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هيئة التحريــــــر
-أ .د .علي سالم شخطور

رئيسـا

 -د .أنور عمر أبوشينة

عضـوا

 د .أحمد مريحيل حريبشــــــــــــــــــــــــــــــ

عضـوا

المجلة علمية ثقافية محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة المرقب /كلية

اآلداب الخمس ،وتنشر بها البحوث والدراسات األكاديمية المعنية بالمشكالت
والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم اإلنسانية.

كافة اآلراء واألفكار والكتابات التي وردت في هذا العدد تعبر عن آراء أصحابها

فقط ،وال تعكس بالضرورة أري هيئة تحرير المجلة ،وال تتحمل المجلة أية مسؤولية
تجاهها.
وجه جميع المراسالت إلى العنوان اآلتي:
تُ ّ
هيئة تحرير مجلة العلوم اإلنسانية
مكتب المجلة بكلية اآلداب الخمس جامعة المرقب
الخمس /ليبيا ص.ب ()40770
هاتف ( 00218924120663د .على)
(  00218926724967د .أحمد) -أو ( 00218926308360د .أنور)
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journal.alkhomes@gmail.com

البريد اإل لكتروني:

صفحة المجلة على الفيس بوكjournal.alkhomes@gmail.com :

قواعد ومعايير النشر
 تهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث األصيلة ،التي تتسم بوضوح المنهج،ودقة التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة العربية ،واالنجليزية،

والدراسات إالسالمية ،والشعر واألدب ،والتاريخ والجغرافيا ،والفلسفة وعلم
االجتماع ،والتربية وعلم النفس ،وما يتصل بها من حقول المعرفة.
 ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقامة داخلالجامعة ،على أن ال يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة.
 نشر البحوث والنصوص المحققة والمترجمة ،ومراجعات الكتب المتعلقةبالعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ونشر البحوث والدراسات العلمية النقدية

الهادفة إلى تقدم

المعرفة العلمية واإلنسانية.
 ترحب المجلة بعروض الكتب على أال يتجاوز تاريخ إصدارها ثالثة أعواموال يزيد حجم العرض عن صفحتين مطبوعتين ،وأن يذكر الباحث في

عرضه المعلومات اآلتية (اسم المؤلف كامال -عنوان الكتاب -مكان وتاريخ

النشر-عدد صفحات الكتاب-اسم الناشر -نبذة مختصرة عن مضمونه-
تكتب البيانات السالفة الذكر بلغة الكتاب).
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ضوابط عامة للمجلة
ـ ـ يجب أن يتسم البحث باألسلوب العلمي النزيه الهادف ويحتوى على
مقومات ومعايير المنهجية العلمية في إعداد البحوث.
 ُيشترط في البحوث المقدمة للمجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق أن نشرتأو قدمت للنشر في مجلة أخرى أو أية جهة ناشرة ،وأن يتعهد الباحث بذلك
خطيا عند تقديم البحث ،وتقديم إقرار بأنه سيلتزم بكافة الشروط والضوابط

المقررة في المجلة ،كما أنه ال يجوز يكون البحث فصال أو جزءا من رسالة

(ماجستير – دكتوراه) منشورة ،أو كتاب منشور.

ـ ـ ـ لغة المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثا باإلنجليزية أو بأية لغة

أخرى ،بعد موافقة هيئة التحرير .ـ ـ

 تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحث ،وتُ ُّعد ق ارراتها نهائية،
وتبلغ الباحث باعتذارها فقط إذا لم يتقرر نشر البحث ،ويصبح البحث بعد
قبوله حقا محفوظا للمجلة وال يجوز النقل منه إال بإشارة إلى المجلة.
-ال يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علمية أخرى بعد نشره في

بل للنشر أم لم يقبل.
مجلة الكلية ،كما ال يحق له طلب استرجاعه سواء قُ َ

تخضع جميع الدراسات والبحوث والمقاالت الواردة إلى المجلة للفحصالعلمي ،بعرضها على م ِّ
حكمين مختصين ( محكم واحد لكل بحث) تختارهم
ُ
هيئة التحرير على نحو سري لتقدير مدى صالحية البحث للنشر ،ويمكن أن

يرسل إلى محكم آخر وذلك حسب تقدير هيئة التحرير.
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 يبدي المقيم رأيه في مدى صالحية البحث للنشر في تقرير مستقل مدعمابالمبررات على أن ال تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تاريخ إرسال البحث

إليه ،ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث ويكون القرار إما:

* قبول البحث دون تعديالت.
*قبول البحث بعد تعديالت واعادة عرضه على المحكم.
*رفض البحث.
تقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين بآراء المحكمين ومقترحاتهم إذكا ن المقال أو البحث في حال يسمح بالتعديل والتصحيح ،وفي حالة وجود

تعديالت طلبها المقيم ،وبعد موافقة الهيئة على قبول البحث للنشر قبوال

مشروطا بإجراء التعديالت يطلب من الباحث األخذ بالتعديالت في فترة ال

تتجاوز أسبوعين من تاريخ استالمه للبحث ،ويقدم تقري ار يبين فيه رده على

المحكم ،وكيفية األخذ بالملحوظات والتعديالت المطلوبة.

-ترسل البحوث المقبولة للنشر إلى المدقق اللغوي ،ومن حق المدقق اللغوي

أن يرفض البحث الذي تتجاوز أخطاؤه اللغوية الحد المقبول.

 تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها إلى المجلة من المحكم ،على أن تكونمستوفية الشروط السالفة الذكر.
الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة ،كما أنهيئة تحرير المجلة غير مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه البحوث.
 ترفق مع البحث السيرة العلمية ) )cvمختصرة قدر اإلمكان تتضمن- 5 -
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االسم الثالثي للباحث ،ودرجته العلمية ،وتخصصه الدقيق ،وجامعته وكليته
وقسمه ،وأهم مؤلفاته ،والبريد اإللكتروني والهاتف ليسهل االتصال به.
 يخضع ترتيب البحوث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير.تقدم البحوث إلى مكتب المجلة الكائن بمقر الكلية ،أو ترسل إلى بريدالمجلة اإللكتروني.
إذا تم إرسال البحث عن طريق البريد اإللكتروني أو صندوق البريد يتمإبالغ الباحث بوصول بحثه واستالمه.
 يترتب على الباحث في حالة سحبه لبحثه أو إبداء رغبته في عدم متابعةإجراءات التحكيم والنشر ،دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.
شروط تفصيلية للنشر في المجلة
-عنوان البحث :يكتب العنوان باللغتين العربية واإلنجليزية .ويجب أن يكون

العنوان مختص ار قدر اإلمكان ويعبر عن هدف البحث بوضوح ويتبع
المنهجية العلمية من حيث إالحاطة واالستقصاء وأسلوب البحث العلمي.
 يذكر الباحث على الصفحة األولى من البحث اسمه ودرجته العلمية والجامعةأو المؤسسة األكاديمية التي يعمل بها.

أن يكون البحث مصوغا بإحدى الطريقتين اآلتيتين_::1البحوث الميدانية :يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته
ومدى الحاجة إليه ،ثم يحدد مشكلة البحث ،ويجب أن يتضمن البحث

الكلمات المفتاحية (مصطلحات البحث) ،ثم يعرض طريقة البحث وأدواته،
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وكيفية تحليل بياناته ،ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة
عنها ،وأخي ار قائمة المراجع.
:2البحوث النظرية التحليلية :يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث
مبينا فيها أهميته وقيمته في اإلضافة إلى العلوم والمعارف واغنائها بالجديد،
ثم يقسم العرض بعد ذلك إلى أقسام على درجة من االستقالل فيما بينها،

بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن إطار الموضوع الكلي ترتبط

بما سبقها وتمهد لما يليها ،ثم يختم الموضوع بخالصة شاملة له ،وأخي ار

يثبت قائمة المراجع.

يقدم الباحث ثالث نسخ ورقية من البحث ،وعلى وجه واحد من الورقة()A4واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية ،والنسخ األخرى تقدم

ويكتب عليها عنوان البحث فقط ،ونسخة الكترونية على( )Cdباستخدام

البرنامج الحاسوبي(.)MS Word

 يجب أال تقل صفحات البحث عن  20صفحة وال تزيد عن 30صفحة بمافي ذلك صفحات الرسوم واألشكال والجداول وقائمة المراجع .

-يرفق مع البحث ملخصان (باللغة العربية واإلنجليزية) في حدود ()150

كلمة لكل منهما ،وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة
عنوان البحث وال يتجاوز الصفحة الواحدة لكل ملخص.

ُيترك هامش مقداره  3سم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش األخرى  2.5سم،المسافة بين األسطر مسافة ونصف ،يكون نوع الخط المستخدم في المتن Times

 New Roman 12للغة اإلنجليزية و مسافة و نصف بخط
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 Arabic 14لألبحاث باللغة العربية.
-في حالة وجود جداول وأشكال وصور في البحث يكتب رقم وعنوان الجدول أو

الشكل والصورة في األعلى بحيث يكون موج از للمحتوى وتكتب الحواشي في األسفل
بشكل مختصر كما يشترط لتنظيم الجداول اتباع نظام الجداول المعترف به في

جهاز الحاسوب ويكون الخط بحجم .12

يجب أن ترقم الصفحات ترقيما متسلسال بما في ذلك الجداول واألشكال والصورواللوحات وقائمة المراجع .

طريقة التوثيقُ- :يش ار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع
بين قوسين إلى األعلى هكذا ،)3( ،)2( ،)1( :ويكون ثبوتها في أسفل صفحات البحث،
وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل صفحة ،فإذا كأنت أرقام
التوثيق في الصفحة األولى مثال قد انتهت عند الرقم ( )6فأن الصفحة التالية ستبدأ بالرقم
(.)1

ويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو اآلتي:أوال :الكتب المطبوعة :اسم المؤلف ثم لقبه ،واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق،

واسم المحقق أو المترجم ،والطبعة ،والناشر ،ومكان النشـر ،وسنته ،ورقم المجلد -

أن تعددت المجلدات -والصفحة .مثال :أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،

الحيوان .تحقيق وشرح :عبد السالم محمد هارون ،ط ،2مصطفى البابي الحلبي،

القاهرة1965 ،م،ج،3ص .40ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو
اآلتي :الجاحظ ،الحيوان ،ج ،ص.

ثانيا :الكتب المخطوطة :اسم المؤلف ولقبه ،واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق ،واسم
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المخطوط مكتوبا بالبنط الغامق ،ومكان المخطوط ،ورقمه ،ورقم اللوحة أو الصفحة.
مثال :شافع بن علي الكناني ،الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور.

مخطوط مكتبة البدليان بأكسفورد ،مجموعة مارش رقم ( ،)424ورقة .50

ثالثا :الدوريات :اسم كاتب المقالة ،عنوان المقالة موضوعا بين عالمتي تنصيص "

" ،واسم الدورية مكتوبا بالبنط الغامق ،رقم المجلد والعدد والسنة ،ورقم الصفحة ،مثال:

جرار ،صالح" :عناية السيوطي بالتراث األندلسي -مدخل" ،مجلة جامعة القاهرة

للبحوث والدراسات ،المجلد العاشر ،العدد الثاني ،سنة 1415ه1995 /م ،ص.179

رابعا :اآليات القرآنية واألحاديث النبوية -:تكتب اآليات القرآنية بين قوسين
مزهرين بالخط العثماني﴿ ﴾ مع اإلشارة إلى السورة ورقم اآلية .وتثبت األحاديث
النبوية بين قوسين مزدوجين « » بعد تخريجها من مظانها.

مالحظة :ال توافق هيئة التحرير على تكرار االسم نفسه (اسم الباحث) في عددين
متتالين وذلك لفتح المجال أمام جميع أعضاء هيئة التدريس للنشر.
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فهرس المحتويات
الصفحة

عنوان البحث
 :1النسخ في الحديث النبوي

د .أحمد عبد السالم ابشيش13..............................................

 :2القياس عند األخفش

محمد العصلب36..............................................
د .أبو شعفة َّ

 :3شرح الآللي المنظومة( لصاحبها الشيخ الدكتور  :فرج علي حسين الفقيه)

القسم الثاني من ( باب العقيدة )من باب (ما يوجب الردة والكفر) إلى آخر أبواب العقيدة.

د  .مفتاح الشريف خليفة قرير60.............................................

 :4أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتحقيق األمن النفسي لدى طلبة كلية
اآلداب بالجامعة األسمرية بمدينة زليتن

د .جمعة محمد التكوري -أ .سالم محمد الذويبي83............................

 :5الصالت الثقافية للمهاجرين الليبيين في مصر في النصف األول من القرن

العشرين

د .ابراهيم على الشويرف112.................................................

 :6دورالرعاية االجتماعية و خدماتها في انتشال الفقراء في الوسط الحضري

د.عمر امحمد البنداق  -د .عبد العزيز جاهمي 131.........................

 :7ترقي العقل نحو الحقيقة عند ابن طفيل ( حي بن يقظان )

د :مريم خليفة المبروك163....................................................

 :8تحديات التنمية ا لعمرانية المستدامة في ظل غياب المخططات الحضرية بمدينة
زليتن -ليبيا

د .فرج مصطفى الهدار202....................................................
 :9نواة مبدأ المواطنة في اإلسال م من وثيقة المدينة إلي ميالد عناصر دار اإلسالم
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خالل القرن األول للهجرة

د/حسين حسن مصطفي245..................................................

 :10المشكالت المترتبة على الدمج التربوى والتعليمى لألطفال ذوى صعوبات
التعلم بالصفوف الثالثة األولى لمرحلة التعليم األساسى .

د :ربيعة عمر الحضيرى – .أ :زهره عثمان البرق 277........................

 :11دور العوامل السوسيو اقتصادية في تفاقم ظاهرة عمالة األطفال في الجزائر
( تحليل محتوى ورؤي خبراء في مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية )

د .علي بوخلخال ،د .بن شاعة بيران304.....................................

 :12الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية -قصر بن غشير

د.سعاد عبدهللا العاكوري  -د.عيسى المختار عطية327......................

 :13التوجيه النحوي واللغوي في القرآن الكريم (سورة الملك نموذجا)

إعداد :د .إبراهيم فرج الحويج354............................................
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النسخ في الحديث النبوي
د .أحمد عبد السالم ابشيش

*

المقدمة:

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله

وأصحابه أجمعين.

أما بعد :

فإن أهم العلوم التي توجه لها الهمم ،هي العلوم الشرعية ،ومنها علوم
الحديث لما في هذه العلوم من معرفة ما أوجبه هللا على المكلف من أحكام شرعية،

بها يصل إلى إرادة هللا له الخير ،ورفع درجته ،وبها يعرف الحالل والحرام ،وبما

يجب عليه فعله أو تركه ،وأحيانا يلتبس على المكلف الحكم بسبب األدلة التي في
ظاهرها التعارض ،لما أقتضت حكمة هللا سبحانه من خطابه للمكلفين بما يقتضيه
األمر أو النهي ،تم يرفع هذا الحكم الذي مقتضى ذلك األمر ،وذلك الني ،وهذه

الشريعة هي أكمل الشرائع وأتمها ،فأحكمها في غاية البيان ،والمكلفون تتفاوت
أفهامهم للوصول للحكم المراد من المكلف  ،فجعل هللا لهذه األمة علماء أمتن هللا

عليهم بفهم مراد رسوله  من خطابة للمكلفين ،فبينوا أوجه الجمع بين األدلة ونفي
التعارض عنها ،كما بينوا الناسخ والمنسوخ ،إذ لم يمكن الجمع.

وفي هذه الدراسة ذكر لبعض األدلة الصحيحة التي اليمكن الجمع بينها

واتفاق الدراسة على مقدمة ،وفيها سبب اختيار الموضوع ،وأهمية البحث،

والدراسات السابقة ،ومبحثين األول معنى النسخ وحكمه وأقسامه وما يندرج تحته،
والثاني ذكر بعض األحاديث المتفق على وجود النسخ فيها  ،وخاتمة.

سبب اختيار الموضوع:
*

عضو هئية تدريس جامعة المرقب /كلية التربية /الخمس

- 13 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

الدراسات الحديثة تهتم بمباحث في غاية الدقة ،وذلك الختيار جزئية
ودراستها دراسة علمية ،بحيث يقتصر البحث على مسألة تكون مطوية ضمن
مسائل مشابهة لها ،فيكون حظها من الدراسة غير مستوفي بما يراه الباحث،

فيقصدها بالدراسة إلظهار ما يراه مخفي ،ودراسة الناسخ والمنسوخ من أوسع
الدراسات عند العلماء حظيت بنصيب وافر من الدراسة ومع ذلك تحتاج إلى دراسة

ال أقول أنها استد ارك ،ولكن إلظهار جهود العلماء في دفاعهم عن السنة ،فاحترت
الدراسة لهذا السبب فكانت الدراسة معززة بأقوالهم.

أهمية البحث:

هذه الدراسة هي ضمن علوم الحديث ،الذي أصلت له أصول وضوابط
لصون السنة من نسبة التعارض إليها ،وللرد على أعدائها المشككين في أدلتها،

ولدراسة ال ناسخ والمنسوخ أهمية تكمن في بيان قوة تناسق أدلة األحكام وأن أدلتها

يصدق بعضها بعضا ،ويستحيل أن يكون الدليل له حكمان متنافيان ،فلو صدر هذا
من أعقل البشر لكان سفيها ،فكيف بشريعة رضيها هللا ألمة محمد – صلى هللا

عليه وسلم .-

الدراسات السابقة:

أكتر اهتمام العلماء كان بدراسة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ،وال

يعني أن دراسة الناسخ والمنسوخ في السنة كانت مغمورة بل ألفت في هذه الدراسة

مؤلفات عديدة لمشاهير العلماء  ،منهم  -1اإلمام أحمد بن حنبل ت 240هـ -2 .
سليمان بن األشعت ت 275هـ  – 3 .أحمد بن اسحاق بن البهلول التنوحي ت

318هـ  -4 .محمد بن بحر أبو مسلم االصفهاني ت 322هـ -5 .محمد بن

عثمان الشيباني ت 326هـ -6 .عمر بن أحمد بن عثمان أبو حفص بن شاهين

ت  -7 .385محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن حازم الحازمي الهمداني

ت 584هـ .له كتاب االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار ،رتبه
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األبواب الفقهية  ،ويعتبر من أهم المؤلفات في الناسخ والمنسوخ ،وغير ما ذكر
أكثر.

المبحث األول :النسخ وأقسامه:

المطلب األول :المعنى اللغوي واالصطالحي للنسخ

أوالً :المعنى اللغوي:

( ن س خ ) أصول للفظ له عدة معان ،والمقصود من هذه المعاني هو

الدال على رفع الحكم السابق ،فهو ألطف من معنى اإلبطال ،وان كان اللفظ
األخير شائعا عند األصوليين وغيرهم  ،كما يأتي:

جاء في القاموس المحيط ( نسخه  :كمعنه  ،أزاه ،وغيره  ،وأبطله  ،وأقام

شيئا مقامه(.)1

وفي مقاييس اللغة ( :نسخ ) النون  :والسين ،والخاء ،أصل واحد إال أنه

مختلف في قياسه ،قال قوم  :قياسه رفع شيء واثبات غيره مكانه(.)2
هذه بعض ما قيل في معنى النسخ في اللغة.

ثانياً :المعنى االصطالحي :

ذكر األصوليين وغيرهم معنى النسخ في كتبهم ،وقد اعتمدوا على المعنى

اللغوي ،حيث التقارب بين المعنى اللغوي واالصطالحي ،ومن هذه المعاني ما ذكر

الحازمي من أنه  " :بيان انتهاء مدة العبادة ،وقيل بيان انتهاء مدة العبادة التي

ظاهرها الدوام ،وقال بعضهم :إنه رفع الحكم بعد ثبوته  ...وأنه الخطاب الدال على
ارتفاع الحكم الثابت ،بالخطاب المتقدم على وجه لواله لكان ثابتا به مع تراخيه

عنه"( ،)3وأورد الشوكاني في اإلرشاد عدة تعريفات بعدما ذكر حده في اللغة بأنه
) (1القاموس المحيط .281/1
) (2مقاييس اللغة .420/5

) (3االعتبار في الناسخ والمنسوخ من األثار  ،ص.8
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اإلبطال واإلزالة ،وأورد اعتراضات على هذه التعريفات ،ومن بين ما أورده على
التعريف المتقدم من أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم التابث بالخطاب المتقدم

على وجه لواله لكان ثابتا مع تراخيه عنه .قال  :وقد اعترض على هذه الحد بوجوه:

األول :أن النسخ هو نفس االرتفاع ،والخطاب إنما هو دال على االرتفاع ،وفرق
بين الرافع وبين نفس االرتفاع.

الثاني :أن التقيد بالخطاب خطأ؛ ألن النسخ قد يكون فعال كما يكون قوال.

الثالث :أن األمة إذا اختلفت على قولين ،ثم اجمعت ذلك على احدهما فهذا
اإلجماع خطاب مع أن اإلجماع ال ينسخ.

الرابع  :أن الحكم األول قد يثبت بفعل النبيء – صلى هللا عليه وسلم  -وليس هو

الخطاب( .)1وقد أطال النفس في بيان معنى النسخ عند األصوليين ،ونقل عن
جماعة منهم بقوله :وقال جماعة :هو في االصطالح الخطاب الدال على انتهاء

الحكم الشرعي مع التأخير عن موارده ،ويرد على قيد الخطاب ما تقدم( .)2واألولى

أن يقال  :هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه(.)3

قال ابن حزم :حد النسخ أنه بيان انتهاء زمان المر األول فيما ال يتكرر(،)4

وأما ما علق بوقت ما ،فإذا خرج ذلك الوقت أو أدى ذلك الفعل ،سقط األمر به،

فليس هذا نسخا  ..وقد قال بعض من تقدم  :أن النسخ هو تأخير البيان نفسه(.)5
المطلب الثاني  :حكم النسخ وأركانه وشروطه

حكم النسخ :

) (1إرشاد الفحول ،ص .275

) (2أي االعتراض الثاني أن التقييد بالخطاب خطأ؛ ألن النسخ ثد يكون فعال كما يكون قوال.
) (3المصدر نفسه  ،ص .276

) (4أراد بقوله فيما ال يتكرر الصالة والصوم والحج فهيه المذكورات يتكرر وجوها بعد انقضاء أوقاتها.
) (5اإلحكام في أصول األحكام .59/4
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قال الشوكاني :النسخ جائز عقال ،واقع سمعا ،بال خالف في ذلك بين
المسلمين  .والحاصل أن النسخ جائز عقال واقع شرعا ،من غير فرق بين كونه في
الكتاب أو السنة ،وقد حكى جماعة من أهل العلم اتفاق أهل الشرائع عليه ،قد رأينا

في التورات في غير موضع أن هللا سبحانه رفع عنهم أحكاما لما تضرعوا إليه

وسألوه رفعها

()1

.

وتقرير هذا الحكم – أي احكم بجواز النسخ – واثباته باألدلة فيه الرد على من أنكره
بحجة أن الحكمة تمنع منه ،قال ابن حزم :إن منكري النسخ قالوا ليس من الحكمة

أن يأمر هللا بشيء أمس ثم ينهي عن مثله اليوم ...وهؤالء قوم يتعقبون على ربهم
()2

تعالى

وقد شنع على منكري النسخ ووصفهم بالجهل ،ورد عليهم مبينا الفرق بين
()3

النسخ والبدا

فقال :الفرق بينهما الئح وهو أن البدا هو أن يأمر باألمر واألمر ال

يدري ما يؤول إليه الحال ،والنسخ هو أن يأمر باألمر واألمر يدري أنه سيحيله في

وقت كذا(.)4

وقد اتفق األصوليين على العمل بحكم الناسخ وترك العمل بحكم المنسوخ،

وال يلزم أن الحكم الناسخ ال ينسخ  ،قال ابن حزم  :وال فرق بين أن ينسخ هللا حكما

بغيره ،وبين أن ينسخ ذلك الثاني بثالث ،وذلك الثالث برابع ،وهكذا كلما زاد ،كل

ذلك ممكن إذا وجد ،وقال برهان على صحته ...وأحيل الصيام ثالثة أحوال  ،فكان
عاشوراء فرضا ،ثم نسخ فرضه برمضان بشرط أن من شاء صام  ،ومن شاء أطعم

) (1إرشاد الفحول ص .276

) (2اإلحكام في أصول األحكام .66/4

) (3هو جهل التكلم بعاقبة كاله وقد قالت الرافضة بالبدأ في حق هللا تعالى ......
) (4اإلحكام في أصول األحكام .68/4

- 17 -

مجلة العلوم اإلنسانية

العدد (21سبتمبر)2020

مسكينا وأفطر هو ،ثم نسخ ذلك بإيجاب الصيام على الحاضر المطيق الصحيح

البالغ العاقل( ،)1واستقر الحكم على أن صوم عاشوراء تطوع  ،وهذا ال خالف فيه.
أركان النسخ وشروطه:

للنسخ أركان هي :
 -1الناسخ وهو هللا – جل حالله – أو رسول -صلى هللا عليه وسلم .
 -2المنسوخ وهو الحكم المرفوع.
 -3المنسوخ عنه وهو المكلف.

 -4النسخ وهو قوله تعالى الدال على رفع الحكم التابت  ،أو حديث رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم .

شروطه :

 -1أن يكون المنسوخ والمنسوخ به حكما شرعيا ال عقليا ؛ ألن األمور العقلية التي
مستندها البراءة األصلية لم تنسخ ،وانما ارتفعت بإيجاب العبادات.

 -2أن يكون النسخ بخطاب شرعي ،ال بموت المكلف ؛ ألن الموت مزيل للحكم ال
ناسخ له .

 -3أن يكون الناسخ مفصوالُ عن المنسوخ متأخ ار عنه.
 -4أن يتعذر الجمع بين الدليلين.

 -5أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ ،حتى ال يكون منه
البديل.

 -6أال يكون المنسوخ ،والمنسوخ به مقيدا بوقت؛ ألن التوقيت يمنع النسخ(.)2

) (1المصدر نفسه .80/4

) (2االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار ص 9و مقدمة تحقيق ناسخ الحديث ومنسوخه ص.27
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 -7أن بكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه ،ال يكون دونه .ولم يسلم
هذا الشرط من الرد .

قال ابن حزم :قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم :ال يجوز نسخ األخف باألثقل،

قال :وقد أخطأ هؤالء القاتلون وجائز نسخ األخف باألثقل ،واألثقل باألخف ،
والشيء بمثله ،و يفعل هللا ما يشاء(.)1

هذه أهم شروط النسخ ،وقد ذكر الحازمي هذه الشروط وأضاف إليها

عالمات النسخ ،وأنه ال يصار عليه إال إذا تعذر الجمع ،وأن يكون الحكمان

منفصلين ،وهو ما يعبر عنه بالتراخي فقال  :وان لم يمكن الجمع وهما حكمان
منفصالن ،نظرت هل يمكن التمييز بين السابق والتالي ،فإن أمكن أوجب المصير
إلى اآلخر منهما ويعرف ذللك بأمارات عدة ،منها :أن يكون النبيء مصرحا به
نحو قوله  (:كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها )

()2

أو يكون لفظ الصحابي

ناطقا به نحو حديث علي بن أبي طالب " كان رسول هللا  أمرنا بالقيام في
()3

الجنازة ثم جلس بعد ذلك و أمرنا بالجلوس"

ومنها  :أن يكون التاريخ معلوما ...أن تجتمع األمة في حكم أنه منسوخ  ...وان
لن يكن التمييز بينهما ،بأن أبهم التاريخ وليس في اللفظ ما يدل عليه و تعذر
()4

الجمع بينهما ،فحينئذ يصار إلى الترجيح ،ووجوه الترجيح كثيرة

أوصلها إلى

خمسين وجها ،لحمل كالمه على وجه يكون أعم للفائدة وصونا لكالمه عن سمات

النقص ،وألن في ادعاء النسخ إخراج الحديث عن المعنى المفيد وهو على خلف

) (1اإلحكام في أصول األحكام  ، 94/4وارشاد الفحول ص .278

) (2أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز ،باب  /في زيارة القبور واالستغفار لهم .
) (3أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الجنائز باب  /القيام للجنازة.
) (4االعتبار في الناسخ والمنسوخ من األثار ص.9
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أي أن كالم النبيء هو تشريع ،وقد تقرر أن إعمال الدليلي أولى من

إسقاط أحدهما ،إذ ليس بحديث أولى من اآلخر ،وهذا كله فيما إذا صح الحديثان،

أما إذا كان أحدهما ضعيفا فالحكم للصحيح ،وال عبرة بالجمع ،وال النسخ ،إذا كان
أحد الدليلين ضعيفا ،كما أنه ال عبرة بالمنسوخ إذا تحققت شروطه ،وقد تشدد
المحدثون في الحكم بالنسخ لالعتبارات السابقة وأخرجوا أصوال ال يلحقها النسخ

وهي:

ماال يدخله النسخ
النسخ ال يكون إال في األحكام الشرعية ،أما العقائد ،وأمهات األخالق ،و

أصول العبادات و المعامالت ومدلوالت األخبار المحضة فال نسخ فيها  .فالعقائد
ال يمكن نسخها ألنها حقائق ثابتة ال تقبل التبديل ،وكذلك ما اقتضته حكمته

سبحانه من خلق اإلنسان من كونه كائنا اجتماعيا تربطه عالقات ببنى جنسه
بمبادئ وأخالق ثابته ال يلحقها تغيير ،ومما ال يلحقه النسخ أصول العبادات التي

اقتضت حكمة هللا سبحانه من خلق الجن ألجلها ،وكذللك ال نسخ في األخبار
المحضة؛ ألن ما أخبر هللا به كذلك ما أخبر به رسوله كله حق ،ونسخ الخبر

رجوع فيه ،وهذا منتف عن الشريعة ،أما األخبار التي في معنى اإلنشاء _ الطلب
()2

_ التي دلت على أمر أو نهي فإنه ال نزاع بين العلماء في جواز نسخها
()1

مما ال يدخله النسخ األحكام المؤقتة بوقت

وكذللك

) (1أنظر المصدر نفسه ص .8

) (2الفرق بين الخبر المحض والخبر الدال على طلب أن الخبر المحض ال يقصد به الشارع غير مجرد
الخير وهي التي تدخل عليها مؤكدات الخبر كاإلخبار عن األمم الماضية واألمور الغيبية التي ال يمكن

معرفتها إال بالخبر كعذاب القبر ونعيمه وما يحصل للمحتضر من وقت االحتضار إلى ما بعد الدفن
وكذلك أهوال يوم القيامة وغيرها من الغيبيات فهي أخبار محضة ،أما ما كان في معنى الطلب واإلنشاء
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المطلب الثالث  :أقسام النسخ ووقته
أقسام النسخ

للنسخ أقسام باعتبارات مختلفة ،فباالعتبارات اللغوية  ،قال الحازمي :ثم إن
النسخ في اللغة موضوم بإزاء معنيين ،أحدها  :الزوال على جهة االنعدام والتاني:

على جهة االنتقال ،أما النسخ بمعنى اإلزالة  :فهو أيضا على نوعين ،نسخ إلى

بدل ،ونسخ إلى غير إلى غير بدل ،إنما هو رفع الحكم ،وابطاله من غير أن غير

أن يقيم له بدال ،وأما النسخ بمعنى النقل :فهو نحو قولك نسخت الكتاب(.)2
والمقصود في الدراسات الحديثة هو النسخ إلى بدل والنسخ إلى غير بدل .قال أي

الحازمي :غير أن المعروف من النسخ في القرآن هو إبطال الحكم ...وكذلك هو

في السنة( .)3وباعتبار الناسخ و المنسوخ ،أي نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقران،
قال ابن حزم :اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقو على جواز نسخ القران بالقران،

وجوز نسخ السنة بالسنة ،فقالت طائفة  :ال تنسخ السنة بالقران وال القران بالسنة،
وقالت طائفة جائز كل ذلك ،والقران بالقران وبالسنة ،والسنة تنسخ بالقران وبالسنة

 ...قال  :وبهذا نقول وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر ،والسنة المنقولة باآلحاد

 ...قال  :فإذا كان كالمه _ يعنى النبيء _ وحيا من عند هللا عز وجل والقران
()4

وحي ،فننسخ الوحي بالوحي جائز

وفي موضع آخر قسم ابن حزم النسخ باعتبار

فإنها أخبار قصد بها الشارع أحكاما زائدة على مجرد الخبر كقوله تعالى ( الوالدات يرضعن أوالدهن
حولين كاملين ) البقرة  231فإنه وأن كان ظاهر اآلية خبر إال أن المقصود الحكم.

) (1أنظر مقدمة الناسخ والمنسوخ ص.38

) (2االعتبار في الناسخ والمنسوخ من األثار ص.7
) (3المصدر نفسه.

) (4اإلحكام في أصول األحكام .107/4
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نوع السنة أي القولية والفعلية فأفرد لهذا القسم فصال جعل عنوانه في نسخ الفعل

باألمر واألمر بالفعل وأطال الكالم حول هذا القسم(.)1

زمن النسخ

النسخ ال يكون إال في حياة النبيء ،ألن هذه األحكام بعد وفاته تصير مؤبدة
بانقطاع الوحي ،والنسخ ال يكون إال بوحي .قال ابن حزم النسخ يقع حين نزول

الوحي؛ ألن المنسوخ هو أمر هللا المتقدم  ...إال أ ،الغائب ال تقع عليه المالمة وال

الوعيد إال بعد بلوغ األمر الناسخ( .)2وحول هذه المسألة أن من عمل بالمنسوخ قبل
بلوغ الناسخ فعمله صحيح  ،ومثل ابن حزم بلغه فرض الصالة إلى بيت المقدس

ولم يبلغه نسخ استقبال بيت المقدس ،وصلى إلى الكعبة فصالته فاسدة(.)3

المبحث الثاني النسخ في أدلة األحكام

سبق وان عرفنا أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ مفصوال عن المنسوخ

متأخ ار عنه ،وهذا الشرط متضمن شرط معرفة التاريخ الذي به يعرف المتأخر ،كما
يدل هذا الشرط بمفهومه أن ال نسخ مع االتصال ،وهذا ماقرره أبوبكر الحازمي

بقوله  :شرط النسخ التراخي إال أنه استدل بقوله " :التلبسو القمص وال السراويالت

والخفاف إال أن يكون رجل ليس له نعالن فليلبس الخفين"
كما في الصحيحين وهي" ليقطعهما أسفل من الكعبين"

()4

()5

ولم يذكر تتمه الحديث

قال " :وان كان صدر

الحديث يدل على منع لبس الخفاف ،و عجزه يدل على جوازه ،وهما حكمان
) (1المصدر نفسه .114/4

)(2اإلحكام في أصول األحكام .116/4
) (3أنظر المصدر نفسه .

) (4أخرجه البخاري كتاب الحج باب  /ما ال يلبي المحرم من الثياب ح  542وأخرجه مسلم في صحيحة
كتاب الحج باب  /ما يباح للمحرم يحج أو عمرة وما ال يباح.

) (5المصدر نفسه .
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متنافيان غير أنه ال يسمى حكم نسخا  ،النعدام التراخي فيه ،ولكن هذا النوع يسمى

بيانا"( .)1والبيان ما غفل عن ذكره الحازمي وهو قطع الخفين أسفل الكعبين ،مع أن
بعض الروايات لم تذكر فيها الزيادة ،فلعل الحازمي أخد بإحدى الروايات التى لم
(.)2

تذكر قطع الخفين

التشديد على القائلين بالنسخ بال يقين
القول بالنسخ دون يقين فيه إسقاط دليل ،وبالتالي إسقاط األحكام المترتبة

على هذا الدليل كما أن االستدالل بالحديث الضعيف _ ضعفا ال ينجبر _ فيه
ترتيب أحكام لم يشرعها الشرع ،فالقائل بالنسخ دون يقين أسقط دليال ،والمستدل

بالضعيف أضاف أحكاما ،و كال القولين بال علم ،وقد حرم هللا القول عليه بال علم.
قال تعالى ﭐُّﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ

()3

وال يخفى الوعيد

المرتب على القول على القول على هللا بغير علم ،وأنه من أكبر الذنوب .

قال ابن حزم :ال يحل لمسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يقول في شيء من القران

والسنة هذا منسوخ إال بيقين ...فكل ما أنزل هللا تعالى في القران أو على لسان نبيه
ففرض اتباعه ،فمن قال في شيء من ذلك أنه منسوخ فقد أوجب أال يطاع ذلك

األمر ،وأسقط لزوم اتباعه ،وهي معصية هلل تعالى مجردة ،وخالف مكشوف(.)4

وفي هذا المبحث ذكر بعض األحاديث التي ورد فيها النسخ وتكون دراستها

في مطلبين  :األول :األحاديث المصرح فيها بالنسخ  ،والمطلب الثاني :األحاديث
) (1االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار

) (2أنظر صحيح مسلم كتاب الحج باب  /ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباح وانظر فتح البارئ

.513/4

) (3سورة االعراف اآلية .31

) (4اإلحكام في أصول األحكام .83/4
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التي عرف النسخ فيها بالتراخي  ،أي تأخر الناسخ عن المنسوخ ،ومن المعلوم أن
مجال النسخ تعارض األدلة على الحكم الواحد ،بحيث ال تتفق األثار على الحكم

الواحد.

وقد جرت عادة المؤلفين في الناسخ والمنسوخ تتبع األحاديث المعنية بدراية

النسخ وايرادها حسب أبواب الفقه ،إذ ال نسخ في العقائد ،فيقدمون األحاديث
المتعلقة بالطهارة ،فتبدأ دراستهم بها إلى آخر أبواب الفقه ،وهذه الدراسة مقتصره

على بعض األحاديث وال يشترط فيها اختيار األحاديث المتعلقة بالعبادات أو

المتعلقة بالمعامالت أو العادات ،وانما المقصود منها معرفة أحكام النسخ جملة.

المطلب األول :بعض األحاديث المصرح فيها بالنسخ

هذه األحاديث يعرف النسخ فيها من لفظ الحديث من قول الرسول – صلى

هللا عليه وسلم – " كنت نهيتكم عن كذا "  ،أو كقول الصحابي كنا نفعل كذا  ،ثم
نهينا عنه ،أو نهيتا عن كذا  ،ثم أمرنا بكذا  ،أو كان آخر اآلمرين كذا.

الحديث األول:

ما رواه البخاري عن مصعب بن سعد فقال :صليت إلى جنب أبي فطبقت

بين كفي ثم وضعتهما بين فخدي ،فنهاني أبي  ،قال :كنا نفعله فنهينا عنه ،وأمرنا

أن نضع أيدينا على الركب"(.)1

قال ابن حجر  :مصعب بن سعد ي :ابن وقاص  ،وقوله  :كنا نفعله فنهينا عنه

وأمرنا  ...استدل به على نسخ التطبيق المذكور ،بناء على أن األمر والناهي في
()2

ذلك هو النبيء  وهذه الصيغة مختلف فيه

والراجح أن حكمها الرفع (.)3

) (1أخرجه البخاري في كتاب اآلدان باب  /وضع األكف على الركب في الركوع.

) (2أي قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا  ،وقد رجع ابن حجر أنها في حكم المرفوع .
) (3فتح الباري .347/3
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قال الشوكاني :فإن قال الصحابي أمرنا بكذا ،أو نهينا عن كذا بصيغة المبني
للمفعول ،فذهب الجمهور إلى أنه حجة؛ ألن الظاهر أن األمر والناهي هو صاحب

الشريعة( ،)1قول الصحابي كنا نفعله هو سعد بن أبي وقاص كما ذكر ابن حجر،
والضمير في نفعله للتطبيق وهو إلصاق باطني الكفين حال الركوع( ،)2وقد بوب

الترمذي في جامعه باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع  ،قال:
والعمل على هذا – أي وضع اليدين على الركب حال الركوع – عند اهل العلم من

أصحاب النبيء  والتابعين ومن بعدهم ال اختالف بينهم في ذلك ،إال ما روي
عن ابن مسعود  وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون ،والتطبيق منسوخ عند

أهل العلم( ،)3نقل ابن حجر عن عائشة  أن التطبيق من صنيع اليهود ،وأن

النبيء  نهى عنه ،وكان النبيء  يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل
عليه ثم أمر في آخر األمر بمخالفتهم(.)4

وروي الحازمي بسنده عن عبدهللا بن مسعود  قال" " :علمنا رسول هللا 

الصالة ،فرفع يديه  ،ثم ركع ،فطبق ووضع يديه بين ركبتيه ،فبلغ ذلك سعدا فقال:
صدق أخي ،كنا نفعل هذا ،ثم أمرنا بهذا ؟ ،ووضع يديه على ركبتيه" .قال

الحازمي :ففي إنكار سعد حكم التطبيق بعد إق ارره بثبوته داللة على أنه عرف األول

والثاني ،وفهم الناسخ والمنسوخ قال .... :والحديث الذي رواه ابن مسود  كان
()5

محكما في ابتداء اإلسالم ،ثم نسخ ،ولم يبلغ ابن مسعود  نسخه

ومن أسباب

الخالف في المسائل الفقهية عدم بلوغ الدليل سواء كان الدليل محكما أو منسوخا.
) (1إرشاد الفحول ص.93
) (2فتح الباري .348/3

) (3سنن الترمذي كتاب الصالة باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع .
) (4فتح الباري .349/3
) (5االعتبار .67
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الحديث الثاني :
ما رواه مسلم عن عامر بن ربيعة  قال :قال رسول هللا  " إذا رأيتم

الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع"( ،)1تخلفكم بضم المثناة وكسر الالم

وتضعيفها ،وأورد رحمه هللا تحت هذا الباب عدة روايات عن أبي سعيد الخدري 

وجابر بن عبدهللا  ،  -ثم بوب بابا ترجم له باب نسخ القيام للجنازة ،وأورد فيه

حديث علي بن أبي طالب  أنه قال " :قام ثم قعد " وفي رواية عن علي أنه
()2

قال  " :رأينا رسول هللا  قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة"

وفي هذين

الحديثين حكمان مختلفان وهما األمر بالقيام للجنازة ،وما رواه علي  من انه

رأى الرسول  قام للجنازة ،ورأه قعد  .قال النووي :قال القاضي

–يعني

القاضي عياض -اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي:
القيام منسوخ ،وقال أحمد وابن حبيب وابن الماجشون هو مخير( .)3قال الحازمي :

قال رسول هللا  إن كان األول واجبا فاآلخر من أمره ناسخ ،وأن كان استحبابا
فاآلخر هو استحباب ،وان كان مباحا ال بأس بالقيام والقعود ،فالقعود أولى؛ ألنه
اآلخر من فعله( .)4وقد ذهب ابن شاهين إلى أن القيام للجنازة منسوخ(.)5

ال يسوغ اإلنكار في مسائل الخالف ،مع أن الصواب في المسألة هو

واحد ،ال يتعدد ،فمن أصابه فله أجران ،ومن أخطأه فله أجر اجتهاده ،والخالف

أحيانا يكون خالف أفهام ،والقاعدة أن من خالفك بدليل فقد وافقك ،هذا كله في
المسائل التي يقوي فيها الخالف ،أما المسائل التي يضعف فيها الخالف فإن
) (1أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الجنائز باب القيام للجنازة.
) (2المصدر نفسه باب نسخ القيام للجنازة.

) (3صحيح مسلم بشرح النووي . 26 -24/7
) (4االعتبار .93

) (5ناسخ الحديث ومنسوخه ص.400
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الراجح من األقوال سهل معرفته ،وفي هذه المسألة ظهور القول الراجح وهو آخر
األمرين القعود.

الحديث الثالث:

نسخ الكالم في الصالة
روي البخاري في صحيحه عن عبدهللا  قال " :منا نسلم على النبيء 

وهو في الصالة فيرد علينا ،فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا،

وقال :إن في الصالة شغال" وعن زيد بن أرقم  " إنا كنا نتكلم في الصالة

على عهد النبيء  يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت ُّﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ
بالسكوت

()2

والحديث أخرجه مسلم عن عبدهللا

()1

فأمرنا

بلفظ البخاري ،وأخرجه

عن زيد بن أرقم – رضي اله عنه -قال :كنا نتكلم في الصالة يكلم الرجل صاحبه
وهو إلى جنبه في الصالة حتى نزلت ُّ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ

()3

فأمرنا بالسكوت ونهينا

عن الكالم( ،)4عبدهللا هو ابن مسعود  ،كما صرح به النووي في شرحه لحديث
الباب ،وذكر فيه جملة من الفوائد ،ولم يذكر نسخ الكالم في الصالة ،وسخ ما كان

من إباحته ،أما ابن حجر فقال :ظاهر في أن نسخ الكالم في الصالة وقع بهذه

اآلية -يعني اآلية التي في رواية البخاري ،ومسلم ،وهي آية واحدة ،فيقتضي ان

النسخ وقع بالمدينة ،ألن اآلية مدنية باتفاق ،فيشكل ذلك في قول ابن مسعود 

إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشي وكان رجوعهم من عنده إلى مكة(.)5

الحديث الرابع

) (1سورة البقرة اآلية .236

) (2أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصالة ،باب  /ما ينهى من الكالم في الصالة.
) (3سورة البقرة اآلية .236

) (4صحيح مسلم كتاب المساجد باب  /تحريم الكالم في الصالة ونسخ ما كان من إباحته.
) (5فتح البارئ .95/4
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زيارة القبور
روى مسلم عن بريدة  قال :قال رسول هللا " : كن نهيتكم عن زبارة
القبور فزوروها ،ونهيتكم عن لحوم األضاحي فوق ثالث فأمسكوا ما بدا لكم،

ونهيتكم عن النبيذ إال في سقاء فاشربوا في األسقية كلها ،وال تشربوا مسك ار" .

()1

قال النووي :قوله " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" هذا من اآلحاديث التي
تجمع الناسخ والمنسوخ ،وهو صريح في نسخ نهى الرجال عن زيارتها ،وأجمعوا

على أن زيارتها سنة لهم( .)2أمثال هذه األدلة ال خالف بين العلماء في نسخها
لألحكام السابقة؛ ألنها مثل ما قال النووي أنها جمعت الناسخ والمنسوخ ،وهو بين

من لفظ الحديث ،وهي من نسخ القول بالقول ،الحاصل من األمر والنهي ....

هذ بعض األحاديث المختارة كدراسة توضيحية لبعض أحكام النسخ  ،والخالف

فيها ضعيف  ،وذلك ألن النسخ معلوم من لفظ الحديث ،وهذه األحاديث النسخ في

بعضها أظهر من بعض ،وأكثرها ظهو ار في حديث أبي هريرة في زيارة القبور ،أما
النسخ الذي يعرف بتاريخ الناسخ فإن الخالف فيه قوي وهو ما سيدرس في المطلب

الثاني.

المطلب الثاني  :أحاديث قوية فيها الخالف

في هذا المطلب تكون دراسة أحد األحاديث التي قوي فيها الخالف حول

معرفة الناسخ ،وقد اختلف العلماء فيه ،وقد اخترت ما يتعلق بالحجامة.

حكم الحجامة والقيء للصائم

روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة  ، أنه قال [ :إذا قاء فال
يفطر إنما يخرج وال يولج ] ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر ،واألول أصحن وقال
) (1أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب  /زيارة القبور واالستغفار لهم.
) (2صحيح مسلم بشرح النووي .41/7
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ابن عباس  ، وعكرمة [ الفطر مما دخل وليس مما خرج ] وكان ابن عمر 
يحتجم وهو صائم ثم تركه ،فكان يحتجم بالليل ،واحتجم أبو موسى األشعري ر ليال

ويذكر عن سعد  ، وزيد بن أرقم  ، وأم سلمة -رضي هللا عنها – فال ننهى،

ويروي عن الحسن ر عن غير واحد مرفوعا " أفطر الحاجم والمحجوم" قيل له عن

النبيء  قال  :نعم ،ثم قال  :هللا أعلم  ،وعن ابن عباس  أن النبيء 
احتجم وهو محرم ،واحتجم وهو صائم ،قيل ألنس :أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟

[ قال :ال إال من أجل الضعف ] (.)1

اشتملت هذه األثار عل مسألتين ترجم لهما البخاري بالحجامة والقيء

للصائم ،وعند ذكره لهذه األثار بدأ بما فيه ذكر القيء ،فأورد أثر أبي هريرة ،ثم

تاله بقول ابن عباس وعكرمة :الفطر مما دخل ،وليس مما خرج ،وهو قول تشترك

فيه الحجامة مع القيء ،في أن كال منهما إخراج ،ثم ذكر فعل ابن عمر في

الحجامة خاصة ،وتركه لها ،فكان يحتجم ليال  ،وكذلك أبي موسى ،ثم ذكر بصيغة

التضعيف عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما ،وهكذا تدرج في
التعبير إلى أن قال :ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا " أفطر الحاجم
والمحجوم ،ثم ختم ذكر هذه اآلثار بحديث ابن عباس ان النبيء  احتجم وهو

محرم ،واحتجم وهو صائم ،وبجواب أنس بعدم كراهة الحجامة ،وما نقله البخاري
في هذا الباب من هذه األثار الموقوف منها والمرفوع هو مدار اختالف العلماء ،أي
أن سبب الخالف بين العلماء في الفطر بالحجامة والقيء يرجع إلى صحة هذه
اآلثار ،وما ذكره البخاري أخ ار يعد وجها من أوجه الجمع بين هذه األثار ،وهو

كراهة الحجامة خشية الضعف المؤذي إلى الفطر ،والذي قبله بيان الجواز .

) (1أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصيام ،باب  /الحجامة والقيء للصائم.
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وليس المعتبر في هذه الدراسة ذكر أقوال العلماء في كون القيء مفط ار أو
غير مفطر ،فهذا الخالف ليس بالقوي مثل الخالف في الحجامة ،وسبب قوة

الخالف صحة األدلة الواردة وهي قوله  " أفطر الحاجم والمحجوم " وما رواه

البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبيء  " احتجم وهو محرم  ،واحتجم وهو

صائ م " ومثل هذه األحاديث فيها نسخ القول بالفعل ونسخ الفعل بالقول  ،وهي

أحاديث صحيحة وال يمكن الجمع بينها ،فاتفق المحدثون على أن أحد الحكمين
منسوخ ،واختلفوا في الناسخ ،فمن العلماء من تمسك بأن الناسخ هو القول لما رواه

أبو داود عن شداد بن أوس أن الرسول  أتى علال رجل بالبقيع وهو يحتجم ،وهو
()1

آخذ بيدي لثماني عشرة خلت من رمضان فقال " أفطر الحاجم والمحجوم"

وهذا

الحديث كان عام الفتح – أي فتح مكة – واختلوا في حديث ابن عباس أن النبيء

 " احتجم وهو محم واحتجم وهو صائم هل كان هذا في حجه الوداع – وهي
متأخرة – أم كان في غيرها؟  .قال ابن البر " والقول عندي في هذه األحاديث  :أن
حديث ابن عباس أن رسول هللا  احتجم " صائما محرما" ناسخ لقوله  " أفطر
الحاجم والمحجوم "؛ ألن في حديث شداد بن أوس وغيره أن رسول هللا مر عام

الفتح لى رجل يحتجم لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان فقال " :أفطر الحاجم

والمحجوم" وابن عباس شهد معه حجة الوداع ،وشهد حجامته يومئذ محرم صائم ،

فإذا كانت حجامته  عام حجة الوداع  ،فهي ناسخة ال محالة( ،)2يسلم قول ابن
عبدالبر عن المعارضة إذا كان القول ابن عباس  هذا في حجة الوداع ،إال أن

ابن تيمية لم يسلم بذلك ،بل قال :وأجود ما قيل – أي في حديث أفطر الحاجم

والمحجوم -ما ذكره الشافعي وغيره أنه منسوخ ،فإن هذا القول كان في رمضان،
) (1أخرجه أبوداود كتاب باب  ،في الصائم يحتجم.
) (2االستدكار .324/3
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واحتجامته وهو محرم بعد ذلك ؛ ألن اإلحرام بعد رمضان ،وهذا أيضا ضعيف ،بل
هو  أحرم سنة ست عام الحديبية بعمره في ذي القعدة ،وأحرم من العام القابل

بعمره القضية في ذي القعدة  ،وأحرم من العام الثامن سنة الفتح من الجعرانة في
ذي القعدة بعمره  ،وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة ،فاحتجامته وهو
محرم صائم لم يبين في أي اإلحرامات كان ،والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم
()1

فيه كان قبل فتح مكة

ريب(.)2

وقوله " أفطر الحاجم والمحجوم " فإنه كان عام الفتح بال

فابن تيمية يرى ان حديث شداد بن أوس هو الناسخ لحديث ابن عاس

وليس قس قوله ما يدل داللة قاطعة على أنه هو الناسخ ،فيبقى االحتمال قائما في
أيهما المتأخر ،وابن تيمية لم يحدد اإلحرام الذي احتجم فيه النبيء  حتى يسلم

القول بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو الناسخ.

قال الشافعي :فغن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ  وحديث إفطار الحاجم

منسوخ ،واسناد الحديثين ما مشتبه ،وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا ،فإن توقي
رجل الحجامة كان أحب إلى احتياطا ،لئال يعرض صومه أن يضعف فيفطر ،وان
احتجم فال تفطره الحجامة ،ومع حديث ابن عباس لقيس أن ليس الفطر من شيء

يخرج من جسد ،والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول هللا  والتابعين وعامة
()3

المدنيين أال يفطر أحد بالحجامة

وقال مالك :ال تكره الحجامة للصائم إال خشية

من أن يضعف ،ولوال ذلك لم تكره( ،)4ولو أن رجال احتجم في رمضان ثم سلم من

) (1ما ذكره ابن تيمية من االحتمال يضعف به االستدالل  ،إال أن القول الذي قواه وهو كون االحتجام

كان قبل فتح مكة لم يقم عليه دليل  ،فبقى اإلشكال قائما.
) (2مجموعة الفتاوي .136/25
) (3اختالف الحديث .144

) (4يرى اإلمام مالك عدم الكراهة مترتب على السالمة ال أن الكراهة مترتبة على مخالفة الدليل .
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أن يفطر لم أر عليه شيئا ن ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه؛ ألن

الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصائم(.)1

قال ابن حزم :صح عن رسول هللا  أنه قال :أفطر الحاجم والمحجوم" فوجب

األخذ به إال أن يصح نسخه ،قال  :ووجدنا عن أبي سعيد الخذري أن رسول هللا 
أرخص في الحجامة للصائم ،ولفظه أرخص ال تكون إال بعد نهى  ،تفصح بهذا

الخبر نسخ األول(.)2

انقسم العلماء حول هذا الحديث إلى من قال أن القول هو المنسوخ ،ومنهم

من قال ان الفعل هو المنسوخ ومنهم من توسط وقال بأن الحجامة ال تفطر خاف
الضعف ،ومنهم من رجح عدم الفطر ،إال أن الترجيح ال يكون إال من إعمال
الدليلين وهذه المسألة أكثر األقوال فيها أن أحد الحكمين منسوخ ،وهللا اعلم وصلى

هللا على نبينا محمد وآله وسلم.

الخاتمة

الحمد هلل بحمده تتم الصالحات ،والصالة والسالم على نبينا محمد المبعوث بأكمل
الرساالت ،وبعد فقد اشتملت هذه الدراسة على معنى النسخ وحكمه وأقسامه كما
اشتملت على بعض األحاديث ذات الصلة بها ،وهي األحاديث الوارد فيها النسخ،

سواء كان النسخ في الحديث نفسه ،أو كان الحكم المنسوخ في حديث والحكم

الناسخ في حديث آخر ،وما كان فيها من صواب فبتوفيق هللا ،وما وجد فيها من
خطأ فمن تقصير ،ويحسن اإلشارة في هذه الخاتمة إلى حسن الظن بعلماء هذه

األمة المقبولين قبوال عاما في اختالفهم في بعض المسائل الفقهية ،والكل مأجور
إما أجر واحد أو أجران ،ومن حسن ظننا بهم أن الحديث إذا صح عندهم فهم أسرع
) (1الموطأ كتاب الصيام .باب  /ما جاء في حجامة الصائم .
) (2المحلى .204/6
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إلى ا ألخذ به ،ولو ترك الصحيح المحكم وأخد بغيره ،فما أخذه فهو الذي صح عند،
وما تركه فما تركه إال لعلة يرد بها الحديث عنده ،وكم من عالم منهم رجع إلى

الدليل األصح وترك األضعف ،ومما تطمئن إليه النفس نحو علمائنا أن أخدهم
بالضعيف هو من شدة حرصهم على التمسك بالسنة وأن الح لهم ضعف الدليل

فهم لتركه أسرع ال يمنعهم عملهم بالمنسوخ او بالضعيف أو الفتوى من أخذهم

بالصحيح المحكم.

قائمة المصادر والمراجع

 -القرآن الكريم برواية قالون عن نافع .

المدونة الحديثة .

 -الجامع الصحيح المسند في حديث الرسول  وسنته وأيامه ،صحيح البخاري

لإلمام أبي عبدهللا محمد بن إسماعيل البخاري ت 256هـ -6 -دار التقوى للتراث
القاهرة -الطبعة األولى 1421هـ2001 -م.

 الجامع المختصر من السنن عن رسول هللا  ومعرفة الصحيح والمعلول وماعليه العمل المعروف بجامع الترمذي ،لإلمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة

الترمذي ت 279هـ  -ط مكتبة المعارف الرياض  ،الطبعة األولى 1408هـ-
1988م.

 -سنن أبي داود ألبي داود سليمان بن األشعت السجستاني ت 275هـ -ط مكتبة

المعارف الرياض الطبعة األولى 1408هـ1988 -م.

 -صحيح مسلم  ،ألبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ت 261هـ ط دار

الحديث القاهرة1422 ،هـ 2002 -م.

 -الموطأ ألبي عبدهللا اإلمام مالك بن أنس بن مالك األصبحي ت  179هـ ط دار

الحديث القاهرة1421 ،هـ 2001 -م.
شروح الحديث
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 االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار لإلمام الحافظ أبيعمر يوسف بن عبدهللا بن محمد عبد البر ت 463هـ  ،ط دار الكتب العلمية ،

بيروت لبنان  ،الطبعة األولى 1421هـ.

 -صحيح مسلم بشرح النووي لإلمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي ت 676هـ،

ط دار الفكر 1424هـ 2004 -م.

 -فتح البارئ شرح صحيح البخاري لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر

العسقالني ،ت 852هـ ،ط دار الكتب العلمية بيروت  ،الطبعة الثالثة 1421هـ-
.2000

الفقه وأصوله
 اإلحكام في أصول األحكام لإلمام المحدث أبي محمد علي بن أحمد بن سعيدبن حزم 456هـ ـ ط دار اآلفاق الجديدة ،الطبعة الثانية 1403هـ1983 -م.

 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول لإلمام محمد بن علي بن محمدالشوكاني ت 1255هـ  -منشورات دار الكتب العلمية بيروت لبنان .
كتب علوم الحديث

 اختالف الحديث لإلمام أبي عبدهللا محمد بن إدريس الشافعي ت 204هـ ،ط دارالكتب العلمية بيروت لبنان  ،الطبعة األولى 1406هـ 1986 -م.

 -االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار لإلمام الحافظ أبي بكر محمد بن موسى

الحازمي الهمداني ت 854هـ  ،ط دار الكتاب العلمية  ،بيروت لبنان.

 -ناسخ الحديث ومنسوخه ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن

شاهين ت 385هـ ،ط دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان  ،الطبعة األولى 1420هـ-
1999م.

 مجموعة الفتاوي لشيخ اإلسالم تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني ت 728هـ ،ط دار الوفاء ،الطبعة الثانية 1421هـ2001 -م.
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 المحلى ألبي محمد علي بن أحمد سعيد ابن حزم ،ت 456هـ ،ط دار اآلفاقالجديدة بيروت.

المعاجم اللغوية
 القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي الشيرازي ت 817هـ،ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،مصر ،الطبعة الثانية،

1371هـ1903 -م.

 معجم مقاييس اللغة ،ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت395هـ ،تحقيقعبدالسالم محمد هارون ،الناشر :دار الجيل سنة النشر 1420هـ ،1999 -مكان

النشر بيروت لبنان.
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عنوان البحث ( :القياس عند األخفش)
مدخل في القياس :

محمد العصلب
إعداد :د .أبو شعفة َّ

القياس ركن من أركان النحو العربي  ،وأصل من أصوله ،وقد ظهر بوضوح
وجالء مع بدايته المبكرة على يدي عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي  ،وقد حفل
به النحاة من بعده حتﱠى ُع ﱠد القياس عند أبي على الفـارسي وتلميذه ابن جنِّي أهم
من الرواية والنقل والسماع  ،وحتﱠى قال ابن األنبارى  (( :إن إنكار القياس في

النحو ال يتحقق ))(.)1

والقياس كما عرفه النحاة هو  :حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه ،
ومن شروطه أن تخضع له األمثلة التي تندرج تحته .

القياس في اللغة :

القيـ ــاس ف ــي اللغ ــة بمعن ــى التق ــدير  ،وه ــو مص ــدر قايس ــت وه ــو  :تق ــدير الش ــيء

بالشيء( ،)2مقايسة وقياسا  ،بمعنى قدرته  ،والمقياس  :المقدار(.)3

وورد فــى اللســان  (( :اقتــاس الشــيء وقﱠيســه  :إذا ق ـ ﱠدره علــى مثالــه  ،وقايســت بــين

الشيئين  :إذا قادرت بينهما))(.)4

القياس في االصطالح :

-1اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلة في أصول النحو،البن األنباري ،تحقيق :سعيد األفغاني ،ط2
دار الفكر ،ص.95

 -2معجم مقاييس اللغة  ،ألبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا  ،مادة ( قوس).

 -3فيض نشر االنشراح في روض طيء االقتراح ،محمد بن الطيب الفاسي،تحقيق :د .يوسف فجﱠال،

دار البحوث للدراسات اإلسالمية واحياء التراث ،اإلمارات العربية ،دبي،ج 2ص.739

 -4لسان العرب،جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري ،المؤسسة المصرية للتأليف والنشر ،مادة ( قيس)
ج-8ص .70
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ُيعرف القياس عند النحاة  ،كما ُيعرف عند األصوليين بأﱠنه  (( :حمل غير
المنقول على المنقول فى حكم لعلة جامعـة ))  ،وقد ﱠ
فضل بعض األصوليين أن
يقولوا  (( :حمل غير المنصوص على المنصوص )) أَو حمل فرع على أصل فى

حكم بجامع بينهما أو مايشبه ذلك  ،والمتضمن ألركانه األربعة  :األصل  ،والفرع ،

والحكم  ،والعلة المشتركة(.)1

ويبدو ﱠ
أن جميع هذه التعريفات متأخرة عن نشأة القياس عندهما  ،وهذا أمر عادي

خاضع لقانون التطور الذي يوجد في أي فن من الفنون .

عرف ابن األنبارى القياس بقوله  (( :تقدير الفرع بحكم األصل  ،أوحمل فرع
وقد ﱠ

على أصل لعلة  ،واجراء األصل على الفرع  ،وقيل إلحاق الفرع باألصل بجامع

))(.)2

وقال في تعريف آخر له (( :حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه،

كل ذلك منقوال عنهم ؛
كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكان  ،وان لم يكن ُّ
واﱠنما كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول كان محموال عليه  ،وكذلك

ك ﱠل مقيس في صناعة اإلعراب ))(.)3

وورد تعريف القياس عند السيوطي بمعنى التقدير بقوله  (( :العرب قد تنطق بجمع
يأت واحده فهي ِّ
لم ِّ
تقدره وان لم ُيسمع ))(.)4
وقال في تعريف آخر له  (( :إِّﱠنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب

))(.)1

 -1اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلة  ،ص.93
 -2اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلة ،ص .93
 -3المصدر نفسه ص .46 – 45

 -4األشباه والنظائر ،لجالل الدين بن أبي بكر السيوطي ،تحقيق :د .عبد العال سالم مكرم،ط،1بيروت،
ج،3ص .207
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إِّ ﱠن مفهوم القياس بمعناه االصطالحي المعروف اليوم واضحا ولكن لم يبلور في
تلك اآلونة باديء األمر ؛ ذلك ﱠ
أن النحو كان في طور النمو والنشأة ؛ ولذلك

جاءت التعريفات السابقة غامضة وغير واضحة .

وقد اختلف الباحثون المحدثون في تحديد زمن بدء األخذ بالقياس ،فلهم فى ذلك

آراء منها :

 -1منهم من يقول  :إِّ ﱠن النحاة عرفوا القياس ولجأوا إليه منذ ُوضع أُسس النحو(.)2
 -2رأي آخر يقول  (( :إِّنﱠه بدأَ في زمن مبكر على أيدي نحاة البصرة القدامى ،
قبل أَن يظهر في محيط الدراسة النحوية بعد ذلك ))(.)3

 -3والرأي الثالث يقول  (( :إِّ ﱠن نشأة القياس في النحو العربي كانت نشأة فطرية
على يد نحاة البصرة األوائل ))(.)4

ولع ﱠل ظهور القياس بمعناه البسيط في أَول األمر يناسب تلك المرحلة التى يمثلها
أبو األسود الدؤلي وتالميذه األوائلِّ ،فإﱠنهم لم يتوصلوا إلى وضع القواعد الكليﱠة التي
يجب أَن يقاس عليها .

عصر مبكر  ،فلقد و ِّ
ٍ
صف عبد هللا
ولكن مايهمنا هنا هو وجود ظاهرة القياس في
ُ
بن أَبي إِّسحاق الحضرمي بأَﱠنه ((:أول من بعج النحو وم ﱠد القياس والعلل ))(،)1

 -1االقتراح في علم أصول النحو وجدله ،لجالل الدين بن أبي بكر السيوطي ،تحقيق :طه عبد الرءوف
سعد ،مكتبة الصفا ،القاهرة ،ص .89

 -2أصول التفكير النحوي  ،د .على أبو المكارم  ،منشورات الجامعة الليبية،كلية التربية ،دار الثقافة -

بيروت ،ص .11

 -3القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ،عبد العال سالم مكرﱠم  ،طبعة دار المعارف،مصر ،ص 92
– . 94- 93

 -4نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ،تأليف :الشيخ محمد الطنطاوي  ،دار المعارف،القاهرة ،ط،2

ص.28
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ونستطيع أَن نقول  :إِّ ﱠن المقصود ِّ
بمد القياس عند ابن أَبي إِّسحاق الحضرمي هو
حول النحو من قياس الظواهر المطﱠردة بعضها على بعض إِّلى قياس األحكام ،
أَﱠنه ﱠ
وهو قياس الحكم على الحكم لعلة جامعة  ،أَو لشبه بين الطرفين  :المقيس والمقيس

عليه .

فرع النحو  ،وبعجه بواسطة تفصيله للمالحظات
وهذا يرتبط بالفكرة التي تقول  :إِّﱠنه ﱠ

المجملة التي لم يصل إليها بعض سابقيه .

والجـدير بالذكر أ ﱠ
َن عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي ُيع ُد – كما قال الشيخ محمد
الطنطاوي -

(( أول من ﱠ
وخرج مسائل كثيرة عليه ))( ،)2وقد توسع
نشط للقياس  ،وأعمل فكره فيه ﱠ

فيه باستنباط بعض األقيسة التي لم تكن مستنبطة في المرحلة التي سبقته(.)3
وهكذا اتضح القياس على يديه  ،فهو يشير إلى ِّ
اطراد األصول  ،ويوجه تالميذه

إلى النظر في دراسة النحو المطﱠرد المقيس  ،ونجده اليحكم على من خالف القياس

بالشذوذ أو الضرورة  ،وِّاﱠنما يقتصر على تغليط القائل فيما ال يتفق مع قياسه

النحوي(.)4

وهو الذي مهﱠد طريق القياس لمن جاء بعده من النحاة من أَمثال عيسى بن عمر
الثقفي المتوفى سنة تسع وأربعين ومائة هجرية ،الذي وضع كتابين في النحو(

 -1طبقات الشعراء الجاهليين واإلسالميين ،لمحمد بن سالم الجمحي ،دار الكتب العلمية  ،بيروت ،
ط ،1ص. 30

 -2نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة  ،ص .39

 -3انظر :المفصل في تاريخ النحو ،د .محمد خير الحلواني ،مؤسسة الرسالة ،ط ،1ص .156
 -4انظر  :نشأة الخالف النحوي لمصطفى السقا  ،مجلة مجمع اللغة العربية عدد .96 – 10
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اإلكمال والجامع ) ،اللذين قال فيهما ابن األنبارى (( :وهذان الكتابان لم نرهما ،ولم
نر أحدا رآهما ))

()1

.

كما لم يصلنا شيء عن القياس الذي م ﱠده ابن أَبي إِّسحاق ،ولكن ما وصلنا في هذه

الفترة هو م ﱠما أفاض به عبقري البصرة الخليل بن أحمد الفراهيدى ،الـذي قام على

جل كتاب سيبويه  ،ومنه طريقته في القياس والتعليل .
آرائه النحوية ُّ

ومن المالحظ أَنﱠه لم يحدث أَن كتب أَحد من النحاة ممن تأخر عن الخليل؛
مايشفي الغليل عن أصول هذا القياس  ،واختالف النحاة بين مدرستي البصرة

والكوفة في األخذ به  ،مع أَﱠنه من الممكن أَن تُستخرج أصوله من كتاب سيبويه
وشروحه  ،ومن معاني الكسائي  ،والفراء  ،ومعاني األخفش ومقاييسه  ،ومقتضب

ِّ
المبرد ،ومجالس ثعلب  ،وكثير من الكتب النحوية المتأخرة عنها  ،ولكن شيئا من
حرروه من أصول
ذلك لم يحدث  ،إالﱠ بعد ما وجدوا أمامهم ما صنعه الفقهاء وما ﱠ

القياس ومسالك العلة  ،فأخذوا يستعيرونها لقياسهم النحوي .

األخفش األوسط
األخفش سعيد بن مسعدة ،لُِّقب (بالبلخي) ،قيل :إﱠنه من خوارزم ،وعلى هذا

فهو فارسي ،وقد سكن البصرة  ،والدليل على فارسيته رغم اسمه العربي والؤه لقبيلة
عربية وهي مجاشع من التميميين ،أخذ عن سيبويه الذي أخذ عن أساتذة آخرين

اتصل بهم األخفش ودرس عليهم ونقل عنهم من أهم آثاره (معاني القرآن) ،اختلف

الرواة في تحديد سنة وفاته ،ويذكر النديم أﱠنه توفي سنة إحدى عشرة ومائتين.
آراؤه القياسية التي انفرد به

 -1نزهة األلباء في طبقات األدباء ،ألبي البركات األنباري ،تحقيق :د .إبراهيم السامرائي ،مطبعة
المعارف ،بغداد ،ص .15
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القياس النحوي عند األخفش يتخذ مظهرين مختلفين يمثل كل واحد منهما مرحلة
حيث نجده في المظهر األول متشددا في القياس مضيقا
من مراحل التفكير عنده؛
ُ
فيه ،وهي ما تمثله المرحلة البصرية؛أل ﱠ
َن الغالب على البصريين التشدد فى القياس
وعدم التسامح فيه  ،أَ ﱠما المظهر الثاني  ،فهو متسامح واسع األفق ومتساهل فيه ،

وهذا مايمثل المرحلة الكوفية ؛ وكان سبب ذلك مغادرته البصرة إلى بغداد ولقاءه

الكسائي زعيم المدرسة الكوفية .

ويبدو أَﱠنه بعد االمتزاج والتالقح بين المذهبين البصري والكوفي ظهرت له آراء
قياسية انفرد بها عن المذهبين  ،ويمكن أَن نجملها في المحاور اآلتية :

 -1جاء فى االستعمال تعدية (رأى) و(علم) من أفعال القلوب نحو (:أَ َريتُك األمر
واضحا ) و( أَعلَمتُك الخبر صحيحـا )  (( ،وذهب األخفش إلى جواز تعدية جميع
أفعال الباب قياسا على ( رأى ) و ( علم ) بالرغم من انتفاء ذلك في االستعمال

))(.)1

وقد رد أبو عثمان المازني قياس األخفش هذا بقوله  (( :إِّ ﱠن العرب استغنت عن (
عمر زيدا عاقال ) بـ ( جعلته يظُّنه عاقال ) تمشيا مع تقديم االستعمال
ا
أظننت

))(.)2

 -2ورد دخول ( ليت ) على (أ ﱠ
َن) المفتوحة ومعموليها  ،كما في نحو (:ليت أَﱠنك
َن الكالم المؤلف من ( أَ ﱠن ) ومعموليها ٌّ
عندي )  ،فذهب النحاة إلى أ ﱠ
ساد مس ﱠد

معمولي ( ليت )  ،أي اسمها وخبرها(.)3
 -1الخصائص ،ج ،1ص. 271

 -2خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي  ،تأليف :عفيف دمشقية ،دار العلم للماليين،

بيروت،ط ،1ص.45

 -3انظر :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ،جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ،تحقيق :د .عبد
الحميد الهنداوي،المكتبة التوفيقية ،ج ،1ص .493
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َن ) و( ﱠ
(( وأَ ﱠما األخفش فقد أجاز قياس ( لع ﱠل ) و ( كأ ﱠ
لكن ) على ( ليت) ،

ﱠ
حيث يجوز عنده أَن ُيقال  :لع ﱠل أَﱠنك منطلق  ،وكـأ ﱠ
ولكن أَﱠنك
َن أَﱠنك منطلق ،
ُ
()1
السمـاع بذلك))  ،األمر الذي دفع أبا ُعمر صالح بن
منطلق  ،من غير ورود ﱠ

إِّسحاق الجرمي إِّلى القول :بأ ﱠ
َن (( هذا رديء في القياس؛ ألن هذه الحروف إِّﱠنما
تعمل في المبتدأ والخبر،و( أ ﱠ
َن ) اليبتدأ بها ))(.)2

 -3قياس ( لعل ) على ( ليت ) :

أَجاز نحو  :لع ﱠل أ ﱠ
َن زيدا قائم قياسا على ( ليت)  ،وذلك على التشبيه بها إذ

كان التمني والترجي يتقاربان( ،)3وال يحسن عند الجمهـور أَن تقع ( أ ﱠ
َن ) المش ﱠددة
َن ( أ ﱠ
بعـد ( لع ﱠل ) ؛ أل ﱠ
َن ) المش ﱠددة للتحقيق واليقين  ،فال تقع إِّالﱠ بعد العلم واليقين

َن زيدا قائم  ،وتيقنت أ ﱠ
نحو  :علمت أ ﱠ
َن األَمير عادل .

 -4ذهب إِّلى جواز إِّعمـال ( لكن ) المخفﱠفة قياسا على إِّعمال ( أَن ) و( إِّن ) و(
عمر
ا
كأَن )  ،وهو رأي يونس كذلك  (( ،ولم ُيسمع من العرب  :ما قام زيد لكن
قائم ))(.)4
 -5صوغه أفعل التفضيل قياسا من كل فعل ثالثي لحقته زوائد قلﱠت أو كثُرت
ألن أصلها ثالثة أحرف وقد أخذ بهذا أبو العباس ِّ
كاستفعل وافتعل وانفعل ؛ ﱠ
المبرد
 ،وهو ٌّ
شاذ من ناحية االستعمال وصحيح في القياس  ،وقالوا  :ما أعطاه للمال
وأواله للخير  ،فهو ثالثي األصل وهذا المعنى موجود في انطلق ونحوه م ﱠما فيه

زيادة(.)5

 -1المصدر السابق ،ج ، 1ص  ، 493النص منقول بتصرف .
 -2المصدر نفسه ج ،1ص.493

 -3انظر :شرح المفصل البن يعيش ،ج ،8ص.86

 -4شرح التصريح على التوضيح ،للشيخ خالد األزهري ،مطبعة االستقامة ،القاهرة ،ط ،1ج،1ص . 235
 -5انظر :شرح المفصل البن يعيش ،ج، 6ص 93 ، 92بتصرف.
- 42 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

 -6يجوز عنده بناء أفعل التعجب من كل فعل ثالثي دخلته الزوائد قياسا على
التفضيل  ،وقياسا على صوغه من المزيد في نحو  ( :ما أعطاه للدرهم ) و( ما
أواله للخير )( ،)1أ ﱠما عند سيبويه فاألمر مقصور على السماع  ،وال يجوز منه إالﱠ
ما تكلمت به العرب(.)2

أ -قياسه على غير الشائع :
يظهر ذلك في إجازته إنابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده  ،وقد ساق

ضرب الضرب الشديد
لنا ابن جني رأي األخفش هذا قائال  (( :أجاز أبو الحسن ُ
دينار  ،وقُتل القتل يوم الجمعة أخاك ،
ا
ودفع الدفع الذي تعرف إلى محمد
زيدا ُ ،
ونحو هذه المسائل .ثم قال  :هو جائز في القياس  ،واِّن لم يرد به االستعمال

))( ،)3وقـد ورد ما يوافق هـذا المـذهب في قـراءة أبي جعفر القعقاع( )4لقوله تعالى:
ِ
ون ﴾( ،)5بإنابة الجار والمجرور (بما) عن الفاعل
ي قَ ْو ًما ِبما َكا ُنوا َي ْك ِس ُب َ
﴿ ل ُي ْج َز َ
مع بقاء المفعول به (قوما) منصوبا .
ب -القياس على الشاذ استعماالً :

أجاز نحو  :مررت برجلين صالح  ،بوصف أَحد الرجلين دون اآلخر  ،ونحو :

صالحين  ،وقد قاس ذلك على قول الشاعر(:)6
مررت بثالثة رجال
َ
 -1انظر :المصدر السابق ،ج ،7ص .144
 -2انظر :المصدر نفسه.

 -3الخصائص ،ج ، 1ص .397

 -4انظر :الحجة في القراءات السبع ،الحسين بن أحمد بن خالويه،تحقيق :أحمد فريد المزيدي ،دار
الكتب العلمية ،لبنان ،ط ،1ص .212

 -5سورة الجاثية من اآلية (.)14

 -6بال نسبة في خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،لعبد القادر البغدادي،قدم له :د .محمد نبيل

طريفي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،1ج،5ص ، 38الشاهد  ، 34وقد نقله عن شرح أبيات المعاياة

لألخفش.
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ردان
استَ َقلَّ ْت
َكـَأ َّ
ثَالَ ثـَة أَ ْكلُ ٍب َيتَطَـاَ َ
َن َح ُمولَ ُه ْم لمـَّـا ْ
حيث وصف اثنين منهما أو أخبر عنهما بأﱠنهما يتطاردان .

ج -قد يقيس الشيء على غيره لشبه بينهما :

 -1من ذلك قياسه عمل ( أن ) الزائدة النصب للفعل على عمل ( الباء ) الزائدة
الجر في االسم ،وعلى عمل ( من ) أيضا ،وعمل ( ال ) الزائدة النصب في اسمها

على أﱠنها للتبرئة .

يل ِ
ِ ِ
ِّ
الل ﴾( )1ﱠ
أن ( أن ) هذه
فهو يرى في
النص القرآني ﴿ َو َما لَ َنا أَالَّ ُنقَات َل في َس ِب ِ ّ
زائدة  ،وقد أورد هذا األزهـري بقولـه  (( :زعم األخفش أﱠنهـا تزاد في غير ذلك ،وأﱠنهـا
بالسماع
تنصب المضـارع  ،كما تجر ( من ) و ( الباء ) الزائدتان االسم  ،فاستدل ﱠ

والقياس ))(.)2

جوز رفع الفعل المضارع بعد ( حتﱠى ) المسبوقة بالنفي قياسا على اإليجاب ،
 -2ﱠ
وع ﱠد النفي داخال على الكالم كلِّه  ،وقد نقل رأيه ابن هشام قائال  (( :أجاز األخفش
الرفع بعد النفي على أن يكون أصل الكالم إيجابا  ،ثم أُدخلت أداة النفي على

الكالم بأسره ال على ما قبل حتﱠى ))( ،)3ويبدوا ﱠ
بالسماع .
أن إجازته هذه بالقياس ال ﱠ

 -3وقد رأى– في العوامل المعنوية – ﱠ
أن النعت ال يعمل فيه المنعوت أو شيئا آخر
تق ﱠدمه  ،واﱠنما تعمل فيه التبعية قياسا على المبتدأ الذي يرى أﱠنه مرفوع باالبتداء ،

وهو عامل معنوي ،وقد أورد هذا األنباري بقوله  (( :ﱠ
إن الوصف يجري على ماقبله

 - -1سورة البقرة اآلية ( .) 246

 -2شرح التصريح على التوضيح ،ج-2ص  ، 233الجنى الداني في حروف المعاني،تأليف:الحسين بن
قاسم المرادي،تحقيق :فخر الدين قباوة ،ومحمد فاضل نديم ،منشورات دار األفاق الجديدة  ،بيروت،ط،2

ص.223 ، 222

 -3مغنى اللبيب عن كتب األعاريب ،تأليف:ابن هشام األنصاري ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد
الحميد ،مطبعة المدني ،القاهرة ،ج ،1ص.126
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وليس معه لفظ عمل فيه  ،إﱠنما يعمل فيه أنﱠه نعت  ،كما ﱠ
أن المبتدأ يرفعه االبتداء

))(.)1

د  -اختياره األقيس عند تعدد القياس :
 -إذا كان فى المسألة النحوية قياسان فأقيسهما عنده ماكان أقرب إلى توجيه النحاة

حيث قال  (( :فإﱠنما ُرفع المبتدأ
 ،ويتضح ذلك من رأيه في رافع المبتدأ والخبر
ُ
ابتداؤك إياه  ،واالبتداء هو الذي رفع الخبر في قول بعضهم  ،وكما كانت ﱠ
(أن)
تنصب االسم وترفع الخبر فكذلك رفع االبتداء االسم والخبر ،وقال بعضهم :رفع

وكل حسن  ،واألول أقيس ))(.)2
المبتدأ خبره ٌ ،
استَ َجار َك فَأ ِ
َح ٌد ِّم َن ا ْل ُم ْش ِرِك َ
َج ْرهُ
 ومن ذلك رأيه في قراءة قوله تعالى َ ﴿ :وِا ْن أ َين ْ َ
()3
حيث قال في ذلك  (( :فابتدأ بعد ( أن ) ،
﴾ بفتح همزة (أن ) واسكان نونها ؛ ُ
وأن يكون رفع أحدا على فعل مضمر أقيس الوجهين ؛ ﱠ
ألن حروف المجازاة ال يبتدأ
بعدها  ،إالﱠ أﱠنهم قالوا ذلك في( أن )؛ ُّ
لتمكنها وحسنها إذا وليتها األسماء وليس
بعدها فعل مجزوم في اللفظ ))(.)4

ه -ما انفرد به من غريب القياس وبعده :

 -1من ذلك قياسه بقاء عمل ( ﱠ
إن ) بعد تخفيفها لتصبح ( إن ) على بقاء عمل (
ك ) ؛ لقراءة أهـل المدينـة قـوله تعـالى:
يكون ) بعد جزمها وحذف نونها لتصير ( َي ُ
 -1أس رار العربية  ،لألنباري ،تحقيق :محمد بهجت البيطار،طبعة المجمع العلمي العربي،دمشق،مطبعة

الترقي ،ص ، 295الحجة في القراءات السبع ،ألبى علي الفارسي ،تحقيق :بدر الدين قهوجي ،وبشير
جويجاتي ،دار المأمون للتراث ،ط ،1ج ،1ص. 29

 -2معاني القرآن  ،لألخفش ،تحقيق  :عبد األمير الورد ،عالم الكتب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط،1
ج،1ص.155

 -3سورة التوبة من اآلية (.)6

 -4معاني القرآن  ،لألخفش ،تحقيق الدكتور عبد األمير الورد  ،ج،2ص . 550
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حيث خفﱠفـوا ( ﱠ
إن )  ،وأعملوهـا كما
َع َمالَ ُه ْم﴾(،)1
ُ
﴿ َوِا َّن ُكـالًّ لَّ َّما لَ ُي َوِفّ َي َّن ُه ْم َربُّ َك أ ْ
ك )  ،بعد تخفيفها من ( يكن )(.)2
تعمـل ( لم َي ُ

أي ) في نحو  :يأيها الناس من أسلوب النداء  ،هي المنادى والهاء للتنبيه ،
ُّ ( -2
واالسم بعدها وصف لها  ،وقد ذهب األخفش إلى (( ﱠ
أن ( أي ) اسم موصول ،
واالسم الذى بعدها خبر لمبتدأ محذوف تقديره ( هم )  ،فتقدير الكالم فى نظره  :يا

من هم الناس ))( ،)3والـذي حملـه على ﱠ
أن ( أي ) الندائية موصولة ،وتقديره لمبتدأ
محذوف فى جمله الصلة  ،هو قياسه إﱠيـاها على ( أي ) في مثل  :أكرم أيُّهم

أفضل  ،التي اعتبرهـا سيبويه مبنيﱠة على الضـم ؛ ألنﱠه حذف من صلتها المبتدأ

المقدر بـ (هو) ،والتقدير( أكرم أيُّهم هو األفضل)

()4

مادامت(أي ) في الصيغة

وبني على الضم  ،ومادامت ( أي )
األخيرة اسما موصوال حذف المبتدأ من صلتها ُ
فى صيغة النداء قد ُبنيت على الضم فتكون إذن ( اسما موصوال حذف المبتدأ من

حيث
صلتها )  ،فهذا قياس نتيجة لشبه ( أي ) الموصولة ) بـ ( أي ) الندائية ،
ُ
ﱠ
مبني لفظا على الضم(.)5
إن كال منهما ٌّ

ِّ
الجار والمجرور على الفعل :
 -3قياسه

صِ
ارِه ْم ِغ َش َاوةٌ ﴾
ورد في قولـه تعالىَ ﴿ :و َعلَى أ َْب َ
صِ
ارِه ْم ﴾ خبر  ،وعلى قول
بالرفع على أﱠنه مبتدأ  ،والجار والمجرور ﴿ َو َعلَى أ َْب َ
()6

ﱠ
أن لفظ ( غشاوة ) يق أر

األخفش (( غشاوة )) مرفوعة بالجار والمجرور قياسا على ارتفاع الفاعل بالفعل،
 -1سورة هود من اآلية (. )111

 -2انظر :معاني القرآن ،لألخفش ،تحقيق الدكتور عبد األمير الورد  ،ج ،2ص.585، 584
 -3مغني اللبيب عن كتب األعاريب ج ، 2ص  421بتصرف

 -4انظر :المرتجل في شرح الجمل ،البن الخشاب ،تحقيق :علي حيدر ،دمشق ،ص. 308
 -5انظر :خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي ،ص . 26
 -6سورة البقرة من اآلية ()7
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وال ضمير في الجـار على هذا ؛ ال رتفاع الظاهر به  ،والوقوف على هذه القراءة

على (( وعلى سمعهم ))(.)1

 -4أجـاز زيادة حرف ِّ
الجر ( الباء) في الكالم الموجب كما تزاد في المنفي فى

نحو قولنا  :زيد بقائم  ،قياسا على قولنا  :ليس فالن بأهل لهذا  ،ويبدو أنﱠه قال
بهذا قياسـا على اآليـة الكريمة َ ﴿ :ج َزاء َس ِّي َئ ٍة ِب ِم ْثِل َها﴾ ( ،)2على ﱠ
أن المبتـدأ ((
جـزاء ))  ،وخبره (( ِب ِم ْثلِ َها))  ،وقد ِّزيدت فيها ( الباء )  ،ويرى جمهور النحاة ﱠ
أن

الخبر محذوف مق ﱠدر بـ ( واقع )  ،و ﱠ
أن تأويل اآلية  :جزاء سيئة واقع بمثلها( ،)3أو

جزاء سيئة بمثلها واقع  ،على أن تكون الباء من صلـة المصـدر ( جـزاء )  ،فقياسه
( زيد بقائم ) على ﴿ َج َزاء َس ِّي َئ ٍة ِب ِم ْثلِ َها ﴾ بزيادة حرف ِّ
الجر عنده  .وفي غير هذا
الموضع قاس دخولهـا على خبر ( ﱠ
اللَ الَِّذي
إن ) في قوله تعالى  ﴿:أ ََولَ ْم َي َر ْوا أ َّ
َن َّ
َخلَق َّ ِ
َن ُي ْح ِي َي ا ْل َم ْوتَى َبلَى ِإ َّن ُه
ض َولَ ْم َي ْع َي ِب َخ ْل ِق ِه َّن ِبقَ ِاد ٍر َعلَى أ ْ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ
()4
ٍ ِ
ِ
ير ﴾ على دخولهـا على فاعل (كفى) في قـوله تعالىُ ﴿ :ق ْل
َعلَى ُك ّل َش ْيء قَد ٌ
َكفَى ِب ِ
يدا ﴾( )5فقـد قـال العكبري مـا نصـه :ﱠ
أن (البـاء) في (( ِبقـَ ِاد ٍر)) زائدة
الل َش ِه ً
ّ
()6
في خبر( ﱠ
إن ) ،وجاز ذلك ل ﱠما اتصل بالنفي  ،ولوال ذلك لم يجز .
والنحاة يتخذون من قول الشاعر(:)7

 -1انظر :التبيان في إعراب القرآن ،تأليف :أبي البقاء عبد هللا بن الحسين العكبري،وضع حواشيه:محمد
حسين شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،منشورات محمد علي بيضون ،ط ،1ج ،1ص.29

 -2سورة يونس من اآلية (.)27

 -3انظر :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،ج ،1ص.127
 -4سورة األحقاف اآلية (.)33

 -5سورة اإلسراء من اآلية (.) 96

 -6انظر :التبيان في إعراب القرآن ج ،2ص.360

يحم عبد بن الحسحاس  ،األغاني ،ألبي الفرج األصفهاني ،مؤسسة جمال للطباعة والنشر  ،بيروت
ُ -7س َ
لبنان  ،ج ، 22ص .304
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اإلس َالم لِ ْلمرِء َن ِ
َكفَى َّ
اه ًيا
ت َغِازياً
ُع َم ْي َرةُ َود ْ
َّع ِإ ْن تَ َج َّه ْز َ
الش ْي ُ
ب َو ِ ْ ُ َ ْ
دليال على ذكر فاعل ( كفى ) من غير زيادة الباء .

ُ -5روي عن العرب أﱠنهم يقولون  :أخوك فوجد بل أخوك فجهد  ،وعلى هذا يريدون
من ذلك أخوك وجد  ،بل أخوك جهد  ،أجاز األخفش زيادة الفاء في الخبر
مطلقا( )1قياسا على ما قالته العرب  ،واستدل بقول الشاعر(:)2
وقائلة َ :خوالَ ُن فَاْ ِ
ٍ
الحيين ِخ ْلٌو َك َما ِه َيا
نك ْح فَتَاتَ ُه ُم
وم ُة َّ
ْ
َوأَ ْك ُر َ
أمر أو نهيا(.)3
الفراء واألعلم اشترطا لذلك كون الخبر ا
ولكن ﱠ
فالفاء عند األخفش زائدة و( خوالن ) مبتدأ  ،و( انكح ) خبره .

وشـرط دخولها على الخبر عند سيبويه أن يكون مبتدؤه اسما موصوال بفعل أو
()4
ِ
ِ
ين ا ْلفَ ِ
اح َش َة ِمن
ظرف أو نكرة موصوفة بهما  ،نحو قوله تعالى َ ﴿ :والالَّ تي َيأْت َ
ِ ِ
نك ْم﴾( )5فجملـة (( فاستشهدوا عليهن )) خبر
استَ ْش ِه ُدواْ َعلَ ْي ِه َّن أ َْرَبع ًة ِّم ُ
ّن َسآئ ُك ْم فَ ْ

حيث
أمر ؛ ألﱠنه صار في حكم الشرط ،
المـوصول  ،وقد جاز ذلك وان كان ا
ُ
ُوصلت ( التي ) بالفعل .
وجاء في المعاني أﱠنه ال يجيز ذلك بقوله  (( :وما ذكرناه في هذا الباب من قوله

تعالى :

 -1انظر :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ج-1ص .406

 -2قائله مجهول  ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،ج ،1ص ، 455شاهد .77
 -3انظر :مغني اللبيب عن كتب اآلعاريب ،ج1ص.165،

 -4انظر :شرح كافية ابن الحاجب ،تأليف:رضي الدين محمد بن الحسن االسترابآدي ،تحقيق :محمد
نور حسن ومحمد الزقراف ومحمد محيي الدين عبد الحميد،ج،1ص.261

 -5سورة النساء من اآلية (.)15
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ارقَ ُة فَا ْقطَعواْ﴾ ( )1وقوله ﴿:ال َّزِاني ُة و َّ ِ
الس ِ
الس ِ
اجلِ ُدوا﴾
ق َو َّ
﴿ َو َّ
ار ُ
الزاني فَ ْ
َ َ
ُ
قوله :فاقطعوا و فاجلدوا خبر مبتدأ ؛ ﱠ
ألن خبر المبتدأ هكذا ال يكون بالفاء  ،لو
()2

ليس في

فسرت لك من قوله
قلت عبد هللا فمنطلق لم يحسن  ،واﱠنما الخبر هو المضمر الذي ﱠ
وقائلة َ :خوالَ ُن فَاْ ِ
ٍ
نك ْح فَتَاتَ ُه ُم  .........البيت
نقص عليكم وهو مثل قوله :
 :وم ﱠما ُّ
ْ
كأﱠنه قال  :هؤالء خوالن(.)3

 -6قد تزاد ( كان ) في بعض األساليب العربية  ،ومواضع زيادتها مقيسة وغير

مقيسة  ،وهي مبنيﱠة في بعض مطوالت كتب النحاة( ،)4فتقاس زيادتها بين (ما)
وفعل التعجب نحو  ( :ماكان أصح علم من تقدما )  ،وال تزاد في غيره إالﱠ

سماعا(.)5

وقد علل ابن يعيش اختصاصها دون سواها من أخواتها بالزيادة ؛ ألﱠنها أم األفعال

ال ينفك فعل من معناها. 6

أ ﱠما األخفش فيرى أن األفعال الزائدة في العربية غير ( كان ) هى  ( :أصبح
وأمسى )  ،فتزادان في باب التعجب  ،وقال  :ذلك رواية عن العرب إذ قالوا  :ما

أصبح أبردها وما أمسى أدفأها .

ورﱠد النحاة على األخفش ذلك ،وكان أغرب ما ُرﱠد به عليه ﱠ
أن ذلك ليس في كتاب
سيبويه  ،و ﱠ
أن سيبويه لم يحكه عن العرب(.)1
 -1سورة المائدة من اآلية (.) 38
 -2سورة النور من اآلية (.)2

 -3انظر :معاني القرآن ،لألخفش  ،تحقيق  :هدى قراعه ،مكتبة الخانجي،القاهرة،مطبعة المدني،القاهرة

،ط ،1ج،1ص.87 ، 86

-4انظر :شرح ألفية ابن مالك ،بهاء الدين ابن عقيل ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة

السعادة ،مصر ،ط،13ج ،1ص. 252 ، 249
 -5انظر :المصدر السابق ،ج-1ص250.

 -6انظر :شرح المفصل ،البن يعيش ،ج ،7ص.152
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وقال الرضي  :إﱠنهما لكي يكونا زائدين يجب أن يكون كل منهما مجردا عن الحدث

للزمانين أي الصباح والمساء والزمان الماضي كما ُج ِّردت ( كان ) للماضي(.)2
 -7دخول (إن) المخفﱠفة على الفعل غير النـاسخ ،قيـاسا على قوله تعالىِ﴿ :إن
لَِّبثْتُ ْم ِإالَّ َقلِيالً﴾( ،)3وعلى قراءة ابن مسعود( (( )4إِّن لﱠبِّثتم لَ َقلِّيال ))  ،ومنه قول
العرب  (( :إن يزينك لنفسك وان يشينك لهيه ))  ،وقـولهم أيضا  (( :إن قﱠنعت
كاتبك سوطا )) حيث أجاز األخفش(( إن قام ألنا  ،وان قعد لزيد ))  ،والقياس

على قول الشاعر(:)5
المتُ َع ِم ِد
ت لَ ُم ْسلِماً
ُشلَّ ْت َي ِمي ُن َك ِإ ْن قَتَ ْل َ
َحلَّ ْت َعلَ ْي َك ُعقُ َ
وب ْة ْ
ومنع البصريون القياس على هذا إالﱠ األخفش فهو ينفرد بهذا القياس  ،حين ُولـِّى
(إن) المخفﱠفة من الثقيلة فعل ماضي غير ناسخ  ،وهو جائز في القياس عنده ،
وتبعه ابن مالك(.)6

و -أقيسته في العدد :

 -1انظر :المصدر نفسه .

 -2انظر :شرح كافية ابن الحاجب ،ج ،5ص .
 -3سورة اإلسراء من اآلية ( .) 52

 -4انظر :البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة  ،تأليف :الشيخ أبو حفص سراج الدين بن عمر
األنصاري ،تحقيق :علي محمد معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود ،وأحمد عيسى المعصراوي ،عالم

الكتب ،بيروت،ط،1ج ،2ص.35

 -5عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ،األغاني ألبي الفرج األصفهاني ،تحقيق :علي السباعي ،وعبد
الكريم الغرباوي ،ومحمد غنيم ،مؤسسة جمال للطباعة والنشر،بيروت،ج-18ص  ، 11والخزانة ج،10

ص. 373.

 -6انظر :شرح ابن عقيل ،ج ،1ص  ، 382بهامش  ،والجنى الداني ،ص.208
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 -1إعمال اسم الفاعل المشتق من العدد إذا ُذكر معه أصله الذي صيغ منه قياسا
على إعمال اسم الفاعل  ،فيكون ما بعده منصوبا أو مضافا إليه  ،فيجوز في ثالث

جر زيد ونصبه(.)1
جر ثالثة ونصبها  ،كما يجوز في ضارب زيد ُّ
ثالثة ُّ

 -2بناء اسم الفاعل من العدد :

جوز الكسائي بناءه من العقود  ،فحكى ِّ :
عاش َر عشرين  ،فقاس عليه األخفش إلى
ُ
الفراء  ،وقاال يقال  :هذا
التسعين فيقال  :هذا الجزء الثالث ثالثين  ،وأباه سيبويه و ﱠ
الجزء العشرون  ،وزاد غيره كمال العشرين أو تمام العشرين أو الموفي عشرين(.)2

ُ -3يعرب ثـاني االسمين في العـدد مـع اإلضافة نحو  :جاءني خمسـة َعش ِّـر زيـد ،
إج ـراء لــه مجــرى ( بعلبــك )  ،والفـ ﱠـراء يجعــل ج ـزأي المركــب عنــد اإلضــافة مع ـربين
إع ـراب المضــاف والمضــاف إليــه  ،لشــبهه لفظــا بالمضــاف والمضــاف إليــه فيكــون

خمسة عشر زيد  ،كابن عرس زيد(.)3

أ ﱠمـا سـيبويه فيـرى أﱠنـه إذا أضـيف العـدد المركـب نحـو  :أحـد عشـرك  ،وخمسـة عشـر

زيـد  ،فاالسـمان باقيــان علـى بنائهمــا ؛ لبقـاء موجبـه،أي التركيــب( ،)4واإلضـافة عنــده

يخل به األلف والالم اتفاقا نحو  :األحد َع َش َـر  ،وان كانـت
تخل بالبناء  ،كما ال ُ
ال ُ
اإلضافة واأللف والالم من خواص األسماء

 -4قال بتثنية وجمع أسماء العدد قياسا على ما ورد في قول الشاعر(:)5
ِ
لَ َها ِع ْن َد َع ٍ
ق َس ْب َع ْي ِن َد ِائ ُم
َن تَ ِزي ْلوا الَِّذى َر َسا
يعوا أ ْ
ال فَ ْو َ
َفلَ ْن تَ ْستَط ْ

 -1انظر :شرح التصريح على التوضيح  ،ج ،2ص .276

 -2انظر :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،ج ،2ص .276
 -3انظر :شرح كافية ابن الحاجب ،ج ،4ص .16

 -4انظر :شرح المفصل  ،البن يعيش ج ،4ص .114

 -5للفرزدق  ،ديوان الفرزدق ،دار صادر للطباعة والنشر ،ج ، 2ص . 311
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فقـد ثنى ( سـبعا ) فقـال َ ( :سـب َعي ِّن ) وقـد رﱠد السـيوطى باسـتغناء العـرب عـن تثنيــة
ثالثة بستة  ،وتثنية خمسة بعشـرة  ،وأ ﱠمـا المائـة واأللـف فل ﱠمـا لـم يكـن لفـظ يغنـي عـن
وجمعا( ،)1وقد قصد الشاعر بذلك سبع سموات  ،وسـبع
تثنيتهما وجمعهما  ،فقد ثُنيا ُ

أرضين .

 -5كل وبعض :

عنــد الجمهــور معرفتــان إذا تجردتــا مــن اإلضــافة  ،وعنــد األخفــش وتبعــه الفارســي

يعرفان بـ ( أل) وينصبان على الحال قياسا على نصف
أﱠنهما نكرتين دائما  ،وأﱠنهما ﱠ
 ،وس ــدس  ،وثل ــث  ،فإﱠنه ــا نكـ ـرات بإجم ــاع  ،وه ــي ف ــي المعن ــى مض ــافات وحكـ ـوا :
حيث قال السيوطي  (( :هذا قـول مشـهور عـن
مررت بهم كالًّ بالنصب على الحال ُ
األولــين وظفــرت بنقلــه عــن ابــن درســتويه أيضــا فــي كتــاب ( لــيس ) البــن خالويــه ،

فذكرته تقوية لهما ))(.)2

ز -امتناع القياس عنده:

كأن ) و ( لع ﱠل ) و ( ﱠ
 -1منع قياس ( أﱠنما ) و ( ﱠ
لكن ) على ( إﱠنما ) التي ُسمع
عن العرب إعمالها في نحو  :إﱠنما زيدا قائم – بنصب ( زيد )(.)3

 -2منــع الفصــل بــين الحــال والعامــل فيهــا ( الفعــل ) إذا تقــدمت ؛ ﱠ
ألن الفصــل يمنــع

العامل من العمل  ،فال يجوز في رأيه  :راكبا زيد جاء  ،أ ﱠما قولنـا  :راكبـا جـاء زيـد،
فليس هناك ما يمنع عمل ( جاء ).

النصب في الحال ،بالرغم من تقدم المعمول على العامل قياسا منه – فيما يبدو –
على جواز تقديم المنصوب الفضلة أي ( المفعول به ) على العامل ( الفعل ) ،

وكما يجوز تقديم المفعول على الفعل  ،فكذلك يجوز تقديم الحال عليه(.)1
 -1انظر :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ج-1ص . 159
 -2المصدر السابق ج-2ص . 517

 -3انظر :شرح التصريح على التوضيح ج-1ص . 225
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 -3منع القياس على العدد – من الثالثة إلى العشرة – المضاف إلى اسم الجمع أو

أنفس ) و( ثالث ٍ
ٍ
ذود ) كما
السماع في قولهم  ( :ثالثة
اسم الجنس مع ورود ﱠ
وردت في بيت الشاعر(:)2

لَقَ ْد َج َار َّ
ثَالَ ثَ ُة أَ ْنفُ ٍ
ان َعلَى ِع َيالِي
س َوثَالَث َذ ْوٍد
الزَم ُ
ان ِفي ا ْلم ِدي َن ِة ِتسع ُة رْه ٍ
ـط ﴾( ،)3وعنـد غيـره ينقـاس
وحمـل عليـه قولـه تعـالى َ ﴿ :و َك َ
ُ
َْ َ
َ
()4
وان كان قليال .
 -4إذا اشتق من العدد اسم فاعل فإﱠنه يعمل عمل فعله  ،أو يضاف حتﱠى العشـرة ،
ولكن مازاد على العشـرة فـال يشـتق وال يعمـل (( وكـان أبـو الحسـن اليـرى ذلـك ويأبـاه

))(.)5

 -5منــع القيــاس فــي المفعــول معــه وذهــب إلــى (( ﱠ
أن هــذا البــاب ســماعي  ،وذهــب
غيره إلى أﱠنه مقيس في كل اسم استكمل شروط المفعول معه ))(.)6

 -6قال بامتناع القياس في صوغ ( ما أفعله ) و ( أفعل به )  ،على كل فعل مزيـد
السـماع  (( ،وقيـل يمتنـع مطلقـا إالﱠ أن ش ﱠـذ فيـه شـيء
بالهمزة واﱠنما يقتصر فيه علـى ﱠ

فيحفظ وال يقاس عليه  ،وهو مذهب المازني واألخفش و ِّ
المبرد ))(.)7

 -1انظر :اإلنصاف في مسائل الخالف ،تأليف :كمال الدين أبي البركات األنباري ،تحقيق :محمد محيي
الدين عبد الحميد ،المكتبة العربية ،صيدا ،لبنان ،ج-1ص ، 251- 250المسألة .31

 -2للحطيئة  ،خزانة الدب ولب لباب لسان العرب  ،ج ،7ص  ، 367شاهد . 542
 -3سورة النمل من اآلية (.)48

 -4انظر :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ،ج ،2ص ، 347تفسير البحر المحيط  ،محمد بن
يوسف بن حيان األندلسي ،تصحيح :محمد بن العباس بن شقرون ،مطبعة السعادة ،ط ،1ج ،7ص. 83

 -5شرح المفصل ،ج-6ص.38

 -6شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،علي بن محمد األشموني ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد
الحميد ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة  ،ط ،1ج ،2ص ، 672والنص منقول بتصرف.

 -7شرح التصريح على التوضيح ج-2ص91
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بعد البحث والدراسة نخلص إلى النتائج اآلتية:

 -1ال يكــون هنــاك شــيء يميــز النحــو الكــوفي عــن النحــو البصــري إالﱠ نجــد أصــوله
ـث قَبــول الق ـراءات الشـ ﱠ
ـاذة علــى مقــاييس الخليــل وســيبويه
عنــد األخفــش ،ال مــن حيـ ُ ُ
حيث قَُبوله األشعار المفردة واتخاذها أصال للقياس.
فحسب بل من ُ
 -2لقــد توســع فــي القيــاس علــى األشــعار الشـ ﱠ
ـاذة التــي ال تطﱠــرد مــع ق ـوانين أس ـتاذه
سيبويه النحوية والصرفية ،كما فسح للقراءات المجال واحتج بهـا مهمـا خالفـت قواعـد

النحو القياسية عند الخليل وسيبويه.

 -3أ ﱠدى توسـعه فـي القيـاس علــى القـراءات القرآنيـة الشـ ﱠ
ـاذة والشـواهد الشـعرية المفــردة
واليتيمة التي تعـددت روايتهـا ووجـوه إنشـادها -إلـى أقيسـة غيـر مضـطﱠردة علـى غيـر
مسموٍع في كالم العرب.

 -4ق ــاس -ف ــي بع ــض األحي ــان-عل ــى األم ــور الن ــادرة ،وم ــا ه ــو أن ــدر م ــن الن ــادر
المخــالف للقي ــاس،األمر الــذي أح ــدث لن ــا أبنيــة وتراكي ــب وأس ــاليب غيــر مألوف ــة ف ــي
العربيــة وتمــارين غيــر علميــة ،نتيجــة قياســه النظــري المحــض الــذي ال ســند لــه مــن

السماع والرواية عن العرب.
ﱠ

 -5الهتمامــه بالقيــاس أثــر فــي آ ارئــه النحويــة ،يبــدو ذلــك واضــحا مــن آ ارئــه القياســية

الذي ُي ُّ
عد هو السابق فيها بين النحاة ،وتبعه ال حقوه من القدامى والمحدثين.
ـر
 -6مــن خــالل أقيســته فــي العديــد مــن المســائل التــي تطلﱠــع فيهــا إلــى التجديــد ومعبِّـ ا
عنها بمقاييس جديدة حالفه الصواب في ٍ
أمور وجانبه في أخرى.

القرآن الكريم .

املصادر والمــراجــع

 (أس ـرار العربيــة)  ،ابــن األنبــاري  ،تحقيــق  :محمــد بهجــت البيطــار ،طبعــة- 54 -
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المجمع العلمي العربي دمشق  ،مطبعة الترقي ( ،د.ط) 1957 ،م .

 (األشــباه والنظــائر)  ،جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي ،تحقيق  :الدكتور عبد العال سالم مكرم  ،الطبعة األولى  ،بيروت ( ،د.ت) .

 (أصــول التفكيـــر النحـــوي)  ،تــأليف الــدكتور علــي أبــو المكــارم  ،منشــوراتالجامعـ ــة الليبيـ ــة  ،كلي ـ ــة التربيـ ــة  ،دار الثقاف ـ ــة ،بيـ ــروت ( ،د.ط) 1393ه ـ ـ ـ ،

1973م .

 (األغــــاني) ،أب ــو الف ــرج األص ــفهاني ،تحقي ــق :علـ ـي الس ــباعي وعب ــد الكـ ـريمالغربـاوي ،ومحمد غنيم ،مؤسسة جمال للطباعة والنشر ،بيروت لبنان( ،د.ت).

 (اإلغراب في جدل اإلعراب ولمـع األدلـة)  ،أبـو البركـات عبـد الـرحمن كمـالالدين محمد األنباري  ،تحقيق  :سعيد األفغاني  ،دار الفكر  ،الطبعـة الثانيـة ،
بيروت 1971م .

( -إنباه الرواة على أنباه النحـاة)  ،جمـال الـدين القفطـي  ،تحقيـق  :طـه عبـد

الرءوف سعد  ،طبعة مكتبة الصفاء ( ،د.ط) 1999م .

 (اإلنصـــاف فـــي مســـائل الخـــالف)  ،تــأليف كمــال الــدين أبــي البركــات عبــدالرحمن بن محمد بن سعيد األنباري  ،تحقيق  :محمد محيي الدين عبد الحميـد

 ،المكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيروت ( ،د.ط) 1414هـ 1993 ،م .

( -البــذور الزاهــرة فــي القــراءات العشــر المت ـواترة)،تــأليف الشــيخ أبــو حفــص

سراج الدين بن عمر بن زين الدين قاسم بن محمـد بـن علـي األنصـاري الﱠن ﱠشـار
 ،تحقيــق  :الشــيخ علــي محمــد معــوض  ،والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ،
وأحمد عيسى حسن المعصراوي  ،عالم الكتب بيروت  ،لبنان  ،الطبعة األولـى

2000 ،1421م .

 (تفسير البحر المحيط)  ،محمد بن يوسف بن حيﱠان األندلسـي  ،تصـحيح :- 55 -
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محمد بن العباس بن شقرون  ،مطبعة السعادة  ،الطبعة األولي 1328هـ .

 (التبيان في إعراب القرآن)  ،تأليف أبي البقاء عبد هللا بن الحسـين العكبـري ،وضــع حواشــيه :محمــد حســين شــمس الــدين  ،دار الكتــب العلميــة  ،بيــروت ،
لبنان  ،منشورات محمد علي بيضون  ،الطبعة األولى 1419هـ 1998 ،م .

( -الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني)  ،تــأليف الحســن بــن قاســم الم ـرادي ،

تحقيق  :فخر الدين قباوة  ،ومحمد فاضل نديم  ،منشورات دار اآلفـاق الجديـدة
 ،بيروت  ،الطبعة الثانية 1403هـ 1983 ،م .

 (الحجــة فــي القــراءات الســبع)  ،الحســين بــن أحمــد بــن خلويــه  ،تحقيــق :أحم ــد فري ــد المزي ــدي  ،دار الكت ــب العلمي ــة بي ــروت  ،لبن ــان  ،الطبع ــة األول ــى

1420هـ 1999 ،م .

( -الحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع)  ،ألبــي علــي الفارســي  ،تحقيق:بــدر الــدين

قه ـ ـ ــوجي  ،وبش ـ ـ ــير جويج ـ ـ ــاتي  ،دار الم ـ ـ ــأمون للتـ ـ ـ ـراث  ،الطبع ـ ـ ــة األول ـ ـ ــى ،
1407،1987م.

 (خزانة األدب ولب لباب لسان العرب)  ،قـ ﱠدم لـه ووضـع هوامشـه وفهارسـه :الدكتور محمد نبيل طريفـي  ،إشـراف :الـدكتور إميـل بـديع يعقـوب  ،دار الكتـب
العلمية  ،بيروت  ،لبنان  ،الطبعة األولى 1418هـ 1998 ،م .

( -الخصــائص)  ،أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي  ،تحقيــق  :محمــد علــي النجــار ،

(د.ط) 1952م .

 (خطــى متعثــرة علــى طريــق تجديــد النحــو العربــي  ،األخفــش والكوفيــون) ،ً
ت ـ ــأليف :عفي ـ ــف دمش ـ ــقية  ،دار العل ـ ــم للمالي ـ ــين  ،بي ـ ــروت  ،الطبع ـ ــة األول ـ ــى،

1980م .

 (ديوان الفرزدق)  ،دار بيروت للطباعة والنشر ( ،د.ط) 1980م .- 56 -
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 (شرح ألفية ابن مالك) ،بهاء الدين بن عقيل  ،تحقيـق  :محمـد محـي الـدينعبد الحميد  ،مطبعة السعادة  ،مصر  ،الطبعة الثالثة عشر1962 ،م .

 (شـــرح التصـــريح علـــى التوضـــيح)  ،الش ــيخ خال ــد ب ــن عب ــد هللا األزه ــري ،مطبعة االستقامة  ،القاهرة  ،الطبعة األولى1954 ،م .

 (شرح األشموني على ألفية ابن مالـك)،علـي بـن محمـد األشـموني ،تحقيـق:محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد  ،مكتبــة النهضــة المص ـرية،القاهرة  ،الطبعــة

األولى1955 ،م .

 (شــــرح كافيــــة ابــــن الحاجــــب)  ،ت ــأليف :رض ــي ال ــدين محم ــد ب ــن الحس ــناالسترآبادي  ،تحقيق  :عبد العال سالم مكرم  ،عالم الكتـب  ،القـاهرة  ،الطبعـة

األولى 2000م .

( -شرح المفصل)،موفق الدين بن يعيش ،طبع مكتبة المتنبي ،القاهرة (د.ط ،

د.ت) .

( -طبقات الشعراء الجاهليين واإلسالميين)  ،محمـد بـن سـالم الجمحـي  ،دار

الكتب العلمية  ،بيروت  ،الطبعة األولي1982 ،م .

ــي االقتـــراح)،محمــد الطيــب الفاســي،
 (فـــيض نشـــر االنشـــراح مـــن روض طـ ِّتحقي ــق :د .يوس ــف ف ﱠج ــال ،دار البح ــوث للد ارس ــات اإلس ــالمية واحي ــاء التـ ـراث،

اإلمارات.دبي.

 (االقتراح في علم أصول النحو وجدله)  ،لجالل الدين عبد الرحمن بن أبـيبكر السيوطي  ،تحقيق  :طه عبد الرءوف سعد  ،طبع مكتبة الصفاء ( ،د.ط)

1999م .

( -القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية)  ،عبد العال سالم مكرم  ،طبعـة

دار المعارف  ،مصر ( ،د.ط) 1986م .
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 (لســان العــرب)  ،ابــن منظــور  ،جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم األنصــاري ،طبعــة مصــورة عــن طبعــة ب ـوالق  ،المؤسســة المص ـرية العامــة للتــأليف واألنبــاء
والنشر  ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ( ،د.ط  ،د.ت) .

 (مختــار الصــحاح)  ،محمــد بــن أبــي بكــر الـرازي  ،ترتيــب  :محمــد خــاطر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ( ،د.ط  ،د.ت) .

( -المرتجل في شرح الجمل)  ،ابـن الخشـاب  ،تحقيـق  :علـي حيـدر  ،دمشـق

( ،د.ط) 1372هـ 1972،م .

( -المـــدارس النحويـــة)  ،ال ــدكتور ش ــوقي ض ــيف  ،دار المع ــارف  ،الق ــاهرة ،

الطبعة السابعة 1968م .

( -معـاني القرآن)  ،األخفش  ،سعيد بن مسعدة المجاشعي  ،د ارســة و تحقيـق

 :ال ــدكتور عب ــد األمي ــر محم ــد أم ــين ال ــورد  ،عـ ــالم الكت ــب  ،بي ــروت  ،الطبع ــة
األولى1405 ،هـ 1985 ،م .

 (معاني القرآن)  ،األخفش  ،سعيد بن مسعدة المجاشعي  ،دراسة وتحقيـق :ال ــدكتورة ه ــدى محم ــود ق ارع ــة  ،مكتب ــة الخ ــانجي  ،الق ــاهرة  ،مطبع ــة الم ــدني ،

القاهرة  ،الطبعة األولى1990 ،م

الفراء  ،تحقيق  :محمد علي النجار ،وأحمد
 (معاني القرآن)  ،يحي بن زياد ﱠنجاتي  ،عالم الكتب  ،بيروت  ،الطبعة الثانية 1980م .

 (مغني اللبيب عن كتب األعاريب)  ،تـأليف محمـد عبـد هللا جمـال الـدين بـنيوسف بن أحمد بن هشام األنصاري  ،تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميـد

 ،مطبعة المدني  ،القاهرة ( ،د.ط  ،د.ت) .

( -المفصل في تاريخ النحو العربي)  ،الدكتور محمد خير الحلـواني ،مؤسسـة

الرسالة  ،الطبعة األولى 1399هـ 1979 ،م .
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 (نزهــة األلبــاء فــي طبقــات األدبــاء)  ،أبــو البركــات بــن األنبــاري  ،تحقيــق :الدكتور إبراهيم السامرائي  ،مطبعة المعارف  ،بغداد ( ،د.ط)1959 ،م .

 (نشأة النحـو وتـاريخ أشـهر النحـاة)  ،تـأليف الشـيخ محمـد الطنطـاوي ،دارالمعارف  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية ( ،د.ت) .

 (همع الهوامع في شرح جمع الجوامع)  ،جالل الدين عبـد الـرحمن بـن أبـيبكــر الســيوطي  ،تحقيــق  :الــدكتور عبــد الحميــد هنــداوي  ،المكتبــة التوفيقيــة ،

(د.ط  ،د.ت) .

( -مجلـــــــــــة مجمـــــــــــع اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة) ،دمش ـ ـ ـ ـ ــق ،ع ـ ـ ـ ـ ــدد،10الطبع ـ ـ ـ ـ ــة

األميرية،بوالق1937م.
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شرح الآليل املنظومة( لصاحبها الشيخ الدكتور  :فرج علي حسني الفقيه)
القسم الثاين من ( باب العقيدة )من باب (ما يوجب الردة والكفر) إىل آخر أبواب العقيدة.
شرح  :د  .مفتاح الشريف خليفة قريرة

*

املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ..

وبعد:

فإن عقيدة املسلم هي أعز شيء عنده ،فهي أساس الدين ،وكل األوامر والنواهي والعبادات والطاعات
كلها مؤسسة على عقيدة التوحيد ،؛ فال يصح عمل ،وال تقبل عبادة وال ينجو أحد من النار ويدخل اجلنة؛
إال إذا أتى هبذا التوحيد ،وصحح العقيدة ،وال يتم ذلك إال بتعلم هذه العقيدة ،ومعرفة ما يضادها من العقائد
املنحرفة  ،ولذلك فإنه ال يتصور إميان صحيح ممن ال يعرف ربه ،فهذه املعرفة الزمة النعقاد أصل اإلميان ،وهي
مهمة جدا للمؤمن لشدة حاجته إليها لسالمة قلبه وصالح معتقده واستقامة عمله؛ وهي اليت توجب للعبد
التمييز بني اإلميان والكفر.
وهلذا كان اهتمام العلماء -رمحهم هللا -يف هذا اجلانب اهتماما عظيما؛ ألنه هو الذي بعث هللا به
رسله ،وأنزل به كتبه ، ،مث بعد ما تصح العقيدة فإنه حينئذ يطلب من اإلنسان أن يأيت ببقية األعمال.
وممن اهتم هبذا اجلانب من بني هؤالء العلماء وخصه بالتأليف فضيلة الشيخ الدكتور  :فرج علي حسني
الفقيه والذي خص موضوع العقيدة بباب مستقل من خالل نظمه املسمى ( الآليل املنظومة ) والذي ص ّدر له
بباب العقيدة وتناول جزئيات العقيدة بعبارة سهلة مجعت بني االختصار واإلحاطة .

* عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية  /جامعة بين وليد
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وهي منظومة شائعة الذكر ،رفيعة الشأن ،عذبة األلفاظ ،سهلة احلفظ ،هلا مكانة عالية ومنزلة رفيعة
عند أهل العلم وطالبه؛ لذا رأى بعض األساتذة والباحثني ضرورة شرحها لبيان ألفاظها وحل مقفلها .
وقد سبقين لشرح أجزاء منها ثلة من األساتذة الفضالء من بينهم فضيلة الدكتور :أسامة غيث الدعيكي
والذي أشار إيل أن أشاركهم هذا العمل اجلليل فوافقته على طلبه ،فكان نصيىب منها شرح (باب العقيدة)
واملتمثل يف شرح ( ) 48بيتا من جممل أبيات املنظومة  ،واشرتطوا علي مراعاة املنهج نفسه الذي سبقوين إليه
واملتمثل يف االختصار عند الشرح قدر اإلمكان  ،فحاولت جاهدا أن أيف هلم بذلك دون تقصري وإخالل يف
فهم املراد ،وهذا الذي دفعين للكتابة يف هذا املوضوع .
وكنت قد عملت يف حبث سابق شرح (القسم األول) واملتمثل يف (  ) 21بيتا األوىل من باب العقيدة
 ،نشر يف جملة (املعرفة) اليت تصدر عن كلية الرتبية جبامعة بين وليد ،وهذا (القسم الثاين) من شرح بقية أبواب
العقيدة ،واليت تبدأ من باب (ما يوجب الردة والكفر) وتنتهي بآخر باب وهو ( إخالص النية والتحذير من
الرياء)
وقد استخدمت عند الشرح املنهج االستقرائي التحليلي ،وهو املنهج املناسب هلذا النوع من هذه
البحوث ،واملتمثل يف تتبع ألفاظ املنظومة وعباراهتا ،مث العمل على تفسريها وبيان ألفاظها ومعانيها .
وأما هيكلية البحث فقد جاءت يف مقدمة وقسمني  ،وهي على النحو التايل :
املقدمة  :وبينت فيها سبب اختيار املوضوع واملنهج املتبع يف ذلك .
القسم االول  :وتناولت فيه ترمجة الناظم والتعريف مبنظومته .
القسم الثاين :

تناولت فيه نص املنظومة املتمثل يف باب العقيدة  ،بالضبط والشرح  ،موثقا مبا يسر هللا

لنا من املصادر واملراجع .
اخلامتة  :وتناولت فيها خالصة نتائج البحث .
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( القسم األول )
( ترمجة الناظم والتعريف مبنظومته )

()1

هو فضيلة الشيخ الدكتور فرج علي حسن الفقيه ،ولد مبسالتة يف ليبيا يف يوم 1943-1-1م ،
حفظ القرآن الكرمي بزاوية ميزران بطرابلس  ،وتلقى تعليمه الديين يف معهد ميزران بنظام احللقات الدراسية يف
ذلك احلني رفقة أخيه األكرب الشيخ احممد الكرايت  ،من سنة  1951إىل سنة 1959م ومجع بني دراسة
احللقات الدراسية ومدارس التعليم العام  ،وحفظ العديد من املتون .
دخل جمال العمل ،حيث توىل رئاسة قسم النفوس بالسجل املدين وذلك من سنة 1961م إىل
سنة 1968م  ،والتحق مبدارس التعليم مبراحله املختلفة إىل أن بلغ السنة السابعة يف امتحان سنة 1974م
وهي آخر سنة يف املرحلة الثانوية مبعهد أمحد باشا العام غري النظامي ،وحتصل على الشهادة الثانوية من األزهر
الشريف سنة 1975م.
علمه ومشاخيه
تلقى الشيخ تعليمه على يد عدد من املشايخ األفاضل منهم :الشيخ اهلادي سعود  ،الذي أخذ عنه
تنقيح األزهرية وشرح منت ابن عاشر  ،وأخذ الرحبية عن الشيخ احممد الكرايت  ،وأخذ الفقه على يد جمموعة
من املشايخ  ،منهم  :الشيخ علي بن حسن العريب  ،والشيخ الطيب املصرايت  ،والشيخ أمحد اخلليفي ،
والشيخ خليل املزوغي ،والشيخ املهدي أبو شعالة  ،وغريهم (رمحهم هللا مجيعا) .

1

أخذت ترجمة الناظم والتعريف بمنظومته (بشيء من التصرف) من بحث نشره الدكتور  :أسامة غيث فرج

الدعيكي في مجلة المنتدى الجامعي للدراسات اإلنسانية والتطبيقية  ،تصدر عن كلية اآلداب بجامعة بني وليد ،
العدد  19مارس 2017م .
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حتصل على الشهادة اجلامعية األوىل (الليسانس) من جامعة بنغازي سنة 1980م بعد دراسته
بكلية الشريعة والقانون مبدينة البيضاء ملدة سنتني حىت ألغيت سنة 1978م ونال درجة املاجستري يف الفقه
اإلسالمي من جامعة طرابلس سنة 1983م  ،ودرجة الدكتوراه يف الفقه اإلسالمي من جامعة الزاوية الغربية يف
ليبيا سنة 1990م  ،وكان يف أثناء ذلك يعمل مدرسا ومفتشا تربويا حىت سنة 2000م حيث انتقل يف
هنايتها إىل اجلامعة األمسرية .
الوظائف واملناصب اليت تقلدها
شغل الشيخ منصب أمني عام بلدية مسالتة ما بني عامي 1973م و 1977م .
توىل عمادة كلية العلوم الشرعية مبسالتة سنة 2006م حىت أحيل على التقاعد  ،واليزال متعاونا مع بعض
اجلامعات حىت حترير هذا البحث .
درس يف كثري من الكليات باجلامعات الليبية منها  :كلية الدعوة اإلسالمية بطرابلس  ،وكلية اآلداب
جامعة املرقب مبدينة اخلمس  ،وكلية العلوم الشرعية مبدينة مسالتة  ،وكلية املعلمني مبدينة ترهونة  ،وكلية
الشريعة باجلامعة األمسرية مبدينة زلينت  ،وغريها من الكليات واملعاهد العليا .
وقد أشرف وناقش عددا من رسائل املاجستري بلغ جمموعها مخسا وستني رسالة  ،وال يزال يقوم
بالتدريس يف مسجد عبدالعزيز بالقرية اليت يقطن هبا لعدد من الطلبة على طريقة احللقات القدمية حىت حترير
هذا البحث .
مؤلفاته
كان للشيخ العديد من املصنفات اليت أضافت اجلديد للمكتبة اإلسالمية والعربية  ،وهي كالتايل :
أوال  :الكتب املطبوعة :
 -1يف رحاب القرآن  ،مكتبة البستان  ،طرابلس 1996 ،م.
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 -2اليتيم يف القرآن  ،الدار الليبية  ،طرابلس 1998 ،م .
 -3الوجيز يف اللغة العربية  ،مطابع عصر اجلماهري  ،اخلمس 1998 ،م
 -4النحو امليسر  ،الدار الليبية  ،طرابلس 2000 ،م .
 -5أحكام العبادات  ،اجلامعة املفتوحة  ،طرابلس 2000 ،م .
 -6دراسات يف الثقافة اإلسالمية مع آخرين  ،مطبعة شهداء املرقب ،اخلمس 2002 ،م  ،وطبع مرة
ثانية مكتبة الوليد بطرابلس  ،سنة 2012م .
 -7تفسري قصار املفصل  ،مطبعة شهداء املرقب 2003 ،م .
 -8مظاهر التيسري ورفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية  ،دار قتيبة ،دمشق ،الطبعة األوىل2003 ،م
والطبعة الثانية2006 ،م .
 -9تأمالت يف آيات من القرآن الكرمي ،اهليئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة2008 ،م .
-10

تأمالت يف السرية النبوية  ،جامعة مصراتة 2010 ،م .

-11

اختالف الفقهاء وأسبابه ،دار الطالب  ،طرابلس 2011 ،م .

-12

األداب االجتماعية يف سوريت النور واحلجرات ،دار النحلة 2014 ،م .

-13

تفسري سورة الفاحتة  ،دار الطالب  ،طرابلس2015 ،م .

-14

أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية  ،دار النحلة2012 ،م .

ثانيا  :مؤلفات حتت الطبع
 -1التوثيق (صياغة الوثائق) .
 -2املختصر يف علوم احلديث .
 -3تفسري قصار السور .
 -4األوامر والنواهي يف سورة احلج .
 -5الوقف املمنوع على رؤوس اآليات عتد اهلبطي وأسبابه .
ثانيا  :مؤلفات حتت املراجعة .
 -1الرهن واالنتفاع باملرهون يف الشريعة اإلسالمية .
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 -2املنهج القرآين يف حياة املسلم .
 -3حماضرات يف مقاصد الشريعة .
 -4منظومة يف شرح تطبيقات القواعد الفقهية يف (سبعني بيتا) .
 -5منظومة يف مقاصد الشريعة يف (ستني بيتا) .
 -6قاموس كلمات القرآن .
 -7قبسات من علوم التفسري (التفسري املوضوعي).
التعريف باملنظومة ونسبتها إىل صاحبها
أما نسبة هذا النظم لصاحبه فقد صرح الناظم بامسه يف مقدمته اليت صدر هبا هذا النظم  ،وقد مسع ذلك
منه بعض املشايخ الفضالء ،وكذلك ما شهد به األساتذة واملشايخ الفضالء  ،منهم  :الدكتور عمران علي
العريب  ،والدكتور بشري عزالدين الغرياين  ،والدكتور بشري أمحد حممد  ،الذين اطلعوا على اجلزء األول من
العقائد والعبادات ،وشجعوه على إمتام بقية األبواب األخرى .
أما تسمية هذا النظم ب ـ ـ ( الآللئ املنظومة) فقد أثبته الناظم بقوله :
مسيتها الآللئ املنظومة == فاظفر هبا متددك باملعلومة
وقد بلغت املنظومة بعد إكمال بقية األبواب الفقهية ( )1000بيت يف أبواب العقيدة ،والعبادات،
والنكاح ،واملعامالت ،والقصاص ،والدية ،والشهادات ،واجلراحات ،واحلدود ،واجلهاد ،واجلزية .
( القسم الثاني ) (شرح الآللي المنظومة )
( باب العقيدة )
(ما يوجب الردة والكفر)
قال الناظم :
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ومن تولى كاف ار كأنما

العدد (21سبتمبر)2020

قد صار منهم واتل آيا محكما

مقصود الناظم  :أن مواالة الكافرين ومحبتهم مما ينافي اإليمان ،فال بد من
البغضاء والعداوة ألعداء هللا ومودة المؤمنين ومحبتهم ،وهكذا المؤمن يحب أولياء هللا،
ويتعاون معهم على الخير ،ويكره أعداء هللا ويبغضهم ويعاديهم في هللا .
ثم إن توليهم موجب لسخط هللا ،والخلود في عذابه ،وأن متوليهم لو كان مؤمنا ما
ﱠ ﱠ ِّ
توالهم ،وهو قوله تعالى  تَرى َكثِّ ا ِّ
ين َك َف ُروا لَبِّئ َس َما قَ ﱠد َمت لَهُم أَنفُ ُسهُم
ير منهُم َيتََولو َن الذ َ
َ
1
ِّ
ِّ
اَّلل َعلَي ِّهم وِّفي ال َع َذ ِّ
ون 
اب ُهم َخال ُد َ
أَن َسخطَ ﱠُ
َ
قال ابن عاشور في تفسيره للوالية ( :تأولها المفسرون بأحد تأويلين :إما بحمل
الوالية في قوله(:ومن يتولهم) على الوالية الكاملة التي هي الرضى بدينهم والطعن في
دين اإلسالم ،ولذلك قال ابن عطية :ومن توالهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر
والخلود في النار ،واما بتأويل قوله( :فإنه منهم) على التشبيه البليغ ،أي فهو كواحد منهم
في استحقاق العذاب ،قال ابن عطية :من توالهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقدهم
وال إخالل با إليمان فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم ) .
ويضيف ابن عاشور قوله " :اتفق علماء السنة على أن ما دون الرضا بالكفر
ومماألتهم عليه من الوالية ال يوجب الخروج من الربقة اإلسالمية ولكنه ضالل عظيم،
وهو مراتب في القوة بحسب قوة المواالة وباختالف أحوال المسلمين" .

()2

 ) 1سورة المائدة اآلية 80
 ) 2ينظر:التحرير والتنوير  231، 230/6بتصرف  ،و احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  204/2واجلموع البهية للعقيدة السلفية /1
 322وفتاوى مهمة لعموم األمة ص 134مفهوم الوالء والرباء يف القرآن والسنة ص  174واملواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية  ،حمماس بن
عبد هللا بن حممد اجللعود ،دار اليقني للنشر والتوزيع  ،الطبعة :األوىل 1407 ،هـ  1987 -م
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ومحل ذلك في حالة االختيار ،وأما عند الخوف والتقية ،فيرخص في مواالتهم ،بقدر
المداراة التي يكتفي بها شرهم ،ويشترط في ذلك سالمة الباطن من تلك المواالة.

()1

ﱠ ِّ
وقوله ( :واتل آيا محكمــــــــــا )...........إشارة إلى قوله تعالى َ و َمن َيتََولهُم من ُكم فَِّإﱠنهُ
ِّ
ﱠ ِّ ِّ
ين  )2( وغيرها من اآليات .
ِّمنهُم إِّ ﱠن ﱠ
اَّللَ َال َيهدي القَوَم الظالم َ
قال الناظم :
ومن يعظم غير رب الخلق

في قسم أو التماس رزق

يضيف الناظم أن مما يوجب الردة والكفر :تعظيم غير هللا تعالى عند القسم ،فمن
الشرك الحلف بغير هللا تعالى؛ لما روى عمر بن الخطاب -رضي هللا عنه -أن رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك"

()3

ففي هذا الحديث وغيره يبين رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن الحلف بغير هللا
شرك ،وينهى عنه -عليه الصالة والسالم ،-وبين أنه ال يجوز أن يحلف إال باهلل -
تعالى -أو صفة من صفاته؛ ألن الحلف تعظيم ،والمسلم ال يجوز له أن يعظم غير هللا
عز وجل.

 ) 1ينظر :اجلموع البهية للعقيدة السلفية ، 322 /1ومفهوم الوالء والرباء يف القرآن والسنة ص  ،174واملواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية ،
حمماس بن عبد هللا بن حممد اجللعود،دار اليقني للنشر والتوزيع  ،الطبعة :األوىل 1407 ،هـ  1987 -م
 ) 2سورة املائدة اآلية . 51
 ) 3مسند اإلمام أمحد ،34،86/2وأخرجه الرتمذي  ،290/1وأبو داود برقم ( )23251وهو حديث صحيح ،انظر إرواء الغليل لأللباين
حديث (. )2561
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ومما ينبغي أن يعلم أن الحالف لو اعتقد أن ما حلف به أعظم من هللا عز وجل أو
مثله ،فإ ن ذلك شرك أكبر مخرج من ملة اإلسالم نعوذ باهلل من ذلك ،وهذا هو شرك
الجاهلية األولى ،الذين كانوا يعظمون معبوداتهم من دون هللا ويحلفون بها

()1

كذلك من موجبات الردة والكفر تعظيم غيره -جل وعال -بالتماس الرزق من غيره،
وهذا من باب إشراك غير هللا في األعمال التي اعتادها تعظيما ال يليق إال باهلل فيلتمس
الرزق من غيره –تعالى -وهو يقصد تعظيم ذلك الغير من دون هللا تعالى وهللا تعالى
ﱠ ِّ
اَّلل َال يملِّ ُكون لَ ُكم ِّرزقا فَابتَ ُغوا ِّعند ﱠِّ
ون ﱠِّ
اَّلل ِّ
ون ِّمن ُد ِّ
الرز َ
َ
َ
ين تَعُب ُد َ
يقول إِّ ﱠن الذ َ
ق َواعُب ُدوهُ
َ
()2
ِّ
ون 
َواش ُك ُروا لَهُ ِّإلَيه تُر َج ُع َ
يقول القرطبي عند تفسير قوله تعالى (فابتغوا عند هللا الرزق)
رغبتكم في أرزاقكم إلى هللا فإياه فاسألوه وحده دون غيره .

()3

:أي اصرفوا

()4

قال الناظم :
أو أنكر المعلوم بالضرورة

بأي صيغة وأي صورة

واتباع ما علم من الدين بالضرورة ،ما ثبت بنص قطعى أو بإجماع  ،وهو ما

أجمعت عليه األمة خاصها وعامها أنه معلوم من الدين بالضرورة  ،وحد المعلوم من
الدين بالضرورة هو ما ال يمكن ألحد من المسلمين جهله ،كوجوب الصالة -مثال-

وتحريم الخمر والزن ا وما أشبه ذلك ،هذا من المعلوم من الدين بالضرورة ،فأما الشيء
الذي ال يعلم بالضرورة إال بعد البحث والنظر فهذا ليس مما يعلم من الدين بالضرورة .
 ) 1محاية الرسول -صلى هللا عليه وسلم -محى التوحيد ص 359
 ) 2سورة العنكبوت اآلية ص17
 ) 3سورة العنكبوت من اآلية . 17

 ) 4تفسري القرطيب  336 /13 ، 12وزاد املسري 403 /3
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وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ال يكفر أحد من أهل القبلة ،إال من أنكر منهم أم ار
معلوما من الدين بالضرورة ،كنفي الصانع ،أو نفي ما هو ثابت باإلجماع من الصفات،
كالعلم ،والقدرة ،واثبات ما هو منفي عنه باإلجماع ،كحدوث هللا سبحانه ،وقدم العالم ،أو
اعتقد مذهب الحلول والتناسخ ،أو اعتقد ألوهية بعض أئمتهم ،أو أنكر ركنا من أركان
اإلسالم ،كوجوب الصالة ،والصوم ،والزكاة ،والحج ،أو أحل ما حرم القرآن بنص ال يقبل
التأويل كالزنا ،ونكاح البنات ،وغير ذلك مما ورد في تحريمه أو تحليله نص صريح ال
يقبل التأويل؛ فهذا من موجبات الردة والكفر ،ومع ذلك ال يثبت حكم الكفر إال بتوافر
شروط وانتفاء موانع  ،ألن من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجها،
ويحتمل االيمان من وجه ،حمل أمره على اإليمان.

()1

قال الناظم :
أو استحل الحرمات الالتي

محل إجماع من الثقات

أي ومن موجبات الكفر والردة استحالل المحرمات ،ف مرتكب الكبيرة يكفر باستحالله
إياها .
وهذا ال يعني أننا نكفر أي أحد من أهل التوحيد بأي ذنب ،لكن هناك ذنوبا يكفر مرتكبها
إذا اعتقد استحالل الذنب والمعصية ،فما دون الشرك والكفر من المعاصي ال يكفر فاعله
لكنه ينهى عنه ،واذا أصر على كبيرة ولم يتب منها يجب نهيه والقيام عليه ،وكل منكر
يجب إنكاره من ترك واجب أو ارتكاب مح رم لكن ال يكفر إال من فعل مكف ار دل الكتاب
 ) 1ينظر  :مغين احملتاج  ،435 - 434 / 4وهناية احملتاج  ،415 - 414 / 7وما بعده ،وشرح الزرقاين  ،64 - 63 / 8ومطالب أويل
النهى  282 - 281 / 6وما بعدها ،والفرق بني الفرق ص ،357 - 356وحاشية ابن عابدين  .377 / 1وفقه السنة ()454 /2
واملوسوعة الفقهية الكويتية ()18 /41
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والسنة على أنه كفر وكذا ما اتفق العلماء على أن فعله أو اعتقاده كفر ،كما إذا جحد
وجوب ما هو معروف من الدين بالضرورة أو استحل ما هو معروف بالضرورة أنه محرم
فهذا مما أجمع العلماء على أنه كفر إذا جحد الوجوب .

()1

قال الناظم:
أو استخف بالمقدسات

أو شك في الذات أو الصفات

فهو الذي قد هدم الديانة

وكفره استغنى عن اإلبانــــــــــة

ثم يضيف الناظم أن مما يعد مكف ار االستخفاف بالمقدسات وكذلك الشك في الذات
اإللهية .
قال القاضي في الشفاء :اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف بشيء منه ،أو
سبهما ،أو كذب به ،أو جحده ،أو جزءا منه ،أو آية ،أو كذب به ،أو بشيء منه ،أو
كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر ،أو أثبت ما نفاه ،أو نفى ما أثبته على
علم منه بذلك ،أو شك في شيء من ذلك ،كذلك من كذب رسوال أو نبيا ،أو سبه أو
استخف به أو باسمه ،أو استخف باسم من أسماء هللا أو صفاته ،أو أمر من أوامره ،أو
نهي من نواهيه ،أو وعد من وعوده ،إال أن يكون حديث عهد باإلسالم ،وال يعرف
أحكامه ،وال يعلم حدوده ،فإنه إن أنكر منها جهال به لم يكفر ،واال فهو كافر عند أهل
العلم بإجماع ،وألن أصل الدين قائم على التعظيم .

()2

 ) 1املطلب احلميد يف بيان مقاصد التوحيد (ص)181 :
 ) 2ينظر :الشفا  1069 /2ومغىن احملتاج  134 /4وهناية احملتاج  ،395 /7و حاشيتا قليويب وعمرية  175 /4و ينظر :تفسري السعدي
259 /3

- 70 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

وبعد أن بين الناظم موجبات الكفر شرع في بيان ما يترتب على الردة والكفر ،فقال
:
وكل ما قدمه أحبطه

فكفره باهلل قد أهبطــــــــــه

حتى يتوب توبة نصوحا

وأن يرينا مسلكا ممدوحــــــا

أجل نعمة على ابن آدم

قبول توبة المنيب النادم

مقصود الناظم أن الكفر محبط للعمل ،والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل،
ور 
والدليل قوله تعالىَ  :وقَِّدمَنا ِّإلَى َما َع ِّملُوا ِّمن َع َم ٍل َف َج َعلَناهُ َهَباء َمنثُ ا

()1

وقوله  ( :حتى يتوب توبة نصوحا ) ........
أي أن المرتد قائم على الكفر حتى يتوب من ردته  ،وتوبة المرتد كما قال الفقهاء :
أن يتب أر عن األديان سوى اإلسالم ،أو عما انتقل إليه بعد نطقه بالشهادتين ،ولو أتى
بالشهادتين على وجه العادة أو بدون التبري لم ينفعه ما لم يرجع عما قال .
وال بد في إسالم المرتد من الشهادتين فإن كان كفره إلنكار شيء آخر ،كمن جحد
فرضا أو تحريما فيلزمه مع الشهادتين اإلقرار بما أنكر.
وعند الحنفية ،والشافعية ،والحنابلة إذا نطق المرتد بالشهادتين :صحت توبته ،لقوله
-عليه الصالة والسالم( : -أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :ال إله إال هللا ،فمن قال :ال

 ) 1ينظر :أسىن املطالب  ،124 / 4واإلنصاف  336 ،335 / 10و املوسوعة الفقهية الكويتية ( )192 /22بتصرف

- 71 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

إله إال هللا عصم مني ماله ونفسه إال بحقه وحسابه على هللا)
يثبت بها إسالم الكافر األصلي فكذا المرتد.

()1

 ،وحيث إن الشهادة

()2

وال تعتبر توبته إال أن يظ هر ويعمل بغير ما أداه إليه كفره وردته ،وهذا امتثال لقوله –
ِّ
ﱠ
صالِّحا 
آم َن َو َعم َل َع َمال َ
تعالىِّ -إال َمن تَ َ
اب َو َ

()3

ثم يضيف الناظم أن من تاب التوبة التي توفرت شروطها ومن شروطها الندم قبلت
منه وهذا من أجل النعم التي أنعم هللا بها على عباده .
(حسن الظن باهلل تعالى )
قال الناظم :
من مات ال يشرك بالرحمن

ينال حظه من الجنـــــــــان

ما كان دون الشرك فوضه إلى مشيئة الرحمن جل وعال
المعنى أن من مات ال يشرك به شيئا فدخوله الجنة ثابت بوعد هللا –تعالى -ولما
رواه أبو ذر -رضي هللا عنه -عن النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال« :أتاني
جبريل عليه السالم فبشرني؛ أنه من مات من أمتك ال يشرك باهلل شيئا دخل الجنة .قلت:
وان زنى وان سرق .قال :وان زنى وان سرق»
)1

()4

أخرجه أبو داود ( )2641والرتمذي  100 / 2وقال الرتمذي " :حديث حسن صحيح "

 ) 2ينظر :املبسوط للسرخسي  ، )112 / 10وابن عابدين  ،226 / 4وقال( :يكفي لآلخرة التشهد ،وللدنيا التربي مما كان يعتقد) والشامل
البن الصباغ  ،171 / 2واإلنصاف  ،335 / 1واإلقناع  ،303 / 4وهداية الراغب  ،538والكايف .160 / 3
 ) 3سورة الفرقان من اآلية . 70
 ) 4هذا لفظ مسلم يف كتاب اإلميان ،برقم ( ، )279وحنوه عند البخاري يف عدة مواضع من صحيحه ،برقم ( )7487وينظر  :معارج القبول
بشرح سلم الوصول 477 ،476/2
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وقوله  ( :ما كان دون الشرك ) ................
أي ما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات
مؤمنا فإنه مؤمن في مشيئة هللا -تعالى -إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه .
وقد قال ابن جرير :أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة هللا ،إن شاء عفا عنه ،وان شاء
عاقبه عليها ،ما لم تكن كبيرته شركا باهلل ".

()1

وقال النووي" :واعلم أن مذهب أهل الحق أنه ال يكفر أحد من أهل القبلة بذنب"

()2

قال الناظم :
وهللا عند حسن ظن العبد

واليأس والتقنيط فعل يردي

والخير بين الخوف والرجاء

وذاك حقا أصوب اآلراء

وأحسن الظن برب الناس

واحذر من التفريط واالياس

حسن الظن باهلل تعالى هو من حسن العبادة ذلك ألنه من واجبات التوحيد ،ففي
الصحيح ( يقول هللا تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء )

()3

 ،ومقابله

اليأس والتقنيط ،وقد ذم هللا من أساء الظن به وأورد الوعيد الشديد على ذلك ،فقال–

 ) 1ينظر تفسري الطربي  ،450/8وتفسري ابن كثري  291 ،286/2والفقه األكرب ص 49 ، 47
 ) 2ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم  150/1وشرح الرسالة حملمد الغرياين ص . 183 ،182
 ) 3رواه البخاري يف التوحيد  ،رقم (. )7405
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ﱠِّ
ِّ ِّ ِّ
اَّلل وِّلقَائِّ ِّه أُولَئِّك يئِّسوا ِّمن رحمتِّي وأُوَلئِّك لَهم ع َذ ِّ
يم
تعالىَ  -والذ َ
َ َ َ َ ُ َ ٌ
َ َ ُ
اب أَل ٌ
ين َكفَ ُروا ب َآيات ﱠ َ
 )1( فخص الكافرين باليأس من رحمته وتوعدهم عليه بأليم عقابه .
ثم بين الناظم أن الخ ير من ذلك كله أن يكون مقام العبد بين الرجاء والخوف،
فاألمن غلو في الرجاء ،واإلياس غلو في الخوف ،فالغلو في الخوف ينتهي إلى اليأس
والتيئيس والتقنيط من رحمة هللا ،والغلو في الرجاء يفضي إلى األمن من عذاب هللا ،
فالواجب على العبد أن يكون خائفا راجيا ،فالرجاء من مقامات الدين ،ومما أثنى هللا به
يل ﱠِّ ِّ
ﱠِّ
ﱠِّ
اه ُدوا ِّفي سبِّ ِّ
ت
ون َرح َم َ
اج ُروا َو َج َ
اَّلل أُوَلئ َك َير ُج َ
آمُنوا َوالذ َ
على المؤمنين  إِّ ﱠن الذ َ
َ
ين َه َ
ين َ
()3
()2
ﱠِّ
ِّ
ون َع َذ َابهُ
اَّلل َو ﱠ
ون َرح َمتَهُ َوَي َخافُ َ
يم ، وقال سبحانه وتعالىَ وَير ُج َ
اَّللُ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
ون
والخوف من مقامات الدين ،وهللا أثنى على أوليائه بأنهم يخافونه ويرجونه َ يد ُع َ
()4
ِّ
ونَنا
ون ِّفي ال َخي َرات َوَيد ُع َ
َربﱠهُم َخوفا َوطَ َمعا  ، وقال سبحانه وتعالىِّ :إﱠنهُم َك ُانوا ُي َس ِّارُع َ
()5
ِّ ﱠ ِّ
رَغبا ورهبا و َك ُانوا لََنا َخ ِّ
ون
اش ِّعي َن 
ون َيبتَ ُغ َ
ين َيد ُع َ
 ،وقال سبحانه وتعالى  أُولَئ َك الذ َ
َ ََ َ َ
()6
ِّ
فهذا هو الصراط
ون َع َذ َابهُ 
ون َرح َمتَهُ َوَي َخافُ َ
ب َوَير ُج َ
إِّلَى َربِّ ِّه ُم ال َوسيلَةَ أَيُّهُم أَق َر ُ
المستقيم في هذا المقام فال أمن وال يأس.
وأخرج اإلمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن أنس (( أن النبي صلى هللا عليه وسلم
دخل على شاب وهو في الموت قال كيف تجدك قال أرجو هللا وأخاف ذنوبي فقال رسول

 ) 1سورة العنكبوت من اآلية 23
 ) 2سورة البقرة اآلية 218
 ) 3سورة اإلسراء اآلية 57

) 4سورة السجدة اآلية 16
 ) 5سورة األنبياء اآلية 90
 ) 6سورة اإلسراء اآلية 57
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هللا صلى هللا عليه وسلم ال يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إال أعطاه هللا ما
يرجوه وأمنه مما يخاف)) .

