارجيــــــــة ألهميـــــــة ونظـــــــرًا 

ي أهـــــم األســـــباب التـــــعلينـــــا دراســـــة زامـــــًا ل وعالقتهـــــا الواضـــــحة بالعديـــــد مـــــن العمـــــالت األخـــــرى كـــــان
 السياسة.هذه  ىتجعل الدولة تتبن

والـــــــدوافع مــــــــن وراء خفــــــــض ســـــــعر الصــــــــرف إلـــــــى مجمــــــــوعتين مــــــــن وتنقســـــــم األســــــــباب 
 -كاالتي:  األسباب

 األسباب والدوافع الرئيسية  -1
ـــــــة بشـــــــكل  ـــــــض ســـــــعر الصـــــــرف لعمالتهـــــــا الوطني ـــــــاع سياســـــــة خف ـــــــى اتب ـــــــدول إل تلجـــــــأ ال

ــــي تعــــاني عجــــزًا واخــــتالالً  ــــوازن إلــــى موازينهــــا التجاريــــة الت ا أو متفاقمــــ أساســــي مــــن أجــــل إعــــادة الت
 العجز.لتخفيف من حدة هذا على األقل ل

فـــــإن ذلـــــك يـــــؤدي إلـــــى ارتفـــــاع أســـــعار  ،مـــــا فعنـــــد تخفـــــيض قيمـــــة العملـــــة الوطنيـــــة لدولـــــةٍ 
ــــرض أنــــه ســــيحد مــــن عمليــــة شــــراء المقيمــــين فيهــــا الســــلع المســــتوردة بالنســــبة إلــــى  وهــــذا مــــن المفت

                                                           
( بلقاسم عباس )سياسات سعر الصرف( ،سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في اققطار العربية ، الكويت ،العدد اللالث 1)
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وإذا مـــــا حصـــــل ذلـــــك ، الســـــلع القادمـــــة مـــــن الخـــــارج ويشـــــجع اإلقبـــــال علـــــى الســـــلع المنتجـــــة محليـــــاً 
فنتيجتـــــــه الطبيعيـــــــة هـــــــي تراجـــــــع حجـــــــم الـــــــواردات ونقـــــــص فاتورتهـــــــا بـــــــالعمالت األجنبيـــــــة )ولـــــــيس 

بالعملـــــة الوطنيـــــة للدولـــــة المســـــتوردة ألن أثـــــر انخفـــــاض مقومـــــة لفـــــاتورة الـــــواردات ص قـــــنبالضـــــرورة 
 قيمة العملة يمكن أن يكون أكبر من أثر تراجع حجم الواردات(.

الســـــلع المصـــــنعة محليـــــًا أرخـــــص بالنســـــبة لألجانـــــب وهـــــذا مـــــن وبالمقابـــــل تصـــــبح أســـــعار 
المفتــــرض أنـــــه ســـــيعزز مـــــن القــــدرة التنافســـــية للمنتجـــــات الوطنيـــــة للدولــــة المخفضـــــة ويرفـــــع بالتـــــالي 

 .(1)من حجم الصادرات إلى الخارج
ـــــد  ـــــك ســـــوف يعي ـــــإن ذل ـــــي ف ـــــواردات وتضـــــاعفت الصـــــادرات بمـــــا يكف هـــــذا وإذا تراجعـــــت ال

ــــزا ــــى المي ــــوازن إل ــــة الت ــــة حال ــــرار التخفــــيض وقــــد، المخفضــــةن التجــــاري للدول ــــدول لق  تلجــــأ بعــــض ال
ــــك مــــن خــــالل رفــــع  مــــن أجــــل ــــة وذل ــــاج  زتحفيــــنســــبة النمــــو االقتصــــادي وخفــــض نســــبة البطال اإلنت

 اإلنتاج.الوطني وزيادة نسبة التوظيف وتوفير فرص العمل الجديدة المواكبة لزيادة 
 (.2)األسباب والدوافع الثانوية -2

 -يلي:يمكن إجمال األسباب والدوافع الثانوية فيما 
هـــــــــذا االرتبــــــــــاط ســـــــــوف يعــــــــــرض العملـــــــــة المحليــــــــــة  إال أن ،نقديـــــــــة معينــــــــــة بكتلــــــــــةاالرتبـــــــــاط  -أ

 الرئيسية.لالنخفاض بمجرد حصول أي انخفاض في العملة 
ــــة -ب ــــة مــــع العمــــالت األجنبي ــــة للعملــــة الوطني ى لــــعوتعتمــــد هــــذه العالقــــة  ،إيجــــاد العالقــــة الواقعي

يــــــنعكس علــــــى القــــــوة الشــــــرائية المحليــــــة ســــــوف أســــــاس معرفــــــة تطــــــور مســــــتوى األســــــعار المحليــــــة 
ـــــة ـــــة الوطني ـــــة  ،للعمل ـــــى مقارن ـــــة أخـــــرى يعتمـــــد عل ـــــة إزاء عمل ـــــة معين ـــــإن ســـــعر صـــــرف عمل ـــــذلك ف ل

 البلدين.في مستويات األسعار المحلية بين لتغيرات ا
وذلـــــــك ألن  ،القطاعـــــــات التصـــــــديرية وبقيـــــــة القطاعـــــــات التـــــــي تعتمـــــــد عليهـــــــا الدولـــــــة جــــــــ  تنشـــــــيط

وبالتـــــالي فـــــإن تطـــــور  ،الســـــلع المصـــــدرة أو أي ســـــلع أخـــــرى تعتمـــــد علـــــى قطاعـــــات تكميليـــــة أخـــــرى 
ــــــة ســــــواءً  ــــــة القطاعــــــات التكميلي ــــــى تطــــــور بقي ــــــؤدي إل ــــــة اســــــتغالل  القطــــــاع التصــــــديري ي مــــــن ناحي

 العاملة . الطاقة اإلنتاجية أو استخدام اليد
ويمكـــــــن تلخـــــــيص الســـــــبب الرئيســـــــي الـــــــذي يـــــــدفع الدولـــــــة إلـــــــى خفـــــــض ســـــــعر الصـــــــرف 

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

 ( ،2009 2، 13( محمد نبيل الشيمي )ت فيض قيمة العملة الوطنية متى يكون مطلوبا ( مجلة الحوار المتمدن )1)
701https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162. 

( سالمة نجاح ، شاوش إ وان سهام ، )تألير ت فيض قيمة العملة على الميزان التجاري ، رسالة ماجستير ، قسم 2)

 .85( ص 2013العلوم االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد  ضير ، الجزائر 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162701


 

 2020 90 

 

بطبيعـــــة وظـــــروف كـــــل  مرهونـــــةً  ولكـــــن آثـــــار سياســـــة تخفـــــيض قيمـــــة العملـــــة تبقـــــى عمليـــــاً 
 الدولية.رجة انفتاحه واندماجه في التجارة اقتصاد على حدة وخصائصه اإلنتاجية ود

 متطلبات وشروط نجـاح سياسة تخفيض سعر الصرف  -ثالثاا :
ـــــــًا مـــــــا تكـــــــون سياســـــــة تخفـــــــيض العملـــــــة الوطنيـــــــة ضـــــــمن حزمـــــــة مـــــــن السياســـــــات  غالب
ـــــي تتعـــــدد بتعـــــدد  ـــــي تتخـــــذها الدولـــــة مـــــن أجـــــل تحقيـــــق مجموعـــــة مـــــن األهـــــداف الت االقتصـــــادية الت
االخــــتالالت التــــي يعــــاني منهــــا البلــــد المخفــــض والتــــي يمكــــن حصــــرها فــــي تحســــين معــــدالت النمــــو 

 البلد.ين الداخلي والخارجي لهذا االقتصادي وتحقيق التوازن على المستوي
ويتطلـــــــب تحقيـــــــق هـــــــذه األهـــــــداف االقتصـــــــادية القيـــــــام بـــــــبعض اإلجـــــــراءات المصــــــــاحبة 

ن خفــــــض قيمــــــة العملــــــة الوطنيــــــة باعتبــــــاره وســــــيلة فاعلــــــة إلعــــــادة التــــــواز  والتــــــي مــــــن بينهــــــا أحيانــــــاً 
ئــــل وذلــــك انطالقــــًا مــــن المبــــدأ القا ،للميــــزان التجــــاري أو علــــى األقــــل تخفيــــف العجــــز الحاصــــل فيــــه

 ثدحــــــن خفــــــض ســــــعر صــــــرف العملــــــة مقابــــــل العمــــــالت األجنبيــــــة ســــــوف يــــــؤدي إلــــــى تغيــــــرات تأ
تــــــأثيرات ســــــعرية علــــــى حركــــــة التجــــــارة الخارجيــــــة فــــــي اتجــــــاه يوافــــــق القضــــــاء علــــــى عجــــــز ميــــــزان 

 المدفوعات.
 المســــــــألة فــــــــي واقــــــــع األمــــــــر ليســــــــت بهــــــــذه الســــــــهولة وليســــــــت مضــــــــمونة النتــــــــائج إال أن

المرجــــوة منهــــا ويتوقــــف نجــــاح هــــذه السياســــة فــــي تحقيــــق األهــــداف  ،فــــي البلــــدان الناميــــة خصوصــــاً 
فبالنســــبة للصــــادرات  ،علــــى مجموعــــة مــــن الشــــروط والمتطلبــــات التــــي تضــــمن فعاليــــة هــــذا اإلجــــراء

 .(1) -هناك ثالثة شروط رئيسية هي كالتالي :
ـــــــي األســـــــ -1 ـــــــض ســـــــعر الصـــــــرف االســـــــتقرار ف ـــــــب تطبيـــــــق سياســـــــة خف ـــــــة للبلـــــــد يتطل عار المحلي

 للتصدير.المخفض وعدم ارتفاعها حتى ال ينعكس ذلك على تكلفة السلع الموجهة 
تمتــــع الطلــــب العــــالمي علــــى صــــادرات البلــــد المخفــــض بقــــدر كــــافي مــــن المرونــــة وتلــــك مســــألة  -2

تتوقــــف علــــى نوعيــــة تلــــك الصــــادرات هــــل هــــي صــــادرات مــــن مــــواد أوليــــة أو وســــيطة أو أنهــــا ســــلع 
 النهائي.الك جاهزة لالسته

ـــــد المخفـــــض بالقـــــدر المطلـــــوب مـــــن المرونـــــة أي  -3 ـــــع العـــــرض المحلـــــي لســـــلع التصـــــدير للبل تمت
تصـــــدير قـــــاباًل لزيـــــادة مباشـــــرة بعـــــد عمليـــــة التخفـــــيض لأن يكـــــون العـــــرض المحلـــــي للســـــلع المعـــــدة ل

 العالمي.حتى يتمكن من مجاراة الزيادة المتوقعة في الطلب 

                                                           
 2017 9. 5، ) الشروط الضرورية لنجاح سياسة  فض قيمة اقوقية( ، مجلة أقالم ،  ( موالي ولد أب أكيك1)
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ذلـــــك أنـــــه لـــــو ارتفعـــــت أســـــعار هـــــذه الســـــلع بعـــــد  ،التصـــــدير اســـــتقرار األســـــعار المحليـــــة لســـــلع -4
ـــــي مـــــن التخفـــــيض  ـــــي جناهـــــا المســـــتورد األجنب ـــــة فـــــإن االســـــتفادة الت تخفـــــيض قيمـــــة العملـــــة الوطني

يخســـــرها بارتفـــــاع األســـــعار المحليـــــة التـــــي يشـــــتري بهـــــا وبـــــذلك يكـــــون البلـــــد المخفـــــض قـــــد ســـــوف 
 رجع إلى المربع األول .

اء مماثــــــل مـــــــن الــــــدول األخــــــرى التــــــي تتشــــــابه صــــــادراتها مـــــــع أال يقابــــــل هــــــذا اإلجــــــراء بــــــإجر  -5
 عملته.صادرات البلد المخفض لسعر صرف 

سياســــة خفــــض قيمــــة العملــــة لزيــــادة حجــــم  حيمــــا يخــــص الشــــروط والمتطلبــــات الالزمــــة إلنجــــافهــــذا 
 الصادرات.

أمـــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق بالشـــــــروط والمتطلبـــــــات الخاصـــــــة بـــــــالواردات والمتعلقـــــــة بإنجـــــــاح هـــــــذه 
  -مكن حصرها في شرطين أساسيين :السياسة في

أي أن ارتفــــــاع األســــــعار المحليــــــة  ،أن يكــــــون الطلــــــب المحلــــــي علــــــى الــــــواردات الســــــلعية مرنــــــاً  -1
للســـــلع المســـــتوردة بنســـــبة معينـــــة )نســـــبة التخفـــــيض( يجـــــب أن يقابلـــــه انخفـــــاض فـــــي الطلـــــب علـــــى 

وجـــــود شـــــروطًا الســـــلع األجنبيـــــة بنســـــبة أكبـــــر مـــــن نســـــبة التخفـــــيض، إال أن هـــــذا الشـــــرط يســـــتوجب 
 -أخرى حتى يكون قابال للتحقيق ومن أهم هذه الشروط :

أن يكــــــون الجهــــــاز اإلنتــــــاجي للدولــــــة المخفضــــــة لعملتهــــــا قــــــادرًا علــــــى إنتــــــاج ســــــلع بديلــــــة تحــــــل  -أ
 محل السلع المستوردة .

ــــــــى إعــــــــادة توزيــــــــع مــــــــوارده  أن يكــــــــون الجهــــــــاز اإلنتــــــــاجي فــــــــي الدولــــــــة المخفضــــــــة قــــــــادراً  -ب عل
حــــو ســـــريع حتــــى يتســــنى لـــــه تخصــــيص جــــزء منهــــا إلنتـــــاج ســــلع محليــــة تحـــــل االقتصــــادية علــــى ن

 محل السلع المستوردة .
أن تكــــــون مرونــــــة عــــــرض الــــــواردات كبيــــــرة بمعنــــــى أن يقــــــوم المصــــــدرون األجانــــــب بتخفــــــيض  -2

ــــه ــــة تخفــــيض قيمــــة عملت ــــام بعملي ــــذي ق ــــي ســــوق البلــــد ال ــــة المعروضــــة مــــن ســــلعهم ف وذلــــك  ،الكمي
لمواجهــــــة انخفــــــاض الطلــــــب الــــــذي طــــــرأ علــــــى أســــــعار منتجــــــاتهم والتــــــي أصــــــبحت مرتفعــــــة محليــــــًا 

 ألنه لو لم يتم ذلك فستبقى األسعار المرتفعة ثابتة بعد التخفيض .
 أثر سياسة تخفيض سعر الصرف على بعض المتغيرات القتصادية  -رابعاا :

 أثر التخفيض على الصادرات والواردات -1
ــــــر ا ــــــادة حجــــــم الســــــلع إن أث ــــــك مــــــن خــــــالل زي ــــــواردات وذل ــــــى الصــــــادرات وال لتخفــــــيض واضــــــح عل

ـــــواردات بعـــــد  ـــــى الخـــــارج مـــــن خـــــالل جعـــــل اثمانهـــــا أرخـــــص والحـــــد مـــــن ال والخـــــدمات المصـــــدرة إل
 ارتفاع أسعارها وبهذا تكون هذه السياسة قد عملت على إزالة العجز في الميزان التجاري .
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  التخفيض وأثره على مستوى األسعار -2
تعتبــــر سياســـــة خفـــــض قيمـــــة العملـــــة فـــــي حــــد ذاتهـــــا مســـــببًا رئيســـــيًا مـــــن مســـــببات ارتفـــــاع 
مســــــتوى األســــــعار المحليــــــة وذلــــــك إذا كانــــــت نســـــــبة كبيــــــرة مــــــن مســــــتلزمات اإلنتــــــاج تجلــــــب مـــــــن 
الخــــارج وأن عمليــــة احــــالل مســــتلزمات اإلنتــــاج المحليــــة محــــل األجنبيــــة تحتــــاج وقــــت طويــــل جــــدا 

 جية فإن األسعار حتمًا سترتفع .وفي غير صالح العملية اإلنتا
أيضـــــًا مـــــن النتـــــائج النظريـــــة لسياســـــة خفـــــض قيمـــــة العملـــــة تراجـــــع حجـــــم الـــــواردات وذلـــــك 
مــــن خــــالل جعــــل أســــعارها مرتفعــــة بالنســــبة للمســــتهلك المحلــــي هــــذا األثــــر لــــن يحصــــل إذا كانــــت 

ناء أغلــــــب واردات البلــــــد المخفــــــض لعملتــــــه هــــــي مــــــن الــــــواردات الضــــــرورية التــــــي ال يمكــــــن االســــــتغ
عنهــــا وال توجــــد لهــــا بــــدائل محليــــة وهــــذا سيضــــيف حلقــــة جديــــدة الرتفــــاع األســــعار وســــيترتب عليــــه 

 أعباء جديدة تثقل كاهل المواطن .
كمــــــا أن ارتفــــــاع أســــــعار الــــــواردات وانخفــــــاض أســــــعار الصــــــادرات النــــــاتج عــــــن تخفــــــيض 
قيمـــــة العملـــــة ســـــيؤدي إلـــــى ارتفـــــاع الطلـــــب علـــــى المنتجـــــات المحليـــــة وهـــــذا الطلـــــب ســـــيكون علـــــى 

 .  (1)جانبين 
أن الطلـــــــب المحلـــــــي ســـــــيجعل المنتجـــــــين يبحثـــــــون علـــــــى مـــــــوارد محليـــــــة رخيصـــــــة بديلـــــــة  -: األول

 ي ارتفعت أسعارها .عن السلع المستوردة الت
ـــــاني ـــــى المنتجـــــات الوطنيـــــة ســـــيرتفع بعـــــد مـــــا أصـــــبحت ارخـــــص مـــــن الســـــلع  -: الث إن الطلـــــب عل

 المســـــتوردة وإن هـــــذا االرتفـــــاع ســـــيؤدي إلـــــى ارتفـــــاع أســـــعارها فـــــي النهايـــــة إذا لـــــم يتصـــــف الجهـــــاز
 اإلنتاجي بالمرونة .

 (.2)أثر التخفيض على حركة رؤوس األموال -
مـــــن األســـــباب المهمـــــة التـــــي تـــــدعو األفـــــراد إلـــــى تحريـــــك رؤوس أمـــــوالهم بـــــين الـــــدول هـــــو 
التخفــــيض فــــي قيمــــة العملــــة ويــــتم هــــذا اإلجــــراء عنــــدما يتوقــــع األفــــراد بــــأن الدولــــة ســــتقوم بتخفــــيض 
قيمــــــة عملتهــــــا فــــــإنهم فــــــي هــــــذه الحالــــــة ســــــيقومون بتحريــــــك رؤوس أمــــــوالهم نحــــــو الخــــــارج لتجنــــــب 

 .  (3)ء هذا التخفيض أو للبحث عن األرباح الخسارة المحتملة من جرا
لــــذا فــــإن عمليــــة التــــأثير هنــــا تــــتم مــــن خــــالل مــــا يتوقعــــه األفــــراد مــــن تغيــــر فــــي األســــعار 
ـــــأن  ـــــم ب ـــــة التخفـــــيض، مـــــع العل الحقيقيـــــة ألصـــــولهم العينيـــــة )مقـــــدرة بالعملـــــة األجنبيـــــة( عقـــــب عملي
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ــــًا مــــا تتــــرك ف ــــتم فجــــأة أو بــــدون مقــــدمات فغالب تــــرة زمنيــــة يســــود فيهــــا شــــعور عمليــــة التخفــــيض ال ت
ـــــإذا ســـــاد هـــــذا الشـــــعور  ـــــة ف ـــــأن التخفـــــيض حاصـــــل المحال ـــــة ب ـــــي األوســـــاط الماليـــــة والتجاري عـــــام ف
بدرجــــــة كبيــــــرة فــــــإن ذلــــــك يــــــدفع المســــــتثمرين وأصــــــحاب المشــــــاريع إلــــــى تصــــــفية مشــــــاريعهم ونقــــــل 
أصــــولهم للخـــــارج )فـــــي ظـــــل ثبـــــات ســـــعر الصــــرف( حتـــــى يتجنبـــــوا االنخفـــــاض الـــــذي ســـــيطرأ علـــــى 

أصـــــولهم الحقيقيـــــة مـــــن جـــــراء تخفـــــيض قيمـــــة العملـــــة إذا مـــــا قـــــدرت هـــــذه األصـــــول بالـــــذهب  قيمـــــة
 أو العمالت األجنبية .

