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الجنان 
مجلة علمية محّكمة - ف�صلية 

ت�شدر عن مركز البحث العلمي في جامعة الجنان

الم�صرف العام : اأ. د. عابد اأمين يكن  / رئي�س الجامعة 
نائب الم�صرف العام : اأ. د. علي الغا / مدير مركز البحث العلمي 

هيئة التحرير:
اأ.م. د. ريا�س عثمان رئي�س التحرير

د. كلوديا �صحادة اللغة الفرن�صية
اأ. لينا الجراح م�صاعدًا للغة الفرن�صية واالإنكليزية 

اأ. مالك خليل م�صاعدًا للغة العربية 
اأ. الحبيب عبد الغني م�صاعدًا للغة العربية

اأمين �صر التحرير : اأ. عايدة كبارة 

الم�شت�شارون: 
اأ.د. انطوان ديري: هند�صة

اأ.د. اأحمد �صفر: اإقت�صاد اإ�صالمي
اأ.د. اأ�صامة كبارة: �صحافة و اإعالم

اأ.د. ب�صار الح�صن: هند�صة
د. ثائر علوان: �صيدلة

اأ. د. جوزيف فا�صل : علوم �صيا�صية
د. ح�صام �صباط: اأ�صول الفقه وح�صارة
اأ.د. ح�صن الرفاعي: اإقت�صاد اإ�صالمي

اأ.د. خالد ح�صين: فيزياء واإعجاز علمي في القراآن الكريم
د. ربى �صعراني: تربية

د. ريما بركة: لغة فرن�صية
اأ. د. �صعدي �صناوي: لغة عربية

اأ.د. عمر عبد ال�صالم تدمري: تاريخ
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اأ.د. عاطف عطية: علم االإجتماع 
اأ.د. عبد الغني عماد: علم اإجتماع تربوي 

د. عمار يكن: هند�صة واإدارة اأعمال
د. غادة �صبيح: لغة فرن�صية

د. فواز حالب: طبيب ن�صائي
اأ.د. مهى خير بك: لغة عربية 

اأ.د. منذر حمزة: مايكروبولوجي 
اأ.م.د. ماجد الدروي�س: علوم الحديث

اأ. د. محمود عبود: فقه واأ�صوله
اأ.م.د. محمد خالد: �صحة عامة

قواعد الن�شر 
»الجن���ان« مجل���ة علمية محّكمة ، ت�صدر عن مركز البحث العلمي – جامعة الجنان، غايتها ن�صر االأبحاث العلمية 
ل االأبحاث التي  والمحكم���ة في مختلف االخت�صا�ص���ات، وتن�صر باللغات العربي���ة، واالإنكليزية، والفرن�صي���ة، ُتف�صّ

تعالج م�صاكل تحتاج اإلى حل اأو تطرح نظريات افترا�صية. 

هدف المجلة 
اإن ه���دف المجل���ة في االأ�صا����س هو الم�صاهمة في اإ�صافة جدي���دة للعلوم االإن�صانية اأو العلمي���ة، فالما�صي هو هذا 
الحا�ص���ر، وبم���ا اأن العلم تراكمي ف���اإن علينا واجب القيام بهذا الدور، لذلك ف���اإن �صيا�صة المجلة هي على الوجه 

التالي :
1. تخ�صي�س محور واحد لكل عدد من اأعدادها اإذا اأمكن، واإال تنّوعت اأبحاث العدد.

2.  ُيطرح المو�صوع العام والمحاور التي يمكن للباحثين الكتابة فيها، مع حرية التنويع ، فالعناوين المطروحة هي 
ال�صتدرار االأفكار واإثارة التناف�صية العلمية .

3.  ال ُتن�ص���ر االأبح���اث اإال بعد خ�صوعها للتحكيم ، واإدارة المرك���ز غير ملزمة باإعادة االأبحاث التي لم تقبل وذلك 
دون تعليل ل�صبب عدم قبولها.

�شروط اأ�شا�شية: 
1. الجدة في البحث، والتوثيق في الهام�س وفق قواعد البحث العلمي )يرفق دليل الباحث(.

2. اأال تزيد عدد �صفحات البحث على 30 �صفحة.
3. التعهد باأال يكون البحث قد ُن�صر من قبل ولن ين�صر اإال بعد ت�صريح من هيئة المجلة.

4. اإر�صال البحث على عنوان المجلة االإلكتروني وعند عدم ت�صلُِّم اإ�صعار باال�صتالم فال بد من اإر�صاله مّرة اأخرى. 
5. تزويد اإدارة المجلة بال�صيرة الذاتية مع �صورة �صخ�صية للباحث.
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6. مقدمة تبين الحقل الذي يعالجه البحث مع تحديد للم�صكلة واالأهداف المفتر�صة.
7. المنهجية المّتبعة في البحث مع ذكر لكل الو�صائل الم�صتعملة والمراحل المتبعة، وقائمة بالمراجع في اآخر البحث.

8. على الباحث مراعاة �صالمة اللغة والتدقيق قبل االإر�صال 

خطوات التحكيم: 
ُل البح���ث المقبول �صكاًل اإلى اأ�صتاذي���ن متخ�ص�صين في المادة التي حوتها الدرا�ص���ة. ويكون البحث مقبواًل  يح���وَّ
للن�ص���ر بموافق���ة كال المحكمي���ن، واإذا تناق����س تقيي���م المحكمي���ن يت���م ار�صال البح���ث لمحكم ثال���ث من ذات 

االخت�صا�س ويوؤخذ القرار ح�صب االأكثرية.

مالحظات �شكلية: 
1. يتم التوثيق في الهام�س.

2. يذكر ا�صم الموؤلف اأواًل ، الكتاب، النا�صر، مكانه، الطبعة، ال�صنة، ال�صفحة )عند ذكر المرجع للمرة االأولى(. 
3. وعند تكرار ا�صتعمال المرجع يكتب: ا�صم الموؤلف، الكتاب، م. �س. �س.

وفي النهاية: 
َل اإلى بحٍث علمي  اإن مجل���ة الجن���ان جاءت لالإ�صهام بجديد وَت�ُص���قُّ الطريق اأمام الباحثين الجادين، اآمل���ًة التو�صُّ
نموذج���ي ي�صتخدم الطاق���ات المحلية ويكون ِرْفدًا للثروة الوطنية، من منطل���ق المناف�صة وال�صعي اإلى االأف�صل اإن 

�صاء اهلل تعالى. 
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�أ.د. علي الغا
مدير مركز البحث العلمي

قات البحث العلمي ومعالم على طريق تجاوزها معوِّ
خالف���ًا لالأ�صل���وب المتع���ارف عليه ف���ي البحث والكتاب���ة، �صيتم عر����س واقع ث���روات العالم 

االإ�صالمي، واإفريقيا كنموذج له.

اإن م�صاح���ة الق���ارة االإفريقية 30 ملي���ون كلم² ، عدد �صكانها: 900 ملي���ون ن�صمة، وت�صهم في 
اإنتاج المواد الخام بالن�صبة لالإنتاج العالمي كما يلي:

- االألما�س ال�صناعي %98

- األما�س الزينة %93

- الذهب %80

- المغنيزيوم %25

- الق�صدير %15

- البوك�صيت %6

- الحديد الخام %4

- النفط %15

- العاكو %75

- البن %30



9

اإ�صافة اإلى المنتجات الزراعية)1(. 

ه���ذه عينة، اأي اإفريقيا، فكيف اإذا ا�صتطلعنا الث���روات البترولية والغاز في دول الخليج وبقية 
دول القارة االآ�صيوية؟

اإن الم�صاألة تكاد تنح�صر في م�صادر الثروات، والأجل ذلك فاإن الدول الم�صيطرة حتى نهاية 
الح���رب العالمي���ة الثاني���ة قد اتفقت فيم���ا بينها على عدم الدخ���ول في حرب عالمي���ة ثالثة، وهذا 
يعن���ي اأنه على الدول اأن تحل م�صاكلها االإقت�صادية من خ���الل اإبقاء العالم الثالث منطقة متخلفة، 
م�صطرب���ة، تاأكلها الحروب وتمزقه���ا الفتن، كي ي�صهل عليهم االإفادة لي����س من ثرواتها فح�صب بل 
حت���ى من ثمن االأكف���ان التي تلف فيها جثث ال�صحايا من الرجال والن�صاء واالأطفال، ومن بقي على 

قيد الحياة �صيعمل خادمًا لتثمير ثرواتهم والعمل عندهم. 

ه���ذه ه���ي م�صلحتهم بكل �صراحة وو�صوح، وه���م يعملون ل�صالح �صعوبه���م، تمامًا كالع�صور 
القديم���ة َيغزون ويغنمون وُيطعمون �صعوبه���م، فاأين نحن �صعوب العالم الثالث من هذا الواقع، وهل 

يكفي اأن نلوم المتاآمرين، اأو اأن نلقي بتبعات كل الم�صائب عليهم وكفى؟

هم يقومون بما يمليه عليهم الواجب)بغ�س النظر عن اأخالقيات الحروب وال�صيا�صة(، فاأين 
هو الواجب الذي تمليه علينا م�صوؤولياتنا؟

اإن �صعوبًا تمتلك كل هذه الثروات من ال�صعب التحكم فيها في ظل �صيطرة لم يعرفها التاريخ 
من قبل، اإن بمقدور الدول الم�صيطرة معرفة كل حركة اأو محاولة للنهو�س وبا�صتطاعتها اإجها�صها 

ب�صرعة واإلى عقود قادمة. 

هل هذا يعني ا�صتحالة النهو�س؟ والجواب: ال، اإنه باالإمكان فعل ذلك عبر الخطوات التالية:

 اأواًل:  ا�صتعادة العقل الم�صلم عامة والعربي على وجه الخ�صو�س من عالم الملكوت اإلى العالم 
الم�صه���ود، فالعقل الب�صري خل���ق للعمل في االأر�س، الكون، ولي�س ف���ي العالم االآخر، اإن 
ح�صيل���ة عمل االإن�صان ف���ي الدنيا هي التي تحدد مكانته في االآخ���رة، فعبادة اهلل تعالى 

تمر عبر ت�صخير الكون وا�صعاد الب�صرية.

 ثانيًا:  االإلت���زام بحكم اهلل تعال���ى، واأن اهلل ال يهلك الذين ي�صلحون �ص���وؤون دنياهم ولو كانوا 
م�صركي���ن ولي�س مع المهمل الذي ال ي�صلح �ص���اأن النا�س ولو كان موؤمنًا: {ی جئ 

1-  نقاًل، بت�صرف عن، عبد النا�صر عبد ال�صالم الدهري، التناف�س االأمريكي الدويل على قارة اإفريقيا بعد انتهاء احلرب الباردة، 
اأطروحة دكتوراه، مت تقدميها يف جامعة اجلنان، �س1
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حئ مئ  ىئ يئ جب حب خب  })1(.
ج���اء ف���ي الجام���ع الأح���كام الق���راآن للقرطب���ي:{ يئ} اأي ب�ص���رك وكف���ر، {جب 

حب} اأي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ي�صاف اإليه الف�صاد.
 ثالثًا:  التعددي���ة واالإخت���الف في الك���ون اأمر ُم�َصلَّ���ٌم به، قال تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ}.)2(
واأي�ص���ًا في تف�صي���ر القرطبي: »اأْي اأنَّ النا�س �صيبقون على اأديان �صتى«، لذلك على الم�صلم اأن 

ال يتح�ص�س من وجود اآخرين، فالتعددية اأ�صل وعك�صه ممنوع في حكم اهلل تعالى.

 رابعًا:  اإن الم���ادة مركب���ة ولي�صت وحدة مقفلة، وفيها مما يفي���د االإن�صان با�صطراد حتى يرث 
اهلل تعال���ى الك���ون وما فيه، يقول بديع الزم���ان �صعيد النور�ص���ي: اإن المعجزات اأهدت 
للب�صرية نهاية كمال المادة، اإنه عندما �صرب مو�صى عليه ال�صالم ال�صخرة فانفجرت 
منه���ا عيون الم���اء اأفهمت الب�صر اأن في باط���ن االأر�س ماء، وعندم���ا كان عي�صى عليه 
ال�صالم يعالج المر�صى فاإن ذلك اأوحى للنا�س اأن كل مر�س يمكن �صفاوؤه... وكذا داود 
والحدي���د.. كلُّ ذلك ُيلِزم الم�صلم كغي���ره با�صتخراج ثروات االأر�س وت�صخيرها ل�صالح 

الب�صرية.

 خام�صًا:  يجب اإجراء م�صح كامل للخامات الموجودة في بالدنا اأو المفتر�صة، وتركيز االأبحاث 
العلمي���ة عليها بال���ذات، واإقامة برامج بحثي���ة تكون ملكًا لمجتمعن���ا ولي�س ا�صتكمااًل 
لبرام���ج اأمم اأخ���رى تملك حق الملكية الفكري���ة، ودور الباحثي���ن الم�صلمين ال يعدو 
كوَن���ه خدمًة لبرامجهم وتنمي���ًة لثرواتهم، واإبقاء عالمنا في حال���ة ا�صتهالك دائمة 

لل�صركات المنتجة للتكنولوجيا و�صائر ال�صناعات اأو البرامج الزراعية.

ِمين على التخطيط البحثي اإيقاُف مهمتين: على القيِّ

االأولى:  التج�ص����س على مجتمعاتنا من خ���الل االأبحاث التي يقدمها ط���الب الدرا�صات العليا 
للمراك���ز البحثي���ة في الدول المتقدم���ة من خالل تقديم درا�ص���ات تك�صف لهم كل ما 
ي���ودون معرفته عن واقعنا االإجتماعي وال�صيا�صي واالأنثروبولوجي واالأمني.. واإن كانوا 

قد ا�صتكملوا اأو كادوا ي�صلون اإلى كل ما يريدون.

1- �صورة هود 117
2- �صورة هود 118.
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الثانية:  ع���دم اال�صتم���رار بتقدي���م الخدم���ة ف���ي تطوي���ر اأبحاثه���م )اأي ال���دول الم�صيطرة( 
وبرامجه���م مقاب���ل �صهادة يح�صل عليها، متخليًا عن حقه في كل ما انجز في البحث 

الذي اأجراه.

 �صاد�صًا:  تعمي���م ثقاف���ة التع�ص���ب للُمنَتج الوطن���ي، واعتبار ذل���ك من كم���ال �صخ�صية المرء 
الديني���ة واالأدبي���ة، وتربي���ة الُمْنِتج عل���ى �صرورة مراع���اة الجودة بحده���ا االأق�صى 

وت�صديد الرقابة القانونية عليه.

ف���ي الن�صف الثاني من القرن التا�صع ع�صر للميالد ذك���ر خير الدين التون�صي اأنَّ اأحد خبراء 
ال�صيا�ص���ة ف���ي اوروبا ق���ال: »اإن الممالك التي ال تن�ص���ج على منوال مجاوريها فيم���ا ي�صتحدثونه من 

االآالت الحربية والتراتيب الع�صكرية يو�صك اأن تكون غنيمة لهم، ولو بعد حين«.

هذا ما ح�صل للعالم االإ�صالمي.

 �صابعًا:  العل���م تراكمي: اإن العلم لي�س حكرًا على اأمة من االأمم دون غيرها، اإنه عمل تراكمي، 
وال م�صكل���ة اأو ماأخذ اأن تاأخذ اأمة عن اأخرى، يقول خير الدين التون�صي: »تحذير ذوي 
الَغَف���الت من عوامِّ الم�صلمين م���ن تماديهم في االإعرا�س عما ُيحَمُد من �صيرة الغير، 
المواِفَق���ِة ل�صرعن���ا، بمجرد ما انتق�س في عقولهم من اأن جمي���ع ما عليه غير الم�صلم 
م���ن ال�صير والتراتيب ينبغي اأن يهجر وتاآليفهم في ذلك يجب اأن تنبذ وال تذكر، حتى 
اأنهم ي�صددون االإنكار على من ي�صتح�صن �صيئًا منها، وهذا على اإطالقه خطاأ مْح�ٌس«.

ويذك���ر اأن الفرنجة: »ما زالوا يقت���دون بغيرهم في كل ما يرونه ح�صنًا من اأعماله، حتى بلغوا 
في ا�صتقامة نظام دنياهم اإلى ما هو م�صاهد«)1(. 

 ثامنًا:  بناء مركز البحث العلمي وتجهيزه قريب من بناء الم�صاجد: توؤكد اإح�صائيات 1999م، 
اأن ن�صب���ة االإنف���اق على البحث العلم���ي في م�صر كانت: 0.4%، وف���ي االأردن:%0.33، 
وفي المغرب:0.2%، وفي كل من �صوريا ولبنان وتون�س وال�صعودية: 0.1%، من اجمالي 
النات���ج القومي، اأما اإح�صائيات �صنة 2004م، لنف����س المنظمة العالمية، ت�صير اإلى اأن 
ال���دول العربية مجتمعة خ�ص�صت 1.7 مليار دوالر فق���ط، اأي ن�صبة 0.3% من الناتج 
القوم���ي، بينما في نف�س العام اأنفق���ت دولة االإحتالل في فل�صطين 9.8 مليار دوالر اأي 

2.6% من الناتج الوطني...

1-  خري الدين التون�صي، مقدمة اأقوم امل�صالك يف معرفة اأحوال املمالك، حتقيق معن زيادة، دار الطليعة بريوت، ط1، �صنة 1978م، 
�س:110.
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والقط���اع الخا����س العربي ينفق 3% في دعم البحث العلمي بينم���ا القطاع الخا�س في الكيان 
المغت�صب لفل�صطين ينفق 52% في مجال البحث والتطوير للبحث العلمي.

ي�ص���اف الى كل ذلك هجرة االأدمغة من العالم العربي ب�صبب �صوء االأو�صاع االأمنية واالأزمات 
ال�صيا�صية وعدم توفر فر�س العمل بما يليق باأمثالهم.

تفي���د تقارير �صادرة ع���ن الجامعة العربية، وموؤ�ص�ص���ة العمل العربية، واالأم���م المتحدة عام 
2007م، اأن المجتمعات العربية اأ�صبحت طاردة للعقول العربية والكفاءات العلمية اإلى الخارج، واأن 
م�ص���ر وحدها قدم���ت في ال�صنوات االأخيرة)60%( من العلماء الع���رب، والمهند�صين اإلى الواليات 
المتح���دة، كم���ا اأن هن���اك )7350( عالمًا تركوا بالدهم ب�صب���ب االأحوال ال�صيا�صي���ة واالأمنية، واأن 
هناك )450 األف عربي( ي�صكلون نحو )31%( من المجتمع الغربي، منهم 4.5% من الطالب)1(. 

ه���ذا الواق���ع، و�صمانًا للم�صلحة، حيث اأن ما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب، وبما اأن البحث 
العلم���ي وت�صخير الثروات عامل اأ�صا�س في قيام���ة نه�صة االأمة وثبات عزتها، وبما اأن الثروة مقدمة 
على اأغلب الفرو�س واالأحكام في ال�صريعة، فالمال قبل اأداء فري�صة الحج، وقبل ا�صتحقاق الزكاة، 
وقبل اأداء ال�صدقة، واإغاثة الملهوف، واإطعام الفقراء، واالإعداد لحماية حيا�س الدولة و�صيادتها.. 
لذل���ك يجب اإ�صدار فتوى �صرعية مفادها: »بناُء مراكِز االأبحاث ودعمها تمامًا كت�صييد دور العبادة 

من م�صاجد ومراكز دعوية وغيرها«.

عنده���ا، على القطاع الخا�س، من الفرد اإلى الجماعة، اأن ينَكبُّوا على تاأ�صي�س مراكَز للبحث 
العلمي وتزويدها بكل ما يلزم، وهم بذلك يوؤدون عبادة خال�صة هلل عز وجل.

1- مقتب�صة بت�صرف من: نهال قا�صم، »ا�صكالية البحث العلمي يف الوطن العربي«
http// www.anntv/new/showsulyect.aspx       
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زياد عبد �لوهاب �أوزون

الحافظ ابن ِحبّان
هة اإلى توثيقه للرواة واالنتقادات الموجَّ

�س البحث ملخَّ
ان، حتى كان كثير من الم�صتغلين في هذا  لما َكُثر االأخذ والرد في َقبول توثيق الحافظ ابن ِحبَّ
العل���م ينعتونه بالت�صاهل، اأردت اأن اأتفّح�س اأ�صباب ه���ذا الو�صف، واأُحاكمها اإلى المعايير العلمية؛ 

لنتو�صل بذلك اإلى كلمٍة �صواء في هذا المو�صوع، فكان اأن خل�صت اإلى النقاط االآتية: 
تميُّز الحافظ ابن حبان واإبداعه وابتكاره.   .1

ان خالف الجمهور بتوثيقه المجاهي���ل الذين لم ُيعرف فيهم جرح وال  2.  �صحي���ٌح اأن اب���ن ِحبَّ
تعديل، لكنه لم يقبل حديثهم باإطالق، بل ب�صوابَط و�صروط.

ّرح���وا بما ذهب اإليه ابن حب���ان اإال اأن عمله���م موافق لقوله في  3.  اأنَّ الجمه���ور واإن ل���م ُي�صَ
التابعين واأتباعهم الذين ا�صتهرت الرواية عنهم )مجهول الحال(، ومن المالحظ اأن ُجّل 
ٍع منه فيمن لم ُيعرف حديُثه  َمن وثَّقهم من المجاهيل هم من هاتين الطبقتين، على تو�صُّ

اإال من جهة راٍو واحد عنه )مجهول العين(.
ان اعتم���د في كتابه )الثِّقات( عل���ى اعتبار اأحاديث ال���رواة و�صْبر مروياتهم،  4.  اأن اب���ن ِحبَّ
ا؛ من خالل دعوته اإل���ى التاأكد من توفر ال�صروط  ودع���ا مطالعي كتابه اإلى االعتب���ار اأي�صً
الت���ي ا�صترطها لقبول رواية َمن ذكره في )الثقات(، فينبغي على من َيقبل توثيقه اأو يرده 
اأن يك���ون عل���ى معرفة وا�صعة بالرج���ال ورواياتهم، حتى ياأخذ ما واف���ق الثِّقات ويطرح ما 

خالفهم.
5.  اأن َمن ذكرهم ابن حبان في )الثقات( لي�صوا في رتبة واحدة: فمنهم من َزّكاهم، ومنهم 
م���ن �َصكت عنهم، ومنهم من َتكلم فيهم، كل ذلك على درجات �صتى في التَّزكية والَجرح، 

فيجب اأن يوؤخذ هذا بعين االعتبار.
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البحث
ب�ص���م اهلل الرحمن الرحي���م، الحمد هلل رب العالمي���ن، واأف�صل ال�صالة واأَت���مُّ الت�صليم، على 

�صيدنا محمد، وعلى اآله و�صحبه اأجمعين.
اأما بع���د: فهذه مقدمة اأ�صير فيها اإلى اأ�صباب اختيار البح���ث، واأهميته، والدرا�صات ال�صابقة 

عليه، واأهدافه، ومنهجه، وخّطته.
اأ�شباب اختيار البحث: 

مم���ا دفعني اإلى اختيار هذا البحث، اأنَّ فكرته مثيرة لالهتمام؛ نظًرا لتعلقها باإمام من اأئمة 
مين، ممن ُو�صف باأنه من ُعقالء الرجال، وممن اأَْثرى فنوًنا متعددة في الت�صنيف الحديثي،  المتقدِّ
ونظًرا ِلما اأثارْته هذه الفكرة من انتقاد المحّدثين لها، وتجاذب اآرائهم فيها، عبَر ع�صور متطاولة 

امتدت اإلى ع�صرنا الحا�صر. 
اأهمية البحث:

ال يخف���ى م���ا في اإثبات ثق���ِة راٍو اأو َجْرِحه من اأثر كبير في َقبول الحدي���ث اأو رّده، وهنا تكمن 
اأهمي���ة البحث، وهذه غاي���ة جليلة ت�صتحق مّنا النظر والتاأمل، دون الت�ص���ّرع والتع�صف في الَقبول اأو 

الرد.
ه من التفكير في:  ث���م اإنَّ اأيَّ َجهٍد مبذول ف���ي اأيِّ ميداٍن من ميادين العلوم ال بد اأن ُيعطى حقَّ
بواعث���ه واأهداف���ه، و�صوابطه واآثاره، قب���ل اأن ُيحكم عليه، وبذلك تزدهر العل���وم، وُيحت�صن االإبداع 

واالبتكار.    
الدرا�شات ال�شابقة:

ل���م اأعث���ر على درا�صة �صابقة م�صتقلة ت�صدت لهذا البح���ث، اإال ما كان من مناق�صات في كتب 
م�صطل���ح الحديث حول قيم���ة توثيق ابن حبان لل���راوي وت�صحيحه لحديثه ف���ي اأثناء الحديث عن 

م�صادر الحديث ال�صحيح، و�صوف اأذكر خال�صتها ومناق�صَتها في ثنايا هذا البحث.           
اأهداف البحث:

التعرف على �صيرة الحافظ ابن حبان ال�صخ�صية والعلمية.  .1
الوقوف على اأهم االنتقادات التي ُوّجهت اإليه في توثيقه.  .2

محاكمة هذه االنتقادات اإلى المعايير العلمية.  .3
ل اإلى جملة من النتائج الم�صتفادة من هذه الدرا�صة. التو�صّ  .4
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منهج البحث:
1.  يق���وم منهجي في ه���ذا البحث على اال�صتقراء والتحليل، بحي���ث اأتتبع الن�صو�س واالأفكار 
ر بها محلُّ  المتعلقة بمو�صوع البحث، واأُرّتُبها واأحّلُلها، بما يجعل منها وحدة متكاملة، ُيحرَّ

النزاع، وُت�صتنبط من خاللها النتائج.
ه اإلى ابن حبان، ثم بّينت وجهة نظره في ذلك، ثم بّينت وجهة نظر  2.  ذكرت االنتقاد الموجَّ

المنتقدين له، واأردفت ذلك بالمناق�صة والتحليل. 
3.  اعتم���دت عل���ى الم�ص���ادر االأ�صيلة في المو�ص���وع، فانطلقُت من كتب ابن حب���ان؛ الأعِرَف 

ُمراداِته و�صوابَطه و�صروَطه، وكذلك فعلت في نقل وجهة النظر االأخرى.  

خطة البحث: 
ت�صتمل خطة البحث على: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهر�س للمراجع.

مقدمة: اأ�صير فيها اإلى اأ�صباب اختيار البحث، واأهميته، والدرا�صات ال�صابقة عليه، واأهدافه، 
ومنهجه، وخّطته.

المبحث االأول: �صيرة الحافظ ابن حبان ال�صخ�صية والعلمية:
المطلب االأول: �صيرته ال�صخ�صية.

المطلب الثاني: �صيرته العلمية. 
هة اإلى توثيق الحافظ ابن حبان للرواة ومناق�صُتها: المبحث الثاني: االنتقادات الموجَّ

المطلب االأول: توثيقه للمجاهيل.
المطلب الثاني: ت�صاهله في �صبط الراوي.

المطلب الثالث: اإدخاله اأحياًنا الرجل الواحد في )الثقات( و)المجروحين( مًعا.
خاتمة: ت�صتمل على اأهم النتائج والتو�صيات.
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المبحث الأول
�شيرة الحافظ ابن حبان ال�شخ�شية والعلمية)))

يج���در ب���ي اأن اأُعّرف بمن اأدُر����سُ ُحكم توثيقه، وه���و االإمام الحافظ ابن حب���ان -رحمه اهلل 
تعال���ى-، واإن كان التعريف به ي�صتحق ب�ْصًطا يليق ب�صيرته الحافلة والمميَّزة، اإال اأنني �صاأقت�صر من 

ذلك على ما يتنا�صب مع حجم هذا البحث.
المطلب الأول

�شيرته ال�شخ�شية
ا�صم���ه ون�صب���ه وكنيته: هو محمد بن ِحّبان -بك�صر الح���اء)2(- بن اأحمد بن حبان بن معاذ بن 
معب���د ب���ن �صعيد بن �صهيد بن هدية بن م���رة بن �صعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد اهلل بن دارم 
ب���ن مال���ك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ب���ن تميم)3(، اأبو حاِتم، التميم���ي الُب�ْصتي -ب�صم الباء 

الموحدة، واإ�صكان ال�صين المهملة)4(- ال�صافعي. فهو عربي االأ�صل، من بني تميم. 

مولده ووفاته: اتفق َمن ترجم له على اأنه -رحمه اهلل- ُتوّفي �صنة )354ه�(، ومنهم من حّدد 
ا  وقت الوفاة بال�صبط، فقال: ليلة الجمعة لثماٍن بقين من �صّوال، ومنهم من حّدد مكان الوفاة اأي�صً

فقال: ب� )ُب�ْصت()5(.
ول���م َيذك���ر اأحد وقت والدته اإال م���ا كان من ابن العماد الحنبل���ي)6( )ت 1089ه�(؛ فاإنه قال: 
توف���ي ب���� )ُب�ْصت(، وهو ف���ي ُعمر الثمانين، �صنة )354ه����(. مما ي�صير اإلى اأنه عل���ى اأقل تقدير من 

مواليد 284ه�.
َر للعلم، الذي  اأ�صرت���ه: لم يذكر َمن ترجم له �صيًئا يتعلق باأ�صرت���ه ون�صاأته، اإال اأنَّ طلَبه المتاأخِّ
اأ�صار اإليه الذهبي )ت 748ه�( بقوله: »طَلب العلَم على راأ�س الثالثمئة«)7( اأي وعمُره اأكثر من �صت 
ع�صر �صنًة ما ي�صير اإليه مولُده المفتَر�س-، يدل على اأن اأ�صرته لم يكن لها ا�صتغال بالعلم، واإال َلبّكر 

به اأهله اإلى ال�صماع والطلب، ك�صاأن االأ�صر العلمية ال�صهيرة في مثل ذلك الع�صر. 

1- اأوفى من ترجم له ياقوت احلَموي )ت 626ه�( يف معجم البلدان ج1/�س415�419.
2- طبقات الفقهاء ال�صافعية البن ال�صالح 115/1.

3-  هكذا �صاق ن�صَبه ابُن ماكوال )ت 475ه�( يف االإكمال 316/2�317، وينظر بع�س اخلالف يف بع�س االأ�صماء يف معجم البلدان 
.415/1

4- االأن�صاب لل�صمعاين 348/1.
5- تاريخ االإ�صالم للذهبي 113/26، وطبقات ال�صافعية الكربى للتاج ال�صبكي 132/3.

6- يف �صذرات الذهب 16/3.
7- ميزان االعتدال يف نقد الرجال 99/6.
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المطلب الثاني
�شيرته العلمية

ا للعلم، اإال اأنه ما اإْن ابتداأ الطلَب حتى  ِرْحالته: على الرغم من طلب ابن حبان المتاأّخر ن�صبيًّ
ا، حتى ذكر  ك�صف عن هّمٍة عالية؛ اإذ لم يكتف باالأخذ عن اأهل بلده، بل جال في البالد طواًل وعر�صً
له ياقوت الحَموي)1( )ت 626ه�( ما ينيف على اأربعين بلًدا دَخلها و�صمع من علمائها. وقال الذهبي 

)ت 748ه�(: »كتب بال�صام والحجاز وم�صر والعراق والجزيرة وخرا�صان«)2(. 
�صيوخ���ه وتالمي���ذه: كثرت �صي���وخ ابن حبان كث���رًة بالغ���ة، واأدرَك االأئمَة والعلم���اء واالأ�صانيد 
العالي���ة)3(، حت���ى َنق���ل ابُن ال�ص���الح )ت 643ه�( عنه اأنه ق���ال في كتابه )الم�صن���د ال�صحيح على 

التقا�صيم واالأنواع(: »لعلنا كتبَنا عن اأكثر من األفي �صيخ، من اإ�صبيجاب اإلى االإ�صكندرية«)4(.
لك���ن اأبرز اأولئ���ك الذين اأّثروا في �صياغته وتكوينه العلم���ي، �صيُخه ابن خزيمة )ت 311ه�(، 
قال ياقوت الحَموي )ت 626ه�(: »واأخَذ ِفقه الحديث والفْر�ِس على معانيه عن اإمام االأئمة اأبي بكر 

ابن خزيمة، والزمه، وتلمذ له«)5(.

ل كّل هوؤالء ال�صيوخ اأن َيكُثر االآخذون عنه، وكان من اأبرزهم اأبو عبد اهلل  وال عج���ب وقد ح�صّ
ابن منده )ت 395ه�(، واأبو عبد اهلل ابن البّيع الحاكم الني�صابوري )ت 405ه�()6(. 

العل���وم التي نب���غ فيها: تاأّلق ابن حبان ف���ي �صتى ميادين العلوم؛ من حدي���ث وفقه ولغة وطب 
وفَل���ك وكالم، و�صهد له بذلك القا�صي والداني، حتى مبغ�صوه -الإثارته ق�صايا تتجاذب فيها االآراء 
ِج�صتاني )ت 422ه�(؛ اإذ قال: كان  ومرّدها اإلى علم الكالم والجدل-)7( ومنهم يحيى بن عمار ال�صِّ

له علم كثير، ولم يكن له كبير ِدْين)8(. 

1-  يف معجم البلدان 415/1�416، واأ�صار اإىل طول رحلته ابن ماكوال )ت 475ه�( يف االإكمال 316/2، وال�صمعاين )ت 562ه�( يف 
االأن�صاب 349/1، وابن ال�صالح )ت 643ه�( يف طبقات الفقهاء ال�صافعية 116/1�117.

2- ميزان االعتدال 99/6.
هم يف االإكمال 316/2، وطبقات الفقهاء ال�صافعية 116/1، وتاريخ االإ�صالم 112/26. 3- ينظر بع�صُ

4- طبقات الفقهاء ال�صافعية 117/1.
5- معجم البلدان 415/1.

6- االأن�صاب 349/1. وينظر: معجم البلدان 416/1�417، وتاريخ االإ�صالم 112/26.
7-  قال ال�صيوطي )ت 911ه�( يف )تدريب الراوي( 109/1: حتى اإنه منهم من ن�صبه اإىل الزندقة، وكادوا يحكمون بقتله، ثم ُنفي 
فُطعن عليه  اأُنكرْت،  اأوهام  له  الذهب 16/3:  �صذرات  الدم�صقي )ت 842ه�( كما يف  الدين  نا�صر  ابن  قال  �صمرقند.اه�  اإىل 
بهفوٍة منه َبَدَرْت، ولها َممل لو ُقبلْت.اه� وقد بّي الذهبي )ت 748ه�( هذا املحمل يف كتابيه تاريخ االإ�صالم 113/26، وميزان 

االعتدال 100-99/6.
8- تاريخ االإ�صالم 113/26.



18

وق���ال تلميذه الحاكم )ت 405ه�(: كان من اأوعية العلم ف���ي الفقه واللغة والحديث والوعظ، 
ومن عقالء الرجال)1(.

ٍف، َعِلم اأنَّ الرجل كان بحًرا  َل من�صِ ل ت�صانيفه تاأمُّ وقال ياقوت الحَموي )ت 626ه�(: َمْن تاأمَّ
في العلوم)2(. 

وق���ال الذهب���ي )ت 748ه����(: كان عارًفا بالطب والنج���وم والكالم والفق���ه، راأ�ًصا في معرفة 
الحديث)3(. 

وَنعَته اأكثر َمن ترجم له بالحافظ. 
ولما اأدخْلُت  لقب )الحافظ( في عنوان بحثي وجب علّي اأن اأبّين مفهوم هذا اللقب عند اأهل 

هذا ال�صاأن؛ فقد اختلفوا في حد الحفظ المطلوب لمن ُيْنَعت بذلك؟ 
د الطرق  �فم���ن قائ���ٍل: الحافظ هو الذي يحفظ مئة األف حديث متًنا واإ�صناًدا، ولو بتعدُّ �•

واالأ�صانيد)4(. 

واعتر�س ال�صيخ عبد الفتاح اأبو غدة � رحمه اهلل � على تقييد اللقب ب�صرط الحفظ لهذا العدد 
الهائ���ل من االأحاديث، وا�صتدل لذلك باأنا�س كثيرين ُذكروا ف���ي طبقات الُحّفاظ لم َي�صل ِحفُظهم 
اإل���ى هذا الحد، وعلى راأ�س هوؤالء كبار الُحّفاظ م���ن اأ�صحاب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم وهم 
ال�صتة الُمكِثرون من الرواية: اأبو هريرة )ت 57 اأو 58 اأو 59ه�(، واأن�س بن مالك )ت 92 اأو 93ه�(، 
وعب���د اهلل ب���ن عمر )ت 73 اأو 74ه�(، وعب���د اهلل بن عمرو )ت 65ه�(، وجابر بن عبد اهلل )ت بعد 
70ه����(، واأم الموؤمنين عائ�صة )ت 57ه�(،  ر�ص���ي اهلل عنهم جميًعا؛ اإذ اأق�صى ما ُروي عن الواحد 

ِة اآالالف حديًثا)5(. منهم دون �صتَّ
واإ�صناًدا)6(.  متًنا  األف حديث  بمئة  اأحاط علمه  الحافظ من  بقوله:  لهجَته  ُمخّفٍف  ومن  �•

ويظهر لي -واهلل اأعلم- اأنه ال بد من التاأكيد على ثالث نقاط: 

1- االأن�صاب 349/1، وتاريخ االإ�صالم 112/26.
2- معجم البلدان 415/1.
3- ميزان االعتدال 99/6.

4-  قاله امْلُناوي )ت 1031( يف )�صرح ال�صمائل النبوية( للرتمذي، كما يف ر�صالة ال�صيخ عبد الفتاح اأبو غدة )اأمراء املوؤمني يف 
احلديث � �صمن جمموعة ر�صائل � �س127(.

5- ينظر اأمراء املوؤمني يف احلديث �س129�132.
اأبو غدة )اأمراء  6-  قاله املال علي القاري )ت1014ه�( يف )�صرح ال�صمائل النبوية( للرتمذي، كما يف ر�صالة ال�صيخ عبد الفتاح 

املوؤمني يف احلديث �س127(.
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ا في تاريخنا ُحّفاٌظ اأفذاذ، َيح���ق لنا اأن نفاخر بين االأمم بما اأُثر عنهم  االأول���ى: اأن���ه ُوجد حقًّ
م���ن محفوظات، م���ن ذلك ما قاله اأبو زرعة الرازي )ت 264ه����(: كان اأحمد بن حنبل يحفظ األف 

األف حديث، قيل له: وما يدريك؟ قال: ذاَكرُته فاأخذُت عليه االأبواب)1(.
وقال البخاري )ت 256ه�(: اأحَفُظ مئة األِف حديٍث �صحيح، ومئتي األِف حديث غير �صحيح)2(.

ب عينّي)3(.  وقال اإ�صحاق بن راُهويه )ت 238ه�(: اأحفظ �صبعين األف حديث، كاأنها ُن�صْ
الثاني���ة: اأن اللقب يحوُزه المرء على اأهل زمان���ه؛ فالتقدير يختلف باختالف الزمان، فع�صر 
ال�صحاب���ة والتابعين -مثاًل- ال ُيقا�س على ع�صر التدوين، الذي ُجمعت فيه االأحاديث، وكثرت فيه 
الرج���ال، وت�صعبت في���ه االأ�صانيد، فال �صك اأنَّ محفوظات اأهل ع�ص���ر التدوين اأكثر من محفوظات 

َمن �صَبقهم.
الثالثة: اأنهم عندما يطلقون لقب الحافظ اأو المحّدث على �صخ�س، يريدون المعرفة واالإتقان 
قب���ل ال�ص���رد، اإذ قال عبد الرحمن بن َمْهدي )ت 198ه�(: الحف���ظ االإتقان)4(. وقال غيره: الحفظ 

المعرفة)5(.   
ويلّخ�س هذا الذي ذكرُت ما قاله فتح الدين ابن �صيد النا�س )ت 734ه�(: واأما المحّدث في 
ل���َع على كثير من الرواة والروايات  ع�صرن���ا فه���و من ا�صتغل بالحديث رواية ودراية وجْمع رواة، واطَّ

ه، وا�صتهر فيه �صبطه.  في ع�صره، وتمّيز في ذلك، حتى ُعرف فيه خطُّ
فاإن تو�صع في ذلك حتى َعرف �صيوخه و�صيوخ �صيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه 

من كل طبقة اأكثر مما يجهله منها، فهذا هو الحافظ. 
واأم���ا م���ا ُيحك���ى عن بع�س المتقدمي���ن من قولهم: »كن���ا ال َنُعدُّ �صاحب حدي���ث من لم يكتب 

ع�صرين األف حديث في االإمالء« فذلك بح�صب اأزمنتهم.اه�)6( 
-  وظائف���ه: مار�س ابن حب���ان وظائَف متنوعة في حياته، منها الدنيوي���ة كالق�صاء؛ اإذ َوِلَيه ب� 
)�َصَمْرقند()7( و)َن�صا()8( وغيِرها من المدن بخرا�صان. ومنها العلمية كالتدري�س والتعليم؛ 

1- تاريخ بغداد )419/4�420(، وينظر تدريب الراوي )40/1(.
2- �صري اأعالم النبالء )415/12(، وينظر تدريب الراوي )40/1(.

3- تاريخ بغداد )352/6(، وينظر تدريب الراوي )42/1(.
4- تدريب الراوي )39/1(.
5- املرجع ال�صابق )40/1(.

6- ينظر املرجع ال�صابق )37/1�38(.
7- االإكمال 316/2، واالأن�صاب 349/1.

8- تاريخ االإ�صالم 112/26، وطبقات ال�صافعية الكربى )132/3(.
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اإذ ت�ص���ّدر لالإمالء)1( بني�صاب���ور �صنة اأربٍع وثالثين وثالثمئة، وا�صتمل���ى عليه)2( تلميُذه اأبو 
عبد اهلل الحاكم)3(.  

-  اآثاره العلمية: خّلف ابن حبان اآثاًرا علمية جليلة، ال �صيما في علوم الحديث، ات�صمت بالِجّدة 
والعم���ق واالبتكار، حتى قال ابن ال�صالح )ت 643ه�(: َخَرج له من الت�صنيف في الحديث 

ما لم ُي�صَبق اإليه)4(.
وع���ّد الخطي���ب البغ���دادي )ت 463ه�( مم���ا ا�صتح�صنه منه���ا اأربعين م�صّنًفا، م���ا بين جزء 
وثالثين جزًءا، وذكر اأن اأكثرها ُفِقدت وَدَر�صْت، واألمح اإلى اأنها تكثر منافعها اإن كانت على َقْدر ما 
ترجمها به وا�صُعها، ثم عّرف بكتاب )الهداية اإلى علم ال�صنن( فقال: ق�صد فيه اإظهار ال�صناعتين 
اللتي���ن هم���ا �صناعة الحديث والفقه، يذكر حديًثا ويترجم له، ث���م يذكر من يتفّرد بذلك الحديث، 
وِمْن مفاريد اأيِّ بلٍد هو، ثم يذكر كّل ا�صٍم في اإ�صناده من ال�صحابة اإلى �صيخه، بما َيعِرف من ن�صبته 
ومولده وموته وكنيته وقبيلته وف�صله وتيقُّظه، ثم يذكر ما في ذلك الحديث من الفقه والحكمة، فاإن 
اّد لفُظه في خبٍر اآخر تلّطَف للجمع بينهما، حتى ُيعلم ما  عار�ص���ه خَبٌر ذَكره وجمع بينهما، واإن َت�صَ

ها)5(.   في كل خبر من �صناعة الفقه والحديث مًعا، وهذا من اأنبل كتبه واأعزِّ
وق���د ع���ّرف هو نف�َص���ه بكتاب اآخَر له ف���ي اأثناء �صحيح���ه)6( ينِبُئك عن عقليت���ه وطرائقه في 
ٌع  التفكي���ر، وهو كتاب )و�صف االإيمان و�ُصَعبه(، فقال بع���د اأن ذكر حديث اأبي هريرة: »االإيماُن ِب�صْ
و�صبعوَن �ُصْعبًة«)7(: تتبعت معنى هذا الحديث مدة، فجعلت اأَُعدُّ الطاعاِت، فاإذا هي تزيد على هذا 
العدد �صيًئا كثيًرا، فرَجعُت اإلى ال�صنن، فعَددُت كل طاعة َعّدها ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم من 

ُطاّلب احلديث مبحابرهم  اإليه  يجتمع  اأ�صبوع  كل  معيًنا يف  يوًما  املحدث  يتخذ  اأن  اال�صطالح احلديثي  باالإمالء يف  1-  املق�صود 
واأقالمهم واأوراقهم، فيملي عليهم االأحاديث باأ�صانيده ويبّي لهم غريبه وِعَلله وم�صكَله، وهم يكتبون ما ميلي عليهم، ثم يقابلون 
ما كتبوا بن�صخة املحّدث اأو نظره الإ�صالح ما ف�صد بزيغ القلم اأو �صرود الذهن. )االإمام احلافظ جالل الدين ال�صيوطي وجهوده 

يف احلديث وعلومه للدكتور بديع ال�صيد اللحام �س230(.
و�صلم.  عليه  �صلى اهلل  ر�صول اهلل  عن  باأ�صانيده  االأحاديث  ميلي  الذي  املحّدث  وهو  اململي  ثالثة:  االإمالء  جمال�س  2-  عنا�صر 
وامل�صتملي وهو من يتخذه اململي ليبّلغ االإمالء اإىل َمن َبُعد يف احلْلقة، وقد يتخذ اململي اأكث من م�صتمٍل اإذا كُث عدد احلا�صرين. 

والكاتب وهو طالب احلديث الذي َيكتب ما مُيلى عليه. )ينظر اأدب االإمالء واال�صتمالء لل�صمعاين �س84(.
3- طبقات الفقهاء ال�صافعية 117/1.

4- املرجع ال�صابق 117/1.
5- معجم البلدان 417/1�418.

6-  االإح�صان يف تقريب �صحيح ابن حبان ترتيب علي بن بلبان الفار�صي )ت 739ه�(، يف كتاب االإميان، باب فر�س االإميان، برقم 
.)167(

7-  هذا لفظ م�صلم يف �صحيحه، يف كتاب االإميان، باب بيان عدد �صعب االإميان واأف�صلها واأدناها وف�صيلة احلياء وكونه من االإميان، 
برقم )35(.
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نا وتلوُته  االإيم���ان، فاإذا هي تنق����س عن الِب�صع وال�صبعين، فرجعت اإلى ما بين الدفتين من كالم ربِّ
اآي���ًة اآي���ًة بالتدبر، وعددت كل طاعة عده���ا اهلل جل وعال من االإيمان، فاإذا ه���ي تنق�س عن الِب�صع 
وال�صبعي���ن، ف�صممت الكتاب اإل���ى ال�صنن واأ�صقطُت الُمعاد منها، ف���اإذا كل �صيء عّده اهلل جل وعال 
م���ن االإيمان في كتابه، وكل طاعة جعلها ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم من االإيمان في �صننه ت�صع 
و�صبعون �صعبة ال يزيد عليها وال ينق�س منها �صيء، فعلمت اأن مراد النبي �صلى اهلل عليه و�صلم كان 

في الخبر اأن االإيمان ِب�صع و�صبعون �صعبة في الكتاب وال�صنن. 
ونق���ل ابن ال�صالح )ت 643ه�.( ذلك عنه في ترجمته ف���ي )طبقات الفقهاء ال�صافعية()1(، 
���ه ذكر جميع ذلك في كتاب )و�ص���ُف االإيمان و�ُصعبِه(، وبّين اأنَّ رواية من روى »ِب�صع و�صتون  وزاد اأنَّ
ا �صحيحة؛ وذلك اأن العرب تذكر ال�صيء عدًدا وال تريد نفي ما وراءه عنه، وله نظائُر  �صعبة«)2( اأي�صً

اأورَدها في كتابه، منها اأحاديث االإيمان واالإ�صالم.
ناهي���ك عن �صحيحه الذي ترتيبه مخترع، لي�س عل���ى االأبواب وال على الم�صانيد، ولهذا �صماه 
ا، ولذلك رتب���ه ابن َبْلبان الفار�صي )ت 739ه�( على  )التقا�صي���م واالأنواع(، والك�صف منه َع�ِصر جدًّ

االأبواب)3(. 
وعل���ى الرغم من ذلك فقد انُتقدْت بع�ُس ا�صتنباطاته الفقهي���ة التي َتْرَجَم لها في �صحيحه، 
َب لحكمه �صبحانه، فقال ابن ال�صالح )ت 643ه�(: �صلك م�صلك �صيخه ابن خزيمة  وَجلَّ َمن ال ُمَعقِّ
)ت 311ه����( ف���ي ا�صتنباط فقه الحدي���ث وُنَكِته، وربما َغِلط ف���ي ت�صرفه الَغَل���َط الفاح�س على ما 

ا)5(.   وجدُته)4(. واأّيده في انتقاده الذهبي )ت 748ه�( اأي�صً
ا: كت���اب )و�صف االتباع وبيان االبت���داع(، وكتاب )معرفة  ومم���ا ُذكر ل���ه من الت�صانيف اأي�صً
الِقبلة(، وكتابي: الَجرح )المجروحين(، والتعديل )الثقات(، و)الم�صند ال�صحيح(، و)التاريخ()6(.

.118/1 -1
2- هذا لفظ البخاري يف �صحيحه، يف كتاب االإميان، باب اأمور االإميان، برقم )9(.

3- تدريب الراوي 109/1.
4- طبقات الفقهاء ال�صافعية 116/1.

5- ميزان االعتدال 99/6.
6- طبقات الفقهاء ال�صافعية 118/1، وميزان االعتدال 99/6، وتاريخ االإ�صالم 112/26، وطبقات ال�صافعية الكربى 132/3.
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المبحث الثاني
هة اإلى توثيق الحافظ ابن حبان للرواة ومناق�شُتها النتقادات الموجَّ

المطلب الأول:
توثيقه للمجاهيل

ِمّما اأُخذ على ابن حبان توثيقه للمجاهيل
والجهالة نوعان: جهالة عين، وجهالة حال، فاإْن �ُصمي الراوي وانفرد واحد بالرواية عنه ولم 
���َي وروى عنه اثنان ف�صاعًدا ولم ُيعرف فيه  ُيع���ِرُف في���ه جرح وال تعديل فهو مجهول العين، واإن �ُصمِّ

جرح وال تعديل فهو مجهول الحال م�صتور، وال ُتقبل روايُتهما عند الجمهور حتى ُيوثَّقا)1(.
اأما ابن حبان فيوثقهما ب�صروط -كما �صاأبين-، والتوثيق -كما هو معلوم- هو التعديل للراوي، 

بما يف�صي اإلى االحتجاج بخبِره.      
ق���ال ابن حبان في مقدم���ة كتابه )الثقات(: »العدُل َمن لم ُيعَرف من���ه الَجرح �صدُّ التعديل، 
ه؛ اإذ ل���م ُيكلَِّف النا�ُس ِمَن النا����سِ معرفَة ما غاب  فم���ن ل���م ُيعلم بجرح فهو عدل اإذا ل���م ُيبّين �صدَّ

عنهم، واإنما ُكلِّفوا الحكَم بالظاهر من االأ�صياء غيِر المغيَّب عنهم«)2(. 
وقول���ه: »اإذا ل���م يبّين �صّده» َقْي���د مهم، يعني اأنه ما دام المجهول ق���د �َصِلم من الجرح، وكان 
-كم���ا   �صاأبّي���ن- كلٌّ من �صيخه وتلميذه بال�صند المت�صل ثقًة اأو �صدوًقا، ولم ياأت بخبر منكر، فهذه 

قرائن ترّجح كوَنه ثقًة يجوز االحتجاُج بخبره هذا«.
ا م���ن قوله: »فاإذا ُوجد خب���ٌر منكر عن واحد ممن اأذك���ره في كتابي هذا  وه���ذا ُي�صتف���اد اأي�صً
)اأي كت���اب الثق���ات(، فاإن ذلك الخب���ر ال ينفّك من اإحدى خم�س خ�صال: اإم���ا اأن يكون فوق ال�صيخ 
الذي ذكرت ا�صمه في كتابي هذا في االإ�صناد رجل �صعيف ال ُيحتج بخبره، اأو يكون دونه رجل واٍه ال 
يج���وز االحتجاج بروايته، اأو الخبر يكون مر�َصاًل ال َيلزمنا به الحجة، اأو يكون منقطًعا ال يقوم بمثله 
الحجة، اأو يكون في االإ�صناد رجل مدلِّ�س لم ُيبّين �صماَعه في الخبر ِمَن الذي �صمَعه منه... فكلُّ َمن 
ذكرُت���ه ف���ي كتابي هذا اإذا تعّرى خبُره عن الخ�صال الخم�س التي ذكرُتها فهو عدل يجوز االحتجاج 

بخبره«)3(. 
فانظ���ر كيف ا�صترط �صروًطا في الخب���ر و�صيخ الراوي وتلميذه، ولم ي�صترط في الراوي نف�ِصه 

اإال اأن َي�صلم من الجرح.

1- نزهة النظر �س101�102.
2- الثقات 13/1.

3- املرجع ال�صابق 12/1�13.
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وم���ن االأمثل���ة على ذلك، اأنه ذكر في )الثقات( اأيوب االأن�ص���اري، وقال: »يروي عن �صعيد بن 
جبي���ر، روى عن���ه مهدي بن ميمون، ال اأدري َمن هو، وال ابَن َمن هو«)1(، ومن هذا حاله ُيَعدُّ مجهوَل 

العين عند الجمهور.
لكن���ه بمجرد اأنه روى ع���ن �صعيد بن جبير االأ�صدي الكوفي، )ت 95ه����(، وهو ثقة َثْبت فقيه، 
روى ل���ه الجماعة)2(. وروى عنه مهدي بن ميمون االأَْزدي اْلِمْعَولي الب�صري، )ت 172ه�(، وهو ثقة، 

ا)3(. اأورده في )الثقات( مع اأنه لم يعرفه. روى له الجماعة اأي�صً
وه���ذا م���ا عابه عليه الحافظ ابن حجر )ت 852ه�( فق���ال: »وهذا الذي ذهب اإليه ابن حبان 
َن جرُحه مذهب عجيب، والجمهور  من اأن الرجل اإذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة اإلى اأن يتبيَّ
عل���ى خالفه، وهذا ه���و م�صلك ابن حبان في كتاب )الثقات( الذي اأّلفه؛ فاإنه يذكر َخْلًقا ممن ن�ّس 
اأب���و حاِتم ال���رازي )ت 270ه�( وغيُره على اأنه���م مجهولون، وكاأن عند ابن حب���ان اأن جهالة العين 
ترتف���ع برواي���ة واحد م�صهور، وهو مذهب �صيخه ابن خزيمة )ت 311ه����(، ولكن جهالة حاله باقية 

عند غيره«)4(. بل كذلك جهالُة عينه باقية ما لم يرِو عنه اثنان، -كما بّينُته في اأول المطلب-.
وق���ال ال�صخ���اوي )ت 902ه�( عند ِذكِره كتاب )الثقات( البن حب���ان: هو اأحَفُل كتِب الثقات، 
لكن���ه ُيدِرج فيهم َم���ن زالت جهالُة عينه، بل ومن لم يرِو عنه اإال واح���د ولم يظهر فيه جرح، وذلك 

غير كاٍف في التوثيق عند الجمهور)5(. 
وق���د بّين الخطيب البغ���دادي )ت 463ه�( مذهب الجمهور في ذلك فق���ال: اأقل ما ترتفع به 
الجهالة اأن يروي عن الرجل اثنان ف�صاعًدا من الم�صهورين بالعلم، اإال اأنه ال يثبت له حكم العدالة 
بروايتهم���ا عن���ه. وقد زعم قوم اأن عدالته تثبت بذلك، واحت���ج باأن رواية العْدل عن غيره تعديل له؛ 
اإذ ل���و كان يعل���م فيه جرًحا لَذَكره، وهذا باطل؛ الأنه يجوز اأن يكون العدل ال َيعرف عدالته فال تكون 
روايت���ه عن���ه تعدياًل وال خبًرا عن �صدقه، بل يروي عنه الأغرا����س يق�صدها، كيف وقد ُوجد جماعٌة 
م���ن العدول الثق���ات َرَوْوا عن قوٍم اأحاديَث اأم�صك���وا في بع�صها عن ِذكر اأحواله���م مع علمهم باأنها 

1-  الثقات 60/6، وينظر كذلك الثقات 318/4: �صلمة يروي عن ابن عمر، روى عنه ابنه �صعيد بن �صلمة، ال اأدري من هو وال ابن 
من هو. والثقات 146/6: جميل �صيخ يروي عن اأبي املليح بن اأ�صامة روى عنه عبد اهلل بن عون، ال اأدري من هو وال ابن من هو. 
والثقات 168/6: احل�صن بن م�صلم الهذيل يروي عن مكحول روى عنه �ُصعبة، اإن مل يكن ابن عمران فال اأدري من هو. والثقات 

178/6: حبيب االأعور يروي عن عروة بن الزبري روى عنه الزهري، اإن مل يكن ابن هند ابن اأ�صماء فال اأدري من هو.
2- تقريب التهذيب �س234.

3- الكا�صف 300/2، وتقريب التهذيب �س548.
4- ل�صان امليزان 14/1.
5- فتح املغيث 347/3.
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ّية، وفي بع�صها �صهدوا عليهم بالكذب في الرواي���ة وبف�صاد االآراء والمذاهب؟! مثُل قول  غي���ُر َمْر�صِ
ثني الح���ارث وكان كّذاًبا. وقول الثوري )ت 161ه�(: حدثنا ُثَوير بن  عب���ي )ت بعد 100ه�(: حدَّ ال�صَّ
ل بن اإبراهيم  ثنا ُمَخوَّ اأب���ي فاختة وكان من اأركان الكذب. وقول اأحمد بن مالعب )ت 275ه�(: حدَّ
وكان راف�صيًّا. وقول اأحمد بن االأزهر )ت 263ه�(: حدثنا بكر بن ال�صرود ال�صنعاني ب�صنعاء وكان 

قَدريًّا داعية)1(.
ق���ال الحاف���ظ ابن حج���ر )ت 852ه�(:)2( وقد روى ه���وؤالء ُكلُّهم في موا�صَع اأَُخ���َر عمن �ُصّمي 
�صاكتي���ن ع���ن و�صفهم بما و�صفوهم ب���ه، فكيف يكون رواية العدل عن الرج���ل تعدياًل له؟! لكن َمن 
ُعرف ِمن حاله اأنه ال يروي اإال عن ثقة، فاإنه اإذا روى عن رجل ُو�صف بكونه ثقًة عنده كمالك و�صعبة 

والقطان وابن مهدي وطائفٍة ممن بعدهم.
ق���ال ال�صي���خ عب���د الفتاح اأب���و غ���دة)3( )ت 1417ه�(: ه���ذا الذي قال���ه ابن حج���ر لي�س على 
اإطالقه بل هو اأغلبي؛ اإذ قد روى مالك و�صعبة وغيرهما � ممن قيل فيهم ذلك � عن بع�س ال�صعفاء 

والواهين)4(.
ق���ال الباح���ث: لكّن واقع االأمر اأن مذه���ب ابن حبان ال يقوم عل���ى اأن )رواية العدل عن غيره 
تعديل له(؛ اإذ هو ال يقبل حديث المجهول )في عرف الجمهور( بمجرد رواية عدٍل عنه مطلًقا، بل 
ا�صت���رط لذل���ك �صروًطا: فما دام الراوي �َصِلم من الجرح، ووق���ع بين ثقتين، وجاء بخبر غير منكر، 

ح توثيَقه، وَقبوَل روايته.    فهذه كلها -كما يرى- قرائُن ُترجِّ
ويب���دو ل���ي اأنه على الرغ���م من مخالفة ابن حب���ان للجمهور في َقبول رواي���ة المجهول، اإال اأن 
هناك جملة من النقاط يجب التَنبُُّه اإليها، قبل اأن ننعت ابن حبان بالت�صاهل، ونطرح توثيقه، وهي: 
مين  اأ-  يج���ب التنبُّه اإلى اأن ابن حبان لي�س م���ن المتطفلين على هذا العلم، بل هو من المتقدِّ
فيه، وله فيه ت�صانيُف متنوعة ك� )الثقات( و)المجروحين( و)ال�صحيح( وغيرها، وكلها 
تدل على طول باعه ووافر اطالعه، وهو فوق ذلك من المعروفين في االإ�صراف في الَجرح 

والتعّنت فيه)5(. 
ب-   مم���ا يق���ّوي مذهَب ابن حب���ان في توثي���ق المجاهيل مم���ن تحققْت فيهم ال�ص���روط التي 

1- الكفاية يف علم الرواية �س88�90.
2- ل�صان امليزان 14/1.

3- يف تعليقه على الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل لللكنوي �س337.
4- ينظر للتو�صع قواعد يف علوم احلديث للتهانوي )�س216�225(.

5- و�صفه بذلك الذهبي )ت 748ه�( يف ميزانه، وابن حجر )ت 852ه�( يف اأكث من كتاب له. )ينظر الرفع والتكميل �س275�279(.
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ا�صترطه���ا ما ذكره ال�صيخ عبد الفتاح اأبو غ���دة )ت 1417ه�( من اأن )�صكوت المتكلمين 
في الرجال عن الراوي الذي لم ُيْجَرح ولم ياأت بمتن منَكر ُيَعدُّ توثيًقا له()1( ون�َصَب ذلك 

ل من كالمهم.  اإلى جمهور النُّّقاد المتاأّخرين م�صتدالًّ بطرف مطوَّ
ومع ذلك نقول: اإن الذي تطمئن اإليه النف�س، اأن ال ُيَعدَّ هذا ال�صكوت تعدياًل وال تجهياًل، اإنما 
ُيع���دُّ قرين���ًة تقوي ذلك الراوي الم�صكوت عنه ما دام لم ي���اأت بحديث ُمنَكر، فكيف اإذا ان�صاف اإلى 
تلك القرينة روايُة ثقة عنه وروايُته عن ثقة -كما ا�صترط ابن حبان- ال �صك اأنها تزيد ذلك الراوي 
ق���وة، وهو ما اأكده ابن اأب���ي حاتم الرازي )ت 327ه�( في )الج���رح والتعديل()2( فقال: »)باب في 
رواي���ة الثقة عن غير المطعون عليه اأنها تقّويه، وع���ن المطعون عليه اأنها ال تقويه(، �صاألت اأبي )ت 
ِه روايته  270ه�( عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة ما ُيقّويه؟ قال: اإذا كان معروًفا بال�صعف لم تقوِّ

عنه، واإذا كان مجهواًل نَفعه رواية الثقة عنه«.
ج-  ق���ال اب���ن ال�صالح )ت 643ه�( في معر����س كالمه عن الم�صتور)3(: احت���ّج بروايته بع�ُس 
ال�صافعيين، ومنهم االإمام �ُصَليم بن اأيوب الرازي )ت 447ه�(، وي�صبه اأن يكون العمل على 
ه���ذا الراأي في كثير من كتب الحديث الم�صهورة، ف���ي غير واحد من الرواة الذين تقادم 

العهد بهم، وتعّذرِت الِخْبرُة الباطنة بهم)4(.
والمق�ص���ود بهوؤالء الذين تق���ادم العهد بهم التابعون واأتباُعهم، وق���د تتبعت من قال فيه ابن 
حب���ان )ال اأدري م���ن هو وذَكر ل���ه �صيًخا وتلميًذا ثقًة، فوجدُت اأن ُجّلهم م���ن التابعين واأتباعهم؛ اإذ 
عدة التابعين منهم اثنان وثالثين رجاًل، وعدة اأتباع التابعين ع�صرون رجاًل، اأما عدة الطبقة التي 
تليهم فخم�صة، مثال التابعين: الثقات )37/4(: اأبان �صيخ، يروي عن اأبي بن كعب، روى عنه محمد 
بن جحادة، ال اأدري من هو وال ابن من هو. وينظر كذلك الثقات )39/4، 61، 96، 126، 142�143، 
 ،370 ،367 ،295 ،245 ،229 ،207 ،143 ،129/5( )384 ،363 ،342 ،341 ،318 ،265 ،238
380، 382، 390، 425، 428، 450 �451، 459، 472، 494، 497، 554(. ومث���ال اأتب���اع التابعي���ن: 
الثق���ات )60/6(: اأي���وب االأن�صاري، يروي عن �صعيد بن جبير، روى عنه مهدي بن ميمون، ال اأدري 
م���ن ه���و وال ابن من هو. وينظ���ر كذلك الثق���ات )71/6، 106، 146، 166، 168، 178، 222، 238، 
249، 330، 372، 415، 445( )127/7�128، 188، 233، 300، 535(. ومث���ال من بعدهم: الثقات 

1- يف مبحث لطيف من تعليقه على الرفع والتكميل �س230�248.
2- 36/2، وذكره يف الرفع والتكميل �س231.

3- وهو جمهول احلال الذي روى عنه اثنان ف�صاعًدا ومل ُيعرف فيه جرح وال تعديل، � كما بينت يف اأول املطلب.
4- علوم احلديث �س111�112.
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)41/8�42(: اأحم���د بن عبد اهلل الَهْمداني، يروي عن يزي���د بن هارون عن اإ�صماعيل بن اأبي خالد 
ع���ن ال�صعبي عن اأيمن بن ُخَرْيم ب���ن فاتك قال: اأبي وعمي �صهدا بدًرا. روى عنه الح�صرمي، اإن لم 

يكن ابن اأبي ال�صفر فال اأدري من هو. وينظر كذلك الثقات )241/8�243، 424( )180/9(.
اإذن ال يليق اأن ُينعت ابن حبان بالت�صاهل، دون تاأّمل في �صنيعه.

وقريب من قول ابن ال�صالح )ت 643ه�( قوُل الذهبي )ت 748ه�( في )ميزان االعتدال()1(: 
ب���ادي م�صري، محله ال�صدق، يروي عن اأبي َقبيل ع���ن عبادة مرفوًعا: »لي�س  مال���ك ابن الخير الزَّ
ل كبيَرنا«، روى عنه َحْيوة بن �ُصريح � وه���و من طبقته � وابن وهب وزيد بن الُحباب  ِمّن���ا م���ن لم ُيَبجِّ
وِر�ْصدي���ن، ق���ال ابن القطان )ت 628ه�(: هو ممن لم تثب���ت عدالته. يريد اأنه ما ن�س اأحد على اأنه 
ثق���ة، وفي رواة ال�صحيحين ع���دد كثير ما علمنا اأن اأحًدا ن�س على توثيقهم، والجمهور على اأن من 

كان من الم�صايخ قد روى عنه جماعة، ولم ياأت بما ُينكر عليه، اأن حديثه �صحيح.اه� 
ا: وهذا ال���ذي ن�صبه اإلى الجمهور، لم ي�صرح به اأحد من  ق���ال ابن حجر )ت 852ه�( معتر�صً
اأئم���ة النق���د اإال ابُن حبان، نعم، هو حقٌّ في ح���قِّ من كان م�صهوًرا بطلب الحدي���ث واالنت�صاب اإليه � 
كم���ا هو مقرر في علوم الحديث � ثم اإن قول���ه: »اإن في رواة ال�صحيح عدًدا كثيًرا... اإلى اآخره« مما 
ُين���ازع في���ه، بل لي�س كذلك، بل هذا �ص���يء نادر؛ الأن غالبهم معروفون بالثق���ة، اإال من خّرجا له في 

اال�صت�صهاد، واهلل اأعلم)2(. 

فانظ���ر كيف ذه���ب الحافظ ابن حجر -رحمه اهلل- من حيث النتيج���ة اإلى ما قاله الذهبي، 
ومن قبله ابُن ال�صالح! 

ا من لم ُيعرف اإال برواية راو واحد ثقة عنه، وال  لك���ن ُي�ص���كل على ذلك اأن ابن حبان يوّثق اأي�صً
�صك اأن هذا يكون توثيقه اأخف ممن ا�صُتِهرت الرواية عنه باأن روى عنه اثنان فاأكثر، ولعله كان يرى 

اأنَّ �صروطه التي ا�صترطها لقبول خبر من َوّثقه هي ال�صمانة الوحيدة لمنع وقوع الخلل.
د-  ينبغي العلم اأن ابن حبان لم ي�صع الذين ذكرهم في )الثقات( في رتبة واحدة، فقد يزّكي 
ا)4(، اأو: ثقة)5(،  الراوي في�صفه بال�صبط واالإتقان ونحوه، فيقول: ثقة ثقة)3(، اأو: متقن جدًّ

.6�5/6 -1
2- ل�صان امليزان 3/5.

3- كما يف الثقات 139/6 ترجمة جعفر بن احلارث اأبي االأ�صهب الوا�صطي.
4- املرجع ال�صابق 86/7 ترجمة عبد الرحمن بن اإ�صحاق بن احلارث بن عبد اهلل القر�صي املدين.

5-املرجع ال�صابق 252/4 ترجمة زياد بن اأنُعم ال�صعباين.
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ا)1(، اأو: م�صتقيم الحديث)2(، اأو: م�صتقيم الحديث اإذا كان فوقه  اأو: م�صتقيُم الحديث جدًّ
ودونه ثقة م�صهور)3(، اأو: م�صتقيم الحديث اإذا كان دونه ثقة)4(. 

وكثي���رًا ما يقول في الراوي: رديء الحف���ظ)5(، اأو: لي�س من اأهل الحديث الذين يحفظون)6(، 
اأو: ُيخال���ف ويخط���ئ)7(، اأو: َيِه���م وُيغِرب)8(، اأو: ُيخِط���ئ)9(، اأو: ُيغ���ِرب)10(، اأو: يخطئ وينفرد على 
عدالت���ه)11(، اأو: رّبم���ا اأخط���اأ)12(. ويحّدد في كثير م���ن االأحيان من اأين يقع الخط���اأ في روايته: من 
ْملي الحا�صية رقم 8. روايته عن فالن: اأو رواية فالن عنه، كما �صبق في ترجمة اأيوب بن �ُصويد الرَّ

وغي���ر ذلك من االأحكام التي ت���دل على ا�صتقرائه وتنقيبه، وهو في كل هذا يعتبر، وَيفتح باب 
االعتب���ار لمن ُيطالع كتابه، اأْن اإذا تحققت ال�صروط التي ا�صترطها للراوي الثقة يكون حديثه حجًة، 

ولي�س االأمر على اإطالقه في كل من ذكرهم في )الثقات( وفي كل رواياتهم.

ولذلك قال ال�صيخ المعلمي -رحمه اهلل- )ت 1386ه�(: والتحقيق اأن توثيقه على درجات: 
االأولى: اأن ي�صّرح به، كاأن يقول »كان متقنًا« اأو »م�صتقيم الحديث« اأو نحو ذلك.

الثانية: اأن يكون الرجل من �صيوخه الذين جال�صهم وخبرهم .
الثالثة:  اأن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث ُيعلم اأن ابن حبان وقف له على اأحاديث 

كثيرة.
الرابعة: اأن يظهر من �صياق كالمه اأنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة.

الخام�صة: ما دون ذلك.
فاالأُولى ال َتِقّل عن توثيق غيره من االأئمة، بل لعلها اأثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب 

1- املرجع ال�صابق 300/6 ترجمة الربيع بن حيطان الدم�صقي.
2- املرجع ال�صابق 441/6 ترجمة �صداد بن عبد الرحمن من ولد �صداد بن اأو�س.

3- املرجع ال�صابق 303/6 ترجمة را�صد بن كي�صان اأبي َفزارة الَعْب�صي.
4- املرجع ال�صابق 292/6 ترجمة ُدَويد بن نافع القر�صي.

5-  املرجع ال�صابق 125/8 ترجمة اأيوب بن �صويد الرملي ال�صيباين احِلْمرَيي، قال: وكان رديء احلفظ، ُيّتقى حديُثه من رواية ابنه 
ممد بن اأيوب عنه؛ الأن اأخباره اإذا �ُصربت من غري رواية ابنه عنه ُوجد اأكُثها م�صتقيمًة.

6- املرجع ال�صابق 170/9 ترجمة من�صور بن عمار القا�ّس.
7- املرجع ال�صابق 24/8 ترجمة اأحمد بن يحيى االأحول موىل االأ�صعريي. 

8- املرجع ال�صابق 324/8 ترجمة �صامت بن معاذ بن �صعبة بن عقبة اجلندي.

رْييف موىل عبد رب. 9- املرجع ال�صابق 119/6 ترجمة ب�صام بن عبد اهلل ال�صَّ
10- املرجع ال�صابق 209/7 ترجمة علي بن �صالح املكي.

11- املرجع ال�صابق 218/9 ترجمة ن�صر بن العالء الكتاين.
12- املرجع ال�صابق 234/4 ترجمة را�صد بن َنيح احِلّماين.
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منها، والثالثة مقبولة، والرابعة �صالحة، والخام�صة ال ُيوؤَمن فيها الخلل«)1(.
ل. ومن هنا  ولذلك ال يجوز اأن ُيهمل توثيقه بالجملة تحت دعوى الت�صاهل، بل ُينظر فيه وُيتاأمَّ
ت���رى الحاف���ظ ابن حجر )ت 852ه�( اإذا ترجم لراو في )تهذي���ب التهذيب( وكان ممن  ذكره ابن 

حبان في )الثقات( نّبه على ذلك)2(. 
المطلب الثاني

ت�شاهله في �شبط الراوي
ا اأن���ه ال ي�صترط في الراوي الثقِة عن���ده اأالَّ َيكُثُر خطوؤه،  ث���م اإن مما اأُخ���ذ على ابن حبان اأي�صً
اإنما ي�صترط فيه اأالَّ َيغلَب خطوؤُه على �صوابه، وهذا ت�صاهل منه في �صرط �صبط الراوي؛ اإذ قال في 
مقدمة �صحيحه: »وال َي�صتحق االإن�صاُن ترَك روايته حتى يكون منه من الخطاأ ما يغلب �صواَبه، فاإذا 
َفُح�س ذلك منه وغلب على �صوابه ا�صتحق مجانبَة روايته، واأما من كثر خطوؤه ولم يغلب على �صوابه 

فهو مقبول الرواية فيما لم يخطئ فيه، وا�صتحقَّ مجانبة ما اأخطاأ فيه فقط«)3( 
وه���ذا م���ا ذكره في ترجمة معق���ل بن عبيد اهلل الج���زري، فقال: »مولى لبن���ي َعْب�س من اأهل 
َح���ّران، كنيت���ه اأبو عبد اهلل، ي���روي عن عطاء والزه���ري، روى عنه الثوري والح�ص���ن بن محمد بن 
اأعي���ن واأهُل بلده، مات �صنة )166ه�(، وكان ُيخطئ، لم يفح����س خطوؤه في�صتحقَّ الترك، واإنما كان 
ذلك منه على ح�صب ما ال ينفك منه الب�صر، ولو ُترك حديُث َمن اأخطاأ ِمن غير اأن َيْفُح�َس ذلك منه 
لوج���ب ترك حديث كل محدث ف���ي الدنيا؛ الأنهم كانوا يخطئون ولم يكون���وا بمع�صومين، بل يحتج 
بخب���ر م���ن يخطئ ما ل���م يفح�س ذلك منه، فاإذا فح����س حتى غلب على �صوابه ُت���رك حينئذ، ومتى 
م���ا ُعل���م الخطاأ بعينه واأنه خالف فيه الثقاِت ُترك ذلك الحدي���ث بعينه واحتج بما �صواه، هذا حكم 

المحدثين الذين كانوا يخطئون ولم يفح�س ذلك منهم«)4(.
وب�ص������ب���ب هذا وذاك ق���ال اب���ن ال�صالح )ت 643ه�( ب���عد ك��الم���ه على م�ص���تدرك الحاكم 
)ت 405ه����( واأن���ه وا�صع الَخطو في �صرط ال�صحي���ح مت�صاهل في الق�صاء ب���ه: »ويقاربه في حكمه 

�صحيح اأبي حاتم ابن حبان الُب�ْصتي«)5(.
لين بل  د بالمعدَّ وقد بّين ال�صخاوي )ت 902ه�( اأ�صباب ن�صبته اإلى الت�صاهل: من اأنه غيُر متقيِّ

1- التنكيل مبا يف تاأنيب الكوثري من االأباطيل 437/1�438.
2- الرفع والتكميل �س332�333.

3- مقدمة �صحيح ابن حبان 154/1.
4- الثقات 491/7�492.

5- علوم احلديث �س22.



29

ربما يخرج للمجهولين، -وقد �صبق الكالم فيه-، واأنه ُيدرج الح�َصن في ال�صحيح. 
واعت���َذر ل���ه على ل�صان �صيخ���ه ابن حجر )ت 852ه�( بقول���ه: اإن كانت الن�صب���ة اإلى الت�صاهل 
باعتب���ار ِوجداِن الَح�َصِن في �صحيحه، فهي ُم�صاّحة في اال�صطالح؛ الأنه ي�صميه �صحيًحا. واإن كانت 
ج في ال�صحيح ما كان راويه ثقًة غيَر مدلِّ�س �صمع ممن فوقه و�صمع  باعتبار ِخّفة �صروطه؛ فاإنه ُيخرَّ
منه االآخُذ عنه وال يكون هناك اإر�صاٌل وال انقطاع، واإذا لم يكن في الراوي جرح وال تعديل، وكان كلٌّ 
م���ن �صيخ���ه والراوي عنه ثقة، ولم ياأت بحديث منكر، فهو عن���ده ثقة، وفي كتاب )الثقات( له كثير 
ممن هذه حاله، والأجل هذا ربما اعَتر�س عليه في جعلهم من الثقات َمن لم َيعرف ا�صطالَحه، وال 

اعترا�س عليه؛ فاإنه ال ُي�َصاحُّ في ذلك)1(. 
ق���ال ال�صخاوي )ت 902ه�.( ويتاأيد -اأي كالم ابن حج���ر- بقول الحازمي )ت 584ه�(: ابن 
حبان اأمكن في الحديث من الحاكم. وكذا قال العماد ابن كثير )ت 774ه�(: قد التزم ابن خزيمة 

وابن حبان ال�صحة، وهما خيٌر من الم�صتدرك بكثير واأنظف اأ�صانيَد ومتوًنا. 
ا  ث���م قال ال�صخاوي: وعلى كل حال فال بد من النظر؛ للتمييز، وكم في كتاب ابن خزيمة اأي�صً

من حديث محكوم منه ب�صحته وهو ال يرتقي عن رتبة الح�صن)2(.
ق���ال الباح���ث: قول الحافظ ابن حج���ر: )ال اعترا�س عليه( اأي طبًق���ا ال�صطالحه؛ اإذ �صرط 
�صرًط���ا ووّف���ى به، بخ���الف الحاكم -كم���ا قال ال�صيوط���ي )ت 911ه����(-)3(، اأم���ا االعترا�س عليه 
ل ومن لم يرد فيه جرح  بمخالفت���ه مذهب الجمهور من التمييز بين الح�صن وال�صحيح، وبين المعدَّ
وال تعدي���ل، فه���و وارد، بل اعتر�س عليه فيه ابن حجر نف�ُصه � كما �صلف �، واإن كان قد �صبق تف�صيله، 

واأنه ال َيعمل به باإطالق.
المطلب الثالث

اإدخاله اأحياًنا الرجل الواحد في )الثقات) و)المجروحين) مًعا
ا اأن���ه ربما يذكر في )الثق���ات( من اأدخله  وم���ن االنتق���ادات التي ُوّجهت اإل���ى ابن حبان اأي�صً
ف���ي )المجروحي���ن(، اإما �صه���ًوا اأو غير ذلك، قال اب���ن عبد الهادي )ت 744ه����(: »ذكر في كتاب 
ه  َن �صعَفهم، وذل���ك من تناُق�صِ )الثق���ات( خلًق���ا كثيًرا، ثم اأع���اد ذكرهم في )المجروحي���ن(، وبيَّ

وغفلته!، اأو من تغيُِّر اجتهاده«)4(. 

1- فتح املغيث 36/1�37.
2- املرجع ال�صابق 36/1�37.
3- تدريب الراوي 108/1.  

4- ال�صارم املُْنِكي على نحر ابن ال�صبكي �س141، وينظر فتح املغيث 347/3.
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والحقيق���ة اأنه يجب التاأكيد مرة اأخ���رى اأن االحتجاج باأخبار من اأدخلهم ابن حبان في كتابه 
ق���ات( لي�س عل���ى االإطالق، بل هو م�صروط بال�صروط التي ذكره���ا في مقدمة )الثقات( و�صبق  )الثِّ
ي بع�صهم وي�صُكُت عن بع�صهم ويتكلم في بع�صهم -كما �صبق  بياُنها في اأول المبحث، بدليل اأنه ُيزكِّ
التمثي���ل له-، وقد �صرح بذلك فقال: »فكلُّ َم���ن ذكرُته في كتابي هذا اإذا تعّرى خبره عن الخ�صال 

الخم�س التي ذكرتها فهو عدل يجوز االحتجاج بَخَبره«)1(.
ول���م يمنعه اأن يذكر في )الثقات( َمن ل���ه اأخطاء كثيرة ما لم يغلب خَطوؤُه على �صوابه، -كما 
بينت- فهو اإذن ُيَوّثقه فيما وافق فيه الثقات وي�صّعفه في غير ذلك، وربما هذا الذي دفعه الأن يذكر 

الرجل الواحد في الثقات وال�صعفاء مًعا، فنَعته َمن لم يلحظ هذا الملحظ بالتناق�س والغفلة.  
ل في بع����س من ذكرهم ابن حب���ان في )الثق���ات( و)المجروحين( مًعا  ف���ي حي���ن اأن المتاأمِّ

يجدهم على اأنواع:
اأ-  منه���م من نّبه في )المجروحين( اأنه ال يج���وز االحتجاج به اإال فيما وافق الثقات، وهذا ال 
حرج فيه، فما وافق فيه الثقات جاٍر على �صرطه في )الثقات( اأنه يحتج بخبره ما لم يكن 

منكًرا اإلى بقية ال�صروط الخم�صة وما لم يغلب خطوؤه على �صوابه، ومثاله: 
�صعي���د ب���ن خالد بن اأبي الطويل ذكره في )الثقات()2( فق���ال: �صعيد بن خالد بن اأبي الطويل 
ي���روي ع���ن اأن�س بن مالك روى عنه محمد بن �صعيب بن �صابور. وذكره في )المجروحين()3( فقال: 
»يروي عن اأن�س بن مالك ما ال ُيتابع عليه، ال يحّل االحتجاج به اإال فيما وافق الثقات من الروايات«)4(.
ب-  ومنه���م من ذكرهم في )الثقات(، ونّبه اأن رواية فالن عنه اأو حديث كذا له غير مقبول، 
ث���م ذكرهم ف���ي )المجروحين( من رواية فالن ه���ذا عنه اأو حديث كذا ل���ه، اأو نعته في 
ل ه���ذا الخطاأ له في )المجروحين(، وه���ذا ال تناق�س فيه،  )الثق���ات( بالخطاأ، ثم ف�صّ

مثال ذلك: 
�صه���ُل ب���ن معاذ بن اأََن����س الُجَهني، ذكره في )الثق���ات()5( فقال: ال ُيعَتب���ر حديُثه ما كان من 
رواي���ة َزّب���ان بن فائد عنه. ثم ذكره في )المجروحي���ن()6( فقال:»منكر الحديث جّدًا، فل�صت اأدري 

1- الثقات 13/1.
.290�289/4 -2

.398/1 -3
)الثقات  اجلر�صي  وا�صل  بن  و�صعيد   ،)376/1 واملجروحي   ،239/4 )الثقات  ال�صامي  االأَْلهاين  عبد اهلل  اأبو  رزيق  4-  وكذلك: 

266/8، واملجروحي 408/1(، وركي بن عبد االأعلى ال�صبي )الثقات 308/6، واملجروحي 380/1(. 
.321/4 -5
.441/1 -6
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اأوق���ع التخليط في حديثه منه اأو من زبان بن فائ���د«، واأكد في )م�صاهير علماء االأم�صار()1( له اأن 
التخلي���ط ج���اء من َزّبان بن فائد ال منه، فقال: »كان ثْبتًا، واإنما وقعت المناكير في اأخباره من جهة 

زّبان بن فائد. 
»وكذلك محمد بن عامر بن ر�صيد بن خباب الرملي، ذكره في )الثقات(«)2( فقال: »لم اأََر في 
حديث���ه مّما في القلب منه �صيء اإال حديثًا واح���دًا...« وذكره. ثم ذكره في )المجروحين()3( وذكر 

له نف�س الحديث. 
وكذلك روُح بُن عطاء بن اأبي ميمونة من اأهل الب�صرة، ذكره في )الثقات()4( فقال: »يخطئ«. 
ل خطاأه فق���ال: »كان يخطئ وَيَهم كثيرًا حتى ظهر في حديثه  ث���م ذكره في )المجروحين()5( وف�صّ
المقلوب���ات م���ن حديث الثق���ات، ال يعجبني االحتجاج بخب���ره اإذا انفرد«، وقال عن���ه في )م�صاهير 

علماء االأم�صار()6(: »كان رديء الحفظ، ربما َوَهم في ال�صيء بعد ال�صيء«)7(. 
ًرا، فهنا  حهم في )المجروحي���ن( َجرًحا مف�صَّ ج-  ومنه���م من ذكرهم ف���ي )الثقات(، ثم جرَّ
ُيقّدم الجرح، وربما لم َيرفع ا�صَمه من )الثقات( من اأجل اعتبار حاله: فاإن ُوجد له خبر 
َة عليه في  مواِفق للثقات ُقبل منه ذلك الخبر، ما لم يغلب خطوؤُه على �صوابه، وال غ�صا�صَ
ذلك؛ الأنه ا�صترط اأن يتعّرى خبر من يذكره في الثقات عن خم�س خ�صال ومنها النكارة، 

ومثال هذا: 
�صعي���د التّمار، ذكره ف���ي )الثقات()8( فقال: �صعيد التَّّمار يروي ع���ن اأن�س بن مالك روى عنه 
م���روان بن َنهيك. ثم ذكره ف���ي )المجروحين()9( فقال: »قليل الحدي���ث، منكر الرواية، يروي عن 

اأن�س ما ال اأ�صل له«)10(.

1- رقم 934.
.96/9 -2

.322/2 -3

.305/6 -4
.375�374/1 -5

6- رقم 1234.
7-  ونحو هذا االأخري: َحّبة بن ُجَوين الُعَرين )الثقات 182/4، واملجروحي 264/1(، وزياد بن عبد اهلل النمريي )الثقات 256/4، 
العويف )الثقات  واملجروحي 123/2(، واحل�صن بن عطية  اأن�س )الثقات 224/5،  ي عن  الَعمِّ واملجروحي 304/1(، وعمران 
170/6، واملجروحي 228/1(، واحلكم بن م�صعب القر�صي )الثقات 187/6، واملجروحي 244/1(، وممد بن ذكوان ال�صّمان 
)الثقات 417/7، واملجروحي 262/2(، وحماد بن قرياط )الثقات 206/8، واملجروحي 262/2(، وممد بن احل�صن االأ�صدي 

)الثقات 78/9، واملجروحي 277/2(، ووهب بن را�صد )الثقات 228/9، واملجروحي 75/3(.
.290/4 -8

.398�397/1 -9
10-  وكذلك: نافع اأبو غالب اخلياط )الثقات 471/5، واملجروحي 403/2�404(، وعبد ال�صمد بن جابر ال�صبي )الثقات 414/8،=   



32

وبع���د اأن ي�ص���ر اهلل اإتمام هذا البحث وق���ع بين يدّي جواب الحافظ زي���ن الدين العراقي )ت 
806 ه����.( على �صوؤال تلميذه الحافظ ابن حج���ر )ت 852ه�( حول قبول ما انفرد به ابن حبان من 

التوثيق، فكان خال�صته اأنه: 
قُه ابن حبان روى عنه اثنان ولم نجد لغيره فيه جرًحا فهو ممن يحتج به. - اإن كان من َوثَّ

-  واإن كان م���ن وثق���ه ال ُيعرف ل���ه اإال راو واحد، فقد ذكر ابن القط���ان )ت 628ه�( في كتاب 
)بي���ان الوه���م واالإيهام( اأنَّ من لم َيرو عنه اإال واحد وُوّث���ق فاإنه تزول جهالته بذلك. وذكر 
اب���ن عب���د البر )ت 463ه�( اأن م���ن لم َيرِو عنه اإال واحد وكان معروًف���ا في غير َحْمل الِعلم 

كالنجدة وال�صجاعة والزهد احُتج به؛ اإ�صارة من العراقي اأن لقبوله وجًها. 
-  وح���ول تعار�س توثي���ق ابن حبان بتجهي���ل اأبي حاتم ال���رازي )ت 270ه�( لم���ن وّثقه، قال 
العراقي: من َعرف حال الراوي بالثقة مقّدم على من جهل حاله؛ الأن من عرف معه زيادة 

علم)1(.
وبغ�س النظر عما ذكره العراقي، وما قد يثيره من ت�صاوؤالت ومناق�صات، اإال اأنه وكلَّ ما اأ�صلفته 
ي�صي���ر اإل���ى اأن توثيق ابن حبان ال يطرح جملة واحدة بدعوى ت�صاهل���ه، بل ُينَظر فيه وُي�تاأمل على ما 

�صبق بيانه، واهلل تعالى اأعلم. 

خاتمة ت�شتمل على اأهم النتائج والتو�شيات
النتائج

مما �صبق ن�صتننج ما اأ�صلفته في ملخ�س البحث:
-  �صحيح اأن ابن حبان خالف الجمهور بتوثيق المجاهيل الذين لم يعرف فيهم جرح وتعديل، 

لكنه لم يقبل حديثهم باإطالق، بل ب�صوابط و�صروط. 
ّرح���وا بما ذه���ب اإليه ابن حب���ان اإال اأن عملهم مواف���ق لقوله في  -  اأنَّ الجمه���ور واإن ل���م ُي�صَ
التابعي���ن واأتباعهم الذين ا�صُتِهرت الرواية عنهم )مجهول الحال(، ومن المالحظ اأن ُجّل 
م���ن وثَّقهم م���ن المجاهيل هم من هاتين الطبقتين، على تو�صع منه فيمن لم ُيعرف حديثه 

اإال من جهِة راٍو واحد عنه )مجهول العين(.
ا؛  -  اأن ابن حبان اعتمد االعتبار و�صَبر مرويات الرواة، ودعا مطالعي كتابه اإلى االعتبار اأي�صً
ر ال�صروط الت���ي ا�صترطها لقب���ول رواية َمن ذكره ف���ي الثقات،  م���ن خ���الل البحث ف���ي توفُّ

= واملجروحي 134/2(، ودهثم بن ُقّران الُعْكلي اليمامي )الثقات 293/6، واملجروحي 361/1(، وممد بن احل�صن االأ�صدي 
)الثقات 78/9، واملجروحي 288/2�289(.

1- ينظر اأجوبة العراقي �س136، 141.
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ه اأن يكون على معرفة وا�صعة بالرجال ورواياتهم، حتى  فينبغ���ي على من يقبل توثيقه اأو يردَّ
ياأخذ ما وافق الثقات ويطرح ما خالفهم.

-  اأنَّ َم���ن ذكَرهم ابن حبان في الثقات لي�صوا في رتبة واحدة: فمنهم من زّكاهم، ومنهم من 
�صكت عنهم، ومنهم من تكلم فيهم، كل ذلك على درجات �صتى في التزكية والَجرح، فيجب 

اأن يوؤخذ هذا بعين االعتبار.
ومما يوؤخذ على ابن حبان:

-  اإدخال���ه مجهولي العين في )الثقات(، وعدم اقت�صاره على مجهولي الحال الذين ا�صتهرت 
الرواية عنهم.

- اإدخاله في )الثقات( المجاهيَل ممن بعد طبقة التابعين واأتباعهم.
ع���ه في �صرط ال�صحيح � على ما �صبق بيانه ف���ي فقره )ت�صاهله في �صبط الراوي( واإن  -  تو�صُّ

كان كثيٌر مما اأدخله فيه هو من قبيل المقبول عند الجمهور. 
هذه بع�س الخطوط العري�صة في هذا المو�صوع، وربما يحتاج االأمر اإلى مزيد من اال�صتقراء 
والتتب���ع لكل ما ذك���ره ابن حبان في كتبه )الثقات( و)المجروحي���ن( و)م�صاهير علماء االأم�صار( 

وكذلك ال�صحيح، مما ي�صلح باأن يكون ر�صالة جامعية.

التو�شيات
1.  وج���وب اال�صتيثاق من الن�صو�س المنقولة من �صبكة االإنترنت، والتنبُّه اإلى ما قد يقع فيها 
من اجتزاء للعبارات على وجٍه مخلٍّ بالمعاني، فمثاًل عندما كنت اأبحث عما قيل حول ابن 
حبان وج���دت في بع�س الملتقيات ال�صهيرة حواًرا حول توثيق ابن حبان للمجاهيل، وذكر 
اأكث���ُر م���ن واحد م���ن الباحثين في هذه الم�صاألة ق���وَل ابن ال�صالح في اب���ن حبان: »َغِلط 
الغَلط الفاح�س«، بما ُيفَهم منه اأن ابن حبان غلط الغلط الفاح�س بتوثيقه للمجاهيل، وَلّما 
رجع���ت اإلى قول ابن ال�صالح ه���ذا في )طبقات ال�صافعية( له تبّي���ن اأنه انتقده في بع�س 
ا�صتنباطات���ه الفقهية التي ترجم لها في �صحيحه، فقال: »�صلك م�صلك �صيخه ابن خزيمة 
في ا�صتنباط فقه الحديث وُنَكِته، وربما غلط في ت�صرفه الغلط الفاح�س على ما وجدُته«.

2.  �صبق���ت االإ�صارة اإل���ى اأّن َمن ذكرهم ابن حبان في كتابه )الثقات( لي�صوا في رتبة واحدة، 
واأن���ه ذَكر �صوابط لقب���ول اأحاديث َمن اأدخله���م من المجاهيل في )الثق���ات(، فحّبذا لو 
ّنف هوؤالء تبًعا لدرجاتهم، ولو ُمّيزت اأحاديث المجاهيل ِطبًقا للمعايير المقبولة عنده؛  �صُ

اإن�صاًفا لذلك االإمام، وبتًّا لهذه الق�صية التي ُرّد من اأجلها جملة من االأحاديث.
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�الأ�شتاذ �لدكتور عبد�لمنعم ب�شّناتي
رئي�س ق�سم اللغة العربّية واآدابها والدرا�سات الإ�سالمّية 

جامعة الجنان

لغتنا الزاهرة

اي والهاء والراء اأ�صل واحد يدل على ُح�ْصٍن و�صياء و�صفاء... وكان  الزاه���رُة لغًة: »َزَهَر« الزَّ
يٍء. و»َزَهَر« الوجُه  ه���م يقول: النور االأبي����س.)1( و»االأزهر«: كل لون اأبي�َس �صاٍف ُم�ْص���ِرٍق ُم�صِ بع�صُ
���راُج والقمر - َزْهرًا وُزهورًا: تالأالأ واأ�صرق.)2( وقال االأزهري: وَزْهَرة الدنيا: ُح�ْصنها وَبْهَجُتها.  وال�صِّ

راِج الزاهر.)3(  هور: تاَلأُْلوؤِ ال�صِّ و�صجرٌة ُمْزِهَرٌة، ونباٌت مزِهٌر. والزُّ
���ة واالألفاظ  ومعن���ى لغتنا الزاه���رة: النامية الم�صرق���ة والمتالأِلئة بالبي���ان والمعاني البالغيَّ

زة.  الف�صيحة، ذات الخ�صائ�س المتميِّ
حى، التي َه���َدى بها العرب اإلى دين اهلل،  ن���زل القراآن الكري���م، فَحِفَظ اهلل به العربيَة الُف�صْ
بل�صان عربي مبين، واللغة العربية قادرة اأن َتْمُثَل اأمام الح�صارات لترفع عن نف�صها الّلثام في تاأدية 
ة، فلي�س  دوره���ا الثقاف���ي والعلمي على اأَْكَمِل َوْجٍه، وه���ي ما زالْت با�صتطاعِتها اأن ت�صي���ر ُقُدمًا باالأمَّ

تخلُّف االأّمة ُنْطَقها بلغة القراآن الكريم، كما يّدعي ُدعاُة العاميَّة.
واللغ���ة العربّية ارتبطْت بها اإ�صاءة التفكير العربي، مع فجر االإ�صالم، واأخذ العربيُّ والعلماء 
يتفكرون في َخلق ال�صماوات واالأر�س من خالل كتاب اهلل عّز وجّل، َفَطِفُقوا يوؤلِّفون فيما يالحظونه 
ة، واإعجاٍز بيان���ي، وما في المعاني من اأ�ْص���راٍر، وما في جمال  ف���ي الق���راآن الكريم من ظواه���ر لغويَّ
ْنَعِة الَبديع���ة، وما لكل حرف من تاأثير، وما للتقدي���م والتاأخير من اأََثٍر في  االأ�صل���وب م���ن روائع ال�صَ
المعنى، فجمع علماُء اللغة مفرداِتها من ف�صحاء العرب الُخَلّ�س بُم�صاَفَهِتهم ومحاورتهم، فو�صعوا 

مة من الح�صارات اأ�صمى قواعد العلوم اللغوية والدينية الرتباطهما عقاًل ودينًا. في مرحلة متقدِّ
ق���ال عابدين: ات�صل الدين باللغ���ة ات�صااًل وثيقًا في الع�صور االإ�صالمي���ة كّلها، وكان الباعث 

1-  مقايي�س اللغة »زهر« 31/3. 
2- الو�صيط »زهر« 404/1. 

3-  تهذيب اللغة »زهر« 147/6. 
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على اهتمام علماء اللغة بجمع ال�صواهد اللغوية وتقعيد اللغة، باعثًا دينيًا، هو �صبط ن�صو�س القراآن 
الكري���م، وتعليم الطالب لغ���ة القراآن الكريم، وَجَرْت مناهج التعليم منذ اأقدم الع�صور االإ�صالمية، 
عل���ى الَمْزج بين المعارف الدينّية واللغوّية، في الكتاتيب والم�صاجد والمجتمعات، ثم في المدار�س 
المنظمة فيما بعد، ومن َثمَّ كان اللَُّغِوُيّ -غالبًا- رجل دين، وال ترى عالمًا من علماء اللغة القدامى 

اإال قد كان مقرئًا اأو مف�صرًا، اأو محدثًا، اأو متكلمًا، اأو فقيها)1(. 
وم���ا تاأليف االأزهرّي لتهذيب اللغة اإال خط���وة للمحافظة على لغة القراآن الكريم، قال: »وكان 
يًا للَمُثوَبِة م���ن اهلل عليها، اأن اأن�صح عن لغة العرب ول�صان العربّي  م���ن الن�صيحة التي التزْمُتها توخِّ

بها بجهدي غاية التهذيب«)2(.  الذي نزل به الكتاب، وجاءت به ال�صنن واالآثار، واأن اأهذِّ

َف���ْت العربي���ة الف�صحى م���ن اللهجات العربي���ة المذموم���ة، اإذ لم ُيْرَو ع���ن اللهجات  وق���د �صَ
المذمومة اأن القراآن الكريم والحديث النبوّي ال�صريف وال�صعر العربي الف�صيح وهي م�صادر لغوية 
ها وم�صادرها »وتوؤخذ  هامة اأنها اأخذت بها، ول�صّدة الحر�س على �صفاء اللغة كانت توؤخذ من َمَظانِّ

واة الِثّقات ذوي ال�صدق واالأمانة، وُيتََّقى الَمْظُنون«)3(.  �صماعًا من الرُّ
وقد عقد اأحمد بن فار�س بابا في اللغات المذمومة)4(، تنبيها لمن يجمع اللغة، و�صماه ال�صيوطي 
»معرف���ة ال���رديء المذموم من اللغات« ومما قاله عن الفراء: »كانت العرب تح�صر المو�صم في كل 
ع���ام، وتحجُّ البيت في الجاهلية، وقري�س ي�صمعون لغات الع���رب، فما ا�صتح�صنوه من لغاتهم تكّلموا 

به؛ ف�صاروا اأف�صح العرب؛ وَخَلْت لغتهم  من ُم�ْصَتْب�َصِع اللغات، وُم�ْصَتْقَبح االألفاظ«)5(. 
وعق���د ابن فار����س بابًا بعن���وان: »باٌب في اأف�ص���ح العرب« بّي���ن فيه اهتمام الع���رب وقري�س 
ة األ�صنتها - اإذا  ب�صف���اء لغتهم الف�صحى، فقال: »وكانت قري����س - مع ف�صاحتها وُح�ْصن لغاتها وِرقَّ
اأَتته���م الوفود من العرب، تخّيروا من كالمه���م واأ�صعارهم اأح�صَن لغاتهم واأ�صفى كالمهم، فاجتمع 
م���ا تخّي���روا من تل���ك اللغات اإلى نحائزه���م و�صالئقهم التي طبع���وا عليها، ف�ص���اروا بذلك اأف�صح 
الع���رب«)6( فتكونت اللغ���ة العربية الم�صتركة من مجموع لهجات الع���رب الف�صيحة، بعد نبذ ما في 

اللهجات من مذموم، فكانت قري�س اأف�صح العرب.

1-  املدخل اإىل درا�صة النحو العربي، �س 103. 
2-  تهذيب اللغة 6/1. 
3- ال�صاحبي، �س 48. 
4- ال�صاحبي، �س 35.

5- املزهر 221/1.   
6- ال�صاحبي، �س 33.
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وي���رى الدكتور ع�صام نور الدي���ن اأن ما قاله الرجل الجرمّي عن ف�صاحة قري�س اأمام معاوية 
ب���ن اأبي �صفيان اإنم���ا كان تزلفًا لمعاوية، عندما رّد على �صوؤال معاوي���ة: من اأف�صُح العرب؟ فاأجاب 

الجرمّي: قوم ارتفعوا عن لخلخانّية الفرات... الخ، اإنهم قومك يا اأمير الموؤمنين، قري�س)1(. 
والناظ���ر في ن�صو�س اأق���وال ابن فار�س يفهم اأن قري�صًا كانت تاأخ���ذ اللغة ال�صليمة من قبائل 
ف�صيح���ة وتت���رك ما عندها من خ�صال مذمومة، ولي�س معنى ذل���ك اأنَّ َغْيَر قري�ٍس لي�صوا ف�صحاَء، 
فق���د اأُِخ���َذْت اللغة من ُعْليا هوازن وه���ي خم�س قبائل اأو اأربع، منها: �صعد ب���ن بكر، وُج�َصم بن بكر، 

ون�صر بن معاوية، وَثِقيف، و�ُصْفلى تميم)2(. 
وقال ال�صيوطي: قال اأبو ن�صر الفارابي في اأول كتابه »االألفاظ والحروف«: كانت قري�ٌس اأجوَد 
العرب انتقادًا لالأف�صح من االألفاظ، واأ�صهلها على الل�صان عند النطق، واأح�صنها م�صموعًا، واأْبَيَنها 
اإبانًة عّما في النف�س، والذين عنهم ُنقلت اللغة العربية وبهم اقُتِدي وعنهم اأُِخذ الل�صان العربّي من 
بي���ن قبائل العرب وهم: قي����س، وتميم، واأ�صد، فاإن هوؤالء، هم الذين عنه���م اأكثر ما اأُِخذ ومعظمه، 
وعليه���م اتُِّكل في الغريب وفي االإع���راب والت�صريف، ثم ُهَذْيل وبع�س كنانة، وبع�س الطائيين، ولم 

ُيوؤَْخْذ عن غيِرهم من �صائر قبائلهم)3(. 
واللغة العربية قديمٌة ِقَدَم االإن�صانية، فكان موطنها في الجزيرة العربية، َو�ْصط العالم القديم 
المع���روف تاريخيًا، فج���اورت ال�صريانية والفينيقية ف���ي ال�صام، واالآ�صوري���ة والكلدانية في العراق، 
والهيروقليفي���ة للم�صريي���ن، والحب�صية على ال�صاحل ال�صرقي الأفريقيا عل���ى البحر االأحمر، وكانت 

هذه اللغات مت�صابهة، ولعلها كانت لهجات للغة قديمة.
وق���د و�صع د.علي عب���د الواحد وافي عنوان���ًا: احتكاك العربي���ة باأخواتها ال�صامي���ة وغيِرها، 
و�صراُعها معها واآثاُر ذلك)4(. فبّين َتَوثَُّق العالقات بين العرب وجيرانهم واالآراميين في ال�صمال عن 
َن ات�صاَل  طري���ق التجارة والهجرة والرحالت، وامتزاج بع����س القبائل االآرامية بالعالم العربي، وَبيَّ
الع���رب م���ع اليمنيين في الجنوب في رح���الت التجارة، واحتّكت العربية بع���د االإ�صالم مبا�صرة في 
بالد �صورية ولبنان والعراق، باالآرامّية، ومع القبطّية بم�صر، ومع البربرّية في �صمال اإفريقية، ومع 
التركّي���ة ببالد مغول، ومع القوطي���ة باإ�صبانيا، ولم يقف اأمر نفوذ العربية عند هذا الحّد بل تجاوزه 
اإلى جمي���ع االأمم االإ�صالمية )باك�صتان، الهن���د، اأفغان�صتان، ترك�صتان، الك���رد، بخارى..( فاأُنزلت 

1- انظر ما�صرات يف فقه اللغة، د. ع�صام نور الدين، �س 83.
2- انظر ال�صاحبي، �س 41.

3- املزهر 211/1.
4- انظر: فقه اللغة: د. علي عبد الواحد وايف، �س 127 وما بعدها.
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العربي���ة عند هذه االأمم منزلة االحت���رام والتقدير، الأنها لغة القراآن الكريم والحديث اللذّين يقوم 
عليهم���ا الدين االإ�صالمي. واأُتيح للغ���ة العربية في اأثناء الحروب ال�صليبّية فر�س االحتكاك باللغات 

االأوروبية الحديثة، فاقتب�صت منها هذه اللغات كثيرًا من المفردات.

خ�شائ�ص اللغة العربية:
ن�ص���اأت اللغة العربي���ة الم�صتركة في مك���ة المكرمة، ونتيج���ة لتوحد اللغة العربي���ة تحت راية 
الف�صحى الم�صتركة، وقد تميََّزت اللغة العربّية اأنها فوق م�صتوى العامة، فالعامة ال ي�صطنعوها في 
لغتهم، فاللغة العربية التي وردت بها الن�صو�س واالآثار االأدبية - �صعرًا اأو نثرًا - لم تكن في متناول 
جمي���ع الع���رب بل كانت في م�صت���وى اأرقى واأ�صمى، اأما الن����س القراآني باعتباره ن�ص���ًا عربيًا فكان 

اأ�صلوبه اإعجازًا وتحّديًا لخا�صة العرب.
والميزة الثانية: اأن اللغة الم�صتركة ال تنتمي �صفاتها اإلى بيئة محلية بعينها، فاللغة الم�صتركة 
لي�ص���ت لغُة قبيلٍة واح���دة، وال تت�صمن �صيئًا م���ن خ�صائ�س اللهجات المذموم���ة، وهي لي�صت لهجُة 

قبيلٍة واحدٍة، بل هي مزيٌج من لهجات ف�صحاء العرب)1(.
واإذا كان���ت اللغ���اُت اأداَة نق���ِل االأفكار وات�صاٍل بي���ن المتكلمين بها ��� واللغ���ة العربية كذلك ���� 
رة، حيث نزل بها القراآن الكريم فكان  اأ�صبح���ت الف�صحى لغة فكر ت�صمو اإلى اأرقى اللغات المتح�صّ
اإعج���ازه لغوي���ًا وفكرّيًا -اإلى جانب ما فيه من اإعجاز- ، فاأخذت العربي���ة من القراآن الكريم الِقَيم 

والمبادئ االإ�صالمية، وهي ما اأقّرْتها المجتمعات واالأفكار االإن�صانّية.  
واالأمر الثالث: اللغة العربية تمّيزت بالعبارات واالأ�صاليب المتنّوعة، الموزونة �صعرًا اإلى جانب 
عة والمجان�صة نثرًا، والتالعب باالألفاظ مثل: التورية والكناية، واأ�صاليب الت�صريح  القافية، والمر�صّ
والمجاز واالإيج���از والحقيقة، واأ�صلوب الق�صر والف�صل والو�صل، والت�صبيه واال�صتعارة، وهذه اأمثلة 

قليلة مما ورد في علوم البالغة: البيان، المعاني، البديع.
اأظه���رت هذه االأ�صاليب البالغّية ق���درة اللغة العربّية على التعبير عن معاٍن جميلة ورائعة في 
الجمل���ة العربي���ة، ال يت�صنى للغة اأخرى اأن ُتْعِرَب عن االأفكار واالأحا�صي�س وال�صعور؛ ما ملكت التعبير 

عنه اللغة العربية.
فم���ن روائع عل���م المعاني وجود عالق���ة ذهنّية - عن���د ال�صامع لمو�صوع ما - بي���ن المو�صوع 
والمحم���ول، اأو الم�صند اإليه، واالأ�صل اأن ُتذكر العالقة كتابة اأو نطقًا، وفي اللغة العربية يكفي وجود 
العالق���ة الذهنّية، وال �صرورة اإل���ى الت�صريح بهذه العالقة، فنحن نق���ول: الرجل �صجاع، وال نقول: 

1- اأنظر: فقة اللغة، د. رم�صان عبد التواب، �س 65وما بعدها. 
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الرجل الموجود �صجاع.
والم�صاأل���ة الرابعة: فاإن اللُّغَة العربّية ُلَغُة االإعراب، القاعدة العربية النحوية وال�صرفية، ولم 
تك���ن في الع�صر الجاهلي هذه القواعد معروف���ة، واإن كان العربّي ال يخرج عن اأ�صولها في الكالم، 
وكان يتح���ّدث ِبِفْطَرِت���ِه، ويحاور عل���ى �صجّيته، ويتكلم ِب�َصليَقِت���ِه التي ُجِبَل عليه���ا، فَمَلَكُتهم اللغوّية 
العربّية وقانونهم، ومعّلمهم البيئة القبلية الخال�صة من اللُّْكَنِة والُهْجَنِة، ومع ظهور االإ�صالم اختلط 
العرب بالِقْبِط والّروم والفر�س وغيرهم، فانت�صر اللَّْحُن على ل�صانهم، مما اأثار ذلك رجال العربية 
والَغَيارى على لغ���ة القراآن الكريم الأْن ي�صعوا القواعد النحوية وال�صرفية، �صيانًة لل�صانهم وحمايًة 

للغتهم.
يق���ول ابن خلدون: »وَخ�ِص���َي اأهُل العلوم منهم اأْن َتْف�َصَد تلك الَمَلَك���ُة راأْ�صًا، ويطول العهد بها، 
ِردة،  فينغلق القراآن والحديث على القوم، فا�صتنبطوا من مجاري كالمهم قوانيَن لتلك الملكة الُمطَّ

�ِصْبه الكليات والقواعد، يقي�صون عليها �صائر اأنواع الكالم«)1(.
ا ف�َصَد بمخالطتهم االأعاجم، حين ا�صتولوا  ر، َلمَّ ويقول اأي�صًا: »واإنما وقعت العناية بل�صان ُم�صَ
عل���ى ممالك العراق وال�ص���ام وم�صر والمغرب، و�صارت َمَلَكُتهم على غي���ر ال�صورة التي كانت اأواًل، 

فانقلبت لغة اأخرى«)2(.
وف���ي مطلع الق���رن الثاني من الهجرة برز ا�ص���م الخليل بن اأحمد في الب�ص���رة، وتاله تلميذه 
���ا القاعدة اللغوي���ة النحوية، واالأخف����س االأكبر، وف���ي الكوفة الُروؤَا�ص���ي والِك�َصائي  �صيبوي���ه، عْبَقِريَّ

دا اللغَة، فكانت القواعد النحوية وال�صرفية تحت م�صمى: النحو. وغيرهم، فَقعَّ
ر والمعّرف، واأنواع المعارف، والمفرد،  در�س علماء العربية: اال�صم المبني، والمعرب، والُمَنكَّ
والمثّنى، والَجْمع، واأنواع الُجُموع، واالأ�صماء الجامدة والم�صتقة، واأنواع الم�صتقات وعملها، واالأ�صماء 
المرفوعة بال�صرورة )المبتداأ والخبر، والفاعل ونائبه( واالأ�صماء المن�صوبة )المفاعيل وملحقاتها 
والتميي���ز واال�صتثناء والمنادى( واالأ�صماء المج���رورة باالإ�صافة، واالأ�صماء التابعة )النعت والتوكيد 

والعطف والبدل(. 
كم���ا در�س علماء العربية اأنواَع االأفعال: الما�صي والم�صارع واالأمر والمبني والمعرب والالزم 
والمتعدي الذي يطلب مفعواًل واحدًا والذي ين�صب اأكثر من مفعول، واالأفعال التي ال تكتفي بمرفوع: 
ب وِفْعَلْي المدح والذم،  االأفع���ال النا�صخة، كان واأخواتها، واأفعال المقاربة واأ�صباهها، واأفعال التََّعجُّ

1- املقدمة، البن خلدون، �س 639 وانظر �صفحة 641. 
2- املرجع نف�صه، �س 651. 
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واإ�صنادها اإلى ال�صمائر. 
والأن اللغ���ة »ا�ص���ٌم وِفْعٌل وحرٌف« فق���د در�س علماء اللغ���ة اأثر الحرف العام���ل وغير العامل، 
والزائ���د و�صبه���ه، والح���روف - الجر- التي تعم���ل في االأ�صم���اء، والحروف التي تعم���ل في االأفعال 
-الن�ص���ب والجزم- والح���روف التي تعمل في فعلي���ن -حروف ال�صرط- والح���روف التي تعمل في 
الجمل االإ�صمية -الداخلة على المبتداأ والخبر- اإنَّ واأخواتها واأ�صبابها، ونوَنْي التوكيد... وغير ذلك 

كثير.)1(
واإل���ى جانب القاع���دة النحوية در�صوا علم ال�صرف، فدر�ص���وا الم�صتقات، ال�صحيح  والمعتل 
والمق�ص���ور والمنقو����س، والمم���دود، واالأ�صم���اء الخم�ص���ة، والمن���ّون »الم�صروف« وغي���ر المنّون 
»الممن���وع من ال�ص���رف« والم�صّغر والمن�ص���وب، واالإبدال واالإعالل، والم�ص���ادر، والقلب، واإدغام 

الحروف وفّكها، والجموع باأنواعها والتعوي�س، وغير ذلك كثير.
وق���د بقَيْت م�صاألة االإعراب ق�صية العربية الكبرى طوال الع�صور المتعاقبة، وما زالت كذلك، 
فاحتفظ���ت اللغة العربية الف�صيحة بظاهرة االإعراب، وهي من �صفات العربية الُموِغَلِة في الِقَدِم، 
في حين اأن �صائر اللغات ال�صامية -ما عدا االأكادية- قد فقدت هذه الظاهرة منذ اأقدم الع�صور.)2(

ودالل���ة الح���ركات االإعرابّي���ة م�صاألة هامة ف���ي اللغة العربية، وق���د اختلف���ت االآراء في داللة 
الح���ركات االإعرابية بين القدم���اء والمحدثين في اللغة العربية، واأّول من اأ�ص���ار اإلى هذه الم�صكلة 
م���ن القدامى الخليل بن اأحمد، ولعل الجدل في دالل���ة هذه الحركات على المعاني االإعرابّية وعدم 
داللته���ا، م���ا دار بين تالمي���ذه �صيبويه والك�صائي، فذه���ب جمهورهم اإلى االأول وذه���ب اآخرون اإلى 

الثاني.)3(
وف���ي الع�صر الحديث قام بع�س ال�صخ�صيات في الوط���ن العربي بدعوات م�صبوهة �صد اللغة 
العربي���ة، فمنهم من دعا اإل���ى اّتخاذ العامية لغ���ة الكتابة والعلم والتعل���م، وبع�صهم كانت دعوتهم 
للتحل���ل م���ن حركات االإعراب، واآخرين دع���وا اإلى كتابة اللغة العربية باالأح���رف الالتينية والتخلي 
ع���ن الحرف العربي، ولكن علماء اللغ���ة العربية والحري�صون عليها وقفوا له���م بالمر�صاد، وبقيت 
اللغ���ة العربي���ة الف�صحى �صامدة و�صامخ���ة، بينما باأقل الحركات االنقالبية عل���ى اللغات الالتينية 
َمِحلُّ وتنح�ص���ر وت�صبح حبي�صة  وال�صن�صكريتي���ة والقوطي���ة والقبطية واالآ�صورية وغيره���ا، كانت َت�صْ

االأديرة والكتب. 

1- اأنظر: لغة االإعراب، �س 1. 
2- فقه اللغة املقارن، د. اإبراهيم ال�صامرائي، �س 118.

3- اأنظر املرجع ال�صابق، �س 120.
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َف العلماء  الم�صاأل���ة الخام�ص���ة: اإن من خ�صائ����س اللغة العربي���ة اال�صتقاق اللغوي، وقد ع���رَّ
اال�صتقاق: »اأخُذ �صيغٍة من اأخرى مع اتفاقهما معًنى ومادًة اأ�صلّية، وهيئة تركيب لها، ليدّل بالثانية 
عل���ى معن���ى االأ�صل، بزيادة مفيدة، الأجله���ا اختلفا حروفا اأو هيئة، ك�صارب م���ن �صرب، وَحِذٌر من 

َحِذَر )االأولى ا�صم والثانية فعل(«)1(.
ه���ا من َبْع�ٍس، وه���ذه الطريقة تجعل اللغة  والتعري���ف يبّي���ن اأن اال�صتق���اق توليد االألفاظ َبْع�صِ
متوا�صل���ة االأج���زاء ويت�صل بع�صها ببع����س، وتغني عن عدد �صخم من المف���ردات المتناثرة، وهذا 
االرتب���اط بين األف���اظ اللغة العربية يقوم عل���ى اأ�صا�س ثبات المادة اللغوّي���ة، فاالأحرف اأو االأ�صوات 
االأ�صلّية ثابتة في ا�صتقاق ال�صيغ اللغوّية وثبات قدر من المعنى، �صواء كان باديًا ظاهرًا اأو مختفيًا، 
وه���ذه خ�صي�ص���ة من خ�صائ�س اللغ���ة العربية، وت�صع���ر اأن األفاظها ذات �صالت حّي���ة، وارتباطها 

حيوي، وطريقتها لي�صت اآلّية جامدة. 
بينما طريقة اللغات االأخرى ال �صّيما )الهندية االأوروبية( فهي طريقة اآلّية اأكثر منها توليدّية، 
واإن كان لال�صتق���اق فيها ن�صي���ب، ولكنه محدود، فاإن الطريقة الغالبة ف���ي هذه اللغات هي طريقة 
 automobile,( النحت واإل�صاق الكلمات بع�صها ببع�س، ومثال ذلك هذه االألفاظ في اللغة االإفرن�صية

anthrolopogie, misanthrope( وفي الفار�صية )روزنامة، �صاهنامة، نيروز()2(.

ولال�صتقاق عند العرب منزلة خا�صة، فقد ذكر علماء اللغة اال�صتقاق في كتبهم وبّينوا اأهّميته 
واأنواع���ه، وق���د ذكر اأحم���د بن فار�س اأهمية اال�صتق���اق عند العرب، وعقد بابًا ف���ي »القول على لغة 
الع���رب، هل له���ا قيا�س، وهل ُي�ْصَتّق بع�س ال���كالم من بع�س« وقال: »اأجمع اأه���ل اللغة -اإال من �صّذ 
عنه���م- اأن للغ���ة العرب قيا�ص���ا، واأّن العرب ت�صتق بع�س الكالم من بع����س«)3( والأهمية هذا الكالم 

فقد نقله ال�صيوطي. 
واالإ�صتق���اُق من اأهم و�صائ���ل التجديد والتنويع ف���ي اللغة العربية، ومظهٌر ي���دّل على حيويتها 
وقدرته���ا على التجديد والتطور، ودليل على اأ�صول االألفاظ اأو ا�صتقاقها، وُح�ْصن فهم اللغة العربية، 
ها ببع�ٍس ويو�صح ما َخِفَي معناه،  ب، ويربط المعاني بع�صَ ِد والُمْحَدث والمعرَّ ومعرفة الدخيل والُمَولَّ
ويجع���ل األف���اظ اللغة العربية في مجموعات ينتظم كل لفظ منها في �صلٍك جامٍع ومعنًى يربط بينها 

جميعًا، وهذا ي�صتدعي التعريف باأنواع االإ�صتقاق: 
الن���وع االأول: االإ�صتقاق ال�صغي���ر، وهو ما عّرفه العلماء القدامى: »االإ�صتق���اُق اأَْخُذ �صيغٍة من 

1- املزهر، 346/1.
2- اأنظر فقه اللغة العربية وخ�صائ�س العربية، د. ممد مبارك، �س 79.