()1

( االبتداع والنزاع )
قال الناظم :
واحذر سبيل االبتداع أبدا

فالخير في نهج الرسول أحمدا

وخالف الهوى وال تركن إلى

مبتدع وأيـــــد المعتــــــــــــــــــــــــدال

مقصود الناظم أنه ما دام البدعة اإلحداث في الدين فإن هناك من البدع ما ينافي
االعتقاد كمن َغﱠير أو ب ﱠدل ما هو معلوم من الدين بالضرورة .
والبدعة قسمان  :بدعة مكفرة ،وبدعة مفسقة ،فالبدعة المكفرة :هي البدعة التي
يشوبها الشرك ،كاإللحاد في أسماء هللا وصفاته ،أما البدعة المفسقة :فهي البدعة التي
تخالف طريقة النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-وفي كلتيهما ذم ،إال أن البدع المكفرة أشد
ذما؛ ألن صاحبها يخلد في نار جهنم ،أما البدعة المفسقة فإن صاحبها ال يزال على
التوحيد ومآله بإذن هللا إلى الجنة  ،لكنه على شفير كفر فال بد أن يرجع إلى صوابه .
لكن ما ينبغي مالحظته هو أنه ليس كل من فعل بدعة مكفرة مخرجة من الملة
نحكم على عينه حتى نتثبت ،فربما يكون متأوال وربما يكون جاهال وربما يكون اشتبه
عليه األمر ،وربما يكون مكرها ،وربما فعل شيئا نظنه شركيا وهو على وجه آخر ليس
بشركي .
)1

رواه الترمذي في سننه حديث( )983وقال  :هذا حديث غريب .
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ت َم ِّن اتﱠ َخ َذ
وأضاف الناظم أن من الشرك اتخاذ الهوى إلها ،كما قال تعالى أَفَ َأرَي َ
()1
وعرفه ابن
اَّللُ َعلَى ِّعلٍم 
َضلﱠهُ ﱠ
والسالمة من ذلك مخالفة الهوى ،ﱠ
إِّلَهَهُ َه َواهُ َوأ َ
الجوزي ،بقوله :الهوى :ميل الطبع إلى ما يالئمه ،وقيل :هو نهي النفس عما حرم هللا

عليها.

()2

المف ِّرطُ من ذلك ،فقد يكون الهوى في
فال يصلح ذم الهوى على اإلطالق وانما يذم ُ

العلم فيخرج بصاحبه إلى ضد ما يأمر به العلم ،وقد يكون في الزهد فيخرج إلى الرياء .
وقد مدح هللا تعالى مخالفة الهوى فقال تعالى 
()3

ام َر ِبّ ِه َونَ َهى
َوأ َ َّما َم ْن خ َ
َاف َم َق َ

ِي ْال َمأ ْ َوى 
ال َّن ْف َ
س َع ِن ْال َه َوى ( )40فَإ ِ َّن ْال َج َّنةَ ه َ
اَّللُ َعلَى ِّعلٍم  )4( والنجاة في االعتدال .
َضلﱠهُ ﱠ
َم ِّن اتﱠ َخ َذ إِّلَهَهُ َه َواهُ َوأ َ

ت
ومنه قوله هللا –تعالى  :-أَفَ َأرَي َ

( إخالص النية والتحذير من الرياء )
قال الناظم :
واخلص النية قوال وعمل

وحاذر الريا وسامح من جهل

واحذر سبيال للخالف أدى

فإنه شر خطير جـــــــــــــــــــــــــدا

معنى إخالص النية  :أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة
ابتغاء وجه هللا تعالى ،ألنه الخالق ال شريك له؛ فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده،
()1
ِّ
ُمروا إِّ ﱠال لِّيعب ُدوا ﱠ ِّ ِّ
ِّ
اء 
ين لَهُ الد َ
اَّللَ ُمخلص َ
َ ُ
قال هللا -عز وجلَ  : -و َما أ ُ
ين ُحَنفَ َ
)1

سورة احلاثية اآلية 23

 ) 2ينظر :روضة احملبني ونزهة املشتاقني ص469
 ) 3سورة النازعات اآليتان 41 ، 40

 ) 4سورة احلاثية اآلية  23وينظر :ذم اهلوى ،ص 16

- 76 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

وأن اإلنسان ال يقصد مدح الناس أو ثناء الناس أو مطامع دنيا بأعماله الصالحة،
وانما يخلص النية هلل –عز وجل ،-يريد وجه هللا ،فإن عمل من أجل الرياء فعمله باطل،
ففي الحديث " :أخوف ما أخاف عليكم :الشرك األصغر ،فسئل عنه ،فقال :الرياء"

()2

ثم يحذر الناظم من كل طريق يؤدي للخالف المذموم والذي بدوره يؤدي إلى الشقاق
والتنازع بين أفراد األمة وهو شر مستطير دل عليه قوله تعالى َ وَال تََن َازُعوا فَتَف َشلُوا
()3
ِّ ِّ
ين 
اَّلل َم َع ﱠ
الصابِّ ِّر َ
ب ِّر ُ
َوتَذ َه َ
يح ُكم َواصب ُروا إ ﱠن ﱠَ
وأراد الشيخ بهذا الندب إلى ترك مكالمة أهل األهواء والبدع واال فإن المناظرة مع
أربابها حسنة  .يقول ابن ناجي في شرحه على الرسالة  :في المناظرة خمس فوائد :
إيضاح الحق ،وابطال الشبهة  ،ورد المخطئ إلى الصواب ،والضال إلى الرشاد ،والزائغ
إلى صحة االعتقاد مع الذهاب إلى التعليم وطلب التحقيق.

()4

وكل ما وقع فيه الخالف يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة.

()5

اخلامت ـ ـ ـ ـ ــة
بعد ختام شرح القسم الث اين من (باب العقيدة) من (الآليل املنظومة) نستطيع أن نوجز ما توصلنا إليه
يف النقاط التالية :
 ابتدأ الشيخ نظمه بباب العقيدة ألمهيته من بني أركان الشريعة اإلسالمية . ) 1سورة البينة اآلية 5

 ) 2رواه أمحد والطرباين والبيهقي.
 ) 3سورة األنفال اآلية . 46
4

)5

ينظر :شرح الرسالة البن ناجي ص  70وشرح الرسالة لمحمد الغرياتي ص . 271
معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول ص 1237/3
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 مل يقتصر الشيخ يف باب العقيدة على أركان اإلميان بل أضاف ما يتعلق بالعقيدة من التحذير منالرياء واالبتداع واخلالف املذموم وحنو ذلك .
 استطاع الشيخ من حالل منظومته أن يتناول جوانب العقيدة كافة مع اجلمع بني اإلحاطةواالختصار مع التزامه منهجا واحدا واملتمثل يف اجلمع بني اختار اللفظ ومشول املعىن.
 ومما متتاز به منظومة شيخنا أهنا جاءت وفق منهج ممن سبقه التأليف يف باب العقيدة فجاءت مرتبةاألبواب واملسائل ،وعلى وفق منهج املتقدمني وحتريرات املتأخرين.
وصل اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .

المصادر والمراجع
 .1القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم .
 .2اإل نصاف في بيان أسباب االختالف ،ألحمد بن عبد الرحيم ،المعروف بـ ولي
هللا الدهلوي ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،دار النفائس ،بيروت.
 .3البيهقي وموقفه من اإللهيات ،ألحمد بن عطية بن علي الغامدي  ،عمادة البحث
العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،الطبعة الثانية1423 ،هـ2002 ،م
 .4التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب
المجيد)  ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ،الدار
التونسية للنشر ،تونس  1984 ،م .
 .5تفسير القرآن العظيم ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ،تحقيق :سامي بن
محمد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع.
 .6تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  ،لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد
هللا السعدي ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال  ،مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األولى
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1420هـ 2000 ،م.
 .7جامع البيان في تأويل القرآن ،لمحمد بن جرير الطبري ،تحقيق :أحمد محمد
شاكر ،مؤسسة الرسالة.
 .8الجامع الكبير ،سنن الترمذي ،لمحمد بن عيسى الترمذي ،تحقيق :بشار عواد
معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.
 .9الجامع المسند الصحيح صحيح البخاري  ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا
البخاري ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر  ،دار طوق النجاة  ،الطبعة:
األولى1422 ،هـ.
 .10الجامع ألحكام القرآن تفسير القرطبي ألبي عبد هللا محمد بن أحمد القرطبي،
تحقيق :أحمد البردوني وابراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاهرة  ،الطبعة:
الثانية1384 ،هـ 1964 ،م.
 .11حاشيتا قليوبي وعميرة ،ألحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة ،دار الفكر
– بيروت د ط1415 ،هـ1995 ،م.
.12حماية الرسول صلى هللا عليه وسلم ِّح َمى التوحيد  ،محمد بن عبد هللا زربان
الغامدي ،عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة  ،الطبعة:

األولى14232 ،هـ2003 ،م.
.13رد المحتار على الذر المختار البن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز
عابدين الدمشقي الحنفي ،دار الفكر-بيروت ،الطبعة :الثانية1412 ،هـ،
1992م.
 .14رسالة ابن أبي زيد القيرواني (قسم العقائد) شرحه الشيخ  :محمد عزالدين
الغرياني ،منشورات  ALGAفاليتا  ،مالطا 1996م.
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 .15روضة المحبين ونزهة المشتاقين  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس
الدين ابن قيم الجوزية ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1403 ،هـ 1983 ،م.
 .16زاد المسير في علم التفسير ،لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن
محمد الجوزي ،تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،دار الكتاب العربي ،بيروت.
.17سنن أبي داود ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق ،تحقيق :محمد محيي
الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت.
 .18سنى المطالب في شرح روض الطالب ،لزكريا األنصاري ،دار الكتاب اإلسالمي
 .19شرح ابن ناجي على الرسالة  ،قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القروي ،
مطبعة الجمالية  ،مصر 1914م.
 .20شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك،

لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف

الزرقاني ،تحقيق :طه عبد الرءوف سعد ،مكتبة الثقافة الدينية  ،القاهرة ،الطبعة:
األولى1424 ،هـ 2003 ،م.
 .21شرح العقيدة الواسطية ،محمد بن خليل حسن هراس ،دار الهجرة للنشر والتوزيع،
الطبعة :الثالثة 1415 ،ه.ـ
 .22الشفا بتعريف حقوق المصطفى ألبي الفضل القاضي عياض بن موسى
اليحصبي  ،دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع.
 .23شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل  ،محمد بن أبي بكر بن
أيوب بن قيم الجوزية  ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان  ،الطبعة1398 :هـ،
1978م.
 .24الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد هللا البغدادي ،دار
اآلفاق الجديدة  ،بيروت  ،الطبعة :الثانية1977 ،م.
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 .25الفقه األكبر ،ينسب ألبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي ،مكتبة الفرقان،
اإلمارات العربية.
 .26فقه السنة ،لسيد سابق  ،دار الكتاب العربي ،بيروت  ،لبنان ،الطبعة :الثالثة،
 1397هـ 1977 ،م.
 .27لمعة االعتقاد ،ألبي محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة،
و ازرة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  ،المملكة العربية.
 .28مجلة المنتدى الجامعي للدراسات اإلنسانية والتطبيقية  ،تصدر عن كلية اآلداب
بجامعة بني وليد  ،العدد  19مارس 2017م .
 .29المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد
الرحمن بن تمام بن عطية ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد  ،دار الكتب
العلمية – بيروت  ،الطبعة :األولى 1422 ،هـ .
 .30مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن
أسد الشيباني ،تحقيق  :شعيب األرناؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة
الرسالة  ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2001 ،م.
 .31المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  ،مسلم بن الحجاج ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت.
 .32مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي
 ،الدمشقي ،المكتب اإلسالمي  ،الطبعة :الثانية1415 ،هـ 1994 ،م.
 .33المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد  ،عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن
عبد الوهاب ،دار الهداية للطباعة والنشر والترجمة ،الطبعة األولى 1411هـ،
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1991م.
 .34معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول ،حافظ بن أحمد بن علي
الحكمي  ،تحقيق :عمر بن محمود أبو عمر ،دار ابن القيم ،الدمام  ،الطبعة :
األولى 1410 ،هـ 1990 ،م.
 .35مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  ،لشمس الدين ،محمد بن أحمد
الخطيب الشربيني الشافعي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى1415 ،هـ ،
1994م.
 .36المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف
النووي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت  ،الطبعة :الثانية1392 ،ه .
.37ا لمواالة والمعاداة في الشريعة اإلسالمية ،لمحماس بن عبد هللا بن محمد الجلعود،
دار اليقين للنشر والتوزيع  ،الطبعة :األولى 1407 ،هـ  1987 ،م.
 .38الموسوعة الفقهية الكويتية  ،و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت،1404 ،
 1427هـ.
 .39نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  ،لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن
حمزة شهاب الدين الرملي ،دار الفكر ،بيروت1404 ،هـ1984 ،م.
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أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتحقيق األمن النفسي لدى طلبة كلية اآلداب بالجامعة
األسمرية بمدينة زليتن
د .جمعة محمد التكوري  -أ .سالم محمد الذويبي
مقدمة :
تعددددد أسدددداليل المعاملددددة الوالديددددة ذات أثددددر كبيددددر فددددي تربيددددة ال لبددددة ككددددف بصددددفة
عامدددةط وةلبدددة الكليدددات الجامعيدددة بصدددفة خاهدددة سدددواج كاندددت هدددذ ا سددداليل يجابيدددة أو
سددددددلبية ط ثيددددددا تددددددًثر تددددددأثيرا ي مباعددددددرا ي علددددددى ع صددددددياتهم فددددددي جميدددددد جوانبهددددددا
الجسدددميةطالعقليةط االجتماعيدددةط االنفعاليدددةط كمدددا أنهدددا تدددًثر أيمدددا ي علدددى أمدددنهم النفسدددي
خاهددددة و ن كانددددت هددددذ ا سدددداليل تتسددددم بالسددددلبية اتجدددداههمط ثيددددا يددددًدي ذلدددد

لددددى

ظهدددور متدددككت سدددلوكية تدددًثر فدددي سدددلوكهمط وفدددي بنددداههم النفسددديط وكدددذل فدددي أمدددنهم
النفسدديط الددذي يتددأثر تددأثيرا ي كبيددرا ي بنددو تلدد ا سدداليل التددي يتبعهددا الوالدددين اتجدداههم ط
فددددي ثددددين أن ا سدددداليل التربويددددة ذات السددددمة اأيجابيددددة مددددن عددددأنها أن تقددددوي ال قددددة
بدددالنفس لدددديهمط وتسددداعدهم علدددي النمدددو اأيجدددابي فدددي جميددد جواندددل ع صدددياتهمط كدددذل
مددن عددأنها أيمددا أن تددًثر بوسددوه علددى سددلوكهم ط ومددن عددأنها أيمددا أن تدددعم تحقيدد
ا مددددن النفسددددي لددددديهمط ومددددن عددددأنها أيمددددا ي أن تبعدددددهم عددددن أي مصدددددر مددددن مصددددادر
ال

ددددر الددددذي يهدددددد نمددددوهمط وأمددددنهم النفسدددديط ونجدددداثهم فددددي تحصدددديلهم ا كدددداديمي

كدددذل ط وباعتبدددار أن أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة ونوعهدددا سدددواج كاندددت يجابيدددة أو سدددلبية
مدددن عدددأنها أن تدددًثر علدددى ال لبدددة الجدددامعيين تدددأثيرا ي مباعدددرا ي علدددى نمدددوهم خاهدددة فدددي
مراثلددده ا ولدددى ط ثيدددا أكددددت ك يدددر مدددن الدراسدددات النفسدددية أن النمدددو النفسدددي السدددليمط
وكدددذل التدددعور بدددا من النفسدددي لددددى ةلبدددة المرثلدددة الجامعيدددةط يدددرتبر ارتبددداة وثيقدددا
بأسددداليل المعاملدددة الوالديدددة التدددي يتبنهدددا الوالددددين فدددي تنتددد ة أبنددداههم ال لبدددةط خاهدددة ذا
أتسدددمت هدددذ ا سددداليل باأيجابيدددة ثيدددا تدددًثر مباعدددر علدددى عدددعورهم بدددا من النفسددديط
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1

ويدددًثر يجابيدددا أيمدددا فدددي تحقيددد النجددداه فدددي تحصددديلهم االكددداديمي ( ) وباعتبددددار أن
الباث ددان همددا عمددوا هي ددة تدددريس بالكليددة فقددد أثسددا بوجددود هددذ المتددكلة وهدددفا لددى
دراسدددتها دراسدددة علميدددة لمعرفدددة أسدددبابها وأثارهدددا والنتددداهل المرتب دددة بهدددا علدددى ال لبدددة
بكلية اآلداب بالجامعة ا سمرية.
 مشكلة البحث :قام الباث ان بتحديد متكلة بح هما بالتساؤل الرهيس التالي :
 مااااا عالقااااة أساااااليب المعاملااااة الوالديااااة المتمملااااة نااااي التساااااه والحرمااااان باااااألمنالنفسي لدى طلبة كلية اآلداب بالجامعة األسمرية بمدينة زليتن ؟.
ومن هذا التساؤل الرهيسي يمكن اعتقاق ا س لة الفرعية التالية :
 تساؤالت البحث : التساؤل ا ول :س 1/هدددف هندددا فدددروق دالدددة ثصددداهيا ي بدددين متةيدددر أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة المتم لدددة
فدددي التسددداهف والحرمدددان ومتةيدددر ا مدددن النفسدددي لددددى أفدددراد العيندددة الكليدددة ( ذكدددور –
ناث ) بكلية اآلداب بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن ؟
 -التساؤل ال اني :

1

 -فاطمة المنتصر الكتاني ( :)2000االتجاهات الوالدية في التنشئة وعالقاتها بمخاوف الذات لدى األطفال

،دراسة م يدانية نفسية اجتماعية على أطفال الوسط الحضري بالمغرب، ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،القاهرة ،
مصر ،ص . 183
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س 2/هدددف هندددا عكقدددة دالدددة ثصددداهيا ي بدددين متةيدددر أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة المتم لدددة
فددددي التسدددداهف ومتةيددددر ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة (( ذكددددور )) بكليددددة اآلداب
بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن ؟
 التساؤل ال الا :س 3/هدددف هندددا عكقدددة دالدددة ثصددداهيا ي بدددين متةيدددر أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة المتم لدددة
فددددي التسدددداهف ومتةيددددر ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة (( ندددداث)) بكليددددة اآلداب
بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن ؟
 التساؤل الراب :س 4/هدددف هندددا عكقدددة دالدددة ثصددداهيا ي بدددين متةيدددر أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة المتم لدددة
فددددي الحرمددددان ومتةيددددر ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة (( ذكددددور )) بكليددددة اآلداب
بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن ؟
 التساؤل ال امس :س 5/هدددف هندددا عكقدددة دالدددة ثصددداهيا ي بدددين متةيدددر أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة المتم لدددة
فددددي ا لحرمددددان ومتةيددددر ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة (( ندددداث)) بكليددددة اآلداب
بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن ؟
 أهداف البحث :قام الباث ان بتقديم أهداف بح هما على النحو التالي :
الهدف األول :
 -1التعددددرف علددددى مددددا اذا كانددددت هنددددا فددددروق دالددددة ثصدددداهيا ي بددددين متةيددددر أسدددداليل
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المعاملدددة الوالديدددة المتم لدددة فدددي التسددداهف والحرمدددان ومتةيدددر ا مدددن النفسدددي لددددى أفدددراد
العينة الكلية (ذكور – ناث) بكلية اآلداب بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن .
الهدف الماني:
 -2التعددددرف علددددى العكقددددة الدالددددة ثصدددداهيا ي بددددين متةيددددر أسدددداليل المعاملددددة الوالديددددة
المتم لدددة فدددي التسددد اهف ومتةيدددر ا مدددن النفسدددي لددددى أفدددراد العيندددة (ذكدددور) بكليدددة اآلداب
بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن .
الهدف المالث:
 -3التعددددرف علددددى العكقددددة الدالددددة ثصدددداهيا ي بددددين متةيددددر أسدددداليل المعاملددددة الوالديددددة
المتم لددددة فددددي التسدددداهف ومتةيددددر ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة (( ندددداث)) بكليددددة
اآلداب بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن .
الهدف الرابع:
 -4التعددددرف علددددى العكقددددة الدالددددة ثصدددداهيا ي بددددين متةيددددر أسدددداليل المعاملددددة الوالديددددة
المتم لدددة فدددي الحرمدددان ومتةيدددر ا مدددن النفسدددي لددددى أفدددراد العيندددة (ذكدددور) بكليدددة اآلداب
بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن .
الهدف الخامس:
 -5التعددددرف علددددى العكقددددة الدالددددة ثصدددداهيا ي بددددين متةيددددر أسدددداليل المعاملددددة الوالديددددة
المتم لدددة فدددي الحرمدددان ومتةيدددر ا مدددن النفسدددي لددددى أفدددراد العيندددة ( نددداث) بكليدددة اآلداب
بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن .
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 أهمية البحث : -1يعدددد البحدددا الحدددالي ومدددا يترتدددل عليددده مدددن نتددداهل سدددافة علميدددة للمكتبدددة العلميدددة
يمكن للباث ين االستفاد من نتاهجه في بناج مواسي بح ية أخرى .
 -2يمكدددن ربدددر أثدددد متةيدددرات البحدددا الحدددالي بمتةيدددرات أخدددرى فدددي جدددراج بحدددوث
مستقبلية يستفيد منها الباث ين والم تصين في مجال علم النفس .
 -3قدددد يسددداعد البحدددا الحدددالي ومدددا يترتدددل عليددده مدددن نتددداهل أعمددداج هي دددة التددددريس
بالكليةط في تبني أساليل تربوية تساهم في تحقي ا من النفسي لدى ةلبتهم .
 -4قدددد يسددداعد البحدددا الحدددالي أوليددداج ا مدددور فدددي تبندددي أسددداليل تربويدددة يجابيدددة مدددن
عدددأنها أن تددددعم ا مدددن النفسدددي لددددى أبنددداههم ال دددكب وممدددا يسددداعد ال لبدددة فدددي تحقيددد
مستوى من الصحة النفسية لديهم .
 -5قددد يسدداعد البحددا الحددالي ومددا يترتددل عليدده مددن نتدداهل أيمددا ي المسددًولين فددي وسدد
منددداهل تتمدددمن مواسدددي ذات أهميدددة بالنسدددبة لل لبدددةط كموسدددو ا سددداليل التربويدددةط
وا من النفسيط وما يعكسه ذل من نتاهل يجابية لديهم .
 حدود البحث :يمكن عرض ثدود البحا الحالي وذل على النحو التالي :
 -1الحدود البشرية :
تتم ف هذ الحدود في ةلبة كلية اآلداب بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن .
 -2الحدود الزمنية :
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تتم ف هذ الحدود في العام الجامعي (. )2020-2019
 -3الحدود المكانية :
تتم ف هذ الحدود في كلية اآلداب بالجامعة ا سمرية بمدينة زليتن .
 متغيرات البحث : -1المتغيرات االرتباطية :
تتم دددف فدددي دراسدددة المتةيدددر المسدددتقف وهدددو أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة المتم لدددة فدددي
التساهف والحرمان والمتةير التاب المتم ف في ا من النفسي .
 -2المتغيرات التصنيفية :
تتم ف هذ المتةيرات في دراسة متةير الجنس (ذكور -ناث ).
 مصطلحات البحث : أساليب المعاملة الوالدية :هددددي  :مجموعددددة ا سدددداليل التددددي يتبعهددددا اآلبدددداج فددددي تنتدددد ة أبندددداههم وتددددربيتهمط
ويكدددون لهدددا أثارهدددا فدددي تتدددكيف ع صددديتهم وتنقسدددم لدددي ندددوعين همدددا أسددداليل يجابيدددة
وأساليل سلبية(.)1

1

 -أحمد سهيل كامل ومحمد شحاته سليمان ( :)2001تنشئة الطفل وحاجاته بين النظرية والتطبيق  ،دار

المعرفة الجامعة ’ اإلسكندرية  ،مصر ،ص 12
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 أساليب المعاملة الوالدية :هدددي ال دددرق التدددي يتبعهدددا الوالددددان فدددي معاملدددة ا بنددداج أثنددداج تنتددد تهم اجتماعيدددا يط
بينمدددددا يجعدددددف ا بنددددداج يددددددركون مدددددن خدددددكل هدددددذ المعاملدددددة أن كدددددكي مدددددن ا ب وا م
يمنحدددانهم الحدددل والع دددف والتقددددير العددداهليط ويتدددعرانهم بالددددفيج العددداةفي العددداهليط
أو يكسددددبانهم الحقدددددد والكراهيددددةط ويتدددددعرانهم بالتددددقاج والحرمدددددان العدددداةفي ا سدددددري
(.)1
 تعريف الباحمان :يقصددددد بهددددا مجموعددددة ا سدددداليل التربويددددة التددددي ينتهجهددددا الوالدددددين فددددي تربيددددة
أبنددداههم سدددواج كاندددت سدددلبية أو يجابيدددة ومدددا يترتدددل عنهدددا مدددن أثدددار علدددى أمدددنهم النفسدددي
لدددى ال لبددة بكليددة اآلدابط ومددا تددًدي بدده تلدد ا سدداليل فددي تنتدد تهم نتددأ هددالحة أو
ةالحة .
 -التعرياااااف اإلجرا اااااي :هدددددي الدرجدددددة التدددددي يتحصدددددف عليهدددددا المفحدددددو

علدددددى أدا

الدراسة .
 األمن النفسي :يمكدددن تعريفددده علدددي أنددده ل االةم ندددان للدددذات وال قدددة بهدددا والتأكدددد مدددن االنتمددداج لدددى
جماعة أمنة ل( .) 2
تعريف الباحمان  :يعرف الباث ان ا من النفسي على أنه:
1

 -محمد نعيمة ( :)2002التنشئة االجتماعية وسمات الشخصية ،رسالة ماجستير منشورة  ،دار الثقافة

العلمية  ،القاهرة ،مصر  ،ص . 32
2

 -حامد عبدالسالم زهران ( : )2003األمن النفسي دعامة أساسية لألمن القومي العربي والعالمي ،دراسات في

الصحة النفسية واإلرشاد النفسي  ،عالم الكتاب  ،القاهرة ،مصر ،ص . 86
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البعددد عدددن أي مصدددر مدددن مصددادر ال دددوف والقلددد الددذي مدددن عددأنه أن يدددًثر سدددلبا ي
علدددى ا مدددن النفسدددي و االجتمددداعي لددددى ةلبدددة كليدددة اآلدابط وعلدددى جواندددل ع صددديتهم
الجسدددميةط والعقليدددةط واالجتماعيدددةط واالنفعاليدددةط كمدددا مدددن عدددأنه أن يدددًثر علدددى نجددداثهم
في تحصيلهم ا كاديمي .
 -التعرياااااف اإلجرا اااااي  :هدددددو الدرجدددددة التدددددي يتحصدددددف عليهدددددا المفحدددددو

علدددددى أدا

الدراسة .
 الطلباااة  :هدددم الدارسدددون بكليدددة اآلداب بم تلدددف الت صصدددات مدددن كدددك الجنسدددينط معددداتتراوه أعمارهم ما بين ( ) 22-19سنة .
 كليااااة اآلداب  :ثددددددى كليدددددات الجامعدددددة ا سددددمرية تأسسدددددت عدددددام ( )1986عدددددملتاالقسام ا دبية اآلتية :
 -1قسددددم التربيددددة وعلددددم الددددنفس
والدراسدددددات اأسدددددكمية

 -2قسددددم علددددم االجتمددددا

 -4قسدددددم اللةدددددة اأنجلي يدددددة

 -3قسددددم اللةددددة العربيددددة
 -5قسدددددم التددددداري

 -6قسدددددم

الجةرافيدددددا  -7قسدددددم الفلسدددددفة  -8قسدددددم المكتبدددددات  -9قسدددددم الصدددددحافة و اأعدددددكم
 -10قسم االُثار.
 -الجامعااااة االساااامرية :

ثدددددى الجامعددددات الليبيددددة التددددي تأسسددددت عددددام (-1995

 )1996تقددد فدددي مديندددة زليدددتن علدددى بعدددد ( )160كيلدددو متدددر تقريبدددا عدددرق العاهدددمة
ةرابلس وتتمف الكليات اآلتية :
 -1كليدددة ال دددل البتدددري  -2كليدددة ةدددل وجراثدددة الفدددم وا سدددنان  -3كليدددة المدددوارد
البحريدددة  -4كليدددة الهندسدددة  -5كليدددة اآلداب  -6كليدددة التربيدددة  -7كليدددة العلدددوم -8
كليددددة تقنيددددة المعلومددددات  -9كليددددة العلددددوم اأنسددددانية  -10كليددددة التددددريعة والقددددانون
 -11كليدددة أهدددول الددددين  -12كليدددة اللةدددة العربيدددة والدراسدددات اأسدددكمية  -13كليدددة
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الصددددديدلة  -14كليدددددة الصدددددحة العامدددددة والتمدددددريض  -15كليدددددة االقتصددددداد والتجدددددار
زليددددتن  -16كليددددة العلددددوم التددددرعية بمدينددددة مسددددكته  -17كليددددة الدراسددددات اأسددددكمية
بمدينددددة سددددبها  -18كليددددة التجددددار واالقتصدددداد اأسددددكمي بمدينددددة مسددددكته  -19كليددددة
التريعة بمدينة أوبارى.
 -مديناااة زلياااتن :

ثددددى المددددن الليبيدددة السددداثلية تقددد عدددرق مديندددة ةدددرابلس علدددى

بعدددد ( )160كيلدددو متدددر تقريبدددايط يحددددها مدددن التدددمال البحدددر ا بددديض المتوسدددر ط ويحددددها
مدددن الجندددوب مديندددة بندددي وليدددد ط ويحددددها مدددن التدددرق مديندددة مصدددراته ط ويحددددها مدددن
الةدددددرب مديندددددة ال مدددددسط وتمدددددم المحدددددكت اأداريدددددة اآلتيدددددة  -1:التدددددي

 -2سدددددوق

الجمعددددددددة  -3كعددددددددام  -4مةرغددددددددرين  -5زدو التددددددددمالية  -6زدو الجنوبيددددددددة -7
الةدددددددويكت  -8مددددددداجر  -9سدددددددوق ال كثددددددداج  -10المندددددددار

 -11كدددددددادو

-12

المن رثة .
 -الدراساااات الساااابقة :

أمكدددن للباث دددان عدددرض بعدددض الدراسدددات التدددي ارتب دددت

بموسو بح هما وذل على النحو التالي:
 -1دراسة خلي السعادات ( : ) 2003السعودية
بعندددوان أسددداليل معاملدددة اآلبددداج كمدددا يددددركها ا بنددداج هددددفت الدراسدددة لدددى معرفدددة
العكقددددة بددددين المتةيددددرينط وقددددد تكونددددت العينددددة مددددن ( )180ةالبددددا ي مددددن ةددددكب السددددنة
ا ولدددي بكليدددة التربيدددة جامعدددة الملددد سدددعودط وقدددد قدددام الباثدددا بإعدددداد اسدددتبانة للكتدددف
عدددن أسددداليل التربيدددة ا سدددريةط وقدددد أتبددد المدددنهل الوهدددفي فدددي دراسدددتهط وأوسدددحت
نتدداهل الدراسدددة أن أسددداليل المعاملددة التدددي يتبعهدددا اآلبددداج لمعاملددة أبنددداههم أسددداليل جيدددد ط
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ووافددد معأدددم أفدددراد العيندددة علدددى أن مبددداههم يعددداملونهم معاملدددة جيدددد بةدددض النأدددرعن
مستواهم التعليمي وعدد ال وجات وعدد اأخو وعمر ال لبة ) 1( .
 -2دراسة أميرة جابر هاشم وحسين عبد علي هادى( : )2009العراق
بعندددوان أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة وعكقتهدددا بدددا من النفسدددي لددددى ةالبدددة الجامعدددة
طهدددددف البحددددا لددددى أوالي :قيدددداس ا مددددن النفسددددي لدددددى ةلبددددة الجامعددددة ثانيدددداي :معرفددددة
الفددروق فددي درجددة ا مددن النفسددي تبعددا ي لمتةيددر الجددنسط ثال ددا ي معرفددة ا سدداليل التدداهعة
مددددن أسدددداليل المعاملددددة الوالديددددة رابعدددداي :معرفددددة ةبيعددددة العكقددددة بددددين ا مددددن النفسددددي
وأسددداليل المعاملدددة الوالديدددة خامسددداي :معرفدددة الفدددروق فدددي درجدددة ا مدددن النفسدددي تبعدددا ي
سدددداليل المعاملدددددة الوالديدددددة ببعدددددديها الرهيسددددديين (الصدددددرامة – التسددددداما) و(الددددددفج-
العدددداج ) ومتةيدددر الجدددنس ط وتحقيقدددا ي هدددداف البحدددا تدددم اختيدددار عينددده عتدددواهية مدددن
ةلبدددة وةالبدددات المرثلدددة ال انيدددة فدددي كليدددات جامعدددة الكوفدددة للعدددام الدراسدددي (-2006
 )2007بلدددددده قوامهددددددا ( )350مددددددتعلم بواقدددددد ( )190ذكددددددرا و( )160أن ددددددي ط وقددددددام
الباث دددان ببنددداج أداتدددين لقيددداس ا مدددن الدددنفس وأسددداليل المعاملدددة الوالديدددةط والتدددي تأكدددد
مددددن خصاهصددددهما السدددديكومترية (الصدددددق طال بددددات) وقددددد أظهددددرت الدراسددددة النتدددداهل
اآلتية :
 -1ن متوسددددر درجددددات ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة كددددان أقددددف مددددن المتوسددددر
النأري والذي يساوي ( )126درجة .
 -2أظهددرت النتددداهل فددروق ذات داللدددة معنويددة بدددين الددذكور و اأنددداث فددي درجدددة ا مدددن
النفسي لصالا الذكور.

1

 -خليل السعادات (: )2003معاملة اآلباء ألبنائهم كما يراها األبناء ،مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،المجلد

 ،4العدد( ، )1جامعة الملك فيصل  ،السعودية ،ص .147
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 -3أظهدددرت النتددداهل أيمدددا ي أن ا سدددلوب التددداه مدددن أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة لل لبدددة
عموما ي هو المتساما .
 -4أظهدددددرت النتددددداهل فدددددروق ذات داللدددددة معنويدددددة فدددددي درجدددددة ا مدددددن النفسدددددي تبعدددددا ي
سددددداليل المعاملدددددة الوالديدددددة ببعدددددديها الرهيسددددديين (الددددددفج – العدددددداج) و(الصدددددرامة –
التساما) والجنس )1( .
 -2دراسة ناطمة مختار عمر احميد ( : )2016ليبيا
بعندددددوان ا مدددددن النفسدددددي وعكقتددددده بأسددددداليل المعاملدددددة الوالديدددددة لددددددى ةدددددكب
جامعدددة مصدددراتهط هددددف البحدددا لدددى بحدددا عكقدددة االمدددن النفسدددي بأسددداليل المعاملدددة
الوالديدددددة لددددددى ةدددددكب السدددددنة ا ولدددددى والفصدددددف ا ول بالمرثلدددددة الجامعيدددددة بجامعدددددة
مصددددراتهط وقددددد اسددددت دمت الباث ددددة االسددددتبيان كددددأدا لجمدددد المعلومددددات عددددن عينددددة
بح هدددداط وقددددد تكونددددت ا دا مددددن ( )46فقددددر موازعددددة علددددى ا بعدددداد التاليددددة  -1البعددددد
االنفعددددالي النفسدددددي ط -2البعددددد االجتمددددداعي ط  -3البعدددددد االقتصددددادي ط كمدددددا اسدددددت دمت
الباث دددة المدددنهل الوهدددفي فدددي بح هدددا طوقدددد عدددملت عيندددة البحدددا علدددى ( )150ةالدددل
وةالبة وتوهف البحا لى النتاهل التالية :
 -1توجدددد عكقدددة ارتباةيدددة دالدددة وموجبدددة بدددين أبعددداد ا مدددن النفسددديط وأسددداليل المعاملدددة
الوالدية التي است دمها الوالدين .
 -2أثبتددت نتدداهل البحددا أندده ال توجددد فددروق دالددة ثصدداهيا ي بددين الددذكور واأندداث سدددواج
في ا من النفسي أو أساليل المعاملة الوالدية (.)1

1

 -أميرة جابر هاشم وحسين عبد علي هادى(  : )2009مجلة مركز دراسات الكونة ،العدد الماني عشر ،جامعة

الكونة ،الكونة ،العراق ،ص . 109
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 التعقيب عن الدراسات السابقة :أمكن للباحمان التعقيب علي الدراسات السابقة وذلك علي النحو التالي :
أوالا  :من حيث مكان إجراء البحث :
اختلدددف البحدددا الحدددالي عدددن البحدددوث السدددابقة فدددي مكدددان جراهددده طثيدددا أجدددرى
بعمدددها فدددي المملكدددة العربيدددة السدددعودية كدراسدددة خليدددف سدددعادات ( )2003ط فدددي ثدددين
أجدددرى البحدددا اآلخدددر فدددي العدددراق كبحدددا أميدددر هاعدددمط وثسدددين هدددادي ()2009ط أمدددا
البحدددا الحدددالي فقدددد أجدددرى فدددي ليبيدددا ( )2020-2019ط كمدددا أجدددرى بحدددا أخدددر علدددى
نفس البي ة الليبية ( )2016والتي قامت به فاةمة م تار ثميد .
ثانيا :من حيث األهداف :
اختلف البحث الحالي مع البحوث السابقة من حيث الهدف ،حيث هدفت دراسة
خليل سعادات ( )2003إلى معرفة العالقة بين المتغيرين هما أساليب المعاملة الوالدية
كما يدركها األبناء ،أما دراسة أميرة هاشم وحسين هادي( ،)2009فقد هدفت إلى قياس

األمن النفسي لدى طلبة الجامعة  ،ومعرفة الفروق في درجة األمن النفسي تبعا لمتغير
الجنس ،كما هدف البحث أيضا إلى معرفة أساليب المعاملة الوالدية الشائعة ،ومعرفة
كذلك طبيعة العالقة بين األمن النفسي وأساليب المعاملة الوالدية ،أما دراسة فاطمة حميد

( ،) 2016فقد هدف البحث إلى معرفة عالقة األمن النفسي بأساليب المعاملة الوالدية ،أما
البحث الحالي فقد هدف إلى التعرف على ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا بين

متغير أساليب ال معاملة الوالدية ومتغير األمن النفسي لدى أفراد العينة الكلية (ذكور –
إناث ) .

1

 -ناطمة مختار عمر حميد ( : )2016المجلة العلمية لكلية التربية  ،المجلد الماني – العدد السادس  ،جامعة

مصراته ،مصراته ،ليبيا ،ص . 221
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ثالما :من حيث العينة :
اختلفدددت البحدددوث السدددابقة مددد البحدددا الحدددالي فدددي ثجدددم العيندددةط فقدددد كدددان ثجدددم
العينددددة فددددي دراسددددة خليددددف سددددعادات ()2003ط ( )180ةالددددل وةالبددددة جددددامعيين طأمددددا
فددددي دراسددددة أميددددر هاعددددم وثسددددين هددددادي ()2009ط فقددددد عددددملت العينددددة علددددى ()350
ةالددددل وةالبددددة مددددن ةددددكب الجامعددددة ط أمددددا فددددي دراسددددة فاةمددددة ثميددددد ()2016ط فقددددد
عدددملت العيندددة علدددى ( )150ةالدددل وةالبدددة جدددامعيين طأمدددا عيندددة البحدددا الحدددالي فقدددد
عدددملت ( ) 83ةالدددل وةالبدددة مدددن ةدددكب الجامعدددةط ويمكدددن القدددول أن كدددف هدددذ البحدددوث
قد جريت عيناتها على ةكب المرثلة الجامعية .
رابعا  :من حيث المنهج المستخدم :
اتفقدددت البحدددوث السدددابقة مددد البحدددا الحدددالي علدددي اسدددت دام المدددنهل الوهدددفيط فدددي
كدددف البحدددوث السدددابقة نددده يعتمدددد علدددى وهدددف الأددداهر وتحليلهدددا وتفسددديرها وهدددوالي
لى االستنتاجات العلمية الصحيحة .
خامسا  :من حيث أداة البحث :
اتفددد البحدددا الحدددالي مددد البحدددوث السدددابقة فدددي اسدددت دام أدا الدراسدددة المتم لدددة فدددي
االستبيانط كوسيلة لجم المعلومات عن عينة البحا .
سادسا  :من حيث النتا ج :
تبايندددت نتددداهل البحدددوث السدددابقة مددد البحدددا الحدددالي فدددي النتددداهل التدددي تدددم التوهدددف
ليهدددددا طفقدددددد أظهدددددرت نتددددداهل بحدددددا خليدددددف سدددددعادات ()2003ط أن أسددددداليل المعاملدددددة
الوالديدددة التدددي يتبعهدددا الوالددددين لمعاملدددة أبنددداههم كاندددت أسددداليل جيدددد ط وأن معأدددم أفدددراد
عيندددة البحدددا قدددد توافقدددوا علدددى أن مبددداههم يعددداملونهم معاملدددة ثسدددنة ط أمدددا فدددي بحدددا
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أميدددددر هاعدددددم وثسدددددين هدددددادي ()2009ط فقدددددد أظهدددددرت نتددددداهل بح همدددددا أن متوسدددددر
درجددددات ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة كددددان أقددددف مددددن المتوسددددر ط كمددددا أظهددددرت
النتددداهل أيمددددا ي فددددروق دالددددة بددددين الددددذكور واأنددداث فددددي درجددددة ا مددددن النفسددددي لصددددالا
الددددذكور طكمددددا أظهددددرت النتدددداهل أيمددددا أن ا سددددلوب التدددداه الددددذى يسددددت دمه الوالدددددين
اتجدددداههم هددددو أسددددلوب التسدددداما ط أمددددا دراسددددة فاةمددددة ثميددددد ()2016ط فقددددد أظهددددرت
نتددداهل بح هدددا وجدددود عكقدددة ارتباةيدددة دالدددة وموجبدددة بدددين أبعددداد ا مدددن النفسدددي وأسددداليل
المعاملدددة الوالديدددة المسدددت دمة ط كمدددا أظهدددرت النتددداهل أيمدددا عددددم وجدددود فدددروق دالدددة
ثصددداهيا ي بدددين الجنسدددين سدددواج فدددي ا مدددن النفسدددي أو فدددي أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة ط
أمدددا البحدددا الحدددالي فقدددد أظهدددرت نتاهجددده وجدددود عدددعور مرتفددد بدددا من النفسدددي لددددى
ةلبدددة كليدددة اآلداب ط كمدددا أظهدددرت نتددداهل البحدددا عددددم وجدددود فدددروق دالدددة ثصددداهيا ي بدددين
ةلبددددة وةالبددددات كليددددة اآلداب فددددي مسددددتوى التددددعور بددددا من النفسددددي ط كمددددا أظهددددرت
النتدداهل أيمددا ي وجددود فددروق دالددة ثصدداهيا ي بددين أفددراد عينددة البحددا وفقددا ي لمتةيددر الجددنس
فدددي بعدددد التسددداهف لصدددالا اأنددداث أك دددر مدددن الدددذكورط كمدددا أظهدددرت النتددداهل أيمدددا أن
اسدددت دام الوالددددين سدددلوب الحرمدددان مددد أبنددداههم الدددذكور يقلدددف مدددن عدددعورهم بدددا من
النفسددديط كمدددا أظهدددرت النتددداهل أيمدددا عددددم وجدددود عكقدددة دالدددة ثصددداهيا ي بدددين التدددعور
بدددا من النفسدددي لددددى ال البدددات اأنددداث وبدددين أسدددلوب الحرمدددان والتسددداهف المسدددت دم ط
مما يعني أن أسلوب الحرمان ال يًثر في ععورهن با من النفسي .
 اجراءات البحث : منهج البحث :اتبدددد الباث ددددان المددددنهل الوهددددفي فددددي بح همددددا الحددددالي ط وذلدددد

ن هددددذا المددددنهل

يعتمدددددد علدددددي وهدددددف الأددددداهر المدروسدددددة طوتحليلهدددددا ط وتفسددددديرهاط وهدددددوالي لدددددى
االسدددتنتاجات العلميدددة الصدددحيحة ط سدددافة لدددى ذلددد يحقددد للباث دددان فهمدددا ي أفمدددف لفهدددم
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متددددكلة البحددددا ط ويحدددددد العكقددددات بددددين المتةيددددرات ط ويمدددد تنبددددًات عددددن ا ثددددداث
المتصلة بها )1( .
 مجتمع البحث :تددددألف مجتمدددد البحددددا الحددددالي مددددن جميدددد ةلبددددة كليددددة اآلداب للعددددام الجددددامعي
( ) 2020-2019ط مدددن الجنسددددينط بحيددددا عددددمف مجتمددد البحددددا علددددي متةيددددر الجددددنسط
بك افددددة ةكبيددددة قوامهددددا ( )1653ةالددددل وةالبددددة ط مددددنهم عدددددد ( )472مددددن الددددذكورط
وعدد ( )1181من اأناث.
 عينة البحث :تدددم اختيدددار العيندددة مدددن ةلبدددة كليدددة اآلداب بال ريقدددة العتدددواهية البسدددي ةط ثيدددا
تعددد هددذ ال ريقددة ثدددى الوسدداهف المسددت دمة فددي البحددا السددلوكيط وقددد عددملت العينددة
علددددى عدددددد ( )83ةالددددل وةالبددددةط وسددددتم ف عينددددة البحددددا المجتمدددد ا هددددلي تم دددديكُ
سدددليما ي بنسدددبة تم يدددف ()0.05ط وقدددد عدددملت عيندددة البحدددا بحسدددل متةيدددر الجدددنس طعلدددى
عدد ( )24من الذكورط وعلى عدد ( )59من االناث .
 أدوات البحث :اعتمدددد الباث دددان فدددي بح همدددا الحدددالي علدددى أدا البحدددا المتم لدددة فدددي االسدددتبيانط
كددأدا لقيدداس متةيدددرات بح همدداط ثيددا تدددم بندداج ا دا مددن خدددكل االةددك علددى اأةدددار
النأددددري وذلدددد لقيدددداس المتةيددددر ا ول أسدددداليل المعاملددددة الوالديددددةط وقددددد عددددملت ا دا
بندددددين همددددا بنددددد الحرمددددانط وبنددددد التسدددداهفط ثيددددا عددددمف كددددف بنددددد علددددى ( )12فقددددر ط
بمجمددددو فقددددرات كلددددي ( )24فقددددر ط وقددددد عددددمف البنددددد ا ول الفقددددرات مددددن ( )1لددددى
الفقددددر رقددددم ()12ط وذلدددد لقيدددداس بنددددد الحرمددددانط فددددي ثددددين عددددمف البنددددد ال دددداني علددددى
1

 -داود عزيز حنا ( : )2006مناهج البحث العلمي  ،دار أسامة للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن ،ص. 9
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الفقدددرات مدددن ( )13لدددي الفقدددر ()24ط وذلددد لقيددداس بندددد التسددداهفط أمدددا بالنسدددبة لقيددداس
متةيددر البحددا ال دداني وهددو ( ا مددن النفسددي) فقددد اعتمددد الباث ددان علددى أدا البحددا مدددن
عددداد زيندددل عددقيرط ثيدددا تددألف المقيددداس مددن ( )54فقدددر ط موزعددة علدددى أربعددة بندددود
هدددي  :البندددد ا ول :ا مدددن النفسدددي المدددرتبر بتكدددوين ال لبدددة ورؤيتددده للمسدددتقبفط والبندددد
ال ددداني المدددرتبر بالحيددددا العامدددة والعمليدددة ط أمددددا البندددد ال الدددا فددددارتبر بدددا من النفسددددي
بالحالدددددة الم اجيدددددة لل لبدددددةط وأخيدددددرا ي ارتدددددبر البندددددد الرابددددد بالعكقدددددات االجتماعيدددددة
والتفاعدددف االجتمددداعيط وقدددد عدددملت ا دا علدددى أربعدددة خيدددارات هدددي  :موافددد بتدددد ط
ومواف ط وغير مواف ط وغير مواف بتد .
 تقنين أداة البحث :مدددن أجدددف تحقيددد هدددذا الهددددف اعتمدددد الباث دددان علدددي قيددداس الصددددق الأددداهري
لددادا ط ثيددا تم ددف الصدددق الأدداهري فددي قيدداس مددا وسددعت مددن أجلددهط و جددف تحقيدد
ذلدد تددم عدددرض ا داتددين علدددى مجموعددة مددن ال ُم َح ِ ّك ِمدددين الم تصددين فدددي مجددال التربيدددة
وعلدددم الدددنفسط للتأكدددد مدددن سدددكمة الفقدددرات ووسدددوثها مدددن جهدددةط ومددددى قيددداس لمدددا
وسعت من أجله من جهة ثانية ط وكذل معرفة مدى ارتباة الفقرات ببنود ا دا .
 صدق وثبات مقاييس البحث :أداة جمع البيانات :
تكونددددت أدا جمدددد البيانددددات مددددن اسددددتمار اسددددتبيان اثتددددوت علددددى قسددددميين :ا ول
عبدددار عدددن اسدددتبانة لقيددداس مسدددتوى ا مدددن النفسدددي لل لبدددةط وتكوندددت مدددن ( )54عبدددار ط
والقسدددم ال ددداني اعدددتملت علدددى عبدددارات لقيددداس أسدددلوبين مدددن أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة
وهما أسلوب الحرمانط وأسلوب التساما واثتوى كف منهما على ( )12فقر
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تصحيح األداة :
أوالا :استبانة األمن النفسي :
بمددددا أن جميدددد عبددددارات االسددددتبيان التددددي ثبددددت هدددددقها كددددان اتجاههددددا معكوسددددا ي أو
سالبا يط فقد تم تصحيا استبانة ا من النفسي على النحو التالي :
مواف بتد ك يرا
جدا
2-

مواف ك يرا

غير مواف أثيانا

1-

1

غير مواف بتد

2

بنددداج علدددى التصدددحيا الدددوارد فدددي الجددددول السددداب يمكدددن القدددول أن مدددن يتحصدددلون
علددددى درجددددة أقددددف مددددن الصددددفر ال يتددددعرون بددددا من النفسدددديط ومددددن تتجدددداوز درجددددتهم
الصدددفر يتدددعرون بدددا من النفسدددي والصدددفر هدددي الدرجدددة الفاهدددلة بدددين التدددعور وعددددم
التددددعور بددددا من النفسدددديط ولددددذل سدددديتم اسددددت دام درجددددة ( )0كمتوسددددر فرسددددي عنددددد
تحديد مستوى ا من النفسي لعينة البحا.
ثانياا :استبانة المعاملة الوالدية :
تم تصحيا استبانة المعاملة الوالدية على النحو التالي:
أواف

ال أواف

2

0

أواف

لى ثد ما
1

بنددداج علدددى التصدددحيا الدددوارد فدددي الجددددول السددداب نسدددت ي أن نقدددول أن مدددن تتدددراوه
درجدددتهم علدددى االسدددتبانة مدددا بدددين ( )12لدددى ( )24يتدددعرون باسدددت دام والدددديهم معهدددم
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سدددلوب الحرمدددان أو التسددداماط وأن مدددن تقدددف درجدددتهم علدددى ( )12درجدددة علدددى أثدددد
البعددددين ال يتدددعرون باسدددت دام والدددديهم معهدددم لاسدددلوب الدددذي قلَّدددت درجتددده فيددده عدددن
الـمتوسر الفرسي للمقياس (.)12
صدق األداة:
للتأكددددد مددددن هدددددق أدا البحددددا تددددم اسددددت دام الصدددددق البندددداهي أو هدددددق التكددددوين
الفرسددديط ويعندددي قددددر االختبدددار علدددى قيددداس تكدددوين فرسدددي معددديّن أو سدددمة معيّندددةط
ويحددددد مدددن خكلددده مددددى ارتبددداة نتددداهل المقيددداس بالحقددداه ذات العكقدددة بموسدددوعه.
ويسدددتدل علدددى هددددق التكدددوين بعدددد ةدددرق منهدددا هددددق االتسددداق الدددداخلي والدددذي يقددداس
بعدددد ةدددرق منهدددا ةريقدددة ارتبددداة الفقدددر بمجمدددو فقدددرات البعدددد الدددذي تنتمدددي ليددده بعدددد
اسدددتبعادها مدددن المجمدددو الكلدددي للبعددددط فدددإذا ظهدددر أن هندددا ارتباةدددا داالي ثصددداهيا ي عندددد
مسدددتوى معنويدددة ( )0.01بدددين الفقدددر وبعددددها يمكدددن اعتبدددار متسدددقة مددد فقدددرات بعددددها
وهدددي هدددادقة وتنتمدددي للبعدددد المقددداسط أمدددا ذا لدددم تدددرتبر ببعددددها بمسدددتوى معندددوي عندددد
( )0.01فدددنحكم عليهدددا بأنهدددا ال تتسددد مددد بعددددها وال تنتمدددي ليددده وأنهدددا غيدددر هدددادقة
ويدددتم اسدددتبعادها مدددن المقيددداس .وقدددام الباثدددا باسدددت را االتسددداق الدددداخلي السدددتبياني
ا مددددن النفسددددي والمعاملددددة الوالديددددة باسددددت دام معامددددف ارتبدددداة بيرسددددون  Personكمددددا
هو موسا في الجداول التالية :
أوال :صدق استبانة األمن النفسي:
جدول ( )1يبين االتساق الداخلي لفقرات استبانة األمن النفسي .
رقدددددددددددددددددم درجددددددددددددددددددددددة رقدددددددددددددددددم درجددددددددددددددددددددددة رقدددددددددددددددددم درجددددددددددددددددددددددة
الفقر

االرتباة

الفقر

االرتباة

الفقر

االرتباة

1

,009

19

,119

37

**.622
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2

-,209

20

**.492

38

**.664

3

,022

21

**.474

39

**.592

4

-,065

22

**.557

40

**.566

5

,135

23

**.510

41

**.438

6

-,142

24

**.511

42

**.652

7

*.247

25

**.609

43

**.693

8

,159

26

**.304

44

**.616

9

,111

27

**.520

45

**.697

10

-,149

28

**.616

46

**.589

11

-,189

29

**.653

47

**.524

12

,167

30

**.488

48

**.628

13

-,007

31

**.546

49

**.736

14

-,043

32

*.248

50

**.537

15

,045

33

**.538

51

**.506

16

,160

34

**.612

52

**.531

17

,171

35

**.648

53

**.548

18

,030

36

**.542

54

**.513

** دالااااااة عنااااااد مسااااااتوى معنويااااااة 0.01

* دالااااااة عنااااااد

مستوى معنوية 0.05
تبددددين مددددن نتدددداهل الجدددددول رقددددم ()1ط أن ( )18فقددددر لددددم تددددرتبر ببعدددددها ارتباةددددا ي
معنويدددا عندددد مسدددتوى ( )0.05وهدددي الفقدددرات مدددن ( )1لدددى ( )19ماعددددا الفقدددر رقدددم
( )7ارتب دددت بالمقيددداس عندددد مسدددتوى معنويدددة ()0.05ط أمدددا بقيدددة الفقدددرات مدددن ()20
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لددددى ( )54فجميعهددددا ارتب ددددت بمجمددددو المقيدددداس عنددددد مسددددتوى ()0.01ط فيمددددا عدددددا
الفقددددر رقددددم ()32ط والتددددي ارتب ددددت بالمقيدددداس عنددددد مسددددتوى معنويددددة ()0.05ط وتددددم
اسدددتبعاد الفقدددرات التدددي لدددم تدددرتبر بدددالمجمو الكلدددي للمقيددداسط وكدددذل التدددي ارتب دددت
ارتباةددددا ي سددددعيفا ي بدددده عنددددد مسددددتوى ( )0.05طمددددن المقيدددداس عنددددد القيددددام بتحليددددف نتدددداهل
المقياس اثصاهيا ي؛ نها لم تتمت بصدق االتساق الداخلي.
ثانيا :صدق استبانة المعاملة الوالدية:
جدول ( )2يبين االتساق الداخلي لفقرات استبانة المعاملة الوالدية .
التساهف

الحرمان
رقم الفقر

درجة االرتباة

رقم الفقر

درجة االرتباة

1

**.538

1

**.516

2

**.331

2

**.623

3

**.599

3

**.546

4

**.445

4

**.509

5

**.501

5

**.576

6

**.455

6

**.517

7

**.511

7

**.606

8

**.519

8

**.652

9

**.441

9

**.637

10

**.619

10

**.513

11

**.610

11

**.612

12

**.628

12

**.462
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تبددددين مددددن نتدددداهل الجدددددول رقددددم ( )2أن جميدددد فقددددرات اسددددتبانة المعاملددددة الوالديددددة
ارتب دددت بمجدددامي أبعادهدددا عندددد مسدددتوى ()0.01ط ولدددذل لدددم يسدددتبعد الباثدددا أي فقدددر
من االستبانة نأرا ي لتمتعها جميعا ي بصدق االتساق الداخلي.
ثبات األداة:
تددددم اسددددت دام ةريقددددة ألفددددا كرونبددددا

Alpha

 Cronbach'sالسددددت را ثبددددات أدا

البحدددا ط وقدددد بلةدددت درجدددة ثبدددات اسدددتبانة ا مدددن النفسدددي بهدددذ ال ريقدددة ()0.84ط فيمدددا
بلةدددت درجدددة ثبدددات اسدددتبانة المعاملدددة الوالديدددة ()0.77ط وهدددي درجدددات ثبدددات مرتفعدددة
تجعلنا ن م ن الست دام ا دا في تحليف بيانات البحا.
الوسا اإلحصا ية :
بةددددرض اأجابددددة عددددن تسدددداؤالت البحددددا واسددددت را هدددددقه وثباتددددهط تددددم اسددددت دام
الوساهف اأثصاهية التالية :
معادلة ألفا كرونبا الست را ال بات.
التكرارات وا وزان الم وية.
معادلة  Tالست را الفروق بين عينة البحا وفقا لمتةير الجنس (ذكور أناث)
معامدددف ارتبددداة بيرسدددون  Personالسدددت را هددددق االتسددداق الدددداخلي والعكقدددة بدددين
ا من النفسي والمعاملة الوالدية.
معادلدددة ت السدددت را الفدددروق بدددين متوسدددر فرسدددي ومتوسدددر عيندددة
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.Statistics
اإلجابة عن تساؤالت البحث:
أوال :اإلجابة عن التساؤل األول والذي مفاده:
س -1مدددا مسدددتوى التدددعور بدددا من النفسدددي لددددى ةلبدددة كليدددة اآلداب بالجامعدددة ا سدددمرية
بمدينة زليتن ؟.
لإلجابدددة عدددن التسددداؤل ا ول تدددم اسدددت دام معادلدددة ت السدددت را الفدددروق بدددين متوسدددر
فرسددددي ومتوسددددر عينددددة Statistics

 One-Sampleكمددددا هددددو مبددددين فددددي الجدددددول

التالي :
جدول رقم ( )3يبين مستوى األمن النفسي لدى أنراد العينة
المتوسط الفرضي = 0
متوسر

االنحراف

العينة

المعياري

18,62

28,35

قيمة
T

5,94

درجة

مستوى

الحر

المعنو

ية

ية

81

,000

مستوى ال قة عند
%95

فرق
المتوسر

18,62

الحد

الحد

ا دنى

ا على

24,85

12,39

تبدددين مدددن الجددددول رقدددم ( )3أن قيمدددة  Tقدددد بلةدددت ()5.94ط وهدددي دالدددة اثصددداهيا ي عندددد
مسددددتوى معنويددددة ()0.000ط ممددددا يعنددددي وجددددود فددددروق بددددين متوسددددر العينددددةط وبددددين
المتوسدددر الفرسدددي لمقيددداس ا مدددن النفسددديط وبدددالنأر لدددى متوسدددر العيندددة نجدددد أنددده قدددد
بلددددده ()18.6ط أي أنددددده ي يدددددد عدددددن المتوسدددددر الفرسدددددي بمقددددددار ( )18درجدددددة تقريبدددددا ي
والدددذي يعندددي أن أفدددراد العيندددة لدددديهم عدددعورا ي مرتفعدددا بدددا من النفسدددي بدرجدددة ط ثيدددا
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تراوثدددت درجددداتهم مدددا بدددين ( )12كحدددد أدندددى و()24ط كحدددد أعلدددى كمدددا هدددو مبدددين فدددي
مسددددتوى ال قددددة عنددددد ( )%95ط وبددددد يمكددددن القددددول أن ةلبددددة كليددددة اآلداب بالجامعددددة
ا سمرية يتعرون با من النفسي.
ثانيا :اإلجابة عن التساؤل الماني والذي مفاده :
س -2مدددددا مددددددى اسدددددت دام أبددددداج وأمهدددددات ةلبدددددة كليدددددة اآلداب بالجامعدددددة ا سدددددمرية
سلوبي الحرمان والتساما عند تعاملهم معهم؟.
لإلجابدددة عدددن هدددذا التسددداؤل تدددم كدددذل اسدددت دام معادلدددة ت السدددت را الفدددروق بدددين
متوسددددر فرسددددي ومتوسددددر عينددددة Statistics

 One-Sampleكمددددا هددددو مبددددين فددددي

الجدول التالي:
جاااادول رقاااام ( )4يبااااين ماااادى اسااااتخدام والاااادي أنااااراد العينااااة ألساااالوبي الحرمااااان
والتسامح ني التعام معهم .

مستوى ال قة ع

المتوسط الفرضي = 12
قيمة T

متوسر

االنحراف

العينة

المعياري

رمان

23,31

3,56

28,7

ساهف

22,85

4,64

21,1

درجة

مستوى

فرق

الحرية

المعنوية

المتوسر

%95
الحد

الح

ا دنى

ا ع

81

,000

11,31

10,53

,10

81

,000

10,85

9,83

,87

تبدددين مدددن الجددددول رقدددم ( )4أن قيمدددة  Tقدددد بلةدددت ()28.7ط سدددلوب الحرمدددانط
و( )21.1سددددلوب التسدددداهف وهددددي دالددددة ثصدددداهيا ي عنددددد مسددددتوى معنويددددة ()0.000ط
ممددددا يعنددددي وجددددود فددددروق بددددين متوسددددر العينددددةط وبددددين المتوسددددر الفرسددددي لمقيدددداس
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المعاملددددة الوالديددددةط ويدددددل دلدددد علددددى أن والدددددي أفددددراد العينددددة يسددددت دمون ا سددددلوبين
بدرجددددة كبيددددر أثندددداج تعدددداملهم مدددد أبندددداههمط والددددذي تًكددددد ثدددددود ال قددددة عنددددد مسددددتوى
( )%95لاسددددددددلوبينط والتددددددددي تراوثددددددددت مددددددددا بددددددددين ( )10.5ط ( )12.10سددددددددلوب
َّ
بدددددأن مبددددداج
الحرمدددددان و ( )9.8ط ( )11.8سدددددلوب التسددددداهفط وبدددددذل يمكدددددن القدددددول
وأمهدددددات ةلبدددددة كليدددددة اآلداب بالجامعدددددة ا سدددددمرية يسدددددت دمون أسدددددلوبي الحرمدددددان
والتساما عند تعاملهم معهم بدرثة كبير .
ثالما :اإلجابة عن التساؤل المالث والذي مفاده :
س-3هدددف هندددا فدددروق ذات داللدددة ثصددداهية بدددين أفدددراد العيندددة علدددى مقيددداس ا مدددن
النفسي وفقا ي لمتةير الجنس (ذكور-أناث) ؟.
جاااادول رقاااام ( )5يبااااين داللااااة الفااااروق بااااين أنااااراد العينااااة علاااا مقياااااس األماااان
النفسي ونقا ا لمتغير الجنس
الجنس

المتوسر االنحراف المعياري

ذكور

12,54

30,16

أناث

20,50

28,38

قيمة T

1,13

درجة

مستوى

الحرية

المعنوية

80

,260

مدددن نتددداهل الجددددول السددداب يتبدددين أن قيمدددة  Tالمحسدددوبة كاندددت غيدددر دالدددة اثصددداهيا ي
عنددددد مسددددتوى معنويددددة ()0.05ط ممددددا يعنددددي عدددددم وجددددود فددددروق دالددددة أثصدددداهيا ي بددددين
ال لبدددة وال البددددات فددددي مسددددتوى عددددعورهم بددددا من النفسدددديط أي أنهددددم يتددددعرون بددددنفس
المستوى من ا من النفسي تقريبا ي.
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رابعا :اإلجابة عن التساؤل الرابع والذي مفاده:
س-4هدددف هندددا فدددروق ذات داللدددة ثصددداهية بدددين أفدددراد العيندددة علدددى مقيددداس المعاملدددة
الوالدية وفقا لمتةير الجنس (دكور-أناث) ؟.
جااادول رقااام ( )6يوضاااح داللاااة الفاااروق باااين أناااراد العيناااة علااا مقيااااس أسااااليب
المعاملة الوالدية نقا لمتغير الجنس

الحرما
ن
التساه
ل

الجن

المتوس

االنحراف

قيمة

درجة

مستوى

س

ة

المعياري

T

الحرية

المعنوية

-,99

80

,323

-1,94

80

,056

ذكور 22,70

3,19

23,56

3,70

ذكور 21,33

4,50

23,48

4,58

أناث
أناث

مدددن نتددداهل الجددددول السددداب يتبدددين أن قيمدددة  Tالمحسدددوبة كاندددت غيدددر دالدددة ثصددداهيا ي
عندددد مسدددتوى معنويدددة ( )0.05فدددي بعدددد الحرمدددانط أي أن الدددذكور وا نددداث مدددن ال لبدددة
يسدددت دم معهدددم مبددداؤهم وأمهددداتهم أسدددلوب الحرمدددان بدددنفس الدرجدددة تقريبدددا يط وتبدددين مدددن
الجدددددول رقددددم ( )6كددددذل أن قيمددددة  Tالمحسددددوبة كانددددت دالددددة ثصدددداهيا ي عنددددد مسددددتوى
معنويدددة ( )0.05فدددي بعدددد التسددداهفط ممدددا يتدددير لدددى وجدددود فدددروق بدددين أفدددراد العيندددة
وفددد لمتةيدددر الجدددنس بيدددنهم فدددي بعدددد التسددداهف طوبدددالنأر لدددى متوسددد ات المجمدددوعتين
نجددددد أن متوسددددر اأندددداث أعلددددى مددددن متوسددددر الددددذكور أي أن اأندددداث يتددددعرن بتسدددداهف
والديهم معهم في التعامف أك ر من الذكور.
خامساااا :اإلجاباااة عااان التسااااؤل الخاااامس

والذي مفاده:
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س -5هدددف هندددا عكقدددة دالدددة ثصددداهيا بدددين متةيدددر أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة ومتةيدددر
ا مدددن النفسدددي لددددى أفدددراد العيندددة ((ذكدددور)) بكليدددة اآلداب بالجامعدددة ا سدددمرية بمديندددة
زليتن؟.
جاااادول رقاااام ( )7يبااااين العالقااااة بااااين متغياااار أساااااليب المعاملااااة الوالديااااة ومتغياااار
األمن النفسي لدى أنراد العينة (ذكور) بكلية اآلداب بالجامعة األسمرية زليتن .

الحرمان
التساهف
ا من النفسي

الحرمان

التساهف

ا من النفسي

1

*.490

*-.445

,015
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1

-,113
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,015
*-.445

-,113

,029

,599

1

تبددين مددن نتدداهل الجدددول رقددم ( )7وجددود عكقددة عكسددية دالددة ثصدداهيا ي عنددد مسددتوى
معنويددددة ( )0.05بددددين التددددعور بددددا من النفسددددي لدددددى ال لبددددة الددددذكورط وبددددين اسددددت دام
والدددديهم معهدددم أسدددلوب الحرمدددانط ممدددا يعندددي أن اسدددت دام الوالددددين سدددلوب الحرمدددان
مددد أبنددداههم الدددذكور يقلدددف مدددن عدددعورهم بدددا من النفسددديط فدددي ثدددين لدددم تأهدددر نتددداهل
الجددددول رقدددم ( )7عكقدددة دالدددة ثصددداهيا ي بدددين اسدددت دام الوالددددين سدددلوب التسددداهف مددد
أبنددداههم الدددذكور وعدددعورهم بدددا من النفسدددي ثيدددا أن قسدددمة  Rلدددم تكدددن دالدددة ثصددداهيا ي
كما أظهرت نتاهل الجدول.
سادسا :اإلجابة عن التساؤل السادس والذي مفاده:
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س-6هدددف هندددا عكقدددة دالدددة ثصددداهيا بدددين متةيدددر أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة ومتةيدددر
ا مددددن النفسددددي لدددددى أفددددراد العينددددة (أندددداث) بكليددددة اآلداب بالجامعددددة ا سددددمرية بمدينددددة
زليتن؟.
جاااادول رقاااام ( )8يبااااين العالقااااة بااااين متغياااار أساااااليب المعاملااااة الوالديااااة ومتغياااار
األمااان النفساااي لااادى أناااراد العيناااة (إنااااب) بكلياااة اآلداب بالجامعاااة األسااامرية بمديناااة
زليتن .
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تبدددين مدددن نتددداهل الجددددول رقدددم ( )8عددددم وجدددود عكقدددة دالدددة ثصددداهيا ي عندددد مسدددتوى
معنويدددددة( )0.05ط بدددددين التدددددعور بدددددا من النفسدددددي لددددددى ال البدددددات (اأنددددداث)ط وبدددددين
اسدددت دام والدددديهم معهدددم أسدددلوبي الحرمدددان والتسددداهفط ممدددا يعندددي أن اسدددت دام الوالددددين
سلوب الحرمان م بناتهم ال يًثر في ععورهن با من النفسي.
التوصيات والمقترحات :
أوالا :التوصيات :
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قام الباث ان بتقديم توهيات بح هما وذل على النحو التالي :
 -1جدددراج بحدددوث أخدددرى قدددد تدددرتبر بأثدددد متةيدددرات البحدددا الحددداليط بحيدددا يسددداعدنا
ذل بالتعريف بمتكلة البحا بصور أوسا ومعرفة أسبابها وأثارها .
 -2تفعيدددددف دور المرعدددددد النفسدددددي داخدددددف الكليدددددات الجامعيدددددةط بحيدددددا يسددددداعد ال لبدددددة
الجدددامعيين علدددى تفهدددم متدددككتهمط والتدددي مدددن بينهدددا أسددداليل المعاملدددة الوالديدددة ومعرفدددة
مددددى تأثيرهدددا علدددى سدددلوكهمط وعلدددى النجددداه فدددي تحصددديلهم ا كددداديميط وتحقيددد أمدددنهم
النفسي .
 -3العمدددددف علدددددى توعيدددددة أوليددددداج ا مدددددور بدددددأهم أسددددداليل المعاملدددددة الوالديدددددة خاهدددددة
اأيجابيةط والتي من عأنها أن تساعدهم على تحقي ا من النفسي لدى أبناههم .
ثانيا  :المقترحات :
قدم الباث ان مقترثات بح هما وذل على النحو التالي :
 -1نتددداج مراكددد لإلرعددداد النفسدددي داخدددف الكليدددات الجامعيدددةط وذلددد للمسددداهمة فدددي ثدددف
متدددككت ال لبدددة والتدددي مدددن بينهدددا أسددداليل المعاملدددة الوالديدددةط ومددددى مسددداهمتها فدددي
تحقي ا من النفسي لديهم .
 -2جددددراج جلسددددات رعددددادية ل لبددددة الكليددددات الجامعيددددة بحيددددا يتسددددنى لهددددم فهددددم أهددددم
المتككت التي تعترسهم والتي من عأنها أن تًثر عليهم وعلى أمنهم النفسي.
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قاهمة المراج :
 - 1أحمددده لدددمل محمددد تمحمددده دددحح لددد لمح
فلنظرلل تفل

 :)2001ن دددال فل وددد تححيح ددد دددل

لق  ،هفر فلمعرفل فليحمعل ،فإللمنهرلل  ،مصر.

 - 2أميدددر جدددابر هاعددددم وثسدددين عبددددد علدددي هدددادى ( : )2009مجلددددة مركددد دراسددددات
الكوفةط العدد ال اني عترط جامعة الكوفةط الكوفةط العراق .
 - 3ححمددددده س هفللددددد

دددددرف

 : )2003فألمددددد فلنولدددددا هسحمدددددل ألحلدددددلل ل مددددد

فلقدددتما فلعر دددا تفلعدددحلما ،هرفلدددح فدددا فلصدددحل فلنولدددلل تفإلر دددحه فلنولدددا ،سدددحل
فلم حب ،فلقح رة ،مصر.
 - 4خ لدددد فللددددعحهف

 : )2003معحم ددددل ف ددددحم أل نددددحام ممددددح لرف ددددح فأل نددددحم ،مي ددددل

فلع دددت فإلنلدددحنلل تفإلهفرلدددل ،فلمي ددده  ،4فلعدددهه  ، )1يحمعدددل فلم ددد فلصددد  ،فلمم مدددل
فلعر لل فللعتهلل .
 - 5فح مدددل فلمن صدددر فلم ددددحنا  : )2000فال يح دددح فلتفلهلدددل فددددا فل ن دددال تس ح مددددح
مخددحتا فلددددف لددده ،فأل ودددح  ،هرفلدددل ملهفنلددل نولدددلل ،في محسلدددل س ددد أ ودددح فلتلددد
فلحضري حلمغرب، ،هفر فل رتق ل ن ر تفل ت لع  ،فلقح رة  ،مصر .
 - 6فاةمددددة م تددددار عمددددر ثميددددد  : )2016المجلددددة العلميددددة لكليددددة التربيددددة ط المجلددددد
ال انيط العدد السادس  ،جامعة مصراتهط مصراتهط ليبيا .
 - 7هفته س لددددددد حندددددددح  : )2006مندددددددح

فل حددددددد فلع مدددددددا  ،هفر ألدددددددحمل ل ن دددددددر

تفل ت لع  ،سمح  ،فألره .
 - 8محمدددددده نعلمددددددل  :)2002فل ن ددددددال فالي محسلددددددل تلددددددمح فل خصددددددلل ،رلددددددحلل
محيل لر من ترة  ،هفر فلثقحفل فلع ملل ،فلقح رة ،مصر .
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ِ
الصالت الثقافية للمهاجرين الليبيين في مصر
في النصف األول من القرن العشرين

د .إبراهيم على الشويرف

املقدمة :
ل ــم يك ــن المه ــاجرون الليبي ــون ف ــي مص ــر أفـ ـرادا ف ــارين وه ــاربين ،ب ــل ك ــانوا
عناصر فعالة وكيانا مترابطا منظما تجمعهم قضية واحدة هي قضـية تحريـر الـوطن

من االحتالل وانقاذه من األطماع األوروبية التي ظهرت بعد خروج الطليان.

وظهر خطر جديد في صفوف هؤالء المهاجرين وهو خطر الفرقة واالنقسام

بفعل السياسة البريطانية قبل بدء الحرب الثانيـة ،عنـدما عقـد البريطـانيون تحالفـا مـع

السنوســـيين ،والـــذين شـ ــرعوا للسنوس ــيين فـــي أخـ ــذ البيع ــة للســـيد محمـ ــد بـــن إدريـ ــس
السنوسي ،واعداد جيش من المهاجرين والقبائل الليبية الموجودة فـي مصـر لمسـاعدة

الحلفاء في الحرب(.)1

وظه ــرت ب ــين المه ــاجرين الليبي ــين كتلت ــان ،أو اتجاه ــان  ،االتج ــاه البرق ــاوي

المؤيــدة للسنوس ــيين ،واالتجــاه الطرابلس ــي الت ــي اعتبــر عق ــد البيع ــة للســيد محم ــد ب ــن
إدريــس السنوســي اســتباقا للح ـوادث ،وأن الكلمــة يجــب أن تجتمــع حــول مطلــب واحــد

ه ــو إخـ ـراج إيطالي ــا م ــن ليبي ــا ،وك ــان عل ــى رأس الجبه ــة الطرابلس ــية احم ــد المـ ـريض
وأحمــد الســويحلي ،واســتمرت هــذه الخالفــات مــن ســنة 1939م إلــى مــا بعــد تحريــر

ليبي ـ ــا ،وب ـ ــرغم تع ـ ــدد االجتماع ـ ــات ب ـ ــين زعم ـ ــاء الجالي ـ ــة البرقاوي ـ ــة الطرابلس ـ ــية ف ـ ــي
اإلســكندرية والقــاهرة ،فــإن هــذه الخالفــات لــم تحســم ،بــل كانــت تهــدأ حينــا ثــم تتجــدد

بصورة أكبر.
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واتس ــعت ه ــوة الخ ــالف بع ــد أن ك ـ ﱠـون األمي ــر السنوس ــي جيش ــا م ــن القبائ ــل

المهاجرة إلى مصر وسماها بالقبائل السنوسية البرقاويـة ،وكأنهـا ال تمثـل ليبيـا كلهـا،
وكــأن الطرابلســيين ال وجــود لهــم ،كمــا أنــه وافــق علــى مســاعدة اإلنجليــز بــال قيــد وال

شرط مما اعتبره الطرابلسيون تفريطا في حقوق الشعب الليبي.

وق ــد اجتم ــع الطرف ــان الليبي ــان ف ــي فيكتوري ــا باإلس ــكندرية ف ــي أكت ــوبر س ــنة

1939م ،واتفقـوا علـى تشــكيل المجلــس االستشــاري األعلــى للنظــر فــي كــل مــا يمــس
شؤون البالد ،ويشاطر السيد محمد إدريـس اتخـاذ القـ اررات عـن طريـق الشـورى ،لكـن
هذا المجلس لم يعمر طويال ،وتجاهله الحلفاء بعـد انتصـارهم ،ولـم تعـد لـديهم حاجـة

لكســب تأيي ــد الزعم ــاء الطرابلس ــيين ف ــي المهجــر ،وظه ــرت ني ــة بريطاني ــا ف ــي تمزي ــق
أوص ــال ال ــوطن الليب ــي ع ــن طري ــق إعط ــاء البرق ــاويين اس ــتقاللهم مقاب ــل التض ــحية
بطـرابلس وفـزان لتصـي ار مســتعمرتين إنجليزيـة وفرنســية .وسـارع الطرابلســيون بتأســيس

(اللجنــة الطرابلســية) فــي القــاهرة فــي اكتــوبر ســنة 1943م ،وقــد جــاء فــي رســالة هــذه

الجمعيــة( :إن المهــاجرين الطرابلســيين منــذ أن نزلـوا مصــر وهــم يفكــرون فــي مصــير
بالدهــم ،وكثي ـ ار مــا حــاولوا أن ُي َكون ـوا لجنــة أو جمعيــة للــدفاع عــن قضــيتهم ،ولكــن
النفوذ اإليطالي في البالد الشـرقية كـان يحـول دون تنفيـذ هـذه الرغبـة ،فنشـط جماعـة

مـن هـؤالء المهـاجرين يكتبـون عـن فظـائع الطليـان فـي طـرابلس وينشـرون مـا يكتبـون
بأســماء مس ــتعارة ،وق ــد ج ــاءت الفرص ــة إلع ــالن ه ــذه الجمعي ــة للتعبي ــر ع ــن رغب ــات

الطرابلسيين في تقرير مصير بالدهم .

وق ـ ـ ــد ج ـ ـ ــرت ف ـ ـ ــي الق ـ ـ ــاهرة مفاوض ـ ـ ــات ب ـ ـ ــين اللجن ـ ـ ــة الطرابلس ـ ـ ــية برئاس ـ ـ ــة

بشيرالسعداوي والسيد محمـد إدريـس بمبـادرات متعـددة ،منهـا مبـادرة األميـر سـعود بـن

عبد العزيز آل سعود في  27مايو سنة 1946م.

وقد حاول البعض تفتيت موقف الطرابلسيين وتشتيت صفوفهم فنشئت لجنـة

جدي ـ ــدة لتك ـ ــون ن ـ ــدا للجن ـ ــة الطرابلس ـ ــية،

وهــي( :الجبهــة الوطنيــة المتحــدة) تحــت
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إش ـ ـراف اإلدارة العسـ ــكرية البريطانيـ ــة فـ ــي ط ـ ـرابلس الغـ ــرب فـ ــي  10مـ ــايو 1946م،
وظهرت المقترحات الفرنسية بإبقـاء واليـة طـرابلس تحـت اإلدارة اإلنجليزيـة ،ممـا دفـع

س ــائر األطـ ـراف الليبي ــة إل ــى التفكي ــر ف ــي قض ــية واح ــدة ه ــي تحري ــر بالده ــم ووح ــدة
أ ارض ــيها ،وتخل ــى أكث ــرهم ع ــن مواق ــف المعارض ــة ووافقـ ـوا عل ــى إم ــارة الس ــيد محم ــد
إدريــس حرصــا علــى وحــدة الــبالد واســتقاللها ،وكــان الق ـرار الــذي اتفق ـوا عليــه( :أن
تكــون لــه اإلمــارة طــول حياتــه مــادام صــالحا للحكــم ،وأن يكــون الحكــم وفــق دســتور

يضعه ممثلون ينتخبهم الشعب) ،وتم االتفاق على ذلـك فـي  14يونيـو سـنة 1946م

في اجتماع أعضاء الجالية الطرابلسية البرقاوية في القاهرة .

وقد أعقب هذا االجتماع مفاوضات فـي برقـة لحـل الخالفـات بـين البرقـاويين

والطرابلســيين ولكنهــا رغــم الجهــود الكبي ـرة التــي بــذلت لــم تحقــق النجــاح ،ولــذلك قــام

السيد /بشير السعداوي بتأسيس هيئة تحرير ليبيـا للمطالبـة بمبـدأ واحـد وهـو اسـتقالل
ليبيـا بحــدودها التــي كانــت موجــودة عليهــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة ،ثــم االنضــمام

إلى جامعة الدول العربية ،وواصلت جهودها حتى تحقق االستقالل التام.

وكــان بعــض الطــالب الليبيــين األزه ـريين يســتقرون فــي مصــر ،ويتخــذونها

وطنا ثانيا حتى آخر حياتهم ،وولد كثير من الليبيين في مصر خالل فتـرة االحـتالل

والهجرة مما يدل على حدوث تزاوج ومصاهرة بين الليبيين والمصريين.

واشــتغل محمــد الهــادي انديشــة (1912م) ولفت ـرة بالتــدريس فــي األزهــر بعــد

تخرجــه منــه بضــع ســنين ،وكــان تلميــذا للشــيخ حســنين مخلــوف والشــيخ حبي ــب هللا
الشنقيطي ،وكان مـن رواد دار الحكمـة بالقـاهرة ،وهـي مؤسسـة ثقافيـة علميـة شـهيرة،
والتقى بالعقاد وطه حسين وأحمد أمين ومحمود شلتوت وغيرهم من أعالم الفكـر فـي

مصر .

وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة مباحث :
تنـ ــاول المبحـــث األول المشـــكالت التـ ــي

واجهها المهاجرون الليبيون في مصر ،
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أمــا المبحــث الثــاني فهــو الحيــاة الثقافيــة فــي ليبيــا قبــل عــودة ه ـؤالء المهــاجرين بينمــا
تنــاول المبحــث الثالــث تــأثير المهــاجرين العــاديين فــي مصــر فــي الحيــاة الثقافيــة فــي

ليبيا.

المبحث األول  :المشكالت التي واجهها المهاجرون الليبيون في مصر:
لــم تكــن حيــاة المهــاجرين الليبيــين مفروشــة بــالورود دائمــا ،بــل كــان هنــاك مــا

يعكــر صــفوها فــي بعــض األحيــان ،وأول هــذه المشــكالت الحنــين القــوي إلــى الــوطن

واألهل ومراتع الصبا ،واألسى لما يصيبه على أيـدي جالديـه القسـاة ،وذلـك مـا عبـر
عنه شاعر الوطنية أحمد رفيق المهدوي (ت 1961م) في قوله:

وقوله:

يا من على البعد نهواه ويهوانا

لشد ما شفنا شوق فأضنانا

ذكرى عهود الهوى باتت تساورنا

يا من يبلغ لألحباب شكوانا

ما خيم الليل إال بات يقلقنا

شوق إذا رقد السمار ناجانا

نحن شوقا إلى أوطاننا فإذا

تبسم البارق الغربي أبكانا

()1

وكانــت الحكومــة اإليطاليــة تطــارد المجاهــدين الليبيــين الفــارين إلــى مصــر،

وتضــغط علــى الحكومــة المص ـرية لتســليمهم لهــا ،ومــن ه ـؤالء الوفــد الطرابلســي الــذي

حضـ ــر إلـ ــى مصـ ــر لعـ ــرض قضـ ــية بالدهـ ــم سـ ــنة 1924م ،فـ ــاحتجزتهم السـ ــلطات
المصرية في مدينة الحمام في الساحل الشمالي ،وأرادت أن تسلمهم إلى اإليطـاليين،
ولكن اإلنجليز رفضوا ،وانتهى األمر بمنعهم من اإلقامة في مصـر ،علـى أن يسـمح

لهم بالسفر إلى أي بلد يشاؤون.

( )1ديوان رفيق شـاعر الوطنيـة الليبيـة – عنـى بنشـره محمـد الصـادق عفيفـي – القـاهرة 1959م –
من ص 23إلى ص.29
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وكان في الوفد الطرابلسي  :عثمان علي القيزاني ،فرحل إلى تركيا ،وحصل
علــى ج ـواز ســفر تركــي ،ودفعــه الحنــين إلــى مصــر إلــى العــودة إلــى اإلســكندرية بعــد

عــامين ســنة 1926م ،وكــان يلتقــي بإخوانــه المهــاجرين والتجــار وطــالب العلــم فــي
محل لهم بشارع ميدان اإلسكندرية يملكه أحمد غلبون وأحمد الفيتوري ،ثـم رحـل إلـى

الق ــاهرة والتق ــى بش ــيخه أحم ــد الرجيب ــي الطرابلس ــي ،وك ــان ش ــيخ رواق المغارب ــة ف ــي
األزهر ،ثم اضطر إلى الهجرة إلى الفيوم خوفا مـن السـطات؛ ألنـه كـان ممنوعـا مـن
الســفر ،وكــان لــه أقــارب كثيــرون بــالفيوم مــن ترهونــة ومصـراته ،وانتهــى بترحيلــه إلــى

تركيا مرة أخرى(.)1

وقد تواجه المهاجرين في بعض األوقـات إجـراءات أمنيـة مشـددة تتخـذ قـبلهم

من جهة الحكومة المصرية وقوات االحتالل اإلنجليزي ،مثلما حـدث عنـد زيـارة ملـك
إيطاليــا فكتــور عمانويــل الثالــث ،وزوجــه الملكــة هيالنــة إلــى مصــر ،ووصــولهما إلــى

اإلســكندرية فــي العشـرين مــن فب اريــر ســنة 1933م حتــى مغادرتهمــا مصــر بعــد ثالثــة

أسـ ــابيع فـ ــي  9مـ ــارس س ـ ـنة 1933م ،وقـ ــد شـ ــكا المهـ ــاجرون الليبيـ ــون مـ ــن ص ـ ـرامة
اإلج ـ ـراءات التـ ــي اتخـ ــذت ضـ ــدهم مـ ــن قبـ ــل الحكومـ ــة المص ـ ـرية وقتـ ــذاك مـ ــن أجـ ــل

المحافظة على سالمة الملك اإليطالي وقرينته.

وقد وصف أحمد السويحلي أشتيوي هذه اإلجراءات الصارمة في رسالة منه

إلــى صــديقه بشــير الســعداوي مؤرخــة فــي الثالث ـين مــن مــارس ســنة 1933م ،وكــان
السويحلي في اإلسكنردية ،بينمـا كـان السـعداوي فـي الشـام ،قـد ذكـر السـويحلي كيـف

اقتحم ــت الش ــرطة بي ــوت المه ــاجرين وفتش ــتها وقبض ــت عل ــى بعض ــهم عل ــى س ــبيل

( )1محمــد ســعيد البوجديــدي :روايــات الجهــاد – روايــة الشــيخ محمــود المســالتي المســجلة شــفويا –
ص.168
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االحتيــاط ،ثــم أطلقــتهم بعــد انتهــاء الزيــارة ،وقــال :إن بعضــهم مكــث فــي الحــبس مــن

 15فبراير إلى  10مارس أي  23يوما(.)1

وفيما عدا هذه الحادثة لـم يلـق الطرابلسـيون مـن مصـر وأهلهـا إال كـل حفـاوة

وتكريم ،ومارسوا نشاطهم السياسي وحياتهم االجتماعيـة بحريـة تامـة ،وشـاركهم أبنـاء

مصر ومفكروها في الدفاع عن قضية بالدهم.

المبحث الثاني  :الحياة الثقافية في ليبيا قبل عودة هؤالء المهاجرين:
كانــت ليبيــا طـوال عصــورها اإلســالمية عــامرة بالثقافــة ازخـرة بالعلمــاء وتمثــل
ذل ــك ف ــي :حلق ــات العل ــم واألدب المنتشــرة ف ــي المس ــاجد والزواي ــا ،ف ــي س ــائر الم ــدن
والقرى والنواحي ،ومن أبرزها جامع طـرابلس األعظـم ومسـجد الشـعاب فـي الضـاحية

الجنوبية الشرقية من مدينـة طـرابلس ومسـجد علـي بـن عبـد الحميـد العوسـجي بمدينـة
الزاوية غربي طرابلس وجامع أحمد باشا بالمدينة القديمة بطرابلس .

وكانـ ــت الزوايـ ــا منتش ـ ـرة فـ ــي أنحـ ــاء ليبيـ ــا منـ ــذ عهـ ــود مبك ـ ـرة مثـ ــل الزاويـ ــة

المستنص ـرية ،وزاويــة أوالد ســهيل ،وتعــددت المكتبــات العامــة وأشــهرها خ ازنــة نفوســة

في الجبل الغربي من ليبيا التي تضم آالف الكتب النفيسة(.)2

واذا كانــت الحيــاة الثقافيــة فــي ليبيــا قــد تراجعــت فــي العهــود العثمانيــة األولــى

فإنها نشطت في أواخر العهد العثمـاني الثـاني فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر وأوائـل

القرن العشرين ،وانتشرت الكتاتيب والمـدارس الدينيـة فـي المنـاطق السـاحلية ،أمـا فـي
( )1د .محمد فؤاد شكري (أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة) :ميالد دولة ليبيا الحديثـة ،وثـائق
تحريرها واستقاللها – الجزء األول من سنة  1945إلى  – 1947المجلد األول ص.891

( )2الطيب علي سالم الشريف :الصـحافة األدبيـة فـي ليبيـا منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة حتـى العقـد
األخيــر مــن القــرن العش ـرين – مركــز جهــاد الليبيــين للد ارســات التاريخيــة – سلســلة الد ارســات
األدبية – الطبعة األولى سنة 1430هـ2000/م – جـ 1ص.40
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الب ـوادي والصــحارى ،فظهــر األدب الشــعبي والثقافــات المحليــة  ،واتجــه بعــض ال ـوالة
إلى إصـالح التعلـيم وتطـويره مثـل الـوالي أحمـد ارسـم باشـا (1896-1882م) ونـامق

باشـ ــا ،ومحمـ ــد حـ ــافظ ،وحسـ ــن حسـ ــني ،ورجـ ــب باشـ ــا (1908-1904م) ،وأنشـ ــئت
مدرســة الفنــون والصــنائع ومدرســة للبنــات ،وانتش ـرت الزوايــا علــى نطــاق واســع فــي
الجهات الشرقية من ليبيا وتنافس من أبناء القبائل في طلب العلم حتى سـميت قبيلـة

البراعصة بقبيلة الطلبة من أجل حبهم للعلم ،ونبغ العديد من الشعراء والعلماء(.)1

وف ــي أواخ ــر الق ــرن التاس ــع عش ــر ب ــدأت إيطالي ــا تت ــدخل ف ــي الحي ــاة الثقافي ــة

الليبيــة تمهيــدا الحــتالل ليبيــا ،وحصــلت منــذ وقــت مبكــر علــى امتيــازات مــن الدولــة
العثماني ــة تس ــمح له ــا بإنش ــاء الم ــدارس اإليطالي ــة ف ــي والي ــة طــرابلس الغ ــرب وكان ــت

إليطاليــا فــي عــام 1876م1293/ه ـ ثمــاني مــدارس تهــدف إلــى نشــر اللغــة اإليطاليــة
والديانة المسيحية ،وقد أقبل الطرابلسيون على تعلـم اللغـة اإليطاليـة ،لكـنهم لـم يقربـوا
كنائس اإليطاليين على اإلطالق كما ورد في تقرير البعثـة اإليطاليـة المختصـة بهـذه

المدارس(.)2

واس ــتمرت إيطاليـ ــا ف ــي نش ــر مدارس ــها وتكثي ــف الدعاي ــة لهـ ــا ،وق ــام اليه ــود

الفرنسيون بدورهم بإنشاء مدارس خاصة بهم في ليبيا لتعليم جالياتهم.

وسعت ليبيا إلى االحتفاظ بهويتها الثقافية العربية اإلسالمية إزاء هـذا الغـزو

الفك ــري التبش ــيري ،وب ــدأت تنف ــتح عل ــى الثقاف ــة العربي ــة والعالمي ــة ف ــي نف ــس الوق ــت،

وتحـــذو حـــذو جارتيهـ ــا مصـ ــر وتـ ــونس فـ ــي االتصـ ــال بالثقافـ ــات األوروبيـ ــة األخـ ــرى
كاإلنجليزيــة والفرنســية مــع توثيــق االرتبــاط بــالتراث العربــي اإلســالمي ،والجمــع بــين

األصـالة والمعاصـرة ،ووصــلت أصــداء النهضــة الفكريــة إلــى ليبيــا مــن مصــر وتــونس
( )1المرجع السابق ص.55 ،54
( )2المرجع السابق ص.58
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بحكم الجوار واالتصال الواسع المدى ،وكان تأثير النهضة المصرية في ليبيـا أعمـق
أث ار وأبعد مدى.

وسارت النهضة الفكرية في ليبيا في نفس المسـار الـذي سـارت فيـه النهضـة

المصرية التي تقوم على إحياء التراث واألخذ بمظاهر الحضارة الحديثة .

واهــتم الشــعراء واألدبــاء الليبيــون بنشــر إنتــاجهم فطبــع كــل مــن مصــطفى بــن

زكري (ت 1918م) وعبد هللا الباروني (1912م) ديوانيهمـا بمصـر ،كمـا طبـع أحمـد
النائ ــب (ت 1914م) الج ــزء األول م ــن كتاب ــه (المنه ــل الع ــذب ف ــي ت ــاريخ طـ ـرابلس
الغــرب) فــي إســطنبول ،وتميــزت النهضــة الليبيــة الناميــة بالشــعر والد ارســات اللغويــة
والدينية كما هو الشأن في الثقافة السائدة في سائر البالد العربية.

وخ ــالل فتـ ـرة االس ــتعمار اإليط ــالي رك ــز الليبي ــون جه ــودهم عل ــى المقاوم ــة

والجهــاد ،وشــغلوا عــن النهضــة األدبيــة إلــى حــد مــا ،ولكــن مــا بقــي األدب الشــعبي
والشعر الشعبي الذي عبر بصدق عن حياة الناس وهمومهم(.)1

وفي العقد الثـاني مـن القـرن العشـرين ظهـرت فـي ليبيـا ثـالث عشـرة صـحيفة

خاض ــعة لالح ــتالل ،داعيـ ــة إل ــى طلين ــة الـــبالد ،وجعله ــا ج ــزءا مـــن إيطالي ــا ،وكـ ــان

المحتلـون يسـمون ليبيــا (الشـاطئ ال اربـع) وكممـوا األفـواه ،وسـدوا منافــذ الثقافـة المطلــة
على ليبيا من الشرق والغرب.

وفي سـنة 1919م عقـد اتفـاق (سـواني بنيـادم)

()2

الـذي سـمح بفـتح المـدارس

ونشــر العلــوم الدينيــة والعصـرية ،لكــن هــذه االنف ارجــة لــم تســتمر طــويال ،فقــد آل حكــم
إيطاليــا إلــى الفاشســت فــي أوائــل العش ـرينيات ،وعــادت سياســة الطلينــة علــى أشــدها،
( )1محمد األشهب :برقة العربية – ص ،572-142الطيب علي سالم الشريف :الصحافة األدبيـة
في ليبيا .65/1
( )2ومعناها :سواني بني آدم.
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وبذل الفاشيون محاوالت مستميتة لعزل ليبيا عن مصر وسائر الـبالد العربيـة ،وكـان
التلبس بقراءة كتاب عربي يعد جريمة جزاؤها السجن ،وكـان بعـض الطـالب يقـرؤون

خفية كتابا للمنفلوطي( ،)1فداهمتهم الشرطة وألقت بهم خلف األسوار(.)2

وحرمـت إيطاليـا علــى الليبيـين مجــرد النظـر فــي المجـالت التــي تـدخل الــبالد

سر من مصر واألقطار المجاورة ،وفرضت على من يفعل ذلك عقوبات قاسية(.)3
ا

وبلـ ــغ مـ ــن تعنـــت اإليطـ ــاليين أنه ــم كـ ــانوا يمنع ــون وصـ ــول الخطابـ ــات إلـ ــى

أصحابها إذا لم تكن معنونة باللغة اإليطالية ،ومنعوا الليبيين مـن الـذهاب إلـى الحـج

عــدة ســنوات بــزعم انتشــار األوبئــة واألمـراض فــي الحجــاز ،وألزمـوا الخطبــاء بالــدعاء
على المنابر لملك إيطاليا عمانويل الثالث ،واستكتبوا لألئمة بيانا بتوقيعاتهم جاء فيه

أن الدعاء لـه كـان بمحـض إرادتهـم دون تـدخل مـن الحكومـة الفاشسـتية ،حتـى امتنـع

كثير من الليبيين عن صالة الجمعة في المساجد(.)4

وحــارب اإليطــاليون الثقافــة العربيــة وحرق ـوا مكتبــة الكف ـرة التــي كانــت تضــم

أكثر من ثمانيـة آالف مجلـد وفرضـوا لغـتهم وجعلوهـا لغـة رسـمية ،فـي اإلدارات وفـي
األس ـواق وفــي الش ـوارع ،وزادوا مدارســهم انتشــارا ،وفطــن الليبيــون إلــى هــذا المخطــط

االس ــتعماري ال ارم ــي إل ــى طم ــس ع ــروبتهم ودي ــنهم ،ففض ــل بعض ــهم حي ــاة األمي ــة،

( )1مصـ ـ ــطفى لطفـ ـ ــي المنفلـ ـ ــوطي – أديـ ـ ــب مص ـ ـ ــري نابغـ ـ ــة فـ ـ ــي اإلنشـ ـ ــاء واألدب ،ولـ ـ ــد سـ ـ ــنة
1872/1289م ،وتوفي سنة 1343هـ1942/م.
( )2أحمد عطية :في األدب الليبـي الحـديث – دار التضـامن فـي بيـروت سـنة 1973م – ص،26
.27

( )3محمــد صــادق عفيفــي :الشــعر والشــعراء فــي ليبيــا – مكتبــة األنجلــو المص ـرية ســنة – 1957
ص.21
( )4محمود شلبي :حياة عمر المختار ص.172 ،170
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وقــاطعوا هــذه المــدارس ،واتجــه بعضــهم إلــى الزوايــا والمســاجد النائيــة ،أو إلــى الرحلــة
في طلب العلم وبخاصة في مصر.

وق ـ ــد ص ـ ــمدت الثقاف ـ ــة العربي ـ ــة اإلس ـ ــالمية ف ـ ــي ليبي ـ ــا رغ ـ ــم ه ـ ــذا المخط ـ ــط

االســتعماري ،نظـ ار العتـزاز الليبيــين بالرابطــة اإلســالمية لعــدم وجــود أقليــات دينيــة أو
صـراع طبقــي فــي بالدهــم ،وكــان للطــرق الدينيــة والزوايــا أثــر كبيــر فــي الحفــاظ علــى

الهوي ــة الثقافي ــة ،وكان ــت الطريق ــة السنوس ــية تنتش ــر ف ــي أنح ــاء برق ــة وعب ــر الح ــدود
المصرية واألقاليم السودانية ،وكانت هذه الطريقـة متـأثرة باألفكـار السـائدة فـي مصـر

آنذاك والتي دعا إليها اإلمامان جمال الدين األفغاني ومحمد عبده(.)1

وانهـ ــزم اإليطـ ــاليون فـ ــي الحـ ــرب العالميـ ــة الثانيـ ــة وخرج ـ ـوا مـ ــن ليبيـ ــا سـ ــنة

1943م ،وانـ ـزاح الك ــابوس الج ــاثم عل ــى ص ــدور الليبي ــين ،وخض ــعت ال ــبالد ل ــإلدارة
البريطانية لمدة تسع سنوات (1943م1951-م) ثم حصلت ليبيا على استقاللها.

وبعــد رحيــل المحتــل البغــيض بــدأ المهــاجرون الليبيــون يعــودون إلــى أحضــان

وطنهم األم ليمارسوا دورهم في النهوض به ،واثراء الحياة الفكرية والثقافية في ليبيا.
المبحث الثالث  :تأثير المهاجرين العائدين من مصر في الحياة الثقافية الليبية:

كــان العائــدون مــن الدارســين فــي األزهــر عمــاد الحركــة العلميــة فــي ليبيــا فــي

العصر العثماني الثاني ،وكانوا منارة الثقافة العربيـة خـالل فتـرة االحـتالل ومحـاوالت
الطلينة وعمل كثير منهم في المدارس والمعاهد والزوايا ،وأنشأ بعـض القـادرين مـنهم

زوايــا ومــدارس جديــدة وعملـوا فيهــا لنشــر العلــم بــين مــواطنيهم ،كمــا عمــل كثيــر مــنهم
بالقضــاء واإلفتــاء ،ورفض ـوا أن يســيروا فــي فلــك المســتعمرين فــأفتوا بضــرورة الجهــاد

( )1جالل يحيى :العالم العربي الحديث في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين – ص.625
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اإلسالمي وشرعيته ،وأنكروا التعاون مع المغتصبين ،وتعرضوا من أجل ذلك أللـوان
من الضغط والتنكيل.

فكان من األزهريين الذين عملوا بالقضاء في طرابلس الغرب أحمد سـالم بـن

عون ،وأحمد بن مفتاح المحجوب ،والشـيخ علـي عيـاد ،وعمـر بـن محمـد المسـالتي،
ومحمد بن محمد بن منصور البكوش ،ومفتاح بن عبد هللا ابن أبي العيد بن زاهية.

وممن عملوا بالتدريس في طرابلس :أحمد الفسـاطوي ،وفـرج بـن عبـد السـالم

الفيتوري ،ومحمد بن منصـور البكـوش ،وعلـي بـن عمـر النجـار ،والطـاهر بـن محمـد

النعاس  ،وعبد هللا بن يحيى الباروني (والـد المجاهـد الكبيـر سـليمان البـاروني) الـذي
أسس بعد عودته من األزهر زاوية في يفرن عرفت باسمه ،وتوفي سنة 1912م(.)1

واتســم هـؤالء العلمــاء بالوطنيــة والجـرأة فــي الحــق ،ورفــض الهيمنــة والطلينــة،

وأفتـ ــى الشـ ــيخ محمـ ــد بـ ــن محمـ ــد بـ ــن منصـ ــور البكـ ــوش بتح ـ ـريم التجـ ــنس بالجنسـ ــية
اإليطالية سنة 1938م ولم يرهبه طغيان المستعمرين ،وقد ضـاق المسـتعمرون بـآراء
الش ــيخ عم ــر ب ــن ازي ــد ب ــن رحوم ــة ،واتص ــاله المس ــتمر بالمجه ــادين ،فق ــاموا ب ــإحراق

كتبه(.)2

وقــد أتاحــت اإلقامــة فــي مصــر للــوطنيين الليبيــين فرصــة اللقــاء بالمصــلحين

وقــادة الفكــر مــن أنحــاء العــالم اإلســالمي ،الــذين اتخــذوا مــن القــاهرة مهجـ ار لهــم ،مثــل
الشيخ جمال الدين األفغاني

()3

وتالميذه ،وكانت حركتـه جمـال الـدين األفغـاني تـدعو

إلــى العــودة والــى اإلســالم إلــى نبعــه األول ،واالهتمــام بالقضــايا اإلســالمية ،وانشــاء

( )1مليطان :معجم الشعراء الليبيين ص.295
( )2الزاوي :أعالم ليبيا ص ،294ص.226
( )3واسمه محمد بن صفدر الحسيني ،ولد في أسعد آباد بأفغانستان سـنة 1254هــ1838/م ،ومـن
تالميذه الشيخ محمد عبده ،توفي سنة 1315هـ1897/م.
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جامعــة إســالمية ،وقــد لقيــت أفكــاره تربــة خصــبة فــي مصــر وحملهــا مــن بعــده اإلمــام
محمد عبده والزعيم مصطفى كامل والزعيم محمد فريد وغيرهم(.)1

وكان الهدف من الدعوة إلى إنشاء جامعة إسالمية هو إرشاد المسلمين إلـى

دينهم وتاريخهم وسيرة سـلفهم ،وأعـالم حضـارتهم ،وتوجيـه جميـع الشـعوب اإلسـالمية

إلى ضرورة االستقالل والتعاون ،أما ما يروج عن رغبة جمال الدين األفغاني في أن
يكون للمسلمين كلهم دولة واحدة فغير دقيق ،ويقول رجل من أجل تالميذه هو السيد
محمد رشيد رضا( :لم أر شيئا من ذلك في العروة الـوثقى ،وال فـي غيرهمـا ممـا كـان

يرويه اإلمام محمد بعده عن جمال الدين) (.)2

وكانــت دروس اإلمــام محمــد عبــده فــي األزهــر ،وكتاباتــه فــي العــروة الــوثقى

بناء جديدا للعقائد على أساس البراهين القطعيـة ،وكانـت لـه حلقـة درس واسـعة جـدا،

كما كان مدرسا للتاريخ في دار العلوم ومدرسة األلسن( ،)3وقد كان ألفكاره التي تعـد
امتدادا ألفكار أس تاذه جمـال الـدين كبيـر األثـر فـي المسـلمين عامـة ،والليبيـين بصـفة

خاصة.

ومــن الــذين تــابعوا الحركــة الوطنيــة فــي مصــر وتــأثروا بهــا الشــاعر المجاهــد

سـليمان بــن عبــد هللا البـاروني (ت 1940م) ،فقــد تــأثر بحركـة جمــال الــدين األفغــاني
وفكـ ـرة الجامع ــة اإلس ــالمية ،ول ــم يكت ــف بالمش ــاهدة ،ب ــل شـ ـارك فيه ــا بنفس ــه وقلم ــه،

( Goldziher )1جولد زيهر :دائـرة المعـارف اإلسـالمية ج ـ 7ص ،101-95شـكيب أرسـالن :فـي
حاضر العالم اإلسالمي ،مطبعة الحلبي بمصر جـ 2ص.303-289

( )2الســيد محمــد رشــيد رضــا :تــاريخ األســتاذ اإلمــام محمــد عبــده – الطبعــة األولــى ،مطبعــة المنــار
بمصر سنة 350هـ1931/م – جـ 1ص.306
( )3المرجع السابق ص.135
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وأص ــدر ف ــي القـ ــاهرة س ــنة 1908م جري ــدة أس ــماها األس ــد اإلسـ ــالمي ،وه ــاجم فيهـــا
المعتمد البريطاني اللورد كرومر

()1

.

وكان سليمان الباروني صديقا لشـعراء الوطنيـة المصـريين مثـل شـاعر النيـل

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافظ إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراهيم (ت 1351ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ1932/م) ،واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماعيل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبري باشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا (ت
1341هـ1923/م) الذي كان مثل الباروني رافضا لسياسـة كرومـر ،وعنـدما قيـل لـه:
إن كروم ــر يري ــد أن يجعل ــك رئيس ــا لل ــو ازرة ،ق ــال :ل ــن أك ــون رئيس ــا لل ــو ازرة وأخس ــر

ضــميري ( ،)2كمــا كــان صــديقا لألديــب المعــروف مصــطفى لطفــي المنفلــوطي ،وقــد
انتقلت هذه المؤثرات األدبية والفكرية عن طريق البـاروني وغيـره مـن المهـاجرين إلـى

الحياة الثقافية في ليبيا.

وعنـدما عــاد أحمـد الفقيــه حسـن (الحفيــد) مــن مهـاجره فــي مصـر بعــد حـوالي

ســت س ــنوات (م ــن 1914م – 1920م) شــارك بق ــوة ف ــي الحيــاة األدبي ــة والسياس ــية،
وأســس فــي ط ـرابلس النــادي األدبــي ســنة 1920م ،ثــم الحــزب الــوطني ســنة 1946م

علــى غ ـرار الحــزب الــوطني الــذي أنشــأه الــزعيم مصــطفى كامــل فــي مصــر ،وتــولى
رئاســـته مـــن بعـ ــده الـ ــزعيم محمـ ــد فري ــد ،وت ــوفي أحمـ ــد الفقي ــه حسـ ــن (الحفيـــد) سـ ــنة

1395هـ1975/م(.)3

وفي العقد األول من القرن العشرين ظهرت فـي ليبيـا المدرسـة الشـعرية التـي

تجمـ ــع بـ ــين القـ ــديم والحـ ــديث ،والتـ ــي عرفـ ــت (بالتقليديـ ــة الحديثـ ــة) أو (الكالسـ ــيكية

الجديدة) والتي تلتزم بالشعر العمـودي الـذي يحـافظ علـى وحـدة الـوزن والقافيـة واللغـة
العربيــة الرصــينة ،ويعتبــر البيــت الشــعري وحــدة القصــيدة ،وهــذه المدرســة تعــد امتــدادا
( )1محمد عبد الكريم الواقي :في إضافاته لكتاب شارل فيروت :الحوليات الليبية ص.876
( )2الزركلي :األعالم .315/1
( )3قريزة زرقون نصر :الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث – جـ 2ص.82
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للمدرســة الكالســيكية الجديــدة التــي بــدأت فــي مصــر علــى يــد الشــاعر محمــود ســامي
البـارودي

()1

ثــم تطــورت علــى أيــدي إســماعيل صــبري ،وعلــي الجــارم ،وأحمــد شــوقي،

وحافظ إبراهيم وغيرهم ،من فحول الشعراء في مصر.

وارتبطت هذه المدرسة باألحداث في صياغة تقريرية مباشرة ،واطار محـدود

للتجديد ،واتخذت في الشعر الليبي اتجاهين :اتجاهـا محليـا ،واتجاهـا قوميـا إسـالميا،

واتجـ ــه شـ ــعراؤها إلـ ــى نقـ ــد الواقـ ــع والـ ــدعوة إلـ ــى اليقظـ ــة واإلصـ ــالح ،وأحجم ـ ـوا عـ ــن
األغراض القديمة كالمدح الزائف والغـزل المفتعـل ،وكـان مـن أعالمهـا :مصـطفى بـن

محمـد بــن إبـراهيم بــن زكــري (ت 1336هــ1918/م) ،وســليمان بــن عبــد هللا البــاروني

(ت 1359هـ1940/م) ،وابراهيم باكير (ت 1362هـ1943/م) (.)2

وتزايدت عودة المهاجرين الليبيين من مصر بعد خروج الطليـان وأثنـاء حكـم

اإلدارة العس ــكرية البريطاني ــة بع ــد انته ــاء الح ــرب العالمي ــة الثاني ــة ،وكان ــت أع ــدادهم
بــاآلالف أفـرادا وأسـ ار وقبائــل ،والــدليل علــى ذلــك اإلحصــاءات التــي وردت فــي تقريــر

اإلدارة العسكرية البريطانية ،فقد ورد فيه أن سكان برقـة وحـدها تضـاعفت بعـد عـودة

المهاجرين بين سنتي 1947-1943م من  245ألف نسمة إلى  304ألف نسمة(.)3
وقــد عمــل هـؤالء العائــدون مــن مصــر وغيرهــا مــن الــبالد العربيــة واألوروبيــة

على تعويض سنوات التخلف والظالم التي فرضها االستعمار اإليطالي ،والتـي عبـر
( )1أول مـ ـ ـ ــن نهـ ـ ـ ــض بالشـ ـ ـ ــعر العربـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن كبوتـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي العصـ ـ ـ ــر الحـ ـ ـ ــديث ،ولـ ـ ـ ــد بالقـ ـ ـ ــاهرة
(1255هــ1839/م) وتلقــى علومــه العســكرية فــي مصــر ،وشــارك فــي عــدة حــروب تحــت ل ـواء
الدولــة العثمانيــة ،وكــان مــن قــادة الثــورة العرابيــة ســنة 1882م ،ونفــي إلــى جزيـرة ســيالن وعــاد

إلى مصر سنة 1899م ،وتوفي سنة 1322هـ1904/م.

( )2الطيب علي سالم الشريف :الصحافة األدبية في ليبيا – ص.65
( )3بلديــة ط ـرابلس :تقريــر اإلدارة العســكرية البريطانيــة – دار الطباعــة الحديثــة فــي ط ـرابلس ســنة
1972م ص.369
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عنهــا تقريــر صــادر عــن األمــم المتحــدة وصــف ليبيــا بأنهــا مــن أشــد دول العــالم فق ـ ار
وتخلفا ،وكانت األمية تصل إلى  %90قبل االستقالل(.)1

وخرج ـ ــت ليبي ـ ــا م ـ ــن الحص ـ ــار الثق ـ ــافي ال ـ ــذي ك ـ ــان مفروض ـ ــا عليه ـ ــا ف ـ ــي

الثالثينيــات ،وانفتحــت علــى الشــرق والغــرب معــا ،وعــاد المهــاجرون بعلــوم وثقافــات

عصرية جديدة ،وأقبل الليبيون بشغف على طلب العلم والثقافة(.)2

وأنشأ المهاجرون العائدون مراكز ثقافية هامة مثل جمعية عمر المختار في

بنغازي إلى جانب التوسع في إنشاء النـوادي واقامـة الصـحف والنـدوات  ،كمـا اهتمـوا
بالمنظمات السياسية مثل الكتلة الوطنية برئاسة األستاذ علي الفقيه حسن ،والمؤتمر

الوطني برئاسة األستاذ بشير السعداوي(.)3

وق ــد تح ــدثت جري ــدة برق ــة ف ــي ع ــددها رق ــم  758الص ــادر ف ــي يولي ــو س ــنة

 1944م عن تأثير هؤالء العائدين إلى وطنهم فقالت( :إن الثقافة العربيـة واإلسـالمية
تــدهورت تــدهو ار محسوســا ،ول ـوال وجــود بعــض العناصــر المثقفــة مــن مــدارس تركيــا

العليا ،وجامعة األزهر ،والزيتونة ،لكانت ليبيا أفقر من أية ثقافة عربية واسالمية(.)4

وظهر أثر هـؤالء العائـدين فـي اإلدارة وتولـوا كثيـ ار مـن الوظـائف والمناصـب

المرموقة ،فكان منهم القضاة والمديرون والوظائف العليا في الدوائر المختلفـة ،وكـان

عــدد المــوظفين ســنة 1943م نيفــا ومائــة فــي المــدن وثالثمائــة وخمســين فــي الــبالد
والمنــاطق الفرعيــة ،وزاد عــددهم زيــادة مضــطردة بســبب اتجــاه اإلدارة البريطانيــة إلــى

( )1هن ــري حبي ــب :ليبي ــا ب ــين الماض ــي والحاض ــر – ترجم ــة ش ــاكير إبـ ـراهيم – الطبع ــة األول ــى –
المنشأة الشعبية للنشر في طرابلس سنة 1981م – ص.11

( )2المرجع السابق ص.76
( )3المرجع السابق ص.73
( )4قريرة زرقون :الحركة الشعرية في ليبيا – ص.27
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االعتماد على العرب وبخاصة المنفيين الذين عادوا إلى بالدهم ،والمبعوثين للد ارسـة

في مصر وانجلت ار بعد عودتهم(.)1

وكــان لعــودة المهــاجرين أثــر طيــب فــي النشــاط السياســي أيضــا ،فقــد اكتســب

كثيــر مــنهم خب ـرة فــي النضــال السياســي ،وكون ـوا مــع إخ ـوانهم فــي داخــل الــبالد كتلــة
واحدة لمواجهة االستعمار البريطاني الجديد الذي أراد أن يستقر فـي الـبالد بعـد طـرد

اإليطــاليين ،وكــان لهــم أثــر واضــح فــي النشــاط االقتصــادي ،فقــد كــان لبعضــه خب ـرة
ومراس ورأس مـال مكنـه فـي المسـاهمة فـي تنشـيط الحركـة التجاريـة ،كمـا كـان بيـنهم
من يحملون شهادات علمية ،وأصبحوا علـى مسـتويات ثقافيـة عاليـة ،وكـان لكـل مـن

هؤالء مردود طيب انعكس على الحياة العامة في ليبيا(.)2

واستمر ارتباط الليبيين بالحياة العلمية والثقافية وأحسوا أن المناهج التعليمية

المص ـرية أقــرب إلــيهم ،ولــذا ســارعوا بعــد خــروج المحتــل اإليطــالي ســنة 1943م إلــى
األخـ ــذ بمن ـ ــاهج التعل ـ ــيم المص ـ ـرية ف ـ ــي الم ـ ــدارس واالسـ ــتعانة بع ـ ــدد م ـ ــن المدرس ـ ــين
والمدرسات المصريين لسد العجز فـي عـدد المعلمـين ،وأرسـلت إلـيهم الكتـب الد ارسـية

من مصر(.)3

خاتمــة

تناولــت هــذه الد ارســة :األنشــطة الثقافيــة للمهــاجرين الليبيــين فــي مصــر فــي

النص ــف األول م ــن الق ــرن العشـ ـرين الم ــيالدي معتم ــدة عل ــى العدي ــد م ــن المص ــادر
( )1د .مجيد خدوري :ليبيا الحديثة – دراسة في تطورها السياسي ،ترجمة د .نقوال زيادة – مراجعة
د .ناصر الدين األسد – دار الثقافة في بيروت – ص.59

( )2أحمد محمد القـالل :سـنوات الحـرب واإلدارة العسـكرية البريطانيـة فـي برقـة (1949-1939م)،
ص.240
( )3المرجع السابق ص.162
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العربية واألجنبية والوثائق الشفوية والمكتوبة ،وقد توصلنا من خالل البحث والدراسة
إلى عدة نتائج مهمة.

فمـن نتـائج هـذه الد ارسـة أنهـا أوضــحت التمـازج الثقـافي بـين البلـدين  ،وتبــين

لنا من خاللها أن الهجرات الطبيعية بين قبائل الصحراء في مصـر وليبيـا لـم تتوقـف

بــل ت ازيــدت فــي هــذه الفتـرة ،ولــم تعتــرف بالحــدود السياســية المصــطنعة التــي وضــعها
االســتعمار ،وكانــت الهج ـرات تــتم بــين البلــدين فــي صــور جماعيــة وفرديــة ،وأس ـرية،

وأغلـب قبائـل ليبيـا إال وأصـبحت لهـا فـروع فـي مصـر وبخاصـة قبائـل ورفلـة وترهونـة

ومصراته  ،وقبائل برقة.

وتبين لنا من خالل هذه الدراسة أيضا أنه كان هناك هجـرات فرديـة تـتم فـي

اتجـاه معـاكس أي مـن مصــر إلـى ليبيـا ،كمـا أوضــحت الد ارسـة أن هـؤالء المهــاجرين

لم يشعروا بأية صـعوبات  ،وال بـأنهم غـادروا مـواطنهم ،بـل أحسـوا أنهـم انتقلـوا داخـل
وطن واحد يضمهم جميعا ،وعاشوا مع إخوانهم يحظون بالتقدير والترحيب .

وقـدمت الد ارسـة إحصـاء بـأهم القبائــل والبيـوت والبطـون المشـتركة التـي كــان

لها فروع في البلدين ،كما أشارت إلى القبائل المتنقلة والمرابطة التي يصعب دخولها

في دائرة اإلحصاءات.

ومن النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة فـي مجـال العالقـات الثقافيـة توضـيح

مكانة األزهر الشريف في نفوس الطرابلسيين واقبالهم على الدراسة في رحابه ،وكـان
الطرابلسـيون يشـكلون معظــم الطـالب المقيمـين فــي رواق المغاربـة ويحظـون بالرعايــة
واالهتمــام ،وقــد رصــدت هــذه الد ارســة أســماء عــدد كبيــر مــن ه ـؤالء الطــالب وت ـواريخ

التحاقهم بهذا الرواق.

وكانــت الجامعــات والمــدارس المصـرية األخــرى تضــم أعــدادا مــن الطرابلســيين

سجلت هذه الدراسة أسماء بعضهم ونشاطهم العلمي في مصر.
وأوضحت الدراسة مدى ارتباط هؤالء الطالب بأساتذتهم وكيف تـأثروا بـه،م وأفـادوا
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منهم ،واتخذوهم قدوة لهم.
وأوضــح البحــث نشــاط ه ـؤالء الليبيــين المهــاجرين إلــى مصــر ،وعالقــاتهم بــالمثقفين
المصريين ،واندماجهم في الحياة العامة ،وتقلدهم للمناصـب والوظـائف ،وممارسـتهم للنشـاط

الثقافي فـي صـحافة ،وأدب ،ونـدوات ،وطباعـة ،وجمعيـات علميـة ،وصـداقتهم القويـة برمـوز
الثقافة المصرية مثل :عزيز أباظة ،وعباس محمود العقاد ،والشـيخ أحمـد شـاكر ،والمناضـل
محمد فريد ،وغيرهم.

وقـدم البحــث أمثلــة للنشــاط الثقــافي الــذي مارســه الليبيــون فــي مصــر مــن إصــدارات
وبيانــات وكتــب ،كمــا أشــار إلــى تــأثرهم بأفكــار زعمــاء الفكــر والسياســية فــي مصــر ،فك ـ ار
وأســلوبا ،مثــل :الــزعيم مصــطفى كامــل ،واإلمــام محمــد عبــده ،والكاتــب محمــد فريــد وجــدي،
والصــحفي عبــد هللا النــديم ،كمــا تبــين لنــا مــن خــالل البحــث كيــف واجــه المهــاجرون الليبيــون

المش ـ ــكالت الت ـ ــي واجه ـ ــتهم ف ـ ــي مص ـ ــر ،مث ـ ــل :مش ـ ــكلة التموي ـ ــل ،ومط ـ ــاردة المس ـ ــتعمرين
اإليطاليين واإلنجليز لهم.
وأوضــح البحــث األثــر الثقــافي له ـؤالء الليبيــين عنــدما عــاد كثيــر مــنهم إلــى وطــنهم
ليبيــا بعــد انتهــاء االحــتالل البغــيض ،فــي مجــاالت التــدريس والقضــاء ،واإلصــالح ،واألدب
والشــعر ،فكانــت أفكــارهم واتجاهــاتهم امتــدادا للمــدارس اإلصــالحية واألدبيــة التــي تــأثروا به ـا
ف ــي مص ــر ،كم ــا أنه ــم أسسـ ـوا بع ــض األحـ ـزاب والص ــحف والمنت ــديات األدبي ــة عل ــى غـ ـرار

مثيالتهـا فــي مصــر ،مثــل :الحــزب الــوطني ،وجريــدة اللـواء الطرابلســي ،كمــا أنهــم أفــادوا مــن
مناهج التعليم في المدارس المصرية واستعانوا بأعداد كبيرة من المعلمين المصريين.

قائمة المصادر والمراجع :
هلتف رفلق حسر فلت نلل فل ل لل  -سن ن ره محمه فلصحهق سولوا  -فلقح رة . 1959
محمه لعله فل تيهلهي :رتفلح فليمحه – رتفلل فل لخ محمته فلمل ا فلملي ل وتلح .
ه .محمه فؤفه مري أل حد فل حرلخ فلحهل يحمعل فلقح رة) :مل ه هتلل لل لح فلحهلثل،
تثحاق حرلر ح تفل ق لمح .
فل لب س ا لحل فل رلا :فلصححفل فأله لل فا لل لح مند فلحرب فلعحلملل فلثحنلل ح فلعقه
فألخلر م فلقر فلع رل – مرم يمحه فل ل لل ل هرفلح فل حرلخلل – ل ل ل
فلهرفلح فأله لل – فل عل فألتل لنل  1430ـ2000/
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ر ل فلعر لل  ،فل لب س ا لحل فل رلا :فلصححفل فأله لل فا لل لح .
أحمه س لل :فا فألهب فل ل ا فلحهل – هفر فل ضحم فا لرت لنل . 1973
محمه صحهق سولوا :فل عر تفل عرفم فا لل لح – مم ل فألني ت فلمصرلل لنل . 1957
ي لحل  :فلعحل فلعر ا فلحهل فا فلو رة فلتف عل ل فلحر ل فلعحلمل ل .
 Goldziherيتله لمر :هفارة فلمعحرا فإلل ملل ،ملب أرل  :فا ححضر فلعحل
فإلل ما ،م عل فلح ا مصر .
فللله محمه ر له رضح :حرلخ فألل حد فإلمح محمه س هه – فل عل فألتل  ،م عل فلمنحر
مصر لنل  350ـ. 1931/
هلل رف س :قرلر فإلهفرة فلعلمرلل فل رل حنلل – هفر فل حسل فلحهلثل فا رف س
لنل . 1972
نري ح لب :لل لح ل فلمحضا تفلححضر – ريمل حملر إ رف ل – فل عل فألتل –
فلمن أة فل ع لل ل ن ر فا رف س لنل . 1981
ه .ميله خهتري :لل لح فلحهلثل – هرفلل فا تر ح فلللحلا ،ريمل ه .نقتال لحهة –
مرفيعل ه .نحصر فلهل فألله – هفر فلثقحفل فا لرت .

أحمه محمه فلق  :لنتف فلحرب تفإلهفرة فلعلمرلل فل رل حنلل فا ر ل
. ) 1949-1939
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دورالرعاية االجتماعية و خدماتها في انتشال الفقراء في الوسط الحضري
*د.عمر امحمد البنداق **د .عبد العزيز جاهمي
الملخص:

حماي ة الفئات الفقيرة وتحسين أوضاعها الحياتية من أولوية السياسات االجتماعية
لتحقيق الرعاية المجتمعية في المجال الحضري .وان مفهوم الفقر وما يرتبط به من
دالالت (إقصاء ،تهميش ،استبعاد ،احتياج ،)...ونعوت وأوصاف (معضلة ،آفة،
مشكلة)...؛ هو ظاهرة اجتماعية بامتياز ،عرفتها المجتمعات االنسانية منذ األزل.
وتطورت عبر الزمن لتتخذ مظاهر وأشكال متعددة ومختلفة باختالف المجتمعات
والنظم واإليديولوجيات السائدة فيها .ومهما تعددت الرؤى واالجتهادات في تفسير
هذه الظاهرة ،والمقاربات النظرية والمداخل العملية في تحديد ابعاد المشكلة ،وسبل
التقليل أو الحد من آثارها المدمرة على كيانات المجتمعات الحضرية خاصة وحياة
األفراد والجماعات فيها؛ فإنها تتفق على حقيقة أن هذه الظاهرة ال يخلو منها أي
مجتمع منها مهما كانت طبيعته ونوع العالقات فيه .وأنها مصدر كل الموبقات
والشرور االجتماعية (الرشوة ،السرقة ،المحسوبية ،ترويج واستهالك المخدرات،
األمية ،األمراض بمختلف أصنافها ،الفسق والفجور ،العنف .)...وأن كل
المجتمعات تسعى جادة جاهدة من أجل مواجهتها بسياسات اقتصادية واجتماعية
وثقافية ،وبرامج رعائية اجتماعية؛ وحتى صندوق النقد الدولي أصبح يضمن
سياساته االقتصادية الموجهة للدول الفقيرة برامج للرعاية والخدمات االجتماعية.
والمسعى األكاديمي لهذه الورقة تسليط الضوء على دور الخدمات الرعائية في
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التقليل أو الحد من تأثيرات ظاهرة الفقر على األفراد والجماعات في المجتمعات،
وخاصة الحضرية منها ،نتيجة لسيادة الفردانية ،وضعف منظومة التضامن
االجتماعي فيها.
مقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
تسعى خدمات الرفاه والدعم االجتماعي إلى توفير منح ومزايا مالية ،خاصة
لمعالجة الفقر ،والحد منه في المجتمعات الحضرية ،وقد نال الفقراء اهتماما كبي ار
في السياسات االجتماعية وخاصة في المجتمعات المتقدمة صناعيا ،وفي بحثنا هذا
نحاول التعريف

ومغزها ،المتمثل في
ا
بالرفاهية االجتماعية ،وبيان مقصدها

التخفيف من معاناة البشر والرقي بحياتهم االنسانية.
إن موضوع الفقر ،وما يتضمنه من مفاهيم ومصطلحات (البؤس ،الحرمان ،العوز،
اإلمالق ،االحتياج)...؛ هو تعبير عن ظاهرة اجتماعية ،تحمل من الدالالت
(إقصاء ،تهميش ،إستبعاد ،)...واألوصاف (معضلة ،آفة،مشكلة)..؛ م ﱠما جعلها
محل اهتمام الفالسفة والعلماء من مختلف المشارب الفكرية ،والعلمية ،واألدبية،
والفنية( ،فالسفة ،علماء ،رجال دين ،شعراء وأدباء ورسامون ،مصلحون
اجتماعيون .)...وذلك من أجل فهمها ،وايجاد التفسيرات الكفيلة بإيجاد حلول
موضوعية لها ،وبغض النظر عن االتجاهات التي اتخذتها هذه المساهمات
واألطروحات ،إالﱠ أﱠنها تتفق علي عدة حقائق ،تتمثل أساسا في ﱠ
أن عجز وعدم قدرة
األفراد كليا أو جزئيا عن تلبية احتياجاتهم عانت وتعاني منها جميع المجتمعات
على اختالف إمكانياتها ومواردها ونظمها وايديولوجياتها (ظاهرة عالمية).
- 132 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

لقد دلت تقديرات واحصائيات ومؤشرات الهيئات والمؤسسات الدولية (برامج األمم
المتحدة اإلنمائية ،صندوق النقد الدولي ،البنك العالمي)...على تطور ظاهرة الفقر
عالميا ،ويتوقع أن تنمو لتهدد  %80من سكان الكرة األرضية؛ وهم أربع أخماس
( )4/5البشر ،الذين سيتحولون بالتدريج إلى عالة على النظام العولمي ،فال
ينتجون وال يملكون ما يشترون به المنتجات العولمية ،أي ال يصلحون ال
كمستهلكين ،وال كعمال وموظفين لدى الشركات المديرة للعولمة المتنامية لالقتصاد
والثقافة.
إن األرقام التي تعبر عن واقع الفقر في العالم ،ومدى التفاوت بين فقرائه وأغنيائه
يحمل دالالت تتجاوز بالغة البلغاء .وهي وفق تقرير األمم المتحدة للتنمية خالل
العقد( 1995ـ ـ  )2005تشير إلى أن أغنى  500شخص في العالم لديهم نفس
دخل أفقر 500مليون في العالم ،وأن نسبة الفقراء تزداد باطراد ،واحتياجات الناس
تزداد أيضا باطراد ،واألسعار تضاعفت ،والطبقة المتوسطة تآكلت في معظم دول
العالم ،ومازال  2,5مليار إنسان يعيش الواحد منهم على أقل من دوالرين في اليوم،
ويموت  11مليون طفل دون سن الخامسة بسبب أمراض يمكن تفاديها ،وأكثر من
مليار إنسان محروم من المياه النظيفة ،و 2,6مليار يفتقرون إلى الصرف الصحي.
ومازال  1,5مليار( 1/5سكان العالم) يعيشون على أقل من دوالر يوميا ،وهناك
 326مليون فرد من الجنسين ال يلتحقون بمقاعد الدراسة ،وأن  2,4مليار شخص
محرومون من خدمات الرعاية الصحية( الشاعر .)8- 7:2006
لقد تعددت مظاهر الفقر وأشكاله بمقدار تعدد التفسيرات المرتبطة به ،والتي
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تراوحت بين العوامل الذاتية أو الشخصية(إعاقة ،مرض ،كسل وتواكل،)...
والعوامل الهيكلية (خلل في البناء االجتماعي ،االقتصادي ،الثقافي.)...
كما تعددت سياسات وأساليب مواجهة هذه المشكلة ورعاية األفراد اجتماعيا ،وفقا
إلمكانيات الدول والمجتمعات وفلسفتها في إدارة شؤون أفرادها.
أوال :الرعاية االجتماعبة كمحاولة لتحديد إطار عام.
لقد استقطبت خدمات الرعاية االجتماعية للفقراء تاريخيا اهتمام مختلف الفئات
الرائدة في المجتمعات( ،فالسفة ومفكرين ،فنانين ومصلحين ،علماء وأكاديميين
 ،)...وفي الواقع يصعب رسم حدود واضحة لهذا المجال الحيوي من مجاالت
الرعاية االجتماعيةSocial Welfare ،النفتاحه على عديد االتجاهات النظرية
والفلسفية والمداخل اإلجرائية .إال أنه يمكن القول أن أنشطة رعاية الفقراء قديمة قدم
المجتمعات اإلنسانية ذاتها ،ظهرت الحاجة إليها كضرورة من ضرورات الحياة
االقتصادية ،واالجتماعية ،واألمنية خاصة ،وكانت في البداية تتخذ الشكل التقليدي
(البر واإلحسان) ،ويرعاها شعور العطف والشفقة ،وتقوم في تقديم خدماتها
للمحتاجين على نهج غير علمي ،يرتكز أساسا على اآلراء الخاصة واالنطباعات
الذاتية والخبرات الشخصية لمقدميها (رجال دين ،مصلحون ،خيرون ،أثرياء.)...
ثم تطورت ممارساتها نتيجة لتجارب اإلنسان عبر السنين واألحقاب التاريخية التي
مرت بها ،وأتخذت لذلك صو ار وأشكاال مختلفة باختالف العصور التي ظهرت فيها،
والمراحل التي مرت بها ،والمجتمعات التي مارستها .إال أن ظهورها بالمفهوم
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الحديث كنسق أو نظام اجتماعي له فلسفته ومؤسساته وقواعده ومبادئه واخصائييه،
لم يبرز إال مع بداية الثورة الصناعية ،وما صاحبها من أهوال ومصاعب
اجتماعية ،وما تالها من تغير وتعقد في طرق وأساليب حياة الماليين من الفقراء،
وعجز النظم الرعائية التقليدية التي كانت سائدة آنذاك (اآلسرة ،الجيران ،الكنائس
ودور العبادة ،جمعيات اإلغاثة واإلحسان )...عن مسايرة وتدارك مشكالتها ،مما
حتم ضرورة األخذ بالطرق واألساليب العلمية في إيصال برامجها وخدماتها.
لقد نشأت خدمات الرعاية االجتماعية وما يرتبط بها من عمليات اجتماعية منظمة
في أوروبا وأمريكا إبان القرن التاسع عشر ،عندما كانت المجتمعات تعيش في جو
من الليبرالية المتوحشة والتنافس الضاري ،والفردية العنيفة والسباق الخشن؛ وعندما
كانت الداروينية االجتماعية (البقاء لألقوى) هي النظرية السائدة في المجتمعات؛
مما أدى إلى أن صارت األغلبية العظمى من السكان يعيشون ظروفا قاسية ال تليق
وآدميتهم ،وكان طبيعيا أن تبدأ حركات التمرد والعصيان لمقابلة هذه الظروف
تنتظم وتتوطد لدرجة كادت تعصف بالنظام الرأسمالي ذاته ،وهو ما دعى أقطاب
هذا النظام إلى التوسل بمختلف الطرق من أجل امتصاص مظاهر الغضب
واالمتعاض لدى الفقراء ،وكان من نتيجة ذلك أن بدأ تدخل الدول في المجال
االجتماعي في محاولة إليجاد نوعا من التوازن في المجتمعات ،ومن أبرز
التشريعات في تلك المرحلة هو قانون الفقراء (القانون اإلليزابيتي) الذي صدر عام
قر
 1601في انجلت ار ،وهو القانون الذي حاول تحقيق رعاية أفضل للفقراء ،حيث أ ﱠ
مبدأ جديدا في الخدمات االجتماعية؛ أال وهو مسؤولية المجتمع المحلي في رعاية
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الفقراء الذين حرموا من رعاية الدولة ،وقد شمل هذا القانون الفقراء العاجزين عن
العمل ،واألطفال الذين ال عائل لهم ،...ويعتبر هذا القانون نقطة تحول جوهرية في
هذا المجال ،إذ ساعد على ظهور فئة جديدة من العاملين االجتماعيين تقوم على
األنشطة الرعائية االجتماعية باعتباره عمال رسميا مكلف به من قبل الدولة ،وهذه
إشارة إلى التحول في منظومة العمل االجتماعي( خاطر )83-2001:80وبالرغم
من المعارضة الشرسة لبعض التيارات السياسية آنذاك (المالتوسية ،والشالمرزية
وأنصار المذهب الحر) ،إال أن الدول ونتيجة لعدة عوامل شرعت في تقديم خدمات
لفائدة الطبقات الفقيرة والمحرومة ،وهو دور أصبحت تؤديه من خالل الهيئات،
والمؤسسات ،واألجهزة المبتكرة في الو ازرات والمصالح المرتبطة بها ،أو عبر
الكيانات التنظيمية في األقاليم والواليات والبلديات (مديريات ،مكاتب.)...
واتسعت ميادين رعاية الفقراء وخدماتها باعتبارها حق من حقوقهم لتشمل
االحتياجات المتعددة والمتنوعة للناس(االقتصادية  ،االجتماعية ،الثقافية ،النفسية،
التعليمية ،الصحية ،الروحية والترويحية) ،وتجلى ذلك خاصة مع تعاظم دور الدول
في المجتمعات الحديثة ،حيث أصبحت هي القوة المهيمنة والمسيطرة على أوجه
النشاط فيها ،والمنسقة والموجهة لكافة ضروب األنشطة المنظمة للحياة .وبعد أن
أثبتت عديد الدراسات واألبحاث أن الفقر ال يرتبط في أغلب الحاالت بشخص أو
ذات الفقير بقدر ارتباطها بعوامل هيكلية مرتبطة بالبناء االجتماعي ،وما يتخلله من
استغالل ،واقصاء ،وتهميش ،واستبعاد للفقراء ،وغياب المساواة االجتماعية
واالقتصادية ،وتكافؤ الفرص في إدارة الشأن العام...الخ .وعلى هذا األساس
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أصبحت الدول والحكومات تضمن سياساتها التنموية الجوانب االقتصادية
واالجتماعية؛ الرتباطهما الوثيق وتالزمهما ،فاالستقرار والتطور االقتصاديين ال
يتحققان إال باالستقرار االجتماعي الذي ينبذ السلبية االجتماعية ،واغفال احتياجات
المواطنين ومصالحهم وحقوقهم ،...والتنمية الشاملة ال معنى لها إذا كانت تصب
في مجتمع يسوده االستغالل والظلم االجتماعيين ،وأن استثمار الثروة البشرية ليست
عملية اختيارية أو ثانوية ،أو عمال عشوائيا؛ بل هي عمال مؤسسيا يستلزم سياسات
رعائية ،تتضمن برامج وخطط لتزويد المجتمع بالخدمات االجتماعية المؤدية على
إطالق طاقات أفراده؛ بتوفير فرص التعليم والصحة والثقافة والمسكن ،والمساعدة
عند الحاجة...الخ ،وهي الخدمات الهادفة الستثمار الخامة اإلنسانية لكي تتحول
إلى طاقة أكثر نفعا للمجتمع ،لذلك أخذت الرعاية االجتماعية مكانتها الالئقة في
الكثير من المجتمعات خاصة المتقدمة منها ،وأصبحت التنمية فيها تستند إلى
إستراتيجية واضحة المعالم ،تستند إلى أهداف قصيرة ومتوسطة المدى ،تتمثل في
مضاعفة الدخل القومي ،ورفع معدالت الدخول الفردية ،وعلى أهداف بعيدة تتمثل
في االرتقاء بمستوى معيشة الناس ،والتوسع في تقديم الخدمات االجتماعية لهم،
وتحقيق أقصى قدر من الوئام االجتماعي ،وذلك عن طريق رسم سياسات اإلنماء
االجتماعي ،التي تقوم على أساس من االستخدام المثمر والمفيد للناس ،والعمل
االجتماعي المبني على التخطيط والتنفيذ ،بما يحقق للناس احتياجاتهم ويحل
مشكالتهم.
إن مبادئ تحقيق الرعاية والمساواة بين أعضاء المجتمع؛ واحد من بين أهم المبادئ
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التي تتبناها الكثير من السياسات الوطنية  ،..وأن الفقر ظاهرة معقدة وترتبط
بجوانب نفسية واجتماعية ومعرفية  ..وأن السياسات تسعى إلى تحقيق مستوى
معيشة الئق للجميع ،للتقليل من الفوارق بين الجماعات المختلفة ـ( التير :2013
.)11-9
ومن هذا المنطلق لم تعد الرعاية االجتماعية الموجهة للفقراء عموما حبيسة
التصورات الخاطئة ،واألطروحات الساذجة عن اإلنسان ،وما يقابلها من رعاية
تقليدية وخدمات ظرفية (البر واإلحسان)؛ وانما أصبحت عمال منظما ،وهندسة
اجتماعية ،ترتكز على توفير اإلمكانيات والوسائل ،التي تكفل انطالق الطاقات إلى
أقصى قدر ممكن.
وفي ظل هذه الرؤية ما علينا إال تسليط الضوء على هذا المجال النوعي من
مجاالت الرعاية االجتماعية ،الذي يهتم بشريحة عريضة وواسعة من شرائح
المجتمع؛ أال وهي شريحة الفقراء ،التي ال تضم فقط المرضى مرضا مزمنا ،أو
المعاقين أو المسنين؛ بل تمتد لتشمل كل األفراد والجماعات التي حالت ظروفهم
ومواردهم عن تلبية احتياجاتهم وحل مشكالتهم ،والحيلولة دون مساهمتهم إيجابيا
في تنمية مجتمعهم.
ثانيا :في ماهية الرعاية االجتماعية.
يعتبر مفهوم الرعاية االجتماعية من المفاهيم النظرية واإلجرائية المركزية في الفكر
االجتماعي الحديث ،باعتبارها نظاما اجتماعيا ،أو تنظيما هادفا لعديد الجهود
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واألنشطة االجتماعية التي يقوم المجتمع بتوفيرها ،لمقابلة احتياجات أفراده وحل
مشكالتهم؛ وتجنيبهم المخاطر التي قد تعترض حياتهم ،وتهيئتهم ألداء أدوارهم
االجتماعية بنجاح؛ عن طريق برامج وخدمات مصممة بدقة ،لهذا تعددت مدلوالت
المفهوم باختالف ثقافات المجتمعات ،وما يرتبط بها من سياسات وما يطبق فيها
من نظم ،ناهيك عن االرتباط الوثيق للمفهوم ببعض المفاهيم لدرجة الترادف؛ حيث
أن هناك اتجاه يقول أصحابه بأنه مرادف الصطالح التنمية ،أي الجهود المنظمة
التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية؛ وآخر يقول أصحابه بأنه مرادف لمصطلح
السياسة االجتماعية ،لوصف ما يعتبر في بعض المجتمعات مسؤولية الدولة
األساسية ،مثل :توفير مستوى اجتماعي واقتصادي ،مالئم لرفاهية المجتمع.
وثمة مصطلح آخر ،يرتبط بالرعاية االجتماعية ،انتشر في الربع الثاني من القرن
الماضي ،ولو أنه أقل استعماال وهو مصطلح الضمان االجتماعي ،باإلضافة إلى
مصطلح الخدمة باعتبارها وسيلة الرعاية االجتماعية في إيصال خدماتها
لمحتاجيها.
فالرعاية االجتماعية كما جاءت في -القاموس المحيط -جاءت من كلمة رعاية ،
من رعى مثل :رعى اإلبل .وراعية :اإلحسان .فإذا جئنا إلى الرعاية وقد وصفت
بأنها اجتماعية ،رأينا أنها أخذت شكل العناية الموجهة من المجتمع أو من أشخاص
متخصصين ،يمثلون المجتمع إلى فرد ما أو اكثر من ذلك( كريز )48:1980
وهي ترجمة للمصطلح االنجليزي ( )Social Welfareحيث أن ()Welfareاسم
ثنائي مقطعه األول هو( )Welبمعنى الحسن أو الجيد .أما farفتعني العمل
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والنشاط .وقد ترجم المصطلح إلى العربية في أعقاب الحرب العالمية الثانية تحت
مسمى (الرعاية االجتماعية) اعتمادا على مصداقية المعنى المراد بها في المعاجم
االجنبية ،دون التقليد بالترجمة الحرفية؛ حيث أنها تعني بصفة أساسية األفعال
الخيرة ( ،)Philanthropicواإلحسان ( ،)Charityالتي يقدمها المجتمع لكل من
ألمت به المحن والنكبات من القاصرين والعجزة والمسنين وغيرهم ،أما في اللغة
الفرنسية ،فليس هناك ما يرادف مصطلح الرعاية ،واستخدمت بشأنها عدة مفاهيم
مثل :الحماية ( ،) Protectionأو المساعدة (...)Assistanceالخ؛ والتي جاءت
متوافقة مع المصطلح المعتمد أوروبيا .كما صيغ من قبل المنظمات الدولية سنة
1946م ،واتخذ بذلك عدة مسميات ،منها خاصة مصطلحي :االنعاش االجتماعي،
والرعاية االجتماعية.
أما عن تفضيل استخدام المصطلح عربيا ،فيعود إلى شيوع استخدامه ،وكونه
ينطلق من الحديث النبوي الشريف المشهور" :كلكم راع ،وكل راع مسؤول عن
رعيته" ،ومفهوم الرعاية في الوطن العربي قد يستخدم للداللة على األب أو األم؛
اللذان يرعيان أسرتهما وأبنائهما ،والراعي الذي يرعى ماشيته وهكذا ،والتي تعني في
االنجليزية مسميات أخرى غير الرعاية مثل...Nurtures Spenser :الخ( عفيفي
.)8:2000
لقد تعددت االتجاهات المفسرة لماهية ومضامين الرعاية االجتماعية ،بتعدد القيم
الثقافية للمجتمعات ،التي تتصل بالمسؤوليات االجتماعية وما يطبق فيها من أنظمة
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سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية.
لقد كانت األفكار القديمة الخاصة بالفردانية ،والملكية الخاصة ،والسوق الحر،
وتقييد تدخل الدولة إلى أقل حد ممكن؛ تحدد الرعاية في وضوح كامل ،باعتبارها
(اإلحسان للبؤساء).
أما القيم الحديثة للديمقراطية االجتماعية ،أي األمن والمساواة اإلنسانية ،فتستبعد
فكرة الطبقات المحرومة ،فكل األفراد بدون استثناء لهم حاجات تعتبر مطالب
مشروعة على المجتمع اإليفاء بها ،لهذا تسود اليوم كل من األفكار القديمة،
والحديثة ،وتخلق الكثير من اإلبهام والغموض ،مما ينعكس صداه في التعاريف
القاصرة للرعاية االجتماعية ( حسن  ،)12 :ومنعا للبس والغموض في هذا
المجال ،يمكن إدراج التعاريف التالية:
 1ـ ـ عرفها (شارلز ولنسكي) بأنها كل التنظيمات واألجهزة والبرامج ذات التنظيم
الرسمي ،التي تعمل من أجل الوصول إلى تحسين الظروف االقتصادية والصحية،
لكل أعضاء المجتمع وسكانه أو جزء منه ( مرعي ،خليفة.)11:1983
 2ـ ـ تمثل الرعاية لدى (ماكس سيبورين) نظاما مركبا من النظم االجتماعية،
يتضمن إطا ار واسعا من المهن واألعمال ،التي تهتم بمساعدة الناس ،ومختلف
الخدمات الموجهة لمقابلة الحاجات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الناس
وتـأمينها ،والى تحسين األداء االجتماعي ،من أجل تحقيق االستقرار ،وتقوية
وتدعيم الضبط االجتماعي ،واحداث التغير المنشود ( فهيمي .)11 :2006
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 3ـ عرفتها دائرة المعارف البريطانية ،ومجموعة من خبراء األمم المتحدة بأنها:
"العمل المنظم؛ الذي يهدف إلى التكيف المتبادل بين األفراد وبيئتهم االجتماعية.
وتشمل محاوالت الحكومات والمنظمات لمساعدة العائالت واألفراد ،والمحافظة على
الدخول عند مستوى اجتماعي مقبول ،وايجاد وسائل الترقية المناسبة ،كما يشمل
التشريع والتسهيالت التي تخص من هم عرضة لالستغالل ( عبدالمحيد :1975
.)95
 4ـ تعرفها إدارة الشؤون االجتماعية التابعة لألمم المتحدة بأنها ":حالة من الرعاية
الجسمية والعقلية واالجتماعية ،وليست مجرد التخلص من شرور اجتماعية
معينة،...وهي عبارة عن وظيفة للتنظيم االجتماعي ،واالقتصادي ،للمجتمع واألمة
( محمد .)83: 1995
 5ـ يعطي كل من ( طلعت مصطفى ،وعماد حمدي) تعريفا شامال ،ويعتبرانها
شبكة من البرامج والخدمات والتشريعات ،وتنقسم على أساس وظيفي إلى:
ا ـ اإلمدادات االجتماعية :وتهدف إلى تحقيق األمن والعدالة االجتماعيين في
المجتمع .ومن ثم فهي ليست موجهة بالضرورة نحو تغيير الناس ،أو تهذيب
طبائعهم ،أو نمو المواطنة الصالحة بصفة عامة ،وان ساهمت في ذلك بشكل غير
مباشر ،إنها تضمن لألفراد كحق مقرر لهم من قبل الدولة كل ماهو ضروري
للوصول الى مستوى معيشي معين ،وتمثل هذه البرامج الوظيفة االقتصادية للرعاية
االجتماعية ،ومن أمثلتها :المساعدات العامة ،التأمينات االجتماعية ،اإلسكان
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والعالج الطبي..الخ.
ب ـ الخدمات االجتماعية :وهي الخدمات المهنية التي تكمل أو تسند أو تحل محل
األنظمة المعنية بالتنشئة والضبط االجتماعيين ،ومن ثم فهي خدمات تقام في
مؤسسات ،وتعنى بتغيير الناس عن طريق تزويد األفراد والجماعات بالموارد
واإلمكانيات الالزمة لألداء االجتماعي والمشاركة الفعالة ،وضبط سلوك الفئات التي
يعتبر سلوكها تهديدا للمجتمع ،واذا كان المفهوم المؤقت يعني بجانب الضبط
االجتماعي لسلوك األفراد ،فإن المفهوم اإلنمائي يؤكد على توفير الموارد
االجتماعية ،وتجارب الحياة الالزمة لتنمية وتحسين اآلداء االجتماعي.
ج ـ العمل االجتماعي :وهو المجال الذي يهدف إلى تغيير النظم والمؤسسات داخل
المجتمع ،أو تغيير المجتمع ذاته ( يونس .)19-17 :1975
 4ـ يرى كل من (ولنسكي ولينو) ،أن هناك مفهومان يسودان الواليات المتحدة
األمريكية والعالم وهما:
ا ـ المفهوم العالجي :الذي يرى أن خدمات الرعاية االجتماعية تقدم فقط في حالة
تعرض البناء االجتماعي للمجتمع لألزمات والضعف.
ب ـ المفهوم المؤسسي :الذي يرى أن تقديم خدمات الرعاية االجتماعية شيء
الري الذي يؤكده الكثير من المتخصصين وعلى
طبيعي وعادي في المجتمع ،وهو أ
رأسهم (رونالدو فريديريكو) ،حيث يعرفها" :بأنها وسيلة لتحسين الوظيفة
االجتماعية ،أو للتخفيف من المعاناة من خالل نسق من الخدمات االجتماعية"،
وهذا النسق قد يكون منظما لخدمة هؤالء الذين يجدون صعوبة في إشباع
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احتياجاتهم ،أو حل مشكالتهم (نظام الرعاية العالجي) ،أو توفير الخدمات لكل
األفراد (نظام الرعاية المؤسسي) ( فهيمي .)24 :2005
 5ـ أشارت الجمعية األمريكية لألخصايين االجتماعيين في تعريفها للرعاية
االجتماعية إلى األنشطة المنظمة للمؤسسات ،سواء كانت أهلية ،أو حكومية ،والتي
تسعى إلى منع الحاجة ،والمساهمة في حل المشكالت االجتماعية ،وتحسين
األحوال االجتماعية لألفراد والجماعات والمجتمعات ،وهذه األنشطة تتضمن جهود
مختلف

المهنيين

(أخصائيين

اجتماعيين،

نفسانيين،

أطباء

وممرضين،

معلمين (")...قهيمي .)27 :1998
وتأسيسا على ما سبق يمكن تعريف الرعاية االجتماعية باعتبارها نسقا من االنشطة
والخدمات المنظمة التي تقدمها المؤسسات ،والهيئات الرسمية وغير الرسمية،
(جمعيات المجتمع المدني مثال) ،الوطنية والدولية (الصليب األحمر مثال) كحق
لألفراد والجماعات إلزالة العقبات والمشكالت التي تعترض حسن تكيفهم مع بيئتهم
االجتماعية ،وتهيئتهم ألداء أدوارهم االجتماعية بفعالية؛ يقوم عليها متخصصون
وخبراء في الميدان االجتماعي ،يتوفرون على المهارة والتأهيل المناسبين .
ثالثا :في ماهية الفقر.
هناك شبه إجماع لدى الدارسين والمهتمين على صعوبة إيجاد وصياغة تعريف
للفقر ال لبس فيه وال إبهام ،وحتى التي تزخر بها المؤلفات الكثيرة عجزت عن إيجاد
معيار موضوعي بسيط ودقيق ومقبول؛ ألنه من المفاهيم النسبية المجردة التي تعبر
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عن ظاهرة اجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد والتشابك ،وتختلف باختالف
المجتمعات والثقافات ،والفترات التاريخية ،وأدوات القياس ،والخلفية الفكرية
واالخالقية ( الفارس .)19 :2002
وهو ما ذهب إليه أحد تقارير األمم المتحدة عن التعاون الدولي من أجل القضاء
على الفقر في الدول النامية ،حيث يؤكد على عدم وجود تعريف محدد وثابت
للفقر؛ لكن له مضمونا ال يمكن اإلفالت منه ،وهو العوز المادي الذي يحول دون
تحقيق االحتياجات األساسية ،وهو ما ذهب إليه البنك الدولي في تقريره عن التنمية
في العالم لسنة 1990م( ،)1ذلك أن الفقر ال يقتصر على عجز القدرات الخاصة
لألفراد والجماعات ،بل يتعداه إلى البنية االجتماعية ،وما يتخللها من إقصاء
وتهميش واستبعاد اجتماعي ،يحول دون المساهمة اإليجابية للفقراء في أنشطة
المجتمع ،واالستفادة من مخرجاتها .باإلضافة إلى تباين الموقف من الفقر ذاته،
حيث أن هناك من يعتبره قضاء وابتالء ،يخص به هللا من يحبهم من عباده،
يقتضي الصبر كما هو الحال في بعض األديان ( القرضاوي .)9-7 :1985
وهناك من يعتبره فضيلة في بعض الفلسفات القديمة ،وآخر يراه ش ار ومصد ار
محتمال لكل الرذائل والمفاسد ،ويجب استئصال من يوصمون به ،كما هو الحال
لدى أفالطون وارسطو ( ماري مبوندا .)137 :2004
وتراوحت التعاريف بين المحددات المادية والكيفية ،حيث تنظر المجموعة األولى
إلى الفقر في ضوء عيش الكفاف ،كالدخل والحاجات المطلوبة اجتماعيا ،أو
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الحرمان النسبي في بعض المواد الضرورية للعيش ،مثل :الغذاء ،وظروف
المعيشة ،وأسباب الراحة المتعارف عليها ...الخ ،أما المجموعة الثانية فتؤكد على
أن الفقر ليس حالة مادية وحسب  ،بل هي مركب من المواقف المجسدة للتبعية
ونقص االعتماد على الذات ( اسماعيل  )21-20 :2003وهو ماذهب إليه خبراء
األمم المتحدة ،حيث يكتسي المفهوم لديهم أبعادا أخرى (السياسي ،والثقافي،)... ،
متجاوزين بذلك المعطى المادي الصرف ( فطيمة  )7-6 : 2014لهذا يميل
علماء االجتماع والباحثون إلى انتهاج واحدة من مقاربتين لمفهوم الفقر ،وذلك عن
طريق تطبيق مفهومي(الفقر المطلق) ،و(الفقر النسبي).
فالفقر النسبي يرتبط أساسا بفكرة العيش الكفاف ،أي الشروط األساسية التي ينبغي
توافرها ليظل المرء على قيد الحياة ،وفي وضع صحي مقبول ،وتتضمن هذه
الشروط الغذاء الكافي والمأوى والكساء ،فإذا توافرت لوحدها يوصف المرء بأنه
يعيش في حالة فقر ،وينظر لمفهوم الفقر المطلق عادة باعتباره مفهوما إنسانيا
شامال لجميع البشر في كل زمان ومكان ،وأن مقاييس العيش الكفاف واحتياجاته،
متماثلة لكل البشر ،من ذوي الفئة العمرية ،والحالة الجسمانية المتشابهة.
وتختلف اآلراء حول اعتبار هذه الشروط مقياسا شامال لجميع البشر ،ويعتقد عديد
الباحثين أنه من األنسب تطبيق مفهوم الفقر النسبي الذي يشير إلى معدل مستوى
المعيشة في مجتمع ما ،ويرى هؤالء أن الفقر هو ما يجري تعريفه ثقافيا ،وفي
سياقات اجتماعية محددة ،مما يجعل من المتعذر قياسه وفقا لمعايير نموذجية
شاملة للحرمان ،ومن الخطأ االفتراض أن الحاجات البشرية متطابقة في كل مكان؛
- 146 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

ألنها في واقع األمر تتباين في المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة؛ وأن
األمور التي تعتبر جوهرية وأساسية في مجتمع ما ،قد ينظر إليها باعتبارها من
الكماليات في مجتمع آخر (...غدنز.)373 :2001.
لذلك تلجأ الدراسات المقارنة الحديثة إلى اعتماد مؤشرات أخرى ،ال تقل أهمية عن
سابقتها ،مثل :مؤشر فجوة الفقر( ،)Poverty Gapالذي يقيس حجم الفجوة
االجمالية المقدرة بين دخل الطبقة الفقيرة وخط الفقر ،أو بتعبير آخر :حجم الدخل
الالزم لتحويل الفرد أو العائلة من حالة الفقر إلى عدم الفقر ،ومؤشر شدة
الفقر( ،)Poverty Severity Indexالذي ال يقل أهمية عن سابقه ،حيث يوفر
معلومات حول مدى تفاوت الدخل ضمن الفقراء ذاتهم ( غدنز .)378 :2001
وفي مايلي عرض لبعض التعريفات التي جاءت في هذا السياق:
 1ـ إن مختلف التعريفات اللغوية الواردة في لسان العرب ،تبين أن مفهوم الفقر
ككل مفهوم يستند إلى رؤية ،وينطق عن فلسفة في الحياة ،حيث يحدد ابن منظور
الفقر بأنه ضد الغنى  ،ويذكر ذلك بما روي عن اإلمام الشافعي الذي قال" :الفقراء
الضعفاء الذين ال حرفة لهم ،وأهل الحرفة الضعيفة التي ال تقع موقعا ،وال تعينه
وعياله .فالفقر بهذا المفهوم يرجع إلى انعدام الحرفة التي توفر لصاحبها كسب ما،
يضمن له مؤونة أهله وتقيه واياهم عذاب السؤال.
وأما اإلمام ابن عرفة فيرى أن الفقر عند العرب ،هو االحتياج ،ويضيف" :أما
المسكين فالذي أذله الفقر" ،أي أن الفقير يحتاج إلى ما يقيه مذلة المسغبة ،وينجيه
- 147 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

من المسكنة ،التي هي درجة من الفقر ( الحمزاوي .)39 :1992
 2ـ ـ يعرفه(محمد حسين باقر) باعتباره" :حالة من الحرمان المادي ،تتجلى أهم
مظاهرها في انخفاض استهالك الغذاء كما ونوعا ،وتدني الحالة الصحية،
والمستوى التعليمي ،والوضع السكني ،الحرمان من تملك السلع المعمرة واألصول
المادية األخرى ،وفقدان االحتياطي أو الضمان لمواجهة الحاالت الصعبة،
كالمرض ،واإلعاقة ،والبطالة ،والكوارث ،واألزمات (..امقران .) 2019
 3ـ الفقر آفة اجتماعية يفرزها النقص في الموارد ،جراء سوء توزيع الثروة وعدم
فعالية أنظمة التكافل االجتماعي؛ مما يؤدي إلى نقص في إشباع الحاجات
األساسية التي تتطلبها مقومات االستمرار في الحياة،...وهو حالة مرضية ،أو
عرضية ،تصيب الفرد بصورة شخصية ،أو باعتبارها مشكلة هيكلية أفرزتها
السياسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية (.سراز .)21 :2011
 4ـ ـ يرى (ايريك جنسن) أن الفقر يعبر عن ظروف مزمنة تصيب الفرد بالعجز،
وتؤثر على سالمته البدنية والعقلية والروحية ،...ويميز بين عديد األنواع من الفقر
(الموقفي ،المتوارث ،النسبي ،المدني ،الريفي) ( جنسن .)17-16 :2015
5ـ ـ ـ هناك من يضيف إلى فقر الدخل ،فقر القدرات ،ويعتمد في قياس ذلك على
ثالث مؤشرات أساسية وهي:
أ ـ ـ المؤشر الغذائي الصحي :ويقاس بنسبة ناقصي الوزن من األطفال دون سن
الخامسة.
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ب ـ المؤشر التعليمي المعرفي :ويقاس بنسبة األمية بين اإلناث.
ج ـ المؤشر الصحي اإلنجابي :ويقاس بنسب حاالت الوالدة دون إشراف صحي (
صالح .)4 :2014
 6ـ ـ يميز كل من( للوشي محمد ،وبوخاري سبرينة) بين خمس أنواع من الفقر وهي:
الفقر المطلق ،الفقر النسبي ،الفقر المدقع ،الفقر المؤقت ،الفقر الدائم ،ويأخذان
بمفهوم الفقر المتعدد األبعاد ،على أساس أن الفقر ال يعكس فقط النقص في
الموارد والمداخيل ،بل يرتبط أيضا بعديد المعوقات السوسيو اقتصادية وثقافية
(محمد ،واخرون  ،)166-165 :2014وهو االتجاه الذي أخذ به البرنامج
االنمائي لألمم المتحدة في صياغته لدليل الفقر الذي أطلقه سنة1997؛ حيث
أعتمد في ذلك على ثالثة أبعاد وعشر مؤشرات وهي:
ا ـ بعد التعليم :ويعتمد عدة مؤشرات منها خاصة ،وجود أحد أفراد األسرة لم ينهي
خمس سنوات من الدراسة ،ووجود ولد واحد على األقل في سن الدراسة حتى
الصف الثامن ،ولم يلتحق بالمدرسة.
ب ـ ـ بعد الصحة :ويتكون من المؤشرات التالية :وجود فرد يعاني من سوء التغذية،
ووفاة ولد أو أكثر من األسرة.
ج ـ ـ بعد مستوى المعيشة :ويتبنى المؤشرات التالية :عدم الحصول على الكهرباء،
االفتقار الى المياه النظيفة ،غياب مرافق الصرف الصحي ،استخدام الوقود (الفحم،
الحطب ،)...السكن في مسكن أرضيته من تراب ،عدم امتالك سيارة أو آلية
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مشابهة ،باإلضافة الى الثالجة ،والمذياع المرئي  ،والراديو ،والهاتف...الخ.
 7ـ ـ يتخد الفقر عند كل من (بوكساني رشيد ،وعالم عثمان) ثالث منطلقات
أساسية وهي:
ا ـ ـ المنطلق الذاتي :الذي يعني شعور الفرد بعدم قدرته على الحصول على
احتياجاته األساسية.
ب ـ ـ المنطلق الموضوعي :الذي يعني عدم القدرة على تحقيق الحد األدنى من
مستوى المعيشة.
ج ـ ـ المنطلق االجتماعي :الذي يخص من يحصلون على المعونة االجتماعية
(رشيد،عثمان .)131:2014
وعليه وبغض النظر عن المعطيات الكمية والكيفية للفقر ،وأبعاده ،ومنطلقاته
الفكرية ،ومؤشراته ،ومحدداته ،التي تزخر بها التعاريف؛ فإن الفقر في منظور هذه
الدراسة هو :حالة يتعرض لها األفراد والجماعات نتيجة لعوامل ذاتية أو هيكلية،
تحول تمنعهم من تحقيق احتياجاتهم ومطالبهم الحياتية المختلفة ،والتي تتطلب
تدخال اجتماعيا عن طريق برامج وخدمات رعائية تحول دون انحرافهم  ،وتسمح
بحسن اندماجهم اجتماعيا ،وأداء أدوارهم بكفاءة وفعالية.
رابعا :أهمية وفعالية برامح الرعابة االجتماعية في مواجهة الفقر
يجمع أغلب الدارسين والمهتمين في مجال االنتشال االجتماعي للفقراء على أهمية
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ودور خدمات الرعاية االجتماعية في التقليل أو الحد من تأثيرات الفقر على األفراد
والجماعات والمجتمعات ؛ وذلك لما تتميز به في أداء أدوارها المختلفة (الوقائية
والعالجية واإلنمائية)؛ وفي مايلي تفصيل ألهم هذه المميزات:
 1ـ ـ إن أنشطة وخدمات الرعاية االجتماعية الحديثة ،لم تعد تقتصر في أنشطتها
على تلك المعونات ،أو الصدقات البسيطة المؤقتة أو الظرفية ،التي يمن بها على
الفقراء بدافع حب الخير ،أو استجابة لتعاليم دينية؛ بل أصبحت نسقا اجتماعيا
يتساند وظيفيا مع بقية األنساق األخرى (السياسية واالقتصادية والثقافية )...في
ال بناء االجتماعي للمجتمعات ،يقوم على تلبية الحاجيات المختلفة للفقراء(مادية،
نفسية ،صحية ،تعليمية ،ترويحية ،)...وبالتالي أصبحت الرعاية االجتماعية ترتبط
ارتباطا وثيقا بالتنمية الشاملة للمجتمع.
 2ـ ـ إ ن الرعاية االجتماعية الحديثة لم تعد تهدف في تقديم خدماتها وأنشطتها على
تلبية االحتياجات األولية أو األساسية ،بل أصبحت تهدف إلى توفير الخدمات،
وحل المشكالت المختلفة (مادية ،نفسية ،صحية ،تعليمية ،ترويحية ،)...التي
تتحقق بمقتضاها الرعاية االجتماعية لألفراد والجماعات ،وذلك كحق لهم تكفله
األديان المختلفة ،والقوانين والمواثيق والتشريعات الوطنية ،واالقليمية والدولية.
باإلضافة إلى أنها لم تعد تقتصر في تقديم خدماتها على الجوانب العالجية بل
أصبحت تأخذ في االعتبار الجوانب الوقائية واإلنشائية.
 3ـ ـ إن برامج الرعاية االجتماعية ،وما يرتبط بها من خدمات ،تتعامل مع األفراد
والجماعات في مختلف الفضاءات والمجاالت النوعية األخرى ،فهي تتعامل مع
األسر الفقيرة التي ال عائل لها ،أو التي

تعجز مواردها الضئيلة عن اإليفاء
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باحتياجاتها ومطالب أفرادها ،أو تلك التي ال تحسن تصريف شؤونها؛ نتيجة لكثرة
ديونها ،وعدم تقدير الزوجين لمسؤوليتها العائلية ،واالنغماس في الكماليات على
حساب األساسيات...الخ ؛ وذلك عن طريق توجيهها وارشادها إلى السبل الكفيلة
بتنظيم ميزانيتها ،وتدبير شؤونها ،باإلضافة إلى برامج المساعدة المادية المباشرة
التي تؤمن لها دخال منتظما ،أو بتمكين النساء الماكثات بالبيت من تعلم ِّح َرف،

وتزويدهم بالموارد التي تمكنهم من ممارسة حرف مدرة ،تزيد من مداخيل العائلة.
باإلضافة إلى التدخل ،أو التوسط لها لدى المؤسسات المختلفة(،العيادات
والمستشفيات ،المدارس ،التعاضديات االستهالكية ،)...لتسهيل استفادتها من
خدماتها مجانا ،أو [أسعار رمزية ،كما تتعامل مع العامل في عمله ،حيث أصبحت
المؤسسات الحديثة تؤمن لعمالها  -باالضافة إلى األجر  -الخدمات المختلفة له
وألسرته ،وكذلك الحال بالنسبة لألطفال ،والتالميذ ،والطالب ،والمسنين ،المعوزين
في المؤسسات التربوية والتعليمية واالجتماعية.
 4ـ ـ تتسم جهودها بالتخطيط والتنظيم والشمول؛ بمعنى أنها تؤدى وفق السياسة
العامة للمجتمع،

وفلسفته الخاصة ،وامكانياته ،وموارده ،ونظمه االقتصادية

والسياسية والثقافية ،...ومن ثم فهي تعبير عما وصل إليه المجتمع من حضارة
وتقدم ،كما تسير وفق خطط مرسومة ،تقام في مؤسسات ،وهيئات متخصصة في
العمل االجتماعي ،لها أهدافها ،ولوائحها ،وبرامجها ،وتمول من موارد المجتمع
ذاته ،أو عن طريق الضرائب؛ التي تجبى ،أو الهبات ،والتبرعات...
ويؤدي أنشطتها متخصصون في شتى المجاالت ،االجتماعية(أطباء ،أخصائيون
نفسانيون ،أخصائيون اجتماعيون)...

