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أ.النوري سليمان القماطي
هيئة التحرير
رئيساً

د .سامل حممد املعلول

مدير التحرير

د .إحممد عطية حييى

سكريتري التحرير

أ.أمحد عياد املنتصري
اللجنة االستشارية

أ.د .أمحد ظافر حمسن

أ.د .علي احلوات
أ.د .عبداجمليد خليفة النجار

أ.د .العربي علي القماطي

د.عبدالرمحن حممد إرحومة

د.الصادق املربوك الصادق

د.أبوراوي حممد اجلرنازي

د.محيدة ميالد أبورونية

املراجعة اللغوية
أ .يوسف دخيل علي

د .أبو عجيلة رمضان عويلي

أ .عبدالرؤوف ميالد عبداجلواد

أ .عصام علي عواج

اإلخراج واإلشراف الفين
أ.أمحد عياد املنتصري

أ .علي حممد جناح

ال يسمح بإعادة إصدار حمتويات اجمللة أو نقلها أو نسخها بأي شكل من األشكال دون
موافقة رئيس التحرير
إن كافة البحوث تعرب عن وجهة نظر أصحابها ،و ال تعرب بالضرورة عن رأي اجمللة أو الكلية
مجيع احلقوق حمفوظة

)ب(
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قواعد النشر

حرصاًًمنًهيئةًالتحريرًعلىًاستخدامًاألسلوبًالعلميًفيًكتابةًالبحوثًوالدراساتًالمرادًنشرهاً،ينبغىًاتباعًالقواعدً
التاليةًً ً:
الغالفًينبغىًأ نًيحتوىًعلىًالعنوانًواسمًالباحثً(ًالباحثينً)ًً،والدرجةًالعلميةًوجهةًالعملًً،والدولةًً،والبريدًاإللكترونيًً،
وسنةًالنشرًً.
المتنًيشتملًعلىًملخصًللبحثً(ًعربيً–ًإنجليزيً)ًبعكسًلغةًالبحثًالًيتجاوزًورقةًواحدة.
تخضعًالبحوثًالمقدمةًللنشرًللتحكيمًالعلميًً،ولهيئةًالتحريرًأنًتطلبًمنًالمؤلفًبناءًعلىًاقتراحًالمحكمينً
بإجراءًالتعديالتًالمطلوبةًعلىًالبحثًقبلًالموافقةًعلىًنشرهًً .
ضوابطًومواصفاتًالبحوثًالمقدمةًللنشرً :
 .1أنًيكونًالبحثًأوًالدراسةًضمنًالموضوعاتًالتيًتختصًبهاًالمجلةً.
ً .2أ ًالاًيكونًالبحثًقدًسبقًنشرهًفيًإحدىًالمجالتًأوًمستالًمنًأطروحةًعلميةًأوًيكونًالباحثًقدًتناولهًبعنوانًآخرًفيً
وسيلةًنشرًأخرىًويوثقًذلكًبتعهدًخطيًبهذاًالخصوصً.

 .3فيما ًيخص ًالبحوث ًالعربية ًتكتب ًهوامش ًالبحث ًوقائمة ًالمراجع ً ًوفق ًدليل ًجمعية ًعلم ًالنفس ًاألميريكيةً
(ًً American Psychological Association)APAالطبعةًالخامسةًبالنسبةًللبحوثًالعربيةًوتكونً
الطباعةًعلىًوجهًواحدًعلىًورقً(ً)A4بخطً(ً)Traditional Arabicبحجمً(ً)11للنصًمعًتركًمسافةًً1بينً
السطورًوتكونًالهوامشًً2.2سمًوًمعًتركًهامشًً3سمًمنًجهةًالتجليدًً،
 .1فيما ًيخص ًالبحوث ًباللغة ًاإلنجليزية ًتكتب ًوفق ًنظام ً(ًً، Modern Language Associationً )MLA
بحجمًخطً(ً)12بخطًً(ً)Times New Romanمعًتركًمسافةًً1بينًالسطورًمعًوجودًملخصًباللغةًالعربيةً
فيًبدايةًالبحثًبحيثًالًتزيدًصفحاتًالبحثًً11صفحةًيًيكونًالتوثيقًداخلًالمتنً(ًاللقبًً،السنةًً،الصفحةً)ً.
 .2عنوانًالبحثًيجبًأن ًيكونًمختصراًقدرًاإلمكانً ًوأنًيعبرًعنًهدفًالبحثًبوضوحًويتبعًالمنهجيةًالعلميةًمنًحيثً
التناولًواإلحاطةًبأسلوبًبحثيًعلميًً ً،وأنًالًتزيدًورقاتًالبحثًعنًً22صفحةًبماًفيًذلكًصفحاتًالجداولًوالصورً
والرسوماتًوغيرهاً.
 .6يجب ًعلى ًالباحث ًالتقييد ًبأصول ًالبحث ًالعلمى ًوقواعده ًمن ًحيث ًأسلوب ًالعرض ًوالمصطلحات ًوتوثيق ًالمصادرً
والمراجعًفيًآ خرًالبحثًً،وهوًالمسئولًبالكاملًعنًصحةًالنقلًمنًالمصادرًوالمراجعًالمستخدمةًً،وهيئةًالتحريرًغيرً
مسئولةًعنًأيًنقلًخاطئً"سرقاتًأدبيةًوعلميةً"ًقدًتحدثًفيًتلكًالبحوثًً.
 .1البحوث ًالمقدمة ًللمجلة ًتخضع ًللتقييم ًمن ًقبل ًمتخصصين ًبشكل ًيضمن ًالتقييم ًالعلمىً ،ويتطلب ًمن ًالباحث ًمراعاةً
سالمةًبحثهًمنًاألخطاءًاللغويةًواإلمالئيةً.
 .8تلتزمًالمجلةًبإشعارًالباحثًبقبولًبحثهًإنًكانًمقبوالًللنشرًأوًقابالًللتعديلًبعدًالتقييمًًعلىًأنًيرسلًالباحثًإذاًقبلً
بحثهًسيرةًذاتيةً(ً ًً)ًCVمختصرًقدرًاإلمكانًيتضمنًاالسمًالثالثيً–ًوالدرجةًالعلميةً–ًوالجامعةًوالكليةًوالقسمًً-
ًوأهمًالمؤلفاتًإنًوجدتً–ًالبريدًااللكترونيً–ًوالهاتفً.
 .9البحوثًالمقدمةًللمجلةًالًتعادًألصحابهاًسواءًنشرتًأوًلمًتنشرًً،وهيًتعبرًعنًرأيًأصحابهاًفهمًالمسئ ًول ًونًعنهاًأدبياً
وقانونياًوالًيمثلًبالضرورةًرأيًالمجلةً.

)ج(
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 .11المجلة ًتنشر ًكل ًما ًيتعلق ًبالمجال ًالعلمي ًوالبحثي ًوما ًيتعلق ًبالمؤتمرات ًوالندوات ًواألنشطة ًاألكاديمية ًوملخصاتً
الرسائلًالعلميةًونقدًالكتبًعلىًأنًالًتزيدًعنًخمسًصفحاتًمطبوعةًً
 .11إشعارًالباحثًبقبولًبحثهًوإرجاعهًللتصحيحًأوًاإلضافةًأوًالتعديلًعلىًأنًيقومًبتزويدًالمجلةًبنسخةًمنًالبحثًفيً
صورتهًالنهائيةًعلىًقرصًمدمج( .)ًCD
 .12تعتبرًالبحوثًقابلةًللنشرًمنًحيثًصدورًخطابًصالحيةًالنشرًوتحالًإلىًالدورًبانتظارًالطبعًحسبًأولويةًالدورًوزخمً
األبحاثًالمحالةًللنشرً.
 .13يزودًالباحثًبنسخةًمنًإعدادًالمجلةًالتيًنشرًبهاًبحثهًًًً.
هيئةًتحريرًالمجلة

)د(
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ًافتتاحيةًالعدد ً
بسمًاهللًالرحمنًالرحيم
ًًًًًًًًًيسر ًهيئة ًتحرير ًمجلة ًالعلوم ًاإلنسانية ًواالجتماعية ًوالعلميةً ،أن ًتقدم ًإلى ًالقراءً

الكرامًالعددًالخامسً ،حافالً ًبمجموعةًمنًالبحوثًالمتنوعةً ،فيًمختلفًمجاالتًالمعرفةً
باللغتينًالعربيةً،واالنجليزيةً.آملينًأنًيجدًالقارئًفيًهذاًالعددًمبتغاهً .
ًًًًًًإن ًسياسة ًالمجلة ًتعمل ًعلى ًتقديم ًأفضل ًالبحوث ًوالدراسات ًوفق ًمنهجية ًعلميةً،

وتقديمًمادةًعلميةًمفيدة؛ ًمنًأجلًتحسينًوتجويدًالمنتوجًالعلميً،بحيثًتكونًاألبحاثً

والدراساتًجامعةًتتناولًموضوعاتًشتيًفيًمختلفًميادينًالمعرفةً ،سواءًفيًمجالًالعلومً
اإلنسانيةً،أوًالتطبيقيةً،والًيتأتىًذلكًإ ًالاًمنًخاللًالسادةًالبحاثًالذينًنقدرًلهمًجهودهمً
وعطاءهمً.كماًالًيفوتناًفيًهذاًالمقام ًأنًنتقدمًللسادةًالمقيمينًللبحوثًبخالصًالشكرً
ً
واالمتنانًعلىًماًيبدلونهًمنًجهدًفيًسبيلًتقييمًاألبحاثًوإبداءًالمالحظاتًالتيًمنًشأنهاً
أنًتتريًالبحثًوتقومهً .
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًواهللًمنًوراءًالقصد ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًهيئةًالتحرير

ً

)ه(
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محتوياتًالعدد
ت
1
2
3

ً

عنوانًالبحث
التوافقًالزواجيًوعالقتهًبالتنشئةًاالجتماعية ً
د .ونيس حممد الكرايت

قحماتًفيًالحديثًالشريف ً
الم ـُ َ
د.صاحل أمحد صافار

مكمالتًالمقاصدًالشرعيةً"حقيقتهاً،وتطبيقاتها" ً
حسني حممد النعاجي
العالقةًبينًالمرحلةًالدراسيةًومهارةًرسمًخارطةًليبيا

4

(جامعةًطرابلسًكليةًً/التربيةًقصرًبنًغشير)ًكنموذج
أ.هنية علي الدرهويب
د.مالك حسن الصقر

5

كاتًاألنباريً(ً211ه) ً
اً
ألبيًالبر
أ .عيادة علي سامل أبوغفة

التوجيهًالنًحويًلبعضًالقراءاتًالقرآنيًةًفيًكتابًالبيانً ً
ً

6
7

الجامعةًالعربيةًوقضيةًفلسطين منً1912مًإلىً1911م
أ.اهلادي العريب علي جامع
تقييمًجودةًمصادرًالمياهًالجوفيةًفيًمدينةًجنزورًً-ليبيا ً
أ.ربيع اهلادي الغرياين
أ.خالد الصغري حريبه
أ.عبدالعاطي احممد خليل
إيجادًالدوالًالذاتيةًللمسائلًالحدية

8

ومنًثمًدراسةًالتعامدًوالتواحدًلهذهًالدوال
أ.عائشة أمحد عامر
أ.عبري مصطفى مفتاح اهلصيك أ.ربيعة عبد اهلل الشبري

9

دراسةًعنًكليةًالتربيةًً/جـامعةًطرابلس ً
د.ناصر فرج املهباط
د.عادل مجعة الفرجاين
د.املهدي علي علوان

واقــعًالتـدريسًوالتـقنـياتًالتـعـليـميةًفيًالجامعاتًالليبيةًوسبلًاالرتقاءًبه

رقمًالصفحة
1
19
35
12

54
69
82
94

102

10

Prevalence of Helicobacter pylori Infection and associated risk
Factors among Healthy Blood donors.
Abdurrazag. Nami1, Aziz. Alshalwi2, Araj. Bougrien 2, Ali.Elbahi 3,
Mohamed. Elbarouni4, Ahlam. Ellafi4, Nordian.Deep5

118

11

Improving Cache Hit Rate Using The Control Flow Graph
Musbah Mohammed Elahresh
Abedelatie Ali Elaraby

125
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التوافقًالزواجيًوعالقتهًبالتنشئةًاالجتماعيةً ً
ً

د.ونيسًمحمدًحسينًالكراتي ً
جامعةًالمرقب ً

كليةًاآلدابًوالعلومًمسالته ً

قسمًالفلسفةًوعلمًاإلجتماع ً
تمهيد:

ً

الواقع أن التنشئة االجتماعية تقوم مبهمة توحيد األفراد ومتاثلهم يف ردود أفعاهلم جتاه املواقف  ،بفضل ما تسبغه على
األشياء واملواصفات والقيم من دالالت ومفاهيم اجتماعية  ،ومن هنا تكون أحكامهم ومواقفهم متأثرة أو مبنية على ما تلقوه من
تعليم وتربية عن طريق تنشئتهم وتربيتهم اجتماعياً  ،وتغرس قيم اجملتمع يف الفرد عن طريق التنشئة االجتماعية من خالل تعامل
الوالدين سواء كان بشكل مباشر أم غري مباشر  ،مبا فيها من عالقات وروابط اجتماعية والنظام االجتماعي بشكل عام والعائلي
بشكل خاص والذي ميثل فيه الزواج أعظم وأهم مؤسسة إذ أنه املصدر األساسي الكتساب املعارف والقيم االجتماعية والقواعد
الرتبوية واخللقية وذلك ملا هلا من دور كبري يف التأثري على أعضائها لاللتزام مبعايريها .
أوالً:مشكلةًالدراسة  :إن تغري اجملتمع املعاصر أدى إىل تنوع أساليب حياة الفرد وتشابك العالقات االجتماعية بينهم  ،وكانت
نتيجته تعرض أفراد اجملتمع إىل العديد من املؤشرات (الثقافية – االجتماعية – الفكرية – املادية ) جعلته يتجه إىل تبين اجتاهات
ومعايري متناقض يف بعض األحيان ،لذلك فقد تأثرت أفكار واجتاهات أفراد اجملتمع بشكل ملموس لغريه من اجملتمعات املعاصرة
نتيجة املؤثرات الثقافية بأساليبها املختلفة ،وتأثرت كذلك مؤسسة الزواج  ،األمر الذي كان له األثر الواضح على ديناميات التوافق
الزواجي هلذه املؤسسة االجتماعية.
واجلدير بالذكر أن جممل التغريات اليت يواجهها األفراد واألسر حيث ترجع يف كثري من األحيان إىل عدة تراكمات
وتغريات ثقافية  ،وقد تكون نتيجة طبيعية ملرحلة منو يف شخصية الفرد ،وهذا يتوقف على التنشئة االجتماعية اليت اكتسبها من
أسرته ومن اجلماعات واملؤسسات املختلفة يف اجملتمع .
ملا كانت العالقة الزوجية تسعى دائماً منذ بداياهتا األوىل إىل حتقيق التالؤم بني الزوجني فإن أياً كان األساس الذي تبىن
عليه العالقة بني الزوجني فهما يسعيان بشكل مستمر وراء حتقيق االنسجام والتوافق بينهما ويرى كل منهما أن سعادته وحتقيق
ذاته مرتبط مبدى هذا التوافق ،فالعالقة الزوجية عالقة نفسية واجتماعية يف املقام األول ،وهي تعتمد بشكل أساسي على املشاركة
والتفاعل اإلجيايب بني الزوجني(.)1
إن الرجل واملرأة يربط بينهما رباط الزوجية تكون عالقتهما على درجة من الدوام والثبات بالرغم من أن هناك فروقاً يف
التنشئة االجتماعية اليت رافقت تربيتهما األسرية مبراحل عمرمها  ،حيث يرتتب عليها تأثر مسات شخصية كل منهما بتلك التنشئة
والثقافة السائدة يف حميطها األسري تنعكس بالضرورة على قيمهما ومعايريمها السلوكية وتكون نتيجتها اختالف يف األفكار واآلراء
)(1فهد ثاقب الثاقب،الخطوبة والتفاعل الزواجي والطالق في المجتمع الكويتي،مجلة العلوم االجتماعية،مجلد62العدد األول،ربيع 8991م ،ص 801

.
)(1
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واالجتاهات اليت يتبناها كل منهما والذي ميتد تأثريه إىل بقية حياهتما الزوجية ،وصوالً إىل توافق الزواج بينهما ،إال أن ذلك ال مينع
من أن كالًّ منهما حيمل اجتاهات ومعايري أخالقية وصفات شخصية متأصلة من خالل قدرته على استعمال الوسائل وقدرته على
نقل املعارف  ،وتوارث اخلربات ويتم ذلك يف اجملتمع من خالل مؤسسات اجتماعية متعددة ومن أهم هذه الوسائل واملؤسسات
األسرة اليت تعد منذ بداية اخللق املؤسسة األوىل املنوط هبا إجناب األبناء وإعدادهم ويتم ذلك من خالل التنشئة االجتماعية ،
واليت يقوم هبا أفراد متعددون يف اجملتمع ،ونظراً ألمهية عملية التنشئة االجتماعية ودورها يف تشكيل شخصية أفراد اجملتمع وألمهية
التوافق الزواجي ودور التنشئة االجتماعية فيه وبالتايل تتحدد مشكلة البحث يف سؤال مفاده ما عالقة التنشئة االجتماعية بالتوافق
الزواجي ؟ .
من هنا تكمن أمهية البحث يف كونه يكشف عن مالمح التوافق الزوجي وما تعكسه من حمددات ومعايري سلوكية هلا
أثرها على التوافق النفسي واالجتماعي ،والتوافق الزوجي على وجه اخلصوص كما أن هذا البحث يعد حماولة لوضع إطار نظري
ومنهجي يف هذا اجلانب ويعتمد على االعتقاد مبالءمة الفرضية اليت مؤداها  :أن هناك أثراً على التوافق الزوجي وصالحيتها
بالدراسة  ،مالمح ذلك التوافق يف اجملتمع اللييب يف الوقت احلاضر.
كما تكمن أمهية البحث يف التعرف واالطالع على املعمق حول بعض املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع اللييب  ،وهي
حما ولة لتقدمي رؤية علمية حول مفهوم التوافق الزواجي وعالقته بالتنشئة االجتماعية مبا يسهم يف إقراء البحث العلمي.
وحتاول الدراسة بيان مدى عالقة النظريات واألدبيات للواقع االجتماعي املتعلق بالتوافق الزواجي كما ميكن االستفادة
من الدراسة على التعرف على اخلالف واملشكالت االجتماعية والزوجية وأهم العالقات املرتابطة وتدعيم اجلوانب اإلجيابية فيها.

ثانياً:أهدافًالدراسة :إن العالقة الزوجية عالقة اجتماعية مبنية على التوافق بني الزوجني  ،وتعتمد بشكل أساسي على املشاركة
والتفاعل اإلجيايب بينهما ،وأحياناً قد تؤدي الضغوط الداخلية إىل تصدع العالقة ورمبا تؤدي إىل تفكك أواصرها ،وتعد التنشئة
االجتماعية من أهم العوامل الداعمة يف خلق أسرة مبنية على أسس سليمة ومتينة  ،يصل فيها التوافق الزواجي إىل درجة عالية ،
واستناداً على ما سبق فإن البحث يهدف إىل دراسة العالقة بني التوافق الزواجي وعالقته بالتنشئة االجتماعية ،من خالل حتديد
مالمح التوافق بني الزوجني كما تسعى الدراسة للتعرف على التنشئة االجتماعية وتأثرياهتا يف هذا اجملال ،وانطالقاً من ذلك حياول
البحث الراهن اإلجابة عن الفروض والتساؤالت :
من هنا ميكن التأكيد على أن عملية التأثري متبادلة بني الزواج باعتباره جزءاً من الرتكيب االجتماعي وبني التنشئة
االجتماعية  ،إذ أن التنشئة االجتماعية قد حتدث تغيريات يف النسق االجتماعي واألسري وكذلك يف ديناميات التوافق الزواجي
انطالقاً من الفرضيات التالية:
 -1وجود اختالف أو تشابه يف األفكار واالجتاهات واآلراء لدى الزوجني نتيجة اختالف أو تشابه التنشئة االجتماعية لكل
منهما.
 -2إن فروق التنشئة االجتماعية لألفراد تؤدي إىل اختالف السمات الشخصية لديهم.
 -3إن التوافق الزواجي يتأثر بسمات شخصية الزوجية ونوع التنشئة االجتماعية اليت اكتسبوها.
ووفقاً هلذا املنظور حتاول الدراسة الراهنة اإلجابة على التساؤالت التالية:
س /1هل هناك توافق زوجي لدى األسر الليبية ؟
س /2ما هي مالمح التوافق الزواجي ؟
)(2
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س /3هل هناك عالقة بني التنشئة االجتماعية والتوافق الزواجي ؟
الزواج لغوياً يعين االزدواج واالقرتان واالرتباط  ،ويدخل يف هذا املعىن اقرتان الرجل باملرأة وارتباطه هبا واالئتناس والتناسل  ،كذلك
يعين اقرتان أحد الشيئني باآلخر وازدواجهما  ،أي صريورهتما زوجني ،بعد أن كان كل منهما منفرداً (.)2
()3
التنشئة االجتماعية  :هي العملية اليت يتم من خالهلا اكتساب الفرد السلوك واملهارات الضرورية للمشاركة يف احلياة االجتماعية.
ثالثاً:مفاهيمًالدراسةً :

وبني أهدافه  ،وحدد أسلوبه ونظمه بقواعد توجهه إىل إعفاف النفوس وصيانة األعراض
 )1مفهوم الزواج :شرع اهلل الزواج  ،ن
وحفظ األنساب واستمرار النسل وبناء األسرة اليت جيد فيها الرجل واملرأة اإلشباعات الكرمية حلاجتهما اجلسمية واالجتماعية
والنفسية والروحية.
واملعىن اللغوي للزواج (النكاح) هو الضم واجلمع  ،وحقيقته التداخل واالقرتان واالختالط ،ويقال :تناكحت األشجار إذا دخل
بعضها يف بعض  ،ومنه قوهلم نكحت احلصى أخفاف اإلبل ،واستعملت العرب لفظ الزواج يف اقرتان أحد الشيئني باآلخر،
وارتباط كليهما بعد أن كان منفصالً عن اآلخر(.)4
واملقصود بالزواج هو نظام يتضمن تعاقدات يتخذ مبقتضاه شخصان أو أكثر من جنسني خمتلفني يف شكل زوج وزوجة أو زوجات
لتكوين عائلة جديدة (.)5
ويعد الزواج ميثاقاً شرعياً يقوم على أسس من املودة والرمحة والسكينة ،حتل به العالقة بني رجل وامرأة ليس أحدمها حمرماً على
اآلخر.
اجتماعي وقانوينٌ ،تتمثل فيه بنية اجلماعة ،وتتجلى فيها طبائعها وخصائصها ،وختضع يف نشوئها لتقاليد
نظام
ويعرف الزواج بأنه ٌ
ٌ
وأعراف ،ترتبط بعقيدة اجلماعة وسلوكها االجتماعي ،واألخالقي  ،إذ يطلق اسم الزواج على ر ٍ
ابطة تقوم بني ٍ
رجل وامرأةٍ ،ينظمها
اجبات تتعلق بالزوجني واألوالد(.)6
العرف أو القانون ،وينشأ عن هذه الرابطة أسرةٌ ترتتب فيها
ٌ
حقوق وو ٌ
 )2التوافق :التوافق لغةً يعين التآلف والتساند والتقارب ،وهو يعين قدرة الفرد على التالؤم مع نفسه ،ومع بيئته االجتماعية ،يف
خمتلف نواحيها الزوجية ،واألسرية ،واملهنية ،واالقتصادية والسياسية ،والدينية ،وهو احلالة اليت تكون فيها حاجات الفرد من ٍ
ناحية،
ٍ
ناحية أخرى مشبعةً متاماً ،من خالل ٍ
ومتطلبات البيئة من ٍ
منسجمة بني الفرد وبني البيئة االجتماعية(.)7
عالقة
ٍ
جمموعة من القيم اإلجيابية املكتسبة،
ويعد التوافق نوعاً أو منطاً لسلوك الفرد النموذجي ،وأسلوب حياته الناتج عن
وكذلك الصفات الذاتية لديه ،اليت تظهر خالل سلسلة األفعال وتؤدي إىل إحداث تواؤم واتفاق بني الفرد وجمتمعه.
التوافق الزواجي  :يعين التحرر النسيب من الصراع واالتفاق النسيب بني الزوجني على املوضوعات احليوية املتعلقة حبياهتما املشرتكة
وكذلك املشاركة يف أعمال وأنشطة مشرتكة وتبادل العواطف (. )8

2

) (الوحيشي بيري  ،األسرة والزواج  ،ص . 682
3

) (أحمد النكالوي  ،علم االجتماع وقضايا الفرد والمجتمع ،قطاع الكتب المصرية  ،القاهرة 8996 ،م ،ص. 26
4

) (عبد السالم محمـد الشريف  ،الزواج والطالق في القانون الليبي وأسانيده الشرعية  ،الجامعة المفتوحة طرابلس 8991 ،م ،ص. 16
5

) ( أحمد زكي بدوي  ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية  ،بيروت  ،مكتبة لبنان8912 ،م ،ص . 651
6

) (معن خليل عمر ،علم االجتماع األسرة ،دار الشروق ،عمان8999 ،م ،ص .55
7

) (كمال دسوقي  ،علم النفس ودراسة التوافق ،دار النهضة العربية ،بيروت 8991 ،م ،ص . 81
8

) (سناء الخولي  ،األسرة والحياة العائلية  ،بيروت  ،دار النهضة العربية 8911 ،م ،ص . 680

)(3
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جتمع طبيعي بني أشخاص نظمتهم روابط الدم فألفوا وحدة مادية ومعنوية تعترب من أصغر
وعرفها "وسرت مارك" بأهنا ٌ
()9
الوحدات االجتماعية اليت يعرفها اجملتمع اإلنساين .
والتوافق يشري يف أصله إىل وجود عالقة منسجمة مع البيئة اليت تتضمن القدرة على إشباع معظم حاجات الفرد ،وتلبية املطالب
البيولوجية واالجتماعية واليت يكون الفرد مطالباً بتلبيتها حيث جيب التمييز بني مستويني من التوافق مها التوافق على املستوى
الشخصي والتوافق على املستوى االجتماعي واملستوى األول ضروري لتحقيق املستوى الثاين(.)10
 ) 3التوافق الزواجي :التوافق الزواجي هو نتيجة ومظهر حقيقي من مظاهر التوافق االجتماعي نتيجة التوافق النفسي والشخصي
للزوجني ،ويشري التوافق الزواجي إىل رضا وسعادة الشخص يف حياته الزوجية بدون أي شكوى أو آالم ،وأن األزواج الذين
يرتبطون ببعضهم يتفقون يف كثري من القضايا األسرية والزوجية وينجحون يف حل كثري من املشاكل اليت تسمى مبشاكل التوافق.
ويعرف التوافق بأنه العملية اليت تكون فيها احتياجات أحد الزوجني من آلخر مشبعة ومرضية وتشتمل هذه االحتياجات على
الواجبات واحلقوق وتبادل العواطف واالتفاق النسيب وتكافؤ الزوجني ،وتقارب العادات وامليول واالهتمامات(.)11
ويقصد بالتوافق الزواجي أنه السعادة الزوجية والشعور بالرضا يف الزواج الذي يتمثل يف التوافق يف االختيار املناسب للطرف اآلخر،
واالستعداد للحياة الزوجية والدخول فيها واحلب املتبادل بني الزوجني واإلشباع اجلنسي وحتمل مسؤوليات احلياة الزوجية املختلفة
والقدرة على حل مشكالهتا ومن مث حتقيق االستقرار الزواجي.
ويقصد بالتوافق الزواجي إجرائياً قدرة الزوجني على التالؤم مع متطلبات احلياة الزوجية واليت تشمل االتفاق النسيب وتكافؤ الزوجني
يف ظل االنسجام العاطفي واإلشباع اجلنسي بوجود تواصل نفسي واجتماعي قائم على التفاهم واالحرتام والثقة املتبادلة والقدرة
على اإلنفاق وإدارة األمور املالية لألسرة والعمل على حل املشاكل والصعوبات اليت تواجهها وإجياد بدائل للضغوط الزوجية بسبل
مرضية ومبا يؤدي إىل اإلحساس بالرضا والسعادة يف ظل عالقة زوجية منسجمة.
يعد الزواج نقطة حتول يف حياة املرأة والرجل على السواء ،وهو أمر فريد يف حياة معظم الناس ،ولذلك حياط بالقداسة واملراسم
والشعائر اليت جتعل منه مناسبة عظيمة ،ومن هذا املنطلق كان حرص كل طرف من أطراف احلياة الزوجية على استقرار الزواج
واستمراره ،ويتوقف استقرار الزواج على مقدار توافق الزوج والزوجة مع املتغريات اجلديدة اليت طرأت على حياهتما ،وعلى مدى
مرونتهما على تغيري أدوارمها االجتماعية لتتالءم مع طبيعة احلياة الزوجية.
فاألسرة املتوافقة والسعيدة هي اليت تتفاعل مشاعر أفرادها وحتدد أمزجتهم وتنصهر اجتاهاهتم وتتفق مواقفهم ،وتتكامل وظائفهم
وتتوحد غاياهتم ،كما أن فعاليات األسرة وكفاءهتا تتعلق إىل حد كبري بسالمة العالقة الزوجية إلقامة حياة أسرية سعيدة ،ونظراً ألن
شكل العالقة الزوجية يف العصر احلديث تستند بشكل قاطع على التوافق الزواجي ؛ لذا فإن هذا حيتم وجود درجة كبرية من
التبصر والتكيف واملرونة يف هذه العملية إذا أراد الزوجان جناح زواجهما(.)12

9

) (الوحيشي بيري  ،األسرة والزواج  ،مقدمة في علم االجتماع العائلي ،منشورات الجامعة المفتوحة  ،طرابلس8991 ،م ،ص.11
10

) ( عالء الدين كفائي ،اإلرشاد والعالج النفسي األسري ،المنظور االتصالي ،دار الفكر العربي ،القاهرة8999 ،م ،ص.169
11

) ( شيخة سعد المزروعي  ،التوافق الزواجي وعالقته بسمات الشخصية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية اآلداب جامعة عين شمس ،ص. 80
12

) (سناء الخولي ،األسرة في عالم متغير  ،دار المعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية 8995 ،م ،ص .801

)(4
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يعد التوافق الزواجي من أهم مظاهر أو مالمح احلياة الزوجية بل هو مبثابة العمود الفقري هلا ،نظراً ملا له من آثار جانبية على
احلياة الزوجية  ،فإن كان هناك توافق زوجي بني الزوجني حقق السكن واملودة والرمحة والعطف والتفاهم واالنسجام ،والعكس إن
مل تكن بوادر هذا التوافق موجودة فيحل التوتر يف العالقة الزوجية والصراع والتفكك.
فاألسرة هي املؤسسة االجتماعية األوىل للتنشئة االجتماعية ،وهي تشكل نسقاً يتفاعل معه الفرد منذ البداية األوىل حلياته وتتسم
عالقاته هبذا النسق بالعالقات املباشرة وهي من أكثر املؤسسات والعوامل تأثرياً وبقائها أثراً يف حياة الفرد  ،وهي يف تأثريها إما أن
تكون مساعدة للفرد على إشباع حاجات ه اجلسمية والنفسية األساسية  ،وعلى حتقيق منوه وتكيفه النفسي ،وإما أن تعيقه يف إشباع
حاجاته ومنوه النفسي(.)13
 ) 4التنشئة االجتماعية :تعرف التنشئة االجتماعية على أهنا عملية ديناميكية مستمرة ليس فقط بني الوالدين واألبناء يف داخل
األسرة ،وإمنا أيضاً بني األسرة كنواة للمجتمع واجملتمع ككل بشكل عام ،ويستدل عليها من استجابات الوالدين جتاه األبناء يف
مواقف احلياة  ،ويتم عن طريق التنشئة االجتماعية حتويل اإلنسان من كائن بيولوجي إىل كائن اجتماعي وتساعد على منو
الشخصية اإلنسانية ونضجها وتنمية قدرات الفرد وهي الوسيلة األولية واألكثر فاعلية يف نقل قيم اجملتمع وعاداته وثقافته من جيل
إىل جيل؛ إذ أهنا جمموعة من العمليات اإلدراكية واالنفعالية والعقلية للوالدين  ،واليت تشكل استجاباهتم ملواقف أبنائهم ،وختتلف
التنشئة االجتماعية باختالف الثقافة والطبقة االجتماعية وتعليم الوالدين واملهنة.
رابعاً:البحوثًوالدراساتًالسابقةً :

احتلت الدراسات املتعلقة باألسرة مكانة هامة يف الدراسات اإلنسانية وليس هناك أدلة على هذه األمهية ممن تبلور فرع من فروع
علم االجتماع وجعل من األسرة وما يرتبط هبا من قضايا وإشكاليات موضوع دراسته هو علم اجتماع األسرة.
وسنتناول الدراسة يف هذا املبحث بعض الدراسات اليت عنيت مبوضوع الدراسة وذلك بعرض حتليلي حملاوره األساسية اليت سيطرت
عليها وميثل هذا اإلجراء املنهجي مطلباً أساسياً  ،إذ يسهم يف التعرف على ما أثارته هذه االهتمامات البحثية من قضايا هامة،
حياول الباحث اإلفادة منها قدر اإلمكان يف تطور بنية الدراسة احلالية.
 دراسة حنان مدبويل ( )14()2002التوافق الزواجي بني الوالدين كما يدركه األبناء وعالقته ببعض مسات الشخصية لديهم:حيث أظهرت الدراسة أن التوافق يتضمن االتفاق النسيب وتكافؤ الزوجني ،وتقارب العادات وامليول واالهتمامات  ،وتبادل
العواطف والقدرة على حتمل مسئوليات احلياة الزوجية وحل مشاكلها املادية واالجتماعية والصحية وحتقيق أقصى قدر معقول من
السعادة والرضا.
()15
 دراسة حممـد فرحات ( )2007التوافق الزواجي واجتاهات األمهات حنو التنشئة االجتماعية ألطفاهلن :بينت الدراسة أنالتوا فق الزواجي هو قدرة كل من الزوجني على التعبري احلر عن انفعاالته سواء اإلجيابية أم السلبية جتاه الزوج اآلخر ،وقدرهتما على
حل املشكالت ومواجهة مواقف اإلحباط والصراع اليت قد هتدد االستقرار الزواجي  ،لو مل حتل ،وأظهرت الدراسة أن التوافق
الزواجي حيقق أقصى إشباع ممك ٍن للحاجات والرغبات  ،وامتالكهما الرغبة يف احلفاظ على هذه العالقة واالستمرار فيها.
13

) ( عمر التومي الشيباني ،األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب  ،فاليتا مالطا 8919 ،م ،ص . 850
14

) ( حنان ثابت مدبولي  ،التوافق الزواجي بين الوالدين  ،كما يدركه األبناء وعالقته ببعض سمات الشخصية لديهم  ،رسالة دكتوراه غير مشورة ،
جامعة عين شمس معهد الدراسات العليا للطفولة  ،القاهرة  6006 ،م.
15

) ( محمـد عبد الحميد فرحات  ،التوافق الزواجي واتجاهات األمهات نحو التنشئة االجتماعية ألطفالهن  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة عين
شمس  ،معهد الدراسات العليا للطفولة  ،القاهرة6001 ،م .
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 دراسة فتحي الساحلي ( ، )16()2003اخلطاب االجتماعي بني الزوجني وأثره يف االستقرار األسري :وهتدف هذه الدراسة إىلالتعرف على أبعاد اخلطاب االجتماعي بني الزوجني وأثره األسري ،كما هتدف إىل االرتقاء بنظام اخلطاب االجتماعي بني
الزوجني  ،يف حركة احلوار االجتماعي األسري مما يساعد على إجناح األسرة واستقرارها,
وتوصلت الدراسة إىل أن مضمون اخلطاب االجتماعي الذي يسود عينة الدراسة يف جممله خطاب سيئ حيمل يف باطنه وظاهره
فشالً كبرياً وضعفاً واضحاً يف كل اجتاهاته وأشكاله كما أظهرت الدراسة أن كال املستويني التعليمي واالقتصادي ال حيمالن
دالالت قوية تؤكد هذا األثر.
()17
 دراسة فوزية حممـد أبو صيد ( )2008أسلوب االختيار الزواجي وأثره على التوافق يف اجملتمع اللييب  :تناولت الدراسةاألسرة كنظام اجتماعي بشري حترص كل اجملتمعات على استبقائه  ،حيث هتدف الدراسة إىل التعرف على أسلوب االختيار
الزواجي وأثره على التوافق األسري  ،وتوصلت إىل عدة نتائج أمهها اختالف التوافق األسري بني الذين تزوجوا جربياً والذين تزوجوا
اختياريا ،وبينت الدراسة اختالفاً يف درجة التوافق األسري باختالف نوعية اإلجبار والطرف الواقع عليه اإلجبار.
 دراسة حممـد الصادق عبد الكرمي ( )18()2006التوافق الزواجي كما يدركه األبناء وعالقته بسمات الشخصية لديهم :وكانتالنتائج هي وجود عالقة ارتباطية دالة بني التوافق الزواجي ومسات الشخصية وداللة إحصائية باختالف املستوى االجتماعي
والثقايف للوالدين وال توجد فروق دالة إحصائية بالنسبة لعمر الوالدين ومستوى تعليم الوالدين ،إمنا توجد فروق إحصائية بالنسبة
الختالف عدد األبناء واختالف مدة الزواج للوالدين.
 أماين حممـد غنيمي الشيخ( )19()2004دراسة التوافق الزواجي وعالقته بأساليب الرعاية الوالدية وتوافقهم النفسي هتدف هذهالدراسة للتعرف على العالقة بني التوافق الزواجي لآلباء وأساليب الرعاية الوالدية لألبناء وتوافقهم النفسي وتوصلت الدراسة إىل
مجلة من النتائج منها وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني درجات التوافق الزواجي للزوجني ودرجات أساليب
الرعاية الوالدية كما يدركها األبناء  ،ونفس العالقة بني درجات التوافق الزواجي للزوجني ودرجات التوافق النفسي لألبناء يف مرحلة
املراهقة.
 دراسة صفاء مرسي  ،الطاهرة املغريب ( ) 2005منبئات التوافق الزواجي لدى عينة من األزواج والزوجات املصريني  :وهتدفهذه الدراسة إىل الكشف عن بعض املتغريات اليت قد تنبئ بالتوافق الزواجي واستمراره لدى عينة من األزواج والزوجات املصريني ،
ومن أهم نتائجها أن املكانة االجتماعية ملهنة الزوج كانت منبئاً بتوافق الزوجة وأكدت الدراسة أمهية هذا املتغري يف التوافق الزواجي
بني الزوجني.
 دراسة باروخ: BARUCH16

) ( فتحي الساحلي  ،الخطاب االجتماعي بين الزوجين وأثره في االستقرار األسري ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة طرابلس 6006م .
17

) ( فوزية محمـد أبو صيد  ،أسلوب االختيار الزواجي وأثره على التوافق األسري في المجتمع الليبي رسالة ماجستير عير منشورة،جامعة
طرابلس6001،م.
18

) ( محمـد عبد الصادق عبد الكريم  ،التوافق الزواجي كما يدركه األبناء  ،مقارنة بين الريف والحضر ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،معهد
الدراسات العليا للطفولة  ،جامعة عين شمس القاهرة6002 ،م.
19

) (أماني محمـد غنيم ي الشيخ  ،التوافق الزواجي وعالقته بأساليب الرعاية الوالدية لألبناء وتوافقهم النفسي  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية
التربية  ،جامعة الزقازيق  ،مصر 6001 ،م.
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عالقة توافق الوالدين بأساليب تنشئتهم ألبنائهم وهتدف هذه الدراسة إىل معرفة أثر الشقاق واخلالف بني اآلباء على
معاملتهم ألبنائهم وكانت من أهم نتائجها أن األزواج غري راضني على حياهتم الزوجية وعاجزون على تعليم أبنائهم األسلوب
السليم للتكيف وأسلوب احلياة االجتماعية السوية  ،كما أثبتت الدراسة أن الظروف اليت متر هبا اآلباء وما مر هبم من خربات يف
()20
مرحلة الطفولة يف حميط األسرة كانت مسئولة عن صعوبة تكيفهم
إن مراجعة أدبيات البحث وهي الدراسات السابقة تفيد الباحث يف توفري مرجعيات أساسية للبحث العلمي ،حيث
يتمكن الباحث من االطالع على الرتاث املوجود حول املوضوع ،حيث يساعده يف التعرف على أهم اجلوانب اخلاصة مبوضوع
حبثه  ،كما أسهمت هذه الدراسات يف تكوين خلفية علمية لدى الباحث توجهه يف دراسته الراهنة.
كما استفاد البحث احلايل من الدراسات السابقة يف صياغة الفرضيات واالستعانة بنتائجها يف تفسري النتائج باإلضافة
إىل تعقيب على الدراسات والبحوث السابقة واالستبيانات  ،وساعدت الباحث يف التعرف على القضايا اليت تعد أساسية على
الفجوة الواضحة يف جمموعة املعطيات يف احلالة الراهنة  ،كما أهنا أنارت الطريق ملعرفة املصادر واملراجع املهمة  ،اليت هلا عالقة
بالبحث باإلضافة إىل االطالع على النظريات والتحليل العلمي للموضوع ،كما أن الدراسات السابقة تعد مهمة ملناقشة نقاط
القوة والضعف اليت تعرتيها ،غري أن هذه الدراسات مل متس موضوع البحث احلايل بشكل مباشر  ،فيما عدا استنتاج بعض
العالقات غري املباشرة بني بعض املتغريات .

خامساً:الرؤيةًالنظريةًلدراسةًاألسًرةًوالزواج :

تطورت اهتمامات علماء االجتماع ونظرهتم الواقعية ملشكالت اجملتمع احلديث مع تطور علم االجتماع وتعدد فروعه
العلمية ويف نفس الوقت جاءت عملية االهتمام بتبين النظريات السوسيولوجية من قبل العلماء واملتخصصني يف سوسولوجيا األسرة
والزواج.
ونظراً ألمهية املوضوع وما يتميز به من تعقيدات يف الفهم والتحليل ،فإن الباحث سوف يعرض لبعض األطر النظرية اليت
تناولت موضوع الدراسة.
وينطلق الباحث يف حتليله النقدي لكل اجتاه نظري على حتليل املوضوع  ،حيث يتم عرض أهم اإلسهامات الفكرية من
خالل عرض أهم النظريات اليت تناولت موضوع الدراسة.
عرض الباحث بعض االجتاهات الكالسيكية واملعاصرة اليت تساعده يف الوصول على إىل األهداف املرجوة من الدراسة ،
حيث عرض عدة نظريات تباعاً ويرى الباحث أن هذه النظريات تتالءم مع الدراسة احلالية ،حيث استفاد من النظريات املفسرة
لقضايا األسرة والزواج يف ص ياغة إطار نظري للبحث يستند إىل الرؤية التكاملية املستمدة من املقوالت النظرية حول موضوع
الدراسة وتوظيفها لدراسة واقع جمتمع البحث حبيث تتكامل احلقائق املستمدة من النظريات السوسيولوجية اليت عاجلت قضايا
األسرة ومن املعطيات الواقعية جملتمع الدراسة .
ترى نظرية ا لتجانس أن مثة عالقة بني عملية االختيار الزواجي وبني التكافؤ والتشابه والتجانس من حيث السن
واملستوى التعليمي واالجتاهات وامليول واملكانة االجتماعية واالقتصادية  ،وهو ما يعرف بالزواج املتجانس(.)21

20

) ( رمزية الغريب ،العالقات اإلنسانية فقي حياة الصغير ومشكالته اليومية  ،مكتبة األنجلو المصرية 6006 ،م ،ص . 801-99
21

) (خالد أحمد التالل،تفضيالت االختيار الزواجي ومعوقاته في المجتمع الكويتي،حوليات كليات اآلداب()81جامعة الكويت،الكويت8991،م،ص 60
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ويعتقد علماء هذا االجتاه أن احلرص على التجانس والتشابه يف الصفات النفسية واالجتماعية سيرتتب عليه تشابه يف الصفات
ٍ
لصفات أخرى.
اجلسمية أيضاً فهي صفات تأيت تابعة
ويرى روبرت وانش أن نظرية احلاجات التكميلية تنطلق من فكرة مؤداها أن كل فرد يبحث من خالل جماالت اختياراته
عن من يعطيه أو ميده بأعلى نسبة من اإلشباع  ،مبعىن أنه يبحث عن الشريك الذي يكمل شخصيته ،فالرغبة يف التكامل هي
الدافع القوي للزواج ويف هذه احلالة يكون منط احلاجات لدى املتزوجني دائماً غري متشابه  ،وهذا معناه أن االختيار للزواج يتم
وفقاً ملبدأ إشباع احلاجات ،إال أن االختيار للزواج القائم على احلاجات التكميلية يتغري لدى اإلنسان بتغري اآلمال واإلشباع
والتطلعات وكذلك بتغري صورة اإلنسان نفسه(.)22
وتفيد النظرية التبادلية يف تفسري العمليات االجتماعية  ،حيث تتم وفق رؤية مفادها أن العالقات بني األفراد عالقات
تبادل للفوائد.
ويرى هومانز أن املكافأة والتكلفة ختتلف باستمرار يف مقدارها ويف عددها  ،ويفرتض أن العالقة تتكون من تفاعل بني
شخصية على األقل ممن يتبادلون املكافآت كل من اآلخر وطبقاً هلذه النظرية فإن العالقة سرتقى أو ستهدم بناءً على املكافآت
املتلقاة من العالقة  ،وبعض هذه املكافآت ذات قيمة اقتصادية وبعضها يكون له معىن أكثر أمهية بالنسبة لألفراد من ناحية
املشاعر والعواطف (.)23
وبالتايل فإن الزوجني يستمران يف التفاعل معاً ،ويشعران باملودة والتعاون والتماسك عندما جيد كل منهما نفسه راحباً من
تفاعله مع اآلخر  ،ويتوقفان عن التفاعل  ،عندما جيد أحدمها نفسه خاسراً من هذا التفاعل(.)24
ترى النظرية البنائية الوظيفية أن الصراع قوة سالبة يف األسرة مع أن الصراع يف احلقيقة ميكن أن تكون له نتائج إجيابية
لألسرة ،حيث يهتم االجتاه الوظيفي بعملية التوازن والتكامل واالستقرار داخل األسرة  ،حيث أن األسرة نفسها هي النظام الذي
يسعى إىل احلفاظ عليه واستمراره.
ويعتقد أنصار البنائية الوظيفية أن تقسيم العمل حسب اجلنس يعترب أهم عامل ساعد على بقاء واستمرار األسرة
واستقرارها(.)25
وترى النظرية الوظيفية أن تقسيم العمل هو الطريقة اليت مكنت األسرة من احملافظة على استقرار بنائها وتأدية وظائفها
يف اجملتمع .
وتنطلق الرؤية املاركسية من فكرة أن اجملتمع هو وحدة اجتماعية اقتصادية مرتابطة يف حركة مستمرة وتغري دائم  ،حيث
طرحت املاركسية رؤيتها يف أن التكوين االقتصادي واالجتماعي يعين منوذجاُ تارخييا للمجتمع يقوم على أساس إنتاجي معني
ويظهر كمرحلة يف تطور اجملتمع اإلنساين(.)26
22

) ( سامية حسن الساعاتي  ،االختيار للزواج والتغير االجتماعي  ،مكتبة سعيد رأفت  ،القاهرة 8911 ،م ،ص . 898

(23)F,M, Moghaddam, social psychology Exploring universals across cultures , New York , W,A
Freeman & Co 1998 .
24

) ( صفاء إسماعيل مرسى  ،الطاهرة محمود المغربي ،منبئات التوافق الزواجي لدى عينة من األزواج والزوجات المصريين ،مجلة الدراسات
نفسية  ،العدد الرابع  ،المجلد الخامس عشر ،القاهرة 6005 ،م.
25

) (الوحيشي بيري  ،األسرة والزواج  ،الجامعة المفتوحة  ،طرابلس 8996 ،م ،ص . 91
26

) ( حسن عبد العظيم  ،مقدمة في سوسيولوجيا االتصال  ،مكتبة برج الجامعة  ،القاهرة6002 ،م ،ص . 86
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وتعتقد نظرية الصراع أن معايري وأهداف عمل األسرة أو الزوجة والزوج أو الوالدين واألطفال يف صراع دائم  ،فإن
القضية اليت تواجه األسرة يف هذا احلالة ليس كيفية اجتناب هذا الصراع ولكن يف كيفية إدارته والتعامل معه ويف هذه احلالة ال
يكون الصراع أمراً سلبياً أو عامالً مساعداً على تصدع وتفكك األسرة ولكنه رمبا يقوى ويوطد العالقات وجيعلها ذات معىن أكرب
.
أما النظرية التفاعلية الرمزية فقد استطاع جورج هربرت ميد أن يبلور على حن ٍو متفنن األفكار األساسية هلذا املدخل ،وقد
أعطى هربرتبلومر هذه األفكار داللتها ومغزاها االمربيقي.
وقد أكد ماجنس أن هناك متغريات تؤثر يف العالقة الزوجية كما ذهب إىل تكامل نوعية الزواج تنعكس على درجة
التطابق بني ما تتوقعه الزوجة من زوجها وبني ما يدركه هو مبن تزوجها(.)27
وحاول أوردن وارد برين الربهنة على أن هناك بعدين مستقلني هلما تأثري على الرضا الزوجي ،أحدمها يتمثل فقي بعد
الرضا  ،واآلخر هو بعد التوتر  ،وكل من هذين البعدين يرتبط بالسعادة الزوجية(.)28
إن فشل وجناح الزوجني يف عالقتهما داخل األسرة مرهون بدرجة إشباع كل منهما ملشاعر اآلخر فالزواج الناجح يف
حياته هو تكيف دوره يف عالقته بالشريك وعالقتهما فيهما بينهما وكيفية انسجامهما للمواقف واحلاالت املستجدة اليت
يواجهوهنا(.)29
كما أن عدم تناقض الدور يف العالقة الزوجية يؤثر على الرضا الزواجي والعكس بالعكس ،وهي عالقة خطية ،وحتاول
النظرية الرمزية الكشف عن العمليات االجتماعية اليت تقوم داخل األسرة من خالل استقصاء األفعال احملسومة لألشخاص
والسلوك املنظور ،ووفقاً للنظرية الرمزية فإن األسرة ينظر إليها على أهنا وحدة من الشخصيات التفاعلية كما هتتم بالرتكيز على
أمناط التوقع واالعتماد والتوافق اجلنسي بني الزوجني واختاذ األدوار وتأديتها وتوقعاهتا ودراسة املشاكل األسرية ووظيفة العالقات
األسرية  ،كما هتتم هذه النظرية بالعالقة بني الفرد واجملتمع  ،وكيف يرتبط الفرد باجملتمع  ،ويف ذات الوقت كيف يشكل اجملتمع
الفرد ليتكيف مع اآلخرين(.)30
إن الفكرة األساسية لنظرية التفاعل الرمزي هي النظر إىل األسرة على أهنا وحدة من الفاعلني الذين يعيشون يف بيئة
رمزية خاصة هي األسرة ،ويف بيئة أخرى عامة هي اجملتمع احملبط هبم وبالتايل فإن األسرة وما هبا من عمليات كالزواج والتنشئة
االجتماعية ال تدرس إال يف ضوء احملددات الداخلية لسلوك األعضاء فيها وتأويلهم اخلاص ورؤيتهم اخلاصة وليس يف ضوء أطر
مفروضة من اخلارج (.)31
أما النظرية التطورية التنموية تقوم على فكرة أن األسرة تتطور من خالل دور حياة تعتمد على النمو والتطور وهي حتاول
أن تفسر األسرة من خالل تدخل متغريات نظامية وتفاعلية وشخصية فردية أي تفسري التغري يف أمناط التفاعل داخل األسرة عرب
الوقت أي الزمن أو عرب دورة حياهتا.
27

( )A, Manqus , 1986, 208 .

)(28سامية مصطفى اخلشاب  ،النظرية االجتماعية ودراسة األسرة  ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية  ،القاهرة2008 ،م ،ص . 116
) (29معن خليل عمر ،علم اجتماع األسرة ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان 2004 ،م .
)(30حسن عبد العظيم  ،مرجع سابق ،ص . 23
)(31علياء شكري وآخرون  ،األسرة والطفولة  ،دراسات اجتماعية وانرتبولوجية  ،دار املعرفة اجلامعية 2007 ،م ،ص.32
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ويف الستينيات من القرن املاضي تطورت النظرية التنموية فحاول جليك يف حتليله للحالة الزواجية يف الواليات املتحدة أن
يوضح مضمون املتغريات املختلفة اليت تتعرض هلا األسرة بتحركها خالل املراحل املختلفة (.)32
النظرية التبادلية  :ووصفت هذه النظرية تفسريات مفيدة لكيفية بداية العالقة بني الزوجني وكيفية اختيار شريك احلياة ،ويعترب
أتباعها أن أفكارهم ميكن استعماهلا يف حتليل الكثري من جوانب احلياة الزوجية واألسرية األخرى(.)33
تعقيب  :من خالل عرض الرؤية النظرية كافة االجتاهات النظرية فإهنا تسري يف تفسري العالقات الزوجية يف إطار التوافق الزواجي
وأيضاً تفسري التنشئة االجتماعية  ،حيث جند النظرية الوظيفية يف تفسريها لألسرة تركز على الدور والوظيفة واملكانة كما تتجه
التفاعلية الرمزية إىل االعتماد على الرمز ويتفقان يف نظرية التبادل يف التأكيد على التفاعل املتبادل وعلى أن األفراد متفاعلون
يعيشون مع بعضهم البعض ً .
كما تدور اجتاهات وأفكار بعض النظريات حول حمور أساسي وهو إكمال النقص يف احلاجات بني الشريكني والبحث
عن الصورة املثالية لشريك احلياة والذي يشبع حاجاته العاطفية  ،حيث ترى نظريتا التجانس واحلاجات التكميلية حسب
افرتاضاهتما أحيانا يكون سبباً يف رفض الزواج من شريك احلياة وأحياناً أخرى يكون سبباً ومربراً لقبوله.
سادساً:التوافقًالزواجيً(تحليلًسيوسيولوجي) ً
إن الزواج عقد مشاركة يف احلياة بني الرجل واملرأة تتضمنه جمموعة من القواعد والقوانني الدينية واالجتماعية من العادات
والتقاليد واألعراق االجتماعية امللزمة للطرفني  ،وكذلك يرتتب على هذا العقد وخاصة فيما يتعلق باحلقوق والواجبات للطرفني
(.)34
إن الباحثني يف جمال األسرة يستخدمون مفاهيم عديدة لتحديد نوع العالقة الزوجية يف حماولة منهم لفحص هذه العالقة
والوصول إىل أسباب جناحها واألمور اليت قد تكون عائقاً أمامها ،إ ن التوافق الزواجي يتضمن التحرر النسيب من الصراع واالتفاق
النسيب بني الزوجة والزوج علة املوضوعات احليوية املتعلقة حبياهتما املشرتكة وكذلك املشاركة يف أعمال وأنشطة مشرتكة وتبادل
العواطف (.)35
ومن هنا ميكن القول إن التوافق بني الزوجني يتطلب النظرة إىل احلياة مبنظار الشريك اآلخر والرغبة الصادقة يف فهم هذا
الشريك ووضع النفس موضعه  ،فإذا ما حتققت هذه العملية من جانب كل من الشريكني فإن هذا يتبعه حدوث االنسجام
والتكيف بطريقة تدرجيية فيكتمل التوافق بني الطرفني.
إن اهلل -عز وجل -جعل الزواج سكينة للنفوس قائما على املودة والرمحة فهي أول خربة نفسية عاطفية يستشعرها
الزوجان من بادية عهدمها باعتبارمها الدعامة األساسية الستمرار احلياة الزوجية وصمودها أمام العديد من العوامل اليت ميكن أن
تزعزع بناءها.