3- ال�صاحبي، �س 57، وانظر املزهر 345/1.
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اأخرى مع اتفاقهما...«)1(. 
ِرُف اإليه لفظ اال�صتقاق عند  وه���ذا النوع من اال�صتقاق اأكثر االأنواع ورودًا في العربي���ة، وَيْن�صَ
اإطالق���ه، وي�صترط في هذا النوع من اال�صتقاق: اأن يتفق الم�صتق والم�صتق منه في االأحرف االأ�صلية 

وفي ترتيبها: 
وطريق���ة معرفة تقلي���ب ت�صاريف الكلمة حتى يرجع منها اإلى �صيغة ه���ي اأ�صل ال�صيغ، َداللُة 
َرَب فاإنه دال على مطلق ال�صرب فقط، اأما �صارب وم�صروب وي�صرب  اإط���راٍد اأو حروف غالبًا، ك�صَ
واإ�ص���رب فكّله���ا اأكثر داللة واأكثر حروفا، و�صرب الما�صي م�صاٍو حروف���ًا واأكثر داللة وكّلها م�صتركة 

في »�س ر ب» وفي هيئة تركيبها وهذا هو اال�صتقاق االأ�صغر المحتج به. 
وف�صائ���ل الكلم���ات الناتجة من ه���ذا اال�صتقاق ع�صر: وه���ي: 1- الفعل الما�ص���ي، 2- الفعل 
الم�ص���ارع، 3- فع���ل االأم���ر، 4- ا�صم الفاع���ل، 5- ا�صم المفع���ول، 6- ال�صفة الم�صّبه���ة، 7- ا�صم 

التف�صيل، 8- ا�صم الزمان، 9- ا�صم المكان، 10-ا�صم االآلة.)2(
النوع الثاني: اال�صتقاق الكبير: هو عبارة عن ارتباط مطلق غير مقّيد بترتيب؛بين مجموعات 
ثالثي���ة �صوتي���ة ترج���ع تقاليبها ال�صتة؛ وم���ا يت�صّرف من كل منه���ا؛ اإلى مدلول واح���د مهما يتغاير 

ترتيبها ال�صوتي.)3(
واأول من قام بتقليب المواد الخليل بن اأحمد قا�صدًا اإح�صاء اللغة في معجم »العين«. 

وم���ن العلم���اء المتقدمين اأحمد بن فار����س عقد بابًا ذاكرًا التقليب���ات، ف�صماه: »باب القلب« 
وه���ذا الن���وع من اال�صتق���اق بالقلب، فقال: »باب القل���ب: ومن �صنن العرب القل���ب، وذلك يكون في 
���ة، فاأّما الكلمة فقولهم: »ج���ذب، وجبذ« و»بكل، ولب���ك« وهو كثير، وقد  الكلم���ة، ويك���ون في الق�صّ

�صّنفه علماء اللغة.)4(
وقد �صمى اال�صتقاق الكبير ابن جني بت�صمية اأخرى: »اال�صتقاق االأكبر« فقال: »واأما اال�صتقاق 
االأكب���ر فه���و اأن ناأخذ اأ�صاًل م���ن االأ�صول الثالثية، فتعقد علي���ه وعلى تقاليبه ال�صت���ة معنى واحدًا، 
تجتم���ع التراكي���ب ال�صتة وما يت�ص���رف من كل واحد منها عليه، واإن تباع���د �صيء من ذلك عنه، ُرّد 

بلطف ال�صنعة والتاأويل اإليه، كما يفعل اال�صتقاقيون ذلك في التركيب الواحد«.)5( 
���َرب اأمثل���ًة بتقلي���ب »م���ادة:» ك ل م« و »ق و ل« و»ج ب ر« وقال: »فم���ن ذلك تقليب )ج ب  َو�صَ

1- مّر �صابقًا، انظر املزهر 346/1.
2- اأنظر: االإ�صتقاق واأثره يف النمو اللغوي، �س 15.

3- درا�صات يف فقه اللغة، �س 186.
4- ال�صاحبي، �س 329.

5- اخل�صائ�س، 134/2.
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ْيتهما و�صَدْدت منهما،  ر( فه���ي -اأين وقعت- للقوة وال�صّدة، منها )َجَبْرُت الَعْظ���َم، والفقير( اإذا قوَّ
ته،  والَجْبر: المِلك، لقّوته وتقويته لغيره، ومنها »رجل مجّرب« اإذا جّر�صته االأمور ونّجذته، وَقِوَيْت ِمنَّ
وا�صت���دت �صكيمت���ه، ومن الِجراب الأنه يحفظ م���ا فيه، واإذا حفظ ال�صيء وروع���ي ا�صتد وقوي، واإذا 
اأُغف���ل واأهمل ت�صاق���ط وَرِذَي. ومنها )االأبجر والُبْج���رة( وهو: الَقِوُيّ ال�ُصّرة... وك���ذا )ومنه الُبْرج 
ْيَت اأمَره...()6( وهكذا  ْبُت الرُجَل: اإذا عّظمَته وَقوَّ ِة مايلي���ه(.. وكذا )ومنها َرَجّ ِت���ِه في نف�صه وُقوَّ لُقوَّ
مّثل بمادة )ق �س و(، فتقليبانها تدور حول القوة واالجتماع، ومثَّل بمادة )�س م ل( والمعنى الجامع 

لتقليبات المادة ي�صتمل على االإ�صحاب والمالينة.)7(
َل ابُن جني لِمْثِل ذلك بالعديد من المواد اللغوية وتقليباتها ولكّنها ال تخلو من التكّلف  وقد مثَّ

ْنَعة. وال�صَّ
وقد نقده ال�صيوطي فقال: وهذا مما اأبتدعه اأبو الفتح، ابن جني، وكان �صيخه اأبو علي الفار�صي 
َياأَْن����سُ ب���ه ي�صيرًا، ولي����س معتمدًا في اللغة، وال ي�ص���ّح اأن ُي�ْصَتْنَبُط به ا�صتقاٌق ف���ي لغة العرب، واإنما 
جعل���ه اأب���و الفتح بيانا لقوة �صاعده ورّده المخالفات اإلى َقْدٍر م�صت���رك، مع اعترافه وِعْلِمِه باأنه لي�س 
ه���و مو�صوع تلك ال�صي���غ، واأن تراكيبها تفيد اأجنا�صا من المعاني مغاي���رة للقْدر الم�صترك، و�صبب 
اإهم���ال العرب وعدم التف���ات المتقدمين اإلى معاينة الحروف القليلة.واأن���واع المعاني المتفاهمة ال 

تكاد تتناهى.)8( 
النوع الثالث: االإ�صتقاق االأكبر: اأ�صطلح علماء اللغة على اأن اال�صتقاق االأكبر هو: ارتباط بع�س 
المجموع���ات الثالثية ال�صوتية ببع�س المعاني ارتباطًا عامًا ال يتقّيد باالأ�صوات نف�صها بل بترتيبها 
االأ�صل���ي والنوع الذي تندرج تحته، متى وردت تلك المجموع���ات ال�صوتية على ترتيبها االأ�صلي فال 
ب���ّد اأن تفيد الرابط���ة المعنوية الم�صتركة، �صواء اأحتفظت باأ�صواته���ا نف�صها اأم ا�صتعا�صت عن هذه 

االأ�صوات اأو بع�صها بحروٍف اأَُخَر ُتقاِرُب َمْخَرَجها ال�صوتي اأو َتتَِّحُد معها في جميع ال�صفات .
وم���ن اأمثل���ه تقارب المخرج ال�صوتي تناوب الالم والراء في َهِدْي���ُل الحمام وَهِدْيره، والقاف 

والكاف في َك�َصط الجلد وق�َصَطه، والباء والميم في َكَبْحُت الفر�س وَكَمْحته.
 وم���ن اأمثله االأتفاق ف���ي ال�صفات: تناوب ال�صاد وال�صين، في �صقر و�صقر، و�صراط و�صراط، 

و�صاطع و�صاطع، وم�صقع وم�صقع، وهكذا.)9(

6- اأنظر: اخل�صائ�س، 2 /135 .
7- اأنظر: املرجع ال�صابق 136/2 -137 .

8- املزهر، 347/1.
9- اأنظر: درا�صات يف فقه اللغة، �س 210.
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وق���د األف اأب���و يو�صف يعقوب بن ال�صكيت كتاب: االإبدال، وق�ّصم���ه اإلى خم�صة وثالثين بابا في 
اإب���دال الح���روف بع�صها من بع�س، يقول في باب الهاء والحاء: )االأ�صمع���ى، يقال: َمَدَح وَمَده، وما 

اأْح�َصَن َمْدَحُه، وِمْدَحَتُه وَمْدَهُه وِمْدَهَتُه(.)1(
وق���ال في باب الالم وال���دال: المعكول والمعكود: المحبو�س.)2( وفي ب���اب ال�صين والزاي قال 

االأ�صمعى: يقال: مكان �َصاأْ�س و�َصاأُْز، وهو الغليظ...اأبو عبيد: ال�صاِزب وال�صا�ِصب: ال�صامر.)3(
وق���د عقد ابن جني بابا في الحرفين المتقاربين ُي�صتعم���ل اأحُدهما مكان �صاحبه، وبّين اأنه: 
مت���ى اأمكن اأن يكون الحرفان جميع���ًا اأ�صلين لم َي�ُصغ العدول عن الحكم بذلك، فاإن دّل داّل اأودعت 

ْير اإلى مقت�صى ال�صنعة. �صرورة اإلى القول باإبدال اأحدهما من �صاحبه ُعِمل بموَجب الداللة و�صِ
ر َطَبرزل، وطب���رزن، هما مت�صاويان في اال�صتعمال، فل�ص���ت باأن تجعل اأحدهما  م���ن ذلك �ُصكَّ

اأ�صاًل ل�صاحبه اأولى منك بحمله على �صّده.
وذك���ر قوله���م: َهَتَلت ال�صم���اء، وَهَتَنت: هم���ا اأ�ص���الن، اأال تراهما مت�صاويين ف���ي الت�صرف، 

يقولون: هتنت َتْهِتن تهتانا، وهتلت تهِتل تهتاال، وهي �صحائب ُهتَّن وُهتَّل.)4(
اأما اإذا ُرّد حرُف في كلمتين متقاربتين اإلى االآخر المقارب له، عّد ذلك اإبدااًل مثل قولهم: ما 
قام زيد بل عمرو، )وَبْن عمرو(، فالنون بدل الالم، اأال ترى اإلى كثرة ا�صتعمال )بل( وقلة ا�صتعمال 
)ب���ن( والحكم على االأكثر ال عل���ى االأقل، وكذلك قولهم: رجل )خاِم���ل( و)خاِمن( النون فيه بدل 
الالم، اأال ترى اأنه اأكثر، واأن الفعل عليه ت�صّرف، وذلك قولهم: َخَمل يْخُمل خموال. وكذلك قولهم: 
(، اأال ترى انه اأكث���ر ا�صتعمااًل.)5( وبذلك يكون ابن  ق���ام زيد ُف���مَّ عمرو، الفاء بدل من الثاء في )ُثمَّ

جني قد وّفق في بيان االبدال اإذا كان واقعًا اأو ال.
الن���وع الراب���ع: اال�صتقاق الكّبار، اأو )النحت(: قال ابن فار����س في باب النحت: العرب تنحت 

من كلمتين كلمًة واحدة، وهو جن�س من االخت�صار.)6(  
ويذك���ر اب���ن فار�س هذه الم�صاأل���ة اأكثر من مرة، فقال: في باب ما ج���اء من كالم العرب على 
اأكث���ر م���ن ثالثة اأحرف اأوله باء: اإعلم اأّن للرباعي والخما�ص���ي مذهبًا في القيا�س، ي�صتنبطه النظر 

1- كتاب االإبدال، �س 90.
2- نف�س املرجع، �س 130.
3- نف�س املرجع �س 131.

4-  اخل�صائ�س 82/2. الطربزل: ال�صكر االأبي�س ال�صلب.
5- اخل�صائ�س: 84/2.
6- ال�صاحبي، �س 461.
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الدقي���ق. وذل���ك اأن اأكثر ما تراه منه منح���وُت. ومعنى النحت اأن ُتاأَْخَذ كلمت���ان وُتْنَحَت منهما كلمٌة 
، واالأ�صل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم حيعل الرجل، اإذا قال:  تكون اآخذًة منهما جميعًا بحظٍّ

حّي على.)1(
وي�صت�صه���د ابن فار�س ف���ي كتابيه مقايي�س اللغة وال�صاحبي بالعديد م���ن االألفاظ التي يراها 
منحوتة، وي�صت�صهد ببيت �صعر لعبد يغوث بن وقا�س الحارثي، فيقول: ومن ال�صيء الذي كاأّنه متفق 

عليه قولهم: »َعْب�َصِمّي« وقوله: »بتمامه«.
َحُك ِمّني �َصْيخٌة عب�صمية َت�صْ

                        كاأْن لم ترى َقْبلي اأ�صيرًا َيمانيا)2(
فما جاء منحوتًا من كالم العرب في الرباعي اأوله باء.

»بحت���ر« وه���و الق�صير المجتم���ع الَخْلق. فهذا منحوت م���ن كلمتين، من الب���اء والتاء والراء، 
وه���و من َبَتْرُته فُبِت���ر، كاأنه حرم الطوَل فُبِتر خلقه، والكلمة الثانية الح���اء والتاء والراء، هو َحَترُت 
َل على اأحٍد. يقال: اأحتر على نف�صه )وعياله( اأي: �صيق عليهم. فقد �صار  واأحَت���رُت، وذل���ك اأن ُتْف�صِ

هذا المعنى في الق�صير الأنه لم ُيْعَط ما اأعِطَيُه الطويل.)3(
فاب���ن فار����س اأول من �ص���ّرح بظاهرة النح���ت اللغوي ودافع عن���ه وكان مذهبه ف���ي الرباعي 

والخما�صي اأكثره منحوت من كلمتين.
وقد َنَقل مذهب اأحمد بن فار�س: ال�صيوطي، وجمع العديد من اأقوال اللغويين، مثل: ابن جني 
واب���ن ال�صكيت والثعالبي والجوهري وابن االأعرابي وغيره���م، ومما قال: وفي اإ�صالح المنطق البن 
ال�صكيت، وتهذيبه للتبريزي: يقال قد اأكثر من الب�صملة اإذا اأكثر من قول »با�صم اهلل« ومن »الَهْيَلَله« 
اإذا اأكثر من قوله »ال اإله اإال اهلل« ومن الَحْولقة والَحْوقلة اإذا اأكثر من قول: »ال حول وال قوة اإال باهلل« 
ْبَحلة، اأي من »�صبحان  ومن الَحْمَدله، اأي من »الحمد هلل« ومن الَجْعَفدة اأي »جعلت فداك« ومن ال�صَّ

اهلل«)4(.

فجمه���ور علماء اللغ���ة العربية �صمى هذا الن���وع من اال�صتقاق بالنحت، ولك���ن عبد اهلل اأمين 

1- مقايي�س اللغة، باب ما جاء من كالم العرب على اأكث من ثالثة اأحرف اأوله باء، 328/1.
2-  اأنظر مقايي�س اللغة، �س 329/1. مالحظة: كتبت ) ترى ( باالألف املق�صورة ، حيث اأ�صلها ) تراأى ( اأبدلت الهمزة املحركة 
األفًا وحذفت االألف الثانية للجازم ) مل ( فبقيت االألف االأوىل ، بعد ت�صهيل الهمزة اإىل األف ، فكتبت) ترى ( ويجوز  بالفتح 

كتابتها باالألف الطويلة واملق�صورة . انظر: مغني اللبيب ، البن ه�صام االأن�صاري ، �س ) 365 ( .
3- اأنظر: مقايي�س اللغة )بحرت( 329/1.

4- املزهر، 483/1، وما بعدها.
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�صم���اه: )اال�صتق���اق الكّبار( وق���ال: )وقد اأ�صميته الكّب���ار(، الأن »الكّبار بالتثقيل اأكب���ر من »الكَبار« 
بالتخفيف، والنحت اأكبر اأق�صام اال�صتقاق.)1(

واأم���ا تعري���ف اال�صتقاق الكّب���ار اأو »النحت« عند علم���اء اللغة اإ�صطالحًا، ه���و: اأخذ كلمة من 
كلمتين اأو اأكثر مع المنا�صبة بين الماأخوذ والماأخوذ منه، في اللفظ والمعنى معًا.

وذلك باأن تعمد اإلى كلمتين اأو اأكثر فت�صقط من كل منهما اأو من بع�صها حرفًا اأو اأكثر، وت�صم 
م���ا بقي من اأحرف كل كلمة اإلى االأخرى توؤلف منها جميعًا كلمة واحدة فيها بع�س اأحرف الكلمتين 

اأو االأكثر وما تدالن عليه من معاٍن.)2(
اأم���ا موقف مجمع اللغ���ة العربية في القاهرة من ظاهرة النحت فال ي���زال موقف المتردد)3( 
ف���ي قيا�صّيته، وال ي���زال معظم اأع�صائه يرون الوقوف منه عند حّد ال�صم���اع، رغم اأن قّلة من هوؤالء 
االأع�ص���اء ق���د برهنوا في بحوثهم على �ص���رورة جعل النحت قيا�صّيا لن�صتخدم���ه في الم�صطلحات 

والعلوم الحديثة وال �صيما الم�صطلحات الطّبّية.)4(
ولكن هذا الموقف من ظاهرة النحت لم يمنع مجمع اللغة العربية في القاهرة اأن يتخذ قرارًا 
جديدًا من نوعه حين وافق اأع�صاء المجل�س على جواز النحت عندما ُتلجئ اإليه الحاجة وال�صرورة، 
فف���ي جل�صته الثانية ع�صرة للموؤتمر في 21/فبراير/1948م، اأ�ص���در قراره العلمي بجواز ا�صتعمال 

االألفاظ المنحوتة.)5(
وقد ا�صتعمل مجمع اللغة العربية الم�صري النحت  بعد اأن اأقره ر�صميًا.. في المعجم الو�صيط، 
فف���ي م���ادة »َب�َصَم« : »َب�ْصَم���َل« َب�ْصَمَلًة : قال: ب�صم اهلل الرحمن الرحي���م، اأوكتبها)6( وفي مادة اأخرى 
«: المن�صوب اإلى  رِميُّ ذكر: َحْوَقل: َحْوَقَلًة وحيقااًل... فالن: قال: ال حول وال قوة اإال باهلل.)7( و»الَح�صْ

ح�صرموت )ج( ح�صارمة.)8( 
ونظ���ام النح���ت مفقود، وال نكاد نلحظ نظام���ًا محددًا ن�صعر معه بما يج���ب االحتفاظ به من 
ح���روف وما يمكن اال�صتغناء عنه، وله���ذا اختلف علماء اللغة القدامى ف���ي قيا�صّيته، ومعظمهم لم 

1- اال�صتقاق، عبد اهلل اأمي، �س 391.
2- اأنظر املرجع ال�صابق.

3- اإىل اأن األف الدكتور اإبراهيم اأني�س- وهو ع�صو جممع اللغة- القاهرة- كتابه من اأ�صرار اللغة.
4- من اأ�صرار اللغة العربية، �س: 89 -90 .

5- اأنظر جملة جممع اللغة العربية 158/7.
6- الو�صيط، مادة »ب�صمل« 57/1.

7-  نف�س املرجع، مادة »حوقل«: 208/1.
8- نف�س املرجع ، مادة »ح�صرمي« 181/1.
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يج���د الق���در الذي روي من اأمثلة النحت كافيًا، ولهذا تحّرجوا في قيا�صه واعتبروه من ال�صماع، فلم 
يبيح���وا للمولدي���ن اأن يتو�صعوا في ن�صج النحت، ومع هذا فقد اعتب���ره ابن فار�س قيا�صّيا، وَعّده ابن 
مالك في كتابه الت�صهيل قيا�صيًا، والخليل ي�صت�صهد به في معجمه.)1( وكما ّمر �صابقًا اأن العديد من 

العلماء ا�صتعملوه في معاجمهم وكتبهم.
 واال�صتق���اق عام���ًة على اأيِّ �صورة كان، ظاه���رة رائعٌة في اللغة العربية، وه���ي توليد االألفاظ 
اللغوي���ة، فا�صتمرت ظاه���رة التجديد اللغوي للعربية، ولم ينقطع تدفق تن���وُّع داللة االألفاظ وابتكار 
َبَغ لها دالالت جديدة في الع�صور التالية له حتى  مع���اٍن جديدة لم ُتْعِرُف في الع�صر الجاهلي، واأُ�صْ

حا�صرنا.
ونتيجة لذلك فاإّن اللغة العربّية طّيعة االألفاظ، حيوّية في تناولها، وهي دائمة التطور والتنمية.

اأزاهير العربية:
 في ع�صر الف�صاحة الجاهلي َن�ِصَطْت الحيوّية اللغوية وتمّيز ع�صرات من عباقرة الفن العربي 
ف���ي ذلك الع�صر، اللفظ واالأ�صل���وب والميزان والقافية و�صحر التعبير ممثاًل بال�صعر العربي الفريد 
م���ن نوعه بي���ن اللغات قاطبة، فاأخ���ذ باالألباب. �ص���ّوروا المح�صو�صات والوجداني���ات، وتحدثوا عن 
الح���ب وجنون���ه، والهجاء والمدح، وال�صجاعة والحنّو والغ�صب، اإل���ى غير ذلك العديد من العناوين 
والمو�صوع���ات، فبرز عباقرة ف���ن ال�صعر العربي، اأمثال: االأع�صى وزهي���ر وَطَرَفة وَعْنَتَرة، وغيرهم 
كثير، فكانوا ملوَك االأ�صاليب اللغوية وفنونها، ا�صتقوا كلمتهم من لغتهم الزاهرة العربية الباهرة.

ها، وا�صتقاق  فاللغة العربية ات�صعت لجميع مناحي الحياة: عاَلم ال�صهادة والغيب، فكثرت موادُّ
اِحَر، والخطيَب واالأديَب، من  ُن بذلك ال�صاعَر وال�صَّ االألفاظ جعلها ت�صاهم في التفكير اللغوي، فُتَمكِّ
اأََداِء اأفكاره بطريقة  رائعة، اإذ كانت اللغة العربية ُت�ْصِعُفُه باأن ي�صتعملها كما يهوى تفكيره ووجدانياته 
و�صعوره، فلغة العرب اأمثولة اللغات ال يحيط بها اإن�صان عادي، قال االإمام ال�صافعي: »ول�صان العرب 

اأَْو�َصُع االأَْل�ِصَنِة مذهبًا، واأكثُرها األفاظًا، وال َنْعَلُمه يحيط بجميع ِعْلِمِه اإن�صاٌن غُير نبّي«.)2(
وف���ي الع�ص���ر الحديث ُطِب���َع الع�صرات من دواين ال�صع���راء العباقرة، حملوا ف���ن ال�صعر، اإلى 

جانب حفظهم الألفاظ العربية ما اأمكنهم ذلك.
وف���ي هذا الجو االأدبي العامر اأُنزل الق���راآن الكريم بلغة عربية ُمِبْيَنٍة، فَبَهَر القلوَب واالأفئدَة، 
بلغته الف�صيحة وت�صويره البديع واإعجازه الفريد، فُحِفَظْت العربيُة وَن�َصَطْت وَنَمْت واكت�صَبْت معانَي 

1- اإنظر من اأ�صرار اللغة، �س 87.
2- الر�صالة، لل�صافعي، �س 42.
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اإ�صالميًة جديدة لم ت�صتعمل �صابقًا.
هذه المقدمة ال�صغيرة ت�صتدعي الحديث لمعرفة ُقْدرة اللغة العربية على التعبير، واإمكاناتها 
ل نزول القراآن الكريم- بها باعتبار اأنَّه َن�سٌّ عربي-  ال�صخمة والمتنا�صقة على اأدبها الرفيع، وَتَحُمّ

وباإعجاٍز لغوي ُمِبين، ومن اأهّم هذه الم�صائل ما يلي:
اأواًل: ع���دد اأبني���ة اللغ���ة العربية: لقد برع علماء اللغ���ة في جمع األفاظها م���ن �صدور االأعراب 
واإح�صائها، وكان اأول من قام بطريقة اإح�صاء األفاظ العربية بطريقة ح�صابية �صحيحة الخليل بن 
اأحم���د حي���ن عمد اإلى و�صع كتابه العين، حيث اأّلفه على طريق���ة التقليبات للمواد اللغوّية، مالحظًا 
كونه���ا ثنائي���ة، ثالثية، رباعي���ة، خما�صية، �صحيح���ة اأو معتلة، مجردة اأو مزي���دة، وهكذا،.... عند 
اإح�صاء االألفاظ العربية التي يمكن اأن تتكون على طريقة االأبنية عقاًل، مالحظًا اأن يعّد الم�صتعمل 
والمهم���ل منها، فتبين له اأّن َعَدَد المباني التي تتاألف منها اللغة العربية عدٌد هائٌل، اإذ »ذكر حمزة 
االأ�صبهان���ي في كتاب الموازنة فيما نقله عنه الموؤرخون قال: ذكر الخليل في كتاب »الَعْين« اأنَّ مبلغ 
ع���دد اأبينة كالم الع���رب الُم�ْصَتْعَمل والمهمل عل���ى مراتبها االأربع، من الثنائ���ي والثالثي والرباعي 
والخما�ص���ي م���ن غير التك���رار، اثنا ع�صر األ���ف األف وثالثمائة األ���ف وخم�ص���ة اآالف واأربعمائة واثنا 

ع�صر.....«)1(.
والخلي���ل بن اأحمد في مقدم���ة »العين» ذكر كالم العرب اأنه مبني عل���ى اأربعة اأ�صناف: على 
الثنائي، والثالثي، والرباعي، والخما�صي. ومّثل لهذه االأبنية، المجّردة والمزيدة، وتحّدث عن اأبنية 
ل والمخّفف، ثم  اال�صم والفعل والحرف، واالإبدال، و�صفات الحروف، والم�صاعف، والمعتل، والُمَثقَّ
بّي���ن كيف يت�صرف الثنائي عل���ى وجهين، والثالثي على �صتة اأوج���ه، والرباعي يت�صرف على اأربعٍة 

وع�صرين وجها، والكلمة الخما�صية تن�صرف على ِمائٍة وع�صرين وجهًا.)2(
َف الجوهري ُمْعَجَمه جمع فيه ما �صّح عنده على ل�صان العرب، فلم يذكر الُحْو�ِصيَّ  نَّ وعندما �صَ
والمت���روك واأمثالهما، وقال: »قد اأودع���ت هذا الكتاب ما  �صّح عندي من هذه اللغة التي �صّرف اهلل 

منزلتها«)3(. فبلغ عدد جذور المواد اللغوية عنده اأربعين األف مادة لغوية قابلة لال�صتقاق.
ح���اح للجوهري اأراد  اأم���ا مجد الدي���ن الفيروز اآبادي لم���ا راأى اإقبال النا����س على كتاب ال�صِّ
���ف معجم���ا على منوال���ه ويزيد المواد اللغوية، فه���و يرى اأّن الجوهري ق���د �صّيع ن�صف اللغة  اأْن يوؤلِّ
- والجوه���ري ق�ص���د من تاأليف ال�صحاح: م���ا �صّح من اللغة- فقال في مقدم���ة الكتاب: »واأ�صميته 

1- الزاهر،74/1.
2- اأنظر مقدمة معجم العي، 53/1، وما بعدها.

3- تاج اللغة و�صحاح العربية- املقدمة، 33/1.
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القامو����س المحيط، الأنه البحر االأعظ���م، ولما راأيت اإقبال النا�س على �صحاح الجوهرّي وهو جدير 
ِة، اأردُت  بذلك غير اأّنه فاته ن�صف اللغة اأو اأكثر، اإما باإهمال المادة، اأو بترك المعاني الغريبة النادَّ
ان يظه���ر للناظ���ر بادئ بدء ف�صل كتابي ه���ذا عليه«.)1( وقد افتخر الفيروز اآب���ادي كثيرًا بعلّو كعب 

ه اللغويِة �صتين األَف مادة م�صتعملة. القامو�س المحيط، وبلغ عَدُد موادِّ
وقد األف ابن منظور كتابه »ل�صان العرب« وجمع خم�صة كتب بين دفتيه، ويرى اأنه لم يجد في 
كتب اللغة اأجمل من »تهذيب اللغة« الأبي من�صور محمد بن اأحمد االأزهري، وال اأكمل من »المحكم« 
الأبي الح�صن على بن اإ�صماعيل بن �صيده االأندل�صي- رحمهما اهلل- وهما من اأمهات كتب اللغة على 
التحقيق... ويرى اأن اأبا ن�صر اإ�صماعيل بن حّماد الجوهري، قد اأح�صن ترتيب مخت�صره، اأي: »تاج 
اللغ���ة و�صحاح العربية« فخّف عل���ى النا�س اأمره وتناولوه، ولكنه �صّحف وح���ّرف... فاأتيح له ال�صيخ 
اأب���و محمد بن بري فتتبع مافيه و�صحح غلطاته وخّرج لقطائه، ثم اأ�صاف كتاب »النهاية في غريب 
الحديث« البن االأثير، لي�صتفيد منه القارئ باألفاظ غريب الحديث، فقد جاوز ابن االأثير في كتابه- 
كما يرى ابن منظور- حّد الجودة. فبلغ عدد مواد كتاب ل�صان العرب ثمانين األف مادة م�صتعملة.)2(
واالأعداد المذكورة لمواد اللغة العربية لي�صت نهائية، فابن منظور لم ياأخذ من كتاب: الجيم، 
وديوان االأدب، و�صم�س العلوم، والبارع، وغيرها من المو�صوعات اللغوية، وال من الكتب التي تحدثت 
عن االألف���اظ الطبّية، والزراعّية والع�صكرّية وال�صيا�صّية... وغيرها من الكتب القديمة اأو المحدثة، 
والناظ���ر في المعجم الكبير لمجمع اللغة الم�صري، يده����س ال ت�صاع مواده العلمية وما �صيوؤول اإليه 

هذا المعجم من عدد مواده.
ثاني���ًا: دق���ة معاني االألفاظ: اأّلف علماء اللغ���ة بطرق متنوعة كتبهم، فاألف���وا فيما اتفق معناه 
واأختل���ف لفظ���ه، واأتفق لفظه وتعددت المعان���ي، وفي الترادف واالأ�صداد واالإب���دال، ودوران المادة 
ح���ول معن���ى واحد وغي���ر ذلك، فكل موؤلف تن���اول زاوية من نواح���ي اللغة يك�صف ع���ن مقدرة اللغة 
العربي���ة، وقد اأّلف اب���ن �صيده كتابه المخ�ص�س، والثعالبي فقه اللغه، واأبو عبيد الغريب الم�صنف، 
وغيره���م بطريق���ة عرف���ت بالمعاجم اأو الكت���ب اللغوية المعنوي���ة، وهي تبحث ع���ن دقائق المعاني 
الح�صّي���ة والمعنوّي���ة على تنّوّعها، فقد تمّي���زت العربّية بدّقة اأ�صلوبها وقدرتها عل���ى التعبير، فاللغة 
الحّي���ة تتمك���ن اأن تعّبر عن جميع ما يخطر بب���ال المتكلم بطالقة، فهي تحمل مخزون���ًا لغوّيًا يتيح 
لالأديب وال�صاعر والخطيب اأن يعّبر عما يجي�س في خاطره من م�صائل، وال تقف عائقًا اأمام ت�صوُِّره.
يق���ول الثعالبي: ف�صل في ترتيب الحّب وتف�صيله: اأّوُل مراتِب الحبِّ الهَوى، ثم العالقة، وهي 

1- القامو�س املحيط، للفريوز بادي، املقدمة، 3/1.
2- اأنظر: ل�صان العرب، املقدمة، 3-2/1.
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َل عن المقداِر الذي  . ثم الِع�ْصُق، وهو ا�صم لما ف�صَ ُة الحبِّ الح���بُّ الالزُم للقلب. ث���م الَكَلُف وهو �ِصدَّ
عُف، وهو اإح���راُق الحبُّ القلَب مع لّذة يجدها. وكذل���ك اللوَعة والالِعُج، فاإن  . ثم ال�صَّ ا�صم���ه الُح���بُّ
َغ���ُف، وهو اأن يبلَغ الُح���بُّ �ِصَغاَف القلِب، وهي  تل���ك حرق���ة الهوى، وهذا ه���و الهَوى الُمحِرق. ثم ال�صَّ
جل���دة دونه، وقد اأُقِرئنا جميعًا: �َصَغَفها ُحّبا و�َصَعَفها. ثم الَجَوى، وهو الهوى الباطن. ثم التْيُم، وهو 
، ومنه �ُصّمَي َتيُم اهلل، اأي: عبد اهلل، ومنه رج���ٌل متّيٌم. ثم الّتْبُل، وهو اأن ُي�صِقَمُه  اأن ي�صتعب���ده الح���بُّ
الهوى، ومنه رجل مْتُبوٌل. ثم التْدليُه، وهو ذهاُب الَعقل من الهوى، ومنه رجل ُمْدَلٌه. ثم الهُيوم، وهو 

اأن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه، ومنه رجل هائم«)1(.
وق���ال ابن فار�س ف���ي االألفاظ التي ت�صتعمل ف���ي االإبل على تن���وع معانيها:»العير: االإبل تحمل 
ُه: التي  كاب: تحم���ل الزيت خا�صة. واللطيم���ة: التي تحمل الطي���ب. والع�ْصَجِديَّ اأمتع���ة التّجار. والرِّ
ُعُن: التي تحمل  . والُخْرِثّيُة: التي تحمل االأ�صقاط.)2( والَزْوَمَلُة: التي تحمل الطعام. والظُّ تحم���ل الُبرَّ

الهوادج والن�صاء. واالأحَفا�س: التي تحمل البيوت واأمتعتها«)3(.
ُر: ال�صرب قلياًل قلياًل.  . والَتَغمُّ : ال�صرب من غير م�سٍّ وقال ابن فار�س في باب ال�صرب: »الَعبُّ
و�ص���رَب فما بقي���ت في َجْوِفِه َهْزمٌة)4( اإال امت���الأت. و�صرب ِغ�صا�ٌس: قليل. وَت�َصاَفْف���ُت االإناَء: �صربُت 

بابَتُه، وهي مثل ال�صفافِة. �صفافَتُه، وهي البقيُة تبقى منه... وت�صاَبْبُت االإناء: اإذا �صربُت �صُ
 . يِّ ���َح وَرِوَي. ون�صَح: �صرب دون الرِّ ويق���ال :ِا�ص���رْب وات�ِصح، اأي: ِاْرَو. ويقال: َن�َصَح: اإِمتالأ وَن�صَ

بوح والَغبوق«.)5( ورجل �صبحان غْبقاٌن من ال�صَ
فقد كان ابن فار�س وكثير من علماء اللغة يرون اأن معنى اأحداث االأفعال متباينة، وال تتطابق 
ويوج���د فروق دقيقة لكل لفظ  يلحظه العربي الف�صيح، ونقل ال�صيوطي عنه: اإنَّ في َقَعد معنًى لي�س 
ا نقول: قام ثم قعد ... ثم تقول: كان م�صطجعًا فجل�س: فيكون القعوُد عن قيام،  في َجَل�س، اأال ترى اأنَّ
والجلو����سُ عن حالة ه���ي دون الجلو�س، الأن الَجْل�س المرتفع، والجلو�س اإرتفاٌع عما هو دونه... واإنما 

نقوُل: اإنَّ في كل واحٍد منها معنًى لي�س في االآخر«)6(.
وم���ن ي���رى مباينة االألفاظ اأبو ه���الل الع�صكري، فقد بنى كتابه على ذل���ك، قال:» الفرق بين 
البع���ث واالإر�ص���ال اأنه يجوز اأن يبعث الرجل اإلى االآخر لحاج���ة �صخ�صية دونك ودون المبعوث اإليه، 

1- فقه اللغة و�صر العربية، للثعالبي، �س 267.
2- الأن اخلرثي هو اأثاث البيت واأ�صقاطه.

3- الفرق، البن فار�س، �س101.
4- هزوم اجلوف: موا�صع الطعام وال�صراب.

5- متخري االألفاظ، اأحمد بن فار�س، �س 198.
6- انظر املزهر، 405-404/1.
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كال�صب���ي تبعثه اإل���ى المكتب: فتقول بعثته، وال تق���ول اأر�صلته، الأّن االإر�صال ال يك���ون اإال بر�صالة وما 
يجري مجراها)1(.

دة، فُيعرف المعنى من �صياق الكالم، قال مقاتل  والعرب ت�صتعمل اللف���ظ الواحد لمعاٍن متعدِّ
بن �صليمان البلخي: »تف�صير الّدْين على خم�صة وجوه:

فَوج���ٌه منه���ا: الّدْي���ن يعني التوحي���د، فذلك قوله ف���ي اآل عم���ران: {ڃ ڃ چ چ 
چ})2( يق���ول: اإن التوحيد عند اهلل االإ�صالم، وكقوله: {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ})3( 

يعني التوحيد.....
ين، يعنى: الح�صاب، فذلك قوله {ٺ ٺ  ٺ})4( وقوله: {ى ائ  والوجه الثاني: الدِّ

ائ})5( يعني: يوم الح�صاب....
ين: يعنى الحكم، قال تعالى: {..... ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ})6(  والوج���ه الثالث: الدِّ

يعني: راأفة في حكم اهلل الذي حكم الزاني....

ين: يعنى الذي يدي���ن اهلل به العباد، ق���ال تعالى:{ٺ ٿ ٿ  الوج���ه الراب���ع: الدِّ
ٿ ٿ ٹ ٹ})7(  يعني االإ�صالم.

الوجه الخام�س: ِدين: يعني ِملَّة، قال تعالى: {ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک    ک ک 
گ      گ گ})8( اأي: دين اإبراهيم«)9(.

فكت���اب االأ�صباه والنظائر عريق ف���ي اأ�صول اللغة وعلوم القراآن الكري���م، وقد درج البلخي اأن 
يذك���ر اللف���ظ ويقرر الوج���وه الم�صتعملة في الق���راآن الكري���م. واأّول كلمة بّينها ف���ي كتابه »الهدى»، 
وق���ال: تف�صير الهدى على �صبعة ع�ص���ر وجها، ويذكر وجوهها على ال�صياق ال�صابق، فالهدى: البيان، 
والثب���ات، والّدي���ن، واالإيمان، والدع���اء، والر�ص���ل، والكتب، والمعرف���ة، والنبي، والق���راآن الكريم، 

1- الفروق، الأبي هالل الع�صكري، �س 283.
2- �صورة اآل عمران، االآيه 19.

3- �صورة الزمر، االآيه 2.
4- �صورة الفاحتة، االآيه 4.

5- �صورة ال�صافات، االآيه 20.
6- �صورة النور، االآية 2.

7- �صورة التوبة، االآية 33.
8 �صورة اآل عمران، االآيه 95.

9- انظر: االأ�صباه والنظائر يف القراآن الكرمي، �س 133.
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والتوراة، واالإ�صترجاع، والحّجة، والتوحيد، وال�صّنة، واالإ�صالح، واالإلهام واالإر�صاد)1(.
فالعربي���ة زاهرة بدق���ة معاني مفرداتها، تعّبر عن المدلوالت الح�صّي���ة والوجدانّية والمعنوّية 

باألفاظ منا�صبة للمدلول.
ثالث���ا: التعري���ب: اللغ���ة ال تعي����س وتحيا بعيدة ع���ن جيرانها م���ن اللغات، فمن �صن���ن اللغات 
ٌة باأ�صلوبه���ا وتراكيبه���ا، واإذا اأرادت االأمة المحافظة على  اقترا����س االألفاظ فيم���ا بينها. واللغة حيَّ
ٌه لالإ�صتبدال باألفاظ م�صهورة جديدة.  لغتها حافظوا على ما تميزت به الجملة، واألفاظ اللغة ُعْر�صَ

وقد وقع التعريب من اللغات االأعجمية، وتحّدث به العرب على منهاج لغتهم.
بت���ه وا�صتعملته  ُب( ه���و اللفظ االأعجمي ال���ذي تكّلمت به الع���رب وا�صُتِهر فعرَّ وكلم���ة )المعرَّ

باأ�صاليبها و�صّمَنته ُجَمَلها تحت �صروط التعريب اللغوي.
واإذا كانت اللغة العربية تاأثرت باللغات المجاورة فقد كان تاأثيرها باللغات المجاورة مبا�صرًا، 
ر في اللغات الت���ي ات�صلت بها، فتاأث���رت بها اللغات  فحيثم���ا ُوِج���َد االإ�ص���الم كانت معه العربي���ة توؤثِّ
المجاورة لها قاطبة، وو�صل االأمر اأن ق�صت العربية على بع�س اللغات، المجاورة لها: مثل القبطية، 
والنبطي���ة، وال�صن�صكريتّية، واالآ�صورية، و�صنن اللغات عند التحامها التاأثُّر والتاأثير، فتاأثَّرت العربية 
باللغات المجاورة، ودخل العديد من االألفاظ االأعجمية حو�س اللغة العربية، حيث تداولها ال�صعراء 
والف�صح���اء والعامة، و�صجل علماء اللغة هذه الظاهرة ف���ي مو�صوعاتهم وكتبهم اللغوية وما وجدوه 

على األ�صنة النا�س.
ْت بكل ل�صان و�صاِحُبه َتّناٌر«. قال اأبو من�صور االأزهري:)2(»وقال الليث: التُّنوُر َعمَّ

ت بكل ل�صان يدل على ان االأ�صل في اال�صم عجمّي فعّرَبْتها العرب  ق���ول من قال: اإنَّ التنُّور عمَّ
���ول، والدليل على ذلك اأن اأ�صل بنائه َتَن���ر، وال ُيعَرُف في كالم العرب -  ف�ص���ار عربّي���ا على بناء فعُّ
الأن���ه مهمل- وهو نظيُر ما دخل في كالم العرب م���ن كالم العجم، مثل الّديباج والدينار وال�صند�س 

ا تكلمت بها العرب �صارت عربية«.)3( واالإ�صتبرق وما اأ�صبهها، ولمَّ
وابن منظور اأثبت كالم االأزهري في ل�صان العرب الأهّمّية هذه الم�صاألة،)4( واالأزهري عند ابن 

منظور ثْبٌت ثقٌة غْيُر مّتَهٍم، وَي�ْصَتْح�ِصُن ما اأوقع في »تهذيب اللغة«.
واإذا ق���ال االأزهري: »قال الليث» فاإنه يعنى به كتاب العين، اإذ قال: »فمن المتقدمين )الليث 

1- انظر: املرجع ال�صابق، �س 85- 89.
2- اأبو من�صور االأزهري ولد �صنة 282ه� وتويف �صنة 370ه� . انظر اللوحات االأوىل من كتاب تهذيب اللغة. 

3 تهذيب اللغة »ترن« 269/14 .
4 اأنظر ل�صان العرب »ترن« 162/5.



52

قه با�صمه، ويرّغب فيه َمْن حوله«  بن المظفر( الذي َنَحل الخليل بن اأحمد تاأليف »العين« جملة ليَنفِّ
وقال : رواه الثقات عن اإ�صحاق بن اإبراهيم الحنظلي الفقيه.)5(  

فقد تقرر وجود الدخيل في المعاجم اللغوية في اأهّم الكتب اللغوية العربية عند المتقدمين.
وعق���د اأحمد بن فار�س )المتوفى �صنة 395 ه�.( بابا بعن���وان: »باب القول في اللغة التي نزل 

فيها القراآن الكريم واأنه لي�س في كتاب اهلل َجّل ثناوؤه �صيء بغير لغة العرب«)6(.
وف���ي هذه الم�صاألة ع���ّدة اأقوال - لن نناق�صها في بحثنا- والذي يعن���ي البحث اأنه اأوقع �صمن 
الب���اب األفاظًا وردت في القراآن الكري���م يقول عنها بع�س العلماء: اإّنها  ذات اأ�صول اأعجمية، فقال: 
»اأم���ا لغ���ات العجم في القراآن، فاإن النا����س اأختلفوا فيها: فُرِوَي عن اب���ن عبا�س وعن مجاهد وابن 
جبي���ر وعكرم���ة وعطاء وغيرهم من اأهل العل���م-: اأنهم قالوا في اأحرف كثي���رة اإنها بلغات العجم، 

ور، والربانٌّيون، فيقال: اإنها بال�صريانية«. منها: طه، والَيّم، والطُّ
ومنها قوله جّل وعّز: ال�صراط، والِق�ْصطا�س، والفردو�س، يقال: اإنها بالرومية.

ومنه قوله: »كِم�ْصَكاٍة«)7( و»ِكْفَلْيِن ِمْن َرْحَمِتِه«)8( يقال: اإنها بالحب�صية.
وقوله: »هيَت لك«)9( يقال: اإنها بالحورانية.

قال: فهذا قول اأهل العلم من الفقهاء«)10(
وق���د ذك���ر الجواليق���ي اآراء العلم���اء واالأمثلة، ونق���ل عن اأبي عبي���د اأنه قال: وذل���ك: اأن هذه 
الح���روف بغير ل�ص���ان العرب في االأ�صل، فقال اأولئ���ك على االأ�صل، ثم لفظْت ب���ه العرب باأل�صنتها، 

َبْته، ف�صار عربّيًا، بتعريبها اإياه، فهي عربية في هذه الحال، اأعجميُة االأ�صل«)11(. فَعرَّ
ب، ا�صتنبطوها من مالحظاته���م الألفاظ اللغة  وعلم���اء اللغ���ة و�صعوا عالماٍت لمعرفة الُمَع���رَّ

العربية، فُتعَرُف ُعْجَمة اال�صم بوجوه:
اأواًل: النقل: باأّن ينقل ذلك اأحد اأئمة اللغة.

الثان���ي: خروج���ه عن اأوزان االأ�صماء العربي���ة، نحو: اإْبَرْي�ِصْم، فاإن مثل ه���ذا الوزن مفقود في 

5- اأنظر تهذيب اللغة، املقدمة، 28/1.
6- ال�صاحبي، �س 41 .

7- �صورة النور، االآية »35«.
8- �صورة احلديد، االآية »28« .

9- �صورة يو�صف، االآيه »23«
10- ال�صاحبي، �س 44.

11 املعرب، �س 35. واأنظر: املزهر 268/1- 269
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اأبنية االأ�صماء في الل�صان العربي. 
الثالث: اأن يكون اأوله نون ثم راء، نحو:نْرج�س، فاإن ذلك ال يكون في كلمة عربية.

الرابع: اأن يكون اآخره زاي بعد دال، نحو: مهندز، فاإن ذلك ال يكون في كلمة عربية.
الخام�س: اأن يجتمع فيه ال�صاد والجيم، نحو: ال�صولجان، والج�ّس.

ال�صاد�س: اأن يجتمع فيه الجيم والقاف، نحو: منجنيق.
ال�صاب���ع: اأن يك���ون خما�صيًا اأو رباعيا عاريا عن حروف الّذالقة، وه���ي: الباء، والراء، والفاء، 
وال���الم، والمي���م، والنون، فاإن���ه متى كان عربيا ف���ال بدَّ اأن يك���ون فيه �صيء منها، نح���و: �صفرجل، 

وُقَذْعِمل، وِقْرَطْعب، وَحْجَمر�س.)1(
و�صن���ن العرب اإذا تكلموا باأعجمي حّولوا اأ�صواتها اإل���ى اأقرب �صفات العربية، قال ابن دريد: 
ح���روف ال تتكل���م العرب به���ا اإال �صرورة، ف���اإذا اأ�صطّروا اإليه���ا حّولوها عند التكلم به���ا اإلى اأقرب 
الح���روف من مخارجه���ا، فمن تلك الح���روف: الحرف الذي بي���ن )الباء والفاء( مث���ل: پور، اإذا 
اأ�صط���روا قالوا: فور. ومثل الحرف الذي بين )القاف والكاف( و)الجيم والكاف( وهي لغة �صائرة 
ف���ي اليم���ن، اإذا اأ�صطروا اإليه قال���وا )َكمل( بين الجيم وال���كاف، ومثل الحرف ال���ذي بين )الياء 
والجيم( وبين )الياء وال�صين( مثل غالمي. فاإذا اأ�صطروا قالوا: غالمج، فاإذا اأ�صطّر المتكلم قال 
غالم�س- في المذكر: غالمج، وفي الموؤنث غالم�س- وكذلك ما اأ�صبه هذا من الحروف المرغوب 

عنها.)2(
فالتعري���ب له قواعد واأ�صول، ل���م تنت�صر بين عامة العرب، ولم يهتم علم���اء اللغة قديما بها، 
وق���د اأقّر مجمع اللغة العربية- القاهرة- العديد من القرارات في التعريب، منها قرارات في كتابة 
االأع���الم االأعجمّي���ة بحروف عربّية، ون�صرت ه���ذه القرارات في مجلته- الج���زء الرابع �صنة 1356 

)�س 18-21(- واإن كانت هذه القرارات قد نقدها االأدباء، اإال اأنها خطوة رائدة للمجمع، منها:
يكتب العلم االإفرنجي الذي يكتب في االأ�صل بحروف الطينية )التينية( بح�صب نطقه في اللغة 
االإفرنجي���ة )هكذا في االأ�صل اأولعلها: العربية( ومعه اللف���ظ االإفرنجي بحروف الطينية )التينية( 
بي���ن قو�صين في البحوث والكتب العلمية، على ما يق���ره المجمع في �صاأن كتابة االأ�صوات الالطينية 

)الالتينية( التي ال نظير لها في العربية.
بع�س القبائل والبالد االإ�صالمية لها لغة خا�صة ال ي�صتعملونها في الكتابة، واإنما يكتبون باللغة 

1- اأنظر املزهر 270/1 ، وقارن مع املعرب، �س 59.
2- جمهرة اللغة- املقدمة- 5-4/1. 
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العربية. ولكن لهم اأعالمًا بع�س اأ�صواتها ال يطابق الحروف العربية، وقد و�صعوا لها اإ�صارات لتاأدية 
ه���ذا النطق، وفي بع����س االأحيان تكون هذه االإ�ص���ارات متعّددة لل�صوت الواحد، ف���راأى المجمع اأن 
يختار اأحد هذه الم�صطلحات في كتابة االأعالم. وقد وافق المجمع على كتابة الحرف»َجاْف» كافا 

)هكذا في االأ�صل، وال�صحيح: چيما( بثالث نقاط . 
االأ�صماء االأجنبية الن�صرانية الواردة في كتب التاريخ تكتب كما عّربها ن�صارى ال�صرق. فمثاًل 
 ) JACOB( ويعقوب ) PAUL( وبول�س ف���ي ) VICTOR( وبقط���ر ) PETER( يق���ال: بطر����س

واأيوب في )JOB ( وهكذا.)1( 
نه���ا االأقدمون قبل االإ�ص���الم، واإنما ُنِقلت �صماع���ا ونطقا عن االأعراب  واللغ���ة العربي���ة لم ُيَدوِّ
ا نزل القراآن الكري���م ثّبت الظواهر اللغوية، وا�صتنبط علماء اللغة من القراآن الكريم  الخّل����س، ولمَّ
وال�صع���ر والن�صو�س المعتبرة: النح���و وال�صرف والعرو�س وعلوم البالغة وغي���ر ذلك، ولم يهتّموا 
بو�صع قواعد للتعريب وا�صحة المعالم، ومجمع اللغة العربية الم�صري و�صع عدة اأجزاء من معجمة 
الكبي���ر وقد ذخر باالألف���اظ االأجنبية فكتبت بالالتينّي���ة- ح�صب اأ�صل الكلم���ة المعّربة- واالأحرف 
العربية، وبذلك ن�صتطيع اأن نقول: يجب اأن ُتْن�َصر ثفافة التعريب من اللغات االأعجمية اإلى العربية.
رابعًا: الحداثة اللغوية: لم تكن اللغة العربية عاجزة عن التعبير، فهي لغة وا�صعة ونامية، لها 
م���ن الخ�صائ�س، والممي���زات مالم تمتلكها لغة اأخرى، واللغة العربي���ة قريبة من جيرانها اللغات، 
وتاأخ���ذ منه���م االألفاظ وت�صوغها بما يت���الءم مع �صروط التعريب والدخي���ل والمولد، وي�صهد لذلك 
: اليا�صمين، وقيل هو  الع�ص���ر الجاهلي، وما بعده حت���ى ع�صرنا الحا�صر، قال ابن منظور: والُج���لُّ
، واحدته ُجّله، حكاه اأبو حنيفة، قال: وهو  ال���ورد: اأبي�صه واأحمره واأ�صف���ره، فمنه جبلّي، ومنه قرويٌّ

فار�صّي، وقد دخل في العربية، والُجلُّ في �صعر االأع�صى في قوله:
ابها. و�صاِهُدنا الُجلُّ واليا�صمين                    والُم�ْصِمعاُت بُق�صُّ

هو  الورد، فار�صي معرب.)2(
وق���ال الجواليق���ي: والُجَماُن: َخَرٌز م���ن ف�صة، اأمث���ال: اللوؤلوؤ، فار�صيٌّ مع���ّرب، وقد تكلمت به 

ُة جمانة، فقال: العرُب قديما، وقد جعل لبيد الدرَّ
كُجَماَنِة الَبْحِريِّ �ُصّل ِنَظاُمها)3( ُئ في َوْجِه الظالم منيرًة   وُت�صِ

اأ�صماء �صمي بها قبل عي�صى- عليه  اأ�صماء ن�صرانية. وهي  اأن: يعقوب واأيوب لي�صا  1-  انظر املعرب -املقدمة- �س 17-18. علما 
ال�صالم. وانظر املعجم الكبري، املقّدمة، �صفحة )ف(.

2- ل�صان العرب، )جلل( 128/13، والبيت يف املّعرب �س 163.
3-  البيت يف معلقة لبيد بن ربيعة العامري، من معلقته ب�صرح الزوزين رقم 43. اأنظر �صرح املعلقات ال�صبع، �س207، واملعّرب �س163.



55

ويدل الخالف الواقع بين العلماء عن وجود المعرب والدخيل والمولد في القراآن الكريم عن 
اأنت�ص���ار هذه الظاهرة في الع�صر الجاهلي واال�صالمي، قال الجواليقي اأخبرنا جعفر بن اأحمد عن 
عبد الباقي بن فار�س عن ابن َح�ْصُنون عن ابن ُعَزير في قوله تعالى: »طوبى لهم» قال: قيل »طوبى« 

ا�صم الجّنة بالهندية. وقيل »طوبى« �صجرة في الجنة.)1(
وقال الزجاج:»الفردو����س«: اأ�صله رومي اأُْعِرَب، وهو الب�صتان، كذلك جاء في التف�صير... قال 

تعالى: »الذين يرثون الفردو�س هم فيها خالدون)2(.
فالجواليق���ي جم���ع من المعاجم وكتب اللغة ع���ددًا كبيرًا من االألفاظ قال عنه���ا اأنها معّربة، 
خيل«، مثبتا  وتبع���ه �صه���اب الدين الخفاجي في كتابه: »�ِصَف���اًء الَغِليل فيما في كالم العرب م���ن الدَّ
االألف���اظ الدخيلة من القراآن الكريم وال�صعر العربي الف�صيح، مبّينا اأ�صل الكلمة- رومية، فار�صية، 
هندية- ويقول في مقّدمة الكتاب: واعلم اأن التعريب َنقل اللفظ من العجمّية اإلى العربية والم�صهور 
في���ه التعري���ب، و�صماه �صيبويه وغيره اإعراب���ًا، وهو اإمام العربية، فيقال حينئ���ذ: معّرب، وقد يعّرب 

لفظ ثم ي�صتعمل في معنى اآخر غير ما كان مو�صوعا له)3(.
راد االإبدال في  فقد كان �صيبويه عقد بابا فيما اأُْعرب من االأعجمّية)4(، واآخر بعنوان: باُب اطِّ

الفار�صية)5(.
وق���د اأدرك العالمة عبد القادر المغربي في الق���رن التا�صع ع�صر الميالدي اأهمّية تطور اللغة 
العربي���ة ونموه���ا م�صايرًة للعلوم والفنون وال�صناع���ات الحديثة، فطفق يدعو اإل���ى الحداثة اللغوية 
والتو�صيع في اال�صتقاق والتعريب والمولد والدخيل، فطبع كتاب »اال�صتقاق والتعريب« طبعته االأولى 
ف���ي م�ص���ر �صنة 1908م، واأ�صار اإل���ى اأن اال�صتفادة اللغوية على وجه الكم���ال ما لم يقم من ف�صالء 
العلماء فئة با�صم )مجمع لغوي( تاأخذ على عاتقها اأمر هذه التنمية فتفتح اأبوابها، وتي�ّصر اأ�صبابها، 
�صم���ن �صروط وقيود ت�ص���ون �صالمة اللغة من ال�صياع وقواعدها من االنهي���ار واأ�صاليبها الف�صحى 

من االنحطاط.
فكان���ت الحاجة ملّح���ة اإلى مجمع لغوي ي�صون لغتنا المحبوبة عن هذا الخطر الذي يتهددها 
وينت�صلها من الهّوة التي نخ�صى اأن تواقعنا، وفي �صنة 1918م اأُْن�صئ المجمع العلمي العربي بدم�صق، 

وفي �صنة 1934م اأن�صئ مجمع فوؤاد االأول للغة العربية بم�صر.)6(

1- املعرب، �س274.
2- �صورة املوؤمنون، االآية11. اأنظر: املعرب، �س288.

3- انظر �صفاء الغليل، املقدمة، �س33.
4- الكتاب، 412/2.

5- انظر الكتاب 413/2.
6- اأظر: االأ�صتقاق والتعريب، لعبد القادر بن م�صطفى املغربي، �س1.
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وق���د كان عب���د الق���ادر المغربي عل���ى طريق �ص���وّي، فم���ن يتحم���ل م�صوؤولية اإق���رار االألفاظ 
المحدث���ة، وم���ن �صيراقب المعاجم الجديدة من االأخطاء، وَرْتل النظري���ات اللغوية والدخيلة، ومن 
�صيح���اور وُيق���اِرُع اأ�صحاب الموؤلفات المليئة باالأخط���اء اللغوّية والتاريخي���ة، والعلمية واالأدبّية، وما 
كت���اب )المنجد ف���ي االأدب والعلوم واالأعالم( اإال �ص���ورة وا�صحة عن الفو�ص���ى اللغوّية والتاريخّية 
واالأدبّي���ة في تاأليف المعاجم اللغوّية، فقد اأّلف اإبراهيم القّط���ان كتابه: »عثرات المنجد في االأدب 
فة وردت في كتاب  والعل���وم واالأعالم« ومو�صوع هذا الكتاب نقٌد وت�صحيٌح الأخط���اٍء ومعلومات محرَّ

»المنجد«.)1(
وكان���ت ق���د �صدرت الطبع���ة االأولى من كتاب »المنج���د« �صنة 1956م، وق���د تك�ّصف الإبراهيم 
القط���ان: اأخطاء فادحة، وتحريف مذهل، وت�صويه لحقائ���ق تاريخية يكاد يكون مريبا، وتجّمع لديه 
ع���دد كبي���ر من ه���ذه العثرات، و�صدرت مق���االت العالمة الكبير عب���د اهلل كنون)2( اإنتق���د في اأربٍع 

وع�صرين مقالة اإثنتين و�صبعين و�صتمائة مادة.
و�صدرت ثالُث مقاالٍت لالأ�صتاذ الكبير منير العمادى في مجلة »مجمع اللغة العربّية »و« مجلة 

المعرفة«. 
وف���ي �صن���ة 1969م. �ص���در تقرير عن اأ�ص���رار »المنجد والمنج���د االأبج���دي« لالأ�صتاذ �صعيد 
االأفغان���ي، رئي�س ق�ص���م اللغة العربية ف���ي جامعة دم�صق، ث���م �صدر مقاالن لالأ�صت���اذ المحقق عبد 

ال�صتار فرج ال�صيد، بّين فيهما بع�س نواق�س الكتاب، وما فيه من عورات ومثالب.)3(
والمجام���ع اللغوية كانت ت�صّدرت الم�صوؤولّية اللغوّية، وقد �صدر عنها العديد من المو�صوعات 
والكت���ب اللغوّي���ة واالأدبّية، فكان على �صاحب كت���اب المنجد واأمثاله عر�س الكت���اب على المجال�س 

اللغوّية قبل طبعه لينال ثقة اأحد المجال�س اللغوّية العربّية، فهي المرجع الثابت في ع�صرنا. 
ولم يكن مجمع اللغة العربية الم�صري جامدًا في اتخاذ قرارات مهمة ليجتاز ظاهرة التطور 
اللغ���وّي، بل تعامل بجدّي���ة، فقد نظر اإلى التطور الهائل لمختلف العل���وم البحتة: الطبية والزراعية 
ي  والجيولوجي���ة والفلكية... وغيرها، فاأدرج الم�صطلحات العلمّية في طيات معجمه الكبير، ولتَخطِّ
م�صكل���ة االأحرف ونطقه���ا ال�صوتي  و�صع المجل�س رموزًا وا�صطالح���ات جديدة لالأحرف الدخيلة، 
لي�ص���ار اإلى نط���ق االألفاظ �صليمة كم���ا يلفظها اأ�صحاب اللغ���ات االأخرى، فكتب الكلم���ات ال�صامّية 

بحروف التينية متلوة بالنطق العربي التقريبي، وهذه نماذج لبع�س االأحرف: 
الب���اء ال�صديدة b الباء الرخوة b الجيم العبرية ال�صدي���دة g الجيم العبرية الرخوه ġ الجيم 

1- انظر عثات املنجد، الإبراهيم قطان، �س9. 
2- عبد اهلل كنون: االأمي العام لرابطة العلماء يف املغرب العربي.

3- انظر: عثات املنجد، �س11-10. 
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 k الكاف الرخوة k الكاف ال�صديدة ţ الطاء h الخاء h  الحاء d الذال d الدال j العربي���ة المعط�ص���ة
)1(.t الثاء t التاء š ال�صين t الظاء d  ال�صاد  ş ال�صاد

ول���م يكت���ف المجمع بو�ص���ع رموز االأح���رف واالأ�صوات ب���ل و�صع رم���وزًا للح���ركات واأ�صوات 
اللْي���ن االأجنبية)2(، وتو�ص���ع في متطلبات الحداث���ة و�صمح باال�صتقاق من الجام���د، فذكر اال�صتقاق 
َع فيه كلما دعت اإلي���ه الحاجة تطبيقًا لقرارات المجمع، فقي���ل مثاًل: اأَْك�َصَد من  م���ن الجام���د: وتو�صَّ

»االأك�ِصيد« و»اأيَّن« من »االأيونات«)3(. 
وبذل���ك يكون مجم���ع اللغة الم�ص���ري و�صع نف�صه ف���ي مرك���ز الم�صوؤولية، وتولى زم���ام اللغة 
العربية، والمّطلع على المعجم الكبير ي�صّره التوجه اللغوي في جمع اللغة العربية والدخيلة والمولده 
والمحدث���ة، وتاأ�صيل االألفاظ ورّدها اإلى جذورها، وَكَتَب االألفاظ االأعجمية اإلى جانب العربية بعدة 
لغ���ات، مثال ذلك: االآبنو�س )يونانية ĕBevog( اإْبنو����س = ebenus في الالتينية. وفي الم�صرية 

القديمة: ه�َ ب ن = họbnïn. ُهْبنيم في عبرّية التوراة: حزقيا 15:27()4(.
 واللغ���ة العربية ما زالت تحظى بالعناي���ة والرعاية، و�صتبقى باإذن هلل تعالى مزدهرة ونامية، 
ومحّط اأنظار العلماء واالأدباء ، و�صدق اهلل القائل:{ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ})5(  وقال 

تعالى:{ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے})6( .

                                                                                                                                         

1- انظر: املعجم الكبري،  1/ �صفحة ) ط ، ي(. 
2- انظر: املعجم الكبري،  1/ �صفحة )  ك (.

3- انظر: نف�س املرجع ،  1/ �صفحة ) ف (.
4- انظر: نف�س املرجع، �س: 5.

5- احلجر، االآية 9.
6- يو�صف، االآية 2.
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�لدكتور �أ�شامة خالد محّمد حّماد
الأ�ستاذ الم�ساعد في ق�سم اللغة العربّية الجامعة الإ�سالمّية في غّزة

ْي�ُس ِفي الِْمْيزان الَْف�صِ
ِرّي )ت1145ه(، ْي�س ِلَبْكِر ْبِن َعِليٍّ اْلَقْي�سَ اْلَف�سِ

وهو اأحد �سروح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لبن ه�سام الأن�سارّي )ت761ه(

)درا�سة و�سفية تحليلية(

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
ِرّي)1( )ت1145ه�.( بكر بن علّي اْلَقْي�صَ

نبذة مخت�شرة
لي����س هن���اك الكثير ِمّما يمك���ن اأْن نقوله عن عالمنا الكريم هذا، فال يوج���د اإال القليل النادر 
ِرّي الرومّي المدر�س  عنه، وكّل ما وجدناه من معلومات عن �صيرته: هو اأّنه بكر بن علّي فردي الَقْي�صَ
الحنفّي المعروف باآرييجي زاده)2( . اأّما ال�صارح نف�صه، فهو لم يزد على ذكر ا�صمه وا�صم اأبيه فقط: 

)بكر بن علّي()3(.
ة والجماعة،  نَّ اأّما ُهوّيته الدينّية التي ينتمي اإليها، فقد اأّكد ب�صكل وا�صح انتماءه اإلى اأهل ال�صُّ
���ة والجماعة، وذلك في هذا ال�صرح  نَّ وذل���ك باإ�صارته ال�صريح���ة اإلى اأنَّ اأهل الب�صيرة هم اأهل ال�صُّ

الذي نقوم على درا�صته)4(.
وِمّما ُذِكر من موؤلفاته: حا�صية على �صرح البخارّي، و�صرح ق�صيدة البردة .

ِرّي -رحمة اهلل تعالى عليه- عام خم�صٍة واأربعين ومائٍة واألٍف هجرّية،  وقد توفي عالمنا الَقْي�صَ

1- انظر: الف�صي�س 26- 32 )الدرا�صة(.
2- انظر: هدية العارفي 234/5 والف�صي�س 27 )الدرا�صة(. 

3- انظر: الف�صي�س 2.
4- انظر: الف�صي�س 3 .
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واهلَل ن�ص���األ �صبحانه وتعالى اأْن ُيقيِّ�س لهذا العالم الكريم من ُيميط اللثام عن �صيرته ب�صورة اأكثر 
جالء في قادم االأيام، اإْن �صاء اهلل تعالى.

مـقدمة
نقف في هذه الدرا�صة المتوا�صعة اأمام �صرح من �صروح كتاب »االإعراب عن قواعد االإعراب« 
ِرّي، والذي تكم���ن اأهميته في كونه  الب���ن ه�ص���ام االأن�صارّي، هو »الف�صي����س« لبكر بن عل���ّي اْلَقْي�صَ
�صرًحا لكتاب غير تقليدّي في التاأليف النحوّي، اإذ جاء به ابن ه�صام على غير الن�صق المعروف في 
الت�صني���ف النحوّي من مرفوعات ومن�صوبات ومجرورات، وق���د حاز هذا الكتاب �صهرة وا�صعة، ما 
ح���دا بكثير من العلماء اإل���ى االإقبال على �صرحه، بل اإّن ابن ه�صام نف�ص���ه قام بتو�صعة م�صروع ذلك 
الكتاب القيم وتطويره، وذلك في كتاب مغني اللبيب، الذي كان كتاب االإعراب عن قواعد االإعراب 

بذرَته االأولى.
وبع���د اأن ُن�ِصي���ر في نبذة مخت�ص���رة اإلى ما ا�صتطعن���ا الو�صول اإليه من معلوم���ات حول حياة 
ِرّي  ���ِرّي، نعِر�ُس هذا البحث في ثالثة مباحث، حيث نذهب في االأول منها اإلى منهج اْلَقْي�صَ اْلَقْي�صَ
واأ�صول���ه و�صواه���ده وم�ص���ادره النْحوّية، ث���م نتحول في المبح���ث الثاني اإلى موافقات���ه البن ه�صام 

ا اإلى مذهبه النحوّي. واعترا�صاته عليه، واختياراته واآرائه خلو�صً
العه عل���ى �صروح �صابقة لكتاب االإعراب  ث���ّم ننتق���ل في المبحث الثالث اإلى فح�س م�صاألة اطِّ
ع���ن قواع���د االإعراب لعلماء �صابقين عليه، ومدى تاأثره باأيٍّ منه���م في حالة ح�صول ذلك االطالع، 
و�صنعم���د اأخي���ًرا اإلى ن���وع من الموازنة بي���ن هذا ال�صرح وال�ص���روح ال�صابقة علي���ه، وذلك في بع�س 

الجوانب، وال�صروح التي �صنقارن الف�صي�س بها هي: 
د، البن َجماَعة )ت819ه(. اأَْقَرب الَمقا�صِ  .1

�ْصباب، البن َجماَعة )ت819ه(. اأَْوَثق ااْلأَ  .2
ين الَمَحلِّّي على قواعد االإعراب )ت864ه(. َحوا�ِصي َجالل الدِّ  .3

�َصْرح َقواِعد االإْعراب، للكاِفَيِجّي )ت879ه(.  .4
َرِوّي )ت889ه(. َتْعِلْيق َلِطْيف، للُب�صْ  .5

اّلب، لالأَْزَهِرّي )ت905ه(. ل الطُّ ُمَو�صِّ  .6
�َصْرح َقواِعد االإْعراب، للُقْوَجِوّي)ت950ه(.  .7

ْيِلّي )ت1006ه(. َحّل َمعاِقد الَقواِعد، للزَّ  .8
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ونخت���م هذا البحث بعر�س النتائج والثمار التي و�صلن���ا اإليها من خالل هذا العجالة البحثية 
المتوا�صع���ة، الت���ي ن�صاأل���ه اهلل �صبحانه وتعال���ى اأْن ينفع به���ا، واأْن يجعلها في مي���زان ح�صناتنا يوم 

القيامة.

المبحث الأول
�شرح الف�شي�ص

���ِرّي �صرح���ه بحمد اهلل �صبحان���ه وتعالى، وال�ص���الة على ر�صوله �صل���ى اهلل عليه  ب���داأ الَقْي�صَ
و�صل���م، وعل���ى ال�صحاب���ة ر�صي اهلل عنهم، ثم بقول���ه: اأّما بعد، ثم اأ�صار اإل���ى عزمه على �صرح هذا 
الكت���اب الم�صمى »باالإعراب عن قواع���د االإعراب« »البن ه�صام االأن�ص���ارّي«، وت�صميته لهذا ال�صرح 

»بالف�صي�س«)1(، ودعا اهلل �صبحانه وتعالى اأْن يوفقه في ذلك وي�صدد خطاه.
و�صنعر�س اإلى �ِصمات هذا ال�صرح من خالل المطالب االآتية:

ِرّي في الف�شي�ص المطلب الأّول: منهج الَقْي�شَ
ِرّي في كلٍّ من النقاط االآتية: ن�صوق �صمات منهج الَقْي�صَ

���ف في �صرحه،  ِرّي عل���ى طريقة الم�صنِّ 1.  �ص���ورة مت���ن ابن ه�ص���ام في ال�صرح: �ص���ار الَقْي�صَ
فه���و يذكر عبارة ابن ه�صام، ثم يقوم بتو�صيحه���ا وك�صف غوام�صها وتدعيمها بال�صواهد، 
ِرّي بين متن الم�صنِّف و�صرحه)2(، ولكنه ميَّز  واإظه���ار اآراء العلماء فيها، وقد مزج الَقْي�صَ
بينهما بو�صع خطٍّ فوق كالم ابن ه�صام، اأو بو�صعه بين فا�صلتين، اأو باإلحاقه بكلمات تدل 

عليه)3(. وقد اهتم نوًعا ما باالختالف بين ن�صخ كتاب االإعراب عن قواعد االإعراب)4(.
2.  �صبط المفردات و�صرحها: اهتم بال�صبط وال�صرح للمفردات والكلمات، فمن االأمثلة على 

�صبطه لها قوله:
واالأ�صحاب)5(. والطائفة  الجماعة  بالك�صر:   - اللغة  في  •�الِحزب 

ال�صين)6(. بك�صر   - رة  المف�صِّ اأّي  التف�صيرّية،  •�الجملة 

1- انظر: الف�صي�س 2.
2- انظر: الف�صي�س 35 )الدرا�صة(.

3- انظر: الف�صي�س 88، )الدرا�صة(، و�صفحة )ث( يف مقدمة التحقيق.
4- انظر: الف�صي�س 15، 103.

ى} �صورة الكهف 38/18. ْزَبْيِ اأَْح�صَ 5- انظر: الف�صي�س 22. جاء ذلك تعليًقا على قوله تعاىل: {ِلَنْعَلَم اأَيُّ احْلِ
6- انظر: الف�صي�س 41.
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�ِصفر«)1(. للكتاب:  يقال  وال�صكون،  بالك�صر  )�ِصفر(  جمع  •�»اأ�صفاًرا: 
ومن االأمثلة على �صرحه للمفردات قوله:

اأ�صا�صه)2(. وهي  البيت،  قواعد  من  ماأخوذة  )قاعدة(،  جمع  قواعد:  �•
دقيقة«)3(. لمعاٍن  ا�صتعير  ثّم  �صواد،  في  بيا�ٌس  اللغة:  في  »النكتة  �•

•��»ال�ص���رط ف���ي اللغة: العالمة، وفي اال�صطالح: تعليق �صيء ب�صيء، بحيث اإذا ُوِجَد االأّول 
يوجد الثاني، مثل: اإْن دخلِت الدار؛ فاأنِت طالق«)4(.

ذكر الحدود وتعريف الم�صطلحات: ومن االأمثلة على ذلك قوله:  .3

•��»الف���رق بي���ن اال�ص���م المو�صول والحرفّي احتي���اج اال�صم المو�صول اإل���ى العائد بخالف 
الحرفّي«)5(.

•��»الكالم في ا�صطالح النحويين: المعنى المركب الذي فيه االإ�صناد التام؛ فتكون الجملة 
اأتّم من الكالم، ال ترادًفا له«)6(.

النفي  اأو  فُتَعّلق قبل اال�صتفهام  العمل على �صبيل الوجوب لفًظا ال معًنى،  اإبطال  •��التعليق: 
اأو الم االبت���داء، اأّم���ا االإلغاء: فهو اإبط���ال العمل على �صبيل الجواز لفًظ���ا ومعًنى، وكالهما 

من خ�صائ�س اأفعال القلوب)7(.

االأ�صلوب والعر�س:  .4

ِاْعَلْم)8(، واأال َترى؟)9(، وكما َترى)10(، واأنَت تعلم)11(،  •��ا�صتعانته باأ�صلوب الحوار، نحو قوله: 

َماِر َيْحِمُل اأَ�ْصَفارًا} �صورة اجلمعة 5/62. 1- الف�صي�س 59. وذلك عند تعليقه على قوله تعاىل: {َكَمَثِل احْلِ
2- انظر: الف�صي�س 5، 6.

3- الف�صي�س 10.

4- الف�صي�س 26.

5- الف�صي�س 37.

6- الف�صي�س 14.
7- انظر: الف�صي�س 23.

8-  انظر: الف�صي�س 3، 6، 17، 23، 24، 26، 32، 35، 45، 46، 52، 60، 62، 71، 72، 74، 80، 87، 94، 107، 110، 119، 121، 
.177 ،166 ،136 ،131 ،122

9- انظر: الف�صي�س 3، 52.
10- انظر: الف�صي�س 88.

11- انظر: الف�صي�س 5.
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وال َتْغَفْل)1(، واْحَفْظ)2(، واْفَهْم)3(، وَبِقَي َلَك �َصْيٌء)4(، واإْن قلَت ... قلُت ...)5(.
النقل عنهم بكلم���ة )انتهى()6(،  العلماء عن���د  نهاي���ات كالم  اأحياًن���ا لموا�صع  •��تحدي���ده 
كقول���ه -نقال عن المغني- حيث يذكر ابن ه�ص���ام الجملة الم�صند اإليها �صمن الجمل التي 
لها محّل من االإعراب، نح���و قوله �صبحانه وتعالى: {ٻ ٻ پ})7(، اإذا 

اأعرب )�صواء(: خبر، و)اأنذرتهم(: مبتداأ، انتهى)8(.
اأحياًن���ا ب�صيء من الركاكة وال�صعف)9(، نحو قوله: »ف���اإّن فيه ت�صامح«)10(.  •��ات�ص���اف لغته 
ووا�صٌح اأّنه كان ينبغي عليه اأْن يقول: )فاإّن فيه ت�صامًحا(، حيث اإّن )ت�صامًحا( جاءت ا�صًما 

من�صوًبا ل�ِ)اإّن(.
•��ا�صتطراده اأحياًنا بذكر بع�س اللطائف، نحو قوله: »ذكر ابن ُنَجيم في االأ�صباه والنظائر: 
�ُصئ���ل االإمام االأعظم)11( -رحم���ة اهلل عليه- عّمن قال: ال اأرجو الجنة، وال اأخاف النار، وال 
اأخاف اهلل تعالى، واآكل الميتة، واأ�صلي بال ركوع و�صجود، واأ�صهد بما لم اأره، واأبغ�س الحق، 
واأح���ب الفتن���ة، فقال اأ�صحابه: اأمر هذا الرجل ُم�صِكل؛ فق���ال االإمام رحمة اهلل عليه: هذا 
رجل يرجو اهلل ال الجنة، ويخاف اهلل ال النار، وال يخاف الظلم )ِمن()12(  اهلل في عذابه، 
وي���اأكل ال�صم���ك والجراد، وي�صلي على الجن���ازة، وي�صهد بالتوحي���د، ويبغ�س الموت، ونحو 
ه���ذا، ويحب المال والولد، وهما فتن���ة؛ فقام ال�صائل؛ فقّبل راأ�صه وق���ال: اأ�صهد اأنك للعلم 

وعاء. انتهى«)13(.
•��بع���ده ع���ن االإطالة، كقوله: واعلم اأّن الفرق بين )حتى( و)اإلى( اأّن مجرور )حتى( اإّما 

1- انظر: الف�صي�س 43، 49، 67، 86، 119، 122، 136.
2- انظر: الف�صي�س 71.

3- انظر: الف�صي�س 103.
4- انظر: الف�صي�س 72.

5- انظر: الف�صي�س 83، 98.
6- انظر: الف�صي�س 32، 54، 66، 116، 129، 142، 145.

7- �صورة البقرة 6/2.
8- انظر: الف�صي�س 32.

9- انظر: الف�صي�س 90 )الدرا�صة(.
10- الف�صي�س 166.

ْيم 426. 11- االإمام املق�صود هنا هو االإمام اأبو حنيفة النعمان. انظر: االأ�صباه والنظائر البن ُنَ
12- وردت )يف( يف التحقيق، وال�صحيح ما اأوردناه، ف�صال عن ا�صتقامة املعنى بذلك. انظر: خمطوطة الف�صي�س 40اأ.

13- الف�صي�س 129.
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اأْن يك���ون اآخ���ر ج���زء من المذك���ور قبلها دخ���وال في���ه، اأو مائال ف���ي اآخر جزء من���ه. واأّما 
مجرور )اإلى( اأعّم من اأْن يكون اآخر جزء من المذكور قبال اأو مائال في اآخر جزء منه، اأو 
اأول منه اأو اأو�صط جزء منه، نحو: فلو قلت نمت البارحة حتى ن�صفها، اأو ثلثها؛ لم يجز، ولو 
قلت: نمت البارحة اإلى ن�صفها اأو ثلثها جاز. وفيه كالم طويل، فيرجع فيه اإلى المطوالت، 

لكن هذا فرق لطيف واأن�صف)1(.
•��حر�ص���ه عل���ى االخت�صار، بل هو مولع به، ونرى ذلك في اخت�صاراته في اأ�صماء ال�صور، 
فاأ�ص���ار اإلى �ص���ورة البق���رة بالرمز )بق(، و�ص���ورة مريم بالرم���ز )مر(، و�ص���ورة المائدة 
بالرم���ز )ما(، اإلخ، وذل���ك كثير)2(. وكذلك االأمر في بع�س الكلمات، نحو رمزه: ب�ِ)الحر( 
���ف()4(، والح���ّق اأّن هن���اك  للح���رف، وب�ِ)ف���ح( ل�ِ)فحينئ���ذ()3(، وب�ِ)الم����س( ل�ِ)الم�صنِّ
ِرّي على االخت�ص���ار، والخال�صة المخت�صرة  ���ا بين حر�س الَقْي�صَ ان�صجاًم���ا لطيًفا وحقيقيًّ

ِرّي فيما اأراد. ق الَقْي�صَ لهذا ال�صرح، حيث ُوفِّ
•��تجن���ب التك���رار، نحو قوله: )الثانية(: وجه الت�صمية �صبق في الم�صاألة الثانية في الباب 
االأّول)5(. وقول���ه: »حت���ى حرف ابتداء، اأي اأْن تكون )حتى( م���ا يفتتح به الكالم؛ فيكون ما 
دخل���ت علي���ه )حتى( جمل���ة م�صتاأنفة، فحينئذ ال تعم���ل عمل الجّر عن���د الجمهور، خالًفا 

للزّجاج وابن در�صتويه، وقد �صبقت نبذة عنه في الم�صاألة الثالثة من الباب االأّول«)6(.
•��ح�صور اأ�صلوب المقارنة لديه، وذلك في نحو قوله: الفرق بين )اإذا( الظرفّية ال�صرطّية 

و)اإذا( الفجائّية من وجوه:  
الظرفّية مخ�صو�س اإلى الفعلّية فقط. اأ - 

ب - الفجائّية حرف ال يحتاج اإلى الجواب، والظرفّية ا�صم يحتاج اإليه.
ت - الفجائية تقت�صي ترتيب ما بعدها �صريًعا على ما قبلها، بخالف الظرفية.

ث - الظرفية مخت�صة الأول الكالم، بخالف الفجائية.

1- انظر: الف�صي�س 94.
2- انظر: الف�صي�س 2.
3- انظر: الف�صي�س 9.

4- انظر: الف�صي�س 31.
5-  انظر: الف�صي�س 88. جاء ذلك عند ابتدائه احلديث عن الكلمة الثانية -وهي )ملّا(، من النوع الثالث- وهو �صبع كلمات تاأتي على 

ثالثة اأوجه، يف الباب الثالث الذي يتناول تف�صري ع�صرين كلمة يحتاج اإليها املعرب، كما قال ابن ه�صام.
ا: 101، 105. 6- الف�صي�س 98. ولالطالع على حاالت اأخرى من حر�صه على جتنب التكرار؛ انظر اأي�صً
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الفجائية تقع جواًبا لل�صرط، بخالف ال�صرطية)1(. ج - 
ِرّي كثيًرا باالإع���راب)2(، فاأعرب معظم ال�صواهد، بل اأعرب الكثير  5.  االإع���راب: اهتّم الَقْي�صَ

من كالم ابن ه�صام، ومن االأمثلة على ذلك قوله:
���ا( ي�صتعم���ل في مقام الت�صبيه، وهو من�ص���وب باأّنه مفعول مطلق لفعل محذوف  »)اأي�صً �•

تقديره )اآ�س(، اأي: احملها في الحكم حمال على ما �صبق«)3(.
•��)البّد من تعلق الجار والمجرور بفعل اأو في معناه()4(: »ال لنفي الجن�س، ا�صمه بّد، خبره: 

من تعلق الجار والمجرور«)5(.
)كيف(«)6(. من  بدل  بالهمزة  )�صحيح(  �صقيم؟:  اأم  اأ�صحيح  اأنت  •�»كيف 

اهتمامه بالخالفات بين النحاة: وهو حا�صر ح�صوًرا ح�صًنا في �صرحه، ومن اأمثلة ذلك:  .6
اأو الجملة،  اإليه في الجملة الفعلّية هو الفعل  اأّن الم�صاف  اأّن النح���اة اختلفوا في  •��اعل���م 

واالتفاق اأّن الم�صاف اإليه هو الجملة اال�صمية بتمامها اإذا اأُ�صيف اإليها.
وتعال���ى: {ڎ  ڎ ڈ})7(، قال  �صبحان���ه  قول���ه  اأثن���اء حديثه عن  •��ف���ي 

ِرّي: »اأ�صل )اإّنا( )اإّننا(، ُحِذَفت اإحدى النونات، على اختالف بين القوم«)8(. الَقْي�صَ
اأداة ال�صرط فقط،  اأّن النحاة اختلفوا في جازم جواب ال�صرط، فقال بع�صهم: هو  •��اعلم 
وق���ال بع�صهم: ه���و فعل ال�ص���رط فقط، وقال بع�صه���م: ه���و االأداة والفعل مًع���ا، واأّما فعل 

ال�صرط فمجزوم باالأداة اتفاًقا)9(.
7.  ا�صتيف���اء عنا�صر الم�صائل النْحوّية الت���ي تركها الم�صنف: فمثال، في الوقت الذي اقت�صر 
ِرّي فذكر اأخرى،  في���ه ابن ه�صام على ذك���ر اأربعة اأحرف زائدة ال تتعلق، ا�صتط���رد الَقْي�صَ
، ف���ي نحو: ُرّب رجل كري���م لقيته، وحروف اال�صتثناء: خ���ال، وعدا، وحا�صا، في  وه���ي: ُربَّ
نح���و: اأ�صاد القوم خال زيد، وعدا زيد، وحا�صا زي���د، فاإنها من الحروف الجارة، وال تتعلق 

ب�صيء)10(.

1- انظر: الف�صي�س 84.
2- انظر: الف�صي�س 40 )الدرا�صة(.

3- الف�صي�س 32.
4- االإعراب عن قواعد االإعراب 55.

5- الف�صي�س 62.
6- الف�صي�س 176.

7- �صورة الكوثر 1/108.
8- الف�صي�س 33.

9- انظر: الف�صي�س 26.
10- انظر: الف�صي�س 69.
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8.  التنبي���ه على االأخطاء: نح���و قوله: تكون )حتى( حرف عطف اإذا لم يدخل على ا�صم نكرة 
مح�صة؛ فيجوز اأْن نقول: جاءني النا�س حتى رجل عالم منهم، وال يجوز )رجل( فقط)1(.

9.  الرب���ط بين ف���روع علوم اللغة، اأو مع علوم اأخرى: وقد اأ�ص���ار هو نف�صه-وب�صورة وا�صحة- 
اإلى عدم اقت�صار ال�صرح على النحو)2(، ومن االأمثلة على ذلك:

•��العقي���دة: نح���و قول���ه: »لفظ���ة الجاللة: ا�صٌم ل���ذاٍت واج���ُب الوج���ود الم�صَتجِمع لجميع 
ف���وه: بعل���م دالٍّ على اإل���ه الخلق دالل���ة جامع���ة بمعاني االأ�صم���اء الح�صنى  ال�صف���ات، وعرَّ

كلها«)3(.
اأثناء تعليقه على قوله �صبحان���ه وتعالى: {پ ڀ ڀ ڀ  ف���ي  •��التف�صي���ر: كما ورد 
ِرّي: اأي دعاكم اإ�صرافيل عليه ال�صالم على  ڀ ٺ ٺ ٺ      ٺ})4(، ق���ال الَقْي�صَ

�صخرة بيت المقد�س دعوة واحدة: يا اأهل القبور، اخرجوا ب�صرعة)5(.
األًفا)6(، وقوله:  الواو  فُقِلَبت  اأ�صلها )َبَوب(،  •��ال�صرف: نحو قوله: )اأبواب( جمع )باب(، 

ئة( اأ�صلها )�صْيِوَئة(؛ فقلبت الواو ياء، فاأدغمت)7(. )�صيِّ
10.  االإحال���ة اإل���ى كتب اأخرى: بلغت اإحاالته اإلى كتب اأخرى اأربًع���ا)8(، نذكر منها: »ولو اأردت 
اء، واأ�صل  التعلي���ل؛ فارجعٍ اإلى مو�صعه«)9(، وقوله: »اأ�صُل �صيء �صّيئ، بالت�صديد عند الَفرَّ
اأ�صي���اء �َصيئاء، عل���ى وزن َفعالء عند الخلي���ل، واأ�صِيئاء عند االأخف����س والفراء، على وزن 

اأفِعالء، واإْن اأردت التف�صيل؛ فارجع اإلى ال�صروح ال�صافية«)10(.
11.  الح���ث عل���ى البح���ث، نحو قول���ه: تق���ع )اإذا( الفجائية جواًب���ا لل�صرط، بخ���الف )اإذا( 
ْل)12(  في موا�صع كثيرة �صوى هذا المثال،  مَّ ْل فيها!)11(، وقد وردت كلمة َتاأَ مَّ ال�صرطية، َتاأَ

1- انظر: الف�صي�س 95.
2- وذلك بقوله عن �صرحه هذا: اإّنه يحوي اأكث الفوائد من نحٍو وغريه. انظر: الف�صي�س 2.

3- الف�صي�س 3. وقد جاء ذلك يف اأثناء تعليقه على لفظ اجلاللة )اهلل(.
4- �صورة الروم 25/30.
5- انظر: الف�صي�س 84.
6- انظر: الف�صي�س 12.

7- انظر: الف�صي�س 27. وللمزيد من م�صائل ال�صرف؛ انظر: 5، 6، 13، 67، 96، 98، 99، 100، 169.
8- انظر: الف�صي�س 41 )الدرا�صة(. وانظر: الف�صي�س61، 94، 98، 155.

9- الف�صي�س 61.
10- الف�صي�س 98.

11- انظر: الف�صي�س 84.
12- انظر: الف�صي�س 5، 12، 16، 18، 45، 66، 101، 122، 129، 131، 143.
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ْر في البواقي)1(، وفيه نظر)2(. وقوله: َتَب�صَّ
12.  وق���د كان اأحياًنا ي�صير اإلى معان���ي بع�س المفردات اأو الجمل باللغ���ة التركية، نحو قوله: 

َهر، بالفتح، وفتح الهاء و�صكونها، وفي التركي: )جحيك(«)3(. »الزَّ

ِرّي المطلب الثاني: اأ�شول الَقْي�شَ
ِرّي ف���ي �صرحه هذا، عل���ى تفاوت بينه���ا في حجم  ح�ص���رت االأ�ص���ول النحوّي���ة ل���دى الَقْي�صَ
ر �صارحنا، الذي عا�س  ح�صوره���ا، ولكّن هذا الح�صور ال ي�صبه ح�صورها في كتب االأّولين، بفعل تاأخُّ

في  القرن الثاني ع�صر، و�صُنِطلُّ على اأ�صول هذا العالم الكريم في كلٍّ من المقا�صد االآتية:

المق�شد الأول: ال�شماع
ماع، ك�صائر من عالج النحو وم�صائله من النحاة، ويمكننا اأْن نلحظ ذلك  ِرّي بال�صَّ اهتم الَقْي�صَ

في كلٍّ من النقاط االآتية:
1.  ا�صت�صه���اده ب�صبع���ة واأربعي���ن �صاه���ًدا، وهي �ص���وى �صواهد اب���ن ه�صام ال�صت���ة والخم�صين 
والمائة-الحا�ص���رة ف���ي ال�صرح، ليكون المجم���وع الكلي لل�صواهد ال���واردة في هذا ال�صرح 

ثالثًة ومائتي �صاهد.
اإ�صارته اإلى لغات العرب �صبع مرات)4(.  .2

اإ�صارته اإلى القراءات القراآنية اأربع ع�صرة مرة)5(.  .3
4.  حر�صه على التمييز بين اللغات، وبخا�صة الف�صيحة منها، نحو قوله: تقع )َمْن( مو�صولة، 
فتحتاج اإلى �صلة، وحينئذ ت�صاف اإلى معرفة، وقيل: وت�صاف اإلى نكرة، ومثال ال�صلة، نحو 
قوله �صبحانه وتعالى: {چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ})6(،  ثم اإذا ُحِذَف �صدر 

�صلتها عادت اإلى البناء على اللغة الف�صيحة؛ )الفتقارها()7(  اإلى ذلك المحذوف)8(.

1- انظر: الف�صي�س 87.
2- انظر: الف�صي�س 103.

3- الف�صي�س 70. وللمزيد من موا�صع ذكره للغة الرتكية. انظر: 133.
4- انظر: الف�صي�س 42، 80، 104، 105، 124، 157، 159.

5- انظر: الف�صي�س 29، 30، 33، 39، 45، 51، 73، 90، 119، 121، 145، 150.
6- �صورة مرمي 69/19.

7-  وردت )القت�صارها( يف التحقيق، ولكن املعنى ال ي�صتقيم اإال على ال�صورة التي اأثبتناها، واحلق اأّنها غري وا�صحة يف املخطوطة، 
بل رمبا كانت اأقرب اإىل ما اأثبتته املحققة الكرمية. انظر: خمطوطة الف�صي�س 38ب.

8- انظر: الف�صي�س 124.
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5.  عندما تت�صل )ما( الكاّفة ب�ِ)اإّن( واأخواتها؛ فاإّنها ال تعمل عندئذ في اأف�صح اللغات)1(.
ماع مقدًما على القيا�س، فنراه مثال يقول: »اعلم اأّن )قط(  ِرّي بال�صَّ وق���د جاء اهتمام الَقْي�صَ
اإذا كان ظرًفا فال يت�صل بياء المتكلم، واإذا كان ا�صًما بمعنى )ح�صب(، فتت�صل به فيقال: )قطي(، 

و)قطني(، على خالف القيا�س)2(.

المق�شد الثاني: القيا�ص
ِرّي ف���ي هذا ال�ص���رح، فنراه يقول مث���ال: »نقول في  ح�ص���ر القيا����س ب�صكل قليل ل���دى الَقْي�صَ
اال�صت���دالل: )زيد( في )�صرب زيد( مرفوع؛ الأنه م�صتمل على َعَلِم الفاعلية، وكل م�صتمل على علم 

الفاعلية مرفوع؛ فزيد مرفوع، وِق�ْس على هذا �صائر االأقي�صة«)3(.
ِرّي القليلة هذه ن�صوق قوله: ومن اأقي�صة الَقْي�صَ

1.  الف�صحى تاأنيث االأف�صح، كما كانت الف�صلى تاأنيث االأف�صل، والكبرى تاأنيث االأكبر)4(، ما 
يوحي بح�صور القيا�س عنده.

ال�صمير المتكلم والمخاطب من اأعرف المعارف، والغائب محمول عليهما .  .2
َر(، اإال اأّنه جرى على لفظة الغيبة؛ لقوله تعالى: {ڃ ڃ}. وكان القيا�س )لو اَعمَّ  .3

ب���ل قد نبه عل���ى مخالفة القيا�س في بع�س االأمور، نحو قول���ه: اأ�صل {چ چ ڇ ڇ}: 
)لكْن اأنا هو اهلل ربي(، ُحِذَفت الهمزة على غير القيا�س؛ فاأدغمت النونان . 

المق�شد الثالث: التعليل
ِرّي بالتعليل، وق���د كان حا�صًرا ح�صوًرا طيًبا عنده، كما هو عند �صائر من عالج  اهت���م الَقْي�صَ

النحو وم�صائله من النحاة، ويمكننا اأْن يلحظ ذلك من قوله:
1.  لم تعمل )اإذ( عم���ل الجزم؛ الأّن المجزومّية خا�صة بالم�صتقبل، وهي تدخل على الما�صي 

واال�صم .
لم تعمل )اإذا( عمل الجزم؛ الأّنها تدّل على اليقين .  .2

3.  ق���راأ الح�صن الب�ص���رّي )الحمِد( بالك�صر؛ الإتباعها الالم ف���ي )هلل(، ويقراأ بن�صب الدال 

1- انظر: الف�صي�س 159.
2- انظر: الف�صي�س 80.

3- الف�صي�س 6. وقد دعا اإىل القيا�س يف غري موطن. انظر: الف�صي�س 20.
4- انظر: الف�صي�س 79.
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عل���ى اأنه م�صدر لفعل محذوف تقدي���ره )اأَحَمُد الحمَد(، والرفع اأجود؛ الأّن فيه عموًما في 
المعنى .

اإّنم���ا اخت�صت )ال النافية( بالنكرة دون المعرفة؛ الأّنها ف���ي االأغلب لنفي الجن�س، وذلك   .4
ال ُيت�ص���ور اإال فيه���ا . وقد جاء كالمه ه���ذا تعليًقا على كالم ابن ه�صام: )ال( تك���ون نافية، وناهية، 

وزائدة، فالنافية تعمل في النكرات عمل )اإّن( كثيًرا، وعمل )لي�س( قليال .
ويب���دو اأّنه اهت���م بالتعليل اإلى الدرج���ة التي َت�صُعر فيه���ا اأّنه َعلََّل لكل �ص���يء، حتى لكالم ابن 
ه�صام، ولطريقة تبويبه للمادة العلمية الواردة، نحو قوله: الثانية  مما ياأتي على خم�صة اأوجه )لو(، 
واإنم���ا ق���ال: الثانية، ولم يقل: ثانيهم���ا؛ اإ�صارة اإلى اأّن الح���رف يذكر ويوؤنث، اأو اإل���ى اأّن االأّول ا�صم 
والثاني حرف، واأ�صار بقوله: )واأحد اأوجهها( اإلى طول بحثها؛ الأّن الت�صريح يفيد التنبيه اإلى عدم 

الن�صيان .

المق�شد الرابع: التاأويل
ح�ص���رت التاأويالت ف���ي الف�صي�س ك�صائ���ر الم�صنفات وال�ص���روح النحوّية، وم���ن التاأويالت 

الواردة في هذا ال�صرح نذكر كال مما ياأتي:
ِرّي: »لكن للعطف،  في اأثناء تعليقه على قوله تعالى: {چ چ ڇ ڇ}، قال الَقْي�صَ  .1

والمعنى اأْن ُيقال: لكن ال اأقول كما تقول؛ بل هو اهلل ربي» .
قول���ه: »{ے}، اأي ال�صاعة، {ۓ ڭ}، ما ه���ي؟ اأْي: اأّي �صيء هي؟ فو�صع الظاهر   .2

مو�صع ال�صمير تعظيًما ل�صاأنها«.
���ِرّي:  ف���ي اإعراب���ه لقول���ه تعال���ى: {ېئ ىئ ىئ ىئ ی   ی}، ق���ال الَقْي�صَ  .3
)يوًما(: من�صوب بنزع الخاف�س، اأي: على المفعول به اأو المفعول فيه، والتقدير على االأول: واتقوا 

في الدنيا مقالب يوم ترجعون فيه، وعلى الثاني: واتقوا عذاب اهلل يوًما ترجعون فيه .
ف���ي اأثناء حديث���ه عن قول���ه تعال���ى: {ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   .4
ِرّي: )�ص���واء(: خبر، و)اأنذرتهم(: مبت���داأ، والمعنى: اإنذارك  پ  پ    ڀ ڀ}، ق���ال الَقْي�صَ

وعدمه �صّيان عليهم .
ِرّي المطلب الثالث: �شواهد الَقْي�شَ

بلغ���ت �صواهد ابن ه�ص���ام االأن�صارّي في متن قواع���د االإعراب اثنين و�صبعي���ن ومائة �صاهد: 
ثالًثا واأربعين ومائة اآية، وحديثين، وع�صرين بيًتا �صعريًّا، و�صبعة اأقوال ماأثورة، فكم ح�صر من هذه 

ال�صواهد في �صرح الف�صي�س؟ ثم ما هي ال�صواهد التي اأ�صافها القي�صرّي من عنده؟



69

���ف في �صرح الف�صي�س �صتة  ولالإجاب���ة على هذي���ن ال�صوؤالين نقول: ح�صر من �صواهد الم�صنِّ
ِرّي من  وخم�ص���ون ومائ���ة �صاهد، و�صقط �صتة ع�صر �صاهًدا، ثم بلغت ال�صواهد الت���ي اأ�صافها الَقْي�صَ
عنده �صبعة واأربعين �صاهًدا، وهي �صوى �صواهد ابن ه�صام ال�صتة والخم�صين والمائة_ الحا�صرة 
في ال�صرح، ليكون المجموع الكلي لل�صواهد الواردة في هذا ال�صرح ثالثًة ومائتي �صاهد، كما �صنرى 

تف�صيل ذلك في المقا�صد االآتية:

المق�شد الأول: القراآن الكريم
�صق���ط م���ن �صرح الف�صي����س ع�صر اآيات م���ن �صواهد ابن ه�ص���ام القراآنية الثالث���ة واالأربعين 

والمائة، ليح�صر منها ثالثة وثالثون ومائة �صاهد.
���ِرّي مع ال�صاهد القراآني الخا�س بابن ه�ص���ام، فقد كانت بالزيادة  اأّم���ا طريقة تعامل الَقْي�صَ
علي���ه م���ن اأ�ص���ل االآية تارة، وق���د وقع ذلك في �صب���ع وع�صرين اآية، ف���ي الوقت الذي ل���م َيْنُق�ْس اإال 

�صاهد واحد-فقط- عن ال�صكل الذي اأورده ابن ه�صام، وذلك قوله تعالى: {ڃ چ چ 
ِرّي، ف��قد جاء ب��ه من دون   چ})1(، فق���د اأورده ابن ه�صام على ال�صكل المذكور، اأّم���ا القي�صَ

{چ}. وُيجمُل ذلك الجدوُل االآتي:
عدد �صواهد ابن ه�صام القراآنية

كما وردت في 
قواعد االإعراب

الحا�صرة في �صرح 
الف�صي�س

التي زادها 
ِرّي �صيًئا من  الَقْي�صَ

اأ�صل االآية

التي اأنق�س منها 
ِرّي الَقْي�صَ

التي تركها 
ِرّي كما هي  الَقْي�صَ

بال�صبط
143133271105

ِرّي اإحدى وثالثي���ن اآية اأخرى، �صوى �صواهد ابن ه�صام القراآنية؛ لي�صبح  وق���د اأ�صاف القي�صَ
مجم���وع االآيات ال���واردة في هذا ال�صرح اأربًع���ا و�صتين ومائة اآية قراآنية كريم���ة، ما يدّل على م�صّي 
���ِرّي على خطى ابن ه�صام في تغليب اال�صت�صهاد بالقراآن على اال�صت�صهاد بال�صعر، تماًما كما  القي�صَ

فعل �صائر ال�صراح الذين �صبقوه ب�صرح كتاب االإعراب عن قواعد االإعراب)2(.
اأّم���ا القراءات القراآنية االأخرى، فقد بلغت االإ�ص���ارات اإليها اأربع ع�صرة مرة)3(، ومنها اإيراده 
ل�صاه���د ابن ه�صام القراآنّي وهو قوله تعال���ى: {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ})4(، الذي ا�صت�صهد به ابن 
ه�صام على )لّما( اال�صتئنافّية، والتي هي بمعنى )اإالَّ( في قراءة الت�صديد، حيث اإّن المعنى عندئذ: 

1- �صورة طه 17/20.
2- انظر: قواعد االإعراب و�صروحه 204.

3- انظر: الف�صي�س  29، 30، 33، 39، 45، 51، 73، 90، 119، 121، 145، 150.
4- �صورة الطارق 4/86.
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ِرّي قائال: »هذا على قراءة الت�صديد، اأّما على  )م���ا كّل نف����س اإالَّ عليها حافظ()1(، ثم اأردف الَقْي�صَ
قراءة التخفيف؛ فاإْن مخففة من الثقيلة، والتقدير: اإْن كلٌّ لعليها حافظ«)2(. 

المق�شد الثاني: الحديث ال�شريف
ِرّي  ْي�س ، واأ�صاف اإليهما الَقْي�صَ ح�صر �صاهدا ابن ه�صام من الحديث ال�صريف في �صرح اْلَف�صِ
اأربعة اأحاديث �صريفة؛ لي�صبح العدد الكلّي لالأحاديث الواردة في هذا ال�صرح �صتة اأحاديث �صريفة.

ُة اْلكاِفِر«)3(،  ْنيا �ِصْج���ُن اْلُموؤِْمِن َوَجنَّ ِرّي قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »الدُّ ومن �صواه���د الَقْي�صَ
عم الدنيوية اأوَفر في حق الكافر من الموؤمن)4(، وهو ا�صت�صهاد في غير  وق���د ا�صت�صهد به عل���ى اأّن النِّ

النحو كما ترى.
المق�شد الثالث: ال�شعر

ورد �صبعة ع�صر بيًتا من �صواهد ابن ه�صام ال�صعرّية، و�صقط ثالثة، وقد قام باإكمال بيٍت واحٍد 
-فقط- كان ابن ه�صام قد جاء به م�صطوًرا، واأنق�س ثالثة اأبيات، وترك ثالثة ع�صر بيًتا كما وردت 

عند الم�صنِّف.
ِرّي بن�صَبِة �صتة اأبيات اإل���ى اأ�صحابها، غير ثالثة االأبيات التي كان ابن ه�صام قد  وق���ام الَقْي�صَ
ا م���ن اأ�صماء البحور  ن�صبه���ا ف���ي المتن، وبقي���ت ثمانية من دون ن�صبة في ه���ذا ال�صرح، ولم يذكر اأيًّ

لل�صواهد ال�صعرية.
وق���د ا�صت�صهد ب�صبعة اأبيات �صعرية اأخرى من عنده، ليكون المجموع الكلي لل�صواهد ال�صعرية 

الواردة في هذا ال�صرح اأربعة وع�صرين بيًتا.
ومن �صواهده التي ا�صتدعاها لال�صت�صهاد بها قول ال�صاعر:

َفال َواهلِل ال ُيْلِفْي اأُنا�ٌس                َفًتى َحّتاَك ياْبَن اأَِبْي َيِزْيِد)5( 
ِرّي مثاال على تلك ال�صواهد التي ي�صتدّل بها من يذهبون اإلى جواز دخول    والذي ذكره الَقْي�صَ

1- انظر: االإعراب عن قواعد االإعراب 71.
2- الف�صي�س 90.

3-  �صنن الرتمذي )رقم 16( 561/4، )رقم 2324( 562 وم�صند اأبي يعلى )رقم 6465( 351/11 و�صحيح ابن ِحّبان )رقم 687( 
462/2، )رقم 688( 464 و�صعب االإميان )رقم 5645( 27/5 واجلمع بي ال�صحيحي البخاري وم�صلم )رقم 2743( 238/3 

وكنز العمال )رقم 6081( 185/3.
ُق ما نذهب  دِّ ا للموؤمن يف الدنيا قبل االآخرة، وُي�صَ ِرّي يف هذا ال�صاأن، فاإّن املتع الدنيوية اأي�صً 4-  ول�صنا نرى ما ذهب اإليه الَقْي�صَ
ْنَيا  َياِة الدُّ ْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن اآَمُنوا يِف احْلَ َباِت ِمَن الرِّ يِّ ِتي اأَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ ِ الَّ َم ِزيَنَة اهللَّ اإليه قوله �صبحانه وتعاىل: {ُقْل َمْن َحرَّ

ُل ااْلآياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن} )�صورة االأعراف 32/7(. ًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَف�صِّ َخاِل�صَ
5- البيت من الوافر، وهو من دون ن�صبة يف �صرح ابن عقيل 11/3 وهمع الهوامع 166/4 واملعجم املف�صل 286/1.
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)حتى( على ال�صمير المت�صل، كالمبرد)1(.
المق�شد الرابع: الحكم والأمثال والأقوال الماأثورة

ح�ص���ر اأربعة من �صواهد اب���ن ه�صام من االأقوال الماأثورة في �ص���رح الف�صي�س، و�صقط ثالثة 
���ِرّي بخم�صة اأخرى من عنده؛ لي�صبح مجموع االأق���وال الماأثورة في هذا  منه���ا، ثّم ا�صت�صهد الَقْي�صَ

ال�صرح ت�صعة.
ِرّي من عنده قول���ه: )واهلِل اأَْحِلُف َلَقْد َلَعْمِرْي ِبتُّ  وم���ن االأق���وال الماأثورة التي جاء بها الَقْي�صَ

�صاِهًرا()2(، حيث جاء به �صاهًدا على جواز الف�صل بين )قد( والفعل بالق�صم)3(.

ِرّي المطلب الرابع: م�شادر الَقْي�شَ
���ة في الدر�س النْحوّي، فهي م���ن اأهم ال�صوابط  تحت���ّل م�ص���ادر الّدرا�صة اللغوّية مكانة خا�صّ
الت���ي تحّدِد وجهَة هذا العلم، وتقوم عل���ى حرا�صته وِحياَطِته، ول�صنا ن�صتطيع االهتداء اإلى �صيء من 
ِرّي المختلفة، وذلك في كلٍّ  دونه���ا، ول���ذا فاإّننا �صنتَِّجه في هذا المطلب اإلى عر�ِس م�ص���ادر الَقْي�صَ

من المقا�صد االآتية:

المق�شد الأّول: العلماء
والذين �صنتناولهم تحت ظل العناوين االآتية:

1.  النح���اة، وقد بلغ عددهم �صتًة وع�صرين، وهم: اأبو علّي الفار�صّي)4(، واأبو عمرو جمال ابن 
ي���ت)7(، واأبو اإ�صحاق الزّج���اج)8(، وابن در�صتويه)9(،  الحاج���ب)5(، و�صيبويه)6(، وابن ال�ّصكَّ
ّي)13(، وابن مالك)14(، واالأ�صتاذ اأبو علّي  �صِ واالأخف�س)10(، وابن ال�صّراج)11(، والك�صائي)12(، والرَّ

1- انظر: الف�صي�س 92.
2- انظر: املف�صل يف �صنعة االإعراب 433 ومغني اللبيب 227 وتاج العرو�س 22/9.

3- انظر: الف�صي�س 144.
4- انظر: الف�صي�س 6، 88، 94، 122، 153.

5- انظر: الف�صي�س 6، 92.
6- انظر: الف�صي�س 14، 17، 25، 36، 38، 74، 88، 93، 124، 148، 152، 164.

7- انظر: الف�صي�س 32.
8- انظر: الف�صي�س 36، 84، 98.

9- انظر: الف�صي�س 36، 98.
10- انظر: الف�صي�س 38، 68، 74، 81، 92، 98، 155.

11- انظر: الف�صي�س 38.
12- انظر: الف�صي�س 39، 51، 102، 106، 147، 152.

13- انظر: الف�صي�س 46، 115، 142، 152.
14- انظر: الف�صي�س 47، 52، 92، 136.
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ال�ّصَلوبي���ن)1(، واأب���و العبا����س ثعل���ب)2(، والّدماميني)3(، واب���ن ع�صف���ور)4(، والّرّماني)5(، 

وابن طاهر)6(، والفا�صل اليمني)7(، واأبو العبا�س المبرد)8(، والزمخ�صرّي)9(، والفّراء)10(، 

والخليل)11(، واأبو حاتم ال�صج�صتاني)12(، ويون�س بن حبيب)13(، وابن ه�صام اللخمي)14(، واأبو 

الفتح بن جّني)15(.

2.  اللغوي���ون، وقد بل���غ عددهم اأربعة، وهم: الفا�ص���ل ع�صام الّدي���ن االأَ�صفراييني)16(، وابن 

دريد)17(، والجوهرّي)18(، والهروي)19(.

االأدباء، والحا�صر واحد منهم فقط، وهو: عبد الغفور بن �صالح الالري االأن�صارّي)20(.  .3

البالغيون، وقد بلغ عددهم اثنين، وهما: الجرجاني)21(، والتفتازاني)22(.  .4

ِرّي على ذكر اأيٍّ منهم. المتكلمون: لم ياأت الَقْي�صَ  .5

1- انظر: الف�صي�س 48، 49.
2- انظر: الف�صي�س 51.
3- انظر: الف�صي�س 54.

4- انظر: الف�صي�س 68، 140.
5- انظر: الف�صي�س 69.
6- انظر: الف�صي�س 69.
7- انظر: الف�صي�س 72.
8- انظر: الف�صي�س 84.

9- انظر: الف�صي�س 86، 95، 107، 110، 117، 133.
10- انظر: الف�صي�س 98، 101، 106، 131، 153، 155، 164.

11- انظر: الف�صي�س 98، 124، 164.
12- انظر: الف�صي�س 102.
13- انظر: الف�صي�س 124.
14- انظر: الف�صي�س 136.
15- انظر: الف�صي�س 146.

16- انظر: الف�صي�س 55.

17- انظر: الف�صي�س 65.

18- انظر: الف�صي�س 80.
19- انظر: الف�صي�س 108، 109.

20- انظر: الف�صي�س 145.
21- انظر: الف�صي�س 61.
22- انظر: الف�صي�س 61.
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القراء، وقد بلغ عددهم ثالثة، وهم: حمزة)1(، واإبراهيم بن اأبي علبة)2(، ونافع)3(.  .6
7.  المف�ص���رون، وقد بلغ عددهم ثالثة، وه���م: ال�صحاك)4(، والفا�صل ابن تمجيد)5(، واالإمام 

فخر الدين الرازي)6(.
8.  الفقه���اء، وقد بلغ عدده���م خم�صة، وهم: ال�صيخ االإمام اأبو محمد ب���ن اأ�صعد ال�صافعّي)7(، 
والح�ص���ن الب�ص���رّي)8(، وال�صافع���ّي)9(، وزين الدين)10(  ب���ن اإبراهيم ب���ن محمد ال�صهير 

بابن ُنَجْيم)11(.
ِرّي اأيًّا منهم في �صرحه هذا. المحدثون: لم ي�صتدع الَقْي�صَ  .9

10.  ال�صحاب���ة، وقد بلغ عددهم �صت���ة، وهم: عبد اهلل بن عّبا�س)12(، واب���ن م�صعود)13(، واأبو 
ّديق)14(، وعلّي بن اأبي طالب)15(، والح�صن بن على بن اأبي طالب)16(، وعمر بن  بك���ر ال�صّ

الخّطاب)17(.

المق�شد الثاني: الكتب
ِرّي في الف�صي�س واحًدا وع�صرين كتاًبا)18(، في مختلف  بلغت اأعداد الكتب التي ذكرها الَقْي�صَ

1- انظر: الف�صي�س 51.

2- انظر: الف�صي�س 73.
3- انظر: الف�صي�س 100.

4- انظر: الف�صي�س 4.
5- انظر: الف�صي�س 72.

6- انظر: الف�صي�س 118، 174.
7- انظر: الف�صي�س 53.
8- انظر: الف�صي�س 73.

9- انظر: الف�صي�س 96، 106.
َقْت  10-  زين الدين، ولي�س زين العابدين كما ذكرت املحققة الكرمية يف حا�صية حتقيقها للف�صي�س، واأنا مل اأَُعْد اإال للكتابي الذين َوثَّ

منهما معلومتها، ويبدو اأّن االأمر ال يعدو ال�صهو يف النقل. انظر: هدية العارفي 378/5 واالأعالم 64/3.
11- انظر: الف�صي�س 129.

12- انظر: الف�صي�س 34، 45، 82.
13- انظر: الف�صي�س 45.
14- انظر: الف�صي�س 52.
15- انظر: الف�صي�س 52.
16- انظر: الف�صي�س 52.

17- انظر: الف�صي�س 127، 128، 130.
اأربعة وع�صرين كما ذكرت املحققة الكرمية، فهي قد ذكرت حا�صية لعبد الغفور، والذي ورد ا�صم العامل يف �صفحة  18-  ولي�صت 
ت �صمن الكتب الواردة �صرح االإعراب عن قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي؛ بعد  145 يف الف�صي�س، ومل يرد ا�صم حا�صيته، ثم هي عدَّ
ِرّي قد نقل كثرًيا عنه من دون اأْن يذكره األبتة، اإ�صافة اإىل اإيرادها كلمة ظنتها ا�صًما لكتاب، وهي كلمة =  ا�صتنتاجها اأّن الَقْي�صَ
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العلوم، وهي التي نعر�صها تحت ظل االأق�صام االآتية:
ل)1(، واالإف�صاح البن ه�صام الخ�صراوي)2(، ومفاتح االألباب)3(،  1.  كتب النحو واللغة: المف�صّ
ومغن���ي اللبيب)4(، والقامو�س)5(، وتحف���ة الغريب)6(، وحا�صية الفا�ص���ل االأَ�صفراييني على 

الفوائد ال�صيائية)7(، والمقّرب)8(، والكبير)9(، وال�صروح ال�صافية)10(، والت�صهيل)11(.
والمفت���اح)15(،  والتلخي����س)14(،  واالإي�ص���اح)13(،  االأمال���ي)12(،  والبالغ���ة:  االأدب  2.  كت���ب 

والمطول)16(.
3.  كتب التف�صي���ر والفقه والحديث: خوا�ّس القراآن)17(، وحا�صي���ة تف�صير القا�صي)18(، و�صرح 

الك�صاف للفا�صل اليمني)19(، واالأ�صباه والنظائر في اأ�صول الفقه)20(، والك�صاف)21(.

المق�شد الثالث: اللغات واللهجات
اأُ�ِصي���َر في الف�صي����س اإلى لغات الع���رب المختلفة �صبع م���رات)22(، اأّما القبيلت���ان اللتان ُذِكَر 

َلة، اأو اأمهات  = )املطوالت(، وقد وردت يف �صفحة 94 يف الف�صي�س، ولكنها لي�صت ا�صًما لكتاب، واإّنا ُق�صد بها الكتب املَُطوَّ
الكتب. انظر: الف�صي�س 43 )الدرا�صة(.

1- انظر: الف�صي�س 14، 145.
2- انظر: الف�صي�س 30.
3- انظر: الف�صي�س 30.

4- انظر: الف�صي�س 31، 110.
5- انظر: الف�صي�س 36.
6- انظر: الف�صي�س 54.
7- انظر: الف�صي�س 55.
8- انظر: الف�صي�س 55.
9- انظر: الف�صي�س 80.

10- انظر: الف�صي�س 98.
11- انظر: الف�صي�س 109.

12- انظر: الف�صي�س 3.
13- انظر: الف�صي�س 60.
14- انظر: الف�صي�س 60.
15- انظر: الف�صي�س 61.
16- انظر: الف�صي�س 65.

17- انظر: الف�صي�س 53. وهو كتاب لليافعي. انظر: الف�صي�س 43 )الدرا�صة(.
18- انظر: الف�صي�س 72. وهي حا�صية على تف�صري البي�صاوي مل�صطفى بن اإبراهيم املعروف بابن متجيد.

19- انظر: الف�صي�س 72.
20- انظر: الف�صي�س 129.
21- انظر: الف�صي�س 141.

22- انظر: الف�صي�س 42، 80، 104، 105، 124، 157، 159.
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ا�صمهما في هذا ال�صرح فهما: اأهل الحجاز)1(، وبنو تميم)2(. 

المبحث الثاني
ْحِوّي ِرّي النَّ َمْذَهُب اْلَقْي�شَ

ِرّي في �صرحه هذا، وواف���ق وعار�س الم�صنِّف، وعر�س الكثير من االآراء  تنوع���ت اآراء الَقْي�صَ
الخا�ص���ة بالنح���اة، مرجًحا ومحاجًج���ا تارة، ومكتفًيا بعر����س االآراء من دون ترجي���ح تارة اأخرى، 

و�صنعر�س طرًفا من ذلك كله في كلٍّ من المطالب االآتية:

ِرّي لبن ه�شام المطلب الأول: موافقات اْلَقْي�شَ
ِرّي يكثر من موافقته للم�صنِّف وهو يقوم على �صرح كتابه، كعادة  َبِعّي اأْن نرى الَقْي�صَ م���ن الطَّ
ال�صارحين في طريقتهم في �صرح المتون، واإْن لم يخُل ال�صرح من بع�س االعترا�صات، ولكّنها كانت 

اأقّل بكثير من الموافقات. 
ونقتطف من هذه الموافقات كالًّ من االأمثلة االآتية:

ِرّي اإلى كون قوله تعالى: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ})3( - والتي جاءت  1.  ذهب الَقْي�صَ
بع���د قوله تعال���ى: {ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ})4(- جملة م�صتاأنف���ة، ولي�صت �صفة وال 
ح���اال، موافًق���ا ابن ه�صام في ذلك، حي���ث قال: وال�صفة ال ت�صّح؛ الأّن���ه ال فائدة في حفظ 
ال�صم���اء منهم؛ الأنهم ال يقدرون على الت�صّمع، وك���ذا الحال ال ي�صّح؛ الأّن الحالّية �صفة في 

المعنى)5(.
تعال���ى: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ    ڦ  لقول���ه  اإعراب���ه  اأثن���اء  2.  ف���ي 
���ِرّي: جملة )َهْل َه���َذا اإِالَّ َب�َصٌر( مف�ص���رة للنجوى؛ القت�صاء  ڦ})6(، ق���ال الَقْي�صَ
المعن���ى، فال مَحّل له���ا؛ الأنها جاءت لمجرد االإظهار؛ فال يتوج���ه اإليها مقت�صى االإعراب. 
وقيل: هي -اأي الجملة اال�صتفهامّية- بدل في مَحّل الن�صب من النجوى، فالتقدير: واأ�صّروا 
هذا الحديث، اإّما بدل الكّل من الكّل، اأو البع�س منه، واالأول اأظهر، والثاني ظاهر. ويجوز 
اأْن يك���ون مفع���وال لقول محذوف، اأي قالوا: هل هذا اإال ب�ص���ر مثلكم؟ فهو يوافق ابن ه�صام 

1- انظر: الف�صي�س 104.
2- انظر: الف�صي�س 105، 157.