يقومون على حسن آدائها.
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 5ـ ـ إن الرعاية االجتماعية لم تعد تقتصر في تقديم خدماتها على انتشال الفقراء من
فقرهم وحسب ،بل تتجاوز ذلك إلى معالجة اآلثار ،واألضرار ،واألمراض الناجمة
عن مشكلة الفقر(أمراض ،تسول ،دعارة ،جنوح األطفال ،اإلدمان والمتاجرة
بالمخدرات ،السرقة )...وذلك برعاية ضحايا هذه اآلفات سواء عن طريق إيداعهم
المراكز المتخصة ،أو إرشادهم وتوجيههم ببرامج تربوية ونفسية .وبالتالي إزالة
العقبات التي تعترض نموهم وتكيفهم مع بيئتهم االجتماعية الطبيعية.
 6ـ ـ إن الرعاية االجتماعية تتبنى األسلوب العلمي في تعاطيها مع مشكالت
األفراد ،فهي تتعامل مع األفراد في جميع المستويات ،و توجههم وترشدهم على هذا
األساس ،...فهي تتعامل مع األفراد كأشخاص متميزين ،بدنيا ونفسيا
واجتماعيا(الفروقات الفردية) ،باعتماد طريقة خدمة الفرد ،كما تستخدم طريق خدمة
الجماعة في تعاملها معهم ،كأعضاء في جماعات ،يرتبطون فيها بعالقات
اجتماعية(أسرة ،مدرسة ،جامعة ،معمل ،جمعية ،)...ويتفاعلون معها إيجابيا أو
سلبيا ،كما توظف طريقة خدمة المجتمع في تعاملها مع األفراد باعتبارهم أعضاء
في مجتمع له مؤسساته ونظمه وقوانينه ،كما تعتمد في أدائها لخدماتها على
خطوات علمية (الدراسة ،التشخيص ،العالج ،المتابعة والتقويم) ( فهمي :2002
. )81-79
 6ـ ـ تحول منظومة الرعاية االجتماعية الحديثة في تقديمها للمساعدات من التركيز
على إصالح الفرد إلى االصالح االجتماعي الشامل.
لقد ساد االعتقاد لفترة طويلة بأن السبب فيما يتعرض له األفراد من مشاكل ،يرجع
إلى قصور إمكانياتهم وسوء تصرفهم؛

لكن هذا االتجاه تراجع نسبيا لصالح
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الفكرة القائلة بالخلل الذي يصيب البناء االجتماعي الكلي بأبعاده المختلفة ،ومن ثم
أصبحت خدماتها تتجه إلى المجتمع أكثر من اتجاهها لألفراد( خاطر :1998
.)16
 7ـ ـ إن احتياجات اإلنسان تتميز بالتنوع والنسبية والتجدد ،والرعاية االجتماعية
خلقت لكي تساير التغيير في ذلك ،دون الخضوع لمجراه؛ فهي تراعي التحول
االجتماعي وما يفرزه من مطالب ،لكن تسعى لتوجيهه الوجهة الموضوعية المقبولة،
التي يراعى فيها مصالح األفراد ومصالح المجتمع وامكانياته على حد سواء.
 8ـ ـ أصبحت تعتمد في تقديم خدماتها على الخبرات والتجارب العملية الناجحة من
مختلف أنحاء العالم؛ كما تستفيد من نتائج الدراسات والبحوث التي تجرى في هذا
الحقل المعرفي.
 9ـ ـ تتبنى الرعاية االجتماعية في إسداء خدماتها لمستحقيها على مجموعة من
المبادئ والقيم والمعايير األخالقية؛ منها خاصة:
ا ـ ـ مبدأ العالقة المهنية (التقبل):
وهو إحدى المباديء التي تقوم عليها خدمات الرعاية االجتماعية الحديثة ،ويعبر
عن موقف وجداني يقفه الممارس المهني من عمالئه من طالبي المساعدة مهما،
وت أتي أهمية هذا المبدأ من القيم الكامنة فيه من احترام كرامة العميل وتقبله كما هو
ال كما يرغب أن يكون ،وبالتالي يجب أن يتعامل معه بصرف النظر عن ظروفه
ومشكالته ،وامكانياته وانتماءاته المختلفة ،واظهار االحترام له ،ورغبته في
مساعدته ،وتفادي إبداء مشاعر السخط وعدم الرضى اتجاههه؛ ألن الفقير الذي
يبالغ في نقده ،والتحامل عليه ،قد يؤدي

به إلى رفض المساعدة ،مهما كانت
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طبيعتها( صالح  ( )2002:39فهيمي .)43 :1997

()1

ب ـ ـ مبدأ المشاركة وحق تقرير المصير:
وينطلق هذا المبدأ من الثقة في إمكانيات الفرد ،واإليمان بقدرته في تقدير ظروفه
واحتياجاته ومشكالته ،والسبل الكفيلة بإيجاد حلول لها ،ومن ثم يجب على
األخصائيين االجتماعيين من مقدمي الخدمة أالﱠ يفرضوا على العميل حال معينا
لمشكلته ،دون استشارته مادام قاد ار على االسهام في ذلك دون إكراه ،إن هذا المبدأ
يتنافى تماما والممارسات السائدة في بالدنا ،حيث تقدم بعض المساعدات الهزيلة
للفقراء في بعض المناسبات دون استشارة المنتفعين بها سواء في كميتها أو نوعيتها
أو طريقة تقديمها ،ومثال ذلك قفة رمضان ،إذ وبدال من تقديمها نقدا للفقراء ،تقدم
في شكل سلع أغلبها ذات نوعية رديئة ومنتهية الصالحية ( عثمان واخرون:2008
.

 ( )209 -208خاطر )209 -208:2001
ج ـ ـ السرية في التعاطي مع طالبي الخدمة:

يعتبر هذا المبدأ من المباديء السامية التي تعتمدها منظومة الرعاية االجتماعية
الحديثة في تقديم خدماتها لعمالئها ،ويقوم هذا المبدأ على حق العميل في االحتفاظ
بالمعلومات الشخصية الخاصة بحياته ،وظروفه وظروف أسرته؛ كما أن احترام
كرامته وعدم المساس بكبريائه تقضي بأن تقدم له الخدمات في سرية كاملة ،إن
الممارسات والطرق البدائية التي تقدم بها المساعدات في بالدنا ال تعير أي اهتمام
لهذا المبدأ ،حيث تقدم بعض المعونات لألفراد بعد إعالنها ،سواء في البلديات
أوالمؤسسات الخدماتية األخرى ،كما تقدم أحيانا في حضور المسؤولين ووسائل
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اإلعالم ،وفي أجواء احتفالية مقززة ،وفي أحيان أخرى يقوم عليها عمال البلديات
في وضح النهار ،وبطرق بهلوانية واستف اززية ،لدرجة أن الكثير من محتاجي هذه
المساعدات يمتنعون عن األستفادة منها ،...روى لي أحد الزمالء حضر مراسيم
توزيع األلبسة واألدوات المدرسية على التالميذ الفقراء ،أن أحدهم انفجر باكيا عندما
نودي عليه لتسلمها ،ولما سئل عن السبب ذكر أن زمالئه أصبحوا يسخرون منه
منذ تسلمه لألدوات في العام الماضي ،ومنذ ذاك أصبحوا ينادونه بالهامل ) .علي
 ( )1973:122البطريق  ،ابوالفضل ) ،
د ـ ـ مبدأ المسؤولية االجتماعية:
ينطلق هذا المبدأ من القاعدة التي تعتمدها الخدمة االجتماعية الحديثة ،والمتمثلة
في ضرورة مساعدة األفراد كي يساعدوا أنفسهم وغيرهم ،ويقوم على ضرورة توفير
الخدمات األساسية والالزمة لألفراد والجماعات ،كحق لهم على مجتمعهم ،أي
توفير الحد األدنى لمستوى معيشي يليق لألفراد كحق لهم ،مقابل قيامهم بااللتزامات
الواجبة عليهم كأعضاء في المجتمع (العمل ،حسن تصريف المساعدات.)...
ه ـ ـ مبدأ العدالة في التوزيع:
يعتبر هذا المبدأ التزاما مهنيا وأخالقيا ودينيا للرعاية االجتماعية ،ويقوم على قاعدة
عدم استئثار أفراد أو جماعات بالخدمات والمساعدات على حساب فئات أخرى،
وذلك العتبارات دينية أو سياسية أو اجتماعية ،ففي بالدنا ونتيجة للفساد المستشري
في مؤسسات الدولة ،أصبح هذا القطاع الهش هو اآلخر عرضة لكل الممارسات،
حيث أصبحت المساعدات والمعونات تقدم لغير محتاجيها ،لألعتبارت السالفة
الذكر( عفيفي .)66-65 :2000
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خاتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
نخلص في هذا المجال إلى أن هناك شبه إجماع لدى المختصين والمهتمين في
الحقل االجتماعي على أن ظاهرة الفقر ،وما يرتبط بها من قصور أو عجز ،كلي
أو جزئي في إشباع وتلبية احتياجات اإلنسان المتنوعة والمتغيرة؛ هي ظاهرة
اجتماعية عالمية بامتياز؛ إذ ال يخلو أي مجتمع منها ،بصرف النظر عن شكلها،
وحجمها ،وما يترتب عليها من نتائج ،كما أن سبل التصدي لها ومواجهتها ،يختلف
باختالف المجتمعات ،وما تتوفر عليه من قدرات وامكانيات مادية وبشرية ،وفلسفتها
في إدارة شؤونها االقتصادية واالجتماعية.
والرعاية االجتماعية في صورتها الحديثة أصبحت نسقا تنظيميا أساسيا للمجتمعات،
يتساند وظيفيا مع بقية األنساق األخرى(االقتصادية ،والسياسية ،والثقافية) ويدعمها
في آداء أدوارها بكفاءة وفاعلية ،وذلك بفعل األدوار التي أصبحت تؤديها من
خالل:
ا ـ تحول وظائفها من مجرد إسداء خدمات مؤقتة ،محدودة الهدف ،والغرض إلى
هندسة اجتماعية شاملة ،تأخذ بعين االعتبار الحاجات المتعددة والمتغيرة لإلنسان.
ب ـ ـ تحول أنشطتها من مجرد صدقات يمن بها على الفقراء بدافع البر والشفقة،
إلى خدمات تقر بأحقيتها األديان ،والقوانين ،والتشريعات الوطنية واالقليمية
والدولية.
ج ـ ـ تحول أنشطتها من القطاع األهلي إلى القطاع الحكومي ،لتصبح وظيفة من
الوظائف التي تمارس بالمؤسسات

واألجهزة والهيئات الحكومية الرسمية؛
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ترصد لها اإلمكانيات المادية والبشرية المتخصصة.
د ـ ـ من أجل مراعاة فلسفة دولة الرعاية ،وما يرتبط بها من رفاهية ،أصبحت
خدمات الرعاية االجتماعية في صورتها الحديثة ،ال تتوقف على تأمين الخدمات
األولية؛ بل امتدت لتشمل كل الخدمات التي تقابل االحتياجات المتنوعة والمتغيرة
لإلنسان ،كما لم تعد تعتمد في مواجهة ظاهرة الفقر على تأمين الخدمات العالجية،
بل امتدت برامجها لتشمل الخدمات الوقائية واإلنمائية.
ه ـ ـ أصبحت الرعاية االجتماعية تعتمد في إسداء خدماتها على مؤسسات وهيئات
متخصصة في العمل االجتماعي ،يقوم عليها متخصصون في المجاالت المختلفة،
تتوفر فيهم الرغبة والتأهيل المناسبين والتدريب الكافي ،كما تعتمد على المنهج
العلمي في التخطيط والتنفيذ ،واالستفادة من نتائج الدراسات والبحوث العلمية،
والتجارب الناجحة في هذا المجال.
المراجع:
ماري مبوندا ،أرنست ،الفقر كانتهاك لحقوق اإلنسان ،نحو حق رفض ٍ
الفقر،
ترجمة عبد الحميد فهمي الجمال ،المجلة الدولية للعلوم االجتماعية ،اليونيسكو،
القاهرة،ع ،180 :حزيران.2004 ،
إسماعيل ،قيرة وآخرون ،عولمة الفقر ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة.2003 ،
آمقران ،عبد الر ازق ،الفقر المبرمج في المجتمع الجزائري – متاح على الرابط
االلكتروني التالي:
ـ

http: Algerian Scientific Journal Platform.html
- 158 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

Consulte le 20/07 /2019
البطريق ،محمد كامل ،حسن طه أبو الفضل ،مدخل الخدمة االجتماعية ،دراسة
تحليلية ،مكتبة القاهرة الحديثة ،مصر.
التير ،مصطفى عمر ،األوضاع المعيشية لذوي الدخل المحدود في المجتمع الليبي:
دراسة أمبريقية ،دار مداد للطباعة والنشر والتوزيع واالنتاج الفني  ،الطبعة األولى
.2013
جنسن ،ايريك،

الفقر والتعليم ،ترجمة صفاء العسر ،المركز القومي للترجمة،

مصر.2015 ،
حسن ،محمود ،مقدمة الخدمة االجتماعية ،منشورات ذات السالسل ،ط ،2الكويت.
الحمزاوي ،حسناء ،الفقر ،تأثيره في األطفال ،معاش بعضهم له ،المجلة التونسية
للعلوم االجتماعية ،مركز الدراسات واألبحاث االقتصادية واالجتماعية ،تونس،
ع.1992 ، 109:
خاطر ،أحمد مصطفى  ،الخدمة االجتماعية ،نظرة تاريخية،...المكتب الجامعي
الحديث ،االسكندرية.1998 ،
خاطر ،أحمد مصطفى ،الرعاية االجتماعية ،المكتبة الجامعية ،االسكندرية.2001،
سراز  ،محمد بن صالح ،أسباب الفقر واالتجاهات نحو الفقراء ،مجلة قسم الخدمة
االجتماعية ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة أم القرى ،مكة ،مج ، 3:ع 1:يناير
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.2011
الشاعر ،جمال  ،معالم البهجة في ثقافة الفقراء ،مؤلف جماعي ،مركز دراسات قناة
النيل الثقافية ( ثقافة الفقراء) ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،القاهرة. 2006 ،
عبد المجيد ،محمد فائق ،الرعاية العمالية في المجتمع االشتراكي ،مطبعة االنجلو
المصرية ،ط ،1القاهرة.1975 ،
عبد المحي ،محمود حسن صالح ،الخدمة االجتماعية ومجاالت الممارسة المهنية،
دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية.2002 ،
عثمان  ،عبد الفتاح وآخرون ،مقدمة في الخدمة االجتماعية ،مكتبة االنجلو
المصرية ،القاهرة 1985 ،ـ
عف يفي ،عبد الخالق محمد  ،الرعاية االجتماعية،المفاهيم والنشاة والمجاالت ،مكتبة
عين شمسن  ،القاهرة،2000 ،
علي ،صباح الدين  ،الخدمة االجتماعية،الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر،
القاهرة ،ط.1973 ،3
غدنز ،انتوني ،علم االجتماع ،ترجمة فايز الصياغ ،المنظمة العربية للترجمة،
بيروت.2001 ،
الفارس ،عبد الرزاق ،الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة
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العربية ،بيروت ،ط.2002.،1
فطيمة ،حاجي ،إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنموية للفترة ( 2005ـ ـ
 ، )2014أطروحة دكتوراه ،قسم العلوم االقتصادية ،جامعة بسكرة.2014 ،
فهمي  ،محمد سيد  ،الرعاية االجتماعية وخصخصة الخدمات ،المكتب الجامعي
الحديث ،االسكندرية.2005 ،
فهمي  ،محمد سيد  ،مقدمة في الخدمة االجتماعية ،دار المعرفة الجامعية،
االسكندرية.2002 ،
فهمي  ،محمد سيد ،الرعاية االجتماعية واألمن االجتماعي ،المكتب الجامعي
الحديث ،االسكندرية.1998. ،
فهمي  ،محمد سيد ،الرعاية االجتماعيةاالسالمية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
االسكندرية.2006 ،
فهمي  ،محمد سيد ،مقدمة في الخدمة االجتماعية ،دار المعرفة الجامعية،
االسكندرية2002 ،
فهمي،

محمد سيد  ،مقدمة في الخدمة االجتماعية ،دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية ،مصر.1997 ،
القرضاوي ،يوسف  ،مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،سوريا،
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1985
كريز ،أحمد  ،الرعاية االجتماعية لألحداث الجانحين ،مطبعة اإلنشاء ،دمشق،
سوريا.1980 ،
محمد ،محمد خيري  ،عليك توطين الصناعة والرفاهية االقتصادية واالجتماعية،
دار النهضة العربية ،مصر ،ص ـ الفاروق زكي يونس ،الخدمات االجتماعية
والتغير االجتماعي ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط.1975 ،2
مرعي ،ابراهيم بيومي ،خليفة ،محروس ،اتجاهات الرعاية االجتماعية ومداخلها
العالجية ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية.1983،

المراجع االجنبية:
http://oxford.univ.pres/bank report/1990 consult.le17/08/2019
http://arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/operations/2
010/...cons.le 17/8/2019
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية البشرية لسنة .2010
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ترقي العقل نحو الحقيقة عند ابن طفيل ( حي بن يقظان )
*

دكتورة  :مريم خليفة المبروك
المقدمة

تعد رسالة حي بن يقظان ،من أهم الرسائل الرائدة في عالم الروايات
الفلسفية ،المنبثقة عن المكتبة الفلسفية في بالد األندلس ،فهي ذات قيمة فلسفية
كبيرة ،عرض من خاللها كاتبها الفيلسوف ابن طفيل أفكاره وآرائه الفلسفية ،التي
تمثله في هللا ،والعالم ،واإلنسان ،لزرع بذور فلسفته ،فصاغها بأسلوب قصصي
أدبي رمزي رائع ،ال توجد في كتاب ،وال تسمع في معتد خطاب ،يهدف فيلسوفنا
من وراءها إلى بيان الكثير من القضايا الفلسفية كعالقة الدين والفلسفة ،والعالقة
بين الوجود وواجب الوجود  ،وأصل الحياة  ،وشرح سيرة المعرفة اإلنسانية ،والكشف
عن قدرات اإلنسان المعرفية أمام ما يقابله من غيبيات ،وكيف يرتقي بنفسه إلى
عالم المعرفة الصحيحة ،حتى يصل إلى االتصال باهلل  ،فاإلنسان الذي يشير إليه
ابن طفيل في هذه القصة يعيش منذ طفولته في جزيرة معزولة  ،يتخذ من الحيوان
(الظبية) مرضعا له  ،ومن الطبيعة مأوى له  ،فيفترش األرض  ،ويلتحف السماء،

*

عضوء هئية تدريس بقسم الفلسفة /كلية االداب /جامعة سرت
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ويكبر ويشتد عوده  ،وينصرف إلى التأمل  ،حيث يستطيع بمفرده دون أن يتصل
بأي إنسان  ،أو مجتمع  ،أو تبلغه دعوة  ،بل بمحض عقله وفكره وتدبره يستطيع
أن يصل إلى الحقائق التي تأتي بها األديان عن طريق الرسل ،فيرتقي هذا الرقي
في فهم أسرار العالم الفيزيقي الطبيعي المادي ،وأسرار العالم الميتافيزيقي الروحاني،
وقد رمز لهذا العقل ( حي بن يقظان ) .
ومن الجدير بالذكر أن هذه الرواية قد أعيد كتابتها في تراثنا العربي
اإلسالمي أربعة مرات ،فكان أول مؤلف لقصة حي بن يقظان ،هو الفيلسوف ابن
سينا ،ثم أعاد بناءها الشيخ شهاب الدين السهروردي ،وبعدها أعاد كتابتها الفيلسوف
ابن طفيل  ،ثم كانت آخر رواية للقصة من قبل ابن النفيس ،لتكون رواية حي بن
يقظان ،أو الغريبة ،باسم فاطق بن ناطق .
إشكالية الدراسة  :تدور حول السؤال اآلتي  :كيف يمكن لإلنسان بفطرته السليمة
وحدها ،دون االستعانة بأي تقليد فلسفي ،أو مدد خارجي ( الوحي ) أن يدرك
الحقائق المبثوثة في الكون ،بل يدرك أسمى حقائقه الروحية ،وكماله األقصى
االتصال باهلل ؟ وكيف أن رحلة العقل المترقي في شخص حي بن يقظان ،أن
يلتقي لقاء محبه ،وتوافق واعتراف بالدين  ،من حيث هو فطره وتجسيد له في كماله
- 164 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

النظري ،والعملي ،في شخص أبسال ؟
أهمية الدراسة  :وتكمن في تأكيد القيمة اإلبستمولوجية لموضوع العزلة  ،وابراز
قيمة العقل ،وأهميته ،والتقارب بين اإلنسان وذاته ،وانتصار العقل على نمط الحياة
االجتماعي ،فحي بن يقظان على الرغم أنه عاش منعزال عن البشر ،أو عن أي
إرث حضاري وثقافي  ،إال أنه استطاع بعقله أن يميز ذاته ،ويجيب عن التساؤالت
من أين إلى أين  ،وبأي  ،وصوال للحقيقة  ،أيضا تكمن أهمية الدراسة في محاولة
ابن طفيل إثبات أن اإلنسان المتوحد المنعزل متى أدرك الحقيقة عن طريق العقل
الطبيعي بالفطرة ،استطاع أن يبين سر االتفاق بين العقل والدين .
الهدف من الدراسة يكمن في اآلتي :
 1ـ من باب االعتزاز بتراثنا العربي اإلسالمي نقدم هذا البحث إحياء له من خالل
فيلسوف أندلسي مراكشي عاش فيلسوفا وطبيبا وأديبا ،خلدته رسالته الفلسفية ( حي
بن يقظان ) وهي األثر الوحيد اليتيم ،الذي وصلنا من مؤلفاته والتي تدعو إلى
التفكر والتأمل العقلي في كافة الموجودات .
 2ـ تسليط الضوء وبيان أهم القضايا والمضامين الفلسفية الواردة في رواية حي بن
يقظان .
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 .3بيان فلسفة ترقي العقل نحو الحقيقة من البسيط إلى المركب ،ومن الجزئي إلى
الكلي ،ومن الطبيعة إلى ما وراء الطبيعة ،حتى االتصال بالعقل الفعال.
 4ـ بيان االتفاق بين الحقيقة الفلسفية المتمثلة في شخص حي بن يقظان  ،وبين
الحقيقة الدينية المتمثلة في شخص أبسال .
منهج الدراسة  :المتبع هو منهج التحليلي إذ قمت بتحليل النصوص الفلسفية
لرسالة حي بن يقظان ،ثم محاولة استخراج ما يرمز ويشير إليه ابن طفيل من
خالل النص ،مع التزام الموضوعية وتحري الدقة التي هي أساس البحث العلمي .
خطة البحث :
أوال :أصل الحياة .

ثانيا :مراحل تطور نشأة حي بن يقضان.
ثالثا :أهم اآلراء الفلسفية المتضمنة في رواية حي بن يقضان وهي كالتالي:
 -1الجانب األبستمولوجي (نظرية المعرفة).

 -2الجانب الفيزيقي (مسألة حدوث العالم وقدمه).
 -3الجانب الميتافيزيقي اإللهي (مسألة أدلة وجود هللا وصفاته).
 -4النفس اإلنسانية (الذات العارفة).

 -5الجانب اإلشراقي الحدسي (نظرية االتصال).
 -6مسألة التوفيق بين العقل والنقل.
أوالً  :أصــــــــــــل الحيـــــــــــــاة:
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يستهل ابن طفيل

العدد (21سبتمبر)2020
(*)

رسالته بذكر نشأة بطل قصته " حي بن يقظان "

ويضع لنشأته احتمالين يؤدي كل منهما إلى نتيجة مناقضة لما تؤدي إليه األخرى،
االحتمال األول  :يرى ابن طفيل أن "حي" تولد تولدا تلقائيا ،من غير أب وأم ،في
جزيرة من جزر الهند تقع تحت خط االستواء تمتاز باعتدال مناخها مما سمح
* هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسي والمتصل نسبه بقبيلة قيس العربية
 ،كما ينسب أحيانا إلى األندلس  ،فيقال األندلسي  ،وأحيانا إلى قرطبة فيقال القرطبي  ،ولكن

أحيانا قليلة يكنى " أبى جعفر " ،ولد في وادي أش  ،وهي بلدة تبعد عن قرطبة حوالي  55كيلو
متر في الشمال الشرقي من قرطبة  .وال يعرف على وجه التحديد تاريخ ميالده  ،ويرجح
المترجمون له أنه ولد فيما بين عامي 495ه ـ وعام 505ه ـ  ،ولقد بقى لنا عن حياته معلومات
قليلة  ،فمن المعروف أنه بدأ حياته العامة بخدمة المتغلب على بلده وادي ش  ،ولما سقطت

حكومة ابن ملحان  ،انتقل ابن طفيل لخدمة الموحدين  ،وشغل منصب كاتم أسرار حاكم غرناطة
 ،ثم صار وزي ار وطبيبا لألمير أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وهو الذي قدم ( ابن رشد )
للخليفة أبي يعقوب  .وظل في الو ازرة وحظى بشهرة كبيرة لدرجة أن الخليفة الموحدين .يوسف بن
يعقوب حضر مراسم دفنه عندما وافته المنية عام 581ه ـ  ،اشتهر ابن طفيل بالرياضيات والطب

والشعر ،وكان شغوفا بالحكمة المشرقية متصوفا  ،حكيما فيلسوفا  ،فقيها  ،بارع األدب  ،وكاتبا

بليغا  ،ناظما ناث ار  ،أما مؤلفاته فقد ذكر المراكشي أن البن طفيل مؤلفات فلسفية في الطبيعيات
واإللهيات منها رسالة " حي بن يقطان "ورسالة في النفس"  ،وبالرغم من كثرة مؤلفاته ابن طفيل
وتنوعها  ،إال أنه لم يصل منها إلى اآلن سوى رسالته " حي بن يقطان " والتي ضمنها فلسفته
الطبيعية واإللهية  ،ورسالة أخرى في الطب تحت مسمى " األرجوزة الطبية "  ،انظر عبد الواحد

الم اركشي  :المعجب في تلخيص أخبار المغرب  ،تحقيق  :محمد سعيد العريان  ( ،القاهرة ،

 ) 1963ص  311ـ  ، 315انظر هنا الفاخوري وتاريخ الفلسفة العربية ج  ( 2بيروت دار
المعارف  ) 1958 ،ص  ،354انظر حي بن يقطان جميل صليبا وكامل عياد ط  ( 5مطبعة
جامعة دمشق 1962 ،م ) ص . 16
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للظروف للطبيعة من أن تنشئ لنا حيا  ،فقد اعتقد أن "حيا" ولد من طينة متخمرة ،
وأن أمه هي الطبيعة بعناصرها المعتدلة وأن الشمس بح اررتها الفاعلة بمثابة أبيه،
فهذا التزاوج بين ح اررة الشمس وبين طينة الطبيعة تولد لنا "حي" .
أما االحتمال الثاني :فيرى ابن طفيل أن "حي" ولد من أب وأم ( والدة طبيعية )
شأنه شأن والدة أي إنسان ،كما سنرى اآلن فقد ذكر أن األم هي التي قد تزوجت
س ار ،وهي أخت ملك أحد الجزر من يقظان وكان عامال لدى البالط الملكي  ،فلما
حملت أم حي به وضعته خشيت عليه من غضب الملك فوضعته في صندوق
وأ لقت به في اليم  ،ثم قذفت األمواج بالصندوق حتى استقر ورسى في الجزيرة التي
نشأ فيها حي .،ثم تعهدت ظبية من الجزيرة تربيته حتى استوي عوده  .كما نعلم(.)1
واذا كان هذا التفسير الوارد في االحتماليين يشير إلى أصل حياة حي  :هل يا ترى
أن أصل الحياة  ،راجعا إلى الطبيعة القائمة بذاتها  ،وأنه تولد تولدا ذاتيا ،كما
يذهب أصحاب المذهب المادي فال خلق وال خالق  ،فيكون العالم بما فيه قديما ،
أي لم يخلق من عدم سابق  ،أم أن حي بن يقظان تمت والدته عن طريق الخلق
والعناية اإللهية ،فيكون العالم محدثا مخلوقا(.)2

 -1عبد الحليم محمود  :فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان  ،ط( 2القاهرة  ،مكتبة األنجلو
1999 ،م)  ،ص 68وما بعدها .

 -2كامل حمد عويضة  :ابن طفيل فليسوف اإلسالم في العصور الوسطى  ،ط( 1بيروت ،دار الكتب العلمية1993 ،م  ،ص  49وما بعدها .
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وغالب الظن أن االحتمال الثاني يمثل رأي ابن طفيل الحقيقي ،لكنه يطرح المسألة
للتأمل ،وذلك لصعوبة المشكلة ،حيث أن العقل ال يستطيع أن ينتهي إلى قرار ،
وأن كل مذهب منهما (أي القائل بالقدم  ،والقائل بالحدوث ) يمكن أن يثار حوله
مجموعة من االعتراضات  ،فالمسألة محل نزاع بين المتمكنين والفالسفة الماديين .
ثانياً :مراحل تطور نشأة حي بن يقظان :
انصب اهتمام ابن طفيل بتحديد مراحل تطور نشأة حي بن يقظان وما
يتصل بها من الحياة الطبيعية اتصاال وثيقا  ،لذا فقد قسم ابن طفيل حياة حي بن
يقظان إلى سبع مراحل سماها (أسابيع) وجعل كل أسبوع سبع سنوات  ،يصل حي
بن يقظان في نهاية هذه المراحل إلى حالة الفناء فيصير عقال خالصا وذلك
باالتصال بالعقل الفعال كما سنرى  ،فتم التطور العقلي لحي بن يقظان في خمسين
عاما وهذه المراحل هي.)1(:
المرحلة األولى (األسبوع األول) :في هذه المرحلة يتم فيها إرضاع الظبية لحي بن
يقظان وحضانته ورعايته حتى سن السابعة .

 -1عبد الحليم محمود  :فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان  ،مرجع سابق  ،ص 75وما
بعدها  ،انظر عمر فروخ :تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون  ،ط( 4بيروت  ،دار العلم

للماليين1983 ،م)  ،ص ،367ص ، 631 – 630انظر  :هنري كوربان  ،تاريخ الفلسفة
اإلسالمية  ،ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي (بيروت ،دار عويدات 2004 ،م)  ،ص،368
انظر محمد ابراهيم الفيومي  :تاريخ الفلسفة اإلسالمية في الغرب واألندلس  ،ط( 1بيروت دار
الجيل 1997 ،م) ،ص.418
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المرحلة الثانية (األسبوع الثاني) :وفي مطلع هذه المرحلة ماتت الظبية فحاول حي
أن يعرف سبب الوفاة  ،فشق صدرها ووصل إلى القلب وأستنتج أن الروح تكون في
القلب  ،فإذا غادرت الجسم مات  ،أيضا استطاع حي أن يفصل بين الجسم والروح
وماهية كل منهما  ،أما على الصعيد العاطفي فقد استطاع حي أن تتمركز عواطفه
حول الظبية التي مدته بالحياة وكانت سببا لبقائه ،وهذا البعد كان باعث على
االهتمام والشفقة .
المرحلة الثالثة (األسبوع الثالث) :ففي هذه المرحلة استطاع حي اكتشاف النار
وفى تعلم منافعها في اإلنارة والدفء والطبخ ،وتعلم في هذه المرحلة استعمال
األدوات المختلفة ،وبناء األكواخ واالكتساء بجلود الحيوانات ،والتعرف على بعض
الحيوانات والتآلف معها .
المرحلة الرابعة (األسبوع الرابع) :أدرك حي العالم الطبيعي ،وخصائصه ،بتصفحه
لجميع األجسام التي كانت موجودة حوله  ،فاكتشف الوحدة والكثرة  ،في الجسم
والروح  ،وعرف الصورة والمادة  ،ثم عرف أن تبدل الصور على المادة البد لها من
محدث وهو هللا .
المرحلة الخامسة (األسبوع الخامس) :فقد اكتشف حي في هذه المرحلة أن السماء
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والكواكب أجسام  ،وأن السماء ( مجموع العالم ) متناهية؛ ألنها جسم  ،وأنها كروية
وأن العالم بجملته محدث فال بد له من ِّ
محدث  .وبما أن حركة األجرام السماوية ال
ُ َ
نهاية لها وال انقطاع ،فال يمكن أن تكون منبثقة من نفسها؛ ألنه كل حركة منبثقة
من جسم متناهية فال بد لها من محرك ،ليس في جسم ،فم ِّ
حدث العالم ومحرك
ُ
الكواكب هو هللا المنزه عن صفات األجسام ،وعلة العالم السابقة على العالم بالذات
ال بالزمان ،وذهل عما كان فيه من تصفح الموجودات ،حتى صار ال يقع بصره
على شيء من األشياء إال ويرى فيه أثر صنعة الصانع.
المرحلة السادسة (األسبوع السادس) :عند بلوغ حي سن الخامسة والثالثين بدأ في
مرحلة التأمل العقلي ،واالستدالل بعد التفكير ،فتوصل إلى النفس منفصلة عن
الجسد ومصيرها ،يختلف عنه تماما ،وفي شوق دائم إلى واجب الوجود  ،فلجأ إلى
نوع من الرياضة الروحية للتقرب من الموجود األول .
المرحلة السابعة (األسبوع السابع) :وأخي ار يصل حي إلى أن سعادة النفس تكون
بديمومة المشاهدة لواجب الوجود ،ورغبته في البقاء داخل حياة رسمها هو لنفسه
عن طريق المشاهدة والمجاهدة.
باختصار هذه هي مراحل تطور نشأة حياة حي بن يقظان ،وترقي الوعي نحو
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الحقيقة ،والتي من خاللها ظل حي بن يقظان يتدرج ويرتقي في مدارج المعرفة من
المحسوس إلى المعقول  ،ومن الجزئي إلى الكلي  ،ومن البسيط إلى المركب ،
ومن العلة إلى المعلول  ،حتى عرف الحقائق وعرف عليها  ،وعلة العلل أو العلة
األولى الموجود األعظم.
ثالثاً  :أهم اآلراء الفلسفية المتضمنة في قصة حي بن يقظان:
 1ــ الجانب األبستمولوجي (نظرية المعرفة)  :يشير ابن طفيل من خالل كتابة
(حي بن يقظان) إلى وجود ثالث طرق للمعرفة هي:
األول المعرفة الحسية  :ومصدرها الحواس الخمس وهي ال تدرك إال ما كان جسما
أو حاال في جسم فيقول " :فتصلح حواسه كلها وهي  :السمع  ،والبصر  ،والشم ،
والذوق  ،واللمس  :فرأى أنها ال تدرك شيئا إال جسما أو ما هو في الجسم  ،وذلك
أن السمع ال يدرك المسموعات  ،وهي ما يحدث من تموج الهواء عندما تصادم
األجسام  ،والبصر إنما يدرك األلوان  ،والشم يدرك الروائح  ،والذوق يدرك الطعوم
 ،واللمس يدرك األمزجة والصالبة واللين والخشونة والمالمسة .......،الخ ".

 -1عبد الحليم محمود :فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان  ،مرجع سابق  ،ص .101
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ويرى ابن طفيل أن المعرفة عن طريق الحواس تحصل باالختبار وتكرار التجربة
والمقارنة فيما يتعلق باألجسام ،وأيضا المحاكاة والمراقبة  ،ويتجلى ذلك واضحا عند
تشريح حي للظبية ،واكتشاف ما بداخلها من أعضاء داخلية ومعرفته بالقلب ،
وأيضا اختياره لقوة النار واالحتراق في جميع األشياء التي كان يلقيها فيها ،وما إلى
ذلك من االكتشافات التي ظهرت جلية واضحة في المراحل األولى ،التي سبقت
اإلشارة إليها وطريقة الحس والتجربة ،هي التي اعتمد عليها حي عند محاولته
()1

اكتشاف العالم المادي المحسوس.

وأكد ابن طفيل أن المعرفة الحسية معرفة عامة لدى جميع الناس ،ولكن على الرغم
من أهميتها تظل معرفة قاصرة ناقصة.
أما الثاني المعرفة العقلية :القائمة على االستدالل والتأمل العقلي ،الغير متصل
بالحس ،فهي تتعلق بالمدارك والموجودات البريئة عن المادة( ،)2وقد استطاع حي
من خالل التأمل العقلي االستدالل إلى فكرة كمال هللا ،ونقص اإلنسان ،وذلك في
حدود خمسة أسابيع من منشئه  ،في سن الخمسة والثالثون عاما ،فانزعج من
العالم المحسوس وتعلق بالعالم المعقول " ،وقد رسخ في قلبه فكرة صفات كمال هللا
.

 -1المرجع السابق  ،ص 89-86

 -2راجع مصطفى غالب  :ابن طفيل  ،موسوعة فلسفية ( ، )15منشورات دار ومكتبة هالل  ،بيروت1991 ،م  ،ص.16

(
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تصفح الموجودات والبحث عنها ،حتى صار بحيث ال يقع بصره على شيء من
األشياء ،إال ويرى فيه أثر الصنعة  ،ومن حينه ،فينتقل بفكرة على الفور إلى
الصانع ويترك المصنوع  ،حتى استند شوقه إليه ،وانزعج قلبه بالكلية عن العالم
األدنى المحسوس ،وتعلق بالعالم المعقول"(.)1
وفي هذه المعرفة يرتقي حي بن يقظان من المحسوس إلى المعقول  ،ومن عالم
التجربة في األرض إلى عالم التأمل في السماء بأسره لمعرفة واجب الوجب.
أما الثالث المعرفة اإلشراقية (الحدس) :وهي معرفة أعلى وأسمى من سابقتها ،أنها
معرفة أهل الوالية كما سماها ابن طفيل ،والتي تحدث نتيجة االتصال بالذات
اإللهية ،إنها معرفة مباشرة فائقة للعقل ،وتسمو على كل ضروب المعرفة السابقة،
وهذه المعرفة خاصة لذوي الفطرة الفائقة  ،أي أنها معرفة خاصة ببعض البشر فقط
ممن يختارهم هللا من عباده ،فيقذف في قلوبهم عن طريق اإلشراق علما حقيقيا
صحيحا ويطلعهم على بعض حقائق األمور عن طريق الحدس  ،وسوف نعرض
بذلك بشيء من التفصيل في معرض حديثنا عن نظرية االتصال.

.10

 -1عبد الحليم محمود :فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان  ،مرجع سابق  ،ص 0
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من خالل عرضنا السابق لنظرية المعرفة عند ابن طفيل ،يمكن القول بأن
ابن طفيل حدد ثالث طرق للمعرفة ،هي الحس ،والعقل ،والحدس ،سار عليهما حي
بن يقظان في تحصيل معارفه  ،وقد شكلت منهجه المعرفي وقادته إلى االرتقاء،
بدءا من معرفة محيطه ،الذي يعيش فيه إلى معرفة ذاته ،وصوال إلى معرفة الحق
(هللا) ،واالتصال به ،وبهذه الطرق استطاع حي بن يقظان أن يخرج من عزلته
وتوحده إلى الفضاء األوسع .
 -2الجانب الفيزيقي الطبيعي (مسألة حدوث العالم وقدمه)
تعد مسألة حدوث العالم وقدمه من المسائل الفلسفية العويصة ،التي أخذت
حي از كبي ار في الفكر الفلسفي اإلسالمي ،وكانت مثار خالف وجدل كبير بين
المتكلمين القائلين بالحدوث ،فقد اجمعوا أن العالم كل شيء هو غير هللا ،وعلى أن
كل ما هو غير هللا تعالى وغير صفاته األزلية مخلوق محدث ،وبين الفالسفة
القائلين بقدم العالم ،وأنه لم يزل موجودا مع هللا تعالى ومعلوال له ،غير متأخر
بالزمان(.)1

 -1انظر الغزالي :تهافت الفالسفة  ،تحقيق سليمان دنيا  ،ط( ، 6القاهرة  ،دارة المعارف  ،د.ت)
 ،ص .88
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وهناك من لم يقطع بنتيجة نهائية قاطعة في هذه المسألة ،كابن رشد ،حيث أشار
بقوله " :ويشبه أن يكون المختلفين في هذه المسائل العويصة ( قدم العالم وحدوثه )
إما مصيبين مأجورين أو مخطئين معذورين"(.)1
ونظ ار لصعوبة هذه المسألة واختالف اآلراء حولها ،ذهب جالينوس في آخر عمره
إلى التوقف عن إبداء الرأي في هذه المسألة ،الستعصاء العقول على فهمها(.)2
واألن نتسأل ما هو رأي ابن طفيل في هذه المسألة ،فيذكر لنا على لسان بطل
قصته ( حي بن يقظان ) ،أنه قد تشكك في األمر ،ولم يترجح عنده أحد الحكمين
على اآلخر ،فيقول " تفكر في العالم بجملته ،هل هو شيء حدث بعد أن لم يكن،
وخرج إلى الوجود بعد العدم؟ أو هو أمر كان موجودا فيما سلف ،ولم يسبقه العدم
بوجه من الوجوه؟ فتشكك في ذلك ،ولم يترجح عنده أحد الحكمين على اآلخر"(.)3
فإذا أراد األخذ بأدلة القائلين بالقدم ،اعترضته شكوك تثار حول القدم منها :أن
يكون هناك جسما ال نهاية له ،ومن ثم استحالة وجود ما النهاية له ،كما أن الوجود
ال يخلو من الحوادث ،والعقل يدل على تقدم العلة على المعلول ،فمن هنا يستحيل

 -1ابن رشيد  :فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال ،صححه وراجعه  ،مصطفى
عبد الجواد عمران ( ،مصر  ،المكتبة المحمودية التجارية  ،ب.ت)  ،ص.22

-2

الغزالي  :تهافت الفالسفة  ،مصدر سابق  ،ص .89

 -3عبد الحليم محمود :فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان  ،مرجع سابق  ،ص .95
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أن يكون الوجود متقدما على الحوادث؛ ذلك ألن ما ال يمكن أن يتقدم على
الحوادث فهو محدثا ،ومن ثم يكون العالم محدثا.
أما إذا أراد األخذ بأدلة القائلين بالحدوث ،اعترضته شكوك تثار حول الحدوث،
منها  :أن الحدوث هو الوجود بعد أن لم يكن  ،وهو يفهم على معنى أن الزمان قد
تقدم على وجود العالم ،ولكن الزمان من جملة العالم  ،وال ينفك عنه ،وعلى هذا ال
يمكن أن يكون الزمان حادثا؛ حيث ال يمكن تأخر العالم عن الزمان ،فبطل
الحدوث(.)1
واذا كان القول بالقدم أو الحدوث يثير إشكاالت كما ذكرها ابن طفيل على لسان
حي ،إال أن ابن طفيل يميل إلى القول بالقدم ،فالعالم هو فعل هللا تعالى ،وهو
متأخر عنه بالذات ،وغير متأخر عنه بالزمان فيقول موضحا ذلك " :العالم كله بما
فيه السموات واألرض والكواكب وما بينهما وما فوقها وما تحتها ،فعله وخلقه متأخر
عنه بالذات ،وان كانت غير متأخرة بالزمان ،كما أنك إذا أخذت من قبضتك جسما
من األجسام ،ثم حركت يدك فإن ذلك الجسم ال محالة يتحرك ،تابعا لحركة متأخرة
عن حركة يدك تأخ ار بالذات ،وان كانت لم تتأخر بالزمان عنها بل كان ابتداؤها

 -1عبد الحليم محمود :فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان ،
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معا ،فكذلك العالم كله معلول مخلوق لهذا الفاعل بغير زمان ،إنما أمره إذا أراد
شيئا أن يقول له كن فيكون "(.)1
وهنا نالحظ تأثر ابن طفيل بأرسطو في مسألة القدم ،حيث ذهب األخير إلى أن
العالم قديم بمادته وصورته وزمانه؛ ألن الحركة عنده أزلية ،وهللا هو المحرك لهذا
العالم ،وبذلك يكون العالم قديم بقدم حركته(.)2
كما يتفق ابن طفيل مع قول فالسفة اإلسالم بالقدم ،وعلى األخص الفارابي ،وأن
العالم موجود ومنذ األزل ،فالعالم قديم بالزمان ،أي أن وجوده مصاحب لوجود هللا
تعالى ،ال ينفك لحظة (.)3
 -3الجانب الميتافيزيقي اإللهي (مسألة أدلة وجود هللا وصفاته):

-1

المرجع السابق ص  ، 100-99انظر :عاطف العراقي  ،الميتافيزيقيا

(القاهرة ،دار المعارف 1981 ،م)  ،ص  ، 36انظر :كامل محمد عويضه  :ابن
(

في فلسفة ابن طفيل  ،ط، 2

طفيل فيلسوف اإلسالم في العصور الوسطى ،ط، 1

بيروت  ،دار الكتب العلمية 1993 ،م  ،ص .112

)

 -2يوسف كرم  :تاريخ الفلسفة اليونانية( ،بيروت ،دار القلم ،د.ت)  ،ص .146-145
 -3راجع الفارابي :الدعاوى القلبية  ،حيدر أياد الدكن1349 ،هـ  ،ص  ، 87راجع الشهرستاني :نهاية األقدام في علم الكالم ،تحقيق الفرد جيوم
( ،لندن 1930 ،م  ،ص .8-7

)
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يرى ابن طفيل بأنه سواء قلنا بحدوث العالم أو قدمه ،فال بد من وجود
صانع هو السبب األول للعالم ،وفي سبيل ذلك يقدم لنا ابن طفيل أدلة على وجود
هللا ،يمكن استخالصها من خالل رسالته "حي بن يقظان" وهذه األدلة هي :
أـ دليل الحركة :وقد أقام ابن طفيل هذا الدليل بناءا على تصوره لقدم العالم
وحدوثه ،فرأى أنه إذا قلنا بحدوث العالم ،فهذا يعنى خروجه من العدم إلى الوجود
بالفعل ،وهذا االنتقال من العدم إلى الوجود حركة ،والحركة يلزمها محرك ،ولكى ال
نتسلل إلى ماال نهاية ،نقف عند محرك أول ال يتحرك وهو هللا تعالى ،وهذا اإلخراج
إخراج العالم من مرحلة الالوجود إلى الوجود بعد دليل على حركة العالم ،وهذه
الحركة بدورها يلزمها محرك أي آله ،واذا قلنا بقدم العالم ،أي أن العدم ال يسبقه،
وأنه لم يزل كما هو ،فإنه يلزم عن ذلك أن تكون حركته قديمة أزلية ،وقد اعتمد ابن
طفيل في دليل الحركة على فكرة الالتناهي الخاص بالحركة ،فالحركة ليست صادرة
عن جسم ،ومن ثم المحرك للعالم ليس جسما؛ ألن الذي يحرك العالم هو القوة وال
يمكن أن تكون صادرة عن جسم؛ ألنها ستكون متناهية ،إذن القوة التي تحرك العالم
ال متناهية ،وبرئ من أن يدركها جسم أو تكون جسم(.)1

 -1عبد الحليم محمود  :فلسفة ابن طفيل  ،مرجع سابق  ،ص .98
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ونرى أن دليل الحركة عند ابن طفيل ،قريب من دليل الحركة عند أرسطو ،حيث
ذهب األخير أن كل متحرك البد له من محرك ،وهذا المحرك ال يمكن أن يحتاج
في حركته إلى محرك آخر؛ ألنه أزلي ويحرك وال يتحرك ،وهذا المحرك هو هللا(.)1
إذن كل الموجودات مفتقرة إلى شيء يحركها من خارجها ،وأن المتحركات جميعها
البد أن تنتهي إلى المحرك األول وهو هللا.
ب ـ دليل تعلق المادة (الهيولي) بالصورة  :استدل ابن طفيل على وجود هللا بدليل
تعلق المادة بالصورة وحاجة كل منهما إلى اآلخر ،فإن جميع الموجودات تتركب
من مادة وصورة ،وكل مادة تحتاج إلى صورة ،وكل صورة تحتاج إلى محدث
فاعل ،وبالتالي مجتمع الموجودات تفتقر في وجودها إلى هذا الفاعل ،وهو هللا
سبحانه وتعالى(.)2
وفحوى هذا الكالم أن كل جسم يفتقر إلى الصورة؛ ألنه ال يقوم إال بها ،والصور
(الخصائص) حادثة ،وهي عله استعداد الجسم؛ ألنه يصدر عنه فعل ما ،وهذه
األفعال الصادرة عنها ليست في الحقيقة لها ،وانما هي لفاعلها وهو هللا تعالى .
()3

فالموجودات مفتقرة إليه في وجودها.

 -1انظر أميرة حلمي مصر :الفلسفة عند اليونان ( ،القاهرة  ،دار النهضة العربية 1968 ،م)،
ص .280

 -2عبد الحليم محمود :فلسفة ابن طفيل  ،مرجع سابق  ،ص .100-99

 -3فيصل بدير عون  :الفلسفة اإلسالمية في المغرب ( ،القاهرة ،مكتبة الحرية الحديثة2002 ،م)،
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وأيضا يعتمد ابن طفيل في هذا الدليل أيضا على ما جاء في فلسفة أرسطو المتعلقة
()1

بارتباط الهيولي بالصورة.

ج ـ الدليل الغائي ( العناية اإللهية ) :وهو دليل يقوم على تأمل العالم ،ذلك التأمل
الذي يؤكد أن العالم بما فيه من مخلوقات ،جاء في غاية اإلتقان واإلبداع  ،ووفق
قوانين وسنن كوسيلة ثابتة ،لتؤدي غايات محددة ،فلم يأت العالم صدفة ،بل إن
العالم على ما فيه من دقة واحكام يدل على القصد من خلقه ،من قبل خالق حكيم،
فتصفح "حي" األشياء " فتبين له في أقل األشياء الموجودة ،فضال عن أكثرها من
آثار الحكمة ،وبدائع الصنعة ،ما قضى من كل العجب ،وتحقق عنده أن ال يصدر
إال عن فاعل مختار في غاية الكمال وفوق الكمال .)2(" ....
ويواصل ابن طفيل في بيان العناية اإللهية ،فيقول  " :إننا لو نظرنا إلى الموجودات
التي لها حسن ،أو بهاء ،أو كمال ،أو قوة ،أو فضيلة من الفضائل ،لعلمنا أنها من
ذلك الفاعل المختار جل جالله ومن وجوده ،ومن فعله ،فليس هناك من الموجودات
إال وترى أثر الصنعة فيه ،بحيث تنتقل من المخلوق إلى الخالق ،ومن المصنوع
إلى الصانع.
 -1يوسف كرم :تاريخ الفلسفة اليونانية ( ،بيروت  ،دار القلم  ،ب.ت) ،ص . 152-151
 -2عبد الحليم محمود :فلسفة ابن طفيل  ،مرجع سابق  ،ص .100
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وما يقال عن موجودات العالم األرض ،يقال عن موجودات العالم العلوي ،فتأمل
"حي بن يقظان" حركة األفالك ،والكواكب ،فرأى أنها منتظمة الحركات ،تجري على
نسق شفافة مضيئة ،بعيدة عن قبول التغير والفساد ،فحدس لها حدسا قويا ،أن لها
ذاتا ،سوى أجسامها ،تعرف ذلك الموجود هللا تعالى"(.)1
أما عن صفات هللا :فبعد أن اثبت ابن طفيل ضرورة وجود خالق لهذا العالم ،يذهب
إلى إثبات صفاته ،حيث يصف ذلك الخالق بأنه ليس من جنس العالم ،واال كان
في حاجة إلى من يجده ،ولذلك ال يمكن أن يكون جسما ،وال يمكن أن تدركه
الحواس ،ونفي الجسمية عنه تعالى ،ذلك أن جميع صفات األجسام ،كاالمتداد،
والعرض ،والطول ،والكثرة ،والعمق ،تعد مستحيال بالنسبة له ،وهو تعالى منزه عنها
وعن جميع صفات األجسام ولواحقها( ،)2أيضا إثبات صفات الثبوتية ،صفات الذات
كالعلم والقدرة هلل تعالى ،فخلقه سبحانه وتعالى للعالم وما فيه من نظام واتساق ،ال
يتأتى ذلك إال عن طريق خالق عالم قادر.
وفي كل مره يقع بصر حي بن يقظان على شيء من األشياء ،إال ويرى فيه أثر
الصنعة ،والحكمة واإلبداع ،فاهلل تعالى برئ عن كل صفات النقص ومنزها عنها،
 -1المرجع السابق  ،ص .91
.9

 -2عبد الحليم محمود :فلسفة ابن طفيل  ،مرجع سابق  ،ص 6
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فهو الوجود ،وهو الكمال ،وهو التمام ،وهو الحسن ،وهو البهاء ،وهو القدرة ،وهو
العلم ،وهو هو كمال وبهاء ،فإنما يصدر عنه ويفيض منه إلى سائر صفات الكمال
التي تضاف إليه تعالى وتنزيهه عن كل صفات النقص(.)1
وقد تبين له أنها ( أي الصفات ) على جزئيين  :إما صفة ثبوت  :كالعلم والقدرة
والحكمة ،واما صفة سلب  :كتنزه عن الجسمانية وعن صفات األجسام ،وأن صفات
الثبوت يشترط فيها التنزيه ،حتى ال يكون فيها شيء من صفات األجسام التي من
جملتها الكثرة ،فال تكثر ذاته بهذه الصفات الثبوتية ،ثم ترجع كلها إلى معنى واحد
هي حقيقة ذاته ،وعلم أن علمه بذاته ليس معنى زائد على ذاته ،بل هي علمه
لذاته(.)2
ويتفق ابن طفيل في مسألة الصفات مع رأى المعتزلة ،بأن الصفات هي عين
الذات ،وليست شيئا زائدا عن الذات ،فاهلل عالم بذاته  ،وقادر بذاته ،ال بقدرة زائدة
عن ذاته ،ونفوا الصفات الزائدة عن الذات؛ ألنها تؤدي إلى الشرك ،فاهلل واحد ليس
كمثله شيء(.)3
 -1المرجع السابق  ،ص  ، 98راجع محمد عويضه  :ابن طفيل فيلسوف اإلسالم  ،مرجع سابق  ،ص
.122

 -2عبد الحليم  :فلسفة حي  ،مرجع سابق  ،ص ، 98وأيضا راجع كروث ايرناثريت :تاريخ الفكر في العالم اإلسالمي  ،مج ، 2ط ، 1القاهرة

(

 ،المركز القومي للترجمة 2013 ،م  ،ص .225-224

)

 -3راجع القاضي عبد الجبار :شرح األصول الخمسة  ،تحقيق عبد الكريم عثمان  ،ط ، 1القاهرة  ،مكتبة وهبه1965 ،م  ،ص  ،126راجع

(

محمد صالح السيد :مدخل إلى علم الكالم ،القاهرة  ،دار قباء للطباعة والنشر 2001 ،م  ،ص .236

(
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رابعاً :النفس اإلنسانية ( الذات العارفة ) :
بعد أن انتهى "حي" في ترقيه نحو الحقيقة من معرفة العالم المحيط به إلى
معرفة الخالق ،واقامة األدلة على وجوده وصفاته ،بدأ "حي" يتساءل بأي قوة أدرك
هذا الوجود المطلق ،فيقول "فلما حصل له العلم بهذا الموجود الثابت الوجود ،الذي
ال سبب لوجوده ،وهو سبب لوجود جميع األشياء ،أراد أن يعلم بأي شيء حصل له
هذا العلم ،وبأي قوة أدرك هذا الموجود"( ،)1تبين له أن الشيء الذي به يتوصل إلى
أدراك الموجود ،أمر ال يشبه األجسام وال يفسد لفسادها ،إنها الذات العاقلة المدركة،
لقد تصفح "حي" جميع حواسه ،فتبين له أنه لم يدركه بواسطة الحواس؛ ألن
الحواس ال تدرك إال ما كان جسما ،أو ما هو في جسم ،فال تستطيع إدراك الوجود
المطلق ،إنها المدركة العاقلة.
يقول ابن طفيل على لسان "حي" " :وأما أشرف جزأيه ،فهو الشيء الذي به عرف
الموجود األول الواجب ،وهذا الشيء العارف أمر رباني إلهي ،ال يستحيل وال يلحقه
الفساد ،وال يوصف بشيء مما توصف به األجسام"( ،)2إذن ذات "حي" العارفة هي
التي أدركت الخالق لهذا العالم ،وهذه الذات ال يجوز عليها شيء من صفات
 -1عبد الحليم  :فلسفة ابن طفيل  ،مرجع سابق ،ص .100
 -2المرجع السابق  ،ص  100وما بعدها .
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األجسام ،بمعنى أنها جوهرية روحانية ،ولذا فهي باقية ال يلحقها الفناء ،وال يتصور
فسادها ،وهي خالدة باقية ،ولها مصير بعد الموت.
ولما وصل حي بن يقظان إلى هذا الحد من المعرفة في أمر الذات وروحانيتها،
اهتدى إلى أن لإلنسان ثالث حاالت ،فإنه فيه بدنا وروحا حيوانيا ،وجوه ار عاقال،
استطاع أن يدرك في الحالة األولى الشبه الذي يصله بعالم الحيوان ،لما فيه من
الغرائز والقوى الحيوانية ،منحرفا إلى مطالب الجسد ،وفي الحالة الثانية أدرك الشبه
الذي يصله لعالم األجرام السماوية ،لما فيه من روح أو نفس ،أما الحالة الثالثة فقد
أدرك الشبه الذي يصله بواجب الوجود ،بحكم شرف ذاته ،ومفارقتها للمادة ،والنتيجة
العملية التي انتهى إليها حي بن يقظان أن له في هذا العالم ثالث غايات  :فالنسبة
للغاية األولى والثانية المتعلقة بالجانب الجسماني أو الحيواني من طبيعته ،يترتب
عليه أن يرعى جسده ويعني بحاجاته الضرورية من الطعام والشرب والمعيشة
والنوم ،وأيضا االعتناء بالكائنات األخرى من نباتات وحيوانات ،وهنا يظهر الجانب
األخالقي في سلوك "حي" نحو األشياء المحيطة به ،وأيضا المحافظة على نظافته
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الشخصية؛ لكي يشبه النجوم في النظافة والجمال ،وذلك لبلوغ الغاية الثالثة أو
الغاية القصوى ،وهي مشاهدة الحق واالتصال به(.)1
خامساً :الجانب اإلشراقي (نظرية االتصال)  :بعد أن أدرك "حي" حقيقة ذاته
وروحانيتها ،لم يتوقف عند هذا األمر ،بل سعى إلى معرفة أعلى وأسمى ،إنها
المعرفة الحدسية ،معرفة مباشرة فائقة للعقل ،والتي تحدث نتيجة االتصال بالذات
اإللهية ،وألجل هذا تحولت رغبة "حي" وغايته في هذه المرحلة ،من مقام إدراك
الذات اإللهية بذاته ،إلى رغبة االتصال بها والفناء فيها ،بحيث تفنى ذاته في ذات
الحق ،وللوصول إلى هذه الغاية طرح حي بن يقظان كل األفعال المتعلقة بالعالم
المحسوس ،مقتص ار على السكون والخلوة في عقر مغارته ،مطرقا ببصره معرضا
عن أشياء العالم الجسماني المحسوس ،مجتمع الهم والفكرة في التأمل في الموجود
شركة ،ومن خالل" شدة مجاهداته هذه كانت تغيب عن ذكره
الواجب وحده ،دون ا
وفكره جميع الذوات إال ذاته ،فإنها كانت ال تغيب عنه في وقت استغراقه بمشاهدة

 -1عبد الحليم محمود  :فلسفة حي طفيل  ،مرجع سابق  ،ص  ، 109-105انظر  :ماجد فخري  ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية منذ القرن الثامن
حتى يومنا هذا  ،نقله إلى العربية :كمال اليازجي  ،ط ، 2بيروت  ،دار المشرق 2 00 ،م  ،ص . 417- 416

(
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الوجود األول" ،فكان يسوءه ذلك ،ويعلم أنه شوب في المشاهدة المحصنة ،وشركة
في المالحظة "(.)1
واستمر حي في مجاهدته مدة طويلة ،بحيث تمر عليه عدة أيام ال يتغدى ،وال
يتحرك ،ومازال يطلب " الفناء عن نفسه ،واإلخالص في مشاهدة الحق ،حتى تأتى
له ذلك ،فغابت عن ذكره وفكره السموات واألرض وما بينهما ،وجميع الصور
الروحانية ،والقوى الجسمانية ،وجميع القوى المفارقة وغابت ذاته في جملة الذوات،
وتالشت ،ولم يبقى إال الواحد الحق الموجود ،وهو يقول بقوله " لمن الملك اليوم هلل
الواحد القهار"(.)2
هذه هي حالة الفناء تفنى فيها الذات عن نفسها ،وعن جميع الذوات ،وال تر في
الوجود إال الواحد الحي القيوم ،ويصف ابن طفيل على لسان حي فيقول :أنه لما
فنى عن ذاته وعن جميع الذوات ،ولم ير في الوجود إال الواحد القهار ،وشاهد ما
شاهد ،ثم عاد إلى مالحظة األغيار ،عندما أفاق من حالته تلك ،التي هي شبيه
بالسكر ،خطر بباله أنه ال ذات له يغاير بها ذات الحق تعالى ،وأن حقيقة ذاته هي

 -1عبد الحليم محمود:

فلسفة ابن طفيل وقصة حي بن يقظان  ،مرجع سابق  ،ص . 114

 -2المرجع السابق  ،نفس الصفحة .
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ذات الحق  ، .... ،وأن ذلك بمنزلة نور الشمس الذي يقع على األجسام الكثيفة
فتراه يظهر فيها .
ويستطرد ابن طفيل "حي" أن هذا المقام الذي وصل إليه حي بن يقظان ،وتلك
الرتبة التي نالها ليس في اإلمكان وصفها أو التعبير عنها ،أي أنه من رام التعبير
عن تلك الحالة فقد رام مستحيال ،وهو بمنزلة من يريد أن يذوق األلوان من حيث
هي ألوان ،ويطلب أن يكون السواد مثال حلو أو حامضا  ،ثم يضيف ابن طفيل أن
هذا المقام ال يمكن أن يوصف إال رم از ،وعن طريق التمثيل؛ ألن تلك الحالة التي
شاهدها في هذا المقام ،ال عين رأت وال أذن سمعت ،وال خطر على قلب بشر ،وال
سبيل التحقق من ذلك المقام إال بالوصول إليه وتذوقه(.)1
وبناء عليه يفنى ابن طفيل أن حالة االتصال التي مر بها حي بن يقظان ،ال تعنى
اتحاد أو حلول أو وحدة الوجود ،كما يزعم الصوفية ،ولذلك يصف حال الواصلين
إلى هذه الحالة وينتقدهم ،ويقول :وان كان ممن لم تحذفه العلوم ،قال فيها بغير

 -1عبد الحليم محمود :فلسفة ابن طفيل وقصة حي بن يقظان  ،مرجع سابق .116 ،
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تحصيل ،حتى أن بعضهم قال في هذه الحالة ( ،سبحاني ما أعظم شأني)  ،وقال
غيره ( :أنا الحق )(.)1
ويستمر ابن طفيل بوصف حالة المشاهدة على لسان حي بن يقظان ،وهو يتأمل
انعكاس نور األلوهية في الكون بقوله ":إنه بعد االستغراق المحض ،والفناء التام
وحقيقة الوصول ،شاهد الفلك األعلى ،الذي ال جسم له ،ورأى ذاتا بريئة عن المادة
ليست هي ذات الواحد الحق ،وال هي نفس الفلك ،وال هي غيرها ،وكأنها صورة
الشمس التي تظهر في مرآة من المرائي الصقلية ،فإنها ليست هي الشمس ،وال
المرة وال غيرها "(.)2
آ
بعد ذلك عادت له حواسه ،وتنبه من حاله تلك ،وزلة قدمه عن ذلك المقام ،والح له
العالم المحسوس ،وغاب عنه العالم اإللهي.
وهكذا استطاع ابن طفيل أن يجعل العقل وسيلة الرتقاء الفعل تدريجيا ،من
المحسوس إلى المعقول ،ليكون سلما في الوصول إلى االتصال باهلل سبحانه
وتعالى ،واالتصال هو ثمرة نظر وتجلي وتأمل ،يطمئن القلب بالرياضة والمجاهدة

 -1المرجع السابق
 -2المرجع السابق

.56 ،
.117 ،
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والكشف ،التي بفضلها يتم إطالق قوى العقل ،من قيود عالم الظلمة المحسوس،
إلى الصعود تدريجيا نحو االتصال بواجب الوجود.
سادساً :مسألة التوفيق بين العقل والنقل (الفلسفة والدين) :
وفي ختام هذه الرواية يعرض لنا ابن طفيل قضية فلسفية هامة ،احتلت
مكانة خاصة عند فالسفة المسلمين ،في المشرق والمغرب ،أعنى قضية التوفيق
بين العقل والنقل ،أو بين الحكمة والشريعة ،والتي طرحها ابن طفيل في ثوبها
الرمزي ،من خالل اللقاء الذي تم بين حي بن يقظان (العقل) ،وأبسال (الدين) ،هذا
اللقاء كناية عن لقاء بين متفلسف ( حي بن يقظان ) ،استكمل شروط مرحلة التأمل
الفلسفي ،ومل المحاكمات المنطقية ،ويتحفز لتخطيها إلى مرحلة أخرى ،من حيث
الوعي والسلوك الحر ،فأنتقل حي بن يقظان من منهج التأمل العقلي ،إلى منهج
الرؤية الباطنية بعين القلب ،أما (أبسال) قد تخطى مرحلة النظر الالهوتي ،ورقى
منه إلى التصوف وهاجر إلى جزيرة حي بن يقظان ،طلبا للعزلة واالرتياض
الروحي(.)1

-1

مدني صالح  :ابن طفيل قضايا ومواقف ( ،دار الرشيد  ،منشورات و ازرة الثقافة واإلعالم ،

1980م)  ،ص.137
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يروي ابن طفيل في روايته أن هناك جزيرة مجاورة لجزيرة حي بن يقظان يقطن فيها
أناس ،يعتقدون أو يؤمنون بإحدى العقائد الدينية المتواثرة عن األنبياء ،وكان من
أتباعهما فتيان من أهل الفضل والورع هما( :أبسال) ،و(سالمان) ،كان أبسال يفهم
الدين فهما صحيحا ،وأشد غوصا في فهمه ،أما سالمان يفهم الدين حق الفهم،
ولكنه يكتفي بمدلوله الظاهر فقط ،فوقع بينهما الخالف فهاجر "أبسال" جزيرته،
واعتزل في الجزيرة التي عاش فيها حي بن يقظان ،ليتفرغ للعبادة والتأمل والصالة،
وذات يوم شاهد حي بن يقظان "أبسال" فلم يدري أي نوع من الحيوانات هو ،وبعد
فترة قصيرة التقيا ،وتعاونا ،وتوثقت عرق الصداقة بينهما ،وقام أبسال بتعليم حي
الكالم ،حتى أتقنه ،أخذ حي بن يقظان يصف ألبسال مشاهداته واكتشافاته ،وكيف
ترقى وتدرج بالمعرفة عن طريق التأمل من المحسوس إلى ما وراء الطبيعة ،فلما
سمع أبسال منه وصف تلك الحقائق والذوات المفارقة لعالم الحس ،العارفة بذات
الحق الواجب الوجود ،ووصفه ما شاهده عند الوصول واالتصال من لذات
الواصلين ،فدهش أبسال من ذلك دهشة عظيمة ،وأدرك عندها أن جميع األخبار
والحقائق واألشياء التي وردت في الشريعة عن المالئكة واألنبياء والرسل والجنة
والنار ،هي أمثلة للحقائق الروحية التي انكشفت لحي بالسليقة ،والتي شاهدها في
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مقامه الكريم .
فانفتح بصر قلبه ،وانقدحت نار خاطره ،وتطابق عنده المعقول والمنقول ،ولم يبق
عليه مشكل في الشرع إال وتبين واتضح له ،وصار من أولى األلباب ،عند ذلك
نظر أبسال إلى (حي بن يقظان) بعين التعظيم والتوقير ،وتحقق عنده أنه من
أولياء هللا ،الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون ،فالتزم خدمته ،واالقتداء به
بإشارته ،فيما تعارض عنده من األعمال الشرعية التي كان قد تعلمها في ملته(.)1
وفي نفس الوقت أدرك حي بن يقظان من جهته أن كل ما أخبره به أبسال عن ما
ورد في شريعته من وصف العالم اإللهي ،والجنة والنار ،والبعث والنشور ،والحشر
والحساب ،يوافق ما شاهده في مقامه الكريم ،فعلم أن الذي وصف ذلك وجاء به
محق في وصفه ،وصادق في قوله ،رسول من عند ربه فآمن به ،وصدقه ،وشهد
برسالته(.)2
ثم جعل حي بن يقظان يسأل أبسال عن الفرائض والعبادات ،فوصف له الصالة،
والزكاة ،والصيام ،والحج ،وما أشبهها من األعمال الطاهرة ،فتلقى حي ذلك والتزمه،
وأخذ نفسه بأدائه امتثاال لألمر ،الذي صح عنده صدق قائله(.)3
 -1عبد الحليم محمود :فلسفة ابن طفيل ،مرجع سابق،
 -2المرجع السابق 26 ،

ص .125

.1

.1

 -3عبد الحليم محمود :فلسفة ابن طفيل ،مرجع سابق 25 ،
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نستنتج مما سبق أن لقاء ( حي بن يقظان ) ( أبسال ) يدل على أتفاق الحكمة مع
الشريعة ،التي يأخذها الناس عن األنبياء ،سبيال لألفعال المحمودة ،ولكل منهما
طريقة مباينة ،لكنهما يلتقيان في النهاية ،وأنه ال خالف بين الدين كما فهمه
(أبسال) ،وبين ما يراه أرباب المشاهدة من حيث األوامر والنواهي ،وأن الدين نتيجة
صلة صادقة بين هللا وبين عبد من عباده ،أختاره هللا لنشر رسالة السماء ،وطور
المشاهدة اإلش ارقية ( االتصال ) ،ال يعدو هو اآلخر أن يكون صلة بين هللا ،وبين
عبد جاهد جهادا عنيفا حتى وصل إلى المشاهدة الحقيقية ،فأتصل بالمأل
األعلى( ،)1إذن تطابق ما توصل إليه حي بن يقظان بعقله ،مع ما جاءت به
الشريعة ،التي تلقاها أبسال ،ليعلن ابن طفيل  " :أن حيا وأبسال في مقام واحد من
إدراك الحقائق ،إذ تساوى في نظرهما ما كشف التأويل ألبسال من باطن الشريعة ،
وما أوصل التفكير حيا إلى معرفته في حال توحده ،فوثق أبسال بصحة تأويله
للشريعة  ،وآمن حي بأن ما جاء بالشريعة المنتشرة في جزيرة أبسال رسول من عند
ربه "(.)2
.4

 -1عبد الحليم محمود :فلسفة ابن طفيل ،مرجع سابق 2 ،

 -2عبده الشمالي  :دراسات في تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية وآثار رجالها  ،ط( ، 5بيروت ،
دار صادر 1979 ،م)  ،ص .633
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وكأن ابن طفيل يريد أن يقول  :بالرغم من تطابق المعقول مع المنقول فإن الخالف
الظاهر بين الدين والفلسفة ،أمر يمكن تجاوزه عبر التأويل ،أي تأويل المعنى
الظاهر من النص الديني ،حتى يتفق والفلسفة ،وأن هذا التوفيق أمر يمكن حدوثه،
بشرط أن يكون على مستوى الخاصة ،الذين هم في درجة واحدة من المعرفة ،مثل
حي بن يقظان الذي اتسم بصفات حددها له ابن طفيل ،في أنه من ذوي الفطرة
الفائقة ،ودائم التطلع إلى البحث من حقائق األشياء ،وبين أبسال ،وما اتصف به
من جهته للتأويل ،والغوص في المعاني العميقة للشريعة.
وفي الختام نقول أن فالسفة اإلسالم ومن بينهم ابن طفيل ،حاولوا وأخلصوا
المحاولة في قضية التوفيق بين الدين والفلسفة ،أو بين العقل والنقل ،وما سطره ابن
طفيل في رسالته الفلسفية ( ،حي بن يقظان) ،هو محاولة جادة من هذه المحاوالت،
ولكن هناك مسألة هامة ،وهو أن الحقيقة الدينية ،والحقيقة الفلسفية تلتقيان كالهما
في الغاية ،إال أنهما ليست من طريق واحد أو من معدن واحد ،فالفلسفة أو العقل
قد يعين على فهم المفردات الدينية ،والوصول إلى فهم كلي لكليات العقيدة ،أما
النص أو الشريعة فهو لجزئيات العقيدة  ،وهذا ما وظفه ابن طفيل في روايته
بوضوح ،من أن حي بن يقظان قد توصل لمعرفة الخالق المنظم ،المبدع للكون
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ببديهيات العقل ،ثم بدأ بعد ذلك بممارسة العبادات والشعائر الدينية ،من صالة،
وزكاة ،وصوم ،بعد هجرة أبسال وتعليمها له ،فجوهر العالقة إذن تكاملية ،أي أن
كالهما مكمل لآلخر.
هذه هي رحلة ترقي العقل نحو الحقيقة ،من بدايتها وصوال إلى سدرة المنتهى،
واالتصال بواجب الوجود ،هذه الرحلة صادرة عن عقل فطري مستقيم ،يمثل الفطرة
السليمة التي فطر هللا الناس عليها ،والتي من خاللها حاول ابن طفيل حل الكثير
من القضايا والمسائل الفلسفية في التراث الفلسفي اإلسالمي.
وعلى هللا قصد السبيل
واليه يرجو األمر كله

الخاتمــــــــــــة
لقد اتضح لنا من خالل عرضنا لمسائل البحث أن ابن طفيل أودع لنا في
قصته الفلسفية ،وبأسلوب أدبي شيق ،خالصة آرائه الفلسفية ،فهو لم يقدم حال
إلشكالية واحدة بعينها ،وانما قدم نسقا فلسفيا متكامال ،عالج من خالله أهم المسائل
الفلسفية في الفكر الفلسفي اإلسالمي ،والتي تمحورت في مجملها حول ( هللا ـ
اإلنسان ـ العالم ) .
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ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها هي :
 1ـ استطاع ابن طفيل من خالل هذه القصة أن يقدم لنا تصو ار للتطور والترقي
الصاعد للعقل اإلنساني نحو الحقيقة ،من البسيط إلى المركب ،ومن الجزئي إلى
الكلي ،ومن المحسوس المادي إلى العقلي وما وراء الطبيعة ،علما بأن هذا الترقي
لم يتم دفعة واحدة  ،وانما تم على مراحل قدرها ابن طفيل سبع مراحل ،استغرقت
كل مرحلة سبع سنوات ،فرحلة ترقي العقل استغرقت خمسون عاما ،حاول حي من
خاللها الترقي ،واإلحاطة بالعالم المادي المحيط به ،مترقيا إلى العالم العقلي ،ومنه
إلى االتصال ،والفناء في الذات اإللهية ،والوصول إلى إدراك الحقيقة الكاملة ،في
النهاية التطابق التام بين ما توصل إليه بنفسه ،وبين ما يقول به الوحي المنزل على
لسان النبي (صلى هللا عليه وسلم) ،حين سمع به عندما التقى بإبسال .
 2ـ استطاع ابن طفيل من وراء هذا العمل الفلسفي المتميز ،كسب الرهان على
الثقة المفرطة في العقل ،واستغالله في الوصول إلى الحقيقة المطلقة ،وقدرته،
وترقبه المستمر في اإلجابة على أسئلة الدهشة الوجودية من أين والى أين وبأي،
فحي بن يقظان هو رمز للعقل ،سواء كان العقل الفردي الخاص بكل إنسان ،أو
العقل الجمعي ،المتمثل في عقل اإلنسانية جمعاء.
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 3ـ استطاع ابن طفيل أن يوضح القيمة األبستمولوجية ( المعرفية ) لموضوع
العزلة والتوحد ،وانتصار العقل على نمط الحياة االجتماعي المؤدلج  ،فقد أخذ ابن
طفيل اإلنسان ( العقل ) من محيطه ودائرته االجتماعية ،إلى عالم مستقل منعزل،
يقوم على فكرة التجلي والترقي للعقل المتوحد ،فحي بن يقظان بدأ حياته خاليا من
أي موروث حضاري واجتماعي ،إال من العقل الذي قاده إلى اإلدراك المعرفي،
وتحقيق وجوده .
 4ـ سعى حي بن يقظان في مقام توحده إلى تحصيل المعرفة ،والترقي في درجاتها،
بهدف التغلب على عزلته ،وقهر توحده ،معتمدا بذلك على المنهج الحسي
التجريبي ،ثم المنهج االستداللي والقياسي ،وصوال إلى المنهج الحدسي (الذوق
والمشاهدة).
 5ـ مثلت نظرية االتصال لب فلسفة ابن طفيل ،فقد سلك حي بن يقظان في سبيل
االتصال والفناء في الذات اإللهية التأمل العقلي المجرد ،فانقطع عن عالم
المحسوسات وما يتصل به ،واجتهد في فصل ذاته بالكلية عن العالم الخارجي
المحيط به ،وتفرغ للتأمل المطلق في هللا ،حتى تم له االتصال به ،وتحقيق سعادة
أهل الوالية.
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 6ـ في آخر مرحلة لترقي العقل ،استطاع ابن طفيل إظهار التوفيق بين الفلسفة
والدين ،أو بين العقل والنقل ،وأنه اختلف كالهما في الطريقة ،إال أنهما يقودان إلى
غاية وحقيقة واحدة ،وأن التأويل هو أداة التوفيق بينهما في حال حدوث تعارض،
وأنه ال يجوز أن يصرح به لجمهور العامة؛ ألنه يتم على مستوى الخاصة فقط.
فالعقل يصل لكليات العقيدة ،أما النص فيهتم بجزيئات العقيدة ،وهذا ما أوضحه
ابن طفيل من أن "حي" قد توصل إلى معرفة اإلله الخالق للكون ،ببديهيات العقل
أوال ،ثم بدأ بممارسة الشعائر التعبدية من صالة وصوم ،بعد هجرة "أبسال" إلى
جزيرته ،وتعليمه له ،فالعقل والدين مكمالن لبعضهما البعض.
التوصيــــــــات :
1ـ قصة حي بن يقظان ليست رواية للسرد القصصي ،أو إلحياء الت ارث الفلسفي
في المغرب العربي فحسب ،وانما هي رواية ملهمة لالستفادة منها ،لتطهير عقولنا
من كل موانع وعوائق التفكير المحيطة بنا ،والعودة للفطرة السليمة ،وذلك عن
طريق التأمل والنظر العقلي في حقائق األشياء ،والغوص فيها خاصة وأننا نعيش
في عصر وواقع تنامت فيه الطفرة التقنية ،وسادة ثقافة الصوت والصورة ثقافة
العولمة ،فالحاجة أصبحت ماسة إلى إعطاء الثقة في العقل؛ لكي يستطيع في هذا
- 198 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

الزخم الثقافي المعرفي الهائل ،أن يميز بين الصواب والخطأ ،وبين الغث والسمين،
في فضاء كوني مفتوح.
 2ـ التأكيد على االهتمام بالجانب الروحاني ،الذي أصبح يتضاءل في ظل تعظيم
الجانب المادي المحسوس ،فسعادة اإلنسان تكون بتجاوز األطر المادية ،وذلك
بالتزام برنامج روحي تأملي ،إلحداث توازن بين حاجات الروح والجسد .
 3ـ االستفادة من رواية حي بين يقظان في حل الخالف بين العقل والدين ،وضرورة
الفهم الصحيح لهما ،ومدى التكامل والتوافق بينهما ،فالدين في حاجة لعقل واعي
مستنير لفهمه وتطبيقه ،خاصة أننا في زمن ظهرت فيه تيارات فكرية مؤدلجة،
تدعو إلى التبعية ،وتقزيم دور العقل في الفهم واالستيعاب ،وذلك بفرض قوالب
فكرية جاهرة للتطبيق ،بدون استخدام التأمل والتأويل لفهمهما.
المصادر والمراجع
القرآن الكريم

المصادر والمراجع :
 1ـ ابن طفيل  :تحقيق جميل صليبا وكامل عياد ط  ( 5مطبعة جامعة دمشق ،
1962م ) .

 2ـ عبد الحليم محمود  :فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان  ،ط ( 2القاهرة ،

مكتبة االنجلو 1999 ،م ).
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 3ـ عبد الواحد المراكش  :المعجب في تلخيص أخبار المغرب  ،تحقيق  :محمد
سعيد العريان  ( ،القاهرة 1963 ،م ) .

 4ـ حنا الفاخوري  :تاريخ الفلسفة العربية  ،ج  ( 2بيروت  ،دار المعارف ،
1958م) .

 5ـ كامل محمد عويضة  :ابن طفيل فيلسوف اإلسالم في العصور الوسطى  ،ط
 ( 1بيروت  ،دار الكتب العلمية 1993 ،م) .

 6ـ هنري كوربان  :تاريخ الفلسفة اإلسالمية  ،ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي (
بيروت  ،دار عويدات 2004 ،م) .

 7ـ عمر فروج  :تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ط  ( 4بيروت  ،دار

العلم للماليين 1983 ،م ) .

 8ـ محمد إبراهيم الفيومي  :تاريخ الفلسفة اإلسالمية في المغرب واألندلس  ،ط ( 1
بيروت  ،دار الجبل 1997م ) .

 9ـ الموسوعة العربية الميسرة  :إش ارف محمد شفيق غربال ،مج  ( 1دار إحياء
التراث  ،ب ت).

 10ـ مصطفى غالب  :ابن طفيل في سبيل موسوعة فلسفية ( ( )15منشورات دار
ومكتبة هالل ،بيروت 1991 ،م) .

 11ـ الغزالي  :تهافت الفالسفة  :تحقيق سليمان دنيا  ،ط  ( 6القاهرة  ،دار
المعارف  ،د.ت).

 12ـ ابن رشد  :فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة عن االتصال  :صححه
وراجعه  :مصطفى عبد الجواد عمران  ( :مصر  ،المكتبة المحمودية التجارية  ،ب

ت).

 13ـ عاطف العراقي  :الميتافيزيقيا في فلسفة ابن طفيل  ،ط  ( 2القاهرة  ،دار

المعارف 1981 ،م ) .

- 200 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

 14ـ يوسف كرم  :تاريخ الفلسفة اليونانية  ( ،بيروت  ،دار القلم ب.ت ) .
 15ـ الفارابي  :الدعاوي القلبية ( حيدر آباد الركن 1349 ،هـ ) .

 16ـ الشهرستاني  :نهاية األقدام في علم الكالم  ،تحقيق ألفرد جيوم ( حيدر أباد
الدكن 1349 ،هـ).

 17ـ فيصل بدير عوف  :الفلسفة اإلسالمية في المشرق والمغرب ( ،القاهرة ،مكتبة

الحرية الحديثة2002 ،م).

 18ـ كروت ايرنانديت  :تاريخ الفكر في العالم اإلسالمي  :ترجمة عبد العال
صالح  ،مج 2

ط  ( 1القاهرة  ،المركز القومي للترجمة 2013 ،م ) .

 19ـ القاضي عبد الجبار  :شرح األصول الخمسة  :تحقيق عبد الكريم عثمان  ،ط
 ( 1القاهرة ،مكتبة وهبه 1965 ،م) .

 20ـ محمد صالح السيد  :مدخل إلى علم الكالم ( القاهرة  ،دار قباء للطباعة
والنشر 2001 ،م).

 21ـ محمود قاسم :في النفس والعقل لفالسفة اإلغريق واإلسالم (القاهرة  ،مكتبة
االنجلو ،د.ت).

 22ـ ماجد فخري  :تاريخ الفلسفة اإلسالمية منذ القرن الثامن حتى يومنا هذا  ،نقله
إلى العربية :كمال اليازجي  ،ط  ( 2بيروت  ،دار المشرق  2000 ،م) .

 23ـ مدني صالح  :ابن طفيل قضايا ومواقف ( بغداد  ،دار الرشيد  ،منشورات
و ازرة الثقافة واإلعالم . ) 1980 ،

 24ـ عبده الشمالي  :دراسات في تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية وأثار رجالها  ،ط
 ( 5بيروت ،دار صادر 1979 ،م) .
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تحديات التنمية العمرانية المستدامة في ظل غياب المخططات الحضرية بمدينة
زليتن -ليبيا
د .فرج مصطفى الهدار*
المقدمة:
شهد العـالم بعـد الثـورة الصـناعية تزيـدا فـي عـدد السـكان داخـل المـدن ،ممـا أدى إلـى
ظهور العديد من المشاكل بها ،وقد حاول العمرانيون إيجاد حلول مناسـبة لمواجهتهـا
أو لمواكبتها ،وظهر مصطلح التنمية العمرانية سنة 1951م ،كأحد الحلول من أجل
تكامــل وتناســق حضــري( ،)1أمــا مصــطلح التنميــة العمرانيــة المســتدامة فقــد ظهــر فــي
عـــدة مـ ــؤتمرات دوليـ ــة ،منهـ ــا مـــؤتمر قمـ ــة األرض س ــنة  1992فـ ــي مدينـ ــة ريـ ــودي
جــانيرو ،ومــؤتمر الهابيتــات 2فــي إســطنبول ســنة 1996م ،وغيرهــا مــن المــؤتمرات،
وكان يهدف مفهوم هذا المصطلح إلى تحسين نوعية الحياة بالمدينة عمرانيا ،وبيئيا،
وتقافيا ،واجتماعيا ،واقتصاديا ،ضمن حدود الموارد المتاحه وعدم استزافها(.)2

*عضو هئية تدريس بقسم الجغرافيا – كلية التربية الخمس – جامعة المرقب بدرجة محاضر

( )1سعيد عالم ،التنمية والدولة ،دار طيبة للنشر ،القاهرة – مصر ،سنة  ،2000ص .203

( )2غادة موسى السلق ،ميثم حسن الصفار ،التنمية العمرانية المستدامة فـي مركـز الكـرخ التـاريخي ،مجلـة
الهندسة ،المجلد عشرون ،العدد أحد عشر ،العراق ،سنة  ،2014ص.7
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يعـد تطبيـق تنـوع اســتعماالت األ ارضـي مـن خـالل المخططــات الحضـرية مـن مبــادئ
تحقـ ـ ــق التنميـ ـ ــة العمرانيـ ـ ــة المسـ ـ ــتدامة ،وذلـ ـ ــك مـ ـ ــن خـ ـ ــالل تعـ ـ ــديل أولويـ ـ ــات هـ ـ ــذه
االســتعماالت ،لتشــكيل م ــدن ذات اســتعماالت حيوي ــة ،ويتطلــب ذل ــك إيجــاد م ــداخل
ومفــاهيم ،يمكــن تنفيــدها علميــا بطريقــة فعالــة ،تعمــل علــى تحقيــق التنميــة العمرانيــة
المستدامة( ،)1إن ه ـذه المخططات هي البداية الفعلية ألي سياسة تنــموية؛ ألنهـا فـي
األسـ ـ ــاس عم ـ ـ ــلية تنظيميـ ـ ــة ،ت ـ ـ ــهدف للوصـ ـ ــول إلـ ـ ــى تحقيـ ـ ــق العـ ـ ـ ــدالة االجتماعيـ ـ ــة
واالقتصـادية لكــافة المنــاطق( ،)2وهـي أيضــا أحــد أهـم أدوات تحقيــق التنميــة العمرانيــة
المس ـ ــتدامة ،فه ـ ــي ته ـ ــتم برس ـ ــم وتحدي ـ ــد اس ـ ــتعماالت األرض ،والش ـ ــبكات المختلف ـ ــة
كــالطرق ،والصــرف الصــحي ،والميــاه وغيرهــا ،وتحــدد كثافــة البنــاء وأنظمتــه ،وبــذلك
يك ــون المخط ــط عب ــارة ع ــن د ارس ــة تخطيطي ــة لم ــا س ــتكون علي ــه المدين ــة مس ــتقبال،
مساحيا ،وخدميا ،ولكنـه ال يسـتطيع تحديـد متطلبـات العمليـة التخطيطيـة ،وهنـا يـأتي
دور التنمي ــة العمراني ــة الت ــي تتمث ــل ف ــي رس ــم السياس ــات التنموي ــة العمراني ــة ،وت ــوفير

( )1ماجــدة عــالم ،موضــوعات فــي علــم اإلجتمــاع الحضــري ،المكتــب الجــامعي الحــديث ،الطبعــة األولــى،
سنة  ،2000ص.69

( )2عب ــد ال ــرحمن قنابـ ــة وآخ ــرون ،تقي ــيم البعـ ــد المك ــاني لمخطط ــات الجيـ ــل الث ــاني باألق ــاليم التخطيطيـ ــة
بالجماهيرية ،في كتاب الجيل الثالث ومسـتقبل المـدن فـي ليبيـا(،تحرير) سـعد خليـل القزيـري ،منشـورات
العمارة لألستشارات الهندسية ،الطبعة األولى ،بنغازي ،ليبيا ،سنة  ،2006ص .117
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التمويل الالزم له ،والتنسيق بين مختلف األجهزة المحلية المعنيـة بالتنفيـذ ،فـالمخطط
الحضري وسيلة لرسم الصورة المستقبلية للمدينة ،فالتنمية العمرانية فهي أداة لتحقيـق
تنفيــذ تلــك الصــورة ،وتــوطين المشــروعات ،وايجــاد فــرص العمــل ،فتخطــيط المدين ــة
يمثل ركنـا أساسـيا فـي تحقيـق التنميـة العمرانيـة وتطويرهـا ،ففـي حالـة غيابـه يعنـي ال
وج ــود للتط ــور ،فيح ــب أن يوض ــع مخطط ــا عمراني ــا واقتص ــاديا وخ ــدميا ،وأن تك ــون
مكملة لبعضها ،لذا تمر المدينة بمراحل مورفولوجية عديدة عبر عمرها الزمني.
تتميــز ال ـدول الناميــة بضــعف مســتوى التنفيــذ والمتابعــة لــنمط اســتعماالت األ ارضــي
بمخططات الحضرية ،مما أدى إلى تراكم المشاكل بهـا ،وظهـور تجـاوزات أتـرث فـي
عملية التنمية العمرانية( ،)1إن أي تقصير في إعـداد المخططـات أو تحـديثها سـيكون
له تـأثي ار سـلبيا علـى التجمعـات العمرانيـة ،لمـا تسـببه مـن مخـاطر بيئيـة ،واقتصـادية،
واجتماعي ــة ،وعمراني ــة ،وتش ــوه النس ــيج العم ارن ــي ،وتغي ــر االس ــتخدامات ،وف ــق تغي ــر
المتطلبات دون معايير تحكم تلك التغيرات ،وأن تحقيق تنمية مستدامة على مسـتوى
العم ـ ـران واسـ ــتخدامات األ ارضـ ــي ،يتطلـ ــب تحـ ــديث المخططـ ــات التنظميـ ــة وااللت ـ ـزام

( )1أبـو القاسـم علـى سـنان ،المخططـات الحضـرية وواقـع إسـتعماالت األرض فـي مدينـة الخمـس ،المــؤتمر
اإلقتصادي األول لألستثمار والتنمية في منطقة الخمس ،سنة  ،2017ص.2
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باألنظمة العمرانية( ،)1لقد انطلقت أول مرحلة تخطيطية في ليبيـا مـع بـدايات التنميـة
االقتصادية ،حيث تم إعداد مخططات حضـرية ألهـم المـدن والقـرى الليبيـة فـي الفتـرة
م ـ ــن  ،1988 -1968وم ـ ــع نهاي ـ ــة عق ـ ــد الس ـ ــبعينات ب ـ ــداء الش ـ ــروع ف ـ ــي المرحل ـ ــة
التخطيطيـ ــة الثانيـ ــة واسـ ــتهدفت الفت ـ ـرة  ،2000 -1980إن مـ ــاتحقق فـ ــي مجـ ــاالت
التنميـة العمرانيـة فـي ليبيـا ضـخم جـدا ،ولكـن هـذه الجهـود أنتهـت فـي غيـاب المرحلــة
التخطيطية الثالثة ،والتي كانت تهدف إلى تغطية الفترة  ،2025 -2000بـرغم مـن
بدء مــصلحة التخطيط العـمراني في إعـداده مطلع سنة  ،2005مما أدى إلى اتسـاع
الرقعـ ــة العمرانيـ ــة بالمدينـ ــة ،علـ ــى حسـ ــاب االسـ ــتعماالت األخـ ــري ،وظهـ ــور بعـ ــض
المشاكل بالبيئة الحضرية ،وارتفاع معدل الكثافة السـكنية ،وظهـور بعـض التجـاوزات
علــى الم ارفــق ،وتــدهور الم ارفــق والبنيــة التحتيــة ،والتوســع خــارج حــدود المخطــط ممــا
أدي إلى وجود مجموعة من التحديات ،لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة مستقبال.
مشكلة البحث:

( )1ســويده احمــد ال ـزين الحس ــن ،اســتراتيجية التخطــيط الحضــري المس ــتدام الســتخدام األ ارضــي وتوظي ــف
المـوارد المتاحـة د ارسـة حالـة :الخرطـوم الكبـرى – السـودان ،مجلـة الطريـق للتربيـة والعلـوم االجتماعيـة،

المجلد السادس ،العدد الرابع ،مارس  ،2019ص .49
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تواجـه عمليـة التنميـة العمرانيـة بمنطقـة الد ارسـة ،مجموعـة مـن المشـاكل العمرانيـة
والتنظيمية ،ارتبطت بضعف عمليات التنفيذ والمتابعة ،إلستعماالت األراضي ضمن
مخطــط المدينــة مــن جهــة ،وغيــاب المخطــط الحضــري الجديــد مــن جهــة أخــرى ،ممــا
أدى إلــى تنــامي ظــاهرة التكــدس الحضــري ،وارتفــاع معــدل الكثافــة الســكنية ،وظ ــهور
التجــاوزات عــلى الــمرافق ،ونقــص وتــدهور الخــدمات العــامة والبنيــة التحتيــة ،وتــردي
الحالــة العمرانيــة ،وانتشــار ظــاهرة التلــوث البص ـري ،والتوســع خــارج حــدود المخطــط،
وانتش ـ ــار التجمع ـ ــات العمراني ـ ــة العشـ ـ ـوائية ،ونف ـ ــاذ األ ارض ـ ــي المحيط ـ ــة ب ـ ــالمخطط،
وارتفاعه ــا أس ــعارها ،مم ــا جع ــل هن ــاك مش ــكلة ف ــى توس ــع الرقع ــة المكاني ــة للمخط ــط
مســتقبال ،وتحقيــق تنميــة عمرانيــة مســتدامة ،ويمكــن زيــادة تحديــد مشــكلة البحــث فــي
التساؤالت اآلتية وهي:
 -1ما العالقة بين التنمية العمرانية المستدامة ،والمخططات التنظيمية المختلفة؟
 -2مــاهي اآلثــار المترتبــة عــن غيــاب المخطــط الحضــري الجديــد بالتنميــة العمرانيــة
المستدامة بالمدينة؟.
 -3مـ ــاهي التحـ ــديات التـ ــي تواجـ ــة التنميـ ــة العمرانيـ ــة المسـ ــتدامة فـ ــي ظـ ــل غيـ ــاب
المخطط؟.
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أهداف البحث:
 -1التعــرف علــى الس ـمات العامــة للبيئــة الحض ـرية فــي مدينــة زليــتن ،ومــدي تطبيــق
مفاهيم االستدامة العمرانية بها ،من خالل المخططات السابقة.
 -2الوق ــوف عل ــى أه ــم مؤشـ ـرات التنمي ــة الحضـ ـرية المتبع ــة ،ومراجع ــة السياس ــات
واإلجراءات التخطيطية الخاصة بإعداد المخططات العمرانية في ليبيا بصـفة عامـة،
ومنطقة الدراسة بصفة خاصة ،والوقوف على المشاكل التي تواجه المدينة في ضوء
غياب المخطط الحضري.
 -3إبـراز أهــم التحــديات التــي تواجــة التنميــة الحضـرية المســتدامة ،ووضــع مجموعــة
من المقترحات يمكن أن تساهم في حل مشكلة التنمية العمرانية في مدينة زليتن.
أهمية البحث:
يمكــن أن تبــرز الد ارســة م ــدى دور الجغرافيــا فــي دعــم مجــاالت التخط ـيط والتطــوير
العمراني التنموي ،وتحديد المشاكل الجغرافية التـي يمكـن أن تعرقـل التنميـة العمرانيـة
المس ــتدامة ،باإلض ــافة إل ــى تتب ــع م ارح ــل ومؤشـ ـرات التنمي ــة العمراني ــة بالمدين ــة ،م ــن
خالل المخططات التي أعتمدت بها.
منهجية البحث:
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أعتم ــد البح ــث عل ــى العدي ــد م ــن المن ــاهج وذل ــك للوص ــول لنت ــائج ع ــن م ــدى وج ــود
مؤش ـ ـرات التنميـ ــة العمرانيـ ــة المسـ ــتدامة بمدينـ ــة زليـ ــتن ،ومـ ــن هـ ــذه المنـ ــاهج المـ ــنهج
الوصفي والتحليلي باإلضافة للمنهج التاريخي ،وذلك من أجل دراسة التطور والتغير
ف ــي مؤشـ ـرات التنمي ــة الحضـ ـرية ،وتتب ــع م ارح ــل التنمي ــة العمراني ــة بمنطق ــة الد ارس ــة،
معتمـدا فـي ذلـك علـى المخططـات السـابقة ،باإلضـافة إلـى صـور األقمـار الصـناعية
من أجل معرفة مدى التغير في نمط استعماالت األراضي.
مجاالت الدراسة:
أ /المجـــال المكـــاني (منطقـــة الدراســـة) -:تقــع مدينــة زليــتن بالش ـريط الســاحلي فــي
الجزء الشمالي الغربي من ليبيا ،على ساحل الب ـ ـحر المتوسط ،إلى الشرق من مدينة
طرابل ــس ب ـ ـح ـ ـ ـ ـوالي  160ك ــم ،والــى الغــرب مـ ـ ـن مدينــة مص ـراتة بـح ـ ـ ـوالي  50كــم،
أم ـ ـ ــا فـل ـ ـ ـكيا فتـ ـ ـقع بين داـئ ـ ـ ـ ـ ـ ارتـ ــي عـ ـ ـرض (  )32 26َ 35و(  )32 30َ 02شــماال
وخطي طول (  ) 14 32َ 24و (  ) 14 35َ 44شرقا( ،)1كما هو موضح موقعها
بالشكل رقم (.)1
الشكل رقم ( )1الموقع الفلكي لمخطط مدينة زليتن

( )1التخطيط العمراني زليتن ،سنة .2019
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المصدر /من عمل الباحث استنادا لمكتب التخطيط العمراني زليتن

ب /المجال الزمنـي -:يتمثـل هـذا المجـال فـي الفتـرة الزمنيـة الممتـدة مـابين -1968
 2019أي منــذ بداي ــة المخطط ــات الحضــرية ،وبــذلك ض ــمت مخط ــط الجي ــل األول
 ،1988 -1968والجيـ ــل الث ـ ــاني  ،2000 -1980باإلض ـ ــافة إل ـ ــى واق ـ ــع التنمي ـ ــة
العمرانية العشوائية مابين .2019 -2000
هيكل البحث -:تم تقسيم البحث إلى ثالثة مباحث:
المبحث األول :اإلطار النظري للتنمية العمرانية المستدامة.
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المبحث الثاني :المخططات الخضرية وواقع التنمية العمرانية المستدامة.
المبحث الثالث :غياب المخططات الحضرية وواقع التنمية العمرانية المستدامة.
المبحث األول :اإلطار النظري للتنمية العمرانية المستدامة
أوالً /مفهوم التنمية العمرانية:
يقصـ ــد بهـ ــا االرتقـ ــاء بالبيئـ ــة العمرانيـ ــة ،وتـ ــوفير االحتياجـ ــات األساسـ ــية ،كالسـ ــكن،
والعمل ،والخدمات المختلفة ،وشـبكات البنيـة األساسـية ،فـي إطـار محـددات المكـان،
وض ـوابط القــيم اإلجتماعيــة ،والثقافيــة ،والم ـوارد المحــدودة ،دون التصــادم مــع البيئــة
الطبيعية ،أو إهدار مواردهـا ،وترجـع أهميـة ومكانـة التنميـة العمرانيـة بكونهـا انعكـاس
واقعــي للتنميــة االقتصــادية واألوضــاع االجتماعيــة فــي المجتمــع ،كمــا تــأتي أهميتهــا
أيض ـ ــا م ـ ــن كونه ـ ــا المح ـ ــرك الرئيس ـ ــي لكثي ـ ــر م ـ ــن األنش ـ ــطة االقتص ـ ــادية األخ ـ ــرى،
والصناعات المرتبطة بالبناء والتشيد والعمران( ،)1ويمكن اعتبار التنمية العمرانية أداة
رئيسية لترشيد جهود التنمية من خالل ضـبط النمـو العم ارنـي ،واتجاهاتـه ،بمـا يحقـق
التوظيف األمثل للموارد المتاحة ،ورفع الكفاءة الوظيفية للحيز العمراني ،وخلـق بيئـة

( )1شـفق الوكيـل ،التخطـيط العم ارنـي مبـادئ -أسـس -تطبيقـات ،الجـزء األول ،القـاهرة ،سـنة  ،2006ص
.45
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عمرانيـة صـحية آمنـة ،يتـوفر بـه االســتخدام األمثـل لمكونـات البيئـة المحليـة ،وتحديــد
االحتياج ــات الحقيقيـ ــة الحاليـــة والمس ــتقبلية بكـ ــل دقـــة ،وتحدي ــد األولويـ ــات ،وترش ــيد
المـوارد المتاحــة علـى القطاعــات المختلفـة لتحقيــق أفضـل عائــد اقتصـادي واجتمــاعي
بأقل التكاليف ،وتكامل أنواع التخطـيط وتنسـيق أداء الجهـات التنفيذيـة المختلفـة ،بمـا
يضمن عدم التعارض بينها.
تانياً /أبعاد التنمية العمرانية المستدامة:
تعـ ــد التنميـ ــة العمرانيـ ــة المسـ ــتدامة ثالثيـ ــة األبعـ ــاد مترابطـ ــة ،وهـ ــي األبعـ ــاد البيئيـ ــة،
واالقتصــادية ،واالجتماعيــة ،فضــال عــن بعــد اربــع مهــم ،وهــو يتعلــق بسياســات جهــة
اتخاد القرار ،وهي كالتالي()1؛
 /1البعــد البيئــي :ويهــتم بــإدارة الم ـوارد الطبيعيــة ،التــي تمثــل العمــود الفقــري للتنميــة
المســتدامة ،حيــث أن التنميــة ترتكــز بصــورة رئيســية علــى كميــة ونوعيــة هــذه المـوارد،
وأن اس ــتنزافها بيئي ــا ،ه ــو أح ــد العوام ــل الت ــي تتع ــارض م ــع بـ ـرامج التنمي ــة العمراني ــة
المستدامة ،لذلك يجب العمل على حمايتها وادارتها بشكل يضمن استمرارها.

( )1ريدة ديب ،وسليمان مهنا ،التخطيط من أجـل التنميـة المسـتدامة ،رسـالة دكتـوراه منشـوره ،مجلـة جامعـة
دمشق للعلوم الهندسية ،المجلد الخامس والعشرون ،العدد األول ،سوريا ،سنة  ،2009ص .3
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 /2البعد اإلجتمـاعي :وهـو حـق اإلنسـان الطبيعـي بـالعيش فـي بيئـة نظيفـة وسـليمة،
يمــارس مــن خاللهــا جميــع األنشــطة ،مــع كفالــة حقــه فــي نصــيب عــادل مــن الثــروات
الطبيعيــة ،والخــدمات البيئيــة ،واالجتماعيــة ،ويســتثمرها بمــا يخـدم حاجاتــه األساســية،
فضــال عــن االحتياجــات المكملــة لرفــع مســتوى معيشــته ،دون تقليــل فــرص األجيــال
القادمة.
 /3البعــد االقتصــادي :تعتبــر البيئــة الكيــان االقتصــادي المتكامــل ،وقاعــدة للتنميــة،
وأي تلــوث لهــا ،واســتنزاف لمواردهــا ،يــؤدي إلــى إضــعاف فــرص التنميــة المســتقبلية،
ومن تم يجب أخد المنظـور االقتصـادي بعيـد المـدى لحـل المشـاكل ،مـن أجـل تـوفير
الجهد والمال والموارد.
 /4البعــــد المؤسســــي :تمثـــل اإلدارات والمؤسسـ ــات العام ــة التنفيذيـ ــة بالدولـــة التـ ــي
بواسـ ــطتها وعبرهـ ــا ترسـ ــم وتطبـ ــق سياسـ ــاتها التنمويـ ــة ،وتـ ــوفير الخـ ــدمات والمنـ ــافع
لمواطنيها ،وبالتالي فإن تحقيق التنمية المستدامة ،ورفع مستوى حياة األفراد ،وتأمين
حقوقهم ،يتوقف على مدى نجاح مؤسساتها ،وادارتها في أداء وظائفها ومهماتها.
ثالثاً /أهداف التنمية العمرانية المستدامة:
إن التنمي ــة العمراني ــة المس ــتدامة ف ــي جوهره ــا ،ه ــي انعك ــاس لم ــدى اإلش ــباع ال ــذي
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يحصـ ـ ــل عليـ ـ ــه اإلنسـ ـ ــان فـ ـ ــي مجـ ـ ــاالت الحيـ ـ ــاة المختلفـ ـ ــة الصـ ـ ــحية ،والتعليميـ ـ ــة،
واالقتصــادية ،كمــا أنهــا ترجمــة لمســتوى رض ـى النــاس عــن حيــاتهم ،حيــث أصــبحث
نوعيــة الحيــاة التــي يحتاجهــا الفــرد ،هــي المحــور الرئيســي للتنميــة ،ويمكــن تلخــيص
أهداف التنمية العمرانية فيما يلي:
 -1ترســيخ وادمــاج البعــد المكــاني المســتدام فــي كافــة السياســات والب ـرامج والمشــاريع
التنموية االقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة والعمرانيـة والتكنولوجيـة ،مـن أجـل االرتقـاء
بجودة الحياة داخل المدن.
 -2الحـد مــن حالــة عــدم التـوازن القائمــة بــين األقــاليم التخطيطيــة والبلــديات ،بتحقيــق
التنمية العمرانية المتوازنـة والمسـتدامة ،علـى كافـة األقـاليم والبلـديات ،وخلـق نـوع مـن
التكامل بينها سواء على المستوى الوطني ،واإلقليمي ،والمحلي.
 -3الــتحكم وضــبط النمــو العم ارنــي العشـوائي وتحديــد اتجاهاتــه ،والعمــل علــى تنميــة
مخططات عمرانية جديدة ،واالرتقاء بالهيكل العمراني للمدن ورفع كفاءتها الوظيفية.
 -4االرتقــاء بجــودة الحيــاة الحضـرية ،وتحســين المســتوى المعيشــي (الســكن المالئــم،
والخدمات بأنواعها ،والوضع البيئ ،والبنية التحتية).
المبحث الثاني :المخططات الحضرية وواقع التنمية العمرانية المستدامة
- 213 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

يعد المخطط الحضري األداة الفاعلة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة ،فهو يساهم
في تنظيم وتحديـد ورسـم اسـتعماالت األرض ،وفهـم مالمـح المدينـة ،ومـدى توسـعها،
والشبكات المختلفة كالطرق ،والصرف الصحي ،والميـاه وغيرهـا ،ويحـدد كثافـة البنـاء
وأنظمت ــه ،كم ــا يكش ــف ع ــن من ــاطق الترك ــز الس ــكاني م ــن خ ــالل توض ــيح المن ــاطق
السـكنية ذات الكثافــات المختلفـة ،وبــذلك يكـون المخطــط عبـارة عــن د ارسـة تخطيطيــة
لمـ ــا سـ ــتكون عليـ ــه المدينـ ــة مسـ ــتقبال مسـ ــاحيا وخـ ــدميا ،فهـ ــو وسـ ــيلة لرسـ ــم الصـ ــورة
المسـ ــتقبلية للمدينـ ــة ،أمـ ــا التنميـ ــة العمرانيـ ــة فهـ ــي أداة لتحقيـ ــق تنفيـ ــذ تلـ ــك الصـ ــورة
وتوطينها.
لقد تطورت عمليـات تخطـيط المـدن فـي ليبيـا تطـو ار مـذهال ،منـذ أوائـل السـتينات مـن
القــرن الماضــي ،فمــع زيــادة دخــل الــبالد بســبب اكتشــاف الــنفط وتصــديره ،تطــورت
المدن ،ونمت بسـبب تـدفق الهجـرة إليهـا ،وظهـور أحيـاء الصـفيح فـي أطـراف المـدن،
مما دعى إلى تخطيطها( ،)1وقد شهدت ليبيا المخططات التالية:
أوالً /الجيل األول من المخططات ( المخطط الشامل :)1988

( )1ســعد خليــل القزيــري ،مــدخل عــام فــي كتــاب الجيــل الثالــث ومســتقبل المــدن فــي ليبيــا ،منشــورات العمــارة
لألستشارات الهندسية ،الطبعة األولى ،بنغازي ،ليبيا ،سنة  ،2006ص .23
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انطلقــت هــذه المرحلــة بعــد النتــائج التــي توصــلت لهــا مؤسســة دوكســيادس اليونانيــة،
فوجدت و ازرة التنمية والتخطـيط فـي ذلـك الوقـت أن الحاجـة تـدعو إلعـداد مخططـات
تنموية حضرية ،لذلك تـم التعاقـد مـع مجموعـة مـن المكاتـب اإلستشـارية العالميـة فـي
نهاية شهر أبريل سـنة  ،1966لد ارسـة أهـم المـدن واعـداد مخططـات لهـا ،وقـد كانـت
الد ارسـة مهتمــة بــالنمو الحضـري ،ولــم تتطــرق إلــى الد ارسـات اإلقليميــة ،وكــان الهــدف
من إعـداد هـذه المخططـات الوصـول إلـى مجتمـع يتمتـع بكـل مـا هـو ضـروري داخـل
المدن ،باإلضافة إلـى وضـع خطـة مسـتقبلية لتطورهـا ،وتغطـي فتـرة تخطيطيـة مـدتها
عش ــرون س ــنة م ــن  ،1988 – 1968وكان ــت الجه ــود المطروح ــة ف ــي ذل ــك الوق ــت
تتركـز فـي إعـداد نـوعين مــن المخططـات ،األول مخططـات تفصـيلية متكاملـة للمــدن
الكبيـرة ،والتــي يتوقــع لهــا تطــور كبيــر ،وتمثــل م اركــز حضـرية أساســية ،وســميت هــذه
بالمخططــات الشــاملة ،والثــاني مخططــات تخــتص بالتجمعــات الصــغيرة التــي تمثــل
مراكز خدمات محلية ،وكانـت مخططاتهـا عبـارة عـن خطـوط تنظـيم للطـرق ،وتحديـد
اس ــتعماالت األ ارض ــي ،وفص ــل المن ــاطق الس ــكنية ع ــن األنش ــطة األخ ــرى ،وس ــميت
بالمخطط ــات العام ــة ،كم ــا ص ــدر ض ــمن ه ــذه المرحل ــة ق ــانون رق ــم  5لس ــنة 1969
الخاص بتخطيط وتنظيم المدن والقرى ،وقد شمل هذا القانون التنسيق بـين الوحـدات
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الص ــغيرة وصـ ـوال إل ــى المس ــتوى ال ــوطني ،وك ــذلك التعريف ــات القانوني ــة ،واإلد ارري ــة،
والفنية ،الخاصة بمجال التخطيط الحضري ،والجهات واللجان المسـؤولة عـن م ارحـل
اإلعداد والعرض واالعتماد ،فقد مثل هذا القانون األسس التشريعية للتنميـة العمرانيـة
في مجال التخطيط الالزم لتنفيذ أي مخططات تمت أو يتم إعدادها ،ومع بداية سنة
 1970تم اإلنتهاء من إعداد  166مخططا شامال وعاما باإلضافة إلى تقارير أولية
تش ـتمل علــى معلومــات عــن كــل المــدن الليبيــة ،واســتهدف مــن هــذه المرحلــة إيجــاد
قاعــدة وأســس لتوجيــه التنميــة وتعميــر هــذه المخططــات الحضـرية ،وتحديــد متطلبــات
وأولويــات جميــع الخــدمات االجتماعيــة ،والبنيــة الفنيــة التحتيــة ،وتنظــيم وتوجيــه النمــو
العم ارنــي( ،)1وقـد تولــت البلــديات القيــام بأعمــال التنفيــذ ،وقــد شــهدت تلــك الفتـرة توافــد
أعــداد كبي ـرة مــن الســكان ،للســكن واإلقامــة فــي الم اركــز العمرانيــة ،وبالتــالي ازدادت
إج ـراءات تقســيم األرض ،والنمــو العش ـوائي بدرجــة لــم تســتطيع البلــديات الــتحكم فــي

()1علــي الميلــودي عمــورة ،ليبيــا تطــور المــدن والتخطــيط الحضــري ،دار الملتقــى للطباعــة والنشــر ،الطبعــة
األولي ،بيروت ،لبنان ،سنة  ،1998ص .326 -324
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اإلج ـ ـراءات المنظمـ ــة للتنميـ ــة العمرانيـ ــة ،وت ـ ـم التعـ ــدي علـ ــى األ ارضـ ــي المخصصـ ــة
لالستعماالت األخرى ،كالطرق ،وبعض الخدمات ،والمساحات الخضراء(.)1
وب ــالنظر لمدين ــة زلي ــتن قب ــل اعتم ــاد المخط ــط ،ل ــم يك ــن له ــا ح ــدود تح ــددها كمنطق ــة
عمرانيــة ،بــل كانــت خلــيط يصــعب وصــفه ،نظـ ار لقلــة المصــادر التــي تناولتهــا ،فهــي
تمثل حصيلة التطور التاريخي لها منذ تأسيسها ،كما أوضحت الخريطة التي أعـدت
مــن قبــل اإلحــتالل اإليطــالي ،فقــد كانــت مبنيــة علــى نمــط المــدن اإلســالمية ،وكانــت
تتوزع على ثالث مناطق سكنية مختلفـة تفصـلها عـن بعضـها أر ٍ
اض زراعيـة ،ويرجـع
نموهــا بهــذا الشــكل إلــى ملكيــة األ ارضــي ،فكــل قبيل ـة تقطــن باأل ارضــي الخاصــة بهــا،
واالعتمــاد علــى األ ارضــي الزراعيــة المحيطــة بهــا ،لتــوفير الغــداء الــالزم ( ،)2لقــد أعــد
مخطــط لمدينــة زليــتن يهــدف إلــى تحســين ظــروف الحيــاة بالمنطقــة الحض ـرية ،وقــد
كانت مساحته سـنة األسـاس  1968نحـو  88هكتـار ،وبـالرغم مـن هـذا االتسـاع إال
أن المدينــة كانــت تعــاني مــن مشــاكل االزدحــام فــي الوحــدات الســكنية ،وارتفــاع معــدل
( )1عبد الحفيظ أبوسيف المودى ،مسيرة التخطيط العمراني في الجماهيرية ،مجلة العمـران  ،مجلـة فصـلية
متخصصــة تصــدر عــن مصــلحة التخطــيط العم ارنــي بليبيــا ،العــدد الثــامن ،شــهر ديســيمبر ،2009ص

.12

( )2فــرج مصــطفى الهــدار ،النمــو الســكاني وأث ـره علــى المخطــط الحضــري -مدينــة زليــتن نمودجــا ،مجلــة
التربوي ،مجلة علميـة محكمـة تصـدر عـن كليـة التربيـة الخمـس جامعـة المرقـب ،العـدد الخـامس ،يوليـو

 ،2014ص .59 -57
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األشــغال ،وكــان المعــدل  1.8عائلــة لكــل وحــدة ســكنية ،ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى
زيــادة فــي عــدد الســكان بالمدينــة؛ نظـ ار ألنهــا تمثــل المركــز اإلداري ببلديــة زليــتن فــي
ذلــك الوقــت ،ممــا ســاهم فــي هجـرة المــوظفين اإلداريــين مصــحوبين بعــائالتهم للســكن
داخ ــل المدين ــة ،باإلض ــافة إل ــى هجـ ـرة رواد العل ــم للد ارس ــة بالمعه ــد ال ــديني ،كم ــا أن
الوحدات السكنية القائمة لم تكن في حالة جيـدة ،وتحتـاج إلـى التـرميم والصـيانة ،فـي
حــين أن الــبعض يحتــاج إلــى إ ازلــة واعــادة بنــاءه ،ويتبــين مــن الجــدول رق ــم ( )1أن
االستعماالت السكنية تحتل المرتبة األولى بمساحة تقدر حوالي  40.6هكتار بنسبة
 ،%46.5ويرجــع ارتفــاع نســبة االســتعماالت الســكنية إلــى وجــود المنــاطق الســكنية
الثالثــة ،باإلضــافة إلــى وجــود مبــاني مســتغلة مــن قبــل رواد العلــم ،القــادمين للد ارســة
بالمعهــد الــديني ،بينمــا كــان نصــيب المنــاطق الخاليــة والزراعيــة المرتبــة الثانيـة بنســبة
 %27.2بمساحة تقدر بحوالي  24.3هكتار ،ويرجع سبب ذلك إلى أن المدينة فـي
السابق نمت في ثالث مناطق متفرقة ،تاركـة فيمـا بينهـا منـاطق خاليـة وزراعيـة لكـي
يتم االستفادة منها في توفير المحاصيل الغذائيـة ،فـي حـين اسـتحوذت الشـوارع علـى
المرتب ــة الثالث ــة بنس ــبة تص ــل إل ــى  ،%12.7أم ــا بالنس ــبة للمن ــاطق التجاري ــة فكان ــت
نســبتها ح ـوالي  ،%6.5والم ارفــق العامــة نالــت نســبة  ،%6.1بينمــا كانــت المنــاطق
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الصــناعية فــي المرتبــة األخي ـرة داخــل مخطــط المدينــة بنســبة  ،%1والتــي تتمثــل فــي
بعض الورش والصناعات التقليدية التي يحتاج إليها السكان(.)1
جدول رقم ( )1توزيع مساحة استعماالت األراضي بمدينة زليتن خالل سنة  /1968بالهكتار
نوع استعمال

المساحة

نوع استعمال

النسبة

المساحة

النسبة المئوية

المئوية
السكنية

40.6

%46.5

الصناعية

0.9

%1.00

التجارية

5.7

%6.5

المرافق العامة

5.4

%6.1

الشوارع

11.1

%12.7

24.3

%27.2

إجمالي المساحة

المناطق الخالية أو
الزراعية

88

%100

المصدر /المخطط الشامل لمدينة زليتن  - 1988التقرير النهائي – ص.110

قــد توقــع المخططـون أن عــدد ســكان مدينــة زليــتن سيصــل إلــى  37000نســمة ســنة
1988م ،ووضــعت جميــع االســتعماالت علــى ضــوء هــذا العــدد ،ولكــن نظ ـ ار لزيــادة
الهج ـرة والزيــادة الطبيعيــة ،فقــد تميــزت المدينــة خــالل الفت ـرة التعداديــة 1984م بــأن
معــدل النمــو الســكاني فــاق المعــدل العــام ،حيــث وصــل إلــى  ،%5.43وأن المعــدل
العــام لــم يتجــاوز  ،%4.48وبــذلك بلــغ عــدد الســكان بمنطقــة الد ارســة خــالل تعــداد
1984م إلى  39959نسمة( ،)2وبالرغم من أهمية مخططات الجيل األول ،إال أنهـا

( )1مخطط زليتن الشامل  ،1988التقرير النهائي ،ص .123 -119
( )2النتائج النهائية لتعداد سنة .1984
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وجهــت بعــض النقــد ،والتــي كانــت ســببا إلعــداد مخططــات جديــدة ،ومــن أوج ـه النقــد
مايلي(:)1
 /1فشل المخططات في معرفة إمكانيات النمو السكاني لبعض المدن ،وعدم قدرتها
عل ــى اس ــتيعاب الزي ــادة الكبيـ ـرة ف ــي النم ــو الس ــكاني قب ــل الوص ــول إل ــى س ــنة اله ــدف
 ،1988ويرجـ ــع السـ ــبب فـ ــي ذلـ ــك لغيـ ــاب التخطـ ــيط اإلقليمـ ــي ،وعـ ــدم النظـ ــر إلـ ــي
العالقات المكانية ،واإلمكانيات اإلقتصادية في إقليم المدينة ،واختيار بعض المراكز
الحضرية لتنميتها.
 /2طول مدة المخططات والتي امتـدت مـن سـنة األسـاس 1968م إلـى سـنة الهـدف
1988م ،وخصوصا في ظل التطورات التي حدثت ،سواء من الناحية السياسية ،أو
االقتصادية ،وتغير األولويات في برامج التنمية ،وزيادة االهتمام بالقطاع الصناعي،
ممــا دعــي إلــى زيــادة مســاحة األ ارضــي المخصصــة لألغـراض الصــناعية بــالمخطط،
مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل العمرانية.
 /3ل ــم تأخ ــد المخطط ــات ف ــي االعتب ــار تكيي ــف البيئ ــة الثقافي ــة العربي ــة اإلس ــالمية،
والتراث الثقافي والمعماري ،مع متطلبات الحياة في بيئة حضرية عصرية.
( )1سعد خليل القزيري ،مدخل عام في كتاب الجيل الثالـث ومسـتقبل المـدن فـي ليبيـا ،مصـدر سـابق ،ص
.27
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 /4مركزية التخطيط ،وغياب المشاركة الشعبية فيه ،حيث إنه كان يفترض أخد رأي
المواطنين في عمليات التخطيط على األقل كمؤشرات لتخطيط بيئة حضرية ،تتالءم
م ــع رغب ــات الس ــكان ،وتتكي ــف م ــع العملي ــات الهندس ــية الت ــي ق ــد تك ــون ف ــي بع ــض
األحيان ضد رغبات المواطن ،أو عالقاته االجتماعية ،وبيئتـه الثقافيـة ،ونتيجـة لهـذه
األســباب كــان ض ــروريا إعــادة النظ ــر فــي المخطط ــات علــى مس ــتوى ليبيــا ،لتواك ــب
التغيرات والمتطلبات الجديدة ،على أسس دراسات تخطيطية وطنية واقليمية.
تانياً /الجيل الثاني من المخططات (المخطط الشامل :)2000
اســتوجب البــدء بإعــادة النظــر بالمخططــات الحض ـرية ســنة  1977وذلــك مــن أجــل
مواكبـة التغيـرات السـكانية ،ومـا أدرج مـن مشـاريع عامـة فـي مختلـف القطاعـات ،فقـد
أعدت المخططات بالجيل الثاني استنادا على نظام التخطيط المتوالى ،أي التخطيط
علـى مسـتويات ،الـذي يبـدأ مـن المسـتوى الـوطني بـالمخطط الطبيعـي الـوطني طويــل
المدى  2000 -1980الذي نشرت مسـودته فـي أبريـل سـنة  ،1979ليـتم بعـد ذلـك
إعـداد النســخة المنقحـة ســنة  1985بالتعـاون مــع مكتـب األمــم المتحـدة للمســتوطنات
البش ـ ـ ـرية ،ويعتبـ ـ ــر هـ ـ ــذا المخطـ ـ ــط وسـ ـ ــيلة لتحقيـ ـ ــق أهـ ـ ــداف التحـ ـ ــول االقتصـ ـ ــادي
واالجتماعي ،والذي يمكـن مـن خاللـه خلـق بيئـة صـحية ،تمكـن المـواطن مـن العـيش
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والعمل واإلبداع ،مرو ار بمستوى الثاني الذي يستند على التقسيم التخطيطـي لألقـاليم،
المحدد بالمخطط الطبيعي الوطني ،حيث تقسم ليبيا تخطيطيا إلى أربعة أقـاليم ،وقـد
وضـ ــعت هـ ــذه التقسـ ــيمات اسـ ــتنادا علـ ــى الحـ ــدود اإلداريـ ــة ،واألنمـ ــاط االقتصـ ــادية،
وامكانيــات التنميــة الطبيعيــة ،ويتكــون كــل إقل ــيم مــن مجموعــة مــن األقــاليم الفرعي ــة
التخطيطيــة التــي يصــل عــددها إلــى  18إقليمــا فرعيــا ،وانتهــي بالمســتوى الحضــري،
وكان ــت مخرج ــات ونت ــائج ه ــذا العم ــل ،المخطط ــات الش ــاملة والعام ــة للم ــدن لحـ ـوالى
 240مخططا حضريا ،والتي أعدت في الفترة مابين سـنة  1979إلـى سـنة ،1982
وت ــم اعتم ــدها س ــنة  1983م ــن قب ــل الجه ــات ،وحس ــب اآللي ــة الت ــي ح ــددها ق ــانون
التخط ــيط العم ارن ــي ف ــي ذل ــك الوق ــت ،وباش ــرت مختل ــف البل ــديات س ــنة  1984ف ــي
تطبيقها(.)1
تعتبــر منطقــة الد ارســة مــن بــين المــدن التــي أعــدت لهــا مخطــط حضــري جديــد ،فقــد
ســاهم النم ــو الســكاني بالمدين ــة إلــى تج ــاوز حــدود المخط ــط الشــامل  ،1988حي ــث
تطـور النمــو العم ارنـي إلــى خـارج المنطقــة الحضـرية ،باإلضـافة إلــى وجـود كثيــر مــن
التجــاوزات فــي المخطــط المعتمــد ،حيــث أصــبح غيــر صــالح كــأداة لتنســيق التطــور

( )1عبد الحفيظ أبوسيف المودى ،مصدر سابق ،ص .15 -13
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الحاصل بالمدينة ،األمر الـذي تطلـب إعـداد مخطـط شـامل جديـد ،حيـث كـان يهـدف
إلـى تطــوير المدينــة ،وتـوفير الخــدمات لســكان المدينـة ومنطقــة تأثيرهــا ،وقـد أخــذ فــي
االعتبــار إرســاء البنيــة الوظيفيــة للمدينــة ،والحفــاظ علــى الطــابع األخضــر ،لــذا كــان
حوالي  %50.6من مساحة المخطـط علـى شـكل قطـع أ ارضـي ،مقـام عليهـا مسـاكن
زراعيـ ــة ،بكثافـ ــة سـ ــكانية منخفضـ ــة ،والتـ ــي تغطـ ــي ح ـ ـوالي  %76.5مـ ــن إجمـ ــالي
األراضي المخصصة لالستعمال السكني( ،)1كما هو موضح بالشكل رقم (.)2
الشكل رقم( )2مخطط الجيل الثاني لمدينة زليتن

( )1المخطط الشامل لمدينة زليتن  ،2000ص .59
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المصدر /من عمل الباحث استنادا للمخطط الشامل 2000

ومــن خــالل اإلطــار العــام لمخطــط المدينــة ،ومحاولــة تطــويره وفــق المخطــط الشــامل
 ،2000ش ــهدت المدين ــة أه ــم م ارح ــل تطوره ــا الحض ــري ،واتس ــاعها المس ــاحي ،ف ــي
جميع االستعماالت الحضرية ،فمـن خـالل قـراءة بيانـات الجـدول رقـم ( )2يتضـح أن
هنــاك فارقــا كبي ـ ار بمــا حظيــت بــه المدينــة خــالل ســنة  ،1980حيــث شــهدت المدينــة
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تطــو ار كبي ـ ار وتطــورت مســاحة المخطــط مــن  349.4هكتــار فــي ســنة  1980إلــى
 2154.9هكتــار فــي ســنة  ،2000بواقــع زيــادة تصــل إلــى  1805.5هكتــار بنســبة
مئويـ ــة تصـ ــل إلـ ــى  ،%516.6ليرتفـ ــع معهـ ــا نصـ ــيب كافـ ــة االسـ ــتعماالت وخاصـ ــة
االســتعماالت الســكنية الت ـي احتلــت المرتبــة األولــى ،ففــي ســنة  1980كــان نصــيب
االستعماالت السكنية  184هكتار بنسبة  %52.6لتصل  1427هكتار خالل سنة
 2000بنسبة تصل إلى  %66.2مـن مسـاحة المخطـط ،وذلـك بزيـادة مسـاحة تقـدر
بحوالي  1243هكتار بواقع زيـادة تصـل نسـبتها إلـى  ،%675.6وقـد وضـع اعتبـار
للمحافظـ ــة علـ ــى األ ارضـ ــي الزراعيـ ــة ،حيـ ــث تـ ــم تخصـ ــيص  %50.6مـ ــن مسـ ــاحة
المخطط ،والتي تصل مسـاحتها إلـى  1092هكتـار إلـى مسـاكن زراعيـة مقامـة علـى
قطع كبيرة نسـبيا تتـراوح مسـاحتها مـن  %12إلـى  %20مـن الهكتـار ،تسـمح بإقامـة
إنتاج زراعي صـغير الحجـم ،والحفـاظ علـى بقـاء األمـاكن الخضـراء فـي نطـاق حـدود
المدينــة ،والتــي تعــادل  %76.5مــن مجمــوع مســاحة المنــاطق الســكنية ،بينمــا تشــغل
االســتعماالت الســكنية نســبة  %15.6مــن إجمــالي مســاحة المخطــط ،بمســاحة تقــدر
ح ـوالي  335هكتــار بواقــع  %23.5مــن المســاحة المخصصــة للســكن ،بينمــا تحتــل
اســتعماالت األ ارضــي ألغ ـراض الطــرق والش ـوارع المرتبــة الثالثــة ،بنســبة تصــل إلــى
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 %13بمســاحة تقــدر بح ـوالي  278.8هكتــار ،حيــث تعتبــر أحــد المحــاور الرئيســية
داخــل مخطــط المدينــة ،حيــث إنهــا تســاهم فــي ال ـربط بــين أج ـزاء المخطــط والمنــاطق
المجـ ـ ــاورة لهـ ـ ــا ،باإلضـ ـ ــافة إلـ ـ ــى أن اسـ ـ ــتعماالت األ ارضـ ـ ــي لألغ ـ ـ ـراض الرياضـ ـ ــية،
والترفيهي ــة ،احتل ــت المرتب ــة الرابع ــة بنس ــبة  %5.9بمس ــاحة تق ــدر بحـ ـوالي 126.3
هكت ــار ،بينم ــا وص ــلت مس ــاحة االس ــتعماالت التعليمي ــة إل ــى  102.8هكت ــار بنس ــبة
 ،%4.8في حين أن االستعماالت الصناعية بلغت  ،%3.7واالسـتعماالت الصـحة
بمسـ ــاحة  36.1هكتـ ــار بنسـ ــبة  ،%1.7وأن اإلسـ ــتعماالت التجاريـ ــة بلغـ ــت %1.5
بمســاحة بلغــت  32.7هكتــار ،فــي حــين أن بــاقي االســتعماالت األخــري لــم تتجــاوز
 %1لكال منها.
جدول رقم ( )2استعماالت األراضي المقترحة بمخطط مدينة زليتن لسنة 2000
نوع اإلستعمال

المساحة /ه

النسبة المئوية

نوع اإلستعمال

المساحة  /ه

النسبة المئوية

سكنية زراعية

1092.0

%50.6

الرياضة و ترفيهية

126.3

%5.9

سكنية

335.0

%15.6

الخدمات العامة

14.1

%0.4

تعليمية

102.8

%4.8

الصناعة

79.7

%3.7

الصحة

36.1

%1.7

الخدمات الزراعية

14.0

%0.8

الدينية والثقافية

23.4

%1.1

النقل والمواصالت

278.8

%13.0

التجارية

32.7

%1.5

المنافع العامة

19.7

%0.9

إجمالي األراضي الحضرية

2154.6

%100.0

المصدر /المخطط الشامل لمدينة زليتن  – 2000التقرير النهائي رقم ط ن  – 53طرابلس – سنة 1980
– ص.62
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يالحظ في مخططات المـدن المعتمـدة فـي ليبيـا فـي السـابق ،أنهـا تتميـز بعـدم التنفيـذ
المتـوازن ،حيــث يشــرع فــي تنفيــذ االســتعماالت الســكنية بشـ ٍ
ـكل سـريع ،دون أن يواكبــه
ُ
تنفيذ االستعماالت األخـرى ،كالخـدمات التعليميـة ،والصـحية ،والتجاريـة الألزمـة ألي
تجمــع حضــري ،ممــا يضــطر الســكان إلــى المخالفــة بتحــوير مســاكنهم؛ إلقامــة تلــك
الخـ ــدمات لإليفـ ــاء بتلـ ــك الحاجـ ــة ،حيـ ــث يقومـ ــون بتغيـ ــر بعـ ــض االسـ ــتخدامات فـ ــي
مســاكنهم بــاألدوار األرضــية وتعويضــها ،باإلضــافة بــدور آخــر ،حيــث أدى ذلــك إلــى
اإلخالل بالكثافـة السـكانية المحـددة ،حسـب المخطـط لتلـك المنـاطق ،وحـدوث تشـويه
فـ ــي النســـيج الحضـ ــري( ،)1بـ ــالرغم مـ ــن أن مخططـ ــات الجيـ ــل الثـ ــاني اســـتعمل فيهـ ــا
األساليب الحديثة والمتطورة ،والمعايير التخطيطية في إعدادها ،بهدف تطـوير تنميـة
مكاني ـة لكافــة المــدن ،وتشــجيع نمــو المــدن الصــغيرة ،إال أنهــا لــم تحقــق المســتهدف
منه ــا ،نظـ ـ ار لع ــدم تط ــابق الوض ــع العم ارن ــي م ــع االس ــتعماالت المقترح ــة ب ــالمخطط،
بسبب التأخر في التنفيذ ،وعدم استكمال شبكة الطرق ،وعدم تطبيـق القـوانين واتخـاد

( )1عب ــد ا لس ــالم أحم ــد الش ــكري ،ال ــتحكم ف ــي التط ــور والنم ــو الحض ــري ،مجل ــة العمـ ـران ،مجل ــة فص ــلية
متخصصة تصدر عن مصلحة التخطيط العمراني بليبيا ،العدد األول ،شهر مارس ،2000ص .32
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اإلج ـراءات ضــد المخالفــات والتجــاوزات ،وصــعوبة الحصــول علــى األ ارضــي داخــل
المخطط بالرغم من وجود فراغات غير مستغلة(.)1
المبحث الثالث :غياب المخططات الحضرية ،وواقع التنمية العمرانية المستدامة
كان من المفترض أن تبدأ عمليات اإلعداد للجيل الثالث من المخططـات للتجمعـات
الحضرية خالل سنة  ،1996غير أنها تأخرت إلى نهاية سـنة  ،2004وخـالل فتـرة
الفرغ التخطيطي ،انتشرت التنمية العمرانية عشوائيا ،بدون ضوابط داخـل التجمعـات
ا
الحضرية وفي أطرافها ،مما زاد مـن صـعوبة المعالجـة ،وخلـق واقعـا مخالفـا للمعـايير
التخطيطي ــة ،ونق ــص األ ارض ــي المع ــدة للبن ــاء ،وارتف ــاع أس ــعارها ،مم ــا جع ــل التنمي ــة
العمرانية تتجه نحو األراضي الزراعيـة الموجـودة فـي أطـراف هـذه التجمعـات( ،)2ولقـد
سبب هذا التأخير العديـد مـن المشـاكل االقتصـادية واالجتماعيـة ،وخاصـة فـي قطـاع
اإلســكان ،حيــث تطــورت الفجــوة بــين العــرض والطلــب ،فقــد وصــل العجــز فــي ســنة

( )1فتحيـ ــة عبـ ــد العزيـ ــز العربيـ ــي ،دور اإلدارة العمرانيـ ــة فـ ــي ليبيـ ــا فـ ــي التعامـ ــل مـ ــع العش ـ ـوائيات خـ ــارج
المخططات الحضرية للمدن ،مجلة دراسات اإلنسـان والمجتمـع ،العـدد أحـد عشـر ،إبريـل  ،2020ص

.10 -9

( )2سعد خليل القزيري ،الجيـل الثالـث ومسـتقبل المـدن فـي ليبيـا ،مجلـة العمـران ،مجلـة فصـلية متخصصـة
تصدر عن مصلحة التخطيط العمراني بليبيا ،العدد الثامن ،شهر ديسيمبر ،2009ص.33
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 1998إل ــى  240أل ــف وح ــدة س ــكنية( ،)1إن ه ــذه الفتـ ـرة خلق ــت واقع ــا منافي ــا لل ــنظم
العمرانيــة ،واالســتعمال الصــحيح لأل ارضــي الحض ـرية ،األمــر الــذي تــنعكس خطورتــه
عل ــى التجمع ــات الس ــكانية ،والحي ــاة المدني ــة ،وص ــحة البيئ ــة وس ــالمتها ،كم ــا تظه ــر
مساوي كذلك في االختناقـات المروريـة ،وكتـل المبـاني غيـر المنظمـة ،وكـذلك انعـدام
المواق ــع الالزم ــة لمش ــروعات البني ــة التحتي ــة ،وام ــدادات ش ــبكات الم ارف ــق والخ ــدمات
العامــة( ،)2وفــي نهايــة  2004بــدأ العمــل فــي إعــداد الجيــل الثالــث مــن المخططــات
الحضرية ،وتم تكليف أربـع مكاتـب استشـارية وطنيـة ،لتنفيـذ أعمـال هـذه المخططـات
عل ــى المس ــتوى اإلقليم ــي والمحل ــى والحض ــري ،وق ــد باش ــرت ه ــذه المكات ــب العم ــل،
وص ــدرت ثماني ــة عش ــر مخطط ــا فرعي ــا ف ــي نهاي ــة  ،2009وكم ــا أنج ــزت د ارس ــات
لــبعض المــدن ،وقــد تضــمنت هــذه المخططــات علــى عــدة محــاور ،تتضــمن تحليــل
األوضاع االقتصادية واالجتماعية بشـكل عـام ،وتحديـد مؤشـرات التنميـة االقتصـادية
واالجتماعية ،وتحديد اتجاهات النمو الطبيعي للمخططات( ،)3وبالرغم من الد ارسـات

( )1فتحية عبد العزيز العربيي ،مصدر سابق ،ص .11

( )2مقابل ــة م ــع أب ــوبكر الش ــاوش ،أم ــين لجن ــة إدارة مص ــلحة التخط ــيط العم ارن ــي أج اره ــا عثم ــان أس ــتيوي
إسماعيل ،مجلة العمران ،مجلة فصلية متخصصة تصدر عن مصلحة التخطيط العمراني بليبيا ،العدد

الرابع ،أغسطس  ،2004ص .9

( )3عبد الحفيظ أبوسيف المودى ،مصدر سابق ،ص .17
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واألعمــال التــي تــم إنجازهــا فــي مرحلــة إعــداد هــذه المخططــات ،إال أنــه يوجــد عليهــا
العديـ ــد مـ ــن المالحظـ ــات ،وخاصـ ــة فـ ــي عـ ــدم تطابقهـ ــا مـ ـ ــع الواقـ ــع ،وتـ ــأخر إعـ ــداد
المخططات الحضرية واعتماد المخططات اإلقليمية( ،)1إن هذه الدراسات كان هدفها
تحقيق التنمية العمرانيـة ،إال أنهـا لـم تكتمـل ،ويـتم تنفيـذها نظـ ار للتغيـر الجـدري الـذي
حصل في ليبيا ،ونتيجـة لـذلك فقـد تطـورت بعـض التحـديات فـي المـدن الليبيـة ،ومـن
بينها منطقة الدراسة أهمها مايلي:
 -1تطــور المســاحة المبينــة :مــن خــالل اســتخدام التقنيــات الحديثــة ،المتمثلــة فــي
االستشــعار عــن بعــد ،يتضــح مــدى االتســاع فــي المســاحة المبنيــة فــي المخطــط ،كمــا
ه ــو موض ــح بالش ــكل رق ــم ( ،)3فق ــد تط ــورت المس ــاحة م ــن  460هكت ــار ف ــي س ــنة
 ،2000والتي تمثل في ذلك الوقت  %21.35من إجمالي مساحة المخطط ،البـالغ
مســاحته نحــو 2154.6هكتــار ،إلــى  1328هكتــار فــي ســنة  ،2019ومثلــث بــذلك
 %61.64م ـ ــن مس ـ ــاحة المدين ـ ــة ،ويمث ـ ــل هذااالتس ـ ــاع عقب ـ ــة أم ـ ــام تنفي ـ ــد الخط ـ ــط
المســتقبلية ،لتحقيــق التنميــة العمرانيــة المســتدامة ،نظـ ار لنمــوه بطريقــة مخالفــة لمــا هــو
مخطط في السابق.