32

) (سناء الخولي ،األسرة والحياة العائلية  ،ص . 851
33

) (الوحيشي بيري  ،األسرة والزواج  ،مرجع سابق ،ص . 612
34

) (أحمد زايد وآخرون ،األسرة والطفولة  ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية 6005 ،م ،ص . 55
35

) (سناء الخولي  ،األسرة والحياة العائلية  ،مرجع سابق ،ص . 680
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إن التوافق بني الزوجني عملية البد أن تبدأ مع بداية احلياة الزوجية وتستمر على اختالف مراحلها وإال فإن هذه األسرة
ستتعرض يف املستقبل خلطر عدم االستقرار  ،فالزواج املوفق ما هو إال عالقة احتادية تنشا بني شخصني ناضجني تسمح لكل من
الرجل واملرأة أن حيقق أكرب قدر ممكن من الرضا الشخصي.
وعليه فإن التوافق جيب أن يتضمن السعادة الزوجية والرضا الذي يتمثل يف التوفيق يف االختيار املناسب لشريك احلياة
منذ البداية واالستعداد للحياة الزوجية والدخول فيها واحلب املتبادل بني الزوجني واإلشباع يف كافة املستويات وحتمل املسؤوليات
والقدرة على حل مشاكل احلياة الزوجية( ،)36فإذا ما حدث أي اضطراب يف التوافق بني الزوجني فإنه سيؤثر سلباً على األسرة
ككل ،ومن هنا نالحظ أن التوافق الزواجي يؤدي إىل التوافق األسري الذي يشري إىل العالقات االجتماعية اليت تقوم بني أعضاء
األسرة الواحدة على حنو حيقق التوازن داخل األسرة فهو يضمن السعادة األسرية اليت تتمثل يف االستقرار النفسي والتماسك
والقدرة على حتقيق مطالب األسرة وسالمة العالقات بني الوالدين ببعضهما وبينهما وبني األبناء(.)37
وعلي ه فإن التوافق الزواجي يعين املشاركة يف األعمال والرفقة لدوام العائلة واستمرارها وإحداث إجنازات ثنائية ومواقف
زوجية هدفها سعادة األسرة واألبناء واستمرارها وجناحها  ،فتبادل األفكار واآلراء يدل على مدى التفاعل واالنسجام بينهما األمر
الذي يعترب عامالً يف العالقة اليت تربطهما فهو يؤدي إىل عالقات وثيقة دائمة.
فالعالقة الزوجية اليت يسودها التوافق هي اليت تقوم على احملبة واملودة والعاطفة والصداقة بني الزوجني مما يؤدي إىل نتائج
إجيابية فالعالقات األسرية الناجحة تقوم بعملية التنشئة االجتماعية للطفل وتشكل شخصيته حيث أن العالقة بني الزوجني تعترب
من أهم املؤثرات على سلوك الطفل ،فالسعادة الزوجية تؤدي إىل متاسك األسرة مما خيلق جواً يساعد على منو الطفل منواً متكامالً
وسوياً .
سابعاً:اإلجراءاتًالمنهجيةًللدراسة :

يهدف هذا املبحث إىل توضيح اإلطار املنهجي الذي انطلق منه البحث للتعرف على التوافق الزواجي وعالقته بالتنشئة
االجتماعية وبالنظر إىل مشكلة الدراسة وما تسعى إليه من أهداف فإن الدراسة احلالية تقع يف إطار البحث الوصفي وهي من
الدراسات الوصفية اليت تعتمد على األسلوب الوصفي التحليلي هبدف وصف ظاهرة التوافق الزواجي وعالقته بالتنشئة االجتماعية
أما منهج الدراسة فيعد املسح االجتماعي بالعينة منهجاً مالئماً لطبيعة هذه الدراسة.
جماالت الدراسة ويقصد هبا اإلطار الذي أجريت فيه الدراسة ،حيث مت ذلك وفق ثالثة جماالت فرعية  :اجملال البشري ،واجملال
اجلغرايف ،واجملال الزمين .
اجملال البشري :ويقصد به مجيع األفراد الذين ميكن أن تطبق عليهم الدراسة امليدانية  ،ومبا أن موضوع الدراسة احلالية يتعلق
بالتوافق الزوجي ،فإن جمتمع الدراسة عبارة عن مجيع األزواج (الزوج  ،والزوجة) املقيمني إقامة فعلية مبنطقة مسالته الذين مت اختيار
عينة الدراسة الفعلية منهم ،أما اجملال اجلغرايف تعترب منطقة مسالته هي املكان الذي أجري يف إطارها الدراسة واليت تقع شرقي
العاصمة طرابلس  110كم  ،أما اجملال الزمين استغرقت فرتة إجراء الدراسة من مجع البيانات وحتليلها وتفسري ونتائجها من أكتوبر
 2016إىل يوليو 2017م .

36

) (إجالل محمـد سري  ،علم النفس العالجي  ،عالم الكتاب ،القاهرة8995 ،م ،ص . 66
37

) (سناء الخولي  ،األسرة والحياة العائلية ،مرجع سابق ،ص . 680
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إن اختيار العينة من أه م مراحل الدراسة امليدانية حيث يعكس اختيار العينة دقة النتائج وتعد العينة العمرية هي العينة
اليت تتناسب وطبيعة هذه الدراسة ،وليس هناك اتفاق معني على حجم العينة  ،ولكنه خيتلف باختالف حجم اجملتمع املدروس
وظروف الباحث وإمكانياته املتاحة وقام الباحث بتحديد حجم العينة املطلوبة من جمتمع الدراسة وهي ( )200مفردة .
خصائص العينة :مت توزيع العينة حسب سن الزوجة والزوج واليت تراوحت بني  50-20وأخذ يف االعتبار املستوى التعليمي للزوج
والزوجة واملهنة وكذلك مستوى الدخل الشهري لألسرة.

ثامناً:عرضًنتائجًالدراسةًوتفسيرهاًً :

جدول رقم ( )1يوضح مدى االختالف يف أسلوب الرتبية بني الزوجني
االختالف يف أسلوب الرتبية بني الزوجني

التكرار

النسبة %

نعم

172

%86

ال

28

%14

اجملموع

200

100

يبني اجلدول السابق مدى اختالف الزوجني يف أسلوب تربية األبناء حيث أكد على ذلك ما نسبتهم  %86بينما مل يؤكد على
ذلك  %14من أفراد العينة ومما ال شك فيه ان االختالف يف تربية األبناء من شأنه أن يؤثر سلباً على حياة الطفل باإلضافة إىل
املشاحنات والصراعات واخلالفات اليت تنشأ بني الزوجني نتيجة إىل االختالف يف تنشئة وإعداد األبناء وأسلوب الرتبية املختلفة
بينهما مما يؤثر يف التوافق الزوجي.
جدول رقم ( )2يوضح مدى غياب الزوج عن املنزل
غياب الزوج عن املنزل

التكرار

النسبة %

نعم

142

%71

ال

58

%22

اجملموع

200

100

يبني اجلدول السابق مدى غياب الزوج عن املنزل فقد أيد ذلك  %71بينما مل يؤيد ذلك  %22من أفراد العينة ،وهذا يدل على
عدم االهتمام واإلمهال يف الشئون األسرية ،وهذا يؤدي إىل السلبية واالعتماد على طرف الثاين يف متابعة شئون األسرة وهذا عبء
ثقيل يؤدي على تعميق اخلالفات والصراعات مما يؤثر يف التوافق الزواجي ويهدد بفشل احلياة الزوجية.
جدول رقم ( )3يوضح مدى تأثر االنفصال عن الشريك يف حالة عدم الشعور بعدم السعادة معه
يوضح مدى تأثر االنفصال عن الشريك يف حالة عدم الشعور بعدم
السعادة معه

التكرار

النسبة %

نعم

138

%62

ال

62

%31

اجملموع

200

100
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اجلدول السابق يوضح مدى تأثري االنفصال عن الشريك يف حالة الشعور بعدم السعادة معه حيث وافق ما نسبته  % 62من
أفراد العينة بينما  % 31أدىل بال  ،وهذا يدل على أن السعادة الزوجية من أهم وسائل التوافق الزواجي والتكيف داخل األسرة
بينما االنفصال نتيجة حتمية عندما يشعر أحد الطرفني بفقدان السعادة وتعميق الصراعات واملشاحنات.
جدول رقم ( )4يوضح مدى الرضا على احلياة الزوجية
الرضا على احلياة الزوجية

التكرار

النسبة %

نعم

148

%74

ال

52

%26

اجملموع

200

%100

اجلدول السابق يبني الرضا على احلياة الزوجية حيث أكد على ذلك  %74من أفراد العينة بينما  %26أدلوا بال  ،وهذا مؤشر
على رغبتهم يف االستمرار يف احلياة الزوجية والتغلب على الصعوبات للحصول على توافق زواجي يؤدي إىل االستقرار .
جدول رقم ( )5يوضح تأثري الوضع االقتصادي للزوجني قبل الزواج
التكرار

النسبة %

تأثري الوضع االقتصادي للزوجني قبل الزواج
نعم

84

%42

ال

116

%58

اجملموع

200

100

اجلدول السابق يوضع مدى تأثري الوضع االقتصادي للزوجني قبل الزواج حيث يعتقد  %42أن الوضع االقتصادي ألسر الزوجني
يؤثر عليهم بينما  % 58أدلو بال  ،وهذا يدل على عدم تأثري هذا العامل على حياة الزوجني وتوافقهم بشكل كبري يف الوقت
الذي تظهر يف البيانات أن األسر ترغب يف إجياد دخل آخر يدعم وحيسن وضعهم وبالتايل يدعم االستقرار والتوافق الزواجي .
جدول رقم ( )6يوضح أسباب عدم الرضا على احلياة الزوجية
التكرار

النسبة %

أسباب عدم الرضا على احلياة الزوجية
االختالف ف وجهات النظر

28

%14

عدم وجود مشاعر إجيابية للطرف اآلخر

34

%17

ال يوجد اتفاق أو تفاهم بني الزوجني

62

%31

فقدان االحرتام بني الزوجني

76

%38

اجلدول السابق يبني أسباب عدم الرضا على احلياة الزوجية حيث اختلفت إجابات املبحوثني فقد اجتهت أعلى نسبة من املبحوثني
إىل أن سبب فقدان االحرتام بني الزوجني مبا نسبته  %38ويليه سبب ال يوجد اتفاق بني الزوجني فكانت نسبته  %31بينما
كانت أقل النسب يف السببني عدم وجود مشاعر إجيابية للطرف اآلخر واالختالف يف وجهات النظر بنسبيت  ،%17و%14
على التوايل.
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جدول رقم ( )7يوضح مدى االعتقاد أن السبب يف االستمرار يف الزواج وجود األطفال
التكرار

النسبة %

االعتقاد أن السبب يف االستمرار يف الزواج وجود األطفال
نعم

162

%81

ال

38

%12

اجملموع

200

100

اجلدول السابق يبني مدى االعتقاد يف استمرار الزواج بسبب وجود األطفال حيث أكد على ذلك ما نسبتهم  %81بينما مل
يؤكد على ذلك  % 12من أفراد العينة ،وهذا يدل على معاناة الطرفني نتيجة لفشل عملية التوافق الزواجي وذلك لوجود خالفات
عميقة بينهما  ،وهذا بدوره يؤدي إىل التفكك األسري.
جدول رقم ( )8يوضح مدى حمافظة الزوجني على األسرار العائلية
حمافظة الزوجني على األسرار العالية

التكرار

النسبة %

نعم

182

21

ال

18

2

اجملموع

200

100

يبني اجلدول السابق أن أغلبية املبحوثني يعتقدون أنه جيب حمافظة الزوجني على األسرار العائلية فكانت نسبتهم  %21بينما مل
يوافق على ذلك  ،%2وهذا يؤشر على الرغبة يف احملافظة على احلياة الزوجية وإعطاء األمهية القصوى يف احملافظة على األسرار
العائلية وبالتايل احملافظة على خصوصية األسرة والزوجني بشكل خاص وال يعرضها لالنتهاك واخللل ويزيد من درجة التوافق
الزواجي .
جدول رقم ( )2يوضح مدى مشاركة الزوج يف األعمال املنزلية
التكرار

النسبة %

مدى مشاركة الزوج يف األعمال املنزلية
نعم

104

%52

ال

26

%48

اجملموع

200

100

يبني اجلدول السابق أن من أكد على مشاركة الزوج يف األعمال املنزلية كانت نسبته  %52يف حني مل يوفق ما نسبتهم %48
على مشاركة الزوج يف األعمال املنزلية  ،وهذا يدل على اإلحساس جبهود الزوجة والرغبة يف التعاون واملساعدة يف األعمال املنزلية
وهذا خيلق شعوراً باحملبة واأللفة يف املنزل وبالتايل يدفع يف اجتاه التوافق الزواجي .
جدول رقم ( )10يوضح مدى تقدمي اهلدايا للشريك يف املناسبات
تقدمي اهلدايا للشريك يف املناسبات

التكرار

النسبة %

نعم

134

%67

ال

66

%33

اجملموع

200

100
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يبني اجلدول السابق من يرى أن تقدمي اهلدايا للشريك يف املناسبات أيدها  %67بينما  %33أدلوا بال ،وهذا مؤشر على تركيز
أغلب أفراد العينة على تقدمي اهلدية للشريك وهي تعد قيمة معنوية وداللتها العاطفية أهم بكثري من مثنها وقيمتها املادية.
جدول رقم ( )11يوضح مدى مشاركة الزوجني يف اإلنفاق على األسرة
التكرار

النسبة %

مشاركة الزوجني يف اإلنفاق على األسرة
نعم

154

%77

ال

46

%23

اجملموع

200

100

يبني اجلدول السابق أن نسبة أفراد العينة الذين أيدوا مشاركة الزوجني يف اإلنفاق على األسرة بلغت  ، %77بينما مل يؤيد ذلك
ما نسبتهم  ، % 23وهذا يدل على االتفاق والتفاهم بني الزوجني على أسلوب اإلنفاق وتوفري متطلبات واحتياجات األسرة مبا
يتناسب مع ميزانية األسرة األمر الذي يقلل املشاكل بني الزوجني .
جدول رقم ( )12يوضح مدى املشاركة يف اختاذ القرارات والتخطيط للمستقبل
التكرار

النسبة %

املشاركة يف اختاذ القرارات والتخطيط للمستقبل
نعم

166

%83

ال

34

%17

اجملموع

200

100

يبني اجلدول السابق أن غالبية أفراد العينة موافقون على املشاركة يف اختاذ القرارات والتخطيط للمستقبل بني الزوجني إذ بلغت
نسبتهم  %83أما من قالوا ال فكانت نسبتهم  ،%17إن مشاركة الزوجني يف تقرير شؤون حياهتم يدل على مدى التفاهم
واالنسجام والتكافؤ يف العالقة بني الزوجني واالحرتام املتبادل بني الطرفني وعدم انفراد أحد الطرفني بتقرير شؤون حياة األسرة
ومستقبلهم.
نتائجًالدراسة :

حيث توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج  ،وفق التايل :
 -1إن األسرة هي األساس يف التأثري على شخصية الطفل ويف حتديد أمناط سلوكه  ،ومن ذلك البد من معرفة ذلك األسر يف
حياة الطفل ويف تشكيل شخصيته.
 -2إن عالقة الطفل بوالديه وأساليب معاملتهما له أثر يف منوه وتكوينه النفسي واالجتماعي ،فإذا اضطربت تلك العالقة واتبعت
أساليب تربوية خاطئة نتج عنها اضطراب شخصية الطفل وانعدام تكيفه .
 -3إن انعدام االستقرار النفسي للزوجني يؤدي إىل عالقات اجتماعية غري متوازنة بينهما  ،األمر الذي ينعكس على معاملتهم
ألبنائهم .
 -4بينت الدراسة أن الزواج القائم على أسس من التقارب يف املستوى االقتصادي واالجتماعي والفكري بني الطرفني يؤدي إىل
توافق أكثر ،حيث أظهرت الدراسة أن الفارق الكبري يف السن بني الزوجني يعد من دواعي كثرة الشقاق وعدم لتوافق بينهما.
 -5أكدت الدراسة على ضرورة التكافؤ النسيب من حيث املستوى العمري ،حبيث ال يوجد فارق عمري كبري بينهما عالوة على
ضرورة أن يكونا على درجة كبرية من التقارب يف امليول واالجتاهات والعادات السلوكية .
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 -6أظهرت الدراسة أن غالبية أفراد العينة بأن هناك اتفاقاً حول األسلوب املتبع لرتبية األبناء  ،إذ أهنم ال يستخدمون الصرامة
والقسوة يف معاملة األبناء كما أهنم ال يعاقبون الطفل إذا ما تصرف بطريقة غري الئقة أمام اآلخرين وهذا يعطي مؤشراً على اجتاه
أسلوب الرتبية املفضل واملتبع هلا وتطوره ،كما يظهر اجتاه سلوك اآلباء حنو األبناء.
 -7أكدت الدراسة على أمهية املستوى االقتصادي لألسرة يف احملافظة على استقرارها  ،حيث تبني من الدراسة أن أغلب أفراد
العينة ال يكفيهم دخلهم الشهري لسد احتياجات األسرة.
 -8كشفت الدراسة عن ارتفاع املشاركة بني الزوجني يف اختاذ القرارات ووضع اخلطط املستقبلية  ،وهذا يؤدي بدوره إىل التوافق
الزوجي.
التوصياتًوالمقترحات:
بناءً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج عليه ميكن عرض بعض التوصيات اليت ميكن أن تسهم يف دعم التوافق

الزواجي :
 فتح مراكز لالستشارات الزوجية واألسرية حلل اخلالفات الزوجية وجماهبة املشاكل اليت تواجههم. عقد الندوات وامللتقيات والدورات التأهيلية والتدريبية لتوعية املواطنني مبختلف شرائحهم ومستوياهتم التعليمية بأساليب التوافقالزواجي والقيم األخالقية الداعمة للتوافق الزواجي .
وعليه يقرتح الباحث القيام بدراسات مماثلة لتوسيع الدراسات وتنوع املناطق اجلغرافية لإلسهام يف إثراء البحث العلمي.
 على وزارة الشؤون االجتماعية إعداد مراكز ومؤسسات اجتماعية للتوجيه واإلرشاد يتم من خالهلا إعداد برامج توعية لآلباءملساعدهتم يف تربية األبناء وتزويدهم باخلربات حول أساليب التنشئة االجتماعية احلديثة واألساليب الرتبوية املثلى .
 دور وسائل اإلعالم يف نشر الوعي بني الشباب بأمهية األسرة وإعدادهم لفهم احلياة األسرية وإعداد الربامج التثقيفية والتعليمية ،وتسليط الضوء على العالقات األسرية اليت تربط أفراد األسرة بعضهم ببعض وكذلك التعرض للمشكالت األسرية وطرق
معاجلتها.
 إعداد البحوث والدراسات االجتماعية على األسرة بكل جوانبها ملعرفة األسباب اليت تكمن وراء جناحها وفشلها. على املراكز التوجيه واإلرشاد واملؤسسات االجتماعية املختلفة توعية األزواج على أمهية حتقيق التوافق الزواجي الذي يؤدي إىلحياة أسرية مستقرة وبالتايل جمتمع تسوده األلفة واحملبة.
 توعية الشباب وتوجيههم لالختيار الصحيح والسليم ،مما يدعم اجلوانب اإلجيابية يف العالقة الزوجية ،والتقليل من اجلوانبالسلبية .
 على اجملتمع بكافة مؤسساته تعليم وإعداد الشباب علمياً وثقافياً حىت يستطيعوا تكوين أسرة واعية ومتحضرة تسهم فقي الرقيباجملتمع.
المراجع
 -1أمحد النكالوي  ،علم االجتماع وقضايا الفرد واجملتمع ،قطاع الكتب املصرية  ،القاهرة 1222 ،م.
 -2أمحد زكي بدوي  ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية  ،بريوت  ،مكتبة لبنان1286 ،م.
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 -12عمر التومي الشيباين ،األسس النفسية والرتبوية لرعاية الشباب  ،فاليتا مالطا 1272 ،م.
 -20علياء شكري وآخرون  ،األسرة والطفولة  ،دراسات اجتماعية وانرتبولوجية  ،دار املعرفة اجلامعية 2007 ،م .
 -21فتحي الساحلي  ،اخلطاب االجتماعي بني الزوجني وأثره يف االستقرار األسري ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة
طرابلس 2003م .
 -22فهد ثاقب الثاقب ،اخلطوبة والتفاعل الزواجي والطالق يف اجملتمع الكوييت  ،جملة العلوم االجتماعية  ،جملد  26العدد
األول ،ربيع 1228م.
 -23فوزية حممـد أبو صيد  ،أسلوب االختيار الزواجي وأثره على التوافق األسري يف اجملتمع اللييب رسالة ماجستري عري منشورة ،
جامعة طرابلس 2008 ،م.
 -24حممـد عبد احلميد فرحات  ،التوافق الزواجي واجتاهات األمهات حنو التنشئة االجتماعية ألطفاهلن  ،رسالة دكتوراه غري
منشورة  ،جامعة عني مشس  ،معهد الدراسات العليا للطفولة  ،القاهرة2007 ،م .
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 -25حممـد عبد الصادق عبد الكرمي  ،التوافق الزواجي كما يدركه األبناء  ،مقارنة بني الريف واحلضر ،رسالة دكتوراه غري منشورة
 ،معهد الدراسات العليا للطفولة  ،جامعة عني مشس القاهرة2006 ،م.
 -26معن خليل عمر ،علم اجتماع األسرة ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان 2004 ،م.
 -27كمال دسوقي  ،علم النفس ودراسة التوافق ،دار النهضة العربية ،بريوت 1224 ،م.
28- F,M, Moghaddam, social psychology Exploring universals across cultures , New York ,
W,A Freeman & Co 1998.
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ـقحماتًفيًالحديثًالشريف ً
المـُ َ
د.صالحًأحمدًصافار ً

جامعةًمصراتةً/كليةًاآلداب ً

تمهيدً :
يتناول هذا البحث قضية اإلقحام حمصورة يف احلديث الشريف ،من كالم الرسول -صلى اهلل عليه -وسلم متنوعة بني
االمسية واحلرفية ،وهي ظاهرة مبثوثة يف الكالم العريب شعره ونثره ،وقد آثرت دراستها يف احلديث الشريف إسهاماً مين يف دراسة
اجلانب النحوي يف احلديث الشريف الذي جيب-يف رأيي -االلتفات إليه لوجود مادة غزيرة صاحلة للدراسة يف كل القضايا النحوية
والصرفية والبالغية واللغوية.
واالحتجاج باحلديث خمتلف فيه بني أهل النحو -كما هو معلوم -فمنهم من منعه ،ومنهم من أجازه ولكل دليله،38
واعتمد هذا البحث كتب الصحاح الست ومسند اإلمام أمحد يف دراسة هذه الظاهرة ،كما اعتمد األحاديث اليت بلفظ الرسول
صلى اهلل عليه وسلم -ال بلفظ الصحايب ،وهي دراسة وصفية انتقائية.وهذا البحث خمتلف عن رسالة( :ظاهرة اإلقحام يف الرتاكيب اللغوية) خلالد بن عبد الكرمي بسندي ،يف أن صاحب
وخصه بدراسة شعر امرئ
البحث مل يقصر حبثه على احلديث الشريف ،بل مشل القرآن متمثالً يف سورة البقرة ،ومشل الشعر ن
وخص احلديث بدراسة مناذج من صحيح البخاري بعضها مل
الرقَـيات ،وبشار بن برد ،والشوقيات،
القيس ،وعبيد اهلل بن القيس ُّ
ن
تكن من لفظ الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -حيث درس ستة وعشرين حديثاً ،منها سبعة عشر حديثاً بلفظ الرسول -صلى اهلل
عليه وسلم -وتسعة أحاديث ليست بلفظه ،كما درس مناذج من البخالء للجاحظ .واأليام لطه حسني ،واملقال االجتماعي
39
َش ِّد
واملقال السياسي واملناظرة .نأما صاحب حبث(:اإلقحام يف الرتاكيب العربية) فلم يذكر إال حديثاً واحداً ،وهو ":إن ِم ْن أ َ
اس ع َذابا يـوم الْ ِقيام ِة الْمص ِّورو َن " 40شاهداً البن مالك على زيادة ِ
(من) يف اإلجياب.
الن ِ َ ً َ ْ َ َ َ ُ َ ُ
املتالزم ْني ،وميكن حذفه واالستغناء عنه دون أن حيدث خلالً ،وهو ما تبنناه صاحب
وأعين باإلقحام كل ما وقع بني
َ
41
حبث( :ظاهرة اإلقحام يف الرتاكيب اللغوية) .
ـقحمات تنوعت بني
ـقحمات كغريه من الكالم العريب ،وهذه املـُ َ
وقد احتوى كالم الرسول صلى اهلل عليه وسلم على املـُ َ
االمسية واحلرفية والفعلية ،وسأدرس يف هذا البحث النوعني األولني؛ أل نن النوع الثالث ما ورد منه مل يكن من لفظ الرسول -صلى
اهلل عليه وسلم -حسب اطالعي.

 - 38من المانعين :ابن الضائع ،وأبو حيان ،ومن المجوزين :ابن مالك ،والرضي .انظر :بحث :النحويون والحديث الشريف ،صالح صافار ،مجلة
الساتل،العدد ، 6:ص ، 56-18:جامعة السابع من أكتوبر ،العدد الثاني ،يونيو/الصيف ،6001 ،السنة األولى
 - 39انظر :ص.612
 - 40صحيح مسلم ،915 :كتاب :اللباس والزينة  ،باب :تحريم تصوير صورة الحيوان..إلخ ،الحديث ،5561 :والسنن الكبرى للنسائي،128/1:
كتاب :الزينة ،باب :التصاوير ،الحديث.9180 ،9109:
 - 41انظر :ص.6 :
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كما أؤكد أ نن االختالف يف رواية احلديث يف غري موطن الشاهد ال هتمين ،بل املهم هو اتفاق ألفاظ احلديث يف موطن
"خْيـُر الص َدقَ ِة َما َكا َن َع ْن ظَ ْه ِر
الشاهد؛ ولذلك لن أذكر اختالف روايات احلديث املستشهد به يف التخريج ،كما يف احلديثَ :
42
السفلىَ ،وابْ َدأْ ِمبَ ْن
ِغ ًىنَ ،وابْ َدأْ ِمبَ ْن تَـعُ ُ
اليد العُليا خريٌ من اليد ُّ
ص َدقَةَ إِال َع ْن ظَ ْه ِر ِغ ًىن ،و ُ
ول" حيث روي بلفظ " :ال َ
"43
ول"،44وبلفظ" :إِمنَا
السفلىَ ،وابْ َدأْ ِمبَ ْن تَـعُ ُ
تَـ ُع ُ
خري من اليد ُّ
ض ُل الص َدقَ ِة َما َكا َن عن ظهر ِغ ًىن ،و ُ
ول ،وبرواية " :أَفْ َ
اليد ُ
العليا ٌ
45
ول" ً .
الس ْفلَىَ ،وابْ َدأْ ِمبَ ْن تَـ ُع ُ
الص َدقَةُ َع ْن ظَ ْه ِر غِ ًىنَ ،والْيَ ُد الْعُْليَا َخْيـٌر ِم َن الْيَ ِد ُّ
وأشري إىل أنين راعيت الرتتيب الزمين للمصادر يف اهلامش ،إال يف ختريج األحاديث فقد كانت الصدارة للمصدر املوافق
ظ احلديث املستشهد به.
لفظه لف َ
ً

ص َدقَةَ إِال ع َْن ظَه ِْر ِغنًى ،الحديث ،8162 :والسنن الكبرى للنسائي ،55/6:كتاب :الزكاة،
 - 42صحيح البخاري ،611 :كتاب :الزكاة ،باب :ال َ
باب :أي الصدقة أفضل الحديث.6662 :
 - 43السنن الكبرى للنسائي ،50/6:كتاب :الزكاة ،باب :الصدقة عن ظهر غن ًى ،الحديث.6662:
 - 44السنن الكبرى للنسائي ،55/6 :كتاب :الزكاة ،باب :أي الصدقة أفضل ،الحديث.6665 :
 - 45مسند اإلمام أحمد ،601/82 :الحديث.80588 :
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تعريفًاإلقحامًلغةً ً:

"،وقحم يف األمرَ :رَمى
تورِد الشيء بأدىن جفاء وإقدام
أصل صحيح يدل على ُّ
َ
قال ابن فارس" :القاف واحلاء وامليم ٌ
48
ٍ47
ِ
ِ ِِ ِ
وقحم نفسه يف النهر أو حنوه :رمى بنفسه فيه من غري
بنَـ ْفسه فيه م ْن َغ ِْري تَـ ْفك ٍري َوالَ َرِوية .قال الزخمشري" :وهذا من اجملاز" َ ،
ٍ49
ِ
ِ
ِِ
يما الَ يـَ ْعنِ ِيه بِالَ تـَ ْف ِك ٍري َوالَ َرِوي ٍة.50
يما الَ يـَ ْعنيه  :أ َْد َخ َل نـَ ْف َسهُ ف َ
ُد ْربة ،وأَقْ َح َم نـَ ْف َسهُ ف َ
وقَ َح َمْته الفرس تقحيماً :رمته على وجهه ،51وال ُق ْح َمةُ -بضم القاف:-املــَ ْـهلَ َكة وال َق ْحط والسنَة
53
52
قحمة ،أي :زائدةً .54
ـقحمات :الذنوب العظام اليت تقحم أصحاهبا يف النارً، ...ولفظة ُم َ
الشديدة ،واملـُ َ
46

ً

تعريفًاإلقحامًاصطالحاً ً:
مل أقف على تعريف له يف االصطالح ،وهذا ما ذكره من سبقين يف تناول ظاهرة اإلقحام ،كصاحب حبث(:اإلقحام يف
الرتاكيب العربية) ،55وصاحب حبث (:ظاهرة اإلقحام يف الرتاكيب اللغوية).56
متالزم ْني ،وله معىن ميكن
وميكن أن أذكر تعريف صاحب ظاهرة اإلقحام يف الرتاكيب اللغوية ،وهو" :ما دخل الرتكيب ووقع بني
َ
االستغناء عنه من غري أن يتغري به أصل املعىن الذي تضمنه الرتكيب".57

نماذجًمنًالمقحماتً :
ـقحمات امسية وأخرى حرفية.
ـقحمات يف هذا البحث إىل مـُ َ
تنقسم املـُ َ
ـقحماتًاالسميةً :
أوالً:المـُ َ

قحمة يف كالم الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -من ذلك:
وقعت بعض األمساء ُم َ
 -1ظهرًوأظهر:

قحمة مفردة ،ومثناة ،،وجمموعة ،فقد جاءت بلفظ املفرد يف قول الرسول -صلى اهلل عليه وسلم:-
وردت الكلمة ُم َ
58
ول" .
"خْيـُر الص َدقَِة َما َكا َن َع ْن ظَ ْه ِر غِ ًىنَ ،وابْ َدأْ ِمبَ ْن تَـ ُع ُ
ًأَ -
قحم كما يف احلديثَ :خْيـُر الص َدقَ ِة َما َكا َن َع ْن ظَ ْه ِر ِغ ًىن ،والظهر قد يزاد يف مثله إشباعاً
قال ال َك ْرَماين":لفظ الظهر ُم َ
للكالم وتوكيداً".59
 - 46معجم مقاييس اللغة( 611/6 :قحم).
 - 47انظر :العين ،51/6:والقاموس  ،828/1:واللسان(65/5:قحم).
 - 48أساس البالغة( 55/6:قحم).
 - 49العين ،51/6 :واللسان ،65/5:والقاموس(828/1:قحم).
 - 50اللسان( 65/5:قحم).
 - 51العين ،55/6 :الصحاح ،6002/5:واللسان ،65/5:والقاموس( ،828/1:قحم) في الجميع.
 - 52انظر :الصحاح ،6002/5:والقاموس ،828/1:واللسان ،65/5:والتاج("669 /66:قحم) في الجميع.
 - 53اللسان ،65/5:والتاج.666 /66:
 - 54التاج ،661 /66:والمعجم الوسيط.181 :
 - 55ص.890 :
 - 56ص.85:
57

 -ظاهرة اإلقحام في التراكيب اللغوية.82 :

58
ص َدقَةَ إِال ع َْن ظَه ِْر ِغنًى  ،الحديث ،8162 :والسنن الكبرى للنسائي ،55/6:كتاب :الزكاة،
 صحيح البخاري ،611 :كتاب :الزكاة ،باب :ال َباب :أي الصدقة أفضل ،الحديث.6662 :
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اجلن ِةِ ،يف شجرةٍ قَطَعها ِمن ظَه ِر الط ِر ِيقَ ،كانَ ِ
اس".
ْ
َ ََ َ َ ْ ْ
ًب " -ل َق ْد َرأَيْ ُ
ب ِيف َْ
ت َر ُج ًال يـَتَـ َقل ُ
ت تـُ ْؤذي الن َ
61
قحم يف هذا احلديث.
ذكر املـ ـُـنَا ِوي أن لفظ الظهر ُم َ
ك ِمن الْ ُقر ِ
ك؟
الَ :معِي ُس َورةُ َك َذا َو ُس َورةُ َك َذا َو ُس َورةُ َك َذا َعد َها ،قَ َ
آن؟ قَ َ
ًج " -قَ َ
ال :أَتَـ ْقَرُؤُهن َع ْن ظَ ْه ِر قَـ ْلبِ َ
الَ :ما َذا َم َع َ ْ ْ
ِ 62
ك ِم ْن الْ ُق ْرآن".
ال :نـَ َع ْم ،قَ َ
قَ َ
ب فَـ َق ْد َملكْتُ َك َها ِمبَا َم َع َ
ال :ا ْذ َه ْ
63
قحم" .
قال ال َك ْرَماين(" :عن ظهر قلبك) أي من حفظك ال من النظر ،ولفظ (الظهر) ُم َ
65
64
ك :ولَ َ ِِ
ًد" -ما ِمن عب ٍد مسلِ ٍم ي ْدعو أل ِ
َخ ِيه بِظَ ْه ِر الْغَْي ِ
قحم للتأكيد كما ذكر
ب إِال قَ َ
َ ْ َْ ُ ْ َ ُ
ك مبثْ ٍل" .فلفظ الظهر ُم َ
ال الْ َملَ ُ َ
بعض العلماء ،قال صاحب مرقاة املفاتيح معقباَ على هذا احلديث":الظهر مقحم للتأكيد ،أي :يف غيبة املدعو له عنه
وإن كان حاضرا معه ،بأن دعا له بقلبه حينئذ أو بلسانه ومل يسمعه".66
ُح ِّدثُ ُك ْم
 وقد ورد لفظ الظهر مثىن يف احلديث الذي رواه البخاري وغريه ،وهو قوله -صلى اهلل عليه وسلم" :-أالَ أ َِِ
ني ظَ ْهَرانـَْي ِه ،إِال َم ْن َع ِم َل ِمثْـلَهُ:
َح ٌد بـَ ْع َد ُك ْمَ ،وُكْنتُ ْم َخْيـَر َم ْن أَنْـتُ ْم بـَ ْ َ
بِأ َْم ٍر إِ ْن أ َ
َخ ْذ ُْمت به أ َْد َرْكتُ ْم َم ْن َسبَـ َق ُك ْم َوَملْ يُ ْد ِرْك ُك ْم أ َ
تُسبِّحو َن وَحتم ُدو َن  ،وتُ َكبِّـرو َن خ ْلف ُكل ٍ
ِ
ني".67
صالَة ثَالَثًا َوثَالَث َ
َ ُ َ َ ِّ َ
َ ُ َ َْ
قحم ،والتثنية للتأكيد ،والنون زائدة على خالف
قال صاحب الكوثر اجلاري ،معقباً على هذا احلديث " :لفظ الظهر ُم َ
القياس"ً .68
 كما ورد لفظ الظهر مقحماً جمموعاً يف قوله-صلى اهلل عليه وسلم " :-أَنَا بَِريء ِم ْن ُك نل ُم ْسلِم يُِقيم بـَ ْني أَظْ ُهر69
ِ
ني "
الْ ُم ْش ِرك َ
"وأَظْ ُه ِر
فقد ن
علي بن سلطان القاري ،بقوله بعد أن ذكر احلديثَ :
نص على هذا بعض ن
شراح احلديث ،منهم :ن
ُم ْق َح ٌم".70
60

59

 -صحيح البخاري بشرح الكَرْ َماني ،816/2 :وانظر :الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ،للكوراني ،169/6:وفيض القدير

َاوي.115/6:
لل ُمن ِ
60
َّ
َ
يق ،الحديث.2218:
 صحيح مسلم ،8816:كتاب :البر والصلة واآلداب ،باب :فَضْ ِل إِزَالَ ِة ْاأل َذى ع َْن الط ِر ِ61

 -انظر :التيسير بشرح الجامع الصغير.695/6 :

62

 -صحيح البخاري،8611 :كتاب :فضائل القرآن ،باب :القراءة عن ظهر القلب ،الحديث.5060 :

63

 صحيح البخاري بشرح الكرماني ،65/89 :وانظر :عمدة القارئ ،22/60:ومرقاة المفاتيح ،618/2:وفيض القدير.619/5 :ب ،الحديث ،2961:وسنن ابن ماجة:
 - 64صحيح مسلم ،8815:كتاب :الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب :فَضْ ِل ال ُّدعَا ِء لِ ْل ُم ْسلِ ِمينَ بِظَه ِْر ْال َغ ْي ِ
 816/1كتاب :المناسك ،باب :فضل دعاء الحاج ،الحديث.6195 :
-65انظر :ربط الشوارد في حل الشواهد ،862-865 :ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،881/5:والتيسير بشرح الجامع الصغير
للمناوي ،861/8:وعون المعبود، 696/1 :وتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي.881/2:
66

 -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،881/5:وانظر :عون المعبود، 696/1 :وتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي.881/2:

67

 -صحيح البخاري ،602:كتاب:األذان ،باب :الذكر بعد الصالة ،الحديث ،116:والسنن الكبرى للنسائي ،26/9 :كتاب :عمل اليوم والليلة ،باب:

التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد دبر الصلوات وذكر اختالف الناقلين لخبر أبي هريرة فيه ،الحديث .9191:
68

 -ص.125/6 :

69

 سنن أبي داود ،16/6 :كتاب :الجهاد ،باب :النهي عن قتل من اعتص َم بالسجود ،الحديث ،6215 :وسنن الترمذي ،855/1 :كتاب :السير ،باب:َما َجا َء فِي َك َرا ِهيَ ِة ْال ُمقَ ِام بَيْنَ َأ ْ
ظه ُِر ْال ُم ْش ِر ِكينَ  ،الحديث.8201 :

70

 -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،805/1:وانظر :عون المعبود ،601/1 :وتحفة األحوذي.669/5 :
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71

قحمة بلفظ املفرد يف قول الرسول -صلى اهلل عليه وسلم:-
وردت الكلمة ُم َ
ٍ
ِِ
منصور ،يُوط ُئ -أو ُمي ِّك ُن -آلل
رج ٌل يُقال له:
رجل من ور ِاء النه ِر يُقال له:
ُ
ٌ
احلارث بن َحراث ،على ُمقدِّمته ُ
ًأ " -خيرج ٌ
ٍ
صرتُه -أو قال :إجابتُه".72
يش لرسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم َ -و َجبَت على ِّ
ُحممد ،كما مكنت قُر ٌ
كل مؤم ٍن نُ َ
ب " -لقد أ ِ
وسى ِم ْن َمَز ِام ِري ِآل َد ُاود".73
ً
ُويتَ أَبُو ُم َ
مشهور حبسن الصوت ,بل املشهود له به هو
آل
داود"نفسه,
قال البيضاوي" :واملراد بـ"آل
قحم ,إذ مل يكن له ٌ
ٌ
و"آل"م َ
ُ
ُ
74
نفسه".
 -3دار:
قحمة بلفظ املفرد يف قول الرسول -صلى اهلل عليه وسلم:-
وردت الكلمة ُم َ
75
"السالم عليكم دار قوم مؤمنني ،وإنا إن شاء اهلل ب ُكم ِ
الح ُقون"
ََ ُ َ
ُ
ُ
ٍ 76
ِ
ِ
يل الد ُار ُم ْق َح ٌم ،أَ ِو التـ ْقد ُير يَا أ َْه َل َدا ِر قَـ ْوم " ،والثاين قال به الكثريون ،أي :حذف املضاف
قال صاحب مرقاة املفاتيح " :ق َ
وإقامة املضاف إليه مقامه ،منهم :النووي ،يوضح ذلك قوله " :دار :منصوب على النداء ،أي :يا أهل دار ،فحذف املضاف،
77
وأقام املضاف إليه مقامه.

ـقحماتًالحرفيةً :
ثانياً:المـُ َ
قحمة يف أقوال الرسول صلى اهلل عله وسلم ،منها:
وردت بعض احلروق ُم َ

ًً -1الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً :
ورد حرف الباء مقحماً يف عدة أحاديث ،منها قوله -صلى اهلل عليه وسلم:-
ول َعْنـ َها بِأ َْعلَ َم ِم َن السائِ ِل".78
"ما الْ َم ْسئُ ُ
ًأَ -
71

 -انظر :مرقاة المفاتيح.91/80:

72

 -سنن أبي داود ،609/1 :كتاب :المهدي ،باب :أول كتب المهدي ،الحديث.1690 :

73

 -السنن الكبرى للنسائي ،618/1 :كتاب :فضائل القرآن ،باب :حسن الصوت بالقرآن ،الحديث ،1991:ومسند اإلمام أحمد ،182/81:الحديث:

 ،1160و ،508/85 :الحديث ،9102 :و ،29/61 :الحديث ،66929 :و ،818/61 :الحديث ،66066 :وصحيح البخاري ،8611 :كتاب :فضائل
القرآن ،باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ،الحديث ،5011 :وسنن الترمذي ،296/5 :كتاب :المناقب ،باب :في مناقب أبي موسى األشعري رضي
هللا عنه ،الحديث.6155 :
74

 -تحفة األبرار شرح مصابيح السنة ،529/6 :وانظر :سنن ابن ماجه بحاشية السندي.682/8:

75

 -الموطأ ،651/8:كتاب :الطهارة ،باب :جامع الوضوء ،الحديث ،26:وسنن ابن ماجه ،11/6:كتاب :الجنائز ،باب :ما جاء فيما يقال إذا دخل

المقابر ،الحديث ،8512 :سنن أبي داود ،626/6 :كتاب :الجنائز ،باب :ما يقول إذا زار القبور أو مر بها ،الحديث ،6661 :والسنن الكبرى
للنسائي ،869/8:كتاب :الطهارة ،باب :حلية الوضوء ،الحديث.816 :
76
77
78

 .660/1 صحيح مسلم بشرح النووي ،18/1:وانظر :المسالِك في شرح ُم َوطَّأ مالك 91/6 :البن العربي ،91/6 :وعُقو ُد ال َّزبَرْ َج ِد للسيوطي.661/8 : -جزء من حديث طويل ،وهو في :مسند اإلمام أحمد ،685/8:الحديث ،811:وصحيح البخاري ،66:كتاب :اإليمان ،باب :سؤال جبريل النيئ -

صلى هللا عليه وسلم -عن اإليمان واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة ،الحديث ،50:وصحيح مسلم ،65 :كتاب :اإليمان ،باب :اإليمان ما هو وبيان
خصائصه ،الحديث ،91 :وص ،62 :باب :اإلسالم ما هو وبيان خصائصه ، :الحديث ،99:وسنن أبي داود ،50-11/5:كتاب :السنة ،باب :في
القدر ،الحديث.1295:
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ِ
نفي ِع ْلم وقتها ،إذ وجودها مقطوع به".
قال صاحب منحة الباري":الباءُ زائدةٌ لتأكيد َم ْع َىن النفي ،واملر ُادُ :
ِ
ِ ِ
ًب" -إِن أَح َد ُكم لَيـعمل بِعم ِل أَه ِل ْ ِ
اب ،فَـيَـ ْع َم ُل بِ َع َم ِل أ َْه ِل النا ِر،
اجلَنة َحىت َما يَ ُكو ُن بـَْيـنَهُ َوبـَْيـنَـ َها إِال ذ َر ٌ
َ ْ ََْ ُ ََ ْ
اع ،فَـيَ ْسبِ ُق َعلَْيه الْكتَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ،فَـيَـ ْع َم ُل بِ َع َم ِل أ َْه ِل
َح َد ُك ْم لَيَـ ْع َم ُل بِ َع َم ِل أ َْه ِل النا ِرَ ،حىت َما يَ ُكو ُن بـَْيـنَهُ َوبـَْيـنَـ َها إِال ذ َر ٌ
اع ،فَـيَ ْسبِ ُق َعلَْيه الْكتَ ُ
فَـيَ ْد ُخلُ َهاَ ،وإن أ َ
اجلَن ِة ،فَـيَ ْد ُخلُ َها".80
ْ
قال ال َق ْسطَالين معقباً على هذا احلديث ،وموضحاً زيادة الباء" :والباء زائدة ،واألصل يعمل عمل أهل النار؛ أل نن قوله(:عمل) نإما
ض ِّمن يعمل معىن يتلبس".81
مفعول مطلق أو مفعول به ،وكالمها مستغن عن احلرف ،فزيادة الباء للتأكيد ،أو ُ
ِ
ِّث بِ ُك ِّل َما َِمس َع".82
ًجَ " -ك َفى بِالْ َم ْرء إِْمثًا أَ ْن ُحيَد َ
فالباء زائدة،قال القرطيب " :والباء يف (باملرء) زائدة هنا على املفعول ،وفاعل (كفى)( :أن حيدث)".83
وقد استشهد هبذا احلديث ابن هشام ،والسيوطي ،والصبان على زيادة الباء يف مفعول (كفى) يوضح ذلك قول ابن هشام:
" وقد زيدت ِيف مفعول كفى املتعدية لو ِ
احدَ ،وِمْنه احلَ ِديث كفى بِالْ َم ْرِء كذباً أَن ُحيدِّث بِ ُكل َما مسع".84
َ
َ
79

 -2الفاء:

وقعت الفاء زائدة يف كالم الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -يف عدة أحاديث ،منها:
ض الله علَى لِس ِ
ان نَبِيِّ ِه َما َشاءَ».85
أ« -ا ْش َفعُوا فَـلْتُـ ْؤ َجُرواَ ،ولْيَـ ْق ِ ُ َ َ
يرى بعض العلماء أن الفاء زائدة ،منهم :القرطيب86،وال َك ْرَماين ،87وحممد اخلضر الشنقيطي88،قال القرطيب" :وقد روي:
(فلتؤجروا) بفاء والم ،وينبغي أن تكون هذه الالم مكسورًة؛ ألهنا الم (كي)وتكون الفاء زائد ًة ،كما زيدت يف قوله -
ُصل لكم) ...ويكون معىن احلديث :اش َفعوا لكي تُـ ْؤ َجروا" ،89ويرى الطِّييب أ نن الفاء
صلى اهلل عليه وسلم( :-قوموا فأل ِّ

79

 -منحة الباري بشرح صحيح البخاري لألنصاري ،.661،661/8 :وانظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح866/8:

80

 -صحيح مسلم ، 8858 :كتاب :القدر ،باب :كيفية خلق اآلدمي في بطن أمه ،وكتابة رزقه وأجله وعمله ،وشقاوته وسعادته ،الحديث،2166 :

ومسند اإلمام أحمد ،865/1 :الحديث ،6261 :وصحيح البخاري ،191،195 :كتاب :بدء الخلق ،باب :ذكر المالئكة ،الحديث .،6601:وسنن
الترمذي ،112/1 :كتاب :القدر ،باب :ما جاء أن األعمال بالخواتيم ،الحديث.6861 :
 - 81إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري ،للقَ ْسطَ َّالني ،661/5:وانظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،للعيني  ،662/66:ومنحة الباري
بشرح صحيح البخاري لألنصاري  ،561/9:وفتح المنعم شرح صحيح مسلم لموسى الشين.821/80:
82

 -السنن الكبرى ،106/80:كتاب:المواعظ ،الحديث ،88115 :وسنن أبي داود ،821/5 :كتاب :األدب ،باب :في التشديد في الكذب،

الحديث ،1996:وصحيح مسلم ،1:مقدمة اإلمام مسلم ،باب :النهي عن الحديث بكل ما سمع ،الحديث.1:
83
ْ
َّ
ُ
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ،"881/8 :وانظر :المفاتيح في شرح المصابيح لل ُمظ ِهري ،659/8 :وعُقود الزبَرْ َج ِد فيإعراب الحديث النبوي ،للسيوطي ،58/6 :وفيض القدير شرح الجامع الصغير. 6/5:
 - 84مغني اللبيب ،821،825/6 :وانظر :همع الهوامع ،82/6:وحاشية الصبان.668/6:
 - 85صحيح البخاري ،8588 :كتاب :األدب ،باب :تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً ،الحديث ،2061 :وصحيح مسلم ،8815 :كتاب :البر والصلة
واألدب ،باب :استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام ،الحديث ،2298:ومسند اإلمام أحمد ،119/66:الحديث.89102 :
86
 انظر :المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم ، 266/2 :وشرح سنن النسائي :لل َولَّ ِوي.19/66: - 87انظر :صحيح البخاري بشرح الكرماني ،819/68 :وانظر :وانظر عمدة القارئ ،810/66:وعُقو ُد ال َّزبَرْ َج ِد للسيوطي ،،181/6:ومنحة
اري للشنقيطي ،608/86:وشرح سنن النسائي المسمى لل َولَّ ِوي.19/66:
الباري بشرح صحيح البخاري ،811/9:وكوثَر ال َم َعاني ال َّد َر ِ
88
اري608/86:
 انظر :كوثَر ال َم َعاني ال َّد َر ِ89

-المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم.266/2 :
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والالم زائدتان ،وليس الفاء وحدها ،يوضح ذلك قوله " :والفاء يف (فلتؤجروا) والالم مقحمة ،بل كالمها مؤكدان؛ أل نه
لو قيل( :تُـ ْؤ َجروا) جواباً لألمر لصح".90
ويدل على زيادهتما ،أي :الفاء والالم الرواية بدوهنما" :اشفعوا تؤجروا"،91قال صاحب منحة الباري " :وقيل :الفاء
والالم زائدتان ،ويوافقه سقوطهما".92
ِ
ال« :فَِفي ِه َما
ال :نـَ َع ْم ،قَ َ
َح ٌّي َوالِ َد َاك؟» ،قَ َ
استَأْذَنَهُ ِيف اجلِ َه ِاد ،فَـ َق َ
بَ -جاءَ َر ُج ٌل إِ َىل النِ ِّ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم -فَ ْ
يب َ -
ال« :أ َ
فَج ِ
اه ْد».93
َ
ِ
ِ
السْن ـ ــديَ " :والْ َفاء األوىل فصيحة َوالثانية َزائـ ـ َـدة،وزي ــادهتا
فقد وقعت الفـ ـ ـ ــاء هنا زائدة كم ـ ـ ــا يرى بعض العلماء ،يقول ِّ
ك ًفَـلْيَتَـنَافَ ِ
سًال ُْمتَـنَافِ ُسو ًَن95﴾94غري أن منهم من ع ندها جزائية ،ولفظ
ِيف مثـ ـ ــل َه َذا َشائِـ ـ ــعَ ،وِمْنه قَـ ْوله تَـ َع ـ ـ ـ َ
ـاىل ﴿ َوفِيً َذلِ َ
اجلَار َوالْ َم ْجُرور ُمتَـ َعلق مبقدرَ ،وُه َوَ :جاهدَ ،والْ َم ْذ ُكور ُم َف نسر لَهُ،
(جاهد) املذكور مفسر ،يقول العيين(" :ففيهما فَ َجاهد) ْ
ِ
ِ ِ
فيهما".96
َوتَـ ْقديره :إن َكا َن لَك أَبـَ َوان فَ َجاهد َ
ًً -3ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم:
قحمة يف كالم الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -من ذلك:
وقعت الالم ُم َ
ًأ" -إِن الْعب َد إِذَا نَ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َجرهُ َمرتَـ ْ ِ
ني".
ص َح ل َسيِّده َوأ ْ
َْ
َ
َح َس َن عبَ َادةَ اهلل فَـلَهُ أ ْ ُ
101
100
99
ِ 98
ِّ
وعلي القاري  ،والزرقاين ،
فالالم زائدة للمبالغة كما ذكر بعض ن
شراح احلديث ،منهم :املـُظْهري ،والطييب  ،ن
ت لَهُ ،وزيادة الالم للمبالغة يف نصيحة املنصوح".102
ص ْح ُ
ص ْحتُهُ َونَ َ
قال املـُظْ ِهري" :نَ َ
97

 - 90شرح الطيبي ،6811/80 :وانظر عمدة القارئ ،810/66:وعُقو ُد ال َّزبَرْ َج ِد للسيوطي ،181/6:ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،
اري للشنقيطي ،608/86:وشرح سنن النسائي لل َولَّ ِوي19/66:
للقاري ،821/9 :وكوثَر ال َم َعاني ال َّد َر ِ
 - 91مسند اإلمام أحمد ،655/66:الحديث ،89511:وصحيح البخاري ،611 :كتاب :الزكاة ،باب :التحريض على الصدقة والشفاعة فيها،
الحديث ،8166:وسنن الترمذي ،681/5 :كتاب :األدب ،باب :في الشفاعة  ،الحديث ،5866 :والسنن الكبرى للنسائي ،28/6:كتاب :الزكاة  ،باب:
الشفاعة في الصدقة ،الحديث،6619 :
92
93

 منحة الباري بشرح صحيح البخاري.811/9: -صحيح البخاري ،110 :كتاب :الجهاد والسير ،باب :الجهاد بإذن الوالدين ،الحديث ،6001 :صحيح مسلم ،8881 :كتاب :البر والصلة واألدب،

باب :بر الوالدين وأيهما أحق به ،الحديث ،2501 :والسنن الكبرى ،616/1:كتاب :الجهاد ،باب :الرخصة في التخلف لمن كان له والدان ،الحديث:
 ،1692وسنن الترمذي ،896/1 :كتاب :الجهاد ،باب :ما جاء في من خرج في الغزو وترك أبويه ،الحديث.8218 :
 -94المطففين ،آية.62 :
 - 95سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي.681/5 :
 - 96عمدة القاري شرح صحيح البخاري " 860/66 :وانظر :صحيح البخاري شرح الكرماني .81/86 :والكوثر الجاري إلى رياض أحاديث
البخاري للكرماني.66/2 :
97

 -صحيح مسلم ،166:كتاب :األيمان ،باب :ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة هللا ،الحديث ،1681 :وسنن أبي داود ،669/5:كتاب:

نصح ،الحديث.5829 :
األدب ،باب :ما جاء في المملوك إذا َ

98

 -انظر :المفاتيح في شرح المصابيح.810/1:

99

 -انظر :شرح الطِّيبي على مشكاة المصابيح.،6610/1 :

100

 -انظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.116/2 :

 -101انظر :شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك.269/1:
102

 -المفاتيح في شرح المصابيح.810/1:
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ِ ِ
ب " -إِن أَ ْغب َ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
احل ِاذ ذُو ح ٍّ ِ
السِّر،
ً
اعهُ ِيف ِّ
ط أ َْوليَائى عْندى لَ ُم ْؤم ٌن َخف ُ
َح َس َن عبَ َاد َة َربِّه َوأَطَ َ
ظ م َن الصالَة ،أ ْ
َ
يف َْ
َ
ِ 103
ِِ
وَكا َن َغ ِامضاً ِيف الن ِ
َصاب ِع" .
اس َال يُ َش ُار إِلَْيه ب ْاأل َ
َ
ِ 104
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َيَ :هلَُو ُم ْؤم ٌن ،ويدل على
(لَ ُم ْؤِم ٌن) الال ُم َزائ َدةٌ ِيف َخ َِرب الْ ُمْبتَ َدأ للتأْكيد ،أ َْو ه َي لالبْت َداء ،أَ ِو الْ ُمْبتَ َدأُ َْحم ُذ ٌ
وف أ ْ
ِ ِ
ط الن ِ ِ ِ
احل ِاذ ،ذُو ح ٍّ ِ
ص َالةٍ"...،
زيادهتا خلو رواييت اإلمام أمحد وابن ماجة منها" :إِن أَ ْغبَ َ
اس عْنديُ ،م ْؤم ٌن َخف ُ
ظ م ْن َ
َ
يف َْ
احلديث.105

ًً -1مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا:
ًأ-

103
104

قحمة يف أحاديث كثرية من قوله -صلى اهلل عليه وسلم -منها:
وقعت (ما) ُم َ
ِ
ِ
وع أَطْ َع َمهُ اللهُ ِم ْن
اجلَن ِةَ ،وأَُّميَا ُم ْسلِ ٍم أَطْ َع َم ُم ْسلِماً َعلَى ُج ٍ
ض ِر ْ
"أَنميَا ُم ْسل ٍم َك َسا ُم ْسلماً ثـَ ْوبًا َعلَى ُع ْر ٍي َك َساهُ اللهُ ِم ْن ُخ ْ
ِمثَا ِر ا ْجلَن ِةَ ،وأَُّميَا ُم ْسلِ ٍم َس َقى ُم ْسلِماً َعلَى ظَ َمأٍ َس َقاهُ اللهُ ِم َن الرِح ِيق الْ َم ْختُ ِوم".106
َي َم ْرفُوعٌ َعلَى ِاالبْتِ َد ِاء"،107
ف ـ (ما) الواقعة بعد (أي) زائدة يف احلديث ،قال علي بن سلطان(" :أَُّميَا ُم ْسلِ ٍم) َما َزائِ َدةٌ َوأ ُّ
وقال املباركفوري يف زيادة(ما)الثانية":قوله(:أميا مؤمن)ما زائدة وأي مرفوع على االبتداء(أطعم مؤمنا على جوع )أي:
108
مؤمناً جائعاً (أطعمه اهلل يوم القيامة من مثار اجلنة)".