ـــــى  وفـــــي هـــــذه الحالـــــة ســـــيحول المســـــتثمرين أصـــــولهم إلـــــى عمـــــالت أجنبيـــــة ليصـــــدروها إل
ـــــك الكميـــــة  ـــــى تل ـــــة بالقيـــــاس إل ـــــر مـــــن العمـــــالت األجنبي ـــــة أكب ـــــذلك علـــــى كمي الخـــــارج فيحصـــــلون ب

ـــــي كـــــانوا سيحصـــــ ـــــة تخفـــــيض قيمـــــة ،لون عليهـــــا بعـــــد عمليـــــة التخفـــــيضالت  وحينمـــــا يبـــــدو أن عملي
قـــــد أصـــــبحت وشـــــيكة فـــــإن عمليـــــات المضـــــاربة ســـــوف تـــــنخفض وبالتـــــالي ســـــيخفض مقـــــدار  العملــــة

ــــذي يريــــد تخفــــيض قيمــــة عملتــــه فيكــــون مــــن األفضــــل لهــــؤالء  رأس المــــال األجنبــــي الــــداخل للبلــــد ال
فــــــيض لكــــــي تــــــزداد القيمــــــة الحقيقيــــــة لــــــرؤوس المســــــتثمرين األجانــــــب االنتظــــــار حتــــــى يحــــــدث التخ

ـــد ا ـــد يؤجلـــون خطـــط الشـــراء مـــن البل ـــك فـــإنهم ق ـــي ذل ـــة إضـــافة إل ـــدرة بالعملـــة المحلي لـــذي أمـــوالهم مق
ســــــيقوم بعمليــــــة التخفــــــيض وذلــــــك مــــــن أجــــــل الحصــــــول علــــــى أســــــعار منخفضــــــة للمنتجــــــات التــــــي 

 يريدون شرائها .
ؤوس األمـــــــوال ومـــــــن جانـــــــب آخـــــــر قـــــــد يـــــــؤدي حصـــــــول هـــــــذا التخفـــــــيض إلـــــــى عـــــــودة ر 

ـــــــي ســـــــتطرأ عليهـــــــا بعـــــــد حـــــــدوث  ـــــــة الت ـــــــد لكـــــــي يســـــــتفيد مـــــــن ارتفـــــــاع القيمـــــــة الحقيقي ـــــــة للبل الهارب
التخفــــــيض إذا أنــــــه سيصــــــبح بمقــــــدور أصــــــحاب هــــــذه األمــــــوال الحصــــــول علــــــى كميــــــة أكبــــــر مــــــن 
لي العملــــــة الوطنيــــــة وهنــــــا ســــــتزداد ســــــيولتهم النقديــــــة بالعملــــــة المحليــــــة التــــــي تــــــم تخفيضــــــها وبالتــــــا

هم ســـــــداد أي التزامـــــــات ســـــــابقة لألفـــــــراد أو للبنـــــــوك بمقـــــــدار أقـــــــل مـــــــن العمـــــــالت سيصـــــــبح بإمكـــــــان
 األجنبية وبذلك يحققون أرباح ضخمة .

 (.1)التخفيض وأثره على عبء القروض الخارجية
 يختلف أثر التخفيض في حالة كون البلد المخفض لعملته دائنا أو مدينا 

 في حالة كون البلد المخفض دائناا  -أول :
تلم البلــــد المخفــــض لعملتــــه قروضــــه والفوائــــد بالعملــــة األجنبيــــة فإنــــه ســــوف يســـــتلم إذا اســــ

كميـــــة أكبـــــر مـــــن عملتـــــه الوطنيــــــة بعـــــد تحويلهـــــا إلـــــى العملـــــة األجنبيــــــة أمـــــا إذا اســـــتلم هـــــذا البلــــــد 

                                                           
 . 52ن التجاري( ، مصدر سبق ذكر  ص ( سالمة نجاح ، )تألير قيمة العملة على الميزا1)
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قروضـــــه والفوائـــــد بالعملـــــة الوطنيـــــة فإنـــــه ســـــوف يســـــتلم نفـــــس المبلـــــغ الـــــذي أقرضـــــه وأن يتـــــأثر فـــــي 
 هذه الحالة .

 في حالة كون البلد المخفض مديناا  -ثانياا :
عنـــــدما يكـــــون البلـــــد المخفـــــض مـــــدينا ويـــــدفع ديونـــــه والفوائـــــد المترتبـــــة عليهـــــا بعملـــــة البلـــــد 
الــــدائن فــــإن عــــبء الــــديون المترتبــــة عليــــه فــــي هــــذه الحالــــة ســــوف تــــزداد ذلــــك ألنــــه ســــوف يـــــدفع 
كميــــــة مــــــن عملتـــــــه الوطنيــــــة التــــــي تـــــــم تخفيضــــــها ويســـــــتفيد البلــــــد المــــــدين مـــــــن تخفــــــيض عملتـــــــه 

ســـــيقومون بتحريـــــك رؤوس أمــــوالهم  نحـــــو الخـــــارج  مــــا حالـــــةفـــــي  الوطنيــــة بـــــنفس مقـــــدار التخفــــيض
 لتجنب الخسارة المحتملة من جراء هذا التخفيض أو البحث عن األرباح .

 أثر التخفيض على الستيعاب  -
ـــــار مباشـــــرة  ـــــاك أث ـــــر مباشـــــر( هن ـــــر غي ـــــى االســـــتيعاب )أث ـــــدخل عل ـــــر ال ـــــى أث باإلضـــــافة إل

 أخرى على االستيعاب غير محفز بالدخل .
 أثر األرصدة النقدية  - :أول

ارتفـــــــاع األســـــــعار نتيجـــــــة التخفـــــــيض فـــــــي قيمـــــــة العملـــــــة إلـــــــى انخفـــــــاض القيمـــــــة  يـــــــؤدي
ــــا يرغبــــون بزيــــادة أرصــــدتهم النقديــــة فيقللــــون مــــن  ــــة لألرصــــدة النقديــــة لــــدى األفــــراد فهــــم هن الحقيقي

 .طلبهم على السلع االستهالكية واالستثمارية وبالتالي ينخفض االستيعاب
 أثر إعادة توزيع الدخل  -ثانياا : 

ــــى أيضــــًا إن  ــــة يــــؤدي إل ــــاتج عــــن تخفــــيض قيمــــة العمل االرتفــــاع فــــي مســــتوى األســــعار الن
ــــي مــــن مجموعــــات ذات ميــــل حــــدي  ــــدخل الكل ــــى خفــــض االســــتيعاب عــــن طريــــق إعــــادة توزيــــع ال إل
مرتفـــــع لالســـــتهالك إلـــــى مجموعـــــات ذات ميـــــل حـــــدي مـــــنخفض لالســـــتهالك مـــــن الـــــذين يحصـــــلون 

أصـــــــحاب األعمـــــــال هنـــــــا يـــــــنخفض االســـــــتهالك انخفـــــــاض جـــــــوهري بينمـــــــا ال  علـــــــى األجـــــــور إلـــــــى
يمكـــــن تأكيـــــده بالنســـــبة لالســـــتثمار حيـــــث أن األفـــــراد الـــــذين يكـــــون مـــــيلهم لالســـــتهالك منخفضـــــا قـــــد 

 يكون ميلهم إلى االستثمار مرتفعا .
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 أثر الخداع النقدي  -ثالثاا :
يمكـــــن أن يســـــهم الخـــــداع النقـــــدي فـــــي األثـــــر اإليجـــــابي لتخفـــــيض قيمـــــة العملـــــة إذا توجـــــه 
ـــــر مـــــن التغيـــــرات فـــــي الـــــدخول االســـــمية  اهتمـــــام الحـــــائزين للنقـــــود إلـــــى التغيـــــرات فـــــي األســـــعار أكث

 ويظهر األثر اإليجابي على الميزان التجاري ألنه يعمل على تخفيض االستيعاب .
 

 لدخل والتوظيفأثر التخفيض على ا -رابعاا :
ــــــدخل القــــــومي  ــــــادة ال ــــــواردات هــــــي زي ــــــائج المهمــــــة لزيــــــادة الصــــــادرات ونقــــــص ال مــــــن النت
والتوظيــــــف ذلــــــك إن زيــــــادة الصــــــادرات تعتبــــــر عنصــــــر إضــــــافي للــــــدخل القــــــومي ممــــــا يــــــؤدي إلــــــى 
ــــــة فزيــــــادة الــــــدخل القــــــومي غالبــــــًا مــــــا يصــــــاحبها  ــــــة مضــــــاعف التجــــــارة الخارجي زيادتــــــه وفقــــــًا لنظري

علــــــى االســـــتهالك والتــــــي تكـــــون مصــــــحوبة بزيـــــادة فــــــي الـــــواردات وفقــــــًا للميــــــل زيـــــادة فــــــي االنفـــــاق 
الحـــــدي لالســــــتيراد أمــــــا بالنســــــبة للبلــــــدان التــــــي لــــــم تقــــــوم بخفــــــض قيمــــــة عملتهــــــا فمــــــن المتوقــــــع إن 
حصــــول زيــــادة فــــي واردتهــــا مــــن البلــــد المخفــــض مــــع انخفــــاض فــــي حجــــم صــــادراتها ســــيترب عليــــه 

 انخفاض في حجم الدخل والتوظيف .
 مخاطر تطبيق سياسة تحفيض سعر الصرف  -: خامساا 

قبــــــــل الحــــــــديث عــــــــن سياســــــــة خفــــــــض قيمــــــــة العملــــــــة ألي بلــــــــد يجــــــــب أوال النظــــــــر إلــــــــى 
ــــى مثــــل هــــذه الخطــــوة ومــــدى االســــتفادة التــــي  ــــى األقــــدام عل وضــــعها االقتصــــادي ومــــدى قــــدرتها عل

 ستجنيها منها .
هــــا دائمــــا فهــــي فسياســــة تخفــــيض قيمــــة العملــــة قــــد ال تحقــــق دائمــــا األهــــداف المرجــــوة من

ــــدالً  ــــة ســــالح ذو حــــدين فب ــــى تحفيــــز النشــــاط اإلنتــــاجي  بمثاب ــــؤدي إتبــــاع هــــذه السياســــة إل مــــن أن ي
ــــة المخفضــــة وإلــــى رفــــع نســــبة التوظيــــف فيهــــا وزيــــادة حجــــم الســــلع والخــــدمات المصــــدرة إلــــى  للدول
الخـــــارج وتحقيـــــق النمـــــو االقتصـــــادي يمكـــــن أن يكـــــون لهـــــذا التخفـــــيض آثـــــار عكســـــية مـــــدمرة تهـــــوي 

تصـــــــادها إلـــــــى االنكمـــــــاش بســـــــبب التضـــــــخم الجـــــــامح الـــــــذي يمكـــــــن أن يحصـــــــل نتيجـــــــة ارتفـــــــاع باق
أســـــــعار المـــــــواد األوليـــــــة )كارتفـــــــاع أســـــــعار مصـــــــادر الطاقـــــــة( والتجهيـــــــزات الالزمـــــــة لبـــــــدء عمليـــــــة 

 اإلنتاج .
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وعلـــــى ذلـــــك فـــــإن ارتفـــــاع أســـــعار مـــــدخالت اإلنتـــــاج ســـــوف يـــــنعكس تلقائيـــــًا علـــــى أســـــعار 
أثر جزئـــــي ممـــــا ينـــــتج عنـــــه انكمـــــاش فـــــي حجـــــم الطلـــــب كـــــترتفـــــع  ســـــوفالمنتجـــــات النهائيـــــة التـــــي 

ــــع المنشــــأة عــــن اإلنتــــاج فتــــزداد  يوهــــذا سيفضــــ إلــــى تراجــــع حجــــم المبيعــــات ومــــن ثــــم اإلنتــــاج فتلق
 ..(1)االنكماش  البطالة ويدخل االقتصاد في حالة من

ولكــــن آثـــــار سياســـــة تخفـــــيض قيمــــة العملـــــة تبقـــــى عمليـــــة مرهونــــة بطبيعـــــة وظـــــروف كـــــل 
 على حدة وخصائصه اإلنتاجية ودرجة انفتاحه واندماجه في التجارة الدولية.اقتصاد 

 المحـور الثاني
 إمكانية تطبيق سياسة خفض سعر الصرف في ظل األزمة الحالية لالقتصاد الليبي

 خصائص القتصاد الليبي  -أولا :
تصــــــنف الــــــدول الناميــــــة بأنهــــــا تلــــــك الــــــدول التــــــي تعتمــــــد فــــــي اقتصــــــاداتها علــــــى قطــــــاع 
ــــي  ــــي ف ــــى اخــــتالل هيكل ــــومي وتشــــير هــــذه الظــــاهرة إل ــــدخل الق ــــي أو ال ــــاتج المحل واحــــد كمصــــدر للن

فـــــي العـــــادة ســـــلعة واحـــــدة أوليـــــة نســـــبة كبيـــــرة مـــــن  تحتـــــلصـــــادرات اقتصـــــادات هـــــذه الـــــدول حيـــــث 
ــــــي  ــــــرات أســــــعارها ف ــــــرا بتغي ــــــأثر كثي ــــــدان وإن هــــــذه الســــــلعة تت إجمــــــالي حجــــــم الصــــــادرات لهــــــذه البل

 السوق المحلية .
ـــــل  ـــــا إلحـــــدى هـــــذه االقتصـــــاديات فهـــــو اقتصـــــاد نـــــامي ويمث ـــــي نمطـــــا مثالي االقتصـــــاد الليب

ريعــــي مفتــــوح يعتمــــد اعتمــــادا كليــــا علــــى عائــــدات قطــــاع الــــنفط كمصــــدر وحيــــد للــــدخل حيــــث يتميــــز 
االقتصـــــاد الليبــــــي بخصــــــائص وســــــمات ميزتــــــه عــــــن غيـــــره مــــــن االقتصــــــاديات الناميــــــة فهــــــو ينفــــــرد 

بضــــآلة حجــــم الســــكان وعــــدم كفــــاءة عنصــــر العمــــل بصــــغر حجــــم ســــوقه المحلــــي المــــرتبط أساســــا 
ــــاجي )الزراعــــة والصــــناعة( ناهيــــك عــــن عــــدم اســــتقرار ــــا وتــــدني مرونــــة قطاعــــه اإلنت ــــا وفني  فيــــه كمي
ــــي  ــــذلت ف ــــي ب ــــاألخص التنمويــــة منهــــا رغــــم الجهــــود الضــــخمة الت وكفــــاءة السياســــات االقتصــــادية وب

 هذا المضمار .
لســـــمات والخصـــــائص التـــــي ميـــــزت وفـــــي هـــــذا الســـــياق يمكـــــن بصـــــفة عامـــــة إجمـــــال أهـــــم ا

  -االقتصاد الليبي عن نظيراته من االقتصاديات النامية في النقاط التالية :
خضـــــــوع االقتصـــــــاد الليبـــــــي لســـــــيطرة قطـــــــاع واحـــــــد هـــــــو الـــــــنفط واالعتمـــــــاد علـــــــى الصـــــــادرات  -1

 % من إجمالي الصادرات الليبية .95النفطية بنسبة تفوق 
حيــــــث تتــــــراوح نســــــبة الـــــــواردات إلــــــى النــــــاتج المحلـــــــي ارتفــــــاع درجــــــة االنكشــــــاف االقتصـــــــادي  -2

 %.75%( ونسبة التجارة إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  30-25اإلجمالي ما بين )
                                                           

 . 5، ص  2011أبريل  1( أحمد إبراهيم السقا ، )م اطر ت فيض قيمة العملة( جريدة العرب االقتصادية ، 1)
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 ارتفــــــاع معــــــدل النمــــــو الســــــكاني ومحدوديــــــة القــــــوى العاملــــــة الوطنيــــــة المــــــاهرة إذ وصــــــل عــــــدد -3
% فــــي الوقــــت الــــذي 4مــــن مليــــون نســــمة، بمعــــدل نمــــو ســــنوي يقتــــرب  7ســــكان ليبيــــا إلــــى حــــوالي 

 % .45ال تزيد فيه نسبة السكان النشطين اقتصاديا عن 
االقتصــــــــاد الليبــــــــي اقتصــــــــاد نــــــــامي يمتــــــــاز باالزدواجيــــــــة ) أي أنــــــــه يتميــــــــز بوجــــــــود قطاعــــــــات  -4

ــــــع  ــــــنفط والغــــــاز وقطاعــــــات أخــــــرى( ومــــــا يتب ــــــي قطــــــاعي ال ــــــد ف ــــــل بالتحدي ــــــك متطــــــورة تتمث مــــــن ذل
اخــــتالالت هيكليــــة فــــي مكونــــات االقتصــــاد ،حيـــــث يعــــاني االقتصــــاد الليبــــي مــــن ضــــعف مســـــاهمة 
ــــــذان يســــــاهمان مــــــع قطــــــاع  ــــــة وأهمهــــــا قطــــــاعي )الزراعــــــة والصــــــناعة( والل ــــــر نفطي القطاعــــــات الغي
ـــــي اإلجمـــــالي  ـــــاتج المحل ـــــي الن ـــــنفط والغـــــاز ف ـــــر مـــــن مســـــاهمة قطـــــاع ال ـــــل بكثي الخـــــدمات بنســـــبة أق

 % حسب بعض التقديرات . 70ـ والذي تتعدى مساهمته ال
ـــــــدرة االقتصـــــــاد  -5 ـــــــارة أخـــــــرى عـــــــدم ق ـــــــي، أو بعب ـــــــة االســـــــتيعابية لالقتصـــــــاد الليب محدوديـــــــة الطاق

ــــــر مــــــردود اقتصــــــادي  ــــــاءة تعطــــــي أكب ــــــر قــــــدر مــــــن االســــــتثمارات بكف ــــــى امتصــــــاص أكب الليبــــــي عل
 واجتماعي ممكن .

الصـــــــادرات والـــــــواردات تركـــــــز الصـــــــادرات وتنـــــــوع الـــــــواردات حيـــــــث تشـــــــير البيانـــــــات المتعلقـــــــة ب -6
الليبيــــة إلـــــى أن اقتصـــــاد الــــنفط كـــــان وال زال يشـــــكل النســــبة األعظـــــم مـــــن الصــــادرات الليبيـــــة حيـــــث 

% 90الــــــــ  2014تجـــــــاوزت نســـــــبة مســـــــاهمة قطـــــــاع الـــــــنفط مـــــــن إجمـــــــالي الصـــــــادرات فـــــــي ســـــــنة 
 حسب البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي .

 االقتصادية وخاصة التنموية منها. عدم استقرار وعدم كفاءة السياسات -7
هيمنـــــة القطــــــاع العـــــام علــــــى األنشـــــطة االقتصــــــادية جعـــــل االقتصــــــاد الليبـــــي محتفظــــــا بمعظــــــم  -8

 ميزات التخلف رغم الجهود التي بذلت في مضمار التنمية.
% مـــــن إجمـــــالي 41ارتفـــــاع نســـــبة البطالـــــة حيـــــث بلغـــــت نســـــبة البطالـــــة بـــــين أوســـــاط الشـــــباب  -9

ســـــــنة( حســــــــب الدراســـــــة التـــــــي أجراهـــــــا المجلـــــــس الــــــــوطني  34وحتـــــــى  19)الفئـــــــة العمريـــــــة مـــــــن 
 . 2015للتطوير االقتصادي واالجتماعي في عام 

 ثانياا : متطلبات سياسة تخفيض سعر الصرف في القتصاد الليبي 
ـــــي  ـــــر مـــــن اإلجـــــراءات االســـــتراتيجية الت إن تطبيـــــق سياســـــة تخفـــــيض ســـــعر الصـــــرف يعتب
البـــــد أن تتخـــــذ علـــــى ضـــــوء دراســـــة متأنيـــــة ودقيقـــــة لكافـــــة الظـــــروف المحيطـــــة باالقتصـــــاد الـــــوطني 
لمــــا لهــــا مــــن أثــــر بــــالغ علــــى كافــــة متغيــــرات االقتصــــاد الكلــــي وفــــي هــــذا الجانــــب مــــن الورقــــة ســــيتم 

ـــــى مـــــا إذا كانـــــت سياســـــة خفـــــض ســـــعر الصـــــرف تتماشـــــى ومتطلبـــــات تطبيقهـــــا  تســـــليط الضـــــوء عل
ــــــب تطبيــــــق هــــــذه السياســــــة تــــــوافر مجموعــــــة مــــــن  ــــــي االقتصــــــاد الليبــــــي مــــــن عدمــــــه حيــــــث يتطل ف

  -الشروط لعل أهمها ما يلي :
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 الشرط األول : المحافظة على استقرار مستويات األسعار المحلية 
ى اســـــــتقرار يتطلــــــب تطبيـــــــق سياســـــــة خفـــــــض ســـــــعر الصـــــــرف فـــــــي ليبيـــــــا المحافظـــــــة علـــــــ

مســـــــتويات األســـــــعار المحليـــــــة وعـــــــدم ارتفاعهـــــــا حتـــــــى ال يـــــــنعكس علـــــــى تكلفـــــــة المنتجـــــــات الليبيـــــــة 
الموجهـــــــة للتصـــــــدير إن وجـــــــدت وهـــــــذا الشـــــــرط غيـــــــر متحقـــــــق فـــــــي الحالـــــــة الليبيـــــــة فبتتبـــــــع تطـــــــور 
مســــتويات التضــــخم خــــالل العشــــر ســــنوات األخيــــرة نالحــــظ أنهــــا أخــــذة فــــي االرتفــــاع بــــوتيرة متزايــــدة 

 ( . 1من )الجدول رقم ويتضح ذلك 
 ( يبين تطور معدلت التضخم في ليبيا1الجدول رقم )

 معدل التضخم السنة معدل التضخم السنة
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% 

 2017النشرة القتصادية لمصرف ليبيا المركزي لسنة  المصدر :
 ( يبين تطور معدلت التضخم في القتصاد الليبي1الشكل رقم)

 
 (1المصدر: استناداا إلى بيانات الجدول رقم )
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يتبـــــــين مــــــــن الجــــــــدول الســــــــابق أن معــــــــدالت التضـــــــخم فــــــــي ليبيــــــــا ســــــــجلت العديــــــــد مــــــــن 
فقـــــــد ســـــــجلت معـــــــدالت  2017وحتـــــــى عـــــــام  2008التغيـــــــرات خـــــــالل الفتـــــــرة الممتـــــــدة مـــــــن العـــــــام 

% وهــــــذا المعــــــدل مرتفــــــع نســــــبيًا مقارنــــــة بمــــــا كانــــــت 10.4مــــــا نســــــبته  2008التضــــــخم فــــــي ســــــنة 
عليــــه معــــدالت التضــــخم فــــي ســــنوات ســــابقة ويعــــزي هــــذا االرتفــــاع فــــي مســــتوى التضــــخم إلــــى تــــأثر 

ـــــــة والداخليـــــــة وتتمثـــــــل العوامـــــــل الخار  جيـــــــة فـــــــي االقتصـــــــاد الليبـــــــي بجملـــــــة مـــــــن العوامـــــــل الخارجي
االرتفـــــاع الحـــــاد الـــــذي ســـــجلته أســـــعار الـــــنفط فـــــي األســـــواق الدوليـــــة األمـــــر الـــــذي أدى إلـــــى ارتفـــــاع 
أســــــعار الــــــواردات أمــــــا العوامــــــل الداخليــــــة المــــــؤثرة فــــــي مســــــتويات التضــــــخم فتمثلــــــت  فــــــي تنــــــامي 
عــــــرض النقــــــود بمعــــــدالت مطــــــردة وذلــــــك مــــــن خــــــالل زيــــــادة اإلنفــــــاق العــــــام واالئتمــــــان المصــــــرفي 

قبــــــل المصــــــارف المتخصصــــــة، لتعــــــود معــــــدالت التضــــــخم إلــــــى التراجــــــع فــــــي عــــــام الممنــــــوح مــــــن 
% خـــــــالل العــــــــامين ويرجـــــــع هـــــــذا االنخفـــــــاض  فــــــــي  2.4لتســـــــجل مـــــــا نســـــــبته  2010و  2009

معـــــدالت التضـــــخم إلـــــى مجموعـــــة أســـــباب  لعـــــل أهمهـــــا مســـــاهمة المصـــــرف المركـــــزي فـــــي خفـــــض 
اع والتـــــي قـــــام مـــــن خاللهـــــا معـــــدل التضـــــخم مـــــن خـــــالل سياســـــته المتعلقـــــة بإصـــــدار شـــــهادات اإليـــــد

بامتصــــــاص قــــــدر كبيــــــر مــــــن ســــــيولة القطــــــاع المصــــــرفي كــــــذلك انخفــــــاض أســــــعار الســــــلع األوليــــــة 
وتكلفــــــة اإلنتــــــاج فــــــي األســــــواق العالميــــــة نظــــــرًا إلــــــى انخفــــــاض أســــــعار الــــــنفط الخــــــام، ولكــــــن هــــــذا 
ـــــي عـــــام  ـــــاع وبشـــــكل حـــــاد جـــــدًا ف ـــــث عـــــاودت معـــــدالت التضـــــخم االرتف ـــــم يســـــتمر حي االنخفـــــاض ل

ـــــداعيات األحـــــداث 15.9ســـــجل لت 2011 ـــــى ت ـــــي مســـــتويات التضـــــخم إل ـــــاع ف % ويعـــــود هـــــذا االرتف
إال أنهـــــــــــــــا تراجعـــــــــــــــت خـــــــــــــــالل األعـــــــــــــــوام 2011التـــــــــــــــي مـــــــــــــــرت بهـــــــــــــــا البلـــــــــــــــد خـــــــــــــــالل عـــــــــــــــام 

ـــــــــــــث ســـــــــــــجلت معـــــــــــــدالت التضـــــــــــــخم مـــــــــــــا نســـــــــــــبته  2014و2013و2012 % 2.6% و 6.1حي
ــــى االســــتقرار النســــبي الــــذي شــــهدته 2.4و ــــد خــــالل % علــــى التــــوالي ويعــــزي هــــذا االنخفــــاض إل البل

ـــــــث  ـــــــدة حي ـــــــوتيرة متزاي ـــــــد وب هـــــــذه األعـــــــوام إال أن معـــــــدالت التضـــــــخم عـــــــاودت االرتفـــــــاع مـــــــن جدي
ـــــي عـــــام 8.6ســـــجلت  ـــــه  2015% ف ـــــى وصـــــل ذروت ـــــي معـــــدالت التضـــــخم حت ـــــاع ف واســـــتمر االرتف

وتســـــــجل انخفـــــــاض طفيـــــــف  2017% لتعـــــــود عـــــــام 30.4مســـــــجاًل مـــــــا نســـــــبته  2016فـــــــي عـــــــام 
 .2016عام % عما كانت عليه في 2.6جدًا بنسبة 
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 الشرط الثاني: تمتع الجهاز اإلنتاجي بالقدر المطلوب من المرونة: 
ــــــع الجهــــــاز  لتــــــنجح سياســــــة خفــــــض ســــــعر الصــــــرف فــــــي تحقيــــــق أهــــــدافها البــــــد وأن يتمت
ــــي والعــــالمي  ــــب المحل ــــا بالقــــدر الكــــافي مــــن المرونــــة بحيــــث يســــتطع مجــــاراة الطل اإلنتــــاجي فــــي ليبي
المتوقــــع علــــى المنتجـــــات الليبيــــة بعــــد التخفـــــيض ولكــــن هـــــذا الشــــرط غيــــر متحقـــــق أيضــــًا فبـــــالنظر 

ة غيــــــر النفطيــــــة فــــــي ليبيــــــا )قطــــــاع الزراعــــــة والصــــــناعة( فــــــي إلــــــى مســــــاهمة القطاعــــــات اإلنتاجيــــــ
نســــــب المســــــاهمة لهــــــذه  تــــــدنيالنــــــاتج المحلــــــي اإلجمــــــالي خــــــالل العشــــــر ســــــنوات األخيــــــرة نالحــــــظ 

القطاعـــــات مقارنـــــة بالقطـــــاع النفطـــــي والـــــذي تشـــــكل مســـــاهمته النســـــبة األكبـــــر مـــــن إجمـــــالي النـــــاتج 
 ذه القطاعات .المحلي حيث ُيظهر ذلك مدى ضعف القدرة اإلنتاجية له

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

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 النشاط
 - - - - - %0.5 %0.7 %0.9 %1 %0.9 الزراعة
 - - - - - %4.5 %3 %4.8 %5.2 %4.5 الصناعة
 - - - - - %73.6 %66.5 %75.8 %76.4 %79.6 النفط

 2017المركزي لسنة من إعداد الباحث استناداا على البيانات الواردة في النشرة القتصادية لمصرف ليبيا المصدر 
يبــــــــــين الجــــــــــدول الســــــــــابق مســــــــــاهمة القطاعــــــــــات اإلنتاجيــــــــــة غيــــــــــر النفطيــــــــــة) الزراعــــــــــة 
والصــــــناعة( فــــــي النــــــاتج المحلــــــي اإلجمــــــالي باألســــــعار الثابتــــــة حيــــــث لــــــم تتجــــــاوز نســــــبة مســــــاهمة 

ـــــــرة مـــــــن  ـــــــى  2008قطـــــــاع الزراعـــــــة خـــــــالل الفت ــــــــ  2012وحت ـــــــم 1ال % أمـــــــا قطـــــــاع الصـــــــناعة فل
ـــــي اإل ـــــاتج المحل ـــــرة المـــــذكورة تتجـــــاوز نســـــبة مســـــاهمته فـــــي الن % ونالحـــــظ 5.2جمـــــالي خـــــالل الفت

مــــــن البيانــــــات الــــــواردة فــــــي الجــــــدول ضــــــعف تلــــــك المســــــاهمة بــــــالرغم مــــــن االســــــتثمارات الضــــــخمة 
التــــي تــــم ضــــخها للنهــــوض لهــــذين القطــــاعين وأحــــداث تنويــــع فــــي القاعــــدة اإلنتاجيــــة وإيجــــاد بــــدائل 

للـــــدخل ،وبـــــالرغم مـــــن  أخـــــرى للـــــدخل ومحاولـــــة التقليـــــل مـــــن االعتمـــــاد علـــــى الـــــنفط كمصـــــدر وحيـــــد
ذلــــك مــــا يــــزال القطــــاع النفطــــي المســــاهم األكبــــر فــــي النــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي حيــــث بلغــــت نســــبة 

ــــل مســــاهمة ضــــئيلة 79.6حــــوالي ) 2008مســــاهمته خــــالل عــــام  ــــاتج فــــي مقاب %(مــــن إجمــــالي الن
ــــــث ســــــجل كــــــاًل مــــــن القطــــــاعين مــــــا نســــــبته  % ، 0.9جــــــدًا مــــــن قطــــــاعي الزراعــــــة والصــــــناعة حي

ـــــــي % علـــــــى ا4.5 لتـــــــوالي خـــــــالل نفـــــــس العـــــــام إال أن مســـــــاهمة قطـــــــاع الـــــــنفط فـــــــي النـــــــاتج المحل
  2010و  2009اإلجمــــــــــــــــــــــــــــالي تراجعــــــــــــــــــــــــــــت بشــــــــــــــــــــــــــــكل طفيــــــــــــــــــــــــــــف خــــــــــــــــــــــــــــالل عــــــــــــــــــــــــــــامي 
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% حســــــب الترتيـــــــب المــــــذكور بســـــــبب تراجــــــع أســــــعار الـــــــنفط عــــــن مـــــــا 75.8% و 76.4مســــــجلة 
ــــــت عليــــــه فــــــي ســــــنة  ــــــم تتجــــــاوز مســــــاهمة قطــــــاع الزراعــــــة خــــــالل هــــــذين  2008كان فــــــي حــــــين ل

% ، 5.2% علـــــــى التـــــــوالي أمـــــــا قطـــــــاع الصـــــــناعة فقـــــــد ســـــــجل مـــــــا نســـــــبته 0.9% ، 1لين العـــــــام
ــــــي عصــــــفت بــــــالبالد خــــــالل عــــــام 4.3  2011% خــــــالل هــــــدين العــــــاملين، وبســــــبب األحــــــداث الت

ـــــاج الـــــبالد مـــــن الـــــنفط  ـــــة الهـــــالل النفطـــــي تراجـــــع إنت ـــــي فـــــي منطق ومـــــا صـــــاحبها مـــــن انفـــــالت أمن
النــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي حيــــث ســــجل قطــــاع مســــببًا فــــي انخفــــاض مســــاهمة القطــــاع النفطــــي فــــي 

% مـــــن إجمـــــالي النــــــاتج فـــــي حـــــين اقتصــــــرت مســـــاهمة قطـــــاعي الزراعــــــة 65.5الـــــنفط مـــــا نســــــبته 
%لقطــــــاع الصــــــناعة، وبحلــــــول 3% لقطــــــاع الزراعــــــة و 0.7والصــــــناعة خــــــالل نفــــــس العــــــام علــــــى 

شـــــهد قطـــــاع الـــــنفط تحســـــنًا ملحوظـــــًا بســـــبب تحســـــن األوضـــــاع األمنيـــــة فـــــي منطقــــــة  2012عـــــام 
ــــــي اإلجمــــــالي  ــــــاتج المحل ــــــنفط فــــــي الن ــــــادة مســــــاهمة قطــــــاع ال ــــــى زي ــــــي أدت إل الهــــــالل النفطــــــي والت

% مــــــن إجمــــــالي النــــــاتج بينمــــــا لــــــم تتجــــــاوز مســــــاهمة قطــــــاع 73.6حيــــــث بلغــــــت نســــــبة مســــــاهمته 
 % من الناتج المحلي .4.5% أما مساهمة قطاع الصناعة فقد كانت 0.5الزراعة 

 م 2017-2008اجية في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ( مساهمة القطاعات اإلنت2الشكل رقم )

 
 (2المصدر: استناداا إلى بيانات الجدول رقم )
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 من المرونة الشرط الثالث: تمتع الطلب العالمي على الصادرات الليبية بقدر كافي
إن هذه المسألة تتوقف على طبيعة السلع المصدرة إلى الخارج ومن المعلوم أن الصادرات 
الليبية تتشكل أساسًا من المواد األولية التي تعرف بانخفاض مرونة الطلب العالمي عليها فبالنظر إلى 

( الذي يبين نسبة الصادرات حسب أقسام السلع نالحظ أن أغلب الصادرات الليبية إلى 3الجدول رقم )
يث بلغت نسبة الصادرات الخارج هي المواد الخام األولية التي ال تتمتع بالقدر الكافي من المرونة ح

% من إجمالي 97ما نسبته  2010من مواد الوقود والمحروقات والمواد المتصلة بها خالل سنة 
% 1.5الصادرات إلى الخارج، بينما بلغت نسبة ما تم تصديره من المواد الكيماوية خالل نفس العام 

% 0.8التي صنعت منها فحين بلغت نسبة الصادرات من المصنوعات المصنفة على أساس المواد 
أما فيما يخص الصادرات من المواد الغذائية والمواد الخام الغير صالحة لألكل فقد  كانت نسبة 

% بينما لم يتم تصدر أي شيء من المشروبات والتبغ خالل 0.0 2010الصادرات منها خالل عام 
حيوانية ومن اآلالت ومعدات هذا العام، أيضًا لم تسجل أي صادرات من الزيوت والشحوم النباتية وال

 . 2010النقل خالل عام 
زادت الصادرات إلى الخارج من مواد الوقود والمحروقات والمواد األخرى  2011وبحلول عام 
% من إجمالي الصادرات 98مشكلةً بذلك  2010% عن ما كنت عليه خالل عام 1المتصلة بها بنسبة 

% ويعزي هذا االنخفاض إلى توقف 1.3لكيماوية إلى الليبية بينما انخفضت الصادرات من المواد ا
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 

لزيوت والشحوم النباتية والحيوانية وكذلك من آالت في حين لم تسجل آية صادرات من ا 2010
 ومعدات النقل .