3- �صورة ال�صاّفات 8/37.

4- �صورة ال�صاّفات 7/37.
5- انظر: الف�صي�س 34.
6- �صورة االأنبياء 3/21.
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في ما ذهب اإليه بقوله: واالأول اأظهر، فاالأول هو راأي ابن ه�صام)1(.
3.  ل���دى حديثه ع���ن )الواو( في قول���ه تعال���ى: {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ})2(، 
ه���ا ابن ه�صام واًوا زائدة، مع اأّن���ه اأ�صار اإلى راأي اآخر لبع����س النحاة وهو كونها  والت���ي عدَّ
ِرّي راأيين اآخرين، وذلك بقوله: وقيل: اإّنها حالّية، وقيل: اإّنها بمعنى  عاطفة، ثم زاد الَقْي�صَ

)مع(، اإال اأنه وافق ابن ه�صام فيما ذهب اإليه بقوله: وكون الواو فيها زائدة ثابت)3(.

ِرّي على ابن ه�شام المطلب الثاني: اعترا�شات اْلَقْي�شَ
ا  ِريُّ ابَن ه�صام في كثير من المواطن، كما راأينا في المطلب ال�صابق، ولكنه اأي�صً وافق الَقْي�صَ

خالفه وعار�صه في خم�س م�صائل.
ِرّي على ابن ه�صام على النحو االآتي: ونعر�س هذه الم�صائل الخم�صة التي اعتر�س فيها الَقْي�صَ
رة -بك�صر ال�صين- ولو ترك ياء الن�صبة لكان  ِرّي: الجملة التف�صيرّية، اأّي الُمف�صِّ 1.  قال الَقْي�صَ

اأن�صب؛ الأّن التف�صير م�صدر والياء الن�صابة مع التاء تفيد الم�صدرّية)4(.
2.  اأ�ص���ار ابن ه�ص���ام اإلى اأنَّ كون الجملة المف�صرة ال َمَحّل لها ه���و الم�صهور، ثم اأردف قائال: 
رة بح�ص���ب ما ُتف�صره، ف���اإْن كان له َمَحّل فهي  ق���ال ال�صلوبي���ن: التحقي���ق اأنَّ الجملة المف�صِّ
 ، رة َمَحالًّ كذل���ك، واإال فال، وتابع بعد ذلك قائال: وا�صتدل بع�صه���م على اأنَّ للجملة المف�صِّ

اإْن كان ِلما تف�صره َمَحّل، بقول ال�صاعر:
عا)5( َفَمْن َنْحُن ُنوؤْمْنُه َيِبْت َوْهَو اآِمٌن               َوَمْن ال ُنِجْرُه ُيْم�ِس ِمّنا ُمَروَّ

���ِرّي بقدر كبير من  ���ر للفعل المحذوف)6(، فاعتر�س الَقْي�صَ   فظه���ر الجزم في الفعل المف�صِّ
اللط���ف، وذل���ك بقوله: اإّن التف�صير للفع���ل بالفعل في الحقيقة، وهما مف���ردان، وعدَّ ذلك نوًعا من 

1- انظر: الف�صي�س 43.
2- �صورة الزمر 73/39.

3- انظر: الف�صي�س 149، 150.
4-  انظر: الف�صي�س 41. والغريب اأّنه عاد هو نف�صه وا�صتخدمها، حيث قال: واعلم اأّن التف�صريّية ثالثة اأق�صام. )اأّما االأق�صام الثالثة، 
فهي: املجّردة عن حرف التف�صري، نحو قوله تعاىل: {َكَمَثِل اآَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب} )�صورة اآل عمران 59/3(، واملقرونة ب�ِ)اأْي(، 
نحو ُقِطَع رزقه، اأْي: مات، واملقرونة ب�ِ)اأْن(، كقوله تعاىل: {َوَناَدْيَناُه اأَْن َيا اإِْبَراِهيُم} )�صورة ال�صافات 104/73(، فقوله: )يا 
ا  اإبراهيم( تف�صري للمفعول املقّدر ل�ِ)ناديناه(، اأي: ناديناه بلفظ هو قولنا: يا اإبراهيم. انظر: الف�صي�س 43، 46(. وانظر اأي�صً

ورود كلمة )التف�صريّية(: 118، 141.
ي يف احلروف واالأدوات 370 وخزانة االأدب 40/9، 42 وبال ن�صبة يف االإن�صاف 619/2 ومغني  5-  البيت من الطويل، وهو له�صام املُرِّ

اللبيب 526 وحا�صية ال�صبان 105/2.
6- انظر: االإعراب عن قواعد االإعراب 46، 47.
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الت�صامح، ثّم اأ�صار اإلى اأّن جزم )نوؤمنه( لي�س بُم�صلٍَّم به)1(، في الوقت الذي بدا فيه غيره اأو�صح في 
ر الفعل ال  اعترا�صهم على ابن ه�صام، كما فعل ابن َجماَعة، والذي َعّلَل اعترا�صه بقوله: الأّن المف�صِّ
رة المحدودة بقوله:  الجمل���ة، ولي�س ال���كالم في تف�صير الفعل للفعل، واإنما الكالم في الجملة المف�صِّ
ر فعال، وجاء الفاعل  ر مفرًدا، اأي فعل ف�صَّ الجملة الكا�صفة لحقيقة ما تليه، وما نحن فيه مفرد ف�صَّ
ر للفعل المح���ذوف)2(. ومما تجدر  م���ن �صرورت���ه، ال اأنه مق�صود، فظه���ر الجزم في الفع���ل المف�صِّ
االإ�صارة اإليه اأنَّ ابن َجماَعة قد اأكد هذا االعترا�س في اأوثق االأ�صباب مرة اأخرى)3(، ولكن بدون اأْن 
يخو����س في التفا�صيل م���رة اأخرى. ومع ابن َجماَعة م�صى االأْزَهِرّي في نف�س االعترا�س)4(، وكذلك 

ِرّي اأخيًرا ليوؤكد على هذا االعترا�س. ْيِلّي، ولكن باخت�صار واقت�صاب)5(، حتى جاء الَقْي�صَ فعل الزَّ
})6(، لي�س  ِ ِرّي: ال يخفى عليك اأّن قول الم�صنف: كالباء الزائد في {َكَفى ِباهللَّ 3.  قال الَقْي�صَ
عل���ى م���ا ينبغي، حيث قال في اآخر ر�صالته: وينبغ���ي اأْن يجتنَب الُمعرُب اأْن يقول في حرف 
م���ن كت���اب اهلل �صبحانه وتعالى: اإّنه زائ���د؛ الأنه ي�صبق اإلى االأذه���ان اأّن الزائد هو الذي ال 
معنى له، وكالم اهلل �صبحانه وتعالى منزه عن ذلك)7(. ومما يجدر ذكره اأّن الُقْوَجِوّي كان 

ِرّي في هذا االعترا�س)8(. قد �صبق الَقْي�صَ
ا( اأو )اأال( اال�صتفتاحّية،  4.  في اأثناء تعليقه و�صرحه لقول ابن ه�صام: تاأتي )كال( بمعنى )حقًّ
عل���ى خالف في ذل���ك، نحو قوله تعالى: {َكالَّ ال ُتِطْعُه})9(، حيث اأردف ابن ه�صام قائال: 
ِرّي:  وال�ص���واب الثاني؛ لك�صر الهمزة في نح���و: {گ گ  ڳ ڳ})10(، فقال الَقْي�صَ

هذا الراأي فيه نظر، فاإّن االأول �صحيح، واإْن كان الثاني ظاهر)11(.
5.  تعليًقا على قول ابن ه�صام: من وجوه )لو( اأْن تكون حرًفا م�صدريًّا مرادًفا ل�ِ)اأْن(، اإال اأّنها 

ال تن�ص���ب، واأكثر وقوعها بعد )وّد(، نح���و: {ۇ ۇ       ۆ})12(، اأو )يوّد(، نحو: {ڃ 

1- انظر: الف�صي�س 49.
د 11اأ. 2- انظر: اأَْقَرب امَلقا�صِ

3- انظر: اأَْوَثق االأَ�ْصباب 72. وذلك يف قوله: والتحقيق عندي اأنَّ هذه امل�صائل ترجع اإىل تف�صري املفرد.
الب 65. ل الطُّ 4- انظر: ُمَو�صِّ

5- انظر: َحّل َمعاِقد القواعد 127.
6- �صورة الرعد 43/13.

7- انظر: الف�صي�س 65، 66. وانظر: االإعراب عن قواعد االإعراب 56، 108.
8- �صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي62، 63.

9- �صورة العلق 19/96.
10- �صورة العلق 6/96. انظر: االإعراب عن قواعد االإعراب 74.

11- انظر: الف�صي�س 103.
12- �صورة القلم 9/68.
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ِرّي: »ولو قال: )ويوّد( مكان )اأو يود( لكان اأن�صب«)2(. ڃ ڃ چ})1(، قال الَقْي�صَ

ِرّي النحوي المطلب الثالث: مذهب اْلَقْي�شَ
���ِرّي في تعاطيه مع الم�صائ���ل النحوّية واآراء النح���اة، وتنوعت اختياراته  تن���وع اأ�صلوب الَقْي�صَ

واجتهاداته واإعراباته، والتي نعر�صها على النحو االآتي:
المق�صد االأول: حر�صه على اإطالع الطالب على التنوع في م�صائل االإعراب واآراء النحاة

ونلم�س ذلك من كلٍّ من االأمثلة االآتية:
1.  ف���ي اإعرابه لقوله تعال���ى: {ی ی  جئ حئ مئ})3(، ق���ال: )هذا(: مبتداأ، 
و)يوم(: خبر؛ فجملة )ينفع( في محّل جّر الإ�صافة )يوم( اإليها، ويجوز بناء )يوم( على 

الفتح الإ�صافته اإلى جملة)4(.
ِرّي:  2.  ل���دى اإعرابه لقوله تعال���ى: {ېئ ىئ ىئ ىئ ی   ی})5(، ق���ال الَقْي�صَ
)يوًم���ا(: من�ص���وب بنزع الخاف�س، اأي: عل���ى المفعول به اأو المفعول في���ه، والتقدير على 
االأول: واتق���وا ف���ي الدنيا مقالب يوم ترجعون في���ه، وعلى الثاني: واتق���وا عذاب اهلل يوًما 

ترجعون فيه)6(.
3.  ف���ي اأثن���اء حديث���ه ع���ن )ال���واو( ف���ي االآي���ة الكريم���ة: {ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ})7(، والت���ي �صنفها ابن ه�صام تحت نوع الواو الزائ���دة، ثم اأ�صار اإلى راأي واحد-

فق���ط- وهو لبع�س النح���اة الذين ذهبوا اإلى كونها عاطف���ة، وعندها يكون جواب ال�صرط 
ِرّي بقوله: وقيل: اإّنها حالّية، وقيل: اإّنها بمعنى )مع()8(. محذوف، زاد الَقْي�صَ

ِرّي عل���ى اإْطالِع طالِب العلم عل���ى مختلف اآراء  ���ا حر�س الَقْي�صَ وم���ن ه���ذه االأمثلة نلم�س جليًّ
الع���ه، وكذلك بمرونته ف���ي ا�صتع���داده الدائم ل�َصبر َغ���ور االآراء  النح���اة، وه���و ما يوح���ي ِب�صعة اطِّ

ودرا�صتها وتدبُّرها.

1- �صورة البقرة 96/2. انظر: االإعراب عن قواعد االإعراب 86.
خمطوطة  انظر:  اأثبتناه.  ما  وال�صحيح  اأن�صب(،  لكان  يوّد  لو  لكان  ويوّد  قال:  )ولو  التحقيق:  يف  وردت  وقد   .133 2-  الف�صي�س 

الف�صي�س 41اأ.
3- �صورة املائدة 119/5.

4- انظر: الف�صي�س 24. وانظر: الت�صريح على التو�صيح 705/1، 706.
5- �صورة البقرة 281/2.

6- انظر: الف�صي�س 29، 30.
7- �صورة الزمر 73/39.

8- انظر: الف�صي�س 150.
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ه لم�شائل الإعراب واآراء النحاة من دون ترجيح المق�شد الثاني: َعر�شُ
ونلحظ ذلك ب�صكٍل وا�صح في مثل قوله:

1.  اعل���م اأّن النح���اة اختلفوا في جازم جواب ال�صرط، فقال بع�صه���م: هو اأداة ال�صرط فقط، 
وقال بع�صهم: هو فعل ال�صرط فقط، وقال بع�صهم: هو االأداة والفعل مًعا)1(.

2.  اال�ص���م المو�صول و�صلته مًع���ا، اأو اال�صم المو�صول وحده -فقط- يك���ون في محل الرفع اأو 
الن�صب اأو الجّر)2(.

3.  )اإذا( الفجائّي���ة: حرف مفاج���اأة، فال يحتاج اإلى جواب، وهي ظ���رف مكان عند المبرد، 
وظ���رف زمان عن���د الزجاج، واختار الم�صنِّف االأول)3(، م���ن دون اأْن يعلق على هذه االآراء 

ب�صيء.

المق�شد الثالث: ترجيحه وح�شمه لبع�ص الآراء
1.  اإعراب )خم�صَة ع�صَر( َعَلًما على المَحّل باعتباره مبنيًّا جائز، ولكّن اإعرابه على اأّنه ممنوع 

من ال�صرف هو االأ�صح)4(.
2.  َذهاب���ه اإلى اإعراب اال�ص���م المعرب الم�صاف اإلى ي���اء المتكلم دوًما اإعراًب���ا تقديريًّا، في 
ب بقوله: واإْن ذهب بع�صهم اإلى  ه االأ�صح، ث���م َعقَّ كّل اأحوال���ه: الرفع والن�صب والجّر، وَعدَّ

اإعرابه اإعراًبا لفظيًّا في حالة الجّر؛ لوجود الك�صرة فيها)5(.
3.  اإعراب���ه لال�صم المو�صول م���ع �صلته مًعا)6(، وذلك في اأثن���اء اإعرابه لقوله تعالى: {ۆ 
ِرّي: )الَِّذيَن(: ا�صم المو�صول  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ})7(، حي���ث قال الَقْي�صَ
م���ع �صلت���ه )َخَلْوا( ف���ي مَحّل الج���ّر؛ الإ�صافة )َمَثُل( اإليه���ا، فال تغفل . وه���و بقوله: )فال 
تغفل()8( ي�صعر باختياره لهذا االإعراب وميله له، مع اأّنه نف�صه قد اأ�صار اإلى االإعرابين قبل 

ذلك بقليل، ومن دون ترجيح)9(.

1- واأّما فعل ال�صرط، فمجزوم باالأداة باتفاق. انظر: الف�صي�س 26.
2- انظر: الف�صي�س 42.
3- انظر: الف�صي�س 84.

4- انظر: الف�صي�س 8.

5- انظر: الف�صي�س 7.
6- انظر: الف�صي�س 56، 73، 111.

7- �صورة البقرة 214/2.
8- انظر: الف�صي�س 43.
9- انظر: الف�صي�س 42.
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(: بفت���ح الكاف وت�صديد ال���الم، وهي على اأ�صلها، ولي�ص���ت مركبة، وقيل: هي  4.  قول���ه: )َكالَّ
ا عن  َمت ال���كاف وُحِذَفت ال���ذال، و�ُص���ّدد )ال( عو�صً مركب���ة؛ الأّن اأ�صله���ا )ال ك���ذا(، فُقدِّ

المحذوف. وال�صحيح االأّول)1(.
»واو« ُربَّ لها �صدر الكالم على االأ�صح)2(.  .5

ِرّي وتلقائيته، والذي ينّم عن  وال يملك الناظر في هذا ال�صرح اإال اأْن ي�صعر بمو�صوعية الَقْي�صَ
�ص���دق وتوا�صع، فانظر مث���ال اإلى قوله: »الياء في الحالّية والمفعولّي���ة للم�صدرّية، اأي: كون ال�صيء 
ح���ااًل ومفعواًل للن�صبة والمبالغ���ة؛ الأّن ياء الن�صبة مع تاء التاأنيث اإذا لحقت في اآخر كلمة تفيد معنى 
الم�صدر، كذا قيل«)3(. فقوله: )كذا قيل(-من دون ترجيح اأو حتى تعليق- يوحي ببعده عن التكلف، 
ا باأمانته ودقته في عر�س  فهو ال يتكلف راأًيا عندما ال يجد �صيًئا ي�صتحق االإدالء به، ويوحي ذلك اأي�صً

هذا العلم وتدري�صه.
ِرّي كذلك بق�ص���ط كبير من المرونة، ونلم�س ذلك مم���ا �صبق من االأمثلة، وكما  وتمي���ز الَقْي�صَ
ه���ت تنبيًها، في اللغة: ه���ي الداللة على ما  فع���ل عندم���ا ذهب ي�صرح معنى كلم���ة )تنبيه( فقال: نبَّ
غفل عند المخاطب، وفي اال�صطالح: ما ُيفهم من مجمل باأدنى تاأمل، وقيل: هي قاعدة تعرف بها 
االأبحاث االآتية مجملة، وقيل: ا�صتح�صار ما �صبق، انتظار ما �صياأتي، وقيل: هي اإعالم ما في �صمير 
المتكلم للمخاطب، ثم اأردف قائال: خذ ما �صئت)4(. ففي قوله )خذ ما �صئت( اإيحاء وا�صح بمرونته 

وحر�صه على اإطالع الطالب على التنوع.
ِرّي هو الدلي���ل، فلم يتَّبع مدر�صة بعينه���ا، وال عاِلًما محدًدا،  ونخل����س اإل���ى اأّن مذهب الَقْي�صَ
ُة عامِة المتاأخرين من النحاة، رحمة اهلل تعالى عليه  َع الدليل والحجة والبرهان، وهي �ُصنَّ واإنما اتبَّ

وعلى �صائر العلماء الكرام.

المبحث الثالث
ْي�ص في الميزان اْلَف�شِ

ناأت���ي في ه���ذا المبحث اإل���ى درا�صة هذا ال�ص���رح بين بع����س ال�صروح الت���ي دارت حول كتاب 
االإع���راب عن قواعد االإع���راب، والذي نعر�صه في مطلبي���ن اثنين، ندر�س ف���ي االأول منهما م�صاألة 

1- انظر: الف�صي�س 101.
اإّنها حرف عطف، ثم  قالوا:  فاإنهم  الكوفيي،  واأردف مبا�صرة: هذا مذهب  الراأي  اإىل هذا  ِرّي  الَقْي�صَ 2-  الف�صي�س 148. ذهب 

(، فال يقدرون لها معطوًفا عليه؛ الأنَّ ذلك تع�صف. (، وجارة بنف�صها؛ ل�صريورتها مبعنى )ُربَّ �صارت قائمة مقام )ُربَّ
3- الف�صي�س 21.

4- انظر: الف�صي�س 75.
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تاأثره بال�صروح االأخرى، وفي الثاني نوازن بين الف�صي�س وبين ثمانية �صروح �صبقته.

ِرّي في �شرحه المطلب الأول: من تاأثر بهم اْلَقْي�شَ
ِرّي قد تاأثر  الب���د اأْن يتاأث���ر االإن�صان بمن �صبقوه، وهو اأم���ر اإيجابّي وال �صّك، ويب���دو اأّن الَقْي�صَ
ب�ص���كل وا�ص���ح ب�صرحين �صبق���اه، وهما �صرح قواع���د االإع���راب للكاِفَيِجّي، و�صرح قواع���د االإعراب 

للُقْوَجِوّي، و�صنعر�س اإلى ذلك في المق�صدين االآتيين:

المق�شد الأول: تاأثره بالكاِفَيِجّي
ِرّي الوا�صح والجلّي في �صرحه هذا باْلكاِفَيِجّي في �صرحه ال�صهير، وذلك في  برز تاأثر اْلَقْي�صَ
ِرّي ينقل في الكثير منها نقال  مواط���ن كثيرة في �صرحه، ربما ي�صعب ح�صرها تماًم���ا، كان اْلَقْي�صَ

ِرّي: حرفيًّا، ومن هذه المواطن قول اْلَقْي�صَ
1.  متحدًث���ا عن لفظ الجاللة: »اأال ترى اأّن االإيمان اخت����س بهذا اال�صم، حيث قال �صلى اهلل 
ُ()1( مع اأْن االإيمان بجميع  َلَه اإِالَّ اهللَّ ا�َس َحتَّى َيُقوُلوا : ال اإِ علي���ه و�صلم: )اأُِم���ْرُت اأَْن اأُقاِتَل النَّ
ال�صفات واجب«)2(، وهو الكالم نف�صه الذي جاء به الكاِفَيِجّي، واالختالف الوحيد هو قول 

الكاِفَيِجّي: )النبّي عليه ال�صالم()3(  بدال من )قال �صلى اهلل عليه و�صلم(.
2.  جليل���ة: اأي عظيم���ة كثي���رة، يق���ال: )ما اأجلن���ي وال اأدقن���ي(، اأي: م���ا اأعطان���ي كثيًرا وال 
قلي���ال«)4(. والقول نف�صه تقريًبا ل���دى اْلكاِفَيِجّي، والذي جاء تف�صي���ًرا للكلمة نف�صها، وهي 

كلمة )جليلة()5(.
3.  »االأول: هو نقي�س االآخر، اأ�صله )اأَواأَل(، على وزن )اأفعل(، فُقِلَبت الهمزة الثانية واًوا، ثّم 
ل( على )فوع���ل(، َفِقَلَبت الواو االأولى همزة«)6(. والكالم نف�صه  اأُدغم���ت، وقيل: اأ�صله )ووَّ

تقريًبا عند الكاِفَيِجّي)7(.
4.  »ف���ي معرف���ة الجملة: من حي���ث كونها: ا�صمّي���ة، وفعلّي���ة، و�صرطّية، وابتدائّي���ة، وظرفّية، 

1-  انظر: �صنن الرتمذي )رقم 3341( 439/5 و�صنن الدارمي )رقم 10( 287/2 و�صحيح ابن ِحّبان )رقم 174( 399/1 و�صنن 
بي  واجلمع   106/1  )90 )رقم  االإميان  و�صعب   104/4  )7116 )رقم  الكربى  البيهقي  و�صنن   89/2  )2 )رقم  الدارقطني 

ال�صحيحي )رقم 2171( 8/3.
2- انظر: الف�صي�س 3، 4.

3- انظر: �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 38، 39.
4- الف�صي�س 5.

5- انظر: �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 44.
6- الف�صي�س 13.

7- انظر: �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 61.
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واعترا�صّية، وغيرها«)1(. وقد ورد الكالم نف�صه تقريًبا لدى الكاِفَيِجّي)2(.
5.  »الم���راد من���ه )اأي م���ن اللفظ المفي���د( ههنا: هو اللف���ظ المركب من كلمتي���ن ف�صاعًدا 
ا اأو اإن�صائيًّا«)3(. وانظر اإلى �صبه التطابق بين هذا الكالم وقول  باالإ�صن���اد، �صواًء كان خبريًّ
الكاِفَيِج���ّي: »اللف���ظ المفيد ههنا هو اللفظ المركب من كلمتي���ن ف�صاعًدا، اأُ�صند اإحداها 

ا اأو اإن�صائيًّا«)4(، ما يوحي ب�صبه النقل الحرفّي. اإلى االأخرى مطلًقا، �صواًء كان خبريًّ
6.  »نحو قول��ه تعالى: {ُثمَّ َبَعْثَناُهْم})5(  بمعنى االإيق��اظ، والم��راد م��ن��هم اأ�صحاب الك��ه��ف، 
{ِلَنْعَل���َم}: ال���الم للتعلي���ل، وعند االأ�صاع���رة: الم العاقب���ة اأو الم )الحكم���ة()6(، و»نعلم« 
من�ص���وب ب����ِ)اأْن( الم�صمرة«)7(. وهو اقتبا����س تام من قول الكاِفَيِج���ّي: »نحو قوله تعالى: 
{ُث���مَّ َبَعْثَناُه���ْم} اأي: اأيقظناهم، اأي: اأ�صح���اب الكهف... {ِلَنْعَلَم}: ال���الم فيه للتعليل، 
وعند االأ�صاعرة: مثل هذه الالم ت�صمى الم العاقبة والم الحكمة، و»نعلَم« من�صوب ب�ِ)اأْن( 

م�صمرة«)8(.
7.  ق���ال بع����س االأفا�صل: اإّن من اأعجب عجائ���ب الكلمات كلمة )َلّما(، فاإنه���ا اإذا دخلت على 
الما�صي تكون ظرًفا، واإذا دخلت على الم�صارع تكون حرًفا، واإذا دخلت على غيرهما تكون 

بمعنى )اإال(، وفيه ما فيه«)9(. وهو ماأخوذ بال�صبط من الكاِفَيِجّي)10(.
ِرّي بالكاِفَيِجّي اإلى الحّد الذي نقل عنه بع����س االإ�صارات الثانوّية، نحو  ب���ل و�صل تاأث���ر الَقْي�صَ
اإ�صارت���ه اإل���ى اخت���الف الن�صخ، فق���ال: »اأال ُيرى اأّن نحو: ق���ام زيد من )قولك(، وف���ي بع�س الن�صخ 
)قولن���ا(، والثاني منا�صب ل�ِ)نعن���ي(، واالأول ل�ِ)اعلم(، فاختر ما �صئت«)11(، وهو مقتب�س تماًما من 
ق���ول الكاِفَيِج���ّي: »وقع في بع����س الن�صخ )قولنا( مقام )قول���ك(، فالثاني منا�ص���ب لقوله: )ونعني 

بالمفيد(، واالأول مت�صل بقوله: )اعلم(، فيكون اأولى«)12(.

1- الف�صي�س 13.
2- انظر: �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 62.

3- الف�صي�س 14.
4- �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 66.

5- �صورة الكهف 12/18.
6- ولي�س )امللكية( كما ذهبت املحققة الكرمية. انظر: خمطوطة الف�صي�س 9اأ.

7- الف�صي�س 22.
8- �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 102.

9- الف�صي�س 90.
10- انظر: �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 295.

11- الف�صي�س 15.
12- �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 69. وانظر كالم ابن ه�صام يف منت كتاب االإعراب عن قواعد االإعراب 35.
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ِرّي نقل الكثير الكثير من الكاِفَيِجّي، وتاأثر به اإلى حدٍّ بعيد، باأكثر من  ونخل�س اإلى اأّن الَقْي�صَ
تاأثره بالُقْوَجِوّي ب�صكل وا�صح وجلّي، ولي�س كما ذهبت محققة �صرح الف�صي�س الكريمة اإلى اأّن تاأثره 

بالُقْوَجِوّي كان االأكثر والمقدم على من �صواه)1(.

المق�شد الثاني: تاأثره بالُقْوَجِوّي
ا، ولكن بقدر اأقل من تاأث���ره بالكاِفَيِجّي، ومن  ���ِرّي باْلُقْوَجِوّي ب�صكل وا�ص���ح اأي�صً تاأث���ر اْلَقْي�صَ

ِرّي: االأمثلة على ذلك قول اْلَقْي�صَ
»االإمام: اأي المقتدى به من حيث العلم والعمل«)2(. وقد ورد القول نف�صه لدى اْلُقْوَجِوّي)3(.  .1
2.  التوفي���ق: وهو ا�صتعداد االإق���دام على ال�صيء، وقيل: جعل اهلل ِفعَل عب���ِده موافًقا لما ُيحبُّه 

وير�صاه، وقيل: موافقة تدبير العبد لتقدير الحًق)4(. واالأقوال نف�صها عند الُقْوَجِوّي)5(.
3.  »االأول: هو نقي�س االآخر، اأ�صله )اأَواأَل(، على وزن )اأفعل(، فُقِلَبت الهمزة الثانية واًوا، ثّم 
ل( على )فوع���ل(، َفِقَلَبت الواو االأولى همزة«)6(. والكالم نف�صه  اأُدغم���ت، وقيل: اأ�صله )ووَّ

عند الُقْوَجِوّي)7(.
4.  »اب���ن در�صتويه: )در�صت( لف���ظ اأعجمّي مركب مع )ويه(، وف���ي القامو�س: كّل ا�صم ختم 

بويه ك�صيبويه«)8(. وهو منقول حرفيًّا من الُقْوَجِوّي)9(.
5.  »قال الفار�صّي: اإّن الم�صادر تقع في االأزمان، فيجعل ل�صعة الكالم زمان«)10(. والقول نف�صه 

عند الُقْوَجِوّي)11(.
6.  »ق���ول الكريم الخال���ق: {ھ ھھ ے ے ۓ})12(  بع���د قوله تعالى: {ہ 
ہ  ہ ھ}: هذا من ت�صبيه الغريب اإلى االأغرب؛ الأّن الوجود من غير اأب اأو اأّم اأغرب 

1- انظر: الف�صي�س 37، 38، 43، 44 )الدرا�صة(.
2- الف�صي�س 4.

3- انظر: �صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي 7.
4- انظر: الف�صي�س 11.

5- انظر: �صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي 9.
6- الف�صي�س 13.

7- انظر: �صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي 9.
8- الف�صي�س 36.

9- انظر: �صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي 40.
10- الف�صي�س 94.

11- انظر: �صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي 98.
12- �صورة اآل عمران 59/3.
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واأخرق للعادة من الوجود من غير اأب«)1(. والكالم مقتب�س بال�صبط من الُقْوَجوّي)2(.
وم���ن االإ�ص���ارات التي توؤكد عودته اإل���ى الُقْوَجِوّي ِذك���ُره لبع�س الم�صطلح���ات التي جاء على 

ِذكِرها الُقْوَجِوّي، نحو المنطقيين)3(.
���ِرّي الكبير ب�صرح قواع���د االإعراب  وق���د اأ�ص���ارت محققة �ص���رح الف�صي�س اإل���ى تاأث���ر اْلَقْي�صَ
لمحم���د بن م�صطفى الُقْوَجِوّي �صي���خ زاده )ت950ه�.(، وذكرت وجود ت�صابه كبير بينهما، خرجت 
في���ه بنتيجة مهمة، وهو اأّن �ص���رح قواعد االإعراب لل�صيخ زاده هو الم�ص���در االأول والمرجع الرئي�س 
دت انت�صار  ِرّي لم ياأت على ذكره البتة، وقد اأكَّ ِرّي في �صرحه هذا، على الرغم من اأّن الَقْي�صَ للَقْي�صَ
نقوالت���ه م���ن �صيخ زاده من اأول الف�صي�س اإلى اآخره، ما بين النقل الحرفّي، والنقل المت�صرف فيه، 
َم راأيها هذا اأّنها ا�صتعانت كثيًرا ب�ص���رح زاده في قراءة كلمات كانت مطمو�صة وغام�صة في  وم���ا َدعَّ

�صرح الف�صي�س، ثم �صاقت اأمثلة على ذلك)4(.
ِرّي كثي���ًرا بالُقْوَجِوّي، ولكن تاأث���ره بالكاِفَيِجّي كان  ونح���ن نتفق مع المحققة ف���ي تاأثر الَقْي�صَ
اأكث���ر، ولذل���ك، فاإّن الم�ص���در الذي يفوز بالمرتب���ة االأولى من حيث تاأثيره ف���ي الف�صي�س هو �صرح 

الكاِفَيِجّي، ولي�س �صرح الُقْوَجِوّي كما ذهبت محققته الكريمة.

المطلب الثاني: الموازنة
ُيب���رز هذا المطل���ب مكانة هذا ال�صرح ودرج���ة اأهميته، وذلك من خ���الل الموازنة بينه وبين 
ثماني���ة �صروح اأُلِّفت حول كت���اب االإعراب عن قواعد االإعراب)5(، وكله���ا �صابقة عليه، ونعر�س هذه 

الموازنة فيما ياأتي:

المق�شد الأول: الموازنة في المنهج
نكتفي في هذا المق�صد بعر�س الموازنة بين المناهج على �صورة جدول مخت�صر، حيث يلقي 
ال�صوء اإلى حدٍّ ما على كيفية تناول هوؤالء العلماء ل�صروحهم ال�صالفة الذكر، وذلك كما في الجدول 

االآتي:

1- الف�صي�س 43.
2-  انظر: �صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي 48. وقد ورد الكالم نف�صه عند الكاِفَيِجّي يف �صرحه. انظر: �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 

.181 ،180
3- انظر: الف�صي�س 18 و�صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي 16.

4- انظر: الف�صي�س 37، 38، 43، 44 )الدرا�صة(.
الدكتوراة عام 2012م،  اأطروحة  درا�صتي يف  كانت مدار  الثمانية، حيث  ال�صروح  اأجريت موازنة مف�صلة حول هذه  قد  5-  وكنُت 

وهاأنذا اأقوم بدرا�صة هذا ال�صرح التا�صع لتتم الفائدة باإذنه تعاىل. انظر: قواعد االإعراب و�صروحه 196- 216.
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جدول )1(: الموازنة بين مناهج ال�صراح

اأَْقَرب البند المقارنم.
د الَمقا�صِ

اأَْوَثق 
االأ�ْصباب

حوا�صي 
الَمَحلِّّي

�صرح 
الكاِفَيِجّي

َتْعِلْيق 
َلِطْيف

ل  ُمَو�صِّ
الب الطُّ

�صرح 
الُقْوَجِوّي

َحّل 
الف�صي�سالَمعاِقد

ممزوج ناق�سممزوجممزوج�صورة المتن في ال�صرح1.
جًدا

ممزوج 
ممزوج ممزوججًدا

ممزوج ممزوججًدا
جًدا

الرجوع2.
نادرنادرمتو�صطقليلنادركثيرلم يعدلم يعدقليل اإلى الن�صخ

كثيرقليلكثيركثيرمتو�صطكثيرقليلمتو�صطقليل�صبط المفردات3.

كثيرقليلكثيركثيركثيركثير جًداكثيركثيركثير�صرح المفردات4.

ذكر الحدود 5.
كثيرقليلمتو�صطمتو�صطكثيركثير جًداقليلكثيرقليلوالتعريفات

كثيرقليلكثيرقليلقليلكثيركثيركثيرقليلح�صور األفاظ المعلمين6.

قليلكثيركثيرقليلقليلكثير جًداكثيركثير جًداكثيراأ�صلوب الحوار7.

نادرنادرنادرنادرقليلكثيركثيركثيرنادر�صيغة ال�صوؤال والجواب8.

كثير كثير جًداكثيرالنقل من االآخرين9.
ا كثير نادرجدًّ

كثيركثيركثيرمتو�صطجًدا

قليلكثيركثيرمتو�صطكثيرنادركثيرقليلقليلتحديد موا�صع النقل10.

كثير كثيرقليلكثيرمتو�صطاال�صتطراد واالإطالة11.
متو�صطقليلمتو�صطنادرجًدا

اإعراب �صواهد 12.
كثير كثير جًداقليلقليلمتو�صطالم�صنف

كثيرقليلمتو�صطقليلجًدا

كثيرنادركثيرنادركثيركثيرنادرال يعربال يعرباإعراب متن الم�صنف13.

كثيركثيركثيرمتو�صطكثيركثيرنادركثير جًداكثيرا�صتيفاء الم�صائل14.

قليلقليلنادرقليلقليلقليلنادرقليلقليلالتنبيه على االأخطاء15.

الربط مع العلوم 16.
متو�صطقليلمتو�صطقليلمتو�صطمتو�صطقليلكثيرقليلاالأخرى

قليلنادرلم ُيِحْللم ُيِحْللم ُيِحللم ُيِحلنادرمتو�صطقليلاالإحالة اإلى كتب اأخرى17.

كثيرقليلخافتلم َيْفَعْلخافتنادرنادركثير جًداخافتالحث على البحث18.

المق�شد الثاني: في ال�شواهد
تنق�ص���م ال�صواه���د الواردة في هذه ال�صروح اإل���ى ق�صمين، فاالأول يعود اإل���ى ابن ه�صام نف�صه، 

اح في اأثناء �صرحهم لمتن الم�صنف. رَّ والثاني اأ�صافه ال�صُّ

و�ص���وف نبي���ن هنا عدد �صواهد ابن ه�ص���ام الحا�صرة في كل �صرح، اإذ ل���م تح�صر كل هاتيك 
ال�صواهد كاملة في اأي �صرح من ال�صروح، و�صنذكر عدد ال�صواهد التي جاء بها كل �صارح من عنده، 
ف وال�صارح مًعا، و�صنرتب هذه ال�صروح من االأكثر اإلى االأقل في  ثم �صنذكر مجموع ال�صواهد للم�صنِّ
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كّل ت�صنيف من الت�صنيفات الثالثة، كما �صنرى ذلك في الجدول االآتي:
جدول)2(: الموازنة بين اأعداد ال�صواهد الكلية

ال�صروح مَرتَّبة من م.
االأقدم اإلى االأحدث 

زمانيًّا

ترتيب ال�صروح تنازليًّا من حيث عدد ال�صواهدعدد ال�صواهد الواردة في ال�صرح

لكليهمالل�صارحللم�صنِّفلكليهمالل�صارحللم�صنِّف
د1 اأَْقَرب 171265436اأَْقَرب الَمقا�صِ

د الَمقا�صِ
َتْعِلْيق َلِطْيفَتْعِلْيق َلِطْيف

ل 15699255اأَْوَثق االأ�ْصباب2 ُمَو�صِّ
الب الطُّ

اأَْقَرب َحّل الَمعاِقد
د الَمقا�صِ

اأَْقَرب َتْعِلْيق َلِطْيف59142201حوا�صي الَمَحلِّّي3
د الَمقا�صِ

َحّل الَمعاِقد

�صرح 163234397�صرح الكاِفَيِجّي4
الكاِفَيِجّي

�صرح 
الكاِفَيِجّي

�صرح 
الكاِفَيِجّي

حوا�صي َحّل الَمعاِقد168314482َتْعِلْيق َلِطْيف5
الَمَحلِّّي

اأَْوَثق 
االأ�ْصباب

الب6 ل الطُّ �صرح 17170241ُمَو�صِّ
الُقْوَجِوّي

اأَْوَثق 
االأ�ْصباب

�صرح 
الُقْوَجِوّي

اأَْوَثق 15791248�صرح الُقْوَجِوّي7
االأ�ْصباب

�صرح 
الُقْوَجِوّي

ل  ُمَو�صِّ
الب الطُّ

ْي�س158269427َحّل الَمعاِقد8 ل اْلَف�صِ ُمَو�صِّ
الب الطُّ

ْي�س اْلَف�صِ

ْي�س9 حوا�صي 15647203اْلَف�صِ
الَمَحلِّّي

ْي�س حوا�صي اْلَف�صِ
الَمَحلِّّي

يمكننا اأن نقراأ اأموًرا عدة من خالل هذا الجدول، ومن ذلك:
ْي�س من�صجًما مع غيره من ال�صروح في حجم ح�صور �صواهد ابن ه�صام، ومع اأّنه  1.  جاء اْلَف�صِ

االأقل، اإال اأّنه �صابه اأوثق االأ�صباب في العدد نف�صه.
ْي�س ف���ي ذيل القائمة من حيث غزارة ال�صواهد الت���ي اأ�صافها ال�صارح، فكانت  2.  ج���اء اْلَف�صِ

هي االأقل بين ال�صروح كافة.
َرِوّي هي )1( اإلى  ِرّي من �صواهد من عنده اإلى ما اأ�صاف���ه الُب�صْ 3.  ن�صب���ة ما اأ�صاف���ه الَقْي�صَ
ِرّي من �صواهد  )6.7(، اأي ما يقارب �صبعة االأ�صعاف، ما يدل على قلة ما اأ�صافه الَقْي�صَ

على �صرحه.
ننتقل اإلى عر�س اأحوال �صواهد ابن ه�صام في قواعد االإعراب، من حيث ح�صورها في ال�صروح 
اأو �صقوطها منها، ثم نذهب اإلى االإ�صارة اإلى اأحوال �صواهد ال�صراح التي اأ�صافوها اإلى هذه ال�صروح:
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اأول: �شواهد ابن ه�شام في ال�شروح
نعر����س هن���ا اإلى الموازنة بين �صواهد ابن ه�صام في قواع���د االإعراب وح�صورها في ال�صروح 
اأو �صقوطه���ا منه���ا، و�صوف نبين ع���دد �صواهد ابن ه�صام الحا�صرة في كل �ص���رح، اإذ لم تح�صر كل 
هاتي���ك ال�صواهد كامل���ة في اأي �صرح من هذه ال�ص���روح الت�صعة التي نعر�س لها ف���ي هذه الموازنة، 
فقد ح�صر الحديثان فقط في ال�صروح كلها، واكتمل ح�صور �صبعة االأقوال الماأثورة في ثالثة �صروح 
الب، وجاءت الع�صرون بيًتا �صعريًّا كاملًة  ل الطُّ د، وَتْعِلْيق َلِطْيف، وُمَو�صِّ فقط، وه���ي: اأَْقَرب الَمقا�صِ
الب، اأّما ال�صواهد القراآنية البن ه�صام، فلم  ل الطُّ د، وُمَو�صِّ في �صرحين فقط، وهما: اأَْقَرب الَمقا�صِ

يكتمل ح�صورها في اأي �صرح من ال�صروح، كما يت�صح ذلك كله في الجدول االآتي:
جدول )3(: الحا�صر من �صواهد قواعد االإعراب البن ه�صام في ال�صروح

ال�صواهد

قواعد 
االإعراب 

البن 
ه�صام

ال�صروح مرتبة من االأقدم اإلى االأحدث زمانيًّا

اأَْقَرب 
د الَمقا�صِ

اأَْوَثق 
االأ�ْصباب

حوا�صي 
الَمَحلِّّي

�صرح 
الكاِفَيِجّي

َتْعِلْيق 
َلِطْيف

ل  ُمَو�صِّ
الب الطُّ

�صرح 
الُقْوَجِوّي

َحّل 
ْي�سالَمعاِقد اْلَف�صِ

ال�صواهد 
القراآنية

14314213344138141142133134133

�صواهد 
الحديث

2222222222

ال�صواهد 
ال�صعرية

2020167171820171717

االأقوال 
الماأثورة

7756677554

17217115659163168171157158156المجموع

اأم���ا ترتي���ب ال�صروح من حيث ح�صور �صواه���د ابن ه�صام فيها، فقد �صبق���ت االإ�صارة اإليه في 
بداية هذا المق�صد في )جدول 2(.

ثانًيا: ال�شواهد التي اأ�شافها ال�شراح
وناأت���ي في هذا المق�صد اإلى الموازنة بين �صواه���د ال�صراح التي اأ�صافوها- �صوى �صواهد ابن 
ه�صام الواردة في متن قواعد االإعراب، والتي تباينت اأعدادها بين �صرح واآخر، ولكنها حافظت على 
التوازنات الن�صبية بين ال�صروح، فظل اال�صت�صهاد بالحديث ال�صريف قليال بالمقارنة مع اال�صت�صهاد 
بالق���راآن الكريم، وتقدم اال�صت�صهاد بالقراآن الكريم عل���ى اال�صت�صهاد بال�صعر، حيث اقتفى ال�صراح 
اآثار ابن ه�صام االأن�صاري في هذا ال�صدد، اأّما حال اال�صت�صهاد بالحكم واالأمثال واالأقوال الماأثورة، 
فهي على حالها عند ابن ه�صام، كما هو الحال لدى �صائر النحاة في ميدان النحو. ون�صتطيع قراءة 
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ذلك كله، وغيره باإذنه تعالى، من خالل االطالع على الجدول االآتي:

جدول )4(: �صواهد ال�صراح التي اأ�صافوها في �صروحهم

ال�صواهد

ال�صروح مرتبة من االأقدم اإلى االأحدث زمانيًّا

اأَْقَرب 
د الَمقا�صِ

اأَْوَثق 
االأ�ْصباب

حوا�صي 
الَمَحلِّّي

�صرح 
الكاِفَيِجّي

َتْعِلْيق 
َلِطْيف

ل  ُمَو�صِّ
الب الطُّ

�صرح 
الُقْوَجِوّي

َحّل 
الَمعاِقد

ْي�س اْلَف�صِ

ال�صواهد 
القراآنية

1724694134225406719531

�صواهد 
الحديث

75512172294

ال�صواهد 
ال�صعرية

82403976582715587

االأقوال 
الماأثورة

48412141775

26599142234314709126947المجموع

اأم���ا ترتي���ب ال�صروح من حيث اأعداد ال�صواهد التي اأ�صافها ال�صراح، فقد �صبقت االإ�صارة اإليه 
في بداية هذا المق�صد في )جدول 2(.

المق�شد الثالث: في الم�شادر
ناأت���ي في ه���ذا المق�صد اإل���ى الموازنة بين اأعداد الم�ص���ادر في كل �صرح  م���ن ال�صروح التي 
ندر�صه���ا في هذا البحث، مع االنتباه اإلى اأّن ه���ذه الم�صادر تنق�صم اإلى ق�صمين اثنين، فاالأول يعود 
اإل���ى اب���ن ه�صام، وهي الم�صادر التي اأوردها هو نف�صه في االإع���راب عن قواعد االإعراب، ثم اأثبتها 
ال�ص���راح في اأثن���اء تاأليفهم ل�صروحهم، اأو اأثبتوا معظمها على االأق���ل، والق�صم الثاني، هو الم�صادر 

التي ا�صتدعاها ال�صراح اأنف�صهم، �صوى م�صادر ابن ه�صام الواردة في متن قواعد االإعراب.
و�صنعر�س اإلى هذين الق�صمين في البندين االآتيين:

اأول: الموازنة بين ال�شروح من حيث ح�شور م�شادر ابن ه�شام
ل���م يكتم���ل ح�صور م�صادر ابن ه�صام -ال���واردة في قواعد االإع���راب- اإال في �صرحين فقط، 
الب، اأّما �صائر ال�صروح االأخرى، فقد �صقط �صيء من م�صادر  ل الطُّ د، وُمَو�صِّ وهم���ا: اأَْقَرب الَمقا�صِ
ابن ه�صام في كّل واحد منها، كما نالحظ ذلك في الجدول االآتي، مع االنتباه اإلى اأّننا احت�صبنا عدد 

المرات التي ورد فيها ا�صم الم�صدر:
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جدول )5(: ح�صور م�صادر ابن ه�صام  في ال�صروح

الم�صادر

قواعد 
االإعراب 

البن 
ه�صام

عدد المرات الواردة الأ�صماء م�صادر ابن ه�صام في
اأَْقَرب 

د الَمقا�صِ
اأَْوَثق 

االأ�ْصباب
حوا�صي 
الَمَحلِّّي

�صرح 
الكاِفَيِجّي

َتْعِلْيق 
َلِطْيف

ل  ُمَو�صِّ
الب الطُّ

�صرح 
الُقْوَجِوّي

َحّل 
الَمعاِقد

ْي�س اْلَف�صِ

43433513334143373334االأعالم
111111_111الكتب

3232233322القبائل
47473915364547413637المجموع

ونالح���ظ من خالل هذا الجدول اأّن كت���اب الت�صهيل البن مالك الطائي قد ح�صر في ال�صروح 
كله���ا �صوى حوا�صي ج���الل الدين الَمَحلِّّي، اأّم���ا اأ�صماء العلماء، وكذلك اأ�صم���اء بع�س القبائل، فقد 
�صقط بع�صها في معظم ال�صروح، ولم يكتمل ح�صور الم�صادر كلها اإال في �صرحين اثنين فقط، كما 

ذكرنا اأعاله، وكما هو وا�صح من هذا الجدول.
ونالح���ظ هنا اأّن ح�ص���ور م�صادر ابن ه�صام كانت اأح�صن حاال ف���ي الف�صي�س منها في ثالثة 
�ص���روح، وه���ي: حوا�صي الَمَحلِّّي، و�ص���رح الكاِفَيِجّي، وَحّل الَمعاِقد؛ ما يوح���ي بحر�صه على ا�صتيفاء 

ِرّي. المتن الم�صروح، وح�صور عنا�صره، وهي مالحظة تح�صب لْلَقْي�صَ

ثانًيا: الموازنة بين اأ�شماء العلماء الذين اأ�شافهم ال�شراح من عندهم
وناأت���ي اأخيًرا اإل���ى المقارنة بين هذه ال�صروح بالن�صبة الأ�صماء العلم���اء التي اأ�صافها ال�صراح، 
غير تلك االأ�صماء التي اعتمد عليها ابن ه�صام في كتابه قواعد االإعراب، وقام ال�صراح باإثباتها في 

اأثناء تاأليفهم ل�صروحهم.
 وف���ي اأثناء موازنتنا بين اأع���داد العلماء في كل �صرح، �صنحت�صب التك���رار لكل عالم، على اأن 
ت�صتم���ل ه���ذه الموازنة عل���ى اأ�صنافهم الع�ص���رة، كما �صنفناه���م في مطلب الم�ص���ادر، وذلك على 

ال�صورة االآتية:

جدول )6(: الموازنة بين اأعداد العلماء بين ال�صروح

اال�صمم.
عدد المرات الواردة الأ�صماء العلماء في

اأَْقَرب 
د الَمقا�صِ

اأَْوَثق 
االأ�ْصباب

حوا�صي 
الَمَحلِّّي

�صرح 
الكاِفَيِجّي

َتْعِلْيق 
َلِطْيف

ل  ُمَو�صِّ
الب الطُّ

�صرح 
الُقْوَجِوّي

َحّل 
الَمعاِقد

ْي�س ال�صروح اْلَف�صِ
كافة

226494148265725128388119922585النحاة1.

917118223183798اللغويون2.
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867416223149االأدباء3.

113229-3622-البالغيون4.

3-------12المتكلمون5.

5935101252331263222القراء6.

1133181927131474146المف�صرون7.

774314141546الفقهاء8.

ثون9. 35--1334-753الُمحدَّ

91278224971189ال�صحابة10.
المجموع الكلي 

للعلماء
3376142043318931874621491253302

الن�صبة المئوية 
لكل �صرح من 

المجموع العام

%10.2%18.6%6.2% 10%27%5.7%14%4.5%3.8%100

الترتيب من 
االأعلى اإلى االأدنى

التا�صعالثامنالثالثال�صابعاالأولالخام�سال�صاد�سالثانيالرابع

نالحظ ذلك الفرق بين الح�صور الكبير الأ�صماء العلماء في اأغلب ال�صروح ال�صابقة، وبخا�صة 
تعلي���ق لطي���ف، ثم اأوث���ق االأ�صباب، وذلك الح�ص���ور الخفي�س لها ف���ي الف�صي�س، ما ي���دل على قلة 
ِرّي على ع���زو االآراء اإلى اأ�صحابها، وكثيًرا ما كان ي�صتعم���ل عبارة: قال بع�صهم)1(،  حر����س اْلَقْي�صَ

اأو: النحويون)2(، اأو النحاة)3(.
ولك���ن ذل���ك ال يعني اأّنه ابتعد تماًما عن العزو، فاإذا كان اأق���ّل من العزو الخا�س اإلى العلماء، 
فق���د اأكثر من الع���زو العام اإل���ى الب�صريين)4(  تارة، واإل���ى الكوفيين)5(  تارة اأخ���رى، كما عزا اإلى 

الجمهور)6(.

خاتمة البحث
رّي يحتاج اإلى مزيد من البحث للتعريف به، اإذ اإّن ما و�صلنا اإليه ال يزال غير  1.  ال زال اْلَقْي�صَ

كاٍف الإ�صاءة �صخ�صيته والتعريف بها.

1- انظر: الف�صي�س 26، 52، 54، 126، 160، 166.
2- انظر: الف�صي�س 14، 67، 124، 129، 174.

3- انظر: الف�صي�س 24، 25، 26، 71، 72، 83، 87، 102، 115، 118، 134، 139، 143، 146، 166، 172، 175.
4- انظر: الف�صي�س 74، 83، 93، 99، 103، 107، 124، 137، 139، 167، 168، 169.
5- انظر: الف�صي�س 28، 74، 95، 99، 103، 104، 124، 137، 139، 148، 150، 167.

6- انظر: الف�صي�س 37، 98.
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2.  تمي���ز �صرح الف�صي����س ببع�س المزايا والفوائد رغم ق�ص���ره واخت�صاره، ورغم مجيئه في 
ذيل ال�صروح من حيث االأهمية، ح�صبما نراه من خالل هذه الدرا�صة.

ِرّي عن �صائر ال�صراح في منهجه في �صرحه هذا. لم يختلف اْلَقْي�صَ  .3
ِرّي متوا�صعة قيا�ًصا بال�صروح االأخرى. جاءت �صواهد اْلَقْي�صَ  .4

ِرّي متوا�صعة قيا�ًصا بال�صروح االأخرى. جاءت م�صادر اْلَقْي�صَ  .5
���ِرّي وراء الدلي���ل والحجة والبرهان، ول���م يلتزم مدر�صة بعينه���ا، اأو مذهًبا  6.  ذه���ب اْلَقْي�صَ

ا، كما هو داأب عاّمة المتاأخرين. خا�صًّ
���ِرّي اإلى اأّن عدد الكلمات الواردة في الف�ص���ل الثالث في كتاب االإعراب عن  7.  ذه���ب الَقْي�صَ
قواع���د االإعراب البن ه�صام االأن�صارّي هي اإحدى وع�ص���رون كلمة، وهو الوحيد بين ت�صعة 
���ف اإلى اأّنها ع�صرون  �ص���راح اطلع���ت على �صروحهم قال بذل���ك، اإذ ذهبوا كّلهم مع الم�صنِّ
ِرّي اأْن يف�صر ذلك فقال: والح���ال اأّن الم�صنِّف قال: وهي ع�صرون  كلم���ة، ثم ح���اول الَقْي�صَ
ِرّي  كلمة، لكْن لعل لفظ )اإحدى( �صقط من قلم النا�صخ)1(. وتح�صب هذه المالحظة لْلَقْي�صَ

رحمة اهلل تعالى عليه.
���ِرّي بال�صورة االأكبر ب�صرح قواع���د االإعراب للكاِفَيِج���ّي، ولي�س ب�صرح قواعد  8.  تاأث���ر اْلَقْي�صَ
االإع���راب للُقْوَج���ِوّي كما ذهب���ت محققة كت���اب الف�صي�س الكريمة، كم���ا اأثبتنا في مبحث 

التاأثر والتاأثير.
���ِرّي على خطى ابن ه�صام ف���ي تغليب اال�صت�صهاد بالق���راآن على اال�صت�صهاد  9.  م�ص���ى القي�صَ
اح الذين �صبق���وه ب�صرح كتاب االإع���راب عن قواعد  بال�صع���ر، تماًما كم���ا فعل �صائر ال�ص���رَّ

االإعراب.

1- انظر: االإعراب عن قواعد االإعراب 63 والف�صي�س 161 وقواعد االإعراب و�صروحه 343.
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د.عالء �لرو��شدة
اأ�ستاذ علم الجتماع والخدمة الجتماعية الم�ساعد- ق�سم العلوم الجتماعية

د.عمر �لربابعة
اأ�ستاذ الإدارة التربوية- ق�سم العلوم التربوية 

�أ. بثينة زهير عبد �لجو�د
ماج�ستير علم الحا�سوب- ق�سم العلوم التطبيقية

جامعة البلقاء التطبيقية الحكومية – الأردن

ثقافُة االإنترنت ودوُرها في التعليم و البحث العلمي
 من ِوجَهِة نَظِر اأع�صاِء هيئَِة التدري�س في الجامعة

الملخ�س 
هدَفت هذه الدرا�صة للتعرف على ثقافة االإنترنت ودورها في التعليم و البحث العلمي من وجهة 

نظر اأع�صاء هيئة التدري�س في الجامعة، في �صوء متغيرات الكلية والخبرة والرتبة االأكاديمية. 
َن مجتمع الدرا�صة من اأع�صاء هيئة التدري�س في جامعة )البلقاء( التطبيقية العاملين في  تكوَّ
كليات اإقليم ال�صمال والبالغ عددهم )422( ع�صو هيئة تدري�س ، وتكونت عينة الدرا�صة من )110( 
ع�ص���و هيئة تدري�س تم اختيارهم بالطريقة الع�صوائية، وتمَّ تطوي���ُر اأداٍة لتحقيق اأهداف الدرا�صة، 
وق���د ت���م التاأكد من �صدق وثبات االأداة. وتو�صلت الدرا�صة اإلى اأن وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س 
نحو ثقافة االإنترنت اإيجابية بدرجة كبيرة في عملية التعليم واإعداد البحث العلمي. واأنَّ هناك فروقًا 
���ًة اإح�صائيًا عند م�صت���وى )ɑ = 0.05( في مواقف اأع�صاء هيئ���ة التدري�س من ثقافة االإنترنت  دالَّ
ُتَعزى لمتغير الخبرة ول�صالح اأ�صحاب الخبرة العالية . في حين ال يوجد فروق دالة اإح�صائيا عند 
م�صت���وى )ɑ = 0.05( عند اأع�صاء هيئة التدري�س ُتَع���زى  لمتغير الكلية ومتغير الرتبة االأكاديمية. 
واأو�ص���ت الدرا�ص���ة بعمل درا�صات اأخرى اأو�صع واأ�صمل لبناء روؤي���ة �صاملة لمختلف موؤ�ص�صات التعليم 
العالي في االأردن في مجال االنترنت والتعلم االلكتروني ودورهما في اإعداد وتطوير البحث العلمي. 

ون�صر الوعي بثقافة االإنترنت وا�صتخداماتها في مجاالت التعليم والتدريب واال�صت�صارات.
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«Internet culture and its role in education and scientific research from the point of veiw of 
faculty members at  the university«
This study aimed at identifying the internet culture and its role in education and scientific 
research from the point of veiw of faculty  members at  University, According to the College, 
experience and the academic rank variables. 
The study society included)422( members of the teaching staff who works in the northern 
colleges of Al Balqa applied university while the study sample consisted of )110( members of 
the teaching staff who are selected randomly. A tool was developed to achieve the objectives 
of the study, which has been to ascertain the veracity of the tool.
The results of the study showed that:
-  The point of veiw of faculty members at university are significantly positive towards 

Internet culture and its role in education.and scientific research.
-  The existence of statistical differences at the level of )0.05 = ɑ( in the situations of faculty 

members towards internet culture attributed to the experience, for the benefit of the highly 
experienced people.

-  The results showed no statistical differences at the level of )0.05 = ɑ( in the  situation of the 
faculty members  attributed to the college and academic rank variables

According to the results of the study the researcher recommended to make 
another wider and larger researches to build a comprehensive vision for higher educational 
institutions in Jordan in the fields of internet & electronical teaching. 

مقدمة:
عل���ى الرغ���م من اأّن التلفزيون والمحطات الف�صائية هي اأكث���ر انت�صارًا في العالم عمومًا وفي 
العال���م العرب���ي خا�صة اإال اأن انت�صار ما ي�صم���ى بال�صبكة العنكبوتية فاَق كلَّ ت�ص���وٍُّر حيث غلب على 
القن���وات الف�صائي���ة وعالم التلفزيون فلم يع���د م�صتغربًا اأن ي�صبح االإنترنت يوم���ًا بعد يوم الو�صيلة 
االأ�صرع انت�صارًا  واالأقوى تاأثيرًا وال�صيما وقد ك�صر االإنترنت قاعدة )المر�صل والمتلقي المعمول بها 
في و�صائل االإعالم التقليدية( لت�صبح المعادلة اأقرب اإلى )الكل �صانع للخبر والكل مَتلقٍّ له(.حيث 
التعلي���ق على االأخبار والمدونات والمنتديات وغيرها م���ن الو�صائل التي اأتاحها االإنترنت وال تتوافر 

في الو�صائل التقليدية)1(.
وي�صه���د العال���م تغيرات �صريعة ف���ي مجال التكنولوجيا توؤث���ر في كل الجوان���ب االإن�صانية ولم 
تك���ن التربية بمعناها ال�صامل بمناأى عن تلك التغي���رات العلمية والتكنولوجية واأ�صبحنا ن�صهُد ثورَة 
معلوماتي���ة غير م�صبوقة تط���ورًا تكنولوجيًا هائاًل لم تعد معها االأنم���اط التقليدية في عملية التعلم 
والتعليم قادرة على متابعة كل جديد ليمثل هذا تحديًا حقيقيًا يواجه الدول النامية لذا يتوجب على 
تلك الدول اأن ت�صتفيد من المميزات الجديدة التي يقدمها ذلك التطور التكنولوجي لتمكن �صعوبها 

1- )علي،2010(



94

م���ن ا�صتيعاب المعرفة الجديدة وفهمه���ا والتعامل معها ولتتمكن من اللحاق بركب الدول المتقدمة 
ولتحقي���ق هذه الغاية اأخذت التربي���ة بتقنية االإنترنت كتقنية حديثة لُتخِرَجه���ا من اأزمتها التربوية 

الراهنة)1(.
لق���د اأعتمد نمو المجتمعات وبقاوؤها على امتالك اأفرادها لمجموعة من المهارات االأ�صا�صية 
الت���ي تمكنهم من الحفاظ عل���ى حياتهم وا�صتم���رار وجودهم وبتطور المجتمع���ات اكت�صب االأفراد 
مه���ارات جديدة جعلت الحي���اة اأكثر �صهولة وكان من بين ما اأكت�صبه االأف���راد العديد من المهارات 
التعليمي���ة اإال اأن���ه من الواجب في وقتنا الحا�ص���ر اأن ينظر اإلى العملية التعليمي���ة اإلى اأنها اأكثر من 
مج���رد تعلُّم المهارات االأكاديمية واكت�ص���اب المادة الدرا�صية فهي عملية تهدف اإلى اإتاحة الفر�صة 
ٍز على البحث  اأمام المعلم والمتعلم ال�صتيعاب المعرفة المتقدمة واإلى َخلِق اتجاه عقلي اأ�صلي محفِّ
ف�ص���اًل عن �صرورة االهتمام بتكوين االتجاهات والقيم واكت�ص���اب المهارات المختلفة التي تجاري 
متطلب���ات ع�صر التكنولوجيا الحديثة ومنها االإنترنت)2(. اإذ ي�صهد العالم تغيرات �صريعة في مجال 
التكنولوجي���ا توؤثر في كل الجوانب االإن�صانية ولم تعد عملية اإعداد البحوث العلمية بمعناها ال�صامل 
بمناأى عن تلك التغيرات العلمية والتكنولوجية واأ�صبحنا ن�صهد ثورة معلوماتية غير م�صبوقة وتطورًا 
تكنولوجي���ًا هائ���اًل لم َتُعد معها االأنماط التقليدية في عملية التعل���م والتعليم واإنجاز البحوث قادرة 

على متابعة كل جديد.
ُتَع���دُّ الجامع���ُة مركز اإ�صعاٍع ثقاف���ي للمجتمع وقيمًة ح�صاريًة ت�صاهم ف���ي توجيه االأهداف في 
التق���دم المادي وهي تمث���ل اأهم ركائز التقدم االقت�صادي واالجتماع���ي لتحقيق الرفاهية والرخاء 
للمجتم���ع ال���ذي تخدم���ه، وهذا ما يف�ص���ر اهتمام العال���م بالجامع���ات والتعليم الجامع���ي والبحث 
العلم���ي ذل���ك االهتم���ام ال���ذي �صه���ده العالم بعد الح���رب العالمي���ة الثاني���ة، والذي كان���ت تعززه 
التغيي���رات المتالحقة والثورة المعلوماتي���ة االأمر الذي دعا الجامعات اإلى �صرعة التكيف مع الواقع 
وا�صتيع���اب التكنولوجي���ا الحديثة ومنها االإنترن���ت لتتمكن من القيام بدوره���ا المن�صود في التعليم 
واع���داد البحوث العلمية لتحقيق التنمية ال�صامل���ة)3(. ويعد اأ�صتاذ الجامعة م�صوؤواًل عن تج�صيد دور 
الجامع���ة في كافة المجاالت )التعلي���م، البحوث، التدريب، اال�صت�ص���ارات...( وبناًء على ذلك فاإن 
لدور االأ�صتاذ الجامعي ثالثة اأبعاد هي: التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، فهو معلم وباحث 
وقائد اجتماعي م�صوؤول عن التغيير والتطوير في مجتمعه . ونظرًا لهذا الدور الذي ُيلقى على عاتق 

1- )عبدالمنعم،2003(
2- )اأبو ها�صم،2004(

3- )حداد،2004(
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االأ�صتاذ الجامعي ولقدا�صة الر�صالة التي يحملها ولما ي�صهده العالم من ثورة معلوماتية وتكنولوجية 
عجزت معها االأ�صاليب التقليدية عن تلبية احتياجاته ،فقد اعتبر ا�صتخدام التكنولوجيا المعا�صرة 
�صرورًة ُمِلحًة وبخا�ص���ة تكنولوجيا الحا�صوب ليتمكن من خزن المعلومات ومعالجتها وا�صترجاعها 
ه���ا، االأمر الذي يتيح له القيام بواجباته التعليمية والبحثي���ة وتفعيل وظيفة الجامعة وتج�صيدها  وبثِّ

لتحقيق الر�صى والتقدم لمجتمعه)1(.
وبناًء على ما تقدم فمن المهم ً معرفة ما اإذا كان اأع�صاء هيئة التدري�س يوؤمنون باأن االإنترنت 
و�صيل���ة َقّيمة ومفي���دة الأغرا�س التعليم والبحث العلم���ي. فالتعرف على مواقفهم م���ن هذه التقنية 
الحديث���ة اأ�صبح �ص���رورة باعتبارها و�صيل���ة تعلُّم وتعليم يتم م���ن خاللها م�صاعف���ة فاعلية اأجهزة 
الحا�ص���وب من خالل و�ص���ع اأف�صل المكتبات والمتاح���ف والم�صادر الثقافي���ة والبحثية في متناول 
اأي���دي اأع�ص���اء هيئ���ة التدري�س وطلبتهم م���ن اأجل مواجهة التحدي���ات الم�صتقبلي���ة واال�صتفادة من 

تكنولوجيا ع�صر المعلومات)2(.
من هنا تاأتي اأهمية التعرف على ثقافة االنترنت ودورها في التعليم و البحث العلمي من وجهة 

نَظِر اأع�صاء هيئة التدري�س في الجامعة
م�شكلة الدرا�شة:

ازدادت اأهمي���ة االإنترنت وعمَّ ا�صتخداُمها في المراكز البحثي���ة واالأكاديمية المختلفة ومنها 
الجامعات، حيث يتيح اإ�صتخدام االإنترنت التعاون بين اأع�صاء هيئة التدري�س في المجاالت البحثية 
عل���ى اإختالف بلدانهم ليوفر الوقت والمال ليطور ويح�ص���ن نوعية البحوث كما تعد االإنترنت اإحدى 
اأ�صاليب التربية الحديثة ومطلبًا مهمًا في مجال البحث العلمي فهي م�صدر للمعرفة يزود الباحثين 
ل. فاالإنترنت يتيح الآالف من الباحثين والدار�صين  بالمعلومات المتجددة في عالم �صريع التغير والتبدُّ
االت�صال بالمختزنات الفكرية واال�صتفادة منها كما يتيح فر�صة اال�صتفادة من االإمكانات المعرفية 

التي توفرها الجامعات وقواعد البيانات المختلفة عن طريق ك�صب المعارف عن بعد.
والأنَّ االنترن���ت م���ن اأهم االختراع���ات التي يمك���ن ا�صتغاللها وا�صتثمارها ف���ي عملية التعليم 
والبح���ث العلم���ي بالجامعة ج���اءت هذه الدرا�صة للتع���رف على ثقافة االنترن���ت ودورها في التعليم 
والبحث العلمي من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س في الجامعة في �صوء متغيرات الكلية والخبرة 

والرتبة االأكاديمية.

1- )التل،1997(
2- )باركي و�صتانفورد،2005(
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اأهداف الدرا�شة:
ف على: تهدف هذه الدرا�صة اإلى التعرُّ

1.  مواقف اأع�صاء هيئة التدري�س في الجامعة من ثقافة االإنترنت ودورها في التعليم والبحث 
العلمي.

2.  الف���روق في وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س في الجامعة نحو ثقافة االإنترنت ودورها في 
التعليم والبحث العلمي  في �صوء متغيرات: الكلية والخبرة والرتبة االأكاديمية.

ت�شاوؤلت الدرا�شة:
1.  م���ا وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س في الجامعة م���ن ثقافة االإنترنت ودورها في التعليم 

والبحث العلمي؟
2.  ه���ل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية )ɑ = 0.05( في وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س 

تبة االأكاديمية؟ في الجامعة ُتعَزى اإلى متغيرات الكلية والِخبرة والرُّ
اأهمية الدرا�شة ومبرراتها:

تنبع اأهمية الدرا�صة من عدة جوانب نظرية وعملية اأبرزها:
1.  اأنَّ مو�صوعه���ا ُيَعدُّ واحدًا من اأبرز مجاالت البح���ث في علم االجتماع العام، وعلم اجتماع 
المعرف���ة ، والتكنولوجي���ا والمجتم���ع، والم�ص���كالت االجتماعي���ة، وعلم اجتم���اع العولمة، 
والخدمة االجتماعية في مج���ال التعليم. ب�صبب التطورات الم�صتمرة التي ي�صهدها العالم 
الي���وم والتغي���ر ال�صريع الذي طراأ في كافة المجاالت مما جع���ل الجانب التعليمي والبحثي 
ي�صتجيب لهذا التطور التكنولوجي وي�صتخدم اأحدث الو�صائل التكنولوجية لتحقيق اأهدافه 
ولمواكبة هذا التطور ويعدُّ االإنترنت اأهم هذه التطورات واالبتكارات حيث يتيح للموؤ�ص�صات 

التعليمية الح�صول على كل ما هو جديد باأقل تكلفة واأقل جهد.
2.  تنب���ع اأهمية هذه الدرا�ص���ة اأي�صا من اأهمي���ة دور الجامعة في التنمي���ة والتقدم بالمجتمع 
وكونه���ا مهتمة باالأ�صت���اذ الجامعي الذي يعد الم�صئول االأول ع���ن تج�صيد دور الجامعة في 

التعليم والبحث والتدريب واال�صت�صارات في كافة المجاالت.
3.  نظ���رًا الأهمية توظيف االإنترن���ت في التعليم والبحث العلمي جاءت ه���ذه الدرا�صة للتعرف 
على وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س في الجامعة من ثقافة االإنترنت ودورها في التعليم 
والبح���ث العلمي  في �صوء متغي���رات: الكلية والخبرة والرتب���ة االأكاديمية.نظرا لما يوفره 

االنترنت من خدمات وفوائد ومزايا عديدة.
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4.  قلة الدرا�صات ال�صابقة التي تناولت هذا المو�صوع في المجتمع االأردني وحتى تكون حافزًا 
الإجراء درا�صات اأخرى في هذا المجال ل�صد النق�س الوا�صح في هذا المو�صوع.

م�شطلحات ومفاهيم الدرا�شة:
-  االنترن���ت : هي ماليين م���ن نظم الحا�صوب و�صب���كات منت�صرة حول العال���م والمت�صلة مع 

بع�صها بوا�صطة خطوط هاتفية  لت�صكل �صبكة عمالقة لتبادل المعلومات)1(.
-  االتج���اه- وجه���ة النظر- : هي الم�صاع���ر االنفعالية ومي���ول اال�صتجابة ل���دى اأع�صاء هيئة 
التدري����س مع اأو �صد االنترنت) نا�صر،2004(.و هي اأفكار ومعتقدات ع�صو هيئة التدري�س 

نحو االنترنت.
-  ع�صو هيئة التدري�س: هو االأ�صتاذ الجامعي الذي يعمل في جامعة البلقاء التطبيقية )كليات 

اإقليم ال�صمال( في العام الجامعي 2011/2010م.
الإطار النظري:

بداأ االإنترنت في 1969/1/2م عندما �صكلت وزارة الدفاع االأمريكية فريقًا من العلماء للقيام 
بم�صروع بحثي عن ت�صبيك الحا�صبات وركزت التجارب على تجزئة الر�صالة الُمراد بعُثها اإلى موقٍع 
���ٍن في ال�صبكة ومن َثّم َنقُل هذه االأجزاء باأ�صكال وط���رق م�صتقلة حتى ت�صل مجمعة اإلى هدفها  معيَّ
وكان هذا االأمر يمثل اأهمية ق�صوى في اأمريكا وقت الحرب، ففي حالة نجاح العدو في تدمير بع�س 
خطوط االت�صال في منطقة معينة فاإن االأجزاء ال�صغيرة يمكن اأن توا�صل �صيرها من تلقاء نف�صها 
ع���ن اأي طري���ق اآخر بديل اإلى خط النهاية وم���ن ثم تطور الم�صروع وتحول اإل���ى اال�صتعمال ال�صلمي 
 )ARPANE( حي���ث اأنق�صم عام 1983م اإل���ى �صبكتين احتفظت ال�صبكة االأولى با�صمه���ا االأ�صا�صي
وبغر�صه���ا االأ�صا�ص���ي وهو خدم���ة اال�صتخدامات الع�صكرية في حي���ن �صميت ال�صبك���ة الثانية با�صم 
)MILNET( وخ�ص�ص���ت لال�صتخدامات المدنية اأي تبادل المعلومات وتو�صيل البريد االإلكتروني 

م���ن ث���م ظهر م�صطل���ح )االإنترنت( حيث اأمكن تب���ادل المعلومات بين هاتي���ن ال�صبكتين وفي عام 
 )NSFNET( 1986م اأمك���ن ربط �صبكات خم�صة مراك���ز الكمبيوترات العمالقة واأطلق عليها اأ�صم
الت���ي اأ�صبحت فيما بعد العمود الفقري وحجز االأ�صا����س لنمو وازدهار االإنترنت في اأمريكا ومن ثم 

دول العام االأخرى)2(.
تتمي���ز �صبك���ة االإنترنت بمزايا وفوائد عديدة يحظى بها قط���اع التعليم والبحث العلمي تتمثل 
ه���ذه المزايا :المرونة في الزمان والمكان، فكل م�صترك في �صبكة االإنترنت هو مالك لهذه ال�صبكة 

1- )الفار،2002(
2- )علي،2010(
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ببعديه���ا الزمان���ي والمكان���ي)1(. وقلة الكلفة المادية ف���ي الح�صول على المعلوم���ات المطلوبة عبر 
�صبكة االإنترنت)2(، والوفرة الهائلة في م�صادر المعلومات مثل الكتب االإلكترونية والدوريات وقواعد 
البيان���ات والمو�صوعات والمواق���ع التعليمية)3(. وتوفير فر�س تعليمية غني���ة وذات معنى)4(، وتوفير 
المتع���ة في التعلم والبحث لما فيها من تنوع في المعلومات واالإمكانيات)5(، وتوفير معلومات حديثة 
ومتجددة با�صتمرار)6(، و�صرع���ة تبادل المعلومات)7(، و�صرعة التعلم، بمعنى اأن الوقت المخ�ص�س 
للبح���ث ع���ن مو�صوع عبر االإنترنت يكون اأقل بكثير مما تتطلبه الطريق���ة التقليدية)8(، والتقليل من 
التجري���د ف���ي التعلم والتقري���ب من الواق���ع والمالحظة الح�صي���ة)9(، والح�صول عل���ى اآراء العلماء 
والمفكري���ن والباحثي���ن المتخ�ص�صين ف���ي المجاالت المختلف���ة)10(. )الهر�س واأخ���رون،2003(. 
االت�صال غير المبا�صر )غير المتزامن( با�صتخدام البريد االإلكتروني المطبوع اأو با�صتخدام البريد 
ال�صوتي)11(. االت�صال المبا�صر )المتزامن( مع التخاطب الكتابي بوا�صطة الكتابة با�صتخدام لوحة 

المفاتيح اأو عن طريق التخاطب بال�صوت وال�صورة)12(.
اأم���ا عن االإنترن���ت والتعليم:فنجد اأنَّ االعتم���اد المكثف على الحا�ص���وب و�صبكاته في التعليم 
ق���د جع���ل االإنترنت �صيفًا ال ي�صتاأذن للدخول اإلى الجامع���ات والمدار�س ف�صاًل عن دورها في اإعادة 
تنظي���م العملية التعليمية فتظهر بذل���ك التوجيه للتعليم الجديد في �ص���وء فل�صفة عملية عامة غير 
مح���دودة بزم���ان اأو مكان)13(، وبذلك يع���د التعليم ب�صفة عامة من اأه���م المجاالت الم�صتفيدة من 
خدم���ات االإنترن���ت وقد اأو�صحت اإحدى الدرا�ص���ات المتعلقة بم�صتخدمي �صبك���ة الويب العالمية اأن 

42% منهم يعملون في مجال التعليم)14(.
اإن العدي���د م���ن الجامع���ات اأ�صبحت تتي���ح الأ�صاتذته���ا وطلبته���ا فر�صة ا�صتخ���دام االإنترنت 

1- )ال�صلطان، والفنتوخ،1999(
2- ) العمري،2002(

3- )الفقيه،2003(
4- )ال�صلطان، والفنتوخ،1999(
5- ) المو�صى والمبارك،2005(

6- ) العمري،2002(
7- )الهر�س واأخرون،2003(

8- ) المو�صى والمبارك،2005(
9- )ال�صلطان، والفنتوخ،1999(

10- ) العمري،2002(
11- )الفقيه،2003(

12- )العمري،2002(
13- )الفار،2002(

14- )الفقية،2003(
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لال�صتفادة من خدماتها التي يمكن اأن تقدمها والتي تتمثل في النقاط االآتية)1(.
1.  ت�صاع���د عل���ى توفير اأكثر م���ن طريقة في التدري�س فه���ي مكتبة عالمية تتوف���ر فيها جميع 

الكتب والبرامج التعليمية.
ت�صاعد على التعليم عن بعد وعلى اإيجاد جامعات بال جدران.  .2
تمكن من الح�صول على برامج تعليمية متخ�ص�صة ومتنوعة.  .3

4.  تق���دم خدمات الحوار والبريد االإلكتروني التي توف���ر اإمكانية تكوين قناة حية بين الطلبة 
واالأ�صاتذة في مختلف دول العالم.

ت�صاعد على التعليم التعاوني الجماعي.  .5
6.  تع���د مكانًا مثاليًا لح���ل الواجبات واإتمام الم�صاريع الدرا�صي���ة واإجراء االأبحاث فهي ت�صع 

معظم موارد المكتبات العالمية تحت ت�صرف الم�صتخدم.
تعطي التعليم ال�صبغة العالمية والخروج من االإطار المحلي.  .7

ت�صهل تطوير محتوى المناهج والمعلومات الموجودة عبر االإنترنت.  .8
9.  تمك���ن من الح�صول على معلومات من المناه���ج والتطوير االأكاديمي وطرائق التعليم من 

خالل مركز �صادر المعلومات التعليمية.
توفر الجداول والخطط الدرا�صية و�صيا�صات القبول في الجامعات.  10

11  تع���رف على نظم التعلي���م واالتجاهات الحديثة في تعلم الم���واد الدرا�صية في دول اأخرى 
عربية واأجنبية.

12  تمث���ل و�صطًا تعليميًا فعااًل لتب���ادل وجهات النظر وطرح الم�صكالت البحثية �صواء كان بين 
االأ�صاتذة اأو بين الطلبة توفيرًا للوقت والجهد والمال.

تعد بمثابة نافذة يطل المعلمون والطلبة منها على العالم.  13
تنمي مهارات االت�صال ومهارات البحث عن المعلومات لدى المعلمين والطلبة.  14

وب���ات وا�صحا اأن ال���دول المتقدمة تقفز بوتي���رة مت�صارعة �صوب الع�ص���ر الرقمي من خالل 
 The Open االنخ���راط ال�صامل في ع�صر المعلوماتية وعلى �صبيل المثال ف���اإن الجامعة المفتوحة
University بلن���دن ت�صتقط���ب حلقاته���ا الدرا�صية اأكث���ر من 200000 طالب حي���ث تقوم الجامعة 

با�صتعم���ال وا�ص���ع للتكنولوجي���ات الجديدة: يت���م تقديم الدرو����س االفترا�صية، جنب���ا اإلى جنب مع 

1- )جرج�س،1999،الحيله،2004،الفقية،2003(
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المناق�ص���ات الجماعية وت�صحيح الواجبات المنزلية عبر ال�صبك���ة. ففي1997 ا�صتطاع الطالب اأن 
يق���راأوا، ب�صورة يومية، حوالى 150000 ر�صال���ة الكترونية خالل اأكثر من  5000 محا�صرة قدمتها 

بكة)1(.  ال�صَّ
وبناء عليه فاإن ع�صر المعلوماتية يحمل بين جوانحه العديد من التحديات ، التي تفر�س على 
ع�ص���و هيئة التدري�س بالجامعة اأن ي�صع���ى جاهدا لي�صاعف جهده بغر�س الرفع من قدراته وكفايته 
العلمي���ة بما ي�صتجي���ب لطبيعة التح���والت المت�صارعة المحيط���ة بعمله التدري�ص���ي والبحثي. فدوره 
المتج���دد ف���ي حقل ال يع���رف ال�صكون والركون للراحة »يحت���م عليه موا�صلة التعل���م والنمو المهني 
والتدري���ب واكت�ص���اب المزيد من الكفايات التعليمية التعلمية لمواكب���ة التغيرات والم�صتجدات التي 
تطراأ على مهنة التعليم وكفاياتها يوما بعد يوم �صواء عن طريق التدري�س اأو التعلم الذاتي«)2(. ذلك 
اأن تطوي���ر منظوم���ة التعليم الجامعي ، يج���ب اأن ياأخذ في الح�صبان التوجه���ات الم�صتقبلية لحركة 
التط���ور العلمي المتنامية ، فا�صتخدامات �صبكات المعلومات �صتحدث تاأثيرا جوهريا في المنظومة 
التعليمي���ة باأكملها، حيث �صيتحول النظام التعليمي التقليدي المغل���ق اإلى النظام التعليمي المفتوح 
ال���ذي يعتم���د على �صبكات المعرف���ة المتطورة، كما �صي�صب���ح التعلُّم الذاتي م���دى الحياة من اأهم 

َيِغ التعليمية وذلك لتحقيق فاعلية التعليم بين االأ�صتاذ الجامعي والطالب)3(. ال�صِّ
���ُن اال�صتغ���الل الر�صي���د لالنترنت م���ن االإ�صهام في تحقي���ق الكثير من ه���ذه النتائج   و�صُيمكِّ
االإيجابي���ة وُيتي���ح لالأ�صت���اذ الجامع���ي ُفر�صة االنخ���راط ب�صكل فاعل ف���ي �صيرورة التح���ول العلمي 
المت�ص���ارع القائم على تفاعالت البحث المتوا�صل والك�ص���ف العلمي، مما يترتب عنه توا�صل اأف�صل 
���ُن من تطوير كفاءِة ُع�صِو هيئة التدري�س وح�ص���ِن ممار�صته لوظيفته ، من خالل اإتقان مهارات  ُيَمكِّ

البحث العلمي والقدرة على التحكم في المعلومات وت�صخيرها في خدمة الواقع.
وال�ص���ك ف���ي اأن المجتمع المعلومات���ي ال ُيمكن بناوؤه في غياب الفك���ر المعلوماتي ، الذي يبداأ 
اإر�صاء دعائمه في المدار�س والجامعات باعتبارها النواة التي تغذي المجتمع وتنمي وعيه بالتعامل 
والتفاع���ل االإيجاب���ي م���ع ظهور ع�ص���ر المعلوم���ات، اإذ ُيمِكُن لالأ�صات���ذة في الجامع���ة اأن ي�صتعينوا 
باالإنترن���ت في اإنجاز درو�صهم واإجراء بحوثهم العلمية وتبادل المعلومات العلمية فيما بينهم، مهما 
كان���ت الم�صافات الجغرافي���ة التي تف�صل بينهم، مم���ا يجعلهم يعاي�صون اأح���دث التحوالت العلمية 
)ويتموقع���ون( ف���ي قلب التطورات، بل وي�صهمون في �صناعتها، وال�صيم���ا واأن الب�صرية قاطبًة تعي�س 

)Peterson,1996( -1
) Tarpley  ,2001 ( -2

)TheArab dvisorsGroup,2003( -3
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الي���وم ذروة ح�ص���ارة المعلوم���ات، بما تعنيه من تج�صي���ر الفجوة المعرفية وتحقي���ق قفزات تنموية 
نوعي���ة، غني عن البيان اأن الجامعة ومن خالله���ا االأ�صتاذ الجامعي البد اأن تكون رائدة التحوُّل في 

هذا المجال، فهي وعاء المعرفة والج�صر الذي ينقل جديد الحياة العلمية اإلى المجتمع)1(.
وف���ي مج���ال االإنترن���ت والبحث العلم���ي: يالحظ ان البح���ث العلمي والدخول ال���ى المكتبات 
العالمي���ة م���ن المجاالت التي تق���دم لها �صبكة االنترن���ت خدماٍت فاأ�صبح من الي�صي���ر على الباحث 
الدخ���ول اإل���ى دليل المكتبة االإلكتروني���ة والبحث على رفوفها التي تحولَّت اإل���ى خزائن والتجول بها 
للح�ص���ول على المراجع المتخ�ص�صة الت���ي ت�صاعد الباحث في اإعداد البح���وث العلمية.ولقد تغير 
مفه���وم البحث العلمي في ظل وجود االإنترنت التي تطورت اهتماماتها بالمجاالت المختلفة للبحث 
العلم���ي فهي لم تقت�صر عل���ى االهتمام باأبحاث العلوم االأ�صا�صية بل اهتمت باأبحاث العلوم التربوية 
واالإن�صاني���ة واالجتماعية حي���ث عر�صت نتائج البحوث المختلفة واأ�صب���ح با�صتطاعة اأي باحث ن�صر 

اأبحاثه العلمية على العالم اأجمع دون اأي قيود)2(.
واإنطالق���ًا م���ن الم�صتجدات العلمي���ة والتكنولوجية في مج���ال االإت�صال فق���د اإزدادت اأهمية 
االإنترنت في البحث العلمي حيث يتيح اإ�صتخدام االإنترنت التعاون في المجاالت البحثية ليوفر الوقت 
والم���ال ليطور ويح�صن نوعية البحوث)3( كما تعد االإنترن���ت اإحدى اأ�صاليب التعليم الحديثة ومطلبًا 
مهمًا في مجال البحث العلمي فهي م�صدر للمعرفة يزود الباحثين بالمعلومات المتجددة في عالم 
�صريع التغير والتبدل فاالإنترنت يتيح الآالف من الباحثين والدار�صين االت�صال بالمختزنات الفكرية 
واال�صتفادة منها كما تتيح فر�صة اال�صتفادة من االإمكانات المعرفية التي توفرها الجامعات وقواعد 
البيان���ات المختلف���ة عن طريق ك�صب المع���ارف عن بعد)4(. وعلى الرغم من ذل���ك فاإن اال�صتخدام 
العرب���ي لل�صبك���ة لغر����س البحث العلمي لّما يرَت���ِق بعُد اإلى الم�صت���وى الماأمول، فعل���ى توا�صع ن�صبة 
م�صتخدم���ي ال�صبك���ة العرب، فاإن ما يزيد عل���ى 30% منهم ي�صتغلون اإبحارهم ف���ي الدرد�صة، بينما 
ال يتج���اوز ن�صي���ب البح���ث العلمي في اأح�ص���ن االأحوال ن�صب���ة 3% من ه���وؤالء الم�صتخدمين، ح�صب 
درا�ص���ة اأجرتها اإحدى المجالت العربية اأخيرًا. وقد بينت درا�صة حول تفاعل ال�صباب االإماراتي مع 
االنترنت اأن دافع البحث عن المعلومات يمثل60.3 % يليه ا�صتخدام البريد االلكتروني ب%58.1، 
الت�صلي���ة52.1%، الم�صاعدة في المنهج الد را�ص���ي 51.2% ، البحث العلمي44% الدرد�صة%36.6. 
حي���ث تعد ه���ذه النتائج موؤ�صرًا مهمًا عل���ى ت�صاعد الوعي لدى ال�صباب باأهمي���ة ا�صتثمار محتويات 

1- )كليب،2008(
2- )الفار،2002(

)Wang.1999( -3
4- )العمري،2002(
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االنترن���ت ف���ي االأغرا�س العلمية والبحثي���ة والدرا�صية. وال�ص���ك في اأن الباحث الذي ي���َودُّ اأن يبقى 
الع كامل على ما يجري في حقل م���ا، �صيجد اأنه من االأجدى اأن ي�صتخدم محركات البحث  عل���ى اطِّ
Search Engine ف���ي قواع���د البيانات االإلكترونية على اأن ينتظ���ر ن�صر البحث من خالل م�صادر 

تقليدية. 
 وتك�ص���ف عملي���ة االقتراب من راهن المدر�صة والجامعة ف���ي االأردن عن واقع يت�صم بالعزوف 
ع���ن هذه التقني���ة المهمة، ب�صبب عدم القدرة عل���ى ا�صتخدام الحا�صب والغي���اب �صبه التام لثقافة 
التعاط���ي مع المعلوم���ة االإلكترونية، على الرغم من توافر الف�ص���اءات المعلوماتية ولو ب�صكل ملتزم 
اأحيان���ا ؛ ناهي���ك عن تف�صي ظاه���رة ال�صطو على مختل���ف المواقع واختال����س المعلومات منها دون 
توف���ر القدر المطلوب من االأمانة العلمية في النقل واالقتبا�س لدى زوار هذه المواقع، مما ي�صتدعي 
�صرورة تاأهيل م�صتعملي ال�صبكة الطالب واالأ�صتاذ للتعامل بوعي وكفاءة واأمانة مع ع�صر المعلومات 

وا�صتيعاب ثورة المعرفة ، لال�صتفادة من في�صها في تطوير واقعنا الجامعي الراكد.
فالجامعات في معظم الدول العربية ما تزال موؤ�ص�صات حديثة ورغم ما حققته من قفزات في 
المج���ال التعليمي ، اإال اأنها لم ت�صل اإلى اإح���داث االأثر المطلوب في اأهداف التعليم العالي االأخرى 
وبخا�صة في مجال البحث العلمي في العلوم االإن�صانية واالجتماعية. لقد حققت الجامعات العربية 
الكم المطلوب للمجتمع العربي من االإخت�صا�صيين والمخت�صين، لكنها لم ت�صتطع اأن تحقق النوع، 
واإن برزت على ال�صاحة اأحيانا بع�س االإنجازات النوعية في هذا المجال، لكنها لم تخرج عن كونها 
ا�صتكم���اال لمراح���ل التعليم الت���ي �صبقتها من حي���ث المخرجات واالأهداف الت���ي حققتها. حيث لم 
تتمك���ن الجامع���ات العربية من تحقيق المطلوب في مجال البحث العلم���ي واإقامة مراكز بحثية في 

العلوم االإن�صانية واالجتماعية متخ�ص�صة)1(.
 وال�صيم���ا في ع�صر العولمة الذي يفر�س تحديات اقت�صادية وثقافية وح�صارية ، لذلك فمن 
اأب���رز المهام المنوطة بجامعة القرن الواحد والع�صري���ن اأن تكون جامعة للمواطنة وينبغي اأي�صا اأن 

تنفتح الجامعة على العالم المهني واأن تاأخذ في اعتبارها الحاجات الحقيقية للمجتمع)2(.
الدرا�شات ال�شابقة:

يحظى االإنترنت باهتمام كبير من قبل اأع�صاء هيئة التدري�س في جميع الموؤ�ص�صات التعليمية 
�صواء كانت على م�صتوى المدار�س اأو على م�صتوى التعليم الجامعي. غير اأن الدرا�صات المتخ�ص�صة 
ف���ي مجال���ي التعليم والبحث العلمي محدودة وغير متعمقة في واق���ع المجتمع االأردني ب�صكل خا�س 
والعربي ب�صكل عام، لذا �صيتمُّ عر�ٌس الأهمِّ واأحدِث الدرا�صات التي تناولت جانبًا من جوانب البحث 

) Bruce,1995( -1
Gallo,M andHorton,1994 -2
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في مو�صوع درا�صتنا مرتبة تنازليا.
هدفت درا�صة ميداني���ة ل�صلطان)2010( بعنوان »واقع ا�صتخدام االنترنت في البحث العلمي 
بالجامع���ة« اإل���ى اإلقاء ال�صوء عل���ى خدمة االنترنت و�ُصُب���ِل توظيفها واال�صتفادة م���ن تطبيقاتها في 
البح���ث العلم���ي لدى اأع�صاء هيئة التدري����س بالجامعة، من خالل ا�صتط���الع اآراء عينة من اأ�صاتذة 
جامع���ة تب�صة الجزائرية، لمعرف���ة واقع ا�صتخدامهم لالنترنت و�صب���ل ا�صتثمارها في خدمةالبحث 
العلم���ي وقد اتُِّبَع منهُج التحليل الو�صفي الذي ُيَعدُّ منا�صبا لطبيعة هذه الدرا�صة التي تهتم بتق�صي 

االآراء حول ا�صتخدامات االنترنت. وتو�صلت الدرا�صة الميدانية اإلى النتائج التالية:
60% من اأفراد العينة ي�صتخدمون االنترنت ب�صورة م�صتمرة في االطالع على جديد المعلومات 
ومواكبة التطورات العلمية في مجال تخ�ص�صاتهم ، ن�صبة57.69% من المبحوثين ترى اأن االنترنت 
قن���اة توا�صل بحثي وعلمي ال غنى عنها بالن�صبة لالأ�صت���اذ الجامعي، متو�صط ا�صتخدام االإنترنت 3 
�صاع���ات يوميا بالن�صبة للمبحوثين، تمثل م�صكالت ب���طء �صرعة ال�صبكة واالنقطاعات المتكررة في 
االت�ص���ال ، م���ن المعوقات التي تثير م�صكالت في وجه ن�صاط االأ�صات���ذة البحثي عبر االنترنت، كما 
بين���ت الدرا�ص���ة اأن50 % من المبحوثين ي���رون اأن ثقافة اال�صتخدام الر�صي���د لالنترنت كفيلة برفع 

م�صتوى العائد المعلوماتي والمعرفي لدى الباحث.
وقام ال�صراري )2008( بدرا�صة بعنوان »واقع ا�صتخدام االإنترنت في التدري�س من قبل اأع�صاء 
هيئ���ة التدري����س في كلية التربية للبنات في القريات ومعوق���ات ا�صتخدامها« وتكونت عينة الدرا�صة 
م���ن اأع�صاء مجتمع الموجودين في الكلية خالل اإجراء الدرا�صة في العام الدرا�صي 2008/2007م 

وكان عددهم )55( ع�صو هيئة تدري�س فتو�صلت الدرا�صة اإلى النتائج التالية:
ٍة اإح�صائيًا عند م�صتوى )α =0.05( بين المتو�صطات الح�صابية الخا�صة  1.  وجود فروق دالَّ
بدرج���ة ا�صتخ���دام االإنترنت في مج���ال التدري�س تعزى لمتغير الرتب���ة الجامعية ول�صالح 
رتب���ة اأ�صتاذ في حين ل���م يثبت وجود فروق في مجال المعوقات الت���ي تواجه اأع�صاء هيئة 

التدري�س في اأثناء ا�صتخدامه لالإنترنت تعزى لمتغير الرتبة الجامعية.
2.  وج���ود فروق دالة اإح�صائية عن���د م�صتوى )α =0.05( بين المتو�صطات الح�صابية يعزى 
لمتغير الجن�س ول�صالح اأع�صاء هيئة التدري�س من االإناث مقارنة باأع�صاء هيئة التدري�س 

من الذكور.
وجود فروق دالة اإح�صائيًا على م�صتوى )α =0.05( بين المتو�صطات الح�صابية الخا�صة   .3
بدرج���ة التعوي���ق التي تواجه اأع�صاء هيئ���ة التدري�س في اأثناء ا�صتخدامه���م لالإنترنت تعزى لمتغير 
الموؤه���ل العلم���ي ول�صالح م�صت���وى البكالوريو�س في حين لم يثبت وجود ف���روق على بقية المجاالت 
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تعزى لمتغير الموؤهل العلمي.
وفي درا�صة قام بها محمد وال�صيخ وعطية )2006( هدفت اإلى الك�صف عن معوقات ا�صتخدام 
التعل���م االإلكترون���ي م���ن وجهة نظر طلب���ة الجامع���ة الها�صمية والتع���رف على اأثر كل م���ن الجن�س 
والكلي���ة والخبرة ف���ي االإنترنت في هذه المعوق���ات بلغت عينة الدرا�ص���ة )600( طالب من م�صتوى 
البكالوريو����س واإ�صتخدمت اإ�صتبان���ة مكونة من )39( فقرًة واأظهرت النتائج اأن جميع فقرات االأداة 
�صكلت معوقات للتعلم االإلكتروني وكانت هناك فروق دالة اإح�صائيًا تعزى اإلى الكلية على المعوقات 
الت���ي تتعل���ق بالجامعة وعلى المعوق���ات االإدارية واالأكاديمي���ة وعلى المعوقات الت���ي تتعلق بالطالب 
واالأداة ككل بينم���ا ال توجد فروق دالة اإح�صائيًا على المعوقات التي تتعلق بالتعلم االإلكتروني تعزى 
اإلى الكلية على جميع المجاالت وظهرت فروق دالة اإح�صائيًا تعزى اإلى الجن�س ل�صالح االإناث كما 
ظه���رت فروق دالة اإح�صائيًا على متغير الخبرة في االإنترنت بين اأ�صحاب الخبرة الكبيرة والقليلة 
واأ�صحاب الخب���رة المتو�صطة والقليلة ل�صالح اأ�صحاب الخبرة القليل���ة في المجالين االأول والثاني 
واالأداة ككل مما اأظهر فروقًا دالة اإح�صائيًا بين اأ�صحاب الخبرة المتو�صطة والقليلة ل�صالح االأخير 

في المجال الرابع واأ�صفرت النتائج عن تقديم بع�س التو�صيات.
اأم���ا درا�صة العمري )2005( فقد كان عنوانها »مدى ا�صتخدام �صبكة االإنترنت على اأنَّها اأداة 
لجم���ع البيانات الأغرا�س البح���ث العلمي وما هي معيقات ا�صتخدامها ل���دى اأع�صاء هيئة التدري�س 
ف���ي كلي���ة التربية في جامعة اليرموك« ولجم���ع البيانات تم توزيع االإ�صتبان���ة على )60( ع�صوًا من 
هيئ���ة التدري�س خ���الل العام الدرا�ص���ي 22005/2004م وتو�صل���ت الدرا�صة اإل���ى اأن جميع اأع�صاء 
هيئ���ة التدري�س ي�صتخدم���ون �صبكة االإنترنت واأنه توجد ف���روق دالة اإح�صائيًا عن���د م�صتوى الداللة 
)α≥0.05( في اال�صتفادة من �صبكة االإنترنت تعزى اإلى متغير المعرفة باللغة االإنجليزية ل�صالح 
الق���درات الممت���ازة ووجود ف���روق دالة اإح�صائيًا عن���د الم�صتوى )α ≥0.05( ف���ي االإ�صتفادة من 
االإنترنت على اأنها اأداة لجمع البيانات الأغرا�س البحث العلمي تعزى اإلى متغير المعرفة الحا�صوبية 
ل�صال���ح اأ�صحاب المعرفة الحا�صوبي���ة المتو�صطة وتمثل اأكثر مجاالت اال�صتف���ادة من االإنترنت في 
متابع���ة الجديد ف���ي مجال التخ�ص����س واأكثر معيق���ات ا�صتخ���دام االإنترنت المتعلق���ة بع�صو هيئة 
التدري����س في عدم توافر الوقت الكافي ال�صتخدامه���ا بينما تمثلت اأكثر المعيقات المتعلقة بال�صبكة 
ف���ي ن���درة توافر الن�صو�س الكامل���ة لكثير من البح���وث والمقاالت وكانت اأكث���ر المواقع ا�صتخدامًا 

.)yahoo( الأغرا�س البحث العلمي موقع
وقام ال�صريف )2004( بدرا�صٍة عنوانها »مدى اإ�صتخدام طلبة الدرا�صات العليا لالإنترنت في 
جامعة الملك عبدالعزيز« وتكونت عينة الدرا�صة من )206( طالٍب وطالبٍة ممن يدر�صون في جامعة 
المل���ك عبدالعزيز حيث تم اإختيارهم على الطريقة الع�صوائية وتم اإعداد اإ�صتبانة وزعت على عينة 
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الدرا�ص���ة واأظهرت نتائ���ج الدرا�صة اأن ما ن�صبته )94.5%( من طلب���ة الدرا�صات العليا ي�صتخدمون 
االإنترن���ت ب�ص���كل م�صتم���ر واأن ما ن�صبت���ه )44.7( ي�صتخدمونها ب�ص���كل متقطع ومتباع���د واأن اأبرز 
جوان���ب االإ�صتفادة من االإنترنت من وجهة نظر الطلبة كانت اإر�صال واإ�صتقبال الر�صائل االإلكترونية 
الن�صي���ة من خالل البريد االإلكتروني والدخ���ول اإلى مواقع الجامعات والمكتبات وا�صتخدام البريد 

االإلكتروني لتبادل واإنجاز الواجبات التي يتم تكليفهم بها.
واأج���رى البطران )2003( درا�ص���ة بعنوان »واقع ا�صتخدام االإنترنت ف���ي الجامعات االأردنية 
الخا�صة في منطقة ال�صمال من وجهة نظر الطلبة واتجاهاتهم نحوها« وبلغت عينة الدرا�صة )752( 
طالب���ًا وطالبة ت���م اختيارهم بالطريق���ة الع�صوائية الطبقي���ة وا�صتخدم الباحث في ه���ذه الدرا�صة 
ا�صتبان���ة مكونة من اأربعة مج���االت: )معلومات عامة، مدى اال�صتخ���دام، المعوقات، واالإتجاهات( 
واأ�ص���ارت نتائ���ج الدرا�صة اإل���ى اأنَّ اتجاهات الطلب���ة نحو اإ�صتخ���دام االإنترنت اإيجابي���ة وعالية كما 
اأظه���رت عدم وجود فروق في اتجاهات الطلبة تعزى لمتغي���ري الجامعة والجن�س واأظهرت النتائج 

وجود فروق في اإتجاهات الطلبة تعزى لمتغير الكلية ول�صالح طلبة الكليات العلمية.
وهدفت درا�صة كراج )Craig.2002( اإلى التعرف على توجهات مدر�صي العلوم نحو االإنترنت 
وتقنية المعلومات عمومًا واأخذت عينة الدرا�صة لمدر�صي العلوم في المدار�س الثانوية بوالية نيفادا 
االأمريكي���ة واأظه���رت نتائ���ج الدرا�صة اأن انطباع���ات المدر�صين كان���ت اإيجابية نح���و االإنترنت واأن 
اإتجه���ات المدر�صي���ن حديثي العهد بالمهنة كانت اأكث���ر اإيجابية من اإتجاه���ات اأولئك الذين ق�صوا 

فترة زمنية اأطول في المهنة.
كما اأجرى لي )Lee.2002( درا�صة  هدفت اإلى تحديد مدى ا�صتعداد هيئة التدري�س في عدد 
م���ن المعاهد التقنية في تايوان لتبني فك���رة ا�صتخدام االإنترنت داخل ف�صولهم الدرا�صية في �صوء 
م���ا لديهم من معارف ومه���ارات وفي �صوء تواف���ر الم�صادر والدعم الم���ادي والمعنوي وتطبيقات 
االإنترن���ت وق���د ا�صتخدم الباح���ث ا�صتبانة لجم���ع المعلومات ودر����س اأثر متغي���رات العمر والجن�س 
والخب���رة والتخ�ص�س وق���د اأظهرت نتائ���ج الدرا�صة اال�صتع���داد والتحم�س الكبيري���ن واالإتجاهات 
االإيجابي���ة نحو اإ�صتخدام االإنترنت كما اأظهرت الدرا�صة فروقًا ذات داللة اإح�صائية تبعًا لمتغيرات 

الدرا�صة.
واأجرى ال�صايب )2001( درا�صة عنوانها »واقع ا�صتخدام اأع�صاء هيئة التدري�س في الجامعات 
االأردني���ة لالإنترن���ت واتجاهاتهم نحوه���ا« والتي هدفت اإلى التع���رف على واقع ا�صتخ���دام اأع�صاء 
هيئ���ة التدري�س في الجامع���ات االأردنية لالإنترن���ت واتجاهاتهم نحوها وقد �صم���ل مجتمع الدرا�صة 
جمي���ع اع�صاء الهيئة التدري�صية في موؤ�ص�ص���ات التعليم العالي االردنية لعام الجامعي 2001/2000 
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والبل���غ عددهم )4345( ع�صَو هيئِة تدري�ٍس وتكونت عين���ة الدرا�صة من )282(ع�صو هيئة تدري�س 
ت���م اختيارهم بالطريق���ة الع�صوائية العنقودية وا�صتخدم الباح���ث ا�صتبانة مكونة من )120( فقرة 
واأظهرت نتائج الدرا�صة اأنَّ اتجاهات اأع�صاء هيئة التدري�س نحو االإنترنت اإيجابية ويعززها امتالك 

قدرات قوية في اللغة االنجليزية وخبرة حا�صوبية كبيرة .
يت�صح من خالل الدرا�صات ال�صابقة اأن اأغلب هذه الدرا�صات ركزت على االهتمام باالإنترنت 
وواق���ع اال�صتخدام له مثل درا�صة )ال�صراري ،2007 ،العنزي ،2006 ،ال�صريف ،2004(. وان هناك 
بع����س الدرا�صات تناول���ت مو�صوع االتجاهات نحو االنترنت مثل درا�ص���ة كل من )الزومايا، 2001، 
وك���راج ،2002 (، وجمع���ت بع�س الدرا�صات بين مو�صوع االتجاه���ات نحواالنترنت وواقع ا�صتخدام 
االنترن���ت مث���ل درا�صة كل من )البطران ، 2003، ال�صاي���ب ،2001 (. واعتمدت الدرا�صات ال�صابقة 
على اال�صتبانة وحدها كاأداة للدرا�صة با�صتثناء درا�صة )خزاعلة والجوارنة ، 2006 (حيث اعتمدت 
على المقابلة واال�صتبانة. وتنوعت المتغيرات التي اعتمدت عليها الدرا�صات ومعظمها اعتمد على: 
الخب���رة، والجن�س، الكلي���ة، والرتبة االأكاديمية، والتخ�ص�س. وقد تمي���زت درا�صتنا عن غيرها من 
الدرا�صات في �صعيها للتعرف على وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س نحو ثقافة االنترنت في مجالي 
التعلي���م والبحث العلمي  ف���ي جامعة تقوم فل�صفتها بالتركيز على الجوان���ب التطبيقية العملية اأكثر 
م���ن النظري���ة، وهي جامعة )البلقاء التطبيقية(. اإ�صافة اإلى ه���ذه الدرا�صة  �صتحاول اأن تقراأ واقع 
ا�صتخدام االأ�صتاذ الجامعي لتطبيقات �صبكة االإنترنت في مجال حيوي متمثال في التعليم و البحث 
العلم���ي وذلك باعتماد النظرية الوظيفية،و نظرية اال�صتخدامات واال�صباعات ب�صكل اأ�صا�صي، التي 
ته���دف اإل���ى التعرف على ا�صتخدام���ات الجمهور لو�صائ���ل االت�صال �صمن و�صائ���ل اأخرى متواجدة 
ف���ي المحي���ط تلبي احتياجات���ه وتحقق اأهدافه. مع العل���م اأن هذه النظرية �صنف���ت دوافع التعر�س 
لو�صائ���ل االإعالم في فئتين وهما: دوافع منفعية: وت�صتهدف التعرف على الذات، واكت�صاب المعرفة 
والمعلوم���ات، الخب���رات و جميع اأ�ص���كال التَّعلُّم بوجه عام والتي تعك�صها ن�ص���رات االأخبار والبرامج 
التعليمي���ة والثقافية. دوافع طقو�صية: وت�صتهدف تم�صية الوق���ت، اال�صترخاء، ال�صداقة واالألفة مع 

الو�صيلة والهروب من الم�صكالت)1(
ُة الدرا�شة واإجراءاُتها منهجيَّ

اأ�شلوب الدرا�شة:
ت���م ا�صتخدام منه���ج الم�ص���ح االجتماعي بالعين���ة باالإ�صافة اإل���ى المنهج الو�صف���ي والمنهج 
االإح�صائ���ي لغاي���ات الك�صف ع���ن وجهة نظ���ر المبحوثين من ثقاف���ة االنترنت في مجال���ي التعليم 

والبحث العلمي في �صوء بع�س المتغيرات.

1- )هاجر،2007(
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مجتمع الدرا�شة:
َن مجتم���ُع الدرا�صة من اأع�صاء هيئ���ة التدري�س العاملي���ن في جامعة البلق���اء التطبيقية  تك���وَّ
للف�ص���ل الدرا�ص���ي االأول للع���ام الجامع���ي )2011/2010م( في كلي���ات اإقليم ال�صم���ال )عجلون، 
الح�ص���ن، اإربد( والبالغ عددهم )422( ع�صو هيئة تدري�س موزعين ح�صب الكلية عجلون )126(.

الح�صن )175(. اإربد)121(.
عينة الدرا�شة:

ت���م �صحب عينة ع�صوائية وبن�صب���ة 50% من مجتمع الدرا�صة وبواق���ع 211 مبحوثًا، وتم توزيع 
اال�صتم���ارات عليه���م باليد اأو م���ن خالل روؤ�صاء االأق�ص���ام االأكاديمية  في الفت���رة من 2010/11/2 
اإل���ى 2011/1/3، وتكونت عينة الدرا�صة النهائية م���ن 112 مبحوثًا بعدما رف�س بع�صهم التعاون ، 

وا�صتبعدت اال�صتمارات غير المكتملة البيانات.
اآداة الدرا�شة:

بع���د االإطالع على الدرا�صات ال�صابقة والنتائج النظرية، ت���م تطوير ا�صتبانة موجهة الأع�صاء 
نت م���ن جزئين:  الج���زء االأول بيانات �صخ�صية  هيئ���ة التدري����س في جامعة البلق���اء التطبيقية تكوَّ
���ا الج���زء الثاني فهو وجهة نظرهم نحو ثقافة االإنترنت في مجال���ي التعليم والبحث العلمي وقد  واأمَّ
ٌن من خم����س درجات هي )موافق ب�صدة،  ���ع اأمام كّل منها مقيا�س مكوَّ َن م���ن ثالثين فقرًة، ُو�صِ تك���وَّ
مواف���ق، محايد، معار�س، معار�س ب�صدة( واأعطي لها مي���زان تقديري )1،2،3،4،5( على التوالي 

وقد عك�صت عند الفقرات ال�صالبة.
�شدق الأداة وثباتها:

ِمين من ذوي الخبرة واالخت�صا�س  تم عر�س االأداة في �صورتها االأولية على مجموعة من المحكِّ
وتمَّ اجراء التعديالت، بحيث ظهرت االأداة ب�صورتها النهائية. وللتحقق من ثبات االأداة تم توزيعها 
 )kronbag alfa(على عينة ا�صتطالعية من مجتمع الدرا�صة، وتم ح�صاب الثبات عن طريق معادلة

)كرومباخ الفا( وكان معامل الثبات 0،791 وهي مقبولة في مثل هذه الدرا�صات.
ال�شاليب الإح�شائية الم�شتخدمة:

لق���د تم ا�صتخ���دام مجموعة من االختبارات االح�صائية ح�صب طبيع���ة �صوؤال الدرا�صة، حيث 
تم ا�صتخدام االو�ص���اط الح�صابية واالإنحرافات المعيارية لمعرفة وجهة نظر المبحوثين نحو ثقافة 
االنترن���ت، كما تم ا�صتخ���دام اختبارات لمعرفة اأث���ر الكلية على وجهة نظ���ر المبحوثين نحو ثقافة 
االنترن���ت . في حين تم ا�صتخدام اختبار تحليل التباين االآحادي لمعرفة اأثر متغير الخبرة والرتبة 
االكاديم���ة. وقد تم ا�صتخدام اختبار )توكي( لمعرفة الفروق بين م�صتويات المتغير الم�صتقل الذي 

له اأكثر من م�صتويين مثل الخبرة والرتبة االكاديمية.
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 عر�ص النتائج ومناق�شتها:
 - المحور الول :خ�شائ�ص عينة الدرا�شة 

م���ن اأج���ل و�صف عينة الدرا�صة فقد تم ح�ص���اب التكرارات والن�صب المئوي���ة كما في الجدول 
رقم )1(

جدول رقم )1( و�صف عينة الدرا�صة
الن�صبةالتكرارم�صتوياتهالمتغير
4641،1علميةالكلية

6658،9ان�صانية
11ا�صتاذالرتبة

98م�صارك
4338،4م�صاعد
5952،7مدر�س

4338،4عاليةالخبرة)التعامل( مع االنترنت
5750،9متو�صطة
1210،7�صعيفة

يتبين من الجدول ال�صابق اأن اأع�صاء هيئة التدري�س في الكليات العلمية بلغ 46 ع�صوًا وبن�صبة 
41،1%، في حين كان عدد اأع�صاء هيئة التدري�س في الكليات االإن�صانية 66 وبن�صبة %58،9.

ويبي���ن الجدول نف�صه اأن الرتبة االأكاديمي���ة الأ ع�صاء هيئة التدري�س كانت 1% من رتبة اأ�صتاذ 
8% م���ن رتب���ة اأ�صتاذ م�صارك و 38،4 من رتبة اأ�صتاذ م�صاعد، في حين كان من رتبة مدر�س 52،9 % 

من مجموع اع�صاء هيئة التدري�س.
ويت�صح من الجدول نف�صه خبرة اأع�صاء هيئة التدري�س في التعامل مع االنترنت كانت %38،4 

بدرجة عالية، 50،9 % بدرجة متو�صطة، في حين كانت 10،7% بدرجة �صعيفة.
- المحــور الثانــي: ثقاف���ة االنترن���ت ودورها في التعلي���م و البحث العلمي م���ن وجهة نظر 

اأع�صاء هيئة التدري�س في الجامعة
اوال:  لقيا�س وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س نحو ثقافة االنترنت ودورها في التعليم والبحث 
العلم���ي فقد تم ح�صاب المتو�صطات الح�صابية واالنحراف���ات المعيارية لفقرات االأداة ولالأداة ككل 

كما في الجدول )2(:



109

جدول )2( االأو�صاط الح�صابية واالنحرافات المعيارية لفقرات وجهة نظر
المبحوثين نحو ثقافة االنترنت ولالأداة ككل

رقم 
الفقرة

ترتيب العددن�س الفقرة
الفقرات

الو�صط 
الح�صابي

االنحراف 
المعياري

اأرى اأن �صبكة االإنترنت تنمي العالقات بين 31
.11214.214884الباحثين في �صتى اأقطار العالم

اأرى اأن �صبكة االإنترنت تك�صر الحواجز اأمام 56
.11224.214776تبادل المعلومات وتداولها

اأتمنى اإ�صدار ن�صرة اإر�صادية دورية داخل 39
.11234.196898الجامعة حول االإنترنت

يزيد ا�صتخدام االإنترنت من كفاءة ع�صو 49
.11244.178749هيئة التدري�س

ي�صاعد ا�صتخدام االإنترنت في اإك�صابي 36
.11254.160800معارف جديدة 

اأجد المتعة في قراءة البحوث المن�صورة 30
.11264.116835على �صبكة االإنترنت

تعد �صبكة االإنترنت م�صدر تعلم غير 44
.11274.107873�صروري لع�صو هيئة التدري�س

يمكنني ا�صتخدام االإنترنت من متابعة 48
.11284.071706البحوث العلمية المن�صورة على ال�صبكة

.11294.071992اأ�صعر بالملل عند ا�صتخدام االإنترنت38

اأرى اأنه من ال�صروري بذل جهود حقيقية 47
.112104.053814للتدرب على االإنترنت

تزداد ثقتي بنف�صي عندما اأ�صتخدم 27
.112114.044933االإنترنت

اأ�صعر اأن ا�صتخدام االإنترنت ينمي لدي 33
112124.0081.094مهارة البحث

اأرى اأنه من ال�صروري ت�صجيع الطلبة 42
112133.9911.044وتوجيههم نحو ا�صتخدام االإنترنت

112143.9731.026اأ�صجع زمالئي على ا�صتخدام االإنترنت45

يزيد ا�صتخدام االإنترنت من اإنتاجية ع�صو 50
.112153.973962هيئة التدري�س
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اأرى اأن �صبكة االإنترنت و�صيلة فعالة في 55
.112163.964929التعليم الجامعي عن بعد

54
اأرحب باإ�صتخدام �صبكة االإنترنت في 

الدعاية واالإعالن لدور الن�صر ومراكز 
البحوث

112173.946878.

ت�صاعد �صبكة االإنترنت على اإكت�صاب طرق 52
.112183.937785جيدة في التعلم

.112193.928983اأرغب في ا�صتخدام االإنترنت في تدري�صي28

اأتمنى اأن تتبنى الجامعات فكرة دمج 53
.112203.901848االإنترنت في االأن�صطة التدري�صية

اأ�صعر بالمتعة عندما اأ�صتمع اإلى 41
.112213.901889المتخ�ص�صين في مجال االإنترنت

اأرغب في الم�صاركة في الموؤتمرات 35
.112223.892980والندوات العلمية عبر االإنترنت

اأف�صل ا�صتخدام المواد المطبوعة على 46
112233.3031.121ا�صتخدام االإنترنت

112243.2941.070اأن�صح بعدم الثقة بما ين�صر على االإنترنت32

112252.8391.270ال ت�صاوي مكا�صب االإنترنت تكاليفها34

تعد �صبكة االإنترنت م�صدر تعلم غير 43
112262.6251.194�صروري لع�صو هيئة التدري�س

اأبتعد في ا�صتخدام االإنترنت في التعلم الأنه 29
112272.5891.119ال يثير اهتمامي

112282.5261.280اأ�صعر بالملل عند ا�صتخدام االإنترنت37

اأبتعد عن ا�صتخدام االإنترنت الأن اأ�صرارها 40
112292.4641.272اأكثر من فوائدها

اأرى اأن ا�صتخدام �صبكة االإنترنت م�صيعة 51
112302.3211.140للوقت وهدر للجهد

.1123.693359الكلي

يت�صح من الجدول ال�صابق اأن توجهات اع�صاء هيئة التدري�س نحو ثقافة االنترنت ودورها في 
التعليم والبحث العلمي كانت ايجابية بدرجة كبيرة ، حيث بلغ الو�صط الح�صابي لالأداة ككل 3،693 

وبانحراف معياري 0،359 
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ه���ذا وق���د بين الجدول نف�ص���ه اأن الو�صط الح�صابي للفق���رات 46، 32، 34، 43، 29، 37، 40، 
51 كانت تترواح ما  بين 2،321 – 3،303 في حين كانت االأو�صاط الح�صابية لبقية الفقرات مابين 

3،892- 4،214 وهي توجهات ايجابية بدرجة كبيرة.
ثانيًا: لالإجابة عن ال�صوؤال الثاني والذي ين�س على »هل يوَجُد فروٌق ذات داللٍة اإح�صائية في 
وجه���ة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س تع���زى للمتغيرات الكلية والخبرة والرتب���ة االأكاديمية؟« فقد تم 

ا�صتخدام مجموعة من االختبارات كما يلي:
1.  لمعرف���ة اأثر الكلية عل���ى وجهة نظر اع�صاء هيئ���ة التدري�س نحو ثقاف���ة االنترنت فقد تم 

ا�صتخدام اختبارا ت كما في الجدول رقم )3(
جدول رقم )3(

نتائج ا�صتخدام اختبارا ت لمعرفة اثر الكلية على وجهة نظر اع�صاء هيئة التدري�س
الو�صط العددالكليةالمتغير

الح�صابي
االنحراف 

المعياري
درجة ت

الحرية
م�صتوى 
الداللة

463.729727525.0.8841100.379علميةاالتجاهات
.663.668740787اإن�صانية

يتبي���ن من الجدول ال�صابق ان���ه ال توجد فروق في توجهات اع�صاء هيئ���ة التدري�س نحوثقافة 
االنترن���ت حيث بلغ���ت قيمة ت 0،884 وهي غير دالة اإح�صائيا عند م�صتوى داللة األفا اقل اأو ي�صاوي 
0،05 بمعن���ى اأن اع�ص���اء الهيئ���ة التدري�صية �ص���واء من الكلي���ات العلمية اأو االإن�صاني���ة ينظرون اإلى 
ا�صتخ���دام االنترنت بدرجة واحدة ، وقد تم اال�صتعانة باختبار )مان وتني( للتاأكد من النتيجة كما 

في الجدول رقم )17(
جدول رقم )4(

نتائج اختبار )مان وتني( لمعرفة اأثر الكلية على وجهة نظر اع�صاء هيئة التدري�س
االتجاهات

1305.000مان وتني
.207م�صتوى الداللة

يبي���ن الج���دول اأنَّ قيمة )مان وتني( قد بلغت 1305 وهي غي���ر دالة اإح�صائيا، وهذا ما يوؤكد 
اختبار لمعرفة اثر الكلية على وجهة نظر المبحوثين.