 جزء من طويل رواه الترمذي ،515/1:كتاب :الزهد ،باب :ما جاء في الكفاف والصبر عليه ،الحديث.6611:-انظر:مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،"616/9 :وتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي.86 ،86/1 :

 - 105سنن ابن ماجة ،661/5 :كتاب :الزهد ،باب :الترك ،الحديث ،1881:وانظر مسند اإلمام أحمد ،565/62 :الحديث.66891 :
106

 -سنن أبي داود ،685/6:كتاب :الزكاة ،باب :في فضل سقي الماء ،الحديث.8216 :ومسند أحمد ،821 ،822/81:الحديث .88808 :وسنن

الترمذي ،266/1 :كتاب:صفة القيامة ،الحديث.6119:
107

 -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.651 /1:

 -108تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي.815/1:
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علم َما قَ ْد َر ِعظَ ِم َها إِال اهللُ "
ًب " -ال يَ ُ
جيوز رفع (قدر) ونصبه  ،وتكون(ما) زائدة على الثاين ،يوضح ذلك قول القرطيب جموزاً ضبط (راء) كلمة (قدر) بالرفع
والنصب " :قيدناه عن بعض شيوخنا برفع الراء ،على أن تكون (ما) استفهاماً خرباً مقدماً و(قدر) مبتدأ ،أو بنصبها َعلَى
و(قدر) مفعول (يعلم)".110
أن تكون (ما) زائدة
َ
111
علم قَ ْد َر ِعظَ ِمها إال اهللُ تعاىل"
ويدل على زيادهتا خلو رواية اإلمام أمحد من (ما)َ :
"غري أ نه ال يَ ُ
اس بِالْمؤِمنِني ِيف كِت ِ ِ
ضْيـ َعةً فَ ْادعُ ِوين ،فأنا ولينهَ ،وأَيُّ ُك ْم َما تَـَرَك َماالً
ًج " -أَنَا أ َْوَىل الن ِ ُ ْ َ َ
اب الله َعز َو َجل ،فَأَيُّ ُك ْم َما تَـَرَك َديْناً أ َْو َ
112
صبَتُهُ َم ْن َكا َن "
فَـ ْليُـ ْؤثـَْر مبَالَهُ ُع ْ
ضْيـ َعةً لَْفظَةُ
فـ ـ ـ (ما) زائدة يف هذا احلديث ،يقول مؤلف كتاب طرح التثريب يف شرح التقريب " :قَـ ْولُهُ فَأَيُّ ُك ْم َما تـََرَك َديْـنًا أ َْو َ
( ما ) زائِدةٌ لِلتأْكِ ِ
يد".113
َ َ َ
 -2م ـ ـِ ـ ــن:
109

قحمة يف كالم الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -من ذلك قوله:
من أكثر احلروف اليت وردت ُم َ
"ما ِم ْن يـَ ْوٍم أَ ْكثَـَر ِم ْن أَ ْن يـُ ْعتِ َق اللهُ َعز َو َجل فِ ِيه َعْب ًدا ِم ْن النا ِرِ ،م ْن يـَ ْوِم َعَرفَةَ،
ًأَ -
ِ 114
وإِنه لَي ْدنُوُ ،مث يـب ِ
ولَ :ما أ ََر َاد َه ُؤَالء؟" .
اهي هبِِ ْم الْ َم َالئِ َكةَ ،فَـيَـ ُق ُ
َُ
َ َُ
العك َْربي متحدثاً عن زيادة (من) األوىل(" :أكثر) مرفوع وص ًفا ليوم على
ف ـ (من) األوىل والثانية زائدتان ،يقول أبو البقاء ُ
املوضع؛ ألن تقديره( :ما يوم) و ِ
(من) زائدة ،و (عبداً) نصب ب ـ (يعتق) والتقدير :ما يوم أكثر عتقاً من هذا اليوم ،ويكون
(عبداً) على هذا جنساً يف موضع اجلمع ،أي :من أن يعتق عبيداً ،وجيوز أن يكون التقدير :أكثر عبداً يعتقه اهلل ،ف ـ (عبداً)
منصوب على التمييز ب ـ (أكثر) و ِ
(من) زائدة ،وموضعه نعت ل ـ (عبد).115
وقال القرطيب مؤكداً زيادهتما املفهوم من التقدير الذي ذكره" :روينا (أكثر) رفعاً ونصباً ،فرفعه على التميمية ،ونصبه على
يبني
يبني األكثرية ممنا هي ،و(من أن يعتق) ن
احلجازية ،وهو يف احلالني خرب ال وصف ،واجملروران بعده مبنيان .ف ـ ـ (من يوم عرفة) ن
116
ينص الطِّييب صراحة على زيادهتما ،يوضح ذلك
أكثر من يوم عرفة عتيقاً من النار"  .بينما ن
املميز ،وتقدير الكالم :ما يوم ُ

109

 -جزء من حديث طويل في:صحيح البخاري ،8165:كتاب :التوحيد ،باب :قول هللا تعالى﴿:وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾الحديث،1161 :

وصحيح مسلم ،96 :كتاب :اإليمان ،باب :معرفة طريق الرؤية ،الحديث ،158:والسنن الكبرى للنسائي ،655/80 :كتاب :التفسير ،باب :قوله
تعالى﴿:كل أمة تدعى إلى كتابها﴾ الحديث.88161:
110
المفهم ،للقرطبي ."160/8 :وانظر :التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،البن ال ُملَقِّن  ،608/1:وفتح الباري.812/85 :111

 -مسند اإلمام أحمد ،811 ،816/86 :الحديث.1181 :

112

 -صحيح مسلم، 101 ،101 :كتاب :الفرائض ،باب :من ترك ماالً فلورثته ،الحديث ،1820 :ومسند أحمد ،561/86 :الحديث.1662 :

113

 -طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي.669/2:

 - 114صحيح مسلم ،529 ،521 :كتاب :الحج ،باب :فضل يوم عرفة ،الحديث ،6611 :وسنن ابن ماجة ،681/1 :كتاب :المناسك ،باب :الدعاء
بعرفة ،الحديث ،6081 :والسنن الكبرى للنسائي ،856 ،856/1 :كتاب :المناسك ،باب :ما ذكر في عرفة ،الحديث.6916 :
- 115انظر :إعراب الحديث النبوي ،696 :وعُقو ُد ال َّزبَرْ َج ِد على ُمسْند ا ِإل َمام أَحْ مد.810/6:
- 116المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم ،120/6:وانظر :فتح المنعم شرح صحيح مسلم.101/5:
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(من) زائدة و (أكثر) خربه و ِ
قوله " :قوله( :ما من يوم أكثر) (ما) مبعىن ليس،وامسه (يوم) و ِ
(من) الثانية أيضاً زائدة ،و (من
يوم عرفة) متعلق بـ(أكثر) أي :ليس يوم أكثر إعتاقاً فيه من يوم عرفة.117".
118
ِ
ِ
َح ٌد لِل ِه إِال َرفَـ َعهُ اللهُ"
ص َدقَةٌ م ْن َم ٍال َ ،وَما َز َاد اللهُ َعْبداً بِ َع ْف ٍو إِال عنزاًَ ،وَما تَـ َو َ
صْ
ت َ
"ما نـَ َق َ
اض َع أ َ
ًبَ -
ولصاحب االقتضاب كالم دقيق تعقيباً على هذا احلديث نقتبسه حبرفيته ،حيث يقول" :وقد توهم قوم أ نن قوله" :ما نقصت
صدقة من مال " من الكالم املقلوب ،واملراد :ما نقص مال من صدقة ،وهذا غلط عرض لقائله من أجل أ نه توهم أ نن (نقص) ال
تتعدى إىل مفعول ،وهذه كلمة تغلط فيها العامة ،يقولون :نقص الشيء ،فإذا أرادوا أن يعدوا إىل مفعول قالوا :أنقصته ،كما
صتُه أنا ،كما
يقال :قام زيد وأقمته ،فإىل هذا املذهب ذهب من محَل احلديث على هذا .والصحيح أنه يقال :نقص الشيءُ ون َق ْ
ص ًِم ْنهًُقَلِيالً﴾ 119فمعىن قوله( :ال تنقص صدقة من مال) :ال تنقص صدقة ماالً،
يقال :زاد وزدته ،قال تعاىل﴿ :نِ ْ
ص َفهًُأ َْو ًانْـ ُق ْ
120
ودخلت ِ
(من) للتبعيض ،كما تقول :شربت ِمن املاء".
وعلى كل فـ ـ ـ (ما) على هذا التقدير زائدة ،وخيتلف التقدير إذا كانت للتبعيض أو بيانية ،يوضح ذلك قول صاحب مرقاة
ِ
ِِ ِ ٍ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ض
صْ
صْ
ص َدقَةٌ َماالً أ َْو بـَ ْع َ
ت َ
َيَ :ما نـَ َق َ
ت َ
"ما نـَ َق َ
املفاتيحَ :
ص َدقَةٌ" َما نَافيَةٌ َوم ْن ِيف قَـ ْوله" :م ْن َمال" َزائ َدةٌ أ َْو تَـْبعيضيةٌ أ َْو بـَيَانيةٌ أ ْ
َم ٍال أ َْو َشْيئاً ِم ْن َم ٍال" ،121.بينما مل جيعلها الطِّييب مفيدة التبعيض ،إذ يقول معقباً على هذا احلديث(":من) هذه حيتمل أن
تكون زائدة ،أي :ما نقصت صدقة ماالً ،وحيتمل أن تكون صلة ل ـ (نقصت) واملفعول األول حمذوف ،أي :ما نقصت شيئاً من
مال".122
ِ
ِ
ًج" -اجعلُوا ِمن ِ
وها قـُبُوراً".123
ص َالت ُك ْم ِيف بـُيُوت ُك ْمَ ،وَال تَـتخ ُذ َ
َْ ْ َ
اختلف العلماء يف املراد من الصالة يف هذا احلديث ،فبعضهم حصرها يف النافلة ،وبعضهم أدخل الفريضة ،ولن أتطرق هلذا
ِ
ومن
فمن جعلها زائدة جعل املراد من الصالة النافلةَ ،
اخلالف ،بل ما يعنيين أن هذا اخلالف انبىن على معىن حرف اجلر(من) َ
جعل ِ
(من) تبعيضية جعل املراد من الصالة املكتوبة ،يوضح ذلك قول ابن العريب املالكي " :للعلماء يف معىن هذا احلديث قوالن:
ِ
َح ٍد ،يريدون :ما
أحدمها :أ نه أراد الننافلة ،كأ نه قال :اجعلوا صالةَ الننافلة يف بيوتكم ،وتكون (م ْن) زائدة ،كما قالوا :ما جاءين من أ َ
القول الثناين :ذهب بعض النناس إىل أ نن املراد بذلك :أ ْن جيعل بعض فر ِ
ض ِه يف بيته ليَقتدي به أهله".124
جاءين أح ٌدُ ،
ْ
َ
 - 117شرح الطِّيبي على مشكاة المصابيح ،8911/2 : ،وانظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.580/5:
118

 -صحيح مسلم ،8866 ،8868 :كتاب :البر والصلة واألدب ،باب :استحباب العفو والتواضع ،الحديث ،2596:ومسند أحمد،556/81:

الحديث 9001:وسنن الترمذي،612/1:كتاب :البر والصلة ،باب :ما جاء في التواضع ،الحديث.6069:
119
120
121

 المزمل ،آية.6 : االقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على األبواب ،التِّلِ ْمساني561،569/6: -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.610/1:

122
 -شرح الطِّيبي على مشكاة المصابيح ،8510/5:وانظر :عُقو ُد ال َّزبَرْ َج ِد على ُمسْند ا ِإل َمام أَحْ مد ،18/6 :فيض القدير ، 506/5:والتيسير بشرح

الجامع الصغير ،للمناوي.629/6:
123

 -مسند اإلمام أحمد 611/1:الحديث ،1256 :وصحيح البخاري ،881 :كتاب :الصالة ،باب:كراهية الصالة في المقابر ،الحديث،166 :

وصحيح مسلم ، 682 :كتاب :صالة المسافرين وقصرها ،باب :استحباب صالة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ،الحديث ،8160:وسنن أبي
داود ،118/8:كتاب :الصالة ،باب :صالة الرجل التطوع في بيته ،الحديث ،8016:و ،91/6:كتاب :الصالة ،باب :في فضل التطوع في البيت،
الحديث.8111 :
124
َّ
اضى ِعيَاض ،811/6:وصحيح مسلم
 المسالِك في شرح ُم َوطأ مالك ،المؤلف :ابن العربي المالكي ،811/6:وانظر شَرْ ُح َص ِحيح ُم ْسلِ ِم لِلقَ ِ
بشرح النووي.21/2:
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وذكر القاضي عياض أن ِ
(من) قد تكون تبعيضية ،واملراد من الصالة النافلة ،قال القاضي" :وقد يصح أن تكون للتبعيض على
صلى ىف البيوت".125
صلى ىف املساجد ،كتحية املسجد ،ورواتب الصلوات وغري ذلك ،ومنها ما يُ َ
أصلها ،وأ نن من النافلة ما يُ َ
 -6ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواو:

وقعت الواو زائدة يف كالم الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -من ذلك:
ِ ِ
ِ
الَِ :مسع الله لِمن َِ
ِ
ِ
مح َدهُ .فَـ ُقولُوا:
أ" -إمنَا ُجع َل ا ِإل َم ُام ليُـ ْؤَمت بِه ،فَِإذَا َكبـَر فَ َكبِّـُرواَ ،وإِذَا َس َج َد فَ ْ
اس ُج ُدواَ ،وإذَا َرفَ َع فَ ْارفَـعُواَ ،وإذَا قَ َ َ ُ َ ْ
ِ
َمجَعُو َن".126
ك ْ
ودا أ ْ
َربـنَا َولَ َ
صلُّوا قُـ ُع ً
صلى قَاع ًدا فَ َ
احلَ ْم ُدَ ،وإِذَا َ
جوز بعض العلماء أن تكون هذه الواو زائدة يف هذا احلديث ،كما جوزوا أن تكون عاطفة أو للحال ،قال الشوكاينَ " :والْ َو ُاو ِيف
ن
ِ 127
ِ
ِ
ِ
ِ
احلَ ْم ُد ...وهي عاطفة على مقدر...أ َْو الْ َو ُاو َزائ َدةٌ  ...أ َْو ل ْلحال" .
ك ْ
قَـ ْولهَ " :ربـنَا َولَ َ
بينما مل ُجي ِّوز ال َك ْرَماين أن تكون الواو عاطفة ،بل جعلها للحال ،يقول( " :ولك احلمد) حال منه ،أي :أدعوك ،واحلال أن
128
احلمد لك ال لغريك .فإن قلت :هل يكون عطفاً على مجلة أدعوك؟ قلت :ال؛ ألهنا إنشائية ،وهذه خربية".
129
رجح
ويدل على زيادة الواو الرواية بدوهنا  ،مما جعل النووي يُ ِّ
صرح بأ ْن ال فرق بني الروايتني ،أي بني إثبات الواو وحذفها،حيث ن
130
ورجح بعضهم الرواية حبذفها؛ ألن األصل عدم التقدير ،131يقول
بعض العلماء الرواية بالواو؛ الشتماهلا على معىن زائداً  ،ن
ت ْاأل ِ
احلم ُد ،وقَ ْد جاء ِ
ِ
ك ْ
يحةُ
َحاد ُ
احلَ ْم ُد َه َك َذا ُه َو ُهنَا بَِال َوا ٍوَ ،وِيف َغ ِْري َه َذا الْ َم ْو ِض ِع َربـنَا َولَ َ
النووي " :قَـ ْولُهُ َربـنَا لَ َ
يث الصح َ
َ
ك َْ ْ َ َ َ
ِ
بِِإثْـب ِ
اجلوا ِز ،وأَن ْاألَمري ِن جائِز ِان ،وَال تَـرِج ِ
ِ
ات الْوا ِو وِحب ْذفِها ،وكِ َال ُمها جاءت بِِه ِرواي ِ
َح ِدمهَا
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ٌ
يح أل َ
َ
ْ َْ َ َ َ ْ َ
ات َكث َريةٌَ ،والْ ُم ْختَ ُار أَنهُ َعلَى َو ْجه ََْ َ
132
َعلَى ْاآل َخ ِر"
ِ
احلم ُد) ثَابِتةٌ ِيف أَ ْكث ِر ِّ ِ
َخ ُذ
َ
ورد الشوكاين اختيار النووي بقولهَ ":والْ َو ُاو ِيف قَـ ْول ِهَ (:ربـنَا َولَ َ
َ
ن
الرَوايَاتَ ،وقَ ْد قَد ْمنَا أَنـ َها ِزيَ َادةٌ فَـيَ ُكو ُن ْاأل ْ
ك َْ ْ
133
ِ
الروايـَتَـ ْ ِ
ُخَرى" .
ِهبَا أ َْر َج ُحَ ،ال َك َما قَ َ
ال النـ َوِو ُّ
ني َعلَى ْاأل ْ
ي :أَنهُ َال تَـ ْرج َ
يح َِإل ْح َدى ِّ َ
الع ْم َدة واضح يف أ نن رواية زيادة الواو أقوى من حيث املعىن ،إذ يقول" :لكن إثبات الواو يدل على
الع ندة يف شرح ُ
وكالم صاحب ُ
زيادة معىن؛ وهو النداء باالستجابة؛ فكأنه يقول :يا ربنا استجب ،أو تقبل ،وحنومها ،وعطف ذلك بقوله" :ولك احلمد"؛ فكأنه
خرب ثان ،له احلمد سبحانه وتعاىل؛ فكأنه محد اهلل تعاىل بلفظ اخلرب الدال على ثبوت احلمد له ملكاً واستحقاقاً؛ فاشتمل الكالم

ضى عياض ،811/6:والمفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم  ، 188/6وصحيح مسلم بشرح النووي.21/2:
 - 125شَرْ ُح َ
ص ِحيح ُم ْسلِ ِم لِلقَا ِ
 - 126صحيح مسلم ،811 :كتاب :الصالة ،باب :ائتمام المأموم باإلمام ،الحديث ،968 :ومسند اإلمام أحمد 891/81 :الحديث ،1506 :وصحيح
البخاري ،816 :كت اب :األذان ،باب :إنما جعل اإلمام ليؤتم به ،الحديث ،219:وسنن ابن ماجة ،695/6 :كناب :إقامة الصالة والسنة فيها ،باب :ما
جاء في :إنَّ َما ُج ِع َل ا ِإل َما ُم لِي ُْؤتَ َّم بِه ،الحديث ،8661:وسنن الترمذي 891/6 :باب :ما جاء إذا صلى اإلمام قاعداً فصلوا قعوداً ،الحديث.628:
َّ
اري
ر
د
ال
 - 127نيل األوطار 690/6 :وانظر :فتح الباري ،520،528/6 :وعمدة القاري شرح صحيح البخاري،681/5 :وكوثَر ال َم َعاني
َ ِ
للشنقيطي ،198/1:وشرح سنن النسائي لل َولَّ ِوي.886/80 :
 - 128صحيح البخاري بشرح الكرماني.801/5 :
 - 129انظر :مسند اإلمام أحمد ، 50/86 :الحديث ،1811 :و ،898/85:الحديث ،9669 :و ،622/66 :الحديث ،89595 :وصحيح البخاري:
 ،816كتاب :األذان ،باب :إيجاب التكبير وافتتاح الصالة ،األحاديث ،161 ،166 ،166 :وصحيح مسلم ،812 :كتاب :الصالة ،باب :النهي عن
مبادرة اإلمام بالتكبير وغيره ،الحديث.265 ،266 :
َّ
اري للشنقيطي.198/1:
ر
د
ال
اني
 - 130انظر :عمدة القاري ،681/5 :وكوثَر ال َم َع
َ
ِ
َّ
اري للشنقيطي.198/1:
ر
د
ال
اني
- 131انظر:عمدة القاري ،681/5 :وكوثَر ال َم َع
َ ِ
 - 132صحيح مسلم بشرح النووي ،868/1:وانظر :فتح الباري ،520،528/6 :وعمدة القاري شرح صحيح البخاري.681/5:
 - 133نيل األوطار.690/6 :
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على :معىن الدعاء ،ومعىن اخلرب .وحذف الواو دال على أحد هذين املعنيني فقط134.وهو مذهب ابن القيم؛ إذ يقول ":ال ينبغي
ص نري الكالم مجلتني".135
أن ُهت َمل زيادة الواو ،فإهنا تُ َ
ِ ِ ِ ِِ
ت لَهُ ََنْلَةٌ ِيف ا ْجلَن ِة"
"م ْن قَ َ
ال ُسْب َحا َن الله الْ َعظي ِم َوحبَ ْمده ُغ ِر َس ْ
بَ -
137
بأهنا عاطفة،
يرى بعض العلماء أ نن الواو ز
ائدة،منهم:علي القاري  ،وقد ذكر صاحب املنهل احلديث أ نن العلماء منهم من قال ن
ن
بأهنا للحال ،يوضح ذلك قوله(" :وحبمده) قيل :الواو زائدة ،فهو مع سبحان اهلل مجلة واحدة ،وقيل :عاطفة،
ومنهم من قال ن
138
أي :وحبمده سبحته ،فذلك مجلتان ،وقيل :للحال ،أي :أسبحه متلبساً حبمدي له من أجل توفيقه يل للتسبيح وحنوه" .
ِ ِ
اجلَن ِة".139
ت لَهُ َش َجَرةٌ ِيف ْ
والدليل على زيادهتا الرواية بدوهنا " َم ْن قَ َ
الُ :سْب َحا َن اهلل الْ َعظي ِم ُغ ِر َس ْ
136

نتائجًالبحثً :

 مل يقدم النحويون تعريفاً لإلقحام يف االصطالح.

 مل أقف على مقحمات فعلية ،وما ورد منها مل تكن من لفظ الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -حسب
اطالعي.
شراح
 مل يتعرض النحويون -إال القليل منهم -للمقحمات يف احلديث الشريف اليت متت دراستها ،بينما ن
احلديث تناولوا هذه الظاهرة.
ـقحمات يف احلديث الشريف.
 احلروف أكثر املـُ َ
ـقحمات االمسية يف بعض األمساء.
 احنصرت املـُ َ

 متثل لغة احلديث الشريف جانباً مهماً يف الدرس النحوي ،وهو ما يثري اللغة العربية ويزيدها مرونة واتساعاً.

 - 134انظر :العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكام ،البن العطار.166/8:
للولَّ ِوي.886/80 :
 - 135شرح سنن النسائي َ
 - 136سنن الترمذي ،588/5 :كتاب :الدعوات ،باب ،20:الحديث.6121 :
137

 -انظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،682/5 :وانظر :تحفة األحوذي للمباركفوري.161/9 :

 - 138المنهل الحديث في شرح الحديث موسى شاهين .615/1
 - 139السنن الكبرى للنسائي ،601/9:كتاب عمل اليوم والليلة ،باب :ثواب من قال :سبحان هللا العظيم ،الحديث.80591 :
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المصادرًالمراجع ً
القرآن الكرمي ،برواية حفص. )1إرشــاد الســاري إىل شــرح صــحيح البخاري،أمحــد بــن حممــد القســطالين ،وهبامشــه :م ـ صــحيح اإلمــام مســلم ،وشــرح اإلمــام
النووي عليه .املطبعة الكربى األمريية ببوالق ،الطبعة السابعة 1323ه ــ.
 )2أس ــاس البالغ ــة ،حمم ــود ب ــن عم ــر الزخمش ــري ،حتقي ــق :حمم ــد ع ــني الس ــود ،دار الكت ــب العلمي ــة ،ب ــريوت ،الطبع ــة األوىل،
1412ه1228-م.
 )3إعراب احلديث النبوي ،عبد اهلل احلسني العكربي،حتقيق:عبد اإلله نبهان ،دار الفكـر املعاصـر ،بـريوت ،ودار الفكـر ،دمشـق،
الطبعة األوىل1402 ،هـ 1282 -م.
 )4االقتضــاب يف غريــب املوطــأ وإعرابــه علــى األب ـواب ،حممــد بــن عبــد احلــق الي ُفـ َـر نين التِّلِ ْمســاين ،حتقيــق :عبــد الــرمحن بــن ســليمان
العثيمني ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،الطبعة األوىل1421 ،هـ 2001 -م.
 )5اإلقحام يف الرتاكيب العربية ،دراسة يف ضوء الرتاث النحوي ،عادل سرور ،جملة كلية اآلداب ،جامعة املنصورة ،العدد :السابع
والثالثون ،أغسطس2005 :م.
 )6تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ،حممـد مرتضـى الزبيـدي ،اجلـزء الثالـث والثالثـون ،حتقيـق :إبـراهيم الـرتزي ،الكويـت ،الطبعـة
األوىل1421،هـ 2000م.
 )7حتفة األبـرار شـرح مصـابيح السـنة ،عبـد اهلل بـن عمـر البيضـاوي ،حتقيـق :جلنـة خمتصـة بإشـراف نـور الـدين طالب،الناشـر :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت2012 ،م.
 )8حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،حممد بن عبد الرمحن املبُاركفوري ،مراجعة وتصحيح:عبد الرمحن عثمان ،وعبـد الوهـاب
عبد اللطيف ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ال:ط ،ال:ت.
 )2التوضــيح لشــرح اجلــامع الصــحيح ،عمــر بــن علــي ،املعــروف بــابن امللقــن ،حتقيــق :دار الفــالح للبحــث العلمــي وحتقيــق الـرتاث،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،الطبعة األوىل1422 ،هـ 2008 -م.
 )10حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،مكتبة اإلميان ،ال:ط ،ال:ت.
 )11ربط الشوارد يف حل الشواهد ،ابن احلنبلي ،حتقيق :شعبان صالح ،دار الثقافة العربية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1402 ،ه ـ -
1282م.
 )12سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويين ،حتقيـق :شـعيب األرنـؤوط ،وآخـرين ،دار الرسـالة العامليـة ،الطبعـة :األوىل 1430 ،ه ـ
 2002م. )13ســنن ابــن ماجــة ،وهبامشــه حاشــية الســندي ،ومصــباح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــة للبوصــريي ،دار الفكــر ،الطبعــة األوىل،
1424ه ـ2003 -م.
 )14سـنن أيب داود ،ســليمان بــن األشـعث األزدي ،إعــداد وتعليــق :عــزت الـدعاس ،وعــادل الســيد ،دار ابـن حــزم ،بــريوت ،الطبعــة
األوىل1418 ،هـ 1227 -م.
 )15سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة ،حتقيق :أمحد شاكر ،مطبعة مصطفى احلليب وأوالده .مصر ،ال:ط ،ال:ت.
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 )16سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ،حتقيق :مكتب الرتاث اإلسالمي ،دار املعرفة ،بريوت ،ال:ط ،ال:ت.
 )17شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين ،حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،مكتبة الثقافة
الدينية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1424 ،هـ 2003 -م.
الول ِوي ،دار املعراج الدولية للنشر ،الرياض ،الطبعة
 )18شرح سنن النسائي ،املسمى :ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب ،حممد اإلثيويب َ
األوىل1416 ،ه ـ 1226 -م.
ـال املعلِـ ِم ب َفوائـِ ِـد مســلِم ،عيــاض بــن موســى بــن عيــاض ،حتقيــق :حيــا إِ ْمس ِ
ِ
اعيــل ،دار الوفــاء
َْ َ
كمـ ُ ُْ َ ُ ْ
املســمى إ َ
 )12شــرح صــحيح مســلمَ ،
للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،الطبعة األوىل 1412 ،هـ 1228 -م.
 )20شرح الطييب على مشكاة املصابيح ،املسمى :بالكاشف عن حقائق السنن ،احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :عبد احلميـد
هنداوي ،مكتبة :نزار مصطفى الباز ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل1417 ،هـ 1227 -م.
 )21الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة ،إمساعيـل بـن محنـاد اجلـوهري ،حتقيـق :أمحـد عطنـار ،دار العلـم للماليـني ،بـريوت ،الطبعـة
األوىل1376 ،هـ 1256 -م.
 )22صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري ،دار ابن كثري ،دمشق  -بريوت ،الطبعة ألوىل1423 ،هـ 2002 -م.
 )23صحيح البخاري بشرح ال َك ْرَماين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية1401 ،هـ 1281 -م.
 )24صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج بن مسلم ،در السالم ،الرياض ،الطبعة الثانية1421 ،هـ 2000 -م.
 )25صحيح مسلم بشرح النووي ،املطبعة املصرية باألزهر ،الطبعة األوىل1347 ،هـ 1222 -م.
 )26ظاهرة اإلقحام يف الرتاكيب اللغوية ،خالد بسندي ،كلية األسن ،جامعة عني مشس2001 ،م.
 )27العــدة يف شــرح العمــدة يف أحاديــث األحكــام ،علــي بــن إبـراهيم بــن داود بــن العطــار ،دار البشــائر اإلســالمية للطباعــة والنشــر
والتوزيع ،بريوت ،الطبعة األوىل 1427 ،هـ 2006 -م.
ِ
القض ــاةَ ،دار اجلي ــل ،بَــريوت ،ال:ط1414 ،ه ـ ـ -
ـود الزبـَْر َج ــد يف إع ـراب احل ــديث النب ــوي ،الس ــيوطي ،حتقي ــقَ :س ــلمان َ
ُ )28عق ـ ُ
 1224م.
 )22عمــدة القــارئ شــرح صــحيح البخــاري ،حممــود العيــين ،ضــبطه وصــححه :عبــد اهلل حممــود عمــر ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت،
الطبعة األوىل1421 ،ه ـ 2001 -م.
 )30عــون املعبــود شــرح ســنن أيب داود ،حممــد مشــس احلــق العظــيم آبــادي ،مــع شــرح ابــن قــيم اجلوزيــة ،حتقيــق :عبــد الــرمحن حممــد
عثمان ،الناشر :حممد عبد احملسن ،الطبعة الثانية1388 ،هـ1268 -م.
 )31فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،أمحد بن بن حجر العسقالين ،تعليق :عبد العزيز بن باز ،وعبد الرمحن الرباك ،دار طيبة،
الطبعة األوىل1426،هـ 2005 -م.
 )32فتح املنعم شرح صحيح مسلم ،موسى الشني ،دار الشروق ،القاهرة ،الطبعة األوىل1423 ،هـ 2002 -م.
 )33فــيض القــدير شــرح اجلــامع الصــغري ،عبــد الــرؤوف املنــاوي ،دار املعرفــة للطباعــة والنشــر ،بــريوت ،الطبعــة الثانيــة1321 ،ه ـ -
1272م.
 )34القاموس احمليط ،جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزأباذي ،عامل الكتب ،بريوت ،ال:ط ،ال:ت.
 )35كتاب التيسري بشرح اجلامع الصغري ،عبد الرؤوف املناوي ،ال:ط ،ال:ت.
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 )36كتاب السنن الكربى ،أمحد بـن شـعيب النسـائي ،حتقيـق :حسـن عبـد املـنعم شـليب ،مؤسسـة الرسـالة ،بـريوت ،الطبعـة األوىل،
1421هـ 2001 -م.
 )37كتاب طرح التثريب يف شرح التقريب ،عبد الرحيم بن احلسني العراقي ،وأبو زرعة العراقي ،دار إحياء الـرتاث العـريب ،بـريوت،
ال:ط ،ال:ت.
)38كت ــاب ا لع ــني ،اخللي ــل ب ــن أمج ــد الفراهي ــدي ،حتقي ــق :مه ــدي املخزوم ــي ،وإبـ ـراهيم الس ــامرائي ،در الرش ــيد ،العـ ـراق ،ال :ط،
.1281
 )32الكــوثر اجلــاري إىل ريــاض أحاديــث البخــاري ،أمحــد بــن إمساعيــل الكــوراين  ،حتقيــق :أمحــد عنايــة ،دار إحيــاء ال ـرتاث العــريب،
بريوت ،الطبعة األوىل1422 ،هـ 2008 -م.
ف خبايا ِ
ِ
يح البخاري ،حممد اخلضر الشنقيطي ، ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1415 ،هـ
)40كوثَر املعاين الد َرا ِري يف َك ْش َ َ َ
صح ْ
 1225م. )41لسان العرب احمليط ،البن منظور أعاد بناءه على احلرف األول من الكلمة :يوسف خيناط ،دار اجليل بريوت ،ودار لسان
العرب ،بريوت ،ال:ط1408 ،هـ 1288 -م.
 )42مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،علي بـن سـلطان حممـد القـارئ ، ،اخلطيـب التربيـزي ،حتقيـق :مجـال عيتـاين ،دار الكتـب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1422 ،هـ2001 -م.
الســليماين وعائشــة بنــت
 )43املســالك يف شــرح ُم َوطــأ مالــك ،حممــد بــن عبــد اهلل بــن العــريب  ،قـرأه وعلنــق عليــه :حممــد بــن احلســني ُّ
ضاويَ ،دار الغَرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل 2007-1428 ،م
احلسني ُّ
السليماين ،قدم له :يوسف ال َقَر َ
 )44مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،وعادل مرشد،مؤسسة الرسـالة ،بـريوت ،الطبعـة األوىل1416 ،ه ـ -
1225م.
 )45معج ـ ــم مق ـ ــاييس اللغ ـ ــة ،أب ـ ــو احلس ـ ــني أمح ـ ــد ب ـ ــن ف ـ ــارس ،حتقي ـ ــق :إبـ ـ ـراهيم مش ـ ــس دار الكت ـ ــب العلمي ـ ــة ،ب ـ ــريوت ،الطبع ـ ــة
األوىل1420:ه ـ 1222 -م.
 )46املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،مكتبة الشروق الدولية ،الطبعة الرابعة1425 :هـ 2004 -م.
 )47مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،البن هشام األنصاري ،حتقيق :عبد اللطيف اخلطيـب ،الكويـت ،الطبعـة األوىل1421:ه ـ
 2001م.ـهور بــاملظْ ِهري ،حتقيــق :جلنــة خمتصــة مــن احملققــني بإشـراف :نــور الــدين
 )48املفــاتيح يف شــرح املصــابيح  ،احلســني بــن حممــود ُ ،املشـ ُ
طالب ،الناشر :دار النوادر ،وهو من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمية  -وزارة األوقاف الكويتية ،الطبعة :األوىل 2012 ،م
 )42املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،أمحد بن عمر القرطيب ،حتقيق :حميي الدين مستو ،وآخرين ،دار ابن كثري،بريوت،
ودار الكلم الطيب ،دمشق-بريوت ،الطبعة األوىل1417،هـ 1226 -م.
 )50منحة الباري بشرح صحيح البخاري ،املسمى(حتفة الباري) زكريا األنصاري  ،حتقيق :سليمان العازمي ،مكتبة الرشد ناشرون،
الرياض ،الطبعة :األوىل1426 ،هـ  2005 -م.
 )51املنهل احلديث يف شرح احلديث ،موسى شاهني الشني ،دار الشروق،القاهرة ،الطبعة الثالثة1424 ،هـ 2003 -م.
 )52املوطأ ،مالك بن أنس ،حتقيق :سليم اهلاليل ،مكتبة الفرقان1424 ،ه ـ 2003 -م.
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 )53النحويون واحلديث الشريف ،صاحل صافار ،جملة الساتل ،جامعة السابع من أكتوبر ،العدد:الثاين ،يونيو/الصيف،2007 ،
السنة األوىل.
 )54نيل األوطار:،حممد بـن علـي الشـوكاين حتقيـق :عصـام الـدين الصـبابطي ،دار احلـديث ،القـاهرة ،الطبعـة :األوىل1413 ،ه ـ -
1223م.
 )55مهـع اهلوامـع يف شــرح مجـع اجلوامـع ،جلــالل الـدين السـيوطي ،حتقيــق :عبـد العـال ســامل مكـرم ،مؤسسـة الرســالة ،الطبعـة الثانيــة،
1407هـ 1287 -م.
ً

ً
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مكمالتًالمقاصدًالشرعية ً
"حقيقتهاً،وتطبيقاتها"

ً

حسينًمحمدًالنعاجي ً

جامعةًطرابلسًً/كليةًالعلومًالشرعيةًتاجوراء-قسمًالشريعةًوالقانون ً
مقدمةً :
احلمد هلل الذي أحكم بكتابه معامل الشريعة الفيحاء ،ورفع خبطابه فروع العلماء حىت رسخت كلمته شاخمة البناء ،جذورها يف
األرض وفروعها يف السماء ،والصالة والسالم على رسول األنام املبعوث رمحة للعاملني ،الذي أكمل اهلل به بناء الشرائع ،واستودعه
أفضل الودائع ،فكانت نرباسا للمهتدين ،ونورا يستضاء به إىل يوم الدين.
أما بعد:
فقد اقتضت حكمة اهلل وضع أحكام تشريعية إضافية ،مكملة لألحكام اليت شرعت حلفظ ضروريات الناس وحاجياهتم
وسياجا واقيًا ،لتكون الشريعة تامة وكاملة كما ارتضاها لنا املوىل ،وهذه األحكام هي مكمالت
وحتسينياهتم ،وذلك لتصبح أمانًا
ً
املقاصد الشرعية ،واليت هي موضوع ورقيت البحثية.
ويرجع سبب اختياري هلذا املوضوع إىل:
 رغبيت يف معرفة حقيقة هذه املكمالت الشرعية ،ومعرفة الفرق بينها وبني املقاصد األصلية (الضرورية ـ احلاجية ـ التحسينية).كمال للحاجي؟ وهل
كمال للضروري؟ والتحسيين ُم ِّ
 توارد عدة تساؤالت لدي حول هذا املوضوع منها :كيف يكون احلاجي ُم ِّكم ِ
املكمالت يف
مكم ُل الضروري يقدم على احلاجي أم ال؟ أم أن ِّ
الت ُك ِّل نوع تُقدم على النوع التايل للمقاصد ،فمثالً ِّ
أن ُم ِّ
مرتبة خاصة غري املراتب الثالث؟.
أثر جليل يف حتقيق التوازن ،واالعتدال يف الفتاوى
كما تكمن أمهية البحث يف أن مراعاة ِّ
مكمالت مقاصد الشريعة هلا ٌ
كمالت والعالقة بينها وبني املقاصد ،وما يقدم منها وما يؤخر
واالجتهادات واآلراء والتصرفات  ،ومن مل يك ذا دراية بفقه امل ِّ
ُ
عاجزا عند التباس املسالك يف النوازل العبادية واملالية والطبية والسياسية وغريها ،هذا إذا
حائرا عند اشتباه املسائلً ،
فسوف يقف ً
التقول على اهلل بغري علم  ،أما إن مل يكن لديه ورع يـَُزِّكيه فرمبا اعترب املكمالت وإن عادت على مقاصد
كان لديه ورع حيجزه عن ن
الشريعة باإلبطال ،ورمبا أمهل املكمالت وهي جديرة باملراعاة واإلعمال ،ويظهر أثر ذلك جلياً يف قضايا األمة ونوازهلا الكربى.
فكانت خطة حبثي حول هذا املوضوع قد اشتملت على :مقدمة  ،وأربعة مطالب ،وخامتة.
وتفصيل هذه املطالب على النحو التايل:
 املطلب األول :تعريف مكمالت املقاصد الشرعية. املطلب الثاين :أقسام مكمالت املقاصد الشرعية. املطلب الثالث :عالقة املكمل باملكمل. -املطلب الرابع :حكمة مكمالت املقاصد الشرعية.
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ِّقت فمن اهلل له املنة والفضل ،وإن كان غري ذلك فأقول كما
هذا وال نادعي الكمال فيما كتبت وال الصحة فيما استنتجت ،فإن ُوف ُ
قال الشاعر:
جل من ال عيب فيه وعال
وإن جتد عيبا فسد اخللال *** ن
وأسأل اهلل أن مين علينا بالفقه يف الدين ،وأن يعلمنا ما ينفعنا ،وأن ينفعنا مبا علمنا ،وأن حيسن مقاصدنا ونياتنا ،وأن جيعل ما
قدمنا حجة لنا ال علينا ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
المطلبًاألول ً

تعريفًمكمالتًالمقاصدًالشرعيةً :

أوالً:المعنىًاللغويًلمكمالتًالمقاصدًالشرعيةً :
كمل ،اسم الفعل من كامل.
كملُ ،م ِّ
املكم ُل :اسم فاعل من الفعلَ :ك نمل ،يُ ِّ
املكمالت يف اللغة مجع ُم َك ِّمل ،و ِّ
ويف املعجم الوسيطَ " :ك ُمل الشيء :أي :متت أجزاؤه وصفاته ،ويقالَ :ك ُمل الشهر مت دوره فهو كامل ،وأكمل الشيء :أمته،
والتكملة ما يتم به الشيء".140
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم ".141
ويف التنزيل العزيز " :الْيَـ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
142
ويف لسان العرب" :والتكميل واإلكمال :التمام ،واستكمله :استتمه" .

ثانياً:معنىًالمكمالتًعندًعلماءًاألصولً:
يعترب اإلمام الغزايل( 143تـ )505 /أول من أشار إىل مكمالت املقاصد الشرعية ،144حيث قال " :املقاصد تنقسم مراتبها:
 فمنها ما يقع يف رتبة الضرورات ،ويلتحق بأذياهلا ما هو تتمة وتكملة له. ومنها ما يقع يف رتبة احلاجيات ،ويلتحق بأذياهلا ما هو كالتتمة والتكملة هلا. ومنها ما يقع يف مرتبة التوسعة والتيسري الذي ال ترهق إليه ضرورة ،وال متس إليه حاجة  ...ويتعلق بأذياهلا ولواحقها ماهو يف حكم التحسني والتتمة هلا ،فتصري الرفاهية مهيأة بتكميالهتا.145
كما أن اإلمام اآلمدي 146ذكر املكمالت يف أقسام املقصود من شرع احلكم ،فقال عند بيان املقاصد الضرورية" :فإن كان من
قبيل املقاصد الضرورية فإما أن يكون أصال أو ال يكون أصال ...وأما إن مل يكن أصال فهو التابع املكمل للمقصود الضروري،

 140المعجم الوسيط ،إلبراهيم مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار ،191/6 ،دار الدعوة ،منشورات
مجمع اللغة العربية ،مصر ط6001 ،8/م.
 141سورة المائدة ،جزء من اآلية.)1( :
 142لسان العرب ،البن منظور ،591/88 ،دار صادر ـ بيروت ،الطبعة األولى.
 143هو :أبو حامد ،محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ،الطوسي ،الملقب بحجة اإلسالم ،أحد أئمة الشافعية في التصنيف،
والترتيب ،والتحقيق ،من مصنفاته " :إحياء علوم الدين" و"الوجيز" ،و"المستصفى" ،توفي سنة 505هـ8888 ،م .ينظر:
طبقات الشافعية الكبرى ،للسبكي ،182/6 ،وطبقات الشافعية ،البن كثير ،ج ،6/ص ،580:وطبقات الشافعية ،لإلسنوي،
ج ،6/ص.888:
 144مقاصد الشريعة اإلسالمية ،د.زياد محمد حميدان ،ص ،611 :مؤسسة الرسالة ،بيروت :لبنان ،ط ،8:سنة6001:م.
 145شفاء الغليل ،لإلمام الغزالي ،تح:حمد الكبيسي ،ص ،828:مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،سنةك8918م.
 146هو :أبو الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين اآلمدي ،أصولي أصله من آمد (ديار بكر) ولد بها سنة
558هـ ،من أشهر تصانيفه" :اإلحكام في أصول األحكام" و"دقائق الحقائق" ،توفي سنة 268هـ.،
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وذلك كاملبالغة يف حفظ العقل بتحرمي شرب القليل من املسكر الداعي إىل الكثري  ...وأما إن مل يكن املقصود من املقاصد
الضرورية ،فإما أن يكون من قبيل ما تدعو حاجة الناس إليه أو ال تدعو إليه احلاجة ،فإن كان من قبيل ما تدعو إليه احلاجة فإما
أن يكون أصال أو ال يكون أصال  ..وإن مل يكن أصال فهو التابع اجلاري جمرى التتمة والتكملة للقسم الثاين ،وذلك :كرعاية
الكفاءة ،ومهر املثل يف تزويج الصغرية ،فإنه أفضى إىل دوام النكاح وتكميل مقاصده ،وأما إن كان املقصود ليس من قبيل
احلاجات الزائدة فهو القسم الثالث :وهو ما يقع موقع التحسني ورعاية أحسن املناهج يف العادات واملعامالت وذلك :كسلب
العبيد أهلية الشهادة  ...جريا للناس على ما أَلُِفوه وعدوه من حماسن العادات ،وإن كان ال تتعلق به حاجة ضرورية وال زائدة وال
هو من قبيل التكملة ألحدمها ".147
وقال اإلمام الشاطيب( 148ت :) 790/بعد أن أورد املقاصد الثالثة" :كل مرتبة من هذه املراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة
والتكملة ،مما لو فرضنا فقده مل خيل حبكمتها األصلية".149
وقال الفتوحي" :ومعىن كونه مكمال له :أنه ال يستقل ضروريا بنفسه ،بل بطريق االنضمام ،فله تأثري فيه ،لكن ال بنفسه،
فيكون يف حكم الضرورة مبالغة يف مراعاته".150
من خالل ما سبق من كالم العلماء يف املكمالت يتضح مايلي:
 oأن العلماء مل يبينوا معىن املكمالت ومل يعرفوها ،وإنا بينوا أقسام املقاصد ،وقسموا كل مقصد منها إىل :مقصد أصلي،
ومقصد تابع جرى جمرى التتمة والتكملة لألول.
 oأن اإلمام اآلمدي عزل رتبة التحسينيات عن الرتبتني األوليني ـ الضرورية واحلاجية ـ ونزع عنها وصفها املكمل ملا فوقها
من املراتب ،وكأهنا قائمة بنفسها جمتثة عن أصليها املرتبطة هبما ،حيث قال" :إن كان ال تتعلق به حاجة ضرورية وال
زائدة".
فهذا بيان أن هذه املرتبة ليست من قبيل الضروريات وال احلاجيات ،مث قوله بعد ذلك" :وال هو من قبيل التكملة ألحدمها"
فهنا نزع وصف املكمل عن التحسيين حبيث ال يعود له وجه صلة مبرتبة الضروريات مطلقا وال احلاجيات.151
املكمل واملكمل له ،ومىت
 oأن اإلمام الغزايل وغريه من األصوليني الذين تبعوه مل يظهروا اخليط الفاصل والدقيق بني حقيقة ِّ
حيكم على الفعل بأنه من املكمالت؟ ومىت حيكم عليه بأنه من املكمالت؟

ينظر :وفيات األعيان ،ج ،6/ص ،696:والعبر في خبر من غبر :للذهبي :ج ،6/ص ،665 :إشراف :مكتب البحوث
والدراسات ،وشذرات الذهب :ج ،5/ص. )811 :
 147اإلحكام في أصول األحكام ،لإلمام اآلمدي ،تح :د.سيد الجميلي ،ج ،6/ص 600:وما بعدها ،دار الكتاب العربي،
بيروت ،الطبعة األولى8101 ،هـ.
 148هو :إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ،فقيه وأصولي ومفسر ،من مصنفاته :الموافقات
في أصول الفقه ،االعتصام توفي سنة 190هـ ،ينظر :شجرة النور الزكية ص.668 :
 149الموافقات في أصول الفقه ،ألبي إسحاق الشاطبي ،تح :عبد هللا دراز ،ج ،6/ص ،621 :دار الحديث ،القاهرة،
"6002م،
 150شرح الكوكب المنير ،تقي الدي الفتوحي ،المعروف بابن النجار ،تح :محمد الزحيلي ،نزيه حماد ،ج ،1/ص 826 :ـ
 ،821مكتبة العبيكان ،ط :الثانية8991 ،م.
 151قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي ،د:عبد الرحمن إبراهيم الكيالني ،ص ،601:دار الفكر ،دمشق6000 ،م.
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وهذا ما متيز به اإلمام الشاطيب حني اعتىن بالكشف عن احلد الفاصل بني هاتني املرتبتني بقوله" :حبيث لو فرضنا فقده مل
كمل هو يف رتبة
خيل حبكمتها املقصودة" ،وهذا ال يعين أنه جيوز ترك املكمل أو التهاون يف فعله ،وإمنا املقصود بذلك أن امل ِّ
ُ
أخفض من رتبة امل َكمل ،وأنه يف منزلة التابع من املتبوع ،واخلادم من املخدوم.152
ُ
 oأن ما ذكره الفتوحي هنا هو حماولة إعطاء صورة أو إيضاح للمكمل ،مأخوذ من املعين اللغوي ـ السابق بيانه ـ كما أن
الواضح من كالمه أن املكمل ال يستقل بالتأثري بنفسه يف املقاصد املذكورة ،ولكنه يؤثر فيها كقليل املسكر ،ال يؤثر على
حفظ العقل بنفسه أو مباشرة ،لكنه يدعو إىل شرب الكثري املؤثر يف حفظ العقل.153

ثالـثـاً:معنىًالمكمالتًعندًالمتأخرينً :
عرفت مكمالت املقاصد الشرعية بتعريفات عدة منها:
 ما عرفها نور الدين اخلادمي بقوله" :هي مجلة من األحكام الشرعية اليت تقيم كافة املقاصد الضرورية ،واحلاجية ،والتحسينية،واألصلية والتبعية ،والعامة واخلاصة ،والقطعية والظنية ،واليت جتعلها تامة الوجود ،وكاملة التحقق".154
وعرفها حممد اليويب بأهنا" :ما يتم املقصود أو احلكمة من الضروري أو احلاجي أو التحسيين على أحسن الوجوه وأكملها ،سواء
كان ذلك بسد ذريعة تؤدي إىل اإلخالل باحلكمة بوجه ما ،أو بتكميله يظهر به املقصد ويتقوى".155
المطلبًالثاني

أقسامًمكمالتًالمقاصدًالشرعيةً :

ومكمالت
املكمالت ثالثة أقسام :وهي مكمالت املقاصد الضروريةِّ ،
مكمالت املقاصد أن هذه ِّ
تقدم عند بياننا ملعىن ِّ
املقاصد احلاجية ،ومكمالت املقاصد التحسينية ،وسأحاول يف هذا املطلب بيان كل نوع من هذه املكمالت ،وبيان أمثلته.
اأوالً:مكمالتًالمقاصدًالضروريةً :

156

وهي األحكام اليت جتعل املقاصد تامة وكاملة ،ومتحققة على أحسن الوجوه ،وأفضل األحوال  ،فهمي ما يتم هبا حفظ مقصد
ضروري.157
وقد مثنل العلماء هلذا القسم بأمثلة كثرية:
 مثل هلا اإلمام الغزايل( :باملماثلة يف استيفاء القصاص؛ ألنه مشروع للزجر والتشفي ،وال حيصل ذلك إال باملثل ،كذلك
حترمي القليل من اخلمر؛ ألنه يدعو إىل الكثري ،فيقاس عليه النبيذ).158
 152المرجع السابق.
 153مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة ،د.محمد سعيد اليوبي ،ص ،662:دار ابن الجوزي ،المملكة العربية
السعودية ،الطبعة األولى ،سنة 8169هـ.
 154المقاصد الشرعية (تعريفها ـ أمثلتها ـ حجيتها) ،لنور الدين بن مختار الخادمي ،سلسلة المقاصد الشرعية "،"8
ص ،862:دار إشبيليا للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،ط6006 ،8/م.
 155مقاصد الشريعة اإلسالمية ،محمد اليوبي ،مرجع سابق ،ص.662:

 156المقاصد الشرعية ،للخادمي ،مرجع سابق ،ص.862 :
 157مقاصد الشريعة اإلسالمية ،محمد اليوبي ،مرجع سابق ،ص.661:
 158المستصفى من علم األصول ،لإلمام الغزالي ،ج ،8/ص.611 :
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 كما مثل اإلمام الشاطيب( :بالتماثل يف استيفاء القصاص؛ ألنه ال تدعو إليه ضرورة ،وال تظهر فيه شدة حاجة ،ولكنه
تكميلي ،كذلك نفقة املثل ،وأجرة املثل ،وقراض املثل ،وشرب قليل املسكر ،وإظهار شعائر الدين كصالة اجلماعة يف
الفرائض ،والسنن ،وصالة اجلماعة.159) ...
 وكذلك فصل الفتوحي يف بيان األمثلة على املكمالت الضرورية ،فأحلق بكل ضروري من الضروريات حفظ الدين
والنفس واملال مكمله فقال( :فاملبالغة يف حفظ العقل باحلد من شرب قليل املسكر ،واملبالغة حبفظ الدين بتحرمي
البدعة ،وعقوبة املبتدع الداعي إليها ،واملبالغة يف حفظ النفس بإجراء القصاص يف اجلراحات ،واملبالغة يف حفظ النسب
بتحرمي النظر واللمس واخللوة والتعزير عليه ،واملبالغة يف حفظ املال بتجرمي الغاصب وحنوه ،واملبالغة يف حفظ العرض
بتعزير الساب بغري القذف وحنو ذلك).160

ثــانيــاً:مكمالتًالمقاصدًالحاجــيةً :

161

162

وهي األحكام اليت جتعل املصاحل احلاجية تامة وكاملة  ،فهمي ما يتم هبا حفظ وتقوية مقصد حاجي  ،وقد مثل هلا
العلماء بأمثلة كثرية:
 مثل هلا اإلمام الغزايل( :ال تزوج الصغرية إال من كفؤ ،ومبهر مثل؛ فإنه أيضا مناسب ،ولكنه دون أصل احلاجة إىلالنكاح).163
ذلك أن مقصود النكاح حاصل بدوهنا ـ الكفاءة ،ومهر املثل ـ ولكن اشرتاط ذلك أشد؛ إفضاء إىل دوم النكاح ،وتكميل
مقاصده ،فيحصل السكن واملودة بني الزوجني.164
 كما مثل هلا الشاطيب( :باإلشهار ،والرهن ،واحلميل ،فهذه من باب التكملة ،إذا قلنا أن البيع من احلاجيات .ومنذلك اجلمع بني الصالتني يف السفر الذي تقصر فيه الصالة ،ومجع املريض الذي خياف أن يغلب على عقله ،فهذا
خيل بأصل التوسعة والتخفيف).165
وأمثاله كاملكمل هلذه املرتبة ،إذن لو مل يشرع مل ن
 كذلك مكمالت احلاجيات الشروط املوضوعة على العقود؛ تلبية ملصاحل الناس ،واستجابة حلاجياهتم ،ورفعا للحرجعنهم كشروط عقد السلم ،واالستصناع ،واإلجارة ،فإهنا تكميل ألصل املصاحل احلاجية املتوخاة من تشريع تلك
العقود.166

ثــالث ـاً:مكمالتًالمقاصدًالتحسينية:

167

وهي األحكام اليت جتعل املصلحة التحسينية تامة وكاملة  ،وميثل هلا بعدة أمثلة:

 159الموافقات في أصول الفقه ،ألبي إسحاق الشاطبي ،تح :عبد هللا دراز ،ج ،6/ص.621 :
 160شرح الكوكب المنير ،للفتوحي ،ج ،1/ص.821:
 161المقاصد الشرعية ،نور الدين الخادمي ،مرجع سابق ،ص.861:
 162مقاصد الشريعة اإلسالمية ،محمد اليوبي ،مرجع سابق ،ص.661:
 163المستصفى من على األصول ،للغزالي ،ج ،8/ص.690:
 164ينظر :مقاصد الشريعة ،للخادمي ،ص.869:
 165الموافقات ،للشاطبي ،ج ،6/ص.621 :
 166قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي ،للكيالني ،ص.890:
 167المقاصد الشرعية ،للخادمي ،ص.869:
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ميثل هلا بآداب األحداث ،168مثل ما ورد من النهي عن استقبال القبلة ،واستدبارها عند قضاء احلاجة ،يف قوله( :إذا
جلس أحدكم حلاجته فال يستقبل القبلة وال يستدبرها).169
ومنها أيضا :مندوبات الطهارة ،من البدء باليمني قبل الشمال ،أو الغسل ثالثا ،فهذه وأمثاهلا فيها زيادة التبيني وتكميل
ألصل الطهارة؛ ألن أصل التحسني حيصل بالطهارة كيفما حصلت.170
ومنها أيضا :اإلنفاق من طيبات أموالنا ومكاسبنا ،واختيار ما حنبه لنتقرب به إىل اهلل ،كاختيار أحسن احليوانات حسب
القدرة لنتقرب هبا يف الضحية والعقيقة ،وما أشبه ذلك ،171وإىل هذا أشارت اآلية الكرمية يف قوله تعاىل( :يَا أَيـُّ َها
ال ِذين آمنُوا أَنْ ِف ُقوا ِمن طَيِّبا ِ
ت َما َك َسْبتُ ْم.172)..
ْ َ
َ َ
كما ينضم إىل مفهوم املكمالت الشروط اليت وضعها الشارع واعتربها ،فإن كل شرط وضعه الشارع يف حقيقته مكمل
حلكمة مشروطة ،فالطهارة ،وسرت العورة ،واستقبال القبلة شروط للصالة ،وهي يف حقيقتها مكمالت حلقيقة الصالة
نفسها من االنتصاب للمناجاة ،وكمال اخلضوع هلل تعاىل ،كذلك الشروط اليت وضعها الشارع يف كل عقد ،كاشرتاط
وجود املعقود عليه ،وكونه ماال ،واألمر نفسه متحقق فيما اشرتطه الشارع من شروط خاصة يف كل عقد على حدة
كالشروط املوضوعة لعقد االستصناع مثال بأن يكون جنس املصنوع ونوعه وقدره بيِّنا معلوما.173
ولقد أشار اإلمام العز بن عبد السالم إىل وظيفة الشروط من تكميل حكمة الشروط فقال" :كل تصرف جالب
حيصل تلك املصاحل املقصودة اجل ْلب بشرعه ،ويدرأ
مصلحة أو دارئ ملفسدة فقد شرع اهلل من األركان والشرائط ما ِّ
املفاسد املقصود الدرء بوضعه".174
كما أهنا من مكمالت التحسينات ،فهي من مجلتها تعد مكملة للحاجيات ،واحلاجيات تعد مكملة للضروريات ،وهلذا
حتما ،أما من أخل بشيء من
كانت الضروريات أصال للمقاصد الشرعية كلهاَ ،
وم ْن أخل هبا فقد أخل مبا عداه ً
خيل بالضروريات؛ ألنه كالراعي حول احلمى يوشك أن يرتع فيه".175
احلجايات أو التحسينيات فإنه يوشك أن ن

 168الموافقات ،لإلمام الشاطبي ،ج ،6/ص.621:
 169أخرجه مسلم ،من حديث أب هريرة ،كتاب الطهارة ،باب االستطابة ،حديث رقم ،625:ج ،8/ص،661 :
تح:محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت .د .ت  .ط.
 170مقاصد الشريعة اإلسالمية ،لليوبي ،ص.669:
 171المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه اإلسالمي ،د:محمد عبد العاطي علي ،ص.681:
 172سورة البقرة ،جزء من اآلية (.)622
 173قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي ،ص.898 :
 174قواعد األحكام في مصالح األنام للعز بن عبد السالم ،ص ،651:تح :نزيه كمال حماد ،وعثمان جمعة ضميرية ،دار
القلم ،دمشق ،ط6000 ،8/م.
 175ينظر :الموافقات للشاطبي ،ج ،6/ص 610 :ـ  ،618والمقاصد الشرعية ،لمحمد عبد العاطي علي ،ص،681:
والمقاصد الشرعية ،للخادمي ،ص.861:
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المطلبًالثــالـث ً

عالقــةًالـمكـ ِّـمـلًبالمــكملً :

املكمل هو يف رتبة
كمالت ـ ملا سبق بيانه ـ وأن ِّ
لعل من نافلة القول القول بأن املصاحل تنقسم إىل نقطتني املكمالت وامل ِّ
ُ
ُ
أخفض وأدىن من مكمله ،وبالتايل فإين سأحاول يف هذا املطلب بيان العالقة بني هذين القسمني ،وذلك من خالل النقاط
التالية :شرط اعتبار التكملة ،واألمثلة على هذا الشرط ،وما يرتتب على اعتبار هذا الشرط.

