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تيدؼ حكليات جامعة الجزائر

إلى نشر االنتاج العممي كالفكرم ألساتذة الجامعة ،كتشجعيـ

عمى البحث العممي كالدراسات المعمقة كاتاحة الفرصة ليـ لمتعامؿ الفكرم كالعممي ،خاصة في
مياديف القانكف كالشريعة كالطب ككذا المكاضيغ ذات الصمة بيذه التخصصات ...
تيدؼ ىذه المجمة أيضا إلى إعطاء فرصة ألساتذة الجامعة مف أجؿ نشر بحكثيـ حتى
يتمكنكا مف مناقشة رسائميـ كتقديـ ممفاتيـ لمترقية.
ترتكز المجنة عمى المكاضيع التالية:
ـ العموم القانونية؛

ـ العموم اإلسالمية؛
ـ العموم الطبية؛
ػ عمـ االجتماع كاالقتصاد كاإلعبلـ كالسياسية كالتاريخ إذا كانت ليا عبلقة بالتخصصات

المشار إلييا.

إف ما يتـ نشره مصنؼ كما يمي:
ـ مقاالت فكرية؛

ـ بحوث متخصصة؛
ـ عروض كتب ورسائل؛
ـ تقارير من المؤتمرات والندوات وأيام دراسية.

قواعد النشر في حوليات جامعة الجزائر
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 .4أف يتضمف البحث قائمة المراجع التي استخدمت مع ضركرة إعطاء معمكمات
بيبمكغرافيا كاممة؛
 .5أف يككف البحث مكتكبا ببرنامج  microsoftكبخط  simplifid arabicمقاسو  14كتقدـ
البحكث مطكعة عمى كجو كاحد مف الكرؽ 27/21؛
 .6يقدـ المقار في نسختيف مع قرص مرف )(CD؛
 .7أف ال يزيد البحث عف  20صفحة.
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 .10أف ال يككف الباحث مستبل مف مطبكعات الدركس المقررة لمطمبة ،أك جزء مف رسالة
جامعية؛

ـ ثانيا :تخضع األعماؿ المرسمة إلى المجمة لمتحكيـ قبؿ نشرىا؛
ـ ثالثا :تقكـ إدارة المجمة بإخطار أصحاب األبحاث بالرأم النيائي لممحكميف بخصكص أبحاثيـ
قبكال أك رفضا أك تعديبل ،كالييئة غير ممزمة بتبرير الرفض؛

ـ رابعا :ترتب المكضكعات كفؽ اعتبارات فنية؛

ـ خامسا :ال يجكز إعادة نشر أم مكضكع مف مكضكعات المجمة ،إال بإذف كتابي مف إدارتيا؛
ـ سادسا :ال يجكز لمباحث أف يسحب بحثو مف النشر بعد عرضو عمى ىيئة التحرير إال ألسباب
مقنعة ،عمى أف يككف ذلؾ قبؿ إشعار الباحث بالمكافقة عمى نشر إنتاجو؛
ـ مالحظات:

ػ اآلراء كاألفكار كالمقترحات الكاردة في المجمة تعبر عف كجيات نظر أصحابيا؛

ػ يحؽ لمجنة القراءة استبعاد المقاالت المقدمة لمنشر الخاصة بالمجمة؛

ػ تمنح إدارة مجمة الحكليات لصاحب المقالة الممنشكرة خمس نسخ مف عدد المجمة الذم
يتضمف مقالو؛
ػ ترسؿ المكاد المقدمة لمنشر في حكليات كجميع المراسبلت الخاصة بالحكليات إلى
مصمحة المنشكرات بجامعة الجزائر  Iبف يكسؼ بف خدة ،الياتؼ الفاكس.021.63.77.27 :
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األول والثاني ـ
يسعد جامعة الجزائر
 Iأن تقدم لقرائيا األعزاء العدد  ،20الجزء ّ
ديسمبر  2011ـ لمجمة حوليات جامعة الجزائر ،نالحظ أن المجمة بقيت عمى
منياجيا القديم في ظل جامعة الجزائر قبل التقسيم دون أن تستثني التخصصات

األخرى التي انتقمت إلى جامعة الجزائر  2وجامعة الجزائر  ...3غير أنو تقرر ابتداء

من األعداد القادمة  2012أن يقتصر النشر فييا فقط لمتخصصات الثالث التابعة
ليا وىي الحقوق ،العموم اإلسالمية والعموم الطبية ،مع األخذ باالعتبار المقاالت

المتخصصة لمتخصصات األخرى والتي ليا العالقة مع ىذا التوجو الجديد لممجمة.

نأمل من أعزائنا القراء التواصل الب ّناء مع مجمتيم وتزويدىا بآراءىم ومساىمتيم

سواء كانت ىذه المساىمات عمى شكل مقاالت أو بحوث متخصصة وعروض الكتب

والرسائل الجامعية والممتقيات  ...وىذا من أجل رفع المستوى لممجمة وتقديميا عمى

أحسن وجو  ...فيي مجمة منكم واليكم.
وشك ار.

التشريع اإلسالمي ،خصائصو ومقاصده
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الدكتور /عبد الفتاح تقية

 -دراسة تحميمية-

أستاذ محاضر قسم  -أ-
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المقدمة:
يراد بالتشريع في االصطبلح الشرعي ىك سف القكانيف التي تعرؼ منيا األحكاـ ألعماؿ

المكمفيف ،كما يحدث ليـ مف األقضية كالحكادث ،فإف كاف مصدر ىذا التشريع ،ىك ا﵀ سبحانو

بكاسطة رسمو ككتبو فيك التشريع اإلليي ،كاف كاف مصدره الناس سكاء أكانكا أفرادا أـ جماعات فيك
التشريع الكضعي .كما يقصد بو عمى كجو الخصكص تمؾ األحكاـ التي سنيا ا﵀ لعباده عمى لساف
نبيو ليككنكا مؤمنيف صالحيف في الحياة الدنيا كاآلخرة ،كما أضافو فقياء اإلسبلـ مف اجتيادات
قياسا عمييا ،كسكاء تعمقت ىذه األحكاـ باألفعاؿ ،أـ بالعقائد أـ باألخبلؽ ،كىك جممة ما تضمنتو
أقره
الشريعة .آف كالقكانيف اإلسبلمية نكعيف  :قكانيف سنيا ا﵀ سبحانو بآيات قرآنية ،كأليميا رسكلو ك ٌ
عمييا ،كىذا يطمؽ عميو بالتشريع اإلليي المحض ،كقكانيف سنيا مجتيدكا المسمميف مف الصحابة
كالتابعيف كاألئمة المجتيديف استنباطا مف نصكص التشريع اإلليي كركحيا كمعقكليا ،كمما أرشدت
إليو مف مصادر ،كىذه تعتبر تشريعا إلييا باعتبار مرجعيا كمصدرىا ،كتعد تشريعا كضعيا باعتبار
جيكد المجتيديف في استمدادىا كاستنباطيا ،كمما يستكجب مبلحظتو في ىذا الشأف أف الباحث ال
يكاد يجد عمبلن مف أعماؿ المكمفيف لـ يضع لو المجتيدكف السابقكف حكما ،كاذا كجد شيء مف ذلؾ

فقد قرر كثير مف العمماء إغبلؽ باب االجتياد ،فبل حاجة إذف إلى دراسة عمـ األصكؿ.

إف تجدد الحكادث بتجدد الزماف ،كاختبلفيا باختبلؼ األقطار كالبمداف ،ال يقؼ عف حد
المأثكر عف السابقيف ،عمى كثرة ما فرضكا مف كقائع ،كما كضعكا مف أحكاـ ،كالقائمكف بإغبلؽ
باب االجتياد لـ يحمميـ عمى ىذا إال أف تصدل لبلجتياد مف ليس مف أىمو ،كاجت أر عميو مف ال
يحسنو فضؿ كأضؿ.

إننا إذا نظرنا إلى أفعاؿ المكمفيف كجدت منيا ما يتعمؽ بعبادتيـ ،كعبلقتيـ بربيـ ،كليس

في الديف كال في العقؿ ما يمنع كؿ مكمؼ بالرجكع في ىذا إلى مصادر التشريع األكؿ متى تييأت
لو أدكات العمـ كالقدرة عمى الفيـ ،بؿ ذلؾ أمكف في العمـ ،كأدعى إلى الكماؿ ،كاف اختمفت األنظار
فسيككف االختبلؼ يسي انر ال ضرر فيو ،كالتحاد المصادر ككضكح طرؽ االستنباط.

إف باب االجتياد يجب أف يظؿ مفتكحا ،لحاجة الناس إليو في كؿ العصكر ،كيجب أالٌ

يمجئو إالٌ مف تييأت لو كسائمو ،حتى ال تبنى األحكاـ عمى نزعات شيطانية ،كتتخذ كسيمة إلى

تحقيؽ أىكاء كمآرب شخصية ،عمى أف األمـ قد درجت منذ بعيد عمى كضع أحكاميا التشريعية في

معامبلتيا كعقكباتيا كنظميا المختمفة في نصكص قانكنية  :يرجع إلييا القضاة في أحكاميـ،
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كالمثقفكف في تعرؼ نظـ الدكلة كأكامرىا كنكاىييا كأخذ األحكاـ مف ىذه القكانيف ينبغي أف يككف
عمى نظاـ معقكؿ مقبكؿ كفي اعتقادم خير ما يستعاف بو عمى ىذه الغاية ىك قكاعد أصكؿ الفقو.
كعميو كنحف في صدد التمييد لخصائص كمقاصد التشريع اإلسبلمي ،فقد اعتاد دارسكا التشريع
مر بيا التشريع إلى أطكار رئيسية ،تختمؼ حسب تصكر كؿ
اإلسبلمي أف يقسمكا المراحؿ التي ٌ
باحث ،فبعضيـ يعدىا ستة أطكار ،كالبعض اآلخر يجعميا خمسة ،بينما يعتبرىا بعض ثالث سبعة،
كاف كاف أغمبيـ كنحف معيـ يقسميا إلى أربعة أطكار .كمف المفيد مبلحظة كفي ىذا السياؽ أف جك
المدينة المنكرة بعد ىجرتو صمى ا﵀ عميو كسمـ يعتبر أكثر مف مكة المكرمة مبلئمة لمتشريع حيث
اتسمت الحركة الفقيية خبلؿ السنكات العشر في يثرب بالحيكية كااليجابية ،كاف كاف الطابع الغالب
عمى ىذه الحركة نفسيا التشريع الرباني السماكم الذم كاف يبمغو لمناس نبي كريـ ال يقكؿ إال ما

بكحيو ا﵀ إليو « :وما ينطق عن اليوى إن ىو إالّ وحي يوحى».

إف ما كردت في القرآف الكريـ مف تشريعات إنما ىك مف قبيؿ القكاعد الكمية ،كالمبادئ

العامة ،أما تفصيبلتيا ،فمكككؿ إلى السنة النبكية ،ألف القرآف الكريـ دستكر اإلسبلـ ،كمرجعو
األساسي ليذا أشتمؿ عمى القكاعد الكمية ،كالمبادئ العامة ،كلـ يتعرض لمجزئيات كالتفصيبلت ،إال
فيما يخشى أف تضطرب فيو اآلراء ،كتضؿ عنو األىكاء ،أما السنة النبكية فيي البياف القكلي،

كالتطبيؽ العممي لمقرآف ،تفسير ما أبيمو كتفصؿ ما أجممو ،كتحدد ما أطمقو ،كتخصص ما عممو
كفقا لما فيـ الرسكؿ المعصكـ عف ربو ،مصداقا لقكلو تعالى ﴿ :وأَ ْن َزْل َنا إِلَ ْي َك ِّ
الذ ْك َر ِلتَُب ِّي َن ِل َّمن ِ
اس َما
َ
ون﴾  1كعميو فالتشريع اإلسبلمي يتميز بخصائص ،كمقاصد ،لـ يرؽ
ُنِّز َل إِلَ ْي ِي ْم َولَ َعمَّ ُي ْم َيتَفَ َّك ُر َ
التشريع الكضعي إلى درجتيما ،ىذه الخصائص بعضيا يرجع إلى طبيعة التشريع نفسو كبعضيا

يرجع إلى الطريؽ التي سار فييا ،كالتي سنعالجيا جممة كتفصيبل في مضمكف "مقالنا ىذا" أما ما
تعمؽ بمقاصده فبل بمترم أحد في أف كؿ شريعة شرعت لمناس أف أحكاميا ترمي إلى مقاصد مزادة
لمشرعيا الحكيـ تعالى ،إذا قد ثبت باألدلة القطعية أف ا﵀ ال يفعؿ األشياء عبثا دؿ عمى ذلؾ في

عز مف قائؿ:
مكاطف كثيرة منيا عمى سبيؿ المثاؿ صنعو في خمقو قاؿ ٌ
ين﴾  2كقكلو ﴿ :أَفَ َح ِس ْبتُ ْم أ ََّن َما َخمَ ْق َنا ُك ْم َع َبثًا﴾
َو ْاأل َْر َ
ض َو َما َب ْي َن ُي َما َال ِع ِب َ
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اء
﴿ َو َما َخمَ ْق َنا َّ
الس َم َ
كمنو أيضا إرساؿ ا﵀

تعالى الرسؿ إلى بني البشر كانزاؿ الشرائع إالٌ إلقامة نظاـ البشر ،كما كرد في محكـ تنزيمو﴿ :لَقَ ْد
ِ
ِ
ِ
ان ِل َيقُوم َّ
 4كعميو فمف حيث
س ِط﴾
اب َوا ْل ِم َ
يز َ
سمَ َنا ِبا ْل َب ِّي َنات َوأَ ْن َزْل َنا َم َع ُي ُم ا ْلكتَ َ
اس ِبا ْلق ْ
الن ُ
س ْم َنا ُر ُ
أ َْر َ
َ
مقاصده فقد اتفؽ عمماء اإلسبلـ أف الشريعة اإلسبلمية الغراء ما جاءت إالٌ بقصد تحقيؽ مصالح
الناس ،كدرء الحرج كالمشقة عنيـ كأف أحكاميا تتسـ باليسر كالسيكلة يستطيع كؿ مكمؼ أف يأتييا
مف غير أف تمحقو مشقة أك ينالو عسر ،كمقاصد التشريع كالتي يراد بيا ضركرة الفيـ كالغاية منيا
كاألسرار التي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف أحكاميا ،حيث كاجب عمى كؿ فقيو ناظر في
شريعة ا﵀ يمتمس حكمة ا﵀ فيما شرعو لمناس كيكشؼ عف تمؾ األسرار التي ىدفت إلييا ،الشريعة
كمنو أيضا أف مف أىمية ىذه المقاصد أنيا مبنية عمى العقؿ ،كالنظر ،كالتي ىي األخرل سنقؼ
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عند مدلكليا كأحكاميا .كنظائرىا جممة كتفصيبل في مضمكف المكضكع كالمعنكف التشريع اإلسبلمي
خصائصو كمقاصده دراسة تحميمية ،كعميو فاإلشكالية األساسية التي ننطمؽ منيا إلثراء المكضكع

كمعالجتو تكمف في اآلتي« :إلى أي مدى تتحقق الخصائص والمقاصد في التشريع اإلسالمي ؟»
الفصل األول :خصائص التشريع اإلسالمي

المبحث األول :الخصائص

المطمب األول :الوحي اإلليي
يعتمد التشريع اإلسبلمي في أسسو العامة عمى الكحي اإلليي ،كالمتمثؿ في القرآف الكريـ،
كالسنة النبكية ،ففييما نجد مبادئ األحكاـ القانكنية في جميع مختمؼ الحياة مف أحكاؿ مدنية،
كقضايا تجارية ،كمسائؿ العقكبات ،كاألحكاـ الدستكرية ،كالقضايا الدكلية ،كىذاف المصدراف عمييما
مدار األحكاـ ،كالييما يرجع الفقيو المستنبط لؤلحكاـ إما إلى نصكصيما الصريحة ،أك استمياـ
ركحيا كمبادئيا كمقاصدىا ،كفي ذلؾ مجاؿ خصب الجتياد المجتيديف.

أما غيره مف القكانيف الكضعية فيي مف عمؿ اإلنساف ،كىك بيذه الطبيعة تكتسب نصكصو

االحتراـ مف طرؼ المحتكميف إليو ،كىك مف ىذه الناحية يختمؼ عف القكانيف الكضعية التي ال
يحترـ فييا األجانب العقاب كالزجر.

المطمب الثاني :الجزاء المرتب

نبلحظ أف التشريع اإلسبلمي يثيب كيعاقب في ىذه الحياة ،كفي الحياة اآلخرة بؿ إف الجزاء

األخركم ىك األعظـ ،كلذلؾ نرل المؤمف يحس بكازع نفسي بضركرة العمؿ بأحكامو ،كاتباع أكامره
كنكاىيو ،حتى كلك كاف لو مف الحيؿ ما يجعمو يفمت مف العقاب الدنيكم ،عمى خبلؼ القانكف
الكضعي الذم ال يحترـ فيو المحتكـ إليو األجانب الجزاء الدنيكم .فكؿ مف يستطيع رككب حيمة
تخمصو مف الجزاء فعؿ لفقداف الكازع الديني .كالتشريع اإلسبلمي بيذه الخاصية يرمي إلى إصبلح
الفرد كالمجتمع كيحقؽ ليما النفع في ىذه الحياة كيثبيما عمى االلتزاـ بو في الدار اآلخرة.
المطمب الثالث :النـزعة الجماعية

لقد جاء التشريع اإلسبلمي بأحكاـ ييدؼ مف خبلليا إلى تحقيؽ إصبلح الفرد كالجماعة،
شرعو مف عبادات كمعامبلت،
فيك ال يتكجو في أحكامو إلى شخص معيف كيتجمى ذلؾ فيما ٌ
كالصبلة ،كالصياـ ،كالزكاة ،كالحج ،كتحريـ الربا ،كاألمر برعاية الجار ،كالكفاء بالعقكد ،كتحريـ
الزنا ،كاقامة الحدكد ،صيانة لممجتمع إلى غيرىا.

ـ األمثمة التطبيقية ما تعمق بخاصية النزعة الجماعية  :يكرس العمؿ بمبدأ خاصية النزعة

الجماعية مف خبلؿ األمثمة التطبيقية.
 .1إف طاعة الحكاـ ممزمة مف المسمميف كلكف ذلؾ مشركط بأف يصدر ىؤالء الحكاـ في
حكميـ كسياستيـ عف المصمحة العامة ،كفي ىذا يقكؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :السمع
كالطاعة عمى المرء المسمـ فيما أحب أك كره ما لـ يؤمر بمعصية فإف أمر بمعصية فبل سمع كال
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طاعة" كىنا نرل رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يحدد سمطاف الحاكـ كحقكؽ المحككـ ،ألف في
تطبيؽ ذلؾ مصمحة لؤلمة جمعاء.

 .2ركل أبك عبيدة بف الجراح أف رجاال مف أىؿ البادية سألكه أف يرزقيـ مف ماؿ األمة

التي تحت يديو ،فقاؿ ال كا﵀ حتى أرزؽ أىؿ الحاضرة فمف أراد بحبحة الجثة فعميو بالجماعة.

 .3مف حؽ الزكج أف تككف زكجتو في طاعتو لتككف سكنا لو .كيثمر الزكاج ثمره المنشكد،

كلكف ىذا الحؽ مقيد باال يككف في استعماؿ ضرر لمزكجة ،كاال منع منو ،أكحد القاضي مف
استعمالو حتى أف الزكجة ليا في حالة اإلضرار بيا ،أف تطمب التطميؽ ،كلذلؾ يقكؿ ا﵀ تعالى:
وى َّن ِ
وى َّن ِبمعر ٍ
ٍ
ار ِلتَ ْعتَ ُدوا﴾.5
ض َرًا
وف َوَال تُ ْم ِس ُك ُ
﴿فَأ َْم ِس ُك ُ
وى َّن ِب َم ْع ُروف أ َْو َ
سِّر ُح ُ َ ْ ُ
 .4مف المعركؼ أف لممالؾ الحؽ في أف يتصرؼ في ممكو كما يشاء ،كمف ذلؾ حؽ البيع
لمف يريد ،كما أف لممشترم الحؽ في شراء ما يشاء إذا رضي مالكو بيعو لو ،كمع ذلؾ نرل التشريع
اإلسبلمي أكجب حؽ الشفعة لمشريؾ أك الجار ،فيككف لو تممؾ ما اشتراه األجنبي جب انر عنو كعف
المالؾ الذم باعو لو ،كذلؾ ألف الحقكؽ لـ يشرعيا ا﵀ لضرر الغير ببل ضركرة أك سبب تطبيقا

لمقاعدة الشرعية  :ال ضرر كال ضرار ،ففي تحقيؽ ىذه القاعدة ،تحقيؽ مصمحة صاحب الحؽ
كغيره عمى السكاء.

 .5يبيح التشريع اإلسبلمي لممرء أحيانا أف يحفر في أرض غيره مجرل ماء ليسقي أرضو

إذا لـ يكف في ذلؾ ضرر ،حتى إذا أبى صاحب األرض ،جاز لمحاكـ أف يرغـ صاحب األرض

عمى أف يدع الماء يمركيا فعؿ عمر بف الخطاب فيما يركيو يحيى بف آدـ في كتاب الخراج ،أف

مر ببستاف "محمد بف
الضحاؾ بف خميفة األنصارم كاف لو أرض ال يصؿ إلييا الماء إال إذا َّ

مسممة" فأبى محمد ىذا أف يدع الماء يمر بأرضو.

فأتى الضحاؾ عمر بف الخطاب فقاؿ البف مسممة عميؾ فيو ضرر ؟ قاؿ :ال ،فقاؿ :كا﵀
لك لـ أجد لو مم انر إالٌ عمى بطنؾ ألمررتو6كنفذ األمر فكاف في ذلؾ تحقيؽ مصمحتيما معا.

 .6كرد في كتاب الخراج " ألبي يكسؼ" ٌأنو لما فتح العراؽ كالشاـ عمى المسمميف أياـ
"عمر بف الخطاب" أراد فريؽ كبير مف الصحابة قسمة األرض كما عمييا ،بيف أصحاب الحؽ مف
المسمميف الفاتحيف ،لكف عمر رأل مف المصمحة أف تترؾ األرض بيد مبلكييا ،عمى أف يدفعكا
الخراج كالجزية لممصمحة العامة لممسمميف جميعا.
كعميو فمف خبلؿ استنطاقنا لؤلمثمة التطبيقية أعبله يتضح لنا جميا أف النزعة الجماعية
كخاصية ثالثة في التشريع اإلسبلمي جاءت بيدؼ تحقيؽ إصبلح الفرد كالجماعة ،بينما في

القكانيف الكضعية كالتي ىي مف صنع البشر ،فمـ نبلحظ ىذه النزعة الجماعية ،إنما كانت تسكدىا

الركح الفردية ،كأبرز مثؿ يكضح ذلؾ مسألة الربا التي تبيح التعامؿ بو مع فيو مف مصمحة
صاحب رأس الماؿ ،كالضرر بالمحتاج لمقرض ،فالقانكف الكضعي يعتبر حقكؽ الفرد حقكقا طبيعية
لو ،فيك يممكيا كيتصرؼ فييا حسب ما يشاء ،كمف ثـ ال حرج عميو إف أساء استعماليا ،أما
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التشريع اإلسبلمي فيرل أف ما يممكو الفرد مف حقكؽ ،ىك ممؾ ا﵀ تعالى ،كما الفرد إال مستخمؼ
في ذلؾ.

المطمب الرابع :التطور حسب الزمان والمكان
مما ال ريب فيو أف التشريع اإلسبلمي ىك تشريع حي قابؿ لمتطكر حسب الزماف كالمكاف،

بما احتكاه مف مبادئ عامة كقكاعد كمية ،كفيمة بأف تمبي مطالب المجتيد ،كقد أثبت ذلؾ مف خبلؿ
تاريخو الطكيؿ ،كقد رأينا أف الفقياء المسمميف كانكا دائما يستنبطكف األحكاـ المبلئمة لمحكادث
كالنكازؿ الطارئة مستنبطييا مف المصادر األصمية ليذا التشريع ،كقياسا عمييا مما لـ يرد فييا
منصكصا.

المطمب الخامس :تنظيم حياة الناس العامة والخاصة
إف التشريع اإلسبلمي ييدؼ فيما ييدؼ إليو ،تحقيؽ منفعة الفرد كالجماعة ،ال المنفعة

المادية المحدكدة كالتي تحقؽ ليـ النظاـ كاالستقرار فحسب ،كلكنيا تحقؽ ليـ ما ىك أسمى مف
ذلؾ ،كىك تنظيـ عبلقة الفرد بأخيو ،كعبلقتو بربو.

ـ األمثمة التطبيقية ما تعمق بخاصية تنظيم حياة الناس العامة والخاصة:
 .1ييدؼ التشريع اإلسبلمي في ميداف العبادات إلى تطيير الركح ،ككصميا با﵀ سبحانو
كتعالى ،كتزكية النفس ،كصحة الجسـ.

 .2ييدؼ التشريع اإلسبلمي في ميداف المعامبلت إلى تحريـ الربا في جميع صكره تحريما

الرَبا ﴾.7
َح َّل المَّ ُو ا ْل َب ْي َع َو َحَّرَم ِّ
باتا ،كيتكعد فاعمو بالعذاب الشديد كفي ىذا يقكؿ ا﵀ تعالى َ ﴿ :وأ َ
الرَبا إِ ْن ُك ْنتُ ْم
َم ُنوا اتَّقُوا المَّ َو َوَذ ُروا َما َب ِق َي ِم َن ِّ
ُّيا الَِّذ َ
كيقكؿ في ىذا الصدد أيضاَ ﴿ :يا أَي َ
ين آ َ
ين  ،فَِإ ْن لَم تَ ْفعمُوا فَأْ َذ ُنوا ِبحر ٍب ِم َن المَّ ِو ور ِ
ون
وس أ َْم َو ِال ُك ْم َال تَ ْظ ِم ُم َ
ُم ْؤ ِم ِن َ
سوِلو َوِا ْن تُْبتُ ْم َفمَ ُك ْم ُرُء ُ
ََ ُ
ْ َ
َْ
ون﴾ .8كمنو أيضا نراه ينيى عف الضرر لما فيو مف مخاطرة كمقامرة مف البائع كالمشترم
َوَال تُ ْظمَ ُم َ
عمى السكاء.

 .3نرل التشريع اإلسبلمي في الميداف اإلدارم ،كالذم يحسب كثير مف الغافميف أف

التشريع لـ يعف بو ،نجده ييتـ بيذا الجانب اىتماما بالغا ،تحقيقا لممصمحة العامة لممسمميف جميعا،
فأكجب عمى مف يتكلى لممسمميف عمبل مف األعماؿ ،أف يككف أصمح لذلؾ العمؿ ،يؤديو عمى

أحسف كجو ،كيرعى في مصالح ا﵀ كمصالح العباد ،كعمى الحاكـ أف ال يكلى عمى أم عمؿ مف

أعماؿ الدكلة ،إالٌ مف يراه صالحا لمقياـ بيذه المسؤكلية كفي ىذا يقكؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ

"مف كلي مف أمر المسمميف شيئا فكلى رجبل كىك يجد مف ىك أصمح منو لممسمميف فقد خاف ا﵀
كرسكلو"
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كىكذا عميو أف يقدـ في إمارة الحرب الرجؿ القكم الشجاع ،عمى الضعيؼ العاجز كعمى
كىمـ ج انر.
الكالية في حفظ الماؿ ،األميف النزيو كعمى األحكاـ ،القاضي العادؿَّ ،

 .4نرل التشريع اإلسبلمي في الميداف االجتماعي ييتـ بحالة الفرد الضعيؼ ،كيتدخؿ

لحمايتو مف الغنى ،حتى ال يتعرض لمضياع ،كمف ثـ أكجب لو حقا في ماؿ األغنياء ،عمى أف ىذه

الرعاية كانت تمتد حتى تشمؿ المحتاجيف مف غير المسمميف ،فيركل أف "عمر بف الخطاب" رأل

يكما ذميا يتكفؼ الناس ،فسألو عما ألجأه إلى ذلؾ ،كحيف عرؼ انو في حاجة إلى العكف قاؿ :كا﵀
ما أنصفناه ،أكمنا شبيبتو كضيعناه عند اليرـ ،ثـ أمر برفع الجزية عنو ،كأف يعطى كعيالو ما
يكفييـ مف بيت الماؿ ،طكاؿ مدة إقامتو بدار اإلسبلـ ،كلعؿ ىذه األمثمة التي قدمناىا كغيرىا كثير،
تؤكد لنا أف ليذا التشريع طبيعة كخصكصية تميزه عف غيره مف القكانيف العالمية ،كالتي انفرد بيا

كحده دكف أف يجاريو فييا غيره ،كما تؤكد شمكلية ىذا التشريع ،كاستيعابو لكؿ ما يجد لمناس كيحؿ

بيـ.

ـ المبحث الثاني :األسس والمقومات
لقد حدد القرآف الكريـ كالسنة النبكية باعتبارىما مصد ار التشريع اإلسبلمي ،األسس
كالمقكمات التي يقكـ عمييا المجتمع اإلسبلمي ،كقد تناكؿ العمماء ىذه األسس بالشرح كالتفسير مف
عصر الرسالة كىي تختمؼ عما كاف عميو العرب في العصر الجاىمي كما تختمؼ عما عاصر
اإلسبلـ كما سبقو مف نظـ ،كال يقرح في ذلؾ حدكث تجاكزات بؿ كمخالفات ،في التطبيؽ العممي
في بعض المجاالت كفي بعض العصكر ،كعميو تكمف ىذه األسس كالمقكمات فيما يمي:
المطمب األول :اإلسالم دين ودولة

لقد جاء اإلسبلـ بتنظيـ شامؿ ألمكر الديف كالدنيا معا كمف ىنا شممت مسؤكلية كلي األمر
كاختصاصاتو -أك كاجباتو كما يصفيا الفقياء -رعاية شؤكف الديف كالدنيا معا ،كناطت بو مف
السمطات ما يكفؿ ذلؾ ،كىك بذلؾ يختمؼ عف المسيحية التي فصمت بيف الديف ،كناطت بو
الكنيسة ،كالشؤكف الدنيكية كناطت بو الدكلة .كيكاد يككف مستحيبل أف نفصؿ بيف الجانبيف الديني
كالجانب الدنيكم في أم تنظيـ مف التنظيمات التي كضعيا اإلسبلـ كىذا الكصؼ يكاد يككف محؿ

إجماع الباحثيف ،قدامى كمحدثيف  ،مسمميف كمستشرقيف ،كعميو ال محؿ لمناقشة األصكات النشاز

التي ترتفع لدل البعض مف كقت آلخر مطالبة بفصؿ الديف عف الدكلة كتحكيميا إلى دكلة عممانية
كقياسا عمى ما حدث في الدكلة اإلسبلمية في تركيا بعد إلغاء الخبلفة عاـ  1924ـ.
كالجمع بيف الديف كالدكلة في كحدة متناسقة يرجع إلى الغاية المثالية التي يستيدفيا اإلسبلـ
سكل الطبيعة تتكازف داخمو كؿ نكازع النفس البشرية كلتحقيؽ ذلؾ يستكجب
فيك يتكخى تربية إنساف ُّ
تكفر معايير لمتكازف.
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ـ معايير التوازن:
 .1إقامة تكازف بيف الجانب المادم كالجانب الركحي في حياة اإلنساف ،فيك ال يتجاىؿ
احتياجات اإلنساف المادية كلذلؾ ال يدعك إلى الرىبة عمى خبلؼ المسيحية ،كما ال يكتفي بتحقيؽ
مطالبو المادية – عمى خبلؼ الشيكعية -بؿ يغرس فيو القيـ الدينية .كىك ما عبرت عنو اآليات
ِ
ِ
الكريمةَ ﴿ :و ْابتَ ِغ ِفيما آَتَ َ َّ
يب َك ِم َن ُّ
س َن المَّ ُو
َح ِس ْن َك َما أ ْ
الد ْن َيا َوأ ْ
س َنص َ
َح َ
َّار ْاْلَخ َرةَ َوَال تَ ْن َ
اك الم ُو الد َ
َ
10
اد ِفي ْاأل َْر ِ
ين﴾ .
ض إِ َّن المَّ َو َال ُي ِح ُّ
سَ
ب ا ْل ُم ْف ِس ِد َ
إِلَ ْي َك َوَال تَ ْب ِغ ا ْلفَ َ

 .2استكماؿ الغاية المثالية تتكامؿ الحياة الدنيا مع اآلخرة مصداقا لقكلو تعالى ﴿ :ربنا آتنا
َعمى فَيو ِفي ْاْل ِ
في الدنيا حسنة وفي اْلخرة حسنة ﴾ 11كقكلو تعالى ﴿ وم ْن َك َ ِ ِ ِ
َخ َرِة
ان في َىذه أ ْ َ ُ َ
ََ
يال ﴾ .12كبيذه الصكرة يجتمع لمفعؿ الكاحد جزاءاف ،أحدىما دنيكم يتكاله كلي
س ِب ً
َع َمى َوأ َ
أْ
َض ُّل َ
األمر ،كثانييما أخركم ،فإف استطاع التفمت مف الجزاء الدنيكم استحاؿ عميو اإلفبلت مف الجزاء

األخركم.

 .3تحقيقا لمتكازف بيف الجانبيف الركحي كالمادم يجمع اإلسبلـ بيف العقؿ كالغيماف في

كحدة متناسقة ،فالعمـ ليس مجرد خادـ مطيع لئليماف عمى خبلؼ ما حدث في أكركبا في العصكر
الكسطى ،كاإليماف ليس عدكان مبينا لمعمـ -عمى خبلؼ ما ينادم بو الفكر الشيكعي -كآيات القرآف
الكريـ قاطعة في حث اإلنساف عمى كشؼ أسرار الككف بالدرس .كاألحاديث الشريفة تجعؿ مف

طمب العمـ فريضة .كاستعماؿ األساليب العممية خير كسيمة لتدعيـ اإليماف .كىك األسمكب الذم
انتيجتو فبلسفة اإلسبلـ كعمماء الكبلـ كالفقياء أنفسيـ .كقد اختمقت المدارس الفكرية اإلسبلمية في
تحديد المجاؿ الذم يجكز إعماؿ العقؿ فيو ،فمنيـ (المعتزلة) مف يجيزه بإطبلؽ كقمة منو تقيده
بإطبلؽ (أىؿ الظاىر) كأكثرىـ (أىؿ السنة) يجيزكنو في مجاؿ المعامبلت دكف العبادات كالعقيدة.
 .4عنصر الديف معيا ار لمتكازف كما يتضمنو مف قيـ ركحية كأخبلقية ،دعامة أساسية مف

دعامات المجتمع اإلسبلمي كأداة فعالة في تحقيؽ االنسجاـ االجتماعي كركيزة أساسية لمتضامف
كلذلؾ ال يترؾ مسؤكلية رعاية شؤكف الديف لضميره الفرد بعيدان عف الدكلة – عمى خبلؼ المذاىب

العممانية -كال ينكره عمى خبلؼ المذىب الشيكعي الذم يصفو بأنو أفيكف الشعكب ،بؿ ألقى
مسؤكلية حفظ الديف كرعايتو عمى عاتؽ الدكلة.
المطمب الثاني  :عدم الحرج

إف األصؿ في عدـ الحرج قكلو تعالى َ ﴿ :و َما َج َع َل َعمَ ْي ُك ْم ِفي الد ِ
ِّين ِم ْن َح َر ٍج ﴾
14
ق ِْ
ان
َن ُي َخفِّ َ
يد المَّ ُو أ ْ
ف َع ْن ُك ْم َو ُخ ِم َ
س َر ﴾ ﴿ ُي ِر ُ
س َر َوَال ُي ِر ُ
تعالىُ ﴿ :ي ِر ُ
س ُ
يد ِب ُك ُم ا ْل ُع ْ
يد المَّ ُو ِب ُك ُم ا ْل ُي ْ
اإل ْن َ
ض ِعيفًا﴾ ،15كىكذا نرل في ىذه اآليات كغيرىا ،أف ا﵀ كضع الحرج كالمشقة عف الناس جميعا
َ
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كقكلو

سكاء فيما يتصؿ بأحكاـ العبادات ،أـ باألحكاـ التي تتعمؽ بالمعامبلت ،ففي العبادات نرل قمة

التكاليؼ التي جاء بيا القرآف حتى ٌأنو مف اليسير عمى كؿ إنساف أف يقكـ بيذه الكاجبات
المفركضة ،دكف أف يمحقو تعب أك مشقة ،كحتى ىذه التكاليؼ نفسيا مصحكبة بالرخص ،فالمسافر
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يجكز لو أف يفطر في رمضاف كيقصر الصبلة كالمريض لو أف يتمـ بدؿ الطيارة ،كيفطر في
رمضاف حتى يشفى ،كالحج ال يجب عمى المسمـ إال إذا تكافرت لديو االستطاعة المادية كالبدنية
كالزكاة حتى يممؾ النصاب كلـ يكف عميو ديف لمغير ،كفي ميداف العقكبات نرل الرسكؿ ينص عمى
درء الحدكد بالشبيات كمتى ارتكب العبد جرما في حؽ أخيو ،أك ارتكب ذنبا ،عميو أف يرجع إلى
ا﵀ كيتكب ،فيتكب ا﵀ عميو كىكذا.
المطمب الثالث :رعاية مصالح الناس
لقد جاء التشريع إلصبلح الفرد كالجماعة كليحقؽ النفع في الدنيا ،كيشبييـ عمى ذلؾ في
الدار كاآلخرة ،ال فرؽ في ذلؾ بيف جنس كجنس ،ألف اإلسبلـ يعتبر المسممكف أمة كاحدة ،ال يفرؽ

بينيـ ال المكف كال المغة الناس سكاسية كأسناف المشط ،ال فرؽ بيف عربي عجمي إال بالتقكل كمكـ
آلدـ ،كآدـ مف تراب ،كفي ىذا الصدد يقكؿ اإلماـ الشاطي :إنا كجدنا باالستقراء الشارع قاصدا
لمصالح العباد ،كاألحكاـ العادية أم أحكاـ المعامبلت تدكر معو حيثما دار ،فنرل الشيء الكاحد
في حاؿ ال تككف فيو مصمحة فإذا كانت فيو مصمحة جاز  ،كالدرىـ بالدرىـ إلى أجؿ ،يمتنع فيو
المبايعة ،كيجكز فيو القراض ،كبيع الرطب باليابس كالثمر مثبل ،يمتنع ،حيث يككف مجرد غرر
كربا مف غير مصمحة كيجكز إذا كاف فيو مصمحة راجحة.
المطمب الرابع :تحقيق العدالة أو المساواة
جرل الفقياء المسممكف عمى استعماؿ تعبير العدؿ ،لمداللة عمى المساكاة اشتقاقا مف

المعنى المغكم لكممة العدؿ ،التي تعني التسكية في المعاممة ،كيتحدثكف عف العدؿ بمعانيو العديدة
سياسية كاجتماعية ،كاقتصادية ،كالعدؿ بمعناه السياسي ىك ما يعبر عنو في المصطمحات السياسية

الحديثة بتعبير المساكاة أماـ القانكف ،فمف أىـ خصائص المجتمع اإلسبلمي أنو يقكـ عمى مبدأ

المساكاة دكف تمييز بيف الناس بسبب دينيـ ،أكلغتيـ ،أك جنسيـ ،أك حرفتيـ ،كمينتيـ ،فيي شريعة
ُّيا َّ
وبا
اس إِ َّنا َخمَ ْق َنا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُْنثَى َو َج َع ْم َنا ُك ْم ُ
ش ُع ً
تخاطب البشر أجمعيف لقكلو تعالىَ ﴿ :يا أَي َ
الن ُ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ير﴾  16كىذا المعنى رددتو كثير مف
يم َخ ِب ٌ
َوقَ َبائ َل لتَ َع َارفُوا إ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ع ْن َد المو أَتْقَا ُك ْم إ َّن الم َو َعم ٌ
األحاديث النبكية الشريفة.
كاألمر بالعدؿ كالنيي عف الظمـ كردت فيو نصكص صريحة في كؿ مف القرآف كالسنة
تخاطب البشر أجمعيف حاكميف كمحككميف ،مسمميف كغير مسمميف ،كمف أمثمة األحكاـ التي
َن تُ َؤُّدوا ْاألَما َن ِ
ِ َّ
َى ِم َيا َوِا َذا َح َك ْمتُ ْم َب ْي َن
ات إِلَى أ ْ
ْم ُرُك ْم أ ْ
َ
تخاطب كلي األمر قكلو تعالى﴿ :إ َّن الم َو َيأ ُ
ِ
ان ِ
ِ
ِِ ِ
َّ
الن ِ
يرا﴾  17كالحديث شريؼ
اس أ ْ
سم ً
َن تَ ْح ُك ُموا ِبا ْل َع ْد ِل إِ َّن المَّ َو نع َّما َيعظُ ُك ْم ِبو إِ َّن المَّ َو َك َ َ
يعا َبص ً

"أحب الخمؽ إلى ا﵀ إماـ عادؿ ،كأبغضيـ إليو إماـ جائر".

كلذلؾ اعتبر الفقياء جكر الحاكـ مف بيف أسباب عزلو بؿ إف بعضيـ (الخكارج) أعتبره
مبر ار كافيا لمخركج عميو كالثكرة ضده .كالحكـ بالعدؿ كاجب حتى بالنسبة لؤلعداء كالخصكـ لقكلو
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ِ
ين آَم ُنوا ُكوُنوا قَ َّو ِ
تعالى ﴿ :يا أَي َِّ
َن قَ ْوٍم َعمَى أََّال
س ِط َوَال َي ْج ِرَم َّن ُك ْم َ
ين ِلمَّ ِو ُ
ش َنآ ُ
ام َ
اء ِبا ْلق ْ
َ َ
ش َي َد َ
ُّيا الذ َ َ
18
اع ِدلُوا ُىو أَقْر ِ
َّ
َّ
ون ﴾ .
ير ِب َما تَ ْع َممُ َ
تَ ْع ِدلُوا ْ
َ َُ
ب لمتَّ ْق َوى َواتَّقُوا الم َو إِ َّن الم َو َخ ِب ٌ

لقد اىتمت الشريعة اإلسبلمية برعاية العدؿ كتحقيقو فبينت حقكؽ الفرد كالجماعة كعممت

عمى صيانة ىذه الحقكؽ ألصحابيا ،حتى أصبح الكؿ آمنا عمى نفسو كمالو ،كجميع حقكقو،

َّ ِ 19
ْم ُر
كالقرآف الكريـ كالسنة النبكية طافحاف باألمر بالعدؿ كالحث عميو قاؿ تعالى
﴿ :إ َّن الم َو َيأ ُ
ش ِ
ان وِايتَ ِ
ِبا ْل َع ْد ِل َو ِْ
اء َوا ْل ُم ْن َك ِر َوا ْل َب ْغ ِي﴾  20كقكلو أيضا﴿ :إِ َّن
اء ِذي ا ْلقُْرَبى َوَي ْن َيى َع ِن ا ْلفَ ْح َ
سِ َ
اإل ْح َ
َن تُ َؤُّدوا ْاألَما َن ِ
َّ
َى ِم َيا َوِا َذا َح َك ْمتُ ْم َب ْي َن َّ
الن ِ
َن تَ ْح ُك ُموا ِبا ْل َع ْد ِل﴾  21كقاؿَ ﴿ :يا
ات إِلَى أ ْ
اس أ ْ
ْم ُرُك ْم أ ْ
َ
الم َو َيأ ُ
ام َ ِ
ين آَم ُنوا ُكوُنوا قَ َّو ِ
أَي َِّ
ين إِ ْن َي ُك ْن
س ِط ُ
اء ِلمَّ ِو َولَ ْو َعمَى أَ ْنفُ ِس ُك ْم أ َِو ا ْل َو ِال َد ْي ِن َو ْاألَق َْرِب َ
ين ِبا ْلق ْ
َ
ش َي َد َ
ُّيا الذ َ َ
22
َن تَ ْع ِدلُوا﴾ .
َغ ِنيِّا أ َْو فَ ِق ًا
ير فَالمَّ ُو أ َْولَى ِب ِي َما فَ َال تَتَِّب ُعوا ا ْل َي َوى أ ْ
كالى غيرىا مف اآليات التي يتضح مف خبلليا مقدار حرص القرآف الكريـ عمى إقامة العدؿ

كعدـ التقصير فيو ،كال يسعؾ بعد ىذا إال أف تجزـ بأف تشريعا ىذا حالو ،يقكـ عمى العدؿ ،كفيؿ
بأف يككف تشريعا مثاليا ،ال يضاىيو في ذلؾ أم تشريع آخر ،ميما بمغ مف السمك كالرفعة ،كما
ظنؾ بتشريع أسسو كقكاعده العامة منزلة مف عند ا﵀ العميـ الخبير.
المطمب الخامس :رابطة الدين والتكافل االجتماعي

لقد استحدث التشريع اإلسبلمي أسمكبا فريدا في تحديد الرابطة التي تقكـ بيف الفرد
كالمجتمع كبينو كبيف الدكلة ،ىذه الرابطة الجديدة ىي رابطة الديف فأحميا محؿ العصية القبمية التي
سادت العرب في العصر الجاىمي كمحؿ الرابطة السياسية التي تسمى الجنسية التي سادت المدف
اإلغريقية كركما كتسكد الدكؿ الحديثة في العصر الحديث ػك كرابطة التبعية كالرعكية التي سادت
كبل مف اإلمبراطكرية الفارسية كاإلمبراطكرية الركمانية ،كرابطة الديف تختمؼ كذلؾ عف رابطة

القكمية التي سادت أكركبا في أعقاب الثكرة الفرنسية كاإلسبلـ ينكر العصبية القبمية كيحاربيا كلكنو
ال ينكر الجنسية كال القكمية كاف كاف بعضيا في مكاف أدنى مف رابطة اإلسبلـ .كالقرآف الكريـ

قاطع في ىذا الصدد لقكلو تعالى:

﴿وان ىذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون﴾.

كىك ما

استفتحت بو الصحيفة التي كضعت نظاـ الحكـ في يثرب فكر اليجرة إذ جاء فييا" :ىذا كتاب مف
محمد النبي بيف المؤمنيف كالمسمميف مف قريش ،كيثرب كمف تبعيـ فمحؽ بيـ كجاىد معيـ أنيـ أمة

كاحدة مف دكف الناس".

إف كحدة األمة اإلسبلمية ،كما يتبعيا مف قياـ الرابطة بيف الدكلة اإلسبلمية كأبنائيا عمى
أساس أحكاـ اإلسبلـ ،ال يعني أنيا دكلة عنصرية دينية تيكقراطية فيي ال تيدر حقكؽ غير
المسمميف داخؿ دار اإلسبلـ ألنيـ يتمتعكف بذات الحقكؽ التي يتمتع بيا المسممكف كيتحممكف بذات
الكاجبات التي يتحمميا المسممكف "ليـ مالنا كعمييـ ما عمينا" كما أنيا ليست دكلة كينكت

(تيكقراطية) إذ ال كينكت في اإلسبلـ كفضبل عف ذلؾ فإف اإلسبلـ يعترؼ بما سبقو مف ديانات
سماكية كيحترميا كال يسمح بإجبار أحد عمى الدخكؿ في اإلسبلـ "ال إكراه في الديف".
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أما ما تعمؽ بالتكافؿ االجتماعي باعتباره مف المقكمات األساسية لنظاـ اإلسبلمي كىك
الذم يقكـ عميو المجتمع اإلسبلمي فبالتكافؿ تحارب األنانية كيقتؿ الحقد الطبقي مصداقا لقكلو

تعالى﴿ :إنما لمؤمنون إخوة فاصمحوا بين أخويكم﴾.

كالتآخي في اإلسبلـ كما يتكلد عنو مف تكافؿ اجتماعي ليس مجرد عاطفة كجدانية بؿ ىك

نظاـ قانكني يحكـ العبلقات بيف الناس دكف تمييز بينيـ بسبب المكلد أك المكف أك الثركة أك الجاه.
كأكؿ تطبيؽ عممي لمتكافؿ االجتماعي كاف بيف المسمميف األكائؿ في كقت شدتيـ في مكة ،كظير
بأجمى معانيو في التآخي الذم تـ بيف المياجريف كاألنصار في المدينة فكر اليجرة إلييا .كحدد

اإلسبلـ عدة كسائؿ قانكنية لتحقيؽ التكافؿ االجتماعي (العدؿ االجتماعي) كناط بالدكلة مسؤكلية
الزَكاةَ وأَمروا ِبا ْلمعر ِ
اى ْم ِفي ْاأل َْر ِ
وف
اموا َّ
ين إِ ْن َم َّك َّن ُ
تحقيقو .لقكلو تعالى ﴿ :الَِّذ َ
َ ُْ
الص َالةَ َوآَتَُوا َّ َ َ ُ
ض أَقَ ُ
ِ َّ ِ ِ
ُم ِ
ور﴾.23
َوَن َي ْوا َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َولمو َعاق َب ُة ْاأل ُ
ـ الوسائل القانونية لتحقيق التكافل االجتماعي

 :ف مف أىـ كسائؿ تحقيؽ التكافؿ

االجتماعي تكمف في اآلتي :
 -1تحريـ العبلقات التي تكلد الحقد كالضغينة كتثير المنازعات مثؿ  :تحريـ الخمر
كالميسر كالزنا كعقكد الغرر ،كما حرـ كؿ ما مف شأنو أف يككف سببا الستغبلؿ اإلنساف مثؿ تحريـ
الربا كاالحتكار كالغش.....الخ
 -2تحديد كظيفة اجتماعية لكؿ حؽ بحيث إذا خرج صاحبو عف ىذه الحدكد تجرد مف

الحماية المقررة .فالعمؿ حؽ يمارس صاحبو بما ال يضر الجماعة فإف فعؿ أجبر عمى منع كقكع
الضرر كما إذا امتنع أرباب الحرؼ كالميف الضركرية لمناس أجبرىـ كلي األمر عمى ذلؾ عمى أف
يدفع ليـ أجر المثؿ ،كىكشبيو بأكامر التكميؼ المعركفة في الكقت الحاضر كاذا غالكا في أجكرىـ
أجبرىـ كلي األمر عمى أدائيا باألجر المناسب

24

كبالمثؿ لك امتنع أرباب السمع الضركرية عف

بيعيا لمناس إال بزيادة عف القيمة المعركفة ليا أجبرىـ كلي األمر عمى بيعيا بسعر المثؿ ،كاذا

انحصر البيع في طائفة كاحدة فالتسعير كاجب دائما
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كلمممكية الخاصة حرمة يجكز نزعيا مف يد صاحبيا مف غير عكض كبدكف سبب أعماال
لقكلو تعالى ﴿ :وَال تَأْ ُكمُوا أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
اط ِل ﴾ .26كىك ما أكده الرسكؿ (ص) مف تحريـ االعتداء
َْ ْ َ ْ َ
َ
عمى األمكاؿ كاألغراض في حجة الكداع ،كحرمة الممكية مشركطة باكتسابيا بطريؽ مشركع
كاستعماليا بما ال يضر صالح الجماعة فإف كاف سبب كسبيا خبيثا جاز نزعيا بدكف تعكيض مثؿ

الممكية التي كسبيا صاحبيا عف طريؽ الجكر كاالستغبلؿ كالربا كاالحتكار كالسرقة ...كالتشريع

اإلسبلمي كضع عدة كسائؿ لمحاربة إكتناز األمكاؿ كعدـ استثمارىا كصمت إلى درجة التحريـ قاؿ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ون َّ
ش ْرُىم ِب َع َذ ٍ
اب أ َِل ٍيم ﴾ .27كما
الذ َى َب َوا ْل ِف َّ
ين َي ْك ِن ُز َ
تعالىَ ﴿ :والَِّذ َ
ض َة َوَال ُي ْنفقُوَن َيا في َ
س ِبيل المو فَ َب ِّ ْ
حرـ اإلسبلـ استئثار فئة قميمة مف المجتمع بالثركة دكف اآلخريف ككضع مف الكسائؿ ما يكفؿ تكزيع
الثركة ،كالميراث كالزكاة....الخ
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 -3التزاـ الدكلة بتكفير الحاجات األساسية لممجتمع ،كىك نظاـ شبيو بنظاـ التأمينات
االجتماعية المأخكذ بو اآلف ككذلؾ ما يعرؼ اآلف بدعـ الدكلة لمسمع كالخدمات الضركرية لممجتمع
كقد اعتبر الفقياء ىذا االلتزاـ مف فركض الكفاية كيسمى ىذا الفرض باسـ "دفع الضرر
المسمميف" 28فالدكلة تمتزـ بتكفير الحاجات األساسية لممجتمع مف مأكؿ ،كممبس ،كمسكف ،كاجراء
الرزؽ عمى المحتاجيف كتكفير العمؿ المناسب ليـ .فاألصؿ أف نفقة العاجز عف الكسب تقع عمى
أقاربو المقتدريف كعند عدـ كجكدىـ تجب عمى بيت الماؿ إعماال لمحديث الشريؼ " :مف ترؾ ماال
فمكرثتو ،كمف ترؾ كبل فإلينا كعمينا" فإف عجزت بيت الماؿ عف ذلؾ كجب ذلؾ عمى األغنياء
إف ا﵀ فرض عمى األغنياء أمكاليـ ما يسع فقراءىـ" كىك كاجب إضافي
إعماال لمحديث الشريؼ ٌ " :
إف في الماؿ حقا سكل الزكاة" بؿ أف الفقياء المتأخريف
بجانب الزكاة لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ ٌ " :

أباحكا لكلي األمر أف يكظؼ (أم يفرض ضرائب) عمى األغنياء ما يراه مناسبا لمكاجية نفقات
الدكلة كخبل بيت الماؿ مف األمكاؿ.29
ـ المبحث الثالث :األحكام

يي ُّ
عد القرآف الكريـ الكتاب الشامؿ في كؿ ما يخص أمكر الناس في الدنيا كاآلخرة سكاء منيا
ما تعمؽ بالعقيدة ،أـ باألخبلؽ ،أـ القكاعد القانكنية البلزمة لضبط سمكؾ الناس في المجتمع،

كيتميز القرآف الكريـ باعتباره المصدر األكؿ ،كاألصمي ،في التشريع اإلسبلمي بخصائص في آيات

األحكاـ .ىذه اآليات التي تعرضت لتنظيـ أفعاؿ المكمفيف كتصرفاتيـ كعددىا نحك  200آية كمف
أىـ خصائصو ما يمي:
 -1التدرج -2 ،التقميؿ مف التقنيف -3 ،صياغة األحكاـ في صكرة مبادئ عامة كقكاعد
كمية -4 ،تنكع الداللة.

كقبؿ التعرض تفصيبل ليذه الخصائص مف حيث األحكاـ البد مف تحديد مفيكـ الحكـ

كأقسامو كأركانو.

الحكم في المغة :المنع كمنو قيؿ لمقضاء حكـ ألنو يمنع مف غير المقضي بو

30

الحكم في االصطالح  :إثبات أمر ألمر ،أك نفيو عنو بطريؽ الشرع أما فقياء األصكؿ فقد
عرفكا الحكـ بأنو  :خطاب ا﵀ تعالى المتعمؽ بأفعاؿ المكمفيف اقتضاء ،أك تخيي ار أك كضعا.
كالخطاب ىك – في الحقيقة -دليؿ الحكـ ،كانما يسمى حكما لتضمنو إياه.

كالمراد مف الخطاب :ما يشمؿ الكتاب الكريـ كما دؿ الكتاب عمى اعتباره مف سنة كقياس

أك رعاية مصمحة .أما المراد باالقتضاء :طمب الفعؿ أك الترؾ عمى سبيؿ اإللزاـ أك الترجيح ،فطمب
الفعؿ عمى سبيؿ اإللزاـ إيجاب ،كالثابت بو الكجكب لقكلو تعالى﴿ :أَقيموا الصالةَ﴾  ،فإنو يتضمف
كجكب الصبلة كطمبو عمى سبيؿ الترجيح مف غير إلزاـ تحبيب ،كالثابت بو االستحباب كقكلو

تعالى﴿ :يا أييا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾

فإنو يتضمف استحباب

كتابة الديف.
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كطمب الترؾ عمى سبيؿ اإللزاـ تحريـ ،كالثابت بو الحرمة ،كقكلو تعالى﴿ :ال تقربوا الزنا﴾
فإنو يتضمف حرمة الزنا .كطمبو عمى سبيؿ الترجيح مف غير إلزاـ تكريو ،كالثابت بو الكراىة كقكلو
تعالى ﴿ :ال تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم﴾  ،فإنو يتضمف كراىة السؤاؿ عما يتكقع في
اإلجابة عنو إساءة.

كالمراد بالتخيير :التسكية بيف جانبي الفعؿ كالترؾ مف غير ترجيح ألحدىما كالثابت بو

اإلباحة ،كقكلو تعالى﴿ :وكموا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من
الفجر﴾ ،فإنو يتضمف إباحة األكؿ كالشرب لمصائـ إلى الغاية المذككرة .كالمراد بالكضع :جعؿ
الشيء سببا آلخر ،أك شرطا لو ،أك مانعا منو  :كاألكؿ كقكلو تعالى﴿ :والسارق والسارقة فاقطعوا
أيدييما﴾ فإنو يتضمف جعؿ السارقة سببا لقطع اليد كقكلو تعالى﴿ :يوصيكم ا﵀ في أوالدكم لمذكر
مثل حظ األنثيين....الخ﴾ فإنو يتضمف جعؿ قرابة النبكة سببا لئلرث كالثاني كقكلو صمى ا﵀ عميو
كسمـ" :ال نكاح إال بشاىديف" فإنو يتضمف جعؿ الشيادة شرطا لصحة الزكاج ،كقكلو تعالى﴿ :و﵀
عمى الناس حج البيت لمن استطاع إليو سبيال﴾ فإنو يقتضي أف االستطاعة شرط لكجكب الحج.
كالثالث كقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ " :ال يرث القاتؿ شيئا" ،فإنو يتضمف أف القتؿ يمنع
القاتؿ مف إرث المقتكؿ ،كقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ " :رفع القمـ عف ثبلثة  :عف النائـ حتى

يستيقظ ،كعف الصبي حتى يحتمـ ،كعف المجنكف حتى يعقؿ" فإنو يتضمف أف الجنكف مانع مف

التكميؼ كصحة التصرؼ.

ـ أقسام الحكم الشرعي  :ينقسـ الحكـ الشرعي إلى قسميف:

 -1تكميفي :كىك ما يقتضي طمب الفعؿ أك الترؾ أك التخيير بينيما.
 -2وضعي :كىك ما يقتضي جعؿ شيء سببا آلخر أك شرطا لو أك مانعا منو.
الفرق بينيما :كيتضح مف خبلؿ األمثمة السابقة أف بينيما فرقا مف جيتيف:
 -1أف الحكـ التكميفي يقصد بو التكميؼ بالفعؿ أك الترؾ أك التخيير بينيما ،أما الحكـ
الكضعي فبل تكميؼ فيو كال تخيير ،بؿ ىك ربط شرعي بيف أمريف  :سبب كمسبب ،أك شرط

كمشركط ،أك مانع كممنكع منو.

 -2أف المطمكب مف الحكـ التكميفي أمر مقدكر لممكمؼ  :كالصبلة ،ككتابة الديف
كغيرىما .أما السبب كالشرط كالمانع – فقد يككف كؿ منيما فعبل مقدك ار لممكمؼ  :كالسرقة،
كالشيادة ،كالقتؿ – في األمثمة السابقة كقد يككف أم ار غير مقدكر لو  :كالقرابة ،كاالستطاعة،
كالجنكف.

ـ أركان الحكم الشرعي  :يقتضي الحكـ كما عممت محككما بو ،كىك الكصؼ الشرعي :مف

كجكب ،كحرمة ،كسببية ،كشرطية كغيرىا كمحككما عميو ،كىك فعؿ المكمؼ أك ما يتعمؽ بو .غير
أف الحكـ الشرعي يكجيو الشارع إلى المكمفيف ،ليصمحكا بالقياـ بو كبناء أعماليـ عميو أمر دنياىـ
كأخراىـ.
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كعميو يتضح لنا مف خبلؿ تكجيو الشارع الحكـ الشرعي أف المكمؼ ظيكر أربعة أمكر:

أ -الحاكم :كىك المشرع الذم تصدر منو األحكاـ.
ب -المحكوم بو :كىك تمؾ األكصاؼ الشرعية.

جـ -المحكوم عميو :كىك أفعاؿ المكمؼ أك ما يتصؿ بيا.
د -المكمف :كىك مف تكجو إليو ىذه األحكاـ ،كيطالب بتنفيذىا كقد يطمؽ الحكـ عمى
األكصاؼ الشرعية كما قاؿ الفقياء ،كحينئذ يسمى فعؿ المكمؼ محككما بو أك فيو ،كالمكمؼ

محككما عميو.

ـ األحكام الوضعية البشرية  :جرت عادة األمـ عامة – كاألمـ اإلسبلمية في عصكرنا

الحديثة خاصة – عمى تنظيـ أمكر الناس بقكانيف يضعيا رجاؿ القانكف في األمة كيمزـ الناس
باتباعيا .كىذه القكانيف – كالقكانيف الشرعية -تشمؿ عمى أحكاـ تكميفية كأحكاـ كضعية بالمعنى
الذم ذكرناه سمفا ،كلكنيا تخالؼ القكانيف الشرعية عف أنيا ال تعنى بأمكر اآلخرة كما تعني القكانيف

الشرعية .فالتشريع الكضعي البشرم ال يرمى إال لمصالح الدنيكية – أما التشريع اإلليي فإنو يرمي
إلى تحقيؽ مصالح اإلنساف في الدنيا كاآلخرة ،كليذا كاف لكؿ فعؿ مف أفعاؿ المكمؼ في التشريع
اإلليي حكماف  :أحدىما يتعمؽ بالدنيا ،كاآلخر يتعمؽ باآلخرة.
فعقد البيع مثبل حكـ دنيكم ىك نقؿ الممكية في البدليف ،كلو حكـ أخركم مف إباحة أك
حرمة أك كراىة مثبل ،كىك تابع لما قصد بو مف األغراض المشركعة أك غير المشركعة .كعقد
الزكاج حكمو دنيكم إباحة استمتاع كؿ مف الزكجيف باآلخر كما يتبع ذلؾ مف حقكؽ دنيكية،

كحكمو األخركم االستحباب أك الكجكب ،أك الكراىة أك الحرمة عمى ما ىك معركؼ في الفقو كليذا
يتكمـ الفقياء في العقكد عف أحكاميا األخركية ،كىي األكصاؼ الشرعية التي يتعمؽ بيا الثكاب أك
العقاب في اآلخرة ،كعف أحكاميا الدنيكية كىي اآلثار المترتبة عمييا في الدنيا .كىذا المعنى ال
يقتصر عمى األحكاـ الثابتة لمنص – كما قد يتكىـ -بؿ يشمؿ ما ثبت بالنص كما ثبت باالجتياد
كمتى كاف االجتياد في ظؿ القكاعد الشرعية العامة.

كعميو لما كاف القرآف الكريـ منقكؿ إلينا جميعا نقبل متكاترا ،فيك مف حيث سند نقمو قطعي
الثبكت مفيدا القطع بصفة المنقكؿ .لكف داللتو عمى األحكاـ بعضيا داللة قطعية كالبعض اآلخر
داللة ظنية كلغرض بياف ذلؾ نقكؿ إف كاف المفظ الكارد في النص القانكني محتمبل لعدة معاني
كانت داللتو عمى الحكـ داللة ظنية احتمالية كاف كاف المفظ الكارد في النص القرآني ال يحتمؿ إال

معنى كاحدا كانت داللتو عمى الحكـ داللة قطعية ال احتماؿ فييا .كمنو أيضا بياف النص لؤلحكاـ
الشرعية كعميو فإف بياف القرآف الكريـ لؤلحكاـ ىك عمى سبيؿ اإلىماؿ ال التفصيؿ كعمى كجو كمي
ال جزئي ،د ٌؿ عمى ذلؾ االستقراء كالتتبع آليات القرآف الكريـ ،كاف كاف في بعض اآليات نجد

األحكاـ قد تكخى ليا النص عمى كجو التفصيؿ كمف ىذه األحكاـ أحكاـ المكاريث كاألسرة ألنيا
20

أحكاـ إما تعبدية ال مجاؿ لمعقؿ فييا أك لو مجاؿ كلكف مصالحيا ثابتة ال تتغير بتغير الزمف كال
باختبلؼ البيئات كاألمكنة في شكؿ كمي ،كجزئي كاجمالي.
ـ خصائص آيات األحكام:

أ -التدرج :كمعنى التدرج كاضح فقد جاء اإلسبلـ بتنظيـ جديد لممجتمع فألغى بعض
العادات التي ألفيا الناس ،كاستبقى ما يتفؽ منيا مع فمسفة الديف الجديد كاستحدث أحكاما جديدة لـ
يكف لمعرب عيد بيا مف قبؿ ،كلذلؾ كاف كمما يتفؽ مع طبائع األمكر أف تندرج األحكاـ مف مجرد
االستحساف إلى الترغيب إلى الندب إلى األمر بيا ،كمف مجرد االستيجاف إلى التحذير إلى الكراىية
إلى التحريـ كىكذا .كنجد خير مثاؿ لمحالة األكلى فيما نزؿ مف أحكاـ خاصة بالصدقات ،كخير
مثاؿ لمحالة الثانية نجده مف أحكاـ تحريـ شرب الخمر .كىذا التدرج الزـ مف ناحية أخرل إلفساح

الكقت الستيعاب األحكاـ كفيميا .كنتج عف ىذا التدرج في األحكاـ نسخ بعضيا البعض اآلخر.
ب -التقميل من التقنين  :كحكمة التقميؿ مف التقنيف ىي دفع الحرج عف الناس كأخذىـ

بالتيسير في األحكاـ كالتكاليؼ ألف األصؿ في األشياء اإلباحة ،فما لـ يرد فيو نص بالكجكب أك
الندب ،بالتحريـ أك الكراىة فيك مباح ،كعدد اآليات التي تنظـ أفعاؿ المكمفيف كمعامبلتيـ كىي ما
تعرؼ بآيات األحكاـ ،ال تتجاكز المائتي أية نزؿ بعضيا بمناسبة إحداث كقعت في المجتمع كردا
عمى تساؤالت كاستفسارات مف جانب المسمميف ،كمثؿ ىذه اآليات تصدر بكممة

﴿ليسألونك أو

يستفتونك﴾.31

جـ -صياغتيا في صورة مجممة  :نزلت بعض آيات األحكاـ في صكرة مجممة ،مثؿ قكلو

32
ورى
َح َّل المَّ ُو ا ْل َب ْي َع َو َحَّرَم ِّ
الرَبا﴾ أك في صكرة مبادئ عامة مثؿ قكلو تعالىَ ﴿:وأ َْم ُرُى ْم ُ
تعالىَ ﴿ :وأ َ
ش َ
33
س ُئوًال ﴾ .34كحكمة ىذه الصياغة إضفاء
َب ْي َن ُي ْم﴾ كقكلو تعالىَ ﴿ :وأ َْوفُوا ِبا ْل َع ْي ِد إِ َّن ا ْل َع ْي َد َك َ
ان َم ْ

المركنة عمى األحكاـ حتى تتسع الشريعة لحاجات الناس في كؿ العصكر كفي مختمؼ البيئات ىذا
مف ناحية كمف ناحية أخرل حث الناس عمى أعماؿ عقكليـ فيما نزؿ مف أحكاـ الستخراج

الجزئيات كمسايرة تطكر المجتمع كذلؾ ىك المقصكد بصبلحية الشريعة لكؿ زماف كمكاف .فالقكاعد
كالمبادئ العامة تتصؼ – بطبيعتيا -بصفة الثبات كال تختمؼ باختبلؼ األزمنة كالبيئات ،كالحاؿ
عمى خبلؼ ذلؾ في الجزيئات ،فيي تختمؼ مف زماف لزماف كمف مكاف لمكاف ،كاالقتصار عمى

المبادئ العامة يمكف كالة األمكر مف أف يفصمكا قكانييـ في الجزيئات حسب مصالحيـ في حدكد
أسس القرآف مف غير اصطداـ بحكـ جزئي.35
إف معظـ آيات األحكاـ جاءت مجممة كعامة ،كبعضيا تعبلض لمتقمصات كالجزئيات مثؿ
آيات المكارث كالحدكد .ككاف لمسنة الدكر الرئيسي في بياف ما أجمؿ مف أحكاـ كتقييد ما أطمؽ
منيا كتخصيص ما كرد عاما ،ككاف لمفقو دكر كبير في تحميؿ النصكص كاستخراج األحكاـ.