( )1فتحية عبد العزيز العربيي ،مصدر سابق ،ص .13 -12
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 -2التجاوز على المساحة المخططة :فمن خالل مالحظة الشـكل رقـم ( )4يتضـح
مــدي التجــاور علــى المســاحة المخططــة ،فقــد شــهدت بعــض االســتعماالت تجــاوزت
عل ـ ــى المس ـ ــاحة المخصص ـ ــة له ـ ــا ،سـ ـ ـواء كان ـ ــت ترفيهي ـ ــة ،أو مس ـ ــاحات خضـ ـ ـراء،
باإلضافة إلى نمط االستعماالت الزراعية السكنية ،التـي تـم تخصـيص لهـا %50.6
من مساحة المخطط ،والتـي تصـل مسـاحتها إلـى  1092هكتـار ،لكـي تسـمح بإقامـة
إنتاج زراعي صـغير الحجـم ،والحفـاظ علـى بقـاء األمـاكن الخضـراء فـي نطـاق حـدود
المدينــة ،والتــي تعــادل  %76.5مــن مســاحة المنــاطق الســكنية بالمدينــة ،ويرجــع هــذا
التجاوز على المساحة المخططة إلى عدم تنفيد مخطط جديد للمدينة.
الشكل رقم( )3تطور المساحة المبنية بمخطط الجيل الثاني لمنطقة الدراسة
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المصدر /من عمل الباحث استنادا لصور األقمار الصناعية الندسات لسنتي 2019 ،2000

الشكل رقم ( )4تجاوز المساحة المبنية على مخطط الجيل الثاني لمنطقة الدراسة
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المصدر /من عمل الباحث استنادا مخطط الشامل  2000وصورة القمر الصناعي الندسات لسنة 2019

لقد نجم عن هذا التجاوزات تلوثا بصريا ،نتيجة التعديالت واإلضـافات علـى المبـاني
الســكنية ،لكــي تتناســب مــع الوضــع الجديــد ،خصوصــا فــي وســط المدينــة ،وبعــض
الشـ ـوارع ،الت ــي أص ــبح يغل ــب علي ــه الط ــابع التج ــاري (تج ــارة التجزئ ــة) ،مم ــا زاد م ــن
المشاكل المرورية والضجيج(.)1
( )1فرج مصطفى الهدار ،أثر الثلوث البصري في التأثير في جمالية المدينة -مدينة زليتن كنموذج ،مجلة
التربــوي ،مجلــة علميــة محكمــة تصــدر عــن كليــة التربيــة الخمــس جامعــة المرقــب ،العــدد العاشــر ،ينـاير

.67 -66 ،2017
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 -3الزحــف العمرانــي بالمســاحة المقترحــة لمخططــات الجيــل الثالــث :لقــد وضــعت
مجموعة مـن االحتمـاالت للتوسـع مخطـط المدينـة ،ولكـن شـهدت هـذه المنـاطق زحفـا
عمرانيــا وتفتيتــا لملكيــة األ ارضــي ،وت ازيــدا فــي عــدد المبــاني الســكنية والتجاريــة ،ممــا
ســاهم فــي ظهــور تجمعــات عمرانيــة عش ـوائية غيــر مخططــة ،داخــل حــدود األ ارضــي
المقترحــة للتوســع الحضــري( ،)1وقــد وضــعت ثالثــة مقترحــات لمخطــط الجيــل الثالــث
مــن قبــل مكتــب التخطــيط العم ارنــي فــرع المرقــب ،فمــن خــالل مالحظــة الشــكل رقــم
( ،)5وكـ ــذلك الجـ ــدول رقـ ــم ( ،)3يتبـ ــين أن هنـ ــاك زحفـ ــا عمرانيـ ــا داخـ ــل المسـ ــاحة
المقترحة للجيل الثالث ،مما يجعل إمكانية تحقيق التنمية العمرانية المستدامة بمدينـة
زليتن تحتاج إلى مجهود كبيـر ،وتكلفـة ماديـة كبيـرة ،فقـد تبـين أن المقترحـات الثالثـة
تصل فيها نسبة النمو العمراني الغير مخطط يفوق ثلث المساحة المقترحة ،فقد كان
بالمقترح األول بنسبة  ،%31وفـي المقتـرح الثـاني بنسـبة  ،%43.55فـي حـين كـان
بـ ــالمقترح الثالـ ــث بنسـ ــبة  ،%40.27هـ ــذه النسـ ــب هـ ــي عبـ ــارة عـ ــن توسـ ــع عم ارنـ ــي
عشوائي يتركز بجانـب الطـرق الرئيسـية ،وداخـل الحيـازات الزراعيـة بعـد تفتيتهـا ،وقـد

( )1فرج مصطفى الهدار وآخرون ،تقييم الزحف العمراني على األ ارضـي الزراعيـة فـي منطقـة زليـتن -ليبيـا
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واألستشعار عـن بعـد ،مجلـة التربـوي ،مجلـة علميـة محكمـة تصـدر

عن كلية التربية الخمس جامعة المرقب ،العدد السادس عشر ،يناير ،2020ص .54 -53
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كانــت المســاحة المضــافة للمخطــط تفــوق مســاحة مخطــط الجيــل الثــاني فــي المقتــرح
األول ،بمســاحة تصــل إلــى  2828.84هكتــار ،ليكــون مخطــط المدين ـة 4983.44
هكت ــار ،أم ــا أق ــل مس ــاحة مقترح ــة فق ــد كان ــت  1568.56هكت ــار ب ــالمقترح الثال ــث،
لتكون مساحة المخطط  3723.16هكتار ،أمـا بالنسـبة لالتجـاه ،فـإن أغلـب التوسـع
المقتــرح كــان فــي جهــة الجنــوب ،والجنــوب الش ـرقي ،والجنــوب الغربــي ،أمــا بالنســبة
لالتج ــاه شـ ـرقا وغرب ــا ،فق ــد ك ــان بش ــكل بس ــيط ،.ويعتب ــر ه ــذا النم ــو العم ارن ــي الغي ــر
مخط ــط وم ــدروس ،أه ــم التح ــديات الت ــي تواج ــه تحقي ــق التنمي ــة العمراني ــة المس ــتدامة
بمنطقة الدراسة.
الشكل رقم( )5النمو العمراني في مقترحات مخطط الجيل الثالث
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مجلة العلوم اإلنسانية

المصدر /من عمل الباحث استنادا مقترحات الجيل الثالث وصورة القمر الصناعي الندسات لسنة 2019

جدول رقم ( )3الزحف العمراني بمقترحات مخطط الجيل الثالث لمدينة زليتن لسنة /2019
بالهكتار
المقترحات

المقترح األول

مساحة مخطط الجيل الثاني

المقترح الثاني

المقترح الثالث

2154.6

المساحة المضافة للجيل الثاني

2828.84

1702

1568.56

مساحة الجيل الثالث المقترحة

4983.44

3856.6

3723.16

875.86

741.22

631.75

نسبة المساحة المشغولة بالنمو العمراني

%31

%43.55

%40.27

نسبة المساحة الغير مشغولة بالنمو العمراني

%69

%46.45

%59.73

مساحة النمو العمراني في المساحة المقترحة

للحيل الثالث

المصدر /من عمل الباحث استنادا مخطط الشامل  2000ومقترحات الجيل الثالث وصـورة القمـر الصـناعي الندسـات
لسنة 2019
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الخاتمة
من خالل النتائج التي تم التوصل إليها ،يتضح جليا مدى أهمية التقنيات الحديثة
المتمثلة في  ،RSو  ،GISفي دراسة بعض التحديات التي تواجة التنمية العمرانية،
فمن خالل استخدام هذه التقنيات ،تبين أن منطقة الدراسة قد شهدت زحفا عمرانيا
كبي ار ،سواء كان داخل المخطط أو خارجه باألراضي المقترحة للجيل الثالث،
فالمخططات الحضرية تعد هي البداية الفعلية ألي سياسة تنموية ،تهدف للوصول
إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة ،فهي تهتم برسم وتحديد استعماالت
األرضي ،والشبكات المختلفة كالطرق ،والصرف الصحي ،والمياه وغيرها ،وتحدد
كثافة البناء وأنظمته ،وبذلك يكون المخطط عبارة عن دراسة تخطيطية لما ستكون
عليه المدينة مستقبال مساحيا ،وخدميا ،فقد نمت منطقة الدراسة بشكل عشوائي،
نظ ار لغياب مخطط الجيل الثالث ،وبرزت مجموعة من التحديات التي شكلت عائقا
في تنفيذ تنمية عمرانية مستدامة بالمدينة ،ولعدم زيادة تفاقم المشكلة بشكل كبير،
يجب وضع استراتيجية لتنفيد مخطط عمراني مستدام.
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قائمة المراجع
أوالً /الكتب-:
 -1سعد خليل القزيري ،مدخل عام في كتاب الجيل الثالث ،ومستقبل المدن في
ليبيا ،الطبعة األولى ،منشورات العمارة لالستشارات الهندسية ،بنغازي ،ليبيا ،سنة
.2006
 -2سعيد عالم ،التنمية والدولة ،دار طيبة للنشر ،القاهرة – مصر ،سنة .2000
 -3شفق الوكيل ،التخطيط العمراني مبادئ أسس تطبيقات ،الجزء األول ،القاهرة،
مصر ،سنة .2006
 -4عبد الرحمن قنابة وآخرون ،تقييم البعد المكاني لمخططات الجيل الثاني
باألقاليم التخطيطية بالجماهيرية ،في كتاب الجيل الثالث ،ومستقبل المدن في
ليبيا(،تحرير) سعد خليل القزيري ،الطبعة األولى  ،منشورات العمارة لألستشارات
الهندسية ،بنغازي ،ليبيا ،سنة .2006
 -5علي الميلودي عمورة ،ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري ،الطبعة األولى،
دار الملتقى للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،سنة .1998
 -6ماجدة عالم ،موضوعات في علم االجتماع الحضري ،الطبعة األولى ،المكتب
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الجامعي الحديث ،القاهرة ،مصر ،سنة .2000
ثانياً /الدوريات-:
 -1ريدة ديب ،وسليمان مهنا ،التخطيط من أجل التنمية المستدامة ،رسالة دكتوراه
منشوره ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ،المجلد الخامس والعشرون ،العدد
األول ،سوريا ،سنة .2009
 -2سعد خليل القزيري ،الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا ،مجلة العمران،
مجلة فصلية متخصصة تصدر عن مصلحة التخطيط العمراني بليبيا ،العدد
الثامن ،ديسيمبر.2009
 -3سويده أحمد الزين الحسن ،استراتيجية التخطيط الحضري المستدام الستخدام
األراضي ،وتوظيف الموارد المتاحة دراسة حالة :الخرطوم الكبرى – السودان ،مجلة
الطريق للتربية والعلوم االجتماعية ،المجلد السادس ،العدد الرابع ،مارس .2019
 -4عبد الحفيظ أبوسيف المودى ،مسيرة التخطيط العمراني في الجماهيرية ،مجلة
العمران ،مجلة فصلية متخصصة تصدر عن مصلحة التخطيط العمراني بليبيا،
العدد الثامن ،ديسيمبر.2009
 -5عبد السالم أحمد الشكري ،التحكم في التطور والنمو الحضري ،مجلة العمران،
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مجلة فصلية متخصصة تصدر عن مصلحة التخطيط العمراني بليبيا ،العدد األول،
مارس.2000
 -6غادة موسى السلق ،ميثم حسن الصفار ،التنمية العمرانية المستدامة في مركز
الكرخ التاريخي ،مجلة الهندسة ،المجلد العشرون ،العدد أحد عشر ،العراق ،سنة
.2014
 -7فتحية عبد العزيز العربيي ،دور اإلدارة العمرانية في ليبيا في التعامل مع
العشوائيات خارج المخططات الحضرية للمدن ،مجلة دراسات اإلنسان والمجتمع،
العدد أحد عشر ،إبريل .2020
 -8فرج مصطفى الهدار ،النمو السكاني وأثره على المخطط الحضري -مدينة
زليتن نمودجا ،مجلة التربوي ،مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية التربية الخمس
جامعة المرقب ،العدد الخامس ،يوليو .2014
 -9فرج مصطفى الهدار ،أثر الثلوث البصري في التأثير في جمالية المدينة-
مدينة زليتن كنموذج ،مجلة التربوي ،مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية التربية
الخمس جامعة المرقب ،العدد العاشر ،يناير .2017
 -10فرج مصطفى الهدار وآخرون ،تقييم الزحف العمراني على األراضي الزراعية
- 242 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

في منطقة زليتن -ليبيا باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد،
مجلة التربوي ،مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية التربية الخمس جامعة
المرقب ،العدد السادس عشر ،يناير.2020
 -11مقابلة مع أبوبكر الشاوش ،أمين لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني أجراها
عثمان أستيوي إسماعيل ،مجلة العمران ،مجلة فصلية متخصصة تصدر عن
مصلحة التخطيط العمراني بليبيا ،العدد الرابع ،أغسطس .2004
ثالثاً /المؤتمرات العلمية-:
 -1أبو القاسم على سنان ،المخططات الحضرية وواقع استعماالت األرض في
مدينة الخمس ،المؤتمر اإلقتصادي األول لألستثمار والتنمية في منطقة الخمس،
سنة .2017
رابعاً /التقارير-:
 -1تقرير مكتب التخطيط العمراني زليتن.
 -2مخطط زليتن الشامل  ،1988التقرير النهائي.
 -3النتائج النهائية لتعداد سنة.1984
 -4المخطط الشامل لمدينة زليتن  ،2000التقرير النهائي.
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 -5مكتب التخطيط العمراني فرع المرقب ،مقترحات الجيل الثالث.
خامساً /مواقع اإلنترنت-:
 -1صور القمر الصناعي الندسات سنة  2019من موقع المساحة الجيولوجية
األمريكية (.https://www.usgs.gov )USGS
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نواة مبدأ المواطنة في اإلسالم من وثيقة المدينة إلي ميالد عناصر دار اإلسالم
خالل القرن األول للهجرة
د/حسين حسن مصطفي

*

ملخص البحث  :يدور البحث حول تاريخ تطور مبدأ المواطنة في الدولة االسإلمية ،ونمو
جذوره التاريخية  ،منذ أن جاء رسولنا الكريم إلى المدينة مهاج ار من مكة المكرمة ،وعلى
الرغم من غياب رسم المصطلح إال أ ن دالالت مصطلح المواطنة تتوافر في مكونات دولة
المدينة في وقت مبكر ،ويتابع البحث تطور المصطلح خالل القرن األول للهجرة ،من

خالل بروز العناصر المكونة لدار اإلسالم ،وأهم الدالالت الواردة في هذه العناصر؛
ألجل االطالع على تاريخ تأسيس دولة المواطنة التي تتوافق والمنظور اإلسالمي .
mulakhis albahth : yadur albahth hawl tarikh tatawur mabda
almuatinat fi aldawlat al'iislamiat wanamu jdhurh alttarikhiat
,munadh 'an ja' rasulina alkarim 'iilaya almadinat mhajraan min
makat almukaramat waealaa alrghm min ghiab rusim almustalah la
'an dilalat mustalah almuatinat tatawafar fi mukawinat dawlat

almadinat fi waqt mubakir wayutabie albahth tatawur almustalah
khilal alqarn al'awal llhujrat ,man khilal biruz aleanasir almukawanat

aldaar alaslam wa'aham aldilalat alwaridat fi hadhih aleanasir ;l'ajal
alaitilae ealaa tarikh tasis dawlat almuatinat alty tatawafaq w
almanzur al'iislamii

كلمات مفتاحية (المواطنة ـ وثيقة ـ ـ المدينة ـ عناصر ـ ـ دار ـ اإلسالم )

* جامعة طبرق /كلية اآلداب  /قسم التاريخ
- 245 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

تقديم:
تعد دولة المدينة التي وضع أساسها رسولنا الكريم ،من بواكير األُطر المؤسسة لدولة
حديثة في نطاقها المكاني والجغرافي " بالد الحجاز " ،من خاللها أنتج رسولنا الكريم
نموذجا يحتذى به في عمليات النهوض الفكرى والتنموي ،لشعوب العالم ،نموذج أبعد

كل أشكال الحكم السائدة آنذاك ،وحاول منتجها "رسولنا الكريم " أن يقدم شكال يتالءم
مع فكرة األخوة اإلنسانية ،والتعايش السلمي ،وأن يؤسس لعالقات مجتمعة متطورة ،تنظم
العالقات بين أبناء المحيط الواحد " ذا نمط مختلف عما كان معروفا " ،وأبعد فكرة
التسلط واالنفراد والقيادة الواحد؛ لكسر قاعدة تغليب الصراع على الحوار ،والتعايش السلمي

بين أبناء الجغرافية الواحدة.

إن المتمعن في تطور وبناء دولة اإلسالم ،وال سيما في طورها المدني ،وصوال إلى
مراحل متقدمة في النصف األول من القرن األول الهجري ،حيث الوتيرة المتسارعة في

عملية بروز الدولة المدنية "الحكم الجماعي" ،أو بمعني أخر ،اختفاء النمط القلبي للقبيلة
بشكله القديم ،على أقل تقدير في قيادة الدولة ،واعتماد معيار جديد في مسألة تأسيس
الدولة الجديدة " الشورى " ومع بداية البناء الجديد لدولة المدينة وتأسيسها منذ مجيء
رسولنا الكريم إلى المدينة المنورة "يثرب " مهاج ار من مكة؛ فكانت الوثيقة المشهورة بوثيقة

المدينة ،واحدة من أهم المحطات في مراحل تأسيس الدولة الحديثة ،حتي تطور هذا

الطرح ونضج وتشكلت في جسم الدولة الجديدة مجموعة من العناصر األساسية في بناء

الدولة الحديثة ،كان من أهمها عناصر دار اإلسالم "تعدد االتجاهات " ،حيث وضح
الفقهاء أن لدولة اإلسالم داران؛ دار اإلسالم ،ودار الحرب ،ولكل منها شكلها ،وحكمها،
وشروطها ،ففي دار اإلسالم حفظت الحقوق ،وتحددت الواجبات ،وفق انتماء وطني،
وحسب مبادي دينية صارمة.
وبين مجئ الرسول الكريم علية السالم ،واقرار وثيقة المدينة ،واكتمال شكل الدولة

جدير باالهتمام والدراسة ،وهي عنوان عملي المرسوم
ا
تطور
ا
الحديثة ،عاشت دولة اإلسالم
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بهذا العنوان( [ :دول ة المدينة ) "من وثيقه المدينة نواة مبدأ المواطنة في اإلسالم ،إلى
ميالد عناصر دار االسالم " ]؛ نناقش هذا الطرح من خالل دالالت مصطلح المواطنة
في األدبيات اإلسالمية ،في نطاق الممارسات التي حرصت عليها مؤسسات الدولة

الناشئة ،وفق ما جاء في وثيقة المدينة ،والتي شملت العديد من العناصر المكونة
لمصطلح المواطنة المعاصر ،وهو ما كان مصاحبا لسياسة الدولة اإلسالمية طوال

النصف األول للقرن االول الهجري ،من خالل ظهور مصطلح عناصر دار اإلسالم،
لذلك كانت هذه العناصر تمثل الجزء الثاني من الدارسة .
ولتسهيل الدارسة رأيت أن أُقسم عملي إلى مجموعة من المحاور.
المحور األول :البيئة االجتماعية المبادئ األساسية في الوثيقة.
المحور الثاني :مبدأ وثيقة المدينة .
المحور الثالث :عناصر دار اإلسالم .
الخاتمة  :التعرف على أهم المحطات التي مر بها مبدأ المواطنة في اإلسالم .
وألجل الوصول إلى هذه الغاية اعتقد أن المنهج المادي الشامل ،هو أنسب المناهج
التاريخية؛ لنصل الي هدفنا من الدارسة ،دونما التخلي عن باقي المناهج ،كالمنهج
االستنباطي؛ ألجل استنباط األحكام ،وخاصة ذات الطبيعة الفقهية .
إن الهدف المراد تحقيقه من وراء هذه الدراسة ،مواكبة الدراسات الحديثة ،التي تحاول
التأصيل لمبدأ المواطنة ،كأحد المبادي المكونة للدولة الحديثة؛ من أجل الوصول أو
تحقيق األسباب الكامنة وراء اختيار هذه الموضوع ،سواء العلمية ،أو الشخصية،

فاألسباب العلمية تتضح من خالل أهداف الدراسة ،وهو التأسيس العلمي المبكر لدولة
اإلسالم ،واظهار الدور الحضاري والثقافي لدولة اإلسالم ،وأما األسباب الشخصية ،فهي
رغبتي ،تتمثل في رغبتي بالمساهمة في تشخيص مبدأ المواطنة ،كأحد أهم المبادي
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المكونة للدولة الحديثة ،كما سبق وأن وصفناه سابقا.
الشك أن مثل هذه الموضوعات ،والتي يستخدم فيها مناهج ال تعتمد على الرواية
بشكل أساسي ،تكون من الموضوعات الشائكة ،وتتطلب جهدا خاصا ،فمن أجل تطويع

النص ،ومالءمته للمصطلح الحديث ،كمصطلح المواطنة ،عليك أن تغور في كتب اللغة،

والفقه ،والتاريخ ،فكان على الباحث لكي يتغلب على الصعوبات التي تعرض لها
االستعانة بالدراسات السابقة ،التي حاولت الخوض في هذه المسألة ،ومنها ،صغيري ،
آمال ،الدين والمواطنة ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الجزائر ،الجزائر 2018م،
زايد سلطان ،المواطنة في اإلسالم ،موقع قصة اإلسالم على االنترنت ،محمد الدوشن ،ما
شاع ولم يثبت في السيرة النبوية ،د .ط( ،الرياض :دار طيبة ،د.ت) ،)91( ،راغب

السرجاني ،ما هي وثيقة المدينة ،أو معاهدة المدينة التي كانت بين الرسول واليهود؟
(مقال منشور على موقع قصة اإلسالم ،)Islamstory.com ،الحمصي :علي نديم،
مفهوم المواطنة في الشريعة اإلسالمية( ،مقال منشور على موقع المعارف:

 .www.almaaref.orgلقد استفد ت من هذه المراجع بشكل كبير جد؛ بحيث فتحت

لي المجال للخوض في هذا الموضوع ،وبناء بعض من عناوين مباحثه.

البحاث في مراحل إعداد البحث ،من
وعلى الرغم من الصعوبات ،التي غالبا ما تواجه ُ
قلة المصادر والم ارجع ،وصعوبة التعامل مع بعض ما توافر منها ،غير أن البحاث حاول
التغلب على هذه الصعوبات ،بفضل اإلرشادات المتواصلة من السادة الزمالء
المتخصصين في هذا المجال .
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تمهيد  :تميز المؤرخ محمد بن إسحاق (توفي سنة 151هـ 770/م ) صاحب
السيرة النبوية ،كونه من أوائل من ذكر نص وثيقة المدينة ،وأخذ عنه العديد من المؤرخون
فيما بعد هذا النص(.)1

لقد ذكرت ُجل المصادر اإلسالمية األولى ،أن نصوص هذه الوثيقة كتبت
في العام األول للهجرة ( 1هـ 610 /م ) على الرغم من حديث بعضها من المؤرخين،
على أن هذا العقد كان ُبعيد معركة بدر الكبرى ،أي في العام الثاني للهجرة ،وذهب رأى
ثالث بأن أصل الوثيقة هي وثيقتان ،وثيقة تخص يهود المدينة المنورة ،وأخرى تخص
قبائلها العربية ،جمعت فيما بعد في وثيقة واحدة؛ غير أننا نميل إلى الطرح األول ،حيث
تشير مصادرنا األولية ،إلى هذا التاريخ ،العام األول للهجرة ،وعدد غير يسير من

المحدثين ،ويدعم كل ذلك تسلسل الوقائع (.) 2
لقد نظمت وثيقة المدينة العالقة بين كل أطياف مجتمعها ،وأسست لرؤية تختلف

عن البيئة الحاضرة آنذاك ،خاصة إذما تعرفنا على أنها راعت في طياتها حتي في
كتابتها ،حقوق كل األطياف؛ عندما نقر أنها كتبت علي مرحلتين ،األولى اهتمت بتنظيم
العالقة بين المهاجرين واألنصار ،و هو الجزء الذي كتبت في بيت "أنس بن مالك "،

فيما يخص جانب "القبائل" .والجزء الثاني كتبت في بيت "بنت الحارث" ،وهي الجزء
الخاص بتنظيم العالقة بين المسلمين واليهود ،والمشركين .

1

ـ ابن هشام :عبدالملك ‘ا ( 1375هـ ) لسيرة النبوية ،ط ، 2مكتبة البابي ،القاهرة ،مصر ،ج ، 1ص ص  501ـ

504؛ نظر للملحق رقم ( ) 1
2

ـ ابن هشام ،المصدر السابق  ،ص  501؛ الطبري ،ابو الفضل محمد بن جرير ( ) ،تاريخ الطبري ،دار صادر

،بيروت ،ج2000، 6م ص  ،324بن زنجوبة  ،حميد بن خلد ( ،) 1404األموال ،ط ، 1ج  ،2مركز الملك
فيصل ،السعودية  ،ص ص  466ـ . 570
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وفي العصر الحديث أشار كال من المستشرق (ولهاوسن) ،و (ولفنسون)،
و(كايتاني) ،و(مونتجومري وات) ،إلى مساهمة وثيقة المدينة في تأسيس الدولة الجديدة،
وهو ما أشار له المؤرخ محمد حميد هللا لحيدر أبادي ،حيث تحدث عن األهمية التاريخية

لهذه الوثيقة ،وأحاطوا القارئ بالعديد من الجوانب التاريخية لها ،وأبرزوا دور البيئة
االجتماعية لوثيقة المدينة(.)1
البيئة االجتماعية " األسس التنظيمية "
بحلول العام الثالث عشر (634م) الدعوة اإلسالمية في مكة ،قرر الرسول

صلي هللا علية وسلم الهجرة من مكة؛ فكانت الوجهة في بداية األمر إلى الحبشة،
(مرتين) ،ومن ثم إلى المدينة يثرب ،فما طبيعة هذه الهجرات؟ الهجرة إلى الحبشة بفرعيها

كانت الحماية ،العمق االستراتيجي ،الدعوة "المقبلين األوائل على الدعوة ،وأساسها فيما

بعد"؛ حماية المقبلين على الدعوة الجديدة من كل الطبقات ـ ضعفاء ،أقوياء ـ واضفاء
طابع دولي على الدعوة المحلية اإلسالم ،غير أن الهجرة إلى يثرب "المدينة "والتي أضيف

إلى اسمها المنورة بعيد مجي الرسول محمد عليه السالم إليها ،كانت هجرة تختلف عن
الهجرة إلى الحبشة ،حيث بدأت مرحلة البناء و التأسيس الدولة الجديد ،وفق منظور جديد

تميز في طرحه رسولنا الكريم  ،فقد هاجر في هذه الرحلة كل رموز الدعوة ،وبدأ البناء
فال أساس قبلي في قواعد التأسيس الجديد ،بل الوالء للفكر الجديد للبناء وفق مشاهدات
ميدانية (ال فرق بين عربي وال أجنبي ،إال بالتقوي ،وان أكرمكم عند هللا أتقاكم " (.)2

 1ـ الشريف  :كمال  ،حقوق اإلنسان في صحيفة المدينة ،ج ، 1الرياض ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية
2001،م ص ص  68ـ  ، 70صغيري  ،آمال ،الدين والمواطنة ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الجزائر
،الجزائر 2018م ص  54ـ، 56زايد سلطان ،المواطنة في اإلسالم ،موقع قصة االسالم على االنترنت .
 2ـ البالذري  ،فتوح البلدان  ،تحقيق ،أنيس وعبدهللا الطباع ،د ار صادر ،بيروت  ،ص  ،333علي بن أبي الكرم ابن
األثير( 1417م ) ،الكامل في التاريخ ،ط ،1بيروت :دار الكتاب العربي ،ج ، 2:2ص ص  50ـ، 52بن زنجوبة
،المصدر السابق  ،ص  ،466البخاري ،الصحيح ،فضائل الصحابة ،باب إخاء النبي بن المهاجرين واألنصار،
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إذن نحن أمام واقع مجتمعي جديد" ،الوالء فيه هلل من خالل اإليمان بقواعد محدد،
تصب إف ارزاتها في خدمة الجماعة المكونة للمجتمع الجديد ،لم يكن األمر بالغ الصعوبة
عند المكيين " قريش " من المهاجرين؛ فهم مجتمع له طابعه الخاص ،من حيث التكوين
االجتماعي واالقتصادي والسياسي ؛ فهو مجتمع متماسك سياسيا واقتصاديا ودينيا ،معزز

بوجود الكعبة ،فهي رمز لهذه للوحدة عند قريش ،فالمسألة ستكون فقط في تقبل المعيار
الجديد الختيار القائد ،كأن يكون سيدنا بالل الداعي الرسمي ألهم الفرائض ـ مؤذن

الرسول ـ وهي فريضة الصالة ،وبهذا استطاع الرسول القائد عليه السالم إذابة وحل هذه
اإلشكالية ،من خالل العديد من النصوص الدينية؛ كأن يخبر أصحابه بأنه ـ رسولنا الكريم
ـ سمع خشخشة نعلي سيدنا بالل في الجنة عند معراجه؛ هكذا تأسس المعيار الجديد
"فيمن سيكون القائد " (.)1
لم يتمتع مجتمع الهجرة "المدينة " بهذه الخاصية ،خاصة الوحد السياسية أو

بدرجة أدني على أقل تقدير؛ في المجتمع المكي كانت خاصية االستقرار هي البارزة في

حين عاشت المدينة "يثرب " صراعا شتت وحدتها ،فأغلب سكانها ال وحدة أنساب بينهم،

وال تجمع بينهم عقيدة واحدة ،وحتي أصحاب النسب والعقيدة الواحدة ،مزقتهم الصراعات
على السلطة ،فقدعاشت المدينة المنورة قبل مجئ الرسول إليها صراعا محتدما بين
عناصر سكانها من قبائل (األوس ،والخزرج) ،األنصار فيما بعد "والقبائل اليهودية

األخرى (.)2
إن هذا الواقع جعل وجود سلطة مركزية في المدينة أمر بعيد التحقق ،وسط
ثقافة سياسية أساسها القبيلة خاصة ،وأن إمكانية الوحدة والتنسيق بين عناصر مجتمع
حديث رقم ( ، )3569محمد الدوشن ،ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية ،د .ط( ،الرياض :دار طيبة ،د.ت)،
(.)91
 1ـ الطبري ،المصدر السابق  ،ج، 6ص  455؛راغب السرجاني ،ما هي وثيقة المدينة أو معاهدة المدينة التي كانت
بين الرسول واليهود؟ (مقال منشور على موقع قصة اإلسالم.)Islamstory.com ،
 2ـ الكامل ،المصدر السابق  ،ص 50؛ كمال الشريف ،المرجع السابق ،ص . 68
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المدينة ـ العرب ،واليهود ـ غير متوفرة  ،فكان لكل عنصر ركن مستقل خاص به داخل
المدينة الواحد ،نحن إذن أمام مجتمع ممزق جغرافيا ،لكل فريق أطماع وانتماءات خاصة
به ،فكيف يمكن لنا أن نصهر هذه التركيبة في بوتقة واحدة ،تكن المواطنة هي الرابط
األساس ؟ (.)1

كانت عملية المؤاخاة التي قام بها الرسول صلي هللا علية وسلم أسس متين لبناء
نوع جديد من العالقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،بين مكونات أرض الحجاز
"المدينة المنورة " فقد كانت هذه العالقات في أغلبها مبنية علي روابط الدم دون غيرها.
فقد جاء في بنود الوثيقة بين سكان المدينة "عملية الدمج " بمعني رسم العالقة
االجتماعية والقانونية بين المسلمين وكافة سكان المدينة المنور ،نتجية مجموعة من

المشاورات ،بين الرسول صلي هللا علية وسلم واألنصار،

كطرف أساس من سكان

المدينة "األوس والخزرج" كذلك حدثت مشاورات بينه صلي هللا عليه وسلم مع المجموعات
األخرى ،خاصة مع اليهود ،لضمان فاعلية التوليفة الجديدة لدولة المدينة (.)2

للمواطنة أسس محددة من القواعد ،والمبادئ ،وتعريف لغوي بها ،يتنج عنها شكل
محدد المعالم ،هذا الشكل جاء واضا للعيان في الخطوات التي اتبعها رسولنا الكريم في
المدينة المنورة "دولة الحقوق والواجبات "؛ غير أن أهم هذه المبادئ ،مبدآن هما العدالة

المجتمعية ،والمشاركة في بناء الكيان الجديد ،وفق منظور متوازن (.)3
المبادئ األساسية في وثيقة المدينة .

 1ـ البالذري ،المصدر السابق ،ص  ،343علي نديم الحمصي ،مفهوم المواطنة في الشريعة اإلسالمية( ،مقال
منشور على موقع المعارفwww.almaaref.org :
 2ـ ابن هشام ،المصدر السابق ،ج  ، 6ص  504؛لطبري ،المصدر السابق  ،ج.342، 6
 3ـ مصطفي :حسين حسن ،المواطنة بين الرمزية واالنتماء  ،بحث غير منشور ،المؤتمر الثاني ،بقسم الفلسفة ،كلية
اآلداب ،طبرق ،جامعة عمر المختار .2013،
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مبدأ العدالة في وثيقة المدينة :إن شروط تحقيق أي مشروع مجتمعي ،خاصة في
مراحل التأسيس ،البد وأن يسعى إلى تحقيق التوازن بين أطياف المجتمع الواحد لذلك
المجتمع؛ والبد له من توافر شروط تحقيق مبدأ الحق والعدل ،واحترام حقوق األخرين ،من

أجل الوصول إلى االستقرار والسلم االجتماعي ،ومن ثم كان شرط التوافق بين كل أطياف
مجتمع المدينة حاضر عند كتابة هذا العقد االجتماعي ،من خالل صبغ بنود هذه الوثيقة

بطابع االلتقاء ،في حين تركت نقاط الخالف بين الطرفين ،ودخلت في إطار الحرية

الذاتية لهذه المجموعات ،دونما إحداث خلل في اإلطار العام لنص الوثيقة ،والجميع
متساوون في الحقوق والواجبات ،على اختالف أعراقهم وانتماءاتهم ،وبذلك تحقق أحد أهم
شروط مشروع إنشاء شعور باالنتماء لدولة المواطنة ،دولة "الحقوق والواجبات()1
مبدأ المشاركة في وثيقة المدينة :غلب الرسول صلي هللا عليه وسلم مبدأ المشاركة
علي مبدأ التحكم؛ فذكر أسماء القبائل ومواليهم الداخلة في هذا العقد ،من أجل تثبيت
الحقوق واألحكام الخاصة لكل طرف ،لهذا نالحظ حفظ الحقوق الثقافية لكل مجموعة،

كما تحدد مواد الوثيقة بشكل واضح للمتعاقدين أن السلطة العليا التي يرجع إليها
المتخاصمون داخل مجتمع المدينة ،وهي سلطة هللا ورسوله ،ومن خالل إرساء مبدأ

أحادية العقاب ،األمر الذي زرع الطمأنينة بين جميع أطياف مجتمع المدينة ،وألغت
مفهوم العقوبة والمسؤولية الجماعية للجريمة "علي غير عادة المجتمع "آنذاك " ،إننا أمام

وثيقة كتبها الرسول سنة 622م 1/هـ ،جسدت واحد من أهم معاني التعايش السلمي بين
أطياف المجتمع الواحد ،ال مجتمع المبني على تحديد الواجبات والحقوق (( ،) 2وما ينطق
عن الهوى إن هو إال وحي يوحى)
ومن خالل العرض السابق يتضح لنا وبشكل جلي أهمية التأسيس النبوي لدولة
المواطنة في مجتمع متعدد االنتماءات واألطياف ،وسنالحظ تطور هذا الفكر من خالل
 1ـ ابن هشام ،المصدر السابق ،ج ، 6ص .502
 2ـالطبري ،المصدر السابق ،ج ،6صر503؛ علي نديم الحمصي ،المرجع السابق ،ص ص.2
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مشاهدات عناصر دار اإلسالم ـ تدل على استمرار هذه القاعدة ـ دولة المواطنة ـ في بناء
الدولة الجديدة خالل النصف األول للقرن األول الهجري ،على أقل تقدير ،فماهي عناصر
دار اإلسالم؟ وما هي داللة هذه العناصر؟
ثانيا :عناصر دار اإلسالم ودالتها .
يمكن لنا التمييز بين دار اإلسالم ،ودار الحرب عن طريق أحكام كال منها ،فاذا
ظهرت أحكام دار اإلسالم "دار العدل "في بلد سميت "دار اإلسالم" ،واما أظهرت أحكام
"دار الحرب" في دار الحرب ،سميت" :دار حرب" ()1
هجر الهجر ،والهجرة ،الخروج من أرض إلى أرض ،والمهاجرون
دار الهجرة  :في اللغة ُ
الذين ذهبوا مع النبي ،وتهجر فالن ،أي :تشبه بالمهاجرين والسم منه الهجرة (.)2
الهجرة اصطالحا :
كان مصطلح الهجرة ال ينطق ال على من هاجر من وطنه إلى المدينة المنورة طلبا

لإلسالم ،ثم سقط بعد الفتح ،وانقسم المسلمون قسمين مهاجرين ،وأعراب ،أو أهل فيئ
وأهل صدقة (.)3

وضع ألهم رموز
أحكام دار الهجرة  :يقصد بأحكام دار الهجرة الطريقة والقانون ،الذي ُ
الدولة "مكة والمدينة " فاألولي كانت منها الهجرة وبفتحها سقطت ،والثانية كانت لها
الهجرة وبها بدأت ،فكان الرسول عليه السالم ينظر إليهما على أساس أنهما دار هجرة

 1ـ رضاء محمد رشيد  :تفسير دار المنار،م ،10دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ( ،ب ـ ت )ص .13
 2ـ ابن منظور  :أبو الفضل جمال الدين  ،لسان العرب ،ج ،5دار صادر ،بيروت ،لبنان 1955 ،م  ،ص .343
 3ـابو يعلي :محمد بن الحسن الخيلي  ،ال حكام السلطانية والواليات الدينية ،البابي ،مصر  ،1966 ،ص .138
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للمسلمين فال يحل بها سوى العشر وليس الخراج؛ ألن العشر صفة أرض الهجرة ،وأما
الخراج فما أن يكون على أرض ذمي ،أو معاهد (.)1
هناك بعض األحكام التي تعطى هاتين المدينتين صفة خاصة ،منها ال يحل الحرم ال

محرم ،وأن ال يحارب أهل الحرم ،وتحريم صيد الحرم ،ويحرم قطع الشجر الذي أنبته هللا،

وال يدخل الحرم ذمي وال معاهد ،ومن يخالف هذه المبادي يقع عليه عقاب ،إما بسلب
الثي أو التعزيز* ()2
مدن دار الهجرة بعد الفتح :على الرغم من أن مصطلح دار الهجرة قد سقط بعد فتح مكة

إال أن الهجرة قد استمرت بعد ذلك ،فهاجر العرب من مواقعهم األولى إلى األمصار
المستحدثة ،وذلك لعدة أسباب منها الدينية ،واالقتصادية ،واالجتماعية (.) 3
كانت

األمصار الجديدة دار هجرة المسلمين ،مثل :الكوفة ،والبصرة ،ودمشق،

واألردن ،وفلسطين ،والقيروان ،ونظمت فيها هذه الجماعات على أسس تتوافق ومصالح
الدولة الجديدة .
فهذا سعد بن أبي وقاص يكتب إلى عمر بن الخطاب ،لما نزل الكوفة أنه خير

المسلمين في المدائن ،فمن أعجبه المقام تركة المسلحة ،فبقي أقوام من األفناء ،وأكثرهم
من عبس ،كما أن عمر كان قد فرض العطاء ألهل الفئ ،وهم أهل المدائن ،فانتقلوا إلى

الكوفة ،والبصرة ،ودمشق ،وحمص ،واألردن ،وفلسطين ،ومصر ،إذن نحن أمام حركة
هجرة بعيدة المدى ،ال تعتمد على األسس القبلية التي كانت معروفة قبل إذن ،ولكنها

تتخذ من حياة اإلسالم الجديد معالم خاصة ،والتي يجب أن تعرف بها ،حيث سار
 1ـ أبو يوسف  :يعقوب بن إبراهيم ،الخراج ،البابي ،مصر  ،1966،ص 4؛الماوردي المصدر السابق ،ص ص
 192ـ .193
*ـ التوبيخ أو الضرب الخفيف .
 2ـالماوردي :المصدر السابق  ،ص ص 167؛ ابويعلي ،المصدر السابق  ،ص ص  192ـ .193
 3ـ نفس المصدر .138،
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االختالط بين القبائل في المدن المفتوحة والناشئة" ،دار هجرة ،فظهرة مجموعة من القبائل
والجماعات بعد الفتح ،بشكل يوضح لنا االختالط ،والتمازج بين القبائل ،ففي الكوفة
نالحظ قبائل الجنوب ،والشمال ،ومن ربيعة ،ومضر ،ومن الحجاز ،ونجد (.)1
كما ظهر نظام األسباع ،والذي ال شك في أنه خطوة علي صياغة المجتمع الجديد،
وأصبح االنتماء للمدينة ال القبيلة ،فيقال فالن قيرواني ،وآخر بصري ،وثالث حمصي،
وبنيت بعض األمصار لتكون دار هجرة ( .)2
ومن أجل إكمال مؤسسات الدولة ،قام ابن غزوان في العراق ببناء دار اإلمارة،

وكذلك قسمت هذه الدار الجديدة على أساس جديد ،فقسمت المناطق في كل منطقة يسكن
عدد من القبائل ،وحتي تضمن الدولة نجاح هذا النظام ،فقد رغبت القبائل فشرطة لهم
مقابل هجرتهم الفيء (.)3

وفي فسطاط مصر كانت نفس السياسة ،فأصبحت دار هجرة ،فنجد محاولة المسلمين
في خلق مجتمع جديد ،ولم تكن حياة المسلمين لتكون طابعا قديما قبلي ،ولكن هذه القبائل

تجاورت وتصاهرت وانصهرت ،فكان اجتماعهم في األسواق واألفنية والمرابع .األمر الذي
كان له األثر في حياتهم الجديدة (.)4
وفي المغرب العربي كان المسلمون دار هجرة ،حيث تأسست المدن مثل القيروان،

التي كان إنشائها على أساس ديني ،وليس قبلي ،وذلك راجع إلى أن العرب الذين كانوا

 1ـ البالذري :فتوح البلدان ،تحقيق أنيس وعبدهللا الطباع  ،مؤسسة المعارف ،بيروت  ،1987 ،ص 286؛فيصل :
شكري  ،المجتمعات اإلسالمية في القرن األول  ،دار العلم للمليين ،بيروت  ،1978 ،ص ص  36ـ .37
 2ـ البالذري :المصدر السابق 280 ،؛الدينوري  :ابو حنيفة احمد بن دواود االخبار الطوال ،االدارة العامة الثقافة
،االسكندرية  ( ،د ـ ت )
 3ـ البالذري :المصدر السابق  ،ص 286؛ العسقالني االصابة في تمييز الصحابة ،دار الكتاب بيروت ( ،ب ـ ت
)ص .215
 4ـ البالذري ،المصدر السابق  ،ص 285؛ شكري ،المرجع السابق  ،ص ص  171ـ .172
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في الجيش لم تكن تسيطر عليهم عصبيات قبلية معينة ،فكان مشروع القيروان تثيبتا للفتح
والهجرات اإلسالمية ،وتعبر عن روح االستيطان عند المسلمين ،والرغبة في العيش بنطام
جديد(.)1

إذن يعد إرساء نظام دار الهجرة من األسس التي قامت عليها الدولة

اإلسالمية الجديدة ،فكان النظام الحديث ،فكان من أهم مميزات النظام الجديد وهو مجز
القبائل فيما بعضها البعض ،هذا المجز من أجل الخروج بتوليفة جديدة ،تتمشي ووضع

الدولة الجديدة .

ومن أهم نتاج حركة الهجرة التي رغبت فيها الدولة ،وهي أن والء األفراد أصبح للمدينة
وليس للقبيلة ،وكذلك إضفاء صفة المدنية على العرب القادمين من الصحراء ،مما يعطي
الدولة شكلها الحضاري (.)2
دار البادية "األعراب " :
البادية لغويا :هي من البدواة ،والبادية خالف الحضر ،والنسب إليها بدوي ،والبادية
اسم لألرض التي ال خضرة فيها(.)3
أما االصطالح  :هم كل من أقام من البوادي في القيظ "الصحراء " ،ولم يلحق بالرسول
عليه السالم ،ولم يتحول إلى األمصار التي استحدثت في اإلسالم ،وان كانوا مسلمين،
وليس لهم في الفئ نصيب ،ويسمون األعراب(.)4

 1ـ ابن األثير :عزالدين و الحسن على بن ابي كرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبد الواحد المعروف
بالشيباني ،الكامل في التاريخ ،ج،4دار صادر بيروت  ،1990 ،ص 387؛ النويري  :شهاب الدين أحمد بن عبد
الوهاب ،نهاية األرب ،ج،19دار صادر ،لبنان  ،ص  ،130فيصل ،المرجع السابق  ،ص  171ـ.172
 2ـ نفسة  ،ص ص  102ـ.105
 3ـ ابن منظور :المصدر السابق  ،ج ، 1ص ص 66ـ.67
 4ـ أبو يوسف ،المصدر السابق 68 ،؛ ابن منظور ،المصدر السابق ،ج  ،2ص.251
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صفات األعراب  :هناك صفات البد أن تكون متوافرة في مجموعة من األعراب ،حتي
يتم تميزهم ،حسب ما يرى أبو يعلى صاحب األحكام السلطانية ،وهي أن يكون من أهل
الصدقة ،وأن يكن من الذين الهجرة لهم ،واليكون من المقاتلة من المسلمين(.)1
األعراب والنظام القائم "الدولة " :موقفهم من العمليات العسكرية :كان لألعراب مواقف
متعددة مع الدولة ،من حيث المشاركة في العمليات العسكرية القتالية األولي ،فكان منها
ما هو سلبي وهو الغالب ،ومنها ما هو إيجابي.
المواقف السلبية :تتضح هذه المواقف من خالل آيات القرآن الكريم ،التي تتحدث عن
هؤالء القوم الذين وصفوا بأ وصاف تتالءم والطبيعة التي عاشوا فيها بشكل مباشر على

سلوكهم ،وورود ذكرهم في القرآن الكريم في عشر مناسبات ،منهن تسعة بشكل
مباشر(.)2

ففي سورة التوبة يذكر لنا القرآن الكريم أ ن األعراب كانوا متقاعسين عن الخروج مع
الرسول عليه السالم ،فهاهم بني عفار يأتون النبي ليطلبوا منه أن يؤذن لهم في القعود مع

القاعدين ،بدون عذر وال سبب ،وهو ما يؤكد على أن األعراب كانوا يتهربون من تقديم ما
ِّ
ون ِّم َن األَعر ِّ
اب ِّلُيؤَذ َن لَهُم َوقَ َع َد
اء ال ُم َعذ ُر َ
َ
هو واجب عليهم تجاه الدولة ،يقول تعالي " َو َج َ
ﱠِّ
صيب الﱠِّذين َكفَروا ِّمنهم ع َذ ِّ
ِّ
يم "( ،)3مما يؤكد هنا الموقف
ين َك َذُبوا ﱠ
الذ َ
ُ َ ٌ
اب أَل ٌ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َسُي ُ
َ ُ
السلبي لألعراب أنه لما خرج الرسول عليه السالم يريد مكة معتم ار ،تهرب بعض األع ارب
من مرافقته والسير معه إلى الحذيبية(.)4

 1ـ المصدر السابق ،ص .138
 2ـ فؤاد :محمد  ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم مطابع الشعب  (،ب ـ ت ) ص .456
 3ـسورة التوبة :االية  99؛ الطبري  :أبوالفضل محمد بن جرير تفسير الطبري ،ج ،11البابي ،مصر (،ب ـ ت)
،ص .487
 4ـ ابن كثير :عزالدين أبو الحسن  ،تفسير ابن كثير  ،ج ، 4مطبعة عيسي البابي  ،مصر ( ب ـ ت ص .195

- 258 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

وفي صورة الحجرات يؤكد لنا القرآن الكريم على أن أرض األعراب كانت ملجأ للقوات
المنهزمة في غزوة الخندق ،فعندما انهزم األحزاب وبعض األعراب ،فأخبر القرآن عنهم،
ِّ
ون ِّفي
اب َي َوُّدوا لَو أَﱠنهُم َب ُ
اد َ
(يح َسُب َ
اب لَم َيذ َهُبوا َواِّن َيأت األَح َز ُ
ون األَح َز َ
يقول تعاليَ :
األَعر ِّ
يكم َما قَ َاتلُوا إِّ ﱠال َقلِّيال) (.)1
ون َعن أَنَبائِّ ُكم َولَو َك ُانوا ِّف ُ
اب َيسأَلُ َ
َ
المواقف اإليجابية :والى جانب المواقف السلبية لألعراب ،فهناك مواقف إيجابية لهم
أيضا ،وذلك يظهر من خالل إشراكهم في أولى العمليات العسكرية للدولة ،وخير مثال ما
قام به بنو مقرن من مزينة ،نجد الرسول عليه السالم قام بإقطاعهم اقطاعات من األرض،
واشركهم في العديد من العمليات العسكرية(.)2
السياسة االقتصادية :الدولة مع األعراب :مساهمتهم في نفقات الدولة :كان الغالب على
األعراب عدم رغبتهم في أن يشتركوا مع الدولة في أي معونة ،ومن ينفق منهم معونة كان

غالبا ما يرجو منها منفعة مادية أي تعويض ،وكذلك من أجل الرياء ،والنفاق عند العديد
منهم ،يقول تعالي( :و ِّم َن األَعر ِّ
ﱠص بِّ ُك ُم ال ﱠد َوائِّ َر َعلَي ِّهم
اب َمن َيتﱠ ِّخ ُذ َما ُين ِّف ُ
ق َمغ َرما َوَيتََرب ُ
َ
َ
ِّ
ِّ
السوِّء و ﱠ ِّ
يم)( .)3
اَّللُ َسميعٌ َعل ٌ
َدائ َرةُ ﱠ َ
موقف الدولة االقتصادي منهم :من أجل استرضاء األعراب كان ألبد من إغداق المال
عليهم ،خاصة وان كان ذلك فيه مصلحة الدولة ،كان الرسول عليه السالم يعطي من

الفيء لألعراب ،وهذه حالة استثنائية ،إذما نظرنا إلي تعريف األعراب وحكم الفيء كما
أسلفا ،ففي هذه الحالة مراعاة المصالح العامة للدولة " سياسة تأليف الرعية " .

 1ـ سورة الحجرات ،اآلية 20؛فخر الرازي ،التفسير الكبير ،ج،26تحيق ،عبدالرحمن محمد ،مصر (،ب ـ ت ) ص
.202
 2سورة التوبة :االية 99؛ تفسير الطبري ،المصدر السابق  ،ج ،11ص .5
 3ـ سورة التوبة :االية  98؛ تفسير الطبري ،المصدر السابق  ،ص .4
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وأما إذا كانت المصلحة خاصة فردية ،بمعنى لفرد من األعراب ،فكان صاحب
المصلحة يعطيهم من أموال الصدقات ،مثلما فعل عمر بن الخطاب(.)1
يمكن لنا حصر الحالت الخاصة للدولة فيما يتعلق بالتدخل في شؤون األعراب،

وذلك كما يلي :عند الكوارث وفي حاالت الصراعات الداخلية ،وعند وقوع اعتداء خارجي
عليهم ،وال سميا من خارج الدولة(.)2
عقوبات معنوية لألعراب  :كانت الدولة دائما تتعامل بحذر مع األعراب ،حتي من
الناحية المعنوية ،وتنظر إليهم نظرة خاصة ،لدرجة أنه إذا ما مات أحدهم ال يقوم الخليفة

يصلي علية خوفا أن يكون من المنافقين(.)3

كما كانت الدولة تحرص علي تأديبهم ،حرصا منها على أن يعدلوا من طباعهم،
وتهذيب أخالقهم ،فعن الرسول عليه السالم أنه عامل األعراب المسلمين دونما معاملة

المؤمنين( ،فعن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي هللا عنه قال :أعطي رسول هللا
رجاال ،ولم يعطي رجال منهم شيئا ،فقال سعد رضي هللا عنه يارسول هللا أعطيت فالنا

ولم تعط فالنا ،وهو مؤمن ،فقال النبي :إني ال أعطي رجاال وأدع من هو أحب إلي منهم،

فلم أعطه مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم) ،أي أن وضع األعراب في درجة
ِّ
آمﱠنا ُقل لَم تُؤ ِّمُنوا َولَ ِّكن قُولُوا أَسلَمَنا َولَ ﱠما َيد ُخ ِّل
المسلمين دون المؤمنين( ،قَالَت األَع َر ُ
اب َ
ِّ
ان ِّفي ُقلُوبِّ ُكم)(.)4
يم ُ
اإل َ
المستوى الثقافي لألعراب :نظ ار لجفاء األعراب وقسوة قلوبهم ،فقد وصفهم هللا بالجحود
والنفاق ،ولعل ذلك راجع إلى الطبيعة البدوية التي عاش فيها األعرابي البدوي ،فهو دائما
 1ـ أبويعلى :المصدر السابق  ،ص ص  138ـ . 139
 2ـ علي :جاسم صكبان ،محاضرات بقسم الدراسات العليا ،بقسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة المسيرة  ،طبرق
،ليبيا 2003،ـ2003م
 3ـ تفسير الطبري ،المصدر السابق  ،ص .11
 4ـ الحجرات،االية 14 ،؛ ابن كثير ،ج، 4المصدر نفسه  ،ص .218
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ال يقبل الجديد ،ولألعراب مع سكان الحضر حوادث وتصرفات تثبت لنا هذه القاعدة،
ذكرت كتب السير أن أعرابي حضر مجلسا لزيد بن صوهان ،وهو يحدث أصحابه،
وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند ،فقال وهللا إن حديثك يعجبني ،وان يدك لتريبني ،فقال

وما يريبك في يدي أنها الشمال ،فقال األعرابي :وهللا ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال
ود َما أَن َز َل
اب أ َ
َش ُّد ُكف ار َونِّفَاقا َوأَج َد ُر أ ﱠَال َيعلَ ُموا ُح ُد َ
فقال زيد :صدق هللا حيث قال( :األَع َر ُ
ِّ
اَّلل علَى رسولِّ ِّه و ﱠ ِّ
يم) ،وهكذا بان جليا المستوى المتدني للمعرفة عند
ﱠُ َ
َُ
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
َ
األعراب(.)1

هكذا يتضح لنا أن الدولة الجديدة حاولت دمج هذه الفئة ،رغم النصوص القرآنية

الكثيرة الشارحة لحالة األعراب في المجمل؛ غير أن اعتماد مبدأ الفردية في العقاب ،وأن
الجماعة مسؤولة عن األفعال الجماعية فقط ،ترك المجال لدولة إلعطاء الفرصة ألفراد
المجتمع الجديد؛ فليس شرط أن تكون أعرابي لتكون في مرتبة أقل في المجتمع ،فمن
األعراب رجال ،ومجموعات تميزت في الدولة الجديدة ،وهذا من أهم مبادئ المواطنة .

أهل الذمة ضمن دار اإلسالم "الهجرة ":
الذمة في اللغة  :الذمة في اللغة من :ذم ،والذمام وهي :حرمة تلزمك إذا
أضعتها ،ومن ذلك يسمي أهل العهد أهل الذمة ،وهم الذين يؤدون الجزية ،ورجل ذمي،
رجل له عهد ،والذمة العهد ،ويسمى أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين(.)2

الذمة في االصطالح  :هناك شروط البد من توافرها من أجل عقد الذمة ،منها أن
اليكون الذمي من مشركي العرب ،والبد أن يكون من أهل الكتاب ،سواء أكان من العرب

أو العجم(.)3

 1ـ التوبة :آية 97؛الطبري ،المصدر السابق  ،ص .403
 2ـ ابن منظور ،المصدر السابق  ،ج ، 12ص ص  220ـ .221
 3ـ الكسائي  :بدائع الصنائع ،ط ، 1الجمالية ،مصر  ،1970،ص .110
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صفة الذمة  :هو عهد ال يملك المسلمون حق نقضه بحال من األحوال ،حتي وان امتنع
الذمي عن دفع الجزية ،خاصة إذا كان المنع عدم القدرة ،أو ارتكاب الذمي أخطاء ،مثل:
السب ،والزنى ،والقتل(.)1
الهدف من الذمة :إن عقد الذمة من أهم أهداف ومأرب البد من تحقيقها ،وهنا ال يمكن
التركيز على ما يؤخذ منهم ،الرغبة في مكسب مادي ،وانما هي نوع من أنواع الدعاية
لإلسالم ،حتي يسمح لهم أي :أهل الذمة النظر إلى محاسن اإلسالم وشرائعه ،وهذا واضح
عند إعطاءهم األمان على النفس وعلى األموال ،فعن سيدنا علي أنه قال :إنما قبلوا عقد
الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ،ودمائهم كدمائنا(.)2
أحكام في عالقة أهل الذمة بالحرم والحجاز  :اليمكن ألهل الذمة الدخول ،أو المرور
بالحرم ،لقوله تعالى (:إﱠنما المش ِّرُكون َنجس فَ َال يقربوا المس ِّج َد الحرام بع َد ع ِّ
ام ِّهم َه َذا)(.)3
ََ َ َ َ
َ ٌَ
َ َُ َ
َ ُ
وهذا النص القرآني يمنع دخول غير المسلمين إلى الحرم؛ لذلك ظهرت مجموعة من
األحكام منها :إذا دخل الذمي الحرم تقع عليه عقوبة التعزير ،إن لم يكن حاصل على

إذن ،وان كان لديه إذن عزر من أعطاه هذه اإلذن ،فال يجوز لذمي إعالن إسالمه داخل
الحرم ،يجب عليه إعالن إسالمه قبل دخوله ،وأن ال يدفن الذمي داخله ،هذا في الحرم،
أما في األراضي الحجازية فال يجوز ألهل الذمة االستيطان داخل الجزيرة العربية ،هذا

واضح عندما قام سيدنا عمر بن الخطاب بأن أجال من الحجاز أهل الذمة ،وأعطاهم

ثالثة أيام كما حرم عليهم الدفن فيها(.)4
أحكام في العالقات العامة ألهل الذمة  :من أجل تنظيم العالقة بين أهل الذمة وعامة
مور يسيرون بها حياتهم ،بشرط عدم
الناس من المسلمين ،أباح اإلسالم ألهل الذمة أ ا

 1ـ نفسة  ،ص ص  110ـ.111
 2ـ نفسة  :ص .113
 3ـ سورة التوبة :اآلية
 4ـ الماوردي :المصدر السابق  ،ص .167
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اإلضرار بالمسلمين ،ومنها :أباح لهم اإلسالم حرية المتاجرة في األمور المحللة ،ويمنعون
سواها ،مثل بيع الخمور ،والخنازير ،كما ال يمكن لهم إظهار صلبانهم ،وضرب النواقيس،
وأما الكنائس فإذا كانت داخل أمصار المسلمين جاز لهم ترميمها ،وكذلك ال يجوز لهم

الندب على المتوفى منهم ،وال يركبون الخيل ،وفي هذا الجانب يظهر التأثير السياسي هذه
األحكام ،حيث ال يوجد نص شرعي في هذا الصدد(.)1

ومن أجل تمييز أهل الذمة وضعت لهم عالمات للرجال والنساء ،حسب ما نصت
عليها الشروط العمرية ،وكذلك ميزت دورهم؛ فالذمي البد له وأن يضع خيطا غليظا في
وسطه ،وأن ال يلبسوا طيلساننا مثل المسلمين ،وال رداء مثل رداء المسلمين.
وأما ِّ
الذم يات فهن أيضا البد لهن من التمييز بينهن وبين نساء المسلمين في األسواق

والحمامات ،خاصة اإلزار ،فيكون مخالف إليزار المسلمات ،وكذلك الدور التي يسكنها
أهل الذمة يجب أن تتميز بعالمات ،حتى يتم التميز بينها وبين دور المسلمين(.)2
موقف الدولة من فقراء أهل الذمة :لقد تعاملت الدولة اإلسالمية مع فقراء أهل الذمة بنفس

الطريقة التي تعاملت فيها مع فقراء المسلمين" ،باإلحسان" ،حيث نالحظ أنها أعفتهم من

دفع الجزية ،لعدم القدرة على أدائها ،بل إنهم من أصحاب الحق في خزينة الدولة ،فقد
وصب على رؤسهم
روي عن الخليفة عمر بن الخطاب أنه مر بقوم أقيموا في الشمسُ ،
الزيت ،فقال ما بال هؤالء ،فأجابوه بأنهم لم يدفعوا الجزية ،فقال :وما عذرهم ،فأجابوه
بأنهم يقولون ال نجد شيئاَ ،فقال الخليفة عمر رضي هللا عنه :دعوهم { َما َحﱠرَم ﱠ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ
وَال ي ِّدينون ِّدين الح ِّ ِّ ﱠِّ
ِّ
اب َحتﱠى ُيعطُوا ال ِّجزَيةَ َعن َي ٍد َو ُهم
ق م َن الذ َ
َ َ ُ َ
ين أُوتُوا الكتَ َ
َ َ
ِّ
ون}(.)3
صاغ ُر َ
َ
 1ـ الكسائي :المصدر السابق  ،ص 113؛ ابويعلي ،المصدر السابق ،158 ،الماوردي  ،المصدر السابق  ،ص
ص  145ـ .146
 2ـ الكسائي :المصدر السابق ،ص .113
 3ـ أبو يوسف  :المصدر السابق  ،ص .135
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أحكام في الجزية :
ِّ ﱠ ِّ
ين َال
أوال :وجوبها :وجبت الجزية على أهل الذمة بحكم النص القرآني الكريم { :قَاتلُوا الذ َ
اَّلل ورسولُه وَال ي ِّدين ِّ
يؤ ِّمنون بِّ ﱠِّ
ِّ
ين ال َح ِّ
ق ِّم َن
ون د َ
ون َما َحﱠرَم ﱠُ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ
اَّلل َوَال بِّالَيوِّم اآلخ ِّر َوَال ُي َح ِّرُم َ
ُ ُ َ
ِّ
ٍ
ﱠِّ
ِّ
ون} (.)1
صاغ ُر َ
الذ َ
اب َحتﱠى ُيعطُوا ال ِّجزَيةَ َعن َيد َو ُهم َ
ين أُوتُوا الكتَ َ
مقدارها :وضع الفقهاء قاعدة ألهل الذمة ،وهي تعكس لنا نظرة اإلسالم لهم ،ومدى
حرصه عليهم ،ومراعاته لهم ،فاألغنياء يعطون ثمانية وأربعون درهم ( ،)48أما أوسطهم
فيعطون أربعة وعشرون درهم( ،)24أما دون المتوسط فيعطون اثنا عشر درهم ( )12

و قد يترك للوالة حق تقدير الجزية التي هي دليل الذمة(.)2

على من تجب الذمة؟ تجب علي كل كتابي عاقل ،باستثناء النساء والصبيان والعبيد(.)3
إلغاء الذمة  :حق إلغاء الذمة ال يكون ال في يد أهل الذمة؛ وذلك من خالل الشروط
والمعطيات التي ال تلغي الذمة ال بحلولها ،وهي أمور يرتكبها الذمي منها ما هو نتيجة
مباشرة ،ومنها ما هو نتيجة إلى أفعال يفعلها الذمي ،فالعامل األول دخول الذمي لإلسالم،
حيث تلغى بشكل تلقائي ،وتلغى الذمة أيضا في حال عودة الذمي إلى دار الحرب ،أو
محاربتهم المسلمين(.)4

دار العهد  :العهد في اللغة  :هو العقد ،والعقد اليمين ،يعقدها عقدا ،وعقدها أكدها ،ومنها
المعاقدة أي :المعاهدة ،وعهدت إلي فالن كذا وكذا ،أي :ألزمته(.)5

 1ـ سورة التوبة :االية 29؛ الكسائي ،المصدر السابق  ،ص .154
 2ـ الماوردي ،المصدر السابق  ،ص  14؛ ابويعلي ،المصدر السابق  ،ص. 154
 3ـ نفسة  ،ص .155
 4ـ الكساني :المصدر السابق  ،ص ص  112ـ . 113
 5ـ ابن منظور  :المصدر السابق  ،ص . 106
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العهد في االصطالح :وأهل العهد هم قوم من دار الحرب ،صالحهم اإلمام على أن ينزلوا
على الحكم ،وأن يؤدوا الخراج ،فهم أهل ذمة "عهد" ،وتصبح أرضهم أرض خراج ،ويؤخذ
منهم ما تصالحوا علية ،وال يزاد عليهم(.)1
صفة العهد :فعقد األمان غير ملزم لإلمام ،يحق له نقضة ،فلإلمام حق نقضة ،خاصة إذا
خاف الخيانة ،ولكن هنا البد من إعالمهم بنية األمام نبذ العهد ،خاصة وان قاربت مدة
العهد قاربت على انتهاء هذا العهد ،خاصة إذ وقع الصلح أصال على أن يكونوا على
كفرهم(.)2
أنواع العهد وشروط ونواقضه :العهد نوعان ،األول :مؤقت ،والثاني :مؤبد ،أما المؤقت
النتاج عن حصا ر مدن العدو فهو مؤقت بوقت معلوم ،أما المؤبد فهو عقد أهل الذمة.
أما أهم شروطه ،أن ال يكون المسلمون في ضعف ،وأما نواقضه ،كأن ينهي المسلمون

حصار مدن العدو ،فينقضة اإلمام بغير الحاجة لإلعالن عن نقضه ،أما الدائم ففي
األصل ينقضه الذمي(.)3
أحكام المعاهدين :نعم المعاهد من بحقوق أمنت لهم حياة آمنة في مجتمع االسالم،

فكانوا آمنين على أنفسهم وأمولهم وذ ارريهم؛ ألنها في األصل عقد أمان ،وحتى لو خرج
أحدهم إلى دار الحرب وغزاها المسلمون ،فهم آمنون وهذا وارد في العهد المؤبد ،كما

أعطاهم اإلسالم قبل دخول المواعدين (أهل العهد ) ،بنفس األمان والعهد؛ ألنهم يعدون
الوافد عليهم كواحد منهم (.)4

 1ـ أيو يوسف ،المصدر السابق  ،ص  68ـ . 69
 2ـ الكسائي :المصدر السابق ،ص . 109
 3ـ نفسة  :ص .106
 4ـ نفسة  :ص . 109
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ومساع نبيلة ،تعبر عن روح اإلسالم الحقيقة ،فهي تحرر
أهداف العهد :كان للعهد أهدافا
ٍ

المعاهد من الخوف على أنفسهم وأموالهم ،حتي يتأملوا في هذا الدين الجديد ،لعله يكون
سبب في دخولهم إلى اإلسالم (.)1
حيث نالحظ أن القائد خالد بن الوليد ،كتب إلى أهل الشام "هذا ما أعطي خالد بن
الوليد أهل دمشق إذ دخلها أمانا على أنفسهم وأموالهم" ،وكذلك في كتاب عمر بن
الخطاب ،في كتاب أهل بيت المقدس ،أن يعطي القائد ،أو الخليفة السكان األمان على
األنفس واألموال ،أعطاهم أمانا على أنفسهم وأموالهم ،ولكنائسهم وصلبانهم ،وسقيمها
وبريئها ،وسائر ملتها" ،إذن نحن أمام هدف محدد ،وهو الترغيب في الدين الجديد ،كما
كان يراعي في معامتلهم العدالة االجتماعية ،من أجل دعوتهم لإلسالم ،كما حدث مع

سيدنا على بن أبي طالب في قضية "درع مع المسيحي " ،والذي كان سبب في إسالمه
وهو ذمي معاهد(.)2
تتجلي معالم المواطنة في عالقة الدولة مع هذه الفئة أكثر من باقي الفئات
والعناصر؛ من خالل المميزات التي تتوافر ألفرادها ،من خالل النصوص الدينية (من
خالل النصوص القرآنية ،واألحاديث النبوية) ،ففي حين دلت العديد من النصوص الدينية

في ذم األعراب ،كانت النصوص الدينية تحرض وتكافئ من يقف إلى جانب هذه الفئة،
(من آذى ذمي فقد آذاني) حديث شريف ،وفي السير كان تعالم الناس معهم كما جاء في

تعليمات الرسول الكريم ،ذكر التاريخ قصة محكمة اليهودي ،وسيدنا على بن أبي طالب
كرم هللا وجه.

 1ـ البالذري ،فتوح البلدان ،تحقيق أنيس وعبد هللا الطباع  ،مؤسسة المعارف ،بيروت  ، 1987 ،ص .312
 2ـ الطبري  :ابو الفضل ابراهيم  ،ج ، 5دار المعارف ،القاهرة  ، 1990 ،ص 60؛ الصالح ،صبحي  ،النظم
االسالمية  ،دار العلم للماليين ،بيروت .476 ،
*الردة كظاهرة كانت في عام 11هجري ،عند وفاة الرسول عليه السالم ،حيث رجعت مجموعة من القبائل (مضر
وربيعة ) وربما كان دخول البعض خوفا من الدولة الجدية فحدثت هذه الظاهرة .للمزيد راجع ،الطبري :تاريخ الطبري
 ،المصدر السابق  ،ج، 2ص .232
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المسألة المهمة أن العقد المبرم بين أهل الذمة ،يتميز بصفة خاصه بأهل الذمة ،وهي أن
قرار استمرار العقد من عدمها في يد أهل الذمة ،هم من يقررون؛ حتي أنهم قد يعفون من
دفع الجزية المقررة في القرآن ،إذا ما استعصت عليهم ،ففي أهل الذمة تتجلى أسمى

درجات المواطنة.

دار الردة  :الردة في اللغة ،واالصطالح  :يقال ارتد عنه تحول ،واالسم :الردة ،وفي
االصطالح :أن يرجع المسلم عن دينه ،أي :إذا كفر بعد إسالمه(.)1
الوضع القانوني للمرتدين :ال يجب فيهم إال القتال ،بعد إنذارهم ثالث أيام ،كما اليجوز
إقرارهم على ردتهم بجزية أو بعهد ،والتؤكل ذبيحهم ،وال تنكح نساؤهم ،حتى موتاهم ال

يغسلوا ،وال يصلى عليهم ،وال يدفنوا في مقابر المسلمين وال الكافرين ،وحتى أسراهم يقتلون

صب ار ،وأموالهم تصير فيئا للمسلمين ،ال يرث عنه وريث ،ولكن في حالة هروب المرتد
إلى دار الحرب يوقف ماله " ،يصير وقف " ،واذا عاد ،عاد إليه ماله ،وان هلك صار

فئيا(.)2

أحكام المرتدين في دار الحرب :ففي رأي الفقهاء ،إن كان المرتد في دار الحرب ،وقد
قَتَل ،أو زنا ،أو سرق ،أو قطع طريق ،ولحق بدار الحرب ،ال بد من إقامة الحدود عليه،
ومن ادعت علية الردة فانكرها ،كان القول فيه بغير يمين ،وأن قامت عليه الحجة لم
يصير مسلم إال بالشهادتين ،ولهذ كان علينا تحديد معيار المرتدين ،فمن أهم عالمات
المرتد أنه يمتنع عن دفع الزكاة ،فإن امتنع المرتد على دفع الزكاة إلى اإلمام ،كان مرتدا
يجرى عليه حكم أهل الردة ،هنا يجب على اإلمام محاربتهم ،كما فعل سيدنا أبوبكر ،ولكن

 1ـ ابن منظور :المصدر السابق  ،ج ،3ص .162
 2ـ الماوردي  :المصدر السابق  ،ص  70؛ ابويعلي ،المصدر السابق  ،ص ص  51ـ .55
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هنا البد على اإلمام أن يستتيب المرتد لمدة ثالثة أيام ،فيصل المرتد إلى درجة الكافر؛
كافر ،أما إذا أنكرها المرتد دون درجة الكفر(.)1
فإذا أنكر الزكاة مع عدم االعتقاد كان ا
ُيعد هذا العنصر من أخر العناصر المكونة لدار اإلسالم ،وعلى الرغم من حكم
خروجهم عن اإلطار األساس للدولة الجديدة؛ ففي وثيقة المدينة كان الشرط األساس أن
كل األطياف والفئات ترجع في حكمها هلل والرسول صلي هللا عليه وسلم ،وبهذا كان الحكم
فيهم له دالالت تضمن حقوقهم في االعتقاد ،فينظر المرتد ثالثة أيام ،وال يعد دمة حالال
إال إذا منع الجزية ،بهذا يوجب عقابه ،وفق النصوص الشرعية ،ويكون أمامه فرصة ثالثة
أيام الختيار الموقف الحاص بهذه الفئة ،والذي من خالله يتحمل مسؤولية عمله ،حسب
ما جاء في وثيقة المدينة ،وهذا كما أسلفنا من أهم مكونات مفاهيم المواطنة.

 1ـ البالذري :المصدر السابق 34،؛ ابويعلي ،المصدر السابق ،ص .53
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الخاتمة :
تبين للباحث من خالل العرض السابق أن الرغبة في بناء مجتمع جديد يكون أساسه
المواساة في الحقوق والواجبات ،وفق دستور محدد يراعى كل جوانب الحياة المدنية ،في
وقت مبكر من قيام دولة اإلسالم في المدينة ،والتي كانت إرهاصاتها مع بداية عام

الهجرة على غير ما كان سائد آنذاك .
إن أول الخطوات التي كان البد منها في هذه الدارسة ،هي تحديد أهم مكونات البيئة
االجتماعية " أسس تنظيمية " للمجتمع المستهدف بالتغيير؛ فعند تحليل أول الخطوات،

عشية هجرة الرسول الكريم ،وهي مسألة المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار ،مرو ار بخط

وثيقة المدينة ،إلى تحديد أهم مالمح العناصر التي تكون دار اإلسالم ،وهي العناصر

غير المسلمة ،والتي تمتعت بحقوقها كاملة داخل الدولة الجديدة .

يالحظ الباحث ميالد دولة المواطنة بشكلها الحالي ،وما يؤكد هذه النتيجة تطور
مصطلح المواطنة من لغوي واصطالحي إلى فقهي محدد الشكل .
إن المتمعن في وثيقة المدنية يحدد فيها العديد من المبادئ المكونة لمصطلح

المواطنة بمعناه الجلي؛ حيث تبرز مبادئ العدالة في الواجبات والحقوق بين أطياف
مجتمع المدينة ،فال فرق بين فرد وأخر ،إال بالعمل الصالح والتقوى ،ويكون الفرد مسؤوال

بشكل فردي عن عمله ،سواء أكان عمال إيجابيا أم سلبيا ،كما أتاح هذا المبدأ حرية
الممارسة واالعتقاد ،وفق لوائح داخلية دقيقة ،تتيح لألفراد والجماعات حرية االعتقاد،
وهو أمر مهم في تكوين المجتمعات ذات األعراق والثقافات المتعددة ،وهذا ما المسناه في

بدايات البحث.

والى جانب مبدأ العدالة ،أهم مبادي دولة المواطنة ،نجد بروز مبدأ أخر ،وهو مبدأ
المشاركة؛ المشاركة في أهم المحطات التي تواجه الدولة الجديدة ،دولة كل الطوائف
واألعراق ،المشاركة في أهم القضايا الحساسة ،والسيما الدفاع عن الدولة الجديدة في وجه
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األخطار الخارجية ،أو على أقل تقدير عدم مساعدة المعتدين ،وضبط هذا الشرط بأقصى
العقوبات الممكنة؛ هذا من أجل إتاحت فرص المشاركة ف ي بناء الدولة الجديد على كل
المستويات ،بدءا باالستشارات التنظيمية للحياة العامة ،وحتي الخاصة ألفراد المجتمع

الجديد( ،استشارات الرسول لبعض اليهود) ،وعند مخالفة اليهود لبنود وثيقة المدينة،

وتعاونوا مع األحزاب في غزوة الخندق ،تم عقابهم بنزع حقهم في اإلقامة داخل حدود

الدولة الجديد ،فالمشاركة تعني صون حقوق األخرين والتساوي معهم.

إن المتتبع لميالد مصطلح المواطنة وتطوره خالل النصف األول من القرن األول
الهجري ،يالحظ تطوره من خالل تجاوز مراحل التأسيس زمن الرسول صلى هللا عليه

وسلم ،حتي يصل إلى الحديث عن تفاصيل في األركان المكونة المصطلح المواطنة؛

فحين نتمع ن في نظرية عدد من المؤرخين من أمثال :الماوردي ،وأبو يعلى ،والكسائي،
دارن :دار اإلسالم ،ودار الحرب) ،وتم تحديد
فيما يتكون منه العالم في حينه( ،فالعالم ا

صفات كال منها ،وتحدد بيانها ،ومعرفة دالالتها ،فدار اإلسالم هي الرقعة الجغرافية التي
تظهر فيها أحكام اإلسالم ،بعض النظر عن معتقد وطيف قاطنيها ،وهذا تطور مهم في
تاريخ مصطلح المواطنة اإلسالمية ،وهي تكونت من العناصر التالية ،وفق معيار فقهي

يستبان فيها الحقوق والواجبات ،تتغير النظرة حسب التصنيف لكل فئة ،فدار الهجرة لها

تركيبتها الخاصة ،من حيث العناصر المكونة لها لغويا ،واصطالحيا ،وفقهيا ،وهكذا باقي
الدور( ،دار البادية ،أهل الذمة ،دار العهد ،دار الردة) .
ٌ
إذن اتضح للباحث أن العالقة في الدولة الجديدة يحددها السلوك ،وليس االنتماء

لفئة محدده ،تتدرج هذا العالقة حسب مبدأ المواطنة من القوة والضعف ،فأهل دار الجزية
مثال يتمتعون بخاصية تجعلهم متحكمين في استم اررية هذا العقد من عدمه؛ فليس ألحد

سواهم فض هذا العقد ،عقد الشراكة المجتمعية ،حتى إذا كان أعلى سلطة في الدولة

(الخليفة) ،كما سنت قوانين خاصة وطبيعة كل فئة ،فأهل الذمة غالبا ما كانوا من اليهود
والنصارى ،ولهم خصوصيتهم من خالل ما تم عرضه ،في حين أحوال أهل البادية
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"األعراب " ،تختلف عن أحوال باقي العناصر المكونة لدار اإلسالم ،ومن ثم يمكن
الباحث أن يستنتج أهم دالالت عناصر دار اإلسالم ،وكيف أسهمت في تطور مصطلح
المواطنة اإلسالمية.
يمكن لنا أن نبني على هذه النتائج ،من أجل تتبع مراحل التطور التي مر بها
تطور مصطلح "المواطنة" ،من خالل قراءة النصوص التاريخية ،وفق منهج يعتمد صفة
الشمولية والمادية في تحليل النص ،وربطه بظواهر آنية؛ ألجل بناء إسقاطات يمكن له
البناء عليها عند تحليله لألحداث ،وبهذا يمكن لنا أن نتعامل مع إشكالية دراستي بأنها من
ضمن خريطة الدراسات السوسيولوجية ،كون الظاهر ظاهرة مجتمعية بامتياز.
من خالل العرض السابق يتضح أن المواطنة في معناها المعاصر ،ضبط الفرد داخل

الجماعة أو الطائفة داخل المجتمع ،وفق قانون محدد ،يتسم بالت ارضي والتزام بين األفراد
والطوائف ،التزام مادي ومعنوي؛ كل هذه المعاني كانت متوافرة في سلوك مؤسس دولة

المدينة ،دولة رسولنا الكريم وأصحابه ،بعد وفاته ،على الرغم من عدم ورود مصطلح
المواطنة في األدبيات اإلسالمية المبكرة.
لقد صيغت العديد من القوانين

التي تحدد العالقة بين الذميين "أهل العهد"،

والدولة الجديدة ،أطرت للعالقة بين كل الفئات المجتمع ،بإشراف دولة المدينة ،وقد طورها

الفقهاء فيما بعد ،مستعينين بكل األدلة على مشروعية عقد الذمة ،وواجب اإلمام "السلطة
العليا" إجابته ،رجاء سالمة مواطني دار اإلسالم ،المؤثرين االستقرار بها ،وعلى المسلمين
احترامهم ،وضمان حقوقهم ،باعتبارهم مواطنين في دار اإلسالم ،يعلنون الوالء للسلطة
اإلسالمية.
وبشكل علمي لم تطبق على غير المسلمين العديد من الشروط التي يمكن أن تحدد

من حرياتهم؛ كمالبسهم وأسواقهم ونشاطاتهم ،رغم تسجيل بعض القيود في الفقه اإلسالمي
لحركة الذميين (أهل العهد) ـ مما سهل نجاح تطبيق مفهوم المواطنة اإلسالمية في وقت
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مبكر ،عبر مراحل متعددة .
المالحق
الملحق رقم ()1
نص الوثيقة:
ُّ
ع فيه
(وكتب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كتابا بين المهاجرين واألنصار ،و َاد َ
يهودا وعاهدهم ،وأقرهم على دينهم وأموالهم ،وشرط لهم واشترط عليهم :بسم هللا الرحمن

الرحيم،

النبي -صلى هللا عليه وسلم -بين المؤمنين والمسلمين من قريش
هذا كتاب من محمد
ِّ
ويثرب ومن تبعهم ،فلحق بهم وجاهد معهم :إنهم أمة واحدة من دون الناس.

المهاجرون من قريش على َربعتهم يتعاقلون بينهم ،وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط
بين المؤمنين.
وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى ،كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف
والقسط بين المؤمنين.
وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى ،وكل طائفة منهم تفدي عانيها

بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى ،وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف
والقسط بين المؤمنين.
وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى ،وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف

والقسط بين المؤمنين.
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وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى ،وكل طائفة منهم تفدي عانيها
بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى ،وكل طائفة تفدي عانيها

بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى ،وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف
والقسط بين المؤمنين.
وبنو األوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى ،وكل طائفة منهم تفدي عانيها

بالمعروف والقسط بين المؤمنين ،وان المؤمنين ال يتركون ُمف َرحا([ )]1بينهم أن يعطوه

ٍ
مؤمن دونه ،وان المؤمنين
مؤمن مولى
بالمعروف في فداء أو عقل ،وأن ال يحالف
ٌ
المتقين على من بغى منهم ،أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين
مؤمن مؤمنا في كافر،
ولد أحدهم ،وال َيقتُل
ٌ
المؤمنين ،وان أيديهم عليه جميعا ،ولو كان َ
ٍ
مؤمن ،وان ذمة هللا واحدةٌ ،يجير عليهم أدناهم ،وان المؤمنين
كافر على
ا
صر
وال َين ُ

بعضهم موالي بعض دون الناس ،وانه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة ،غير
ٍ
مؤمن في
مؤمن دون
مظلومين وال متناصرين عليهم ،وان ِّسل َم المؤمنين واحدةٌ ،ال يساَلم
ٌ
وعدل بينهم ،وان كل غاز ٍ
قتال في سبيل هللا إال على سو ٍ
ٍ
ٍ
ية غزت معنا يعقب بعضها
اء

ِّ
يء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل هللا ،وان
بعضا ،وان المؤمنين َيب ُ
مشرك ماال لقريش وال نفسا ،وال
المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه ،وانه ال يجير
ٌ
مؤمن ،وانه من اعتبط مؤمنا قتال عن ٍ
ٍ
بينة فإنه قَ َود به إال أن يرضى
يحول دونه على
ولي المقتول.
ٍ
أقر بما في هذه
قيام عليه ،وانه ال يحل
لمؤمن ﱠ
وان المؤمنين عليه كافة ،وال يحل لهم إال ٌ
صر ُمح ِّدثا وال يؤويه ،وأنه من نصره أو آواه فإن
الصحيفة وآمن باهلل واليوم اآلخر أن َين ُ
عدل ،وانكم مهما اختلفتم فيه
عليه لعنة هللا وغضبه يوم القيامة ،وال يؤخذ منه
ٌ
صرف وال ٌ
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ٍ
شيء فإن مرده إلى هللا عز وجل والى محمد صلى هللا عليه وسلم ،وان اليهود ينفقون
من
مع المؤمنين ما داموا محاربين ،وان يهود بني عوف أمةٌ مع المؤمنين ،لليهود دينهم،
ِّ
نفسه وأهل بيته،
وللمسلمين دينهم ،مواليهم وأنفسهم ،إال من ظلم وأثم ،فإنه ال ُيوتغُ إال َ
وان ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف ،وان ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني
عوف ،وان ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف ،وان ليهود بني جشم مثل ما ليهود

بني عوف ،وان ليهود بني األوس مثل ما ليهود بني عوف ،وان ليهود بني ثعلبة مثل ما
بطن من
ليهود بني عوف ،إال من ظلم وأثم ،فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته ،وان جفنة ٌ
ثعلبة كأنفسهم ،وان لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف ،وان البر دون اإلثم ،وان

أحد إال بإذن محمد
موالي ثعلبة كأنفسهم ،وان بطانة يهود كأنفسهم ،وانه ال يخرج منهم ٌ
صلى هللا عليه وسلم ،وانه ال ينحجز على ثأر جرح ،وانه من فَتَك فبنفسه فَتَك وأهل بيته،

إال من ظلم ،وان هللا على ِّ
أبر هذا ،وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ،وان

بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ،وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون
امرؤ بحليفه ،وان النصر للمظلوم ،وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما
اإلثم ،وانه لم يأثم ٌ
داموا محاربين ،وان يثرب حرٌام جوفها ألهل هذه الصحيفة ،وان الجار كالنفس غير
مضار وال آثم ،وانه ال تُ َج ُار حرمة إال بإذن أهلها ،وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من
حدث أو اشتجار يخاف فساده ،فإن مرده إلى هللا عز وجل ،والى محمد رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم ،وان هللا على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره ،وانه ال تُ َجار قريش وال من
نصرها ،وان بينهم النصر على من دهم يثرب ،واذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه
فإنهم يصالحونه ويلبسونه ،وانهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين ،إال من

حارب في الدين ،على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ،وان يهود األوس مواليهم
وأنفسهم على مثل ما ألهل هذه الصحيفة ،مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة([)]2
وان البر دون اإلثم ،ال يكسب كاسب إال على نفسه ،وان هللا على أصدق ما في هذه

الصحيفة وأبره ،وانه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم ،وانه من خرج آمن ،ومن قعد
آمن بالمدينة ،إال من ظلم أو أثم ،وان هللا جار لمن بر واتقى ،ومحمد رسول هللا صلى هللا
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عليه وسلم”
قائمة المصادر والمراجع *
ابن األثير :عزالدين ابو الحسن على ( 1417هـ )الكامل في التاريخ ،ج،4دار صادر
بيروت .1990 ،
ابن كثير :عزالدين أبو الحسن  ،تفسير ابن كثير  ،ج ، 4مطبعة عيسي البابي  ،مصر
(بـت
ابن منظور :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (711هـ ـ 1131م ) لسان العرب
،ج ،5دار صادر ،بيروت ،لبنان 1955 ،م .
ابن هشام :عبدالملك ( 1375هـ ) لسيرة النبوية ،ط ، 2مكتبة البابي ،مصر (بـ ـ ت )
أبو يوسف  :يعقوب بن إبراهيم ( 182هـ ـ 798م) الخراج  ،تحقيق محمود الباجي
،البابي ،مصر . 1966،
أبو يعلى محمد بن الحسين الخيلي (450هـ ـ 1057م) األحكام السلطانية والواليات
الدينية ،البابي ،مصر .1966 ،
البخاري ،الصحيح ،فضائل الصحابة ،باب إخاء النبي بن المهاجرين واألنصار.
البالذري :أبو العباس أحمد البغدادي ( 279هـ ـ  892م ) فتوح البلدان ،تحقيق أنيس
وعبد هللا الطباع  ،مؤسسة المعارف ،بيروت .1987 ،
بن زنجوبة  ،حميد بن خلد ( ،) 1404األموال ،ط ، 1ج  ،2مركز الملك فيصل
،السعودية  ( ،ب ـ ت ) .
الحمصي :علي نديم ،مفه وم المواطنة في الشريعة اإلسالمية( ،مقال منشور على موقع
المعارف.www.almaaref.org :
راغب السرجاني ،ما هي وثيقة المدينة أو

معاهدة المدينة التي كانت بين الرسول
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واليهود؟ (مقال منشور على موقع قصة اإلسالم.)Islamstory.com ،
رضاء محمد رشيد  :تفسير دار المنار،م ،10دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ( ،ب ـ ت ).
زايد سلطان ،المواطنة في اإلسالم ،موقع قصة اإلسالم على االنترنت
الشريف  :كمال  ،حقوق اإلنسان في صحيفة المدينة ،ج ، 1الرياض ،اكاديمية نايف
العربية للعلوم األمنية 2001،م.
الصالح ،صبحي  ،النظم اإلسالمية  ،دار العلم للماليين ،بيروت .1992،
صغيري  ،آمال ،الدين والمواطنة ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الجزائر ،الجزائر
2018م .
الطبري  :أبو الفضل إبراهيم ( 310هـ ـ 933م ) تاريخ الرسل والملوك  ،ج ، 5دار
المعارف ،القاهرة .1990 ،
علي :جاسم صكبان ،محاضرات في قسم الدراسات العليا ،بقسم التاريخ ،كلية اآلداب
،جامعة المسيرة  ،طبرق ،ليبيا 2003،ـ2003م.
فخر الرازي ،التفسير الكبير ،ج،26تحيق ،عبدالرحمن محمد ،مصر (،ب ـ ت ) .
فؤاد :محمد  ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم مطابع الشعب  (،ب ـ
فيصل  :شكري  ،المجتمعات اإلسالمية في القرن األول  ،دار العلم للمليين ،بيروت ،
.1978
محمد الدوشن ،ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية ،د .ط( ،الرياض :دار طيبة ،د.ت)،
(.)91
النويري :شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب ( 733هـ ـ 1333م ) نهاية األرب في فنون
األدب ،ج،19دار صادر ،لبنان ( ب ـ ت )
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المشكالت المترتبة على الدمج التربوى والتعليمى لألطفال ذوى صعوبات التعلم
بالصفوف الثالثة األولى لمرحلة التعليم األساسى .
د :ربيعة عمر الحضيرى – .أ :زهره عثمان البرق
المقدمة:

تهــتم المجتمعــات بــاختالف توجهاتهــا وثقافاتهــا بــالتعليم اهتمامــا بالغــا ،لمــا لــه مــن

أث ــر عل ــى س ــائر المج ــاالت ،ويع ــد التعل ــيم مح ــور التق ــدم والتط ــور والحض ــارة والنج ــاح ،أي
مجتمع مرتبط بنجاح تعليم أفراده ،وألهمية العلم فـي رقـي األمـم فقـد حـرص مجتمعنـا الليبـي

على تعليم أبناءه باعتبار أن تعليهم واجب عليه القيام به.

وعندما بدأت المؤسسـات التعليميـة بتعلـيم األفـراد العـاديين لـم يكـن لـذوي صـعوبات

التعلم حظا فـي هـذا التعلـيم ،حيـث تتواجـد فئـة (صـعوبات الـتعلم) فـي جميـع مـدارس التعلـيم
العام ،غير أنه ال توجد مدارس تعي البرامج الالزمة لتعليم تلك الفئة.
حيـ ــث أشـ ــار (القرنـ ــي) إلـ ــى أن ب ـ ـرامج صـ ــعوبات الـ ــتعلم تعتبـ ــر إحـ ــدى الخـ ــدمات

التربوي ــة الحديث ــة الت ــي تق ــدم لخدم ــة ذوي االحتياج ــات الخاص ــة م ــن فئــة صــعوبات ال ــتعلم،
والتــي تنفــذ فــي مــدارس الــتعلم العــام ،فالطفــل الــذي لديــه صــعوبة فــي الــتعلم يبــدو صــعبا فــي
كــل شــيء ســوى أن صــعوبة التعلـيم لديــه تحــد كثيـ ار مــن تقدمــه فــي مجــال الد ارســة (القرنــي،

.)19 :2008
و أشــار (البتــال) إلــى أن الفت ـرة الســابقة لظهــور مصــطلح صــعوبات الــتعلم شــهدت
استخدام عدد من المصطلحات لوصف مشاكل األطفال ذوي التحصيل الد ارسـي المـنخفض
مثل الخلل البسيط في وظـائف المـخ  ،minimal brian dyspunctionواضـطراب اللغـة

المحــددة  ،disorders speeipis languageواإلعاق ــة العصــبية neurd ogical
 ،impairmentوحـاالت قصـور اإلدراك  ،impairmeuo perceptualوذوي اضـطراب

الق ـراءة ديسيليكســيا  ،Dyslexiaوألن هــذه المصــطلحات تتســم بــالغموض وعــدم الوضــوح،
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توصــل مــن خــالل ترجمتــه الدقيقــة بمصــطلح صــعوبات الــتعلم أن الترجمــة تعنــي أن تكــون
إعاقات التعلم ال صعوبات التعلم ،ليتم دمج من يعانون منها إلى مجال التربية الخاصة.
وصــعوبات الــتعلم صــعوبات خاصــة فــي التعلــيم ،وهــي حالــة مختلفــة ومنفــردة عــن

ح ــاالت اإلعان ــة األخ ــرى ،ويع ــد مص ــطلحا عام ــا يش ــير إل ــى مجموع ــة غي ــر متجانس ــة م ــن
االضـ ـ ــطرابات ،ويتضـ ـ ــمن االكتسـ ـ ــاب ،واسـ ـ ــتخدام االسـ ـ ــتماع ،الكـ ـ ــالم ،الق ـ ـ ـراءة ،الكتابـ ـ ــة،

االستدالل ،أو قدرات الحساب ،كما أن هذه االضطرابات تعد داخلية المصدر لدى الفرد.

ويفت ــرض (العجمـ ــي) أن ص ــعوبة الـ ــتعلم ترجـ ــع إل ــى خلـ ــل ف ــي الجهـــاز العصـ ــبي
المركزي ،أو تلف في لحاء الدماغ ،أو تلف ناتج عن ضربة رضية في الدماغ.
وينظ ــر إل ــى ال ــدمج  main streamingعل ــى أن ــه دم ــج للط ــالب الع ــاديين ف ــي
الصـ ــفوف الد ارسـ ــية ،أو صـ ــفوف خاصـ ــة ملحقـ ــة بالمدرسـ ــة العاديـ ــة ،علـ ــى أن تقـــدم لـ ــذوي

صـعوبات الــتعلم االهتمـام اإلضــافي والمت ازيـد ،غيــر أن مفهـوم الــدمج شـابه ســوء فهـم كبيــر،
وأحدث إرباكا حقيقيا من حيث المفهوم ،ومن حيث التطبيق الفعلي له ،فالـدمج يعنـي تـوفير
فــرص التعلــيم للطــالب ذوي صــعوبات الــتعلم مــن خــالل تواجــدهم فــي البيئــة المالئمــة وفــق
شروط ،حتى يحقق دمج هؤالء نجاح ،وتحقق األهداف المرجوة.
ووضـ ــح (الـ ــديب) فـ ــي د ارسـ ــة لـ ــه أن المقصـ ــود بأسـ ــلوب الـ ــدمج هـ ــو تقـ ــديم كافـ ــة

الخدمات والرعاية لذوي االحتياجات الخاصة فـي بيئـة بعيـدة عـن العـزل ،وهـي بيئـة الفصـل
الد ارس ــي الع ــادي بالمدرس ــة العادي ــة ،أو فص ــل د ارس ــي خ ــاص بالمدرس ــة العادي ــة ،أو فيم ــا

يسمى بغرفة المصادر ،التي تقدم خدماتها لذوي االحتياجات الخاصة لبعض الوقت.
مشكلة البحث:

تتواجد المعاناة من صـعوبة الـتعلم عنـد نسـبة مـن التالميـذ ،وتتمثـل فـي العديـد مـن

المش ــكالت المدرس ــية والس ــلوكية والنفس ــية ،الت ــي ت ــؤثر عل ــى التلمي ــذ ف ــي الفص ــل الد ارس ــي،
وعلــى مســتواه التحصــيلي ،حيــث أن التلميــذ الــذي يعــاني مــن صــعوبة العلــم غيــر نشــيط وال

يسـتفيد مــن أنشــطة الـتعلم ،ويوصــف بالكســل ،ويـزداد لديــه الشــعوب بالفشـل عنــدما ال يصــل
إلــى مســتوى األداء الــذي يحققــه زمــالءه ،ممــا يــؤدي إلــى ضــعف ثقتــه بنفســه وبقدرتــه علــى
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التعلم والتحصيل.
وتوجــد نســبة مــن التالميــذ ال تســتفيد مــن ب ـرامج التعلــيم داخــل حج ـرة الد ارســة ،ممــا
يؤدي إلى تدني وانخفاض تحصيلهم العلمي ،على الـرغم مـن أنهـم ال يعـانون مـن مشـكالت
نفســية أو إعاقــة بدنيــة ،وال يعــانون مــن حرمــان بيئــي أو ثقــافي أو اقتصــادي ،بــل ويــنعكس

ذلــك ســلبا علــى المعلــم والصــعوبات التــي تواجهــه فــي التعامــل مــع هــذه الفئــة مــن التالميــذ،
والمترتبة على دمجهم في المدارس العادية ،في الوقت الذي يحتاج فيه مثل هـؤالء األطفـال

اهتمام وتعليم فردي وخاص.
وفي ضوء ذلك فقد تحددت مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:
مــا هــي أهــم المشــكالت التعليميــة والســلوكية لــذوي صــعوبات الــتعلم ،والمترتبــة علــى دمجهــم
في المدارس العادية؟
هل توجد عالقة ذات داللة إحصـائية بـين المشـكالت التعليميـة والسـلوكية التـي يعـاني منهـا
األطفال ذوي صعوبات التعلم وتواجهها المعلمات بالصـفوف الـثالث األولـى بمرحلـة التعلـيم
األساسي؟
أهمية البحث:

تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن الجانــب الــذي تتصــدى لد ارســته ،ومــن كونــه موضــوعا

هاما في التعليم األساسي وهو الدمج التربوي والتعليمي لذوي صـعوبات الـتعلم ،والمشـكالت
المترتبة عليه ،ومن أهم الجوانب التي تبرز فيها أهمية هذا البحث:
أنهــا تبــرز المشــكالت الســلوكية النفســية والتربويــة لــذوي صــعوبات الــتعلم ،والــذي
تسلط عليها الضوء بشكل محدد.

كم ــا تتجل ــى أهمي ــة البح ــث ف ــي الوص ــول إل ــى نت ــائج علمي ــة ق ــد تس ــاهم ف ــي إثـ ـ ارء

الد ارســات التــي أجريــت فــي هــذا المجــال ،وذلــك مــن خــالل الحــد مــن العقبــات التــي تواجــه
الدمج في المدارس العاديـة ،وتطـوير البـرامج الخاصـة بـالطالب مـن ذوي صـعوبات الـتعلم،

باإلضافة إلى اقتراح اآلليات التي تساعد المعلم في التعامـل مـع التالميـذ الـذين يعـانون مـن
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صعوبة التعلم.
أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي إلى:

التعــرف علــى المشــكالت التعليميــة والســلوكية لــذوي صــعوبات الــتعلم والمترتبــة علــى دمجهــم
في المدارس العادية.
التع ــرف عل ــى م ــا إذا كان ــت هن ــاك عالق ــة ذات دالل ــة إحص ــائية م ــن المش ــكالت التعليمي ــة
والسـلوكية التــي يعــاني منهــا األطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم ،وتواجههــا المعلمــات بالصــفوف
الثالثة األولى بمرحلة التعليم األساسي.
حدود البحث:
أجرى هذا البحث على عينة من المعلومات القائمات بتدريس مادتي اللغـة العربيـة
والرياضيات ببعض المدارس في مدينة الخمس وخالل العام .2019
منهج البحث:

اتبعــت الباحثتــان فــي إجـراء هــذا البحــث خطـوات المــنهج التحليلــي الوصــفي ،الــذي

يقوم على جمع البيانات ميدانيا ،ومن ثم وصفها وتحليليها وتفسير نتائجها.
مفاهيم البحث:

الــدمج التربــوي (التعليمــي) :يقصــد بــه التحــاق األطفــال غيــر العــاديين مــع األطفــال
العــاديين فــي الصــفوف العاديــة ط ـوال الوقــت ،حيــث يتلقــى ه ـؤالء األطفــال ب ـرامج تعليميــة
مشتركة ،ويشترط في مثل هـذا النـوع مـن الـدمج تـوفر الظـروف والعوامـل التـي تسـاعد علـى
إنجــاح هــذا النــوع مــن الــدمج ،ومثلهــا تقبــل األطفــال العــاديين لألطفــال الغيــر عــاديين فــي

الصــف العــادي ،وتــوفير معلمــة التربيــة الخاصــة التــي تعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع المعلمــة
العادية ،وذلك بهدف توفير الطرق التي يعمـل علـى إيصـال المفـاهيم العلميـة لألطفـال غيـر
العاديين (الديب.)496 ،
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اإلطار النظري:
ظه ـ ـ ــر مفه ـ ـ ــوم ص ـ ـ ــعوبات ال ـ ـ ــتعلم ألول مـ ـ ـ ـرة ف ـ ـ ــي البح ـ ـ ــث العلم ـ ـ ــي عل ـ ـ ــى ي ـ ـ ــد

( )samuelkirkعام  ،1962وعلل بذلك المشكالت التي تعوق تعلـم الكثيـر مـن األطفـال،
وتــؤثر بد رجــة ملحوظــة علــى تعلمهــم ،ومــن األغ ـراض المصــاحبة لصــعوبات الــتعلم نقــص
االنتباه ،واضطراب النطق والتواصل اللفظي.

ويعتق ــد الب ــاحثون أن ك ــل م ــن يع ــاني م ــن ص ــعوبات ال ــتعلم ل ــه نف ــس الح ــق ف ــي

مقومــات الحيــاة كمــا للفــرد العــادي ،بمــا فــي ذلــك الحاجــات األكثــر تعقيــدا ،والتــي يبــدو فيهــا

التح ــدي كبيـ ـ ار وه ــو ال ــدمج ( ،)Inclusionبمعن ــى المش ــاركة ف ــي ك ــل قطاع ــات المجتم ــع
(شعيب.)2 :2015 ،

وف ـ ــي س ـ ــتينيات الق ـ ــرن الماض ـ ــي ظه ـ ــر مص ـ ــطلح ص ـ ــعوبات ال ـ ــتعلم والجمعي ـ ــات

المتخصصــة التــي تهــدف إلــى إب ـراز المشــكلة ،وتحســين الخــدمات المقدمــة للتالميــذ الــذين
يواجهونها عنـد الـتعلم ،مثـل جمعيـة األطفـال الـذين لـديهم صـعوبات تعلـم ،وبصـدور القـانون
األمريكــي  ،230/91أصــبحت صــعوبات الــتعلم إعاقــة رســمية كــأي إعاقــة أخــرى ،وفــي فتـرة
الســبعينيات امتــازت بظهــور القــانون  ،142-94والــذي يعتب ـره التربويــون مــن أهــم الق ـوانين
التــي تض ــمن لــذوي االحتياج ــات الخاص ــة حقــوقهم ف ــي التعل ــيم والخــدمات المســاندة ،وك ــان
لمجــال صــعوبات التعلــيم نصــيب كبيــر كغي ـره مــن مجــاالت اإلعاقــة فيمــا يــنص عليــه هــذا
القــانون الــذي أعطــى لمجــال صــعوبات الــتعلم قاعــدة قانونيــة يســتفيدون منهــا فــي مطــالبهم

بتقديم تعليم مجاني مناسب للتالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم (محمد ،ب.ت.)21:

ويعد مجال صعوبات التعلم من أكثر اإلعاقات تعقيدا وغموضا ،نظ ار ألنها إعاقـة

غير واضحة المالمح ،ومتعددة األنواع ،وتشـمل مسـتويات متفاوتـة مـن الحـدة ،ويتطلـب فـي
تشخيص ــها وعالجه ــا إل ــى اختب ــارات ومق ــاييس وأس ــاليب متنوع ــة ،وبيان ــات تعليمي ــة مجهـ ـزة
بإمكانات مادية بشرية متخصصة لخدمـة هـذا النـوع مـن اإلعاقـة ،ويكـون ذلـك داخـل نطـاق

المدرسة االعتيادية (غنى.)143 :2010 ،

ويعتبــر مجــال صــعوبات الــتعلم مــن المجــاالت التــي يتضــح فيهــا الظــروف بدرجــة
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كبي ـرة ،حيــث نجــد أن أطفــاال غالبــا مــا يبــدون عــاديون تمامــا فــي معظــم المظــاهر إال أنهــم
يعانون من عجز واضـح فـي مجـال أو آخـر مـن مجـاالت الـتعلم ،فقـد تظهـر لـديهم صـعوبة
عظمـ ــى فـ ــي تعلـ ــم الق ـ ـراءة أو الكتابـ ــة أو التهجـ ــي أو الحسـ ــاب ،ويمكـ ــن أن يظهـ ــر التلميـ ــذ

الصعوبة في إحدى المواد الدراسية أو في أكثر من مادة (جالل.)89 :2008 ،

وقد أصبح االهتمام متزايدا بصعوبات التعلم ،وبخاصة بعـد إدراجهـا ضـمن الفئـات

الخاصــة ،فأجريــت د ارســات وبحــوث عديــدة أهــتم بعضــها بصــعوبات الــتعلم ذاتهــا مــن حيــث
عواملها أو تشخيصها أو عالجها ،بينمـا اتجـه الـبعض اآلخـر إلـى التركيـز علـى خصـائص
شخصيات ذوي صعوبات التعلم من شتى جوانب نمو الشخصية.
ويمثــل صــعوبات الــتعلم مشــكلة نفســية تربويــة واجتماعيــة ،تــؤثر علـى الطفــل الــذي
يعاني منها ،كما تؤثر على أسرته وعالقاته وزمالئه.

فكلم ــا يق ــول جمي ــل الص ــمادى  1997ال تعتب ــر ص ــعوبات ال ــتعلم مش ــكلة تربوي ــة

فحســب ،بــل مشــكلة نفســية تكيفيــة تــؤثر علــى الطفــل ووالديــه وأس ـرته ،ممــا يســتلزم التــدخل
التربوي والعالجي ،بل واستخدام تكتيكيـات اإلرشـاد والعـالج النفسـي المالئمـة بمـا يسـهم فـي
تحقيق معاناة هؤالء الطالب( .الصمادي.)69 :1997 ،
وأصبح مصطلح صعوبات التعلم يضم مجموعات مختلفة مثـل :النشـاط ال ازئـد ،أو

إصــابة الــدماغ ،أو الدسللســيا ،أو اضــطرابات إدراكيــة ،أو الخلــل الــوظيفي المخبــي البســيط،
أو الحسبة ،أو االضطرابات العصبية (جالل.)88 :2008 ،
الطلبة ذوو صعوبات التعلم:

أصــبح مــن المعــروف بــين المهتمــين فــي مجــال صــعوبات الــتعلم الغمــوض الشــديد

واالختالف الكبير حول تعريف هـذه الفئـة مـن الطلبـة ،ومـا مـن تعريـف إال وقـد وجهـت إليـه
انتقــادات عديــدة ،غيــر أنــه يعــد التعريــف األكثــر قب ـوال عنــد المهتم ـين فــي هــذا المجــال هــو
التعريــف القــانوني المعمــول بــه حتــى اآلن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،والــذي يعــرف

الصعوبة بأنها :اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليـات النفسـية األساسـية الخاصـة بفهـم
استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة ،والتي تتجسد في قـدرة غيـر مكتملـة علـى األصـغاء أو
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التفكي ـ ــر أو التح ـ ــدث أو القـ ـ ـراءة أو الكتاب ـ ــة أو القي ـ ــام بالعملي ـ ــات الحس ـ ــابية ،ويش ـ ــمل ه ـ ــذا
المصــطلح حــاالت كالعالقــات اإلدراكيــة أو اإلصــابة الدماغيــة ،والخلــل الوصــفي الــدماغي
الطفيف ،وصـعوبات اللغـة والحبسـة الكالميـة التصـورية ،وال يشـمل هـذا المصـطلح األطفـال

الذين يعـانون مـن مشـكالت تعليميـة ناتجـة مبـدئيا عـن إعاقـات حسـية أو حركيـة أو التخلـف
العقلــي ،أمــا االضــطراب االنفعــالي أو الحرمــان البيئــي أو الثقــافي أو االقتصــادي (خطــاب،

.)13 :2008

ويعتبر ذوو صعوبات الـتعلم فئـة غيـر متجانسـة مـن حيـث الخصـائص ،فقـد تكـون
هناك فروق بين األفراد أو فروق على مستوى الفـرد نفسـه ،فصـعوبات الـتعلم ليسـت مفهومـا
موحدا ،وال يمثل مجموعة متجانسة من الطالب ،ولكنها تضم حاالت يختلف كل منها عـن
اآلخر ،وال يجعلهـم إال أنهـم ال يتعلمـون بـالطرائق التـي يـتعلم بهـا العـاديين ،ومـع ذلـك يوجـد

مجموعــة مــن الخصــائص المشــتركة لتلــك الفئــة مــن الطلبــة ،لعــل أهمهــا تلــك الخصــائص
اإلدراكية المرتبطة بالخلـل فـي العمليـات المعرفيـة ،ومـا وراء المعرفيـة ،واضـطرابات اإلدراك
الســمعي والبصــري والحركــي ،واضــطرابات االنتبــاه ،والتــي تعتبــر الســمة المميـزة للطلبــة ذوي
صعوبات التعلم (المكانين وآخرون.)504 :2014 ،
مظاهر صعوبات التعلم:
 – 1مظاهر سلوكية:

كالصــعوبة فــي تمييــز الطفــل بــين الشــكل وبــين األرضــية ،واســتم ارره فــي النشــاط

المطل ــوب من ــه دون أن ي ــدرك نهايت ــه ،ف ــإذا طل ــب من ــه أن يكت ــب األرق ــام  3 ،2 ،1علـ ــى
صــفحات ك ارســته فإنــه يســتمر فــي ذلــك حتــى نهايــة الصــفحة ،وقــد يســتمر فــي ذلــك علــى
المقعـ ـد ال ــذي يكت ــب علي ــه ،وهك ــذا بالنس ــبة لبقي ــة األنش ــطة ،ك ــذلك م ــن المظ ــاهر الس ــلوكية
لمعرف ــة ص ــعوبات ال ــتعلم مس ــألة اض ــطرابات المف ــاهيم ،بحي ــث توج ــد ص ــعوبة التميي ــز ب ــين

المفــاهيم المتجانســة أو المتقاربــة ،مثــل مفهــومي ملــح وســكر ،أو التمييــز بــين أيــام األســبوع،

أو األشكال الهندسية.
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ومن االضطرابات أيضا هناك اضـطراب السـلوك الحركـي والسـلوك ال ازئـد ،ويقصـد
بـذلك أن يظهـر الطفـل اضــطرابا فـي التـوازن الحركـي أو المشــي أو صـعوبة البقـاء فـي كــان
واح ــد ،وص ــعوبة الق ــبض عل ــى األش ــياء بالطريق ــة المألوف ــة عن ــد األطف ــال الع ــاديين ال ــذين

يماثلونــه فــي العمــر الزمنــي ،كمــا يتصــف الطفــل بالنشــاط ال ازئــد والعدوانيــة أحيانــا ،وســرعة
االنفعال (الراشد والعفور.)3 :2006 ،
 – 2مظاهر عصبية (أويدولوجية)

لمعرفـ ــة صـ ــعوبات الـ ــتعلم هنـ ــاك المظـ ــاهر العصـ ــبية (البيولوجيـ ــة) مثـ ــل حـ ــدوث

اضــطرابات عصــبية تعــود إلــى إصــابة الــدماغ قبــل حــدوث ال ـوالدة أو أثنائهــا ،لــذلك هنــاك
جملة من المظاهر اللغوية كصعوبة القدرة على القراءة بسـبب الضـعف علـى تكـوين التتـابع

الصــحيح للمهــارات القرائيــة ،أو صــعوبة القــدرة علــى الق ـراءة التــي تعــود إلــى أســباب طبيــة
تتمثل في الخلل الوظيفي للدماغ.
 – 3مظاهر لغوية:

ويتمثـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذا الضـ ـ ـ ــعف علـ ـ ـ ــى القـ ـ ـ ــدرة علـ ـ ـ ــى الكتابـ ـ ـ ــة والتـ ـ ـ ــي تسـ ـ ـ ــمى باسـ ـ ـ ــم

( ،)Dysgraphiaوتعــود إلــى أســباب تتعلــق بالق ـدرة الحركيــة الدقيقــة ،ومــن الضــعف ك ـذلك
ت ــأخر ظه ــور الك ــالم ،ويقص ــد ب ــه ت ــأخر ظه ــور الكلم ــة األول ــى عن ــد الطف ــل ال ــذي يتص ــف

بصــعوبات الــتعلم حتــى ســن الثالثــة ،مــع العلــم أن ظهــور الكلمــة األولــى عنــد الطفــل العــادي
هو عمر السنة األولى ،أو سوء تنظيم وتركيب الكـالم ،أو فقـدان القـدرة الكشـبة علـى الكـالم
أي بعد تعلم اللغة ،بسبب إصابة الدماغ الوظيفية (الراشد والغفور.)4 :
تصنيف وأنماط صعوبات التعلم:

يكاد يكون هناك اتفاق بين المختصين والعاملين فـي مجـال صـعوبات الـتعلم علـى

تصنيف هذه الصعوبات تحت تصنيفين رئيسيين هما:

 – 1صعوبات التعلم النهائية . Developmental learning Disabilities.
 – 2صعوبات التعلم األكاديمية .Academic learning Disabilities
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األولى صعوبات التعلم النهائية:

وهــي الصــعوبات التــي تتعلــق بالوظــائف الدماغيــة ،وبالعمليــات العقليــة والمعرفيــة

التــي يحتاجهــا الطفــل فــي تحصــيله األكــاديمي ،وقــد يكــون الســبب فــي حــدوثها اضــطرابات
وظيفيــة تخــص الجهــاز العصــبي المركــزي ،ويقصــد بتلــك الصــعوبات التــي تتنــاول العمليــات

ما قبل األكاديمية ،التي تتمثل في العمليات المعرفيـة المتعلقـة باالنتبـاه ،واإلدراك ،والـذاكرة،
والتفكيــر ،واللغــة ،والتــي يعتمــد عليهــا التحصــيل األكــاديمي ،وتشــكل أهــم األســس التــي يقــوم
عليها النشاط العقلي المعرفي للفرد ،هذه الصعوبات تنقسم إلى نوعين هما:

صعوبات أولية مثل :االنتباه ،واإلدراك ،الذاكرة.
صعوبات ثانوية مثل :التفكير ،الكالم ،والفهم ،واللغة الشفهية.
وتؤثر صعوبات التعلم النهائية في ثالثة مجاالت أساسية هي:
النمو اللغوي.
النمو المعرفي.
نمو المهارات البصرية الحركية (غنى.)155 ،154 :2010 ،
الثانية صعوبات التعلم األكاديمية في (القراءة ،الكتابة ،الحساب):
وتصنيف صعوبات التعلم األكاديمية وفقا لسنة انتشارها إلى ما يلي:
أ – صعوبات تعلم القراءة:
يعرفه ــا (فريرس ــون) بأنه ــا عج ــز جزئ ــي ف ــي الق ــدرة عل ــى القـ ـراءة أو فه ــم م ــا يق ــوم
بقراءته الفرد قراءة صامتة أو جهرية (مصطفى ،بلقاسم)53 :2016 ،

وعند تحليل مشكالت القراءة لدى التالميـذ ذوي صـعوبات الـتعلم ،يالحـظ أنهـا تقـع

فــي ثــالث فئــات هــي :التعــرف الخــاطئ علــى الكلمــة ،والقصــور فــي القــدرة األساســية علــى

االستيعاب ،واألخطاء الملحوظة أثناء عملية القراءة (بلطجي.)69 :2010 ،
ب – صعوبات تعلم الكتابة:
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وتمثل عائق أو قصور يؤثر في الطريقة التـي يعـالج بهـا الفـرد كتابـة الكلمـات مـن
حيث ترابطها وخطها ورسمها بشـكل صـحيح ،ومـن مظاهرهـا عـدم القـدرة علـى التعبيـر عـن
األفك ــار كتابي ــا ،وع ــدم اس ــتقامة مس ــار الكتاب ــة ،ووج ــود ف ارغ ــات ب ــين الح ــروف والهـ ـوامش،
ورداءة الخــط ،وكــذلك الصــعوبة فــي نقــل مــا ي ـراه التلميــذ مــن الكتــاب أو الســبورة ،واألخطــاء

اإلمالئية ،وقد يعكس التلميذ كتابـة الحـروف واألعـداد مثـل (راد) بـدال مـن (دار) كمـا يخلـط
فــي الكتابــة بــين األحــرف المتشــابهة مثــل أن يكتــب (تم ـرة) بــدال مــن (ثم ـرة) ،وعــدم االلت ـزام
بالكتابة على الخط نفسه من الورقة (مصطفى ،بلقاسم.)55 :2016 ،
ج – صعوبات تعلم الحساب:
تتمثل صعوبات تعلم الحساب في عدم القدرة علـى إتمـام العمليـات الحسـابية ،مثـل

الجم ــع والط ــرح والض ــرب والقس ــمة ،وال ــذي ق ــد يرجـ ـع إل ــى ع ــدم معرف ــة الحق ــائق الرياض ــية
أساســيا ،أو عــدم القــدرة علــى إج ـراء العمليــات الحســابية وفــق التسلســل الصــحيح ،وأيــا كــان
سبب صعوبات الحساب فإنها ستظهر بأحد المظاهر التالية:

عدم الوعي بقيم األرقام فال يعرف الطالب ما إذا كان الرقم ( )3أقرب لرقم ( )4أو (.)6
الخلط بين الرموز الرياضية مثل ( ) × ، ÷ ، - ، +
عدم القدرة على قراءة أو كتابة األعداد الصحيحة.
عدم معرفة قيم الخانات.
عدم القدرة على تسمية األشكال الهندسية (القرني.)24 :2008 ،
ويش ــير (القم ــش) وآخ ــرون إل ــى مش ــكالت إجـ ـراء العملي ــات الحس ــابية ،يعن ــي ع ــدم

الق ــدرة عل ــى إتق ــان الرمـ ـ وز والحس ــابات الرياض ــية ،ويعل ــل ذل ــك بس ــيطرة غي ــر فعال ــة عل ــى
المعلومات والى ضعف الـذاكرة ،وضـعف القـدرة علـى التفكيـر واالسـتنتاج ،أمـا صـعوبة حـل
المسائل فتنتج من مشكالت تطبيق المهـارات الحسـابية ،وعـدم القـدرة علـى السلسـلة إذا كـان

الحل يقتضي ذلك (القمش والمعايطة)182 :2007 ،

وأك ــد (س ــليمان)  2010عل ــى وج ــود عالق ــة ارتباطي ــة قوي ــة ب ــين ص ــعوبات ال ــتعلم
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النمائيــة ،وصــعوبات الــتعلم األكاديميــة ،فــإذا عجــز طفــل عــن الق ـراءة كصــعوبة أكاديميــة قــد
يرجع إلى عدم قدرته على تركيب وتجميـع األصـوات فـي كلمـة واحـدة ،أي صـعوبات الـتعلم
النمائيــة المتمثلــة فــي ضــعف توليــف األحــداث ،هــي التــي تمنــع الطفــل مــن الق ـراءة صــعوبة

أكاديمية (سليمان.)50 :2010 ،

وي ــرى العدي ــد م ــن الب ــاحثين أن ص ــعوبات االنتب ــاه تق ــف خل ــف الكثي ــر م ــن أنم ــاط

صــعوبات الــتعلم األخــرى ،مثــل صــعوبات اإلدراك ،وصــعوبات الــذاكرة ،وصــعوبات الق ـراءة،
وص ــعوبات الكتاب ــة ،وص ــعوبات الرياض ــيات ،والصـ ـعوبات اإلدراكي ــة عموم ــا ،حي ــث تحت ــل
صعوبات االنتباه موقعا مركزيا بين أنماط صعوبات التعلم (الزيات.)3 :2006 ،
وتعــد مشــكلة ف ــرط النشــاط – قصــور االنتب ــاه مــن أبــرز المشــكالت النمائيــة ل ــدى
األطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم ،حيــث يــرى جــورج بــاروف  Baroffأن الطفــل الــذي يعــاني

مــن اضــطراب فــرط النشــاط – قصــور االنتبــاه ،هــو الــذي ُيبــدي درجــة مــن الســلوك الحركــي
تفوق النشاط الحركي لألطفال في مثل سـنه ،وهـو طفـل متقلـب المـزاج قليـل الثبـات ال يهـدأ
(عفاشه.)3 :2008 ،
الدراسات السابقة:
 – 1دراسة عواطف عبد هللا عبد الحميد محمد.
بعنوان (دور مؤسسات التربية في إدماج أطفال صعوبات التعلم)

تناولــت الد ارســة موضــوع د ارســة الحالــة الســودان ،وتلخصــت مشــكلة الد ارســة فــي وجــود عــدد
من أطفال ذوي اإلعاقة بالسـودان غيـر الملحقـين بـأي نـوع مـن أنـواع التعلـيم ،ونسـبة ضـئيلة
من الملتحقين يستفيد ويحصل علـى تعلـيم جيـد ،وقـد أجريـت الد ارسـة لمعرفـة دور مؤسسـات
التربيـة الخاصـة فـي دعـم عمليـة دمـج أطفـال صـعوبات الـتعلم فـي مـدارس التعلـيم العـام مـع
الطالب األسوياء.

ه ــدفت الد ارس ــة للتع ــرف عل ــى واق ــع عملي ــة دم ــج األطف ــال بالس ــودان ،اس ــتخدمت

الباحثة المنهج الوصفي ،كما استعانت بأداة المقابلة في جمع المعلومات.
أكـ ــدت نتـ ــائج الد ارسـ ــة وجـ ــود دور للمؤسسـ ــات فـ ــي الـ ــدمج ،ولكـ ــن لـــيس بالصـ ــورة
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المطلوبة.
 – 2دراسة أسماء الحاجي (:)2003
بعنوان( :دراسة تشخيصية لصعوبات تعلم مهارات القـراءة لـدى تالميـذ الصـف الرابـع مـن
مرحلة التعليم األساسي بمدينة طرابلس)

أجريت الدراسة على عينة قوامهـا ( )185تلميـذا وتلميـذة مـن تالميـذ الصـف ال اربـع

مــن مرحلــة التعلــيم األساســي ،وهــدفت الد ارســة إلــى الكشــف عــن الصــعوبات التــي يواجههــا
تالمي ــذ الص ــف ال ارب ــع ف ــي تعل ــيم مه ــارات القـ ـراءة ،كم ــا ه ــدفت إل ــى التعــرف علــى العوام ــل
المرتبطــة بصــعوبات مهــارات الق ـراءة ،وكــذلك معرفــة الظــروف بــين الــذكور واإلنــاث ،م ــن
حيث صعوبات تعلم مهارات القراءة.

وتوصلت الد ارسـة إلـى أن التالميـذ عينـة الد ارسـة يعـانون بوجـه عـام مـن صـعوبات

تعلــم مهــارة القـ ـراءة ،حيــث تنتش ــر الصــعوبة بنس ــبة عاليــة ب ــين أف ـراد العينــة ،كمــا توص ــلت
الد ارس ــة إل ــى وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين ال ــذكور واإلن ــاث م ــن ذوي ص ــعوبات

الــتعلم فــي مهــارات التعــرف علــى التــاء المربوطــة والتنــوين والشــدة ،وأن صــعوبة تعلــم هــذه
المهارات أكثر انتشار بين الذكور مما هي لدى اإلناث.
 – 3دراسة جمال الخطيب (.)2006
بعن ـوان( :مســتوى معرفــة معلمــي الصــفوف العاديــة بالصــعوبات التعليميــة وأثــر برنــامج
لتطويره في القناعات التدريسية لهؤالء المعلمين.

أجريـ ــت الد ارسـ ــة علـ ــى معلمـ ــي الصـ ــفوف السـ ــت األولـ ــى فـ ــي المـ ــدارس العاديـ ــة

الحكومي ــة والخاص ــة ف ــي عم ــان ،والزرق ــاء ،وارب ــد ،خ ــالل الع ــام الد ارس ــي ()2006/2005
تكونــت العينــة مــن ( )405معلمــا أو معلمــة ،يتواجــدون فــي ( )30مدرســة عاديــة حكوميــة
وخاصــة ،تــم اختيارهــا بالطريقــة العش ـوائية ،وقــد هــدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى مســتوى
معرفة معلمي الصفوف الست األولى بصعوبات التعلم.

ومــن أهــم نتــائج الد ارســة :اتضــح أن هنــاك تباينــا ظاهريــا فــي مســتوى المعرفــة بصــعوبات
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التعلم لدى المعلمين تبعا لمتغيرات الدراسة المختلفة ،كما توصلت الدراسة إلى وجـود فـروق
ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى معرفــة المعلمــين بصــعوبات الــتعلم وفقــا لمتغيــر الحــبس
لصـ ــالح اإلنـ ــاث ،أي أن المعلمـ ــات لـ ــديهن مسـ ــتوى معرفـ ــة بصـ ــعوبات الـ ــتعلم أكثـ ــر مـ ــن

المعلمــين ،وتوصــلت إلــى أن البرنــامج التــدريبي كــان لــه أثــر فــي تنميــة القناعــات اإليجابيــة
لدى أفراد المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة ،لصالح المجموعة التجريبية.
 – 4دراسة سماح بشقة .2008
بعنـــــوان( :المشـــــكالت الســـــلوكية لـــــدى ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم األكاديميـــــة وحاجـــــاتهم
اإلرشادية).
أجريت الدراسة علـى عينـة قوامهـا  130فـردا ،قسـمت إلـى أربـع فئـات تبعـا للجـنس

والمســتوى الد ارســي ،وهــدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى المشــكالت الســلوكية الســائدة لــدى
ذوي صــعوبات الــتعلم األكاديميــة ،كمــا هــدفت إلــى التعــرف علــى الفــروق بــين الجنســين فــي

المشكالت السلوكية لدى ذوي صعوبات التعلم األكاديمية ،وهدفت إلى الكشف عـن العالقـة
االرتباطية بين المشكالت السلوكية وصعوبات التعلم األكاديمية.
وأسفرت أهم النتائج عن اآلتي:

أن المشكالت السلوكية السائدة لذى تالميـذ التعلـيم االبتـدائي تتعلـق ببعـدي القـراءة والكتابـة،
والمشــكالت الســلوكية الســائدة لــدى ذوي صــعوبات الــتعلم األكاديميــة تتعلــق بأبعــاد الســلوك

االستيعابي ،النشاط الزائد ،السلوك االجتماعي المنحرف.

كما توجد فروق دالـة إحصـائيا بـين الجنسـين مـن ذوي صـعوبات الـتعلم األكاديميـة
فـ ــي بعـ ــد السـ ــلوك العـ ــدواني لصـ ــالح الـ ــذكور ،ويوجـ ــد ارتبـ ــاط موجـ ــب دال بـــين المشـ ــكالت
السلوكية وصعوبات التعلم األكاديمية لدى عينة البحث.
 – 5دراسة القبطان ()2011
بعنوان( :بعض االضطرابات النفسية لدى طلبة ذوي صـعوبات الـتعلم فـي مـدارس التعلـيم
األساسي بمحافظة مسقط).
- 289 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

أجري ــت الد ارس ــة عل ــى جمي ــع طلب ــة وطالب ــات ذوي ص ــعوبات ال ــتعلم م ــن م ــدارس
الحلقة الثانية بواليات محافظة مسقط والبالغ عـددهم ( )153طالـب وطالبـة ،مـن طلبـة ذوي
صعوبات التعلم ،وقد هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى االضـطرابات النفسـية األكثـر انتشـا ار

لــدى طــالب صــعوبات الــتعلم ،مــن حيــث النــوع والدرجــة ،وقــد اســتخدم المــنهج الوصــفي فــي

الد ارســة ،كمــا تــم بنــاء أداة لقيــاس االضــطرابات النفســية لــدى طلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم،

وتوصــلت الد ارســة إلــى أن االضــطرابات النفســية األكثــر انتشــا ار لــدى الطلبــة ذوي صـعوبات
التعلم هي المخاوف المرضية ،واضطراب القلق ،واالكتئاب.

كما توصلت إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في حدة اضطراب القلق
والمخاوف المرضية ،وفق متغير النوع لصالح اإلناث.
إجراءات البحث:
أوال مجتمع البحث:
تكون مجتمع البحث من جميع األطفال معلمات الصفوف الثالث األولى بمدارس
مدينة الخمس ،وقد سحبت العينة من  6مدارس تابعة لمراقبة تعليم الخمس ،وقد بلغ
قوامها  63معلمة ،وتم سحبها بطريقة العينة المتوفرة ،والجدول التالي يبين المدارس التي
سحبت منها العينة ،وعدد معلمات الصفوف الثالثة األولى بها:
الجدول رقم ( )1يوضح توزيع العينة والمدارس المسحوبة منها
المدرسة

العدد الكلي للمعلمات

العينة

مدرسة شهداء ليبيا

14

8

مدرسة السيدة خديجة

16

6

الكبرى
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مدرسة المنار

11

10

مدرسة الخمس المركزية

24

11

مدرسة النجاح االبتدائية

18

13

مدرسة محمد بن طالب

17

15

المجموع

100

63

ثانيا أدوات البحث :
لتحقيق الهدف من البحث استخدمت الباحثتان استبيانا من إعدادهما باالعتماد
على األدب النظري في موضوع صعوبات التعلم  ،وقد تكون هذا االستبيان من بعدين
رئيسين ،تناول البعد األول المشكالت البروية والتعليمية ،وبعد المشكالت السلوكية .
ويجيب المفحوصون على فقرات االستبيان وفق تدرج ثنائي (أوافق ـ ـ ـ ال أوافق) وتصحح
هذه التدرجات بحيث تمنح هذه األوزان على التوالي (.)1 ،2
ثبات وصدق أداة االستبيان:
قامت الباحثتان بحساب قيمة ثبات هذا االستبيان باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ،
وقد بلغت نسبة الثبات على مقياس المشكالت( )0.87وهي نسبة دالة إحصائيا.
أما بالنسبة للصدق تم التأكد من صدق محتوى االستبيان ،عن طريق تحديد مدى
قياس كل فقرة من فقرات االستبيان للبعد الذي تنتمي له ،إضافة إلى تحديد مدى مالءمة
الصياغة اللغوية للفقرات.
النتائج:
تمثلت النتائج التي توصل إليها هذا البحث في اإلجابة على التساؤالت التي تصدت
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لها.
أوال /إجابة التساؤل األول ونصه :ما هي أهم المشكالت التعليمية والسلوكية لألطفال
ذوي صعوبات التعلم ،والمترتبة على دمجهم في المدارس العادية؟
وقد تمت اإلجابة على هذا التساؤل من خالل إجابة المفحوصين على فقرات
االستبيان ،وانقسمت هذه المشكالت إلى :
المشكالت التعليمية /وتشمل :
مشكالت متعلقة بالدافعية :وقد تمت اإلجابة عليها من خالل الفقرات التالية:
الجدول رقم ( )2يوضح إجابات أفراد العينة حول المشكالت المتعلقة بالدافعية
ر.