فقـــــــد شـــــــكلت الصـــــــادرات مـــــــن مـــــــواد الوقـــــــود  2013و 2012أمـــــــا فيمـــــــا يخـــــــص عـــــــامي 
مــــــــن إجمــــــــالي الســــــــلع المصــــــــدرة للخــــــــارج  %99.1% و 99المعدنيــــــــة والمحروقــــــــات مــــــــا نســــــــبته 

ــــى عــــدم تــــأثر محطــــات التكريــــر  بســــبب االرتفــــاع فــــي نســــبة الصــــادرات مــــن الوقــــود والمحروقــــات إل
باالضـــــطرابات األمنيـــــة التـــــي عرقلـــــت عمـــــل المـــــوان  النفطيـــــة فـــــي حـــــين شـــــكلت الصـــــادرات مــــــن 

ــــــة مــــــا نســــــبته  ــــــوالي خــــــالل هــــــذين العــــــاملين ب0.4% و 0.1المــــــواد الكيماوي ــــــى الت ــــــم % عل ينمــــــا ل
تتغيـــــــر  نســـــــبة الصـــــــادرات مـــــــن المـــــــواد الغذائيـــــــة والحيوانـــــــات الحيـــــــة خـــــــالل الفتـــــــرة الممتـــــــدة مـــــــن 

% أمـــــــا فيمـــــــا يخـــــــص صـــــــادرات المـــــــواد الخـــــــام الغيـــــــر صـــــــالحة 0.0عـــــــن  2013وحتـــــــى  2010
 2013و  2012% علــــــى التــــــوالي خــــــالل عــــــامي 0.2% و 0.0لألكــــــل فقــــــد شــــــكلت مــــــا نســــــبته 

ـــــم  تســـــجل آيـــــة صـــــادرات مـــــن  ـــــغ ومعـــــدات وآالت النقـــــل بينمـــــا فـــــي حـــــين ل ســـــلع المشـــــروبات والتب
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ــــي صــــنعت مــــا نســــبته  % و 0.2ســــجلت صــــادرات المصــــنوعات المصــــنفة علــــى أســــاس المــــواد الت
 . 2013و  2012% خالل عامي 0.3

تغيـــــرًا كبيـــــرًا فقــــــد  2015و  2014ولـــــم يشـــــهد هيكـــــل الصــــــادرات الليبيـــــة خـــــالل عــــــامي 
ـــــ ـــــبالد مـــــن مـــــواد الوق ـــــات والمـــــواد المتصـــــلة بهـــــا تراجعـــــت نســـــبة صـــــادرات ال ود المعدنيـــــة والمحروق

 2013% خــــــالل عــــــام 99.1% علــــــى التــــــوالي مقارنــــــًة بـــــــ 80.3% و 92.9مســــــجلًة مــــــا نســــــبته 
ويعـــــزي هـــــذا التراجـــــع فـــــي نســـــبة الصـــــادرات مـــــن مـــــواد الوقـــــود والمحروقـــــات إلـــــى تـــــوتر األوضـــــاع 

ل هــــذين العــــامين، فـــــي األمنيــــة واإلقفــــال المتكــــرر لمعظـــــم حقــــول ومحطــــات التكريــــر النفطيـــــة خــــال
% علــــــــى التــــــــوالي كمــــــــا  0.0% و 0.7حــــــــين بلغــــــــت نســــــــبة الصــــــــادرات مــــــــن المــــــــواد الكيماويــــــــة 

ـــــة مـــــا نســـــبته  ـــــات الحي ـــــة والحيوان ـــــى التـــــوالي 0.3% و 0.1ســـــجلت صـــــادرات المـــــواد الغذائي % عل
ــــى أســــاس المــــواد التــــي صــــنعت منهــــا  ــــي حــــين ســــجل الصــــادرات مــــن المصــــنوعات المصــــنفة عل ف

% بينمــــــا بلغــــــت صــــــادرات الســــــلع غيــــــر المصــــــنفة علــــــى أســــــاس النــــــوع 2.2% و 1مــــــا ونســــــبته 
فـــــــــــي حـــــــــــين ســـــــــــجلت الصـــــــــــادرات مـــــــــــن  2015% عـــــــــــام 0.1و  2014% خـــــــــــالل عـــــــــــام 5.4

 % من إجمالي الصادرات خالل هدين العامين .0.1المصنوعات المختلفة 
 (2015-2010( يبين نسبة الصادرات الليبية حسب السلع للفترة )3الجدول رقم )

 السلعأقسامِّ
 النسبةِّالمئويةِّمنِّإجماليِّالصادراتِّ%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 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 

 الوقود
0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.2 

مواد الوقود المعدنية والمحروقات 

 والمواد المتصلة بها
97.0 98.0 99.0 99.1 92.2 80.3 

 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 

 أساس المواد التي صنعت منها
0.8 0.6 0.2 0.3 1.0 2.2 

     - - آَلت ومعدات نقل

 0.1 0.1 0.0 - 0.0 0.0 مصنوعات مختلفة

 1.0 5.4 - - - - النوع سلع غير مصنفة على أساس

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

المصدر : من إعداد الباحث اعتماد على البيانات الصادرة عن مصلحة اإلحصاء والتعداد )ملخص 
 (2015حتى  2010إحصاءات التجارية الخارجية من 
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(2015-2010نسبة الصادرات الليبية حسب السلع للفترة )( يوضح  3الشكل رقم )   

 
 (3المصدر: استناداا إلى بيانات الجدول رقم )

  الشرط الرابع : أن يكون الطلب المحلي على الواردات السلعية مرناا 
ـــــة للســـــلع بنســـــبة معينـــــة )نســـــبة التخفـــــيض( يجـــــب أن  ـــــاع األســـــعار المحلي بمعنـــــى أن ارتف
يقابلـــــه يســـــتوجب هـــــو اآلخـــــر شـــــرطا أخـــــر حتـــــى يمكـــــن أن يتحقـــــق وهـــــو أن يكـــــون جهـــــاز اإلنتـــــاج 
المحلـــــي قـــــادرا علـــــى إنتـــــاج ســـــلع بديلـــــة تحـــــل محـــــل الـــــواردات مـــــن الســـــلع األجنبيـــــة، إال أن هـــــذان 

فبــــالنظر إلــــى هيكــــل واردات البلــــد نجــــد أن قيمــــة الــــواردات مــــن  الشــــرطان غيــــر متحققــــان فــــي ليبيــــا
( مليـــــــون دينـــــــار وهـــــــو مـــــــا 8953662بلغـــــــت ) 2014و  2013المـــــــواد الغذائيـــــــة خـــــــالل عـــــــامي 

% مــــن إجمــــالي الــــواردات خــــالل هــــذان العـــام فــــي حــــين بلغــــت قيمــــة الــــواردات مــــن 16يمثـــل نســــبة 
ن مشــــــــكلتا مــــــــا نســــــــبته ( مليــــــــو 18533949فقــــــــط ) 2013آالت ومعــــــــدات النقــــــــل خــــــــالل عــــــــام 

ـــــــواردات خـــــــالل هـــــــذين العـــــــاملين وهمـــــــا ســـــــلعتان ضـــــــروريتان ال يمكـــــــن 32.2 % مـــــــن إجمـــــــالي ال
ـــــــو ارتفعـــــــت أســـــــعارهما بعـــــــد  ـــــــى ول ـــــــب حت ـــــــنخفض الطل ـــــــع أن ي ـــــــالي ال يتوق ـــــــا وبالت إنتاجهمـــــــا محلي

 التخفيض . 
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 (2014-2010لفترة )( يبين نسبة الواردات الليبية حسب أقسام السلع من إجمالي الواردات ل4الجدول رقم )
ِّ

ِّأقســامِّالسلــع

ِّالنسبةِّالمئويةِّمنِّإجمالـيِّالـواردات

2010ِّ2011ِّ2012ِّ2013ِّ2014ِّ

 17.3 14.6 15.7 27.3 10.4 مواد غذائية وحيوانات حية

 1.9 1.7 1.6 1.2 0.5 مشروبات وتبغ

 2.2 2.1 1.6 1.1 2.7 مواد خام غير صالحة لألكل باستثناء الوقود

الوقود المعدنية والمحروقات والمواد المتصلة مواد 

 بها

1.1 11.5 14.0 12.4 12.7 

 0.5 0.5 14.0 11.5 1.1 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية

 6.9 7.0 1.3 4.2 0.4 مواد كيميائية

مصنوعات صنف في الغالب على أساس المواد 

 التي صنعت منها

5.8 8.2 7.8 15.9 15.3 

 30.3 34.1 15.4 13.0 21.5 آَلت ومعدات نقل

 12.1 9.9 31.7 10.6 49.3 مصنوعات مختلفة

 0.8 1.8 0.6 1.4 - سلع غير مصنفة على أساس النوع

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

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

(2014-2010نسبة الواردات الليبية حسب أقسام السلع من إجمالي الواردات للفترة )( يوضح  4الشكل رقم ) 

 
 ( 4الجدول رقم ) الباحث اعتمادا على المصدر : من إعداد 
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من الجدول السابق نالحظ أن الواردات من المواد الغذائية ومعدات النقل شكلت النسبة 
حيث بلغت نسبة الواردات من  2014وحتى  2010األكبر من الواردات في ليبيا خالل الفترة من 

% خالل نفس 21.5% في حين شكلت واردات معدات النقل 10.4 2010المواد الغذائية خالل عام 
لواردات من المواد الخام الغير صالحة لألكل ومواد الوقود المعدني والمحروقات والمواد العام أما ا

% على التوالي بينما لم تشكل واردات الدولة من 1.1% و 2.7المتصلة بها فقط شكلت ما نسبته 
م شكلت واردات 2010% من إجمالي الواردات هذا فيما يخص عام 0.5المشروبات والتبغ سوى 

% من إجمالي الواردات خالل هذا العام بينما شكلت واردات 27.3 2011غذائية في عام المواد ال
% من إجمالي الواردات ونالحظ حجم االنخفاض الشديد في وادرات معدات 13اآلالت ومعدات النقل 

النقل ويعزى هذا االنخفاض إلى توقف معظم مشروعات التنمية خالل هذا العام بسبب توتر األوضاع 
سية واألمنية والتي أدت إلى ارتفاع نسبة واردات الدولة كمن المواد الكيماوية ومواد الوقود السيا

% على التوالي من إجمالي الواردات أما واردات الزيوت 11.5% و 4.2والمحروقات حيث بلغت 
 % من إجمالي واردات هذا العام 11.5والشحوم النباتية والحيوانية فقد شكلت 

% 15.7فقد شكلت واردات المواد الغذائية ما نسبته  2013و  2012ي أما فيما يخص عام
% على التوالي من إجمالي ما تم استيراده خالل هذين العامين إما واردات معدات وآالت 14.6و 

% من إجمالي الواردات في حين شكلت واردات المواد الخام غير 34.1% و 15.4النقل شكلت 
% 14للمواد الخام غير صالحة لألكل و 2.1% و1.6روقات صالة لألكل ومواد الوقود والمح

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

 من جراء األحداث التي مرت بها البالد .بسبب األضرار التي لحقت بها 
فقد شهد ارتفاع واردات الدولة من المواد الغذائية ومن اآلالت ومعدات النقل  2014أما عام 

% على التوالي في حين 30.3% و 17.3حيث شكلت واردات الدولة من هاتين السلعتين ما نسبته 
% 2.2لوقود والمواد األخرى المتصلة بها شكلت واردات المواد الخام الغير صالحة لألكل ومواد ا

 % .12.1% على التوالي أما الواردات من الواد المختلفة فقد شكلت ما نسبته 12.7و
الشــــرط الخــــامس : أل يقابــــل هــــذا اإلجــــراء مماثــــل مــــن الــــدول التــــي تنــــتج ســــلعاا تصــــديرية 

 مماثلة لسلع البلد المخفض .
في إطار برنامج توافقي بين صندوق النقد الدولي  بما أن سياسة خفض قيمة العملة تتم غالباً 

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 
ابًا تامًا للشروط الضرورية الالزمة لنجاح هذه العملية، فالدولة الحالية لالقتصاد الليبي والتي تعرف غي

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 

لتي ستصبح مرتفعة جدًا بعد التخفيض من وبالتالي فإن المستفيد األكبر إن لم يكن الوحيد وارداتها وا
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 .
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 النتائج و التوصيات
 أولا : النتائج

تمثل سياسة خفض سعر الصرف إطارًا حديثًا إلدارة السياسة النقدية من خالل التركيز على  – 1
 هدف استقرار المستوى العام لألسعار في األجل الطويل كهدف نهائي لهذه السياسة.

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

 مرتفعة في اآلجال الطويلة.
شروط مسبقة أولية إلى جانب شروط لضمان فاعلية سياسة خفض سعر الصرف البد من توافر  – 3

 عامة تستطيع من خاللها تحديد مدى االلتزام بتطبيق هذه السياسة من عدمه .
يتطلب النجاح الستراتيجية خفض سعر الصرف في الدول النامية معالجة التشوهات االقتصادية  – 4

 في األسعار وزيادة الرقابة عليها.
لصرف في االقتصاد الليبي في الوقت الحاضر لعدم ال يمكن استخدام سياسة خفض سعر ا – 5

 استيفاء الشروط العامة و الشروط األولية و الظروف الراهنة .
إمكانية العمل مستقباًل على تطبيق سياسة خفض سعر الصرف في ليبيا نظرًا ألن معدالت   - 6

 التضخم متقاربة لمعدالت التضخم للدول التي نجحت الستهدافه .
 توصياتثانياا : ال

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

غير العمل على التنسيق بين السياسة النقدية والمالية ، بحيث تكون إجراءاتهما متناغمة و  – 2
 متضاربة.

محاولة استيفاء أهم الشروط التي يستوجب توافرها لتطبيق سياسة خفض سعر الصرف في  – 3
 االقتصاد الليبي بما يتناسب و واقع هذا االقتصاد .

االستفادة من تجارب الدول المتقدمة و الناشئة و الوقوف على مواطن القوة التي ساعدتها في  – 4
 الهدف المحدد، ومواطن الضعف التي عرقلت سياسة االستهداف . تحقيق نجاحها و الوصول إلى

تطبيق سياسة خفض  أووالسلبية المتوقع حدوثها نتيجة التباع  اإليجابية اآلثارعمل بحوث تدرس  -5
 سعر الصرف .

االستفادة من الخبرات الفنية والتدريب واالستشارات التب يوفرها صندوق النقد الدولي في هذا  -6
 .المجال 
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 قائمـــــة المراجـــــع
 أولا : الكتب
)نظم وسياسات أسعار الصرف( وقائع الندوة التي  (،علي توفيق الصادق )وآخرون  .1

اإلمارات العربية المتحدة  أبوظبي 2002كانون واألول / ديسمبر  17-16عقده في 
في إطار برنامج التدريب اإلقليمي المشترك بيم صندوق النقد العربي وصندوق النقد 

 الدولي.
 ثانياا : التقارير 

 2008التضخم في االقتصاد الليبي "دراسة من قبل صرف ليبيا المركزي"  .1
 نشرات اقتصادية ألعداد مختلفة من المصرف المركزي. .2
 الدوريات ثالثاا :
أبريل  1أحمد إبراهيم السقا ، )مخاطر تخفيض قيمة العملة( جريدة العرب االقتصادية   .1

2011. 
دورية تعني بقضايا التنمية في األقطار  (، سلسلةبلقاسم عباس )سياسات سعر الصرف .2

 ( .2003الثالث والعشرون )تشرين الثاني  الكويت، العددالعربية، 
إياد حماد عبد )أثر تخفيض سعر الصرف على بعض  الساعدي،صبحي حسون  .3

المتغيرات االقتصادية مع التركيز على انتقال رؤوس األموال في بلدان مختارة( مجلة 
 ( المجلد الرابع.7) عدد 2011جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية،

 رابعاا: الرسائل العلمية 
ارة الخارجية( رسالة ماجستير ، جامعة الداوي اليامنة، )أثر سعر الصرف على التج .1

 .2016،قاصدي مرباح ورقلة 
شاوش إخوان سهام ، )تأثير تخفيض قيمة العملة على الميزان التجاري  سالمة نجاح ، .2

، رسالة ماجستير ، قسم العلوم االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
 (.2013التسيير ، جامعة محمد خضير ، الجزائر 

 خامساا : شبكة المعلومات الدولية
 شبكة المعلومات الدولية :،  ة الصادراتما هي شروط نجاح تخفيض العملة في زياد .1

a. https://specialties.bayt.com/ar/specialties 
لة الحوار المتمدن محمد نبيل الشيمي )تخفيض قيمة العملة الوطنية متى يكون مطلوبا ( مج .2

(13،2 2009،)https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162701.. 

https://specialties.bayt.com/ar/specialties
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162701
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شبكة ، ) الشروط الضرورية لنجاح سياسة خفض قيمة األوقية( ، موالي ولد أب ولد أگيگ .3
  /5700http://elhadeth.mr/node:موقع موريتانيا الحدث ،المعلومات الدولية

 

http://elhadeth.mr/node/5700
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 مستخلص الدراسة

يهتم هذا البحث بدراسة العمالت االفتراضية التي زاد انتشارها في اآلونة األخيرة وصاحب ظهورها    
جداًل وغموضًا واسعين، فجاءت هذه الدراسة لتوضيح مفهوم العمالت االفتراضية وذكر مزاياها 

سة إلى أن وخلصت الدرا ،وعيوبها، وبيان بعض اآلثار االقتصادية المتوقعة النتشار التعامل بها
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 

ر تداول العمالت قطاع البنوك، وعلى أدوات السياسة النقدية ، وأن هذا األثر يزداد مع زيادة انتشا
  االفتراضية.

 مقدمة
تطورا مستمرا في جميع مناحي الحياة اليومية وال سيم في الجانب التقني،  اإلنسانتشهد حياة     

فقد ساعد  ،ومهمة لإلنسانفتوالي ظهور االبتكارات التقنية الجديدة ساهم في توفير خدمات جديدة 
واالتصاالت وثورة المعلومات، واالنتشار الواسع لشبكة المعلومات العالمية  واإلعالمتطور التكنولوجيا 

تغيير جدري في طبيعة الحياة االقتصادية، والمعامالت التجارية والتداوالت  إحداث( في اإلنترنت)
والنقود  ةاإللكترونيالمالية ، فبرزت على الساحة العالمية مجموعة من الظواهر الجديدة مثل التجارة 

ة ، ولم يقف التطور واالبتكار عند هذا الحد فحسب ، حيث ظهر ما يسمى بالعمالت إللكترونيا
يتم توليدها باستخدام برامج  وإنماالعمالت المشفرة  والتي تعتبر ال وجود مادي لها  أواالفتراضية 

 لمفهوم العملة حاسوبية معينة ويتم تداولها على شبكة المعلومات الدولية، وهو ما شكل تطورًا تاريخياً 
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. 

 اآلثار االقتصادية المحتملة

 النتشار تداول العمالت االفتراضية  

 وليد بني جامعة – السياسية والعلوم االقتصاد كلية –أ. حمزة مفتاح المختار المغربي 

 وليد بني جامعة – السياسية والعلوم االقتصاد كلية –أ. مبروكة رمضان مصباح سعد 
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 مشكلة البحث
وظهور العمالت  ةاإللكترونيالنقود  وتزايد انتشارة اإللكترونيفي ظل التطور المستمر للتجارة    

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

 االفتراضية؟ت ما هي أبرز اآلثار االقتصادية المترتبة على انتشار التعامل بالعمال 
 أهمية البحث

يستمد هذا البحث أهميته في كونه يعالج موضوعا حديثًا مازال يحتاج إلى الدراسة والتحليل أال وهو   
 االفتراضية وآثارها االقتصادية المتوقعة. موضوع العمالت

 أهداف البحث
 -التالية: يهدف البحث إلى تسليط الضوء على النقاط 

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

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

تطوراتها العالمية، ثم  االفتراضية وسردالعمالت  يماتوخصائص وسمفهوم  بالموضوع كتوضيح
يستخدم المنهج التحليلي لبيان وتحليل بعض اآلثار االقتصادية المتوقعة نتيجة النتشار استخدام 

  االفتراضية.العمالت 
 فرضيات البحث

  -االتي: إلى  سوف يؤدييفرض البحث أن انتشار استخدام العمالت االفتراضية 
 على عمل المصرف المركزي ويحد من فعالية السياسة النقدية.سلبًا  يؤثر .1
 يساعد على انتشار الجرائم المالية مثل التهرب الضريبي وغسيل األموال. .2

 الدراسات السابقة
وكانت بعنوان " النقود االفتراضية مفهومه وأنواعها وآثارها ( 2017،) عبدهللا الباحوث دراسة  .1

لبيان حقيقة النقود االفتراضية وأنواعها وخصائصها، مع  االقتصادية"، حيث هدفت الدراسة
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 

 التذبذباتلها عرضة لتقلبات حادة في أسعارها وزاد من تنظم عمليات إصدارها وتدعمها  جع
في أسعار صرفها. كما أوصت الدراسة بضرورة وجود تنسيق وتعاون نقدي دولي يعمل على 
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وضع األطر الكفيلة بحماية المتعاملين بهذه النقود، مع العمل على صياغة قوانين تضبط 
 لي.إصدار هذه النقود وآليات تداولها على المستوى الدو 

( وكانت بعنوان " أثر استخدام العملة الرقمية في السياسة 2019دراسة شورش قادر علي ) .2
ثرها على أ، وبيان وأنواعهاالدراسة بيان مفهوم العملة الرقمية ونشأتها  هدفالنقدية" وكان 

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.
والعمالت  Bitcoin( وكانت بعنوان " أثر تعدين البتكوين 2018الدين) دراسة صويلحي نور .3

ان أثر تعدين البتكوين الدراسة بي هدفالنظام النقدي العالمي" وكان  استقرارعلى  االفتراضية
والعمالت االفتراضية على النظام النقدي العالمي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، 

 استقراروتوصلت الدراسة إلى أن العمالت االفتراضية ومنها البتكوين ستؤثر تأثيرا كبير على 
 والرتفاعركزية لها كعملة عالمية، وذلك لعدم وجود جهة م اتخذتالنظام النقدي العالمي إذا ما 
 معدل تطايرية هذه العملة.