 -تنوع الداللة :مف المسمـ أف كؿ نصكص القرآف الكريـ قطعية الثبكت ألنيا كصمت إلينا

بطريؽ التكاتر .كلكف داللة النصكص – عمى ما تضمنو مف أحكاـ تنظـ مصالح الناس -فإنيا تارة
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تككف قطعية كأخرل تككف ظنية .فإذا كاف المفظ الكارد في النص ال يحتمؿ إال مدلكال كاحدا كانت

﴿ َولَ ُك ْم
داللتو في ىذه الحالة قطعية ،كما في مقدار نصيب كؿ كارث في آيات مثؿ قكلو تعالى:
صي ٍ
الربع ِم َّما تَرْك َن ِم ْن بع ِد و ِ
ِ
َّة
صُ
اج ُك ْم إِ ْن لَ ْم َي ُك ْن لَ ُي َّن َولَ ٌد فَِإ ْن َك َ
ف َما تََر َك أ َْزَو ُ
ان لَ ُي َّن َولَ ٌد َفمَ ُك ُم ُّ ُ ُ
ن ْ
َْ َ
َ
ي ِ
ان لَ ُك ْم َولَ ٌد َفمَ ُي َّن الثُّ ُم ُن ِم َّما
ين ِب َيا أ َْو َد ْي ٍن َولَ ُي َّن ُّ
الرُبعُ ِم َّما تََرْكتُ ْم إِ ْن لَ ْم َي ُك ْن لَ ُك ْم َولَ ٌد فَِإ ْن َك َ
وص َ
ُ
ِ ِ ٍ
ِ
ت
ور ُ
ام َأرَةٌ َولَ ُو أَ ٌخ أ َْو أ ْ
ُخ ٌ
ون ِب َيا أ َْو َد ْي ٍن َوِا ْن َك َ
وص َ
تََرْكتُ ْم م ْن َب ْعد َوصيَّة تُ ُ
ث َك َال لَ ًة أ َِو ْ
ان َر ُج ٌل ُي َ

ِ ِ ٍ
شرَك ِ ُّ ِ ِ
ِ ِ
َف ِم ُك ِّل و ِ
وصى ِب َيا
اح ٍد ِم ْن ُي َما ُّ
اء في الثمُث م ْن َب ْعد َوصيَّة ُي َ
س فَِإ ْن َكا ُنوا أَ ْكثََر م ْن َذل َك فَ ُي ْم ُ َ ُ
الس ُد ُ
َ
36
ون ا ْلم ْحص َن ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ َّ ِ
ات
يم ﴾ كقكلو تعالىَ ﴿ :والَِّذ َ
أ َْو َد ْي ٍن َغ ْي َر ُم َ
ين َي ْرُم َ ُ َ
يم َحم ٌ
ض ٍّرار َوص َّي ًة م َن المو َوالم ُو َعم ٌ
ادةً أ ََب ًدا َوأُولَ ِئ َك ُى ُم
ين َج ْم َدةً َوَال تَ ْقَبمُوا لَ ُي ْم َ
ثَُّم لَ ْم َيأْتُوا ِبأ َْرَب َع ِة ُ
اج ِم ُد ُ
ش َي َ
وى ْم ثَ َم ِان َ
اء فَ ْ
ش َي َد َ
ا ْلفَ ِ
ون﴾ 37أما إف كاف لمفظ القرآني عاما أك مشتركا أك مطمقا كاف داللتو ظنية ،ألف المفظ
اسقُ َ

يحتمؿ أكثر مف معنى ،مما يسكغ معو اإلجتياد لترجيح أحد المعاني ،كمف أمثمة ذلؾ قكلو تعالى:
َّص َن ِبأَ ْنفُ ِس ِي َّن ثََال ثَ َة قُُرو ٍء ﴾ ،38فالقرء لو معنياف في لغة العرب أحدىما الحيضة
﴿ َوا ْل ُم َ
طمَّقَ ُ
ات َيتََرب ْ
كثانييما الطير بيف الحصتيف ،كلذلؾ إختمؼ الرأم ،فالحجازيكف (أىؿ الحديث) يأخذكنو بمعنى
الطير ،أما عند العراقييف (أىؿ الرأم) فيك الحيضة نفسيا ،كفضبل عف تنكع الدالالت ما بيف

القطعية كظنية فإنيا تتنكع حسب درجة طمب المصمحة كىذه تنحصر في جمب النفع لمناس أك درء

الضرر عنيـ .كىذه المصمحة بنكعييا تندرج مف الضركريات إلى الحاجيات إلى التحسينات تبعا

ألىميتيا في الحفاظ عمى كياف المجتمع .كلذلؾ يتدرج طمب المصمحة التي تجمب نفعا لمناس مف
الكجكب إلى الندب إلى اإلباحة ،كما يتدرج طمب المصمحة التي تد أر الضرر عف الناس مف التحريـ
إلى الكراىية كما ىك الحاؿ في المصالح المرسمة.

 -حجية القرآن الكريم  :ترجع حجية القرآف إلى أنو كتاب ا﵀ ككبلـ ا﵀ كلذلؾ فإف حجيتو

ال محؿ لمجدؿ فييا.

 -منزلتو في االستدالل  :يعتبر القرآف المصدر األكؿ ألحكاـ الشريعة ،أما بقية المصادر

فيي تابعة لو كمتفرغة عنو ،كمف تـ يحتؿ المرتبة األكلى في االستدالؿ فبل يجكز العدكؿ عنو إلى
غيره إالٌ إذا خبل مف حكـ لمحالة المعركضة .كمف ناحية أخرل فإف كؿ ما تضمنو مف أحكاـ

صريحة أك مستنبطة تعتبر ممزمة ككاجبة اإلتباع كال يجكز مخالفتيا .كىذا االلتزاـ بإتباع أحكامو
كصدارتو لسائر األدلة يرجع إلى أنو كبلـ ا﵀ الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو كال
خبلؼ بيف المسمميف بجميع مذاىبيـ كطكائفيـ عمى حجية القرآف كصدارتو لجميع األدلة.
 -مركز الداللة في األحكام:

أ -داللة األلفاظ عمى المعاني  :المقصكد مف داللة المفظ عمى المعنى – أف يككف المفظ
بحيث يمزـ مف العمـ بو العمـ بمعناه عند العالـ بكضعو ،كمف المفيد مبلحظة في ىذا الصدد أف
المناطقة يقسمكف داللة المفظ عمى المعنى إلى ثبلثة أقساـ :
 داللة المطابقة - ،داللة التضمف - ،داللة اإللتزاـ22

 -1داللة المطابقة  :كىي أف يدؿ المفظ عمى تماـ المعنى الذم كضع لو ،كداللة لفظ
إنساف عمى الحيكاف الناطؽ ،كداللة لفظ بيت عمى سقؼ كجدراف ،كداللة لفظ البيع عمى اإليجاب
كالقبكؿ.
 -2داللة التضمن :كىي داللة المفظ عمى جزء المعنى الذم كضع لو كداللة لفظ إنساف
عمى ناطؽ ،كداللة لفظ بيت عمى سقؼ كداللة لفظ البيع عمى أحد ركنيو.

 -3داللة االلتزام :كىي داللة المفظ عمى الزـ ذىني ال ينفؾ عف معناه كداللة لفظ إنساف

عمى قبكؿ العمـ ،كداللة لفظ شمس عمى ضكء كداللة لفظ البيع عمى انتقاؿ ممكية المبيع مف البائع
إلى المشترم ،كال يمزـ مف داللة المطابقة داللة التضمف كألدلة االلتزاـ ،بجكاز أال يككف لممعنى
المطابقي أجزاء كال لكازـ ،كيمزـ مف داللة التضمف أك داللة االلتزاـ – داللة المطابقة ،ألف الجزء
البد مف كؿ كالبلزـ البؿ مف ممزكـ.39

كمنو أيضا أف المفظ قد يدؿ عمى المعنى داللة قطعية ال احتماؿ فييا ،كقد يدؿ عميو داللة

ظنية فييا احتماؿ ،فيككف قاببل لمتفسير أك التأكيؿ.40
كالتفسير عند األصكلييف :بياف المراد مف المفظ بدليؿ ظني  :مف قياس أك خبر حاد كتأكيؿ
َّص َن ِبأَ ْنفُ ِس ِي َّن ثََال ثَ َة قُُرو ٍء ﴾ بالطير أك بالحيض ،باألدلة
القرء في قكلو تعالىَ ﴿ :وا ْل ُم َ
طمَّقَ ُ
ات َيتََرب ْ
الدالة عمى ذلؾ.
ب -خفى الداللة  :كيقصد بو ما أستتر معناه لذاتو أك ألمر آخر فتكقؼ فيـ المراد منو
عمى غيره ،كقد يتعذر فيمو ،أك يزكؿ خفاؤه بالرجكع إلى مف تكمـ بو أك بالبحث كالتأمؿ.
كينقسـ خفى الداللة باعتبار مرتبو في الخفاء عمى المعنى إلى أربعة أقساـ:

 -1المتشابو :كىك ما خفيت داللتو عمى معناه لذاتو ،كتعذرت معرفتو ،ألف الشارع استأثر
بعممو ،كلـ يقـ قرينة تدؿ عميو .كالنصكص التي تكىـ مشابية ا﵀ تعالى لخمقو :مف نسبة الكجو
أكاليد أك النزكؿ أك الجمكس إليو سبحانو ،كمثؿ فكاتح السكر عند بعض المفسريف ،كال شيء مف
ىذا النكع في النصكص التشريعية.

 -2المجمل :ىك ما خفيت داللتو عمى معناه لذاتو ،كال سبيؿ إلى إزالة خفائو إال ببياف

ممف صدر منو ،كما إذا قاؿ لؾ مف لو أصدقاء كثيركف :ازرني صديقي  -مف غير أف يقيـ قرينة
تبيف مراده ،فإنو ال سبيؿ إلى معرفة مف ازره مف أصدقائو إال ببياف منو.
كمف ىذا الباب كؿ األلفاظ المشتركة التي يتعذر تعييف المراد منيا باالجتياد ،كاأللفاظ التي
نقميا الشارع مف معانييا المغكية إلى معاف اصطبلحية شرعية ،كالصبلة ،كالزكاة ،كالصياـ ،كالحج
كالربا ،أك التي كانت معانييا عامة فاستعمميا الشارع في معاف خاصة ،كالكاقعة ،كالطارؽ ،كالقارعة
فإف المراد الشرعي مف كؿ ذلؾ ال يعمـ إال مف الشارع .فإذا ٌبيف الشارع الجمؿ بيانا كافيا قاطعا كما
بيف الصبلة كالزكاة كالحج كنحكىا – التحؽ بالمفسر اآلتي في أقساميـ الظاىر ،كأخذ حكمو ،كاذا
لـ يكف البياف كافيا قاطعا التحؽ بالمشكؿ األتي ،كانفتح باب االجتياد لبيانو ،كمفظ الربا ،فإنو في
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األصؿ مجمؿ ،كقد بينو الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ بقكلو" :الذىب بالذىب ،كالفضة بالفضة،
كالبر بالبر ،كالشعير بالشعير ،كالممح بالممح ،كالتمر بالتمر ،مثبل بمثؿ ،سكاء بسكاء ،يدا بيد ،فإذا
اختمفت ىذه األصناؼ فبيعكا كيؼ شئتـ إذا كاف يدا بيد" ،كبيذا انفتح باب االجتياد لبيانو ،كأختمؼ
الفقياء فيو بناء عمى اختبلفيـ في الحكـ أك مناطو.

 -3المشكل :ىك ما خفيت داللة عمى معناه لذاتو :كيمكف إزالة خفائو بالبحث كالتأمؿ،

كأف يككف المفظ مشتركا بيف عدة معاف حقيقية أك مجازية ،كيمكف تعييف أحدىما بالبحث ،كمفظ
َّص َن ِبأَ ْنفُ ِس ِي َّن ثََال ثَ َة قُُرو ٍء ﴾ فإنو مكضكع في المغة لمطير ك
القرء في قكلو تعالىَ ﴿ :وا ْل ُم َ
طمَّقَ ُ
ات َيتََرب ْ
لمحيض.
 -4الخفى :كىك ما كاف –في ذاتو -ظاىر الداللة عمى معناه ،كلكف عرض لو شيء مف

الخفاء بسبب غير لفظو ،كأف يككف لبعض أفراده اسـ خاص ،أك كصؼ يميزه عف غيره ،يتكقع

ذلؾ شبية في دخكؿ ىذا البعض في عمكـ معنى المفظ ،كيتكقؼ زكاؿ الشبية عمى شيء آخر

كعميو فمما عرض لو الخفاء في بعض أفراده بسبب اختصاص ىذا البعض باسـ خاص – لفظ

السارؽ في قكلو تعالى﴿ :والسارق والسارقة فاقطعوا أيدىما﴾ فإف مكضكع لمف يأخذ ماؿ غيره
خفية مف حرز مثمو ،كداللتو عمى ىذا المعنى ظاىرة ،كقد يككف مف أفراده مف يستغفؿ اإليقاظ مف
الناس كيختمس أمكاليـ ،كمنو أيضا مما عرض لو الخفاء في بعض أفراده بسبب كصؼ يميز ىذا
البعض عف غيره – لفظ القاتؿ في قكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ " :ال يرث القاتؿ شيئا" فإف داللتو
عمى القاتؿ عمدا ظاىرة ،أما داللتو عمى القاتؿ خطأ ففييا شيء مف الخفاء منشؤه الخطأ.

ب -ظاىرة الداللة :كىك ما دؿ عمى معناه بصيغتو مف غير تكقؼ عمى أمر خارجي ،كىك

باعتبار مرتبتو في ظيكر داللتو عمى معناه – أربعة أقساـ:

 -1الظاىر :كىك المفظ باعتبار داللتو عمى معنى متبادر منو كليس مقصكدا أصميا بسكؽ

الكبلـ ،مع احتمالو لمتفسير كقبكلو لمنسخ في عيد الرسالة كقكلو تعالى:

﴿وأحل ا﵀ البيع وحرم

الربا﴾ باعتبار داللتو عمى حؿ البيع كحرمة الربا ،فإنو مسكؽ لمتفرقة بيف البيع كالربا ردا عمى مف
قالكا إنما البيع مثؿ الربا فداللتو عمى حؿ البيع كحرمة الربا داللة عمى غير المقصكد األكؿ بالسكؽ
ككؿ مف البيع كالربا لفظ عاـ يحتمؿ التخصص ،كحؿ أحدىما كحرمة اآلخر مف األحكاـ الجزئية

التي كاف مف الجائز نسخيا في عيد الرسالة كقكلو تعالى:
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع﴾

﴿وان خفتم أال تقسطوا في اليتامى

باعتبار داللتو عمى حؿ ما طاب مف

النساء ،فإنو مسكؽ لقصر عدد نساء الرجؿ عمى أربع دفعا لمضرر التعدد عنيف ،فداللتو عمى
إباحة ما طاب مف النساء ليست ىي المقصكد األكؿ مف سكقو كلفظ ((ما)) فيو عاـ يحتمؿ
التخصيص .كقكلو تعالى﴿ :وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ باعتبار داللتو عمى إباحة فكؽ األربع مف
النساء كعمى إباحة الجمع بيف المرأة كعمتيا أك خالتيا فإنو يسكؽ إلباحة ما عدا المحرمات
المذككرات ،كداللتو عمى إباحة ما فكؽ األربع ،أك إباحة الجمع بيف المرأة كعمتيا أك خالتيا فإنو
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مسكؽ إلباحة ماعدا المحرمات المذككرات أك داللتو عمى إباحة ما فكؽ األربع ،أك إباحة الجمع
بيف المرأة أك عمتيا أك خالتيا داللة عمى معنى غير مقصكد بالسكؽ كالحؿ فيو خاص مطمؽ
يحتمؿ التقييد ببعض األحكاؿ دكف بعض.

 -2النص  :كىك المفظ باعتبار داللتو عمى المعنى المقصكد ،بالسكؽ أصالة داللة تحتمؿ

التفسير كالتأكيؿ مع قبكلو لمنسخ في عيد الرسالة كقكلو تعالى :

﴿من بعد وصية يوصى بيا أو

دين﴾ باعتبار داللتو عمى تقديـ الكصية كالديف عمى الميراث ،كقكلو ﴿وأحل ا﵀ البيع وحرم الربا﴾
باعتبار داللتو عمى نفي المماثمة بيف البيع كالربا ،كقكلو تعالى﴿ :فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثالث ورباع﴾ باعتبار داللتو عمى قصر عدد األزكاج عمى أربع ،كقكلو تعالى﴿ :وأحل لكم
ما وراء ذلكم﴾ باعتبار داللتو عمى حؿ كؿ كاحدة لـ تعد في المحرمات كقكلو تعالى﴿ :والمطمقات
يتربصن بأنفسين ثالثة قروء﴾ باعتبار داللتو عمى كجكب االعتداد بثبلثة قركء عمى كؿ مطمقة.
 -3ا لمفسر :ىك المفظ باعتبار داللتو عمى معنى مقصكد بالسكؽ أصالة أك تبعا ،كغير
محتمؿ لمتفسير أك التأكيؿ كلكنو مما يقبؿ النسخ في عيد الرسالة .كقكلو تعالى﴿ :فاجمدوىم ثمانين
جمدة﴾ فإف فيو لفظ خاص ال يحتمؿ التأكيؿ بزيادة أك نقص كقكلو تعالى:

((وقاتموا المشركين

كافة)) فإف كممة كافة نفت احتماؿ التخصيص في المشركيف ،كالحكماف مف األحكاـ التي كاف مف
الجائز أف تنسخ في عيد الرسالة كيمحؽ بيذا النكع – كؿ ما فسر بقطعي ،مف مجمؿ أك مشكؿ أك
خفي أك ظاىر أك نص ،فإف التفسير يمتحؽ بما فسر بو ،كيعتبر المجمكع كنص كاحد مفسر.
 -والمفسر نوعان :

 -1مفسر بذاتو ،أم ٌبيف ال يحتاج إلى ما يبينو كمفسر بغيره أم أنو كاف محتاجا إلى
البياف أك محتمبل لو ،فبينو نص قطعي آخر .وحكم المفسر :كجكب العمؿ بو كما كرد ،أك عمى
نحك ما بينو الشارع إالٌ إذا قاـ دليؿ صحيح عمى نسخو

 -التأويل  :كالتفسير بياف يمحؽ المجمؿ كالمشكؿ كالخفي مف أنكاع خفى الداللة ،كالظاىر

كالنص مف أنكاع ظاىر الداللة غير أف التفسير يككف بدليؿ قطعي ،أما التأكيؿ فيككف بدليؿ ظني
فيك صرؼ المفظ إلى معنى يحتممو بدليؿ ظني كبسبب يقتضي التأكيؿ كالمراد باحتماؿ المفظ إلى

معنى يحتممو بدليؿ ظني كبسبب يقتضي التأكيؿ كالمراد باحتماؿ المفظ لممعنى الذم يؤكؿ بو.

 احتماؿ المطمؽ التقييد ،كاحتماؿ العاـ التخصيص كاحتماؿ المشترؾ أحد معنييو أكمعانيو كاحتماؿ الحقيقة المجاز كانما قيد دليؿ التأكيؿ بالظني ألنو لك كاف قطعيا لكاف تفسي ار.
كأما السبب الذم يقتضي تأكيؿ النص فيك مخالفتو ألصؿ عاـ ،أك مخالفتو لنص آخر
بحيث ال يتيسر العمؿ بالنصيف إالٌ بعد التكفيؽ بينيما.

أمثمة من التأويل  :قاؿ تعالى ﴿:يا أييا الذين آمنوا ال تأكموا أموالكم بينكم بالباطل إال أن

تكون تجارة عن تراض منكم﴾ ،كىك يبيح كؿ مبادلة تتـ برضا المتبايعيف.
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كقد ركل عف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ نيى عف بيع الضرر كعف تمقي الركباف فأكؿ
العمماء التجارة المباحة في اآلية بما خبل مف الضرر كمف التمقي دفعا لمضرر عف الناس ،كألف
البيع في الحالتيف لـ يبف عمى رضا صحيح ،كالتأكيؿ ىنا تقييد لممطمؽ كغيرىا مف األمثمة الكاردة
في النصكص كالمتعمقة بالتأكيؿ.

 -4المحكم :كىك المفظ باعتبار داللتو عمى معنى مقصكد بالسكؽ كغير محتمؿ لمتفسير

كالتأكيؿ كال قابؿ لمنسخ في عيد الرسالة فيك مفسر امتاز بعدـ قبكلو لمنسخ كىك كالمفسر في

كضكح داللتو كلكنو أقكل منو داللة عمى المعنى كقكلو تعالى :

﴿وا﵀ بكل شيء عميم﴾  ،كقكلو

تعالى ﴿ :وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا﴾ فالحكـ نكعاف  :محكـ لذاتو ،كىك ما
ال يقبؿ النسخ لمعناه ،كمحكـ لغيره كىك ما يقبؿ النسخ لذاتو ،كلكنو اقترف بمفظ يدؿ عمى تأبيده كقد
يطمؽ المحكـ عمى ما استقر عدـ نسخو بانقضاء عيد الرسالة كاف كاف محتاجا إلى البياف أك

محتمبل لو ،أك قاببل لمنسخ في ذاتو ،كلـ يقترف بو ما يدؿ عمى التأبيد كبيذا المعنى يدخؿ فيو كثير

مف األقساـ السابقة .وحكم المحكم  :كجكب العمؿ بو قطعا ألنو يحمؿ غير معناه كال يقبؿ النسخ،
ال في عيد الرسالة القترانو بما يمنع ذلؾ مف معنى أكلفظ ،كال بعد عيد الرسالة ،ألنو ليس ألحد
بعده سمطة نسخ األحكاـ الشرعية.
كعميو فإف كؿ قسـ مف ىذه األقساـ األربعة يجب العمؿ بو فيما دؿ عميو كعند التعارض
يقدـ أقكاىا ،فيقدـ المحكـ عمى المفسر ،كالمفسر عمى النص كالنص عمى الظاىر.

فقكلو تعالى ﴿ :وأحل ا﵀ لكم ما وراء ذلكم﴾ ظاىر في حؿ ما فكؽ األربع مف غير

المحرمات ،كقكلو تعالى﴿ :فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع﴾ نص في كجكب
االقتصار عمى أربع ،فيقدـ الثاني عمى األكؿ.

المحور الرئيسي الثاني :مقاصد التشريع اإلسالمي في الشريعة اإلسالمية
لقد اتفؽ عمماء اإلسبلـ أف الشريعة ما جاءت إالَّ بقصد تحقيؽ مصالح الناس ،كدرء الحرج

كالمشقة عنيـ ،كأف أحكاميا تتسـ باليسر كالسيكلة يستطيع كؿ مكمؼ أف يأتييا مف غير أف تمحقو
مشقة أك ينالو عسر ،كقد ثبت باألدلة التي ال يرقى إلييا الشؾ كالريب أف ا﵀ تعالى ال يفعؿ

األشياء عبثا ،كانما الحكمة أرادىا أف تتحقؽ في الككف إلقامة نظاـ شامؿ متكامؿ يصمح لمحياة
كاألحياء جميعا مف أجؿ ذلؾ أرسؿ الرسؿ بالبينات كأنزؿ معيـ الكتاب كالميزاف ليقكـ الناس
بالقسط ،تحقؽ ذلؾ في جميع الشرائع السماكية ببل فارؽ ،كاف كانت الشريعة اإلسبلمية أعظـ
الشرائع كأقكميا باعتبارىا الشريعة الخاتمة كالتي ارتضاىا ﵀ لمناس جميعا دينا كشرعة كمنياجا

بمقتضى قكلو تعالى﴿ :إن الدين عند ا﵀ اإلسالم﴾ كىي صيغة حصر تستعمؿ عادة في المبالغة،
ألف الكتاب الذم قامت عميو شريعة اإلسبلـ جاءت مصدقا لما بيف يديو مف الكتاب كمييمنا عميو،

فكصؼ بكصفيف :تصديؽ الكتب السماكية السابقة مف تكراة كانجيؿ كصحؼ أخرل ،كشاىد عمى
الشرائع السابقة كميا ،ال عجب كاألمر كذلؾ ،أف تككف شريعة اإلسبلـ ،جاءت لما فيو صبلح
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البشر في العاجؿ كاألجؿ كلقد أكضح ىذه الحقيقة شيخ اإلسبلـ ابف القيـ في كتابو الطرؽ الحكمية
حيف يقكؿ  :مف لو ذكؽ في الشريعة كاطبلع عمى كماالتيا كأنيا جاءت لغاية مصالح العباد في
المعاش كالمعاد ،كمجيئيا بغاية العدؿ الذم يفصؿ بيف الخبلئؽ كأنو ال عدؿ فكؽ عدليا كال
مصمحة فكؽ ما تضمنتو مف مصالح كعرؼ أف السياسة العادلة جزء مف أجزائيا كفرع مف فركعيا،
كأف مف لو معرفة بمقاصدىا ككضعيا مكاضعيا كحسف فيمو فييا لـ ينجح معيا إلى سياسة غيرىا
النية كعميو فإف المتدبر لنصكص القرآف الكريـ كالمتفحص لمبناىا كالمتتبع ألحكاميا يظير لو مف
األسرار كالمصالح التي إشتممت عمييا ما يجعمو يكقف بأف شريعة اإلسبلـ منكطة بحكـ كعمؿ ترجع
جميعيا أساسا لمصمحة األفراد كالجماعات فالحرج فييا مرفكع ،كالمشقة عنيا مدفكعة ،كالضرر فييا

منعدـ ،نطقت بذلؾ اآليات البينات منيا قكلو تعالى﴿ :ما يريد ا﵀ ليجعل عميكم من حرج ولكن
يريد ليظيركم وليتم نعمتو عميكم﴾.
الفرع األول :ضرورة فيم المقاصد
يراد بمقاصد الشريعة :الغاية منيا ،كاألسرار التي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف

أحكاميا .كمف ثـ فإف ضركرة فيـ مقاصد الشريعة كاجب عمى كؿ فقيو ناظر في شريعة ا﵀ يمتمس
حكمة ا﵀ فيما شرعو لمناس كيكشؼ عف تمؾ األسرار التي ىدفت إلييا الشريعة ،كلقد أدرؾ أىمية
ىذه المقاصد كثير مف األعبلـ ممف اعتنكا بتجمييا إيمانا بأف الديف اإلسبلمي مبني عمى العقؿ
كعمى النظر ،كبكاسطة ذلؾ أثبتكا المصالح المرسمة ،كتكصمكا إلى مراعاة الكميات الضركرية .ثـ
خمؼ مف بعد أكلئؾ الفضبلء خمؼ نسكا ىذه المقاصد كلـ يتكجيكا إلييا أك يعرجكا عمييا كاكتفكا
بظكاىر النصكص دكف التعمؽ في أسرارىا.

مؤسس عمم المقاصد  :يعتبر أبك إسحاؽ الشاطبي المؤسس األكؿ لعمـ مقاصد الشريعة

حيث أفرد ليذا الفف بالتأليؼ كعني بإبراز جكانبو كخفاياه كبسط القكؿ في كمياتو كجزيئاتو كسجؿ
في كتابو الرائع ((المكافقات)) ما لـ يسبؽ إليو غيره كتكسع في بحثو بطريقة لـ يسبؽ إلييا كال

زكحـ عمييا فيك الذم أصؿ قكاعد المقاصد كقعدىا كرسـ ليا المنيج النيائي ،كمف ثـ فتح لمف أتى

بعده مف الفقياء بابا ظؿ مغمقا حتى عصره ،فكاف بفعمو ىذا أشبو بما فعمو الشافعي بالنسبة لعمـ
أصكؿ الفقو.
كالغريب أف فكر الشاطبي لـ يجد مف ييتـ بو كال قدره أحد قدره كبقي الناس بعده عاكفيف
عمى كتب أصكؿ الفقو التقميدية التي لـ تكف تكجو عناياتيا إلى المقاصد بقدر ما كانت تيتـ

بمحاكات األلفاظ كتدقؽ في مقتضياتيا كفركقيا كتبحث في الحقيقة كالمجاز كالنص كالظاىر
كالعمكـ كاإلطبلؽ كتعارض األدلة مف تخصيص كتقييد كتأكيؿ إلى غيرىا مف المسائؿ كىي كاف
كانت أبحاثا جميمة القدر عظيمة النفع إال أنيا أحجرت العقؿ كظؿ األصكليكف يدكركف ضمف دائرة
ضيقة مقيديف في ذلؾ بقكاعد كضعيا السابقكف بقصد تيسير السبؿ عمى البلحقيف لكف ىؤالء جمدكا
عمييا كاكتفكا بيا دكف أف يضيفكا إلييا جديدا.
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كفي ىذا الصدد ال ننكر أننا نجد اإلشارات إلى المقاصد فيما كتبو حجة اإلسبلـ الغزالي
في المستصفى كاإلماـ الجكيني في البرىاف كابف القيـ في إعبلـ المكقعيف كالطرؽ الحكمية ،كالعز
ابف عبد السبلـ في كتابو القكاعد كتمميذه القرافي في كتابو الفركؽ ،كىذا األخير الذم حاكؿ تأصيؿ
المقاصد الشرعية ،كجاء فييا بدرر غالية إال ٌأنو لـ يكتب لو أف يكضح مبادئ ىذا الفف ،كالستطاع
أف يرسـ لو المنياج النيائي كبقي الحاؿ عمى ما كاف عميو .إلى أف جاء ذلؾ العالـ الفذ فيمسكؼ
اإلسبلـ كحكيـ الفقياء "أبك إسحاؽ الشاطبي".

ـ منيجية عمم المقاصد  :إف طريقة الكصكؿ إلى فيـ مقاصد الشريعة فيي أف يستعرض

الفقيو المجتيد أقكاؿ الشريعة كما تفيده تمؾ النصكص بحسب االستعماالت المغكية كالشرعية،
كالبحث عف المعارض الذم قد يظير لممجتيد ليتيقف مف سبلمة النصكص ،ليعمؿ ما ىك صالح

كيمغى ما قاـ الدليؿ عمى بطبلنو ،ثـ يقيس ما لـ يرد عمى ما كرد اعتمادا ،عمى طرؽ مسالؾ العمة
ليعطي ،حكما مناسبا لما يحدث مف الكقائع لـ يرد فييا نص مف كتاب ،أك سنة ،كال يستطيع أف
يصؿ إلى ذلؾ إالٌ إذا إستق أر نصكص الشريعة معممة ،كانت أك غير معممة ،كعرؼ أدلة القرآف،

كالسنة المتكاترة ،معنى كعمبل ،كمف ثـ لـ يكجب العمماء ىذا الفف عمى المقمد كانما يكفيو أف يتمقى
الشريعة بدكف معرفة المقصد الذم رمى إليو الشارع ،إذا كاف ال يستطيع أف يحسف ذلؾ مف حيث

الضبط كالتنزيؿ.

الفرع الثاني :مقاصد الشريعة وعمم أصول الفقو
كثي ار ما يقع الخمط لبعض الناس فيعتقدكف أف مقاصد الشريعة ،ىي المعرفة بمسائؿ أصكؿ
الفقو كأف الفقيو يكفيو أف يعرؼ منيج األصكلييف ،كالقكاعد التي استنبطكا األحكاـ عمى ضكئيا
ليحصؿ عمـ مقاصد الشريعة .إال أف ىذا الرأم غير صحيح ألف معظـ مسائؿ الفقو مختمؼ فييا

بيف النظار تبعا الختبلفيـ في الفركع ،بما أف معظـ مسائؿ أصكؿ الفقو ،ال ترجع أساسا إلى خدمة

الشريعة كمقاصدىا ،إنما تدكر حكؿ محكر استنباط األحكاـ مف ألفاظ الشارع ،بكاسطة قكاعد لفظية
تمكف العارؼ بيا مف انتزاع الفركع منيا ،أك انتزاع أكصاؼ تؤذف بيا تمؾ األلفاظ كفي ىذا الصدد
يقكؿ الشيخ الطاىر بف عاشكر" :قد يظف ظاف أف في مسائؿ عمـ أصكؿ الفقو غنية لمتطمب ىذا
الفف يقصد مقاصد الشريعة" .بيد أنو إذا تمكف مف عمـ األصكؿ رأم اليقيف ،أف معظـ مسائمو

مختمؼ فييا بيف النظار مستمر بينيـ الخبلؼ في الفركع تبعا الختبلؼ في تمؾ األحكاؿ كاف شئت

فقؿ قد استمر بينيـ الخبلؼ في الفركع ألف قكاعد األصكؿ انتزعكىا مف صفات تمؾ الفركع إذا
كاف عمـ األصكؿ لـ يدكف إال بعد تدكيف الفقو بزىاد قرنيف عمى أف جمعا مف المتفقييف كاف ىزيبل
في األصكؿ يسير فييا كىك راجؿ كىؿ مف ركب متف التفقو فدعي إلى نزاؿ فكاف أكؿ نازؿ ،لذلؾ
لـ يجعؿ عمـ األصكؿ منتيى ينتيي إلى حكمو المختمفكف ،في الفقو كعسر أك تعذر الرجكع بيـ

إلى كحدة رأم تقريب حاؿ ،كيقكؿ أيضا إف معظـ مسائؿ أصكؿ الفقو ،ال ترجع إلى خدمة الشريعة
كمقصدىا كلكنيا تدكر حكؿ محكر استنباط األحكاـ ،مف ألفاظ الشارع بكاسطة قكاعد لفظية تمكف
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العارؼ بيا مف انتزاع الفركع منيا ،أك مف انتزاع أكصاؼ تؤذف بيا تمؾ األلفاظ يمكف أف تجعؿ
تمؾ األكصاؼ باعثا عمى التشريع فتقاس فركع كثيرة عمى مكرد لفظ منيا باعتقاد اشتماؿ تمؾ
الفركع كميا .عمى الكصؼ الذم اعتقدكا ككنو في لفظ الشارع ،كىي الكصؼ المسمى بالعمة،
كبعبارة أقرب تمكف تمؾ القكاعد فييا مف تأييد فركع انتزعيا الفقياء قبؿ ابتكار عمـ األصكؿ لتككف
تمؾ الفركع بكاسطة تمؾ القكاعد مقبكلة في نفكس المزاكليف ليا ،مف مقمدم المذاىب كقصارل ذلؾ
كمو أنيا تؤكؿ إلى محامؿ ألفاظ الشريعة في انفرادىا ،كاجتماعيا ،كاقترانيا حتى تقرب فيـ ىذا
المتضمع فييا مف أفياـ أصحاب المساف العربي ،كمسائؿ مقتضيات األلفاظ ،كفركقيا ،مف عمكـ
كاطبلؽ كنص ،كظيكر كحقيقة كمجاز نحك ذلؾ ،ككمسائؿ تعارض األدلة الشرعية مف تخصيص
كتقييد كتأكيؿ كجمع كترجيح كنحك ذلؾ .كتمؾ كميا في تعاريؼ مباحثيا بمعزؿ عف بياف حكمة

التشريع كمقاصدىا العامة كالخاصة في أحكاميا ،فيـ قصركا مباحثيـ عمى ألفاظ الشريعة كعمى
المعاني التي أتبأت عمييا األلفاظ كىي عمؿ األحكاـ القياسية ،كربما يجد المطمع عمى كتب الفقو
العالية مف ذكر مقاصد الشريعة كثي ار مف ميمات القكاعد ال يجد منو شيئا في عمـ األصكؿ ،كذلؾ
يخص مقاصد أنكاع المشركعات في طكالع األبكاب دكف مقاصد التشريع العامة ،كعميو فإف

المقاصد ينبغي أف ال تمتمس في مسائؿ عمـ أصكؿ الفقو ،كلكف ينبغي أف تمتمس في النصكص

التي يتعامؿ معيا عمـ األصكؿ.
ـ الفرع الثالث :تعميل األحكام
إف األصؿ في التشريع تحقيؽ مصالح العباد في الدنيا كاآلخرة ،بجمب المنافع ليـ كدفع
المضار عنيـ كاخبلء المجتمع مف المفاسد حتى يقكـ الناس بكظيفة الخبلفة في األرض ،كاف مف
يتبع نصكص الشريعة في كتاب ا﵀ كسنة رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يجدىا تيدؼ كميا إلى

ىذا الغرض األسمى ،فما أمر بو الشارع أك أذف فيو ،إال ككاف يترتب عميو نفع غالب ،كما مف فعؿ
نيى عنو األركاف يترتب عميو ضرر غالب كاذا كاف بعض العمماء قد استشكؿ أف تككف أحكاـ ا﵀
معممة بعمة ،فإف جميكر العمماء يركف غير ىذا الرأم كيذىبكف إلى أف ا﵀ ال يفعؿ إال ما تقتضيو
الحكمة كال يضر التنزيو اإلليي أف يككف لحكمو تعالى غاية ألنو المدبر لشؤكف ىذا الككف.
كعميو فمقد أكد "اإلماـ الشاطبي" في ىذا الصدد أف االستقراء ألحكاـ الشارع الحكيـ

كلجزئيات شريعتو يجعمنا نقتنع بمراعاة ا﵀ لمصالح عباده لكجكد ىذه المصالح بارزة في كثير مف

األحكاـ .كلككنو عمميا بنفسو في كثير مف اآليات القرآنية فا﵀ تعالى يقكؿ في بعثتو لمرسؿ﴿ :رسال
مبشرين ومنذرين لئال يكون لمناس عمى ا﵀ حجة بعد الرسل﴾ كيقكؿ﴿ :وما أرسمناك إال رحمة
لمعالمين﴾ ،كقاؿ في أصؿ الخمقة﴿ :وىو الذي خمق السموات واألرض في ستة أيام وكان عرشو
عمى الماء ليبموكم أيكم أحسن عمال﴾ كقكلو﴿ :وما خمقت الجن واالنس إال ليعبدون﴾ كقكلو:
﴿الذي خمق الموت والحياة ليبموكم أيكم أحسن عمال﴾ كلقد سمؾ القرآف الكريـ في تعميمو لؤلحكاـ
مسمكا رائعا لـ يسير فيو سي ار كاحدا عمى نسؽ كاحد ،كانما نكع كفصؿ فيك مرة يذكر كصفا مرتبا
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عميو حكما فيفيـ السامع أف ىذا الحكـ يدكر مع ذلؾ الكصؼ أينما كجد كقكلو تعالى :

﴿الزانية

والزاني فاجمدوا كل واحد منيما مائة جمدة﴾ كقكلو﴿ :والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييما جزاء بما
كسب نكاال من ا﵀﴾ كقكلو عز كجؿ﴿ :واذا ضربتم في األرض فميس عميكم جناح أن تقصروا
من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ .كأحيانا يذكر مع الحكـ سببو مقركنا بحرؼ السببية
مقدما أك مؤخ ار كقكلو تعالى ﴿ :أُذن لمذين يقاتمون بأنيم ظمموا﴾ كفي مكاضيع كثيرة يأمر بالشيء
مبينا مصالحو كيحرـ الشيء مبينا مفاسده المترتبة عمى فعمو كقكلو تعالى:

﴿وأعدوا ليم ما

إنما الخمر
إستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترىبون بو عدو ا﵀ وعدوكم﴾ .ككقكلو تعالى َّ ﴿ :
والميسر واألنصاب واأل زالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعمكم تفمحون﴾ كىكذا فإف المتتبع

آليات التشريع في القرآف يجد مف ذلؾ الشيء الكثير ما يقاؿ في أحكاـ القرآف ،يقاؿ في أحاديث

األحكاـ ،فمما أخبر الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ عبد ا﵀ بف عمرك مف مبالغتو في العبادة قاؿ لو

ألـ أخبر أنؾ تقكـ الميؿ كتصكـ النيار ،قاؿ ابف عمرك بمى فقاؿ لو الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ
إنؾ إذا فعمت ىجعت عينؾ كنفيت نفسؾ ،كاف لنفسؾ حقا ،كألىمؾ حقا ،فصـ كأفطر كقـ كنـ ،فقد
بيف لو ما يترتب عمى تمؾ العبادة الشديدة مف ضرر بالغ في النفس ،كضياع حقكؽ األىؿ ،كالكلد،
مف المصالح الدنيكية كفيو إشارة إلى ضياع المصالح األخركية ،فإف مف ضعفت نفسو عجز عف

أداء حقكؽ ربو ،فيفكتو الخير الكثير في أخراه كمنو أيضا لما عمـ أف معاذ بف جبؿ كاف يطيؿ في
صبلتو بالناس زجره قائبل إف منكـ منفريف فمف صمى بالناس فميخفؼ فإف فييـ الضعيؼ،
كالمريض ،كذا الحاجة ،فبيف أف الطاعة إذا أدت إلى ضياع المصالح أك لحؽ الناس منيا ضرر
خرجت مف مقصكد الشارع.

ـ الفرع الرابع :مقاصد التشريع العامة
ال يختمؼ عمماء اإلسبلـ أف الشريعة اإلسبلمية ىي شريعة عامة جاءت لمبشر كافة

تدعكىـ إلى اتباعيا باعتبارىا الشريعة الخاتمة ،كقد تضافرت األدلة عمى تأكيد ىذه الحقيقة مف

الكتاب كالسنة يقكؿ ا﵀ تعالى في شأف عمكمية رسالة سيدنا محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ:
أرسمناك إال كافة لمناس بشي ار ونذيرا﴾

﴿وما

كقاؿ تعالى﴿ :قل يا أييا الناس إني رسول ا﵀ إليكم

جميعا﴾ كقد صح عف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ أنو قاؿ :أعطيت خمسا لـ يعطيف أحد مف
األنبياء قبمي نصرت بالرعب مسيرة شير ،كجعمت لي األرض مسجدا كطيكرا ،فأيما رجؿ أدركتو
الصبلة فميصؿ كأحمت لي الغنائـ كلـ تحؿ ألحد قبمي كأعطيت الشفاعة ككاف النبي يبعث إلى

قكمو خاصة كبعثت إلى الناس عامة فعمى ىذا تككف عمكـ الشريعة معمكمة لممسمميف بالضركرة،
كحيث كانت الشريعة اإلسبلمية آخر الشرائع تعيف أف تككف مبنية عمى كصؼ يشترؾ فيو سائر

البشر ترتضيو عقكليـ السميمة كىذا الكصؼ ىك الفطرة ككذلؾ ىي شريعة اإلسبلـ بمقتضى قكلو

تعالى﴿ :فأقم وجيك لمدين حنيفا فطرة ا﵀ التي فطر الناس عمييا ال تبديل لخمق ا﵀ ذلك الدين
القيم﴾ كعميو فإف مف أعظـ ما يقتضيو عمكـ الشريعة أف تككف أحكاميا سكاء بالنسبة لسائر األمـ
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المتبعيف ليا ألف التماثؿ في إجراء األحكاـ كالقكانيف عكف عمى حصكؿ الكحدة االجتماعية في
األمة كلذلؾ جعؿ ا﵀ شريعة اإلسبلـ قائمة عمى اعتبار الحكـ كالعمؿ إذ كانت العقكؿ ال تختمؼ
في مدركاتيا مع اختبلؼ األمـ كاختبلؼ عكائدىا ،كمف عمكميتيا أنيا أككمت أمك ار كثيرة الجتياد
عممائيا فيما لـ يرد فيو نص قاطع ،كمف المقرر في فقو الشريعة أف عمماء اإلسبلـ مطالبكف
بإعماؿ الرأم في الشريعة ليستنبطكا مف نصكصيا العامة كقكاعدىا الكمية األحكاـ الجزئية
التفصيمية ،كمع عمكـ الشريعة كشمكليا صبلحيتيا لمناس في كؿ زماف ،كمكاف ،كصبلحيتيا تأتي
مف ككنيا قابمة بما إحتكتو مف أصكؿ ،ككميات لمتطبيؽ ،في مختمؼ األحكاؿ دكف مشقة ،كال
عسر ،ألف كمياتيا كمعانييا مشتممة عمى حكـ كمصالح تتفرع عنيا أحكاـ مختمفة األشكاؿ لكنيا

متحدة المقاصد.

ـ قصد الشارع من وضع الشريعة  :إف أحكاـ الشريعة ترجع أساسا إلى حفظ مصالحيا في

الخمؽ كىذه المقاصد التي يراد حفظيا بالشرائع ال تعدك ثبلثة أنكاع :

- 1المقاصد الضرورية :كىي التي تتكقؼ عمييا حياة الناس الدينية أك الدنيكية بحيث لك

فقدت اختمت الحياة في الدنيا ،كفات النعيـ كحؿ العقاب في اآلخرة .كتنحصر في المحافظة عمى
خمسة أمكر ىي :الديف ،النفس ،العقؿ ،النسؿ ،الماؿ .ككؿ شريعة الصبلح الخمؽ ال تيمؿ
المحافظة عمى ىذه الضركريات بحاؿ كتتجو التكاليؼ في المحافظة عمى ىذه الضركريات
كجيتيف:

أ .إقامة ىذه الضركريات لتحقيؽ أركانيا كتثبيت قكاعدىا.

ب .درء الخمؿ الكاقع أك المتكقع فييا.
فأصول العبادات :مف اإليماف ،كالنطؽ بالشيادتيف ،كالصبلة كالصياـ كالحج ،كما إلى ذلؾ
شرعت إلقامة الديف.

والعادات :مف تناكؿ المأكؿ كالمشرب كالممبس كالمسكف شرعت إلقامة النفس كالعقؿ.
كالسعي في طمب الرزؽ ،كالمعامبلت بيف الناس سكاء أكانت متعمقة باألبضاع أـ باألعياف

أـ بالمنافع شرعت إلقامة النسؿ كالماؿ كإلقامة النفس كالعقؿ بكاسطة العادات.
كالعقكبات شرعت لدرء الخمؿ الكاقع أك المتكقع في جميع ذلؾ.

فشرع الجياد كعقكبة الردة ،كعقكبة المبتدع الداعي إلى بدعتو لدرء الضرر عف الديف.
كشرع القصاص كالديات لدرء الضرر عف النفس .كشرع حد الشرب لدرء الضرر عف العقؿ .كشرع
حد الزنا لدفع الضرر عف النسؿ .كشرع تضميف قيـ األمكاؿ ،كقطع اليد لدرء الضرر عف الماؿ

كىكذا.

 -2المقاصد الحاجية :مف المقرر في فقو المقاصد أف مقصد الشريعة مف التشريع حفظ
إنما يككف
نظاـ العالـ ،كضبط تصرؼ الناس فيو عمى كجو يعصـ مف التفاسد ،كالتيالؾ ،كذلؾ ٌ
بتحصيؿ المصالح ،كاجتناب المفاسد عمى حسب ما يتحقؽ بو معنى المصمحة كالمفسدة.
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كعميو فكجو حاجة ىذا العالـ إلى ذلؾ أف المصالح كثيرة متفاكتة اآلثار قكة كضعفا في
صبلح أحكاؿ األمة أك الجماعة ،كأنيا أيضا متفاكتة بحسب العكارض العارضة كالحافة بيا مف
معضدات آلثارىا أك مبطبلت لتمؾ اآلثار كبل أك بعضا؛ كانما يعتبر منيا ما نتحقؽ أنو مقصكد
الشريعة اإلسبلمية بمقاصد تنفي كثي ار مف األحكاؿ التي اعتبرىا العقبلء في بعض األزماف مصالح
كثبت عكضا عنيا مصالح أرجح منيا.

َّ
إف مقصد الشريعة ال يجكز أف يككف غير مصمحة كلكنو ليس يمزـ أف يككف مقصكدا منو

كؿ مصمحة .فمف حؽ العالـ بالتشريع أف يخبر أفانيف ىذه المصالح في ذاتيا كفي عكارضيا كأف
يسبر الحدكد كالغايات التي الحظتيا الشريعة في أمثاليا كأحكاليا إثباتا كرفعا ،كاعتدادا كرفضا،

لتككف لو دستك ار يقتدل ،كاماما ييحتذل ،إذ ليس لو مطمع عند عركض كؿ النكازؿ النازلة كالنكائب
العارضة بأف يظفر ليا بأصؿ مماثؿ في الشريعة المنصكصة ليقيس عميو بؿ نص مقنع يفئ إليو،

فإذا َّ
عنت لؤلمة حاجة كىرع الناس إليو يتطمبكف قكلو الفصؿ فيما يقدمكف عميو كجدكه ذكي العقؿ
صارـ القكؿ غير كسبلف كال متبمد .كتنقسـ المصالح باعتبار آثارىا في قكاـ أمر األمة إلى ثبلثة
أقساـ  :ضركرية كحاجية كتحسينية.

كتنقسـ باعتبار تعمقيا بعمكـ األمة أك جماعاتيا أك أفرادىا إلى :كمية ،كجزئية ،كتنقسـ

بإعتبار تحقؽ اإلحتياج إلييا في قكاـ أمر األمة أك األفراد إلى قطعية ،أك ظنية ،أك كىمية .أما ما
تعمؽ بالضركرية ،كالحاجية كالتحسينية فيذه ثبلثة أصناؼ :

المصالح الضرورية  :كىي التي تككف األمة بمجمكعيا كآحادىا في ضركرة إلى تحصيميا

بحيث ال يستقيـ النظاـ باخبلليا بحيث إذا انخرمت تؤكؿ حالة األمة إلى فساد كتبلش.
كفي ىذا الصدد قاؿ الشاطبي في كتابو المكافقات « :كعمـ ىذه الضركريات صار

مقطكعا بو كلـ يثبت ذلؾ بدليؿ معيف بؿ عممت مبلءمتيا لمشريعة بمجمكع أدلة ال تنحصر في
باب كاحد .فكما ال يتعيف في التكاتر المعنكم أف يككف المفيد لمعمـ خب ار كاحدا مف األخبار دكف
سائر األخبار كذلؾ ال يتعيف ىنا الستكاء جميع األدلة في إفادة الظف عمى انفرادىا فمثبل إذا نظرنا
في حفظ النفس نجد النيي عف قتميا ،كجعؿ قتميا سببا لمقصاص كمتكعدا عميو كمقركنا بالشرؾ
ككجكب سد الرمؽ عمى الخائؼ عمى نفسو كلك بأكؿ الميتة فعممنا تحريـ القتؿ عمـ اليقيف .كاذا

انتظـ األصؿ الكمي صار جاريا مجرل دليؿ عاـ فاندرجت تحتو جميع الجزيئات التي يتحقؽ فييا
ذلؾ العمكـ»

 -3المصالح التحسينية  :كىي ما كاف بيا كماؿ حاؿ األمة في نظاميا حتى تعيش آمنة

مطمئنة كليا بيجة منظر المجتمع في مرأل بقية األمـ حتى تككف األمة اإلسبلمية مرغكبا في
اإلندماج فييا أك في التقرب منيا فإف المحاسف العادات مدخبل في ذلؾ سكاء كانت عادات عامة
كستر العكرة ،أـ خاصة ببعض األمـ كخصاؿ الفطرة ،كالحاصؿ أنيا مما تراعى فييا المدارؾ

الراقية البشرية.
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جاء في ىذا السياؽ قكؿ اإلماـ الغزالي« :ىي التي تقع مكقع التحسيف كالتيسير لممزايا
كرعاية أحسف المناىج في العادات كالمعامبلت ،مثالو العبد أىمية الشيادة مع قبكؿ فتكاه كركايتو
ألف العبد ضعيؼ المنزلة باستسخار المالؾ إياه فبل يميؽ بمنصبو التصدم لمشيادة» .كمف
التحسيني سد ذرائع الفساد فيك أحسف مف انتظار التكرط فيو.

 -4المصالح الحاجية  :كىك ما تحتاج األمة إليو القتناء مصالحيا كانتظاـ أمكرىا عمى

كجو حسف ،بحيث لكال مراعاتو لما فسد النظاـ كلكنو عمى حاؿ غير منتظمة فمذلؾ كاف ال يبمغ
مبمغ الضركرم .قاؿ الشاطبي في ىذا الصدد « :ىك ما يفتقر إليو مف حيث التكسعة كرفع الحرج
فمك لـ يراع دخؿ عمى المكمفيف الحرج كالمشقة كلكنو ال يبمغ مبمغ الفساد المتكقع في المصالح
العامة»أ.ىػ

كقد مثمو فقياء األصكؿ بالبيكع كاإلجارات كالقراض كالمساقاة .كيظير أف معظـ قسـ

المباح في المعامبلت راجع إلى الحاجي كمنو أف النكاح الشرعي مف قبيؿ الحاجي ،كحفظ األنساب
بمعنى الحاؽ األكالد بآبائيـ مف الحاجي لؤلكالد كلآلباء .فمؤلكالد لمقياـ عمييـ فيما يحتاجكف
كلتربيتيـ النافعة ليـ ،كلآلباء العتزاز كحفظ العائمة .كمف الحاجي ما يدخؿ في الكميات الخمسة إالٌ
أنو ليس بالغا حد الضركرة كمثؿ إشتراط الكلي كالشيرة في الزكاج ،كبعض أحكاـ البيكع ليست مف

الضركرم مثؿ بيكع اآلجاؿ المحظكرة ألجؿ سد الذريعة ،كمثؿ تحريـ الربا كأخذ األجر عمى

الضماف كعمى بدؿ الشفاعة فإف كثي ار مف تمؾ األحكاـ تكميمية لحفظ الماؿ كليست داخمة في أصؿ
حفظ الماؿ .إف عناية الشريعة بالمقاصد الحاجية تقرب مف عنايتيا بالمصالح الضركرية .كمنو فقد
كاف التقسيـ باعتبار تحقؽ الحاجة إلى جمبيا أك دفع الفساد عف أف يحيؽ بيا ،فتنقسـ بذلؾ إلى
قطعية ،كظنية ،ككىمية.

فالقطعية  :ىي التي دلت عمييا أدلة مف قبؿ النص الذم ال يحتمؿ تأكيبل نحك قكلو

تعالى﴿ :و﵀ عمى الناس حج البيت من استطاع إليو سبيال﴾  .كما تظافرت األدلة الكثيرة عمييا
مما مستندة إستقراء الشريعة مثؿ الكميات الضركرية المتقدمة ،أك ما دؿ العقؿ عمى أف في تحصمو
صبلحا عظيما .أك في حصكؿ ضده ضرر عظيـ عمى األمة مثؿ قتاؿ مانعي الزكاة في زمف أبي
بكر رضي ا﵀ عنو في الضركرم .كأما الظنية فمنيا ما إقتضى العقؿ ظنو ،مثؿ اتخاذ كبلب

الحراسة في الدكر في الحضر في زمف الخكؼ .أما الكىمية فيي التي يتخيؿ فييا صبلح كخير
كىك عند التأمؿ ضر ؛ أما لخفاء ضره مثؿ تناكؿ المخدرات مف األفيكف كالحشيشة كالكككاييف
كاليركييف فإف الحاصؿ بيا لمتناكليا مبلئـ لنفكسيـ كليس بصبلح ليـ ،كا ٌما لككف الصبلح مغمك ار
بفساد كما أنبانا عنو قكلو تعالى﴿ :يسألونك عن الخمر والميسر قل فييما إثم كبير ومنافع لمناس
واثميما أكبر من نفعيما﴾.
• طرق إثبات المقاصد الشرعية :إف طرؽ االستدالؿ عمى مقاصد الشريعة كما قسميا "ابف
عرفة المالكي" ىي عمى ثبلثة طرؽ :
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 .1كىك أعظميا استقراء الشريعة في تصرفاتيا كىك عمى نكعيف أعظميا استقراء األحكاـ
المعركفة عمميا األثر إلى استقراء تمؾ العمؿ المثبتة بطرؽ المسالؾ العمة فإف باستقراء العمؿ حصكؿ
العمـ بمقاصد الشريعة بسيكلة ألننا إذا استقرينا عمبل كثيرة متماثمة في ككنيا ضابطا لحكمة متحدة
أمكف أف نستخمص منيا حكمة كاحدة فنجزـ بأنيا مقصد شرعي كما يستنتج مف استقراء الجزئيات

تحصيؿ مفيكـ كمي حسب قكاعد المنطؽ.

األمثمة التطبيقية عمى ذلك:
 .1إذا عممنا عمة النيي عف المزاية الثابتة بمسمؾ اإليماء في قكؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀
عميو كسمـ في الحديث الصحيح لمف سألو عف بيع التمر بالرطب" :أينقص الرطب إذا جؼ ؟ قاؿ:
نعـ ،قاؿ :فبل إذف" فحصؿ لنا أف عمة تحريـ المزاية كالجيؿ بمقدار أحد العكضيف كىك الرطب
منيما المبيع بالبابس .كاذا عممنا النيي عف بيع الجزاؼ بالمكيؿ كعممنا أف عمتو جيؿ أحد

العكضيف بطريؽ استنباط العمة كاذا عممنا إباحة القياـ بالغبف كعممنا إف عمتو نفي الخديعة بيف
األمة بنص قكؿ رسكؿ الو صمى ا﵀ عميو كسمـ لمرجؿ الذم قاؿ لو أني أخدع في البيكع " :إذا
بايعت فقؿ ال خبلبة" إذا عممنا ىذه العمؿ كميا استخمصنا منيا مقصدا كاحدا كىك إبطاؿ الضرر
في المعاكضات فمـ يبؽ خبلؼ في أف كؿ تعاكض إشتمؿ عمى خطر أك غرر في ثمف أك مثمف

أك أجؿ فيك تعاكض باطؿ.

 .2إننا نعمـ النيي عف أف يخطب المسمـ عمى خطبة مسمـ آخر كالنيي عف أف يسكـ عمى

سكمو ،كنعمـ أف عمة ذلؾ ىك ما في ذلؾ مف الكحشة التي تنشأ عف السعي في الحرماف مف منفعة
مبتغاة ،فنستخمص مف ذلؾ مقصدا ىك دكاـ األخكة يسف المسمميف فنستخدـ ذلؾ المقصد إلثبات
الجزـ بانتفاء حرمة الخطبة بعد الخطبة كالسكـ بعد السكـ إذا كاف الخاطب األكؿ كالسائـ األكؿ قد
أعرضا عما رغب فيو.

النكع الثاني مف ىذا الطريؽ استقراء أدلة أحكاـ اشتركت في عمة بحيث يحصؿ لنا اليقيف

بأف تمؾ العمة مقصد مراد لمشارع.

مثال عمى النوع أعاله :النيي عف بيع الطعاـ قبؿ قبضو عمتو طمب ركاج الطعاـ في

األسكاؽ كالنيي عف بيع الطعاـ بالطعاـ لسيئة إذا حمؿ عمى إطبلقو عند الجميكر عمتو أف ال يبقى
الطعاـ في الذمة فيفكت ركاجو .كالنيي عف اإلحتكار في الطعاـ لحديث مسمـ عف عمر مرفكعا:
"مف إحتكر طعاما فيك خاطئ" عمتو إقبلؿ الطعاـ مف األسكاؽ .فبيذا اإلستقراء يحصؿ العمـ بأف
ركاج الطعاـ كتيسير تناكلو مقصد مف مقاصد الشريعة ،فتعمد إلى ىذا المقصد فنجعمو أصبل كنقكؿ
إف الركاج إنما يككف بصكر مف المعاكضات كاإلقبلؿ إنما يككف بصكر مف المعاكضات إذا الناس
ال يترككف التبايع ،فماعدا المعاكضات ال يخشى معو عدـ ركاج الطعاـ ،كلذلؾ قرر فقيا جكاز
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التركة ،كالتكلية ،كاإلقالة في الطعاـ قبؿ قبضو .كمف ىذا القبيؿ كثرة األمر بعتؽ الرقاب الذم دلنا
عمى أف مف مقاصد الشريعة حصكؿ الحرية.

 .2أدلة القرآف الكاضحة الداللة التي يضعؼ إحتماؿ أف يككف المراد منيا غير ما ىك

ظاىرىا بحسب اإلستعماؿ العربي بحيث ال يشؾ في المراد منيا إال مف شاء أف يدخؿ عمى نفسو

شكا ال يعتد بو إال ترل أف يجزـ بأف معنى﴿ :كتب عميكم الصيام﴾ أف ا﵀ أكجبو .كلك قاؿ أحد إف

ظاىر ىذا المفظ أف الصياـ مكتكب في الكرؽ لجاء خطأ مف القكؿ ،فالقرآف لككنو متكاتر المفظ
قطعية يحصؿ اليقيف بنسبة ما يحتكم عميو إلى الشارع تعالى  .كلكنو لككنو ظني الداللة يحتاج
إلى داللة كاضحة يضعؼ تطرؽ إحتماؿ معنى ثاف إلييا فإذا إنضـ إلى قطعية المتف قكة الظف
الداللة تسنى لنا أخذ مقصد شرعي منو يرفع الخبلؼ عند الجدؿ في الفقو مثؿ ما يأخذ مف قكلو

تعالى ﴿ :وا﵀ ال يحب الفساد﴾ كقكلو تعالى﴿ :يا أييا الذين آمنوا ال تأكموا أموالكم بينكم

بالباطل﴾ كقكلو تعالى﴿ :وال تزر وازرة وزر أخرى﴾  -كقكلو﴿ :إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر﴾ كقكلو﴿ :يريد ا﵀ بكم اليسر وال يريد بكم العسر﴾ ﴿ :وما
جعل عميكم في الدين من حرج﴾ ففي كؿ آية مف ىذه اآليات تصريح بإثبات لممقاصد الشرعية أك
تنبيو عمى مقصد.

 .3السنة المتكاترة كىذا الطريؽ ال يكجد لو مثاؿ إالٌ في حالتيف .الحاؿ األكؿ المتكاتر

المعنكم الحاصؿ مف مشاىدة عمكـ الصحابة عمبل مف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ فيحصؿ ليـ
عمـ بتشريع في ذلؾ يستكم فيو جميع المشاىديف كالى ىذا الحاؿ يرجع قسـ المعمكـ مف الديف
بالضركرة ،كقسـ العمؿ الشرعي القريب مف المعمكـ ضركرة مثؿ مشركعية الصدقة الجارية المعبر
عف بعضيا بالحبس ،كىذا العمؿ ىك الذم عناه مالؾ حيف بمغو" :أف شريحا يقكؿ بعدـ إنعقاد

الحبس كيقكؿ أف ال حبس عف فرائض ا﵀ فقاؿ مالؾ :رحـ ا﵀ شريحا تكمـ بببلده (يعني الككفة)
كلـ يرد المدينة فيرل آثار األكابر مف أزكاج النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كأصحابو كالتابعيف بعدىـ
كما حبسكا مف أمكاليـ كىذه صدقات رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ سبع حكائط .لممرء أف ال يتكمـ
إال فيما أحاط بو خب ار" أ.ىػ كأمثمة ىذا العمؿ في العبادات كثيرة كككف خطبة العيديف بعد الصبلة
الحال الثاني :تكاتر عممي يحصؿ آلحاد الصحابة مف تكرر مشاىدة أعماؿ رسكؿ ا﵀

صمى ا﵀ عميو كسمـ بحيث يستخمص مف مجمكعيا مقصدا شرعيا .كعميو فمف المفيد اإلشارة في
ىذا الصدد ما جاء بو اإلماـ الشاطبي
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في كتابو المكافقات في كتاب المقاصد حيث قاؿ  :بماذا

يعرؼ ما ىك مقصكد لمشارع مما ليس مقصكدا لو كالجكاب أف النظر بحسب التقسيـ العقمي ثبلثة
أقساـ :
أ .إف مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا النص الذم يعرفنا بو كخاصؿ ىذا الكجو الحمؿ
عمى الظاىر مطمقا كىك رأل الظاىرية الذيف يحصركف مظاف العمـ بمقاصد الشارع في الظكاىر
كالنصكص
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ب .دعكل أف مقصد الشارع ليس فس ىذه الظكاىر كال ما يفيـ منيا كانما المقصكد أمر
آخر كراءه كيطرد ذلؾ في جميع الشريعة حتى ال يبقى في ظاىرىا متمسؾ يعرؼ منو مقاصد
الشارع كىذا رأم كؿ قاصد إلبطاؿ الشريعة كىـ الباطنية.
ج .أف يقاؿ بإعتبار األمريف جميعا عمى كجو ال يخؿ فيو المعنى بالنص كال العكس
كتجرم الشريعة عمى نظاـ كاحد إلختبلؼ فيو كال تناقض كىذا الذم أمة أكثر العمماء.
فنقكؿ إف مقصد الشارع يعرؼ مف ثبلث جيات :
 .1مجرد األمر كالنيي البتدائي التصريحي فإف األمر كاف أم ار إلقتضائو الفعؿ فكقكع
الفعؿ عنده مقصكد لمشارع ،ككذلؾ النيي في إقتضاء الكؼ.
 .2اعتبار عمؿ األمر كالنيي كالنكاح لمصمحة التناسؿ كالبيع لمصمحة اإلنتفاع بالمبيع.

 .3أف لمشارع في شرع األحكاـ مقاصد شرعية كمقاصد تبعية فمنيا منصكص عميو كمنيا
مشار إليو ،كمنيا ما أستقرت مف المنصكص فاستدلمنا بذلؾ عمى أف كؿ ما لـ ينص عميو مما ذلؾ
شأنو ىك مقصكد لمشارع أ .ىػ حاصؿ كبلمو.

• مقاصد التشريع الخاصة  :يقصد بالتشريع الخاص مف حيث المقاصد ىي األعماؿ

كالتصرفات المقصكدة لذاتيا كالتي تسعى النفكس لتحصيميا بمساع شتى أك تحمؿ عمى السعي
إلييا إمتثاال كتمؾ تنقسـ إلى قسميف مقاصد لمشرع ،كمقاصد لمناس في تصرفاتيـ.

أ -المقاصد لمشرع  :كىي التي يشترط في حميعيا معاف حقيقية كمعاف عرفية عامة كأف

تككف ثابتة ظاىرة منضبطة مطردة؛ كمنو عمى كحو التحديد معرفة المقاصد الشرعية الخاصة مف
أبكاب المعامبلت كالتي يراد بيا الكيفيات المقصكدة لمشارع لتحقيؽ مقاصد الناس النافعة أك لحفظ
مصالحيـ العامة في تصرفاتيـ الخاصة ،كي ال يعكد سعييـ في مصالحيـ الخاصة بإبطاؿ ما
أسس ليـ مف تحصيؿ مصالحيـ العامة إبطاال عف غفمة أك عف إستزالؿ ىكل كباطؿ شيكة،
كيدخؿ في ذلؾ كؿ حكمة ركعيت في تشريع أحكاـ تصرفات الناس مثؿ قصد التكثؽ في عقدة

الرىف كاقامة نظاـ مسكف الزكجية كدفع الضرر المستداـ في مشركعية الطبلؽ.

ب -مقاصد الناس في تصرفاتيم  :كىي المعاف التي ألجميا تعاقدكا أك تعاطكا أك تغارمكا،


أك تقاضكا ،أك تصالحكا ،كتنقسـ إلى قسميف:
- 1أنكاع التصرفات التي إتفؽ عمييا العقبلء أك جميكرىـ لما كجدكىا مبلئمة حياتيـ
إلنتظاـ حياتيـ اإلجتماعية كيعد ىذا القسـ أعمى مراتب التصرؼ.

مثؿ :البيع ،اإلجارة ،العارية كما كاف مف أحكاـ تمؾ األنكاع مقصكدا بيا لذاتو لككنو قكاـ

ماىيتيا مثؿ :التكزيع في اإلجارة ،كالتأجيؿ في السمـ ،كالمنع مف التفكيت في التحبيس .كيعمـ ىذا
النكع باستقراء أحكاؿ البشر.
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- 2كىك الذم يقصده فريؽ مف الناس أك آحاد منيـ في تصرفاتيـ المبلئمة خاصة بأحكاؿ
مثؿ العمرل ،كمثؿ الكراء المؤبد المعركؼ بالحكر في الجزائر كرىف غمة الكقؼ الخاص ،كىذا
القسـ يتعرؼ باإلمارة كالقرينة كالحاجة الطارئة .كعميو مف مقاصد التشريع الخاصة .
أوال  :مقاصد أحكام األسرة

إف انتظاـ أمر األسرة في األمة أساس حضارتيا كانتظاـ جامعتيا فمذلؾ كاف االعتناء
بضبط نظاـ األسرة مف مقصد الشرائع البشرية كميا ،ككاف ذلؾ مف أكؿ ما عني بو اإلنساف المدني
مف إقامة أصكؿ مدنيتو بإلياـ إليي ركعي فيو حفظ االنتساب مف الشؾ في انتسابيا أعني أف
يثبت المرء نتساب نسمو ،كلـ تزؿ الشرائع تعني بضبط أصؿ نظاـ تككيف العائمة الذم ىك اقتراف
الذكر باألنثى المعبر عنو بالزكاج أك النكاح فإنو أصؿ تككيف النسؿ كتفريع القرابة بفركعيا

كأصكليا .كاستتبع ذلؾ ضبط نظاـ السير فمـ يمبث إف كاف لذلؾ األثر الجميؿ في تككيف نظاـ
العشيرة فالقبيمة فاألمة ،فمف نظاـ النكاح تتككف األمكمة كاألبكة كالبنكة ،كمف ىذا تتككف األخكة ،كما
دكميا مف صكر العصبة كمف امتزاج رابطة النكاح برابطة النسب كالعصابة تحدث رابطة الصير،
كجاءت شريعة اإلسبلـ مييمنة عمى شرائع الحؽ فكانت األحكاـ التي شرعتيا لمعائمة أعدؿ األحكاـ
كأكثقيا كأجميا .كال جرـ أف األصؿ األصيؿ في التشريع أمر األسرة ىك أحكاـ آمرة النكاح ثـ أحكاـ
آمرة القرابة ثـ أحكاـ آمرة الصير ،ثـ أحكاـ كيفية انحبلؿ ما يقبؿ االنحبلؿ مف ىذه األكامر

الثبلث.

أ-آمرة النكاح  :يقصد بآمرة النكاح ىك نامكس التكالد كالتناسؿ كالتي أراد مبدع الككف بقاء

أنكاع المخمكقات عف طريقو مما جعؿ في ذلؾ النامكس داعية جبمية تدفع أفراد النكع إلى تحصيمو
بدافع مف أنفسيا غير محتاج إلى حدكد إليو أك إكراه عميو ،ليككف تحصيؿ ذلؾ مضمكنا كاف
اختمفت األزماف كاألحكاؿ كتمؾ الداعية ىي داعية ميؿ ذككر النكع إلى إناثو.

كقد ميز ا﵀ تعالى نكع اإلنساف باالىتداء أف الفضائؿ كالكرامات كاستخبلصيا مف بيف
سائر ما يحؼ مف شريؼ الخصاؿ كرذيؿ األفعاؿ ،كجعؿ لو العقؿ الذم يعتبر األعماؿ باعتباره
غايتيا كمقارنتيا كأخذ منيا لبابيا كيفما إتفؽ ،فينما كاف قضاء شيكة الذككر مع اإلناث إندفتعا
طبيعيا محضا لـ يمبث اإلنساف منذ النشأة المكفقة أف اعتبر ببكاعثو كغاياتو كمقارنتتيا فرأل في

مجمكع ذلؾ حبا ككدا كلطفا كرحمة كتعاكنا كتناسبل كاتحادا كاقامة لنظاـ العائمة ثـ لنظاـ القبيمة ثـ
األمة .كفي خبلؿ تمؾ المعاني كميا معاف كثيرة مف الخير كالصبلح كالعمـ كالحضارة.