2.  لمعرف���ة اث���ر الخبرة على توجه���ات اع�صاء هيئة التدري����س نحو ثقاف���ة االنترنت فقد تم 
ا�صتخدام اختبار تحليل التباين االآحادي كما في الجدول رقم )5( 
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جدول رقم )5(
نتائج ا�صتخدام اختبار تحليل التباين االأحادي لمعرفة اثر متغير الخبرة على توجهات اع�صاء 

هيئة التدري�س نحو ثقافة االنترنت

مجموع م�صدر التباين
م�صتوى الداللةفو�صط المربعاتدرجة الحريةالمربعات

بين 
.1.3882694.5.848004المجموعات

داخل 
.12.935109119المجموعات

14.323111الكلي

يتبي���ن من الجدول ال�صابق ان���ه يوجد فروق في وجهة نظر اع�صاء هيئ���ة التدري�س نحوثقافة 
االنترن���ت تعزى لمتغي���ر الخبرة حيث بلغت قيمة ف 5،848 وهي دال���ة اإح�صائيا عند م�صتوى داللة 
األف���ا اق���ل اأو ي�صاوي 0،05 ولمعرفة الف���روق بين م�صتويات متغير الخبرة فق���د تم ا�صتخدام اختبار 

)توكي( كما في الجدول )19(
جدول )6(

نتائج اختبار توكي لمعرفة الفروق بين م�صتويات متغير الخبرة
الفرق بين اأ و بالخبرة ب)الخبرة اأ

.21073متو�صطةعالية
.28734�صعيفة

يتبي���ن من الج���دول ال�صابق انه يوج���د فروق بين الم�صت���وى العالي وبين كل م���ن الم�صتويات 
المتو�صط���ة والم�صتوي���ات ال�صعيف���ة ول�صال���ح الم�صتوى العالي، حي���ث بلغ الفرق بي���ن المتو�صطات 
0،210 ، 0،287 على التوالي.وقد تم اال�صتعانة باختبار ولك�صون  للتاأكد من النتيجة كما في الجدول 

رقم)7(.
جدول رقم )7(

ر الخبرة نتائج اختبار ولك�صون لمعرفة اأَثِر ُمتغيِّ
على توجهات اع�صاء هيئة التدري�س نحو ثقافة االنترنت

الخبرة - االتجاهات
Z

م�صتوى الداللة
-9.137)a(

.000
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���ٌة اإح�صائيًا، وهذا ما  يتبي���ن من الجدول ال�صابق اأن قيم���ة )ولك�صون( كانت 9،137 وهي دالَّ
يوؤكد اختبار تحليل التباين االأحادي لمعرفة اثر الخبرة على وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س.

لمعرف���ة اأَثر متغي���ر الرتبة على توجهات اع�صاء هيئة التدري����س فقد تم ا�صتخدام اختبار   .1
تحليل التباين االآحادي كما في الجدول رقم)8(

جدول رقم )8(
ِر الرتبة على توجهات اع�صاء هيئة التدري�س نحو ثقافة االنترنت نتائج اختبار اأَثِر متغيِّ

و�صط درجة الحريةمجموع المربعاتم�صدر التباين
المربعات

م�صتوى الداللةف

.281.3094.721.541بين المربعات

  .14.042108130داخل المربعات

14.323111الكلي

يتبي���ن من الجدول ال�صابق انه التوجد فروق بين م�صتوي���ات متغير الرتبة االأكاديمية الأع�صاء 
هيئة التدري�س في توجهاتهم نحو ثقافة االإنترنت حيث بلغت قيمة ف 0،721 وهي غير دالة اإح�صائيا 

عند م�صتوى داللة »الفا« اقل او ي�صاوي 0،05

مناق�شة النتائج:
اأواًل: مناق�ص���ة النتائ���ج المتعلق���ة بال�ص���وؤال االأول: ما وجهة نظ���ر اأع�صاء هيئ���ة التدري�س في 

الجامعة من ثقافة االإنترنت ودورها في التعليم والبحث العلمي؟
اأظهرت النتائج المتعلقة بهذا ال�صوؤال ما يلي:

-  اأنَّ ِوجَه���َة نظ���ِر اأع�صاء هيئة التدري�س ف���ي جامعة البلقاء نحو ثقاف���ة االنترنت في التعليم 
والبح���ث العلم���ي اإيجابية بدرجة كبيرة وق���د يعود ال�صبب اإلى وعي اأع�ص���اء هيئة التدري�س 
باأهمي���ة االنترنت لمواكبة ما هو جديد في مج���ال تخ�ص�صاتهم وفي مجال البحث العلمي 
والتعلي���م والتدريب، كما اأنَّ ت�صابه ظروف اأع�صاء هيئ���ة التدري�س في الجامعة واإمكاناتهم 
يوؤدي اإلى جعل اهتماماتهم ورغباتهم وتوجهاتهم واحدة ومت�صابهة واإيجابية نحو الموا�صيع 
المدرو�صة )ثقافة االنترنت( بغ�س النظر عن الخ�صائ�س العلمية. وتتفق هذه النتيجة مع 
الدرا�ص���ات )المخالفي، 2007، البطران، 2003، العمري، 2002، كراج، 2002، ال�صايب، 

2001، النجار ، 2001 (. 
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ثانيًا: مناق�صة النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثاني »هل يوجد فروق ذات داللة اإح�صائية )0.05 
= ɑ( ف���ي وجه���ة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س ف���ي الجامعة نحو ثقافة االنترن���ت تعزى للمتغيرات: 

الكلية، والخبرة، والرتبة االأكاديمية؟«.
-  ال توج���د فروق ف���ي توجهات اأع�صاء هيئة التدري�س في جامع���ة البلقاء نحو ثقافة االنترنت 
تع���زى لمتغي���ر الكلية. وقد يع���ود ال�صبب اإلى اأن جمي���ع اأع�صاء هيئة التدري����س بحاجة اإلى 
ا�صتخ���دام االنترنت بغ����س النظر عن تخ�ص�صاته���م، كما اأن ت�صابه ظ���روف اأع�صاء هيئة 
التدري����س في الجامع���ة واإمكانياتهم ي���وؤدي اإلى جع���ل اهتماماتهم ورغباته���م وتوجهاتهم 
واحدة ومت�صابه���ة وايجابية نحو الموا�صيع المدرو�صة) ثقاف���ة االنترنت( بغ�س النظر عن 
الخ�صائ����س العلمية. تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ص���ة )المخالفي،2007(. وتتعار�س 

مع درا�صة )البطران، 2003( و)لي ،2000(.
-  توج���د فروق في وجه���ة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س في جامع���ة البلقاء نحو ثقافة االنترنت 
تع���زى اإلى متغير الخبرة ول�صال���ح الخبرة العالية ويعزى ال�صبب اإل���ى اإن اأ�صحاب الخبرة 
العالي���ة لديه���م ق���درات كافية لال�صتف���ادة من االنترنت مم���ا يجعل توجهاته���م نحو ثقافة 
االنترنت ايجابية بدرجة عالية  اأكثر من ا�صحاب الخبرة المتو�صطة. تتفق هذه النتيجة مع 

نتائج درا�صة )المخالفي،2007،ال�صايب ،2001(.
-  ال توج���د فروق في وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س في جامعة البلقاء نحو ثقافة االنترنت 
تع���زى لمتغير الرتب���ة االأكاديمية. ويعزى ال�صبب اإلى اأنَّ اأع�صاء هيئة التدري�س بغ�س النظر 
عن رتبتهم االأكاديمية يوؤمنون باأهمية االنترنت في عمل االأ�صتاذ الجامعي وبالتالي تت�صابه 
توجهاته���م وتكون بدرجة ايجابية نحو ثقاف���ة االنترنت بغ�س النظر عن الرتبة االكاديمية. 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�صة )المخالفي،2007( و)لي،2002(.

التو�شيات:
في �صوء النتائج، تو�صي الدرا�صة نظريًا وَعمليًا بما يلي :

-  تكثيف الدورات التدريبية من اأجل اإك�صاب اأع�صاء هيئة التدري�س ثقافة االإنترنت الالزمة 
لعَملِهم في الجامعة ومن اجل مواكبة ما هو جديد في مجال تخ�ص�صاتهم.

-  َن�صر الوعي بثقافة االإنترنت وا�صتخداماتها في مجاالت التعليم والتدريب والبحث العلمي 
واال�صت�صارات.

-  �صرورة تبني الجامعات ل�صيا�صات وبرامج تعزز من ا�صتخدام االإنترنت في العملية التعليمية 
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من قبل الطلبة واأع�صاء الهيئة التدري�صية.
-  توفي���ر خدمة الحا�ص���وب واالإنترن���ت للمدر�صين والطلبة ك���ي ي�صهل عليه���م ا�صتغاللها في 

التعليم والبحث العلمي.
-  �ص���رورة و�ص���ع ت�صريعات تقوم عل���ى اعتماد ثقاف���ة االإنترنت ك�صرط للترقي���ة والتثبيت في 

الجامعة.
ُق على عينات اأو�صع واأ�صمل لبناء روؤية �صاملة لمختلف موؤ�ص�صات  -  اإجراء درا�صات مماثلة تطبَّ

التعليم العالي في االأردن في مجال االنترنت والتعلم االلكتروني .
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�أ. �إيمان جمعة �شا�شي
طالبة دكتوراه - كلية التربية

جامعة الجنان

الم�صكالُت النَّف�صيَُّة واالجتماعيُة
لالأطفال المحرومين من الوالَدين

  ) درا�صة مَطبَّقة على دار رعاية االأطفال باأبي هريدة بطرابل�س (

ملخ�ص البحث
ف على بع�س الم�صكالت النف�صية واالجتماعية  ة اإلى محاولة التعرُّ        هدَفت الدرا�صُة الحاليَّ
ل���دى االأطف���ال المحرومين من الوالَدين ) اأطفال دار رعاية اأب���ي هريدة بطرابل�س ( وممن يتراوح 
العمر الزمني لهم بين ) 6 – 9 ( �صنوات، واقت�صرت الدرا�صة على م�صكلتي العدوانية وقلة االنتباه 
والتركيز. وقد بلغ حجم عينة الدرا�صة )27( طفاًل وطفلًة. وتمَّ ا�صتخدام مقيا�ٍس ُمعد م�صبقًا لقيا�س 
ٍة اإح�صائيا عند  اأ�صكال ال�صلوك العدواني لدى االطفال. واأ�صارت نتائج الدرا�صة الى وجود فروق دالَّ
م�صتوى 0،05 بين المتو�صط الح�صابي لعينة الدرا�صة في العدوان المادي والمتو�صط النظري لعامل 
العدوان المادي ، وجاءت الفروق في اتجاه المتو�صط النظري مما يعني اأن م�صتوى العدوان المادي 
ل���دى االأطف���ال المحرومين من  الوالدي���ن اأقل من الم�صت���وى المتو�صط، بينما ل���م توجد فروق في 
الع���دوان اللفظي والمتو�صط النظ���ري لعامل العدوان اللفظي. كما اأ�ص���ارت النتائج اإلى عدم وجود 
ف���روق دال���ة اإح�صائيا عند م�صتوى 0،05 بين المتو�صط الح�صاب���ي لعينة الدرا�صة في نق�س االنتباه  
والت�ص���رع )�صورة المدر�صة والمنزل( والمتو�صط النظري لبعد نق�س االنتباه والت�صرع مما يعني اأنَّ 
ع لدى االأطفال المحرومين من الوالدين متو�صط. كذلك عدم وجود  م�صت���وى نق�س االنتباه والت�ص���رُّ
نة الدرا�صِة في الن�صاط الُمفرط  ٍة اإح�صائيا عند م�صتوى 0،05 بين المتو�صط الح�صابي لعيِّ فروق دالَّ
وف���ي ا�صطراب نق�سِ االنتباه ُمفرِط الحركِة )�صورة المدر�صة والمنزل( والمتو�صط النظري لبعد 
الن�صاط المفرط وفي ا�صطراب نق�س االنتباه مفِرِط الحركة مما يعني اأن م�صتوى الن�صاط ونق�س 

االنتباه المفرط لدى االأطفال المحرومين من الوالدين، متو�صط. 
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الف�شل الأول: الإطار المنهجي للدرا�شة
اأولً: مقدمة الدرا�شة

ل���م تن���ل مرحلة الطفول���ة الو�صطى من ) 6 – 9( �صن���وات من اهتمام الباحثي���ن والدار�صين 
م���ا نالت���ه المراحل االأخرى من العم���ر على الرغم من اأن ه���ذه المرحلة تعد فت���رة انتقالية حرجة 
يعتر����س م�صار النمو فيه���ا العديد من الم�صكالت التي تحول دون اإ�صباع مطالبها وتحقيق اأكبر قدر 
م���ن التوافق النف�صي، فهي مرحلة لتثبيت مرحلة النمو ال�صابقة وا�صتعداد وتاأهب لظهور خ�صائ�س 

جديدة في المراحل الالحقة.
فق���د اأجم���َع العديُد من علماء النف�س على اأنه مع زي���ادة الم�صتوى التعليمي والتقدم في ال�صن 
تزداد قدرة االأطفال على اإدراِك الم�صكالت النف�صية واالجتماعية، والتي ال تقت�صر على الم�صكالت 
���ِة بل تتع���دى ذلك اإلى م�صكالت العالقة م���ع الرفاق وطرق اال�صتجاب���ة للمثيرات الخارجية  االأ�صريَّ
عموم���ًا. حي���ث اأن م�ص���كالت االأطفال عديدة، وت���زداد �صيوعًا وِح���دًة في بع�س المراح���ل وَتِقلُّ في 
مراح���ل اأخرى وقد اأثبتت الدرا�ص���ات اأن التحويل للعيادات النف�صية يمي���ل اإلى ذروته في فترات ما 

بين ) 6-12 ( �صنة بالن�صبة لالأطفال وما بين ) 14-16( �صنة بالن�صبة للمراهقين. 
وي لعملية النمو وين�صاأ  حي���ث ُيفَتر�ُس اأن هذه الفترة تمثِّل فتراٍت انتقاليًة تعتر�س الم�صاَر ال�صَّ
ع���ن ذلك عدم الت���وازن وبع�س مظاهر �صوء التوافق الموؤقت كما اأن م�ص���كالت االأطفال تتاأثر اأي�صًا 
ة والحرمان من  بجن����س الطفل وبيئت���ه وبالعوامل الث�قافية و اأ�صالي���ب التن�صئة الوالدية غي���ِر ال�صويَّ
الوالدين فاالأ�صرة هي المظلة االجتماعية للطفل فهي َمهُدُه ومن�صوؤُه وفيها ي�صعر باالأمن واال�صتقرار 
ويج���د الحماية والرعاية والجو االأ�صري ، واالتجاهات الوالدية والعالقات بين االأخوة لها بالغ االأثر 
ف���ي التكوين النف�ص���ي واالجتماعي للطفل، م���ن خالل اإ�صب���اع حاجاته الطبيعية كالغ���ذاء والك�صاء 
والم���اأوى وحاجاته النف�صية كالحب والحنان والعط���ف واالأمن واالنتماء. واإ�صباع الحاجات النف�صية 
ن الطفَل م���ن التكيُِّف م���ع نف�صه ومع  واالجتماعي���ة �صروري���ة لبن���اء �صخ�صي���ة متزنة ومعتدل���ة تمكِّ
زت معظم االأبحاث على اأهمية الوالدين ودورهما في عملية التطبيع االجتماعي  مجتمعه، ولهذا ركَّ

والتكوين النف�صي للطفل.
وبن���اًء على ما تق���دم فاإن االأطفال في حاجٍة اإل���ى اأب يعي�صون في َكنِف���ه واأم ينعمون بالحنان 
فء في ظل حبها، اإّن الحرمان من الوالدين له اآثار �صيئة وم�صكالت نف�صية واجتماعية ال تزول  والدِّ
ب�صهول���ة وال يمكن للرعاية البديل���ة مهما كانت جيدة اأن َتُحل محلَّه���ا، و اأن الموؤ�ص�صات االجتماعية 

واالأ�صر البديلة ال يمكن اأن توفر الرعاية بنف�س رعاية االأ�صرة الطبيعية والتي عمادها االأب واالأم.
فالحرم���ان م���ن الوالدين قد يترتب عليه اآث���ار �صيئة على النمو الج�صم���ي والعقلي واالنفعالي 
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عُف التركيز  واالجتماع���ي يتمثل في ا�صطرابات نف�صية و�صلوكية متعددة لالأبناء مثل: العدوانية، �صَ
و ِقلة االنتباه، كما اأن الِحرمان من الوالدين قد  يجعلهم اأكثر اعتمادا على الغير في �صلوكهم.   

عاية االأ�صرية الطبيعية للطفل وتزداد  ووفاُة االأبوين اأو َطالُقهما من اأهم العوامل التي ُتهدد الرِّ
الخطورة اإذا كان الطفل في �صن مبكرة من عمره ،  و ذلك ب�صبب اإح�صا�صه بفقدان االأمان والَحنان 

والعطف واالإح�صا�س بالدفء في ح�صنهما  مما يوؤثر على �صخ�صيته وعالقاته في الم�صتقبل.

م�شكلة الدرا�شة وت�شاوؤلتها:
تتبل���ور م�صكل���ة الدرا�صة الحالية في محاول���ة التعرف على الم�ص���كالت النف�صية واالجتماعية 
ل���دى االأطفال المحرومين من الوالدين، اأطفال دار رعاية اأبي هريدة بطرابل�س ممن يتراوح العمر 
الزمن���ي له���م م���ن ) 6 - 9 ( �صنوات، واقت�صرت عل���ى م�صكلتي العدوانية، وقل���ة االنتباه والتركيز، 

ويمكن تلخي�س م�صكلة الدرا�صة في الت�صاوؤلين االآتيين:
1- ما َمدى تاأثيِر الحرماِن من الوالدين على التكوين النف�صي، -العدوانية-؟

 2- ما مدى تاأثير الحرمان من الوالدين على تقليل االنتباه والتركيز ؟ 

اأهمية الدرا�شة
يمكن اإيجاز اأهمية الدرا�صة على النحو التالي :

 1-  الحداث���ة الن�صبي���ة لمو�صوع الم�ص���كالت النف�صية واالجتماعية لدى االأطف���ال بدار رعاية 
االأطف���ال المحرومين من الوالدين ب�صكل عام ون���درة االأبحاث التي تتعلق بهذا المو�صوع 

في ليبيا.
2-  تهتم هذه الدرا�صة بالت�صدي للم�صكالت النف�صية واالجتماعية الأطفال دار الرعاية مرحلة 
الطفولة الو�صطى من ) 6 - 9( �صنوات وتاأثرها بالحرمان من الوالدين وهي �صريحة لها 

اأهمية خا�صة،  حيث اأن هذه المرحلة فترة ح�صا�صة من حياة الطفل. 
3-  ُت�صاه���م هذه الدرا�صة في فهم الطفل الليبي الذي يعان���ى الحرمان من الوالدين وطبيعة 

م�صكالته النف�صية وحجمها وهذا يمثل اأهميًة اأكاديمية الإثراء مجاالت الطفولة.
4-  تفي���د ه���ذه الدرا�صة في التع���رف على طبيعة مرحل���ة الطفولة الو�صط���ى وم�صكالتها مما 

ي�صاعد على و�صع البرامج المنا�صبة.

اأهداف الدرا�شة
 1- تحديد مدى تاأثير الحرمان من الوالدين على التكوين النف�صي -العدوانية-.

 2- تحديد مدى تاأثير الحرمان من الوالدين على تقليل االنتباه والتركيز. 
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حدود الدرا�شة
�صوف تقت�صر الدرا�صة الحالية على المجاالت التالية :

المجال الزمني للدرا�صة : اأجريت الدرا�صة في الفترة من 2009 – 2010 وهي فترة التطبيق 
الميداني.

المج���ال الجغراف���ي والمكان���ي : اأجريت هذه الدرا�ص���ة على اأطفال دار رعاي���ة االأطفال باأبي 
هريدة بطرابل�س.      

المج���ال الب�ص���رى : تتكون العينة من اأطف���ال دار رعاية االأطفال باأبوهري���دة وعددهم )27( 
طفاًل ممن يتراوح العمر الزمني لهم من )6-9( �صنوات .

م�شطلحات الدرا�شة 
1-  الم�ص���كالت النف�صية:  وتعرف باأنها ال�صلوك المنحرف ع���ن المعيار االجتماعي الن�صبي، 
والذي يحدد بتكرار اأو بكثافة حدوثه ويحكم عليه الكبار الذين لهم �صلطة في بيئة الطفل، 
وتحت هذه الظروف يكون االنحراف اإما عاليًا جدًا اأو منخف�صًا جدًا)1(.                                            

- التعري���ف االإجرائي للم�صكالت النف�صية : هي الدرج���ة التي يح�صل عليها الطفل المحروم 
م���ن الوالدين على مقيا����س عين �صم�س الأ�صكال ال�صلوك العدواني ومقيا�س انتباه االأطفال وتوافقهم                      

) �صورة المدر�صة، �صورة المنزل ( الم�صتخدمين في الدرا�صة الحالية .
ر على عدد كبير من االأفراد والذين يعتبرون هذه الحالة  2-  الم�صكالت االجتماعية: حالٌة توؤثِّ
�صلبية وغير مرغوب فيها ومرفو�صة، ويكون لديهم �صعور عام ب�صرورة ِفعل �صئ ما، تجاه 
هذه الظاهرة، وهذا الفعل يكون ب�صكل جماعي ي�صترك فيه اأفراد المجتمع الإيجاد الحلول 

المنا�صبة لهذه الظاهرة.
التعري���ف االإجرائي للم�صكالت االجتماعية : هي الدرجة التي يح�صل عليها الطفل المحروم 

من الوالدين على مقيا�صي العدوان وانتباه االأطفال وتوافقهم الم�صتخدمين في الدرا�صة الحالية.
3-  الطف���ل المحروم: ُيع���رف باأنه الطفل الذي م���ات اأحد والديه اأوكالهم���ا اأو انف�صل اأبواه 
ويكون غير قادر على الحياة في ظل اأ�صرته الطبيعية، اأو هو الطفل الذي يعي�س مع اأ�صرته 
ولكنه ال ينال الرعاية الكافية وال العطف والحنان الالزمين.                                                             

التعريف االإجرائي للطفل المحروم : والمق�صود بالطفل المحروم في هذه الدرا�صة هو الذي 

1-  �صامي �صالح، �صامي ورم�صان، �صلوى)2007(. الم�صكالت النف�صية التي يعاني منها االأطفال بالمدار�س االبتدائية، القاهرة: 
دار النه�صة العربية، �س 83.
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فقد اأحد والديه اأوكالهما ب�صبب الوفاة اأو فقدهما ب�صبب الطالق ، والمقيم بدار رعاية الطفل باأبي 
هريدة بطرابل�س .

ثانيًا: الدرا�شـات ال�شابقة
هدف���ت الدرا�صة التي قامت بها )�صالم���ة ؛ 1999 ()1( اإلى تحديد اأ�صاليب التن�صئة المختلفة 
وعالقتها بالم�صكالت النف�صية في مرحلة الطفولة الو�صطى ، وقد ا�صتملت الَعينُة على )109( طفاًل 
م���ن تالمي���ذ ال�صف الثاني بالمدار�س االبتدائية ) 61 ذكورًا، 48 اإناثًا ( تتراوح اأعمارهم بين �صّت 
�صن���وات وت�صعة اأ�صهر و�صبع  �صنوات واأحد ع�صر �صهرًا و قد اأُ�صتخدم اختبار جود للذكاء، وا�صتمارة 
جم���ع بيانات ع���ن الخلفية االأ�صرية للطفل، ومقيا�س الجو النف�صي الع���ام للتن�صئة، وقائمة مالحظة 
�صل���وك الطفل، واأو�صحت النتائج باأن االأمهات المتعلمات ك���ن اأكثر قبواًل الأطفالهن، بينمالم توجد 
ف���روق بين قبول الذك���ر وقبول االنثى، وانتقا�س درجة القبول بزي���ادة حجم االأ�صرة، ودرجة �صبط 
االأمه���ات الأطفاله���ن تتاأثر وفقًا لجن����س الطفل فقد كن اأعلى �صبطًا لالإن���اث عن الذكور، وارتبطت 
اأعرا����س الم�صكالت النف�صية لدى االأطف���ال ارتباطا عك�صيا ببعد )القب���ول /الرف�س( كذلك ببعد 
)ال�صبط /الت�صاهل(، كما ظهر ارتباٌط متعدٌد بين اأعرا�ِس الم�صكالت النف�صية وبين ُبعَدي التن�صئة 
مجتمعين، وقد تبيَّن اأنَّ اجتماع القبول مع ال�صبط في اأ�صلوب تن�صئٍة واحٍد ارتبط بم�صكالت نف�صية 

من تلك الم�صاحبة لالأ�صاليب الثالث االأخرى ، مثل العدوان والن�صاط الزائد وقلة اأالنتباه.
كم���ا هدف���ت الدرا�ص���ة اإلى قامت به���ا )جوزال عب���د الرحي���م ؛2002 ()2( اإل���ى تحديد اأهم 
الم�ص���كالت ال�صلوكية المنت�ص���رة بين االأطفال بمدار�س التاأهيل وبع����س نواحي ال�صخ�صية المتمثلة 
فيم���ا يقي�ص���ه اختبار ال�صخ�صي���ة لالأطفال والتواف���ق العام . و�صمل���ت عينة الدرا�ص���ة 33 فردًا من 
االخت�صا�صيي���ن والقائمين على العملية التعليمي���ة والرعاية النف�صية لالأطفال ، طلب اإليهم تحديد 
الم�ص���كالت ل���دى هوؤالء االأطفال م���ن خالل ا�صتفتاء مكت���وب، وبعد مناق�صة النتائ���ج ومقارنتها تم 
�صياغ���ة �صبع قوائم م���ن الم�صكالت ، فكان���ت اأكثر الم�ص���كالت انت�صارًا م�صكل���ة العدوانية والعنف 
والن�ص���اط الزائد وبمقارنة النتائج مع درجات االأطف���ال االأ�صوياء كانت هناك فروق ذات داللة بين 

المجموعتين ل�صالح مجموعة االأطفال االأ�صوياء.
م�صكل���ة العدوانية والعنف  والن�ص���اط الزائد وبمقارنة النتائج مع درج���ات االأطفال االأ�صوياء 

1-  �صالمة، ممدوحة )1999(. اأ�صاليب التن�صئة وعالقتها بالم�صكالت النف�صية في مرحلة الطفولة الو�صطي. ر�صالة ماج�صتير غير 
من�صورة ، كلية االآداب – جامعة عين �صم�س.

2-  عبد الرحيم، جوزال )2002(. الم�صكالت ال�صلوكية وبع�س نواحي ال�صخ�صية لدى االأطفال المتخلفين عقليًا بمدار�س التاأهيل 
الفكري واالأ�صوياء )درا�صة مقارنة(، ر�صالة دكتوراه من�صورة، كلية البنات جامعة عين �صم�س، القاهرة.
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م���ن نف�س العم���ر الزمني با�صتخدام اختبار) ت( كانت هناك ف���روق ذات داللة في جميع متغيرات 
التوافق بين المجموعتين ل�صالح مجموعة االأطفال االأ�صوياء .

اأم���ا الدرا�ص���ة التي قام بها كل من )مجدي عب���د الحميد ، �صناء �صليم���ان ؛ 2005 ()1(  فقد 
هدف���ت اإلى معرف���ة االأطفال للم�صكالت النف�صية الت���ي يعانون منها وا�صتمل���ت العينة على) 818 ( 
طف���اًل تت���راوح اأعمارهم بي���ن )5-12( �صنة من الجن�صي���ن، وقد طلب الباحثان م���ن االأطفال ذكر 
ث���الث م�صكالت تواجههم والتي على اأ�صا�صها يمكن اأن يتوجهوا اإل���ى العيادة النف�صية، وقد ا�صتنتج 
الباحث���ان اأن اأهم الم�ص���كالت التي اأطلقها االأطف���ال هي الم�صكالت االجتماعي���ة، وقد ظهر وجود 
عالق���ة بين كل من المراحل التعليمية وال�صن وازدياد وع���ي االأطفال واإدراكهم وفهمهم للم�صكالت 

النف�صية التي يعانون منها.            
الم�ص���كالت ال�صلوكي���ة و االنفعالية التي يعاني منه���ا اأطفال المرحل���ة االبتدائية المحرومين 

وغير المحرومين من الرعاية الوالدية.       
وهدف���ت الدرا�ص���ة التي اأجرته���ا )اأميمه اإ�صماعيل عل���ي ؛ 2005()2(  اإلى التع���رف على اأهم 
الم�ص���كالت ال�صلوكي���ة واالنفعالية الت���ي يعاني منه���ا اأطفال المرحل���ة االبتدائي���ة المحرومين من 
الوالدي���ن ب�صبب الوفاة اأو طالق الوالدين والمقيمون ب���دار رعاية االأطفال بحدائق الزيتون مقارنة 
م���ع االأطفال غي���ر المحرومين وطبقت الدرا�صة على عينة من 200 طف���ل من االأطفال المحرومين 
م���ن الرعاية الوالدية و200 طفل من االأطفال العاديين المقيمين مع الوالدين ، وتم تطبيق مقيا�س 
الم�صكالت ال�صلوكية واالنفعالية من اإعداد الباحثة و تو�صلت الدرا�صة اإلى اأن العدوان �صواء المادي 
اأو اللفظ���ي هو الم�صكلة االأولى التي يعاني منه���ا اأطفال دار الرعاية المحرومين من الوالدين بينما 
كان نق����س االنتب���اه  و التركيز لدى هوؤالء االأطفال في المرتبة الثانية ثم ياأتي فيما بعد على التوالي 

�صين واالنغما�س في الخيال، والكذب.                                                       الخوف من المدرِّ
       وهدفت درا�صة ) عبدالفادي؛ 2006()3( اإلى التعرف على اأثر الحرمان من اأحد الوالدين 
ب�صب���ب الط���الق  اأوالم�صكالت النف�صية لدى االأطف���ال ممن يتراوح العمر الزمن���ي لهم من )12-9 
( �صن���ة و تكونت عين���ة الدرا�صة من 250 تلميذًا من تالميذ المرحل���ة االبتدائية ممن يتراوح العمر 
الزمني لهم من )9- 12( �صنة والمقيمين مع اأحد الوالدين دون االآخر ب�صبب طالق الوالدين، وتم 

1- عبد الحميد، مجدي و�صليمان، �صناء )2005(. مفهوم االأطفال للم�صكالت النف�صية، القاهرة: دار النه�صة العربية، �س127.
وغير  المحرومين  االبتدائية  المرحلة  اأطفال  منها  يعاني  التي  واالنفعالية  ال�صلوكية  الم�صكالت   .)2005( اأميمة  2-  اإ�صماعيل، 

المحرومين من الرعاية الوالدية ،القاهرة : مجلة علم النف�س، العدد 18.
3-  عبد الفادي، عفاف) 2006(. العالقات بين الم�صكالت النف�صية والحرمان من اأحد الوالدين ب�صبب الطالق، القاهرة: مجلة 

الدرا�صات النف�صية، العدد 47.
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تطبي���ق مقيا����س الم�صكالت النف�صية عليهم. وتو�صلت الدرا�صة اإل���ى اأن الحرمان من اأحد الوالدين 
ب�صبب الطالق و اإقامة االبن  اأو االبنة مع اأحد الوالدين  والحرمان من االآخر يوؤثر تاأثيرا �صلبيا على 
ه���وؤالء االأطفال و ي�صبب لهم العديد من الم�ص���كالت النف�صية اأهمها واأكثرها انت�صارا العدوان �صواء 
اللفظي اأو المادي اأو ال�صلبي، والخوف، القلق ، م�صكالت النوم ، م�صكالت االإخراج، و�صعف االنتباه 

و التركيز. واأن االإناث اأكثر تاأثيرًا بغياب االأب عن الذكور و اأن كالهما يتاأثر �صلبيًا بغياب االأم.   
كم���ا اأجرى )نا�ص���ر عوي�س عبد اهلل ؛  2008()1( درا�صة للتعرف عل���ى تاأثير موقف الحرمان 
الوال���دي ب�صب���ب الوفاة اأو الط���الق اأو الهجر على الغ�س المدر�ص���ي و العدوان  والن�ص����اط الزائ���د، 
وطبق���ت الدرا�صة على عينة م���ن 152 تلميذًا من تالميذ ال�صف الراب���ع االبتدائي المحرومين من 
الوالدي���ن بالوفاة اأو الط���الق اأو الهجر لغر�س تحديد م�صتوى الغ�س المدر�ص���ي والعدوان والن�صاط 
الزائ���د با�صتخدام اختبار تحديد الق�صايا لر�ص���ت Rest ومقيا�س ال�صلوك العدواني ومقيا�س انتباه 
االأطف���ال وتوافقهم واأو�صحت النتائج اأن الغ�س المدر�ص���ي و العدوان باأنواعه و الن�صاط الزائد لدى 

التالميذ له عالقة ايجابية  ودالة اإح�صائيا مع الحرمان الوالدي.   

تعقيب على الدرا�شات ال�شابقة
1-  م���ن حيث االهداف فق���د اتَّ�صَمت الدرا�ص���ات بال�صمول واالت�صاع فق���د تناولت الم�صكالت 
النف�صي���ة واالجتماعي���ة لالأطف���ال. بينما تميزت ه���ذه الدرا�صة بعدم وج���ود درا�صة ليبية 
ف���ي حدود عل���م الباحث���ة تعر�صت لدرا�ص���ة الم�ص���كالت النف�صية واالجتماعي���ة لالأطفال 

المحرومين من الوالدين وخا�صة في نق�س االنتباه والتركيز.
2-  اأم���ا م���ن حيث عينة الدرا�ص���ة فقد تنوعت ف���ي الدرا�صات فمنها من اأخت���ار الذكور فقط 
كدرا�ص���ة )ج���وزال ؛2002(، بينما بقية الدرا�صات كانت العينة م���ن الذكور واالناث معًا. 

كما َتنا�صَب حجُم الَعينِة في كل الدرا�صات مع المنهج الم�صتخدم.
3-  اأم���ا من حي���ث اأدوات الدرا�صة فقد كانت متنوعة منها م���ا ا�صتخدم برامج مقننة جاهزة 

ومنها من ا�صتخدم اال�صتبانات التعليمية
4-  اأم���ا بالن�صب���ة لالأ�صالي���ب االإح�صائية فقد لجاأت بع����س الدرا�صات ال���ى ا�صَتخداَم معامل 
االرتب���اط لتو�صي���ح االرتباطات بين المتغي���رات التي �صملتها الدرا�ص���ة، وهناك درا�صات 
تناول���ت اأ�صل���وب التحليل العامل���ى واأخيراٌ هناك درا�ص���ات تناولت اختب���ار )ت( وتحليل 

التباين.

1-  عبداهلل، نا�صر عوي�س عبد اهلل )2008(. تاأثير موقف الحرمان الوالدى على الغ�س المدر�صي والعدوان والن�صاط الزائد لدى 
تالميذ المرحلة االبتدائية، مجلة كلية االآداب، جامعة القاهرة، العدد 23.
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الف�شـل الثــاني: الإطـار النظــري للدرا�شة
اأوًل: ال�شلوك العدواني 

يع���د مفه���وم العدوان وال���ذي يت�صمن���ه مو�صوع البح���ث الحالي م���ن اأكثر المفاهي���م �صيوعًا 
ف���ي الدرا�صات النف�صي���ة الحديثة، والمتفح�س له���ذا المفهوم يجد اأنه كان وم���ازال محور اهتمام 
الباحثي���ن في مج���ال علم النف�س ب�صفة عامة، وف���ي مجال علم النف����س االإكلينيكي ب�صفة خا�صة، 

حيث اأ�صبح من الظواهر ال�صلوكية وا�صعة االنت�صار. 
فالع���دوان يمث���ل ظاهرة ب�صري���ة عرفها االإن�ص���ان منذ اأن خلق���ه اهلل �صبحان���ه وتعالى ليعمر 
االأر����س، وذلك عندما قتل قابيل اأخ���اه هابيل اإر�صاءًا ل�صهواته وطاعة لنف�ص���ه. ومنذ ذلك التاريخ 
تع���ددت مظاهر العدوان وتنوعت من حيث نوعيتها و�صدته���ا واآثارها، وقد بات العدوان في الع�صر 
الحدي���ث ظاهرة �صلوكية وا�صعة االنت�صار تكاد ت�صمل العال���م باأ�صره ولم يعد العدوان مق�صورًا على 

االأفراد واإنما ات�صع نطاقه لي�صمل الجامعات والمجتمعات.
مفهوم العدوان: 

الع���دوان مفهوم غام����س تتعدد معاني���ه، وتتداخل العوام���ل التي تمهد له وتتن���وع النظريات 
المف�ص���رة لماهيته، ومن هن���ا اختلفت الروئ والتف�صي���رات التي حاولت تحديد م�ص���ادره وو�صائله 

وغاياته ونتائجه فهل العدوان مرفو�س ب�صتى �صوره واأ�صكاله؟ اأم هو �صلوك طبيعي له وظيفة؟ 
فه���و ا�صتجابة َيُردُّ بها الم���رء على الخيبة، واالإحباط، والحرم���ان، وذلك باأن يهاجم م�صدر 

الخيبة اأو بدياًل عنها)1(.
ُف وبب�صاطة باأن���ه ) ال�صلوك الذى يق�صد ب���ه اإيذاء اأو اإيقاع  اأم���ا ال�صلوك العدوان���ي فاإنه ُيعرَّ
ال�ص���رر ب�صخ�س اآخر ( فاإن هذا التعريف هو نف�صه تعريف ال�صلوك الم�صاد للمجتمع ، وهو تعريف 
�صائ���ع ي�صمل كاًل من اأنواع ال�صلوك العدواني ال���ذي تدفع اإليه الرغبة للح�صول على اإثابة اأو مكافاأة 

مادية وكذلك ال�صلوك العدواني الذي يدفع اإليه خ�صومة اأو حقد)2(.

اأ�شكال العدوان :
يق�صم العدوان من الناحية ال�صرعية اإلى ثالث اأق�صام وهي)3(:

1- بدوي، منى )2000(. عالقة مناخ الف�صل الدرا�صي بال�صلوك اال�صتك�صافي. القاهرة:  الجمعية الم�صرية للدرا�صات النف�صية، 
�س 185.

 : القاهرة  والمنبئات،  االرتباطات   - النف�صية  المتغيرات  وبع�س  المدار�س  بين طالب  العنف  واآخرون )2004(.  اأحمد  2-  زايد، 
المركز القومي للبحوث االقت�صادية والجنائية، �س 12.

3- اأنظر زايد واآخرون ، �س12.
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ANII-SOCIAL  AGGRSSION اأواًل: عدوان اجتماعي
وي�صمل االأفعال العدوانية التي يظلم بها االإن�صان ذاته، اأو غيره وتوؤدي اإلى ف�صاد المجتمع .

   PRO-SOCIAL AGGRSSION ثانيًا: عدوان اإلزام
وي�صم���ل االأفع���ال التي يجب على ال�صخ�س القيام بها لرد الظل���م والدفاع عن النف�س والوطن 

والدين .
 SANCIIONED AGGRSSION   ثالثًا: عدوان مباح

وي�صم���ل االأفعال التي يحق لالإن�صان االإتيان به���ا ق�صا�صًا، ممن اعتدى عليه في نف�صه اأو ماله 
اأو عر�صه اأو دينه اأو وطنه.

اأ�شباب ال�شلوك العدواني: 
اأ. اأ�شباب تكوينية نف�شية))):

اأ�صارت ميالني كالين Melany Clain اإلى مفهوم ال�صدر ال�صرير عند الطفل والذي يعتبره 
تهدي���دًا عنده والذي يخلق عنده �صعورًا باالإحباط َفُيحول ِق�صم���ًا من غريزة الموت اإلى عدوان �صد  
الم�صطهدين. ويعتبر االإحباط اأهم العوامل الموؤ�ص�صة للميول العدوانية عند الطفل خا�صة  والكائن 

الب�صري عامة.   
ب.اأ�شباب اأ�شرية واجتماعية))):

       يدخ���ل �صم���ن هذه االأ�صباب عالقة الطفل باأمه وموقعه ف���ي االأ�صرة وم�صاعر الَغيرة التي 
تولد عنده الميول العدوانية ، وما يقوم به االأهل من تف�صيل لطفل على اآخر ، كما تولد هذه الميول 
ف���ي حاالت قي���ام االأب با�صطهاد االأم اأو عدم احت���رام االأم لالأب، ويلعب اأ�صل���وب العقاب ال�صارم 
واأق���دام االأهل على احتقار الطف���ل وتبخي�صه وعدم احترامه دورًا فعااًل ف���ي ن�صوء الميول العدوانية 

عند الطفل.   
جـ . اأ�شباب �شحية وع�شوية))):

اإن اأه���م هذه االأ�صباب هو م���ا ت�صببه الوالدة ال�صعبة من ت�صويه ع�ص���وي خا�صة عندما تكون 
ال���والدة �صعبة وت�صب���ب ت�صوهات اأو ج���روح دماغية اأو الت�صوه���ات التي ت�صيب الجني���ن اأثناء فترة 
الحم���ل، ُتحِدُث هذه الت�صوهات تغيراٍت ف���ي الحالة العقلية المزاجية عند الطفل حيث ي�صبح كثير 

1- عبد العزيز، ر�صاد)1998(. الطفل وم�صكالته النف�صية واالجتماعية ، القاهرة : دار الفتح للطباعة ، �س41.
2- عكا�صة، اأحمد )1993(. علم النف�س الف�صيولوجي، القاهرة، مكتبة االنجلو الم�صرية، �س113.

3- ق�صقو�س، اإبراهيم زكي )1998(. �صيكولوجية المراهقة ،القاهرة : مكتبة االنجلو الم�صرية ، �س112.
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���ر ل�صب���ب  اأو بدون �صبب و�صري���ع التوتر والتهيج وعديم القدرة على ال�صب���ط وتاأجيل االإ�صباع  التذمُّ
والميل نحو االنفعالية وال�صلوك الم�صاد للمجتمع.   

مظاهر ال�شلوك العدواني))):   
معظ���م االأطفال ُيظِهرون عدواني���ًة ب�صكل اأو باآخر وفي اأوقات متغاي���رة، ولعل اأهم مظاهرها 

مايلي :
1 .   بع����س االأطفال يك�صفون عن العدوانية في لغتهم كالتل�فظ بال�صباب وال�صراخ اأو الكالم، 

اأو اال�صتياء فهو تعبير يدل على رف�س االآخرين وعدم قبولهم.
2 .  كذل���ك تظهر العدوانية في االأفع���ال العالنية، التي يقوم بها االأطفال باالعتداء بال�صرب، 
اأو الدف���ع، اأو الركل اأو الطعن، الت�صاجر، والتخري���ب، اأو باأي نوع من اأ�صاليب االإيذاء التي 

ي�صتخدمها االأطفال مع بع�صهم كتمزيق الكتب اأو الكرا�صات اأو تحطيم االأقالم.
3 .  العدوانية كثيرًا ما تتجه نحو الممتلكات مثل خد�س االأدراج اأو الكتابة عليها اأو الكتابة على 
ون ما ي�صبه الخطة الإتالف الممتلكات  الجدران، ويبدو هذا وكاأن االأطفال العدوانيين ُيِعدُّ

المدر�صية.
4 .  وبع����س االأطفال يلطخ���ون مالب�صهم اأومالب�س االآخري���ن، اأو اأ�صياء تخ�صه���م مثل اللعب 
واالأدوات، اإن ح���ركات بع����س االأطفال العدوانيين يمكن اأن تو�ص���ف باأنها �صريعة حا�صمة 

مهتزة.
5 .  االأطف���ال العدوانيون ف���ي عالقتهم مع المعلمي���ن يظهرون اأحيانًا بمظه���ر التدني  وعدم 

الحياء، ويظهر بمظهر التحدي والميل اإلى الم�صاحنة واالعتداء.
6 .  رغب���ة الطفل في التنفي�س عما ي�صعر به من اإحباط و�صعور بالنق�س »ميكاينزمات الدفاع 

النف�صية«.
7 . �صعور الغيرة بين االأخوة وبخا�صة في االأ�صرة كبيرة العدد.

بع�س نظريات العدوان و�صبل الحد من ال�صلوك العدواني: 
تعم���ل النظري���ات على تف�صي���ر ال�صلوك العدوان���ي بين االأف���راد واإلى درا�صة االأدل���ة المت�صلة 
به���ا، كما يهدف اإلى النظر فيما يقدمه علماء النف����س االجتماعي من اقتراحات للحد من ال�صلوك 

العدواني و�صبطه .    

1- مختار، وفيق �صفوت )2001(. م�صكالت االأطفال ال�صلوكية ، ط1 ، القاهرة :دار العلم والثقافة ، �س45.
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)- نظريات الغريزة: 
اأعتق���د الفيل�صوف البريطاني توما�س هوبز  Tomas Hopes اأن النا�س يميلون بالفطرة اإلى 
التناف�س والعدائية واأنهم ال يهتمون اإال بما ينفعهم وي�صاعدهم على التفوق على االآخرين ويزيد من 
�صلطته���م، ولتجنب ال�صراع والتدمير المتبادل فيما بينه���م ، راأى )هوبز( اأن النا�س بحاجة ما�صة 

اإلى حكومة)1(.

)- نظرية ) فرويد ) في التحليل النف�شي))):
يفتر����س فروي���د اأن جمي���ع الغرائز تهدف اإلى تخفي����س التوتر اأو التهيج اإل���ى حدهما االأدنى 
و�صواًل اإلى الق�صاء عليهما في نهاية المطاف. وقد تمحورت كتابات )فرويد( المبكرة حول الدافع 
اإلى البقاء وافترا�س اأن النا�س تدفعهم رغبات عارمة لك�صب المتعة واللذة  والمحافظة على الذات.

وق���د اأطلق )فرويد( على هذا الداف���ع ا�صم اإيرو�س )EROS( )وهو اإله الحب عند اليونان(، 
كم���ا وافتر����س وجود دافع اآخر لدى الب�صر هو الدافع الي الم���وت، وتدمير الذات  والعودة اإلى حالة 
الالحياة، والخلود اإلى الطماأنينة التي لم تتحقق لنا اإال في رحم االأم اأو على ثديها. واأطلق )فرويد( 
على هذا الدافع ا�صم ثاناتو�س، وهو )اإله الموت عند  اليونان(. والأن هاتين الغريزتين متعار�صتين 
ف���اإن فرويد يعتقد باأن اإ�صباع غريزة الموت يتحقق بتحويل العدوان الموجه نحو الذات اأ�صاًل 
اإل���ى الخ���ارج، فيكون البد لنا من اأن ندم���ر �صيئًا اأو �صخ�صًا اآخر اإذا اأردن���ا اأن ال ندمر اأنف�صنا. فما 
ل���م تجد غريزة الم���وت طريقًا مقبواًل للتعبير عن نف�صها )من خالل ن�صاط يفرغ طاقتها كالريا�صة 
مث���اًل( ف���اإن النا�س �صيلجوؤون اإلى الع���دوان من وقت اإلى اآخر الإطالق الطاق���ة العدوانية المتراكمة 
لديهم . ويعتقد ) فرويد( اإذن اأننا بحاجة اإلى التعبير عن الطاقة العدوانية المدمرة الكامنة  لدينا 

تمامًا مثل حاجتنا اإلى الطعام وال�صراب من حين اإلى اآخر.
)- نظرية لورنز Lorenz اليثولوجية))):

عل���ى الرغ���م من االخت���الف القائم بين فرويد و لورن���ز في العديد من الوج���وه، اإال اأن لورنز 
ي�ص���ارك فروي���د في النظر اإلى الع���دوان على اأنه دافع غري���زي، ويرى  �صاأنه �ص���اأن فرويد، �صرورة 
اإط���الق الطاقة العدوانية من حين الآخر حتى ال تتراكم اإلى حد خطير. ويذهب لورنز Lorenz في 

1- عبد القوى، �صامي ) 1995(. علم النف�س الف�صيولوجي ، القاهرة : مكتبة النه�صة الم�صرية، �س 297-293.
2-  اأبو عطية ،�صهام )2002(. ال�صلوكيات العدوانية واأ�صاليب �صبطها لدي الطلبة في مدار�س عمان الكبرى كما يراها االإداريون 

والمر�صدون والعاملون، االإمارات العربية المتحدة : مجلة العلوم االإن�صانية واالجتماعية، مجلد 18 ،العدد 1، �س102.
3-  زايد، اأحمد واآخرون )2004(. العنف بين طالب المدار�س وبع�س المتغيرات النف�صية – االرتباطات والمنبئات، مرجع �صابق، 

�س61.
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كتابه )العدوان( اإلى اعتبار العدوان غريزي لدى جميع اأنواع الحيوانات، الأن له وظيفة تكيُّفية، اأي 
اأن���ه يتيح للحيوانات التَّكيُّف مع بيئتها والتكاثر فيه���ا والمحافظة على البقاء بنجاح. ويعرف لورنز 
Lorenz العدوان على اأنه تلك »الغريزة القتالية لدى االإن�صان والحيوان والموجهة �صد اأفراد النوع 

ذاته«.
وي���رى لورنز Lorenz اأن االإن�صان اأ�صعف كثيرًا من الناحي���ة البيولوجية عن بقية الحيوانات 
واأن���ه يفتقر اإلى اأدوات ال�صالم���ة والغريزة الموجودة لدى الحيوانات االأخ���رى. فعلى الرغم من اأنَّ 
العدوان لدى االإن�صان يمثل عاماًل من عوامل التكيف اإال اأنه يخ�صع لتحكم الطقو�س المالحظة لدى 
الحيوانات االأخرى. وهذا ال يعني اإطالقًا اأن �صلوك اال�صتر�صاء اأو التهدئة الذي يظهره االإن�صان في 

بع�س االأحيان - مثل التو�صل اأو ا�صتجداء الرحمة اأو التدلل - غير موؤثرة.

ثانيًا: فرط الن�شاط وا�شطراب النتباه
:)Hyperactivity(  فرط الن�شاط -(

ي�صي���ر رو�س Roass  اإلى الطفل ذي الفرط ف���ي الن�صاط على اأنه الطفل الذى دائمًا ما يبدى 
م�صتوي���ات مرتفعة وعالية م���ن الن�صاط حتى في المواقف التي ال تتطل���ب ذلك والطفل الذي يقاوم 

التدريب وذو مزاج متقلب)1(. 
ل���ذا من الطبيع���ي اأن يكون االأطفال اأق���ل ا�صتقرارًا م���ن الكبار، فه���م ال ي�صتطيعون الجلو�س 
�صاكني���ن لمدة طويلة، فهم اأميل للقي���ام باالأعمال من الجلو�س والتفكير ولكن هناك بع�س االأطفال 
تزي���د لديه���م حالة الن�صاط  الزائد وعدم اال�صتقرار اأكثر م���ن االأطفال العاديين ، فهم ال يهداأ لهم 
ب���ال وال ي�صتق���رون على حال، والطفل الن�صيط ي�صادف قيودًا في بيئته اأكثر من تلك التي ي�صادفها 
الطفل الذي ال يتحرك كثيرًا، ونتيجة لذلك تنمو لدى االأطفال من النوع االأول عداوة تجاه االأ�صخا�س 
الذي���ن يفر�ص���ون عليهم تل���ك القيود ، ثم تقابل هذه الع���داوة بقيود اأكثر، و�صرع���ان ما يتكون لدى 

الطفل نمط من اال�صتجابة العدائية المزمنة.
اأم���ا اأعرا����س فرط الن�ص���اط فيمكن اجماله���ا بما ه���و اآت: االندفاعية ، وفرط ف���ي الن�صاط 
الحرك���ي، وع���دم القدرة على االنتباه ، وت���زداد هذه االأعرا�س ب�صدة ف���ي المواقف التي تتطلب من 

الطفل التعبير عن ذاته وق�صور الوظائف االجتماعية)2(.

بحث  الوالدية،القاهرة:  الرعاية  من  المحرومين  وغير  المحرومين  االأطفال  ا�صتجابة  خ�صائ�س   .)2007( �صامي   ، 1-  �صبري 
من�صور مجلة درا�صات نف�صية ،العدد 50 ، �س82.

2- عبد الفادي، عفاف ) 2002(. علم النف�س االجتماعي. القاهرة: دار العلم للطباعة والن�صر والتوزيع، �س 263.
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اأ�شباب فرط الن�شاط 
الأ�شباب الع�شبية الحيوية: 

بع����س االأطف���ال الم�صابين به���ذا المر�س يمكن اأن نج���د لديهم تلف ب�صي���ط بالمخ ناتج عن 
ال�صموم اأو مواد ناتجة عن عمليات بنائية والتي تنتقل اإلى المخ في مرحلة التكوين وهو جنين، وهذا 

يف�صر انخفا�س التعليم على الوجه االأكمل في هوؤالء االأطفال.

الأ�شباب الوراثية: 
يرج���ع البع�س فرط الن�صاط اإلى اأ�صباب وراثي���ة تتمثل في اال�صتعداد الوراثي لالإ�صابة بفرط 
الن�ص���اط . و�صذوذ الكرومو�صومات Chromosome Anomalg وتداخل الكرومو�صومات ال�صائدة 
اأو المتنحي���ة ، بينما يرجع البع�س االآخر �صبب خلط فرط الن�صاط للتغيرات التي تحدث لالأم اأثناء 
الحم���ل م���ن حركة م�صتمرة وقل���ق  وكذلك التوائم ، ويالحظ اأن االأب الحام���ل للمر�س عند اإنجابه 

الأطفال تكون االإ�صابة في اأطفاله جميعًا)1(.

تلف المخ 
وج���ود تل���ف ب�صيط في المخ وذلك ف���ي مرحلة االأجنة وقب���ل الوالدة ناتج عن �صم���وم اأو مواد 

بنائية.

تاأخر الن�شج 
يعتب���ر البع����س اأن التاأخ���ر في الن�صج يكون �صبب���ًا في حدوث فرط الن�ص���اط وهم ال يعترفون 
باإ�صابة المخ ك�صبب لفرط الن�صاط ، ويرى كين�صبورن Kinsbourne اأن التاأخر الن�صبي في الن�صج 
ي���وؤدي اإل���ى حدوث بطء في نمو عملي���ة ال�صبط اللحائي  للن�صاط، ويعتبر الطف���ل اأنَّ لديه تاأخر في 
الن�صج عندما يختلف م�صتوى اأدائه عن الطفل العادي الذي له نف�س العمر الزمني والعقلي، بمعنى 
اآخ���ر اأن اأداء الطف���ل كبير ال�صن المفرط في الن�صاط يكون مكافئًا الأداء الطفل العادي االأ�صغر منه 
�صن���ًا ، حيث اأن بع�س االأطف���ال يتاأخر لديهم النمو وبالتالي تظهر اأعرا�س ا�صطراب االنتباه وفرط 

الن�صاط)2(.         

العوامل البيئية 
وتتمثل عنا�صر البيئة المرتبطة بظهور فرط الن�صاط لدى االأطفال في االآتي : قد يكون فرط 

الخدمة  كلية  من�صورة،  غير  ماج�صتير  ر�صالة  الفيوم.  مدار�س  في  لالأطفال  النف�صية  الم�صكالت   .)2005( عطيه  1-  نجيب، 
االجتماعية - جامعة القاهرة، �س 216.

2-  اإ�صحق، يو�صف )2006(.  اأثر الو�صط العائلي على الم�صكالت النف�صية اليومية لالأطفال. ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة، كلية 
االآداب -جامعة الفيوم، �س168.
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الن�ص���اط �صلوكًا متعلَّمًا من البيئة المحيطة، تقليدًا لنموذج ن�ص���ط �صلوكيًا كاأن يقلِّد طفٌل اآخر اأكبر 
من���ه ف���ي ال�صن اأو اأكثر منه ن�صاطًا وق���د يكون ا�صتجابة للف�صل الم�صتمر فيم���ا ُيكلَُّف به الطفل، وقد 
يك���ون فرط الن�صاط راجع���ًا اإلى بيئة الف�صل الدرا�ص���ي، اأو لظروف االأ�ص���رة االجتماعية والنف�صية 

والعالقة بين االأب واالأم واالأبناء قد يكون �صببًا من اأ�صباب ت�صدع تلك العالقات االجتماعية)1(.

)- ا�شــطــراب النتبــاه: 
ُيعرف في المو�صوعة الفل�صفية باأنه اال�صطراب الذى ي�صمل كالًّ من ال�صكل التلقائي واالإرادي 
لالنتب���اه ويدور ح���ول ال�صعف في القدرة على تركيز العمليات العقلي���ة  في االتجاه المطلوب وعدم 

القدرة على التركيز باالأحداث، وق�صور في عدد ال�صور المتغيرة المنطبعة في الذهن.
وه���و م���ن الم�صطلحات التي ظه���رت حديثًا ويح���دث للطفل في �ص���ن الثالثة ون���ادرًا ما يتم 
ت�صخي�صه حتى يدخل الطفل المدر�صة ويظهر بدرجة كبيرة في الذكور عند مقارنتهم باالإناث)2(.

اأ�شباب ا�شطراب النتباه))):
ة اأثناء ال���والدة والر�صو�س وهزات المخ ب�صبب وقوع  1 .  عوام���ل ع�صوية : كالت�صوهات الِخلقيَّ

حوادث للطفل.
2 . اال�صطرابات االأ�صرية والتوتر الذى ي�صود العائلة .

3 . نق�س ذكاء الطفل اأو ارتفاع عدوانيته تجاه نف�صه والبيئة المحيطة .
4 . دخول الطفل في عبء اجتماعي جديد مثل الرو�صة اأو المدر�صة.

الف�شل الثـالث: الطريقة والنتائج
اأوًل:  مجتمع الدرا�شة 

ف���ي �صوء ال�صروط المو�صوعة والت���ي تهدف اإلى �صحب عينة ممثلة تمثي���اًل �صحيحًا لمجتمع 
الدرا�صة الحالية من االأطفال المحرومين من الوالدين فقد تم ح�صر المجتمع االأ�صلي الأطفال دار 
رعاي���ة الطفل بمنطق���ة اأبي هريدة بطرابل�س ممن يتراوح العمر الزمن���ي لهم من )6 - 9( �صنوات 
من الجن�صين وقد بلغ عددهم ) 27 ( طفاًل وطفلًة، بال�صفوف االأول، الثاني، الثالث، الرابع ال�صق 

االأول من مرحلة التعليم االأ�صا�صي. 

الوالدى على الغ�س المدر�صي والعدوان والن�صاط الزائد لدى تالميذ  تاأثير موقف الحرمان  1-  عبداهلل، نا�صر عوي�س )2008(. 
المرحلة االبتدائية ، مرجع �صابق، �س198.

2- محمد، األفت )2006(. الم�صكالت النف�صية الأطفال مرحلة الطفولة الو�صطى، القاهرة: مكتبة االنجلو الم�صرية، �س 126.
3-  اإ�صماعيل على، اأميمة )2005(. الم�صكالت ال�صلوكية واالنفعالية التي يعاني منها اأطفال المرحلة االبتدائية المحرومين وغير 

المحرومين من الرعاية الوالدية  مرجع �صابق، �س 142.
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الجدول ) 1 ( يو�صح تكرارات ون�صب عينة الدرا�صة ح�صب ال�صف الدرا�صي
الن�صبة املئويةالتكرارال�صف
48،1%13االأول
14،8%4الثاين
14،8%4الثالث
22،2%6الرابع

100%27املجموع

ثانيًا: عينة الدرا�شة
لغر����س التعرف على الم�صكالت النف�صي���ة واالجتماعية )العدوانية ونق�س االنتباه( لالأطفال 
المحرومي���ن من الوالدين، وحيث اأن المجتمع االأ�صل���ي للدرا�صة �صم ) 27 ( من اأطفال دار رعاية 
الطف���ل بمنطق���ة اأبي هريدة بطرابل�س ممن يتراوح العمر الزمني له���م من )6-9( �صنوات فقد تم 

اإدخالهم جميعا �صمن عينة الدرا�صة، فكانت طريقة م�صحية نظرًا لقلة عددهم. 
منهج الدرا�شة:

لتنفي���ذ ه���ذه الدرا�صة قام���ت الباحثة بتوظي���ف المنهج الو�صف���ي والذي يعتم���د على و�صف 
الظاهرة المراد درا�صتها.

اأدوات الدرا�شة :
ت���م اال�صتعان���ة  بمقيا�س اأ�ص���كال ال�صلوك العدواني ل���دى االأطفال، اإع���داد / نبيل عبد الفتاح 
حاف���ظ ،  ون���ادر فتح���ي قا�صم / جامعة عين �صم����س،  وهو مقيا�س مقنن ت���م عر�صه على لجنة من 

المحكمين وقيا�س ال�صدق والثبات له، وقد ثبتت منا�صبته لقيا�س م�صكلة الدرا�صة. 

نتائج الدرا�شة ومناق�شتها
اأوًل: نتائج الت�شاوؤل الأول وتف�شيره 

َن����سَّ الت�ص���اوؤُل االأول عل���ى: م���ا مدى تاأثي���ر الحرمان م���ن الوالدي���ن على التكوي���ن النف�صي 
العدوان���ي؟ وقد اعتم���دت الباحثة على م�صت���وى المتو�صط النظري للعامل كمعي���ار لتحديد م�صتوى 
ال�صلوك العدواني لدى عينة الدرا�صة حيث تمثل قيمة المتو�صط النظري للعامل الدرجة الو�صطى ، 
اعتم���ادًا على عدد عبارات كل عامل ووزن م���درج المقيا�س الم�صتخدم . والجدول رقم )1( يو�صح 

اختبار )ت( لعينة على مقيا�س ا�صكال ال�صلوك العدواني.
الج���دول )1( االآتي يو�صح اختبار) ت ( لعينة واحدة بين متو�صط العينة والمتو�صط النظري 

لمقيا�س اأ�صكال ال�صلوك العدواني
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ال�صلوك  اأ�صكال  مقيا�س  عوامل 
العدواين 

النظري االنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابي  املتو�صط 
للعامل

قيمة 
اختبار  

)ت(

م�صتوى الداللة 

45،2210،26502،4180،023عامل العدوان املادي 
50،744،137500،930،361عامل العدوان اللفظي
56،748،78503،9880،000عامل العدوان ال�صلبي
52،8811،84501،2670،216عامل ال�صلوك ال�صوي

جمموع مقيا�س اأ�صكال ال�صلوك 
99،8119،931000،0480،962العدواين

قيمة ت الجدولية بدرجة حرية 26 وم�صتوى داللة 0،05 = 2،056
يت�ص���ح م���ن الج���دول )11( وجود فروق بي���ن متو�ص���ط الدرجات الت���ي ح�صل عليه���ا اأفراد 
العين���ة من اأطفال دار رعاي���ة اأبي هريدة لالأطفال المحرومين م���ن الوالدين بطرابل�س والمتو�صط 
النظ���ري للعوام���ل االأربعة لمقيا�س اأ�ص���كال ال�صلوك العدواني )العدوان الم���ادي - العدوان اللفظي 
- الع���دوان ال�صلب���ي - ال�صلوك ال�صوي ( االأمر الذي ي�صير اإلى وج���ود فروق بين المتو�صط الح�صابي 
لعين���ة الدرا�صة والمتو�ص���ط الح�صابي النظري للمقيا�س حيث ح�صلت عين���ة الدرا�صة على متو�صط 
ح�صاب���ي في الع���دوان الم���ادي )45،22( بانحراف معي���اري )10،26( وفي الع���دوان اللفظي على 
متو�ص���ط ح�صابي )50،74( بانحراف معياري )4،137( وفي العدوان ال�صلبي على متو�صط ح�صابي 
)56،74( بانحراف معياري )8،78( وفي ال�صلوك ال�صوي على متو�صط ح�صابي )52،88( بانحراف 
معي���اري )11،84( وف���ي مجموع مقيا�س اأ�صكال ال�صلوك العدواني عل���ى متو�صط ح�صابي )99،81( 
بانح���راف معياري )19،93( في مقابل المتو�صط النظري لعوام���ل المقيا�س االأربعة والبالغ )50( 
وللدرج���ة الكلي���ة للمقيا�س والبالغ���ة )100( ولتحديد داللة الفروق بي���ن المتو�صطات تم ا�صتخدام 
اختبارات )ت( وقد ات�صح وجود فروق دالة اإح�صائيا عند م�صتوى )0،05( بين المتو�صط الح�صابي 
لعين���ة الدرا�صة المحرومين من الوالدي���ن في العدوان المادي والمتو�ص���ط النظري لعامل العدوان 
الم���ادي حيث بلغت قيم���ة )ت( الخا�صة بالمقارن���ة بين المتو�صطي���ن )2،418( وبمقارنتها بقيمة 
)ت( الجدولية عند درجة حرية )26( وم�صتوى داللة )0،05( والبالغة )2،056( يت�صح اأن القيمة 
الثائي���ة المح�صوبة اأكبر من القيمة الجدولية االأمر ال���ذي ي�صير اإلى وجود فروق دالة اإح�صائيا بين 
نة الدرا�صة من االأطفال المحرومين من  المتو�صطين ول�صال���ح المتو�صط النظري حيث ح�صلت عيِّ
الوالدي���ن عل���ى متو�صط ح�صابي ف���ي العدوان الم���ادي )45،22( بانحراف معي���اري )10،26( في 
مقاب���ل المتو�صط النظري لعامل العدوان الم���ادي )50( ولذلك يعتبر م�صتوى العدوان المادي لدى 

االأطفال المحرومين من الوالدين اأقل من الم�صتوى المتو�صط.
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كم���ا ات�صح اأي�صًا من الجدول  عدم وجود فروق دالَّة اإح�صائيا بين المتو�صط الح�صابي لعينة 
الدرا�ص���ة ف���ي ال�صل���وك ال�صوي والمتو�ص���ط النظري لعامل ال�صل���وك ال�صوي حيث بلغ���ت قيمة )ت( 
الخا�ص���ة بالمقارنة بين المتو�صطي���ن )1،267( وبمقارنتها بقيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية 
)26( وم�صتوى داللة )0،05( والبالغة )2،056( يت�صح اأن القيمة التائية المح�صوبة اأقل من القيمة 

الجدولية االأمر الذي ي�صير اإلى عدم وجود فروق دالة اإح�صائيا بين المتو�صطين.
وعلى �صوء هذه النتيجة يعتبر م�صتوى ال�صلوك ال�صوي لدى االأطفال المحرومين من الوالدين 

متو�صط. ويمكن تف�صير تلك النتيجة على النحو االآتي: 
���ي اأُ�َصِرهم عنهم هو عقاب  1-  ربم���ا يعود ذلك اإل���ي اأن االأطفال المحرومين يعتقدون اأن تخلِّ
له���م واأن القلق الناجم عن م�صاعر الغ�صب التي تتولد لديهم تقودهم اإلى االإنكار والكبت 

وقد تقودهم هذه الم�صاعر اإلى ت�صرفات و�صلوكيات خاطئة.
2-  كم���ا يمك���ن تف�صير ال�صلوكيات العدوانية ل���دى االأطفال المحرومين م���ن الوالدين اإلى اأن 
الدور الوظيفي لالأ�صرة له تاأثير كبيرعلى حياة اأفرادها و�صلوكهم وتفكيرهم واتجاهاتهم 
فالطريق���ة التي تنظم بها االأ�صرة اأ�صل���وب الحماية والرعاية والتعليم الأفرادها وطريقتها 
في الوف���اء بحاج���ات اأع�صائه���ا الج�صديةوالفكريةوالنف�صية واالجتماعي���ة واالقت�صادية 
وطبيع���ة العالقات ال�صائ���دة وخ�صائ�صها واأ�صلوب رعاية الوالدي���ن و�صلوكهما مع الطفل 
كله���ا عوامل توؤدي اإلى تعزي���ز وتدعيم النم���و الج�صدي والعقلي واالنفعال���ي واالجتماعي 

الأفرادها.

ثانيًا: نتائج الت�شاوؤل الثاني وتف�شيره 
ن����س الت�صاوؤل الثاني على: مام���دى تاأثير الحرمان من الوالدين على قل���ة االنتباه والتركيز؟ 
واعتمدت الباحثة على م�صتوى المتو�صط النظري لمقيا�س انتباه االأطفال وتوافقهم CAAS )�صورة 
ن���ِة الدرا�صة. وبعد  المدر�ص���ة( و�ص���ورة )المنزل( وذلك لتحديد م�صت���وى االنتباه والتركيز لدى عيِّ
تحليل اإجابات العينة على مقيا�س انتباه االأطفال وتوافقهم )CAAS ( )�صورة المدر�صة( والمحدد 
بالدرا�صة �صبعة اأبعاد هي على التوالي )نق�س االنتباه N ، الت�صرع I، ا�صطراب الق�صور في االنتباه 
ADD، الن�صاط المفرط H، ا�صطراب نق�س االنتباه مفرط الحركة ADAD، م�صكالت ال�صلوك 

CD، ا�صطراب نق�س االنتباه مفرط الحركة الم�صتق من   ADHD-DSM111 – R وب�صكل عام 

فقد تباينت متو�صطات العينة من اأطفال دار رعاية االأطفال باأبي هريدة بطرابل�س المحرومين من 
الوالدي���ن عل���ى االأبعاد ال�صبعة وكانت عل���ى التوال���ي )11،74 - 7،25 - 19،00 - 9،62- 35،37 - 
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17،07 - 17،11( بانحراف���ات معيارية ه���ي على التوالي )3،77 - 2،89 - 5،75 - 4،68 - 13،06 
- 9،25 - 6،51 ( في حين اأن المتو�صط النظري لالأبعاد ال�صبعة للمقيا�س هي على التوالي )12،5 

- 7،5 - 20،0 - 10 -37،5 - 20،0 - 17،5(، والجدول )2( يو�صح ذلك:
َظري لمقيا�س انتباه  نِة والمتو�صط النَّ ج���دول )2( اختبار)ت( لعينة واحدة بي���ن متو�صط العيِّ

االأطفال وتوافقهم )CAAS( �صورة المدر�صة
مقيا�س انتباه االأطفال وتوافقهم   �صورة 

املدر�صة
املتو�صط

احل�صابي
االنحراف

املعياري
املتو�صط
النظري

للمقيا�س

قيمة 
اختبار ت      

م�صتوى
الداللة

N   11،743،7712،51،044306نق�س االنتباه،

I   669-،7،252،897،5433الت�ص��رع،

ADD ا�صطراب الق�صور يف االنتباه
19،005،7520،0902،-375،

H   685-،9،624،6810411الن�صاط املفرط،
ا�صطراب نق�س االنتباه مفرط احلركة  

ADHD
35،3713،0637،5847،-405،

C D    112-17،079،2520،01،643م�صكالت ال�صلوك،
ا�صطراب نق�س االنتباه مفرط احلركة 

امل�صتق من

 ADHD -  DSM 111-R

17،116،5117،5310،-759،

قيمة ت الجدولية بدرجة حرية 26  وم�صتوى داللة 0،05 = 2،056
ٍة اإح�صائيا عند م�صتوى )0،05( بين المتو�صط  يت�صح من الجدول )2( عدم وجود فروق دالَّ
ن���ِة الدرا�صة في نق����س االنتباه )�صورة المدر�ص���ة( والمتو�صط النظ���ري لُبعد نق�س  الح�صاب���ي لعيِّ
االنتب���اه حي���ث بلغت قيمة )ت( الخا�ص���ة بالمقارنة بين المتو�صطي���ن )1،044 ( وبمقارنتها بقيمة 
)ت( الجدولية عند درجة حرية )26( وم�صتوى داللة )0،05( والبالغة )2،056( يت�صح اأن القيمة 
التائية المح�صوبة اأقل من القيمة الجدولية االأمر الذي ي�صير اإلى عدم وجود فروق دالة اإح�صائيا بين 
المتو�صطي���ن مما يت�صح منه اأن م�صتوى نق�س االنتباه )�صورة المدر�صة( لدى االأطفال المحرومين 

من الوالدين: متو�صط.
���ٍة اإح�صائيا عند م�صت���وى )0،05( بين  كم���ا ات�ص���ح من الج���دول )2( عدم وجود ف���روق دالَّ
ع  المتو�صط الح�صابي لعينة الدرا�صة في الت�صرع )�صورة المدر�صة( و المتو�صط النظري لُبعد الت�َصرُّ
حي���ث بلغ���ت قيمة )ت( الخا�ص���ة بالمقارنة بي���ن المتو�صطي���ن )0،433( وبمقارنته���ا بقيمة )ت( 

الجدولية عند درجة حرية )26( وم�صتوى الداللة )0،05( والبالغة )2،056(.
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ويت�ص���ح اأي�ص���ًا من الجدول )2( ع���دم وجود فروق دالة اإح�صائيًا عن���د م�صتوى )0،05( بين 
المتو�صط الح�صابي لعينة الدرا�صة في ا�صطراب الق�صور في االنتباه )�صورة المدر�صة( والمتو�صط 
النظري لبعد الن�صاط المفرط حيث بلغت قيمة )ت( الخا�صة بالمقارنة بين المتو�صطين )0،847( 
وبمقارنتها بقيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )26( وم�صتوى داللة )0،05( والبالغة )2،056( 
ح اأنَّ القيمة التائية المح�صوبة اأقل من القيمة الجدولية االأمر الذي ي�صير اإلى عدم وجود فروق  يتَّ�صِ
دال���ة اإح�صائيًا  بين المتو�صطين مما يت�صح  منه اأنَّ م�صتوى ا�صطراب الق�صور في االنتباه )�صورة 

المدر�صة( لدى االأطفال المحرومين من الوالدين: متو�صط. 
نٍة واحدٍة بين متو�صط العينة والمتو�صط النظري  والجدول رق���م )3( يو�صح اختبار)ت ( لعيِّ

لمقيا�س انتباه االأطفال وتوافقهم )CAAS( �صورة المنزل
مقيا�س انتباه االأطفال وتوافقهم �صورة 

املنزل
املتو�صط

احل�صابي
االنحراف

املعياري
املتو�صط النظري

للمقيا�س
قيمة اختبار

    )ت(
م�صتوى
الداللة

N   13،113،5412،5896379نق�س االنتباه

I     8،252،9010،03،115004الت�ص��رع

 ADD  21،376،1422،5956384ا�صطراب الق�صور يف االنتباه

H     15،334،7515،0364719الن�صاط املفرط

ا�صطراب نق�س االنتباه مفرط احلركة
ADHD  41،2511،0742،5582566

C D   15،375،6315،0342735م�صكالت ال�صلوك

ا�صطراب نق�س االنتباه مفرط احلركة
ADHD – DSM 111-R 18،515،0917،51،039308امل�صتق من

قيمة ت الجدولية بدرجة حرية 26 وم�صتوى داللة 0،05 =2،056 
يت�ص���ح من الجدول )3( عدم وجود ف���روق دالة اإح�صائيًا عند م�صت���وى 0،05 بين المتو�صط 
الح�صاب���ي لعين���ة الدرا�صة في نق�س االنتباه )�صورة المن���زل( والمتو�صط النظري حيث بلغت قيمة 
)ت( الخا�ص���ة بالمقارنة بين المتو�صطي���ن )0،896( وبمقارنتها بقيمة )ت( الجدولية عند درجة 
حري���ة )26( وم�صتوى دالل���ة 0،05 والبالغة )2،056( يت�صح اأن القيمة التائي���ة المح�صوبة اأقل من 
القيمة الجدولية االأمر الذي ي�صير اإلى عدم وجود فروق دالة اإح�صائيًا بين المتو�صطين مما يت�صح 

منه اأن م�صتوى نق�س االنتباه )�صورة المنزل( لدى االأطفال المحرومين من الوالدين: متو�صط.
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���ة اإح�صائيا عند م�صت���وى 0،05 بين المتو�صط  كم���ا يت�صح من الج���دول )3( وجود فروق دالَّ
نِة الدرا�ص���ة في الت�صرع )�صورة المنزل( والمتو�ص���ط النظري حيث بلغت قيمة )ت(  الح�صاب���ي لعيِّ
الخا�ص���ة بالمقارنة بين المتو�صطي���ن )3،115(وبمقارنتها بقيمة )ت(  الجدولية عند درجة حرية 
)26( وم�صت���وى دالل���ة 0،05 والبالغة )2،056( يت�صح اأن القيمة التائية المح�صوبة اأكبر من القيمة 
الجدولي���ة االأمر الذي ي�صير اإلى وجود فروق دالة اإح�صائيا عند م�صتوى 0،05 بين المتو�صطين مما 

يت�صح منه اأن م�صتوى الت�صرع )�صورة المنزل( اأكبر من الم�صتوى المتو�صط .
وقد اأظهرت هذه النتائج اأن مظاهر االإفراط في الن�صاط ،الحركي ونق�س االنتباه في )�صورة 

المنزل و�صورة المدر�صة( ،كانت متو�صطة لدى االأطفال المحرومين من الوالدين.
وتتف���ق هذه النتيجة م���ع ما تو�صلت اإليه درا�ص���ة كل من عفاف عبد الف���ادي )2006( اأميمه 
اإ�صماعيل )2005( من اأن االأطفال المحرومين من الوالدين يعانون من م�صكالت اأبرزها م�صكالت 
الطع���ام ، التمرد والعناد، التبوُُّل الالاإرادي، نق�س االنتباه، في اأن الحرمان من الوالدين وبخا�صة 
االأم له اآثار في تعطيل النمو الج�صمي والذهني واالجتماعي، وا�صطراب النمو النف�صي )ا�صطراب 

تكوين االأنا واالنا االأعلى(.

التــو�شيـات
ل اإليها تعر�س الباحثُة فيما يلي مجموعًة من التو�صيات: في �صوء النتائج التي تمَّ التو�صُّ

1-   اإج���راء درا�ص���ات مماثلة للتع���رف على الم�صكالت الت���ي يعاني منها اأطف���ال دار الرعاية 
لمعرفة اأ�صبابها ومحاولة تجاوزها.  

2-  اإع���داد البرامج والخدم���ات التوجيهية واالإر�صادي���ة لالأطفال المحرومي���ن من الوالدين 
والك�ص���ف المبكر عن ح���االت العدوان وقلة االنتباه والتركيز لديه���م وتنمية ا�صتعداداتهم 

ومواجهة م�صكالتهم النف�صية واالجتماعية.
3- تجن���ب الع�صبي���ة واالألفاظ الجارح���ة والعنف ف���ي التعامل مع االأطف���ال المحرومين من 

الوالدين لما لذلك من تاأثير �صار على م�صتوى العدوان وقلة االنتباه والتركيز.
4- عق���د موؤتم���رات محلية لالأطف���ال المحرومين من الوالدين ب�ص���ورة دورية بهدف متابعة 

م�صكالتهم واحتياجاتهم واالأ�صاليب المنا�صبة للتعامل معهم داخل دار رعاية االأطفال.

الــمقترحــــات 
تقدم الدرا�صة الحالية عددًا من البحوث المقترحة في مجال رعاية االأطفال المحرومين من 

الوالدين على النحو التالي :
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1-  اإج���راُء درا�ص���ٍة للم�ص���كالت النف�صية واالجتماعية الأطف���ال دار الرعاي���ة المحرومين من 
الوالدين )الخوف والقلق (.

2-  اإجراُء درا�صٍة ثقافي���ة مقارَنة بين العدوان وقلة االنتباه والتركيز لدى اأطفال دار الرعاية 
للمحرومين من الوالدين عبر عدد من البالد العربية.

3- اإجراُء درا�صٍة م�صحية مقارنة لبرامج رعاية االأطفال المحرومين من الوالدين في ليبيا.
4-  االحتياج���ات النف�صي���ة لدى االأطف���ال المحرومين م���ن الوالدين والمقيمين ب���دار رعاية 

الطفل.
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�لدكتور محمد �شليم �ل�شورة
اأ�ستاذ الت�سويق الم�سارك
جامعة ال�سرق الأو�سط

�أ. لوؤي �شبحي دحبور
ماج�ستير ادارة الأعمال

وقيَّة في اختياِر االإ�صتراتيجيَّاِت التناف�صيَّة َدوُر المعرَفِة ال�صُّ
في ُموؤ�ص�صاِت التعليم العالي الخا�صِة االأردنية 

ملخ�ص
  هدف���ت هذه الدرا�صة اإلى تو�صي���ح دور المعرفة ال�صوقية في تحديد الخيارات االإ�صتراتيجية 
ان وبيان م���دى تحقق المزايا  التناف�صي���ة في عينة م���ن )7( جامعات خا�صة اأردني���ة بالعا�صمة عمَّ
نَتين من  التناف�صي���ة الناتجة من تل���ك الخيارات  للطلبة الدار�صين بتلك الجامعات حيث تم اأخذ عيِّ
االأف���راد، االأولى كان���ت خا�صة باالإداريين تتاألف م���ن  )150( اإداريًا، والعين���ة الثانية كانت خا�صة 

بطلبة كلية االأعمال والموؤلفة من )450( طالبًا يدر�صون بتلك الجامعات.  
وم���ن اأهم النتائج له���ذه الدرا�صة: اأهمية المعرف���ة ال�صوقية )الطلب���ة، المناف�صون( لتحديد 
الخي���ار االإ�صتراتيجي التناف�ص���ي ، �صرورة التحقق من و�صول هذه المزاي���ا للطلبة الدار�صين بتلك 
الجامعات، واأو�صى الباحث ب�صرورة التركيز على اإ�صتراتيجية التميُِّز بالخدمة التعليمية الجوهرية 
عِفها في الجامعات الخا�صة االأردنية  وزيادة االإنفاق على البحث العلمي  وخدمة المجتمع نظرًا ل�صَ

ح�صب نتائج التحليل االإح�صائي للدرا�صة.
Abstract

This study aimed for clarifying the role of market knowledge for 
determining the competitive strategic alternatives, within the sample of )7( 
private Jordanian universities within the capital Amman. And showing the 
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level of accomplishing the competitive advantages resulting from the chosen 
alternatives over the students in the universities. Two samples were taken the 
first one of the management consists of )150( samples, and the other sample 
of the students consists of )450( students.

The main results of this research were: the importance of market knowledge 
presented by students’ knowledge and competitors’ knowledge for determining 
the competitive strategic alternatives. The researcher recommended that , 
the importance of focusing on the core product differentiation strategy and 
investing in scientific research and the community services due to their low 
levels in the Jordanian private universities according to the statistical results 
of this research.

تمهيد:
ال يخف���ى اأن التعلي���م في الوط���ن العربي يت�ص���م بتدنِّي م�صت���وى التح�صي���ل المعرفي و�صعف 
الق���درات االإبتكارية والتحليلية ، ما اأدى اإلى ظهور خل���ل في العالقة بين �صوق العمل من جهة وبين 
مخرج���ات التعلي���م من جهة اأخرى مما ت�صبب في زيادة البطال���ة و�صعف الم�صاهمة في التنمية في 

�صتى المجاالت)1(.  
رًا  وق���د فتح االأردن المجال لال�صتثم���ار بالتعليم العالي على م�صراعي���ه وتميَّز عن غيره مبكِّ
م���اح للقط���اع الخا�س بتاأ�صي�س جامع���ات خا�صة لي�صل عدُده�ا )18( جامع���ة حتى هذا العام  بال�صَّ
  )www.mohe.gov.jo( ح�ص���ب تقاري���ر الموقع الر�صمي لوزارة التعليم العال���ي االأردني )2009(
ويدُر����س فيه���ا )60( األف طالب و طالبة في مرحل���ة البكالوريو�س، ي�صكلون م���ا ن�صبته) 27% (من 
مجم���وع طلب���ة البكالوريو�س ف���ي المملكة  ، باالإ�صاف���ة اإلى )17543( طالب وطالب���ة درا�صات عليا 
يدر�ص���ون في ه���ذه الجامعات الخا�صة والر�صمية ح�صب اإح�ص���اءات الموقع الر�صمي لوزارة التعليم 

.)www.mohe.gov.jo( العالي االأردني
ويتول���ى التدري�س في الجامعات لمختلف المراحل الجامعية ما مجموعه )7613( ع�صو هيئة 
تدري�س من مختلف الرتب االأكاديمية والجن�صيات )6716 اأردني ، 800 عربي ،97 اأجنبي (  ح�صب 

.)www.mohe.gov.jo( ما ورد في الموقع الر�صمي لوزارة التعليم العالي االأردني
 وف���ي ه���ذا االإط���ار فاإن هناك زي���ادة في اأع���داد طلبة الدرا�ص���ات العليا حيث يبل���غ عدده�م 
ح��والي    ) 17.543 ( طال��ب و طالب��ة للع��ام) 2009/2008 ( ويتولى تدري�س هوؤالء الطلبة جميعا 

1- )حوات،2002، �س145(
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لمختلف المراحل الجامعية ما مجموعه) 7613 ( ع�صو هيئة تدري�س من مختلف الرتب االأكاديمية 
)www.mohe.gov.jo( والجن�صيات  كما هو مو�صح بالموقع الر�صمي لوزارة التعليم العالي

  وبل���غ ع���دد الجامعات الر�صمية حتى االن ف���ي )2009( )10( جامع���ات يْدر�س فيها حوالي 
)160( األ���ف طالب وطالبة ف���ي مرحلة البكالوريو�س، ي�صكلون ما ن�صبت���ه )73%( من مجموع طلبة 
البكالوريو����س ف���ي المملكة، فيما ت�صكل االإناث ف���ي الجامعات الر�صمية م���ا ن�صبته ) 57.3% ( من 

طلبتها. 
وي�ص���ل ع���دد الطلبة الع���رب واالأجانب في كافة الجامع���ات االأردنية اإل���ى )27.871( طالبا 

.)www.mohe.gov.jo( وطالبة

م�شكلة الدرا�شة:
راج حديث���ا ف���ي المجتم���ع االأردني ع���ن اآثار التعلي���م في موؤ�ص�ص���ات التعليم العال���ي الخا�صة 
باأنه���ا ذات طاب���ع ربحي اأكثر م���ن كونها موؤ�ص�صات اأكاديمي���ة ، ما دفع االأجه���زة الحكومية المعنية 
بالتعلي���م العال���ي اإلى التدخل الإحداث اإ�صالحات ، وبرغم ذلك م���ا زال ال�صائد اأن تلك الموؤ�ص�صات 
ذات م�صاهم���ة محدودة في مجال البحث العلمي وهذا قد يعك�س تراجع دور اإ�صتراتيجيات الت�صويق 
الم�صتخدم���ة ف���ي تلك الموؤ�ص�صات ، ولتحوي���ل الم�صكلة اإلى ترجمة واقعية تعك����س ما ورد ذكره فقد 

ُطرحت الت�صاوؤالت االآتية:
الت�شــاوؤل الول: م���ا ه���ي المعرف���ة ال�صوقية الت���ي تمتلكه���ا الجامعات الخا�ص���ة االأردنية 
والمتمثلة بكادرها االإداري االأكاديمي )الروؤ�صاء، والعمداء ، وروؤ�صاء االأق�صام العلمية( حول ال�صوق 

)الطلبة، والمناف�صون(؟ 
الت�شــاوؤل الثاني: ه���ل تختلف المعرفة ال�صوقية التي تمتلكه���ا الجامعات الخا�صة االأردنية 
)الروؤ�ص���اء، والعم���داء، وروؤ�صاء االأق�صام العلمية( ح���ول ال�صوق )الطلب���ة، والمناف�صون( باختالف 

المتغيرات الديمغرافي�ة الإدارة الجامعات الخا�صة من حيث )العمر، الخبرة، الجن�س(؟ 
الت�شــاوؤل الثالــث: م���ا هو اأثر المعرف���ة ال�صوقية ح���ول )الطلبة، المناف�ص���ون( في تحديد 

االإ�صتراتيجيات التناف�صية التي تطبقها اإدارة الجامعات الخا�صة في االأردن؟ 
 الت�شــاوؤل الرابع: ما ه���ي المزايا التناف�صية التي ت�صعى الجامع���ات الخا�صة االأردنية اإلى 

تحقيقها من خالل اإ�صتراتيجياتها التناف�صية ؟ 
فر�شيات الدرا�شة:

ف���ي ظل تحدي���د م�صكلة الدرا�ص���ة ومعرفة اأهميته���ا واأهدافه���ا ومطالعة النظري���ات العلمية 
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والدرا�صات ال�صابقة ذات العالقة ، تم �صياغة فر�صيات النفي التالية: 
- الفر�شيــة الولى: ال يوج���د اأثر ذو داللٍة اإح�صائية للمعرفة ال�صوقية التي تمتلكها اإدارة 
الجامع���ات الخا�ص���ة ممثلة ب) الروؤ�ص���اء، والعمداء، وروؤ�ص���اء االأق�صام العلمية ( ف���ي �صوق الطلبة 

والمناف�صين في تحديد االإ�صتراتيجيات التناف�صية )قيادة التكلفة، والتميز، والتركيز(.
- الفر�شية الثانية: ال يوجد اختالٌف في المعرفة ال�صوقية التي تمتلكها اإدارة الجامعات 
الخا�صة االأردنية متمثلة بكادرها االإداري االأكاديمي )الروؤ�صاء، والعمداء، وروؤ�صاء االأق�صام العلمية( 
في �صوق )الطلبة، والمناف�صون( باإختالف المتغيرات الديمغرافية ) العمر ، والخبرة، والجن�س(؟ 
- الفر�شيــة الثالثــة: ال توجد عالقة ذات داللة اإح�صائية بين اإ�صتراتيجية قيادة التكلفة 

وتحقيق ميزة التكلفة )ال�صعر( االأقل في الجامعات الخا�صة االأردنية.
- الفر�شيــة الرابعة: ال توجد هناك عالقة ذات داللة اإح�صائية بين اإ�صتراتيجية التميز 

وتحقيق ميزة جودة الخدمات التعليمية الجوهرية في الجامعات الخا�صة.
- الفر�شية الخام�شة: ال توجد هناك عالقة ذات داللة اإح�صائية بين اإ�صتراتيجية التميز 

وتحقيق ميزة جودة الخدمات التعليمية التكميلية في الجامعات الخا�صة.
- الفر�شيــة ال�شاد�شــة: ال يوجد عالق���ة ذات دالل���ة اإح�صائية بي���ن اإ�صتراتيجية التمّيز 

وتحقيق ميزة موقع الجامعة والمحيط المادي في الجامعات الخا�صة.
- الفر�شيــة ال�شابعــة: ال يوج���د عالقة ذات دالل���ة اإح�صائية بي���ن اإ�صتراتيجية التركيز 

وتحقيق ميزة خدمة �صريحة �صوقية محددة في الجامعات الخا�صة.

اأهداف الدرا�شة:
ت�صعى هذه الدرا�صة اإلى تحقيق االأهداف التالية:

1.  تحديد المعرفة ال�صوقية التي يمتلكها العاملون في االإدارة الجامعية ) الروؤ�صاء، والعمداء، 
وروؤ�ص���اء االأق�صام العلمية(  ف���ي الجامعات الخا�صة االأردنية ح���ول: الطلبة، والمناف�صين، 
ومدى اختالف تلك المعرفة باختالف المتغيرات الديمغرافية ) العمر، الخبرة، الجن�س(. 
2.  معرف���ة اأثر المعرفة ال�صوقية لالإدارة الجامعية في تحدي���د االإ�صتراتيجيات التناف�صية في 

الجامعات الخا�صة االأردنية.
3.  معرف���ة المزاي���ا التناف�صية التي ت�صعى الجامعات الخا�صة االأردني���ة الى الو�صول اإليها من 

خالل االإ�صتراتيجيات التناف�صية.
4.  تقدي���م مجموعة من التو�صيات لقطاع التعلي���م العالي الخا�س في االأردن عّلها ت�صاهم في 

تح�صين البيئة التعليمية في االأردن. 
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اأهمية الدرا�شة:
ت�صتمد هذه الدرا�صة اأهميتها من اأهمية العملية التعليمية حيث :

1-  اأهمي���ة قطاع التعليم ودوره ف���ي المجتمع حيث َيرِفُده بالك���وادر الالزمة للتنمية، اإذ يمثل 
حجما كبيرًا من االقت�صاد االأردني.

ع في الجامعات الخا�صة في االأردن على نحو مت�صارع قيا�صًا بكثير من الدول، خ�صو�صًا  التو�صُّ
المجاورة منها.

زي���ادة المناف�ص���ة في هذا القطاع مم���ا ُيك�ِصُب ه���ذه الدرا�صة اأهمية للتع���رف على الخيارات 
االإ�صتراتيجي���ة المتاح���ة والم�صتخدم���ة ف���ي الجامعات الخا�ص���ة و�صواًل اإل���ى المي���َزات التناف�صية 

المن�صودة. 
ع���َدُد الدرا�ص���ات الت�صويقية التي عالجت الجوان���ب االإ�صتراتيجية لموؤ�ص�ص���ات التعليم العالي 

الخا�صة في االأردن والمنطقة العربية محدودة بحدود ِعلم الباحث.
اأنموذج الدرا�شة:

محددات الدرا�شة:
1.  اقت�ص���رت عين���ة الدرا�صة عل���ى االإداريي���ن االأكاديميي���ن بالجامعات الخا�ص���ة بالعا�صمة 
ان االأهلية ، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة االإ�صراء،  ان وهي: )جامعة عمَّ االأردنية عمَّ
���ان العربية  وجامع���ة الزيتون���ة، وجامع���ة البتراء، وجامع���ة ال�صرق االأو�ص���ط، وجامعة عمَّ

للدرا�صات العليا(.
2.  ا�صتثنت الدرا�صة الجامعات الحكومية، والجامعات غير االأردنية العاملة في االأردن التي ال 
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تخ�صع لقوانين وزارة التعليم العالي االأردني.
3.  ا�صتثن���ت الدرا�ص���ة وجه���ة نظر اأع�ص���اء الهيئ���ة التدري�صي���ة واقت�ص���رت عل���ى االإداريين 
االأكاديميين بالجامعة )الروؤ�صاء، والعمداء، وروؤ�صاء االأق�صام العلمية(  والطلبة الدار�صين 

فيها.

الإطار النظري والدرا�شات ال�شابقة
مفهوم المعرفة: دار جدل كبير بين الباحثين حول مفهوم المعرفة فقد اأ�صار البع�س على اأنها 
الخب���رة التي يمك���ن تو�صيُلها ثم تقا�ُصمها، اأو هي المعلومات والبيانات التي تمَّ تنظيمها ومعالجتها 

لنقل الفهم والخبرة والتعلم المتراكم وتطبيقها في واقع المنظمة لحل الم�صاكل)1(.
اأ�ص���ار اآخرون اإلى اأنها ح�صيلة االإمتزاج الخفي بين المعلومات والخبرات المتراكمة والقدرة 
لها في عقله ويبداأُ ي�صتنب���ط وي�صتقرئ منها ، فعن  عل���ى الُحك���م حيث يتلقى الفرد المعلوم���ات وُيمثِّ
طريق اال�صتنباط ي�صتخل�س معرفة �صمنية كامنة واال�صتقراء لتوليد معرفة �صغيرة جديدة انطالقا 

منها)2(.
والمعرف���ة تت�صمن عوامل ب�صرية وغي���ر ب�صرية وغير حية مثل الحقائ���ق والمعتقدات والروؤى 

ووجهات النظر والمفاهيم واالأحكام والتوقعات والمناهج والمهارات والبراعة)3(.
وعلي���ه فاإن المعرفة )Knowledge( هي مجموعة من الحقائ���ق التي يح�صل عليها االإن�صان 
من خالل بحوثه بح�صب طرق البحث العلمي المنطقية اأو من خالل تجاربه ال�صابقة خا�صة العملية 

ُله اإلى درجٍة من الخبرة والحكمة)4(. التي تراكمت لديه والتي قد ُتو�صِ

نفت المعرفُة في �صنفين اأ�صا�صيين: وقد �صُ
 )skills know – how( المعرفـــة ال�شمنيــــة: وتتعلق المعرفة ال�صمنية بالمهارات -(
والت���ي ه���ي في حقيق���ة االأمر توجد في داخ���ل عقل وقلب كل ف���رد والتي من غير ال�صهول���ة نقلها اأو 

تحويلها لالآخرين. وق�د تك��ون تلك المعرف��ة فني���ة اأو اإدراكية)5(.
)- المعرفــة الظاهريـة: وتتعلق بالمعلومات الموجودة والمخًزن��ة ف�ي اأر�صيف المنظمة 

1- )نجم ، 2008 �س25 (
2- )الملكاوي، 2007،�س 23(

Ackerman,2000,p.186 -3
4- ) ح�صنية ،1998،�س 266(

5- )مطر،2007،�س.27(
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ومنه���ا )الكتيبات المتعلق��ة بال�صي�ا�ص��ات و االإجراءات والم�صتن���دات ومعايير العمليات والت�صغي�ل( 
وف���ي الغالب يمكن لالأفراد داخ���ل المنظمة الو�صول اإليها وا�صتخدامه���ا ويمكن تقا�صمها مع جميع 

الموظفي��ن من خالل الن��دوات، اللق���اءات، الكتب)1(.
المعرفة ال�شوقية: المعرفة ال�صوقية هي جمع وتحليل البيانات حول االأ�صواق الم�صتهدفة 
م���ن خ���الل تحديد حجم ال�ص���وق والح�صة ال�صوقية المتوقع���ة القادرة على خدمته���ا وكذلك التنبوؤ 
بمع���دالت النم���و لالأ�ص���واق التي تخدمها المنظم���ة وَتمكِنها م���ن تحديد حاجاِت ورغب���اِت العمالء 
وطبيعة المناف�صة ومعرفة المي���زة التناف�صية المنا�صبة)2(. والإدراك نوع المعرفة ال�صوقية المطلوبة 

يفتر�س التركيز على عوامل ثالثة هي)3(:
1-  المعرف���ة بالم�صتهلكين: وه���م الحلقة االأكثر اأهمية في االأ�ص���واق، وهم الم�صدر المتجدد 
لمعرف���ة الحاجة اإلى تطوير المنتجات ، وكلما كانت المنظمة اأكثر قدرة على التفاعل مع 
البيئ���ة والم�صتهلكين كان���ت اال�صتجابة اأ�صرع وتطورت المعرفة لديه���ا وت�صبح اأكثر فهما 

وتوجها نحوالم�صتقبل)4(.
2-  المعرف���ة بالمناف�صي���ن:  وه���ي تمثل م�ص���در القدرة على مواجه���ة المناف�صي���ن ، ومع اأنَّ 
المناف�صي���ن ي�صعون اإلى جع���ل معرفتهم �صعبة التقلي���د، اإال اأن اأعمال ومنتجات وخدمات 
م فر�صًا لتتعل���م المنظمات منها من خالل تحلي���ل نقاط القوة وال�صعف  المناف�صي���ن ُتقدِّ

لديهم)5(.
َة  3-  بحث وتطوير ال�ص���وق: يت�صمن البحث والتطوير )Research & Development( كافَّ
الن�صاط���ات الهادفة اإلى درا�ص���ة وتحليل ال�صوق بهدف تحدي�����د اتجاهات الطلب وطبيعة 
المناف�ص���ة باالإ�صافة اإلى معرف���ة التغيرات التكنولوجية ال�صائدة في �صوق الُمنتج ، واأثرها 

على التغير في حاجات ورغبات الم�صتهلكين)6(.

اإ�شتراتيجيات الت�شويق التناف�شية:
كما هو معلوم فاإن )Porter( اقترح ثالَث اإ�صتراتيجيات هي) قيادة التكلفة، التميز، التركيز( 
و�ص���دد عل���ى اأهمية اأن ال تكون ال�صركة في موقف )المختنق في الو�صط stuck in middle( اأي اأن 

1- )مطر 2007 �س 27(
)Kotler, 1999,p.412( -2

3- )جواد، 2003 ، �س 163 (
kotler,1999,p.149( -4( )جواد،2002،�س 163(

) Blythe,2003,p.25( -5
6- )جواد،2003،�س164(
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ع اإ�صتراتيجية واحدة من االإ�صتراتيجيتين دونما الخلط بينها، واال�صتراتيجيات هي: تتبَّ

اإ�شتراتيجية قيادة الكلفة 
تطالب اإ�صتراتيجية قيادة الكلفة اأن تمتلك المنظمة منتجات منخف�صة التكاليف في �صناعة 
ما بم�صتوى معين من الجودة من خالل ال�صعي الحثيث لخف�س التكاليف ب�صكل عام، واأن ُتولي َقدرًا 
كبي���رًا من االهتمام لمراقبة التكاليف االإدارية واال�صتخدام االأمثل للموارد المتاحة واال�صتفادة من 
ا بمتو�صط  تراك���م الخبرة في تطوير الموارد الب�صرية، مما ُيمك���ن المنظمة من َعر�س منتجاتها اإمَّ
اأ�صع���ار ال�صناعة لكي تحق���ق ربحًا اأعلى من اأرباح مناف�صيها اأو اأن تبيعه���ا باأ�صعار اأقل من متو�صط 
اأ�صع���ار ال�صناعة لكي تك�صَب ح�صًة م���ن ال�صوق، وكلما اأ�صبحت ال�صناع���ة اأكثر ن�صجًا وانخف�صت 
االأ�صع���ار فاإن المنظمات الت���ي ت�صتطيع اأن تنتج بتكلفة اأقل �صت�صتمر ف���ي تحقيق الربح لمدة اأطول، 

وت�صتهدف اإ�صتراتيجية قيادة التكلفة في العادة االأ�صواق الوا�صعة اأو الكبيرة)1(.
وال�ص���ركات التي تنج���ح في اإ�صتراتيجية قي���ادة التكاليف تحتوي في الع���ادة على نقاط القوة 

الداخلية التالية كما اأ�صار اإليها)2(:
1.  الح�ص���ول عل���ى راأ�س الم���ال المطل���وب لال�صتثمار الكبير ف���ي اأ�صول االإنت���اج، ويمثل هذا 

اال�صتثمار حاجزًا للدخول قد ال تتمكن �صركات كثيرة من التغلب عليه.
2. المهارة في ت�صميم المنتجات لتحقيق الكفاءة ال�صناعية

3. م�صتوى عاٍل من الخبرة في مجال العمل
4. قنوات توزيع عالية الكفاءة.

 وباالإ�صاف���ة اإلى ذلك قد تتمكن مجموعة �ص���ركات تتَّبع اإ�صتراتيجيًة مركزة ت�صتهدف العديد 
من االأ�صواق ال�صيقة من تخفي�س التكاليف في القطاعات التي تعمل فيها وبالتالي تنجح كمجموعة 

في الح�صول على ح�صة كبيرة من ال�صوق)3(.
اإ�شتراتيجيــة التميز: ه���ي االإ�صتراتيجية الت���ي ُتعنى بتطوير منت���ج اأو خدمٍة لها �صفات 
فري���دٌة م���ن نوعها وتتمتع بقيمة كبيرة لدى العمالء واأنها اأف�صل من منتجات المناف�صين اأو مختلفة 
دون بزي���ادة اأ�صعار  عنه���ا، بحي���ث ت�صتطيع  و�ص���ع اأ�صع���ار اإ�صتثنائية للمنت���ج  فمثال اإذا ق���ام المَورِّ
المدخ���الت ف���اإن المنظمة قد تتمكن م���ن تحميل ذلك على العمالء الذي���ن ال ي�صتطيعون الح�صول 

) 36-Porter , 1980 , p.35 ( -1
Dess ,Lumpkin&Eisner,2008,p.162 -2

)Wheelen,Hunger&David,2002,p.150( -3
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ب�صهولة على منتجات بديلة نظرًا لما تتمتع به المنتجات من �صفات فريدة)1(.
م���ع التاأكيد عل���ى اأن اإ�صتراتيجية التميُّز ال ت�صم���ح لل�صركة اأن تتجاهل عام���ل التكاليف، ومع 
تحقي���ق اأهداف اإ�صتراتيجي���ة التميز تكت�صب المنظمة حيوية لك�صب اأعلى م���ن اأ�صعار المتو�صط في 
ال�صناع���ة من خالل والء العمالء الذين لديه���م ح�صا�صية اأقل لالأ�صعار، مع مراعاة اأن ا�صتراتيجية 

التميز تحول اأحيانًا دون الح�صول على ح�صة �صوقية عالية)2(.
وعلي���ه ف���اإن ال�صركات التي تنجح ف���ي اإ�صتراتيجية التميز تحتوي في الع���ادة على نقاط القوة 

الداخلية التالية كما اأ�صار اإليها)3(:
البحث العلمي المتقدم.

فريق على درجة كبيرة من المهارة واالإبداع لتطوير المنتج.
فري���ق مبيعات قوي يتمت���ع بالقدرة على ن�ص���ر وتو�صيل المعلومات المتعلق���ة بنقاط القوة في 

منتجات ال�صركة.
�صمعة ال�صركة التي تت�صف بالجودة واالإبداع. 

 وللحف���اظ عل���ى عن�صر التميُّز يتطل���ب وجود عوائق تمن���ع تقليد المناف�صين له���ذه العنا�صر                    
والت���ي بدورها تقود العمالء اإل���ى دفع �صعر اإ�صافي لهذا التميز )4(. وعليه ف���اإن اإ�صتراتيجية التميز 

ُف�صرت بتف�صيرات عديدة يمكن اأن نلخ�صها باالآتي:
1.  اإمكاني���ة وجود نوعين اأو اأكثر م���ن اإ�صتراتيجيات التميز )Miller( و هي التميز االإبداعي، 
التميز الت�صويقي ويعرف التميز االإبداعي باأنه اال�صتفادة من المنتجات الجديدة والتقنية 
 Miles( الحديث���ة كاأ�صا�س لو�صع اأ�صعار اأعلى من المناف�صين وهو الو�صف الذي اأ�صار اإليه
 )Miller( ُف Snow & ( على المنظمات التي اأ�صموها بالمنظمات المبادرة ، وبينما يعرِّ
التميُّ���َز الت�صويقي باأن���ه َعر�س المنَتج ب�ص���كٍل جذاب ومن خالل خدم���ات متميزة ومواقع 

مالئمة)5(.
2.ان المنظم���ات الت���ي ت�صتخدم اإ�صتراتيجي���ة التميز تحقق اأرباحًا اأعل���ى عن طريق الت�صعير 

االإ�صافي )premium pricing( وهذا ما بيَّنه بورتر)6(.

) Dess,Lumpkin & Eisner,2008 , p.166( -1
) Porter ,1980,p37( -2

) Wheelen,Hunger & David, 2002,p.154( -3
)167-Dess ,Lumpkin&Eisner, 2008,p.166 ( -4

)Miller,1992( -5
) Porter 1980( -6
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وطبق���ًا لهذه الدرا�ص���ة فاإن اإ�صتراتيجي���ة التميز يمكن اأن تق���ود اإلى مي���زة تناف�صية يتلم�صها 
الطالب في الجامعة من حيث :

•��التميز في الخدمة الجوهرية )Core product( والتي تعني العن�صر الرئي�س اأوالجوهري  
للمنت���ج الخدمي والهدف الذي ج���اءت من اأجله المنظمة للم�صاهمة في حل الم�صاكل التي 

تواجه العمالء)1(.
•��التمي���ز في الخدمة التكميلية )Supplementary services( والتي تعني تعظيم المنفعة 
م���ن المنت���ج الجوه���ري وزيادة قيمت���ه من خ���الل عنا�صر تكميلي���ة تدور في فل���ك المنتج 

الجوهري وتتكامل معه)2(. 
)physical surrounding ( والتي تعني تمثي���ل االأ�صياء  الم���ادي  ف���ي المحي���ط  •��التمي���ز 
الملمو�ص���ة ف���ي بيئة تقديم الخدمة �ص���واء كانت داخل المنظم���ة الخدمية من حيث ااَلالت 
والمع���دات واالأثاث واالألوان اأو اأي �صئ يمكن اأن تقع عليه العين او ُي�صم اأو ُيلم�س في اأماكن 
تقدي���م الخدم���ة اأو ال�صكل الخارج���ي والت�صامي���م البنائية والحدائق ومواق���ف ال�صيارات 
والمداخ���ل واأي �صئ مادي ملمو�س يرتبط بالمنظمة م���ن الخارج )ال�صورة،  2004 :197( 
وي�صاه���م المحي���ط المادي ف���ي تقليل درج���ة ال�صعور بالمخاط���رة عند الرغب���ة في �صراء 

الخدمة الأول مرة .

 Focus strategy   اإ�شتراتيجية التركيز
 وتهدف  اإلى التركيز على قطاع محدد من ال�صوق وخدمته، وت�صتخدم محورين االأول تحقيق 
مي���زة تناف�صية في التركي���ز على التكلفة )cost focus ( والثاني تحقي���ق ميزة تناف�صية في تحقيق 
���ز )differentiation focus ( في ال�صوق الم�صتهدف في منتجات ومنطقة جغرافية  التميُّ���ز الُمركَّ

محددة)3(.
وتعم���ل المنظمات التي تتبع اإ�صتراتيجية التركيز عادة في توجي���ه الجهود الت�صويقية لخدمة 
�ص���وق �صيقة عل���ى نحو اأكثر فاعلي���ة اأو كفاءة من المناف�صي���ن الذين يتناف�صون عل���ى نطاق اأو�صع ، 
وتتمتع المنظمة التي ت�صتخدم اإ�صتراتيجية التركيز في الغالب بدرجة عالية من والء العمالء وهذا 

الوالء قد ال ي�صجع المنظمات المناف�صة على الدخول في �صوقها)4(. 
ع اإ�صتراتيجيات التركيز قد ت�صنع لنف�صها اأجزاًء فرعية  اأخيرًا، فاإن المنظمات االأخرى التي تتبَّ

) Lovelock&Wirtz,2007,p.70( -1
) Lovelock&Wirtz,2007 ,p. 70 ( -2

) wheelen,Hunger&David,2002 , p.149( -3
) Porter , 1980, p.38( -4
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م���ن ال�صوق وتخدمها ب�صكل اأف�صل، حيث تعتمد هذه االإ�صتراتيجي���ة على تركيز اإمكانيات المنظمة 
ف���ي مج���ال محدد تتخ�ص�س في���ه ، فتخ�ص�س اأو تركز على نوع واحد م���ن المنتجات اأو تتخ�ص�س 
ف���ي خدم���ة نوع معين من العمالء اأو تتخ�ص�س في �صوق معي���ن حيث تعتمد هذه االإ�صتراتيجية على 
افترا�س ارتفاع  ق�درة ال�منظمة على خدمة هذا القطاع  بطريق�ة اأك�فاأ واأكثر فاعلية من مناف�ص�يها 

الذين يتعام�لون مع قط�اعات كبي�رة، ومن الم�بررات الداعي�ة التب�اع ه�ذه االإ�صتراتيجية)1(: 
1. االإ�صتفادة من مزايا التخ�ص�س.
2. القدرة على التجديد و االإبتكار. 

3. اإكت�صاب المزايا التناف�صية العالية من جانب اإ�صباع حاجات الم�صتهلكين.
ولكن من مخاطر اإّتباع هذه االإ�صتراتيجية)2(:  

1. التعر�س للتوقف ب�صبب اإنخفا�س اأو ندرة المواد االأ�صا�صية التي تعتمد عليها.
2. تتعر�س المنظمة للخطر اإذا ما تقل�س الطلب على المنتجات التي تقدمها. 

  Stuck in middle :الإختناق في الو�شط
 ا�صتخ���دم Porter م�صطلح االختناق في الو�صط لي�صير اإلى �صفات المنظمات التي ت�صتخدم 
اأكث���ر م���ن واحدة م���ن االإ�صتراتيجي���ات المذكورة ولكنه���ا تف�صل في تحقي���ق النجاح ف���ي اأٍي منها،  
فالمنظم���ات المناف�ص���ة اأ�صح���اب التكلف���ة المنخف�صة �صوف ي�صتهدف���ون العمالء الذي���ن ي�صترون 
كميات كبيرة من المنتج باأ�صعار منخف�صة تاركين للمنظمة التائهة اأو المختنقة ح�صة �صوقية قليلة 
وبالتالي اأرباح قليلة اأما العمالء الذين هم م�صتعدون لدفع اأ�صعار عالية ف�صوف يتم جذبهم بوا�صطة 

المنظمات الناجحة في التميز التي تركز على تلك ال�صريحة)3(.

المناف�شة والميزة التناف�شية
 يع���رف ) Preston & McMillan ( المناف�ص���ة باأنها عملي���ة »اإتخ���اذ قرارات اإ�صتراتيجية 
تت�ص���كل في ظل حالة من عدم التاأك���د، تر�صم وتحدد ت�صرفات واأفعال االأف���راد والمنظمات الذين 

يدخلون في �صراع ما من اأج�ل تحقيق نتائج  وعائدات محددة« )4(.
 وي�و�ص���ح ) Hamel & Prahalad( اأن المناف�ص�����ة تب����داأ بمالحظ�����ة النتائ��ج التي يحقق�ها 

)Dess ,Lumpkin & Eisner, 2008, p.168( -1
)Dess ,Lumpkin & Eisner,2008,p.168( -2

)Porter,1980, p42 ( -3
)267-Preston & McMillan, 1996, pp.263 ( -4
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المناف�ص����ون وم���ن ث�����م االإنتقال من حال���ة الم��الحظة اإل���ى حال���ة الت�ص�خي�س، وذل���ك لت�صخي�س 
الم�ص�����اكل وال�صعوب��ات التي تواج�����ه المناف�ص��ين وت�ص��خي�س خ�صائ�س ال�صناعة وموقع المنظمة 
بالن�صب���ة لمناف�صيها في ال�صوق، وه�ذا م�ا ي�ص�اعد في تحديد ف�ر�س الربحي��ة والنمو وكيفية تحقيق 
الميزة التناف�صية وفي اأي القطاعات من ال�صوق، ولفهم طبيع�ة المناف�صة البد من الو�ص��ول اإلى فهم 

عمي��ق لمح�ورين اأ�صا�صيين يحددهم�ا ال�ص�وؤاالن  الت�اليان : 
م�اذا ي�ص�كل الفه�م العم�يق للعن�ا�صر التي ت�ص�كل المي�زة التناف�ص�ية للمنظم�ة ؟

لم�اذا ي�ص�كل الفه�م العميق لالأ�ص�باب التي تحقق من خالله�ا بع�س المنظم�ات ميزة تناف�صية؟
اإن الحاج���ة اإلى ه����ذا الفه�م يعتبر عن�ص�رًا هام�ًا لل�صم�ود اأم����ام المناف�ص�ة وتحقيق البق���اء 
واال�صتمرار للمنظم�ات ب�صكل ع�ام، ولكن التحدي يعتبر اأكب�ر بالن�صب���ة للمنظمات ال�صغي�رة نظ�رًا 

لما تعانيه من محدودية في الموارد والخبرات الت�صويقية الالزمة لفهم طبيعة المناف�صة)1(.   
ل الموؤ�ص�صة اإلى اكت�صاِف طرٍق  ِد َتَو�صُّ َف Porter الميزة التناف�صية اأنها تن�صاأ بمج���رَّ ولق���د عرَّ
جدي���دة اأكثر فعالية م���ن تلك الم�صتعملة من قب���ل المناف�صين، حيث يك���ون بمقدورها تج�صيد هذا 

االكت�صاف ميدانيًا.  
وعرفت على اأنها: »المهارة اأو التقنية اأو الَمْوِرد المتميز الذي يتيح للمنظمة اإنتاج قيم ومنافع 
للعمالء تزيد عما يقدمه لهم المناف�صون، ويوؤكد َتميَُّزها واختالفها عن هوؤالء المناف�صين من وجهة 
نظ���ر العمالء الذين يتقبل���ون هذا االإختالف والتميز، حيث يحقق له���م المزيد من المنافع والقيم 

التي تتفوق على ما يقدمه لهم المناف�صون االآخرون«)2(.
���زا بي���ن َم�صدَرين اأ�ص��ا�صيي�ن للمي���زة التناف�صية، هما:  وكان )Day & Wensley(  ق���د َميَّ
الم���وارد الن���ادرة،  والمهارات و الُق���درات المتميزة . اإن هذين الم�صدرين هم����ا  الو�صيلة التي من 

خاللها تحقق المنظمة التميز على مناف�صيها اأو تخفي�����س التك��اليف مق���ارن��ة بمناف�صيها)3(.
واعتب���ر ) Hamel & Prahalad( التعلم والمعرف���ة هما من متطلبات وم�صادر َخْلق الميزة 
التناف�صي���ة، حي���ث ك�ان��ا اأول من اأط��ل���ق م�صط��لح الكف�اي��ات المحوري���ة التناف�صية في العام 1990 
) Core Competencies ( واعتبراه���ا م������ن الم�ص�ادر الهامة لَخْلق وتطوي���ر الميزة التناف�صية، 

حي���ث انطلقا في تحدي��د م�ص���در الميزة التن�اف�ص���ية م���ن التركيز عل���ى البيئة الخارجية للمنظمة 
وتاأثيرها على ُقُدراِتها التناف�صية، اإلى التركيز على البيئة الداخلية للمنظمة نف�صها، بما يتوفر فيها 

 ) 84-Hamel & Prahalad,1993,pp.75( -1
2- )ال�صلمي، 2001، �س104(

) 20-Day&Wensley,1988,pp.1( -3



149

م���ن اإمكان���ات وُقُدرات داخلية تتميز به���ا ُتَمِكُنها م��ن تحقيق التفوقات التناف�صي���ة، وَخُل�صا اإلى اأن 
القوة التناف�صية الحقيقية للمنظم�ة تنبع من ُقدراتها الداخلية التي تميزها عن غيرها ولي�س فقط 

اإعتمادها على البيئة الخارجية)1(.

ثانيًا: الدرا�شات ال�شابقة:
 )- الدرا�شات العربية: 

اأ. درا�صة ) �ص�ادق، 2008 ( بعنوان العالقة بين اإدارة المعرفة والتوجهات ال�صوقية للمنظمات: 
هدف���ت الدرا�ص���ة اإلى اإظه���ار العالقة الوطي���دة الإدارة معرف���ة الزبون بالتوجه���ات ال�صوقية 
���ه �صوق المنظم���ات وتحقيق الميزة  للمنظم���ات وبالتالي اإظه���ار اأهمية العوام���ل الموؤثرة على توجُّ
التناف�صي���ة الم�صتدام�������ة له�����ا، كما اإنَّ ق���درة المنظمة على اإدارة معرفة الزب���ون على اأنها واحدة 
م���ن موجوداتها اأو مواردها) asset( فاإنه يمكنها تحقيق العائد على اال�صتثمار عندئذ يمكن النظر 
اإليه���ا على اأنها المفت���اح الرئي�س لتح�قيق البق����اء واالإ�صتمرارية في ال�صوق، وهدف���ت الدرا�صة الى 
ي المنظمة المعرفة ال�صاملة حول الزبائن والمناف�صين كخطوة اأولى في تحقيق النجاح  �صرورة تبنِّ
للمنظم���ة، م���ع �صرورة التخطيط الإع���داد المادة الترويجي���ة التي ت�صمُن مبيع���اٍت جيدة لمنتجات 

المنظمة.
ب.  درا�ص���ة  ) ال�صمايلة 2006 ( بعنوان: التوج���ه الت�صويقي لدى موؤ�ص�صات التعليم العالي في 

االأردن )درا�صة ميدانية( 
هدف���ت الدرا�ص���ة اإل���ى معرفة التوج���ه الت�صويقي ل���دى موؤ�ص�ص���ات التعليم العالي ف���ي االأردن 
 )Marketing Orientation( الحكومي���ة والخا�صة ومعرفة مدى تطبيق مفه���وم التوجه الت�صويقي
والمقارن�������ة بين تطبيق هذا المفهوم في كل من الجامعات الحكومية والخا�صة، وتو�صلت الدرا�صة 
ه الت�صويق���ي الحديث اإال اأنَّ هناك  اإل���ى اأن موؤ�ص�ص���ات التعليم العالي ف���ي االأردن ُتَطبق مفهوَم التوجُّ

تفاوتًا في درجة تطبيق هذا المفهوم بين موؤ�ص�صات التعليم العالي في القطاعين العام والخا�س.
كما اأن هناك تفاُوتًا في تطبيق مكونات التوجه الت�صويقي وكان اأعالها تطبيقا �صيا�صة الترويج 
والعملي���ات والتوزي���ع وكان اأدناها تطبيق���ا في الت�صويق الداخل���ي والمعلوم���ات الت�صويقية وب�صورة 
نات الت�صويق المتكامل وتطوير البرامج  و�صيا�صات الت�صعير، كما اأظهرت الدرا�صة  متو�صطة في مكوِّ
عدم وجود عالقة بين م�صتوى تطبيق التوجه الت�صويقي  والخ�صائ�س التنظيمية لموؤ�ص�صات التعليم 

العالي.