 -ةاإللكترونيبعنوان " فاعلية السياسة النقدية في ظل النقود  (2020)دراسة ساللي بوبكر .4
دور السياسة النقدية في ظل التحديات التي  إبرازدراسة تحليلية" ، وكان هدف هذه الدراسة 

ة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، اإللكترونيقد تنشأ من تعامالت النقود 
ة قد يقلص دور البنوك المركزية في عملية اإللكترونيوتوصلت الدراسة إلى أن انتشار النقود 

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

 المبحث األول: ماهية العمالت الفتراضية  
 الفتراضيةمفهوم العمالت  1. 1

وقد قامت العديد من المنظمات  الرقمية،تعتبر العمالت االفتراضية إحدى أشكال العمالت     
 -:يما يلالدولية والبنوك المركزية بتعريفها، ومن أبرز تعريفاتها 

، ع من النقود الرقمية غير المنظمة( بأنها" نو 2012( سنة ) ECBعرفها البنك المركزي األوروبي ) -
، ويتم استخدامها وقبولها بين أعضاء مجتمع ايتم إصدارها والتحكم بها عادة من مطوروهوالتي 

 افتراضي محدد". 
( على أنها" تمثيالت رقمية للقيمة 2014في سنة ) ( FATFوعرفتها مجموعة العمل المالي ) -

التي يمكن تداولها رقميا ويمكن اعتبارها وسيلة للتبادل ووحدة حساب ومخزن للقيمة، ولكنه ال 
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وال ضمانها من قبل أي دولة، وتؤدي الوظائف  إصدارهايوجد لها أساس قانوني في الدولة، ولم يتم 
 مجتمع مستخدمي العمالت االفتراضية". داخل  باالتفاقأعاله  فقط  المذكورة

( بأنها "تمثيل رقمي لقيمة ال يصدرها 2014( في سنة )EBAوعرفتها سلطة البنوك األوروبية )  -
 أشخاصبنك مركزي أو سلطة عامة وال تكون مرتبطة بالضرورة بعملة ورقية ، ولكن يستخدمها 

 لكترونيا ". إزينها أو المتاجرة بها طبيعيون واعتباريون كوسيلة للتبادل ، ويمكن نقلها أو تخ
( عل أنها " تمثيل رقمي لقيمة صادرة 2016(، في عام ) IMFالنقد الدولي ) وعرفها صندوق  -

 خاصين ومقومة بوحدات الحساب الخاصة بهم" مطورينعن 
( على أنها" تمثيل رقمي للقيمة 2020وعرفها البنك المركزي األردني في شهر مارس من عام ) -

تداولها إلكترونيا في مجتمع افتراضي محدد أو غير محدد، تعتمد في مبدأ إصدارها على يتم 
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".
عن ) تمثيل رقمي لقيمة ال  االفتراضية عبارةفق على أن النقود نالحظ أن جميع التعريفات تت   

تصدرها جهة قانونية و ال يجود لها إطار قانوني ينظمها وإنما يصدرها مطورون ، ويتم تداولها 
  طبيعيون واعتباريون ( أشخاصواستخدامها كوسيلة للتبادل داخل مجتمع افتراضي يتكون من 

 ة والعملة الرقميةاإللكترونيالعمالت الفتراضية والنقود  2. 1  
العمالت االفتراضية ال تمتل التزامًا على أي جهة بما في ذلك مطوروها كما أشار البنك المركزي     

تكون مرتبطة بالضرورة بعملة ورقية كما جاء في تعريف سلطة ( ، كما أنها ال 2020األردني سنة )
نقدًا  القانونية، وال تعتبرة فهي مرتبطة بالعملة اإللكترونيأما النقود  ( .2014سنة )  يةاألوربالبنوك 

اته وإنما هي تمثيل غير مادي للنقود القانونية، فالمستهلك كي يحصل على النقود ذقائماً  بحد 
النقود  فإصدارة، اإللكترونية يقوم بدفع ما يعادل قيمتها بالنقود الورقية للجهة المصدرة للنقود اإللكتروني
ة اإللكترونية، فالنقود اإللكترونية يعني تحويل النقود القانونية من الصورة الورقية إلى الصورة اإللكتروني

، أي أنها وسيلة لنقل قيمة العملة الحقيقية القانونية هي عبارة عن آلية تحويل رقمية للعملة الورقية
العملة الرقمية فهو أكثر شمواًل،  مصطلح ( ، بينما13،ص2020ني، إلكترونيا. ) البنك المركزي األرد

 Financialة. )اإللكترونيللعملة االفتراضية، ويمكن أن يعني النقود  اً رقمي فيمكن أن يعني تمثيالً 
Action Task Force,June,2014,p4 )   والشكل التالي يوضح مكانة العمالت االفتراضية في

 عالم األدوات النقدية.
 
 



 

 2020115 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نشأة وتطور العمالت الفتراضية  3. 1
اآلن تطلق على نفسها اسم  شخص أو مجموعة مجهولة الهوية حتىتعود نشأة العمالت المشفرة إلى  

Satoshi Nakamoto  نظام عملة الند للند  ورقة بعنوان )البتكوين 2008التي نشرت سنة :
والتي وضعت أساس    ”Bitcoin : Peer-to-Peer Electronic Cash System“ة(  اإللكتروني

( لتوليد ونقل  Encryptionظهور العمالت المشفرة ، حيت ُشرح فيها كيفية استخدام تقنية التشفير )
( ، وتعرف  Blockchain)  1 أو البلوكتشيناألموال وتخزين المعامالت عبر استخدام تقنية الكتل 

هذه التقنية أيضا بتقنية السجالت الموزعة وتعتبر هي البنية التحتية التي اعتمدت عليها أغلب العمالت 
 ( 1، ص2020. ) صندوق النقد العربي ،االفتراضية

                                                           
"البلوكشين" هو سجال آني ومشفر وغير مركزي، يست دم لمعالجة وتدوين المعامالت المالية والعقود واقصول - 1

ت السابقة في شكل كتل متسلسلة ، ومشفرة ال يمكن إجراء أي تعديل عليها، و تملل كل كتلة المادية، يحتفا بالمعامال
معاملة سابقة تم إجراؤها على هذ  الشبكة ، وتعني المعاملة تغيير ملكية أحد اقصول الموجودة ضمن شبكة البلوكتشين، 

مين، و تضاف إلى الكتلة السابقة  كل ويكون السجل  غير مركزي و متاح للجميع و موزعا عبر شبكة من المست د
 معاملة جديدة بعد التأكد من صحتها من قبل المست دمين.

 

 ( تقسيمات األدوات النقدية1شكل رقم )

العمالت 

 االفتراضية

العمالت غير 

المادية )عمالت 

النقود  رقمية(

 اإللكترونية

 النقود المعدنية

 اقوراة النقدية

العمالت 

 المادية

 العمالت
-بطاقات ائتمان

شيكات 

 -الكرتونية 

 إيداعات بنكية

 الالمركزية

 المركزية

 2019صندوق النقد العربي، -المصدر:
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، ولم يتم 2009وبدأت عملية إصدار عملة البتكوين كأول عملة مشفرة في كانون الثاني من عام     
تشير إلى أن  آنذاكفي ذلك العام استخراج عملة البتكوين إال ضمن حدود ضيقة، وكانت التقديرات 

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

بدأت عمالت  2011(. وفي عام  Bitcointalkمعامالت البتكوين من خالل مستخدمي منتدى ) 
ا ومع اطالق أول بورصة للبيتكوين بلغت قيمة الوحدة الواحدة منه الظهور،افتراضية مشفرة جديدة في 

 2012دوالرات في نفس العام.  وفي عام  5دوالرا تقريبا، لتعود بعدها باالنخفاض إلى ما يقارب  30
، وشهد اإلنترنتكانت البداية لقبول البتكوين كشكل من أشكال الدفع لدى التجار الرسميين على مواقع 

افتتح أول جهاز  2014(. وفي عام سنة  Rippleظهور عملة افتراضية جديدة وهي "ريبل" )  أيضاً 
أول بورصة منظمة للبيتكوين (  Coinbaseأصبحت منصة )  2015صراف آلي للبيتكوين، وفي عام 

الصراف اآللي للبيتكوين لتصبح  أجهزةفي الواليات المتحدة األمريكية ،  ومن تم سرعان ما انتشرت 
منتشرة حول العالم. وفي اواخر هذا  آلي( جهاز صراف 1500يقارب عن ) ما 2017في حلول عام 

( 20000العام ازدهرت العمالت االفتراضية المشفرة من حيث القيمة حيث ارتفعت قيمة البتكوين إلى )
( المشفرة بأكثر من  Ethereumدوالر أمريكي ، وفي تفس الوقت ارتفع سهم عملة "اإليثيريوم" )

%( في نفس العام. وقد 36000بنسبة ) ( Ripple%، في حين ارتفع سعر عملة "ريبل" )9000
( مليار دوالر أمريكي ، وبلغت هذه 100العمالت االفتراضية المشفرة المتداولة قيمة ) إجماليتجاوز 

عام  أواخر% في 50، تم تراجعت بنسبة أمريكي( مليار دوالر 850لتبلغ ) 2018سنة  القيمة ذروتها
 ( 22، ص2020م. ) البنك المركزي األردني، 2018

 منظومة عمل العمالت الفتراضية )مكوناتها وآلية عملها(    4. 1
المشفرة إال أنه ال يتم  االفتراضيةعلى الرغم من عدم وجود سلطة مركزية تنظم عمل العمالت     

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 

 المشفرة :معينة، وفيما يلي ذكر ألعضاء منظومة العمالت  ةمسؤوليوتقع عليه 
  مخترعو العملة الفتراضية 

وهو شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص وقد يكون شخص اعتباري،  قام بتطوير اأُلسس   
التقنية للعملة االفتراضية المشفرة، ووضع القواعد األولية الستخدامها، وفي بعض حاالت 
العملة االفتراضية المركزية يمكن تحديد هوية المخترع ويعتبر مسؤواًل عنها ، ويبقى مشتركا 

ولديه سلطة سحب وحدات لخوارزمية األساسية )سلسلة الكتل(  وتحسينها، في الحفار على ا
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( ، ولكن  Litecoin, Ripple, Cardanoمثل مخترعو عمالت )  العملة من التداول ، 
في الكثير من حاالت العملة الالمركزية يبقى المخترع مجهوال ويختفي بعض وضع القواعد 

 (.  Bitcoinوين" )األولية لالستخدام ، مثل مخترع "البتك
  مستخدمو العمالت الفتراضية 

مستخدم العملة االفتراضية هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يحصل على العملة      
و تحويلها  بإرسالهاخدمات حقيقية أو افتراضية، أو يقوم  أواالفتراضية المشفرة ويستخدمها لشراء سلع 

بصفة شخصية إلى شخص آخر، أو يقوم باالحتفار بالعملة االفتراضية كاستثمار شخصي، ويمكن 
 -للمستخدم الحصول على العملة االفتراضية بعدة طرق منها:

 شراء العملة االفتراضية  باستخدام النقود الحقيقية أو باستخدام عملة افتراضية أخرى. -1
ل البتكوين(، يمكن أن يستخرج المستخدم قطع ثركزية )مبعض العمالت االفتراضية الالم -2

جديدة منها كمكافأة من خالل المشاركة في التأكد من صحة المعامالت عن طريق التنافس 
  يطلق عليه عملية )التعدين( . في حل لغز التشفير وهو ما

ت يمكن للمستخدم الحصول على عملة افتراضية مجانا من مقدم في بعض الحاال -3
 ة مباشرة كجزء من العرض األولي للعملة.العمل

يمكن الحصول على العملة االفتراضية من خالل بيع السلع أو الخدمات مقابل هذه  -4
 العملة.

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

المعدن هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يشارك في شبكة العملة االفتراضية الالمركزية،      
للتحقق من صحة  عن طريق تشغيل برامج حاسوبية لحل الخوارزميات المعقدة  و التي تهدف

مقابل  (، و التي تتم بواسطة العمالت االفتراضية الالمركزية، Blockالمعامالت التي تسمي بالكتلة )
، صحة المعامالت بعدد من القطع الجديدة للعملة االفتراضية بإثباتهذا العمل يكاف  المعدن الذي يقوم 

) البنك المركزي  وبدون المعدنون لن يستمر عمل نظام العمالت االفتراضية الالمركزية بسالسة وأمان،
ن مختلفان للتحقق من وفي عملية التعدين يوجد هناك نظاما .( 27، ص 2020األردني، مارس 

،  Bitcoin  ،Litecoin) األتيةصحة المعامالت للعمالت االفتراضية الالمركزية، فمثال العمالت 
Namecoin  ،Dogecoin تتبع نظام إثبات العمل )  (POW  والذي يعتمد كليا على القوة ، )

الحاسوبية للتحقق من صحة المعامالت، ويستخدم لذلك أجهزة حاسوبية خاصة ذات سرعة عالية في 
( تعتمد  Nextcoinحل الخوارزميات وذات استهالك رهيب للطاقة الكهربائية.  بينما نجد مثال عملة )
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الحسبان عدد وحدات العملة االفتراضية  في يأخذ(، وهذا المبدأ  POSعلى مبدأ إثبات الحصة )
 ثباتإويحاول القضاء على نقاط الضعف في نظام المعنية التي يمتلكها كل مستخدم في الشبكة، 

التالعب من خالل احتكار التعدين واستهالك الطاقة المرتفع جدا لألجهزة  إمكانيةالعمل، مثل 
 ,European Central Bank, February, 2015 )العمل.  إثباتالحاسوبية المستخدمة في مبدأ 

p10:وفيما يلي توضيح الفرق بين نظام إثبات العمل ونظام إثبات الحصة ، )- 
 POWنظام إثبات العمل  -
العمل يتعين على المشاركين في التعدين حل األلغاز الحاسوبية المشفرة التي  ثباتإفي نظام    

تكون من جميع  األلغازيصعب حلها ، للسماح لهم بإضافة كتلة جديدة إلى سلسلة الكتل، وهذه 
معلوما المعاملة   إلى باإلضافةالمعلومات المشفرة و المسجلة مسبقا على سلسلة الكتل ) بلوكتشين( ، 

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

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

على إضافتها إلى سلسلة  باإلجماعاآلخرون بعد ذلك بالتحقق من صحة حل هذه الكتلة ، و الموافقة 
تم تعدينها حديثا ،و في  الكتل السابقة ، ويتم مكافأة المعدن الفائز بوحدات جدية من العملة المشفرة

هذا النظام كلما زادت القوة الحاسوبية ألحد المعدنين زادت قوة التعدين لديه وزادت فرصة وصوله لحل 
 ( Robby & Alexander, 2018, pp 18,19 ,)  األلغاز أواًل.

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

امتالك قدر معين من العملة االفتراضية،  ففي نظام إثبات الحصة يجب على المعدن إثبات ملكيته 
من لقدر معينة من العملة المراد المشاركة في تعدينها ، لكي يتمكن من استخراج الكتلة أو التحقق 

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 

مية بالمنصة، يحصل على الحق في إتمام معامالت التحويل على الشبكة، وبالتالي كلما زادت الك
التي يملكها أحد المعدنون، زادة قوة التعدين لديه، ولكن المكافأة التي يحصل عليها المعدن في نظام 

الحصة هي رسوم التحويل التي يدفعها المستخدم، وذلك على عكس نظام إثبات العمل التي  إثبات
  تكون مكافأتها عبارة عن وحدات جديدة من العملة المعنية.

 ( 19) المرجع السابق، ص
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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 
من حسابات  يكون مقابل رسوم )عمولة(. ويستخدم األفراد عادة المبادالت إليداع األموال وسحبها

 ( (Financial Action Task Force, 2014, p7.  العمالت االفتراضية الخاصة بهم
 محفظة العمالت الفتراضية 
هي وسيلة لحفظ وتخزين وتسهيل معامالت البتكوين والعمالت االفتراضية األخرى، وهناك نوعان    

ري مقابل درجة سالمتهما من الجرائم أساسيان من المحافظ يتفاوتان في قابليتهما إلى االستخدام الفو 
 وهي ما تعرف بالمحافظ الساخنة ( online wallets)اإلنترنت، وهما محافظ متصلة بةاإللكتروني

  (hot storage ومحافظ غير متصلة ب ، )اإلنترنت(offline wallets وهي ما )  تعرف بالمحافظ
(. ويتم تقديم هذه الخدمات لمستخدمي العمالت االفتراضية كتطبيقات  could storageالباردة )

المحافظ، كما يمكن للمستخدمين أيضا  بمزودييعرف  حاسوبية قائمة على خدمة السحابة من قبل ما
 European Central)إعداد محفظة والحفار عليها بأنفسهم دون اللجوء إلى مزود المحفظة. 

Bank, 2015, p8) 
  المحفظةمزود 
و هو كيان يوفر لمستخدمي العمالت االفتراضية محفظة رقمية لتخزين العملة االفتراضية وتشفير     

موفر المحفظة بتسهيل المشاركة في نظام  الخاصة بهم،  ويقوم المعامالتأكواد مصادقة  المفاتيح و
العملة االفتراضية من خالل السماح للمستخدمين بإجراء معامالت العملة االفتراضية بسهولة أكبر. 