نعم

الفقرة

ال

م
1

يفتقدون الدافع للتعلم

%90.9

%9.1

2

يكثر غيابهم عن الحضور للصف الدراسي

%77.3

%22.7

3

اليشاركون في النشطة الصفية

%84.1

%15.9

4

اليهتمون بإنجاز الفروض المدرسية

%88.6

%11.4

5

يعتمدون على زمالئهم في إنجاز ما يطلب

%68.2

%31.8

منهم
من الجدول السابق يتبين أن  %90.9من المعلمات يوافقن على افتقاد ذوي
صعوبات التعلم للدافعية ،و %77.3أقررن بكثرة تغيبهم عن المدرسة ،و %84.1وافقن
على أنهم ال يشاركون في األنشطة الصفية ،و %88.6وافقن على أنهم اليهتمون بإنجاز
الفروض المدرسية ،و %68.2وافقن على أنهم يعتمدون على زمالئهم في إنجاز ما
يطلب منهم .وقد تكون كل هذه المشكالت ترسخت بسسب اإلحباط من الفشل المتكرر
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في إنجاز المهام التعليمية  ،بل وقد تكون المعلمة نفسها تعاني من اإلحباط في فشلها
المتكرر في مساعدة الطفل على اإلنجاز والتعلم ،ما يؤدي بها إلى إهماله ،وبالتالي تفاقم
هذه المشكلة دون إدراك حجمها ،نظ ار ألن نسبة هذه الفئة قليلة بالمقارنة مع العدد الكلي
للتالميذ ،والتسليم بطبعة وجود نسبة معينة من التالميذ متخلفة عن أقرانهم.
مشكالت متعلقة بالعمليات المعرفية وتحديدا االنتباه واإلدراك :وقد تمت اإلجابة عليها
من خالل الفقرات التالية:
الجدول رقم ( ) 3يوضح إجابات أفراد العينة حول المشكالت المتعلقة بالعمليات المعرفية
ر .م
1

نعم

الفقرة

ال يتحسن مستواهم التعليمي بالرغم من %72.3

ال
%22.7

المجهودات التي أبذلها
2

يعانون من تشتت االنتباه

%88.6

%11.4

3

يعانون من ضعف اإلدراك واالستيعاب

%90.9

%9.1

4

يعانون من صعوبة الحفظ

%18.2 %81.8

5

يعانون من ضعف التركيز

%11.4

%88.6

من الجدول السابق يتبين أن %72.3من المعلمات وافقن على عدم تحسن المستوى
التعليمي لألطفال ذوي صعوبات التعلم ،على الرغم من المجهودات التي يبذلنها ،وأن
 %88.6منهن وافقن على أنهم يعانون من تشتت االنتباه ،ووافقت  %90.9منهن على
أنهم يعانون من ضعف اإلدراك واالستيعاب ،بينما وافقت  %81.8منهن على أنهم
يعانون من صعوبة الحفظ ،ووافقت  %88.6منهن على أنهم يعانون من صعوبة في
التركيز.
وكل هذه اإلجابات تتفق تماما مع الوصف الدقيق لهذه الفئة ،والتي تعيق تعلمهم ،وتخلق
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صعوبة كبيرة أمامهم في التمثيل المعرفي للمعلومات ،وصعوبة أخرى أمام المعلمات في
تعليمهم في ظل الظروف الراهنة للمدارس العامة ،والتي اليتوفر بها أي برامج خاصة
لتأهيل هؤالء األطفال.
مشكالت متعلقة بالقدرة اللغوية :وقد تمت اإلجابة عليها من خالل الفقرات التالية:
الجدول رقم ( )4يوضح إجابات أفراد العينة حول المشكالت المتعلقة بالقدرة اللغوية
ر .م

الفقرة

نعم

ال

1

يعانون من صعوبة في القراءة وتهجي

%90.9

%9.1

الحروف
2

يعانون من صعوبة في تمييز بعض

%86.4

%13.6

الحروف
3

يعانون من صعوبة في نقل الحروف

%70.5

%29.5

من الجدول السابق يتبين أن  %90.9من المعلمات وافقن على أن ذوي صعوبات
التعلم يعانون من صعوبة في تهجي الحروف والق ارءة ،بينما وافقت  %86.4منهن على
أنهم يعانون من صعوبة في تمييز الحروف ،ووافقت  %70.5على أنهم يعانون من
صعوبة في نقل الحروف .وهذه النتائج تعتبر تأكيد على معاناة هؤالء األطفال في قدرة
عقلية أو أكثر ،وتتمثل هنا في القدرة اللغوية التي يظهر الضعف فيها جليا عند هؤالء
األطفال .وهو مايتفق مع دراسة الحاجي  ،2003والتى توصلت إلى أن الصعوبة تنتشر
بنسبة عالية بين أفراد العينة ،وأن التالميد عينة الدراسة يعانون بوجه عام من صعوبات
تعلم القراءة .
مشكالت متعلقة بالقدرة الرياضية :وقد تمت اإلجابة عليها من خالل الفقرات التالية:
الجدول رقم ( ) 5يوضح إجابات أفراد العينة حول المشكالت المتعلقة بالقدرة الرياضية
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العدد (21سبتمبر)2020

نعم

ال

الفقرة

1

يخطئون في ترتيب األرقام بشكل صحيح

%79.5

%20.5

2

يعانون من صعوبة في تمييز العمليات

%86.4

%13.6

الحسابية األساسية
3

يعانون من ضعف في إدراك المسائل

%86.4

%13.6

اللفظية
4

يعانون من صعوبة في فهم مكونات العدد

%84.1

%15.9

من بيانات الجدول السابق يتبين أن  %79.5من المعلمات وافقن على أن
األطفال ذوي صعوبات التعلم %86.4 ،منهن وافقن على أنهم يعانون من صعوبة في
تمييز العمليات الحسابية األساسية ،كما وافقت  %86.4على أنهم يعانون من ضعف في
إدراك المسائل الحسابية ،ووافقت  % 84.1على أنهم يعانون من صعوبة في فهم مكونات
العدد .وكل هذه تتعلق ب القدرة الرياضية التي عادة ما يعاني ذوو صعوبات التعلم قصو ار
فيها ،وهذا أمر مسلم به ،إال أن المشكلة الحقيقية التي تعانيها المعلمات هي عدم تمكنهن
من االهتمام الفردي بهؤالء األطفال ،وتوفير البرامج الخاصة لهم ،والتي من المتوقع أن
تساعدهم على التغلب على هذا القصور.
مشكالت متعلقة بالخدمات التعليمية المقدمة لهم :وقد تمت اإلجابة عليها من خالل
الفقرات التالية:
الجدول رقم ( ) 6يوضح إجابات أفراد العينة حول المشكالت المتعلقة بالخدمات المقدمة
لها
ر .م
1

نعم

الفقرة

ال

وقت الحصة الحالي اليتناسب مع قدراتهم %11.4 %88.6
العقلية
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الفصول

الدراسية

اليتيح

للمعلمة %90.9

%9.1

االهتمام بذوي صعوبات التعلم
3

يفتقدون لالهتمام الفردي في ظل وجوده مع

%13.6 %86.4

مجموعة تفوقه في القدرات العقلية
تبين البيانات السابقة أن  %88.6من المعلمات يوافقن على أن وقت الحصة الحالي
ال يتناسب مع القدرات العقلية لذوي صعوبات التعلم %90.0 ،منهن يوافقن على أن
الفصول الدراسية المزدحمة تعيق االهتمام بهم %86.4 ،يوافقن على افتقاد ذوو صعوبات
التعلم لالهتمام الفردي داخل المدارس العادية  ،وهذا بكل تأكيد يعمق مشكلتهم ويعيق
حلها.
المشكالت السلوكية /وتشمل:
مشكلة العدوان :وقد تمت اإلجابة عليها من خالل الفقرات التالية:
الجدول رقم ( )7يوضح إجابات أفراد العينة حول مشكلة العدوان
ر .م

نعم

الفقرة

ال

1

يعتدون على زمالئهم بالضرب

%54.5 %45.5

2

يقومون بإتالف المقتنيات العامة للمدرسة

%47.7 %52.3

3

يكثرون من التلفظ باأللفاظ النابية

%47.7 %52.3

4

يخالفون التعليمات الصفية بشكل متكرر

%43.2 %56.8

5

يعانون من العناد

%75

%25

وافقت  % 45.5من المعلمات على أن األطفال ذوو صعوبات التعلم يعتدون على
زمالئهم بالضرب ،بينما وافقت  %52.3على أنهم يقومون بـإتالف المقتنيات العامة
للمدرسة ،ويتلفظون باأللفاظ النابية ،ووافقت  %56.8على أنهم يكررون مخالفة التعليمات
الصفية ،ووافقت  %75منهن على أنهم يعانون من العناد .وهذه تعتبر نتيجة طبيعة
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لشعورهم باإلحباط والنبذ داخل الصف الدراسي ،فالعدوان هو رد الفعل المتوقع لإلحباط.
مشكلة االنطواء واالنسحاب :وقد تمت اإلجابة عليها من خالل الفقرات التالية:
الجدول رقم ( ) 8يوضح إجابات أفراد العينة حول مشكلة االنطواء واالنسحاب
الفقرة

ر .م

نعم

ال

1

يعانون من االنطوائية

%38.6 %61.4

2

يعانون من االرتباك والخجل الزائد

%38.6 %61.4

3

يعانون من عدم الثقة في النفس

%29.5 %70.5

4

يعانون من عدم تقبل زمالئهم لهم

%36.4 %63.6

يبين لنا الجدول السابق أن  % 61.4من المعلمات يوافقن على أن ذوو صعوبات
التعلم يعانون من االنطوائية واالالرتباك والخجل ،بينما وافقت  %70.5على أنهم يعانون
من عدم الثقة في النفس ،ووافقت  %63.6على أنهم يعانون من عدم تقبل زمالئهم لهم.
وهذا يوضح لنا أن هذا الدمج هو دمج ظاهري لم يترتب عليه اندماج فعلي لهذه الفئة من
الطالب مع زمالئهم ،وبالتالي فقد خلق لديهم مشاكل نفسية ساهمت في نمو اجتماعي
غير سليم لديهم.
مشكالت تتعلق بااللتزام :وقد تمت اإلجابة عليها من خالل الفقرات التالية:
الجدول رقم ( )9يوضح إجابات أفراد العينة حول مشكالت االلتزام
ر .م

نعم

الفقرة

ال

%31.8 %68.2

1

يشوشون على زمالئهم

2

يعانون من النشاط الزائد وعدم القدرة على %36.4 %63.6
الهدوء

3

%38.6 %61.4

يعانون من االندفاعية
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بين لنا الجدول السابق أن  %68.2من المعلمات وافن على أن ذوي صعوبات
التعلم يشوشون على زمالئهم ،ووافقت  %63.6على أنهم يعانون من النشاط الزائد،
وافقت  %61.4على أنهم يعانون من االندفاعية ،وهذه ردة فعل أخرى طبيعية لما يعانيه
هؤالء األطفال من إهمال ونبذ داخل المدارس العادية.
مشكلة التواصل والتفاعل االجتماعي :وقد تمت اإلجابة عليها من خالل الفقرات التالية:
الجدول رقم ( )10يوضح إجابات أفراد العينة حول التواصل والتفاعل االجتماعي
الفقرة

ر .م
1

يعانون من سوء التواصل مع زمالئهم

2

يعانون من صعوبة في تكوين الصداقات

نعم

ال

%75

%25

%31.8 %68.2

تبين لنا بيانات هذا الجدول أن  % 75من المعلمات يوافقن على أن األطفال ذوي
صعوبات التعلم يعانون من سوء التواصل ،بينما وافقت  %68.2على أنهم يعانون من
صعوبة في تكوين صداقات ،وربما يعود ذلك لشعورهم بالنقص والدونية.
ثانيا /إجابة التساؤل الثاني ونصه :هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المشكالت
التعليمية والسلوكية لألطفال ذوي صعوبات التعلم ،وتواجهها المعلمات بالصفوف الثالث
األولى بمرحلة التعليم األساسي؟
ولإلجابة على هذ التساؤل استخدمت الباحثتان البرنامج اإلحصائي  SPSSلحساب
قيمة معامل ارتباط بيرسون ،لمعرفة ما إذا كانت هناك عالقة دالة إحصائيا بين
المشكالت التعليمية والسلوكية لدى هؤالء األطفال من خالل إجابات المعلمات الالتي
تدرسنهم على فقرات اإلستبيان ،والجدول التالي يوضح هذه النتيجة:
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الجدول رقم ( )11يبين قيمة معامل ارتباط بيرسون
قيمة معامل

عدد العينة N

االرتباط
0.21

63

المتوسط means
المشكالت

المشكالت

التعليمية

السلوكية

36.20

27.85

من الجدول السابق يتبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون بلغت فقط  ،0.21وهي قيمة
ضعيفة غير دالة إحصائيا ،مما يعني عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين معاناة األطفال
ذوي صعوبات التعلم من المشكالت التعليمية ،ومعاناتهم من المشكالت السلوكية.
تصور مقترح للمعلمات للتعامل مع األطفال ذوي صعوبات التعلم:
انطالقا من نتائج البحث الحالي ،وما وضحته من مواجهة معلمات الصفوف
األولى بمرحلة التعليم األساسي للعديد من المشكال ت التربوية والتعليمية والسلوكية ،والتي
تؤثر في المسيرة التعليمية لهؤالء األطفال ،وبالتالي تؤثر على مستقبلهم المهني
والشخصي ،كما أنها تثقل من كاهل المعلمة ،وتعيقها عن أداء الدور المنوط بها بشكل
ُمرضي ،لذلك فإن الحاجة تصبح ملحة إليجاد تصور ما لمساعدتهن على تجاوز هذه

الصعوبات ،ويمكن تنفيذ هذا التصور وفق خطوات أو مراحل متتابعة:
أوال التشخيص:

وفي هذه الخطوة تقوم المعلمة مبدئيا بتحديد األطفال الذين يبدو عليهم مواجهتهم
الصعوبات تعليمية مختلفة ،سواء في اللغة ،أو القدرات الرياضية ،أو حتى الحفظ ،ومن
ثم تقوم بالتواصل مع مكتب الفئات الخاصة عبر مراقبة التعليم التي تتبعها المدرسة عبر
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اإلدارة ،من أجل تطبيق المقاييس ،صعوبات التعلم ،والتي ستحدد فعال ما إذا كانوا يعانون
من هذه الصعوبات.
ثانيا التخطيط:
بعد تحديد األطفال الذين يعانون من هذه الصعوبات ،ومن ثم يتم وضع خطة
لمساعدة المعلمة في تأهيل هؤالء األطفال ،والتقليل من اآلثار السلبية المترتبة على ذلك،
وتبدأ هذه الخطة بوضع برنامج تعليمي خاص بهم ،باإلضافة لتعليمهم داخل الصف
الدراسي ،وانشاء حجرة خاصة باألطفال ذوي صعوبات التعلم ،يخصص لهم فيها دروس
إضافية خاصة ،يتلقاها هؤالء األطفال في وقت إضافي لليوم الدراسي المعتاد ،ويتولى
هؤالء معلمات متخصصات في العناية بهؤالء األطفال ،حتى يتمكنوا من اللحاق بالمحتوى
التعليمي داخل الصف ،بالتوازي مع زمالئهم العاديين ،وتحديد الزمن الالزم لتحقيق ذلك.
ثالثا تنفيذ البرنامج العالجي:
وفي هذه الخطوة تقوم المعلمات المخصصات لهذا البرنامج بإعطاء الدروس المكثفة
لتحسين القدرات اللغوية والرياضية لهؤالء األطفال ،واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك
من خالل االستعانة بدروس خاصة تعرض على األطفال بواسطة أفالم تعليمية ،واستخدام
الحاسوب باعتباره من أكثر التقنيات التي يمكن لهؤالء األطفال االستجابة لها ،واعطائهم
التغذية الراجعة لكل الدروس المقدمة لهم داخل الصف ،كذلك البد من التعاون بين معلمة
حجرة صعوبات التعلم ،ومعلمات الصف ،من أجل تحديد كل صعوبة يعاني منها كل
طفل على حدة ،من أجل التركيز عليها في الدروس التأهيلية.
رابعا اإلنهاء والتتبع:
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وهما مرحلتان أخيرتان بعد أن تقوم معلمة حجرة صعوبات التعلم تنفيذ البرنامج
التعليمي الخاص بهم ،حيث يخضع للتقييم المشترك بين معلمة الصف ومعلمة حجرة
صعوبات التعلم ،للتأكد من مدى تقدم كل طفل من التغلب على الصعوبة التي يعانيها،
وفي حالة األطفال الذين ال يحققون تقدما مرضيا يتم تكثيف هذا البرنامج وزيادة الوقت
المخصص له في ذلك.
التوصيات:
ممـا سـبق يمكـن الوصــول إلـى عـدد مــن التوصـيات التـي تعمــل علـى نجـاح عمليــة

الدمج وهي:

ينبغ ــي إع ــداد المعلم ــات م ــن خ ــالل دورات تدريبي ــة أله ــم ط ــرق التعام ــل مــع األطف ــال ذوي
صعوبات التعلم.
إجراء تعديالت على الصفوف الدراسية قبل الدمج لكي تصبح مناسبة لهؤالء األطفال.
إعــداد معلــم التربيــة الخاصــة ،وتدريبــه تــدريبا جيــدا بمــا يتناســب مــع إنجــاح برنــامج الــدمج،
وينبغي أن يكون تدريب معلمي الفصول العادية على التعامل التربوي مع أطفـال صـعوبات
التعلم من الركائز األساسية لبرامج الدمج.
إشراك األهالى فى العمليـة التعليميـة ،مـن خـالل التخطـيط والمتابعـة الفرديـة ،وتوضـيح دور
األهالى فى ذلك التخطيط.
المراجع:

إبـ ـراهيم ،س ــليمان يوس ــف عب ــد الواح ــد .)2010( .المرج ــع ف ــي ص ــعوبات ال ــتعلم( النمائي ــة

واألكاديمية .دار الكتب والوثائق القومية  .القاهرة.
بشــقة  ،ســماح . )2008(.المشـــكالت الســـلوكية لـــدى ذوي صـــعوبات الـــتعلم األكاديميـــة
وحاجاتهم اإلرشادية  .رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامهة الحاج لخضر ،الجزائر .
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الخطيــب ،جمــال .)2006( .مســتوى معرفــة معلمــي الصــفوف العاديــة بالصــفوف التعليميــة
وأثر برنامج لتطويره في القناعات التدريسية لهوالء .عمان
الـ ــذيب ،ارنـ ــدا مصـ ــطفى( .ب.ت) المشــــكالت التــــي تواجــــه عمليــــة دمــــج األطفــــال ذوي
االحتياجات الخاصة .المؤتمر العلمي األول 502 :493 .جامعة بنها  .مصر.
القرني ،سالم بن عايص سعد( .ب.ت) .ممارسة مدير المدرسـة االبتدائيـة لـدوره فـي تحقيـق
أهداف برامج صـعوبات الـتعلم – د ارسـة ميدانيـة مـن وجهـة نظـر المعلمـن  .رسـالة ماجسـتر
غير منشور ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
جالل ،أحمد سعد . )2008( .علم نفس الشواذ .القاهرة :الدار الدولية.
حطاب ،ناصر جمال . )2008( .تعلـيم التفكيـر للطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم .عمـان :دار
اليازوي.
البتال ،زيد بن محمد  ( .ب.ت) صعوبات التعلم (هل هي حقا إعاقة أم فقـط صـعوبة؟).
كلية التربية جامعة الملك سعود.
الحــاجي ،أســماء منصــور .)2000( .دراســة تشخيصــية لصــعوبات تعلــم مهــارة القـــراءة
الصامتة لدى تالميذ الصف الرابع مـن مرحلـة التعلـيم األساسـي بمدينـة طـرابلس  ،رسـالة
ماجستير غير منشورة  ،جامعة الفاتح ،ليبيا.
ال ارش ــد ،صـ ــالح وعبـ ــد الغفـ ــور ،محمـ ــد(.ب.ت)  .البعــــد األخالقــــي واالجتمــــاعي لمشــــكلة
صعوبات التعلم .المؤتمر الدولي لمشكلة صعوبات التعلم بالرياض.
الزيات ،مصطفى أحمـد .)2006( .آليات التدريس العالجي لـذوي صـعوبات االنتبـاه مـع
فرط الحركة والنشاط ،بحث مقدم للمؤتمر الدولي لصعوبات التعلم  ،الرياض.
الصمادي ،جميل .)1997( .صعوبات التعلم واالرشاد النفسي والتربـوي  ،المـؤتمر الـدولي
الرابع لمركز اإلرشاد النفسي .جامعة عين شمس  ،المجلد .2
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العجمي ،لبنى بنت حسـبن . )2006(.تفعيـل بـرامج تقـويم األطغـال ذوي صـعوبات الـتعلم
في ضوء خبرة الواليات المتحدة األمريكية .
القبطــان ،حنــان بنــت عبــداللطيف بــن عبــدهللا .)1011(.بعــض االضــطرابات النفســية لــدى
طلبـــة ذوي صـــعوبات الـــتعلم فـــي مـــدارس التعلـــيم األساســـي بمحافظـــة مســـقط ،رس ــالة
ماجستير غير منشورة  ،جامعة نزوى ،سلطنة عمان.
القم ــش ،مص ــطفى ن ــوري والمعايط ــة ،خلي ــل عب ــد ال ــرحمن .)2007( .ســيكولوجية األطف ــال
ذوي االحتياجات الخاصة .دار المسيرة .عمان.
المكــانين ،هشــام والعبــدالت ،بســام و النجــادات ‘ حســين . )2014( .المشــكالت الســـلوية
لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم وعالقتها بالكفاءة االجتماعية من وجهة نظـر المعلمـين
واألقران .المجلة األردنية في العلوم والتربية .516 -503 :)4(10
شــعيب ،علــي محمــود( .ب.ت)  .فاعليــة التـــدريس كمــا يــدركها التالميــذ ذوي صـــعوبات
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دور العوامل السوسيو اقتصادية في تفاقم ظاهرة عمالة األطفال في الجزائر
( تحليل محتوى ورؤي خبراء في مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية )

The role of socio-economic factors in aggravating the
phenomenon of child labor in Algeria
( Centent analysis and expert insights in field of social
) sciences and economic
**

ملخص:

د .علي بوخلخال* -د .بن شاعة بيران

تعتبر عمالة األطفال من بين الظواهر االجتماعية التي لها العديد من األبعاد

الخطيرة والنتائج السلبية في الوقت الراهن ،فعلى الرغم من التشريعات القانونية

الردعية التي تهدف إلى مكافحة الظاهرة وحماية الطفل ،إال أن الواقع المعاش يثبت

عكس ذلك ،فهي في انتشار متزايد ،ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة من أجل

التعرف على دور العوامل السوسيو اقتصادية في انتشار عمالة األطفال في

الجزائر ،من وجهة نظر الخبراء في مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية.

كلمات مفتاحية :العمل ،الطفل ،عمالة األطفال ،العوامل االجتماعية ،العوامل

االقتصادية.

* جامعة عمار ثليجي األغواط ،مخبر التمكين االجتماعي والتنمية المستدامة في البيئة الصحراوية
ali.boukhalkhal@lagh-univ.dz
** جامعة عمار ثليجي األغواط ،مخبر التمكين االجتماعي والتنمية المستدامة في البيئة الصحراوية
b.birane@yahoo.fr
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Abstract: Child labor is among social phenomena that have
many serious dimensions and negative consequences at the

moment.Despite the detterrence legal legislation aimed at
combating the phenomenon and child protection, only to the
pension actually proves the opposite they are in growing

spread. In this sense came this study for role recognition

socio-economic factors in prevalence of child labor in Algeria
the views of experts in science social and economic .

Keywords: work, child, child labor, social factors, factors
economic.

مقدمة:
تعد ظاهرة عمالة األطفال إحدى الظواهر االجتماعية المرتبطة ارتباطا وثيقا
بالوضع االقتصادي واالجتماعي داخل أي مجتمع ،كما أن لها ارتباط بثقافة هذا

المجتمع ومدى تحضره ،وعلى الرغم من وجود التشريعات التي وضعت أساسا للحد
من عمالة األطفال في عالمنا العربي ،إال أن الواقع مختلف تماما عن تصوراتنا،

فالدول العربية في مقدمة الدول التي تُسجل فيها معدالت مرتفعة ،وهذا ما يؤثر
على مسار الطفل التعليمي والنفسي بشكل سلبي ،من هذا المنطلق جاءت هاته
الورقة البحثية من أجل التعرف عن العوامل السوسيو اقتصادية ،ودرها في انتشار
عمالة األطفال في الجزائر من وجهة نظر مجموعة من مختصين في مجال العلوم

االجتماعية واالقتصادية.

إشكالية الدراسة:
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في الحقيقة تعتبر ظاهرة عمالة األطفال من بين الظواهر السوسيولوجية ،التي
أخذت أبعادا وتشكالت كثيرة في الوقت الراهن ،فعلى الرغم من صرامة القوانين
والمواثيق الدولية ،إلى جانب األحكام الشرعية والدينية التي تساهم في حد من

الظاهرة ،إال أنها ال تزال في تفاقم مستمر ،بحيث تشير إحصائيات في العالم حسب

تقرير منظمة العمل الدولية لسنة  2002إلى وجود  246مليون طفل عامل في

العالم ،يعملون بين عمر  5سنوات إلى  17سنة ،حيث يبلغ عدد األطفال العاملين
في ظروف عمل خطيرة بـ  179مليون ،و 11مليون ممن يعملون في تلك األعمال

الخطيرة ،وهم دون سن الخامس عشر ،و 73مليون من األطفال العاملين في العالم
هم دون سن العشرة سنوات" ،1عمالة األطفال في الوطن العربي حسب موقع

الجزيرة نت " في سوق عمالة األطفال العرب يضم  13مليون طفل ،ينتشرون في
كل الدول العربية ،وحتى الخليجية الغنية ،ففيها يقدر عدد األطفال العاملين بـ

 105آالف طفل ،ليقفز العدد في مصر إلى ثالثة ماليين ،ويقدر العدد في
الجزائر بمليون ونصف مليون طفل ،وفي لبنان واألردن يقدر عددهم بنصف مليون

طفل " ، 2فعلى الرغم من اتخاذ الجزائر " لتدابير وقائية لردع الظاهرة ،فهي تقوم
بتطورات في الوقت الحاضر لمعالجة مسألة عمالة األطفال ،حيث تم تشكيل لجنة

وطنية للوقاية منها ،ومكافحتها ،عام  ،2002وذلك بإشراف و ازرة العمل والتضامن

االجتماعي ،والتي قامت بالتنسيق بين  12قسم تابع للحكومة ،ونقابات العمال

المختلفة ،وذلك بنشر التوعية واإلعالم والمراقبة ،في ما يتعلق بوضع العمالة،
وأكدت توصيات اللجنة على زيادة العقوبات على أصحاب العمل ،وتم إدراج

الحصص الخاصة بحقوق الطفل ،وعمل الطفل في المناهج الدراسية خالل العام

الدراسي  ،2005 – 2004وفي الوقت الراهن سيتم سن قانون لتعيين المحققين
بهدف مراقبة القطاع غير الرسمي ،وفقا لو ازرة العمل ".3
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ومن أجل التعرف عن قرب عن العوامل التي تساهم في انتشار الظاهرة في
الجزائر ،إرتينا البحث في دور العوامل السوسيو اقتصادية في انتشار عمالة

األطفال في الجزائر ،من وجهة نظر الخبراء والمختصين في مجال علوم
االجتماعية واالقتصادية ،انطالقا من التساؤل العام التالي :ما دور العوامل

السوسيو اقتصادية في تفاقم ظاهرة عمالة األطفال في الجزائر من وجهة نظر

الخبراء والمختصين في مجال علوم االجتماعية واالقتصادية ؟

ومن أجل اإلجابة عن هذا التساؤل قسمناه إلى التساؤالت الفرعية التالية:
ما دور العوامل السوسيولوجية في انتشار ظاهرة عمالة األطفال في الجزائر من
وجهة نظر الخبراء في مجال علوم االجتماعية ؟
ما دور العوامل االقتصادية في انتشار ظاهرة عمالة األطفال في الجزائر من
وجهة نظر الخبراء في مجال علم االقتصادية ؟
فرضيات الدراسة
 الفرضية العامة :تساهم العوامل السوسيو اقتصادية في تفاقم ظاهرة عمالةاألطفال في المجتمع الج ازئري من وجهة نظر الخبراء والمختصين في مجال العلوم
االجتماعية واالقتصادية.

 -الفرضية الجزئية األولى :للعوامل السوسيولوجية دور في انتشار ظاهرة عمالة

األطفال في المجتمع الج ازئري من وجهة نظر الخبراء والمختصين في مجال العلوم
االجتماعية واالقتصادية.

 -الفرضية الجزئية الثانية :تساهم العوامل االقتصادية في انتشار ظاهرة عمالة

األطفال في المجتمع الج ازئري من وجهة نظر الخبراء والمختصين في مجال العلوم
االجتماعية واالقتصادية.

أهداف الدراسة:
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 نهدف من خالل هاته الورقة البحثية إلى التعرف عن دور العوامل السوسيواقتصادية في انتشار ظاهرة عمالة األطفال في الجزائر ،من خالل إجراء مقابلة مع
خبراء ومختصين في مجال علم االجتماع واالقتصاد ،ومعرفة آرائهم وتحليالتهم في

هذا الشأن.

 -التعرف على طبيعة األسباب التي تدفع بالطفل إلى العمل ،وهو في سن

الطفولة.

 الوقوف على معرفة العالقة الموجودة بين متغيرات الدراسة ( االجتماعيةواالقتصادية ) ،وأثرها على انتشار عمالة األطفال في الجزائر.

اإلطار المفاهيمي للدراسة
العمل:
يعرفه جورج فريدمان بأنه " مجموعة النشاطات ذات هدف إجرائي ،يقوم به
اإلنسان بواسطه عقله ويده ،واألدوات ،أو اآلالت ،وينفذها المادة ،وهذه النشاطات

تسهم في تطويره" ،4كما يعرف بأنه " جملة النشاطات الفيزيقية والذهنية لإلنسان

لإلنتاج المواد والخدمات النادرة ،أو المرغوبة " ،5أما من الناحية اإلجرائية فنعرفه "
بأنه أي نشاط يقوم به اإلنسان ،سواء كان جهد بدني أو فكري ".

الطفل

يعرفه محمد عاطف غيث بأنه " فترة الحياة التي تبدأ من الميالد حتي الرشد ،وهي
تختلف من ثقافة إلى أخرى ،فقد تنتهي الطفولة عند البلوغ أو عند الزواج ،أو

يصطلح على سن محددة له" ،6ونعرفه إجرائيا بأنه " كل شخص موجود في الفترة
بين الميالد حتي سن الرشد ،وهو السن القانوني ".
عمالة األطفال
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يعرفه مانير  " Manierحاول حصر مصطلح عمل األطفال ،وفقا لما تنص عليه
التشريعات والقوانين الدولية ،كما حاول التعريف بينه وبين مصطلحات أخرى،

كاالستغالل ،واالستعباد ،بحيث فرق بين مصطلحين باللغة اإلنجليزية هماChild :

 Workو  ،Child Labourوعليه يدل مصطلح عمل الطفل Child Work
على جملة األنشطة التي يقوم بها الطفل لمساعدة العائلة ،والتي تعتبر عملية

تحضيرية لالندماج االجتماعي ،وال تدخل هذه الفئة ال تحت االستغالل ،وال تحت

االستعباد ،كما أن األنشطة ال تمنع األطفال من متابعة دراستهم " ،7وهي " عمل
استغاللي يضر بصحة ونماء الطفل ،بدنيا ،ونفسيا ،واجتماعيا ،ويحرم األطفال من

التعليم ،وفرص الحصول على الخدمات األساسية األخرى" ،8ونعرفها إجرائيا بأنها "

هو كل نشاط يقوم به الطفل ،وهو في مرحلة الطفولة الممتدة بين سن الميالد حتي

سن الرشد ،وهو نوع من االستغالل مخالف لما تنص عليه التشريعات والقوانين
الدولية والمحلية ".

العوامل االجتماعية :نقصد بها من الناحية اإلجرائية األسباب التي دفعت بالطفل
إلى التوجه إلى العمل وهو في سن مبكرة ،ومن بين العوامل التي قد تساهم في ذلك
هي ( المشاكل األسرية ،العنف األسري ،تدني مستوي تعليم األبوين ،التسرب
المدرسي ).
العوامل االقتصادية :المقصود بها إجرائياً األسباب التي دفعت بالطفل إلى العمل
وهو في سن ال يسمح له بذلك ،ومن بين العوامل التي تدفعه إلى ذلك هي (
انخفاض المستوى المعيشي ،الفقر ،البطالة ).
اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
مجاالت الدراسة:
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 المجال المكاني :تم إجراء الدراسة على مجموعة من الخبراء في العلوماالجتماعية واالقتصادية من مختلف أنحاء الوطن ،ومختلف الجامعات الجزائرية،
وتم الوصول إليهم عن طريق مواقع التواصل االجتماعي ،أو عن طريق البريد

االلكتروني.

 -المجال البشري :أجريت الدراسة على  27مختص ،بحيث توزعت العلوم

االجتماعية بـ  15مبحوث ،واالقتصادية بـ  12مبحوث من مختلف أنحاء الوطن.

 -المجال الزمني :دامت دراستنا أكثر من شهرين بحيث انطلقت الدراسة من 14

جويلية  2019إلى غاية  19سبتمبر .2019
المنهج المستخدم :المنهج العلمي مهما اختلف نوعه فهو يبقي " الطريقة التي
يسلكها الباحث للوصول إلى نتيجة معينة " ،9وفي هذه الدراسة تم االعتماد على
منهج تحليل المحتوى الذي يعرفه " برلسون " ،هو أسلوب للبحث يهدف إلى
الوصف الموضوعي المنظم الكمي للمحتوي اإلتصال" ،10ونظ ار لطبيعة الدراسة
ومجاالتها ،تم استخدام أحد أساليب تحليل المحتوي ،هو أسلوب التحليل الفئوي،
وهو " إجراء استكشافي يعني أنه ال يستعمل فيه إطار فئوي نظري ،أو إمبريقي،
كدعامة وسند لتحليل النتائج المنبثقة من منهجية تحليل واحدة ،وخالية من اإلعتماد
على إطار محدد مسبقا ".11
أداة الدراسة :استخدمنا في هاته الدراسة تقنية المقابلة الموجهة أو المقننة " ،وهي
التي يستعين فيها الباحث باألوراق االستبيانية ،التي تعتبر الدليل ،أو المرشد ،أو
الموجه للمقابلة من بدايتها إلى نهايتها " ،12وتم إعداد دليل المقابلة وضبطه
بمجموعة من األسئلة المحددة بدقة ،من أجل اختبار مؤشرات الفرضيات وعرضها
على المختصين ،وبلغ عدد أسئلتها  14سؤال ،وتم استخدامها في هاته الدراسة
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على شكل مقابلة إلكترونية ،تم نشرها في موقع التواصل االجتماعي ،أو إرسالها
عن طريق البريد االلكتروني ،بحكم أن دراستنا كانت في فترة العطلة الصيفية ،لهذا
تم االستعانة بالمقابلة االلكترونية.
العينة:من خالل دراستنا تم اللجوء إلى االستعانة بأسلوب العينة العرضية
 Accidental Sampleأو عينة الصدفة ،بحيث أن " العينة العرضية ال تمثل
المجتمع األصلي تمثيال صحيحا ،وانما تمثل العينة نفسها فقط ،كما أن نتيجة هذه
العينات ال تعكس الواقع للمجتمع األصلي ،وانما تعطي فكرة عن مجموع األفراد
الذين أخذ منهم الباحث المعلومات المتجمعة لديه " ،13أما عند ( موريس أنجرس
) فيعرفها بأنها " اللجوء إلى هذا الصنف من المعاينة ،يتم عندما ال يكون أمامنا
أي اختيار ،إنها الحالة التي ال نستطيع فيها أن نحصي في البداية مجتمع البحث
المستهدف ،وال اختيار العناصر بطريقة عشوائية " ،14وبلغ حجم العينة  27خبير
ومختص في مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية.
خصائص مجتمع الدراسة
الجدول رقم (  : ) 1يوضح البيانات الشخصية لعينة الدراسة
البيانات الشخصية

الصنف

ت

%

الجنس

ذكر

13

%48.14
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ت

%

27

%100
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السن

االختصاص
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أنثي

14

%51.85

33 – 27

14

%51.85

40 – 34

08

%29.62

47 – 41

06

%22.22

العلوم االجتماعية

15

%55.55

العلمي
العلوم االقتصادية

12

27

27

%100

%100

%44.44

نالحظ من خالل الجدول رقم  1الذي يوضح البيانات الشخصية ( االجتماعية
والديمغرافية ) لعينة الدراسة ،فمن حيث الجنس بلغت نسبة اإلناث  %51.85بينما

الذكور  ،%48.14أما فيما يخص السن فقد سجلت الفئة األولى ( ) 33 – 27
بنسبة  %51.85ثم تليها الفئة الثانية (  ) 40 – 34بنسبة  ،%29.62وأخي ار فئة

(  ) 47 – 41بنسبة  ،%22.22أما االختصاص العلمي لعينة الدراسة فانقسمت

بين المختصين في مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ،حسب طبيعة الموضوع،

فبلغت نسبة المختصين في العلوم االجتماعية  ،%55.55أما العلوم االقتصادية
.%44.44

تحليل ومعالجة البيانات:
الجدول الرئيسي رقم (  : ) 2لفئات الموضوع
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الوحدة

الفئات النواتية للموضوع

التكرار

التكرار النسبي%

1

نعم تساهم

22

10.18

2

ليس دائما

3

1.38

3

ال أظن

2

0.92

4

نعم يساهم

10

4.62

5

ال أعتقد ذلك

13

6.01

6

أحيانا

4

1.85

7

نعم يساهم

18

8.33

8

نوعا ما

5

2.31

9

ال يساهم

4

1.85

10

نعم يعتبر كذلك

17

6.48

11

ليس بالضرورة

4

1.85

12

أحيانا

6

2.77

13

تدني األجور يساهم

20

9.25

14

ال يساهم

3

1.38

15

أحيانا

4

1.85

16

نعم أمر مشجع

21

9.72

17

ليس دائما مشجع

3

1.38

18

ال يشجع

3

1.38

19

نعم يعتبر من أهمها

23

10.64

20

ال يعتبر عامل مهم

1

0.46
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21

أحيانا

3

1.38

22

نعم سبب مهم

23

10.64

23

ليس بالضرورة

2

0.92

24

ال يعتبر سبب مهم

2

0.92

216

98.47

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

الجدول رقم (  : ) 3خاص بالفئات الكبرى للموضوع
فئات المواضيع الكبرى

المواضيع المحدد

المشاكل األسرية كالطالق

نعم تساهم  /ليس دائما  /ال أظن

تساهم في انتشار عمالة
األطفال

مساهمة تدني مستوي تعليم
األبوين في تفاقم ظاهرة

نعم يساهم  /ال أعتقد ذلك  /أحيانا

عمالة األطفال

التسرب المدرسي يساهم

بدرجة كبيرة في انتشار عمالة

نعم يساهم  /نوعا ما  /ال يساهم

األطفال

العنف األسري من األسباب

نعم يعتبر كذلك  /ليس بالضرورة /

المؤدية إلى زيادة معدالت

أحيانا

تدني األجور وزيادة تكاليف

تدني األجور يساهم  /ال يساهم /

عمالة األطفال

الحياة االجتماعية لألسر يدفع

أحيانا

بالطفل إلى العمل
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انخفاض المستوي المعيشي

لألسر يشجع الطفل بالتوجه

نعم أمر مشجع  /ال يشجع  /ليس
دائما مشجع

إلى العمل

الفقر من بين أهم العوامل

نعم يعتبر من أهمها  /ال يعتبر عامل

التي تساهم في انتشار عمالة

مهم  /أحيانا

بطالة األبوين عامل أساسي

نعم سبب مهم  /ليس بالضرورة  /ال

األطفال

في لجوء الطفل إلى العمل في

يعتبر سبب مهم

سن مبكرة لمساعدة أسرته

18.17.16

21.20.19

24.23.22

تفسير بيانات الفرضية األولى:
من خالل هذا الجزء من الدراسة سنحاول تفسير وتحليل البيانات المجمعة حول
تأثير العوامل االجتماعية من خالل ( المشاكل األسرية ،تدني مستوي تعليم

األبوين ،التسرب المدرسي ،العنف األسري ) على زيادة انتشار عمالة األطفال في

الجزائر.

الجدول رقم ( : ) 4

يبين رؤية المبحوثون في مساهمة المشاكل األسرية كالطالق في انتشار عمالة
األطفال في الجزائر

رقم الفئة

مسمى الفئة

ت

%

1

نعم تساهم

22

81.48

2

ليس دائما

3

11.11
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3

العدد (21سبتمبر)2020

ال أظن
المجموع

2

7.40

27

%100

نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي يبين لنا رؤية المبحوثين في دور المشاكل
األسرية كالطالق في انتشار عمالة األطفال في الجزائر ،ففي السياق العام

لمعطيات الجدول فإن أغلبية المبحوثين يرون بأنها تساهم في انتشارها بنسبة

 ،%81.48كما سجلنا نسبة  %11.11يرون بأنها ليس دائما ما تساهم في
نشرها ،أما الفئة األخيرة والتي أجابت بال أظن فقد بلغت نسبتها .%7.40

تعد األسرة اللبنة األولى التي تقوم برسم معالم شخصية الطفل على المبادئ األولية

في التنشئة االجتماعية ،فهي تساهم في تنمية قدراته على التفاعل والتواصل وغرس
القيم الدينية واالجتماعية ،إلى جانب دورها في تحقيق التوازن النفسي واالجتماعي

للطفل ،ومن بين العوامل التي تؤثر على هذا التوزان المشاكل األسرية كالطالق،

الذي يؤثر مباشرة على سلوك الطفل ،بحيث تؤدي حالة االرتباك األسري بالطفل
إلى العيش في اضطرابات سلوكية نفسية واجتماعية متعددة ،مما تنعكس بالسلب

على توازنه ،فغياب أحد األبوين يقلل من الرقابة االجتماعية على الطفل ،وبالتالي
يشعر الطفل بعدم االرتباط باألسرة ،فيسهل استهوائه إلى العمل في سن مبكرة،
بحجة عجز أسرته على اشباع حاجاته المادية.

الجدول رقم (  : ) 5يوضح مساهمة تدني مستوي تعليم األبوين في تفاقم ظاهرة
عمالة األطفال في الجزائر

رقم الفئة

مسمى الفئة

ت

%

4

نعم يساهم

10

37.03
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5

ال أعتقد ذلك

13

48.14

6

أحيانا

4

14.81

27

%100

المجموع

نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي يوضح مساهمة تدني مستوي تعليم األبوين

في تفاقم ظاهرة عمالة األطفال في الجزائر ،وتشير المعطيات اإلحصائية بأن نسبة
 %48.14ال تعتقد بأن تدني مستوي تعليم األبوين يساهم في اتجاه الطفل نحو
العمل في سن مبكرة ،بينما من يرون بأن له دور في انتشار عمالة األطفال فقد

بلغت نسبتهم  ،%37.03أما نسبة  %14.81يرون بأن تأثيره أحيانا.

تعليم وثقافة الوالدين يؤثر تأثي ار هاما على األبناء من الناحية التربوية والتعليمية،
فاألبناء هم انعكاس لتعليم وثقافة الوالدين ،لذا يعتبر مستوى التحصيل العلمي

للوالدين أم ار مؤث ار في هويتهم وتفاعلهم مع أفراد المجتمع ،لكن فيما يتعلق تأثير
تعليم الوالدين على تفاقم ظاهرة عمالة األطفال في الجزائر ،فيرى أف ارد عينة الدراسة

بأنه ليس عامال مؤث ار على توجه الطفل نحو العمل في سن مبكرة ،وانما يرجع إلى

أسباب أخرى ،فصحيح مستوي متدني من تعليم يجعل من الوالدين يجهلون قوانين
حماية الطفولة ،ويجهلون تأثير عمله على صحته ،جسديا ونفسيا ،وهذا ال يؤدي

بهم بالسماح للطفل بالعمل ،بل أشارت أكثر الدراسات االجتماعية حرص األسر
غير متعلمة على نجاح أطفالهم في تعليم ،كرد اعتبار لهم في المجتمع ،وعكس
ذلك أشارت بعض الدراسات إلى وجود انتشار عمالة األطفال في صفوف األسر

متعلمة أكثر من غيرها.

الجدول رقم (  : ) 6يوضح وجهة نظر المبحوثين في مساهمة التسرب المدرسي
في انتشار عمالة األطفال في الجزائر.
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رقم الفئة

مسمى الفئة

ت

%

10

نعم يعتبر كذلك

17

62.96

11

ليس بالضرورة

4

14.81

12

أحيانا

6

22.22

27

%100

المجموع

نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي يوضح وجهة نظر المبحوثين في مساهمة
التسرب المدرسي في انتشار عمالة األطفال في الجزائر ،وتشير المعطيات
اإلحصائية بأن نسبة  %62.96أجابت بنعم يساهم في انتشار عمالة األطفال،

بينما من يرون بأنه أحيانا يساهم فقد بلغت نسبتهم  ،%22.22أما نسبة

 %14.81يرون بأنه ليس بالضرورة.

في الحقيقة تعتبر ظاهرة التسرب المدرسي من الظواهر االكاديمية والتربوية ،إال أن
لها تأثير على الحياة االجتماعية والنفسية واالقتصادية للطفل ،وهذا ما يدفع بالطفل

بالتوجه إلى الشارع أو إلى البحث عن عمل في سن مبكرة ،وممارسة بعض

األعمال المنشرة مثل بيع التدخين ،أو في أسواق الخضر والفواكه ،أو في ورشات
السيارات وغيرها ،وبالتالي فإن المدرسة تعتبر من العوامل األساسية التي تساهم في
الحد من تفاقم ظاهرة عمالة األطفال ،من خالل تربية األجيال والمحافظة عليهم

داخل أسوارها ،وفي هذا السياق يقول رشاد صالح دمنهوري " بأنها المؤسسة
االجتماعية الرسمية التي تقوم بوظائف التربية ،ونقل الثقافة المتطورة ،وتوفير

الظروف المناسبة للنمو ،جسميا وانفعاليا واجتماعيا ومعرفيا " ،15وعليه فإن هناك
درجة ترابط قوية بين ظاهرة التسرب المدرسي وظاهرة عمالة األطفال ،بحيث كلما
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ارتفعت معدالت التسرب المدرسي ارتفعت معها معدالت عمالة األطفال والعكس
صحيح.

الجدول رقم (  : )7يوضح وجهة نظر المبحوثين حول العنف األسري يعتبر من
األسباب

المؤدية إلى انتشار عمالة األطفال في الجزائر
رقم الفئة

مسمى الفئة

ت

%

7

نعم يساهم

18

66.66

8

نوعا ما

5

18.51

9

ال يساهم

4

14.81

27

%100

المجموع

نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي يوضح وجهة نظر المبحوثين حول العنف

األسري يعتبر من األسباب المؤدية إلى انتشار عمالة األطفال في الجزائر ،وتشير

المعطيات اإلحصائية بأن نسبة  %66.66أجابت بنعم يساهم في انتشار عمالة

األطفال ،بينما من يرون بأنه نوعا ما يساهم فقد بلغت نسبتهم  ،%18.51أما

نسبة  %14.81يرون بأنه ال يساهم.

تعتبر األسرة الحاضن األول للطفل ،فهي المسؤولة على تربيته ،وارشاده ،وتوجيهه،
وضبط سلوكه ،ومساعدته ،ومن الناحية الوظيفية هي " نسق اجتماعي رئيسي في
المجتمع ،يتفاعل في إطار الوالدين مع األبناء ،لتشكيل الشخصية السوية من

الزاوية االجتماعية ،ونسق لكي تقوم بأدوارها بفاعلية في المجتمع ،مما ينعكس على
باقي األنساق االجتماعية التي تتعامل معها األسرة كوحدة كلية ،وكلما زادت قدرة
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األسرة على رعاية أبناءها ،وتوجيههم ،وتنشئتهم ،دون أن يشعروا بالحرمان ،أو
الضغط ،أو القسوة ،أو التساهل ،كلما كان الطفل سويا قاد ار على تحمل مسؤوليته
في إطار احترامه وتقديره لذاته ،وذوات اآلخرين ،وفي الوقت نفسه فحياة األسرة هي
أسمى وأبرع ثمرات الحضارة اإلنسانية ،وهي أعظم قوة في تكوين العقل

واألخالق" ،16وعليه فإن أي اضطرابات تحدث على مستوي األسرة ،قد تؤثر بشكل
سلبي على سلوك الطفل ،ومن بين هذه المشاكل األسرية التي تهدد األطفال مشكلة

العنف األسري ،وهو عبارة عن أي سلوك عدواني بهدف اإليذاء البدني ،أو
المعنوي ،أو األخالقي ،يصدر من طرف أفراد األسرة ،سواء كان من طرف األم أو
األب أو األخوة ،وللعنف األسري آثار نفسية واجتماعية ،كالشعور باإلحباط
واإلحساس بالظلم ،والتوتر ،والقلق ،والحرمان المعنوي والمادي ،مما قد يؤدي
بالطفل إلى الهروب من واقع األسرة ،واللجوء إلى الشارع ،ومحاولة االعتماد على

نفسه بالبحث عن العمل ،من أجل إشباع حاجاته.
تفسير بيانات الفرضية الثانية:

من خالل هذا الجزء من الدراسة سنحاول تفسير وتحليل البيانات المجمعة حول

تأثير العوامل االقتصادية ،من خالل ( انخفاض المستوى المعيشي ،الفقر ،البطالة)

على زيادة انتشار عمالة األطفال في الجزائر.

الجدول رقم (  : )8يوضح تأثير انخفاض المستوي المعيشي لألسر على انتشار
عمالة األطفال في الجزائر.

رقم الفئة

مسمى الفئة

ت

%

16

نعم أمر مشجع

21

77.77

17

ليس دائما مشجع

3

11.11

- 320 -

مجلة العلوم اإلنسانية

18

العدد (21سبتمبر)2020

ال يشجع
المجموع

3

11.11

27

%100

نالحظ من خالل الجدول رقم  8الذي يوضح رأي المختصين في تأثير انخفاض

المستوي المعيشي على انتشار عمالة األطفال ،فوجدنا من خالل تصريحات

المختصين في مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ،أن انخفاض المستوي
المعيشي للكثير من األسر الجزائرية ،أمر مشجع بالنسبة للطفل لتوجه إلى العمل

في سن مبكرة بنسبة  ،%77.77بينما من يرون بأنه ليس دائما مشجع ،فقد بلغت

نسبته  ،%11.11وأخي ار من يرون بأنه ليس مشجع ،وانما يرجع إلى عوامل أكثر

أهمية منها فقد بلغت نسبتهم .%11.11

يعرف المستوى المعيشي بأنه " كل ما يتمتع به الفرد من ملبس ،ومأكل ،ومسكن،

ويتحدد ذلك بمستوى الدخل والبيئة التي يعيش فيها ،والطبقة االجتماعية التي ينتمي

إليها ،ويقاس المستوى المعيشي بعدة مؤشرات ،اقتصادية ،واجتماعية ،وثقافية ،مثل

الدخل ،ونسبة التعليم ،والمستوى الصحي ،إلى جانب معدل الفقر " ،17وبالتالي فإن
انخفاض المستوي المعيشي لألسرة في ظل تزايد متطلبات الحياة االجتماعية من

شأنه أن يشجع الطفل على التوجه إلى سوق العمل ،من أجل مساعدة أسرته في
تلبية متطلباتها ،كما أن بعض األسر قد تضطر بالدفع بأبنائها إلى العمل في سن

مبكرة ،من أجل مساعدتها في توفير حاجياتها ،بسبب عدم قدرة الوالدين على توفير
هذه الحاجيات ،وهي تعتمد على هذه الحالة كمبرر لها ،وقد شهدنا حاالت كثيرة
من هذا النوع عبر وسائل اإلعالم الجزائرية.

الجدول رقم (  : )9يوضح رأي المختصين في اعتبار الفقر من العوامل التي
تساهم في انتشار عمالة األطفال
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رقم الفئة

مسمى الفئة

ت

%

19

نعم يعتبر من

23

85.18

20

ال يعتبر عامل

1

3.70

21

أحيانا

3

11.11

27

%100

أهمها

مهم

المجموع

نالحظ من خالل الجدول رقم  9الذي يوضح وجهة نظر المختصين في مجال
العلوم االجتماعية واالقتصادية حول الفقر ،يعتبر من العوامل التي تساهم في
انتشار عمالة األطفال في الجزائر ،ومن خالل معطيات الجدول اإلحصائية وجدنا

أن نسبة  %85.18صرحوا بأن الفقر يعتبر من بين أهم العوامل التي تساهم
انتشار عمالة األطفال ،بينما من يعتبروه أحيانا ،فقد بلغت نسبتهم  ،%11.11أما
من يرون بأنه ليس له عالقة فبلغت نسبتهم .%3.70

تعتبر مشكلة الفقر من بين أكثر المشكالت التي تحظى باهتمام العديد من الباحثين

والدارسين في ميدان العلوم االجتماعية واالقتصادية ،إال أن أغلب المختصين

يصنفونها على أنها ظاهرة اقتصادية ،ذات امتدادات وانعكاسات اجتماعية كدورها
في زيادة معدالت عمالة األطفال في العالم ،فالفقر هو عدم قدرة األسرة على

تحقيق الحد األدنى من مستوى المعيشة ،وهذا ما يساهم في توجه الطفل إلى

العمل ،بهدف مساعدة أسرته على تحقيق حاجياتها.

الجدول رقم (  : )10يوضح بطالة األبوين عامل مهم في لجوء الطفل إلى العمل
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رقم الفئة

مسمى الفئة

ت

%

22

نعم سبب مهم

23

85.18

23

ليس بالضرورة

2

7.40

24

ال يعتبر سبب مهم

2

7.40

27

%100

المجموع

نالحظ من خالل الجدول رقم  10الذي يوضح رأي المختصين في اعتبار بطالة
األبوين عامل مهم في لجوء الطفل إلى العمل ،فوجدنا في السياق العام أن أغلب

المبحوثين يرون أنه سبب مهم بنسبة  ،%85.18بينما من يرون بأنه ليس
بالضرورة فبلغت نسبتهم  ،%7.40أما من يرون بأنه ال يعتبر سبب مهم ،فقد

بلغت نسبتهم .%7.40

بطالة األبوين من مؤشرات الهامة التي قد تدفع بالطفل إلى اتخاذ القرار بالتوجه

إلى سوق العمل وهو في سن الطفولة ،من أجل مساعدة أسرته ،فالطفل يرى أن
أبويه عاجزين عن توفير لقمة العيش ،وهذا سبب يدفعه إلى العمل هذا من جهة،

ومن جهة أخرى هناك بعض اآلباء يدفعون بأبنائهم إلى العمل من أجل مساعدتهم

ماديا.

نتائج الدراسة

من خالل إجراء مقابلة مع مجموعة من الباحثين المختصين في مجال العلوم
االجتماعية واالقتصادية ،وحسب آرائهم في دور العوامل السوسيو اقتصادية في

انتشار عمالة األطفال في الجزائر ،توصلنا إلى النتائج التالية:
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يرى المختصون في مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية أن المشاكل األسرية
كالطالق ،تساهم في انتشار عمالة األطفال في الجزائر بنسبة .%81.48
ال يعتقد المختصون في مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية أن تدني مستوي
تعليم األبوين يساهم في تفاقم ظاهرة عمالة األطفال في الجزائر بنسبة .%48.14
يعتبر التسرب المدرسي من وجهة نظر المختصين في مجال العلوم االجتماعية
واالقتصادية ،من الظواهر التي تساهم في زيادة عمالة األطفال في الجزائر بنسبة
.%62.96
يساهم العنف األسري من وجهة نظر المختصين من األسباب المؤدية إلى انتشار
عمالة األطفال في الجزائر بنسبة .%66.66
يرى المختصون في مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية أن انخفاض المستوي
المعيشي لألسر ،وعدم قدرتها على توفير حاجياتها األساسية ،من العوامل
المساهمة في انتشار عمالة األطفال في الجزائر بنسبة .%77.77
يعتبر الفقر من العوامل التي تساهم في انتشار ظاهرة عمالة األطفال بنسبة
 ،%85.18حسب تصريحات المختصين في مجال العلوم االجتماعية
واالقتصادية.
يرى المختصون في مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ،بأن بطالة األبوين عامل
مهم في لجوء الطفل إلى سوق العمل في سن مبكرة بنسبة .%85.18

- 324 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

خاتمة
نستخلص من خالل دراستنا أن ظاهرة عمالة األطفال في الجزائر ال ترجع إلى
عامل واحد فقط ،وانما هي نتاج تفاعل مجموعة من العوامل ،سواء كانت اجتماعية

أو اقتصادية ،تساهم في انتشار الظاهرة ،فمن سياق تصريحات المختصين في
ميدان العلوم االجتماعية واالقتصادية ،يرون أن كل المؤشرات التي تم طرحها لها

جانب من التأثير على تفاقم مشكلة عمالة األطفال في الجزائر بدرجات متفاوتة،

كما نستخلص أن خروج الطفل إلى العمل في سن مبكرة يرتبط ارتباطا وثيقا بالحالة

االجتماعية واالقتصادية لألسرة ،فهي تمثل الوعاء االجتماعي األول الذي يحتضن

ويحمى الطفل ،بحيث كلما كانت األسرة في حالة استقرار على مستويين السوسيو

اقتصادي ،كانت أكثر حماية ورعاية للطفل ،أما إذا كانت األسرة غير مستقرة
وتعاني على المستويين االجتماعي واالقتصادي ،زاد من تأثيرها على اتجاه الطفل

إلى سوق العمل في سن مبكرة.
 -هوامش الدراسة:

تقرير األمين العام ،وضع حد لعمل األطفال ،مؤتمر العمل الدولي ،الدورة ،95
2006
موقع

الجزيرة

نت،

عمالة

األطفال

في

العالم

العربي،

 ،http://www.aljazeera.netيوم الزيارة  ،2018 / 08 / 05على الساعة
.18:40
عصام توفيق تمر ،وسحر فتحي مبروك ،الرعاية االجتماعية لألسرة والطفولة،
المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،مصر ،2003 ،ص ص.268 – 267 :
جورج فريدمان ،وبيار نافيل ،رسالة في سوسيولوجيا العمل ،تر :بوالند عمانويل،
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ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1985 ،ص.12 :
برت روروب ،مستقبل العمل وعمل المستقبل ،تر :بوالند عمانويل ،مجلة التوصل،
العدد ،6جامعة باتنة ،جوان  ،2000ص.230 :
محمد عاطف غيث ،قاموس علم االجتماع ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،
 ،2006ص.55 :
عبد الرحمن بن محمد عسيري ،تشغيل األطفال واالنحراف ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض ،2005 ،ص.30 :
ماهر جميل أبو خوات ،الحماية الدولية لحقوق الطفل ،دار النهضة العربية،
 ،2005ص.169 :
عمار بوحوش ،دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامـــــعية ،المؤسسة
الوطنية للكتاب ،الجزائر ،1985 ،ص.23 :
غريب محمد سيد أحمد ،تصميم وتنفيذ البحث االجتماعي ،دار المعرفة الجامعية،
 ،2004ص.137 :
Ghiglione (Radolph) Mathalon (Benjamin), Les enquetes
Sociologiques, Théoures et Pratique, armandcolui, Paris,
1978, p 184.
أحمد عياد ،مدخل لمنهجية البحث االجتماعي ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر ،2006 ،ص ص131 - 130 :
عمار بوحوش ،مرجع سابق ،ص.66:
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موريس أنجرس ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية ،تر :بوزيد صحراوي
وآخرون ،دار القصبة للنشر ،الجزائر ،2004 ،ص.311 :
رشاد صالح دمنهوري ،التنشئة االجتماعية والتأخر الدراسي ،دار المعرفة
الجامعية ،اإلسكندرية ،2006 ،ص.36 :
( بتصرف )

محمد متولي قنديل وصافيناز شلبي ،مدخل إلى رعاية الطفل واألسرة ،دار

الفكر ،مصر ،2006 ،ص.26 :
عزالدين زكي عكيلة ،أثر مستوي المعيشي على الخدمات الصحية والتعليمية في
محافظة غزة ،مذكرة ماجستير ،غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية غزة،2013 ،
ص.14 :
 قائمة المراجع -1أحمد عياد ،مدخل لمنهجية البحث االجتماعي ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر2006. ،
 -2برت روروب ،مستقبل العمل وعمل المستقبل ،تر :بوالند عمانويل ،مجلة التوصل،

العدد ،6جامعة باتنة ،جوان 2000.

 -3جورج فريدمان وبيار نافيل ،رسالة في سوسيولوجيا العمل ،تر :بوالند عمانويل،
ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر1985. ،

 -4رشاد صالح دمنهوري ،التنشئة االجتماعية والتأخر الدراسي ،دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية2006. ،

 -5عبد الرحمن بن محمد عسيري ،تشغيل األطفال واالنحراف ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض2005. ،

 -6عزالدين زكي عكيلة ،أثر مستوي المعيشي على الخدمات الصحية والتعليمية في
محافظة غزة ،مذكرة ماجستير ،غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية غزة.2013 ،
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 -7عصام توفيق تمر ،وسحر فتحي مبروك ،الرعاية االجتماعية لألسرة والطفولة،

المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،مصر.2003 ،

 -8عمار بوحوش ،دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامـــــعية ،المؤسسة
الوطنية للكتاب ،الجزائر1985. ،

 -9غريب محمد سيد أحمد ،تصميم وتنفيذ البحث االجتماعي ،دار المعرفة الجامعية،

2004.

 -10ماهر جميل ابوخوات ،الحماية الدولية لحقوق الطفل ،دار النهضة العربية،
2005.
 -11محمد عاطف غيث ،قاموس علم االجتماع ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،

2006.

 -12محمد متولي قنديل ،وصافيناز شلبي ،مدخل إلى رعاية الطفل واألسرة ،دار الفكر،
مصر2006. ،

 -13موريس أنجرس ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية ،تر :بوزيد صحراوي
وآخرون ،دار القصبة للنشر ،الجزائر.2004 ،

 -14تقرير األمين العام ،وضع حد لعمل األطفال ،مؤتمر العمل الدولي ،الدورة ،95
.2006

-15

موقع

الجزيرة

نت،

عمالة

األطفال

في

العالم

العربي،

 ،http://www.aljazeera.netيوم الزيارة  ،2018 / 08 / 05على الساعة .18:40

14- Ghiglione (Radolph) Mathalon (Benjamin), Les enquetes
Sociologiques, Théoures et Pratique, armandcolui, Paris, 1978.
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الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية -قصر بن غشري -
إعداد د.سعاد عبدهللا العاكوري  -د.عيسى املختار عطية
املـ ـقـ ــدم ـ ــة
يف ضوء التطورات املتسارعة الذي تعيشها اجملتمعات اإلنسانية اليوم يف شىت اجملاالت ،الرتبوية واالجتماعية
واالقتصادية والسياسية ،صار الزماً على اجلامعة أن تتحمل مسؤوليتها جتاه جمتمعها يف قيادة احلركة العلمية
وتطويرها ،والنهوض هبا يف كافة اجملاالت.

ومن هنا برز دور اجلامعة يف حتقيق أهداف اجملتمع ،من خالل االهتمام باملنظومة الرتبوية ،ويف مقدمتها
اإلدارة التعليمية اليت يعول عليها يف ترمجة السياسات التعليمية ،املتضمنة أهداف اجملتمع وتطلعاته إىل حقيقة
ملموسة على أرض الواقع  ،فالطريقة اليت تدار املؤسسات التعليمية هبا تشكل العمود الفقري لنجاحها  ،وهي
معيار لقياس جناح اإلدارة يف حتقيق أهدافها املنشودة ،وهذا يتطلب رفع مستوى األفراد ،واألداء املؤسسي،
واالستجابة الحتياجات وتوقعات العاملني ،ومدى رضاهم .
ومن منطلق الوعي بدور الرضا الوظيفي يف الرفع من فاعلية األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ،وإضفاء
اجلودة ملخرجات نظام التعليم بشكل عام ،واجلامعة بشكل خاص ،ملا يشكله من دافع مؤثر للعديد من
الظواهر اإلنسانية يف البيئة التعليمية  ،إذ أن عدم االهتمام بتنمية الدوافع اإلجيابية حنو العمل يؤدي إىل بروز
بعض الظواهر السلبية لدى العاملني ،ولعل من أمهها ظاهرة عدم الرضا الوظيفي ،فعلى الرغم من وجود العديد
من االجتاهات اخلاصة بالعمل ،فإن الرضا الوظيفي أهم ظاهرة نالت اهتماماً كبرياً من قبل الباحثني والعلماء
السلوكيني.
فهو مفهوم متعدد األبعاد ،حيث تناوله الباحثون بالدراسة من زوايا خمتلفة تبعاً لطريقة البحث املتبعة ،ومن

هنا اختلفت التعاريف ووجهات النظر هلذا املوضوع ،لكنها أمجعت على أن الرضا بصفة عامة يشري إىل
جمموعة املشاعر الوجدانية اإلجيابية ،اليت يشعر هبا الفرد جتاه عمله ،واليت تعرب عن مدى اإلشباع الذي حتققه
الوظيفة بالنسبة للفرد (.العيساوي)79، 76 : 2003،
لذلك فإنه كلما شعر الفرد بإشباع حاجاته ،كلما أصبحت مشاعره إجيابية حنو عمله  ،أي رضا عن العمل
الذي يؤديه  ،خاصة وأن الرضا يف علم النفس هو الشعور الناشئ عن إزالة التوتر والضيق(.بدوي 1977 ،
. )395:
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وتزداد أمهية الرضا الوظيفي لألفراد واجملتمعات ،باعتباره مؤشراً هاماً يف خمتلف جوانب احلياة ،حيث تتفق
العديد من الدراسات املتعلقة بالرضا الوظيفي على أن لشعور العاملني بالرضا والسعادة حنو وظائفهم ،أثاراً

إجيابية تنعكس على إجنازاهتم لعملهم ،وعدم الرضا يؤدي إىل تعطيل اإلنتاج وزيادة الفاقد ،فضالً عن أن عدم

الشعور بالراحة يؤدي إىل زيادة التوتر ،واإلصابة باألمراض النفسية والعضوية ،فقد وجدت إحدى الدراسات
أن هناك عالقة قوية بني حوادث الوفاة بسبب مرض القلب ،وعدم الرضا الوظيفي الناتج عن ضغط العمل

وامللل(.العيساوي  ،)76: 2003،ومن ناحية أخرى فإن عدم الرضا الوظيفي يسهم يف كثرة التغيب عن
العمل ،والتأخر عنه ،وتركه يف أحيان كثرية ،مما يزيد من تفاقم املشكالت املهنية ،وهذا بدوره يؤدي إىل قلة
اإلنتاجية ،وما يسمى باالحنراف الوظيفي .
ولقد جاء الرتكيز على دراسة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس واالهتمام هبذا املوضوع ،العتبارات عدة،
لعل أمهها أن الشخص الراضي عن عمله أكثر إنتاجية من زميله غري الراضي ،لذلك فإنه من املفيد معرفة
اجتاهات األفراد حنو أعماهلم ،ومن املهم أن تكون هذه االجتاهات إجيابية ،حيث تشري العديد من الدراسات
إىل أن ارتفاع الرضا الوظيفي يؤدي إىل التقليل من الغياب عن العمل ،وارتفاع الروح املعنوية لدى الفرد،
وشعوره بالسعادة .
مشكلة الدارسة :تبحث الدراسة احلالية موضوع الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ،وهو من املوضوعات
الواجب دراسته بصورة دورية ،فما يرضي الفرد حالياً قد اليرضيه مستقبالً ،وكذلك الشعور بعدم الرضا
واالرتياح ،ينعكس بشكل أو بآخر على إنتاجية العمل وفاعليته يف احمليط املهين ،وينتج عنه جوانب سلبية مثل
تدين مستويات األداء يف العمل ،مما خيلق ضعفاً فيما تقوم به املؤسسة من خدمات ،وما متارسه من نشاطات.
وتسعى الدراسة للبحث والوقوف على أهم العوامل اليت تؤثر ىف مستويات الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة
التدريس ،مما يؤدى إىل اخنفاض ىف مستويات األداء  ،وباختصار شديد فإن تباين مستويات رضا أعضاء هيئة
التدريس له من األسباب واملربرات ما يتحتم دراسة هذه الظاهرة ،والسعي لتحليل أبعادها ،والوصول إىل
إجابات علمية يستفيد منها الباحثون ويعملون على عالجها  ،وميكن حتديد مشكلة الدراسة باإلجابة على
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األسئلة االتية :
 - 1ما مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية قصر بن غشري  -جامعة طرابلس -من
وجهة نظرهم؟
 - 2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية قصر
بن غشري -جامعة طرابلس  -تعزى ملتغري اجلنس؟
 - 3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية قصر
بن غشري -جامعة طرابلس  -تعزى ملتغري املؤهل العلمي؟
أهداف الدراسة  :هتدف هذه الدراسة إىل  -:معرفة مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بكلية
الرتبية قصر بن غشري  -جامعة طرابلس -من وجهة نظرهم.
 الكشف عما إذا كان هناك فروق دالة إحصائياً بني استجابات أعضاء هيئة التدريس لرضاهم الوظيفيبكلية الرتبية جبامعة طرابلس تعزى ملتغريات ( اجلنس  ،املؤهل العلمي).
أمهية الدراسة :تكمن أمهية الدراسة يف اآليت  - 1:ميكن أن تسهم يف مساعدة متخذي القرار يف جامعة
طراب لس على معاجلة االختالالت النامجة عن عدم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس اجتاه البيئة التعليمية
احمليطة هبم ،فيعززون اإلجيابيات ويعاجلون السلبيات ،هبدف االرتقاء مبستوى العملية التعليمية.
 - 2تكمن أمهية الدراسة يف أن معرفة أعضاء هيئة التدريس ملستوى رضاهم الوظيفي ميكن أن يساعد يف
دعمهم عند وضع اخلطط واالسرتاتيجيات أو عند التأهيل.
 - 3ميكن االستفادة من خالل حتديد مستوى الرضا الوظيفي لعضو هيئة التدريس يف كلية الرتبية يف تصميم
بيئة تعليمية مثالية ،يصل من خالهلا عضو هيئة التدريس إىل أفضل مستويات الرضا الوظيفي .
مصطلحات الدراسة  -1:الرضا الوظيفي  :وهو احلالة اليت يتكامل فيها الفرد مع الوظيفة وعمله  ،فيصبح
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إنساناً تستهويه الوظيفة ويتفاعل معها من خالل طموحه الوظيفي ،والرغبة يف النمو والتقدم ،وحتقيق األهداف
املادية واالجتماعية  ،وهذا التفاعل قد يكون إجيابياً بني الفرد وعمله ،وعندها يتحقق الرضا عن العمل  ،وقد
يكون سلبياً وعندها يشعر بعدم الرضا عن العمل الذي يقوم به نتيجة لعوامل مادية أو معنوية(.الطبيب ،
 ،) 106 : 1996ويعرفه الباحثان إجرائيا يف هذه الدراسة بأنه " الدرجة الكلية اليت يتحصل عليها
املستجيب على أداة القياس املستخدمة يف الدراسة احلالية ،واليت أعداه لقياس الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة
التدريس بكلية الرتبية جبامعة طرابلس من وجهة نظرهم.
 - 2عضو هيئة التدريس يف اجلامعة  :هو كل من يقوم بالتدريس يف اجلامعة من محلة شهادة الدكتوراه أو
املاجستري  ،ويساهم يف حتقيق أهداف اجلامعة.
 - 3كليات الرتبية :هي مؤسسات علمية للتعليم الرتبوي العايل ،هتدف إىل إعداد املعلمني واملعلمات ،
وتأهيلهم ملمارسة مهنة التعليم يف مراحل التعليم املختلفة بليبيا بكفاءة وفاعلية  ،مبا يكفل ختريج أجيال من
املعلمني تتوفر لديهم الكفاءات والقدرات املناسبة ملواجهة متطلبات العمل الرتبوي بالبالد حتقيقا لألهداف
الرتبوية املنشودة يف ضوء متطلبات العصر.
 - 4جامعة طرابلس  :هي هيئة علمية ختتص بالتعليم اجلامعي ،والدراسات العليا ،والبحث العلمي من خالل
الكليات واألقسام العلمية ،ومراكز البحوث يف كافة اجملاالت ،وهي أكرب اجلامعات الليبية وتضم عدد ()20
كلية بني ختصص علمي وإنساين(.العاكوري .)22: 2016،
الدراسات السابقة  -:دراسة فرحي ( ،)2015هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على طبيعة العالقة بني
الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ،والبحث يف
أثر عدد من املتغريات ،اعتمادا على جمتمع دراسة بلغت عدد أفراد العينة  180أستاذا ،من جمموع ،418
وتشري نتائج الدراسة إىل أن مستوى الرضا الوظيفي ،والوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس يف جامعة
حسيبة بن بوعلي مرتفع ،وكذلك وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الوالء التنظيمي ،بالنسبة ملتغري
املؤهل العلمي ،ومتغري املستوى الوظيفي ،بينما مل توجد اختالف يف املتغريات األخرى الباقية .كما أشارت
النتائج إىل وجود عالقة ارتباط موجبة بني الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى األساتذة.
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( 1https://www.asjp.cerist.dz/en/article/طواق

الرسا الوظيفي والوالج

التنأيمي لدى أعماج هي ة التدريس بجامعة التلف -الج اهر)
دراسة )2020( Noraani MustaphaZaizuraChe
كان اهلدف من هذه الدراسة هو حتديد تأثري العالقات الشخصية واليومية ،وعبء العمل على الرضا الوظيفي
بني احملاضرين يف اجلامعات العامة يف والية كيالنتان مباليزيا  .مت اختيار العينة عشوائياً من خالل اإلجراءات
املنهجية ،ومت مجع البيانات من  320عضو هيئة تدريس جبامعة كلنتان ،ومت حتليل البيانات باستخدام التحليل
الوصفي ،حيث أشارت النتيجة إىل وجود عالقة إجيابية بني العالقات الشخصية والرضا الوظيفي ،يف حني كان
عبء العمل اليومي والرضا عكسياَ  ،كما توصي الدراسة بإعادة النظر يف هذه املتغريات يف تعزيز الرضا بني
املوظفني من أجل تعزيز املواكنة التنظيمية . ((Measuring Job Satisfaction from the
Perspective of Interpersonal Relationship and Faculty Workload
))among Academic Staff at Public Universities in Kelantan, Malaysia
Entrepreneurship Vision 2020: Innovation, Development
Sustainability, and Economic Growth p589
دراسة )2014( Bochen Pan
أجريت بوتشن دراسة مقطعية بني نوفمرب  2013ويناير  .2014مت أخذ عينات من أعضاء هيئة التدريس
من ست جامعات يف شنيانغ  ،الصني بشكل عشوائي ،حيث مت استخدام كل من مقياس الرضا الوظيفي
مينيسوتا استبيان الرضا ( ، )MSQالدعم التنظيمي ( ، )POSاستبيان رأس املال النفسي (-PCQ
 ، )24ومقياس اخللل ومكافأة اجلهد ( ،)ERIمع أسئلة خاصة بالبيانات الدميغرافيه ،وبلغت عينة الدراسة
1500عضو هيئة تدريس ،وكشف التحليل أن الضغط املهين ،واألمراض املزمنة ،كانت مجيعها هلا اآلثار
السلبية على الرضا الوظيفي ،وكان لدى أساتذة اجلامعات الصينية مستوى معتدل من الرضا الوظيفي ،كما
كانت اخلصائص الدميغرافية ،وخصائص العمل عوامل مرتبطة بالرضا الوظيفي ،وأظهر الدعم التنظيمي املتصور
أقوى ارتباط باالرتياح الوظيفي ،وتشري نتائج الدراسة إىل أن حتسني الدعم التنظيمي املتصور قد يزيد من
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مستوى الرضا الوظيفي ملعلمي اجلامعات.
Factors Associated with Job Satisfaction among University Teachers
in Northeastern Region of China: A Cross-Sectional Study
فقد هدفت إىل تقييم أعضاء هيئة التدريس يف الكليات الطبية للوالء التنظيمي1 ،دراسة هنكن (( )2004
بأبعاده( :الوالء التنظيمي العاطفي ،واملستمر ،واملعياري) ،كما هدفت التعرف إىل العالقة بني أبعاد الوالء
التنظيمي وجمموعة من املتغريات املتمثلة يف العمر ،والرتبة األكادميية ،ومدة اخلدمة يف التعليم العايل ،ومدة
اخلدمة يف املؤسسة احلالية ،وقد تكونت عينة الدراسة من (( 1121عضواً اختريوا من ( )15كلية طبية يف

الواليات املتحدة وكندا ،وخلصت الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني الوالء املعياري
واألداء الوظيفي ،وأن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية يف مستوى الوالء التنظيمي العاطفي ومدة اخلدمة يف
.التعليم العايل ،ووجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني الوالء املستمر ومدة اخلدمة يف املؤسسة نفسها
;Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12, 12761-12775
doi:10.3390/ijerph121012761 International Journal of
Environmental Research and Public Health ISSN 1660-4601 (p
)12762
الطريقة واإلجراءات :يتناول هذا اجلزء من الدراسة اإلجراءات امليدانية من خالل استعراض منهج الدراسة ،
وجمتمع وعينة الدراسة ،وأداة الدراسة وإجراءات تطبيقها  ،مث عرض نتائج الدراسة وحتليلها  ،وذلك على النحو
التايل :أوالً  -منهج الدراسة  :قام الباحثان باستخدام املنهج الوصفي التحليلي ،ملالئمته لطبيعة الدراسة
وأهدافه ،وهو ا ملنهج الذي يهدف إىل وصف الظاهرة كما هي يف الواقع  ،ومن مث حتليلها وتفسريها وربطها
بالظواهر األخرى  ،وذلك من خالل دراسة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية قصر بن
غشري.
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ثانياً  -جمتمع الدراسة :تكون اجملتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس القارين بكلية الرتبية قصر بن
غشري  -جامعة طرابلس  -من محلة املؤهل العلمي ( دكتوراه ،وماجستري)  ،والبالغ عددهم ( )139عضو
هيئة تدريس قار ،موزعني على مجيع التخصصات للعام اجلامعي ( خريف  ،) 2019حسب إحصائية مكتب
أعضاء هيئة التدريس بالكلية للعام الدراسي خريف .2019
ثالثاً  -عينة الدراسة  :مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية من جمتمع الدراسة األصلي ،املتمثل
يف مجيع أعضاء هيئة التدريس القارين بكلية الرتبية خالل فصل اخلريف من العاماجلامعي  ، 2019وقد بلغ
عدد أفراد العينة الذين ( )70عضو هيئة تدريس قار (،بدون املوفدين للدراسة باخلارج)  ،منهم (  ) 25من
الذكور ،و (  ) 45من اإلناث ،وهم ميثلون مانسبته ( )%50من اجملتمع األصلي للدراسة ،واجلدول رقم (
 ) 1يبني توزيع عينة الدراسة وفقا ملتغريات اجلنس واملؤهل العلمي.
جدول رقم ( )1اخلصائص الدميغرافية ألفراد العينة حسب اجلنس  ،واملؤهل العلمي
املتغريات الدميغرافية
اجلنس

املؤهل العلمي

النسبة املئوية

اخلصائص

العدد

ذكور

25

35.7

إناث

45

64.3

اجملموع

70

100.0

ماجستري

35

50.0

دكتوراه

35

50.0

اجملموع

70

100.0

يتضح من اجلدول رقم (  ) 1والذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الدميغرافية أن
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( )%64من أفراد العينة كانوا من اإلناث  ،بينما ( )%35كانوا من الذكور ،موزعني على خمتلف
التخصصات املوجودة بكلية الرتبية قصر بن غشري ،بينما يتساوى أفراد العينة يف املوهل التعليمي ،حيث بلغت
نسبة أفراد عينة الدراسة من احلاصلني على مؤهلي (املاجستري ،والدكتوراه ) ( ) %50لكل منهما موزعني
على خمتلف التخصصات املوجودة يف كلية الرتبية .
رابعاً  -متغريات الدراسة :اشتملت الدراسة احلالية على متغريين أساسيني مها :
 - 1املتغريات املستقلة  :وهي عبارة عن متغريين حمددين على النحو التايل :
أ  -اجلنس  ( :ذكر  -أنثى ).
ب -املؤهل العلمي  :وقد حدد بدرجة ( ماجستري _ دكتوراه).
 - 2املتغري التابع  :حدد هذا املتغري يف هذه الدراسة بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس ،وقد مت
قياسه بأدة الدراسة املعدة لدراسة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية قصر بن غشري.
خامساً  -أداة البحث :من أجل حتقيق أهداف الدراسة  ،قام الباحثان ببناء أداة الدراسة ( االستبانة )
للتعرف على الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية  -قصر بن غشري ،وذلك جبمع البيانات
املتعلقة بالدراسة من أفراد عينة الدراسة  ،حيث تكونت أداة الدراسة من (  ) 30فقرة موزعة على مخسة
حماور كالتايل :احملور األول  :ظروف العمل وطبيعته ،وعدد فقراته (  )6فقرات .
احملور الثاين  :االستقرار الوظيفي ،وعدد فقراته (  )6فقرات .
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احملور الثالث :الرواتب واحلوافز والرتقيات ،وعدد فقراته (  )6فقرات .
احملور الرابع  :العالقة مع الزمالء ،وعدد فقراته (  )6فقرات .
احملور اخلامس  :العالقة مع رئيس القسم ،وعدد فقراته (  )6فقرات .
وتتم اإلجابة عليها وفق مقياس ليكرت اخلماسي ( :راض بدرجة كبرية جدا ،راض بدرجة كبرية  ،راض بدرجة
متوسطة  ،راض بدرجة قليلة  ،راض بدرجة قليلة جدا).
سادساً  -صدق األداة :من أجل التأكد من صدق أداة الدراسة ،وصالحيتها لتحقيق أهداف الدراسة ،مت
التحقق من الصدق الظاهري ،بعرضها يف صيغتها األولية على جمموعة من احملكمني ،بلغ عددهم ()6
حمكمني من ذوي اإلختصاص واخلربة يف جمال الرتبية واإلدارة الرتبوية ،يف كلية الرتبية قصر بن غشري  -جامعة
طرابلس  -إلبداء آرائهم ومالحظاهتم حول فقراهتا ،من حيث مدى مالئمتها جملاالت الدراسة واهلدف منه،
ومدى صالحيتها وسالمتها من ناحية الصياغة اللغوية  ،وأية تعديالت من حدف ،أو إضافة يروهنا مناسبة ،
وبناء على آراء ومالحظات احملكمني ،تبني أن الفقرات كان ارتباطها مبجاالهتا عالية ،حيث بلغت نسبة
االتفاق بني احملكمني ( ، )% 95حبيث أصبحت أداة الدراسة بصيغتها النهائية مكونة من ( )30فقرة موزعة
على مخسة حماور .
سابعاً  -ثبات األداة  :للتحقق من ثبات االستبانة  ،مت تطبيقها على عينة من ( )20فردا من اجملتمع
األصلي للدراسة مت استبعادهم الحقا  ،ومت حساب معامل كرونباخ ألفا للثبات Cronbach 's Alpha
 )Coeffcientحيث بلغت قيمة معامل الثبات (  )0.915وهي قيمة عالية ،مما يعين متتع األداة بدرجة
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ثبات عالية ،ومناسبة ألغراض البحث .
أما قيمة معامل الثبات حملاور االستبانة فقد تراوحت بني (  ،) 0.955 - 0.836ولالستبانة ككل ،فقد
بلغت (  ،) 0.927وهي قيمة معامل ثبات عالية جدا  ،ويعترب من الناحية العملية مناسباً يف أغراض التحليل
اإلحصائي  ،وبالتايل فإن األداة املستخدمة يف مجع بيانات البحث على درجة عالية من الثبات واملصداقية ،
واجلدول رقم (  ) 2يوضح ذلك :
جدول (  ) 2قيم معامالت الثبات ألداة البحث باستخدام معادلة ألفا كرونباخ
احملاور

أبعاد املقياس

معامل الثبات

احملور األول

ظروف العمل وطبيعته

0.836

احملور الثاين

االستقرار الوظيفي

0.883

احملور الثالث

الرواتب واحلوافز والرتقيات

0.903

احملور الرابع

العالقاء مع الزمالء

0.898

احملور اخلامس

العالقاء مع رئيس القسم

0.955
0.927

الدرجة الكلية

ثامناً  -املعاجلة اإلحصائية  :بعد تفريغ االستبانات الصاحلة واملوزعة على أفراد العينة  ،أجريت املعاجلة
اإلحصائية للبيانات باستخدام حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  ،)SPSSواستخدام مقاييس
النزعة املركزية (املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ) ،واختبار ( )tلداللة الفروق بني استجابات عينة
الدراسة  ،وحتليل التباين األحادي ( ،) ANOVAهبدف اإلجابة عن مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء
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هيئة التدريس بكلية الرتبية لكل فقرة من حماور الدراسة ،ويف ضوء ذلك يتم الوصول إىل نتائج البحث،
وتفسريه ،وحتليله.
تاسعاً  -نتائج الدراسة ومناقشتها :بعد إجراء املعاجلات اإلحصائية للبيانات اليت مجعت ،مت رصد النتائج يف
صورة جداول إحصائية ،والتعليق عليها وتفسريها ،وذلك بالتعرف إىل النتائج بالرضا الوظيفي لدى أعضاء
هيئة التدريس بكلية الرتبية قصر بن غشري  -جامعة طرابلس  ،-واليت جاءت على النحو التايل :
احملك املعتمد يف الدراسة  :لتحديد احملك املعتمد يف الدراسة ألغراض تفسري النتائج مت حتديد طول اخلاليا يف
مقياس ليكرت اخلماسي ،من خالل حساب املدى بني درجات املقياس (  ، )4 = 1 -5ومن مث تقسيمه
على أكرب قيمة يف املقياس ،للحصول على طول اخللية أي (  ،)0.80= 4/5وبعد ذلك مت إضافة هذه
القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس (بداية املقياس ) ،وهي( الواحد صحيح ) ،وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه
اخللية ،وهكذا أصبح طول اخلاليا كما هو موضح يف اجلدول التايل رقم ( : ) 3
جدول رقم ( )3احملك املعتمد يف الدراسة:
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ولتفسري نتائج الدراسة واحلكم على مستوى االستجابة ،اعتمد الباحثان على ترتيب املتوسطات احلسابية على
مستوى احملاور لألداة ككل ،ومستوى الفقرات يف كل جمال ،وقد حدد الباحثان درجة املوافقة حسب احملك

املتوسط احلسايب

الرتبة

احلكم

االحنراف املعياري

م

احملور

1.086

1

كبرية

4

العالقة مع الزمالء

3.91

1.128

2

كبرية

2

االستقرار الوظيفي

3.79

3

كبرية

5

العالقة مع رئيس القسم

3.71

1.234

4

متوسطة

1

ظروف العمل وطبيعته

2.89

1.084

5

متوسطة

3

الرواتب واحلوافز والرتقيات

2.44

1.256

األداة ككل

3.34

1.157

متوسطة

املعتمد يف الدراسة .
نتائج البحث :فيما يلي عرض للنتائج اليت مت التوصل إليها من خالل إجابة أفراد عينة الدراسة عن االستبانة
أوالً  -إجابة السؤال األول :نص السؤال األول على " ما مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس
يف كلية الرتبية قصر بن غشري ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
الستجابات أفراد عينة الدراسة على استبانة الرضا الوظيفي وحماوره اخلمسة ،ويوضح اجلدول رقم (  )4النتائج
اليت مت التوصل إليها :
جدول رقم ( )4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسةعلى استبانة الرضا
الوظيفي مرتبة نتازليا حسب املتوسطات احلسابية ،يتبني من اجلدول رقم (  )4أن مستوى الرضا الوظيفي
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ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية قصر بن غشري جاء بدرجة (متوسطة) من الرضا  ،حيث جاء يف املرتبة
األوىل جمال العالقة مع الزمالء ،بدرجة (كبرية) وحصل على متوسط حسايب (  )3.91واحنراف معياري
مبقدار ( ،)1.086يليه يف املرتبة الثانية جمال االستقرار الوظيفي ،بدرجة (كبرية) وحصل على متوسط حسايب
( )3.79واحنراف معياري ( ، )1.128يليه يف املرتبة الثالثة جمال العالقة مع رئيس القسم  ،بدرجة (كبرية)
وحصل على متوسط حسايب ( )3.71واحنراف معياري (، )1.234مث يف املرتبة الرابعة جمال ظروف العمل
وطبيعته  ،بدرجة (متوسطة) وحصل على متوسط حسايب ( )2.89واحنراف معياري (، )1.084وجاء يف
املرتبة األخرية جمال الرواتب واحلوافز والرتقيات  ،بدرجة متوسطة  ،ومبتوسط حسايب (  ) 3.34واحنراف
معياري ( ،)1.157وبلغ املتوسط احلسايب الكلي ملستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدربس ( )3.34
بدرجة متوسطة .
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( بوتشن ) 2014كما أن هذه النتيجة ختتلف مع دراسة ( فرحي .) 2015
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن أعضاء هيئة التدربيس يف كلية الرتبية يشعرون بالقلق ،وعدم الرضا الوظيفي
من حيث ظروف العمل ،والرواتب واحلوافز والرتقيات ،خاصة يف ظل الظروف األمنية واالقتصادية اليت تعيشها
البالد ،من حروب ،وتأخر املرتبات ،وعدم نزوهلا كاملة ،مما يؤثر على أدائهم الوظيفي.
وملزيد من التوضيح مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء
هيئة التدريس بكلية الرتبية  -قصر بن غشري  -من وجهة نظرهم ،وحبسب كل فقرة من فقرات كل جمال على
حدة مرتبة تنازلياً  ،حيث كانت على النحو التايل :
 - 1اجملال األول  :ظروف العمل وطبيعته :
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جدول رقم (  )5ا ملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات ظروف العمل
وطبيعته ،مرتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب.
ر.م
5

الوسط
احلسايب

الفقرة
التوقيت األسبوعي يتضمن فرتات راحة

االحنراف
املعياري

3.47

مناسبة

الرتبة

حلكم

1

كبرية

1.018
2

4

تناسب عدد ساعات العمل اليومي ملا أقوم 3.29
به من مهمات

1.092

1

توفرالبيئة املناسبة للعمل من( اإلضاءة 3.16 ،
التهوية ،اتساع املكان(.

1.099

2

توفر وسائل األمن والسالمة

2.73

3

توفر الوسائل التعليمية الالزمة

2.46

6

توفر الوسائل التكنولوجية لتحقيق الدقة 2.26
والسرعة يف العمل

3
4

متوسطة
متوسطة
متوسطة

1.089
5

قليلة

1.086

اجملال
ككل

1.125
1.084

6

قليلة
متوسطة

2.89

يبني اجلدول رقم (  ) 5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال ظروف العمل وطبيعته ،حيث
جاءت الفقرة ( ) 5واليت تنص على  ":التوقيت األسبوعي يتضمن فرتات راحة مناسبة " يف املرتبة األوىل بدرجة
حكم (كبرية) ومبتوسط حسايب بلغ( )3.47واحنراف معياري( ،)1.018تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم
( ،)4واليت تنص على  ":تتناسب عدد ساعات العمل اليومي ملا أقوم به من مهمات " بدرجة حكم
(متوسطة) ومبتوسط حسايب بلغ ( )3.29وباحنراف معياري ( ،)1.092وجاءت يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم
( )1ونصها ":توفر البيئة املناسبة للعمل من( :اإلضاءة ،التهوية ،واتساع املكان"..
بدرجة حكم ( متوسطة ) ومبتوسط حسايب بلغ ( )3.16واحنراف معياري ( ،)1.099وقد بلغت قيمة
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املتوسط احلسايب الكلي جملال ظروف العمل وطبيعته  ،) (2.89وهي قيمة تشري إىل درجة متوسطة من الرضا
الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية .ويرى الباحثان أن عدم توفر الوسائل التعليمية واملعامل له األثر الكبري
يف تدين رضا أعضاء هيئة التدريس ،خاصة يف األقسام العلمية ،اليت تتطلب وجود هذه الوسائل حىت حتقق
العملية التعليمية أهدافها ،كما أن عدم توفر املبىن املناسب الذي تتوافر فيه شروط التدفئة والتهوية ،يقلل أيضاً
من رضا أعضاء هيئة التدريس على أعماهلم .
 - 2اجملال الثاين  -االستقرار الوظيفي :جدول رقم( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
الستجابات أفراد العينة على فقرات االستقرار الوظيفي ،مرتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب.
ر.م
4

الفقرة

الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرت
بة

احلكم

اعترب وظيفيت مصدرا من مصادر سعاديت

4.13

1.020

1

كبرية

1

يتناسب العمل الذي أقوم به مع قدرايت

3.94

1.115

2

كبرية

6

اعترب اجنازي وأدائي الوظيفي مرضيا يل

3.90

1.079

3

كبرية

3

تعترب املهام والواجبات اليت أقوم هبا واضحة

3.89

1.015

4

كبرية

5

يتيح يل العمل الفرصة لتحقيق اإلجنازات

3.73

1.179

5

كبرية

2

توفر األمن واالستقرارالوظيفي يف مكان
العمل

3.17

1.362

6

متوسطة

اجملال
ككل

3.79

1.128

كبرية

يبني اجلدول رقم ( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال االستقرار الوظيفي ،حيث جاءت
الفقرة ( )4واليت تنص على  ":اعترب وظيفيت مصدرا من مصادر سعاديت " يف املرتبة األوىل بدرجة حكم
(كبرية) ومبتوسط حسايب بلغ ( )4.13واحنراف معياري ( ،)1.020تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم ()1
واليت تنص على  ":يتناسب العمل الذي أقوم به مع قدرايت " بدرجة حكم (كبرية) ومبتوسط حسايب بلغ
( )3.94وباحنراف معياري ( ،)1.115وجاءت يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )6ونصها ":اعترب إجنازي
وأدائي الوظيفي مرضيا يل " بدرجة حكم ( كبرية ) ومبتوسط حسايب بلغ ( )3.90واحنراف معياري
( ،)1.079وجاءت الدرجة الكلية كبرية للرضا الوظيفي فيما خيص جمال االستقرار الوظيفي بقيمة متوسط
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حسايب بلغ .)3.79 ) .ويرى الباحثان أن هذه التنيجة قد تعود إىل حتقق املكانة االجتماعية اليت يشعر هبا
أعضاء هيئة التدريس ،كوهنم يعملون يف مؤسسات فاعلة يف اجملتمع ،وشعورهم بأهنم يقدمون إجنازات هم
راضون عنها ،ووضوح املهام والواجبات اليت يقومون هبا.
ر.م

الفقرة

الوسط
احلسايب

6

يتيح يل العمل احلايل تسلم مناصب قيادية
مستقبال

3.03

1.204

1

يتناسب الراتب الذي اتقاضاه مع اجلهد
املبذول الذي أقوم به

2.63

1.218

2

4

يوجد ارتباط بني الرتقية واتقان العمل

2.43

1.347

3

قليلة

5

تتناسب أساليب الشكر والتقدير مع 2.43
مستويات التميز ألعضاء هئية التدريس

1.281

4

قليلة

3

2.34

1.361

5

قليلة

حتقق مبدأ تكافؤ الفرص عند عمليات

االحنراف
املعياري

الرتبة

احلكم

1

متوسط
ة
متوسط
ة

الرتقية
يصرف الراتب يف املوعد احملدد

2
اجملال
ككل

1.79

1.128

2.44

1.25

6

قليلة
جدا
قليلة

 - 3اجملال الثالث  -الرواتب واحلوافز والرتقيات :
جدول رقم ( ) 7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات املرتبات
واحلوافز والرتقيات ،مرتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب.
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يبني اجلدول رقم (  )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال املرتبات واحلوافز والرتقيات،
حيث جاءت الفقرة ( )6واليت تنص على  ":يتيح يل العمل احلايل تسلم مناصب قيادية مستقبال " يف املرتبة
األوىل بدرجة حكم (متوسطة) ومبتوسط حسايب بلغ ( )3.03واحنراف معياري ( ،)1.204تلتها يف املرتبة
ر.م

1

الفقرة
يوجد انسجام واحرتام وتقدير بني
الزمالء

الوسط
احلسايب
4.34

االحنراف
املعياري
.832

2

يقدر الزمالء اجلهد املبذول الذي أقوم
به

4.03

.900

الرتبة

احلكم

1

كبرية
جدا

2

كبرية

4

تسود عالقات ودية بني الزمالء خارج
العمل

3.89

1.186

3

كبرية

3

يتعاون الزمالء فيما بينهم حلل
مشكالت العمل

3.86

1.120

4

كبرية

6

حيرص الزمالء على تبادل اخلربات
فيما بينهم

3.69

1.210

5

كبرية

5

يتعاون الزمالء فيما بينهم يف حل

3.66

1.273

6

كبرية

مشكالهتم الشخصية
اجملال
ككل

3.91

1.086

كبرية

الثانية الفقرة رقم ( ) 1واليت تنص على  ":يتناسب الراتب الذي اتقضاه مع اجلهد املبذول الذي أقوم به "
بدرجة حكم ( متوسطة ) ومبتوسط حسايب بلغ ( )2.63وباحنراف معياري ( . )1.218أما الدرجة الكلية
عن الرضا الوظيفي جملال الرواتب واحلوافز والرتقيات فقد كانت قليلة ،حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب
للدرجة الكلية للمجال (2.44) .
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن رواتب أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم يف كلية الرتبية قصر بن
غشري ،ال حتقق هلم الرضا ،لعدم كفايتها يف توفري متطلبات املعيشة ،وخاصة يف ظل الظروف الصعبة اليت متر
هبا البالد ،واليت أثرت على مجيع فئات الشعب.
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 - 4اجملال الرابع  -العالقة مع الزمالء :
جدول رقم ( )8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات العالقة
مع الزمالء ،مرتبة تنازليا حسب املتوسطاحلسايب
يبني اجلدول رقم (  ) 8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال العالقة مع الزمالء ،حيث
جاءت الفقرة ( )1واليت تنص على  ":يوجد انسجام واحرتام وتقدير بني الزمالء " يف املرتبة األوىل بدرجة
حكم (كبرية جدا) ومبتوسط حسايب بلغ ( )4.34واحنراف معياري ( ،).832تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة
رقم ( ) 2واليت تنص على  ":يقدر الزمالء اجلهد املبذول الذي أقوم به " بدرجة حكم ( كبرية ) ومبتوسط
حسايب بلغ ( )4.03وباحنراف معياري ( ،).900وجاءت يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )4ونصها  ":تسود
عالقات ودية بني الزمالء خارج العمل" بدرجة حكم ( كبرية ) ومبتوسط حسايب بلغ ( )3.89واحنراف
معياري ( ،)1.186أما درجة الرضا الكلية ألعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جملال العالقة مع الزمالء
جاءت كبرية بقيمة متوسطية قدرها .)3.91).
ويرى الباحثان أن هذه النتيجة قد تعود إىل صغر حجم الكلية نوعا ما ،مما يزيد من فرص التواصل بني الزمالء
وتبادل العالقات فيما بينهم  ،وكذلك شعور أعضاء هيئة التدريس باالنسجام واالحرتام والتعاون والتقدير فيما
بينهم ،وامتدادها خارج العمل ،فهم يعدون من خنبة اجملتمع يف أعلى سلم التعليم ،الذين يعول عليهم يف خلق
جيل واعد قادر على النهوض باجملتمع ،لذلك من الطبيعي أن يساعد الزمالء بعضهم بعضا ،وأن تسود بينهم
عالقات ودية وإنسانية داخل وخارج نطاق العمل ،ويتعاونون مع بعضهم يف حل مشاكل العمل ،وتبادل
اخلربات فيما بينهم.
 - 5اجملال اخلامس  -العالقة مع رئيس القسم :
جدول رقم ( )9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات العالقة مع
رئيس القسم ،مرتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب
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الوسط
احلسايب

ر.م

الفقرة

5

يسود جومن األلفة والصداقة بني أعضاء هيئة التدريس ورئيس
القسم

3.90

2

يثمن رئيس القسم اجلهود اليت أبذهلا يف العمل

3.81

3

يتفهم رئيس القسم الظروف اخلاصة ألعضاء هيئة التدريس

3.71

6

أفكاري وأرائي تؤخذ بعني االعتبار من قبل رئيس القسم عند اختاذ
القرار

3.66

1

يتقبل رئيس القسم النقد البناء

3.66

4

يطبق رئيس القسم مبدأ العدالة واملساوة بني أعضاء هيئة التدريس

3.57

1.281

3.71

1.234

اجملال ككل

االحنراف
املعياري

الرتبة

احلكم

1.144

1

كبرية

1.254

2

كبرية

1.264

3

كبرية

1.238

4

كبرية

1.226

5

كبرية

6

كبرية
كبرية

يبني اجلدول رقم (  ) 9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال ظروف العمل وطبيعته ،حيث
جاءت الفقرة ( )5واليت تنص على  ":التوقيت األسبوعي يتضمن فرتات راحة مناسبة " يف املرتبة األوىل بدرجة
حكم (كبرية) ومبتوسط حسايب بلغ ( )3.47واحنراف معياري ( ،)1.018تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم
( )4واليت تنص على ":تتناسب عدد ساعات العمل اليومي ملا أقوم به من مهمات " بدرجة حكم (متوسطة)
ومبتوسط حسايب بلغ ( )3.29وباحنراف معياري ( ،)1.092وجاءت يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )1ونصها
 ":توفر البيئة املناسبة للعمل من ( اإلضاءة ،التهوية ،واتساع املكان  "..بدرجة حكم (متوسطة) ومبتوسط
حسايب بلغ ( )3.16واحنراف معياري ( ،)1.099وبلغت قيمة املتوسط احلسايب الكلي جملال العالقة مع
رئيس القسم مبقدار ( )3.71وبقيمةكبرية من الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية.
ويرى الباحثان أن هذه النتيجة تشري إىل امتالك رؤساء األقسام ملهارات القيادة الفعالة ،واليت تتمثل يف سيادة
العالقات اإلنسانية بينهم ،وشعور أعضاء هيئة التدريس باأللفة والصداقة من قبل ريئس القسم ،واهتمامه هبم،
وتوفري املناخ املناسب للعمل معه ،ومراعاته لظروفهم ،ومعاملتهم بالعدل واملساوة ،إىل جانب تقبله النقد البناء
من اآلخرين ،وهو مايدل على سعة صدره ،وتعامله بالتقدير واالحرتام .وتثمني جهودهم يف العمل مما يشكل
ترابطا يدفعهم للعمل بكل طاقاهتم.
ثانياً  -إجاية السؤال الثاين :
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ونص السؤال على " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس
بكلية الرتبية قصر بن غشري -جامعة طرابلس  -تعزى ملتغري اجلنس ؟
اجملال

اجلنس

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

ظروف العمل وطبيعته

درجات

قيمة (ت)

مستوى الداللة

احلرية

االستقرار الوظيفي

الرواتب واحلوافز والرتقيات

العالقاء مع الزمالء

العالقة مع رئيس القسم

ذكر

25

2.9200

.91429

68

.209

انثى

45

2.8778

.74739

41.972

.197

ذكر

25

3.7933

.89789

68

.003

انثى

45

3.7926

.91298

50.416

.003

ذكر

25

2.2200

1.13623

68

-1.338

45

2.5630

.96353

43.242

-1.276

ذكر

25

4.1000

.82776

68

1.336

انثى

45

3.8037

.92064

54.327

1.378

ذكر

25

3.8067

1.07871

68

.487

انثى

45

3.6704

1.14564

52.301

.495

.342

.878

.229

.796

.871

ولإلجابة عن هذا السؤال فقد مت استخدام اختبار (ت) الستجابات أعضاء هئية التدريس حول درجة الرضا
الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية قصر بن غشري وفقا ملتغري (اجلنس)  ،وقد كانت نتائج
استخدام اختبار (ت) للمقارنة بني متوسطني مستقلني على النحو التايل كما يبني جدول رقم ( )10
جدول رقم ( )10نتائج اختبار (ت) للفروق بني متوسطات استجابات أفراد العينة على جماالت األداة تبعا للجنس

يتبني من اجلدول رقم ( )10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )& = 0.05بني
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متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية قصر بن غشري حول الرضا الوظيفي ،تعزى ملتغري
اجلنس ،أي أنه اليوجد اختالف يف الرضا الوظيفي بني الذكور واإلناث ،وهذه النتيجة تعين أن اجلنس ال يؤثر
على مستوى الرضا الوظيفي عند أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية  -قصر بن غشري ،وتتفق هذه الدراسة
مع دراسة فرجي  ،2015واليت ذهبت إىل عدم وجود داللة احصائية بني متغري اجلنس ،ودرجة الرضا الوظيفي
ألعضاء هيئة التدريس  ،وقد يعود ذلك إىل طبيعة النظام املطبق يف اجلامعة اليت التفرق بني الذكور واإلناث يف
املناصب اإلدارية وألكادميية.
ثالثاً  -إجابة السؤال الثالث  :ونص السؤال على " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا
الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية قصر بن غشري -جامعة طرابلس  -تعزى ملتغري املؤهل العلمي؟

لقياس أثر متغري املؤهل العلمي على درجة الرضا الوظيفي بكلية الرتبية قصر بن غشري مت إجراء اختبار التباين
األحادي ( ،)one way anovaويشري اجلدول رقم ( )11إىل املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية
ملستوى درجة الرضا الوظيفي تبعاً ملتغري املؤهل العلمي .
االحنراف املعياري

املتوسط احلسايب

املؤهل

العدد

.82751

3.0619

35

ماجيترب

.75509

2.7238

35

دكتوراه

.80459

2.8929

70

مج

.78591

3.8333

35

ماجستري

1.01329

3.7524

35

دكتوراه

.90108

3.7929

70

مج

1.05281

2.7571

35

ماجستري

.92385

2.1238

35

دكتوراه

1.03367

2.4405

70

مج

.91639

4.0095

35

ماجستري

.87274

3.8095

35

دكتزراه

.89402

3.9095

70

مج
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االستقرار الوظيفي

املرتبات واحلوافز والرتقيات

العالقة مع الزمالء
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.97793

4.0714

35

ماجستري

1.14746

3.3667

35

دكتوراه

1.11625

3.7190

70

مج

العالقة مع رئيس القسم

جدول رقم ( )11املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ملستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة
التدريس.
وملعرفة داللة الفروق بني هذه املتوسطات احلسابية مت إجراء اختبار حتليل التباين األحادي واجلدول التايل رقم
( )12يوضح نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف متوسطات درجات الرضا الوظيفي
ألعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية قصر بن غشري.
جدول ( )12نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف متوسطات الرضا الوظيفي ،تبعاً ملتغري املؤهل العلمي
اجملال

املؤهل

العدد

متوسط املربعات

حمموع املربعات

العلمي
ظروف العمل
وطبيعته

بني

درجات

قيمة (ف )

احلرية
35

2.000

2.000

69

. 3.188

.
.079

اجملموعات
داخل

مستوى الداللة

35

.627

42.668

اجملموعات
االستقرارالوظيفي

بني

35

.115

.115

اجملموعات
داخل

35

.822

55.910

اجملموعات
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الرواتب

واحلوافز

والرتقيات

بني

العدد (21سبتمبر)2020
35

7.019

7.019

69

7.156

.009

اجملموعات
داخل

35

.981

66.705

اجملموعات
العالقاء مع الزمالء

بني

35

.700

.700

69

.874

.353

اجملموعات
داخل

35

.801

54.449

اجملموعات
العالقة مع رئيس
القسم

بني

35

8.692

8.692

69

.

.007

اجملموعات
داخل

35

1.137

77.283

اجملموعات

يتضح من اجلدول رقم( )12عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند املستوى داللة ( )0.05بني متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى للمؤهل العلمي ،أي أنه ال يوجد اختالف يف الرضا الوظيفي بني محلة
املاجستري ،ومحلة الدكتوراه ،وهذا يعين أنه اليوجد تأثري للمؤهل العلمي على الرضا الوظيفي ،فحملة املاجستري
والدكتوراه لديهم تشابه يف وجهات النظر حول تقديرهم لدرجة الرضا الوظيفي بكلية الرتبية قصر بن غشري.
التوصيات  :من خالل أهداف ونتائج الدراسة امليدانية يوصي الباحثان بالتايل :
حث رئاسة جامعة طرابلس وإدارات كلية الرتبية التابعة هلا على :
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 زيادة االهتمام أكثر بالعوامل اليت تشكل رضا وظيفيا ألعضاء هيئة التدريس ،فاالهتمام بظروف العملواملرتبات والرتقيات واألجور واالستقرار الوظيفي يؤدي إىل حتسني املستوى العام للرضا لدى أعضاء هيئة
التدريس ،ومن مث حتسني مستوى أدائهم الذي هو هدف مهم من أهداف اإلدارة.
_ ضرورة الرتكيز على تطوير مهارات وتنمية روح اإلنتاج واالبتكار لدى أعضاء هيئة التدريس من خالل
الرتكيز على البيئة احملفزة واملشجعة على العمل واالبتكار.
 أمهية متويل وتسهيل مشاركة وحضور أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات واملشاركات الداخلية واخلارجية ،والتأهيلوالتدريب ،من خالل إنشاء قاعدة بيانات للمؤمترات والدورات التدريبية ،وربطها بالرتقية والتقدم يف الوظيفة .
 إعادة النظر يف رواتب أعضاء هيئة التدريس مبا يتناسب مع غالء املعيشة ومتطلبات احلياة._إجياد نظام حوافز عادل يتناسب مع مايقوم به أعضاء هيئة التدريس اجلامعي من أعمال .
_ توفري االستقرار الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس جبامعاهتم .

املصادر واملراجع :
العاكوري ،سعاد  ،القدرة على القيادة اإلدارية وأثرها على التنمية اإلدارية مبؤسسات التعليم العايل بليبيا -جامعة طرابلس امنوذجا  -رسالة دكتوراه غري منشورة  ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة
عبداملالك السعدي . 2016 ،
_ الطبيب ،أمحد. )1996( ،اإلدارة التعليمية  ،ط،1مطابع الوحدة العربية  ،الزاوية .
بدوي ،أمحد. )1977( ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية  ،مكتبة لبنان._ ماهر ،أمحد . )1993 ( ،السلوك التنظيمى  ،مركز التنمية لإلدارة  ،اإلسكندرية .
_ أوردي ثيد. )1987( ،اإلدارة هدفها وإجنازها ،ترمجة  :حسن عمر  ،عامل الكتب ،القاهرة .
 القريويت ،حممد . )1989( ،السلوك التنظيمي  ،مطبعة البرتا  ،عمان األردن .1989 ،عباس ،سهيلة حممد ،إدارة املوارد البشرية  -مدخل اسرتاتيجي ،دار وائل للنشر والتوزيع  ،ط ، 1عمان . 2003 ،العيساوي ،ليلى ،أثر البيئة التنظيمية على الرضا الوظيفي لدى العاملني ،رسالة ماجستري غري منشورة ،أكادمييةالدراسات العليا ،طرابلس.
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 جملـة جامعـة امللـك.(مدى رضا مشريف طالب الرتبية امليدانية عن عملهم يف اإلشـراف. )2003(. طالل،اليحىي.(العلـوم الرتبويـة والدراسـات اإلسالمية. )15( م،سـعود
. دار النهضة العربية،  القاهرة.  جابر عبد احلميد جابر،  مهارات البحث الرتبوي، 1993، ر، ل، جاى واقع الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة، https://www.asjp.cerist.dz/en/article اجلزائر-التدريس جبامعة الشلف
Measuring Job Satisfaction from the Perspective of Interpersonal ((
Relationship and Faculty Workload among Academic Staff at Public
Universities in Kelantan, Malaysia Entrepreneurship Vision 2020:
Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth.

Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12, 12761-12775;
doi:10.3390/ijerph121012761 International Journal of Environmental
Research and Public Health ISSN 1660-4601
Uma Sekaran :Research Methods For Business, A Skill - Building
Approach,

Fourth
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التوجيه النحوي واللغوي في القرآن الكريم (سورة الملك نموذجا)
إعداد :د .إبراهيم فرج الحويج

المقـــدمة
ِبـسـِم ِ
هللا ا ْلَّر ْحـم ِن ا ْلَّر ِحـ ِ
ـيم
َ
ْ
الحمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما لم يعلم ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده
ال شريك له ،وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد  عبده ورسوله ،وسالم على آله وصحبه

أهل الوفاء والصدق أجمعين.

وبعد..لقد اجتهد علماء القراءات القرآنية في خدمة القرآن الكريم ،وقراءاته ،وماوسعهم
االجتهاد في الحفظ ،وأمانة النقل ،وسالمة التمييز ،ودقة األداء ،وعلو اإلتقان ،في أداء
قراءاتهم ،وفي تعليمها لتالميذهم بالسند .وأحمد هللا وأشكر فضله أن كان لي شرف

المشاركة في توجيه بعض آيات القرآن الكريم بهذا اللون من التوجيه ،فإنني أتقدم بهذا إلى
كل من يجمعنا به رباط العلم من مستمعين وقراء ومدرسين ،وأحاول أن أتكلم عن موضوع

(التوجيه النحوي واللغوي في القرآن الكريم (سورة الملك نموذجا) وما يتعلق به من أحكام

وأمور عديدة تقتضيها الدراسة والبحث.

سبب أختيار الموضوع :أهمية علم القراءات وشرفه وفضله ،وذلك لتعلقه بأشرف كتاب
وأحسن كالم ،وأصدق حديث (القرآن الكريم).
أهمية الموضوع :الموضوع يبين لونا من ألوان اإلعجاز القرآني ،واهتمام العلماء بتعليم
القرآن بالقرءاءت العشر ،وأهمية التوجيه في حياة المسلمين ،وأثر القرءاءات القرآنية في
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إضافة ٍ
معان جديدة ،وغيرها.
أهداف الموضوع:

إبراز وجه من وجوه اإلعجاز القرآني من خالل توجيه القراءات

القرآنية ،وبيان أهمية تعلم القراءات القرآنية ودرستها وفهمها.

منهجية البحث :قد نظمت البحث من خالل مقدمة تشمل عنوان البحث ،وسبب أختيار

الموضوع ،وأهميته ،وأهدافه ،والمنهج المتبع للموضوع يتكون من مقدمة ،ومبحثين،
وخاتمة.
املبحث األول

مدخل إلى القراءات القرأنية
المطلب األول :التعريف بالقرآن ،والتوجيه ،والقراءات.
المطلب الثاني :المصطلحات القرآنية في القراءات.
المطلب الثالث :عالقة القراءات بالقرآن الكريم.
المطلب األول :التعريف بالقرآن ،والتوجيه ،والقراءات:
أوال :القرآن الكريم :أنزل هللا عز وجل القرآن الكريم ،ليكون هداية للناس ،وينير لهم
طريقهم في الحياة الدنيا ،وهو آخر الكتب السماوية ،وقرآءته عبادة ،حيث أمر هللا تعالى

عباده بقراءة القرآن واالستماع له ،فالقرآن مهم لكافة مجاالت الحياة ،ويعيننا على تخطي

العثرات والمشكالت ،ويعلمنا الطرق الصحيحة للعيش في هذه الدنيا ،ولديه كثير من
الفوائد التى ال تحصى وال تعد ،وقد أنزل هللا القرآن كامال ومكونا من 114سورة ،منها

المكية ،ومنها المدنية ،ونزل باللغة العربية التي يفهمها المسلمون ،إال أن المسلمين من
بلدان ومناطق مختلفة ينطقون العربية مع وجود اختالف بسيط في نطق بعض الحروف،

لذلك كان اختالف القراءات في القرآن الكريم.
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القرآن الكريم في اللغة :القرآن التنزيل العزيز ،وانما قدم على ما هو أبسط منه لشرفه،
()1
وقيل أن أصل القرآن مصدر "ق أر" يقال  :ق أر قراءة وقرآنا

.

()2
وقال تعالى ﴿ :إِّ ﱠن َعلَيَنا َجم َعهُ َوقُرآََنهُ( )17فَِّإ َذا قَ َأرَناهُ فَاتﱠبِّع قُر َآنهُ(﴾ )18

 ،فالمقصود

()3
من﴿قُر َآنهُ ﴾ ،أي :قراءته ،و ﴿فَِّإذا قَ َأرناهُ﴾ أي جمعناه﴿ ،فَاتﱠبِّع قُر َآنهُ﴾أي جمعه
تعريف القرآن الكريم في ا الصطالح :هو كالم هللا تعالى المعجز ،الموحي به إلى النبي
.

محمد_ صلى هللا عليه وسلم_ المنقول إلينا بالتواثر ،المتعبد بتالوته ،المكتوب فى

()4
المصاحف ،المبدوء بسورة الفاتحة ،والمختوم بسورة الناس

 .والقرآن سمي بهذا العلم

ألنه يجمع السور واآليات.
ثانياً :توجيه القراءات  :تعريف علم التوجيه :هو علم غايته بيان وجوه القراءات القرآنية،

واتفاقها مع قواعد النحو واللغة ،ومعرفة مستندها اللغوي تحقيقا للشرط المعروف ،وهو

(موافقة اللغة العربية ولو بوجه)

()5

تعريف القراءات في اللغة :القراءات جمع قراءة وقرآنا ،مصدر(قرأ) ،بمعنى تال فهـو قـارئ،
ومعن ــاه الجم ــع والض ــم ،وقـ ـرأت الش ــيء قرآنـ ـا :جمعت ــه وض ــممت بعض ــه إل ــى بع ــض ،وقـ ـ أر

( )1ينظر لسان العرب ،البن منظور (مادة قرأ).
( )2سورة القيامة ،اآلية .18-17
( )3ينظر غريب القرآن ،البن قتيبة.427/1 ،
( )4ينظر :صفحات في علوم القراءات ألبي طاهر عبد القيوم السندي ،نـ المكتبة االدادية ،ط  1415/1هـ.
( )5ينظر :مقدمات في علم القراءات ،لمحمد أحمد الشكري. 201/1،
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()1
الشــيء قُرآنــا بالضــم :جمعــه وضــمه ،ومنــه ســمي الق ـرآن؛ ألنــه يجمــع الســور ويضــمها ،
()3
()2
وفي قوله تعالى ﴿:إِّ ﱠن َعلَيَنا َجم َعهُ َوقُر َآنهُ ﴾  ،أي قراءته .
()4
ومنه قول الشاعر :
ماء ِب ْك ٍر
اعي َع ْي َ
ذر َ
ط ٍل ْأد َ

هجان اللّ ِ
ون لم تق أر جنينا

أي :لم يجمع رحمها على جنين ولم يضم.
()6
()5
القراءة اصطالحاَ :عﱠرفهـا جمـعٌ مـن العلمـاء مـنهم :الجـزري  ،والزركشـي  ،وأبـو حيـان
()1
األندلســي

ت (745هـ ـ) ،ولعــل تعريــف اإلمــام ابــن الجــزري لهــا مــن أحســن التعــاريف

( )1ينظر :المعجم الوسيط  ،722/2و المغرب في ترتيب المعرب  ،164 /2و لسان العرب(128/1مادة قرأ).
( )2سورة القيامة ،اآلية .17
( )3ينظر غريب القرآن ،البن قتيبة.427/1 ،
( )4الشاعر584( :ه) عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب ،أبو األسود ،من بني تغلب ،شاعر جاهلي ،من الطبقة
األولى ،ولد في شمالي جزيرة العرب في بالد ربيعة وتجول فيها وفي الشام والعراق ونجد ،ينظر ترجمته :األغاني

لألصفهاني  ،54/11فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال لمحمد الدرة  ،323/1جمهرة أشعار العرب
للقرشي .42/1
( )5ابن الجزري( - 780نحو  835هـ =  - 1378نحو  1432م) :أحمد بن محمد بن محمد ،أبو بكر ،شهاب
الدين ابن الجزري  ،القرشي الشافعي ،مقرئ ،دمشقي المولد والوفاة ،أخذ عن أبيه وغيره وسمع القراءات االثنتي
عشرة ،وتصدر للتدريس ،ومات بعد أبيه (المتوفى سنة  )833بقليل ،له (الحواشي المفهمة في شرح المقدمة  -ط)
وهي المقدمة الجزرية ،ينظر ترجمته  :االعالم للزركلي .227/1
( )6الزركشي ( 794 - 745هـ =  1392 - 1344م) :محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي ،أبو عبد هللا ،بدر
الدين ،عالم بفقه الشافعية واالصول ،تركي االصل ،مصري المولد والوفاة .له تصانيف كثيرة في عدة فنون ،منها:
(االجابة اليراد ما استدركته عائشة على الصحابة  -ط) و (لقطة العجالن  -ط) في أصول الفقه ،ينظر ترجمته:
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()2
جمعا وشموال ،فيعرفها بقوله " :علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معـزوا لناقلـه" .
والزركشــي يعــرف الق ـراءات قــائال" :اخــتالف ألفــاظ الــوحي المــذكور فــي كتبــة الحــروف أو
()3
كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما"  .ويعرفها أبو حيان األندلسي" :علـم يبحـث فيـه عـن
()4
كيفية النطق بألفاظ القرآن" .
فالقراءات هي" :علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم من تخفيف ،وتشديد ،واختالف

ألفاظ الوحي في الحروف" ،وذلك أن القرآن نقل كما أنزله هللا تعالى على نبينا محمد
صلى هللا عليه وسلم.
ثالثاً :موضوع علم القراءات  :دراسة ما نقل من الخالف األصولي والفرشي من أئمة
القراءات ،بأسانيد متصلة ومتواترة إلى الرسول -صلى هللا عليه وسلم -في الكلمات

()5
القرآنية؛ من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها

األعالم

للزركلي

.

، 60/6و الدرر الكامنه في أعيان المئة الثامنة لحافظ شهاب الدين العسقالني .133/5

( )1أبو حيان األندلسى ( 745 – 654هـ) :محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان اإلمام أثير الدين أبو
حيان األندلسى الغرناطي النفزي  ،نسبة إلى قبيلة من البربر  ،نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه
وأديبه  ،ولد بمطخشارش  ،مدينة من حضرة غرناطة  ،تال القراآت أفرادا وجمعا على مشائخ األندلس ،وبأفريقيا ،ثم
تقدم اإلسكندرية ومصر ،ينظر ترجمته :بغية الوعاة لسيوطي 280،/1والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،
لمحمد بن علي الشوكاني ،279/2،البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة ،للفيروزأبادي.85/1 ،
( )2التيسير في القراءات السبع للداني األندلسي.18/1،
( )3صفحات في علوم القراءات ألبي طاهر السندي  ،10/1و القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية مقارنة
لحليمة سال  ،39/1و التيسير في القراءات السبع ألبي عمرو األندلسي.19/1
( )4القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية مقارنة ،لحليمة سال.39/1
( )5ينظر صفحات في علوم القراءات ألبي طاهر السندي .11/1
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رابعاً :فائدته :العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية ،وصيانتها عن التحريف

()1
والتغيير ،والعلم بما يق أر به كل من أئمة القراءة ،والتمييز بين ما يق أر به وماال يق أر به
قدر ،وأعالها منزلة؛ لتعلقه
َجلِّها ا
خامسا :مكانته :أنه من أشرف العلوم الشرعية ،ومن أ َ
()2
بكتاب هللا عز وجل .
.

سادسا :تدوينه  :اختلف المؤرخون في تعيين أول من ألف في القراءات ،فذهب األكثر
()3

()4

إلى أنه :اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم  ،و قال ابن الجزري  :أنه اإلمام أبو حاتم
()5

السجستاني (ت255هـ) .
سابعاً استمداده :من النقول الصحيحة والمتواترة عن علماء القراءات الموصولة إلى

رسول هللا _ صلى هللا عليه وسلم_ .

المطلب الثاني :المصطلحات القرآنية في القراءات :

( )1ينظر إتحاف فضالء البشر فى القراءات األربعة عشر ،للدمياطي.6/1
( )2ينظر صفحات في علوم القراءات ألبي طاهر السندي .24/1

( )3أبو عبيد ( 224-157هـ) :اإلمام الحافظ المجتهد ذو الفنون ،القاسم بن سالم ،أبو عبيد الخراساني ،األنصاري
موالهم البغدادي ،له تصانيف في القراءات ،والحديث ،والفقه ،واللغة ،والشعر ،كان أبوه عبدا روميا لرجل من أهل
هراة ،وكان أبو عبيد ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن وفضل بارع ،ينظر ترجمته :الوافي بالوفيات،
لصفدي ،200/7،و سير أعالم النبالء ،لذهبي ،490/10،ووفيات األعيان ،ألبن خلكان ،60/4،ومعجم القرآن عبر
التاريخ.409/1،
( )4ينظر ترجمته ص.7
( )5أبو حاتم السجستاني ( 255هـ) هو سهل بن محمد أبو حاتم السجستانى الجشمى النحوى اللغوى المقرئ ،كان
كثير الرواية عن أبي زيد وأبي عبيدة واألصمعي عالما باللغة والشعر ،نزيل البصرة و عالمها ،كان المبرد يالزم
القراءة عليه ،له نيف وثالثون كتابا ،منها :كتاب المعمرين – ط ،والنخلة – ط ،و ما تلحن فيه العامة ،ينظر
ترجمته :األعالم للزركلي ،143/3،و البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزأبادي 25/1،الثقات البن
حبان،293/8و تقريب التهذيب للعسقالني الشافعي ،258/1،و ينأر هفحات في علوم القراجات بي ةاهر
السندي .40/1

- 359 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

هناك عدة كلمات تذكر في كتب القراءات وهي  :القراءة  ،الرواية  ،الطريق  ،الوجه ،
األصول  ،الفرش  ،وهي كلمات اصطالحية في علم القراءات  ،وسنتعرف كل واحدة
منها:
 -1القراءة  :كل خالف ُنسب إلى إمام من أئمة القراءات ،مما أجمع عليه الرواة عنه،
نحو قوله تعالى {:مالِّ ِّك يوِّم ِّ
الدين{ فكلمة (مالك) تق أر بحذف األلف ،وهي قراءة أبي جعفر
َ َ
ونافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة ،وتق أر بإثبات األلف (مالك) وهي قراءة
عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر .

 -2الرواية :

كل خالف ُنسب إلى اآلخذ عن إمام من أئمة القراءة ولو بواسطة  ،نحو :رواية هشام عن
ابن عامر ،ورواية حفص عن عاصم (بدون واسطة)؛ ألن كل واحد منهما تتلمذ على
شيخه  ،وأخذ القراءة عنه مباشرة.
 -3الطريق :كل خالف نسب إلى اآلخذ عن الراوي وان سفل ،نحو  :طريق األصبهاني

لرواية اإلمام ورش ،وطريق عبيد بن الصباح لرواية اإلمام حفص.

ومن خالل تعريف هذه المصطلحات الثالثة يتبين أن لكل إمام  :ارويان ،سواء أخذا

القراءة عن اإلمام مباشرة أو بواسطة ،وأن لكل رٍاو :طريقان ،سواء أخذا القراءة عن الراوي
بواسطة واحدة ،أو بواسطتين أو أكثر.

 -4الوجه  :هو ما يكون من قبيل الخالف الجائز والمباح؛ كأوجه قراءة البسملة بين

سورتين بالوصل أو الفصل ،فمن ق أر بإثبات البسملة بين سورتين  ،فله أن يق أر بأحد
األوجه اآلتية؛ وهي :
 -1وصل الكل.
 -2فصل الكل.
 -3وصل الثاني بالثالث  ،وهذه األوجه الثالثة جائزة.
 -4وصل األول بالثاني  ،وهو ممنوع.

 -5األصول :هي كل حكم كلي ٍ
جار في كل ما تحقق فيه شرطه ،فهي تطلق على
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األحكام الكلية والخالفات المطردة التي تندرج تحتها الجزئيات المتماثلة؛ كصلة هاء
الضمير ،وصلة ميم الجمع ،والمدود  ،والفتح واإلمالة ...وما إلى ذلك.
 -6الفرش  :ما كان من خالف غير مطرد في حروف القراءات ،مع عزو كل قراءة

إلى صاحبها ،وسمي فرشا النتشار تلك الحروف والكلمات المختَلف فيها في سور القرآن
()1
الكريم  ،فكأنها انفرشت في السور أي  :انتشرت

.

المطلب الثالث:عالقة القراءات بالقرآن الكريم  :وللعلماء في ذلك آراء ثالثة :
 -1أنهما حقيقتان متغايرتان ،منهم اإلمام بدر الدين الزركشي

()2

.

ودليله :

أن القرآن هو الوحي ﱠ
المنزل على محمد -صلى هللا عليه وسلم -للبيان واإلعجاز.
والقراءات اختالف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد
وغيرهما.
 -2و منهم من يرى  :أنهما حقيقتان بمعنى واحد؛ ألن القرآن مصدر مرادف للقراءة ،
والقراءات جمع قراءة؛ إذن فهما حقيقتان بمعنى واحد  ،كما أن أحاديث نزول القرآن على

األحرف السبعة تدل داللة واضحة على أنه ال فرق بينهما؛ إذ كل منهما وحي منزل.
تاما  ،كما أنهما ليسا متحدين اتحادا
ا
 -3وفريق ثالث يرى :أنهما ليسا متغايرين
تغاير ًّ
كليا؛ بل بينهما ارتباط وثيق كارتباط الجزء بالكل.
ًّ
وذلك ألن :

أ -القراءات ال تشتمل كلمات القرآن كله؛ بل توجد في بعض ألفاظه فقط.

ب -تعريف القراءات يشمل المتواترة والشاذة ،وقد أجمعت األمة على عدم قرآنية القراءات

الشاذة.

فالقراءات قسمان  :مقبولة ومردودة.
( )1ينظر :صفحات في علوم القراءات ألبي طاهر السندي .17-12/1
( )2ينظر :ترجمته ص . 7
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أ -المقبولة :أن تكون متواترة ،أن توافق اللغة العربية ولو بوجه ،أن توافق رسم أحد
المصاحف العثمانية ولو احتماال.
ب -المردودة  :وهي التي اختل فيها شرط من الشروط الثالثة لقبولها ،وهي التي يطلق
عليها الشاذة  ،وقد قال العلماء فيها :

 -1ال يجوز اعتقاد قرآنيتها.
()1
 -2ال تجوز القراءة بها تعبدا

.
املــــبحث الثــــــاني

القُّراء وِقرءاتهم في سورة الملك
المطلب األول :القُراء العشر ورواتهم.
المطلب الثاني :التعريف بالسورة.
المطلب الثالث :نمادج من السورة.
القراء العشر:
المطلب األولَّ :
ماهي القراءات العشر؟
هي القراءات التي تلقوها عن أوليهم تلقيا ،وقام بها في كل مصر من هذه األمصار
رجل ،ممن أخذ عن التابعين أجمعت الخاصة والعامة على قراءته ،وسلكوا فيها طريقه
وتمسكوا بمذهبه ،على ما روى عن عمر بن الخطاب ،وزيد بن ثابت ،وعروة بن الزبير،
( )1ينظر :صفحات في علوم القراءات ألبي طاهر السندي  ، 18/1و نزول القرآن على سبعة أحرف لمناع بن
خليل القطان 90/1 ،ومقدمات في علوم القرءات لمحمد أحمد القضاة ،وأحمد الشكري ،ومحمد
منصور(معاصر).49/1
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ومحمد بن المنكدر ،وعمر بن عبد العزيز ،وعامر الشعبي ،وهذه القراءات باتفاق العلماء
هي قراءات متواترة إلى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -حتى اثبتوا تواترها بذكر
()1
صفات رواتها ،وهذه القراءات ِّ
دونت بالمدينة ،ومكة ،والكوفة ،والبصرة ،والشام .

أوالً :قَُّراء المدينة المنورة:
 :1اإلمام نافع:
هو اإلمام نافع بن عبد الرحمن المدني ،و ُيكنى أبا عبد الرحمن ،وأبا رويم ،وأبا نعيم،
وأبا الحسن ،وأبا عبد هللا ولد سنة 70هـ ،و توفي بالمدينة سنة 169هـ ،وقيل :سنة
170هـ ،وقيل غير ذلك.
أشهر رواته :
 -1قالون(220-120ه) :هو أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان الزرقي ،مولى بني
زهرة الملقب بـ(قالون) قارئ المدينة ونحويها.

 -2ورش(197-100هـ):هو عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان القبطي المصري

القرشي والء ،مولى آل الزبير بن العوام ،المعروف بـ(ورش).
 -2اإلمام أبو جعفر :

هو أبو جعفر يزيد القعقاع المخزومي ،المدني ،القارئ ،ويقال :اسمه جندب بن فيروز،

وقيل :فيروز ،هو أحد القراء العشرة ،واختلف في وفاته ،وأصح األقوال :أنه توفي بالمدينة

سنة 130ه.

أشهر رواته :

 -1ابن وردان(حوالي160ه) :هو عيسى بن وردان الحذاء المدني ،وكنيته :أبو الحارث.
( )1ينظر :كتاب السبعة في القراءات ،للبغدادي. 49/1
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 -2ابن َج ﱠماز(بعد 170ه) :هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن َج ﱠماز الزهري ،المدني.
ثانياً :قَُّراء مكة المكرمة:
 -1اإلمام ابن كثير المكي:
هو اإلمام عبد هللا بن كثير بن عمرو الداري أبو معبد ،المكي ،مولى عمر بن علقمة

الكناني ،فارسي األصل ،من الطبقة الثانية من التابعين ،ولد وتوفي بمكة (45هـ -

120هـ).
أشهر رواته :

 -1البزي (250-170هـ)  :هو أحمد بن محمد بن عبد هللا بن القاسم بن نافع بن أبي
بزة  ،فارسي األصل من أهل همذان ،مقرئ مكة  ،ومؤذن المسجد الحرام.
 -2قنبل (291-195هـ) :هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد ،أبو
عمر المخزومي موالهم المكي ،الملقب بـ(قنبل).

ثالثًا :قَُّراء الكوفة:

اإلمام عاصم الكوفي:
هو عاصم ابن بهدلة أبي الﱠن ُجود الكوفي الحناط األسدي بالوالء ،ويكنى :أبو بكر ،توفي
بالكوفة ،سنة 127هـ .
أشهر رواته :

 -1شعبة (193-94هـ):هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الحناط الكوفي األسدي
الكاهلي النهشلي .

 -2حفص(180-90هـ) :هو أبو عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة األسدي الكوفي
البزاز الغاضري ،ويعرف بحفيص.
اإلمام حمزة الزيات الكوفي:
هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الكوفي التيمي والء ،ولد

80هـ  ،وتوفي بحلوان العراق سنة 156هـ .
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أشهر رواته :

 -1خلف البزار(229 -150هـ) :هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف
البزار ،األسدي ،البغددي ،المقرئِّ ،
الصلحي ،من أهل فم الصلح.
 -2خالد الصيرفي(ت220هـ) :هو أبو عيسى خالد بن خالد الشيباني بالوالء ،الصيرفي،

الكوفي.

 :اإلمام علي الكسائي:
هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد هللا بن بهمن بن فيروز األسدي والء،الكوفي،
النحوي ،فارسي األصل ،من سواد العراق ،الملقب بالكسائي ،ولد في حدود سنة 12هـ،

وتوفي بـ(رنبويه) سنة 189هـ .
أشهر رواته :

 -1أبو الحارث(ت240ه) :هو الليث بن خالد البغدادي.

 -2الدوري(ت246هـ) :هو أبو عمرو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان
األزدي ،الدوري النحوي ،الضرير.
ابعا :قَُّراء البصرة:
رً
اإلمام أبو عمرو البصري:
هو أبو عمرو زبﱠان بن العالء بن عمار بن العريان المازني التميمي البصري ،اختلف في
تاريخ والدته ووفاته على أقوال ،وأصحها أنه ولد في سنة 68هـ بمكة ،وتوفي بالكوفة سنة

154هـ.
أشهر رواته :

 -1الدوري(ت246هـ) :هو أبو عمرو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان
األزدي ،الدوري النحوي ،الضرير.

-2السوسي (261-173هـ) :هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد هللا بن إسماعيل ،
السوسي  ،نسبة إلى (السوس).
 2ـ اإلمام يعقوب الحضرمي البصري:
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هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي -والء-
البصري ،هو أحد القراء العشرة ،ولد في سنة 117هـ ،وتوفي في ذي الحجة سنة 205هـ.
أشهر رواته :

 -1روح (ت 234أو 235ه) :هو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن الهذلي -موالهم-

البصري النحوي ،مقرئ جليل ثقة ،ضابط مشهور.

 -2رويس( ت 238ه) :هو محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري ،يكنى أبا عبد هللا،

المعروف برويس ،مقرئ حاذق ،ضابط مشهور .
خامسا :قَُّراء دمشق:

اإلمام ابن عامر الدمشقي:
هو عبد هللا بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر اليحصبي ،وكنيته :أبو عمران،
وقيل :أبو نعيم ،وهو من العرب ،ولد قبل فتح دمشق في(البلقاء) في قرية (رحاب) سنة 8

من الهجرة ،وتوفي بدمشق يوم عاشوراء سنة 118هـ.
أشهر رواته :

 -1هشام(254-153هـ) :هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة ،السلمي الدمشقي،
أبو الوليد ،إمام أهل دمشق ،وخطيبهم ،ومقرئهم ،ومحدثهم ،ومفتيهم .

-2ابن ذكوان(242-173هـ) :هو عبد هللا بن أحمد بن بشير بن ذكوان ،أبو عمرو،
البهراني ،القرشي ،الفهري ،الدمشقي.
سادسا :قَُّراء بغداد:

اإلمام خلف البزار:

هو أبو محمد خلف بن هشام البزار البغدادي ،هو أحد القراء العشرة ،ويقال له :خلف

عاشر في ترتيب قراءة القراءات العشر المتواترة.
ا
العاشر؛ لكونه
أشهر رواته :

 -1إسحاق (ت 286ه)  :هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد هللا
المروزي البغدادي الوراق.
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()1
 -2إدريس(292هـ) :هو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي ،الحداد

.

المطلب الثاني :التعريف بالسورة:
سورة الملك
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َ
ﱠ ِّ
ِّ
ون إِّ ﱠال ِّفي ُغ ُر ٍ
ص ُرُكم ِّمن ُد ِّ
ور ()20
ون ﱠ
الرح َم ِّن إِّ ِّن ال َكاف ُر َ
أَ ﱠمن َه َذا الذي ُه َو ُجن ٌد لَ ُكم َين ُ
أَ ﱠمن َه َذا الﱠ ِّذي َيرُزقُ ُكم إِّن أَم َس َك ِّرزقَهُ َبل لَ ُّجوا ِّفي ُعتٍُو َوُنفُ ٍ
ور ( )21أَفَ َمن َيم ِّشي ُم ِّكبًّا
( )1ينظر :صفحات في علوم القراءات ،ألبي طاهر السندي .371_317/1،
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صر ٍ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َكم َو َج َع َل
اط ُمستَِّق ٍيم (ُ )22قل ُه َو الﱠ ِّذي أَن َشأ ُ
َعلَى َوجهه أَه َدى أَ ﱠمن َيمشي َس ِّويًّا َعلَى َ
ِّ ِّ
َكم ِّفي األَر ِّ
ض َوِّاَلي ِّه
لَ ُك ُم ﱠ
ون (ُ )23قل ُه َو الﱠِّذي َذ َأر ُ
ص َار َواألَفئ َدةَ َقليال َما تَش ُك ُر َ
السم َع َواألَب َ
تُح َشرون ( )24ويقُولُون متَى ه َذا الوعد إِّن ُكنتُم ص ِّاد ِّقين (ُ )25قل ِّإﱠنما ال ِّعلم ِّعند ﱠِّ
اَّلل
ُ َ
َ َ ُ
َ َ
ُ َ
َ
ََ َ َ
ِّ
ين (َ )26فلَ ﱠما أرَوه ُزلفَة ِّس َيئت وجوه الﱠِّذين َكفَروا وِّقيل ه َذا الﱠ ِّذي ُكنتُم بِّهِّ
َوِّاﱠن َما أََنا َنذ ٌير ُمبِّ ٌ
َ ُ َ َ َ
ُُ ُ
َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ين ِّمن َع َذ ٍ
اب
ون (ُ )27قل أ َأ
َرَيتُم إِّن أَهَل َكنِّي ﱠ
اَّللُ َو َمن َمع َي أَو َرح َمَنا َف َمن ُي ِّج ُير ال َكاف ِّر َ
تَ ﱠد ُع َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ض َال ٍل ُمبِّ ٍ
ين ()29
أَلِّ ٍيم (ُ )28قل ُه َو ﱠ
ون َمن ُه َو في َ
آمﱠنا بِّه َو َعلَيه تََو ﱠكلَنا فَ َستَعلَ ُم َ
الرح َم ُن َ
ِّ
يكم بِّم ٍ
اء َم ِّع ٍ
ين (.﴾ )30
ُقل أ َأ
َرَيتُم إِّن أَصَب َح َم ُ
اؤ ُكم َغو ار فَ َمن َيأت ُ َ
تسميتها وسبب تسميتهاُ :سميت بهذا االسم الحتوائها على أحوال الملك ،سواء كان
الكون أم اإلنسان ،وأن ذلك ملك هللا تعالى ،وسماها النبي -صلى هللا عليه وسلم  -سورة(

وسميت سورة الملك ،وأخرج
وسميت أيضا تبارك الملكُ ،
تبارك الذي بيده الملك )ُ ،
الطبرانى عن ابن مسعود قال  :كنا نسميها على عهد رسول هللا المانعة ،وروى أن اسمها(

المنجية) ،وتسمى أيضا( الواقية) ،وذكر الرازى أن ابن عباس كان يسميها المجادلة؛ ألنها
تجادل عن قارئها عند سؤال الملكين .
عدد آياتها :ثالثون آية ،وثالثمائة وثالثون كلمة ،وألف وثلثمائة وثالثة عشر حرفا.
مكان نزولها :نزلت بمكة المكرمة ،بإجماع.
ترتيبها في النزول :نزلت بعد الطور.
ترتيبها في المصحف :ترتيبها السابعة والستون ،بعد سورة التحريم ،وقبل سورة القلم.
سبب نزولها :قال ابن عباس نزلت في المشركين ،كانوا ينالون من رسول هللا فخبره

جبريل بما قالوا فيه ،ونالوا منه فيقول بعضهم لبعض أسروا قولكم لئال يسمع آله محمد.

فائدة من يق أر بها :كان النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -يقرأها عند أخذ مضجعه ،وروي
أنها تنجي من عذاب القبر تجادل عن صاحبها حتى ال يعذب ،وروى ابن عباس أن

النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -قال ":وددت أن سورة تبارك الذي بيده الملك في قلب
كل مؤمن."...
محور مواضيعها :تناولت هذه السورة أهدافا رئيسية ثالثة وهى :
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إثبات عظمة هللا وقدرته على اإلحياء واإلماتة.
إقامة األدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين.
بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور.
فضلها:

عن مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن " قل هو هللا أحد

" تعدل ثلث القرآن  ،وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها .
وعن ابن عباس _رضي هللا عنه_ قال :ضرب بعض أصحاب النبي  -صلى هللا عليه
وسلم  -خباءه على قبر  ،وهو ال يحسب أنه قبر  ،فإذا فيه إنسان يق أر سورة تبارك الذي
بيده الملك حتى ختمها ،فأتى النبي -صلى هللا عليه وسلم  -فقال  :يا رسول هللا إنى
ضربت خبائي على قبر ،وأنا ال أحسب أنه قبر ،فإذا فيها إنسان يق أر سورة تبارك (الملك)
حتى ختمها ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -هى المانعة هى المنجية تنجيه من
()1
عذاب القبر

.

المطلب الثالث :نمادج من السورة :
ق سبع سماو ٍ
ﱠِّ
ِّ
ات ِّطَباقا َما تََرى ِّفي َخل ِّ
او ٍت فَار ِّج ِّع
ق ﱠ
الرح َم ِّن من تَفَ ُ
قال تعالى﴿ :الذي َخلَ َ َ َ َ َ َ
ص َر َه ْل تََرى ِّمن فُطُ ٍ
ور(﴾)3
الَب َ
اختلف في ﴿تَفَ ُاو ٍت﴾ ،فحمزة والكسائي قرؤها :بضم الواو مشددة من غير ألف(تَفَ ُّوت)،
ووجه التشديد :جعله مصدر تفوت تفعل ،وأما الباقون قرؤ( :تَفَ ُاو ٍت) باأللف والتخفيف،
ووجه التخفيف :جعله مصدر تفاوت األمر تفاوتا ،واألحسن التخفيف ؛ ألنه أكثر وأخف.

( )1ينظر التعريف بسور القرآن الكريم ،2-1/1و الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،لثعالي ،318/4،و تفسير
الوسيط للقرآن الكريم ،لمحمد طنطاوي.5/15

- 369 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

و﴿ َه ْل تََرى﴾ ق أر حمزة والكسائي وأبو عمرو( َهل) بإذغام الالم في تاء (تََّرى) وقرأها
الباقون باألظهار( َه ْل) ،وأما ﴿تََرى﴾ قرأها أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف باإلمالة ،
()1
وورش قرأها بالتقليل

.

قال تعالى﴿ :ثُﱠم ار ِّج ِّع البصر َكﱠرتَي ِّن ين َقِّلب إِّلَيك البصر َخ ِ
اس ًئا َو ُه َو َح ِّس ٌير(﴾)4
َ
َ َ َُ
َ ََ
اسئا﴾ قرأها أبوجعفر :بإبدال الهمزة ياء خالصة ( َخ ِّ
﴿ َخ ِّ
اسيا) في الوقف والوصل ،وحمزة

ِّ ()2
في الوقف ،وأما الباقون قرؤها  :بتحقيق الهمز( َخاسئا)

.

لشي ِّ
ِّ ﱠ
اط ِّ
اء ُّ
ين َوأَعتَدَنا لَهُم
قال تعالىَ ﴿ :ولَقَد َزﱠيﱠنا ﱠ
يح َو َج َعلَن َ
الد ْن َيا بِّ َم َ
اها ُر ُجوما ل َ
صابِّ َ
الس َم َ
الس ِّعير(َ ﴿﴾)5ولَقَد َزﱠيﱠنا﴾ أدغم الدال في الزاي عند كال من :أبي عمرو ،و حمزة،
اب ﱠ
َع َذ َ

والكسائي ،وخلف ،وهشام ،و ابن عامر ،بخلف عن ابن ذكوان ( َولَ َقد زﱠيﱠنا) ،وأظهرها
الباقون.
اختلف القراء في إظهار ،وادغام (دال قد) في ثمانية أحرف وهي« :الجيم ،والصاد،
والزاي ،والسين ،والذال ،والضاد ،والشين ،والظاء» القراء فيها على ثالث مراتب :منهم من

أظهرها عند حروفها الثمانية بال خالف ،ومنهم من أدغمها  ،ومنهم من أظهرها عند
بعضها وأدغم في بعضها.

﴿ ُّ
الدنَيا﴾ قرأها حمزة و الكسائي وخلف باإلمالة ،وبالتقليل ألبي عمرو ،وورش بخلف
()1
عنه .

( )1ينظر تفاوت النشر في القرءات العشر ،ألبن الجزري ،389/2،والقرءات العشر المتواثرة ،لمحمد راجم،565 ،
والحجة في القراءات السبع ،ألبن خالويه ،349/1 ،الشمعة المضئة بنشر القراءات السبعة ،لطبالوي ،133/2 ،و
حجة القراءات،لعبد الرحمن أبو زرعة.715/1 ،
( )2ينظر النشر في القرءات العشر ،ألبن الجزري ،389/2،الكنز في القرءات العشر ،ألبي محمد الواسطي،
 ،239/1والقرءات العشر المتواثرة ،لمحمد راجم.565 ،
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اد تَ َم َّي ُز ِّم َن ال َغي ِّظ ُكلﱠ َما أُل ِّقي ِّفيهَا فَوٌج َسأَلَهُم َخ َزَنتُهَا أَلَم َيأتِّ ُكم
قال تعالى﴿ :تَ َك ُ
َ
ِّ
البزي بتشديد تاء المضارعة في الوصل مع المد
َنذ ٌير(﴿﴾)8تَ َك ُ
اد تَ َمي ُﱠز﴾ ق أرها َ
المشبع )تَ َكآد تﱠ َميﱠز) ،وأبو َعم ُرو باإلدغام ،وأما الباقون قرؤها بالتخفيف واإلظهار ،وال
()2
خالف بينهم في تخفيفها بتاء وحدة وخفيفه

.

اءَنا َن ِّذ ٌير .﴾ )9( ٍ...
قال تعالى﴿ :قَالُوا َبلَى قَد َج َ

﴿َبلَى﴾ قرأها حمزة و الكسائي وخلف باإلمالة ،وبالتقليل لورش بخلف عنه.
اءَنا) منهم من
اءَنا﴾ قرأها باإلمالة كال من :ابن دكوان ،و حمزة ،وخلف ،و ( َقد ج َ
﴿ َج َ
()3
أدغمها بال خالف وهم أبو عمرو ،وحمزة ،والكسائي ،وهشام ،وأظهرها الباقون .
قال تعالى ﴿ :فَاعتَرفُوا بِّ َذنبِّ ِّهم فَ ُس ْحقًا ِّألَصح ِّ
الس ِّع ِّ
ير(.﴾)11
اب ﱠ
َ
َ
﴿ فَ ُسحقا ﴾ ق أر أبو جعفر الحاء مضمومة (فَ ُس ُحقا) ،والكسائي بضمها وبإسكانِّها أي:
ِّ
الوجهين( َف ُس ُحقا ،فَ ُسحقا) ،أما الباقون اجتمعوا على تخفيف السحق ،أي :بإسكان الحاء،
ب
فالقراءة بضم الحاء واسكانها متواثرة ،وقد تكون الضم أصال واإلسكان تخفيفا؛ ألن التشديد
أصل للتخفيف ،وانتصاب (فَ ُس َحقا) على المصدر لمعنى سحقهم هللا سحقا أي :باعدهم
()4
من رحمته مباعدة .
( )1ينظر سراج القارئ وتذكار المقرئ ،للبغدادي المصري ،95/1،وفريدة الدهر في تأصيل وجمع القرءاءت ،لمحمد
إبراهيم سالم ، 626/4،الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر ،لمحمد محيسن  ،267/1والقرءات العشر
المتواثرة ،لمحمد راجم.،565 ،
( )2ينظر النشر في القرءات العشر ،ألبن الجزري ،389/2،و المكررفي ما تواثر من القراءات السبع ،لعمر
األنصاري الشافعي ،454/1،وأتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ،لدمياطي.550/1،
( )3ينظر القرءات العشر المتواثرة ،لمحمد راجم.565 ،
( )4ينظر النشر في القرءات العشر ،ألبن الجزري ،389/2،وأتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر،
لدمياطي ،550/1،و حجة القراءات،لعبد الرحمن أبو زرعة،716/1 ،و القرءات العشر المتواثرة ،لمحمد راجم565 ،
و تحبير التيسير في القراءات العشر ،ألبن الجزري.586/1 ،
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السم ِّ
ِّ
ِ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ُّ
اء أَن
قال تعالىَ ...﴿ :و ُكلُوا من ِّرزقه َوِّالَيه الن ُش ُ
ور ( )15أَأَم ْنتُ ْم َمن في ﱠ َ
الن ُشور أَأ ِ
فُّ ﴿﴾ )16(...
َم ْنتُ ْم﴾ قرأها كال من قالون ،وأبو عمر ،وأبو جعفر ،وابن
َيخ ِّس َ
ُ
هشام ،بتحقيق الهمزة األولى وتسهيل الهمزة الثانية ،مع إدخال األلف بينهما (بين بين)،

أما ورش ،والبزي ،ورويس ،قرؤها بالتسهيل دون إدخال األلف  ،وحفص قرأها بتحقيق
الهمزتين مع عدم اإلدخال ،ورش بإبدالها أَلِّفا خالصة مع القصر ،وأما قُنُبل ففي حال
الن ُشور بـ ءأ ِ
الوصل( ُّ
َم ْنتُ ْم) بإبدال األولى واوا خالصة وسهل الثﱠانية من غير إدخال (بين
ُ
الن ُشور وابتداء بـ ءأ ِ
بين) ،واذا وقف على ُّ
َم ْنتُ ْم ،فقد قرأها كالبزي ،وأما الباقون قرؤ
بتحقيق الهمزتين من غير إدخال

()1

.

ف َن ِذ ِ
ان َن ِكير (﴾)18
ير ( ... )17فَ َكي َ
ون َكي َ
ف َك َ
قال تعالى...﴿ :فَ َستَعلَ ُم َ
الراء وصال ( نذيري -نكيري) ،وقرأها
﴿ َن ِذيرَ -ن ِكير ﴾ قرأها ورش بأثبات الياء بعد ﱠ

()2
يعقوب بإثبتها في الحالين(وصال ووقفا) ،وأما الباقون فحذفوها مطلقا
ﱠِّ
ِّ
ص ُرُك ْم ِّمن ُد ِّ
ون إِّ ﱠال ِّفي
ون ﱠ
الرح َم ِّن إِّ ِّن ال َكاف ُر َ
قال تعالى﴿ :أَ ﱠمن َه َذا الذي ُه َو ُجن ٌد لَ ُكم َي ْن ُ
ُغ ُر ٍ
ص ْرُك ْم) ،و الدروي بإختالس
ص ُرُك ْم﴾ ق أرها أبو َعم ُرو بإسكان ﱠ
الراء ( َي ْن ُ
ور(َ ﴿﴾ )20ي ْن ُ
.

ص ُرُك ْم)
ضمة الراء ،وأما الباقون قرؤ باإلشباع ( َي ْن ُ

()3

.

( )1ينظر القرءات العشر المتواثرة ،لمحمد راجم ،567،الشمعة المضئة بنشر القراءات السبعة ،لطبالوي،490/1 ،
الكنز في القرءات العشر ،ألبي محمد الواسطي.250/1،
( )2ينظر النشر في القرءات العشر ،ألبن الجزري ،389/2،و القرءات العشر المتواثرة ،لمحمد راجم ،565 ،وغيث
النافع في القرءات السبع،لعلي أبو الحسن النوري.594/1،
( )3ينظر أتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ،لدمياطي ،551/1،والمكرر في ما تواثر من القراءات
السبع ،لعمر األنصاري الشافعي ،455/1،والقرءات العشر المتواثرة ،لمحمد راجم.565 ،
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صر ٍ
ِّ
ِّ
اط ُمستَِّق ٍيم
قال تعالى﴿ :أَفَ َمن َيم ِّشي ُم ِّكبًّا َعلَى َوج ِّه ِّه أ ْ
َه َدى أَ ﱠمن َيمشي َس ِّويًّا َعلَى َ
َه َدى﴾ أمالها كال من :حمزة ،والكسائي ،وخلف ،وبالتقليل لورش بخلف
(﴿﴾ )22أ ْ
()1
عنه .
قال تعالى﴿ :ويقُولُون متَى ه َذا الوعد إِّن ُكنتُم ِّ ِّ
ين (﴾)25
ََ َ َ َ َ ُ
صادق َ
َ
()2
﴿ َمتَى﴾ أمالها كال من :حمزة ،والكسائي ،وخلف ،وبالتقليل لورش بخلف عنه
ﱠِّ
ِّ
يل َه َذا الﱠ ِّذي ُكنتُم بِّ ِّه
قال تعالىَ ﴿ :فلَ ﱠما َأرَوهُ ُزل َفة ِس َ
يئ ْت ُو ُجوهُ الذ َ
ين َكفَ ُروا َوق َ
يئ ْت﴾ ق أر نافع ،وهشام ،والكسائي ،وكذا ابن عامر ،وأبو جعفر،
ون(ِ ﴿ ﴾)27س َ
َّع َ
تَد ُ
.