)92-Hamel &Prahalad ,1991,pp.81( -1
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ج.  درا�ص���ة ) ال�صبول، 2005( بعنوان :واق���ع االإدارة االإ�صتراتيجية في وزارة التربية والتعليم 
باالأردن وبناء النموذج لتطويرها.

هدف���ت هذه الدرا�صة اإلى التعرف على واقع االإدارة االإ�صتراتيجية في وزارة التربية والتعلي��م 
ف���ي االأردن، وبن���اء النموذج لتطويرها، كم���ا وهدفت اإلى تعريف الُمِعيقات الت���ي تحول دون تطبيق 
االإدارة االإ�صتراتيجي���ة والحلول الممكن���ة لمعالجة وتفادي تلك المعيقات. وقد تو�صلت الدرا�صة اإلى 

النتائج التالية:
-  اأن )30.4%( م���ن االإدارة العليا يَروَن اأنَّ مفهوم االإدارة االإ�صتراتيجية يعني » ر�صم االإتجاه 
الم�صتقبل���ي لل���وزارة وبيان غاياتها عل���ى المدى البعي���د«. فيم���ا راأى )5.1%( من االإدارة 
ُل به���ا االإدارة العليا  العلي������ا   اأن مفه���وم االإدارة االإ�صتراتيجي���ة يعن���ي » العمليات التي تحوِّ
رة ف���ي الوزارة اإلى ق���راراٍت اإ�صتراتيجي���ة تعمل على  العوام���ل الخارجي���ة والداخلي���ة الموؤثِّ

توجيهها في الم�صتقبل«.
-  وج���ود تفاوت في درجات ممار�ص���ة االإدارة العليا ل���الإدارة االإ�صتراتيجية ف������ي الوزارة، اإذ 
تراوحت ِفقرات كل ُبعٍد بين درجات ممار�صة؛ عالية، ومتو�صطة، ومتدنية، اأما درجات اأبعاد 
االإدارة االإ�صتراتيجي���ة فكانت متو�صطة، اإذ بلغ المتو�ص���ط الح�صابي لُبعد �صياغة االأهداف 
االإ�صتراتيجي���ة )3.48( ، التخطي���ط )3.48( ، التنفي���ذ )3.50(، الرقاب���ة )3.32(، 

والتقييم )3.18(. 
د.  درا�صة ) جواد، 2003(  بعنوان: اأثر المعرفة ال�صوقية في اختيار االإ�صتراتيجيات التناف�صية 

لِع المعمرة في ال�صوق االأردنية(. والتميز في االأداء )درا�صة ا�صتطالعية في قطاع ال�صِّ
هدف���ت هذه الدرا�ص���ة اإلى معرفة درج���ة تاأثير المعرف���ة ال�صوقية في اختي���ار اإ�صتراتيجيات 
الت�صويق التناف�صية والتميز في االأداء في قطاع �صوق ال�صلع المعمرة ، وكان من اأهم النتائج التي تمَّ 
نِة الدرا�صة( يدركون وبدرجات متفاوتة اأهمية المعرفة  التو�صل اإليها اأنَّ المديرين في ال�صركات )عيِّ
بالعوام���ل الموؤثرة في ال�صوق، كما يول���ي المديرون اهتماما باحتياج���ات الم�صتهلكين والمناف�صين 
اأكث���ر من اهتمامهم بالبحث والتطوير، ويبدي المديرون اإتجاه���ًا اإيجابيًا نحو اإ�ص���تراتيجي�ة قيادة 

الكلفة بهدف التميز في ال�صعر عن المناف�صين. 
ه�.  درا�ص���ة ) الخ�صال���ي 2003(  بعن���وان: عالقة ِقيم العم���ل االإدارية بالخي���ار االإ�صتراتيجي 
للمديري���ن - درا�ص���ة تطبيقية في �صركات التاأمين االأردنية. هدف���ت الدرا�صة اإلى تحديد 
اأثر القيم االإدارية على الخي�ار االإ�صتراتيجي  وكان من اأه��م النتائج اأنَّ هناك اإيمانا عاليا 
للمديري���ن العاملين في ال�صركات االأردنية بقيم العمل االإدارية، ويبدي المديرون اتجاهًا 
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ايجابيًا نح���و اإ�صتراتيجية قيادة الكلفة واإ�صتراتيجية التميز، ولم ُت�ِصر الدرا�صة اإلى وجود 
عالقة بين الخ�صائ�س ال�صخ�صية والخيار االإ�صتراتيجي.

و.  درا�صة با�صي���وة )2007( بعنوان: �صناعة ال�صيا�صات التعليمي���ة واإ�صتراتيجيتها في الوطن 
�س البحث اآف���اق بناء الركائز العلمي���ة المعتمدة على  العرب���ي »درا�صة حالة« وفيه���ا ُي�َصخِّ
���ة ل�صناعة ال�صيا�ص���ات التعليمي���ة واإ�صتراتيجياتها  ُمخرج���ات النم���اذج المحددة والَتنبُّئيَّ
ك�ص���رورة لتوفي���ر االأدوات الفكري���ة والمعلوماتية التي ت�صاع���د على بن���اء واإدارة م�صتقبل 
التعلي���م العالي في الوط�ن العربي وتر�صد الم�ص���ارات االإدارية الناجمة عن نتائج الفو�صى 
التخطيطية، وتو�صل البحث اإلى اإر�صاء مجموعة من المبادئ التي تمنح العملية التخطيطية 
الق���درة على النجاح والم�صاهم���ة في اتخاذ القرار وهدفت الدرا�ص���ة اإلى تحقيق تخطيط 
العملي���ات كاتج���اه معتمد لتحدي���د االتجاه���ات وفق التخطي���ط االإ�صتراتيج���ي واالإهتمام 
باالأهداف والبدائل المتاحة من تحليل التكلفة، وو�ص����ع المع���ايي��ر المو�صوعي��ة للمفا�صلة.

ز.  درا�صة اأوهيبة )2003( بعنوان: اإ�صتراتيجية الجودة التناف�صية تناولت هذه الدرا�صة مفهوم 
ومراح���ل واأهمية التخطيط اال�صتراتيج���ي ودوره في بناء اإ�صتراتيجي���ة الجودة التناف�صية 
من خ���الل المبادئ الخم�صة التي اأر�صاه���ا David Garvin وقدمت اآلية بناء الجودة في 
عملي���ة التخطي���ط اال�صتراتيج���ي من خالل تجربة �صرك���ة Xerox العالمي���ة وا�صتعر�صت 
االإ�صتراتيجي���ات التناف�صية االأخرى: قيادة التكلفة، الت��ركي���ز، التمي��ز، االبتكار ومتطلبات 
تنفيذه���ا. وخل�صت اإلى اأن تطبيق اإ�صتراتيجية الجودة التناف�صية يتطلب من االإدارة العليا 
الوع���ي باأهمية التخطيط االإ�صتراتيجي ودوره الفاعل ف���ي اإيجاد خطة عامة طويلة المدى 

تبين المهام والم�صوؤوليات ككل وكذلك تحديد االإمكانيات الب�صرية والمادية والتقنية.
ح.  درا�ص���ة )ال�صليب���ي ، 2002( : هدفت ه���ذه الدرا�صة التي جاءت بعن���وان: »واقع خدمات 
جامع���ة القد�س ف���ي ال�صفة الغربية« اإل���ى قيا�س واقع ت�صويق خدم���ات الجامعة من خالل 
قيا����س م�صتوى اعتماد جامعة القد����س للفل�صفة الت�صويقية الحديثة ف���ي ت�صويق خدماتها، 
وتقيي���م الواقع الت�صويق���ي للخدمات الجامعي�����ة )التعليمي�ة والم�صان����دة والتكميلية( م�ن 
منظ���ور العاملي���ن والطلب��ة وقيا����س م�صتوى خريج���ي الجامعة من منظ���ور اأرباب العمل، 
باع جامعة القد�س للفل�صف���ة الت�صويقية الحديثة في مجاالت  تو�صل���ت الدرا�صة اإلى عدم اتِّ
تطوي���ر وتخطيط الخدمات وتوزيعها وترويجها، بينما تعتمد الفل�صفة الت�صويقي�ة  الحديثة 

في مجال الت�صعير.
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الدرا�شات الجنبية:
1.  درا�صة)1( بعنوان :تاأثير نوع االإ�صتراتيجية الم�صتخدمة على معرفة ال�صوق. اأجريت الدرا�صة 
نٍة من مدراء الت�صويق في عدد من المنظمات ال�صناعية االأمريكية، وجد الباحثان  على عيِّ
اأن المعرفة بال�صوق والعوامل الموؤثرة فيه يمثالن اأ�صا�صا الختيار االإ�صتراتيجية التي تمكن 
المنظم���ة من االإرتقاء بم�صتوى االأداء والتكيف وفق ظ���روف ال�صوق كما اأن تحقيق الميزة 
التناف�صية يعتمد على ح�صة المنظمة في ال�صوق ، ومعدل نم�و المبيعات باالإ�صافة اإلى ن�صبة 
مبيع���ات المنظمة اإلى اإجمالي مبيعات المناف�صين ، حيث اأن المناف�صين هم المعيار الذي 
يمكن ا�صتخدامه للمقارنة في قيا�س االأداء ، واأ�صارت النتائج اإلى اأن الخيار االإ�صتراتيجي 
للمنظم���ات يختل���ف باإختالف طبيعة توجهاته���ا في ال�صوق فبع�س المنظم���ات تهدف اإلى 
تبن���ي ا�صتراتيجي���ات التو�صع في ال�صوق عك����س البع�س االأخر من المنظم���ات التي تهدف 
الى اختيار اإ�صتراتيجية تمكنها من المحافظة على ح�صتها ال�صوقية ومنع المناف�صين من 
التاأثي���ر عليها ، وبذلك فان الخي���ار االإ�صتراتيجي يرتبط باأهداف المنظمة والمعرفة التي 

لدى المدراء .
2.  درا�ص����ة)2( بعنوان :التوجه نحو نظ���ام ال�صوق والتوجهات االإ�صتراتيجي���ة البديلة . اأجريت 
الدرا�صة على عدد من �صركات الت�صويق الرائدة في ال�صوق االأمريكي�ة وهدفت الى تحديد 
االإ�صتراتيجيات البديلة للمنظمة بما يتالءم ونظام ال�صوق التي تعمل فيه المنظمة وتخدم 
قطاعات���ه، وج���د اأن المعرف���ة باتجاه���ات ال�ص���وق والتي تت�صم���ن المعرف���ة بالم�صتهلكين 
وحاجاته����م، المعرف���ة بالمناف�صين ومزيجه���م الت�صويق���ي، باالإ�صافة اإلى العوامل البيئية 
ن  االأخ���رى، تمثل هذه العوام������ل اأ�صا�ص��ا مهما في اختيار البدي���ل االإ�صتراتيجي الذي ُيَمكِّ

ال�صركة من التو�صع في ح�صتها ال�صوقية وزيادة حجم المبيعات وتعظيم الرب���ح .
3.  درا�ص���ة)3( بعنوان: اأثر المعرف���ة بخ�صائ�س ال�صوق على مي���زة المنتجات الجديدة. حيث 
اأجري���ت هذه الدرا�صة على عينة من ال�صركات ال�صناعية في الواليات المتحدة االأمريكية 
وهدفت الى معرفة درجة اهمية المعرفة ال�صوقية لهذه ال�صركات ال�صناعية، وخل�صت اإلى 
اأهمية المعرفة بال�صوق في اختيار اال�صتراتيجية التي تحقق الميزة التناف�صية وهذا يعتمد 
عل���ى مدى اإدراك اإدارة ال�صركة الأهمية المعلوم���ات والمعرفة بال�صوق باالإ�صافة اإلى تاأثير 
الظروف البيئية المتمثلة ب�صدة المناف�صة في ال�صوق والتغير التكنولوجي واأثره على التغير 

)Matsuno & Mentzer, 2000( -1
)Noble & Others, 2002( -2
)Li & Calantone 1998( -3
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في حاجات ورغبات الم�صتهلكين .
َن�ت ه�ذه ال�درا�ص�ة وعن���وانه��ا »هل الجامع�ات التي لديها توجه �صوقي اأكبر  4.درا�ص�����ة)1( : َبيَّ
ه���ي اأف�صل اأداًء « والتي اأجريت عل���ى مجموعة من الجامعات اال�صترالية والنيوزيلندية وهدفت الى 
التعرف على مدى التوجه ال�صوقي لهذه الجامعات ، وهل الجامعات التي لديها توجه �صوقي بدرجة 
اأعلى هي اأف�صل من حيث االأداء،  وتو�صلت الدرا�صة اإلى ما يلي : �صهد قطاع التعليم العالي تغيرات 
�صريع���ة وكبيرة مم���ا اأدى اإلى انتهاج الجامعات توجهًا �صوقيا ف���ي ا�صتراليا ونيوزلندة، كما اأظهرت 
نتائج هذه الدرا�صة فيما يتعلق بدرجة التوجه ال�صوقي وتاأثيرها على االأداء في الجامعات االأ�صترالية 

والنيوزيلندية اأن هناك عالقة ايجابية بين التوجه ال�ص��وقي واالأداء العام.
-  منهجي���ة الدرا�صة: اعتم���دت الدرا�صة على المنهج الو�صفي والتحليل���ي لمتغيرات الدرا�صة 
والت���ي ج���رى جم���ع بياناتها من خ���الل الدرا�صة الميداني���ة، وعليه تم قيا�س م���دى اعتماد 
الجامع���ات الخا�ص���ة الإ�صتراتيجية قيادة الكلف���ة  من خالل: الحر�س عل���ى �صبط تكاليف 
التروي���ج، واخت�ص���ار الخدم���ات التكميلية لتوفي���ر النفق���ات ومراقبة النفق���ات با�صتمرار 
واختي���ار مواق���ع منخف�صة التكالي����ف  لمقراته��ا، وتم اأي�صًا قيا�س م���دى تطبيق الجامعات 
الخا�ص���ة الإ�صتراتيجي���ة التمي���ز )التميز ف���ي الخدم���ات الجوهرية، التميز ف���ي الخدمات 

التكميلية، التميز في المحيط المادي والموقع ( من خالل: 
الحر�س على التميز من خالل برامج تعليمية متنوعة وحديثة 

اأ�صالي���ب وطرق تدري�س متطورة م���ن خالل التكنولوجيا الحديثة كو�صائ���ل تعليمية تركز على 
المعلومات.

تخ�صي�س ميزانية الأغرا�س البحث العلمي والتطوير.
ا�صتثمار البحوث العلمية في خدمة المجتمع. 
الحر�س على توفير خدمات ت�صجيل مميزة .
الحر�س على توفير خدمات �صحية مميزة.

ة بالكتب والمجالت والدوريات العلمية. توفير مكتبة متميزة َغنيَّ
توفير �صاحات ومالعب وحدائق للطلبة.

اأة. دة ومدفَّ توفير مباني وقاعات جذابة مبرَّ
نظافة مرافق الجامعة با�صتمرار.

)Caruana et al , 1998 ( -1
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وتم قيا�س مدى تطبيق الجامعات الخا�صة الإ�صتراتيجية التركيز من خالل: 
خدمة الجامعة لقطاع �صوقي محدد يزيد من كفاءة وفاعلية االأن�صطة المقدمة.

ال�صيطرة على التكاليف من خالل العمل على خدمة قطاع محدد.
تركيز الجهود لخدمة قطاع �صوقي محدد بداًل من ت�صتيت الجهود على اأكثر من قطاع.

- مجتمــع الدرا�شة: �صمل مجتمع الدرا�ص���ة الجامعات االأردنية الخا�صة الخا�صعة لقانون 
وزارة التعليم العالي االأردني والعاملة في العا�صمة االأردنية عمان  .

عينــة الدرا�شــة: دخل �صم���ن عينة الدرا�ص���ة ) 7 ( جامعاٍت خا�صٍة عامل���ة في العا�صمة 
ان وهي : عمَّ

���ان االأهلي���ة،2. جامع���ة العل���وم التطبيقية ، 3.جامع���ة الزيتون���ة ، 4.جامعة   )1.جامع���ة عمَّ
ان العربية للدرا�صات العليا(،  رق االأو�صط ، 7.جامعة عمَّ االإ�صراء، 5.جامعة الَبتراء ، 6.جامعة ال�صَّ
حي���ث اأفراد العينة من العاملين في اإدارة الجامعات الخا�صة االأردنية ممثلة ب�: ) روؤ�صاء، وعمداء، 
وروؤ�ص���اء اأق�ص���ام( وتم ا�صتهدافه���م بطريقة العين���ة الطبقي���ة )stratified sampling( والتي هي 
واح���دة م���ن العين���ات االحتمالية التي تعمل على تق�صي���م المجتمع اإلى فئ���ات اأو طبقات وتم اختيار 
العنا�ص���ر م���ن كل طبقة للو�صول اإلى م�صتوى تجان�س العنا�صر داخ���ل الطبق��ة الواحدة)1(، حيث تم 
مقابل���ة االإداريي���ن بالجامع���ات المذكورة والطلب منه���م االإجابة على اأ�صئل���ة االإ�صتبانة ، حيث قام 
الباحث بتوزي���ع )150( اإ�صتبانة لالإداريين اإ�صترجع منها )128( اإ�صتبانة واإ�صتبعد )7( ا�صتبانات 
لع���دم �صالحيتها للتحليل  اأي ما ن�صبته )80%( . والجدول ) 1( يو�صح الخ�صائ�س الديموغرافية 

لالإداريين :
الجدول )1( 

الخ�صائ�س الديموغرافية للعاملين باالإدارة الجامعية

االناث 24

الذكور 97

العمر من 39-30 0

العمر من 49-40 18

العمر من 59-50 68

) Malhotra ,2004,p.327( -1
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العمر + 60 35

�صنوات اخلربة اقل من 5 0

�صنوات اخلربة من 9-5 41

�صنوات اخلربة + 10 80

- اأداة الدرا�شــة : اإعتم���دت الدرا�صة نوعي���ن من البيانات، االأول: البيان���ات الثانوية وهي 
مراجعة اأدبيات الدرا�صة الواردة في الكتب ذات العالقة والدرا�صات ال�صابقة التي �صاعدت الباحث 
ف���ي تحديد متغي���رات الدرا�صة. والثاني: ه���ي البيانات االأولية التي اإعتم���دت الدرا�صة عليها ب�صكل 
اأ�صا�ص���ي لالإجاب���ة على اأ�صئلة واختبار فر�صياتها ، وقد تم توفي���ر تلك البيانات من خالل اال�صتبانة 
الت���ي اأُِع���دت لغر�س الدرا�صة والخا�ص���ة الإداريِّ الجامعات �صملت )31( �ص���وؤااًل مق�صمة اإلى اأجزاء 

وهي على النحو التالي:
الجزء االأول : �َصمل االأ�صئلة التي تتعلق بالمعرفة ال�صوقية والمعرفة بالمناف�صين.

الج���زء الثاني :�صم���ل االأ�صئلة التي تتعل���ق با�صتراتيجية قي���ادة الكلف���ة، واإ�صتراتيجية التميز 
بالخدم���ة الجوهري���ة، واإ�صتراتيجي���ة التمي���ز بالخدمة التكميلي���ة، واإ�صتراتيجي���ة التميز بالمحيط 

المادي ، واإ�صتراتيجية التركيز.
اأما الجزء الثالث فقد �صمل المتغيرات الديموغرافية لعينة الدرا�صة.

- مقيا�ص الدرا�شــة: ا�صتخدمت الدرا�صة مقيا�س )Likert( الخما�صي والأغرا�س التحليل 
االإح�صائي لبيانات الدرا�صة فقد اأعطيت الدرجات التالية للفقرات الم�صتخدمة في اأداة الدرا�صة: 

)1( غير موافق جدًا، )2( غير موافق، )3( محايد،)4( موافق، و)5( لالإجابة موافق جدًا.
- �شــدق المقيا�ــص : بهدف تحقيق درجة عالية من ال�ص���دق الأداة القيا�س فقد تم عر�س 
اال�صتبان���ة عل���ى مجموعة م���ن الخبراء في الجامع���ات االأردنية من ذوي االخت�صا����س في الت�صويق 
واإدارة االأعم���ال للتعرف على اآرائهم في مدى مالءمة االإ�صتبانة لالأهداف التي ترمي اإلى تحقيقها 
من حيث العبارات الواردة فيها، وقد تم اإجراء التعديالت المطلوبة وفقا لتوجيهات الخبراء بهدف 

التاأكد من �صدق اال�صتبانة.
- ثب���ات المقيا����س: ت���م ا�صتخ���دام  اأ�صل���وب )Cronbach Alpha( لقيا����س معام���ل الثبات 
)Reliability ( حي���ث كان معامل الثبات لالإ�صتبانة الجدول )2( وهي اأعلى من الن�صبة المتعارف 

عليها في العلوم االن�صانية )0.6(
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الجدول  )2( معامل الثبات )Alpha( للمتغيرات التابعة والم�صتقلة

املتغريات Alpha Sig.

املعرفة ال�صوقية 0.917 0.000

اخليارات االإ�صرتاتيجية 0.877 0.000

امليزة التناف�صية 0.912 0.000

- اأ�صلوب تحليل البيانات : الأغرا�س التحليل واختبار الفر�صيات فقد تم ا�صتخدام:
1-  الو�صط الح�صابي واالنحراف المعياري للتعرف على خ�صائ�س عينة الدرا�صة ومدى تركز 

االإجابات عن عبارات الدرا�صة وت�صتتها عن و�صطها الح�صابي.
2-  معام���ل االرتب���اط )Correlation Factor( لقيا����س م���دى ق���وة العالقة بي���ن متغيرات 

الدرا�صة.
3-  االنح���دار الب�صي���ط )Liner Regression( لمعرفة مدى تاأثي���ر المتغيرات الم�صتقلة في 

. )R( Square المتغيرات التابعة وذلك من خالل ا�صتخدام معامل التحديد
.Independent sample T-Test -4

.one way ANOVA 5- التباين االآحادي
- التحليل الإح�شائي واختبار الفر�شيات:

عر����س نتائج التحلي���ل االإح�صائي التي تم التو�صل اإليها من خ���الل ا�صتخدام برنامج الحزم 
االإح�صائية  SPSS-17.0 حيث �صيتم اختبار فر�صيات الدرا�صة .
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- المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية:
اواًل : المتو�صط���ات الح�صابي���ة واالنحراف���ات المعياري���ة لمتغيرات اأ�صئل���ة الدرا�صة والخا�صة 

با�صتبانة االإداريين :
الجدول ) 3 ( المتو�صطات الح�صابية واالنحرافات الأ�صئلة ا�صتبانة االإداريين

Std. Error 
Mean

Std. 
Deviation

Mean N  

.066 .727 3.76 121  املعرفة ال�صوقية 

.073 .802 3.80 121 متتلك اجلامعة قاعدة معلومات حول �صوق الطلبة

.073 .804 3.77 121
ت�صعى اجلامعة لفهم حاجات الطلبة وتوفري املعلومات عنها لرتجمتها 

اىل واقع عملي
.087 .957 3.73 121 تقوم اجلامعة بالتعرف على ر�صا الطلبة ب�صكل دوري

.091 1.006 3.77 121 ت�صعى اجلامعة اىل مواكبة التغري  يف حاجات وقدرات الطلبة 

.077 .849 3.94 121 تقوم اجلامعة بدرا�صة نقاط القوة وال�صعف لدى املناف�صي

.087 .957 3.87 121
ت�صعى اجلامعة لتحقيق فر�س ت�صويقية باال�صتفادة من نقاط ال�صعف 

لدى املناف�صي
.075 .828 3.49 121 متلك اجلامعة قاعدة بيانات ومعلومات وفرية حول املناف�صي

.064 .709 3.26 121 ا�صرتاتيجية قيادة التكلفة

.088 .966 3.45 121
حتر�س اجلامعة على جعل تكاليف الرتويج يف احلد االدنى وفقًا 

لرباجمها الرتويجية
.084 .927 3.12 121

ت�صعى اجلامعة اىل اخت�صار اخلدمات التكميلية لتوفري النفقات غري 
االأ�صا�صية

.084 .919 3.17 121 تقوم اجلامعة بالرقابة على النفقات با�صتمرار

.084 .924 3.32 121
تعتقد اجلامعة ان ال�صوق االردين ح�صا�س ل�صعر اخلدمة التعليمية يف 

الوقت الراهن
.050 .554 3.02 121  ا�صرتاتيجية التميز يف اخلدمة اجلوهرية

.066 .726 3.15 121
تقدم اجلامعة برامج تعليمية متنوعة لتلبية احتياجات املجتمع و�صوق 

العمل     
.072 .795 3.13 121

تقدم اجلامعة خدمات تعليم حديثة ملواكبة متطلبات وحتديات 
الع�صر والعوملة

.082 .897 2.94 121 تخ�ص�س اجلامعة ميزانية الغرا�س البحث العلمي والتطوير

.081 .890 2.88 121 تقوم اجلامعة با�صتثمار البحوث العلمية خلدمة املجتمع 

.057 .634 3.14 121 ا�صرتاتيجية التميز يف اخلدمة التكميلية 

.077 .847 3.16 121 توفر اجلامعة خدمات ت�صجيل متميزة لطلبتها
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.077 .849 3.21 121 توفر اجلامعة خدمات مي�صرة لدفع االق�صاط اجلامعية 

.085 .936 3.20 121 توفر اجلامعة خدمات �صحية مميزة

.080 .877 3.12 121 توفر اجلامعة مكتبة مميزة من حيث الكتب واملراجع والدوريات 

.087 .956 3.05 121 تقدم اجلامعة خدمات تعليمية با�صتخدام التكنولوجيا 

.063 .700 3.07 121 ا�صرتاتيجية التميز يف املحيط املادي واملوقع 

.064 .699 3.14 121  توفر اجلامعة �صاحات ومالعب وحدائق للطلبة 

.084 .924 3.12 121 توفر اجلامعة اأثاث ومكاتب وت�صهيالت ذات الوان جذابة 

.090 .990 3.11 121 توفر اجلامعة مباين وقاعات جذابة 

.094 1.039 3.07 121 توفر اجلامعة قاعات �صّفية مربدة ومدفاأة

.086 .951 2.94 121 تتمتع مرافق اجلامعة بنظافة مميزة  

.076 .840 2.86 121 ا�صرتاتيجية الرتكيز

.080 .884 3.05 121
تعمل اجلامعة على قطاع �صوقي مدد يزيد من كفاءة وفاعلية 

االن�صطة الت�صويقية 
.089 .975 2.82 121

تركز اجلامعة على خدمة قطاع �صوقي واحد بداًل من ت�صتت اجلهود 
على اكث من قطاع

.100 1.099 2.71 121
ت�صعى اجلامعة من خالل العمل على خدمة قطاع مدد التقليل من 

التكاليف

الجدول ) 4 (:
المتو�صطات الح�صابية لتقييم االإ�صتراتيجيات التناف�صية المتبعة في كل جامعة منفردة 

جامعة ال�صرق االأو�صط 2.51 2.88 3.05 4.23 3.67

جامعة العلوم التطبيقية 2.71 3.86 3.3 2.73 2.15

جامعة البرتاء 3.76 2.96 2.92 2.81 3.93

جامعة الزيتونة 3.88 2.87 2.8 2.82 2.45

جامعة االإ�صراء 3.91 2.86 2.8 2.82 2.45

جامعة عمان االأهلية 2.62 2.82 3.98 2.96 2.61

جامعة عمان للدرا�صات العليا 2.77 2.83 2.82 2.73 3.56

���ى ا�صتراتيجية  م���ن خ���الل نتائج الجدول ال�صاب���ق )4( نجد اأن جامع���ة ال�صرق االأو�صط تتبنَّ
التميُّ���ز بالمحيط الم���ادي وكذل���ك ا�صتراتيجية التركيز على خدم���ة �صريحة �صوقي���ة محددة، اأما 
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جامعة العلوم التطبيقية فتتبنى ا�صتراتيجية التميز بالخدمة الجوهرية وهي الجامعة الوحيدة من 
بين عينة الدرا�صة التي تتبنى هذه اال�صتراتيجية، جامعة البتراء فتتبنى ا�صتراتيجية قيادة التكلفة 
باالإ�صاف���ة اإل���ى ا�صتراتيجية التركيز على خدم���ة �صريحة �صوقية محددة، جامع���ة الزيتونة وكذلك 
جامعة االإ�صراء فتتبنى ا�صتراتيجي���ة قيادة التكلفة، جامعة عمان االأهلية تتبنى ا�صتراتيجية التميز 
ان للدرا�صات العلي���ا فتتبنى ا�صتراتيجية التركيز على خدمة  بالخدم���ة التكميلية واأخيرًا جامعة عمَّ

�صريحة �صوقية محددة .

اختبار الفر�شيات :
-  الَفر�صي���ة االأول���ى: ال يوجد اأث���ٌر ذو داللة اإح�صائية للمعرف���ة ال�صوقية الت���ي تمتلكها اإدارة 
الجامع���ات الخا�ص���ة متمثلة بكادره���ا االإداري االأكاديم���ي )الروؤ�صاء، والعم���داء، وروؤ�صاء 
االأق�صام العلمي���ة ( في �صوق) الطلبة والمناف�صين( في تحدي���د االإ�صتراتيجيات التناف�صية 

)قيادة الكلفة، والتميز، والتركيز(.
 )Linear Regression( الختب���ار ه���ذه الفر�صية تم ا�صتخ���دام اأ�صلوب االنح���دار الب�صي���ط

لتحديد العالقة بين المتغيرات والجدول )5 ( يو�صح العالقة :
الجدول)5( تحليل االنحدار الب�صيط للمعرفة ال�صوقية في تحديد الخيار اال�صتراتيجي

R R Square
Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

.668a .446 .441 .714

 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig.

Regression 48.820 1 48.820 95.709 .000a

Residual 60.701 119 .510   

Total 109.521 120    

 Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta
)Constant( .468 .344  1.361 .176

املعرفة ال�صوقية .876 .090 .668 9.783 .000

اأظه���رت نتائُج التحليل االإح�صائي وجود عالقة بين المعرفة ال�صوقية )الطلبة ، المناف�صين( 
 R ومعام���ل التحدي���د R=0.668  وبي���ن تحدي���د الخي���ار اال�صتراتيج���ي اإذ بل���غ معام���ل االرتب���اط
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Square=0.446 ومعام���ل التاأثي���ر B=0.668 وبلغ معام���ل تحليل التباي���ن F=95.709 وم�صتوى 

الدالل���ة االإح�صائي���ة SIG=0.000، ويعن���ي ذل���ك اأنه كلم���ا ازدادت درجة المعرف���ة ال�صوقية لدى 
االإداريي���ن كلم���ا ازدادت درج���ة الدقة في تحدي���د الخي���ارات االإ�صتراتيجية نظرًا لم���ا اأ�صارت اإليه 

الداللة االإح�صائية بين المتغيرين )المعرفة ال�صوقية وتحديد الخيارات االإ�صتراتيجية(.
ة االأولى وقبول الفر�صية البديلة والتي ت�صير اإلى وجود اأثر  وهذا يوؤكد رف�س الفر�صية الَعدميَّ

ذو داللة اإح�صائية بين المعرفة ال�صوقية وتحديد الخيار االإ�صتراتيجي.
 -  الَفر�شيــة الثانية: ال تختلف المعرفة ال�صوقي���ة التي تمتلكها اإدارة الجامعات الخا�صة 
االأردني���ة ممثل���ة )الروؤ�صاء ، والعم���داء  ، وروؤ�صاء االأق�صام العلمي���ة(  حول �صوق) الطلبة ، 
والمناف�صي���ن( باختالف المتغيرات الديمغرافية ) العمر ، والخبرة ، والجن�س ( ؟ ويتفرع 

منها ثالثة فر�صيات فرعية :
-الَفر�شيــُة الفرعيُة الولى: ال تختل���ف المعرفة ال�صوقية التي تمتلكها اإدارة الجامعات 
الخا�ص���ة االأردنية ممثل���ة ) الروؤ�صاء ، والعمداء  ، وروؤ�صاء االأق�ص���ام العلمية(  حول �صوق) الطلبة ، 

والمناف�صين( باختالف )الجن�س(.
الختبار هذه الفر�صية تم ا�صتخدام اختبار )T Independent samples T- test( لتحديد 

اأثر الجن�س للعاملين باالإدارة الجامعية على المعرفة ال�صوقية والجدول )6 ( يو�صح العالقة :
الجدول)6( اختبار) ت( لتحديد اأثر الجن�س على المعرفة ال�صوقية 

 Sex
الجنس

N Mean
Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

 املعرفة
ال�صوقية

MALE 97 3.75473 .738259 .074959

FEMALE 24 3.81250 .696892 .142252

  F Sig. T df
Sig. 
)2-tailed(

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

 املعرفة
ال�صوقية

 .550 .460 -.347 119 .729 -.057775 .166529

   -.359 36.865 .721 -.057775 .160794

لقد اأظهرت نتائج التحليل االإح�صائي باأن تاأثير الجن�س على المعرفة ال�صوقية لدى االإداريين 
لي����س ذا دالل���ة اإح�صائية حيث بلغ���ت الداللة االإح�صائية  SIG=0.460 ، وذل���ك يعني اأنَّ المعرفة 
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ال�صوقية لدى االإداريين ال تتاأثر فيما اإذا كان االإداري ذكرًا اأم اأنثى.
وه���ذا يوؤكد قبول الفر�صية الفرعي���ة االأولى والتي ت�صير اإلى عدم وجود تاأثير لجن�س العاملين 

باالإدارة على المعرفة ال�صوقية.
- الَفر�شية الفرعية الثانية: ال تختلف المعرفة ال�صوقية التي تمتلكها اإدارة الجامعات 
الخا�ص���ة االأردني���ة ممثلة ) الروؤ�ص���اء، والعمداء، وروؤ�ص���اء االأق�صام العلمية(  ح���ول �صوق )الطلبة، 

والمناف�صين( باختالف  )العمر(.
الختبار هذه الفر�صية تم ا�صتخدام اختبار One way ANOVA  لتحديد تاأثير العمر على 

المعرفة ال�صوقية  والجدول )7( يو�صح العالقة :
الجدول)7( اختبار Anova لتحديد تاأثير العمر على المعرفة ال�صوقية

المعرفة ال�شوقية
 Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig.

Between 
Groups 4.111 2 2.056 4.080 .019

Within 
Groups 59.446 118 .504   

Total 63.557 120    

المعرفة ال�شوقية
العمر

Mean N Std. Deviation

40-49 3.84259 18 .796689

50-59 3.89400 68 .642578

+60 3.47857 35 .785734

Total 3.76618 121 .727764

اأظه���َرت نتائج التحليل االإح�صائي باأن تاأثير العمر عل���ى المعرفة ال�صوقية لدى االإداريين ذو 
دالل���ة اإح�صائية حيث بلغت الداللة االإح�صائية  SIG=0.019 وعند مقارنة المتو�صطات الح�صابية 
Mean نجد اأن الفروق ب�صيطة جدًا. ويعني ذلك وجود تاأثير للعمر على المعرفة ال�صوقية لالإداريين 

ولكن بفروق ب�صيطة كما هو مو�صح بالجدول )7( .
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وهذا يوؤكد رف�س الفر�صية الفرعية الثانية والتي ت�صير اإلى وجود تاأثير لعمر العاملين باالإدارة 
على المعرفة ال�صوقية.

- الَفر�شية الفرعية الثالثة: ال تختلف المعرفة ال�صوقية التي تمتلكها اإدارة الجامعات 
الخا�ص���ة االأردنية ممثل���ة )الروؤ�صاء، والعم���داء، وروؤ�صاء االأق�ص���ام العلمية(  حول �ص���وق )الطلبة، 

والمناف�صين( باختالف  )الخبرة (.

الختبار هذه الفر�صية تم ا�صتخدام اختبار One way ANOVA لتحديد تاأثير الخبرة لدى 
العاملين باالإدارة على المعرفة ال�صوقية  والجدول )8 ( يو�صح العالقة :

الجدول)8( اختبار Anova لتحديد تاأثير الخبرة على المعرفة ال�صوقية 

املعرفة ال�شوقية

 Sum of 
Squares Df Mean 

Square F Sig.

Between 
Groups .453 1 .453 .854 .357

Within 
Groups 63.104 119 .530   

Total 63.557 120    

لقد اأظهَرت نتائج التحليل االإح�صائي باأن تاأثير الخبرة على المعرفة ال�صوقية لدى االإداريين 
.SIG=0.357 لي�س ذو داللة اإح�صائية حيث بلغت الداللة االإح�صائية

وه���ذا يوؤك���د قبول الفر�صي���ة الفرعية الثالثة والتي ت�صي���ر اإلى عدم وجود تاأثي���ر للخبرة على 
المعرفة ال�صوقية لدى االإداريين.

-الفر�شيــة الثالثة: ال يوجد عالقة ذات دالل���ة اإح�صائية بين اإ�صتراتيجية قيادة التكلفة 
وتحقيق ميزة ال�صعر )الكلفة( االأقل في الجامعات الخا�صة االأردنية .

 )Correlation Factor( الختبار هذه الفر�صية تم ا�صتخدام اأ�صلوب تحديد معامل االرتباط
لتحديد العالقة بين اإ�صتراتيجية قيادة الكلفة وبين تحقيق ميزة الكلفة االأقل والجدول )9( يو�صح 

العالقة :
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الجدول)9(:
تحديد معامل االرتباط لبيان العالقة بين اإ�صتراتيجية الكلفة وميزة ال�صعر االأقل

Correlations
ميزة الكلفة االأقل   اإ�صرتاتيجية الكلفة

ميزة الكلفة االأقل

Pearson 
Correlation 1 .730**

Sig. )2-tailed(  .000

N 351 351

اأظه���رت نتائج التحليل االإح�صائي بوجود عالقة بي���ن اإ�صتراتيجية قيادة الكلفة وبين تحقيق 
مي���زة الكلف���ة االأقل اإذ بلغ معامل االرتب���اط  R=0.730  وبَداللة اإح�صائي���ة SIG=0.000، ويعني 
ي الجامعة اإ�صتراتيجية قيادة  ذلك تحقق ِميزة الكلفة من وجهة نظر الطلبة عينِة الدرا�صة عند تبنَّ

الكلفة. 
ة الثالثة وقبول الفر�صية البديلة التي ت�صير اإلى وجود عالقة  وهذا يوؤكد رف�س الفر�صية الَعدميَّ

بين اإ�صتراتيجية الكلفة وبين ميزة الكلفة االأقل المتحققة من وجهة نظر الطلبة عينة الدرا�صة.
- الفر�شيــة الرابعــة: ال يوج���د عالق���ة ذات داللة اإح�صائي���ة بين اإ�صتراتيجي���ة  التميز 

بالخدمات الجوهرية وتحقيق ميزة جودة الخدمات التعليمية الجوهرية في الجامعات الخا�صة.
 )Correlation Factor( الختبار هذه الفر�صية تم ا�صتخدام اأ�صلوب تحديد معامل االرتباط
لتحدي���د العالق���ة بين اإ�صتراتيجية التميز وتحقق ميزة ج���ودة الخدمة الجوهرية والجدول )  10 ( 

يو�صح العالقة :
الج���دول)10( تحدي���د معامل االرتب���اط لبي���ان العالقة بي���ن اإ�صتراتيجية التمي���ز بالخدمة 

الجوهرية وميزة الخدمة الجوهرية
Correlations

ميزة اخلدمة  
 اجلوهرية

 اإ�صرتاتيجية التميز
باخلدمة اجلوهرية

 ميزة اخلدمة
اجلوهرية

Pearson 
Correlation 1 .676**

Sig. )2-tailed(  .000

N 351 351
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اأظه���رت نتائج التحليل االإح�صائي بوجود عالقة بين اإ�صتراتيجية التميز و تحقق ميزة جودة 
الخدم���ة الجوهرية  اإذ بلغ معامل االرتب���اط  R=0.676  وبداللة اإح�صائية SIG=0.000 ، ويعني 
ذل���ك تحق���ق ميزة جودة الخدم���ة الجوهرية م���ن وجهة نظر الطلب���ة )عينة الدرا�ص���ة( عند تبني 

الجامعة اإ�صتراتيجية التميز بالخدمة الجوهرية.
وه���ذا يوؤكد رف����س الفر�صية العدمية الرابع���ة وقبول الفر�صية البديلة الت���ي ت�صير اإلى وجود 
عالق���ة بين  اإ�صتراتيجية التمي���ز بالخدمة الجوهرية وبين ميزة الخدم���ة الجوهرية المتحققة من 

وجهة نظر الطلبة عينة الدرا�صة.
   - الفر�شيــة الخام�شــة: ال يوج���د عالقة ذات داللة اإح�صائية بي���ن اعتماد اإ�صتراتيجية 
التميز بالخدمة التكميلية وتحقيق ميزة جودة الخدمات التعليمية التكميلية في الجامعات الخا�صة.

 )Correlation Factor( الختبار هذه الفر�صية تم ا�صتخدام اأ�صلوب تحديد معامل االرتباط
لتحديد العالقة بين المتغيرات والجدول )11( يو�صح العالقة :

الج���دول)11( تحديد معام���ل االرتباط لتحديد العالق���ة بين اإ�صتراتيجي���ة التميز بالخدمة 
التكميلية وميزة الخدمة التكميلية

Correlations

  
 ميزة اخلدمة

التكميلية
 اإ�صرتاتيجية التميز
باخلدمة التكميلية

 ميزة اخلدمة
التكميلية

Pearson 
Correlation 1 .258**

Sig. )2-tailed(  .000

N 351 351

   اأظهرت نتائج التحليل االإح�صائي بوجود عالقة بين اإ�صتراتيجية التميز بالخدمة التكميلية 
وتحق���ق ميزة ج���ودة الخدم���ات التعليمية التكميلي���ة اإذ بلغ معام���ل االرتب���اط R=0.258  وبداللة 
اإح�صائي���ة SIG=0.000، ويعني ذلك تحقق ميزة جودة الخدم���ة التكميلية من وجهة نظر الطلبة 

عند تبني الجامعة اإ�صتراتيجية التميز بالخدمة التكميلية.
وه���ذا يوؤكد رف�َس الفر�صية العدمية الخام�صة وقبول الفر�صي���ة البديلة التي ت�صير اإلى وجود 
عالق���ة بين اعتماد اإ�صتراتيجية التميز بالخدمة التكميلي���ة وبين ميزة الخدمة التكميلية المتحققة 
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من وجهة نظر  الطلبة عينة الدرا�صة.
- الفر�شيــة ال�شاد�شــة: ال يوجد عالق���ة ذات دالل���ة اإح�صائية بي���ن اإ�صتراتيجية التميز 

بالمحيط المادي وتحقيق ميزة موقع الجامعة والمحيط المادي في الجامعات الخا�صة .

 )Correlation Factor( الختبار هذه الفر�صية تم ا�صتخدام اأ�صلوب تحديد معامل االرتباط
لتحديد العالقة بين المتغيرات والجدول )12 ( يو�صح العالقة :

الج���دول)12( تحدي���د معامل االرتباط لتحدي���د العالقة بين اإ�صتراتيجي���ة التميز بالمحيط 
المادي وميزة المحيط المادي

Correlations

  
ميزة املحيط

 املادي
 اإ�صرتاتيجية التميز

باملحيط املادي

ميزة املحيط
 املادي

Pearson 
Correlation 1 .529**

Sig. )2-tailed(  .000

N 351 351

اأظه���رت نتائ���ج التحليل االإح�صائي وجود عالق���ة بين اإ�صتراتيجية التمي���ز بالمحيط المادي 
وتحقيق ميزة موقع الجامعة والمحيط المادي اإذ بلغ معامل االرتباط R=0.529 وبداللة اإح�صائية 

. SIG=0.000

وهذا يوؤكد رف����س الفر�صية العدمية ال�صاد�صة وقبول الفر�صية البديلة والتي ت�صير اإلى وجود 
عالق���ة بين اعتماد اإ�صتراتيجية التميز في المحيط الم���ادي وبين ميزة المحيط المادي المتحققة 

من وجهة نظر الطلبة عينة الدرا�صة .
-الفر�شيــة ال�شابعــة: ال يوجد عالق���ة ذات دالل���ة اإح�صائية بين اإ�صتراتيجي���ة  التركيز 

وتحقيق ميزة خدمة �صريحة �صوقية محددة في الجامعات الخا�صة.

 )Correlation Factor( الختبار هذه الفر�صية تم ا�صتخدام اأ�صلوب تحديد معامل االرتباط
لتحديد العالقة بين المتغيرات والجدول )13( يو�صح العالقة :
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الجدول)13(
معامل االرتباط لتحديد العالقة بين اإ�صتراتيجية التركيز وميزة خدمة �صريحة محددة

Correlations

  
 ميزة خدمة

�صريحة مددة
 اإ�صرتاتيجية

الرتكيز

 ميزة خدمة
�صريحة مددة

Pearson 
Correlation 1 .773**

Sig. )2-tailed(  .000

N 351 351

لق���د اأظهرت نتائج التحليل االإح�صائي بوجود عالقة بين اإ�صتراتيجية  التركيز وتحقيق ميزة 
.SIG=0.000 وبداللة اإح�صائية  R=0.773  خدمة �صريحة �صوقية محددة اإذ بلغ معامل االرتباط

وه���ذا يوؤك���د رف�َس الفر�صية العدمية ال�صابعة وقبول الفر�صي���ة البديلة والتي ت�صير اإلى وجود 
ق من وجهة نظر  عالق���ة بين اعتماد اإ�صتراتيجية التركيز وبين خدمة �صريحة �صوقية محددة التحقُّ

الطلبة عينة الدرا�صة .

الإ�شتنتاجات والتو�شيات: 
يتعل���ق هذا الج���زء بتحدي���د اال�صتنتاجات الت���ي تو�صلت اإليه���ا الدرا�صة من خ���الل التحليل 
االإح�صائ���ي ومعالج���ة البيان���ات ، والتو�صي���ات الت���ي اأوردها الباحث بن���اًء على ما تو�ص���ل اإليه من 

ا�صتنتاجات وفيما يلي َعر�ٌس لتلك النتائج والتو�صيات :

اأوًل : الإ�شتنتاجات:
هدف���ت هذه الدرا�صة ال���ى التعرف على تاأثير المعرف���ة ال�صوقية ل���دى االإداريين بالجامعات 
الخا�ص���ة االأردني���ة في تحديد اال�صتراتيجي���ات التناف�صية ، ومعرفة مدى و�ص���ول الميزة التناف�صية 

للطلبة الدار�صين بتلك الجامعات ، وقد تو�صلت الدرا�صة اإلى :
اأ�ص���ارت الدرا�ص���ة اإلى اهتم���ام االإداريي���ن بالجامعات الخا�ص���ة للمعرفة ال�صوقي���ة )الطلبة 

والمناف�صين( في اختيار اأحد االإ�صتراتيجيات التناف�صية  .
ل���م تظهر الدرا�صة اأي���ة عالقة ذات داللة اإح�صائي���ة بين الخ�صائ����س ال�صخ�صية والمتمثلة 
بالجن����س والخب���رة لالإداريي���ن بالجامع���ات الخا�صة االأردنية وبي���ن المعرفة ال�صوقي���ة في حين اأن 
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الدرا�ص���ة اأثبت���ت وج���ود عالقة بي���ن العمر والمعرف���ة ال�صوقي���ة لالإداريين في الجامع���ات الخا�صة 
االأردنية بازدياد العمر تزداد درجة المعرفة ال�صوقية لديهم.

بينت نتائج التحليل االإح�صائي وجود عالقة بين اإ�صتراتيجية التميز بالخدمة التكميلية وبين 
ميزة الخدمة التكميلية المتحققة لدى عينة الدرا�صة.

لق���د اأظهرت الدرا�صة وجود عالقة ذات داللة اإح�صائية بين اإ�صتراتيجية التركيز وبين ميزة 
التركيز لخدمة �صريحة �صوقية محددة.

اأثبتت النتائج وجود عالقة بين العمر وتقييم المزايا المتحققة والخا�صة بميزة التكلفة االأقل 
اأي كلم���ا انخف�س العمر ازداد االهتم���ام بميزة التكلفة االأقل للطلبة عين���ة الدرا�صة، وكذلك وجود 
عالق���ة بين العمر وميزة الخدمة الجوهرية كلم���ا انخف�س العمر ازدادت اأهمية الخدمة الجوهرية 
للطلبة عينة الدرا�صة، وكذلك وجود عالقة بين العمر وميزة المحيط المادي، بينما اأثبتت الدرا�صة 

عدم وجود عالقة بين العمر وتقييم ميزة الخدمة التكميلية .
���ان االأهلي���ة اإ�صتراتيجية التميز بالخدم���ة التكميلية،  ي جامعة عمَّ اأ�ص���ارت الدرا�صة اإل���ى تبنِّ
وجامع���ة العل���وم التطبيقية اإ�صتراتيجية التمي���ز بالخدمة الجوهرية، جامع���ة الزيتونة اإ�صتراتيجية 
التكلف���ة، جامع���ة البتراء اإ�صتراتيجية التكلف���ة واإ�صتراتيجية التركيز عل���ى �صريحة �صوقية محددة، 
جامع���ة االإ�ص���راء اإ�صتراتيجية التكلفة، جامعة ال�ص���رق االأو�صط اإ�صتراتيجي���ة التركيز واإ�صتراتيجية 
التمي���ز بالمحيط المادي، جامعة عمان للدرا�صات العلي���ا اإ�صتراتيجية التركيز على �صريحة �صوقية 

محددة.

ثانيًا : التو�شيات :
ل اإليها يمكن تقديم التو�صيات التالية : في �صوء النتائج التي َتمَّ الَتو�صُّ

من االأهمية بمكان التركيز على جوهر الخدمة التعليمية ومن ثم الخدمات االأخرى من خالل 
ط���رق واأ�صاليب تدري�صي���ة متطورة ، ا�صتخدام التكنولوجيا الحديث���ة، االبتعاد عن طرق التلقين في 

التدري�س
زيادة االهتمام بوجود نظام معلومات ت�صويقي يزود العاملين بالمعلومات عن ال�صوق.

االإهتمام االأكبر باإقامة موؤتم���رات علمية وت�صجيع الكادر االأكاديمي للم�صاركة في الموؤتمرات 
الخارجية.

 �ص���رورة اإدراك االإداريي���ن في الجامعات الخا�ص���ة االأردنية للمعرفة ال�صوقي���ة والمتمثلة في 
الطلبة والمناف�صين على حد �صواء الأهميتها في تحديد الخيار اال�صتراتيجي.
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�ص���رورة تحديد الخيار االإ�صتراتيجي من قبل االإداريين ف���ي الجامعات بما يتالءم مع طبيعة 
حاجات ورغبات الطلبة لديهم وكذلك بقية الطلبة في ال�صوق.

يو�ص���ي الباح���ث  باأخذ اآراء الطلبة ب�صكل دوري للتاأكد من تحقق المزايا التناف�صية من خالل 
الخيار اال�صتراتيجي المتبع في الجامعة.

يو�ص���ي الباحث ب�صرورة تخ�صي����س ميزانية اإ�صافية  لالإنفاق عل���ى البحوث العلمية لخدمة 
المجتمع.
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�أ. م. د. محمود ��شماعيل
اأ�ستاذ الفقه المقارن

جامعة الجنان

رحالت االإمام ال�صافعي رحمه اهلل تعالى 

)1(قال االإمام ال�صافعي رحمه اهلل تعالى :

م���ن راح���ٍة ف���َدِع االأوط���اَن واغت���رْبما ف���ي الُمَقام لذي عق���ٍل ولذي اأدب
���ْن تفارُق���ه َتِج���د ِعَو�ص���ًا عمَّ ْب فاإنَّ لذيَذ العي�ِس في النَّ�صْب�صاِف���ْر  واْن�صَ
ُيف�ِص���دُه الم���اِء  وق���وَف  راأي���ُت  اإْن �ص���اَل طاَب واإْن لم َيْج���ر لم َيِطْباإن���ي 
ْبواالأُ�ْصُد لوال ِفراِق االر�ِس ما افَتر�َصت ه���ُم لوال ِفراِق الَقو����سِ لْم ُي�صِ وال�صَّ
ْم����سُ لو وَقَفْت ف���ي الَفَلك دائمًة َلَملَّه���ا النا����سُ م���ن ُعْجم وم���ن َعَرْبوال�صَّ
ْب���ُر كالتُّ���رِب ُملَق���ًى ف���ي اأماكِن���ه ���ه نوٌع م���ن الحَطْبوالتِّ والُع���ْوُد ف���ي اأر�صِ
َمطلب���ُه َع���ّز  ه���ذا  َب  تَغ���رَّ )1(ف���اإْن  ه���ْب  كالذَّ ع���ّز  ذاك  َب  تغ���رَّ واإن 

قراأت هذه الق�صيدة لالإمام اأبي عبد اهلل محمد بن اإدري�س ال�صافعي رحمه اهلل تعالى فاأثارت 
���رِب في االأر�س وطلب الحركة وما  مَنْته من معاٍن تدعو اإلى ال�صفر وال�صَّ ف���ي نف�ص���ي اإعجابًا بما ت�صّ
ينت���ج عنه���ا من خير اأو فائدة فقلت في نف�صي هل كان كالم ال�صافعي رحمه اهلل نظريًا اأم كان اأمرًا 
َع رحالِت���ه وتنقالته في البالد في  مار�ص���ه ف���ي حياته فَخِب���ر نتائَجه وعالج اأحواَله فاحبب���ُت اأن اأَتَتبَّ
ه والت�صلي���ة واال�صتجمام فكان  اأط���وار حيات���ه  وهل كانت هذه الرحالت علمي���ة اأم هي رحالت للَتَنزُّ

هذا البحث.

1-  جواهر االأدب يف اأدبيات وان�صاء لغة العرب - اأحمد بن اإبراهيم بن م�صطفى الها�صمي ت: 1362ه�، اأ�صَرف على التحقيق جلنة 
من اجلامعيي، النا�صر موؤ�ص�صة املعارف - بريوت.2/ 490- �صيد االأفكار يف االأدب واالأخالق واحلكم واالأمثال - القا�صي ح�صي 
اإيداع 449 ل�صنة 2009م، راجعه االأ�صتاذ عبد احلميد  بن ممد املهدي، �صجل بوزارة الثقافة / اليمن / بدار الكتاب برقم 

ممد املهدي 203/1.
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نــ�شــبـه:
ه���و االإم���ام العالم اأحد اأئمة االإ�صالم وفقهاء االأنام اأبو عبد اهلل محمد بن اإدري�س بن العبا�س 
ب���ن عثمان بن �صاف���ع بن ال�صائب بن عبيد بن عبد يزيد بن ها�صم ب���ن عبد المطلب بن عبد مناف 

جد النبي �صلى اهلل عليه و�صلم)1(
و�صاف���ع اب���ن ال�صائب الذي ين�صب  اإلي���ه ال�صافعي لقي النبي �صل���ى اهلل تعالى عليه و�صلم وهو 

مترْعرٌع. واأ�صلم اأبو ال�صائب يوم بدر وكان �صاحب راية بني ها�صم فاأُ�ِصر وَفدى نف�َصه ثم اأ�صلم.)2(
ِلب عم ر�صول اهلل  فال�صافع���ي اب���ن عم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم وابن عمت���ه، الأن المطَّ
�صلى اهلل عليه و�صلم وال�صفا بنت ها�صم بن عبد مناف اأخت عبد المطلب عمة ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم وهي اأم عبد يزيد جد ال�صافعي رحمه اهلل )3(
اأم���ا اأم ال�صافع���ي رحمهم���ا اهلل تعالى  فهي اأزدية م���ن االأزد قال اأبو اليم���ن يا�صين بن زرارة 
ر اتاه جدي واأنا معه ف�صاأله اأن ينزل عليه فاأبى ، قال اأريد  الَقْتباني الِحْمَيري: لما َقِدم ال�صافعي ِم�صْ

اأن اأنزل على اأخوالي االأزد فنزل عليهم)4(

رحلة ال�شافعي اإلى الحياة الدنيا - مولده 
كان مولد ال�صافعي رحمه اهلل �صنة مائة وخم�صين من الهجرة في غزة من فل�صطين من بالد 
ال�صام وهو الم�صهور المتعارف عليه من مكان والدته وهو المنقول عن عموم الذين ترجموا له رحمه 

اهلل تعالى.
ق���ال محمد بن عبداهلل بن عبد الحكم: قال لي محمد ب���ن اإدري�س ال�صافعي ر�صي اهلل تعالى 

عنه: ولدت بغزة �صنة خم�صين يعني ومائة، وُحِملُت اإلى مكة واأنا ابن �صنتين.)5(
غي���ر اأن هن���اك ممن ترج���م له ذكروا اأنه ول���د بع�صقالن: فقد ذكر الخطي���ب البغدادي وابن 
ع�صاك���ر والحافظ الذهبي عن عمرو بن �ص���واد قال قال لي ال�صافعي: ولدت بع�صقالن فلما اأتى علي 

1 -  طبقات ال�صافعيي- اأبو الفداء ا�صماعيل بن عمر بن كثري القر�صي الب�صري الدم�صقي ت 774، حتقيق د. عمر ها�صم، د. ممد 
عزب، النا�صر مكتبة الثقافة الدينية- 1993 م.

2 -  وفيات االأعيان واأبناء اأبناء الزمان  اأبو العبا�س اأحمد بن ممد بن اإبراهم بن اأبي  بكر بن خلكان الربمكي االإدلبي ت 681ه�، 
حتقيق اإح�صان عبا�س دار �صادر بريوت 4/ 163.

3- تاريخ بغداد وذيوله - اخلطيب البغدادي - ت 463 ه� دار الكتب العلمية- بريوت الطبعة االأوىل 2/ 56 .
4-  تاريخ بغداد وذيوله - اخلطيب البغدادي - ت 463 ه� دار الكتب العلمية- بريوت الطبعة االأوىل 2/ 56+ االنتقاء يف ف�صائل 

الثالثة االأئمة الفقهاء– اأبو عمر بن عبد الرب بن عا�صم النمري القرطبي ت463ه�، دار الكتب العلمية - بريوت.1/ 68.
5-  تاريخ بغداد 2/ 57- تهذيب الكمال 361/24/ �صري اأعالم النبالء - الذهبي ت748ه� - دار احلديث القاهرة الطبعة 2006م. 

.238 /8
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�صنتان حملتني اأمي اإلى مكة )1(
وذكروا اأي�صًا رواية عن اأبي عبيد اهلل بن اأحمد بن عبد الرحمن بن وهب الوهبي اأن اأخي عبد 
ْيَعَة، وقالت  اهلل ب���ن وهب قال �صمعت محمد بن اإدري�س يقول : ول���دت باليمن فخافت اأمي علي ال�صَّ
اإلحق باأهلك فتكوُن مثلهم، فاإني اأخاف اأن ُتغلب على ن�صبك، فجهزتني اإلى مكة فقدمتها واأنا يومئذ 
ابن ع�صر اأو �صبيه بذلك، ف�صرت اإلى ن�صيب لي وجعلت اأطلب العلم يقول لي : ال ت�صتغل بهذا واأقبل 

تي في هذا الِعلم وطلِبه حتى رزقني اهلل منه ما رزق.)2( على ما ينفعك. فجعلُت لذَّ
فهذه ثالث روايات في مكان والدته رحمه اهلل تعالى .

وق���د حاول بع�صهم الجمع بينها واإزالة االإيهام منها فقال الحافظ ابن كثير رحمه اهلل تعالى  
قوله : باليمن، غلط اإال اأن يريد القبيلة وهذا محتمل لكن خالف الظاهر. 

قلت:-اب���ن كثي���ر- فهذه ث���الث روايات في بلد مول���ده، والم�صهور اأنه ولد بغ���زة ويحتمل اأنها 
بع�صق���الن الت���ي هي قري���ب من غزة ثم حمل اإلى مك���ة �صغيرًا ، ثم انتقلت به اأم���ه اإلى اليمن، فلما 

ترعرع، وقراأ القراآن بعثت به اإلى بلد قبيلته اإلى مكة فطلب بها الفقه)3(. واهلل اأعلم
وجاء في �صير اأعالم النبالء: عن اأبي عبد اهلل ال�صافعي... قال : ولدت باليمن يعني: القبيلة 

فاإن اأمه اأزدية)4(.
وق���ال الحاف���ظ ابن حجر رحمه اهلل: وال���ذي يجمع بين االأقوال: اأنه ول���د بغزة ع�صقالن، الأن 
ع�صق���الن ه���ي االأ�صل في قدي���م الزمان، وهي وغ���زة متقاربتان، وع�صقالن ه���ي المدينة، ولما بلغ 
ًة، فنزلت  ه اإلى الحجاز ودخلت به اإلى قومها وهم من اأهل اليمن الأنها كانت اأُزِديَّ لت���ُه اأمُّ �صنتي���ن حوَّ

عندهم، فلما بلغ ع�صرًا خافت على ن�صبه ال�صريف اأن ين�صى وي�صيع فحولته اإلى مكة)5(.
ولعل هذا هو االأقرب في الجمع بين هذه الروايات. وقد جاء في رواية عبد اهلل بن عبد الحكم 
اأن ال�صافعي رحمه اهلل قال له: يا اأبا محمد: من لم ُتِعّزه التقوى فال ِعّز له، وقد ُولْدُت بغزَة، وُربيُت 

بالحجاز، وما عندنا ُقوت ليلة وما ِبتنا جياعًا قط)6(.

1- تاريخ بغداد 2/ 57/ تاريخ دم�صق 51/ 281- تهذيب الكمال 24/ 361/ �صري اأعالم 8/ 238.
2-  معجم االأدباء = اإر�صاد االأريب اإىل معرفة االأديب - �صهاب الدين ياقوت احلموي ت626ه� - حتقيق اح�صان عبا�س - دار الغرب 

االإ�صالمي - بريوت - الطبعة االأوىل 1993م.626، 6/ 2394.
3- طبقات ال�صافعيي ف�صل يف ذكر مولده.

4- �صري اأعالم النبالء 8/ 238.
اأبي بكر بن عثمان بن ممد  اأبو اخلري بن عبد الرحمن بن  5-  التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة ال�صريفة، �صم�س الدين ممد 

ال�صخاوي ت902ه�، النا�صر: الكتب العلمية – بريوت – ط1 – 1993م445/2.
للطباعة  الفكر  – دار  العمروي  بن غرامة  ع�صاكر ت 571ه� - جتقيق عمر  – ابن  دم�صق  تاريخ  ال�صافعيي 24/1،  6-  طبقات 

1995م.397/51.
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الرحلة به اإلى مكة
عا�س ال�صافعي رحمه اهلل �صنتين بعد والدته في غزة ثم انتقلت به اأمه اإلى مكة، فن�صاأ وترعرع 
فيها وحولها، و�صوى اإلى قبيلة هذيل ياأخذ عنهم ال�صعر ويتف�صح بلغتهم وهم من اأف�صح العرب)1(.
روى الخطي���ب البغدادي ف���ي تاريخه ب�صنده اإلى ال�صافعي رحمه اهلل اأنه قال: اأقمت في بطون 
الع���رب ع�صري���ن �صنة اآخ���ذ اأ�صعارها ولغاتها وحفظت الق���راآن فما علمت اأنه مّر ب���ي حرف اإال وقد 

َعِلمُت المعنى فيه والمراد، ما خال حرفين اأحدهما )د�ّصاها(، واالآخر َن�ِصَيه الراوي)2(.
وق���ال االأ�صمع���ي �صحح���ت اأ�صعار الهذليي���ن على �صاب م���ن قري�س بمكة يقال ل���ه محمد بن 

اإدري�س)3(.
وذكر ابن ع�صاكر عن ابن بنت ال�صافعي قال �صمعت زيد بن بكار يقول: قال لي عمي م�صعب: 
كتب���ت ع���ن فتى من بني �صافع م���ن اأ�صعار هذيل ووقائعها ِوْقرًا، لم تَر عين���اي مثله، قلت يا عم اأنت 

تقول: لم تر عيناي مثله؟ قال: نعم يا بني لم تَر عيناي مثله)4(.
ونق���ل اب���ن كثير عن الحاك���م الني�صاب���وري اأن م�صعب بن عب���د اهلل الزبيري ق���ال: قراأ علّي 
ال�صافع���ي اأ�صع���ار هذيل حفظ���ًا... وكان ال�صافعي ر�ص���ي اهلل عنه َي�ْصَمر مع اأبي م���ن اأول الليل حتى 
ال�صباح وال ينامان، قال: وكان ال�صافعي ر�صي اهلل عنه في ابتداء اأمره يطلب ال�صعر، واأيام النا�س، 
واالأدب ث���م اأخ���ذ في الفقه بعد، قال وكان �صبب اأخذه اأنه كان ي�صي���ر يومًا على دابة له وخلفه كاتب 
الأب���ي، فتمثل ال�صافعي ر�صي اهلل عنه ببيت �صعر فقرعه كات���ب اأبي ِب�َصْوِطه ثم قال له: مثلك ُيْذَهب 
بمروءت���ه في مث���ل هذا؟ اأين اأنت من الفقه؟ فه���ّزه ذلك فق�صد لمجال�ص���ة الزنجي بن خالد مفتي 

مكة....)5(
ق���ال ال�صافع���ي: لقيني م�صل���م بن خالد الزنجي فقال لي : يا فتى من اأي���ن اأنت قلت : من اأهل 
مكة، قال: اأين منزلك بها ؟ قلت: �ِصْعَب الِخيِف، قال: من اأي قبيلة اأنت؟ قلت : من ولد عبد مناف، 

قال بٍخ بٍخ لقد �صرفك اهلل في الدنيا واالآخرة)6(.
حفظ ال�صافعي القراآن وهو ابن �صبع �صنين وجال�س العلماء واأخذ عنهم وخا�صة اأ�صتاذه م�صلم 

1- طبقات ال�صافعيي، ف�صل: ذكر مولده ومن�صئه.
2- تاريخ بغداد 61/1 – �صري اأعالم النبالء 12/10.

3-  طبقات ال�صافعية الكربى لل�صبكي 161/2 – تهذيب االأ�صماء واللغات – النووي ت676ه�، ن�صر وت�صحيح �صركة العلماء مب�صاعدة 
اإدارة الطباعة املنريية – دار الكتب العلمية – بريوت.50/1، 

4- تاريخ دم�صق، 333/51 – طبقات ال�صافعيي، ف�صل يف ذكر ف�صائله وثناء االأئمة عليه.
5- تاريخ دم�صق 298/51.

6-  طبقات الفقهاء - اأبو ا�صحاق ال�صريازي ت476ه�، هذبة ممد بن مكرم بن منظور ت711ه�، حتقيق اح�صان عبا�س - دار الرائد 
العربي، بريوت ط1 – 1970م 1/ 72.
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بن خالد الزنجي الذي اأكثر من مالزمته واأفاد  منه وحفظ موطاأ االإمام مالك وهو ابن ع�صر �صنين. 
ق���ال رحم���ه اهلل عن نف�صه : كنت يتيمًا في رقبة اأمي ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، وكان المعلِّم 
ُف عنه اإذا ح�صر، فلما خَتمُت القراآن قلت:  قد ر�صَي مني اأن اأقوم على ال�صبيان اإذا كان غائبًا واأخفِّ
ي���ا َنف�ُس قد ح�صل لك الُقطب االأعظم فدخلت الم�صجد فكنت اأجال�س العلماء والفقهاء، فكنت اإذا 
�صمع���ت منهم الحديث اأو الم�صاألة حفظتها، وكان منزلنا ف���ي �ِصعِب الِخيِف فكنت اأنظر اإلى الَعظِم 

يلوح فاآخذه واأكتب فيه الحديث اأوالم�صاألة واأطرحه في جرة كانت عندنا قديمٍة)1(
اأ  وق���ال المزن���ي: �صمعت ال�صافعي يقول: حفظت القراآن واأنا اب���ن �صْبِع �صنين، وحفظت الموطَّ

واأنا ابُن َع�صِر �صنين)2(.
وه���ذا اإن دّل عل���ى �صيء فاإنما ي���دل على ِحّدة ذكائه وتمّيزه ر�ص���ي اهلل عنه مما جعل اأ�صتاذه 
يمّي���زه على غيره من اأقرانه ويث���ق به في اإدارة الَحَلقة القراآنية في ح�صوره وغيبته وهو ال يزال قبل 

ال�صابعة من عمره.
ث���م اإن ِحفظه للموطاأ في ه���ذه ال�صن المبكرة ومجال�صته للعلم���اء والفقهاء خير دليل على ما 

كان تمتع به رحمه اهلل من رزانٍة ورجاحة عقٍل وتوفيق اإلى طلب العلم والِجدِّ في تح�صيله. 

رحلته اإلى المدينة المنورة
له من علم في مكة وِحفظه للقراآن ومالزمة اأ�صتاذه م�صلم  لم يكتف االإمام ال�صافعي بما ح�صَّ
ب���ن خال���د الزنجي ومجال�صة غيره من العلماء والفقهاء في مكة وبحفظه للُموطاأ بجهده الخا�س بل 
ق���اده طموح���ه ونف�صه ال�صغوفة بالعل���م والتح�صيل اإلى الرحلة اإلى اإم���ام دار الهجرة مالك بن اأن�س 
رحمه اهلل تعالى في المدينة المنورة ليتلقى منه الحديث ويقراأ عليه الموطاأ مبا�صرة بعد اأن حفظه 

عن ظهر قلب من كتابه.
قال ال�صافعي رحمه اهلل تعالى : فارقت مكة واأنا ابن اأربع ع�صرة �صنة – ال نبات بعار�صي)لم 
يظه���ر �صع���ر لحيتي بعد(- من االأبطح اإلى ذي طوى فراأيت رْكب���ًا فحملني �صيخ منهم اإلى المدينة، 
فَختم���ُت اآي القراآن من مكة اإلى المدينة �ص���ت ع�صرة ختمة، ودخلت المدينة يوم الثامن بعد �صالة 
الع�صر، ف�صليت الع�صر في م�صجد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ولذت بقبره، فراأيت مالك بن 
اأن�س رحمه اهلل تعالى ُموؤتزرًا ببردٍة مت�صحًا باأخرى يقول: حدثني نافع عن ابن عمر عن �صاحب هذا 

1- تاريخ دم�صق البن ع�صاكر 282/51- �صري اأعالم النبالء 10/ 11، طبقات ال�صافعيي ف�صل يف ذكر مولده ومن�صئه.
2-  تاريخ بغداد 2/ 60- منازل االأئمة االأربعة اأبي حنيفة ومالك وال�صافعي واأحمد - يحيى بن اإبراهيم االأزدي ال�صلما�صي ت550ه�، 

حتقيق ممود عبد الرحمن قدح، النا�صر مكتبة امللك فهد الوطنية ط1 - 2002م.
      205/1/ التقييد ملعرفة ال�صنن وامل�صانيد - ممد بن عبد الغني بن اأبي بكر بن �صجاع بن نقطة احلنبلي البغدادي ت629ه� - 

حتقيق كمال يو�صف احلوت / دار الكتب العلمية ط1 – 1988م.43/1.
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القبر - ي�صرب بيده قبر ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم- فلما راأيت ذلك ِهْبُته الَهيبة العظيمة.)1(
وذك���ر المزن���ي ومحمد بن عبد اهلل ب���ن عبد الحكم جميعًا قاال: ج���اء ال�صافعي اإلى مالك بن 
اأن�س فقال له اإني اأريد اأن اأ�صمع منك الموطاأ فقال مالك : َتم�صي اإلى حبيب كاتبي فاإنَّه الذي يتولَّى 
َفحًا ف���اإن ا�صتح�صنت قراءتي واإال تركت،  قراءت���ه فقال له ال�صافع���ي: ت�صمع مني ر�صي اهلل عنك �صُ
فحًا ث���م وقف، فقال له مالك: ِهْيه، فقراأ �صفحًا ث���م �صكت، فقال له: ِهيِه،  فق���ال ل���ه : اإقراأ فقراأ �صُ

ُه عليه اأجمع)2(. فقراأ، فا�صتح�صن مالك قراءته َفقراأَ
ر من يقراأ  وقال ال�صافعي رحمه اهلل تعالى : قِدْمُت على مالك وقد حفظت الموطاأ فقال: اأح�صِ

لك. فقلت: اأنا قارئ فقراأت الموطاأ حفظًا، فقال: اإن َيُك اأحٌد يفلح فهذا الغالم )3( 
ه ال�صافعي ر�ص���ي اهلل عنه، بمالك بن اأن�س اإمام دار  ق���ال اب���ن كثير رحمه اهلل تعالى : ثم تَفقَّ

الهجرة في زمانه)4(.

رحلة العودة اإلى مكة
لي����س من الوا�صح كم كان���ت مدة اإقامة االإمام ال�صافعي رحمه اهلل ف���ي المدينة المنّورة. هل 
ه���ي فق���ط ما ورد عنه من الم���دة التي الزم فيها االإمام مالك رحم���ه اهلل اأم اأنه بقي اأكثر من ذلك 
ا ال�صيف ل�صدة ما  فقدكان يقول رحمه اهلل: اأقمت مع مالك ثمانية اأ�صهر ما يعلم اأجاِنُب النا�ِس اأينَّ

كان ُيْظِهر من االأُن�س)5(.
اإال اأنَّ م���ا يمكن ا�صتنتاجه مما ُذكر من الرواي���ات اأن ذلك لم يكن طوياًل فقد تقّدم اأن عمره 
كان اأرب���ع ع�صرة �صنة عندما حمله الركب اإلى المدين���ة المنّورة، وجاء من رواية الربيع بن �صليمان 
المرادي اأن الحميدي قال: �صمعت م�صلم بن خالد الزنجي- �صيخ ال�صافعي في مكة- يقول لل�صافعي: 

اأَْفِت يا اأبا عبد اهلل فقد واهلل اآَن لك اأن ُتفتَي، وهو ابن خم�س ع�صرة �صنة)6(.
كم���ا اأن هن���اك روايتان اإحداهم���ا عن الربيع نف�صه يذك���ر فيها اأنه �صمع عب���د اهلل بن الزبير 
الحمي���دي يق���ول: قال م�صلم بن خالد الزنجي لل�صافعي: يا اأب���ا عبد اهلل اأفِت النا�َس اآَن لك واهلل اأن 

1- منازل االأئمة االأربعة 1/ 206.
2- االنتقاء يف ف�صائل الثالثة االأئمة الفقهاء 1/ 68- تاريخ دم�صق البن ع�صاكر 43/ 123.

3-  اأحكام القراآن البيهقي 39/1- ال�صلوك يف طبقات العلماء وامللوك – ممد بن يو�صف بن يعقوب بهاء الدين احلنبلي اليمني ت 
732ه� - مكتبة االإر�صاد – �صنعاء – 1995م ط2 – حتقيق ممد بن علي بن احل�صي االأكوع احلوايل.1/ 154.

4- طبقات ال�صافعيي ف�صل يف ذكر م�صايخه يف القراءة واحلديث.
5- ال�صلوك يف طبقات العلماء وامللوك1/ 153.

6- اجلرح والتعديل البن اأبي حاكم7/ 202/ الثقات البن حبان 9/ 31.
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تفتي، وهو ابن دون ع�صرين �صنة)1(.
والثاني���ة لداود بن عمرو ال�صبي يذكر فيها اأنه �صم���ع م�صلم بن خالد الزنجي يقول لل�صافعي: 

وهو من اأبناء ثماني ع�َصرَة �صنة يا اأبا عبد اهلل اأًْفِت فقد اآن لك اأن تفتي.)2(
فه���ذه  ثالث رواي���ات تفيدباأن م�صلم بن خالد الزنجي �صي���خ ال�صافعي - رحمهما اهلل تعالى- 
ف���ي مك���ة اأِذَن لل�صافعي باأن ُيفت���َي، وُيفَتر�س اأن يكون هذا االإذن �صدر منه ف���ي مكة، وهذا يعني اأن 
ال�صافعي قد رجع من المدينة المنورة التي كان قد رحل اإليها في الرابعة ع�صرة من عمره، وها هو 

في مكة في الخام�صة ع�صرة اأو في الثامنة ع�صرة ودون الع�صرين من عمره.

رحلته الأولى اإلى اليمن
ِه عبد اهلل بن  ق���ال محمد ب���ن يو�صف بن يعق���وب الجندي: ثم دخل اليم���ن الأول مرة مع ج���دِّ
الح�ص���ن ال غر����س له غير طلب العل���م، وفيها- اأخذ عن ه�صام بن يو�صف االأبن���اوي وابي حنيفة بن 

�صماك -مقدم الذكر- ومطرف بن مازن والدبري على اإحدى الروايتين)3(.
ومم���ا يذكر له في رحلته هذه اإلى اليم���ن اأنه حاول فيها جمع كتب الفرا�صة فجمعها وعاد بها 

معه عند رجوعه اإلى مكة. 

رحلة عودته من اليمن اإلى مكة
نكتة العودة:

ق���ال الحمي���دي: �صمعت محمد ب���ن اإدري�س ال�صافعي يقول : خرجت اإل���ى اليمن في طلب كتب 
الفرا�صة حتى كتبُتها وجمعُتها ثم لما حان ان�صرافي مررت برجل في طريقي وهو محتٍب بفناء داره 
اأرزق العي���ن ناتئ الجبهة �صناط)4(، فقل���ت : هل من منزل؟ قال نعم، قال ال�صافعي ر�صي اهلل عنه: 
وه���ذا النعت من اأخبث ما يكون في الفرا�صة، فاأنزلني، فراأيت اأكرم رجل: بَعث اإلى بَع�َصاء، وِطيب، 
وَعَلف لدابتي، وفرا�س ولحاف، وجعلت اأتقلب الليل اأجمع ما اأ�صنع بهذه الكتب ،اإذ راأيت هذا النعت 
في هذا الحال فلما اأ�صبحت قلت للغالم: اأ�صِرج فاأ�ْصرج، فركبت ومررت عليه، وقلت له: اإذا قِدْمَت 
مك���ة ومررت بذي طوى ف�َصْل عن منزل محم���د بن اإدري�س ال�صافعي، فقال لي الرجل : اأمولى الأبيك 
اأن���ا؟ قلت: ال، قال: فهل لك عن���دي نعمة؟قلت ال قال: اأّد ما تكّلْفُت لك البارحة، قلت : وما هو؟ قال 

1- تاريخ بغداد وذيوله 62/2- تهذيب الكمال يف اأ�صماء الرجال 24/ 369.
2- تاريخ دم�صق البن ع�صاكر 51/ 308.

3- ال�صلوك يف طبقات العلماء وامللوك152/1.
نط: اخلفيف العوار�س ومل يبلغوا حال  4-  الرجل الذي ال حلية له، وقيل هو الذي ال �صعر يف وجهه البتة، وقال ابن االأعرابي: ال�صُّ

الكو�صج . ل�صان العرب البن منظور ت711ه�، دار �صادر ط3 – 1414ه�.7/ 325.
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ا�صتريت ل���ك طعامًا بدرهمين، واإدامًابكذا، وعطرًا بثالثة دراه���م، وعلفًا لدابتك بدرهمين، وكرا 
الفرا����س واللحاف بدرهمين، قال: قلت يا غالم اأًْعِطه، فهل بقي من �صيء؟ قال : ِكَرا المنزل فاإني 
ْع���ُت علي���ك و�صيَّْقت على نف�صي، قال ال�صافعي ر�صي اهلل عنه: فَغَبْطُت نف�صي بتلك الكتب، فقلت  و�صَّ

له بعد ذلك : هل بقي من �صيء؟ قال : اإم�س اأخزاك اهلل فما راأيت قط اأ�َصرَّ منك)1(.

رحلته الأولى اإلى العراق
ع���اد ال�صافع���ي رحمه اهلل تعالى م���ن رحلته هذه اإلى مكة ثم ارتحل اإل���ى العراق للمرة االأولى 

ب�صحبة اأحد عمومته م�صعب بن عبد اهلل.
قال الجندي: ثم ارتحل اإلى العراق فاأخذ عن محمد بن الح�صن وا�صتعار منه كتب اأبي حنيفة، 
وه���و اإذ ذاك ي�صك���ن الكوفة، ثم دخل بغداد فولَّى الر�صيد ق�ص���اء اليمن لم�صعب بن عبد اهلل فكان 

ال�صافعي ب�صحبته ف�صاأله اأن يخرج اإلى اليمن لما يتحقق من فقره وانقطاعه فخرج معه..)2(

رحلته الثانية اإلى اليمن
مما روى عبد اهلل بن الزبير بن عي�صى الحميدي اأن ال�صافعي رحمه اهلل قال : َقدم علينا والي 
ل به فرَهَنت دارها  اليمن فكلََّمه بع�س القر�صيين في اأن اأ�صحبه، ولم يكن عند اأمي ما تعطيني اأَتحمَّ
ْلت بها مع والي اليمن، فلما و�صْلَنا �صالمين ا�صَتْعَملني على  على �صتة ع�صر دينارًا ودفعْتها اإلّي فتحمَّ
عم���ل فُحِم���دُت فيه فزادني عماًل اآخر َفُحِمْدُت فيه ودخل العم���ال مكة فاأح�صنوا عليَّ الثَّناء واأكثروا 

من المدح...)3(
وقال ابن كثير : ثم رجع اإلى اليمن في حال ال�صبيبة َفُولِّي بها بع�س االأعمال وُحِمد فيها)4(.

وهن���ا ي�ص���ار اإل���ى اأن اأحد عمومت���ه رحمه اهلل تعالى وه���و م�صعب بن عب���د اهلل تولى الق�صاء 
ف���ي اليم���ن اأثناء رحلته هذه وهو ممن وفد عليهم ال�صافعي رحم���ه اهلل في هذه الرحلة وجال�س معه 

النا�س.
ذك���ر الذهب���ي في ال�صير اأنَّ ال�صافعي رحمه اهلل تعالى قال: ق���ال لي م�صعب - يعني ابن عبد 
�صك، فخرجت  اهلل- اإن الر�صي���د كت���ب اإلي اأن اأ�صير اإلى اليمن قا�صي���ًا فتخرج معنا لعل اهلل اأن يعوِّ
مع���ه، وجال�صن���ا النا�س....)5( ق���ال ال�صعراني في لوافح االأنوار: ثم رحل اإل���ى اليمن حين تولى عمه 

1- تاريخ دم�صق405/51- طبقات ال�صافعيي/ ف�صل يف رحلته وطلبه للعلم
2- ال�صلوك يف طبقات العلماء وامللوك1/ 152

3- تاريخ دم�صق البن ع�صاكر 51/ 282
4- طبقات ال�صافعيي البن كثري . ف�صل يف رحلته وطلبه للعلم وواليته.

5- �صري اعالم النبالء 8/ 273.
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الق�صاء بها وا�صتهر بها.)1(
وذكر محمد بن ا�صحاق ال�صراج في تاريخه:... عن عبد الرحمن بن اإبراهيم قال: وفد محمد 
بن اإدري�س ال�صافعي على رجل من قومه باليمن كان بها اأميرًا فاأقام عنده اأيامًا ثم �صاأله الرجوع اإلى 

داره ومو�صعه فكتب اإليه يعتذر وعر�س عليه �صيئا ي�صيرا)2(

رحلة العودة اإلى مكة
وقال الربيع: �صمعت الحميدي يقول خرج ال�صافعي اإلى اليمن مع بع�س الوالة ثم ان�صرف اإلى 
مك���ة بع�ص���رة اآالف درهم ف�صرب له خباء في مو�صع خارج من مكة فكان النا�س ياأتونه فما برح من 

مو�صعه ذلك حتى فّرقها كلها.)3(

رحلته مع الق�شاء في نجران
اأق���ام ال�صافع���ي رحمه اهلل بعد عودته من اليمن فترة في مك���ة مع قومه  وبين علمائها ي�صتغل 

بالعلم فيها، ثم ُطلب منه اأن يتولى الق�صاء في نجران فوافق على ذلك وانتقل اإليها.
ق���ال الحميدي: قال ال�صافع���ي ر�صي اهلل عنه: ُولِّيت نجراَن وبها بن���و الحارث وموالي ثقيف، 
فجمعته���م فقلت: اختاروا �صبعة منكم فمن عدلوه كان عدال ومن جرحوه كان مجروحًا، فجمعوا لي 
�صبعة منهم، فجل�صت للحكم، فقلت للخ�صوم : تقدموا فاإذا �صهد ال�صاهد عندي التفت اإلى ال�صبعة 
ف���اإن عدلوه كان ع���داًل واإن جرحوه قلت زدني �صهودا، فلما اأتيت عل���ى ذلك، وجعلت اأ�صجل واأحكم، 
فنظ���روا اإلى حكم جار فقالوا: اإن هذه ال�صي���اع واالأموال التي تحكم علينا فيها لي�صت لنا واإنما هي 
لمن�ص���ور ب���ن مهدي في اأيدينا، فقلت للكاتب: اأكتب واأقر ف���الن بن فالن الذي وقع عليه حكمي في 
ه���ذا الكتاب اأنَّ هذه ال�صيعة، اأو المال ال���ذي حكمت عليه لي�صت له، اإنما هي لمن�صور بن المهدي، 
ومن�صور بن المهدي على حجته متى قام، قال: فخرجوا اإلى مكة فلم يزالوا يعملون حتى رفعت اإلى 
العراق فقيل لي : الزم الباب فنظرت فاإذا اأنا ال بد لي من االختالف اإلى بع�س اأولئك، وكان محمد 

بن الح�صن جيد المنزلة عند هارون فاختلفت اإليه ..)4(

رحلة عودته اإلى مكة
يظه���ر من الرواي���ة ال�صابقة اأنَّ الذين حكم عليهم ال�صافعي في ح���ال واليته للق�صاء قد و�َصوا 

1-  الطبقات الكربى لل�صعراين لوافح االأنوار يف طبقات االأخيار – عبد الوهاب ال�صعراين ت973 – النا�صر مكتبة ممد املليجي 
الكنبي واأخيه، م�صر 1315ه�.1/ 43.

2- االنتقاء 1/ 91.
3- االنتقاء 1/ 94 .

4- طبقات ال�صافعيي – ف�صل يف رحلته وطلبه للعلم. 
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ب���ه اإلى هارون الر�صيد وال زالوا يتابعون و�صايتهم حتى كان لذلك اأثره في ترك ال�صافعي رحمه اهلل 
للق�صاء وعودته اإلى مكة.

الرحلة به اإلى العراق
كم���ا اأن مطرف بن مازن قا�صي اليمن كتب اإل���ى الر�صيد: اإن اأردت اليمن ال يف�صد عليك، وال 
يخ���رج من ي���دك فاأخرج عنه محمد اإدري�س وذكر اأقوامًا م���ن الطالبيين فبعث اإلى حماد البربري، 

فاأُوِثْقت بالحديد حتى قدمنا على هارون بالرقة فاأُْدِخْلت عليه....)1(
ق���ال ابن كثير: وكان �صب���ب وروده بغداد في المرة االأولى بظلم اأولئ���ك النفر من اأهل نجران 

عليه في اأحكامه عليهم، وقد كان فيها بارًا را�صدا تابعًا للحق، رحمه اهلل )2(.
ونق���ل اب���ن كثير عن اب���ن ع�صاكر : اأن نائ���ب اليمن كتب اإل���ى الر�صيد ي�صكو اإلي���ه جماعة من 
الطالبيي���ن، وكانوا ين�صبون اإلى الت�صيُّع، واأدمج معهم االإمام ال�صافعي ر�صي اهلل عنه فبعث الر�صيد 
اإلى نائب اليمن في طلبهم واأنهم يبعثون مثقلين بالحديد، فلما دخل ال�صافعي ر�صي اهلل عنه بغداد 
واجتمع باأمير الموؤمنين وجرى بينه وبين محمد بن الح�صن مناظرات ح�صنة وعرفوا ف�صل ال�صافعي 

واإمامته و�صيادته عظموه واأكرموه واأنزله محمد بن الح�صن في بع�س منازله...)3(
وذك���ر اب���ن عبد البر عن عبيد اهلل بن عمر  بن اأحمد ال�صافعي البغدادي قال: حمل ال�صافعي 
من الحجاز مع قوم من العلوية ت�صعة وهو العا�صر اإلى بغداد وكان الر�صيد بالرقة فحملوا من بغداد 
اإلي���ه واأدخل���وا عليه ومعه قا�صي���ه محمدبن الح�صن ال�صيبان���ي وكان �صديقًا لل�صافع���ي واأحد الذين 

جال�صوه في العلم واأخذوا عنه..)4(
وذك���ر الُمزن���ي ع���ن ال�صافعي رحمه اهلل تعال���ى اأنه قال : ُرف���ع اإلى هارون الر�صي���د: اأن بمكة 
قوم���ا من قري����س ا�صتدعوا رجاًل علوي���ا كان باليمن ثم ق���دم مكة مجاورًا فاجتم���ع اإليه من قري�س 
فتي���ة جماع���ة يريدون اأن يبايعوه ويقوموا ب���ه فاأمر الر�صيد يحيي بن خالد ب���ن برمك اأن يكتب اإلى 
عامله بمكة اأن يبعث اإليه من مكة ثالثمائة رجل كلهم من قري�س مغلولة اأيديهم اإلى اأعناقهم، قال 
ال�صافعي فاأ�صخ�صت فيمن اأ�صخ�س مغلواًل فلما َورْدنا العراق اأُتي بنا اإلى دار يحي بن خالد فدخلنا 
عليه وقال لنا: يا مع�صر قري�س قد رفع عليكم اأمٌر كبيٌر ع�صى اهلل اأن ُينِجَيكم من البالء اإن كنتم قد 
موا من اأنف�صكم رجاًل يخاط���ب الر�صيد اأمير الموؤمنين عنكم وعن  ُبِغ���ي عليك���م، والذي اأراه اأن ُتقدِّ
نف�ص���ه فقال���وا هذا ال�صافعي يخاطبه عنا واأ�صاروا اإلّي وكنت اأْحَدَثه���م �صّنا، قال ثم اأََمَر بنا فاأُْدِخلنا 

1- �صري اعالم النبالء 8/ 273. وطبقات ال�صافعة الكربى لل�صبكي 2/ 121.
2- طبقات ال�صافعيي/ ف�صل يف رحلته وطلبه للعلم وواليته.

3- طبقات ال�صافعيي/ ف�صل يف رحلته وطلبه للعلم.
4- االنتقاء 1/ 97.
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موا منكم من  عل���ى هارون فقال ي���ا مع�صر قري�س ما حملكم على ما بلغني عنك���م وال تكثروا علي قدِّ
ْمُت ويِدَي مغلولٌة اإلى عنقي، فلما نظر  منا هذا واأ�صاروا اإلي وتقدَّ يكلمن���ي عنه وعنكم فقالوا: قد قدَّ
َبه ثم قال: ي���ا مع�صر قري�س األم اأجبر فقيرك���م، واأكبر كبيركم، واأتفقد  اإل���ي �صّع���د في الب�صر و�صوَّ
ْح�ِص���ن اإليكم، واأق�صم العط���اء في كل مو�صم فيك���م، واأنتم االآن تدعون  ���م �َصْعَثكم، واأُ �صغيرك���م، واأُلِّ
َلَح اهلل اأمير الموؤمنين ووفقه لما  الخ���وارج من اآل علّي لتحملوا على اأمة محمد بال�صيف. فقل���ت اأً�صْ
���ى ب���ه عنه، اإن َبِني َعِلي ال يَرْون قري�صا اإال كعبيدهم، واأنت���م تعرفون لقري�س حق القرابة، فهل  َيْر�صَ
ر عليه من  ه عبدًا ويترك اأن يتاأًمَّ ر عليه من َيُعدُّ ٍع عند من يعقل اأنه ير�ص���ى اأن يتاأمَّ ي�ص���ح دعوى مدَّ
ي���راه ابن عم���ه ومثله في ن�صبه؟ قال ف�صكت �صاعة ثم قال : من اأن���ت؟ قلت: اأنا من ولد المطلب بن 
عبد مناف، اأنا محمد بن اإدري�س بن العبا�س بن عثمان بن �صافع بن ال�صائب بن عبيد بن عبد يزيد 
ب���ن ها�ص���م بن المطلب بن عبد مناف ب���ن ق�صي. فقال الر�صيد : اأَْطِلُقوا عن���ه وعن الذين معه من 
قري����س. ق���ال ال�صافعي فحل وثاقي ووثاقه���م واأمر لنا بخم�صمائة دينار، واأمر ل���ي بخم�صين دينارًا، 

واأمر لي يحي بن خالد بخم�صين اأخرى)1(.
قال ابن كثير: قدم العراق ثالث مرات ، االأولى �صنة اأربع وثمانين ومائة، وذلك ب�صبب مرافعة 
نائب اليمن فيه وفي اأقوام معه، فدخل ال�صافعي ر�صي اهلل عنه على الر�صيد مقيدًا في الحديد )2(.
قل���ت: يظهر م���ن الروايات ال�صابقة اأن ال�صافعي ترك اليمن قبل و�صول اأمر الر�صيد اإليها فلم 
تذكر الروايات اأنه ُحِمل موَثقًا بالحديد من اليمن واإنما ذكرت اأنه حمل من مكة ومن الحجاز  ومن 
المعل���وم اأن كليهم���ا واحد الأن مك���ة جزء من الحجاز، وهذا يعني اأنه بع���د و�صوله اإلى مكة واجتماع 
النا����س من قري�س عليه رفع اأمر ذلك )اأي�صًا( اإلى الر�صيد وكان قد �صبقت ذلك و�صاية نائب اليمن 
وقا�صي اليمن به وهنا �صدر االأمر من الر�صيد اإلى خالد بن برمك اإلى عامله بمكة - من الحجاز- 
بجلبه مع من جلب معه، وهذا العدد الكبير - الذي اأمر الر�صيد عامله ببعثهم اإليه- ثالثمائة رجل 
ي���دل على تفاقم االأم���ر عند الر�صيد واأن و�صاي���ات عماله باليمن وعامله في مكة ق���د �صاند بع�صها 

بع�صًا و�صادق بع�صها بع�صا مما جعل الر�صيد ي�صدر هذا االأمر ال�صديد.

و�شاية مفتراة
اأورد البيهق���ي ف���ي »مناقب ال�صافعي)3( من طريق عبد اهلل بن محم���د البلوي)4( اأن االإمام اأبا 

يو�صف ومحمد بن الح�صن حّر�صا الر�صيد على قتل ال�صافعي رحمهم اهلل جميعًا.

1- االنتقاء يف ف�صائل الثالثة االأئمة الفقهاء 1/ 97-96.
2- طبقات ال�صافعيي1/ 39- وانظر اأي�صا �صري اأعالم النبالء 10/ 78.

3- مناقب ال�صافعي للبيهقي 0130/1 – طبقات ال�صافعيي – ف�صل يف رحلته وطلبه العلم.
4-  عبد اهلل بن ممد البلوي قال عنه ابن كثري يف البداية 182/10 كذاب – وقال الذهبي يف امليزان 491/2 قال الدارقطني: 

ي�صع احلديث.
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وبالرجوع اإلى تاريخ وفاة اأبي يو�صف رحمه اهلل وتاريخ الرحلة التي جلب فيها االإمام ال�صافعي 
رحمه اهلل اإلى بغداد، نجد ما يلي:

اأنَّ االإم���ام اأب���ا يو�ص���ف رحمه اهلل تعال���ى قد توفي قبل ق���دوم ال�صافعي رحم���ه اهلل اإلى بغداد 
ب�صنتي���ن. فقد تقدم اأن ق���دوم ال�صافعي رحمه اهلل اإلى بغداد كان �صنة اأرب���ع وثمانين ومائة)1(، اأما 
وف���اة االإمام اأبي يو�صف رحمه اهلل فقد كانت يوم الخمي�س وقت الظهر لخم�ٍس خلْوَن من ربيع االأول 

�صنة اثنتين وثمانين ومائة)2(.
وق���د �ص���رح بكذب ما ن�صبه البلوي اإلى اأبي يو�صف ومحم���د رحمهما اهلل غير واحد من االأئمة 

النقاد.
ق���ال الذهبي في ال�صي���ر: قدم بغداد �صنة ب�ص���ع وثمانين ومائة واأج���ازه الر�صيد بمال، والزم 

محمد بن الح�صن مدة، ولم يلَق اأبا يو�صف القا�صي، مات قبل قدوم ال�صافعي)3(.
وقال ابن حجر رحمه اهلل: واأما الرحلة المن�صوبة اإلى ال�صافعي المروية من طريق عبد اهلل بن 
محمد البلوي فقد اأخرجها االآب���ري والبيهقي وغيرهما، مطولة ومخت�صرة، و�صاقها الفخر الرازي 
ف���ي مناقب ال�صافعي بغير اإ�صناد معتمدًا عليها وهي مكذوبة وغالُب ما فيها مو�صوع، وبع�صها ملف�ّق 
م���ن رواي���ات ملف�ّقة، واأو�صح ما فيها من الكذب قوله فيها: اإن اأبا يو�صف ومحمد بن الح�صن حّر�صا 

الر�صيد على قتل ال�صافعي، وهذا باطل من وجهين: 
اأحدهما: اأن اأبا يو�صف لما دخل ال�صافعي بغداد كان قد مات ولم يجتمع به ال�صافعي.

والثان���ي اأنهم���ا كانا اأتق���ى هلل من اأن ي�صعيا في قت���ل رجل م�صلم، ال �صيما وق���د ا�صتهر بالعلم 
ولي����س ل���ه اإليهما ذنب اإال الح�صد على ما اآت���اه اهلل من العلم، هذا ما ال يظ���ن بهما، واإن من�صبهما 
وجاللتهم���ا وما ا�صته���ر من دينهما لي�صد عن ذلك، والذي تحّرر لن���ا بالطرق ال�صحيحة اأن قدوم 
ال�صافعي بغداد اأول ما قدم كان �صنة اأربع وثمانين ومئة، وكان اأبو يو�صف قد مات قبل ذلك ب�صنتين 
واأنه لقي محمد بن الح�صن في تلك القدمة وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز واأخذ عنه والزمه)4(، 
ونق���ل عن محمد بن �صهل االأموي : حدثن���ا عبد اهلل بن محمد البلوي فذكر محنة مكذوبة لل�صافعي 

1- ال�صفحة ال�صابقة من هذا البحث.
الب�صري  �صعد  بن  الكربى ملحمد  – الطبقات  النبالء 469/7  اأعالم  – �صري  امل�صيئة يف طبقات احلنفية 221/2  2-  اجلواهرة 

230ه�، حتقيق اإح�صان عبا�س – دار �صادر – بريوت – ط1 – 1968م.
       82/1 - اأخبار الق�صاة الأبي بكر ممد بن خلف بن حيان بن �صدقة الطبي البغدادي ن 306ه�، حتقيق عبد العزيز م�صطفى 

املراغي، املكتبة النجارية – م�صر ط1 – 1947م.364/3.
3- �صري اأعالم النبالء 50/10.

4- توايل التاأ�صي�س مبعايل ممد بن اإدري�س./71.
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ف�صيحة لمن تدبرها)1(.
ق���ال ابن كثي���ر : من زعم من ال���رواة اأن ال�صافعي اجتمع باأبي يو�صف كم���ا يقول عبد اهلل بن 
محم���د البلوي الكذاب ف���ي الرحلة التي �صاقها لل�صافعي ، فقد اأخطاأ ف���ي ذلك، واإنما ورد ال�صافعي 
بغداد في اأول َقدمٍة قدمها اإليها �صنة اأربع وثمانين ومئة، واإنما اجتمع ال�صافعي بمحمد بن الح�صن 
ال�صيبان���ي فاأح�ص���ن اإليه، واأقب���ل عليه، ولم يكن بينهما �صناآن كما يذك���ره بع�س من ال خبرة له بهذا 

ال�صاأن)2(.
واأما بالن�صبة لمحمد بن الح�صن رحمه اهلل تعالى فاإن ال�صافعي كان قد راآه في الحجاز واأخذ 
عن���ه والزمه، وهل يظن عاق���ل باأ�صتاذ اأن يقوم بالو�صاية بتلميذه وهو ف���ي من�صب رفيع وتلميذه في 
بلد غير بلده ولي�س بينهما خ�صومة وال مناف�صة على من�صب ولي�س بينهما احتكاك مبا�صر، اإال �صلة 
العلم الذي هو رحم بين اأهله، هذا باالإ�صافة اإلى ما كان يتميز به محمد بن الح�صن رحمه اهلل من 
التق���وى والورع الذي تجله عن مث���ل هذه ال�صفا�صف واالنحطاط اإلى مثل هذا الم�صتوى من االأخالق 

التي يترفع عنها عوام الم�صلمين ناهيك عن مثل هذا االإمام.
ي�ص���اف اإل���ى ذلك ما تقدم مما ذكره الذهبي وابن حجر واب���ن كثير رحمهم اهلل. ومما ذكره 
اب���ن كثي���ر اأي�ص���ًا قوله: وما ذكره عبد اهلل ب���ن محمد البلوي في رحلة ال�صافع���ي ر�صي اهلل عنه في 
مناظرة ال�صافعي ر�صي اهلل عنه اأبا يو�صف بح�صرة الر�صيد وتاأليب اأبي يو�صف عليه فكالم مكذوب 
اختلق���ه ه���ذا البلوي قبحه اهلل، واأبو يو�صف رحمه اهلل كان اأجل ق���درًا واأعلى منزلة مما ين�صب اإليه 
واإنم���ا اأدرك ال�صافع���ي ر�صي اهلل عنه في هذا القدمة محمد بن الح�ص���ن ال�صيباني واأنزله في داره 

واأجرى عليه نفقة، واأح�صن اإليه بالكتب وغير ذلك رحمهم اهلل)3(.

اإقامته في بغداد
تق���دم اأن ال�صافع���ي قد تكلم اأم���ام الر�صيد بعد اأن َمَثَل بين يديه، وق���د ورد اأن الر�صيد قال له 
وبح�ص���رة محم���د بن الح�صن: اأنت محمد بن اإدري�س؟ قال ال�صافع���ي: فقلت نعم يا اأمير الموؤمنين، 
ق���ال: م���ا ذكرك لي محمد بن الح�صن، ث���م عطف على محمد بن الح�صن فق���ال: يا محمد ما يقول 
ه���ذا؟ هو كما يقول؟ قال: بلى وله في العل���م محل كبير ولي�س الذي ُرِفَع عليه من �صاأنه، قال: فخذه 

اإليك حتى اأنظر في اأمره، فاأخذني محمد وكان �صبب خال�صي لما اأراد اهلل عّز وجّل منه)4(.

1- ل�صان امليزان البن حجر الع�صقالين، حتقيق عبد الفتاح اأبو غدة – دار الب�صائر االإ�صالمية – بريوت – ط1 – 2002م.681/1.
2- ل�صان امليزان البن حجر 1/ 681.

3- طبقات ال�صافعيي، 39/1.
4- االنتقاء يف ف�صل الثالثة االأئمة الفقهاء 97/1.
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ح بمقدار المدة التي اأقامها االإمام ال�صافع���ي في بغداد بعد اأن انتهت هذه  ول���م اأج���د من �صرَّ
المحن���ة م���ع الر�صيد؛ اإال اأنه رحمه اهلل قد نزل دار محمد بن الح�صن والزمه واأخذ عنه العلم وكتب 

كتبه وح�صلت بينهما مناظرات علميه ح�صنة.
ق���ال اأبو عبيد: راأيت ال�صافعي عند محم���د بن الح�صن وقد دفع اإليه خم�صين دينارًا، وقد كان 
دفع اإليه قبل ذلك خم�صين درهمًا وقال: اإن ا�صتهيت العلم فالزم ثم دفع اإليه هذه الدنانير، ولزمه 

ال�صافعي)1(.
قال الذهبي: قد قدم بغداد �صنة ب�صع وثمانين ومائة، والزم محمد بن الح�صن مدة)2(.

وقال ابن حجر: واإنه لقي محمد بن الح�صن في تلك القدمة وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز 
واأخذ عنه والزمه)3(.

وروى الربي���ع ب���ن �صليمان ع���ن ال�صافعي اأنه كتب اإل���ى محمد بن الح�صن وق���د طلب منه كتبًا 
لين�صخها فاأخرها عنه فكتب اإليه:

ِمْثُل���ُهُق���ْل ِلَم���ْن لم َت���َر َعي�ْ َراآُه  َم���ْن  ُن 
َراآ   َم���ْن  َكاأَنَّ  ُه َق���ْد َراأى َم���ْن َقْبَلُهَوَم���ْن 
ْهَل���ه اأً ُيْنَه���ى  ْهَل���ُهالِعْل���ُم  اأً َيْمَنُع���ْوُه  اأًْن 
َي��ْب��ُذُل���ُه َلَعلَّ���������ُهَلَع�����لَّ���ُه  اِلأَْه����ِل������ه 

قال فاأنفذ الكتب اإليه من وقته)4(.
وقال اأحمد بن �صريج الرازي �صمعت ال�صافعي يقول: اأنفقُت على كتب محمد بن الح�صن �صتين 

دينارًا ثم تدبرتها فو�صعت اإلى جانب كل م�صاألة حديثًا)5(.
وقال الربيع بن �صليمان �صمعت ال�صافعي يقول حملت عن محمد بن الح�صن حمل بختي، وقال 

مرة وقر بعير لي�س عليه اإال �صماعي منه)6(.
قلت: ومما تقدم من نزول ال�صافعي في دار محمد بن الح�صن، ومن مالزمته له، واأخذه العلم 
عن���ه، ورواية كتبه، وكتابة ه���ذا الكم الكبير )َوقر بعيٍر - ِحمَل َبخت���ي( من كتب محمد بن الح�صن 
ون�صخ���ه له���ا يمكن لنا اأن نتخيل على وجه المقاربة مقدار المدة التي اأقامها االإمام ال�صافعي رحمه 

عثمان  بن  اأحمد  بن  ممد  الدين  ل�صم�س  واالأعالم  امل�صاهري  ووفيات  االإ�صالم  – تاريخ   296/51 ع�صاكر  البن  دم�صق  1-  تاريخ 
الذهبي – دار الكتاب العربي – بريوت – حتقيق د. عمر تدمري – ط1 – 1987م.146/5.

2- �صري اأعالم النبالء 50/10.
3- توايل التاأ�صي�س �س71.

4- اأخبار اأبي حنيفة واأ�صحابه لل�صريي 127/1- وفيات االأعيان 184/4.
5- تاريخ دم�صق البن ع�صاكر 297/51- مناقب اأبي حنيفة و�صاحبيه 81/1.

6- اأخبار اأبي حنيفة واأ�صحابة 128/1.
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اهلل تعالى في قدمته االأولى هذه في بغداد قبل اأن يعود اإلى مكة المكرمة بعدها.

رحلة عودته اإلى مكة
بع���د مق���ام ال�صافعي رحمه اهلل هذه الم���دة في بغداد في كنف محمد ب���ن الح�صن ال�صيباني، 
ومالزمت���ه له، واأخِذه العلم عن���ه، ومناظرِته له في العلم اأحيانًا، وروايت���ه لكتبه، وكتابته لها؛ حمل 
ه���ذه الكتب وعاد اإلى مكة المكرمة وقد تقدم قوله: حملت عن محمد بن الح�صن حمل بختي؛ وقال 

مرة: وقر بعير لي�س عليه اإال �صماعي منه)1(.
ق���ال ابن كثي���ر: ثم اأح�صن اإليه الر�صيد واأطلق له قريبًا م���ن خم�صة اآالف دينار كما تقدم، ثم 

رجع اإلى الحجاز...)2(.
مك���ث ال�صافع���ي رحمه اهلل في مكة مدة بلغت الع�صر من ال�صنين اأو زادت عليها ي�صتغل بالعلم 
والتدري����س وكان مم���ا ورد عنه رحمه اهلل اأن���ه ا�صتغل به واأواله عنايته كت���ب محمد بن الح�صن التي 

حملها معه عنه.
روى اأحمد بن �صريج عنه اأنه قال: اأنفقت على كتب محمد بن الح�صن �صتين دينارًا ثم تدبرتها 

فو�صعت اإلى جنب كل م�صاألة حديثًا، يعني ردًا عليه)3(.

رحلته الثالثة اإلى بغداد -ج-
كان���ت الرحلُة الثانية لالإمام ال�صافعي رحمه اهلل اإلى بغ���داد رحلَة رجٍل مكّبل باالأغالل متَّهٍم 
بالخ���روج والتحري����س على الخليفة ال يعلم ما ال���ذي �صيحكم عليه به، وما الذي �صي���وؤول اإليه اأمره 

فدخلها خائفًا متوج�صًا.
اأما رحلته هذه )الثالثة( فاإنها رحلة عالٍم تبّحر في العلم في مكة وخرج منها يق�صد عا�صمة 
الخالفة لين�صر علمه ويلتقي بغيره من علماء ع�صره فيفيد كل منهم من االآخر، فكانت رحلته هذه 

في ال�صنة الخام�صة والت�صعين بعد المائة للهجرة.
و�صل ال�صافعي رحمه اهلل اإلى بغداد فاجتمع بعلمائها واجتمع عليه ُثلَّة من علمائها ومن طلبة 

العلم الذين اأخذو عنه و�صحبوه وتفقهوا عليه وكان من اأ�صهرهم:
االإمام اأحمد بن حنبل رحمه اهلل المتوفى �صنة 241ه�، الذي الزمه واأكثر من االأخذ والرواية 

عنه.

1- اأنظر ال�صفحة ال�صابقة.
2- طبقات ال�صافعيي 39/1.

3- �صري اأعالم النبالء 240/8 – مناقب االمام اأبي حنيفة و�صاحبيه 81/1.
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اأبو علي الح�صن بن محمد بن ال�صباح البزار الزعفراني المتوفى �صنة 260ه�.
اأبو علي الح�صين بن علي الكرابي�صي المتوفى �صنة 256ه�

اأبو ثور ابراهيم بن خالد الكبي المتوفى �صنة 240ه�
اأبو عبيد القا�صم بن �صالم المتوفى �صنة 224ه�

اأبو عبد الرحمن اأحمد بن محمد بن يحيى االأ�صعري الب�صري.
اأبو يعقوب ا�صحاق بن ابراهيم المعروف بابن راهويه المتوفى �صنة 238ه�)1(.

ق���ال ابن كثير ثم عاد اإلى بغ���داد في �صنة خم�س وت�صعين )يعني بعد المائة(، فاجتمع باأحمد 
بن حنبل واأ�صرابه في ذلك الزمان...)2(.

َن ما �صمي بالقول  اأق���ام ال�صافع���ي رحمه اهلل ببغداد �صنتين ق�صاهما في ن�صر العلم وفيهما كوَّ
اأو بالمذهب القديم له.

روى اأبو بكر الخطيب ب�صنده اإلى اأبي الف�صل الزجاج، قال: لما قدم ال�صافعي اإلى بغداد وكان 
ف���ي الم�صج���د اإما نّيف واأربعون اأو خم�صون حلقة فلما دخل بغداد ما زال يقعد في حلقة حلقة ويقول 

لهم: قال اهلل، قال الر�صول، وهم يقولون قال اأ�صحابنا حتى ما بقي في الم�صجد حلقة غيره)3(.
وروى مو�ص���ى االأ�صي���ب عن بع�س �صيوخ���ه قال: لما قدم ال�صافعي ر�ص���ي اهلل عنه بغداد لزمه 
اأحمد بن حنبل يم�صي مع بغلة له فاأخلى الحلقة التي يقعد فيها اأحمد ويحيى واأبو خيثمة وغيرهم)4(. 
حتى روي عن االإمام اأحمد رحمه اهلل اأنه قال: كل م�صاألة لي�س عندي فيها دليل فاأنا اأقول فيها بقول 

ال�صافعي)5(.
وق���د ا�صتهر ذكر ال�صافعي رحمه اهلل ببغداد وغيرها بين العلماء. فعن حرملة بن يحيى قال: 

�صمعت ال�صافعي يقول: �صميت ببغداد نا�صر الحديث)6(.

رحلة عودته من بغداد اإلى مكة
بع���د �صنتي���ن اأقامهما ال�صافعي رحمه اهلل في بغداد ق�صد مك���ة المكرمة عائدًا اإليها، ويظهر 
اأن ذل���ك كان �صنة �صبع وت�صعين ومائ���ة وقبل مو�صم الحج منها: فقد تقدم اأنه قدم بغداد في ال�صنة 
الخام�ص���ة والت�صعين بعد المائة واأقام فيه���ا �صنتين، فيكون خروجه منها في ال�صابعة والت�صعين بعد 

1- االنتقاء يف ف�صائل الثالثة االأئمة الفقهاء 108/1.
2- طبقات ال�صافعيي 39/1.
3- طبقات ال�صافعيي 22/1.

4- املرجع ال�صابق.
5- طبقات ال�صافعية 56/1.

6- تهذيب الكمال للحافظ املزي 374/24 – منازل االأئمة االأربعة 210/1.
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المائة. قال ابن كثير: واأقام ببغداد �صنتين ثم رجع اإلى مكة)1(.
واأما كون رجوعه كان قبل مو�صم الحج منها فلما روى ِمن تناظر ال�صافعي وا�صحاق بن راهويه 
بم�صج���د الخي���ف من منى اأيام المو�صم، واأظن ذلك في �صت وت�صعي���ن اأو �صبع وت�صعين ومائة وذلك 

بح�صرة اأحمد بن حنبل)2(.
وق���ال محم���د بن ا�صحاق بن راهويه: �صمع���ت اأبي يقول: اجتمعت م���ع ال�صافعي بمكة ف�صمعته 
ُي�ص���األ ع���ن ِكَرى بيوت مكة، فقلت له: اأ�صاألك عن ه���ذه الم�صاألة ال اأجاوز بك اإلى غيرها، قال: ذلك 

اأقدر لك)3(.
وق���ال الربيع: خرجنا مع ال�صافعي ر�صي اهلل عنه م���ن مكة نريد )منى ( فلم ينزل واديًا ولم 

ي�صعد �صعبًا اإال وهو يقول: »من الكامل«
)4(

واهت���ف بقاعد خيفه���ا والناه�سي���ا راكبًا قف بالمح�صب من منى
في�ص���ًا كملتطم الف���رات الفائ�س�صحرًا اإذا فا�س الحجيج اإلى منى
اآل محم���د ح���بُّ  رف�ص���ًا  كان  فلي�صه���د الثقالن اأن���ي راف�صي)5(اإن 

وقال محمد بن الف�صل القزاز �صمعت اأبي يقول: حججت مع اأحمد بن حنبل ونزلت في مكان 
واحد معه، اأو في دار -يعني بمكة- وخرج اأبو عبد اهلل -يعني اأحمد بن حنبل- باكرًا، وخرجت اأنا 
مع���ه فلما �صليت ال�صبح وردت الم�صج���د فجئت اإلى مجل�س �صفيان بن عيين���ة اأدور مجل�صًا مجل�صًا 
طلب���ًا الأب���ي عب���د اهلل اأحمد بن حنبل، حتى وج���دت اأحمد بن حنبل عند �ص���اب اأعرابي وعليه ثياب 
م�صبوغة، وعلى راأ�صه جمة، فزاحمت حتى قعدت عند اأحمد بن حنبل، فقلت: يا اأبا عبد اهلل تركُت 
اب���ن عيين���ة عنده الزهري وعمرو بن دينار وزيد بن عالقة ومن التابعين ما اأنت به عليم، فقال لي: 
ا�صكت فاإن فاتك حديث بعلّو تجده بن�زول وال ي�صرك في دينك وال في عقلك وال بفهمك، واإن فاتك 
عق���ل هذه الفتى اأخاف اأال تجده اإلى ي���وم القيامة، ما راأيت اأحدًا اأفقه في كتاب اهلل من هذا الفتى 

القر�صي، قلت: من هذا؟ قال: محمد بن اإدري�س ال�صافعي)5(.
وق���ال ا�صحاق بن راهويه: كن���ا بمكة وال�صافعي بها، واأحمد بن حنب���ل بها، فقال لي اأحمد بن 
حنب���ل: ي���ا اأبا يعقوب جال����س هذا الرجل – يعن���ي ال�صافعي – قال: وما اأ�صنع ب���ه؟ �صنه قريب من 

1- طبقات ال�صافعيي البن كثري - ف�صل يف رحلته وطلبه العلم وواليته.
2- امل�صدر ال�صابق- ف�صل يف ذكر اأو�صافه اجلميلة.
3- امل�صدر ال�صابق- ف�صل يف ذكر اأو�صافه اجلميلة.

4- ترتيب املدارك وتقريب امل�صالك 187/3- معجم االأدباء اإر�صاد االأديب اإىل معرفة االأديب 2408/6
5- طبقات ال�صافعيي 22/1.
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�صننا، اأترك ابن عيينة والمقري؟ فقال: ويحك اإن ذلك ال يفوت وهذا يفوت، فجال�صته. قلت -يعني 
ابن كثير- هذا لعله كان �صنة �صت اأو �صبع وت�صعين ومائة، بعد اأن قدم ال�صافعي ر�صي اهلل عنه بغداد 

�صنة خم�س وت�صعين فعرف اأحمد ثم عاد اإلى مكة...)1(.
ثم اأقام ال�صافعي رحمه اهلل بعد مو�صم الحج هذا بمكة ي�صتغل بالعلم ويدر�صه حتى �صنة ثمان 

وت�صعين ومائة حيث غادرها اإلى العراق.

رحلته الرابعة الأخيرة اإلى بغداد
وفي �صنة ثمان وت�صعين ومائة غادر ال�صافعي رحمه اهلل مكة متجهًا اإلى بغداد)2(.

ق���ال ال�صافعي: لما دخلت بغداد نزل���ت باب ال�صام فان�صّب النا�س اإلّي فا�صتووا في مجال�صهم 
حتى جاء اأبو ثور بم�صاألة، فقلت: يا اأبا ثور االإينا�س قبل االإ�صنا�س، فلم يدِر ما قلت له، فقال: ما هو 
يا اأبا عبد اهلل؟ فقلت: االإينا�س م�صح الناقة بيدك حول �صرعها، واالإ�صنا�س حلب �صرعها بيدك)3(.

اأقام ال�صافعي رحمه اهلل ببغداد اأ�صهرًا التقى فيها بعلمائها واأقبل عليه تالميذه- ممن  تقدم 
ذكرهم- وطالب العلم فيها يتفقهون عليه وينهلون من معينه.

وف���ي خالل هذه الفترة كان ر�صي اهلل عنه يفكر في الذهاب اإلى م�صر. قال الزعفراني: لما 
اأراد ال�صافعي رحمه اهلل الخروج من العراق اإلى م�صر اأن�صد لنف�صه: »من الطويل«

ومن دونها اأر����س المفاوز والقفراأخ���ي اأرى نف�صي تت���وق اإلى م�صر
اأ�ص���اق اإليه���ا اأم اأ�صاق اإل���ى القبرف���واهلل م���ا اأدري األلف���وز والغن���ى

قال الزعفراني: فواهلل لقد �صيق اإليهما جميعا)4(.

الرحلة اإلى م�شر
عزم ال�صافعي رحمه اهلل على الذهاب اإلى م�صر التي لم ي�صبق له اأن زارها فخرج من بغداد 
ف���ي ال�صنة التا�صعة والت�صعين بعد المائة، والذي يظه���ر اأن خروجه اإليها كان في اأوائل هذه ال�صنة، 
فاإن���ه ق���دم اإلى بغداد في ال�صنة الثامنة والت�صعين بعد المائة، ول���م تدم اإقامته فيها اإال اأ�صهرًا. قال 
حرمل���ة بن يحيى: قدم علينا ال�صافع���ي �صنة ت�صع وت�صعين ومائة ومات �صن���َة اأربٍع وثمانين ومائتين 

عندنا بم�صر)5(.

1- تاريخ دم�صق البن ع�صاكر 331/51 – طبقات ال�صافعيي البن كثري 22/1.
2- منازل االأئمة االأربعة 201/1.

3- االنتقاء 93/1.
4- االنتقال يف ف�صائل الثالثة االأئمة الفقهاء 102/1.