. للعميل، ويوفر له  تخزين آمن لمعامالته االفتراضيةويحافظ موفر المحفظة على رصيد العملة 
Financial Action Task Force, 2014, p8) ) 

 -تنقسم أنواع مزودي المحافظ إلى ثالث أنواع:و 
  التقنية، حيث يقومون بتزويد مستخدمي العمالت  األجهزةمزودو المحافظ باستخدام

 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 ، 

 (28، ص2020
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 مراحل الدفع في نظام العمالت الفتراضية الالمركزية (2شكل رقم)

 2019المصدر :  صندوق النقد العربي،  

 

التي تشارك في عمل  األخرى سبق ذكره فإنه يوجد بعض الكيانات  إلى ما باإلضافة   
 اإلنترنتغير مباشرة، مثل مزودي خدمات  االفتراضية بطريقةوتطوير نظام العمالت 

. ونظرا للتطور السريع لتقنيات ةاإللكترونيومطوري البرامج التقنية وموفري التطبيقات 
يظهر في المستقبل مشاركين إضافيين داخل أنظمة العمالت العمالت االفتراضية فإنه قد 

 (28المرجع السابق،ص ) .االفتراضية
 آلية عمل منظومة العمالت الفتراضية المشفرة ) الالمركزية(  5. 1  

، وهو ما ( P2Pللعمالت المشفرة يعتمد على مبدأ الند للند ) اإللكترونينظام التحويل    
يعني أن عملية التحويل تحدت دون الحاجة إلى وسيط أو مزود مدفوعات مثل البنك أو 

وتتم عملية الدفع  بالعمالت االفتراضية من خالل ست مراحل كما هو ، الشركات المالية
 (. 2)مبين في الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يطلب المستخدم تحويل قيمة من العملة المشفرة إلى مستعمل آخر. -1
ومن تم إلى أجهزة الكمبيوتر لباقي  اإلنترنتيتم بث المعاملة المطلوبة إلى شبكة  -2

 المستخدمين )المعدنين(.
شبكة أجهزة الكمبيوتر من المعاملة وتفاصيلها وصالحية المرسل والمستقبل من  قتتحق -3

 خالل الخوارزميات الخاصة بالعملة.
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بمجرد الموافقة على صحة المعاملة من قبل معظم المستخدمين )المعدنين( على الشبكة،  -4
بالمعاملة ينتج عن ذلك "كتلة" مشفرة خاصة بالمعاملة، تحتوي على كل التفاصيل الخاصة 

 مثل المستفيد والدافع والمبلغ والتاريخ.
يسمى  يتم بعد ذلك إضافة هده البيانات )الكتلة المشفرة( إلى سلة الكتل الرئيسية وهو ما -5

(  ، وهو سجل دائم لجميع المعامالت السابقة ، وهو غير قابل  Blockchain) )بلوكشين( 
 للتعديل.

قبل( العملة المشفرة الخاصة بهي في محفظته وتعتبر يتلقى المستعمل النهائي )المست -6
 (10,9، ص ص2019)صندوق النقد العربي، .المعاملة كاملة

 المبحث الثاني : أنواع وتقسيمات العمالت الفتراضية
 أنواع العمالت الفتراضية 1. 2

ذكر  وفيما يلي اإلنترنتيوجد العديد من العمالت االفتراضية التي ظهرت مؤخرا على شبكات       
 -ألبرزها :

  Bitcoin    ( BTC) البتكوين  1. 1. 2
د إلى نى مبدأ اللهي عملة افتراضية ال مركزية مفتوحة المصدر، أي أنها تعتمد في معامالتها ع   

يعتبر  ، و( blockchain) بلوكشين وتعتمد على تقنية ( POWالعمل ) إثباتومبدأ (  P2Pالند )
إصدارها وتداولها مشفرًا، وغير مدعومة من أي حكومة وال أي كيان قانوني آخر، وال يوجد تنظيم 

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

Snyers,2018,  pp31-32 ) ، من هذه العملة محدد  إصدارهالذي سوف يتم  اإلجماليوالعدد
البتكوين في  إصدار إيقاف، حيث سيتم  انطالقهامخترع العملة منذ بداية مسبقًا ومصرح به من قبل 

غر تسمى ساتوشي، مليون بيتكوين، قابلة للتجزئة إلى وحدات أص 21بعرض نقدي يبلغ م،  2140سنة 
اإلصدار ستختصر المعامالت على  اتقافأن المئة مليون منها تساوي واحد بيتكوين، وبعد حيث 

الجديدة  اإلصداراتالتداول فقط ، وسيصبح مصدر مكافأة المعدنين هو رسوم المعامالت بدل من 
اقتصادي يهم حافز للعملة التي كانوا يحصلون عليها ، وهذا ما سيضمن أن المعدنين اليزال لد

 Financial) آخر وحدة من البتكوين. إصدارلالستمرار في الحفار على عمل شبكة البتكوين بعد 
Action Task Force, 2014, p6 .) 
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 ( Lietcoinليتكوين )  2. 1. 2
(  P2Pوهي عملة المركزية مفتوحة المصدر)،  2011ظهرت هذه العملة في شهر أكتوبر      

   (، blockchainالبلوكتشين ) ( وعلى تقنية  POWالعمل ) إثباتالبتكوين على مبدأ تعتمد مثل 
تعد ثاني العمالت االفتراضية ظهورًا بعد البتكوين،  إال أنه يوجد اختالفين رئيسيين بينها وبين عملة و 

حوالي  البتكوين؛ األول هو سرعة المعامالت، حيت يستغرق الوقت الالزم إلنشاء كتلة في البتكوين
عشر دقائق، بينما في الاليتكوين يبلغ الوقت المستغرق إلنشاء كتلة حوالي دقيقتان ونصف، واالختالف 

هو الحد األقصى لعرض العملة المعلن عنه من قبل مخترعي العملتين، حيث يبلغ عدد القطع  الثاني
لغ الحد األقصى المحدد ( مليون قطعة، بينما يب84الكلي الذي سيتم اصداره من الاليتكوين حوالي )

وبذلك الكثيرون يشبهون عملة الاليتكوين بالفضة لذهب ، ( مليون قطعة21من العرض في البتكوين )
 ( Robby & Alexander, 2018, pp 37,38 ,البتكوين.) 

 Ripple (XRP ) الريبل   3. 1. 2
حيث اطلق على منصة دفع رقمية مفتوحة  2012ظهر أول مرة سنة  Rippleمصطلح الريبل    

شركة خاصة ، تستخدم لتسوية الدفعات بين البنوك والمؤسسات المالية، تم بعد ذلك  أسستهاالمصد، 
لتصبح جسر العمالت، و تسمح للمؤسسات المالية  (XRPأطلق مؤسسي "ريبل" العملة المشفرة )

 1500التعامل مع  Rippleبتسوية المدفوعات عبر الحدود بشكل أسرع وأرخص، فيمكن لمنصة 
  Ripple، وال تحتاج منصة الدفع الخاصة بريبل إلى أي عملة وسيطة للدفع. عملة الثانيةمعاملة في 

( ،  POS، وال على مبدأ إثبات الحصة ) ( POWالعمل ) إثباتمبدأ  االفتراضية ال تعتمد على
الخاص بها بداًل من تقنية البلوكتشين،   اإلجماعللتأكد من صحة المعامالت، لكنها تستخدم بروتوكول 

( مليار قطعة 100حيت تم إنشاء ) ، (35المرجع السابق، صوبالتالي ال يتم تعدين عملة الريبل )
ر قطعة منها في حسابات أمانات بحيث يتم إصدار الوحدات منها ( مليا55أول مرة، وتم وضع )

، 2020)البنك المركزي األردني،  الذكيةبطريقة منظمة ومركزية يتحكم بها من خالل ما يعرف بالعقود 
  .(25ص

 Ethereum (ETH )اإليثيريوم   4. 1. 2
 ، وهي عبارة عن منصة ال مركزية تدار وفق ما2015هذه العملة في يوليو من عام  تم اطالق    

تعمل تمامًا كما تمت برمجتها دون أي  التنفيذ" وهي عقود أو تطبيقات ذاتية  الذكيةيسمى " العقود 
(، ويتطلب التبادل على 33،ص Robby and Alexander ، 2018احتمال للتوقف عن العمل. )

وتستخدم  ( وهي العملة المتداولة ضمن المنصة،  Etherهذه المنصة دفع حوافز تتم بعملة "اإليثر" )
( )البنك  PoWإثبات العمل ) أسلوبمنصة اإلثيريوم تقنية "البلوكتشين" لمعالجة حركاتها، وتعتمد 

كبير من "اإليثر" مسبقا من قبل مخترعيها قبل وتم تعدين جزء  .(25، ص2020المركزي األردني، 
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طرح العملة رسميا للجمهور في مزاد جماعي وذلك لدفع تكاليف التطوير وتمويل مؤسسة 
(Ethereum( ويتم حاليا دعم هذه المؤسسة من قبل ،)  Ethereum Fuoundation  وهي )

 ,Ethereum  ( .)Robby & Alexander, 2018منظمة سويسرية غير ربحية أسسها مخترعو )
p34 . ) 

 ( 1جدول رقم ) 
 1القيمة السوقية لبعض العمالت الفتراضية المختارة

 السم الرمز حجم العرض السعر بالدولر القيمة السوقية

170,035,062,314 9344.37 18196525 BTC Bitcoin 

20,661,206,003 188.62 109538787 ETH 
 

Ethereum 

10,951,969,436 0.2507 43685558183 XRP Ripple 

4,494,349,326 70.23 63994722 LTC Litecoin 

  https://coinmarketcap.com/coins/views/all/     2 /52/2020المصدر: 
د احتلت المرتبة األولى من حيت القيمة السوقية فق من الجدول السابق نالحظ أن عملة البتكوين   

ية بإجمالي قيمة سوق الثانيةمليار دوالر، بينما جاءت عملة إيتيريوم في المرتبة  170بلغت حوالي 
بلغت  مليار دوالر، واحتلت عملة الريبل المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية التي 20بلغت حوالي 

والر دمليار  4قيمة سوقية   بإجماليكانت عملة اليتكوين في المرتبة الرابعة مليار دوالر، و  10حوالي 
 تقريبًا.

 تصنيفات العمالت الفتراضية 2. 2
 -تنقسم العمالت الفتراضية إلى : من حيت قابليتها للتحويل 1. 2. 2
قيمة تعادلها بالعملة عمالت افتراضية قابلة للتحويل أو المفتوحة: وهي العملة االفتراضية التي لها  -1

 European Bankingالحقيقية، ويمكن بيعها وشرائها مقابل العملة الحقيقية، )
Authority,2014,p13 )  إال أن هذه الصفة ال تجعل العملة االفتراضية تتمتع بصفات النقد ،

ن معينين يتفقون القانوني، ألن قابلية التحويل أو االستبدال بالنقد القانوني ال يتم إال بين مستخدمي
                                                           

يجب مالحاة أن البيانات متقلبة قن سعر العمالت االفتراضية شديد التقلب وبذلك تتبعه القيمة السوقية   1

 للعمالت .

https://coinmarketcap.com/coins/views/all/
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على عملية التحويل بموجب اتفاق خاص ومسبق بينهم، دون أن يكون هناك أي قانون أو سلطة نقدية 
 .المتعلقة بها اإلجراءاتتضمن قيمة هذه األموال أو صحة 

عمالت افتراضية غير قابلة للتحويل أو مغلقة: وهي عمالت افتراضية مخصصة لمجال أو عالم  -2
 وتحكمها قواعد خاصة في االستخدام والتبادل، وال يمكن مبادلتها بالعمالت القانونيةافتراضي معين، 

 (Financial Action Task Forc,2014,p4. ) بموجب القواعد التي تحكمها
 من حيث هيكل السلطة 2. 2. 2
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.

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

 ) سحبها من التداول( .
العملة االفتراضية الالمركزية هي عملة مفتوحة المصدر وال تحتوي على سلطة إدارية مركزية  -2

  .(5)المرجع السابق، ص 
 من حيث انتمائها لألصول المشفرة  3. 2. 2
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 
ل التبادل التجاري بين للنقود القانونية هي كونها مخزن للقيمة، والوظيفة الثانية هي وسيلة للدفع وتسهي

 الناس، والثالثة هي وحدة لحساب المدفوعات اآلجلة؛ 
وبالنظر إلى العمالت االفتراضية نجد أنها ال تقوم بهذه الوظائف الرئيسية للنقود الحقيقية لألسباب 

 -التالية:
التي تشهده  مخزن للقيمة: ال تعتبر العمالت المشفرة مخزن للقيمة وذلك يرجع إلى تقلبات األسعار -1

 هذه العمالت، باإلضافة إلى محدودية المعروض منها.
وسيلة للدفع: إن أكثر العمالت االفتراضية انتشارا هي البتكوين وهي ال تؤدي هذه الوظيفة وذلك  -2

 بسبب ضيق نطاق قبولها.
لب وحدة للحساب: لم تستخدم العمالت االفتراضية بعد كوحدة للحساب، وقد يرجع ذلك إلى تق -3

باستمرار وكثرة المضاربة فيها، وحتى المؤسسات التي تقبل الدفع بهذه العمالت تقوم  وأسعارهاقيمتها 
،  2020للمنتجات والخدمات.)البنك المركزي األردني، ثابتةبتحديث األسعار باستمرار لعكس قيمة 

 (. 32ص
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ية، ولذلك ال يمكن اعتبارها نقود،  ومن هنا نجد أن العمالت االفتراضية ال تقوم بوظائف النقود الرئيس  
 فهي أقرب ألن تكون أصول مشفرة بدل من أن يطلق عليها اسم العمالت المشفرة.

 مزايا وعيوب النقود الفتراضية 3. 2
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:
 مزايا النقود الفتراضية 1. 3. 2
  :تبط بموقع جغرافي معين ، فيمكن التعامل بها كأنها عملة تر  العمالت االفتراضية الالعالمية

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 

لتقليدية إذا كانت مشكوك فيها أو كانت تتم لسداد للتجميد أو المصادرة كباقي العمالت ا
 (156، ص2019) طالة ، .معامالت مشبوهة أو غير قانونية

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

 :كن مراقبة عمليات للعمالت االفتراضية درجة خصوصية عالية  فال يم الخصوصية والسرعة
البيع أو الشراء التي تتم بواسطتها أو التدخل فيها، كما أنها يمكن نقلها في أي وقت وألي مكان 

، ومن خرآفي العالم ، وبخصوصية تامة دون أن تمر على هيئة رقابية أو مصرف وسيط 
دون أن ناحية أخرى فإنه يمكن امتالك العديد من الحسابات الخاصة بالعمالت االفتراضية 

عن اسم أو عنوان أو أي معلومة خاصة بصاحب  لإلفصاحتكون  هناك الحاجة 
 (156الحساب.)المرجع السابق، ص 

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

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

  :راضية بأن المتعاملين بها لن يدفعوا أي مصاريف تتميز المعامالت االفتالرسوم المنخفضة
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 

عملية النقل تتم لرمز العملة وال توجد هناك التعامل دون وسيط وفق نظرية )الند للند(، كما أن 
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أنه  لتنقل،  والرمز هو الذي خرج من محفظة المشتري ودخل محفظة البائع، كما أصالأموال 
 توجد رسوم تحويل. ال

 عيوب العمالت الفتراضية 2. 3. 2
  :من سلبيات العمالت االفتراضية درجة السرية والخصوصية الكبيرة التي السرية والتشفير

تتمتع بها، حيت تعطي هذه السرية بعض التسهيالت للعمليات المشبوهة والغير قانونية التي 
، فالخصوصية التي توفرها هذه العمالت جعلتها مقصدا لعمليات اإلنترنتتتم عبر شبكات 

وغيرها، وبيع الممنوعات والمخدرات، ألنه  ركاآلثاغسيل األموال وبيع المنتجات المسروقة 
 (157، ص2019األمنية تتبع مصدر العملة. ) طالة ،  يصعب على الجهات

  :ضرائب على الصفقات من الصعب على الجهات الحكومية تحصيل الالتهرب الضريبي
وال يمكن  اإلنترنتالتي تتم بواسطة العمالت االفتراضية، ألن تلك الصفقات تتم  عبر شبكة 

 إجراءمعرفة هوية األشخاص القائمين بها، كما أنه يمكن لمستخدمين العمالت االفتراضية 
الت غير حقيقية، باإلضافة إلى ذلك تعتبر العم أرباحصفقات وهمية وتحقيق خسائر أو 

 االفتراضية وسيلة من وسائل تهريب األموال إلى الخارج
  :بما أن العملة االفتراضية عملة رقمية ومخزنة ضمن محفظة رقمية، وبالرغم من القرصنة

مان عالية، إال أنها تعتبر عرضة للقرصنة والسرقة أاعتمادها على تقنيات ذات درجة 
قابلة  اإللكترونيوالتالعب في حسابات مستخدميها، وعلى الرغم من أن جميع وسائل الدفع 

 للتعرض للمخاطر األمنية ، إال أن النقود االفتراضية تتعرض لقدر أكبر من تلك المخاطر.
  :الكبير من أهم المشاكل التي تواجه يعتبر تقلب سعر العمالت االفتراضية سعر العملة

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.

  (157)  المرجع السابق ، ص
 للعمالت الفتراضية اآلثار القتصادية -المبحث الثالث:

إن لزيادة انتشار العمالت االفتراضية ، وزيادة قبولها بين األفراد  وتوسع وتيرة استخدامها في    
، آثارًا اقتصادية مختلفة، منها السلبية ومنها ةاإللكترونيالمبادالت التجارية وخاصة في التجارة 

 االقتصادية :، وفيما يلي توضيح لبعض هذه اآلثار اإليجابية
 التأثير على عرض النقود 1. 3

النقود الورقية ) المادية( والتحكم بالكمية  بإصدارالبنوك المركزية هي السلطة الوحيدة المخولة     
المعروضة منها بما يضمن تحقيق األهداف االقتصادية المرجوة. إال أن توسع نطاق استخدام العمالت 
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النقد الورقي  إصداراألفراد قد يهدد سلطة البنك المركزي في عملية  االفتراضية وزيادة انتشارها بين
 -والتحكم في حجم المعروض منه، وسوف يؤثر ذلك بشكل ملموس في المتغيرات اآلتية:

  عرض النقود بالمفهوم الضيقM1 
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 
في الحسبان عن  اتخاذهاسينتج عنه زيادة في العرض الكلي للنقود داخل االقتصاد وال يمكن 

 .(49،ص2017)  الباحوث،  وضع السياسات النقدية
 توليد النقود 

لية تبادلها المعتمدة على) الند للند( دون وجود وسيط آإن طبيعة العمالت االفتراضية و     
ال تتيح إمكانية توليد النقود. فاعتماد األفراد على التعامل بالعمالت االفتراضية سيقلل من 

ئع الجارية التي يرغب األفراد االحتفار بها لدى المصارف، مما يحد من قدرة الودا إجمالي
الجهاز المصرفي على خلق النقود وسوف يؤدي ذلك إلى انخفاض عرض النقود بالمفهوم 

   ( .M2الموسع )
 على مستويات التضخم التأثير  2. 3
عليها داخل اقتصاد معين، يعني وجود وسائل تبادل  اإلقبالانتشار النقود االفتراضية وزيادة    

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 

، األمر اإلنترنتميع معامالتها تتم بواسطة شبكات المعامالت، حيث أن ج إنجازتتصف بسرعة 
الذي يزيد من سرعة دوران المجمل النقدي داخل االقتصاد المحلي واالقتصاد العالمي، وزيادة 

 (. 173) المرجع السابق، ص سرعة دوران المجمل النقدي قد يؤدي إلى زيادة مستويات التضخم.
 التأثير على إدارة وتوجيه الئتمان  3. 3
حيث يقوم بالتحكم  االئتمان،من الوظائف المهمة التي يقوم بها المصرف المركزي هي إدارة   

في حجم االئتمان وتوجيهه نحو قطاعات معينة في االقتصاد المحلي، ولكن طبيعة المعامالت 
ة و العمالت االفتراضية يصعب السيطرة عليها وتوجيهها ألنها ليس لها وجود مادي اإللكتروني

س، وبذلك فإن انتشار العمالت االفتراضية سوف يقلل من قبضة المصرف المركزي في ملمو 
العمالت االفتراضية عرضة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق  التحكم باالئتمان. كما أن مستخدمي