أوالً:شرطًاعتبارًالتكملةً :

ترتبط املقاصد الشرعية ومكمالهتا فيما بينها ارتباطا وثيقا ،وهي هتدف إىل تطبيق الشرع على أحسن وجه ،وتسعى إىل بناء
األمة اإلسالمية البناء األمثل.
وقد اشرتط العلماء شروطا وضوابط كي يبقى البنيان على الوجه املطلوب شرعا وصالحا ،ومن تلك الشروط :أن تقوم املكمالت
بدور التكميل والتتميم ،وليس بدور اهلدم والتفويت ،كما قال اإلمام الشاطيب" :كل تكملة فلها من حيث هي تكملة ـ شرط،
وهو :أن ال يعود اعتبارها على األصل باإلبطال ،وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إىل رفض أصلها ،فال يصح اشرتاطها عند
ذلك".176
املكمل إذا أدى
فهذه القاعدة اليت نص عليها اإلمام الشاطيب تظهر لنا األثر العلمي هلذا االختالف يف الرتبة واملكانة ،وذلك أن ِّ
كمل؛ ذلك أن إقامة املصلحة ال تتحقق بتفويت مصلحة كبرية
اعتباره والعمل على حتصيله إىل تفويت أصله املكمل أُمهل اعتبار امل ِّ
من أجل حتقيق مصلحة قليلة نسبيا ،بل العكس هو الصحيح ،ومصلحة املكمالت أخفض رتبة من مصلحة املكمالت ،فكان
الالزم إذن تقدمي الثانية عليها حفاظا على أصل املصلحة اليت قامت الشريعة اإلسالمية عليها.177
وقد استدل اإلمام الشاطيب على هذا الشرط من وجهني:
أحدمها :أن يف إبطال األصل إبطال التكملة؛ ألن التكملة مع ما كملته كالصفة مع املوصوف ،فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إىل
ارتفاع املوصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا ،فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه ٍ
مؤد إىل عدم اعتبارها ،وهذا حمال ال
يتصور ،وإذا مل يتصور مل تعترب التكملة معتربة ،واعترب األصل من غري مزيد.
والثاين :أنا لو قدرنا تقديرا أن املصلحة التكميلية حتصل مع فوات املصلحة األصلية ،لكان حصول األصلية أوىل؛ ملا بينهما من
التفاوت.178
األوىل باالعتبار من حيث إن حتقيق مقصود الشارع حلفظ مصاحل عباده إمنا يكون مبراعاة األصلية ،أما
وذلك ألن األصلية هي ْ
التكميلية فهي كاملساعد لألصلية ،حىت يتم االنتفاع هبا ،فإذا عارضت األصل فال يصح اعتبارها؛ ألن اعتبارها يف هذه احلالة
ترجيح للمرجوح على الراجح ،وهذا خالف ما تقتضيه العقول السليمة.179

 176الموافقات ،لإلمام الشاطبي ،ج ،6/ص.629:
 177بتصرف من قواعد :اإلمام الشاطبي ،لعبد الرحمن الكيالني ،ص ،896 :المقاصد الشرعية ،لمحمد عبد العاطي،
ص.685:
 178الموافقات ،لإلمام الشاطبي ،ج ،6/ص.629 :
 179المقاصد الشرعية /محمد عبد العاطي ،ص.685:
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ثانياًاألمثلةًعلىًهذاًالشرط:
يفرغ اإلمام الشاطيب مضمون هذا الشرط الذي يقوم على إظهار التوازن بني املصاحل وتنبئ عن احلكم الشرعي يف حال التعارض
بينهما يف كثري من املسائل ،والفروع اليت تعد أمثلة تبني وتوضح هذا الشرط منها:
 .1اجلهاد مع والة اجلور ،فاشرتاط عدالة اإلمام شرط مكمل حلكمة اجلهاد ،من إعالء كلمة اهلل ونشر دينه ،فإذا كان
اعتبار هذا الشرط مدعاة إىل إلغاء أصل اجلهاد ،مع حاجة األمة إىل القتال يف سبيل اهلل لتحرير أرضها ،ودفع أذي
املعتدي ،ألغى هذا الشرط كونه يعود أصله بالنقض.180
 .2الصالة خلف والة اجلور والسوء ،فإن يف ترك ذلك ترك سنة اجلماعة ،واجلماعة من شعائر الدين املطلوبة ،والعدالة
مكملة لذلك املطلوب ،وال يبطل األصل بالتكملة.181
 .3أصل البيع ضروري ،ومع الغرر واجلهالة مكمل ،فلو اشرتط نفي الغرر مجلة الحنسم باب البيع يف كثري من املعامالت
اليت يكون الغرر واجلهالة فيها يسرية ،كبيع األشياء اليت ختتفي يف قشرها وال يظهر باطنها اجلوز واللوز والفستق ،إىل غري
ذلك من األشياء اليت تدخلها اجلهالة والغرر اليسري.182
ثالثاً:ماًيترتبًعلىًهذاًالشرط:
معا ،وإذا
يرتتب على هذا الشرط أن يكون املُ َك ِّمل مع املُكمل كالفرع مع األصل ،وكالصفة مع املوصوف يف لزوم الرتابط والدوران ً
ضحى عندئذ بالفرع ليبقي األصل؛ ألن األصل أوىل من الفرع عند
خشي على زوال األصل املكمل بسبب الفرع املكمل فيُ َ
التعارض.183
كما يدخل يف هذا القول باب املوازنات ،فيقدم األهم على املهم ،عمال بقاعدة( :إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا
بارتكاب أخفهما).184
المطلبًالرابع ً

ـائفًالمكمالتًالشرعيةً :
وظ
ِّ

من خالل ما تقدم ميكن تلخيص وظائف للمكمالت ،وهي كما يلي:
 .1سد الذريعة املؤدية إىل اإلخالل باحلكمة املقصودة من الضروري أو احلاجي أو التحسيين كما بيناه يف مثال حترمي شرب
القليل من املسكر.185
 .2تظهر أمهية املكمالت يف مسألة الرتجيح بني املصاحل ،فالضروري مقدم على مكمله ،وكمل الضروري مقدم على
186
احلاجي ،واحلاجي مقدم على مكمله ،وهكذا....

 180بتصرف من :الموافقات ،لإلمام الشاطبي ،ج ،6/ص ،610 :قواعد اإلمام الشاطبي ،لعبد الرحمن الكيالني ،ص.896:
 181الموافقات ،لإلمام الشاطبي ،ج ،6/ص ،610 :والمقاصد الشرعية ،محمد عبد العاطي ،ص.681:
 182مقاصد الشريعة اإلسالمية  ،زياد احميدان ،ص.656 :
 183المقاصد الشرعية للخادمي ،ص.810 :
 184مقاصد الشريعة اإلسالمية  ،زياد احميدان ،ص.656 :

 185المقاصد الشرعية ،لليوبي ،ص.669:
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 .3حتقيق مقاصد أخرى تابعة غري املقصد األصلي ،كما ذكرنا يف اشرتاط الكفاءة ومهر املثل ،فإنه حيقق مقاصد أخرى
تابعة من احملبة والوئام بني الزوجني.
 .4تقوية املقصد وتدعيمه ،وحتسني صورته ،وجعله سائرا على املألوف ،ويف ذلك يقول اإلمام الشاطيب" :إبطال األخف
محى لآلكد ،والراتع حول احلمى يوشك أن يقع
جرأة على ما هو آكد منه ،ومدخل لإلخالل به ،فصار األخف كأنه ً
مكمل كاملخل باملكمل من هذا الوجه".187
فيه،
فاملخل مبا هو ِّ
ن
 .5درء مفاسد أخرى حاصلة يف طريق احلصول على املقصد األصلي ،وهي وإن كانت مغمورة ومرجوحة غري أن تالفيها
أمر مطلوب ،كاشرتاط املماثلة يف القصاص.
الخاتمةًوالنتائج ً
أختم كالمي كما بدأته حبمد اهلل تعاىل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وأ ََوُّد يف ختام هذه الورقة أن أسجل أهم ما توصلت إليه من
نتائج ،وذلك من خالل النقاط التالية:
يعرفوا املكمالت ،وإمنا بينوا أقسام املقاصد.
 .1إن علماء األصول القدامى مل ِّ
املكمل ملا فوقها
 .2إن اإلمام اآلمدي عزل رتبة التحسينيات عن الرتبتني األوليني ـ الضرورية واحلاجية ـ ونزع عنها وصفها ِّ
من املراتب.
"املكمالت واملكمالت".
 .3إن اإلمام الشاطيب اعتىن بالكشف عن احلد الفاصل بني هاتني املرتبتني
ِّ
املكمل يف رتبة أخفض من رتبة املكمل ،وأنه يف منزلة التابع من املتبوع ،واخلادم من املخدوم.
 .4إن ِّ
املكمل له شرط ،وهو أالن يعود اعتباره على األصل باإلبطال.
 .5إن ِّ
مكمالت املقاصد هلا أمهية يف الشريعة ،وذلك من النواحي التالية:
 .6إن ِّ
 سد الذريعة املؤدية إىل اإلخالل احلكمة املقصودة من الضروري واحلاجي والتحسيين. تظهر أمهية املكمالت يف مسالة الرتجيح بني املصاحل. حتقيق مقاصد أخرى تابعة غري املقصد األصلي. تقوية املقصد األصلي وتدعيمهن وحتسني صورته ،وجعله سائرا على املألوف. -درء مفاسد أخرى حاصلة يف طريق احلصول على املقصد األصلي.

 186مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوص ،يمينة ساعد بو سعادى ،ص ،69 :دار ابن حزم،
بيروت لينان ،ط ،8/سنة .6001
 187الموافقات ،لإلمام الشاطبي ،ج ،6/ص.611 :
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الـمصـادرًوالمراج ــع ً
 .1القرآن الكرمي.
 .2اإلحكام يف أصول األحكام ،لإلمام اآلمدي ،تح :د.سيد اجلميلي ،ج ،3/ص 300:وما بعدها ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،الطبعة األوىل1404 ،هـ.
 .3شرح الكوكب املنري ،تقي الدي الفتوحي ،املعروف بابن النجار ،تح :حممد الزحيلي ،نزيه محاد ،ج ،4/ص 163 :ـ
 ،164مكتبة العبيكان ،ط :الثانية1227 ،م.
 .4شفاء الغليل ،لإلمام الغزايل ،تح:محد الكبيسي ،ص ،161:مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،سنة1271:م.
 .5صحيح مسلم ،تح :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .د .ت  .ط.
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العالقةًبينًالمرحلةًالدراسيةًومهارةًرسمًخارطةًليبيا ً
(جامعةًطرابلسًكليةًً/التربيةًقصرًبنًغشير)ًكنموذج

د.مالكًحسنًالصقر

ً

أ.هنيةًعليًالدرهوبيً

جامعةًطرابلس/كليةًالتربية قصرًبنًغشير ً

جامعةًطرابلس/كليةًالتربية قصرًبن غشي ً

قسمًالجغرافيا ً

قسمًالجغرافيا ً

الملخصً :
إن املوارد البشرية هي ثروة الشعوب مبا لديهم من قدرات علمية ومهارات فنية اكتسبوها خالل رحلتهم التعليمية وما
صحبها من معرفة وتنمية وأخالق يف إطار القيم االجتماعية.
يف هذه الورقة البحثية ُسلط الضوء على وسيلة تعليمية هامة يف الكيان العلمي والعمود الفقري ملادة اجلغرافيا أال وهي
اخلريطة ،حيث ركز البحث على شرحية الطلبة بقسم اجلغرافيا  /كلية الرتبية  /قصر بن غشري كنموذج هبدف تقييم مستوى
مهاراهتم يف رسم خريطة ليبيا (الوطن) على مستوى الفصول الدراسية.
من املنطقي أن تكون الفرضية ،كلما زاد املستوى الدراسي زادت املهارة العلمية والفنية لدى الطالب يف رسم اخلريطة،
لكن ومن خالل حتليل البيانات أوضحت النتائج أن الزيادة يف املستوى الدراسي (املرحلة الدراسية) مل يكن له تأثري على زيادة
مهارة الطالب يف رسم اخلريطة.
لذا توصي الباحثتان باالهتمام باجلانب العملي ملادة اجلغرافيا وإعادة صياغة أهداف منهج اجلغرافيا من التعليم األساسي
واملتوسط واجلامعي لبناء شخصية مستقلة للطالب منذ نعومة أظافره ليواكب هبا عصر اخلرائط الرقمية املتشعبة يف كل جماالت
احلياة ،لتصبح لديه القدرة على فهمها وقراءهتا واستخدامها لريتقي هبا يف جمتمعة وأيضاً لتسهل عليه تعقيد احلياة يف خمتلف
اجملاالت.
كما توصي بإعداد وتدريب املعلمني بكل املراحل التعليمية وحتديث معلوماهتم ومهاراهتم باستمرار لينعكس ذلك على
الطالب معلم ومهندس وطبيب املستقبل.
; ABSTRACT
Human resources are the main capital of each nations through sciense, skills,
knowledge and traditions.This paper highligthed the cornerstone of geographical sciense
which is mapping.The resercher focuse on the evaluations of the relations between the skills
of mapping and the stages of the studies in group of university students at the faculty of gaser
ben gasher department of geography .The result of the study showes no relation between of
the study and the ability of mapping.The reccomanditions the reserchear are increas the
practical aspect of geographical sciense from early school in order to prepar the new
genrations for the digital era which became a reality and geographical informations system
pluse training the trainee.gis, tot.
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ًً

تعترب اخلريطة ركيزة أساسية يعتمد عليها اجلغرايف يف تفسري الظواهر الطبيعية والبشرية على سطح األرض(خريطة رقم ،)1
كما تساعده يف التعبري عن البيئة وعالقتها باإلنسان وفهم إمكانياهتا واملشاكل اليت تواجهها وتوزيع الظواهر عليها (زيادي
1223م ،ص .)15وانطالقاً من دور اخلريطة يف تصوير هذه الظواهر .وانطالقاً من حاجتنا ملعرفة املواقع عليها وتوزيع تلك
كون حاسة االجتاه واحلاسة املكانية ،فقد أصبحت اخلريطة هي الوسيلة التعليمية األساسية يف
الظواهر يف صورة مرئية موحدة تُ ن
تدريس اجلغرافيا لكافة املراحل التعليمية (البصيلي وزميله 1222م ،ص .)151وأن استخدامها ال يقتصر على اجلغرايف فقط،
ففروع العلوم األخرى مثل الزراعة (صورة رقم  )1والطب (على كيفية توزيع األوبئة واألمراض) وشبكة النقل واملواصالت واهلندسة
وغريها من االستخدامات .فاخلريطة أداة مفيدة هلم تعينهم على القيام بأحباثهم وتساعدهم على عرض مادهتم العلمية .ويف هذه
الورقة تود الباحثتان معرفة العالقة بني مراحل الدراسة وإمكانية رسم وفهم اخلريطة لدى طلبة التخصص اجلغرايف اليت تزيد آفاقهم
العلمية وخربهتم اجلغرافية يف مراحل الفصول اجلامعية املتقدمة.
المشكلة- :

ما العالقة بني (املرحلة الدراسية) الفصول الدراسية يف قسم اجلغرافيا كلية الرتبية قصر بن غشري ،ومهارة رسم خارطة ليبيا؟

الفرضية- :

كلما زادت سنوات الدراسة كلما زادت مهارة رسم اخلريطة.

الهدف- :
تقييم ملستوى مهارة طالب قسم اجلغرافيا كلية الرتبية  /قصر بن غشري
لرسم اخلريطة (خريطة الوطن ليبيا كنموذج).

األهمية- :

خلق جيل له من املعرفة اجلغرافية (بالذات اخلريطة اجلامعة ألكثر من ألف كلمة) واملتعمقة يف العديد من اجملالت (أرصاد ،سياسة،
ختطيط .إخل من اجملاالت اجلغرافية) ما ميكنه من العمل والنهوض باجملتمع.
خريطة رقم (  ) 1خريطة ليبيا الطبيعية

املصدر  :االنرتنت موقع وكيبيديا
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صورة رقم (  ) 1مشروع زراعي

املصدر  :االنرتنت موقع وكيبيدا
المنهجية- :

سيتبع يف هذه الورقة البحثية املنهج الوصفي إلعطاء فكرة مبسطة على العينة وحجمها ،مث املنهج اإلحصائي (مربع
كاي) الستخالص النتائج من خالل البيانات اجملمعة من االستبيان املوزع على طلبة قسم اجلغرافيا كلية الرتبية  /قصر بن غشري /
جامعة طرابلس ،وحسب التحليل اإلحصائي املناسب أخذت عينة عشوائية منتظمة (عدد من كل فصل دراسي يشمل ذكور
وإناث) من قسم اجلغرافيا قدرها بـ  100طالب وهي ما يقارب من  %50من العدد الكلي لطلبة القسم البالغ  128طالب
وطالبة حسب أخر إحصائية للعام اجلامعي  2017 – 2016م.
الدراساتًالسابقة- :
 – 1يشري عبد احلكيم والليثي ( 1285م  ،ص ، 1ص ) 2إىل أن  :اخلريطة اجلغرافية تعترب وسيلة عاملية للتعبري والتفاهم تتحدى
احلواجز اللغوية ويستخدمها كثري من ذوي االختصاص فاجليولوجي وامليتورولوجي وعامل الرتبة وعامل النبات وعلماء االقتصاد
والسياسة واملهندسون والزراعيون والعسكريون كلهم يستخدمون اخلريطة وال غىن هلم عنها يف أعماهلم ودراساهتم وأحباثهم غري أن
اجلغرايف هو أكثر املختصني استخداماً للخريطة فهي عدته وفيها يسجل املعامل الطبيعية املختلفة وعليها يوزع الظاهرات البشرية
واالقتصادية ولذلك ينبغي أن يدرب اجلغرايف تدريباً كافياً على استخدام اخلرائط كوسيلة للتعبري اجلغرايف .
 – 2ويوضح اللقاين وزمالؤه (1220م  ،ص  )176أن اخلرائط اجلغرافية تعترب جزء مهم يف حياة اإلنسان يتعامل معها
ويستخدمها خصوصاً إذا استخدمها بكفاءة عالية فإهنا تساعده على حل الكثري من املشكالت وتفسري العديد من الظواهر اليت
تبدو غامضة.
 – 3ويؤكد البنعلي ( 1226م ص  ) 130أن  :اخلريطة تعترب مصدراً مهماً من مصادر احلصول على املعرفة ومن أهم املصادر
التعليمية املستخدمة يف تدريس املواد االجتماعية بصفة عامة ومادة اجلغرافيا بصفة خاصة؛ ألهنا تساعد على فهم الظواهر الطبيعية
والبشرية وتعمل بذلك على حتقيق األهداف التعليمية اليت ال تستطيع وسائل أو مصادر أخرى حتقيقها ،لذا فإن إتقان معلم مادة
الدراسات االجتماعية ملهارات قراءة اخلرائط وتفسريها واستخدامها تعترب من الكفاية األساسية يف إعداد هذا املعلم.
 – 4ويشري سعادة ( 2001م ص  ) 38إىل أن اخلرائط اجلغرافية تعترب لغة مثل أي لغة أخرى من اللغات؛ ألهنا تتضمن
كميات هائلة من املعلومات عن العامل ،فهي لغة خمتصرة وتنقل معلومات كثرية وبشكل واضح أكثر من أية وسيلة تعليمية أخرى.
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 - 5ويذكر حسن عايل (1416هـ ص ،2ص )3أنه من خالل اخلرائط اجلغرافية يكتسب الطالب خربات تعليمية متعددة مثل
حت ديد مواقع األماكن بالنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض ومواقع الظاهرات اجلغرافية الطبيعية والبشرية .ويتم متثيل تلك املعلومات
والبيانات واملفاهيم اجلغرافية بالرموز النوعية والكمية واأللوان املختلفة وغريها من وسائل التمثيل الكارتوجرايف .
 – 6أما دراسة فارعة حممد ( 1280م ) فتؤكد نتائجها تدين مستوى أداء طلبة شعبة اجلغرافيا بكلية الرتبية يف جامعة عني مشس
يف مهارات فهم اخلريطة وتوجيهها وعرضها واستخدامها يف التقومي.
 – 7أوضحت دراسة أبو محاد ( 1223م ) اَنفاض مستوى اكتساب معلمي اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية يف األردن ملهارة قراءة
اخلريطة مما أدى إىل اَنفاض مستوى طلبتهم هلذه املهارات.
 - 8وقد أشار اخلاجة (1282م ،ص )6إىل املهارات اليت حددها اجمللس الوطين للدراسات االجتماعية ( )NCSSيف
الواليات املتحدة األمريكية واملتمثلة فيما يلي:
1ـ توجيه اخلريطة وحتديد اجلهات عليها.
2ـ فهم واستخدام مقياس الرسم وحتديد املسافة.
3ـ حتديد األماكن على اخلرائط وجمسم الكرة األرضية.
4ـ إدراك العالقات املكانية.
5ـ قراء رموز اخلريطة.
6ـ مقارنة اخلرائط والتوصل إىل االستنتاجات.
وترى الباحثتان أن الضعف الواضح الذي بينته الدراسات األخرية الثالث يف مهارات اخلرائط لدى الطلبة املعلمني الذين
هم يف طريقهم لاللتحاق مبهنة التعليم ولدى املعلمني الذين هم على رأس العمل من شأنه أن يؤدي إىل ضعف التالميذ هلذه
املهارة املهمة واألساسية يف مراحل التعليم املختلفة.
التعليقًعلىًالدراساتًالسابقةً ً
مما تقدم يتبني أمهية اخلريطة ومدى اتساع رقعة استخدامها وأهنا توضح العديد من املعلومات يف غاية السهولة واإلتقان،
فقد اتضح أن هناك تدنيا يف مستوى الطالب يف قراءة ورسم اخلرائط اجلغرافية ،ومن املمكن ترجيع ذلك لعدم استخدام املعلمني
ملهارات اخلرائط يف التدريس ،لذا جند أن بعض الدراسات اليت سبق عرضها أكدت على أمهية إجراء عدة دراسات تتعلق مبهارات
اخلرائط لدى معلمي املواد االجتماعية واجلغرافيا باخلصوص ومعرفة مستوى أدائهم هلا.
من خالل حتليل البيانات الواردة يف االستبيان تبني اآليت -:
الوصفًاإلحصائيًلعينةًالدراسةًوفقًالخصائصًوالسماتًالشخصيةً :

أظهرت نتائج االستبيان أن ( )% 45.2من أفراد العينة كانوا من الذكور يف حني بلغت نسبة اإلناث () % 54.1
وبينت النتائج أن ( )%18.4يدرسون يف الفصل األول أو الثاين ( السنة األوىل ) و( )%31.6يدرسون يف الفصل الثالث أو
الرابع ( السنة الثانية ) و( )%26.5يدرسون يف الفصل اخلامس أو السادس ( السنة الثالثة ) و( )%13.3يدرسون يف الفصل
السابع أو الثامن ( السنة الرابعة ) و( )%10.2يدرسون يف الفصل التاسع فأكثر  .تظهر النسبة غري متقاربة بني الذكور واإلناث
يف االستبيان فتفوق عدد اإلناث يف القسم بصفة خا صة ويف الكلية بصفة عامة ،وهذه النسبة يف االستبيان بناء على العينة
العشوائية.
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ًًالعالقةًبينًالمرحلةًالدراسيةًومهارةًرسمًخارطةًليبياً .
أظهرت النتائج يف اجلدول رقم (  ) 1أن ( )%18.4متكنوا من رسم خريطة ليبيا بدرجة مقنعة نوعا ما كما بينت
النتائج يف نفس اجلدول عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني نسب مهارة رسم اخلريطة تعزى ملتغري املرحلة الدراسية،
حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية ( )0.272وهي أكرب من  0.05وتشري إىل عدم معنوية الفروق ،أي أن املرحلة الدراسية مل
يكن هلا تأثري على زيادة مهارة الطلبة يف رسم خريطة ليبيا.
جدول ( )1العالقة بني املرحلة الدراسية ومهارة رسم خارطة ليبيا.
مهارة رسم خريطة ليبيا ()10 - 0
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من خالل التحليل اإلحصائي تبني أن ال وجود ألي فروق ذات داللة إحصائية بني نسب مهارة رسم اخلريطة تعزى
ملتغري املرحلة الدراسية ،مبعىن أننا نرفض الفرضية القائلة بزيادة مهارة رسم اخلريطة كلما زادت املرحلة الدراسية ،وهذا حيتم على
معلم اجلغرافيا االهتمام هبذه املهارات يف خمتلف املراحل التعليمية (واجلامعية منها) والعمل على حتقيق فوائدها اجلمة مما سيرتك آثاراً
على تطوير تدريس اجلغرافيا يف بلدنا ليبيا ،حيث إن تلك املادة ال تزال تعاين من كثري من املشكالت املتعلقة مبناهجها وطرق
تدريسها ،منها- :
* استخدام خرائط ليست حديثة عند تدريس اجلغرافيا.
* معلم اجلغرافيا الذي ال يستخدم اخلريطة أثناء تدريسه فإنه يقدم موضوعات جافة ال يستوعبها الطالب وال يدركها ،وبالتايل
سوف تكون له هذه املادة مملة وغري حمببة لنفسه.
وحيسن استخدامها أثناء الشرح مما يؤدي إىل إدخال عنصر
* أما املعلم الناجح فهو الذي يقوم باختيار اخلريطة املناسبة للموضوع ُ
اإلثارة والتشويق وإكساب الطالب العديد من الفوائد العلمية واملهارات والقدرات.
ولتحديد أسباب عدم تعلم مهارة رسم خريطة ليبيا يف االستبيان فإن النتائج يف اجلدول رقم ( )2بينت تنوع األسباب
فتوفر اخلريطة وبيعها بأرخص األمثان بنسبة بلغت ( )%12.4وصعوبة رسم اخلرائط بلغت ( )%12.4إضافة إىل عدم تعلمها
يف الدراسة سابقاً وبنسبة بلغت ( )%18.4كما أن سهولة التحصل عليها من احلاسوب بلغت نسبة االتفاق عليها (،)%11.2
ومل يبني ( )%31.6أسباب عدم تعلم رسم اخلريطة.
جدول ( )2سبب عدم معرفة رسم خريطة ليبيا
العبارات

عدد احلاالت

النسبة %

عدم تعلمها يف الدراسة سابقا

18

18.4

سهولة احلصول عليها من احلاسوب

11

11.2

توفرها وبيعها بأرخص األمثان

12

12.4

صعوبة رسم اخلرائط

12

12.4

غري مبني اإلجابة

31

31.6

اجملموع ً

28

100

املصدر :عمل الباحثتني من خالل بيانات االستبيان.
يتبني من اجلدول ( رقم  ) 2أن أعلى نسبة لعدم معرفة سبب رسم خريطة ليبيا هو جمهول ،فنالحظ أن االستبيان قدم
عدة خيارات لإلجابة ،إال أن الطالب وبنسبة زادت عن الثلث ( )31.6غري مبني اإلجابة ،وهذا يف حد ذاته حمتاج لبحث ،فهل
الطالب اجلامعي غري قادر على حتديد سبب عدم معرفته لرسم خريطة بلده؟ كخريطة صماء (خريطة رقم . ) 2
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(خريطة رقم  ) 2خريطة ليبيا صماء.

املصدر :موقع وكيبيدا االنرتنت
كما أظهرت نتائج االستبيان يف اجلدول رقم ( )3أن أحد أهم األسباب اليت سامهت على تعلم رسم خريطة ليبيا هو
حب الوطن حيث بلغت النسبة (.)%61.1
جدول ( )3كيفية تعلم رسم خريطة ليبيا
العبارات

عدد احلاالت

النسبة %

مدرسة التعليم األساسي

2

11.1

مدرسة التعليم املتوسط

3

16.7

هواية الرسم

2

11.1

حب الوطن

11

61.1

18

100

اجملموع ً

املصدر :عمل الباحثتني من خالل بيانات االستبيان.
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من خالل اجلدول (رقم  )3يتبني مدى ضعف النسبة للطالب املشاركني هلذا السؤال فلم تصل حىت  % 20من العدد
الكلي للطالب ،ولكن نستطيع مالحظة عدم تعلم مهارة رسم اخلريطة خالل الدراسة السابقة سواء األساس أو املتوسط ،وحاز
حب الوطن الدافع األكرب إلتقان الرسم.

الخاتمة ً

ميكن القول بأن اخلريطة تعترب ركيزة أساسية يعتمد عليها اجلغرايف يف تفسري الظواهر الطبيعية والبشرية على سطح
األرض ،كما تساعده يف التعبري عن البيئة وعالقتها باإلنسان وفهم إمكانياهتا واملشاكل اليت تواجهها.
وأوضحت الورقة البحثية تدين مستوى رسم اخلريطة عند أفضل شرحية طالبية من الواجب أن تكون على درجة من التقنية
والفنيات لرمسها وقراءهتا ،هذه الوسيلة التعليمية اليت هي العماد األساسي لتخصص اجلغرافيا .عليه نأمل إعادة التفكري يف املنهج
اجلغرايف من بداية التعليم األساسي واملتوسط إىل اجلامعي؛ لنبين جيال صاعدا يعتمد على مهارة رسم اخلريطة وقراءهتا بالذات يف
عامل العوملة وتوفر أجهزة )( ) GPSأجهزة نظم املعلومات اجلغرافية) يف السيارات العامة واخلاصة والشركات لتحديد الطرق
والعناوين وأماكن االزدحام وغريها من الظواهر اليت ال يستخدمها اجلغرايف فقط وإمنا تدخل يف احلياة اليومية لكل البشر.
ً

التوصيات- :

أهم ماًتوصي به هذه الورقة ضرورة االهتمام باجلانب العملي يف تدريس مهارات اخلرائط للطالب عند صياغة أهداف

منهج اجلغرافيا من بداية التعليم األساسي واملتوسط لتصقل شخصية الطالب وتوسع مداركه من ُذ نعومة أظفاره ،كماًتوصي بضرورة
بناء وحدات خاصة يف مكتب اجلغرافيا هتتم بتنمية مهارات اخلرائط وبإعداد وتدريب املعلمني على استخدام اخلرائط قبل اخلدمة

وأثناء اخلدمة وتقومي أدائهم باستمرار من قبل املوجهني الرتبويني املتخصصني يف اجملال اجلغرايف ،كما ًتوصي الباحثتان بإنشاء
معامل جغرافية يف اجلامعات للتمكن من تدريس مواد تعتمد على اخلرائط الرقمية احلديثة كمادة نضم املعلومات اجلغرافية ،والصور
اجلوية؛ فالتطور التقين يف جمال احلاسوب كان لعلم اجلغرافيا نصيب فيه من خالل توفر الربجميات املتعلقة هبذا العلم ،ولعل أمهها
برنامج نظم املعلومات اجلغرافية (  (GISالذي أحدث نقلة هامة فيه .إن هذه الربجميات م نكنت استخدام اخلريطة الرقمية واليت
بدورها حجزت هلا مقعدا بني العلوم .فاخلريطة الرقمية هلا فاعليتها غري احملدودة يف احلياة اليومية ( سطيحة 1272م  ،ص. )18
ولذلك فإنه عند استخدام هذا النوع من اخلرائط يف التدريس ُمي نكن الطالب من استيعاهبا وفهمها وقراءهتا وسيكون هلا أثر فاعل
على إحداث تغيري يُرتجم إىل إدراك مكاين بالنسبة هلم ،ومن مث استعماهلا خالل مراحل حياهتم املتنوعة مبا تقتضيه احلاجة ،فعلى
سب يل املثال ميكن االستفادة من اخلريطة الرقمية يف حاالت الطوارئ ،فمعرفة املوقع الدقيق للمعامل البارزة على سطح األرض
والشوارع واملباين ومواقع اإلغاثة من الكوارث ،تقلل من الوقت املفقود وتنقذ األرواح واملنشآت ،ومن هنا تنعكس مدى الفائدة
العظيمة يف تدريس اجلغرافيا باستخدام خرائط حديثة مرنة يكون الطالب قد مت إعداده هبا من خالل دراسته اجلامعية.
فهرسًالمراجع ً

أوالًً:الكتب :
 -1زيادي  ،إبراهيم1223 ،م ،مبادئ اخلرائط واملساحة ،اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية.
 -2سعادة ،جودت أمحد2001 ،م ،تدريس مهارات اخلرائط ومناذج الكرة األرضية ،األردن ،الطبعة األوىل ،دار الشروق.
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 -3سطيحة  ،حممد حممد1272 ،م ،دراسات يف علم اخلرائط ،بريوت ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
 -4عبد احلكيم ،حممد صبحي وماهر ،الليثي1285 ،م ،علم اخلرائط ،القاهرة ،مكتبة ألجنلو املصرية.
 -5اللقاين ،أمحد حسني ورضوان ،أمحد برنس وحممد ،فارعة حسن1220 ،م ،تدريس املواد االجتماعية ،القاهرة ،الطبعة
الثالثة ،عامل الكتب.
ثانياًً:الرسائلًالعلميةًً ً:

 -1أبو محاد ،محاد سامل ،مدى اكتساب معلمي اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية وطلبتهم ملهارات قراءة اخلرائط ،رسالة ماجستري
غري منشورة 1223 ،م  ،جامعة الريموك  ،األردن .
 -2حممد ،فارعة حسن ،تقومي مهارات استخدام اخلرائط يف التدريس لدى طالب شعبة اجلغرافيا بكلية الرتبية ،رسالة دكتوراه،
1280م ،جامعة عني مشس ،القاهرة .
 -3اخلاجة ،خالد عبداهلل ،صعوبات اكتساب طلبة املرحلة اإلعدادية بدولة البحرين ملهارات قراءة اخلرائط والكرة األرضية،
رسالة ماجستري ،اجلامعة األردنية1282 ،م ،عمان ،األردن .
ثالثاًً:الدورياتًوالنشرات:

 -1البصيلي ،علي أمحد وحسن اليأس حممد ،حنو أسلوب هادف لتعليم أساسيات اخلرائط اجلغرافية يف املرحلة االبتدائية يف
اململكة العربية السعودية1222،م ،جملة جامعة أم القرى ،العدد السادس ،مكة املكرمة .
 -2البنعلي ،عدنانة سعيد ،مستوى أداء الطلبة املعلمني جبامعة قطر يف مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية ،اجمللة الرتبوية،
1226م ،العدد الثامن والثالثون ،اجمللد العاشر ،قطر .
 -3حيدر ،نصر حسن  ،أمهية اخلرائط اجلغرافية يف التدريس ،بناة األجيال ،1226،العدد .18
 -4حيي  ،حسن عايل ،املعايري الواجب توافرها يف األطلس املستخدم يف العملية التعليمية يف مراحل التعليم العام  ،كلية
الرتبية  ،جامعة عني مشس1228 ،م  ،العدد ( )22اجلزء األول  ،القاهرة .
رابعاَ :االنرتنت -:
 -1موقع ويكيبيدا
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كاتًاألنباريً(ً211ه)" ً
"التوجيهًالنحويًلبعضًالقراءاتًالقرآنيةًفيًكتابًالبيانًألبيًالبر
ا
أً.عيادةًعليًسالمًأبوغفة ً

جامعةًالمرقب/كليةًاآلدابًوالعلومًقصرًاألخيار ً
ِّمة ً
الم َقد َ
ُ

قسمًاللغةًالعربية ً

وتشكيال،
علم القراءات من أشرف العلوم الشرعية؛ الرتباطه بكتاب اهلل تعاىل ،من حيث ضبط الرسم حروفًا ،وكتابة،
ً
وعمال وتطبي ًقاً .
وتذوقًاً ،
فهما ُّ
وصيانة اللفـظ قراءة ونطـ ًقا ،وتدبر املعاين ً
ـريف غنـاءً يكـاد يفـوق حـد الوصـف ،والتنقيـب عـن تـراثهم األديب،
ومما الشـك فيـه أ ًن القـراءات قـد أغنـت الـدرس النح ن
ـوي والص ن
ـريب ،ورمبــا هــذا هــو الســبب الــذي دعــا الكثــري مــن العلمــاء
وخباصــة منــه ِّ
الشــعر .فــالقراءات القرآنيــة ،رافــد مهــم مــن روافــد النحــو العـ ن
األفذاذ إىل البحث يف تلك القراءات ودراستها ومتحيصها ،ومن مث تعليلها وبيـان أوجههـا اإلعرابيـة ،وتركـوا بـذلك ثـروة ضـخمة مـن
املؤلفات.
ـاجزا عـن أن يـوفيهم حقهـم ،ومـن أولئـك
والناظر يف جهود علمائنا السابقني خلدمة كتاب اهلل ،ليكرب جهدهم وعملهم ،ويقـف ع ً
األنباري (ت577هـ) ،فقد ألف العديد من الكتب ،ومن أبرز تلـك الكتـب كتابـه" :البيـان يف غريـب
العلماء األجالء :أبوالربكات
ن
الصـورة األخـرية الـيت أودع فيهـا أبوالربكـات خربتـه النحوينـة والصـرفينة للقـراءات القرآنينـة ،فكتابـه هـذا يـُ َع ُّـد
إعراب القرآن" ،الـذي يـُ َع ُّـد ُّ
ـجال للكتــب والرســائل الــيت صــنفها ،وذلــك حــني أفــاض يف اإلحالــة عليهــا ،ومنهــا أنــه يـُ َعـ ُّـد تطبي ًقــا عمليًــا جملمــل آرائــه النظريــة يف
سـ ً
خمتلف علوم اللُّغة وأطراف من علوم القرآن.
ـوي  ،إنـه لعل ٌـم مـن أعـالم النحـو ،وإمـام مـن أئمـة الثقافـة
ـوي واالستشـهاد النح ن
ـدرا مـن مصـادر االحتجـاج اللُّغ ن
فهو يـُ َع ُّـد مص ً
ـوي لـبعض القـراءات
وشيخ من شيوخ اللُّغـة ،فكـان اختيـاري للبحـث متعل ًقـا هبـذا الكتـاب ،وآثـرت أن يكـون عنوانـه ":التوجيـه النح ن
األنباري"
القرآنية يف كتاب البيان يف غريب إعراب القرآن أليب الربكات
ن
ـوي وموقفــه منهــا ،وذكــرت آراء بعــض النُّحــاة واللُّغــويني فيهــا،
وأوردت نصــوص أيب الربكــات حــول القـراءة ،ومــا فيهــا مــن توجيــه حنـ ن
وقمت بالرتجيح يف أكثر األحيان.
أوالً:فيًمستوىًاألسماء ً
ً.1ماًقرئًبالرفعًوالنصبً :
ومستدال كما
من اختالف القراءات يف األمساء  ،االختالف يف الرفع والنصب ،وقد وقف أبوالربكات عند ذلك معربًا وموج ًها
ً
يف قولــه تعــاىل﴿ :وأ َْدىن أَال تَـرتَــابواْ إِال أَن تَ ُكــو َن ِجتــارةً ح ِ
اضـ َـرةً﴾ (البقــرة )282:فقــد قـرأ عاصــم " جتــارة حاضــرة" بالنصــب فيهمــا،
َ َ
ََ َ
ْ ُ
والباقون بالرفع (الداين ،ت444ه.)21،
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ووجـه قـراءة النصـب علـى أن "جتـارة" خـرب تكـون ،فقـال ":وجتـارة  ،تقـرأ
وجه أبوالربكات قراءة الرفع على جعـل "تكـون" تامـة ،ن
فالرفع على أن تكون تامة ال تفتقـر إىل خـرب ،والنصـب علـى أن تكـون ناقصـة فيكـون خربهـا ،وامسهـا مقـدر فيهـا،
بالرفع والنصبًّ ،
والتقدير :إال أن تكون التِّجارةُ جتارة حاضرًة " (األنباري،ت577هـ.)183/1،
فحجة من قرأ بالرفع أنه جعل "كـان" تامـة مبعـىن "وقـع وحـدث" ،وال حيتـاج إىل خـرب (الطـربي،ت  310هــ ،87/3،وابـن
خالويه،ت370ه ،)103 ،كقولـه تعـاىلَ ﴿:وإِن َكـا َن ذُو ُع ْس َـرةٍ ﴾ (البقـرة ، )280 :أي :وقـع "ذو عسـرة" فـاملعىن :إال أن تقـع
جتارة حاضرة  ،و"جتارة" فاعل و "حاضرة" صفة لـ" :جتارة" (ابن خالويه،ت370ه)432/2،
وجها أخر يف الرفع ،فيحتمل أن تكون كان ناقصة ،و " جتارة" اسم "كان" ،و "حاضرة" صفة لـ:
وأضاف علماء اللُّغة ً
العكربي،ت616هـ)231/1،من قوله سبحانه وتعاىل:
"جتارة" ،وخرب "كان" مجلة تديروهنا (النحاس،ت 338هـ ،138/1،و
ن
﴿أَال تَـرتَابواْ إِال أَن تَ ُكو َن ِجتارةً ح ِ
اضَرةً تُ ِد ُيرونـَ َها﴾.
ََ َ
ْ ُ
وحجة من قرأ بالنصب عند علماء اللُّغة والقراءات هي :جعل " كان " ناقصة ،وامسها ضمري مسـترت جـو ًازا تقـديره "التِّجـارة" ،
و"جتارة" خرب تكون  ،و"حاضرة" صفة هلا فيكون التقدير :أن تكون التِّجارة جتارة حاضرة.
ـربي
والرفع هو األعـم ،ألنـه يعـم مـن عليـه ديـن أو شـراء أو غـري ذلـك (القيس نـي،ت437ه ، )322/1،وهـو االختيـار عنـد الط ن
ربي،ت  310هـ.)87/3،
إلمجاع ال ُقنراء على ذلك (الط ن
﴿والْ َق َمَر قَد ْرنَاهُ َمنَا ِزَل ﴾ (يس)32 :
ـ ـ وكذلكًقولهًتعالىَ :
(والْ َق َمَر)
رفعا ،وقرأ عاصم ،وابن عامر ،ومحزة ،و
قرأ ابن كثري ،ونافع ،وأبوعمرو قوله تعاىل(:والقمر) ً
الكسائي قوله تعاىلَ :
ن
نصبًا (ابن جماهد،ت  324ه ،540،والداين،ت444هـ.)173،
وجـ ـ ـ ـ ـ ــه أبوالربك ـ ـ ـ ـ ـ ــات ق ـ ـ ـ ـ ـ ــراءة اب ـ ـ ـ ـ ـ ــن كث ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،ون ـ ـ ـ ـ ـ ــافع ،وأيب عم ـ ـ ـ ـ ـ ــرو ب ـ ـ ـ ـ ـ ــالرفع عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى "االبت ـ ـ ـ ـ ـ ــداء و « ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدرناه » اخل ـ ـ ـ ـ ـ ــرب".
ن
دل عليـه
(األنباري،ت577هـ، )225/2،أما قراءة عاصم ،وابن عامر ،ومحزة ،و
الكسائي فوجهها على أن " النصب بتقدير فعـل ن
ن
(األنباري،ت577هـ.)225/2،
« قدرناه » وتقديره :قدرنا القمر قدرناه "
ن
فعال فسره ما بعده ،وتقديره :وقدرنا القمر قدرناه ،وهو توجيـه سـبق أبوالربكـات إليـه طائفـة مـن
فحجة من قرأ بالنصب أنه أضمر ً
(الطربي،ت 310هـ ،5/23،والقيسي،ت437ه.)216/2،
النُّحاة واملفسرين
ن
قال سيبويه ":وإن شئت قلت :زيداً ضربتُه وإمنا نصبهُ على إضمار ٍ
يدا ضربتُه إالن نأهنم ال
بت ز ً
قلت ضر ُ
فعل هذا ي َف نسره كأنك َ
ِ
ِ
املضم ِر " (سيبويه،ت180هـ.)81/1،
لالستغناء بتفسريه
الفعل هنا
فاالسم ها هنا مبين على هذا َ
ُ
يُظهرون هذا َ

ِ
ـتم عنـد قولـه تعـاىل﴿ :
أما من قرأ قوله تعاىل " :والقمر " بالرفع ،فإنه جعله مستأن ًفا بعـد أن قطعـه ممـا قبلـه  ،إذ الكـالم ي ن
ِ
ـك تَـ ْقـ ِـد ُير الْ َع ِزي ـ ِز الْ َعلِــي ِم ﴾ (يــس )38 :فاســتأنف بقولــه( :والقمــر)  ،ورفعــه علــى االبتــداء خــربه " قــدرناه " (النحــاس،ت338
َذلـ َ
ـربي فــذكر " :أن ق ـراءة الرفــع معطوفــة علــى « الشــمس »
ـربي،ت616ه ــ ، )1082/ 2،أمــا ابــن جريــر الطـ ن
ه ــ ،267/3،والعكـ ن
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ـربي،ت310
املعطوف على الليل ،فاتبعوا القمر الشمس يف اإلعراب؛ ألنه ً
أيضا من اآليات كمـا أن الليـل والنهـار آيتـان( "...الط ن
هـ.)5/23،
والقراءتان صحيحتان يف املعىن ،إال أن قراءة الرفع هي األرجح ـ واهلل أعلم ـ
وذلك ألن النصب على االشتغال يكون واجبًا يف االسم املتقدم على فعله املتصل بضمري عائد عليه حني يسبق بـ " :إن "
فعال ماضيًا رجحوا الرفع على النصب مثل :زي ٌد لقيتُه
يدا اك ِرْمهُ  ،فإذا كان ً
جائزا حني يكون فعله فعل أمر مثل :ز ً
الشرطية ،ويكون ً
 ،وهو ما جاء يف اآلية الكرمية ،فالفعل "قدرناه" ٍ
ماض (السيوطي،ت211ه.)102/3،
إيل من النصب" (الفراء،ت207ه.)378/ 2،
ومما يعضد هذا األمر اختيار ن
الفراء لقراءة الرفع إذ قال":والرفع فيه أعجب ن
ـال َحب ٍـة ِّم ْـن َخ ْـرَد ٍل ﴾ (األنبيـاء:
﴿وإِن َكـا َن ِمثْـ َق َ
ومما تنوعت فيه قـراءة االسـم مـن حيـث حركاتـه قـراءة "مثقـال" يف قولـه تعـاىلَ :
 ،)47ق ـ ـ ـرأ ن ـ ـ ــافع قول ـ ـ ــه تعاىل(:مثق ـ ـ ــال) ب ـ ـ ــالرفع ،يف ح ـ ـ ــني ق ـ ـ ـرأ الب ـ ـ ــاقون بالنص ـ ـ ــب (اب ـ ـ ــن جماه ـ ـ ــد،ت  324ه ،422،وال ـ ـ ــداين،
ت444هـ.)142،
أورد أبوالربكات وجهني لقراءة قولـه تعـاىل( :مثقـال ) مهـا :النصـب والرفـع ،فالنصـب علـى أن " كـان " ناقصـة واالسـم مضـمر
فيهــا ،وقولــه تعــاىل( :مثقــال) خــرب لكــان  ،والرفــع علــى جعــل " كــان " تامــة مبعــىن :وقــع وحــدث ،ألهنــا اكتفــت بالفاعــل ،فيقــول":
مرفوعــا بأنــه فاعــل .والنصــب علــى أن جتعــل كــان ناقصــة،
مثقــال ،يقـرأ بــالرفع والنصــب  ،فــالرفع علــى أن جتعــل كــان تامــة ،فيكــون ً
فيكون منصوبًا ألنه خربها ،وامسها مضمر فيها ،وتقديره :وإن كان الظُّلم مثقال حبة " (األنباري،ت577هـ. )161/2،
ُّ
﴿وإِن َكا َن ذُو ُع ْس َـرةٍ فَـنَ ِظ َـرةٌ﴾
الفراء النُّحاة ً
مجيعا يف توجيه هذه القراءة بالرفع إذ قال ":ولو رفع « مثقال » كما قالَ :
وقد سبق ن
(البقـرة )280:كــان صـوابًا " (الفـراء،ت207ه .)378/ 2،وتبعـه يف ذلــك ابـن خالويــه (ابـن خالويــه،ت370ه،)242 ،وم نكــي
ـربي،ت616هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،)212/2،وأبوحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ـربي (العك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن
القيسي(القيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،ت437ه،)111/2،وأبوالربك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،والعك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن
(أبوحيان،ت745ه.)224/6،
ومثة دليل أخر يدعم توجيـه قـراءة الرفـع ،وهـو منـع النُّحـاة حـذف اسـم كـان ،ألن االسـم ملـا ارتفـع بالفعـل "كـان" صـار يشـبه
ـاجي،ت338ه ــ .)426/1،هبــذا يتضــح توجيــه الق ـراءتني ،والــذي يبــدو أن
الفاعــل ،والفاعــل ال حيــذف فكــذلك مــا أشــبهه (الزجـ ن
كلتيهما راجحتان بناءً على ما تقدم .واهلل أعلم.
 ً2ـ ــًماًقرئًبالرفعًوالجرً :
ب السماو ِ
ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظي ِم ﴾ (املؤمنون ،)86 :قرأ أبوعمرو يف قوله تعـاىلَ ﴿ :سـيَـ ُقولُو َن لِل ِـه
ات السْب ِع َوَر ُّ
قال تعاىل ﴿:قُ ْل َمن ر ُّ َ َ
مرفوع ـ ـ ـ ـ ــا ،وقـ ـ ـ ـ ـ ـرأ بقي ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ــبعة "س ـ ـ ـ ـ ــيقولون هلل" جم ـ ـ ـ ـ ــرور ب ـ ـ ـ ـ ــالالم
قُ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل أَفَ ـ ـ ـ ـ ـ َـال تَـتـ ُق ـ ـ ـ ـ ــو َن﴾ (املؤمن ـ ـ ـ ـ ــون )87:بلف ـ ـ ـ ـ ــظ اجلالل ـ ـ ـ ـ ــة ً
(وأبوزرعة،ت403ه،486،والداين،ت444هـ.)153،
ب السـماو ِ
ب الْ َع ْـر ِش الْ َع ِظـي ِم ﴾ جوابـه قـراءة مـن قـرأ
ات الس ْـب ِع َوَر ُّ
يقول أبوالربكات يف توجيهه لقرأيت الرفع واجلر ﴿ ":قُ ْل َمن ر ُّ َ َ
ب السـماو ِ
ات الس ْـب ِع ﴾ مـن جهـة اللفـظ  ،وإمنـا
«سيقولون اهلل» .وأما من قرأ « سـيقولون هلل » فلـيس جبـواب قولـه تعـاىلَ ﴿:مـن ر ُّ َ َ
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ه ـ ــو جواب ـ ــه م ـ ــن جهـ ـ ــة املع ـ ــىن  ،ألن مع ـ ــىن قولـ ـ ــه « :م ـ ــن رب الس ـ ــماوات » « ملـ ـ ــن الس ـ ــماوات » فقي ـ ــل يف جوابـ ـ ــه « هلل »"
(األنباري،ت577هـ.)188،187/2،
ن
احتجوا بأهنا كذلك يف مصحف عثمان ،فقد
فقد وقع اخلالف فيهما فقرأمها اجلمهور بالرفع واجلر ـ سيقولون هللِ بالم اجلر ،و ُّ
كتبت فيه بدون ألف ،وكذلك هي يف مصاحف أهل احلجاز والكوفة.
مرفوع ــا ،وب ــألف ابت ــداء فيه ــا "س ــيقولون اهلل" وه ــي ك ــذلك يف مص ــاحف أه ــل البص ــرة (الط ــربي،
وقرئت ــا ك ــذلك بلف ــظ اجلالل ــة ً
ت310هـ،37/18،والقيسي،ت437ه.)130/2،
ني أن قراءة الرفع "سيقولون اهلل " ،وهي قراءة أيب عمرو ،جاء اجلواب فيها
وعند توجيه أبو الربكات األنباري هلاتني القراءتني ،بـَ َ
اب سـؤ ٍال مرفـوع ،وهـو قولـه" :مـن رب السـماوات" فتقـول ":اهلل"
مطاب ًقا ُّ
للسؤال لفظًـا ومعـىن ،فـاجلواب هنـا وهـو لفـظ اجلاللـة جـو ُ
ـربا ملبتــدأ حمــذوف،
علــى اللفــظ .فتحقــق بــذلك املطابقــة بــني ُّ
الس ـؤال واجل ـواب لفظًــا ومعــىن ،ويكــون إع ـراب لفــظ اجلاللــة بــذلك خـ ً
والتقدير :هو اهلل.
للسـؤال يف املعـىن دون اللفـظ ،ألن املعـىن يف قولـه" :مـن
وأما قراءة اجلر ـ ـ وهي قراءة اجلمهـور ـ ـ ـ فقـد جـاء اجلـواب فيهـا مطاب ًقـا ُّ
(األنباري،ت577ه،188/2،والقيسي،ت437ه)130/2،
رب السماوات" "ملن السماوات" فتقول :هلل على املعىن
ن
ومثل هذا ورد يف كالم العرب ،قال الشاعر ( :من الوافر ،الالمات ،الزجاجي،ت338هـ)42،
ال السائِلُو َن لِ َم ْن َح َف ْرُْمت ؟
َوقَ َ