• مدى اىتمام الشريعة اإلسالمية بآمرة النكاح  :لقد كاف اعتناء الشريعة اإلسبلمية بآمرة

النكاح مف أسمى مقاصدىا ألف النكاح خدـ نظاـ األسرة كالعائمة ،كأف مقصدىا منو قصر األمة
عمى ىذا الصنؼ مف الزكاج دكف ما عداه ،كحقيقتو ىك اختصاص الرجؿ بامرأة أك نساء ىف
ق اررات نسمو حتى يتؽ مف جراء ذلؾ االختصاص بثبكت انتساب نسميا إليو ،فإف ىذا االختصاص

حفت بو أشياء منذ القدـ كانت كازعة لممرأة عف الكقكع فيما يفضي إلى اختبلط النسب ،تمؾ الكازعة
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ىي حصانة المرأة في نفسيا بحسب نشأتيا كتربتيا كدينيا ،كحصانة مقرىا بحسب صيانة زكجيا
إياىا ،كلذلؾ لـ تر الشريعة اإلسبلمية نقض ما انعقد مف عقكد ىذا النكاح في الجاىمية ألنو كاف
جاريا عمى تمؾ األحكاؿ الكاممة ،كعميو ليس مف مقصد الشريعة اإلسبلمية فيو لزكـ أف يقصد
المتعاقداف مف عقدىما أنيما يجرياف فيو عمى امتثاؿ الكصايا الشرعية المعبر عنو بالنية ،إذ ليس
بيد أف الشريعة
لمنية مدخؿ في تقكية تمؾ االعتبارات الناشئة عمى الشعكر الغالب ُّ
بالرجمة كالمركءة .ى
اإلسبلمية زادت عقد الزكاج تشريفا كتنكييا لـ يككنا ممحكظيف قبميا إذ اعتبرتيا أساسا ليذه الفضائؿ
ليزيدىا المقصد الديني تفضيبل كحرمة في نفكس األزكاج كفي نظر الناس بحيث لـ يبؽ معدكدا في
عداد الشيكات كقد نبو األمة لذلؾ قكؿ ا﵀ تعالى:

﴿ومن آياتو أن خمق لكم من أنفسكم أزواجا

لتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودة ورحمة﴾.
إف صكرة التعاقد في عقد الزكاج ىي تككيف صمة النكاح عمى الكجو األكمؿ مف خبلؿ
الحرص في تحقؽ معنى رضى المرأة كأىميا .بذلؾ االجتماع ،كفي تحقؽ حسف قصد الرجؿ معيا
مف دكاـ العشرة كاخبلص المحبة ،كاألفقد كاف الزكاج يحصؿ في أكؿ تاريخ المدينة بمجرد االنسياؽ
بيف الرجؿ كالمرأة كالمراكدة كالمرضاة مف كمييما حتى يطمئف كؿ إلى اآلخر كيستقر أمرىما عمى
الكفاؽ كاأللؼ كبناء العائمة كالنسؿ.

• مقصد الشريعة اإلسالمية في أحكام النكاح األساسية والتفريعية  :يرجع مقصد الشريعة

اإلسبلمية ما تعمؽ بأحكاـ الزكاج إلى األصميف التالييف:
- 1اتضاح مخالفة صكرة عقد لبقية صكر ما يتفؽ في اقتراف الرجؿ بالمرأة.
- 2أف ال يككف مدخكال فيو عمى التكقيت كالتأجيؿ.
ما تعمؽ باألصؿ األكؿ  1ىك اختصاص الرجؿ بامرأة أك نساء ىف ق اررات نسمو حتى يثؽ
مف جراء ذلؾ االختصاص بثبكت انتساب نسميا إليو ،كقكاـ ىذا األصؿ يحصؿ بثبلثة أمكر ىي :

األمر األول :أف يتكلى عقد المرأة كلي ليا خاص إف كاف أك عاـ ليظير أف المرأة لـ تتكؿ

الرككف إلى الرجؿ كحدىا دكف عمـ ذكييا ،ألف ذلؾ أكؿ الفركؽ بيف النكاح كبيف الزنا كلمحادثة
كالبغاء كاالستبضاع فإنيا ال يرضى بيا األكلياء في عرؼ الناس الغالب عمييـ كألف تكلى الكلي
عقد مكالتو بييئو إلى أف يككف عكنا عمى حراسة حاليا كحصانتيا.
كاشتراط الكلي في عقد الزكاج ىك قكؿ جميكر فقياء األنصار ،كقاؿ أبك حنيفة كالكلي
العاـ القاضي إف لـ يكف لممرأة كلي مف العصبة.

األمر الثاني  :أف يككف ذلؾ بمير يبذلو الزكج لمزكجة ،فإف المير شعار النكاح ألنو مف

أثر مف المعامبلت القديمة عند البشر التي كاف النكاح فييا شبييا بالممؾ .ككانت الزكجة شبيية
بالرقيؽ فميس المير في اإلسبلـ عكضا عف البضع كما يجرم عمى ألسنة الفقياء عمى معنى
التقريب إذ لك كاف مف الماؿ كمما تحقؽ أف المقدار المبذكؿ قد استغرقتو المنافع الحاصمة لمرجؿ
في مدة بقاء الزكجة في عصمتو مثؿ عكض اإلجارة كلك كاف ثمف المرأة لكجب إرجاعيا إياه لمزكج
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ار
ط ًا
اى َّن ِق ْن َ
اس ِت ْب َد َ
ان َزْو ٍج َوآَتَ ْيتُ ْم إِ ْح َد ُ
ال َزْو ٍج َم َك َ
عند الطبلؽ ،كيؼ كقد قاؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :وِا ْن أ ََرْدتُ ُم ْ
ش ْي ًئا ﴾ .فيك يعتبر عطية محضة كلكف المير شعار مف شعار النكاح كفارؽ بينو
فَ َال تَأْ ُخ ُذوا ِم ْن ُو َ
﴿ َوآَتُوا ِّ
ص ُدقَ ِات ِي َّن ِن ْحمَ ًة ﴾ فأما
كبيف الزنا كالمخادنة كلذلؾ سماه ا﵀ تعالى نحمة فقاؿ:
اء َ
س َ
الن َ
ورُى َّن ﴾ ،كعميو فقد أصطبغ النكاح في صكرتو الشرعية
تسميتو أج ار في قكلو ﴿ :إِ َذا آَتَ ْيتُ ُم ُ
وى َّن أ ُ
ُج َ
بصبغة العقكد مف أجؿ اإليجاب كالقبكؿ كصكرة المير كما ىك إال اصطباغ عارض كلذلؾ قاؿ

عمماؤنا« :النكاح مبني عمى المكارمة كالبيع مبني عمى المكايسة».

األمر الثالث :الشيرة ألف األسرار بالنكاح يقربو مف الزنا ،كألف األسرار بو يحكؿ بيف الناس

كبيف الذم عنو كاحترامو ،كيعرض النسؿ إلى االشتباه أمر ،كينقص مف معنى حصانة المرأة .نعـ
قد يدعك داع إلى اإلسرار بو عف بعض الناس مثؿ الضرة المغيارة فمذلؾ قد يغتفر إذا استكمؿ مف
جية أخرل ل مثؿ األشياد كعمـ كثير مف الناس إف الشيرة بالزكاج تحصؿ معنييف:

 .1أنيا تحث الزكج عمى مزيد الحصانة لممرأة إذ يعمـ أف قد يعمـ أف قد عمـ الناس

اختصاصو بالمرأة فيك يتغير بكؿ ما تتطرؽ بو إليو الريبة.

 .2أنيا تبعث الناس عمى احتراميا كانتفاء الطمع فييا إذا صارت محصنة.
كمف أجؿ ىذا األصؿ الذم ذكرناه جعؿ القرآف الكريـ النكاح إحصانا فسمى األزكاج

محصنيف بصيغة اسـ الفاعؿ كسمى الزكجات  :محصنات بصيغة المفعكؿ فقاؿ « :محصنيف غير
مسافحيف كال متخذم أخذاف» كقاؿ «محصنات غير مسفحات كال متخذات أخذاف» كأطمؽ عمى
النساء أم أحصنيف أزكاج كفي غير ىذه اآليات أيضا.
كعميو لما استقاـ معنى قداسة عقدة النكاح في نظر الشرع أمر الزكجيف بحسف المعاشرة

كبالقكامية عمى النساء .كجعؿ األضرار بإختبلؿ ذلؾ مفضيا إلى فسخ عقدة النكاح بحكـ الحاكـ
وى َّن ِبا ْلمعر ِ
بالطبلؽ إذا ثبت الضرر ففي القرآف ﴿وع ِ
َن تَ ْك َرُىوا
سى أ ْ
وف فَِإ ْن َك ِرْىتُ ُم ُ
اش ُر ُ
ََ
وى َّن فَ َع َ
َ ُْ
ش ْي ًئا وي ْجع َل المَّ ُو ِف ِ
ير ﴾ ،كأحسب أف تحديد تعدد الزكجات إلى األربع دكف زيادة ناظر
يو َخ ْي ًار َك ِث ًا
َ ََ َ
﴿فَِإ ْن ِخ ْفتُ ْم أََّال تَ ْع ِدلُوا
إلى تمكيف الزكج مف العدؿ كحسف المعاشرة كما أك ما إليو قكلو تعالى:
فَو ِ
اح َدةً أ َْو َما َممَ َك ْت أ َْي َما ُن ُك ْم َذ ِل َك أ َْد َنى أََّال تَ ُعولُوا ﴾ كحكـ كجكب إنفاؽ الرجؿ عمى زكجو كلك كانت
َ
غاية تحقيؽ آلمرة الزكجية كما أف جعؿ الزكجية سبب إرث تحقيؽ لقكة تمؾ اآلمرة.

• آمرة النسب والقرابة :تبتدأ أمرة القرابة بنسبة البنكة كاألبكة ،كلكف النسؿ المعتبر شرعا ىك

الناشئ عف اتصاؿ الزكجيف بكاسطة عقدة النكاح المتقدمة المنتفي عنيا الشؾ في النسب كاستقراء
مقصد الشريعة في النسب أفادنا أنيا تقصد إلى نسب الشؾ فيو كال محيد بو عف طريقة النكاح

بصفاتو المقررة إلى حفظ النسب الراجع إلى صدؽ إنتساب النسؿ إلى أصمو سائؽ النسؿ إلى البر
بأصمو كاألصؿ إلى الرأفة كالحنك عمى نسمو سكقا جدليا كليس أم ار كىميا فحرص الشريعة عمى
حفظ النسب كتحقيقو كرفع الشؾ عنو نظ ار إلى معنى عظيـ نفساني مف أسرار التككيف اإلليي
عبلكة عمى ما في ظاىره مف إقرار نظاـ العائمة كردء أسباب الخصكمات الناشئة عف الغيرة
39

المجبكلة عمييا النفكس كعف تطرؽ الشؾ مف األصكؿ في إنتساب النسؿ إلييا كالعكس ،كألحقت
آمرة الرضاع بآمرة النسب بتنزيؿ المرضعة منزلة األـ كتنزيؿ الرضيع منزلة األخ بقكلو تعالى في
ُم َياتُ ُكم َّ
اع ِة﴾ كبقكؿ النبي
َخ َواتُ ُك ْم ِم َن َّ
ض ْع َن ُك ْم َوأ َ
الر َ
الال ِتي أ َْر َ
ض َ
عد المحرـ تزكيجو :قاؿ تعالىَ ﴿ :وأ َّ ُ
صمى ا﵀ عميو كسمـ " :يحرـ مف الرضاع ما يحرـ مف النسب" .ثـ نشأ عف قداسة آمرة القرابة
إكساؤىا إيياب الحرمة كالكقار كقررت الشريعة معنى المحرمية لمنسب كىك تحريـ أصكؿ كفركع في
النكاح حتى تككف القرابة التامة مرمكقة بعيف ممؤىا عظمة ككقار كحب بجبلؿ ال يخالطو شيء مف
معنى الميك الشيكة فؤلجؿ ذلؾ حرـ نكاح القرابة المنصكص عمييا.
كمف متممات تقكية آمرة القرابة أحكاـ النفقة عمى األبناء كاآلباء بإتفاؽ كعمى األجداد
كاألحفاد عند بعض األئمة كجعؿ القرابة سبب ميراث عمى الجممة ،كاألمر ببر األبكيف كبصمة

األقارب ذكم األرحاـ مما ال يعرؼ نظيره في الشرائع السالفة.

• آصرة الصير  :لقد نشأت آصرة الصير عف آصرتي النسب كالنكاح كما قاؿ تعالى:

﴿فجعمو نسبا وصيرا﴾ كعف تحقيؽ معنى الجبلؿ كالكقار المقصكديف في حب القرابة كما تقدـ.
فالصير آصرة بقرابة أىؿ آصرة النكاح كالربائب كأخت الزكجة كعمتيا كخالتيا كأـ الزكجة ،أك
بنكاح أىؿ آصرة القرابة كزكجة اإلبف كزكجة األب.
نشأت رابطة الصير بكصفييا أعني الصير القريب كالصير البعيد فجعمت أـ الزكجة
كابنتيا محرمتيف عمى الزكج ،كأبك الزكج كابنو محرميف عمى الزكجة نظ ار لمحرمة المركبة مف قرابة
أكلئؾ بالزكجة أك الزكج كمف صيرىما لمزكج أك الزكجة .كحرمت الشريعة زكجة اإلبف عمى األب
كزكجة األب عمى اإلبف .كليس المقصد مف ذلؾ مجرد حفظ أكاصر المكدة بيف الشخص المحرـ
كبيف الشخص الذم كقع التحريـ بسببو بمو فراقو ،عدا تحريـ الجمع بيف األختيف ،فيذا ىك الصير
القريب.

كأما الصير البعيد فمراتب ،منيا ما يحرـ كفيو الجمع مثؿ األختيف ،كالمرأة كعمتيا ،كالمرأة

كخالتيا ،كمنو ما ال يحرـ بخاؿ لضعؼ آصرتو.

ـ طرق انحالل ىذه األواصر الثالث  :إف الشريعة اإلسبلمية الغراء جعمت لكؿ آصرة كسيمة

إلى انحبلليا إذا تبيف فساد تمؾ اآلصرة أك تبيف عدـ استقامة بقائيا ،كىي مندرجة في المقصد العاـ
مف ذلؾ المذككر في مقصد العقكد كالفسكح كغرضنا ىك إظيار انحبلؿ آصرة النسب كالصير إذ
ليسا بعقديف ،كبياف انحبلؿ آصرة النكاح إذ كاف معنى التعاقد فيو عارضا غير مقصكد ،ككاف

النكاح قد كضع في منزلة أسمى مف منازؿ العقكد كما تقدـ في الكبلـ عمى آصرتو ،كلذلؾ اشتير
عند الفقياء(( :النكاح مبني عمى المكارمة كالبيع مبني عمى المكايسة)).
فانحبلؿ آصرة النكاح بالطبلؽ مف تمقاء الزكج كبطبلؽ الحاكـ كبالفسخ كالمقصد الشرعي
فيو ارتكاب أخؼ الضرر عند تعسر استقامة المعاشرة كخكؼ ارتباؾ حالة الزكجيف كتسرب ذلؾ
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َن
إلى ارتباؾ حالة العائمة فكاف شرع الطبلؽ لحؿ آصرة النكاح كقد أشار إلى ذلؾ قكلو تعالى﴿ :أ ْ
َّ ِ
ود المَّ ِو﴾.
يما ُح ُد َ
َي َخافَا أَال ُيق َ
كقد جعؿ أمر الطبلؽ بيد الرجؿ ألنو في غالب األحياف أحرص عمى إستبقاء زكجو كأعمؽ

بيا كأنفذ نظ ار في مصمحة األسرة .عمى أنو قد جعؿ لممرأة الكصكؿ إلى الطبلؽ بطريؽ الخمع أك

بطريؽ الرفع إلى القاضي إف حصؿ إضرار ،كما جعؿ لممرأة أيضا مخمصا مما عسى أف يككف في
بعض الرجاؿ أك في عرؼ بعض القبائؿ أك العصكر مف حماقة أك غميظة جبلفة أك تسرع إلى
الطبلؽ إتباع لعارض الشيكات ،بأف تشترط أف يككف أمر طبلقيا بيدىا أك أمر الداخمة عمييا بيدىا

أضر بيا فأمرىا بيدىا أك نحك ذلؾ .كفي الحديث الصحيح «أحؽ الشركط أف يكفى بو ما
أك إف ٌ
استحممتـ عميو الفركج» .كقد قاؿ سعيد ابف المسيب بإبطاؿ الشركط البلحقة لعقدة النكاح مطمقا،

كقاؿ مالؾ :الشرط إذا إنعقد عميو النكاح كاف شرطا باطبل غير الزـ ،كاف كقع طكعا مف الزكج بعد
عقدة النكاح لزـ ،بناء عمى إلزاـ المرء بما التزـ بو كألنو مما يشممو لفظ الحديث .كأما حكـ القضاء
بالطبلؽ أك الفسخ فؤلجؿ ضرر أك لككف النكاح كقع عمى غير الصفة التي عنيت لو في الشرع.
إف انحبلؿ آصرة النسب المنكط بآصرة البنكة ألنيا أصؿ النسب فإذا تقررت البنكة تقررت
ما سكاه كاذا إنتفت إنتفى .كاطبلؽ اسـ االنحبلؿ عمى إبطاؿ آصرة النسب فيو تسامح ألنو ليس
بانحبلؿ ما كاف منعقدا كلكنو كشؼ لبطبلف ما كاف يظف أنو نسب فأما النسب الثابت فبل يقبؿ

انحبلال كال إسقاطا .كعميو فإف ليذا االنحبلؿ طريقيف:

الطريقة األولى :المعاف إف ما تعمؽ بالمعاف فأحكامو مقررة في الفقو.

الطريقة الثانية :إثبات أنتساب الكلد إلى أب غير الذم ينسبو إلى نفسو أك ينسبو إليو.
كقد ألغى الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ االعتماد في نفي النسب عمى عدـ الشبو باألب ألنو
ليس بسبب صحيح .كقد كاف العرب ككثير مف األمـ يغمطكف في ذلؾ كيبنكف عميو الطعف في
األنساب جيبل .إذا ما تعمؽ بإثبات انتساب كلد إلى أب غير الذم ينتسب إليو أك ينسبو الناس إليو
ِ
اء ُك ْم
فقد ابتدأ ذلؾ في الشريعة اإلسبلمية بإبطاؿ ما كاف مف التبني بقكلو تعالىَ ﴿ :و َما َج َع َل أ َْدع َي َ
يل ْادع ُ ِ ِ
أ َْب َناء ُكم َذ ِل ُكم قَولُ ُكم ِبأَفْو ِ
اى ُك ْم َوالمَّ ُو َيقُو ُل ا ْل َح َّ
ْسطُ ِع ْن َد
ق َو ُى َو َي ْي ِدي َّ
الس ِب َ ُ
وى ْم ْل ََبائ ِي ْم ُى َو أَق َ
َ ْ ْ ْ ْ َ
رجع بالناس إلى ما يعممكف مف إثبات أنساب األدعياء إلى آبائيـ األصمييف مثؿ زيد
المَّ ِو﴾ .فذلؾ ٌ
بف حارثة إذ كاف يدعي زيد بف محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ كمثؿ سالـ مكلى أبي حذيفة إذ كاف

يدعي ابف أبي حذيفة فكاف ذلؾ حقا مستم ار لكؿ مف يجد نسبا غير حؽ أف يثبت انتسابو الحؽ
كينفي انتسابو غير الحؽ بالبينة الظاىرة أك باإلقرار الذم ال تيمة فيو.
كقد حفظت الشريعة اإلسبلمية الغراء حؽ الكلد المنتسب أف يدافع عف نسبو ،كلذلؾ قاؿ
الفقياء بأف ال تعجيز في حؽ إثبات النسب.
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كمنو إف انحبلؿ آصرة الصير تابع النحبلؿ آصرة أصؿ منشئة عمى تفصيؿ فيو فمنو
انحبلؿ تاـ مثؿ أخت المرأة كعمتيا كخالتيا إذا انفكت عصمة تمؾ المرأة بمكت أك إطبلؽ ،كمنو ما
ال انحبلؿ فيو مثؿ أـ الزكجة كزكجة األب كزكجة االبف كالربائب.

مقاصد التصرفات المالية  :لقد اىتمت كعنيت الشريعة اإلسبلمية الغراء اىتماما بالغا

كعناية شاممة مف خبلؿ القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة بماؿ األمة كثركتيا لككنو قكاـ أعماليا
كقضاء نكائبيا كأدلة كثيرة مف نصكص الشريعة تفيد يقينا بأف لمماؿ حظا ال يستياف بو.
عد زكاة األمكاؿ ثالثة لقكاعد اإلسبلـ كجعميا شعار المسمميف كجعؿ انتفائيا شعار
كما ٌ
ون َّ
الزَكاةَ ﴾ إال تنبو عمى ما لمماؿ
المشركيف في نحك قكلو تعالىَ ﴿ :وَوْي ٌل ِل ْم ُم ْ
ين َال ُي ْؤتُ َ
ين الَِّذ َ
ش ِرِك َ
ق ِل َم ْن
سطُ ِّ
الرْز َ
مف القياـ بمصالح األمة اكتسابا كانفاقا .قاؿ تعالى في معرض االمتناف﴿ :المَّ َو َي ْب ُ
﴿ومما رزقناىم
اء ِم ْن ِع َب ِاد ِه ﴾ كقاؿ في معرض المكاساة بالماؿ ثناء كتحريضا:
َي َ
ش ُ
ين وا ْلقَ َن ِ
الن ِ ِ
ب َّ ِ ِ
ينفقون﴾ك﴿أنفقوا مما رزقناكم﴾ كقاؿُ ﴿ :زِّي َن ِل َّمن ِ
اط ِ
ير
اس ُح ُّ
ساء َوا ْل َبن َ َ
الش َي َوات م َن ِّ َ
ِ ِ
ا ْلمقَ ْن َ ِ َّ
س َّو َم ِة َو ْاألَ ْن َع ِام َوا ْل َح ْر ِث ﴾ ،كقاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
ط َرِة م َن الذ َى ِب َوا ْلفضَّة َوا ْل َخ ْي ِل ا ْل ُم َ
ُ
كسمـ « :إف ىذا الماؿ خصرة حمكة كنعـ عكف الرجؿ الصالح ىك ما أطعـ منو الفقير» كقاؿ صمى
ا﵀ عميو كسمـ « :إف المكثريف ىـ األقمكف يكـ القيامة إال مف قاؿ ىكذا كىكذا كأشار بيده إلى
البذؿ».
كعميو فمف المقرر في فقو الشريعة اإلسبلمية الغراء أف حفظ الماؿ مف قكاعد كميات
الشريعة الراجعة إلى قسـ الضركرم ،كمنو أف نظاـ نماء األمكاؿ كطرؽ دكرانيا ىك معظـ مسائؿ

الحاجيات كالبيع كاإلجارة كالسمـ.

مقصد حفظ المال  :يي ُّ
عد مقصد حفظ الماؿ مقصدا ميما لككنو حفظ الماؿ األمة كتكفيره
لما كاف كبل مجمكعيا فحصكؿ حفظو يككف بضبط أساليب إدارة عمكمو،
ليا .كألف الماؿ األمة ٌ

كبضبط أساليب حفظ أمكاؿ األفراد كأساليب إدارتيا ،فإف حفظ المجمكع يتكقؼ عمى حفظ جزئياتو،

كأف معظـ قكاعد التشريع المالي متعمقة بحفظ أمكاؿ األفراد كآئمة إلى حفظ ماؿ األمة ،ألف منفعة
الماؿ الخاص عائدة إلى المنفعة العامة لثركة األمة ،فاألمكاؿ المداكلة بأيدم األفراد تعكد منافعيا

عمى أصحابيا كعمى األمة كميا لعدـ انحصار الفكائد المنجرة إلى المنتفعيف بزكاليا.

اء أ َْم َوالَ ُك ُم الَِّتي َج َع َل
كقد أشار إلى ذلؾ النص القرآني الكريـ قاؿ تعالى َ ﴿ :وَال تُ ْؤتُوا ُّ
السفَ َي َ
ِ
َّ
اما ﴾ فالخطاب الكارد في النص أعبله لؤلمة أكلكالت األمكر منيا ،كأضاؼ األمكاؿ إلى
الم ُو لَ ُك ْم ق َي ً
﴿الَِّتي
ضمير غير مالكييا ألف مالكييا ىنا ىـ السفياء المنيي عف إيتائيـ إياىا .كقكلو تعالى:

ِ
َّ
اما ﴾ يزيد الضمير كضكحا كيزيد الغرض تبيانا إذ كصؼ األمكاؿ بأنيا مجعكلة
َج َع َل الم ُو لَ ُك ْم ق َي ً
قياما 42ألمكر األمة.

كعميو فالماؿ الذم يداكؿ بيف األمة ينظر إليو عمى كجو الجممة كعمى كجو التفصيؿ ،فيك
عمى كجو الجممة حؽ لؤلمة عائد عمييا بالغنى عف الغير .فمف شأف الشريعة أف تضبط نظاـ
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إدارتو بأسمكب يحفظو مكزعا بيف األمة بقدر المستطاع .كتعيف عمى نمائو في نفسو أك بأعكاضو
بقطع النظر عف ككف المنتفع بو مباشرة أفرادا خاصة أك طكائؼ أك جماعات صغرل أك كبرل.
كمنو ينظر إليو عمى كجو التفصيؿ باعتبار كؿ جزء منو حقا راجعا لمكتسبو كمعالجة مف أفراد أك
طكائؼ أك جماعات معينة أك غير معينة أك حقا لمف ينقؿ إليو مف مكتسبو كىك بيذا النظر ينقسـ
إلى ماؿ خاص بآحاد كجماعات معينة كالى ماؿ مرصكد إلقامة مصالح طكائؼ مف األمة غير
معينيف .فاألكؿ مف ىذا النظر ىك األمكاؿ الخاصة المضافة إلى أصحابيا ،كالثاني ىك المسمى
في اصطبلح الشريعة اإلسبلمية بماؿ المسمميف أك ماؿ بيت الماؿ بمختمؼ مكارده كمصارفو ،كقد
كاف أصمو مكجكدا في زمف النبكة مثؿ أمكاؿ الزكاة كمثؿ أمكاؿ اإلبؿ المعدكدة لحمؿ المجاىديف،

كلؤلمة المرصكدة لمبس المجاىديف كجاء في الحديث« :أف خالدا قد احتبس أدرعو كاعتده في سبيؿ
ا﵀» .ككذلؾ ما جعؿ لنفع المسمميف ،كفي الحديث« :مف يشترم بثر ركمة فيككف دلكه فييا كدالء
المسمميف» فاشتراىا عثماف كجعميا لممسمميف .كعميو فإنو مف المقرر في فقو الشريعة اإلسبلمية
الغراء أف االنتفاع ما تعمؽ بالماؿ يككف باستعماؿ عيف الماؿ في حاجة صاحبو كيككف بمبادلتو
ألخذ عكضو المحتاج إليو مف يد آخر ،كمنو تتقكـ ىذه الصفة لمماؿ باجتماع خمسة أمكر كىي

كاآلتي :

 .1أف يككف ممكنا إدخاره
 .2أف يككف مرغكبا في تحصيمو
 .3أف يككف قاببل لمتداكؿ
 .4أف يككف محدكد المقدار
 .5أف يككف مكتسبا

 .1المال الممكن ادخاره :أف الشيء النافع الذم يسرع إليو الفساد ال يجده صاحبو عند
دعاء الحاجة إليو في غالب األكقات بؿ يككف مرغما عمى اإلسراع في اإلنتفاع بو كلك لـ تكف بو
حاجة.

 .2المال المرغوب في تحصيمو :إف الماؿ المرغكب في تحصيمو ىك فرع مف كثرة النفع

بو :فاألنعاـ ،كالحب كالشجر في القرل ثركة الذىب كالفضة كالجكاىر كنقائس اآلثار في األمصار
ثركة ،كاألنعاـ كأكبارىا كأصكافيا ،كأحكاض المياه كالمراعي كآالت الصيد ثركة.

 .3المال القابل لمتداولُّ :
كيعد فرعا عف كثرة الرغبة في تحصيمو كىذا التداكؿ يككف بالفعؿ

أم بنقؿ ذات الشيء مف حكز أحد إلى حكز آخر كيككف باالعتبار مثؿ :عقكد الذمـ كالسمـ
كالحكالة كبيع البرنامج كمصارفو أكراؽ البنكؾ.
 .4المال المحدود المقدار :إف األشياء التي ال تنحصر مقاديرىا ال يقصد اإلختصاص
بمقادير منيا فبل تدخر فبل تعد ثركة ،كذلؾ مثؿ :البحار ،كالرماؿ ،كاألنيار ،كالغابات بؿ تعد مف
كسائؿ الثركة باعتبار ما يحصؿ بيما مف خصب كتشغيؿ ،كلـ يقع االصطبلح عمى عد البحار
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ثركة ،كاف كانت قد تسيؿ مكاقعيا لبعض األقطار السفر فييا دكف بعض اآلخر كأما المعادف فقد
اعتبرت ثركة كاف كانت غير محدكدة المقادير إالٌ أف المستخرج منيا يككف محدكد المقدار لما
يستدعيو استخراجو مف النفقات الجمة.

 .5المال المكتسب :إف ككف الماؿ مكتسبا فإنو يحصؿ لصاحبو أك لمف خمفو بسعيو بأف

ال يحصؿ لو عفكا ألف الشيء الذم يحصؿ عفكا ال يككف عظيـ النفع كاحتطاب الغابات كأسراب
بقر الكحش كاألمثمة مف ىذا القبيؿ كثيرة كمتنكعة كعميو فمف المقرر في فقو الشريعة اإلسبلمية
الغراء أنو ال ثراء األمة كأفرادىا طريقاف  :أكال  :التممؾ ،ثانيا  :التكسب.
فالتممؾ :ىك أصؿ اإلثراء البشرم كىك إقتناء األشياء التي يستحصؿ منيا ما تسد بو
الحاجة بغبلتو أك بأعكاضو ،أم أثمانو كمنو أف األصؿ األصيؿ في التممؾ االختصاص فقد كاف
مف أصكؿ الحضارة البشرية أف يدأب المرء إلى تحصيؿ ما يحتاج إليو لتقكيـ أكد حياتو كسبلمتو

فيك يصيد لطعامو كيجتني الثمر لفاكيتو كيحطب لمكقكد كيبني البيت .....الخ)
كمنو فقد كانت مراعاة المرء لجيكده في التممؾ كعميو فإنو مف المقرر شرعا في فقو
الشريعة اإلسبلمية الغراء أف أسباب التممؾ ىي:
 االختصاص بشيء الحؽ ألحد فيو كإحياء المكات -العمؿ في الشيء مع مالكو كالمغارسة

 التبادؿ بالعكض كالبيع كاالنتقاؿ مف المالؾ إلى غيره كالتبرعات كالميراث.فالممؾ تمكف اإلنساف شرعا مف االنتفاع بعيف أك منفعة مف تعكيض ذلؾ أك مف االنتفاع بو
كاسقاطو لمغير ،فخرج التصرؼ بكجو العصمة.
إف أصؿ الشريعة اإلسبلمية في تصرؼ الناس في أمكاليـ كمممككاتيـ ىك إطبلؽ التصرؼ

ليـ لؤلحرار الرشداء منيـ فبل ينتقض ذلؾ األصؿ إال إذا كاف المالؾ غير متأىؿ لذلؾ التصرؼ

كقصكر التصرؼ يككف الصبي أك سفيو (أم اختبلؿ العقؿ في التصرؼ المالي) أك إفبلس مديف
أك عدـ حرية أك حجر في جميع الماؿ ،أك بعضو فيذا في التبرع مما أدعى الثمث مف مريض
مرض مخكفا ،كمف تصرؼ معمؽ مما بعد المكت كىك الكصية كما يؤكؿ إلييا مف تبرع ،كتبرع
ذات الزكج بما زاد عمى ثمث ماليا.

إما بعمؿ البدف أك بالمرضاة مع الغير.
أما التكسب :فيك معالجة إيجاد ما يسد الحاجة ٌ
كعميو فإف أصكؿ التكسب ثبلثة  :األرض ،العمؿ ،رأس الماؿ

 .1األرض :تعتبر األرض المكانة األكلى في ىذه األصكؿ الثبلثة .كاذا أطمقنا األرض ىنا
فمرادنا ما يصؿ إليو عمؿ اإلنساف في الكرة األرضية بما فييا مف بحار كأكدية كمعادف ،كمنابع
مياه كغيرىا ،إال أف الحظ األكفر مف ذلؾ كاألسبؽ ىك لؤلرض بمعنى سطحيا الترابي فإنو منبت
الشجر كالحب كالمرعى كمنبع المياه .كقاؿ تعالى﴿ :أ ْ ِ
اىا﴾ كقاؿُ ﴿ :ى َو الَِّذي
اء َىا َو َم ْر َع َ
َخ َر َج م ْن َيا َم َ
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ان إِلَى َ ِ ِ
﴾ كقاؿَ ﴿ :ف ْم َي ْنظُ ِر ِْ
صبِّا ثَُّم
س ُ
اء َ
ص َب ْب َنا ا ْل َم َ
ط َعامو أ ََّنا َ
اإل ْن َ
ض ًبا َوَزْيتُوًنا َوَن ْخ ًال﴾.
َحبِّا َو ِع َن ًبا َوقَ ْ

ق لَ ُكم ما ِفي ْاألَر ِ ِ
يعا
ض َجم ً
ْ
َخمَ َ ْ َ
ِ
ييا
ض َ
َ
شقَ ْق َنا ْاأل َْر َ
شقِّا فَأَ ْن َبتْ َنا ف َ
 .2العمل  :فيك كسيمة إستخراج معظـ منافع األرض ،كىك أيضا طريؽ إليجاد الثركة بمثؿ
اإليجار كاإلتجار كقكامو سبلمة العقؿ كصحة الجسـ ،فسبلمة العقؿ لمتمكف مف تدبير طرؽ اإلثراء
كالصحة لتنفيذ التدبير مثؿ إستعماؿ اآلالت كاستخداـ الحيكاف ،كمنو الغرس كالزرع كالسفر لجمب
ِ
س ِّي ُرُك ْم ِفي ا ْل َبِّر َوا ْل َب ْح ِر ﴾ كقاؿ:
األقكات كالسمع .كقد أمتف ا﵀ تعالى بو فقاؿ:
﴿ ُى َو الَّذي ُي َ
ون ِفي ْاأل َْر ِ
ض ِل المَّ ِو﴾.
ون ِم ْن فَ ْ
﴿ َي ْ
ض َي ْبتَ ُغ َ
ض ِرُب َ
 .3رأس المال :يعد الكسيمة إلدامة العمؿ لئلثراء كىك ماؿ مدخر النفاقو فيما يجمب أرباحا

عد رأس الماؿ مف أصكؿ الثركة لكثرة اإلحتجاج إليو فإذا لـ يكف مكجكدا ال يأمف العامؿ أف
كانما ٌ
يعجز عف عممو فينقطع لكسبو كاألظير أف تعد آالت العمؿ في رأس الماؿ مثؿ المحركات كآالت
الكيرباء...الخ
كعميو فالمعامبلت المالية بعضيا راجع إلى التممؾ كبيع الديار لمسكنى ،كاألطعمة المأككلة،

كبعضيا راجع إلى التكسب كبيع أرض الحراثة كأشجار الزيتكف ككذلؾ عقكد الشركات مف قراض

كمزارعة كمغارسة كمساقاة كعقكد إلجراءات في الذكات كالدكاب كاآلالت السفف كالبكاخر كاألرتاؿ.
كعميو فإف المقصد الشرعي في األمكاؿ كميا خمسة أمكر ىي :الزكاج ،الكضكح ،الحفظ كالثبات
كالعدؿ فييا.

 .)1الزواج :كيقصد بو دكراف الماؿ بيف أيدم أكثر مما يمكف مف الناس بكجو حؽ ،كىك

مقصد عظيـ شرعي د ٌؿ عميو الترغيب في المعاممة بالماؿ كمشركعية التكثؽ في انتقاؿ األمكاؿ مف
يد إلى أخرل.
ون ِفي ْاأل َْر ِ
ون ِم ْن
ففي الترغيب في المعاممة جاء قكلو تعالىَ ﴿ :وآ َ
ون َي ْ
ض َي ْبتَ ُغ َ
ض ِرُب َ
َخ ُر َ
ض ِل المَّ ِو ﴾ .كقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ(( :ما مف مسمـ يزرع زرعا أك يغرس غرسا فيأكؿ منو
فَ ْ

طي ار أك إنساف أك بييمة إالٌ كاف بو صدقة)) .كفي التكثؽ كردت أدلة كثيرة في مشركعية اإلشياد
س ِّمى فَا ْكتُُبوهُ ﴾
ُّيا الَِّذ َ
َم ُنوا إِ َذا تَ َد َاي ْنتُ ْم ِب َد ْي ٍن إِلَى أ َ
كالحث عميو منيا قكلو تعالىَ ﴿ :يا أَي َ
َج ٍل ُم َ
ين آ َ
كمنيا عمؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ في مقصد القضاء كالشيادة.
كمحافظة عمى مقصد الزكاج شرعت عقكد المعامبلت لنقؿ الحقكؽ المالية بمعاكضة أك

بتبرع كجعؿ لزكميا حصكؿ صيغ العقكد كىي األقكاؿ الدالة عمى التراضي بيف المتعاقديف

كاشترطت فييا شركط لفائدة المتعاقديف كمييما فإذا استكفت شركطيا فيي صحيحة كبصحة العقد
ترتب أثره ككاف األصؿ فييا المزكـ كبحصكؿ الصيغ.
كتسييبل لمزكاج شرعت عقكد مشتممة عمى شيء مف الغرر مثؿ المغارسة كالسمـ كالمزارعة
كالقراض حتى عدىا بعض عممائنا رخصا باعتبار أنيا مستثناة مف قاعدة الغرر كاف لـ يكف فييا

تغيير حكـ مف صعكبة إلى سيكلة لعذر كاعتبركا في إطبلؽ اسـ الرخصة عمييا أف تتغير الحكـ
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أعـ مف تغييره بعد ثبكتو أك تغيير ما ثبت لكاف مخالفا لمحكـ المشركع .كألجؿ مقصد الزكاج كاف
َم ُنوا أ َْوفُوا
األصؿ في العقكد المالية المزكـ دكف التخيير إالٌ بشرط قاؿ تعالى:
ُّيا الَِّذ َ
﴿ َيا أَي َ
ين آ َ
ِبا ْل ُعقُ ِ
ود﴾.

كأما العقكد التي جعميا فقياؤنا غير الزمة بمجرد العقد بؿ حتى يقع الشركع في العمؿ كىي

الجعؿ كالقراض باتفاؽ كالمغارسة كالمزارعة عمى خبلؼ فإنما نظر فييا إلى عذر العامؿ ألنو قد

يخؼ إلى العقد لرغبة في العكض ثـ يتبيف لو أنو ال يستطيع الكفاء بعممو فمصمحة العقد باألصالة
في لزكمو كتأخر المزكـ في ىذه لمانع عارض.
كمف معاني الزكاج المقصكد إنتقاؿ الماؿ بأيد عديدة في األمة عمى كجو ال حرج فيو عمى
مكتسبو كذلؾ بالتجارة كبأعكاض العمؿ كالتي تدفع ليـ مف أمكاؿ أصحاب الماؿ فتيسير دكراف

الماؿ عمى آحاد األمة كاخراجو عف أف يككف قا ار في يد كاحدة أك منتقبل مف كاحد إلى كاحد مقصد
شرعي ،فيمت اإلشارة إليو مف قكلو تعالى في قسمة الفيء« :كيبل يككف دكلة بيف األغنياء منكـ».
فالدكلة بضـ الداؿ تداكؿ الماؿ كتعاقبو أم كيبل يككف ماؿ الفيء بتسممو غني مف غني كاالبف
البكر مف أبيو مثبل أك الصاحب مف صاحبو.
كالشريعة اإلسبلمية الغراء قد بمغت إلى مقصدىا ىذا بكجو لطيؼ ،فراعت لمكتسب الماؿ

حؽ تمتعو بو فمـ تصادره في مالو بكجو يحرجو لما ىك في جمبة النفكس مف الشح بالماؿ ،فجعمت
لحالة الماؿ حكميف أحدىما حكمو في مدة حياة صاحبو ،كالثاني حكمو بعد مكت صاحبو .أما ما
تعمؽ باألكؿ فأباحت لمالؾ الماؿ في مدة حياتو تصرفو فيو كاختصاصو بو حثا لمناس عمى السعي
في االكتساب لتكفير ثركة األمة كابعاد المفشبلت عنيا ،فمـ تجعؿ عميو في مدة حياة مكتسبة إالٌ

حؽ ا﵀ فيو كىك الزكاة عمى اختبلؼ أحكاليا كتخميس المغانـ .كالثاني حكمو بعد مكت مكتسبو

كفي ىذه الحالة نفذت الشريعة مقصدىا مف تكزيع الثركة تنفيذا لطيفا ألف مكتسب الماؿ قد قضى

منو رغبتو في حياتو فصار تعمؽ نفسو بمالو بعد كفاتو تعمقا ضعيفا إال إذا كاف عمى كجو الفضكؿ؛
فعمـ المكتسب باقتساـ مالو بعد مكتو ال يثبطو عف السعي كالكد في تنميتو مدة حياتو ،فشرع
اإلسبلـ قسمة الماؿ بعد كفاة مكتسبو.

ت إِ ْن تَر َك َخ ْي ار ا ْلو ِ
ص َّي ُة
َح َد ُك ُم ا ْل َم ْو ُ
كأكجب الكصية لؤلقارب بآية ُ ﴿ :ك ِت َب َعمَ ْي ُك ْم إِ َذا َح َ
ض َر أ َ
ً َ
َ
ين ِبا ْلمعر ِ
ِ ِ
ين﴾.
وف َحقِّا َعمَى ا ْل ُمتَّ ِق َ
ل ْم َوال َد ْي ِن َو ْاألَق َْرِب َ َ ْ ُ
ثـ نسخ بشرع المكاريث المبيف في القرآف كالسنة كلـ يجعؿ لصاحب الماؿ حؽ في صرفو
بعد مكتو إال في ثمث مالو أف يكصى بو لغير كارث فتـ مقصد التكزيع بحكمة كىي جعؿ الماؿ

صائ ار إلى قرابة صاحبو ألف ذلؾ مما ال تشمئز منو نفسو ،كألف فيو عكنا عمى حفظ الماؿ كمنو لـ
تحرـ الشريعة اإلسبلمية أكلى األرحاـ مف حؽ في الماؿ كقد سمى القرآف ذلؾ فريضة كأكد
﴿ي ِ
وصي ُك ُم المَّ ُو ِفي أ َْوَال ِد ُك ْم ﴾ كقكلو في خبلليا
المحافظة عمييا بقكلو في صدر آية المكاريث:
ُ
ِ
يض ًة ِم َن المَّ ِو إِ َّن المَّ َو َك َ ِ
يما﴾.
اؤ ُك ْم َوأ َْب َن ُ
﴿آ ََب ُ
اؤ ُك ْم َال تَ ْد ُر َ
ب لَ ُك ْم َن ْف ًعا فَ ِر َ
ُّي ْم أَق َْر ُ
ون أَي ُ
يما َحك ً
ان َعم ً
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كمف كسائؿ ركاج الثركة القصد إلى استنفاذ بعضيا كذلؾ بالنفقات الكاجبة عمى الزكجات
كالقرابة فمـ يترؾ ذلؾ إلرادة القيـ عمى العائمة بؿ أكجب الشرع عميو اإلنفاؽ بالكجو المعركؼ كىك
ما شممو قكلو تعالى﴿ :ومما رزقناكم تنفقون﴾ كقكلوَ ﴿ :وَال تَ ْج َع ْل َي َد َك َم ْغمُولَ ًة إِلَى ُع ُن ِق َك َوَال
س ِط ﴾ .كمف طرؽ االستنفاذ نفقات التحسيف كالترفو كىي كسيمة عظيمة النتفاع
س ْط َيا ُك َّل ا ْل َب ْ
تَ ْب ُ
الطبقتيف الكسطى كالدنيا في األمة مف أمكاؿ الطبقة العميا.

َخ َر َج ِل ِع َب ِاد ِه
﴿ ُق ْل َم ْن َحَّرَم ِزي َن َة المَّ ِو الَِّتي أ ْ
ِ
ِ
ُّ
ام ِة﴾.
الد ْن َيا َخال َ
ص ًة َي ْوَم ا ْلق َي َ

ىذه النفقات ىي المشار إلييا بقكلو تعالى:
ين آَم ُنوا ِفي ا ْلحي ِ
ِ ِ َِّ
والطَّ ِّيب ِ
الرْز ِ
اة
ات ِم َن ِّ
ََ
َ َ
ق ُق ْل ى َي لمذ َ َ
كمف كسائؿ الثركة تسييؿ المعامبلت بقدر اإلمكاف كترجيح جانب ما فييا مف المصمحة

عمى ما عسى أف يعترضيا مف خفيؼ المفسدة .كلذلؾ لـ يشترط في التبايع حضكر كبل العكضيف
فاغتفر ما في ذلؾ مف احتماؿ اإلفبلس ،كشرعت المعامبلت عمى العمؿ مثؿ المغارسة كالمساقات

ون
كاغتفر ما في ذلؾ مف الغرر كشرعت البيكعات عمى األكصاؼ طبقا لقكلو تعالى﴿ :إَِّال أ ْ
َن تَ ُك َ
ِ ِ
ِ
وىا﴾.
اح أََّال تَ ْكتُُب َ
س َعمَ ْي ُك ْم ُج َن ٌ
يروَن َيا َب ْي َن ُك ْم َفمَ ْي َ
ت َج َارةً َحاض َرةً تُد ُ
 .)2وضوح األموال :كمف المقرر في فقو الشريعة اإلسبلمية الغراء أف المقصد الشرعي في

كضكح الماؿ ىك إبعاده عف الضرر كالتعرض لمخصكمات بقدر اإلمكاف كلذلؾ شرع اإلشياد
كالرىف في التدايف.
َ ﴿ :يا

 .)3حفظ األموال :إف األصؿ في حفظ األمكاؿ النص القرآني الكريـ قكلو تعالى
ين آَم ُنوا َال تَأْ ُكمُوا أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
أَي َِّ
ون ِت َج َارةً َع ْن تََر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم﴾.
اط ِل إَِّال أ ْ
َن تَ ُك َ
َْ ْ َ ْ َ
َ
ُّيا الذ َ َ
إف دماءكـ كأمكالكـ عميكـ حراـ كحرمة يكمكـ ىذا في
كقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ ٌ « :

شيركـ ىذا في بمدكـ ىذا» كقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ « :ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إالٌ عف طيب

نفس».

كعميو فحؽ عمى كالة أمكر األمة كمتصرفي مصالحيا العامة النظر في حفظ األمكاؿ
العامة سكاء تبادليا مع األمـ األخرل كبقاؤىا بيد األمة اإلسبلمية ،كمنو أيضا نظاـ األسكاؽ
كاالحتكار كضبط المصاريؼ الزكاة كالغنائـ كنظاـ األكقاؼ العامة ،كحؽ عمى مف كلي ماؿ أحد
ِ
َِّ
َّ
وى ْم
أف يحفظو كقد قاؿ ا﵀ تعالى َ ﴿ :وَال تُ ْؤتُوا ُّ
اما َو ْارُزقُ ُ
السفَ َي َ
اء أ َْم َوالَ ُك ُم التي َج َع َل الم ُو لَ ُك ْم ق َي ً
ِ
وى ْم َوقُولُوا لَ ُي ْم قَ ْوًال َم ْع ُروفًا﴾.
س ُ
ف َ
ييا َوا ْك ُ
 .)4إثبات األموال :أف تقرر ألصحابيا بكجو ال خطر فيو كال منازعة فمقصد الشريعة

اإلسبلمية في ثبات التممؾ كاالكتساب يخضع إلى األمكر األساسية التالية :

أ) .أف يختص المالؾ الكاحد أك المتعدد بما تممكو بكجو صحيح بحيث ال يككف في

اختصاصو بو كأحقيتو تردد كال خطر كلذلؾ قكلو تعالى﴿ :وأشيدوا إذا تبايعتم﴾ فميس يدخؿ عمى
أحد في ممكو منع اختصاصو إالٌ إذا كاف لكجو مصمحة عامة كعمى ىذا المقصد أثبتت أحكاـ

صحة العقكد كحمميا عمى الصحة كالكفاء بالشرط ،كفسخ ما تطرقو الفساد منيا لمنافاتو لمقصد
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الشريعة أك لمعارضو حؽ آخر إعتدم عميو .كلذلؾ قاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ لمذم سألو عف بيع
التمر بالرطب« :أينقص الرطب إذا جؼ ؟» قاؿ  :نعـ ،قاؿ« :فبل إذف» كىنا في نص الحديث
الشريؼ أداة االستفياـ بقكلو :أينقص الرطب ،ليست استفياما حقيقيا كلكنو إيماء إلى عمة الفساد.
كقاؿ في نييو عف بيع الثمرة قبؿ بدك صبلحيا« :أرأيت إلى عمة الفساد كقاؿ في نييو عف بيع
الثمرة فيـ يأخذ أحدكـ ماؿ أخيو» كعميو فالمقصد مف االكتساب مثؿ المقصد مف التممؾ ،كلذلؾ
كانت األحكاـ المبنية عمى المزكـ في االلتزامات كالشركط .جاء في الحديث النبكم الشريؼ:
«المسممكف عمى شركطيـ إال شرطا أحؿ حراما أك حرـ حبلال».

ب) .أف يككف صاحب الماؿ حر في التصرؼ فيما تممكو أك اكتسبو تصرفا ال يضر بغيره

ض ار معتب ار كال اعتداء فيو عمى الشريعة ،كلذلؾ حجر عمى السفيو التصرؼ في أمكالو ،كلـ يجز

لممالؾ أف يفتح في ممكو ما فيو ضرر بمالؾ آخر مجاكر لو كمنعت المعاممة بالربا لما فيو مف
أضرار العامة كالخاصة.

ج) .أف ال ينتزع منو بدكف رضاه ،جاء في حديثو صمى ا﵀ عميو كسمـ « :ليس لعرؽ ظالـ

حؽ» فإذا تعمؽ حؽ الغير بالمالؾ كامتنع مف أدائو ألزـ بأدائو كمف ىنا جاء بيع الحاكـ كالقضاء
باالستحقاؽ .كلرعى ىذا المقصد كاف المتصرؼ بشبية في عقار فائ از بغبلتو التي استغميا إلى يكـ
الحكـ عميو بتسميـ العقار لمف ظير أنو مستحقو.

كتقري ار ليذا المقصد قررت الشريعة التممؾ الذم حصؿ في زماف الجاىمية بأيدم مف صار
إلييـ في تمؾ المدة كمف انتقؿ إلييـ منيا فقد قاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ« :أيما دار أك أرض قسمت
في الجاىمية فو يعمى قسـ الجاىمية ،كأيما دار أك أرض أدركيا اإلسبلـ فمـ تقسـ فيي عمى قسـ
اإلسبلـ».

د) .العدل في األموال :أف يككف الحصكؿ عمييا بكجو غير ظالـ كذلؾ إما أف تحصؿ

بعمؿ مكتسبيا ،كاما بعكض مع مالكيا أك تبرع ،كاما بإرث .كمف مراعاة العدؿ حفظ المصالح
العامة كدفع األضرار .كذلؾ فبما يككف مف األمكاؿ تتعمؽ بو حاجة طكائؼ مف األمة إلقامة
حياتيا ،مثؿ األمكاؿ التي ىي غذاء كقكت ،كاألمكاؿ التي ىي كسيمة دفاع العدك عف األمة فتمؾ
األمكاؿ كاف كانت خاصة بأصحابيا إالٌ أف تصرفيـ فييا ال يككف مطمؽ الحرية كالتصرؼ في

غيرىا.

الصحة والفساد في األموالٌ :إنو كعمى رعي مقاصد الشريعة مف التصرفات المالية تجرم
أحكاـ الصحة كالفساد في جميع العقكد التممكات كالمكتسبات فالعقد الصحيح ىك الذم استكفى
مقاصد الشريعة منو فكاف مكافقا لممقصكد منو في ذاتو ،كالعقد الفاسد ىك الذم اختؿ منو بعض
مقاصد الشريعة ،كقد يقع اإلغضاء عف خمؿ يسير ترجيحا لمصمحة تقرير العقكد ،كالبيكع الفاسدة

إذا ط أر عمييا بعض المفكتات 44المقررة في الفقو.
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مقاصد أحكام المعامالت في العقود التبرعية:

إف عقكد التبرعات قائمة عمى أساس

المكاساة بيف أفراد األمة الخادمة لمعنى األخكة ،فيي مصمحة حاجية جميمة كأثر خمؽ إسبلمي
جميؿ ،فبيا حصمت مساعفة المعكزيف كاغناء المقتريف كاقامة الجـ مف مصالح المسمميف.
إف التبرعات كالمقصكد منيا التمميؾ كاألغنياء كاقامة المصالح الميمة الكائنة في الغالب

بأمكاؿ يتنافس في مثميا المتنافسكف كيتشاكس في االختصاص بيا المتشاكسكف.

فالصدقة كاليبة كالعارية قد تككف مف الشؽ األكؿ داخمة في عداد النفقات ،كقد تككف مف
الشؽ الثاني إذا كاف المتبرع بو ريعا أك عقا ار أك ماال عظيما ،كالحبس كالعمرم كالكصية ال تقع إال
في الشؽ الثاني ،فتككف غنى كتمميكا سكاء كانت ألشخاص معينيف أـ ألصحاب أكصاؼ مقصكدة
بالنفع أك مصالح عامة لؤلمة.

مقاصد الشريعة من عقود التبرعات:

 .1التكثير منيا لما فييا مف المصالح العامة كالخاصة كاذ قد كاف شح النفكس حائبل دكف
تحصيؿ كثير منيا دلت أدلة الشريعة عمى الترغيب فييا فجعمت مف العمؿ غير المنقطع ثكابو بعد
المكت ففي الحديث الصحيح « :إذا مات ابف آدـ انقطع عممو إالٌ مف ثبلث صدقة جارية

.....الخ» .كالصدقات الجارية كاألكقاؼ التي في زماف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ منو كمف
أصحابو كثيرة ،منيا صدقة عمر ،كقد أشار عميو بيا رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ككذلؾ صدقة
أبي طمحة األنصارم فكانت بإشارتو صمى ا﵀ عميو كسمـ كصدقة عثماف بئر ركمة قاؿ صمى ا﵀
عميو كسمـ« :مف يشترم بئر ركمة فيككف دلكه فييا كدالء المسمميف» فاشتراىا عثماف كتصدؽ بيا
لممسمميف.

 .2أف تككف التبرعات صادرة عف طبيب نفس ال يخالجو تردد ألنيا مف المعركؼ

كالسخاء ،كألف فييا إخراج جزء مف الماؿ المحبكب بدكف عكض يخمفو ،فتمحض أف يككف قصد
المتبرع النفع العاـ كالثكاب الجزيؿ ،كلذلؾ كاف مف مقصد الشارع فييا أف تصدر عف أصحابيا

صدك ار مف شأنو أف ال تعقبو ندامة حتى ال يجيء ضر لممحسف مف جراء إحسانو فيحذر الناس

ض َّار َو ِال َدةٌ
﴿ َال تُ َ

فعؿ المعركؼ ،إذ ال ينبغي أف يأتي الخير بالشر كما أشار إليو قكلو تعالى:
ود لَ ُو ِب َولَ ِد ِه ﴾ .إف طيب النفس المقصكد في التبرعات أخص مف طيب النفس
ِب َولَ ِد َىا َوَال َم ْولُ ٌ
المقرر في المعاكضات كمعنى ذلؾ أف تككف ميمة لزكـ عقد التبرع عقد العزـ عميو كانشائو أكسع
مف ميمة انعقاد عقكد المعاكضة كلزكميا .كعميو إف الشريعة اإلسبلمية حريصة عمى دفع األذل
عف المحسف أف ينجر لو مف إحسانو لكيبل يكره الناس فعؿ المعركؼ.

 .3إف التكسع في كسائؿ انعقادىا حسب رغبة المتبرعيف .ككجو ىذا المقصد أف التبرع

بالماؿ عزيز عمى النفس فالباعث عميو أريحو دينية كدافع خمقي عظيـ ،كىك مع ذلؾ ال يسمـ مف
مجاذبة شح النفكس تمؾ األريحية كذلؾ الدافع في خطرات كثيرة أقكاىا ما ذكره ا﵀ تعالى بقكلو:
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﴿الشيطان يعدكم الفقر﴾ كقد تبيف ترغيب الشريعة فييا في المقصد األكؿ ففي التكسع في كيفيات
انعقادىا خدمة لممقصد األكؿ.
كألجؿ ىذا المعنى أباحت الشريعة تعميؽ العطية عمى حصكؿ مكت المعطي بالكصية
كبالتدبير ،مع أف ذلؾ مناؼ ألصؿ التصرؼ في الماؿ ألف المرء إنما يتصرؼ في مالو مدة حياتو،

كمف أجؿ ذلؾ أعممت شركط المتبرعيف في مصاريؼ تبرعاتيـ مف تعميـ كتخصيص ،كتأجيؿ

كتأبيد كسائر الشركط ما لـ تكف منافية لمقصد أعمى فإف الجمع بيف المقاصد ىك غرض التشريع.
كاف كانت تفكت بذلؾ بعض جزيئات مف المقصد الكاحد فإنيا ال يعبأ بفكاتيا كالذم رجحو نظار
المالكية في شأف الشركط في الحبس كاليبة كالصدقة إمضاؤىا ،مثؿ اشتراط االعتصار في اليبة
كالصدقة ...ككذلؾ مسألة اشتراط المتصدؽ أك الكاىب أف ال يبيع كال ييب ،كقد اختمؼ فييا أئمة

المذىب عمى أقكاؿ خمسة استقصاىا "ابف رشد ألقفصي في الفائؽ" كرجح منيا القكؿ بمضي الشرط
كبككف الصدقة كالعبة بمنزلة الحبس.

 .4أف ال يجعؿ التبرع ذريعة إلى إضاعة ماؿ الغير مف حؽ كارث أك دائف .لككف أف كثي ار

مف الناس يجعمكف الكصية كالتبرع كسيمة إلى تغيير المكاريث أك رزية لماؿ دايف ،ظنا أف ذلؾ
يحمميـ مف إثميا ألنيـ غيركا معركفا بمعركؼ ،فكاف مف سد ىذه الذريعة لزكـ ككف صكرة التبرع

بعيدة عف ىذا القصد .كلـ يقع االكتفاء باإلشياد في دفع ىذه التيمة لظيكر أنو غير مقنع لكثرة

احتماؿ أف يتكاطأ المتبرع كالمتبرع عميو عمى اإلشياد مع إبقاء شيء المعطى في تصرؼ المتبرع
لحرماف الكارث كالدائف ،فممحكز في ىذا المقصد أثر غير أثره المذككر في المقصد الثاني كمف أجؿ
ىذا منع المريض مرضا مخكفا مف التبرع ،كلـ يمنع مف المعاكضة بالبيع كنحكه ألف في البيع أخذ
عكض بخبلؼ التبرع فالتيمة في تبرع المريض قائمة.
الخاتمة :

معمكـ بالضركرة مف الديف أف الشريعة اإلسبلمية الغراء جاءت شريعة عامة داعية جميع
البشر إلى أتباعيا ألنيا لما كانت خاتمة الشرائع استمزـ ذلؾ عمكميا ال محالة سائر أقطار
المعمكرة كفي سائر أزمنة ىذا العالـ .كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة مف نصكص القرآف الكريـ كالسنة
اك إَِّال َكافَّ ًة ِل َّمن ِ
اس ﴾
س ْم َن َ
الصحيحة بحيث بمغت مبمغ التكاتر المعنكم ،قاؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :و َما أ َْر َ
ِ
ِ
ُّيا َّ
يعا ﴾ كفي الحديث الصحيح« :أعطيت خمسا لـ
كقاؿَ ﴿ :يا أَي َ
سو ُل المَّو إِلَ ْي ُك ْم َجم ً
اس إِ ِّني َر ُ
الن ُ

فعد منيا  :ككاف الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ ييبعث إلى قكمو خاصة كبعث
يعطيف أحد قبمي» ٌ
إلى الناس عامة ،فعمكـ الشريعة معمكـ لممسمميف بالضركرة.

إف الحكمة كالخصكصية ليذه الشريعة في أف جعميا ا﵀ مبنية عمى اعتبار الحكـ كالعمؿ
التي ىي مف مدركات العقكؿ ال تختمؼ باختبلؼ األمـ كالعكائد ،كقد أجمع عمماء اإلسبلـ في سائر
العصكر إالٌ الذيف ال يعتد بمخالفتيـ عمى أف عمماء األمة مأمكركف باالعتبار في أحكاـ الشريعة
ط ْعتُ ْم ﴾ كقكلو ﴿ :فاعتبروا يا
استَ َ
كاالستنباط منيا كجعمكا مف أدلة ذلؾ قكلو تعالى﴿ :فَاتَّقُوا المَّ َو َما ْ
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أولى األبصار﴾  ،كىما دليبلف خطابياف ،كلكننا نتمسؾ في ىذا باإلجماع كعمؿ الصحابة كعمماء
األمة في سائر العصكر .كمف آثار ذلؾ كركد الكميات الكثيرة في أف القرآف الكريـ كفي األحاديث
النبكية الشريفة نجد القكاعد العامة مثؿ قاعدة(( :ال ضرر كال ضرار)) .ككذلؾ المجمبلت
كالمطمقات كالتي في القرآف معظميا مراد إطبلقو كاجمالو .كلمفقياء في تطمب بياف المجمؿ كتقييد

المطمؽ يحمؿ المفظ المطمؽ في مكضع عمى مقيد في مكضع آخر كاف لـ يككنا مف نكع كاحد.

إف الشريعة اإلسبلمية ال تضيؽ بحاجات الناس كما يستجد مف أحكاليـ كأمكرىـ كمحققة
لمصالحيـ المشركعة باعتمادىا منيج االجتياد كالتجديد ،إف المبادئ اليامة كالقكاعد الكمية التي
جاءت في المصادر الثابتة كالقرآف كالسنة كاآلراء

االجتيادية التي كردت في المصادر المرنة

المنطكرة كالمصالح المرسمة كالقياس كاالستحساف كغيرىا ككذا مراعات التقاليد كاألعراؼ المكانية
كميا دالئؿ تكضح أف التشريع اإلسبلمي خصب مرف يساير المصالح الزمنية كاختبلؼ البيانات

مما يتيح لنا إيجاد تشريع متطكر يستمد مف ىذه المبادئ كاألصكؿ كقد تفطف ليذه المعنيكف بدراسة
الفقو اإلسبلمي .كما أشاده رجاؿ القانكف كالعمماء بالشريعة كما فييا مف كنكز كدخائر مف المبادئ
كالنظريات كاألحكاـ ،ككذا اإللحاح إلى ضركرة العمؿ عمى إيحائيا كالرجكع إلييا كالتأثر بيا في
الحياة القانكنية كعدـ إغفاليا إال دليؿ عمى اليقظة الفقيية كالقانكنية .كعميو فالشريعة اإلسبلمية
مصدر خصب ألم تشريع عصرم يكضع في الببلد العربية كاإلسبلمية ،كلقد صرح األستاذ

الفرنسي (  )R. DAVIDركني دافيد كىك مف فقياء القانكف المقارف في العالـ ما يمي(( :إف مف
ضركب الخطأ االعتقاد -كما يظف البعض -أف الشريعة اإلسبلمية في حالة سبات يذكرنا بسككت

المقابر كجمكدىا ،فالحقيقة ىناؾ غير ذلؾ فالشريعة اإلسبلمية ال تزاؿ تي ُّ
عد مف األنظمة القانكنية
العظيمة في العالـ المعاصر)).
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 -2سكرة األنبياء اآلية ( 16مصحؼ حفص).

 -3سكرة المؤمنكف اآلية ( 115مصحؼ حفص).
 -4سكرة الحديد األية ( 25مصحؼ حفص).

 -5سكرة البقرة اآلية  (231مصحؼ حفص).
 -6يحيى بف آدـ  /الخراج ص  ،110كالمكطأ 123. -122 /2
 - 7سكرة البقرة اآلية (.275مصحؼ حفص)

 - 8سكرة البقرة اآلية  278ك (.279مصحؼ حفص)
 -9صحيح مسمـ.

 - 10سكرة القصص اآلية 77.
- 11سكرة البقرة اآلية 201.

 - 12سكرة اإلسراء اآلية ( .77مصحؼ حفص)
51

 - 13سكرة الحج اآلية ( .78مصحؼ حفص)
 - 14سكرة البقرة اآلية ( .185مصحؼ حفص)
 - 15سكرة النساء اآلية ( .28مصحؼ حفص)

 - 16سكرة الحجرات اآلية ( .13مصحؼ حفص)
 - 17سكرة النساء اآلية ( .58مصحؼ حفص)
 - 18سكرة المائدة األية ( .8مصحؼ حفص)

 - 19سكرة النحؿ اآلية ( .90مصحؼ حفص)
 - 20سكرة النساء اآلية( .58مصحؼ حفص)

 - 21سكرة النساء اآلية ( .135مصحؼ حفص)
 - 22سكرة الحج اآلية ( .41مصحؼ حفص)

 - 23ابف تيمية – الحسبة في اإلسبلـ ،ص 27.
 - 24ابف تيمية – الحسبة في اإلسبلـ ،ص 18.-17
 - 25سكرة البقرة اآلية ( .188مصحؼ حفص)
 - 26سكرة التكبة اآلية ( .34مصحؼ حفص)

 - 27الرممى -نياية المحتاج عمى شرح المنياج ص 194.-7
 - 28اإلماـ الغزالي  :المستصغى جػ  .1ص 304. -303
 - 29المصباح المنير 145.

 - 30اإلماـ األكبر عبد الرحمف تاج ،السياسة الشرعية كالفقو اإلسبلمي ،القاىرة ص 47.-46
 - 31سكرة البقرة اآلية ( .275مصحؼ حفص)

 - 32سكرة الشكرل اآلية ( .38مصحؼ حفص)
 - 33سكرة اإلسراء اآلية ( .34مصحؼ حفص)

 - 34أ.د عبد الكىاب خبلؼ – مصادر الشريعة ،مرنة ،بحث منشكر في مجمة القانكف كاالقتصاد ص  .253عاـ
 ،1964كنفس المعنى ،الشاطبي كاإلعتصاـ ص 264. -263
 - 35سكرة النساء اآلية ( .12مصحؼ حفص)
 - 36سكرة النكر اآلية ( .4مصحؼ حفص)
 - 37سكرة البقرة اآلية ( .228مصحؼ حفص)
 - 38كشؼ األسرار  19جػ.

 - 39يراد باحتماؿ المفظ التفسير كالتأكيؿ -احتماؿ المطمؽ التقييد ،كاحتماؿ العاـ التخصيص ،كاحتماؿ الحقيقة
المجاز.

 -40أنظر اإلماـ الشاطبي ،كتاب المكافقات ج 2ص  247كما بعدىا ط /تكنس.

 .41قرئ ((قيما)) كقرئ ((قياما كقكاما)) كىي بمعنى كاحد ألف قيما بكزف عكذ اسـ لما يقاـ بو األمر ،كقياما
مصدر بمعنى ذلؾ ،كقكاما كذلؾ كىك ما يتقكـ بو الشيء.

 .42المفكتات لمبيكع الفاسدة ىي حكالة األسكاؽ في غير الرباع ،كتمؼ عيف المبيع أك نقصانيا ،كتعمؽ حؽ الغير
بو ،كطكؿ المدة السنيف نحك العشريف في الشجر.

 اإلماـ الشاطبي المكافقات لمشاطبي ج 2ص  247كما بعدىا. سميماف عبد القكم الطكفي ،ذيؿ كتاب المباب في األنساب ص  190كما بعدىا.52

*تشبو الماؿ بالخضرة مبني عمى التمثيؿ كقع في صدر كبلـ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كمك ما ركل أبك
سعيد الخدرم أف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ (( :إف مما أخاؼ عميكـ ما يفتح عميكـ مف زىرة الدنيا

كزينتيا .فقاؿ رجؿ  :يا رسكؿ الو أك يأتي الخير بالشر .فقاؿ  :إنو ال يأتي الخير بالشر كاف مما ينبت الربيع يقبؿ
حبطا أك يمـ إال أكمك الخضرة أكمت حتى إذا امتد خاصرتاىا إستقبمت عيف الشمس فثمطت كبالت كأف ىذا الماؿ

.....الخ.

* الدنكر بضـ الداؿ :األمكاؿ الكثيرة كاحدىا دثر بفتح فسككف.

 ابف الشاط في تعميقو عمى فركؽ القرافي ،ص  180كما بعدىا. سيؼ الديف األمدم في أصكؿ األحكاـ جػ  ،2ص  100كما بعدىا .المستحض لمغزالي ص  229جػ.1 -الرسالة لمشافعي ص  401كما بعدىا.

 -اإلحكاـ البف حزـ جػ  ،1ص 119كما بعدىا.

 ابف القيـ في أعبلـ المكقعيف جػ  ،2ص  83كما بعدىا. أصكؿ التشريع اإلسبلمي ،ص  65كما بعدىا. األشباه كالنظائر لمسيكطي ،ص  71إلى .134 -إرشاد الفحكؿ لمشككاني ص  76كما بعدىا.

 المكافقات لمشاطبي جػ  ،3ص  63ما تعمؽ بمقاصد الشريعة اإلسبلمية كقكاعدىا الكمية. -بداية المجتيد كنياية المقتصد ،ال بيد الرشد ،ص  386كما بعدىا.

 إماـ الحرميف الجكيني الشافعي  -البرىاف في أصكؿ الفقو ،ص  331كما بعدىا. أ.د مصطفى زيد  ،المقاصد في التشريع اإلسبلمي ،ص  125كما بعدىا. -أصكؿ الفقو لمخضرم ،ص  352كما بعدىا.

 االعتصاـ لمشاطبي جػ  ،3ص  238كما بعدىا .ما تعمؽ بالقكاعد المعنكية. الفركؽ لشياب الديف القرافي -جػ  ،1ص  652كما بعدىا. -المبسكط لمسخرسي ،ص  ،145جػ .1

 -كتاب األـ لمشافعي ،ص  267كما بعدىا ،جػ .7

 تفسير الفخر الرازم ،ص  107كما بعدىا ،جػ .2 أبك بكر الباقبلني الشافعي ،إيجاز القرآف ،ما تعمؽ بمعاني كدالالت كمقاصد األلفاظ القرآنية. -تفسير القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف ،محمد بف أحمد األنصارم القرطبي.

 مختصر تفسير الطبرم ،جامع البياف في تأكيؿ أم الراف ،أ.د .محمد عمي الصابكني -التمكيح عمى التكضيح ،سعد الديف التفتزاني.

 أ.د .فتحي الدريني ،أصكؿ التشريع اإلسبلمي ،ص  210كما بعدىا. -أ.د .عبد الكىاب خبلؼ ،مصادر التشريع فيما ال نص فيو ،ص  310كما بعدىا.