ورويس) ،سيت ( بإشمام كسرة السن ضمة ،ويوقف عليها حمزة بالنقل اإلدغام ،وأما

الباقون قرؤ بالكسرة الخالصة.
ون) ،وروي ﱠ
أن الكفار كانوا
ون﴾ قرأها يعقوب بسكون ال ﱠدال مخففة من الدعاء )تَ ْد ُع َ
َّع َ
﴿تَد ُ
الرسول -صلوات هللا وسالمه عليه -وأصحابه بالهالك  ،وق أر الباقون بالفتح
يدعون على ﱠ
َّعون) ،فقيل  :من الدعوى ،أي :تدعون أنه ال جنة وال نار ،وقيل :من
والتشديد(تَد ُ
()3
الدعاء ،أي تطلبونه وتستعجلونه .

َرَيتُم إِّن
 -13قال تعالىُ ﴿ :قل أ َأ
ِّمن َع َذ ٍ
َه َل َك ِن َي﴾
اب أَلِّ ٍيم (﴿ ﴾ )28أ ْ
َهلَ َك ِن َي).
بالفتح (أ ْ

ِّ
ِّ
ِ
ين
َهلَ َك ِن َي ﱠ
أْ
اَّللُ َو َمن َمع َي أ َْو َرح َمَنا فَ َمن ُي ِّج ُير ال َكاف ِّر َ
َهلَ َك ِن ْي) أما الباقون قرؤها
قرأها حمزة بإسكان الياء (أ ْ

( )1ينظر القرءات العشر المتواثرة ،لمحمد راجم.565 ،
( )2المصدر نفسه.
( )3ينظر أتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ،لدمياطي ،551/1،شرح طيبة النشر ،للنويري،591/2،
والقرءات العشر المتواثرة ،لمحمد راجم.565 ،
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﴿ َم ِعي أ َْو ﴾ قرؤها نافع ،وابن كثير ،وأبو عمر ،وابن عامر ،وحفص ،وأبو جعفر
َ
()1
بإسكان الياء ،أما الباقون قرؤها بالفتح .
ِّ
ض َال ٍل
 -14قال تعالىُ ﴿ :قل ُه َو ﱠ
آمﱠنا بِّ ِّه َو َعلَي ِّه تََو ﱠكلَنا فَ َستَ ْعلَ ُم َ
ون َمن ُه َو في َ
الرح َم ُن َ
ُمبِّ ٍ
ون)  ،لدالله على الغيبة ،نظ ار
ون﴾ قرأها الكسائي بالياء (فَ َس َي ْعلَ ُم َ
ين (﴿ .﴾)29فَ َستَ ْعلَ ُم َ
إلى قول الكافرين ،وق أر الباقون بالتاء لدالله على الخطاب ،فوجه الغيب على االلتفات من

الغيبة ،أي إسناده إلى ضمير الغائبين مناسبة لقوله( الكافرين) ،وأما وجه الخطاب إسناده

إلى ضمير المخاطب مناسبة لقوله(تحشرون) ،واألحسن الخطاب؛ لكثرة مناسبته ،واتفقوا

()2
ف َن ِّذ ِّ
ير (﴾ )17؛ ألتصاله بالخطاب
ون َكي َ
على خطاب األولى ﴿فَ َستَعلَ ُم َ
الخاتمة

.

الحمدهلل رب العالمين ،لقد وفقني هللا القدير ،وأعانني على إنهاء هذا البحث ،والذي
يتحدث عن (توجيه القراءات القرآنية) ،وأهم ماتوصلت إليه في هذا البحث مايلي:
القرآن الكريم هو الذي أنزله هللا عز وجل ،ليكون هداية لناس ،وينير لهم طريقهم في
الحياة الدنيا ،وهو آخر الكتب السماوية.

وتوجيه القراءات هو بيان وجوه القراءات القرآنية ،واتفاقها مع قواعد النحو واللغة.

( )1ينظر القرءات العشر المتواثرة ،لمحمد راجم ،565 ،وغيث النافع في القرءات السبع ،لعلي أبو الحسن
النوري ،594/1،و شرح طيبة النشر ،للنويري ،591/2،والمكرر في ما تواثر من القراءات السبع ،لعمر األنصاري
الشافعي ،456/1،و الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر ،لمحمد محيسن.294/3 ،
( )2ينظر القرءات العشر المتواثرة ،لمحمد راجم ،565 ،وغيث النافع في القرءات السبع ،لعلي أبو الحسن
النوري ،594/1،و شرح طيبة النشر ،للنويري ،591/2،والمكرر في ما تواثر من القراءات السبع ،لعمر األنصاري
الشافعي ،456/1،و اله ادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر ،لمحمد محيسن.294/3 ،
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والقراءات القرآنيه أفضل تعريف شامل لها البن جزري ،وهو العلم بكيفية أداء كلمات
القرآن واختالفها معزوا لناقله ،وموضوعه دراسة ما نقل من الخالف األصولي والفرشي
من أئمة القراءات متصلة السند إلى الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وفائدته العصمة من
الخطأ ،والعلم به ،والتمييز بين القراءات ،وأما مكانته أنه من أشرف العلوم الشرعية؛
لتعلقه بكتاب هللا عز وجل ،فهو مستمد من النقول الصحيحة والمتواترة عن علماء
القراءات الموصولة إلى رسول_ هللا صلى هللا عليه وسلم_ ،وقد اختلف المؤرخون في
تعيين أول من ألف في الق ارءات.
وهناك عدة كلمات تذكر في كتب القراءات وهي  :القراءة  ،الرواية  ،الطريق  ،الوجه ،
األصول  ،الفرش  ،وهي كلمات اصطالحية في علم القراءات.
وقد اختلف العلماء في الفرق بين القرآن والقراءات إلى ثالثة آراء  :األول :أنهما حقيقتان
متغايرتان ،منهم اإلمام بدر الدين الزركشي.
والثاني :أنهما حقيقتان بمعنى واحد؛ ألن القرآن مصدر مرادف للقراءة  ،والقراءات جمع

قراءة؛ إذن فهما حقيقتان بمعنى واحد.

والثالث :أنهما ليسا متغايرين وال متحدين ؛ بل بينهما ارتباط وثيق كارتباط الجزء بالكل.
أما القراءات العشر هي القراءات التي تلقوها عن أوليهم تلقيا ،وقام بها في كل مصر من
هذه األمصار رجل ،ممن أخذ عن التابعين أجمعت الخاصة والعامة على قراءته ،وهذه
القراءات ِّ
دونة بالمدينة ،ومكة ،والكوفة ،والبصرة ،والشام ،والقراء عشرة وهم:
اإلمام نافع ،وراوييه :قالون ،وورش ،واإلمام أبو جعفر وراوييه :ابن وردان ،وابن َج ﱠماز،
واإلمام ابن كثير المكي ،وراوييه :البزي ،وقنبل ،واإلمام عاصم الكوفي ،وراوييه :شعبة،
وحفص ،واإلمام حمزة الزيات الكوفي ،وراوييه :خلف البزار ،وخالد الصيرفي  ،واإلمام
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علي الكسائي ،وراوييه :أبو الحارث ،والدوري ،واإلمام أبو عمرو البصري ،وراوييه:
الدوري ،والسوسي ،واإلمام يعقوب الحضرمي البصري ،وراوييه:روح ،ورويس ،واإلمام ابن
عامر الدمشقي ،وراوييه:هشام ،وابن ذكوان ،اإلمام خلف البزار ،وراوييه:إسحاق ،إدريس.
ثم درست قراءاتهم في سورة الملك ،من الناحية الصوتية ،أو الصرفية ،أو النحوية ،نحو:
اختلف في ﴿تَفَ ُاو ٍت﴾ ،فحمزة والكسائي قرؤها :بضم الواو مشددة من غير ألف(تَفَ ُّوت)
مصدر تفعل ،وأما الباقون قرؤ( :تَفَ ُاو ٍت) باأللف والتخفيف ،مصدر تفاوت األمر تفاوتا.

و﴿ َه ْل تََرى﴾ ق أر حمزة والكسائي وأبو عمرو( َهل) بإذغام الالم في تاء (تََّرى) وقرأها
الباقون باألظهار( َه ْل).
فهرس اآليات القرآنية
اآلية

السورة

﴿ ِإ َّن َعلَ ْي َنا َج ْم َع ُه َوقُ ْرَآ َن ُه فَِإ َذا قَ َأْر َناهُ فَاتَِّب ْع قُْرآ َنهُ
﴾

﴿إِّ ﱠن َعلَيَنا َجم َعهُ َوقُرآََنهُ﴾
القافية

ماء ِب ْك ٍر
اعي َع ْي َ
ذر َ
ط ٍل ْأد َ

القيامة

رقم الصفحة

رقم اآلية

18-17

5

17

6

فهرس األبيات الشعرية
القائل

الصفحة

عمرو بن كلثوم(584ه)

7

فهرس األعالم
الصفحة

العلم
أبو عبيد(224ه)

9

أبو حاتم السجستاي(255ه)

9
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أبو حيان األندلسي(745ه)

8

الزركشي(794ه)

26 ،12 ،8

ابن الجزري(835ه)

8

المصادر والمراجع
القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم
إتحاف فضالء البشر فى القراءات األربعة عشر ،ألحمد بن محمد بن أحمد بن عبد
الغني الدمياطي ،شهاب الدين الشهير بالبناء (ت 1117 :هـ) تـ :أنس مهرة ،نـ :دار
الكتب العلمية ،لبنان ،ط  :الثالثة2006 ،م 1427 -ه عدد األجزاء.1 :
األعالم ،لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي
الدمشقي(ت1396ه) نـ دار العلم للماليين ،ط 2002 ،15م.
األغاني ،ألبي فرج األصفهاني ،دار الفكر ،بيروت،ط ،2تـ :سمير جابر.
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،لمحمد بن علي الشوكاني ،موافق المطبوع.
بغية الوعاة ،لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي(ت911ه) تـ :محمد أبو الفضل إبراهيم،
نـ :المكتبة العصرية ،لبنان ،صيدا.
البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة ،لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي ،نـ :جمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،الكويت ،1407،ط  ،1:تـ  :محمد المصري ،عدد األجزاء.1:
تحبير التيسير في القراءات العشر ،ابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن
يوسف751 ( ،ه838 -هـ ) ،تـ.د.أحمد محمد مفلح القضاة ،نـ :الفرقان 1421هـ -
2000م ،مكان النشر األردن ،عمان ،عدد األجزاء . 1
التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،لـ.د .محمد سيد طنطاوى (شيخ األزهر ) ،عدد األجزاء :
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 15موافق للمطبوع  ،نـ :بالقاهرة.
تقريب التهذيب ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،نـ  :دار الرشيد،
سورياالطبعة األولى ،1986- 1406 ،تـ  :محمد عوامة ،عدد األجزاء .1 :
التيسير في القراءات السبع ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني األندلسي (ت  444 :هـ)
د_تـ :د .خلف حمود سالم الشغدلي ،نـ :دار األندلس للنشر والتوزيع ،حائل ،المملكة
العربية السعودية ،ط  :األولى 1436 ،هـ  2015 -م .
التيسير في القراءات السبع ،ل عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (ت
444هـ) ،تـ :اوتو تريزال ،نـ :دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط 1404 ،2 :هـ1984 /م،
عدد األجزاء. 1 :
الثقات ،لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ،نـ :دار الفكر
ط ،1975 – 1395 ، 1:تـ  :السيد شرف الدين أحمد ،عدد األجزاء . 9 :
جمهرة أشعار العرب ،ألبو زيد القرشي ،موافق للمطبوع.
الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف
الثعالبي(ت 875 :هـ) ،تـ :الشيخ محمد علي معوض ،والشيخ عادل أحمد عبد الموجود،
نـ :دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،طـ 1418 ،1 :هـ.
حجة القراءات ،لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة  ،نـ :مؤسسةالرسالة ،بيروت،
طـ ،1982 – 1402 ،2 :تـ  :سعيد األفغاني ،عدد األجزاء.1، :
السبعة في القراءات ،أحمد بن موسى بن العباس التميمي ،أبو بكر بن مجاهد البغدادي
(ت324 :هـ) ،تـ :شوقي ضيف ،نـ  :دار المعارف ،مصر ،طـ 1400 ،2 :هـ عدد
األجزاء.1 :
سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي (وهو شرح منظومة حرز األماني ووجه
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التهاني للشاطبي) ،ألبي القاسم (أو أبو البقاء) علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن
الحسن المعروف بابن القاصح العذري البغدادي ثم المصري الشافعي المقرئ (ت:
801هـ) ،راجعه شيخ المقارئ المصرية :علي الضباع  ،نـ :مطبعة مصطفى البابي
الحلبي ،مصر ،طـ  1373 ، 3:هـ  1954 -م ،عدد األجزاء.1 :
سير أعالم النبالء ،االمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي( ،ت748 :
ه 1374 -م) تـ :شعيب االرنؤوط ،ط  1413 :ه  1993م ،نـ :مؤسسة الرسالة بيروت
 شارع سوريا  -بناية صمدي وصالحة.شرح طيبة النشر في القراءات العشر ،لمحمد بن محمد بن محمد ،أبو القاسم ،محب
الدين ُّ
الن َويري (المتوفى857 :هـ) نـ  :دار الكتب العلمية ،بيروت ،تـ  :الدكتور مجدي
محمد سرور سعد باسلوم ،ط  1424 ،1:هـ  2003 -م ،عدد األجزاء.2 :
الشمعة المضئة بنشر القراءات السبعة ،ألبي السعد زين الدين منصور بن أبي النصر،
بن محمد الطبالوي(ت 1014ه) ،تـ :د .علي سيد أحمد جعفر ،نـ  :مكتبة الرشد،
1423-2003ه ،مكان النشر :السعودية ،الرياض ،عدد األجزاء.2 :
صفحات في علوم القراءات ألبي طاهر عبد القيوم السندي ،نـ المكتبة االدادية ،ط
 1415/1هـ.
غريب القرآن ،ألبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ) تـ :سعيد
اللحام ،موافق للمطبوع .
غيث النفع في القراءات السبع ،ل علي بن محمد بن سالم ،أبو الحسن النوري الصفاقسي
المقرئ المالكي (ت 1118 :هـ) نـ :دار الكتب العلمية ،بيروت تـ  :أحمد محمود عبد
السميع الشافعي الحفيان ،ط 1425 ،1 :هـ  2004 -م ،عدد األجزاء.1 :
فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال ،لمحمد علي طه الدرة ،نـ :مكتبة
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السوادي جدة ،السعودية ط 1409 ،2:هـ 1989 -م،عدد األجزاء.2 :
األجزاء.1
فريدة الدهر في تأصيل وجمع القرءاءت ،فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات ،لمحمد
إب ارهيم محمد سالم (ت1430 :هـ) ،نـ  :دار البيان العربى ،القاهرة ،طـ 1424 ،1:هـ -
 2003م ،عدد األجزاء.4 :
القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية مقارنة،

لحليمة سال نـ :دار الواضح،

اإلمارات ،ط 1435 ،1 :هـ  2014 -م ،عدد األجزاء. 1 :
القرءات العشر المتواثرة ،لمحمد كريم راجم ،ط1414 ،3 :هـ1994-م.
الكنز في القراءات العشر ،ألبو محمد ،عبد هللا بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد هللا
بن على ابن المبارك التاجر الواسطي المقرئ تاج الدين ويقال نجم الدين (ت741 :هـ) ،تـ
 :د .خالد المشهداني ،نـ  :مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط  1425 ،1 :هـ  2004 -م،
عدد األجزاء2 :
لسان العرب ،لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،نـ :دار صادر ،بيروت،
ط ،1عدد األجزاء.15 :
معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ ،لمحمد محمد محمد سالم محيسن (ت1422 :هـ) ،نـ :
دار الجيل ،بيروت ،ط  1412 ،1:هـ  1992 -م عدد األجزاء.2 :
المعجم الوسيط ،إلبراهيم مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار نـ  :دار
الدعوة ،تـ :مجمع اللغة العربية ،عدد األجزاء ،2 :موافق للمطبوع.
المغرب في ترتيب المعرب ،ألبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز،
نـ :مكتبة أسامة بن زيد ،حلب ،طـ  ،1979تـ :محمود فاخوري وعبدالحميد مختار عدد
األجزاء .2 :
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مقدمات في علم القراءات ،ل محمد أحمد مفلح القضاة ،أحمد خالد شكرى ،محمد خالد
منصور (معاصر) نـ :دار عمار ،عمان (األردن) ،طـ  1422 ،1هـ  2001 -م ،عدد
األجزاء.1 :
المكرر في ما تواتر من القراءات السبع ،لعمر بن قاسم بن محمد بن علي األنصاري أبو
حفص ،سراج الدين ﱠ
النشار الشافعي المصري (ت938 :هـ)  ،تـ  :أحمد محمود عبد
السميع الشافعي الحفيان ،نـ  :دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1422 ،1 :هـ  2001 -م،
عدد األجزاء.1 :
نزول القرآن على سبعة أحرف ،لمناع بن خليل القطان (ت1420 :هـ) ،نـ  :مكتبة وهبة،
القاهرة ،ط 1411 ،1:هـ  1991 -م ،عدد األجزاء. 1 :
النشر في القراءات العشر ،لشمس الدين أبي الخير ابن الجزري ،محمد بن محمد بن
يوسف (ت  833 :هـ) ،تـ  :علي محمد الضباع (ت  1380هـ) ،نـ  :المطبعة التجارية
الكبرى ،تصوير دار الكتاب العلمية ،عدد األجزاء . 2 :
الوافي بالوفيات ،لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ،نـ :دار النشر :دار إحياء التراث،
بيروت1420 ،هـ2000 -م ،تـ  :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى.
وفيات األعيان ،ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان تـ :
إحسان عباس ،نـ  :دار صادر ،بيروت ،ط ،1 :عدد األجزاء.7
الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر ،لمحمد محمد محمد سالم محيسن (ت:
1422هـ) ،نـ  :دار الجيل ،بيروت ،ط  1417 ،1 :هـ  1997 -م ،عدد األجزاء.3 :
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سياسة اللين والشدة
وأثرها على انتشار اإلسالم في المغرب (122-22هـ)

د :هدى حسن النيهوم
تعد ظاهرة انتشار اإلسالم في بالد المغرب ظاهرة فريدة ،لم تتكرر في ٍ
بالد أخرى

وح ُسن إسالمهم ،وتفانوا في خدمته،
وطئتها أقدام الفاتحين ،فالبربر اعتنقوا اإلسالمَ ،
ملموس في إكمال فتح المغرب ،بل وقع على عاتقهم عبء فتح شبه
دور
ٌ
فكان لهم ٌ

الجزيرة األيبيرية.

دور قادة الفتح في نشر اإلسالم في بالد المغرب
وت ـ ـراوح سياسته ـ ــم بيـ ــن الليـ ــن والشـ ــدة:

حرص العرب منذ السنوات األولى للفتح على اتباع سياسة اللين مع سكان البالد
األصليين ،ومحاولة اجتذابهم إلى اإلسالم بالموعظة الحسنة واإلقناع ،بل ﱠ
إن

اإلسالم عرف طريقه إلى برقة قبل دخول “عمرو بن العاص” إليها عام (22ه)،
حيث يشير “الشطيبي” في كتابه“ :الجمان في أخبار الزمان” إلى أن بربر برقة

“لواته” ل ﱠما علموا بتقدم القوات اإلسالمية نحوهم ،أرسلوا إلى عمرو رسال يعرضون
عليه أن يدخلوا في اإلسالم على يديه ،وأن يوالوا المسلمين ،ويعاونوهم في

الفتوحات ،فأرسلهم “عمرو” إلى الخليفة “عمر بن الخطاب” ( )الذي رحب بهم

أحسن ترحيب ،وبعث إلى “عمرو” يأمره أن يجعلهم في جنده( .)1ونالحظ من هذه
الرواية أن بربر برقة أعلنوا استعدادهم لقبول الوجود العربي قبل أن يأتي العرب إلى
َ
بالدهم ،وهذا يعني انحياز فئات من البربر إلى جانب العرب منذ بداية الفتح ،وربما
يكون السبب في ذلك رغبتهم في الخالص من الحكم البيزنطي الجائر ،واستبداله

بالحكم اإلسالمي المتسامح ،وبالتأكيد فإن البربر لم يكونوا بمعزل عن األحداث
( )1نقال عن حسين مؤنس :فتح العرب للمغرب ،المكتبة الثقافية الدينية (د.م ،د.ت) ،ص.54
- 382 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

والتقل بات الكبرى التي حدثت ،وكانوا على علم بما حققه المسلمون في المشرق
(العراق ،الشام ،مصر) ،من انتصارات على أكبر إمبراطوريتين آنذاك “الفارسية،
والبيزنطية”.

كان نشر اإلسالم في المغرب يسير مع عمليات الفتح في خطين متوازيين ،فكان
قادة العمليات العسكرية في غالب األحيان دعاة للدين الجديد ،والنصوص التاريخية
التي بين أيدينا تؤكد هذه الحقيقة ،فالبالذري يشير إلى أن “عمرو بن العاص” بعد
()

فتحه برقة عام 22ه ،وعقده صلحا مع أهلها ،وجه حملة صحراوية

لفتح المدن،

حسنت طاعتهم ،قد
والواحات الجنوبية ،فأصبح “ما بين زويلة وبرقة سلم ،كلهم ُ
أدى مسلمهم الصدقة ،وأقر معاهدهم بالجزية”(.)1
وقد أسس “عمرو” في هذه المرحلة المبكرة من الفتح مسجدا في طرابلس أمام باب
آخر في زنزور( ،)2وكانت مساجد بسيطة تُتخذ للعبادة،
هوارة ،كما أسس مسجدا َ
ويذكر بأن عقبة بعد عودة
ولتعليم البربر المسلمين (اللغة العربية ،وقواعد الدين)ُ ،

عمرو إلى مصر ،استقر في البالد الصحراوية ببرقة؛ يدعو إلى اإلسالم ،فنجح في
كسب ثقة الكثير من سكان البالد؛ مثل قبيلة :لواته ،وهوارة ،ونفوسة ،فدخلوا في

اإلسالم ،ومما يدل على إقبال البربر منذ السنوات األولى للفتح على اإلسالم،
()

أغلب المصادر تشير إلى أن هذه الحملة كانت بقيادة عقبة بن نافع ،ولكن األصح أنها كانت

بقيادة والده نافع بن عبد قيس الفهري .ينظر المناقشة القيمة التي قام بها سعد زغلول عبد الحميد
في كتابه“ :تاريخ المغرب العربي” ،منشأة المعارف (اإلسكندرية.136-135/1 )1995 ،

( )1أبو الحسن أحمد بن يحيى البالذري :فتوح البلدان ،تحقيق عبد األمير مهنا ،ط ،1دار اق أر
(بيروت ،)1992 ،ص.324

( )2صالح المزيني :تاريخ ليبيا منذ الفتح اإلسالمي حتى انتقال الخالفة الفاطمية إلى مصر،
منشورات جامعة قاريونس (بنغازي )1994 ،ص.253
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واظهار خضوعهم للعرب ،أن بربر برقة كانوا يؤدون ما عليهم من أموال،
ويحملونها بأنفسهم ،وال ينتظرون وقوف الجباة عليهم ،وفي ذلك يقول البالذري“ :إن
أهل برقة كانوا يبعثون بخراجهم إلى والي مصر ،من غير أن يأتيهم حاث أو

مستحث ،فكانوا أخصب قوم في المغرب”( ،)1ومما يؤكد -أيضا -على مسالمة أهل
برقة وصح ارواتها للمسلمين ،وانتشار األمن ،واالطمئنان بينهم قول “عبد هللا بن

عمرو بن العاص“ :لوال مالي بالحجاز لنزلت برقة ،فما أعلم منزال أسلم وال أعزل

منها”(.)2

بعد فتح برقة وطرابلس ،وما يتبعهما في الصحراء ،توقفت عمليات الفتح لفترة من

الزمن ،تقدمت بعدها القوات اإلسالمية ناحية إفريقية بقيادة “عبد هللا بن سعد بن
أبي السرح” ،وخاضت معركة فاصلة مع البيزنطيين في سبيطله عام (27ه) ،كان

من أهم نتائجها دخول العديد من زعماء القبائل البربرية إلى اإلسالم ،مثل وزمار

بن صقالب –أمير مغراوة ،وسائر زناتة– حيث يشير “ابن خلدون” إلى أن هذا
وب ِّعث به إلى الخليفة “عثمان بن عفان” ()
الرجل وقع في األسر في سبيطلهُ ،
أمير على قومه ،وحثه
ليرى أمره فيه ،فاستطاع أن يقنعه بدخول اإلسالم ،وعينه ا
على نشر اإلسالم بينهم( ،)3ويذكر المالكي في رياضه :أن أبا السرح بنى مسجدا

في إفريقية ُع ِّرف باسمه(.)4

( )1البالذري :فتوح البلدان ،ص.324
( )2المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.

( )3عبد الرحمن محمد بن خلدون :العبر وديوان المبتدأ والخبر ،دار الكتاب اللبناني (بيروت،
.107/2 )1959

( )4أبو بكر عبد هللا المالكي ،رياض النفوس ،تحقيق بشير البكوش ،دار الغرب اإلسالمي ،ط2
(بيروت )1994 ،ص.67
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ومن خالل هذه النصوص يمكننا القول :ﱠ
إن التفاهم بين الفاتحين ،وسكان البالد
األصليين وخاصة البربر ،قد بدأ يلوح في األفق ،وأن عملية إدماج البربر في دولة
اإلسالم قد بدأت تخطو خطوات جيدة ،والدليل على ذلك وصية الخليفة “عمر بن

الخطاب” ( )بإش ارك الوفد اللواتي –الذي ازره في المدينة– في الجيش اإلسالمي

في المغرب ،وكذلك تأمير الخليفة “عثمان بن عفان” ( )لوزمار على قومه،

وحثه على نشر اإلسالم بينهم.

وتزامنا مع حملة “معاوية بن حديج الكندي” (47-45ه) التي أدت إلى فتح

بنزرت ،وجربة ،وجلوالء ،ونشر اإلسالم بين بعض القبائل المغربية في أفريقية(.)1

كان “عقبة بن نافع” يقود حملة صحراوية عام (46ه) استهدفت المناطق
الصحراوية جنوب طرابلس ،وأفريقية ،وكما يبدو فقد كانت حملة تأديبية()؛ ألن
بعض المناطق التي فُتِّحت في السابق في حملة “عمرو بن العاص” كانت قد

خرجت عن الطاعة ،وخرقت االتفاقيات المبرمة مع العرب ،وقد بدأ عقبة حملته
بافتتاح ودان ،وفرض غرامة على أهلها ،ثم زحف نحو جرمة -وهي قصبة فزان–

ودعا أهلها إلى اإلسالم ،ثم واصل زحفه جنوبا على قصور فزان ،حتى انتهى إلى
خوار ،لكنه عجز عن فتحها ،فمضى إلى كوار فافتتحها ،وأدب ملكها الذي خرج
عن الطاعة ،ثم عاد خفية ففاجأ أهل خوار وفتحها ،ومنها انصرف إلى زويلة ،ثم

( )1جورج مارسيه :بالد المغرب وعالقاتها بالمشرق اإلسالمي في العصور الوسطى ،ترجمة
محمود هيكل ،منشأة المعارف (اإلسكندرية )1991 ،ص.35

()

فضل عقبة في هذه الحملة التأديبية اتباع أسلوب القوة ،واستعمال البطش ،فهو لم يتورع عن

قطع أذن ،أو إصبع ملوك المناطق التي يسير فيها .ينظر أبو القاسم بعد الرحمن بن عبد الحكم:
فتوح مصر وأخبارها ،تحقيق محمد صبيح ،مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر (القاهرة ،د.ت)
ص ص.133-132
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توجه بعد ذلك غربا إلى إفريقية ،وافتتح في طريقه مزاته ،وقفصة ،وقسطيلية،

ووصل إلى المكان الذي ُبنيت فيه القيروان فيما بعد(.)1

كان هدف عقبة من حملته الصحراوية تأديب القبائل التي خرجت عن الطاعة،

وأيضا نشر اإلسالم بينهم ،لذلك نراه يعرض عليهم اإلسالم ،فإن قبلوه ترك فيهم من
يعلمهم قواعد الدين ،وان رفضوه قاتلهم بشدة حتى يهزمهم ،وبالتالي كان لعقبة دور

كبير في توطيد العروبة واإلسالم في األراضي الليبية ،بل واشراك بعض البربر في

الجيوش اإلسالمية ،ومصداق ذلك قول “ابن األثير” :ﱠ
إن من أسلم من البربر انضم
إلى الجيش العربي الذي رافق عقبة في حملته األولى(.)2

فعيِّ َن واليا على
وقد كافأت الدولة عقبة على جهوده في الفتح ،ونشر اإلسالمُ ،
المغرب عام (50ه) ،وكان الجيش الذي دخل به إفريقية مكونا من عشرة آالف
عدا التابعين ،كلهم أهل علم وفقه ورغبة في
جندي ،فيهم ثمانية عشر صحابيًّا َ
الجهاد( ،)3وقد رأى عقبة –وكانت خبرته بالبالد وأهلها قد تعمقت من طول ُمكثِّه
بها– أن السبيل األمثل لتثبيت أقدام المسلمين في المغرب ال يتأتى إال ببناء قاعدة
ومركز لنشر اإلسالم،
ا
آمنة للجيوش اإلسالمية ،تكون نقطة النطالق الفتوح غربا،
وقد عبر عن ذلك بقوله “ :ﱠ
إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى اإلسالم ،فإذا خرج
منها رجع كل من أجاب لدين هللا إلى الكفر ،فأرى لكم يا معشر المسلمين أن

( )1المصدر نفسه ،الصفحات نفسها.

( ) 2أبو الحسن عز الدين بن األثير :الكامل في التاريخ ،تحقيق عمر عبد السالم تدمري ،دار
الكتاب العربي ،ط( 2بيروت.63/3 )1999 ،

( )3أبو عبد هللا بن محمد ابن عذاري المراكشي :البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب،
تحقيق ج.س .كوالن ،ليفي بروفنسال ،دار الثقافة العربية ،ط( 3بيروت.20/1 )1983 ،
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عز لإلسالم إلى آخر الدهر”(.)1
تتخذوا بها مدينة تكون ًّا
وعندما استشار عقبة أصحابه في اختيار موقع المدينة ،اقترحوا عليه أن تكون

رباطا؛ فقالواَ “ :نق ُرب من البحر ليحصل لنا الجهاد والرباط”( ،)2ولكن عقبة لم
يستحسن رأيهم؛ لخشيته هجوم األساطيل البيزنطية على السواحل المغربية ،فجعلها
مدينة داخلية ،وقد قام عقبة بوضع أساس أول مسجد في بالد المغرب“ ،ثم أتى

إلى موضع المسجد األعظم فاختطه ،ولم يحدث فيه بناء ،وكان يصلي فيه وهو

كذلك”( ،)3وقد دعا عقبة هللا تعالى عندما فرغ من بناء المدينة أن يجعلها مدينة علم

عز
وفقه بقوله“ :يا رب امألها علما وفقها ،واعمرها بالمطيعين والعابدين ،واجعلها ًّا
لدينكًّ ،
وذال على من كفر ،وأعز بها اإلسالم”( ،)4وكان عقبة مستجاب الدعوة؛
فعلى المدى القريب تحقق إسالم بعض البربر –في أثناء تخطيط القيروان– ويؤيد

ذلك ما ذكره ابن األثير“ :ودخل كثير من البربر اإلسالم”(.)5

وفي هذا داللة كبيرة على أن الصالت بين الفاتحين والبربر بدأت تتوثق عراها بعد

أن تفهم البربر نوايا المسلمين التي لن تضر بمصالحهم ،وعليه فإن بناء القيروان

أمر واقعا ،وأن
في هذا الوقت يؤكد على أن الوجود اإلسالمي في البالد أصبح ا
المنطقة التي تخضع لنفوذه في حاجة إلى مدينة تقوم مقام قرطاجة ،وترعى مصالح

( )1المصدر نفسه.19/1 ،

( )2المصدر نفسه ،والجزء والصفحة.

( )3المالكي :رياض النفوس ،ص.12
( )4المالكي :رياض النفوس ،ص.10
( )5الكامل.63/3 ،
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من دخل الطاعة من أهل البالد(.)1
ولكن عقبة –بسبب التقلبات السياسية في المشرق– لم يستمر ليجني ثمرة ما بذله
من مجهودات ،فقد استُغنِّي عن خدماته واستُبِّد َل بأبي المهاجر دينار (55ه)،
َ
( )
الذي كان يعتبر مواليا لوالي مصر “مسلمة بن مخلد األنصاري”  ،ولكن رغم ذلك
فقد تحقق للمسلمين إنجاز كبير ،تمثل في استقطاب قبيلة أوربة البرنسية واسالمها،
دينار” (62-55ه) “كان أول أمير مسلم وطئت
ا
ويذكر السالوي أن “أبا المهاجر

خيله المغرب األوسط” ،ويريد بذلك أنه كان أول من حمل اإلسالم إلى تلك
أنصار من أهلها ،ويرى “مؤنس” في
ا
النواحي ،وبشر به في ربوعها ،وكسب له

كتابه “فتح العرب للمغرب” أن إسالم كسيلة –زعيم أوربة– كان حدثا عظيما ،له
معناه وأثره البعيدان ،فأما معناه فيتمثل في نجاح الفاتح المسلم في القيام بالغرض

األسمى من الفتح وهو نشر اإلسالم ،وأما تأثيره فقد بدا واضحا في أن األمر لم
يقف عند إسالم كسيلة ،بل تبعه نفر كبير من قومه(.)2

رﱠد الخليفة “يزيد بن معاوية” لعقبة اعتباره ،وأعاده إلى والية المغرب عام (62ه)،
ون ِّسي أنه نذر
ولكن عقبة –ويا لألسف الشديد– وقع فريسة ألهوائه الشخصية،
َ َ
نفسه للجهاد ،أي لمهمة كبرى تجعله يترفع عن صغائر األمور ،فنراه يميل إلى
االنتقام بعد أن مأل قلبه الحقد على “أبي المهاجر دينار” الذي حل محله في

المغرب ،وأساء معاملته عند عزله عام (55ه) ،ويرى العرباوي في كتابه “في
( )1محمود أحمد أبو صوة :مقدمة في تاريخ المغرب االجتماعي واالقتصادي ،منشورات ELGA
(مالطا )1997 ،ص.104

دينار حين واله أمر إفريقية أن يعزل عقبة أحسن العزل ،ﱠ
دينار
ا
لكن
ا
( )أوصى مسلمة مواله
خالفه ،فأساء عزل عقبه وسجنه .ينظر ابن عبد الحكم :فتوح مصر ،ص.133

( )2مؤنس :فتح العرب للمغرب ،ص ص.176-175
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جذور المسألة القومية” أن عقبة عام (62ه) أنهى مرحلة من الفتوحات دامت 40
عاما (62-22ه) ،ظلت فيها القبائل البربرية –البترية خاصة– تقف موقف المتفرج
من الصراع اإلسالمي البيزنطي ،وهو في جوهره موقف سياسي ،إن لم يكن فيه
ٍ
اضح عن البيزنطيين(.)1
انحياز نحو العرب ،ففيه -بكل تأكيد -تخل و ٌ
ولم يقف عقبة عند حد القبض على أبي المهاجر ،ووضعه في الحديد ،بل تجاوز

واشتط عندما كبل –أيضا -صديقه كسيلة ،ال لشيء إال ألنه كان قريبا من أبي
المهاجر ،الذي تمكن من هدايته إلى اإلسالم ،وكان من الممكن أن يستمر كسيلة

في موقفه الداعم للعرب؛ ألنه عندما أسلم أسلمت معه قبيلته أوربة الحضرية،

ودخلت في طاعة المسلمين ،ولكن عقبة بدال من أن يستميل كسيلة عمد إلى إهانته
عرفه مكانته “وأنه من ملوك
ا
واذالله –وهو كبير قومه– وعلى الرغم من أن
دينار ﱠ
البربر ولم يستحكم اإلسالم في قلبه” ،ولكن عقبة استخف به ،وأمعن في اإلساءة
إليه ،إذ أمر بإحضار غنم وذبحها إلطعام العسكر ،وطلب من كسيلة أن يسلخ مع

السالخين؛ فقال له“ :أصلح هللا األمير ،هؤالء فتياني يكفونني” فنهره عقبة وقال له:

قم ،فقام كسيلة غاضبا ،فكان كلما دحس في الشاه مسح ما علق بيده من بلل في
لحيته ،وجعل العرب يمرون عليه وهو يسلخ ويقولون“ :يا بربري ما هذا الذي

تصنع؟” فيقول“ :هذا جيد للشعر” فمر به شيخ من العرب ،فقال“ :إن البربري
يتوعدكم” فقال أبو المهاجر لعقبة“ :أصلح هللا األمير ،ما هذا الذي صنعت؟ كان

رسول هللا ( )يتألف جبابرة العرب ...وأنت تجيء إلى رجل هو خيار قومه ،في
دار عزه ،قريب عهد بالكفر فتفسد قلبه؟ توثق فإني أخاف فتكه”(.)2

( ) 1محمد مختار العرباوي :في جذور المسألة القومية (البربر عرب تدرى) ،منشورات المجلس
األعلى للثقافة (الرباط ،)1993 ،ص.41

( )2المالكي :رياض النفوس ،ص40؛ ابن عذاري :البيان.29/1 ،
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وهكذا فإن سوء تصرف عقبة مع كسيلة ضيع على المسلمين انجذاب قبيلة حضرية
كبيرة إلى اإلسالم ،وكان من الممكن أن يزيد هذا االنجذاب لو حرض عقبة على

تطبيق سياسة اللين التي سار عليها الرسول ( )في معاملة حديثي العهد
باإلسالم ،وبالتالي تحين كسيلة الفرصة ،وانفلت من معسكر عقبة ،وبدأ يعد العدة

لالنتقام منه ،وقد تقابلت رغبة كسيلة مع رغبة الروم الموتورين برغبة القبائل
البربرية الغاضبة من سوء معاملة عقبة لها ،خاصة تلك التي كان يهاجمها عقبة،
ويستبيح أموالها ونساءها ،عندما قام بحملته الكبرى على المغرب ،وتمت مباغتته

عند تهوذة ،حيث استشهد وجميع من كان معه(.)

قام عقبة في واليته الثانية (64-62ه) بحملة كبرى على بالد المغرب ،أوغل فيها
في بالد المغرب األقصى ،وغ از القبائل في عقر دارها ،وسبى ،وغنم الشيء الكثير،
وكثيرة هي النصوص التاريخية التي تتحدث عن سياسة عقبة العسكرية العنيفة،

ومن خاللها يمكننا القول :ﱠ
إن عقبة لم يخير السكان بين اإلسالم ،أو الجزية ،أو
القتال ،بل فضل في الغالب اتباع أسلوب القوة ،واستعمال البطش ،ورغم كل ما
()1

يقال عن عدم جدوى الحملة ،وأنها كانت استعراضية

لقوة المسلمين ،ولم تضف

سياسيا محنكا ،بل كان واعظا دينيًّا
إلى الفتوح شيئا جديدا ،وأن عقبة لم يكن قائدا
ًّ

فحسب()2؛ فإن الروايات تؤكد أن عقبة في هذه الحملة التي وطئت المغرب
()

وقع البعض في األسر ونجو من القتل ،فافتداهم صاحب قفصة ،وألحقهم بزهير بن قيس في

مدينة القيروان .ينظر :ناطق صالح مطلوب وآخرون :تاريخ المغرب العربي ،دار المدار
اإلسالمي ،ط( 1بيروت ،)2004 ،ص.95

( )1قال ابن عذاري“ :فجال الناس أمامه بكل ناحية هاربين ،وخافت المشركون أشد مخافة ،حتى

ﱠ
إن

قلوبهم تنخلع لذكره” = البيان.27/1 ،

( )2ينظر :حسين مؤنس :فتح العرب للمغرب ،ص ص.205-202
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األقصى ألول مرة تمكن من كسب قبائل بربرية إلى اإلسالم ،وبناء مساجد في عدة
مدن متعددة .يشير ابن عذارى إلى إسالم قبيلة جزولة ،وكذلك المصامدة في إقليم

إن أكثرهم أسلم طواعية على يديه ،بل ﱠ
تامسنا ،حتى ﱠ
إن عقبة ترك في بعض
األقاليم التي غزاها جماعة من أصحابه؛ لنشر اإلسالم مثل شاكر الذي أقام رباطا
يحمل اسمه ،علم فيه المصامدة القرآن الكريم ،وقواعد الدين اإلسالمي ،كذلك ذكر

ابن عذاري -اعتمادا على ما أخبره به أحد الشيوخ الصالحين -أن عقبة وضع
أسس ٍ
عدد من المساجد في درعة ،وايجلي ،ونفيس بالمغرب األقصى(.)1
َ
توالت بعد ذلك الحمالت العسكرية على بالد المغرب ،وكان الجيش الذي دخل به

جيش
“حسان بن النعمان الغساني” (85-73ه) جيشا ضخما ،لم يدخل إفريقية ٌ
مثلُه ،ويقال :إﱠنه انضم إليه في إفريقية العديد من المسلمين البربر يقودهم “هالل
بن شروان اللواتي”( ،)()2وفي هذا داللة أكيدة على ُحسن إسالمهم ،واستفادة العرب
من خبرات أهل البالد ،حيث أصبح هناك من يواليهم ،ويدلهم في مسيرهم ،ويقاتل

معهم أبناء جلدتهم ،والجدير بالذكر أن حسانا بعد انتصاره على الكاهنة أدخل

البربر في الجيوش اإلسالمية ،شرط دخولهم في اإلسالم ،فقد انتظم في عهده اثنا
()

عشر ألف بربري

قسمهم إلى فرقتين ،كل فرقة تضم ستة آالف مقاتل ،وجعل

على كل فرقة ابنا من أبناء الكاهنة ،التي كانت قد طلبت األمان لهما“ ،فعقد

( )1البيان.43 ،27/1 ،

( )2مؤنس :فتح العرب للمغرب ،ص.238

()

يذكر ابن عبد الحكم أن حسانا عندما وصل طرابلس انضم إليه الكثير من البربر = فتوح

مصر ،ص.135

()

كان مع حسان جماعة من البتر ،ولى عليهم األكبر من ابني الكاهنة .ينظر :ابن عبد الحكم:

فتوح مصر ،ص.135
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لواءين لولدي الكاهنة ،كل واحد منهما على ستة آالف فارس ،وأخرجهم مع العرب،
يجولون في إفريقية ،يقاتلون الروم ومن كفر من البربر ،وحسن إسالم البربر

وطاعتهم”(.)1

ويمكننا القول :ﱠ
إن أخذ الرهائن من القبائل المغربية كان يقصد به المحافظة على
طاعتهم ،وعدم تفكيرهم في التمرد ،ولكن في الجانب اآلخر فإن نشأة هؤالء الرهائن
في بيئة إسالمية كان يؤدي إلى تعرفهم على اإلسالم عن كثب ،وبالتالي عند

عودتهم إلى أهاليهم يعتبرون رسال لنشر الدين بينهم ،فكان االنخراط في الجند من
أهم العوامل التي ساعدت على انتشار اإلسالم بين البربر واندماجهم مع العرب،

ويؤكد ذلك المالكي بقوله“ :فمن ذلك صارت الخطط للبربر بإفريقية ،فكان يقسم

الفيء بينهم واألرض ،وحسنت طاعتهم؛ فدانت له إفريقية ،ودون الدواوين”(.)2

كان حسان يسوي بين العرب والبربر في قسم فيء الحروب وغنائمها؛ أي أنه لم

يعتبر العربي حاكما والبربري محكوما ،بل تساوى االثنان في الحقوق والواجبات،
وفي االشتراك في الحروب واقتسام الغنيمة(.)3

ويعد بناء تونس من األعمال المهمة التي قام بها حسان ،حيث ُع ِّمرت المدينة
بالعمائر المهمة ،وقامت بها المساجد ،وكان دورها في نشر اإلسالم والعروبة في

بالد المغرب ال يقل عن دور القيروان(.)4

( ) 1أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق القيرواني :تاريخ إفريقية والمغرب ،تحقيق عبد هللا العلى
الزيدان ،وعز الدين عمر موسى ،دار الغرب ،ط( 1بيروت )1990 ،ص.34

( )2المالكي :رياض النفوس ،ص.56

( )3مؤنس :فتح العرب للمغرب ،ص.275

( )4ناطق :تاريخ المغرب العربي ،ص.174
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ولم يكن دور “موسى بن نصير” (95-85ه) في نشر اإلسالم والعروبة أق ﱠل من
سابقيه؛ فبعد الحمالت المكثفة التي قام بها على بالد المغرب األقصى عاد إلى

القيروان تاركا مواله “طارق بن زياد” عامال على طنجة وما واالها ،وترك معه
سبعة وعشرين فقيها()؛ ليعلموا البربر أصول الدين ،واللغة العربية(.)1

وقد بالغ ابن عذاري عندما قال :ﱠ
إن المغرب األقصى تحول كله إلى اإلسالم في

عهد موسى“ ،وفي هذا التأريخ أسلم أهل المغرب األقصى ،وحولوا المساجد

(الكنائس والمعابد) التي بناها المشركون إلى القبلة ،وجعلوا المنابر في مساجد

الجماعات ،وفيها صنع مسجد أغمات هيالنة”( .)2يفهم من هذه العبارة أن من
أسلموا كانوا في الغالب من البربر الحضر ،الذين يسكنون المدن التي فيها كنائس

يمكن تحويلها إلى مساجد ،ويمكننا القول :ﱠ
إن اإلسالم كان قد شق طريقه إلى بالد
شاكر أقام رباطا
ا
المغرب األقصى مع حملة عقبة ،خاصة وأن أحد أصحابه المدعو
في بالد المصامدة للدعوة إلى اإلسالم ،ثم ازداد انتشار اإلسالم بعد حملة موسى،
ولكنه لم يكن بشكل تام؛ ألنه حتى قيام دولة األدارسة في القرن الثاني الهجري

(172ه) كانت هناك مناطق ال تزال تنتشر فيها ديانات كالوثنية ،والمسيحية،
واليهودية ،بل وديانة خارجة عن اإلسالم “زندقة برغواطة”(.)3

وعلى العموم فإن الكثير من قبائل المغرب األقصى أخذت تقبل على اإلسالم
وتدخل في طاعة المسلمين ،وقدمت الكثير من أبنائها رهائن لموسى نظير إذعانها

كون موسى من هؤالء الرهائن جيشا ،جعل على قيادته طارق
وطاعتها ،وبالتالي ﱠ
()

يجعلهم ابن عذاري سبعة عشر فقيها :البيان.42/1 ،

( )1الرقيق :تاريخ إفريقية ،ص.39
( )2ابن عذاري :البيان.43/1 ،

( )3ابن خلدون :العبر ،طبعة .15/4 ،2006
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بن زياد ،فكان لهم فضل فتح شبه الجزيرة األيبيرية ،ويؤكد ابن خلدون على أن
إشراك البربر في فتح األندلس كان له أثره الكبير على استقرار الفتح في بالد

المغرب ،حيث وجد هؤالء مجاال واسعا للجهاد ،والحصول على الغنائم ،وبالتالي
ركنوا إلى الهدوء ،والتزموا الطاعة ،ولكن “البربر ارتدوا اثنتي عشرة مرة ،ولم يستقر
إسالمهم حتى أجاز طارق وموسى إلى األندلس ،بعد أن دوخ المغرب ،وأجاز معه

كثير من رجاالت البربر ،وأمرائهم برسم الجهاد ،فاستقروا هناك حتى لدن الفتح،
ٍ
فحينئذ استقر اإلسالم بالمغرب ،وأذعن البربر لحكمه ،ورسخت فيهم كلمة اإلسالم،
وتناسوا الردة”(.)1()

سياسة اللين والشدة في عصر الوالة وأثرها على انتشار اإلسالم:
مع نهاية والية موسى بن نصير ينتهي في المغرب عصر الفتح ،ويبدأ عصر جديد

هو عصر الوالة (184-97ه) ،وكانت السمة العامة لهذا العصر تراوح سياسة

الوالة بين اللين وتطبيق العدالة والمساواة ،إلى سياسة العنف والتعسف مع البربر،
الذين جرى كسبهم بعد طول معاناة لصالح القضية اإلسالمية ،ومن الوالة الذين

اتسمت سياستهم بالتسامح تجاه األهالي ،الوالي “محمد بن يزيد القرشي” (-97
100ه) ،الذي امتدحه ابن عذاري بقوله“ :استقر محمد بن يزيد بإفريقية بأحسن
سيرة وأعدلها” ،كما أنه لم ي ِّ
خف إعجابه بإسماعيل بن أبي المهاجر دينار (-100
ُ
أمير وخير و ٍ
102ه) عندما قال :إﱠنه “خير ٍ
ال” ،وقد كان هذان الواليان يدعوان

البربر إلى اإلسالم ،حتى قيل :ﱠ
إن بقية القبائل أسلمت على يديه (أي دينار) ،وأنه
ٍ
يومئذ من القبائل المغربية إال وقد أسلم( .)2ويرجع إليه الفضل في
لم يبق في واليته
()

ال يقصد بالردة هنا الخروج عن الدين ،إنما المقصود منها الخروج عن طاعة العرب.

( )1العبر.110/2 ،

( )2البيان.48-47/1 ،
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تعليم أهل إفريقية أمور دينهم ،وكانوا حتى هذا الوقت لم يتعمقوا في الدين ،ولم يكن
باستطاعتهم التفريق بين الحالل والحرام ،حيث أرسل الخليفة “عمر بن عبد

العزيز”

()

(101-99ه) بعثة دينية تتألف من عشرة فقهاء من التابعين ،و”كانت

الخمر بإفريقية حالال حتى وصل هؤالء التابعون ،فبينوا تحريمها”( ،)1وقد أورد

المالكي في رياضه أسماء هؤالء الفقهاء ،وهم:

أبو الجهم عبد الرحمن بن نافع“ :سكن القيروان ،وانتفع به خلق كثير ،وهو أول
من استُ ِّ
قضي بها بعد فتحها ،واله عليها موسى بن نصير” (ت113 :ه).
أبو مسعود سعد بن مسعود التجيبي.
كثير” (ت:
ا
أبو عبد الرحمن الحبلى“ :انتفع به أهل إفريقية ،وبث بها علما
100ه).
إسماعيل بن عبيد هللا األنصاري المعروف بتاجر هللا(“ :)كان من سكان القيروان،
ير” (ت 107ه).
انتفع به خلق كثير من أهلها وغيرهم ،وبث فيها علما غز ا
()

حاول الخليفة عمر بن عبد العزيز وضع حد لتسلط الوالة ،واستعادة ثقة البربر في الحكومة

اإلسالمية ،فأمر بإسقاط الجزية على من أسلم من البربر ،وتحرير من استرق من نسائهم ،كما

أمر بإقرار القرى في يد غﱠنامها بعد أخذ الخمس ،لتصير األرض إلى أصحابها ،فيجنون ثمارها،
ويدفعون عنها خراجها المعلوم ،وقد حرص عمر بن عبد العزيز على أن يجمع إسماعيل بن عبيد
هللا بين أعباء اإلدارة والحرب إلى جانب الخراج والصدقات؛ ليحول دون جور الجباة واستبدادهم،

ينظر :محمود إسماعيل :الخوارج في بالد المغرب ،دار الثقافة ،ط( 2الدار البيضاء)1985 ،
ص.34

( )1ابن عذارى :البيان.48/1 ،

( )سمي بتاجر هللا؛ ألنه جعل ثلث كسبه هلل يصرفه في وجوه الخير.
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موهب بن حي المعافري.
حبان بن أبي جبلة القرشي“ :سكن القيروان وانتفع به أهلها” (ت125 :ه).
أبو ثمامة بكر بن سوادة الجذامي“ :كان فقيها مفتيا ،سكن القيروان” (ت128 :ه).
أبو سعيد ُجعتُل بن عاهان بن عمير“ :تولى قضاء الجند بإفريقية لهشام بن عبد

الملك” (ت115 :ه).

إسماعيل بن عبد هللا بن أبي المهاجر دينار“ :سكن القيروان ،وسار فيهم بالحق
والعدل ،وأسلم على يديه خلق كثير من البربر” (ت132 :ه).
طلق بن جابان الفارسي(.)1
ومن خالل هذه التراجم يتبين لنا أن أغلب هؤالء الفقهاء استوطنوا القيروان ،وابتنوا
()2

المساجد ليعلموا فيها البربر اإلسالم ،ويعد جامع الزيتونة الذي بناه تاجر هللا

من

أهم المساجد التي ساهمت في إسالم المغاربة وتعريبهم ،وقد حرص العرب الذين

استقروا بإفريقية على أن تلحق بالمساجد الكتاتيب؛ لتعليم أبنائهم القرآن والحديث
واللغة ،ويشار إلى أن الكتاتيب فُتِّحت منذ وقت مبكر ،ربما منذ تمصير القيروان،
ويستدل على ذلك من النص التالي“ :حكى غياث بن أبي شبيب ،قال :كان سفيان

بن وهب صاحب رسول هللا ( )يمر علينا ونحن غلمة بالقيروان ،فيسلم علينا في

الكتﱠاب وعليه عمامة قد أرخاها من خلفه” ،وسفيان هذا دخل إفريقية عام
ُ

( )1المالكي :رياض النفوس ،ص ص.118-99
( )2المصدر نفسه ،ص.107
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(78ه)( ،)1وفي هذا ما يفيد بأن الكتاتيب كانت قد انتشرت في إفريقية قبل هذا
التاريخ.
وعموما فقد تميزت هذه الفترة من عصر الوالة بحرص خلفاء بني أمية على ُح ِّسن

معاملة البربر( ،)وكثرة بناء المساجد ،وقدوم الفقهاء ليتفقه البر ُبر في دينهم الجديد.

ويمكننا القول :ﱠ
خير على المغرب ،إذ بفضلهما
إن والية (القرشي ،ودينار) كانتا ا
انتشر اإلسالم بين الكثير من القبائل ،كما رسخت مبادئ اإلسالم بين القبائل التي

وقت من الزمن.
مضى على إسالمها ٌ

ولكن الوضع لم يثبت على ما كان عليه في عهد الخليفة المصلح “عمر بن عبد
العزيز” ،الذي عمل جاهدا على نشر العدالة والمساواة بين المغاربة والعرب ،فبتولي
الخليفة “يزيد بن عبد الملك”–الذي تبنى سياسة الشدة– تبدأ في المغرب مرحلة
جديدة ،كان شعارها استعمال العنف والقوة مع المغاربة ،وكان أول من طبق هذه

السياسة يزيد بن أبي مسلم (102ه) –مولى الحجاج بن يوسف الثقفي وصاحب

شرطته– الذي وصفه ابن عذاري بأنه كان “ظلوما غشوما” ،فبمجرد وصوله إلى
ٍ
بأعمال لم يألفها الناس ،ففرض على البربر الجزية على الرغم من
المغرب قام
إسالمهم ،كذلك عمد إلى وشم الحرس الذي في خدمته؛ وذلك بكتابة اسم الحارس

في يده اليمنى ،وكتابة كلمة “حرسي” في يده اليسرى ،وهو ما كان يفعله الروم
بحرسهم .يقول النص“ :إني رأيت أن أرسم اسم حرسي في أيديهم ،كما تصنع ملوك
( )1المصدر نفسه ،ص91؛ مؤنس :فتح العرب للمغرب ،ص.297

()

أوصى سليمان بن عبد الملك واليه على المغرب محمد بن يزيد قائال“ :قم فيما وليتك بالحق

والعدل” = ابن عذاري :البيان ،47/1 ،كما أن يزيد بن عبد الملك لم يكن راضيا على تصرفات
واليه يزيد بن أبي مسلم ،والدليل على ذلك قوله“ :إني لم أرض عما صنع يزيد بن أبي مسلم” =
مؤنس :فتح العرب للمغرب ،ص.289
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الروم بحرسها ،فأرسم في يمين الرجل اسمه ،وفي يساره “حرسي”؛ ُليعرفوا بذلك من
بين سائر الناس” ،فعندما علم الحرس بذلك عزموا على قتله ،وقالوا“ :جعلنا بمنزلة

النصارى”( ،)1واعتبروا ذلك إهانة لهم ،وهم قوم يعتزون بكرامتهم كثيرا.

ومرت بعد ذلك سنوات تعاقب فيها على أمور المغرب عدد من الوالة ،منهم “بشر
بن صفوان الكلبي” (109-102ه) ،وعبيدة بن عبد الرحمن السلمي”

()

(-110

115ه) ،و”عبيد هللا بن الحبحاب” (123-116ه) ،أسرف فيها هؤالء في العنف

والعصبية القبلية ،واالستبداد والظلم في حق البربر ،ويشار إلى أن “عبيد هللا بن

الحبحاب” عمل على إخضاع القبائل في المغرب األقصى ،فقسمه إلى قسمين:

السوس األدنى؛ ويشمل طنجة ،وما يلحق بها من المغرب األقصى ،وعين “عمر

بن عبد هللا المرادي” واليا عليهم ،والسوس األقصى -وكان في هذه الفترة

مضطربا– لذلك أرسل ابن الحبحاب حبيب بن أبي عبدة الفهري على رأس حملة
تمكنت من إخضاع القبائل هناك( .)2يقول ابن عذاري“ :وبعث حبيب بن أبي عبدة

بن عقبة بن نافع الفهري غازيًّا إلى السوس األقصى ،فبلغ أرض السودان( ،)ولم
يقابله أحد إال ظهر عليه ،ولم يدع بالمغرب قبيلة إال دخلها ،وأصاب من السبي

أمر عظيما”(.)3
ا

( )1الرقيق القيرواني ،تاريخ إفريقية والمغرب ،ص64؛ ابن عذاري :البيان.48/1 ،

()

يقول ابن عبد الحكم :إﱠنه “جمع من اإلماء والجواري والعبيد والخصيان والدواب والذهب

الشيء الكثير” .ينظر :فتوح مصر ،ص.143

( )2ناطق وآخرون :تاريخ المغرب العربي ،ص.135-134

()

المقصود بها الصحراء الجنوبية من بالد مسوفة ولمتونة الصنهاجية ،المؤدية إلى مدينة

أودغست (أولى بالد السودان) = عبد الحميد :المغرب العربي.282/1 ،

( )3البيان.51/1 ،
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وهناك نص مهم البن عذاري يشير فيه إلى استخدام أسلوب العنف والقسوة مع

القبائل المغربية في المغرب األقصى ،فيقول :ﱠ
إن ابن المرادي “أساء السيرة ،وتعدى
()

للمسلمين ،وذلك ما

العشر ،وأراد تخميس البربر ،وزعم أنهم فيء
في الصدقات و ُ
لم يرتكبه عامل قبله ،وانما كان الوالة يخمسون من لم يجب لإلسالم ،فكان فعله
الذميم هذا سببا لنقض البالد ،ووقوع الفتن العظيمة المؤدية إلى كثير القتل في

العباد”(.)1

ويفهم من عبارة “وأراد تخميس البربر ،وزعم أنهم فيء للمسلمين” هو اعتبار
المغرب األقصى “دار حرب” ،وأن بعض القبائل دخلت في طاعة المسلمين

العشر” أن هذه األموال لم
فخمست .كذلك نفهم من فقرة “وتعدى في الصدقات و ُ

تؤخذ بحقها ،وأنه أسرف في جمع األموال بغير وجه حق ،ويضيف ابن عذاري -

نصا ال يقل أهمية عن هذا النص ،يلوم فيه بعض خلفاء بني
في مكان آخرًّ -
أمية ،حيث إﱠنهم بإلحاحهم على الوالة في إرسال المزيد من األموال والسبي إلى

الخالفة كانوا -بطريق مباشر أو غير مباشر -سببا في قسوة عمال المغرب مع
رعيتهم ،فكانوا يتنافسون في جمع األموال؛ إلرسالها إلى خزينة الدولة ،والقيام

بغزوات في جزر البحر القريبة من المغرب؛ للحصول على الغنائم ،وبالطبع كان

البربر يشكلون غالبية الجيوش ،وبالتالي كانوا أداة لتحقيق أطماع الوالة( ،)2و“كان

الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغرب ،ويبعثون بها إلى عامل إفريقية ،فيبعثون

لهم البربريات السنيات ،فلما أفضى األمر إلى ابن الحبحاب مناهم بالكثير ،وتكفل

()

الفيء معناها شرعا :هو ما أخذه المسلمون من غيرهم من دون قتال.

( )1البيان.52-51/1 ،

( )2إسماعيل :الخوارج ،ص.133
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لهم أو كلفوه أكثر ما كان ،فاضطر إلى التعسف وسوء السيرة”(.)1
ونود هنا أن نشير إلى أن الخليفة عمر بن عبد العزيز -في أثناء خالفته -الحظ

ﱠ
ي -إلى قصر
أن عمال المغرب استمروا في إرسال بنات المغاربة -
بوصفهن جوار َ
الخالفة ،فصدرت أوامره “بأن من كانت عنده لواتية فليخطبها إلى أبيها أو فليردها

إلى أهلها”(.)2

ولعلنا نجد في النصوص التاريخية صدى لمثل هذه التصرفات ،فعمر بن العاص

عندما عقد صلحه مع أهل برقة الذي يقضي بدفع الجزية ،وكان مقدارها 13.000

دينار بواقع دينار على كل حالم ،اشترط على لواته “أن عليكم أن تبيعوا أبناءكم

ونساءكم فيما عليكم من جزية”( ،)3()ولكن لو افترضنا جدال أنه حدث االتفاق بين
عمر ولواته على ذلك ،وكان ذلك في أوائل الفتح ،فهل يعقل أن يستمر العمل بمثل

ذلك االتفاق إلى أواخر القرن األول الهجري ،وأوائل القرن الثاني؟ هذا من ناحية،
ومن ناحية أخرى أال يمكن أن تكون هذه المظالم التي ورد ذكرها في بعض

المصادر من تلفيق دعاة الخوارج؟ الذين وجدوا في بالد المغرب البعيدة عن أنظار
الخالفة تربة خصبة لبذر أفكارهم الداعية إلى التمرد والعصيان ،وربما التجني على

والة الدولة األموية ،والصاق هذه التهم بهم؛ ليظهروهم في صورة سيئة ،تبعدهم عن
تطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين العرب والبربر ،فصاحب كتاب أخبار مجموعة

يشير إلى ذلك فيقول“ :وقد يقول من يطعن على األئمة :إنهم إنما خرجوا ضيقا من

سير عمالهم ،وان الخليفة وولده كانوا يكتبون إلى عمال طنجة في جلود الخرفان
( )1ابن عذاري :البيان.52/1 ،

( )2البالذري :فتوح البلدان ،ص.325

()

راجع المناقشة القيمة التي قام بها عبد الحميد في كتابه تاريخ المغرب العربي.132/1 ،

( )3البالذري :فتوح البلدان ،ص.5-324
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العسلية؛ فتُذبح مائة شاة ،فربما لم يوجد فيها جلد واحد ،وهو قول أهل البغض
لألئمة”( ،)1ويقصد بذلك الخوارج.
وعلى العموم فإن المؤرخين يشيرون إلى سوء معاملة بعض والة المغرب وعمالهم

ألهالي المغرب ،ويؤكدون أن المغاربة سيروا وفدا إلى دمشق؛ لعرض شكواهم على

الخليفة ،كان مكونا من بضعة عشر رجال ،على رأسه ميسرة المدغري ،غير ﱠ
أن

هذا الوفد ُمنع من مقابلة الخليفة ،فقدم شكواه إلى الوزير األبرش ،وكانت تتلخص
في النقاط اآلتية:
حرمان المغاربة من نصيبهم من الغنائم عند الغزو.
تقديم الجنود المغاربة عند الغزو على الجنود العرب.
التعدي على ممتلكات المغاربة من الماشية؛ من أجل الجلود النادرة.
أخذ الفتيات الجميالت ،وارسالهن إلى قصر الخالفة(.)2
ويرى محمود إسماعيل أن الهدف من تسيير هذا الوفد هو الوقوف على موقف

ير لقيامهم بالثورة
الخالفة من سياسة عمالها في المغرب ،وأخذ الحجة عليها؛ تبر ا
حسبما ينص عليه مبدأ الخوارج في “الثورة على أئمة الجور ،وهو ما ذكره الطبري
بأن الجماعة أرادت أن تعرف “أعن رأي أمير المؤمنين هذا أم ال؟” ،وعندما حيل

بين الوفد وبين لقاء الخليفة ،أدرك ميسرة وجماعته أن الخالفة متواطئة مع عمالها

( )1مؤلف مجهول :أخبار مجموعة ،تحقيق إبراهيم اإلبياري ،دار الكتاب المصري (القاهرة،
د.ت) ص.37

( )2أبو جعفر محمد بن جرير الطبري :تاريخ الرسل والملوك ،ج ،4دار المعارف (القاهرة،
 )1970ص.254
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فيما يحدث بالمغرب من ظلم وجور ،فعقدوا العزم على الثورة( ،)1وقد واتتهم الفرصة
عندما خرج حبيب ابن أبي عبدة غازيا إلى صقلية عام (122ه) ،فأعلنوا الثورة،

وولوا ميسرة إماما عليهم ،وعندما علم الخليفة هشام بن عبد الملك بذلك غضب

غضبا شديدا ،واستدعى عامله على المغرب ابن الحبحاب ،وعزم على إنهاء الثورة
في مهدها ،وقد عبر عن ذلك بقوله“ :وهللا ألغضبن لهم غضبة عربية ،وألبعثن

لهم جيشا أوله عندهم وآخره عندي”(.)2

وال نريد هنا الخوض في تفاصيل الثورة ،فهي كما قال ابن عذاري“ :وقائع كثيرة بين

أهل المغرب األقصى وأهل أفريقية ،يطول ذكرها”( ،)3وانما يهمنا اإلشارة إلى أهم
نتائجها ،وهي أنها فتحت الباب على مصراعيه للمبادئ الخارجية( ،)بل واألكثر من

ذلك لمذاهب متطرفة بعيدة عن روح اإلسالم (زندقة برغواطة)“ ،وكان بالمغرب
ٍ
حينئذ (زمن الثورة) قوم ظهرت فيهم دعوة الخوارج ،ولهم عدد كبير ،وشوكة كبيرة،
هم برغواطة”(.)4

وهكذا فإن إساءة بعض العمال للبربر وانتهاك حقوقهم ،ولد بينهم مشاعر الكراهية
للعرب ،وبالتالي تعثرت الجهود التي بذلت طيلة سنوات؛ من أجل إسالم البربر

وخربت
وتعريبهم ،فكانت ثورة مدمرة ،أُزهقت فيها األرواح ،وتعطلت المصالحُ ،

البالد.

( )1إسماعيل :الخوارج ،ص.64
( )2ابن عذاري :البيان.54/1 ،
( )3المصدر نفسه.52/1 ،

()

يرى محمود إسماعيل أن الظهور الحقيقي للخوارج في بالد المغرب يعود إلى أواخر ق1ه

وأوائل ق2ه = الخوارج في المغرب ،ص.43
( )4ابن عذاري :البيان.53/1 ،
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وعلى الرغم من الدور السيئ الذي مارسه دعاة الخوارج في تأليب البربر
وتحريضهم على الثورة ،والخروج على ما يسمونهم “أئمة الجور والظلم” ،فإنه ال
يمكن إغفال دورهم في تشرب البربر لتعاليم اإلسالم وفرائضه ،وخاصة الخوارج

اإلباضية ،الذين اعتبروا أرض المغرب أرض جهاد لنشر اإلسالم ،ولقيام اإلمامة

اإلسالمية العادلة(.)()1

دور الفقهاء والعلماء في نشر اإلسالم:
وال يفوتنا عند ختام حديثنا عن سياسة اللين والشدة ،وأثرها على نشر اإلسالم في

بالد المغرب ،اإلشارة إلى دور الفقهاء والعلماء ،فمن المعروف أن نشر اإلسالم لم
تكن ترعاه مؤسسات دينية تبشيرية كالمسيحية ،بل كان يقع على عاتق األفراد ،وقد

مر بنا دور قادة الفتح؛ كعقبة ودينار وغيرهما ،في اجتذاب بعض قبائل البربر إلى
اإلسالم ،وقد كانت جيوش الفتح تزخر دائما بالكثير من الصحابة ،وكانوا أهل علم

وفضل ،وقد أورد المالكي في رياضه أسماء كثير منهم ،مثل “عبد هللا بن العباس”

الذي كان ُيوصف بأنه“ :بحر العلوم” ،و“زياد بن الحارث الصدائي” الذي “انفرد
أهل إفريقية بحديثه” ،و”بسر بن أبي أرطأة” الذي دعا أهل صحراء طرابلس

لإلسالم ،و“رويفع بن ثابت األنصاري” الذي “كان له بالمغرب وافريقية واليات
وفتوحات” ،و”عبد هللا بن عمر” الذي استمر يفتي المسلمين في الحالل والحرام
( ) 1آمال محمد حسن :دور اإلباضية في نشر اإلسالم في بالد المغرب ،مجلة المؤرخ العربي،
ع ،52األمانة العامة التحاد المؤرخين العرب (بغداد ،)1995 ،ص.101

( )يرى مؤنس أن انتشار اإلسالم في المغرب لو اعتمد على سياسة الدولة األموية لتوقف،؛وذلك
أن الخلفاء وعمالهم لم يهتموا بحركة نشر اإلسالم قدر اهتمامهم بجباية األموال ،وملء خزينة
الدولة ،وبالتالي كان للخوارج دور ملحوظ في تفقيه البربر في دينهم .ينظر :فتح العرب للمغرب،
ص.295
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ستين سنة ،و“عبد هللا بن الزبير” الذي غ از إفريقية مع “ابن أبي السرح” وقتل

“جرجير” ملك الروم ،ويقال :إﱠنه أسس مسجدا في الموقع الذي ُبنيت فيه القيروان
فيما بعد ،و“عبد هللا بن سعد بن أبي السرح” الذي دخل إفريقية غازيا عام (27ه)،
وُذكر أنه بنى مسجدا بإفريقية عند “باب عبد هللا” ،وقد دخل مع “ابن أبي السرح”
فسميت لذلك بحملة العبادلة.
كثير من الصحابة ممن يبدأ اسمهم “بعبد”ُ ،

بعد ذلك دخل المغرب كثير من التابعين ،الذين أخذوا العلم عن الصحابة ،فكانت

لهم جهود طيبة في تعليم البربر أصول دينهم ،وساهموا مساهمة كبرى في تعريب
ألسنتهم ،وقد سبق وأشرنا إلى البعثة العلمية المكونة من عشرة فقهاء من التابعين،

التي أرسلها الخليفة “عمر بن عبد العزيز” لتعليم البربر وتفقيههم في أمور دينهم،
حيث استقر أغلب هؤالء في القيروان ،وأسس بعضهم مساجد اتخذوها مراكز
الستقطاب المسلمين الجدد ،فكان لهم الفضل الكبير في تفريق البربر بين الحالل

والحرام.

وباإلضافة إلى هؤالء فقد كان هناك كثير من التابعين الذين دخلوا إفريقية ،وأشاعوا
فيها روحا علمية ،منهم:
أبو عبد هللا رباح بن قصير اللخمي“ :قدم إفريقية غازيا مجاهدا ،وسكن القيروان،
دار ومسجدا ،وانتفع به وتفقه على يديه أهل القيروان”.
واختط بها ا
أبو رشدين حنش بن عبد هللا الصنعاني“ :من أهل الفضل والدين ،سكن القيروان،
دار ومسجدا” (ت100 :ه).
واختط بها ا
أبو ُغطيف الهذلي“ :من فضالء المؤمنين ،سكن القيروان ،واختط بها”.
أبو سعيد المقبري“ :كان من فضالء التابعين ،سكن القيروان ،وروى عنه أهلها”
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(ت100:ه).
أبو المغيرة عبد هللا بن المغيرة“ :تولى القضاء في إفريقية لعمر بن عبد العزيز”.
زياد بن أنعم الشعباني“ :سكن القيروان ،واختط بها مسجدا في ناحية باب نافع”.
أبو يحيى عياض بن عقبة بن نافع“ :سكن إفريقية واستقر بها لفترة” (ت:
100ه).
أبو األشعث ربيعة بن زيد“ :كان معدودا من التابعين ،دخل إفريقية غازيا ،وتوفي
عام 123ه مقتوال على يد البربر”.
أبو منصور مولى سعد بن أبي وقاص“ :كان مقرئا للقرآن ومفتيا ،سكن القيروان
إلى أن مات بها”.
أبو علقمة مولى عبد هللا بن العباس“ :سكن إفريقية وتولى القضاء فيها”.
أبو عثمان مسلم بن يسار المعروف بالطنبذي“ :سكن القيروان ،وتوفي بها”.
أبو عمران موسى بن األشعث البلوى.
ميسرة الزرودي“ :من أهل الفضل والدين ،سكن إفريقية ،واستقر بها”.
عمرو بن راشد بن مسلم الكناني“ :استقر بتونس واختط بها ،وكان من فضالء
المؤمنين”(.)1

( )1المالكي :رياض النفوس ،ص ص.137-121
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كذلك كانت إفريقية بعد استقرار الفتح اإلسالمي بها منطقة عبور ،مر بها كثير من
مستقر لهم ،وقد وفد على األندلس كثير من العرب،
ا
العلماء الذين اتخذوا األندلس
سواء أكان ذلك لإلقامة أم المشاركة في الجهاد ،وفي أثناء مرور هؤالء ببالد
المغرب احتكوا بالبربر ،وبالتالي أتيحت للبربر الفرصة ليتعلموا المزيد عن اإلسالم
واللغة العربية ،وبالتالي كان لفتح األندلس أعظم األثر على إسالم البربر،

واندماجهم في األمة المسلمة(.)1

وفي نهاية بحثنا عن سياسة اللين والشدة ،وأثرها على انتشار اإلسالم في بالد
المغرب من الفتح إلى الثورة نقول :قد جابه العرب طيلة سنوات الفتح قبائل بربرية
كثيفة العدد ،ومتمرسة في القتال ،إلى جانب القوات البيزنطية المتمركزة في المدن

والحصون والقالع ،وعدا المصالح المشتركة ،فإنه لم يكن هناك ما يجمع بين هذه

القبائل ،بل ﱠ
كثير ما كانت تقع بينهم ،واحساسهم بوحدة
ا
إن الخالفات والحروب

المصير كانت تطفو على السطح عندما يتعرض وطنهم لعدوان خارجي ،لذلك لم

يستكن البربر للغزاة من :الفينيقيين ،والرومان ،والبيزنطيين ،والوندال ،لكن األمر

كثير عندما دخل الفاتحون العرب بالدهم ،فمنذ بداية الفتح رأينا الكثير من
اختلف ا
البربر -خاصة البتر -يعتنقون اإلسالم عن قناعة وعقيدة ،وينضمون إلى الجيوش
العربية عندما تدخل المغرب ،ويقاتلون أبناء جلدتهم في سبيل فتح الباب أمام

اإلسالم وحضارته ،ولعل التشابه بين العرب والبربر -من حيث انقسامهم إلى قبائل
وتقاربهم في العادات والتقاليد -كانت من أكبر العوامل التي ساعدت على انتشار

اإلسالم بينهم ،وازاحة الغشاوة التي كانت تمنعهم من رؤية الجوانب اإليجابية
للوجود اإلسالمي في بالد المغرب ،وعلى الرغم من تعثر عمليات الفتح في بعض
األحيان ،وطول مدته ،فإنه في النهاية اندمج البربر في بوتقة اإلسالم ،وتهافتت

( )1مؤنس :فتح العرب للمغرب ،ص.292
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القبائل المغربية على القيام ٍ
بدور في بناء دولة اإلسالم ،وكانت الثمرة الحقيقية لهذا
اإلنجاز العظيم فتح شبه الجزيرة األيبيرية أواخر القرن األول الهجري.
قائمة المصادر والمراجع
أوال :المصادر األولية:
ابن األثير ،أبو الحسن عز الدين :الكامل في التاريخ ،ج ،3تحقيق عمر عبد
السالم تدمري ،ط ،2دار الكتاب العربي ،بيروت.1999 ،
ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد :العبر وديوان المبتدأ والخبر ،م ،2دار الكتاب
اللبناني ،بيروت ،1959 ،م ،4دار الكتب العلمية ،بيروت.2006 ،
ابن عبد الحكم ،أبو القاسم عبد الرحمن :فتوح مصر والمغرب ،تحقيق عبد المنعم
عامر ،مطبعة لجنة البيان ،القاهرة( ،د.ت).
ابن عذاري ،أبو عبد هللا بن محمد :البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب،
ج ،2-1تحقيق ج .س .كوالن ،ليفي بروفنسال ،ط ،3دار الثقافة العربية ،بيروت،
.1983
البالذري ،أبو الحسن أحمد بن يحيى :فتوح البلدان ،تحقيق عبد األمير مهنا ،ط،1
دار اقرأ ،بيروت.1992 ،
الرقيق القيرواني ،أبو إسحاق إبراهيم :تاريخ إفريقية والمغرب ،تحقيق عبد هللا العلي
الزيداني وعز الدين عمر موسى ،ط ،1دار الغرب ،بيروت.1990 ،
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الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير :تاريخ الرسل والملوك ،ج ،4دار المعارف،
القاهرة.1970 ،
المالكي ،أبو بكر عبد هللا ،رياض النفوس ،تحقيق بشير البكوش ،ط ،2دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت.1994 ،
مجهول ،مؤلف :أخبار مجموعة ،تحقيق إبراهيم اإلبياري ،دار الكتاب المصري،
القاهرة( ،د.ت).
ثانيا :المراجع الثانوية:
أبو صوة ،محمود أحمد :مقدمة في تاريخ المغرب االجتماعي واالقتصادي،
منشورات  ،ELGAمالطا.1997 ،
إسماعيل ،محمود :الخوارج في بالد المغرب ،ط ،2دار الثقافة ،الدار البيضاء،
.1985
حسن ،آمال محمد :دور اإلباضية في نشر اإلسالم في بالد المغرب ،مجلة المؤرخ
العربي ،ع ،52األمانة العامة التحاد المؤرخين العرب ،بغداد.1995 ،
عبد الحميد ،سعد زغلول :تاريخ المغرب العربي ،ج ،1منشأة المعارف ،اإلسكندرية،
.1995
العرباوي ،محمد مختار :في جذور المسألة القومية( ،البربر عرب تدرى) ،منشورات
المجلس األعلى للثقافة ،الرباط.1993 ،
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مارسيه ،جورج :بالد المغرب وعالقاتها بالمشرق اإلسالمي في العصور الوسطى،
ترجمة محمود هيكل ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.1991 ،
المزيني ،صالح :ليبيا منذ الفتح اإلسالمي حتى انتقال الخالفة الفاطمية إلى مصر،
منشورات جامعة بنغازي ،بنغازي.1994 ،
مطلوب ،ناطق صالح وآخرون :تاريخ المغرب العربي ،ط ،1دار المدار اإلسالمي،
بيروت.2004 ،
مؤنس ،حسين :فتح العرب للمغرب ،مكتبة الثقافة الدينية (د.ت).
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المسؤولية االجتماعية وأثرها في التنمية وحماية البيئة
رؤية لدور الشركات العامة في المجتمع المحلي
د.سالم محمد الحاج
المقدمة:
تهدف الشركات إلى الربح ،وهذا حقها ،فلم تؤسس الشركات لتكون مؤسسات
خيرية ،ولكن حرص الشركات الدائم على تطوير أعمالها ،وزيادة أرباحها لم يكن هو
ال هدف الوحيد لها ،فقد ظهرت متغيرات سياسية ،واجتماعية قادتها في النهاية إلى إعادة
النظر في سياساتها االقتصادية ،فهي ليست معزولة عن اإلطار االجتماعي ،والسياسي،
واالقتصادي للدولة .ومن هنا فإن معظم الشركات تحرص على أن يكون لها دور
اجتماعي ،فيما تعارف الباحثون على تسميته بالمسؤولية االجتماعية.
مشكلة البحث :تقوم الكثير من الشركات بأعمالها في نطاق جغرافي معين ،وفي كثير من
األحيان تشترك هذه الشركات مع مجتمعات محلية في نفس النطاق الجغرافي ،وحيث إن
أعمال الشركات تختلف عن الحياة العادية للمجتمعات المحلية ،فإن هذه المناطق تعاني
من مشاكل متعددة ناجمة عن عمليات اإلنتاج ،والنقل ،والتوزيع ،لما تتركه من آثار على
قصرت الدولة في اإليفاء باحتياجات هذه المناطق ،فإن اللوم سيقع مباشرة
البيئة .واذا َ
على تلك الشركات ،ومن هنا جاءت مشكلة هذه الدراسة للبحث في المسئولية االجتماعية
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للشركات العامة ،ودورها في التنمية ،وفي رعاية المجتمع المحلي ،وجهودها في حماية
البيئة.
أهمية البحث :توضيح للدور االجتماعي للشركات العامة في المجتمع المحلي ،ومحاولة
تقصي األعمال التي يمكن أن تقدمها الشركات ،والخدمات التي من المؤمل أن تنجزها
للمجتمع الداعم لها ،مع بيان أوجه هذه األعمال ،والخدمات.
هدف البحث :التذكير بالدور االجتماعي الذي يمكن أن تقوم به الشركات في محيطها
المحلي ،ومدى قدرتها على االندماج في المنطقة المحيطة في إطار مسئوليتها
االجتماعية.
نوع البحث ومنهجيته :يأتي هذا البحث في سياق البحوث الوصفية التحليلية ،فمن خالل
تتبع دور بعض الشركات العاملة في العالم ،وكيفية تقديمها للخدمات في إطار مسؤوليتها
االجتماعية تجاه المجتمع المحلي ،اكتفى الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي،
الذي ال يقف عند الوصف فقط بل يعمل على جرد المعطيات وتصنيفها وتحليلها ثم
استخالص النتائج وتعميمها.)1( .

( )1ـ طعم هللا خميس ،مناهج البحث وأدواته في العلوم االجتماعية ،الطبعة األولى ،مركز النشر
الجامعي ،تونس2004 ،م ،ص .12
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ومن هنا فالبحث عبارة عن دراسة نظرية لمجموعة من المعلومات حول المسؤولية
االجتماعية للشركات العامة وبيان عالقتها بالتنمية المحلية ،في محاولة للخروج بتصور
نظري حول ذلك ،وطرح بعض التوصيات التي قد تُسهم في بيان أهمية برامج المسؤولية
االجتماعية في المجتمع المحلي.
مصطلحات البحث1:ــ المسؤولية االجتماعية:
عرفها بول ساميولسن بأنها تمثل البعدين االقتصادي واالجتماعي معا"()1
2ــ المسؤولية االجتماعية للشركات:
عرف مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية االجتماعية على أنها االلتزام
المستمر من قبل شركات األعمال بالتصرف أخالقيا ،والمساهمة في تحقيق التنمية
االقتصادية ،والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم،
والمجتمع المحلي ،والمجتمع ككل.
3ـــ التنمية:

( -)1هشام مكي ،عبد الرحمن بوطيبة( ،المسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية ودورها في
تحقيق التنمية المستدامة -حالة االتحاد األوروبي) ،ورقة مقدمة للملتقى الوطني :دور العلوم
االجتماعية في تحقيق التنمية في الجزائر 13/12 ( -نوفمبر -) 2014تيارت ،ص .3
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تعني التنمية لغة الزيادة ،والوفرة ،والتكثير ،والنماء ،أما اصطالحا ،فهي تحقيق
أحسن الظروف اإلنسانية للفرد داخل المجتمع.
4ـــ التنمية المستدامة :التنمية التي تحقق احتياجات أجيال الحاضر دون اإلضرار
بحاجات وقدرات أجيال المستقبل) 1 ( .
5ـــ البيئة :المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان وجميع الكائنات الحية ،ويشمل الهواء والماء
والتربة والغذاء ،سواء في أماكن السكن أو العمل أو مزاولة النشاط أو غيرها من األماكن
األخرى()2
6ــــ تلوت البيئة :حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة اإلنسان ،أو سالمة
البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء ،حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة
اإلنسان ،أو سالمة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء ،أو مياه البحر ،أو المصادر
المائية ،أو التربة ،أو اختالل توازن الكائنات الحية ،بما في ذلك الضوضاء والضجيج

( )1ـ ـ قانون رقم (  ) 15لسنة  1371و.ر ،في شأن حماية وتحسين البيئة ،الجماهيرية الليبية،
ص.3،

( )2ـ ـ نفس المصدر ،ص.2،
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واالهت اززات والروائح الكريهة ،وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن األنشطة ،واألعمال
التي يمارسها الشخص الطبيعي ،أو المعنوي)1( .
هذه باختصار مصطلحات الدراسة ،وقد حرص الباحث على االستعانة بما ورد في قانون
البيئة الليبي فيما يخص المصطلحات المتعلقة بالبيئة ،حتى يمكن بيان الدور المطلوب
من الشركات لحماية البيئة في المناطق المحيطة.
والسؤال الذي يمكن أن ُيطرح هو:
على أي نظرية يمكن أن نستند في مقاربتنا المبنية على مدى أهمية الدور االجتماعي
المبرم مع
للشركة؟ الواقع أن األمر ينطلق من فلسفة العمل أساساَ ،ومن حيثيات العقد ُ
الشركة في األساس ،فالبعد القانوني للعقد االجتماعي يقوم على العالقة بين الشركة
والمجتمع ،فالمجتمع وفر لهذه الشركة حق الوجود ،وحق العمل ،فما الذي يمكن للشركة
أن تقدمه مقابل ذلك؟ ماذا يمكن أن تقدم في إطار العقد االجتماعي بدون إلزام حكومي،
وانما التزام اجتماعي وأخالقي ،وانساني بالدرجة األولى؟

(  ) 1ـ قانون رقم (  ) 15لسنة  1371و.ر ،في شأن حماية وتحسين البيئة ،الجماهيرية الليبية،
ص.2
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وهنا نجد أن قيام الشركة بوظيفتها االجتماعية ،إلى جانب وظائفها األساسية في اإلنتاج،
وكذلك قيامها بأدوارها الموكلة لها ،واألدوار التي ينبغي أن تؤديها ،يفسح المجال للنظرية
الوظيفية ،ونظرية الدور ليكونا إطار عام لهذا البحث.
المسؤولية االجتماعية :من المتعارف عليه في مجال العلوم االجتماعية تعدد التعريفات
ألي مصطلح ،وهذا هو شأن المسؤولية االجتماعية ،فقد تعددت تعريفاتها فهي:
ـ ـ ـ تذكير للشركات بمسؤولياتها ،وواجباتها إزاء المجتمع الذي تعمل فيه.
ـ ـ ـ وهي مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع
في أوجه الحياة المتعددة.
ـ ـ ـ ـ وهي التزام أخالقي من الشركات للمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية ،والعناية
بالمجتمع المحلي ككل.
اإلطار القانوني للدور االجتماعي الشركات :يحدث التلوث في كثير من المناطق التي
توجد بها مصانع كبيرة ،وقد يبلغ التلوث أحيانا مستويات كبيرة ،ومن هنا يأتي دور
الشركات لإليفاء بما يتطلبه منها القانون لحماية المحيط الذي تعمل به.
ففي مجال البيئة ُيشير المشرع الليبي في المادة العاشرة من قانون البيئة إلى أنه " :ال
يجوز ألية منشأة أو مصنع تنبعث منه أي ملوثات للهواء مخالفة القواعد والمعايير العلمية
المعتمدة ،تنفيذا ألحكام هذا القانون...ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة المصانع،
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والمنشآت ،والمعامل التي هي في طور التشغيل التجريبي وقت نفاذ القانون ،وكذلك التي
تنشأ مستقبال ،على أال يتعدى مدة االستثناء ستة أشهر من تاريخ بدء التشغيل الرسمي"
ونصت المادة  13من نفس القانون على أنه" :يجب على كل منشأة صناعية ُيحتمل أن
يقع فيها حادث أو طارئ خالل التشغيل يؤدى إلى انبعاث كمية كبيرة من ملوثات الهواء،
القيام باتخاذ اإلجراءات الفورية في حالة وقوع الحادث أو الطارئ ،وذلك إلعادة المنشأة
الصناعية إلى حالتها العادية قبل وقوع الحادث أو الطارئ.
فإذا ثبت أن الحادث أو الطا رئ يؤدي إلى اإلضرار بالصحة العامة ،أو ينتج عنه تلوث
للبيئة في المنطقة المحيطة بالمصنع ،أو المنشأة التي وقع فيها الحادث أو الطارئ ،جاز
للجهة المختصة أن تصدر تعليماتها وأوامرها للمنشأة المعنية باتخاذ اإلجراءات الضرورية
الفورية لمنع انتشار األضرار الناتجة عن الحادث "(.)1
وفي حالة محافظة الشركة على هذا النسق فإننا سنرى تحقق اآلتي:
ـ ـ اإلحاطة بالجانب االجتماعي.
ـ ـ اإلحاطة بالجانب البيئي.
ـ ـ االلتزام بالجانب القانوني.

(  ) 1ـ ـ ـ قانون رقم (  ) 15لسنة  1371و.ر ،في شأن حماية وتحسين البيئة ،الجماهيرية الليبية،
ص.9 .6،
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المسؤولية االجتماعية للشركات :تحرص العديد من الشركات في العالم على القيام
بأدوار متعدد ة داخل إطارها االجتماعي ،حيث نجدها ومن خالل المحيط الجغرافي الذي
تعمل به تركز نشاطاتها فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية حول العنصر البشري كخيار
استراتيجي ألعمالها ،مع السير في خط متو ِّاز بالنسبة الهتمامها بالجانب البيئي.
ومن هنا نجدها تخصص الميزانيات الضخمة للقيام بهذا الدور ،والذي يعود على المجتمع
المحلي بالنفع ،ويعود على الشركة بفوائد متعددة.
إن مسؤولية الشركات االجتماعية الشاملة ،هي حاصل مجموع عناصر أربعة ،والتي
أوردها (كارول) بشكل المعادلة اآلتية:
المسؤولية االجتماعية الشاملة = المسؤولية االقتصادية  +المسؤولية القانونية +
المسؤولية األخالقية  +المسؤولية الخيرية.
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هرم المسؤولية االجتماعية
المسؤولية الخيرية

التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز الموارد في
المجتمع وتحسين نوعية الحياة.
المسؤولية األخالقية
مراعاة المنظمة للجانب األخالقي في ق ارراتها ،مما يؤدي إلى أن تعمل بشكل صحيح وحق وعدل.

المسؤولية القانونية
إطاعة القانون ،والذي يعكس ما هو صحيح أو خطا في المجتمع ،وهو ما يمثل قواعد العمل األساسية.
المسؤولية االقتصادية
تحقيق المنظمة عائدا ،وهذا ما يمثل قاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات األخرى.

المصدر :ـ محمد عاطف ،واقع تبني منظمات األعمال الصناعية للمسؤولية االجتماعية
دراسة تطبيقية ألراء عينة من مديري الوظائف الرئيسية في شركات صناعة األدوية
البشرية األردنية  ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،كلية العلوم
اإلدارية والمالية ،األردن2008 ،م ،.ص .32
وقد ُنعت الجانب االجتماعي بأنه ”الركيزة األضعف“ في تقييم لالستدامة أجري بواسطة
بعض الخبراء ،وفي كثير من األحيان ،يكون إجراء تقييمات األثر االجتماعي مفروضا
بموجب القوانين واللوائح بالنسبة إلى جميع مشاريع التعدين المقترحة.
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وفي حين كان الهدف من تلك التقييمات هو التعرف على المشاكل االجتماعية المحتملة
ومعالجتها على نحو استباقي ،جرى تحديد عدد من أوجه الضعف في هذه األدوات وفي
أدوات أخرى متصلة بها.
ومن أوجه الضعف هذه ما يلي:
ـ ـ عدم تغطيتها نطاقا واسعا بما فيه الكفاية.
ـ ـ ـ افتقارها إلى نهج شامل يتناول جميع ما يتصل باألمر من مشاكل.
ـ ـ ـ وعدم تناولها المشاكل االجتماعية والبيئية واالقتصادية على نحو متكامل ،واتسامها
بالجمود.
وتشير نتائج استعراض الصناعات االستخراجية الذي أجراه البنك الدولي ،وغيره من
الدراسات ،إلى أن هناك بالفعل حاجة إلى إضفاء مزيد من التكامل على تقييمات اآلثار
االجتماعية والبيئية")1( .
هذا ما ورد في أحد تقارير األمم المتحدة ،وهو يبين بما ال يدع مجاال للشك األهمية
الكبرى للجانب االجتماعي في أنشطة الشركات ،ويمثل وجود شركات تعمل في مجال

( )1األمم المتحدة ،تقرير األمين العام ،المجلس االقتصادي واالجتماعي ،لجنة التنمية
المستدامة ،الدورة التاسعة عشرة 13 ،مايو  ،2011البند  3من جدول األعمال المؤقت،

المجموعة المواضيعية لدورة التنفيذ( - 2 ،دورة السياسات) ،خيارات واجراءات في مجال
السياسات من أجل اإلسراع بخطى التنفيذ :التعدين .ص.19
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التعدين والصناعة ،وتجني ماليين الدوالرات من بيع منتجاتها أم ار ايجابيا للقيام بدور
اجتماعي هام في المناطق التي تعمل بها ،والمناطق المجاورة لها.
ويمكن بيان أوجه االهتمام االجتماعي الذي ينبغي أن تقوم به الشركات في اآلتي:
1ـــ المجتمع المحلي:
يمكن أن تساهم الشركة في دعم التعليم والصحة ،واألنشطة االجتماعية والثقافية ،وما
تتطلبه المنطقة بشكل عام.
2ـــ البحث العلمي:
ـ ـ قيام الشركات بتشجيع إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تسهم في بيان مدى
محافظة الشركات على األسس القانونية ،والمعايير المتبعة داخليا وخارجيا.
3ـــ حماية البيئة :تعمل الشركات على احترام المعايير المتبعة في حماية البيئة ،مع
العناية بالمنتزهات ،وتشجير المنطقة لتظهر بمنظر جميل.
4ــ البنية التحتية :تساهم الشركات في تحديث البنية التحتية في محيطها االجتماعي.
الشركات الليبية :إن الشركات العاملة في المجال الصناعي الليبي هي شركات محلية
كبيرة ،وحتى يمكن لها أن تحظى بالقبول االجتماعي عليها االضطالع بدور كبير في
المنطقة التي تعمل بها ،وفي المناطق المحيطة بها أيضا ،ومن خالل هذه الدراسة يرى
الباحث أنه على الشركات العاملة أن تقوم بمسئولياتها االجتماعية فيما يخص النقاط
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السالف ذكرها ،حتى يمكن لها أن تحظى بالدعم والمساندة االجتماعية.
والسؤال الذي ُيطرح اآلن هو:
إلى أي مدى تمكنت الشركات العامة من اإليفاء بمسؤولياتها االجتماعية ،والقيام بما
ينبغي القيام به؟
الشركات والمجتمع المحلي :تعد الشركات العامة هي المسيطرة على العمل الصناعي في
مجال التعدين على المستوى الوطني ،وهي تمارس أعمالها في اإلنتاج ،والتصنيع،
والتسويق ،بشكل دائم ،وحتى تحظى هذه الشركات بالدعم المحلي فإن ُحسن قيامها
بمسئولياتها االجتماعية كفيل بتحقيق ذلك ،ورغم المرحلة التي تمر بها الشركات اليوم ،إال
أن هذا األمر ال ينبغي أن يكون مبر ار للتوقف عن تحمل المسئولية االجتماعية ،بل هو
فعال في تنفيذ برامج متعددة للحفاظ
في الحقيقة يمثل دافعا كبي ار للشركات للقيام بدور َ
على المحيط البيئي ،وتنمية المجتمع المحلي ،والذي بدوره سيشكل قوة داعمة للشركات
والستقرار أوضاعها بشكل عام.
الدور الحكومي :ينبغي للشركات كفالة أن تكون أنشطة المسؤولية االجتماعية التي
تضطلع به ا متوافقة تماما مع األهداف الوطنية للتنمية المستدامة ،واإلجراءات والسياسات
ذات الصلة بالمج االت التي تعمل فيها ،وأن تعزز هذه األهداف ،وعادة ما يكون لدى
الحكومات مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة لها لكفالة هذا التنسيق ،وهي تشمل:
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ـ ـ ـ تطبيق أُطر مبرمجة وطنيا من أجل قيام شركات التعدين بإدراج المسؤولية االجتماعية
في برامجها.
ـ ـ رصد أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات التي تقوم بها شركات التعدين.
ـ ـ تشجيع اعتماد مدونات السلوك في الشركات ،من قبيل المبادئ التوجيهية لمنظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.
ـ تحسين العالقات مع المجتمعات المحلية ووضـع آليـات امتثـال للـشركات بـشأن
الضمانات البيئية واالجتماعية خالل العمليات التعدينية وبعدها.)1( .
هذا في الجانب الوطني الذي ينبغي أن يسير على ما هو ُمتبع في معظم دول العالم فإن
الكثير من الشركات العالمية تعمل على ترسيخ فكرة المسئولية االجتماعية بشكل كبير.
نماذج لشركات عالمية:
شركة سامسونج  :هي شركة عالمية كبيرة وتقوم بدور اجتماعي بارز يعزز مكانتها
العالمية ،فيما يخص المسئولية االجتماعية ،وتتمثل أعمالها في:

( )1تقرير األمين العام ،المجلس االقتصادي واالجتماعي ،لجنة التنمية المستدامة ،الدورة التاسعة

عشرة 13مايو 2011م البند  3من جدول األعمال المؤقت ،المجموعة المواضعية لدورة التنفيذ،
دورة السياسات خيارات واجراءات في مجال السياسات من أجل اإلسراع بخطى التنفيذ :التعدين،

ص .41/23

- 422 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

ال رعاية االجتماعية ،الخدمات التطوعية ،الثقافة والفنون ،المجال األكاديمي والتعليم ،وتقوم
بدعم الجمعيات الخيرية ،والتعليم ،والصحة ،والتنمية المستدامة ،واألطفال)2( .
مؤسسة كارفور:

هي مجموعة متاجر كبيرة على مستوى العالم ،تنشط في مجال

المسئولية االجتماعية ،وقد ورد في تقريرها السنوي "أن التضامن يكمن في استجابتها
للجميع ،مثل تقديم المساعدة للناس كافة في حاالت الطوارئ ،أو في مكافحة الفقر.
وهي تعمل على تحسين الحياة اليومية ألولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها ،من خالل
دعم أكثر من  220مبادرة ،سواء في حاالت الطوارئ أو المشاريع التي تعالج البطالة أو
المعونة الغذائية ،وغيرها.
وفي هذا اإلطار فإن مؤسسة كارفور قادرة على استثمار مهاراتها اللوجستية وتعبئة
موظفيها للتدخل لمساعدة أولئك الذين يعانون من صعوبة)1( .
ويوجد في العالم أيضا الكثير من الشركات األخرى التي تتبوأ مراكز متقدمة في القيام
بمسؤولياتها االجتماعية ،مثل شركة جوجل ،وشركة مايكروسوفت ،وشركة تويوتا وغيرها.

()2

ـ

http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/corporateprofile/history06.ht
ml

(

1

) ـ Carrefour Foundation Annual Report 2010 Special issue: 10 years

of action.p14
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معوقات تنفيذ األعمال المرتبطة بمجاالت المسؤولية االجتماعية:
إن برامج المسئولية االجتماعية للشركات قد تعترضها عقبات كثيرة ،ولكنها ال تقف حاج از
أمام استم اررية جهود الشركات في القيام بذلك ،ومن هذه العقبات:
 1ـ عدم وجود تخطيط استراتيجي لكيفية القيام بالمسؤولية االجتماعية ،لغياب التشريعات
الالزمة ،وآليات تحقيق ذلك ،وتنفيذ البرامج في المجتمع المحلي.
 2ـ عدم اإللمام بمعنى المسؤولية االجتماعية ،لدى الكثير من العاملين بالشركات ،مما
يعمل على إعاقة تنفيذ العديد من البرامج.
 3ـ النقص في الكوادر البشرية واإلدارات المتخصصة في برامج المسؤولية االجتماعية،
فقد تُسند أعمال ونشاطات المسؤولية االجتماعية إلدارات في المنشأة ال عالقة لها
بالمسؤولية االجتماعية.
ما الذي يمكن أن تجنيه الشركات من التزامها ببرامج المسئولية االجتماعية؟
في استطالع للرأي تبين أن مايكروسوفت هي الشركة األكثر مسؤولية اجتماعيا
في العالم.
تليها جوجل ،وشركة والت ديزني ـ ـ ـ ـ على األقل وفقا لتصورات ـ ـ ـ  47،000شخص من
- 424 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

 15دولة شاركوا في استطالع أجرته كونسولتانسي فيرم ريبوتاتيون) 1 ( .
وتتغير مواقع الشركات من دراسة إلى أخرى ،ومن استطالع إلى آخر.
وعادة فإن الشركات ال تركز على المردود المادي فيما يتعلق بأدوارها في الجانب
االجتماعي ،فمكسبها الكبير هو في حسن السمعة ،والريادة في المجاالت االجتماعية
واإلنسانية ،مما يع زز موقفها العام أمام الشركات األخرى ،وهو مفيد لها في حاالت
المنافسة عند طرح المشاريع الكبرى على المستوى الوطني والعالمي.
الخاتمة:
في كتابه انهيار الرأسمالية ،أطلق اولريش شيفر صيحة فزع للمجتمعات الغربية في حالة
عدم اهتمامها بالمسئولية االجتماعية فقال" :إن مستقبل النظام الرأسمالي يتوقف على مدى
التغير الذي سيط أر على األخالقية السائدة في المجتمع ،وعلى إدراك الجميع أن مبدأ
المسئولية االجتماعية ال يقل أهمية عن مبدأ السوق الحرة.
أما إذا تجاهل المجتمع هذا ،فإن اقتصاد السوق معرض للمصير نفسه الذي تعرضت له
االشتراكية ،االنهيار واالختفاء عن الوجود")2(.

(  ) 1ـ http://openaccess.city.ac.uk

(  )2ـ

اولريش شيفر ،انهيار الرأسمالية  ،ترجمة ،عدنان عباس علي ،الطبعة األولى ،المجلس الوطني للثقافة

والفنون واآلداب ،الكويت2010 .م ،ص .441
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إن المسئولية االجتماعية بالنسبة للشركات العاملة في ليبيا ،تحتم عليها االهتمام بثالث
جوانب أساسية :اقتصادية ،واجتماعية ،وبيئية.
حيث يمثل الجانب االقتصادي حجر األساس ،فهو المحقق لرأس المال المؤدي إلى التقدم
االقتصادي ،وال مساعد على القيام بما تتطلبه الجوانب األخرى .أما الجانب االجتماعي
فهو اإلطار الذي تعمل فيه الشركات ،وهو الهدف األساسي للتنمية ،في حين يمثل
الجانب البيئي الجزء المادي من المثلث ،وعليه تدور وقائع الجانبين االقتصادي
واالجتماعي ،وكلما كان هناك تناغم بين الجانب االجتماعي ،والجانب االقتصادي ،كلما
تمتع الجانب البيئي بالجودة.
ومن المؤكد أن وجود تفاهم بين الشركات العامة والمجتمع المحلي ،والمناطق المحيطة
من شأنه تحقيق ما بدأنا به في هذا البحث ،وهو :تطوير وتقدم المجتمع المحلي ،وتحقيق
التنمية المستدامة ،ومعالجة مشاكل ال بيئة ،وهذا هو روح العمل االجتماعي الملقى على
عاتق الشركات فيما يخص عالقتها بالمناطق المحيطة.
وفي بداية البحث قلنا أن هدف الشركات هو الربح ،وهذا حقها ،غير أن قيامها
بواجباتها فيما يتعلق بالمسئولية االجتماعية له إيجابياته أيضا ،ويمكن استنتاج ذلك في
اآلتي:
 1ـ ـ ارتفاع قيمة الشركة االجتماعية ،نظ ار للسمعة الحسنة التي تكتسبها من أعمالها.
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 2ـ ـ تقلل إلى حد كبير من التوترات االجتماعية ،مما يعزز السلم االجتماعي.
 3ـ ـ زيادة النشاط ،وزيادة اإلنتاجية بسبب رضا العاملين.
التوصيات:
يرى الباحث أنه يمكن للشركات العامة القيام باآلتي:
ـ ـ تبني مشاريع في البنية التحتية ،مع حسن إدارتها بالتعاون مع الجهات المختصة في
المجتمع المحلي.
ـ ـ ـ استقطاب الشباب والدفع بهم في برامج تدريبية ،واالستفادة منهم في بعض األعمال
التي ال تحتاج لخبرات كبيرة ،مما يفتح جسور التعاون بين الشركة والمجتمع المحلي.
ـ ـ ـ رعاية الطفولة بإقامة رياض أطفال ،وصاالت ألعاب تعمل على تقوية العالقة بين
الشركة والمنطقة المحيطة بها.
ـ ـ ـ العناية بالبيئة المحلية ،وذلك بإقامة منتزهات وحدائق عامة ،تكون متنفس للسكان في
المجتمع المحلي ،مما يعمل على تحسيسهم بأهمية وجود الشركة في منطقتهم.
ـ ـ ـ رعاية الفرق الرياضية المحلية ،ومساندتها في منافساتها أمام الفرق الرياضية من
المناطق األخرى ،مما ينعكس إيجابا على األندية وجمهورها.
ومن جهة أخرى على المجتمع المحلي أن يتفهم دور الشركات في االقتصاد العام للبالد،
والعمل على تشجيعها للقيام بدورها ،والترحيب بالعاملين فيها ،والمحافظة على معداتها.
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ويرى الباحث أن قيام الشركات بهذه األعمال لم يعد ترفا أو دعاية ،بل أصبح أم ار واجبا
وينبغي اإلسراع في القيام به؛ ألن العائد من هذه األعمال على الشركات أكثر منه على
المجتمع المحلي ،ويمكن أن يتم هذا األمر بالتنسيق مع الحكومة حتى يأخذ الصبغة
الرسمية.
المراجع:
1ـ شيفر ،اولريش ،انهيار الرأسمالية ،ترجمة ،عدنان عباس علي ،الطبعة األولى،
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت2010 .م.
 2ـ طعم هللا ،خميس ،مناهج البحث وأدواته في العلوم االجتماعية ،الطبعة األولى ،مركز
النشر الجامعي ،تونس2004 ،م.
 3ـ عاطف محمد  ،واقع تبني منظمات األعمال الصناعية للمسؤولية االجتماعية دراسة
تطبيقية ألراء عينة من مديري الوظائف الرئيسية في شركات صناعة األدوية البشرية
األردنية ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،كلية العلوم اإلدارية
والمالية ،األردن2008 ،م.
 4ـ األمم المتحدة ،تقرير األمين العام ،المجلس االقتصادي واالجتماعي ،لجنة التنمية
المستدامة ،الدورة التاسعة عشرة 13 ،أيار/مايو  ،2- 2011البند  3من جدول األعمال
المؤقت ،المجموعة المواضيعية لدورة التنفيذ( - 2 ،دورة السياسات) ،خيارات واجراءات
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في مجال السياسات من أجل اإلسراع بخطى التنفيذ :التعدين.
 5ـ قانون رقم (  ) 15لسنة  1371و.ر ،في شأن حماية وتحسين البيئة ،الجماهيرية
الليبية.
- 6مكي هشام ،عبد الرحمن بوطيبة ،المسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية
ودورها في تحقيق التنمية المستدامة -حالة االتحاد األوروبي ،ورقة مقدمة للملتقى
الوطني :دور العلوم االجتماعية في تحقيق التنمية في الجزائر 13/12 ( -نوفمبر
-) 2014تيارت
7- Carrefour Foundation Annual Report 2010 Special issue: 10
years of action.p14
8-www.fondation-carrefour.org/.../GB_RA_Fondation_Carrefour_2
http://openaccess.city.ac.uk.ـ 9
 10www.samsung.com/us/aboutsamsung/corporateprofile/history06.
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الهوية اإلسالمية وتحديات العولمة
إعداد د .علي محمد ديهوم -أ .عزالدين عبدالحفظ أبوشنية
أ.أبوبكر هدة المحروق
مقدمة:
يرى الكثيرون أن هناك مالمح متعددة للعولمة اقتصادية وثقافية واجتماعية ،وهي
إجماال تؤثر في تحديد هوية أي مجتمع وخصوصا المجتمعات اإلسالمية ،حيث
يسعى الغرب إلى فتح البلدان في وجه الثقافة الغربية وقولبتها في ثقافة واحدة بفعل
ثورة االتصاالت التقنية التي حققتها ،وهذه الثقافة الناتجة عن العولمة هي ثقافة
تسلطية نتيجة شعورها بالقوة ونتيجة استغاللها السياسي وتوافر وسائل الهيمنة لديها
مما شكل خط ار على الثقافات األخرى ،وتهديدا لهويتها الحضارية ،وان التهديد
للهوية الثقافية إنما هو مقدمة لمخاطر أعظم على الدولة الوطنية واالستقالل الوطني
واإلرادة الوطنية ،فتعم قيم االستهالك وال تنظر األمم إلى مشاريع وطنية وخطط
إستراتيجية بعيدة المدى حيث تنحصر الهوية الوطنية والدينية وتتقلب القيم حيث
يصبح كل من يدافع عن الخصوصية واألصالة والهوية الثقافية واالستقالل
الحضاري رجعيا ومتخلفا ،وتعتبر الهوية والثقافة اإلسالمية من أكثر الهويات
والثقافات المستهدفة في العالم اليوم وللعولمة تأثيرات كبيرة على هذه الهوية.
إشكاليات البحث:
تدور مشكلة البحث حول التساؤل الرئيسي وهو "ما تأثير العولمة على الهوية
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والثقافة اإلسالمية "؟ ويمكن أن نطرح بعض التساؤالت الفرعية األخرى زيادة في
التحليل ومنها:
ما هي طبيعة الهوية اإلسالمية؟
ما هي طبيعة الهوية؟
ما هي طبيعة العولمة؟
ما هي سبل مواجهة تأثيرات العولمة على الهوية اإلسالمية؟
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث من خالل تعرضه لموضوع مهم يشغل الرأي العام اإلسالمي
وهو التأثرات الناتجة عن العولمة على الهوية اإلسالمية وكيفية المحافظة على هذه
الهوية ،خصوصا في ظل التحوالت الكبرى على الساحة الدولية واإلسالمية.
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى اآلتي:
تحديد طبيعة الهوية اإلسالمية.
تحديد طبيعة العولمة.
تحديد تأثيرات العولمة على الهوية اإلسالمية.
تحديد سبل مواجهة التحديات على الهوية اإلسالمية.
منهجية البحث:
سيتم استخدام المنهج التاريخي والتحليلي والمقارن.
تقسيمات البحث:
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لمحاولة اإلجابة على التساؤالت التي طرحتها مشكلة البحث سيتم تقسيم البحث إلى
أربعة محاور:
أوال :اإلطار النظري للدراسة.
ثانيا :طبيعة الهوية اإلسالمية.
ثالثا :تأثيرات العولمة على الهوية والثقافة اإلسالمية.
رابعا :سبل مواجهة تأثيرات العولمة على الهوية اإلسالمية.
أوال :اإلطار النظري:
طبيعة الهوية:
الهوية هي الخصوصية التي ينبغي أن تتميز بها المجتمعات كونها الوعاء األشمل
كما يتميز بها المجتمع عن غير من العناوين الفرعية.
وزاد االهتمام بمفهوم "الهوية" في الفترة األخيرة من قبل الباحثين ،فبدأت الكتابات
تتزايد بإطراد من العديد من العلوم ومجاالتها الفرعية حول تعريف الهوية ومعناها،
وتطور الهويات العرقية والدينية واللغوية والوطنية وغيرها من الهويات وحول أدوارها
السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،ويوحي انتشار البحوث حول الهوية أن تمة وعيا
ناميا بأن الهويات كما الحظ " روجرز سميت" ،لها تأثير كبير في السلوك في مجال
السياسية(.)1
ولقد كانت وما زالت الهوية موضوع جدل في أدبيات الفكر والثقافة وعنوانا رئيسيا
في الصراعات ،ويعد مفهوم الهوية من المفاهيم التي أخذت حي از من تفكير الباحثين
( ) 1راوي عبددد العددال ومخددرونط قيدداس الهويددة دليددف للمت صصددين فددي العلددوم االجتماعيددةط
.27
اأمارات للدراسات والبحوث اأستراتيجيةط )2014ط
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وقد زاد هذا االهتمام في زمن العولمة ،حيث عدت الهوية مستهدفا رئيسيا في هذا
الوقت.
ولقد ظهرت تعريفات المختلفة لمفهوم الهوية ،حيث عرفها "حليم بركات" بأنها :وعي
اإلنسان واحساسه بانتمائه ،إلى مجتمع أو أمة أو جماعة ،أو طبقة في إطار
االنتماء اإلنساني العام .إنها معرفتنا بما ،وأين ،ونحن ،ومن أين أتينا ،والى أين
نمضي ،وبما نريد ألنفسنا ولآلخرين ،وبموقعنا في خريطة العالقات والتناقضات
والصراعات القائمة(.)1
ويضيف بأن هناك عالقة وثيقة متبادلة بين مواقع األفراد والجماعات ،في البيئة
االجتماعية واالقتصادية ،واالختالفات في تحديد الهوية ،حيث أن الجماعات التي
تحتل مواقع القوة والجاه والثروة وتهيمن على النظام السائد ،وتستفيد من العالقات مع
القوى الخارجية المهيمنة تختلف في فهمها للهوية ،وممارساتها عن تلك الجماعات،
التي تشغل مواقع دونية وتكون أكثر تضر ار ،بسبب األوضاع القائمة ،وتلك التي تقع
في الوسط بين ويتم ذلك خاصة في زمن العولمة(.)2
وتعرف الهوية كذلك بأنها "مجموعة العقائد والمبادئ والخصائص والترميزات التي
تجعل أمة ما تشعر بمغايرتها لألمم األخرى"(.)3

( )1محمد ثسن البرغتيط ال قافة العربية والعولمةط ة1ط (بيروت :المًسسدة العربيدة للدراسدات والنتدرط )2007
113ط .114
.115
( )2المصدر نفسهط
( )3محمد كاظم هاعمط هوية الدولة في الفكر اأسكمي العاهرط مجلة العلوم القانونية والسياسيةط جامعة ديالىط العددد
ال انيط 2013ط .7
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حيث أن هذا التعريف ركز على ما تتميز به أمة عن أخرى ،من ناحية العقائد
والمبادئ والخصائص وهي العناصر األساسية التي ينبغي أن تتميز بها األمة عن
غيرها.
وكذلك تعرف الهوية بأنها " عبارة عن تراكم المعارف والثقافات والتجارب والصراعات
واألفكار والمؤلفات والكتابات ،وهذا كله يشكل المرجعية األساسية للشعوب" ويتميز
هذا التعريف بكونه يتضمن التجارب التي تمر بها أمة من األمم أو شعب من
الشعوب والتي تكون من خصوصياته باإلضافة إلى الصراعات التي يخوضها في
إطار سيره ،مضافا إلى نتاجات هذا الشعب من األفكار والكتابات التي تشكل مع
الت اركم للمعارف والثقافات المرجعية األساسية لهذا الشعب أو األمة.
وتعرف أيضا :بأنها هي األمر المتعلق من حيث امتيازه عن األغيار واالمتياز هنا
بمعنى الخصوصية والتفرد واالختالف ،ال بمعنى التفاضل والتمايز ،والهوية حسب
هذا التعريف ليست شيئا صلبا تابتا ألنها تتعلق بقضية اإلنسان ،وضرورة حركته
بوعي وادراك ،والهوية يمكن أن تمر بمراحل تطور واع ،إدراك متجدد ويمكن أن
يحدث لها انكسار لجمودها وعدم جدليتها وفهم معطيات الهويات األخرى وكيفية
التعامل معها(.)1
وتعرف كذلك بأنها "الذاتية والخصوصية ،وهي جماع القيم والمثل والمبادئ التي
تشكل األساس الراسخ للشخصية الفردية والجماعية ،أي هي مجموعة الخصائص
والمميزات التي ينفرد بها فرد أو شعب أو أمة والتي تتوارث عن ماضي وهي تاريخ
وتراث ،وبما في التراث من لغة ودين ،وما لألمة من انتصارات وانتكاسات
( )1محمود العالمط الفكر العربي بين ال صوهية والكونيةط ة( 1القاهر  :دار المستقبف العربي)1998 :
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وطموحات وانتماءات وخصائص تجعل من ينتمي إليها ذا ذاتية متميزة عن غيره،
فيصح ويبقى هو ذاته ونفسه ،ويفهم في التعريف أن هوية الفرد هي عقيدته وجنسه
وأرضه ولغته وثقافته وحضارته وتاريخه والروح المعنوية والجوهر األصل الكيان
والمصالح المشتركة"(.)1
ويعرفها محي الدين صابر بأنها " االسم السياسي للشخصية التاريخية أو الشخصية
الثقافية أو الكيان الحضاري لمجموعة من الناس في مكان معين ،وهي تمثل
الخصائص الحضارية التي ابتدعتها المجموعة التي تنتمي إليها من اللغة والدين
والقيم الجمالية واألخالقية ،وانما العالقات االجتماعية والمهارات التقنية ،وفلسفة
الحياة والموت"(.)2
ويقدم محمد الجابري مساهمة معمقة في فهمه للهوية حيث يرى فيها كيان يصير،
يتطور ،وليست معطى جاه از ونهائيا ،وهي تصير وتتطور ،واما في اتجاه
االنكماش ،واما في اتجاه االنتشار ،وهي تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم وانتصاراتهم
وتطلعاتهم ،وأيضا باحتكاكها سلبيا وايجابيا مع الهويات الثقافية األخرى(.)3
كما يرى الجابري أن الهوية تنقسم إلى ثالث مستويات هي على مستوى الفرد،
ومستوى الجماعة ،ومستوى األمة.
على مستوى الفرد :وهي هوية الفرد داخل الجماعة وهي عبارة عن هوية متميزة
ومستقلة ،عبارة عن "أنا" لها" أخر" داخل الجماعة نفسها.
( ) 1عبددد الهددادي أبددو ةالددلط أزمددة الهويددة فددي نأددم التعلدديم فددي العددالم اأسددكميط ة1ط (الربدداة :ا كاديميددة المملكددة
.108
المةربيةط )1991
( )2محمد ثسن البرغتىط مصدر ساب ط
.116
( )3المصدر نفسهط

.116
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على مستوى الجماعة :هي هوية الجماعات داخل األمة ولكل منها "أنا" خاصة بها.
و"آخر" من خالله تتعرف على نفسها بوصفها ليست إياه.
على مستوى األمة :وهي هوية األمة الواحدة إزاء األمم األخرى ،غير أنها أكثر
تحديد أو أوسع نطاقا وأكثر فاعلية للتعدد والتنوع واالختالف(.)1
ومن هنا فالهوية هي الحقيقة المميزة المعبرة عن الخصائص الذاتية لكل مجموعة
بشرية ،وتظهر بصورة جلية في األنموذج الحضاري ،من خالل الثقافة العامة وأنماط
العالقات السائدة بينها ،وهي شعور بالخصوصية يتجسد في تعابير وسلوكيات ثقافية
واجتماعية ،وهي نتاج يتشكل في طبيعة العالقات االجتماعية وطبيعة التاريخ
المترسب في الذاكرة االجتماعية ،والهوية بمثابة المفاتيح التي يمكن للفرد عن طريقها
أن يعرف نفسه في عالقته بالجماعة االجتماعية التي ينتمي إليها والتي عن طريقها
يتعرف عليه اآلخرون ،بوصفه منتميا إلى تلك الجماعة ،وهي بتجمع عناصرها على
مرار تاريخ الجماعة "التاريخ" ومن خالل تراثها اإلبداعي "الثقافة" ،وطابع حياتها
الواقع ،وهي تتجلى خارجيا بتصرفات وسلوكيات وعادات ،تنحصر قيمتها في أنها
عناصر معلنة تجاه الجماعة األخرى ،وهي أيضا تميز أصحاب هوية ما مشتركة
عن سائر الهويات األخرى.
وهذه الهوية تحدد الشعور العميق الوجودي األساسي لإلنسان والشعور العميق
الخاص بانتمائه ،ويمنح االنتماء للفرد غايته وأمل حياته ،واإلحساس بأن جهوده

( )1نجاه قدور ط العولمة ومستقبف البلدان العربيةطة1ط ( ةرابلس :دار الحكمة للتوزي والنتر :بك ث)
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اإلبداعية لن تذهب هباء بموته ،بل تتعدى حياة الجماعة التي ينتمي إليها بعد
وفاته(.)1
ويرى الجابري أن الهوية ال تكتمل وال يبرز خصوصيتها الحضارية وال تعدو هوية
ممتلئة قادرة على نشدان العالمية على األخذ والعطاء ،إال إذا تجسدت مرجعيتها في
كيان مشخص تتطابق فيه ثالث عناصر:
الوطن :بوصفه األرض والموات أو الجغرافيا والتاريخ وقد أصبحا كيانا واحدا.
األمة :بوصفها النسب الروحي الذي تنسجه الثقافة المشتركة.
الدولة :بوصفها التجسيد القانوني لوحدة الوطن واألمة.
والهوية ال تعد متج از مكتمال ،وال حالة من التبات ال تمس بل هي في حالة من
التغير والتطور ،قابلة للحذف واإلضافة ،تربطها عالقة تفاعلية وتبادلية مع الغير،
هذه العالقة ال تلغي الهوية ولكن تتريها وتجعل منها هوية فاعلة ،والهوية قابلة
للتطوير والتحول وحتى بعض مكوناتها الثابتة ،كالدين واللغة تخضع لنوع من
التغيير في الفهم والتفسير ،ولكن في الغالب ال تمس األصول؛ ألن المسائل المتعلقة
بالعقيدة يصعب االقتراب منها

لتمتعها بالقدسية ،أما الشق المتعلق بالعادات

واألفكار فإنه أكثر عرضة للتغيير ،فهو يخضع للحذف واالستعارة من الثقافات
األخرى(.)2
طبيعة العولمة:

( )1محمد كاظم هاعمط مصدر ساب ط
( )2محمد ثسن البرغتىط مصدر ساب ط

.8
.122 -118
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شاع استخدام مصطلح "العولمة" واتسع نطاق تداوله منذ بداية العقد األخير من
القرن العشرين ،الرتباط هذا المصطلح بالمتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية العميقة والمتنامية ،التي يشهدها عالمنا المعاصر ،وقد ثار الكثير من الجدل
حول مفهومه واختلف المفكرون في تحديد معنى علمي جامع للمصطلح ومفهومه،
وزادت حدة الخالفات حول هذا المصطلح بين الخصوم واألنصار ،خصوم العولمة
ال يرون في العولمة إال أنها الهيمنة ،أو األمركة ،واالختراق ،واالستعباد ،وأن
العولمة مجرد أسطورة من أساطير العصر ،وأن العولمة شكل من أشكال االستعمار
ال يختلف في هذا عن أهداف الموجات االستعمارية السابقة ،وأن الذي يميز
المشروع االستعماري الجديد أنه يعمل في إطار صعود الهيمنة األمريكية.
بينما األنصار يرون العولمة بأنها نقلة نوعية جديدة ويمكن التأثير فيها ولذلك
يدعون إلى التفاعل الخالق مع الظاهرة واالسهام فيها وكلهم ميزوا بين العولمة
والعالمية ،والعولمة والهيمنة والعولمة واألمركة ،والعولمة بالنسبة لألنصار تمثل
مرحلة اندماج عالمي أعمق على عدة مستويات ،فمن جهة هناك توحيد أكبر
لمصادر المعلومات ،للعروض وللطلبات ،أي للنخب العارضة وللجهود ،ومن
الناحية الثانية هناك توحيد أشمل لشبكات االتصال وأدواته ،وأن البشرية تخضع
لتاريخية واحدة بمعنى أنها تجرى في إمكانية ثقافية واجتماعية وسياسية موحدة أو
في طريقها للتوحيد وتؤدي إلى كثافة انتقال المعلومات وسرعتها إلى درجة أن يعيش
العالم كقرية صغيرة وما يترتب على ذلك من عالقات(.)1
( ) 1عمران محمد البرغتي الحددارىط العولمدة وأثرهدا علدى سدياد الدولدةط ة ( ةدرابلسط المركد العدالمي )2008 :ط
.106 -105
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وبالتالي لم يتفق الباحثون على تعريف جامع أو محدد لظاهرة العولمة ،ولكنهم
اتفقوا على أن الغموض واإلبهام ما يزاالن يكتنفان الظاهرة ،ولذلك استمرت إشكالية
تحديد المفهوم ،ونتيجة لذلك ظهرت العديد من التعريفات ،بعضها استمر بالتركيز
على بعد واحد ،وبعضها نظر إلى العولمة على أنها عملية متعددة األبعاد.
فلقد عرفها صندوق النقد الدولي بأنها " التعاون االقتصادي المتنامي لمجموع دول
العالم ،الذي يحتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود
إضافة إلى تدفق رؤوس األموال الدولية واالنتشار المتسارع للتكنولوجيا في إرجاء
العالم كله" ،ويالحظ أنه ثم التركيز في هذا التعريف على بعد واحد وهو البعد
االقتصادي ،وكذلك يعرفها " توماس فريدمان أن " العولمة تنطوي على ذلك التكامل
الصارم في األسواق ،وفي الدول واألمم وفي التكنولوجيات إلى درجة لم تحدت من
قبل ،وبطريقة تمكن األفراد والشركات والدول واألمم من التجول حول العالم
والوصول إلى مسافات أبعد وبصورة أسرع وأعمق وأرخص(.")1
بينما يعرفها آخر بأنها" هي التداخل الواضح ألمور االقتصاد واالجتماع والسياسية
والثقافة والسلوك ،دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو االنتماء
إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية" ،وبهذا يري هذا
الباحث أن العولمة نمط من أنماط الحضارة لها مكوناتها االقتصادية والسياسية
واالجتماعية والثقافة ،وأنها تداعيات تاريخية أفضت إلى واقع تعيشه اليوم وتتعايش
معه ،كما أنها امتداد طبيعي لتدفق المعلومات وتداولها بسهوله بين دول العالم ،ومن
ثم تتضاءل أهمية البعد الجغرافي ويقل تأثيره في مجال إنشاء واستمرار العالقات
( )1محمد ثسن البرغتىط مصدر ساب ط

. 60 .59
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السياسية واالقتصادية واالجتماعية عبر الحدود ،وبالتالي يري أن العولمة ظاهرة
قديمة ترجع بداياتها إلى بواكير القرن الخامس عشر وتتجلي عناصرها األساسية في
تنامي العالئق والنشاطات المتبادلة بين البلدان سواء في مجال تبادل السلع
والخدمات ،أو اشتغال رؤوس األموال ،أو في انتشار األفكار والمبادئ والمعلومات
بوجه عام ،أو في تأثير أمه بعادات وتقاليد وقيم غيرها من األمم(.)1
وكما يجمع مجموعة من الباحثين على صعوبة فهم العولمة بمعزل عن األمركة .
حين يعتبروا أن العولمة هي وجه من وجوه الهيمنة االمبريالية ،فهي تجسد لسيطرة
أمريكا على العالم ورغبتها في تعميم نموذجها الثقافي على المجتمعات ،مستخدمة
في ذلك التطور الهائل في منظومات التقنية ،وبشكل خاص في حقل االتصاالت.
حيت يشير فيليب غوميت إلى " أن سيطرة الواقعية الجديد على السياسية الخارجية
الليبرالية الجديدة في أميركا تسمح لنا برؤية أكثر وضوحا للتحول من الليبرالية
المتأصلة إلى الليبرالية المفترسة ،حيث أن الالعبين الرئيسيين وخاصة أمريكا،
يحصلون على نتيجة مميزة من هذه العملية ،ويتدخلون في األسواق لضمان نتائج
وفوائد مرغوب فيها ،عندما يستطيعون القيام بذلك ،وتخريبه بسبب سلوكهم الذي
يختبئ وراء الخطب الليبرالية ،حيث يصبح سلوكهم بالممارسة سلوكا متمي از بشكل
واضح" (.)2
وأكد على ذلك صناع القرار األمريكي حيث يقول الرئيس األمريكي األسبق ريتشارد
نيكسون" ،أن إمكانياتنا ليس لها حدود ،فنحن أقوى وأغنى بلد في العالم ،وفي وسعنا
( )1عاةف السيدط العولمة في مي ان الفكر دراسة تحليليةط ة1ط ( للقاهر  :فلمنل لل اعة)2002 .ط
( )2محمد ثسن البرغتىط مصدر ساب ط

 .68و.6
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أن نستعرض قوتنا العسكرية حول العالم ،كما أن في إمكاننا أن نؤثر في جميع
القضايا السياسية الكبيرة في زماننا ولثقافتنا وأفكارنا وأنظمتنا االقتصادية والسياسية
من الجاذبية الدولية ،ما هو أعظم منه في أي وقت مضى" ،ويشير إلى ذلك أيضا
وزير خارجية أميركا األسبق"جيمس بيكر" حيث يقول "لقد ولت اإلمبراطورية
السوفيتية ،فقيم ومبادئ التجربة األمريكية الديمقراطية والسوق الحر ،يتم اعتناقها في
مختلف أنحاء العالم ،على نحو لم يسبق له مثيل من قبل"(.)1
وكما يرى البعض أن العولمة هي هيمنة القيم األمريكية وسيادة النموذج األمريكي
وهيمنته على العالم ،هذا النموذج الذي عبر عنه المفكر األمريكي الياباني األصل"
فوكوياما" في كتابه "نهاية التاريخ" حيث فسر هذا الكتاب بوضوح هيمنة القيم
األمريكية ،كما يعتبر نهاية الشيوعية ،وانهيار االتحاد السوفيتي نهاية للتاريخ
بإنتصار الرأسمالية الحاسم على الشيوعية ،ويصرح فوكوياما بأن المعركة
اإليديولوجية التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية بين الواليات المتحدة األمريكية
واالتحاد السوفيتي كانت نتيجتها انتهاء الحرب الباردة بسبب سقوط االتحاد السوفيتي
والكتلة االشتراكية ،في الوقت الذي تعاظمت فيه القدرات التكنولوجية األمريكية،
وتفوقت فيه المؤسسات والنظم على النهج األمريكي ،وقد دخل في روع الغرب أن
سبب انهيار المعسكر الشرقي ورسوخ المعسكر الغربي يرجع إلى الفساد الكامن في
النظام االشتراكي ،والى سمو النظام الرأسمالي ،واعتقد الغرب أنه صاحب النظام

( )1المصدر نفسهط

و .6
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األمثل الذي يحب فرضه على العالم حتى يسود العدل ،ويسود السالم في ظل هيمنة
القيم األمريكية (.)1
وترى "ثماياتارى سيباك" أن العولمة في الواقع هي كلمة لتغطية األمركة ،واذا ما
فهمت أمريكا على أنها القوة المهيمنة عن كل المؤسسات الفاعلية على المستوى
الدولي" .كما يري " برهان غليون العولمة من منظور أخر ،وهي تعني بالضرورة
األمركة إذا فهمنا من األمركة أرجحيه المساهمة األمريكية في النتاج الثقافي،
المادي ،والمعنوي ،الذي يمأل وسوف يمأل الفضاء العالم الجديد الذي أنشأته ثورة
المعلومات لكن ال تعني ذلك إذا فهمنا من األمركة تحويل ثقافات الشعوب والطبقات
جميعا إلى ثقافة أمريكية أو تعميم القيم األمريكية على جميع شعوب العالم ،والذين
يتحدثون عن األمركة يقصدون في الواقع ما يمكن أن يؤدي إليه االنتشار الواسع
لمنتجات الثقافة األمريكية"(.)2
ثانيا :طبيعة الهوية والثقافة اإلسالمية:
إن الهوية والثقافة تلعب دو ار غاية في األهمية في حياة الشعوب ،ماضيها وحاضرها
ومستقبلها -ولهذا يمكن القول إنه لم يسبق في تاريخ الحضارات العالمية أن حظيت
الهوية والثقافة يمثل ما تحظى به في العقود األخيرة من االهتمام الفكري ،وال أثارت
من قبل ما تث يره في الدراسات حول طبيعتها ووظيفتها وعالقاتها ومؤسساتها وأدواتها
وت حديد لدورها في بناء الحياة المعاصرة والمقبلة ،إن ما تفرزه الهوية والثقافة من
القضايا الروحية واالجتماعية والفكرية ،وما نتفتح عنه من الظواهر التي لم تسبق
( )1عاةف السيدط مصدر ساب ط .10.
( )2محمد ثسن البرغتىط مصدر ساب ط

.70
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حجما ونوعا وتنوعا ال يلقى خالله على الحاضر فحسب ،ولكن على صور
المستقبل في عالقات اإلنسان باإلنسان ،حتى يكاد العصر اليوم أن يكون عصر
الثقافة والهوية.
إن الهوية والثقافة اإلسالمية لها من العناصر المميزة التي تجعل منها هوية وثقافة
عالمية ،وتكون رائدة للثقافات والهويات اإلنسانية ،فهي هوية وثقافة أصلية بعراقتها
التاريخية ،وهوية وثقافة إنسانية عالية ،حفلت دوما بقيم فكرية عالية كقيم الحق
والعدل والمساواة واحترام المعرفة ،وهي ثقافة شاملة لمظاهر المادة وآلفاق الروح ،ثم
إن الثقافة والهوية اإلسالمية ترد من ينابيع اإللهام الديني اإلسالمي ،فتؤلف به
أنموذجا متفردا.
وهي الثقافة والهوية القادرة على تميل األخريات دون إذابة أو ذوبان ،وتتميز بطوعية
التطور الداخلي فيها عند كل منعرج حاسم من منعرجات التاريخ(.)1
وتتميز الهوية والثقافة اإلسالمية بمجموعة من الخصائص وهي:
أنها هوية وثقافة فاعلة ومنفعلة في الوقت نفسه ،هذه الميزة األساسية وهي تكاد تنفرد
بها دون الثقافات األخرى ،وهذا ما أهلها ألن تلعب دورها .البنائي المؤسس لباقي
الهويات والثقافات في العالم ،ومن جهة أخرى هذا ما وفر لها الغني والشمولية
والعمق والتميز ،الذي ما زال حتى اليوم المنهل الذي يساعد عن التطور الثقافي في
العالم ،هذه القابلية والتطور االنتفائى من الثقافات والهويات األخرى جعل من روافد
الثقافة اإلسالمية أساسا لثقافات الشعوب األخرى.

( )1عبد السكم المسديط العولمة والعولمة الممارد ط هذا ( القاهر ط س ور للنترط )1999ط
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إن الهوية والثقافة اإلسالمية تتميز بالمرونة والتسامح ،حيث إنه على الرغم من ما
تحمله الهوية والثقافة اإلسالمية من صفات التمييز ،إال أنها استوعبت بعض
عموميات الثقافات والقيم والهويات السابقة ،رغم أن هذا التأثير لم يكن مساويا وال
شامال ،فقد استوعبت ثقافات الفرس ونظمهم ،وعلم اليونانيين وحكمتهم ،ورياضيات
الهنود وفلكهم ،سبكتها في فضائها ،فاندرجت في صميمها ،وأصبحت جزء ال يتج أز
في حقيقتها ،والقيم والثقافات اإلسالمية مرنة ألنها قادرة على امتصاص المتغيرات
دون حدوث اضطراب فيها ،وهذه المرونة تتضح أيضا من خالل ما تتضمنه من
متغيرات والبدائل ،مما يدل على ديناميتها وحيويتها.
إنها هوية وثقافة عريقة وأصيلة ،حيث إنها ذات شخصية متميزة مدت ظلها من
أرض الجزيرة العربية إلى كثير من الدول ،وكان لها أثرها الفعال في بعض النهضة
األوروبية الحديثة .والثقافة اإلسالمية بما تحتويه من أخالق حميدة وفضائل كريمة،
أثرت في شعوب كثيرة .إن الحفاظ على كرامة اإلنسان ،والحفاظ على البيئة ومراعاة
حقوق اإلنسان تعد كلها من توابت القيم اإلسالمية والهوية اإلسالمية.
إنها هوية متوازنة أي أنها ال تفرط من القيم الروحية لحساب المادة ،وال تفرط في
المادة لحساب القيم الروحية ،وهي هوية وثقافة متميزة تهدف إلى خلق مجتمع فاضل
ال أثر فيه للفساد .حيث إنه من أهم األسباب التي تؤدي إلى النزاع والتوتر في العالم
اليوم هو اختالل التوازن بين القيم الروحية والمادية ،وسيطرة االتجاه المادي على
العالقات اإلنسانية.
إنها هوية وثقافة مؤثرة حيث إنه ال أحد ينكر األثر العظيم الذي تركته الهوية والثقافة
اإلسالمية

على

الهويات

والثقافات

األخرى ،فهي زودت العالم بالكثير من

- 444 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

القيم والمعارف ،وأن العلماء المسلمين قدموا العديد من المساهمات في تطور
الحضارة اإلنسانية.
إنها هوية وثقافة إنسانية تحمل رسالة سماوية لإلنسانية كافة ،تهدف إلى كرامة
اإلنسان والى سعادته ،فالهوية اإلسالمية وقيمها تؤكد على وحدة اإلنسانية ،وتأخذ
بيدها إلى طريق اإليمان والسالم ،واذا كانت الهوية اإلسالمية إنسانية في اتجاهاتها
الروحية ،فهي إنسانية أيضا فيما أنجزته من مبتكرات ومشروعات وعلوم أسهمت في
تقدم اإلنسانية ورخائها ،وهي حضارة إنسانية عندها ال تفرق بين كافة شعوب
األرض ،إذ أنه ال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى ،وهي إنسانية عندما تؤكد
أحقية اإلنسان وأهميته في أن يكون خليفة هللا على األرض ،وهي إنسانية عندما
تحث اإلنسان على التأمل والبحث والتفكير ،لكشف الحقائق المجهولة وتحقيق
اإلنجازات العلمية الكبرى(.)1
ويمكن اإلشارة إلى أن الهوية اإلسالمية تتميز بالتنوع في إطار احترام الخصوصيات
الفرعية ،مع التأكد على الهوية اإلسالمية حين أن هناك إلمتزاج واستيعاب حضاري
لفئات مختلفة قبليا واثنيا ،وحتى دينيا وصهرها في نسيج حضاري واحد ،وفي امتداد
تاريخي بعيد المدى ،وبناء اجتماعي متكامل حيت إن أصحاب الهويات الفرعية في
المنطقة اإلسالمية يعتيرون أنفسهم جزء من الهوية اإلسالمية ،على الرغم من عدم
انتمائهم لإلسالم ،ويعتبر القرآن الكريم أساس الهوية اإلسالمية .وان اإلسالم كدين
هو الذي اكسب الهوية للمجتمع اإلسالمي محتواه الثقافي ،وحدد سماتها
( )1نجاه قدور ط مصدر ساب ط

.232 -230
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وخصائصها ،وقدم اإلسالم لإلنسانية رسالة في التسامح والعطاءات في مختلف
مجاالت الحياة ،وانفتح على جميع الثقافات والهويات األخرى(.)1
ثالثا :تأثيرات العولمة على الهوية والثقافة اإلسالمية:
لقد أصبحت العالقة بين الهوية والعولمة مثار اهتمام وتساؤالت في األوساط الفكرية
والثقافية ،ولعل مرجع ذلك الخطر الداهم والسريع الذي تواجهه الهويات أمام زحف
تيار العولمة ،حيث إنها تصدم الهوية وقادرة على أحدات حالة من اإلرباك في
داخلها ،من خالل المساس بمنظومة القيم ،إن ارتباط العولمة بمفاهيم تستهدف
الهويات وتسعى إللغاء الخصوصية من خالل طرح صيغة توحيدية ،تجعل الكثيرين
يشككون في النية الحقيقة للغرب وأنصار العولمة ،حين يري" ما يتالو" أن دور
أميركا هو دور شرطي يريد إعادة تنظيم العالم ،وهو ال يرفض فكرة االندماج ،ولكن
ينبغي أن تكون في ظل عولمة حقيقة" تحفظ لألخر حقوقه ،وتتيح له فرصة
المساهمة بفاعلية وايجابية ،ويري "مايتالر" في الهوية فعل إرادة واختيار ،أكثر منه
تبعية وامتثال ،حيث إن لإلنسان القدرة على تحديد هويته وتطويرها.
وينبه الجابري .إلى أن االختراق الثقافي يستهدف أول ما يستهدف السيطرة على
اإلدراك ،واختطافه وتوجيهه ،وبالتالي سلب الوعي ،والهيمنة على الهوية الثقافية
الفردية والجماعية ،وبالسيطرة على اإلدراك ،يقع إخضاع النفوس أعني تعطيل
فاعلية العقل وتكييف المنطق والتشويش على نظام القيم ،وتوجيه الخيال ،وتنميط
الدوق ،وقولبة السلوك ،والهدف تكريس نوع معين من االستهالك لنوع معين من

( )1محمد ثسن البرغتىط مصدر ساب ط

.128 -127
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المعارف والسلع والبضائع ،معارف اشهارية تشكل مجموعها ما يمكن أن تطلق عليه
" ثقافة االختراق"(.)1
ويري البعض أنه وفي نطاق أيديولوجية العولمة يصبح البعد الثقافي والقيمي الممثل
للهوية هاما للغاية ،وفي ظروف العولمة أنها تتخذ اتجاها أحاديا ،له طابع
استهالكي محض ،وهذا الطابع يعطي األولوية لمنتجات الترفيه ،وهي من أهم
المنتجات التصديرية األمريكية الرئيسية ،لكل بلدان العالم ،وهذه المنتجات تقوم على
تجاهل الخصائص الثقافية ،ذات التنوع الكبير على المستوى الكوني ،ووجود ثقافات
وهويات متعددة ومتنوعة .والعولمة بدأت تلعب دورها في تمييع الهوية والتهوين من
شانها ،ويجب التفريق بين نقد الثقافة والهوية والتهوين في شأنها ،فالنقد هو الحركة
الجسورة للعقل الذي يضع الثقافة والهوية موضع المساءلة ،في تعددها وتعارضها،
وهو الذي يضع خطاب العولمة تحت المجهر ويكتشف مخاطرها ،عبر سرها بما
يبعدها عن الهيمنة وينفي عن الهوية صفة التبعية ،كما أصبحت الهوية تصطدم مع
النزوع األمريكي للهيمنة باسم العولمة ،كما يري البعض ،وهو نزوع يفرغ الهوية من
محتواها .فيربط المواطن بالالوطن ،ويربط األمة بالألمة ،فينمو الشعور بفقدان
االنتماء للجماعة ،أو األمة وتصبح أيديولوجية عالم المؤسسات والشبكات العالمية،
والشركات المتعددة الجنسية ،وهذا التطور يخدم المؤسسات والشركات صاحبة
الهيمنة الحقيقية على العالم)2( .

.123-122
( )1محمد ثسن البرغتىط مصدر ساب ط
( ) 2محمد عبد الحكيم ديدابط مدا بعدد العولمدة لعددوات علدى العدرب وقد ارتبداة مد اأسدكمط ة(1القداهر ط المركد
.26-24
العربي الدولي لإلعكم)2002:
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ويزيد من تأثير العولمة على الهوية من خالل كونها أداة للسيطرة على وعي
الشعوب اإلسالمية واتجاهاتها الفكرية ،وربطها بمشاهد وصور ذات طابع إعالمي
تستولي على العقول وتشمل فاعليتها ،وتنمط األذواق من أجل تكريس نوع معين من
االستهالك لنوع معين في المعرفة والسلع كما سبقت اإلشارة ،من خالل وسائل
االتصاالت حيث عملت على أحكام سيطرة الثقافة والهوية الغريبة وبخاصة
األمريكية ،وتمكينها من نقل القيم الغريبة إلى جميع أرجاء العالم ،فاإلعالم
بمؤسساته يمتلك كل الوسائل التقنية من أقمار صناعية وشبكات اتصاالت حولت
العالم إلى قرية صغيرة ،وتلجأ قوي العولمة إلى توظيف لإلعالم ووسائل االتصال
الحديثة لتحقيق عملية االختراق الثقافي ونشر أفكار ومفاهيم معينة ،حيث إن
تكنولوجيا االتصال المتقدمة تزيد فرص حصول المستهلكين على المعلومات
والترفيه ،إلى جانب السلع والخدمات ،فإن الهوية العالمة الجديدة تهدد الهويات
المحلية وعلى رأسها الهوية اإلسالمية ،والتحول تدريجيا إلى فرض عالمي لهوية
الطرف القوى(.)1
ويري الكثيرين إن العولمة التي تستهدف الهوية اإلسالمية ستكون بكل تأكيد في
وضع يستهدف الدين اإلسالمي ،باعتباره مكونا رئيسيا للهوية اإلسالمية ،وتشير
الوثيقة التي تحمل عنوان " اإلستراتيجية المشتركة لإلتحاد األوروبي في المتوسط.
والصادرة عن قمة االتحاد األوروبي عام 2000م إلى" سعي االتحاد لتغيير بعض
القيم الدينية في الدول اإلسالمية المطلة على البحر المتوسط ،بحيث تتوافق مع القيم
األوروبية ،ويرتبط بدلك سعي بعض القوى المحافظة في الغرب إلى استهداف
( )1عاةف السيدط مصدر ساب ط

.107 -106
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اإلسالم والعالم اإلسالمي كعدو جديد للغرب .وافتعال صراع حضاري جديد بينهما
يتمكن بموجبه الغرب في فرض قيمه الثقافية وهويته نهائيا.
واجماال يمكن القول أن هناك خط ار داهما لهذه الهوية اإلسالمية بفعل سعي العولمة
الحثيث إلى إحالل هوية واحدة محل الهويات األصلية(.)1
رابعا :بسيل مواجهة هذه التحديات على الهوية اإلسالمية:
إن الهوية اإلسالمية تتعرض لمخاطر العولمة وتأثيراتها السلبية ،حيث إن التغيرات
السريعة والمتالحقة في هذا العالم أوجدت وضعا استثنائيا يهدد وجود الهوية
اإلسالمية ،فلم يعد الذهول واالستغراب والخوف مما يجري أسلوب تعاطي صحيح
مع هذه المتغيرات " بل التفكير والمراجعة وايجاد أليات فاعلة هي التي تحافظ على
الهوية اإلسالمية ،ولقد ساد في المجتمعات اإلسالمية موقفين تجاه العولمة ،موقف
رافض رفضا مطلقا للعولمة ،وسالحه االنغالق الكلي ،وما يتبع ذلك من ردود فعل
سلبية ،وموقف القبول التام للعولمة وما تمارسه من اختراق ثقافي واستتباع حضاري،
شعاره االنفتاح على العصر.
إن االنغالق موقف سلبي غير فاعل ،ال يقاوم االختراق الثقافي ،ويكتفي فقط
بتحصين ذاته داخليا ،والتحصين كما هو معلوم إنما يكون مفيدا عندما يكون
المتحاربان على نسبة معقولة من تكافؤ القوى والقدرات ،أما عندما يتعلق األمر
بظاهرة عالمية تدخل جميع البيوت ،وتفعل فعلها باإلغراء والعدوى والحاجة،

( )1محمد ثسن البرغتىط مصدر ساب ط

.128
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ويفرضها أصحابها فرضا بتخطيط استراتيجي ،فإن االنغالق في هذه الحالة ينقلب
إلى موت بطئ ،قد تتخلله بطوالت مدهشة ولكن صاحبه محكوم عليه باإلخفاق(.)1
ومثل االنغالق مثل مقابلة" االغتراب" عن ثقافة االختراق أعني أيديولوجية االرتماء
في أحضان العولمة واالندماج فيها ،ثقافة تنطلق من الفراغ أي من الالهوية،
وبالتالي فهي ال تستطيع أن تبني هوية وال كيانا ،حين يقول أصحاب هذا االتجاه أنه
ال فائدة من المقاومة ،وال في االلتجاء إلى التراث والقيم ،بل يجب االنخراط في
العولمة من دون تردد؛ ألنها ظاهرة حضارية عالمية ال يمكن الوقوف ضدها وال
تحقيق التقدم خارجها ،إن األمر يتعلق بقطار يجب أن تركبه وهو ماض في طريقة
بنا أو بدوننا (.)2
ولذلك يمكن القول عن البحث عن مسار ثالث بين التمسك بالجوانب التراثية
والسرعة في اللحاق بالغرب الثقافي ،ضرورة للحفاظ على الهوية اإلسالمية ،حيث إن
التصدي للعولمة ال يتأثر عن طريق غلق األبواب أو فرض اإلقامة الجبرية على
الذات ،وانما بإعطاء األهمية لما هو ثقافي ،وتفعيل الثقافة اإلسالمية وفتح أفاق
اإلبداع أمامها وابعادها عن العبت السياسي .وان االنفتاح على الثقافات األخرى،
وخاصة تلك المزودة بإمكانات القوة ،يتطلب هوية قوية ،واال تحولت الهوية الضعيفة
على ضحية للثقافة والهوية القوية ،وقوة الهوية تتحدد بالقدرة على تعزيز مقوماتها

( )1نجاه قدور ط مصدر ساب ط
.269
( )2المصدر نفسهط

.239 -238
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بتطوير تراثها ،واألخذ بالعلم والتقنية وأسباب المعرفة الضرورية لمواجهة العولمة
الثقافية(.)1
ومن الضروري مواكبة العولمة وتحوالتها من خالل االستجابة لمطلب الديمقراطية
بخلق أدوات استشارية حقيقة ،باالنفتاح على طاقات المجتمع المدني ورد االعتبار
لالختالف والتسامح ،وادماج البعد االجتماعي في عمليات التنمية الشاملة ،وكذلك
فإن مقاومة العولمة ال تتأتى بناء األسوار العالية حول الهوية ،أو باالنغالق على
الذات ،أو رفض ما هو آت ،بل األمر يتطلب فهما عميقا للذات وفهما مماثال
لألخر ،وعندئذ تتم المراجعة الثقافية مع االستفادة من العناصر االيجابية في ثقافة
األخر ،الذي من الضروري أن تتعايش معه ،حتى وان رأي البعض أنه في حالة
صراع مع األخر(.)2
وأهم عوامل مواجهة التحديات التي تحدتها العولمة هو االهتمام بالعملية التعليمية
حيت أص بح التعليم اليوم ذا وظائف متعددة حيت يتجاوز دوره إعداد القوى البشرية
لإلسهام في سوق العمل إلى الحفاظ على التراث الثقافي بما يتفق مع حركة المجتمع
مع االستفادة مما لدي اآلخرين ،ويؤدي فهم ذلك البعد إلى تطوير التعليم ،واستحداث
نظم تعليم جديدة ذات فعالية كبيرة ،إن التعليم المستمر هو الذي يكفل النهوض
بمختلف الجوانب النفسية والسلوكية والقيم االخالقية ،فإن رفع القدرات التنافسية من
خالل التعليم يقتضي مشاركة إيجابية من كافة القطاعات إلنشاء المؤسسات
التعليمية ،ويمكن أن تلعب المؤسسات التعليمة واإلعالم دو ار مهم في توعية أفراد
( )1محمد ثسن البرغتيط
( )2المصدر نفسه.