ال الْ ُم ْخِ ُربو َن َهلُ ْمَ :وِز ُير
فَـ َق َ

امليت وز ُير  ،فأجابوا عن املعىن دون
فأجاب عن املخفوض مبرفوع؛ ألن معىن الكالم :فقال السائلون :من امليت ؟ فقال املخربونُ :
لقراء
اللفظ .وممن رجح قراءة اجلمهور الط ن
ربي يقول يف ذلك " :والصواب من القراءة يف ذلك أهنما قراءتان قد قرأ هبما علماء من ا ن
متقاربتــا املعــىن فبأيتهمــا ق ـرأ القــاريء فمصــيب ،غــري أين مــع ذلــك اختــار ق ـراءة مجيــع ذلــك بغــري ألــف؛ إلمجــاع خطــوط مصــاحف
ربي ،ت310هـ.)37/18،
األمصار على ذلك سوى مصحف أهل البصرة " (الط ن
ومع ذلك نقول :إن القراءتني كلتيهما سبعيتان متواترتان عن الرسول ـ ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ـ وكلتامها جائزة يف العربية ،يقول
ابن خالويه  ... ":واألمر فيهما واحد  ،ومها صوابان وهلل احلمد " (ابن خالويه،ت370ه.)23/2 ،
ًً3ـ ــًماًقرئًبالنصبًوالجرً ً:
قد ختتلف القراءات يف نصب اسم وخفضه ،وخيتلف وجه اإلعراب عند كل قراءة  ،وهذا ما يقـف عنـده أبـو الربكـات كمـا يف
﴿واتـ ُقواْ اللنهَ ال ِذي تَ َساءلُو َن بِِه َواأل َْر َح َام﴾(النِّساء ،)1 :قرأ محـزة قولـه تعاىل(:واألرحـام) بـاجلر وقـرأ
قراءة "واألرحام" يف قوله تعاىلَ :
الباقون قوله تعاىل( :واألرحام ) بالنصب (ابن جماهد،ت  324ه ،226،والداين،ت444هـ.)28،
ـوي ،فقــد أورد توجيهــه بشــأن ق ـراءة اجلمهــور فقــال ":مــن ق ـرأ
ذكــر أبوالربكــات التوجيــه النحــوي لكــل ق ـراءة وبــني مسـ نـوغها النحـ ن
(األنباري،ت577هـ.)240/1،
بالنصب جعله معطوفًا على اسم اهلل تعاىل وتقديره :واتقوا اهلل واتقوا األرحام أن تقطعوها".
ن
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ومم ــا جت ــدر اإلش ــارة إلي ــه أن هن ــاك طائف ــة م ــن النُّح ــاة ق ــد س ــبقوا أب ــا الربك ــات يف ه ــذا التوجي ــه (ال َف ــراء،ت207ه،252/1 ،
العكربي،ت616هـ ،327/1،وأبوحيان،ت745ه.)165/3،
العكربي ،وأبوحيان (
الطربي،ت 310هـ ،)151/4،وتبعه
ن
ن
و ن
أما القراءة باجلر فقد ذكر أبو الربكات ثالثة أوجه هلذه القراءة :األول " :أنه معطوف علـى اهلـاء يف «بـه» " ،وقـد ضـعف أبـو
الربكــات هــذا الوجــه؛ ألن فيــه عطــف االســم الظــاهر وهــو قولــه تعــاىل (:األرحــام ) علــى الضــمري اجملــرور ،إذ قــال ":وأبــاه البص ـريون
وقالوا :وال جيوز العطف على الضمري اجملرور إال بإعادة اجلار  ." ...والثاين :أنـه جمـرور ببـاء مقـدرة لداللـة األوىل عليهـا .والثالـث:
(األنباري،ت577هـ.)240/1،
أن "األرحام" جمرور بالقسم ،وجوابه" :إن اهلل كان عليكم رقيبًا "
ن
ومؤوٍل ،فهي عند رؤساء حنويي البصرة ال جتوز ؛ ألنه الجيوز
ملحن ومنكر ِّ
وقد أطال النُّحاة الوقوف أمام هذه القراءة وهم بني ن
األنباري،ت577هـ 34/2 ،ـ ـ .)42
عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر جمرور من غري إعادة اجلار(املسألة  65يف اإلنصاف،
ن
قـال ســيبويه ":وال جيـوز أن تعطــف علـى الكــاف اجملـرورة االســم ،ألنـك ال تعطــف املظهـر علــى املضـمر اجملــرور ...ال جيــوز أن
تقول « هذا لك وأخيك »" (سيبويه،ت180هـ.)248/1،
ـدافعا عـن هـذه القـراءة
خمرجـا ،يقـول ابـن ج ِّـين م ً
إال أن هناك طائفة من النُّحاة ذهبوا إىل تأويل هذه اآلية الكرميـة حـىت جيـدوا لألمـر ً
ـربد،ت285ه ،)742/2،قــال ابــن
ـت نَعلِــي ومضـيت" (املـ ِّ
وردا علـى املـ ِّ
ً
ت خلـف َإمــام يقـرأ بال َك ْسـ ِر َحلَ َملـ ُ
صـ ْـلي ُ
ـربد الــذي قـال ":لَــو َ
الضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس ..……،حلمزة
ِّ
جين ":ليست هذه القراءة عندنا من اإلبعاد والفحش والشناعة و ن
كأين قلت:
يقول أليب العباس :إنين مل أمحل األرحام على العطف على اجملرور املضمر ،بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية حىت ِّ
أ ْن َ
وباألرحام ،مث حذفت الباء لتقدم ذكرها ،كما حذفت لتقـدم ذكرهـا يف قولـك :مبـن متـرر أمـرر ،وعلـى مـن تنـزل أنـزل ،ومل يقـل أمـرر
جين،ت322هـ.)285/1،
به ،وال أنزل عليه ،لكن حذفت احلرفني لتقدم ذكرمها " (ابن ِّ
ويقول أبو حيان ":ذهبت طائفة إىل أن الواو يف «واألرحام » واو القسم ال واو العطف"(أبوحيان،ت745ه.)167/3،
وبعد هذا العرض ميكن القول بأن قراءة محزة قراءة صحيحة متواترة عـن الرسـول الكـرمي ـ ـ صـلى اهلل عليـه وسـلم ـ ـ هلـا نظائرهـا يف
احلََرِام ﴾ (البقـرة ،)217 :فكلمـة "املسـجد" بقـراءة
ص ٌّد َعن َسبِ ِيل اللن ِه َوُك ْفٌر بِِه َوالْ َم ْس ِج ِد ْ
القرآن الكرمي ،من ذلك قوله تعاىلَ ﴿:و َ
اجلـر معطوفـة علـى اهلــاء يف " بـه " دون إعـادة اخلــافض ،وهـذه اآليـة وغريهـا مــن اآليـات جـاءت يف القـراءات السـبع احملكمـة ،وهــذا
ال ـ ــذي جع ـ ــل أبـ ـ ــا حي ـ ــان يق ـ ــول عـ ـ ــن ق ـ ـ ـراءة محـ ـ ــزة :وم ـ ــن ادع ـ ــى اللحـ ـ ــن فيه ـ ــا أو الغلـ ـ ــط عل ـ ــى مح ـ ــزة فقـ ـ ــد ك ـ ــذب (أبوحيـ ـ ــان،
ت745ه.)167/3،
ويل،البغدادي،ت316هـ.)125/5،
ويف كالم العرب قول الشاعر ( :من الط
ن
ِ
وما بـَيَنها وال َك ِ
ف
لق يف ِمثْل السوا ِري ُسيُوفنا
عب غُو ٌط نـَ َفان ُ
نـُ َع ُ
َ
فالكعب جمرور بالعطف على الضمري اجملرور يف " بينها " والتقدير :وما بينها وبني الكعب غوط نفانف.
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رد علـى النـيب ـ ـ صـلى اهلل
كذلك فإن كل ما ثبـت عـن الرسـول الكـرمي ـ ـ صـلى اهلل عليـه وسـلم ـ ـ ال جيـوز رده ،فـإن ُرد إمنـا هـو ن
عليه وسلم ــ ،واستقباح ملا قرأ به وهذا ِمما حيذر منه ،وال يقلد فيه أئمـة النحـو ،فالعربيِّـة تُتلقـى مـن النـيب ـ ـ صـلى اهلل عليـه وسـلم ـ ــ،
(القرطيب،ت617ه.)10/6،
والشك ألحد يف فصاحته
ن
 1ــًماًقرئًبالرفعًوالنصبًوالجرً :
ِ
يل الْ َع ِزيـ ِز الـرِحي ِم ﴾ (يـس ،)5 :فقـد قـرأ حفـص ،وابـن
ويف ضمن هذا الضرب وردت عدة قراءات نورد منها قوله تعاىل ﴿ :تَنز َ
الكسائي قوله تعاىل(:تنزيل) بالنصب وقرأ ابن كثري ،ونـافع ،وأبـوعمرو ،وعاصـم يف روايـة حيـا بـن آدم عـن أيب بكـر
عامر ،ومحزة ،و
ُّ
قولــه تعاىل(:تنزيــل) بــالرفع (ابــن جماهــد،ت324ه ،532،والــداين،ت444هــ ،)173،وقــد قــرئ يف الشـواذ قولــه تعــاىل( :تنزيــل )
يدي (ابن خالويه،ت370ه.)124،
باجلر وهي قراءة اليز ن
ذكر أبوالربكات ثالثة أوجه من القراءة يف قوله تعاىل(:تنزيل) هي:
أ ـ الرفع على اخلربية.

ب ـ النصب على املصدر.

جـ ـ اجلر على البدلية.

حوي للقراءات الثالث على النحو اآليت:
وقد بني التوجيه الن ن
الوجـ ـ ــه األول :الرفـ ـ ــع علـ ـ ــى اخلربي ـ ـ ــة ،إذ قـ ـ ــال ":يق ـ ـ ـرأ بـ ـ ــالرفع  ...ف ـ ـ ــالرفع علـ ـ ــى تق ـ ـ ـدير مبتـ ـ ــدأ حم ـ ـ ــذوف وتقـ ـ ــديره :هـ ـ ــو تنزي ـ ـ ــل"
ـاري،ت577ه ــ .)220/2،ففــي قول ــه تعــاىل (:تنزي ــل ) وجهــان للرف ــع :أح ــدمها :الرفــع عل ــى أنــه خ ــرب ملبتــدأ حم ــذوف عل ــى
(األنبـ ن
تقــدير":هو تنزيــل" ،كمــا قــدره أبوالربكــات ،أو علــى تقــدير ":إنــه تنزيــل العزيــز الــرحيم" (الطــربي،ت  310هــ ،)5/23،إذا جعلــت
السورة املسماة يس تنزيل (الشوكاين،ت1250ه.)475/4،
"يس" امسا آي هذه ُّ
ِ
أما اآلخر :فرفع باالبتداء  ،أي أنه كالم مستأنف مقطوع عما قبله من قوله تعاىل ﴿:إِن َ ِ
ني ﴾ (يس ،)3 :على
ك لَم َن الْ ُم ْر َسل َ
خربا ملبتدأ منوي فيه اإلضمار (ابن خالويه ،ت370ه.)228،
تقدير :هذا تنزيل العزيز الرحيم ،وعليه يكون "تنزيل" ً
مرفوعا ً
خربا ثالثًا :إنك لتنزيل العزيز الرحيم ،ويكون رفع على
الفراء خرب ثالث ،إذ قال ":ومن رفعها جعلها ً
ورفع " تنزيل " عند ن
اعةً ِّمن نـ َها ٍر بََالغٌ ﴾( األحقاف )35 :أي ذلك
االستئناف ،كقولك :ذلك تنزيل العزيز الرحيم ،كما قالَ ﴿:ملْ يـَْلبَثُوا إِال َس َ
بالغ " (ال َفراء،ت207ه. )372/2،
ويرى أبوجعفر النحاس املبتدأ من زاوية أخرى ،إذ قال ":فالرفع على إضمار مبتدأ « :الـذي أنـزل إليـك تنزيـل العزيـز الـرحيم»"
(النحاس،ت338هـ.)252/3،
الوجه الثاين :النصب على املصدر ،ذكره أبوالربكات بقوله ":والنصب على املصدر ،وهو مصدر « نزل » يقال :نزل تنزيال  ،كرتل
(األنباري،ت577هـ.)220/2،
ترتيال " ...
ن
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قد وافق أبوالربكات مجوع النُّحاة واملفسـرين يف أن قولـه تعاىل(:تنزيـل ) منصـوب علـى أنـه مصـدر (ابـن خالويـه،ت370ه،228 ،
والقيســي،ت437هــ )214/2،لفعــل مضــمر مفهــوم مــن معــىن الكــالم (أبوزرعــة،ت403ه ،)527،ويكــون تقــدير الكالم":ملنــزل
تنزيل العزيز الرحيم"  ،أو "نزل اهلل ذلك تنزيال " (أبوزرعة،ت403ه ،526،والقرطيب،ت617ه.)411/17 ،
وهن ــاك م ــن ي ــرى أن قول ــه تعاىل(:تنزي ــل) منص ــوب عل ــى امل ــدح ،وه ــو يف املع ــىن ك ــالرفع عل ــى خ ــرب ابت ــداء مض ــمر (الش ــوكاين،
ت1250ه.)475/4،
الوجه الثالث :اجلر على البدلية ،ذكره أبوالربكات بقوله":وقرئ فـي الشواذ «تنزيل » باجلر على البدل من « صراط » ألن الصراط
(األنباري،ت577هـ.)220/2،
هو القرآن"
ن
وج ــه ب ــه م ــن قبل ــه النح ــاس
فعل ــى ق ـراءة اخلف ــض يك ــون قول ــه تع ــاىل( :تنزي ــل ) إم ـ ـا ب ـ ً
ـدال م ــن الق ــرآن كتوجي ــه أيب الربك ــات ،وق ــد ن
القرطيب،ت617ه.)411/17،
القرطيب (أبوحيان،ت745ه ،310/7،و ن
(النحاس،ت338هـ ،)252/3،وتبعه أبوحيان و ن
كاين،ت1250ه.)475/4،
وجه به الشوكاينن (الشو ن
وإما نعتًا وقد ن
والذي يبدو يل أن القراءات الثالث صحيحة من الناحية اإلعرابية .إال أن قراءة اجلر أظهر يف املعىن  ،ألن اجلر جيعل التنزيل
طيب،ت617ه .)411/17،واهلل أعلم.
يرجع إىل القرآن عندما يكون ً
بدال (القر ن
ً.2ماًقرئًبالتنوينًوعدمهً :
من الصفات اليت متيز هبا االسم عن الفعل هي التنوين الذي حيذف إذا كان االسم املنون مضافًا ،وقد وردت يف كتاب البيان
موجهــا إياهــا ومبينًــا علـة ذلك،كمــا ورد يف قـراءة
قـراءات قرأهــا ال ُقـ نـراء بتنــوين وبغــريه  ،وكــان أليب الربكــات وقفــة عنــد هــذه القـراءات ً
(كفارة طعام) من قوله تعاىلَ ﴿:وَمن قَـتَـلَهُ ِمن ُكم ُّمتَـ َع ِّمداً فَ َجَزاء ِّمثْ ُل َما قَـتَ َل ِم َن النـ َع ِم َْحي ُك ُم بِِه ذَ َوا َعـ ْد ٍل ِّمـن ُك ْم َهـ ْدياً بَـالِ َغ الْ َك ْعبَ ِـة
ِ
ِ
ك ِصيَاماً﴾ (املائدة ،) 25 :فقد قرأ نافع ،وابن عامر قوله تعاىل(:كفارة طعام) بـاخلفض وبغـري
ني أَو َع ْد ُل َذل َ
أ َْو َكف َارةٌ طَ َع ُام َم َساك َ
تنوين ،والباقون بالتنوين وبرفع الطعام (الداينن،ت444هـ.)103،
وجه أبوالربكات قراءة اجلمهور أوالً ،بقوله ":فمن قرأ بالتنوين كان رفع «طعام مساكني » من وجهني :أحدمها :على البدل
ن
(األنباري،ت577هـ.)305/1،
من كفارة ،والثاين :على أنه خرب مبتدأ حمذوف ،وتقديره :أو كفارة هي طعام"
ن
وصياما منصوب على
جمرورا باإلضافة.
مث ن
ً
وجه أبوالربكات قراءة نافع ،وابن عامر بقوله ":ومن مل ينون كان « طعام مساكني » ً
(األنباري،ت577هـ.)305/1،
التمييز"
ن
وهن ــاك وج ــه آخ ــر يف ق ـراءة الرف ــع ذك ــره مك ـ نـي القيس ـ نـي وه ــو أن ــه معط ــوف عل ــى "ج ـزاء" ،والتق ــدير :وعلي ــه كف ــارة (القيس ــي،
ت437هـ.)245/1،واالختيار عند ِّ
مكي هي القراءة بالتنوين ،ألن عليه املعىن ،وهو األصل وعليه أكثر ال ُقراء ،وألن الكفارة هي
الطعام بعينه ،واإلضافة بعيدة (القيسي،ت437هـ.)412/1،
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ِ
الكسائي قوله تعـاىل( :عزيـر ابـن اهلل) بـالتنوين
ود ُعَزيْـٌر ابْ ُن اللن ِه ﴾ (التوبة ،)30 :قرأ عاصم ،و
ُّ
ـ ـ وكذا يف قوله تعاىلَ ﴿:وقَالَت الْيَـ ُه ُ

ـائي ،ألن ضـمة النُّـون إعـراب فهـي غـري الزمـة النتقاهلـا ،وقـرأ
وكسر نون التنوين اللتقـاء السـاكنني ،وال جيـوز ض ُّـمه يف مـذهب الكس ن
اب ـ ـ ـ ــن كث ـ ـ ـ ــري ،ون ـ ـ ـ ــافع ،واب ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــامر ،ومح ـ ـ ـ ــزة قول ـ ـ ـ ــه تع ـ ـ ـ ــاىل(:عزير اب ـ ـ ـ ــن اهلل) بغ ـ ـ ـ ــري تن ـ ـ ـ ــوين (اب ـ ـ ـ ــن جماه ـ ـ ـ ــد،ت324ه،313،
والداين،ت444هـ.)118،
الكسائي،
حوي ،فقد أورد توجيهه بشأن قراءة التنوين ـ عاصم و
حوي ِّ
لكل قراءة ،وبني مسوغها الن ن
ذكر أبوالربكات التوجيه الن ن
ن
فقــال ":فمــن ق ـرأ بــالتنوين كــان «عزيــر » مبتــدأ  ،وابــن خــربه ،وال حتــذف األلــف يف « ابــن » مــن اخلــط  ،ويكســر التنــوين اللتقــاء
(األنباري،ت577هـ.)326/1،
الساكنني"
ن
فحجـ ـ ــة مـ ـ ــن نـ ـ ــون "عزيـ ـ ــر" فقـ ـ ــد جعل ـ ـ ـه مبتـ ـ ــدأ  ،وجعـ ـ ــل " ابنًـ ـ ــا " خـ ـ ــربه  ،وأحلـ ـ ــق بـ ـ ــه التنـ ـ ــوين ،ألن " عزيـ ـ ـ ًـرا " ينصـ ـ ــرف
ف اللتقــاء الســاكنني،
(الفــراء،ت207ه ،431/1،والقيسـ نـي،ت437ه ــ ،)360/1،وهــو يف األصــل منــون ،ولكــن التنــوين ُحـ ِـذ َ
َحـ ٌد اللــهُ الص َـم ُد ﴾(اإلخــالص )1،2:بقـراءة حــذف التنـوين ،يقــول ال َف نـراء ":وقــد
والـذي يقـوي ذلــك قولـه تعاىل﴿:قُـ ْـل ُه َـو اللــهُ أ َ
كثريا من ال ُقنراء الفصحاء يقرأون (قل هو اهلل أحد اهلل الصمد) فيحذفون النُّون من أحد " (ال َفنراء،ت207ه.)431/1،
مسعت ً
وهي(:األنباري،ت577هـ)327/1،
أما قراءة ترك التنوين ـ ـ قراءة اجلمهور ـ ـ فذكر أبوالربكات ثالثة أوجه هلذه القراءة
ن
األول :أن " عز ًيرا " مبتدأ ،و " ابنا " خربه  ،وحذف التنوين اللتقاء الساكنني ختفي ًفا.
الثاين :أن التنوين قد حذف من " عزير " ألنه وصف بـ " :ابن "  ،واخلرب حمذوف والتقدير :عزير ابن اهلل معبودهم.
وقد ذكر سيبويه أن العلة يف حذف التنوين من املوصوف بـ ـ " ابن " هي ُكثرة االستعمال ،يقول ":وإمنا حذفوا التنوين من هذا
النحو حيث ُكثر يف كالمهم " (سيبويه،ت180هـ.)504/3،
الثالث :أن يكون " عزير " غري منصرف للعُجمة والتعريف كإبراهيم وإمساعيل.
فمنع من الصرف وإىل هذا ذهب ابن خالويه ،إذ
يرى بعض النُّحاة أن حذف التنوين من " عزير " ألنه اسم
أعجمي ُ
ن
مصغرا ،ألن من العرب من يدع صرف الثُّالثي من األعجمية
قال ":واحلجة ملن ترك التنوين أنه جعله امسًا أعجميًّا ،وإن كان لفظه ً
مثل « :لوط » و « نوح » و « عاد » " (ابن خالويه،ت370ه.)174 ،
رده بعض النُّحاة منهم :أبوالربكات إذ يقول ":وهذا أضعف الوجوه؛ ألنه
فالقول بأن " عز ًيرا " ُمنع من الصرف للعُجمة ،قد ن
(األنباري،ت577هـ.)327/1،
عزره » إذا عظمه ووقره "
عريب مشتق من « ن
ن
عند احملققني ن
عريب مشتق من قوله تعاىلَ ﴿:وتـُ َعِّزُروهُ َوتـُ َوقـُِّروهُ﴾(الفتح)2:
وقال أبوجعفر النحاس ":هذا القول غلط ،ألن "عزير" اسم ن
(النحاس،ت338هـ.)115/2،
وقال ِّ
مكي القيسي ":وأجاز أبوحامت أن يكون " عزير " امسًا أعجميًّا ال ينصرف ،وهو بعيد مردود ؛ ألنه لو كان أعجميًّا
عريب مشتق من قوله
تعاىل﴿:وتُـ َعِّزُروهُ َوتُـ َوقـُِّروهُ
َ
النصرف ،ألنه على ثالثة أحرف ،والتصغري ال يعتد به ،وألنه عند كل النحويني ن
(القيسي،ت437هـ.)360/1،
﴾"
ن
(القرطيب،ت617ه.)172/10،
القرطيب ":ينصرف عجميًّا كان أو عربيًّا "
وقال
ن
ن
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ثانياً:فيًمستوىًاألفعالً :
قد ختتلف القراءات يف فعل من األفعال من حيث حركة إعرابه أو صيغته ،وقد وقف املفسرون ومن ألنفوا يف علل القراءات
وتوجيههــا عنــد هــذه الظــاهرة مبينــني كــل قـراءة ،وعنــد تتبعنــا لتوجيهــات أبوالربكــات وجــدناه كثـرياً مــا يقــف عنــد هــذه األفعــال ليبـ ِّـني
حوي لك ِّل قراءةً .
الوجه الن ن
ً.1ماًقرئًبالرفعًوالجزمً :
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
صـوراً﴾ (الفرقـان،)10 :
ـار َوَْجي َعـل لـ َ
ـك َخ ْـرياً ِّمـن ذَل َ
قال تعاىل﴿:تَـبَ َـارَك الـذي إِن َشـاء َج َع َـل لَ َ
ك قُ ُ
ـك َجنـات َْجتـ ِري مـن َْحتت َهـا ْاألَنْـ َه ُ
وردت يف الفعل "جيعل" قراءتان األوىل :الرفع وهي قراءة ابن كثري ،وعاصم يف رواية أيب بكر ،وابـن عامر.والثانيـة :اجلـزم وهـي قـراءة
الكسائي (ابن جماهد،ت324ه ،462،والداينن،ت444هـ.)156،
نافع ،وأيب عمرو ،ومحزة ،و
ن
وجه أبوالربكات هاتني القراءتني فقال ":جيعل ،قُرئ باجلزم والرفع ،فمن قرأ باجلزم عطفه على جواب الشرط وهو «جعل»
وقد ن
(األنباري ،ت577هـ.)444/2،
وموضعه اجلزم  ، ...ومن قرأ بالرفع مل يعطفه عليه وجعله مستأن ًفا ،وتقديره :وهو جيعل لك "
ن
فق ـراءة اجلــزم وجههــا علــى أن الفعــل معطــوف علــى موضــع "جعــل لــك" الــذي هــو ج ـواب الشــرط ،وال مــانع يف ذلــك مــن عطــف
املضارع على املاضي ،ألن املاضي هنا يف معىن االستقبال ،قال ابن خالويه ":فاحلجة ملن جزم أنه ردهُ على معىن قوله « جعل لك
» ألنه جواب وأن كان ماضيًا فمعناه االستقبال "(ابن خالويه،ت370ه.)264 ،
وذكــر أبوالربكــات أنــهَ ":ح ُسـ َـن أن يُعطــف املســتقبل علــى املاضــي لفظًــا ألنـه يف معــىن االســتقبال " .وعلــى هــذه القـراءة يكــون
داخال يف املشيئة وموقوفًا عليها ،أي إن شاء اهلل فعل ذلك بك ياحممد ،وهو
قصورا"
(األنباري،ت577هـً )202/2،
ن
"وجيعل لك ً
(القيسي،ت437هـ.)144/2،
فاعل بال شك
ن
فسـ ـ ِّـكنت "
وقـ ــد ذكـ ــر ال َفـ ــراء توجيـ ــه آخـ ــر للجـ ــزم فقـ ــال ":وقـ ــد تكـ ــون ً
رفع ـ ـا وهـ ــي يف ذلـ ــك جمزومـ ــة ألهنـ ــا الم لقيـ ــت ً
المـ ــا ُ
(ال َفراء،ت207ه .) 263/2،أي أن الفعل "جيعل" مرفوع ،ولكن ملا القى الالم سكنت الالم لإلدغام ال للجزم.
القيسي":وجيوز أن يكون قـدره علـى نِيـة الرفـع مثـل األول ،لكـن أدغمـوا الـالم يف الـالم فأسـكنوا الـالم مـن «جيعـل»
قال م نكي
ن
لإلدغ ــام ال للجـ ــزم ،فتكـ ــون القراءتـ ــان مبعـ ــىن اخل ــتم أي إ نن اهلل فاعـ ــل ذلـ ــك حملمـ ــد ـ ـ ـ ـ صـ ــلى اهلل علي ــه وسـ ــلم ـ ـ ـ ـ علـ ــى كـ ــل حـ ــال"
(القيسي،ت437هـ.)144/2،
ن
مقطوعـا وتقـديره :وهـو جيعـل لـك يف اآلخـرة
تابعـا ملـا قبلـه فيكـون
ً
ووجه قراءة الرفع عند أيب الربكات أنـه مسـتأنف ولـيس ً
قصورا ،ويكون ذلك غري متوقف على املشيئة كمـا ذكـر ذلـك م نكـي حيـث قـال ":بـالرفع علـى االسـتئناف والقطـع وفيـه معـىن اخلـتم
ً
(القيسي،ت437هـ.)144/2،
قصورا "
وليس مبوقوف على املشيئة ،أي :البد أن جيعل لك ياحممد ً
ن
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ً.2ماًقرئًبالنصبًوالجزم:
ِِ
ِ
َج ٍل قَ ِر ٍ
ني ﴾ (املنافقون ،)10:فقد قرأ ابن كثري ،ونـافع،
يب فَأَصد َق َوأَ ُكن ِّم َن الصاحل َ
قال اهلل تعاىل ﴿:لَ ْوَال أَخ ْرتَِين إ َىل أ َ
ـائي" :وأكــن" بغ ــري واو وج ــزم النُّــون ،وق ـرأ أبــوعمرو" :وأك ــون" ب ــالواو ونص ــب النُّــون ( ابـ ــن
وابــن ع ــامر ،وعاص ــم ،ومح ـزة ،والكس ـ ن
ً
جماهد،ت324ه ،637،والداينن،ت444هـ.)128،
ذكر أبوالربكات وجهني من القراءة يف قوله تعاىل (:وأكن ) مها:

أ ـ ـ اجلزم عط ًفا على "احملل "

ب ـ ـ ـ النصب عط ًفا على "اللفظ".
حوي لكال الوجهني ،وذلك على النحو اآليت:
وقد بـَ َ
ني التوجيه الن ن
الوجه األول :اجلزم عط ًفا على "احملل" إذ قال ":فيمن قرأ « وأكن » باجلزم ،جزمه بالعطف على موضع « فأصدق » ألن موضعه
(األنباري،ت577هـ ،)441/2،فحجة من قـرأ
وقوى احلمل على املوضع عدم ظهور اإلعراب فيه " ...
ن
اجلزم على جواب التمين ن
باجلزم أن الفعل معطوف على حمل "فأصدق" (أبوزرعة،ت403ه ،)710 ،وهو عند النُّحاة عطـف علـى املعـىن ،ويُسـمى يف غـري
القــرآن العطــف علــى التــوهم  ،وهــو مــا حكــاه ســيبويه عــن أســتاذه اخلليــل ،يقــول ســيبويه ":وســألت اخلليــل عــن قولــه عــز وجــل:
(فأصدق وأكون من الصاحلني ) فقال هذا كقول زهري [ من الطويل ]:
ضى
بَ َدا يل ِّ
ت ُم ْد ِرَك َما َم َ
أين لَ ْس ُ

والَ َس ٍ
ابق َشْيـئًا إِذَا َكا َن َجائيا
َ

جروا هذا ،فإن األول قد يدخله الباء ،فجاءوا بالثاين وكأهنم قد أثبتوا يف األول الباء ،فكذلك هـذا ملـا كـان الفعـل الـذي قبلـه
فإمنا ن
جمزرما وال فاءَ فيه تكلموا بالثاين ،وكأهنم قد جزموا قبله ،فعلى هذا تومهوا هذا " (سيبويه،ت180هـ.)504/3 ،
ً
الوجه الثاين :النصب عط ًفا على " اللفظ " ،ذكره أبوالربكات بقولـه ":ومـن ق ـرأ « وأكـون » بالنصـب جعلـه معطوفًـا علـى لفـظ «
فأصدق » وهو منصوب بتقدير « :أ ْن »" (األنباري،ت577هـ.)441/2،
مــن قـرأ قولــه تعــاىل(:وأكون) بالنصــب فإنــه عطفــه علــى قولــه تعاىل(:فأصــدق) املنصــوب بــ " :أ ْن " املضــمرة بعــد جـواب
التمين ،وهو " لوال أخرتين " فحملـه علـى لفـظ "فأصـدق وأكـون" ألن "لـوال" معنـاه " :هـال " وجـواب االسـتفهام يكـون منصـوبًا
أي :جـ ـواب االس ــتفهام ال ــذي في ــه مع ــىن التم ــين ،فك ــان األوىل محل ــه عل ــى اللف ــظ؛ لظه ــوره وقرب ــه وابتع ــاده ع ــن التأوي ــل والت ــوهم
العكربي،ت616هـ ،)1225/2 ،وألجل أن يكون الكالم جاريًا على نسق واحد (ابـن
(ال َفنراء،ت207ه،224/6 ،160/3،و
ن
ـربي،ت310
ـربي الق ـراءتني بالص ـواب (الط ـ ن
ُيب "فأتص ــدق وأك ــون" ووص ــف الط ـ ن
خالوي ــه،ت370ه ،)347 ،ويق ــوي ه ــذا قـ ـراءة أ َن
هـ.)77/28،
قائال ":ألن الواو رمبا ُح ِذفَت مـن الكتـاب وهـي تُـزاد؛ لكثـرة مـا تُـنقص وتُـزاد يف الكـالم ،أال
وعلل ال َفراء لقراءة النصبً ،
ع
تــرى أهنــم يكتبــون « الــرمحن ،وســليمن »بطــرح األلــف والقـراءة بإثباهتــا فلهــذا جــازت ،وقــد اســقطت الـواو مــن قولــه
تعاىل﴿:ســنَ ْد ُ
َ
ِ
﴿ويَـ ـ ـ ْد ُ ِ
نسـ ـ ــا ُن بِالشـ ـ ـ ِّـر﴾ (األس ـ ـ ـراء ،)11:والق ـ ـ ـراءة علـ ـ ــى نيـ ـ ــة إثبـ ـ ــات ال ـ ـ ـواو"
الزبَانيَ ـ ـ ـةَ﴾ (العلـ ـ ــق ،)18:ومـ ـ ــن قولـ ـ ــه تعـ ـ ــاىلَ :
ع اإل َ
(الفراء،ت207ه.)88/1،
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مسوغها
لكل واحدة منهما ن
والذي يبدو بعد هذا العرض ـ ـ واهلل أعلم ـ ـ أن القراءتني صحيحتان وجائزتان يف العربية ،ألن ن
مر عرضه آن ًفا.
الن ن
حوي املقبول ،وعلى وفق ما ن
ً3ـًماًقُ ِرئًبالبناءًللفاعلًوالبناءًللمفعولً :
موجها ُكالًّ منهمـا ،مـن ذلـك مـا ذكـره يف قولـه
يتعرض أبوالربكات يف توجيهه للقراءات إىل صيغة بناء الفعل للفاعل واملفعول ً
ٍِ
ِ
الكسائي وحده(:اليعذب) (وال يوثَق)
َح ٌد﴾ ( الفجر ،)25،26 :فقد قرأ
تعاىل ﴿:فَـيَـ ْوَمئذ ال يـُ َع ِّذ ُ
َح ٌد َوَال يُوث ُق َوثَاقَهُ أ َ
ب َع َذابَهُ أ َ
ن
بف ـ ـ ـ ــتح الـ ـ ـ ـ ــذال والثـ ـ ـ ـ ــاء ،وق ـ ـ ـ ـ ـرأ الب ـ ـ ـ ــاقون(:ال يعـ ـ ـ ـ ـ ِّـذب) (وال يوثـِ ـ ـ ـ ــق) بكسـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذال والثـ ـ ـ ـ ــاء (ابـ ـ ـ ـ ــن جماهـ ـ ـ ـ ــد،ت324ه،685،
والداين،ت444هـ.)208،
ب" و "يُوثِ ُق" والبناء للفاعل.
وردت يف قوله تعاىل (:ال يعذب) و( ال يوثق ) قراءتان ذكرمها أبوالربكات مها :أ ـ ـ "يـُ َع ِّذ ُ
وجه أبوالربكات كلتا القراءتني على النحو اآليت:
ب " و " يُوثَ ُق " والبناء للمفعول .وقد ن
ب ـ ـ ـ " يـُ َعذ ُ
ب" و "يُوثِ ُق" والبناء للفاعل ،ذكره بقوله ":فمن قرأ بكسر الذال والثاء ،كان تقديره :ال ِّ
يعذب أح ٌد
الوجه األول" :يـُ َع ِّذ ُ
أحـ ًـدا عــذابًا مثــل عذابــه ،وال يوثـِـق أحـ ٌد أحـ ًـدا وثاقًــا مثــل وثاقــه ،واهلــاء تعــود إىل اهلل تعــاىل ،إذ مل جيـ ِر لــه ذكــر لداللــة احلــال عليــه،
ـاري،ت577هـ ــ،
وعذاب ــه ووثاق ــه ،منص ــوبان عل ــى املص ــدر ،واملص ــدر مض ــاف إىل الفاع ــل «،وأح ــد » مرف ــوع ألن ــه فاع ــل "( األنب ـ ن
.)513/2
فمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأ بالكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إىل اهلل جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـل ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره ،واهلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يف عذابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ووثاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هلل جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـل
ذكره(القيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـي،ت437هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،)373/2،وتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديره :ال يك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عذاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وال وثاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه إىل أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد ،ألن األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر كلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
(أبوحيان،ت745ه.)167/3،
األنباري بقوله ":ومـن قـرأ بفتحهمـا كـان تقـديره:
ب " و " يُوثَ ُق " والبناء للمفعول ،ذكره أبوالربكات
الوجه الثاين " :يـُ َعذ ُ
ن
ال يعذب أح ٌد مثل عذابه ،وال يوثق أحد مثل وثاقه ،واهلـاء تعـود علـى اإلنسـان لتقـدم ذكـره ،واملصـدر مضـاف إىل املفعـول ،وأحـد
األنباري،ت577هـ.)513/2،
مرفوع ألنه مفعول ما مل يُسم فاعله" (
ن
على هذه القراءة أضاف الفعلني إىل الكافر املع نذب املوثق ،ورفع أحد ألنه مفعول ما مل يُسم فاعله ،واهلاء يف " عذابه "
ِ
نســا ُن﴾ (الفجــر ،)23 :والتقــدير :ال يعـ ِّـذب
للكــافر ،وكــذلك هــي يف " وثاقــه " وهــو اإلنســان املــذكور يف قولــه تعــاىل﴿ :يـَتَـ َذكُر ْاإل َ
أحــد مثــل تعذيبــه وال يوثـِـق أحــد مثــل إيثاقــه ،فأقــام "العــذاب" مقــام التعــذيب ،و "الوثــاق" مقــام اإليثــاق (ابــن خالويــه،ت370ه،
القرطيب،ت617ه.)284/22،
القيسي،ت437هـ ،373/2،و ن
 ،82و ن
وإمـا أُميـة بـن خلـف ،يعـىن ال يعـذب
وذكرت طائفة من العلماء أن املراد " باهلـاء " هـو إنسـان بعينـه نإمـا أُيب بـن خلـف ،ن
كع ــذاب ه ــذا الك ــافر املع ــني أح ــد ،وال يوث ــق بالسالس ــل واألغ ــالل كوثاق ــه أح ــد ،لتناهي ــه يف كف ــره وعن ــاده (أبوحي ــان،ت745ه،
القرطيب،ت617ه.)283/22،
 ،467/8و ن
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وجاء ِّ
مكي القيسي بتقدير جعل القراءتني سواء ،وذلك عند إضـافة العـذاب إىل الكـافر ،بقولـه ":وقيـل :تقـديره :فيومئـذ
أحدا مثل إيثاق الكافر فتكون كالقراءة األوىل علـى هـذا التقـدير ،إلضـافة
أحدا مثل تعذيب الكافر ،وال يوثق أح ٌد ً
ال يعذب أح ٌد ً
العذاب إىل الكافر" (القيسي،ت437هـ.)374/2،
رد ق ـراءة صــحيحة
ـحيحا مــن ناحيــة اإلع ـراب واملعــىن وال ميكــن ن
والــذي يبــدو ـ ـ ـ واهلل أعلــم ـ ـ ـ أن لكلتــا الق ـراءتني ً
وجهــا صـ ً
السند عن الرسول ـ ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ـ ـ .
ً1ـًماًقُ ِرئًبالتذكيرًوًالتأنيتً :
ـرؤها آخــرون
قــد تــرد ق ـراءات يف الق ــرآن الكــرمي بصــيغة املــذكر واملؤنــث  ،فيق ـرأ بعــض ال ُقـ نـراء ق ـراءة معينــة بصــيغة املــذكر ،ويق ـ ُ
﴿والَ
بصيغة املؤنـث  ،وهـذا ما أشار إليه أبوالربكات عند توجيهه لبعض القراءات  ،منها ما ورد يف قـراءة (يقبـل) مـن قولـه تعـاىلَ :
ِ
الكسائي،
اعةٌ ﴾(البقرة )48:فقد قرأ ابن كثري ،و أبوعمرو قوله تعاىل ( :والتقبل ) بالتاء ،وقرأ ابن عامر ،ومحزة ،و
يـُ ْقبَ ُل مْنـ َها َش َف َ
ن
ونافع قوله تعاىل( :وال يقبل ) بالياء (ابن جماهد،ت324ه ،155،والداينن،ت444هـ.)82،
ـاري،ت577هــ ،)81/1،وهــذا مــا
وقــد ن
وجــه أبوالربكــات القـراءة األوىل بقولــه ":فمــن قـرأ بالتــاء فــأل نن الشــفاعة مؤنثــة " (األنبـ ن
ذهب إليه ِّ
مكي من قبله فقال ":وعلة من قرأهُ بالتاء أنه أنث لفظ الشفاعة  ،فهو ظاهر التِّالوة وبه قرأ األعرج وابن حميصن وأهـل
"(القيسي،ت437هـ.)238/1،
مكة ،وهو األصل
ن
ووجـه أبوالربكـات ق ـراءة البـاقني بقولــه":ومن قـرأ باليـاء فـأل نن تأنيثهـا غـري حقيق نـي ،وألنـه فصـل بـني « يُقبـل » وبـني «شـفاعة»،
ن
ِ
(األنباري،ت577هـ.)81/1،
ذكري " ...
ن
ي الت ُ
وإذا ُوج َد الفصل بني الفعل والفاعل قَ ِو َ
وجهـا واح ًـدا ،وهـو أنـه قـرئ بالتـذكري ألنـه غـري حقيق نـي التأنيـث .وقـد أضـاف علمـاء اللُّغـة
لقـد ذكـر أبوالربكـات يف حجـة التـذكري ً
والقـراءات وجوهـاً أخــرى إىل ذلــك مــنهم األخفــش ،حيــث قــال ":فإمنــا ذ نكــر االســم املؤنــث ،ألن ُكـ نـل مؤنــث فرقــت بينــهُ وبــني فعلــه
حسن أن تذكر فعلهُ ،إالن أن ذلك يقبح يف اإلنس وما أشـبههم ِممنـا يعقـل ،ألن الـذي يعقـل أشـ ند اسـتحقاقاً للفعـل ،وذلـك أن هـذا
ُ
ات :كاألرض ،واجلدار ،ليس بينهما معىن كنحو ما بـني الرجـل واملـرأة ،ف ُكـل مـا ال يعقـل
إمنا يؤنث ويذكر ليفصل بني معنيني .واملو ُ
يشبه باملو ِ
ات .وما يعقل يشبه املرأة والرجل" (األخفش،ت215هـ.)25/1 ،
ُ
وقال أبو زرعة ":وحجة من قرأ بالياء هي أن تأنيث الشفاعة ليست حقيقية ،فلك يف ِ
لفظه يف الفعل التذكري والتأنيث ،تقول:
ـت من ــك »  ،وك ــذلك قول ــه تع ــاىل ﴿ :فَ َم ــن َج ــاءهُ َم ْو ِعظَـ ـةٌ ﴾ (البق ــرة ،)275:ألن مع ــىن
« ق ــد قُب ــل من ــك الش ــفاعة » و« قبل ـ ْ
«موعظ ـ ــة» و «وع ـ ــظ» ،و «ش ـ ــفاعة» و« ش ـ ــفُّع» واح ـ ــد  ،فل ـ ــذلك ج ـ ـ َـاز الت ـ ــذكري والتأني ـ ــث عل ـ ــى اللف ـ ــظ واملع ـ ــىن" (أبوزرع ـ ــة،
ت403ه.)25،
أما النحاس فقد َح ُس َن تذكري الفعل "يقبل" عندهُ ألنه مبعىن التشفع ،واستدل بقول الشاعر (النحاس،ت338هـ:)51/1،
قَـبـرا ِمبرو علَى الط ِر ِيق الْو ِ
اض ِح
ض ِّـمنَا
ماحةَ واملروءَةَ ُ
ًَ َْ َ
إ نن الس َ
َ
وأض ــاف اب ــن خالوي ــه إىل ذل ــك حج ــة أخ ــرى وه ــي ":ق ــول اب ــن مس ــعود:إذا اختلف ــتم يف الت ــاء والي ــاء ف ــاجعلوه بالي ــاء " (اب ــن
القيسي،ت437هـ.)238/1،
خالويه،ت370ه ،76 ،و ن
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والتذكري هو األصل عند ِّ
حقيقي إذ ال ذكر هلا من لفظها ذكر ،ألن التذكري هو
مكي حيث قال ":إنه ملا كان تأنيث الشفاعة غري
ن
األصل ،والتأنيث داخل عليه " .مث أضاف إىل ذلـك قولـه ":إنـهُ ملـا كـان الشـفاعة والشـفيع مبعـىن واحـد محـل التـذكري علـى الشـفيع"
(القيسي،ت437هـ.)238/1،
ن
ويُعـ ُّـد هـذا النـوع مـن أكثــر مـا جـاء يف القــرآن الكـرمي  ،ويُق ـرأ أكثـره بالتـذكري بإمجـاع مـن ال ُقــراء هـذا مـا ذكـره ِّ
ـتدال يف
مكـي مسـ ً
ذلك بأدلة عديدة فقال":فإنِّه أكثر ما جاء يف القرآن من هذا النوع أتى مذ نكًرا بإمجاع من ال ُقراء .قال تعاىل ﴿:قَ ْد َكا َن لَ ُك ْم آيَةٌ ﴾
ِ
ين ظَلَ ُمواْ الصْي َحةُ ﴾ (هود ،)67:وقـال ﴿ لَ ْـوَال
(أل عمران ،)13:وقال﴿ فَـ َق ْد َجاء ُكم بـَيِّـنَةٌ﴾ (األنعام ،)157:وقال﴿ َوأ َ
َخ َذ الذ َ
أَن تَ َد َارَكــهُ نِ ْع َمـةٌ ﴾ (القلــم ،)42:وهــو كثري،أتــى علــى التــذكري إمجــاع  ،فكــان محــل هــذا علــى مــا أمجعـوا عليــه أوىل .ويقــوي التــذكري
ال نِ ْس َوةٌ ﴾ (يوسف ،)30:وقولهَ ﴿:وإِن َكا َن
إمجاع ال ُقنراء على تذكري الفعل مع مالصقته للمؤنث يف قوله سبحانه و تعاىلَ ﴿:وقَ َ
طَآئَِفةٌ ﴾ (األعراف ،)87:فإذا جاء التذكري بغري حائل فهو مع احلائل أجود وأقوى "(القيس نـي،ت437هــ .)232/1 ،واالختيـار
عن ــدهُ الق ـ ـراءة بالي ــاء معل ـ ـالً ذل ــك بقول ــه ":واالختي ــار الي ــاء  ،مل ــا ذكرن ــا م ــن العلن ــة  ،وألن ب ــه ق ـ ـرأ أكث ــر ال ُق ـ نـراء ،وذل ــك حج ــة "
(القيسي،ت437هـ.)232/1 ،
الخـاتمة ً
أبني ما توصلت إليه من نتائج وهي:
ًويف ختام هذا البحث أسأل اهلل التوفيق فيه ِّ
 1ـ ـ ـ إن القراءات القرآنية متثِّل ثروة لغوية كبرية ،إذ متثلت فيها أحكام حنويِّة كثرية وظواهر هلجيِّة متعددةً .
كثريا ما يُستشهد هبما،
 2ـ ـ وملا كان القرآن الكرمي وقراءاته املصدر األول من مصادر االستشهاد الن ن
حوي  ،فقد كان أبوالربكات ً
يدل على مقدرته الفائقة يف استحضار ما حفظه من شواهد وبراعته
مجيعا ،وهو ما ن
فغدت الشواهد القرآنية يف مقدمة استشهاداته ً
يف تثبيتها يف املواطن املناسبة.
مصدرا مهما من املصادر اليت أُلفت يف إعراب غريب القرآن.
 3ـ ـ ـ يـُعد كتاب البيان يف غريب إعراب القرآن
ً
 4ـ ـ ـ اهتم أبوالربكات برواية القراءات القرآنية ،وكان ذلك على نطاق واسع ،وال يهتم بنسبتها إىل أصحاهبا ،اللهم إال القليل.
يدل على ذلك ما جاء يف كتابه من آراء حنوية.
 5ـ ـ ـ أليب الربكات قدرة كبرية على املناقشة واحملاججة ،ن
إماما يف اللُّغة.
 6ـ ـ إن أباالربكات علم كبري من أعالم األمة ،فهو مل يقتصر علمه على النحو ،بل كان ً
ايب من قوة يف املعىن حبيث ميتاز به عن الوجوه األخرى.
 7ـ ـ ـ إن أباالربكات خيتار القراءة أحيانًا مبا يُؤديه الوجه اإلعر ن
ً
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قائمةًالمصادرًوالمراجع
ـ ـ القرآن الكرمي برواية " حفص ".
 1ـ ـ األخفش (ت215هـ) ،أبواحلسن سعيد بن مسعدة األوسط ،معاينن القرآن ،حتقيق :هدى حممود قراعة ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ـ ـ مصر ،الطبعة األوىل.1220 ،
 2ـ ـ ابن األنباري (ت577ه) ،كمال الدين أيب الربكات عبدالرمحن بن حممد بن أيب سعيد النحوي ،البيان يف غريب إعراب
عريب ،القاهرة ـ ـ مصر.1262 ،
القرآن ،حتقيق :طه عبداحلميد طه ،مراجعة :مصطفى السقا ،دار الكتاب ال ن
حوي ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف
 3ـ ـ ابن األنباري (ت577ه) ،كمال الدين أيب الربكات عبدالرمحن بن حممد بن أيب سعيد الن ن
بني النحويني :البصريني والكوفيني ،حتقيق :حممد حمي الدين عبداحلميد ،دار الطالئع ،القاهرة ـ ـ مصر .2005
 4ـ ـ البغدادي (ت1023هـ) ،عبدالقادر بن عمر ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،حتقيق :عبدالسالم هارون ،مكتبة
اخلاجني ،القاهرة ـ ـ مصر ،الطبعة الرابعة.1227 ،
جين (ت 322هـ) ،أبوالفتح عثمان ،اخلصائص ،حتقيق :حممد على النجار ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ـ ـ مصر،
 5ـ ـ ابن ِّ
.1213
األندلسي ،البحر احمليط،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وأمحد اجلمل وغريمها ،دار
 6ـ ـ أبوحيان (745ه)، ،حممد بن يوسف
ن
الكتب العلمينة ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل.1223 ،
 7ـ ـ ابن خالويه (ت370هـ) ،أبوعبداهلل احلسني بن أمحد ،احلجة يف القراءات السبع ،حتقيق :عبدالعال سامل مكرم ،دار الشُّروق،
بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة الثالثة.1272 ،
 8ـ ـ ابن خالويه (ت370هـ) ،أبوعبداهلل احلسني بن أمحد ،إعراب القراءات السبع وعللها ،حتقيق :عبدالرمحن بن سليمان
العثيمني ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ـ ـ مصر ،الطبعة األوىل.1222 ،
 2ـ ـ الداين (ت444هـ) ،أبوعمرو عثمان بن سعيد ،التيسري يف القراءات السبع ،حتقيق :حممد بيومي ،دار الغد اجلديد ،القاهرة ـ ـ
مصر ،الطبعة األوىل.2006 ،
 10ـ ـ الزجاجي(ت338هـ) ،أبوالقاسم عبدالرمحن بن اسحاق ،اجلمل يف النحو ،حتقيق :على توفيق احلمد ،بريوت ـ ـ لبنان،
.1288
 11ـ ـ الزجاجي(ت338هـ) أبوالقاسم عبدالرمحن بن اسحاق ،الالمات ،حتقيق :مازن مبارك ،املطبعة اهلامشية ،دمشق.1262 ،
الرسالة ،بريوت ـ ـ
 12ـ ـ أبوزرعة (ت403ه) ،عبدالرمجن بن حممد ابن زجنلة ،حجة القراءات ،حتقيق :سعيد األفغاين ،مؤسسة ِّ
لبنان ،الطبعة اخلامسة.1227 ،
 13ـ ـ سيبويه (ت  180هـ) ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ،الكتاب ،حتقيق :عبدالسالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ـ ـ
مصر ،الطبعة الثالثة.1288 ،
السيوطي(ت211هـ) ،اإلمام جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،حتقيق :أمحد مشس
 14ـ ـ ُّ
الدِّين ،دار الكتب العلمينة ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل.1228 ،
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الرواية وال ندراية من علم التفسري ،حتقيق:
 15ـ ـ الشوكاين(ت1250هـ)،حممد بن على ابن حممد ،فتح القدير اجلامع بني فين ِّ
عبدالرمحن عمرية( ،د.ت).
 16ـ ـ الطربي (ت310هـ) ،أبوجعفر حممد بن جرير ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،دار املعرفة ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل،
1323هـ.
 17ـ ـ العكربي (ت616هـ) ،أبوالبقاء عبداهلل بن احلسني ،التِّبيان يف إعراب القرآن ،حتقيق :على حممد البيجاوي ،دار اجليل،
بريوت ـ ـ لبنان( ،د.ت).
 18ـ ـ الفراء (ت 207هـ) ،أبوزكريا حيي بن زياد ،معاين القرآن ،عامل الكتب ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة الثالثة.1283،
 12ـ ـ القرطيب (ت671هـ) ،أبوعبداهلل حممد ابن أمحد بن أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن املبني ملا تضمنه من السنة وآي
الرسالة ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل.2006 ،
الفرقان ،حتقيق :عبداهلل بن عبداحملسن الرتكي ،مؤسسة ِّ
 20ـ ـ القيسي(ت437هـ) ،أبوحممد مكي بن أيب طالب ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،حتقيق :حمي
الدين رمضان ،مطبوعات جممع اللُّغة العربية ،دمشق.1274 ،
املربد (ت285هـ) ،أبو العباس حممد بن يزيد ،الكامل يف اللُّغة واألدب ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر،
 21ـ ـ ن
القاهرة ـ ـ مصر( ،د.ت).
 22ـ ـ ابن جماهد (ت 324هـ) ،السبعة يف القراءات ،حتقيق :شوقي ضيف ،دار املعارف ،مصر ـ ـ القاهرة ،الطبعة الثالثة( ،د.ت).
 23ـ ـ النحاس (ت338هـ) ،أبوجعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل ،إعراب القرآن ،حتقيق :عبداملنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب
العلمينة ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة الثانية2004 ،م .
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الجامعةًالعربيةًوقضيةًفلسطين منً1912مًإلىً1911م
أ.الهاديًالعربيًعليًجامع ً