5- طبقات ال�صافعيي، 40/1.
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�صلك ال�صافعي رحمه اهلل في رحلته هذه طريق دم�صق مارًا بن�صيبين وحران ثم بيت المقد�س 
و�ص���واًل اإل���ى م�صر، ولم يدخل دم�ص���ق مع كونه اجتاز ب���الد ال�صام من �صرقها اإل���ى غربها، ومع ما 
كان���ت تتميز به دم�صق م���ن كونها حا�صرة من حوا�صر االإ�صالم والم���دن التي يوؤمها العلماء من كل 
فجِّ و�صوب، ومع ذلك لم يمرَّ فيها ر�صي اهلل عنه، وهذا ما جعل ابن كثير رحمه اهلل ي�صتغرب عدم 
دخول���ه دم�صق وعدم مروره بها حيث قال: ثم ح�صن ف���ي راأيه الم�صير اإلى الديار الم�صرية ف�صافر 
اإليه���ا على طريق ال�صام، ويق���ال: اإنه اجتاز حّران واأنه دخل بيت المقد�س، واأما دم�صق فلم اأَر اأحدًا 
ذكر اأنه وردها، والحافظ ابن ع�صاكر مع تحريره وكثرة اطالعه ترجم لل�صافعي ر�صي اهلل عنه في 

التاريخ لمروره في ال�صام اإلى الديار الم�صرية ولم يقع له اأنه دخل دم�صق وهذا عجيب)1(.
وق���ال عب���د اهلل بن عبد الرحمن الزجاج: راأيت ال�صافع���ي بن�صيبين قبل اأن يدخل م�صر فلم 

اأره اآكاًل بنهار وال نائمًا بليل)2(.
قال ال�صافعي: خرجت من بغداد وما خلفت فيها اأفقه وال اأزهد وال اأورع من اأحمد بن حنبل)3(.
وكان مم���ن راف���ق ال�صافعي في هذه الرحلة محمد الحنفي والعبا����س بن مو�صى بن عي�صى بن 
مو�ص���ى ب���ن محمد بن علي بن عب���د اهلل بن العبا�س بن عبد المطل���ب، وكان العبا�س قد ا�صت�صحبه 

بم�صر، وذلك �صنة ثمان وت�صعين ومائة)4(.
قال محمد الحنفي: خرجنا من بغداد مع ال�صافعي ر�صي اهلل عنه نريد م�صر، فدخلنا حران، 

وكان قد طال �صعره، فدعا حجامًا فاأخذ من �صعره فوهب له خم�صين دينارًا)5(.
ولما قدم م�صر اأتاه والد يا�صين بن زرارة الَقَتباني الحميري ف�صاأله اأن ينزل عليه فاأبى وقال: 

اأريد اأن اأنزل على اأخوالي االأزد فنزل عليهم)6(.
وكان نزوله على عبد اهلل بن عبد  الحكم بن اأعُين اإذ جاء من بغداد اإلى م�صر...)7(.

ولم���ا ا�صتق���ر ال�صافعي رحمه اهلل بم�صر قال له عبد اهلل ب���ن عبد الحكم: اإن اأردت اأن ت�صكن 
البل���د -يعني م�صر- فليكن لك ق���وت �صنة، ومجل�س من ال�صلطان تتعزز به، فقال له ال�صافعي يا اأبا 
محم���د من ل���م ُتِعزه التقوى فال عّز له، وقد ولدت بغزة، وربي���ت بالحجاز، وما عندنا قوت ليلة وما 

1- طبقات ال�صافعيي، 40/1.
2- البيهقي يف املناقب، 237/1-284 – �صري اأعالم النبالء 81/10.

3- تاريخ بغداد 419/4 – تهذيب الكمال 451/1 – �صري اأعالم النبالء 195/11.
4- االنتقاء 115/1.

5- طبقات ال�صافعيي 26/1، تاريخ دم�صق 271/51.
6- االنتقاء يف ف�صائل الثالثة االأئمة الفقهاء 68/1.

7- االنتقاء يف ف�صائل الثالثة االأئمة الفقهاء 113/1.
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بتنا جياعًا قط)1(.
ق���ال ا�صماعي���ل ب���ن يحيى المزني: ق���دم علين���ا ال�صافع���ي، وكان بم�صر ابن ه�ص���ام �صاحب 
المغ���ازي، وكان عال���م م�صر بالغريب وال�صعر، فقيل له: لو اأتي���ت ال�صافعي فاأبى اأن ياأتيه، فلما كان 
بع���د ذل���ك قيل له: لو اأتيته، فاأت���اه فذاكره اأن�صاب الرج���ال... فكان ابن ه�صام بع���د ذلك يقول: ما 

ظننت اأن اهلل عز وجل خلق مثل هذا...)2(.
وقال الحميدي: خرجت مع ال�صافعي اإلى م�صر، وكان هو �صاركنا في العلو ونحن في الو�صط، 
فربم���ا خرجُت في بع�س اللي���ل فاأرى الم�صب���اح، فاأ�صيح: يا غالم، في�صمع �صوت���ي، فيقول: بحقي 
علي���ك ِاْرَق، فاأرق���ى، ف���اإذا قرطا����س ودواة، فاأقول فيه: يا اأب���ا عبد اهلل، فيق���ول: تفكرت في معنى 

حديث، اأو م�صاألة، فخفت اأن يذهب علي، فاأمرُت بالم�صباح وكتبُته)3(.
اأق���ام ال�صافعي بم�ص���ر حوالي خم�س �صنوات اأَك���ّب فيها على التاألي���ف والتعليم واجتمع حوله 
العلماء وطالب العلم كل منهم يظفر منه بما يريد ويقطف من ثمار علمه ما يحلو له ويطيب، فقد 
كّون مذهبه الجديد في م�صر في هذه ال�صنوات التي اأقامها فيها واألف في ذلك كتبه الجديدة كلها.

ق���ال الن���ووي: �صنَّف كتب���ه الجديدة كله���ا بم�صر، و�صار ذكره ف���ي البلدان، وق�ص���ده النا�س 
م���ن ال�صام واليم���ن والعراق و�صائر النواحي واالأقطار للتفقه علي���ه والرواية عنه، و�صماع كتبه منه، 
واأخذه���ا عنه، و�صاد اأهل م�صر وغيره���م، وابتكر كتبًا لم ُي�صَبق اإليها، منه���ا: اأ�صول الفقه، وكتاب 

الق�صامة، وكتاب الجزية، وكتاب قتال اأهل البغي وغيرها)4(.
وكان من اأبرز من اأخذ عنه رحمه اهلل في م�صر من العلماء وطالب العلم كل من:

اأ�صهب بن عبد العزيز بن داود القي�صي )وهو من تالميذ مالك( ت204ه�
اأبو عبد اهلل اأحمد بن يحيى الوزيري ت205ه�

عبد اهلل بن عبد الحكم بن اأعين، ت214ه�
اأبو يعقوب يو�صف بن يحيى البويطي ت231ه�

ابن ال�صافعي اأبو عثمان محمد بن محمد بن ادري�س ال�صافعي ت232ه�
عبد العزيز بن عمران بن اأيوب بن مقال�س ت234ه�

1- طبقات ال�صافعيي 24/1.
2- االنتقاء يف ف�صائل الثالثة االأئمة الفقهاء 93/1.

3- طبقات ال�صافعيي 40/1.
4- تهذيب االأ�صماء واللغات – ف�صل يف مولد ال�صافعي 48/1.
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عمر بن �صواد بن االأ�صود ت245ه�
هارون بن �صعيد بن الهيثم ت250ه�

اأبو ابراهيم ا�صماعيل بن يحيى بن عمرو بن م�صلم المزني ت264ه�
اأبو مو�صى يو�صف بن عبد االأعلى ال�صدفي ت264ه�

حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران بن قراد التجيبي ت266ه�
بحر بن ن�صر بن �صابق الخوالني ت267ه�

محمد بن عبد اهلل بن عبد الحكم ت268ه�
الربيع بن �صليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي ت271ه�

قحزم بن عبد اهلل بن قحزم االأ�صواني ت271ه�)5(.
هل كان لل�شافعي رحمه اهلل اإلى م�شر رحلة واحدة اأم رحلتان

يجم���ع كل من ترجم لالإمام ال�صافعي رحمه اهلل اأنه ف���ي ال�صنة التا�صعة والت�صعين بعد المائة 
االأولى للهجرة خرج من العراق قا�صدًا م�صر لي�صتقر فيها بقية حياته.

ولك���ن هل خرج منها بعد و�صوله اإليها ليع���ود اإليها مرة اأخرى؟ هناك من يقول نعم اإنه خرج 
منه���ا اإل���ى مكة ثم عاد اإليها مرة ثانية من مكة، فقد روي عن المزني قال: قال الحميدي: لما خرج 

ال�صافعي من مكة اإلى م�صر وفاتنا بنف�صه خرجنا خلفه اإلى م�صر)6(.
يجي���ب عن هذا ال�صوؤال ابن كثير رحمه اهلل حي���ث قال: وقد زعم )الحافظ ابن ع�صاكر( اأنه 
دخل م�صر مرتين، المرة االأولى على طريق ال�صام من العراق اأيام محمد بن الح�صن، والثانية من 
مك���ة �صحبه عبد اهلل بن الزبير الحمي���دي، وفي هذا نظر واهلل اأعلم، واإنما حمله على هذا ما رواه 
اأبو محمد عبد الرحمن بن اأبي حاتم ب�صنده اإلى الحميدي قال: كان اأحمد بن حنبل قد اأقام عندنا 
بمك���ة عل���ى �صفيان بن عيينة: فقال لي ذات ليلة: ها هنا رجل م���ن قري�س له بيان ومعرفة فقلت له: 

من هو، قال: محمد بن اإدري�س ال�صافعي... وخرجت مع ال�صافعي اإلى م�صر...)7(. 
قلت: ي�صاف اإلى ما ذكره ابن كثير رحمه اهلل: اأنه تقدم اأن ال�صافعي بعد خروجه اإلى العراق 
م���ن مك���ة لم يطل بقاوؤه في العراق واإنما بقي اأ�صهرًا ثم غادرها اإلى م�صر ويظهر اأن الحميدي بقي 
ف���ي مكة بعد خروج ال�صافع���ي منها اإلى العراق ثم لما اأراد االلتحاق ب���ه كان ال�صافعي قد خرج اإلى 

5- االنتقال يف ف�صائل الثالثة االأئمة الفقهاء 115-109/1.
6- االنتقاء يف ف�صائل الثالثة االأئمة الفقهاء 89/1.

7- طبقات ال�صافعيي 40-39/1
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م�صر فخرج خلفه اإليها ولربما يوافق هذا ما ذكره الحميدي من قوله: لما خرج ال�صافعي من مكة 
اإلى م�صر وفاتنا بنف�صه خرجنا خلفه اإلى م�صر، واهلل اأعلم.

رحلته ر�شي اهلل عنه اإلى الدار الآخرة
بع���د هذا العمر المبارك والتاريخ الحافل بالعلم والخير والعطاء، كان االإمام ال�صافعي رحمه 
اهلل بداأ ي�صعر باأن الوعَد الحق له بداأ يقترب منه، واأنَّ اأجله قد دنا منه فبداأ يح�س باأنه يلوح له في 

االأفق، وما قوله:
فواهلل ما اأدِري األلفوز والغنى          اأ�صاق اإليها اأم اأ�صاق اإلى القبر

اإال �صيء من هذا االإح�صا�س.
ثم اإنه رحمه اهلل اأثناء اإقامته بم�صر اأو�صى في اأمر ولده واإنفاذ و�صيته اإلى عبد اهلل بن عبد 

الحكم القر�صي)1(.
ق���ال المزن���ي: دخلت عل���ى ال�صافعي ر�صي اهلل عنه ف���ي مر�صه الذي مات في���ه، فقلت: كيف 
اأ�صبح���ت يا اأبا عبد اهلل: قال: اأ�صبحت من الدنيا راحاًل، والإخواني مفارقًا، ول�صوء اأفعالي مالقيًا، 
يها ثم بكى  يها اأو اإلى النار فاأعزِّ وبكاأ�س المنية �صاربًا، فواهلل ما اأدري اأروحي اإلى الجنة ت�صير فاأهنِّ

واأن�صاأ يقول »من الطويل«:
)2(

 واإن كنُت يا ذا المّن والجود مجرمًااإلي���ك اإَل���َه الَخْل���ِق اأرَف���ُع رغبت���ي
جعل���ت رجائي نحو عف���وك �صالمًافلم���ا ق�صا قلب���ي و�صاقت مذاهبي
َقَرنت���ه فلم���ا  ذنب���ي  ���ي كان عف���وك اأعظماَتعاظمن���ي  بعف���وك ربِّ
وتكرم���ا)2(فما ِزْلَت ذا عفٍو عن الذنب لم تزل مّن���ُة  وتعف���و  تج���وُد 

وف���ي م�صاء يوم الخمي�س ليلة الجمعة في اآخر يوم م���ن �صهر رجب �صنة اأربع ومائتين للهجرة 
اأ�صلم االإمام ال�صافعي ر�صي اهلل عنه الروح اإلى خالقها وتم دفنه بعد �صالة الع�صر من يوم الجمعة 

غرة �صهر �صعبان من هذه ال�صنة.
وقيل اإن وفاته كانت يوم الجمعة.

ق���ال الربيع: توفي ال�صافعي ليلة الجمعة بعد الع�صاء االآخرة بعدما �صلى المغرب اآخر يوم من 
ِرّي  رج���ب ودفن���اه يوم الجمعة، وان�صرفنا فراأينا هالل �صعبان �صنة اأرب���ع ومائتين، و�صلى عليه ال�صَّ

1- البيهقي يف املناقب 77/1 – توايل التاأ�صي�س �س45 – مناقب االأئمة االأربعة 203/1
2- خمت�صر تاريخ دم�صق 243/21 – ال�صلوك يف طبقات العلماء وامللوك 311/1.
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بن عبد الحكم اأمير م�صر)1(.
ق���ال اب���ن عبد الَبّر في ترجمته لعب���د اهلل بن عبد الحكم: وكان �صديق���ًا لل�صافعي وعليه نزل 
اإذ جاء من بغداد اإلى م�صر وعنده مات ال�صافعي وُدِفن في و�صط قبور بني عبد الحكم بم�صر)2(.

ق���ال الربي���ع بن �صليم���ان الموؤذن: )م���ات –اأي ال�صافعي- يوم الخمي�س لي���اًل وهو ابن خم�س 
وخم�صين �صنة في اآخر يوم من رجب �صنة اأربع ومائتين...(. 

وروي عنه اأنه �صئل عن �صن ال�صافعي فقال: نيف وخم�صون �صنة)3(.
وذكر ابن كثير رحمه اهلل اأن: عمره يوم مات اأربع وخم�صون �صنة)4(.

قل���ت: تقدم اأن والدة االإمام ال�صافعي رحمه اهلل تعالى كانت �صنة مائة وخم�صين من الهجرة، 
واأن وفات���ه كان���ت �صنة اأربع ومائتين للهجرة، وبالتالي فاإن رحلة االإم���ام ال�صافعي اإلى الحياة الدنيا 
قد ا�صتغرقت اأربعًا وخم�صين �صنة هجرية طاف فيها معظم حوا�صر العالم االإ�صالمي ومدنه الهامة 
في ذلك الع�صر، فدر�س ودّر�س والتقى بعلماء العالم االإ�صالمي، واأخذ عنه طالب العلم وجمع كتب 
العلم ثم اأّلف كتبًا في العلم لم ي�صبق اإليها واأن�صاأ مذهبه القديم، ثم مذهبه الجديد كل ذلك خالل 
ه���ذه الفت���رة الزمنية التي تعتب���ر ق�صيرًة اإذا ما قورنت باأعمار غي���ره اإال اأن اهلل تعالى بارك له في 
عمره ووقته وحياته ولعل ذلك بما كان يتحلى به االإمام ال�صافعي رحمه اهلل من ورع وتقوى هلل تعالى 

واإخال�س وتفاٍن في خدمة دينه �صبحانه، رحم اهلل االإمام ال�صافعي وجعله في عليين.

1- تاريخ دم�صق 432/51 – االنتقاء 102/1
2- االنتقاء 113/1

3- خمت�صر تاريخ دم�صق 412/21 – �صري اأعالم النبالء 269/8
4- طبقات ال�صافعيي 46/1
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عبد �لحميد جمال �لفر�ني

كلية الدعوة-غزة-فل�سطين

�صاُت والمراكُز الِعلميَُّة في القد�س     الموؤ�صَّ
)132- 492هـ/750-1099م(

مقدمة:
�صِه���دت القد�س خالل فترة الدرا�صة حرك���ة علمية تميزت بالحيوية والن�صاط ب�صكل عام، في 
�صت���ى المجاالت العلمية والتعليمي���ة، وقامت هذه الحركة على عدد م���ن الموؤ�ص�صات واالأنظمة التي 
كفلت للِعالِم والمتعلّم بيئة واأ�صاليب ُتِعين كاًل منهما على العطاء والتح�صيل، كما قامت على امتداد 
م�صاح���ة فل�صطين عدد من الم���دن التي تميزت بدورها ون�صاطها في هذا المجال، وقد كان يعتريها 
بع����س الفتور، وتخبو جذوتها، تبعًا لتقلبات الحي���اة ال�صيا�صية التي كانت تعانيها بالد ال�صام عامة، 
وفل�صطي���ن ب�صكل خا�س، فكانت تلك االأح���وال ال�صيا�صية ال توؤثر على �صير الحياة العامة، اأو العلمية 

والثقافية، ولم تكن توقف عجلتها.
وقد �صور لنا ابن العربي )ت: 543ه�(، االأحوال العلمية في القد�س، وكيف اأنه رغم الثورات، 
َغ���ِرِه ُم�ْصَتِمرٌّ َعَلى َحاِلِه، َم���ا اأُْغِلَقْت  والفت���ن، وانعدام االأق���وات؛ فاإنها ال تتوقف، فالقد����س »َعَلى �صِ
ى ُمْعَتِكٌف، َواَل  ���ِة َب�َصٌر، َواَل َبَرَز ِلْلَحاِل ِمَن الَم�ْصِجِد ااْلأَْق�صَ ِلَه���ِذِه اْلِفْتَنِة �ُصوٌق، َواَل �َصاَر اإَلْيَها ِمَن الَعامَّ
َقْت ِفْرَقَتْيِن َيْقَتِتُلوَن، َوَلْي�َس ِعْنَد  ُة َقْد َتَفرَّ َما َكاَنْت اْلَع�ْصَكِريَّ ْدِري�ُس، َواإِنَّ اْنَقَطَعْت ُمَناَظَرٌة، َواَل َبَطَل التَّ
ا�ِس ِلَذِل���َك َحَرَكٌة  على النقي�س مما يح�صل في بالد اب���ن العربي)1(، فلو حدث مثل ذلك   �َصاِئ���ِر النَّ
َعاُمُل  َكاِكيُن، َوَبَطَل التَّ َطَرَم���ْت َناُر اْلَحْرِب ِفي اْلَبِعيِد َواْلَقِريِب، َواَلْنَقَطَعْت اْلَمَعاِي�ُس، َوُغلَِّقْت الدَّ اَل�صْ
وِلِهْم«)2(. ولعل هذا االأمر من بركات القد�س، الذي بارك اهلل »ل�صكانه في  وِلَنا َوِقلَّ���ِة ُف�صُ ِلَكْث���َرِة ُف�صُ

1- اأ�صل ابن العربي من مدينة اإ�صبيلية، بالك�صر ثم ال�صكون وك�صر الباء املوحدة وياء �صاكنة والم وياء خفيفة، وهي: » مدينة كبرية 
عظيمة باالأندل�س، ت�صمى )حم�س( اأي�صا وبها قاعدة ملك االأندل�س و�صريره وبها كان بنو عباد وملقامهم بها خربت قرطبة وعملها 

متَّ�صل بعمل لبلة وهي غربي قرطبة بينهما ثالثون فر�صخا«. ياقوت، معجم، ج1، �س195.
2-  ابن العربي: اأحكام، ج4، �س8. يتحدث ابن العربي هنا وفق جتربة حدثت معه �صخ�صيا، فقد راح ابنه عبد اهلل �صحية، وقتل 
من غري ق�صد، خالل احلرب التي دارت بي املرابطي، و املوحدين، الذين نحوا يف ال�صيطرة على اإ�صبيلية، يف �صعبان �ص�نة  =  
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معاي�صهم واأقواتهم وحروثهم وغرو�صهم«)1(.
و�صيتن���اول هذا البحث بالدرا�صة اأه���م الموؤ�ص�صات والمراكز التي مار�س فيها العلماء وطالب 
العلم ن�صاطهم العلمي والثقافي في مدينة القد�س على وجه الخ�صو�س، في الفترة الواقعة من قيام 

الخالفة العبا�صية، وحتى �صقوط القد�س باأيدي ال�صليبيين في العام 492ه�/1099م.
و�صيتم درا�صة المو�صوع �صمن ثمان مطالب تناولت الموؤ�ص�صات والمراكز العلمية في القد�س، 

ا�صتملت على عدد من المحاور، وهذه المطالب هي:
 اأواًل: الكتاتيب.

ثانيًا: الم�صاجد.

ثالثًا: المدار�س.
رابعًا: ُدور الِعلم ال�صوفية.

خام�صًا: دور العلم.
�صاد�صًا: المجال�س العلمية الخا�صة والعامة. 

�صابعًا: المكتبات.
ثامنًا: الِبيمار�صتانات.

وق���د اعتمد الباحث في درا�صته واإيراده للمعلومات عل���ى المنهج اال�صتقرائي في جمع المادة 
العلمي���ة لمو�ص���وع البحث، ث���م اعتمد المنهج االنتقائي، وك���ذا الو�صفي التاريخ���ي لبيان موؤ�ص�صات 

ومراكز العلم في القد�س.

متن البحث: 
تع���ددت رواف���د الحركة الفكرية في القد����س، وتمثلت في اإن�صاء العديد م���ن المراكز العلمية 

�صواء كانت في الم�صاجد، والمدار�س، والزوايا، والمكتبات، والخوانق، والبيمار�صتانات)2(.

=)541ه�(، مما يعني اأن احلرب كما �صورها ابن العربي، يف بالده، كانت تاأتي على كل �صيء، وتوقف عجلة احلياة، على العك�س 
الدين  �صهاب  ال�صالوي،  انظر:  فل�صطي.  ق�صاها يف  �صنوات،  ا�صتمرت ثالث  التي  العلمية،  رحلته  القد�س، خالل  راآه يف  مما 
اأحمد بن خالد بن ممد النا�صري الدرعي اجلعفري )د.ط(: االإ�صتق�صا الأخبار دول املغرب االأق�صى، املحقق:  اأبو العبا�س 
جعفر النا�صري/ ممد النا�صري، الدار البي�صاء، دار الكتاب، ج2، �س117. ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون )1391ه  
/1971م(: العرب وديوان املبتداأ واخلرب يف اأيام العرب والعجم والرببر ومن عا�صرهم من ذوي ال�صلطان االأكرب، املعروف بتاريخ 

ابن خلدون، بريوت – لبنان، من�صورات موؤ�ص�صه االأعلمي للمطبوعات، ج6، �س234.
القراآن،  تاأويل  البيان يف  االآملي )1420ه�/2000م(: جامع  اأبو جعفر ممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب  1 -  الطربي، 

املحقق: اأحمد ممد �صاكر، موؤ�ص�صة الر�صالة، ج17، �س351.  
2- �صيتم احلديث عنها بالتف�صيل يف نقاط الحقة مب�صيئة اهلل تعاىل.  
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ومهم���ا يك���ن من اأمر فقد اأف���ادت الم�صادر بتقدم الحي���اة العلمية والثقافي���ة في القد�س في 

الفت���رة مو�صوع الدرا�صة، وتعددت االأماك���ن التي كانت تعد مراكز الحت�صان العلماء وطالب العلم، 

واأماكن لتعليم النا�س واإفتاءهم، ومن هذه المراكز:

اأوًل: الكتاتيب))) اأو المكاتب:
وهى مو�صع تعليم القراءة والكتابة لل�صبيان، وتعد من الموؤ�ص�صات التعليمية المهمة التي   

وجدت في العالم االإ�صالمي لتعليم وتربية ال�صغار التربية االإ�صالمية ال�صحيحة)2(.

      وُتعد الكتاتيب من المراكز التي كان لها عالقة بالحياة العلمية في القد�س، كما اأنها اأ�صبق 
اأنواع المعاهد التعليمية وجودًا في العالم االإ�صالمي، حيث انت�صرت في فل�صطين، وخا�صة في مدينة 
)الرملة()3(، منذ فجر التاريخ، ويبدو اأن مدينة )يافا( هي الوحيدة في فل�صطين التي لم يكن فيها 
���اب، فق���د نقل ياقوت)4( عن »ابن بطالن في ر�صالته التي كتبه���ا في �صنة 442ه�: ويافا بلُد قحٍط  ُكتَّ

والمولود فيها قّل اأن يعي�س حتى ال يوجد فيها معلِّم لل�صبيان«.

ل�صبيان  ويقال  التعليم،  مو�صع  اأي�صا:  وهو  َمْكَتُب،  وَمكاِتُب: مفردها  َكَتاِتيُب،  واجلمع  الُكتَّاِب  َتْعِليم  مو�صع  الُكتَّاُب  1-  الكتاتيب: 
الكتاب، واملكتب والكّتاب مو�صع تعليم  األقابه احلفائلي، واملكتب مو�صع  اأَي�صًا، واملكتب و املكّتب: املعّلم، ومن  الُفْرقاُن  امَلْكَتِب 
الكتاب، ورجل كاتب، واجلمع: كّتاب وكتبة، وحرفته الِكتابة، والكتبة: احلالة، وا�صتكتبه: اأمره اأن يكتب له، والكتاب ما كتب فيه، 
االأن�صاب،  التميمي املروزي )1382ه�/1962م(:  الكرمي بن ممد بن من�صور  اأبو �صعد عبد  ال�صمعاين،  واجلمع كتب. انظر: 
حتقيق: عبد الرحمن بن يحيى املعلمي اليماين وغريه، حيدر اآباد، جمل�س دائرة املعارف العثمانية، ج12، �س410. ابن منظور، 
جمال الدين اأبو الف�صل ممد بن مكرم بن على االأن�صاري الرويفعى االإفريقى )1414ه�/1993م(: ل�صان العرب، بريوت – 
لبنان، دار �صادر، ط3، ج1، �س698. اجلندي، بهاء الدين ممد بن يو�صف بن يعقوب الكندي )1416ه�/1995م(: ال�صلوك 
يف طبقات العلماء وامللوك، حتقيق: ممد بن علي بن احل�صي االأكوع احلوايل، �صنعاء اليمن، مكتبة االإر�صاد، ج1، �س381. 
اخلزاعي، علي بن ممد بن اأحمد بن مو�صى ابن م�صعود، اأبو احل�صن ابن ذي الوزارتي: تخريج الدالالت ال�صمعية على ما كان 
االإ�صالمي، ط2،  الغرب  دار  اإح�صان عبا�س، بريوت،  املحقق:  ال�صرعية،  والعماالت  وال�صنائع  ر�صول اهلل من احلرف  يف عهد 

)1419ه�(، �س86. 
2-  دهي�س، عبد اللطيف عبد اهلل: » الكتاتيب يف احلرمي ال�صريفي وما حولهما »، مكة، مكتبة ومطبعة النه�صة احلديثة، 1986م، 

�س11. 
3-  ابن القالن�صي، اأبو يعلى التميمي حمزة بن اأ�صد بن علي بن ممد )1403ه� - 1983م(: ذيل تاريخ دم�صق، املحقق: د �صهيل 
زكار، دم�صق – �صوريا، دار ح�صان للطباعة والن�صر،، �س159. اأبو الفداء، عماد الدين اإ�صماعيل بن علي بن ممود بن ممد 
ابن عمر بن �صاهن�صاه بن اأيوب، امللك املوؤيد، �صاحب حماة )د.ت(: املخت�صر يف اأخبار الب�صر، املطبعة احل�صينية امل�صرية، ج1، �س544. 
الذهبي، �صم�س الدين اأبو عبد اهلل ممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز )1413ه�/1993م(: تاريخ االإ�صالم ووفيات امل�صاهري 

واالأعالم، حتقيق: د. عمر عبد ال�صالم تدمري، بريوت، دار الكتاب العربي، ج30، �س296.
4-  ياقوت، �صهاب الدين اأبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي )1416ه�/1995م(: معجم البلدان، بريوت – لبنان، دار 

�صادر، ط2، ج5، �س426. 
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�س)2(، اأو ب�صكل م�صتقل)3(.      وكانت اأماكن هذه الكتاتيب اإما في الم�صجد)1(، اأو في بيت المدرِّ
وق���د كان اأكث���ر من يلتحق به���ا من االأيتام)4(، وكان���ت تلك الكتاتيب مختلط���ة، ت�صم البنات، 

وال�صبيان معًا في مكتب واحد)5(. 
      وق���د كان هدف ه���ذه الكتاتيب ينح�صر في المقام االأول في تربية االأطفال على الف�صائل 
والمحام���د، وتعليمه���م قراءة الق���راآن، وحفظه، اإ�صاف���ة اإلى مب���ادئ القراءة، والكتاب���ة، والخط، 
واالإم���الء، وبع�س ال�صعر، واأ�صول الح�صاب)6(. »ويتعلمون الخط في االأ�صعار وغيرها، تنزيهًا لكتاب 

1- الذهبي: تاريخ، ج40، �س330. 
ال�صدة  بعد  الفرج  اأبو علي )1398ه�/1978م(:  الب�صري،  التنوخي  الفهم داود  اأبي  2-  التنوخي، املح�صن بن علي بن ممد بن 
ِد بِن االأَْزَهِر بِن اأَْحَمَد بِن  مَّ ْبَراِهْيُم بُن ُمَ ، اأَُبو اإِ�ْصَحاَق اإِ ِرْيِفْيِنيُّ حتقيق: عبود ال�صاجلى، بريوت، دار �صادر، ج3، �س262. ال�صَّ
: املنتخب من كتاب ال�صياق لتاريخ ني�صابور، املحقق: خالد حيدر، دار الفكر للطباعة والن�صر  ْيِن، احَلْنَبِليُّ ، َتِقيُّ الدِّ ٍد الِعَراِقيُّ مَّ ُمَ

التوزيع، )1414ه�(، �س474. الذهبي، تاريخ، ج36، �س325. 
3-  ابن القالن�صي: ذيل، �س159. اأبو الفداء: املخت�صر، ج1، �س544. �صلبي، اأحمد: » تاريخ الرتبية االإ�صالمية »، القاهرة، مكتبة 
النه�صة امل�صرية، ط3، )1386ه�/1966م(، �س48. العمري، عبد اهلل من�صي ال�صعد: » تاريخ العلم عند العرب »، عمان، دار 
جمدالوي للن�صر والتوزيع )1410ه�/1990م(، �س18. الزرو، خليل داود: » احلياة العلمية يف ال�صام يف القرنيي االأول والثاين 
للهجرة »، بريوت، دار االآفاق اجلديدة، )1391ه�/1971م(، �س21. جودة: مدينة الرملة، �س285. وقد بلغ من حر�س عبد اهلل 

بن ممد بن يو�صف التجيبي، اأنه كان يعلم ال�صبيان يف ال�صارع. انظر: الذهبي: تاريخ، ج46، �س243.
4-  النعيمي، عبد القادر بن ممد الدم�صقي )1410ه�/1990م(: الدار�س يف تاريخ املدار�س، املحقق: اإبراهيم �صم�س الدين، دار 

الكتب العلمية، ج1، �س8،12،169.
موؤ�ص�صة  بريوت،  االأخيار،  ون�صو�س  االأبرار  ربيع  اهلل )1412ه�(:  اأحمد، جار  بن  بن عمرو  القا�صم ممود  اأبو  5-  الزخم�صري، 
البغدادي  الدين  بهاء  املعايل،  اأبو  حمدون،  بن  علي  بن  ممد  بن  احل�صن  بن  ممد  حمدون،  ابن  �س78.  ج3،  االأعلمي، 
)1417ه�/1996م(: التذكرة احلمدونية، بريوت – لبنان، دار �صادر، ج2، �س251. االأب�صيهي، �صهاب الدين ممد بن اأحمد 

بن من�صور اأبو الفتح )1419ه(: امل�صتطرف يف كل فن م�صتطرف، بريوت، عامل الكتب، �س166. 
6-  ال�صمعاين: االأن�صاب، ج12، �س410. عيا�س، اأبو الف�صل القا�صي عيا�س بن مو�صى اليح�صبي )1385ه /1965م(: ترتيب املدارك 
، اأَُبو اإِ�ْصَحاَق اإِْبَراِهْيُم  ِرْيِفْيِنيُّ وتقريب امل�صالك، حتقيق: ابن تاويت الطنجي، املغرب - مطبعة ف�صالة املحمدية، ج6، �س294. ال�صَّ
)1414ه�(: املنتخب من كتاب ال�صياق لتاريخ ني�صابور،  ْيِن، احَلْنَبِليُّ ، َتِقيُّ الدِّ ٍد الِعَراِقيُّ مَّ ِد بِن االأَْزَهِر بِن اأَْحَمَد بِن ُمَ مَّ بُن ُمَ
املحقق: خالد حيدر، دار الفكر للطباعة والن�صر التوزيع، �س542. ال�صبكي، اأبو ن�صر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف )1367ه�/ 
1948م(: معيد النعم ومبيد النقم، حتقيق ممد علي النجار واآخرين، ط1، م�صر، مكتبة اخلاني، �س130. الذهبي، تاريخ، 
ج15، �س127؛ ج18، �س116. ابن قدامة، ممد بن اأحمد بن عبد الهادي بن يو�صف، �صم�س الدين ال�مقد�صي الدم�ص�قي احلنبلي 
)د.ت(: العقود الدرية من مناقب �صيخ االإ�صالم اأحمد بن تيمية، املحقق: ممد حامد الفقي، بريوت، دار ال�كاتب العربي، )د.ط(، 
�س19. ال�ص����يزري، ع�بد ال�رح�من ب�ن ن��صر ب�ن ع�بد اهلل، اأب�و ال�ن�ج�يب، ج�الل الدين العدوي ال�صافعي )د.ت(: نهاية الرتبة الظريفة يف طلب 
احل�صبة ال�صريفة، مطبعة جلنة التاأليف والرتجمة والن�صر، )د.ط(، �س161. املقريزي، تقي الدين اأحمد بن علي بن عبد القادر، 
اأبو العبا�س احل�صيني العبيدي )د.ت(: اتعاظ احلنفاء باأخبار االأئمة الفاطميي اخللفاء، حتقيق: اجلزء 1: حققه د جمال الدين 
ال�صيال، جامعة االإ�صكندرية، اجلزء 2، 3: حققه د ممد حلمي ممد اأحمد، ج1، �س86. الِقنَّوجي: اأبجد العلوم، �س70. اْلَياِزِجّي، 
ّي )1905م(: نعة الرائد  ْم�صِ اإبراهيم بن نا�صف بن عبد اهلل بن نا�صف بن عبد اهلل بن نا�صف بن جنبالط بن �صعد اْلَياِزِجّي احْلِ
و�صرعة الوارد يف املرتادف واملتوارد، م�صر، مطبعة املعارف، ج2، �س56. انظر: اخلطيب، اإبراهيم يا�صي )1414ه�/1993م(: 
»دور التعليم يف حترير القد�س اإبان الع�صر االأيوبي«، عمان، )د.ن(، )د. ط(، �س107. اأحمد، ممد حلمي ممد: »احلياة العلمية 
يف م�صر وال�صام )521-648ه�/1127-1250م«، القاهرة، املجلة التاريخية امل�صرية، املجلد ال�صابع، ) 1378ه�/ 1958م(، �س7.
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ن على حدة،  اهلل عز وجل عن ابتذال ال�صبيان له باالإثبات والمحو، وقد يكون في اأكثر البالد الُمَلقِّ
والُمكت���ُب على حدة فينف�صل من التلقين التكتيب، لهم في ذلك �صيرة ح�صنة، ولذلك ما يتاأتى لهم 
؛ الأن المعلِّم له ال ي�صتغل بغيره، فه���و ي�صتفرغ جهده في التعلُّي���م، وال�صبي في التعلم  ح�ص���ن الخ���طِّ

كذلك، وي�صهل عليه؛ الأنه بت�صوير يحذو حذوه«)1(.
      ولق���د ذه���ب القا�صي اأب���و بكر بن العربي اإل���ى طريقة غريبة في تعلي���م ال�صبيان؛ بحيث 
راأى تقدي���م تعليم العربية وال�صعر على �صائر العلوم كما هو مذهب اأهل االأندل�س؛ الأن تعليم العربية 
ف���ي التعليم �ص���رورة لحفظ اللغة من الف�صاد، ث���م ينتقل منه اإلى الح�ص���اب، فيتمرن فيه حتى يرى 
القوانين، ثم ينتقل اإلى در�س القراآن؛ فاإنه يتي�صر عليك بهذه المقدمة، وفي ذلك يقول ابن العربي: 
»وي���ا غفل���ة اأهل بالدنا ف���ي اأن يوؤخذ ال�صبي بكتاب اهلل ف���ي اأوامره، يقراأ م���ا ال يفهم وين�صب في 
اأم���ر غي���ره اأهم ما عليه منه«)2(، ثم قال: »ينظر في اأ�صول الدي���ن، ثم اأ�صول الفقه، ثم الجدل، ثم 
الحدي���ث وعلوم���ه«)3(، »ونهى مع ذلك اأن ُيخلط في التعليم علم���ان اإال اأن يكون المتعلِّم قاباًل لذلك 
بجودة الفهم والن�صاط«)4(. وكان يتولى التدري�س في الكتاتيب الُموؤدُب)5(، اأو العريف، اأو الُمَكتب)6(.

ثانيًا: الم�شاجد:
كانت الم�صاجد اأول االأبنية التي اأُقيمت في االإ�صالم ، تقام فيها ال�صلوات الخم�س، وتتم فيها 
بيع���ة الخلفاء، ويدعى فيها القوم اإلى الجهاد، ويتم فيها الف�صل بين النا�س، باالإ�صافة اإلى المهمة 
الديني���ة التي ُبِنيت من اأجله���ا، وكانت من اأقدم المراكز التعليمية في االإ�ص���الم، واأكثرها انت�صارًا، 

الهالل،  ومكتبة  دار  ابن جبري، بريوت،  اأبو احل�صي )د.ت(: رحلة  االأندل�صي،  الكناين  بن جبري  اأحمد  بن  1-  ابن جبري، ممد 
�س103.

2- ابن خلدون: تاريخ، ج1، �س742.
3- م.�س.�س.742
4- م.�س.�س.742

5-  انظر ترجمته يف: ابن ع�صاكر، اأبو القا�صم علي بن احل�صن بن هبة اهلل ) 1415ه�/1995م(: تاريخ دم�صق، حتقيق: عمرو بن 
اأحمد بن  اأبو عبد اهلل ممد بن  غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والن�صر والتوزيع، ج34، �س27. الذهبي، �صم�س الدين 
عثمان بن َقامْياز )1405ه�/1985م(: �صري اأعالم النبالء، حتقيق: جمموعة من املحققي باإ�صراف ال�صيخ �صعيب االأرناوؤوط، 
بريوت – لبنان، موؤ�ص�صة الر�صالة، ط3، ج16، �س152؛ العرب يف خرب من غرب، املحقق: اأبو هاجر ممد ال�صعيد بن ب�صيوين 
اأيبك بن  – لبنان، دار الكتب العلمية، ج2، �س118؛ تاريخ، ج26، �س325. ال�صفدي، �صالح الدين خليل بن  زغلول، بريوت 
عبد اهلل )1420ه�/2000م(: الوايف بالوفيات، حتقيق: اأحمد االأرناوؤوط وتركي م�صطفى، دار اإحياء الرتاث – بريوت، ج 18، 
اأبو املحا�صن، جمال الدين )د.ت(: النجوم  �س24. ابن تغري بردي، يو�صف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري احلنفي، 
الزاهرة يف ملوك م�صر والقاهرة، وزارة الثقافة واالإر�صاد القومي، دار الكتب، م�صر، ج4، �س109. ابن العماد احلنبلي، عبد 
اأخبار من ذهب،  الذهب يف  الفالح)1406ه�/1986م(: �صذرات  اأبو  الَعكري احلنبلي،  العماد  ابن  اأحمد بن ممد  احلي بن 
حتقيق: ممود االأرناوؤوط، خرج اأحاديثه: عبد القادر االأرناوؤوط، دار ابن كثري، دم�صق – �صوريا، بريوت – لبنان، ج3، �س48. 
6-  ابن اأبي حامت، اأبو ممد عبد الرحمن بن ممد بن اإدري�س بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن اأبي حامت )1271 ه�/ 1952م(: 

اجلرح والتعديل، الهند - حيدر اآباد الدكن، جمل�س دائرة املعارف العثمانية، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، ج3، �س227.
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فق���د عقدت فيها مجال�س العلم، حيث كان العلماء والفقهاء واالأدباء يجل�صون، وحولهم تالميذهم، 
ي���ت مثل هذه المجال�س بالحلق���ات التعليمية، اأو حلقات العلم، ولذل���ك كانت الم�صاجد بمثابة  و�ُصمِّ
مراك���ز ومعاهد للعل���م والثقافة، والوع���ظ ودرا�صة الق���راآن، والحديث والفقه واللغ���ة، وغيرها من 

العلوم)1(.
وكانت فل�صطين، وما زالت م�صهورة بم�صاجدها، ويبدو اأن االإ�صطخري قد ا�صتغرب من وجود  

غر رقعتها«)2(. نْحٍو من ع�صرين منبرًا بفل�صطين »على �صِ
وخ���الل حكم )االأراتقة( بتفوي����س من )ال�صالجقة(، �صهدت القد����س عملية اإحياء للمذهب 
ال�صن���ي، خا�صة في درا�صات الفقه ال�صافعي، والفقه الحنفي يعد قرن ويزيد من االختالل العبيدي 
االإ�صماعيلي، وتظهر عملية االإحياء تلك من قيام االأمير )اأرتق( ببناء م�صجد جديد في داخل اأ�صوار 

القد�س عام 482ه�/1089م)3(.

)- الم�شجد الأق�شى في القد�ص:
كان الم�صج���د االأق�ص���ى في مقدمة الم�صاج���د الجامعة في فل�صطي���ن)4(، وكان باالإ�صافة اإلى 
مكانت���ه الدينية الرفيعة، مركزًا مهم���ًا لحياة علمية َن�صطة، وتدري�س العل���وم االإ�صالمية، مثل: علم 
الفق���ه، وعلم الحديث، وعلم الكالم، والتف�صير، واأ�صبحت القد�س تُعج بالعلماء والفقهاء الوافدين 
اإليه���ا م���ن بلدان العالم االإ�صالمي المختلف���ة)5(. وال يغيب عن بالنا اأنه ق���د ا�صت�صهد بالقد�س حين 

عند  العلم  »تاريخ  )1410ه�/1990م(:  ال�صعد  من�صي  اهلل  عبد  العمري،  �س350-349.  �س219-220؛  تاريخ،  خلدون:  1-  ابن 
)ر�صالة  االأموي  الع�صر  يف  ال�صام  بالد  يف  التعليم  �صمية:  الوايف،  �س20-1.  للن�صروالتوزيع،  جمدالوي  دار  عمان،  العرب«، 

ماج�صتري غري من�صورة(، �س75-72.
2-  االإ�صطخري، اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن ممد الفار�صي )1425ه�/2004م(: امل�صالك واملمالك، بريوت – لبنان، دار �صادر، �س 58.

3-  النق�ُس الذي عث عليه ويدل على بناء هذا امل�صجد هو: » ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، توىلَّ عمارة هذا امل�صجد املبارك و... �س 
وعليه مر )؟( رما ما من )؟( اهلل و�صعه )؟( وذلك يف �صنة اثنتي وثماني واأربعمائة. نقال عن احلياري، م�صطفى )1994م(: 

»القد�س يف زمن الفاطميي والفرنة«، عمان االأردن، املعهد امللكي للدرا�صات الدينية، �س36.
4-  امل�صجد االأق�صى: �صمى االأق�صى الأنه اأبعد امل�صاجد التي تزار ، انظر: البعلي، ممد بن اأبي الفتح بن اأبي الف�صل البعلي، اأبو عبد 
اهلل، �صم�س الدين )1423ه�/2003م(: املطلع على األفاظ املقنع، املحقق: ممود االأرناوؤوط ويا�صي ممود اخلطيب، مكتبة 
البكري  التيمي  القر�صي  الدائم  الوهاب بن ممد بن عبد  اأحمد بن عبد  الدين  النويري، �صهاب  للتوزيع، �س195.  ال�صوادي 
)1423ه�/2002م(: نهاية االأرب يف فنون االأدب، القاهرة- م�صر، دار الكتب والوثائق القومية، ج�1، �س326. قلعجي، ممد 

روا�س، و حامد �صادق قنيبي )1408ه�/1988م(: »معجم لغة الفقهاء«، دار النفائ�س للطباعة والن�صر والتوزيع، ط2، �س83.
5-  ابن العربي، اأبي بكر ممد بن عبد اهلل: قانون التاأويل، درا�صة وحتقيق: ممد ال�صليماين، جدة، دار القبلة للثقافة االإ�صالمية، 
الغرب  دار  لبنان،  بريوت-  العربي،  ابن  القا�صي  مع  �صعيد )1987م(:  اأعراب،  القراآن، �س435- 442.  علوم  موؤ�ص�صة  بريوت، 
املطابع  عمال  جمعية  عمان،  القد�س«،  يف  العلم  »معاهد  )1402ه�/1981م(:  جميل  كامل  الع�صلي،  �س213-203.  االإ�صالمي، 
التعاونية، �س26، 29؛ »الفكر الديني: العلوم االإ�صالمية يف فل�صطي«، بحث يف املو�صوعة الفل�صطينية، بريوت، )1411ه�/1990م(، 
ج3، ق2، �س448. احلياري: القد�س، �س14، 43-44. عبد املهدي، عبد اجلليل ح�صن )1400ه�/1980م(: »احلركة الفكرية يف ظل 
امل�صجد االأق�صى يف الع�صرين االأيوبي واململوكي«، عمان، مكتبة االأق�صى، �س32. عبا�س، اإح�صان )1414ه�/1993م(: »ف�صول =      



198

اجتاحها ال�صليبيون مائة األف ّجلهم من العلماء، وهذا دليل كبير على مدى ازدهار الحياة العلمية 
في رحاب الم�صجد االأق�صى)1(.

ولقد لعب الم�صجد االأق�صى دورًا مهما في ازدهار العلوم الدينية في فل�صطين، واالهتمام بها، 
���د، واأداء ال�صعائر الدينية، لما كان له م���ن قيمة عظيمة، ومكانه دينية  اإل���ى جانب كونه مكانا للتعبُّ
رفيع���ة في نفو�س واأذهان الم�صلمين في �صتى بقاع االأر�س، كونه اأولى القبلتين، وثالث الحرمين)2(، 
وم�ص���رى النب���ي محمد، �صلى اهلل عليه و�صلم ، يق���ول اهلل تعالى: »�صبحان ال���ذي اأ�صرى بعبده لياًل 
م���ن الم�صج���د الحرام اإلى الم�صجد االأق�صا الذي باركنا حوله«)3(. لذا اأ�صبح الم�صجد االأق�صى من 
ع فيه العلماء وطالب العلم م���ن جميع اأنحاء الواليات  اأه���م المراكز التعليمية في فل�صطي���ن، فتجمَّ

=حول احلياة الثقافية والعمرانية يف فل�صطي«، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، ط1، �س26؛ »رحلة ابن العربي كما �صورها 
قانون التاأويل«، بريوت، اجلامعة االأمريكية، جملة االأبحاث، ع2، )1388ه�/1968م(، �س67.

تاأريخ  الزمان يف  مراآة  البغدادي )1990م(:  اهلل  بن عبد  قزاأوغلي  بن  يو�صف  املظفر  اأبي  الدين  �صم�س  ابن اجلوزي،  1 -  �صبط 
االأعيان من �صنة 345-447ه�، درا�صة وحتقيق: جنان جليل ممد الهموندي، بغداد، الدار الوطنية، ج1، �س324. ابن االأثري، 
التاريخ، حتقيق:  الكامل يف  ال�صيباين )1415ه�/1995م(:  الكرمي  الكرم ممد بن ممد بن عبد  اأبي  بن  اأبو احل�صن علي 
عبد اهلل القا�صي، بريوت-لبنان، دار الكتب العلمية، ج9، �س19. اأب�و الف�داء: املخت�صر، ج2، �س211. ابن العربي، اأبو الفرج 
غريغوريو�س )وا�صمه يف الوالدة يوحنا( ابن اأهرون )اأو هارون( بن توما امللطي )1412ه�/1992م(: تاريخ خمت�صر الدول، 
اأبو اليمن عبد الرحمن  اأنطون �صاحلاين الي�صوعي، بريوت لبنان، دار ال�صرق، ط3، �س197. العليمي، جمري الدين  حتقيق: 
يون�س عبد  القد�س واخلليل، املحقق: عدنان  بتاريخ  االأن�س اجلليل  الرحمن احلنبلي )1420ه�/1999م(:  بن ممد بن عبد 
بن  اأحمد بن هبة اهلل  بن  الدين عمر  العدمي، كمال  ابن  – االأردن، مكتبة دندي�س، ج1، �س309-307.  نباتة، عمان  املجيد 
دار  – لبنان،  بريوت  املن�صور،  خليل  حوا�صيه:  و�صع  حلب،  تاريخ  يف  احللب  زبدة  )1417ه�/1996م(:  العقيلي  جرادة  اأبي 
الكتب العلمية، �س245. النويري: نهاية، ج28، �س256. الذهبي: تاريخ، ج34، �س16؛ العرب، ج2، �س365. العمري، اأحمد بن 
يحيى بن ف�صل اهلل القر�صي العدوي �صهاب الدين ابن ف�صل اهلل )1423ه�/2002م(: م�صالك االأب�صار يف ممالك االأم�صار، 
اأبو ظبي، املجمع الثقايف، ج24، �س280. ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر ابن ممد ابن اأبي الفوار�س، اأبو حف�س، زين 
اأخبار الب�صر، املعروف بتاريخ ابن الوردي، دار الكتب العلمية،  الدين املعري الكندي )1417ه�/1996م(: تتمة املخت�صر يف 
بريوت- لبنان، ج2، �س11. ال�صبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )1413ه�(: طبقات ال�صافعية الكربى، املحقق: د. 
ممود ممد الطناحي د. عبد الفتاح ممد احللو، هجر للطباعة والن�صر والتوزيع، ط2، ج5، �س333. اليافعي، اأبو ممد 
عفيف الدين عبد اهلل بن اأ�صعد بن علي بن �صليمان )1417ه�/1997م(: مراآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من 
– لبنان، دار الكتب العلمية،ج3، �س118. ابن تغري بردي: النجوم،  حوادث الزمان، و�صع حوا�صيه: خليل املن�صور، بريوت 
ج5، �س148. املقريزي، اأبو العبا�س تقي الدين اأحمد بن علي بن عبد القادر احل�صيني العبيدي )1418ه�/1997م(: املواعظ 
واالعتبار بذكر اخلطط واالآثار، بريوت – لبنان، دار الكتب العلمية، ج2، �س196؛ اتعاظ، ج3، �س23. ال�صيوطي، عبد الرحمن 
بن اأبي بكر )1371ه�/1952م(: تاريخ اخللفاء، حتقيق: ممد مي الدين عبد احلميد، م�صر، مطبعة ال�صعادة، ابن العماد 
احلنبلي: �صذرات، ج5، �س401. �صيخو، رزق اهلل بن يو�صف بن عبد امل�صيح بن يعقوب )1331ه�/1913م(: »جماين االأدب يف 
حدائق العرب«، بريوت – لبنان، مطبعة االآباء الي�صوعيي، ج6، �س314. وانظر : الزبدة، عبلة املهتدي )1421ه�/2000م(: 

»القد�س تاريخ وح�صارة«، بريوت - دار نعمة للطباعة، �س100. 
2-  ال�صخاوي، �صم�س الدين اأبو اخلري ممد بن عبد الرحمن بن ممد )1422ه�/2001م(: البلدانيات، املحقق: ح�صام بن ممد 

القطان، ال�صعودية، دار العطاء، �س63.
3- �صورة االإ�صراء، اآية 1. 
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االإ�صالمية لزيارته، والتعبد فيه، والإلقاء الدرو�س، ولتلقي العلم فيه، فكانت تقام فيه حلقات العلم، 
وتدري����س العلوم المتنوعة، فقد روي عن عبيد اهلل ب���ن محمد الفريابي، اأنه قال: �صمعت محمد بن 
اإدري�س ال�صافعي بالقد�س يقول: »�صلوني عما �صئتم، اأخبركم به من كتاب اهلل و�صنة ر�صول اهلل«)1(.

وقد ا�صتملت المعارف العلمية في القد�س وم�صجدها االأق�صى على عدة علوم: كالقراءات)2(، 
ا�ص���ًا، والأ�صحاب اأبى  وعل���وم الحدي���ث)3(، واالأدب، واإن�صاد ال�صعر)4(، كم���ا كان »المذّكرون به ق�صّ

حنيفة بالم�صجد االأق�صى مجل�س ذكٍر يقروؤون في دفتر«)5(.
ث بالم�صجد االأق�صى)6(، اأو »جامع القد�س« كما اأطلق عليه ابن ع�صاكر)7(،  وممن قراأ العلم وحدَّ
نذك���ر:  الح�ص���ن بن اأبي يحيى بن اأبي ال�صكن االأطرو�س)8(، واأب���و يو�صف يعقوب بن اإبراهيم الغزال 
المق���رئ، الذي حدث عن اأحمد بن يون�س، اإمام م�صج���د القد�س، بالقد�س، وكان من ولد �صداد بن 
اأو����س)9(، و ق���ال اأب���و الف�صل بن اأبي ن�صر »�صمع���ت اأبا حامد اأحمد بن علي ب���ن اإ�صحاق الجرجاني 
ث الِخَلعي علي بن الح�صن ابن الح�صين بن محمد، اأبو الح�صن  الحافظ في م�صجد القد�س«)10(، وحدَّ
ال�صافعّي )ت: 492ه/1099م( عن » اأبو الفرج عبيد اهلل بن محمد النحوي بالقد�س قراءة عليه في 
َلفي اأحمد بن محمد بن اأحمد بن محمد  الم�صجد االأق�صى«)11(، و حدث �صدر الدين، اأبو طاهر ال�صِّ

1-  االأزدي، عبد الغني بن �صعيد بن علي بن ب�صر بن مروان االأزدي امل�صري، اأبو ممد: فوائد حديث احلافظ عبد الغني بن �صعيد 
االأزدي عن �صيوخه، املحقق: ريا�س ح�صي الطائي، الريا�س، دار املغني، )1425ه /2004م(، �س52. ابن متيم املقد�صي: �صهاب 
الدين اأبي ممود )1994م(: مثري الغرام اإىل زيارة القد�س وال�صام، حتقيق: اأحمد اخلطيمي، بريوت، دار اجلليل، �س354-

357. العليمي: االأن�س اجلليل، ج1، �س294.
2- ابن ع�صاكر: تاريخ دم�صق، ج34، �س307؛ ج52، �س238،239؛ ج55، �س197. 

ة، اأبو عبد اهلل عبيد اهلل بن ممد بن ممد بن حمدان الُعْكرَبي: االإبانة الكربى، املحقق: ر�صا معطي، وعثمان االأثيوبي،  3-  ابن َبطَّ
تاريخ دم�صق، ج9، �س245؛ ج23،  ابن ع�صاكر:  والتوزيع، )د.ط(، ج2، �س686.  للن�صر  الراية  دار  الريا�س،  الوابل،  ويو�صف 

�س354؛ ج24، �س130.
4- ابن ع�صاكر: تاريخ دم�صق، ج45، �س245.

5-  املقد�صي، اأبو عبد اهلل ممد بن اأحمد املقد�صي الب�صاري )1411ه�/1991م(: اأح�صن التقا�صيم يف معرفة االأقاليم، ليدن، دار 
�صادر، بريوت، مكتبة مدبويل القاهرة، ط3، �س182.

6-  القفطي، جمال الدين اأبو احل�صن علي بن يو�صف )املتوفى: 646ه�(: بريوت، اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، املكتبة العن�صرية، 
)1424ه�(، ج2، �س190.

7- تاريخ دم�صق، ج36، �س445؛ ج53، �س447.
8- ابن بطة: االإبانة، ج2، �س686.

: الثالث من  ْي�َصاُبْوِريُّ ِد بِن َبِحرْيٍ النَّ مَّ ِد بِن َجْعَفِر بِن ُمَ مَّ ِد ابِن اأَِبي احُل�َصْيِ اأَْحَمَد بِن ُمَ مَّ ، اأَُبو ُعْثَماَن �َصِعْيُد بُن ُمَ يُّ 9-  الَبِحرْيِ
فوائد اأبي عثمان البحريي، خمطوط ُن�صر يف برنامج جوامع الكلم املجاين التابع ملوقع ال�صبكة االإ�صالمية، 2004م، �س55.

10- ابن ع�صاكر: تاريخ دم�صق، ج5، �س29.
11-  اخِلَلعي: الفوائد املنتقاة احل�صان ال�صحاح والغرائب )اخللعيات(، رواية: اأبو ممد عبد اهلل بن رفاعة بن غدير ال�صعدي، 
تخريج: اأحمد بن احل�صن بن احل�صي ال�صريازي، خمطوط املكتبة االأزهرية: )رقم: 659( 5712، من�صور اإلكرتونيا عرب املكتبة 

ال�صاملة، ج1، �س300.
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ب���ن اإبراهي���م �ِصَلَفه االأ�صبهاني )ت: 576ه�( »عن اأبو عثمان محمد بن اأحمد بن ورقاء االأ�صبهاني، 
بالقد����س«)1(، وع���ن اأبي عثمان محمد ال�صوفي)2(.  كما اأن ن�صر ب���ن اإبراهيم المقد�صّى قراأ النحو 
عل���ى اأب���ي �صعيد عبد الكريم بن اإبراهيم ب���ن محمد بن الح�صن النحوّى ال���رازى)3(، و اأبي القا�صم 
عبيد اهلل بن اأحمد بن محمد بن بكران، الذي قراأ عليه ن�صر بن اإبراهيم الحديث لفظا في جمادى 
االأخ���رى �صن���ة �صبعين واأربعمائة ف���ي نف�س الم�صج���د)4(. وكان عبد اهلل ال�صقاء �صي���ٌخ �صالٌح يجاور 
الجامع بالقد�س، وكان يقراأُ  كلَّ ليلة �صورة {قل هو اهلل اأحد} مائتي مرة وال اأقراأُ ب�صم اهلل الرحمن 
الرحيم فراأيت في بع�س الليالي مائتي �صاٍة مقطعة الروؤو�س وقائاًل: يقول لي: هذه لك، فقلت: فلم 

هي مقطعة الروؤو�س، فقال: الأنك لم تقراأ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم)5(.
وق���د �ص���م الم�صجد االأق�ص���ى بين جنباته المقد�ص���ة العديد من االأماكن الت���ي �صكلت مراكز 
علمي���ة مزدهرة في القد�س، وموا�صع مهمة ُيلقى العلماء فيها درو�صهم، وكانت المراكز العلمية في 

الم�صجد االأق�صى، ومن هذه االأماكن: 
اأ- المحاريــب: فق���د كان في »م�صجد القد�س لعاّم���ة االأنبياء المعروفين ل���كّل واحد منهم 
مح���راب مع���روف«)6(، و�صل عددها اإلى »�صبع���ة محاريب، منها: محراب مري���م، ومحراب زكريا، 

ومحراب يعقوب«)7(.
ُثون لينهل���وا من بع�صهم، فقد  - محــراب يعقــوب عليه ال�شــالم: كان يلتقى عنده المحدِّ
ذك���ر اأبو القا�صم ب���ن ال�صمرقندي باأنه قراأ على اأبي بكر محمد بن اأحم���د بن اأبي القا�صم الطو�صي 
المق���رئ اإم���ام ال�صخرة المقد�صة بالقد�س، وقال له: »اأخبركم اأبو حف�س عمر بن اأحمد بن محمد 

الخطيب الوا�صطي قراءة عليه واأنت ت�صمع بالقد�س في محراب يعقوب �صنة 440ه�«)8(. 
- محــراب معاويــة: كما كان هناك محراب ي�صمى بمحراب معاوية، وقد كان« اأبو الح�صن 

َلفي اأحمد بن ممد بن اأحمد بن ممد بن اإبراهيم �ِصَلَفه االأ�صبهاين، �صدر الدين: اجلزء  1-  ابن �صلفه االأ�صبهاين، اأبو طاهر ال�صِّ
الثاين من امل�صيخة البغدادية، خمطوط ُن�صر يف برنامج جوامع الكلم املجاين التابع ملوقع ال�صبكة االإ�صالمية، �س56.

الدين  �صدر  االأ�صبهاين،  �ِصَلَفه  اإبراهيم  بن  ممد  بن  اأحمد  بن  ممد  بن  اأحمد  َلفي  ال�صِّ طاهر  اأبو  االأ�صبهاين،  �ِصَلَفه  2-  ابن 
)املتوفى: 576ه�(: التا�صع والع�صرون من امل�صيخة البغدادية، خمطوط ُن�صر يف برنامج جوامع الكلم املجاين التابع ملوقع ال�صبكة 

االإ�صالمية، 2004م، �س10. 
3- ابن ع�صاكر: تاريخ دم�صق، ج36، �س445. القفطي: اإنباه، ج2، �س190.

4- ابن ع�صاكر: تاريخ دم�صق، ج53، �س447.
5-  ابن ع�صاكر: تاريخ دم�صق، ج62، �س16. ال�صيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين )1424ه�(: املحا�صرات واملحاورات، 

بريوت، دار الغرب االإ�صالمي، �س159.
6- االإ�صطخري: امل�صالك، �س57.

7-  البكري، اأبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن ممد البكري االأندل�صي )1992م(: امل�صالك واملمالك، دار الغرب االإ�صالمي، ج1، �س469.
8- ابن ع�صاكر: تاريخ دم�صق، ج51، �س89.
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عل���ي بن الح�صن ال�صيرفي البغدادي )كان حي���ًا في320ه�(، رجاًل زاهدًا متعبدًا، وكان يتكلم على 
النا����س بع���د �صالة الع�صر ف���ي م�صجد القد�س في مح���راب معاوية، فقال له بع����س ال�صيوخ: عالم 
ي�صتن���د ال�صي���خ؟، فقال: ما حولت وجهي عن القبل���ة اإال وقفت عيني على ما اأك���ره؛ وما روؤى قط اإال 
متوجه���ًا اإلى القبلة«)1(، وقد »رزقه اهلل ل�صانًا في علم التوحيد يدقُّ عن م�صامع كثير من النا�س...، 
وتوفي هذا ال�صيخ ر�صي اهلل عنه� وهو في �صالة الوتر قراأ {قل هو اهلل اأحد} فلما قال: { ولم يكن 

له ُكفوا اأحد} فا�صت نف�صه رحمة اهلل عليه«)2(.
- مهــد عي�شى عليه ال�شــالم: وقد »اجتمع االإمام اأبو حامد الغزال���ي واإ�صماعيل الحاتمي 
واأب���و الح�صن الب�صري واإبراهيم ال�صباك )وجماعة كثيرة م���ن اأكابر الغرباء( بالم�صجد االأق�صى، 

)في مهد عي�صى عليه ال�صالم( فاأن�صد ُمن�صٌد هذين البيتين:             
فديتني كنت  احُلب  لوال  �صبيَتنيفديُتك  املقلتي  ب�ِصحر  ولكْن 

ولو كنَت تدري كيف �َصوقي اأتيتنياأتيُتك ملا �صاق �صدري من اله���وى

     فتواَج���د اأبو الح�صن الب�صري َوْج���دًا اأثَّر في الحا�صرين، وتوفي محمد الكازروني من بين 
الجماعة في ذلك المجل�س ورفع ميتًا«)3(.

ب- قبة ال�شخرة:
فة داخل �صور الم�صجد االأق�صى،  ومن م�صاجد القد�س نذكر اأي�صًا م�صجد قبة ال�صخرة الم�صرَّ
واأب���رز من تولى االإمام���ة فيه: اأبو بكر محمد بن اأحمد بن علي، الطو�صي، ال�صوفي المقرئ)4(، وقد 

ا�صت�صهد في �صعبان 492ه� مع من قتل على يد ال�صليبيين الذين هاجموا المدينة المقد�صة)5(.
وق���د جرت في م�صجد قب���ة ال�صخرة العديد من المناظرات واللق���اءات العلمية بين العلماء، 
اأورد اب���ن العربي مثااًل لواح���د من اللقاءات التي ح�صرها، فيق���ول: » ورد علينا بالم�صجد االأق�صى 
�صن���ة �صبع وثمانين واأربعمائة فقيه من عظماء اأ�صحاب اأبي حنيفة يعرف بالَزْوَزنى)6( زائرًا للخليل 

درا�صة  وذيوله«،  بغداد  »تاريخ  بن مهدي )1417ه�/1996م(:  اأحمد  بن  ثابت  بن  بن علي  اأحمد  بكر  اأبو  البغدادي،  1-  اخلطيب 
دم�صق، ج41،  تاريخ  ابن ع�صاكر:  العلمية، ج18، �س212.  الكتب  دار  – لبنان،  القادر عطا، بريوت  وحتقيق: م�صطفى عبد 

�س346.
2- ابن ع�صاكر: تاريخ دم�صق، ج41، �س346.

3- اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج21، �س143. وانظر: ابن ع�صاكر: تاريخ، ج62، �س 46. وما بي القو�صي اأ�صفناها منه.
4- روى عن: عمر بن اأحمد الوا�صطي، وروى عنه: اأبو القا�صم بن ال�صمرقندي. الذهبي: تاريخ االإ�صالم، ج34، �س133.

5- الذهبي: تاريخ االإ�صالم، ج34، �س133.
6- هذه الن�صبة اإىل زوزن وهي بلدة كبرية ح�صنة بي هراة وني�صابور. ال�صمعاين: االأن�صاب، ج6، �س342.
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رها اهلل( مع���ه، و�صهد علماء البلد،  �صل���وات اهلل عليه فح�صرنا ف���ي حرم ال�صخرة المقد�صة )طهَّ
ف�صئل عن العادة على قتل الم�صلم بالكافر، فقال: يقتل به ق�صا�صًا؛ فطولب بالدليل، فقال: الدليل 
علي���ه قول���ه تعالى: {ُكتب عليكم الِق�صا����سُ في القتلى} )البقرة: 178(. وه���ذا عام في كل قتيل، 
فانتدب معه للكالم فقيه ال�صافعية بها واإمامهم عطاء المقد�صي )ت: 135ه�/752م()1(، وقال: ما 
ا�صتدل به ال�صيخ االإمام ال حجة له فيه من ثالثة اأوجه: اأحدها: اأن اهلل �صبحانه قال: {كتب عليكم 
الق�صا����س} )البق���رة: 178(، ف�َصَرَط الم�صاواة ف���ي المجازاة، وال م�صاواة بي���ن الم�صلم والكافر؛ 
ف���اإن الكفر حط منزلت���ه وو�صع مرتبته، الثاني: اأن اهلل �صبحانه ربط اآخر االآية باأولها، وجعل بيانها 
عند تمامها، فقال: {ُكتب عليكم الق�صا�س في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد واالأنثى باالأنثى} 
)البق���رة: 178(؛ ف���اإذا نق�س العبد عن الحر بالرق، وهو من اآث���ار الكفر، فاأحرى واأولى اأن ينق�س 
عنه الكافر، الثالث: اأن اهلل �صبحانه وتعالى قال: {فمن ُعِفي له من اأخيه �صيء فاتباع بالمعروف} 
)البق���رة: 178(؛ وال موؤاخ���اة بي���ن الم�صل���م والكافر؛ فدل عل���ى عدم دخوله في ه���ذا القول. فقال 
الزوزن���ي: بل ذل���ك دليل �صحيح، وما اعتر�صَت ب���ه ال ُيلزمني منه �صيء. اأما قول���ك: اإن اهلل تعالى 
�ص���رط الم�صاواة في المج���ازاة، فكذلك اأقول. واأما دع���واك اأن الم�صاواة بي���ن الكافر والم�صلم في 
الق�صا����س غير معروفة فغير �صحيح؛ فاإنهما مت�صاويان في الحرمة التي تكفي في الق�صا�س، وهي 
حرم���ة الدم الثابتة على التاأبيد؛ ف���اإن الّذميَّ مْحُقون الدِم على التاأبيد، والم�صلم محقون الدم على 
التاأبي���د، وكالهم���ا قد �صار من اأهل دار االإ�صالم، والذي يحقق ذل���ك اأن الم�صلم يقطع ب�صرقة مال 
الذم���ي؛ وه���ذا يدل على اأن م���ال الذمي قد �صاوى مال الم�صلم؛ فدل عل���ى م�صاواته لدمه؛ اإذ المال 

اإنما يحرم بحرمة مالكه.
واأم���ا قول���ك: اإن اهلل تعال���ى ربط اآخر االآي���ة باأولها فغير ُم�َصّل���م؛ فاإن اأول االآية ع���امٌّ واآخَرها 
خا�س، وخ�صو�س اآخرها ال يمنع من عموم اأولها؛ بل يجري كل على حكمه من عموم اأو خ�صو�س.

واأما قولك: اإن الحر ال يقتل بالعبد، فال اأ�صلم به؛ بل يقتل به عندي ق�صا�صًا، فتعلقت بدعوى ال 
حُّ لك. واأما قولك: فمن عفي له من اأخيه �صيء يعني الم�صلم، فكذلك اأقول، ولكن هذا خ�صو�س  َت�صِ
ف���ي العفو؛ فال يمنع من عموم ورود الق�صا�س، فاإنهما ق�صيتان متباينتان؛ فعموم اإحداهما ال يمنع 
من خ�صو�س االأخرى، وال خ�صو�ُس هذه يناق�س عموم«)2(. ويذكر اأبو حامد الغزالي اأنه بعد رحلته 

اأبو �صالح  اأبو ممد ويقال  اأبو عثمان ويقال  اأيوب ويقال  اأبو  اأحد الكبار، ا�صمه مي�صرة ويقال عبد اهلل  اأبي م�صلم:  1-  عطاء بن 
اخلرا�صاين، بلخي موىل املهلب بن اأبي �صفرة �صكن ال�صام ومن ال�صام اإىل القد�س، وحديثه عن اأبي الدرداء واملغرية بن �صعبة 
وابن عبا�س وجماعة مر�صل، وروى عن �صعيد بن امل�صيب وعروة وابن بريدة وعطاء بن اأبي رباح وعمرو ابن �صعيب ونافع وعدة، 
وعنه �صعبة ومعمر ومالك والثوري وحماد بن �صلمة واإ�صماعيل بن عيا�س وخلق، حتى اإن �صيخه عطاء روى عنه، وثقه ابن معي، 
تويف اأبي باأريحا �صنة خم�س وثالثي ومائة. انظر: ابن ع�صاكر: تاريخ دم�صق، ج40، �س423. الذهبي: تاريخ، ج8، �س490؛ �صري، 

ج6، �س287.
2-  ابن العربي، القا�صي ممد بن عبد اهلل اأبو بكر بن العربي املعافري اال�صبيلي املالكي )1424ه�/2003م(: اأحكام القراآن، راجع = 
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اإل���ى دم�ص���ق اتجه اإلى القد�س، فيقول« واأدخُل كل يوم ال�صخ���رَة، واأغلق بابها على نف�صي«)1(. وذكر 
خ�صرو اأنه كان »يقيم في بيت ال�صخرة جماعة من المجاورين والعابدين«)2(.

وقد �صمع عبد الرحمن بن عبد ال�صاتر بن الح�صن اأبو محمد المقد�صي، من اأبو القا�صم مكي 
بن عبد ال�صالم بن الرميلي بباب ال�صخرة المقد�صة في �صنة )485ه�()3(.

ج- قبة ال�شل�شلة: اأ�صار اإليها ابن العربي، وذكر اأنه قد اعتكف على القراءة فيها)4(.
د- الغوير))): الواقع بين باب االأ�صباط)6(، ومحراب زكريا)7(، كان يقيم فيه، ال�صيخ العالم 
اأبو بكر محمد بن الوليد الطرطو�صي، وكانت تعقد فيه حلقات الدر�س، والمناظرة بح�صور العلماء 
والفقه���اء من اأهل القد�س وغيرهم من العلماء الوافدي���ن)8(. وكان الطلبة يح�صرون اإلى »الغوير«؛ 
حي���ث يقيم ال�صيخ الطرطو�صي، فياأخذون عنه، وقد ذكر ابن العربي، اأنه قابل الطرطو�صي في هذا 
المكان، و�صمع كالمه وحظي به، ثم قال: »وانفتح لي به اإلى العلم كل باب، ونفعني اهلل به في العلم، 
وتي�صر لي على يديه اأعظم اأمل، فاتخذت بالقد�س مكانًا، والتزمت فيه القراءة، ال اأقبل على دنيا وال 

اأكلم اإن�صيا، نوا�صل الليل بالنهار«)9(.
ثالثًا: المدار�ص:

ل���م تظه���ر المدار�س ف���ي فل�صطين في فت���رة الدرا�ص���ة، با�صتثناء القد�س، الت���ي ظهرت فيها 
المدار����س في القرن الخام����س الهجري، خالل الحك���م العبيدي، وال�صلجوقي له���ا، وكان يتم فيها 

=اأ�صوله وخرج اأحاديثه وعلَّق عليه: ممد عبد القادر عطا، بريوت – لبنان، دار الكتب العلمية، ط3، ج1، �س91-90.
1- املنقذ من ال�صالل، حتقيق: عبد احلليم ممود، م�صر، دار الكتب احلديثة، �س176.

2- خ�صرو: �صفر نامه، �س67.
3- ابن ع�صاكر: معجم، ج1، �س543.

4- قانون التاأويل، �س435. مع القا�صي، �س205. انظر: عبا�س: ف�صول، �س56 ؛ رحلة ابن العربي، �س81-80. 
5-  ذكر نا�صر خ�صرو مقام الغوري يف امل�صجد االأق�صى بالقد�س، والذي بناه االأمري ليث الدولة نو�صتكي الغوري، الوايل الفاطمي، 
ولعله هو نف�صه الغوير الذي ذكره ابن العربي يف رحلته. خ�صرو، نا�صر )1983م(: �صفر نامه، املحقق: يحيى اخل�صاب، بريوت، 

دار الكتاب اجلديد، ط3، �س69.
اإىل الق�صم ال�صفلي  اأبواب مدينة القد�س من جهة ال�صرق وهو املو�صع املعروف باملهد، ومنه يهبط الدرج  اأحد  6-  باب االأ�صباط: 
ه �صْبُع اأذرٍع وارتفاعه اثنتا ع�صرة ذراعا. خ�صرو: �صفر نامه،  من احلرم ، و يقع على اجلانب ال�صمايل للم�صجد االأق�صى، َعْر�صُ

�س59.
7-  يقع يف م�صجد عمر بجوار الباب ال�صرقي للم�صجد، يف ميط امل�صجد االأق�صى. خ�صرو: �صفر نامه، �س59. العليمي: االأن�س، 

ج2، �س12.
8-  القرطبي، اأبو عبد اهلل ممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح االأن�صاري اخلزرجي �صم�س الدين )1384ه�/1964م(: اجلامع 
الأحكام القراآن اأو تف�صري القرطبي، حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�س، القاهرة، دار الكتب امل�صرية، ط2، ج8، �س339. 
ابن العربي: قانون التاأويل، �س435. انظر: اأعراب: مع القا�صي، �س205. عبا�س: ف�صول، �س56. عبد املهدي: احلركة الفكرية، 

�س22. الع�صلي: معاهد، �س30. 
9- قانون التاأويل، �س435. انظر: اأعراب: مع القا�صي، �س205. عبا�س: ف�صول، �س56 ؛ رحلة ابن العربي، �س81-80. 
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ظ للط���الب، باالإ�صافة اإلى علم الحديث  �س ويحفَّ تدري����س العلوم الديني���ة، وكان القراآن اأول ما يَدرَّ
وروايت���ه، والفق���ه، والتف�صير، واإلى جان���ب العلوم الدينية، كان���ت يتم تدري�س عل���وم اللغة بمختلف 

فروعه)1(. ومن اأهم المدار�س التي كانت معروفة في القد�س في فترة الدرا�صة:

ُة))):  ِريَّ �شْ )- المدر�شة النَّ
كان���ت من المراكز العلمية الم�صه���ورة بالقد�س، في القرن الخام����س الهجري، وكان موقعها 
بجانب باب الرحمة، ن�صبة اإلى موؤ�ص�صها ال�صيخ ن�صر بن اإبراهيم المقد�صي )ت: 490ه�/1096م()3(، 
الية، الإقامة االإمام  »يق���راأ العلم مدة طويلة«)4(، وُعرَف���ت هذه المدر�صة اأي�صًا با�صم المدر�ص���ة الغزَّ
ال���ي بها عند قدومه اإلى القد����س �صنة )488ه�/1095م()5(، والأهمية ه���ذه المدر�صة، ودورها  الغزَّ

الفاعل في تن�صيط واإحياء العلوم ال�صرعية من فقه وحديث وغيرها.

)- المدر�شة ال�شافعية:
عن���د باب االأ�صب���اط، وكان يراأ�صه���ا ال�صيخ يحيى بن عل���ي المعروف باب���ن ال�صائغ)6(، وكان 

 ،3 ط  الي�صار،  من�صورات  فل�صطي«،  بالدنا  يف  وعهودها  العربية  الدول  تاريخ  يف  »املوجز  )1988م(:  مراد  م�صطفى  1-  الدباغ، 
�س24. علي، ممد كرد )د.ت(: »خطط ال�صام«، بريوت – لبنان، دار العلم للماليي، ج6، �س66. النقا�س، زكي )1378ه�/ 
من�صورات  بريوت،  ال�صليبية«،  احلروب  خالل  واالإفرجن  العرب  بي  واالقت�صادية  والثقافية  االجتماعية  »العالقات  1958م(: 
دار الكتاب اللبناين للطباعة والن�صر، �س93. البي�صاوي، �صعيد عبد اهلل )1991م(: »نابل�س، االأو�صاع ال�صيا�صية واالجتماعية 

والثقافية واالقت�صادية يف ع�صر احلروب ال�صليبية« 492-690ه�/1099-1291م« د.ن عمان، االأردن، �س �204-203.  
2-  انظر: علي: خطط، ج6، �س117. وذكر الع�صلي باأنها اأ�ص�صت حوايل �صنة 450ه�/1058م، اأي يف العهد الفاطمي ال�صيعي. انظر: 
الع�صلي، معاهد، �س 46، 96. ويبدو اأن هذه املدر�صة، وهي مدر�صة �صنية، مل تكن قائمة يف ظل احلكم الفاطمي ال�صيعي، الذي 
كان يناف�س ويقاوم فكر اأهل ال�ُصنة من املذاهب االأخرى مثل احلنفي وال�صافعي، وحيث اأن حكم الفاطميي كان قد انتهى يف 
القد�س �صنة 463ه�/1070م ، بقدوم ال�صالجقة ال�ُصنيي، وا�صتمرار حكمهم مدة 28 �صنة )463-489ه�/1070م-1096م(، 
اإذن، ومما ال�صك فيه اأن هذه املدر�صة ال�ُصنية كانت قد اأُن�صئت يف عهد ال�صالجقة، اأي يف �صنة 463ه�/1070م اأو بعد ذلك، ولي�س 

يف �صنة 450ه�/1058م اأثناء احلكم الفاطمي كما يقول الع�صلي.  
3-  العليمي: االأن�س، ج2، �س28، 34. النعيمي: الدار�س، ج1، �س251. ابن العماد احلنبلي: �صذرات، ج4، �س103. العارف، عارف 
احلركة  املهدي:  عبد  �س240.  ط5،  املعارف،  مطبعة  فل�صطي،  القد�س-  القد�س«،  تاريخ  يف  »املف�صل  )1420ه�/1999م(: 

الفكرية، �س15.  
4- العليمي: االأن�س، ج2 ، �س28.  

5- م. �س. �س، ج1، �س434. الع�صلي: معاهد، �س98. 
كانت هناك زاوية يف اجلانب الغربي من اجلامع االأموي بدم�صق ، اأطلق عليها ا�صم زاوية ال�صيخ ن�صر املقد�صي ، وعرفت اأي�صًا 

با�صم املدر�صة الغزالية، الإقامة االإمام الغزايل بها مدة. انظر: النعيمي: الدار�س، ج1، �س314-313.
6-  ابن ال�صائغ: اأبو الف�صل، ال�صيخ االإمام الفقيه الكبري القا�صي يحيى بن علي الدم�صقي ال�صافعي ، ولد �صنة 443ه�/1051م ، 
وتويف �صنة 534ه�/1139م ، للمزيد عن ترجمته، انظر: ابن ع�صاكر، تاريخ دم�صق، ج64، �س341. ابن االأثري: الكامل، ج8، 
�س757. ال�صبكي: طبقات، ج7، �س334. ابن تغري بردي: النجوم، ج5، �س266. الذهبي: �صري، ج14، �س540-541؛ العرب، 

ج4، �س93. ابن العماد احلنبلي: �صذرات، ج4، �س263-262.
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يجتمع فيها فقهاُء ال�صافعية للدر�س والمناظرة)1(.
)-  مدر�شة اأبي ُعقَبة:

      وه���ي مدر�ص���ٌة للحنفي���ة، وكان �صيخها القا�صي الريحاني)2(، وكلت���ا المدر�صتين )مدر�صة 
�صتا ف���ي فترة حكم ال�صالجقة، وتمتَّعتا بم�صت���وًى علمٍي عاٍل، وقد ناف�صتا  اأب���ي عقبة وال�صافعي( اأُ�صِّ

الم�صجد االأق�صى في المجال التعليمي)3(.

رابعًا: دور العلم ال�شوفية:
وهي مراكز علمية ذات طابع �صوفي، ومن اأهمها:

)- الخانقاوات))):
ِبط والزوايا في مج���ال الحياة الفكرية  لعب���ت الخوانق دورًا مهم���ًا اإلى جانب المدار����س والرُّ
والعلمي���ة، في التدري�س، والق���راءة، والتف�صير، وعلوم اللغة، فتخرج فيه���ا علماء كثر، وت�صدر فيها 
م�صاي���خ و�صفوا اأنهم جهابذة زمانه���م، وكان للخوانق دور ديني وثقاف���ي واجتماعي خالل الع�صور 
االإ�صالمي���ة المتعاقب���ة، وذات طابع �صوفي، وعلى الرغم من اأنها �صوفية المن�صاأ اإال اأنها ُتَعد مراكز 
علمية كثرت فيها درو�س الفقه والتف�صير التي كانت ُتلقى على م�صامع مريديها، وهي ال تختلف عما 

كان يدور في المراكز العلمية االأخرى)5(.

1-  قانون التاأويل، �س442. مع القا�صي، �س203. انظر: عبا�س ، رحلة ابن العربي ، �س 65، 80، 83. الع�صلي: معاهد، �س30. 
عبد املهدي: احلركة، �س21. يو�صف، م�صن: »مقدمة يف تاريخ التعليم يف فل�صطي منذ الفتح العربي االإ�صالمي حتى االحتالل 

الربيطاين«، املوؤمتر الدويل الثاين للدرا�صات الفل�صطينية، رام اهلل، جامعة بريزيت، ط1، )1418ه�/1997م(، �س22. 
2-  مل اأعث له على ترجمة، وقد ذكره ابن العربي باأنه قا�صي القد�س، واأ�صار له يف معر�س حديثه عن املناظرة التي دارت بينه، وبي 

ال�صاغاين. انظر: قانون التاأويل، �س442. مع القا�صي، �س209. 
املهدي،  عبد  معاهد، �س30.  الع�صلي:   .83  ،80 رحلة، �س65،  عبا�س:  انظر:  القا�صي، �س209.  مع  التاأويل، �س442.  3-  قانون 

احلركة، �س 21. يو�صف، مقدمة، �س22. 
4-  اخلانقاوات: مفردها خانقاه، وهي كلمة فار�صية تعني الدار التي يقيم بها املت�صوفة انظر: املقريزي، املواعظ، ج2، �س414، وقد 
باطات جمع)رباط( التي ي�صمونها اخلوانق فكثرية  كثت اخلانقاوات ببالد ال�صام، وي�صري اإىل ذلك ابن جبري بقوله:«واأما الرَّ
رد يف جميعها املاء على اأح�صن منظر يب�صر، وهذه الطائفة من ال�صوفية هم  وهي بر�صم ال�صوفية وهي ق�صور مزخرفة يطَّ
غ خواطرهم لعبادته من الفكرة يف اأ�صباب املعاي�س، واأ�صكنهم  امللوك بهذه البالد، الأنهم قد كفاهم اهلل ُموؤََن الدنيا وف�صولها، وفرَّ
يف ق�صور تذكرهم ق�صور اجلنان، فال�صعداء املوفقون منهم قد ح�صل لهم بف�صل اهلل تعاىل نعيم الدنيا واالآخرة، وهم على 
طريقة �صريفة و�صنة يف املعا�صرة عجيبة، و�صريتهم يف التزام رتب اخلدمة غريبة وعوائدهم من االجتماع لل�صماع امل�صوق جميلة 
ورمبا فارق منهم الدنيا يف تلك احلاالت املنفعل املثابر رقة وت�صوقًا وباجلملة فاأحوالهم كلها بديعة وهم يرجون عي�صًا طيبًا هنيًا. 
انظر: ابن جبري: رحلة، �س231، وقد كان ل�صوفية اخلانقاوات دور �صيا�صي متميز، وعن ذلك انظر: نا�صف، اأحمد عبد ال�صالم 
اأحمد: »دور ال�صوفية يف �صد الهجمة ال�صليبية على ديار االإ�صالم يف م�صر وال�صام )490-798ه�/1096-1398م(«، ر�صالة 

دكتوراه كلية االآداب، جامعة طنطا، )1410ه�/1989م(.
5-  عبد اهلل، دولت )د.ت(: »معاهد تزكية النفو�س يف م�صر يف الع�صر االأيوبي واململوكي«، القاهرة، �س218، 273.
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وق���د اأ�صهمت بن�صيب وافر في التعليم)1(؛ حي���ث اأن نظام االإقامة والتعليم داخل الخانقاوات 
كان يخ�ص���ع لتنظيم دقيق، فقد كان لها موظفون للوظائف الدينية والتعليمية منهم �صيخ الخانقاه، 
ومدر�ص���و الخانقاه، واإمام الخانقاه، وناظر وقف الخانق���اه، و�صوفية الخانقاه، ونزالء الخانقاة)2(، 
ون���ة، و�صاهد المخبز  كم���ا كان له���ا موظف���ون للوظائف الِخدمي���ة مثل: كات���ب الَغيبة، و�صاه���د ال�صُّ

والمزمالتي، والطباخ، ومقدم النعال)3(.
وقد تحدث المقد�صي )ت: 380ه�/990م( �صراحة عن وجود الخوانق في القد�س، والتي كان 
بع�صها مخ�ص�صا لفرقة الكّرامّية)4( فكان »لهم خوانق ومجال�س«)5(. والوا�صح هنا من الجمع الذي 
ذك���ره المقد�صي )ت: 380ه�/990م( للخوان���ق دليل على وجود عدد كبير من الخوانق، والتي منها 

ما كان مخ�ص�صا للكرامية.

)- الزوايا))):
      ال تزودن���ا الم�ص���ادر بكثي���ر م���ن المعلومات ح���ول الزوايا في القد�س في فت���رة الدرا�صة، 
لك���ن من المعل���وم اأنَّ القد�س كانت ُتعَقد فيه���ا الدرو�س في زوايا الم�صاج���د)7(، وكان الإبراهيم بن 
اأده���م المت�صوف زاوي���ة واأتباع في الم�صجد االأق�صى)8(، وم�صجد قبة ال�صخرة)9(، وكما كان لفرقة 

1-  ربايعة، اإبراهيم: »اخلوانق يف القد�س خالل الع�صر العثماين«، جملة اجلامعة االإ�صالمية )�صل�صلة الدرا�صات االإن�صانية( املجلد 
الثامن ع�صر، العدد االأول، يناير 2010م، �س666.

2-  رزق، عا�صم ممد )د. ت(،: »خانقاوات ال�صوفية يف م�صر يف الع�صرين االأيوبي واململوكي«، القاهرة، مكتبة مدبويل، ج1، 
�س138.

3- رزق: خانقاوات، ج1، �س138.
4- املقد�صي: اأح�صن التقا�صيم، �س179، 182.

5- امل�صدر نف�صه، �س179.
6-  الزوايا: مفردها زاوية وهي من البناء ركنه، الأنها جمعت بي قطرين منه و�صمت ناحيتي، وامل�صجد غري اجلامع لي�س فيه منرب، 
يقال له زاوية، كما اأنها ماأوى للمت�صوفي والفقراء انظر املعجم الوجيز، مادة زوى، �س297، وهي مو�صوع لالنزواء، وكانت يف 
بداية االأمر عبارة عن جتمعات دينية ينزوي فيه للدر�س ومن يتحلقون حول ال�صيخ وكانت يف ركن من امل�صاجد اجلامعة. انظر: 
املقريزي: املواعظ، ج2، �س255. عبد اهلل، دولت: » معاهد تزكية النفو�س يف م�صر يف الع�صر االأيوبي واململوكي »، القاهرة، 

)د.ت(، �س52.
7- املقد�صي: اأح�صن التقا�صيم، �س179، 182.

8-  الدينوري، اأحمد بن مروان الدينوري املالكي، اأبو بكر )1419ه�(: املجال�صة وجواهر العلم، املحقق: اأبو عبيدة م�صهور بن ح�صن 
اآل �صلمان، البحرين - اأم احل�صم، جمعية الرتبية االإ�صالمية، بريوت – لبنان، دار ابن حزم، ج7، �س89. اأبو نعيم االأ�صبهاين، 
اأحمد بن عبد اهلل بن اأحمد بن اإ�صحاق بن مو�صى بن مهران: حلية االأولياء وطبقات االأ�صفياء، دار ال�صعادة - بجوار مافظة 
م�صر، 1394ه� - 1974م، ثم �صورتها عدة دور منها: 1 - دار الكتاب العربي – بريوت. 2 - دار الفكر للطباعة والن�صر والتوزيع، 

بريوت. 3- دار الكتب العلمية- بريوت )طبعة 1409ه� بدون حتقيق(، ج8، �س50. 
9-  الق�صريي: عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك )د.ت(: الر�صالة الق�صريية، حتقيق: االإمام الدكتور عبد احلليم ممود، الدكتور 

ممود بن ال�صريف، القاهرة، دار املعارف،  ج1، �س230.
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الكرامية اإلى جانب الربط مجال�س وزوايا)1(. 
وذك���ر الرحال���ة خ�ص���رو ال���ذي زار القد�س في الق���رن الراب���ع الهجري اأنه الح���ظ �صومعتين 

لل�صوفية في الم�صجد االأق�صى)2(.
و كان تدري����س العل���وم والمع���ارف االإ�صالمية هو الغالب على الزوايا، ث���م تطور واأ�صبح عليها 
الجم���ع بين الطابع العقائ���دي وال�صيا�صي)3(، وقد �صاهمت هذه الزوايا ب���دور كبير في ن�صر الثقافة 

والعلوم االإ�صالمية.

َبط))): )- الرُّ
وق���د لعبت اأي�صًا دورًا مهمًا ف���ي اإثراء العملية التعليمية في القد����س، حيث توفرت بها الكثير 
م���ات الإنجاح العملية التعليمية، واأولها فراغ البال من �صاأن المعي�صة، وي�صير اإلى ذلك ابن  م���ن الُمقوِّ
جبي���ر بقول���ه: » فمن �صاء الفالح من ن�ص���اأة مغربية فليرحل اإلى هذه الب���الد ويتغير في طلب العلم 

فيجد االأمور الُمعينات كثيرًة:
فاأوله���ا: فراغ البال من اأم���ر المعي�صة وهو اأكبر االأعوان واأهمها، ف���اإذا كانت الهمة فقد وجد 

ال�صبيل اإلى االجتهاد، وال عذر للمق�صر اإال من يدين بالعجز والت�صويف)5(.
وثانيه���ا: ه���و وج���ود خزائ���ن للكت���ب بها، وبه���ا موا�ص���ع للق���راءة والن�ص���خ والتاألي���ف واإلقاء 

المحا�صرات، فكان كل ذلك ي�صجع العلماء على المكوث بها لفترات طويلة)6(.
باط جماعة من اأ�صحابه  ام رباط بالقد�س، ... و كان بذل���ك الرِّ وق���د »كان الأ�صحاب اب���ن كرَّ

1- املقد�صي: اأح�صن التقا�صيم، �س179.
2- �صفر نامه، �س59.

3- عبد اهلل: معاهد، �س52.
باط ملجاأٌ للفقراء من ال�صوفية، واملُراِبَطة اجلماعة  بَط مفردها ِرَباط، وِرَباُط اخليل مرابطها خلم�س منها فما فوقها، والرِّ 4-  الرُّ
باط عبارة عن مبنى ح�صي  من النا�س واخليل تلزم الثغر مما يلي العدو، انظر: املعجم الوجيز، مادة )ربط(، �س252، والرِّ
يقيم فيه املرابطون للتعبد واال�صتعداد للحرب، ويكون بهذا البناء خالوي الإقامة ال�صوفية، وبه فتحات للمزاغل واأماكن للمراقبة 
باط يف االأ�صل دار ي�صكنها ع�صكريون، واملَُراَبَطُة هي مالزمة  هذا باالإ�صافة اإىل وجود اأماكن لل�صالة ويكون بها مراب، والرِّ
ثغور العدو، واملَُراِبُط هو من يدافع عمن وراءه، وقد �صاع ت�صييد االأربطة على حدود الدولة االإ�صالمية، فيما بي القرني الثاين 
والثالث الهجريي، وكان الرباط عادة ما تتكون من م�صاحة م�صتطيلة يتو�صطها �صحن بجانبه القبلي م�صلى وعلى اجلوانب 
االأخرى قاعات املرابطي ويف االأركان اأبراج املراقبة، وللرباط مدخل واحد حتى ميكن الدفاع عنه عند الهجوم عليه، وبعد اأن 
تغري نظام الثغور، بنيت بع�س االأربطة يف اأماكن اآهلة بال�صكان، حيث خ�ص�س بع�صها الأرامل الن�صاء واملطلقات والبنات االأيتام ، 
انظر: نوي�صر، ح�صني ممد: » العمارة االإ�صالمية يف م�صر ع�صر االأيوبيي واملماليك »، مركز التميز لعلوم االإدارة واحلا�صب، 

1998م، �س154-153.
5- ابن جبري: رحلة، �س232.

6- معروف، ناجي )1975م(: » اأ�صالة احل�صارة العربية »، بريوت، ، �س465.
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ُمْظِهري���ن للن�ص���ك، وكان بالقد�س رج���ل يقال له هجام يحبهم ويح�صن ظنه به���م، فنهاه الفقيه اأبو 
الفت���ح ن�ص���ر بن اإبراهي���م المقد�صي )ت: 490ه�( ع���ن اإح�صانه الظن بهم، فق���ال: المال، فُهْم ما 
ظه���ر ل���ي، فلما كان بع���د ذلك راأى هجام في المن���ام كاأنه اجتاز برباطهم، ف���راأى كاأن حائطه كله 
نب���ات النرج�س، فا�صتح�صنه فمد يده ليتناول منه �صيئًا، فوجد اأ�صوله في العذرة، فق�س روؤياه على 
ِديُق ما قلت لك، اإنَّ ظاهَرهم َح�َصٌن وباطَنهم خبيٌث«)1(. ومن الحوار  الفقيه ن�صر، فقال: هذا ت�صْ
ال�صاب���ق يب���دو اأن مناظ���رات وم�صاجالت علمية كانت تج���رى داخل االأربط���ة، وخارجها، فلقد كان 
امي ظاهرهم اأمام النا�س ح�َصٌن؛ لكن عقيدتهم فا�صدة، ومن خالل الحوار  اأ�صح���اب المذهب الكرَّ
العلم���ي الذي جرى بي���ن هجام، وبين فقيه القد����س، ا�صتغل ن�صر الفقيه قدرته عل���ى تعبير الروؤى 
ليثبت لهجام ف�صاد مذهبه، بالحجة والبرهان والدليل العقلي. ويبدو اأن مكان هذا الرباط كان يقع 
ام �صاحب  تحديدًا عند العمود الذي عند م�صهد عي�صى عليه ال�صالم، فقد ذكر ابن كثير اأن ابن كرَّ
الرب���اط »اأق���ام بالقد�س اأربع �صنين، وكان يجل�س للوعظ عند العم���ود الذي عند م�صهد عي�صى عليه 
ال�ص���الم«)2( »على باب المهد في جامعه���ا �صرقي باب القد�س«)3(، »واجتم���ع عليه خلق كثير فجاءه 
رج���ل غريب بعدما �صمع اأهل القد����س منه حديثًا كثيرًا ف�صاأله ذلك االإن�ص���ان عن االإيمان، فاأم�صك 
عن الجواب فيه، ف�صاأله ثاني مرة ، فا�صتغل عنه، ثم �صاأله ثالث مرة، وقال: هذا اأمر عظيم ي�صاألك 
اإن�صان عن م�صاألة ثالث مرات، فتت�صاغل عنه ما تقول في االإيمان، فاأجابه، وقال: االإيمان قول، فلما 
�صمعوا ذلك منه حرقوا الكتب التي قد كتبوا عنه ، ونفاه متوليها اإلى غور زغر فمات بها، ونقل اإلى 

القد�س... وقيل: باأنه توفي بالقد�س لياًل ، ودفن بباب اأريحا عند قبور االأنبياء عليهم ال�صالم)4(.

خام�شًا: دور العلم:
لعب���ت ُدور العل���م والتي كانت تعرف من قبل با�ص���م بيت الحكم���ة، اأو دار الحكمة، اأو خزائن 
الحكم���ة)5( دورًا مهم���ًا في اإث���راء الحركة العلمية. فق���د تطورت في هذه الفت���رة، واأ�صبحت بمثابة 
معاهد عامة ت�صم قاعات خا�صة تلقى بها المحا�صرات في العلوم المختلفة)6(، اإلى جانب احتوائها 
عل���ى خزائن للكتب)7(، ت�ص���م مختلف العلوم واالآداب، من فقه، ونحو، ولغة، وكيمياء، وطب. و�صمح 

1-  ابن ع�صاكر: تاريخ دم�صق، ج55، �س130. ال�صفدي: الوايف، ج4، �س266. ابن حجر، اأبو الف�صل اأحمد ابن علي بن ممد بن 
اأحمد بن حجر الع�صقالين )1390ه�/1971م(: ل�صان امليزان، الهند، دائرة املعرف النظامية، بريوت – لبنان، موؤ�ص�صة االأعلمي 

للمطبوعات، ط2، ج5، �س355.
2- ابن كثري: البداية، ج11، �س26. العليمي: االأن�س، ج1، �س296.

3- ابن ع�صاكر: تاريخ دم�صق، ج55، �س129.
4- امل�صدر نف�صه، نف�س اجلزء وال�صفحة. ابن كثري: البداية، ج11، �س26. العليمي: االأن�س، ج1، �س296.

5- املال، اأحمد علي: » اأثر العلماء امل�صلمي يف احل�صارة االأوروبية »، دم�صق، 1981م. �س56، 57.
6- قا�صم، ممود احلاج: » الطب عند العرب وامل�صلمي تاريخ وم�صاهمات »، اململكة العربية ال�صعودية، 1407ه�، �س223، 224.

7- معروف: اأ�صالة، �س457.
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لم���ن رغب بالتردد عليها كيفما �ص���اء)1(. وهذا يعني اأن دور العلم خالل تل���ك الفترة اأ�صبحت اأعم 
واأ�صم���ل م���ن خزائن الكتب القديمة، والتي كانت عبارة ع���ن اأماكن تخزن فيها كتب لالإطالع عليها 
ونقلها وترجمتها، ويعبر المقريزي عن هذه النقلة التي حدثت في نظم دار العلم اأو الحكمة بقوله: 
»وح�صرها النا�س على طبقاتهم فمنهم من يح�صر لقراءة الكتب، ومنهم من يح�صر للن�صخ، ومنهم 

من يح�صر للتعلم«)2(، اأي للتعلم على يد العلماء الذين كانوا يح�صرون بهده الدور.
وف���ي القد�س، مثل هذه الدور، فاأن�صاأ العبيديون في القد����س: دار العلم الفاطمية، التي كانت 
له���ا �صاأن عظيم في القرن الخام�س الهجري، وهي فرع لدار العلم الفاطمية، القائمة بالقاهرة)3(، 
ته���دف اإلى ن�ص���ر المذهب الفاطم���ي، وكانت مركزًا يع���ج بالن�صاط الفكري، تعق���د فيها المجال�س 

العلمية الكثيرة)4(.

�شاد�شًا: المجال�ص العلمية الخا�شة والعامة:  
دل���ت اإ�ص���ارات عديدة في الم�صادر على تدار�س العل���م و الوعظ، واالأدب و تلقيه في عدد من 

االأماكن غير الم�صاجد، كان منها بيوت االأمراء ومجال�صهم، وبيوت العلماء ودورهم.
فف���ي مجال����س االأمراء ُوجد العلم���اء لن�صر العلم، ووع���ظ الحكام واالأمراء وال���والة، فقد زار 
محمد ابن عبد اهلل بن اأحمد بن محمد بن اإ�صحاق، اأبو بكر الرباطي االأ�صبهاني)5( )ت: 420ه�()6( 

»القد�س و�صمع به واأملى مجال�س«)7(. 
ولم يقت�صر االأمر على ق�صور االأمراء والعلماء، فكانت تتم بع�س النقا�صات في بيوت العلماء 

1- املقريزي: املواعظ، ج1، �س458.
2- امل�صدر نف�صه، ج1، �س458، 459.

3-  وتعرف اأي�صًا بدار )احلكمة( ، اأ�ص�صها بالقاهرة، احلاكم باأمر اهلل يف اأواخر القرن الرابع الهجري )395ه�/1004م(، وعي 
لها طائفة من الفقهاء والقراء والنحويي، ورجال احلديث واالأدب واللغة وعلماء الهيئة والطب والريا�صة واملنطق والفل�صفة، 
و�صمت الدار مكتبة �صخمة نقلت اإليها الكتب يف �صائر العلوم واالآداب. انظر: املقريزي: املواعظ، ج1، �س458. ابن تغري بردي: 

النجوم، ج4، �س223. 
4-  بدوي، اأحمد اأحمد:  » احلياة العقلية يف ع�صر احلروب ال�صليبية مب�صر وال�صام »، القاهرة، دار نه�صة م�صر للطبع والن�صر، 
)د.ت(، �س27. ال�صيد، الدولة الفاطمية، �س585. حمادة ، ممد ماهر: »املكتبات يف االإ�صالم ن�صاأتها وتطورها وم�صائرها«، 
ج3،  االإ�صالمي،  التمدن  تاريخ  زيدان:  �س10-100.  1978م(،  1398ه�/   ( والن�صر،  للطباعة  الر�صالة  موؤ�ص�صة  بريوت،  ط2، 

�س230. يو�صف: مقدمة، �س21. 
5-  االأ�صبهاين: بك�صر االألف اأو فتحها و�صكون ال�صاد املهملة وفتح الباء املوحدة والهاء ويف اآخرها النون بعد االلف، هذه الن�صبة 
اإىل اأ�صهر بلدة باجلبال، خرج منها جماعة من العلماء يف كل فن قدميا وحديثا و�صنف يف تاريخها كتب عدة قدميا وحديثا. 

ال�صمعاين: االأن�صاب، ج1، �س175.
اأحمد الع�صال، واإبراهيم بن ممد بن  واأبا  اأبا القا�صم الطرباين، وعبد اهلل بن احل�صن بن بندار، واأبا بكر اجلعابي،  6-  �صمع: 
اإبراهيم الرقاعي �صيخ م�صند يروي عن ممد بن �صليمان الباغندي. وروى عنه: عمر بن احل�صن بن �صليم املعلم، واأبو بكر اأحمد 

بن ممد بن اأحمد بن مردويه، وجماعة.
7- الذهبي: تاريخ، ج28، �س490.
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اأي�ص���ا، فقد »زار ال�صلطان تاج الدولة تت�س الفقيه اأبو الفتح ن�صر بن اإبراهيم المقد�صي، المعروف 
باب���ن اأب���ي حاف���ظ )ت: 490ه�(، فلم يقم ل���ه، وال التفت اإليه، وك���ذا ولده دقاق، و�صاأل���ه دقاق: اأي 
االأم���وال اأحل؟ فقال: مال الجوالي، فبعث اإليه بمبل���غ، فلم يقبله، وقال: ال حاجة بنا اإليه، .. فالمه 
ن�ص���ر اهلل الم�صي�ص���ي، وقال: قد علمت حاجتنا اإليه، فق���ال: ال تجزع، ف�صوف ياأتيك من الدنيا ما 

�س فيه«)1(. يكفيك فيما بعد. فكان كما تفرَّ
وكان للمجال����س العلمية التي يعقده���ا العلماء دور كبير في ن�صر التعليم خالل فترة الدرا�صة، 
ر�صون العلم ف���ي �صياعهم، وداخل منازلهم في مجال����س خا�صة، حيث يتردد  حي���ث كان العلماء يدِّ
عليه���م الطلب���ة والم�صتغل���ون بالعل���م ال�صرعي، وغي���ره من العل���وم ليق���روؤوا عليهم كت���ب العلماء، 
ِد  ُد ْبُن اإِْبَراِهي���َم ْبِن ُمَحمَّ ويف�صرونه���ا وي�صرحونه���ا لهم، فقد »ُق���رئ على اأبي الفتح اأَُب���و اْلَفْتِح ُمَحمَّ
َر�ُصو�ِص���يِّ المعروف بابن الب�صري )ت: نحو 410ه�( بالقد�س في منزله«)2(، وذكر اأَُبو  ْب���ِن َيِزيَد الطَّ
ْقِر اللَّْخِميُّ االأَْنَب���اِريُّ )ت: 476ه�( اأنه قد قراأ على اأبو الفرج  ُد ب���ُن اأَْحَمَد ابِن اأَِبي ال�صَّ َطاِه���ٍر ُمَحمَّ
عبي���د اهلل ب���ن محمد بن يو�صف النح���وي »في منزله .. بالقد�س«)3(، وعل���ى اأبو الفرج عبيد اهلل بن 
محم���د ب���ن يو�صف النحوي الدين » في منزله في �صطح مو�ص���ى بالقد�س«)4(، وحدث اأبا محمد عبد 
العزي���ز بن اأحمد بن عم���ر الن�صيبي المقد�صي، »اأبو بكر محمد بن اأحم���د بن محمد بن الوا�صطي 

المقد�صي الخطيب في منزله بالقد�س«)5(. 
وقد نقل عن )اأبو �صعد ال�صمعاني( في اأدب االإمالء، قوله »اأخبرنا اأبو الفتح ن�صر بن القا�صم 

بن الح�صن الفل�صطيني)6( من اأهل القد�س بقراءتي عليه على باب داره«)7(.

1- امل�صدر نف�صه، ج33، �س347-346.
)1425ه�/2004م(:  اإبراهيم  بن  ممد  بن  اأحمد  بن  ممد  بن  اأحمد  َلفي  ال�صِّ طاهر  اأبو  الدين،  �صدر  االأ�صبهاين،  2-  �ِصَلَفه 
الطيوريات، من اأ�صول: اأبو احل�صي املبارك بن عبد اجلبار ال�صرييف الطيوري، درا�صة وحتقيق: د�صمان يحيى معايل، عبا�س 

�صخر احل�صن، الريا�س، مكتبة اأ�صواء ال�صلف، ج3، �س1018. اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج1، �س415.
ْقِر اللَّْخِميُّ االأَْنَباِريُّ )1418ه�/1997م(: م�صيخة  ِبي ال�صَّ ِد بِن اإِ�ْصَماِعْيَل بِن اأَ مَّ ُد بُن اأَْحَمَد بِن ُمَ مَّ 3-  ابن اأبي ال�صقر، اأَُبو َطاِهٍر ُمَ
اأبي طاهر ابن اأبي ال�صقر )مطبوع مع معجم م�صايخ اأبي عبد اهلل بن عبد الواحد الدقاق وجمل�س اإمالء يف روؤية اهلل تبارك 

وتعاىل(، املحقق: ال�صريف حامت بن عارف العويل، الريا�س - ال�صعودية، مكتبة الر�صد، �س91.
4- امل�صدر نف�صه.

5- املقد�صي: ف�صائل، �س96.
6-  ن�صر بن القا�صم بن احل�صن: اأبو الفتح االأن�صاري، املقد�صي، الفقيه املقرئ، قال احلافظ ابن ع�صاكر: هو الذي لقنني القراآن. 
وكان ثقة ي�صلي يف م�صجد عمر الذي على الدرج، ويلقن فيه، �صمع من: اأبي القا�صم علي بن اأبي العال، واأبي ممد بن الربي، 
تاريخ دم�صق، ج62،  ابن ع�صاكر:  ت�صع وثالثي وخم�س مئة.  �صنة  قا�صم  بن  تويف ن�صر  �صنة،  ثماني  اأكث من  وحدث. وعا�س 
�س40. ال�صمعاين، عبد الكرمي بن ممد بن من�صور التميمي ال�صمعاين املروزي، اأبو �صعد )املتوفى: 562ه�(: التحبري يف املعجم 
الكبري، املحقق: منرية ناجي �صامل، بغداد، رئا�صة ديوان االأوقاف، )1395ه�/1975م(، ج2، �س345؛ املنتخب من معجم �صيوخ 
ال�صمعاين، درا�صة وحتقيق: موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، الريا�س، دار عامل الكتب،  �س1792. الذهبي: تاريخ االإ�صالم، 

ج36، �س525.
7- االأن�صاب، �س114.
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وم���ن ذل���ك يت�صح لن���ا اأن بيت الرجل ومجل�ص���ه في فترة الدرا�ص���ة كان اأ�صب���ه بمدر�صة ياأتي 
التالميذ اإليها ليتعلموا على يد هذا العالم وذاك، كما يدل على ازدهار الحياة العلمية لت�صمل جميع 
االأماك���ن، وال تقت�صر على االأماكن المخ�ص�صة لذلك. كم���ا كان بع�س العلماء يْلُقون درو�صهم على 
الطلبة والراغبين في المعرفة خارج منازلهم في مجال�س عامة متمثلة في: الدكاكين، وال�صاحات، 
واالأ�ص���واق، وكان���ت هذه المجال�س تتمي���ز بحرية كبيرة؛ الأن الطالب كان حرًا ف���ي اختيار المعلم اأو 
العال���م الذي يدر�س عليه عك�س المدار�س المنظم���ة)1( التي يفر�س فيها على الطالب عالم اأو معلم 

بعينه.
والجدي���ر بالذكر اأنَّ المراأة الفل�صطينية في فترة الدرا�صة لم تكن بعيدة عن اأجواء المجال�س 
�صوة نذكر فاطمة الني�صابورية )ت: 223ه�(، وقد »قال لها ذو النون:  العلمية الحافلة، ومن هوؤالء النِّ

عظيني، وقد اجتمعا بالقد�س، قالت له: اإلزم ال�صدق وجاهد نف�صك في اأفعالك«)2(.

�شابعًا: المكتبات:
وقد تنوعت المكتب���ات، فكان منها: العامة كالتي اأن�صئت في الم�صاجد، والمدار�س، والزوايا، 

َنها االأمراء والوزراء والمثقفون الأنف�صهم)3(. بط، والخوانق، والخا�صة: التي كوَّ والرُّ
وُيع���د الم�صلمون اأّول َمن اأ�صرع اإلى التدوين خارج الجزيرة العربية، وخا�صة في بالد ال�صام، 
وتعد الم�صاحف من اأهم الكتب التي كان يتم االحتفاظ باأعداد كبيرة منها في الم�صاجد، والبيوت، 
والمكتبات الملحقة بالم�صاجد، ففي القد�س، حفظت لنا �صجالت محاكم القد�س ال�صرعية اإح�صاء 
بتركات علماء القد�س من المكتبات التي ت�صتمل على مو�صوعات متعددة مما يدل على اإطالع وا�صع 
ل���دى هوؤالء العلم���اء، فبقيت خزائن الكتب العلمي���ة العامة في القد�س تحتوي عل���ى ذخائر التراث 
العرب���ي االإ�صالمي، وكان من بينها: خزائن الم�صجد االأق�ص���ى، وخزائن كتب المدار�س، ودار كتب 

الم�صجد االأق�صى، ومكتبة المتحف االإ�صالمي)4(.
وق���د اأ�ص���ار اب���ن عبد ربه اإل���ى اأن الم�صج���د االأق�صى »فيه م���ن الم�صاحف الجامع���ة �صبعون 

م�صحفا، وفيه من الكبار التي في الورقة منها جلد، �صتة م�صاحف على كرا�صي تجعل فيها«)5(.
ثين، كالزهري مثاًل، وقد ا�صتفاد  هات ُكتِب المحدِّ كما احتوت مكتبة الم�صجد االأق�صى على اأمَّ

1- عبد العاطي، عبد الغني ممود: » التعليم يف م�صر، زمن االأيوبيي واملماليك »، القاهرة، دار املعارف، )2002م(.، �س307.
2-  ابن اجلوزي، جمال الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن ممد اجلوزي )1421ه�/2000م(: �صفة ال�صفوة، املحقق: اأحمد 

ابن علي، القاهرة- م�صر، دار احلديث، ج2، �س315.
3- املقريزي: املواعظ، ج1، �س458.

4- الع�صلي: معاهد العلم، �س15. العارف: املف�صل، �س451.
5-  ابن عبد ربه، اأبو عمر �صهاب الدين اأحمد بن ممد بن عبد ربه بن حبيب ابن حدير بن �صامل االأندل�صي )1404ه�/1984م(: 

العقد الفريد، بريوت، دار الكتب العلمية، ج7، �س291.
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منها العلماء وطلبة العلم، وتداولوها فيما بينهم، وروا من خاللها عن االإمام الزهري)1(.
م���ن خالل ما تق���دم… نرى اأن مكتبة الم�صجد االأق�صى، ف�صاًل عن بقية مكتبات المدار�س، 
ومكتبات االأُ�َصر المقد�صية في القد�س، كانت كبقية المكتبات في العالم االإ�صالمي، ومركزًا للحياة 
العلمية والفكرية، وكتبت الم�صنفات الكثيرة في تلك المكتبات العامة والخا�صة وا�صتهر منها كتب 

الف�صائل، وكتب المعارف العامة االأخرى)2(.
وم���ن خالل ه���ذه الموؤلفات والكتب، نرى الدور الذي لعبته تل���ك المكتبات في الحياة العلمية 

والثقافية، وبيان �صعة اطالع علماء القد�س على التراث العربي االإ�صالمي. 

ثامنًا: البيمار�شتانات: 
ُم فيها محا�صرات         اأما البيمار�صتانات)3(، فقد كانت بمثابة معاهد علم فيها مكتباٌت، وتنظَّ

ُتلقى على طلبة العلم، وكانت مفتوحة اأمام كل طالب علم واإن كان ُمع�صرًا)4(. 

1-  الداين، عثمان بن �صعيد بن عثمان بن عمر اأبو عمرو )2004م(: كتاب يف علم احلديث، خمطوط ُن�صر يف برنامج جوامع الكلم 
املجاين التابع ملوقع ال�صبكة االإ�صالمية، �س61. عيا�س، عيا�س بن مو�صى بن عيا�س بن عمرون اليح�صبي ال�صبتي، اأبو الف�صل 
)1379ه�/1970م(: االإملاع اإىل معرفة اأ�صول الرواية وتقييد ال�صماع، املحقق: ال�صيد اأحمد �صقر، القاهرة، دار الرتاث، تون�س، 
املكتبة العتيقة، �س119. ابن ع�صاكر: تاريخ دم�صق، ج8، �س 213. ابن العدمي: بغية، ج3، �س1466. ابن كيكلدي، �صالح الدين 
اأبو �صعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل الدم�صقي )1407ه�/1986م(: جامع التح�صيل يف اأحكام املرا�صيل، املحقق: حمدي 
عبد املجيد ال�صلفي، بريوت، عامل الكتب، ط2، �س99. املزي، يو�صف بن عبد الرحمن بن يو�صف، اأبو احلجاج، جمال الدين 
اأ�صماء الرجال، املحقق: د. ب�صار عواد  اأبي ممد الق�صاعي الكلبي املزي )1400ه�/1980م(: تهذيب الكمال يف  ابن الزكي 
معروف، موؤ�ص�صة الر�صالة – بريوت، ج2، �س422. ابن حجر، اأبو الف�صل اأحمد بن علي بن ممد بن اأحمد بن حجر ) 1326ه�/ 
1908م(: تهذيب التهذيب، مطبعة دائرة املعارف النظامية، الهند، ج1، �س231. ال�صخاوي: ممد بن عبد الرحمن بن ممد 
بن اأبي بكر بن عثمان بن ممد، �صم�س الدين اأبو اخلري )1424ه�/2003م(: فتح املغيث ب�صرح األفية احلديث للعراقي، املحقق: 
علي ح�صي علي، النا�صر: م�صر، مكتبة ال�صنة، ج3، �س27. االأمري، ممد بن اإ�صماعيل بن �صالح بن ممد احل�صني، الكحالين 
اأبو عبد الرحمن  اأبو اإبراهيم، عز الدين )1417ه� /1997م(: تو�صيح االأفكار ملعاين تنقيح االأنظار، املحقق:  ثم ال�صنعاين، 
�صالح بن ممد بن عوي�صة، بريوت- لبنان، دار الكتب العلمية، ج2، �س212.  وانظر: الزهراين، ممد بن مطر بن عثمان 
اآل مطر اأبو يا�صر )1417ه�/1996م(: تدوين ال�صنة النبوية ن�صاأته وتطوره من القرن االأول اإىل نهاية القرن التا�صع الهجري، 

الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية، دار الهجرة للن�صر والتوزيع، ط1، �س11.
اأحمد �صامح: » املعاهد امل�صرية يف القد�س »، القد�س، املطبعة الع�صرية، )د.ت(. �س25. الع�صلي: معاهد العلم،  2-  اخلالدي، 

�س20.
3-  البيمار�صتان: كلمة فار�صية معناها )امل�صت�صفى( وهي موؤلفة من كلمة )بي( ومعناها »بدون« و)مار( ومعناها »احلياة واحليوية« 
انظر:  املر�صى.  دار  املار�صتان  ال�صحاح:  اجلوهري يف  قال  للمر�صى،  مكان  كلها:  الكلمة  فمعنى  »مكان«،  ومعناها  و)�صتان( 
القرن  اأوائل  حتى  القدمية  الع�صور  من  التاريخ  عرب  »الرتبية  اهلل:  عبد  الدائم،  عبد  �س978.   ، ج3  ال�صحاح،  اجلوهري: 

الع�صرين«، بريوت، دار العلم للماليي، ط2، )1395ه�/1975م(.، �س162.  
القا�صم بن خليفة بن يون�س اخلزرجي )د.ت(: عيون االأنباء يف طبقات  اأحمد بن  العبا�س موفق الدين  اأبو  اأ�صيبعة،  اأبي  4-  ابن 
االأطباء، املحقق: الدكتور نزار ر�صا، بريوت، دار مكتبة احلياة، )د.ط( �س47. وانظر: علي، داود �صلمان )1989م(: » معامل 

الفكر العربي يف الرتاث العربي »، بغداد، مركز اإحياء الرتاث العلمي، ج1، �س27.
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      وم���ن اأهم البيمار�صتانات الت���ي ورد ذكرها والحديث عنها في القد�س في فترة الدرا�صة، 
البيمار�صت���ان الذي اأن�ص���اأه العبيديون ف���ي القد�س)395ه�/1004م()1(، ويعتقد اأن���ه اأول م�صت�صفى 
اأ�ص����س ف���ي القد�س، وهو من المعاه���د العلمية الكبرى الت���ي اأ�ص�صها العبيديون في ه���ذه البالد)2(، 
وه���و م���ن البيمار�صتانات البديعة جدًا في مدين���ة القد�س)3(، وكان يقع عل���ى حافة وادي جهنم في 
القد����س ووادي جهنم)4( قريب من �صور االأق�صى م���ن الجهة ال�صرقية، ويعتقد البع�س اأنه ربما كان 
في الج���زء الجنوبي خلف الم�صجد االأق�صى)5(، وقد و�صفه نا�صر خ�صرو)6( باأنه »م�صت�صفى عظيم، 
علي����ه اأوقاٌف طائل�ة، وي�ص�رف لمر�صاه العديد من العالج وال���دواء، و به اأطباء ياأخذون مرتباتهم 
م���ن الوقف«)7(. ول���م يذكر معلومات اإ�صافية عن هذا الم�صت�صفى، فل���م يتحدث مثال عن: اأق�صامه، 
اأو ع���ن ع���دد المر�صى الذين يمكن���ه ا�صتيعابهم، اأو اأ�صم���اء االأطباء العاملين في���ه، وغير ذلك من 

التفا�صيل االأخرى. 
ولع���ل هذا البيمار�صتان كغيره م���ن بيمار�صتانات ذلك الع�صر كان له مهمة تعليمية باالإ�صافة 
اإلى المهمة الرئي�صية التي ي�صطلع بها، اأال وهي المهمة العالجية، ففيه كان الطالب يتعلمون العلوم 
الطبي���ة وال�صيدالنية، ويتدربون عل���ى اأيدي اأطباء مهرة)8(، ويبدو اأن هذا الم�صت�صفى، الذي و�صفه 
خ�ص���رو بالعظي���م، كان م���ن المراكز الطبية المهمة، ويت�ص���ع لعدد كبير من المر�ص���ى، خا�صة واأنه 
بق���ي يقدم خدمات���ه في فترة االحت���الل الفرنجي للقد�س، وق���د عمل ال�صليبيون عل���ى تو�صيعه)9(. 
ومم���ن تول���ى االإ�صراف على هذا البيمار�صتان: عبد الجليل ب���ن عمر بن محمد بن بكران اأبو محمد 

المقد�صي المعروف بابن الخواتيمي الطبيب)10(.
وتتح���دث بع�س المراجع عن وجود م�صت�صفى يدعى �ص���ارل )في القرن الثالث الهجري()11(، 

1- املقد�صي: اأح�صن التقا�صيم، �س77. خ�صرو: �صفر نامه، �س57. 
2- اخلالدي: املعاهد امل�صرية، �س5. 