 أ.د .محمد أديب صالح ،تفسير النصكص في الفقو اإلسبلمي ،ص  432كما بعدىا. أ.د .عبلؿ الفاسي ،مقاصد الشريعة في التشريع ،ص  190كما بعدىا. -أ.د .عبلؿ الفاسي ،مقاصد الشريعة في التشريع ،ص .181-180

 أ.د .أحمد الحجي الكردم ،القكاعد الكمية في الفقو اإلسبلمي ،ص  70كما بعدىا. أ.د صبحي المحمصاني ،فمسفة التشريع اإلسبلمي ،ص  110كما بعدىا. أ.د .عبد الكريـ زيداف ،المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية.53

 أ.د .كىبو الزحيمي ،القرآف الكريـ بنيتو التشريعية كخصائصو الحضارية (بتصرؼ). -أ.د .مناع القطاف ،التشريع كالفقو اإلسبلمي (بتصرؼ)،

 أ.د .فتحي الدريني ،بحكث مقارنة في الفقو اإلسبلمي كأصكلو (بتصرؼ.à -أ.د .يكسؼ حامد العالـ ،المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية (بتصرؼ).

 أ.د .مكسى ابراىيـ اإلبراىيمي ،المدخؿ إلى أصكؿ الفقو ،كتاريخ التشريع اإلسبلمي (بتصرؼ). -أبك داكد  -سميماف بف أشعب السجستاني -صحيح سنف المصطفى.

 اإلماـ أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج ابف مسمـ القشتيرم النسبابكرم الجامع الصحيح (صحيح مسمـ). اإلماـ أبك عبد ا﵀ محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف بردية البخارم (صحيح البخارم). -فتح البارم شرح صحيح البخارم المجمد .13

 بمكغ المراـ مع جمع أدلة األحكاـ .ابف حجر العسقبلني.اآليات القرآنية:

 سكرة البقرة اآلية .268 سكرة النساء اآلية .5-سكرة المائدة اآلية .55

سكرة القصص اآلية .82سكرة السجدة اآلية .16-سكرة فاطر اآلية .29

 سكرة األحزاب اآليتيف 4ك.5-سكرة البقرة اآلية .229

 سكرة المائدة اآلية .01-سكرة الحشر اآلية .07

 سكرة المزمؿ اآلية .20 سكرة البقرة اآلية .282 -سكرة البقرة اآلية .29

 سكرة عبس اآليتيف  24ك.25 -سكرة سبأ اآلية .28

 سكرة األعراؼ اآلية .158 سكرة التغابف اآلية .16 -سكرة الحشر اآلية .02

54

العالقات العربية ـ اْلسيوية
دراسة حالة المغرب العربي مع التركيز عمى الجزائر
أ .د .إسماعيل دبش،
أستاذ في العموم السياسية والعالقات الدولية
كمية العموم السياسية واإلعالم  -جامعة الجزائر
ورئيس جمعية الصداقة الجزائرية  -الصينية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
سبؽ لي أف شاركت في ندكة ببيجينغ ،الصيف (  27-23أكت  )1999حكؿ "الحكار بيف
الثقافة الصينية كالثقافة العربية" بدعكة مف المنظمة العربية لمثقافة كالعمكـ لجامعة الدكؿ العربية
بتكنس .طبعت المنظمة مداخبلت كمحاكر ىذه الندكة بما فييا كرقتي بعنكاف "العبلقات العربية –
الصينية :مسيرة تعاكف آلفاؽ كاعدة  .1ببيجينغ بدأت كرقتي بمقكلة لمقائد الصيني الراحؿ ماكتسي
تكنغ ،ك أبدأ بيا مرة أخرل في ىذه المقاؿ رغـ االختبلؼ في المكضكع ك العنكاف أعبله ،عندما

قاؿ ماك " ْلسيا بوابتان يدخل منيما االستعمار ،بوابة غربية واسميا 'إسرائيل' ،وشرقية اسميا
تايوان" .2بالرغـ مف األىمية التاريخية لحجـ كمستكل التبادؿ كاالتصاؿ بيف العرب كاآلسيكييف
كلكنيا لـ تكف باستمرار ككصمت إلى حد االنقطاع أحيانان .لـ تنطمؽ مرة أخرل كبصفة مكثفة

كفعالة إال بعد الحرب العالمية الثانية .أىـ عامؿ أثر في مستكل التكافؽ أك التبايف في العبلقات
ٌ
العربية -اآلسيكية ىك التيديد كالتقسيـ لمعالميف العربي كاآلسيكم انطبلقان بفرض الكياف اإلسرائيمي
عمى فمسطيف؛ كفرض تايكاف كيانان منفصبلن عف األرض األـ الصيف بعد الحرب العالمية الثانية؛

مرك انر بالحرب الككرية ( )1953-1950؛ حرب الفيتناـ ضد االستعمار الفرنسي ( )1954-1946؛
كضد الكاليات المتحدة األمريكية في الستينيات حتى منتصؼ السبعينيات؛ تيديد المعسكر الغربي

لمصيف عمى سكاحميا الشرقية في الخمسينيات؛ إقامة أحبلؼ عسكرية بالمنطقتيف عمى حساب
رغبات الشعكب اآلسيكية كالعربية (حمؼ بغداد ،حمؼ جنكب شرؽ آسيا)...؛ االعتداء عمى مصر

في حرب السكيس ( )1956؛ الثكرة الجزائرية (  )1962-1954كىجكـ الحمؼ األطمسي األعنؼ
عمى الجزائر في 1961؛ االعتداء الفرنسي عمى قاعدة بنزرت بتكنس في نفس السنة ( )1961؛
دعـ الغرب لمكياف اإلسرائيمي لضرب العرب كالتكسع في احتبلؿ األراضي العربية (

)1967؛

الحرب العربية-اإلسرائيمية (أكتكبر )1973؛ التدمير ،الجرائـ ،التشتيت كالقمع اإلسرائيمي لمشعب
الفمسطيني؛ االعتداءات اإلسرائيمية المتكررة عمى لبناف كسكريا؛ الحصار عمى ليبيا كضربيا في
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سنة 1986؛ العراؽ ( )2003؛ حصار كتيديد السكداف بالتقسيـ؛ الكضع في أفغانستاف ...كالقائمة
طكيمة.
ميما كاف حجـ كنكعية البحث في العمكـ االجتماعية بصفة عامة كالعمكـ السياسية بصفة
خاصة فإنو لف يتضمف كؿ العكامؿ ،األبعاد ،الخمفيات ،المعطيات كاإلحصائيات ،كما يمكف تحميمو
كتقديمو ىك معالجة المكضكع بمنيج كمحتكل كنتائج تعكس عنكاف المكضكع كاإلشكالية المطركحة.
ينطبؽ ذلؾ باألخص عمى مكضكع ىذه الكرقة .يتضمف المقاؿ خمسة محاكر :مصالح متبادلة
كعكامؿ متكاممة بيف العالـ العربي كآسيا؛ قيـ كممارسات آسيكية مثالية لتطكر كبناء الدكلة؛ عبلقة
دكؿ المغرب العربي مع آسيا :خصكصيات كمميزات؛ العبلقات الثنائية بيف دكؿ المغرب العربي ك

الصيف؛ كآفاؽ تطكير عبلقة المغرب العربي (كالعالـ العربي ككؿ) مع آسيا.
أوالً :مصالح متبادلة وعوامل متكاممة بين العالم العربي وآسيا

يمكف ترتيب العالـ العربي كآسيا في مقدمة مناطؽ العالـ الكبرل المرشحة حاليان لتعاكف

متميز كلعبلقات إيجابية كفي بعض المجاالت متكاممة بحكـ تكفر عكامؿ طبيعية كمكضكعية لذلؾ
رغـ التبايف في األكضاع االقتصادية ،كاالختبلفات في التركيبة كالتكجيات الداخمية لؤلنظمة
السياسية كالحككمات كالخبلؼ في المقاربات اإلقميمية كالدكلية لمدكؿ العربية كاآلسيكية.
.1

المكقع الجغرافي كالجيكسياسي :العالـ العربي بالمفيكـ الجيكسياسي أك الكطف

العربي بالمفيكـ القكمي (كحدة جغرافية مترابطة بمساحة تقدر بػ

 14.299مميكف كمـ  ،²أكبر مف

أكركبا ،بقيـ كعكامؿ متكاممة :المغة ،الديف ،التاريخ ،الحضارة )...يتكفر عمى مكقع جغرافي كحيكم
متميز يطؿ عمى المحيط األطمسي غربان ،البحر األبيض المتكسط شماالن ،كالخميج العربي كبحر

العرب كالمحيط اليندم شرقان كالقرف اإلفريقي كالمحيط اليادم جنكبان ،كبامتداد جغرافي مف الشرؽ

إلى الغرب بػ  6000كمـ ،كمف الشماؿ إلى الجنكب بػ

 4000كمـ (  %10مف مساحة األرض

اليابسة) ،يتكسط قارات العالـ (آسيا ،إفريقيا كأكركبا) بأراضي تمتد مف آسيا إلى إفريقيا يتكسطيا
البحر األحمر ،كيتكفر عمى أىـ المحيطات كالممرات البحرية غربان كشماالن كشرقان (مضيؽ جبؿ

طارؽ ،قناة السكيس ،مضيؽ باب المندب ،مضيؽ تيراف كمضيؽ ىرمز).

الكضع الجيكسياسي كالنسؽ الطبيعي كالبعد القكمي العربي ال يعكس انسجاـ األنظمة

السياسية العربية كالكحدة في المكاقؼ اإلقميمية كالدكلية ،بؿ الخبلؼ ىك الغالب  ،كلكف المنطؽ
المعاصر لحتمية التكتبلت عمى األقؿ في القضايا الكبرل ،ستدفع العرب لمكاقؼ كمقاربات
منسجمة إقميميان كدكليان ،كبالتالي إلى تعاكف كانسجاـ إقميمي كدكلي ،آسيا بديؿ أمثؿ لذلؾ .عمى
العرب تكظيؼ مرجعياتيـ القكمية المشتركة لمدفع إلى تكتؿ عربي ىادؼ عمى غرار ما فعمو

اليابانييف بمرجعية المايجي لدعـ الكحدة الكطنية ك بناء الدكلة المعاصرة كالصينيكف بالثكرة الصينية
بامتداداتيا الككنفيكشيسية كبفمسفة كثقافة التصييف ألفكار كتجارب الغير لتطكير الصيف كتعزيز

الكحدة الكطنية.
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.2

بالمقابؿ ،آسيا بأكبر مساحة في العالـ (  %30مف مساحة العالـ43.820.000 :

كمـ ،)²كبأكبر نسبة مف سكاف العالـ (

 :%60حكالي أربع

 4مبليير نسمة) ،بدكؿ متطكرة

اقتصاديان ،صناعيان كتكنكلكجيان (الياباف ،الصيف ،ككريا الجنكبية كاليند) كدكؿ في تطكر متزايد (دكؿ

اآلسياف) -3تشكؿ بديؿ اقتصادم كتكنكلكجي كبالتالي سياسي لمعالـ العربي .ضعؼ كربما فشؿ

المشركع التنمكم كالسياسي العربي يرجع أساسان إلى اعتماد العرب عمى العبلقات مع عالـ الشماؿ

ككؿ (بما فييا المعسكر االشتراكي بقيادة االتحاد السكفيتي سابقان)كتضاعؼ االرتباط التقميدم مع
الغرب بعد الحرب الباردة .في مجاؿ المصالح االقتصادية كالتكنكلكجية كالقضايا اإلقميمية كفي

مقدمتيا الصراع العربي – اإلسرائيمي ،أصبحت الدكؿ العربية سجينة ليذا االرتباط كىذه العبلقة.
آسيا بديؿ أمثؿ لمتجارة كاالقتصاد كاالستثمار كالسياسة ،أك عمى األقؿ بديؿ عند المساكمات

االقتصادية كالسياسية مع الغرب .السياسة ىي فف الممكف كالبحث باستمرار عف البدائؿ األمثؿ
لئلنفراج كالخركج مف أكضاع معقدة ك سياسات غير مجدية.
ىنا ال يجب التضخيـ اإليجابي لبلقتصاد كالكضع اآلسيكم .فبالرغـ مف أف آسيا تحتكم
عمى أكبر نسبة مف سكاف العالـ كبمساحة أكبر ،فإنيا تنتج فقط

 %30مف االقتصاد العالمي.

كتتركز ىذه النسبة في عدد محدكد مف الدكؿ (الياباف ،الصيف ،ككريا الجنكبية كاليند) كبنسبة أقؿ
في بعض دكؿ اآلسياف ،كأف الدخؿ الفردم أقؿ بعشرات المرات مف الدكؿ الغربية ،كفي الدكلتيف
اآلىمتيف بأكبر نسبة مف سكاف آسيا ،الصيف كاليند (أكثر مف ثمثي سكاف آسيا) فإف نسبة الدخؿ
الفردم بيما تصؿ إلى  70مرة أقؿ مف الدخؿ الفردم لممكاطف األمريكي ،كنسبة التسمح بآسيا ال
تتجاكز ثمث التسمح بالكاليات المتحدة األمريكية .أكثر مف

دكالر كاحد يكميا رغـ أف مستكل النمك بالصيف يتجاكز سنكيا

 135مميكف صيني يعيشكف بأقؿ مف

 4%10كما أف آسيا ليست جاىزة

بعد لكحدة سياسية متكاممة كالى أمد بعيد لف تككف كذلؾ ،بحكـ البنية الجغرافية كالجيكسياسية
المتشعبة كالمتباينة كالفجكة كالتباعد كالتداخؿ اإلقميمي مع قارات أخرل ،كبحكـ الخبلفات التاريخية
بيف دكليا (الخبلؼ اليندم – الصيني ،التحفظ اآلسيكم مف العبلقة مع الياباف ،بسبب الممارسات
التكسعية ليذا األخير في آسيا بما فييا الصيف كككريا) ،إضافة إلى خبلفات حدكدية كاقميمية بيف

الدكؿ اآلسيكية .بآسيا كذلؾ أكبر نسبة مف األقميات في العالـ ،تعيش أكضاعان غير مستقرة ،باليند
كحدىا أكثر مف  800أقمية ،كنفس الكضع في التبايف كأحيانان التناقض في المكاقؼ اإلقميمية

كالدكلية لمدكؿ اآلسيكية بسبب خبلفات حدكدية أك تأثيرات كارتباطات خارجية .مجمكعة اآلسيا

5

ىي تجمع اقتصادم أكثر منو سياسي لعدد محدكد مف الدكؿ اآلسيكية أك منظمة أك منظمة
شانغيام لمتعاكف  ،6التي تشمؿ كذلؾ عددان محدكدان مف الدكؿ بخمفيات كأبعاد أمنية (التنسيؽ

لمحاربة :اإلرىاب ،التطرؼ ،تجارة األسمحة كالمخدرات ،)...كغيرىا مف التجمعات اآلسيكية
الجيكية ال ترقى لتكامؿ ناىيؾ عف اتحاد آسيكم عمى نمط االتحاد األكركبي مثبلن.
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.3

يحتكم العالـ العربي عمى أكثر  7مف  %60مف احتياطي النفط في العالـ كيتميز

النفط العربي بطكؿ عمره ،مقارنة مع المناطؽ األخرل ،كما أف النفط العربي أقرب لبلستيبلؾ
اآلسيكم بحكـ الجكار أك بحكـ تكاجد الممرات كالمعابر البحرية لمعبكر كالنقؿ .اقتصاديات الدكؿ
اآلسيكية كخاصة الكبرل منيا (الياباف ،الصيف ،ككريا الجنكبية كاليند إضافة إلى دكؿ اآلسياف)
يتراكح طمبيا عمى النفط ما بيف  80إلى  %95مف البتركؿ العربي.8
.4

العالـ العربي سكؽ لمعمالة اآلسيكية .يبمغ عدد العماؿ اآلسيكييف حكالي  15مميكف

عامؿ كاحصائيات أخرل تشير إلى أكثر مف ذلؾ

 ،9متكاجدة معظميا بدكؿ الخميج  ،10العمالة

اآلسيكية بالمغرب العربي محدكدة ،بالجزائر تقدر العمالة الصينية بحكالي
عائدات ىذه اآلسيكية إلى بمدانيـ بحكالي  60مميكف دكالر.11
.5

 40ألؼ عامؿ .كتقدر

العالـ العربي منطقة استثمار كبرل بحكـ تكفرىا عمى مداخيؿ مالية مرتفعة كالمقدرة

بحكالي  2400مميار دكالر

12

ناتجة أساسان مف اإلنتاج كالكـ االحتياطي لمنفط كالغاز .التكامؿ بيف

الماؿ العربي كالتجربة التكنكلكجية اآلسيكية ،دعـ لتنمية البمداف العربية .ذلؾ ما حدث في مشاريع
جد ىامة كاستراتيجية في معظـ الدكؿ العربية كما سنشير إليو الحقان.
ٌ
لمشعكب العربية كاآلسيكية امتداد حضارم مشترؾ متميز بركابط الثقافة الشرقية
.6
بمحتكياتيا اإلنسانية كمقارباتيا الجماعية لمدكلة كالمجتمع ،كمرجعياتيا المتنكعة كالمتفاعمة كالثرية
بامتداداتيا في العالميف العربي كاآلسيكم.
يشكؿ اإلسبلـ إحدل المككنات األساسية لذلؾ ،كبالتالي ىك عامؿ أساسي في التقارب
العربي – اآلسيكم (  10دكؿ إسبلمية بآسيا كالدكؿ األخرل ليا أقميات مسممة ،اليند بيا حكالي

 161مميكف مسمـ  -تقريبان نصؼ سكاف العالـ العربي  -كالصيف أكثر مف  22مميكف مسمـ) .فإذا
كاف العالـ العربي ىك عاصمة المسمميف (مكة المكرمة) فإف آسيا ىي قارة المسمميف (العالـ العربي

ال يشكؿ إال  %15مف السكاف المسمميف في العالـ بينما تشكؿ آسيا  %62مف المسمميف :حكالي
 683مميكف مسمـ)  .13بحكـ مصدر كتجذر الثقافة العربية في اإلسبلـ كتأثير الدكؿ العربية عمى
المسمميف في العالـ ،فإف الدكؿ اآلسيكية تنظر إلى العبلقات مع العالـ العربي كعامؿ ىاـ في إدارة

الكضع الداخمي لممسمميف لدعـ الكحدة الكطنية.
.7

العالـ العربي بحكـ حجمو السكاني بحكالي  350مميكف نسمة ،كتكفر دكلو عمى

القدرة الشرائية المالية ،أثبت لآلسيكييف أنو سكؽ ىامة كميان كنكعيان لمسمع اآلسيكية ،كمرشح لمتزايد

كسكؽ أكبر آلسيا في السنكات القادمة .ارتفع حجـ التبادؿ التجارم بيف الصيف كالعالـ العربي مف

 36.7مميار دكالر سنة  2004إلى  132.8مميار دكالر سنة  .2009كبمغ حجـ االستثمار الصيني
بالعالـ العربي في نفس السنة  100مميار دكالر.14
.8

العالـ العربي في حاجة إلى تكنكلكجيات آسيا ،بحكـ أف النفط ثركة زائمة ،كالبديؿ

ىك الصناعة كالتكنكلكجيا كاالستثمار في المياديف الفبلحية كالسياحية .نتيجة الحاجة لمماؿ العربي
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كلممكارد العربية كخاصة البتركؿ ،فإف الدكؿ اآلسيكية المتطكرة أكثر ترشحان لتقديـ الخبرة

التكنكلكجية ،خاصة إذا تـ التعاكف االقتصادم كالصناعي عبر الشراكة في المشاريع الصناعية

كالتكنكلكجية البنيكية كاالستراتيجية.
.9

أثبتت آسيا دعميا لمقضايا العربية لؤلسباب التي تـ ذكرىا ،كالتي سكؼ تذكر

الحقان ،كفي مقدمتيا الصراع العربي  -اإلسرائيمي كالمنظكر العربي لنزع أسمحة الدمار الشامؿ
كاألمف اإلقميمي .تتداخؿ المصالح كالعبلقات اإلقميمية بيف آسيا كالعالـ العربي في مختمؼ

المجاالت كالقضايا اإلقميمية (كشمير ،العبلقات اليندية -الباكستانية ،إيراف ،تركيا ،أفغانستاف)...
كما أنو بحكـ تكاجد الجزء الشرقي مف العالـ العربي بآسيا ،ىناؾ عبلقة تكامؿ آسيكم – عربي

ىيكمية في مياديف ثقافية كرياضية مثؿ االتحادات الرياضية اآلسيكية ،لقاء الشعكب في منابر مثؿ
ىذه يجب أف يكظؼ سياسيان كاعبلميان لدعـ التعاكف العربي – اآلسيكم.
ثانياً :قيم وممارسات آسيوية مثالية لتطور وبناء الدولة

في ىذا المحكر أتعرض إلى قيـ كممارسات كمبلحظات إيجابية بسيطة كعادية عايشتيا

شخصيان بالصيف كالتي تكاد تككف عامة في الدكؿ اآلسيكية التي شيدت تطك انر سريعان َّ
كبناءان ،أتناكؿ
الصيف في ىذا المحكر بحكـ زياراتي المتكررة إلييا ،كمف مكقعي كرئيس لجمعية الصداقة الجزائرية

– الصينية .في كؿ مرة أزكر الصيف أتأكد بأف ما يحدث بيا مف تطكر سريع كراءه أسباب كعكامؿ
معظميا طبيعية كعادية كفي متناكؿ كامكانيات الجميع مف الجانب النظرم ،كلكف في نفس الكقت

صعبة مف حيث التطبيؽ ،أم قكة الصيف تكمف في تجسيد السيل الممتنع .نحف في الكطف العربي

ال تنقصنا اإلرادة أك القدرة .تاريخ العرب مجيد باإلنجازات كاالبتكارات العممية كالفنية كالعمرانية
كالثقافية ،كتبني الغير مف أكركبا إلى آسيا لنمكذج التطكر العربي كالحضارة العربية ،كمميء

باالنتصارات كالتحديات الحديثة العيد .يكفي التذكير بالتحدم المصرم في تأميـ قناة السكيس
( )1954كحرب السكيس (  )1956كالثكرة الجزائرية (  )1962-1954كحرب أكتكبر ...1973
كلؤلسؼ أف ذلؾ التحدم لـ يكف بنفس المستكل في المشركع العربي التنمكم المعاصر ،كضع
اقتصادم قائـ عمى أساس االستيراد أكثر مف اإلنتاج الصناعي كالتكنكلكجي المحمي .كما نحتاج
إليو ىك تجديد اإلرادة كالممارسات العربية البناءة كالمثمى مف خبلؿ أخذ العبر في االحتكاؾ

بالنماذج العممية كالمثمى في اإلنتاج كالعمؿ كالتنظيـ .مف الصعب في مداخمة محدكدة ذكر كؿ
العكامؿ كاألسباب التي كانت كراء التطكر السريع لمصيف ،كبركزىا كقكة اقتصادية عالمية كبرل.
ىنا يمكف ذكر البعض منيا:

.1

العمل :مف الصعب تصكر صيني كلك عجك از يخرج مف بيتو صباحا كليس لو إرادة

كعزيمة لئلنتاج كفعؿ شيء ما ،ليحس أكال أنو مكجكد كثانيان إلعالة نفسو بنفسو كمف خبلؿ ذلؾ

خدمة المجتمع كبمده .مف مظاىر ارتباط الصيني بالعمؿ كاإلنتاج أني ذات مرة شاىدت تحقيقا

تمفزيكنيا قاـ بو صحفي فرنسي مف داخؿ الصيف لقناة تمفزيكنية فرنسية

 ،ك مف بيف األسئمة التي
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كجييا الصحفي الفرنسي ألحد الصينييف الذم كاف رفقة أفراد مف عائمتو كجيرانو منيمكيف في فتح
الطريؽ الذم انغمر بالثمكج ،ماذا لك أنكـ قررتـ أال تفتحكا الطريؽ المنغمر بالثمكج ،أجابو الصيني
أف ىذه الفكرة لف تخطر في أذىاننا أصبلن .تصكركا كيؼ أف الصيني يريد أف يعمؿ كينتج تحت أم
ظرؼ أك شركط صعبة ،كال ينتظر الدكلة أك يمقي بالمكـ عمييا في أعماؿ ىك قادر عمييا .تمنيت

أف يككف ىذا نمكذجا ييقتدل بو في بمداننا عمى األقؿ في النظافة كحماية البيئة ،كالتي ىي مسؤكلية
فردية كأخبلقية قبؿ كؿ شيء ،كعدـ انتظار الدكلة لمقياـ بالنظافة .تقديـ الخدمة عند الصيني ميما
كاف نكعيا ىي إنتاج كشرؼ كيتباىى بيا كيثمنيا كيعمؿ مف أجؿ إنجاحيا كاعطاء أحسف صكرة
ليا ،مف خبلؿ التنظيـ كالترتيب كالكيفية ،كاظيار حبو ليا كالتباىي بتأديتيا ،مف سائؽ سيارة أجرة،
أعكاف بالفنادؽ ،عماؿ بالحدائؽ كاألماكف العمكمية ،بائعيف ،عماؿ بالمصانع كالمؤسسات

االقتصادية كالتجارية كالمالية كالخدماتية ،عماؿ أرض ،إطارات مكظفيف مسؤكليف ،مثقفيف...الخ.

.2

االنضباط :يعرؼ الصيني مكقعو أيف تبدأ كتنتيي صبلحياتو كال يخرج عف ىذا

اإلطار كيأخذ بالتكجييات كالكاجبات التي تعطى لو كال يتصرؼ إال مف خبلليا .ال يبادر إال بما
ىك مخكؿ لو كال يتدخؿ في شئكف الغير أك صبلحيات اآلخر .عندما يكمؼ بميمة يؤدييا كال يخرج
عف ىذا اإلطار .الصيني ال يتصرؼ كشريؾ لصاحب المعمؿ أك كطرؼ مكازم لممسؤكؿ عنو.

فيك يعتبر نفسو منتجا بالمؤسسة أك المعمؿ كنجاحيا ىي ميمتو .المطالبة بالحقكؽ تأتي بعد تأدية

الكاجب كعادة تأدية الكاجب كامبلن يؤدم إلى الحصكؿ عمى الحؽ .بالصيف ىناؾ المعمؿ كالعمؿ

كالعامؿ كؿ متكامؿ مف أجؿ ضماف اإلنتاج .محتكل كسمكؾ أخبلقي إنساني عالي المستكل سيؿ

الفيـ كلكف صعب التنفيذ بسبب غياب اإلرادة.

.3

احترام الوقت  :الصينيكف يجسدكف السيؿ الممتنع كىك احتراـ الكقت كيطبقكف

مقكلة "أف الكقت كالسيؼ إف لـ تقطعو قطعؾ" .الكقت بالنسبة لمصيني ىك عمؿ كانتاج كمنفعة.
تثميف كتقييـ الكقت ىي مف أرقى القيـ األخبلقية كالسمككية .عدـ احتراـ الكقت ليس فقط مساس
بقيمتو المعنكية كالمادية بؿ مساس بالعبلقات اإلنسانية كالتزامات الطرؼ اآلخر كاآلثار السمبية
المترتبة عف ذلؾ لدل الجميع .مف بيف مظاىر التزاـ الصيني بالكقت إذا كاف عندؾ مثبل مكعد مع
مسئكؿ صيني كمدير شركة مثبلن فإنؾ تجده في الكقت بالضبط ،ىك كطاقمو اإلدارم بمدخؿ

المؤسسة عند الباب الستقبالؾ بحفاكة كبركتكككؿ متميز .اليدؼ اآلخر مف ذلؾ ىك أنيـ يحسسكنؾ
باالنضباط بالكقت مسبقان ،حيث تأخرؾ يصبح غير مقبكؿ ألنؾ تعرؼ مسبقان بحكـ التقاليد الصينية

أف ىناؾ أناسان كاقفيف خارج المؤسسة في انتظار استقبالؾ .مف مظاىر احتراـ الكقت كذلؾ أف

الصيني ال يضيع الكبلـ أك النشاط غير المنتج فعندما تقابمو أثناء العمؿ كتحاكؿ الحديث معو

خارج المكضكع ال يتجاكب معؾ ألف برنامجو محدد كمكثؼ كمرتب ...الذم ال يتكمـ ينتج كثي انر

بسرعة كاتقاف ،كالقائمة طكيمة لمثؿ ىذه المظاىر.
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.4

الثقة في النفس  :ذىنية الصيني كثقافتو مشحكنة بمرجعيتيـ الحضارية المتأصمة

بما فييا اعتبار دكلتيـ مركز العالـ كليسكا بحاجة لمتكسع .حصانة كمحتكل الحضارة الصينية في
القناعة بأف العالـ يجب أف يككف أسرة كاحدة ،كضركرة االعتماد عمى النفس ،كاستيعاب الحكمة
المفيدة ،خمقت في المجتمع الصيني ثقة بالنفس ،كاعتزاز بقكميتيـ .يعتبركف حضارتيـ مصدر إلياـ
كتجارب نمكذجية لآلخريف بما فييا الغرب (صناعة الكرؽ ،تطكر الكتابة كالطباعة ،صناعة

الحديد ،التجارة ،الطريؽ الحريرم التجارم ،المنشآت الضخمة ،كالحائط الصيني .)...الصيني يتكمـ
أك يحاكر أك يتصرؼ مع الغير بما فييا دكؿ عالـ الشماؿ (أكربا كأمريكا الشمالية) دكف عقدة
كينطمقكف مف مبدأ المعاممة بالمثؿ مع الكعي بخمفية الييمنة التي مارسيا الغرب ضد الصيف بدءان

باحتبلؿ البرتغالييف لمنطقة الصينييف ماكاك (القرف

 ،)16حرب األفيكف (  )1840كاحتبلؿ ىكنغ

ككنغ مف طرؼ بريطانيا (  ،)1842كدعـ الغرب بقيادة الكاليات المتحدة لفصؿ تايكاف عف األرض

األـ بعد الحرب العالمية الثانية ،كتأسيس كياف حككمة ىناؾ .يمكف ىنا ذكر مظير مف مظاىر ثقة
صرح الناطؽ الرسمي بالبيت
الصيني بنفسو ،أنو بعد تأسيس جميكرية الصيف الشعبية ( ٌ )1949
األبيض قائبل أننا ال نعترؼ بيذه الدكلة ،فرد ماك تسي تكنغ القائد الصيني قائبل "نحف دكلة
تعترفكف بيا أك ال تعترفكف فيذه مشكمتكـ كليست مشكمتنا".

.5

االعتماد عمى النفس  :الصيني مف سف الطفكلة إلى سف الشيخكخة ،كفرد أك

كعائمة أك كمجتمع أك كقيادة ينيض في الصباح ككمو عزيمة لفرض كجكده كما ىك كتكظيؼ نفسو
لممحيط الخارجي لبلستفادة منو كليس انتظار الطرؼ اآلخر إلعالتو أك التضامف معو أك التكسؿ لو
 .ثقافة االعتماد عمى النفس ككنت لدل الصيني ركح االبتعاد عمى االتكاؿ كانتظار الغير إليجاد
الحمكؿ لممشاكؿ التي قد تكاجيو أثناء تأدية عممو أك كاجبو أك التزاماتو المينية كدكف تضييع الكقت

بطمب التفاصيؿ كالتي كثي ار ما تستعمؿ مف طرؼ العماؿ كالمكظفيف بعالمنا العربي كحجة أك مبرر

لمتيرب مف الكاجب كالمسؤكلية كالعمؿ المنتج.

.6

الوطنية المتجذرة  :تتميز حضارة الصيف العريقة بغرس كطنية قكية عميقة لدل

الصيني لدرجة التضحية بالمصالح الخاصة مف اجؿ حماية كطنو كابراز أرقى صكرة عف بمده  .في
آخر حدث عالمي كبير عاشتو الصيف أال كىك تنظيـ األلعاب األكلمبية (أكت  )2008التي نجحت
فييا بامتياز بسبب أساسي ىك مشاركة الجميع كمتطكعيف في كؿ نشاط أك تنظيـ لمحدث .المتطكع

يدفع مف جيبو حتى تكاليؼ التنقؿ كاالتصاؿ الياتفي مف أجؿ إنجاح ميمتو  .اآلباء كاألميات كانكا
دعما ماديا كمعنكيا ألبنائيـ كبناتيـ إلنجاح الحدث.

.7

تجذر الثقافة التجارية والميبرالية لدى الصيني :ليس صعبا أف نجد جكابا لماذا

الصينييف تكيفكا بسرعة مع اقتصاد السكؽ كالميبرالية رغـ أف النظاـ السياسي نظريا اشتراكي
المحتكل كالييكمة .إف الصيني بطبيعتو عبر المراحؿ التاريخية لمصيف (طريؽ تجارة الحرير بيف
الصيف مف جية كافريقيا كالعرب مف جية أخرل مثاال لذلؾ) كاف دائما يمارس التجارة كاقتصاد
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السكؽ حتى أثناء أشد مراحؿ االشتراكية (  1949تاريخ انتصار الثكرة 1978 -بداية اإلصبلحات
كالتحديثات األربعة).
سياسة الصيف الحالية اختيار أمثؿ في تكظيؼ المركزية الديمقراطية مف الجانب السياسي
حفاظا عمى الكحدة الكطنية كاستكماؿ استرجاع أراضييا مف جية كضماف االستقرار االجتماعي
ألكثر مف مميار ك  300مميكف صيني .مسؤكلية يفترض أف يشاركيا الجميع خاصة الدكؿ الكبرل
ألف ذلؾ ليس فقط لخدمة الشعب الصيني كالكحدة الصينية بؿ خدمة الستقرار العالـ كخاصة العالـ
الغربي الذم يتحسس لميجرة .تصكركا فقط لك أف

 10مميكف صيني ىاجر لمغرب كيؼ سيككف

مكقؼ كسمكؾ الدكؿ األكربية كدكؿ أمريكا الشمالية .ىـ اآلف رافضيف األعداد المحدكدة مف

المياجريف ناىيؾ عف مبلييف مف الصينييف .عمى الغرب ترؾ الصيف كشأنيا فإنيا كما ىي اآلف

حؿ لربع سكاف العالـ .إمكانيات الصيف أقؿ بعشرات المرات مف إمكانيات أكربا كلكنيا تيعيؿ شعبان
تعداده حكالي خمس مرات سكاف أكربا .ىنا يجب التذكير أف اقتصاد الصيف كدكلة يأتي في المرتبة
الثالثة كربما الثانية في العالـ ،كلكف مف حيث الدخؿ الفردم فإنيا تحتؿ المرتبة  106بعد عشرات
الدكؿ مف عالـ الجنكب.

 .8التوظيف البناء واإليجابي لتجارب الغير :الصينيكف ال يضيعكف كقتيـ في تككيف لجاف

لدراسة المشاريع كالتخطيط ليا قبؿ اإلطبلع عمى تجارب اآلخريف كمحاكلة االستفادة منيا .يعرؼ
الصيني مسبقان أنو أف تشكيؿ لجاف محمية كتنظيـ اجتماعات مممة كاستيبلكية ال تقكد إالٌ لمرككد
كمضاعفة البيركقراطية كالنظرة األحادية لؤلشياء.

استطاع الصينيكف أف يستفيدكا كينتفعكا مف تجارب الغير كيستغمكنيا لدرجة أف الشركات
العالمية الكبرل المعركفة في مجاؿ الصناعة كالتكنكلكجيا ىي مكجكدة اآلف في الصيف كتصدر

لدكؿ مصادر نشأتيا بأكربا كأمريكا الشمالية .المدف كالقرل الصينية ىي كرشة إنتاج صناعي

كاقتصادم كتكنكلكجي بكيفية كنكعية استطاعت أف تتكسع كبكثافة في األسكاؽ األكربية كاألمريكية،
لدرجة أف نائب الكزير األكؿ الصيني السيد كانغ كيشاف (

 )Wang Qichanخبلؿ زيارتو إلى

الكاليات المتحدة األمريكية لممشاركة في منتدل اقتصادم صيني-أمريكي (  29-27جكيمية )2009
كجو نصائح لؤلمريكييف متضمنة ضركرة تحديث اقتصادىـ مع سرعة االقتصاد كالصناعة
ٌ
التكنكلكجية العالمية تفاديان لمضاعفة األزمة المالية التي تعيشيا الكاليات المتحدة األمريكية.

.9

اإلدارة العممية بتكظيؼ كاستغبلؿ الكفاءات في مختمؼ المجاالت كرسكمتيا دكريان

لتساير أحدث التطكرات العممية كالتكنكلكجية .ما ينقصنا في الكطف العربي أف اإلدارة مكجكدة كالعمـ
أك الكفاءات مكجكدة ،كلكف الجمع بيف االثنيف ال يرقى لمستكل إعطاء دفعة قكية كسريعة لمتطكر
الصناعي كالتكنكلكجي.

.10

البحث العممي بالصيف أكلكية قصكل في سياسية كبرامج الصيف الكطنية.

تخصص الصيف سنكيان نسبة تتراكح ما بيف  2ك  %3مف الميزانية لمبحث العممي ،كمخطط ليا أف
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تصؿ إلى  3.5ك %4.5مف ميزانية الدكلة .خبلفان لمدكؿ العربية التي ال تتجاكز نسبة  %0,25مف
الدخؿ القكمي ،مع التبايف مف دكلة عربية إلى أخرل.15

.11

التعامل مع الحصار :لـ يضيع الصينيكف الكقت كثي ار مف أجؿ مكاجية الحصار

الذم عاشو بمدىـ ألكثر مف

 30سنة (مف  1949إلى نياية السبعينيات مف القرف الماضي).

دخكؿ الصيف إلى منظمة األمـ المتحدة (  )1971كاسترجاع مكانتيا في مجمس األمف كاف مسا ار
دبمكماسيان لـ يرافقو مسار سياسي كاقتصادم إال بعد إقامة العبلقات الدبمكماسية الرسمية مع

الكاليات المتحدة األمريكية سنة  .1978عممت الصيف عمى اختراؽ الحصار مف خبلؿ االتصاؿ
بالشعكب كدعـ حركات التحرير كتكثيؼ االتصاالت الدبمكماسية مع الدكؿ التي أقامت معيا
عبلقات دبمكماسية كتتصرؼ عمى أسس اقتصادية بناءة كايجابية مع دكؿ عالـ الجنكب بما فييا

بناء مشاريع ضخمة مثؿ بناء طريؽ السكة الحديدم الرابط بيف تنزانيا كزامبيا (  1860كـ) كدعـ
بناء السدكد كقنكات المياه مثؿ قناة مجردة بتكنس كالتعاكف االقتصادم البناء القائـ عمى المنفعة
المتبادلة مثؿ التعاكف الجزائرم الصيني في بناء مصانع الخزؼ كصناعة الدراجات بقالمة في
الستينيات .كمف جانب آخر كىك األىـ أف الصينييف لـ ينتظركا رفع الحصار كمساعدة الغرب
لتطكير التكنكلكجيا كالصناعة كالقياـ بتنمية اقتصادية كصناعية متطكرة .الصيف أنتجت القنبمة

الييدركجينية كالنككية كطكرت صناعاتيا العسكرية كالمدنية حتى أثناء أشد سنكات الحصار في

الستينيات .كلكال الحصار ربما الصيف لف تصؿ ليذا التطكر بالسرعة كالكيفية التي حققتيا .يبدك أف
الحصار ميما كانت سمبياتو فإف ايجابياتو أكثر كخاصة الدفع بالببلد باالعتماد عمى النفس في
الصناعة كالتكنكلكجيا.

.12

االنفتاح والتكيف مع العالم :لـ تكف الصيف في يكـ ما منذ انتصار الثكرة الصينية

منغمقة عمى نفسيا .منذ اليكـ األكؿ مف تأسيس جميكرية الصيف الشعبية أعمنت الصيف استعداداىا
لمتعاكف مع كؿ الدكؿ كالصداقة مع كؿ الشعكب بغض النظر عف التبايف السياسي كاإليديكلكجي،
كلكف العالـ الغربي كحمفائو بقيادة الكاليات المتحدة ىـ الذيف حاصركىا كغمقكا عمييا .كليذا مف
الخطأ القكؿ أف الصيف انفتحت عمى العالـ في السبعينيات عقب دخكليا منظمة األمـ المتحدة
كاسترجاع مقعدىا في مجمس األمف .األصح ىك القكؿ أف العالـ انفتح عمى الصيف كاعتذر ليا عف

الحصار الذم مارسو ضدىا .أثناء الحصار ،كما سبؽ ذكره ،تكيفت الصيف مع العالـ كأقامت

عبلقات اقتصادية كتجارية كدبمكماسية مع العالـ االشتراكي كعالـ الجنكب كامتد ذلؾ حتى إلى
العالـ الغربي بإقامة عبلقات سياسية أك حتى دبمكماسية أك عبلقات شعبية بما فييا عبلقات شعبية
مع الشعب األمريكي قبؿ تأسيس عبلقات دبمكماسية رسمية مع الدكلة األمريكية سنة  .1978تكيؼ
الصينييف مع العالـ المعاصر كالعكلمة كالعالـ الغربي تجاكز حتى الغرب نفسو ليس فقط مف حيث
الصناعات كالتطكر التكنكلكجي بؿ حتى مف حيث االستيبلؾ كالحياة اليكمية لمصيني بما فييا

المباس كالفف كالمكسيقى كاألكؿ  ...كلكف ضمف ككفؽ المحافظة عمى المحتكل الحضارم كالكطني
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الصيني عمى غرار ما فعمكا مع االشتراكية بتصيينيا كفعمكا مع الغرب بتصيينيـ لميبيرالية
كالرأسمالية كذلؾ.

.13

الصين ،حضارة عريقة إنسانياً وقوة كبرى بناءة:

نظريان تتكافؽ معظـ الدكؿ

الكبرل في الخطاب السياسي كاإلعبلمي اإلنساني كتتضمف دساتيرىا كالتزاماتيا الدكلية مبادئ كقيـ

سممية كانسانية ،كلكف ميدانيان يظير الخبلؼ بؿ التناقض .تشكؿ الدكؿ الغربية نمكذجا حيان لذلؾ

في العصر الحديث .خطابيا السياسي ال ينسجـ مع ممارستيا في الممفات كالقضايا اإلنسانية

الكبرل ،خاصة محاربة الفقر ،التيميش ،كبح مقاكمة الشعكب المناىضة لمييمنة ،االزدكاجية في
العبلقات الدكلية كممارسة حؽ القكة عمى حساب قكة الحؽ .قامت الثكرة الفرنسية (  )1798بمحتكل
تـ غزك أكركبا مف طرؼ نابميكف كامتد التكسع
كىدؼ إنساني كلكف عمميان مباشرة بعد انتصارىاٌ ،
الفرنسي لمكطف العربي انطبلقان مف اليجكـ عمى مصر ،لتصؿ الثكرة الفرنسية إلى إنتاج ثاني أكبر
إمبراطكرية استعمارية في القرف العشريف ،كترتكب جرائـ إنسانية ،باالحتبلؿ كاالستغبلؿ لمشعكب
كمكاردىا األكلية كاختراؽ كتدمير سيادة الدكؿ كتقتيؿ جماعي لؤلبرياء عبر مختمؼ أنحاء العالـ
(الجزائر كالفيتناـ نماذجان لذلؾ) .نفس الكضع ينطبؽ عمى بريطانيا مصدر الثكرة الصناعية كعميدة

الديمقراطية في العالـ ،كلكف ذلؾ عمميان أنتج أكؿ كأكبر إمبراطكرية استعمارية في العالـ في القرنيف

الماضييف ،باإلضافة إلى أف بريطانيا كانت كراء تقريبان كؿ مصادر التكترات كاالنقسامات التي
يعيشيا العالـ حاليان ،يمكف كصؼ بريطانيا بأنيا مكتب دراسات لمكاليات المتحدة األمريكية في
ترشيد سياسة ىذه األخيرة في العالـ.

أثناء الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية ،تصارعت فييا قكل كبرل ،كدمرت فييا شعكب
كدكؿ بمختمؼ األسمحة بما فييا األسمحة الكيماكية كالنككية ،صراع حكؿ مف يستفيد أكثر مف

التكسع كاالستغبلؿ في العالـ .احتمت الكاليات المتحدة األمريكية المكقع األكبر في التكسع كالييمنة
أثناء كبعد الحرب العالمية الثانية ،إسقاط القنابؿ النككية عمى ىيركشيما (  06أكت  )1945كناجا از
كي ( 09أكت  )1945كالتي أدت إلى قتؿ أكثر مف  200ألؼ شخص ،كتدمير  %80مف المباني
كاليياكؿ العمكمية ،إضافة إلى اآلثار الخطيرة التي مازاؿ يعيشيا اليابانيكف إلى يكمنا ىذا .خبلفان

لذلؾ كرغـ تكفرىا باستمرار عمى مؤىبلت القكة فإف الصيف عبر تاريخيا لـ تمارس سياسة التكسع

كاالحتبلؿ ،بؿ عكس ذلؾ فقد كانت ىي نفسيا ضحية لذلؾ ،انطبلقان مف بريطانيا كحرب العفيكف

عمى الصيف (  )1840إلى احتبلؿ بريطانيا لػ"ىكنغ ككنغ" كاحتبلؿ البرتغاؿ لمنطقة ماكاك ،كعزؿ

تايكاف عف األرض األـ .كما كاجيت الصيف حصا انر كتيديدان عمى سكاحميا الشرقية مباشرة بعد قياـ

جميكرية الصيف الشعبية ،كالحرب عمى حدكدىا الشمالية مف طرؼ االتحاد السكفيتي سنة ،1969
كمازالت الصيف محطة محاكالت حصار كتيديد إلى يكمنا ىذا بما فييا استمرار تحريض انفصاؿ

تايكاف عف الصيف ،كمحاكلة اختراؽ الكحدة الكطنية مف خبلؿ سكاف التبت .كلكف حنكة الصينييف

كانت دائمان أقكل.
64

ثالثاً :عالقة المغرب العربي مع آسيا :خصوصيات ومميزات

رغـ تكامؿ القيـ كالمصالح كالعكامؿ بيف جزئي العالـ العربي الشرقي كالغربي ،كبالتالي

تكامؿ المقاربات العربية في العبلقة مع آسيا ،فإف لممغرب العربي  -بالرغـ مف عامؿ البعد -
خصكصيات كأكضاع ساىمت كيمكف أف تساىـ أكثر في تطكير عبلقات جذب كتعاكف متميز بيف
دكؿ المغرب العربي كآسيا ،مف بيف ىذه الخصكصيات كالمميزات:
.1

الموقع الجغرافي والجيوسياسي :بحكـ امتداد المغرب العربي عمى البحر المتكسط

كالمحيط األطمسي ،بمساحتو المقدرة بػ  6.333.000كمـ  %40 ( ²مف مساحة الكطف العربي14 :
مميكف كمـ  )²كتكاجده بشماؿ إفريقيا بحدكده الجنكبية عمى مداخؿ دكؿ الساحؿ اإلفريقي كغرب
إفريقيا ،يجعؿ مف ىذه المنطقة العربية مكقعان استراتيجيان لمتسكيؽ (انخفاض تكمفة اإلنتاج لمتصدير)

األكركبي  -اآلسيكم كاآلسيكم – اإلفريقي ،انطبلقان مف المكانئ المتعددة كامكانية تكسيعيا

 1296كمـ ،الذم يشكؿ

كالطرقات الكبرل ،مثؿ الطريؽ السيار الجزائرم شرؽ – غرب بمسافة

عامؿ ربط بيف دكؿ المغرب العربي (كتجسيدان لمشركع اتحاد المغرب العربي:

 7000كمـ مف

الحدكد الميبية – المصرية إلى مكريتانيا) مف جية كبيف ىذه األخيرة كافريقيا مف جية أخرل ،خاصة
بعد استكماؿ ترميـ كتجديد الطريؽ اإلفريقي بالجزائر في اتجاه إنجاز امتداد مشركع الطريؽ الكبير

بيف نيجيريا كالجزائر (  9800كمـ) كالذم بالمكازاة معو يتـ إنجاز مشركع أنبكب الغاز مف نيجيريا
إلى الجزائر لتصدير غاز نيجيريا عبر البحر األبيض المتكسط .إضافة إلى ذلؾ انخفاض تكمفة
اليد العاممة لئلنتاج كالتسكيؽ عمى األقؿ مقارنة مع أكركبا ،عامؿ محفز لممصدريف كالمستثمريف
اآلسيكييف.
.2

شعكب المغرب العربي التي عانت مف االستعمار كالييمنة ،ليا نظرة إيجابية عمى

الدكؿ اآلسيكية بما فييا الدكؿ الكبرل بحكـ أنيا لـ تمارس عمييا في تاريخيا أم امتداد أك ىيمنة

دعـ العرب اآلسيكييف بما
استعمارية .بؿ خبلفان لذلؾ مع بداية الحممة االستعمارية األكركبية آلسياٌ ،
فييا مشاركة جيكش عربية بجانبيـ ضد الحمبلت االستعمارية األكركبية األكلى عمى آسيا.
.3

مرجعية سياسية لعبلقة دكؿ المغرب العربي بآسيا انطبلقان عمى األقؿ مف دعـ

الدكؿ اآلسيكية لحركات االستقبلؿ كالتحرر بالمغرب العربي كالتضامف اإلفريقي – اآلسيكم في

الخمسينيات كالدعـ المتبادؿ بيف الطرفيف لحركات االستقبلؿ كالتحرر الكطني في العالـ كالتنسيؽ

في المحافؿ الدكلية .شكؿ مؤتمر باندكنغ بأندكنيسيا (

 24-18أفريؿ  )1955انطبلقة كاتصاؿ

مباشر بيف العرب كآسيا .في ىذا المؤتمر أكد المشارككف (  29دكلة يمثمكف مميار ك  550مميكف
نسمة ،مف بينيا :أندكنيسيا ،الباكستاف ،اليند ،الصيف ،مصر ،إضافة إلى ممثمي حركات االستقبلؿ
كالتحرر الكطني بما فييا ممثمك جبية التحرير الكطني الجزائرية)...

17

دعميـ المطمؽ لحركات

التحرر الكطني في العالـ المستعمر كحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا باستعماؿ كؿ الكسائؿ مف
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أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ ،حركات االستقبلؿ كالتحرر بالمغرب العربي خصص ليا جزء ىاـ مف
االنشغاالت كالنقاشات كفي البياف الختامي لممؤتمر.
.4

دعمت دكؿ المغرب العربي القضايا اآلسيكية كفي مقدمتيا دعـ الصيف السترجاع

مكانتيا باألمـ المتحدة ،كالتعامؿ اإليجابي مع اليند رغـ الخبلؼ الباكستاني – اليندم ،ككجكد
عبلقة متميزة مع الياباف ،رغـ ارتباط ىذه األخيرة بتحالؼ مع الكاليات المتحدة كالغرب بصفة
عامة ،كبالتالي اتخاذىا لمكاقؼ ال تنسجـ مع الدكؿ العربية كفي مقدمتيا الصراع العربي-
اإلسرائيمي ،كما أف دكؿ المغرب العربي كانت دعمان لحركات االستقبلؿ كالتحرر الكطني بآسيا.
.5

يشكؿ المغرب العربي نمكذجان فعاالن في محاربة اإلرىاب كايجاد تسكية لذلؾ .تأتي

الجزائر في مقدمة دكؿ المغرب العربي في ىذه الظاىرة كتقديـ حؿ ليا في نفس الكقت مف خبلؿ
المصالحة الكطنية.
.6

يمكف لدكؿ المغرب العربي كالدكؿ اآلسيكية تطكير انسجاـ كتكافؽ في إدارة

النزاعات كالممفات األمنية اإلقميمية ،بالتنسيؽ المحمي كالجيكم كابعاد كؿ تدخؿ خارجي ،ألف ذلؾ
يؤدم إلى استفزاز الكضع أكثر مما يحؿ المشكؿ ،العراؽ كأفغانستاف نمكذج لذلؾ .الدكؿ اآلسيكية
عاشت التكترات اإلقميمية كالتدخبلت األجنبية كتكاجد القكاعد كاألحبلؼ العسكرية ،كبالتالي ىي

حساسة مثؿ دكؿ المغرب العربي لخطكرة ذلؾ.
.7

المغرب العربي بحكالي  90مميكف نسمة ،أصبح سكقان كبرل لمسمع اآلسيكية كما

أثبت في السنكات األخيرة ،كالمؤشرات تكحي بتضاعؼ ذلؾ  .18تجاكز حجـ التبادؿ التجارم بيف
دكؿ المغرب العربي كالصيف سنة  2009قيمة  12مبليير دكالر .تتكفر المغرب العربي عمى مكارد
أكلية حيكية كىامة القتصاديات الدكؿ اآلسيكية ،كفي مقدمتيا البتركؿ ،الحديد كالفكسفات.
.8

تعاكف الدكؿ اآلسيكية إلنجاز مشاريع ىامة منتجة بالمغرب العربي كتقبميا كتثمينيا

اإليجابي مف طرؼ دكؿ المغرب العربي ،مثؿ النير العظيـ بميبيا ،قناة مجردة بتكنس ،كالمنشآت
العامة كالمركبات الرياضية كاإلدارية ،كدعـ ياباني في المجاالت الفبلحية كالمرافؽ العامة لممغرب،
كصناعة الخزؼ كالسدكد كالطريؽ السيار بالجزائر ،ىذا األخير الذم أنجز فيو الجزء األكبر

كينتيي إنجازه كمية مع نياية ىذه السنة .يتراكح مبمغ المشركع بيف  10ك  11مميار دكالر ،كيشرؼ
عمى اإلنجاز األكبر منو شركات يابانية إلنجاز  399كمـ 190 ،جسر ك 5أنفاؽ بمبمغ  4.60مميار
دكالر ،شركات صينية إلنجاز  598كمـ بمبمغ  4.51مميار دكالر 19ىذا الطريؽ الذم سكؼ يتـ مف
خبللو أك بسببو تشغيؿ أكثر مف

 100ألؼ عامؿ ،إضافة إلى اإلنعاش االقتصادم كالسياحي

كالعمراني بالمحاذاة إليو.
رغـ يبعد المسافة عف آسيا ،فإنو خبلفان لدكؿ المشرؽ العربي ،المغرب العربي ال
.9
تكجد بو قضايا قد تكظؼ سمبان لمعبلقة مع آسيا مثؿ محاكلة أطراؼ خارجية تكظيؼ العمالة

اآلسيكية في المشرؽ العربي لمتأثير سمبان عمى العبلقات العربية – اآلسيكية .يمكف لممغرب العربي
66

أف يمعب دك انر إيجابيان مؤث انر في العبلقات اآلسيكية – العربية مف خبلؿ عبلقات صداقة كتعاكف
أقكل مع الدكؿ اآلسيكية.

رابعاً :العالقات الثنائية بين دول المغرب العربي والصين

شكمت التجارب المشتركة لبلستعمار المرجعية كالمنطمؽ لمعبلقة بيف دكؿ المغرب العربي

كآسيا ،ليصبح المغرب العربي شريؾ اقتصادم كتجارم أساسي لمدكؿ اآلسيكية ،مع التبايف في

مستكل قكة أك ضعؼ العبلقة بسبب التبايف أك التكامؿ في المكاقؼ السياسية اإلقميمية كالدكلية.
نظ ار لضيؽ الكقت كتكسع المكضكع ،سكؼ أركز أكثر عمى الصيف  ،رغـ أىمية عبلقة الدكؿ
اآلسيكية األخرل بالمغرب العربي ،كخاصة الياباف كككريا الجنكبية كاليند.

الجزائر :بحكـ أف الثكرة الجزائرية كانت أكلكية لشعكب كدكؿ المغرب العربي ،فإف ىذا

األخير كاف كاجية مقاربة الصيف لحرب التحرير الجزائرية ،كمنطمؽ دعـ ليا.
العالقات الجزائرية – الصينية قبل استرجاع سيادة الجزائر

 :أىـ تأييد لحرب التحرير

الجزائرية في عالـ الجنكب ،خارج الكطف العربي  ،20جاء مف الصيف .بداية االتصاؿ المباشر بيف
الصيف ممثمة بالكزير األكؿ تشكف الم كممثمي جبية التحرير الكطني كانت بمؤتمر باندكنغ
(أفريؿ  .)1955كبالمقابؿ كانت الثكرة الجزائرية سندان فعاالن لمصيف في مكاجية الحصار العسكرم
عمييا .الجزائر كالصيف كانتا في مكاجية معسكر كاحد .تأثرت العبلقات الجزائرية -الصينية
المتميزة أثناء حرب التحرير الكطنية الجزائرية بعامميف أساسييف:
.1

بالنسبة لمصينييف ،تبنت جبية التحرير الكطني المنيج الصحيح مف أجؿ

االستقبلؿ كالتحرر كذلؾ مف خبلؿ خيار المقاكمة كالعمؿ المسمح كالحرب الشعبية كحرب
العصابات في مكاجية الجيش الفرنسي المنظـ كالقكم .منيج استعممتو الصيف بقيادة الحزب
الشيكعي في مكاجية االستعمار الياباني (قبؿ

 )1945كفي المعركة الداخمية (قبؿ  :1948قبؿ

فر إلى الجزيرة الصينية
انتصار الثكرة الصينية سنة  )1949ضد نظاـ تشاف كام شيؾ (الذم ٌ
تايكاف) .أثناء زيارتو إلى الجزائر (  25ديسمبر  )1963تشكف الم ،الكزير األكؿ كالرجؿ الثاني في
الدكلة الصينية كفي لقاء بإطارات جبية التحرير الكطني أكد لمحضكر المنظكر الصيني لمنيج

التحرير الجزائرم "االنتصار العظيـ لمشعب الجزائرم الثكرم برىف عمى أف مكاجية القمع العسكرم
اإلمبريالي يمكف مقاكمتو بالقكل الثكرية العسكرية .الثكار الجزائريكف ىزمكا االستعمار بسبب
اعتمادىـ عمى الفبلحيف ككؿ الثكار المؤمنيف بالصراع المسمح".21
.2

في المنظكر الصيني كانت حرب التحرير الجزائرية نمكذجان عمميان النتصار قكل

التحرر في العالـ ،بأف الصراع المسمح ىك الضامف األساسي لتحقيؽ السمـ كالحصكؿ عمى

االستقبلؿ كالتحرر غير المشركط مثؿ ما عبر عنو ماتكسي تكنغ عند استقبالو لكفد مف الحككمة
الجزائرية المؤقتة بأف "االستقبلؿ كالسمـ مع الدكؿ االستعمارية يمكف الحصكؿ عمييما بالصراع
كليس بالتكسؿ لو"  .22حرب التحرير الجزائرية كانت بالنسبة لمصينييف قكة تكسع لممد الكطني
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الحقيقي في العالـ اإلفريقي – اآلسيكم

23

كيتطمب مناصرة كؿ القكل المناىضة لبلستعمار كالييمنة

ميما تنكعت قناعاتيا كخمفياتيا كأىدافيا اإليديكلكجية.24
ثبلثة أحداث كمحطات أثناء حرب التحرير الجزائرية أثرت في تعميؽ العبلقات الجزائرية
 الصينية كمضاعفة الدعـ الصيني لمثكرة الجزائرية:.1

تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة (  19سبتمبر  .)1958كاف ليذا الحدث تأثير

حاسـ في مسار الثكرة الجزائرية حيث تأكد لمعالـ بأف العمؿ المسمح الجزائرم مف أجؿ االستقبلؿ
كالحرية ال رجعة فيو كأف أية كسيمة أك مخرج ال يرقى لتحقيؽ األىداؼ الكاممة لجبية التحرير
الكطني كعمى رأسيا استرجاع السيادة الكاممة لمدكلة الجزائرية لف يجد صدل أك استجابة جزائرية
ميما كاف حجـ التحدم لمثكرة الجزائرية بما فييا منظمة حمؼ شماؿ األطمسي التي خصصت كحدة

كاممة (  25)Division Lorraineتحت تصرؼ فرنسا لمكاجية حرب التحرير الجزائرية ككقكؼ
أعضاء ىذا الحمؼ ماديان كمعنكيان بجانب فرنسا.
.2

الظيكر إلى العمف الخبلؼ الصيني  -السكفياتي خاصة بعد بداية االتحاد

السكفياتي في سياسة التعايش السممي مع المعسكر الغربي بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية .ىذه
األخيرة التي كانت في مكاجية ،في نياية الخمسينيات كبداية الستينيات ،مع الصيف عمى السكاحؿ

الشرقية الصينية ،كفي مكاجية مع الجزائر في نفس الفترة عف طريؽ منظمة الحمؼ األطمسي لقمع

الشعب الجزائرم كضرب مكاقع جيش التحرير الكطني .التيديد المشترؾ لمجزائر كالصيف مف طرؼ
منظمة الحمؼ األطمسي مف جية كالتقارب السكفياتي– األمريكي مف جية أخرل عمقا العبلقات
كالتعاكف الجزائرم -الصيني كضاعفا مف تدعيـ الصيف لحرب التحرير الجزائرية .رغـ ذلؾ فإف
جبية التحرير الكطني عممت عمى محاكلة إبعاد الخبلؼ السكفيتي – الصيني مف أجؿ تعزيز

الجبية المكاجية لبلستعمار كالييمنة الغربية.
.3

مع اقتراب انتصار الثكرة الجزائرية تضاعؼ اىتماـ جبية التحرير الكطني بالبعد

االقتصادم كاالجتماعي لما بعد استرجاع استقبلؿ الجزائر .تجسد ذلؾ في النياية في مؤتمر
أقر تكجيا اقتصاديا جزائريان غير رأسمالي كبأبعاد اشتراكية
طرابمس (ليبيا :جكيمية  )1962الذم ٌ
المحتكل .ىذا التكجو أضاؼ عامبلن جديدان لتعميؽ العبلقات الجزائرية -الصينية.
تميزت سياسة الصيف خبلؿ مرحمة االستقبلؿ كالتحرر في العالـ بالتركيز عمى العبلقات

الشعبية الجماىيرية .كجد ذلؾ تقاربان كتجانسان بيف النشاط السياسي لجبية التحرير الجزائرية كالعمؿ

السياسي الدكلي الصيني .ممثمك جبية التحرير الكطني كانكا يعاممكف مف طرؼ المسؤكليف

الصينييف كقادة لقضية ليست جزائرية فقط بؿ عالمية كتتطمب عمبلن كتضامنان جماىيريان لكسر

التحالؼ العسكرم القكم كالمنظـ لمدكؿ الكبرل .الصيف كالجزائر كانتا ضحية لذلؾ .الحجـ السكاني
الكبير لمصيف أثناء الثكرة الجزائرية (حكالي  1/4سكاف العالـ  650مميكف نسمة آنذاؾ) كاف لو
عبر عنو رئيس الحككمة الجزائرية
تأثير إيجابي عمى رفع معنكيات قكل التحرر بالجزائر ،مثمما ٌ
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 ،)1960عندما كصؼ اعتراؼ

المؤقتة السيد فرحات عباس ،خبلؿ زيارتو إلى الصيف (أكتكبر

الصيف بالحككمة الجزائرية المؤقتة بأنو" ...اعتراؼ أضخـ مف دكلة عادية ألنو اعتراؼ مف دكلة
تمثؿ ربع سكاف العالـ"  .26السيد فرحات عباس كجد استقباالن خاصان كمتمي انز ،جماىيريان كرسميان بما

فييا استقبالو مف أعمى ىرـ القيادة الصينية كعمى رأسيا ماكتسي تكنغ .ىذا األخير الذم أكد لمسيد
فرحات عباس تدعيـ الصيف المطمؽ كدكف تحفظ لحرب التحرير الجزائرية .كبنفس المغة ،كانت
كممات تشكف الم ،لدل استقبالو لمكفد الجزائرم بمطار بيجينغ قائبلن "إف الثكرة الجزائرية كراءىا

 650مميكف صيني إلى جانب كفاحيا التحررم العادؿ".27
لقد كانت الصيف أكؿ

28

دكلة خارج الكطف العربي تعترؼ بالحككمة الجزائرية المؤقتة ثبلث

أياـ (  22سبتمبر  )1958بعد تككيف ىذه األخيرة (  19سبتمبر  .)1958خبلفان لبلتحاد السكفياتي

الذم انتظر أكثر مف سنتيف ليعترؼ بالحككمة الجزائرية المؤقتة ( 3أكتكبر  ،)1960اعتبر ماكتسي

تكنغ بأف تشكيؿ الحككمة المؤقتة الجزائرية كاف تعبي انر عف إرادة الشعب الجزائرم غير المساكمة مع

االستعمار" .29كبل الطرفيف الجزائر كالصيف كاجيا في ىذه الفترة حصا انر دبمكماسيان كبالتالي أصبحتا
في معركة كاحدة مع منظمة األمـ المتحدة لبلعتراؼ بيما ،بدالن مف االعتراؼ المزيؼ بالكصاية
الفرنسية عمى الجزائر ككقكؼ المعسكر الغربي بقيادة الكاليات المتحدة ضد الحؽ الصيني

باالعتراؼ بجميكرية الصيف الشعبية بدالن مف تايكاف .لقد تضمف الدعـ الصيني لمجزائر تغطية
مالية كتجييزات عسكرية مباشرة منذ بداية حرب التحرير الجزائرية

30

بما فييا  4.9مميكف دكالر سنة

 ،1958ك  12مميكف دكالر سنة  .1959كفي نفس السنة سممت الصيف لممثمي جبية التحرير
الكطني  2مميكف فرنؾ فرنسي نقدا  .31التدعيـ العسكرم الصيني كاف تجسيدان لتعيد قادتيا لمكفكد

الجزائرية أثناء زيارتيـ المتكررة إلى الصيف  .32كلنفس اليدؼ كبنفس االلتزاـ الصيني كانت نتائج
زيارة (أفريؿ  )1960كفد (المتككف مف  13عضكان) الحككمة

33

الجزائرية المؤقتة برئاسة السيد كريـ

بمقاسـ نائب رئيس الحككمة ككزير الخارجية إلى الصيف .استقبؿ الكفد الجزائرم مف طرؼ قيادات

أكد السيد كريـ بمقاسـ :بأف العامؿ الجغرافي
الصيف العميا بما فييا ماكتسي تكنغ .خبلؿ ىذه الزيارة ٌ
لف يككف حاج انز أماـ تضاعؼ عبلقات الصداقة كالتعاكف بيف الجزائر كالصيف ،كأف عامؿ البعد بيف

الجزائر كالصيف ىك جغرافي فقط .في الكاقع بمدينا ىما قريباف جدان مف بعض .صراعيما المسمح

المشترؾ ضد اإلمبريالية ،الطمكح المشترؾ لمسمـ ،كرغبتيما الصادقة في تعاكف محترـ كميا عكامؿ

كراء العبلقات المترابطة بيف البمديف كأدت إلى صداقة متينة .34
شكمت التجربة الصينية في الحركب الشعبية التحررية اىتمامان أساسيان لمضباط الجزائرييف

في مخاطبة السمطات الصينية أحد الضباط في البعثة العسكرية الجزائرية بالصيف (جكاف

)1959

عبر عف اىتمامو األساسي بالتجربة الصينية :أنتـ تعرفكف جيدان أف الصيف قامت بحركب ثكرية
ٌ
طكيمة المدل كتعرفكف جيدان مف جية أخرل الصبغة األساسية كالطابع الشعبي األصيؿ الذم يمتاز
بو كفاحنا القائـ عمى الشعب كمف أجؿ الشعب كعمى ىذا األساس رأل مسؤكلكنا أننا نستطيع أف
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نخرج بفكائد عديدة مف كراء المقارنة بيف التجربتيف الثكريتيف في الجزائر كفي الصيف ،كىذا ىك
اليدؼ الكحيد لزيارتنا إلى الصيف  .35قاؿ لماكتسي تكنغ" :بأننا جئنا لنتعمـ الحرب الشعبية كحرب
العصابات مف الصيف" ،أجابو ماك" :كيؼ جئتـ تتعممكف مف تجربة الصيف في الحركب الشعبية
كنحف تعممنا ذلؾ منكـ .مف مقاكمة األمير عبد القادر الجزائرم"  .36لقد كانت الصيف محؿ اىتماـ
خاص مف طرؼ قادة الثكرة الجزائرية كشكمت كجية استراتيجية لمكفكد الجزائرية مف أجؿ البحث
عف الدعـ السياسي كالمعنكم كالمادم .كفي ىذا اإلطار كانت مثبل زيارة (مارس

 )1959كفد

جزائرم برئاسة السيد عمر أكصديؽ ،كاتب دكلة في الحككمة الجزائرية المؤقتة .خبلؿ ىذه الزيارة
تسمـ الكفد الجزائرم معدات كتجييزات عسكرية كطبية  .37كما حضر الكفد األسبكع الصيني ( -13

 20مارس  )1959لمناصرة الجزائر (  .38)Support Algeria Weekنظمت ىذه المناسبة كتنظـ
دكريان كباستمرار مف طرؼ الصينييف حزبان كحككمة كتضمنت معارض كمظاىرات تأييدان لكفاح

الجزائر .في ىذه المناسبة تجمع التبرعات .مثبلن كصؿ (مارس

 )1958حجـ التبرعات مف ثبلث

ىيئات شعبية (لجنة تضامف الشعكب اآلسيكية ،جامعة النقابات الصينية ،كالجمعية اإلسبلمية) إلى

أكثر مف  200ألؼ دكالر.39

أعطت الصحافة الصينية اىتمامان خاصان لحرب التحرير الجزائرية خاصة كأف ىذه األخيرة

تزامنت مع تضاعؼ الضغكط كالتيديدات لمصيف مف المعسكر الغربي ،كعمى رأسو الكاليات

المتحدة األمريكية .فبمناسبة زيارة السيد بف يكسؼ بف خدة ،كزير الشؤكف االجتماعية في الحككمة
الجزائرية المؤقتة إلى الصيف (  3ديسمبر  )1958اعتبرت الصحافة الصينية ىذه الزيارة حدث
اليكـ .كجد الكفد الجزائرم استقباالن خاصان كترحيبان متمي انز مف طرؼ القيادة الصينية كعمى رأسيا
ماكتسي تكنغ .في ىذه الزيارة ،كانت لمسيد بف خدة اتصاالت مكثفة كنشاط خاص مع القيادة

العسكرية الصينية كعمى رأسيا المارشاؿ يكنج تو ىكام ،نائب رئيس الكزراء ككزير الدفاع .أكد ىذا
األخير لمكفد الجزائرم "إف الشعب الصيني كالحككمة الصينية ،يرحباف ترحيبان خاصان بمندكبي

حككمة الجزائر كبالرغـ مف بعد المسافة بيف قطرينا إال أف قمكبنا قريبة جدان مف بعضيا .ذلؾ أف
تجربة الجزائر كتجربة الصيف تجربة كاحدة".40

كاف لممسؤكليف الجزائرييف ثقة في التعامؿ مع الصيف مف أجؿ مناصرة حربيـ التحررية

دكف التأثر بدعايات الدكؿ الغربية في تصنيؼ المساعدة الصينية كتأثير شيكعي عمى المجتمع
الجزائرم .كما كاف التنسيؽ بيف الجزائرييف كالصينييف باستمرار عمى أعمى مستكل في المحافؿ
41
ثمف دائمان كباستمرار ممثمك جبية التحرير الكطني الدعـ
الدكلية كالمجاالت الدبمكماسية  .لقد ٌ
كالمساندة الصينية كتضامف الصيف مع الجزائر ،مثمما تـ التعبير عنو في مجمة المجاىد" :لقد

أظيرت الصيف استعدادان كبي انر لمساعدتنا في معركتنا ضد االستعمار ،إننا إذ نربح الصيف إلى

جانبنا فإنما نربح قكة عظيمة ىائمة ،يحسب ليا العالـ ألؼ حساب كيبدم منيا االستعمار تخكفان

كبي انر لمقكة الرىيبة التي تمثميا .أما نحف فبل نخاؼ ىذه القكة ،ألننا نعمـ أنيا مكجية ضد االستعمار
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ال ضد التحرر كىي ال تريد سكل مساعدتنا في معركتنا الكطنية" .باإلضافة إلى ذلؾ لـ يشكؿ
النمكذج الصيني أىمية خاصة عمى مستكل التحرر مف االستعمار كالييمنة الغربية فقط ،بؿ شكؿ
بالنسبة لمجزائر نمكذجان ىامان عمى المستكل االقتصادم .تكجو تعيشو الصيف حاليان كتنبأت بو جبية

التحرير الكطني خبلؿ الثكرة الجزائرية "إف ما يخيؼ العالـ الغربي مف نيضة الصيف ...ليس فقط

أف تسد أماميـ أسكاؽ الصيف كىك ما أصبح أم انر كاقعان .بؿ يخشكف أف تتخذ الشعكب [المستعمرة]
دكلة الصيف الشعبية قدكة ليا في التنظيـ االجتماعي الذم ينيض بالشعب ،كفي التصنيع الذم

يغنيو عف مصنكعات الدكؿ االستعمارية .كفي الرقي العاـ الذم يسد الطريؽ أماميـ خراطيـ
االستعمار التي تمتص دماء الشعكب كتعيش عمى أكثر مف نصؼ اإلنسانية".42

كجد الصينيكف لدل الجزائرييف تقدي انر كاعترافان مستم انر بالمساعدات المعنكية كالمادية التي

 )1961السيد عبد

عبر عنو (مام
قدمتيا الصيف لمجزائر مف أجؿ انتصار الثكرة الجزائرية مثمما ٌ
الرحماف كيكاف رئيس أكؿ بعثة دبمكماسية جزائرية إلى الصيف "الشعب الجزائرم لف يتسف أف

حككمة الجميكرية الشعبية الصينية كانت مف بيف أكلى الحككمات التي اعترفت بالحككمة المؤقتة
لمجميكرية الجزائرية .كمنذ ذلؾ الحيف ما انفؾ بمدكـ العظيـ يقدـ مساندة مستمرة لثكرتنا .إف

الصداقة الصينية -الجزائرية تنصير في الكفاح ،لذلؾ فيي قكية كدائمة" .43

يشكؿ االعتراؼ الجزائرم بالدعـ الصيني خمفية كمرجعية لتطكير كترقية عبلقات الصداقة
كالتعاكف بيف الجزائر كالصيف .مثمما أكده رئيس الجميكرية الجزائرية السيد عبد العزيز بكتفميقة ( 16
مام  )1999إلى الرئيس الصيني السيد جياف زيميف في رسالة رد عمى تينئة ىذا األخير لمرئيس
الجزائرم بمناسبة انتخابو رئيسان لمجميكرية الجزائرية" .أؤكد لكـ إرادتي [في] السعي معكـ إلى ترقية

الصداقة الجزائرية -الصينية كالعمؿ عمى تعزيز التعاكف الثنائي" لقد شيد بمدكـ العظيـ كبمدنا

عبلقات تاريخية خبلؿ حرب التحرير الكطني ،كأعتقد أف الجزائر فيما يخصيا قد كانت دائمان في

مستكل متطمبات التضامف مع الشعب الصيني امتنانان لمدعـ المادم الذم قدمتمكه لنا كالعترافكـ

الرائع بالحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية .أكد أف أؤكد لكـ ىنا استعدادنا لتكسيع بكؿ ما [في]
كسعنا كفي جميع مجاالت التعاكف بيف الجزائر كالصيف".44

العالقات الجزائرية -الصينية بعد استرجاع استقالل الجزائر (

 :)1962منذ استرجاع

الجزائر لسيادتيا شيدت العبلقات الصينية -الجزائرية تطك انر إيجابيان متزايدان .مباشرة بعد استرجاع

االستقبلؿ الجزائرم ،أرسمت الصيف إلى الجزائر  9000طف مف القمح ،ك  3000طف معدات لمبناء

ك 21طف مف األدكية ،إضافة إلى بعثات طبية ،حيث كصؿ عددىا سنة

 180 1963طبيب،

كألؼ طف مف التجييزات المدرسية كما أرسمت الصيف لمجزائر باخرة نقؿ ،كقدمت ليا قرض بػ

2

مميكف دكالر .دكليان أصبحت الجزائر بالنسبة لمصيف قكة أمامية لدعـ حركات االستقبلؿ كالتحرر

الكطني في العالـ .عكامؿ متعددة عمقت العبلقات الجزائرية -الصينية بعد  ،1962مف بينيا:
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.1

كبل البمديف عانيا مف االستعمار كالييمنة ككانا ضحية لكؿ أنكاع ممارسة الييمنة

كالتكسع كالمجاز البلإنسانية مف طرؼ االستعمار الفرنسي بالجزائر كالغربي كالياباني بالصيف.
تجربة مريرة ،لمتحكؿ إلى شحنة كخمفية كمرجعية تعاكف بيف البمديف كمصدر لمدعـ البلمتناىي
لقضايا االستقبلؿ كالتحرر في العالـ.
.2

كبل البمديف ضحية لنظاـ دكلي لـ يساىما

45

في تشكيمو .عممت الصيف عمى

إضعاؼ أك إزالة الكاقع الذم فرضتو القكل الكبرل عمى النظاـ الدكلي كسير العبلقات الدكلية ككؿ
مثمما طالبت الجزائر باستمرار منذ بداية الثكرة الجزائرية كبعد استرجاع استقبلؿ الجزائر بنظاـ دكلي
عادؿ ينصؼ دكؿ عالـ الجنكب التي تشكؿ األغمبية الساحقة في العالـ دكالن كشعكبان.
.3

كبل البمديف كانا ضحية لصراع الحرب الباردة .تبنت الجزائر خط غير منحاز

كلكف إيجابي تجاه األحبلؼ العسكرية ،مثمما اعتبرت لمصيف بأف الصراع الحقيقي ىك بيف عالـ
الجنكب مف جية كعالـ الشماؿ مف جية أخرل بما فييا االتحاد السكفيتي.
.4

كبل البمديف م ار بتجربة اقتصاد القطاع العاـ أك االقتصاد المركزم أك االقتصاد

االشتراكي ،كدخبل منذ الثمانينيات في اإلصبلح كاعادة الييكمة ضمف ككفؽ اقتصاد السكؽ .الصيف
تقدمت خطكة أكبر ،كليذا التجربة الصينية جد ىامة لئلصبلح االقتصادم في الجزائر.
تميزت العبلقات الجزائرية -الصينية بعد انتصار الثكرة الجزائرية ،بزيارة (

 )1963ثاني

أعمى مسؤكؿ صيني إلى الجزائر بعد ماك ،الكزير األكؿ تشكف الم لمجزائر سنة  .1963حتى سنة
 1965أظيرت الجزائر ميبلن أكثر لمقاربة الصيف في تكسيع الجبية ضد االستعمار ككؿ أنكاع
الييمنة مف خبلؿ محاكلة عقد مؤتمر باندكنغ ثاني بالجزائر ،الذم كاف مبرمجان في جكاف

.1965

مؤتمر لـ يعقد بسبب تغيير في ىرـ السمطة في الجزائر في  19جكاف ( 1965ذىاب الرئيس بف

بمة ،كمجيء الرئيس ىكارم بكمديف).
عدـ انعقاد المؤتمر لـ يؤثر سمبان عمى العبلقات الجزائرية ،بؿ أف الصيف كجدت الجزائر

مرة أخرل سندان ليا في دعـ مسعاىا السترجاع مكانتيا في منظمة األمـ المتحدة .استمرت كتكثفت
العبلقات االقتصادية كالتجارية بيف البمديف لتصبح الصيف مستكرد أساسي لمحديد الخاـ الجزائرم.