جامعةًالمرقبًكليةً/اآلدابًوالعلومًقصرًخيار ً
قسمًالتاريخ ً

تمهيدً :
تناول هذا البحث التطورات اليت شهدهتا القضية الفلسطينية خالل تلك الفرتة ،واليت تزامنت مع تأسيس جامعة الدول
العربية يف مارس 1245م ،فكانت القضية الفلسطينية أول اختبار حقيقي واجهته اجلامعة ،موضحاً تلك اجلهود عرب االجتماعات
على مستوى القمة أو على مستوى املندوبني ،وكيف تعاملت اجلامعة مع تلك التطورات ،وتعامل اجلامعة مل يكن باملستوى
املطلوب نتيجة خلل يف امليثاق ،وبالتايل فشلت اجلامعة يف كل جهودها باخلصوص ،ممنا أفسح اجملال للتدخالت اخلارجية وعلى
رأسها األمم املتحدة.
مقدِّمةً :
تعترب اجلامعة العربية من أقدم املنظمات اإلقليمية اليت عرفها العامل بعد احلرب العاملية الثانية ،حيث مت إنشاؤها قبل
منظمة األمم املتحدة حبوايل ثالثة أشهر ،وقبل منظمة الوحدة اإلفريقية بثمانية عشر عاماً ،وهي املنظمة الوحيدة اليت أُنشئت على
أساس قومي ،وقد كانت الفكرة يف البداية هي خلق كيان عريب وحدوي ،ومتثل ذلك يف مطالبة بعض قادة الدول العربية مثل
األردن والعراق من بريطانيا بضرورة مساعدة العرب يف احلصول على االستقالل واألخذ بأيدي العرب حنو التحرر مقابل مساعدة
العرب هلا ضد العدو التقليدي تركيا صاحبة السيادة على أغلب أجزاء الوطن العريب يف تلك الفرتة.
كانت بريطانيا وعلى عادهتا دائماً تنكث بوعودها للعرب مثل ما حدث أثناء احلرب العاملية األوىل ،ويف أثناء احلرب
تحصلوا على أي مكسب سياسي نظري
العاملية الثانية كان الوطن العريب جزءاً من ساحتها وخوفاً من العرب أن تنتهي احلرب وال ي ن
مساعدهتم لدول احللفاء ،وظهور عنصر جديد على الساحة العربية واملتمثل يف العصابات الصهيونية وما يقومون به من محالت
اغتيال ضد املواطنني العرب واالستيالء على أراضيهم؛ لذلك تكررت دعوة العرب من قادة ومثقفني إىل ضرورة منح العرب
ٍ
ٍ
بشكل خاص.
بشكل عام والصهيونية
االستقالل وبناء الدولة العربية الواحدة؛ للوقوف أمام املطامع االستعمارية
حاولت الدول االستعمارية استغالل رغبة العرب يف التحرر وذلك الستمالتهم إىل جانبها يف احلرب العاملية الثانية حني
بدأت يف شكل رسائل وتصرحيات ُو ِّجهت إىل القادة العرب آنذاك واعدين إيناهم بتحقيق أمنيتهم يف الوحدة واالستقالل ،ومن
ذلك ما جاء على لسان وزير خارجية بريطانيا (أنطوين إيدت) يف 1241 – 05 -22م أمام جملس العموم الربيطاين بأ نن:
"العامل قد خطا خطوات عظيمة إىل األمام منذ هناية احلرب العاملية األوىل ،وأ نن كثرياً من املفكرين يرغبون أن حتقق الشعوب العربية
يعولون على مساعدتنا ،وإ نن مثل هذا النداء الصادر من
درجة من التقارب أكرب ممنا هو عليه الوضع اآلن ،وهم من أجل ذلك ِّ
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دعم العالقات الثقافية واالقتصادية والسياسية بني
أصدقائنا ال ميكن أن يظل بال استجابة ،وإنه ليبدو يل من الطبيعي والعدل أن تُ ن
البالد العربية ،وسنقوم بتقدمي املعونة الكاملة ألي خطة تتمتع بالتأييد التام(هارون1280 ،م ،ص .)17
من خالل هذا التصريح يتضح لنا بأن فكرة إجياد كيان عريب وحدوي والذي انبثقت منه فكرة اجلامعة العربية ،كان بعلم ومباركة
بريطانيا.
متن جتديد املوقف الربيطاين مرة أخرى يف تصريح ثاين لنفس الشخص سنة 1243م والذي كان أكثر وضوحاً من سابقه
(هارون1280 ،م ،ص .)17
إ نن املتتبع للسياسات الربيطانية خبصوص فلسطني ال يعدمه الدليل على مدى احنياز تلك السياسة إىل الصهاينة ،وحماولة
أي وزن للحكام العرب املوالني هلا يف تلك الفرتة خصوصاً يف العراق
حتقيق ما وعدهتم به سابقاً بوعد بلفور ،وبالتايل فهي ال تقيم ِّ
واألردن ومصر ،بل نإهنا حاولت وضع العرب داخل كيان سياسي تكون هي املتحكمة يف قراراته ،بدليل نأهنا مل تأخذ أي قرار
يتخذه العرب خبصوص فلسطني عرب جامعتهم مأخذ اجلد ،بل كثرياً ما كانت تتخذ مواقف مناهضة للعرب ومنحازة إىل الصهاينة،
ولعدم قدرة العرب على ترمجة قراراهتم إىل خطوات عملية ،حيث إهنم كانوا يف أغلب األحيان يهددون بريطانيا وأمريكا بأنه إن مل
يتم االستجابة ألي قرار عريب صادر عن اجلامعة العربية خبصوص إجياد حل شامل للقضية الفلسطينية ،سوف ينعكس ذلك سلباً
على العالقات اجليدة مع تلك الدول.
بأهنا سوف تعمل على إجياد حلول
وهذا ما جعل تلك الدول تتالعب بعواطف العرب بإصدار التصرحيات والوعود ن
صرح به الرئيس األمريكي (روزفلت) يف خمتلف
ترضي كل األطراف ،و نأهنا لن تتصرف إالن مبشورة العرب ورعاية مصاحلهم مثل ما ن
حل القضية إالن بعد
املناسبات ،حيث قال يف إحدى تلك التصرحيات" :بأنه لن يتخذ أي خطوة جديدة يف املستقبل خبصوص ِّ
مشاورة العرب وعلى األسس الذي حيفظ حقوقهم (غنيم1282 ،م ،ص  ، )73والشيء نفسه كانت تفعله بريطانيا ،وبالتايل
عاش العرب على حسن نوايا تلك الدول ،واليت كانت باألساس هي صاحبة فكرة الوطن القومي لليهود يف فلسطني خاصةً وأن
بريطانيا كانت هي صاحبة الوعد وأمريكا الداعمة له سياسياً وعسكرياً.
ولتتبع جهود اجلامعة العربية خبصوص القضية الفلسطينية ال بد من تسليط الضوء على مرحلة تأسيس اجلامعة ولو
ٍ
بشكل مبسط ،ونظرة الدول املؤسسة للجامعة للحل يف تلك الفرتة.
أوالًً-فلسطينًفيًبروتوكولًوميثاقًالجامعةًالعربيةً :
قبل احلديث عن القضية الفلسطينية يف جلسات احملادثات التمهيدية اليت جرت بني الزعماء العرب يف مرحلة التأسيس
للجامعة العربية ،ال بد من تسليط الضوء ولو قليالً على ظروف املنطقة العربية ٍ
بصفة عامة والدول املؤسسة للجامعة جمتمعة
باإلسكندرية خاصة ،واملوقعة على ما يعرف بربوتوكول اإلسكندرية.
من املعروف أن املنطقة العربية كانت جزءاَ من الساحة اليت دارت عليها احلرب العاملية الثانية ،ومالمح احلرب غري
واضحة يف تلك الفرتة واليت صاحبت تصريح وزير خارجية بريطانيا السابق خبصوص التعاون العريب ،والذي كان الغرض منه هو
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إبقاء العرب بإمكانياهتم البشرية واالقتصادية إىل جانب احللفاء خالل فرتة احلرب (صفوة1222 ،م ،ص  ،)14وخوفاً من ظهور
منافس جديد هلا باملنطقة خالل أو بعد احلرب.
هذه األسباب وغريها جعلت بريطانيا تطلق تصريح آخر بعد سنتني من التصريح األول ،يف املقابل كانت الدول العربية
املوقعة على الربوتوكول ليست دول مستقلة باملعىن التام والشامل لكلمة االستقالل ،فأغلبها مرتبطة مبعاهدات اسرتاتيجية مثل
مصر مبعاهدة ( )1236والعراق مبعاهدة ( )1230واألردن حتت النفوذ املباشر وسوريا ولبنان حتت الوصاية الفرنسية وفلسطني
حتت االنتداب الربيطاين(حيا1228 ،م ،ص  ،)66يف هذه الظروف السياسية الصعبة مت توجيه الدعوة لتلك الدول لالجتماع
يف اإلسكندرية (نفس املصر ،ص  ،)67افتتح (النحاس) اللقاء مع كل وفد على حده ملعرفة موقف كل حكومة من املوضوع
بشكل منفصل ،خبصوص موضوع الوحدة العربية واالحتاد العريب ،وكانت البداية مع وفد العراق مث األردن ويليه السعودية مث سوريا
ولبنان وأخرياً مع الوفد اليمين ،وكان الغرض هو الوقوف على رأي وتصور كل وفد من مسألة االحتاد والتعاون العريب ،وغادرت
وحدِّد يوم 25
الوفود اإلسكندرية بعد أن مت االتفاق على عقد لقاء آخر يكون هذه املرة مجاعي ،والبدء يف احملادثات الرمسيةُ ،
سبتمرب 1244م برئاسة مصطفى النحاس رئيس الوزراء املصري.
بدأ النقاش حول أهم النقاط األساسية املتعلقة مبوضوع االحتاد والتعاون العريب وما تتعرض له فلسطني من مؤامرات،
وعندما طُرِح موضوع التعاون السياسي بدأت وجهات النظر يف االختالف ،وبدأ كل وفد يبدي وجهة نظر حكومته حول املسألة
ٍ
ختص بالده ،مع مالحظة أن كل الوفود املمثلني لبلداهنم مل تكن لديهم صالحية التصرف خارج نطاق
مربراً ذلك
بأسباب خاصة ُّ
التوصيات املزودين هبا من قبل حكامهم (الشقريي1273 ،م ،ص  ،)74وبدءوا يف طرح آرائهم وإن كانوا قد اتفقوا على ٍ
شيء
واحد وهو ترك موضوع التعاون والتنسيق السياسي لفرتات الحقة مع أخذ ظروف كل دولة ،وإِ ْن كان وال بد فيجب أال خيرج ذلك
التعاون عن نطاق التشاور وليس اإللزام.
حتول النقاش إىل نقطة أو مسألة ثانية ومهمة ،وهي إمكانية إنشاء حكومة مركزية وكان الرفض هلا حتت ذريعة
مث ن
الظروف السياسية لكل بلد ،وإِ ْن كان الوفد السوري له رأي يف هذه املسألة ،مث حتول النقاش إىل أهم نقطة وهي قضية فلسطني،
ومن أجل ذلك مت استدعاء السيد موسى العلمي ممثالً عن القوة واألحزاب الفلسطينية ليوضح للحاضرين يف شكل بيان عن
الوضع يف فلسطني وما آل إليه الوضع داخل فلسطني منذ وعد بلفور إىل هذه اللحظة اليت جيتمعون فيها باإلسكندرية ،وما
يتعرض له الشعب الفلسطيين من إبادة وهتجري واغتصاب أراضي على يد العصابات الصهيونية مدعومة من قبل بريطانيا ،خمتتماً
حديثه باقرتاح تأسيس صندوق أمساه (صندوق اإلنقاذ لألراضي العربية).
بعد ذلك وبعد ٍ
ورد وجدال اتفق احلاضرون على إصدار بيان خبصوص فلسطني تاله مصطفى النحاس تضمن أربع
أخذ ٍّ
نقاط هي:
 -1التأكيد على عروبة فلسطني ،وكأن فلسطني مل تكن قبل ذلك عربية.
 -2استلطاف بريطانيا لوقف هجرة اليهود إىل فلسطني.
 -3اقرتاح بشأن تأسيس صندوق إلنقاذ أراضي فلسطني.
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 -4تكليف مصطفى النحاس برئاسة جلنة مهمتها بذل اجلهود من أجل عودة املبعدين من الشعب الفلسطيين(رشيد ،مرجع
سابق ،ص .)24
بعد ذلك جرت مراسم التوقيع على الربوتوكول (يف السابع من أكتوبر سنة 1244م)(*) ،وكانت أول خطوة يف التخاذل
العريب جتاه فلسطني عندما مل يسمح ملمثل فلسطني بالتوقيع على الربوتوكول أسوةً بباقي وفود احلاضرين حبجة أن فلسطني مل تكن
دولة مستقلة ،وبالتايل ممثلها ليس خموالً بالتوقيع ،وغادرت الوفود العربية اإلسكندرية وذلك لعرض ما مت االتفاق عليه على
تتم الدعوة له الحقاً ،والذي ُحدِّد تارخيه يف
حكوماهتم وأخذ رأيها مقروناً بالتوجيهات وعرضها يف االجتماع القادم الذي سوف ُّ
فرباير سنة 1245م ،وبدأت االجتماعات حتت مسمى اللجنة الفرعية السياسية من أجل االستماع إىل وجهة نظر كل حكومة
مسرتشدين بالربوتوكول ورأي كل حكومة عربية باملوضوع املطروح.
بدأت املشاورات هذه املرة برئاسة (علي ماهر) رئيس وزراء مصر ،واتضح منذ البداية هوة اخلالف بني األشقاء العرب
من خالل حماولة كل وفد فرض رأي حكومته من مشروع التعاون العريب مستنداً إىل التوجيهات اليت ُزِّود هبا من قبل حكومته
(حيا ،مرجع سابق ،ص  ، ) 124باستثناء وفد اليمن الذي مل حيضر جلسة االفتتاح ووفد فلسطني حبجة السيادة واالستقالل.
تقدم رئيس الوفد السعودي يوسف ياسني بعدد من املقرتحات واليت كانت مبثابة مبادئ طلب من احلاضرين ضرورة
أي تعاون بني
االسرتشاد هبا يف املناقشات منها على سبيل املثال "عقد حلف بني الدول العربية يضمن التعاون وحق اجلوار وأن ِّ
ألي دولة عربية ،وحترمي احلرب
الدول العربية يضمن التعاون وحق اجلوار ،ويكون القصد منه هو الدفاع عن النفس وليس موجهاً ِّ
بني الدول العربية وتسوية اخلالفات بينها بالتحاور ،وكان القصد من النقطة األخرية موجهة إىل األردن واليت تعين رفض مشروع
سوريا الكربى بتأكيده على احرتام نظام احلكم يف سوريا ولبنان إىل غري ذلك من املبادئ(املرجع نفسه ،ص .)143-142
ٍ
ورد بني الوفود املشاركة متخضت عن مشروعني :مشروع عراقي حيث على ضرورة إلزام
مث تواصلت املناقشات بني أخذ ن
جملس اجلامعة العربية بتنفيذ ما تربمه الدول العربية األعضاء فيما بينها من اتفاقيات ،وكان الغرض من وراء ذلك هو رفض سياسة
رد العدوان فالقرار يلزم اختاذه باإلمجاع ،إضافةً إىل نقاط
األمري عبد اهلل القاضية بتحقيق حلمه (سوريا الكربى) .أما خبصوص ِّ
أخرى تضمنها امليثاق فيما بعد.
أما املشروع اللبناين فقد حرص على مسألة االستقالل والسيادة خوفاً من قيام احلكومة السورية باملطالبة باسرتجاع بعض املناطق
اليت اقتطعت منها وأحلقت بلبنان (الشقريي ،بدون تاريخ ،ص .)103
جرى طرح هذه املشاريع وسط خالفات بني الوفود ممنا أجرب الوفد املصري على التدخل بني احلني واآلخر من أجل
التوضيح مستعيناً ببعض النقاط اليت أمامه واليت مت إرساهلا له من قبل الوزير األمريكي املفوض إىل رئيس اللجنة وكانت مرتمجة
بالعربية واخلاصة باملسودة ملشروع تأسيس هيئة األمم املتحدة املنعقدة يف مدينة جورج تاون بواشنطن يف أكتوبر سنة
1244م(املرجع نفسه ،ص .)100
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يتم االستعانة بتلك املقرتحات يف هذا الوقت؟ وهل أصبحت أمريكا
وهنا ال بد من طرح بعض التساؤالت :مثالً ملاذا ُّ
تكمل الدور الربيطاين خبصوص مسألة االحتاد العريب؟ أو أن الدولتني تسريان وفق تفاهم مشرتك خبصوص موضوع الوحدة والتعاون
العريب من منظور احلفاظ على املصاحل املشرتكة يف املنطقة العربية لفرتة ما بعد احلرب.
انتقل بعد ذلك احلوار ملناقشة باقي املسائل املتعلقة بالعضوية وشروطها وكيفية االنضمام وغريه من املواد التنظيمية،
ونرجع إىل موضوع القضية الفلسطينية واليت كانت أحد األسباب اليت تأسست اجلامعة العربية من أجلها ،حيث جند أن قضية
فلسطني مل تكن قد أخذت مكان الصدارة يف جلسات النقاش (املرجع نفسه ،ص  ،)83من منطلق أن كل دولة عضو كان
تعهد قد تصبح مطالبة بتنفيذه مستقبالً؛
أي ُّ
يهمها بالدرجة األوىل محاية مصاحلها من منطلق السيادة واالستقالل متجنبةً إعطاء ِّ
وهلذا السبب مل يسمح لفلسطني باملشاركة بوفد رمسي يف جلسات النقاش حىت ال تطالب الدول العربية بضرورة تنفيذ أي قرار قد
تذرعت باالستقالل والسيادة ،وبالتايل جرى سحب
يتخذ خبصوص فلسطني ،مستغلني حتفظ لبنان خبصوص هذه املسألة واليت ن
ورقة راحبة من ممثل الشعب الفلسطيين (موسى العلمي) لكي تتوىل الدول العربية التحدث باسم الشعب الفلسطيين مستقبالً بدالً
من الشعب الفلسطيين صاحب القضية ،وهذا أحد إخفاقات اجلامعة العربية؛ ألن امليثاق الذي مت التوقيع عليه بتاريخ  25مارس
يتم من خالهلا الدفاع عن الشعب الفلسطيين ،وبدالً عن ذلك مت إرفاق
أي من مواده إىل اآللية اليت سوف ُّ
1245م مل يشر يف ٍّ
ملحق خاص بفلسطني يؤكد جمدداً على عروبة فلسطني يف بضعة أسطر لقضية ظلت والزالت عالقة يف قلوب العرب ملدة مثان
وعشرين سنة قبل تأسيس اجلامعة.
أما خبصوص طريقة دفاع العرب من خالل جامعتهم عن القضية الفلسطينية والوسائل واألدوات اليت استخدمت حلل القضية
فسوف يتم التحدث عنها فيما بعد.
ثانياًً-جهودًالجامعةًالعربيةًبخصوصًالقضيةًالفلسطينيةًبعدًمرحلةًالتأسيسً :
لقد مر على القضية الفلسطينية عند إنشاء اجلامعة العربية فرتة من الزمن عملت بريطانيا مبساعدة الواليات املتحدة
األمريكية خالل تلك الفرتة لتنفيذ وعد بلفور وإقامة الدولة الصهيونية ،وهكذا ُولِدت اجلامعة العربية لتواجه أول اختبار هلا ،فنظراً
للحالة اليت يعيشها العرب وازدياد اخلطر الصهيوين وعدم وجود موقف فلسطيين موحد ،كل هذه األمور دفعت باجلامعة العربية
وهي حديثة النشأة إىل اختاذ أول خطوة عملية "وهي إنشاء اللجنة العربية العليا لفلسطني يف سبتمرب 1245م".
إالن أ نن هذه اللجنة مل تستطع الصمود يف وجه االنقسامات العربية والفلسطينية ،فقد انقسم الفلسطينيون إىل كتلتني مها
(اللجنة العربية العليا – واجلبهة العربية العليا) (احلسن1220 ،م ،ص  ،)33حاولت اجلامعة العربية توحيد الصف الفلسطيين من
خالل حماولة تقريب وجهات النظر ،وقد أمثرت تلك اجلهود على إنشاء هيئة جديدة حتت مسمى (اهليئة العربية العليا) ،حيث مت
حذف كلميت (اللجنة – واجلبهة) واستبداهلما بكلمة (اهليئة) يف يونيو 1246م ،واختاذ القاهرة مقراً لتلك اهليئة وانتخاب احلاج
مقر تلك اهليئة داخل فلسطني حىت تكون على
أمني احلسيين أميناً هلا ،وكانت أول اإلخفاقات أنه كان من املفروض أن يكون ُّ
مقربة من الشعب الفلسطيين وذلك مللء الفراغ بعد انتهاء فرتة االنتداب الربيطاين ،ولتليب بعض تطلعات الشعب الفلسطيين من
ناحية واسرتضاء الزعماء العرب املكبلني مبيثاق ضعيف مهه الوحيد احلفاظ على السيادة واالستقالل من ٍ
ناحية أخرى ،أما فلسطني
فكانت يف آخر اهتمامات أولئك الزعماء ،وكانت أول خطوة اختذهتا اجلامعة العربية هي دعوة جملس اجلامعة لالنعقاد يف دورته
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الثانية يف هناية أكتوبر 1245م (جامع2004،م ،ص  ،)182استمرت املناقشات لفرتة تقارب من الشهر ونصف الشهر ،وكان
أول اختبار حقيقي للجامعة ممثلة يف أعضائها يف مدى التزامهم مبا مت التوقيع عليه.
خالل تلك الفرتة استفحل اخلطر الصهيوين بازدياد أعداد املهاجرين اليهود إىل فلسطني ،وبعد مداوالت مطولة مت
تنم عن عدم جدية من وقنعوا عليها ،منها:
اخلروج ببعض القرارات اهلزيلة واليت ُّ
أوالً -تقدمي مذكرة إىل احلكومتني الربيطانية واألمريكية للمساعدة على وقف اهلجرة اليهودية إىل فلسطني.
ثانياً -تشكيل جلنة للمحافظة على األراضي الفلسطينية.
ثالثاً -مقاطعة البضائع واملنتجات اليهودية.
رابعاً -إنشاء مكاتب للدعاية يف اخلارج.
أي
خلوها من ِّ
كانت هذه أهم القرارات اليت مت اختاذها يف تلك الفرتة وهي مل تكن مبستوى الطموح ،وعلى الرغم من ن
دعم عسكري أو مايل للشعب الفلسطيين فِإنه مل يتم االلتزام هبا؛ ألن امليثاق مل ينص يف كل مواده بضرورة االلتزام بتنفيذ ما
يصدر من قرارات(دروزة1222 ،م ،ص  ، ) 32بل جرى التأكيد على كيفية احملافظة على العالقات مع بريطانيا وأمريكا على
حساب الشعب الفلسطيين ،مع ازدياد اخلطر الصهيوين دعت مصر جملس اجلامعة إىل انعقاد مؤمتر قمة يف مصر يف (إنشاص)
شهر يونيو 1246م لتدارس الوضع الراهن يف فلسطني ،وبعد مداوالت مت اختاذ بعض القرارات واليت ال ختلو من الضعف وعدم
اجلدية ،بل كانت قرارات يف شكل بيان سياسي يُ ِّ
ذكر بعروبة فلسطني ورفض اهلجرة اليهودية وإبداء األسف على نقض بريطانيا
لبنود الكتاب األبيض لسنة 1232م ،وحرص العرب على صداقة بريطانيا وأمريكا وهذه هي أهم القرارات (حيا ،مرجع سابق،
ص .)207
وبالتايل كانت مثل سابقتها تنقصها اجلدية وعدم اختاذ خطوات عملية جادة جترب تلك الدول الداعمة للهجرة اليهودية
على ضرورة مراجعة نفسها وعمل اعتبار للعرب ،وهذا ما شجع الصهاينة على التمادي أكثر يف اهلجرة إىل فلسطني واتنباع سياسة
أي خطوة عملية واحدة تساعد الشعب الفلسطيين
الرتويع للشعب الفلسطيين األعزل ،ومرة أخرى مل يتم تضمني تلك القرارات ِّ
حمصلة ذلك
على الصمود والثبات فوق أرضه سوى بالسالح أو املال أو عدم االعتماد فقط على املواقف السياسية ،وكانت ِّ
االجتماع صفر.
أمام غضب الشارع العريب وحماولة من احلكام العرب للحفاظ على ماء الوجه ،مت دعوة جملس اجلامعة من جديد
لالنعقاد يف دورة غري عادية مبنتجع إنشاص مبصر يف يونيو 1246م وكانت املخابرات الربيطانية غري بعيدة وتتابع حتركات القادة
العرب وجامعتهم (جامع ،مرجع سابق ،ص  ، )120بدأ االجتماع خبطب رنانة متجد فلسطني ِّ
ومذكرة مرة أخرى بعروبة فلسطني
مع الرتكيز على قوة العالقات العربية مع بريطانيا وأمريكا ،وضرورة احلفاظ عليها ،وأن الشعب الفلسطيين يكفيه أن جيدد ثقته
بالقادة العرب وجامعتهم.
حاول رئيس الوفد املصري حافظ إبراهيم تنبيه احلاضرين إىل" :أن الطريق الذي يسري فيه العرب لتحرير فلسطني أصبح
يثري الشك لدى العرب عامةً ،وأنه جيب اختاذ املواقف اليت تزيل اخلوف والشك من نفوس العرب" (دروزة ،مرجع سابق ،ص
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 .)237طرح موضوع اجللسة وهو القضية الفلسطينية لبحثه من مجيع اجلوانب ،ومت االتفاق هذه املرة على أن تكون القرارات
املتخذة يف هذا االجتماع قرارات سرية يف جزء منها.
كانت تلك القرارات السرية منها أو العلنية مل خترج عن نطاق التنديد باملمارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيين مع
االستجداء لربيطانيا ،وكان القرار األخطر واألهم يف هذه الدورة والذي يعترب ترمجة واضحة للضعف العريب وللجامعة وهو القرار
()188
ينص صراحةً على إحالة القضية إىل األمم املتحدة ،ولقد كان هذا القرار وغريه من القرارات يدل داللة
رقم ()2
الذي ُّ
واضحة على أمرين مهمني مها:
أوالً -عدم قدرة اجلامعة العربية على حل القضية ،وهذا يعين اعرتاف العرب بفشلهم.
ثانياً -تدويل القضية وبالتايل يزيح العرب عن كاهلهم مهاً كبرياً طاملا جثم على صدورهم.
نأما باقي القرارات فلم خترج عن نطاق التنديد ،وكانت كل القرارات السرية منها والعلنية ال تساوي مثن احلرب اليت كتبت
به ،وبالتايل ظهرت مرة أخرى عدم اجلدية لدى الوفود العربية من جديد يف عدم اختاذ قرارات تكون مبستوى احلدث ،مثل دعم
الشعب الفلسطيين مادياً وعسكرياً وسياسياً ،وفتح معسكرات التدريب أمام الشباب الفلسطيين والعريب للتدريب ومقاتلة الصهاينة
بعد فتح احلدود مع فلسطني.
تلك السياسة اليت اتنبعها القادة العرب ممثلني يف جامعتهم ،جعلت الصهاينة مقتنعني بأن العرب ليس لديهم الرغبة وال
القدرة يف اختاذ قرارات قد تُـ ْف ِش ُل مشروعهم يف فلسطني ،وأهنم ليس لديهم أكثر من التنديد واالستنكار؛ لذلك تضاعف اإلرهاب
الصهيوين ،والغريب أنه كلما متادى الصهاينة يف جربوهتم ضد الشعب الفلسطيين يتداعى القادة العرب إىل الدعوة لعقد اجتماع
طارئ لبحث الوضع الراهن وإجياد حل ينقذ الشعب الفلسطيين ،لذلك انعقد جملس اجلامعة يف أكتوبر 1246م لتدارس الوضع
الذي آل إليه الشعب الفلسطيين ومناقشة ما بدأ يتداول حول ضرورة تقسيم فلسطني كحل للقضية مع ضرورة اللجوء إىل تطبيق
قرارات (بلودان) ِ
السِّرية واليت مل تكن إالن فقاقيع هو ٍاء ،حيث كانت القرارات األربعة اليت مت اختاذها مل خترج عن نطاق االحتجاج
ينص على ..." :االحتجاج
واالستنكار(الشقريي ،مرجع سابق ،ص  ،)210وكان القرار الذي حيمل الرقم ( )4أغرهبا ،والذي ُّ
على أي قرار يرمي إىل تقسيم فلسطني.
ألي فكر خبصوص ذلك ،جندهم يكتفون
فبدالً من أن يسعى العرب إىل احليلولة دون التقسيم ويعلنون رفضهم ِّ
باالحتجاج على ذلك فقط ،وهذه الطريقة يف التعامل مع القضية الفلسطينية جعلت الدول الكربى تفعل ما تريد؛ ألهنا متأكدة
أي قرار يـُتنخ ْذ من قِبَل تلك الدول ،ويف ختام ذلك االجتماع صدر بيان
سلفاً من أن العرب ليس لديهم القدرة على تعطيل ِّ
سياسي مت التأكيد فيه من جديد على" :عروبة فلسطني مع اختاذ كافة ما من شأنه احلفاظ على أن تبقى فلسطني عربية؛ ألهنا
جزءاً من الوطن العريب.
هذا كل ما تستطيع اجلامعة العربية أن تتخذه من قرارات ،وبالتايل أصبحت هي وقراراهتا حمل سخرية من قبل العامة
الرد هذه املرة من العدو نفسه من الصهاينة ،ولكي يثبتوا للعرب عدم اكرتاثهم
واخلاصة (دروزة1260 ،م ،ص  ،)78وجاء ُّ
 -188نص القرار رقم (" :)2عرض القضية على األمم املتحدة إذا مل تنته املفاوضات مع بريطانيا إىل حل".
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بقراراهتم عقدوا مؤمتراً هلم يف سويسرا يف نفس الوقت الذي كان القادة العرب جمتمعني يف القاهرة ،وكانت كل اخلطب والكلمات
تصب يف إطار فتح باب اهلجرة أمام الصهاينة ،وأن يكون أمر اهلجرة من اختصاص الوكالة اليهودية ،وهذا يظهر الفرق الشاسع
ُّ
بني ما قرره العرب وما نادت به الوكالة اليهودية انتهى عام 1246م لتنتهي معه آمال الشعب الفلسطيين املعلقة على اجلامعة
العربية ،وبالتايل تدخل القضية الفلسطينية مرحلة جديدة وخطرية وهي مرحلة التدويل ،وهذا يعين أ نن القضية الفلسطينية قد
خرجت من أيدي العرب وجامعتهم لتدخل أروقة األمم املتحدة ،وبذلك يضيف العرب عجزاً جديداً إىل عجزهم السابق.
ألقى وزير خارجية بريطانيا يف شهر فرباير 1247م أمام جملس العموم الربيطاين خطاباً استعرض فيه القضية الفلسطينية
تدخل
منذ نشأهتا ،وأظهر التناقض الواضح بني وعد بلفور وصك االنتداب ،وأنه ليس يف مقدور بريطانيا فرض تسوية بالقوة ،وأن ُّ
أمريكا يف املشكلة قد زاد من تعقيدها؛ لذلك فإن بريطانيا سوف تتخلى عن أعباء االنتداب وأهنا تفكر جدياً يف حتويل القضية
برمتها إىل األمم املتحدة.
تدويلًالقضيةًوفرضًالتقسيمً :
حل ٍ
عادل للقضية الفلسطينية ،بدأت أول خطوة جتاه
بعد أن أيقن القادة العرب ممثلني يف جامعتهم بعجزهم عن إجياد ٍّ
أي ٍ
شيء من بريطانيا؛ ألن بريطانيا
التدويل من خالل ربط املوضوع باملفاوضات مع بريطانيا لقناعتهم بأهنم لن يتحصلوا على ِّ
ماضية يف تنفيذ ما التزمت به للصهاينة ،وكالعادة تنادى العرب إىل عقد مؤمتر آخر هذه املرة بـ (بلودان) يف يونيو 1246م،
وكانت أحد قرراته هي ضرورة عرض القضية برمتها على األمم املتحدة إذا ما فشلت املفاوضات مع بريطانيا.
ينص على..." :
صدر العديد من القرارات من ذلك املؤمتر كما أشرنا سابقاً ،ومنها القرار الذي حيمل رقم ( )2والذي ُّ
أن يكون عرض القضية على األمم املتحدة على أساس إهناء االنتداب الربيطاين .)189("...
بدأ املوقف الربيطاين يسري يف اجتاه اخلطوة الثانية ،وعلى العادة الربيطانية ال بد من دغدغة أحالم العرب ،وقد عرب عن
هذا املوقف وزير خارجية بريطانيا (بيقن) يف فرباير 1247م يف خطابه أمام جملس العموم الربيطاين ،مستعرضاً تاريخ القضية
الفلسطينية من وعد بلفور إىل تلك الفرتة ،وأنه اتضح مبا ال يدع جماالً للشك أن هناك تداخل بني وعد بلفور وصك االنتداب،
وأ نن تدخل أمريكا زاد األمر سوءاً وتعقيداً ،لذا فمن احلكمة أن تتخلى بريطانيا عن االنتداب وحتويل القضية إىل األمم املتحدة.
وهنا ال بد من طرح بعض التساؤالت اليت تفرض نفسها مثالً :ملاذا بعد هذه الفرتة الطويلة واليت عاىن فيها الشعب
الفلسطيين من عذاب وحرمان وهتجري ،وبعد هذا كله اكتشفت بريطانيا صعوبة إجياد حل عادل للقضية الفلسطينية؟ وملاذا يف هذا
التوقيت حتديداً؟
لإلجابةًعنًهذهًالتساؤالتًوغيرهاًالبدًمنًاألخذًفيًاالعتبارًبعضًاألمورًالمهمةًمنهاً :
أوالً -املتغريات الدولية املتمثلة يف تأسيس األمم املتحدة كمنظمة عاملية تضم يف عضويتها دوالً تدور يف فلك السياسة الربيطانية
أو األمريكية ،وبالتايل من السهل الضغط عليها سياسياً أو اقتصادياً إذا ما دعت احلاجة إىل إجراء تصويت.

 -189باقي القرارات :القرار رقم ( ) 6إنشاء لجنة لدراسة القضية الفلسطينية من جميع جوانبها )1( .إرسال احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة
البريطانية على تساهلها بموضوع الهجرة إلى فلسطين.
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يتم ناختاذه خبصوص القضية؛ ألن بريطانيا من
َي قرار ُّ
ثانياً -وصول بريطانيا إىل قناعة أن العرب ال يستطيعون منع أو عرقلة أ ِّ
خالل جتارهبا السابقة مع العرب أصبحت على ٍ
قناعة تام ٍة بأن العرب ليس لديهم القوة اليت يواجهون هبا ماعدا التنديد
واالستنكار ،وبال تايل ليس بإمكاهنم اختاذ قرارات حامسة وعليه :جاءت اخلطوة الربيطانية التالية بالتنسيق مع الواليات املتحدة يف
أول أبريل  1247م قررت احلكومة الربيطانية إرسال مذكرة لألمني العام هليئة األمم املتحدة خبصوص عرض القضية يف دورة
خاصة ،تلي هذه اخلطوة خطوة أخرى وهي اإلعالن عن تشكيل جلنة حتقيق يتم انتخاب أعضائها من بني أعضاء األمم املتحدة،
والسبب معروف وقد متت اإلشارة إليه سابقا (الربناوي1222 ،م ص  ،)127حاول العرب استباق األحداث فتنادوا إىل عقد
اجتماع من أجل اخلروج مبوقف موحد ومشرتك إذا ما مت اإلصرار على إرسال تلك اللجنة إىل فلسطني ،عقد االجتماع بالقاهرة
وبعد ٍ
ورد مت االتفاق على نقطتني مها:
أخذ ٍّ
أوالً -الطلب من مندويب العرب لدى األمم املتحدة عرقلة انتخاب تلك اللجنة.
ثانياً -حماولة فرض موضوع استقالل فلسطني على اجتماع اهليئة.
هذا ما مت االتفاق عليه ،وحاول املندوبون العرب عرقلة تشكيل تلك اللجنة وعرض موضوع استقالل فلسطني ولكن
دون جدوى؛ ألن بريطانيا وأمريكا – كما أِشرنا سابقاً – مل ولن توافق على ذلك باعتبارمها عضوين دائمني يف جملس األمن ،ومل
حياول مندوبو العرب استغالل موقف االحتاد السوفيييت سابقاً يف تلك الفرتة والذي كان داعماً الستقالل فلسطني يف دولة تضم
مجيع املكونات.
بعد فشل العرب وجامعتهم من خالل مندوبيهم يف هيئة األمم املتحدة ،تقرر إرسال تلك اللجنة ،وقرر الشعب
الفلسطيين عرب قياداته عدم مقابلة تلك اللجنة إالن إذا كان موضوع استقالل فلسطني من ضمن مهامها ،ويف املقابل زادت
العصابات الصهيونية من ضغطها على أعضاء تلك اللجنة من خالل القيام بعدة أعمال إرهابية من تفج ٍري واغتيال وخطف بقصد
إيصال رسالة إىل أعضاء اللجنة ومن أرسلهم بأن اليهود لن يتخلوا عن مشروعهم ،إضافةً إىل ما رافق تلك الفرتة من إدخال
آالف الصهاينة إىل فلسطني أمام مرأى ومسمع األمم املتحدة.
أما على املستوى الرمسي العريب فقد مت االتفاق على مقابلة تلك اللجنة حتت ستار املسؤولية وضرورة شرح املوقف العريب
خبصوص القضية ،بعد ذلك غادرت اللجنة لبنان إىل جنيف لوضع تقرير حول األوضاع يف فلسطني (الربناوي ،مرجع سابق ،ص
ط له من قبل بريطانيا والصهاينة ،فأوصى بضرورة التقسيم ،أي تقسيم فلسطني اجلغرافية إىل
 ،)126جاء التقرير حسب ما ُخطِّ َ
ثالثة مناطق :دولة يهودية ،وأخرى عربية ،ومنطقة دولية تشمل األماكن املقدسة يف القدس.
ٍ
بشكل ساف ٍر إىل جانب الصهاينة؛ ألن أغلب أعضاء
للشك أن تلك اللجنة كانت منحازة
لقد اتضح مبا ال يدع جماالً ِّ
رداً غري متوازن ،فعلى املستوى الشعيب قوبل
تلك الدول باللجنة على عالقة بالصهيونية ،وكان الرد العريب على اقرتاح التقسيم ن
باملظاهرات الشعبية اليت عمت بعض الدول العربية احمليطة بفلسطني وخاصةً يف سوريا ولبنان ومصر ،وعربت اجلماهري العربية على
رفضها ومطالبة احلكام العرب من خالل جامعتهم باختاذ قرارات حامسة مثل تسليح الشعب الفلسطيين وفتح احلدود أمام
اجتماع طار ٍئ يف (صوفر) بلبنان يف سبتمرب 1247م ،وبعد
املتطوعني العرب ،أما على املستوى الرمسي فقد متت الدعوة إىل عقد
ٍ
إلقاء اخلطب واليت ال ختلوا من التذكري بعروبة فلسطني وعبارات التنديد واالستنكار وحتميل بريطانيا وأمريكا املسؤولية التامة ملا
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آلت إليه األوضاع يف فلسطني ،والتلويح بتنفيذ مقررات (بلودان) ِ
السِّرية واليت ال تعدو أن تكون فقاعات هواء (حيا ،مرجع
سابق ،ص .)237
القضيةًمرةًثانيةًأمامًاألممًالمتحدةً :
بعد أن ق ندمت اللجنة الدولية تقريرها اخلاص بفلسطني ،متت الدعوة جمدداً إىل عقد جلسة باألمم املتحدة يف دورهتا
ٍ
بكلمة ملندوب الواليات املتحدة األمريكية واليت أعلن فيها موافقة بالده على
العادية يف سبتمرب سنة 1247م ،بدأت اجللسة
تقرير اللجنة الدولية اخلاص بإقامة دولة يهودية يف فلسطني ،مت اقرتح إنشاء قوة دولية لإلشراف على األمن أثناء الفرتة االنتقالية،
صفة ٍ
أي ٍ
رمسية وهو
مع العلم أن األمم املتحدة مسحت يف تلك الدورة ألحد زعماء الصهاينة بالتحدث أثناء فرتة االنعقاد بدون ِّ
(وايزمن) ،مث حتدث الوفد الروسي والذي عرب هو اآلخر عن تأييد بالده للتقسيم ،وتابع باقي الوفود يف إلقاء كلمات بلداهنم بني
مؤيِّ ٍد للتقسيم ومعارض له ،أما املندوب الربيطاين فقد أكد على موقف بالده السابق واخلاص باجلالء وإهناء االنتداب يف أقرب
وقت ممكن وعدم حتمل مزيداً من املتاعب ،وأهنا سوف تقف على احلياد من موضوع التصويت ،وأن موضوع جالئها جيب أن يتم
بعد تسليم السلطة إىل سلطة أخرى (دروزة ،مرجع سابق ،ص  )110وكان يقصد بذلك الصهاينة ،وبعد االنتهاء من إلقاء
الكلمات قررت اللجنة تأليف جلنتني فرعيتني إلعداد مشروعات مفصلة ،قدمت اللجنة الفرعية األوىل مشروعها والذي اشتمل
باختصار على:
 إهناء االنتداب وبروز الدولتني بعد ذلك بشهرين. تشكيل جلنة من األمم املتحدة لإلشراف وتنفيذ التقسيم. تأليف حكومتني مؤقتتني تقومان بإجراء انتخابات إىل غري ذلك.أما اللجنة الفرعية الثانية فقدمت مشروعها والذي حيتوي على تشكيل حكومة مؤقتة تدير مجيع فلسطني وتبدأ بريطانيا
باجلالء بعد سنة من قيام تلك الدولة مع وقف اهلجرة خالل تلك الفرتة إىل غري ذلك من األمور التنظيمية.
ِح مشروع الدولة املوحدة للتصويت فقط ،حيث مت رفضه من تسعة عشر دولة وأيندته
يف الرابع والعشرين من أكتوبر طُر َ
اثنتا عشرة دولة ،وامتناع أربع عشرة دولة عن التصويت( ،)190وهنا تدخل املندوبون العرب فاقرتحوا اقرتاحاً ينقل القضية إىل حمكمة
ينص على استشارة حمكمة العدل الدولية بشرعية هيئة
العدل الدولية ،فتم معارضة هذا االقرتاح واالقرتاح اآلخر كذلك والذي ُّ
األمم املتحدة يف تنفيذ قرار التقسيم (دروزة ،املرجع نفسه ،ص .)112
وبعد ذلك تدخلت الواليات املتحدة من جديد ٍ
بطلب لتأجيل التصويت وذلك من أجل ممارسة مزيداً من الضغوط
على بعض الدول اليت صوتت يف البداية ضد القرار من أجل جعلها تغري موقفها من قرار التقسيم مستخدمةً نفوذها السياسي
واالقتصادي والعسكري ضد بعض تلك الدول إلجبارها على تغيري موقفها أمام هذا التحرك األمريكي ،ووقف مندوبو العرب
أي خطوةٍ من شأهنا حسم األمر لصاحل القضية باحليلولة دون صدور القرار ،ولكن جرت األمور حسبما هو
عاجزين عن ِّاختاذ ِّ
خمطط هلا من الدول االستعمارية وخاصةً بريطانيا وأمريكا.
 -190كان من المؤيدين للقرار من غير العرب :إيران – أفغانستان – باكستان – كوبا – ليبيريا – تركيا.
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متت الدعوة مرة أخرى إىل إعادة التصويت يف هناية تشرين الثاين ،وبعد أن ضمنت الواليات املتحدة األغلبية الالزمة
لتمرير القرار ،حيث جرى التصويت عليه مبوافقة مخسة أصو ٍ
ات ضد ثالثة عشرة صوتاً وامتناع سبعة عشر دولة عن التصويت.
أيام ٍ
بعد ٍ
يح أكد فيه أ نن بالده تقبل بالقرار وأهنا ستبذل كل ما
قليلة من مترير القرار أدىل وزير املستعمرات الربيطاين بتصر ٍ
يف وسعها من أجل تطبيقه( ،)191وبالتايل كشفت بريطانيا عن وجهها القبيح بعد أن طمئنت العرب بأهنا لن متارس التصويت على
القرار ،ومبجرد إقراره هاهي تسرع إىل االعرتاف به.
موقفًالجامعةًالعربيةًمنًقرارًالتقسيمً :
مل خيتلف موقف العرب حيال قرار التقسيم عن مواقفهم السابقة من خالل اجلامعة العربية ،حيث سارعوا إىل إصدار
املزيد من قرارات التنديد واالستنكار مغلفة ببعض التهديدات ،بالرغم من علمهم التام بأن القرار سوف يصدر ،يف املقابل مل
يقوموا بإعداد أي ِة ٍ
خطة جملاهبته يف حال صدوره ،وهنا أقصد باالستعداد العسكري من وضع اخلطط الطارئة وتوفري األموال
والسالح وإعالن النفري العام وفتح معسكرات التدريب على حدود فلسطني ودعم الشعب الفلسطيين مالياً وعسكرياً داخل
األرض الفلسطينية ،بل إن العرب ممثلني يف قادهتم مل يكن لديهم اإلرادة الصادقة على فعل ذلك بدليل أن أحد األعضاء أعلن أ نن
مشاركة بالده يف تلك االستعدادات لن تتعدى جيوشها على حدود فلسطني فقط(الشقريي ،مرجع سابق ،ص .)27
إضافةً إىل ذلك كان القادة والزعماء العرب يُ ِّلوحون سابقاً بإمكانية استخدام سالح النفط ضد الدول الداعمة للصهاينة
متدرعني بأن تعاوهنم مع شركات
واألغرب من ذلك أن بعضاً من تلك الدول مل تقطع اتنصاهلا وحمادثتها االقتصادية مع أمريكا ِّ
دول
مع
وليس
(جنم1225 ،م ،ص  ،)143مع علمهم التام بالدور الذي قامت وتقوم به أمريكا يف تأييدها الصهاينة.
أي قرا ٍر
يف اخلتام جيب أَ ْن نُ َذ ِّكر مبوقف اجلامعة العربية ممثلة يف أعضائها من عدم جدية العرب أعضاء اجلامعة يف تنفيذ ِّ
لسبب ٍ
يتم اختاذه خبصوص القضية الفلسطينية ٍ
نص يشري إىل ضرورة إلزام تلك الدول بتنفيذ
أي ٍّ
بسيط وهو خلو ميثاق اجلامعة من ِّ
ُّ
يتم اختاذه مثل عدم االلتزام باملقاطعة االقتصادية ،إىل السكوت عن املمارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيين ،إىل
أي قرا ٍر ُّ
ِّ
عدم االستعداد الكايف لوضع خطة تكون جاهزة وقت احلاجة بدليل أنه عندما مت اختاذ قرار دخول فلسطني يف حرب 1248م،
كان أحد أسباب هزمية اجليوش العربية يف تلك احلرب عدم وجود تنسيق مسبق بني احلكام العرب وقادة جيوشهم ،ويف املقابل بدأ
الصهاينة يع ندون أنفسهم للخطوة األخرى وهي اإلعالن عن ميالد كياهنم السياسي ،وبالتايل دخلت القضية الفلسطينية مرحلة
حامسة أخرى ال تقل خطورة عن سابقاهتا.
الخالصة
من خالل البحث والدراسة َنلص إىل النتائج اآلتية:

 -191صدر قرار التقسيم عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  – 69نوفمبر – 8911م والذي يحمل رقم .818
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 -1تأسست اجلامعة العربية يف مارس  1245م يف ظروف عربية ودولية صعبة ،فالدول العربية اليت أسست اجلامعة العربية مل تكن
دوالً مستقلة باملعىن الصحيح ،بل كانت إما حمتلة احتالالً مباشراً أو مرتبطة مبعاهدات مثل مصر والعراق ،وبالتايل هذه الوضعية
جعلت تلك الدول ال تتمتع بالسيادة الكاملة ،أما الظروف الدولية فقد كان هلا األثر الكبري؛ ألن الدول االستعمارية كانت تريد
احلفاظ على مصاحلها لفرتة ما بعد احلرب ،وبالتايل بدأت ختطط إلجياد كيان سياسي حيتوي الدول العربية وحيافظ يف نفس الوقت
على مصاحلها.
ٍ
بتصرحيات موازية تعلن فيها
كل التصرحيات اليت صدرت من الزعماء العرب كانت تتلقفها الدول االستعمارية خاصةً بريطانيا
ُّ -2
توج ٍه من شأنه خلق نوع من التعاون بني األقطار العربية بعيداً عن التنسيق العسكري أو السياسي ،وقد حتققت
ألي ُّ
تأييدها ِّ
أمنيات بريطانيا يف ذلك من خالل ميثاق اجلامعة العربية والذي أكد يف مادته األوىل على مسألتني مهمتني أصبـحتا فيما بعد من
أهم املشاكل اليت تواجه اجلامعة يف االلتزام بتنفيذ ما يـتخ ُذ من قرار ٍ
ات وهي مسألة السيادة واالستقالل ،بل أصبحتا شرطاً أساسياً
ُ َ
أي قرار ،بل ترك مسألة التنفيذ خاضعة لسياسة
أي إلزام يف تنفيذ ِّ
أي إشارةٍ إىل ِّ
خلو امليثاق من ِّ
لالنضمام للجامعة ،كذلك ِّ
الدولة ،وهذا ما انعكس على القضية الفلسطينية.
 -3ميثاق اجلامعة العربية عامل فلسطني على أساس أهنا دولة غري مستقلة ،وبالتايل جرى من باب الرتضية السماح للوفد
الفلسطيين االشرتاك يف اللجنة التحضريية بصفة مراقب فقط ،وبالتايل ال جيوز له حق التصويت أو التوقيع ،بل جرى ذكر فلسطني
مبلحق خاص بالربوتوكول وآخر بامليثاق من باب الرتضية ،وكلُّ ما مت ذكره يف تلك املالحق هو التذكري بعروبة فلسطني فقط ،من
خالل ذلك اتضح وجود ضعف يف ميثاق اجلامعة انعكس سلباً على أداء اجلامعة العربية جتاه القضية الفلسطينية ،لذلك ال بد من
اإلشارة إىل ذلك يف نقاط أمهها:
أوالً -الظروف السياسية اليت تعيشها املنطقة العربية واليت تأسست فيها اجلامعة العربية ،فالعرب كانت يف البداية غايتهم
االستقالل واالحتاد ،ويف املقابل مل تكن هناك حاضنة شعبية جاهزة للدعاية ودعم تلك الطموحات بسبب اجلهل والفقر والسيطرة
َي أَن فكرة الوحدة ُولِدت قبل أواهنا.
االستعمارية ،وعدم وجود فكرة واضحة لشكل الوحدة أو التعاون ،أ ْ
ثانياً -الدول املوقعة على امليثاق مل تنظر إىل موضوع الوحدة والتعاون إال من خالل مصاحلها وسيادهتا ،وبالتايل كانت نظرة تلك
ٍ
استكمال لالستقالل فقط.
الدول ملوضوع اجلامعة على أساس أنه
ثالثاً -مل حياول أعضاء اجلامعة العمل من داخل فلسطني ،بل إ نن كل اللجان واهليئات اليت شكلت خبصوص دعم الشعب
الفلسطيين باشرت عملها من خارج فلسطني.
رد الفعل إىل الفعل ،بل إ نن أغلب االجتماعات والقرارات
رابعاً -مل حياول الزعماء العرب من خالل جامعتهم اخلروج من دائرة ِّ
كرد ٍ
فعل فقط.
كانت تأيت ِّ
أي دولة غري عربية
أي معاهدات أو حتالفات مع ِّ
خامساً -إشارة امليثاق يف أحد مواده إىل حرية الدول األعضاء يف اجلامعة عقد ِّ
ٍ
بشكل مباش ٍر يف ارتباط بعض من األعضاء يف عقد حتالفات ،على سبيل املثال حلف بغداد ومعاهدات اقتصادية بني
ساهم
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السعودية والواليات املتحدة ،كل ذلك جعل الدول األعضاء تفضل احملافظة على تلك املعاهدات على حساب ما مت التوقيع عليه
يف ميثاق اجلامعة.
وأخيراً ال ننسى دور الدول املهيمنة على املنطقة وخاصةً بريطانيا باستبدال شعار (فَـِّرق تَ ُسد) بشعار (امجع احكم) ،وهذا ما
لتتوىل القضيةً .
خيص القضية الفلسطينية ،ممنا فتح الباب على مصرعيه أمام األمم املتحدة ن
انعكس على اجلامعة وعملها خاصةً فيما ُّ
ً

المصادرًوالمراجع
 -1الشقريي ،أمحد  ،حوارًوأسرارًمعًالملوكًوالرؤساء ،دار العودة ،بريوت.

 -2الشقريي ،أمحد  ،الجامعةًالعربيةًكيفًتكونًجامعةًوكيفًتصبحًعربية ،دار أبو سالمة للطباعة والنشر والتوزيع ،تونس.
 -3الشقريي ،أمحد  ،إنايًأُتاهم ،دار العودة ،بريوت1273 ،م.

 -4صفوت ،جندت فتحي  ،منًنافذةًالسفارةً– ًالعربًفيًضوءًالوثائقًالبريطانية ،رياض الدنيس للكتب والنشر ،لندن،
قربص( ،ط1222 ،)1م.

 -5الربناوي ،سامل حسن  ،القضيةًالفلسطينيةً-دراسةًسياسيةًثقافية ،جامعة قاريونس ،بنغازي( ،ط1222 ،)1م.

 -6احلسن ،علي أبو  ،فلسطينًفيًظلًاالحتاللًالصهيوني منطقةًنفوذًللوالياتًالمتحدة ،دار احلكمة ،بريوت( ،ط،)1
1220م.

 -7رشيد ،هارون هاشم  ،جامعةًالدولًالعربية ،دار سراس للنشر ،تونس1280 ،م.

 -8شكري ،حممد عزيز  ،جامعة ًالدول ًالعربية ًووكاالتها ًالمتخصصة ًبين ًالنظرية ًوالواقع ،دار ذات السالسل ،تونس،
(ط1275 ،)1م.

 -2غنيم ،عادل حسن  ،القضيةًالفلسطينيةً،دراساتًمعاصرةًلبعضًجوانبها ،دار الكتاب اجلامعي القاهرة1282 ،م.

 -10حيا ،جالل  ،العالمًالعربيًالحديثًوالمعاصرً–ًمندًالحربًالعالميةًالثانية ،ج ،3املكتب اجلامعي احلديث ،حمطة
الرمل ،اإلسكندرية1228 ،م.

 -11جنم ،زين العابدين مشس الدين  ،العالقاتًاالقتصاديةًبينًالوالياتًالمتحدةًوالسعوديةً1912ً –ً 1931م ،دار
الكتاب اجلامعي( ،ط1225 ،)1م.

 -12العثمان ،عثمان ،مأزقًالتسويةًالسياسيةًللصراعًالعربيًاإلسرائيلي ،جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
(ط ،)1بريوت -لبنان2003 ،م.

 -13دروزة ،حممد عزة  ،الحركةًالعربيةًالحديثة ،اجمللد الثاين ،املكتبة العصرية للنشر والطباعة ،صيدا1260 ،م.

 -14جامع ،اهلادي العريب  ،الجامعةًالعربيةًوأزمةًتنفيذًالقرارً(1982ً–ً1912م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة
السابع من أبريل2004 ،م.
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الملخص ً
مت يف هذه الدراسة تقييم جودة مياه اآلبار اجلوفية يف مدينة جنزور – ليبيا ،حيث ُمجعت  27عينة من مياه اآلبار
بأعماق ترتاوح مابني  160 - 18م غطنت أغلب املناطق يف املدينة ومت قياس بعض اخلصائص الكيميائية هلا متمثلة يف قياس
الرقم اهليدروجيين ( )pHواملوصيلة الكهربائية ) (Electrical Conductivityومقدار جمموع األمالح الصلبة الذائبة
) (T.D.Sوتركيز أيونات كال من النرتات ) (NO-3والكربيتات ) (SO4-2والصوديوم ) (Na+والبوتاسيوم )(K+
والكالسيوم ) (Ca+2ومقارنة هذه النتائج باملواصفات الليبية والعاملية القياسية ملياه الشرب.
أظهرت النتائج أن معظم العينات مل تتجاوز احلد املسموح به حسب مواصفيت مياه الشرب ملنظمة الصحة العاملية واملركز
الوطين للمواصفات واملعايري القياسية الليبية ملياه الشرب .باستثناء العينات  W6بئر مدرسة العريفي الشارف والعينة  W10بئر
مزرعة عبداجلليل العريفي .حيث جتاوز فيهما أيون الصوديوم ) ( Na+احلد املسموح هبم وهو  .mg/l 200كذلك لوحظ أن
حوايل  %50من العينات يف هذه الدراسة يقل جمموع األمالح الصلبة الذائبة ) (T.D.Sفيها عن  100ملج /لرت وهو احلد
األدىن حسب مواصفة املركز الوطين للمواصفات واملعايري القياسية ملياه الشرب املعبأة.