حيث ال يمكن ضمان أن الطرف المقابل قادر  االفتراضية،المحتفظ بها في الحسابات  بأموالهم
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في أي وقت في المستقبل.) البنك المركزي  احتياجاتهم المالية عند استحقاقها على تلبية كامل
 (36، ص2020األردني، 

 التأثير على ادوات السياسة النقدية  4. 3
 على استخدام العمالت االفتراضية داخل  اإلقبالإن زيادة   -:عمليات السوق المفتوحة

المصارف  أرصدةية، وبالتالي زيادة االقتصاد يعني انخفاض الطلب على العمالت القانون
التجارية من العمالت القانونية، وهدا يعني قيام المصارف التجارية بإعادة النقود الزائدة عن 

لديه، وهذا يؤدي إلى  النقدياحتياجاتها إلى المصرف المركزي بهدف زيادة نسبة االحتياطي 
المالية بهدف امتصاص جزء من الحد من قدرة المصرف المركزي على القيام ببيع األوراق 

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 

 (76، ص2019)علي، . صحيح المركزي والعكسالمفتوحة للمصرف 
  :إن االستغناء عن النقود القانونية مقابل النقود االفتراضية يؤدي إلى الحتياطي القانوني

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 

 (76السابق، صسياسة االحتياطي القانوني للمصرف المركزي. )المرجع  من فعالية
  زيادة انتشار العمالت االفتراضية يؤدي إلى زيادة سيولة المصارف الخصم إعادةسعر :

النقود القانونية المتحصلين عليها  عبإيدا العمالت االفتراضية يقومون  بائعوالتجارية، ألن 
سيولة  تزدادلمصرفية لدى المصارف التجارية، وعندما من عمليات البيع في حساباتهم ا

 المصارف التجارية يكون أمامها خيارين:
 من المؤسسات الغير بنكية، أو زيادة االئتمان المقدم للجمهور. األصولشراء المزيد من  ،األول -
 من المصرف المركزي. األصولشراء المزيد من  ،الثاني -

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، 

يها قصيرة األجل من المصرف المركزي والتي غالبا ما يكون سعر الفائدة عل األصولوتقوم بشراء 
تقوم المصارف التجارية بتقليص خصومها لدى المصرف المركزي، ونتيجة  اإلجراء. وبهذا تابث

ذلك تكون ضعف سياسة سعر إعادة الخصم للمصرف المركزي ، وبالتالي تقل قدرته في السيطرة 
 (77على مستويات سعر الفائدة. )المرجع السابق ، ص
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 التأثير على الستقرار النقدي:  5. 3
تشكل األصول  المتاحة الإلى المعلومات  رغم عدم استقرار العمالت االفتراضية إال أنه استناداً  

المشفرة خطرا جوهرياً  في الوقت الحالي على االستقرار المالي العالمي كما أشار مجلس االستقرار 
 ، وذلك نظرا الرتباطها المحدود(30، ص2019صندوق النقد العربي،) (.  FSBالمالي) 

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 

 (39، ص2020قنوات تأثير تمس بمستوى االستقرار المالي.) البنك المركزي األردني، 
 السياسة المالية أثير علىالت  6. 3
للند( فال يوجد وسيط بين  نظرا لطبيعة العمالت االفتراضية واعتمادها على مبدأ ) الند   

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 

ر في السياسة االقتصادية بشكل ويزيد من الفجوة بين االقتصاد المالي واالقتصاد الحقيقي ويؤث
 (36،  ص2017والسياسة المالية بشكل خاص.) الباحوث،  عام

 التأثير على القتصاد الكلي  7. 3
تهدد العمالت االفتراضية اقتصاد الدول وخاصة الصناعية منها وذلك بسبب زيادة األهمية    

ية المدفوعات وخاصة في التبادالت تصبح اآللية الرئيسية لتسو  بحيثالنسبية للعمالت االفتراضية 
في العمالت االفتراضية بدل من االستثمار الحقيقية مما يترتب  االستثمارالدولية، و التركيز على 

عليه هروب رؤوس األموال منها إلى العمالت االفتراضية ، وإمكانية تعرضها لخسائر فادحة 
والمستثمرين حال انهيار هذه  ومفاجئة ، فقد يحدث انهيار مفاج  في اقتصاد بعض الدول

العمالت، كما أن اعتراف الدول بالعمالت االفتراضية كوسيلة للتبادل والدفع لتسوية مدفوعات 
( . كما 40التجارة الدولية يترتب عليه فقد القيمة النقدية للعمالت الوطنية. ) المرجع السابق، ص

 اإلرهابتمثل في تسهيلها لعمليات تمويل أنه للنقود االفتراضية تأثير سلبي آخر على االقتصاد م
وغسيل األموال، وذلك نتيجة لتمتعها بالسرية والخصوصية التي تجعلها مناسبة لهذه العمليات 

 (36المخالفة للقوانين. ) المرجع السابق ، ص
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 النتائج
ة اإللكترونيالعمالت الرقمية هي المظلة الرئيسية التي تندرج تحتها جميع أنواع العمالت  .1

 ة ، والعمالت االفتراضية ، والعمالت المشفرة .اإللكترونيمثل النقود 
إن استخدام مصطلح العمالت االفتراضية غير دقيق، ألنها ال تتمتع بالوظائف الرئيسية  .2

 مشفرة من أن تكون عمالت مشفرة. الكرتونيةللنقود، وهي بالتالي أقرب ألن تكون أصول 
تراضية وانتشار التعامل بها سوف يضعف من دور قطاع البنوك إن توسع العمالت االف .3

 ويعرقل عمل المصارف المركزية.   النقدية،داخل االقتصاد، و يقلل من فعالية السياسة 
 األموالانتشار التعامل  بالعمالت االفتراضية يساعد على انتشار الجرائم المالية كغسيل  .4

 .اإلرهابل والتهرب الضريبي،  ويسهل من عمليات تموي
على درجة انتشار  ما يتوقفأثر العمالت االفتراضية على السياسات االقتصادية لدولة  .5

 العمالت االفتراضية وشيوع التعامل بها داخل هذه الدولة.
 التوصيات

وتداول العمالت االفتراضية، ووضع قوانين  إصداريجب أن يكون هناك تعاون دولي لتنظيم  .1
ولوائح دولية موحدة تحكم العمالت االفتراضية، ألن العمالت االفتراضية ذات طابع دولي 

 عليها. واألشرافوال يمكن لدولة منفردة أن تقوم بتنظيمها 
ت العمل على تنمية ثقافة المجتمع حول هذه العمالت االفتراضية، وذلك لحمايتهم من عمليا .2

 النصب واالحتيال التي قد يتعرضون لها جراء تداول العمالت االفتراضية.
المحلية والدولية،  األسواقعمالت افتراضية قانونية وطرحها في  إصدارعلى البنوك المركزية  .3

 ة النقدية.سالسلبي على السيا تأثيرهالتحل محل العمالت االفتراضية الغير قانونية وتقلل من 
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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

 نإ النانومتر.تقنية النانو هي تلك التي تتعامل مع تراكيب متعددة من المواد ذات أبعاد من رتبة 
نانومتر يطلق عليها اسم جسيمات نانوية وتتميز بأن لها  100الجسيمات التي يقل حجمها عن 

مختلفة بصورة واضحة نتيجة حجمها المتناهي الصغر وتصبح بالتالي مفيدة في العديد من  خصائص
وعالقة هذه التقنية  النانو ، تقنية وتعريفات نبين مفاهيم إنالتطبيقات. وقد حاولنا في هذه الورقة 

 100 ىإل 1بالمغناطيسية ودراسة أنواع المواد المغناطيسية ، فعندما تتراوح أحجام الجسيمات من 

 الجسيمات النانوية والمغناطيسية

 ليبيا – طرابلس – الهندسية التقنية كلية –لمياء فريد عبد الواحد .  أ

 ليبيا – طرابلس – الهندسية التقنية كلية –منال عبد الكريم جليطة .  أ
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نانومتر فإن بعض الخصائص المغناطيسية للمادة تتغير وفي بعض الحاالت تظهر خاصية 
السوبربارامغناطيسية عند حجم ودرجة حرارة معينة سنورد ذلك بالتفصيل وعالقة كال منها 
بالبارامغناطيسية والفيرومغناطيسية وكيف تتأثر بالمجال المغناطيسي الخارجي ودرجة الحرارة. وقد 

نا باجراء مقارنة بين الطاقة في المادة المغناطيسية والطاقة في المادة النانوية المغناطيسية باستخدام قم
   برنامج البايثون.

 مقدمة  1.1
فاينمان وهي أول ما دل على النانو والتي تعني  "هناك متسع من الفراغ" المقولة الشهيرة للعالم ريتشارد

ويمتل واحد  اآلنومقياس النانو هو أدق وحدة قياس مترية معروفة حتى  القزم أو الصغير، باإلغريقية
مرة من قطر شعرة  80000على المليار من المتر، ولتقريب المعنى فإن حجم النانو أصغر بحوالي 

 10000التي يمكن لإلنسان رؤيتها بالعين المجردة يبلغ عرضها حوالي  األشياءو أصغر  اإلنسان
عشر ذرات من الهيدروجين فإن طولها يبلغ نانومتر واحد. أما علم النانو  نانومتر وعندما تصطف

Nano science   متناهية الصغر مما يجعل علوم النانو مهتمة بدراسة  األجسامهو علم دراسة
جديدة  أدوات إنتاجالخصائص الفريدة للمادة في مستواها النانوي وتقوم بنشرها وكشف خفاياها بهدف 

 يتم االستفادة منها جميعا في كثير من التطبيقات واالستخدامات المختلفة .بل وحتى أنظمة 
إن تقنية النانو عبارة عن تطبيق علمي يتولى إنتاج األشياء عبر تجميعها على المستوى الصغير من 

. وما دامت كل المواد المكونة من ذرات مرتصفة وفق تركيب والجزيئات الذرةمكوناتها األساسية، مثل 
نستبدل ذرة عنصر ونرصف بدلها ذرة لعنصر آخر، وهكذا نستطيع صنع معين، فإننا نستطيع أن 

شيء جديد ومن أي شيء تقريبا. وأحيانا تفاجئنا تلك المواد بخصائص جديدة لم نكن نعرفها من قبل، 
 .]1،3،5[مما يفتح مجاالت جديدة الستخدامها وتسخيرها لفائدة اإلنسان

 الحيز النانوي : 2.1
نانومتر . خواص المواد  100 إلىنانومتر  0.2هو الحيز الذي تشغله الذرات والجزيئات والممتد من 

تتغير بشكل ملحور جدا حسب مكوناتها النانونية فالمركبات المكونة من حبيبات في حجم النانو سواء 
التغير الكبير كانت سراميكيات او معادن تكون أقوى كثيرا من مثيالتها في الحجم األكبر ، وهذا 

 بخواص المواد في الحيز النانوي سببه اآلتي :
المواد النانوية لها نسبة مساحة سطح اكبر عندما تقارن بنفس  الزيادة النسبية للمساحة السطحية : – 1

الكتلة من المادة المنتجة في الحيز األكبر ، وهذا يجعل المواد أكثر نشاطا كيماويا ويؤثر في قوتها 
 أو خواصها الكهربائية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6
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 ( يوضح عدد الذرات السطحية في المواد النانوية1الشكل )

وخاصة في و م في تصرفات المادة في حيز النانات الكمية تبدأ في التحكالتأثير الكمي : التأثير  – 2
 .[2,1]المغناطيسية والبصرية و النهاية الصغرى فتؤثر في خواص المواد الكهربائية 

 خصائص بعض الجسيمات النانوية : 3.1
 الخصائص الفيزيائية : بعض الجسيمات النانوية لها صالبة عالية مع قلة وزنها. – 1
        الخصائص الكهربائية : يمكن التحكم بالطاقة الكامنة لأليون بالتحكم بحجم الجسيم      – 2

 النانوية . وطبيعته
 الخصائص الحرارية : إذا قل حجم الجسيم النانوي قلت درجة حرارة انصهاره . – 3
 الخصائص المغناطيسية : إذا صغر حجم الجسيم النانوي زادت مغناطيسيته . – 4
      الخصائص الضوئية : كلما كان حجم الجسيم النانوي اقل من الطول الموجي الحرج للضوء – 5

 فان الجسيم يصبح شفافا .
         الخصائص الكيميائية : إذا كانت الجسيمات النانوية متجانسة وبنفس الحجم فان تفاعلها – 6

 .[5,2]يزداد
 مغناطيسية :ال 1.2

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 

 .[7,4]عليها مواد غير مغناطيسية
وهي تميز المادة المغناطيسية مثل المواد االخرى  rMتكون المادة مغناطيسية عندما يكون لديها مغنطة 

 .A / mالتي يميزها مثال الحجم والكثافة والعزم المغناطيسي . وحدة المغنطة في النظام العالمي هي 
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يتكون أي وسط سواء كان غاز أو سائل أو صلب من ذرات ، وهذه الذرات لها تركيب الكتروني 
كذلك حول نفسها، وينتج  اإللكتروناتفي مدارات مستوية حول النواة وتدور  اإللكتروناتتتحرك فيه 

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 . 

ناطيسي لكل ذرة هو محصلة العزم المداري وعزم الدوران لكل الكترونات الذرة . وعند وضع والعزم المغ
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 

 جاه المجال الخارجي .ات
حول النواة وحول نفسها فيتولد العزم  اإللكتروناتإن أصل المغناطيسية هو الكهرباء وتنش  من حركة 

، في بعض المواد تكون المغنطة ناتجة عن مجال مغناطيسي خارجي مسلط على  Mالمغناطيسي 
التأثرية المغناطيسية هي النسبة بين ، ϰمما يكون لديها التأثيرية المغناطيسية  Hالمادة يرمز له بالرمز

 كثافة المجال المغناطيسي حيث أن: إلىالعزم المغناطيسي لوحدة الحجم 
= 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 

ودرجة  المغناطيسي للمادةالمغناطيسي المسلط فحسب بل تعتمد على عدة عوامل منها التركيب 
 .الحرارة

 أنواع المغناطيسية :   2.2
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 

إحداث تغير في العزوم المغناطيسية لتلك االلكترونات وهذا يدل تغيرا في حركة االلكترونات وبالتالي 
على أن هذه االلكترونات ال تملك عزوم مغناطيسية قوية و دائمة ولكنها ضعيفة تزول بزوال المجال 

، وتصنف المواد المغناطيسية اعتمادا على [4]المغناطيسي المؤثر وهي ال تتأثر بتغير درجة الحرارة
  -مغناطيسية وعالقتها بدرجة الحرارة الى :قيم التأثيرية ال

الدايامغناطيسية  : بعض المواد المغناطيسية تكون ذراتها متعادلة مغناطيسيا في غياب مجال  – 1
مغناطيسي خارجي . وعند التأثير بمجال مغناطيسي خارجي فإنه يحدث تفاعل بين هذه العزوم 

أصغر من قيمتها في الفراغ مثل النحاس والفضة  Bالمغناطيسي شدة المجال  والمجال وبالتالي تكون 
 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 : 
 .ϰ 1-=التأثيرية لها سالبة  – 1
 ذراتها ال تملك عزوم مغناطيسي. – 2
ال تتمغنط . حيث أن العزوم المغناطيسية لها تأخذ اتجاه معاكس للمجال المغناطيسي المؤثر  – 3

 .[5]عليها
 

 
 

 
M   
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 للمجال المغناطيسي المؤثر يوضح معاكسة اتجاه العزوم المغناطيسيه  (2الشكل )
لها عزم مغناطيسي محصل في غياب البارامغناطيسية : بعض المواد المغناطيسية تكون ذراتها  – 2

أي مجال مغناطيسي خارجي ولكن هذه العزوم عشوائية التوزيع نتيجة للحركة الحرارية لذراتها وعند 
تتحادى في  أنالتأثير عليها بمجال مغناطيسي خارجي فان العزوم المغناطيسية للذرات تعمل على 

وية هذا المجال وتتوقف هذه العملية على درجة اتجاه واحد مع المجال الخارجي وتعمل بالتالي على تق
فهي تقل بزيادة درجة الحرارة حيث تهتز هذه االلكترونات وتتصادم نتيجة لحركتها الحرارية  Tالحرارة 

 .[8]خفض مغنطتها إلىازدياد عشوائية عزوم ذرات المادة وبالتالي  إلىمما يؤدي 
 من صفاتها ....

 ية المغناطيسية لها موجبة .والتأثير  1نفاذيتها اكبر من  -1
         تمتلك عزوم مغناطيسي ودائما تأخذ اتجاه موازي للمجال المغناطيسي.-2

 
 
 

M  
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 يوضح العزوم المغناطيسيه العشوائيه وتكون موازيه للمجال المؤثر   (3الشكل )      
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 يمكن مغنطتها حيث أن استجابتها للمغنطة متوسطة . -3
ويالحظ أن التأثيرية المغناطيسية تعتمد على درجة الحرارة في المواد البارامغناطيسية إذ نجد أنها تقل 
كلما ارتفعت درجة الحرارة حيث أنها تتناسب عكسيا مع درجة الحرارة ويرجع ذلك إلى أن التأثيرية 

ارتفاع درجة الحرارة تعمل على بعترة اتجاه العزوم المغناطيسي بينما يعمل المجال الحرارية الناتجة عن 
المغناطيسي على انتظامها في اتجاهه ومن ثم تعاكس الحرارة عملية انتظام العزوم المغناطيسي التي 

رجة يسببها المجال المغناطيسي في حالة وجود مجال ذي قيمة معقولة فان التأثيرية المغناطيسية مع د
 الحرارة تكون خطية .