سنة  1971كحدىا استكردت الصيف مف الجزائر  40ألؼ طف مف الحديد ،باإلضافة عمى تعيد
الصيف (  )1969بدعـ الجزائر إلنجاز مصنع لمخزؼ كالذم تـ إنجازه سنة

 ،1971ينتج يكميان

 3000كحدة ،كدعـ الجزائر لبناء قصر المعارض (  .)1970-1968كمصنع لصناعة الدراجات
العادية كالنارية ،إضافة إلى بعثات طبية صينية سنكيان إلى الجزائر .كما كانت الصيف في مقدمة
الدكؿ التي كقفت بجانب الككارث الطبيعية الكبرل التي ضربت الجزائر في مناطؽ مختمفة مف

الكطف (زلزاؿ المسيمة في  ،1965األصناـ  ،1980عيف تمكشنت  1999كبكمرداس .46)2003
سياسيان كدبمكماسيان ،في الستينيات ،لعبت الجزائر الدكر األساسي في تعبئة دكؿ عالـ

الجنكب بصفة خاصة كالعالـ ككؿ بصفة عامة لدعـ استرجاع الصيف لمكانتيا في األمـ المتحدة،
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كالذم تجسد في سنة  .1971الرئيس الجزائرم الحالي السيد عبد العزيز بكتفميقة الذم كاف آنذاؾ
كزي انر لمشؤكف الخارجية لعب الدكر األساسي في تعبئة كتفعيؿ ىذا القرار الدكلي في الجمعية العامة

لمنظمة األمـ المتحدة .تطكرت العبلقات الجزائرية – الصينية أكثر بعد زيارة الرئيس الجزائرم

ىكارم بكمديف إلى الصيف ،كالتي دامت خمسة أياـ (  29-24فيفرم  .)1974في ىذه الزيارة أبرز
الطرفاف الجزائرم كالصيني تكافقيما في القضايا الدكلية كاإلقميمية بما فييا إصبلح منظمة األمـ
المتحدة كالمطالبة بنظاـ دكلي جديد.
لعب االنسجاـ كالتكافؽ السياسي بيف الصيف كالجزائر الدكر األساسي في مضاعفة
العبلقات االقتصادية كالتجارية الصينية  -الجزائرية ،كتكحيد المكاقؼ السياسية في القضايا الدكلية.
يأتي في مقدمة ذلؾ دعـ الجزائر البلمتناىي السترجاع الصيف ألراضييا المحتمة (ىكنغ ككنغ،

ماكاك كتايكاف) كدعـ الجزائر لمكحدة الصينية ،كادانة كؿ عمؿ يؤثر سمبان عمى ذلؾ بما فييا محاكلة
الغرب إثارة قضية التبت .ذلؾ ما تضمنتو باستمرار تصريحات كمكاقؼ الرؤساء الجزائرييف خبلؿ

زياراتيـ إلى الصيف :الرئيس الجزائرم الشاذلي بف جديد (  ،)1982الرئيس اليميف زركاؿ ( ،)1996
الرئيس الجزائرم الحالي بكتفميقة (أكتكبر  )2000كقد زارىا مرة أخرل في نكفمبر

 ،2006حيث

حضر قمة بيكيف لمنتدل التعاكف الصيف اإلفريقي ،كفي نفس الكقت كقع الرئيس بكتفميقة مع

الرئيس الصيني بياف لترقية العبلقات الجزائرية -الصينية لمستكل التعاكف االستراتيجي ،تطكر
انطمؽ بيف الرئيسيف الصيني كالجزائرم في

 2004بالجزائر العاصمة ،كتـ تأكيده كتجسيده

بالصيف.
كما كاف لمجزائر مكانة متميزة لدل القادة الصينييف كاعطائيا األكلكية في اىتماماتيـ
 ،1963كالكزير األكؿ زاك زيانغ سنة

ابتداء مف الكزير األكؿ تشكف الم سنة
كزيارتيـ
ن
كرئيس البرلماف الصيني سنة  ،1982كالكزير األكؿ زك ركنغي سنة

،1982

 ،2002كالرئيس الصيني

جيانغ زيميف سنة  ،1999كالرئيس الصيني الحالي ىكجينغ تاك سنة  ،2004إضافة إلى زيارات في
أعمى مستكل لممثمي الحككمة كالبرلماف كالحزب الشيكعي الصيني...
ساىـ ىذا العمؿ السياسي اإليجابي في تطكير عبلقة الجزائر مع الصيف في المجاؿ

االقتصادم كالتجارم ،ليصؿ حجـ الكاردات الجزائرية إلى  4.697,96مبليير دكالر سنة ،2009
لتصبح الصيف في المرتبة الثانية مف الدكؿ العشرة األكائؿ المكردة لمجزائر في ىذه السنة ،كيصؿ
مستكل االستثمار الصيني بالجزائر إلى أكثر مف مميار دكالر ،إضافة إلى

 4.51مميار دكالر

إلنجاز الطريؽ السيار .التعاكف االقتصادم الصيني – الجزائرم ليصؿ إلى أكثر مف

 20مميار

دكالر ،ليشمؿ مشاريع في البناء ،السدكد كالمكانئ ،الفنادؽ ،التنقيب عف البتركؿ ،تصفية كتكرير
البتركؿ ...بالمقابؿ كصمت صادرات الجزائر إلى الصيف سنة

 1.5 2009مميار دكالر ،كىي

مرشحة لبلرتفاع بحكـ تزايد طمب الصيف عمى النفط  .47مثمما كانت الجزائر بالنسبة لمصيف كعالـ
عمر ،يمكف
الجنكب ككؿ منطمؽ كمصدر دعـ لحركات التحرر الكطني في إفريقيا كالعالـ المستى ى
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لمجزائر أف بالنسبة لمصينييف المقر كالممر االقتصادم كالتجارم لبلستثمار كالتجارة الصينية في
الدكؿ المجاكرة كالمحيطة بالجزائر كتؤدم إلى تعاكف جد ىاـ بيف البمديف كالى عبلقات ثنائية
متميزة .تصكر كاعد لتجسيد تعيد اتفاؽ قيادتي البمديف لترقية التعاكف الثنائي بيف البمديف إلى
عالقات استراتيجية.

تونس :شكؿ دعـ الصيف لحركة االستقبلؿ التكنسية قبؿ استقبلؿ تكنس (  )1956كمناصرة
الصيف كتكنس معان لمثكرة الجزائرية (  )1962-1954عامبلن أساسيان في ارتباط العبلقات التكنسية –
الصينية ،رغـ التبايف بيف النظاميف السياسييف ،كتحفظ الحككمة التكنسية مف النشاط كالمقاربة

الصينية في إفريقيا كالعالـ ككؿ.
تضمف الدعـ التكنسي المادم كالمعنكم لمثكرة الجزائرم ،فتح الحدكد التكنسية لمجبية

الشرقية لمثكرة الجزائرم ،كالسماح لمقر الحككمة الجزائرية المؤقتة بالتكاجد كالنشاط بتكنس .كما أف
ىجكـ فرنسا عمى قاعدة بنزرت التكنسية (جكيمية  )1961كادانة الصيف

48

ليذا اليجكـ طكر مف

العبلقات الصينية – التكنسية .الصيف قدمت دعمان طبيان لضحايا اليجكـ عمى بنزرت.
التقارب التكنسي الصيني كصؿ في فيفرم

 1964إلى إقامة عبلقات دبمكماسية بيف

البمديف .تقارب فتح صفحة جديدة في العبلقات الصينية – التكنسية كأدل بالرئيس التكنسي لحبيب

بكرقيبة إلى القكؿ :ميما كانت خبلفاتنا فإف عزؿ شعب عظيـ مثؿ الشعب الصيني ،كدكلة عظيمة
مثؿ الصيف ،ليس شيئا جميؿ لمسمـ كاألمف الدكلييف .49زيارة تشكف الم ،الكزير األكؿ الصيني إلى
تكنس في مام  ،1964كالتعاكف االقتصادم كالتجارم بيف البمديف لطؼ أكثر العبلقات التكنسية –
الصينية ،رغـ تحفظ تكنس المستمر في الممارسات الدكلية لمصيف ،كخاصة تحفظ تكنس حكؿ دعـ

الصيف لمحركات اليسارية كالشيكعية .مف الجانب الصيني ،عممت الصيف عمى التيدئة مع تكنس
بيدؼ كسب تأييد ىذه األخيرة لعقد مؤتمر باندكنغ الثاني الذم كاف مبرمجان بالجزائر في جكاف

.1965

عبلقة التحفظ التكنسي كالتيدئة الصينية لـ تستمر طكيبلن .حيث في سنة  1967قيطعت
العبلقات الدبمكماسية بيف البمديف بسبب تحفظ تكنس المستمر تجاه المقاربة االيديكلكجية الدكلية
لمصيف .كبالنسبة لمصيف أف األكلكيات كالعكامؿ التي دفعت الصيف لبلستمرار في التيدئة مع تكنس
كمحاكلة كسبيا لـ تصبح مكجكدة ،ألف الثكرة الجزائرية انتصرت كمؤتمر باندكنغ لـ ينعقد.

مع نياية الستينيات كبداية السبعينيات ،أصبحت الصيف أكثر اىتمامان إلقامة عبلقات مع

تكنس بسبب البحث عف الدعـ الكمي كالنكعي لطرد تايكاف مف منظمة األمـ المتحدة ،كاسترجاع
الصيف لمكانتيا الطبيعية في المنظمة .تكنس كانت كميان ستؤدم الغرض كنكعيان بسبب تكجييا

المعتدؿ في التعامؿ مع الغرب ،كبالتالي كاجية سياسية إيجابية لتطكير العبلقات الصينية مع الدكؿ

الغربية .تزامف ذلؾ مع بداية المقاربة األمريكية – الصينية .انسجاـ الصيف كتكنس حكؿ ضركرة
ترؾ منطقة البحر المتكسط خالية مف التنافس كالصراع بيف القكتيف العظميتيف الكاليات المتحدة
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األمريكية كاالتحاد السكفيتي كاف عامبلن آخر إيجابيان لتقارب البمديف .تكنس خاصة بعد اليجكـ عمى
بنزرت أصبحت حساسة أكثر ألم مناكرات أك تكاجد عسكرم بالبحر األبيض المتكسط ،كضع

عاشتو الصيف منذ انتصار الثكرة الصينية سنة  ،1949سكاء عمى سكاحميا الشرقية المطمة عمى
 .1969بيذه الخمفية أرسمت

تايكاف أك تيديدات االتحاد السكفيتي عمى حدكدىا الشمالية سنة

الصيف بعثتيا الدبمكماسية مرة أخرل إلى تكنس (  08أكتكبر  )1971أياـ قبؿ نقاش الجمعية العامة
لؤلمـ المتحدة (  25أكتكبر  )1971السترجاع الصيف لمقعدىا في المنظمة .تكنس كانت مف بيف
الدكؿ التي انضمت لحممة الجزائر كألبانيا لكسب دكؿ العالـ بجانب الصيف.
ىذا التكافؽ السياسي في العبلقات التكنسية – الصينية أدل إلى االنطبلؽ مرة أخرل في

تعاكف اقتصادم كتجارم بيف البمديف بعد زيارات كاتفاقيات تجارية كبركتكككلية متكررة .تضمف
الدعـ الصيف إلى تكنس في السبعينيات

 40مميكف دكالر بدكف فائدة كتسديده بعد

 35عاـ،

خصص ىذا المشركع لتغطية تكاليؼ بناء قناة مجردة بتكنس العاصمة ،مشركع لتمكيف تكنس مف
السقي الفبلحي كالشرب لسكاف المدينة .كما أرسمت الصيف في ىذه الفترة بعثات طبية بما فييا 40
طبيبان سنة  1975كحدىا ،كمكاد صيدالنية ىامة كصمت إلى

 72حاكية في نفس السنة .في

الثمانينات تحكؿ منظكر الحككمة التكنسية إلى الصيف بمقاربة إيجابية أكثر بحكـ تصنيؼ تكنس
لمصيف بأف ىذه األخيرة أصبحت تتكمـ لغة االقتصاد كالتجارة أكثر مف اإليديكلكجية

 ،50كبالتالي

التعامؿ معيا أصبح مقبكالن كىادفان .المكاقؼ المنسجمة بيف البمديف ضد الكجكد السكفيتي في

أفغانستاف كالفيتناـ ككمبكديا أدل إلى انسجاـ سياسي أكثر بيف البمديف .ظير ىذا التكافؽ في دعـ

الصيف لتكنس بمعدات عسكرية سنة  ،1984قدرت بػ  10مبلييف دكالر ،كما تـ في نفس الكقت

إنجاز الصيف لممشركع الكبير كىك قناة مجردة.

االنسجاـ السياسي أدل إلى مضاعفة كثافة الزيارات كاالتصاؿ بيف البمديف كتطكير التبادؿ
الثقافي كالتعاكف االقتصادم كالتجارم .كصؿ مستكل التبادؿ التجارم إلى أكثر مف

 820مميكف

دكالر في سنة  ،2008كيصؿ عدد المشاريع المبرمجة في التعاكف التكنسي – الصيني إلى أكثر
مف  40مشركعان ،بما فييا ما تـ إنجازه مثؿ قناة مجردة ،مركبات رياضية ،مركز ثقافي ،بناية

األرشيؼ الكطني ،كمشاريع في االتصاؿ كالبناء ىي في طريؽ اإلنجاز ،تصؿ إلى مبمغ  2مميار ك

 580مميكف دكالر.51

المغرب :مثؿ تكنس ،مقاربة الصيف لممغرب انطمقت مف دعميا لحركة االستقبلؿ المغربية

قبؿ عاـ  1956كدعـ البمديف المغرب كالصيف معان لمثكرة الجزائرية

 .1954شكمت المغرب عبر

حدكدىا مع الجزائر إحدل نقاط الدعـ الصيني العسكرم كالمادم لحرب التحرير الجزائرية .كضع
دفع بزيارة ست كفكد مغربية إلى الصيف سنة

 ،1959-1958كفتح مجاؿ لتعاكف اقتصادم

كتجارم بيف الصيف كالمغرب كخاصة في مجاؿ السمع االستيبلكية كالمكارد البحرية.
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شيدت العبلقات المغربية – الصينية خبلؿ فترة الستينيات فتك انر بداية بإبعاد حككمة عبد

ا﵀ إبراىيـ (مارس  )1960ذك التكجو غير المنسجـ في مع الغرب في مكضكع مدعـ لحركات

االستقبلؿ كالتحرر الكطني ،كبعدىا كفاة الممؾ محمد الخامس (  26فيفرم  )1961كالذم كاف أكثر
ميبلن لمنشاط التحررم بحكـ أنو ىك شخصيان كاف ضحية لذلؾ مف طرؼ االستعمار الفرنسي ،حيث
تـ نفيو مف المغرب قبؿ االستقبلؿ نتيجة مكاقفو ىذه .مجيء ابنو الحسف الثاني ،أثبت ميكالن أكثر

لمغرب تزامف ذلؾ مع اقتراب انتصار الثكرة الصينية ،كبالتالي أىمية المغرب بالنسبة لمصيف لـ تكف

بنفس المستكل .الحرب الحدكدية المغربية – الجزائرية (أكتكبر  ،)1963كميؿ الصيف لمجزائر عمؽ
ىذا الفتكر .كأكثر مف ذلؾ أف المغرب اتيـ الصيف بدعـ اليسار المغربي المعارض "الميدم بف

بركة" قائد االتحاد الكطني لمقكات الشعبية –

National Union of Popular Forces :

 .UNFPزيارات الكفكد بيف البمديف كانت محدكدة مثؿ زيارة نائب كزير التجارة الصيني السيد ىسك

تشانغ  ،)52(Hsu – Changفي مام  ،1961قبؿ استرجاع الجزائر الستقبلليا ،كزيارة الكزير األكؿ
الصيني تشكف الم سنة  1963بيدؼ كسب المغرب لدعـ انعقاد مؤتمر باندكنغ المبرمج في

الجزائر .كنتيجة حاجة الصيف لمفكسفات المغربي ،أصبحت المغرب شريؾ تجارم ىاـ لمصيف

خبلؿ ىذه الفترة .خبلفان لمفترة السابقة ،أف العبلقات المغربية – الصينية في السبعينيات تميزت
باالنسجاـ كالتكافؽ في المكاقؼ السياسية اإلقميمية كالدكلية ،كخاصة ضد النفكذ السكفيتي

كاألمريكي .قضية التشابا بالككنغك عمقت ىذا التقارب الصيني – المغربي ،حيث أف المغرب
كالصيف دعمتا نظاـ مبكتك ضد المتمردم شابا (مارس

 .)1977خبلؿ الثمانينيات ،تطكرت

العبلقات المغربية الصينية ،تميزت العبلقات المغربية – الصينية بتبادؿ زيارات عمى أعمى مستكل،
بما فييا زيارة الكزير األكؿ الصيني زاك زيانغ إلى المغرب سنة

 ،1982كزيارة الكزير األكؿ

المغربي معطي بك عبد ا﵀ إلى الصيف في نفس السنة .انعكس ذلؾ ،لتصبح المغرب شريؾ تجارم
ىاـ بالنسبة لمصيف كتضاعؼ ذلؾ ،خاصة بعد نياية الحرب الباردة ليصؿ مستكل التبادؿ التجارم
إلى حكالي  336مميكف دكالر سنة

 2000كحدىا .إضافة إلى دعـ الصيف لممغرب لتطكير

المصالح الطبية كالمستشفيات كاليياكؿ اإلدارية.53

صاحب ىذا التكافؽ السياسي تطكر التعاكف االقتصادم كالتجارم بيف البمديف لتصبح

المغرب مف أكبر الشركاء االقتصادييف لمسمع الصينية كالصادرات المغربية لمصيف ،كفي مقدمتيا
الفكسفات .كما دعمت الصيف المغرب بمشاريع في البناء كالمركبات الرياضية كالتجييزات اإلدارية،
ليصؿ استثمار الصيف بالمغرب إلى حكالي مميار دكالر في السنة الماضية
الصيف إلى المغرب في سنة

 ،54كتصؿ صادرات

 2009إلى ممياريف ك  520مميكف دكالر .بالمقابؿ كصمت قيمة

الصادرات المغربية لمصيف إلى  145مميكف دكالر ،أم بنسبة ال تتجاكز  %7مف كاردات المغرب
مف الصيف (معادف ،مكاد فبلحية ،كصناعات تقميدية).55
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ليبيا  :استقبلؿ ليبيا سنة  1950لـ يتبعو استقبللية عف الغرب في سياستيا الخارجية ،بؿ
خبلفان لذلؾ ،بؿ استمر النفكذ كالتكاجد الغربي القكم في ليبيا ،بما فييا قكاعد عسكرية كبرل أمريكية
كبريطانية كمتعددة ،حتى ثكرة الفاتح مف سبتمبر

 .1969ضمف ىذا النفكذ الغربي كالتكجو في

سياسة ليبيا الخارجية ،لـ تتطكر العبلقات بيف ليبيا كالصيف إال بعد ثكرة الفاتح سبتمبر بقيادة العقيد

القذافي .ىذا األخير الذم دعـ كحدة الصيف كساند استرجاع الصيف لمكانتيا في األمـ المتحدة.

 11جكاف  ،)1971أداف القذافي الكاليات

بمناسبة االحتفاؿ بطرد القكات العسكرية األمريكية (

المتحدة في استعماؿ نفكذىا لمنع الصيف مف الدخكؿ إلى األمـ المتحدة رغـ أنيا تمثؿ ربع سكاف
العالـ.56
مباشرة بعد ثكرة الفاتح ،دعمت الصيف الثكرة الميبية ،معتبرة إياىا انتصار لمجبية المعادية

لبلستعمار كاالمبريالية كالييمنة العسكرية ،معتبرة طرد القكاعد العسكرية األمريكية كالبريطانية
انتصا انر لمشعب الميبي .بالمقابؿ كجدت ليبيا في الصيف دعمان لممكقؼ العربي ضد الكياف

اإلسرائيمي ،كدعمان لمكقؼ ليبيا ضد التكاجد األجنبي في األراضي الميبية كفي منطقة المتكسط

ككؿ .الصيف أدانت بشدة إسقاط إسرائيؿ لمطائرة الميبية في أكت

 ،1973مؤكدة مكقفيا القكم

كالداىـ ضد دكلة إسرائيؿ الصييكنية  .57رغـ ذلؾ فإف ليبيا لـ تيقـ بصفة رسمية عبلقات دبمكماسية
مع الصيف إال في أكت  ،1978بسبب المنظكر الميبي لممحافظة عمى تماسؾ الجبية المعادية
لبلستعمار كالغرب بصفة عامة مف خبلؿ عدـ استفزاز الخبلؼ السكفيتي – الصيني .تعمقت
العبلقات بيف ليبيا كالصيف أكثر في الثمانينيات بعد بداية الحصار المكثؼ لمغرب عمى ليبيا كدعـ
الصيف لميبيا لمكاجية ىذا الحصار ،كما أف مكقؼ ليبيا المتطكر في التعامؿ مع الخبلؼ السكفيتي
– الصيني مف منظكر أف ذلؾ يجب أف ال يؤثر عمى الجبية المعادية لبلستعمار كاإلمبريالية

كالصييكنية كقضايا التحرر في العالـ ،ذلؾ ما تضمنو مضمكف كتصريحات العقيد القذافي إلى

الصيف ( 29-25أكتكبر  .)1982كفقت ليبيا في إدارة الخبلؼ السكفيتي – الصيني كفقان لتكجياتيا

السياسية .ضمف ىذا التكجو كالمقاربة ،استطاعت ليبيا أف تكسب الصيف بجانبيا كقكة دعـ كمساندة
ضد ىجكـ الكاليات المتحدة عمييا في أفريؿ سنة

 ،1986الصيف أدانت االعتداء بشدة ،كعبرت

عف انشغاليا العميؽ ليذا التحكؿ في العبلقات الدكلية.

في ىذه الفترة تكثفت العبلقات االقتصادية كالتجارية بيف الصيف كليبيا ،كالذم ساىـ في

مكاجية ليبيا لمحصار كدعـ استمرار المشاريع الميبية خاصة في مجاؿ الفبلحة كالرم.

موريتانيا :التأثير الغربي بصفة عامة كالفرنسي بصفة خاصة أدل بمكريتانيا في يكـ

استقبلليا في  28نكفمبر  1960بإقامة عبلقات دبمكماسية مع تايكاف كأصبحت مكريتانيا مق انر

النطبلؽ محاصرة المد التحررم كاليسارم في القارة اإلفريقية بما فييا انعقاد قمة الدكؿ الفرنكفكنية

سنة  1965لمتنسيؽ ضمف ككفؽ ىذا اليدؼ.
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التحكؿ في العبلقات الفرنسية – الصينية سنة  1964صاحبو تحكؿ في مكقؼ مكريتانيا
تجاه الصيف بما فييا إقامة عبلقات دبمكماسية مع الصيف سنة  .1965بالمقابؿ في بداية ىذه السنة
تركز نشاط الصيف تجاه كسب أكبر عدد مف الدكؿ لممشاركة في مؤتمر باندكنغ الثاني المبرمج في
الجزائر في جكاف  ،1965ىذا االنفراج السياسي بيف مكريتانيا كالصيف ،دفع بالصيف إلى تقديـ
قرض بقيمة  9مبلييف دكالر بدكف فكائد لبناء سد بمنطقة ركسك في نفس السنة.58
التأثير اإلفريقي خاصة مف خبلؿ منظمة الكحدة اإلفريقية كاإلقميمي كخاصة مف طرؼ
الجزائر ،إضافة إلى تطكر العبلقات اإليجابية بيف الصيف كمكريتانيا أدل بيذه األخيرة إلى التحكؿ
التخاذ مكاقؼ إيجابية تجاه حركات التحرر كاالستقبلؿ في إفريقيا ،كابراز التضامف مع الدكؿ

اإلفريقية تجاه االستعمار كالييمنة الغربية كالعنصرية في إفريقيا .تحكؿ تأكد منو الصينيكف أثناء

زيارة الرئيس المكريتاني المختار كلد دادة إلى الصيف في أكتكبر

 .1967ىذه الزيارة التي تبعيا

دعـ صيني إلى مكريتانيا بالمعدات كالتجييزات الفبلحية ،بما فييا

 200طف كعتاد فبلحي مف

ج اررات كتجييزات ،إضافة إلى دعـ مكريتانيا في تجييز كبناء المدارس كالثانكيات كتطكير
العبلقات التجارية بيف البمديف لتصؿ إلى  9.5مميكف دكالر سنة  1969بدالن مف  0.8مميكف دكالر
سنة  .1966كما دعمت الصيف مكريتانيا بػ  3000طف مف الحبكب كبناء مستشفى جاىز بنكاقشط
كدعـ مكريتانيا لحفر آبار لمسقي ،كارساؿ بعثات طبية سنكيان إلى مكريتانيا كصمت

 1973إلى

 226طبيب ،كما قدمت الصيف قرضان عمى مكريتانيا بػقيمة  59مميكف دكالر بدكف فكائد لبناء مكانئ
نكاقشط.59

التقارب المكريتاني  -الصيني اإليجابي كالدعـ الصيني لمكريتانيا شكؿ حاف انز كدافعان

لمحككمة المكريتانية لمكقكؼ بجانب الصيف في استرجاع مكانتيا في األمـ المتحدة سنة

.1971

كما أف انسجاـ مكريتانيا كالصيف في مكاجية النفكذ السكفيتي شكؿ عامبلن آخر لتطكير عبلقات

إيجابية بيف البمديف خاصة مكاقؼ البمديف المكحدة تجاه دعـ الرئيس مكبكتك بالزايير في أزمة تشابا.
اإلطاحة بنظاـ الرئيس مختار كلد دادة

 10جكيمية  1978لـ يؤثر سمبان عمى العبلقات

المتميزة بيف البمديف ،بؿ خبلفان لذلؾ فقد تعمقت العبلقات أكثر بحكـ أف الصيف أصبحت غير
محرجة مف تطكير عبلقات متميزة مع مكريتانيا عمى حساب عبلقتيا مع الجزائر بعد انسحاب

مكريتانيا مف األراضي الصحراكية (.)1979
منذ الثمانينيات كالعبلقات المكريتانية -الصينية في تطكر متزايد ،بما فييا تبادؿ الزيارات
عمى مستكل قيادات البمديف ،بما فييا زيارة نائب الكزير األكؿ لي بانغ (  ،)1984ككزير الخارجية
الصيني تانغ جيا كسكاف ،ككزير التجارة الصيني زك كاف (  .)2002كمف الجانب المكريتاني زيارة
الرئيس كلد الطايع (  )1986كسنة (  ،)1993كزيارة كزير التجارة سنة (  .)2000اليدؼ مف تبادؿ
الزيارات كاف تعميؽ التعاكف في مجاؿ الصيد البحرم ،كاستغبلؿ المعادف المكريتانية ،كالتنقيب عف
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النفط .انعكس ىذا التقارب في مستكل التبادؿ التجارم بيف البمديف بمعدؿ
خبلؿ التسعينيات.

 25مميكف دكالر سنكيان

في السنكات األخيرة ،ازداد التعاكف خاصة في مجاؿ دعـ الصيف لتجييز المكانئ
المكريتانية كمشركع بناء خط سكة حديدية قدر بمبمغ  470مميكف دكالر ،طكلو  430كمـ ،ينطمؽ
مف نكاقشط .كما دعمت الصيف مكريتانيا باألدكية كمكاد غذائية ،كتقديـ منح لطمبة مكريتانييف
لمدراسة بالصيف.60

خامساً :آفاق تطوير عالقة المغرب العربي والعالم العربي ككل مع آسيا

أتناكؿ ىذا المكضكع في محكريف :األكؿ يتناكؿ المغرب كالعالـ العربي كمؾ ،كالثاني يركز

فيو عمى الصيف ،بحكـ التركيز عمى ىذه األخيرة في مكضكع عبلقة المغرب العربي مع آسيا.

أ .مستقبل عالقة المغرب العربي (والعالم العربي ككل مع آسيا ) :كما سبؽ ذكره ،ىناؾ

عكامؿ إيجابية كمكضكعية ،كركابط ثقافية كحضارية كمحطات كأحداث سياسية ،ساىمت في
تطكير تكافؽ سياسي كتعاكف اقتصادم كتجارم ىاـ بيف دكؿ المغرب العربي كآسيا ،كفي نفس
الكقت ىناؾ عكامؿ كتأثيرات سمبية ،كقد يزداد تأثيرىا عمى مستقبؿ عبلقة المغرب العربي كالعالـ
العالي ككؿ مع آسيا مف الجانبيف السياسي كاالقتصادم ،مثؿ مقاربة آسيا المتباينة تجاه الصراع

العربي – اإلسرائيمي (لمياباف كاليند عبلقات متميزة مع إسرائيؿ) ،قضية كشمير كالخبلؼ اليندم –
الباكستاني ،التبايف العربي – اآلسيكم تجاه إيراف ،خاصة مكضكع الممؼ النككم اإليراني .التأثيرات
كاالختراقات الخارجية لمعبلقات العربية -اآلسيكية ،بحث آسيا عمى بدائؿ لمطاقة خارج النفط الذم
يشكؿ شرياف االقتصاد العربي كالمحكر األساسي لمتعاكف العربي  -اآلسيكم .كاحتماؿ تطكير آسيا
الستغبلؿ النفط في أعماؽ البحار.

إدارة مكضكعية كاستراتيجية لمعبلقات العربية – اآلسيكية كاستغبلؿ كتكظيؼ اإلمكانيات

كالمصالح المتبادلة ،قد تؤدم إلى تجاكز ىذه التأثيرات السمبية كالى تطكير متميزة كايجابية بيف
الطرفيف ،ىنا نذكر البعض منيا:
.1

تحديد المنظكر كاألكلكيات العربية المشتركة في العبلقة مع آسيا سياسيان كأمنيان

كاقتصاديان كاستراتيجيان .البد مف دراسة المصالح العميا المشتركة كمقارنة المكاسب مع البدائؿ
اإلقميمية كالدكلية األخرل الممكنة لمتعاكف العربي اإلقميمي كالدكلي .العالـ ،كخاصة في عيد

العكلمة أصبحت تسيره المصالح كاالستثمارات االقتصادية ،كليس االيديكلكجية ،خاصة عندما
يتعمؽ األمر مع دكؿ متطكرة اقتصاديا مثؿ الياباف كالصيف كاليند ،كالتي ىي في حاجة لمعالـ
العربي.
.2

البد مف قراءة متأنية ككاقعية كليست قراءة رغبكبية أك عاطفية لما تريده الدكؿ

اآلسيكية ،قائمة عمى تحديد المصالح كاألكلكيات .ىناؾ تنافس كربما صراع بيف دكؿ آسيا الكبرل
حكؿ مف يستفيد أكثر مف العبلقات مع العالـ العربي ،كفي نفس الكقت أف ليذه الدكؿ اآلسيكية
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أكلكيات مف العبلقة مع العالـ العربي ،كفي مقدمتيا العبلقة مع الغرب بصفة عامة كالكاليات
المتحدة بصفة خاصة ،لسببيف :األكؿ ارتباطيـ األقكل اقتصاديان كتجاريان مع الكاليات المتحدة،
كثانيان ،نظرتيـ الخاصة لمكقعيـ كقكل كبرل تبحث عف لعب دكر مؤثر إقميميان كدكليان.

ميما كاف مستكل قكة االنسجاـ بيف العالـ العربي كالصيف ،فإف المصالح الصينية الكطنية

الكبرل االقتصادية كاألمنية كاالستراتيجية ىي مع القكل الكبرل كفي مقدمتيا الكاليات المتحدة،
الشريؾ االقتصادم األكؿ لمصيف كالياباف أكثر مف الصيف في ىذا اإلطار بسبب مرجعيتيا
كأبعادىا المرتبطة مع الغرب كالكاليات المتحدة لدرجة التحالؼ منذ الحرب العالمية الثانية .بدأ
اليابانيكف خاصة في السنكات األخيرة ينظركف لمعبلقة االرتباطية مع الكاليات المتحدة بالسمب أكثر
مف اإليجاب ،كيبحثكف عف سياسة استقبللية ،خاصة مع الدكؿ الممكنة ليـ بالطاقة ،كفي مقدمتيا

الدكؿ العربية التي تشكؿ أكثر مف  %90مف الكاردات البتركلية لمياباف .كقد عاشت الياباف حجـ
التأثير السمبي الكبير نتيجة ارتباطيا مع الغرب في حرب أكتكبر

 ،1973كمقاطعة العرب ليا.

كضع قابؿ لمتكرار في حالة أم تصعيد لمصراع العربي – اإلسرائيمي أك تكتر في المنطقة العربية.
عمى الغرب استغبلؿ ىذه المقاربة االستقبللية اليابانية المحتممة .إضافة إلى ذلؾ ،بقدر ما ىي

بحاجة لمبتركؿ العربي بقدر ما ىي بحاجة إلى كجكد سند سياسي لدعـ مسار سياستيا االستقبللية
مف الغرب بما فييا محاكلتيا تكظيؼ قكتيا االقتصادية لمفكز بمقعد دائـ في مجمس األمف (حؽ

الفيتك ،مقعد تنافسيا فيو اليند)

 22دكلة عربية بمنظمة األمـ المتحدة كتأثيراتيـ عمى الدكؿ

اإلسبلمية كدكؿ عالـ الجنكب ،يعطي لمعالـ العربي قكة سند لياباف أك لميند لمترشح ليذا المنصب.
كميما يكف فإف مصالح الدكؿ اآلسيكية الكبرل السياسية كاالقتصادية مع العرب كليس مع

إسرائيؿ ،بالتالي عمى العرب تكظيؼ إمكانياتيـ االقتصادية لمتأثير عمى المكاقؼ السياسية تجاه

إسرائيؿ .كعمى األقؿ عمى العرب إدارة التبايف أك الصراع أك التناقض بيف القكل الكبرل ،بما فييا
الصيف كاليند كالياباف ،لخدمة المصالح كاألكلكيات العربية.
.3

اقتصاديان عمى دكؿ المغرب العربي كالدكؿ العربية بصفة عامة تطكير العبلقات

االقتصادية مع آسيا عمى أساس الشراكة ذات المحتكل كالبعد التنمكم ،الييكمي كاالستراتيجي مف

أجؿ تطكير الصناعة كاكتساب التكنكلكجيا .رغـ أف العرب يتكفركف عمى أكثر مف

 %60مف

احتياطي النفط العالمي ،فإف صناعة تكريرىا مازالت ضعيفة ،كتتطمب شراكة مع الدكؿ اآلسيكية
المصنعة ،لتطكير أكبر عدد ممكف مف مصانع تكرير البتركؿ كالمصانع البترككيمياكية .كأكثر مف
ذلؾ عمى العرب تطكير الصناعة كالتكنكلكجيا مف أجؿ بناء اقتصاد كطني خارج المحركقات  ،التي
ىي مادة زائمة.
عمى العرب االبتعاد عمى األقؿ تدريجيان عف الحمكؿ الجاىزة في إدارة اقتصادياتيا عبر

االعتماد عمى االستيراد (  .)Imported economyيجب اتباع سياسة النفط مقابؿ كسب المعرفة
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كالتكنكلكجيا .الشركات اآلسيكية مؤىمة لذلؾ ،كالدكؿ اآلسيكية أكثر استعدادان لمسايرة ىذا التكجو،
كقد بدأت سياسة االستثمار المباشر بالدكؿ العربية مثمما يحدث في الجزائر كليبيا.
ب .آفاق تطوير عالقة المغرب العربي مع الصين

 :يجب االستفادة مف تكنكلكجيات

الصيف التكمفة األقؿ كالممكنة ،خاصة في الصناعات الصغيرة كالمتكسطة ،كالصينيكف أثبتكا
استعدادىـ إلقامة شراكة مف ىذا النكع في عدة دكؿ عربية.
.1

يجب االستفادة مف تطكر نماذج الزراعة في آسيا خاصة في الصيف كاليند

كالياباف ،كبعض دكؿ اآلسياف .بالكطف العربي المساحة الشاسعة كاألرض الخصبة لذلؾ ،كتكفر
المياه كخاصة بالسكداف ،كالتي ىي كحدىا ليست فقط كافية لتحقيؽ االكتفاء الذاتي الزراعي
كالفبلحي لمكطف العربي ،بؿ قادرة عمى اإلنتاج كالتصدير خارج الكطف العربي.
.2

يتميز النشاط االقتصادم الصيني خارج الصيف بالمناطؽ الحرة .يجب تشجيع

تكاجدىا في مختمؼ البمداف العربية ،مف أجؿ إدارة محمية لعممية االستيراد كتفعيؿ النشاط
االقتصادم المحمي ،خاصة عمى مستكل التشغيؿ.
.3

عمى الدكؿ العربية التكجو أكثر لبلستثمار في الصيف كآسيا ككؿ ،في إطار

عبلقات ثنائية حتى ال تبقى األمكاؿ العربية سجينة لبنكؾ أكركبا كأمريكا ،كالميددة بتجميدىا أك

حتى مصادرتيا بسبب احتماؿ تصعيد مكاقؼ عربية متباينة أك متناقضة مع المصالح الغربية،
كخاصة في مكضكع الصراع العربي – اإلسرائيمي.
.4

ثقافيان ،بحكـ أف عبلقات الدكؿ العربية كآسيا متجذرة في الثقافة الشرقية لشعكبيا،

فغنو يجب تكظيفيا أكثر كمرجعية كمحكر لمدفع إلى عبلقات عربية – آسيكية كاعدة .ليس صدفة
أك مجا انز أف يتناكؿ ىذا التقارب صامكيؿ ىنتنقتكف في كتابو صراع الحضارات ،الذم حذر مف

التقارب اإلسبلمي الككنفكشيكسي .عمى العرب كاآلسيكييف تفعيؿ ىذا التقارب ،كقد بدأت جامعة
الدكؿ العربية في ذلؾ مف خبلؿ تنظيـ منتديات كمؤتمرات مشتركة في آسيا كفي العالـ العربي،
تفعيؿ جاد كىادؼ سكؼ يؤدم لتعزيز أسس التقارب كالتفاىـ السياسي ،كيزيؿ الغمكض كيضعؼ
عمى األقؿ إف لـ يزؿ التبايف مف خبلؿ الحكار كالنقاش كاالتصاؿ الدكرم كالمتكرر بيف الطرفيف.
.5

منتدل التعاكف العربي – الصيني الذم كاف مشركعان كتجسد عقب لقاء األميف

لجامعة الدكؿ العربية بالرئيس الصيني "ىيك جينغ تاك" (  30جانفي  )2004بمقر الجامعة ،ىي
محطة جد ىامة ،تعكس مقاربة الصيف لمعمؿ العربي الكحدكم مف خبلؿ جامعة الدكؿ العربية،
الصينيكف يريدكف التعامؿ مع العرب ككحدة إلبعاد التأثيرات السمبية ،التي قد تنجـ عمى مستكل
العبلقات الثنائية.
في لقائو مع األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية ،حدد الرئيس الصيني ىيك جينغ تاك ،أربعة

أىداؼ ليذا المنتدل :تقكية الدعـ كالثقة السياسية المتبادلة ،تكسيع البناء كالتعاكف االقتصادم،

تكثيؼ التعاكف الثقافي ،كتعزيز التعاكف في القضايا الجيكية كالدكلية .كمف جانبو أكد األميف العاـ
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لمجامعة ،السيد عمرك مكسى ،أنو أماـ فرص كبرل كمجاالت كبيرة لمتعاكف االقتصادم
كالتكنكلكجي ،يجب ترقيتو أكثر مستقببلن.
.6

يجب تشجيع السياحة بيف الشعكب العربية كاآلسيكية ،كتسييؿ عممية التبادؿ

السياحي ،خاصة تكثيؼ خطكط النقؿ كعقمنة أسعارىا .آلسيا ثقافات عريقة كمعالـ أثرية جد متميزة
كاألىـ عالميان مثؿ الحائط الصيني العظيـ ،أك تاج محاؿ باليند ...كانجازات عمرانية كثقافية،

كمناظر طبيعية خبلبة كسمكؾ إنساني قيـ ...كامكانيات استقباؿ متميزة .إضافة إلى أف آسيا كما
سبؽ ذكره ىي قارة المسمميف ،كبالتالي التقارب بيف الشعكب العربية ىك جاىز ثقافيان كدينيان.

بالمقابؿ بالكطف العربي معالـ تاريخية كحضارة عريقة كمناخ طبيعي أكرك-متكسطي كصحراكم

إفريقي ُّ
كتميز الشعكب العربية باالستقباؿ ككرـ الضيافة .إضافة إلى ذلؾ أف تكمفة السائح بالكطف
العربي بتكنس مثبلن عشر مرات أقؿ مف السائح في أكركبا.
.7

يجب دعـ رابطة جمعيات الصداقة العربية – الصينية التي تأسست بالخرطكـ

(نكفمبر  ،)2006كعقدت مؤتمرىا األكؿ ىناؾ تحت إشراؼ جامعة الدكؿ العربية .شعار المؤتمر
كاف "الصداقة الشعبية كعاء جامع كرابط متيف" ،كتحت إشراؼ جامعة الدكؿ العربية كذلؾ عقد

المؤتمر الثاني لمرابطة بدمشؽ (أكتكبر  ،)2008كسيعقد المؤتمر الثالث في ليبيا الحقان ىذه السنة،
كبعد أسابيع سكؼ أشارؾ في القاىرة في اجتماع المجمس التنفيذم لمرابطة بالقاىرة (

 10مام

 )2010بجامعة الدكؿ العربية .كبيف ىذه المؤتمرات تمت نشاطات كتبادؿ الكفكد بيف الطرفيف
العربي كالصيني ،كالذم دكف شؾ لعب دك انر مؤث انر في تعزيز العبلقات العربية – الصينية ،يجب

دعـ ىذه الرابطة كعمى جامعة الدكؿ العربية التدخؿ لدل القنكات العربية الرسمية المعنية بالعبلقات

مع الصيف ،لدعـ جمعيات الصداقة العربية – الصينية .بالجزائر ىناؾ تنسيؽ كدعـ لجمعيتنا مف
طرؼ ك ازرة الشؤكف الخارجية.
.8

يجب عمى صانعي القرار السياسي في الصيف ،أف يطكركا عبلقات صينية –

عربية مبنية عمى التكازف كالتبادؿ في األىداؼ كالمصالح .يتكقؼ االىتماـ بالدكلة كقكة عمى تكفر
شرطيف أساسييف:
أ.

قكتيا الصناعية كالعسكرية ،كقدرتيا في التأثير السياسي كالدبمكماسي عمى

المستكل الدكلي.
ب.


مدل استعدادىا لتكظيؼ ىذه القكة في التأييد كالمساندة مع مصالح الطرؼ

اآلخر.
بالنسبة لمصيف ،الشرط األكؿ جاىز ،فيك قكة اقتصادية كعسكرية كبرل في العالـ ،كما
ينقصيا ىك تجسيد الشرط الثاني ،كىك تكظيؼ ىذه القكة لمصالح الطرؼ اآلخر .عمى الصيف أف
تنظر بمنطؽ التكازف كالتعامؿ بالمثؿ ،كليس بمنطقة قكة كبرل مع قكة صغرل .غير ذلؾ البدائؿ
بالنسبة لمدكؿ العربية أسيؿ بالتنسيؽ مع الدكؿ الكبرل التقميدية ،بحكـ القرب الجغرافي كسيكلة
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التعامؿ معيا ،نظ انر لتكاجد أسس االتصاؿ كتجذر التأثيرات كالتجارية كحتى المغكية .بعد المسافة
بيف الصيف كالكطف العربي ،خاصة دكؿ المغرب العربي ،يمكف أف تشكؿ عامبلن سمبيان في تقكية

االتصاالت العبلقات العربية – الصينية .عمى الصيف تدارؾ ذلؾ بتقريب نفسيا أكثر إلى القضايا
العربية:
أ.

يجب عمى الصيف ،مف مكقعيا كعضك دائـ في مجمس األمف ،التعاكف مع منظمة

األمـ المتحدة لتصفية بقية المستعمرات في العالـ ك في مقدمتيا حؽ الشعب الصحراكم في تقرير
مصيره عبر استفتاء حر ك نزيو عمى غرار تصفية االستعمار في المناطؽ األخرل مف العالـ.
ب.


دعـ بفعالية أكثر القضية الفمسطينية كاسترجاع الجكالف السكرية ،كدعـ حماية

جنكب لبناف .يجب عمى الصيف التعامؿ مع ىذه القضايا بإتباع سياسة مستقمة كاضحة ،تختمؼ
عف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ كليس مثمما تعمؿ اآلف أنيا تتعامؿ مع السمطة الفمسطينية مف خبلؿ
السفارة الصينية بػ"إسرائيؿ".
العرب في حاجة إلى قطب قكم في المنطقة يؤثر عمى التكجو األحادم في تسكية
قضاياىـ .عمى الصيف تدعيـ التضامف العربي ألنو الكسيمة العممية األساسية لمتأثير عمى ثقؿ تأثير
القكل الكبرل في الكطف العربي ،في حالة حدكث ذلؾ ،يصبح لمصيف تأثير أكثر سياسيان

كدبمكماسيان كاقتصاديان كتجاريان ،خاصة في حضكر التجارب السمبية لمكطف العربي في التعامؿ مع

القكل الكبرل في عالـ الشماؿ ،بما فييا االتحاد السكفيتي سابقان .بقدر ما أف كالعالـ العربي بحاجة
إلى دعـ سياسي كدبمكماسي ،كالى عبلقة تعاكف اقتصادم كتكنكلكجي ،بقدر ما ىي الصيف في

حاجة إلى الدعـ السياسي كالدبمكماسي (  22دكلة عربية) الستكماؿ كحدتيا الكطنية ،إضافة إلى

األىمية الكبرل لمسكؽ العربية كحاجة الصيف لمنفط العربي .الصيف بحاجة لمبتركؿ العربي كضماف
تدفقو ،خاصة مع تزايد الطمب الصيني عمى ىذه المادة مف الدكؿ العربية ،كالذم ارتفع مف %50

قبؿ أربع سنكات ،إلى حكالي  %90ىذه السنة .ضماف ميدد بتحكـ أمريكا في منابع النفط ،كالتي
تعتبرىا الكسيمة الكحيدة لتقييد النمك الصيني في غياب احتماؿ استعماؿ العمؿ العسكرم في مكاجية
الصيف كقكة عسكرية كنككية .إشكالية تجعؿ مف الدكؿ العربية أىـ في التعامؿ لمتأثير عمى ىذا
االحتماؿ األمريكي مف خبلؿ الدعـ المتبادؿ لممصالح العميا لمطرفيف العربي كالصيني.
ـ اليوامش:

 .1د .إسماعيؿ دبش ‟العبلقات العربية – الصينية :مسيرة تعاكف آلفاؽ كاعدة ‟ في „الحكار بيف الثقافة الصينية
كالثقافة العربية‟ ،المجمة العربية لمثقافة ،العدد  ،38عدد خاص (مارس .)2000

 . 2نقبلن عف صبلح ىادم عمكاف ،نظرة إلى مركزم االستقطاب الغربي – الصيني (بغداد :دار الحرية لمطباعة،
 ،)1981ص 103.

 .3المبلحظة رقـ ( )5في ىذه اليكامش.
 .4مداخمة سفير الصيف بقطر ،بجامعة قطر ،السيد يككسيكنغ )2007.03.17( You Xiaoyong :في مكقع ك ازرة
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أبعاد التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربية
ـ الجزائر نمودجا ـ

الدكتور اسماعيل معراف
أستاذ محاضر قسم أ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
إف أكؿ مبلحظة يمكف تسجيميا عمى منطقة المغرب العربي في ىذا اإلتجاه ىك أنيا كانت
دائمة التغير كالتحكؿ ،كلـ تتكقؼ بيا عجمة التطكر كالحركة في نسؽ سياسي معيف ،بحيث أنو منذ

خركج اإلستعمار مف دكليا ،لـ تعرؼ اإلستقرار السياسي المطمكب رغـ قدرة األنظمة السياسية التي
حكمتيا عمى ضبط مختمؼ التفاعبلت كالتمكجات التي كانت دائما تقكدىا قكل المعارضة سكاء تمؾ
المستندة إلى المرجعيات اليسارية أك الدينية اإلسبلمية بنكعييا المعتدؿ كالمتشدد ،كما أف نجاح
النخب السياسية في ببلد المغرب العربي عمى تقديـ خطاب سياسي براغماتي ركز عمى تبرير
سياساتو بفكرة المصمحة الكطنية كالتيديد األجنبي ،كاتخاذه إجراءات قمعية كاستبدادية ضد القكل

السياسية التي تناضؿ مف أجؿ تغيير األكضاع السياسية كاإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية.

خيار غير محققا اقترف فكريا كاجرائيا بعكامؿ
فالتحكؿ الديمقراطي الذم بقي لغاية اليكـ نا
عديدة تأثرت بو مختمؼ الركابط التي جمعت بيف دكؿ المغرب العربي ،فالدكلة التي أقيمت في
المنطقة المغاربية بقيت أسيرة العيد اإلستعمارم بمخمفاتو المتراكمة ككذا بالمعطيات الجغرافية

نمكذجا مف المشاكؿ تحكلت إلى
كالتككينات اإلجتماعية كالثقافية ( ،)1كىي كميا قيـ ترسخت كقدمت
ن
حكاجز أماـ أية عممية تغيير حقيقية ،كما أف ىذه العكامؿ التي ذكرناىا أثرت بشكؿ بارز في
السمكؾ السياسي كالثقافي كاإلجتماعي لبناء الدكلة التي تكلت تحقيؽ الديمقراطية المتعثرة ،فإذا
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حافز لمتكاصؿ كالتقارب سكاء عمى الصعيد
أخذنا العامؿ الجغرافي مثبل فنجد أنو بقدر ما كاف نا

الداخمي أم بيف البمداف المغاربية أك عمى الصعيد الخارجي الذم أتاح فرصة اإلتصاؿ مع عالـ

القارة اإلفريقية كعالـ أكركبا كقبؿ ىذا كذلؾ التكاصؿ مع الكطف العربي الكبير ،كما أف المكقع
الجغرافي لمنطقة المغرب العربي جعؿ منيا ساحة مفتكحة لمعديد مف األفكار كاألنماط الثقافية
المختمفة ،لكف الشيء الذم ساىـ بشكؿ سمبي في عدـ اإلستقرار ىك كجكد أكبر أقمية غير عربية
أساسيا مف النسيج اإلجتماعي
في الكطف العربي كنقصد بذلؾ البربر أك األمازيغ كىـ يمثمكف جزنءا
ن
المغاربي ،بحيث تشير اإلحصائيات إلى نحك  15مميكف نسمة ،أم ما يكازم خمس السكاف،
كأغمبيتيـ تعيش في كؿ مف الجزائر كالمغرب ،ىذا دكف أف ننسى مشكمة الصحراء الغربية التي

بقيت عقدة لمتجزئة بالمنطقة ( ،)2كمنعت أم تقارب حقيقي بيف بمداف ىذه المنطقة كالسيما الجزائر
التي تصر عمى أف المشكؿ ىك متعمؽ بتصفية اإلستعمار كحمو يكمف في تطبيؽ الشرعية الدكلية
كمقررات األمـ المتحدة ،في حيف أف المغرب يعتبر ذلؾ مشكمة داخمية كيطالب الجزائر بإجراء
مفاكضات بشأنيا ،كبالتالي فقد بقيت المعطيات الجغرافية تتحكـ إلى حد بعيد في مسار التحكالت
السياسية كالديمقراطية داخؿ المنطقة ،أضؼ إلى ذلؾ أف طبيعة التككيف اإلجتماعي لعبت ىي

طا في مجاؿ اإلنتقاؿ مف النظاـ األحادم اإلحتكارم إلى النظاـ الديمقراطي ،بحيث
األخرل نا
دكر مثب ن
محددا في عممية التشكيؿ اإلجتماعي
دكر
لعبت القبيمة كالعصبية كمازالت مستمرة في نفس األداء نا
ن
كالسياسي لمدكلة في المغرب العربي ،فصبغت كؿ السمككات كالتكجيات داخؿ المجتمع كالدكلة

بمحتكاىا ،كأصبحنا نممس مظاىر الممارسة القبمية كالعشائرية مع كؿ سياسة أك إجراء ،فاإلنتخابات
منيعا أماـ عممية
المحمية أك التشريعية تحكلت إلى تجسيد حقيقي لمثؿ ىذه القيـ ،ككقفت ن
سدا ن
التحديث التي تتطمبيا الديمقراطية.
إف بدايات التحكؿ الديمقراطي في أقطار المغرب العربي لـ تكف إال محاكلة مضطربة
كمشكشة بحيث أنيا لـ تأخذ العديد مف المعايير كالبنى بعيف اإلعتبار ،كتميزت أيضا بالتسرع
كالتيكر في كثير مف األحياف ،فقد أخذت بمداف المنطقة عمى عمكميا العممية مف جكانبيا السياسية
فقط ،أم إعتماد البعد السياسي الذم يعني كجكد تعددية حزبية كاعبلمية كاقامة اإلنتخابات ،دكف
البحث في باقي أبعاد العممية األخرل كالجكانب الثقافية كاإلقتصادية كاإلجتماعية ،فبل يعقؿ أف

نقبؿ عمى عممية تحكؿ ديمقراطي في أم مجتمع ،مف دكف أف تككف ىناؾ عممية تحضير كافية
تتأسس مف خبلؿ مرحمة إنتقالية تفصؿ بيف مرحمتيف مختمفتيف ،سكاء في الظركؼ أك في
التحديات ،كفي ىذا السياؽ فإف المبلحظ عمى النخب الحاكمة في ىذه البمداف أنيا قدمت نفس
النمكذج في التعاطي مع القيـ الديمقراطية كذلؾ بالمجكء إلى المخابر األجنبية كمراكز التكجيو
الغربية القاضية بضركرة إعتماد الكصفة الغربية في إقرار كتطبيؽ النمكذج الديمقراطي ،مما خمؽ
حالة مف اإلستيجاف كعدـ التكافؽ عندما بدأت مرحمة الممارسة ،بحيث أف الطركحات المقدمة تـ
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رفضيا تقريبا مف عمكـ الجماىير ،كحتى القكل السياسية األخرل اعتبرتيا مناقضة لقيـ األصالة
كالعادات كاألعراؼ الداخمية.
فالتحكؿ إلى الممارسة الديمقراطية يعني بدالالتو المفظية المرحمة اإلنتقالية بيف نظاـ غير

ديمقراطي كنظاـ ديمقراطي ،كىك شيء لـ يحدث داخؿ الدكؿ المغاربية ( ،)3حيث أف ىذه األخيرة
تسرعت بشكؿ ممفت لمنظر ،أغرقت الحياة السياسية بشعارات كخطابات جديدة لـ يحدث أف تعكد
عمييا األفراد ،كمف ثـ فجاءت الفكرة مشكىة كساىمت في الفشؿ المسجؿ فيما يخص اإلرتقاء إلى
نضجا مف سابقتيا ،السيما كأف التحكؿ الديمقراطي في البمداف المعنية تـ
مرحمة سياسية أكثر
ن
النظر إليو مف زاكية جد ضيقة حيث قدـ اليدؼ عف الكسيمة ،كتـ حرؽ المراحؿ بحجة تعطش

الناس لمديمقراطية ،كمحاكلة تقديـ النظـ الحاكمة لممجتمع الدكلي بمظير الحريص عمى اإلستجابة
إلى التحكالت الديمقراطية التي تعني تجسيد دكلة القانكف كحماية الحريات العامة كفتح الحياة
السياسية أماـ الشرائح كالفاعميات السياسية التي يتككف منيا نبض المجتمع.

()4

أساسا في إعتباره ىدفا ينبغي
إف الفيـ الخاطئ لقضايا اإلنتقاؿ الديمقراطي كالذم تجسد
ن
الكصكؿ إلى تحقيقو أدل إلى سيادة مفاىيـ مغمكطة زادت مف تفاقـ المشاكؿ السياسية بدالن مف أف
يؤدم ىذا التكجو إلى تضميؿ العقبات أماـ مشاريع التغيير ،كمف ثـ فإف أفضؿ تحكؿ حدث داخؿ

المغرب العربي ىك تقريبا مشابيا لما حدث في باقي بمداف الكطف العربي كما سنرل الحقا ،حيث تـ
تحقيؽ إنفراج سياسي بسيط لـ يرتقي إلى خمؽ الفضاءات الحقيقية التي تستكجبيا عممية البناء
الديمقراطي ،كما تـ فيـ التحكؿ الميبرالي الذم بدأت تأخذ بو دكؿ المغرب العربي في إقتصادياتيا
بعدا
فادحا ذلؾ أف التحكؿ في الجكانب اإلقتصادية ما ىك إال ن
أنو تحكالن ديمقراطيا ،كىذا كاف خطأ ن
جزئيا مف عممية البناء الديمقراطي التي تتميز بتعدد األبعاد كالرؤل كالعناصر ،كما أنو مف
تناقضات األشياء أف أخذت السمطة الحاكمة سكاء في تكنس أك ليبيا أك مكريتانيا أك المغرب أك
الجزائر العممية الديمقراطية في شقيا اإلقتصادم أم تجاكبت مع الدعكات الخاصة بإنتياج
سياسات اإلصبلحات اإلقتصادية كنظاـ السكؽ ،ككذا الدخكؿ في عمميات مف الخكصصة الكاسعة،
دكف القبكؿ بفتح الحياة السياسية لمتنافس كالتداكؿ عمى السمطة ،بحيث أف اإلنفتاح تـ فقط في

الجكانب التي ال تؤثر عمى مسار السمطة ككفؽ قيـ شكمية لـ تمس لحد اآلف الجكىر ،كبقيت عقمية
الحزب الكاحد تسيطر عمى العمؿ الحزبي كالسياسي في ىذه البمداف رغـ إقرار التعددية ،كقد أدل
ىذا الكضع إلى إحتكار الدكلة لمفضاء العاـ كنفي دكر المنظمات الكسيطة في عممية التغيير
كبالتالي فقدت العممية السياسية إحدل الكسائؿ الميمة لتطكيرىا ،أضؼ إلى ذلؾ أف تحديات كثيرة
كقفت ضد تحكؿ ىذه الدكؿ إلى المناخ الديمقراطي بعضيا داخمي كالبعض اآلخر خارجي،
فبالنسبة لمعكامؿ الداخمية فنجد عمى رأسيا مسألة إنييار شرعية النظـ السمطكية حيث أنيا فقدت
مصداقيتيا إنطبلقا مف فشميا المسجؿ في الكفاء باإلحتياجات المجتمعية كالمعيشية ،كأيضا بالنسبة
كثير كأصبح يتطمع
لمتكيؼ مع التطكر الحاصؿ في إطار المجتمع المدني المغاربي الذم نضج نا
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إلى القيـ الديمقراطية التي غزت العالـ في فترة ما بعد الحرب الباردة كالى غاية اليكـ الشيء الذم
قابمتو ىذه النظـ بالتنكر كالتقييد ككضع القيكد الخانقة ،كمف ثـ فإف اإلنييار كالتأزـ الذم حدث
لمنظاـ السياسي داخؿ البمداف المغاربية كعدـ قدرتو عمى مكاكبة التطكرات الحاصمة يعكد إلى
أسباب متنكعة منيا عدـ كجكد رضا بالمؤسسات القائمة مف قبؿ الرأم العاـ ،كأيضا عدـ تمثيؿ ىذه
األنظمة السياسية لمختمؼ قيـ كمصالح المجتمع ،مما جعؿ اليكة تتكسع كالشرخ يزداد ،كما ساىمت
ظركؼ أخرل عمى تعفف ىذا الكضع مثؿ ضعؼ دكر كمكانة المؤسسة التشريعية (البرلماف) في
النظاـ السياسي كتحكلو إلى أداة في يد السمطة التنفيذية مما أفقده شرعيتو داخؿ المجتمع ،كقد
نشأت عف ىذه األكضاع الداخمية المتردية معزكلية النظاـ عمى الصعيد الدكلي كجنكح الدكؿ

الغربية إلى إستعماؿ الضغط عمى حككمات ىذه الدكؿ مف أجؿ إجبارىا عمى مكاصمة نيج

تحديدا مساعداتيا لدكؿ المغرب
اإلصبلحات الديمقراطية ،كما ربطت كؿ مف فرنسا كبريطانيا
ن
العربي بضركرة تجسيد التحكؿ الديمقراطي ( ،)5الشيء الذم زاد مف متاعب ىذه األنظمة مف جية،
كدفعيا بقكة إلى البحث عف أيسر السبؿ لتحقيؽ عمميات اإلنفتاح السياسي ،غير أف الكاقع أكد
حقيقة في غاية األىمية تمثمت في ككف القيادات السياسية في ببلد المغرب العربي لـ تكف لدييا

الجدية البلزمة في طرحيا لمديمقراطية ،بحيث راىنت عمييا فقط ككرقة لمخركج مف دائرة الضغكط

الممارسة عمييا مف قبؿ قكل داخمية (أحزاب سياسية كجمعيات المجتمع المدني) ،كقكل خارجية لـ
تقتنع بجدكل التكجيات التي تقدميا ىذه البمداف ،كقد يككف مف المفيد أف نشير في ىذا اإلطار إلى
بعض ما جاء في خطاب الرئيس المكريتاني السابؽ معاكية كلد الطايع في  17أفريؿ  1991الذم
أعمف فيو عف بدء تجربة التحكؿ حيف قاؿ

« مكجيا كبلمو لمشعب "إني أدعككـ إلى المحافظة عمى ىذه الخطكة الجديدة لمتمكف مف

إبعاد أصحاب النكايا السيئة" ككاف الرئيس السابؽ يشير بذلؾ إلى نخبة مف مثقفي المجتمع
المكريتاني رفعكا ضده عريضة يطالبكف فييا بفتح المجاؿ السياسي كتكفير الشركط البلزمة لتدشيف
إنطباعا مف البداية بأف النظاـ غير مستعد لمدخكؿ في
مرحمة ديمقراطية حقيقية ،كىذا ما أعطى
ن
مرحمة سياسية جديدة تتميز بقبكؿ اآلخر ( ،)6كىك أمر ينطبؽ عمى كؿ القيادات السياسية التي
حكمت كتحكـ الدكؿ المغاربية األخرل ،كلك أف الدرجة تتفاكت مف دكلة إلى دكلة أخرل.