.130
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المجتمع بمخاطر العمولمة ،وتنمية القدرة على االختيار العاقل وتعزيز االنتماء
للمجتمع ،واالرتباط الوفيق بقيمة وتراثه الحضاري ،وتوفير البديل المقنع عن الثقافة
الوافدة.
وللنهوض بالمؤسسات التعليمية وعملية البحث العلمي يتعين وضع استراتيجيات من
أهدافها إحدات تعديالت هيكلية وادارية في نشاطات البحث العلمي بحيث تقضي
إلى تجانس نشاطات البحوث والتطوير بين مراكز ووحدات البحت العلم على جميع
المستويات في المجتمع ،واالهتمام بالتنمية البشرية واإلعداد الجيد للقوى البشرية
(.)1
الخاتمة
حاولت الدراسة اإلجابة على تساؤل رئيسي وهو تأثير العولمة على الهوية
اإلسالمية ،وتساؤالت فرعية تتمثل في تحديد مفهوم العولمة والهوية ،وتحديد طبيعة
الهوية اإلسالمية وكذلك تحديد األثار التي تحدثها العولمة على الهوية اإلسالمية
وكذلك السبل الكفيلة لمواجهة هذه التحديات.
وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وهي:
أوال :النتائج:
إن للعولمة تأثيرات كبيرة على الهوية والثقافة اإلسالمية وخصوصا بعد التطورات
الكبيرة جدا في وسائل االتصال والتواصل االجتماعي.
إن الهوية تعتبر وعى واحساس باالنتماء إلى مجتمع وقيم معينة وانها تتفاعل مع
الثقافات األخرى.
( )1عاةف السيدط مصدر ساب .138
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إن الهوية اإلسالمية هدفا لهوية وثقافة العولمة؛ الن هذه الهوية الجديدة الوافدة
تمتلك من عناصر القوة الكثير.
إن اتخاد موقف بالمقاطعة المطلقة للعولمة أو االرتماء الكامل في أحضانها يؤدي
إلى القضاء على الهوية اإلسالمية.
إن التفاعل مع الهويات والثقافات األخرى الغنى عنه في الحياة اإلنسانية ،ولكن
يجب أن يتم هذا التفاعل بصورة متكافئة.
إن االهتمام بالعلم والتدريب والتنمية البشرية هي السبيل األمثل لمواجهة التحديات
التي تواجه الهوية اإلسالمية.
ثانيا :التوصيات:
العمل على تحصين الهوية اإلسالمية وتطويرها من خالل االهتمام بالتعليم والمعرفة
وامتالك أدوات التقدم العلمي.
العمل اإلنساني المشترك لمقاومة أفكار الهيمنة وضرورة االعتراف بالهويات
المختلفة.
ضرورة االنفتاح على األخر بالقدر الذي يحمي الخصوصية اإلسالمية ،ويمنح هذه
الخصوصية االستفادة من اآلخرين.
المراجع
راوي عبد العال وآخرون ،قياس الهوية دليل للمتخصصين في العلوم االجتماعية،
ص( ،أبو ظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية.)2014 ،
محمد حسن البرغتي ،الثقافة العربية والعولمة ،ط( ،1بيروت :المؤسسة العربية
للدراسات والنشر.)2007 ،
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محمد كاظم هاشم ،هوية الدولة في الفكر اإلسالمي العاصر ،مجلة العلوم القانونية
والسياسية ،جامعة ديالى ،العدد الثاني.2013 ،
محمود العالم ،الفكر العربي بين الخصوصية والكونية ،ط( 1القاهرة :دار المستقبل
العربي.)1998 :
عبد الهادي أبو طالب ،أزمة الهوية في نظم التعليم في العالم اإلسالمي ،ط،1
(الرباط :األكاديمية المملكة المغربية.)1991 ،
نجاح قدوره ،العولمة ومستقبل البلدان العربية،ط ( ،1طرابلس :دار الحكمة للتوزيع
والنشر :بال ث).
عمران محمد المرغتي الحدارى ،العولمة وأثرها على سيادة الدولة ،ط ( طرابلس،
المركز العالمي.)2008 :
عاطف السيد ،العولمة في ميزان الفكر دراسة تحليلية ،ط ( ،1للقاهرة :فلمنج
للطاعة.)2002 .
عبد السالم المسدي ،العولمة والعولمة المضاردة ،هذا ( القاهرة ،سطور للنشر،
.)1999
محمد عبد الحكيم دياب ،ما بعد العولمة "عدوات على العرب وقك ارتباط مع
اإلسالم ،ط( ،1القاهرة ،المركز العربي الدولي لإلعالم.)2002:
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أنوذجا)
من بالغة التكرار (تائية أبي إسحاق اإل لبيري
ً
د .بشير إبراهيم أبوشوفة
مقدمــة:
كان التكرار وال يزال محط اهتمام علماء البالغة في القديم والحديث ،فقد ظل العلمـاء
يتتبعــون هــذه الظــاهرة ويرصــدونها ويطلقــون عليهــا التســميات ،سـواء مــا يتعلــق بتكـرار
ـاذج كثيـرةٌ مـن التكـرار النمطـي فـي تائيـة
الكلمة أو تكرار الجملة ...وقـد اسـتوقفتني نم ُ

أبي إسحاق اإللبيري ،فأردت أن أرصد بعضا من تلك النماذج من خالل هذا البحث،
أنموذجا ،أتناول فيه ـ ـ إن
تحت عنوان :من بالغة التكرار تائية أبي إسحاق اإللبيري
ً
شاء هللا تعالى ـ ـ تعريف التكرار ،وأنواعه ،ثم الحديث عن الشاعر والقصيدة ،والكشف

عــن مظــاهر التك ـرار فــي القصــيدة وأث ـره علــى المعنــى ،وذلــك باتبــاع المــنهج التحليلــي
الوصفي ،مع التركيز أحيانا على المنهج األسلوبي اإلحصائي.
راجيا من هللا العون والسداد.
التكرار في اللغة واالصطالح:
وك ـ ﱠـر بنفس ــه ،يتع ــدى وال
الك ـ ُّـر :الرج ــوع .يق ــالَ :ك ـ ﱠـره َ
والتكـ ـرار ف ــي اللغ ــة م ــن :ك ــرر ،و َ
وكـ ﱠـر عنـه :رجــع،
وكـ ا
الك ُّـر :مصــدر َك ﱠـر عليـه َي ُكـ ُّـر ك ًّا
ـرور وتَكـرارا :عطـفَ ،
ـر ُ
يتعـدى ،و َ
وكر على العدو َي ُك ُّر؛ ورجل َك ﱠرار ِّ
وكرَكره :أَعاده
وك ﱠرَر الشيء َ
وم َكر ،وكذلك الفرسَ .
َ
وكرَكرتُـه
ت عليـه الحـديث َ
الم ﱠـرةُ ،والجمـع َ
مرة بعد أُخـرى .و َ
الك ﱠـرات .ويقـالَ :ك ﱠـرر ُ
الكـرةَُ :

الك ُّـر :الرجـوع علـى الشـيء ومنـه
ركرتُه عن كذا َكرَكرة إذا َرَددتـه .و َ
وك َ
إذا رددته عليهَ .
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()1

وعرف ــه اص ــطالحا القاض ــي الجرج ــاني بقول ــه ":عب ــارة ع ــن اإلتي ــان بش ــيء مـ ـرة بع ــد
أخرى".

()2

وللتكـرار أهميــة بالغــة فــي التـراث البالغــي والنقــدي ،وقــد تحــدث العلمــاء األوائــل عنــه،
أردت المعنــى مكنت ــه واحتاطــت ل ــه ،فمــن ذل ــك
قــال ابــن جن ــي" :اعلــم أن الع ــرب إذا ا
يد ،قام
التوكيد ،وهو على ضربين :أحدهما تكرير األول بلفظه ،وهو نحو قولك :قام ز ٌ

زي ـ ٌـد ،ضـ ـربت زي ــدا ضـ ـربت ،وق ــد قام ــت الص ــالة ق ــد قام ــت الص ــالة ،وهللا أكب ــر هللا

أكبــر ...والثــاني تكريــر األول بمعنــاه ،وهــو عل ـى ض ـربين :أحــدهما لإلطالــة والعمــوم،
واآلخــر للتثبيــت والتمكــين ،األول كقولنــا :أقــام القــوم كلهــم ،...والثــاني نحــو قولــك :قــام

زيد نفسه".

()3

ويـرى الــدكتور محمــد عبــد المطلــب أن التكـرار هــو الممثــل للبنيــة العميقــة التــي تحكــم
حركــة المعنــى فــي مختلــف أنـواع البــديع ،وال يمكــن الكشــف عـن هــذه الحقيقــة إال عنــد
تتب ــع المف ــردات البديعي ــة ف ــي ش ــكلها الس ــطحي وربطه ــا بحرك ــة المعن ــى( ،)4والتكـ ـرار
أثر في النفس ،ويلح على فكرة معينة يريد المتكلم
النمطي لألصوات والكلمات ُيحدث ا
()1

()2

()3

()4

لنظر :ف منظتر ،للح فلعرب ،هفر صحهر ،فل عل فلثحلثل ،لرت  ،ل نح  ، 1994 ،محهة:
 ،ر ،ر.
س ا فل رلا فليريحنا ،حقلق :محمه صهلق فلمن حتي ،معي فل عرلوح  ،هفر فلوضل ل،
فل عل فألتل  ،فلقح رة ،مصر ، 2014 ،ص59:
ف ينا ،حقلق :محمه س ا فلنيحر ،فلخصحاص ،هفر ه ،ل حسل ،فل عل فلثحنلل ،لرت ،
ل نح  ،ب ــ )،ج ،3ص101 :ــ102
لنظر :محمه س ه فلم ب ،فل غل تفألل ت لل ،فل رمل فلمصرلل فلعحلملل ل ن ر لتنيمح ،
فل عل فألتل  ،مصر ، 1994 ،ص.4:
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إيصــالها إل ــى المتلقــي ،مم ــا يجعلهــا أق ــرب إلــى القب ــول والتصــديق ،بأس ــاليب وأنم ــاط
مختلفة ،من أشهرها الجناس والمشاكلة ورد األعجاز على الصدور.
معنويــا خالصــا ،وهــو الــذي أطلــق عليــه فخــر الــدين
وقــد يأخــذ التك ـرار النمطــي شــكال
ًّ

ال ـرازي "تنســيق الصــفات" ،كقولــه تعــالى :هـــو هللا الـــذي ال إلَـــ َه إالَّ هـــو ِ
الملـــ ُك
ُ
بحان ِ
ُّ
عمـا ُيشـركون
لجب ُار
المهي ِمن
المؤمن
الم
العزيز ا َّ
وس َّ
هللا َّ
ُ
المتكب ُر ُس َ
ُ
ّ
ْ
القد ُ
الس ُ
يأيها َّ
ير
ـر وَن ِـذ ًا
بش ًا
يء َّإنا ْأرسـل َناك
[الحشر اآلية  ،]23وقوله تعالىُّ  :
وم ِّ
ً
الن ِب ُ
شـاهدا ُ
ِ
ِ
نير[ األحزاب اآلية .)1( ]46 .45
اجا ُم ًا
َ
اعيا إلى هللا بإذنه وسر ً
ود ً
وممــا يظهــر فيــه التكـرار بوضــوح الســجع ،والسـجع فــي النثــر كالقافيــة فــي الشــعر(،)2
واألصل فيه هو االعتدال في مقاطع الكـالم ،والـنفس تميـل إليـه بـالطبع ،ويشـترط فـي
الس ــجع حس ــن االختي ــار ف ــي األلف ــاظ المس ــجوعة ،وأن يك ــون الك ــالم المس ــجوع تابع ــا
للمعنى وليس المعنى تابعا للفظ ،وأن تكون كل واحدة من الفقـرتين المسـجوعتين دالـة
علــى معنــى غيــر المعنــى الــذي دلــت عليــه أختهــا ..ومــن أمثلــة الســجع المتــوفر فيــه
الشروط قول القائل ":الكريم من أوجب لسائله حقًّا ،وجعل كواذب آماله صـدقا ،وكـان
خرق العطايا منه خلقا ،ولم ُير بين ذممه ورحمه فرقا.)3(..

()1
()2

()3

ينظر المصدر نفسه ،ص.292:
لنظر :أ ت لعقتب فللمحما ،حقلق :حمهي ح ل  ،مو حح فلع ت  ،فلمم ل فل تفلقلل ،فل عل
فألتل  ،فلقح رة ،مصر ،ب ـ ) ،ص.371:
لنظر :س ه فلع ل س لق ،فا س ت فل غل ،هفر فلنمضل فلعر لل ل حسل تفلن ر ،فل عل
فألتل  ،لرت  ،ل نح  ، 1985 ،ص.635:
- 457 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

ويتضح التكرار من حيث المستوى الصوتي في "الترصيع" وهو عبارة عـن مقابلـة كـل
لفظــة مــن فقـرة النثــر أو صــدر البي ـت بلفظــة علــى وزنهــا ورويهــا

()1

كقولــه تعــالى:

ٍ
ٍ
ـح م ْن ُ ٍ
مخضـ ٍ
ٍ
ـاء م ْسـ ٍ
ـكوب وفاكهـ ٍـة كثيــرٍة ال
ـود وط ْلـ ٍ
ِ فــي ِسـ ْـد ٍر ْ
ضــود وظـ ّ
ومـ َ
ـل ممــدود َ
م ْقطوع ٍة وال مم ُن ٍ
وعة وفُُر ٍ
فوع ٍة[ الواقعة :اآليات من  28إلى.]34
ش َم ْر َ
َ
َْ
وأكثر العلماء يـرون حسـن اسـتعماله فـي القـرآن الكـريم ،ومـنهم مـن أنكـره..

()2

وأمثلتـه

قـ ــول الحريـ ــري .." :فهـ ــو يطبـ ــع األسـ ــجاع بج ـ ـواهر لفظـ ــه ،ويقـ ــرع األسـ ــماع بزواجـ ــر
وعظه"(.)3
ومن أمثلته من الشعر قول الشاعر:
ِّ ِّ
يم ـ ـ ـ ـةٌ
َوأَفعــالُه للراغ َ
بين َكر َ

ِّ
ِّ ِّ
ـاب
َوأَموالُه للطالبي ـ َـن نهـ ـ ُ

()4

ومــن مظــاهر التك ـرار المشــترك اللفظــي الجنــاس أو التجنــيس ،وهــو أن تجــيء الكلمــة
تجانس أخرى في بيت شعر وكالم ،ومجانستها لها أن تشبهها فـي تـأليف حروفهـا"

()5

ٍ
ِ
الم ِ
سـاعة [ الـروم:
غي ِـر
وم َّ
جرمون ما لَ ِبثوا ْ
الساع ُة ُي ْقس ُم ُ
كقوله تعـالىَ  :وَي ْوم تَقُ ُ
.]55
()1
()2

()3

()4

()5

ينظر :المصدر نفسه ،ص.636
ح ل  ،فل رف  ،هفر فلم ب فلع ملل ،فل عل
لنظر :لحل فلع تي ،حقلق :محمه س ه فلل
فألتل  ،لرت  ،ل نح  ، 1995،،ص.563:
لنظر :فلحرلري ،مقحمح فلحرلري ،هفر لرت ل حسل تفلن ر ،فل عل فألتل  ،لرت ،
ل نح  ، 1978 ،ص.16
لنظر :أ ت فرفس فلحمهفنا ،فلهلتف  ،رح :خ ل فلهتلما ،هفر فلم حب فلعر ا ،فل عل
فلثحنلل ،لرت  ،ل نح  ، 1994 ،ص.47:
س ه هللا فلمع  ،حقلق :سرفح م ريا ،فل هلع ،مؤللل فلم ب فلثقحفلل ،فل عل فألتل ،
لرت  ،ل نح  ، 2012 ،ص.36:
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وكقول الشاعر:
ِّ
ِّ
َفلَ ِّ ِّ
َ
يس بس ٍر ما تُس ُّر األَضالعُ

الجوى
ِّإذا العين راحت و
هي َع ٌ
ين َعلى َ
َ ُ َ َ َ
وقول آخر:

أو أنهم شعروا بالنقص ما شعروا

قوم لو أنهم ارتاضوا لما قرضوا

()1

فمــا بــين الســاعة وســاعة ،والعــين وعــين ،وشــعروا ومــا شــعروا جنــاس تــام ،فقــد اتفقـت
األلف ــاظ واختلف ــت المع ــاني ،وق ــد يك ــون الجن ــاس ناقص ــا إذا اختل ــف ن ــوع الح ــروف أو
شكلها أو عددها أو ترتيبها ،كقول أبي تمام:
يمد ِّ ٍ
اص عو ِّ
اصٍم
ون من أَيد َعو ٍ َ
َُ َ

اض قَو ِّ
تَصول بِّأ ٍ
َسياف قَو ٍ
اض ِّب
ُ

()2

وقول الشاعر:
هاك عن َل ِّ
وم ِّ
امرى ٍء
هاك ُن َ
َهال َن َ

ِّ ()3

لف َغ َير ُم َنعٍﱠم بِّ َش َقاء
لم ُي َ

وقول أبي تمام:
ِّ
سود الصحائِّ ِّ
ف في
ُ
الصفائ ِّح ال ُ َ
بيض َ

()1
()2

()3
()4

ِّ ِّ
الش ِّك َو ِّ
الرَي ِّب
الء َ
ُمتونه ﱠن َج ُ

()4

لنظر :س ه فلع ل س لق ،فا س ت فل غل ،ص616:ــ.617
لنظر :فلخ لب فل رل ي ،حقلق :رفيا فأللمر ،رح هلتف أ ا مح  ،هفر فلم حب فلعر ا،
فل عل فلثحنلل ،لرت  ،ل نح  ، 1994 ،ج،1ص.114:
س ه فلع ل س لق ،فا س ت فل غل ،ص.627:

ينظر :المصدر نفسه.ص.631:
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ـر علـى الـنفس ،وهـو متـى مـا كـان هـذا التكـرار خاليـا مـن
وتكرار هذه األلفاظ ُيوقـع أث ا

التكل ــف والتص ــنع ُيح ــدث وقع ــا علـ ـى نف ــس المتلق ــي تط ــرب ل ــه اآلذان ،وترت ــاح إلي ــه

النفوس.

وليس بعيدا من الجناس ما تعرف بالمشاكلة وهي" ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فـي
()1
اء َسـ ِّي َئ ٍة َسـ ِّي َئ ٌة ِّمثْلُ َهـا[ الشـورى:
صـحبته تحقيقـا أو تقـديرا"  ،كقولـه تعـالىَ  :و َج َـز ُ

.]40

وكقول الشاعر:
قالوا اقتَرح شيئا نجد له َ
ط َ
بخهُ

ميصا
ُق ُ
اطبخوا لي ُجبﱠة َوقَ َ
لت ُ

فكأنه قال :خيطوا لي جبة...
والمشــاكلة تقــوم علــى اكتســاب األلفــاظ مــن المجــاورة تمازجــا فــي الداللــة يخرجهــا عــن
النمط المألوف ،ويعدل بها عن داللة المطابقة إلى الناحية اإلبداعية ،وهذا التمـازج ال
ذهنيـا مـن خـالل تقـدير المجـاورة
يتمثل في التكرار المجسم في العبارة ،بل إنه يتحقـق ًّ
في الداللة وما يستتبع ذلك من تمازجها(.)2
ولعل ما يتضح فيه التكرار أكثر من غيره رد العجز على الصدر ،وقد ورد هذا النـوع
همـا فـي قصـيدته ،وقـد عـد
من التكرار ا
كثير في تائية أبي إسحاق ،مما شـكل ملمحـا م ًّ

()1

()2

ي

فلهل

فلق تلنا ،فإللضحح فا س ت فل غل ،هفر تمم ل فلم

لرت  ،ل نح  ، 1991 ،ص.295:
لنظر :محمه س ه فلم ب ،فل غل تفألل ت لل ،ص.301:
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عبد هللا بـن المعتـز هـذا النـوع فـي كتابـه البـديع أحـد األبـواب الخمسـة الكبـرى للبـديع،
وســماه رد أعجــاز الكــالم علــى مــا تقــدمها

()1

ورد األعجــاز علــى الصــدور " :وهــو فــي

النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أول الفقرة
واآلخر في آخرها ...وفي الشعر أن يكون أحدهما في آخر البيت ،واآلخر في صدر
المصراع األول ،أو حشـوه ،أو آخـره ،أو صـدر الثـاني"( ،)2وكقولـه تعـالى  :وتَ ْخ َشـى

ِ ِ
الناس وهللاُ ُّ
ـن
أحق ْ
كـم ِم َ
َ
قال إ ّني ل َع َمل ْ
أن تَ ْخ َشاه[ األحزاب ،]37 :وقوله تعـالىَ  :
ِ
ـتهزئ برسـ ٍـل مـ ْـن ِ
ِ
قبلــك فَ َحــاق
القَــالين[ الشــعراء ،]168 :وقولــه تعــالى  :ولقَــد ْ
اسـ ِ َ ُ ُ
ِبالذين َس ِخروا ِم ْن ُه ْم َما كا ُنوا ِب ِه َي ْس ِ
تهزُءون[ األنعام.]10 :
ومثاله من الشعر ما كان أحد المكررين في أول البيت والثاني في آخره قول الشاعر:
ِّ
َسريعٌ ِّإلى ا ِّ
العِّم َيلط ُم َوجهَهُ
بن َ

يع
الندى بِّ َسر ِّ
يس ِّإلى َداعي َ
َولَ َ

أو ما كان األول في حشو المصراع األول والثاني في آخر البيت كقول الشاعر:
ِّ
يء
َولَم َي َ
حفظ ُم َ
المجد َش ٌ
ضاع َ

ِّ
ِّ
ِّ
ضاع
الم ِّ
م َن األَشياء َكالمال ُ

أو ما كان األول في آخر الشطر األول والثاني في آخر البيت كقول الشاعر:
البيض َ ِّ ِّ
كان بِّ
ِّ
غرما
َو َمن َ
الكواعب ُم َ

ِّ ِّ
لت بِّ
ِّ
غرما
فَما ِّز َ
البيض القَواضب ُم َ

أو ما كـان أحـد المكـررين فـي صـدر المصـراع الثـاني والثـاني فـي آخـر البيـت كقـول
الشاعر:
()1
()2

لنظر :س ه هللا فلمع  ،فل هلع ،ص.62:
فلق تلنا ،فإللضحح ،ص.323:
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ساع ٍة
َفِّإن لَم َي ُكن ِّإال معرُج
َ
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َقليال َفِّإني ِّ
نافعٌ لي َقليلُها

()1

ويعــد رد العجــز علــى الصــدر نابعــا مــن ذوق العربــي فــي الشــعر ،ويرجــع ســر الحســن
فيه إلى التقرير والتبيين ،والى ما فيه من زيادة المعنى التي ترجـع إلـى اإليحـاء النـابع
مــن اللفــظ األول بتوقــع الثــاني ،وهــذا اإليحــاء يــذكر بــه عنــد اإلنشــاد ،فهــو اربــط مــن
روابط التذكر ،كما أن التردد المتمثل في اللفظتين يعطي لونا مـن اإليقـاع الموسـيقي،
يتقــارب مــع الغنــاء الــذي يطلــب فيــه تــرداد بعــض األلفــاظ بعينهــا يــدركها الســامع علــى
البديهة بمجرد اإلنشاد(.)2
وليس بعيدا على هذا النوع من التكرار ما يسمى اإلرصاد ويسمى التسهيم" :وهـو أن
يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيـت مـا يـدل علـى العجـز إذا عـرف الـروي"

()3

كقولـه

قت م ْـن رِب َ ِ
ِ
ُم ًة و ِ
تعـالىَ  :وما َكان َّ
ـي
اس ِإالَّ أ َّ
احدةً ْ
فاختلَفوا ولوالَ َكلمـ ٌة َس َـب ْ َ َ ّ
الن ُ
َ
ـك لَقُض َ
ِ
ـون[ يــونس ،]19 :وقولــه تعــالىَ  :و َمــا َكــان هللاُ ِلـ َـي ْظِل َم ُه ْم
يمــا ِفيـ ِـه َي ْخ َتِلفُـ َ
َب ْيـ ُ
ـنه ْم ف َ

ون[ العنكبوت.]40 :
َوَل ِك ْن َكانُوا أَ ْنفُ َس ُه ْم َي ْظِل ُم َ
وقول زهير:
ِّ
كاليف الح ِّ
ياة َو َمن َي ِّعش
َسئ ُ
مت تَ َ َ

مانين َحوال ال أَبا لَ َك َيسأَِّم
ثَ َ

وقول الشاعر:

()1
()2
()3

ينظر :المصدر نفسه ،ص.324\323:
لنظر :محمه س ه فلم ب ،فل غل تفألل ت لل ،ص. 299:
فلق تلنا ،فإللضحح ،ص.295:
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ِّ
ِّإذا لَم تَستَطــع َشيئـ ـا َف َدعـ ــهُ

وج ـ ِّ ِّ
ـاوزهُ إلى مـ ــا تَستَطيـ ـ ــعُ
َ

وفصــاحة الكلمــة تســتدعي نوعــا مــن التنســيق بــين مخــارج حروفهــا ،لــذلك رفــض أهــل
البالغـة بعـض التغييـرات التـي تشــكل نوعـا مـن التنــافر بـين الحــروف والكلمـات ،لــذلك
عابوا على امرئ القيس كلمة "مستشزرات" في قوله:
ٍ
النخلَ ـ ِّـة المتَع ِّ
ثكـ ِّـل
أَثي ــث َكِّقن ـ ِّـو َ
ُ َ

وفَـرٍع يزين المتن أَسوَد ف ِّ
احٍم
َ ُ َ َ َ
َ
َغدائِّ ُرها ُمستَ ِّ
العال
شزر ٌ
ات ِّإلى ُ

ِّ
ِّ
رس ِّل(.)1
قاص في ُمثَنى َو ُم َ
تَض ُّل الع ُ

وقول الشاعر:
قبر
وليس قرب قبر حر ٍب
ُ

وقبر ٍ
ٍ
ٍ
قفر
بمكان
حرب
ُ

فهذا التكرار لبعض الحروف يوجب ثقال وصعوبة في النطـق ،لـذا عـد أهـل البالغـة
أشباهه من األبيات غير الفصيحة للتنافر بين كلماتها.
هذا البيت و َ
ومن التكرار المذموم أيضا تكرار بعض حروف الجر ،كقول المتنبي:
سبوح لَها ِّمنها عليها َشو ِّ
اهد
َ
َ ٌ

ِّ
مرٍة
مرٍة َب َ
عد َغ َ
َوتُسع ُدني في َغ َ

()2

ومنه تكرار اإلضافات ،كقول ابن بابك:
ِّ
حومة الجندل اسجعي
حمامةَ جرعا
()1

()2

ومسمع
فأنت بمرأى من سعاد
ِّ

لنظر :فمرؤ فلقلس ،فلهلتف  ،حقلق :س ه فلرحم فلمص حتي ،هفر فلمعرفل ،فل عل فلثحنلل،
لرت  ،ل نح  ، 2004 ،ص.43:
لنظر :محمه س ه فلم ب ،فل غل تفألل ت لل ،ص.295:
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وكقول الشاعر:
حمل ع ِّل س ِّل أ ِّ
َقط ِّع ِّا ِّ
أَِّقل أَنِّل أ ِّ
َعد
َ َ

َدن س ﱠر ِّ
ش َب ﱠ
ِّزد َه ﱠ
ش تَفَ ﱠ
ص ِّل
ضل أ ِّ ُ

والســبب فــي رفــض هــذه األنمــاط مــن التكـرار الصــوتي يرجــع إلـى الــذوق العربــي الــذي
يك ـره التنــافر ويعــده ممــا يخــل بالفصــاحة ،ويك ـره التماثــل الــذي يــؤدي إلــى اللــبس مــن
خالل مـا تقدمـه مـن المقـابالت بيـت المتخـالفين ،وهـذا مـا دفـع البالغيـين إلـى محاولـة
تجنب مـا تكرهـه اللغـة مـن تنـافر أو تماثـل ،والحـرص علـى أنم ٍ
ـاط مـن التخـالف الـذي
ـب يعتمــد
يحقـق ألوانـا مــن التناســب فـي اإليقــاع حســب الســياق واالسـتعمال ،وهــو تناسـ ٌ
بالدرجة األولـى علـى الصـنعة الفنيـة المتصـلة بالناحيـة اللفظيـة أو الصـوتية ،وال ينفـي
هذا اتصاله بالمعنى أو الداللة التي تأتي بعد الوضوح ورعاية المطابقة(.)1
الشاعر والقصيدة:
الشــاعر :هــو إبـراهيم بــن مســعود بــن ســعد التجيبــي ال ازهــد مــن أهــل غرناطــة ،يعــرف
ـاعر مجــودا ،وشــعره مــدون ،وكلــه فــي الحكــم
ويكنــى أبــا إســحاق ،كــان شـ ا
بــاإللبيريُ ،

والمواعظ واإلزهـاد( ،)2اشـتهر بالنسـبة إلـى مدينـة إلبيـرة ،وينسـب فـي كتـب التـراجم إلـى
ِّ
العقـاب فيـه ولـد ونشـأ ،ثـم قصـد المدينـة
العقاب ويقال ربـاط ُ
إلبيرة ،وغرناطة ،وحصن ُ
الكبيرة إلبيرة فتلقى المزيد من العلوم فيها ،ويرجع نسبه إلى مدينـة ( تُجيـب ) اليمنيـة،
لذلك يقال له التُجيبي ،وسكن غرناطة ،تلقى في مدينة إلبيرة مزيدا من العلوم ،وتبحر

()1
()2

ينظر :المصدر نفسه ،ص.295:
لنظر :ف فأل حر فل نلا ،فل مم ل لم حب فلص ل ،حقلق :س ه فلل فلمرفس ،هفر فلومر
ل حسل تفلن ر ،فل عل فألتل  ،لرت  ،ل نح  ، 1995 ،ج ،ص.118:
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فـي علــوم الشـريعة ،واشـتهر بالفقــه والقـراءات القرآنيـة والحــديث ،وعلــى الـرغم مــن كثـرة
شـيوخه فإنــه لــم يــذكر مــن مشــايخه إال واحـدا ،هــو أبــو عبــد هللا محمــد المــري اإللبيــري
المعروف بابن أبي َزمنين قاضي غرناطة( ،)1اشتهر فـي غرناطـة ،وأنكـر علـى ملكهـا
كونــه اســتوزر ابــن النغريلــة اليهــودي فنفــي إلــى إلبيـرة ،فثــارت صــنهاجة علــى اليهــودي

وقتلوه( ،)2وقال في ذلك:
أال قل لصنهاجة أجمعين

بدور الزمان وأسد العرين

مقالــة ذي مقــة مشف ٍ
ق

يعد النصيحة زلفى ودين

لَقَــد َزﱠل َسيِّـ ُـد ُكــم َزلﱠة

ِّ
ِّ
الشامتين
َعي ُن
تَق ُّر بِّها أ ُ

()3

ومن خالل تراجمه القليلة المنثورة يظهر أنه ولد نحو 375هـ ،الموافق 985م ،وتوفي
تقريبا نهاية عام 459هـ الموافـق1067م ،وقـد اعتـرف بنفسـه أنـه تجـاوز السـتين عامـا
فقال:
فقد وفيتها ستين حوال

()4

ونادتني ورائي هل أمام

القصيدة:

()1
()2

()3

()4

لنظر :أملر ل ا ،ف ح فلر فق رح حالل أ ا إلححق ،فل عل فألتل  ، 2013 ،ص.6
لنظر :خلر فلهل فل رم ا ،فألس  ،هفر فلع ل م لل  ،فل عل فللح عل ،لرت  ،ل نح ،
 ، 1986ج ،1ص.73:
لنظر :أ ت إلححق فإلل لري ،فلهلتف  ،حقلق :محمه رضتف فلهفلل ،هفر فلومر فلمعحصر،
فل عل فألتل  ،لرت  ،ل نح  ،ب ـ ) ،ص.16:
لنظر :أملر ل ا ،ف ح فلر فق رح حالل أ ا إلححق ،ص.6:
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بلغت تائية أبي إسحاق اإللبيـري مكانـة عاليـة ،وشـهرة واسـعة ،وذلـك لمكانـة صـاحبها
وزهده ،ولما احتوته هذه القصيدة من مواعظ بليغة ودعوة إلـى العلـم والـتعلم ،ووصـلت
طالبه ــم ش ــيئا حت ــى يحفظ ــوا ه ــذه
ش ــهرة القص ــيدة إل ــى أن بع ــض العلم ــاء ال يعلم ــون
َ

القصيدة ،وكان عبد هللا بن سودة يحمل طلبته على حفظها لجودتها(.)1

ـاص ،فقــد ســميت فــي الكتــب بأســماء مختلفــة منهــا :القصــيدة
ولــيس للقصــيدة اســم خـ ٌّ
التائيــة ،ومنظومــة اإللبيــري ،أو قصــيدة اإللبيــري ،وقصــيدة التوبــة ،والحــث علــى طلــب
العلم ،ووصية ناصح(.)2
والقصيدة موجهة إلى رجل يدعى أبا بكر ،وال يبدو أن أبا بكـر ابنـه ،فـال يسـتقيم ذلـك
مــع بعــض أبيــات القصــيدة ،والــذي يظهــر أن الخطــاب كــان موجهــا إلــى رجــل كــان قــد
هجا أبا إسحاق وذكر بعض معايبه ،منها قوله:
فت أَ َق ﱠل َعيبــي
أَبا َبكـ ٍـر َك َش َ

َوأَكثَـ َـرهُ َو ُمعظَ َمــهُ َسـتَرتــا

ئت ﱠ ِّ
المخازي
فَ ُقل ما ِّش َ
في م َن َ

ِّ
ص َدقتا
َوضاعفها فَِّإنﱠ َك قَد َ

ولعــل هــذا العفــو والصــفح مــن أبــي إســحاق عمــن أســاء إليــه أســهم فــي زيــادة شــهرة
القصيدة وصاحبها(.)3
وتقع القصيدة في مئة وخمسة عشر بيتا ،تناول الشاعر في قصيدته المعاني اآلتية:

()1

لنظر :أ ت لتلا فللمنا ،فل عحللق فل ملل س فلمنظتمل فل حالل ،ص.8:
لنظر :أملر ل ا ،ف ح فلر فق رح حالل أ ا إلححق ،ص.10:

()3

ينظر :المصدر نفسه ،ص.10:

()2
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ـ ـ األبيات  1ـ ـ ـ  :5انشغال اإلنسان بالدنيا عن الموت وغفلته عن سرعة مرور الزمن.
ـ ـ البيتان 6ـ ـ ـ :7الحث على طلب العلم.
ـ ـ األبيات 8ـ ـ ـ :18بيان منزلة العلم.
ـ ـ األبيات 19ـ ـ ـ :31مسؤولية اإلنسان عن علمه والعمل به ،وعن جهله لو جهل.
ـ ـ األبيات 32ـ ـ ـ :45تفضيل العلم على المال.
ـ ـ األبيات 46ـ ـ ـ :55التحذير من الدنيا والتقليل من شأنها.
ـ ـ األبيات 56ـ ـ ـ :61أسباب توفيق هللا للعبد.
ـ ـ األبيات 62ـ ـ ـ :74الدعوة إلى تعجيل التوبة واالعتبار بنذير الشيب.
ـ ـ األبيات  75ـ ـ :87ذم النفس ،والتحذير من الدنيا ،وتذكر يوم القيامة وأهواله.
ـ ـ األبيات 88ـ ـ ـ  :90التواضع واالعتراف بالذنوب.
ـ األبيات 91ـ ـ ـ :95التحذير من معصية هللا ،والحث على طاعته.
ـ ـ األبيات  96ـ ـ ـ  :115نصائح أخالقية عامة.

()1

وجــاءت القصــيدة علــى وزن البحــر ال ـوافر :مفــاعلتن مفــاعلتن فعــولن ،ورويهــا حــرف
التاء الموصول بحرف الوصل األلف.

()1

ينظر :المصدر نفسه ،ص.11:
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مطلع القصيدة:
تـ ُّ
ام فــــتًّا
فــــت فــــؤ َ
ادك األيـــ ُ

()1

الساعات نحتًــا
جسمــــك
وتنحت
ُ
ُ
َ

تكرار الحروف والكلمات:
طب ،الدهر ،الموت ) وقد
يشير مطلع القصيدة إلى ثالث دوال رئيسية وهي ( :المخا َ
سيطرت هذه الدوال على مجمل القصيدة كما يـوحي بـذلك مطلعهـا ،واذا كـان العنـوان
فــي القصــيدة الحديثــة هــو المفتــاح الــذهبي إلــى شــفرة التشــكيل أو اإلشــارة التــي يرســلها
األديــب إلــى المتلقــي ،فــإن مطلــع القصــيدة فــي النصــوص الشــعرية القديمــة يقــوم مقــام
العنوان في الشعر الحديث(.)2
وممــا احتشــد بــه مطلــع القصــيدة تكثيــف حــرف التــاء ،حيــث وصــل العــدد إلــى ســبعة
أحرف:
ُّ
فـ(تـــ)ـا
ًّ
األيام
ادك
(ـ
تــ)فــ(ــت) فــــؤ َ
ُ

الساعا(ت) نحـ(تًـ)ـا
جسمك
و(تـ)نحـ(ت)
ُ
ُ
َ

وهـذا أكثــر مـن المعــدل الطبيعـي لتكـرار حـرف التــاء الـذي ال يــأتي إال فـي حــدود أربــع
مرات في البيت الواحد(.)3

()1
()2

()3

لنظر :هلتف أ ا إلححق ،ص 24:تمح عه ح.
لنظر :فت ي سلل  ،فلنص فل عري تآللح فلقرفمة ،من أة فلمعحرا ،فل عل فألتل ،
فإللمنهرلل ،مصر ب ـ ) ،ص.16:
لنظر :إ رف ل أنلس ،متللق فل عر ،مم ل فألني ت فلمصرلل ،فل عل فللح عل ،فلقح رة،
مصر ، 1997 ،ص.36 :
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وه ــذا التكـ ـرار النمط ــي لح ــرف الت ــاء أراده الش ــاعر ليناس ــب القافي ــة التائي ــة للقص ــيدة،
ـماعها فــي الــنفس اســتجابة مــع ذلــك الجــو
فاألصـوات ال تــرى ولكنهــا تســمع ،ويثيــر سـ ُ

الــذي تــردد فيــه( ،)1وكــرر الشــاعر هــذا الحــرف ليناســب حالــة الخطــاب المتكــرر الــذي
بنيت عليه القصـيدة بأفعـال ماضـية مثـل ( :انتبهتـا ـ ـ عقلتـا ـ ـ أمرتـا ـ ـ ضـللتا ـ ـ عريتـا ـ ـ
ذهبتا ـ عرفتا ــخسرتاـ ـ صحبتا ـ ـ سكرتاـ ـ فزتـا ـ ـ شـهدتا ـ ـ مـدحتا  )......وغالبـا مـا تـأتي
األفعــال الماضــية فــي قافيــة البيــت متلــوة بحــرف الــروي التــاء مشــفوعا بحــرف الوصــل
األلــف الــذي أحــدث تك ـ ارره إيقاعــا جمــيال تســتعذبه اآلذان ،وكانــت األفعــال المضــارعة
حاضـرة بقــوة فـي الــنص ،وفـي معظمهــا كانــت تشـكل جمــال إرشـادية ونصــائح منوعــة،
وتأتي في جمل خبرية أحيانـا وانشـائية بأسـلوب نهـي أحيانـا أخـرى( :تـدعوك – تنـام-
يجلـو  -تحملــت -يزيـد -يـنقص  -سـتجني  -تـذكر  -تفقـد  -سـتعلمه  -تطعمـك -
ستطعم  -تشفق  -ترحم ( ).....وال تحزن  -وال تضحك  -والتقل  -فال ترض)....
وفي بعض األحيان تتصـدر جمـال خبريـة بأسـلوب نفـي ( :لـم يشـغلك – ال يغـررك -
وما يغنيك  -ولم تخلق  -ولم يظلمك.)...
وتهـيمن الضـمائر بجميـع أنواعهـا علـى القصــيدة ،والضـمائر كمـا قـال (ياكبسـون) هــي
()2
ـابك الضــمائر فيمــا بينهــا فــي الــنص يــوحي بالشــجار
عصــب العمــل الشــعري  ،وتشـ ُ

والخالف بـين الشـاعر والمتلقـي فـي كـل المواضـيع التـي يعالجهـا الـنص ويحتشـد بهـا،

ويصل عدد الضمائر إلى سبعة في بعض األبيات.

()1

()2

لنظر :متل ر ح عل ،رفمف أل ت لل فا فل عر فليح ا ،هفر فلمنهي ل ن ر تفل ت لع،
فل عل فألتل  ،إر ه ،فلمم مل فألرهنلل ، 2000 ،ص.21:
لنظر :فت ي سلل  ،فلنص فل عري ،ص.17:
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ومن نماذج ذلك قوله:
فـ ـواظبــه وخــذ بالجـ ــد فيــه

ف ــإن أعطاكـ ــه هللاُ انت ــفعـ ـت ــا

وقوله :وتفقد إن جهلت وأنت با ٍ
ق

وتوجد إن علمت وقد فقدتا

وغــايتُهـا إذا فــكـرت ف ــيهــا

كفيئك أو كحلمــك إن حلمتا

وقوله :وال يغررك تقصـيــري وسهوي

وخ ــذ بـوصيتي لك إن رش ـ ــدت ــا

وقوله:

ومن أهم النماذج البديعية للتكرار النمطي في القصيدة ما يأتي:
1ـ رد األعجاز على الصدور "التصدير"
مما يحتشد به النص في تائية أبي إسحاق رد األعجاز على الصدور ،فهو مـن أكثـر
أنمـاط التكـرار فــي القصــيدة ،حيـث يــأتي اللفــظ فــي أول الكـالم ثــم ينمــو المعنــى بعــده
الع ُجز ،فيتكرر اللفظ مرة ثانية( ،)1فيربط آخر البيت
حتى يصل إلى آخر الكالم َ
بأوله ،مما يحدث نغما موسيقيًّا تطرب له اآلذان.
من ذلك قوله:
وال تضحك مع السفهاء لهوا
بابه قرعـ ـ ــا عس ـ ــاه
وقوله :والزم َ

()1

فإنك سوف تبكي إن ضحكتا
سيفتح بابـَـه لك إن قرعتا
َ

لنظر :محمه س ه فلم ب ،فل غل تفألل ت لل ،ص.299:
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وقولهِّ :تف ـ ـ ــر م ــن الهجي ــر وتتقيه
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فهال عن جهنم قد فررتا

الحــظ التك ـرار مــن الــنمط نفســه بــين( :تضــحك  -ضــحكتا) و ( قرعــا  -قرعتــا) و (
تفــر  -فررتــا) فــالتكرار لــه فاعليــة مــؤثرة فــي األداء الشــعرى علــى المســتوى الصــوتي
ـر مــن
ـدر كبيـ ا
والــداللي ،ممــا أســهم فــي الرفــع مــن مســتوى األداء الشــعرى ،ومحققــا قـ ا
الموسيقى الداخلية في النص.
ويلجأ أبو إسحاق أحيانا إلـى تكثيـف هـذا الـنمط مـن التكـرار فـي مجموعـة متتاليـة مـن
األبيات مما يرسم لوحة موسيقية رائعة ،انظر إلى قوله:
ٍ
مال
اء
لئن رفع الغني لو َ

اء علمك ق ـ ــد رفعتا
ألنت لو َ

وان جلس الغن ُّي على الحشايا

ألنت على الكواكب قد جلستا

وان ركب الجياد مسوم ـ ـ ٍ
ـات
َ

ألنت مناهـ ـ َـج الت ــقوى ركبتا

ومهمــا افت ـ ﱠ
ـار الغـوان ـ ـي
ـض أبكـ ـ َ

فكـ ـم ٍ
بكر مـ ـن الحـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم افتَضضتَا

وقوله في مجموعة أخرى:
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اقتديت بمن صحبتا
ولم أ ََرك
َ

كبار
ا
وقد صاحبت أعالم ـ ــا
الكتاب فلـ ــم تُجبه
وناداك
ُ
فعل التصابي
ويقبح بالفتى
ُ
ونفسـ ـ ـ ـك ذ ﱠم ال تذمم
َ

سواه ـ ـ ـا

المشيب فما انتبهتا
ونبـ ـهك
ُ
ـخ قد تفتﱠى
وأقبح منه شيـ ـ ٌ
ٍ
لعيب فه ـي أجـ ـدر من ذممت ـ ـا

كبير في البنية الداللية والبنية اإليقاعية ،فموضع
تأثير ٌ
يتضح لنا أن اللفظ المكرر له ٌ

اللفظتــين فــي كــل بيــت ومــا بينهمــا ُيحــدث موســيقى داخليــة متمي ـزة فــي البيــت ،حيــث

تتوارد لفظتان بمعنى واحد أو بمعنيين مختلفـين ،ولكـن طبيعـة البعـد المكـاني للفظتـين

ه ــو ال ــذي نق ــل البنيـ ــة م ــن نسـ ـق التكـ ـرار أو الجنـ ــاس إل ــى نس ــق رد األعج ــاز علـ ــى
ذهنيـا مسـافةٌ فـي الداللـة تسـمح للفظـة
الصدور ،فكأن التكرار هنا ال بد أن تتـوفر فيـه ًّ
التالية أن تستقر بعدها ،محققة نوعا من اكتمال المعنى أو بيانه أو تحقيقه(.)1
2ــــ الطباق:

()1

لنظر :محمه س ه فلم ب ،نحم فألل تب فا عر فلحهفثل فل متل فل هلعا ،هفر فلمعحرا،
فل عل فلثحنلل ،فلقح رة ، 1995 ،ص.113:
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يس ــتمر أب ــو إس ــحاق ف ــي رس ــم لوحات ــه الفني ــة واصـ ـ ارره عل ــى تكثي ــف ظ ــاهرة التكـ ـرار،
وطبيعــة القصــيدة جعلتــه ُيســهب فــي اســتخدام التضــاد ،الســيما الطبــاق ،كــي يرســم
ـات تقابليــة وثنائيـ ٍ
لوحـ ٍ
ـات ضــدية يؤكــد فيهــا جــو االنقســام الســائد بينــه وبــين أبــي بكــر
طب بهذه القصيدة.
المخا َ
من ذلك قوله:
إلى ٍ
علم تكـون به إمامـا

ـت وان أمرتــا
مطاعــا إن نهي َ

طابق بين ( نهيت  -أمرتا ) ليبرز مكانة العلم وأهميته في جميع األحوال.
وقوله:

ثوب اإلساءة قد لبستا
نرى َ

إلحسان لك ــن
أفضل ثوبك ا
ُ
و ُ

الطبــاق بــين ثــوب اإلحســان وثــوب اإلســاءة وان كــان علــى ســبيل االســتعارة غيــر أن ـه
أضاف جمـاال وحسـنا علـى البيـت ،فبهـذا التضـاد يتضـح البـون الشاسـع بـين اإلحسـان
واإلساءة.
وقوله :ستجنى من ثمار العجز جهال

كبرتا
وتصغر في العيون إذا ُ
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طــب مــن عاقبــة ســوء الفهــم عــن طريــق الطبــاق بــين ( تصــغر -
يحــذر الشــاعر المخا َ
كبرتــا) بعد أن حذره من الفهم الخاطئ لألمور.
وقوله:

نفسك قد هدمتا
إذا بالجهل َ

ـيد المباني
وما يغنيك تشي ـ ُ

يتـابع الشــاعر فـي رســم صــوره اإلبداعيـة مــن خـالل التضــاد ،فيرســم فـي هــذا البيــت
مسيطر على أصحابها.
ا
صورة يؤكد فيها أنه ال فائدة لتشييد المباني إذا كان الجهل
وفي حديثه عن الدنيا وزوالها وقلة شـأنها يبـرز قيمـة الـدار اآلخـرة وعظـم مكانتهـا مـن
خـالل صـور تقابليــة اسـتعمل فيهـا الطبــاق كـي يبــرز هـذا البـون الشاســع بـين الــدارين،
فقال:
فليسـ ـ ـت هــذه الـدنـي ـا بش ـ ٍ
يء

تسوؤك حقبـ ـة وتسـ ـ ـ ـ ـ ُّـر وقتا

وتَع ـ ــرى إن لبســت به ـ ــا ثيابــا

ـالبسه ــا خلعتـ ــا
وت ـُـكس ــى إن مـ ـ َ

وال تحزن على ما فات منها
فلي ــس بنـ ــافع ما نِّل ــت منهـ ـ ــا

إذا ما أنت في أخراك فزتـا
من الف ــاني إذا البـ ــاقي حرمتـ ــا

طـب أبـي
يحرص أبو إسـحاق فـي قصـيدته علـى تأكيـد حالـة االنقسـام بينـه وبـين المخا َ
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بكــر ،فهمــا علــى طرفــي نقــيض ،ولهــذا الغــرض كثــف فــي قصــيدته الطبــاق بنوعي ــه
اإليجابي والسلبي ،يقول:
بحر الخطاي ــا
وها أنا لم أخض َ
ول ــم أش ـ ـ ــرب حمـ ـ ــيًّا أم دفـ ـ ـ ٍـر

كما قد ُخضته حتى غرقتـ ــا

وأنت شـربتَه ــا حتى سـكرتا

ـر نفس ــه مـ ـن ارتك ــاب
ط ــابق الش ــاعر طب ــاق س ــلب ب ــين ( ل ــم أخ ــض  -خض ــته ) وب ـ أ
طــب بارتكابهــا ،وفــي البيــت الثــاني طــابق بــين ( :لــم أشــرب -
الخطايــا ،متهمــا المخا َ
طــب ،وأم دفــر كنايــة عــن
ش ـربتها ) فهــو لــم يفــتن بشــهوات الــدنيا كمــا فــتن بهــا المخا َ
()1
طــب شــرب منهــا حتــى
الــدنيا ،والحمﱠيــا مــن الكــأسَ :س ـورتها وشــدتها  ،بينمــا المخا َ

الثمالة(.)2

ٍ
ظلم
ويقول :ولم أحلُل بواد فيه ٌ
ولم أنشأ بعصر فيه نفعٌ

وأنت حللـ ـ ــت فيه وانهملـتا
وأنت نشأت فيه وما انتفعـتـا

طباق السلب بين ( لم أحلل  -حللت ) وبين ( لم أنشأ  -نشأت ).

()1
()2

لنظر :أ ت إلححق ،فلهلتف ص.31:
لنظر :أملر ل ا ،ف ح فلر فق،ص.47:
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واستخدم الشاعر عن طريق الطباق مجموعـة كبيـرة مـن الثنائيـات الضـدية مثـل :فـوق
وتحت ،وقريب وبعيد ،وشرق وغرب:
ويبدلـ ـ ــه مكـ ـ ــان الفـ ـ ـ ــوق تحتـ ـ ـ ــا

ويهـ ـ ــوي بالوجي ـ ـ ـ ــه مـ ـ ــن الثريـ ـ ــا

ـب وان بعدتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وتجعل ـ ـ ـ ـ ـ ــك القري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
وش ـ ِّـرق إن بريق ــك ق ــد ش ـ ـ ـ ـرقت ـ ـ ــا

كم ـ ـ ـ ـ ـ ــا الطاع ـ ـ ـ ـ ـ ــات تب ـ ـ ـ ـ ـ ــدلك ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدراري
ـرب ف ـ ـيـ ـ ــه خـ ـ ـي ـ ـ ٌـر
وغ ـ ـ ــرب فالتـ ـ ـغ ـ ـ ُ

كبير في تأكيد حالة االنفصال واالنقسـام بـين الشـاعر
دور ٌ
لقد كان الستعمال الطباق ٌ

طب ،واستطاع الشاعر أن يوظف تك ارره للصـور الضـدية؛ ليظهـر مـدى صـدق
والمخا َ

طب ،ولتكون أدعى للقبول وأدعى لألخذ بها.
نصائحه وتوجيهاته إلى المخا َ
3ــــ الجناس:
مــن أنـواع التكـرار الــذي ورد فــي تائيــة أبــي إســحاق الجنــاس ،وان كــان بنســبة أقــل مــن
أنواع التكـرار األخـرى ،ولعـل اسـتخدام الشـاعر للتضـاد يبـرز جـو االنقسـام السـائد بينـه
طب ،من ذلك قوله في حديثه عن أهمية العلم:
وبين المخا َ
ال هللا عن ـ ــه
فال تأم ـن سؤ َ

ـت فهل عملتـا
ٍ
بتوبيخ علم ـ َ

فقــد جــانس بجنــاس نــاقص بــين ( علمــت  -عملتــا ) ممــا أحــدث موســيقى داخليــة فــي
الــنص يشــعر بهــا المتلقــي ،وتطــرب لهــا اآلذان ،ومثــل هــذا األســلوب يتطلــب المهــارة
والب ارعــة ،وال يقــدر علي ــه إال األديــب ال ــذي وهــب حاس ــة مرهفــة ف ــي تــذوق الموس ــيقى
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اللفظية(.)1
ولعل أوضح من ذلك وأجمل قوله في وصف الدنيا وقلة شأنها:
ولم تخلق لتعمرها ولكن

لتعبـ ـ ـ ــرها ِّ
فج ـ ﱠد لما خلقتا
َ

جانس الشاعر بين التعمير والعبـور بـالفعلين ( لتعمرهـا  -لتعبرهـا ) فالحيـاة الـدنيا مـا
ه ــي إال عب ــور إل ــى ال ــدار اآلخـ ـرة وليس ــت للخل ــود والتعمي ــر ،ويس ــعى البالغي ــون ف ــي
اســتغالل أكبــر قــدر مــن إمكانيــة اللغــة فــي كراهيتهــا لت ـوالي األمثــال فــي رصــد أل ـوان
األداء ،ترتكز على قيم المخالفة والموافقة في رسم الحروف ونطقها(.)2
ومن أمثلة الجناس التام قوله:
اح المعاني
ُ
فقوت الرو ِّح أرو ُ

ت وال شربتـا
وليس بأن طعم َ

وقوله:
ﱠ
ـار الغواني
ومهما
افتض أبك َ

فكم ٍ
بكر من الحكم افتَضضتَا

وظــف الشــاعر الجنــاس لخدمــة الــنص باســتخدام مفــردات اللغــة الحقيقيــة والمجازيــة،
فظهـر الجنـاس متسـقا مـع المعنـى منسـجما معـه ،فأوصـل الشـاعر إلـى المتلقـي أفكـاره
وتجاربه في الحياة بإيقاع جميل وصور بديعية رائعة وموسيقى ترتاح لها النفوس.

()1
()2

لنظر :إ رف ل أنلس ،متللق فل عر ،ص.45:
لنظر :محمه س ه فلم ب ،فل غل تفألل ت لل ،ص.294:
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خــاتمـــة:
يمكن تلخيص نتائج البحث فيما يأتي:
 1ـ ـ التكرار كان وال يزال محط اهتمـام علمـاء البالغـة ،فقـد تتبـع العلمـاء هـذه الظـاهرة
ٍ
تسميات مختلفة.
ورصدوها وأطلقوا عليها
2ـ ـ ـ ال يمك ــن الكش ــف عـ ــن حقيق ــة التكـ ـرار إال بتتب ــع المفـ ــردات البديعي ــة ف ــي شـ ــكلها
السطحي وربطها بحركة المعنى.
 3ـ مما يظهر فيه التكرار النمطي بوضوح :السجع ،والجناس ،والطباق ،ورد األعجاز
على الصدور.
نظر لمكانة صاحبها وزهده ،ولما
 4ـ بلغت تائية أبي إسحاق اإللبيري مكانة عالية ،ا
احتوت ــه ه ــذه القص ــيدة م ــن مـ ـواعظ بليغ ــة ودع ــوة إل ــى العل ــم وال ــتعلم ،ووص ــلت ش ــهرة
القصيدة إلى أن بعض العلماء يشترطون حفظها على طالبهم.
طب ،الدهر ،الموت ).
 5ـ سيطر على القصيدة ثالث دوال رئيسية هي ( :المخا َ
حرف التاء الذي اختاره الشاعر رويًّا لها ،فاألصـوات ال تُـرى
 6ـ تكرر في القصيدة
ُ
سماعها في النفس استجابة مع ذلك الجو الذي تردد فيه.
ولكنها تُسمع ،ويثير
ُ

 7ـ تشابكت الضمائر بجميع أنواعها في القصيدة ،وهي -كما يقال -عصب العمـل
الشعري.
 8ـ رد األعجاز على الصدور من أكثر أنماط التكرار في القصيدة ،حيث يأتي اللفـظ
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في أول الكالم ثم ينمو المعنى بعده حتى يصل إلى آخر الكالم.
 9ـ طبيعة القصيدة جعلت الشاعر يسهب في استخدام التضاد ،السيما الطباق ،كي
ـات تقابليــة وثنائيـ ٍ
يرسـم لوحـ ٍ
ـات ضـدية ،يؤكــد فيهــا جــو االنقسـام الســائد بينــه وبــين أبــي
طب بهذه القصيدة.
بكر المخا َ
ـاس خدمـ ــة للـ ــنص باسـ ــتخدام مفـ ــردات اللغـ ــة الحقيقيـ ــة
 10ـ ـ ـ اسـ ــتخدم الشـ ــاعر الجنـ ـ َ
الجناس متسقا مع المعنى منسجما معه.
والمجازية ،فظهر
ُ
مصادر البحث ومراجعه
فلقرآ فلمرل  ،رتفلل حوص س سحص .
1ــددـ فألسدد  ،خلددر فلددهل فل رم ددا ،هفر فلع دد ل م لددل  ،لددرت  ،ل نددح  ،فل عددل
فللح عل. 1986 ،
 2ــددـ فإللضددحح فددا س ددت فل غددل ،يدد
لرت  ،ل نح  ،فل عل فلثحنلل. 1991،

فلددهل فلق تلنددا ،هفر تمم ددل فلمدد

،

3ـــ فل دهلع ،س ده هللا د فلمع د  ،حقلدق :سرفدح م ريدا ،مؤللدل فلم دب فلثقحفلدل،
لرت  ،ل نح  ،فل عل فألتل . 2012،
4ــددـ فل غددل تفألل د ت لل ،محمدده س دده فلم ددب ،فل ددرمل فلمصددرلل فلعحلملددل ل ن ددر
لتنيمح  ،مصر ،فل عل فألتل . 1994 ،
5ــددـ نددحم فألل د تب فددا ددعر فلحهفثددل فل مددتل فل ددهلعا ،محمدده س دده فلم ددب ،هفر
فلمعحرا ،فلقح رة ،فل عل فلثحنلل. 1995 ،
6ــددـ فل مم ددل لم ددحب فلصد ل ،ف د فأل ددحر فل نلددا ،حقلددق :س دده فللد
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حسل تفلن ر ،لرت  ،ل نح  ،فل عل فألتل . 1995 ،

7ـــ فلخصحاص ،ف ينا ،حقلق :محمه س ا فلنيحر ،هفر ده ،ل
ل نح  ،فل عل فلثحنلل ،ب ــ )،ج ،3ص101 :ــ.102

حسدل ،لدرت ،

8ـــ هلتف أ ا إلححق فإلل لري ،حقلق :محمه رضتف فلهفلل ،هفر فلومر فلمعحصر،
لرت  ،ل نح  ،فل عل فألتل  ،ب ـ ).
9ـــ هلتف أ ا فرفس فلحمهفنا ،رح :خ ل فلهتلما ،هفر فلم حب فلعر ا ،لرت ،
ل نح  ،فل عل فلثحنلل. 1994 ،
10ـ هلتف فمرئ فلقلس ،حقلق :س ده فلدرحم فلمصد حتي ،هفر فلمعرفدل ،لدرت ،
ل نح  ،فل عل فلثحنلل. 2004،
11ـ رح هلتف أ ا مح  ،فلخ لب فل رلد ي ،حقلدق :رفيدا فأللدمر ،هفر فلم دحب
فلعر ا ،لرت  ،ل نح  ،فل عل فلثحنلل. 1994 ،
12ــ فل رف  ،لحا فلع تي ،حقلدق :محمده س ده فللد
لرت  ،ل نح  ،فل عل فألتل . 1995،
13ـ ف ح فلر فق

دح ل  ،هفر فلم دب فلع ملدل،

رح حالل أ ا إلححق ،أملر ل ا ،فل عل فألتل . 2013 ،

14ـد فددا س ددت فل غددل ،س دده فلع لد س لددق ،هفر فلنمضددل فلعر لددل ل
لرت  ،ل نح  ،فل عل فألتل  ،ب ــ ).

حسددل تفلن ددر،

15ـددد دددرفمف ألددد ت لل فدددا فل دددعر فليدددح ا ،متلددد ر ح عدددل ،هفر فلمندددهي ل ن دددر
تفل ت لع ،إر ه ،فلمم مل فألرهنلل ،فل عل فألتل  ،سح . 2000
16ـ للح فلعرب ،ف

منظتر ،هفر صحهر ،لرت  ،ل نح  ،فل عل فلثحلثل. 1994 ،

17ـ معي فل عرلوح  ،س ا فل رلا فليريحنا ،حقلق محمه صهلق فلمن حتي ،هفر
فلوضل ل ،فلقح رة ،مصر ،فل عل فألتل . 2004،
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18ـد مو ددحح فلع ددت  ،أ ددت لعقددتب فللددمحما ،حقلددق :حمددهي ح لد  ،فلمم ددل فل تفلقلددل،
فلقح رة ،فل عل فألتل  ،ب ـ ).
19ـ مقحمح فلحرلري ،هفر لرت ل
. 1978

حسل تفلن ر ،لرت  ،ل نح  ،فل عل فألتل ،

20ـ د متلددلق فل ددعر ،إ ددرف ل أنددلس ،مم ددل فألني ددت فلمصددرلل ،فلقددح رة ،مصددر،
فل عل فللح عل. 1997 ،
21ـ فلنص فل دعري تآللدح فلقدرفمة ،فدت ي سللد  ،من دأة فلمعدحرا ،فإللدمنهرلل،
مصر ،فل عل فألتل  ،ب ـ ).
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التركيبة السكانية والخدمات الصحية في المجتمع الليبي خالل العهد الملكي
1969-1951م
د /إدريس محمد حسين
الملخص :

يهدف هذا البحث إلى تبيان ودراسة التركيبة السكانية والخدمات الصحية في ليبيا

خالل العهد الملكي 1969- 1951م ،ويبدأ هذا البحث بتتبع التطور السكاني منذ إعالن
االستقالل والتخطيط االقتصادي واالجتماعي واإلداري للبالد ،باإلضافة إلى دراسة أنماط
الهجرة الداخلية والخارجية والتي ظهرت بشكل ملحوظ على أثر اكتشاف النفط في أواخر

الخمسينات ،ناهيك عن االهتمام بمشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد.
الكلمات المفتاحية( :ليبيا – الخدمات الصحية – التركية السكانية – الجاليات).
المقدمة :

تشكل طبيعة التركيبة السكانية في المجتمع الليبي إبان العهد الملكي -1951

1969م ،تجانسا وتالحما مرتبطا ارتباطا وثيقا بالعالقات االجتماعية والدينية ،يحكمه

نظام قبلي قوي يمتد تأثيره إلى الوقت الراهن ،كما أنه منعدم الفوارق الطبقية واالجتماعية

في ظل تدني مستوى الدخل ،وتكتسب العادات والتقاليد لدى التركيبة السكانية صفة
القوانين السارية التي تحتم على أفراد المجتمع اتباعها وتنفيذها.

وتكمن أهمية الدراسة في كونها تعالج إحدى القضايا االجتماعية المهمة وهي
دراسة التركيبة السكانية من حيث تكوينها ،وتطورها ،وطبيعة النسيج االجتماعي من حيث
التعايش والتجانس وأثر وجود الجاليات األجنبية ضمن التركيبة السكانية للدولة الليبية

الحديثة ،وباإلضافة إلى معرفة األوضاع الصحية للمجتمع الليبي في العهد الملكي

(1969-1951م).

وجاءت إشكالية البحث تحاول معالجة تساؤل رئيس مفاده ما مدى تجانس
التركيبة السكانية للمجتمع الليبي خالل العهد الملكي؟
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فيما جاء منهج الدراسة معتمدا على المنهج التاريخي التحليلي المناسب لهذا
الموضوع ،باإلضافة إلى المنهج اإلحصائي ،وذلك بإعطاء بعض األرقام المهمة في مثل
هذه الدراسة .ولتوضيح الدراسة تم تقسيمها الى عدة محاور هي:

المحور األول :التركيبة السكانية:

المحور الثاني :النسيج االجتماعي في ليبيا:

المحور الثالث :الخدمات الصحية:
المحور األول :التركيبة السكانية:
-1التطور السكاني:

( )

تحتل ليبيا من حيث المساحة

المرتبة الرابعة في قارة إفريقيا بعد الجزائر

والكونغو الديمقراطية والسودان ،إال أنها تعتبر من الدول األقل سكانا في القارة ،ويرجع

ذلك إلى سببين هما األول :الظروف الطبيعية الصعبة للبالد حيث أن حوالي  %90من
مساحتها عبارة عن صحراء قاحلة ال تصلح للحياة باإلضافة لقلة األمطار بها ،وعدم

وجود األنهار التي تشكل أماكن جذب للسكان( ،)1أما السبب الثاني فهو الغزو اإليطالي
لليبيا سنة  1911م ،وسياسة اإلبادة الجماعية التي انتهجتها إيطاليا ضد السكان محاولة
منها إلقصاء العنصر الوطني ،وتحويل ليبيا إلى الشاطئ الرابع إليطاليا ،فقد قتل إعداد

()

تقدر مساحة ليبيا بحوالي 1‘759‘540 :كم ،2وتعد ليبيا من أكثر مناطق العالم ندرة في

السكان ،فالكثافة فيها أقل من شخص واحد للكيلو متر المربع الواحد ،وهي أدنى الكثافات ،إن لم

تكن أدناها و % 90من السكان يرتكزون في الساحل الشمالي .للمزيد ينظر :إبراهيم أحمد
زرقانه ،المملكة الليبية ،دار النهضة العربية ،بيروت1964 ،م ،ص.273

) (1راسم رشدي ،طرابلس الغرب في الماضي والحاضر ،طرابلس ،ط1953 ،2.م ،ص،196
.197
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كبيرة من السكان ونفى إعداد أخرى ،باإلضافة إلى إن أعداد كبيرة هاجرت نتيجة القمع

إلى دول الجوار وغيرها هربا من العدو اإليطالي(.)1

وقد شهدت ليبيا إحصائيات تقديرية لعدد السكان إبان االحتالل اإليطالي كان

أولها في عام 1931م ،حيث قدر هذا اإلحصاء عدد السكان بحوالي  654716نسمة،
وفي التعداد الثاني الذي جرى سنة 1936م بلغ عددهم  732973نسمة(.)2

وفي عهد اإلدارتين العسكريتين اإلنجليزية والفرنسية لليبيا ،أجرت سلطات

االحتالل إحصاء سكانيا باالعتماد على بطاقات التمويل قدر عدد السكان على حسب
هذه البطاقات حوالي ( )1,053,240نسمة(.)3

وبعد إعالن االستقالل وجدت الحكومة الليبية نفسها أمام ضرورة معرفة عدد
السكان الفعلي لكي يتسنى لها وضع التخطيط االقتصادي ،واالجتماعي ،واإلداري للبالد،
لذلك قامت الحكومة الليبية بإجراء تعداد للسكان بمساعدة األمم المتحدة التي تحملت

نفقات التعداد الذي وصل إلى 120ألف جنيه ليبي ،وهو ُيعد أول تعداد رسمي اتبعت فيه
األسس العلمية ،وكانت نتيجة هذا التعداد الذي أجري في أواخر شهر يوليو 1954م هي

)(1

مختار الطاهر كرفاع ،الحركة العمالية في ليبيا (1969-1963م) ،منشورات :مركز جهاد

الليبيين للدراسات التاريخية ،طرابلس ،ط2000 ،1م ،ص.48

)(2

إسماعيل هاشم ،السكان والقوة العاملة في ليبيا ،مجلة الشرق األوسط ،مركز البحوث بجامعة

)(3

عقيل محمد البربار ،سكان ليبيا (1950–1935م) ،أعمال الندوة العلمية الثامنة حول

عين شمس ،العدد الثاني ،القاهرة1975 ،م ،ص.46

المجتمع الليبي التي عقدت في سبتمبر 2000م ،منشورات :مركز جهاد الليبيين للدراسات
التاريخية ،طرابلس ،ط2005 ،1م ،ص.43-41
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( )1,088,889نسمة ،ثم أجرت المملكة الليبية تعدادا آخر لسكان البالد بعد عشر
سنوات أي سنة 1964م(.)1

وقد جاءت النتيجة النهائية لهذا التعداد الذي أجري في ظروف أفضل من حيث

حالة البالد االقتصادية بعد ظهور النفط ،باإلضافة لتوفر الخبرات وتوحيد األقاليم الثالثة
تحت حكومة مركزية واحدة ،وقد توصل هذا التعداد الذي أجرى في ليلة  31يوليو1/

أغسطس 1964م إلى إن عدد السكان في ليبيا ( )1,564,369نسمة منهم ()48.868
نسمة من غير الليبيين ،ونالحظ من خالل التعدادين السابقين أعوام ()1964 -1954
إن الزيادة السكانية في ليبيا كانت حوالي ( )475,480نسمة(.)2

ولعل مرجع الزيادة الكبيرة في السكان هو تحسن الظروف االقتصادية ،واستقرار
األوضاع السياسية ،واالجتماعية في البالد فضال عن عودة الكثير من المهاجرين
الليبيين ،كما يتضح من تعداد عام  1964م أن نسبة السكان في إقليم طرابلس تشكل

 %66,1أي تقريبا حوالي ثلثي سكان البالد ،في حين أن نسبة سكان إقليم برقة يشكل
 ،% 28,8أما إقليم فزان فال يشكل سوى  % 5,1من سكان البالد ،وهذه اإلحصائية
توضح الخلل الكبير في توزيع السكان في ليبيا(.)3

)(1

المـبروك حس ــن محم ـ ــد شــاقان ،النشـاط الز ارعـي والرعـوي في ليبيا وأثره على المجتمع (في

الفترة من 196 -1963م) رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسم التاريخ ،كلية البنات ،جامعة عين
شمس ،القاهرة2012 ،م ،ص.238
)(2

و ازرة االقتصاد الوطني( ،مصلحة اإلحصاء والتعداد ،التعداد العام لسكان ليبيا 1954م)،

(النتيجة النهائية) ،المملكة الليبية ،طرابلس1958 ،م ،ص.7

)(3

و ازرة االقتصاد والتجارة (مصلحة اإلحصاء والتعداد) ،التعدد العام للسكان 1964م( ،طرابلس،

1966م) ،ص.10
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ولقد سجلت آخر إحصائية تقديرية في عهد المملكة الليبية في عام 1969م عدد
سكان البالد بحوالي ( )1,914,816نسمة أي بزيادة عن إحصائية عام 1964م بحوالي

( )350,447نسمة ،وبمعدل نمو يصل .)1(%3,8
-2الحراك السكاني:

ينقسم السكان في ليبيا من حيث أسلوب الحياة ،ودرجة االستقرار إلى ثالث فئات

رئيسة هي:
أ -سكان المستقرون :هم سكان المدن الدائمو اإلقامة في المدن ،وهم (الحضر) ،وال
يغادرونها إال ناد ار  ،وخاصة في المواسم الزراعية البعلية.

ب -سكان البدو (شبه الرحل)  :هم سكان الريف ،والذين يتنقلون داخل حدود أراضي
قبائلهم وال يغادرونها إال في أوقات الجفاف ،إذا ما استمرت لفترات طويلة.

جـ -سكان البدو (الرحل) :هم دائمو الترحال اتباعا للكأل خالل فصلي الشتاء ،والربيع
بحثا عن المرعى الجيد لحيواناتهم ،وتتصف حياتهم بتنقل من مكان إلى آخر نظ ار ألنهم

يستوطنون المناطق الفقيرة زراعيا( ،)2والجدول رقم ( )1يوضح أعداد السكان ،والنسبة
المئوية على حسب حالة االستقرار وفق تعداد سنة 1954م:
جدول رقم ()1

)(1

حالة السكان

العدد

النسبة المئوية

المستقرون الوطنيون

754,267

%72,41

شبه الرحل الوطنيين

196,571

%18,87

حسن الخياط ،تغيير التوزيع الجغرافي لسكان الجمهورية العربية الليبية ،مجلة كلية التربية،

الجامعة الليبية ،العدد الثاني ،بنغازي1971 ،م ،ص.87

)(2

عبد هللا عامر الهمالي ،التحديث االجتماعي ،دار الجماهيرية للنشر والتوزيع[ ،سابقا]،

مصراته( ،د.ت) ،ص.35
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الرحل الوطنيون

90,772

%8,72

مجموع السكان الوطنيين

1,041,599

%100

مصدر الجدول :المملكة الليبية ،تقرير اإلحصاء العام للسكان لسنة 1954م ،المطبعة
الحكومية ،طرابلس1958 ،م ،ص.17

يتضح من الجدول السابق أن ثالثة أرباع السكان هم مستقرون أي أنهم يزاولون

أنشطتهم االقتصادية داخل المدن والقرى القريبة من المدن ،وأن شبه الرحل يشكلون أقل
من ربع السكان في حين ال يشكل الرحل في ليبيا سوى  %8فقط من السكان ،وهذه
النسبة قلت في السنوات اآلتية وخاصة بعد ظهور النفط الذي وفر فرص العمل لهؤالء
السكان في المدن ،والموانئ ،والحقول النفطية ،وبذلك يمكن القول أن البترول أثر بشكل

مباشر على التوزيع الجغرافي للسكان في ليبيا.
 -3الهجرة الداخلية :

الهجرة الداخلية هي ترك المنطقة الجغرافية والذهاب إلى منطقة أخرى لغرض

تغير مكان اإلقامة الدائم( ،)1ويقصد بها هنا حركة السكان في المناطق الريفية إلى
المناطق الحضرية للتوطن واإلقامة ،وذلك لغرض تحسين الظروف المعيشية ،ولقد بدأت
هذه الهجرة في الظهور بشكل ملحوظ إثر اكتشاف النفط في أواخر الخمسينات ،حيث إن

العديد من المزارعين أخذوا في النزوح من الريف بحثا عن العمل في شركات البترول في
مناطق البحث والتنقيب ،وذلك كان له األثر الكبير على الزراعة ،واإلنتاج الزراعي في

ليبيا باإلضافة إلى تأثير بنية المجتمع الليبي بشكل كبير(.)2

)(1

لميا فوزي الكيالي ،السكان وموارد المياه في ليبيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم

الجغرافيا ،جامعة القاهرة1968 ،م ،ص.186

)(2

مصباح ياقة السوداني ،األحوال االقتصادية واالجتماعية في ليبيا (1969-1951م) ،رسالة

دكتوراه غير منشورة ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة عين شمس ،القاهرة2010 ،م ،ص.204
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كثير  ،حيث ذكرت بعض المصادر أن نسبة
لقد عانت ليبيا من الهجرة الداخلية ا
سكان المدن عند االستقالل 1951م كانت أقلية ال تزيد عن ( ) %20من مجموع

السكان(.)1

والجدير بالذكر أن المدن الكبرى( :طرابلس– بنغازي) قد شكلت بؤرة استقطبت

المهاجرين إليها ،باإلضافة إلى باقي المدن األخرى ،ويرجع السبب في ذلك إلى الفرص
االقتصادية واالجتماعية التي تتوفر بتلك المدينتان ،وقد أكدت إحدى الدراسات أن البحث

عن العمل من أكثر األسباب التي أدت إلى هجرة حوالي ( )%70من سكان القرى
واألرياف ،كما أن حوالي ( )%48من هذه النسبة ذكروا أن البطالة تمثل عامل طرد

رئيس(.)2

وأن من أهم دوافع الهجرة الداخلية()؛ متمثلة في حالة الفقر ،حيث يغادر

المهاجرون أماكنهم بحثا عن حياة اقتصادية أفضل ،في ظل غياب وضع اقتصادي

وافتقار إلى الرعاية الصحية ،وتعليمية بمناطقهم :كحاجتهم إلى المعلمين ،واألطباء،
والمستشفيات ،والمدارس ،وغيرها من متطلبات المعيشة األساسية(.)3

)(1

اسمهان ميلود معاطي ،التأثيرات النفطية على البنية االجتماعية في ليبيا 1969-1955م،

منشورات :المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية ،طرابلس2009 ،م ،ص.354

)(2

محجوب عطية الفائدي ،علم االجتماع الريفي ،منشورات جامعة درنة ،درنة ،ط1999 ،1م،

ص.112

()

كان الصحفي علي محمد التريكي قام بتحقيق صحفي في صحيفة الرائد عن أسباب الهجرة

الجماعية للمزارعين عن مناطقهم( :مزده-وغريان-ويفرن-ونالوت) إلى طرابلس .للمزيد ينظر:
بروشين ،تاريخ ليبيا نهاية القرن التاسع عشر في عام 1969م ،ترجمة :عماد حاتم ،مركز جهاد

الليبيين للدراسات التاريخية ،طرابلس1988 ،م ،ص.430

)(3

أمانة اللجنة الشعبية العاملة للتخطيط ،المؤشرات االقتصادية واالجتماعية 1996 -1962م،

اإلدارة العامة للتخطيط االقتصادي واالجتماعي ،طرابلس1997 ،م ،ص.10
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وفي عام 1964م شهدت ليبيا أكبر معدل للهجرة الداخلية في تاريخ البالد ،حيث
لوحظ أن أكثر من  %40من السكان غيروا أماكن إقامتهم ،ولوحظ أيضا أن اتجاه هذه
الموجات البشرية كان متجها إلى المدن الكبرى (طرابلس – بنغازي – البيضاء) ،وقد نتج
عن هذا الزحف الكبير ظهور مدن الصفيح حول المدن الكبيرة بشكل ملحوظ(.)1

فكان لهجرة أعداد كبيرة من سكان الريف ،والبادية نحو المدن كثير من اآلثار،

والنتائج الس لبية ،منها إهمال اإلنتاج الزراعي في الريف ،وتركيز العمالة في المدن مما
أدى إلى إخالل التوازن بين مختلف قطاعات اإلنتاج في المجتمع ،فمثال من اآلثار
السلبية الواضحة التي خلفتها الهجرة الداخلية على قطاع الزراعة الذي كان يشكل عصب
االقتصاد الليبي قبل ظهور النفط ،فقد كانت نسبة العاملين في هذا القطاع قبل ظهور
النفط حوالي  %80من األيدي العاملة ،حيث انخفضت هذه النسبة لتصل في نهاية
الحقبة الملكية سنة 1969م إلى  % 30,1من األيدي العاملة في ليبيا(.)2

ومن اآلثار السلبية للهجرة الداخلية أيضا تركيز العمالة في المدن ،وهذا أدى
بدوره إلى انخفاض األجور ،وبالتالي انخفاض مستوى المعيشة وظهور كثير من المشاكل
االجتماعية في مجتمع المدينة ،ويؤدي إلى مشاكل اإلسكان والمواصالت والخدمات

الصحية والتعليمية ،فضال عن المشاكل األمنية وغيرها(.)3

وأمام تفاقم ،وازدياد الهجرة نحو المدينة ،وتداعيها السلبية قامت الحكومة الليبية

بخطوات عدة للحد من تلك الظاهرة ومحاولة عالجها بالطرق العلمية ،نذكر منها إنشاء

مؤسسة االستيطان الزراعي في سنة 1963م والغرض منها توطين المزارعين في الريف،
)(1
)(2

محجوب عطية الفائدي ،التغير االجتماعي ،الجامعة المفتوحة ،طرابلس2000 ،م ،ص.111
عبد األمير قاسم ،المملكة الليبية صناعتها البترولية ونظامها االقتصادي ،دار األندلس للطبع

والنشر ،بيروت 1963م ،ص18؛ عبد العزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا ،دار الجامعات،
اإلسكندرية1962 ،م ،ص.218
)(3

محمود جالل الدين الجمل ،جغرافية ليبيا اإلقليمية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسم الجغرافيا،

كلية اآلداب ،جامعة القاهرة1961 ،م ،ص.87
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وخلق عوامل جذب في القرى واألرياف واألراضي الصالحة للزراعة ،وقد عملت هذه
المؤسسة على إعداد مشروعات االستيطان الزراعي ،وتحويل األراضي البور القابلة
لالستصالح إلى أراضي صالحة للزراعة ،ونشر الوعي بين المزارعين ،حيث رصدت

الدولة مبالغ مالية لمؤسسة االستيطان الزراعي ضمن الخطة الخمسية (،)1968-1963
والتي بلغت حوالي ( )8,800,000جنيه ليبي ،أي ما نسبته ( ) %27,5من مجموع
مخصصات الزراعة ،كما استعانت المؤسسة بعدد من الخبراء التابعين لمنظمة األغذية،

والزراعة في مجال التوطين(.)1

ولقد قامت المؤسسة بإصالح عدد كبير من المنازل المتضررة ،وصهاريج حفظ
المياه وشراء اآلالت الالزمة للزراعة ،ومد المزارعين بالبذور المحسنة وبإعانات التشجيعية
الخاصة بزراعة الفاكهة ،ولقد فرضت المؤسسة شروطا عدة على المزارعين المستفيدين

من هذه المؤسسة( ، )2كان الهدف منها بقاء المزارع في أرضه وعدم تركها ،ولكي تضمن
المؤسسة بقاء المزارع في أرضه قامت بإنشاء بعض المرافق الخدمية كالمدارس،
والمستشفيات في كل مشروع زراعي ،وبهذا استطاعت المؤسسة أن ترمم وتنشئ ما يقارب

من ( ) 3620وحدة زراعية منتشرة في المناطق الزراعية :كمنطقة الجبل األخضر ،وسهل
الحفارة في طرابلس ،والجبل الغربي ،وكذلك قامت المؤسسة بتزويد المزارعين بالحيوانات

التي جلبتها الدولة من الخارج(.)3

ولعل من أهم مشاريع االستيطان التي قامت بها المملكة الليبية هو مشروع

(إدريس اإلسكاني) ،الذي تم تدشينه في عام 1965م بهدف إنشاء مائة ألف وحدة سكنية
)(1

خالد حمد سعد ،اكتشاف النفط وتأثيره على الحياة االقتصادية واالجتماعية في ليبيا (-1953

 1969م) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة قاريونس ،بنغازي،
2002م ،ص.21
)(2
)(3

سالم الحجاجي ،المرجع السابق ،ص.138
حسن سليمان محمود ،ليبيا بين الماضي والحاضر ،مطبعة سجل العرب ،القاهرة1962 ،م،

ص.411
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خالل خمس سنوات بتكلفة قدرها أربعمائة مليون جنيه ليبي ،ولقد ركز هذا المشروع على
إنشاء القرى السكنية المزودة بكافة المرافق العامة :كالمدارس والمستشفيات والكهرباء
ومركز البريد وغيرها ،وخصص حوالي  %60من مساكن المشروع بالكامل للقرى و%40

للمدن ،وذلك لمقاومة الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدن(.)1

وهكذا يتضح لنا الدور الذي قامت به الدولة في عهد الملك إدريس السنوسي من

أجل الحد من الهجرة الداخلية ،باإلضافة لالهتمام بمشاريع التنمية االقتصادية،
واالجتماعية للبالد.
المحور الثاني :النسيج االجتماعي في ليبيا:
يشكل النسيج االجتماعي الليبي تركيبة متجانسة ،فمعظم سكان ليبيا هم :عرب

مسلمون سنيون على المذهب المالكي ،وهذا إذا استثنينا بعض األقليات العرقية المسلمة
التي يتكون منها الشعب الليبي وهي على النحو التالي:

أ-البربر( :)هم سكان ليبيا األصليون ،والحقيقة أن هناك آراء متعددة في بيان أصل
سكان ليبيا األولين ،وموطنهم األول ،وكيفية وجودهم في شمال أفريقيا( ،)2حيث ذكر

بعض الم ؤرخين أن العرب هم من سمى سكان شمال إفريقيا األصليين باسم البربر ،وذلك
بسبب تكلمهم بلغة غير مفهومة لدى العرب (بربر=غير مفهوم) ،وقد استعمل هذا االسم

)(1
()

هنري حبيب ،المرجع السابق ،ص11؛ أسمهان معاطي ،المرجع السابق ،ص.100
لمعرفة المزيد عن اآلراء التي قيلت حول البربر وقدومهم إلى ليبيا .ينظر :محمد حسين

المرتضي ،طالئع الفتح اإلسالمي في ليبيا ،وجهاد زهير البلوي و رويفع األنصاري ،ط ،1مركز
الجبل األخضر للطباعة والنشر( ،البيضاء1992 ،م) ،ص58-50؛ الطاهر أحمد الزاوي ،تاريخ
الفتح العربي في ليبيا ،ص23-15؛ محمود شاكر ،ليبية ،ط ،1.دار لبنان ،بيروت1972 ،م،

ص.62
)(2

سالم علي الحجاجي ،ليبيا الجديدة ،منشورات :مجمع الفاتح للجامعات ،طرابلس1989 ،م،

ص.124
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منذ ذلك الوقت( ، )1في حين ذكر بعض المؤرخين أن اإلغريق والرومان هم من أطلق
على سكان شمال إفريقيا اسم (بربر) ،ولقد كان البربر يطلقون على أنفسهم اسم

(األمازيغ) أي األشراف األحرار(.)2

وال يزال يوجد بربر أصليين في عدة أماكن بليبيا ،فحوالي نصف سكان البربر

يعيشون في جبل نفوسة وحده ،بينما النصف الثاني في مدينة زوارة على الساحل الغربي

الليبي ،وبعض الواحات مثل( :غدامس ،وسوكنه ،وأوجله) ،ولقد اصطبغ البربر إلى حد
كبير بالثقافة العربية بعد الفتح اإلسالمي العربي لليبيا ،وبعد الهجرات العربية في النصف
الثاني من القرن الحادي عشر لقبائل بني هالل وبني سليم العربيتين ،حيث أن البربر
اكتسبوا اللغة العربية والثقافة العربية ،على الرغم من أن بعض من البربر ال يزالون
يحتفظون باللغة البربرية ،ويفضلون عدم االختالط بالعرب وبعضهم على المذهب

اإلباظي(.)3

ب -التبو :هم من العناصر السودانية الزنجية أساسا وال يمثلون في ليبيا إال عدد قليل؛

سكنوا جنوب برقة ،وبعض مناطق فزان؛ وهم ال يمثلون إال امتداد فقط لتجمعهم الرئيس

في شمال تشاد ،وبعض المناطق في النيجر ،والتبو من أكثر شعوب الصحراء خبرة
بطرق القوافل ،فإن الكثير منهم يشتغلون كمرشدين لهذه الطرق(.)4

)(1

مجموعة من المختصين ،موسوعة تاريخنا (ليبيا) ،ط ،1دار التراث ،سويسرا( ،د.ت)،

ص.30
)(2

أحمد أبو زيد ،سكان برقة (ليبيا) دراسة في األنثروبولوجيا االجتماعية ،الجمعية الجغرافية

المصرية ،المحاضرات العامة ،الموسم الثقافي ،القاهرة1961 ،م ،ص.169 ،168

) (3الطاهر أحمد الزاوي ،المرجع السابق ،ص.23-15
)(4

عقيل محمد البربار ،المرجع السابق ،ص.43 -41
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جـ -الطوارق( : )قبائل بدوية منتشرة في معظم القسم الغربي في الصحراء الكبرى ،وال
يشكلون إال أعدادا قليلة ،ويعشون في الجنوب الغربي من ليبيا في والية فزان ،ويتبعون

المذهب السني المالكي ،يطلق عليهم أحيانا باسم الملثمين ،ويبدو أنهم تعودوا على لبس
هذا اللثام كوسيلة لحماية وجوههم من العواصف الرملية التي تكثر في مناطق تجولهم

حيث أنهم يتميزون بخبراتهم الواسعة الخاصة بطبيعة الصحراء(.)1
د -الكوارغية

()

والشراكسية :أن الكوارغلية ينحدرون من نسل جنود االنكشارية األتراك

وأنسابهم مختلطة بدماء عربية أو بربرية عن طريق التزاوج ،وتعيش جماعات منهم اليوم

في مصراتة والزاوية ،وقليل منهم في طرابلس ،وغريان ،وجنزور ،ويصعب اآلن أن نميزهم
عن العرب ،فقد اكتسبوا العادات ،والطبائع العربية بكاملها ،كما أن دينهم هو اإلسالم
السني على المذهب المالكي.

أما الشراكسية :فيعيشون اليوم في مدينة مصراتة ،وينقسمون إلى قبيلتين شرقية

وغربية ،كما أن دخولهم إلى ليبيا غير معروف وال يختلف الشراكسية عن العرب في

عاداتهم عربية محلية ،وكذلك لغتهم كما أن دينهم اإلسالم(.)2

هـ -الزنوج (الشواشنة) :يرجع أصولهم إلى زنوج وسط إفريقيا الذين تم جلبهم كعبيد من
كانوا ،وبرنو ،ووداي ،وبركو ،وغيرها ،وعندما تحرر هؤالء عاش بعضهم في مراكز

العمران الساحلية ،واآلخرون فضلوا العيش في الصحراء ،وقد فقد هؤالء لغتهم وتقاليدهم،
وقد أسلموا وتعلموا اللغة العربية ،واتبعوا التقاليد ،والعادات العربية ،وهم اآلن يعيشون مع

()

الطوارق :مثل قبائل التبو وأوالد سليمان وغيرهم .للمزيد ينظر :المولدي األحمر ،الجذور

االجتماعية للدولة الحديثة في ليبيا ،مركز الدراسات العربية ،ط ،1بيروت2009 ،م ،ص.88

)(1
()

الطاهر أحمد الزاوي ،المرجع السابق ،ص.23-15

مصطلح القولوغلي :مأخوذ من لفظتين تركيتين هما قول وأوغلي ومعناهما أبناء الرقيق ،وقد

نشأت هذه المجموعة فيما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر .للمزيد ينظر :فرج عبد العزيز
نجم ،المرجع السابق ،ص.126
)(2

راسم رشدي ،المرجع السابق ،ص.187
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الجماعات الليبية دون تمييز أو وجود أي تفرقة عنصرية وهم موزعون في عدة مناطق في
ليبيا ،وخاصة في واليتي طرابلس وفزان.
و -الكريتيلية (القريت) :جاء هؤالء إلى ليبيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
وهم مسلمو جزيرة كريت هربا من ثورة اليونانيين ضد األتراك ،وقد اعتنق الكريتيليون

اإلسالم ،وتعلموا اللغة العربية ،واستقروا بمدينة سوسة في إقليم برقة ،وعلى الرغم من أنهم

تعربوا ،إال أنهم ال ي ازلون يتكلمون فيما بينهم بلغتهم األصلية ،وكان الكريتيليون منذ

مجيئهم إلى ليبيا منغلقين على أنفسهم ،ولم يسمحوا لبناتهم ،وأوالدهم بالتزاوج من الليبيين

الوطنيين ،ولكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدؤوا يتزاوجون عن رضا مع الليبيين،

وهم اآلن اختلطوا تماما مع المجتمع الليبي ،وتطبعوا بعادته(.)1
ز -الجاليات األجنبية:

الجالية اليهودية  :يعود استقرار اليهود في ليبيا على حسب قول الدراسات التاريخية إلىعهد الدولة البطلمية ،حيث أسر بطليموس األول الكثير من اليهود أثناء غزواته على

فلسطين منذ عام  312ق.م ،وأدخلهم في جيشه ،وأوفدهم إلى برقة ،ليسيطروا عليها
كجنود مرتزقة تابعين له ،وهكذا عاش اليهود في ليبيا كجنود عسكريين أو حامية

عسكرية ،ولم يمضي وقت طويل حتى ازدهرت أحوال الجالية اليهودية في برقة ،مما دفع
كثير من اليهود من األقطار المجاورة للهجرة إلى برقة ،ثم جاءت موجات أخرى من

اليهود وخاصة بعد استقرار الفتح اإلسالمي في ليبيا والسيما في عهد الدولة الفاطمية(.)2

)(1الطاهر أحمد الزاوي ،المرجع السابق ،ص23-15؛ عقيل محمد البربار ،المرجع السابق،
ص.45 -41
)(2

أسامة الدسوقي بركات ،اليهود في ليبيا ودورهم (1951-1911م) ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كلية اآلداب ،قسم التاريخ ،جامعة طنطا2000 ،م ،ص.24 ،23
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وفي القرن الخامس عشر وصلت موجات من المهاجرين اليهود إلى ليبيا قادمين
من األندلس بعد زوال الحكم اإلسالمي فيها ،وقد القوا ترحيبا من العرب وقد بلغ عدد

اليهود عام 1948م نحو  35ألف نسمة تقريبا ،وأخذوا يغادرون ليبيا إلى فلسطين(.)1
وفي عهد دولة االستقالل

()

منح اليهود الباقون في ليبيا الجنسية الليبية ،واعتبروا

مواطنين أسوة بالليبيين ،وقد نص الدستور الليبي في الفصل الثاني من المادة الحادية

عشر فيه على تساوى الليبيين جميعا في الحقوق المدنية والسياسية دون تمييز بينهم،
وذلك حسب الدين والمذهب أو العنصر واللغة ،والتأكيد الحريات بأنواعها وخاصة الدينية

والعقدية لدى غير المسلمين المقيمين في ليبيا(.)2

وقد اشتغل اليهود في العديد من األنشطة االقتصادية وخاصة التجارة ،وبلغ نسبة
نشاطهم التجاري قرابة  %90من محالت شارع إدريس بطرابلس ملكا لليهود ،ولقد حافظ

اليهود على طابعهم الديني والثقافي ،وكان لهم أحياؤهم الخاصة ،ولهم عاداتهم وأنديتهم،

وهم يتكلمون العربية واإليطالية وال يستعملون لغتهم العبرية إال كلغة دينية(.)3

وحينما اندلعت حرب 1967م ثار الشعب الليبي ضد اليهود الموجودين في ليبيا
وخاصة في طرابلس وبنغازي ،وأحرقوا محالتهم وقتلوا العديد منهم ،ولكن السلطات الليبية

)(1

هنري حبيب ،ليبيا بين الماضي والحاضر ،ترجمة :شاكر إبراهيم ،المنشأة الشعبية للنشر

والتوزيع واإلعالن والمطابع [سابقا] ،طرابلس2001 ،م ،ص.22

()

كان الملك إدريس اتخذ طبيبا ألمانيا من أصول يهودية طبيبا خاصة له رافق السيد إدريس من

االستقالل حتى االنقالب وكان اسمه باركر .للمزيد ينظر :سامي حكيم ،ثورة ليبيا ،مكتبة
الفرجاني ،طرابلس1971 ،م ،ص.209

)(2

محمد بن الحبيب بن الخوجة ،يهود المغرب العربي ،معهد البحوث والدراسات العربية،

)(3

خليفة محمد األحول ،يهود طرابلس الغرب تحت حكم اإليطالي ( 1943-1911م)،

القاهرة1973 ،م ،ص.174

منشورات :مركز الجهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،طرابلس2005 ،م ،ص45؛ راسم رشدي،
المرجع السابق ،ص.191
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تدخلت وحمتهم ووضعتهم في أماكن خاصة لتسهيل مهمة هجرتهم من البالد وهاجر عدد

كبير منهم( ،)1ولم يبق إال عدد قليل منهم ،وفي عام 1970م أصدرت سلطات انقالب
ار بمصادرة أموالهم وممتلكاهم وهكذا هاجر اليهود من ليبيا بال
سبتمبر 1969م قر ا
عودة(.)2

 -الجالية اإليطالية:

يعود تواجد الجالية اإليطالية في ليبيا لفترات سابقة تعود القرون الوسطى ،حيث

استقر عدد كبير من التجار اإليطاليين في طرابلس قادمين من المدن اإليطالية :كجنوه
والبندقية ونابولي ،ثم ازداد عددهم في العهد العثماني ،وذلك بسبب تلك االمتيازات التي
منحت لإليطاليين في البالد ،وفي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،ومع

ظهور نوايا إيطاليا الحتالل ليبيا ،بدأت إيطاليا في التمهيد السلمي لتحقيق أغراضها
االستعمارية ،وذلك بزيادة أعداد الجالية اإليطالية في ليبيا ،وفي سنة 1911م وقع الغزو

ِّ
تمض سوى سنوات معدودة حتى أصبحت ليبيا مستعمرة إيطالية(.)3
اإليطالي لليبيا ،ولم

وعدت الجالية اإليطالية من أكبر األقليات األجنبية في ليبيا ،حيث وصل عدد

أفرادها في عام 1941م قرابة ( )110,000نسمة ،ومع طرد اإليطاليين من ليبيا بعد
هزيمتها في الحرب العالمية الثانية هاجر عدد كبير منهم ،ولم يبق منهم حسب إحصاء
عام 1954م سوى ( )40ألف نسمة.

)(1

محمد محمد المفتي ،زمن المملكة (تطور المجتمع الليبي 1969 -1951م) ،دار الكتب

الوطنية ،بنغازي 2012م ،ص.224

)(2
)(3

سامي حكيم  ،المرجع السابق ،ص.208
مصباح ياقة السوداني ،المرجع السابق ،ص.234
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وكان معظم الجالية اإليطالية تعيش في طرابلس ،وأغلبهم مارسوا أنشطة
اقتصادية ،وملكوا المزارع الكبيرة ،كما كانوا يشكلون طبقة الحرفيين والفنيين والعمال

المهرة ،وان معظم الصناعة في طرابلس تدار من قبل هؤالء اإليطاليين(.)1

وقد تناقص عدد االيطاليين بسبب عودة كثير منهم لبالدهم فبلغ عددهم حسب

إحصائية عام 1964م حوالي ( )21,167نسمة ،وقد كانت الجالية اإليطالية تتمتع

بحسب الدستور الليبي بكثير من االمتيازات مثل :حرية العبادة ،وممارسة الشعائر الدينية،
وحرية الصحافة ،وحرية االجتماعات ،وغيرها من الحريات التي ضمنها لهم الدستور،
واستمر اإليطاليين يتمتعون بهذه االمتيازات في ليبيا إلى أن وقع انقالب سبتمبر عام

1969م ،وحينئذ قررت السلطات الحاكمة طرد الجالية اإليطالية ومصادرة أمالكها(.)2

كما توجد في ليبيا مجموعات صغيرة من المالطيين ،ويبلغ عددها حوالي

( 1600نسمة) ،يوجد كذلك ومن اليونانيين حوالي ( 800نسمة) ،باإلضافة إلى الذين

يعيشون بصورة مؤقتة في ليبيا ،حيث كان عددهم جميعا حوالي ( )25,030نسمة تقريبا،
ومعظم هؤالء قد حضروا عن طريق الحكومة الليبية ،والشركات الليبية الخاصة،

والوكاالت األجنبية(.)3

ومن المهم أن نشير إلى ارتباط مصالح المملكة الليبية بالكتلة الغربية ،مما أدى

إلى تعاظم دور الجاليتين( :البريطانية واألمريكية) ،وبلغ عدد الجالية البريطانية حسب

التعداد العام لسنة 1964م في ليبيا كان حوالي ( )6672نسمة تقريبا ،في حين بلغ عدد

الجالية األمريكية في ليبيا حوالي ( )6337نسمة ،وكان الدستور قد ضمن لألجانب
المقيمين في ليبيا حريات واسعة ،كما أن األقليات حافظت على هوياتها الشخصية،

وع قيدتها الدينية ،ومن جهة أخرى أعلن الملك إدريس في كلمته التي ألقاها في افتتاح
)(1
)(2
)(3

على سالم الحجاجي ،المرجع السابق ،ص.138
مصباح ياقة السوداني ،المرجع السابق ،ص.238-235
جمال حمدان ،الجمهورية العربية الليبية -دراسة في الجغرافية السياسية ،مطابع الهيأة

المصرية العامة ،القاهرة1973 ،م ،ص.141
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البرلمان الليبي بمجلسيه في بنغازي بتاريخ  25مايو1952م حماية حقوق

األجانب الذين يعيشون في ليبيا(.)1

وهكذا تمتع األجانب في ليبيا بهامش واسع من الحرية ،والتعايش السلمي مع

السكان الوطنيين.

المحور الثالث :الخدمات الصحية:

تقاس الحالة الصحية ألي بلد بعدد األطباء والمستشفيات فيها ،وما يتوفر فيها

أيضا من األجهزة والمعدات الطبية ،مقارنة بعدد السكان ،فكلما كان معدل عدد السكان
قليال بالنسبة لكل طبيب ،اعتبرت الحالة الصحية جيدة ،وكلما ازد عدد السكان لكل سرير

متوفر في المستشفيات كانت الحالة الصحية متدنية وهكذا(.)2

وبالنظر إلى هذه المعايير الشك أن ليبيا كانت في تلك الفترة تعاني من تردي

األوضاع الصحية ،إذ لم تكن ثمة سوى بعض المستشفيات التي تعود إلى العهدين

العثماني واإليطالي ،إلى جانب قلة عددها كانت أيضا تعاني من نقص شديد في األطباء

والمعدات الطبية(.)3

وفوق هذا وذاك فقد وصفت ليبيا عند استقاللها حسب تقارير األمم المتحدة بأنها

من أكثر بلدان العالم تخلفا وفق ار ،وال يوجد بها طبيب وطني واحد( ،)4كما أدى خروج
إيطاليا من ليبيا إلى سحب األطقم الطبية اإليطالية باستثناء بعض الممرضات الراهبات،
كل ذلك يعطينا صورة واضحة عن األوضاع الصحية في ليبيا إبان االستقالل(.)5

) (1أسمهان ميلود ،المرجع السابق ،ص333؛ التعداد السكاني عام 1964م ،ص.13
)(2

المبروك محمود صالح ،األوضاع الصحية في إقليم برقة خالل العهد العثماني الثاني ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة عمر المختار2006 ،م ،ص.45 ،44

)(3

الصحة الغذائية في ليبيا خالل الخمسينات .للمزيد ينظر :تقرير عن التغذية (منظمة األغذية

والزراعة 1958م) ص.10-8
)(4
)(5

النشرة االقتصادية لبنك ليبيا ،العدد رقم ( )6نوفمبر /ديسمبر 1968م ،ص.158
مصباح ياقة السوداني ،المرجع السابق ،ص.201
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وعلى الرغم من أن ليبيا تعد من البيئات الصحية بسبب المناخ المعتدل ،وال تقع
في دائرة مناطق األوبئة التي تعاني منها بعض المناطق االستوائية ،كما أن اإلصابات

باألمراض المستوطنة قليلة باستثناء التدرن الرئوي( ،)1إال أنه لوحظ تفشي بعض األمراض
بين البالغين من السكان بل وارتفاع نسبة الوفيات بين األطفال ارتفاع غير عادي(،)2

وذلك يرجع إلى عدة أسباب يمكن إجمالها في النقط اآلتية:

 -1التدني الكبير في المستوى المعيشي لغالبية السكان الذي جعل الكثير من األسر
الليبية تعاني من سوء التغذية.
 -2غياب المساكن الصحية المالئمة لمعظم األسر الليبية ،حيث تسكن من أسر كثيرة
في الخيام ،وبيوت من الحجارة والصفيح واألخشاب ،وغيرها من المساكن البدائية غير
الئقة صحيا.

 -3انعدام وجود الثقافة الصحية المناسبة ،وانعدام العناية الكافية بالنواحي األخرى
المتعلقة بالعالج الوقائي ،وعدم وجود وعي صحي لدى غالبية السكان.

 -4قلة المؤسسات الصحية ،والكوادر الطبية المؤهلة(.)3

كثير من المواطنين يفضلون التداوي باألعشاب،
ا
باإلضافة إلى ما سبق فإن
والنباتات الطبية ،وهناك متخصصون أطباء شعبيون ،وأماكن لبيع هذه األدوية ،وأماكن

للعالج بالكي بالنار والحجامة والوخزات وغيرها( ،)4أما أطباء العظام الجبارين مشهورون
بخبرة ،وبراعة بتجبير الكسور بأدوات معينة ومواد خاصة وال أحد يشك في أن العديد من

) (1عبد الكريم أبو شويرب ،األوضاع الصحية في المجتمع الليبي في الفترة ما بين (-1835
1950م) ،أعمال الندوة العلمية الثامنة التي عقد بمركز الجهاد 2000م منشورات :مركز الجهاد
الليبيين للدراسات التاريخية ،طرابلس2005 ،م ،ص.868

)(2

على سالم الحجاجي ،المرجع السابق ،ص 138؛ مصباح ياقة السوداني ،المرجع السابق،

ص.207

) (3مصباح ياقة السوداني ،المرجع السابق ،ص.208
)(4

عبد الكريم أبو شويرب ،المرجع السابق ،ص.69-67
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المرضى يتم عالجهم وشفائه م من الكسور ،كما كان هناك العديد من المواطنين ،وخاصة
في القرى واألرياف يلجئون إلى الفقيه ،وكاتب األحجبة ،وهناك من يلجأ إلى المشعوذين،

والدجالين(.)1

ومن أهم األمراض التي كانت منتشرة في ليبيا في الخمسينيات من القرن

العشرين هي( :االلتهابات المعوية المعدية ،ومرض التهاب العيون ،والتدرن الرئوي
(السل) ،وكان مرض االلتهاب المعوي يهلك في ليبيا ما ال يقدر عن خمسة أالف طفل

سنويا ،وكانت قلة التغذية سببا مهما في إصابة العديد من األطفال بكثير من األمراض؛
ألنهم كانوا قليلي المناعة لمقاومة األمراض(.)2

وأمام هذه األوضاع ا لصحية قامت الحكومات الليبية المتعاقبة بمجهودات كبيرة
من أجل رفع المستوى الصحي العام ،وتحسين الخدمات الصحية ،وتوسعها في كافة

أنحاء البالد ففي خالل الفترة من 1961-1955م :زاد عدد األطباء من ( )107إلى
( )218طبيبا ،وزاد عدد أطباء األسنان من ()6أطباء إلى ( )18طبيبا ،في المدة نفسها،
ير إلى ( )4018سريرا ،وزادت
وارتفع عدد األسرة في المستشفيات من ( )2843سر ا
المصروفات الصحية باستثناء مصروفات اإلعمار من ( )630,000جنيه ليبي في أعوام

1955 -1954م إلى ( )1,790,000جنيه ليبي سنتي 1961-1960م(.)3

وفي مسعى و ازرة الصحة لتحسين الخدمات الصحية قامت بجلب أطباء من

خارج البالد ،وخاصة من إيطاليا بعد اتفاقية أكتوبر 1956م ومن دول أخرى مثل:
(إسبانيا ،ويوغسالفيا ،وفرنسا ،واليونان ،وانجلترا ،والصين) ،باإلضافة إلى الدول العربية
مثل( :مصر ،وتونس ،والعراق ،وفلسطين) ،ولم تقف مجهودات و ازرة الصحة عند هذا

الحد بل قامت الو ازرة وبمساعدة منظمة الصحة العالمية بافتتاح عدد من مدارس
)(1

المبروك محمود صالح ،المرجع السابق ،ص.89

)(2على سالم الحجاجي ،المرجع السابق ،ص 139؛ مصباح ياقة السوداني ،المرجع السابق،
ص.209
)(3

مصباح ياقة السوداني ،المرجع السابق ،ص.210-207
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التمريض ،كذلك قامت الو ازرة بإرسال عدد من الطلبة الستكمال دراستهم في العلوم الطبية
في الخارج ،حيث بلغ عددهم  47طالبا سنة 1960م موزعين ( )31طالبا في مصر،
و( )8طالب في بريطانيا ،و( )2في تركيا ،و( )2إسبانيا ،و( )3بولندا و( )1في

إيطاليا(.)1

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى اكتشاف النفط أثر بشكل مباشر في تحسين

الوضع الصحي في البالد ،حيث توفر للدولة مصدر كبير من األموال لإلنفاق على
تحسين الخدمات الصحية ،ومن ذلك نذكر إدخال نظام التطعيم اإلجباري ،ومكافحة
األوبئة واألمراض المعدية ،كما ساعد الو ازرة في إنشاء العديد من المستشفيات ،والمراكز
الصحية كمراكز الحجر الصحي ،والمجامع الصحية المدرسية لالهتمام بصحة التالميذ،

وكذلك جلب األجهزة ،والمعدات الطبية الحديثة الالزمة(.)2

وقد بلغت مجموع ما خصصت ه الحكومة لإلنفاق على قطاع الصحة وذلك من

خالل الخطة الخمسية األولى خالل عامي 1966-1965م ( )7,254,000جنيه ليبي،
والعامي التاليين 1967-1966م بلغ ما خصص لقطاع الصحة من مجموع اإلنفاق العام
خالل هذه السنة ( )9,763,000جنيه ليبي ،في حين كانت حصة عامي 1968-67
لقطاع الصحة ( )10,720,000جنيه ليبي ،أي ما نسبته  % 5,2من مجموع اإلنفاق
العام خالل سنتي 1968-67م(.)3

ويتضح لنا مما سبق ما أنفقته المملكة الليبية على قطاع الصحة ،وهذا بفضل

عائدات البترول التي أصبحت تزداد باطراد تصاعدي ،وهذا نلمسه من خالل النفقات
)(1

اسمهان ميلود معاطي ،المرجع السابق ،ص303؛ المبروك محمود صالح ،المرجع السابق،

ص75؛ علي أحمد عتيقة ،المرجع السابق ،ص.172
)(2

على أحمد عتيقة ،أثر النفط على االقتصاد الليبي 1979-1956م ،دار الطباعة ،لبنان،

1972م ،ص.171
)(3

رمضان عريبي خلف هللا ،حركة القوى العاملة والتنمية اإلقليمية في ليبيا( ،د.ط) ،المنشأة

العامة للنشر والتوزيع  ،طرابلس1984 ،م ،ص.17
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على قطاع الصحة عام بعد عام ،كما يتضح لنا حرص المملكة الليبية على تطوير
الخدمات الصحية سواء من حيث المرافق أو من حيث العاملين في مجال الخدمات

الصحية( .)1وجدول رقم ( ) 2يوضح عدد العاملين في المملكة في مجال الخدمات
الصحية ،في األعوام الثالثة األخيرة من الخطة الخمسية.
جدول رقم ()2
العاملون في مجال الخدمات الصحية

سنة 1966

سنة 1967

سنة 1968

أطباء

530

567

575

أطباء أسنان

37

39

43

صيادلة

69

74

100

قابالت

109

129

115

مساعدات قابالت

30

37

24

ممرضات

917

925

1469

مساعدات ممرضات

975

1222

843

صحيات
زائرات ّ

80

87

81

أعمال مساعدة أخرى

278

400

342

عدد األسرة في المستشفيات

5207

5786

5758

)(1

علي الشين على حالوة ،البترول والتنمية االقتصادية في ليبيا ،رسالة ماجستير ،معهد

البحوث والدراسات األفريقية ،قسم النظم السياسية واالقتصادية ،شعبة اقتصاد ،جامعة القاهرة،
القاهرة1978 ،م ،ص.199
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مصدر الجدول :أمانة اللجنة الشعبية العاملة للتخطيط ،المؤشرات االقتصادية
واالجتماعية 1996 ،1962م ،اإلدارة العامة للتخطيط االقتصادي واالجتماعي،
(طرابلس1997 ،م) ،ص.15-10
ومن خالل الجدول السابق يتضح لنا التحسن والتطور الملحوظ في قطاع
الصحة من خالل ازدياد العاملين في مجال الخدمات الصحية ،مما يعكس تحسن الوضع

الصحي للمواطن في المملكة الليبية ،وهذا التطور والتحسن الذي الحظناه في كافة
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية إال هو دليل واضح على حرص الملك إدريس

السنوسي على تحسين حالة الليبيين والخروج بليبيا من دائرة الفقر والعوز والتخلف إلى
دائرة الدول المتطورة ،والمتقدمة في كافة المجاالت ،وهذا ما أكدته اإلحصائيات واألرقام

التي مرت علينا خالل الدراسة .
الخاتمة

 إن عدد سكان المملكة الليبية كان قليال جدا والذي لم يتعد مليوني نسمة تقريبا ،فيحين كانت مساحتها كبيرة ،تقدر بحوالي 1‘759‘540 :كم 2أي أن مساحتها تستوعب
أكثر من مائة مليون نسمة .
 إن التركيبة السكانية في ليبيا متجانسة ،على الرغم من تنوعها ،فسكان ليبيا معظمهممن العرب ،وهم مسلمون سنيون على المذهب المالكي ،هذا إذا استثنينا بعض األقليات
العرقية المسلمة التي يتكون منها الشعب الليبي مثل( :البربر ،والتبو والطوارق ،والكراغلة،
والزنوج ،والكريتلية).
 إن ثالثة أرباع السكان هم مستقرون ويزاولون أنشطتهم االقتصادية داخل القرى القريبةمن المدن ،وأن شبه الرحل يشكلون أقل من ربع السكان ،في حين ال يشكل الرحل في

ليبيا سوى  % 8فقط من السكان ،وهذه النسبة قلت في السنوات الالحقة ،وخاصة بعد
ظهور النفط.

 أن الخدمات الصحية في المملكة الليبية كانت متدنية إلى حد بعيد ،إال أن الحكومات- 503 -
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الليبية المتعاقبة قامت بمجهودات كبيرة من أجل رفع المستوى الخدمات والرعاية صحية،
وتوسعها في كافة أنحاء البالد ،كما قامت بجلب أطباء من خارج البالد ،وكذلك قامت
الحكومة الليبية بإرسال عدد من الطلبة الستكمال دراستهم في العلوم الطبية في عدد من

دول العالم ،ولقد أثر اكتشاف النفط بشكل مباشر في تحسين الوضع الصحي في البالد،
حيث توفر للدولة مصدر كبير من األموال لإلنفاق على تحسين الخدمات الصحية.
قائمة المصادر والمراجع:
أوالً :الوثائق

 -و ازرة االقتصاد الوطني( ،مصلحة اإلحصاء والتعداد ،التعداد العام لسكان ليبيا

1954م)( ،النتيجة النهائية) ،المملكة الليبية ،طرابلس1958 ،م.
 -و ازرة االقتصاد والتجارة (مصلحة اإلحصاء والتعداد) ،التعدد العام للسكان 1964م،

(طرابلس1966 ،م).

 أمانة اللجنة الشعبية العاملة للتخطيط ،المؤشرات االقتصادية واالجتماعية -19621996م ،اإلدارة العامة للتخطيط االقتصادي واالجتماعي ،طرابلس1997 ،م.
 الصح ة الغذائية في ليبيا خالل الخمسينات .للمزيد ينظر :تقرير عن التغذية (منظمةاألغذية والزراعة 1958م).

 النشرة االقتصادية لبنك ليبيا ،العدد رقم ( )6نوفمبر /ديسمبر 1968م.ثانياً :الكتب:

 إبراهيم أحمد زرقانه ،المملكة الليبية ،دار النهضة العربية ،بيروت1964 ،م. أحمد أبو زيد ،سكان برقة (ليبيا) دراسة في األنثروبولوجيا االجتماعية ،الجمعيةالجغرافية المصرية ،المحاضرات العامة ،الموسم الثقافي لسنة 1961م.
 -اسمهان ميلود معاطي ،التأثيرات النفطية على البنية االجتماعية في ليبيا -1955

1969م ،منشورات :المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية ،طرابلس2009 ،م.

 بروشين ،تاريخ ليبيا نهاية القرن التاسع عشر في عام 1969م ،ترجمة :عماد حاتم،مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،طرابلس1988 ،م.
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 جمال حمدان ،الجمهورية العربية الليبية -دراسة في الجغرافية السياسية ،مطابع الهيأةالمصرية العامة  ،مصر1973 ،م.
 -حسن سليمان محمود ،ليبيا بين الماضي والحاضر ،مطبعة سجل العرب ،القاهرة،

1962م.

 خليفة محمد األحول ،يهود طرابلس الغرب تحت حكم اإليطالي (1943-1911م)،منشورات :مركز الجهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،طرابلس2005 ،م.

 راسم رشدي ،ط اربلس الغرب في الماضي والحاضر ،طرابلس ،ط1953 ،2.م. عبد األمير قاسم ،المملكة الليبية صناعتها البترولية ونظامها االقتصادي ،دار األندلسللطبع والنشر ،بيروت 1963م.
 -عبد العزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا ،دار الجامعات ،اإلسكندرية1962 ،م.

 عبد هللا عامر الهمالي ،التحديث االجتماعي ،دار الجماهيرية للنشر والتوزيع [سابقا]،مصراته( ،د.ط)( ،د.ت).
 على أحمد عتيقة ،أثر النفط عل االقتصاد الليبي 1979-1956م ،دار الطباعة،لبنان1972 ،م.
 -رمضان عريبي خلف هللا ،حركة القوى العاملة والتنمية اإلقليمية في ليبيا( ،د.ط)،

المنشأة العامة للنشر والتوزيع ،طرابلس1984 ،م.

 -سالم علي الحجاجي ،ليبيا الجديدة ،منشورات :مجمع الفاتح للجامعات ،طرابلس،

1989م.

 -سامي حكيم ،ثورة ليبيا ،مكتبة الفرجاني ،طرابلس1971 ،م.

 محمد محمد المفتي ،زمن المملكة (تطور المجتمع الليبي 1969-1951م) ،دارالكتب الوطنية ،بنغازي 2012م.
 -محمد بن الحبيب بن الخوجة ،يهود المغرب العربي ،معهد البحوث والدراسات العربية،

القاهرة1973 ،م.

 محمد حسين المرتضي ،طالئع الفتح اإلسالمي في ليبيا ،مركز الجبل األخضر- 505 -
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للطباعة والنشر( ،البيضاء1992 ،م).
 محمود شاكر ،ليبية ،دار لبنان ،بيروت ،ط1972 ،1م. مختار الطاهر كرفاع ،الحركة العمالية في ليبيا (1969-1963م) ،منشورات :مركزجهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،طرابلس ،ط2000 ،1م.

 -مجموعة من المختصين ،موسوعة تاريخنا (ليبيا) ،دار التراث ،سويسرا ،ط( ،1د.ت).

 محجوب عطية الفائدي ،علم االجتماع الريفي ،منشورات جامعة درنة ،درنة ،ط،11999م.
 محجوب عطية الفائدي ،التغير االجتماعي ،الجامعة المفتوحة ،طرابلس2000 ،م. المولدي األحمر ،الجذور االجتماعية للدولة الحديثة في ليبيا ،مركز الدراسات العربية،بيروت ،ط2009 ،1م.

 -هنري حبيب ،ليبيا بين الماضي والحاضر ،ت رجمة :شاكر إبراهيم ،المنشأة الشعبية

للنشر والتوزيع واإلعالن والمطابع ،طرابلس2001 ،م.
ثالثاً :الرسائل الجامعية:

 أسامة الدسوقي بركات ،اليهود في ليبيا ودورهم (1951-1911م) ،رسالة ماجستيرغير منشورة ،كلية اآلداب ،قسم التاريخ ،جامعة طنطا2000 ،م.
 -خالد حمد س عد ،اكتشاف النفط وتأثيره على الحياة االقتصادية واالجتماعية في ليبيا

( 1969-1953م) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة
قاريونس ،بنغازي2002 ،م.
 علي الشين على حالوة ،البترول والتنمية االقتصادية في ليبيا ،رسالة ماجستير غيرمنشورة ،معهد البحوث والدراسات األفريقية ،قسم النظم السياسية واالقتصادية ،شعبة
اقتصاد ،جامعة القاهرة ،القاهرة1978 ،م.

 -لميا فوزي الكيالي ،السكان وموارد المياه في ليبيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم

الجغرافيا ،جامعة القاهرة1968 ،م.
 المـبروك حس ــن محم ـ ــد شــاقان ،النشـاط الز ارعـي والرعـوي في ليبيا وأثره على المجتمع- 506 -
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(في الفترة من 196 -1963م) رسالة دكتوراه غير منشورة  ،قسم التاريخ ،كلية البنات،
جامعة عين شمس ،القاهرة2012 ،م.
 -المبروك محمود صالح ،األوضاع الصحية في إقليم برقة خالل العهد العثماني الثاني،

رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة عمر المختار2006 ،م.

 -مصباح ياقة السوداني ،األحوال االقتصادية واالجتماعية في ليبيا (1969-1951م)،

رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة عين شمس ،القاهرة،

2010م.
 محمود جالل الدين الجمل ،جغرافية ليبيا اإلقليمية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسمالجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة( ،القاهرة1961 ،م).
رابعاً :الدوريات:

 إسماعيل هاشم ،السكان والقوة العاملة في ليبيا ،مجلة الشرق األوسط ،مركز البحوثبجامعة عين شمس ،العدد الثاني ،القاهرة1975 ،م.

 -حسن الخياط ،تغيير التوزيع الجغرافي لسكان الجمهورية العربية الليبية ،مجلة كلية

التربية ،الجامعة الليبية ،العدد الثاني ،بنغازي1971 ،م.
خامساً :المؤتمرات والندوات:

 عبد الكريم أبو شويرب ،األوضاع الصحية في المجتمع الليبي في الفترة ما بين(1950-1835م) ،أعمال الندوة العلمية الثامنة التي عقد بمركز الجهاد 2000م
منشورات :مركز الجهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،طرابلس2005 ،م.
 عقيل محمد البربار ،سكان ليبيا (1950– 1935م) ،أعمال الندوة العلمية الثامنة حولالمجتمع الليبي التي عقدت في سبتمبر 2000م ،منشورات :مركز جهاد الليبيين للدراسات

التاريخية ،طرابلس ،ط2005 ،1م.
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سبل إصالح اإلنسان في القرآن الكريم
أنموذجا
سورة العصر
ً
د .إسماعيل عاشور بن صليل
د .محمد عمران شلفاح
مقدمة
إن من حكمة هللا تعالى أن خلق اإلنسان وأنشأه في هذه األرض وجعلها له سكنا
ض َوا ْست َ ْع َم َر ُك ْم فِي َها)1؛ وألجل هذا
وخلفة وا ا
عمار قال تعالىُ ( :ه َو أَنتَأ َ ُكم ِ ّمنَ ا َ ْر ِ
اإلعمار واإلنشاء بعث هللا الرسل مبشرين ومنذرين ودعاة لهديه المستقيم .قال
سكي ُّم َب ّ
علَى ّ
س ِف }،2
الر ُ
{ر ُ
اّللِ ُث َّجةٌ بَ ْعدَ ُّ
تعالىُّ :
ت ِِرينَ َو ُمنذ ِِرينَ ِل َكَّ َي ُكونَ ِللنَّ ِ
اس َ
فكان يبعث لكل قوم من األقوام رسال من عند أنفسهم يدعونهم إلى الخير
ان قَ ْو ِم ِه ِليُبَيِّنَ لَ ُه ْم} ،3يبن لهم
س ْلنَا ِمن َّر ُ
سو ٍل ِالَّ بِ ِل َ
ويحذرونهم من الشر{ َو َما أ َ ْر َ
س ِ

طريق الخير فيلتزموه ويعملوا ويدعو إليه ،ويبين لهم طريق الشر فيجتنبوه ويحذروه.

وكذلك جاءت الرسالة المحمدية وهي خاتمة الرساالت على نحو ما جاءت به

{و َما
الرساالت السابقة إال أنها امتازت بالعالمية وارسالها للناس كافة ،قال تعالىَ :
اك إِّ ﱠال َكافﱠة لِّلنﱠ ِّ
اس َب ِّشي ار َوَنِّذي ار) ،4وقال ( :وكان النبي يبعث إلى قومه
أَرَسل َن َ

1هود.61 :

2النساء.165 :
3إبراهيم.4 :
4سبأ.28 :
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خاصة ،وبعثت إلى الناس كافة)،1والمتأمل في كتاب هللا تعالى يتضح له مدى
اهتمامه باإلنسان وحرصه على بيان طرق إصالح نفسه وتزكيتها ،فهو كتاب هداية
السالَِّم َوُيخ ِّرُجهُم ِّم ِّن
{يهِّدي بِّ ِّه اَّللُ َم ِّن اتﱠَب َع ِّرض َو َانهُ ُسُب َل ﱠ
ونور ،قال تعالىَ :
الظُّلُم ِّ
صر ٍ
ِّ
الن ِّ ِِّّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ات إِّلَى ُّ
اط ُّمستَِّق ٍيم }.2
ور بإذنه َوَيهديهم إلَى َ
َ
ذكر الشيخ السعدي في تفسيره أن النور هو :القرآن ،يستضاء به في ظلمات
الجهالة وعماية الضاللة ،وأن الكتاب المبين هوكل ما يحتاجه الخلق من أمورهم

الدينية والدنيوية من العلم باهلل وأسمائه وصفاته وأفعاله ،وكذلك من العلم بأحكامه
الشرعية والجزائية ،ثم ذكر طريق الهداية بالقرآن ،فقالَ ( :يهِّدي بِّ ِّه اَّللُ َم ِّن اتﱠَب َع
السالَِّم) أي :يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة هللا،
ِّرض َو َانهُ ُسُب َل ﱠ
وصار قصده حسنا،وسبل السالم التي تسلم صاحبها من العذاب ،وتوصله إلى دار
السالم ،وهو العلم بالحق والعمل به إجماال وتفصيال ،ويخرجهم من ظلمات الكفر

والبدعة والمعصية ،والجهل والغفلة ،إلى نور اإليمان والسنة والطاعة والعلم والذكر،

وكل هذه الهداية بإذن هللا ،الذي ما شاء كان ،وما لم يشأ لم يكن ،3وبهذا فإن على
المسلمين جميعا أن يبادروا في األخذ بكتاب هللا العزيز ،وأن يستنيروا بهديه

المستقيم ،ويلزموا سنة رسوله الكريم ،والدعوة إلى التمسك بها والصبر عليها ،قال
صيرٍة أَنا وم ِّن اتﱠبعنِّي وسبحان ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اَّلل َو َما
تعالىُ { :قل َهـذه َسبِّيلي أَد ُعو إِّلَى اَّلل َعلَى َب َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ

1أخرجه البخاريفي صحيحه ،كتاب الصالة ،باب قول النبي  :جعلت لي األرض
مسجدا وطهورا ،الحديث رقم ،438 :ج ،1ص.95

2

المائدة.16 ،15 :

3ينظرالسعدي،تيسير الكريم الرحمنج ،1ص .256
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ِّ
ِّ
ين } ،1ومن هذا المنطلق كان اختيارنا لسورة العصر كنموذج لهذه
أ ََنا م َن ال ُمش ِّرك َ
الدراسة ،والتي احتوت واشتملت على الكثير من المعاني الغزيرة والفوائد الجليلة في
االهتمام بالنفس وطرق إصالحها وتزكيتها.
مشكلة البحث وتساؤالته

يعاني الكثير من الناس من القصور في فهم تعاليم القرآن الكريم ،وبيان أحكامه

المتعلقة بإصالح النفس البشرية ،وسبل تهذيبها والرفع من شأنها ،وبيان األخطاء

التي تقع منها وطرق تصحيحها ،واحياء روح االلتزام بها والدعوة إليها؛ لذلك فإن
هذه الدراسة جاءت لعرض هذه المشكلة وتحليلها ،وذلك من خالل ما تناولته آيات

القرآن الكريم على وجه العموم ،وما تناولته سورة العصر على وجه الخصوص.
وحتى نصل إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 .1ما األسس التي تقوم عليها شخصية اإلنسان في القرآن الكريم؟
 .2ما الطرق التي سلكها القرآن الكريم في إصالح اإلنسان وتقويم سلوكه؟
 .3ما دور القرآن الكريم في دعوة الناس إلى الحق والصبر والتواصي بهما؟
أهداف البحث
تتمثل أهداف هذه الدراسة في الوصول إلى الغايات التالية:
 .1التعرف على األسس التي تقوم عليها شخصية اإلنسان في القرآن الكريم.
 .2بيان الطرق التي سلكها القرآن الكريم في إصالح اإلنسان وتقويم سلوكه.

1يوسف.108 :
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 .3معرفة دور القرآن في دعوة الناس إلى الحق والصبر والتواصي بهما.
منهجية البحث :اتبع الباحثان المنهج االستقرائي االستنباطي ،وذلك باستقراء

النصوص الشرعية ذات العالقة بالموضوع ،واستنباط ما يتعلق بمفهوم إصالح
اإلنسان.
هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى ثالثة مطالب وهي على النحو التالي:
المطلب األول /القوة العلمية وعالقتها بالقوة العملية.
المطلب الثاني /دور وسائل اإلصالح في تصحيح المفاهيم وتعديل السلوك.
المطلب الثالث /لوازم اإلصالح من خالل لزوم الحق والصبر.
المطلب األول :القوة العملية وعالقتها بالقوة العلمية.
ف ي هذا المطلب بيان العالقة التي بين القوة العلمية والقوة العملية ،ومعرفة التجانس
الحاصل بينهما ،ومنزلة الناس في األخذ وااللتزام بهما ،والتوصل إلى الواجب

معرفته اتجاههما.

أوال :التجانس الحاصل بين القوتين.
لما خلق هللا تعالى آدم عليه السالم وهو أبو البشرية علمه هللا تعالى أسماء كل
آد َم
{و َعلﱠ َم َ
شيء ،وميزه عن كثير من المخلوقات ،وأسجد له مالئكته ،قال تعالىَ :
األَس َماء ُكلﱠهَا) ،1وقد اهتم اإلسالم بالعلم والعلماء في كثير من مواضع القرآن
الكريم ،فكان أول ما نزل على النبي من الوحي هو الحث على القراءة والتعلم ،قال

1البقرة.31 :
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ِّ
ق ِّ
ان ِّمن َعلَ ٍ
ُّك األَك َرُم }
ق(َ )1خلَ َ
تعالى{ :اق َأر بِّاسِّم َربِّ َك الﱠذي َخلَ َ
نس َ
ق()2اق َأر َوَرب َ
اإل َ
أي افعل ما أمرت به من القراءة ،وربك الذي أمرك بالقراءة هو األكرم من كل
،1

كريم ،ومن كرمه :تمكينك من القراءة وأنت أمي .وانما كرر كلمة اق َأر للتأكيد ،وألن
القراءة ال تتحقق إال بالتكرار واإلعادة ،ثم قرن القراءة بالكتابة ،فقال{ :الﱠِّذي َعلﱠ َم
2
اَّلل  ،وواسطة
بِّال َقلَِّم }  ،أي علم اإلنسان الكتابة بالقلم ،فهو نعمة عظيمة من ﱠ
للتفاهم بين الناس كالتعبير باللسان ولوال الكتابة لزالت العلوم ،ولم يبق أثر لدين،

ولم يصلح عيش ،ولم يستقر نظام.

3

4
{علﱠم ِّ
اَّلل
ان َما لَم َيعلَم } .أي علم ﱠ
نس َ
اإل َ
ثم أبان عموم فضله وكثرة نعمه ،فقالَ َ :
اَّلل أيها النبي
اإلنسان بالقلم كثي ار من األمور ما لم يعلم بها ،فال عجب أن يعلمك ﱠ

القراءة ،وكثي ار من العلوم؛ لنفع أمتك.

5

وقد بين هللا تعالى في كتابه الكريم شرف العلماء وعظيم مكانتهم وأنهم أرفع الناس
اَّلل الﱠِّذين آمنوا ِّم ُ ﱠِّ
ين أُوتُوا
منزلة وأكثرهم خشية له سبحانه؛ قال تعالىَ ( :يرفَ ِّع ﱠُ َ َ ُ
نكم َوالذ َ
ٍ 6
اَّللَ ِّمن ِّع َب ِّاد ِّه ال ُعلَ َماء).7
ال ِّعل َم َد َر َج
ات )  ،وقوله (:إِّﱠن َما َيخ َشى ﱠ

1العلق.3 ،2 ،1 :
2العلق.4 :

3ينظر وهبة الزحيلي ،التفسير المنير ،ج ،30ص .317

4العلق5 :

5التفسير المنير ،ج ،3ص .318
6المجادلة.11 :
7فاطر.28 :
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واذا كان فضل هللا تعالى على الناس ببيان العلوم والمعارف ،فإنه من الواجب على
الناس مقابلة هذه النعمة الحاصلة في القوة العلمية ،وتوظيفها في االمتثال إلى أمر

هللا تعالى وطاعته بالقيام بالعمل الصالح والسير على منهج الرسول األكرم  كما
ذكرها سبحانه في كتابه ،قال تعالى :وال َعص ِّر{ }1إِّ ﱠن ِّ
ان لَِّفي ُخس ٍر{ }2إِّ ﱠال
نس َ
اإل َ
الصالِّح ِّ
ﱠِّ
ِّ
ات ) 1،فبين سبحانه أن مصير اإلنسان هو الخسران
الذ َ
آمُنوا َو َعملُوا ﱠ َ
ين َ
المبين ،واستثنى من ذلك من اتصفوا باإليمان الذي طريقه المعرفة بأركانه
وشروطه ،وهو المراد بالقوة العلمية المعرفية ،ثم تقويتها بالعمل الصالح المتضمن

تلك المعرفة ،وهو ما يعرف بالقوة العملية ،فهما أمران متالزمان متجانسان ال ينفك
أحدهما عن اآلخر ،ومتى حصل انفكاك أو تأخر أحدهما عن اآلخر حصل للناس

االلتباس والتخبط ونقص الدين ،وقد تناول القرآن الكريم صفة اإليمان ولزومها

بالعمل الصالح في كثير من المواضع ،كما هو الحال في سورة العصر ،ومن
{و ِّمن َآياتِّ ِّه أَن
التعبير القرآني للقوتين ما ذكره الرازي عند تفسيره لقوله تعالىَ :
ِّ
َخلَقَ ُكم ِّمن تُر ٍ
ون } 2.فالبشرية هي القوة المدركة ،واالنتشار
اب ثُﱠم إِّ َذا أَنتُم َب َشٌر تَنتَش ُر َ
َ
هو القوة المتحركة المتصرفة،وهما صفتان أبعد ما تكونان من التراب ،3فالبشرية

تعني :القوة العلمية المدركة للعلوم والمعارف التي وهبها هللا تعالى ،وفي االنتشار
إشارة إلى السعي في هذه األرض باألعمال المعبر عنها بالقوة العملية ،وفي قوله
اب وأ ِّ
َنزل ﱠ ِّ ِّ ٍ
تعالى( :وُقل آم ُ ِّ
ُّكم لََنا
ت ِّألَعِّد َل َبي َن ُك ُم ﱠ
اَّللُ َرب َُّنا َوَرب ُ
ُمر ُ
نت ب َما أ َ َ
َ
اَّللُ من كتَ َ
َ
4
ِّ
ِّ
اَّللُ َيج َمعُ َبي َن َنا َوِّالَيه ال َمص ُير } إشارتان،
أَع َمالَُنا َولَ ُكم أَع َمالُ ُكم َال ُح ﱠجةَ َبي َن َنا َوَبي َن ُك ُم ﱠ
1العصر.3، 2 ،1 :
2الروم.20 :

3ينظر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،25ص.90
4الشورى.15 :

- 513 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

إشارة إلى كمال القوة العلمية النظرية( :وقل آمنت بما أنزل هللا) ،واشارة إلى كمال
1
القوة العملية( :هللا ربنا وربكم)  ،كما أن في قوله تعالى{ :فَاعلَم أَﱠنهُ َال إِّلَهَ إِّ ﱠال ﱠ
اَّللُ
َواستَغ ِّفر لِّ َذنبِّ َك) 2دليل على أن اإلنسان ال يقدم على فعل شيء من األعمال إال
بعد معرفته معرفة تامة ويقينية ،ثم يقوم بالعمل؛ ألنه ال يمكن أن يستغفر إال بناء

على علم ومعرفة ،معرفة بما يستغفر ولمن يستغفر وعلى أي شيء ،كما أنه ال

يستغفر إال بذنب أو خطإ قد عمله وهكذا ،وقد ترجم اإلمام البخاري في صحيحه
في كتاب العلم ،باب العلم قبل القول والعمل لقول هللا تعالى( :فَاعلَم أَﱠنهُ َال إِّلَهَ إِّ ﱠال
3
اَّللُ َواستَغ ِّفر لِّ َذنبِّ َك)
ﱠ
والمتأمل أيضا في سورة الفاتحة يجدها جامعة للقوتين؛ ليتحقق كمال اإلنسان

وسعادته ،يقول ابن القيم " :فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعمال وحاال،
فقد فاز من كماله بأوفر نصيب ،وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت

درجتهم عن عوام المتعبدين".4

وكمال قوته اإلرادية( :ال يحصل إال بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد ،والقيام بها

إخالصا وصدقا ونصحا واحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه ،وتقصيره في أداء
حقه) 5.وقد بين نبينا  هذا األمر بقوله ( :ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء

1ينظر المظهري ،محمد المظهري ج ،8ص.314
2محمد.19 :

3ينظر صحيح البخاري ،ج ،1ص.24
4ابن القيم ،الفوائد ص.27

5المصدر نفسه ص.26-25
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أصنعه ،فوهللا إني ألعلمهم باهلل وأشدهم له خشية) 1،قال البدر العيني( :قوله :إني
ألعلمهم ،إشارة إلى القوة العلمية قوله(:وأشدهم له خشية) إشارة إلى القوة العملية).

2

كما أن كمال اإلنسان ال يكون إال بكمال وتكامل كل من القوتين :العلمية التي

تكمل وترتقي باإليمان ،والقوة العملية التي ترتقي وتكمل بالعمل الصالح 3،يقول
تعالىْ ( :
ت
صا ِل َحا ِ
والعَ ْ
ع ِملُوا ال َّ
سانَ لَ ِفي ُخس ٍْر{َّ ِ }2ال الَّذِينَ م َمنُوا َو َ
اأن َ
ص ِر{َّ ِ }1ن ْ ِ
صب ِْر)  ،4يقول ابن القيم( :أقسم سبحانه وتعالى
ه ْوا بِال َّ
ه ْوا بِ ْال َح ّ ِ َوت ََوا َ
َوت ََوا َ
بالدهر الذي هو زمن األعمال الرابحة والخاسرة على أن كل واحد في خسر ،إال

من كمل قوته العلمية باإليمان باهلل وقوته العملية بالعمل بطاعته فهذا كماله في
نفسه ،ثم كمل غيره بوصيته له بذلك ،وأمره إياه به وبمالك ذلك وهو الصبر ،فكمل

نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر
عليه).

5

ثانيا :منزلة الناس في األخذ وااللتزام بين القوتين.
من خالل استعراضنا للقوتين العلمية والعملية ومدى تجانسهما وتالزمهما ،فإننا ال

نغفل جانب الناس وتفاوت منازلهم حول االلتزام والتمسك بهما ،وفي هذا نجد ابن
القيم -رحمه هللا -يقسم الناس من حيث هاتين القوتين إلى أربعة أقسام :قسم تغلب
1أخرجه البخاري فيصحيحه ،كتاب األدب ،باب من لم يواجه الناس بالعتاب ،رقم
الحديث ،6101 :ج ،8ص.26

2البدر العيني،ج ،32ص.296

3ينظر ابن القيم ،جامع اآلداب ،ج ،3ص.10-9
4العصر.3-2-1 :

5ابن القيم ،إغاثة اللهفان ،ج ،1ص.25
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عليه القوة العلمية ،وثَ ٍ
ان تغلب عليه القوة العملية ،وثالث له القوتان معا ،ورابع

ضعفت فيه القوتان .فذكر النموذج األول ،وهو من يكون له القوة العلمية الكاشفة

عن الطريق ومنازلها وأعالمها ،وتكون أغلب القوتين عليه ،وأن هذا النوع تجده
ضعيفا في القوة العملية بحيث يبصر الحقائق وال يعمل بموجبها ويرى المتالف

والمخاوف والمعاطب وال يتوقاها ،وهو بهذا شارك الجهال في التخلف وفارقهم في

العلم ،وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم ،والمعصوم من عصمه
هللا وال قوة إال باهلل ،ثم ذكر القسم الثاني ،والذي تكون له القوة العملية اإلرادية

وتكون أغلب القوتين عليه ،وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا،

والرغبة في اآلخرة ،والجد والتشمير في العمل ،ويكون أعمى البصر عند ورود
الشبهات في العقائد واالنحرافات في األعمال واألقوال والمقامات ،كما كان األول

ضعيف العقل عند ورود الشهوات ،فداء هذا من جهله ،وداء األول من فساد إرادته
وضعف عقله ،وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق

العلم ،ثم بين القسم الثالث ،وهو من كانت له هاتان القوتان ،فاستقام له سيره إلى
هللا ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول هللا وقوته ،وذكر النموذج

الرابع وهو الذي يكون سيره ضعيفا وهمته ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا ،والقواطع

الخارجة والداخلة كثيرة شديدة ،فإنه جهد البالء ودرك الشقاء وشماتة األعداء ،إال

أن يتداركه هللا برحمة منه من حيث ال يحتسب ،فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي

القواطع ،وهللا ولي التوفيق.

1

إن تنظيم العالقة بين القوتين أمر واجب وشرعي؛ ألن التقصير في أحدهما يسبب

الفساد ،فالعلم والعمل سبب ونتيجة لآلخر ،وأنجع طريق لتثبيت مفاهيم العلم
وتطبيقه واخراجه إلى النور هو العمل ،فكمال اإلنسان في أن يعرف الحق والخير؛
1ينظر ابن القيم ،طريق الهجرتين وباب السعادتين ،ص.288 -287
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ألجل العمل به ،فالعلم والنظر والتدبر والتفكر تسبق العمل بل وأشرف منه ،قال
الرازي( :واستكمال القوة النظرية بالعلم واستكمال القوة العملية بفعل الخيرات ،والقوة

النظرية أشرف من القوة العملية ،والقرآن مملوء من ذكرهما بشرط أن تكون القوة
{ر ِّب َهب لِّي ُحكما
النظرية مقدمة على العملية؛ قال تعالى عن إبراهيم َ :
وأَل ِّحقنِّي بِّ ﱠ ِّ ِّ
ين } ،1فالحكم كمال القوة النظرية( ،وألحقني بالصالحين) كمال
الصالح َ
َ

القوة العملية).

2

وبهــذا يتبــين :أن العلــم والعمــل همــا األســاس التــي تقــوم عليهــا شخصــية اإلنســان فــي
الق ـرآن الك ـريم ،وأن مــن تمســك بهمــا ،وأخــذ بكــل مــا تضــمنتهما أصــبح مــن المــوفقين

لطريــق الحــق والهدايــة واإلصــالح ،ونــال الســعادة واألجــر فــي الــدارين ،وأن مــن تــرك
أحــدهما أو أخرهمــا كــان مــن المخــالفين لهــدي الق ـرآن الك ـريم ومــنهج الرســول الك ـريم،
واألشد من ذلك واألخطـر مـن لـم ينـل مـن القـوتين شـيئا فهـو مـن الخاسـرين النـادمين

إال أن يتدارك ــه هللا تع ــالى برحم ــة من ــه وفض ــل .ف ــاهلل تع ــالى ب ــين للن ــاس طري ــق م ــا
السبِّيل إِّ ﱠما َش ِّ
ِّ
ـاك ار َوِّا ﱠمـا
يصلحهم ويقومهم وترك االختيار لهم ،قال تعالى{ :إﱠنا َه َدي َناهُ ﱠ َ
َكفُو ار } .3
المطلب الثاني :دور وسائل اإلصالح في تصحيح المفاهيم وتعديل السلوك.
إن تعديل السلوك من أهم أهداف القرآن الكريم ،فاإلسالم اهتم بالجانب السلوكي في

شخصية اإلنسان على ما جاء به الدين من شرائع وأحكام تنظم حياة اإلنسان،
وتضبط حركته وسلوكه ،وهي كلها تندرج تحت اسم اإلسالم بمعناه الخاص ،الذي

1الشعراء.83 :

2الرازي ،مفاتيح الغيب،ج ،7ص.112
3اإلنسان.3 :
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يمثل الجانب التشريعي لرسالة اإلسالم ،والوارد تعريفه في قوله ( :اإلسالم أن
تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا  ،وتقيم الصالة ،وتؤتي الزكاة،

وتصوم رمضان ،وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال) ،1وهذه أركان اإلسالم التي
يقوم عليها الجانب التشريعي للدين من عبادات ومعامالت ،ترتقي بالجانب السلوكي

في اإلنسان.

إن اإلسالم بمعناه التطبيقي والعملي ،ذو عالقة وثيقة بالسلوك ،فاإلسالم في
األصل يعني االنقياد والخضوع والتسليم ،وهي معاني سلوكية ،كما أنه في تطبيقه

له عالقة بالجوارح.

إن ضبط اإلسالم للجانب السلوكي من الممكن االستدالل عليه من خالل ما يحمله

لفظ الشريع ة من دالالت تفيد معنى طريقة االتباع والتطبيق ومنهج العمل يقول
ﱠِّ
سبحانه{ :ثُﱠم جعل َناك علَى َش ِّر ٍ ِّ
ون
ََ َ َ
ين َال َيعلَ ُم َ
يعة م َن األَم ِّر فَاتﱠبِّعهَا َوَال تَتﱠبِّع أَه َواء الذ َ
َ
3
2
نكم ِّشرَعة َو ِّمنهَاجا)  .يقول القرطبي في بيان البعد
}  ،ويقول تعالىُ ( :ك ٍل َج َعل َنا ِّم ُ
السلوكي للفظ الشريعة( :والشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى

النجاة ،والشريعة في اللغة :الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء .والشريعة ما شرع

هللا لعباده من الدين ،وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سن ،والشارع الطريق األعظم)،4
وقد بينت هذه اآلية أيضا أن هللا سبحانه وتعالى قد جعل لجميع األمم شريعة

يسيرون على أحكامها ،وطريقا ومنهجا فُرض عليهم سلوكه ،حسبما تقتضيه أحوال
1أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان
ووجوب اإليمان بإثبات قدر هللا سبحانه وتعالى .رقم الحديث،8ج،1ص.36

2الجاثية.18 :

3المائدة :من اآلية .48

4القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،8ص.211
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المجتمعات وطبائع البشر واستعداداتهم وتطور األزمان ،وان كانت تلك الشرائع
متفقة في أصول الدين وهي توحيده سبحانه وتعالى ،وفي أصول األخالق
والفضائل.1

فاإلسالم في صناعته لإلنسان انتهج منهجا يجمع فيه بين تصحيح المفاهيم وتعديل

السلوك ،المفهوم الذي يتعلق بالقوة العلمية والسلوك الذي يتعلق بالقوة العملية ،وهنا
يحدث كمال الشخصية ،وهذا االرتباط بين تصحيح المفهوم وتقويم السلوك هو ما
ﱠِّ
ف َعلَي ِّهم َوَال ُهم
ين قَالُوا َرب َُّنا ﱠ
اموا فَ َال َخو ٌ
دل عليه قوله تعالى{ :إِّ ﱠن الذ َ
اَّللُ ثُﱠم استَقَ ُ
ون  ،2وهو أصل جامع في التربية اإلسالمية دل على ذلك مما روي عن
َيح َزُن َ

سفيان بن عبد هللا الثقفي أنه قال :قلت :يا رسول هللا :قل لي في اإلسالم قوال ال

أسأل عنه أحدا بعدك ،قال ( :قل :آمنت باهلل ،ثم استقم).3

إذا فاإلسالم كله دعوة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة والموروثات السيئة ،وكذلك
منهج في ضبط سلوكيات اإلنسان ،ترى هذه الدعوة في كل آية من آيات القرآن،
وفي كل سنة عن النبي  ،فالقرآن عالج أهم سلوك ،وصوب أدق ٍ
فهم أال وهو

{و َما
عالقة اإلنسان بربه ،هذه العالقة هي توحيده سبحانه وتعالى ،قال تعالىَ :
ول إِّ ﱠال ُن ِّ
أَرسل َنا ِّمن قَبلِّ َك ِّمن ﱠرس ٍ
وحي إِّلَي ِّه أَﱠنهُ َال إِّلَهَ إِّ ﱠال أ ََنا فَاعُب ُد ِّ
ون } 4وقالَ :ولَقَد
ُ
َ
5
ِّ
ﱠ
َب َعث َنا ِّفي ُك ِّل أُ ﱠم ٍة ﱠرُسوال أ ِّ
وت ( ،فهذا ما دعى إليه الرسل
َن اعُب ُدوا اَّللَ َواجتَنُبوا الط ُ
اغ َ
1ينظر :وهبة الزحيلي ،التفسير المنير ،ج ،6ص.217
2األحقاف.13 :

3أخرجه النسائي في السنن الكبرى،كتاب الرقاق ،حديث رقم  ،11776ج،10

ص.380

4األنبياء.25 :
5النحل.36 :
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وبدأوا به رساالتهم ،وعن ابن عباس قال :قال  لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى
اليمن( :إنك ستأتي قوما أهل كتاب ،فإذ جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال
هللا وأن محمدا رسول هللا ،فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن هللا قد فرض عليهم
خمس صلوات في كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن هللا فرض

عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ،فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك

وكرائم أموالهم ،واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب) ،1ففي هذا

الحديث توجيه من الرسول  إلى التدرج في دعوة الناس إلى اإلسالم ،فيبدأ من

األهم إلى المهم ،ولما كان التوحيد هو أصل اإلسالم وال يصح بدونه أي عبادة،
كان هو أول ما يدعى إليه غير المسلم ،فإن أجاب ُدعي إلى باقي العبادات.
إن إصالح اإلنسان يبدأ من العقيدة ،ثم يتدرج إلى جزئيات حياته المختلفة ،فصالح

العقيدة يتفرع عليه صالح العبادة ،فال فائدة في بقية األعمال مهما كثرت؛ ألن كل
ﱠِّ
ِّ
ين
{ولَقَد أُوح َي إِّلَي َك َوِّالَى الذ َ
شيء يبنى على غير أساس فإنه ينهار ،قال تعالىَ :
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ت لَيحبطَ ﱠن عملُك ولَتَ ُك َ ِّ
ين).2
ون ﱠن م َن ال َخاس ِّر َ
من قَبل َك لَئن أَش َرك َ َ َ
ََ َ َ
إذا فالسلوك السوي ال يتحقق إال بفهم صحيح كعالقة العمل بالعلم ،فالقرآن اهتم في
أول نزوله بتصحيح المفاهيم ،فغيرهم من الوثنية إلى التوحيد ،ومن الكفر إلى

اإليمان ثم أمرهم بتعديل سلوكهم باتباع األوامر واجتناب النواهي ،من هنا كانت
خطوة اإلسالم األولى في تغيير الواقع الجاهلي هي( :نفى األفكار الجاهلية البالية،

ثم رسم طريق الفكرة اإلسالمية الصافية التي تخط للمستقبل بطريقة صحيحة)،3
1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد
على الفقراء حيث كانوا ،الحديث رقم ،1496 :ج ،2ص.128

2الزمر.65 :

3مالك بن نبي ،شروط النهضة،ص.81
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وهي من باب التخلية ثم التحلية .تخلية الشرك وتحلية التوحيد ،وتخلية الرذائل
وتحلية الفضائل.