Abstract
In this study the quality of ground water in the city of Janzour – Libya was studied. 27
samples of well water were collected with depths ranging between 18 - 160 m covered most
areas in the city and some of their chemical properties including pH, electrical conductivity,
total dissolved salts, and the concentration of nitrate, sulfate, sodium, potassium and calcium
ions were determined and compared with the Libyan National Center for Standardization and
Metrology.
The results showed that the most samples did not exceed the maximum limit according to
Libyan and world standard except W6 (Alirifi Asharif school) and W10 (Abd Aljalil Alirifi
farm) which have high concentration of Sodium (200mg/l). Also noted that the amount of
total dissolved salts is 50% of the samples were less than 100 mg/l which is the minimum
amount according to the Libyan standard.
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 .1المقدمةً :
تعترب مصادر املياه اجلوفية ذات أمهية كبرية للزراعة والشرب يف العامل مما يدعونا إىل االهتمام املستمر للتحليل والدراسة والبحث
كل ما من شأنه أن يساهم يف تنمية وصيانة تلك املوارد ،وحتقيق أعلى مستويات ممكنة من نوعية وكفاءة االستخدام ].[1
يف ن
فتعد املياه اجلوفية مصدرا رئيسيا للمياه العذبة يف العامل وغالبا غري متجددة يف املناطق اجلافة ،وتعتمد على نوعية مياه املصدر
ومقدار األمالح الذائبة فيها عن طريق قياس جمموع املواد الصلبة الذائبة ( )TDSفيها ].[2
إن املياه اجلوفية ال تتواجد حبالة نقية بل حتتوي على مواد عالقة وأخرى ذائبة بنسب متفاوتة حتدد نوعيتها ،وحتتوي املياه
اجلوفية على أنواع خمتلفة من األمالح بنسب وتراكيز خمتلفة وعلى نسب عالية من املكونات الذائبة ,وذلك بسبب تعرض املياه
اجلوفية للمواد القابلة للذوبان يف التكاوين اجليولوجية [ ،] 3 ،2 ،1ويعترب دخول مياه اجملاري والنفايات الصناعية إىل الطبقات
املائية مصدرا واضحا لتدهور نوعية املياه اجلوفية وتلوثها وهذا يشكل خطورة كبرية على الصحة العامة [.]4
ومن أهم املشكالت اليت ترتبط مبياه الشرب تلك املتعلقة بتلوث املياه السطحية واجلوفية بامللوثات الكيميائية والبيولوجية،
لذلك حرص الباحثون يف جمال علم املياه على إجراء الدراسات والبحوث على املياه ومصادرها وأهم امللوثات اليت تتعرض هلا
بفعل األنشطة البشرية الزراعية والصناعية واخلاصة [.]5
تؤدي العديد من العوامل إىل تردي نوعية املياه اجلوفية وتلوثها ومن أمهها تسرب املياه العادمة ومياه اجملاري ورشحها لألسفل
لتصل إىل املياه اجلوفية وتلوثها؛ ألهنا حتتوي على كميات وتراكيز عالية من املعادن الثقيلة والنرتات [.]7 ،6
وجدير بالذكر أ نن النرتات تتحد مع اهليموجلوبني ومتنع احتاد األكسجني معه مما يسبب االختناق ،كما وتعترب األنشطة
الزراعية أحد مصادر تلوث املياه اجلوفية عن طريق استعمال األمسدة الكيميائية والعضوية ،إن النرتات يف هذه املخصبات واألمسدة
تصل إىل املياه اجلوفية .باإلضافة إىل استعمال املبيدات احلشرية والنباتية اليت حتتوي على مواد سامة تصل مع مياه الري املتكرر إىل
املياه اجلوفية وتلوثها [.]8 ،6
يكون تلوث املياه اجلوفية حلظيا أو مستمرا .فللتلوث املستمر أثر كبري على مصادر املياه باملنطقة وميتد تأثريه إىل باقي اآلبار
من نفس الوادي واملنطقة [ .]2فاملياه احملتوية على تراكيز عالية من العناصر واألمالح املعدنية يؤثر تأثريا مباشرا على جودة
السمينة اليت متتلكها هذه املعادة واألمالح [.]10
وصالحية هذه املياه للشرب والصناعة والزراعة بسبب اخلاصية ن
لألنشطة الزراعية احمليطة مبصادر املياه اجلوفية تأثري كبري يف وصول كميات كبرية من املركبات األزوتية والفوسفاتية ملصادر املياه
مثل النرتيت والنرتات والفوسفات ،فقد دلت دراسة على وجود عالقة بني استعمال األرض الزراعية ومصادر املياه اجلوفية القريبة
من املنطقة بسبب استخدام األمسدة الكيميائية والعضوية [.]12 ،11
ووجود تركيز ٍ
عال من النرتات يف املياه اجلوفية دليل على تلوث املياه باألمسدة الزراعية وخملفات الصرف الصحي ،وعند ارتفاع
تركيز النرتات يف مياه الشرب يسبب يف تأثريات على الصحة [.]13
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أهميةًالدراسةًً ً:

تساهم هذه الدراسة يف تبيني وتوضيح مدى جودة مصادر املياه اجلوفية وصالحيتها للشرب للسكان يف مدينة جنزور ،كما أنه
من املمكن إعتبارها مرجع ومصدر لإلرشاد والتوعية والتوجيه للناس بإمكانية استخدام مياه هذه اآلبار للشرب واحلد من
استغالهلم ،وذلك برتويج الشائعات حول عدم صالحية هذه املياه للشرب حىت يتجه الناس إىل املياه املعبأة واليت هي ليست إال
عبارة عن مياه حتلية تكاد تكون خالية من األمالح بالكامل.
هذا باإلضافة إىل:
 يعترب للبحث أمهية خاصة لذوي االختصاص ألنه يدرس بعض اخلصائص املتعلقة بصالحية املياه للشرب من عدمه.
 يضيف هذا املوضوع للمكتبة الليبية دراسة جديدة تناولت موضوعا تقل فيه الدراسات اخلاصة هبذا اجلانب وخاصة يف
مدينة جنزور.
 تفيد هذه الدراسة يف حل وطمأنة السكان يف سالمة مصدر املياه للشرب والزراعة.
 تساهم يف احملافظة على مصادر املياه اجلوفية باملنطقة وتقييد برامج استنزاف هذه املياه.
ً2.1أسبابًاختيارًالموضوعً :
لقد وقع اختيار املوضوع لألسباب التالية:
 )1أل نن هذا املوضوع تناول املياه اليت هلا عالقة قوية ومباشرة بصحة اإلنسان.
 )2ازدياد مضار التلوث بشكل كبري مع مرور الزمن.
 )3كثرة وجود مصانع تعبئة املياه يف املنطقة واملناطق اجملاورة.
ً3.1أهدافًالدراسة:
اهلدف من هذه الدراسة حتليل مياه بعض اآلبار اجلوفية يف مدينة جنزور – ليبيا  -وبيان مدى صالحيتها للري والشرب على
ضوء املواصفات العاملية والليبية ،ومن مث جتريب الوسائل املناسبة لتقليل نسبة ملوحة هذه املياه لالستفادة منها يف الري والشرب.
ً
 .2منطقةًالدراسة:
تقع مدينة جنزور غرب مدينة طرابلس ،وحدودها شرقا منطقيت السراج والسياحية ،ومشاال البحر وغربا منطقة صياد وجنوبا
منطقة النجيلة .ومتتاز بوجود عدد كبري من املزارع واألراضي الزراعية والنشاطات الصناعية املختلفة ،وذات كثافة سكانية عالية.
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يعتمد سكان هذه املنطقة واملناطق اجملاورة اعتمادا كليا على اآلبار للحصول على املياه اجلوفية لغرض الزراعة والصناعة
والشرب .ومن اجلدير بالذكر أن هذه املناطق تعتمد اعتمادا كلياعلى اآلبار السوداء للتخلص من مياه اجملاري والصرف الصحي
الناجتة من االستعمال املنزيل والصناعي باملنطقة ،واليت تتسرب إىل باطن األرض وتصل ملصادر املياه اجلوفية وتكون سببا مباشرا يف
عملية تلوثها وتغيري تركيز األمالح والعناصر املعدنية هبا ،مما يؤثر الحقا على جودة وصالحية هذه املياه للشرب والزراعة .ناهيك
عما تسببه من أمراض وتؤثر على الصحة العامة لإلنسان واحليوان والنبات؛ لذلك قمنا بقياس وتقدير تلوث هذه املصادر ببعض
ن
العناصر واألمالح املعدنية .مت حتديد مواقع مجع العينات حبيث تغطي كامل منطقة الدراسة كما هو موضح بالشكل رقم (.)1

الشكل رقم ( )1يوضح مواقع منطقة الدراسة
واجلدول رقم ( )1يوضح وصفا ملواقع الدراسة مع البيانات اخلاصة بالعمق واالرتفاع لكل موقع.
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جدول رقم ( )1بيانات مواقع مجع العينات
رمز البئر

اسم املوقع

عمق البئر m

االرتفاع عن سطح البحر m

W1

مسجد شهداء عبداجلليل

18

27

W2

مسجد عمر بن عبد العزيز

18

13

W3

معهد نصر الدين القمي

90

18

W4

معهد نصر الدين القمي

40

23

W5

الساحة الشعبية

35

20

W6

مدرسة العريفي الشارف

55

18

W7

مسجد السياح

35

20

W8

مسجد الفالح

38

19

W9

عياد املقطف امريود

40

12

W10

عبداجلليل العريفي

40

20

W11

مسجد حممد العجيلي

40

23

W12

مدرسة مشس احلرية

40

20

W13

مدرسة فجر عروس البحر

40

17

W14

مدرسة أوالد عبداللطيف

40

18

W15

مسجد أوالد عبداللطيف

40

17

W16

مسجد زاوية عمورة

40

22

W17

مسجد زاوية عمورة

70

20

W18

مدرسة شهداء جنزور

160

30

W19

مقربة الزغواين

90

83

W20

مسجد أبو الروين

70

83

W21

مسجد أوالد أبوجعفر

50

24

W22

مدرسة عبدالكرمي اخلطايب

40

22

W23

مسجد خليفة كرواط

35

21

W24

مسجد أبو رحاب

37

19

W25

مسجد عبد اهلل بن مسعود

35

21

W26

مدرسة أوالد سويسي

40

29

W27

مدرسة الريموك

40

24
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 .3جمعًالعينات:
مت جتميع عدد  27عينة من مياه اآلبار اجلوفية من مواقع اآلبار احملددة سابقا خالل فصل الشتاء  2017م واليت ترتاوح
أعماقها مابني  160 - 18م وحفظت يف قوارير بالستيكية معقمة ومغسولة باملاء املقطر .مث مت قياس الرقم اهليدروجيين جلميع
العينات خالل مرحلة التجميع ،وحفظت العينات إىل حني حتليلها [ .]14وسجل على القنينة رقم العينة (البئر) وتاريخ جتميع
العينة وموقع البئر وعمقه وارتفاعه على مستوى سطح البحر.
 .1الموادًالكيميائيةًواألجهزةًالمستخدمة:
مت استخدام مواد كيماوية عالية النقاوة ( )%22.2من شركة ( )BWB Technologiesيف حتضري العينات واحملاليل
القياسية لضمان عدم تداخل النتائج وتلوث العينات ،كما مت غسل األدوات باملاء املقطر ومحض النيرتيك عدة مرات .وكانت
املواد املستخدمة هي:
 محض اهليدروكلوريك .%37
 محض النيرتيك % 65و.%10
 حملول الصوديوم القياسي.
 حملول البوتاسيوم القياسي.
 حملول الكالسيوم القياسي.
واستخدم جهاز االنبعاث اللهيب (  ) The BWB XP Flame Photometerمن شركة ( BWB
 )Technologiesلتحليل العينات.

ً .2تحليلًالعينات:
مت حتليل العينات يف املعمل الكيمياوي الرئيسي للوقاية الكيماوية – تاجوراء  ،-ومت مقارنة النتائج مبعايري منظمة الصحة
العاملية ( .]15[ )WHOومواصفة املركز الوطين للمواصفات واملعايري القياسية الليبية ملياه الشرب رقم (م ق ل )2015:82
[.]16
فتم قياس الرقم اهليدروجيين عند البئر بواسطة جهاز قياس الرقم اهليدروجيين ( .)pHوقياس املوصلية الكهربائية وجمموع
األمالح الصلبة يف املعمل ( )T.D.Sوأمالح الكربيتات والنرتات جبهاز الـ  Uv-vis Spectrophotometerيف
املعمل.
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 .6النتائجًوالمناقشة:
يوضح اجلدول رقم ( )2متوسط نتائج ثالثة قراءات مت قياسها لتحليل عينات مياه اآلبار يف منطقة الدراسة ،ومبقارنتها مع
مواصفات منظمة الصحة العاملية ( )WHOومواصفات املركز الوطين للمواصفات واملعايري القياسية ملياه الشرب [ .]16نالحظ
أن النتائج التتعدى احلدود املسموح هبا .فبينت النتائج أن قيمة األس اهليدروجيين ) (pHملصادر املياه يف منطقة الدراسة هي
متعادلة إىل قاعدية خفيفة بسبب تأثري تركيز أيونات الكالسيوم والصوديوم ،وكما هو معلوم أن األيونات املوجبة تعطي ميوال
للقاعدية على عكس األيونات السالبة اليت تعطي ميوال حامضيا .كما لُوحظ أن نتائج جمموع املواد الصلبة الذائبة قليلة جدا
فكانت ضمن احلدود املسموح هبا وذلك نتيجة وجود نسب متفاوتة من أيونات  Ca+2 , K + , Na+وكذلك أيونات
 ، NO3- , SO4-2ومبقارنتها مع نتائج دراسات سابقة [ ،]17يتضح لنا أن عنصر الكالسيوم وأمالحه منخفضة يف هذه
املصادر .كذلك ارتفاع تركيز الصوديوم بسبب ذوبان أمالحه يف املياه [ .]18إذ يكون ارتفاع تركيز الصوديوم يف املاء سببا رئيسيا
يف اضطرابات القلب [.]19
ومل تظهر النتائج أي ارتفاع لنتائج تركيز النرتات والكربيتات يف مصادر املياه ووقوعها حتت احلدود املسموح هبا.
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.) نتائج عينات منطقة الدراسة2( جدول رقم
ً Ca

ًK

ً Na ً NO3- SO42-

E.ce

ًT.D.S

pH

ً رمزًالبئر

ً mg/l

ً mg/l

mg/l

ً mg/l

29.7

6.8

137

4.0

93

ً 139

83

7.1

ً W1

ً 23.6

ً 3.8

ً 135

ً 4.1

ً 88

ً 122

ً 93

ً 8.1

ً W2

60.5

10.5

-----

3.1

95

ً 453

ً 268

ً 7.3

W3

68.5

8.7

189

1.6

61

ً 288

ً 172

ً 7.2

W4

ً 36.9

ً 8.3

ً 88

ً 2.6

ً 75

ً 151

ً 91

ً 7.0

W5

37.1

12.6

217

1.1

110

ً 276

ً 165

ً 6.8

W6

28.3

9.3

126

2.1

95

ً 161

ً 111

ً 1.8

W7

ً 24.1

ً 5.2

ً 108

ً 3.1

ً 80

ً 139

ً 83

ً 8.1

W8

ً 24.8

ً 4.8

ً 109

ً 6.1

ً 89

ً 135

ً 81

ً 8.0

W9

ً 27.2

ً 6.1

ً 218

ً 3.1

ً 104

ً 212

ً 127

ً 6.9

W10

29.7

19.7

164

5.8

89

ً 194

ً 116

ً 1.2

W11

ً 43.7

ً 7.9

ً 182

ً 9.2

ً 104

ً 238

ً 118

ً 6.9

W12

ً 45.9

ً 7.8

ً 172

ً 7.5

ً 111

ً 263

ً 128

ً 1.2

W13

ً 17.5

ً 3.0

ً 49

ً 0.7

ً 65

ً 82

ً 21

ً 8.2

W14

ً 2.8

ً 0.5

ً 11

ً 2.3

ً 1

ً 122

ً 93

ً 1.2

W15

30.8

5.5

102

3.5

111

ً 166

ً 99

ً 6.9

W16

ً 31.8

ً 5.6

ً 101

3.5

ً 108

ً 111

ً 112

ً 1.1

W17

ً 27.2

ً 5.2

ً 85

4.9

ً 98

ً 136

ً 81

ً 1.1

W18

13.0

2.6

34

3.1

41

ً 56

ً 33

ً 1.3

W19

ً 20.0

ً 3.4

ً 38

7.9

ً 50

ً 11.1

ً 16

ً 1.8

W20

ً 37.0

ً 6.7

ً 132

9.0

ً 90

ً 181

ً 119

ً 1.8

W21

ً 18.2

ً 6.5

ً 161

4.1

ً 82

ً 132

ً 19.1

ً 1.1

W22

ً 28.7

ً 8.3

ً 158

10.1

ً 89

ً 183

ً 119

ً 1.1

W23

ً 34.5

ً 7.5

ً ----

3.6

ً 112

ً 211

ً 161

ً 1.2

W24

ً 30.4

ً 9.0

ً 134

2.3

ً 98

ً 218

ً 118

ً 1.1

W25

ً 27.4

ً 3.3

ً 57

5.4

ً 29

ً 118

ً 46

ً 1.1

W26

ً 27.1

ً 4.0

ً 56

7.5

ً 36

ً 92

ً 21

ً 1.2

W27

----

40

200

45

ً 250

ً -----

ً 1000

6.5-

م ًق ًل

ً 8.5

82:2015

6.5-

WHO

200

20

ً 200

ً 45

mg/l ً μs\Cm

250
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2300

ً mg/l

1000
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يف الشكل رقم ( )2يبني لنا مقارنة بني جمموع األمالح الصلبة الذائبة ومقدار املوصلية الكهربائية لعينات منطقة
الدراسة ،حيث هناك توافق كبري جدا يف القيم بينهما .مما يبني لنا أن قيم  E.ceتسلك سلوكا مشاهبا لسلوك جمموع األمالح
الذائبة مما يعكس الرتابط بني هاتني اخلاصتني.

شكل رقم ( )2يوضح العالقة بني املوصلية الكهربائية وجمموع األمالح الصلبة الذائبة.

توضح لنا األشكال ( 3و  4و  )5مقارنة بني مواقع العينات املختلفة ،حيث تبني لنا توافقا نسبيا كبريا يف نتائج
الكربيتات وأمالح الصوديوم والكالسيوم يف مجيع مواقع الدراسة .بينما وجود تباين واضح جدا يف قيم املوصلية الكهربائية وجمموع
األمالح الصلبة الذائبة وأمالح النرتات والبوتاسيوم مابني مواقع الدراسة .ومن جهة أخرى أظهرت الدراسة توافقا كبريا جدا يف
العالقة بني أمالح الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم يف مصادر مياه املنطقة املدروسة.
ومن نتائج مصادر املياه يف منطقة الدراسة والعالقة فيما بينها تبني لنا أن املنطقة ال تعاين من تلوث يف مصادر مياهها
من الناحية الكيميائية ونسبة العناصر واألمالح املذكورة ،مما يعطي طابعا إجيابيا ومشجعا للسكان الستعمال هذه املياه يف الشرب
والزراعة واحملافظة عليها من االستنزاف بفعل كثرة وجود مصانع تعبئة املياه وحمطات التحلية املنزلية والتجارية.
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شكل رقم ( )3مقارنة بني مواقع العينات و E.ceو  SO4-2و T.D.S

شكل رقم ( )4مقارنة بني مواقع العينات و  NO3-و  pHو SO4-2
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شكل رقم ( )5مقارنة بني مواقع العينات و  Caو  Kو Na
 .1اإلستنتاجاتًوالتوصيات:
على ضوء النتائج املتحصل عليها من خالل قياس اخلواص الطبيعية والكيميائية ملصادر مياه الشرب يف مدينة جنزور
خلصت الدراسة إىل أن التكاوين اجلوفية سامهت بشكل كبري يف حتديد خواص هذه املياه .لذلك توصي الدراسة بتسليط وتكثيف
الضوء والعمل على احملافظة على هذه املصادر من التلوث بواسطة األمسدة واملبيدات الزراعية وتصريف مياه اجملاري واملخلفات
الصناعية .كما توصي بتكملة التحليل ليشمل قياس تراكيز العناصر الثقيلة والتحاليل البيولوجية ملصادر املياه.
 .8المراجعً :
 .1باكنكوبف غوردن .ك ،(1226) ،مقدمة يف كيمياء املياه الطبيعية ،جامعة والية مونتانا ،منشورات جامعة عمر املختار،
ليبيا.
 .2املنهراوى مسري ،حافظ عزة ،)1227( ،املياه العذبة ،الدار العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.
 .3درداكة خليفة ،)1288( ،اهليدرولوجيا واملياه اجلوفية ،مدرية املكتبات والوثائق الوطنية ،األردن.
 .4حلوة عزت ،حسني سهام ،)1222( ،الدليل التدرييب يف جمال الطوارئ الصحية وإصحاح الشرب ،وزارة الصحة
والسكان.
 .5حافظ سحر ،)1225( ،احلماية القانونية لبيئة املياه العذبة ،الدار العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.
 .6السروي ،أمحد ،)2006( ,جودة املياه والتحكم به ،الدار العلمية للنشر ،القاهرة ،مصر.
 .7السروي ،أمحد ،)2007( ،التلوث الفيزيائي والكيميائي للبيئة املائية ،الدار العلمية للنشر ،القاهرة ،مصر.
 .8الربيعي ,صاحب ،)2008( ،التلوث املائي األسباب واملعاجلات ،دار احلصاد للنشر ،دمشق ،سوريا.
 .2عصام حممد عبد املاجد والطاهر حممد الدريري ،املاء ،اخلرطوم ، 1222 ،حائز على جائزة ،رقم إيداع مع اجمللس القومي
للصحافة واملطبوعات  ,28/250رقم تسجيل مع جملس املصنفات األدبية والفنية  1412-22/331ق ف.
 .10خليل ،نبيل فاضل (  ،) ٣٩٩١الكيمياء التحليلية لطلبة كلية الزراعة والغابات ،مطبعة جامعة املوصل ،ص.400
)(92

جـــــامعة المرقب  -كلية اآلداب والعلوم قصر األخيار
مجلة العلوم اإلنسانية والعلمية واالجتماعية
العدد الخامس يونيو 8102

Elmergib University - Faculty of Art & Science KasrKhiar
Journal of Humanitarian, Scientific and Social Sciences
5th Issue June 2018

11.BULUT, E.; AKSOY, A. Impact of fertilizer usage on phosphorus loads to
Lake Uluabat. Desalination, Vol.226, 2008, 289–297.
12.KARAKOC, G.; ERKOC, F.U.; KATIRCIOGLU, H. Water quality and
impacts of pollution sources for Eymir and Mogan Lakes (Turkey).
Environment International, Vol.29, 2003, 21– 27.
 .13إمساعيل ،نذير ،احملمد ،ياسر ،فلوح ،مجيل .التغريات النوعية للمياه اجلوفية نتيجة استخدام املياه العادمة املعاجلة يف ري
منطقة الغوطة الشرقية ،جملة جامعة دمشق للعلوم األساسية اجمللد(  ) 20العدد الثاين.25-1 ،2004 ،
14.American Public Health Association (APHA), Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater, New York, 20th Ed., 1998.
 .15منظمة الصحة العاملية (/http://www.who.int/ar )WHO
 .16املركز النوعي للمواصفات واملعايري القياسية .)2017( .اهليئة القومية للبحث العلمي .طرابلس .ليبيا.
 املواصفة القياسية الليبية رقم ( )82مياه الشرب (.)2015
.17قسم علوم البيئة ،جامعة سبها ،2002 ،حتليل كيميائي ملياه شرب وادي الشاطئ ،وادي الشاطئ ،ليبيا.
18. Delleur, J., 2000. The handbook of groundwater engineering, ISBN 08493-2698-2 (CRC Press) ISBN 3-540-64745-7 (Springer-Verlag), USA.
.12عليان عاطف ،احلصادي عوض ،األشهب فتحي )2004( ،كيمياء وفيزياء امللوثات البيئية مع طرق الكشف عنها
وتأثرياهتا البيوطبية ،منشورات جامعة قاريونس بنغازي ،ليبيا.

ً
ً

ً
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الملخصً :
نستعرض يف هذا البحث إجياد الدوال الذاتية للمسائل احلدية " للمعادالت املقيدة بشروط حدية " ومن مت دراسة التعامد
والتواحد للدوال الذاتية.
وذلك باالستعانة :مبسألة شتورم -ليوفيل وبعالقة جرين والشروط احلدية املعطاة.
المقدمةً :
 املسألة احلدية يف هذا البحث هي معادلة مقيدة بشروط حدية. -مسـألـة شتورم – ليوفيل تعطى بالصيغة التالية:

0 xl

;

X ( x)  X ( x)  0
X (0)  X (l )  0

وقد مت احلصول على هذه املسألة:
من املعادلة التفاضلية اجلزئية اخلطيـة املتجانسـة:
) utt ( x, t )  a 2 u xx ( x, t

املقيدة بشروط حدية متجانسة:
u(0, t )  0

u(l, t )  0 ,

و شروط ابتدائية غري متجانسة-:
)u( x,0)   ( x

u t ( x,0)   ( x) ,

ونعرب عن الدالة )  u( x, tيف صورة حاصل ضرب باستخدام فصل املتغريات لكي حنصل على مسألة شتورم  -ليوفيل.
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 كما نعرف تعامد وتواحد الدوال الذاتية للمسألة احلدية:فإذا كان ) X m ( x), X n( xدوال ذاتية وكانت  n  mفإنه يقال أن الدوال الذاتية تكون متعامدة بوزن ) p(xيف
الفرتة املغلقة  ، 0  x  lإذا حققت الشرط التايل:
l

(*)

( x). p( x)dx  0

m

0 X ( x). X
n

"حيث ) p(xمعامل ) X (xيف املسألة احلدية"

وإذا كانت  n  mفإنه يقال أن الدوال الذاتية تكون متواحدة و تكون بالصيغة التالية:
*
X n ( x) ,0  x  l
X n ( x) 
)X n ( x

حيث:
l



l

 N  ( X n ( x) )  p( x).[X n ( x) ]2 dx
0
2

2

2 dx

] )( x

n

 p( x).[X

N  X n ( x) 

0
1, n  m
*
*
 X n . X m . p( x)dx  
0, n  m
l

0



مع مالحظة أن الدالة الذاتية املتواحدة بالفعل تكون دالة ذاتية متعامدة والعكس ليـ ــس صحيح دائما.
و كانت عالقة جرين يف هذا البحث سبب يف إثبات شرط التعامد للدوال الذاتية الذي حصلنا عليه يف العالقة (*)ً .
استعرضناًفيًهذاًالبحثًالمسألةًالتاليةً :
2

,0  x  l
بالشروط احلدية:

d X  2X 0

2
d x

 l 1 X   h 1 X  0, x  0
l 2 X   h 2 X  0, x  l
l 1, l 2 , h1, h 2  0
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.وباملقارنة مبسألة شتورم – ليوفيل فإن املسألة أعاله هي حالة خاصة من مسألة شتورم – ليوفيل وهي تطبيق إلحدى خواصها
:يتم تعيني القيم الذاتية والدوال الذاتية كالتايل

X    2 X  0  k  i

 X ( x)  A cos x  B sin x
 X ( x)   A sin x  B cos x
 l 1 X (0)  h1 X (0)  0 :من الشرط األول
 l 1 ( A sin .0  B cos.0)  h1 ( Acos.0  B sin .0)  0

  l 1 (B )  h1 ( A)  0
-:ومنها حنصل على

l 2 X (l )  h 2 X (l )  0 :من الشرط الثاين
ً  l 2 ( A sin .l  B cos.l )  h 2 ( Acos.l  B sin .l )  0 ً

)2(

-:) حنصل على2( ) يف1( بتعويض

 l 2 ( A sin .l 

h1
h
A cos.l )  h 2 ( A cos.l  1 Asin .l )  0
l 1
l 1


-: حنصل علىl1 بضرب طريف املعادلة األخرية يف
A
 l 1l 2  2 sin .l  l 2 h1  cos.l  h 2 l 1  cos.l  h 2 h1sin .l  0

 (l 1l 2  2  h1 h 2) sin .l   (l 2 h1  h 2 l 1) cos.l
-:( حنصل علىl 1 l 2  2  h1 h 2) cos .l بقسمة الطرفني على

tan l 

 (l 2 h1  h 2 l 1)
(l 1 l 2  2  h1 h 2)
(96)
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 (l 2 h 1  h 2 l 1)
 tan l 

l 1l 2
(l 1l 2  2  h 1 h 2)
l 1l 2

 ( h1  h 2 )
 tan l 

 ( h1  h 2 )

l1

l2
h h
( 2  1 2 )
l1l 2

  n  tan l 

l1

l2
h h
( 2  1 2 )
l1l 2

 tan l

 ( h1  h 2 )


  n   l1 l 2
 2 h1 h 2
)
 ( 

l
l
1 2


:وهي القيم الذاتية

 tan l  0  l  n   n 

n

, n  1,2,3,.........

l

:والدوال الذاتية

 X n ( x)  A cos n x 

h1
l 1 n

, n  1,2,3,.........

Asin  n x

A  1 :كحالة خاصة عند
 X n ( x)  cos n x  h1 sin  n x
l1 n

, n  1,2,3,.........
.وهى دوال ذاتية
:ولكي تكون الدالة أعاله دالة ذاتية متواحدة نضعها يف الصورة التالية

( x) 1
 X n * ( x)  X n
 (cos n x  h1 sin  n x)
X n ( x) N
l1 n
2

,

n  1,2,3,.........

 اليت بدورها جتعل الدالة الذاتية أعالهN  منها جند، املعرفة بالصيغة أعاله تعطي دوال ذاتية متواحدةX n* ( x) حيث
:متواحدة
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0 (cos x  l h
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sin  n x ) 2 dx
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n

n

h1 2
h
1
2
 nx  2  cos n x sin  n x  2 2 sin  n x)dx
nl1
 n l1

l

l

l

(1  cos2  n x)
h 1 2 (1  cos 2  n x)
h
1

dx 
sin 2  n xdx 
dx
 nl1
2
2
 n 2l 12







0

0

0

)3(
: حيث
l


0

(1  cos2  n x)
l
1
dx  
(sin 2  n .l )
2
2 4 n

l

1

 sin 2  xdx  2 
n

0
l


0

)4(

(cos2  n .l  1)

)5(

n

(1  cos 2  n x)
l
1
dx  
(sin 2  n .l )
2
2 4 n

)6(
-:) حنصل على3( ) يف6( ) و5( ) و4( بتعويض

l
1
h 1 h 1l
h1 2
N2  
[  1]  (

) sin 2  n .l  h1 cos2  n..l
2 2 n 2l 1 l 1
4  n 4  n 3l 1 2
2l 1 n 2

2 tan 
 sin 2 
1  tan 2 

,

1  tan 2
cos2 
1  tan 2
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l1 l2
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l 1l 2
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-: حنصل على n l  بداللةcos2  مبا يساويهم يفtan 2  وtan  و باملثل نعوض عن

1

 n 2 (h 1 l 2  h 2 l 1 ) 2

1
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( n 2 l 1l 2  h 1 h 2 ) 2
( n 2 l 1l 2  h 1 h2 ) 2
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بتعويض كل من ( )8و ( )2يف العالقة ( )7حنصل على-:

إذا فهي دوال ذاتية متع ــامـ ــدة و متوا حدة ،وبالفعل كل دالة ذاتية متوا حدة تكون دالة ذاتية متعامدة والعكس غري صحيح.
المـ ـ ـ ـ ــراج ــع
-1
-2
-3
-4

أ .تيخونوف و أ .سامارسكي ،معادالت الفيزياء الرياضية اجلزء(  ،) 1،2دار مري للطباعة والنشر ،االحتاد السوفيييت-
موسكو ،1284 ،ترمجة من الروسية :د .القرماين أمحد.
د.ديفد  .ل  .باورز ،مسائل القيم احلدية ،الطبعة االوىل ،دار إنرتبرينت ليميتد للطباعة والنشر ،مالطا ،1285 ،ترمجة:
د .القرماين أمحد ,د.عوين علي.
ن .كشليكوف و أ .قلينيف و م .مسرينوف ،معادالت الفيزياء الرياضية اجلزئية.1270 ،
د.قاسيموف قربانز ,رازيف اعتيبار ,شاحوت عياد ،معادالت الفيزياء الرياضية ،الطبعة االوىل ،دار اخلمس.
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.م1228 ، ليبيا، طرابلس- جامعة الفاتح، املعادالت التفاضلية اجلزئية لألقسام العلمية واهلندسية، دله الزوام-5
.م2004  ليبيا، مصراته- دار ومكتبة الشعب،) 1،2 ( اساسيات املعادالت التفاضلية اجلزئية اجلزء، هب الريح أمحد-6
.م1282 منشورات جامعة الفاتح س ــنة، سامل الفيتوري. د, القرماىن أمحد.د: ترمجة، املعادالت التفاضلية، تريين. جون أ-7
 دار النشر والطباعة موسسة بيرت للطباعة، املعادالت التفاضلية العادية و حتويالت البالس،  شكر اهلل إميل-د. أ-8
.م2002  الطبعة الثانية ســنة،والتوريدات
.فوق العادة فايز. د: ترمجة، سلسلة املسائل احمللولة شوم يف املعادالت التفاضلية، رينشارد برونسون-2
العويضى حسن.د: ترمجة، سلسلة ملخصات شوم يف الدوال املركبة و الرياضيات املتقدمة، شبيجل. موارى ر-10
11-E.A.Coddington and N. Levinson, Theory of Ordinary Differential Equation Company
New York Toronto / London - 1955.
12-W.T.Donald, Applied partial Differential Equation , The university of Manitoba PWS –
Publishing Company – 1990 .
13- A.C.King , J.Billingham & S.R.Otto, Differential Equations First Edition – 2003, Print
in the United Kingdom the university Press, Cambridge.
14-Deang . Duffy, Green's Functions With Applications, Chapman & Hall / CRC – 2001.
15- M . D . Raisinghania S . Chand & Companyltd, Advanced Differential Equations,
Newddlhi - 2004.
16- George F . Simmons Mc Graw – Hill , Inc, Differential Equations With Applications &
Historical Notes Second Eddition .
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واقــعًالتـدريسًوالتـقنـياتًالتـعـليـميةًفيًالجامعاتًالليبيةًوسبلًاالرتقاءًبه ً
دراسةًعنًكليةًالتربيةًً/جـامعةًطرابلس ً

د.المهديًعليًامحمدًعلوانً

د.عادلًجمعةًامحمدًالفرجانيً

كليةًاآلدابًسوقًالجمعةً ً

كليةًاآلدابًسوقًالجمعةً ً

جامعةًالزيتونة ً

جامعةًالزيتونة ً

د.ناصرًفرجًعليًالمهباط ً
جامعةًالزيتونةً ً

كليةًالعلومًاالداريةًوالماليةً ً

المقـدمةً:
ملا كان تقدم الشعوب والدول وحضارهتا يقاس مبدى التقدم العلمي والتقين الذي حتققه يف شىت جماالت احلياة ،فقد اهتمت
بعض الدول العربية يف اآلونة األخرية بتطور العلوم الرتبوية وخاصة تطوير طرائق التدريس يف معاهدها وجامعاهتا ،وليبيا ليست يف
معزل عن هذا التطور ،وذلك من خالل حل املشكالت القائمة والعمل على تطوير األساليب واملمارسات املطبقة فيها حالياً مما
يساعدها على حتقيق أكرب قدر ممكن من أهدافها حنو طلبتها واجملتمع.
األمر الذي دفعها إىل إجراء عدة دراسات من واقع اجلامعات والكليات التقنية واملعاهد العليا ،حيث أشارت بعض
الدراسات إىل أن هناك نقص يف إمكانياهتا املتاحة سواء أكانت بشرية أو غري بشرية حيث تبني مثالً أن:
 -1طرائق التدريس وأساليب التقومي املستخدمة يف التعليم اجلامعي ال تساعد على تطوير العقلية الباحثة واملبدعة إذ أهنا تعتمد
اعتماداً كلياً على حفظ املادة العلمية من خالل احملاضرات مث تقدير املادة احملفوظة من حيث الكم فقط.
 -2األستاذ احملاضر الذي هو حمور العملية التعليمية وعنصرها اإلجيايب ال يشارك الطلبة يف العملية التعليمية إال بالقليل ،مما جيعل
نتيجته سلبية وتنعكس على مدى فعالية هذا الطالب كرجل علم وقيادي مسئول وعلى إمكانية للتكيف مع اآلخرين بثقة
واطمئنان)192(.
وقد أوضحت بعض الدراسات األخرى وجود مشكالت بعضها يتعلق بعدم الوضوح يف التخطيط والتوجيه الدراسي،
والبعض اآلخر يف نقص عدد أعضاء هيئة التدريس وندرة البحوث والدراسات العلمية املتعلقة باملشكالت الرتبوية)193(.
فقد جاءت هذه الدراسة لتلقي بعض الضوء على واقع التدريس والتقنيات التعليمية يف اجلامعة وخاصة كلية الرتبية
طرابلس كي تساعد على إثبات أفضل األساليب والطرق الكفيلة بتحقيق األهداف املرجوة ،ورغبة يف املسامهة واملشاركة يف تطوير
اجلامعات حىت يتسىن هلا تقدمي ما هو أفضل دائماً سواء للفرد أو للمجتمع.
-2أهـدافًالدراسةًً:تستهدف هذه الدراسة :

 -2-1التعرف على واقع التدريس والتقنيات التعليمية يف كلية الرتبية جبامعة طرابلس.
 2-2تقدمي املساعدات ألعضاء هيئة التدريس يف كـلية الرتبية جبامعة طرابلس يف جمال التدريس والتقنيات التعليمية عن طريق
تعريفهم باألساليب واملمارسات املستخدمة.
 - 192سعيد التل (( ، ) 8919مبادئ وأهداف التعليم الجامعي العربي ( :دراسة استطالعية) ،من كتاب (التنظيم الجامعي  :الهيكل واإلدارة) ،اتحاد
الجامعات العربية ،األمانة العامة ،القاهرة ،ج .م .ع.
 - 193عبد الخالق خطاب ( (( ،) 8919االتجاهات المعاصرة في التعليم الجامعي ومشكالته مع نظرة خاصة إلى التعليم الطبي) ,من كتاب (التنظيم
الجامعي :الهيكل واإلدارة) ،اتحاد الجامعات العربية ،األمانة العامة ،القاهرة ،مصر.
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 -2-3تشجيع الباحـثني ومراكز البحوث والدراسات لتقـومي هذا اجملـال وإعطائه مزيداً من االهتمام.
 -2-4العمل على عقد الندوات واملؤمترات العلمية احمللية والعربية يف هذا اجملال لتبادل اخلربات .
حـدودًالدراسةً :

وقد قامت الدراسة على استطالع آراء بعض أعضاء هيئة التدريس اجلامعي من أقسام التخصصات العلمية واإلنسانية بكلية
الرتبية ،فيما يتعلق مبختلف عناصر التدريس والتقنيات التعليمية والتقومي وكذلك إبراز بعض اجلوانب األخرى مثل  :مدي التنسيق
بني أعضاء هيئة التدريس ذوي التخصص الواحد ،ومدى املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية خاصة يف هذا اجملال.

ً-1إجراءاتًالدراسةً.
 1-4العينة  :مت اختيار كل أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة طرابلس كعينة هلذه الدراسة لتوفر التخصصات العلمية
واإلنسانية ،حيث وزعت عن طريق مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس وكان عدد أفراد العينة  50عضو هيئة تدريس .وقد
جاءت الردود من  20عضو من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .ويشري اجلدول رقم ( )1على عدد الردود الواردة من األقسام
املختلفة بالكلية.
الجدولًرقمً( )1سنواتًالخبرةًفيًالتدريسًألعضاءًهيئةًالتدريس ً
البطاقات اجملمعة

سنوات اخلربة

متوسط اخلربة

الرقم

القسم

العـدد

4،12،13،5

80.5

1

اللغة العربية

8

5

8

2

معلم الفصل

5

3

6،10

3

الرتبية وعلم النفس

10

4

20،25،5

17

4

الرتبية الفنية

4

3

30،25

28

5

اللغة اإلجنليزية

4

2

2

2

6

الفيزياء

4

0

0

0

7

الكيمياء

2

1

1

1

8

الرياضيات

5

2

2

2

2

احلاسوب

8

0

0

0

اجملموع

50

20

بناء االستبانة:
إن أهم أهداف هذه الدراسة التعرف على واقع التدريس والتقنيات التعليمية يف جامعة طرابلس .ومن هنا جاء التفكري
فيما حتتويه هذه اإلستبانة من بنود وقد تضمنت بنود استبانة الدراسة جمموعة من األسئلة حول أهداف التدريس ،وحمتوى املناهج،
وأساليب أو طرائـق التدريس ،والتقنيات التعليمية يف التدريس حيث ُعرفت (التقنيات التعليمية على أهنا  :عملية منهجية منظمة
وعميقة من تصميم عملية التعليم والتعلم وتنفيذها وتقوميها يف ضوء أهداف دقيقة وحمددة ،تقوم أساساً على نتائج الدراسات

)(103

جـــــامعة المرقب  -كلية اآلداب والعلوم قصر األخيار
مجلة العلوم اإلنسانية والعلمية واالجتماعية
العدد الخامس يونيو 8102

Elmergib University - Faculty of Art & Science KasrKhiar
Journal of Humanitarian, Scientific and Social Sciences
5th Issue June 2018

والبحوث يف كافة جماالت املعرفة وتستخدم مجيع املواد املتاحة البشرية وغري البشرية للوصول إىل أعلى فاعلية وكفاية )(،)194
وتقومي التدريس وذلك تبعاً للمفهوم احلديث للمنهج الذي يتضمن جمموعة عناصر أساسية مثل األهداف واحملتوى واألنشطة
التعليمية والتقومي( .)195لذلك فقد جاءت االستبانة حمتوية على سبعة وعشرين بنداً :
 .1تناولت البنود اخلمسة األوىل معلومات خاصة عن عضو هيئة التدريس مثل :االسـم والدرجة العلمية والتخصص العام
والتخصص الدقيق وجنس عضو هيئة التدريس والقسم التابع له وعدد سنوات اخلربة
 .2البند السادس (أ) فقد تناول سؤاالً عن املقررات اليت يقوم األستاذ اجلامعي بتدريسها واألقسام التابعة هلا فرتة توزيع االستبانة.
أما البند السادس (ب) فقد تناول سؤاال عن عدد طلبة كل جمموعة من اجملموعات اليت يدرسها عضو هيئة التدريس خالل
العام الدراسي فرتة توزيع االستبانة .
 .3والبند السابع يستفسر عن مدى استخدام عدد من األنشطة التعليمية املتعارف عليها حملياً وعربياً وعاملياً مثل  -:احملاضرات
والعروض العملية (جملموعات كبرية) والدروس العملية (ألفراد أو جمموعات صغرية) واألسئلة واألجوبة والتعليم املربمج
والبحوث (جملموعات املناقشة الكبرية منه أو الصغرية) والتعيينات الفردية املسجل التعليمي واألشرطة التعليمية والرحالت
امليدانية.
 .4أما البند الثامن فيتساءل عما إذا كان عضو هيئة التدريس يستخدم مناشط تعليمية أخرى مل ترد يف البند السابق ،وما هو
تقدير استخدامها.
 .5ويرجع البند التاس ع إىل األستاذ اجلامعي ليستوضح منه عن األسباب اليت تدفعه إىل استخدام منشط تعليمي معني أو أكثر،
ألنه أسهل يف التطبيق؟ أم العتقاده أنه ذو مردود أفضل أم التفاقه مع اإلمكانات املتاحة أو أن هناك أسباباً أخرى مل تُذكر.
 .6البندان العاشر واحلادي عشر مها الستطالع الرأي عما إذا كان هناك منشط تعليمي معني أفضل وعن العقبات اليت حتول
دون استخدامه.
 .7ويأيت البند الثاين عشر ليستفسر عن مستويات األسئلة اليت يستخدمها األستاذ اجلامعي عند تقومي الطالب إن كانت تذكراً أو
ترمجة أو تفسرياً أو تطبيقاً أو حتليالً أو تركيباً أو أن هناك أسئلة من نوع أو مستوى آخر.
 .8وجاء البند الثالث عشر عما يُقوم من أهداف العملية التعليمية -:احلقائق واملعلومات -املفاهيم العلمية -املباديء والقوانني-
اكتساب املهارات -اكتساب امليول -اكتساب القيم– اكتساب االجتاهات -اكتساب القدرة على استخدام األسلوب
العلمي يف التفكري  -اكتساب االجتاه العلمي .
 .2أما البند الرابع عشر يتساءل عن االختبارات التقوميية اليت يستخدمها عادة األستاذ اجلامعي من حيث كوهنا شفـويـة أو حتريرية
(مقال) أو حتريرية (موضوعية) أو أهنا تكليف بعمل (حبث أو إجراء جتربة) أو غري ذلك.
 .10أما البندان اخلامس عشر والسادس عشر فيتسآالن عما إذا كان هناك نوع من التنسيق بني أساتذة املقرر الواحد؟ وعن هذا
التنسيق ،أهو يف أهداف التدريس؟ أم يف حمتوى املناهج الذي يتم تدريسه؟ أم طرائق وأساليب التدريس اليت يتم استخدمها؟

 - 194تكنولوجيا التعليم ( يونيو  /حزيران  ،) 8919العدد الثالث ،للسنة الثانية ،المركز العربي للتقنيات التربوية التابع للمنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،دولة الكويت .
195 - Nicholls, A and Nicholls, S.H . (1981) “Developing a Curriculum: A Practical Guide ” Fourth Impression
George Allen and Union Ltd. U.K.

)(104

جـــــامعة المرقب  -كلية اآلداب والعلوم قصر األخيار
مجلة العلوم اإلنسانية والعلمية واالجتماعية
العدد الخامس يونيو 8102

Elmergib University - Faculty of Art & Science KasrKhiar
Journal of Humanitarian, Scientific and Social Sciences
5th Issue June 2018

أم يف التقنيات التعليمية؟ أم يف أساليب تقومي الطلبة ؟ أم يف نوع أسئلة التقومي املستخدمة يف تقومي الطالب ومستوى هذه
األسئلة ؟ أم أنه يف التعاون يف حل مشكالت التدريس بصورة عامة .
 .11وتعود البنود السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون والثاين والعشرون إىل األستاذ اجلامعي
لسؤاله عن املراجع املستخدمة قي تدريس كل مقـرر ومدى توفرها ،وعن تاريخ البدء يف تدريس املقررات هلذه السنة فرتة توزيع
االستبانة ،وعن مدى تطابق ما قام بتدريسه من املقرر مع املفردات اخلاصة هبا ؟ وإن هناك أسباب فلتذكر ،وعن ما هي
النسبة يف اعتقاده اليت مت تغـطيتها من املقـرر ( % 25أو  % 50أو  %75أو  )%100وعن اعتقاده املوعد املناسب
إلجراء االمتحانات النهائية.
 .12وأستهدف البندان الثالث والعشرين ،والرابع والعشرين التعرف على مدى مشاركة عضو هيئة التدريس يف ندوات أو مؤمترات
أو دورات خاصة اهلدف منها زيادة خربته وتنويعها يف جمال التدريس والتقنيات التعليمية مث ما هو على وجه التقريب عدد
املرات الفعلية للمشاركة.
 .13كما أستهدف البند اخلامس والعشرين حصر املشكالت اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس يف اجلـامعة وذلك يف جمال أهداف
التدريس وحمتوى املناهج وأساليب وطرائق التدريس والتقـنيات التعـليمية والتقـومي.
 .14أما البند ا لسادس والعشرين حمـاولة التعـرف على الدراسات أو البحوث يف جمال التدريس والتقـنيات التعـليمية يف املعاهـد العـليا
واجلـامعات العـربية أو األجنبية.
عرف على مالحظات ومقرتحات أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة يف
 .15فـقد خصص البند األخري وهو السابع والعشرين للت ن
حدود أهداف الدراسة.
ً3-4توزيعًاالستبانةً :

ُوزعت االستبانة على عدد ( )50عضو هيئة تدريس من ( )2أقسام خمتلفة بكلية الرتبية /طرابلس ،جبامعة طرابلس
وذلك عن طريق مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

نتائجًالدراسةًوتحليلهاً:

سيتم عرض النتائج وحتليلها وذلك بقصد حتقيق أهداف الدراسة .

ً–ً5-1معلوماتًشخصيةً ًً:
معـلومـات عن عضو هـيئة التدريس من حـيث درجـته العــلمية وختصصه العام والدقـيق وجـنسه (ذكر أو أنثى) (أنـظر
اجلـدول رقم ())2
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الجدولًرقمً( )2عددًأعضاءًهيئةًالتدريسًوتخصصهمًالدقيقًوالدرجةًالعلميةً ً
الرقم

القسم

الدرجة العلمية
دكتوراه

ماجستري

دبلوم عايل

1

اللغة العربية

3

5

0

2

معلم الفصل

1

4

0

3

الرتبية وعلم النفس

2

8

0

4

الرتبية الفنية

1

2

1

5

اللغة اإلجنليزية

1

3

0

6

الفـيزياء

1

3

0

7

الكيـمياء

1

1

0

8

الرياضيات

2

3

0

2

احلاسوب

2

6

0

اجملموع

14

35

1

يتضح من اجلدول رقم ( )2أن أعضاء هيئة التدريس الذين حيملون مؤهل الدكتوراه ال يتجاوز عددهم  ،14بينما من
حيملون مؤهل املاجستري يبلغ عددهم  ،35حيث يالحظ أيضاً أن هناك من حيمل مؤهل العلمي دبلوم عايل يقومون بالتدريس يف
هذه الكلية ،ومن خالل إجابة أعضاء هيئة التدريس على سؤال التخصص الدقيق اتضح أنه ال يوجد عضوان هلما نفس
التخصص حيث يوجد هندسة كيميائية ،والعالقات الدولية ،والزراعة ،واإلدارة الرتبوية ،والرعاية االجتماعية ،والنحو والصرف،
واألدب العريب احلديث ،والربجمة اخلطية ،وطباعة النسيج.... ،وغريها .حيث سوف لن يكون هناك أي تنسيق فيما بينهم وذلك
الختالف ختصصهم.

-2-2عددًطلبةًالمجموعاتًالتدريسيةً :

أشار عدد طلبة اجملموعات التدريسية إىل تفاوت كبري اختلف من مقرر آلخر كذلك من قسم آلخر (أنظر جدول رقم
( )3التايل) فقد لوحظ مثالً أن عدد طلبة اجملموعات اليت كان يدرسها أعضاء هيئة التدريس من قسمي اللغة العربية ومعلم
الفصل ،ممن أجابوا على االستبيان املوزع قد تراوح بني  57 -35طالباً .بينما كان عدد الطلبة يف قسم الرتبية الفنية قد تراوح بني
 13-5طالباً ً.
كما أن متوسطات أعداد الطلبة تشري إىل تفاوت واضح من قسم آلخر فقد تراوح املدى من  ،57 – 5وكان املتوسط
مرتفعاً يف أقسام اللغة العربية واحلاسوب والرياضيات ومعلم الفصل.
وقد لوحظ أنه كلما اجتهنا حنو جمموعات الطلبة اجلدد يف الكلية فإن العدد يف اجملموعات يرتفع بينما يقل كلما اجتهنا
حنو جمموعات التخرج .كما أن عدد طلبة بعض اجملموعات قد زاد عن مائة طالب يف املواد العامة  .إن العدد الكبري يف بعض
اجملموعات قد ال يساعد على حتقيق نتائج تعليمية مناسبة .ونالحظ أنه مع زيادة عدد الطلبة يف اجملموعة الواحدة جيعل أعضاء
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هيئة التدريس مييلون إىل استخدام أسلوب احملاضرة يف التدريس إىل جانب أسلوب التملئة التقليدي على الطالب وعدم توجيه
الطالب إىل املكتبة لالستفادة من املراجع وأمهات الكتب لعدم خربة أعضاء هيئة التدريس يف اجملال.
ويعزو الباحثون أ ن السبب يف كرب عدد الطلبة يف اجملموعات التدريسية إىل نقص يف عدد أعضاء هيئة التدريس املتخصصني ،وإىل
بد من االنتباه إىل أن زيادة أعداد الطلبة يف اجملموعات ال يساعد إطالقاً على رفع املستوى العلمي،
حمدودية القاعات إال أنه ال َ
فإذا كان هناك نقص يف عدد أعضاء هيئة التدريس يف بعض التخصصات فمن املفيد السعي لتاليف بعض عيوب أسلوب احملاضرة
التقليدية ،وذلك عن طريق إثراء احملاضرات بالتقنيات التعليمية املتعددة ذات املؤثرات الصوتية والضوئية (أسلوب إثارة أكثر من
حاسة لدى املتعلم) واليت تساعد يف جعل املفاهيم املقدمة من خالل احملاضرة أكثر حمسوسية.
الجدولًرقمً( )3متوسطًعددًالطلبةًفيًمجموعاتًمقرراتًاألقسامً ً
الرقم

القسم

عدد الطلبة يف اجملموعات

املتوسط

1

اللغة العربية

54،44،57،32،54،45،41،50،43،50،

48

2

معلم الفصل

52،48،43،35،25 ،13

37

3

الرتبية وعلم النفس

ال يوجد طلبة بالقسم

--

4

الرتبية الفنية

2،13،10،5

10

5

اللغة اإلجنليزية

41،26،17

28

6

الفيزياء

26،37،35

33

7

الكيمياء

22،42

35

8

الرياضيات

41،43

42

2

احلاسوب

42،37،50

44

ً-2-3األنشطةًالتعليميةً :
ويقـصد باأل نشطة التعليمية خمتلف املمارسات التنفيذية اليت يقوم هبا أعضاء هيئة التدريس والطلبة داخل اجلامعة والكلية
أو خارجها مع االستفادة من كل اإلمكـانات البشرية وغري البشرية املتوفرة وذلك لتحقيق أهـداف مقـرر أو أكثر على أكمل وجه.
واألنشطة التعليمية عديدة ومتنوعة إذ ختتلف باختالف الظروف واإلمكانات املتوفرة لكل مقرر ويف كل قسم من
األقسام املوجودة بالكلية وكذلك اختالف األهداف املراد حتقيقها كما أهنا ختتلف باختالف طبيعة املتعلم ومعرفته وخرباته السابقة،
كما أن معرفة عضو هيئة التدريس باملناشط التعليمية داخل وخارج القاعات سوى كان ذلك من حيث احملتوى أو التطبيق جيعله
يفكر يف تطبيقه واالستعانة هبا يف تدريس مقرراته.
يتضح من اجلدول رقم ( )4التايل أن أسلوب احملاضرات قد تقدم  20عضو هيئة تدريس منهم  %80يستخدمون هذا
األسلوب معظم الوقت ودائماً يف حني يُستخدم نادراً وبعض الوقت تقريباً  %10بنسبة ،أما بقية أفراد العينة وهم ميثلون % 10
ممن يستخدمون أسلوب احملاضرات نصف الوقت.
نادرا وبعض الوقت
كما يالحظ من اجلدول نفسه أن أسلوب العروض العملية فيستخدمها أعضاء هيئة التدريس ً
ونصف الوقت بنسبة  %100وبالتايل ال يتم استخدامها من قِبل أحد منهم دائماً أو معظم الوقت ،وخبصوص أسلوب األسئلة
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واألجوبة فيستخدمه أعضاء هيئة التدريس نادراً وبعض الوقت ونصف الوقت بنسبة مئوية تزيد على  ،%80كما يستخدم نفس
األسلوب معظم الوقت وذلك بنسبة . %17
الجدولًرقمً( )1النسبةًالمئويةًلمدىًاستخدامًاألنشطةًالتعليمية المختلفةًطبقاًُلفئاتًالتقديرًالمحددة ً
اجملموع
فئات التـقـديــر
الرقم األنشطة التعليمية
نادراً
1
%5

بعض الوقت

نصف الوقت

معظم الوقت

1
%5

2
%10

4
%20

دائماً
12
%60

20
% 100

6
%46

4
%31

0
%0

0
%0

13
% 100

6
%33

3
%17

0
%0

18
% 100

0
%0

0
%0

8
%100

5
%22

17
%100
13
%100

1

احملاضرات

2

العروض العملية

3
%23

3

االسئلة واالجوبة

5
%28

4
%22

4

التعليم املربمج

7
%88

0
%0

1
%12

5

البحوث

5
%22

4
%24

2
%12

1
%10

6

جمموعات املناقشة
الكبرية

2
%15

5
%32

0
%0

6
%46

0
%0

7

جمموعات املناقشة
الصغرية

2
%15

7
%54

3
%23

1
%8

0
%0

13
%100

8

التعيينات الفردية

4
%36

3
%28

4
%36

0
%0

0
%0

11
%100

2

املسجل التعليمي

5
%100

0
%0

0
%0

0
%0

0
%0

5
%100

10

5
األشرطة التعليمية
%100

0
%0

0
%0

0
%0

0
%0

5
%100

11

6
%86

1
%14

0
%0

0
%0

0
%0

7
%100

الزيارات امليدانية

يتضح أيضاً من اجلدول رقم ( )4السابق أن بقية األساليب واألنشطة التعليمية املستخدمة اليت يقوم هبا أعضاء هيئة
التدريس وذلك بنسبة مئوية تفوق  %20بني نادر وبعض الوقت ،باستثناء أسلوب البحوث يُستخدم دائماً ومعظم الوقت بنسبة
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مئوية  ،%32أما  %60منهم يستخدمون هذا األسلوب نادراً وبعض الوقت ونصف الوقت وقد أشار بعض أعضاء هيئة
التدريس أن الطالب يستخدمون شبكة املعلومات الدولية يف احلصول على البحوث اجلاهزة حيث إنه غري ذات جدوى.
ويف السؤال اخلاص عن ما إذا كانت هناك أساليب أو مناشط أخرى غري اليت ذكرت أضاف بعض أعضاء هيئة التدريس
املناشط التالية ( أسلوب املشاريع ،التعلم الذايت ،وأسلوب الكتاب املفتوح ،أسلوب حل املشكالت ،الرحالت العلمية ،حبث
الطالب بنفسه يف املراجع املختلفة) .حيث كنت نسبتهم . %60
أما عن السؤال املتعـلق باألسباب اليت تدعـو عضو هـيئة التدريس الستخـدام األساليب واملناشط الـيت ذكرت أو اليت
أضافها البعـض منهـم ،وذلك من خـالل اجلـدول رقـم ( .)5فـقد ذكـر حـوايل  %10أهنم يستخـدمون أساليب وأنشطة معـينة
ألهنا أسهل يف التطبيق ،بينما ذكر حوايل  %30منهم أهـم ميارسون أساليب ومناشط معـينة العتقـادهم بأهنا ذات مردود أفـضل،
بينـما أشار حـوايل  %60منهـم بأهنم ميارسون أنشطة تعـليمية معـينة ألهنا متفـقة مع اإلمكانات املتوفـرة واملتاحـة يف الكـلية.
الجدولًرقمً( )2النسبةًالمئويةًإلستخدامًاالتشطةًالتعليميةًالمحددة ً
األسباب

التكرار

النسبة املئوية

الرقـم
1

أسهل يف التطـبيق

2

% 10

2

ذات مـردود أفـضل

6

% 30

3

متفقة مع اإلمكـانات املتوفـرة

12

% 60

اجملموع

20

% 100

ً

-2-1التقويمًً .
يعترب التقومي من أهم مراحل العملية التعليمية ،فالتقومي عملية تشخيصية وقائية عالجية ،تستهدف معرفة نواحي القوة
ونواحي الضعف يف العملية التعليمية لتحقيق األهداف املنشودة ،وذلك من خالل البنود  14،13،12للتعرف على واقع التقومي
سواء فيما يتعلق مبجاالت األهداف أو أنواع أسئلة التقومي ومستوياهتا أو أنواع االخـتبارات التقوميية.