3- العارف: املف�صل، �س141. 
4- و�صل نا�صر خ�صرو اإىل القد�س �صنة 438ه�/1046م، خ�صرو: �صفر نامه، �س56. 
 http://bimaristan-alquds.blogspot.com/p/blog-page_1782.html -5

6- خ�صرو: �صفر نامه، �س57. 
م�صعود  الرزاق  عبد  اهلل  عبد  ال�صعيد،  �س136.  ج3،  بالدنا،  الدباغ:  �س41.  الفكرية،  احلركة  املهدي:  عبد  نف�صه.  7-  امل�صدر 
)1408ه�/1987م(: » امل�صت�صفيات االإ�صالمية من الع�صر النبوي اإىل الع�صر العثماين »، عمان، دار ال�صياء للن�صر والتوزيع، 

�س253. 
8- ابن اأبي اأ�صيبعة: عيون، �س475، 476، 479. 

9- ال�صعيد: امل�صت�صفيات، �س253. 
10- ابن ع�صاكر: تاريخ دم�صق، ج34، �س41. 

حتى  االإ�صالمي  الفتح  منذ  فيها  وامل�صيحيي  امل�صلمي  بي  والعالقة  القد�س  تاريخ   «  :)1984( اأحمد  جا�صر  �صفيق  11-  ممود، 
احلروب ال�صليبية »، عمان، دار الب�صري، �س220.
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وق���د اأ�ص�س هذا الم�صت�صفى ف���ي القد�س الملك �صارلمان في زمن العبا�صيي���ن)1(، وكان الغر�س من 
اإن�صائه اإيواء الحجاج من الن�صارى، ومعالجة مر�صاهم اأثن�اء قدومهم من اأوربا اإلى القد�س)2(.

ولك���ن ال ُيع���رُف موق���ُع هذا الم�صف���ى بال�صب���ط)3(. ويعتق���د اأن م�صفى الحج���اج الم�صيحيين 
االأول القدي���م ق���د ه���دم مع كني�ص���ة القيامة ف���ي زمن حك���م الخليفة العبي���دي الحاك���م باأمر اهلل 
)375-411ه����/985-1021م( في عام )395ه�/1005م(، وتفي���د الم�صادر الم�صيحية اأن م�صفى 
القدي����س جون )يوحنا( ال���ذي اأ�ص�س الحقًا لخدمة الحجاج الم�صيحيي���ن بالقرب من كني�صة تحمل 
نف�س اال�صم قد اأذن ببنائه، واإعادة بناء كني�صة القيامة الخليفة علي الزاهر ابن الحاكم باأمر اهلل، 
وذل���ك باأموال وتبرعات من تج���ار األمالفي و�صاليرنو االإيطاليين في ع���ام )413ه/1023م( لعالج 

الحجاج الم�صيحيين)4(.
وكانت الدرا�صة في البيمار�صتان تنق�صم اإلى: جانب نظري، وجانب عملي، حيث كان يخ�ص�س 
ب���كل بيمار�صتان قاعة يجتمع فيه���ا رئي�س اأطباء البيمار�صتان مع تالمي���ذه ومعاونيه االأطباء، حيث 
يق���راأ عليهم بع�صًا م���ن الكتب الموجودة بخزانة القاعة، وبعد انتهائ���ه منها، تبداأ المناق�صات التي 

قد تمتد ل�صاعات)5(.
ث���م ينتق���ل بعد ذلك رئي����س االأطباء مع تالمي���ذه ومعاونيه اإلى حج���رات المر�صى، حيث تتم 
المعاين���ة والك�صف، وي�صرح لتالميذه كل حالة على ح���ده، وطريقة العالج لها، وكان يخ�ص�س وقت 
اأكثَر لدرا�ص���ة الحاالت الم�صتع�صية، التي ت�صتلفت االنتباه وي���دور حولها البحث والنقا�س والتحليل 
وال�ص���رح والطلبة يدونون وي�صجلون م���ا يدور في الجل�صات حتى يمكنهم الرج���وع اإليه عند الحاجة 

اإليه)6(.

الخاتمة
اأظهرت الدرا�صة عددًا من النتائج:

ا  -  ازده���رت الحياة العلمية ون�صطت في القد�س في الفترة مو�صوع الدرا�صة، وظهر ذلك َجِليًّ

1- خ�صرو: �صفر نامه، �س55.
2-  عفيفى، ممد: »الوجود القبطى فى القد�س حتى القرن الع�صرين »، اأبحاث الندوة ال�صاد�صة، هوية القد�س العربية واالإ�صالمية 

2-5 ت�صرين االأول/ دي�صمرب 1995م، عمان، �س100.
3-  حتى اأعمال التنقيب التي جرت الحقًا والتي اأقيمت يف اأر�س البيمار�صتان ال�صالحي قبل بناء كني�صة الفادي يف اأواخر القرن 

التا�صع ع�صر واأوائل القرن الع�صرين مل ت�صتطع العثور على ما يدل على مكان م�صفى احلجاج القدمي هذا.
http://bimaristan-alquds.blogspot.com/p/blog-page 1782.html
http://bimaristan-alquds.blogspot.com/p/blog-page 1782.html -4

5- عي�صى، اأحمد )1357ه�/1931م(: » تاريخ البيمار�صتانات يف االإ�صالم »، دم�صق، �س209، 210.
6-  هونكه، زيعزيد )1423ه�/2002م(: » �صم�س العرب ت�صطع على الغرب »، ترجمة فاروق بي�صون وكمال د�صوقي، بريوت، دار 

االآفاق اجلديدة، ط10، �س234.
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من خالل تعدد المراكز التي مور�صت فيها االأن�صطة العلمية المختلفة.
- تعددت مراكز الحياة العلمية في القد�س وتنوعت ب�صكل كبير والفت.

-  ل���م تكن الم�صاجد - كما يظ���ن البع�س - هي المركز الوحيد للتعليم واإلقاء الدرو�س، فكان 
هناك المدار�س والكتاتيب والعديد من المراكز التي تم االإ�صارة اإليها.

-  ا�صتم���رت المراك���ز العلمية ف���ي اأداء ر�صالتها العلمي���ة، وفي ا�صتقبال الطلب���ة والعلماء من 
مختل���ف بقاع العال���م االإ�صالمي، رغم ما �صاب الحياة ال�صيا�صي���ة في كثير من االأحيان من 

تغيرات وتقلبات.
جت  -  ا�صتقبلت المراكز العلمية في القد�س العديد من العلماء وطلبة العلم واحت�صنتهم، وخرَّ
العدي���د من العلماء االأجالء، وجرت فيها العديد م���ن الدرو�س، والمناق�صات، والمناظرات 

العلمية المهمة، و�صّنف فيها هوؤالء العلماء اأهم نتاجاتهم الفكرية.
-  �صاهم���ت ال���دول المتعاقبة على حكم القد����س في فترة الدرا�صة في ت���رك ب�صمات علمية، 
من خالل تاأ�صي�س ودعم المراكز العلمية في القد�س، وترميمها وحمايتها، وكان ذلك وفقا 

ل�صيا�صتها المذهبية، والعقدية.
-  كان���ت مراكز الحياة العلمية في القد�س منارات اإ�صعاع علمي، وكان الم�صجد االأق�صى على 

راأ�س هذه المراكز، بل واأهمها على االإطالق.
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�لدكتور محمد �لترك
اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن - جامعة الجنان

هل نحن بحاجة الى ِعْلِم االأمثال؟

من اأَوُجِه القراآن الكريم في �صروب بيانه ونواحي اإعجازه، �صرُب االأمثال للنا�س، قال تعالى: 
رون})1(. {ولقد �صربنا للنا�س في هذا القراآن من كلِّ مثل لعلهم يتذكَّ

والمثل - كما ذكر المبرد »ماأخوذ من المثال وهو قول �صائر يُ�صبه به حال الثاني باالأول«، وهو 
م�صت���ق من المثول وه���و االنت�صاب، فقولهم )مثل بين يديه( اذا انت�ص���ب، ويقال عن المري�س اذا 
بريء من علته تماثل لل�صفاء، اأي اأ�صبح مثل ال�صحيح، اأو اأنه نه�س من فرا�صه وانت�صب، واالأماثل: 
اه و�صبهه به، وجعله مثله  يقال لمن هم اأ�صبه باالأفا�صل واأقرب الى الخير، ومثل ال�صيء بال�صيء: �صوَّ
وعل���ى مثاله، وفي الحدبث: »اأ�صد النا�سِ بالءً، االأنبياءُ، ثم االأمثل فاالأمثل« اأي االأ�صرُف فاالأ�صرُف، 
واالأعلى فاالأعلى، في الرتبة والمنزلة، يقال :هذا اأمثل من هذا، اأي اأف�صُل واأدنى اإلى الخير »وقيل: 

اإنما �صُمِّي مثالً الأنه ماثل لخاطر االإن�صان اأبدا، يتاأ�صى به، ويعظ وياأمر ويزجر«
وق���د ُي�ص���تعار المثل للح���ال اأو الق�صة اذا كان لها �صاأٌن وغراب���ة، وال�صفة، مث���ل قوله تعالى:  
{مث���ل الجنة الت���ي وعد المتقون})2( اأي �صفة الجنة، وهو عبارة عن الم�صابهة لغيره  في معنى من 
المعان���ي اأي معنى كان، وهو اأعم االألفاظ المو�صوع���ة للم�صابهة، »وذلك اأنَّ الند يقال فيما ي�صارك 
به يقال فيما ي�صارك ف���ي الكيفية فقط، والُم�صاوي يق���ال فيما ي�صاوي في  ف���ي الجوهر فق���ط، وال�صَّ

الكمية فقط ، وال�صَّكل يقال فيما ي�صاركه في القدر والم�صاحة فقط ، والمَثل عامٌّ في جميع ذلك«

تعريفه:
ُة  تعريف���ات للَمَث���ل عن���د العلم���اء، فق���د ُع���ّرف اأّن���ه »عب���ارة ع���ن ق���ول ف���ي  هن���اك ع���دَّ
ي�ص���وّره«، و  االآخ���ر  اأحدهم���ا  ليبيّ���ن  م�صابه���ة  بينهم���ا  اآخ���ر  �ص���يءٍ  ف���ي  ق���والً  ي�صب���ه   �ص���يء 

1- )�صورة الّزمر:27(
2- )�صورة محمد:15(
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وعّرف���ه اب���ن القّي���م »ت�صبيه �ص���يء ب�صيء في حكم���ه، وتقري���ُب المعقول م���ن المح�صو����س، اأو اأحد 
المح�صو�صَي���ن م���ن االآخر، واعتب���ار اأحدهما باالآخر«. و قال ابن فار�س :« المي���م والثاء والالم اأ�صٌل 
�صحيح يدلُّ على مناظرة ال�صيء لل�صيء، وهذا مثل هذا، اأي نظيره، والمِثل والمثال في معنى واحد«.
وعرّف���ه اب���ن االأثير »هو اعتبار ال�صيء بغي���ره و تمثيله به«، وُعّرف اأي�ص���ًا اأّنه »معرفة االألفاظ 
ال�ص���ادرة عن البليغ الم�صتهرة بين االأقوام بخ�صو����س األفاظها وهيئاتها وموردها و�صبب ورودها و 
قائلها وزمانها ومكانها«، وعّرفه الغزالي منطقيًا »اأن يوجد حكٌم في اأمٍر معّين واحد، فينقل حكمه 
 اإلى اأمرٍ معيّن اآخر ي�صابهه بوجه ما«، اإلى غير ما هنالك من تعاريف مما يدل على اأهّميته ومكانته.

وهي عبارة عن تاأليف كالم بليغ موجز معّبر موؤّثر دقيق المعنى، فيه م�صابهة وو�صف، ذلك اأّن تمّثل 
�ص���يء ب�صيٍء، يقّرب المعقول من المح�صو�س ويزيده ك�صفًا وو�صوحًا، ويبّين الغام�س، اأو كاأّنه اأ�صبح 

مقيا�صًا لغيره.
والَمَثل في القراآن ُيف�ّصر على اأربعة وجوٍه:

ِرُبَهْا لِلّنا�س} اأي  1-  يعني �ِصبه و�صف، فذلك قوله تعالى: {َوِتْلَك ااْلأَْمَثْال« يعني االأ�صباه » َن�صْ
ُفها)1(. َن�صِ

���ا َياأِْتُكْم َمَثُل  َة َو َلمَّ ي���ر، فذلك قوله في البق���رة: {اأَْم َح�ِصْبُت���م اأَْن َتْدُخُل���ُوْا َاْلَجنَّ 2-  يعن���ي ال�صِّ
ِذْيَن} يعني �َصير الذين)2(. َالَّ

 3-  يعن���ي ِعب���رًة، فذل���ك قول���ه ف���ي الّزخ���رف: {َفَجَعْلَنْاُه���ْم �َصَلَف���ًا َو َمَث���اَلً ِلاْلآَِخِرِي���ْن} 
يعني عبرة لمن بعدهم)3(.

َرْبَنْا َل���ُه َااْلأَْمَثْال} يعن���ي و�صعنا له  ً �صَ 4-  يعن���ي ع���ذاب، فذلك قوَل���ه ف���ي الفرق���ان: {َو ُكالَّ
العذاب)4(.

وي���راد ب���ه الحج���ة كذل���ك، فق���د روي »اأن اأب���ا هري���رة ر�ص���ي اهلل عن���ه ق���ال لرجل ي���ا ابن 
اأخ���ي اإذا حدثت���ك ع���ن ر�ص���ول اهلل �صل���ى اهلل علي���ه و�صلم حديث���ًا فال ت�ص���رب له االأمث���ال، وكان 
 عار�ص���ه بقيا����س م���ن ال���راأي، فاطل���ق اأب���و هري���رة عل���ى الحج���ة واالإ�صت���دالل �ص���رب االأمث���ال«

ه���ذه الوج���وه والمعاني قد تاأت���ي م�صتقلَّة، وق���د ي�صتلزم بع�صها ًاالآخ���ر، وحينما يوؤت���ى بالمثل ُيقال 
�صاأ�ص���ِرُب َمثاًل. وق���د اختير لفظ ال�صرب مع الَمَث���ل- كما ذكر في المنار- » الأن���ه ياأتي عند اإرادة 

1- )العنكبوت:43(
2- )االآية:214(

3- )االآية:56(
4- )االآية:39(
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التاأثي���ر و هيج االإنفع���ال، كاأنَّ �صارُب الَمَثل يقرع به اأذن ال�ّصامع قرعًا ينف���ذ اأثره اإلى قلبه و ينتهي 
اإلى اأعماق نف�صه«.

اأهميَّة الأمثال
عاة والمرّبون،  ���ة، ي�صتعين بها الدُّ ة والت�صويقيَّ ة التو�صيحيَّ ُتعتبر االأمث���ال من الو�صائل التربويَّ
الأنَّ فيه���ا التَّذكيَر والوع���ظ، والنُّ�صَح واالإر�ص���اَد، والح�صور والظهور، والت�صوي���ر والتاأثير، والحثُّ 

جر، والفهم واالعتبار. والزَّ
ر عن اأحوال النا�س ومعاي�ِصِهم وواقعهم، وهي �صائعة عند االأمم وال�صعوب،  وه���ي كثيرًا ما تعبِّ
ول���كلِّ اأم���ة اأمثلُتها الخا�صة والم�صهورة به���ا وهي من وحي بيئتها ومجتمعه���ا، »وقد كان الرجل من 
العرب يقف الموقف فير�صل عدة اأمثال �صائرة، ولم يكن النا�س جميعًا ليتمثلوا بها اإال لما فيها من 

المرفق واالنتفاع«
وق���د حوِفَظ على االأمث���ال، واعُتنَي بها، وُكِتَبت فيه���ا الكُتب، و ُحمَيت م���ن التغيير، وقد اأكَثر 
الق���راآن منه���ا، وهي اإح���دى اأوجه القراآن الخم�صة. فق���د اأخرج البيهقي عن اأب���ي هريرة ر�صي اهلل 
عنه، قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلَّم: »اإنَّ القراآن نزل على خم�صة اأوجه حالل و حرام وُمحكم 
ومت�صاب���ه واأمثال، فاعملوا بالحالل واجتنب���وا الحرام واّتبعوا الُمحكم واآمن���وا بالمت�صابه واعتبروا 

باالأمثال«.
وقال بع�صهم:

ُرٍب �صاأنبيَكها في بيت �صعر بال َخلل»اأال اإنما القراآن ت�صع���ُة اأ�صْ
ب�صير نذي���ر قِ�صَةٌ غِلظ���ة مَثل«ح���الٌل ح���رام محك���م مت�صابه

وع���ن ف�صله و �صرورت���ه قال الماوردي: »من اأعظم علم القراآن عل���م اأمثاله والّنا�س في غفلٍة 
عن���ه، وعدّه ال�صافعي ممّا يجب على المجته���د معرفته من علوم القراآن« وعن ابن عبا�س ر�صي اهلل 
عنهم���ا قال: »كفاك من العلم االأدب اأن ت���روي ال�صاهد والمثل«، وعن عبد اهلل ابُن عمرو ر�صي اهلل 

عنهما قال: »حفظتُ عن النبيّ �صلّى اهلل عليه و�صلّم األفَ مَثلٍ«.
ة اأ�صماء، منها: »علم االأمث���ال« و »علم �صروب االأمثال« و »علم معرفة  وو�ص���ع القنوجي له عدَّ
لة،  اأمث���ال القراآن«، وقد اأخذت االأمثال م�صاحًة وا�صعًة من كتاب اهلل تعالى وهو اأ�صرف الكتب المنزَّ

»فاهلل �صبحانه مع عظمته وبالغ حكمته لم يترك المثل ولم ي�صتح منه« واأكثر من �صربه وذكره.
و ل���م يخُل كالم الر�ص���ول �صّلى اهلل على و�صّلم منها و هو اأف�صح العرب ل�صانًا و اأكمُلهم بيانًا، 
ريف  وكل خطي���ب وكات���ب و ف�صيح بحاجة اإليها، كم���ا ذكر الع�صكري: »ثم اإّني ما راأي���ُت حاجَة ال�صَّ
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اهد والَمَثل، وال�صذرة والكلمة  اإل���ى �صيء من اأدب الل�صان بعد �صالمته من اللَّح���ن، كحاجته اإلى ال�صَّ
ال�صائ���رة، فاإنَّ ذلك يزيد المنطق تفخيمًا، وُيك�ِصبه قب���واًل، ويجعل له َقْدرًا في النفو�س، وحالوًة في 
ال�صدور، و يدعو القلوب اإلى وعيه، ويبعثها على ِحفظه، فينبغي اأن ي�صتكثر من اأنواعه، الأن االإقالل 
منه���ا كا�صم���ه اإقالل، والتق�صير في التما�ص���ه ق�صور، وما كان منه مثاًل �صائ���رًا فمعرفته األزم،الأن 
منفعت���ه اأعّم، والجهل ب���ه اأقبح، واالأمثال من اأَجّل الكالم واأنَبِله، و اأ�صرف���ه واأف�صله، لقلَّة األفاظها، 

وكثرة معانيها، وي�صير موؤونتها على المتكلّم، مع كبير عنايتها، وج�صيم عائدتها«.
فالم�صمون االإن�صان���ّي لالأمثال يتَّ�صل بالطبائع الب�صريَّة، من الف�صائل والرذائل، فهي ت�صّور 
المعان���ي ت�صويرًا يتطاب���ق والواقع الذي ورد في���ه المثل، فهي كما قال الم���اوردي: »لها من الكالم 
موقع االأ�صماع والتاأثير في القلوب، فال يكاد المر�ِصل يبلغ مبلغها، وال يوؤثر تاأثيرها، الأنَّ المعاني بها 
الئحة، وال�صواهد بها وا�صحة، والنفو�س بها وامقة، والقلوب بها واثقة، والعقول لها موافقة، فلذلك 
ة على َخلقه، الأّنها  �ص���رب اهلل االأمثال في كتابه العزيز، وجعله���ا من دالئل ر�صله، واأو�صح بها الُحجَّ

في العقول معقولة، و في القلوب مقبولة«.
وقال ابن عبد رّبه: »االأمثال هي َو�صي الكالم، وجوهر اللفظ، و ِحلي المعاني، والتي تخيَّرتها 
عر، واأ�صرف من  العرب، وقدمتها العجم، ونطق بها في كل زمان، وعلى كل ل�صان، فهي اأبقى من ال�َصّ

الخطابة، ولم َي�ِصْر �صيٌء م�صيرها، وال عمَّ عموَمها، حتى قيل: اأ�صير من مثل، وقال ال�صاعر:
�صائ���ر مث���ٌل  اإال  اأن���َت  والخاب���ُر.م���ا  الجاه���ل  يعرف���ه 

ة في لفظه ومعناه، حتى ابتذلوه فيما بينهم،  وقال الفارابي: »الَمَثل ما ترا�صاه العاَمة والخا�صَّ
وفاهوا به في ال�صّراء وال�صّراء، وا�صتدّروا به الممتنع من الّدرر، وو�صلوا به اإلى المطالب الق�صيَّة، 
وتفرجوا به عن الُكرب والَمكَربة، وهو ِمن اأبلغ الِحكمة الأنَّ النا�س ال يجتمعون على ناق�س اأو مق�صر 

في الجودة اأو غير مبالغ في بلوغ المدى في النَّفا�صَة«.
فكم���ا اأنَّ بع����س ال�صع���راء حّولوا النثر اإل���ى نظم موؤث���ر ذي اإيقاع و قافية، فكذل���ك  َمن نَطق 
بالَمَثل-م���ن حكم���اء وغيره���م- اأ�صفى علي���ه معنًى مج���ّردًا و ُمطَلقًا معّبرًا به ع���ن تجارب الحياة 

م�صخ�صًا الأحوالها، بارعًا في ت�صويرها، باأقوى االألفاظ واأجملها.
فالمَث���ل م���راآة الحياة تري���ك اأحوال االأمم وق���د م�صت وَتِقف���ُكَ على اأخالقها و ق���د انق�صت، 
فاالأمث���ال ميزاٌن يوَزن به رقّي االأمم وانحطاُطها و�صعادتها و�صقاوؤها واأدبها  ولغتها، واأكثر ما تكون 
اأمث���ال الع���رب و ِحَكمها موجزًة مت�صّمنة حكمًا مقبواًل اأو تجرب���ة �صحيحة ُتمليها عليها ِطباُعها بال 
���ف«. فم���ن مرت به تجربة م�صابهة لتلك التَّجربة ولم يهتد اإلى عبارة يعّبر بها عن حاله، ا�صتعار  تكلُّ

ده، معربًا عّما في نف�صه. وا�صتعمل ذلك المثل، فاأطلقه، وردَّ
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تاأثيره:
كت���ب الجرجاني في ذلك كالمًا قيمًا جاء فيه: »واعل���م اأّن مما اّتفق العقالء عليه اأنَّ التَّمثيل 
ة اإلى  اإذا ج���اء ف���ي اأعقاب المعاني اأو اأبرزت هي باخت�صار في معر�ص���ه، ونقلت عن �صورها االأ�صليَّ
�صورت���ه، ك�صاه���ا اأُبهة، وك�صبه���ا منقبة، ورفع من اأقداره���ا، و �صب من ناره���ا، و�صاعف قواها في 

تحريك النفو�س لها، ودعا القلوب اإليها.
ف���اإن كان مدح���ًا كان اأبهى واأفخم، واأنبل في النفو�س واأعظم، واأه���ّز للعطف، واأ�صرع لالإلف، 
واإن كان حجاج���ًا كان برهان���ه اأنَور، و�صلطانه اأقهر، وبيانه اأبه���ر. واإن  كان افتخارًا كان �صاأوه اأمّد، 
 و�صرفه اأجّد، ول�صانه األّد. واإن كان اعتذارًا كان اإلى القبول اأقرب، وللقلوب اأخلب، ولل�صخائم اأ�صل�س.
ج���ر، ويبرئ العليل،  ���در، واأَدَعى اإلى الِفك���ر، واأبَلغ في التنبيه والزَّ واإن كان وعظ���ًا كان اأ�صف���ى لل�صَّ

وي�صفي الغليل«.
ع اأبوابه وُطُرَقه، فاإنه يدرك قيمة ما توؤّديه االأمثال، في  ومن ا�صتقراأ فنون القول في ذلك، وتتبَّ

تمام المعنى وو�صوحه، واإظهار المكنون من ح�صنه و زينته في عدم وجود المثل اأو وجوده.
اأثير؟ فيجيب الجرجان���ي: »اإنَّ اأُن�َس النفو�س موقوٌف على اأن  ف���اإن قيل ِلَم كان للتَّمثيل هذا التَّ
ُتخرجها من خفيٍّ اإلى جلّي، و تاأتيها ب�صريٍح بعد مكنّي، و اإْن ُتِردها في ال�صيء ُتعِلْمها اإياه اإلى �صيء 
اآخ���ر ه���ي ب�صاأنه اأعلم، وثقتها به في المعرفة اأحَكم، نحو اأن تنقله���ا عن العقل اإلى االإح�صا�س وعما 
ُيعَلم بالِفكر اإلى ما ُيعَلُم باال�صطرار والطبع، الإن العلم الم�صتفاد من طرق الحوا�س اأو المركوز فيها 
ة واال�صتحكام،  ُل الم�صتفاد من جهة النظر والفكر في القوَّ من جهة الطبع وعلى حد ال�صرورة َيف�صُ

وبلوغ الثقة فيه غاية التمام.«

 �شروطه:
ك���ي يكون المث���ل زينة الكالم، ويوؤتي ثمرَت���ه، فيجب اأن يكون خاليًا م���ن اأي تعقيد، واأن ُيبِهَج 
امَع، واأن يكون وا�صحًا للمخاَطب، يوؤدي معنًى رائعًا في عبارة موجزة �صهلة الفهم والحفظ، وال  ال�صَّ
ي�صت���رط ف���ي �صّحته اأن يكون واقعًا تاريخيًا، واإنما ي�صترط اإمكان وقوعه حتى يت�صّنى للذهن ت�صّوره 

كما لو اأنه وقع فعاًل، وقد ا�صُترط للمثل اأربعة �صروط:
اأحدها: �صّحة االت�صبيه.

الثاني: اأن يكون العلم بها �صابقًا، والكل عليها موافقًا.
الثالث: اأن ي�صرع و�صولها للفهم، ويعجل ت�صّورها في الوهم، من غير ارتباط في ا�صتخراجها، 

وال كّد في ا�صتنباطها.
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والراب���ع: اأن تنا�صب ح���ال ال�صامع، لتكون اأبلغ تاأثيراً، واأح�صن موقع���اً« وقال اإبراهيم النظام: 
»يجتم���ع ف���ي المثل اأربع���ة ال تجتمع في غيره م���ن الكالم، اإيج���از اللفظ، واإ�صاب���ة المعنى، وح�صن 
الت�صبي���ه، وجودة الكناية، فه���و نهاية البالغة، وقال ابن المقّفع: اإذا جع���ل الكالم مثاًل كان اأو�صح 

للمنطق واآنق لل�صمع، واأو�صع ل�صعوب الحديث« وُي�صفي مزيدًا من االإهتمام، وير�ّصخ المعلومة.

 فوائده:
لالأمثال فوائد كثيرة، فهي تبرز دقائق المعاني وترفع االأ�صتار عن الحقائق واالنتقال بالذهن 
ح الخاطر، وت�صتجمع  م���ن الُم���دَرك بالعقل اإلى الم�صاَهد، وه���ي �صهلة الحفظ، تزّين الكالم، وت���روِّ
الِحكم، وتو�صحها وتحببها اإلى ال�صامع، وهي تقع مواقع االإفهام باللفظ المجمل، وقد ذكر العلماء 
قديم���ًا وحديثًا كثي���رًا من تلك الفوائد، قال ف���ي الك�صاف:« ول�صرب المثل �ص���اأن لي�س بالخفّي، في 
اإب���راز خبّيات المعاني ورفع ال�صتار عن الحقائق، حتى تريك المتخيل في �صورة المحقق والمتوهم 
ف���ي معر�س المتيّق���ن والغائب كاأنه م�صاهد، وفيه تبكيت للخ�صم االألد، وقمع ل�صورة الجامح االأبّي، 
والأم���ر ما اأكث���ر اهلل في كتابه المبين وفي �صائر كتبه اأمثاله، وف�ص���ت في كالم ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلّم وكالم االأنبياء والحكماء«. وهو مع اإيجازه يزيده بيانًا، له مفعول االإطناب.
فاإذا حدث االإن�صان بما لم ي�صاهده، ولم يعرفه، وكان غريبًا عنده، جيء له بمثال من الح�س، 

فياأن�س به، ويطمئن اإليه، ويدركه ويفهمه، فاالأمثال تزيد البيان بياًنا.

 الأمثال و اللغة:
ت االأمثال دورًا بارزًا في حفظ الّلغة العربّية  وتقويِمها، اإذ تعتبر االأمثال من الم�صادر  وقد اأدَّ
ة التي يمكن اأْن ن�صتقي منها، وتلك الم�صادر هي: )القراآن الكريم وال�صعر واالأمثال  االأ�صيل���ة للعربيَّ
ة«.  ���ة فهذا ي�صح االإ�صت�صهاد ب���ه في العربيَّ والق�ص����س(، وق���ال في خزان���ة االأدب: »واالأمثال النبويَّ
فاالأمث���ال م�صدر بالغ االأهميَّة من حيث ارتباطها اإجتماعي���ًا واأدبيًا بحياة العرب، وهي تجري على 

األ�صنتهم مجرى ال�صعر وال تقّل اأهميًة عنه، وهي ِعظاٌت بالغة وِحَكٌم معبرة.
ة واالإ�صالم، وبها كانت  قال اأبو ُعبيد عنها: »هذا كتاب االأمثال، وهي حكمة العرب في الجاهليَّ
تعار����س كالمه���ا فتبلغ به���ا ما حاولت من حاجتها ف���ي المنطق، بكناية غير ت�صري���ح، فيجتمع لها 
ناها في كتابنا هذا على  بذلك ثالث خالل، اإيجاز اللفظ، واإ�صابة المعنى، وح�صن الت�صبيه، وقد األفَّ
منازله���ا واأ�صَندناها اإلى علمائها، وا�صت�صهدنا بن���وادر ال�صعر عليها وكان مما دعانا اإلى تاأليف هذا 
الكت���اب وحثنا عليه ما روينا من االأحادي���ث الماأثورة عن النبّي �صّلى اهلل عليه و�صّلم اأّنه قد �صربها 
وتمثّ���ل بها هو ومن بعدَه من ال�صلَف« وما انفّكت االأمثال ف���ي النا�س �صائرة. والعرب تزّين اأ�صعارها 

واأقوالها واآدابها باالأمثال والِحَكم الممّيزة، واالأمثال عندهم نوعان:
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1-  اأمث���ال ِحكمّية، كقولهم الجار قبل الدار، والحرب خدع���ة، والخطاأ زاُد الَعجول، والعتاب 
قبل العقاب، ونحوهما مما يتناقله النا�س.

2-  االأمث���ال المبنّي���ة على الحوادث وهي خا�صة بهم الأن الحوادث ج���رت لهم كقولهم » وافَق 
يف �صيع���ِت اللبَن« و »�صبَق ال�صيُف  �ص���ٌن طَبَق���ه« و »قطعت جهيزة قول كل خطيب« و »ال�صَّ
العزل« وهم يوؤِثرون تلك االأمثال عن قائليها وقد يروون ع�صرات من االأمثال قالها الواحد 
ته الخا�صة به، فهو  ف���ي حادثة واحدة، فهذه االأمثال تنفرد عند العرب ب���اأن لكلِّ مثل ق�صَّ
نابع من �صميم الحياة وواقعها، ناجم عن حادثة معّينة، بكلمة اأو كلمات معدودة، حِفَظتها 

الذاكرة ، وُكِتَب لها االإنت�صار.

اأنواع الأمثال:
اإذا كانت االأمثال ُتنّبه الذهن اإلى اأخذ الِعبرة وقيا�س حاٍل على حاٍل، فهي لي�صت نوعًا واحدًا، 

منّي، وقد ذكر ال�صيوطي في االإتقان ثالثة اأنواع هي: بل منها ال�صريح وال�صِ
ّرح فيها بلفظ الَمَثل، وهي كثيرة في القراآن الكريم،  1-  االأمث���ال الم�صّرحة: وهي ظاهرة �صُ
ْاَءْت َمْا َحْوَلُه َذَهَب اهلُل ِبُنْوِرِهْم َو  ْا اأَ�صَ ِذْي ِا�ْصَتْوَقَد َنْاَرَا َفَلمَّ كقول���ه تعالى: {َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَّ

مُّ ُبْكٌم ٌعْمٌي َفُهْم اَلْ َيْرِجُعوْن})1(. ُروْن، �صُ َتَرَكَهْم ِفْي ُظُلَمْاٍت اَلْ ُيْب�صِ
هم م���ن الوحي بمنزلة من ا�صتوقد  فف���ي ه���ذه االآيات �صرب اهلل للمنافقين مثاًل: ناريًا، فحظُّ
ن���ارًا لالإ�صاءة والنف���ع حيث انتفعوا ظاهرًا باالإ�صالم، ولكن لم يكن له اأثر نورّي في قلوبهم، فذهب 

اهلل بنورهم بما في النار من االإ�صاءة واأبقى ما فيها من االإحراق.
ح فيها بلفظ التمثيل ولكنها تدل على معاٍن رائعة في  2- االأمث���ال الكامنة: وهي التي لم ُي�صرَّ
ل���ون لهذا النوع باأمثل���ة منها: ما معنى قولهم )خير االأمور الو�ص���ط( وقوله تعالى: {اَلْ  اإيج���از، ويَمثِّ

َفْاِر�ٌس َو اَلْ ِبْكٌر َعَوْاٌن َبْيَن َذِلْك})2(
وما معنى قولهم ) كما تديُن ُتدان ( قوله تعالى: {َمْن َيْعَمْل �ُصْوَءًا ُيْجَز ِبْه} )3(..اإلخ.

3-االأمث���ال الُمر�صل���ة: وه���ي ُجَم���ل اأُر�ِصَل���ت اإر�ص���ااًل م���ن غي���ر ت�صري���ح بلف���ظ الت�صبي���ه، 
َكْا�ِصَف���ة})4(  اهلِل  ُدْوِن  ِم���ْن  َلَه���ْا  تعال���ى: {َلْي����سَ  االأمث���ال، كقول���ه  اآي���ات جاري���ة مج���رى   فه���ي 

1- )البقرة:18-17(
2- )البقرة: 68(

3- )الن�صاء:123(
4- )النَّجم: 58(



223

{ِل���ُكلِّ َنَباأِ ُم�ْصَتَق���ّر})1(، {ُقْل ُكٌل َيْعَمُل َعَل���ْى �َصْاِكَلٍتْه})2( {ًكلُّ ِحْزِب ِبَمْا َلَدْيِه���ْم َفِرُحوْن})3(، {اَلْ 
َي�ْصَتِوْي َاْلَخِبْيُث َوَاْلَطيِّب})4(

اآداب الأمثال:
ة الغوغاء، اإذ ربم���ا اأِلَف المتخ�ص�س مثاَل عام���ًا �صيئًا، لكثرة ما  يج���ب اجتناب اأمث���ال العامَّ
ي�صمع���ه من مخالطة اأ�صحاب ال�ص���وء، في�صتر�صل في �صربه مثاًل، فهن���اك اأمثال مرذولة وم�صهورة 
وهي انعكا�س الأحوال المَتمثلين بها، فُتذَكُر لالأخيار من النا�س، وهي �صاِئعٌة وُت�صتعمل بكثرٍة، منها:
»اأذُك���ِر الدي���ب وهيئ الق�صيب«، »ال�صقي عم���رو بقي«.. اإلخ. ويكاد يكون ل���كل منطقة اأمثلتها 
الخا�صة بها، وقد ُحِكي في هذا عن االأ�صمعي: اأن الر�صيد �صاأله يومًا عن اأن�صاب بع�س العرب فقال: 
عل���ى الخبير �صقطت يا اأمير الموؤمنين. فق���ال له  الف�صل بن الربيع:  اأ�صقَط اهلل جنبيك، اأتخاطب 
اأمي���ر الموؤمني���ن بمثل ه���ذا الخطاب! فكان الف�صل م���ع قّلة علمه اأعلم بم���ا ي�صتعمل من الكالم في 

محاورة الخلفاء، من االأ�صمعي الذي هو واحدُ ع�صره و قريعُ دهره«
ف���ي  قوُل���ه  الحري���ري  اأنك���ر عل���ى  الكري���م، حي���ث  الق���راآن  اأمثل���ة  تع���ّدي  يج���وز  له���ذا ال 
 مقامت���ه الخام�ص���ة ع�ص���رة »فاأدخلن���ي بيت���ًا اأح���َرج م���ن التاب���وت، واأوه���ى م���ن بي���ت العنكب���وت«
فاأي معنى اأبلغ من معنى اأّكده اهلل من �صتة اأوجه، حيث قال: {و اإن اأوهن البيوت لبيت العنكبوت})5( 
َف الجمع بالالم، و اأتى  ، وبنى اأفَعل التف�صيل، وبناه من الوهن، واأ�صافه اإلى الجمع، وعرَّ فاأدخل: اإنَّ
في خبر اإن بالالم، وكان الالئق بالحريري اأال يتجاوز هذه المبالغة وما بعد تمثيل اهلل تمثيل، وَقوُل 

اهلل اأقوَمُ قيل، واأو�صحُ �صبيل«
ل�صاحب���ه. �ص���ررًا  ���ُب  في�صبِّ مكان���ه   غي���ر  ف���ي  ب���ه  ُي�صت�صه���ُد  اأو  بالمث���ل  ُي�صت���دلُّ   وق���د 

ُيروى اأنَّ عمَر بن عبِد العزيز - رحمه اهلل- قال لرجٍل اأنُظر لنا كاتبًا يكون اأبوه عربيًا، فقال كاتٌب 
له قد كان اأبو النبيّ كافراً فقال جعل هذا مثالً فعزله وقال ال تكتب لي اأبداً«

فالكات���ب ق�ص���َد بكالمه االإحتج���اج واالإ�صتدالل على نفي النق�س عن���ه، وقد قال عمر-ر�صي 
اهلل عنه-ف���ي الرد عليه اأنه جعله مثاًل، فعل���م اأّن الم�صتدل ال منافاة بينه وبين �صارب المثل. فقال 
م�صكوي���ه مجيبًا: »اإن االأمثال فيما ال تدركه الحوا�س مما تدركه، وال�صبب في ذلك اأُن�ُصنا بالحوا�س، 

1- )االأنعام: 67(
2- )االإ�صراء: 84(

3- )الموؤمنون: 53(
4- )المائدة: 100(
5- )العنكبوت:41(
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َر االإن�صان عالٌم  واألفنا لها منذ اأول كونها، والأنها مبادئ علومنا، ومنها ترتقي اإلى غيرها، فاإذا اأب�صَ
يدركه، اأو ُحدث عالم لم ي�صهده، وكان غريبًا عنده، طلب له مثااًل من الح�س، فاإذا اأُعطي ذلك اأن�س 

بها، و�صكن اإليه الألفة له.

 خ�شائ�ص الأمثال:
ومن خ�صائ�س االأمثال اأنها ال تتغّير، بل ُتلفظ و تجري كما جاءت على االأل�صنة،  واإن خالفت 
قواع���د النحو والت�صريف، وتظل على هيئتها التي �صيغت عليه���ا، وقد عّبر �صيبويه عن ذلك فقال: 

»ومن كالمهم اأن يجعلوا ال�صيء في مو�صع على غيرحاله في �صائر الكالم«
 وعبّ���ر ال�صيوط���ي »الع���رب تُج���ري االأمث���ال عل���ى م���ا ج���اءت، وال ت�صتعم���ل فيه���ا االإِع���راب«

فق���د جاء في اأمثال العرب )اأع���طِ القو�سَ باريْها( بت�صكين الياء في باريه���ا، واالأ�صل فتحها، الأنها 
مفعول ثاٍن ل� اأعِط. 

وف���ي اأمثالهم )اجناوؤها ابناوؤه���ا( اأي جناتها ُبناتها، )قال اأبو ُعَبي���د : االإجناء: هم الجناة، 
واالأبناء: الُبناة والواحد جاٍن و باٍن، وهذا جمع عزيز في الكالم، ومعنى المثل: اإنَّ الذين جَنوا على 
روها بالبناء(  ومعنى ذلك )اأن المثل ال ُيغيَّر واأنهم ي�صتجيزون فيه  هذه الدار بالهدم هم الذين عمَّ

ما ال ي�صتجيزون في �صائر الكالم( فُهم يترخ�صون في المثل كما يترخ�صون بال�صرورة ال�صعريَّة.
 لالأمث���ال اأهميَّة كبيرة، فهي ال بّد منها للعاِلم المجتهد، والقارئ الُمعتبر، والخطيب البارع، 
والداعي���ة الناجح، فما المان���ع اأن يكون ِعلمًا م�صتقاًل له مو�صوعه الخا����س ك� بقية العلوم االأخرى، 
���ة، اأو الجامعيَّة، وقد اعتبره  ة، اأو الثانويَّ ول���و في بع����س �صنوات المراحل التعليميَّة، �ص���واًء االإعداديَّ
الم���اوردّي من اأعظم علوم الق���راآن والنا�س في غفلة عنه، وعّده ال�صافع���ّي مما يجب على المجتهد 
معرفت���ه م���ن علوم القراآن، وقد اأف���رده بالتاأليف عدد كبير م���ن العلماء، قديم���ًا وحديثًا، �صواء في 
ذل���ك اأمث���ال الق���راآن، كما فعل اب���ن القّيم في كتاب���ه اإعالم الموقعي���ن، واأمثال الحدي���ث للقا�صي 
الرامهرم���زي، واالأمثال والِحكم للماوردي، وعقد الترمذي باب���ًا في جامعه اأورد فيه اأربعين حديثًا 

من االأمثال، وعلق عليه ابن العربّي: 
»هلل دّره، لقد فتح بابًا، وبنى ق�صرًا اأو دارًا، ولكّنه اختّط خطًا �صغيرًا، فنحن نقنع به، ون�صكر 

عليه«.
وال���ذي نراه من ال�صرورّي و�صع منهاج خا�س بمادة االأمث���ال، يتالءم والمرحلة المقّررة فيه 
اإعدادّي���ة اأو ثانوّية، وهو ال يق���ّل اأهمّية عن منهج التف�صير المقّرر في بع����س الجامعات االإ�صالمّية، 
ر  )ك���� تف�صير اآيات االأح���كام(، الموّزع على عدد ال�صنوات الدرا�صية الجامعية، فالحد االدنى اأن ُيقرَّ
���ة، ك�صاأن اأّي مادة اأخرى. يكوُن  ول���و ف���ي �صنة جامعية واحدة، مادة لالأمثال، باإ�صراف الهيئة العلميَّ
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م�صدره���ا ومو�صوعه���ا، اأمثال القراآن، واأمثال الحدي���ث، واالأمثال ال�صائرة، ُت�ص���اغ �صياغة مرّتبة 
ومبّوبة وُمحَكمة وفي هذا الخير الكثير.

ْا�ِس َو َمْا َيْعِقُلَهْا اإِاّلْ َاْلَعْاِلُمْون})1(. وهي تحّث   ِرُبَهْا ِلْلنَّ و نختم بقوله تعالى: {َوِتْلَك َااْلأَْمَثْاُل َن�صْ
بيان، و اأورد ابن كثير عن عمرو بن مرة قال: ما مررُت  و ترّغ���ب وتدعو للتعّلم والتعّق���ل والتدّبر والتِّ
ِرُبَهْا  باآي���ة من كت���اب اهلل ال اأعرفها اإال اأحزنني الأني �صمع���ُت اهلل تعالى يقول: {َو ِتْلَك َااْلأَْمَث���ْاُل َن�صْ

ْا�ِس َو َمْا َيْعِقُلَهْا اإِاّلْ َاْلَعْاِلُمْون}. ِلْلنَّ

1- )العنكبوت: 43(
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�أ. محمد �شامي �لع�شلي
مدر�س المالية العامة - كلية الحقوق

جامعة المو�سل- العراق

ِث الحمايُة القانونيَُّة للبيئِة من التلوُّ
 في التَّ�صريِع الداخلي

المقدمة
لق���د جذبت م�صكلة التل���وث البيئي اهتمام رجال العلم منذ �صن���وات قليلة وراحوا ينبهون اإلى 
االأخطار التي باتت تهدد البيئة والجن�س الب�صري باأ�صره، كما اهتم رجال العلم بظاهرة التلوث فقد 
اهت���م بها كذلك رجال القانون اي�ص���ًا، واأخذوا يحددون المق�صود بم�صكلة التلوث البيئي، واأ�صبابها 
والعوام���ل الموؤثرة ف���ي مكافحتها و�ص���رورة توفير الغط���اء القانوني لحمايتها. ف���كان نتيجًة لذلك 
ع وعنايته ب�صياغِة الن�صو�س التي تتعلق بكافة اأ�صباب تلوث البيئة وكيفية مواجهتها،  اهتمام الم�صرِّ

ِه في بيئٍة نظيفة و�صليمة. مما يوؤدي اإلى توفير الحماية الكافية لها ولالإن�صان مع تاأكيد حقِّ

عليه اقت�صى درا�صة الحماية القانونية للبيئة في الت�صريع الداخلي في فروع القانون المختلفة، 
لذا �صيتم تق�صيم هذا البحث اإلى خم�صة مباحث كما يلي:

المبحث االأول: الحماية القانونية للبيئة في القانون الد�صتوري. 

المبحث الثاني: الحماية القانونية للبيئة في القانون المدني.

المبحث الثالث: الحماية القانونية للبيئة في القانون الجنائي.

المبحث الرابع: الحماية القانونية للبيئة في القانون االداري.

المبحث الخام�س: الحماية القانونية للبيئة في القانون المالي.
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المبحث الأول:
الحماية القانونية للبيئة في القانون الد�شتوري

لم���ا كانت القواع���د القانونية الد�صتورية تعد حج���ر الزاوية وقمة اله���رم اأو البنيان القانوني 
للدولة، وما عداها من القواعد القانونية يكون تاليًا لها في المرتبة، تحت مظلة ال�صرعية الد�صتورية 
والمتمثلة بمبداأ �صمو الد�صتور واحترام الت�صريعات العادية للقواعد الد�صتورية، واأن تكون من�صجمة 

ومتوافقة معه ن�صًا وروحًا، واأنَّ جميع االن�صطة التي تمار�صها الدولة ت�صتمد �صرعية وجودها منه. 
واإزاء التفاق���م الكبي���ر لم�صكل���ة التلوث البيئي وم���ا اأفرزته من تداعيات ته���دد توازن النظام 
ُد االإن�صان ف���ي حياته وم�صتقبله  البيئ���ي باالخت���الل، ما لبث���ت اأن ظهرت م�صاكل اخرى جدي���دة تهدِّ
مثل، االحتبا�س الحراري، والت�صحر، وقلة م�صادر المياه، والحاجة اإلى تاأمين المحميات الطبيعية 
والرقابة ال�صارمة عليها من اأي اعتداء، وغيرها من م�صاكل عديدة، ناهيك عن كل االفرازات التي 
ظه���رت نتيج���ة التفاعالت االقت�صادية واالجتماعي���ة وال�صيا�صية ب�صورة عامة، ب���رزت اإلى الوجود 
ك�ص���رورة ُملحة وحق د�صتوري للمواطن، هو الحق ف���ي بيئة �صليمة ونظيفة)1(، اأي اأن ين�س �صراحة 
ف���ي �صلب الوثيقة الد�صتورية على هذا الح���ق اأو القيمة العليا، في اأن يحيا المواطن في بيئة �صليمة 

ع و�صع القواعد التف�صيلية لهذا الحق. ونظيفة ثم يتولى الم�صرِّ
 وم���ن خ���الل ا�صتقرائن���ا لبع�ٍس من د�صاتي���ر الدول ف���ي اأ�صاليب معالجتها ب�ص���اأن تقرير حق 

االإن�صان ببيئة �صليمة ونظيفة نجد اأنَّ هناك منهجين:

التلوث  من  للبيئة  ال�شريحة  الحماية  الأول:  �•
ومف���اده ه���و الن�س ال�صريح في الوثيقة الد�صتورية على ح���ق االإن�صان في بيئة �صليمة ونظيفة 

خالية من التلوث.
وم���ن االأمثلة على ذلك الد�صت���ور اليوغ�صالفي المعدل لع���ام 1974، والد�صتور المجري لعام 
1972، والد�صت���ور البرازيل���ي لع���ام 1988، وديباج���ة الد�صت���ور الفرن�ص���ي لع���ام 1958، والد�صتور 

البرتغالي لعام 1975.
ت ف���ي د�صاتيرها على اأنَّ  ���ا نجد اأنَّ بع�س الدول ذهبت اإل���ى اأبعد من ذلك عندما ن�صَّ ب���ل اإننَّ
حماي���ة البيئ���ة تعتبر حقًا وواجبًا في نف�س الوقت، ومن االأمثلة على ذلك الد�صتور الهندي)2(، اأي اأن 
ح���ق المواطن ف���ي التمتع ببيئة �صليمة ونظيف���ة، اعُتبر في ذات الوقت واجبًا عل���ى المواطن، وعلى 

1-  للمزيد انظر: طارق ابراهيم الد�صوقي عطيه، االمن البيئي والنظام القانوين حلماية البيئة، دار اجلامعة اجلديدة، اال�صكندرية، 
م�صر، �س 325.

2- انظر: م/48 و50 من الد�صتور الهندي املعدل لعام 1976.
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الدول���ة وكافة الهيئات والموؤ�ص�ص���ات العامة واجب حمايته، كذلك الحال بالن�صب���ة اإلى د�صتور بيرو 
لع���ام 1977، كما ن�س ميثاق البيئة لع���ام 2004 لد�صتور الجمهورية الفرن�صية الخام�صة لعام 1958 
عل���ى ح���ق المواطن في بيئة نظيفة)1( كما اأنه اعتبر من الواجب الحفاظ عليها)2(، ود�صتور بنما)3(، 
ود�صتور جمهورية ال�صي���ن ال�صعبية)4(، والد�صتور اليوناني)5(، والد�صت���ور ال�صوي�صري)6(، والد�صتور 

الجزائري)7(.

التلوث  من  للبيئة  ال�شمنية  الحماية  الثاني:  �•
ومف���اده هو انته���اج بع�س الدول االأ�صلوب غير المبا�صِر لحق االن�ص���ان في بيئة �صليمة ونظيفة 
خالي���ة من التلوث، بحيث اأنها التن�س �صراحة على ه���ذا الحق في الوثيقة الد�صتورية، بل يمكن اأن 
ن�صت���دل عليه اأو نتو�ص���ل اليه باال�صتنباط من روح الن�س على الحق���وق االجتماعية واالقت�صادية اأو 

المقومات اال�صا�صية للمجتمع التي ين�س عليها الد�صتور. 
ومن االأمثلة على ذلك الد�صتور االيطالي، والد�صتور الكويتي لعام 1962، والد�صتور الم�صري 

لعام )8(1971. 
اأم���ا بالن�صب���ة اإلى الع���راق فاأن القان���ون االأ�صا�صي العراق���ي لعام 1925 لم يتط���رق اإلى �صيء 

بالن�صبة اإلى البيئة وكذلك الحال بالن�صبة اإلى د�صتور عام 1958.
اأم���ا الد�صتوري���ن الموؤقتين لع���ام )9(1963 و )10(1968 فقد تناوال مو�ص���وع الرعاية ال�صحية، 

واعتبراه حقًا للمواطن تكَفُله الدولة.
اأما د�صتور عام )11(1970 ن�س على اأن تلتزم الدولة بحماية ال�صحة العامة عن طريق التو�صع 

الم�صتمر بالخدمات الطبية المجانية في الوقاية والمعالجة والدواء.

1- انظر: م/ 1 من ميثاق البيئة لعام 2004 لد�صتور اجلمهورية الفرن�صية اخلام�صة لعام 1958.
2- انظر: م/2 و3 من املرجع اأعاله.

3- انظر: م/ 11 من د�صتور بنما لعام 1972.
4- انظر: م/11 من د�صتور جمهورية ال�صي ال�صعبية لعام 1978.

5- انظر: م/24 من د�صتور اليونان لعام 1975.
6- انظر: م/24 من د�صتور �صوي�صرا لعام 1971.
7- انظر: م/51 من د�صتور اجلزائر لعام 1989.

8-  للمزيد انظر: طارق ابراهيم الد�صوقي عطيه، مرجع �صابق، �س 329-330 ، ورم�صان ممد بطيخ، القانون وحماية البيئة، 
من�صور يف ندوة دور الت�صريعات والقواني يف حماية البيئة التي اأقامتها املنظمة العربية للتنمية االدارية التابعة اإىل جامعة الدول 

العربية املقامة يف ال�صارقة، ايار، االمارات العربية املتحدة، 2005، �س10.
9- انظر: م/36 من الد�صتور العراقي املوؤقت لعام 1963.

10- انظر: م/37 من الد�صتور العراقي املوؤقت لعام 1968.
11- انظر: م/33 من الد�صتور العراقي لعام 1970.
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اأم���ا في م�صروع د�صتور ع���ام )1(1990 فقد ظهر االهتمام بالبيئة م���ن خالل االإقرار ب�صرورة 
قي���ام جميع اأجهزة الدولة واأف���راد ال�صعب بالمحافظة على البيئة من التل���وث وحماية الطبيعة من 

االأ�صرار التي ُتخلُّ بجمالها ووظائفها.
واأ�صب���ح االهتم���ام وا�صحًا بال�صح���ة العامة والحقِّ ف���ي العي�س ببيئة �صليمة ف���ي د�صتور عام 

)2(2005 حيث تكفلت الدولة بحماية البيئة والتنوع االإحيائي والحفاظ عليهما.

اأم���ا الد�صت���ور اللبناني فقد خال من الن�س �صراحة على هذا الحق، لكننا نجده قد ن�س عليه 
�صراحة في قانون حماية البيئة اللبناني رقم 444 لعام 2002 والذي اعتبر حقًا)3( للمواطن في بيئة 
�صليم���ة وم�صتقرة ومن واجبه اأي�صًا حمايتها وعدم االعت���داء عليها، كما انه اعتبر ان �صالمة البيئة 

وحمايتها من اأي خطر يهددها من م�صوؤولية كل �صخ�س طبيعي اأو معنوي عامًا كان ام خا�صًا)4(.

المبحث الثاني:
الحماية القانونية للبيئة في القانون المدني

تع���د الم�صوؤولية حج���ر الزاوية في كل نظام قانوني فهي التي توف���ر ال�صمان الحترام القانون 
وتطبيقه، فالم�صووؤلية والقانون وجهان لعملة واحدة)5(، وكما قلنا �صابقًا اأن هناك حقًا لكل مواطن 
في بيئة �صليمة ونظيفة وبالتالي فاإن الم�صا�س بهذا الحق يترتب عليه اثر قانوني مهم جدًا يتمثل في 
قي���ام الم�صوؤولية، حيث تترتب الم�صوؤولية نتيجة مبا�ص���رة الأي م�صا�س بهذا الحق وبالتالي فاإن ذلك 

يقت�صي االلتزام بمعالجة ال�صرر النا�صئ عن فعل التلوث.
يهت���م القان���ون المدني باالأفع���ال ال�صارة الت���ي ت�صيب االن�ص���ان مما يترتب عليه���ا م�صوؤولية 
الفاع���ل مدني���ًا، والجزاء في الم�صوؤولي���ة المدنية هو التعوي�س عن ال�صرر ال���ذي ت�صببه اأو ما يطلق 
علي���ه ال�صمان، و�صاحب الح���ق فيه هو المت�صرر والذي له الحق في اقام���ة الدعوى اأمام المحاكم 
المخت�ص���ة، وه���و بنف�س الوقت- المت�صرر- يملك الحق في التنازل عن حقه اأو الت�صالح عليه، وهو 
م���ا ن�ص���ت عليه القوانين المدنية، التي اأكدت على حقيقة را�صخ���ة وهي اأن اأي �صرر اأو اأذى ي�صيب 

االن�صان مهما اختلف نوعه فاإنه ي�صتوجب التعوي�س.

1- انظر: م/64 من م�صروع د�صتور جمهورية العراق لعام 1990.
2- انظر: م/33 من د�صتور جمهورية العراق لعام 2005.

3-  انظر: م/3 من قانون حماية البيئة اللبناين رقم 444 لعام 2002 )لكل ان�صان احلق يف بيئة �صليمة وم�صتقرة، ومن واجب كل 
مواطن ال�صهر على حماية البيئة وتاأمي حاجات االأجيال احلالية من امل�صا�س بحقوق االجيال املقبلة(.

4-  انظر: م/2/4 من املرجع اأعاله )ي�صهر كل �صخ�س طبيعي او معنوي، على م�صوؤولية البيئة، وي�صاهم يف حمايتها، وان يبلغ عن 
اأي خطر قد يهددها(.

5-  للمزيد انظر: عبدالهادي الع�صري، البيئة واالأمن االقليمي يف دول اخلليج العربي، دار النه�صة العربية، القاهرة، م�صر، 1997، �س 85.
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تق���وم اأح���كام الم�صوؤولية المدنية على ثالث���ة اأركان هي: الخطاأ، ال�ص���رر، والعالقة ال�صببية، 
وم���ن ال�صرورة بم���كان اأن يكون هناك عملية توافق اأو تطويع لالأركان التقليدية للم�صوؤولية المدنية، 

مع الم�صوؤولية عن التلوث البيئي وذلك لخ�صو�صية هذه الم�صوؤولية وطبيعتها الخا�صة.
والمالح���ظ اأن هن���اك �صعوبات تتلعق بتطبيق اركان الم�صوؤولي���ة ال�صابقة على الم�صوؤولية عن 
التل���وث البيئي، وذل���ك يعود اإلى االح���كام الخا�صة به���ذه الم�صوؤولية عن االأفعال الت���ي ينجم عنها 
التل���وث البيئ���ي، بحيث انها فر�ص���ت نف�صها على م�صرع���ي البلدان مما دفعهم اإل���ى تعيين االأحكام 
الخا�ص���ة لهذا الن���وع من الم�صوؤولية، من خالل مجموعة قوانين خا�ص���ة تناولت بع�س االفعال التي 
نجم عنها التلوث البيئي مو�صحًة مداه والنتائج المترتبة عليه، مما يجعلنا اأمام نظام قانوني خا�س 
للم�صوؤولي���ة عن التل���وث البيئي والذي ال يعني ب���اأي حال من االأحوال خروجها ع���ن النظرية العامة 

للم�صوؤولية.
وم���ن خ���الل قراآءتنا المعمقة في ه���ذا الجانب فاإننا نثب���ت المالحظة المهم���ة التالية والتي 
مفاده���ا، اأنَّ الم�صوؤولي���ة ع���ن التل���وث البيئي تقوم بحي���ث ال ي�صترط وقوع ال�صرر ع���ن االفعال غير 
الم�صروعة، بل يتعدى ذلك لي�صمل اأي�صًا االفعال الم�صروعة، وعلى �صبيل المثال ما يمكن اأن ي�صببه 
ف���رد اأو م�ص���روع عام اأو خا�س مجاز قانونًا ومتوافر في���ه كل الو�صائل العملية التي تحول دون الحاق 

ال�صرر، اإال اأن ذلك ال يمنع اأحيانًا من وقوع اآثارًا �صلبية م�صببًة التلوث البيئي.
له���ذا فقد ح���اول الق�صاء العمل على تطوي���ر قواعد الم�صوؤولية وبما يتف���ق والطبيعة الخا�صة 
باال�صرار البيئية بحيث يتم اطالق �صلطة القا�صي في اإثبات العالقة ال�صببية اأو في اإقرار الم�صوؤولية 
الت�صامني���ة كاأداة ل�صمان تعوي�س المت�صرر عندما يكون هناك اأكثر من م�صوؤول ت�صبب في ال�صرر، 
اإال اأن ذلك لم يحل الم�صكلة حيث يقت�صي القول بذلك، وجوب اثبات العالقة ال�صببية بين الن�صاط 

الخاطئ لكل منهم وال�صرر الحا�صل، وان يحدد الح�صة من ال�صرر التي ت�صببها كل منهم.
وحي���ث اأن القواع���د العامة للم�صوؤولية المدني���ة التقليدية القائمة على وج���وب اثبات العالقة 
ال�صببي���ة بي���ن الخط���اأ وال�صرر �صت���وؤدي الى �صي���اع الكثير من حق���وق المت�صررين فق���د دعا الفقه 
والق�ص���اء اإلى اعتماد اأ�صلوبين: اأحدهم���ا ي�صمى »ا�صلوب تق�صيم الم�صوؤولي���ة«، ومفاده عندما يكون 
هن���اك اكثر من م�صوؤول ت�صبب في ال�صرر فانه يمك���ن تق�صيم الم�صوؤولية بينهم بن�صبة ما ي�صتخدمه 
كلٌّ منه���م اإلى ما ي�صتخدم���ه االآخرون من المواد الم�صببة للتلوث في كل دورة اإنتاجية، اأما اال�صلوب 
الثاني فيدعو اإلى االكتفاء في اإثبات العالقة ال�صببية بين التلوث وال�صرر لمجرد االحتمال اأو الظن، 
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فالدليل االحتمالي على وجود ال�صبب بين الخطاأ وال�صرر كاٍف لقيام الم�صوؤولية)1(، وفي ذلك ذهب 
ع العراقي عندما ن�س )ُتعد م�صوؤولية �صبب االأ�صرار الناجمة... مفتر�صة()2(. الم�صرِّ

والم�صوؤولي���ة المعول عليه���ا هنا في مجال التلوث البيئي ه���ي الم�صوؤولية المو�صوعية، ولي�صت 
الم�صوؤولي���ة �صب���ه المو�صوعية التي ثبت تق�صيره���ا عن ا�صتيعاب كل ح���االت الم�صوؤولية عن التلوث 
البيئ���ي كونها تقوم على الخطا المفتر�س، وذلك الأن ال�صرر البيئي ي�صعب اإثبات الخطاأ فيه اإن لم 
يكن م�صتحياًل في بع�س االأحيان االأمر الذي يوؤدي اإلى �صياع حقوق المت�صررين في اإ�صالح مالحق 

بهم من �صرر اأو خ�صارة.
ومن هنا كان اّتجاه الفقه والق�صاء نحو الم�صوؤولية المو�صوعية في مجال التلوث البيئي والتي 

قوامها ما يلي)3(:
تكتفي بال�صرر دون البحث عن الخطاأ.  -1

2-  تطبَّق في مجال االأ�صرار اال�صتثنائية والتي تتميز بالج�صامة بحيث يكون مو�صوع الم�صوؤولية 
هو العن�صر الرئي�صي في تقدير التعوي�س، ولي�س البحث عن المت�صبب اأو الخطاأ.

3-  م�صوؤولي���ة مركزة في �صخ����س الم�صتغل، فهي تبح���ث في ا�صخا����س الم�صوؤولية ولي�س عن 
االأخط���اء، فمث���اًل في حالة وق���وع التلوث الذري ون�ص���وء اأ�صرار نووية عنه ف���اإن المت�صرر 

يبحث عن ال�صخ�س الم�صوؤول ويحدده ليرفع دعوى الم�صوؤولية �صده.
4-  ان اأ�صا�س الم�صوؤولية المو�صوعية لي�س فقط في الن�صو�س والت�صريعات الو�صعية الداخلية 

بل تجد اأ�صا�صًا لها في االتفاقيات الدولية.
ون�صي���ر هن���ا اإلى ان اتفاقي���ة بروك�صل المبرمة ع���ام 1969 ب�صاأن الم�صوؤولي���ة المدنية عن       
تل���وث البيئة البحرية بالزي���ت، تعد اأول اتفاقية دولية تنظم الم�صوؤولي���ة المدنية عن اأ�صرار التلوث 
البحري بالزيت)4(، حيث ذهبت اإلى القول بالم�صوؤولية المطلقة لمالك ال�صفينة عن اأي ا�صرار تلوث 

1-  للمزيد انظر: عدنان ابراهيم ال�صرحان ونوري حمد خاطر، م�صادر احلقوق ال�صخ�صية- االلتزامات- درا�صة مقارنة، ط1، 
دار الثقافة للن�صر والتوزيع، عمان، االردن، 2000، �س 455، واحمد ممود �صعد، ا�صتقرار قواعد امل�صوؤولية املدنية يف منازعات 

التلوث البيئي، ط1، دار النه�صة العربية، القاهرة، م�صر، 1994، �س 231-230.
2- انظر: م/32/ ثالثًا من قانون حماية وحت�صي البيئة العراقي رقم 27 لعام 2009.

3-  للمزيد يف تطبيقات امل�صوؤولية املو�صوعية عن التلوث البيئي انظر: نزيه ممد ال�صادق املهدي، نطاق امل�صوؤولية املدنية عن تلوث 
البيئة، من�صور يف مومتر نحو دور فاعل للقانون يف حماية البيئة وتنميتها، كلية ال�صريعة والقانون يف جامعة االمارات العربية 
البيئة واحلياة الفطرية وتنميتها وبرنامج االمم املتحدة االنائي،  للبيئة وهيئة ابحاث  الهيئة االحتادية  بالتعاون مع  املتحدة 

االمارات العربية املتحدة، 1999، �س 27 وما بعدها.
4-  للمزيد انظر: م�صطفى �صالمة ح�صي ومدو�س فالح الر�صيدي، القانون الدويل للبيئة- درا�صة للقواعد العامة واأهم االتفاقيات 
جامعة  العلمي،  الن�صر  جمل�س  البيئة،  بحماية  تعنى  التي  احلكومية  وغري  واحلكومية  الدولية  واملنظمات  واالقليمية  الدولية 

الكويت، الكويت، 2007، �س 16.



232

�صبب���ه البترول المت�صرب اأو المفرغ من ال�صفينة نتيجة للح���ادث، ويكفي للحكم بالتعوي�س اأن يثبت 
المت�ص���رر وقوع ال�صرر به والعالقة ال�صببية بين ذلك ال�صرر والتلوث النا�صئ عن تفريغ البترول اأو 

ت�صربه دون الحاجة الإثبات الخطاأ في جانبه.
ومن هنا نالحظ اأن الم�صوؤولية المدنية المو�صوعية تعتبر �صماما قانونيًا فعااًل ل�صمان حقوق 
االأفراد وت�صهيل تعوي�س اال�صرار النا�صئة عن تلوث البيئة في حاالت يعجز المت�صرر فيها عن اثبات 

الخطاأ ومواجهة الم�صوؤول)1(.
واإنن���ا ن�صير ف���ي معر�س درا�صتن���ا للقانون المدني اإل���ى اهتمام معظم الت�صريع���ات القانونية 
ف���ي ال���دول العربية بالحماية القانونية للبيئة بكافة عنا�صرها من الم���اء والهواء واالأر�س واالإن�صان 
والمن�ص���اأت، حيث �صدرت العديد م���ن القوانين التي تنظمها، فحركة التط���ور والتو�صع ال�صريع في 
العم���ران وال�صناعة اأدت اإلى اإ�صدار العديد م���ن القوانين التي تهتم وتعالج هذه الجوانب الخا�صة 
مث���اًل ال���زام اأ�صح���اب الم�صاري���ع ال�صناعية اأن ينف���ذوا بدقة االأح���كام المتعلقة بال�صح���ة العامة 

والمحافظة على البيئة ومراعاة الموا�صفات الفنية في العمل. 
ب���ل انن���ا نجد اأن بع����س الت�صريعات العربية )مث���اًل �صلطنة عمان( اأح���َرزت تقدمًا في مجال 
ت ب�صكٍل خا�س بالت�صريعات  الت�صريع���ات البيئية وواكبت الت�صريعات الحديثة للدول المتقدمة واهتمَّ

المتعلقة بحماية الثروة المائية والنباتية واأ�صدَرت بذلك قوانين عدة.
والمالحظ اأن الدول ال�صاحلية قد اهتمت كثيرًا في ت�صريعاتها بحماية البيئة البحرية، وذلك 
ع���ن طري���ق اإ�صدار العدي���د من القوانين في ه���ذا ال�صاأن، كالوالي���ات المتح���دة االأمريكية وفرن�صا 

وبلجيكا وكذلك بع�س الدول العربية مثل م�صر والكويت وليبيا.
المبحث الثالث:

الحماية القانونية للبيئة في القانون الجنائي
ل  اإنَّ اأالعت���داء على البيئة يكون من خالل العدوان عل���ى العنا�صر المكونة لها لذلك كان تدخُّ
ع في حماية البيئة تدخاًل لحماية عنا�صر البيئة التي ت�صتلزم ابتداًء �صبط االو�صاع النا�صئة  الم�صرِّ
ع���ن ن�صاطات الم�صانع والمعامل والمركب���ات وغيرها للحيلولة دون التاأثير ال�صلبي على اأي عن�صر 
م���ن عنا�ص���ر البيئة، اله���واء اأو الماء...الخ، واإن كان البد من عمارة االأر����س بهذه الن�صاطات فعلى 

اأ�صا�س  التعوي�س عن اال�صرار، وللمزيد يف  العراقي رقم 27 لعام 2009 ب�صاأن  البيئة  1-  انظر: م/23 من قانون حماية وحت�صي 
امل�صوؤولية املو�صوعية وخ�صائ�صها واملجاالت املعا�صرة على تطبيقها، انظر: ممد �صعيد عبداهلل احلميدي، امل�صوؤولية املدنية 
النا�صئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية حلمايتها وفقًا لقانون دولة االمارات العربية املتحدة- درا�صة مقارنة مع 

القانون امل�صري وبع�س القواني العربية، ط1، دار اجلامعة اجلديدة، 2008، �س 339 وما بعدها.
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اأق���ل تقدير ي�صعى الم�ص���رع ل�صبطها في الحدود الم�صموحة بها فاإن ح�صلت تجاوزات فيجب تدخل 
الم�صرع لي�صع العقوبات المنا�صبة في �صبيل تحقيق الحماية الجنائية للبيئة)1(.

وحي���ث اإن حماية البيئة ال تقت�صر على الم�صوؤولية المدني���ة وما يترتب عليها من جزاء مدني 
ع و�صع و�صائل اخرى لحماية  يتمثل بالتعوي�س عن اال�صرار التي ي�صببها التلوث البيئي بل اإن الم�صرِّ
البيئ���ة ت�صير جنبًا اإلى جنب م���ع الم�صوؤولية المدنية، فهناك الم�صوؤولي���ة الجنائية التي تعتبر بع�س 
االأفعال المرتكبة �صد البيئة جرائم ومخالفات، يترتب عليها العقاب الذي تقرره القوانين العقابية، 
�ص���واء اأكان ذلك م���ن خالل القان���ون الجنائي االأ�صلي مث���ل الم�صرع االيطالي ال���ذي كفل الحماية 
الجنائية للبيئة �صد التلوث من خالل ت�صمينه لقانون العقوبات مجموعة كبيرة من الن�صو�س مثاًل 

م/439 منه)2(، اأو من خالل القوانين الخا�صة االأخرى التي يكمل العمل بها)3(.
ولما كان الجزاء الجنائي و�صيلة لحماية البيئة و�صمان ح�صن تطبيق القانون وتحقيق اهدافه، 

جاءت اأغلُب الت�صريعات تُن�س على الجزاء الجنائي، بل ال يكاد يخلو ت�صريع من هذا الجزاء.
وي���رى البع�س من الفقه���اء والكتاب ا�صتحالة ح�صر جرائم االعت���داء على البيئة نظرًا لعدم 
وجودها في قانون واحد، بل اإننا نجدها متناثرة في قوانين متعددة لحماية البيئة كقانون البلديات 

وقانون ال�صير وقانون المياه...وغيرها.
في حين ذهب راأي اآخر مخالف)4( اإلى اأن مو�صوع اإ�صتحالة ح�صر جرائم االعتداء على البيئة 
ف���ي قان���ون واحد ال يمكن تعميم���ه على جميع الدول بل يرى اأن ثمة قواني���ن بيئية متكاملة في بع�س 
ال���دول )امري���كا وفرن�صا(، على �صبيل المث���ال حيث تعنى تلك الت�صريع���ات بتحديد الجرائم البيئة 

وو�صائل الحماية.
ولحدوث الجريمة البيئية )فعل التلويث( ثالثة اركان:

1-  ال�صلوك المادي: والمتمثل في اأحد االأن�صطة التي يقوم بها ال�صخ�س الطبيعي اأو المعنوي.
2-  النتيج���ة: والت���ي تتمثل في مدل���والت ال�صرر والخطر �ص���واء ال�صرر الم���ادي الملمو�س اأو 

1-  للمزيد انظر: عبد احلكيم ذنون يون�س الغزال، احلماية اجلنائية للبيئة يف الت�صريع العراقي، من�صور يف املوؤمتر ال�صنوي الثاين- 
احلماية القانونية للبيئة الواقع واالآفاق، احلماية اجلنائية للبيئة يف الت�صريع العراقي، كلية احلقوق يف جامعة املو�صل، العراق، 

2009، �س 498.
ال�صاقة  اال�صغال  بعقوبة  للعقاب  يكون مال  �صوف  االمرا�س  الوباء عن طريق جراثيم  يبث  ان�صان  تن�س )اي  2-  انظر: م/439 
املوؤبدة. واإذا ادت الواقعة اىل موت اكث من �صخ�س تكون العقوبة املوت(، للمزيد انظر: ابت�صام �صعيد امللكاوي، جرمية تلويث 

البيئة- درا�صة مقارنة، ط1، دار الثقافة للن�صر والتوزيع، اال�صدار الثاين، عمان، االردن، 2009، �س 39.
3- للمزيد انظر: يون�س ابراهيم احمد مزيد، البيئة والت�صريعات البيئية، دار احلامد للن�صر والتوزيع، عمان، االأردن، 2008، �س 69.

العربية واالجنبية مع درا�صة حتليلية للم�صادر  الت�صريعات  – درا�صة مقارنة يف  البيئة  الباز، �صحايا جرائم  ال�صيد  4-  راأي علي 
الت�صريعية حلماية البيئة يف الكويت، جمل�س الن�صر العلمي يف جامعة الكويت، الكويت، 2005، �س 45.
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الح�ص���ي، اأو اإن كان ه���ذا الخطر محدقًا اأو ماثاًل ذهنيًا، كما اأنه ال ي�صترط اأن يقع ال�صرر 
ح���ااًل بل قد يكون اآجاًل، حيث اأن هناك م���ن االأفعال المحدثة لل�صرر ما يمتد لعدة �صنين 

كالتلوث النووي االإ�صعاعي.
3-  العالق���ة ال�صببية بينهما)1(: يهتم القانون الجنائي باالإفعال الُمجرمة قانونًا والتي ت�صيب 

المجتمع وينتج عنها اأذى يترتب عليه م�صوؤولية الفاعل الجنائية.
وتج���د الم�صوؤولية الجنائية اأ�صا�صها في االعت���داء على حق المجتمع، عندما يرى الم�صرع باأنَّ 
فع���اًل ما يتمي���ز بالخطورة واالأهمية بحيث اأن���ه ي�صكل خطرًا عامًا ولي�س خا�ص���ًا بالفرد اأو بم�صروع 
معي���ن، او عندما يالح���ظ اأن الجزاء المدني غير كاٍف لردع المخالفين واأنهم قد تمادوا اأو تجاوزو 
كثيرًا في مخالفاتهم، مما يقت�صي وجود قانون يردعهم، لذلك جاءت القوانين العقابية على �صبيل 
الح�ص���ر ولي�ص���ت على �صبيل المث���ال، طبقًا للقاع���دة القانونية المعروفة »ال عقوب���ة بال جريمة وال 

جريمة اإال بن�س«.
م���ن يمتلك توقيع العقوبة الجنائية هو االدعاء العام كونه يمثل م�صالح المجتمع، لذلك لي�س 

للت�صالح اأو التنازل في القوانين العقابية مجال.
االأ�ص���ل اأن تق���وم الم�صوؤولية كلما قامت الم�صوؤولية الجنائية الأن���ه قد تلحق الجرائم الجنائية 
م���ن االأفعال التي ت�صر باالأخرين، غي���ر اأن هذه القاعدة والتي تمثل االأ�صل لي�صت مطلقة الأن هناك 
من االأفعال ما يترتب عليها م�صوؤولية جنائية دون الم�صوؤولية المدنية وذلك النتفاء ال�صرر الذي هو 

اأ�صا�س قيام الم�صوؤولية المدنية، مثاًل جرائم ال�صروع اأو مخالفات المرور.
وبالعك�س قد تتحقق الم�صوؤولية المدنية دون الم�صوؤولية الجنائية مثاًل عند اتالف اأموال الغير 
اأو المناف�صة غير الم�صروعة اأوعدم تنفيذ العقد المتفق عليه، لكن اذا اجتمعت الم�صوؤولية الجنائية 
م���ع الم�صوؤولي���ة المدنية يحتف���ظ كل منهما بطابعها الخا����س وذلك كون الم�صوؤولي���ة الجنائية اأ�صد 
واأق���وى من الم�صوؤولي���ة المدنية كونها تمثل حق للمجتمع بينما تمث���ل الثانية حق الفرد، عليه اإذا ما 
اجتمع���ت كلتا الم�صوؤوليتين في فعل واحد تخ�صع الثاني���ة لالأولى من ناحية الحكم الذي ي�صدر في 

االولى.
كما اأن التاأثير يمتد من حيث قوة ال�صيء المق�صي والمحكوم فيه، بحيث اذا نظرت المحكمة 
الجنائي���ة في الدعوى وا�ص���درت حكمها فيها، فعل���ى المحكمة المدنية اأن تاأخذ ه���ذا الحكم بعين 

االعتبار من حيث ثبوت الوقائع ال من حيث التكييف القانوني لهذه الوقائع.

1- للمزيد انظر: املرجع اأعاله، �س 46.
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ويمت���د كذل���ك التاأثير من حيث وق���ف الدعوى المدنية وذل���ك عماًل بالقاع���دة »اأن الجنائي 
يوق���ف المدني« بحيث اإذا رفعت دعوى تعوي�س اأمام المحكمة المدنية ثم رفعت دعوى جنائية اأمام 
المحاكم الجنائية، فان المحكمة المدنية باإمكانها ان توقف ال�صير في الدعوى لحين �صدور الحكم 

من المحكمة الجنائية.
اأم���ا من ناحي���ة الجزاء الجنائ���ي والذي يتخذ �ص���كل العقوبة قد تقع على النف����س، والج�صم، 

والحرية، والمال.
 والعقوب���ة الت���ي ُتوقع على النف����س تنتهي معها حياة االن�صان وهي عقوب���ة االعدام، وهي اأ�صد 
عقوب���ة واأق�صاه���ا، وقد ن�ص���ت بع�س القوانين على االإع���دام كعقوبة لبع�س جرائ���م تلوث البيئة في 

الحاالت التي يترتب عليها وفاة بع�س االفراد)1(.
وق���د يعاقب باالعدام اأو ال�صج���ن الموؤبد والغرامة التي التقل عن ملي���ون درهم وال تزيد على 
ع�صرة ماليين درهم لكل من قام با�صتيراد اأو جلب المواد او النفايات النووية او دفنها اأو اإغراقها 

اأو تخزينها اأو التخل�س منها باأي �صكل في بيئة الدولة)2(.
والعقوب���ة التي يمكن اأن يوقعها القان���ون على الحرية تتمثل في االعتقال اأو الحب�س اأو ال�صجن 
او االأ�صغ���ال ال�صاق���ة الموؤقت���ة اأو الموؤبدة، ول�صعوبة العقوب���ة المقيدة للحرية فانه���ا تعتبر من اأهم 
العقوب���ات المجدية ف���ي حماية البيئة، ولكننا نجد ان اأغلب قوانين ال���دول النامية التن�س �صراحة 
عل���ى الحب����س كعقوبة اأو التجعل الحب����س وجوبيًا بل تجي���ز الحكم بالغرامة بداًل م���ن الحب�س، كما 
وتجي���ز الجمع بينهما، واالأف�صل اأن يكون الحب�س وجوبيًا في المخالفات الج�صيمة والخطيرة اإذا ما 

نتج عنها اآثاٌر �صيئة على البيئة.
ع الجنائي العراقي على: »يعاقب بالحب�س م���دة ال تزيد عن خم�صة ع�صر يومًا او  ن����سَّ الم�ص���رِّ
غرام���ة ال تزيد عن ع�صرة دنانير كل من ت�صبب عمدًا او اإهمااًل في ت�صرب الغازات او االبخرة وغير 

ذلك من المواد التي من �صاأنها ايذاء النا�س او م�صايقتهم او تلويثهم«)3(. 
ونو�ص���ي ف���ي ه���ذا ال�صدد الى �ص���رورة تعديل اح���كام هذه الم���ادة من ناحية مبل���غ الغرامة 
المن�صو����س عليه���ا، لعدم تنا�صبها م���ع القيمة الحقيقية للدين���ار العراقي حاليًا، حي���ث ان المادة 
�ُصرعت منذ ما يقارب 44 عامًا، وبالتالي ا�صبح مبلغ الغرامة الي�صكل رادعًا فعااًل في وجه الملوثين.
لكنن���ا نجد ان الم�صرع العراقي في قانون حماية وتح�صين البيئة العراقي رقم 27 لعام 2009 

1- انظر: م/275 من قانون العقوبات امل�صري، رقم 95 لعام 1996، وم/372 من قانون العقوبات االأردين رقم 16 لعام 1960.
2- انظر: م/2/62 من القانون االحتادي لدولة االإمارات العربية املتحدة رقم 24 لعام 1999 ب�صان حماية البيئة وتنميتها.

3- انظر: م/ 3/497 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 النافذ.
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اإ�صتدرك خطورة االعتداء على البيئة، و�صرورة ت�صديد العقوبة بل وم�صاعفتها عند تكرار المخالفة 
القانوني���ة، عندما ن�س »اواًل: مع عدم االخالل باية عقوبة ا�صد ين�س عليها قانون يعاقب المخالف 
الح���كام ه���ذا القانون واالنظمة والتعليم���ات والبيانات ال�صادرة بموجب���ه بالحب�س لمدة ال تقل عن 
)3( ا�صه���ر او بغرام���ة ال تقل عن )1000000( مليون دين���ار وال تزيد على ) 20000000( ع�صرين 
مليون دينار او بكلتا العقوبتين. ثانيًا: ت�صاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة«)1(.

وم���ن القوانين التي تجنب���ت الن�س على الحب�س كعقوبة لمخالفة اأح���كام قانون حماية البيئة 
ه���ي امارة دبي، حيث ل���م ين�س على الحب����س اأو ال�صجن كعقوبة على مخالف���ة اأحكامه مهما كانت 
اهميتها اأو خطورتها، ون�صت على اأن يعاقب من يخالف احكامه اأو احكام الئحته التنفيذية باحدى 

العقوبات التالية:
االنذار.  -1

2-  الغرام���ة الت���ي ال تقل عن خم�ص���ة االآف درهم وتت�صاعف الغرامة في حال���ة التكرار بما ال 
يزيد عن خم�صة ع�صر الف درهم.

اغالق المحل لفترة ال تزيد عن ال�صهر.  -3
الغاء الرخ�صة.  -4

ف�ص���اًل ع���ن تحميل المخال���ف نفقات االإزال���ة اأو االإ�صالح الت���ي تحددها البلدي���ة وم�صادرة 
االأدوات اأو االأجهزة التي ا�صتخدمت في ارتكاب المخالفة)2(.

ف���ي حين نج���د دواًل اأخرى على العك�س م���ن ذلك فانها ت�صدد العقوبة ف���ي بع�س من قوانيها، 
وم���ن العقوبات المقيدة للحرية ف���ي جرائم تلوث البيئة لت�صل بها في بع����س االأحيان اإلى اال�صغال 

ال�صاقة)3(.
ُع على االأم���وال فتتمثل في الغرامة اأو الم�ص���ادرة، بحيث اأننا نجد اأن  اأم���ا العقوب���ات التي ُتوقَّ
الغرام���ة تن����س عليه���ا القوانين في العادة م���ع الحب�س والتي ق���د ال تجدي نفعًا اإذا ل���م تكن كبيرة 
القيمة، حيث يقارن الم�صبب للتلوث ما بين مقدار الغرامة وما بين المكا�صب التي يمكن اأن يجنيها 
م���ن ن�صاطاته المنتجة للتلوث، ليقرر اإ�صتمراره بالن�صاط خا�صة اإذا وجد اأن دفع الغرامات الحالية 
ذي ج���دوى اأكب���ر وتحقق مكا�صب اأكبر ل���ه فيتمادون في اإحداث التلوث ويدفع���ون الغرامات وكانها 

جزء من تكاليف االنتاج دون اأن تحدث العقوبة المالية اأي اأثر رادع في نفو�صهم.

1- انظر: م/ 34/ اواًل وثانيًا من قانون حماية وحت�صي البيئة العراقي رقم 27 لعام 2009.
2- انظر: االأمر املحلي المارة دبي رقم 61 لعام 1991.

3- انظر: م/95 من قانون البيئة امل�صري رقم 4 لعام 1994 املعدل بالقانون رقم 9 لعام 2009.



237

مما حدا ببع�س الت�صريعات في بع�س البلدان لزيادة قيمة الغرامة زيادة كبيرة لت�صكل رادعًا 
فعااًل للمت�صببين في تلوث البيئة)1(.

اأم���ا الم�صادرة فتظهر في �صورة ا�صتي���الء الدولة على المعدات اأو المواد التي كانت م�صدرًا 
للتل���وث البيئ���ي، وقد تكون الم�صادرة عقوب���ة تبعية يحكم بها بال�صرورة م���ع العقوبة االأ�صلية، وقد 

تكون عقوبة تكميلية يجوز الحكم بها باالإ�صافة اإلى عقوبة اأخرى.
وتج���در االإ�صارة اإل���ى ان البع�س ي���رى اإنفراد الم�ص���رع الم�صري بتعريف »االره���اب البيئي« 
وال���ذي ن����س على اأنه »يق�صد باالرهاب في احكام القانون الجنائي كل ا�صتخدام للقوة اأو العنف اأو 
التهدي���د اأو الترويج يلجاأ اليه الجاني تنفيذًا لم�صروع اجرامي فردي اأو جماعي يهدف اإلى االإخالل 
بالنظ���ام العام، اأو تعري�س �صالمة المجتمع وامنه للخط���ر اإذا كان من �صان ذلك اإيذاء االأ�صخا�س 
اأو القاء الرُعب بينهم اأو تعري�س حياتهم او حرياتهم اأو اأمنهم للخطر، اأو الحاق ال�صرر بالبيئة، او 
باالت�صاالت اأو بالموا�صالت، اأو باالأموال او بالمباني او االمالك العامة اأو الخا�صة، اأو احتاللها اأو 
اال�صتيالء عليها، او منع اأو عرقلة ممار�صة ال�صلطات العامة اأو دور العبادة اأو معاهد العلم الأعمالها، 

او تعطيل تطبيق الد�صتور او القوانين اأو اللوائح«)2(.
وف���ي اأكث���ر االحيان من ال�صعب تحديد مرتكب افعال االعتداء عل���ى البيئة بتلويثها، كما اأنها 
م���ن الممكن اأن ترتكب من قبل اأكثر من �صخ�س واحد، بل قد ي�صاهم في ارتكابها عدة ا�صخا�س ال 
يرب���ط بينه���م اأية �صلة اأو عالقة، وبالتالي فاإن ذلك ي�صعُب مهمة تحديد الدور الذي لعبه كل واحد 

من هوؤالء االأ�صخا�س في اإحداث التلوث البيئي وكان من نتيجته اأحداث ال�صرر.
وهن���ا ن�صتذكر اأن م�صاألة ال�ص���رر البيئي م�صاألة ذات طابع فني، وذل���ك يقودنا اإلى اال�صتعانة 
ب���ذوي الخب���رة الفنية في اغل���ب االأحيان اإن لم يكن ف���ي معظمها، وخا�صة عندم���ا يكون المو�صوع 
معرو�صًا اأمام المحاكم مما يقت�صي االأمر بانتداب اأحد الخبراء الفنيين في الدعوى، وبالتالي فاإن 
ذلك ياأخذ وقتًا اأطول للنظر في النزاع لفترات طويلة، وذلك يعني ا�صتمرار وقوع ال�صرر البيئي اإلى 
حين الف�صل في الدعوى واإكت�صاب الحكم الدرجة القطعية، كما اإننا ال نن�صى هنا اأن ال�صرر البيئي 
الناتج من فعل التلوث قد يتاأخر عنه، اأي يوجد فارق زمني طويل بينهما، ا�صافة اإلى اأن فعل التلوث 
ق���د ال يك���ون وا�صحًا، اأو قد يكون موؤقتا بينما ال�صرر البيئي قد يكون اأكبر من الفعل لكنه قد يحتاج 

1-  انظر: م/90 من املرجع اأعاله، وللمزيد انظر: ماجد راغب احللو، قانون حماية البيئة يف �صوء ال�صريعة، دار اجلامعة اجلديدة، 
اال�صكندرية، م�صر، 2007، �س 144.

2-  اأنظر: م/86 املعدلة من قانون العقوبات واالجراءات اجلنائية امل�صري رقم 97 لعام 1992، للمزيد انظر: ماجد راغب احللو، 
مرجع �صابق، �س 142، وعلي ال�صيد الباز، مرجع �صابق، �س 48.
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فت���رة طويلة جدًا لكي ن�صتطيع اإثبات���ه، وبالتالي فانه ال بد من جهود كبيرة ووقت طويل اأمام جهات 
ال�صبط والتحقيق والمحاكمة)1(.

ويب���رز هنا في مجال الجرائ���م البيئية مهمة ال�صابطة الق�صائي���ة الأهمية دورها الذي يعتمد 
على الطبيعة الخا�صة لمهام من تمنح لهم هذه ال�صفة، والذين يفتر�س بهم اأن يتمتعوا بقدر كاٍف 
م���ن التاأهيل الفن���ي والخبرة العملية بال�صكل ال���ذي ي�صمن نجاحهم في �صب���ط واثبات االنتهاكات 

واالعتداءات التي تمثل جرائم تقع على عنا�صر البيئة.
تتوق���ف فاعلي���ة التنظي���م الت�صريع���ي لحماي���ة البيئة عل���ى الجان���ب االإجرائ���ي، فالن�صو�س 
المو�صوعية بمفردها التكفي لحماية البيئة، بل ينبغي اأن يكملها مجموعة من االجراءات والتدابير 
الت���ي ت�صمن تطبي���ق هذه القواعد القانونية ب�ص���ورة فعالة وموؤثرة، ومن هنا ب���رزت �صفة ماأموري 

ال�صابطة الق�صائية واإعطائهم الدور البارز كموظفين لجهاز �صووؤن البيئة.
 وتتباي���ن الت�صريع���ات من حيث الن�س على ال�صن���د الت�صريعي لتخويل ه���وؤالء �صفة ال�صابطة 
الق�صائي���ة فنجده���ا في بع�س الدول تمنح بق���رارات ادارية، في حين نجدها ف���ي دول اخرى تمنح 
بقان���ون كالت�صري���ع الفرن�صي، وهناك من يجم���ع الطريقتين كالت�صريع الم�ص���ري، حيث تمنح هذه 

ال�صفة بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المخت�س)2(.
ع الم�صري قد اأنفرد بتعريف االإرهاب البيئي، باأن  نعود هنا لنرد على الذين اعتبرو اأنَّ الم�صرِّ
ع اللبناني اي�صًا ومن خالل ا�صتقرائنا لن����س المادة/ )3(314 من قانون العقوبات اللبناني،  الم�ص���رِّ
ق���د اأقر بدخول االرهاب بمفهومه المرن في نط���اق الحماية البيئية، وذلك لكونه ن�س على االفعال 
عر ومهما اختلفت الو�صائ���ل واالأدوات والمنتجات والعوامل التي يكون  الت���ي م���ن �صانها اأن تخلق الذُّ
م���ن نتيجتها اإيقاع الخط���ر العام بالمجتمع، وبالتال���ي فان التلوث البيئي ه���و الخطر الذي يعالجه 
ع اللبنان���ي في هذه المادة، وبذلك دخل مفهوم االعت���داء على اي عن�صر من عنا�صر البيئة  الم�ص���رِّ

تحت مفهوم االعمال االرهابية وهو ما اأكدته احكام المادة االآنفة الذكر. 
يت�ص���ح لنا اأن البيئة هي القيمة المحمية، فال�صلوك االيجاب���ي او ال�صلبي �صواء كان عمديًا اأم 
غي���ر عم���دي، مبا�صرًا او غير مبا�صر اإذا �صدر عن �صخ�س ما ونت���ج عنه �صرر باأحد عنا�صر البيئة 

1- للمزيد انظر: �صمري حامد اجلمال، احلماية القانونية للبيئة، دار النه�صة العربية، القاهرة، م�صر، 2007، �س 46-45.
2-  للمزيد ب�صاأن مهام ماأموري ال�صبط الق�صائي و�صالحياتهم ب�صان �صبط جرائم البيئة انظر: طارق ابراهيم الد�صوقي عطية، 

مرجع �صابق، �س 434 ومابعدها.
3-  انظر: م/ 314 من قانون العقوبات اللبناين رقم 340 لعام 1943 تن�س )يعنى باالأعمال االرهابية جميع االفعال التي ترمي اإىل 
ايجاد حالة ذعر وترتكب بو�صائل كاالأدوات املتفجرة واملواد امللتهبة واملنتجات ال�صامة اأو املحرتقة والعوامل الوبائية اأو املكروبية 

التي من �صانها اأن حتدث خطرًا عامًا(.
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فاإنه يكون بذلك قد خرق القواعد القانونية لحماية البيئة)1(.

المبحث الرابع:
الحماية القانونية للبيئة في القانون الإداري 

�صب���ق واأن تناولنا في المباحث ال�صابق���ة الم�صوؤولية المدنية ثم الم�صوؤولي���ة الجنائية لنتناول 
بالدرا�ص���ة هنا الم�صوؤولية االدارية في نطاق القانون الداخلي، حي���ث تمثل هذه الم�صوؤولية �صلطات 
االدارة واجهزتها التي تتمتع به وفقًا للقانون العام لمتابعة اعمال االن�صان وعمل المن�صاأة، بدءًا من 
الترخي�س لها بالعمل ومرورًا ب�صرورة التزام الجميع بالقوانين واالنظمة التي تجعل ن�صاط االن�صان 
اليومي او ن�صاط الموؤ�ص�صات ال�صناعية غير متعار�س مع نظافة البيئة والمحافظة على عنا�صرها.

تق���وم ال�صلطات االإدارية بمهمة مراقبة وتنفيذ القواني���ن البيئية، وبالتالي فان كافة االجهزة 
والهيئات التابعة لها توكل لها القيام بهذه المهمة، وعليه فاالإدارة هي: 

1-  الم�صوؤول���ة ع���ن التل���وث البيئي في حال���ة تق�صيره���ا اأو تقاع�صه���ا اأو اهماله���ا عن تنفيذ 
القوانين.

2-  توفي���ر الكفاءات المدربة واإعداد الدورات التدريبية للعاملين وتنظيم ون�صر الوعي البيئي 
وتوفير المعلومات واأجهزة ال�صيانة وحماية البيئة.

3-  تقوم بمراقبة الم�صانع والمحالت واتخاذ العقوبات الرادعة بحقها عند اخاللها بقواعد 
حماية البيئة.

4-  مراجع���ة دخول النفايات الخطرة ودفنها داخل البالد وكذلك مراقبة اأي موؤ�ص�صٍة داخلية 
تقوم بدفن النفايات الخطرة المحلية.

5-  و�ص���ع المعايير ذات الموا�صفات القيا�صية وتحديد الم�صتوي���ات الممنوحة والم�صموح بها 
وعدم تجاوزها.

ا�صدار الترخي�س للم�صانع والمحالت وفقًا للقوانين المرعية في البالد.   -6
ول���ذا ف���اإن م�صوؤولية االإدارة تخ�صع لقواع���د تختلف عن قواعد القان���ون المدني وتتفق ح�صب 

طبيعة ونوع المرفق العام وتوفق بين حقوق االفراد وحقوق االإدارة العامة.
وتعتبر فكرة الخطاأ اأ�صا�س قيام م�صوؤولية االدارة في اأغلب االأحوال، اإال اأنها تقوم احيانًا بغير 

فكرة الخطاأ وانما على اأ�صا�س فكرة المخاطر وتحمل التبعات.

1- للمزيد انظر: ا�صرف هالل، جرائم البيئة بي النظرية والتطبيق، ط1، دار النه�صة العربية، القاهرة، م�صر، 2005، �س36.
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وم���ن هن���ا فقد وقع على عاتق القانون االإداري ب�صورة عام���ة اأو على ال�صبط االداري ب�صورة 
خا�ص���ة، مهم���ة تنفيذ قواعد الحماية البيئي���ة والمحافظة على النظام العام ولك���ن لي�س بمدلوالته 
الثالث���ة التقليدي���ة، وهي المحافظ���ة على االمن الع���ام وال�صحة العامة وال�صك���ن فح�صب، بل يمتد 
بمدلوالت���ه الجديدة الم�صتحدثة مثل المحافظة على الجمال العام والتراث العام، حيث كان ق�صاء 
اقًا اإلى تو�صيع مفه���وم النظام العام- بمعناه التقلي���دي-، وقد ا�صتقر  مجل����س الدولة الفرن�ص���ي �صبَّ
ق�ص���اوؤه على ذل���ك منذ فترة بعيدة وفي العديد من االحكام الت���ي ا�صدرها منذ العام 1927 بحيث 
ت�صتوع���ب تلك االحكام االفكار الجديدة التي تدخل �صمن مدلول النظام العام وبما يعرف بمفهوم 
الحف���اظ على الجم���ال العام، ومن هنا كان التو�ص���ع في هذا المفهوم -النظ���ام العام- بمعناه من 
الجان���ب الم���ادي اإلى الجانب المعنوي ليدخ���ل فيه المحافظة على جمال المنظ���ر ومن التلوث....

الخ)1(. 
لذل���ك لي�س غريبا اعتبار المحافظ���ة على النظام العام بجميع مدلوالته يهدف باالأ�صا�س اإلى 

حماية البيئة.
  وتبرز اأهمية لوائح ال�صبط االإداري في: 

اأنها ُتطبق وتنفذ وُتف�صل ما تت�صمنه القوانين المختلفة والمتعلقة بالبيئة.  -1
اأنها ذاتية وم�صتقلة في مكافحة جرائم االعتداء على البيئة.  -2

3-  تمار����س عملها ف���ي حماية البيئة والوقاية من التلوث البيئي وتق���وم بمهمة االزالة الفورية 
للمخالفات الموؤدية اإلى هذا التلوث. 

ويت���اأزر كٌل من ال�صبط االإداري م���ع ال�صبط الق�صائي في حماية البيئة والت�صدي الأي اعتداء 
يقع عليها ويلوثها، كما وي�صاهمان في اكت�صاف الفاعلين وردعهم)2(.

بطيِة الق�صائية للكثير م���ن الموظفين العاملين  لذل���ك ُمِنحت الت�صريعاُت البيئية �صف���ة ال�صَّ
و�صواًل اإلى فاعلية اكبر لمكافحة المخالفات اأو الجرائم)3(.

ُع العراقي ا�صح���اب الم�صاريع قبل البدء باإن�ص���اء م�صاريعهم بتقديم تقرير  لق���د األ���زم الم�صرِّ

1- للمزيد انظر: علي ال�صيد الباز، مرجع �صابق، �س 28.
2- للمزيد انظر: املرجع اأعاله، �س29.

اأحد اع�صاء  العراقي رقم 27 لعام 2009 تن�س )مينح املراقب �صفة  البيئة  ثانيًا  من قانون حماية وحت�صي  3-  انظر: م/24 / 
ال�صبط الق�صائي يعاونه اثناء تاأدية عمله عنا�صر من ال�صرطة البيئية وله يف �صبيل القيام مبهامه حق دخول املن�صاة والن�صاطات 

اخلا�صعة للرقابة البيئية اثناء الدوام الر�صمي وبعده. ثالثًا – يوؤدي املراقب البيئي قبل مبا�صرته ملهامه اليمي القانوين....(
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لتقدير االأثر البيئي يت�صمن ما يلي)1(: »اأواًل: 
تقدير التاأثيرات االيجابية وال�صلبية للم�صروع على البيئة وتاأثير البيئة المحيطة عليه.  اأ- 

 ب-  الو�صائ���ل المقترح���ة لتالف���ي ومعالجة م�صبب���ات التلوث بم���ا يحقق االمتث���ال لل�صوابط 
والتعليمات البيئية .

حاالت التلوث الطارئة والمحتملة والفحو�صات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها.  ج- 
البدائل الممكنة ال�صتخدام تكنلوجيا اأقل اإ�صرارًا بالبيئة وتر�صيد ا�صتخدام الموارد.   د- 

ه�- تقلي�س المخلفات وتدويرها اأو اعادة ا�صتخدامها كلما كان ذلك ممكنًا.
تقدير الجدوى البيئية للم�صروع وتقدير كلفة التلوث ن�صبة اإلى االنتاج. و - 

 ثاني���ا: تت�صمن درا�صة الجدوى الفنية واالقت�صادية الأي م�صروع التقدير المن�صو�س عليه في 
البند )اواًل( من هذه المادة«.

ع اللبناني الجهات المعنية في القطاعين الع���ام والخا�س اإجراء درا�صاٍت  كم���ا اأوجب الم�ص���رِّ
الفح����س البيئ���ي المبدئي اأو تقيي���م االأثر البيئي، والتي رب���ط بها اإمكانية اإعط���اء التراخي�س الأي 

م�صروع على اأ�صا�ِصه)2(.
      ويتخذ الجزاء االداري عدة �صور مت�صل�صلة كما يلي)3(:

االإنذار اأو التنبيه.  -1
تاأديب الموظفين الم�صوؤولين.  -2

االإزالة.  -3
الغلق الموؤقت.  -4

الغاء الترخي�س.  -5
ع العراقي فقد تدرج في الجزاءات االإدراية ب���دءًا من االنذار ثم ايقاف العمل ثم  اأم���ا الم�صرِّ
الغلق الموؤقت)4(، والمالحظ اأنه لم ين�س على الغاء الرخ�صة في حالة عدم تقيد المخالف باأحكام 
القان���ون وازالة المخالفة خالل مهلة قانونية، واإنما اكتف���ى بت�صديد العقوبة في كل مرة يتكرر فيها 
ارت���كاب المخالفة، وه���ذا ُيَعدُّ نق�صًا ت�صريعيًا، حيث يعتبر هذا الجزاء غير رادٍع للمخالف وبالتالي 

1- انظر: م/ 10 / اأواًل وثانيًا من املرجع اأعاله.
2- انظر: م/ 21و22 و23 من قانون حماية البيئة اللبناين رقم 444 لعام 2002.

3- للمزيد انظر: ماجد راغب احللو، مرجع �صابق، �س 147وما بعدها، وابت�صام �صعيد امللكاوي، مرجع �صابق، �س 115.
4- انظر: م/33 من قانون حماية وحت�صي البيئة العراقي رقم 27 لعام 2009.
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فه���و من التدابير القانونية التي ته���دف اإلى وقف الن�صاط الملوث للبيئة عن طريق اإلغاء الرخ�صة، 
وهذه دعوة للم�صرع العراقي لمعالجة هذا النق�س الت�صريعي.

اأم���ا الم�صرع اللبناني فقد تدرج في العقوبات وفر�س الغرام���ات �صمن المهلة القانونية بدءًا 
من االإنذار وتعليق الترخي�س وايقاف الن�صاط موؤقتًا و�صواًل اإلى الغاء الترخي�س)1(.

وبذل���ك نالحظ اأنه البد اأن يقت���رن القانون بجزاٍء مادي يكفل احت���رام قواعده ويميزها عن 
غيرها من قواعد ال�صلوك االخرى.

ولم���ا كنا ق���د تناولنا �صابقًا الجزاء ف���ي القانون الداخلي في �صوره الثالث���ة، الجزاء المدني 
والج���زاء الجنائ���ي والجزاء االداري اإال اأنه من غير الم�صتبع���د اأن تجتمع �صور الجزاءات القانونية 
االآنف���ة الذك���ر متحدة لتقف اأم���ام اأي مخالفة ترتكب �صد اأحكام قوانين حماي���ة البيئة، »ف�صاحب 
الم�صروع الذي كان مت�صببًا في تلويث البيئة والذي نتج عنه قيام الم�صوؤولية، قد يحكم عليه بال�صجن 
اأو الغرامة كجزاء جنائي، وبازالة اآثار التلوث وتعوي�س اال�صرار المترتبة عليه كجزاء مدني، وقيام 

االدارة باغالق الم�صروع اأو الغاء الترخي�س كجزاء اداري«)2(.
وم���ع الن�ص���اة الحديثة للت�صريعات البيئي���ة والتي ولدت في الن�صف الثان���ي من القرن الواحد 
والع�صري���ن، نج���د اأن هذه الن�صاأة الحديث���ة ُيعترف بها جانب الفقهاء، ليق���ول اأحدهم )ان القانون 
البيئ���ي ه���و اكثر ف���روع القان���ون �صباب���ًا، فقد تط���ور ب�صرع���ة ولكن ال ي���زال في مراحل���ه الخالقة 

والتكوينية()3(.
فف���ي العراق �صدرت العديد من القواني���ن واالأنظمة ذات العالقة المبا�صرة اأو غير المبا�صرة 
بالمحافظ���ة على البيئ���ة وحمايتها من التلوث وقب���ل رواج مفهوم البيئة حديث���ًا وتبلور مفهومه، ثم 
تط���ورت الت�صريعات البيئية بعد رواج مفهوم البيئة في الع���راق، وتكللت الجهود الكبيرة في ا�صدار 
قان���ون حماية وتح�صين البيئة رق���م 27 لعام 2009، م�صايرًا فيه اليقظ���ة العالمية لمجابهة م�صاكل 

التلوث ولحماية البيئة من اأي اعتداء يقع عليها.
ولنا مالحظة في غاية االهمية بخ�صو�س احكام المادة/ 35 من قانون حماية وتح�صين البيئة 
العراق���ي رقم 27 لع���ام 2009 والتي تن�س على »يعاق���ُب المخالف الحكام البن���د )ثانيًا( و)ثالثًا( 
و)رابع���ًا( من المادة )20( من هذا القانون بال�صج���ن وُيلزم باعادة المواد او النفايات الخطرة او 

1- انظر: م/57 من قانون حماية البيئة اللبناين رقم 444 لعام 2002.
2- للمزيد انظر: ماجد راغب احللو، مرجع �صابق، �س 142-141.

3-  للمزيد انظر: احمد عبدالكرمي �صالمة، قانون حماية البيئة- درا�صة تاأ�صيلية يف االنظمة الوطنية واالتفاقية، مطبوعات جامعة 
امللك �صعود، الريا�س، ال�صعودية، 1997، �س 63.
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االإ�صعاعي���ة الى من�صئها او التخل�س منها بطريقة اآمنة م���ع التعوي�س«. وبقراءة معمقة لهذا الن�س 
لن���ا ت�صاوؤل مف���اده: اأال يفتر�س ان تقوم الدول���ة عن طريق الجهات المخت�ص���ة بم�صادرة المواد او 

النفايات الخطرة او اال�صعاعية تمهيدًا للتخل�س منها بطريقة اآمنة و�صليمة؟
فمن وجهة نظرنا ان الدولة وعن طريق اجهزتها المخت�صة هي االأقدر واالأحر�س على القيام 
بهذه المهمة والتخل�س من هذه الملوثات بما تمتلكه من و�صائل وتقنيات واإمكانيات مادية، ل�صمان 
التخل����س االآم���ن لها، م���ع اإلزام المخال���ف بدفع تعوي�س جراء ه���ذه العملية. وهذه دع���وة للم�صرع 

العراقي لتعديل احكام هذه المادة.  
وفي لبنان �صدرت العديد من القوانين التي تعالج الحماية البيئية، فكان اآخرها قانون حماية 

البيئة رقم 444 لعام 2002.
ويالح���ظ اإنف���راد الم�ص���رع اللبناني في اإن�صائه نظ���ام الم�صاركة في ادارة البيئ���ة)1(، كما انه 
اأن�صاأ لذلك �صندوقًا للبيئ���ة يتمتع بال�صخ�صية المعنوية الم�صتقلة، وتخ�صع لرقابة ديوان المحا�صبة 
ولو�صاية وزير البيئة، كما وحدد مهام و�صالحيات ال�صندوق والتي من اأهمها دعم وتطوير االأبحاث 
والتقدم التكنلوجي في اأمور البيئة ودعم المبادرات واالأن�صطة التي تقوم بها الجمعيات والمنظمات 

غير الر�صمية)2(.
ومن الجدير باالإ�صارة اإلى اأنَّ كلفة التلوث البيئي في لبنان ح�صب تقدير البنك الدولي االأخير 

لعام 2011 تفوق 800 مليون دوالر امريكي، اأي ما يعادل 3،7% من الناتج المحلي العام.
بينما يتحمل االقت�صاد الم�صري تكاليف زيادة انبعاثات ثاني اوك�صيد الكربون والتي ارتفعت 
من 7،5 مليار دوالر عام 1998 اإلى 9،5 مليار دوالر عام 2003، حيث يتم انتاج 250،52 مليون طن 
�صنوي���ا م���ن ملوثات اله���واء و110 مليون طن من النفايات ال�صلبة وما يع���ادل 5،27  مليون طن من 
ع���وادم المياه.... ف���ي حين بلغت التكلفة االجمالية لالقت�صاد الم�ص���ري خالل الفترة من 1998-  

2003 ما قيمته 50،6 مليار دوالر)3(.
وبلغت التكاليف ال�صنوية التي يتحملها االقت�صاد ال�صوري نتيجة للتلوث البيئي ما يتراوح بين 
29-32 ملي���ار ل. �س عام 1997، وارتفعت هذه التكلفة الى ما يتراوح بين 46-54 مليار ل. �س عام 

 .2005)4(

1- انظر: م/ 18 و19 من قانون حماية البيئة اللبناين رقم 444 لعام 2002.
2- انظر: م/9 من املرجع اأعاله.

3-  للمزيد انظر: جمدي ال�صيد اأحمد ترك، دور ال�صرائب يف مكافحة التلوث البيئي يف م�صر وامل�صكالت املحا�صبية املرتبطة بها، 
من�صور يف  املوؤمتر ال�صريبي الثاين ع�صر- فاعلية تطبيق النظام ال�صريبي امل�صري، اجلمعية امل�صرية للمالية العامة وال�صرائب 

-مركز الدرا�صات املالية وال�صريبية، م�صر، 2007، �س 18.
  http://www.thawra.alwehde 4- ا�صبوع العلم الرابع والثالثي يف جامعة البعث، من�صور على �صبكة االنرتنت على املوقع
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وتج���در اال�صارة الى اأنَّ هن���اك مجموعًة من القوانين والت�صريعات هنا وهناك تتناول مو�صوع 
حماي���ة البيئة والمحافظة عليها في طيات موادها)1(، ولكن ذلك ال ينفي قيام بع�س الدول با�صدار 
قانون خا�س بحماية البيئة وعلى وجه اال�صتقالل والذي من الموؤكد اأنه ال يعمل بمعزل عن القوانين 

االأخرى التي ت�صم في طياتها مواد تلتقي مع قانون البيئة الم�صتقل في وحدة الهدف.
ورغ���م اأن البع�س)2( ياأخذ عل���ى الت�صريعات البيئية كونها ال تحت���وي على ت�صريع موحد يجمع 
ٍن( عندما يقارنون بينها وبين القوانين االأخرى كالقانون التجاري اأو  كل مبادئه���ا )اي اأنه غيُر مقنَّ

القانون المدني....الخ.
وف���ي راأين���ا ال ب���د اأن يتم التوج���ه الإ�صدار قان���ون موحد لحماي���ة البيئة بداًل م���ن الت�صريعات 
المتع���ددة، بحيث يت���م توحيدها جميعًا ف���ي ت�صريع واحد ي�ص���م العنا�صر البيئي���ة المختلفة بحيث 
يت�صم���ن القان���ون الموحد االحكام العام���ة والتي تت�صمن خ�صائ�س تميزها ع���ن غيرها، ومن بعد 
ذلك يتم افراد ق�صم ثاٍن مت�صمنًا كل عن�صر من عنا�صر البيئة وتو�صع فيه االحكام المنظمة له مع 
الج���زاءات الجنائية الخا�صة به، مع الغاء كل قانون يتعار�س مع احكام هذا القانون ال�صامل بحيث 
تطبقه جمي���ع الجهات واالفراد، وبذلك نتجنب التكرار الموجود ف���ي الت�صريعات المختلفة وكذلك 
التعار����س اأحيان���ًا في اأحكامها نظرًا ل�صدور هذه القوانين في تواري���خ متعاقبة اأو معا�صرة لحماية 

عن�صر واحد من عنا�صر البيئة دون النظر ومراعاة العنا�صر االأخرى.
من خالل ما تقدم نالحظ االهتمام الكبير من قبل الت�صريعات العربية بمو�صوع حماية البيئة 
م���ن ظاهرة التلوث لنجد اأن معظم الت�صريع���ات العربية قد تناولت مو�صوع التلوث البيئي، وقد برز 
ه���ذا االهتم���ام من خالل ما اأ�صدرته م���ن الت�صريعات الخا�صة بالبيئة، ب���ل واأن�صاأت في بع�س منها 
محاك���م بيئية، وبالتال���ي فاإن ما َيجَمع كلَّ هذه الت�صريعات �صواء الت���ي وردت في قانون البيئة اأو في 
القواني���ن االأخرى هو وحدة الهدف والمتمثلة في حماية البيئ���ة حيث تم تدعيم الت�صريعات البيئية 
بالقان���ون الد�صت���وري والقوانين المدنية والجنائي���ة واالإدارية والمالية، وذل���ك لغر�س تاأكيد فر�س 

احترامها على العامة.
وم���ن الجدي���ر باال�صارة في ه���ذا ال�صدد قي���ام العديد م���ن دول العالم باإن�ص���اء هيئات فنية 

متخ�ص�صة لت�صطلع بمهام حماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث.
وم���ن هذه الهيئات عل���ى �صبيل المثال: وكالة حماي���ة البيئة في الوالي���ات المتحدة االأمريكية 
والت���ي تتبعه���ا عدة فروع متخ�ص�صة ف���ي مكافحة بع�س نوعيات التلوث، كمكت���ب النفايات ال�صلبة 

1- للمزيد انظر: ماجد راغب احللو، مرجع �صابق، �س 142-141.
2- راأي ماجد راغب احللو، املرجع اأعاله، �س 67.
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وال���ذي يعم���ل على حماي���ة البيئة من النفاي���ات، وادارة البيئ���ة الفدرالية بكن���دا، واالإدارة الوطنية 
لحماية الو�صط الطبيعي بال�صويد، وهيئة مكافحة التلوث بالنرويج.

كم���ا بل���غ اهتمام بع�ٍس م���ن الدول اإلى درجة تخ�صي����س من�صب وزيٍر ي�صطل���ع بهذه المهمة 
البالغة االأهمية كبريطانيا وفرن�صا والنرويج.