كما أف ىناؾ عكامؿ أخرل ال تقؿ أىمية عف ما ذكرناه بشأف معيقات التحكؿ الديمقراطي
أساسا إلى بركز كتفاقـ األزمات اإلقتصادية التي كشفت عف فشؿ الدكؿ المغاربية عمى
كىي تذىب
ن
إيجاد سياسات إقتصادية ناجعة بإمكانيا أف تساىـ في حؿ المشاكؿ العالقة ،حيث أف التحكؿ الذم
تـ مف اإلقتصاد المكجو إلى إقتصاد السكؽ ،لـ يكف إال في تغيير القكانيف كالخطابات ،لكف عمى
مستكل الميداف ،بقيت الدكلة تتدخؿ في كؿ شيء ،كحتى في اليامش الذم منح لمقطاع الخاص،
مما جعؿ الكثير مف الباحثيف يؤكدكف عمى أف الفشؿ اإلقتصادم لـ يؤدم بالضركرة إلى إتاحة
الفرص الحقيقية لمتحكؿ الديمقراطي كذلؾ بسبب إصرار النخب الحاكمة عمى البقاء في سدة الحكـ،
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باإلضافة إلى تصاعد قكة كنفكذ المجتمع المدني الذم أصبح يمقى الركاج بفعؿ إنغبلؽ النظـ
المغاربية كعدـ قبكليا بالشركاء اإلجتماعييف ،مما كلٌد ليا مكجة مف الغضب بيف أكساط الجماىير

الشعبية ،كأعطى بالمقابؿ مصداقية لممنظمات كالحركات كاألحزاب ،أضؼ إلى ذلؾ العجز المسجؿ

عجز
في ميزاف الحساب الجارم ،فبعد أف حقؽ في  1985فائضا بمغ  1014مميكف دكالر ،سجؿ نا
اجعا في السنة التي تمت كبمغ  2230مميكف دكالر ،كما انخفض العجز إلى  772مميكف دكالر
كتر ن

في  ،1988كلكف بتكمفة إقتصادية كاجتماعية ال يمكف إال أف تككف شديدة اإلرتفاع ،كمف ثـ فإف
ىذا اإلنخفاض مثبلن تحقؽ عمى حساب الكاردات التي ضغطت بشكؿ مستمر خبلؿ الثمانينات،

فبعد أف كانت قيمتيا تقدر بػ  15.367مميكف دكالر في سنة  ،1986ك  10.116مميكف دكالر في

 ،1987ك  9.637مميكف دكالر فقط سنة

 ،)7(1988كعميو فقد نتج عف ىذا الكضع المتأرجح

كصكؿ نسبة اإلنكماش في الكاردات في الفترة الممتدة ما بيف  1986ك  1988إلى  ،18.48كلعؿ
السبب في ذلؾ يعكد إلى إنخفاض قيمة الصادرات الجزائرية مف المحركقات في تمؾ الفترة كما
صاحبو مف عجز لدل الدكلة في تمبية المطالب اإلجتماعية المتنامية نتيجة الزيادة السكانية المعتبرة
كأيضا مف جراء اآللة اإلنتاجية المفككة التي أصبحت عاجزة فعبل عف إستقباؿ عمالة جديدة لدرجة

أنو بدأ التفكير في تسريح العماؿ كاغبلؽ المصانع كالمؤسسات

( ،)8مف ىنا بدأت بكادر التذمر

كاضحة داخؿ الجبية اإلجتماعية كبدأت معيا مكجة اإلحتجاجات في كؿ مكاف ،منذرة بذلؾ ببداية
مرحمة الصراع بيف القكل المعارضة التي كانت تختفي كراء تمؾ الحركات اإلحتجاجية كركائز
النظاـ التي بقيت مرابطة حكؿ مقاليد الحكـ ،ىذا دكف أف نغفؿ أف الكضع اإلقتصادم في تمؾ
المرحمة ظير في غاية اإلفبلس حيث كصمت قيمة المديكنية الخارجية ذات األمد الطكيؿ في سنة

 1988حكالي  23.229مميكف دكالر أمريكي ،أم نسبة

 %72.3مف حصيمة الصادرات كالسمع

سياسيا أكثر تعفنا السيما في جانب
كضعا
كالخدمات( ،)9كقد قابؿ ىذا الكضع اإلقتصادم المتردم
ن
ن
المشاركة السياسية ،حيث بدت األزمة الكاضحة ،بحيث أخذت جماعات جديدة المبادرة كبدأت

تطالب بإشراكيا في الحكـ عمى نحك أقمؽ معاقؿ السمطة ،كطرح فكرة شرعية النظاـ السياسي (،)10
حيث برزت الحركات اليسارية كالدينية في كؿ أنحاء الجزائر كبدأت تضغط بإتجاه النظاـ كذلؾ

خصكصا كأف ىذه المطالب كجدت
حتى يتراجع عف اإلجراءات كاألساليب القمعية التي يتبعيا،
ن
شرعيتيا في المكجة العاتية التي بدأت تنتشر في كؿ العالـ ضد األنظمة الشمكلية التي تعرت
بسبب قكة تمؾ الضغكط ،كأيضا بالنظر إلى التناقضات التي احتكتيا تمؾ األنظمة ،حيث أف إندثار
اإلتحاد السكفيتي أثر سمبا عمى أداء األنظمة العربية ككؿ بما فييـ النظاـ في الجزائر ،حيث لـ
يقدر عمى مقاكمة رياح الدمقرطة القادمة مف العالـ الغربي ،كأصبح التحكؿ نحك الممارسة
الديمقراطية حتمية ال مفر منيا ،كفي ىذا اإلتجاه يرل الكثيركف أف التحكؿ الذم حصؿ في الجزائر
مع نياية الثمانينات لـ يكف بسبب الضغكط الداخمية بؿ العكس مف ذلؾ تماـ حيث أف العكامؿ
الخارجية لعبت الدكر الرئيسي في ىذه العممية ،ىذا رغـ إق اررنا بالتأثير المتنامي لؤلكضاع الداخمية
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كما نشأ عنو مف غياب المشاركة السياسية ،كلـ تتكقؼ المسألة عند ىذا الحد ،بؿ نفس السيناريك
تكرر مع اإلنتخابات التشريعية في ديسمبر  1991أيف أكد الفيس فكزه الساحؽ ،مما جعؿ أطراؼ
نافذة في السمطة تتحرؾ بإتجاه رفض ىذا الكاقع ،كاإلقداـ عمى إلغاء نتائج الدكر األكؿ ،كمف ثـ
دفع أقطاب المؤسسة العسكرية بالرئيس السابؽ "الشاذلي بف جديد" إلى اإلستقالة ،كتـ تكقيؼ
المسار اإلنتخابي لتدخؿ الجزائر في دكامة مف العنؼ ال مثيؿ ليا في تاريخ المنطقة العربية

(،)11

كمف جية أخرل تـ طرح الكثير مف األسئمة الكبيرة حكؿ ىذه التجربة الديمقراطية الناشئة ،مف حيث
عكامؿ الفشؿ كدكافع اإلنطبلؽ نحك ىذا التكجو ،فالتجربة الجزائرية اعتبرت عند الكثير مف الباحثيف
بمثابة النمكذج األمثؿ في الدكؿ النامية ،حيث بدأت قكية كمأثرة مف حيث المنظكمة القانكنية

كثير عمى تطكير األداء الديمقراطي ،غير أف
كالدستكرية ،ككذا اإلجراءات المتخذة التي ساعدت نا
المشكمة التي طرحت في تمؾ الفترة ىي حكؿ إنتقاؿ الجزائر مف نظاـ حكـ شمكلي يرتكز عمى
الحزب الكاحد إلى نظاـ متعدد األحزاب يتجو نحك السعي إلى التحكؿ الديمقراطي بدكف عممية
محترما بيف أطراؼ عديدة،
تحضير أك بيئة مساعدة عمى ذلؾ ،مما أحدث نقاشا فكريا كسياسيا
ن
فمنيـ مف أيد إجراء إصبلحات سياسية كاقتصادية كنقطة إنطبلؽ ضركرية إلحداث التحكؿ

الديمقراطي ،كمنيـ مف عارض الفكرة تماما كرفض اإلستمرار في تمؾ اإلصبلحات جممة كتفصيبلن،
كفضؿ اإلبقاء عمى نفس اليياكؿ السياسية كاإلقتصادية التي عرفتيا الجزائر منذ إستقبلليا سنة

 ،1962بينما الفريؽ الثالث فقد أراد أف يجمع بيف المقاربتيف ،بمعنى أنو دافع عف إجراء
اإلصبلحات كاعتبرىا السبيؿ الكحيد لمخركج مف األزمة التي عرفت ذركتيا بخركج الجماىير إلى
الشارع في الخامس مف أكتكبر

 ،1988كفي المقابؿ نجد ىذا الطرؼ يرفض أف تككف ىذه

اإلصبلحات المعتمدة غير مقيدة أك مشركطة ،كىك األمر الذم تـ إق ارره كمقاربة سياسية لعممية

اإلنتقاؿ في التجربة الناشئة ( ،)12كمف ثـ فإف البداية كانت تكحي بأف ىناؾ معالجة إضط اررية
كمتسرعة تـ إعتمادىا مف قبؿ النظاـ الحاكـ كأسمكب لميركب مف الضغكطات مف جية كمف جية
ثانية الدخكؿ في مرحمة جديدة مختمفة عف سابقتيا تمنح ليذه القيادات السياسية فرصة تجديد
حكميـ الذم كصؿ إلى درجة ال تقبؿ اإلستمرار.

()13

لقد كانت أسباب التحكؿ في التجربة الجزائرية عديدة ،كلـ تختمؼ عف نظيرتيا سكاء في

كبير في
المغرب العربي ،أك في العالـ العربي ككؿ ،بحيث أف النظاـ السياسي أبرز ضعفنا نا
إقتصاديا كسياسيا ،فعمى المستكل اإلقتصادم نجد أنو منذ النصؼ
اإلستجابة لممطالب المجمعية
ن

تدىكر
نا
الثاني مف الثمانينات مف القرف الماضي بدأت الظركؼ اإلقتصادية كاإلجتماعية تعرؼ
خصكصا في
اضحا ،كىك ما كشفت عنو بشكؿ كاضح المؤشرات الخاصة بالنشاط اإلقتصادم،
ك ن
ن

جانب التراجع الذم عرفو الناتج القكمي بحيث أف ىذا األخير عرؼ خبلؿ سنة

 1988إنخفاضا

قدر بػ  ،%15كنفس التحميؿ يقاؿ عف الناتج القكمي اإلجمالي ،في حيف كاف معدؿ النمك
الديمغرافي يصؿ إلى  %03األمر الذم أشر عف حالة اإلتحاد األكركبي كمف ثـ التعاطي بإيجابية
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مع الشركط المكضكعة مف قبؿ دكؿ ىذا األخير لتحقيؽ أبعاد ىذه الشراكة ،كنقصد بتمؾ اإليجابية
ىك فتح الحياة السياسية أماـ أفكار التحكؿ كاإلنتقاؿ الديمقراطي ،فمنطقة المغرب العربي كما ىك
معركؼ لـ تبقى معزكلة عما حدث في العالـ مف تحكالت عميقة كما أشرنا سابقا ،بشأف التكجو
تحديدا
نحك دمقرطة الحياة السياسية ،حيث أف رياح الديمقراطية التي ىبت عمى أكركبا الشرقية
ن

كصمت إلى بمداف المنطقة بقكة ،كبدأت جماىيرىا تشعر بضركرة مكاكبة ما يحصؿ مف تغير كتبدؿ،

كىذا كأسمكب تعبير عف رفضيا لمكضع السابؽ الذم حبس الحركية اإلجتماعية في غياىب القمع

كاإلستبداد( ،)14كمف ثـ فقد شيدت الدكؿ المحكرية في اإلتحاد المغاربي أكلى البدايات نحك التحكؿ
بحيث شيدت مكجة مف المطالبات ظيرت عمى شكؿ إحتجاجات كاضرابات سرعاف ما تحكلت إلى

مطالب مؤسسة كمييكمة قادتيا منظمات المجتمع المدني التي ركزت عمى حتمية إحداث

إصبلحات دستكرية كسياسية حقيقية مماثمة لما تـ في بمداف أكركبا الشرقية ،كالممفت لمنظر في ىذا
السياؽ ىك أف األنظمة الحاكمة نفسيا تفاعمت بشكؿ إيجابي نكعا ما مع ىذه المطالب كذلؾ
أساسا في الضغكط الدكلية الممارسة عمييا بشأف
إلعتبارات داخمية خاصة بيا كخارجية تمثمت
ن
المطمب الديمقراطي ،غير أف المبلحظة التي يمكف أف نخرج بيا حكؿ تجربة التحكؿ الديمقراطي

في دكؿ المغرب العربي ىي أف الممارسة أكضحت أف درجة التعاطي مع ىذا التكجو تميز بالتبايف
كالتفاكت مف دكلة إلى أخرل ،بحيث برزت نقبلت نكعية في بعض الدكؿ ،عمى العكس مف ذلؾ

فقد بقيت دكؿ أخرل بعيدة عف التفاعبلت السميمة ،كىذا بحسب الظركؼ كالخصكصية التي تتحكـ
في مساراتيا.

نمودج التحول الديمقراطي في الجزائر  :لقد شيدت الجزائر أقكل التحكالت إذا ما قكرنت

بباقي دكؿ المنطقة ،حيث بدت األحداث فييا متسارعة لدرجة أف التغير حدث بشكؿ متكاتر كلـ

يراعي في ذلؾ عامؿ الزمف ،فبعد أحداث أكتكبر

 1988التي ىزت النظاـ مف الداخؿ كطرحت

عميو جممة مف التحديات ،كخصكصا تمؾ المتعمقة بضركرة اإلصبلح كالتغيير كذلؾ حتى ال
يتكاصؿ اإلنزالؽ كاإلنحراؼ ،جاءت إستجابة السمطة سريعة كمتفاعمة نكعا ما مع الرسالة التي
حمميا المتظاىركف في تمؾ األحداث الدامية ،بحيث تـ اإلعبلف عف إقرار دستكر جديد يعكس رؤية
جديدة لؤلكضاع ،كيضع حد لدستكر  1976الذم جسد خيارات سياسية كايديكلكجية لـ تعد تصمح

ال داخميا كال خارجيا ،فكاف دستكر  23فبراير  1989الذم اعترؼ ألكؿ مرة بالتعددية السياسية

خصكصا بعد
كبفكرة إقتصاد السكؽ ،كىذا كمو تجاكبا مع التغيرات العاصفة التي عرفيا العالـ
ن
إنتياء الحرب الباردة كانييار جدار برليف ( ،)15كمف ثـ فقد بدأت المسيرة الديمقراطية أكؿ خطكاتيا
مف خبلؿ تنظيـ أكؿ إنتخابات تعددية عمى مستكل المجالس البمدية كالكالئية في جكاف  ،1990كقد
حصد مف خبلليا التيار اإلسبلمي الممثؿ في الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ أغمب مقاعد بطريقة أثارت

()16
مميز لعممية
دفعا نا
الكثير مف الجدؿ  ،كلـ تنشط في إطار المجتمع المدني ،كقد قدـ ىذا التحرؾ ن
ظا لمحركة اإلسبلمية التي
اإلنفتاح بحيث شيدنا مع نياية الثمانينات كبداية التسعينات نا
بركز ممحك ن
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نشطت كانتشرت بشكؿ كاسع عبر الجمعيات الخيرية كالنكادم كالمساجد كىذا كأسمكب لتقكية نفكذىا
كضغطيا عمى األنظمة في دكؿ المغرب العربي كالسيما في الجزائر كالمغرب كبدرجة أقؿ
مكريتانيا ،كمف ثـ فقد أصبح التحدم اإلسبلمي يشكؿ أىـ بعد ينبغي مراجعة دكره في عممية
كبير
كعيا نا
التحكؿ الديمقراطي
خصكصا كأف الناشطيف كالفاعميف في الحركة اإلسبلمية أظيركا ن
ن
متجذر
نا
إتجاه العمؿ السياسي كأقبمكا عمى الديمقراطية بشكؿ غير مسبكؽ بعد أف كاف الرفض مبدأ

في مكاقفيـ ( ،)17كبادركا منذ بداية عممية اإلنفتاح إلى تنظيـ أنفسيـ في جمعيات كتشكيبلت ذات
طابع سياسي كثقافي كاجتماعي جعمتيـ يقبمكف عمى المعبة السياسية بقكة ،كاستطاعكا بالمقابؿ أف
يحتمكا الساحة كيجمبكا التأييد الكاسع لبرامجيـ ،كفي نفس اإلتجاه برزت تيارات سياسية أخرل مف

داخؿ النظاـ كمف خارجو تدعكا إلى ضركرة إنقاذ كحماية الديمقراطية مف ىذه الحركات األصكلية

خطر عمى الديمقراطية الناشئة كأيضا عمى إستقرار كنمك المجتمعاتف
التي تعتبر حسب زعميـ نا
المغاربية.
كالى جانب األسباب الداخمية التي ساعدت عمى القبكؿ بالفكرة الديمقراطية في المنطقة
المغاربية ،كاف ىناؾ أيضا ثقؿ لمعكامؿ الخارجية كالتي يمكف تعدادىا حسب درجة التأثير التي

تركتيا عمى الفعؿ الديمقراطي في دكؿ المغرب العربي ،بحيث أف إتساع مساحة الديمقراطية عمى

ايدا عمى األنظمة
الصعيد الدكلي كتحكؿ نظـ غير ديمقراطية إلى نظـ ديمقراطية خمؽ ضغ ن
طا متز ن
التي كانت تعادم الفكر كالممارسة الديمقراطية ،ناىيؾ عف أف النظاـ الدكلي الذم بدأ يتشكؿ بعد
إنييار القطبية الثنائية قاـ بممارسة ضغكطات كبيرة عمى الدكؿ النامية بغية إجبارىا عمى مراجعة
أكضاعيا الداخمية بشكؿ يجعميا تتكافؽ مع المفاىيـ كالمقاربات الديمقراطية المطركحة عمى

المستكل الدكلي ( ،)18كمف ثـ فإف الدكؿ الفاعمة في ىذا النظاـ لـ تتكقؼ عند ىذا الحد ،بؿ ربطت
الضغكط السياسية بالجكانب اإلقتصادية بمعنى أنيا اشترطت عمى الدكؿ التي ترغب في اإلستفادة
مف التمكيبلت كالقركض أف تقكـ بتكسيع عممية المشاركة السياسية كقاعدة الحريات العامة ،كاال
فإنيا تمتنع عف اإلستجابة لطمبات المساعدة ليذه الدكؿ كفي مقدمتيا الدكؿ العربية كالمغاربية،
أضؼ إلى ذلؾ أف المؤسسات النقدية العالمية كصندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي انتيجكا نفس

طا بإتجاه إحتراـ حقكؽ اإلنساف داخؿ البمداف الغربية ،مثميـ مثؿ دكؿ
الطريؽ كمارسكا نا
دكر ضاغ ن

اإلتحاد األكركبي الذيف كاف لدكرىـ الضاغط األثر اإليجابي في الدفع بدكؿ المغرب العربي بإتجاه
اإلنفتاح السياسي كاإلنتقاؿ إلى مرحمة إقتصادية ليبرالية ،كقد تـ تجسيد كؿ ىذه التحكالت بشكؿ

فعمي مف خبلؿ إقرار منظكمة قانكنية كاقتصادية تركز كميا عمى فتح األسكاؽ المحمية كتحرير
التجارة الخارجية كالبدء في تفكيؾ نسيج العممية اإلنتاجية السابقة الذم تميز بسيادة منطؽ اإلقتصاد
المكجو كاإلدارم ،كلـ تكف ليذه الضغكط أثر أك نتيجة لكال الرغبة التي كانت تحدكا دكؿ اإلتحاد
المغاربي في إقامة عبلقات شراكة مع االتحاد االركبي في إطار شرعي كمؤسس أدت إلى سيادة
منطؽ التناقضات الذم لـ تستطيع أف تستكعبيـ المؤسسات القائمة مف حيث ضبطيا كاحتكائيا
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كاإلقباؿ عمى معالجتيا بأسمكب ديمقراطي ناىيؾ عمى أف النظاـ الذم حكـ الببلد مدة ثبلثيف سنة
لـ يمتمؾ أية شرعية حقيقية ،كلـ يتمكف مف خمؽ تقاليد ديمقراطية تضمف لو التكيؼ مع التحكالت
الحاصمة.

()19

كتأسيسا عمى ما سبؽ نبلحظ أف مسار التحكؿ الذم بدأتو الجزائر بإجراء أكؿ إنتخابات
تعددية عاـ  1990كانت خاصة بالمجالس البمدية لـ يكف إال محاكلة متعثرة عمى إعتبار أنيا
جاءت متسرعة كلـ تستند إلى المعايير الحقيقية الخاصة بالفعؿ اإلنتخابي المكضكعي ،كالدليؿ أف
النتائج التي تمخضت عنيا لـ ترضى النظاـ القائـ الذم كاف يتغطى كراء جبية التحرير الكطني،
كطرحت مشكمة المشاركة السياسية في إطار ىذه الديمقراطية الناشئة ،كرغـ عكدة السمطة إلى

مكاصمة المسار اإلنتخابي مف خبلؿ اإلنتخابات النيابية الخاصة بتشكيؿ البرلماف في عاـ

1991

إال أف ىذا لـ يكف إال مناكرة جديدة إلستعادة مقاليد الحكـ التي بدأت تنفمت مف يدىا بفعؿ التنامي
خصكصا كأف ىذا القبكؿ تـ بعد أف أحدثت تغيرات
المتسارع لدكر الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ،
ن
جكىرية عمى قانكف اإلنتخابات الذم لـ يتقبمو قيادة جبية اإلنقاذ كدعت إلى عصياف مدني بعد أف
تأكد ليا النية المبينة التي كانت تقؼ كراء ىذا السمكؾ السمطكم.

مف ىنا بدأت مظاىر التياكم لمسيرة التحكؿ الديمقراطي تتجسد بشكؿ فعمي ،كتدخؿ

الجيش ليعمف عف القطيعة مع الخيار الديمقراطي كيثبت مرة أخرل ضعؼ التجربة ( ،)20بحيث تـ
إقالة الرئيس كما أسمفنا كاعبلف حالة الطكارئ في الببلد ،كىنا تعالت أصكات كثيرة نادت بالتعقؿ
كالحكار بيف أطراؼ األزمة ،ككانت ترغب في مكاصمة المسار الديمقراطي بإعطاء الفرصة
مقعدا في الدكر
لئلسبلمييف كتجريبيـ في الحكـ السيما كأف اإلنتخابات التشريعية أعطت ليـ  188ن
30
األكؿ ،كىك ما كاف يعني إمكانية فكزىـ باألغمبية حيث كانت تنقصيـ فقط الحصكؿ عمى
مقعدا في الدكر الثاني ،ليصبح لدييـ النصاب القانكني الذم يسمح ليـ بتشكؿ الحككمة.
ن
إف كقؼ المسار اإلنتخابي بيذه السرعة أدخؿ الببلد في حالة فراغ سياسي كدستكرم

رىيبة( ،)21حيث شمت جميع المؤسسات ،كأصبحت شرعية النظاـ ميددة إما في الداخؿ أك في
الخارج ،كتحكلت األكضاع إلى ساحة لئلقتتاؿ كالنزاع ،كتـ إنشاء المجمس األعمى لمدكلة كحؿ لسد

الفراغ السمطكم الذم تركتو إستقالة الرئيس "بف جديد" ،كلكف سرعاف ما تـ إغتياؿ رئيسو السيد

"محمد بكضياؼ" ،ألسباب تبقى غامضة لغاية اآلف ،كبعد ذلؾ تكاصمت اإلنحرافات عمى الحياة
السياسية العادية ،حيث أنشأت مؤسسات إنتقالية لتسيير األكضاع ،كلـ يتـ العكدة إلى الحياة
بدءا مف  1995كىك العاـ الذم تـ إنتخاب فيو كزير الدفاع آنذاؾ "األميف زركاؿ"
الطبيعية إال ن
كرئيس لمببلد ( ،)22كقد ساد إنطباع قكم في تمؾ المرحمة أف النظاـ قرر العكدة إلى الشرعية
الدستكرية ،كىك ما تجسد بشكؿ مباشر كعممي في اإلقداـ عمى تعديؿ الدستكر في

1996

كالتحضير إلى إستكماؿ البناء المؤسساتي لمدكلة عمى أساس إنتخابات حرة كديمقراطية ،ككذا
مصادقة المجمس الكطني اإلنتقالي "البرلماف المعيف" عمى قانكني األحزاب السياسية كاإلنتخابات
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في فبراير  ،1997ليعقبيا بعد ذلؾ تنظيـ إنتخابات تشريعية في نياية نفس السنة ،أم في جكيمية
خصكصا كأف
 ،1997كىك تصرؼ أرادت بو السمطة أف تضفي الشرعية الديمقراطية عمى سمككاتيا
ن
القكل المعارضة في الداخؿ كالخارج ظمت تشكؾ دائما في مصداقية تمؾ الخطكات ،غير أف النتائج
التي أفرزتيا لـ تكف في مستكل التطمعات حيث تـ تحجيـ المعارضة كتيميش ما تبقى مف الجبية
اإلسبلمية لئلنقاذ كدفع كؿ مف حماس كالنيضة لمتنازؿ عف المرجعيات اإلسبلمية مف برنامجيما،
كأيضا تغيير التسمية كىذا كشرط لقبكليما في المشيد السياسي ،كبالمقابؿ تحرؾ النظاـ في إتجاه
تحقيؽ المصالحة كشرط لحماية التحكؿ الديمقراطي مف جديد ،كىك ما ظير جميا في التكصؿ إلى
إتفاؽ مع قائد الجناح العسكرم لجبية اإلنقاذ الذم تـ بمكجبو تخمي ىذا األخير عف السبلح كالعكدة

بدءا مف أكتكبر  ،1997لكف ىذا اإلجراء لـ يعجب التيار النافذ في السمطة
إلى أحضاف المجتمع ن
بحيث رفضكا مسعى الرئيس "زركاؿ" ،مما جعمو يعمف عف إستقالتو كيدعك إلى إنتخابات رئاسية
سياسيا ميما ،حيث دخؿ ألكؿ مرة ستة
مسبقة في أفريؿ  1999مما شكؿ في تمؾ الفترة حدثنا
ن
مرشحيف لمتنافس عمى رئاسة الدكلة ،غير أف المفاجأة كانت كبيرة بحيث أف كميـ انسحبكا تاركيف

المجاؿ لممرشح "عبد العزيز بكتفميقة" الذم خاض اإلنتخاب بمفرده ،كحصؿ عمى نسبة ،%83.79

كقد أثارت ىذه النسبة العديد مف اإلشكاالت ذىبت كميا إلى التشكيؾ في صحة األرقاـ المقدمة (،)23

خصكصا مع إنتياج السمطة إلى طريؽ الكئاـ
كبدأ المسار الحقيقي لتقكيـ الدكلة يتضح شيئا ما
ن
جديدا في معالجة المسألة األمنية ،كبدأ العالـ يقتنع بدكر جديد
أسمكبا
كالمصالحة كىك مسعى قدـ
ن
ن
كمقاربتيا الخاصة بمكافحة اإلرىاب حيث أف ىذه اآلفة في التعريؼ الجزائرم ىك ظاىرة عالمية
تتغذل مف األفكار اإليديكلكجية المتطرفة كليس ضركريا أف تككف ىذه األفكار إسبلمية ،كمف ثـ

فإف القكل الكبرل في العالـ تحكلت نظرتيا إلى الجزائر كأصبحت محؿ إعجاب كاحتراـ ،لدرجة أف
التقرير الذم أعده المنسؽ الخاص بمكافحة اإلرىاب "ككفر ببلؾ" بمساعدة "كارؿ كيككؼ" اعتبر
الجزائر بمثابة الدكلة المفتاحية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب في منطقة شماؿ إفريقيا كدكؿ

الساحؿ( ،)24كعميو فقد صاحب ىذا العمؿ الكبير عمى مستكل مكافحة اإلرىاب عمبلن سياسيا

كدستكريا كدبمكماسيا مكف الجزائر مف أف تعكد إلى اإلستقرار كأيضا إلى مكانتيا عمى المستكل

اإلقميمي كالدكلي ،بحيث تـ إقرار قانكف الكئاـ المدني في جكيمية  1999كتـ طرحو لئلستفتاء في
سبتمبر  ،1999كقد حظر القانكف بمباركة شعبية كصمت إلى

 ،%98كظؿ سارم المفعكؿ حتى

 13جانفي  ،2000كالمبلحظ أف ىذا اإلجراء جاء بنتائج جد إيجابية ،بحيث تراجعت العمميات
اإلرىابية كعادت الحياة العامة مف جديد ،الشيء الذم مكف النظاـ مف تنظيـ إنتخابات رئاسية

تعددية أخرل في أفريؿ  ،)25(2004حيث دخؿ المنافسة كؿ مف الرئيس "بكتفميقة" ،كالسيد "عمي بف
فميس" ليتمكف "عبد العزيز بكتفميقة" مف الفكز بعيدة رئاسية ثانية بنسبة كصمت إلى

 %84مف

األصكات المعبر عنيا ،كقد مكف ىذا الفكز الرئيس مف مكاصمة نيج المصالحة كالسمـ كخيار
أساسي لتجسيد اإلنتقاؿ الديمقراطي كالذم تجسد أيضا مف خبلؿ ميثاؽ السمـ كالمصالحة الذم نظـ
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في خريؼ  2005بشأنو إستفتاء حصؿ عمى تزكية عريضة مف قبؿ الشعب الجزائرم ،منييا بذلؾ
دائر في تمؾ الفترة حكؿ إمكانية فشؿ ىذا المسعى.
الجدؿ الكبير الذم كاف نا
إف أىـ ما ميز تجربة التحكؿ الديمقراطي في الجزائر ىك أنيا احتكت عمى الكثير مف
الجكانب اإليجابية لـ تتكفر ألية تجربة في العالـ العربي ،ليس فقط مف ناحية النصكص القانكنية
التي أنتجتيا كفي مقدمتيا الدساتير سكاء بتعديميا أك إقرار نسخ جديدة ،كلكف مف الناحية التطبيقية
كالعممية .فاإلنتخابات المحمية التعددية األكلية التي جرت في جكاف  1990كما أسمفنا كانت مثاالن
لمحرية كالنزاىة كما أف الفكراف اإلعبلمي الذم عرفتو الببلد لـ تعرفو أية دكلة عالـ ثالثية كحتى في
طابعا
بعض بمداف الغرب ،حيث برزت حرية التعبير حتى داخؿ كسائؿ اإلعبلـ الثقيمة مما أضفى
ن
مف النقاش المتميز ،جعؿ التجربة الديمقراطية الناشئة محؿ إحتراـ كتقدير في كؿ أنحاء الكطف

العربي( ،)26ىذا دكف أف ننسى المميزات التي جاءت بيا الدساتير بحيث منحت فعبلن اإلطار العاـ
لعممية التحكؿ الديمقراطي ،حيث الحظنا أنو منذ أكؿ دستكر أقر بالتعددية كاإلنفتاح كنقصد بو

دستكر  23فبراير  1989أيف نص عمى عدد مف اإلصبلحات السياسية األساسية كانت تشكؿ في
السابؽ عمؽ مطالب المعارضة ،مف ذلؾ تكريس الفصؿ بيف الحزب كالدكلة ،كحؽ إنشاء

الجمعيات ذات الطابع السياسي ،كتقميص محدكد لصبلحيات رئيس الجميكرية الذم تنازؿ عف حقو
في المبادرة بتقديـ القكانيف إلى البرلماف حيث انتقؿ ىذا الحؽ إلى رئيس الحككمة ،باإلضافة إلى
إنياء الدكر السياسي لمجيش كحصر مسؤكليتو في حفظ اإلستقرار كالسيادة الكطنية ،كمف ثـ فإف
ىذا الدستكر أرسى مبادئ عديدة ساىمت في تطكير النظاـ السياسي بإتجاه الديمقراطية كالفصؿ
بيف السمطات ،ككجكد حككمة منتخبة كشرعية كخاضعة لرقابة البرلماف ،لكف المبلحظ عمى ىذه

الجكانب اإليجابية أنيا كظفت بطرؽ مختمفة عمى الصعيد الميداني ،بحيث كظفتيا السمطة لتأسيس
خصكصا في التيارات اإلسبلمية كأداة
شرعية جديدة لمنظاـ ،بينما كظفتيا المعارضة المتمثمة
ن
لمكصكؿ إلى السمطة ( ،)27كلكف رغـ ىذا فإف الممارسة أثبتت أف ىذه المبادئ كانت ناقصة كىي
في حاجة إلى إثراء كتعديؿ ،كىك ما تـ بالفعؿ ،حيث تـ التعديؿ مف خبلؿ دستكر

 1996الذم

جاء بأفكار جديدة عالجت في مجمميا بعض النقائص التي اعترضت تطكر مسار الدمقرطة (،)28
مف ذلؾ حظر النشاط الحزبي القائـ عمى أسس دينية أك عرقية ،إنشاء غرفة برلمانية ثانية حممت

تسمية مجمس األمة تتشكؿ بالجمع ما بيف اإلنتخاب كالتعييف ،إذ ينتخب ثمثا األعضاء باإلقتراع
المباشر كيعيف الرئيس الثمث المتبقي ،كما أعطى ىذا الدستكر المعدؿ الحؽ لمرئيس في التدخؿ في
السمطات التنفيذية كالتشريعية لدرجة أف مؤسسة الرئاسة أصبحت ىي القكة الفاعمة األكلى في
إنتقاصا مف التكجو الديمقراطي ،أضؼ إلى ذلؾ أف ىذا الدستكر
الببلد ،كىك ما اعتبر نكعا ما
ن
سائدا ،حيث قمص مف عدد
عالج الظاىرة الحزبية بشكؿ أقصى التميع كالتضخـ العددم الذم كاف ن

األحزاب كىذا بكاسطة إقرار قكانيف لئلنتخاب مضيقة ،مما جعؿ عدد األحزاب تتراجع ليصبح العدد

سياسيا معظميا صغيرة في تمؾ الفترة ،كلـ يط أر عمى ىذا العدد أم تغيير ،كىذا حسب
 29حزبا
ن
96

رغبة السمطة التي ال تريد أف تغامر في ىذا المجاؿ ( ،)29كما أف النظاـ السياسي الجزائرم في ىذه
التجربة الناشئة بقدر ما أجاد في الكثير مف المسائؿ إال أنو ارتكب أخطاء فادحة ساىمت في
إجياض المشركع الديمقراطي الحقيقي ،حيث انتيج اإلزدكاجية في الخطاب السياسي ،فيك مف
حيث النصكص كالشعارات كالخطابات يؤسس إلى تكجو ديمقراطي متميز ،لكنو عمى مستكل
الممارسة بقي رىيف التقاليد السابقة ،حيث التقييد عمى الحريات كالتضييؽ عمى األحزاب
كالجمعيات ،بؿ أف معالجتو لظاىرة العنؼ كانت كمازالت معالجة تعتمد عمى التصكر األمني دكف
الجانب السياسي ،كظمت لفترات طكيمة تتكافؽ مع الطركحات الغربية كاألمريكية حكؿ خطر
اإلسبلـ السياسي كضركرة مكافحتو ،متناسية أف ىذا األخير يمتمؾ قاعدة جماىيرية عريضة ،كأيضا

يتغذل مف فشؿ السياسات اإلقتصادية كاإلجتماعية المنتيجة ( ،)30كلـ يتكقؼ التضييؽ كالحصار

عمى عمؿ األحزاب فقط (عدـ قبكؿ حزب الكفاء لمسيد "أحمد طالب اإلبراىيمي" ،كحزب آخر لمسيد
"أحمد غزالي") ،بؿ إمتد أيضا إلى كسائؿ اإلعبلـ ،حيث سارعت الحككمة إلى تعديؿ قانكف
بابا كامبلن يحدد كيؤطر كيحاكـ كيحاسب مقاالت الصحفييف ،فنطقت المحاكـ
العقكبات لتخصص ن
،2005
في ىذا المجاؿ بأكثر مف عشريف حكما بالسجف النافذة عمى صحفييف خبلؿ عاـ
باإلضافة إلى تعميؽ العديد مف العناكيف اإلعبلمية تحت حجج مختمفة ،مما أثار حفيظة الرأم العاـ

العالمي ممثبلن في منظماتو الدكلية التي قدمت تقارير سمبية في ىذا المجاؿ.

()31

كعمى العمكـ ،فإف أىـ إستنتاج يمكف أف نصؿ إليو حكؿ التجربة الجزائرية في ىذا المجاؿ،

أف اإلنتقاؿ المتعثر يعكد إلى أسباب تتعمؽ بالدكلة كبنائيا كتككيناتيا المختمفة ،كالتي عجزت فعبلن

عمى أف تتحكؿ مف دكلة أشخاص كزمر كمجمكعات إلى دكلة مؤسسات تعتمد عمى اإلدارة العممية

بدالن عف اإلدارة السياسية ،كأيضا إلى األزمات التي يعيشيا المجتمع الجزائرم مف أمية كصعكبة

التحكؿ إلى الحداثة بسبب سيطرة القبيمة كالعشيرة عمى القيـ المجتمعية ،كبالتالي فقد جاءت التجربة
ضعيفة كفاقدة لمستمزمات البناء الديمقراطي ،بسبب كجكد مشاكؿ عكيصة مازالت تمقي بظبلليا
لغاية اليكـ ،كاليكية كاألقميات اإلثنية كتحديات التيار اإلسبلمي الذم يعادم تماما المسعى
الديمقراطي بالطرح الغربي المعاصر ،إذف فكؿ ىذه العكامؿ ساىمت في عدـ قدرة الجزائر عمى

إنضاج ىذه التجربة التي ال تختمؼ حسب قراءاتنا عف مثيبلتيا في الببلد العربية.
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األحكام الفقيية واألبعاد المقاصدية
إعداد الدكتورة عقيمة حسين
جامعة الجزائر ـ كمية العموم اإلسالمية
قسم الشريعة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المقدمة
يعتبر الكقؼ مف خصكصيات الديف اإلسبلمي في االىتماـ بالماؿ كمقصد شرعي

ضركرم.كفي االىتماـ بالخير كالتكافؿ االجتماعي كصيانة المجتمع مف الفقر كالفاقة كالتسكؿ .كقد
أخذ الكقؼ في التاريخ اإلسبلمي أبعادا؛ حيث أصبح الرافد المالي كالتمكيمي الكبير لممشاريع
العممية كالخيرية كالصحية كالدينية مف مساجد كمدارس كمساكف كغيرىا ،ككذلؾ المشاريع
االقتصادية كالزراعية ،ككاف الكقؼ كاضح المعالـ في تأسيسو كالعناية بو كصرفو إلى

مستحقيو،سكاء أكاف كقفا خيريا أك أىميا  .ككانت المؤسسة كاضحة الجكانب مف الكاقؼ إلى
المكقكؼ عميو ،إلى ناظر الكقؼ الذم يقكـ عميو ،إلى القاضي الذم يعينو،إلى الكالية كالرقابة
عميو؛ كالنصكص التي تحدد العمؿ الكقفي،كالنصكص الشرعية كاآلراء الفقيية كاضحة في ذلؾ،
ككذلؾ النصكص القانكنية في الكقت الحالي.
فخصكصية المؤسسة خارجة عف نطاؽ الدكلة كىي

ال تتكلى النظارة المباشرة عمى

األكقاؼ إال في أحكاؿ مخصكصة كشغكر الكقؼ عف النظارة .كانما تتكلى اإلشراؼ عمى نظار
الكقؼ كادارتيـ لشؤكف األكقاؼ الداخمة تحت نظارتيـ.

كاألمكاؿ المكقكفة ال تدخؿ في الخػزانة

العامة لمدكلة ،إال في حدكد األمكاؿ الكقػفية التي تمكؿ المكازنة العامة لمدكلة ،كالدكلة تدير ىذه
األمكاؿ نيابة عف األمة.
إف صرؼ ريع الكقؼ يمتزـ فيو شرط الكاقؼ بإراداتو المستقمة ،كال سمطة لمدكلة عمى إلزاـ

الكاقؼ بتكجيو ريع كقفو لمصرؼ معيف .يستثنى مف ذلؾ حاالت تعػارض شرط الكاقؼ مع قكانيف
الدكلة .كلؤلكقاؼ دكر كبير عبر التاريخ

اإلسبلمي كفي البناء الحضارم كالتنمكم لمدكؿ كتمبية

حاجات المجتمع المتنكعة كدعـ البرامج النافعة لعمكـ الناس  .قامت األكقاؼ بتمكيؿ العديد مف
الحاجات كالخدمات األساسية كالعامة لممجتمع مما يخفؼ العبء عمى ميزانيات الدكؿ ،كأصبح
مؤسسة قائمة بذاتيا ليا مكاردىا كمشاريعيا كرأسماليا كتخطيطيا ،ككاف الفقو كالمقاصد كاالجتياد

يسع ك ٌؿ ىده التحكالت التي سايرتيا مؤسسة الكقؼ عبر الزمف كتعقيدات الحياة ،كمكاكبة متغيرات

العصر كتمبية حاجاتو المعاصرة إلى اإلفادة مف الكقؼ كتطكير آلياتو كابتكار صيغ تتناسب مع

االقتصاد المعاصر كتراعي األحكاؿ كالظركؼ االجتماعية كالتكعية كالتثقيؼ؛ لتحفيز الناس عمى
المشاركة في األكقاؼ لضماف استمرارىا كقياميا بدكرىا المنشكد كسكاء أكاف ىذا التطػكير في صكرة
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المكقكؼ أـ صيغة الكقؼ أـ في طريقة إدارتو كاستثماراتو أـ في مجاالت صرؼ

ريعو .كالكقؼ

أمانة كحؽ لمغير تشرؼ الدكلة عميو كعمى مف تكليو عمى ىذه المؤسسة.كقد دلت الشكاىد التاريخية
أف الكقؼ تعرض لبلستيبلء كالتغيير كاالستغبلؿ الشخصي عندما يغيب الكازع الديني ،كتقؿ الرقابة
الشرعية خاصة ،كال يحفظ الكقؼ كما ينتج مف استثماره مف أمكاؿ طائمة إال برقابة قكية يجتمع فييا
كازع الديف كالضمير كالسمطاف.
إف الكقؼ يبدأ بقرار فردم مف محسف يتقرب إلى ا﵀ كينتيي بمؤسسة ليا ىياكميا كادارتيا
كأمكاليا كمف تصرؼ ليـ ىذه األمكاؿ ،كعندما يصبح الكقؼ مؤسسة ،يصبح خاضعا بالضركرة
لمكالية كالرقابة كالقانكف كالقضاء كالك ازرة كغيرىا مف ىياكؿ الدكلة الحديثة ،ما حدكد كالية الدكلة
عمى األكقاؼ؟ ما ىي أنكاع الرقابة التي تقكـ بيا الدكلة؟ ىؿ ىي الرقابة اإلدارية أـ مالية ،أـ

شرعية ،أـ قانكنية ؟ ما أسس الرقابة الشرعية ،كأساليبيا في المؤسسة الكقفية ؟ ما ىي األبعاد
المقاصدية ليذه الرقابة ؟

المبحث األول :مفيوم الوالية والرقابة عمى الوقف وبيان حكميما
ومقاصد تشريعيما
يتضمف ىذا المبحث المفاىيـ األساسية التي يدكر حكليا ىذا البحث كالحكـ الشرعي الذم

أقره الفقياء لمكالية عمى الكقؼ كأدلتيـ ،كمراتب الكالية التي البد منيا لتحقيؽ مقاصد الكقؼ ،

كتنفيذ شركط الكاقؼ ،كنفع المكقكؼ عمييـ كحفظ العيف كتكثير المنتكج كاستثمار الماؿ أك العيف.
المطمب األول :تحديد المفاىيم والمصطمحات

تتمحكر مفاىيـ ىذا البحث كمصطمحاتو األساسية في مفيكـ:الكالية ،ك الرقابة الشرعية،
كالكقؼ كالمقاصد.

الفرع األول  :مفيوم الوالية

( .)1كقاؿ

الكالية في الشرع  :معناىا العاـ" :تنفيذ القكؿ عمى الغير ،شاء الغير أك أبى"
معيف ممَّكو بمقتضاه سمطة شرعية تك ٌفؿ
د.أحمد الخطيب" :ىي حؽ قرره الشرع اإلسبلمي لشخص ٌ
رعاية المكلَّى عميو كرعاية شؤكنو" (.)2

أما الكالية عمى الكقؼ فيي :سمطة شرعية تجعؿ لمف ثبتت لو القدرة عمى كضع يده عميو،

كادارة شؤكنو مف استغبلؿ ،كعمارة ،كصرؼ الريع إلى المستحقيف ( .)3كالشخص الذم يثبت لو ىذا

كقيـ الكقؼ(.)4
الحؽ يي َّ
سمى متكلي الكقؼ ،كناظر الكقؼٌ ،
كقيمان عمى كقفو ،أك اشترط
كقاؿ الشيخ أحمد إبراىيـ بؾ" :غير أنو إذا اشترط الكاقؼ ناظ انر ٌ
ناظ انر كمتكليان فإنو ينبغي أف يحمؿ الناظر عمى المشرؼ،عمبلن بقاعدة (التأسيس أكلى مف التأكيد)

لمقيـ أك لممتكلي إدارة الكقؼ كالقياـ بشؤكنو فعبلن تحت إشراؼ الناظر ،كليس لمناظر في ىذه
فيككف ٌ
الحالة حؽ في التدخؿ الفعمي في العمؿ؛ ألنو مشرؼ فقط كالمشرؼ عمى الكصي" (.)5
الفرع الثاني  :مفيوم الوقف
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ؼ) ،ببمعنى الحبس ،كالتسبيؿ ،كالمنع.)6( .أما الوقف في الشرع :فقد
الكقؼ لغة مصدر( ىكقى ى
اختمفت كتعددت عبارات الفقياء في تعريفو كذلؾ تبعان الختبلفيـ في لزكمو كعدـ لزكمو ،كمآؿ
العيف المكقكفة كغير ذلؾ ،كما اختمفت في التفصيؿ كاإلجماؿ

 ،7كتضمينو الشركط كعدمو.

لعمر بف الخطاب ػ رضي ا﵀ عنو ػ (:حبّْس أصمو كسبّْؿ ثمره)

()9

لنص النبي  في قكلو
كالتعريؼ المختصر ىك ":تحبيس األصؿ كتسبيؿ المنفعة" ( .)8كىك قريب
ّْ
كقد كردت أدلة كثيرة في

مشركعيتو كفضمو ككردت آثار كثيرة تدؿ عمى سبؽ الصحابة كالتابعيف ك السمؼ الصالح نساء
كرجاال إلى ىذا الفضؿ.

وعرف الوقف كمؤسسة :الكقؼ مؤسسة تسعى لتقديـ خدمات تنمكية مف خبلؿ الصبغة

اإلسبلمية كبفريؽ عمؿ ذم كالء ككفاءة كالتزاـ ديني ،بيدؼ تحقيؽ التنمية االقتصادية كالتكافؿ

االجتماعي داخؿ المجتمعات اإلنسانية " 10كالكقؼ باعتبياره مؤسسة قائمة بذاتيا في الدكلة الحديثة،
كىي تدير أمكاؿ مجمكعة مختمفة مف الممتمكات الكقفية منيا الثابت لبلستخداـ ،كالثابت الذم يدر
عائدان ،كالثابت الذم يعطى منفعة ،كمنيا المنقكؿ النقدل كغير النقدل ،كتحتاج ىذه األمكاؿ إلى
منيج إلدارتيا بما يحقؽ المحافظة عمييا كينمى مف عكائدىا كمنافعيا ،كيتطمب ذلؾ التخطيط

السميـ كالمتابعة كالمراقبة الفعالة كتقكيـ األداء  ،كاتخاذ الق اررات المالية كىذا كمٌو فى ضكء أحكاـ
كمبادئ الشريعة اإلسبلمية كحجج الكاقفيف .فكجكد كالية قكية مف اإلدارة كالقانػكف كرقابة شرعية
تؤدم دكرىا ؛ يؤدم إلى إيجاد بدائؿ كثيرة لمقضاء عمى األزمات كالفقر كالتخمؼ.
الفرع الثالث  :مفيوم الرقابة الشرعية

مفيكـ الرقابة في اإلطبلقات المغكية يمكف حصرىا في :االنتظار كالترصد كالحفظ كالرعاية
كالحفظ كالرعاية ،اإلشراؼ كالعمك .كردىا ابف الفارس إلى أصؿ كاحد فقاؿ "رقب أصؿ كاحد مطرد

يدؿ عمى االنتصاب لمراعاة شيء كمف ذلؾ الرقيب كىك الحافظ" ( .)11كعرفت في القانكف ":بأنيا

سمطة إصدار الق اررات البلزمة إلنجاح المشركعات .كما تحمؿ معنى الكصاية مف جانب سمطة

أعمى لفرض حدكد كقيكد معينة؛ تؤدم إلى أىداؼ التنظيـ اإلدارم الذم يتطمبو المشركع " ( .)12كال
يكجد تعريؼ اصطبلحي دقيؽ لمرقابة الشرعية كلكنو يدكر دائما حكؿ أنو جياز مستحدث تعاكف

المؤسسة المالية عمى تحقيؽ أىدافيا.كما يدكر حكؿ مفيكـ :جميع األنشطة كالعناصر الرقابية التي

تستخدـ لمتأكد مف مطابقة أعماؿ المؤسسة الشرعية المالية لمشريعة اإلسبلمية .)13( .كاستحدث ىذا

الجياز في العصر الحالي في المصاريؼ اإلسبلمية .كيمكف الجمع بيف المعاني المغكية
كاالصطبلحية في مفيكـ الرقابة في المعاني:
 -1تنصب الرقابة لمراعاة مدل تحقؽ األىداؼ المطمكبة في الم اىرقب.
 -2الرقابة تحفظ كترعى كتحرس الم اىرقب.
 -3الرقابة ً
تبلحظ كتترصد أخطاء الم اىرقب.

 -4تككف الرقابة في المراتب العميا في الجية الم اىرقبة ،كتشرؼ عمى أعماليا.
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 5ػ تككف ىذه الرقابة عمى القضايا الشرعية مف جانب المعامبلت كالسمكؾ كالفتكل كمدل
مطابقة الشركط كاألعماؿ الكقفية لمشريعة كغيرىا.
 6ػ كالرقابة أيا كاف نكعيا إدارية أك مالية أك مصرفية أك شرعية ىي عممية مستمرة
مصاحبة لمتنفيذ ،كسابقة عميو كالحقة لو كىي بو المعنى تعد نظاما قائما بذاتو.
الفرع الرابع :مفيوم المقاصد

المقاصد في المغة تطمؽ عمى عدة معاف منيا ( :)14االعتزاـ كالتكجو كاألـ كالنيكض نحك
الشيء كطمبو كاتيانو .كاستقامة الطريؽ كقصد السبيؿ ،كالعدؿ كالكسط بيف طرفي اإلفراط كالتفريط،
كبيف اإلسراؼ كالتقتير :)15( "،كالقصد بمعنى القرب ،فالقاصد قريب .كأما المقاصد اصطبلحا

()16

:عرفت بتعريفات متقاربة مف طرؼ عدد كبير مف العمماء ،كيمكف استخبلص مف مجمكعيا
"أنيا الغايات كاألىداؼ التي كضعيا الشارع ند كؿ حكـ لتحقيؽ مصالح العباد الدنيكية

كاألخركية"كمف المصطمحات الكثيقة الصمة بالمصالح كالمقاصد العمة التي ىي ":العبلمة الدالة
عمى الحكـ ،بمعنى الباعث ،أم المشتممة عمى حكمة صالحة تككف مقصكد الشارع مف شرع

الحكـ" ( )17كالحكمة ىي التي ألجميا تككف العمة كيكجد الحكـ  .أك في ما تعمقت بو عاقبة حميدة
"( .)18ك قد قسـ الشاطبي المصالح مف حيث مراتب إلى ضركريات كحاحيات كتحسنيات ،كيدخؿ

الكقؼ في اإلطار ،فيك عبادة ماؿ فضركرة الماؿ تحتكيو ،كاذا صرؼ في العبادات كبناء المساجد
كاف لو دكر في الديف ،ك لو دكر في الحفظ النفكس كاألعراض كالعقكؿ ،كيدخؿ في الحاجيات
كالتحسينات مف أحكاـ كثيرة .

المطمب الثاني :حكم الوالية عمى الوقف ومقاصد تشريعيا

كيرل الفقياء أف الكالية عمى الكقؼ ميما كاف نكعيا كاجبة،لمقصد حفظو كالعناية بو،

كعدـ تضييعو كالرسكؿ  نيى عف إضاعة الماؿ حيث قاؿ(:إف ا﵀ كره لكـ ثبلثان :قيؿ كقاؿ،
كاضاعة الماؿ ،ككثرة السؤاؿ)

()19

كاضافة إلى ذلؾ تحقيؽ األىداؼ المرجكة منو ،كتنفيذ شركط

الكاقؼ .كترؾ الكقؼ ببل ناظر إضاعة لو .قاؿ ابف تيمية" :األمكاؿ المكقكفة ،عمى كالة األمر مف
اإلماـ كالحاكـ كنحكه إجراؤىا عمى الشركط الصحيحة المكافقة لكتاب ا﵀ ،كاقامة العماؿ عمى ما
ليس عميو عامؿ مف جية الناظر ،كالعامؿ في عرؼ الشرع يدخؿ فيو الذم يسمى ناظ انر ،كيدخؿ
فيو غير الناظر لقبض الماؿ ممف ىك عميو صرفو كدفعو إلى مف ىكلو ،لقكلو -تعالى ":إِ َّن المَّ َو
َن تُ َؤُّدوا ْاألَما َن ِ
َى ِم َيا َوِا َذا َح َك ْمتُ ْم َب ْي َن َّ
الن ِ
[النساء:
َن تَ ْح ُك ُموا ِبا ْل َع ْدل"
ات إِلَى أ ْ
اس أ ْ
ْم ُرُك ْم أ ْ
َ
َيأ ُ
]58كنصب المستكفي الجامع لمعماؿ المتفرقيف بحسب الحاجة كالمصمحة ،كقد يككف كاجبان إذا لـ
تتـ مصمحة قبض الماؿ كصرفو إال بو ،فإنو ما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب"

( .)20فالكقؼ

حسب الفقياء القدماء يحتاج إلى كالية مباشرة كىي النظارة كجكبا،ألف الناظر ىك الذم يباشراإلدارة
كىناؾ كاليات أخرل مرتبطة بو كىي كالية القضاء ككالية الدكلة .فالدكلة تعيف القضاة كتراقبيـ
كالقضاة يتكلكف تعييف النظار كالقياـ عمييـ كرقابتيـ.
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كفصؿ الفقياء في شركط مف يتكلى الكقؼ مباشرة مف شركط األىمية كاالسبلـ كغيرىا،
كركزكا عمى شرط القكة كالقدرة عمى إدارة شؤكف الكقؼ كىذا الشرط قاؿ بو

عامة الفقياء ،مف

الحنفية ()21كالمالكية كالشافعية كالحنابمة .كلمشافعية فيو كجو ضعيؼ بعدـ اشتراط ىذا الشرط

(.)22كعممكا ذلؾ بأف ا﵀ ػ تعالى ػ أمرنا بحراسة أمكالنا مف أف تبذر كتنفؽ في غير كجييا ،فبل نؤتييا إال
()23
اء أ َْم َوالَ ُك ُم
مف تكفرت فيو الكفاية في التصرؼ كالخبرة بو  .كلذلؾ يقكؿ تعالىَ ":وَال تُ ْؤتُوا ُّ
السفَ َي َ
ِ
َِّ
َّ
اما " [النساء]5 :
التي َج َع َل الم ُو لَ ُك ْم ق َي ً
اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة– الحنفية( ،)24كالمالكية كالشافعية ،كالحنابمة – عمى أف كظيفة

الكالي عمى الكقؼ ىي حفظ الكقؼ ،كرعاية منافعو ،لكف بعضيـ أشار إلى ذلؾ دكف تفصيؿ كبعضيـ
فصَّؿ في ذلؾ .فكظيفة الكالي عمى الكقؼ حفظ عيف الكقؼ ،كالقياـ بشؤكنيا كتنفيذ شرط

كاقفيا،كطمب الحظ ليا،ككؿ ىذا يككف بحماية العيف عف اليبلؾ أك التعطؿ ،كصيانتيا كعمارتيا،
كرعاية غمتيا بالتأجير كالزراعة كاالجتياد في تنميتيا ،كتحصيؿ الغمة كتكزيعيا عمى مستحقييا،
كشراء ما شرطو الكاقؼ مف ريعو كطعاـ كشراب كلباس كمركب كنحكه ،كجعمو حيث شرطو الكاقؼ،
ككذا يقكـ الكالي بدفع كؿ ضرر متكقع عف عيف الكقؼ كيخاصـ فيو ،كيضع يده عمى الكقؼ

كيعيف في كظائفو؛ ألف ذلؾ مف مصالح الكقؼ .كقاؿ المرداكم الحنبمي":كظيفة الناظر:حفظ الكقؼ
كالعمارة ،كاإليجار ،كالزراعة ،كالمخاصمة فيو كتحصيؿ ريعو مف تأجيره ،أك زرعو،أك ثمره

كاالجتياد في تنميتو ،كصرفو في جياتو مف عمارة كاصبلح ،كاعطاء مستحؽ كنحك ذلؾ ،كلو
كضع يده عميو ،كعمى األصؿ ،كلكف إذا شرط التصرؼ لو ،كاليد لغيره ،أك عمارتو إلى كاحد،

كتحصيؿ ريعو إلى آخر فعمى ما شرط ،قالو الحارثي (.)25ىذا بالنسبة لمذم يتكلى الكقؼ مباشرة كقد
قدـ الفقياء الكالية الخاصة عف الكالية العامة بؿ الخاصة أقكل مف العامة ،كتدخؿ في ىذه كالية

الحاكـ كسمطة كالقاضي كسمطة تشريعية كقانكنية كالفقيو كسمطة شرعية ،كليـ مياـ كبرل قد تفكؽ

ميمة الناظر.

المبحث الثاني :أقوال الفقياء وأدلتيم في مراتب الوالية وأىميتيا
ناقش الفقياء الكالية عمى الكقؼ مف مبدأ األىمية كالمصمحة كاألمانة ،كمف مبدأ اإلدارة
كالكفاءة كتحقيؽ االستثمار ،كمف مبدأ التنمية كحفظ الحقكؽ كحسف أداءىا .كصنفكىا إلى مرانب.
المطمب األول  :الوالية األصمية عمى الوقف

الفرع األول  :حق الواقف في الوالية األصمية عمى وقفو.
اختمؼ الفقياء في ثبكت حؽ الكاقؼ في الكالية األصمية عمى كقفو ،كذلؾ عمى قكليف:

 .1أف لمكاقؼ الحؽ في الكالية األصمية عمى كقفو .كبيذا قاؿ أبك يكسؼ

كغيره مف

الحنفية( ،)26بو قاؿ المالكية كىك قكؿ لبعض الشافعية،كبعض الحنابمة .كاستدلكا بعمؿ الصحابة
كالمعقكؿ .قاؿ اإلماـ الشافعي " :أخبرني غير كاحد مف آؿ عمر ،كآؿ عمي أف عمر كلي صدقتو
حتى مات ،كجعميا بعده إلى حفصة ،ككلي عمي صدقتو حتى مات ،ككلييا بعده الحسف بف عمي
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كأف فاطمة بنت رسكؿ ا﵀  كليت صدقتيا حتى ماتت ،كبمغني عف غير كاحد مف األنصار أنو
كلي صدقتو حتى مات".

27

 .2أف الكالية األصمية عمى الكقؼ ال تثبػت لمكاقؼ .كبيذا قاؿ أبكحنيفة كمحمد بف الحسف

الشياني مف أصحابو( ،)28كىك المذىب عند الشافعية ،كبو قاؿ أكثر الحنابمة .كاستدلكا بالقياس عمى
سائر األجانب في المنع مف النظارة كالتدبير في الكقؼ إال بتعييف ،كبياف ذلؾ أف الكاقؼ لما
َّ
لمقيـ فقد أخرجيا عف ممكو كيده ،كصار ىك كسائر األجانػب فيو سكاء ،ككما
حبس العيف كسمَّميا ٌ
أف التدبير في الكقؼ ليس إلى سائر األجانب ،فكذلؾ ال يككف التدبير إلى الكاقؼ (.)29

الترجيح :الذم يترجح في ىذه المسألة ىك حؽ الكاقؼ في الكالية األصمية عمى كقفو؛ لقكة

األدلة ،فعمر كالخمفاء الراشديف كغيرىـ مف الصحابة ،كانكا يمكف صدقاتيـ ،بؿ إف النبي

 لما

أشار عمى عمر بكقؼ أرضو ( )30لـ يقؿ لو :ال يصح ذلؾ حتى تخرجيا عف يدؾ كال تمي نظرىا.
أم مصمحة لمكاقؼ أك المكقكؼ عميو؟ بؿ المصمحة
قاؿ ابف القيـ":كأم غرض لمشارع في ذلؾ؟ ك ٌ
خبلؼ ذلؾ؛ ألنو أخبر بمالو ،كأقكـ بعمارتو كمصالحو كحفظو مف الغريب الذم ليست خبرتو
كشفقتو كخبرة صاحبو كشفقتو" (.)31

الفرع الثاني:حق الموقوف عميو في الوالية األصمية عمى الوقف.
ال حؽ لممكقكؼ عميو في الكالية األصمية عمى الكقؼ إذا كاف غير معيف ،أك جمعان غير

محصكر( .)32قاؿ المرداكم" :محؿ الخبلؼ إذا كاف المكقكؼ عميو معينان ،أك جمعان محصك انر ،فأما
إف كاف المكقكؼ عمييـ غير محصكريف ػ كالفقراء كالمساكيف ػ أك عمى مسجد ،أك مدرسة ،أك

قنطرة ،أك رباط ،أك نحك ذلؾ :فالنظر فيو لمحاكـ قكالن كاحدان"

( .)33كاختمؼ الفقياء في أحقية

المكقكؼ عميو إذا كاف معينان محصك انر في الكالية األصمية عمى الكقؼ؛ عمى قكليف:

 .1أف لممكقكؼ عميو الحؽ في النظارة األصمية عمى الكقؼ.كبيذا قاؿ بعض الحنفية،

كالمالكية كبعض الشافعية كىك المذىب عند الحنابمة 34كاستدلكا :أف المكقكؼ عميو مف المستحؽ

لمريع كالمنفعة ،كحؽ النظر لمف لو حؽ المنفعة كالريع ،كما أف الممؾ في الرقبة مضاؼ إليو (.)35

 .2الكالية األصمية عمى الكقؼ ال تثبت لممكقكؼ عميو ،بؿ تككف لمحاكـ .كىذا ىك القكؿ

المفتى بو عند الحنفية كىك المذىب عند الشافعية كبو قاؿ بعض الحنابمة ( ،)36كاستدلكا  :أنو ال حؽ

لممكقكؼ عميو في التصرؼ في الكقؼ ،إنما حقو في أخذ الغمة (.)37

الترجيح :راجح ىك القكؿ األكؿ؛ فمممكقكؼ عميو حؽ الكالية األصمية عمى الكقؼ؛ لقكة ما

استدلكا بو.

الفرع الثالث  :حق الحاكم في الوالية األصمية عمى الوقف.

المسألة األولى :حق الحاكم( )38في الوالية األصمية عمى الوقف
مع عدم وجود الناظر الخاص
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اتفقت المذاىب األربعة :الحنفية كالمالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة ( ،)39عمى أحقية الحاكـ في

الكالية األصمية عمى األكقاؼ ،كثبكتيا لو عند عدـ كجكد الناظر الخاص .واستدلكا بما ركتو عائشة

ػ رضي ا﵀ عنيا ػ مف قكؿ الرسكؿ ا﵀ (: السمطاف كلي مف ال كلي لو) ( .)40فقد أخذ الفقياء مف
ىذا الحديث قاعدة عامة اتفقكا عمييا ،كطبقكىا عمى ما يتفرع عمييا مف المسائؿ الفقيية كىي" :أف

(
لو".)41
الحاكـ كلي مف ال كلي

المسألة الثانية  :حق الحاكم في التصرف مع وجود الناظر الخاص.

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة – الحنفية كالمالكية كالشافعية  ،كالحنابمة ػ (،)42عمى أنو متى
كجد لمكقؼ ناظر خاص فميس لمحاكـ (الناظر العاـ) حؽ التصرؼ في الكقؼ ،حتى لك كاف الناظر
الخاص َّ
معينان مف ًقىبؿ الحاكـ.كىذا الحكـ استمده الفقياء مف القاعدة الفقيية العامة" :الكالية الخاصة
أقكل مف الكالية العامة" ( .)43كاذا منع الناظر العاـ مف التصرؼ مع كجكد الناظر الخاص؛ فإنو
يبقى لو النظر العاـ ،فمتى ما فعؿ الناظر الخاص ما ال يسكغ لو فعمو منعو الحاكـ مف ذلؾ  .كما
أف لمناظر العاـ تقييد تصرؼ الناظر الخاص إذا اتيمو أك خشي منو التفريط ،كذلؾ بضـ أميف إليو،
بحيث ال يتصرؼ الناظر الخاص إال بإذف األميف كالرجكع إليو ،بؿ إف تصرفات الناظر بما ال يسكغ تعطي

الحاكـ حؽ عزلو  .قاؿ الطرابمسي":لك َّ
أجر الكقؼ بما ال يتغابف فيو ال تجكز اإلجارة ،كينبغي

لمقاضي إذا رفع إليو ذلؾ أف يبطميا ،ثـ إف كاف المؤجر مأمكنان ،ككاف ما فعمو عمى سبيؿ السيك

كالغفمة فسخ اإلجارة كأقرىا في يده ،كاف كاف غير مأمكف أخرجيا مف يده كدفعيا إلى مف يكثؽ بو،

أجرىا سنيف كثيرة يخاؼ عمى الكقؼ تبطؿ اإلجارة كيخرجيا مف يد المتأجر
كىكذا الحكـ لك ٌ
كيجعميا في يد مف يثؽ بو" (.)44كجاء في اختيارات شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ":كال نظر لغير الناظر
الخاص معو ،كلمحاكـ النظر العاـ ،فيعترض عميو إف فعؿ ما ال يشرع كلو ضـ أميف إليو مع

تفريطو أك تيمتو؛ ليحصؿ المقصكد" ( .)45أما التقرير في الكظائؼ فقد اختمؼ الفقياء فيمف يتكاله
عمى قكليف:
 .1أف التقرير في الكظائؼ لمناظر مالـ تكف تمؾ الكظائؼ مف األمكر العامة في
اإلسبلـ.كقاؿ يو الشافعية

46

كالحنابمة .قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية" :ليس لمحاكـ أف يكلي ،كال

يتصرؼ في الكقؼ بدكف أمر الناظر الشرعي الخاص ،إال أف يككف الناظر الشرعي قد تعدل فيما

يفعمو"( .)47كاستدلكا:

أ) .القاعدة الفقيية العامة" :الكالية الخاصة أقكل مف الكالية العامة"،فيتكلى الناظر الخاص

()48
مفكضة
كؿ ما يتعمؽ بالكقؼ ما لـ يكف ليا تعمؽ باألمكر العامة لممسمميف؛ ألف األمكر العامة ٌ

إلى الحاكـ شرعا (.)49

ب) .أف التقرير في الكظائؼ كظيفة الكاقؼ ،كالناظر يستفيد كؿ ما كاف لمكاقؼ (.)50

ج).أنو ليس لمحاكـ مع الناظر الخاص كالية عمى ذلؾ ،كما ليس لو كالية عمى ككيؿ

المتصدؽ.)51
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 .2أف التقرير في الكظائؼ لمحاكـ ،ما لـ يشترط الكاقؼ ذلؾ لمناظر الخاص .كبيذا قاؿ

()52
تصرؼ في المكقكؼ عمييـ بغير شرط الكاقؼ ،كذلؾ ال يجكز
الحنفية أف تقرير الكظائؼ ٌ
بخبلؼ ما إذا شرطو الكاقؼ.

مناقشة الدليل :أف الناظر نائب عف الكاقؼ في كقفو ،فيكتسب بسبب تمؾ الكالية ك ٌؿ ما

كاف لمكاقؼ كلكلـ يشترطو الكاقؼ ،كاال لـ يكف لمناظر مف الكظائػؼ إال ما اشترطو الكاقؼ ،فبل
يباشر كظيفة إال بشرط ،كىذا ال يقكلكف بو ،فمزـ أالَّ يسمبكا الناظر شيئان مما كاف لمكاقؼ ببل
دليؿ(.)53

الترجيح :الراجح في ىذه المسألة ػ كا﵀ أعمـ ػ ىك القكؿ األكؿ كأف لمناظر الحؽ في التقرير

في الكظائؼ ما لـ تكف مف األمكر العامة لممسمميف؛ لقكة األدلة ،كألنو حؽ ثابت لمكاقؼ فيمزـ ثبكتو

لنائبو عند اإلطبلؽ ،أما التقرير في الكظائؼ التي ليا تعمؽ باألمكر العامة في اإلسبلـ فإنيا

لمناظر العاـ؛ ألنو أعمـ بمف يصمح كمف ال يصمح ،كىك المفكض إليو مف جية الشرع ،كلذلؾ لك
كاف تكلية أمر اإلفتاء كالتعميـ لمنظار لربما أدل ذلؾ إلى إىانة العمـ ،فالتقرير في التدريس كاإلفتاء
كأشباىيا ىي مف اختصاص الناظر العاـ.