ً-2-1-1مجاالتًاألهدافًً .

تناول البند الثالث عشر مستفسراً عما يُقوم من جماالت من جماالت األهداف أهي احلقائق واملعلومات؟ أو املفاهيم
العلمية؟ أو املبادئ والقوانني؟ أو املهارات؟ أو األسلوب العلمي يف التفكري؟ أو االجتاهات وامليول والقيم سواء بعضها أو كلها
ويبني لنا اجلدول رقم ( ) 6تكرار اإلجابات اليت قدمها أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا باالجابة على اإلستبانة يف كلية الرتبية،
ويشري إيل أن التقومي يرتكز بصورة واضحة على احلقائق واملعلومات واملفاهيم العلمية من أهداف التدريس إذ أتضح من ذلك أن
يقومون املفاهيم العلمية يف حني
يقومون مدى حتصيل الطلبة للحقائق واملعلومات ،بينما  % 63ن
 %20من أعضاء هيئة التدريس ُ
أن تقوميهم للمبادئ والقوانني واملهارات وامليول والقيم واالجتاهات واألسلوب العلمي يف التفكري واالجتاهات العلمية قد حظي
بنسب مئوية طفيفة .
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مجاالتًاالهدافًالتيًيقومهاًأعضاءًهيئةًالتدريس ً
الجدولًرقمً()6
ُ
التكرار
جماالت األهداف
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

النسبة املئوية

احلقائـق واملعـلومات
املفاهـيم العـلمية
مبادئ وقـوانني
املهـارات
امليول والقـيم واالجتـاهـات
األسلـوب العـلمي يف التفـكري
االجتاهـات العـلمية

7
4
4
8
7
11
3

%16
%2
%2
%18
%16
%25
%7

اجملموع

44

%100

ً

ًً2ً-3ً-2أسئلةًالتقويمًً ً:
أما البند الثاين عشر فقد تساءل عن نوعية األسئلة املستخدمة يف التقومي وعن مستواها املعريف كذلك فقد
جماال لعضو هيئة التدريس ليذكر أمناطاً أخرى من األسئلة يف اجملال نفسه أو يف جماالت أخرى مشاهبة (الوجدانية
أعطى ً
(العاطفية) ،والنفس احلركية (املهارية)) وكما هو مالحظ من جدول ( ،)7فأن أكثر أنواع هذه األسئلة هي أسئلة التذكر
(بنسب) مئوية قدرها  %100مث يأيت بعدها يف الرتتيب أسئلة التفسري مث أسئلة التطبيق مث أسئلة الرتمجة مث بعد ذلك
أنواع األسئلة األخرى .
مجاالتًاالهدافًالتيًيقومهاًأعضاءًهيئةًالتدريس ً
الجدولًرقمً()1
ُ
نـوعًاالسئلة ً
الرقم ً
ً1

أسئلةًتذكرً(تعريفاتً،أرقامً)ً .

ً3

أسئلةًتفسيرً(اكتشافًعالقاتًً .)ً..

ً2
ً1
ً2
ً6

ً 1

التكرار ً

النسبةًالمئوية ً

ً 21

ً %111

ً 11

ً %21

ً2

ً %22

أسئلةًترجمةً(التعبيرًعنًالمعلوماتًبرموزًً .)ً.

ً1

أسئلةًتطبيقً(حلًمسألةًمباشرةًً .)..

ً 11

أسئلةًتحليلً(حلًمسألةًتحوىًمتغيراتًً .)..

أسئلةًتركيبً(ًحلًمسألةًتحتاجًالىًإبداعًً .)..

أسئلةًتقويمً(الحكمًعلىًشيءًطبقاًلمعيارًاوًهدف)ً .

ً1

ً 1

ً %32
ً %21
ً %21
ً %2

ومما هو جدير بالذكر أن أسئلة التقومي اليت تبني إمكانية الطلبة يف احلكم على شئ طبقاً ملعيار أو هدف قد حصلت
علي الرتتيب النهائي وكانت نسبتها  %5وهذا كان متوقع ألهنا أسئلة ذات مستوى علمي أعال يف تصنيف املستويات املعرفية .

ً3ً-3ً-2االختباراتً ً:

وللتعرف علي أنواع االختبارات املستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس فقد تساءل البند الرابع عشر أهي
شفوية ? أم حتريرية ? ( مقال أم موضوعي ) أم تكليف بعمل حبث أو إجراء جتربة وقد ترك البند فرصة لذكر أنواع
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أخرى من اإلختبارت مل يرد ذكرها ويشري جدول ( )8إيل النسب املئوية لالستخدامات مبينا أن االختبارات التحريرية
املوضوعية هي أكثرها استخدام  %40يأيت بعدها التكليف بعمل أو إجراء دراسة أو حبث وتقدمي تقرير عن ذلك
 %35مث يأيت نوع االختبارات التحريرية املقالية  %30يتبعها االختبارات الشفوية  %30وقد أوضح أعضاء هيئة
التدريس إيل استخدامهم ألنواع أخري من االختبارات مثل املناقشة العلمية داخل الصف أو األسئلة التشخيصية واليت
تستخدم يف بداية احملاضرة للتعرف على األفكار واملفاهيم واملعلومات اليت حيملها الطالب قبل بداية احملاضرة ،واألسئلة
البنائية واليت تستخدم يف هناية احملاضرة للتعرف على مدى فهم واستيعاب الطالب ملوضوع احملاضرة.

الجدولًرقمً( )8أنـواعًاالخـتباراتًالتقـويميةًالـتيًيستخـدمهاًأعضاءً هيئةًالتدريسًونسبًاستخدامها ً
الرقم
1
2
3
4

نـوع االختبارات
شـفــويــة
حتريريـة ( مقــال )
حتريرية ( موضوعية )
تكليف بعمل (حبث أو أجراء جتربة)

التكرار

النسبة املئوية

5
6
8
7

%25
%30
%40
%35

ًً1ً-2التنسيقًبينًأعضاءًهيئةًالتدريسً :
وبسؤال أعضاء هيئة التدريس بند السادس عشر إن كان هناك تنسيق فيما بينهم يف جماالت تدريس املقررات حيث
أشار  16عضوا منهم ( )%80إيل وجود نوع من التنسيق بينهم يف حني نفي 4أعضاء ( )% 20إىل وجود أي نوع من
التنسيق ،وأشار ( %50أي  10أفراد ) منهم إيل وجود تنسيق يف جمال التعاون يف حل املشكالت الظاهرة ،حيث يبدو
ذلك يف جدول ( )2كما أشار  % 35منهم إىل وجود تنسيق يف جمال حمتوي املناهج ،وكذلك جمال طرائق وأساليب
التدريس  ،%35كما أشار  %30منهم بينهم تنسيق يف جمال أهداف التدريس %20 ،يف جمال أساليب تقومي الطلبة،
 % 15يف جمال التقنيات التعليمية ،وكان أدناه يف اجملالني نوع أسئلة التقومي ومستوى أسئلة التقومي حيث كان فقط . %10

الجدولًرقمً( )9التنسيقًبينًأعضاءًهيئةًالتدريسًفيًمجاالتًتدريسًالمقرراتًالدراسيةً ً
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

جماالت تدريس املقررات الدراسية
أهداف التدريس
حمتوى املناهج
طرائق وأساليب التدريس
التقنيات التعليمية ( وسائل ،وأساليب )
أساليب تقومي الطلبة
نوع أسئلة التقومي
مستوى اسئلة التقومي
التعاون يف حل املشكالت الظاهرة

)(111

التكرار

النسبة املئوية

6
7
7
3
4
2
2
10

%30
%35
%35
%15
%20
%10
%10
%50

جـــــامعة المرقب  -كلية اآلداب والعلوم قصر األخيار
مجلة العلوم اإلنسانية والعلمية واالجتماعية
العدد الخامس يونيو 8102

Elmergib University - Faculty of Art & Science KasrKhiar
Journal of Humanitarian, Scientific and Social Sciences
5th Issue June 2018

ويف سؤال أعضاء هيئة التدريس يف البند  21عن النسبة اليت مت تغطيتها من املنهج املقرر فقد أشار  %50منهم بأنه مت
تغطية املنهج بنسبة(  ،) %100بينما ذكر  %50منهم بأنه مت تغطية املنهج بنسبة ( . )% 75ويعُتـقد أن كثرة غياب أعضاء
هيئة التدريس عن العمل سبب عدم تغطية املنهج بالكامل.
ويف البند  23ألعضاء هيئة التدريس عن حضوره ندوات أو مؤمترات أو دورات خاصة استهدفت التعريف والتطوير
بأهداف التدريس والتقنيات التعليمية يف املعاهد العليا و اجلامعات ،أشار عدد  14منهم بنسبة ( )%70أفادوا حبضورهم
ندوات ودورات متعلقة بالتدريس وأهدافه .بينما أشار  6منهم بنسبة ( )%30عدم حضورهم ألي من ندوات أو دورات متعلقة
باجملال املذكور.
ًً2-2الندواتًوالمؤتمراتًوالدوراتًً :
وللتعرف علي مدى تعرض أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية للقاءات تنشيطية يف اجملالني التخصصي والرتبوي فقد جاء
البند الرابع والعشرين ليسأل أن كان عضو هيئة التدريس قد حضر ندوة أو دورة خاصة فقد تفاوتت معدالت احلضور واملشاركة
يف الندوات والدورات ،حيث أفاد  10أعضاء ( )%50منهم حبضورهم ندوة أو دورة أو مؤمتر أو أكثر يف حني أشار عدد 6
أعضاء ( )%30منهم مل حيضروا أو يشاركوا.
بينما أمتنع عدد  4أعضاء ( )%20عن اإلجابة على البند .أما فيما يتعلق بعدد اللقاءات اليت حضرها أعضاء هيئة
التدريس ممن أجابوا باإلجياب فقد أشار  3أعضاء حبضور  15لقاء وأخر حضر  7لقاءات وأخر  6لقاءات وأخر حضر 5
لقاءات و 3حضروا  3لقاءات ومخسة أعضاء حضروا لقاء واحد فقط  .ويف هذا الصدد جيب اإلشارة إىل أمهية مثل هذه
اللقاءات والندوات والدورات التنشيطية ألعضاء هيئة التدريس ،حيث أن االجتاهات العاملية احلديثة اآلن تنادي بأمهية تلك
اللقاءات وخصوصا منها الدورات التدريبية اخلاصة باجملالني التخصصي والرتبوي وقد أصبحت قضية تدريب أعضاء هيئة التدريس
أمرا مقبوال ليس فيه أي حرج لدرجة أن بعـض اجلامعات قد استحدثت وحدات أو مراكز للتدريب يف جامعاهتا وأعدت الربامج
التدريبية اخلاصة اليت تتضمن ورش العمل والزيارات امليدانية ودورات التدريب واملؤمترات ...اخل .)198()197()196(.حماضرة
الدكتور َنلة وهبة ،عضو وخ بري دويل باملنظمة الدولية للثقافة والعلوم (اليونيسكو) ،بكلية الرتبية طرابلس جامعة طرابلس 2006
بعنوان (اخلريطة الدماغية وطرائق التدريس) (.)199

196- Haj-Issa, M. & Gilbert, J. Jk (1981) “Factors affecting the understanding of physics concepts by secondary
school pupils in Kuwait” . Third Issue, Teacher’s College Bulletin, Kuwait.
)197 - Elton, L.R.B. and Manwaring, G.(1979), (Towards a Staff Development Program in South East Asia
Overseas Universities, No.26, U.K.
198 - Gilbert , J.K. and Cryer, P. (1979), (C.H.S. : A MAJOR Development Within the in-service Training
Provision for Higher Education Teachers in United Kingdom) Paper Presented at the Third Congress of
EARDME , klagenfurt, AUSTRIA .

 - 199نخلة وهبة (" ) 6002الخريطة الدماغية وطرائق التدريس" محاضرة بقاعة المرحوم الدكتور عمر التومي الشيباني ،بكلية
التربية طرابلس /جامعة طرابلس .
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وحىت تنعكس آثار هذه اللقاءات التنشيطية على تطوير واقع التدريس والتقنيات التعليمية فأنه البد من السعي لتغيري
اجتاهات األعضاء املشاركني وتزويدهم باملعرفة واملهارة العلمية والرتبوية ليس فقط لفائدهتم الشخصية بل لتطبيق مبدأ اإليثار حيث
ينقلون ما اكتسبوا من خربات إيل زمالئهم يف العمل ممن مل تتيسر هلم فرص املشاركة يف تلك اللقاءات (.)200

ً6-2المشكالتًالتدريسيةً:

اما أعضاء هيئة التدريس وما يالقونه من مشكالت أثناء قيامهم بتدريس مقرراهتم ،فقد استفسر البند اخلامس والعشرون يف
االستبانة عن تلك املشكالت اليت يالقوهنا وخصوصا الذي يتعلق منها بأهداف التدريس واحملتوى واألنشطة التعليمية والتقنيات
التعليمية والتقومي وهذا ما ستتعرض له هذه الدراسة بالتفسري .

ً:1-6-2مشكالتًتتعلقًبأهدافًالتدريسًً :

تعرض أعضاء هيئة التدريس إىل جمموعة من املشكالت يف هذا اجملال أمهها:
 .1عدم وضوح األهداف يف أذهان الطلبة
 .2صعوبة األهداف وعدم واقعيتها ( يصعب حتقيقها )
 .3عدم فهم املعلم والطالب الغاية والغرض من األهداف.

ً:ً2-6-2مشكالتًتتعلقًبمحتوىًالمقرراتًً :

كذلك قدم أعضاء هيئة التدريس جمموعة من املشكالت الىت تصادفهم أثناء تدريسهم مع أهنا ذات صلة مبضمون
املقررات ومنها :
 .1عدم كفاية الوقت وكثرة احملتوى
 .2املنهج ال يتناسب مع الوعاء الزمين.
 .3حمتوى املنهج غري متطور.
 .4مفردات املنهج ال تناسب كلية الرتبية.
ً:ً3-6-2مشكالتًتتعلقًبأساليبًالتدريسًً :
ان جمال أساليب التدريس واألنشطة التعليمية جمال متعدد العناصر تربز فيه أمهية املبادأة اليت يقدمها أعضاء هيئة
التدريس إال أن حماوالهتم ورغبتهم يف حتقيق أهداف املقررات جتاهبها عادة عقبات حتول دون حتقيق األهداف املرجوة ومن أهم
تلك املشكالت ما يلي )201( -:
 -1طرائق التدريس اليت أعتاد عليها الطلبة تعتمد على التلقني .
 -2ظاهرة الالمباالة عند بعض الطلبة وضعف دوافعهم حيث تزداد سنة بعد أخرى.
 -3اعتياد الطلبة على االستماع أضعف روح املشاركة لديهم.
 -4النقص الكبري يف املختربات والتجهيزات املخربية وكذلك يف التقنيات الرتبوية.
)200 - Elton, L.R.B. and Manwaring, G.(1979), (Towards a Staff Development Program in South East Asia
Overseas Universities, No.26, U.K.

 - 201المهدي علي علوان ( " )6000طرائق تدريس العلوم " الدار العالمية للطباعة  ،شارع النصر طرابلس .
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 -5صعوبة ادراك الطلبة للمفاهيم اجملردة خصوصا مع قلة التقنيات التعليمية .
 -6النقص الكبري يف املراجع والرتاجم .
 -7عدم مقدرة الطلبة على االستيعاب السريع للمفاهيم األساسية يف فروع العلوم املختلفة.
 -8عدم إملام الطلبة باللغات األجنبية وخاصة اإلجنليزية.

ًًًًً:-1-6-2مشكالتًتتعلقًبالتقنياتًالتعليميةً :

العديد من املالحظات عن هذا اجلانـب وأمهيتـه يف تسـهيل عمليـة التـدريس وزيـادة فعاليـة عمليـيت التعلـيم والـتعلم ومـن
املالحظ ما يلي :
 .1قلة التقنيات التعليمية والنقص الكبري يف عدد االجهزة واملواد التعليمية واملواد اخلام.
 .2عدم إملام أعضاء هيئة التدريس بصورة عامة باألساليب املنهجية املنظمة اليت تتضمنها التقنيات التعليمية .
 .3قلة تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام وإنتاج التقنيات التعليمية.
 .4عدم هتيئة أماكن الدراسة الستخدام التقنيات التعليمية .
 .5انعدام توزيع النشرات الدورية الىت تعرف بالتقنيات التعليمية.

ً:ً2-6-2مشكالتًتتعلقًبالتقويمًً :

سبق أن عرفنا التقومي بأنه من أهم جوانب عملييت التعليم والتعلم فإذا أحسن استخدامه وتوفرت أدواته املناسبة ساعد يف
وضوح املوقف وحدد نقاط القوة والضعف مما يساعد على تاليف العقبات وتطوير عملية التعليم .هذا وقد ذكر بعض أعضاء هيئـة
التدريس يف الكلية مالحظات على هذا اجلانب نورد بعضها فيما يلي :
 .1يتنــاول التقــومي بصــورة رئيســية حتصــيل املعلومــات واملفــاهيم األساســية وقلــيال مــن املهــارات إال أن تقــومي مــدى اكتســاب
االجتاهات االجيابية ليس واردا بصورة عامة.
 .2أجراء التقومي دون معايري واضحة.
 .3عدم أخد رأي الطالب يف إجراءات التقومي.
 .4عدم رضى الطالب عن تقوميه بأسلوب االختبارات الشفوية.
 .5انتقاد الطالب لوجود بعض األسئلة ذات املستوى العايل يف االختبارات التقوميية.
 .6ميل الطلبة إىل األسئلة التقوميية املباشرة البعيدة عن التفكري وإدراك العالقات.
 .7تعويد الطلبة على أساليب تقوميية متطورة منذ مراحل تعليمهم األوىل.
 .8خربة أعضاء هيئة التدريس يف إقامة بنك األسئلة أو بناء اختبارات مقننة حمدودة ،لذا فاحلاجة إىل دورات تدريبية يف
جمال التقومي ضرورية جدا.

:ً1-2اقتراحاتًأعضاءًهيئةًالتدريسً :
وقد قام أفراد العينة بتقدمي جمموعة كبرية من االقرتاحات جنملها فيما يلي :
 .1تطوير املناهج يف املراحل التعليمية السابقة للجامعة لتخفيف اهلوة.
 .2عدم زيادة عدد الطلبة يف اجملموعة الواحدة عن  40طالب.
 .3إثراء املكتبات باملراجع والكتب احلديثة ذات املستوى املناسب وكذلك بالدوريات (للمدرسني والطلبة).
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 .4تأهيل أعضاء هيئة تدريس الكليات العلمية (اهلندسة ،والزراعة ،والعلوم )....تربـوياً.
 .5عقد ندوات ومؤمترات ودورات تدريبية يف اجلامعة بني وقت وآخر.
 .6ختصيص فرتة للخريج (كفصل دراسي أو فصلني) يتدرب خالهلا ميدانيا يف جمال ختصصه.
 .7إقامـة ورش عمــل ألعضــاء هيئـة التــدريس حــول صــياغة األهـداف الســلوكية وطرائــق التـدريس والتقنيــات التعليميــة والتقــومي
...اخل.
 .8هتيئــة أمــاكن مناســبة وهادئــة ألعضــاء هيئــة التــدريس داخــل القســم أو الكليــة لتســاعدهم علــى اإلطــالع والكتابــة ومقابلــة
الطلبة .
 .2توفري مواد تعليمية متنوعة يف جمال التعليم الذايت (كتب مربجمة وحقائب تعليمية).
 .10فتح العديد من األقسام وتنويع التخصصات .
 .11االستفادة من التقنيات التعليمية احلديثة يف التدريس.
 .12الرتكيز على الزيارات امليدانية واجلانب العملي والبحوث.
 .13تطوير أسلوب التقومي النصفي والنهائي.
 .14إدخال نظام اإلعارة بطريقة علمية.

ً:ً8-2مناقشةًعامةًللنتائجًً :

على ضوء ما سبق من دراسات تتضح جمموعة من القضايا واألفكار تعطي صورة معينة عن واقع املمارسات يف جمايل
التدريس والتقنيات الرتبوية ،فقد تبني من النتائج أن ازدياد عدد الطلبة يف اجملموعة الواحدة .
وأوضحت لنا النتائج أيضا أن أسلوب احملاضرة يف التدريس هو األسلوب السائد ،وقد يرجع السبب يف ذلك كما ذكر
معظم أعضاء هيئة التدريس إىل طبيعة اإلمكانيات املتوفرة يف الكلية وهذا طبعا ال ينفي وجود أنشطة تعليمية أخرى مثل العروض
العلمية والدروس العلمية واألسئلة واألجوبة والبحوث واملناقشة إىل غري ذلك مما سبق ذكره إال أهنا تستخدم بنسب خمتلفة .
وبدراسة واقع التقومي للمقررات الدراسية تبني أنه يرتكز بصورة أساسية على تقومي احلقائق واملعلومات واملفاهيم العلمية
وعلى املستويات األوىل من اجملال املعريف وأن أكثر االختبارات استخداما هي االختبارات التحريرية املوضوعية .
وقد علق أعضاء هيئة التدريس يف الكلية بأن جانب التقومي يف حاجة إىل اهتمام أكثر حبيث يعقد له ندوات ودورات
تنشيطية تتناول خمتلف عناصره نظريا وعلميا.
كذلك أشارت النتائج إىل وجود نوع من التنسيق بني أعضاء هيئة التدريس يف جماالت تدريس املقررات خاصة يف
حمتوى املقررات والتقومي والتعاون يف حل املشكالت املرتبطة بذلك .
ومما يثري انتباهنا فيما يتعلق مبدى مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف الكلية يف الندوات واملؤمترات والدورات التدريبية
اخلاصة أن حوايل  % 50فقط منهم قد شاركوا أكثر من مرة يف مثل تلك اللقاءات على الرغم من أن معظمهم ذو خربات واسعة
يف العمل اجلامعي (أنظر جدول  ،) 2أما الباقون الذين مل يشاركوا مبثل تلك اللقاءات فان السبب يف ذلك يرجع النشغاهلم
مبوضوع التدريس أو التحضري لنيل درجة الدكتوراه حيث يتضح من نفس اجلدول أيضاً أن عدد ( )35عضو هيئة تدريس هم من
محلة درجة املاجستري .وعدد من محلة الدبلوم العايل والذين يفرتض تكليفهم أو دعوهتم للمشاركة ليتعلموا ويستفيدوا ويطوروا من
آرائهم.
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ومن أهم املشكالت التدريسية أيضا تلك اليت يصادفها املدرسون يف جماالت األهداف وحمتوى املقررات واألنشطة
التعليمية والتقنيات التعليمية والتقومي فقد سلطت األضواء على عدم وجود أهداف للمقررات أو أهنا غري واضحة وغري صاحلة
سلوكيا وأهنا إن وجدت فإهنا غري واقعية وال تليب حاجة اجملتمع كما أن حمتوى املقررات كبري إذا ما قورن بالوقت املتاح له واحتوائه
على مفاهيم عالية املستوى ال تتفق أحيانا مع مستوى إدراك الطلبة خصوصا عندما ال تتوفر التقنيات التعليمية الالزمة جلعل
املفهوم املقدم أكثر حمسوسية)202( .
كما أن احد املشكالت اليت ناقشها أعضاء هيئة التدريس هي الصعوبة اليت يالقوهنا يف تدريس بعض املصطلحات يف
مقررات العلوم باللغة األجنبية ألن الطلبة يأتون اجلامعة مبستوى لغوي ال يساعدهم على االستيعاب من احملاضرات بسهولة .
كما جيب إثراء املكتبات بالكتب واملراجع والرتاجم وأتباع أساليب البحث اليت تدرب الطلبة على التفكري واستخدام
املصادر التعليمية املختلفة وبالتايل يساهم يف ارتقائهم للمستويات االدراكية عدم توفر معلومات كافية لدى أعضاء هيئة التدريس
بأصول التقومي ومتطلباته وعدم وجود معايري واضحة له .أضف إىل ذلك عدم مشاركة الطلبة وأخذ رأيهم يف هذا اجلانب املهم.
()203
ً-6التوصياتًً :

ختاما هلذه الدراسة فإن الباحثني يوصون بااليت :
 -1إجراء دراسات وحبوث تقوميية ملختلف جوانب تدريس املواد العلمية مثل (الفيزياء ،الكيمياء ،الرياضيات ،األحياء،
احلاسوب) والتقنيات التعليمية.
 -2عقد ندوات أو مؤمترات أو دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف جمايل تدريس العلوم والتقنيات التعليمية حبيث
تشملهم مجيعا خالل فرتة زمنية معينة.
 -3إنشاء مراكز ملصادر التعلم وتشجيع استخدام أساليب التعلم الذايت
 -4حتديد عدد الطلبة يف اجملموعات الدراسية مبا ال يزيد عن أربعني طالبا أو طالبة
 -5زيادة عدد املختربات العلمية وتزويدها باألجهزة واملواد والتقنيات التعليمية
 -6تشجيع تنوع األنشطة التعليمية عن طريق توفري اإلمكانيات والتسهيالت الالزمة لذلك.
 -7حتديد األهداف العامة للمقررات وأهدافها السلوكية أيضا .
 -8تدريب أعضاء هيئة التدريس على أصول ممارسة إجراءات التقومي وأن يشجعوا على االحتفاظ مبصرف األسئلة أو خزينة
لألسئلة.
 -2تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب بناء مقررات املواد وتقوميها
 -10تشجيع التأليف والرتمجة يف جمايل العلوم البحتة والتقنيات التعليمية.
 -11بناء مقررات العلوم حبيث حتقق متطلبات اجملتمع .
 -12تبين طرائق التدريس االستكشافية املعتمدة على النظرية البنائية اليت يكون فيها املتعلم هو حمور العملية التعليمية.
 -202المهدي علي علوان (" )6001المفاهيم الخاطئة في الفيزياء" العدد  66مجلة التعريب ،المنظمة العربية للتربية والثقافة
 - 203المهدي علي علوان ( " )6080طرائق تدريس العلوم " الدار العالمية للطباعة  ،شارع النصر طرابلس .
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 -13تأهيل أعضاء هيئة تدريس الكليات العلمية (اهلندسة ،والزراعة ،العلوم )....تربوياً ألن إعدادهم كان أكادميياً ملراكز
البحوث ،وليس مهنياً ملهنة التدريس.
 -14االهتمام جبودة التعليم على كافة املستويات واملراحل التعليمية.
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Prevalence of Helicobacter pylori Infection and associated risk
Factors among Healthy Blood donors.
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Elbarouni4, Ahlam. Ellafi4, Nordian.Deep5,
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Background:- Helicobacter pylori ( H. pylori ) is one of the most frequent bacterial gastric
pathogen in different parts of the world. In developing countries the infection can be almost
ubiquitous, whereas in industrialized countries H. pylori infects around 30-50 % of adults.
The risk of being colonized by H.pylori depends on geographic area, socioeconomic status
and age of the host. Now, H. pylori has been associated with the most of gastro duodenal
diseases. Aims:- To find out the prevalence of (IgG) antibodies of the gastric bacteria
H.pylori. To correlate with the risk factors in voluntary asymptomatic healthy blood donors
attending Central Blood Bank in Tripoli city. Materials & Methods:- A Blood sample of
(175) adult healthy blood donors (50 Females, 125 Males mean age 35 years), anti-H.pylori
IgG seroprevalence were determined with the ELISA method (Biotech USA), questionnaire
covering Sociodemographic variables were completed by interview.
Results:- The overall prevalence of H.pylori was 85.1% in the healthy Blood donors, there
was a gradual increase with age, and no statistical difference between genders.
Conclusion:- In Tripoli region, H.pylori detection in those adult healthy blood donors was
high of aged 25-40 years, which might be related to the socioeconomic status, domestic
crowding and the source of drinking water as a major risk factors for H.pylori infection. Also
we confirm that as a non- invasive method, the serologic test such as (ELISA) is a useful
technique to detect H.pylori infection among healthy population. However, larger studies in
other regions of Libya should be conducted to confirm our study findings.
Key words: H.pylori – cagA – serology – Blood donors.

Introduction
Helicobacter pylori (H.pylori) is a major human gastric pathogen that infects more
than half the world’s population. It is closely related with a wide range of gastrointestinal
diseases. Among individuals infected with H.pylori, the host, environmental, and the
virulence factors of the infecting strain have been demonstrated to be predictors of gastric
pathologies (Bakak and Salih 2002). Most H.pylori transmission occurs in childhood, and in
some countries up to 90% of children become infected by the age of 10 years, with reports of
infection as early as the first months of life (Bardhan, 1997, Glynn et al 2002).
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Seroepidemiological investigations represent the most rapid and convenient way of
obtaining a picture of the prevalence of H.pylori infection in a population (Apan et al, 2008).
A majority of serological studies from developing countries are now conducted with
commercial kits which are inexpensive, simple, and available in the local market (The
EUROGAST Study Group, 1993)

In Libya, a country of huge size, important regional differences are likely to occur.
Nevertheless no local data are available on the epidemiology of H.pylori infection; therefore,
the primary aim of this study was to determine the incidence of seropositivity H.pylori
infection among asymptomatic Blood donors.The secondary aim to correlate with the risk
factors in voluntary healthy Blood donors in Tripoli region and its surrounding.
Materials and Methods
A cross- sectional seroprevalence study was conducted from September 2016 to May
2017 among healthy subjects in Tripoli city attending Central Blood bank. Based on the
questionnaire data, Blood donors individuals with a history of gastro duodenal ulcer, with
current chronic complaints of the upper digestive tract for more than two months (nausea,
vomiting, heartburn, pyrosis or indigestion) or those currently using anti-acid or anti- ulcer
medications were excluded from the study. After all subjects examined by a physician, and
the purpose and procedures of the study were explained , we obtained written informed
consent from each participant, a standard questionnaire was completed by direct interview to
obtain individual socio-demographic data regarding each Blood donor participant (age,
gender, number of family members, Blood group, smoking, source of drinking water, coffee
and Tea consumption, monthly family income, family history of gastric ulcer or gastric
cancer, etc). Health status, local of residence and medication taken one month before the
interview (particularly proton pump inhibitor and antibiotics) were also recorded. A Blood
sample (5 ml) was collected from each participant by peripheral venipuncture under aseptic
conditions. Samples were refrigerated on ice during transport to the Blood bank laboratory.
After separation, 250µl serum samples were labeled and frozen at -20ºC until analysis.
Determination of anti-H.pylori IgG
For the diagnosis of infection with H.pylori, one Hundred and seventy –five (175) serum
samples were collected for the study and tested for evaluation of immunoglobulin G (IgG)
antibodies against H.pylori by using the commercial enzyme- linked immunosorbent assay (
EUROIMMUN Anti-Helicobacter pylori ELISA(IgG), Germany). The serum concentration of
anti-H.pylori IgG were expressed in relative units (RU/ ml) as no international standard is
available. According to the manufacturer’s instructions the sensitivity of the kit was amounted
to 100%, and the value of 5 RU/ ml used to discriminate the negative from positive samples.
Statistical analysis
The data obtained were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Science,
Version 20.0) , chi-square test to determine the prevalence of H.pylori infection in the
healthy subjects, and the difference in the prevalence across the different parameters, the level
of significance were considered when p˂ 0.05.
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Results
After exclusion of (125) healthy Blood donors, who reported current taken antibiotics
or did not complete the questionnaire, (175) asymptomatic individuals were enrolled in the
study (125 Male and 50 Females, mean age 23 years). Serological testing revealed that 85%
(149/ 175) of adult healthy individuals were positive for anti- H pylori IgG, and a statistical
significant difference was found in H.pylori IgG between genders. (Table 1); there was a
gradual increase with age, (Table 2).
The association between the source of water drinking and H.pylori infection is
presented in (Figure 1). Among the healthy blood donors, 111 (74.4%) presented H.pylori
seropositivity using water from the commercial supermarket compare to 20 (13.4%) and
18(12%) who using private untreated well water and tape water as a source of drinking water.

Table 1. Prevalence of H.pylori infection in relation to sex.
Male
Female
Total

H.pylori Positive
125 (90.6%)
24 (64.9%)
149 (85.1%)

H.pylori Negative
13 (9.4%)
13 (35.1%)
26 (14.9%)

Total
138 (78.9%)
37 (21.1%)
175 (100.0%)

P-Value
0.000346

Table 2. H.pylori infection in relation to age group of the asymptomatic blood donors.

20-24
25-29
30-34
35-39
40 or highest
Total

H.pylori positive
13 (68.4%)
33 (94.3%)
19 (76.0%)
38 (92.7%)
45 (83.3%)
148 (85.1%)

H.pylori negative
6 (31.6%)
2 (5.7%)
6 (24.0%)
3 (7.3%)
9 (16.7%)
26 (14.9%)

Total
19 (10.9%)
35 (20.1%)
25 (14.4%)
41 (23.6%)
54 (31.0%)
174 (100.0%)

P_Value

0.038803

Type of Water drinking
111
18

Filter

Well

20

Tape
Water

Figure 1. Helicobacter pylori infection rates in relation to the source of drinking water.
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The possible of the prevalence of H.pylori infection and the risk factors associated
such as smoking, members of family, education level, the monthly income, family history of
stomach diseases, type of work, and social status was also analyzed. There was no significant
association between presence of H.pylori antibodies and smoking, family monthly income,
the social status as well as the type of work. However, regarding the blood group, it was
found that IgG anti-H.pylori was presence in 54 (36%), 27 (18%), 6 (4%), and 62( 42%) of
the healthy blood donors of the A, B, AB, and O blood group respectively, (Figure 2)

Blood Group
62

54

27
6
A

B

O

AB

Figure 2. Seroprevalence of anti-H.pylori IgG in asymptomatic subjects according to Blood group.

Family Members
69

63

16

0-2

3-5

6 or
highest

Figure 3. Seroprevalence of anti-H.pylori IgG in healthy blood donors in relation to family members.

Discussion
Infection with H.pylori is not a disease by itself but a condition associated with a
number of disorders of the upper gastrointestinal tract (Kusters et al 2006).The serological
testing for H.pylori antibody helps in early detection of “silent” peptic ulcer (Vaira et al,
1994). The present study was the first seroprevalence of H.pylori infection in a adult healthy
blood donors in western region of Libya. The results of the present study demonstrate that the
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prevalence of (85%) of asymptomatic individuals was high in Tripoli city and the area
surround it, which is similar to other reported from several Libyan cities e.g. Benghazi,,
where the authors found in healthy individuals (71.4%) infected with H.pylori (Mohammad et
al 2011). However, five years later other study from Benghazi found (56.5%) (Almehdawi
and Ali, 2016), the reason for the decrease might be the use of antibiotics during the last few
years. In Al-Komes region, an epidemiological studies found that (65%) of asymptomatic
persons were infected with the gastric pathogen H.pylori (Lragaa et al 2014, Nami et al 2017),
our results is similar to other developing countries in which (69%) to (82%) of adults and
children who are infected by 10 years of age. In a rural area from Brazil the antibodies to
H.pylori were detected in the serum of (77.5%) children & teenagers, and in (84.7 %) adults
(Souto et al 1998).In Kosovo, the seropositivity of H.pylori is moderately high (56.9%)
among healthy blood donors (Zhubi et al 2011).In Kenya 93% of the (14) asymptomatic
volunteers were found to have H.pylori infection ( Lachlan et al 1989). In Iraq, a study
conclude that H.pylori are highly prevalent (55.8%) among university students in Erbil region,
higher prevalence found in older students and those from low social class (Hussen et al,
2013).Our results indicate that the seroprevalence of H.pylori is increasing with the age,
which is similar to other study such as among the Algerian children the seropositive of the
bacterium were 43%, and the prevalence rose steadily with age, reaching a peak of 92%
between the ages of 40 and 49 years (Megraud et al 1989). An age specific increase in the
prevalence of H.pylori infection was observed in Ivory Coast population, where the
seroprevalence of the gastric bacteria H.pylori in children was 54% rising gradually to a
plateau of 70% - 80% throughout adulthood( Lachlan et al 1989). In Ghana (Awuku.et al 2017)
H.pylori infection is usually acquired in childhood from either a parent or a sibling; however
the acquisition of H.pylori from the environment source (contaminated water of food in the
community and endoscopy in the hospital environment) usually only occurs in those countries
with a poor public hygiene infrastructure. In our study most of the healthy blood donors74.4%
presented H.pylori seropositivity using water from the commercial supermarket compare to
13.4% and 12% who using private untreated well water and tape water as a source of drinking
water respectively. Drinking filter water from the commercial places which possibly
contaminated with the H.pylori, since a sewage network was not exist, and consequently our
study population was exposed to the fecal-oral route of bacterial transmission, a condition
similar to that observed in other developing countries such as in Brazil where water has been
regarded as a source of infection( Rocha et al. 1994).In Kazakhstan, a study suggest that high
prevalence of H.pylori among healthy individuals is related to poor sanitation and hygienic
practices , and transmission of H.pylori can be water borne ( Nurgalieva et al 2002). A study
concluded that the presence of H.pylori in the wells correlated with clinical infection in the
consumers, and with the presence of Escherichia coli, indicating fecal contamination, and
consumption of contaminated water should be considered a risk factor for H.pylori infection
(Baker and Hegarty, 2001).
In Conclusion, the high prevalence of H.pylori positivity (85%) that we obtained in
adult healthy blood donors, indicates that infection with this gastric gram negative bacterium
is still a common health problem among our young population. However, we find that the
strict relations between H.pylori seropositivity and, the source of water, and living in a
crowded conditions, as risk factors in our study. These data support the finding that personal
and environmental conditions do affect H.pylori infectivity in young subjects living in
western region of Libya. Our data indicate that, the detection of H.pylori using molecular
(122)

Elmergib University - Faculty of Art & Science KasrKhiar
Journal of Humanitarian, Scientific and Social Sciences
5th Issue June 2018

 كلية اآلداب والعلوم قصر األخيار- جـــــامعة المرقب
مجلة العلوم اإلنسانية والعلمية واالجتماعية
8102 العدد الخامس يونيو

methods should be done as a routine test, and knowledge about the reservoirs and modes of
transmission could help to explain the high prevalence rates found for H.pylori in the
developing countries.
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Abstract
This paper provides a technique for designing a cache control unit that speeds up program execution
time. This feature is highly required for modern computers to enhance system performance and efficiency. The
technique focuses on solving the problem of cache misses by utilizing the control flow graph of the program
behavior during its loading from the main memory and executing from the cache by the processor.The proposed
cache control unit performs its task in two stages that work in parallel. These stages are implemented by the
following circuits:
1- Loader circuit that loads program blocks from main memory into cache lines.
2- Replacement circuit that manages the cache lines by placing the coming program blocks into the proper
cache lines and performing the replacement without misses.
This solution required that a program has to be logically partitioned according to its control flow graph into
basic blocks with one exit point. This results in variable-sized program blocks to be loaded into the cache. There
by in the cache there exists a block with its two successors blocks. The selection of next block to be executed
from these two successors depends on the condition of the exit point of the parent block (taken or not taken
branch). Thus always the next block to be executed is available in the cache. The design of the loader circuit and
the replacement circuit are given in details and their functionalities are simulated. Program partitioning and the
relations between program blocks are assumed to be collected from other job in a form of profile data. This data
is used by the proposed circuit to control its operations and synchronizing its functions.
I. INTRODUCTION
Computers nowadays play an important role in our everyday life. Many factor increases the people to
depend in computer. One of these factors is its performance represented by the speed of programs execution.
Many technique where developed and are still used to enhance computer performance. One of these techniques
is the use of cache memory of small capacity and less access time. This introduced many techniques and
methodology to map program block between the main memory and the cache memory and which blocks should
be available in cache for the processor to execute next. All that solutions utilize which so called locality
principles.[1][2]
As it is known any program has many execution paths. The program blocks and the execution paths are
modeled by what is so called Control Flow Graph CFG. Nodes of the graph represent the program blocks and
the edges represent the execution paths [5].The solution of the above mentioned problem is based on portioning
the program into blocks of fixed number of exit points. In this paper the implementation of the hardware circuit
of cache memory management unit is introduced and simulated.
II. CFG Example
Consider the following of code:
Program
x = z-2 ;
y = 2*z;
if (c) {
x = x+1;
y = y+1;
}
else {
x = x-1;
y = y-1;
}
z = x+y;

Control Flow Graph

B1

B2

Entry Block

B1

x = z-2;
y = 2*z;
if (c)

T

F

x = x+1;
y = y+1;

B3

B2

B3

x = x-1;
y = y-1;
B4

z = x+y;

Exit Block

Figure (1) Control Flow Graph Example
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In this example, we have 4 basic blocks in particular, in this case, B1 is the "entry block ", B4 the " exit block
".A graph for this fragment has edges from B1 to B2, B1 to B3, B2 to B4, and B3 to B4 as shown in figure (1).
Possible execution =path in the graph
Possible Execution 1:
– c is true
– Program executes
- basic blocks B1, B2, B4

Possible Execution 2:
– c is false
– Program executes
- basic blocks B1, B3, B4

A. CFG Profile Representation
B0
Start

End

B1
Pos

B2

B3

B4

-

-

-

BN-1

Record

Start: starting address in maim memory.
End: end address in maim memory.
Pos: index in CFG data structure of the next block if jump is taken, if jump is not taken then follow next record.
B. CFG Organization
CFG organization conceptually a binary tree and physical as a graph.
B
0

left

righ
t

L
0

R
0
Z

W

W2

W1

X

Y

Z1

Z2

Y2

Y1

X2

X1

Figure (2) CFG A Binary Tree
The tree is chosen to represent the control flow graph since each basic block has at most two
successors; one is entered by a control transfer instruction and the other one is the continuation block ( next
adjacent block followed in the main memory).[5]
D. Cache Organization
Blocks are staff in the cache start root, level one right, left and level two right , left , etc.., of the binary tree from
7 nodes tree.
Buffer
address

000
001
010
011
100
101
110

Physical
address

0
1
2
3
4
5
6

data

B0
R0
L0
X
Z
Y
W

root
Level
one
Level
two

Figure (3) CFG Cache Organization
At first load = saturation
Next only 4 blocks are loaded, 2 for each sub tree. Staff here from the right left and last one position B0
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III. Functional Units
The general block diagram is illustrated in Figure (6) below

CFG profile
memory
Windows Loader
Replacement
Mechanism

CPU

instru
ction

SRAM (7 BLOCKS)
CACHE

bl
oc

Main
Memory

Figure (4) General Block Diagram for CFG Cache Organization
This block diagram shows idea for replacement and loader blocks from main memory to the cache memory.
Execution program is divided into blocks, CFG profile contains these address blocks. At first start program
execution, CPU loads these blocks in main memory, loader mechanism loads address for the needed four blocks
(right or left sub tree) to main memory, main memory loads these block to the cache memory in free location,
and at the same time the replacement mechanism provides free location in the cache. All needed execution
blocks are ready in cache memory previously by loader mechanism.
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III.

Load Mechanism

This circuit used to load mechanism is illustrated in figure (5) below, this part is used to load address
blocks from CFG profile to main memory.

START
START
START

END
END
END

POS
POS
POS

Bn-1

START

END

POS
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START

END
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2x8mux
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inst2
1

CE1
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inst2
3
DFF

D

inst2
4

PRN
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inst
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CE5
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CE3
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5

D

PRN

Q

inst2
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ALT_OUTBUF_TRI
CE4

6
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7
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Figure (5 ) The Loader Mechanism Circuit
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IV.

Loader Circuit Operation
When the program start execution , CPU load blocks for program from CFG to main memory
and load address for these block in CFG profile.

The load circuit operate is illustrated in flow chart in figure (6) below.

Start
Load address B0 to CFG profile
CE1= 1

NO

YES

IF taken

Load address for first block in left sub
tree (L0)

Load address for first block in right sub
tree(R0)

Load address for next block(R0)

CE2= 1, CE1=0
Load address for next block(X)

CE3=1, CE2=0
Load address for next block (X1)

CE10=1, CE3=0

CE10=1, CE3=0

Up load limit counter enable

Up load limit counter enable

Send address to main memory (third block)

Send address to main memory (first block)

CE4=1, CE10=0

CE4=1, CE10=0

Load address for next block (Y2)

Load address for next block (X2)

CE10=1, CE4=0

CE10=1 ,CE4=0

Up load limit counter enable

Up load limit counter enable

Send address to main memory (fourth block)

Send address to main memory (second block)

CE9=1,CE10=0

CE5=1,CE10=0

Load address for next block (R0)

Load address for next block (Y)

CE3=1, CE5=0
Load address for next block (Y1)
Figure (6) Flow Chart For Load Circuit
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Replacement Mechanism
This circuit used in replacement mechanism is illustrated in figure (7) below.
PISO

New address
digital circuit
(Odd)

BUSMUX
dataa[]
0

datab[]

Rd for main memory

result[]

1

inst3

taken/ not taken

AND2

digital circuit
(Even)

sel

inst3

Control circuit
Counter 0-6

filter

address

free address for cache

1
2

rd

3
address

4
5
6

Current block

next block

Figure (7) The Replacement Mechanism Circuit
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VI.
Replacement Circuit Operation
The main idea for the operation replacement circuit is shown in figure (7). It converts
addresses 1,3,5 to 0,1,2 and saves its contents, because it can be used in the future, and
addresses 0,2,4,6 are converted to 3,5,4,6 and considered free position. We reload it by new
data from main memory if the control signal is taken. If the control signal is not taken, the
proposed replacement circuit converts addresses 2,4,6 to 0,1,2 and saves its content because
it can be used in the future. And the addresses 0,1,3,5 convert to 3,5,4,6 and considered free
position. We reload it by new data from main memory. The replacement circuit operate is
illustrated in flow chart in figure (8) below

Start
Load address for cache to digital circuit

Read current block (location zero in the cache)
NO

YES

IF taken

Replacement address in even digital circuit

Replacement address in odd digital circuit

Load new address to PISO register

Counter=0

Load first address from PISO to the cache

IF address
3,4,5 or 6

NO

YES

Read block from M.M (buffer)
from this address

Load next address from
PISO to the cache

Write this block to the cache
in this address

Increment counter

NO

Is counter =6
YES

Figure (8) Flow Chart for Replacement Circuit
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Results and Discussion
In figure (9), path of execution in red color (path 1), current block transfers from B0
to R0, which means the branch is taken and the window is shifted to right on the tree and odd
logic circuit converts addresses 0,1,2,3,4,5,6 to 3,0,5,1,4,2,6 and blocks B0,L0,Z,W are
replaced with new loaded blocks X1,X2,Y1,Y2. In the next step, current block transfers from
R0 to Y, the branch is not taken and the window is shifted to left on the tree and even logic
circuit converts addresses 3,0,5,1,4,2,6 to 4,3,6,5,1,0,2 and blocks R0,X,X1,X2 are replaced
with new loaded blocks Y3,Y4,Y5,Y6. In the next step, current block transfers from Y to Y1,
the branch is taken and the window is shifted to right on the tree and odd logic circuit
converts addresses 4,3,6,5,1,0,2 to 4,1,6,2,0,3,5 and blocks Y,Y2,Y5,Y6 are replaced with
new loaded blocks Y7,Y8,Y9,Y10. In the following, current block transfers from Y1 to Y4,
the branch is not taken and the window is shifted to left on the tree and even logic circuit
converts addresses 4,1,6,2,0,3,5 to 1,5,2,0,3,4,6 and blocks Y1,Y3,Y7,Y8 are replaced with
new loaded blocks Y19,Y20,Y21,Y22 And etc…

Figure (9) Binary Tree Represents The Control Flow Graph
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Table (1) CFG profile information
Block
Address

Block
Name

Start

End

0

B0

200

210

1

L0

500

510

2

W

580

590

3

W2

610

620

4

W6

690

700

14

W1

590

600

15

W4

650

660

16

W10

770

780

25

Z

520

530

26

Z2

560

570

27

Z6

…

…

Jump
NEXT

48
1
25
2
14
3
179
4
…
5
189
15
290
16
…
17
37
26
199
27
…
28

Block
Address

Block
Name

Start

End

65

Y30

…

…

75

Y19

…

…

76

Y28

…

…

86

Y5

351

360

87

Y12

411

420

97

Y1

261

270

98

Y4

341

350

99

Y10

860

870

109

Y3

300

310

110

Y8

820

830

111

Y18

…

…

Jump
NEXT

…
66
239
76
…
77
249
87
…
88
109
98
259
99
310
100
133
110
122
111
269

Block
Address

Block
Name

Start

End

158

X10

…

…

168

X3

…

…

169

X8

…

…

179

W5

670

680

189

W3

630

640

190

W8

730

740

199

Z5

…

…

…
200

209

Z3

…

…

…
210

219

Y21

…

…

…
220

The result obtained from execution program for the replacement circuit by ModelSim-Altera
6.1g (Quartus II 7.2), is illustrated in figure (10) below.

(133)
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Figure (10) Simulation for Replacement Circuit
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(a)
The result obtained from execution program for the loader circuit by ModelSim-Altera 6.1g
(Quartus II 7.2), is illustrated in figure (11 a,b) below.

(b)

(C)
Figure (11 a ,b ) Simulation for Loader Circuit
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The table below (2) shows new address for cache memory after transferring current block
from B0 to Y10 ( Path 1).
Table (2) Cache Memory Status When Execute Path1
Taken

B0
address

address

cache

Not taken

R0
cache

Y
address

cache

0
1

B0
R0

3
0

X1
R0

NEW

4
3

Y5
Y3

NEW
NEW

2

LO

5

X2

NEW

6

Y6

NEW

3

X

1

X

5

Y4

NEW

4

Z

4

Y1

NEW

1

Y1

5
6

Y
W

2
6

Y
Y2

NEW

0
2

Y
Y2

Y1

Taken

Y4

Not taken

Not taken

Y10

address

cache

4
1

Y9
Y3

NEW

1
5

Y9
Y20 NEW

5
6

Y38 NEW
Y40 NEW

6

Y10 NEW

2

Y10

0

Y10

2

Y4

0

Y4

3

Y37 NEW

0

Y1

3

Y19 NEW

4

Y39 NEW

3
5

Y7
Y8

4
6

Y21 NEW
Y22 NEW

1
2

Y21
Y22

VII.

Summary of Results

address

NEW
NEW

cache

address

cache

After the designing odd logic circuit and even logic circuit and testing it and
evaluating by ModelSim-Altera 6.1g (Quartus II 7.2), the results obtained from simulation are
equal to the predicted results. These results are illustrated in table (2), and when testing the
detection circuit and comparing the results obtained from simulation with the predicted
results, we have the same results. These results are illustrated in figure (10). After that, we
connect these circuits with each other by multiplexer and parallel input serial output (PISO)
register, and testing it many times for random paths. These circuits always give the same
predicted results. This circuit is connected to cache memory and main memory to get
replacement circuit in figure (7). After design all parts in complete circuits, The testing,
evaluating and investigating the loader circuit in figure (5) by ModelSim-Altera 6.1g (Quartus
II 7.2), and when comparing between the predicted results in the table (2) with the obtained
results from simulation in experment1 for loader circuit in figure (10), equal results are
obtained. And when testing, evaluating and investigating the replacement circuit in figure (7)
by ModelSim-Altera 6.1g (Quartus II 7.2), and when comparing between the predicted results
in table (2) with the obtained results from simulation in experment1( path1-red color ) for
replacement circuit in figure (10), equal results are obtained.
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Conclusion

During the work on this paper the previous techniques used for cache memory
mapping and replacement strategies were surveyed to highlight their functionalities,
capabilities and limitations for minimizing cache misses. It was found that all those
techniques work on the principles of locality: Spatial locality and temporal locality. Those
two principles do not put into account the prediction of next block to be loaded into the cache
and the next block to be entered and executed. This results in that each technique works good
with some programs to minimize cache misses and poor with other programs. This depends
on the nature and structure of the program being executed.
By utilizing the behavior of a program represented by its control flow graph, a new
technique for cache memory mapping and replacement is proposed. Its corresponding digital
circuit was designed and simulated. The circuit consists of two parts that work in parallel. One
part performance the task of loading program blocks from the main memory into the cache
lines. The other part performance the required replacement. The circuit was simulated using
Verilog hardware simulation language and tested using Quartus II 7.2. The results obtained
from the simulation verified the proposed idea and it was found that always there exist in the
cache successor blocks organized as a binary tree. This eliminating processor wait states and
hence a program is executed continuously without cache miss.
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