متناثر ال يأتلف وال يتجمع رغم وجود كل عوامل
ا
فالعرب كانوا قبل اإلسالم (شتيتا

التجمع ،من وحدة األرض ووحدة البيئة ووحدة اللغة ووحدة المعتقدات ووحدة
الثقافة ،ووحدة التاريخ ،ومن هناك التقطهم اإلسالم") 1بعقيدته الصحيحة ومفاهيمه

النيرة ،فكانت هذه المفاهيم وتلك العقيدة هي التي كونت من مجتمعات الجاهلية

األولى الذين يحبون الفوضى ويكرهون النظام وتشتعل حماستهم ،ثم ال تلبث أن
2
اس )
تنطفي صنعت منهمَ ( :خي َْر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْت ِللنَّ ِ
فكان لزاما علينا كمسلمين إذا أرادنا أن نكون كما أرادنا هللا تعالى كوننا خير أمة

أخرجت للناس ،أن ندعو جميع أبناء المجتمع اإلسالمي إلى التمسك بمنهج الرسول
األكرم الذي كان سببا في نقل سلفنا الصالح من ظلمة الجاهلية إلى نور اإلسالم،
ومن الظلم إلى العدل ،ومن الباطل إلى الحق ،ومن موروثات الجاهلية وعادتهم إلى

مكارم األخالق ،وتهذيب النفوس ،وبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس ،وبالتالي ال
يمكن ألمة -هذا حالها -أن تقوم أو تنهض إال بالرجوع إلى سلفها الصالح

والوقوف على ما كان عليه هدي المصطفى ،قال اإلمام مالك –رحمه هللا( :-ال

يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها).3

المطلب الثالث /لوازم اإلصالح من خالل لزوم الحق والصبر
من خالل ما سبق علمنا أن اإلنسان ال يمكن أن يصلح حاله وال يقوم سلوكه إال
بالمعرفة الحقيقية الجلية بما هو مكلف به من عند ربه تعالى ،ومن ثم يقوم بالعمل

1محمد قطب ،مفاهيم ينبغي أن تصحح ،ص.34-33
2آل عمران.110 :

3الجوهري ،مسند الموطأ ،ص.584
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المترتب على تلك المعرفة حتى يسير على منهج صحيح وطريق سليم خال من
األفكار والمفاهيم الخاطئة ،ثم يأتي دور الدعوة إلى هذا األمر على بصيرة وعلى
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ص ٍ
ِّ
يرة أ ََنا َو َم ِّن اتﱠَب َعنِّي
علم يقيني قال تعالىُ { :قل َهـذه َسبيلي أَد ُعو إلَى اَّلل َعلَى َب َ
ِّ
ِّ
ِّ
ين } ،1وفي هذه اآلية دليل على أن الداعي ال بد
ان اَّلل َو َما أ ََنا م َن ال ُمش ِّرك َ
َو ُسب َح َ

أن يدعو الناس على بصيرة وهي ( :الدليل الواضح الذي ال لبس في الحق معه،
وينبغي أن تكون دعوته إلى هللا بالحكمة ،وحسن األسلوب ،واللطافة مع إيضاح

الحق).2

يقول هللا تبارك وتعالى في سورة البلد{ :ثُﱠم َك ِّ ﱠِّ
الصب ِّر
اصوا بِّ ﱠ
ان م َن الذ َ
َ
آمُنوا َوتََو َ
ين َ
3
ﱠ ﱠِّ
ِّ
آمُنوا َو َع ِّملُوا
اصوا بِّال َمر َح َمة }  ،وفي سورة العصر قوله تعالى{ :إِّال الذ َ
َوتََو َ
ين َ
ﱠ ِّ ِّ
اصوا بِّال َح ِّ
الصب ِّر }،4آيتان عظيمتان تبينان المنهج الذي
اصوا بِّ ﱠ
ق َوتََو َ
الصال َحات َوتََو َ
ابتعد عنه أغلب الناس ،فاإليمان هو األصل الذي تتفرع منه جميع األصول،
والعمل الصالح هو النتيجة الحتمية لإليمان الذي استقر في القلوب يقول سيد

قطب( :فاإليمان حقيقة إيجابية متحركة ما إن تستقر في الضمير حتى تسعى

بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج بصورة عمل صالح).5

فأثر اإليمان والعــمل الصالح لن يؤتي أكله في األمة اإلسالمية إال بالتواصي
بالــحق والصبر ،فالثبات على الحق ثقيل؛ ألن المحن تالزمه ،فلذلك قرن به

1يوسف.108 :

2الشنقيطي ،أضواء البيان ،ج ،6ص.240
3البلد.18 ،17 :
4

العصر..3:

5السيد قطب ،في ظالل القرآن ج ،6ص.3967
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التواصي؛ لذا على الدعاة إلى هللا أن يتواصوا بالحق الذي يحملونه وال يكون ذلك
إال بالعلم والعمل؛ ألن الحق ال يحق في أرض الواقع بمجرد قناعتنا وايماننا به فكم
ِّ
من فكرة ح ٍ
يضحى ويصبر من أجلها.
ق ضاعت؛ ألنها لم تجد من
وسنة التواصي سنة إلهية نبوية ،أوصانا هللا بوصايا ،وأوصانا نبيه كذلك بوصايا،
ﱠِّ
ِّ
اب ِّمن
وأمرنا أن نتواصى بها فيما بيننا ،قال تعالىَ (:ولَقَد َو ﱠ
صي َنا الذ َ
ين أُوتُوا الكتَ َ
صي َنا ِّ
ﱠاكم أ ِّ
ان بِّ َوالِّ َدي ِّه ُحسنا) ،2وغيرها
َن اتﱠقُوا اَّللَ )،1وقال تعالىَ ( :وَو ﱠ
قَبلِّ ُكم َوِّاي ُ
نس َ
اإل َ
من اآليات كثير ،ومن األحاديث التي ذكرت في السنة المطهرة ما أوصى به النبي

 أبا هريرة في قوله( :أوصاني النبي  بالوتر قبل النوم) ،3بل إن اإلمام البخاري
في صحيحه وضع كتابا سماه(الوصايا) ،جمع فيه الكثير من أحاديث النبي
الخاصة بالوصايا التي تدلهم على الخير والفالح ،والحث على الظفر بالموصى به.

إن الناظر للقرآن الكريم وما تضمنه من سور وآيات يجد أن هللا تعالى قد أقسم

ببعض من مخلوقته العظيمة ،كقسمه باألزمنة لما فيها من عظمة هللا وقدرته،
فالعظيم سبحانه ال يقسم إال بعظيم ،ومن ذلك قسمه بالعصر في سورة العصر،
وكذلك سورة الفجر والليل والضحى وغيرها ،قال تعالى( :والفَج ِّر ولَي ٍ
ال َعش ٍر)4وقوله:
ََ
َ
5
ﱠ
ِّ
ﱠ ِّ ِّ
{و ُه َو الﱠِّذي َج َع َل اللﱠي َل َوالﱠنهَ َار ِّخلفَة
{والليل إ َذا َيغ َشى َوالﱠنهَ ِّار إ َذا تَ َجلى }  ،وقولهَ :
َ
1النساء.131:

2العنكبوت.8 :

3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب ساعات الوتر ،الحديث رقم،994 :
ج،2

ص.25

4الفجر.3 ،2 ،1 :
5الليل.2 ،1 :
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لِّ َمن أ ََر َاد أَن َي ﱠذ ﱠك َر أَو أ ََر َاد ُش ُكو ار } 1.وفي سورة العصر ربط هللا تعالى بدايتها
نهايتها وهي إشارة إلى ربط الزمن والعمر بالدعوة إلى هللا تعالى؛ ذلك أن التواصي
بالحق والتواصي بالصبر مربوط بزمن معين يدعو فيه الموصي نفسه وغيره بفعل

الواجبات والطاعات والصبر عليها والدعوة إليها ،وترك المحرمات والمعاصي

والحذر من تتبع خطوات الشيطان إليها والوقوع فيها ،وليس هذا فحسب بل الدعوة

إلى التحذير منها ومن شرها وعاقبتها ،وأن يستغل وقته كله في ذلك؛ ألنه مسؤول
عنهكما قال ( :ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن عمره فيم أفناه،

وعن علمه فيم فعل ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ،وعن جسمه فيم أباله)،2

وقد جعل هللا تعالى الوقت مما تقوم به الحجة على الخلق كما في قوله( :أ ََولَم
ُنع ِّمرُكم ﱠما يتَ َذ ﱠكر ِّف ِّ
يه َمن تَ َذ ﱠك َر َو َجاء ُك ُم الﱠنِّذ ُير).3
َ
َ ُ
وفي هذا دليل على أن من أراد النجاة في هذه الدنيا والفوز بالجنة أن يهتم بالوقت،
وأن يستغله في كل ما ينفعه في أمور دينه ودنياه ،وأن يعمل بصالح األعمال،

والقيام بالدعوة على منهج الرسول محمد .

والتواصي بالحق أن يوصي بعضهم بعضا بلزوم الحق والتمسك به ،قوال وفعال

واعتقادا .قال الزمخشري ( :باألمر الثابت الذي ال يسوغ إنكاره وهو الخير كله من

1الفرقان.62 :

2أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب صفة القيامة والرقائق ،باب في القيامة ،الحديث
رقم  ،2417ج ،4ص.612

3فاطر.37 :
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توحيد هللا وطاعته ،واتباع كتبه ورسله ،والزهد في الدنيا والرغبة في اآلخرة) ،1وقال

ابن كثير ( :وهو أداء الطاعات وترك المحرمات).2

وأما قوله( :وتواصوا بالصبر) أي :أنه يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل
الطاعة وترك المعصية مع إيمانهم وعملهم الصالح ،وذلك في حال اجتماعهم وحال

تفرقهم.3

وفي التواصي بالصبر والثبات عليه نجد أن هللا تعالى قد أشار إلى مثل هذا في
ص َبروا و َك ُانوا بِّ َآياتَِّنا ُي ِّ
قوله سبحانه{ :و َج َعل َنا ِّمنهم أَئِّ ﱠمة َيه ُد َ ِّ
ون }،4
وقُن َ
ُ
ون بأَم ِّرَنا لَ ﱠما َ ُ َ
َ
وهو بهذا يبين أن األئمة لم يتصدروا لإلمامة ،ولم يصبحوا أهال لحمل رسالة الدعوة
إال بشيئين وهما :الصبر على األذى بشتى أنواعه وتحمله ،وكذلك اليقين واإليمان
التام بصحة ما يدعون إليه ،ونفعه ونجاعته.5

وقد ذكر األلوسي في تفسيره أن التواصي بالصبر يكون في الصبر عن المعاصي

التي تشتاق إليها النفس بحكم الجبلة البشرية ،وكذلك الصبر على الطاعات التي
يشق عليها أداؤها وعلى ما يبتلي هللا تعالى به عادة من المصائب.6

وفي هذا إشارة إلى تقسيم الصبر إلى ثالثة أنواع :صبر على الطاعة لما فيها من

المشقة الحاصلة ،وصبر على المعصية لما فيها من الفطرة المجبولة عليها النفس
البشرية ،وصبر على المصائب التي تتطلب من العبد الثبات ،والصبر لما نزل

1الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.800

2ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،14ص.452

3ينظر عبد القادر مال ،بيان المعاني ،ج ،1ص.274
4السجدة.24 :

5ينظر الجزائري،أيسر التفاسير ،ج ،4ص .235
6ينظر األلوسي ،روح المعاني ،ج ،30ص.229
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عليه من المكاره وتفويض األمر هلل تعالى والرضا بقضائه وقدره ،ومن هذا النوع ما
قاله النبي في حق المرأة التي مر عليها وهي تبكي عند القبر( :اتقي هللا
واصبري)1وذلك بترك الجزع المحبط لألجر.

وقد أشار األلوسي إلى أن( :الصبر المذكور في اآلية داخل في الحق وأن ذكره
بعده مع إعادة الجار والفعل المتعلق هو إلبراز كمال العناية به ،ويجوز أن يكون

مايرضى هللا تعالى ،والثاني عبارة عن
األول عبارة عن رتبة العبادة التي هي فعل ُ
رتبة العبودية التي هي الرضا بما فعل هللا تعالى فإن المراد بالصبر ليس مجرد
حبس النفس عما تتوق إليه من فعل أو ترك ،بل هو تلقي ما ورد منه

وظاهر).
ا
والرضا به باطنا

2

بالجميل

فالداعية إلى هللا تعالى ال بد أن يتسلح بسالح الحق ومعرفته معرفة واضحة جلية،
والصبر على كل الشدائد التي قد تواجهه ،أو على أي أذى قد يلحقه ،وخاصة ممن
يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر .ذلك أنه من العادة أن يلقى الداعية إلى هللا

تعالى بعض الرفض واألذية من المدعوين ،وعدم تقبل نصحه وارشاداته ،فأمرهم

هللا تعالى بالصبر والثبات على الدعوة ،وعدم التضجر والسخط وضعف الهمة

والعجز ،فعليهم البيان والبالغ ،وعلى هللا الحساب ،قال تعالى( :فَِّإﱠن َما َعلَي َك ال َبالَغُ
ِّ
اب).3
َو َعلَي َنا الح َس ُ

1البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب قول الرجل للمرأة عند القبر:
اصبري ،الحديث رقم  ،1252ج ،2ص .73

2تفسير األلوسي ،روح المعاني ،ج ،30ص.229
3الرعد.40 :
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إن صالح العمل مرتبط بصالح اإليمان ،وصالحهما معا يوجب التمسك بالحق
والتواصي به ،ولزومه الصبر والتواصي به .فالصبر بالنسبة لإليمان كمنزلة الرأس

من الجسد .وأن من ال صبر له فال إيمان له .قال علي بن أبي طالب ( :أال إن

الصبر من اإليمان بمنزلة الرأس من الجسد ،فإذا قطع الرأس بان الجسد ،ثم رفع

صوته فقال :أال ال إيمان لمن ال صبر له).1

وبهذا فإن هذه السورة شملت أربعة مراتب يكون فيها العبد المسلم في غاية الكمال

اإلنساني ،وأنه في ربح دائم في دينه ودنياه وآخرته ،وهي تتضمن تحقيق التوحيد
واإليمان باهلل تعالى وما جاء به والمتمثل بالقوة العلمية ،ثم تأتي المرتبة الثانية

المترتبة في العمل الصالح وترك المحرمات ،وعدم الغوص في الشبهات وهي

المتمثلة في القوة العملية ،ثم التواصي بالحق ،والتواصي بالصبر والثبات عليه،

خاسر
ا
يقول الشيخ السعدي في تفسيره ( :والخسار مراتب متعددة متفاوتة :قد يكون

مطلقا ،كحال من خسر الدنيا واآلخرة ،وفاته النعيم ،واستحق الجحيم ،وقد يكون

خاسر من بعض الوجوه دون بعض ،ولهذا عمم هللا الخسار لكل إنسان ،إال من
ا
اتصف بأربع صفات :اإليمان بما أمر هللا باإليمان به ،وال يكون اإليمان بدون

العلم ،فهو فرع عنه ال يتم إال به ،والعمل الصالح ،وهذا شامل ألفعال الخير كلها
الظاهرة والباطنة ،المتعلقة بحقوق هللا ،وحقوق عباده الواجبة والمستحبة ،والتواصي

بالحق الذي هو اإليمان والعمل الصالح ،أي :يوصي بعضهم بعضا بذلك ،ويحثه
عليه ،ويرغبه فيه ،والتواصي بالصبر على طاعة هللا ،وعن معصية هللا ،وعلى

أقدار هللا المؤلمة ،فباألمرين األولين ،يكمل العبد نفسه ،وباألمرين األخيرين يكمل

1سليمان بن عبد هللا ،تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ،ص.452
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غيره ،وبتكميل األمور األربعة يكون العبد قد سلم من الخسار ،وفاز بالربح

العظيم).1

التي

إن الخسارة الكبرى والمصيبة العظمى التي ال جبر فيها وال عوض هي
اس ِّر ﱠِّ
تلحق اإلنسان في الدنيا واآلخرة ،قال تعالىُ ( :قل إِّ ﱠن ال َخ ِّ
ين َخ ِّس ُروا أَنفُ َسهُم
ين الذ َ
َ
ِّ
يهم يوم ال ِّقي ِّ
ِّ ِّ
ين } ،2وأن الفوز العظيم الذي ال يقدر
ان ال ُمبِّ ُ
امة أ ََال َذل َك ُه َو ال ُخس َر ُ
َوأَهل َ َ َ َ
بثمن هو لزوم السعادة في الدنيا واآلخرة ،وذلك عن طريق لزوم المراتب األربعة

التي ذكرت في سورة العصر-كما أسلفنا -وبهذا ينال اإلنسان السعادة في الدنيا
ونيل رضا هللا تعالى في اآلخرة والفوز بجنته والسالمة من عذابه والنجاة من ناره،

وهذا هو مبتغى كل عبد مؤمن يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه ،نسأل هللا تعالى

التوفيق والسداد لما فيه خيري الدنيا واآلخرة.

النتائج

من أبرز النتائج التي برزت للباحثين:
 .1سورة العصر رغم قصرها واشتمالها على ثالث آيات فقط ،فإنها عظيمة ًّ
جدا في
المعاني والكلمات والدالالت العميقة التي وردت فيها ،قال الشافعي" :إنها سورة لو

لم ينزل إلى الناس إال هي لكفتهم ،وهو معنى قول غيره :إنها شملت جميع علوم

القرآن".3

 .2كمال سعادة اإلنسان في الدارين ال تتحقق إال بأربعة مراتب :معرفة الحق-
العمل به-تعليمه للناس-الصبر على التعلُّم والعمل والتعليم .كل هذه المراتب ذكرها
1السعدي،تيسير الكريم الرحمن ،ج ،7ص .670
2الزمر.15 :

3البقاعي ،نظم الدرر ج ،22ص .234
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هللا في هذه السورة وأقسم بالعصر أن اإلنسان لفي هلكة إال من آمن وعمل صالحا
وعرف الحق وصدق به.

 .3سلوك اإلنسان ال يتعدل إال بتصحيح المفاهيم ،فالبناء الصلب ال يكون على

مفهوم قاصر ،قال محمد رشيد رضا عند تفسيره لقوله تعالىَ (:وقَد َم ﱠن اَّللُ َعلَى
الم ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يهم رُسوال ِّمن أَنفُ ِّس ِّهم َيتلُو َعلَي ِّهم َآياتِّ ِّه وُي َزِّك ِّ
ين إِّذ َب َع َ ِّ ِّ
اب
ؤمن َ
يهم َوُي َعل ُمهُ ُم الكتَ َ
ثف َ
ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ضال ٍل ُّمبِّ ٍ
ين } ما نصه " :تزكيته إياهم هي
َوالحك َمةَ َواِّن َك ُانوا من قَب ُل لَفي َ
تطهيرهم من العقائد الزائغة ووساوس الوثنية وأدرانها ،والعقائد هي أساس الملكات،

ولذلك نقول :أن العرب وغيرهم كانوا قبل بعثة محمد  ملوثين في عقولهم

ونفوسهم ".1

 .4أن على الداعية إلى هللا تعالى أن يسير على منهج القرآن الكريم في اتباع الحق

والوقوف عنده وعدم تجاوزه إلى غيره ،واكمال ذلك بقيامه بصالح األعمال حتى
يكون قدوة حسنة ألهله خاصة ،وللناس المستهدفين بالدعوة عامة ،كما عليه أن

يتجمل بالصبر على أذى الناس والمعارضين لدعوته منتهجا في ذلك طريق رسل
هللا تعالى والصالحين من عباده.
المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 .1أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبدهللا بن محمد الجوهري ،مسند الموطأ ،تحقيق :لطفي
الصغير ،وطه بو سريح ،دار الغرب اإلسالمي-بيروت ،ط1997 ،1/م.
 .2أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،السنن الكبرى ،تحقيق :حسن عبد المنعم شلبي،
مؤسسة الرسالة–بيروت ،ط1421 ،1/هـ2001-م.

1محمد رشيد رضا ،تفسير المنار ج ،4ص .183
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 .3أبوعبد هللا محمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :أحمد البردوني،
وابراهيم اطفيش ،دار الكتب المصرية – القاهرة ،ط1384 ،2/هـ  1964 -م.
 .4أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر
الناصر ،دار طوق النجاة– بيروت ،ط1422 ،1/ه.
 .5البقاعي ،إبراهيم بن عمر ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،دار الكتاب اإلسالمي-
القاهرة.
 .6جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري ،أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير ،مكتبة العلوم
والحكم -المدينة المنورة ،ط14249 ،5/ه2003 -م.
 .7سليمان بن عبد هللا ،تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ،مكتبة الرياض
الحديثة -الرياض.
 .8سيد قطب ،في ظالل القرآن ،دار الشروق – بيروت ،ط1412 ،17/ه.
 .9شهاب الدين محمود بن عبد هللا األلوسي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع
المثاني ،تحقيق :علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية -بيروت1415 ،ه.
 .10عبد الرحمن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن ،تحقيق محمد زهدي النجار ،ط،1/
1408هـ1988-م.
 .11عبدالقادر بن مال آل غازي ،بيان المعاني ،مطبعة الترقي -دمشق1382 ،ه.
 .12عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :مصطفى
السيد محمد ،مؤسسة قرطبة – الجيزة ،ط1412 ،1/ه2000-م.
 .13مالك بن نبي ،شروط النهضة ،دار الفكر-دمشق1986 ،م.
 .14محمد األمين الشنقيطي ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،دار الفكر –
بيروت1415 ،ه1995 -م.
 .15محمد بن أبي بكر ابن القيم ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،تحقيق :محمد
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حامد الفقي ،دار المعرفة – بيروت ،ط1395 ،2/ه1975-م.
 .16محمد بن أبي بكر ابن القيم ،التبيان في أقسام القرآن ،دار الفكر.
 .17محمد بن أبي بكر ابن القيم ،الفوائد ،تحقيق :محمد عزيز شمس ،دار عالم الفوائد-
مكة.

 .18محمد بن أبي بكر ابن القيم ،جامع اآلداب ،تحقيق :يسري السيد محمد ،دار الوفاء-
مصر ،ط1423 ،1/ه2002 -م.
 .19محمد بن أبي بكر ابن القيم ،طريق الهجرتين وباب السعادتين ،تحقيق :عمر ابن
محمود أبو عمر ،ط1414 ،2/ه1994-م.
 .20محمد بن عمر فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،دار إحياء التراث العربي-
بيروت ،ط1420 ،3/ه.
 .21محمد بن عيسى الترمذي ،الجامع الصحيح سنن الترمذي ،تحقيق :أحمد محمد
شاكر وآخرون ،دار إحياء التراث العربي -بيروت.

 .22محمد ثناء هللا المظهري ،تفسير المظهري ،تحقيق :غالم نبي تونسي ،دار إحياء
التراث العربي -بيروت1425 ،ه2004 -م.
 .23محمد رشيد رضا ،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب1990 ،م.
 .24محمد قطب ،مفاهيم ينبغي أن تصحح ،دار الشروق – بيروت ،ط1415 ،8/ه –
1994م.
 .25محمود بن عمر الزمخشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل
في وجوه التأويل ،دار الكتاب العربي – بيروت1407 ،ه.
 .26مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي،
دار إحياء التراث العربي – بيروت.
 .27وهبة بن مصطفى الزحيلي،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،دار
الفكر المعاصر– دمشق ،ط1418 ،2/ه.
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Analytical Study of the Higher Education
Environment
in Libya
Dr. Zakarya Abdulla Elaokali- Dr. Massoud Abdulla El-daob
Abstract:
……………….……………………………………………………………………
The main questions of this study are formulated as: In how can the
Delphi technique be adapted to understanding and analysis of the higher
education system?. The study was conducted by collecting and analysing
primary and secondary sources of documented material on the case study of
Libyan higher education. The empirical data collection comprised the
application of the Delphi Technique to develop future scenarios using a
panel of experts. The latter activity generated a final key study question:
what are the possible strategies and scenarios for the development of higher
education?. The Delphi technique has been applied effectively on this topic
and has developed the analysis from primary data collection research
resulting in four potential strategies for higher education; are: survival,
defensive, reorientation and radical strategy. On the other hand, three kinds
of scenarios - optimistic, possible and pessimistic - have been built for higher
education.

Introduction:
……………………………………………………………………………………
……….
Firstly: Statement of the problem: Education in Libya is the tool of
change and reform, thus increasing the importance of Higher Education (HE)
in our lives day by day especially in the age of scientific and knowledge
revolutions in various areas, it is one of the sectors that proves reliable in
achieving the development goals of the social sector. Al-Badry (2006, p.
150) in his study about HE problems in Libya says: “Higher education has no
clear policies and scenarios, which has made a lot of problems in the higher
education programmes".
Beyond this, Mogassbi (1984, p. 223) found that: “It is obvious that the
majority of the respondents to the questionnaire showed their agreement
that the present university functions and roles are not able to respond to the
- 532 -

)2020(سبتمبر21 العدد

مجلة العلوم اإلنسانية

needs of national manpower, therefore they should be re-evaluated and
reformed”. In fact, a coherent institutional framework is a crucial factor in
facilitating effective higher education policies towards the development of a
skilled human resource base. However, Libyan government do not possess
the institutional capacity or organization to systematically coordinate their
national higher education policies, that's because of a lack of effective
coordination between government departments and Institutions of higher
education.

Secondly: Research questions: The concept of higher education in
Libya the comprises the following key aims: the quality and specialisation of
knowledge, the development of students ready for the knowledge society,
their ability to generate the knowledge needed by their country and to
practically apply it in their professional life impacting on their workplace or in
their private life impacting on their home and family context. So, this
research will investigate the following research questions:
1. How can the Delphi Technique be adapted to understanding
and analysis of the higher education system?
2. What are the possible strategies and scenarios for the
development of higher education?
Thirdly: Libyan Higher education: The world has known
universities since the era of Greek Culture, such as a medical school (the
house of Hippocrates), philosophical schools and the library of Alexandria.
Approximately one thousand years after Plato, establishments supporting a
resemblance to the modern university existed in Persia and the Islamic world
Examples are: The University of Al Azhar in Cairo and the Persian Academy
of Gundishapur (India).
Although, HE specifically refers to education provided by universities or
equivalents, like high vocational schools, community colleges, art colleges,
technical colleges, also includes teaching, research and social services
activities of universities, it includes both the undergraduate level and
postgraduate level. Nevertheless, there is no fixed definition of "the
university" and its mission. Under those circumstances can use the Oxford
dictionary to define the university; is: "The university is an institution that
provides the highest level of education, in which students study for degrees
and in which academic research is done" (Oxford University, 2000, p. 713).
So, one can say that the university is an educational institution where it is
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possible to study the highest level of education degrees. But it is not just a
materialistic system for education, but also, group of regulations, policy,
procedures and requirements, which build on different visions and
philosophies because the university deals with beliefs and behaviour, and
the analysis of educational policy needs to consider underlying philosophies
of education which in turn derives from broader societal philosophical
underpinning.
In Libya the HE refers to a level of education that is provided at
academies, comprehensive universities, specialised university and
vocational universities. The inception of HE in Libya in the modern era was
on 15th of December 1955, the date of the foundation of the Faculty of Arts
which is considered the nucleus of the Libyan University in Benghazi. In
1957 the Faculty of Economy opened in Benghazi city and the Faculty of
Science in Tripoli. In 1961 the University of Mohammed Bin Ali Al-Sanusi Islamic University – in the city of El-Bieda opened. After that faculties and
universities emerged which covered most of the Libyan regions. On the
whole the evolution of HE in Libya can be examined through the study of the
growth of universities, numbers of students enrolled and graduates. Where
that the universities’ growth has been slow until 1975 this can be attributed
to a small population, where the population of Libya in 1973 was 2,052,372
in accordance with the general census population in that year and also the
lack of financial resources because of low oil prices in the sixties and early
seventies of the twentieth century. In contrast, “the Libyan government
began building a new headquarters for the University of Libya in Benghazi
and Tripoli since 1968” (Libyan University, 1972, p. 24)
By 1985 the number of universities increased to 11 universities, 5 of
which are comprehensive, 5 Specialised University and one Open
University. In 2005 there were 12 Universities, 10 of which are
comprehensive, and one specialised and open university. This can be
attributed to the increase in oil revenues which gave Libya the opportunity to
accelerate the process of educational development at the end of seventies
and the beginning of eighties, as well as the re-structuring and reform of the
educational system in 1980. However, some researchers argue: “That this
number of universities was excessive for a population as small as Libya’s
(about 5.5 million according to the census in 2006). And educational
planners had suggested a ratio of 1 university to 1,000,000 people” (Elzalitni,
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2008, p. 45).
In the same way, some analysts have argued that the establishment of
universities has not been appropriately planned to meet the actual needs of
the different regions of the country. This unplanned expansion has been well
summed up by Al-Badri (2006), who argues that: Haphazard and sudden
expansion of universities has been conducted without taking into account the
actual distribution and density of the population. These ideas have probably
been born of the moment because they did not take into account the
simplest requirements of the HE institutions such as appropriate buildings,
administrative staff and most importantly, sufficient number of faculty
members to carry out the various teaching responsibilities at these newly
established universities.
As for, private universities did not start their activity until 1997, that in
1997 there was one private university without students, also in 1998 there
were not students at three private universities, and in 1999 there were 5
universities, and 257 students. The number of private universities rose from
7 in 2000 to 32 in 2003. (Al-Tier, 2005, p. 44). This means that the growth
rate was about 10 universities per a year, and this rate is very high if
compared to the number of students, which did not exceed 5000 students
nationally in 2003, and maybe this is what prompted some researchers and
writers to criticize those universities. Furthermore, can be noted that some of
the new HE institutions have no economic value due to the lack of sufficient
equipment and professional human resources, and not to mention the low
level of educational attainment of this new faculty, also observed that a large
proportion of higher institutions tend to enrol in the social science and
humanities, this is despite the fact that the society is badly in need of
graduates of science disciplines.
Fundamentally, this focus on the university raises the issue of what is
meant by a “university” in Libya? How is it defined and how can it be set up?
Does it has degree awarding powers?, Where the Libyan Centre of Ensure
Quality and Adoption of Institutions of Higher However, the numbers of
university students that are shown in the Table (1), suggest that:
Table (1)
Enrolment of students in Libyan universities (from 1955 to 2006)
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Number of
Students
31
1722
11100

Academic
Year
1985-1986 (3)
1995-1996 (4)
2005-2006 (5)

Number of
Students
36600
126348
246000

Sources: Adapted from (1): Libyan university, 1972. (2): Al-Falah and Salem, 2006, p. 106. (3):
Al-Tier, 2006, p. 42. (4): Al-Maqury, 2006, p. 105. (5) Al-Badri, 2003, p. 127..

It is possible to ascribe these growth trends in the number of students
enrolled in institutions of HE to several reasons, including:
1.High population growth rate, where the contribution of the high rate
of population growth in increasing the number of students at the
university.
2.Closure of intermediate teacher colleges prompting the students to
demand university education instead.
3.The university system is obligated to provide college education to
every secondary school graduate, through free access and open
door admission to all colleges of the university.
4.The absence of a clear admissions policy at universities relating to
the selection procedure for applicants to university learning
programmes.
5.Employment policy, which gives access to jobs for university
graduates more than others.

Section One: Building and application Delphi questionnaire:
…………...……………………
The Delphi technique is one of an important group of methods in
futures studies. Its aim is to generate a consensus about possible future
scenarios of a particular issue by a sequence of surveys of panel experts. In
this study its aim is to generate a consensus about possible future scenarios
of Libyan higher education. The email used to gather information, provide
feedback from/to the ‘expert panel’. To achieve this, the three steps were put
in place, which can be seen in the following points:

First step: The Delphi process was started with an open-ended
questionnaire; the open-ended questionnaire serves as the cornerstone for
soliciting specific information about HE. This questionnaire was sent to a
panel of experts and practitioners in the Libyan fields of HE. It should be
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noted that this questionnaire will be used as the survey instrument for the
second step of data collection. 54 paragraphs have been selected based on
the open-ended questionnaire used in the first phase of the Delphi
technique. Some paragraphs were also selected from previous studies. Two
types of tests of the efficacy of the questionnaire responses were then
conducted, these were:
1. Virtual test of honesty: The researcher selected paragraphs approved by
80% of the arbitrators, which resulted in the retention of 36 paragraphs.
2. Test of internal consistency: it is typically a measure based on the
correlations between different items on the same test. For this research
30 employees were selected from three workplaces, it was decided to
use a test re-test method. And all values were found to be statistically
significant at level 0.01, (Internal environment 0.66, External
environment: Economic factors 0.73, Political factors 0.68, Competitive
factors 0.70, Social and cultural factors 0.67).
Second step: Each participant received a second version of
questionnaire. This version has been adapted by the researcher according
to the tests discussed above. Each participant is asked in this questionnaire
to review the items summarized by the investigator based on the information
provided in the first step. Accordingly, Delphi panelists are asked to rankorder items to establish preliminary priorities among items. This is intended
to begin to analyze the priorities of the panelists and to begin to develop
more specific views of the panelists which will be the basis for the more
detailed aspects of the scenarios.

Third step: Each participant receives a third version of the
questionnaire and is asked to review the items summarized by the
investigators based on the information provided in the second step, where
the proportion of panelists who agree on each paragraph is included in the
information provided to them. This provides an additional layer of information
to the panelists and prompts their responses.

Section Two: initial SWOT matrix (Matrix

of Strengths, Weakness,

Opportunities
and
Threats)
of
higher
education
(HE):
…………………………………………………………………………………
Based on an analysis of HE initial SWOT matrix, a range of factors
were found related to the internal environment (strengths, weaknesses), as
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the table (2) shown:
Table (2)
Factors related to internal environment Libyan HE
Internal
factors

FRS

Strengths
1.

2.

3.

FRC

4.

Weakness

Ability of students to absorb
information and turn it into usable
knowledge.
Ability to adapt and learn quickly and
possess the skills necessary to do it.
Ability to work collaboratively within
a group.
Interest in foreign languages.

None

1.
2.

3

FRFM

4

None
5

FRA

5

6
7

8

There are multiple disciplines at the
Libyan universities to meet the
Labour market needs.
There are criteria for the selection of
lecturers for the work at universities.
The actual study during the
academic year is sufficient (between
22 and 25 weeks).
There are enough conferences and
scientific symposia.

6
7

8

9

In curriculum there is no method to teach
these skills.
There is no relationship between technical
knowledge and learning, and another to
develop thinking in general and scientific
thinking in particular.
Using the method of memorization in
teaching.
Focus most of the lecturers in the
educational aspect without focusing on the
community development and scientific
research.
The absence of continuing education
programmes for lecturers, and the inability
of lecturers in innovation and continuous
learning.
Weakness of practical training during the
undergraduate.
The absence of precise criteria to the
acceptance
of
students
at
Libyan
universities.
There is no balance in the distribution of
students between the departments at
universities.
The lack of good information system at
universities and therefore the lack of
adequate information for decision-makers
and curriculum designers.

Source: Authors Survey
Acronyms: Factors Related to Students (FRS), Factors Related to Curriculum (FRC), Factors
Related to the Faculty Members (FRFM), Factors Related to the Administration (FRA).

There is a need to develop specific strategies to address the
shortcomings of the elements of the internal and external environment of HE.
But before that, there is a need to discuss the positive elements identified by
the Delphi technique panel in the Libyan HE. Through the data contained in
Table (2) it is possible to observe that there are eight factors of strength in
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the internal environment of HE. The following discussion provides a detailed
consideration of each of these results:
1

The ability of students to absorb information and turn it into usable
knowledge (FRS), and ability to adapt and learn quickly and possess
the skills necessary to do it (FRS). First of all, this result is not
consistent with the findings of the Elfenish, et al, (1998, p. 283),
where they suggest to: “Focus on the transfer of information more
than the practical training, which led to inability of students to apply
and develop their skills and abilities. Also, some curriculum focus on
teach some of the issues and local problems such as the problems
of population, migration, water, pollution and other without help
students to use method of problem-solving or develop critical
thinking skills and decision-making”.
This result could be interpreted by saying that panel perceive
that Libyan students have the ability to absorb information and turn it
into usable knowledge and they have the ability to adapt and learn
quickly and possess the skills necessary to do it, but there is the
urgent question, which information and knowledge can the students
make usable? And which skills can the students learn quickly? And
it can be said that a focus on the transfer of information over the
practical training at Libyan universities may have led to an inability
among students to apply and develop their skills in the workplace.

2

The ability to work collaboratively within a group, because of
possession of skills of verbal and written communication and others
(FRS): This result is consistent with the finding of the Obaidat and
Sada (2010, p. 84) study of skills in Jordan, as they concluded: “That
the rate of acquisition of communication skills among Jordanian
universities students was relatively high, Where was between 66%
and 67%, but there are slight differences between males and
females”.

3

Interest in foreign languages (FRC): This result is not consistent with
Mirza (2002) who recommends in relation to Libya: The institutes
teaching English and other foreign languages should be supported,
because these languages became the basis of scientific dealing in
the areas of knowledge and technological development. In addition
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to the private sector, the State should support the public education
sector by providing teachers of foreign languages from countries
speaking these languages. In 1985 the teaching of foreign languages
were abolished at all stages of education in Libya. However in the
second half of the nineteen-nineties the Libyan government has
decided to teach English language at all stages of education. Indeed,
there are more than fifteen years when foreign languages have not
been taught in various stages of education in Libya. This naturally
created a significant gap in the teaching of these languages. This
also may limit the possibilities for Libyan students to experience and
communicate with other cultures, and this is perhaps the reason that
led some interviewees to say that the workers do not have to
connect with expertise and international experiences.
4

There are multiple disciplines at the Libyan universities to meet the
Labour market needs (FRA): This result is not consistent with the
findings of Al-Badri (2007) - In his study about the problems of higher
education policies in Libya - he suggests: returning to HE in our
country and despite the spread of its institutions throughout the
country, it is still weak in its policies and programmes and weak in its
input. On the other hand, its outputs are not diverse, and that means
that the HE system in Libya is lacks diversity. Despite the fact that
the universities spread rapidly because of growth during the
seventies and eighties of the twentieth century that the universities
look the same all over the country as Alfaidy and Ibrahim (1997, p.
199) have observed: "that a large proportion of higher institutions
tend to enrol in the social science and humanities, this is despite the
fact that the society is badly in need of graduates of science
disciplines." therefore there is a limited diversity.

5

There is a criterion for the selection of lecturers to work at
universities (FRA): Al-Badri (2006) has supported this result, and he
confirmed on: Adherence to standards specified to select the Libyan
lecturers for the work at universities, to selection of non-Libyan
lecturers for the work at universities must ensure the scientific
competence, university teaching experience, scientific activity. There
are no precise scientific criteria for the selection of faculty member in
the regulations and decisions that govern the work in universities.
But the LCEQAIHE (2007) has stated - in the guide to quality
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assurance and accreditation - some conditions that should be
provided for appointment as a lecturer at the university. But these
conditions did not identify the skills that should be available in
persons who want to work at the university as lecturer.
6

The actual study time during the academic year is sufficient
(between 22 and 25 weeks) (FRA): This result does not agree with
the recommendation made by Abu-Jafar (2006) in his study about
private higher education in Libya, where he said: The academic year
in private higher education in Libya should be like the academic year
in public higher education, and have a minimum 14 weeks actual
study. However, the numbers of instructional hours per week are not
enough if compared it with the number and size of courses. For
example: ‘in the Department of Educational Planning, Faculty of Arts
at Omar Al-Mukhtar University , Libya, the number of instructional
hours per week dedicated to learning computer science is 1 hour 30
minutes. This is less than the required to learn the computer science
due to lack of laboratory, computers and technicians etc, which
cannot support computer skills. Whereas, the time required teaching
the computer science is 3 hours per week (Omar Al-Mukhtar
University , 2001). In contrast, it can be noted that the amount of
time weekly is about 18 or 22 credits, and thus the number of
lectures allocated to each grade is between 9 and 11 lectures a
week. The number is different from one department to another
(Omar Al-Mukhtar University , 2001).

7

There are enough conferences and scientific symposia (FRA): This
result has not been supported by any Libyan researcher or writer, but
on the basis of the researcher’s personal experience and direct
observations during the work at the Omar Al-Mukhtar University in
Libya, it is clear that there were not enough conferences and
scientific symposia. Although until 2006 there were 12 universities in
Libya but there were 2 or 3 conferences and scientific symposia
every year. In fact, this number of conferences and scientific
symposia is very low if compared to the number of universities and
colleges. Also, that the most lecturers are focusing on the
educational aspect of their roles without focusing on the community
development and scientific research, and there is an absence of
continuing education programmes for lecturers, and an inability
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amongst the lecturers to innovate and take up continuous learning
programmes. Accordingly, the conferences and scientific symposia
are an important area in which to develop the skills and capabilities
of faculty members. In the same way, the Faculty of Arts at
University of Garyounis (2002, 2002, p. 3) has confirmed that: "That
the lack of participation of faculty members in conferences and
scientific seminars and workshops, and weak sources of information
that will help in their work. All this led to impact on their abilities and
knowledge".
Apart from this, there are nine factors of weakness in the internal
environment of HE which are presented in Table (2). Accordingly these
factors can be discussed as the following:
1

The weakness of the practical training during the undergraduate
programmes (FRA): Actually there is no Libyan research has confirmed
this result. However, the ILO (2007) has emphasized that the developing
countries often face difficulties in providing meaningful vocational
education and skills training to enhance the quality of their labour force.
This finding from the Delphi technique is therefore in keeping with what
might be expected in a country of Libya’s economic profile.

2

There is no method in the existing HE curricula in Libya for teaching
practical skills demanded by employers (FRC): This result has been
confirmed by some Libyan research such as Bubtana (2009) and Sheikh
(2006). For example, Bubtana (2009) argued that: Content of the
curriculum still promotes the concept of education for work in clerical
jobs, and this concept did not create methods to link between academic
study and field work especially the technical work. The ILO (2007, p. 35)
reporting on a wide range of countries across Asia and the Pacific, offer
a partial possible explanation for this situation: “there were still many outdated training courses being delivered because teachers did not feel
comfortable to change to new areas”.

3

There is no relationship between technical knowledge and learning, and
a failure to develop thinking in general and scientific thinking in particular
(FRC): This result was reported by Elzalitni (2008) - in his study about
vocational education and training programmes in the Libyan higher
education sector - has remarked: ... Clearly, humanities and social
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sciences courses dominate HE institutions. One explanation of this
strong and continuing dominance of such courses is the fact that these
courses are taught by the traditional methods of “chalk and talk” and text
books which do not require expensive equipments or special
laboratories/ workshops...
4

Using the method of memorization in teaching at Libya’s HE (FRFM):
this result was supported by Qaier (2001, p. 163), when he reported:
“That some causes of low efficiency for HE, are: Using the method of
memorization in teaching, the weakness of the practical training at the
university and the underutilization of the modern technology”.

5

The absence of precise criteria on the acceptance of students into
Libyan universities (FRA), and there is no balance in the distribution of
students between the departments at universities (FRA). This result has
been confirmed by Mniena (2001) as she agreed: The individual
admission polices practiced by the different colleges at Garyounis
University, and the transfer of many students from one college to
another, reflected clearly the inability of Ministry of Education to
implement and enforce its policies on one hand, and divided the central
admission policy of its content and importance, on the other hand. where
Al-Badri (2006, p. 147) confirmed that “Those policies were not able to
identify the number of students, who can be absorbed by universities,
where that the admission of students at universities is not based on data
and information or statistics, which indicate the need for those students
in each discipline”. In fact, this result point to the need for the Libyan
universities to reform the student admission policies to be able to identify
the number of students at university, colleges and departments, and the
capacity of universities to accommodate these students.

6

The focus of most of the lecturers is in the educational aspects of the
curriculum without focusing on community development and scientific
research (FRFM): This result has been supported by some researchers
and organizations, such as UNESCO (2008, p. 106) - Reinventing
Higher Education - has emphasized in the case of developing countries
"that most faculty members are not interested nor do they have the
orientation or desire to work for social change, except for their own
betterment", This situation applies to most faculty members in Libya,
where they are working with more than one university to improve the
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living situation and therefore neglect of scientific research and local
community development, as Al-Badri (2006, p. 150) remarked: “Weak
contribution of the faculty member at the scientific research and local
community development because the high volume of daily teaching
hours”.
7

The absence of continuing education programmes for lecturers, and the
inability of lecturers to maintain innovation and continuous learning
(FRFM): Said (2006, p. 221) has supported this result, - in his study
about the higher education in Libya "Dilemmas and Development" where he recommended: "The establishment of special centres to
universities to be interested in developing the skills of faculty members to
be abreast of the latest achievements in the fields of research and
development. In the same context, give the faculty members shortscholarships for the purpose of viewing and gaining more skills".
Although most of the laws and decisions that organize the work of faculty
members have confirmed that there should be continuing education
programmes for lecturers to develop the ability of faculty members to
innovate and pursue continuous professional learning and development,
they have been unable to do in the absence of such programmes.

8

The lack of a good information system in the universities and therefore
the lack of adequate information for decision-makers and curriculum
designers (FRA): Ali (2006, p. 212) has supported this result - in his
study about the reality of higher education and the development
requirements in Libya - where he recommended that there was a need
to: "Develop an efficient system of information to be able to provide a
realistic and clear picture about demand and supply, and predict the
requirements of development and the labour market from all disciplines".
The Libyan universities and the Ministry of Education must build an
information system to support educational decisions in Libya through
data collection and classification, accessing the education indicators and
analysis and educational policy-making.

According to, an analysis of HE initial SWOT matrix, a range of factors
were found related to the external environment (opportunities, threats)-, as
the table (3) shown:
Table (3)
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Factors related to external environment Libyan HE
External
factors

Opportunities

Threats
1.
2.

EF
None

3.
4.
5.

PF

6.

None

7.

8.

9.

CF

1.
2.

SCF

3.
4.

There are specific criteria for
measuring the quality of universities.
Harmony of the geographical
distribution of universities.
High cultural level and low rate of
illiteracy among parents.
Decline in family size.

10

11

12

13

The low level of spending on HE.
There are not sufficient laboratories, and
the libraries do not contain the modern
periodicals and books.
Weakness of spending on research and
studies.
The imbalance in the salaries of employees
within the University
There are no strategies and implementation
mechanisms that explain the universities
beliefs and perspectives.
The absence of administrative and
organizational stability of universities.
There is no comprehensive philosophy or
clear principles and requirements, targets
and policies.
There is no relationship between the central
planning system and planning system on
the HE sector.
Absence of a board is responsible for HE
on an on-going basis.
Propagation of the establishment of small
universities, which do not have human
resources and capital assets.
The absence of the concepts of career
commitment, competition, and excellence in
the Libyan society.
Not interested in the cultural diversity
between regions.
Lack of attention of impact of the customs
and traditions on the educational system.

Source: Authors Survey
Acronyms: Economic Factors (EF), Political Factors (PF), Competitive Factors (CF), Social and
Cultural Factors (SCF),

Additionally, the opportunities identified by the expert panel -in the
Delphi technique phase- include some elements, as following:
1. There are specific criteria for measuring the quality of universities
(CF): In 2007 the LCEQAIHE has recommended, an analysis of the
functioning of institutions and educational programmes and measure
the level of performance and quality level to determine what may be
shortcomings and the need to avoid in order to achieve the required
level of quality, ten standards has identified to ensure quality and
adoption of institutions of higher education, such as: an institution's
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mission and objectives, organization of administrative, tutorial and
faculty members. These standards have not been supported by any
Libyan writer or researcher, because they see that the standards
developed by the LCEQAIHE (2007) are not effective due to the fact
that they not include mechanisms and methods that will be
evaluated; For example: there is no mechanism to evaluate the
faculty member, some private universities have been granted a
license to operate without having facilities, such as buildings, lecture
rooms or laboratories.
2. Harmony of the geographical distribution of universities (CF):
Fundamentally, these results are not consistent with the findings of
the Al-Badri (2006), who suggested that: The haphazard and sudden
expansion of universities has been conducted without taking into
account the actual distribution and density of population. These
ideas have probably been born of the moment because they did not
take into account the simplest requirements of the HE institutions.
Beyond this, Elzalitni (2008, p. 45) has stressed: “That this
number of universities was excessive for a population as small as
Libya’s (about 5.5 million according to the census in 2006). And
educational planners had suggested a ratio of 1 university to
1,000,000 people”. For the most part, the harmony of the
geographical distribution of universities is only formality - there is not
an even spread of universities across the land of the nation - for
example: can be noted that the universities are concentrated on the
Libyan coast while there is only one university in the south of the
country.
3. High cultural level and low rate of illiteracy among parents (SCF):
This result has not been supported by any Libyan writers or
research, but the GAI (2009) in Libya has confirmed: That the
enrolment ratio of basic education has risen from 91.3% in 1995 to
97.1% in 2006, In contrast, the illiteracy rate has decreased from
18.7 in 1995 to 11.5 in 2006.
The education provides knowledge and information, and
changes in the way students think. It also develops the sense of selfesteem and self-confidence. In contrast, education is considered as
instrument for developing human resources and for human capital
formation, so that, the people who have reasonable literacy and
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numeracy skills tend to continue their education more than others.
As Preston and Hammond (2002) have confirmed: Quantitative
analyses reveal that esteem and efficacy are perceived as separate
benefits of further education, and our qualitative findings suggest that
esteem and efficacy bring about different classes of wider benefits.
For example, esteem may lead to improved psychological health,
whereas efficacy often leads to an increased propensity to
participate in the community. Also, independence of thought,
problem solving and improved IT skills are identified as outcomes of
further education.
4. Decline in family size (SCF): This result is consistent to some extent
with the results of Libyan General Population Census (LGPC), but it
must be noted that the decline in family size was not a large, where
the average of family members was 4.5 in 1954, in 1964 increased to
4.7, in 1973 became 6.0. Also, in 1984 has increased 6.82, and in
1995 were 6.96, in 2006 decreased to 5.9. Nonetheless, the
sociological and demographic literature refers to the relationship
between family size and education. As Marteleto (2005, p.3) stated
that: "Theories regarding sibling’s rivalry and resource dilution
among siblings offer insights into how children’s educational
attainment relates to number of siblings. According to these
theoretical frameworks children with many siblings are generally
worse off than their counterparts in terms of several outcomes
related to life chances, including nutrition, educational attainment".
According to the dilution of resources hypothesis developed by
Blake (1985), a large number of siblings, or close spacing among
siblings, dilutes the amount of parental time, attention, and money
available per child, which tends to negatively influence several child
outcomes, including educational attainment (Marteleto, 2005, p. 3).
Simply put, parents with more children spend less time with each of
them.
The Delphi technique panel surveys resulted in a number of threats
being identified. These include following elements:
1

The low level of spending on Libyan
HE (EF): Al-Ezzabi (2006) has
recommended: The success of the
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role of universities and their
contribution to the development
programmes depends on such things
as; develop possibilities of the
material through the allocation of
budgets enough to cover the
requirements of universities. This
seems largely true because most of
the spending on universities has
granted
for
salaries
and
administrative expenses.
2

3

There are not sufficient laboratories,
and the libraries do not contain the
modern periodicals and books (EF):
this result has been supported by
Elzalitni (2008) when he said: it is
clear that most Institutions of HE do
not possess the necessary supporting
infrastructure facilities - such as
laboratories, libraries, bookshop.- and
human resources. These should be
available for HEIs to enable them
meet their exigencies and perform
their functions adequately and
accurately.

Weakness of spending on research
and studies (EF): This has led to the
weakness of scientific research at
Libyan universities, as GPCE (2005,
p: 3) has confirmed: “Weakness of
scientific research at universities and
institutes of HE and they do not yet
start production of knowledge, In
addition, we note the weakness of
postgraduate studies. Furthermore,
we find that the research centres
interested in quantity and do not seek
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to quality because those centres are
conventional and did not work by
scientific methods”.

These first three results (1, 2 and 3) seem largely true because
most of the spending on universities has been granted for salaries and
administrative expenses. In contrast, there is not enough spending on a
scientific research or development of the laboratories, libraries and
lecture rooms. According to Al-Tier (2006) between 90-93% from the
public spending on HE in Libya was spent on salaries and administrative
expenses. This means that only between 7-10% is spent on scientific
research and development in the Libyan universities. This is a very small
proportion of a very small allocation to HE.
4

There are no strategies and
implementation mechanisms that
explain the universities beliefs and
perspectives (PF): This result has not
supported by any Libyan researcher,
but
the
ARCHE
(1998)
has
recommended: The Arab States must
set up policies and legislations as well
as establish effective mechanisms to
deal with the overall governance of
the HE system and institutions, with
due consideration to the promotion of
institutional autonomy and the
participation of all sectors concerned.
Fundamentally this requires that there
be interest in developing policies and
clarity about how to implement these
policies, because the lack of clarity
leads to errors in the implementation
of these policies and therefore they
do not achieve their objectives.

5

There
is
no
comprehensive
philosophy or clear principles and
requirements, targets and policies
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(PF): This result has supported by
Elzalitni (2008), and also Al-Badri
(2006, p. 150) who argued: “There
are no clear aims or philosophy for
the Libyan higher education system,
also
there
is
no
effective
administrative system of higher
education institutions in order to
achieve aims, for which it was
established”. That the lack of clarity
leads to errors in the implementation
of these policies and therefore they
do not achieve their objectives. So,
the unclear aims or philosophy
resulted in the HE sector being is
unable to achieve the aims for which
it was established.
6

The absence of administrative and
organizational stability of universities
(PF): This result has supported by
Theeb (2009, p. 71) when he
stressed that: "One of the most
important bits of evidence of the
fluctuation of policies and strategies
of Libya higher education is the
instability of the administrative
structure, in terms of exposure of the
sector in different years to abolition or
merger with other sectors, or the
distribution of key departments to
other secretariats; and thus it applies
to universities and higher colleges in
similar circumstances, leading to
transition of the sector from
centralization in the management of
these institutions to decentralization,
and back". One of the main pillars of
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the development of any system is
stability
and
administrative
organization, since in the absence of
stability there is no clarity in the
policies, objectives or visions.
7

8

Absence of a board responsible for
coordinating HE at a national level on
an on-going basis (PF). As El-Hawat
(1996) supported this result, writing
about the legal basis on which Libyan
universities were founded and the
future prospect for HE in Libya: What
was in these laws is a general
principle for the organization of
universities and it was not detailed
and accurate. This means that Libyan
universities are randomly working
because
orientations
of
the
community are not formulated in the
form of aims and interdependent
philosophy, which can lead to
programmes and specific plans.
Fundamentally, the absence of a
board responsible for coordinating HE
at a national level on an on-going
basis led to the lack of coordination
between HE and other sectors in
Libya, thus there is no clear
relationship between with those
sectors. Also there is no coordination
in the plans and programmes
between them.

There is no relationship between the
central
economic
and
social
development planning system at a
national level and the planning
system on the HE sector (PF): This
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result has not supported by any
Libyan researcher. But a lack of
effective
coordination
between
government
departments
and
educational agencies in Libya may be
due to the absence of an effective
system
to transfer information
between them.The ILO (2007, p. 36)
emphasized in a review of a number
of countries including Libya that: “A
consistent issue is that there is a lack
of effective coordination between
government
departments
and
educational agencies within countries.
A coherent institutional framework is
a crucial factor in facilitating effective
training
policies
towards
the
development of a skilled human
resource base.
9

Propagation of the establishment of
small universities, which do not have
human resources and capital assets
(CF): Alfaidy and Ibrahim (1997, p.
199) - in their study about the higher
education and future challenge in
Libya - have supported this result
when they noted: “Some of the new
HE institutions have no economic
value due to the lack of sufficient
equipment and professional human
resources, and not to mention the low
level of educational attainment of this
new faculty. It has also been
observed that a large proportion of
higher institutions tend to enrol in the
social science and humanities, this is
despite the fact that the society is in
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badly need of graduates of science
disciplines.”
10 The absence of the concepts of
career commitment, competition, and
excellence in the Libyan society
(SCF): Because of the dependence of
the Libyan population on the State to
provide all the necessities for long
periods of time, the Delphi technique
panel have noted that the concepts of
career commitment, competition, and
excellence in the Libyan society
almost do not exist. As Mirza (2002,
p. 11) has confirmed: "The culture of
profitability has influenced the mind of
the educated classes to obtain a job as insurance against unemployment in the public sector. It requires an
effort to change this culture and
efforts in this direction will find social
resistance because the culture of
profitability has been established for a
long time". Because of the laws that
force the economic sectors on the
employment of Libyans, the public
sector absorbs the bulk of the labour
force.
11 Not interested in the cultural diversity
between regions (SCF): As discussed
elsewhere, this may be due to the fact
that the Libyan universities have
similar courses, so they do not take
into account the cultural diversity
between regions. As Sheikh (2006)
has argued: In fact, there is no
correlation between the curriculum
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and action field, this creates a gap
between the educational institution
and surrounding environment. To be
more precise, Libya's population are
not only Arabs, but there are other
ethnicities such as the Amazigh, Tabu
and Touareg. Also, Libya is a country
diverse in terms of environment and
natural resources. Under those
circumstances flexibility and diversity
in curricula is needed. Accordingly,
Elmograbi (2006) has recommended:
The content of higher education in
Libya should be in line with the
surrounding political environment,
social environment and natural
environment.
12 Lack of attention on the impact of the
customs and traditions on the
educational system (SCF): This result
has been supported by Al-Maqury
(2006, p: 119) when he confirmed
writing about reality and possibilities
of development in the relationship
between higher education outputs
and Libyan labour market: “Reduce
the impact of negative social factors
on the relationship between the
outputs of higher education and the
labour
market
such
as:
the
restrictions imposed on women and
the negatives caused by tribal
affiliation or family". Although, the
proportion of females at Libyan
universities is almost on a par with or
in excess of the proportion of males
customs and traditions have affected
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the female
disciplines.

students’

choice

of

13 The imbalance in the salaries of
employees within the University (EF):
This result has supported by Al-Badri
(2006, p. 143) when he said of the
situation in Libya’s HE sector: “The
material and moral incentives are not
available for faculty members, who
teach in postgraduate or scientific
supervision, prompting many of them
to be satisfied with teaching at the
undergraduate. Although salaries
have improved, but the taxes lose
their value, this has led faculty
members to work outside the
university”.

Section Three: Building Libyan HE strategies and scenarios:
………………………………
On the whole, an analyst of the performance of the Libyan economy
over recent years can observe the emergence of job seekers' problem
especially among graduates of HE. This has been illustrated above by many
of the points made as a result of the limited literature available, and the
outcomes from the primary data collected for this study. So, this section aims
to build and discuss the Libyan HE strategies. In fact, the development and
implementation of strategies and scenarios for change in the Libyan HE has
become an urgent necessity due to the importance of this sector. For this
reason and according to results of the initial SWOT matrix - where internal
factors (S/W) of Libyan HE intersect with the external factors (O/T) as they
are received from the experts - the confrontation SWOT matrix has built for
Libyan HE - where the main strengths, weaknesses, opportunities and
threats are then used to create a SWOT Confrontation matrix, which is in
turn used to identify the key strategies-.
Based on an analysis of confrontation SWOT matrix four strategies
have been built for the Libyan HE. These strategies are intended to address
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the issues raised in these SWOT analyses and to offer alternative foci in
order to throw into sharp relief the pivots of each, as Table (5) shows.
Table (5)
HE Strategies and strategies pivots
Strategy pivot
Strategy

Strategy

Survival 1. Determine the ministry
responsible for HE.
strategy:
2. Increased spending.
To support 3. Provide new technologies.
strategy 4. Develop the information
system at universities.
development
5.
Develop
continuing
and promote
education programmes for
strategic
lecturers.
thinking in the
establish
small
Libyan HE 6. To
universities.
sector.

Strategy pivots
1.

Reorientation
strategy:
To address the
weaknesses in
the Libyan HE.

2.

3.
4.

5.

1.

Defensive
strategy:
To purposes of
maintaining or
improving
education
quality.

2.
3.

4.

5.

The
financial
and
administrative
autonomy
of
universities.
Promote
decentralization.
Encourage
and
extend the existing
relationship
between
universities
and
others.
Encourage
research
oriented towards the
business community.
Setting up research
institutes
in
universities.

1.

Radical
strategy:
2.

To address the
strengths of the
Libyan HE
system.

3.

Increase the hours
of practical training.
Develop criteria for
admission
of
students at the
university.
Modify
of
curriculum.
Focus on the local
community
development
and
scientific research.
Increase the rate of
integration
of
technology.
Increase
the
measures
and
develop action on
primary-level
research.
Increase
coordination of the
Libyan universities.
Provide
an
education that point
towards
entrepreneurial,
creative
and
cooperative
attitudes.

Source: Authors Survey.

Through the data contained in Table (5) can discuss the Libyan HE
strategies as following:
1. HE survival strategy: aimed to support strategy development and
promote strategic thinking in the Libyan HE sector through reducing the
negative effects of external threats on the HE weaknesses, in addition to
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a framework setting out strategic direction. Therefore, this strategy can
be implemented by the development of the human resources and capital
assets available at the universities by determining the ministry
responsible for HE clearly and providing new technologies for university
education. Also, by developing the information system at universities to
provide adequate information for decision-makers and curriculum
designers; and not to establish small universities that do not have large
human resources and capital assets and therefore high running costs
relative to their outputs.
Indeed, Theeb (2009, p. 93) emphasized that the basic elements of
the modernization of the university administration: "A successful
university administration pursues scientific methods in the conduct of its
affairs and a strategic planning approach; the pre-selection of the best
academic, administrative and financial policies and trade-offs between
access to the most appropriate. These must depend on how the
university participates in the planning process, which contributes to the
development plans of each interested party or beneficiary (external and
internal) of the university‘s activities or outputs".
In contrast, the Egyptian National Specialized Councils - in its
report (1996) on the national board of education and scientific research
in Egypt - has confirmed for the following principle for designing of
communication appropriate regulation which could be applied to the
Libyan case: Design effective systems of communication between the
university administration and faculties affiliated to it, and continuous
improvement of laws, instructions and regulations consistent with the
evolving goals of universities (National Specialized Councils, 1996).
2. HE defensive strategy: Strategies can be developed at all levels of the
targeted HE institutions for the purposes of maintaining or improving
education quality. This is called reactive strategy as it is oriented to face
the Libyan HE threats as by supporting the strengths of the existing
system rather than making radical changes. This strategy can be
implemented by reshaping and strengthening the role of the university
through the delegation of administrative and financial powers to promote
decentralization. Also, encourage and extend the existing relationship
between universities and other stakeholders in national development and
innovation by encourage research oriented towards the business
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community.
To be more precise, the development of administrative and
financial situations at Libyan universities is an essential part within the
development and implementation of the defensive strategy. As Theeb
(2009) has emphasized in the case of Libya: There is no doubt that one
of the most important duties of the management of university education
is to create the appropriate atmosphere, providing the infrastructure
needed to achieve all the objectives of university education and scientific
aspects of research and the cultural and social aspects as well as the
development of their resources to serve the community and the
environment. To that end we must develop a group of university
management systems, plans and methods which contribute to the proper
use of the human and material resources and advance the development
of scientific, cultural, social and economic contexts we are living in today
and look forward to the future.
3. HE reorientation strategy: This approach is described as adaptation
strategies and this strategic approach tries to take advantage of
opportunities to decrease weaknesses in the system. Specifically, this
strategy can address the weaknesses in the Libyan HE by bridging the
gap between skills required and available through increasing the hours
of practical training and modify the aims of curriculum to become more
suited to the needs of the Labour market; focus on the local community
development and scientific research.
So, the HE sector should be closely linked with the general
education stages and should complement them through in-depth
specialized courses/programmes and scientific research to ensure the
development of the society in various fields (El-Hawat, 1996, p. 184).
4. HE Radical strategy: this strategy intends to benefit from the
opportunities by exploiting strengths in the system, this strategy must be
improving the coordination and governance of HE policies to support
development and innovation through increasing the measures and
develop action on primary-level research. In fact, the number of
universities has increased, but the focus of the expansion has been on
the quantitative aspects rather than the qualitative ones. Gannous and
Aljoroushi (2004, p. 4) have said about this context: "The quantitative
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increase in higher education institutions at the expense of quality, which
may have so many negative damage consequences".
The qualitative scenario is a process of analysing possible future
events by considering alternative possible qualitative outcomes. So, it
presents consciously several alternative future qualitative developments. In
contrast to a quantitative scenario, which try to show a quantitative picture of
the future. In fact, the qualitative scenario is not using extrapolation of the
past, but it try to consider possible qualitative developments because the
qualitative scenario does not expect past quantitative picture to be still valid
in the future. Based on the evidence collected in the Delphi technique and
examining the HE factors related to the internal and external environment,
also in light of all that has been said about the strategies for Libyan HE,
three scenarios have been built for Libyan HE to development the human
and physical resources, as shown in the points below. As will be seen in
each case there are important roles for the Universities and Ministry of
Education.
A. The optimistic scenario (1) of the Libyan HE: In this scenario, it is
possible to the human and physical resources available at the
universities - with assumption neutralize the effect of the external
environment - by taking advantage of the actions and events. Where it is
possible to take advantage of strengths elements (S) as actions in order
to minimize the impact of elements weaknesses (W), because they the
intended changes in internal phenomena of the scenario and therefore
they are subject to the decision or perceptions -the researcher- scenario
writer. These actions (S) are:
i. Ability of students to absorb information and turn it into
usable knowledge.
ii. Ability to adapt and learn quickly and possess the skills
necessary to do it.
iii. Ability to work collaboratively within a group.
iv. Interest in foreign languages.
v. There are multiple domains at the Libyan universities to meet
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the Labour market needs.
vi. There are criteria for the selection of lecturers for the work at
universities.
vii. The actual study during the academic year is sufficient
(between 22 and 25 weeks).
viii. There are enough conferences and scientific symposia.
In contrast, it is possible to take advantage of opportunities (O)
as events in order to minimize the impact of threats (T). It is
important to not forget that the events are proceedings of the
unintended and cannot be controlled during the time period covered
by the scenario - the event is foreign variable of the process of
building scenarios - and therefore they are not subject to the decision
or perceptions scenario writer. These events (O) are:
i.
ii.
iii.
iv.

There are specific criteria for measuring the quality of
universities.
Harmony of the geographical distribution of universities.
High cultural level and low rate of illiteracy among parents.
Decline in family size.

Fundamentally, human resources development encompasses
an array of activities that enhances the ability of all human beings to
reach their highest potential; attention to this human factor has
always been a key element in its development agenda.
Precisely, this scenario is based to bridging the gap between
skills required and available through an attempt reshape and
strengthens the role of the university. So, the HE institutions must
rethink in their policy and procedures to improve the quality of output
of HE by try to change the way that HE institutions do educational
process including redefining universities structures and put more
power in the hands of the universities. In addition they can train their
faculty members to understand the most effective methods to
interact with students and to be aware of the best practices of the
most successful universities.
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The American Society for Training and Development (ASTD,
2009, p.4) “defines a skills gap as a significant gap between an
organization’s current capabilities and the skills it needs to achieve
its goals. It is the point at which an organization can no longer grow
or remain competitive because it cannot fill critical jobs with
employees who have the right knowledge, skills, and abilities”.
Consequently, the management systems, curricula and teaching
methods, and funding etc are no longer considered to be adequate
to guarantee that Libyan universities can keep up with development
in education, research and innovation. Innovation and modernisation
are also considered to be necessary with regard to the roles of a
university, in addition to its social, cultural and political roles.
In this scenario, can be development of human and physical
resources available at the universities by take advantage of the
actions and events. So, the Libyan universities change the proportion
of their resources to fully invest in the development of their human
resources and physical resources. Also the Ministry of Education
must contribute a significant proportion because of limited financial
resources of the universities. It is essential therefore to improve and
develop those human resources and physical resources available at
the universities through next four main pivots:
I.

Increased spending on the Libyan HE sector.

II.

Develop the information technology systems.

III.

Develop

continuing

professional

development

programmes for lecturers.
IV.

The adoption of programmes and mechanisms of
academic accreditation and quality systems in the
activation of universities and keep up with global
changes to the requirements of quality in the educational
process.

In the same context, in this scenario the relationships between
the elements could take the trends that shown in the Figure (1).
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Figure (1): The relationships between the elements in Scenario 1
Through an examination of the relationships between the elements
in Scenario 1 as shown in the Figure (1), can be note: The relationship
between the elements of the scenario is a complementary relationship.
This means, that the increased spending on Libyan HE will lead to the
development of the information technology systems and thus to the
development continuing professional development (CPD) programmes
[CPD programme refers to in-employment professional training and
education]. Through the adoption of such programmes, as well as
mechanisms of academic accreditation and quality systems in the
operation of universities this will help them keep up with global changes
to the requirements of quality in the educational process. All this leads to
the development of human resource and capital in the sector and also
increased spending on Libyan HE due to changes that will occur in the
skills. However, the evidence from this research suggests that this will
also lead to increased productivity, effectiveness and efficacy in regard
to the links to the labour market and impacts on the wider economy.
This scenario may come under pressure from events (O) that
cannot be controlled during the time period covered by the scenario. So,
the development process must be continuous. Therefore, this scenario
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could lead to some views, such as:
I.

Increase the hours of practical training at the universities in order
to acquire the mental and behavioural skills that would enable
students to continue their study.

II.

Increase the interest in foreign languages in order to help
students to properly use foreign languages in all areas, in
particular with regard to practical language usage to
communicate with the world.

III.

Increase disciplines at the Libyan universities such as
engineering, medicine and IT, to address the human resources
that Labour market needs.

IV.

Increased ability of students/graduates to adapt and learn quickly
and possess the skills necessary to do it, in particular with regard
to predominance of the traditional character of curricula and
educational programmes and the focus on conservation and
memorization in Libyan universities, without much attention to
building skills.

V.

Develop the criteria of selection of lecturers for work at
universities due to professional inability to recruit the modern
educational progress in curriculum and teaching methods.

VI.

Develop the criteria for measuring the universities quality in order
to develop elements of the educational process, in particular with
regard to evaluation standards and developing educational
programmes at universities.

VII.

Increase the rate of linking technical education with university
education in particular with regard to increase the number of
laboratories and updating of the university libraries.

B. The possible scenario (2) of the Libyan HE: The scenario 1 was more
optimistic scenario where the development of human and physical
resources available at the universities can be achieved. In this scenario,
a balanced process can be visualized for the development of human and
physical resources available at the universities through bridging the gap
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between skills required and available and attempts to reshape and
strengthens the role of the university by taking advantage of the
strengths and opportunities to address the deficiencies caused by
weaknesses and threats. The scenario writer will therefore be able to
take advantage of the strengths elements (S) in order to minimize the
impact of weaknesses elements (W) on the actions of this scenario. As
shown in following points:
1. Advantage of the ability of students to absorb information and turn it
into usable knowledge (S) and interest in foreign languages (S) in
order to minimize the impact of the weakness of low levels of
practical training during the undergraduate (W). Over time, the
Libyan HE sector has proved unable to effectively deliver the skills
required and have, hidden their inability by strict adherence to rules
and regulations. This sense of incompetence is based on fact; as
long as the perception exists it becomes difficult for the Libyan HE
sector to be effective in bridging the gap between skills required and
those available. In fact, responding to skills shortages with short-term
fixes is not enough. For Libyan HE institutions and Libyan policy
makers, the more critical challenge is to address skills gaps for
developing a highly skilled workforce in the long-term.
2. The ability to adapt and learn quickly and possess the skills
necessary (S) can help to minimize the impact on the focus amongst
most of the lecturers in the educational aspect of their activities the
expense of the advancement of community development and
scientific research (W). the Libyan universities should be aware that
innovation is an important component of economic development and
productivity growth, the OECD (2009) has emphasized that: Indeed,
governments are aware that one of the ways they can begin to pull
themselves out of the current financial and economic crisis is to
invest in innovation. Several OECD countries have followed such a
strategy in the past and come out ahead. Such investments in
regional innovation systems and technology-transfer mechanisms
can facilitate the transition to a knowledge economy and create job.
3. To minimize the impact of lack of correlation between technical
knowledge and learning and a failure to develop thinking in general
and scientific thinking in particular (W), it may be possible to take
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advantage of identified ability to work collaboratively within a group
(S) during the actual study in the academic year (S). The Libyan HE
outputs are not able to meet changing labour market needs, so the
employability skills must be addressed in schools and in HE.
4. The advantage of the multiple domains at university (S) may
minimize the impact of the imbalance in the distribution of students
between the scientific departments at universities (W). Beyond this,
the Libyan universities have to invest significant resources in order to
provide good educational to their students through and offer a variety
of information and resources, encourage the exchange of ideas, and
reward students for acquire new skills and expand their choices. In
return, make Libyan universities more accountable to students than
ever before and innovation the key ingredient for competitiveness in
most Libyan universities.
5. It may be possible to minimize the impact of the absence of
continuing education programmes for lecturers, and the inability of
lecturers in innovation and continuous learning (W) through
development of the criteria of selection of lecturers for the work at
universities (S). Since the 1980s, the concept of the national
innovation system (NIS) has been gaining popularity as a core
conceptual framework for analyzing technological change, which is
considered to be an indispensable foundation of the long-term
economic development of a nation, even though, in Libya there was
not NIS during all these years, so Libya - including Libyan
universities - needs to build such a system to support the
development and innovation.
6. Lack of good information system at universities (W). It may be
possible to advantage of the opportunities of conferences and
scientific symposia (S) in order to provide adequate information for
decision-makers and curriculum designers. The most important
challenge facing Libya’s HE system is its ability to adapt to the
requirements of economic development in the relationship between
the educational plan and the economy. For this reason, the policy
makers have tried at least theoretically and render it part of the
general development plan. Nevertheless, there is still disparity in the
points of views of the educational planner and the economic planner.
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In contrast, there are two events (opportunities) related to
competitive factors (CF), where can advantage of the specific criteria
for measuring the quality of universities to minimize the impact of
propagation of the establishment of small universities, which do not
have human resources and capital assets. Also, can be advantage of
the harmony of the geographical distribution of universities to
minimize the impact of lack of interest the cultural diversity between
regions. In the same context, there are two events (opportunities)
related to social and cultural factors (SCF), high cultural level and
low rate of illiteracy among parents and decline in family size, can be
advantage of them to minimize the impact of absence of the
concepts of career commitment, competition, and excellence in the
Libyan society, and lack of attention of impact of the customs and
traditions on the educational system.
Though the events are proceedings of the unintended cannot
be controlled during the time period covered by the scenario,
nevertheless, can be advantage of them to minimize the impact of
threats. So, the Figure (2) shows nature of the relationship between
actions and events in this scenario:

Figure (2): The relationship between actions and events in scenario
2
Through an examination of the nature of the relationship between
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actions and events in this scenario, as the Figure (2) shown that the
internal environment composed of actions, whereas the external
environment consists of events. More specifically, the actions are the
intended changes in internal factors of the scenario therefore can be
controlled them, which leads to take advantage of actions (S) in order to
minimize the impact of actions (W). The events are foreign factors of the
process of building scenarios, which therefore cannot be controlled
during the time period covered by the scenario. In this case the scenario
is under the pressure of events (T) such pressure could be lead to an
imbalance in the scenario results. But this scenario can take advantage
of the events (O) to make equilibrium process among all external factors
in order to minimize the impact of events (T) on the actions (S). It must
be noted that if there are not obstacles, this would lead to some of direct
views, such as:
I.

Develop precise criteria to the acceptance of students at Libyan
universities in particular with regard to the providing educational
opportunities for all and assist students to choose the
specialization in order to meet the needs of the society and
achieve sustainable human development.

II.

Minimize the impact of imbalance in the distribution of students
between the scientific departments at university through develop
the practical training programs during the undergraduate by
focus on development of scientific thinking, in particular with
regard to the helping students to achieve growth in their
integrated mental, psychological, emotional and social
development.

III.

Develop continuing education programmes for lecturers to
increase the ability of lecturers in innovation, continuous
learning, regulation, skills of creation and methods of thinking, in
particular with regard to create relationship and access to
knowledge in multiple ways within the framework of curriculum.

IV.

Develop information system at universities to provision of
sufficient information for decision-makers and curriculum
designers.
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C. The pessimistic scenario (3) of the Libyan HE: Scenario 1 has the
advantage of strengths to impact on the weaknesses -with assumption
neutralizing the effect of the external environment-; and scenario 2 has
the advantage of strengths to impact on the weaknesses and
advantages of opportunities to impact on the threats. In this scenario the
effect of the external environment cannot be neutralized. In fact, Libyan
universities today do not have the cash reserves needed to generate
new ideas and technologies in their own research laboratories. Under
those circumstances, this scenario has some obstacles that come from
events (threats), which cannot be controlled during the time period
covered by the scenario. This would lead to views, such as:
I.

The low level of spending on HE and imbalance in the salaries
of employees within the university.

II.

There are not sufficient laboratories, and the libraries do not
contain the modern periodicals and books in particular with
regard to the global changes and their implications on all
dimensions of life including the life of the student as an
individual and the life of the society as a whole.

III.

Weakness of spending on research and studies in particular
with regard to the change the concept of investment to be
based on the investment of human capital to ensure the best
return and increase the value of science and innovation.

IV.

The absence of administrative and organizational stability of
universities due to absence of a board is responsible for HE on
an on-going basis.

V.

There are no strategies and implementation mechanisms that
explain the universities beliefs and perspectives in the absence
of comprehensive philosophy are clear principles and
requirements, targets and policies, in particular with regard to
link the curriculum content with the environment and the Libyan
society and the technology surrounding the student.

VI.

Weakness of integration and coordination between HE planning
and economy planning in particular with regard to the
complementarily between the study courses and the Labour
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market.
Clearly, the management systems, curricula and teaching methods,
and funding etc are no longer considered to be adequate to guarantee
that Libyan universities can keep up with development in education,
research and innovation. Innovation and modernisation are also
considered to be necessary with regard to the roles of a university, in
addition to its social, cultural and political roles. In contrast, it is possible
to note that the relationship among the elements - in this scenario - is
under continuous pressure due to nature of the relationship between the
actions and events, as Figure (3) shows:

Figure (3): The relationships between the actions and events in
scenario 3
Through an examination of the nature of the relationship between
actions and events in this scenario as Figure (3) shows, could be noted:
I.

The external environment - threats (T) /opportunities (O) had been under pressure from the internal environment weaknesses (W) /strengths (S) -, and;

II.

threats (T) had constantly been under pressure opportunities
(O), and;

III.

weaknesses (W) had constantly been under pressure
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strengths (S), and;
IV.

Section

Both external environment (T/O) and events (W/S) impact on
scenario.

four:

Conclusions

and

Recommendations:

…………….………………………………
1)

Conclusions: The results of the analysis of this research indicate
that there are some factors relating to the HE internal and external
environment, are:
I. Internal environment: This environment includes all
components of human and material within an HE institution
such as: buildings, laboratories, libraries, devices, aims,
curriculum, conditions, entities and events etc, which
influence its activities and choices.



There are many factors related to students such as: Ability of
students to absorb information, their ability to adapt and learn
quickly and work collaboratively.



In the HE curriculum there is no method to teach skills, also
there is no relationship between technical learning and another
to develop of thinking. Overall, there is one factor considered as
an element of strength in the internal environment of HE, which
is interest in foreign languages.



There are three factors related to the faculty members and they
represent the elements of weakness in the internal environment
of HE: the common use of the method of memorization in
teaching, and focus of most lecturers on the educational aspect
without focusing on the community development and scientific
research, and absence of continuing education programmes for
lecturers, and the inability of lecturers to innovate and find
opportunities for continuous learning and professional
development.



In relation to HE administration there are a number of factors
that the research has identified as strengths: there are multiple
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domains at the Libyan universities which appear to meet the
labour market needs and there are criteria for the selection of
lecturers for work at universities, also the actual study during
the academic year was considered sufficient. There are enough
conferences and scientific symposia; in fact, they represent the
elements of strength in the internal environment of HE.



However, the study has also identified, four elements of
weakness related to internal environment of HE. These, are:
Weakness of practical training in the undergraduate curriculum;
the lack of good information system at universities and therefore
the lack of adequate information for decision-makers and
curriculum designers; absence of precise criteria to admit
students at Libyan universities; and imbalance in the distribution
of students between the departments at universities.
II. HE external environment: The external environment
includes all conditions, entities, events, and factors
surrounding an institution, which influence its activities and
determine its policy:



There are many economic factors which can be considered a
threat to the external environment of HE, comprising: The low
level of spending on Libyan HE and an in sufficient number of
laboratories; the libraries do not contain modern periodicals and
books. Also, weakness in spending on research and studies
and imbalance in the salaries of employees within the
university.



Five political factors considered a threat to the external
environment of HE: there are no strategies and implementation
mechanisms that explain the universities beliefs and
perspectives, and there is no comprehensive philosophy with
clear principles and requirements, targets and policies. Also,
there is an absence of administrative and organizational stability
of universities. Even, there is no relationship between the
central planning system and planning system for the HE sector.



Two factors related to competitive aspects of the HE sector ,
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are: specific criteria for measuring the quality of universities and
the harmony of the geographical distribution of universities with
distribution of Libyan population, and a key factor in relation to
the competitive aspects of the sector, is: the propagation of the
establishment of small universities that do not have physical or
human resources.


The social and cultural factors affecting the sectors, are: high
cultural - education - level and low rate of illiteracy among
parents; and a decline in family size.



Nevertheless, three threats in relation to social and cultural
factors, which are: The absence of the concept of career
commitment, competition and excellence in Libyan society; the
cultural diversity between regions in the country; and a lack of
attention on the impact of the customs and traditions of the
educational system.

On the other hand, due to factors relating to the internal and external
environment resulting in four potential strategies for Libyan higher education
, as follows:
1. Survival strategy: To support strategy development and promote
strategic thinking in the Libyan higher education sector.
2. Reorientation strategy: To address the weaknesses in the Libyan
higher education.
3. Defensive strategy: To purposes of maintaining or improving
education quality.
4. Radical strategy: To address the strengths of the Libyan HE system.
Finally, in the light of all that has been said about the strategies for
Libyan higher education, three kinds of scenarios have been built for higher
education.
1. The optimistic scenario of the Libyan higher education: In this
scenario, it is possible to the human and physical resources
available at the universities by taking advantage of the actions and
events.
2. The possible scenario of the Libyan higher education: In this
scenario, a balanced process can be visualized for the
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development of human and physical resources available at the
universities.
3. The pessimistic scenario of the Libyan higher education: In this
scenario the effect of the external environment cannot be
neutralized.
2)
Recommendations: In the light of the findings, but taking
account of the limitations of the study and the difficulties encountered
in the course of the research, the researcher proposes sets of
recommendations for future Libyan higher education, are:
1.The Libyan universities should be expand the practical training
period from a few weeks in the final year to continuous
participation throughout the years of study.
2.The Libyan universities should develop their curricula to bridge the
gap between skills available and labour market demands.
3.It is very important that Libyan universities create standards for the
appointment of faculty members and that more attention be given
to developing and improving the skills of the faculty members
rather than standards that depend on the qualifications.
4.To produce a clear portrait of graduates' skills of any assessment
process must look beyond the quantifiable variables in the higher
education sector, because these indices and the criteria used to
calculate them provide only a preliminary idea of these skills.
5.Due to the low rate of introduction of new technology to the
universities the Ministry of Education should be increase spending
on Libyan higher education in order to raise the level of
laboratories and libraries development.
6.It is very important that the Ministry of Education considering the
geographical distribution of universities to be more compatible with
the size and distribution of the population in each region.
7.Develop clear policies for higher education that would raise the
economic value of output of higher education through raising the
level of interest in applied science.

References:



Abu-Jafar, Abdulla Elabed (2006). Private Higher Education in
Libya "Between reality and ambition", (conference Higher Education and
Development in Libya, part two, Tripoli): International Centre to Green book

- 573 -

)2020(سبتمبر21 العدد

مجلة العلوم اإلنسانية

Research.


Al-Badri, Abdulrahim Mohammed. (2003). the reality of the
internal efficiency of postgraduate studies management at Libyan
universities, Benghazi, Garyounis University.

Al-Badri, Abdulrahim Mohammed (2007). Some problems of
higher education policies in Libya. (First National Conference for public
policies in Libya, Benghazi, University of Garyounis, 11-13 June 2007).


Al-Badri, Abdulrahim Mohammed. (2006). Problems of Higher
Education in Libya (Symposium Higher Education and Development in
Libya, part two, Tripoli): International Centre to Green book Research.


Al-Ezzabi, Abu al-Qasim Mohammed (2006). Higher education
and development requirements, (Symposium Higher Education and
Development in Libya, part one, Tripoli): International Centre to Green book
Research.

Alfaidy, M A and Ibrahim, A. M. (1997). Higher education and
future challenge in Libya: an analytical and critical prospective. Garyounis
Scientific Journal, 10 (2-3).


Al-Falah, Sava Abd Alreda and Salem, Jalal Al-hady. (2006)
Fact of education and relationship with development needs (Symposium
Higher Education and Development in Libya, part one, Tripoli): International
Centre to Green book Research.


Al-Maqury, Ali Ramadan. (2006) Relationship between higher
education outputs and labour market "reality and possibilities of
development" (Symposium higher education and development in Libya, part
two, Tripoli): International Centre to Green book Research.


Al-Tier, Mustafa Omar (2005). Half a century of local university
education "notes and thoughts", Journal of Al-Jameai, spring 2005, Tripoli,
General syndication of university staff members.


Al-Tier, Mustafa Omar. (2006) The Higher Education and
Development in Libya "planning model of multi-twists" (Symposium Higher
Education and Development in Libya, part two, Tripoli): International Centre
- 574 -

)2020(سبتمبر21 العدد

مجلة العلوم اإلنسانية

to Green book Research.


ARCHE "Arab Regional Conference on Higher Education"
(1998), Beirut.

ASTD (American Society for Training and Development) (2009).
Bridging the skills gap: New factors compound the growing skills shortage,
ASTD, Virginia.

Bubtana, Abdulla (2009). Contributions to education and higher
education, Benghazi, Abdulla Bubtana.

Elfenish, Ahmed, et al, (1998). The Higher Education in Libya
"Comparative Study" National Authority for Scientific Research, Tripoli,
Libya.


El-Hawat, Ali Al-Hade (1996). Higher education in Libya: reality
and future prospective. Tripoli: Tripoli Scientific Library.


Elmograbi, Mohammed Abu-Bakr (2006). Policy to linking
between higher education and production, (Symposium Higher Education
and Development in Libya, part two, Tripoli): International Centre to Green
book Research.

Elzalitni, Saad (2008). Vocational education and training
programmes in the Libyan higher education sector: an explorative study,
unpublished PhD Dissertation University of Salford, Salford, UK.

Faculty of Arts (2002). The results of a scientific study to
evaluate and develop the educational system in the Libyan, University
Garyounis.


GAI (2009). Libyan in Figure, Tripoli, General Authority for

Information.


Gannous, S. M. and Aljoroushi, S. M. (2004). A report on private
universities and higher colleges in the eastern region. Unpublished
document, The Secretariat of Services Affairs, The General People’s
Committee, Libya.
- 575 -

)2020(سبتمبر21 العدد

مجلة العلوم اإلنسانية


GPCE “People's Committee for Education” (2005). The Draft for
the Libyan Higher Education Strategy, the first meeting for 2005, Sirte,
Libya.


ILO (2007). Developing Skills and Employability for Young
People in Asia and the Pacific. Regional Technical Meeting on Developing
Skills and Employability for Young People in Asia and the Pacific, Chiba,
Japan, 13-16 February 2007, International Labour Office.


LCEQAIHE (2007).
Dependence, Tripoli, GPCE.

Guide

of

Quality

Assurance

and


Libyan university (1972). Guide the Libyan university since its
establishment until 1972, Libyan university, Benghazi.

Marteleto, Leticia (2005). Family Size, Demographic Change,
and Educational Attainment: The Case of Brazil, University of Michigan,
Research Investigator Population Studies Centre.

Mirza, Ali Khudair (2002). The formation of the identity of the
Libyan economy "Strategic options", Workshop on the identity of the Libyan
economy and the task of planning, Sirte, Council of General Planning, 2809-2002.


Mniena, Abeer Ibrahim (2001). The effect of structural and
administrative changes on higher education policies in Libya, (Case Study of
admission at Garyounis University 1980-1994) Unpublished MBA, Garyounis
University, Benghazi.


Mogassbi, Mohamed M (1984). Perception of the Higher
Education system and manpower development in Libya, (Unpublished PhD
Dissertation), the George Washington University.


National Specialized Councils, Report of the National Board of
Education and Scientific Research, Egypt (1996).


Obaidat, Osama Mohammed and Sada, Saieda Tasir (2010).
Availability of skills in the output of the Jordanian educational process
compared with the local labour market needs, (Arab Journal for Quality
- 576 -

)2020(سبتمبر21 العدد

مجلة العلوم اإلنسانية

Assurance Higher Education, 5 Issue, 2010) Sana, Yemen.



OECD (2009). Regional Innovation in 15 Mexican States,

Mexico.


Omar Al-Mukhtar University
(2001). Omar
University Guide, El-beida, Omar Al-Mukhtar University.


Al-Mukhtar

Oxford University (2000). Oxford Word power dictionary, Oxford.



Preston, John and Hammond, Cathie (2002). The Wider
Benefits of Further Education: Practitioner Views, London, the Centre for
Research on the Wider Benefits of Learning.


Qaier, Fathi Awad (2001). Internal efficiency of education
systems at the University of Garyounis, Cairo, unpublished PhD Dissertation
the Cairo University.

Said, Sasi (2006). The higher education in Libya "Dilemmas and
Development", Al-jameai Journal, No. 11, General syndicate of university
staff members, Tripoli, Libya.

Salem, Abu Baker Matook. (2006). the reality of higher
education in Libya and its impact on the workforce, (conference Higher
Education and Development in Libya, part two, Tripoli): International Centre
to Green book Research.

Sheikh, Mohamed Khalifa (2006). Higher education between
curriculum and appropriateness of apply. (Symposium Higher Education and
Development in Libya, part one, Tripoli): International Centre to Green book
Research.

Theeb, Munir (2009). Development of a Model for
Implementation of Strategic Change Management in Libyan Higher
Education, A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of
Edinburgh Napier University, for the award of Doctor of Philosophy.

UNESCO (2008). Reinventing Higher Education: Toward
Participatory and Sustainable Development. Bangkok.
- 577 -

)2020(سبتمبر21 العدد

مجلة العلوم اإلنسانية

The Translation of the Adverbial Clause in English Language
Into Arabic Language

))ترمجة اجلملة الظرفية يف اللغة االجنليزية إىل العربية
*

 عبد هللا محمد ضو.أ

مقترح تدريس الجملة الظرنية وترجمتها
 الخمس-  كلية اآلداب- ني مقرر الترجمة لطلبة المرحلة الجامعية بقسم اللغة اإلنجليزية
A Proposal for Teaching the Adverbial Clause in the
Translation Course for the Undergraduate Students in English
Department
Faculty of Arts, Khoms
Abstract
The paper presents a methodological proposal for teaching the translation course
from English into Arabic and vice versa for the undergraduate students in the
department of English in El-Mergib University. It discusses one of the most
important parts in the complex sentence. It is the adverbials clause. The
researcher collected 12 sections from different references and listed them
together so that the students can distinguish them from other clauses. The
ultimate goal of this paper is to get knowledge about this section and to know
how to analyze it linguistically and to translate it smoothly and correctly. This
research considers this step is significant for understanding the text and for the
processing of translation. Concerning the structure of this work, it consists of
three parts: section one is an introduction to the study. It introduces the rationale,
the aim, significance and the structure of the work. Section two covers the main
topic (The Translation of the Adverbial Clause in English Language) into

كلية اآلداب – جامعة المرقب – الخمس/  قسم اللغة االنجليزية,* أستاذ مساعد
abdulladaw53@gmail.come
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Arabic in some details. Section three presents the conclusion followed by
recommendations for further research in other aspects in linguistic

translation which need to be investigated and explored in separate studies.
الملخص

قه

ده فلتر ل مق رحح ل هرلس فليم ل فلظرفلل ت ريم مح فا مقرر فل ريمل
فلعر لل ت حلعمس ،تدل

م فإلني ل لل إل

فلمر ب – فلخمس ،رم س

حلمرح ل فليحمعلل م لل ف هفب – يحمعل

فل ح ل فل غتي ل ع حرة فلظرفلـل )Adverbial clause
ريم مح إل فل غل فلعر لل ،تإس حامح فأل ملل

فا فل غل فالني ل لل ،ت لح ممتنح مح

فلقصت ،فا فل ريمل ،إد أنمح عه ألحس تحهة فل ريمل م فإلني ل لل إل فلعر لل ،ممح
تضح فلهتففع ترفم سرض
فلمقررف
س

دف فلمق رح ،ت ا تيته صتر يت ري فا تصلا

فلمتضتسل تهتر ح فا هرلس فل ريمل حلمرح ل فليحمعلل ،تمدل سه هرة فل

ل

ريمل فليم فلظرفلل.

دف فلمق رح م ث ثل أي فم :فلي م فألت تفل مقهمل

م أ ملل

ل مت

ريمل دف فلمتضتع ،تهتر فل ريمل تفل عرلب ،تفأل هفا فلمن تهة م

رح دف

فلمق رح ،تدل

فل نحهف س

آرفم عض فلمرفيع تآرفم فلمخ صل فا دف فلميح ،

تفلي م فلثحنا لقه سرضح ألنتفع فليم ل فلظرفلل ،تفلخ تف

فل ا لن غا أ ل عمح

فل حلب فلم ري سنه ريم ل يم ل فلظرفلل ،أل دل لللحسهه س
فللم س ل ريم مح ريمل صحلحل ،تفلي م فلثحل
دف فلمتضتع ،تفل تصلح

فل ا م

ح ل فليم ل لغتلح

لعرض فلن حا فلمل قحة م

أنمح فإللمح فا عهل منح

ريمل

فل ريمل ل مرح ل

فليحمعلل ت تلر ح.
إ فلمها فلرالس م

ده فلتر ل ت

تلر مقرر فل ريمدل ،ت تلده فل حلدب منميلدل

لحسهه فدا ح لد فليم دل فلظرفلدل مد فالني ل لدل فلد فلعر لدل ت ريم مدح تدلد
ت أمث دل تفضددحل م ريمدل ،ثد فألددمح فدا عرلددب فلمنددح
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فليحمعددل فلم خصصددل  ،وتوه دى هددذ الورقددة بم يددد البحددا والدراسددة فددي جوانددل أخددرى فددي

الترجمة اللةوية التي تحتا لى الم يد من التحقي واالكتتاف في دراسات أخرى متقدمة.
اجلزء األول:

.1مقدمة:

تعددد الجملددة اأنجلي يددة مددن أهددم وثدددات الترجمددة مددن اأنجلي يددة لددى العربيددةط فقددد
أعار (باسف ثداتم 2004

:

 )17فدي كتابده بعندوان (الترجمدة  (Translationليهدا فدـي

نقف المعنى بقولده– "The sentence is the most appropriate unit of translation" :
لالجملة تحتوي على المكونات ا ساسية التي تجعلها مستقلة فدي التركيدلط كاملدة البنيدانط
وتع ددي معنددى تامددالط وتأسيسددا علددى هددذاط فددإن هددذ الورقددة البح يددة ددر أ ملددل ريمددل
فلع حرف فلظرفلـل ) (Adverbial clausesفل ا عه ي مف م فليم ل اأنجلي ية فل دا دا
ألحس فا فلنص ،إد أ فلنص ل مدت مد يمد  ،تس دحرف  ،تفقدرف  ،ت ده لد فل غتلدت
الجملة اأنجلي ية لى أنوا ط وأقسامط وأج اجط ولكي نبسر ا مدر لل الدل وندذكر بترتيدل
الجملددة اأنجلي يددةط وتصددنيفهاط نقدددم هددذ الورقددة وفيهددا عددرض مل ددج للجملددة فددي اللةددة
اأنجلي ية – بصفة عامة  -ثم تتناول الجملة الظرنية بتيج من التفصيفط وف اآلتي:
.1

الجملة البسيطة ) (simple sentenceوتتمف أربعة أقسام من الجمفط وهي:

أ  -الجملة ال برية )(a statement

 -الجملة االستفهامية )(a question

ب -الجملة ال لبية )(a request
د  -الجملدددددددة التعجبيدددددددة

(an

)exclamation
.2

الجملة المركبة مان جملتاين ) )compound sentenceتتكدون مدن جملتدين أو أك در
مرتب ة برابر يرب ها ببعمها.

.3

الجملة المعقدة ) (complex sentenceالتاي تتكاون مان ( (main clause and
subordinate clauseط وتتمف ثكثة أنوا من الجمفط هي:

(أ) الجملة الأرفية ((adverbial clause
- 580 -
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clause
( ) الجملة الوهفية )(adjectival clause
تركد هددذ الورقددة علددى الجملااة الظرنيااة ومددا بهددا مددن تركيبددات ظرفيددة متنوعددةط
تحتا

لى عره وتوسيا من أستاذ الترجمة قبف جراج عملية الترجمة ثتى يكون ال الدل

علددى درايددة كاملددة بمعنددى ودالالت ا لفدداظ لينددتل ترجمددة هددحيحة بعيددد عددن الةمددوض
والتأويف.
ن معرفة ال الل نوا الجملدة فدي اللةدة االنجلي يدة وأخدذ فكدر عنهدا قبدف وأثنداج
عملية الترجمة تتج ال الل وتع يه دفعا قويا لترجمتها لى العربية؛ نهدا تسداعد علدى
اختيار المكاف ات الترجمية المناظر لها بدقة أك رط كما أنها تع ز من ثقة ال الل فدي نفسده
وفي ترجمته؛ نها قاهمدة علدى أسدس هدحيحةط ت يدد رغبدة وثماسدا لمعرفدة الم يدد عدن
التركيبات اللةوية واقتراه الترجمات المناسبة لها.
مها ده فلهرفلل إل ف ا:
 .1ل ل فلضتم س

فليم ل فلظرفلل فق  ،تحصر ح ،ت لح أنتفسمح – ح

تلمل ددح فل حلددب س د

قلددل فليم د تفلع ددحرف فددا فأني ل لددل تدل د

للد تس مح

أل د تب م ل د

ت أمث ل تفضحل م ريمل.
.2

تله فل حلب حلخ تف فأللحللل فلعم لل فل ا لحسهه فا فل ريمل ل درق فل ريمدل
فلم نلل س

تفسه لغتلل ل لمل حل للد لع فأس مدحه س د نولد فدا فل ريمدل عده

فل خرج.
 .3فألددمح فددا فل عرلددب فددا فلمنددح

فليحمعلددل فل ددا عدده م د فلممددح فأللحلددلل أللددح دة

فليحمعح فلم خصصل .
 .4هفددع فل د م م تفلمم مددل

حل ريمددل إل د م لدده م د إيددرفم فل ح ددل

فل غتلددل ل يم د

فلتصولل ،تفليم فألملل ،تغلر ح م فلع حرف مث (prepositional phrase, :
) gerund, participial etc.فل ا ال للع فلميدح لددمر ح ندح ،ت دا ال قد أ ملدل
- 581 -

مجلة العلوم اإلنسانية
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صهه ح ل مح فا ده فلهرفلل.

أتددت فكددر هددذا المقتددره نتيجددة لتجربددة ع صددية فددي تدددريس مدداد الترجمددة ل لبددة
المرثلة الجامعية لمد عتدر سدنوات متتاليدة – ثيدا الثدا الباثدا المتداكف التدي تواجده
ال كب عند القيام بالترجمة العملية للنصو
النصدددو

التي تعرض علديهمط فدبعض الجمدف فدي تلد

تكدددون أثياندددا ناقصدددة أو غاممدددةط فدددإذا لدددم يعدددرف ال الدددل المتدددرجم الجملدددة

االنجلي يةط وأنواعهاط وتقسيماتهاط بحيا يعرف ما بها نقجط أو غمدوضط فإنده لدن يدتمكن
من ترجمتها ترجمة هحيحةط ونقف معناها بصور دقيقةط ن التركيل البنيوي للجملة فدي
اللةددات م تلددف فيمددا بينهدداط فمد ك :الصددفة تتب د الموهددوف فددي العربيددةط بينمددا تسددبقها فددي
اأنجلي يددةط كمددا أن اللةددة العربيددة تعتمددد علددى نأددام التتددكيف للمفددرد (الفددتاط والكسددرط
والمددمط والتسددكينط والتنددوين) ب ددكف اللةددات ا خددرىط وعلددى سددبيف الم ددالط فددإن أقصددر
جملة بسي ة في اللةة اأنجلي ية تتكدون مدن كلمتدين :فاعدفط وفعدفط م دف ((Time flies.ط
بينما في اللةة العربية قد تجد كلمة واثد ط م دف (فـأسقـيـناكدـمو ) يوجدد بهدا ثدرف ع دفط
وفعددف مدداضط وفاعددفط ومفعددول بدده أولط ومفعددول بدده ثددان)ط ولهددذا ينبةددي ت ويددد ال الددل
المترجم بمعلومات أساسدية عدن الجملدةط لديس فقدر فدي اللةدة المصددرط بدف أيمدا فدي اللةدة
الهدددفط وأن يددتعلم ال الددل كيددف يجددري مندداظرات ومقارنددات بددين الجملتددين ومكثأددة
الفددروق بينهمدداط وهكددذا فددإن الصددور سددتكون واسددحة أمددام ال الددل المتددرجمط ولددن يجددد
هعوبة في ترجمة الجملة لى اللةة الهددف ب ريقدة هدحيحةط باأسدافة لدى أن ذلد يفدتا
البدداب واسددعا للنقددا ط والحددوارط وتبددادل ا فكددار م د الم تصددين فددي أقسددام اللةددة العربيددة
ومدابهــا.
عرسدت علدى ال لبدة جمدك معقدد
ليست كف الجمف االنجلي ية سدهلة وبسدي ةط فقدد ُ
مكونة من جملتين أو أك ر( )clausesفمد ك:1هدذ الجملدة ( Had he enough money,
1

ينظار الجما ناي كتاابModern English Grammar, by Dr. Bashir M. Shawish & Mr. Faris.S. :

 ،Audeesh, 1st ed. 2000.الناشر:االزدهار – مصراته -ليبيا
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)he would buy a house.ط وكذل
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الجملة(Some students will never be able :

) to get high marks no matter how they work hard.ط لــو سألت ال الل عن ندو
هذ الجمف لما تحصلت على جابة كاملةط وكذل لو سألت ال الل عن ذَا الترةيـــــة (if
) conditionط أو عدن الكدكم المباعدر وغيدر المباعدر ()Direct and indirect speech
في أي نو من الجمف اأنجلي يةط لما وجدت جابة أيما.
لهذاط نجد أن ةالل الترجمة يواجه متاكف عند ترجمة م ف هذ الجمفط فإذا لم
يتعرف على العبارات ( (clausesالمكونة لهذ الجمف بحيا يقوم بتقسيمها لى جمف
بس ي ةط فإنه لن يتمكن من ترجمتها ترجمة هحيحةط وعليهط رأيت أن أكتل في هذا
الموسو ط وعجعني على ذل رغبة ال لبة وثماسهم للتعرف على المنهجية المناسبة
التي تساعدهم على تحليف النج المراد ترجمتهط وفهمه؛ ثتى تتم الترجمة بيسر وسهولة.
وبالرجو

لى بعض المصادر نجد أن كتاب ( (Longman Preparation Course

 for the TOEFL Testقد نبده علدى أن بعدض التركيبدات اللةويدة فدي اأنجل يدة قدد تسدبل
رباكا لل الل في تميي الفاعف في الجملة من المفعول به لحرف الجدر أو البددل – كمدا فدي
االقتباس التالي:
Some sentences in English have just one
subject and verb. In some sentences it is easy
to find the subject and the verb. However,
certain structures such as subjects of
prepositions, appositives, and participles, can
cause confusion in locating the subject and
verb because each of these structures can
look like a subject or a verb. The object of
preposition can be mistaken for a subject.

ولهذاط على ال الل أن يقرأ الجملة أوالط ثم يرك على أركانها ا ساسيةط فإذا نقدج
منها ركن كالفاعدفط أو الفعدفط فدإن الترجمدة سدتكون خاة دةط ويجدل أن يمد ال الدل فدي
اعتبار داهما أن الجملة اأنجلي ية ال بد أن تتكون من فاعف وفعف على ا قفط ولنأخذ م داال
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1

على ذل في الجمدف اآلتيدةط فدالم لوب مدن ال الدل أن يتدرجم هدذ الجمدف ويدرى ن كدان
:سيستقيم معه المعنى أم الط فيمي الجملة التامة من الجملة الناقصة
1. Last week went fishing for trout at the nearby mountain lake.
2. A job on the day shift or the night shift at the plant available.

أط فقد وجه الكاتل (المصدر الساب ) النصاها

وثرها على عدم الوقو في ال
:التالية لل الل

.) أن يتأكد ال الل أوال أن الجملة اأنجلي ية يوجد بها فاعف وفعف1(
عندما يبحا عن الفاعف في

) أن ينتبه لى ال مفعول به لحرف الجر والبدل وذل2(
.الجملة

.) عليه أن ينتبه لى ال من الممار وال من الماسي وهو يبحا عن فعف الجملة3(
You should be able to do the following in sentences
with one subject and verb; (1) be sure the sentence
has a subject and a verb (2) be careful of objects of
prepositions and appositives when you are looking
for the subjects, and (3) be careful of present
participles and past participles when you are
looking for the verb.2

) وكذلclause)) وsentence( كما ينبةي أن يعرف ال الل الفرق بين الجملة
( ط في النج الذي يعرض عليه لةرض الترجمةط فالنج يتكون من فقراتطphrase)
 فالجملة كما.(phrases) ) وclauses) والفقر تتكون من جمفط والجملة قد تتمف
:عرفتها المصادر اللةوية هي
Longman Dictionary, 1992, defined the sentence -in grammar- as:

Longman Preparation Course for the TOEFL Test the Paper test by  أخذت الجم من كتاب1
Denorah Phillips published in 2003 by Pearson Education, Inc.

Longman Preparation Course for the TOEFL Test the Paper test by  أخذت الجمف من كتاب2
Denorah Phillips published in 2003 by Pearson Education, Inc.

- 584 -

العدد (21سبتمبر)2020

مجلة العلوم اإلنسانية

(……)the largest unit of grammatical
organization within witch parts of speech (e.g.
nouns, verbs, adverbs) and grammatical classes
(e.g. word, phrase, clause) are said to function.
In English, a sentence normally contains one
independent clause with a finite verb. Units of
which are larger than the sentence (e.g.
paragraph) are regarded as examples of
discourse.
1

ولتوسيا العكقدة بدين الجملدة ومكوناتهدا فقدد ذكدر (كداتفورد) أنده لفدي اأنجلي يدة
نم سلسلة من خمس وثداتط تكدون أكبرهدا فدي مقيداس الترجمدة هدي الجملدة وأهدةرها
هي لالمورفيملط وهنا بين الوثدتين ترتيل تندازلي :الجملدة– المجموعدة – الكلمدةط ذ أن
كف جملة تتألف من عبار أو أك رط وأن كدف عبدار تتدألف مدن مجموعدة أو أك درط وأن كدف
مجموعة تتألف من كلمدة أو أك درط وأن كدف كلمدة تتدألف مدن لمدورفيمل أو أك دـرط ويمكدن
القددول :ن (نعددم) تتددكف ج ملددة مًلفددة مددن عبددار واثددد ومددن كلمددة واثددد ومددن لمددورفيمل
واثدل.
وفيما يتعل بتحديد مفهوم الجملة ))clauseط نجد أنها مجموعة مدن الكلمدات تقدوم
بعمددف الفاعددف أو المفعددول بدده أو المكمددكت فددي الجملددةط غيددر أنهددا تتكددون مددن فاعددف وفعددف
متعل بها:
A clause2 is a group of words acting as subject, object, complement, or
modifier, but having a subject and verb of its own.

. 1اس .كاتفورد (  )71نأرية لةوية في الترجمة  -ترجمة د .خليفة الع ابى د .محيي الدين ثميدي .1991
الناعر :معهد االنماج العربىط بيروتط والهي ة القومية للبحا العلمى ةرابلس -ليبيا
Modern English Grammar, Part II: Sentences and Complex Structures byMarcella 2
Frank, 1972 by Prentice –Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey
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وعبار ( (clauseبالرغم من أنها تتكون من فعف وفاعف ال أنها تعد ج ؤي ا من
الجملة الكلية )(main clauseط أما عبار ) (phraseفهي مجموعة من كلمتين أو أك رط
تقوم بوظيفة واثد في الجملةط ولكنها ال تحتوي على فاعف وفعف متعل بهاط كما في
االقتباس اآلتي:

8

A phrase consists of a group of words performing a
single function. A phrase that begins with a
proposition is called a prepositional phrase; a
phrase that begins with a form from a verb (either a
participle or an infinitive) is called a verbal phrase.

ومن خكل هذ التعريفات نكثا أنه ال بد من وجود الفاعدف والفعدف فدي الجملدةط ثدم
المكمكتط فإذا لم يكن ال الل على دراية تامدة بدأنوا الجملدة االنجلي يدة ويميد مركباتهدا
الم تلفةط فإن ترجمته لن تكون تامةط والدنج – المدراد ترجمتده – عنددما يكدون مبنيدا بنداج
سددليما فددي اللةددةط ومتناسددقا فددي ا سددلوبط وسلسددا فددي المعنددىط فددان ترجمتدده تكددون سددهلة
وممتعةط ويتم إنجاز بكف سرعة و تقان.
وعليهط فإن النتيجة التي تسعى ليها هذ الدراسةط هي أن الهددف مدن تددريس مقدرر
الترجمة لن يتحق كامك ما لدم يدتم ت ويدد ال الدل بهدذ المعلومدات ا ساسديةط وإن ال الدل
يت ر من الجامعة وهو ال يعرف كيف يتعامف مد الدنج مدن ثيدا التحليدف اللةدويط مدن
هنا رأيت أن أتقدم بهذا المقترهط وعرسه باللةة العربيدةط ثتدى يسداعد علدى الفهدمط ويسدهم
في التعريل 1ويحق الهدف المأمول منه.
 . 2املقتـرح:

تكمن أهمية هذا المقتره في أنه يمديف الدى مكتبدة الترجمدة منهجدا لتددريس الجمدف
الأرفية في ماد الترجمة من االنجلي ية لى العربية وبالعكس المقرر على ةلبدة المرثلدة
8 Modern English Grammar, Part II: Sentences and Complex Structures byMarcella Frank,
1972 by Prentice –Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey

 9هاني مرتضى :دور األستاذ الجامعي في تعريب التعليم العالي في الوطن العربي -مؤتمر التعريب العاشر دمشق
(.)2002
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الجامعية بقسدم اللةدة اأنجلي يدة – كليدة اآلداب – ال مدسط والتركيد علدى دراسدة الجملدةط
نها هي ا ساس في النج.
.3مشكلة البحث:

من خكل االةك على مفردات مدنهل الترجمدة ) (Course Descriptionالمقدرر
على ةلبدة السدنة ال ال دة والرابعدة بقسدم اللةدة االنجلي يدة بكليدة اآلداب – ال مدس  -جامعدة
المرقلط يكثا أنه يتم التركي على تحليف المفردات المعجميدة ()Lexical analysisط وعمدا
ذا كانت الجمف ةويلةط أو قصير دون اأعار لى نو الجمف وكيفية التعامف معهاط كما يلي:

1

The curriculum concentrates on lexical analysis
such as: simple/complex words, technical words,
archaic words, idiosyncratic words, foreign words,
cultural words, neologisms, abbreviations, etc.

ولددم تت ددرق المفددردات لددى مناقتددة التركيددل اللةددوي للجمددفط ومددن خددكل التجربددة
العمليددة الثددا الباثددا أن ال الددل يواجدده متدداكف فددي كيفيددة ترجمددة الجملددةط ويقتددره عددد
ترجمات لهاط لكدن محاوالتده عداد مدا تكدون مبنيدة علدى الت مدين واالجتهداد الدذاتيط ولديس
على أساس التحليدف اللةدوي السدليم للجملدةط وأنواعهداط وتقسديماتها؛ ذلد أن التحليدف يرتكد
على التعرف على نو النجط وندو الفكدر ط وعلدى ندو التنداغمط دون التعمد فدي تحليدف
الجملة باعتبارها وثد الترجمةط فم ك هذ الجملة:
"So that I want the children to get warm when they come back from
school, I have lit the fire." (P 92)2

عندما عرست هذ الجملة على ال لبة لدم يتمكندوا مدن معرفدة أنهدا جملدة ظرفيدة للةدرضط
أما في الجملة التالية فلم يتعرف ال كب على الفعف الرهيسي في الجملة:
"Margaret Mead, the anthropologist, who won fame describing primitive
peoples to more culturally evolved people, sought to explain the young
 1مقتبس من المنهج المقرر على طلبة السنة الثالثة والرابعة بقسم اللغة االنجليزية بكلية اآلداب – جامعة المرقب.
2

ينأدر الجمدف فدي كتداب

Modern English Grammar, by Dr. Bashir M. Shawish & Mr. Faris.S.

Audeesh, 1st ed. 2000.

الناشر:االزدهار – مصراته -ليبيا
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and old to each other in a recent lecture at New York City's American
1
Museum of Natural History".

معرفدددة الفعدددف الدددرهيس فدددي الجملدددة يسددداعد ال الدددل ك يدددرا علدددى الترجمدددة ترجمدددة
هددحيحةط ثيددا ن الجملددة العربيددة تبدددأ بالفعددف الددرهيسط فددإذا تعددرف ال الددل علددى الفعددف
الرهيس وبدأ به الترجمةط فإنه يكون قدد ثدافا علدى سدير المعندى للجملدةط وثمدى نفسده مدن
االنحراف عن المسار السياقي للمعنى أو االن الق وراج معان أخرى في الترجمة.
وتأسيسدا علدى رأى ا سدتاذ جمدال جدابر )(Giaber 2019: 53ط فدإن أثدد أهدداف
نأرية الترجمة هو ت ويد المترجمين بال رق التي تنتل الترجمةط بمعنى ت ويدهم بمنهجيدة
الترجمة.
One of the goals of translation theory is to provide translators with
guidelines for the production of translations, i.e. to provide the translators
with some kind of translation methodology.

كما أن (ديكيسف  (1980أكد على أن الكفاج والمقدر اللةوية تعد عدرةا أساسديا لممارسدة
الترجمة:
Linguistic competence is a necessary condition, but not yet sufficient for
the practice of translation (Delisle 1980).

أجم علماج الترجمة علدى وجدوب تدوفر ال صداهج ا ساسدية فدي المتدرجم وهدي:
أن تكدون لده معرفدة باللةدة المصددرط وكدذل معرفدة اللةدة الهددفknowledge of the ( .

 )knowledge of the target language and source languageوأظدن أن المقصدود
بكلمة ( )knowledgeهنا هو المعرفة التامة باللةةط ومعنى ذل أن تكدون للمتدرجم درايدة
كاملة بالتركيبات اللةوية للجملةط ومعرفة مكوناتهاط ثتى يعرف كيف يترجمها.
وعليددهط فددإن هددذ الورقددة البح يددة تًكددد علددى أن ت ددوير مقددرر الترجمددةط وت ويددد
ال الل بالقواعدد النحويدة التدي تسدهف عليده فهدم الجملدة أهدبا أمدرا سدرورياط وفدي رأي
1

ينأر الجمف في كتاب

Developing Reading Skills Advanced , by Louis Hirasawa & Linda Markstein 1978 Newbury
House Publishers, INC USA
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الباثا أنه ذا تةاسى أستاذ ماد الترجمة عن تحليدف الدنج المدراد ترجمتده تحلديك لةويداط
ولم يوسا لل الل نو الجمف وكيفية التعامف معها عند الترجمدةط فدإن الهددف مدن تددريس
مقرر الترجمة لن يتحق كامكط والنتيجة أن م رجات القسدم سدتكون سدعيفة وال يسدت ي
ال الل اأعتماد على نفسه في هذا المجال.
وثرهددا علددى ت ويددد أبناهنددا ال ددكب بكددف مددا هددو مفيدددط و عدددادهم اأعددداد الجيددد
لمواجهددة مت لبددات سددوق العمددفط أتددت فكددر هددذا المقتددرهط وةرثدده باللةددة العربيددة ؛ ندده
م تج بمقرر الترجمة من اأنجلي ية لى العربية وبالعكسط ثتى يكون أقدرب لدى الفهدمط
ويسهم في تعريل المناهل 1ويًدي الهدف المأمول منه.
.4أهداف املقرتح:

أ -أن يتعرف ال الل على أنوا الجملة االنجلي ية ويمي ها عن بعمها.
ب -أن يتعرف ال الل على تركيل الجملة الأرفية في اللةة االنجلي يدة بتديج مدن
التفصيف.
ت -أن يتعددرف ال الددل علددى الفددروق اللةويددة بددين اللةتددين العربيددة واالنجلي يددةط
ويقارن بينهما.
ث -أن يتم ت ويد ال الل بال

وات ا ساسية للترجمة الصحيحة.

 أن يع ز هذا المقتره ثقة ال الل في نفسه عند قيامه بالترجمة.ه -أن يفتا المجال لل الل أجراج مقارنات متقدمة على مسدتوى الجمدف الوهدفية
والجمف اأسمية وغيرها من التركيبات اللةويةط م دف الجملدة الفعليدة (verbal
)phraseط والمقارندددة بدددين النصدددو

ط ويفدددتا البددداب واسدددعا للبحدددا اللةدددوي

للمت صصين.
.5منهجية العمل
1

ينظر الترجمة العلمية ودورها في دعم مسيرة التعريب د .مسلم المعنى – جامعة السلطان قابوس  -عمان
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قام الباثا بتجمي الماد البح ية من عدد من المصادر والمراج ط ثم رتبهدا ب ريقدة
رأى أنها مفيد لل اللط ثم قام في البداية بدإبراز أهميدة ودور الجملدة فدي اللةدة اأنجلي يدةط
ثددم أتددى علددى سددرد أنددوا الجملددة وتقسدديماتها ط ثددم تندداول الجملددة الأرفيددة (adverbial

) clausesبتيج من التفصيفط ثيا قام بتجميعها من عدد مراجد وهدنفها مد ذكدر أم لدة
عن كف تركيبة لةويةط وقدام بترجمتهداط وذلد ثتدى تكدون أنموذجدا لل دكب يحتدذى بده فدي
الجمف المتابهةط والةرض من ترتيبه لها بهذ ال ريقدة أنهدا سدتجعف ال الدل متواهدك مد
التسلسف الذي وسعه الباثا واقترثه ثسل تجربة ع صية – ثبتدت نتاهجهدا– است لصدها
من خكل تدريسه لمقرر الترجمة لمـد ت يد على عتر سنوات متتالية.
اجلزء الثاني :موضوع البحث
 1.2اجلملة الظرفية  –1أنواعها:

الجمف الأرفية تتكون من فاعف وفعفط والجملة يتقدمها رابر داعمط م ف ( when,

 )although, because, ifو م ددف هددذ الدروابر يمكددن أن توجدد فددي بدايدة الجمددف أو فددي
نهايتهاط وأثيانا في وس ها م الفعف الرهيسي للجملدةط وثتدى تكدون واسدحة لل الدلط قدام
الباثا بتجمي الجمف الأرفية من عد مراج وترتيبها وتصنيفها ثسل التقسيمات اآلتية:

"An adverbial clause consists of a subject and predicate introduced by a
subordinate conjunction like when, although, because, if. Such a clause
may be used in initial position, final position and occasionally in mid"position with the main verb of the sentence.
 .1الجملة الظرنية للزمن
dverb Clause of Time
 .2الجملة الظرنية للمكان
dverb Clause of Place
 .3الجملة الظرنية للسبب
1

dverb Clause of Cause

Modern English Grammar, Part II: Sentences and Complex Structures P 23, by Marcella
Frank, 1972 by Prentice –Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersay
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 .4الجملة الظرنية للشرط

dverb Clause of Condition

 .5الجملة الظرنية للتناقض

dverb Clause of Contrast
dverb Clause of Purpose

 .6الجملة الظرنية للغرض
 .7الجملة الظرنية للنتيجة

dverb Clause of Result

 .8الجملة الظرنية لألسلوب

dverb Clause of Manner

 .9الجملة الظرنية للمقارنة /المنزلة

verb Clause of Comparison

 .10الجملة الظرنية للتفضي

dverb Clause of Preference

 .11الجملة الظرنية لالستمناء

dverb Clause of Exception

 .12الجملة الظرنية لالستدراك

dverb Clause of Adversative

الةرض من هذا التصنيف هو :أوالط ع اج فكر لل الل على أنوا

الجمف

الأرفيةط وثصرها في تسلسف معينط ثتى يمي ها من بعمها .وثانيا :أن يعرف كيف
يتعامف معها عند الترجمةط فم ك لو وجد كلمة

( )so thatفي جملةط فإنه ينبةي أن

يتذكر أنها جملة ظرفية للةرض وأن يأخذ ذل في االعتبار عند ترجمتها.
 1.2أنوع اجلمل الظرفية
 .1.1.2اجلملة الظرفية للزمن

1

2.1.1. Adverb Clauses of Time

These clauses show time relationship between the main clause and the
subordinate clause. A subordinate time clause begins with one of the
following subordinating conjunctions (subordinators):

هذ الجمف (العبارات) تبين العكقة بين الجملة الرهيسية والجملدة التابعدة لهداط وتبددأ الجملدة
الأرفية لل من بأثد الروابر اآلتية:
since

as

when

before
ever since

after

 1ينظار الجما ناي كتااب Modern English Grammar, by Dr. Bashir M. Shawish & Mr. Faris.S.
Audeesh, 1st ed. 2000.
االزدهار – مصراته -ليبيا
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as soon as
by the time
the moment

till

until

once

:أمملة (تعط هذه الجم للطالب إلجراء اختبار عليها) – نممال

Examples:

1. By the time we arrived, Sam had
 ني الوقت الذي وهلنا فيهط كان سام.1
already left.
.قد غادر
2. I’ll see the boss before he
. سأرى المدير قب أن يةادر مكتبه.2
leaves his office.
3. As soon as I arrive, I’ll call
.  بمجرد أن أهف سأتصف ب.3
you.
4. The moment I arrive in London, I‘ll
 ني اللحظة التي أهف فيها لندن.4
give you a ring.
. سأتصف ب
5. Ever since he came to school, he has
 منذ ثمور لى المدرسة وهو.5
troubles.
يعاني من
.المتاكف
6. I have not seen him since he came
. لم أر منذ عودته.6
back.
7. The baby had no sooner heard the
 ما كاد ال فف يسم المجة ثتى بدأ.7
noise than he began to cry
في
.البكاج
 اجلملة الظرفية للمكان.2.1 .2

2.1.2 Adverb Clauses of Place

These clauses are introduced by subordinate conjunctions like:

:هذ الجمف يمكن تميي ها بالروابر اآلتية
where

wherever

anywhere

everywhere

Adverb clauses of place normally follow the independent clauses in the
complex sentence. However, the adverbial clause of place may begin the
sentence when we wish to make emphasis on such a clause. e.g.

والجملة الأرفية للمكان عاد تتب العبارات ا ساسدية للجملدة فدي الجمدف المعقدد ط
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غير أن الجملة الأرفية للمكان يمكن أن نبدأ بها الجملة عندما نريد أن نًكد علدى م دف هدذ
العبار .
أم لة( :تع ى هذ الجمف لل كب :
1
أجراج اختبار عليها)
 .1يمكن أن ت يم في أي مكان تتاج في
الريف.
 .2أينما ذهبت قابلت بعما من أناس
ةيبين.
 .3بني من لنا حيث يتمدد النهر.

Examples:

1. You can camp wherever you
wish in the country.
2. Wherever I went, I met some
good people.
3. Our house was built where
the river grows wider.
4. Anywhere Salma went in her
 .5إل أي مكان ذهبت ليه سالمة في
town, she was mistaken for her
المدينةط لم تتصادف م أمها.
mother.
6. Everywhere you go, you can
 .6أينما ذهبت ستجد أناسا قلوبهم رثيمة.
find kind-hearted people.
 .3.1.2اجلملة الظرفية للسبب

2

2.1.3. Adverb Clauses of Cause

)Adverb clauses of cause are used to express cause and effect (result
relation between the main clause and the subordinate clause. These
subordinate clauses may precede or follow the main clauses. The meaning
relation held between the main clause and the subordinate clause of cause
can be illustrated as follows:

تسددت دم هددذ الجمددف الأرفيددة لتوسدديا العكقددة بددين السددبل والنتيجددة فددي الجملددة
الرهيسة والعبار التابعة لهاط ويمكن أن تتقدم العبارات التابعة أو تلح بالعبدارات الرهيسدةط
وعكقة المعنى بين العبارتين يمكن توسيحها ثسل الم ال اآلتي:
 1ينظار الجما ناي كتااب Modern English Grammar, by Dr. Bashir M. Shawish & Mr. Faris.S.
Audeesh, 1st ed. 2000.
الناشر:االزدهار – مصراته -ليبيا
 2المصدر السابق.
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Because he studied hard, he passed

ندددده درس بجددددد واجتهددددادط فقددددد اجتدددداز
.االمتحان

the exam.

.اجتاز االمتحان؛ نه درس بجد واجتهاد

He passed the exam because he
studied hard.

The subordinate clauses of cause are introduced by:
because
as

Examples:

:الجمف الداعمة للسبل يتقدمها أثد الروابر اآلتية
since
inasmuch as

:)أم لة (تع ى هذ الجمف لل كب أجراج اختبار عليها

1. Because Bitty bought a new car
last week, she can drive to
school.
2. Since it is very cold today, I am
wearing a coat.
3. Now that Aisha was sleepy,
she went to bed.
4. As we were approaching, we
stayed at home.
5. Inasmuch as had a flat tire,
Ahmed was late to class.
2.1.4. Adverb Clauses of Condition

ألن (بيتي) اعترت سيار ا سبو
الماسيط فإنها تست ي القياد لى
.المدرسة
حيث نه برد اليومط فإنني أرتدي
.مع فا
بما أن عاهتة كانت تنعسط فقد ذهبت
لى
.السرير
.عندما اقتربنا بقينا في المن ل

.1
.2
.3
.4

 بما أنه تعرض لع ل في اأةارط.5
تأخر أثمد
. عن المحاسر
 اجلملة الظرفية للشرط. 4.1.2
:1العبارات الشرطية تتقدمها الروابط اآلتية

Conditional clauses are introduced by the subordinate conjunctions:
if
unless
only if
in
case
Modern English Grammar, by Dr. Bashir M. Shawish & Mr. Faris.S.  ينظار الجما ناي كتااب1
Audeesh, 1st ed. 2000.
 ليبيا- االزدهار – مصراته:الناشر
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provided
providing
in the event that
even
if
The conditional clause can occupy either of the two positions of the
sentence. (in the beginning or at the end)

والعبارات الترةية يمكن أن تدأتي فدي موسدعين فدي الجملدة؛ مدا فدي بدايدة الجملدة أو فدي
.بداية الجملة ال انية التابعة لها
Adverb clauses of condition can be classified into three types:

:النو ا ول للجمف الأرفية للترة – بمكن تصنيفها لى ثكث ثاالت
1. Type one (real condition) be sure of punctuation!
This is called real condition because it is about a situation or a statement
which is quite possible or probable to happen in the future. The structure
of the sentence in this type is as the following examples:

 هدي ثالدة واقعيدةط نهدا تعبدر عدن وسد أو وهدفط وهدو ممكدن:  الحالة االول.1
الحدوث أو من المتوق أن يحدث في المستقبفط وتركيل الجملدة فدي هدذا الندو كمدا
:في ا م لة اآلتية
Examples:

1

)أمملة (تعط هذه الجم للطالب إلجراء اختبار عليها

1. If you drive slowly, you won’t
have any accidents.
2. If I should see Jamal, I’ll
congratulate him on his success.
3. If you meet Mustafa, tell him to
ring me up soon.
4. If you should go to Sabrata, go
and see the monuments there.
5. If you are looking for the
album, you will find it in my
cupboard.
6. If you are visiting me today,

 سوف لن، إذا قدت سيارتك عل مه
.تتعرض لى أي ثادث
إذا حدب وقابلت جماال فسأهن ه على
.نجاثه
إذا قابلت مصطف أخبر أن يتصف بي
.ثاال
إذا كان والبد من الذهاب إل صبراتهط
. فاذهل وعاهد اآلثار هنا
إذا كنت تبحث عن ألبوم الصور
.نستجده ني خزانتي

.1
.2
.3
.4
.5

، إذا كنت تنوي زيارتي هذا اليوم.6
 المصدر السابق1
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I’ll fix you a good lunch.
7. If their new baby has been
born, they will move to their
new flat.

.فسأعد ل غذاج ةيبا
 إذا رزقا بمولود آخر فإنهما سيرثكن.7
. لى عقتهم الجديد

We use present simple tense when we express facts:

:  مم،نستخدم الفع المضارع البسيط مع (إذا) الشرطية عندما نعبرعن الحقا ق العلمية
If we boil water, it evaporates

.ذا قمنا بةلي الماجط فإنه سيتب ر
If we drop something, it falls to the ground.

.ذا قمنا بإسقاة أي عيجط فإنه سيق على ا رض
The following words can replace (if);

:)الكلمات التالية يمكن أن تحف محف ( ذا
(had, were, should, provide /providing that, on condition that, whether, as
long as, so long as, only if, no matter how)
:ممال
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Had he enough money, he would buy
a house.
Were he become a doctor, he would
gain much money.
Should he travel to London, he would
see Hyde Park.
Provide/providing that you follow
me, you will reach the river.
Whether you come with me or not,
I’ll leave the party.
You can use my dictionary so long as
or as long as you keep it.
You could join the university only if
you got high marks.
Some students will never be able to
get high marks no matter how they
work hard.
On condition that you listen
to my advice, you will be
safe.

.إذا كان لديه مال كافط ال عتري من ال

.1

.إذا أصبح ةبيباط فإنه سيجنى أمواال ةاهلة

.2

.) إذا سانر لى لندنط فإنه سيتاهد (هايد بار

.3

.ني حالة ما تبعتني (إذا تبعتني) فإن ستصف لى النهر

.4

.سواء أتيت معي أو لم تأتط فإنني سأتر الحفلة

.5

.بي ما دمت تحتفا به

بإمكان استعمال المعجم ال ا

.6

يمكن االلتحاق بالجامعة نقط إذا تحصلت على درجات
.عالية
بعض ال كب لن يتمكنوا من الحصول على درجات عالية
.مهما بذلوا من جهد

.7

.بشرط أن تسم نصيحتيط سوف تكون في أمان
)أو(اذا سمعت نصيحتيط سوف تكون في أمان

.9

Unless (= if… not)
Both unless and if … not are interchangeable and can be used in negative
type one conditional clause without a noticeable change of meaning.
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فإذا كانت ( ف) منفيةط فإنه يمكن استبدالها بعبار ) (if … notط وفي هذ الحالة فإن كدك
مددن )unless) :و ) )if … notمتبادلتددانط ويمكددن اسددت دامهما فددي الجملددة الأرفيددة
التددرةية المنفيددة دون أي تةييددر فددي المعنددىط فمد ك :رسددالت سددوف لددن تسددلم ال ذا كانددت
تحمف الرسم البريدي الصحيا.
Your letter won’t be delivered unless it has the correct postage.

مددا لددم تلعبددوا جيددداط فددإنكم ست سددرون المبددارا ل ذا لددم تلعبددوا جيددداط فددإنكم ست سددرون
المبارا .
Unless you play well, you’ll lose the match = if you don’t play well,
you’ll lose the match.
)Unless (= if… not
احلاالت التي تأتي عليها (إف) الظرفية

ذا است نيا الحالدة التدي تدأتي عليهدا ( ف التدرةية والمتعلقدة بالحقداه العلميدة)ط فدإن
( ف الأرفية الترةية) قد اختلفت كتل القواعدد االنجلي يدة فدي تسدميتهاط فبعمدهم سدماها
) )If zeroوبعمهم سماها ( ف )1ط ولذا فانه يمكن أن نل ج الحاالت التي تأتي عليهداط
ويمكن أن نسدميها ( ف  )1و( ف  )2و( ف  )3وذلد ثتدى نمي هدا عدن بعمدهاط المهدم أن
نعرف الحاالت التي تأتي عليهاط بحيا نعرف كيف نترجمها؛ نها تحتدوى علدى تركيبدات
مهمة من ا فعالط فم ك:


احلالة األوىل لقاعدة (إف( ) 1فعف ممار  -وعرة ثقيقي) وهي ثالة ثقيقية:
)1. Type one (present - real condition
This type always describes a situation which is a fact now.

هذ الحالة داهما تصف الوس الحالي الذي يم ف الحقيقية والواق ط وهي تتكدون مدن
فعف ممار وثالة ثقيقيةط وتعد من أسهف ثاالت ( ف الترةية) في الترجمة.
ذا رأيته سأخبر .



him, I will tell him.

احلالة الثانية لقاعدة (إف ( )2فعف ماض  -وثالة غير ثقيقية) وهي ثالة غير ثقيقية.
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This type always describes a situation which is hypothetical or contrary to
fact now. That is, it describes imagined (unreal) situation and the results
are at present,

هذ الحالة تصف داهما واقعا غير ثقيقيط افتراسيا أو مناقمدا للواقد الحدالي الدذي
يم ف الحقيقية والواق اآلنط بمعنى مخر هي تصف ثالة خيالية (غيدر ثقيقيدة) والنتداهل فدي
الوقت الحاسر.
ذا رأيتُــه لكنتُ أخبرتُـــــه.

If I saw him, I would tell him.

ومعنى هذا في الواق أنني لم أر ط و لم أخبر .


احلالة الثالثة لقاعدة (إف( ) 3فعف ماض  -وثالة غير ثقيقية) وهي ثالة غير واقعية.

هذا النو من ( ف )3يصف جمك خبرية غير ثقيقية متناقمة م الواق في الماسديط
وهذا النو يصف أوساعا تصورية ناتجة عنهط وهي تتكون من تركيبة من ا فعال ينبةدي
االنتبا عند ترجمتها.
)Type three (past- unreal condition
This type describes statements which are hypothetical or contrary-to-fact
in the past. Thus, this type describes imagined situations, consequences
then,

فم ك:
ذا كان امتل المالط لكان اعترى من الIf he had had money, he would .
have bought a house.

والتي تعنى في الحقيقة أنه لم يمتل المالط ولذا لم يتتر من ال.
which means in truth, he didn’t have money.
م ال مخر للتوسيا:
ْ
وجتط لكان لديها ةفكن.
لو كانت قد ت

If she had been married, she would
have two children.

ولكنها في الواق لم تت و ولذا ليس لديها أةفال.
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عنددد ترجمددة جملددة ( ف التددرةية) يجددل االنتبددا جيدددا لددى ا فعددال الموجددود فددي الجملددةط
وذل من ثيدا ا زمندةط بحيدا يتمدا ندو الجملدة والحالدة التدي هدي عليهداط ومدن خدكل
المناقتة م ال لبة الثا الباثا ارتباكا ملحوظدا فدي التفريد بدين ثداالت ( ف التدرةية)
ال كث المذكور أعك .
 . 5.1.2اجلملـة الظرفيـة 2.1.5. Adverb Clauses of Contrast or Concession
للتناقض

1

هذ الجمف أو العبارات تبدأ بالروابر الداعمة اآلتية:
These clauses begin with subordinate conjunctions like:
although/though
in spite of the fact that
no matter
however
despite the fact that
whatever
even though
The subordinate clause of concession stands in contrast relation with the
main clause. The subordinator of concession in a complex sentence
corresponds to the coordinator of concession, namely yet/but in a
compound sentence, e.g:

الجملة الداعمة للتناقض في الجملة الأرفيدة تكدون متناقمدة مد مدا هدو مدذكور فدي
الجمف الرهيسيةط فالجملدة الداعمدة للتنداقض فدي الجمدف المعقدد تتوافد مد منسد التنداقض
الذي يسمى ( ومع ذلك  /ولكن ( )yet/butفي الجمف المركبة.


باااالرمم مااان  /علااا الااارمم مااان /
رمم أن الجو كان سدبابيا ال أنهدم
بددددأوا الرثلدددة لدددى ةدددرابلس عندددد

Although /Even though/
Though it was foggy, they set
out for Tripoli at dawn.



 1ينظار الجما ناي كتااب Modern English Grammar, by Dr. Bashir M. Shawish & Mr. Faris.S.
Audeesh, 1st ed. 2000.
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Despite the fact that Bill and Bitty
were on bad terms a week ago, they
were seen arm-in-arm downtown
yesterday.
However fast Tom drives, he has
never had any accidents.
No matter how rich you are, you
always seem anxious to make more
money.
Despite the fact that Allen is
indifferent to his work, he has
recently been promoted to a sales
manager.
Whatever money he has, he is
not happy.
Strong as he is, he lost the
boxing match.
I will believe the story even if
(though) it is too strong.

.الفجر
)بالرمم من حقيقة أن (بيدف وبيتدى
كاندددا علدددى غيدددر وفددداق ا سدددبو
الماسيط فقد عدوهدا متدرافقين فدي
.المدينة أمس
بالرمم من السدرعة التدي يقدود بهدا
.(توم) فهو لم يتكف أي ثادث
بالرمم مان أند غنديط فأندت داهمدا
. تبدو متلهفا لكسل الم يد




بااالرمم ماان حقيقااة أن (ملددن) غيددر
ملت م بعملهط ال أنه قد رقي أخيرا
.ليكون مدير مبيعات



مهمااا حصا علددى المددال فهددو لدديس
.سعيدا
باااالرمم مااان قوتددده ال أنددده خسدددر
.مبارا المككمة
 حتا/سأهدق القصة (بالرمم من
. لو) أنها فميعة جدا



1

2.1.6. Adverb Clauses of Purpose






 اجلملة الظرفية للغرض.6.1.2

:هذ العبارات تسبقها الروابر التاليةط م ف
These clauses are introduced by conjunctions like:
so that
in order that
for the purpose that
in the hope that

for fear that
lest

Examples:
 He needs money. He wants to buy a  يرغددل فددي.هددو يحتددا لددى المددال
new car.
عراج سيار جديد
 He needs money ( in order that/ so  ماان- هددو يحتددا لددى المددال (لكااي
أجااا – علااا أمااا أن) يدددتمكن مدددن
that /
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in the hope that) he buys a new car.
She studied hard (so that / in order
that / in the hope that) she
could/might join the university
I ran fast. I was afraid to miss
the train.
I ran fast (lest /for fear that) I
should /might miss the train.
I turned on the radio so that I
could listen to the news.
So that I could listen to the
news, I turned on the radio

. عراج سيار جديد
 هي ترغل فدي.هي درست باجتهاد
.االلتحاق بالجامعة
جريددددت بسددددرعةط كنددددت خاهفددددا أن
.يفوتني الق ار
أو/ جريددددت بسددددرعةط خونااااا (ماااان
.خشية أن) يفوتني الق ار
فتحددددت المددددذيا لكااااي أتمكاااان مددددن
.االستما لى ا خبار
حتاااا أتمكاااان مددددن االسددددتما لددددى
. ا خبارط قمت بفتا المذيا







اجلملة الظرفية للنتيجة.7.1.2

2.1.7. Adverb
Clauses of Result

:العبارات الظرنية للسبب تتقدمها الروابط اآلتية
These are introduced by

so ………….. that
such ..……… that

So is an adverb and is followed by adverbs and adjectives.
:( تعد ثاال وتتبعها ا ثوال والصفاتط م فso( فالكلمة
Bitty is so clever that she can pass the exam easily.

. (بيتي) ذكية جدا لدرجة أنها تست ي أن تجتاز االمتحان بسهولة:م ال
so + adj. + that
They played so well that they won the match easily.

.لعبوا بكفاءة عالية لدرجة أنهم ربحوا المبارا بسهولة
Such is an adjective and is used before a modified noun.
.(مم ) تعد هفة تست دم قبف االسم المقيد
Such + adj. + noun + that
Betty is such a cleaver student that she can pass the exam easily.
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.(بيتي) م ال لل البة الذكية لدرجة أنها تست ي أن تجتاز االمتحان بسهولة
.( في بداية الجملةsuch)( وso) على ال الل أن ال ينسي عملية القلل عندما تأتي
Don’t forget the inversion when (so) and (such) come at the beginning of
the sentence:
:أم لة
-

So kind was she that everybody liked her.
.كانت رقيقة جدا لدرجة أن كف واثد أثبها
So loudly did he shout that they were angry.
.بصوت عال هر لدرجة أزعجتهم
Such fright has she that she nearly fainted.
.م ف هذا ال وف كاد أن يصيبها باأغماج

8.1.2.Adverb

1

ــــلو

اجلملــــة الظرفيــــة ل.8.1.2

Clauses of Manner
These are introduced by the conjunctions:
:الجملة الأرفية سلوب الحال تتقدمها الروابر اآلتية
as
as if
as though
As means in the way.
.) تعني بال ريقةas( كلمة
e.g. Do it as I showed you.

.  اعملها كما أريتها ل:الترجمة
Adverbial clauses can be introduced by as if or as though proceeded by
verbs like: be, act, appear, behave, feel, taste, smell, look, seem, etc.

) التدي تسدب ا فعدالطas if or as though( الجمدف الأرفيدة يمكدن أن تتقددمها الدروابر
:م ف
(be, act, appear, behave, feel, taste, smell, look, seem, etc.

:م ال
Susan was trembling as if she had seen a ghost.

.سوزان كانت مرتعبة كما لو أنها رأت عبحا
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الجملة الداعمة عاد تتب الجملة الرهيسدةط المد ا يعبدر عدن الحالدة التدي قيلدت فيهدا
الجملةط وفدي هدذ الحالدة فدان لددينا مدا يتدير لدى الداللدة علدى المد ا ط ولهدذا عنددما يلحد
بالكلمدات ) (as if) or (as thoughفعدف داللدي – بمعندى أن الفعدف فدي الجملدة ا ساسدية
يتواف م زمن الفعف في الجملة الأرفيةط فانه يعبر عن فكر أو ثقيقة ممكنةط فم ك:
Sam looks as if he is ill. (= he is probably ill).

الترجمة :سام يبدو وكأنه مريض(.ل ربما يكون مريما).
It looks as though / as if it is going to rain.
الترجمة :كأنها ستم ر.
However, these conjunctions may be followed by the subjunctive verb
form i.e. the verb form in the main clause does not agree with the form in
the subordinate clause. This expresses hypothetical or contrary-to-fact
ideas. 1

وم ذل ط فان هذ الروابر يمكن أن تتب بصياغة فعف عدرةيط بمعندى أن هدياغة
الفعددف فددي الجملددة الرهيسددية ال يتواف د م د هددياغته فددي الجملددة الداعمددةط وهددذا يعبددر عددن
ا فكار االفتراسية أو المتعارسة م الواق والحقيقة.
She behaves as if she were a film star. (= in fact she is not a film
star).
م ك :هي تتصرف كما لو أنها نجمة سينماهية( .ل وفي الواق هي ليست نجمة سينماهية).
He behaves as if he is a famous writer. (= in fact he is not a famous

writer).
م ال مخر:
الترجمة :هو يتصرف كما لو أنه كاتل متهور( .ل في الواق هو ليس كاتبا متهورا).

1

المصدر السابق
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2.19. Adverb Clauses of Comparison اجلملة الظرفية لدرجة املقارنـة.9.1.2
as ……….. as

not so …………. as

than

the more ………..… the more
the more ……………the less
not as ………………. as, than that









She is as clever as her friend.
.هي ذكية م ف هديقتها
He is not so happy as his
.هو ليس سعيدا جدا مم أخيه
brother.
Israa is younger than Sondus.
.سراج أصغر من سندس
The older I get, the happier I
.كلما كبرت كلما ازددت سعادة
am.
The more you have, the more
 كلماااا طلبااات،كلمدددا امتلكااات أكمااار
.الم يد
you want.
The more dangerous it is, the less I كلماااا ازدادت خ ورتددده كلمدددا قااا
like it.
.ثبي له
The work is easier than you think.
.العمف أسه مما تعتقد
This work is easier than that you
هذا العمف أساه مان العمدف الاذي
did last day
.قمت به با مس










2.1.10. Adverb Clauses of 1اجلملة الظرفية للتفضيل واملقارنة.10.1.2
Comparison
rather than, sooner than
e.g. I would walk on fire rather than I stay with him.

. أفمف أن أمتي على النار على أن أبقى معه:م ال
the……… the,

as……..so……

e.g. The older you get, the more responsibility you will have to bear.

.كلما كبرت زادت المس وليات التي ينبةي تحملها
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As hard as you work, so you will get paid.

بقدر ما تعمف بجهد سيدف ل .
 .11.1.2اجلملة الظرفية لال تثناء

2.1.11. Adverb Clauses of exception
except that

د

e.g. He welcomed his friends to the party except that he gave them
nothing to eat.

م ال :رثل بأهدقاهه في الحفلة ولكنه لم يقدم لهم ةعام.h
 .12.1.2اجلملة الظرفية لال تثناء

2.1.12. Adverb Clauses of exception

whereas

where

while

e.g. Some people spend their spare time reading, while/where/whereas
others watch television.

م ال :بعض الناس يقمون وقت فراغهم في القراج (ني حين /بينماا  /ناي الوقات الاذي نياه)
اآلخرون يتاهدون التلفاز( .انتهى النج).
اجلزء الثالث :اخلامتـة

تناولت هذ الورقة موسوعا يعدد مدن أساسديات مدنهل مداد الترجمدة فدي قسدم اللةدة
االنجلي ية بكلية اآلداب – ال مس؛ ذل أنه يقتره منهجية تتناول الجملة الأرفيدة فدي اللةدة
االنجلي ية بتيج من التفصيف أثنداج عمليدة الترجمدةط ويبدرز دورهداط وأهميتهداط وثيدا إن
هددذ الورقددة البح يددة تركد علددى الجملددة الأرفيددة باعتبددار أن بهددا تركيبددات ظرفيددة متنوعددة
يحتاجها ال الل ليمي بين أندوا الجمدفط فقدد ذكدرت الدراسدة عرسدا مل صدا عدن الجملدة
االنجلي ية – ثتى ال يلتبس ا مر على ال اللط ثم أتت على الجملة الأرفية (adverbial
) clauseفقسدمتها لددى اثنددي عتددر قسددما مد أم لددة مترجمددة؛ ثتددى يميد ال الدل بينهددا فددي
التركيل والداللة .وتقتدره هدذ الورقدة أن ةالدل الترجمدة ال بدد أن يعدرف هدذ التقسديمات
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 ولهدذاط فدان هدذ الورقدة توهدي.ثتى ينتل ترجمات دقيقدةط مبنيدة علدى تحليدف لةدوي سدليم
بت بيد هدذا المقتدره فدي مدنهل تددريس مداد الترجمدة للسدنة ال ال دة والرابعدة مدن المرثلددة
الجامعية أو ما يعادلهما في نأام الفصف الدراسي ثتى يكون ال الل ملما بالتحليدف اللةدوي
 وقد توهلت هذ الدراسة لدى أن.الذي يساعد على يجاد المكافئ الترجمى بسهولة ويسر
 كمدا.ت ويد ال الل بم ف هذ المعلومات هو السبيف لتحقي أهدداف تددريس مقدرر الترجمدة
توهى هذ الورقة بم يد البحا والدراسة فدي الجمدف اأسدمية والجمدف الوهدفيةط وكدذل
(prepositional phrase, gerund, participial) :فدي بقيدة التركيبدات اللةويدةط م دف
. التي ال يس المجال لذكرها هناetc.
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