الفرع الرابع :حق الحاكم في الوالية الفرعية عمى الوقف

الكالية الفرعية عمى ما أقره الفقياء  :ىي التي ال تثبت لمتكلي الكقؼ إال باشتراط أك تعييف.
كناقشكا حؽ الكاقؼ في اشتراط الكالية لنفسو.كتعييف ناظر لكقفو كىذا محؿ اتفاؽ ،كىؿ يحؽ
لممكقكؼ عميو تعييف الناظر  .54ككذلؾ ىؿ يحؽ لمحاكـ تعييف الناظر؟ .فقد اتفؽ أصحاب المذاىب
األربعة عمى حؽ الحاكـ (الناظر العاـ) في الكالية األصمية عمى األكقاؼ ،كعمى ثبكت حقو في

تعييف نظار األكقاؼ ،خاصة األكقاؼ العامة ،كاألكقاؼ ال ناظر ليا ( .)55استدلكا عمى ثبكت حؽ
الحاكـ في تعييف ناظر الكقؼ بذات الدليؿ الذم استدلكا بو عمى حؽ الحاكـ في الكالية األصمية

عمى الكقؼ كىك عمكـ قكؿ الرسكؿ (: السمطاف كلي مف ال كلي لو) فإف عمكـ كالية الحاكـ
تقتضي النظر في األكقاؼ كالتكلية عمييا ،كما أف لو النظر في ماؿ اليتيـ كالتكلية عميو (.)56
الفرع الخامس  :حق الحاكم في التفويض عمى الوالية

كتفكيض الكالية :ىي تنازؿ المتكلي عف حؽ التكلية ،بإسناد النظر إلى غيره ،كاقامتو مقاـ

()57
كيقاؿ لو :الفراغ عف النظر :أم تنازؿ الناظر عف النظر لغيره ،فيككف الثاني
نفسو استقبلالن
.ي
ىك الناظر عمى الكقؼ بدؿ األكؿ ،كيصبح األكؿ ال عبلقة لو بالنظر عمى الكقؼ ( .)58كتفكيض

الكالية إما أف يككف ممف لو الكالية األصمية عمى الكقؼ ،كاما أف يككف ممف كاليتو فرعية ،فإف كاف
ممف لو الكالية األصمية عمى الكقؼ كالحاكـ كالكاقؼ،فقد اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى

جكازىا (.)59

و
مذىب كاف ػ إذا كانت كاليتو تتناكؿ النظر في ىذا الكقؼ
قاؿ ابف تيمية":الحاكـ ػ عمى أم

كاف تفكيضو سائغان"

()60

أما إف كاف التفكيض ممف كاليتو فرعية فإف كاف اكتسب حؽ التفكيض ممف
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أعطاه حؽ الكالية بأف شرطيا لو ،فإف ىذا التفكيض جائز باتفاؽ أصحاب المذاىب األربعة

أيضان(.)61

الفرع السادس  :حق الحاكم في إنشاء وزارة األوقاف
أنشأ الحكاـ كالممكؾ في العصر الحالي كالية حديثة عمى الكقؼ ،كىي ك ازرات تعنى بشؤكف

الكقؼ نتيجة لتكاثر األكقاؼ في األزمنة المتأخرة ،كضعؼ الذمـ عند كثير ممف يتكلكف النظر

عمييا كتحكيؿ االستعمار األمبلؾ الكقفية إلى ممكيات عامة أك خاصة،كخاصة الكقؼ األىمي كتمؼ
الكثير األكقاؼ،ككقكع الظمـ كالعدكاف عمييا مف النظار كغيرىـ ،ككثرة الشكاكم في المحاكـ ".مما
حدل ببعض الدكؿ إلى إنشاء ك ازرة األكقاؼ ،أك أقساـ تتكلى النظرعمى األكقاؼ ،كرعاية شؤكنيا،
كالمحافظة عمى أعيانيا ،كاالستفادة التامة مف غبلتيا ،كصرفيا إلى مستحقييا فحمَّت محؿ

الدكاكيف التي كاف معمكالن بيا فيما قبؿ ذلؾ في بعض البمداف (.)62

الفرع السابع  :حق الحاكم في الرقابة ومحاسبة المالية لعمال الوقف ونظاره

يؤصؿ الفقياء ليذه المسألة بفعؿ عمر الذم حاسب عمالو ماليا كنزع منيـ األمكاؿ ،ثـ
قاسكىا عمى القائميف عمى الكقؼ كالنظار" ذكر الطرسكسي :أف مصادرة السمطاف ألرباب األمكاؿ ال
تجكز إال لعماؿ بيت الماؿ ،مستدال بأف عمر صادر أبا ىريرة.حيف استعممو عمى البحريف ،ثـ

عزلو كأخذ منو مالو ثـ دعاه لمعمؿ فأبى (  )63كأراد بعماؿ بيت الماؿ :خدمتو الذيف يجبكف أمكالو،
كمف ذلؾ كتبتو إذا تكسعكا في األمكاؿ ألف ذلؾ دليؿ عمى خيانتيـ .كيمحؽ بيـ كتبة األكقاؼ
كنظارىا إذا تكسعكا كتعاطكا أنكاع الميك كبناء األماكف فممحاكـ أخذ األمكاؿ عنيـ كعزليـ ،فإف
عرؼ خيانتيـ في كقؼ رد الماؿ إليو ،كاال كضعو في بيت الماؿ.

"()64

المطمب الثاني  :حدود الوالية الدولة في اإلشراف عمى الوقف وأنواعيا

ناقش الفقياء مبدأ كالية الدكلة عمى الكقؼ مف ككف الحاكـ يتدخؿ في تفاصيؿ الكقؼ،
كىذا ال يحؽ لو ماداـ الناظر مكجكدا ،لمصمحة حفظ الحقكؽ .كناقش المؤرخكف ىذا المسألة في

الصكر السمبية التي نتجت عف تدخؿ الدكلة في الكقؼ ككاليتو عميو كنزعو مف القضاة الذيف كانكا

يشرفكف عميو؛ حيث أدل ىذا التدخؿ إلى ضمكر الكقؼ كاالستيبلء عميو كالغائو كضعؼ الرقابة
عميو كعمى النظار ،كاضمحبلؿ دكره في المجتمع كاحجاـ الجيكد الفردية عنو تبرما مف تصرفات
الدكلة كمبالغتيا في استعماؿ كاليتيا عمى األكقاؼ دكف احتراـ إرادة الكاقؼ فخط السمطة قصير
كالمستكيات التنظيمية إلدارة الكقؼ تنحصر في :القاضي ػ الناظر ػ العامميف.
الفرع األول :سمبيات تدخل الدولة وواليتيا عمى الوقف

ناقش الباحثكف كالفقياء كالمؤرخكف ىذه القضية كأبرزكا سمبياتيا كخاصة في القركف
المتأخرة كمف صكر ذلؾ:
 .1سعت بعض الدكؿ لبلستيبلء عمى األكقاؼ الخيرية بالكامؿ ،كدمجيا في أمبلؾ
الدكلة،كما امتدت أيدم بعض الحككمات إلى األكقاؼ األىمية كاستكلت عمييا مع إضفاء الطابع
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القانكني عمييا كاستصدار قكانيف يتـ بمكجبيا االستيبلء عمى األكقاؼ (.)65
 .2تقمص كاضمحبلؿ دكر الكاقؼ كديكاف الكقؼ الذم يدار بكاسطة قاضي القضاة
كبكاسطة النظار ،كحؿ محمو ك ازرة األكقاؼ،كلـ يبؽ لمكاقفيف دكر فعاؿ فقؿ الكقؼ ،كأصبح يدار
بكاسطة أجيزة إدارية بيركقراطية ك أدل نقص الكفاءة البلزمة كالخبرة الكافية لدل الدكؿ الحديثة
إلى قمة المكارد المالية لتنفيذ شركط الكاقفيف.
 .3ضياع أك تضييع كثائؽ ىامة لؤلكقاؼ ،كاختبلط الممتمكات الكقفية بالممتمكات العامة.
 .4قياـ الكثير مف الدكؿ كمصر كسكريا كالجزائر كلبناف ك العراؽ كتكنس بأصدار قكانيف
تمغي الكقؼ األىمي كالذرم كضمو إلى األمبلؾ العامة،كىذا يعتبر مصادرة إلرادة الكاقؼ ،كأثر ىذا

عمى الكقؼ الخيرم لكثكؽ صمتو باألىمي (.)66

 .5ضآلة العائد مف االستثمارات الكقفية أماـ ضخامة مسؤكلية ك ازرات األكقاؼ مف إدارة
شؤكف المساجد كاألئمة كالخطباء ،مما اليسمح بإبقاء أية عائدات لتحريؾ عجمة االستثمار

كالتقصير في االستثمار عبث بشركط الكاقؼ (.)67

 .6القضاء عمى استقبللية القضاء ،كالغاء الكقؼ تدريجيا" كاذا كاف إنشاء ك ازرات االكقاؼ

كالييثات الخاصة بيا في العصر الحديث ضركرة لئلشراؼ عمى المؤسسات الكقفية فأنيا كانت

كسيمة ألف تككف الكالية عمى الكقؼ لمدكلة كالغاء سمطة النظارة عميو ثـ إلغاءه بعد ذلؾ.)68( ".
 .7إضعاؼ أىـ مصدر تمكيمي لممشركعات الخيرية كالبنية االجتماعية؛ في التعميـ

كالصحة كالرعاية االجتماعية كدكر العبادة كاألنشطة الدعكية "،كالمبرر األساسي أف الكقؼ المستقؿ
غطاء لمعمؿ غير كطني كنشاط معارض لمدكلة ".

()69

 .8إدراج أمكاؿ الكقؼ ضمف األمكاؿ العامة كخمط الممكية الخاصة الثابتة بالكقؼ بالممكية

العامة لمدكلة "،كحيث صح كقفو اإلماـ ال يجكز تغييره ،كمما عمت بو البمكل ما يقع كثي ار مف
الرزؽ المرصدة عمى أماكف أك طائفة مخصكصة حيث تغير كتجعؿ عمى غير ما كانت مكقكفة

عميو أكال ،فإنو باطؿ،ال يجكز التصرؼ فيو فمينتبو إليو ،فأنو يقع كثي ار" ( .)70فيذا تكجو فقيي قكم
حياؿ عدـ جكاز إدراج أمكاؿ الكقؼ في األمكاؿ العامة .كقد حصؿ لؤلسؼ في القركف المتأخرة في

الدكؿ إسبلمية كخاصة بعد خركج االستعمار.

الفرع الثاني  :إيجابيات والية الدولة في اإلشراف عمى الوقف

يرل بعض الباحثيف أف كالية الدكلة عمى الكقؼ تأخذ أبعادا إيجابية كثيرة ،كأف تدخؿ الدكلة
في الكقؼ أخذ طابعا تنظيميا كاستثماريا كتطكر فيو الجانب القانكني كاإلدارم كالرقابي كمف ذلؾ:

 .1طبيعة الدولة الحديثة التي ىي دولة قوانين ومراسيم  :لعؿ أكؿ فكرة لمتقنيف كتقريب

كجيات نظر العمماء ،ما حدث في القرف الثاني اليجرم في خبلفة أبي جعفر المنصكر

71

أف جمع الناس عمى رأم كاحد كفقو كاحد– فيما يشبو قانكنا عاما -يصمح عامتيـ كخاصتيـ

إذ رأل

كيكفؽ بيف عممائيـ .كقد اختار اإلماـ مالؾ ليذه الميمة ،كقاؿ لو" :اجعؿ ىذا العمـ عممان كاحدان،
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كفي ركاية :ضع العمـ كدكف كتابا ّْ
كجنب فيو شدائد ابف عمر كرخص ابف عباس كشكاذ ابف مسعكد
كاقصد أكسط األمكر كما أجمع عميو الصحابة كاألئمة" .كلما ركجع المنصكر مف قبؿ اإلماـ مالؾ
بأف أصحاب رسكؿ ا﵀  تفرقكا في الببلد كأفتى كؿ في مصره بما رأل ،كأف بعض المناطؽ قد ال
ترضى بما لدل عمماء المدينة األخرل قاؿ المنصكر":يؤخذكف عمى ذلؾ بالسيؼ ،كتقطع عميو
ظيكرىـ بالسياط".72
كأكؿ محاكلة جادة لتقنيف فقو المعامبلت المالية كانت في الدكلة العثمانية مف خبلؿ مجمة
األحكاـ ( 1293ىػ) كالتي اشتممت عمى  1851مادة ،التزمت المذىب الحنفي ،كقد صدر قرار
بمزكـ العمؿ بمكاد المجمة في كافة الببلد الخاضعة لمنفكذ العثماني .ك قاـ رئيس محررم مجمة

األحكاـ العدلية ،كرئيس محكمة التمييز في الدكلة العثمانية الشيخ عمر حممي ( 1307ىػ1889-ـ)
بكضع مؤلؼ شامؿ لمكقؼ ،كضعو في شكؿ مكاد بمسمى مسائؿ بمغت( )485مسألة شممت أبكاب

الكقؼ كمو ،كسمو بػ"إتحاؼ األخبلؼ في أحكاـ األكقاؼ".73

بذلت العديد مف الدكؿ اإلسبلمية جيدان في تقنيف كافة الشؤكف الخاصة بالكقؼ عمى ىدم

ما اختطو الشرع الحنيؼ ليذا المرفؽ الياـ مف قكاعد كأحكاـ،

كصدر عمى شكؿ مكاد في قانكف

األحكاؿ الشخصية  .74كاألسرة كىك جيد ينبغي دراستو كتطكيره ليمبي الحاجات التي تممييا

المستجدات المعاصرة ،كيم ٌكف األكقاؼ مف أداء كظيفتيا المنكطة بيا .كمف اإليجابيات إبطاؿ قكانيف
االستعمار،كالمراسيـ المجحفة كغير الصحيحة كالمنافية لمشرع.

 .2التسيير واإلشراف المعنوي والمؤسسي  :تأخذ الدكلة طابع الشخصية المعيارية

كالمعنكية أكثر منيا مادية كبالتالي ال يككف التسيير مف الحاكـ مباشرة بؿ كفؽ القكانيف كالمراسيـ
التي يخضع ليا الجميع ،فإذا تكفرت األمانة كنية تطبيؽ القانكف مف الحاكـ ال يضر تدخمو ألف
كاليتو ىي كالية إشراؼ كتعييف كانابة ال غير .قاؿ الجكيني" :كاستنابة اإلماـ البد منيا ،كال غنى
عنيا ،فإف اإلماـ ال يتمكف مف تكلي جميع األمكر كتعاطييا ،كال يفي نظره بميمات الخطة كال

يحكييا ،كىذه قضية بينة في ضركرات العقكؿ ،كال يستريب المبيب فييا حتى تككف الخطة بكبلئتو
مربكطة ،كبرعايتو محكطة ،كمجامع األمكر برأيو منكطة ،كاطبلعاتو عمى الببلد كالعباد مبسكطة

فيك يرعاىـ كأنو يراىـ ،كغف شط المزار كتقاصت الديار".75
3ـ التخطيط وضبط المشاريع ورصد االحتياجات

 :مف مياـ الدكلة الحديثة كضع

المخططات كالمشاريع حب االحتياجات كاألكلكيات ،ككفؽ دراسات كتصكرات ،كىذا يساعد الكاقؼ
كالمكقكؼ لو عمى استثمار الكقؼ كزيادة الفائدة كتكثير ريعو كخاصة إذا لـ تكف ليـ فكرة كاضحة

في زيادة مردكد الكقؼ.
 .4الدعم المادي والمعنوي واتخاذ ق اررات  :يرل بعض الباحثيف

76

أف مف إيجابيات كالية

الدكلة عمى الكقؼ كاشرافيا عميو ،ذلؾ الدعـ المعنكم كالمادم الذم تقدمو لمكاقفيف كالمكقكؼ ليـ،
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كيأخذ ىذا الدعـ صك ار كثيرة منيا اإلشيار كالتكثيؽ ،اإلعبلـ ،التدخؿ إلكماؿ المشاريع التي قؿ
ماليا أك ال يكفي إلكماليا كالمساجد كالمدارس كغيرىا.

 .5فك النزاعات وحفظ الحقوق من الضياع ومحاسبة النظار  :مما يكثر الحديث عنو أف

الدكلة الحديثة دكلة القانكف ،كمف خصائص القانكف حفظ الحقكؽ المعنكية كالمادية ،كردىا إلى

أصحابيا في حالة ضياعيا؛ كقد تطرؽ الفقياء إلى ىذه المسائؿ كخاصة محاسبة الناظر .قاؿ ابف
نجيـ" :ينبغي لمقاضي أف يحاسب أمناءه فيما في أيدييـ مف أمكاؿ اليتامى؛ ليعرؼ الخائف فيستبدلو ،ككذا
القكاـ عمى األكقاؼ(" .)77كقاؿ ابف رشد في ناظر كقؼ عمى نساء" :لك كف غير مالكات ألمكر
ٌ
كيقى ّْد ىـ سكاه ،كلـ يمتفت
أنفسيف لكجب إذا ثبت عند السمطاف أنو سيء النظر غير مأمكف أف يعزلو ،ي
إلى رضا مف رضي بو منيف" ( .)78كقاؿ ابف مفمح" :كليـ انتساخ كتاب الكقؼ كالسؤاؿ عف

حالو"( .)79كتككف المحاسبة عمى مخالفة الناظر الشريعة كشركط الكاقؼ كعمى سمككو كتصرفاتو

المخمة باألداء السميـ لعممو ،كعمى األمكاؿ مف مداخيؿ كمصركفات كفكائد .كتككف المحاسبة بإحالة
الناظر كعمالو بالعقكبات الجنائية ،إف ثبت ارتكابو لجرائـ في الكقؼ.

 6ـ تعيين القضاة والنظار وىيئة الفتوى والرقابة ووزير األوقاف  :سبؽ التطرؽ إلى ىذه

المسألة ،كيمكف اإلشارة إلى أنو إذا كاف تعييف المسئكؿ الكؼء كاألميف كالصالح؛ فإنو سيعكد

بالفائدة عمى الكقؼ مف جكانب عدة ،أىميا حفظ الحقكؽ ،استثمار الكقؼ كعدـ تضييعو.

 7ـ توثيق الوقف من الجانب اإلداري باإلقرار والشيادة والكتابة  :ميمة الدكلة كبيرة في
ىذه المسألة ،كخاصة الدكؿ التي صادر االستعمار فييا جميع األمبلؾ الكقفية الخيرية كاألىمية،
كصعب عمى أصحابيا استرجاعيا ،كال سبيؿ إلى ذلؾ إال بإشراؼ الدكلة كاستصدار قكانيف
كتسييبلت مف جكانب عدة إلعادة الحقكؽ إلى أصحابيا .كيبقى دكر الدكلة كييئة عميا لمرقابة
كاإلدارة في أم بمد أمر ضركرم لبقاء الكقؼ  ،ألسباب سبؽ التنكيو بيا ،كلطبيعة الدكلة الحديثة

كالنظاـ المؤسساتي ،كالكقؼ في أصمو كىيكمو مؤسسة قائمة بذاتيا.
المبحث الثالث :الرقابة عمى الوقف وأنواعيا ومقاصدىا

بعد التطرؽ إلى الكالية عمى الكقؼ كحكميا،كأىميتيا في

حفظ الحقكؽ كرعاية الكقؼ،

كتحقيؽ مقاصده ،تقتضي الضركرة الحديث عف الرقابة عمى الكقؼ ،لتكتمؿ صكرة العناية بو
تشريعا كمقاصدا كمصالحا كأىدافا.

المطمب األول  :أىمية الرقابة وأنواعيا

تكتسي الرقابة أىمية بالغة في كؿ عمؿ إدارم كحككمي كمؤسساتي ،كتككف عمى األشياء
كاألشخاص كاألعماؿ كالمكاقؼ مف أجؿ حفظ الحقكؽ "متى خفت أك انعدمت مراقبة األكقاؼ
كمتابعة عكائدىا كتنظيـ أمكرىا،فإف ذلؾ مدعاة لتدىكرىا كانحسار دكرىا في المجتمع بؿ

كتبلشيو"( .)80كقد قسميا الخبراء باعتبارات كثيرة ألىميتيا كغاياتيا كبرل كذلؾ طبقا ألسس التالية
:
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أ ـ عمى أساس الزمن:
 .1رقابة قبمية "وقائية أو تنبؤية " :81كىي الكسائؿ كاإلجراءات التي تكضع قبؿ عممية
التنفيذ ،فعمى سبيؿ المثاؿ تكضع بعض األساليب الكقائية التي تمنع قابمية االختبلس فيما يخص
مسائؿ األمكاؿ ،كصرفيا أك تكضع لجاف مف عدة أشخاص كمف عدة أقساـ ،كيبدؿ أشخاص ىذه

المجنة كؿ فترة مف أجؿ منع أم تجاكز أك أخذ رشاكل.

 .2الرقابة الحالية "أثناء عممية التنفيذ  :كىي عممية الرقابة التي تتـ أثناء عممية تنفيذ

الخطط ،كالتي تساعد عمى اكتشاؼ األخطاء كتصحيحيا.

 .3الرقابة البعدية "بعد التنفيذ " :82كؿ اإلجراءات التي تتـ بعد إجراء عممية التنفيذ ،كىي

إجراءات تقكيمية مف أجؿ الكقكؼ عمى األخطاء كتحديدىا كبالتالي عدـ تكرارىا في المرات البلحقة
كفي المستقبؿ.

 .4نظام الرقابة المتعددة " التي تشمؿ األنكاع أعبله".
ب ـ عمى أساس الجية التي تقوم بالرقابة:

 .1رقابة داخمية :83أم أف يككف ىناؾ قسـ أك شعبة ضمف الييكؿ التنظيمي تقكـ بعممية
الرقابة .كليذا النكع ايجابيات كسمبيات ،فأما االيجابيات فتتمثؿ في أف نفس األفراد في المنشاة
يقكمكف بعممية الرقابة عمى أنفسيـ كاذا ما كاف ىناؾ إحساسا بالمسؤكلية فاف ىذا النكع مف الرقابة
سينجح ،في حيف أف السمبيات تتمثؿ في انو أحيانا تؤثر العبلقات الشخصية كالمحاباة إلى
التغاضي عف بعض التجاكزات.

 .2رقابة خارجية  :84أف تقكـ بالرقابة جػية مف خارج المنشاة .ففي دكائر الدكلة مثبل تقكـ

بالرقابة أجيزة متخصصة مف خارج ىذه الدكائر كمف ايجابيات ىذا النكع أف األجيزة الرقابية ىي

أجيزة متخصصة كأف أفراد ىذه األجيزة ىـ مف خارج المنشاة كبالتالي ال تكجد عبلقات شخصية أك
معارؼ كمف ثـ تقؿ نسبة المحاباة ،كلكف السمبيات تتمثؿ في أف المراقبيف قد ال يستطيعكف الكقكؼ

عمى كافة المشاكؿ كاالنحرافات؛ باعتبار أف كؿ عممية أك كظيفة ليا خصكصيات ال يعرفيا عمى
كجو الدقة إال القائـ عمييا.

جـ ـ عمى أساس التنظيم:85

 .1الرقابة المفاجئة :كىي رقابة تعتمد عمى عنصر المفاجئة مف أجؿ اكتشاؼ األخطاء
كمف أجؿ جعؿ األفراد يحسكف بأنيـ معرضكف لممراقبة في أم لحظة مف أجؿ االلتزاـ.
 .2الرقابة الدورية :كتجرم حسب فترات متعاقبة كبصكرة دكرية.

 .3الرقابة المستمرة :كتجرم عمى طكؿ الخط مف اجؿ دفع أم تجاكز ،أم أنيا عممية
مبلزمة لكظائؼ اإلدارة ،كالرقابة كنشاط تتداخؿ في كافة أنشطة المنضمة ،أم ال يجكز أف يككف
ىناؾ أم تراخي في مجاؿ الرقابة ،بؿ ينبغي أف تستمر عممية الرقابة.
مف أىـ ىذه المفاصد ما يمي :
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 -1تحقؽ الجانب العممي بقضايا الكقؼ مف قبؿ أعضاء الرقابة الشرعية ،كخاصة كأف
العامميف في الكقؼ تنقصيـ الثقافة الشرعية كاإلحاطة بقضايا المعامبلت المالية.
 -2المحافظة عمى األمكاؿ كتنميتيا عف طريؽ صيغ االستثمار اإلسبلمي .كخاصة

في

ىذا الكقت الذم تعقدت فيو الصكر التجارية ،كانتشرت أنكاع جديدة مف المعامبلت كبطاقات
االئتماف ،كالحسابات بأنكاعيا ،كالتجارة اإللكتركنية التي ال يكجد ليا أحكاـ في أميات المصادر
الفقيية ،كاف كجدت األحكاـ فإف القائميف عمى النشاط الكقفي غير مؤىميف لمكشؼ عنيا بأنفسيـ
 3ػ إف المسمميف تعيشكف في زماف أضحى اإلسبلـ فيو غريبا ،كضعفت العقيدة ،كقمت
األمانة ،كزاد الحرص عمى كسب الماؿ مف أم طريؽ كاف ،ال ييـ إف كاف حبلال أـ حراما ،مما يحتـ

كجكد رقابة شرعية في المؤسسة الكقفية تعينيا عمى الكسب الحبلؿ كتنأل بيا عف الكسب الحراـ
كتحفظ الكقؼ مف الضياع كالتضييع
 -4االطمئناف مف االلتزاـ بأحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسبلمية .
 -5االط ـ ئناف مف االلتزاـ باألسس كالسياسات كالمكائح كالنظـ التي كضعتيا المؤسسة

الكقفية ،كبياف التجاكزات كاالنحرافات كتحميؿ أسبابيا ،كتقديـ التكصيات لمعبلج.

 -6تقديـ تكصيات كنصائح إلى اؿـ ؤسسة الكقفية لتساعدىا في مجاؿ التطكير مف خبلؿ

التقارير كالمذكرات.
 -7طمأنة الكاقفيف بأف األمكاؿ الكقفية الخاصة بيـ تدار برشد.
 -8طمأنة الجيات المكقكؼ عمييا بأف حقكقيـ مصكنة كبدكف مساس.
 -9تقديـ معمكمات إلى مف يعنيو أمر تحقيؽ الخير لمناس كىذا يحفز اآلخريف عمى كقؼ

بعض مف أمكاليـ .تعتمد اإلدارة الحديثة عمى مبدأ الرقابة ،فيناؾ الرقابة اإلدارية كالقانكنية

كالمحاسبية .كتيدؼ الرقابة -حسب نكعيا كمجاليا-إلى تكفير متابعة مستمرة ألعماؿ المؤسسة
تجعؿ القائميف عمى إدارتيا مطمئنيف إلى االلتزاـ بخطة تحقيؽ األىداؼ كالمكائح كالنظـ كالقكانيف،
كما تمكنيـ مف الكقكؼ عمى مكاضع الخمؿ كالنقص ،فضبل عمى اكتشاؼ الحاجة إلى تطكير
العمؿ بما يحقؽ نتائج أفضؿ ككفاءة أعمى.كلقد أخذت إدارة شؤكف الكقؼ المعاصرة أسمكب اإلدارة

الحديثة،كلذا فإنيا تستكفي متطمبات الرقابة بأنكاعيا.

تثبت المسؤكلية الرقابية عمى الكقؼ عند

الفقياء لمذم لو حؽ الكالية ،كىـ الحاكـ كمف بفكضو ليذه الميمة كالقضاة كعماؿ الدكاكيف،
عيف
كالكاقؼ كالمكقكؼ عميو كتكرر في كتب الفقو أف الذم يككف محؿ الرقابة ىك الناظر الذم ٌ

لمكقؼ ،كمسؤكليتو عادة إدارية كمالية كشرعية كقانكنية ،فيك المتصرؼ في شؤكف الكقؼ كالمنفذ
لشركط الكاقؼ كالممتثؿ ألحكاـ الشريعة في التطبيؽ كلمقكانيف التي تسير الكقؼ ،فمسؤكليتو كبيرة
كلذلؾ اشترط الفقياء فيو الديف كاألمانة كالعمـ كاألخبلؽ.

المطمب الثاني :الرقابة عمى الوقف عند الفقياء القدامى

تطرؽ فقياء المذاىب إلى مسألة الرقابة عمى الكقؼ كحصركىا في الجياز القضائي الذم
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يشرؼ عمى الناظر كيراقبو كيحدد لو ميامو كيعاقبو إذا قصر أك أخؿ بشركط الكاقؼ ،أك ضيع
الكقؼ بإىماؿ أك إبداؿ أك استيبلء ،كمف النماذج التاريخية القديمة "كاف أبك طاىر عبد الممؾ
الحزمي الذم كلي قضاء مصر سنة 173ىػ يتفػقد األحباس بنفسو ثبلثة أياـ مف كؿ شير يأمر
برمتيا كاصبلحيا،فإف رأل بيا خمبل في شيء منيا ضرب المتكلي عمييا عشر جمدات"

()86

فالرقابة ىنا ىي :التحقؽ مف مدل مطابقة أنشطة المصرؼ اإلسبلمي لمشريعة الغراء.

كقاؿ منذر القحؼ "كنعتقد أف الفقو اإلسبلمي أنما ذكر القضاء كجية مرجعية لنظار
الكقؼ لسبب كاحد فقط ىك عدـ كجكد أجيزة رقابية كتفتيشية مبلئمة في المجتمعات اإلسبلمية
الماضية ،كغف تكفر األساليب المعاصرة لمرقابة كاإلشراؼ يقكـ بو فنيكف متخصصكف يمكف أف
يثرم اإلدارة الكقفية كيككف عامبل ميما في زيادة إنتاجيتيا كبالتالي كفاءة استعماؿ كاستثمار أمكاؿ

الكقؼ" كما يندرج تشريع الرقابة عمكما عند الفقياء في عمكـ نصكص التي تتعمؽ باألمر

بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،كنظاـ الحسبة الذم كاف مكمفا بيذه الميمة النبيمة في المجتمع
المسمـ .إف النصكص اآلمرة برعاية األمانة ،كالمحافظة عمييا ،تشمؿ في عمكميا الرقابة الشرعية،
مف حيث أف ا﵀ قد ائتمف العمماء عمى القياـ بشرعو ،كال شؾ أف تصكيب المعامبلت المالية الكقفية،
أك تصرفات النظار بحيث تككف منسجمة مع أمر ا﵀ ػ عز كجؿ ػ ،كمتسقة مع ىدم رسكلو ،ىك

مما ائتمف ا﵀ ػ سبحانو كتعالى ػ العمماء عميو،كما أف ىؤالء العمماء مؤتمنكف مف قبؿ المساىميف
كالمكدعيف في المصارؼ اإلسبلمية.

المطمب الثالث  :عقيدة المسمم والرقابة الذاتية
أىـ كأعمى الرقابة في اإلسبلـ؛ الرقابة العميا ،كىي رقابة ا﵀ -عز كجؿ -عمى خمقو ،قاؿ –

ان َ َع ْي ُك ْم َرِقيباً "النساء ،1كمنيا رقابة اإلنساف عمى نفسو باستشعار رقابة ا﵀ في
تعالى– " إِ َّن ﵀َّ َك َ
حديث جبريؿ" ...اإلحساف :أف تعبد ا﵀ كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراع فإنو يراؾ" ( )87كمنيا :رقابة

اإلنساف عمى اإلنساف ،كىي نظاـ الحسبة ،كرقابة الكالة كاألئمة كالمسئكليف ،كرقابة كالية المظالـ عمى
الكالة ،كرقابة مجمكع المسمميف أك الرقابة المجتمعة أك الشعبية  .كمنيا رقابة اإلنساف عمى نفسو كىي
ما يعرؼ بالرقابة الذاتية؛ فأحكاـ اإلسبلـ شاممة لمسمكؾ الفردم كالجماعي ،كتقيـ تكازنا بيف االتجاه

المادم كالركحي ،كأحكاـ االقتصادية كالمالية ليست منعزلة عف غيرىا مف األحكاـ ،بؿ ترتكز عمى

أحكاـ خمقية كعقائدية تستقر في كجداف المسمـ كضميره مما يجعؿ المسمـ ينقاد ألكامر ا﵀ كنكاىيو
مرضاة ﵀ تعالى كشك ار عمى نعمو ،كتجعمو يذعف لؤلحكاـ االقتصادية كالمالية طكاعية كاختيا ار
فالعقيدة اإلسبلمية تحمي المسمـ مف الكقكع في الخطأ كتحيي فيو ركح المراقبة لمسميع العميـ الذم يعمـ
اعمَ ُمواْ أ َّ
اعمَ ُمواْ أ َّ
َن ﵀َّ
اح َذ ُروهُ َو ْ
َن ﵀َّ َي ْعمَ ُم َما ِفي أَنفُ ِس ُك ْم فَ ْ
السر كأخفى ،عمبل بقكلو -كتعالى– َ " :و ْ
ِ
ِ
ص ُد ِ
ورُك ْم أ َْو تُْب ُدوهُ َ ،ي ْعمَ ْم ُو ﵀ّ" ،آؿ
يم " البقرة  235كبقكلو سبحانو ُ ":ق ْل إِن تُ ْخفُواْ َما في ُ
َغفُ ٌ
ور َحم ٌ
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َن ﵀َّ َعالَّم ا ْل ُغ ُي ِ
وب " التكبة
َن ﵀َّ َي ْع لَ ُم ِسَّرھ ُ ْم َوَن ْج َواھ ُ ْم َوأ َّ
عمراف  29كبقكلو –تعالى"-أَلَ ْم َي ْعمَ ُمواْ أ َّ
ُ
ان وَنعمَم ما تُوس ِوس ِب ِو َن ْفس ُو وَن ْح ُن أَقْرب إِ َل ِ
78كبقكلو -عز كجؿ " َولَقَ ْد َخمَ ْق َنا ِْ
يو ِم ْن َح ْب ِل
َُ
ُ َ
نس َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
اإل َ
ا ْلو ِر ِ
يد"سكرة "ؽ"  16كمف آثار العقيدة إيقاظ الضمير كجعمو رقيبا عمى اإلنساف في أعمالو مما يؤدم
َ

إلى إتقاف عممو كاإلخبلص فيو ،كتأديتو عمى أكمؿ كجو دكف أم تقصير أك تفريط لعممو أف ا﵀
مطمع عمى سره كعبلنيتو .

()88

فمف المفركض أف يككف كؿ مكظؼ في الكقؼ اإلسبلمي –كخاصة الناظر -مراقبا شرعيا

عمى نفسو في كؿ ما يقكـ بو مف أعماؿ أك ما ينجزه مف معامبلت بعد أف ائتمنو الكاقؼ كالمكقكؼ
عميو كالحاكـ لمقيـ عميو كفقا لؤلحكاـ الشرعية فالرقابة الذاتية ىي أىـ أنكاع الرقابة كأكثرىا حيكية ك
ضركرة ،فاإلنساف المراقب لذاتو ىك الذم تككف لو كقاية ضد االنحراؼ كىك الذم تككف لديو المبادرة
لتصحيحو كلمقاكمة أم فساد يظير في معامبلت كليذا كانت أكقاؼ المسمميف كثيرة كريكعيا كثير
في المجتمع المسمـ كخاصة في المراحؿ األكلى حيث بساطة الكياف االجتماعي،ال تقضي بالضركرة
كجكد أجيزة كدكاكيف مخصصة ليذا الغرض بؿ كاف يكفي ما أنزؿ ا﵀ ػ تعالى ػفي كتابو الكريـ مف
أحكاـ كمبادئ عامة .كتكجييات رسكلو في ىذا ،فكؿ حركة أك سكنة محسكبة إما لئلنساف أك عميو،
يد" ،كيقكؿ ػ عز كجؿ ػ ":ىكلىتي ٍسأىلي َّف ىع َّما يكنتي ٍـ
يب ىعتً ه
يقكؿ سبحانو كتعالى  " :ىما ىيٍم ًفظي ًمف قى ٍك وؿ ًإ َّال لى ىد ٍي ًو ىرًق ه
كف "كقد حرص رسكؿ ا﵀ عمى رفع مستكل الرقابة الذاتية عند الصحابة -رضي ا﵀ عنيـ-
تى ٍع ىممي ى
كأكؿ خط دفاع عند كركد خطكط الدنيا ،كلذلؾ قاؿ " :.مف استعممناه عمى عمؿ فرزقناه رزقا ،فما
أخذ بعد ذلؾ فيك غمكؿ "

()89

اتجاه الدكؿ الحديثة لتقكية الرقابة الذاتية:

حيث أف كثي ار مف الدكؿ ليس ليا معايير

أخبلقية سماكية فقد اتجيكا إلى إنشاء ميثاؽ ألخبلؽ العمؿ ،كقد أكدت دراسة صادرة عف األمـ
المتحدة أف كجكد ميثاؽ ألخبلؽ العمؿ يعتبر مف الكسائؿ الكقائية الميمة لمحاربة الفساد في الدكؿ

النامية .90كيؤكد بعض الباحثيف أف ذلؾ ال يكفي ،بؿ ال بد مف غرس القيـ األخبلقية لممكظفيف

كتنمية الرقابية الذاتية مف خبلؿ غرس تمؾ القيـ في التعميـ العاـ ،كالتدريب  .91كقد كثرت الدعكات
مف قبؿ المختصيف في اإلدارة في العالـ إلى استخداـ القيـ كالعادات التي تحث عمى االلتزاـ ،كىك
ما يطبؽ عميو :أسمكب استخداـ القيـ في التحكـ في السمكؾ اإلنساني

Ethics as Behavior

( ،)Controlكيدخؿ في ذلؾ مكاثيؽ العمؿ كأخبلقيات المينة.92
المطمب الرابع :الرقابة اإلدارية

الرقابة اإلدارية عمى الكقؼ كمحاسبة الناظر لـ يتطرؽ إلييا الفقياء بطريقة مفصمة،
كفرقكا بينيا ك بيف الرقابة عمى أم مؤسسة أخرل ،ألف الناظر يده عمى الكقؼ يد أمانة ال يد
ضماف ،كأحالكا األحكاـ التي تتعمؽ بالرقابة اإلدارية كمحاسبة الناظر إلى القكاعد العامة،
كمكضكعات ،األكصياء ،كاألجراء ،ك الككبلء .كمف المياـ اإلدارية لمناظر كيديرىا ناظر الكقؼ
فمف كاجباتو كما حددىا الفقياء كميمة أكلى (:)93
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 -1رعاية الكقؼ كتنفيذ شركط الكاقؼ أك المكقكؼ عمييـ في حدكد الشريعة كالقانكف.
 -2تكثيؽ الحجج الكقفية كالشركط كالمعمكمات األساسية كاصدار كثائؽ كحفظيا في
سجبلت خاصة بيا .
 -3العناية باألصكؿ الكقفية؛ باستثمارىا كصيانتيا كترميميا كتأجيرىا.
 -4الحرص عمى دكاـ الكقؼ كمنفعتو ،كعدـ التدخؿ فيو باإلبطاؿ أك اإلنياء
 -5تخير المعامبلت المالية التي تعكد بالربح كالنفع عمى الكقؼ ،كابعاد العقكد الضارة بو،
كاإلقراض ،الرىف كاإلعارة ،ك المحاباة ،ك التأجير بأقؿ مف أجر المثؿ ،كاالستثمار غير المأمكف
بما تزيد مخاطره عمى الحد المقبكؿ في عرؼ المستثمريف.

6ػ كاذا رجعنا إلى العمكـ اإلدراية نجد أف مياـ الييئة اإلارية محددة في التخطيط كالتنظيـ

كالرقابة كاتػخاذ الق اررات كىذه المياـ كميا تحتاجيا مؤسسة الكقؼ .
ـ الميمة الثانية :تنفيذ شروط الواقفين وتشمل التالي

 - 1صرؼ ريع الكقؼ فيما اشترطو الكاقفكف.
 - 2االلتزاـ بتنفيذ شركط الكاقفيف ،إال فيما يتعارض مع األحكاـ الشرعية أك كاف مفكتا
لمصمحة الكقؼ أك مصمحة المكقكؼ عمييـ .

 - 3تكثيؽ الحجج الكقفية كحفظيا مف الضياع.
 - 4تكثيؽ حقكؽ المكقكؼ عمييـ أفرادا كانكا أـ جيات كعدـ تجييميا .عندما يككف الكقؼ

مؤسسة بذاتو كقد كاف في الزمف الماضي تككف لو إدارة قكية ،تقكـ بشؤكنو كقد مف أجؿ حفظ
الكقؼ كتنميتو أحدث خمفاء اإلسبلـ في الزمف الماضي دكاكيف ،كىي إدارة قكية تقكـ عمى ذلؾ
كتحتكـ إلى الشريعة ،كتنفذ الشركط بإتقاف ،كلكف في الزمف المتأخر نجد عدد كبي ار مف الباحثيف

يتحدثكف عف الفساد اإلدارم كعجزه عف القياـ بمؤسسة الكقؼ ،كضعؼ اإلدارة يؤدم إلى ضعؼ

التسيير كبالتالي عدـ تحقؽ األىداؼ ،كتأخر االستثمار كضياع الحقكؽ .كيمكف أف تككف الرقابة
اإلدارية لناظر الكقؼ الذم ىك المسئكؿ عمى المؤسسة ،فيراقب العماؿ كالمتصرفيف كالكثائؽ
كالسجبلت كاألمكاؿ لككنو مدي ار  ،فقد يككف الناظر أمينا كصالحا ،كلكف العماؿ الذيف يشتغمكف معو
كمعاكنيو مف المحاسبيف كالمتصرفيف ىـ الذيف يعتدكف عمى حقكؽ الكقؼ ،ىذا كأبسط دكر يقكـ بو

الناظر كحدد الباحثكف الرقابة اإلدارية الداخمية بأنيا نظاـ يضطمع بمياـ كثيرة ؛ لو أىدافو
كمرجعيتو ك عممو :
 1ػ ىدؼ النظاـ :رفع الكفاية اإلنتاجية كتشجيع االلتزاـ بالسياسات اإلدارية.

 2ػ مرجعية النظاـ :أدلة السياسات كالصبلحيات ػ ىيكؿ تنظيمي سميـ ،يتضمف تحديد
االختصاصات كالمسؤكليات كيحقؽ استقبلؿ الكحدات كظيفيا  ،كجكد معاير سميمة لؤلداء ،الفصؿ

بيف الكظائؼ المتعارضة ،كتغيير كاجبات العامميف حماية األصكؿ كالتأميف ضد المخاطر  ،تطبيؽ
الرقابة الحدية كالرقابة المزدكجة ػ دليؿ سياسات المكارد البشرية ػ كىـ مجمكعة مف العامميف األكفاء
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المكثكؽ بيـ .
3ػ الفحص البلحؽ  :كيككف بفريؽ لمتدقيؽ اإلدارم الداخمي ،يتبع مستكل إداريا عاليا،
داخؿ الييكؿ التنظيمي لممؤسسة ،كيحقؽ االستقبلؿ عف مختمؼ الكحدات اإلدارية ،كيمكف مف

العمؿ بمكضكعية مبلئمة ،كيمكف أف يندمج مع فريؽ التدقيؽ المحاسبي ( ،)94كيقكـ بزيارات دكرية
بيدؼ فحص فاعمية النظاـ كتقكيمو .كيتحدث الشيخ عمي الطنطاكم كاقع اإلدارة كالمحاكـ الشرعية
بدمشؽ؛ التي ضيعت الكثير مف الكثائؽ الكقفية الخاصة بأصحابيا ،ككيؼ سعى جاىدا لمنصح
كالتبميغ عف حفظ الحقكؽ ،كلما لـ تكف ىناؾ رقابة إدارية قكية ،كعمؿ إدارم مؤسس ضاع
الحقكؽ ،كضاعت الكثائؽ :كيقكؿ" :لقد كتبت كخطبت أنبو إلى ثركة عظيمة أخاؼ عمييا أف تضيع
كأحسب إنيا قد ضاعت ،تمؾ ىي الكقفيات في المحكمة الشرعية ،إنيا كقفيات مف

 200ك 150

سنة ،فييا تاريخ البمد العمراني كخططو ،كمف كصؼ دمشؽ كحاراتيا كأحيائيا ...كانت تمؾ
الكقفيات أدلة شرعية ألصحاب الحقكؽ ،فمما ألغيت األكقاؼ الذرية ،ككزعت عمى مستحقييا بغير
دليؿ شرعي يستند إليو ،كيعتمد عميو ،كبذلت ما أستطيع مف جيد بمساني كقممي ،كندبت الناس إلى
االحتفاظ بيا خكؼ ضياعيا فمـ يصغ إلي أحد كأخشى أف تككف اآلف ضاعت ألنيا كنز ال يعكض

"...

()95

المطمب الخامس :الرقابة المالية
ىي رقابة تككف عمى األمكاؿ المتعمقة بالمؤسسة الكقفية ،كباعتبار الماؿ ىك أساس الكقؼ

ميما كاف نكعو ،عقا ار منقكال ،نقكد ،كلما كاف ريع الكقؼ ىك كذلؾ ماؿ ،فكجب أف تككف الرقابة
المالية كالمحاسبة في الكقؼ ضركرية كمنتظمة ،كيمكف أف تخضع لتقسيمات أىؿ ىذا الفف؛ عمكـ

االدارة كالمحاسبة كالتدقيؽ ،كالذيف يفرقكف بيف التدقيؽ كالرقابة"،كالرقابة معناىا أعـ مف التدقيؽ" (،)96
فالتدقيؽ المالي ىك الذم يصمح في مؤسسة الكقؼ التي تدير الماؿ العاـ كأمانة فييا عبادة ا﵀.

كفي اإلدارة الحديثة عادة ما تككف فييا رقابة داخمية كأخرل خارجية،ككبلىما يخضع لييكؿ
تنظيمي مؤسسى ،فالرقابة المالية الداخمية عادة يككف مصدرىا الييكؿ اإلدارم لممؤسسة كتيدؼ

الرقابة مالية عادة في أم مؤسسة مالية(- ،)97كيمكف أف تقاس عمييا مؤسسة الكقؼ -إلى:
1ػ ىدؼ النظاـ :حماية األصكؿ النقدية كغير النقدية كالتأكد مف صحة البيانات

كالمعمكمات المحاسبية كمدل إمكانية االعتماد عمييا.

2ػ مرجعية النظاـ :النظـ المحاسبية المعتمدة ،المجمكعة الدفترية كالمستندية ػ الدليؿ
المحاسبي ،دليؿ السياسات المحاسبية ،أدلة إجراءات العمميات ،النظـ اآللية.
3ػ الفحص البلحؽ :فريؽ لمتدقيؽ المحاسبي الداخمي يتبع مستكا إداريا عاليا في الييكؿ
التنظيمي لممؤسسة ،يحقؽ االستقبلؿ عف مختمؼ الكحدات اإلدارية ،كيمكف مف العمؿ بمكضكعية

مبلئمة كيقكـ بفحص فاعمية النظاـ كتقكيمو.

أما نظاـ الرقابة مالية الخارجية فقد يككف دكليا ،أك قطريا ،أك إقميميا ،أك ك ازرة ،أك حككمة
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أك ىيئة مستقمة ،ليا ىيكميا القانكني الذم يخكليا لذلؾ ،كنظاميا نفسو نظاـ الرقابة الداخمية:
1ػ ىدؼ النظاـ :التأكد مف أف القكائـ المالية تعبر بصدؽ كعدالة عف المركز المالي
لممؤسسة .
2ػ مرجعية النظاـ:كىي المعايير المحاسبية التي تعتمدىا ىيئة الرقابة المالية ،دكلية أـ
إقميمية أـ محمية أـ شرعية ،أـ خاضعة لك ازرة التجارة أك المالية لمدكلة كغيرىا.
3ػ الفحص البلحؽ :كيقكـ بو محاسب مالي معيف مف الجية الخكؿ ليا ىذا األمر ،تحقؽ
االستقبللية كالنزاىة كيقكـ بيذا العمؿ مف غير ضغكط مف المؤسسة أكمف غيرىا.
المطمب السادس :رقابة قانونية والقضائية

إف الرقابة القانكنية متقاربة جدا مع الرقابة اإلدارية كالمالية ،حيث يتكلى النظاـ الرقابة

دراسة كفحص المكاد القانكنية لممؤسسة كمعرفة مدل مطابقتيا لنظاـ الدكلة كالقانكف الدستكرم

كالمدني كالجنائي كالتجارم ،كعدـ مخالفتو لذلؾ ،كضبط احتراـ القانكف كتطبيقو كالسرياف المصالح
عميو .كتككف بنظاـ رقابة قانكنية داخمي كنظاـ رقابة قانكنية خارجي .كفي مؤسسة الكقؼ تككف
ىذه الرقابة مف اختصاص جياز القضاء
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 1ػ ىدؼ النظاـ :رفع الكفاية اإلنتاجية كتشجيع االلتزاـ بالسياسات القانكنية.

 2ػ مرجعية النظاـ :قكانيف الدكلة التي تحتكم مكاد تخص الكقؼ ،صراحة كاشارة؛
كالدستكر ك المكاثيؽ كالقكانيف اليامة كمنيا المدني كالتجارم كالجنائي كاألسرة كغيرىا ،ككذلؾ
قكانيف كق اررات المؤسسة.
 3ػ الفحص البلحؽ :كيككف بفريؽ لمتدقيؽ القانكني الداخمي ،داخؿ الييكؿ التنظيمي
لممؤسسة ،كيحقؽ تطبيؽ القانكف في مجاالت اإلدارة كالمحاسبة كالمراقبة كاالنتاج كالتكزيع كالتقكيـ .
المطمب السابع  :الرقابة الشعبية

كىي رقابة ميمة كخاصة في الكقؼ ،الذم يتعمؽ بفئة ليا حقكؽ في المؤسسة،كىـ
المكقكؼ عمييـ ،الذيف مف كاجبيـ متابعة سير األمكر كمساءلة الناظر ،كالناظر مطالب بإبانة
الحجة ،كالفقو الحنبمي يساير بقية المذاىب األخرل في أنو "ال اعتراض مف اىؿ الكقؼ عمى مف
كاله الكقؼ إف كاف أمينا "
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غير أف الحنابمة يؤسسكف نكعا مف الرقابة الشعبية حيف يمنحكف

أصحاب الكقؼ ػ المستحقكف ػ حؽ االعتراض عمى الناظر األميف كغير األميف ،إذا كاف معينا مف

قبؿ القاضي أك السمطة الحاكمة"كبيذا يصبح الناظر األميف كغيره سكاء في المحاسبة كتحمؿ
المسؤكلية كاالستعداد لممساءلة

.100

المبحث الرابع :الرقابة الشرعية عمى الوقف ومقاصدىا
ليست ىناؾ ىيئة شرعية رقابية لمكقؼ في الدكؿ اإلسبلمية بمفيكـ الييئة إال بعض

األعضاء االستشارببف في المديرية الشؤكف الدينية ،كلكف المصارؼ اإلسبلمية أخذت بعدا كبي ار في

إنشاء كتطكير ىذه الييئات.
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المطمب األول  :مسميات الرقابة الشرعية وتأصيالتيا
مف مسميات الرقابة الشرعية :ىيئة الرقابة الشرعية ،لجنة الرقابة الشرعية ،جياز الرقابة
الشرعية ،مجمس الرقابة الشرعية ،ىيئة الفتكل كالرقابة الشرعية ،ىيئة الفتكل كالمتابعة الشرعية الييئة
الشرعية .المستشار الشرعي .المراقب الشرعي .المجمس الشرعي .الجياز الشرعي .التدقيؽ الشرعي .

المجنة الدينية.لجنة اإلفتاء .ىيئة اإلفتاء .ىيئة الفتكل.كحدة الفتكل كالبحكث .إدارة الفتكل كالبحكث.
كيرجح أكثر الباحثيف تسمية " :ىيئة الفتكل كالمتابعة الشرعية"كيقكؿ أحدىـ" :كلعؿ التسمية األنسب
ىي":ىيئة الفتكل كالمتابعة الشرعية "ألف دكرىا أعـ مف مجرد الرقابة ،فإذا اقتصرت الييئة عمى
الرقابة في أدائيا لدكرىا المنشكد ،فإنيا تككف قد تخمت عف كظيفتيا األساسية في اإلفتاء ابتداء ثـ
متابعة التنفيذ كما قد يصاحبو مف مشاكؿ عممية فقيية ثـ الييمنة كالرقابة"(.)101

أصؿ العمماء ليذه الفضية مف نكاحي كثيرة  ،مف ككف الرقابة أمر مشركع في اإلسبلـ
لقد ٌ
وحيث مياميا  ،فقد فعميا الرسكؿ بالحساب كالمساءلة "فقد استعمؿ الرسكؿ  رجبل عمى
صدقات بني سميـ يدعى ابف المتبية فمما جاء حاسبو ،قاؿ :ىذا مالكـ كىذا ىدية ،فقاؿ رسكؿ ا﵀ 
:فيبل جمست في بيت أبيؾ كأمؾ حتى تأتيؾ ىديتؾ إف كنت صادقا ثـ خطبنا فحمد ا﵀ كأثنى عميو ثـ
قاؿ :أما بعد فإني استعمؿ الرجؿ منكـ عمى العمؿ مما كالني ا﵀ فيأتي فيقكؿ :ىذا مالكـ كىػذا ىدية
أىديت لي .أفبل جمس في بيت أبيو كأمو حتى تأتيو ىديتو؟ كا﵀ ال يأخذ أحد منكـ شيئا بغير حقو إال
لقي ا﵀ يحممو يكـ القيامة .فؤلعرفف أحدا منكـ لقي ا﵀ يحمؿ بعي ار لو رغاء أك بقرة ليا خكار أك شاة
تيعر"(.)102

نظاـ الحسبة :تشبو الرقابة الشرعية كظيفة المحتسب التي عرفت في صدر اإلسبلـ "كىي
أمر بالمعركؼ إذا ظير تركو ،كنيي عف المنكر إذا ظير فعمو"
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كاختفت بظيكر النظاـ

العمماني،حيث كاف لممحتسب سمطات كصبلحيات تخكلو مراقبة األسكاؽ ،كالمكازيف كالمكاييؿ،

ككاف يسأؿ التجار عف أحكاـ الحبلؿ كالحراـ في البيكع ،فمف رآه عالما بيا أبقاه في تجارتو إال أخرجو

منيا ،كسحب ترخيصو ليتعمـ أك ن ال قبؿ أف يعمؿ في التجارة كذلؾ حتى ال يطعػـ الناس الحراـ كىك
ال يدرم".ككاف عمر ػ رضي ا﵀ عنو ػ يقكؿ :ال يبع في سكقنا إال مف قد تفقو في الديف" ( )104كمف
التأصيبلت المقاصدية الكمية في كجكد ىذه الييئة تحقيؽ حفظ الديف كاالستخبلؼ كتعمير األرض
بالخير كحفظ الماؿ التكافؿ االجتماعي :

 .1الكقؼ نظاـ رباني شرعي غير كضعي.
 .2تحقيؽ عبكدية ا﵀ ػ تبارؾ كتعالى ػ .

 .3القياـ بميمة االستخبلؼ في األرض ك إعمارىا.
 .4إقامة مكرد اقتصادم ثابت شامؿ مستقؿ فاعؿ:
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 أنو قاؿ:

كصح عف الرسكؿ
 .5تحقيؽ التكافؿ االجتماعي ،كمفيكـ األمة الكاحدة.
ٌ
«مثؿ المؤمنيف في تك ٌادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ كالجسد الكاحد إذا اشتكى منو عضك تداعى لو
الحمى".
سائر الجسد بالسير ك ٌ

()105

 .6الرحمة في تشريعو كمقاصده كمصارفو :لقد كرد عف رسكؿ ا﵀  أنو قاؿ« :الراحمػكف

()106
مما ال بد مراعاتو في نظاـ
يرحيـ ا﵀؛ ارحمكا مف في األرض يرحمكـ مف في السماء»
ٌ .
الكقؼ كمقاصده كمصارفو أنو كجد في شريعتنا ككضع في ىذا العقار أك ذاؾ مف أجؿ الرحمة

بالخمؽ؛ لرفع أك دفع حاجتيـ ،كاعانتيـ في حياتيـ الدينية كالدنيكية.
 .7السياسة الشرعية في اإلسبلـ أقرت مبدأ الرقابة "فالرقابة عمى أجيزة الدكلة كالتفتيش
عمى حكاـ األمصار كالكاليات ،ككبار مكظفي الدكلة ،كمتابعة تصرفاتيـ كمدل كفايتيـ ،كنزاىتيـ
في الرعية ،كؿ ىذه األمكر عرفتيا الدكلة اإلسبلمية منذ نشأتيا "
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المطمب الثاني :تقاطعات الرقابة الشرعية لممؤسسات المصرفية اإلسالمية
مع المؤسسة الوقفية

يتقارب الكقؼ كمؤسسة مالية كثي ار مع مؤسسة المصارؼ المالية اإلسبلمية كمؤسسة
الزكاة؛ ألف تجتمع في ككنيا تصرؼ في أمكاؿ كاشراؼ عمى أمكاؿ تذىب إلى متحقييا ،كمنو قد
تتشابو الرقابة الشرعية كثي ار في ىذه المؤسسات اإلسبلمية الثبلثة المتعمقة بالماؿ مف حيث الحفظ
ك الستثمار كالمتابعة لممستجدات ،كاف اختمفت في طابعيا اإلدارم كالقانكني ،كأحكاميا الشرعية

التفصيمية ،كلكنيا تمتقي في أحكاميا المقاصدية

كحكمتيا التشريعية.كاألمكاؿ المكدعة في

المصارؼ كالبنكؾ اإلسبلمية ،يتمكف أف تككف مف الكقؼ ،كتصبح كدائع بنكية أك أسيـ مكقكفة
أك سندات ،كيمكف أف يتحكؿ الكقؼ إلى مصرؼ مالي أك شػركة مالية استثمارية ،كالرقابة الشرعية
في المؤسسات المصرفية اإلسبلمية معركفة كليا تكييفاتيا الفقيية.

كقد نصت ىيئة معايير

المحاسبة كالمراجعة كالضكابط لممؤسسات المالية اإلسبلمية في معيار الضبط لممؤسسات المالية
اإلسبلمية رقـ ( )1تحت عنكاف "تعييف ىيئة الرقابة الشرعية كتككينيا كتقريرىا"

()108

عمى ما يمي :

 -1ىيئة الرقابة الشرعية جياز مستقؿ لفقياء المتخصصيف في فقو المعامبلت ،كيجكز أف
يككف أحد األعضاء مف غير الفقياء عمى أف يككف مف المتخصصيف في مجاؿ المؤسسات المالية
اإلسبلمية ،كلو إلماـ بفقو المعامبلت.
 - 2يجب أف تككف ىيئة الرقابة الشرعية مف أعضاء ال يقؿ

عددىـ عف ثبلثة ،كلييئة

الرقابة الشرعية االستعانة بمختصيف في إدارة األعماؿ أك االقتصاد أك القانكف أك المحاسبة كغيره.
استقر العديد مف المصارؼ المالية اإلسبلمية عمى تككيف ىيئة أك لجنة مستقمة تابعة
لمجمعية العامة لممساىميف أك مجمس اإلدارة ،لمقياـ باإلفتاء كالرقابة ،تتككف مف عدد مف الفقياء ال
يقؿ عددىـ عف ثبلثة ،كتحكـ عمميـ الئحة تنظـ اختصاصات الييئة ،كتصؼ عمميا كتحدد ليا
مسئكلياتيا ،كتمنحيا الصبلحيات كالسمطات المطمكبة ألداء ميمتيا في التقنيف كالتدقيؽ ،كاعتمدت
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ىذه الييئة كؿ البنكؾ كالمصارؼ اإلسبلمية في الكطف العربي مع اختبلؼ في الييكؿ كالنظاـ
كالصبلحيات كمكقعيا اإلدارم .كيمكف أف تككف مياـ الييئة الشرعية في مؤسسة الكقؼ تشبو مياـ
الييئة في المصارؼ كالبنكؾ في بالكثير مف القضايا الفقيية المالية كالتي تخص االستثمار ،ك
تحديد المسؤكليات كالحقكؽ كالكاجبات  ،مع مراعاة خصكصية كؿ مؤسسة كىيكميا اإلدارم ك
القانكني.

المطمب الثالث  :تكييفات الفقيية لمرقابة الشرعية

اختمؼ العمماء المعاصركف( )109في التكييؼ الفقيي لمرقابة الشرعية ألف األنشطة التي تقكـ
بيا ىيئة الفتكل كالمتابعة الشرعية متنكعة ،فيي تشبو مف كجكه عمؿ المفتي كالمحتسب كالككيؿ
كاألجير ،كفيما يمي إيجاز ذلؾ:

 .1ىيئة اإلفتاء :إف تكييؼ عمؿ ىيئة الفتكل عمى أنو إفتاء مأخكذ مف اسميا ،كمػف بعض

أعماليا ،فيي تقكـ باإلجابة عمى األسئمة كاالستشارات كاالستفسارات مف المؤسسة المالية التي تتبعيا،
فكأف ىيئة الفتكل كالمتابعة الشرعية قد مارست في ذلؾ دكر المفتى .كيرد عمى ىذا التكييؼ بأف ميمة
ىيئة الفتكل تتعدل اإلفتاء إلى مياـ أخرل.

 .2الحسبة  :لما كانت ىيئة الفتكل كالمتابعة الشرعية ،تقكـ بممارسة دكر رقابي عمى

األنشطة التي تقكـ بيا المؤسسة المالية التي تشرؼ عمييا ،كاف عمميا الرقابي ىذا شبييا بما يقكـ بو
المحتسب في السكؽ .كيرد عمى ىذا التكييؼ بأف دكر ىيئة الفتكل كالمتابعة الشرعية يختمؼ عف عمؿ
المحتسب ،فالمحتسب مكظؼ عمكمي يقكـ بتصكيب المخالفات الشرعية التي تقع في السكؽ،كما يقكـ
بالتأكد مف مطابقة األنشطة التي يقكـ بيا أىؿ الػسكؽ لمشريعة اإلسبلمية ،كال يمكف قصر التكييؼ
الفقيي لمرقابة الشرعية عمى أنو حسبة.

 .3الوكالة بأجر :كمف التكييفات الفقيية التي يمكف إرجاع عمؿ ىيئة الفتكل كالرقابة إلييا،ا

لككالة بأجر ،ذلؾ أف المساىميف قد ككمكا ىيئة الفتكل كالمتابعة الشرعية في التأكد مف مطابقة أنشطة

المؤسسة المالية .سكاء أ كانت كقفية أك مصرفية ألحكاـ الشريعة .كيرد عمى ىذا التكييؼ بأف الككالة
مف العقكد الجائزة التي يمكف ألم مف المتعاقديف فسخيا ،كاألصؿ أف المساىميف ال يممككف فسخ ىذا
العقد ،أك عزؿ ىيئة الفتكل كالمتابعة الشرعي.

 .3اإلجارة :يرل بعض العمماء أف العبلقة التي تربط ىيئة الفتكل كالمتابعة الشرعية بالمؤسسة

المالية الكقفية المصرفية ىي عبلقة استئجار .ذلؾ أف ىيئة الفتكل كالمتابعة الشرعية تقكـ بممارسة

أنشطتيا لقاء مكافأة مالية ،فتككف الييئة بمثابة األجير الخاص لممؤسسة ،أك بمثابة األجير المشترؾ
إذا كانت تقدـ خدماتيا ألكثر مف مؤسسة .كيرد عمى ىذا التكييؼ مف ثبلثة كجكه:

 -1إف رأم ىيئة الفتكل كالرقابة الشرعية يككف ممزما لممؤسسة المستأجرة ،كمعمكـ أف ىذا ال
المستأجر كليس العكس.
يتفؽ كعقد اإلجارة إذ مف المعمكـ أف رأم المستأجر ىك الممزـ
ى
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 -2إف بعض أعضاء الرقابة الشرعية ال يككف دافع التعاقد معيـ؛ ىك ما يقدمكنو مف مشكرة
كفتكل ،بؿ لما يتمتعكف بو مف سمعة عممية تكرث اطمئنانا لدل المساىميف كالمكدعيف ،ككذلؾ نظار
الكقؼ كالكاقفيف كالمكقكؼ عمييـ ،فيقبمكف عمى اإليداع في تمؾ المؤسسة.
 -3بعض أعضاء الرقابة الشرعية ال يتقاضكف أم مقابؿ مف المؤسسة التي يشرفكف عمييا.

 .5الرأي الراجح الرقابة الشرعية مزيج من التكييفات الفقيية السابقة :إف عمؿ ىيئة الرقابة
الشرعية ىك مزيج مف التكييفات الفقيية السابقة ،كىك قابؿ لمتكسع كالتطكر كي يككف أكثر مكاكبة
لمتطكر السريع كالمستمر في النشاطات المصرفية كالكقفية اإلسبلمية  .فميس ىناؾ ضركرة لحصر
عمؿ ىذه ىيئة في التكييفات الفقيية القديمة ،كاف كانت ىذه التكييفات نافعة كمفيدة إلضفاء
المشركعية عمى األعماؿ التي تقكـ بيا الييئة ،إال أف عمميا يكتسب مشركعية مف خبلؿ عرضو عمى

النصكص الشرعية العامة .كاخضاعو لمقكاعد الكمية ،كالمقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية فتكاليؼ
الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدىا في الخمؽ .كالمقاصد ال تعدك ثبلثة أقساـ كما قسميا اإلماـ
الشاطبي ضركرية ،كحاجية ،كتحسينية.
 .6سمبيات ىيئة الرقابة الشرعية والفتوى في المصارف اإلسالمية المعاصرة:
كقد تطرؽ بعض الباحثيف المعاصريف إلى أف ىيئة الفتكل يمكف أال تؤدم دكرىا كخاصة
مع تجربة المصارؼ اإلسبلمية المعاصرة كبالغ بعضيـ حتى جعؿ دكرىا مض ار ال مفيدا ،كالضرر
يكمف في التسييؿ عمى أصحاب البنكؾ كالقركض الكثير مف المعامبلت التي تؤدم إلى الحراـ أك
التي يختمؼ فييا الفقياء ،كتتبع الرخص حيث أف ىيئة الفتكل كقعت في الكثير مف األخطاء
العممية ك التنظيمية كالمحاباة كحصركا( )110السمبيات في :

 .1تتبع رخص المذاىب كاألقكاؿ المرجكحة كالحيؿ الفقيية.

 .2اكتفاء بعض المصارؼ اإلسبلمية المعصرة بمراقب شرعي كاحد .
 .3عدـ استقبللية ىيئة الفتكل عف المؤسسة المالية  .أصدر المعيد العالمي لمفكر
اإلسبلمي بالقاىرة دراسة

()111

عف كضع الييئة الشرعية في ىيكؿ المؤسسة المالية:

 %34تابعة

لمجمعية العمكمية ،ك %31تابعة لمجمس اإلدارة  %35غير محدد تبعيتيا.
 .4تبعية ىيئات الرقابة الشرعية لممؤسسات التي يعممكف بيا كبعض أعضاءىا تجاكز
كضعيتو كمراقب شرعي إلى شريؾ في عمميات المصرؼ ،كاالمتيازات التي يحصمكف عمييا قد

تؤدم إلى فتح باب التنافس بيف العمماء.

 .5تعدد الييئات كتضاربيا في األقكاؿ ك الفتاكل في القطر الكاحد.
 .6النظر في بياف الحكـ الشرعي إلى الجزئيات دكف الكميات كالى الفركع دكف المقاصد .
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 .7التضييؽ عمى الييئة في عمميا كاختصاصاتيا كقصر ىا عمى الفتكل كاإلرشاد دكف
القياـ بجيكد عممية أخرل مف صميـ اختصاصيا؛ كتقكيـ األخطاء كتصحيحيا كطرح البديؿ
الشرعي.
 .8الضغكط التي قد تمارسيا إدارة المصرؼ عمى الييئة إلباحة بعض التصرفات ،كقد
تعتمد اإلدارة عمى عدـ إلماـ الييئة الكامؿ بدقائؽ المعامبلت المصرفية ،فتقكـ مثبل بصياغة
السؤاؿ كتكييفو تكييفا معينا ،أك حذؼ أجزاء منو ،أك قد تككف صياغة السؤاؿ مخالفة لمكاقع العممي
ثـ تقدمو لمييئة لتقكـ الييئة بإباحة التصرؼ بناء عمى ما قدـ لو المصرؼ بالحدكد المرسكمة ليا
مف الناحية الشرعية كالتزاميا بتكجييات ىيئة الفتكل.