 :[9]وتتبع المادة البارامغناطيسية  قانون كوري حيث 
M = C 𝐵

𝑇
 

C  تمثل تابت كوري 
M  المغنطة 
B المجال المغناطيسي المسلط 
T  درجة الحرارة 

 وتكون التأثيرية المغناطيسية :
ϰ = C/T 

: تعتبر المادة ذات مغناطيسية حديدية إذا كانت لها قابلية اكتساب المغنطة تلقائيا الفيرومغناطيسية -3
مثلما هو الحال في المغناطيسيات الدائمة وتحدث هذه المغنطة الدائمة عند درجات أقل من قيمة 

فإن هذه المواد تكون خواصها  cTللفيرومغناطيسية وعند درجات حرارة أعلى من  cTدرجة حرارة كوري 
في هذه المواد يكون العزم .  cT>T حيث  Tبارامغناطيسية أي تقل مغنطتها مع زيادة درجة الحرارة 

المغناطيسي للذرات كبير جدا الى الحد الذي تتوحد فيه اتجاهات هذه العزوم بسهولة وإذا توحدت في 
خارجي الممغنط اتجاهها فإنها تظل كذلك وتصبح للمادة مغناطيسية دائمة حتى بعد ازالة المجال ال

ففي هذه الحالة تكون الطاقة الحرارية .  cTويمكن االن تفسير ما يحدث إذا ارتفعت درجة الحرارة عن 
 .[10]عالية بما فيه الكفاية لتشتيت الترتيب العزمي للذرات داخل المادة مثل الحديد ، الكوبلت والنيكل

تتغير مع درجة الحرارة ن درجة حرارة كوري والتأثيرية المغناطيسية للمادة عند درجات حرارة أعلى م
 ويدعى القانون الخاص بها قانون كوري وايز .
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𝜘 =  

𝐶

𝑇 − 𝑇𝑐
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 يوضح العزوم المنتظم مع المجال المغناطيسي الخارجي  (4الشكل )
ولكن التفاعل المتبادل بين الذرات المتجاورة  االنتي فيرومغناطيسية : تشبه الفيرومغناطيسية -4

يؤدي الى تراصف متعاكس ومتوازي للعزوم المغناطيسية لذا يلغى المجال المغناطيسي وتظهر 
المادة سلوك البارامغناطيسية، وهي مثل الفيرومغناطيسية حيث تصبح بارامغناطيسية فوق حرارة 

 ثيرية لها :وتكون التأ، NTانتقالية تعرف بدرجة حرارة نيل 
ϰ=

𝐶

T+TN
 

 

 
 يوضح العزوم المغناطيسيه المتعاكسه  (5الشكل )

 

الفيرمغناطيسية : نالحظ هذه الخاصية في المركبات التي لها تراكيب بلورية معقدة أكتر من  -5
تراصف متوازي للذرات في بعض  العناصر النقية ، ضمن هذه التفاعالت المتبادلة يؤدي الى

المواقع البلورية وتراصف متوازي عكسي في المواقع االخرى ويعد سلوك هذه المادة مشابها 
موصالت رديئة  هيللفيرومغناطيسية، وهي غير متساوية في الحجم أو الترتيب وترتيبها عكسي و

 .[12]  للكهرباء
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 متساويه في الحجمالغير يوضح العزوم المغناطيسيه   (6الشكل )

 
 -" :"Super paramgnetismالسوبربارامغناطيسية  3.2

 nanoمغناطيسية سوبرباراالسوبربارامغناطيسية هي شكل من أشكال المغناطيسية حيث تظهر النانو 
super paramgnetism  حيث تكون المادة صغيرة بما يكفي ويكون اتجاه المغنطة عشوائيا في

عدم وجود مجال مغناطيسي خارجي، وعندما تكون درجة حرارة نيل أكبر بكثير من درجة الحرارة  حالة
يمكن عندها قياس المغناطيسية من الجسيمات النانوية حيث يكون متوسط المغنطة تقريبا مساويا 

ارجي للصفر ويقال أنها في حالة السوبربارامغناطيسية وفي هذه الحالة يكون المجال المغناطيسي الخ
قادر على جذب الجسيمات النانوية وبالمثل للبارامغناطيسية بالرغم من أن القابلية المغناطيسية 

 .[13,9]للفيريمغناطيسية أكبر بكثير من البارامغناطيسية

تحدث السوبربارامغناطيسية في مقياس النانو عندما يكون للمجال اتجاه واحد ويكون ذلك ممكنا عندما 
نانومتر ويعتمد ذلك على المادة، في هذه الحالة تكون المغنطة النانوية  50 - 3يكون قطرها مابين 

هي الزخم المغناطيسي العمالق . حيث مجموع كل الزخم المغناطيسي الفردي الذي تحمله ذرات 
-macroالجسيمات المتناهية الصغر في مجال السوبربارامغناطيسية تسمى ) الدوران التقريبي الكلي ( 

spin approximation . 

 
 مستقل تمثل مواد سوبربارامغناطيسية µيتألف كل شكل على عزم مغناطيسي  (7)لالشك
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إن بعض المواد تظهر حساسية عالية للمغناطيسية في مقياس النانو لذلك يمكن أيضا أن تسمى  
ولقد لوحظ السلوك المغناطيسي لبعض المواد الغير مغناطيسيه في مقياس النانو  بالفيرومغناطيسية ،

نظرا لصغر حجم العزم المغناطيسي لها وتكون عندئذ قابلة للمقارنة مع الطاقة الحرارية وبالتالي سوف 
 .[6]يكون لها مغناطيسية عالية أكثر من المواد المغناطيسية 

بأنها مقدار ما تمتلكه المادة المغناطيسية من قدرة على تغير اتجاه ويمكن تعريف السوبربارامغناطيسية 
العزم المغناطيسي في مقياس النانو وتتصرف مثل البارامغناطيسية عند درجة حرارة أقل من درجة 

إنها تظهر ارتفاع في حرارة كوري عندما يتم تطبيق أي مجال مغناطيسي وفي الوقت نفسه ف
 .المغناطيسية

 
 يوضح الضمحالل المغناطيسي ألنواع المغناطيسية( 8الشكل )

 
 المغناطيسية في الجسيمات النانوية  1.3

حول نفسه في مداره  اإللكترون تنشأ المغناطيسية من حركة االلكترونات في مداراتها ، وهناك دوران 
 . ]Lm ]4ودوران االلكترون في المدار الخاص به ويسمى عزم مداري   sm ويسمى بالعزم الدوراني

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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المواد فيرومغناطيسية بينما في الفيرمغناطيسية يكون العزم المغناطيسي غير موجود، ففي 
 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  

مجال مغناطيسي خارجي حتى ينتظم  إلىتقلل من الطاقة المغناطيسية ، لذلك هناك مواد تحتاج  حيث
 .[14,11]العزم المغناطيسي لها

حجم المجال المغناطيسي، لهذا يمكن دراسة الظاهرة  إلىحجم الجسيمات النانوية المغناطيسية مماثل 
دأ بدراسة الكترونات التكافؤ في الذرات والتي الكلية لمعظم المواد المغناطيسية مع مالحظة أن ذلك يب

أساسا هي المسؤولة عن السلوك المغناطيسي للذرات والمواد الصلبة ، حيث تتغير لتصبح جزء من 
 ياللجسيم فلزي )معدني( صغير وقابل لتغير المكان . لذلك فإن الخواص المغناطيسية حساسة جدا 

 اهتمام واسع لدراسة هذه الظاهرة . إلىالحجم والتركيب و الموقع الذري وهذا أدى 
مثل  ;هذا التنوع في السلوك يفهم من مصطلح عام كزيادة في متوسط االنخفاض التنسيقي لكل ذرة 

تأثير الحجم الكمي ) معادلة الموجة لإللكترونات تتغير عندما تحدد األبعاد المتماثلة مع طول الموجة 
مستويات منفصلة ( ولتعديل السلوك الجماعي لإللكترون مثال حتى الروابط الكلية المستمرة تقسم الى 

 عند  تسرب الشحنة الخارجية من السطح.
نظرا لوجود الجسيمات المغناطيسية بحجم دقيق وليس لها نشاط لتكوين مجاالت في النظام ، لذا 

غناطيسية يصبح الجسم أحادي المجال مع المجال المغناطيسي الكلي بينما يمكن اعتبار العزوم الم
جانب الدوران الذري  إلىكبيرة ومنفردة للمعادن أو الفلزات " الفيرومغناطيسية " عند عزل الجسيمات 

والتي يتم ترتيبها بواسطة مجال مغناطيسي خارجي وعندما تتشبع الذرة بالمجال المغناطيسي فان 
 .[11]المغنطة تبدأ باالضمحالل ويمكن وصف ذلك السلوك من قانون أرينوس 

  (τTBExp ( E / K 𝑜  = τ   

للجسم عندما يتجاوز حاجز الطاقة  τدرجة الحرارة التي تصف الزمن  Tتابت بولتزمان ،   BK حيث 
E  مع محاولة االستمراريةτ𝑜   . 

 حاجز الطاقة يتصل مباشرة مع تباين الطاقة لكل جسيم والذي يعبر عنه كالتالي :
𝐸(𝑒) = −𝑘𝑉𝑐𝑜𝑠2 𝜃 

 حجم الجسيم. Vحيث 
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خواص طاقة التباين المغناطيسية تعتمد على عدة عوامل منها شكل البلورة المغناطيسية ، المرونة  
 المغناطيسية و سطح خواص التباين.

مداري ( أي  من خواص التباين للبلورة المغناطيسية أنه يزيد من الدوران االلكتروني المزدوج ) دوران
 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.

 ة مقارنة بالبلورة الصلبة .وتكون خواص التباين للبلورة المغناطيسية أكبر في المجموعة الصغير 
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 

مات المغناطيسية المنجزة خالل العقدين مع انظمة الجسيمات النانوية . هذا السلوك الشامل للجسي
 جهاز تعجيل الجسيمات تعتبر أساس تقنية التحليل الطيفي .

الخواص الفريدة لإلشعاع الناتج عن تعجيل الجسيمات مثال طاقة الطيف الخارجي ، وتنوع االستقطاب 
 ناطيسية و تركيب المواد.الخفيف والتركيب الزمني المرن يجعلها أداة قوة كبيرة في دراسة الظاهرة المغ

وبهذا يزيد من التركيب االلكتروني وخصوصا تبادل حاالت االلكترون في المواد التي تزداد مع استخدام 
 هذا االشعاع .

خصوصا في المواد المغناطيسية  وفقا الى تمييز العالقة بين التركيب االلكتروني و 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:

< 𝐸 ≥ −
𝜕 𝑙𝑛𝑧

𝜕𝐵
= −𝑁𝐽 tanh(𝐵𝐽) 

 تمثل مواقع الذرات . Jعدد الدورات ،  Nحيث 

𝐵 =
1

𝐾𝐵𝑇
 

 .يمثل تابت ستيفان بولتزمان  BKحيث 

 وسنقوم بإجراء مقارنة بينها وبين معادلة الطاقة للمادة المغناطيسية النانوية ودراسة سلوك كال منهما.
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 الخصائص الفيزيائية للجسيمات النانوية المغناطيسية : 2.3

لة وشحنات كهربية، هذه تالمغناطيسية سببها حركة الجسيمات وان كل جسيم لديه ك اآلثار إن
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 

تركيبة المجال للمواد  أناالتجاه بقوة التبادل وهو ما يميز الفيرومغناطيسية على البارامغناطيسية حيث 
حجم المادة الفيرومغناطيسية تحدد من الحجم اعتمادا على السلوك المغناطيسي ، عندما يكون 

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 

 100تراوح أقطارها ما بين حيث تقدر أقطار الجسيمات النانوية بأقل من واحد مايكرومتر عادة ما ت [
 . ]نانومتر 2500 –

يفترض أن أدنى طاقة حرة للجسيمات الفيرومغناطيسية لديها مغناطيسية منتظمة كلما كانت الجسيمات 
 فان المغناطيسية لها تكون غير منتظمة . األكبرذات حجم حرج صغير بينما الجسيمات ذات الحجم 

يسمى الجسيمات متعدد المجال  األخيرحد في حين أن كما تم االشارة أن المجال للجسيمات مو 
[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 

 م الجسيمات.الطاقة وشكل وحج

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 
 .(9الصفر كما بالشكل) إلىأقصى حد ثم تنخفض  إلىأن مع تقلص حجم الجسيمات تزيد الموصلية 
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 ( توضيح تخطيطي للعالقة بين الحجم والموصلية لجزيئات دقيقة9شكل )

 إليالقطر الحرج للموصلية صفر تتحول الجسيمات  إلىالمجال  أحاديةعندما يقل حجم الجسيمات 
 سوبربارامغناطيسية .

وجدت السوبربارامغناطيسية بواسطة التأثيرات الحرارية ، في الجسيمات السوبربارامغناطيسية تكون 
ل التجمع المشبع فإن هذه الجسيمات التأثيرات الحرارية قوية بما يكفي لعدم المغنطة بشكل عفوي من قب

 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 

 .] 18,17،19  [جال للم

 -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 

ية ومقارنتها بالقيمة نموذج أيزنج كمثال لذلك حيث تمكن أيزنج من حساب الطاقة للمادة المغناطيس
 spin (N.)( دالة في z) Partition functionالمضبوطة واعتبر أن الدالة التوزيعية 
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فإن كل دالتين توزيعيتين لها نهاية حرة وأنه هناك توافق مع مبرهنة أيزنج  ∞→Nوجد أنه عندما 
وقام بحساب الطاقة ومقارنتها وعندما تغير الطور فإنه من الضروري اختبار النتائج مع النتائج التحليلية 

 بالقيمة المضبوطة حيث وجد أنها تتوافق معها. وعند رسم العالقة البيانية باستخدام المعادلة التالية .

< 𝐸 ≥ −
𝜕 𝑙𝑛𝑧

𝜕𝐵
= −𝑁𝐽 tanh(𝐵𝐽) 

لرسم العالقة البيانية بين الطاقة   python with the matplotlib libraryوقمنا باستخدام برنامج 
E  ودرجة الحرارةT  وكانت مطابقة للنتائج المضبوطة كما قمنا برسم العالقة للمادة النانوية تمثلت ،

بشكل خط مستقيم حيث تزداد الطاقة بزيادة درجة الحرارة ، بينما المادة المغناطيسية أخذت شكل 
سية النانوية، منحنى ، مما يوضح االختالف بين طاقة المادة المغناطيسية وطاقة المادة المغناطي

 والرسم التالي يوضح سلوك المادتين من خالل استخدام برنامج.

 
 ( يوضح متوسط الطاقة للجسيمات النانوية كدالة في درجة الحرارة 10الشكل )                  

 
 ( يوضح متوسط الطاقة كدالة في درجة الحرارة في بعد واحد11الشكل )
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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 
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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 in-

shape, 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 
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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 Volume/reaction Final concentration 

Hostar Taq Plus  

Master Mix 

12.5µl  

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 

RNase-free water 

Template DNA 

 

Variable 

Variable 
100 and 150 ng/reaction 

Total reaction volume 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 
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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)

𝑅1
× 100 

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 Gram Color   Form Margin Elevatin 

UPM15   +  Whitish          Circular Entire Raised 
 

                 

 

Plate 3.1: (A) UPM15 (Bacillus cereus) culture on nutrient agar media plate 

(B) UPM15 (Bacillus cereus) gram staining observed under light 

microscope  

A B 

10𝜇𝑚 
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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. 

 

3000 b P 

1 2 3 5 4 
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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. 
 

       

 

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 

 
Isolate 

 

 
Color 

 
Conidia 

shap 

 
Phialde 

 
Type of growth 

 
Seta 

presnce 
UPM29 

 
 

Pale 
green 

to dark 
green 

Subglobos Flask 
shaped 

Cottony and dense 
growth at center and 
slightly raised fast 

raised 

 
- 

A B hyphae 

phialide 

conidiophore 

conidia 
10

𝜇𝑚 
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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 

   

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]  

A B 

R1 R2 
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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 

A B 

R2

2 

R1

2 
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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 (Muth-

umeenakshi 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 
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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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Reinforcement and Scaffolding: A Suggestion for Digital Logbooks to Learn English Vocabularies

 
 

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 extra-

linguistic 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. 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  

II. 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. 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. 

II. 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. 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? 

II. 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 word-

knowledge 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 

Questionnaires for 

Secondary School 

Students School  

Number of 

Distributed 

Questionnaires  

Albarq Al-katef 

Secondary School  

10 

Al-Qadisiya Secondary 

School  

10 

Hitteen Secondary 

School  

10 

Musab bin Omair 

Secondary School.  

10 
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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: 

Please record the new words learned and tick the appropriate boxes to indicate the strategies used in learning the 

words 

D
at

e
 

Source 

e.g., 
newspaper, 

TV, films, 

course 

book, 

novels, etc. 

New words 

knowledge : 
 

1. Pronunciation 

2. Spelling 

3. Meaning 

4. Parts of speech 

5.Synonym/ 

antonym 

6.Other forms 

Memory Strategies 

 

Cognitive 

Strategies 

Determination 

strategies 

Metacognitive 

strategies 

 Social 

strategies 
S

tu
d
y

 sp
ellin

g
 o

f th
e n

ew
 w

o
rd

 

co
n
n

ect th
e n

ew
 w

o
rd

 to
 its sy

n
o
n
y

m
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d
 an
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y
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s 
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n

ect w
o

rd
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es in

 m
in

d
 

u
se A

ffix
es an

d
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o
ts to

 rem
em

b
er th

e w
o

rd
s 

U
sin

g
 th

e n
ew

 w
o

rd
 in

 sen
ten

ces 

co
n
n

ect th
e n

ew
 w

o
rd

 to
 a p

erso
n

al ex
p

erien
ce 

P
arap

h
rase o

f th
e n

ew
 w

o
rd

 

R
ep

eat w
o
rd

 lo
u
d

ly
 

W
ritin

g
 th

e n
ew

 w
o

rd
 m

an
y
 tim

es 

M
ak

e m
y
 o

w
n

 lists o
f n

ew
 w

o
rd

s 

C
o
n

su
lt d

ictio
n
ary

 

Id
en

tify
 th

e p
art o

f sp
eech

 o
f th

e n
ew

 w
o

rd
 

B
reak

 th
e n

ew
 w

o
rd

 u
p

 in
to

 th
e m

ain
 p
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W
atch

in
g

 m
o

v
ies &

 T
V

 

G
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n
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A
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p
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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. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/extend#translations
http://dictionary.cambridge.org/help/codes.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/add
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/order
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/big
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/long
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/plan
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/our
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/house
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/big
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/government
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/produce
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/series
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/leaflet
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/design
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/increase
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/public
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/awareness
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/danger
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/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 

 crane 

 distend 

 outstretched 

 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 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/planning
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/our
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/publish
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/book
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/increase
http://dictionary.cambridge.org/help/codes.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/long
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bar
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/recently
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/its
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opening
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hour
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/long
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/visa
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/long
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/plan
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/car
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/park
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/free
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/existing
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/parking
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/space
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/visitor
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wait
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/month
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/council
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/approve
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/our
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/plan
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/house
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/company
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hope
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/its
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/market
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/further
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/deadline
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/application
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/part
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/postal
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strike
http://dictionary.cambridge.org/topics/body-movements-and-posture/stretching-the-body/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/crane?topic=stretching-the-body
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/distend?topic=stretching-the-body
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/outstretched?topic=stretching-the-body
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/reach?topic=stretching-the-body
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/stretch?topic=stretching-the-body
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/stretch-yourself-out?topic=stretching-the-body
http://dictionary.cambridge.org/help/codes.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stretch
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/clothesline
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reach
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tree
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/garden
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hand
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/greeting
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/held
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hand
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shake


 

 BANI WALEED UNIVIERSITY JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES – Sixteenth Issue - June 2020 37 

Dr. Salma H.M. Khalifa 

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 

http://dictionary.cambridge.org/help/codes.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reach
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stretch
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/continue
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mile
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/path
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/road
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/expect
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/arrive
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/part
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/country
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/evening
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/effect
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/legislation
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reach
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/further
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/government
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/government
http://dictionary.cambridge.org/help/codes.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/offer
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/thanks
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/kindness
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/chairperson
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/warm
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/welcome
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/guest
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/speaker
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/government
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/aid
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/affected
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/earthquake
http://dictionary.cambridge.org/help/codes.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bank
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/agreed
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/money
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/money
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lend
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/money
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/buy
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/our
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/house
http://dictionary.cambridge.org/topics/giving-and-sharing/giving-providing-and-supplying/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/accommodate?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/accord?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/administer?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/administration?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/assignment?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/award?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/deliver?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/hand-sth-around?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/hand-sth-back?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/hand-sth-in?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/hand-sth-out?topic=giving-providing-and-supplying
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 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 

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/hand-sth-over?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/invest?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/lay?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/spare?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/step?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/step-forward?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/supplier?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/supply?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/supply-chain?topic=giving-providing-and-supplying
http://dictionary.cambridge.org/topics/giving-and-sharing/giving-providing-and-supplying/
http://dictionary.cambridge.org/help/codes.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/include
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/affect
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/restriction
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disabled
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tolerance
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/single
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mother
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/invitation
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/family
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/member
http://dictionary.cambridge.org/help/codes.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cause
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/their
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ability
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/feel
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/extendable
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/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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