ام���ا الدول العربي���ة فنجد ان لديها حاليًا اما وزارة بيئة او هيئة بيئية حكومية اأو االثنان معًا، 
وعل���ى �صبيل المث���ال جهاز �صوؤون البيئ���ة في م�صر، وم�صلح���ة االر�صاد وحماية البيئ���ة ال�صعودية، 
ومجل����س حماي���ة البيئة بالكويت، ولجن���ة حماية البيئة ف���ي البحرين)1(، وهيئة البيئ���ة في اأبو ظبي 
الت���ي ب���داأت با�صتراتيجية بيئية لالإم���ارة، حيث حددت هذه اال�صتراتيجي���ة النموذجية اأهدافًا على 

مرحلتين من �صنتين وخم�س �صنوات ت�صمل ع�صرة مجاالت ذات اأولوية هي:
اال�صتدامة البيئية، ادارة الموارد المائية، نوعية الهواء، النفايات الخطرة، التنوع البيولوجي، 

الوعي البيئي، نظم ال�صالمة، الكفاءة التنظيمية، اإدارة الحاالت الطارئة، نظم المعلومات.
وهذه المبادرات مطلوبة في اإنماء المنطقة العربية مع ت�صديد كبير على اال�صتعداد لتنفيذها 

ب�صكل واٍف)2(.
ومن الدول العربية التي اأولت اهتمامًا كبيرًا بم�صاألة حماية البيئة والمحافظة عليها واأن�صاأت 
لذلك وزارًة تهتم بمو�صوع البيئة والتي �ُصميت في اأغلب االأحيان بوزارة  البيئة، وعلى �صبيل المثال 
وزارة البيئ���ة العراقية التي تاأ�ص�صت بموجب االمر 44 لع���ام 2003، بعد �صنوات طويلة من التجاهل 
نح���و البيئ���ة ومتطلبات حمايتها من التلوث، حيث جاء ت�صكيلها في وقت تعاني فيها االأو�صاع البيئية 

من التدهور البيئي ال�صديد)3(.
وف���ي لبنان تاأ�ص�ص���ت وزراة البيئة بموجب القانون 216 لعام 1993، وفي م�صر تاأ�ص�صت وزارة 

البيئة بموجب قرار رئي�س الجمهورية 275 لعام 1997.
وف���ي تقديرنا اأن���ه من االأف�صل اأن يتم ت�صكي���ل هيئة على الم�صتوى االتح���ادي للدولة اأي هيئة 
قومي���ة ت�صم في ع�صويته���ا ممثلين عن جميع ال���وزرات المعنية بحماية البيئة ويك���ون اأع�صاء هذه 
الهيئ���ة من االأ�صخا����س ذوي االخت�صا�س والكف���اءة العلمية والفنية ت�صطلع بمهم���ة ر�صم ال�صيا�صة 
البيئي���ة للدول���ة وفي كل ما يخت�س بحماية البيئة اأو منع التلوث اأو مكافحته عند وقوعه بحيث تتمتع 
هذه الهيئة ب�صخ�صية معنوية م�صتقلة وتجتمع ب�صورة دورية وم�صتمرة وتكون قراراتها ملزمة بحيث 

1- للمزيد انظر: ماجد راغب احللو، مرجع �صابق، �س 58 وما بعدها، وطارق ابراهيم الد�صوقي عطية، مرجع �صابق، �س 485.
2- للمزيد انظر: البيئة العربية وحتديات امل�صتقبل – التقرير ال�صنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، بريوت، لبنان، 2008، �س 16.

http://www.environ-irag.org  3- انظر: موقع وزارة البيئة العراقية على �صبكة االنرتنت
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تاأخذ ال�صفة القانونية االأ�صولية والمتبعة.
وف���ي ظل ت�صارع الخطى من قبل العديد من ال���دول باتجاه و�صع الت�صريعات الخا�صة بحماية 
البيئة الأن الخطر بداأ يتفاقم ب�صكل م�صطرد، ظهرت معها م�صكلة اأخرى اأثناء التطبيق العملي لهذه 
الت�صريع���ات)1(، وتتمثل هذه الم�صكلة با�صطدامها مع مبداأ افترا�س العلم بالقانون الجهل بالقانون 

ال يعد عذرًا(.
حي���ث اأنَّ و�ص���ع الت�صريع���ات الخا�صة بحماي���ة البيئة مو�ص���وع التطبيق يقت�صي م���ن الناحية 
العملي���ة احتوائه���ا على بع�س االحكام الخا�ص���ة مثل )المعايير اأو الموا�صف���ات اأو معدالت خا�صة( 
وف���ي الواقع اأن هذه االأمور قد يتعذر على ال�صخ�س الع���ادي العلم بها وااللمام بتفا�صيلها الدقيقة، 
وعلي���ه �صي�صطدم الواقع العملي مع مبداأ افترا����س العلم بالقانون )الجهل بالقانون ال يعد عذرًا(، 
ويت���م معالج���ة هذه الم�صكلة في نطاق الت�صريعات البيئية عن طري���ق تدخل الم�صرعين بالعمل على 
التوفي���ق ما بين هذا المبداأ الذي يتطلب وج���وده �صرورات واقعية عديدة، وبين ما يمكن اأن يخفف 
م���ن حدت���ه على نحو يحقق كل من الم�ص���رع والفرد ال�صعور باالطمئنان تج���اه القوانين التي ت�صدر 

وتكون حقًا قابلة للتطبيق.
وم���ن هذا المنطلق نج���د اأن الم�صرع الفرن�صي قد انتهج اكثر م���ن و�صيلة وذلك للتخفيف من 

حدة هذا المبداأ.
اأم���ا الم�صرع الم�صري فقد انتهج ا�صلوبًا مختلفًا عن الم�ص���رع الفرن�صي بحيث اعطى فر�صة 

للمخالف الأحكام البيئة باأن ي�صحح او�صاعه.
في حين نجد اأن الم�صرع الكويتي قد اتجه الى اعتماد نظام ال�صلح ب�صاأن المخالفات الحكام 

البيئة)2(.
ع اللبناني »يحق لوزي���ر البيئة اإجراء الم�صالح���ة على الغرامات  وكذل���ك الحال فعل الم�ص���رِّ
وعل���ى التعوي�ص���ات التي يحكم بها ب�ص���اأن اال�صرار التي ت�صيب البيئة تطبيق���ًا الأحكام قانون البيئة 

ب�صرط اأال تتناول الت�صوية اكثر من ن�صف قيمة الغرامة اأو التعوي�س«)3(.
ر عليهم االلمام  وبذل���ك نجد كل هذه ال�صبل ت�صاهم في مد يد الع���ون لالأ�صخا�س الذين يتعذَّ

1-  للمزيد انظر: فار�س ممد عمران، ال�صيا�صة الت�صريعية حلماية البيئة يف م�صر وقطر ودور االأمم املتحدة يف حمايتها، ط1، 
املكتب اجلامعي احلديث، اال�صكندرية، م�صر، 2005، �س 80.

2-  للمزيد انظر: هالة �صالح احلديثي، موقف الت�صريعات البيئية يف ظل مبداأ افرتا�س العلم بالقانون، من�صور يف جملة جامعة= 
= االنبار للعلوم االن�صانية، العدد4، كانون الثاين، العراق، 2007، �س 455، وامي م�صطفى ممد، احلماية االجرائية للبيئة 
القانونية  للبحوث  البيئية، من�صور يف جملة احلقوق  الت�صريعات  نطاق  واالإثبات يف  الق�صائية  بال�صبطية  املتعلقة  – امل�صكالت 

واالقت�صادية ال�صادرة عن كلية احلقوق يف جامعة اال�صكندرية، م�صر، 2000، �س575.
3- انظر: م/66 من قانون حماية البيئة اللبناين رقم 444 لعام 2002.
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باالحكام الخا�صة بالبيئة.
بينم���ا لم يعالج الم�صرع العراقي ه���ذه الم�صاألة، وعليه ندعوه اإلى �ص���رورة العمل على ايجاد 
الحل���ول القانوني���ة المنا�صب���ة لحماية البيئ���ة العراقية ال �صيم���ا للفترة الحالية الت���ي تلت االحتالل 
االمريكي للعراق منذ عام 2003 وما نتج عنها من خ�صائر كبيرة طالت كل مفا�صل المجتمع، وكان 

للبيئة الن�صيب االكبر من هذه اال�صرار.
ولغر����س اإبراز العالقة بين القانون البيئي والثقافة البيئية التي لها دور كبير وهام في تفعيل 
الت�صريع���ات البيئية نجد اأن اغلب القوانين البيئية في الدول العربية ودول مجل�س التعاون الخليجي 
خا�ص���ًة، قد ت�صمنت على بند يحث على ن�صر التوعية البيئي���ة في المجتمع معتبرًا)1( اياها الخطوة 
االأولى في تفعيل القوانين البيئية على الم�صتوى الوطني، حيث طالبت تلك القوانين ب�صرورة ادخال 
التوعي���ة والتعليم البيئي �صمن البرامج التعليمية بالمدار�س والجامعات والمعاهد المتخ�ص�صة في 
علوم البيئة لتخرج المالكات الموؤهلة للعمل البيئي بالتن�صيق مع وزارة البيئة، وكذلك الحال بالن�صبة 
اإل���ى االعالم بحي���ث تتولى الجهات المعني���ة بالثقافة اعداد البرامج وا�ص���دار الكتب والمطبوعات 

والن�صرات التي تهدف اإلى تنمية الثقافة البيئية)2(.
ون�صي���ر هنا اإلى �صرورة وجود تن�صيق بين ال�صلطات الم�صوؤولة عن تنفيذ القوانين البيئية مما 
ي�صه���م في االمتثال لها، وبنف����س الوقت البد من تعاون كافة الوزارات م���ع وزارة البيئة لتمكنها من 

اأداء مهامها على اأتم وجه.
بل وان�صاأت في بع�س منها الكليات المتخ�ص�صة في الدرا�صات البيئية وكذلك معاهد للبحث 
العلمي والتي تمنح في نف�س الوقت درجات الماج�صتير والدكتوراه في هذا التخ�ص�س المهم جدًا.

ولك���ون الجامعات تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلم���ي فان لها دورًا كبيرًا بل ومميزًا 
ف���ي الحفاظ عل���ى البيئة من التلوث من خ���الل انجازاتها في مجال البحث العلم���ي ودورها البارز 
للنهو����س بالمجتمع واالرتق���اء بالح�صارة ورقي الفك���ر وتقدم العلم وتنمية القي���م االإن�صانية وخلق 

مواطن قادر على بناء المجتمع ومن ثم الرقي به.
وم���ن هنا يمكننا القول بان الح�صارة وال تقدم وال رقي م���ع تلوث البيئة وتحطيمها، ومن بين 
الن�صاط���ات التي يمكن ان ت�صاهم في ن�صر وتفعيل التوعي���ة البيئية كو�صيلة اأ�صا�صية وفاعلة، وكذلك 
اب���راز ال���دور المهم الذي يمكن اأن ي�صاهم فيه اأي مواطن لغر�س الحفاظ على البيئة وحمايتها من 
اأي اعتداء قد يقع عليها، بل عليه اأن يلعب دورًا في تنميتها و�صيانتها من اأي عبث لنجد هذا الدور 

1- انظر: م/16 و17 من املرجع اأعاله.
2- انظر: م/13 من قانون حماية وحت�صي البيئة العراقي رقم 27 لعام 2009.
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متمثاًل في االحزاب البيئية.
ومنه���ا على �صبيل المث���ال )الحزب االأخ�صر( اأو )الحركة الخ�ص���راء(، حيث ين�صط الحزب 
ف���ي مجال حماي���ة البيئة ويعمل من اج���ل تحقيق التوافق ما بي���ن االحتياجات الب�صري���ة المتنامية 
والمتع���ددة بال�ص���كل الذي ال يخل باأي عن�صٍر من عنا�صر الت���وازن البيئي، وقد ن�صاأ هذا الحزب في 

المانيا منذ عام 1980، وفي اليابان عام 1983.
نها م���ن دخول االنتخابات البرلمانية  ب���ل نجد اأن ن�ص���اط الحركة الخ�صراء في المانيا قد مكَّ
ف���ي الماني���ا الغربية عام 1980 وح�صلت على 1،5% من مجموع ا�ص���وات الناخبين، ونتيجة الزدياد 
الن�ص���اط ب�صورة ملحوظة وتكوينها قاعدة �صعبية له���ا ا�صتطاعت - الحركة الخ�صراء- اأن تح�صد 
5،6% من مجموع ا�صوات الناخبين في انتخابات عام 1983 لت�صتاأثر ب�نحو 27 مقعدًا في البرلمان.
ونتيج���ة لذلك انت�صر الح���زب االخ�صر في جميع انحاء العالم، ومن الدول التي ظهر بها هذا 
الح���زب: بلجيكا، الدنم���ارك، ا�صبانيا، فرن�صا، المملك���ة المتحدة، ايطاليا، ايرلن���دا، لك�صمبورج، 
هولندا، البرتغال، األماني���ا، النم�صا، �صوي�صرا، االتحاد ال�صوفيتي )�صابقًا(، بولندا، كندا، الواليات 
المتح���دة)1(، حي���ث ينادي الحزب ب�ص���رورة الحفاظ على ت���وازن النظام البيئ���ي ويكافح من اجل 

تحقيق الهدف اال�صمى والقيمة العليا وهي البيئة.
ويوج���د في الدول العربي���ة العديد من الجمعيات التي تمار����س ذات الن�صاط، مثاًل في م�صر 

الجمعية الجغرافية التي تاأ�ص�صت عام 1875 وهي من اقدم الجمعيات العربية)2(.... وغيرها.
وفي لبنان مثاًل توجد جمعية الخط االخ�صر التابعة للجامعة االمريكية في بيروت... وغيرها، 
وف���ي االإمارات العربية المتحدة مثاًل توجد جمعي���ة ا�صدقاء البيئة)3(، وفي العراق تاأ�ص�صت منظمة 

حماية البيئة العراقية عام 2003، ومنظمة طبيعة العراق تا�ص�صت عام 2004... وغيرها.
وتعم���ل كل هذه الجمعي���ات من اأجل تدعيم مب���داأ الحفاظ على البيئة ون�ص���ر التوعية البيئية 
ولف���ت االنظ���ار ل���كل مواطن او م�ص���وؤول في الدولة اإل���ى المخاطر الت���ي تتعر�س له���ا البيئة والكرة 
االأر�صي���ة عمومًا و�صرورة الوقوف �صفًا واحدًا م���ن اأجل ديمومتها، النها الوعاء الذي يعي�س ويموت 
في���ه االن�ص���ان وكل الكائنات االأخرى، فالبد من حماية هذا الوعاء من اي عبث اأو اعتداء يقع عليه، 
كما انها تنبه اإلى المظاهر ال�صلبية التي تقع هنا وهناك والتي تتطلب حلواًل جذرية لمعالجتها وعدم 

اهمالها.

1- للمزيد انظر: فار�س ممد عمران، مرجع �صابق، �س 54.
2-  للمزيد ب�صان االجهزة املعنية بحماية البيئة يف م�صر �صواءًا احلكومية واالأهلية واملحلية والدولية انظر: فار�س ممد عمران، 

مرجع �صابق، �س 26 وما بعدها.
3- للمزيد انظر: ماجد راغب احللو، مرجع �صابق، �س 17، وطارق ابراهيم الد�صوقي عطية، مرجع �صابق، �س 492 وما بعدها.
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بل ان هذه الموؤ�ص�صات والجمعيات المدافعة عن البيئة اعطي لها الحق في رفع الدعاوى لمنع 
ح���دوث االأ�ص���رار البيئية طبقا لن�س م/18 من اتفاقية )لوجان���و( المبرمة في 21حزيران 1993، 
وتكون الدعوئ مقبولة في حالة غياب مت�صرر محدد بعينه، وان ترفع خالل مدة ثالث �صنوات تبداأ 
م���ن تاري���خ العلم بوجود ال�صرر، وال تقبل هذه الدعوئ تحت اي ظ���رف بعد م�صي ثالثين عاما من 

تاريخ وقوع الفعل المن�صئ لل�صرر)1(.
بيد اأنَّ المالحظ ان حق هذه الجمعيات- طبقا الحكام هذه االتفاقية- مقت�صٌر على الطلبات 
الوقائي���ة فقط، وذلك يعن���ي لي�س لها حق المطالبة بالتعوي�س عن اال�ص���رار البيئية، واإنَّما طلباتها 
تك���ون مقت�صرة على من���ع حدوث ال�صرر او ايق���اف تفاقمه عند حدوثه، وبام���كان الدول االع�صاء 
المنظم���ة له���ذه االتفاقية ان تنظم في ت�صريعاتها الداخلية تحديد الحاالت التي تكون فيها الدعوى 

المرفوعة من هذه الجمعيات والموؤ�ص�صات مقبولة وعدم ت�صييق مجالها)2(.
وب�ص���دور القان���ون رقم 95 لع���ام 1995 والئحت���ه التنفيذية ف���ي فرن�صا، ال���ذي ُمِنح بموجبه 
الح���ق للجمعيات المعنية بحماية البيئة المطالب���ة بالتعوي�س العيني والنقدي عن اال�صرار البيئية، 
باال�صافة الى الحق في المطالبة باإتخاذ االإجراءات الوقائية لحماية البيئة، ولكن بعد توفر ال�صروط 

الالزمة لقبول الدعاوى المرفوعة من الجمعيات المعنية بحماية البيئة وهي:
اأن يكون قد م�صى على اإن�صاء الجمعية ثالث �صنواٍت على االقل.  -1

اأن تكون وظائف هذه الجمعيات متفقة مع نظامها اال�صا�صي.  -2
اأن يكون ن�صاط هذه الجمعيات متعلقا بالبيئة)3(.  -3

المبحث الخام�ص
الحماية القانونية للبيئة في القانون المالي

وتمثَّلت الحماية القانونية للبيئة من التلوث في نطاق القانون المالي ابتداًء من اإقرار اتفاقية 
كيوت���و)4( بالن�س على خف�س انبعاثات غاز ثاني اك�صيد الكربون وغازات االحتبا�س الحراري، حيث 
تم االتفاق الدولي على ذلك اإال اأنه ُتِرك الباب مفتوحًا للدول في اتخاذ التدابير القانونية للحد من 
م�صكلة التلوث البيئي. ومن هذه التدابير واالأدوات التي ينبغي ا�صتخدامها لتحقيق هذا الغر�س هو 

1- انظر: م/17 من اتفاقية ) لوجانو( لعام 1993، من�صورة على �صبكة االنرتنت على املوقع:
http://www.unifr.ch/spc/UF/93 octobre/albanesc.html

2- انظر: م/ 20من اتفاقية ) لوجانو( عام 1993، مرجع �صابق.
3- للمزيد انظر: �صمري حامد اجلمال، مرجع �صابق، �س129.

4- عقدت اتفاقية كيوتو يف 11 �صباط 1997 يف مدينة كيوتو اليابانية. 
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الجباي���ة البيئي���ة والمتمثلة بالر�صوم البيئية من جهة وال�صرائ���ب البيئية من جهة اخرى، وال نن�صى 
دور الحواف���ز ال�صريبية م���ن جهة ثالثة كاأداة فعالة ال يكاد يخلو منها نظ���ام مالي، �صواءًا ما يتعلق 
منها باالعفاءات ال�صريبية التي قد ترد في القوانين ال�صريبية ب�صورة عامة اأو قد َتِرُد في القوانين 
االخرى ذات العالقة بالحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث باال�صافة الى تخفي�س ال�صريبة اأو 
ا�صتردادها او ح�صم النفقات البيئية �صمن التكاليف واجبة الح�صم، واأنَّ ما ينطبق على االإعفاءات 
م���ن ورودها في القوانين ال�صريبية اأو غيرها من القوانين االأخرى، ينطبق على الحوافز ال�صريبية 

االخرى االآنفة الذكر من تخفي�س وا�صترداد وح�صم النفقات البيئية.
كم���ا واتجهت العديد من الدول اإل���ى تقديم المعونات االقت�صادية المالي���ة للم�صاريع الُملوثِة 

للبيئة لحثِّها على خف�س حجم التلوث لديها.
ف���ي حين نج���د اأنَّ دواًل اخرى كالواليات المتحدة االمريكية اتجه���ت الى نظام بيع تراخي�س 

التلوث.

وبالن�صب���ة ال���ى ال�صرائ���ب البيئية او م���ا يطلق عليها ف���ي بع�س ال���دول  Green Taxes  تعد  
االكفاأ في تخفي�س التلوث والحفاظ على البيئة وحمايتها، وهو ما توؤكد عليه في ذات الوقت منظمة 

التعاون والتنمية االقت�صادية OECD واتجهت لتطبيقها اغلب دول االتحاد االوروبي. 
واأول من طبَّق هذه ال�صرائب هي الدول اال�صكندنافية وبريطانيا وفرن�صا والمانيا و�صوي�صرا...

الخ. والتي اليكاد يخلو منها اي نظام مالي بالن�صبة للدول المتقدمة. حيث تنوعت ال�صرائب البيئية 
لتتخذ ع���دة اأ�صكاٍل ك�صرائب التلوث و�صرائب الكربون و�صرائ���ب ال�صو�صاء وغيرها، حيث خَطت 

ُخطوات متقدمة في هذا االتجاه.
����سُ عائدات ال�صرائب البيئية لغر�س معالجة حاالت التلوِث،  وبنف�س الوقت لتعوي�س  وُتخ�صَّ

�صحايا التلوث.
وبالفع���ل فقد اأثبتت النتائج العملية نَجاح الدول المتقدمة التي طبقت ال�صرائب البيئية ومن 
خ���الل الدرا�ص���ات واالح�صائيات اأنها االأكفاأ واال�صرع كونها تمثل ح���اًل َعمليًا �صريعًا وفعااًل، ولكنها  
لي�صت الحل ال�صحري على اية حال، بل يبقى للحوافز ال�صريبية التي توؤازرها التطبيق دورها الفعال 

والكبير والتي ال غنى عنها على االإطالق والهادفة اإلى ت�صجيع االأن�صطة ال�صديقة للبيئة. 
وق���د اتجه العديد من الدول النامية الى تطبي���ق ال�صرائب البيئية والحوافز ال�صريبة البيئية 
باالإ�صاف���ة اإل���ى الر�ص���وم البيئية، وال �صيم���ا اتجاه عدٍد م���ن ال���دول العربية مثل الجزائ���ر و�صوريا 
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ع  واالمارات العربية المتحدة وتون�س والمغرب)1(... وغيرها، في محاولٍة جادٍة وحقيقية من الم�صرِّ
العرب���ي لمواكبة التوجه العالمي ولتنفيذ االلتزامات التي تق���ع على عاتق الدولة تجاه المواطن من 

جهة، وااللتزامات الدولية اأمام المجتمع الدولي من جهة اخرى. 
ع من خالل احكام المواد 20 و 21 من قان���ون حماية البيئة اللبناني  وف���ي لبنان اتج���ه الم�صرِّ
رقم 444 لعام 2002 نحو �صيا�صة التحفيز ال�صريبي البيئي عندما ن�س على االعفاءات بن�صبة %50 

للم�صاريع ال�صديقة للبيئة وهي المادة الوحيدة التي تناولت هذا الجانب.
ام���ا ف���ي العراق فقد خل���ت الت�صريعات العراقية م���ن اأيِّ ت�صريع يت�صمن الر�ص���وم وال�صرائب 

البيئية.                

الخاتمة
ورَدت الحماي���ة القانوني���ة للبيئ���ة م���ن التلوث ف���ي الت�صري���ع الداخلي بعد مرحل���ة طويلة من  
المطالبة  الدولية واالإقليمية وحتى المحلية ب�صرورة المحافظة على البيئة وحمايتها، حيث تبلَورت 
هذه الدعوات بالموؤتمرات والندوات والتي ما لبثت اأن تطورت في مرحلة الحقة الى اتفاقيات دولية 
واقليمية وثنائية للمحافظة على البيئة من التلوث، ثم انتقلت في نهاية المطاف لتترجم الى ت�صريع 
داخلي، لتتباين الدول بين من تو�صعت في اإ�صدار القوانين لحماية البيئة بكل عنا�صرها، وبين من 

�صيَّقت منها واقت�صرت على مجاالت محددة.
لذا يمكننا القول اأنَّ الحماية القانونية للبيئة في الت�صريع الداخلي وردت في مرحلة متاأخرة، 
حي���ث �صبقته���ا في و�ص���ع االأُُطر القانوني���ة لحمايتها على النط���اق الدولي اأواًل ث���م النطاق الداخلي 
ثاني���ًا، وذلك بعدما تفاق���م التلوث البيئي بكافة عنا�صره )التلوث المائ���ي والتلوث الهوائي والتلوث 
االر�ص���ي(، وا�صحى من م�ص���اكل الع�صر االأزلية التي ال يخلو منها مجتم���ع، لتمتد خطورته اإلى كل 
الدول، فما يتميز به هو انتقاله عبر الدول دون الحاجة الى جواز �صفر، وهذه هي الميزة التي دقت 

ناقو�س الخطر لتنذر بكوارث ي�صعب تجاهلها واإهمالها. 
وكان���ت مفت���رق الطريق لت�ص���ع ال�صيا�صات العالمي���ة والوطنية اأم���ام امتحاٍن �صع���ب ما بين 
اال�صتم���رار ف���ي تحقي���ق التنمية من جهة وتحقيق االه���داف البيئية من جهة اأخ���رى، لتحافظ على 
البيئ���ة من التل���وث ولتحول دون انتقاله���ا الى الدول المج���اورة، والتي �صتتحمل اآن���ذاك الم�صوؤولية 
القانونية تجاه ما ي�صدر عنها من اأفعال ملوثٍة للبيئة المحلية اأمام مواطنيها على ال�صعيد الداخلي 

1-  للمزيد انظر: قب�س ح�صن عواد البدراين، الت�صريع املايل وحماية البيئة، من�صور يف جملة الرافدين ال�صادرة عن كلية احلقوق يف 
جامعة املو�صل، املجلد 12، العدد 45، ايلول، العراق، 2010، �س 119.
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واأمام الدول االخرى على �صعيد القانون الدولي العام.
غي���ر اأنه يالحظ على الدول العربية الفجوُة الكبيرُة بي���ن الواقع والتطبيق القانوني، فالِعبرة 
ما الِعب���رُة بكيفية تفعيل دور هذه  لي�ص���ت بما ي�صدر من ت�صريعات �ص���واء كانت د�صتورية ...الخ، واإنِّ
الت�صريعات ومدى احترامه���ا والتقيد بما جاء في م�صمونها، فت�صريعاتنا العربية والحمد هلل كثيرة 
وال تح�ص���ى، ولك���ن بنف�س الوقت هناك كثي���رون هم اأي�صًا يخالفونها، ففي م�ص���ر مثاًل )وكما قيل 
بح���ق( بلد الت�صريعات وبلد مخالفة الت�صريع���ات اأي�صًا. فالمالحظ عدم الدقة في التطبيق و�صعف 
ه���ا �صرعت لتو�صع على  الرقاب���ة ب���ل غيابها في اأغلب الدول العربية، مم���ا يجعل هذه القوانين وكاأنَّ
الرف���وف فقط، وبالتالي غياب الحماي���ة القانونية الحقيقية والجادة للبيئ���ة من التلوث، فال تكفي 
الرغب���ة في ت�صريع القوانين بل البد اأن تتوفر الرغبة والجدية في التطبيق لغر�س تحقيق االأهداف 

المرُجوِة من ت�صريع القوانين ذاِت العالقة بالحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.
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د. زكريا �إبر�هيم �ل�شنو�ر
اأ�ستاذ م�سارك في التاريخ الحديث والمعا�سر

الجامعة الإ�سالمية – غزة

�أ. ربا جمال �لزهار
باحثة في التاريخ الحديث والمعا�سر

ال�صناعة ال�صهيونية في فل�صطين )1918-1948م(

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
تمهيد : 

اهتم���ت الحركة ال�صهيونية منذ اإن�صائها با�صتالب فل�صطين، وتهويد االأر�س، وطرد االإن�صان، 
وتهوي���د الثقاف���ة، واالقت�ص���اد، وراأت اأن التهوي���د يجب اأن يك���ون ب�صكل �صمولي متكام���ل؛ لذا �صعى 
ال�صهاين���ة اإل���ى امتالك اقت�صاد قوي؛ الأن���ه اأحد اأركان الدولة، التي الب���د للم�صروع ال�صهيوني من 

اإنجازها.
اإن المفه���وم ال�صامل للم�صروع االقت�ص���ادي، جعل ال�صهاينة يهتم���ون بالزراعة، وال�صناعة، 
والتجارة، وقطاع الخدمات، على حٍد �صواء، وقد تاأثرت ال�صناعة بعوامل عدة، منها ما هو �صهيوني 
داخلي، ومنها ما هو دولي خارجي، وقد وّظف ال�صهاينة تلك العوامل؛ الإنجاح ال�صناعة، وامتالكها 

في فل�صطين، جزءًا من اأجزاء االإحالل ال�صهيوني محّل العربي.
تطورت ال�صناعة ال�صهيونية في فل�صطين، متاأثرة بالتطورات ال�صيا�صية واالأمنية والع�صكرية 

في فل�صطين، وخارجها، وا�صتغلت اأي حدث لخدمة الم�صروع.
يكث���ر الحديث عن االأو�ص���اع ال�صيا�صية في فل�صطي���ن ما بي���ن 1918-1948م، والحديث عن 
االأو�ص���اع االقت�صادي���ة اأقل بكثير، ومع ذلك فاإنه حديث عام، ال يف�ص���ل بين المقدرات واالإمكانات 
العربي���ة وال�صهيونية؛ االأمر الذي دفع اإلى اإع���داد هذه الدرا�صة لبيان درجة التغلغل ال�صهيوني في 

ال�صناعة في فل�صطين خالل فترة االحتالل البريطاني، ما بين عامي 1918-1948م.
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Preface:
The Zionist movement, since its establishment, Focused on  looting 

Palestine and Judaize the land, culture and economy as well, also  expel out 
the people of Palestine.The Zionist movement saw  that Judaization must 
be in  integrated and holistic manner, So they looked up to have a powerful 
economy because it is one of the pillars of the Zionist country that has to be 
accomplished. 

The comprehensive concept of the economic project, made Zionists 
care about agriculture, industry, trading and services sector alike.          
Industry has been affected by several factors Including the internal Zionist 
factor and the external international factor. The Zionists used these factors for 
the success of the industry and make it as a part of the Zionist replacement 
instead of the  Arab one.

The Zionist industry has developed in Palestine and Influenced by 
political, secure and military factors in and out of Palestine and it exploited 
any event to serve the project.

There is much talk about the political situation in Palestine between the 
years 19181948- but  about the economic situation is less but in general, does 
not separate between the Zionist and the Arabic estimates and possibilities. 
The thing that  led to make  this study  to indicate the degree of the  Zionist 
penetration in the Industry of Palestine during the British occupation between 
the years 1918 - 1948.

اأوًل : اأبرز مقومات ال�شناعة ال�شهيونية في فل�شطين:
�صهدت فل�صطين بعد الحرب العالمية االأولى )1914-1918م(، نه�صة �صناعية كبيرة، حققت 
معدل نمو اأعلى من مثيله في البلدان المجاورة، وظهر ذلك في زيادة عدد الموؤ�ص�صات ال�صناعية، 
وارتف���اع الراأ�صم���ال الم�صتثم���ر، ودخول التقنية االآلية ب�ص���كل وا�صع، وبروز ف���روع �صناعية جديدة، 
اإ�صاف���ة اإل���ى م�صاهمة الموؤ�ص�صات ال�صهيوني���ة، ب�صكل الفت للنظر، واإ�صهامه���ا في خدمة الم�صروع 
ال�صهيون���ي ف���ي فل�صطين)1(. وكان لذلك التق���دم ال�صناعي، عدٌد من المقوم���ات التي اأ�صهمت في 

تو�صعه وتطوره، منها :

1- طربي، اأحمد : فل�صطي يف عهد االنتداب الربيطاين، �س 1107.



255

)) المواد الخام :
ت���كاد تخلو فل�صطين من المواد الخام ال�صرورية لل�صناع���ة، كالفحم، والحديد، وغيرها من 
المع���ادن الالزمة لل�صناعات، با�صتثن���اء بع�س االأمالح المعدنية المتوفرة ف���ي مياه البحر الميت؛ 
لذل���ك كانت ال�صناع���ات ال�صهيونية ف���ي البداية �صناع���ات تحويلية، اعتمدت عل���ى المح�صوالت 
الزراعي���ة ب�صكل اأ�صا����س)1(. ومع بداية االنت���داب البريطاني على فل�صطين ح�ص���ل ال�صهاينة على 
ر  امتي���از با�صتخدام مياه نهر االأردن م�ص���درًا للطاقة الهيدروكهربائية الرخي�ص���ة؛ االأمر الذي وفَّ
ل�صناعاتهم ما تحتاج اإليه من الكهرباء، كما ح�صلوا على امتياز اآخر �صمح لهم با�صتغالل االأمالح 
المعدني���ة من البحر المي���ت، من بوتا�س وبروم، وغير ذلك، والتي اأقيم���ت عليها �صناعة االأ�صمدة، 
والم���واد الكيماوي���ة)2(؛ االأم���ر ال���ذي اأ�صهم في تزاي���د االإنتاج، حت���ى اأ�صبح يوفر ن�ص���ف �صادرات 
فل�صطي���ن ال�صناعية عام 1938م، وب�صبب قلة الموارد الطبيعي���ة؛ اعتمدت ال�صناعات ال�صهيونية 

على المواد الخام الم�صتوردة)3(.
)) الأيدي العاملة:

امت���ازت ال�صناع���ة ال�صهيونية بتدف���ق م�صتمر للعمال���ة ال�صهيونية ذات الخب���رة من خالل 
موج���ات الهجرة ال�صهيونية، وكان ال�صواد االأعظم من الم�صتوطنين يعملون بال�صناعة في البلدان 
الت���ي جاءوا منه���ا، وخ�صو�صًا الذي���ن قدموا م���ن األمانيا، حيث ُحظ���ر عليهم الخ���روج باأموالهم؛ 
فا�صتبدلوه���ا باآالت، ومعدات �صناعي���ة حملوها معهم اإلى فل�صطين، واأن�ص���اأوا بها م�صانع، ق�صروا 
العمل فيها على العمال ال�صهاينة فقط)4(. ومن اأبرز ال�صناعات التي اأن�صاأها الوافدون من األمانيا: 
�صناع���ة الج���وارب، والحقائب الجلدية، واالأ�صن���ان ال�صناعية، كما �صمت الموج���ة التي بداأت عام 
1933م، مجموع���ة م���ن ذوي المواهب الفائق���ة في العلوم، والمهن الحرة، كم���ا و�صل اإلى فل�صطين 

عدد من العلماء واالأطباء، والمحامين)5(.
)) راأ�ص المال :

اعتم���دت ال�صناع���ة ال�صهيونية على تدفق راأ�س المال االأجنبي اإل���ى فل�صطين، مما �صمح لها 
بالتق���دم خالل وق���ت ق�صير بما ت�صمح ب���ه اإمكانيات فل�صطي���ن االقت�صادية، فبي���ن عامي 1922-

1939م، تدف���ق مبل���غ 126 ملي���ون جنيه فل�صطين���ي على الحرك���ة ال�صهيونية في فل�صطي���ن، اإال اأن 

1- اجلندي، اإبراهيم : �صيا�صة االنتداب الربيطاين، �س 147.
2- اجلندي، اإبراهيم : ال�صناعة يف فل�صطي، �س 130.

3- بونيه : اأر�س اإ�صرائيل )عربي(، �س 171.
4- اجلندي، اإبراهيم : ال�صناعة يف فل�صطي، �س 131-130.

5- اأبو النمل، ح�صي : االقت�صاد االإ�صرائيلي، �س 390؛ يا�صي، ال�صيد : اال�صتعمار اال�صتيطاين، ج1، �س 237.
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ال�صناع���ة ال�صهيونية نالت جزءًا �صئياًل لم يتجاوز 11% من راأ�س المال الداخل)1(، وبينما اتجهت 
اال�صتثمارات اإلى قطاع البناء، واالإ�صكان، تطورت ال�صناعة ال�صهيونية من خالل تمويل ال�صناعات 
المنتجة لل�صلع اال�صتهالكية، وبازدياد عدد الم�صتهلكين، وتو�صع حجم ال�صوق ال�صهيونية، والحاجة 

اإلى ال�صكن، نما الن�صاط ال�صناعي ال�صهيوني)2(.
ال يمكن اإغف���ال دور الموؤ�ص�صات ال�صهيونية، في توفير التمويل الالزم لل�صناعة ال�صهيونية، 
فق���د قام )الكي���رن هاي�ص���ود( بتاأمين الم���ال ال���الزم، وتوفير ال�صمان���ات للقرو�س الت���ي قدمتها 
موؤ�ص�صات التمويل االأخرى كالبنك االأنجلو فل�صطيني لل�صناعة ال�صهيونية؛ االأمر الذي انعك�س على 
تطوي���ر ال�صناع���ة ال�صهيونية، ال �صيما خالل فترة الح���رب العالمية الثانية، كم���ا اأ�صهمت الوكالة 

اليهودية بما ن�صبته 40% من التمويل ال�صهيوني ال�صناعي)3(.
وارتف���ع راأ�س المال الم�صتثمر ف���ي ال�صناعة ال�صهيونية م���ن 600،000 جنيه فل�صطيني عام 

1921م )4(، اإلى 5،371،136 جنيهًا فل�صطينيًا عام 1933م )5(.
)) الأ�شواق الداخلية والخارجية :

كان���ت فل�صطي���ن -بع���دد �صكانها البال���غ 750 األ���ف ن�صمة ع���ام 1922م- تمثِّل �صوق���ًا محلية 
مح���دودة، كم���ا اأن ال�صوق المحلية لل�صناع���ة ال�صهيونية كانت اأ�صغر من ذل���ك بكثير؛ القت�صارها 
عل���ى الم�صتوطنين ال�صهاين���ة، وفي عام 1935م لم ي�صت���ِر المواطنون العرب الذي���ن كانوا يمثلون 
)70%( من ال�صكان �صوى 10% من االإنتاج ال�صناعي ال�صهيوني)6(، ونتيجة لذلك التفت ال�صهاينة 
اإل���ى االأ�ص���واق العالمية، لت�صويق منتجاته���م بها، وقد �صاعدتهم حكومة االنت���داب للو�صول اإلى تلك 
االأ�صواق، بعقدها االتفاقيات التجارية مع الخارج با�صم فل�صطين، ومن االأمثلة على ذلك : االتفاقية 
الت���ي عقدتها حكومة االنت���داب مع �صوريا عام 1929م، والتي ح���ددت بموجبها الب�صائع الم�صدرة 

ل�صوريا، وكانت جميعها من اإنتاج الم�صانع ال�صهيونية في فل�صطين)7(.
)) الخبرة ال�شناعية :

كانت الغالبية العظمى من الوافدين ال�صهاينة اإلى فل�صطين، من ذوي المهارات ال�صناعية، 
خا�ص���ة الذين وفدوا في الموجة الخام�صة ما بي���ن )1933-1938م(، اإلى جانب وجود طبقة عمال 

1- مريكورد، كي : ال�صناعة اليهودية واعتمادها على راأ�س املال االأجنبي، �س 107.
2- يا�صي، ال�صيد : اال�صتعمار اال�صتيطاين ال�صهيوين، ج1، �س 239.

3- ب�صي�صو، فوؤاد : االقت�صاد العربي يف فل�صطي، �س 680.
4- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 38.

5- حمادة، �صعيد : النظام االقت�صادي، �س 309.
6- مريكورد، كي : ال�صناعة اليهودية واعتمادها على راأ�س املال االأجنبي، �س 105.

7- اجلندي، اإبراهيم : �صيا�صة االنتداب الربيطاين، �س 150-149.
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مهني���ة مدربة ب�صكل جيد على ال�صناعة؛ مم���ا اأ�صهم في تقدم ال�صناعة)1(. كما انت�صرت المدار�س 
 Meax( ال�صناعية التي قدمت التدريب المهني لل�صهاينة في فل�صطين، ومنها مدر�صة ماك�س باين
Bean( ف���ي ت���ل اأبيب، التي رّك���زت على اأعمال ميكاني���كا ال�صيارات، وال�صباك���ة، و�صناعة االأقفال، 
والنجارة، والمدر�صة البحرية في حيفا، التي قدمت دورات في �صناعة ال�صفن)2(. كذلك اأتاح معهد 

التخنيون)3( الفر�صة الالزمة للطالب للتدريب العملي من خالل اأربعة ع�صر معماًل)4(.
)) الموا�شالت:

�صاعد تواجد اأر�س فل�صطين بين ثالث قارات )اآ�صيا، واأفريقيا، واأوروبا( في اأن تكون مركزًا 
تجاريًا عالميًا، ولذلك كان على الذين ي�صعون الخطط االقت�صادية، حل م�صكلة الموا�صالت، التي 
ت�ص���كل �صرط���ًا اأ�صا�صيًا للتط���ور ال�صناعي والتجاري ف���ي فل�صطين؛ الأن الموا�ص���الت تفتح االأ�صواق 

الخارجية لل�صناعات)5(.
كم���ا اأ�صهمت طرق الموا�ص���الت الداخلية في تن�صيط الحركة ال�صناعي���ة، و التجارية، حيث 
كان���ت الحكومة العثمانية قد عملت على تح�صين �صبكة الطرق البرية في فل�صطين؛ لمقت�صيات نقل 
الجي����س والعتاد، في الحرب العالمية االأول���ى )1914-1918م(. وما اأن ت�صلم االحتالل البريطاني 
الحك���م ف���ي فل�صطين ع���ام 1918م، حتى بداأ في اإ�ص���الح طرق الموا�صالت القديم���ة التي خربتها 

الحرب، و�صق طرقًا جديدة لخدمة جيو�صه، و ال�صهاينة في فل�صطين)6(.
7) الحماية الجمركية:

ل���م تكن ال�صناع���ة ال�صهيونية في فل�صطين ق���ادرة على اال�صتمرار، والتط���ور، دون حمايتها 
رتها لها حكومة االحتالل البريطاني، فتم اإعفاء االآالت،  م���ن الر�صوم الجمركية المرتفع���ة، التي وفَّ
والم���واد الخ���ام الالزم���ة لل�صناعة ال�صهيونية م���ن الر�صوم الجمركي���ة)7(، فلحماي���ة اإنتاج �صركة 
مطاح���ن فل�صطين الكبرى األغت �صلط���ات االنتداب الر�صوم الجمركية عل���ى القمح الم�صتورد، وفي 
الوق���ت نف�ص���ه زادت �صلطات االنت���داب ال�صريبة على الدقي���ق الوارد من الخ���ارج)8(، كما اأ�صدرت 

1- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 78.
.Palestine, Inc: A study of Jewish, Vol. 2, P. 702 -2

3-  اأول معهد تقني لل�صهاينة يف فل�صطي، اأ�ص�س عام 1912م، يف حيفا بهدف رعاية الدرا�صات العلمية، والتكنولوجية لدى ال�صهاينة 
يف فل�صطي، وتطوير امل�صتوطنات ال�صهيونية.

.)Jewish Virtual Library: Technion, www.israel.org(     
.Mathew, Rodric and Akrawi, Matta: Education in Arab countries, P. 295 -4

5- جرنر، اأبراهام : يف حقول البناء )عربي(، �س 56.
6- طربي، اأحمد : فل�صطي يف عهد االنتداب، �س135.

7- البديري، هند : اأرا�صي فل�صطي، �س 360.
8- للمزيد حول ا�صترياد القمح انظر:  مر�صوم )تنظيم( ا�صترياد احلبوب والزيوت، جمموعة قواني فل�صطي، ج3، �س1986.
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حكوم���ة االحتالل البريطاني بتاريخ 15 اآب )اأغ�صط����س( 1924م، قانون الر�صوم الجمركية، الذي 
اأعف���ى مواد البناء الم�صتوردة من الخارج كالحديد، والخ�ص���ب، والقرميد، من الر�صوم الجمركية. 
كما تم اإعفاء جميع اآالت، ومعدات م�صنع )ني�صر( لالأ�صمنت من ر�صوم اال�صتيراد، كما اأعفت لوازم 
االإنت���اج مثل الفحم الم�صتخدم في االأف���ران، والبراميل، واالأكيا�س الورقية من الجمارك)1(. وبينما 
اأعف���ت �صلط���ات االنتداب �صرك���ة )ع�صي�س( ال�صهيونية لحف���ظ الثمار والخ�ص���راوات من الر�صوم 
الجمركي���ة، فقد رفعت التعرف���ة الجمركية اإلى 25%من قيمة جميع اأ�صن���اف الطعام الذي ت�صنعه 
ال�صرك���ة محليًا)2(. كما اأعفت �صلطات االنتداب ال�ص���ركات ال�صهيونية ل�صناعات المربى، وع�صير 
الفواكه وم�صتقاته من دفع ر�صوم على ال�صكر الم�صتعمل في ال�صناعة، وعلى الفاكهة الم�صتوردة)3(، 

بينما رفعت �صلطات االنتداب ر�صوم اال�صتيراد على المربى لحماية ال�صركة ال�صهيونية)4(.
8) الطاقة الكهربائية :

اهت���م وا�صعو الخط���ط االقت�صادية ال�صهيونية بدرا�صة المياه، وذل���ك الإنتاج الكهرباء، التي 
بدونها ال يمكن لل�صناعة اأن تتقدم)5(.

ت���م لل�صهاين���ة ما اأرادوا، وتحق���ق �صعيهم في عام 1921م، عندما من���ح )هربرت �صموئيل( 
)بنحا�س روتنبرغ( امتيازين، االأول امتياز العوجا بتاريخ 12 اأيلول )�صبتمبر( 1921م، الذي �صمح 
ل���ه باإنتاج الطاق���ة الكهربائية بوا�صطة القوة المائي���ة في منطقة يافا، مدة 36 عام���ًا، اأما االمتياز 
الثان���ي فكان في منت�صف ال�صهر ذاته )اأيلول »�صبتمب���ر« 1921م( وهو امتياز نهر االأردن، وروافده 
ال���ذي �صم���ح باإنتاج الطاقة الكهربية مدة 70 عامًا، وتوريدها لالإن���ارة، وال�صناعة، والري، على اأن 

يبداأ العمل بالم�صروع في غ�صون عامين)6(.
تمك���ن ال�صهاينة م���ن اال�صتفادة من م�ص���روع )روتنبرغ( الإنت���اج الطاق���ة الكهربائية، �صواء 
م���ن خ���الل بناء م�صتوطن���ات جديدة على االأرا�ص���ي الفل�صطيني���ة، بعد نزع ملكيتها م���ن اأ�صحابها 
الفل�صطينيين مثل: م�صتوطنة نهاريم، اأم من خالل بناء الم�صانع التي يتم ت�صغيلها بقوة الكهرباء؛ 
وذل���ك ال�صتيعاب الوافدي���ن ال�صهاينة اقت�صادي���ًا، بينما حجب عن الفل�صطينيي���ن توليد الكهرباء 
لالإنارة، والمقا�صد الزراعية وال�صناعية)7(. كما اأدى اإعفاء المواد والب�صائع التي ت�صتوردها �صركة 

1- قانون الر�صوم اجلمركية، جمموعة قواني فل�صطي، ج1، �س631، 658.
2- اجلندي، اإبراهيم: ال�صناعة يف فل�صطي، �س92؛ طربي، اأحمد: فل�صطي يف عهد االنتداب، �س1110-1109.

3- للمزيد حول نظام ا�صترياد ال�صكر انظر: نظام ا�صترياد ال�صكر، جمموعة قواني فل�صطي ، ج3، �س1994.
4- ب�صي�صو، فوؤاد: االقت�صاد العربي، �س685؛ طربي، اأحمد: فل�صطي يف عهد االنتداب، 1109.

5- جرنر، اأبراهام : يف حقول البناء )عربي(، �س 57.
6- قانون امتيازات الكهرباء، جمموعة قواني فل�صطي، ج1، �س708.

7- جومتن ، يهو�صع واآخرون: املو�صوعة العربية)اأر�س اإ�صرائيل( )عربي(، ج6، �س920- 923.
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الكهرب���اء الفل�صطينية، واإعفاوؤها م���ن دفع �صرائب على اأرباحها لمدة طويل���ة، اإلى تدعيم وتو�صيع 
ال�صناعة ال�صهيونية)1(. وبذلك اأ�صبحت الكهرباء اأ�صا�س تطور االقت�صاد ال�صهيوني في فل�صطين، 

من خالل توفيرها لمتطلبات الطاقة، التي �صمحت بالتطورات المت�صارعة في مناحي الحياة.
ثانيًا: تطور ال�شناعة ال�شهيونية في فل�شطين )8)9)-8)9)م) :

تط���ورت ال�صناع���ة ال�صهيونية في فل�صطين، -بع���د الحرب العالمية االأول���ى، ووقوعها تحت 
االحت���الل البريطان���ي- تط���ورًا ملمو�ص���ًا، وكان ذلك تم�صيًا م���ع �صيا�صة االحتالل الت���ي عملت على 
ت�صجيع الهج���رة ال�صهيونية اإلى فل�صطين، فقد كان الم�صتوطنون مزودين بالخبرة ال�صناعية التي 
اكت�صبوها من البلدان التي قدموا منها، وحملوا معهم اإلى فل�صطين -اإ�صافة لخبرتهم- راأ�س المال 

الالزم الإقامة ال�صناعة نقدًا، وعينًا.
)) ال�شناعة ال�شهيونية في فل�شطين ما بين عامي )8)9)-))9)م) :

لعبت ال�صنوات الع�صر االأولى التي تلت الحرب العالمية االأولى، الدور االأهم واالأبرز في تاريخ 
ال�صناع���ة، ب���ل االقت�صاد ال�صهيوني ف���ي فل�صطين، فعلى الرغم من النق�س ف���ي التمويل، والدعم 
الر�صمي، والحكومي لل�صناعة ال�صهيونية في فل�صطين، اإال اأنها تطورت ب�صكل كيفي، ولي�س كمي)2(.

تغير و�صع ال�صناعة ال�صهيونية، مع و�صول موجة الهجرة الثالثة )1919-1923م( من اأبناء 
الطبق���ة الو�صطى من �صرق اأوروبا، فانتقلت من �صناعة ب�صيطة اإلى �صناعة بالمقايي�س الحديثة)3(، 
فت���م ا�صتيراد االآالت، كما تم الب���دء با�صتخدام مولدات كهربائية –تعم���ل على النفط- في ت�صغيل 
ع���دد من الم�صانع، و تم ت�صغيل محط���ة لتوليد الكهرباء في تل اأبيب اأ�صرف عليها بنحا�س روتنبرغ 
ع���ام 1923م )4(، واأٌ�ص�س اتحاد اأ�صحاب ال�صناع���ات ال�صهيونية في يافا)5(، وارتفع عدد الم�صانع 
ال�صهيوني���ة في فل�صطين حت���ى بلغ عام 1921م -ح�صب االإح�صائي���ات ال�صهيونية- 1850 م�صنعًا 
)جميعه���ا خا�صة(، وقد �صّغل���ت 4750 عاماًل)6(، وعلى اعتبار اأن عدد الم�صانع بلغ 1850 م�صنعًا، 

1- الهنيدي، �صحر: التاأ�صي�س الربيطاين، �س258؛ النحال، ممد: �صيا�صة االنتداب الربيطاين، �س88.
. Ben Porat, Amir: Between class and nation, P. 55 2- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 36؛

3- لدور، ي�صحاق : ا�صتيطاننا يف البالد �صكله وتاريخه 1870-1952 )عربي(، �س 85؛ ال�صريف، ماهر: تاريخ فل�صطي، �س 136.
4- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 36؛ اجلندي، اإبراهيم : �صيا�صة االنتداب، �س135.

اأعلن ذلك االحتاد عن نف�صه كاحتاد  5-  اأُ�ص�س يف يافا عام 1921م، خللق نقابة للعاملي يف جمال ال�صناعة، ويف عام 1922م، 
اإقليمي الأ�صحاب ال�صناعات يف فل�صطي، ووافق املوؤمتر ال�صهيوين الثالث ع�صر يف اأغ�صط�س )اآب( 1923م، وافق على امل�صاهمة 
مببلغ 100،000 جنيه م�صري، ب�صرط اأن يقدم اأ�صحاب ال�صناعات يف فل�صطي مبلغًا موازيًا من اأجل اإن�صاء البنك، لكن البنك 

اأقيم مب�صاعدة �صهاينة اأمريكا. )دروري، يجائيل : بداية املنظمات االقت�صادية يف اأر�س اإ�صرائيل )عربي( �س 105-100(.
وتاريخه  �صكله  البالد  ا�صتيطاننا يف   : ي�صحاق  لدور،  اإ�صرائيل )عربي(، �س 60؛  اأر�س  اإىل  : من حب �صهيون  يه�صوع  6-  زمي، 
)عربي(، �س 86؛ اأهروين، يئري : االقت�صاد وال�صيا�صة )عربي(، �س 162؛ بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، 

Ben Porat, Amir: Between class and nation, P. 55 س 38؛�
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�صغلت 4750 عاماًل، يكون متو�صط عدد العاملين في الم�صنع الواحد 2.56 عاماًل، وهو ما يتنا�صب 
م���ع المن�صاأة ال�صناعية في ذلك الوقت. وبالنظر للمال الم�صتخ���دم، ولقيمة االإنتاج، يت�صح اأن من 

الطبيعي جدًا الأي من�صاأة في عامها االأول اأال تجني اأرباحًا، واإن كان هناك ربح فهو قليل.
ارتفع حجم راأ�س المال الم�صتثمر في ال�صناعة ال�صهيونية عام 1923م، اإلى 966،548 جنيه 
فل�صطين���ي)1(. ومن اأوائ���ل الم�صانع ال�صهيونية التي اأقيمت خالل تل���ك الفترة : المطاحن الكبرى 
في حيفا، وم�صنع اإنتاج الملح بعتليت )Atlit(، وم�صنع اإنتاج الفو�صفات في البحر الميت، وم�صنع 
)�صيم���ن( ل�صناع���ة الزيوت في حيف���ا، وم�صنع )�صلكيت( لحج���ارة البناء في ت���ل اأبيب، وم�صنع 

)محت�صبوت عتليت( لحجارة البناء، وم�صنع )ني�صر( لالأ�صمنت في حيفا)2(.
ويت�ص���ح مما �صب���ق اأن ال�صهاينة ركزوا في تلك الفترة على �صناع���ة االأ�صمنت، ومواد البناء، 

واالأثاث، وذلك تلبية لحاجة الم�صتوطنين الجدد، الذين كانوا بحاجة لكل �صيء تقريبًا .
وكانت حيفا المركز ال�صناعي االأول؛ ب�صبب وجود الميناء فيها، مع تقاطع ال�صكك الحديدية 
عنده���ا، فمن���ذ عام 1928م، ترك���ز فيها 9% من الم�صروع���ات ال�صناعية ف���ي فل�صطين، و16% من 
مجموع العاملين في مجال ال�صناعة، وا�صتثمر فيها ما يعادل 35% من اإجمالي االأموال الم�صتثمرة 
في قطاع ال�صناعة ال�صهيونية في فل�صطين)3(، حيث تركز وافدو الموجة الرابعة )1924-1931م( 
م���ن اأبن���اء الطبقة الو�صطى في الم���دن الرئي�صة : تل اأبي���ب، ويافا، والقد�س، وحيف���ا، وقد ا�صتثمر 
ال�صهاين���ة اأمواله���م في مج���االت ال�صناع���ة، والتجارة، حيث اأُ�ص�ص���ت نواة ال�صناع���ة ال�صهيونية 
فاأقيمت م�صانع حديثة، مثل : م�صنع )ع�صي�س( للمعلبات، وم�صنع ال�صجائر في حيفا، و)لوديجيا( 
للن�صي���ج، وم�صروع الكهرباء ف���ي طبريا، كما تم ت�صغيل الم�صانع الت���ي اأُ�ص�صت فترة الهجرة الثالثة 

مثل: م�صنع )�صيمن( للزيوت، و)ني�صر( لالأ�صمنت)4(.
احتل���ت مدينة تل اأبيب المركز ال�صناعي االأبرز، فكان تنوع ال�صناعات فيها كان االأعلى بين 
كل المدن، والمراكز ال�صناعية ال�صهيونية في فل�صطين، حيث ا�صتملت عام 1918م على 12 من�صاأة 
�صناعية)5(، وخالل عام 1924م، اأقيم فيها لوحدها 61 ور�صة مهنية، عمل فيها حوالي 850 عاماًل، 

1-  اأورد ممد عبد الروؤوف �صليم اأن عدد امل�صانع ال�صهيونية بلغ عام 1923م )276( م�صنعًا، ويف رواية اأخرى )293( م�صنعًا، 
ا�صتوعبت 2231 عاماًل، وبلغ حجم راأ�س املال امل�صتثمر فيها 966،548 جنيه فل�صطيني، وتت�صاءل الباحثة هنا هل كان باإمكان 
املن�صاآت ال�صناعية يف عام 1923م اأن ت�صتوعب املن�صاأة الواحدة ما يقرب من ثمانية عمال لو افرت�صنا اأن عدد امل�صانع 276 
م�صنعًا، وكذلك 7.6 عامل لو افرت�صنا اأن عددها 293 م�صنعًا. )�صليم، ممد : ن�صاط الوكالة اليهودية، �س 429؛ ال�صناعة 

اليهودية يف فل�صطي، �س 84(.
2- لدور، ي�صحاق : ا�صتيطاننا يف البالد �صكله وتاريخه )عربي(، �س 85؛ بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 38.

3- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 38؛ بقري، جدعون : البنية ال�صناعية )عربي(، �س 83.
4-  لدور، ي�صحاق : ا�صتيطاننا يف البالد �صكله وتاريخه )عربي(، �س 85؛ ناوؤور، مردخاي، جلعادي، دان: اأر�س اإ�صرائيل يف القرن 

الع�صرين )عربي(، �س 160.
5- اجلندي، اإبراهيم : ال�صناعة يف فل�صطي، �س 13.
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وف���ي عام 1926م بلغ عدد الور�س 170 ور�صة، عمل فيها 1780 عاماًل، مع العلم اأن حوالي 38% من 
م�صانع تل اأبيب كانت ت�صتوعب في المتو�صط ما بين )4-5( عمال، و60% ا�صتوعبت ع�صرة عمال، 

و2% كانت ت�صتوعب في المتو�صط 80 عاماًل فاأكثر)1(.
كما اأدى تنوع اإنتاج مدينة يافا، اإلى جعلها اأحد اأكبر واأهم المدن ال�صناعية عند ال�صهاينة في 
فل�صطي���ن، حيث اأنتجت ع���ام 1928م، حوالي 22% من مجموع المنتجات ال�صناعية ال�صهيونية في 
فل�صطين، وتركز فيها حوالي 30% من اإجمالي االأموال ال�صهيونية الم�صتثمرة في المجال ال�صناعي 
ف���ي فل�صطين)2(، كما �صكلت مدينة القد�س اأحد المراكز االأولى لل�صناعة ال�صهيونية في فل�صطين، 

حيث اأنتجت معظم ال�صناعات المهنية، والحرفية تقريبًا، ما عدا ال�صناعات الكيماوية)3(.
عمل في ال�صناعة ال�صهيونية عام 1925م، حوالي ثلث جمهور العمال ال�صهاينة في المدن، 
وكان���ت فروعها الرئي�صة ت�صمل �صناعة المواد الغذائية، ومواد البناء، و�صناعة الن�صيج، والطباعة، 
و�صناع���ة الجل���ود. فقد ا�صتوعبت معظ���م الم�صانع مابي���ن )10-15( عاماًل ف���ي الم�صنع؛ وذلك 
لنق����س الطل���ب في االأ�صواق الداخلية المحلي���ة، ولنق�س اال�صتثمارات)4(، حي���ث بداأت تظهر بوادر 
اأزم���ة اقت�صادي���ة ازدادت حدتها ع���ام 1926م، وعلى الرغم من اأن ال�صناع���ة االأكثر ت�صررًا كانت 
�صناع���ة م���واد البناء، اإال اأن ال�صناعات االأخ���رى ت�صررت، اأي�صًا حيث اأغل���ق حوالي 101 م�صنعًا، 
معظمه���ا ت���م تاأ�صي�صه في عام���ي )1924-1925م(، منها �صبعة م�صانع للن�صي���ج، كما تم اإغالق 4 
م�صان���ع ل�صناعة خي���وط الخياطة كانت قد اأن�صئ���ت عام 1924م، وا�صتثم���ر كل واحد منها حوالي 
3،000 جنيه م�صري، و في مجال �صناعة المالب�س تم اإغالق، واإفال�س 27 م�صنعًا، ا�صتثمرت فيها 

اأموال بقيمة 23،318 جنيهًا م�صريًا)5(.
 وف���ي فرع �صناعة الجلود اأغل���ق 11 م�صنعًا، ا�صتثمر فيها مبل���غ 3،765 جنيهًا م�صريًا، وفي 
مج���ال �صناع���ة االأخ�صاب اأغل���ق 23 م�صنعًا، ا�صتثمر فيه���ا مبلغ 2،260 جنيه���ًا م�صريًا، وفي فرع 
الطباع���ة و�صناعة الورق تم اإغالق 5 م�صانع، وفي مج���ال �صناعة االأغذية واالأطعمة تم اإغالق 20 
م�صنعًا، ا�صتثمر فيها مبلغ 39 األف جنيه م�صري، كذلك تم اإغالق ثالثة م�صانع ل�صنع ال�صجائر)6(.

بل���غ ع���دد العاطلين عن العمل ع���ام 1927م، حوالي 8000 �صخ�س، منه���م 7000 في المدن، 

1- كر�صنابوم، �صم�صون : تاريخ اإ�صرائيل )عربي(، �س 122.
2- بقري، جدعون : البنية ال�صناعية ملدن اأر�س اإ�صرائيل )عربي(، �س92.

3- بقري، جدعون : البنية ال�صناعية ملدن اأر�س اإ�صرائيل )عربي(، �س88-87.
4- ناوؤور، مردخاي، جلعادي، دان : اأر�س اإ�صرائيل يف القرن الع�صرين )عربي(، �س 160.

5- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 51-50.

6- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 52-51.
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وحوالي 1000 في الم�صتوطنات، وهو ما �صكل حوالي 35% من ن�صبة القوى العاملة ال�صهيونية)1(.
عظمت االأزمة االقت�صادية في مدينة تل اأبيب؛ العتمادها على �صناعة مواد البناء التي كانت 
اأكثر ال�صناعات ت�صررًا، وكانت االأزمة في حيفا اأقل؛ لوجود م�صروعات �صناعية اأخرى ال تعتمد على 
ف���رع البناء، حيث كان هناك م�صن���ع )�صيمن( للزيوت، والمطاحن الكبرى الإنتاج الدقيق، ومحطة 
الكهرب���اء، وقد وفرت تل���ك الم�صروعات فر�س عمل ثابت���ة للعمال)2(، وقد ت�ص���رر م�صنع )ني�صر( 
ب�صب���ب تراجع الطلب على االأ�صمنت، فطلبت اإدارة الم�صنع من حكومة االحتالل البريطاني فر�س 
�صريبة على االأ�صمنت الم�صتورد من الخارج، وفر�صت حكومة االحتالل في عام 1927م، 60 قر�صًا 
على كل طن اأ�صمنت م�صتورد؛ مما دعم م�صنع ني�صر، واأ�صبح اإنتاجه يقدر بحوالي 72% من اإجمالي 
احتياج���ات فل�صطين عام 1927م، و88% من احتياجاتها عام 1928م )3(؛ االأمر الذي يف�صر ارتفاع 
متو�ص���ط حجم اال�صتثم���ار في حيفا ع���ام 1927م، مقارنة بالمدن االأخرى، حي���ث بلغ 3،827،000 
جنيه، بينما في تل اأبيب 2،483،000 جنيه، وفي يافا 1،693،000، وفي القد�س 451،000 جنيه)4(.

ال�شناعة ال�شهيونية بعد انتهاء الأزمة القت�شادية :
لم ت�صتمر االأزمة االقت�صادية في فل�صطين طوياًل فخالل عام 1927م، بداأت االأزمة باالنفراج 
حي���ث قامت حكومة االحتالل البريطاني بدعم قطاع الخدمات العامة، واال�صتثمار فيها، كما رافق 
ذل���ك حدثان مهمان منحا االقت�صاد ال�صهيون���ي الفر�صة للنهو�س من جديد، اأولهما : كان اإ�صدار 
العملة المحلية )الجنيه الفل�صطيني( بداًل من الجنيه الم�صري، وبدء التعامل به، وثانيهما : تقديم 
القرو����س لل�صهاينة من البن���وك البريطانية الموجودة في فل�صطين)5(، كذل���ك تم اإن�صاء عدد من 
الم�صان���ع الجدي���دة، وزادت ن�صبة الت�صدي���ر ال�صناعي للدول المجاورة م���ن اأ�صمنت، وملبو�صات، 

وغذاء؛ مما �صاعد على اإنعا�س االقت�صاد ال�صهيوني من جديد)6(. 
وفي تقرير اتحاد اأ�صحاب ال�صناعات ال�صادر في ني�صان )اأبريل( عام 1928م ورد ما يلي:

زاد عدد العمال في مجال ال�صناعة عام 1927م، حوالي 1،500 عامل.  )1
2(  بل���غ اإجمالي اإنتاج ال�صناع���ة ال�صهيونية في فل�صطين ع���ام 1927م، حوالي 1،250،000 

جنيه فل�صطيني، مقابل 570،000 جنيه عام 1926م.
رت خالل عام 1927م، ب�صائع بمبلغ 200،000 جنيه فل�صطين، مقابل 40،000 جنيه  دِّ 3(  �صُ

عام 1926م.

1- برومكي، ه�صل : الهجرة والتطور على طريق الدولة )عربي(، �س 110.
2- كر�صنابوم، �صم�صون : تاريخ اإ�صرائيل يف الفرتات االأخرية )عربي(، �س 122.

3- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 52.
4- جوزن�صكي، متار : تطور الراأ�صمالية يف فل�صطي )عربي(، �س 115.

5- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 52.
6- ناوؤور، مردخاي، جلعادي، دان : اأر�س اإ�صرائيل يف القرن الع�صرين )عربي(، �س 210.
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4(  عمل���ت معظم الم�صانع خ���الل عام 1926م، ن�ص���ف يوم، وبالمقابل عمل���ت فترتين عام 
1927م )1(.

وبحل���ول ع���ام 1928م، اأعلن���ت حكومة االحت���الل البريطاني ح�صب اإح�صاء له���ا اأجري حول 
ال�صناع���ة ال�صهيوني���ة في فل�صطين لع���ام 1928م، عن وج���ود 1،098 م�صنعًا، عم���ل فيها 7،386 
عام���اًل)2(، ف���ي حين ذك���رت الوكالة اليهودي���ة)3( اأنه كان تح���ت ملكية ال�صهاين���ة 2،265 م�صنعًا، 

ا�صتثمر فيها 1،1 مليون جنيه فل�صطيني، وعمل فيها 9،529 عاماًل)4(.
رغ���م اأحداث ثورة )البراق( التي ن�صبت ف���ي اآب )اأغ�صط�س( 1929م، كانت ال�صناعة الفرع 
االأهم من ناحية ت�صغيل االأيدي العاملة، وا�صتثمار االأموال فيها، ومن ناحية العائدات ال�صافية التي 
تدخلها على االقت�صاد ال�صهيوني)5(، وح�صب معطيات االإح�صاء الذي اأجرته الوكالة اليهودية على 
ال�صناع���ات ال�صهيونية، ات�صح اأن عدد الم�صانع بلغ ع���ام 1929م )2،475( م�صنعًا وور�صة، كان 
منها 160 م�صنعًا، 464 ور�صة حرفية، 1،851 ور�صة �صناعات �صغيرة، وقد بلغ عدد العاملين فيها 
10،968 عام���اًل، وو�صل اإجمالي االأموال الم�صتثمرة فيها 2،235،000 جنيه فل�صطيني، وبلغت قيمة 

االإنتاج ال�صنوي 2،510،000 جنيه فل�صطيني)6(.
ف���ي حين ذكر محمد �صليم في كتابه )ن�صاط الوكالة اليهودية(: اإن عدد المن�صاآت ال�صناعية 
ال�صهيوني���ة بل���غ عام 1929م )617( من�ص���اأة، ا�صتوعبت 6،777 عاماًل �صهيوني���ًا، وبلغ حجم راأ�س 

المال الم�صتثمر فيها 1،653،000 جنيه فل�صطيني)7(. 
وبالنظ���ر اإلى التف�صيالت التي اأوردها اإح�ص���اء الوكالة اليهودية، تت�صح دقة بياناتها مقارنًة 

بما اأورده محمد عبد الروؤوف �صليم في درا�صته التي لم يتم فيها تف�صيل.
ولقد تركزت الم�صانع ال�صهيونية خالل عام )1929م( في مدينتي تل اأبيب وحيفا)8(.

وبحل���ول ع���ام 1933م تطورت ال�صناعة ال�صهيونية في فل�صطي���ن ب�صكل الفت لالنتباه، وكان 

1- برومكي، ه�صل : الهجرة والتطور على طريق الدولة )عربي(، �س 112.
2- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 53؛ فلرب، مو�صيه : ال�صناعة يف اإ�صرائيل )عربي(، �س12.

3-  هناك فرق بي االإح�صائيات التابعة حلكومة االنتداب، واإح�صائيات الوكالة اليهودية بالن�صبة لل�صناعات، فاإح�صائيات الوكالة 
املالب�س،  غ�صل  ومالت  والكراجات،  الت�صليح،  ومالت  القبعات،  ومالت  اليدوية،  واحلرف  ال�صناعية،  املحالت  ت�صمل 
واحلالقة، وغريها، بينما اقت�صرت اإح�صائيات حكومة االحتالل الربيطاين على امل�صانع ومالت ال�صناعة التي تنتج �صلعًا 

جاهزة للبيع. )اجلندي، اإبراهيم : ال�صناعة يف فل�صطي، �س 90(.
4- فلرب، مو�صيه : ال�صناعة يف اإ�صرائيل )عربي(، �س 12.

5- جلعادي، دان : اال�صتيطان العربي فرتة الهجرة الرابعة )عربي(، �س 206.
6-   Palestine, Inc: A study of Jewish Vol. 2, P. 696; Ronall, Joachimo: Industrialization in the middle 

east, P. 258; Ben Porat, Amir: Between class and Nation, P. 55.
7- �صليم، ممد : ن�صاط الوكالة اليهودية، �س 429؛ ال�صناعة اليهودية يف فل�صطي، �س 84.

8- �صليم، ممد : ن�صاط الوكالة اليهودية، �س 429.
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العام���ل االأب���رز الذي اأ�صهم في ذل���ك، هو �صعود النازية اإلى الحكم ف���ي األمانيا عام 1933م؛ االأمر 
ال���ذي قاد اإلى هج���رة �صهيونية من األمانيا اإل���ى فل�صطين، كان معظم اأفرادها م���ن اأ�صحاب راأ�س 
المال، واأ�صحاب الخبرات العالية؛ مما اأعطى ال�صناعة ال�صهيونية دعمًا على �صعيدي راأ�س المال 
والخبرات)1(، فبل���غ عدد المن�صاآت ال�صناعية 3،388 من�صاأة، وعدد العاملين فيها 19،595 عاماًل، 
وبل���غ حجم راأ����س المال الم�صتثمر فيه���ا 5،371،136 جنيه���ًا فل�صطينيًا)2(، وبلغ���ت قيمة منتجاتها 

5،352،497 جنيهًا فل�صطينيًا)3(.
لعب���ت اتفاقي���ة )هاعف���ارا()4( الت���ي وقعتها الحرك���ة ال�صهيونية م���ع النازي���ة االألمانية عام 
1933م، دورًا ب���ارزًا ف���ي ا�صتقط���اب الوافدين ال�صهاينة اإل���ى فل�صطين، كما �صاهم���ت االإجراءات 
البريطاني���ة الت���ي رافق���ت �صعود النازي���ة، والتي �صمحت بدخ���ول ال�صياح ال�صهاين���ة اإلى فل�صطين 
وب�صكل ا�صتثنائي، فدخل ما بين )1933-1935م( حوالي 10،300 �صائح، ولم يغادروها)5(، اإ�صافة 
اإلى تدفق روؤو�س االأموال، فبلغ ما دخل فل�صطين عن طريق البنوك االألمانية ب�صورة ر�صمية تنفيذًا 
التفاقي���ة )هاعفارا( ما بين )1933-1936م( ما قيمته 4.7 ملي���ون جنيه فل�صطيني، اأو ما يعادل 
81 ملي���ون مارك األماني، عدا عن اأموال ال�صهاينة االألمان الواردة من غير ذلك الطريق الر�صمي، 

وعدا االأموال الواردة من م�صادر اأخرى)6(.
راف���ق ذلك تغي���ر في وجهات نظ���ر قي���ادات اال�صتيطان ال�صهيون���ي في فل�صطي���ن، وقيادات 
الحرك���ة ال�صهيونية في الخارج ح���ول ال�صناعة، وبداأ التوجه العملي لدع���م ال�صناعة ال�صهيونية 
في فل�صطين، حيث تبين لهم اأن ا�صتيعاب الوافدين الجدد في المجال ال�صناعي، له تكلفة اأقل من 
ا�صتيعابه���م في الزراعة، وقد ذكر )ديفيد هوروبيت�س()7(: »اإن الزراعة تحتاج اإلى مبالغ كبيرة من 

االأموال لدعمها، لكنها ال تجذب روؤو�س االأموال ال�صخ�صية لال�صتثمار فيها«)8(.

1- النقيب، ف�صل : اقت�صاد اإ�صرائيل على م�صارف القرن احلادي والع�صرين، �س 46.
2- حمادة، �صعيد: النظام االقت�صادي يف فل�صطي، �س309.

3-  اأربل، نفتايل واآخرون : ازدهار واأحداث دموية )عربي(، �س 122؛ حوراين، في�صل : جذور الرف�س الفل�صطيني، �س 69؛ اأبو 
.Palestine, Inc: A study of Jewish, Vol. 2, P. 696 النمل، ح�صي : االقت�صاد االإ�صرائيلي، �س 43-44؛

االقت�صاد  تطور  يف  كبري  اأثٌر  لها  وكان  1933م،  عام  )اأبريل(  ني�صان  يف  النازية  وقادة  ال�صهيونية،  احلركة  قادة  بي  4-   وُقعت 
ال�صهيوين، حيث ن�صت على عدم ال�صماح لل�صهاينة االأملان املهاجرين اإىل فل�صطي، بحمل ثرواتهم النقدية معهم، با�صتثناء 
اأملانية اإىل فل�صطي من خالل مكاتب هعفارا.  اأموالهم على هيئة ب�صائع  اأن تر�صل بقية  األف جنيه فل�صطيني، على  ما قيمته 

)�صلمان، �صلمان: اأملانيا النازية و الق�صية الفل�صطينية، �س 95-94(.
5- جري�س، �صربي : تاريخ ال�صهيونية، ج2، �س 118.
6- جري�س، �صربي : تاريخ ال�صهيونية، ج2، �س 273.

وبي عامي )1935- لفل�صطي عام 1920م،  و�صل  اإ�صرائيل،  بنك  اقت�صادي، مافظ  18991-1999م(  7
الدويل  االأمن  اإىل جمل�س  اليهودية  الوكالة  وفد  وكان ع�صو  اليهودية،  الوكالة  االقت�صادي يف  الق�صم  م�صوؤول  اأ�صبح  1948م( 

ملناق�صة قرار تق�صيم فل�صطي عام 1947م. )عيالم، يغاآل : األف يهودي يف التاريخ احلديث، �س 171-170(.
8- فلرب، مو�صيه : ال�صناعة يف اإ�صرائيل )عربي(، �س 12.
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وتبع���ًا لذلك ارتفعت قيمة االآالت الم�صتوردة م���ن 134،888 جنيه عام 1927م اإلى 991،892 
جنيه���ًا ع���ام 1935م، التي كانت �صنة الذروة من �صنوات العمل باتفاقية هاعفارا)1(. ويوؤكد ذلك ما 
اأو�صح���ه تقري���ر اللجنة الدائمة لالنتدابات، المرفوع اإلى مجل����س ع�صبة االأمم عام 1936م، الذي 
اأك���د اأن الو�ص���ع االقت�صادي في فل�صطي���ن تقدم كثيرًا ع���ام 1935م، اإذ اأن�صئ���ت م�صانع �صهيونية 
جدي���دة خ���الل العام متعددة المجاالت االإنتاجية)2(، حتى بلغ عدده���ا 4،050 م�صنعًا، وو�صل عدد 

العاملين فيها 20،700 عامل)3(.
يت�ص���ح مما �صبق اأن المقوم���ات االأ�صا�صية الالزمة لن�صاط ال�صناع���ة توفرت لدى ال�صهاينة 
ف���ي فل�صطين، اإال اأن االأحداث ال�صيا�صية، واالأزم���ات االقت�صادية التي مر بها االقت�صاد ال�صهيوني 
ف���ي بع����س االأوق���ات، اأث���رت وب�صكل وا�ص���ح على تط���ور ال�صناع���ة فيها، فبينم���ا ب���داأت ال�صناعة 
ال�صهيوني���ة بالنهو����س والتقدم بعد الح���رب العالمية االأولى، تراجعت خالل ع���ام 1926م؛ ب�صبب 
االأزم���ة االقت�صادية التي مر بها ال�صهاينة في فل�صطين في ذلك الوقت، اإال اأنها عادت للنهو�س مع 
و�ص���ول موجة الهجرة الخام�صة، وقدوم ال�صهاينة من األماني���ا، بعد توقيع اتفاقية )هاعفارا( عام 

1933م)4(.
�صاع���دت روؤو�س االأموال التي و�صل���ت اإلى فل�صطين بموجب العم���ل باتفاقية )هاعفارا( على 
تق���دم مختلف ال�صناعات، فمع زيادة اأعداد الوافدين ال�صهاينة اإلى فل�صطين، ارتفع حجم الطلب 
عل���ى المنتجات ال�صناعية المحلية، واالأ�صا�صية، وم���ن بين ال�صناعات التي اأُ�ص�صت وتطورت خالل 
تل���ك الفت���رة: �صناعة الحدي���د، و�صناعة الم���واد الغذائية، و�صناع���ة االأحذية، والب���الط، واالأثاث 
المنزل���ي، واالألع���اب، واأدوات التجميل، واالأدوات الكهربائية، و�صناع���ة الن�صيج، و�صناعة البويات، 
و�صناع���ة المطاط، و�صناعة م���واد البناء)5(، غي���ر اأن االإ�صهام االأبرز الأولئ���ك المهاجرين كان في 

�صناعة المواد الكيماوية، خا�صة االأدوية)6(.
 كما اأقيمت م�صانع �صخم���ة ل�صناعة االأدوات ال�صحية، والم�صغوالت المعدنية، اإ�صافة لبدء 
العمل على اإن�صاء م�صافي البترول في حيفا)7(، مع و�صول خط اأنابيب النفط العراقي عام 1935م؛ 
فاأ�صب���ح الح�ص���ول على الوقود مي�صورًا، �ص���واء لل�صناعات التي كانت موج���ودة، وكانت تعتمد على 

1- حمادة، �صعيد : النظام االقت�صادي، �س 322-321.
2- �صليم، ممد : ن�صاط الوكالة اليهودية، �س 430.

3- جومتن، يهو�صع واآخرون : املو�صوعة العربية )اأر�س اإ�صرائيل( )عربي(، ج6، �س 900.
4- جلرب، يواآف : وطن جديد )عربي(، �س 399-398.

5- فلرب، مو�صيه : ال�صناعة يف اإ�صرائيل )عربي(، �س 13؛ جلرب، يواآف : وطن جديد )عربي(، �س 402-400.
6- جلرب، يواآف : وطن جديد )عربي(، �س 403.

7-  Ronall, Joachimo: Industrialization in the middle east, P. 260.
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الفحم، والقليل من الطاقة الكهربائية التي وفرها م�صروع )روتنبرغ(، اأو ال�صناعات الجديدة)1(.
)) ال�شناعة ال�شهيونية في فل�شطين ما بين )))9)-9)9)م):

اأث���رت الث���ورة الفل�صطينية الكبرى التي اندلعت ما بي���ن 1936-1939م على تطور ال�صناعة، 
وقد ظه���ر التاأثير وا�صحًا في انخفا�س روؤو�س االأموال الم�صتثم���رة فيها، وانخفا�س قيمة الواردات 
ال�صهيوني���ة م���ن االآالت ال�صناعية، كما انخف�ص���ت قيمة المواد االأولي���ة الم�صتخدمة في ال�صناعة 

ال�صهيونية من 1،322،846 جنيهًا فل�صطينيًا عام 1935م، اإلى 971،813 جنيهًا عام 1937م)2(.
كما انخف����س عدد الوافدين ال�صهاينة اإلى فل�صطين)3(؛ فتراجعت �صناعة البناء ال�صهيونية 
المقترن���ة بالهجرة، وهبط معدل الم�صاحة المخ�ص�صة لبناء البنايات المرخ�صة في المدن االأربع 
الرئي�ص���ة : القد�س، ويافا، وتل اأبيب، وحيفا، م���ن 101،192 مترًا مربعًا عام 1935م، اإلى 61،507 
مت���رًا مربعًا عام 1936م، واإلى 48،115 مترًا مربعًا ع���ام 1937م)4(. وكان من نتائج ذلك اأن هبط 
الطل���ب على ال�صناعات التي تنتج ع���ن البناء، فقد هبط اإنتاج ال�صناع���ات المعدنية؛ مما ا�صطر 
اأكب���ر م�صن���ع ل�صن���ع االأدوات المعدنية، وهو معمل فل�صطي���ن لل�صب���ك واالأدوات المعدنية اإلى وقف 

االإنتاج)5(.
اإال اأن الن�ص���اط ال�صناعي ارتفع من جديد ع���ام 1937م، حيث بلغ عدد الم�صانع ال�صهيونية 
5،612 م�صنع���ًا، وع���دد العمال 30،186 عام���اًل)6(، وبلغ حجم راأ�س الم���ال الم�صتثمر 4،700،000 
جني���ه فل�صطيني)7(، وبلغت قيمة االإنتاج للعام نف�صه حوال���ي 9،909،000 جنيه فل�صطيني)8(. ولي�س 
اأدل عل���ى تق���دم ال�صناع���ة ال�صهيونية في ذل���ك العام من ارتف���اع حجم ا�صته���الك الكهرباء من 
6،576،000 كيل���و وات ع���ام 1933م، اإلى 28،324،000 كيلو وات ع���ام 1937م)9(. فب�صبب خبرات 

1- اجلندي، اإبراهيم : �صيا�صة االنتداب الربيطاين، �س 135-134.
2-  اأبو النمل، ح�صي : االقت�صاد االإ�صرائيلي، �س 42؛ حمادة، �صعيد : النظام االقت�صادي، �س 322؛ اجلندي، اإبراهيم : ال�صناعة 

يف فل�صطي، �س 119.
3-  خالل اأحداث الثورة وحتديدًا يف متوز )يوليو( 1937م،اأ�صدرت حكومة االنتداب قانون الهجرة املعدل رقم 33 لعام 1937م، 
اإىل  الوافدين  ال�صهاينة  عدد  انخف�س  لذلك  وتبعًا  فل�صطي،  اإىل  املتدفقة  ال�صهيونية  الهجرة  على  القيود  و�صعت  ومبوجبه 
فل�صطي من 61،854 مهاجرًا عام 1935م، اإىل 10،536 مهاجرًا عام 1938م. )الوقائع الفل�صطينية، عدد 736، 11 ت�صرين ثاٍن 

)نوفمرب( 1937م، �س 10(.
4- اجلندي، اإبراهيم : ال�صناعة يف فل�صطي، �س 119.

5- حمادة، �صعيد : النظام االقت�صادي، �س 356.
6- �صليم، ممد : ن�صاط الوكالة اليهودية، �س 431.

7-  اأورد البع�س اأن عدد املن�صاآت ال�صناعية بلغ عام 1937م حوايل 1،556 من�صاأة، وبلغ عدد العاملي فيها 21،964 عاماًل، وبلغ 
فل�صطينيًا.  جنيهًا   7،891،940 نف�صه  للعام  االإنتاج  قيمة  وبلغت  فل�صطينيًا،  جنيهًا   11،063،970 امل�صتثمر  املال  راأ�س  حجم 

)جومتن، يهو�صع واآخرون : املو�صوعة العربية )اأر�س اإ�صرائيل( )عربي(، ج6، �س 901(.
8- زمي، يه�صوع : من حب �صهيون )عربي(، �س 61؛ فلرب، مو�صيه : ال�صناعة يف اإ�صرائيل )عربي(، �س13؛ 

.Palestine, Inc: A study of Jewish Arab and British policies, Vol. 2, P. 696     
9-  اأورد حمادة اأن حجم اال�صتهالك من الكهرباء عام 1937م بلغ 20،314،114 كيلو وات، وعلل الزيادة الكبرية يف اال�صتهالك =  
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ال�صهاين���ة القادمين من األمانيا، وكفاءاتهم، وروؤو�س االأم���وال الفردية التي اأح�صروها معهم، زاد 
عدد المنتجات، وتم اإ�صافة اأنواع من ال�صناعات الكيماوية، و�صناعة االآالت، وال�صيارات، والن�صيج، 
والمعلبات)1(، واأو�صحت مذكرة للوكالة اليهودية اأن المراكز الرئي�صة للتنمية ال�صناعية ال�صهيونية 

في فل�صطين خالل عام 1937م، كانت موجودة في تل اأبيب، وحيفا)2(.
اإال اأن االهتم���ام باإن�ص���اء م�صانع جديدة تزايد ب�صفة خا�ص���ة منذ خريف عام 1938م، ذلك 
اأن االأحداث ال�صيا�صية في ت�صيكو�صلوفاكيا)3(، والنم�صا)4( اآنئذ ا�صطرت عددًا من رجال ال�صناعة، 
وخبرائه���ا من ال�صهاينة هناك اإلى البحث عن مجال لن�صاطهم ال�صناعي في فل�صطين، فقد تلقت 
اإدارة ال�صناع���ة والتج���ارة التابعة للوكالة اليهودي���ة في فترة تقل عن ت�صعة اأ�صه���ر نحو األف طلب، 
واقت���راح يتعل���ق باإن�صاء م�صانع جديدة في فل�صطين، وقد تمك���ن عدد من مقدمي تلك الطلبات من 

اال�صتثمار في فل�صطين، وعاد مجال االإنتاج ال�صناعي لالت�صاع من جديد)5(.
م���ن ناحي���ة اأخ���رى �صع���ت الوكال���ة اليهودي���ة لمعالج���ة االأزم���ة الت���ي مني���ت به���ا ال�صناعة 
ال�صهيوني���ة في فل�صطين خالل الثورة الفل�صطينية )1936-1939م(، فاأن�صاأت باال�صتراك مع بنك 
اإنجلوفل�صطي���ن Anglopalestine م�صرفًا خا�صًا، لم�صاعدة �صغار الحرفيين ال�صهاينة، ومدهم 
بالقرو����س الالزم���ة ال�صتمرار بقائهم، كم���ا اأن�صاأت اإدارة خا�ص���ة بال�صناعة، اأوكل���ت اإليها القيام 
باإع���داد الدرا�صات الالزمة للم�صروعات ال�صناعية الجديدة، ومتابعة تنفيذها. وعالوة على ذلك، 
قام���ت بافتتاح العديد من مراكز التدريب ال�صناعي في فل�صطين؛ من اأجل اإعداد �صباب اليي�صوف 

للمهن، خا�صة ال�صناعات غير الموجودة في فل�صطين)6(.

كهربائية  بقوة  نف�صها  املحالت  يف  املولدة  الكهربائية  القوة  ت�صتبدل  كانت  ال�صناعية  املحالت  باأن  و1937م  1936م  =عامي 
م�صرتاه من ال�صركة. )حمادة، �صعيد : النظام االقت�صادي يف فل�صطي، �س 322(.

1-  كر�صنابوم، �صم�صون : تاريخ اإ�صرائيل يف الفرتات االأخرية )عربي(، �س 123؛ جومتن، يهو�صع واآخرون : املو�صوعة العربية )اأر�س 
اإ�صرائيل( )عربي(، ج6، �س 900.

2- �صليم، ممد : ال�صناعة اليهودية يف فل�صطي، �س 84.
ال�صناعية  املناطق  اأن عرفت  بعد  اإليها، خا�صة  اأملانية ت�صمها  لدولة  ت�صيكو�صلوفاكيا عام 1935م،  االأملانية يف  االأقلية  3-  تطلعت 
)حيث توجد تلك االأقلية( حتوالت كبرية، وكذلك مع �صعود نم هتلر، وقام كونراد هانيالين بتاأ�صي�س حزب ال�صوديت االأملان، 
الذي فاز باملرتبة الثانية يف انتخابات عام 1935م، فت�صاعف ال�صغط النازي على احلياة ال�صيا�صية الت�صيكو�صلوفاكية، ويف 23 
ني�صان )اأبريل( 1938م، اأذاع كونراد هانيالين بيانات ت�صمنت مطالبة اأملان ال�صوديت االن�صمام اإىل الرايخ، ومل يقبل بيني 
املناطق  فاأعلن هتلر �صم  االأملان،  اأيلول )�صبتمرب( 1938م، ر�صخ لطلب   4 لكنه يف  االأمر  بادئ  ت�صيكو�صلوفاكيا(، يف  )حاكم 

املتاخمة لبالده اإىل الرايخ. )الكيايل، عبد الوهاب واآخرون : مو�صوعة ال�صيا�صة، ج1، �س 752(.
4-  دخلت القوات االأملانية اإىل النم�صا يف 11 اآذار )مار�س( 1938م، واأ�صبحت الوحدة بينهما اأمرًا واقعًا منذ يوم 13 اآذار )مار�س( 
من العام ذاته، وا�صتمرت حتى نهاية احلرب العاملية الثانية عام 1945م، حيث احتلتها قوات احللفاء، وق�صمتها اإىل اأربع مناطق 

نفوذ. )الكيايل، عبد الوهاب واآخرون : مو�صوعة ال�صيا�صة، ج6، �س 616(.
5- �صليم، ممد : ن�صاط الوكالة اليهودية، �س 433.

6- اجلندي، اإبراهيم : ال�صناعة يف فل�صطي، �س 120-119.
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يتبين مم���ا �صبق اأن المرحلة االأولى من الثورة اأثرت ب�صكل وا�صح على االقت�صاد ال�صهيوني، 
ومن���ه ال�صناعة، لك���ن اأحداثًا خارجية كالتطورات ف���ي ت�صيكو�صلوفاكيا والنم�ص���ا اأعادت لل�صناعة 

ال�صهيونية وزنها، خا�صة مع بدء تراجع قوة الثورة عام 1938م.
)) ال�شناعة ال�شهيونية في فل�شطين ما بين )9)9)-))9)م):

�صاع���دت الحرب العالمية الثانية )1939-1945م( ف���ي دفع عجلة ال�صناعة ال�صهيونية اإلى 
طري���ق التط���ور، وذلك لما فر�صته ظ���روف الحرب من زيادة الطلب على ال�صل���ع المحلية �صواء من 
ال�صكان في فل�صطين، اأم من القوات البريطانية التي تواجدت في فل�صطين خالل فترة الحرب، كما 
كان لتدف���ق روؤو�س االأموال ال�صهيونية الفردية على فل�صطين م���ن جديد اأثره على ال�صناعة، حيث 
ت���م ا�صتي���راد المزيد من االآالت ال�صناعية من الخارج، وذلك اإما لتجديد م�صانع قائمة، اأو الإن�صاء 

م�صانع جديدة)1(.
 اإل���ى جانب ع���دد كبير من االآالت الت���ي تم ا�صتيراده���ا بموجب )اتفاقية هاعف���ارا( ما بين 
)1933-1939م(، والت���ي كان���ت تف���وق م�صتلزمات ذلك الوق���ت، فاأ�صبحت احتياط���ًا ا�صتراتيجيًا 
للتو�ص���ع ال�صناعي الذي وقع خ���الل الحرب العالمي���ة الثانية)2(. فالتوقف المطل���ق لال�صتيراد من 
الخارج اأثناء الحرب، ت�صبب في زيادة الحاجة لالعتماد على الب�صائع وال�صلع الم�صنعة محليًا، كما 
زاد م���ن حجم االإنتاج المحل���ي في فل�صطين، حيث تطلب االأمر اإيجاد حلول، وبدائل للمنتجات التي 
كان يت���م ا�صتيرادها من الخارج، ومن االأمثلة على ذل���ك : م�صانع �صناعة اأدوات العمل كالمقادح، 
والمخ���ارط، والمكاب����س، وما �صابه ذلك التي ل���م تكن منت�صرة قبل الح���رب، اإال اأنها اأ�صبحت عام 
1939م، م���ن اأه���م مجاالت ال�صناع���ة ال�صهيونية ف���ي فل�صطين حي���ث اأ�صبح لديه���م 40 م�صنعًا 

ل�صناعة اأدوات العمل)3(.
 اإال اأن االزده���ار لم يبداأ مع اندالع الحرب عام 1939م، ففي العام االأول من الحرب ارتفعت 
االأ�صع���ار، وانت�صر االحتكار؛ مما ا�صطر الحكومة البريطانية اإلى فر�س رقابة على االأ�صعار للق�صاء 
عل���ى الت�صخم المال���ي)4(. وفي الع���ام التالي )1940م( كان ل���دى ال�صهاينة ف���ي فل�صطين حوالي 
26 األ���ف عاطل عن العمل، ولكن خ���الل فترة الحرب ارتفع عدد العم���ال الذين يعملون في القطاع 
ال�صناعي من ال�صهاينة من 36 األف عامل عام 1939م، اإلى 60 األف عامل)5( عام 1945م، وبالتالي 
ارتفع���ت ن�صبته���م من 19% من اإجمالي عدد العمال ال�صهاينة ف���ي فل�صطين عام 1939م، اإلى %29 

1- اجلندي، اإبراهيم : ال�صناعة يف فل�صطي، �س 120.
2- Ronall, Joachimo: Industrialization in the middle east, P. 260.

3- فلرب، مو�صيه : ال�صناعة يف اإ�صرائيل )عربي(، �س 15.
4- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 67.

5- يف بع�س الروايات بلغ عددهم 66 األف عامل عام 1945م. )طهبوب، فائق : احلركة العمالية والنقابية يف فل�صطي، �س 185(.
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عام 1945م)1(. وللتغلب على نق�س االأيدي العاملة في بع�س االأوقات، كان يتم نقل العمال من فرع 
البناء، والحم�صيات للعمل في فروع ال�صناعة المختلفة)2(.

وبينم���ا اأ�صهمت ال�صناعة ال�صهيونية بحوالي 80% من اإجمالي ناتج فل�صطين ال�صناعي عام 
1939م، ارتفعت الن�صبة اإلى 85% خالل ال�صنوات االأخرى من الحرب العالمية الثانية)3(.

اأن�ص���ئ بتاري���خ 1941/2/25م -وبدع���م م���ن حكومة االنت���داب البريطان���ي- »مجل�س الموؤن 
الحرب���ي البريطان���ي«، ال���ذي عم���ل على توجي���ه كافة طلبي���ات الجي����س البريطاني اإل���ى ال�صناعة 
ال�صهيوني���ة، من خ���الل مكتبه الذي اأقيم في مدينة القد�س، وكان معظ���م موظفيه من ال�صهاينة؛ 
االأم���ر ال���ذي دفع اتحاد اأرباب ال�صناع���ة ال�صهيونية في فل�صطين، الإقام���ة مكتب خا�س لالرتباط 
بمجل�س الموؤن الحربي، وبال�صلطات الع�صكرية البريطانية)4(. ولتلبية الطلبيات المقدمة من مجل�س 
الم���وؤن الحربي، تم اإعداد طبقة من المهنيين، وال�صن���اع المحترفين، عملت على ثالث فترات في 

اليوم، وفق جداول محددة؛ الإنتاج الطلبيات)5(.
كان���ت اال�صتثمارات في قطاع ال�صناع���ة ال�صهيونية خالل �صنوات الح���رب بوا�صطة االأموال 
ال�صهيوني���ة ال�صخ�صي���ة، ولي����س بوا�صطة الموؤ�ص�ص���ات ال�صهيوني���ة، االأمر الذي اأ�صه���م في تطور، 
وزيادة قوة الطبق���ة الراأ�صمالية ال�صناعية ال�صهيونية، في حين ا�صتثمرت ال�صركات، والموؤ�ص�صات 
ال�صهيوني���ة اأموالها في االمتيازات، ك�صركة الكهرباء، و�صرك���ة الفو�صفات، كما �صاركت في تقديم 
القرو����س لل�صناع���ة، واإدارة المفاو�صات مع ال�صلط���ات البريطانية الإنجاز بع����س الموافقات على 

مطالب ال�صناعيين، واإيقاف ا�صتيراد الب�صائع المناف�صة، وتخفي�س ال�صرائب)6(.
ت���م اإن�ص���اء حوال���ي 500 م�صنٍع جديد خ���الل �صنوات الح���رب، وتركز 60% م���ن ال�صناعات 
ال�صهيوني���ة فترة الحرب في مدينة ت���ل اأبيب، وفي حين كانت �صناعة البناء هي الفرع االقت�صادي 
االأه���م في المدينة قبل الحرب، فق���د تنوعت ال�صناعات فترة الحرب، فاأقي���م فيها م�صانع كبرى 
مث���ل: م�صن���ع )اأت���ا(، وم�صنع )فلك���ن(، وم�صنع )مفج���ر(، وبقي���ت مدينة القد�س عل���ى حالها، 
ول���م تتطور؛ ب�صب���ب نق�س المياه فيها، و�صعوب���ة الموا�صالت، وظلت تعتمد عل���ى الطباعة، وبع�س 

1-  كر�صنابوم، �صم�صون : تاريخ اإ�صرائيل يف الفرتات االأخرية )عربي(، �س 124؛ جرد�س، ناحوم : ال�صيا�صة االقت�صادية )عربي(، 
�س 160.

2-  جوزن�صكي، متار : تطور الراأ�صمالية يف فل�صطي )عربي(، �س 123.
3-  مريكورد، كي : ال�صناعة اليهودية واعتمادها على راأ�س املال االأجنبي، �س 103؛ �صليم، ممد : ال�صناعة اليهودية يف فل�صطي 

يف عهد االنتداب، �س 69-68.
4- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 77.

5-  جرد�س، ناحوم: ال�صيا�صية االقت�صادية لل�صلطات الربيطانية االنتدابية )عربي(، �س 165؛ ناوؤور، مردخاي، جلعادي، دان : 
اأر�س اإ�صرائيل يف القرن الع�صرين )عربي(، �س 377.

6- جوزن�صكي، متار : تطور الراأ�صمالية يف فل�صطي )عربي(، �س 131.
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ال�صناع���ات الب�صيطة في مجال المالب����س، واالأحذية)1(. وتطورت مدينة حيف���ا، ب�صكل �صريع وقت 
الح���رب، وتركزت فيها ال�صناعات الكيماوية، و�صناعة الزي���وت، و�صناعة الحديد؛ ب�صبب الحركة 

التجارية الن�صطة فيها، وقربها من الميناء)2(.
اإن م���ا ميز تط���ور ال�صناعة ال�صهيونية ف���ي فل�صطين لم يكن بالتحدي���د ارتباطها بالمجهود 
الحرب���ي للجي����س البريطان���ي فترة الح���رب، واإن لعب الدور االأب���رز، حيث �صمح بتنوي���ع المنتجات 
وال�صناع���ات؛ مما ت�صبب ف���ي اإحراز الكثير من االإنج���ازات)3(. لكن ما ميزها ه���و تطور �صناعات 
حديث���ة، وكبي���رة لم يكن لها قاع���دة، اأو اأ�صا�س قبل الحرب)4(، وكان اأهمه���ا : �صناعة الحديد التي 
ترك���زت في �صناعة ال�صي���ارات، واالآالت الزراعية، واآالت الم�صانع، و�صناع���ة االأخ�صاب، واالأدوية، 
واالأجه���زة الطبي���ة، والماأكوالت خا�ص���ة المعلبات، والمجوه���رات، واالألما�س، وال���ورق، والكرتون، 
والكيماويات ك�صناعة االأ�صمدة الكيماوي���ة، و�صناعة الزجاج، وال�صناعات البال�صتيكية، واالأدوات 
الكهربائي���ة، وال�صناعات الع�صكرية وت�صمل : الذخيرة واالألغ���ام المطلوبة للجبهة الحربية)5(، ولم 
يك���ن ذلك ممكن الحدوث لوال وجود الخب���راء ال�صناعيين، الذين وفدوا من اأوروبا لفل�صطين فترة 

الهجرة الخام�صة، ووجود طبقة عمال مهنية مدربة ب�صكل جيد على ال�صناعة)6(.
�صكل���ت ال�صناعة ال�صهيونية في تلك الفت���رة 85% من اإجمالي حجم ال�صناعة في فل�صطين، 
وت���م و�صع 35% من حجم االإنتاج لخدمة القوات الع�صكرية البريطانية، وتم ا�صتثمار 10،095،000 
جنيه فل�صطيني في ذلك المجال)7(. وفي فترة الذروة )عام 1943م(، و�صل عدد الم�صانع الكبيرة 
في فل�صطين اإلى 2،300 م�صنع اإ�صافة اإلى الم�صانع العادية، وو�صل حجم االأموال الم�صتثمرة فيها 

اإلى 40 مليون جنيه فل�صطيني)8(.
تمي���ز عام 1944م بالحد من التطور ال�صناع���ي، وتقل�س االإنتاج والت�صدير، حيث بداأ معدل 
االحتياج���ات الع�صكرية بالهبوط، فقّل عدد العمال، وعدد اأي���ام العمل، فبداأت تظهر المخاوف في 
اأو�ص���اط ال�صناعيي���ن من اختفاء االزده���ار ال�صناعي مع انتهاء الحرب، لك���ن الن�صف االأخير من 
الع���ام ذات���ه �صهد ا�صتقرارًا ف���ي الو�صع االقت�صادي؛ ب�صب���ب انتقال العمال من مج���ال ال�صناعات 

1- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 69.
2- اأربل، نفتايل واآخرون : اأر�س ملجاأ مقفلة )عربي(، �س 70.

3- فلرب، مو�صيه : ال�صناعة يف اإ�صرائيل )عربي(، �س 14-15؛ اأهروين، يئري : االقت�صاد وال�صيا�صة )عربي(، �س 166.
4- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 79.

5-  Lucus, Noah: the modern history of Israel, P. 120121-; Ronall, Joachiom: Industrialization the 
middle east, P. 260.

6- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 78؛ �صليم، ممد : ن�صاط الوكالة اليهودية، �س 434.
7- ال�صريف، ماهر : تاريخ فل�صطي، �س 141.

8- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 69.
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الع�صكرية، اإلى مجاالت الت�صنيع المدني كالمالب�س، واالأغذية)1(. 
وفي عام 1945م، توقف االإنتاج الع�صكري تمامًا، حيث قل�س مجل�س الموؤن الع�صكري طلبياته 
اإل���ى الحد االأدن���ى، واقت�صر ذلك على �صناعة االأغذية فقط، وظه���رت بع�س المخاوف من جديد، 
من اأن يتم اإغراق فل�صطين بالب�صائع الرخي�صة بعد الحرب، لكن تلك المخاوف �صرعان ما تبددت 
عندما تبين اأن ال�صوق االأوروبية المدمرة لن ت�صتطيع اإغراق فل�صطين بالب�صائع بعد الحرب، كذلك 
اأدى رف���ع الرقاب���ة عن االأ�صعار الت���ي فر�صت في وقت الحرب، واإمكانية ا�صتي���راد المواد الخام من 

الخارج اإلى تح�صن ظروف ال�صناعة ال�صهيونية، و�صاعدها على االنتقال اإلى فترة ال�صلم)2(.
 اأم���ا الت�صدي���ر الذي توق���ف تمامًا للبالد الت���ي كان يتواج���د فيها الجي����س البريطاني، فقد 
تح���ول اإلى دول اأخرى مثل : تركيا، و�صوريا، ولبنان، ف�صركة التجارة الخارجية فتحت اآفاقًا جديدة 
للعالقات التجارية مع دول اأخرى، لم تتعامل معها فترة الحرب، فعادت مبيعات ال�صركة لالزدياد، 

حتى و�صل حجم مبيعاتها في نهاية عام 1945م، اإلى 842،600 جنيه فل�صطيني)3(.
يت�ص���ح مما �صبق اأن الحرك���ة ال�صهيونية ا�صتغلت الحرب العالمي���ة الثانية ب�صكل كبير، حيث 
الحاج���ة البريطاني���ة للكثير من المنتوجات قريبا من عملياتها في ال�ص���رق االأدنى واالأو�صط، بعيدًا 
عن عمليات النقل من اأوربا اأو �صرق اآ�صيا، اإ�صافة اإلى توقف م�صانعها في بريطانيا؛ ب�صبب العمليات 

الع�صكرية �صدها. وقد ا�صتفاد ال�صهاينة من ذلك كثيرًا في تطوير �صناعتهم في فل�صطين. 
)) ال�شناعة ال�شهيونية في فل�شطين ما بين )))9)-8)9)م):

اأدى انته���اء الح���رب العالمية الثانية اإل���ى ت�صرر العديد من ال�صناع���ات ال�صهيونية، خا�صة 
المتعل���ق منه���ا بخدم���ة االأه���داف الع�صكري���ة البريطاني���ة، وكان الت�ص���ور اأن م�صتقب���ل ال�صناعة 

ال�صهيونية في فل�صطين يجب اأن ي�صير في خطوط ثالثة، هي:
اعتماد االإنتاج على المواد الخام المتوفرة في فل�صطين، والبالد المجاورة.   -1

2-  دع���م ال�صناعة المبني���ة على المه���ارة العلمية حيث اال�صتيع���اب اأكثر احتم���ااًل مع �صاآلة 
تكاليف المواد الخام بالمقارنة بقيمة المنتج، مثل: الكيماويات، وال�صيدليات، والمالب�س 

الجاهزة، وغيرها.
3-  االهتم���ام بال�صناع���ات الت���ي تعتمد على الم���واد الخ���ام ذات الوزن الخفي���ف، والحجم 
المت�صائ���ل، كالفراء والما�س وغيره���ا؛ الأن تلك ال�صناعات ال تتاأثر بالم�صافة بين م�صدر 

المواد الخام، ومراكز الت�صنيع.

1-  Polk, William, and others.: Back Drop to Tragedy )The struggle for Palestine(, P. 188. 
2- فلرب، مو�صيه : ال�صناعة يف اإ�صرائيل )عربي(، �س 15.

3- بيلي، يو�صي : جذور ال�صناعة العربية )عربي(، �س 84.
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وكان التخطيط يرمي اإلى تخطي الفجوة بين االنتقال باالقت�صاد من مرحلة الحرب اإلى اآفاق 
حياة ال�صالم)1(.

حدث هبوط في ال�صناعة ال�صهيونية في الن�صف االأول من عام 1946م؛ ب�صبب زيادة حجم 
ت�صغي���ل الطاقة الكهربائية؛ وتراج���ع �صناعة الن�صيج، نتيجة النفتاح ال�ص���وق المحلية على الب�صائع 
الخارجي���ة، فمع انتهاء الحرب، ُفتحت الطرق البحري���ة على اأوروبا؛ ففتحت االأ�صواق االأوروبية من 

جديد)2(.
ورغ���م ت�صرر العديد م���ن ال�صناعات خا�صة �صناع���ة الحديد، التي قل الطل���ب عليها؛ الأنها 
كان���ت ت�صتخدم الأغرا�س ع�صكرية حربية، اإال اأن الطل���ب زاد على �صناعات اأخرى، بانتهاء الحرب 
كالبن���اء، والمتعلق���ة بالحم�صيات، فكان النمو بهما ي�صاوي 18% ع���ام 1946م، و28% عام 1947م، 
و�صناع���ة القط���ن، واالألما����س)3(. وتدفقت روؤو�س االأموال م���ن جديد من دول اأوروب���ا)4(؛ مما �صمح 
با�صتيع���اب االأعداد الكبي���رة من االأيدي العاملة �صواء من الوافدين الج���دد، الذين قدر عددهم ما 
بين )15-20( األف مهاجر، اأم من الجنود الم�صرحين من الجي�س البريطاني بعد الحرب، والذين 
ُق���ّدر عددهم بحوالي 27،000 مجند)5(، حتى بلغ ع���دد العاملين في مجال ال�صناعة عام 1947م، 

ما يزيد عن �صبعين األف �صخ�س)6(، وبلغ حجم االإنتاج 45 مليون جنيه فل�صطيني)7(.
كان ف���رع البن���اء المج���ال المت�صاعد في النمو واالزده���ار، بعد فترة الجم���ود اأثناء الحرب، 
فع���ادت ن�صبة اال�صتثمار في مجال �صناعة مواد البناء اإلى ذروتها)8(، فقد ا�صتثمرت ع�صرة ماليين 
جني���ه عام 1946م، حققت اإنجازًا تمثل في بناء ثمانية ع�صر األف حجرة في القطاع ال�صهيوني في 

الريف، والح�صر)9(.
وزادت ن�صب���ة اال�صتثمار في �صناعة الحدي���د، في اإنتاج ال�صي���ارات، واالأدوات الحديدية التي 
تح�ص���ن اإنتاجه���ا)10(. كما قام ال�صهاين���ة باإن�صاء ور�س �صيان���ة للعربات المعطوب���ة التابعة للجي�س 
البريطان���ي، اإ�صاف���ة اإلى مح���الت بيع قط���ع الغي���ار، واالأدوات العلمية التي انت�ص���رت الأول مرة في 

فل�صطين)11(.

1- �صليم، ممد : ن�صاط الوكالة اليهودية، �س 440.
2- بركائي، حاييم : اأيام بداية االقت�صاد االإ�صرائيلي )عربي(، �س 15.
3- بركائي، حاييم : اأيام بداية االقت�صاد االإ�صرائيلي )عربي(، �س 16.

4- اأبو النمل، ح�صي : االقت�صاد االإ�صرائيلي، �س 39.
5- بركائي، حاييم : اأيام بداية االقت�صاد االإ�صرائيلي )عربي(، �س 16.

6- اأبو النمل، ح�صي : االقت�صاد االإ�صرائيلي، �س 43.
7- زمي، يه�صوع : من حب �صهيون )عربي(، �س 61.

8-  اأربل، نفتايل واآخرون : اأر�س ملجاأ مقفلة )عربي(، �س 68.
9- �صليم، ممد : ن�صاط الوكالة اليهودية، �س 441.

10- اأربل، نفتايل واآخرون : اأر�س ملجاأ مقفلة )عربي(، �س 68-67.
11- Polk, William and others: Back Drop to Tragedy )The struggle for Palestine(, P. 188.
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كما ظهرت �صناعات جديدة تالئم اتجاه ال�صناعة في ذلك الوقت -الذي اتجه نحو ال�صالم- 
تمثل���ت في م�صانع المنتجات الكيميائي���ة، وم�صانع لل�صباغة، كما تط���ورت �صناعة الغزل، واإنتاج 

حام�س الكبريتيك، وغير ذلك، تحقيقًا ل�صيا�صة االكتفاء الذاتي المعتمدة على المنتج محليًا)1(.
ُي�صتنت���ج مما �صبق اأن ال�صناعة ال�صهيونية الحديث���ة قد تاأ�ص�صت خالل �صنوات الع�صرينيات، 
وازده���رت وتط���ورت خالل الثالثينيات، حتى اأ�صبحت قادرة على اإم���داد الجي�س البريطاني خالل 
�صنوات الح���رب العالمية الثانية )1939-1945م(، بمعظم احتياجات���ه من ال�صناعات المختلفة، 
وبع���د انته���اء الحرب حاول���ت ال�صناع���ة ال�صهيونية التركيز عل���ى ال�صناعات الت���ي تالئم مرحلة 

ال�صالم.

ثالثًا : اأبرز الم�شكالت التي واجهت ال�شناعة ال�شهيونية في فل�شطين :
عانت ال�صناعة ال�صهيونية في فل�صطين من م�صكالت عدة، يمكن تلخي�س اأهمها بالتالي:

1(  ظل���ت ال�صناع���ة ال�صهيوني���ة حتى ع���ام 1922م، �صناع���ة ا�صتهالكية خفيف���ة غلب على 
بع����س فروعها الطابع المهني، فق���د كانت قليلة المواد الخ���ام، الالزمة لتطور ال�صناعة 
مث���ل : النفط، والفح���م الحجري والحديد وغير ذلك؛ مم���ا اأدى الرتباط تطور ال�صناعة 

بالزراعة، واعتمادها على المنتجات الزراعية)2(.
2(  جاء في نتائج االإح�صاء ال�صناعي، الذي تم اإجراوؤه، وجمعت نتائجه في عام 1927م، اأن 

ال�صناعة ال�صهيونية في فل�صطين حتى ذلك العام كانت تعاني من م�صكالت اأبرزها:
اأ -  اعتم���دت ال�صناعة ب�صكل كبير على العمل الي���دوي، وكان ا�صتخدام االآالت محدودًا، فقد 

تم اإح�صاء 815 محركًا، كان ن�صفها محركات كهربائية.
ب - معظم الم�صانع كانت �صغيرة، وهي تطوير لور�س حرفية، ولم تكن ت�صغل عمااًل باالأجرة.
ت -  ا�صتثمار االأموال في ال�صناعات كان قلياًل، فكان اأعلى حد لال�صتثمار في معظم الم�صانع 
ي�صل اإلى 1،000 جنيه فل�صطيني، وكان حوالي 1.5% من الم�صانع ي�صل حجم اال�صتثمار 

فيها اإلى 100،000 جنيه)3(.
ث -  معظ���م الم�صانع ترك���زت في �صناعة المن�صوجات، والغذاء، وبلغ���ت ن�صبة تلك الم�صانع 

50%، وكان يعمل فيها 40% من العاملين في ال�صناعة اآنذاك.
ج -  تط���ورت ال�صناع���ة الجديدة في حيفا، وت���ل اأبيب، اأما في باقي الم���دن فقد كان  التطور 

1- �صليم، ممد : ن�صاط الوكالة اليهودية، �س 441.
2- �صعد، اأحمد : التطور االقت�صادي يف فل�صطي، �س 70؛ جلرب، يواآف : وطن جديد )هجرة يهود مركز اأوروبا( )عربي(، �س 398.

3- جوزن�صكي، متار : تطور الرا�صمالية يف فل�صطي )عربي(، �س 113-112.
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بطيئًا، وكانت تلك المدن مجرد �صوق تجاري لتلك ال�صناعات)1(.
3(  عان���ت ال�صناع���ة ال�صهيوني���ة ف���ي فل�صطي���ن م���ن م�صكل���ة �صيق نط���اق ال�ص���وق المحلية 

الفل�صطينية في مجتمع يعتمد على الزراعة)2(.
4(  بداي���ة ال�صناع���ة ال�صهيونية ف���ي فل�صطين كانت عبارة ع���ن ا�صتثم���ارات فردية، وكانت 
االأم���ور التي ت�صجع اال�صتثمارات الفردية قليل���ة، خا�صة واأن فل�صطين فقيرة في الم�صادر 
الطبيعي���ة)3(. راف���ق ذلك م�صكلة نق����س القرو�س، والدعم المالي طوي���ل المدى، وطالب 
ممثلو االتحادات ال�صناعية، واأ�صحاب ال�صناعات باإن�صاء بنك �صناعي خا�س لل�صناعة؛ 
لتقدي���م القرو�س للم�صروعات ال�صناعية، لكن مدي���ر »بنك اإيفك« عار�س االقتراح، وفي 

عام 1933م، اأقيم بنك لل�صناعة، وبنطاق مقل�س)4(.
5(  قاط���ع العرب في فل�صطين، المنتجات ال�صناعية ال�صهيونية في بع�س االأوقات، وكان من 
نتائ���ج ذلك اأن اأغلق م�صنعان �صهيونيان اأحدهم���ا للكبريت في حيفا، واالآخر للطوب في 
ت���ل اأبيب، وا�صت���دت المقاطعة على اإثر ثورة البراق ع���ام 1929م)5(، وفي عام 1935م لم 
ي�صت���ِر العرب ف���ي فل�صطين، الذين كانوا ي�صكلون 70% من ال�ص���كان �صوى 10% من االإنتاج 
ال�صناع���ي ال�صهيون���ي)6(، وبلغت المقاطعة ذروتها ع���ام 1936م، حيث تاألفت في المدن 
الفل�صطينية، وقراها لجان لمقاطع���ة التجارة، وال�صناعة ال�صهيونية. وفي عام 1946م، 
ت�صبب���ت تلك المقاطع���ة في تقلي�س حجم االإنتاج ال�صناعي لالأ�ص���واق العربية المجاورة، 
الت���ي كانت خالل �صنوات الح���رب العالمية الثانية ال�صوق اال�صتهالك���ي االأول لل�صناعات 

ال�صهيونية)7(.
6(  ويرى البع�س اأنه لعدم قدرة ال�صوق المحلية في فل�صطين على ا�صتيعاب االإنتاج ال�صناعي 
ال�صهيون���ي، التفت ال�صهاينة اإل���ى االأ�صواق الخارجية، وفي ال�صن���وات االأولى ركزوا على 
م�ص���ر، و�صوريا، غير اأن االأم���ر الذي اأغاظ ال�صهاينة هو اأن م�ص���ر، و�صوريا بداًل من اأن 
تكونا اأ�صواقًا لل�صناعة ال�صهيونية، اأ�صبحتا ت�صدران اإلى فل�صطين، من ال�صلع ال�صناعية 

1- جوزن�صكي، متار : تطور الرا�صمالية يف فل�صطي )عربي(، �س 114.
2- �صليم، ممد : ن�صاط الوكالة اليهودية، �س 70.

3- جرد�س، ناحوم : الدميغرافية واالقت�صاد )املبادرات االقت�صادية فرتة االنتداب الربيطاين( )عربي(، �س 295.
4- اأهروين، يئري : االقت�صاد وال�صيا�صة يف اإ�صرائيل )عربي(، �س 165.

5- اجلندي، اإبراهيم : �صيا�صة االنتداب الربيطاين، �س 152-151.
6- مريكورد، كي : ال�صناعة اليهودية واعتمادها على راأ�س املال االأجنبي، �س 105.

7-  اإال اأن تلك املقاطعة، مل حتقق اأهدافها يف الق�صاء على االقت�صاد ال�صهيوين يف فل�صطي، كما اأن هناك جماالت �صناعية كاملة 
مل تكن مرتبطة بجمهور العرب بتاتًا مثل : اخلمور. )بركائي، حاييم : االأيام االأوىل لالقت�صاد االإ�صرائيلي )عربي(، �س 15؛ 

جومتن، يهو�صع واآخرون : املو�صوعة العربية )اأر�س اإ�صرائيل( )عربي(، ج6، �س 901(.
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اأكث���ر مما ت�صتوردان منها)1(، ففي عام 1937م ا�صتوردت فل�صطين من م�صنوعات م�صر، 
و�صوري���ا بقيم���ة 750 األ���ف جنيه فل�صطين���ي، بينما �ص���درت لهما بقيم���ة 210 اآالف جنيه 

فل�صطيني فقط)2(.
7(  اأح���د اأه���م الم�صاكل المادية التي واجهتها ال�صناع���ة ال�صهيونية في بدايتها: النق�س في 
االإدارة، والتقني���ات الفنية)3(، والعجز في اإيجاد ال�صن���اع المهرة)4(، اإ�صافة اإلى االفتقار 
اإل���ى موانئ حديثة، كما تع���ذر توفير و�صائل موا�صالت، وت�صهي���الت مرورية مالئمة؛ مما 
ت�صب���ب في زي���ادة التكاليف على كاهل اأرب���اب ال�صناعة، االأمر ال���ذي ا�صطرهم اإلى رفع 

م�صتوى اال�صتثمار للتغلب على العقبات المالية التي واجهتهم)5(.

خاتمة:
تو�صل الباحثان اإلى عدد من النتائج، اأهمها :

-  لعب���ت ال�صن���وات الع�صر االأولى التي تلت الح���رب العالمية االأولى، ال���دور االأهم واالأبرز في 
تاري���خ ال�صناعة ال�صهيونية ف���ي فل�صطين، فعلى الرغم من النق�س ف���ي التمويل، والدعم 
الر�صمي، والحكومي لل�صناعة ال�صهيونية في فل�صطين، اإال اأنها تطورت ب�صكل كيفي، ولي�س 

كمي.
-  احتلت مدينة تل اأبيب المركز ال�صناعي االأبرز، فكان تنوع ال�صناعات فيها هو االأعلى بين 

كل المدن، والمراكز ال�صناعية ال�صهيونية في فل�صطين.
-  اأر�ص���ى الوافدون ال�صهاين���ة االألمان، اأ�ص����س ال�صناعة الحديثة المتط���ورة عند ال�صهاينة 
ف���ي فل�صطين، حيث اأح�صروا روؤو�س اأموالهم )بموج���ب اتفاقية هاعفارا عام 1933م، بين 

األمانيا النازية والحركة ال�صهيونية(، على �صكل اآالت، ومعدات �صناعية.
-  ا�صتغلت الحرك���ة ال�صهيونية مرحلة الح���رب العالمية الثاني���ة )1939-1945م(، لتطوير 

1- اجلندي، اإبراهيم : �صيا�صية االنتداب الربيطاين، �س 149.
2-  العجز يف امليزان التجاري مل يكن �صلبيًا؛ الأن جزءًا كبريًا من الب�صائع امل�صتوردة كانت ت�صتخدم يف جمال ال�صناعة، �صحيح اأن 
الت�صدير قل مقابل اال�صترياد لكن حجم ال�صوق املحلية ت�صاعف، وت�صاعفت معه القدرة ال�صرائية ل�صكان اال�صتيطان ال�صهيوين 
الهجرة   : ه�صل  برومكي،  105؛  �س  االأجنبي،  املال  راأ�س  على  واعتمادها  اليهودية  ال�صناعة   : كي  )مريكورد،  فل�صطي.  يف 

والتطور على طريق الدولة )عربي(، �س 140(.
3- ناوؤور، مردخاي، جلعادي، دان : اأر�س اإ�صرائيل يف القرن الع�صرين )عربي(، �س 160.

ال�صباب على  بتدريب  تقوم  التي كانت  الطليعة  اإىل حركة  واالنتماء  ال�صابة،  العنا�صر  الثالثة قدوم  املوجة  4-  غلب على مهاجري 
)جتار،  الو�صطى  الطبقة  اإىل  انتماوؤهم  الرابعة  املوجة  مهاجري  على  غلب  حي  يف  فل�صطي،  يف  بها  �صيقومون  التي  االأعمال 
و�صناع(. )يا�صي، ال�صيد : اال�صتعمار اال�صتيطاين، ج1، �س 159؛ ت�صحور، زئيف : جذور ال�صيا�صة االإ�صرائيلية )عربي(، �س 

.)Rosenberg, Mitchell: The story of Zionism, P. 105  58؛
5- Ronall, Joachimo: Industrialization in the middle east, P. 258.
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�صناعاته���ا المختلف���ة، حيث اأمرت جيو����س الحلف���اء، ودول ال�صرق االأو�ص���ط بال�صناعات 
المختلفة.

-  واجهت ال�صناعة ال�صهيونية م�صكالت عدة، كان اأبرزها قلة المواد الخام، والمواد االأولية 
الطبيعية كالنفط، والفحم الحجري، والحديد؛ مما اأدى الرتباط تطور ال�صناعة بالزراعة 
واعتمادها عل���ى المنتجات الزراعية، كما عانت ال�صناع���ات ال�صهيونية من م�صكلة �صيق 

ال�صوق المحلية الفل�صطينية، في مجتمع يعتمد على الزراعة.
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