المطمب الرابع  :تكييفات القانونية لمرقابة الشرعية ومبدأ التكامل

المكاد القانكنية التي تخص الرقابة بجميع أشكاليا كثيرة جدا في دكؿ العالـ ،كتتعمؽ
بمراسيـ كقكانيف كبنكد تخص الدكلة كالك ازرة كالمؤسسة ،ككذلؾ القكانيف الداخمية لكؿ مؤسسة،
كتخص الرقابة اإلدارية كالمالية كالمحاسبية كالقانكنية ،كعميو فيمكف تكييؼ الرقابة الشرعية كفؽ
القكانيف المعمكؿ بيا إذا كانت ال تخالؼ الشريعة ،أك إحداث قكانيف تخص الرقابة الشرعية الداخمية
ككثير ما تنص المؤسسات المالية اإلسبلمية عند إنشائيا كبمكاد قانكنية عمى ضركرة
نا
كالخارجية.
االلتزاـ بأحكاـ الشريعة ،كعمى كجكد رقابة شرعية كمف المؤسسات ما تقتصر عمى النص فقط بااللتزاـ
باألحكاـ الشرعية ،ففي دراسة أجريت عمى حكالي خمسيف مصرفا إسبلميا عمى مستكل العالـ تبيف أف
 64 %منيا ال يتضمف نظاميا األساسي كجكب إنشاء ىيئة شرعية ،اكتفاء بالنص عمى االلتزاـ
بأحكاـ الشريعة ،كأيضا  63 %منيا ال ينص في عقد التأسيس عمى إنشاء ىيئة شرعية ،كما تـ النص
في قكانيف بعض الدكؿ عمى كجكد ىيئة رقابة شرعية في كؿ مؤسسة مالية إسبلمية ،كتـ النص في
قكانيف بعض الدكؿ عمى كجكد ىيئة رقابة شرعية عمى مستكل الدكلة  ،أنشأ االتحاد الدكلي لمبنكؾ
اإلسبلمية ىيئة عميا عمى المستكل العالمي.
ىذا بالنسبة لممصارؼ كالبنكؾ كيمكف لممؤسسة الكقفية أف تككف ليا ىيئة شرعية منصكص
عمييا في القانكف الداخمي أك عمى مستكل الدكلة أك ك ازرة األكقاؼ كتككف مستقمة بيا أكفاء كتقكـ
بكاجبيا بكؿ استقبللية كتحديد مدة عمؿ أعضاء الييئة كتحديد مكافآتيـ ،كالجية التي يتقاضكف

منيا أجكرىـ كمياميـ كغيرىا مف القضايا القانكنية المتعمقة بحقكؽ ككاجبات كمسؤكليات الييئة

القانكنية كالشرعية،سكاء أكانت المؤسسة الكقفية كاحدة أك عدة مؤسسات .كبالنسبة لمؤسسة الكقؼ
التي ىي مؤسسة شرعية ال دخؿ لمقكانيف الكضعية خاصة فييا فإف التكييؼ القانكني ليا ىك كؿ ما
كاف مستمدا مف الشريعة اإلسبلمية؛ عف طريؽ النصكص أك االجتياد أك العرؼ.كمف الجدير
بالمبلحظة أف الرقابة الشرعية في إدارة األكقاؼ قد تجتمع مع الرقابة القانكنية ألف قكانيف األكقاؼ

ىي تقنيف ألحكاـ الكقؼ الشرعية .مما يدعك إلى التنسيؽ الكامؿ بيف الرقابتيف الشرعية كالقانكنية،
لمنع االزدكاج كالتعارض مع ضركرة الفصؿ بيف ما تختص بو كؿ رقابة منيما دكف األخرل منعا
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لمتداخؿ.فعمى سبيؿ المثاؿ ؛ يمكف أف تختص الرقابة الشرعية بمتابعة تقيد اإلدارة بضكابط ،كتفسير
حجج الكقؼ ،كاستخبلص شركط الكاقفيف كبضكابط صرؼ ريع الكقؼ ،في حيف تختص الرقابة
الكقؼ
.
القانكنية بمتابعة المطالبة بحقكؽ األكقاؼ قبؿ الغير كمتابعة التزاـ النظار بأحكاـ
المطمب الخامس  :ميام الرقابة الشرعية ومسؤولياتيا

لمرقابة الشرعية مياـ كثيرة ليس فقط كما يظف الكثيركف مراقبة مدل مطابقة أعماؿ مؤسسة
الكقؼ كخضكعيا ألحكاـ الشريعة ،بؿ ىناؾ كاجبات كحقكؽ كأعباء كمسؤكليات مرتبطة بطاعة ا﵀
ػ تعالى ػكبنفع العباد ككسب األجر العظيـ عند القياـ بيا عمى أحسف كجو ،كقد بحث ىذه القضية
عدد مف الباحثيف كالعمماء  .كيمكف أف تككف الرقابة الشرعية عمى شكؿ ىيئات متعددة ،تقتسـ
المسؤكليات كاألعباء ،كالرقابة شرعية أك مراقب شرعي تعينو المؤسسة الكقفية يقكـ بالرقابة

الداخمية ،كقد تككف ىيئة كطنية عميا لمفتكل ،كىيئة عمى مستكل الكالية أك عمى مستكل الك ازرة أك

مجمكعة مف المؤسسات الكقفية تنشأ ىيئة شرعية ترجع إلييا في كؿ قضاياىا كمشاكميا .كبذلؾ
تككف لكؿ ىيئة مياميا كأعماليا :
الفرع األول  :ميام الرقابة الشرعية
تككف مياـ الييئة الشرعية مقسمة إلى قسميف :قسـ األكؿ كىك ىيئة الفتكل :يتعمؽ بالجانب
النظرم الذم يتكلى مياـ الفتكل كاالجتياد كايجاد الحمكؿ كالبدائؿ ،لكؿ ما يتعمؽ بالكقؼ.كالقسـ
الثاني :كىك ىيئة المتابعة الشرعية كتعنى بالجانب العممي اإلجرائي ،كبتعمؽ بالمتابعة الميدانية

لؤلعماؿ كالمؤسسة )112( ،كىناؾ مف اقترح كجكد ثبلث ىيئات لمرقابة الشرعية في المصرؼ كالبنكؾ
كيمكف أف تككف في المؤسسة الكقؼ كىي :الييئة العميا لمرقابة :كىي عمى مستكل المؤسسات كافة.

كىيئة الفتكل :كىي عمى مستكل كؿ مؤسسة عمى حدة ،كتقكـ بالناحية النظرية كايجاد البدائؿ
الشرعية كالحمكؿ العممية.ك ىيئة التدقيؽ الشرعي:

كىي عمى مستكل كؿ مؤسسة كتقكـ بالناحية العممية ،أم التأكد مف التزاـ إدارة كالتأكد مف
مدل التزاـ اإلدارة كالعماؿ كالمستثمريف مف تطبيؽ الشريعة ،كالحدكد المرسكمة ،كالتكجييات التي
قدمتيا ىيئة الفتكل .كيمكف أف تككف ىيئة الفتكل كاحدة ،كىيئة المتابعة الشرعية متعددة ككثيرة؛
ألف ىذه اليػيئة ىي التي تعطي شرعية كالمصداقية لييئة الفتكل التي تتفرغ لمتنظير كاالجتياد

الفقيي .أك كجكد ىيئة الفتكل عمى مستكل جميع المؤسسات ،كمراقب شرعي لكؿ مؤسسة.
أ ـ ميام ىيئة الفتوى:

1ػ تكحيد المرجعية العميا في معالجة قضايا الكقؼ عمى مستكل القطر ،ك عمى مستكل
إسبلمي كعالمي .
 2ػ العناية بالرد عمى أسئمة كاستفسارات كؿ المشتركيف في مؤسسة الكقؼ مف كاقؼ

كمكقكؼ عمييـ ك ناظر كعما كمستثمريف كشركاء كأجيزة اإلعبلـ كالباحثيف كالمحاسبيف كغيرىـ.
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 3ػ تكعية الشركاء في مؤسسة الكقؼ ثقافة إيمانية كذلؾ باستشعار مراقبة ا﵀ ليـ
،كتثقيفيـ ثقافة شرعية تمكنيـ مف فيـ عمميـ كتطكيره ،كخاصة أحكاـ الكقؼ كاستثماره كحثيـ عمى
الصدؽ كاألمانة كاإلخبلص.
 4ػإقامة ندكات كلقاءات عممية كدكرات لئلطبلع عمى الخبرات ،كالمستجدات العممية
كالتعاكف مع المؤسسات ذات الصمة ،كغيرىا.
5ػ إعداد كنشر التقارير الخاصة بالمؤسسة كاألعماؿ المنجزة ،كتككف؛ إما سنكية أك فصمية
أك شيرية حسب ما تنص عميو الييئة في بنكدىا ،كيرفع إلى الجيات المعنية كقد ينشر في
الصحافة ،أك في نشرية المؤسسة أك عمى المكقع االلكتركني؛ لرفع المبس كرد التيـ كالعمؿ في
نزاىة لتجنب الشائعات ،كما يثار حكؿ سير العمؿ كطرؽ االستثمار كعدـ كفاءة النظار كغبف
المكقكؼ عمييـ كغيرىا مف التيـ كاألقاكيؿ،بغض النظر عف صكاب كخطأ
6ػ ترفع إلييا الخبلفات التي قد تحدث بيف المراقبيف الشرعييف أك بيف أعضاء المؤسسة
كتقكـ بالتحكيـ بينيـ .ىذا في المجاؿ النظرم كالفتكل التي ىي مف اختصاص الفقيو المفتي كال
تخرج عف مجالو ،كلكف مجاالت عمؿ لجنة الفتكل ال تقصر عمى ىذه كستكضح في الفرع

المخصص ليا.

ب ـ ميام ىيئة المتابعة الشرعية  :كقد تككف مؤلفة مف أعضاء مكجكديف بييئة الفتكل،

أك مف خبراء في الشريعة كالقانكف كالمحاسبة كاإلعبلـ اآللي كغيرىا مف التخصصات التي تخدـ
ىذه المياـ النبيمة في مؤسسة تعبدية مالية خيرية ذات نفع كبير عمى المجتمع ػ كستكضح بشكؿ
مفصؿ في الفرع الخاص بمجاالت عمؿ ىيئة الفتكل ػ ،كيمكف اختصارىا فيما يمي ...
1ػ االطبلع الكامؿ عمى جميع سجبلت المؤسسة الكقفية ،كالشركط كالمياـ كالمبالغ المالية

كالكثائؽ الخاصة بالكقؼ كالمعمكمات الخاصة بالعامميف كالمتعامميف كفيما يككف االستثمار ،ككيفػية
تكزيع الريع كغيرىا .
2ػ اختيار النظار كالعماؿ عمى أسس أخبلقية كمعرفية شرعية ليككف في مؤسسة الكقؼ،
كااللتقاء بالكاقفيف كالمكقكؼ عمييـ كمعرفة شركطيـ ،كالحكار معيـ حػكؿ أنجع السبؿ لتحقيؽ أكبر
قدر مف المصمحة كالمنفعة.

3ػ المساىمة مع المتخصػصيف في المؤسسة في إعداد العقكد كالكثائؽ الرسمية،

كالمشركعات االستثمارية الناجحة ،كدارستيا مف الناحية الفقيية كالتأصيمية كالمقاصدية.
4ػ إعداد المخططات كالخطط العممية الخاصة بالمؤسسة عمى المدل القريب كالبعيد.
5ػ ضبط التزاـ اإلدارة باألحكاـ الشرعية في إدارة شؤكف األكقاؼ .كمدل تكثيؽ الحجج
الكقفية كحفظيا مف الضياع .كمدل تكثيؽ حقكؽ المكقكؼ عمييـ؛ أفرادا كانكا ،أـ جيات كعدـ

تجييميا.
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6ػ فحص كتقكيـ الخطط كالسياسات كالنظـ كالمكائح كاإلجراءات المطبقة في المؤسسة؛
لبلطمئناف عمى كفاءتيا فى تسيير أعماليا ،كلمتأكد مف أف األداء الفعمي كبياف التجاكزات كأسبابيا
كالبدائؿ المقترحة لعبلجيا.

الفرع الثاني  :تخصصات العممية لييئة الرقابة الشرعية

المتصكر أف الييئة الفتكل كالرقابة الشرعية تستمد كظيفتيا مف اختصاصيا الشرعي
المعركؼ ،كىك الدراسات الفقيية كليس الدراسات في الفكر كالتصكؼ كالدعكة ،كاف ضركرة اإللماـ
بيذه التخصصات أك كجكد متخصص كاحد في ىذه المجاالت ،الذم يسيـ في التقكية الجانب
الركحي كاإلرشادم كالدعكم ألعضاء المؤسسة الكقفية كلمذيف ليـ عبلقة بيا ،كخاصة أف مؤسسة
الكقؼ ىي مؤسسة تعبدية مالية خيرية دعكية ،كقد ال يككف مف اختصاص الفقيو الذم يتكلى

قضايا الفتكل كاألحكاـ في ىذه المؤسسة ،كخاصة أنو صعب في ىذا الزمف التكامؿ المعرفي بيف
عمكـ الشريعة ،فكيؼ بيف الشريعة كالعمكـ األخرل.ك عميو فيمكف أف تككف ىيئة الفتكل متككنة مف
عدد مف المتخصصيف في الفقو كأصكلو كمقاصد الشرعية كالفقو المقارف .كما دامت مؤسسة الكقؼ
تتبلقى فييا عدة مياـ يمكف أف يككف في ىيئة الرقابة متخصصكف في الشريفة كالقانكف ،أك في
القانكف الكضعي الذم يحكـ اإلدارة الحديثة ،كاف كاف محدكد في اإلدارة الكقفية ألف قكانيف األكقاؼ
ىي تقنيف ألحكاـ الكقؼ الشرعية .كبقترح أحد الباحثيف أف يككف بيف الرقابة القانكنية كالرقابة
الشرعية تنسيؽ كاقتساـ لممياـ في حالة التداخؿ كالتشابو التي تكجد في المؤسسة الكقؼ بيف
الييئتيف":كىذا مما يدعك إلى التنسيؽ الكامؿ بيف الرقابتيف الرقابة الشرعية كالرقابة القانكنية ،كذلؾ
لمنع االزدكاج كالتعارض مع ضركرة الفصؿ بيف ما تختص بو كؿ رقابة منيما دكف األخرل منعا
لمتداخؿ .فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف أف تختص الرقابة الشرعية بمتابعة تقيد اإلدارة بضكابط تفسير

حجج الكقؼ كاستخبلص شركط الكاقفيف كبضكابط صرؼ ريع الكقؼ ،ك تختص الرقابة القانكنية
بمتابعة المطالبة بحقكؽ األكقاؼ قبؿ الغير كمتابعة التزاـ النظار بأحكاـ الكقؼ".
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كضركرم أف يككف في الييئة خبراء االقتصاد اإلسبلمي ألف الكقؼ يأخذ جانب االستثمار
كمجاؿ االقتصاد  ،كتخصص المحاسبة كخبير في اإلعبلـ اآللي  ،كمتخصص في العمـ االجتماع
أك أكثر ألىمية ىذا التخصص في قضايا االجتماعية لمكقؼ حيث يقدـ كؿ خبير تقريره في سير

مؤسسة الكقؼ كممارسة الرقابة القبمية مف طرؼ الجميع ،كاسداء النصح كضبط سير العمؿ ،كؿ
ىؤالء قد يككنكف أعضاء مساعديف لييئة الفتكل المتخصصة ،كيمكف أف يككنكا أعضاء غير
دائميف ،إذا كاف المتخصصكف في الفتكل ممميف بيذه القضايا.كيمكف إضافة الكرع كالديف كحسف
الخمؽ كالكؿ يصب في رعاية البعد المقاصدم لمكقؼ كدكامو كتحقيؽ المصالح الدينية كالدنيكية.
الفرع الثالث :مجاالت عمل ىيئة الفتوى
مجاالت عمؿ ىيئة الفتكل يمكف تقسػيميا إلى مجاليف :األكؿ عممي نظر ،كالثاني :تنفػيذم
عممي ،كيمكف أف يككف الجانب العممي لممراقب الشرعي بالتنسيؽ مع الييئة ،ك يمكف عند تعقد
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األمكر أف تتكلى الييئة العمؿ الميداني في دكرات خاصة حرصا عمى أمانة الكقؼ يمكف ضبطيا
ال عمى سبيؿ الحصر في:

أـ الجانب العممي :

1ػ كجكد منيج شرعي كاضح تحديد المنيج الشرعي الكاضح ،ابتداء بتحديد المصطمحات

الفقيية ،كمعاني الكقؼ كأركانو ،كالريع كمعانيو كالكقؼ الخيرم كاألىمي ،ككراء ،كاالستثمار ،كالربا،
كالكدائع الحسابية ،كالقراض ،كالقرض كاإلجارة كالكديعة عبلقتيا بالكقؼ كاآلراء الفقيية كاالختبلفات
المذىبية كالراجح فييا.
2ػ المشاركة في كضع نظـ المؤسسة الكقفية  :كيشتمؿ ذلؾ عمى المشاركة في كضع
التعميمات كالمكائح ،الخاصة بالمؤسسة ككيؼ يستثمر الكقؼ كالعمؿ فيو كاألجكر كالفكائد ،كنماذج

العقكد الشرعية لممعامبلت ،كمراجعتيا كتصحيحيا كاقرارىا .كاجراء دراسة شاممة لتعميمات العمؿ
كلكائحو كشركطو ،كمطابقة كؿ المعامبلت لمشريعة.

3ػ مراجعة الخسائر كمعالجة األخطاء  :تقكـ ىيئة الفتكل بمراجعة الخسائر في حاؿ حدكثيا
في الكقؼ،ك التثبت مف ذلؾ كتحديد مسؤكليات،لما يترتب عمى ذلؾ مف أحقية تحمؿ العماؿ أك
الناظر أك المستثمريف لمخسائر كميا أك بعضيا أك عدـ تحمؿ شيء منيا.

4ػ إحياء االجتياد الفقيي في قضايا الكقؼ  :مف أىـ أعماؿ ىيئة الفتكل إحياء االجتياد

الجماعي في مسألة فقيية ميمة كىي الكقؼ

 ،كخاصة في زمتننا؛ مع تكاثر القضايا كتعقد

المعامبلت .قاؿ د.أحمد الريسكف م" :عرفت العقكد األخيرة قد ار ممحكظا مف النمك كاالنتشار
لممؤسسات الفقيية التي تمارس أشكاال مف االجتياد الجماعي المجمعي ،كتزايد االىتماـ بيذه
الييئات كالتعكيؿ عمى دكرىا.

5ػ التأصيؿ الفقيي كالمقاصدم لممعامبلت الكقفية المستجدة  :ىذا عمؿ ميـ فيو عرض

المعامبلت المستجدة عمى أصكؿ الشريعة كمقاصدىا كقكاعدىا ،كخاصة كأف الكقؼ مسألة تعبدية
معقكلة المعنى كالحكمة ،كقد يككف إبداء الرأم الشرعي في ىذه األنشطة عبر االجتياد
الجماعي.كقد أشار الشيخ كىبة الزحيمي إلى أف " :القميؿ مف أحكاـ الكقؼ ثابت بالسنة ،كأف معظـ
األحكاـ ثابت باجتياد الفقياء ،كباعتماد االستحساف كاالستصبلح كالعرؼ" .
6ػ اقتراح صيغ جديدة لتطكير عمؿ الكقفي

()114

كقد يككف ىذا االقتراح لصيغ لتطكير عمؿ

الناظر ،أك الكاقؼ كأف يشترط مشركعا يراه صالحا كترل الييئة ما ىك أصمح منو مف صيغ
المعامبلت كطرؽ االستثمار أك التكزيع أك غيرىا .اعتمادا عمى القكاعد الشرعية.
 7ػ المكازنة بيف المصالح كترتيبيا كالمفاسد كترتيبيا ىذا عمؿ ميـ مف أعماؿ الييئة في
الجانب العممي ،خاصة كأف الكقؼ ترجى مف كجكده مصالح ،مع حفظ أصمو ،كقد يجتيد الناظر

في بعث مصمحة معينة ،كربما الكاقؼ أك المكقكؼ عمييـ  ،فتتضارب اآلراء كتتعدد المذاىب
كاالختبلفات كال يصمكف إلى حؿ ،كال يتحقؽ المقصد ،فبكجكد ىيئة فتكل تككف المكازنة بيف
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المصالح كمراتبيا صحيحة كالتخير مف اآلراء الفقيية مف صبلحيتيا ،كبالتالي تنجح المؤسسة في
التطكر كالتقدـ .كقد نضرب مثبل بسيطا حكؿ خبلؼ العمماء في كقؼ النقكد ،الذم يجيزه متأخرم
المالكية فقط ،كعدـ العمؿ بو في الكقت الحالي مف قبؿ الذيف يطبقكف المذاىب األخرل ،يعد حرجا
كبير كتفكيتا لمصمحة محققة ،ككذلؾ مسألة نقؿ الكقؼ كبيعو ك إبدالو كغيرىا مف المسائؿ الشائكة
المتعمقة بالكقؼ كالتي كردت فييا خبلفات بيف العمماء ليس ىنا مجاؿ طرحيا كعبر عنيا السبكي
في فتاكيو بقكلو ":كؿ متصرؼ عف الغير ،فعميو أف يتصرؼ بالمصمحة كمما نقمو الكنشريسي في
المعيار
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في نكازؿ األحباس  ":أنو يجكز أف يفػعؿ في الحبس ما فيو مصمحة لو مما يغمب

كعرض عميو ذلؾ لرضيو
عمى الظػف ،حتى كاد أف يقطع بو أف لك كاف المحبػس حيا ي
كاستحسنو".كأخذ األندلسيكف ()116بما يدؿ عمى اعتبار المصمحة لتفسير أقكاؿ الكاقؼ،كلصرؼ
األكقاؼ؛ألف تكميـ القصد بعد بت الكقؼ كمكت الكاقؼ ،إنما ىك -في الحقيقة -تحقيؽ لمناط
المصمحة.
8ػ إصبلح ذات البيف كالتكفيؽ بيف المتخاصميف

ال يتصكر عمؿ خاؿ مف الخصكمات

كالمشاكؿ كالمزايدات الكبلمية كالمنافسة غير الشريفة ،كال تخمك منو مؤسسة ،كخاصة إذا كانت

األمكر تتعمؽ بالماؿ كفتنتو التي ال يسمـ منيا إال كرع  ،كعميو فكجكد ىيئة الفتكل ترأب الكثير مف
الصدع كتفؾ النزاعات كتيدأ النفكس ،كتصمح بيف المتخاصميف ،كيمكف أف يتكلى ىذه الميمة مف
تخصص في الكعظ كالتصكؼ كالرقائؽ ،إال اذا تعمقت الخصكمة بالقضايا فقيية فينا يتدخؿ الفقيو.
 9ػ إصدار كتب كعقد ندكات كلقاءات كتككف في مناقشة كتطكير الكقؼ كتأىيؿ العماؿ ك
النظار لمستكل أعمى كتبادؿ الخبرات.كالعمؿ عمى تكحيد كتقريب الفتاكل بيف الييئات الشرعية
المختمفة في البمد أك خارجو؛ لتسييؿ مزيد مف التعاكف بيف المؤسسات.

 10ػ التنسيؽ بيف اإلدارة أىمية لمكقؼ كاإلدارة الرسمية كمصالح القضاء كىذا عمؿ كمجاؿ
ال ينبغي أف بيمؿ في عمؿ ىيئة الفتكل ،كيككف بالتعاكف كحفظ الحقكؽ كفؾ الخصكمات.
 11ػ إدارة المخاطر قد تتعرض المؤسسة الكقفية لممخاطر كفقا لطبيعة نشاطاتيا المالية
كاالستثمارية ،كالخسائر كاألزمات المالية ،كمخاطر السكؽ ،كالتشغيؿ ،كالمخاطر القانكنية

كالتنظيمية  117...كال تحؿ أك تخفؼ المخاطر إال بييئة الفتكل.

ب ـ الجانب التنفيذي العممي كىك جانب رقابي بحت يصب في صميـ عمؿ الييئة

الشرعية ،كيشمؿ محاكر ثبلثة :

 .1الرقابة الوقائية (قبل التنفيذ):

كيككف بمراقبة الجػكانب الشرعية كاألحكاـ الفقيية،

كالشركط كالكثائؽ كعمؿ النظار ككضع عقكد كمياـ العمؿ الكقفي تعميمي ،صحي ،اقتصادم،
استثمارم ،كالحؽ في تفتيش جميع األنشطة؛ االجتماعية كاالقتصادية كالتربكية كالدينية التي تقكـ

بيا مؤسسة الكقؼ.
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 .2الرقابة العالجية (أثناء التنفيذ)  :كتككف بالمتابعة المستمرة حسب البرامج المسطرة
كذلؾ بمتابعة كمعالجة األخطاء المشاكؿ كالمستجدات الفقيية كالقانكنية كاإلدارية الطارئة في أكانيا،
كذلؾ بإبداء الرأم الشرعي ،أك النصح أك مراجعة العقكد كالحسابات كغيرىا .
 .3الرقابة التكميمية (بعد التنفيذ) كقد تككف سنكية كاليدؼ منيا المراجعة التقارير ككشؼ
الثغرات ككضع مخططات جديدة ،كضبط الحسابات كالمداخيؿ مف الكقؼ كالكقكؼ عمى حقكؽ
الشركاء.

الفرع الرابع  :استقاللية ىيئة الفتوى و الرقابة الشرعية
مف الضركرم استقبللية الرقابة شرعية ،كعدـ خضكعيا ألم جية كانت؛ كاإلدارة ،أك

جمعية عمكمية ،أك ك ازرة معينة ،أك ىيئة قضائية ،كمف مكقع الييئة في الييكؿ التنظيمي لممؤسسة،
تعرؼ مدل استقبلليتيا ،التي تؤدم إلى الرقابة قكية كالعدؿ محقؽ كالحقكؽ محفكظة كالشريعة

مطبقة .كيكفر ليا مبدأ الحيادية كالمكضكعية المتيف يتطمبيما عمؿ الييئة ،كلتدفع عف نفسيا شؾ
كالطعف في ق ارراتيا،مف قبؿ أحد األعضاء المساىميف في العممية الكقفية ،النظار ،كاقفكف،
المكقكؼ عمييـ أك عماؿ اإلدارة أك المتعامميف مع المؤسسة أك عامة الناس .كال تحقؽ ىذه
االستقبللية إال بكجكد مجمكعة أسباب:
1ػ اختيار األكفاء الذيف تتكفر فييـ األمانة كالديف كالكرع قبؿ العمـ الشرعي كمستمزماتو .
2ػ جعؿ مكقع الييئة الشرعية في أعمى ىرـ في ىيكؿ المؤسسة الكقفية .بالنسبة لمرقابة
الداخمية
3ػ تعييف الحاكـ صاحب الكالية العامة لييئة الفتكل المستقمة عف كؿ المؤسسات.
4ػ عدـ ارتباط أعضاء الييئة بمصالح مالية أك مادية تخص مؤسسة الكقؼ.
5ػ ضركرة تعيينيـ مف أعمى سمطة في البمد كخاصة إذا كانكا ىيئة كطنية عامة ،حتى ال

تتحكـ فييـ الجية التي تعينيـ ،كاإلدارة أك الكاقؼ أك غيرىـ ،مثمما يحدث اآلف في المصارؼ

اإلسبلمية حيث يتيـ بعض الباحثيف ىيئات الرقابة الشرعية بالتحيز لئلدارة كالمؤسسة التي يعممكف
بيا .

الفرع الخامس  :إلزامية قرارت ىيئة الفتوى
قبؿ التطرؽ إلى إلزامية ق اررات ىيئة الفتكل بالنسبة لممؤسسة الكقفية ،تجدر اإلشارة إلى أف

األصكلييف اعتبركا الفتكل حكما غير ممزـ بخبلؼ القضاء الذم حكمو ممزـ  118كىذا الذم جرل بو

العمؿ في المجامع الفقيية كدكر اإلفتاء ،كىي في الغالب تككف إما استشارية لجية معينة ،أك
تصدر منيا ابتداء لبياف األحكاـ الشرعية كمف المجامع في ىذا القسـ مجمع الفقو اإلسبلمي

كالمجمع الفقيي كىيئة كبار العمماء كمجالس اإلفتاء في كؿ دكلة .صدرت عف ىيئات الفتكل في
البنكؾ ككانت ممزمة لمف صدرت في حقو ال تتعدل إلى غيره .كىذا معقكؿ ألف الفتكل تتغير بتغير
الزماف ك المكاف .إذا كانت ىيئة الفتكل تتمتع باستقبللية تامة عف المؤسسة،كمعينة مف طرؼ
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الدكلة ،أكمف لو الكالية العامة عمى الكقؼ كاذا كاف مكقع المراقب الشرعي أك ىيئة الرقابة التنفيذية
بأعمى ىرـ الييكؿ اإلدارم لممؤسسة ،كتتمتع بصبلحيات قانكنية كألعضاء الييئة قدرة عمى اإلقناع
كالتمكف العممي كقكة الشخصية ،كغيرىا مف الصفات التي يجب أف تحمى بيا مف ىك في مركز
القرار .كقد سبؽ التطرؽ إلى أف الكالية عمى الكقؼ كاجبة عند الفقياء ،كمف مياميا الرقابة المباشرة
أك بالنيابة أك بالتعييف ،فإلزامية ق ارراتيا مرتبطة بحقيا في الكالية العامة عمى الكقؼ ككذلؾ بالقكانيف
المحددة لمياميا كما مدل إلزامية ما يصدر عنيا ،كمدل تنسيقيا مع القضاء في ىذا المجاؿ ألف
القضاء أحكامو ممزمة.

المطمب السادس :الجزائر نموذج من والية الدولة عمى الرقابة الشرعية
ىناؾ مجمكعة مف المؤشرات األساسية ينبغي التنكيو بيا قبؿ التطرؽ إلى رقابة الدكلة عمى

الكقؼ كصكرىا.

 1ػ أكقاؼ الجزائر قبؿ االستعمار الفرنسي 1830ـ بمغت أكثر  % 80بنكعييا األىمي ك
الخيرم
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2ػ مصادرة االستعمار الفرنسي لجميع األكقاؼ كتحكيميا إلى مرافؽ خاصة بإدارتو بما فييا
المساجد.

 3ػ بعد االستقبلؿ  1962ـ عينت ك ازرة تعنى بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ .
 4ػ تحتؿ الجزائر المرتبة الثالثة بيف الدكؿ اإلسبلمية مف حيث الثركة الكقفية ،كتنكعيا:

مساجد كمدارس كمقابر ،أراضي ،مساكف ،بساتيف مثمرة ،محبلت تجارية ،محطات بنزيف ،حمامات
كمغاسؿ ،مطاعـ كنكادم..
 5ػ التقنيف المبكر لقانكف الكقؼ ،ضمف مكاد في قانكف األسرة الصادر في

 1984في

كتاب التبرعات المكاد مف  213إلى  ،220كختـ بمكاد عامة منيا "كؿ ما لـ يرد النػص عميو في
ىذا القانكف يرجع فيو إلى أحكاـ الشريعة".
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 6ػ تخصيص الدستكر الجزائرم الصادر في

1989ـ المادة  49منو لؤلكقاؼ"األمبلؾ

الكقفية كأمبلؾ الجمعيات الخيرية ،معترؼ بيا كيحمي القانكف تخصيصو" كأكدىا دستكر
المعدؿ.

1996

7ػ إصدار أكؿ قانكف خاص باألكقاؼ مستقؿ تحث رقـ 10/91المؤرخ في ،1991/04/27

كالذم حدد القكاعد العامة لتنظيـ األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحفظيا .كيحتكم عمى سبعة
فصكؿ:أحكاـ عامة -أركاف الكقؼ كشركطو  -اشتراطات الكاقؼ -التصرؼ في الكقؼ -مبطبلت
الكقؼ -ناظر الكقؼ -أحكاـ مختمفة .كىذا يعد سبؽ في التقنيف كرعاية الكقؼ ،مقارنة بالكثير مف
الدكؿ .كاصدار القانكف المتمـ لو  07/01المؤرخ في  22مايك  2001كعدد كبير مف المراسيـ
التنفيذية ،كالمناشير كالمذكرات المتضمنة لعدد كبير مف المكاد تتعمؽ بالكقؼ كمتعمقاتو.
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 8ػ تنظيـ ندكات عممية متخصصة في الكقؼ بالجامعات لبلستعانة بخبرات تمكف الدكلة
مف تطكيره.

 9ـ إلزاـ القانكف الخاص بالكقؼ الكاقؼ بتقييد كقفو لدل المكثؽ ك تسجيمو لدل المحافظة

العقارية .أما عف صكر كالية الدكلة كرقابتيا عمى الكقؼ ،فتعرؼ مف خبلؿ ىذه القكانيف كالمراسـ
الصادرة عف الدكلة بمختمؼ ىياكميا :الرئاسة ،الحككمة ،ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ،
كتصريحات المسئكليف.كتمخص في :

أ ـ إدارة الممك الوقفي والتصرفات الواردة عميو  :لقد أسند القانكف الكقؼ 10/91
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إدارة

األمبلؾ المحبسة إلى ناظر الكقؼ الذم يتكلى الميمة حسب كيفيات تحدد عف طريؽ التنظيـ،
كتخصص ناظر الكقؼ العممي ىك الشريعة كالقانكف كمف خريجي كميات الشرعية ،كيجركف مسابقة
كطنية لمتكظيؼ تتضمف القرآف كالحديث ،كالفقو كاألصكؿ ،كالثقافة العامة ،ككنت مف المصححيف

في ىذه المسابقة .كتحدد حقكقو كحدكد تصرفاتو كفؽ ىذا القانكف .ىذا بالنسبة إلدارة الكقؼ العاـ،
أما إدارة الكقؼ الخاص فتركيا القانكف تحت تصرؼ أىميا الشرعييف المحدديف حسب شركط
الكقؼ ،أك الذيف صدر حكـ القاضي بإلحاقيـ بالكقؼ.

ب ـ إجراءات تطبيقية السترجاع األوقاف و حماية  :نصت المادة  37مف قانكف الكقؼ

 10/91عمى أف األمكاؿ العقارية كالمكقكفة عمى جمعيات كمؤسسات تؤكؿ إلى السمطات المكمفة
باألكقاؼ العامة  ،عند حؿ الجمعيات أك انتياء ميمتيا.

جـ ـ من صور تداخل الرقابة القانونية والمالية واإلدارة مع الوالية العامة

 :تتمثؿ ىذه

الرقابة في التشديد عمى تسجيؿ الكقؼ كتكثيقو ليعرؼ صاحبو كترتيب مسئكليات جنائية عمى مف
عد المشرع ىذا التقنيف حماية قانكنية لمكقؼ ،كىي في رأيي أحد جكانب
دلس كأخفى ذلؾ ،كقد ٌ
الرقابة ،كتقكؿ المادة  37مف قانكف " :10/91يتعرض كؿ شخص يقكـ باستغبلؿ ممؾ كقفو بطريقة
مستترة أك تدليسية أك يخفي عقكد كقفو أك كثائقو أك يزكرىا إلى الجزاءات المنصكص عمييا في

قانكف العقكبات" .حدد القانكف بصكرة كاضحة دكر الناظر كميامو اإلدارة كحقكقو ،في الييكؿ العاـ
لئلدارة الذم يتمثؿ في اإلدارة المركزية كىي اإلدارة العميا كتسمى مديرية األكقاؼ كالزكاة ك الحج
كالعمرة كىي كاحدة مف ست مديريات ضمف الييكؿ التنظيمي لك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ،
كتتكمؼ بإدارة كتسيير كحماية األكقاؼ عمى المستكل الكطني تحت سمطة الكزير كباستشارة الجنة
الكطنية لؤلكقاؼ.إلى جانب مديرية الدراسات القانكنية كالتعاكف التي تتكلى إعداد مشاريع كنصكص
قانكنية كتنظيمية المتعمقة بقطاع الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،كمتابعة المنازعات ،كاعػداد برامج

التعاكف الداخمي كالخارجي ،كتنفيذىا .كالمياـ التي نص عمييا القانكف
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كالخاصة بمديرية الحج

كاألكقاؼ ىي :

1ـ البحث عف األمبلؾ الكقفية كتسجيميا ك ضماف إشيارىا ك إحصاءىا
2ػإعداد البرامج المتعمقة بإدارة األمبلؾ الكقفية كاستثمارىا ك تنميتيا .
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3ػ متابعة تحصيؿ مكارد األمبلؾ الكقفية كتحديد طرؽ صرفيا .
4ػ تحسيف التسيير المالي كالمحاسبي لؤلمبلؾ الكقفية كالزكاة .
5ػ ضماف لجنة األمبلؾ الكقفية.

كىناؾ اإلدارة الكسطى كبيا فرعاف :فرع لمديرية حصر األمبلؾ ك تسجيميا كمف مياميا

البحث عف األمبلؾ الكقفية كتسجيميا  ،مسؾ سجبلت جرد األمبلؾ الكقفية العقارية كالمنقكلة ،
متابعة تسيير األمبلؾ  ،المساعدة عمى تككيف ممؼ إدارم لكؿ شخص يرغب في كقؼ ممكو،

متابعة إشيار الشيادات الخاصة باألمبلؾ الكقفية

وفرع لمديرية استثمار األمبلؾ الكقفية.كمف

مياميا :إعداد الدراسات المتعمقة باستثمار األمبلؾ الكقفية.متابعة العمميات المالية كالمحاسبية
لؤلكقاؼ كمراقبتيا.متابعة تحصيؿ اإليجار ك صيانة األمبلؾ .إعداد الصفقات كاالتفاقيات المتعمقة
باستثمار األمبلؾ الكقفية كمتابعة تنفيذىا .كضع آليات إعبلمية كاشيارية لمشاريع الممؾ الكقفي.
كتأتي بعدىا اإلدارة المحمية التي تكجد عمى مستكل كؿ كالية كتسير عمى المياـ المذككرة سابقا
كيتكالىا ناظر الكقؼ .كناظر الكقؼ في المديرية ال يسير جميع األكقاؼ ،بؿ ىناؾ ناظر لمكقؼ
العاـ الذم يعيف بقرار مف الكزير مكمؼ بقطاع الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،باستشارة المجنة الكطنية
لؤلكقاؼ .كىناؾ ناظر الكقؼ الخاص الذم يعينو الكاقؼ ،كفي حالة عدـ تعييف الكاقؼ لو تعينو

الك ازرة .كال يسير في القانكف الجزائرم الناظر المساجد بؿ يسير مف طرؼ إمامو ،ككذلؾ أمبلؾ
الجمعيات الخاصة تيسير مف طرؼ أصحابيا .كعمى مستكل مديريات الشؤكف الدينية عبر

الكاليات ،ىناؾ منصب ككيؿ األكقاؼ كالذم ينصب عمى صعيد مقاطعتو لمراقبة األمبلؾ الكقفية
كصيانتيا كاستثمارىا كجردىا كتشجيع المكاطنيف عمى الكقؼ كمسؾ حساباتيا كضبطيا كمتابعة
أعماؿ النظار.

نستنتج أف النظاـ الكقفي في الجزائر يخضع لمكالية العامة التي ىي كالية الدكلة ،كمقنف

في مكاد كثيرة ،تتضمف حفظو كحقكؽ المتعمقيف بو ،كتتضمف حماية الممتمكات كالرقابة عمييا رقابة
إدارية كمالية كقانكنية ،كال كجكد لييئة الفتكل مستقمة تتكمؼ بذلؾ ،بؿ يكجد مراقب شرعي يتكلى
شؤكف الرقابة بأنكاعيا كال يسمى مراقب بؿ ىك ككيؿ األكقاؼ كىناؾ ىيئة في الييكؿ اإلدارم
تسمى لجنة األكقاؼ ،تتككف مف" مدير

األكقاؼ كىك الرئيس ،المدير الفرعي الستثمار األمبلؾ

الكقفية كىك كاتب المجنة ،المكمؼ بالدراسات القانكنية كالتشريعية عضكان ،مدير اإلرشاد

كالشعائر

عضكا ،ممثؿ عف مصالح أمبلؾ
عضكا ،مدير الثقافة اإلسبلمية
عضكا ،مدير إدارة الكسائؿ
الدينية
ن
ن
ن
عضكا ،ممثؿ
عضكا ،ممثؿ عف ك ازرة الفبلحة كالصيد البحرم عضكا ،ممثؿ عف ك ازرة العدؿ
الدكلة
ن
ن
عضكا  .كالصبلحيات المككمة ليذه المجنة ىي :النظر كالتداكؿ في
عف المجمس اإلسبلمي األعمى
ن
الكقفية كاستثمارىا كتسييرىا
جميع القضايا المعركضة عمييا المتعمقة بشؤكف إدارة األمبلؾ

كحمايتيا .كىذا تكريس لفكرة المركزية في إدارة األمبلؾ األكقاؼ.
الخاتمة والنتائج:
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الكقؼ كياف مستقؿ بذاتو كمؤسسة منظمة الييكؿ كالشركط؛ تسعى في نظاميا :الخيرم،
المالي ،االستثمارم ،التعبدم لتحقيؽ المصالح العامة كالنيكض بحاجات الناس في مختمؼ
متطمبات الحياة .كأسيـ الفقو اإلسبلمي في إرساء فكرة دينية حية "ىي الصدقة الجارية "المنطمقة
مف العمؿ الفردم التطكعي لتتحكؿ إلى كياف مؤسس قائـ بذاتو لو أحكامو كاجتياداتو كأدلتو مف
النصكص كاالستصبلح ك االستحساف كالعرؼ.
مف شدة حرص الفقياء عمى بقاء الكقؼ كديمكمتو ناقشكا كاختمفكا في قضية الكالية عميو،
كقرركا إسنادىا إلى أقكل كأعدؿ جياز كأكثر استقبلال في تاريخ الدكلة اإلسبلمية كىك القضاء
الشرعي .كالى الكاقؼ ألنو األكثر حفظا لو ،كال يتصكر منو تضييع كاىماؿ صدقتو .ال يممؾ

الحاكـ التصرؼ بكجكد الناظر ألف الكالية الخاصة أقكل مف العامة ،كمؤسسة الكقؼ تحقؽ قصر

خط السمطة كانخفاض عدد المستكيات التنظيمية اإلدارية فيي مككنة مف :القاضي ،الناظر،
العامميف .كىذا ما تحث عميو اإلدارة الحديثة كالمنظركف ليا .اختيار النظار كمتكلي األكقاؼ عمى
أسس أخبلقية كخبرة مينية كثقافة شرعية ىك التأسيس الحقيقي لمرقابة بمختمؼ أنكاعيا الذاتية
كاإلدارية كالمالية كالشرعية ...كقد بنا المسمـ حضارة بكقفو كحقؽ عناصرىا الثبلثة :اإلنساف الكاقؼ

 +التراب كىك العقار الكقفي +الكقت كىك مدة بقاء الكقؼ .لـ تتطكر الرقابة في مؤسسة الكقؼ
بالشكؿ الذم شيدتو التطكرات الكبيرة في نكاحي اإلدارة كالتسيير العصرم ،كبقي الكقؼ حبيس

ناظره الذم ضيع األمانة في أكثر األحكاؿ ،كلـ يعد الحكـ الذم أقره الفقياء بأف الناظر أميف فمو
مطمؽ التصرؼ كال يضمف؛ تصمح ليذا الزماف .كما أنيـ لـ يطكركا نظاما رادعا كفعاال لممحاسبة
كالرقابة الفعمية عمى أداء النظار.

إف النظاـ الرقابي في اإلدارة الكقفية كما أسس لو الفقياء يقكـ عمى مبادئ كقكاعد أخبلقية

عامة؛ شممت الشفافية كمحاسبة الناظر ك مساءلتو مف غير إغفاؿ أنو أميف كليس ضامف ،كفد
كاف ىذا الحكـ نافعا في القركف الخيرة كلكنو في زماننا ال ينطبؽ إال قميبل جدا .تطكير نظاـ الرقابة
بكافة أنكاعو كتفعيمو في الكاقع يعد حبل لكؿ مشػاكؿ الكقؼ مف تفشي الفساد اإلدارم كضعؼ
األداء كانحطاط األخبلؽ كاحجاـ الناس عف اإلسياـ في الكقؼ .كال يتطكر نظاـ الرقابة بكافة

أنكاعو إلى بكجكد ىيئة لمفتكل تضـ متخصصيف في مجاالت الشرعية أساسا كمعيـ تخصصات

أخرل تحتاجيا المؤسسة الكقفية  ،كتكحد ىذه الييئة ،أما الييئة الرقابة الشرعية فيمكف أف تككف
مراقبا كاحد أك جماعة صغيرة تعد التقارير األساسية؛ لترفع إلى ىيئة الفتكل .كال يتصكر نجاح ىيئة
الفتكل كالرقابة الشرعية إال بتكامميا مع ىيئات أساسية في المؤسسة ىيئة الرقابة اإلدارية كالقانكنية
كالمالية ،كيمكف أف تتداخؿ ىذه الييئات في المؤسسة الكقفية تحديد ألنيا مؤسسة شرعية.
التوصيات:

 1ـ إعادة ىيكمة مؤسسة الكقؼ في الدكؿ اإلسبلمية .
 2ـ أىمية استقبللية المؤسسة الكقفية في التسيير كاإلدارة مع قكة الرقابة الشرعية .
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 3ـ التكامؿ بيف الييئات الرقابية كالتعاكف كالتنسيؽ لتحقيؽ المصالح المرجكة مف المؤسسة الكقفية.
ـ

اليوامش:
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.46مجمكع فتاكاه 65./31

 .47تيسير الكقكؼ (ؽ  50ب).
 .48االبتياج  (/4ؽ  172أ).

 .49تيسير الكقكؼ (ؽ  163أ).

 .50المصدر السابؽ (ؽ  163ب).
 .51البحر الرائؽ  ،251/5كالفتاكل الخيرية  ،121/1ك حاشية ابف عابديف 423. ،383/4
 .52التصرؼ في الكقؼ 609./2

 .53كقؼ ىبلؿ ص( ،)101كأحكاـ الكقؼ لمخصاؼ ص( ،)202ك حاشية ابف عابديف  .384 ،379/4ركضة
الطالبيف  ،346/5كاالبتياج  ،)167 (/4كتحفة المحتاج  .286-285/6الشرح الكبير بيامش المغني ،213/6

كالمناقمة باألكقاؼ ص( ،)58ك كشاؼ القناع، 293 / 4إعبلـ المكقعيف  .371/3البياف كالتحصيؿ ،245/12
كمكاىب الجميؿ  ،25/6ك الشرح الكبير كحاشية الدسكقي ،81/4

 54فتح القدير  ،241/6كاإلسعاؼ ص( ،)57ك البحر الرائؽ  ،253-251/5كالبياف كالتحصيؿ ،256 /12
كمكاىب الجميؿ  ،37/6ك مغني المحتاج  ،395/2كتحفة المحتاج  ،293/6ك اإلنصاؼ  ،61 ،60/7ك مطالب

أكلي النيى 331./4

 .55مطالب أكلي النيى 330./4

 .56أحكاـ الكقؼ لمكبيسي 153./2
 .57أحكاـ الكقؼ كالمكاريث ألحمد بؾ ص(.)110

 .58الفتاكل اليندية  ،412/2كالدر المنتقى  ،753/1ك مكاىب الجميؿ  ،39/6كمغني المحتاج  ،294/2ك مطالب
أكلي النيى 326./4
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 .59مجمكع فتاكاه 74./31
 .60البحر الرائؽ  ،251-250/2حاشية ابف عابديف  ،425/4البياف كالتحصيؿ  ،256/12مكاىب الجميؿ ،38/6
كفتاكل النككم ص( ،)164-163كنياية المحتاج  ،402/5مطالب أكلي النيى  ،331/4كدقائؽ أكلي النيى

505./2

 .61ينظر نبذة عف ىذه الدكاكيف كتاريخيا في :محاضرات في الكقؼ لمحمد أبي زىرة ص(.)342-335
 .62ركاه الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ - 201 / 12 ( -ك عبد الرزاؽ في
.323

مصنؼ / 11 ( -

 .63الدر المختار )471 / 5( -

 .64صدر قانكف رقـ  152كرقـ  44لسنة  1962ـ بأيمكلة األراضي الزراعية المكقكفة لك ازرة اإلصبلح الزراعي
لتكزيعيا بالتمميؾ عمى صغار الفبلحيف مقابؿ سنكات تتسمميا ك ازرة األكقاؼ كليس ىناؾ استيبلء كاعتداء أسكأ مف
ذلؾ  .أنظر أبحاث مؤتمر األكقاؼ  ،المحكر األكؿ  ،الكقؼ بيف حكـ ممؾ ا﵀ تعالى كالممكية العامة  ،د/ابتساـ
عائض القرني  ،جػ223/1
 .65الكقؼ  ،الشيخ أبك زىرة 38 ،ػ،40كالية الدكلة  ،محمد الدسكقي ،106,107 :كتماف الكقؼ الشكـ،44:إحياء
الكقؼ الخارجي 113ػ114

 .66نظاـ الكقؼ في التطبيؽ المعاصر . 135، 93، 82

 .67بحث الدسكقي محمد كالية الدكلة عمى الكقؼ المشكبلت كالحمكؿ  ،مؤتمر األكقاؼ الثاني  ،مكة المكرمة
1428ىػ ص15

ككالية الدكلة عمى الكقؼ...المشكبلت كالحمكؿ ،عبد ا﵀ مبركؾ النجار ،بحث مقدـ لمؤتمر مكة المكرمة لؤلكقاؼ

1427ىػ

 .68أنظر بحث المحصمة النيائية إللغاء الكقؼ في قكانيف األقطار اإلسبلمية،محمد شحات الجندم ،المؤتمر
الثالث لؤلكقاؼ الجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة المحكر الثاني ،ص  607كبعدىا

 .69حاشية الشبراممسي عمى نياية المحتاج 357/5

 .70عبد ا﵀ بف محمد بف عمي ،مف خمفاء بني العباس ،كلد سنة 95ىػ ( 714ـ) كامتدت خبلفتو 158-136ىػ
(775-754ـ).

 .71الركايات المختمفة في :حسيف ،محمد كامؿ ،اإلماـ مالؾ ككتاب المكطأ ،مقدمة تحقيؽ المكطأ لئلماـ مالؾ بف
أنس(دار إحياء الكتب العربية).

 .72عربو عف المغة التركية :محمد كامؿ الغزم الحمبي ،كحققو :عبد الستار أبك غدة( ،مطبكعات دلة البركة)
 .73صدرت ىذه القكانيف في الدكؿ العربية السكداف في  1915كمصر  1920كسكريا  1935كالعراؽ 1959
كالجزائر 1984ـ كاإلمارات 2005

 .74غياث األمـ ػ الجكيني ص 67
 .75البحر الرائؽ 262./5

 .76البياف كالتحصيؿ 223./12
 .77الفركع 599./4

 .78االندثار القسرم لؤلكقاؼ المظاىر كاألسباب كالعبلج عبد ا﵀ بف ناصر السدحاف  ،أبحاث المؤتمر الثالث
لؤلكقاؼ الجامعة اإلسبلمية ،المحكر الثاني 235 / 2
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 .79التحميؿ المالي كاستخداماتو لمرقابة عمى األداء ك الكشؼ عف االنحرافات رسالة ماجستير ػ

إعداد عمي خمؼ

عبد ا﵀ ػ إشراؼ كليد ناجي الحيالي ػ األكاديمية العربية المفتكحة في الدنمارؾ ػ كمية اإلدارة كاالقتصاد ػ قسـ

اإلدارة ػ  2008ـ ص  23كبعدىا المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني مبادئ إدارة األعماؿ.)2003 ( ،
ص93.

.80بحث الرقابة متابعة كتقييـ كتصحيح ،األزىرم ،محي الديف مجمة االقتصاد ،بنؾ دبي ،اإلمارات العربية ،
( .)1993ص.78

 .81اإلدارة العامة مدخؿ بيئي مقارف ،اإلسكندرية ،عاشكر،أحمد صقر  .دارة المعرفة الجامعية )1985(،ص.384
انظر أيضا :المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني مبادئ إدارة األعماؿ ،ص.93

 .82اإلدارة العامة مدخؿ بيئي مقارف ،عاشكر ،احمد صقر (  ،)1985ص .384انظر أيضا :المؤسسة العامة
لمتعميـ الفني كالتدريب الميني ( . )2003مبادئ إدارة األعماؿ ،نفس المصدر السابؽ ،ص.92

 .83اإلدارة العامة مدخؿ بيئي مقارف ،عاشكر ،أحمد صقر ( .)1985ص .384انظر أيضا :المؤسسة العامة
لمتعميـ الفني كالتدريب الميني (.)2003
 .84الرقابة اإلدارية بيف المفيكـ الكضعي كالمفيكـ اإلسبلمي ،المطيرم،حزاـ ماطر كخاشقجي،ىاني يكسؼ
()1997مجمة اإلدارة كاالقتصاد،ـ  ،10ص .89-63

 .85محاضرات في الكقؼ ،أبك زىرة ص 15

 .86أنظر حديث جبريؿ كامبل في صحيح مسمـ كتاب اإليماف – باب بياف اإلسبلـ كاإليماف ك اإلحساف 87/1
و رقـ 9
 .87الرقابة المالية في المصارؼ كبيكت الماؿ اإلسبلمية بيف الذاتية كالشرعية ،الكفراكم ،عكؼ محمكد مجمة أضواء
الشريعة .عدد )  ( 14ص342

 ..88ركاه الحاكـ في المستدرك ،كقاؿ :ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه .ح 563/1.
 .89أخبلؽ العمؿ كسمكؾ العامميف -تأليؼ :د.فؤاد عبد ا﵀ العمر -نشر المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب بالبنؾ
ق  76/عف (.)United Nation, 1990:45-69
اإلسبلمي لمتنمية -الطبعة األكلى  1419ػ

 .90أخبلؽ العمؿ .81/

 .91أخبلؽ العمؿ .106/
 .92الكقؼ في الفكر اإلسبلمي  ،محمد بف عيد العزيز بنعبدا﵀ 1996 ، 1416 ،ـ ص  297كبعدىا كقد
لخصتيا األمانة العامة =

=لؤلكقاؼ بالككيت في شكؿ نقاط مختصرة كجامعة لكافة التصرفات المكقع www.awkaf.org
 .92بحث خصكصية كمتطمبات الرقابة الشرعية لممصرؼ المركزم عمى المؤسسات المالية اإلسبلمية ػ الباحث

عبد البارم بف محمد عمي مشعؿ ػالمؤتمر الثامف لمييئات الشرعية ك المؤسسات المالية اإلسبلمية بمممكة البحريف
ػ 28/27مايك  2008ص  . 9فيك يرل إمكانية التداخؿ الرقابي أك التدقيؽ كما يسميو بيف الرقابة المالية المحاسبية

كالرقابة اإلدارية كفي رأيي يمكف أف تتداخؿ الرقابة الشرعية مع الرقابيتيف كخاصة في المؤسسة الكقفية التي تخضع
ألحكاـ الشريعة في جميع أدكارىا كمياميا.

 .93ذكريات عمي الطنطاكم ػ دار المنارة لمنشر ك التكزيع ػ جدة ػ الجزء الربعػ1406ىػ ػ ص 280
 .94بحث خصكصية كمتطمبات الرقابة الشرعية لممصرؼ المركزم عمى المؤسسات المالية اإلسبلمية ػ 2008
ص8

 .95بحث خصكصية كمتطمبات الرقابة الشرعية لممصرؼ المركزم عمى المؤسسات المالية اإلسبلمية ص 10
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 .96بحث خصكصية كمتطمبات الرقابة الشرعية لممصرؼ المركزم عمى المؤسسات المالية اإلسبلمية ص 10
 .97المقدمة ،ابف خمدكف  ،دار الكتب العممية ،بيركت ص 174
 .98المقدمة ،ابف خمدكف  ،دار الكتب العممية ،بيركت ص 174
 .99ضبط تصرفات نظار األكقاؼ مف قبؿ القضاء ،عبد ا﵀ آؿ حنيف  ،أبحاث المؤتمر الثاني لؤلكقاؼ ،جامعة أـ
القرل ،مكة المكرمة  2006،ص9

 .100أخرجو البخارم في باب احتياؿ العامؿ لييدم لو 2559 /6 -رقـ – 6578كفي باب محاسبة الغماـ لعمالو-

-225 /6رقـ -6771كأخرجو مسمـ في كتاب اإلمارة .باب تحريـ ىدايا العماؿ .باب محاسبة اإلماـ عمالو 1832
اليعار :صكت الغنـ أك المعزل ،أك الشديد مف أصكات الشاء.
/6.رقـ 6772ك ي

 .101األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية .الماكردم ص  315كما بعدىا.

. 102أخرجو الترمذم في سننو .كقاؿ :حسف غريب .ح  487/3رقـ 357/2

 .103ركاه مسمـ في البر كالصمة ،باب تراحـ المؤمنيف ( )2586مف حديث النعماف بف بشير رضي ا﵀ عنيما..
 .104ركاه أبك داكد في كتاب األدب ،باب في الرحمة  ،رقـ  4941ك الترمذم في كتاب البر ك الصمة ،باب ما
جاء في رحمة الناس ،رقـ 1924

مف حديث عبد ا﵀ بف عمرك رضي ا﵀ عنيما كقاؿ الترمذم حسف صحيح،

كصححو األلباني في السمسمة الصحيحة .

 .105الكقؼ في الفكر اإلسبلمي  ،ص 297

 .106الرقابة الشرعية بالبنكؾ ..غياب فقو التجربة ػ أشرؼ محمكد ػ أكاديمي كخبير بالبنكؾ اإلسبلمية ،مقاؿ عمى
إسبلـ اكف اليف ..الصبلحيف ،عبد المجيد :ىيئات الفتكل كالرقابة الشرعية كدكرىا في المصارؼ اإلسبلمية مكقع
االقتصاد اإلسبلمي عمى اإلنترنت.

 .107الرقابة الشرعية عمى أعماؿ المصاريؼ اإلسبلمية ػ رسالة ماجستير ػإعداد الباحث أحمد عبد العفك
مصطفى العميات ػجامعة النجاح الكطنية ػ نابمس فمسطيف ػ 2006ص 60كبعدىا

 .108الرقابة الشرعية عمى أعماؿ المصاريؼ اإلسبلمية ػ رسالة ماجستير ػإعداد الباحث أحمد عبد العفك
مصطفى العميات ص  60كبعدىاػ التديف المنقكص  ،فيمي اليكيدم  ،مركز األىراـ لمترجمة كالنشر

1987ـ ص

 156ػ ندكة المصارؼ اإلسبلمية بيف الكاقع ك المستقبؿ مداخمة عبد الصبكر مرزكؽ،الرقابة الشرعية في المصارؼ

اإلسبلمية ػ داكد حسف  ،ص 34ػ ىيئات الرقابة الشرعية خارج دائرة الشؾ إعبلف الحؽ الكاجب ،بحث لطارؽ خالد
المسفر  ،مجمة المستثمريف ،العدد  24ػ الرقابة الشرعية في المصارؼ اإلسبلمية،رسالة ماجستير ،الباحث حمزة

عبد الكريـ حماد كمية الشريعة ،الجامعة األردنية 2004 ،

 .109الدراسة تحت عنكاف :تقكيـ ىيئات الرقابة الشرعية في المصارؼ اإلسبلمية ص132
 .110كقد أشار إلى ىذه المسائؿ عدد مف الباحثيف كالخبراء الذيف كتبكا في قضايا الكقؼ كقضايا المصارؼ

اإلسبلمية التي أجد تشابيا كبي ار بينيما كاف اختمفتا في الكثير مف الفركع كالتفاصيؿ :أنظر عمى سبيؿ المثاؿ :بحث
أحكاـ الكقؼ الخيرم فى الشريعة اإلسبلمية  ،عجيؿ جاسـ النشمى ،مقدـ لندكة الكقؼ الخيرم ،ىيئة أبك ظبي

الخيرية،اإلمارات العربية المتحدة 1998/3/31-30 ، ،ػ أعماؿ مؤتمر األكقاؼ الثالث  ،الجامعة اإلسبلمية ،
المدينة المنكرة 1432 ،ىػ ػإعماؿ المصمحة في الكقؼ ،الشيخ عبد ا﵀ بف بية ػ

الرقابة الشرعية الفعالة في

المصارؼ اإلسبلمية ،د .محمد أميف عمي القطاف ،بحث مقدـ إلى المؤتمر العالمي الثالث

لبلقتصاد اإلسبلمي،

جامعة أـ القرل1425،ىػ ػ تقكيـ ىيئات الرقابة الشرعية في المصارؼ اإلسبلمية ص 132كغيرىـ كثير.
 .111ىيئات الرقابة الشرعية  ،حسف شحادة ص 12
 .112لفقو اإلسبلمي كأدلتو 157/8
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 .113المعيار المعرب كالجامع المغرب عمى فتاكل أىؿ إفريقية كاألندلس كالمغرب ،الكنشريسي ،إشراؼ د /محمد
حجي ،نشر ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،المغرب ،جػ

 7ص  16كبعدىا  .ككتاب رعاية المصمحة في

الكقؼ .الشيخ عبد ا﵀ بف بية ،مكتبة المشكاة ،كمقاؿ عممي أثر المصمحة في تغيير عيف المكقكؼ ،مكقع www.
islam-online. net
 .114أخذ األندلسيكف بأقكاؿ المالكية في رعاية المصمحة في أحكاـ الكقؼ كقد قاؿ بيا القابسي كالبرزالي
كالعبدكسي ،كالحطاب كميارة ،الرىكني ك الزرقاني

 .115بحث عممي :إدارة المخاطر تحميؿ قضايا في الصناعة المالية المعاصرة ،طارؽ ا﵀ خاف حبيب أحمد،
باالنجميزية كالترجمة العربية لعثماف بابكر أحمد كرضا سعد ا﵀ ،البنؾ اإلسبلمي لمتنمية ،جدة،المممكة السعكدية

2003،ىػ

 .116أدب المفتي كالمستفتي  ،18/1المستصفى الغزاليي 430/2كبعدىا،إعبلـ المكقعيف ،المحصكؿ ،الرازم
 .117تاريخ الجزائر الثقافي سعد ا﵀  135/7كبعدىا

 .118أنظر قانكف األسرة ،حسب آخر تعديؿ لو  ،2005دار بمقيس ،الجزائر .2006 ،
 .119قانكف الكقؼ  10/91المؤرخ في  ،1991 /04/27كالمتضمف قانكف األكقاؼ الجزائرية المتمـ كالمعدؿ

الجريدة الرسمية عدد 21ا لصادرة بتاريخ  8مايك  1991ككذلؾ القانكف المتمـ كالمعدؿ لو  07/01الصادر في
مايك  2001بالجريدة الرسمية عدد 29

 .120المرسكـ التنفيذم رقـ  427/05المؤرخ في 7نكفمبر  2005المعدؿ كالمتمـ لممرسكـ التنفيذم رقـ /300
 146الجريدة الرسمية عدد  73الصادرة في  9نكفمبر 2005























التغير االجتماعي وأثره عمى اإلبداع الروائي لنجيب محفوظ
بقمم محمد مسباعي
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أستاذ محاضر في قسم الترجمة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السمات االجتماعية لمتغير  :يط أر عمى مجتمع المدينة في القاىرة في أكائؿ القرف العشريف
تغير اجتماعي ،يشكؿ بنية المجتمع تشكيبل شامبل ،بحكـ اقتباس مظاىر الحداثة الغربية عف
طريؽ التفاعؿ االجتماعي حيث اكتسحت المرافؽ االجتماعية الحديثة؛ العديد مف الحرؼ كالميف
التقميدية ،كيتمثؿ ذلؾ في الصراع االجتماعي بيف شركات المياه كالنقؿ كالكيرباء الحديثة في القاىرة
كالفئات المينية التقميدية المتمثمة في السقاءيف الذيف يزكدكف الناس بالماء ،كأصحاب عربات النقؿ،
كحممة المشاعؿ الذيف كانكا يشرفكف عمى إضاءة شكارع المدينة ،كانتيى الصراع بييمنة السمات

االجتماعية الحديثة كحمكليا محؿ الظكاىر االجتماعية التقميدية.

كىكذا بدأت المقاىي العربية تختفي أماـ زحؼ المقاىي اليكنانية الحديثة ،التي استغنت عف
الركاة ،أك الحككاتية؛ ألنيا صارت تسمي ركادىا بأغاني المذياع .كاستقطب المسرح الغنائي
الحديث ،كدكر السينما جماىير الناس الذيف كانكا يسمركف في حمقات خاصة أك جمسات تعقد في
بيكت األعياف.

كامتدت مظاىر التغير االجتماعي إلى أساليب الحياة كاألذكاؽ كأنماط األكؿ كالسكف

كاألزياء كالتسمية « كمع تغيير المطالب اليكمية لممستيمكيف الجدد ظيرت الحاجة إلى سمع كخدمات
لـ يكف الصناع الحرفيكف قادريف عمى سدىا ،لقد تحكؿ الكثيركف إلى الممبس األكربي ،فكسدت
السكؽ الكطنية ،كنسيج الشاىي ،كاألحذية البمدية».

1

كأنتج ىذا التغير االجتماعي كسادا في الصناعة كالحرؼ كالخدمات التقميدية الطابع ،كلـ

تنتقؿ ىذه الصناعات كالحرؼ الحديثة إلى فئة اجتماعية مف المصرييف بؿ إلى أجانب مف اليكناف،
كاإلنجميز كشتى أجناس العالـ المقيميف في مصر مما أشاع البطالة كمظاىر البؤس االجتماعي في
شتى طكائؼ الميف كالحرؼ الشائعة عندئذ.2
كامتد التغير االجتماعي إلى قطاع التعميـ الذم كاف بمثابة بؤرة صراع بيف تيار التعميـ
التقميدم السائد في الكتاتيب كالمدارس القرآنية كجامعة األزىر ،كالتعميـ الحديث الذم تتبناه المدارس

الرسمية كالجامعة المصرية التي تأسست .1908

ككانت ىذه المؤسسات االجتماعية تمارس تأثيرىا الثقافي كالنفسي في تشكيؿ شخصية
األفراد كتنشر فييـ أنساقا قيمية كمعيارية محافظة أك مجددة لمفكر كالسمكؾ االجتماعي كالسياسي
كاإلبداعي عمى حد سكاء.
كاشتد إيقاع الصراع االجتماعي ،كما تمخض عنو مف مظاىر التغير االجتماعي ليمتد إلى

صراع األحزاب السياسية نفسيا بحكـ ككنيا تمثؿ مصالح طبقية متناقضة حيث تبنى االتجاه

اليميني القيـ االجتماعية المحافظة المتمثمة في الكالء لمجامعة اإلسبلمية ،كالممكية كتكريس دكر
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المرأة التقميدم بينما دعا االتجاه اليسارم إلى القيـ الحديثة كفكرة القكمية المصرية ،كالديمقراطية،
كحرية المرأة .كتجسد القيـ المحافظة مصالح الطبقة العميا ،أما القيـ الحديثة فيي تمثؿ مصالح
الطبقة البرجكازية المتكسطة كالصغيرة.
كيظير التغير االجتماعي كاضحا في حركتيف ثقافيتيف تبدكاف مختمفتيف لكنيما متكاممتيف
عمى الرغـ مف ككنيما تجسداف تياريف إيديكلكجييف متصارعيف حينا كمتحالفيف أحيانا .أما الحركة
األكلى فيي حركة إحياء التراث كاعادة نشره ،كالتعريؼ بو ،كاستميامو .أما الحركة األخرل فيي
تتمثؿ في الترجمة التي عممت عمى نقؿ التراث اإلنساني الرفيع في شتى مجاالت العمـ كالمعرفة
كالفنكف كمحاكلة محاكاتو أك استميامو.

كاذا كانت حركة إحياء التراث بمثابة تجسيد لممشركع الحضارم لبلتجاه المحافظ فحركة

الترجمة كانت تعبي ار عف االتجاه الحداثي التي يضع الغرب بكؿ منجزاتو الحضارية باعتباره المثؿ
األعمى الكفيؿ بتحقيؽ التنمية كالتحضر .كتعرضت محاكالت التحديث الثقافي لعمميات الضبط
االجتماعي التي مارستيا السمطة السياسية في مكقفيا مف كتاب "اإلسبلـ كأصكؿ الحكـ" لمشيخ
عمى عبد الرزاؽ الذم طالب فيو بفصؿ الديف عف الدكلة .كصكدر الكتاب ،كتعرض صاحبو

لمضايقات جمة لككنو أراد تجديد الميبرالية المصرية لتكاكب ركح العصر.

ككذلؾ فعؿ "طو حسيف" بتنبيو لمنيج ديكارت العقبلني كتطبيقو عمى دراساتو في األدب
3
كىدد في رزقو
الجاىمي  .إذ « تقرر فصمو مف الجامعة – الجياز اإليديكلكجي لمدكلة الميبرالية – ي
حتى كؼ عف إعبلف إيمانو الديكارتي 4 ».كتبنى محمد عبده قيـ التجديد الديني ،كحمؿ عبد

الرحماف الككاكبي عمى االستبداد السياسي حمبلت إعبلمية كثقافية كمفتو حياتو حيث مات مسمكما.
كدعا قاسـ أميف إلى تغيير األدكار االجتماعية المنكطة بالمرأة باعتبارىا العمكد الفقرم الذم تقكـ

عميو تربية أفراد المجتمع .كبشر شبمي شميؿ كاسماعيؿ مظير بالنظريات العممية الحديثة عف
طريؽ ما ترجماه كألفاه ككذلؾ فعؿ سبلمة مكسى بمناداتو « بكؿ شيء غربي في العمـ كاألدب
كالسياسة كاالجتماع كالقانكف كالفف » (.)5

كىكذا فقد حاكلت البرجكازية المصرية تحقيؽ درجة « مف التصنيع المحدكد لممجتمع في

حدكد قدراتيا الذاتية كنمكىا النسبي الذم جعميا تساىـ في إحداث نكع مف االنفتاح الثقافي مع

الغرب األكربي يتبلءـ مع اتجاه مصالحيا .)6( ».كمصالح سياسة كركمر البريطانية التي سعت إلى
إحداث بعض التغييرات لتحقيؽ االحتكاء السياسي الكفيؿ بتكريس كجكد االحتبلؿ.
ككاف االتجاه المحافظ يتبنى أنكاعا أدبية معينة كالشعر كالمقاؿ كالرسائؿ باعتبارىا أقدر
القكالب الفنية عمى التعبير كالتأثير كاإلقناع بالرسالة الفكرية التي نيض بأعبائيا .بينما كاف االتجاه
الحداثي يسعى – في مطمع القرف العشريف – إلى تأصيؿ أنكاع أدبية جديدة كالقصة كالركاية
كالمسرحية عمى الرغـ مف ككنيا لـ تكف تحظى بالتقدير االجتماعي الجديرة بو في األكساط األدبية
كالمنابر اإلعبلمية التي كاف االتجاه المحافظ مسيط ار عمييا مما جعمو يعكؽ انتشارىا بؿ يمارس
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دك ار سمبيا يتمثؿ في تشكيؿ تصكر سمبي عنيا بدعكل أف الركاية عمى سبيؿ المثاؿ تحتؿ مكقعا
دكف مكقع الشعر .كلذلؾ كقؼ العقاد مكقؼ المفاضمة القائمة عمى المغالطة بيف الشعر كالركاية
حيث انتصر لمشعر كحمؿ عمى الركاية بالغا ما بمغت قيمتيا الفنية.
كيبدك أف ىناؾ عكامؿ ثقافية كاجتماعية كحضارية أسيمت في حمؿ الكتاب كالشعراء
كالمترجميف عندئذ عمى االرتياح مف المنابع الركمانسية الغربية ألنيا تتجانس كركح األدب العربي
القديـ ،كأنساؽ القيـ الدينية ،كالثقافية لممجتمع العربي بحكـ تمجيدىا لمبطكلة ،كالحرية ،كالجماؿ،
كالعفة األخبلقية ،كالحب العذرم.
كما أف صدمة الحداثة التي ىزت كعي المثقفيف ،كثقتيـ بالذات القكمية حممتيـ عمى

الجنكح إلى الركمانسية ترجمة كتأليفا كتذكقا لككنيا تحمؿ في مضامينيا االجتماعية كالفكرية مكاقؼ
عداء لممجتمع الحديث.
كما أف ىذا االتجاه األدبي يناسب منظكر أدباء تمؾ الحقبة التاريخية ذم الطابع األخبلقي
السمفي العاجز عف تبني الرؤية العقبلنية العممية في تفاعمو مع مشكبلت الكاقع االجتماعي.
كيبدك أف ما َّ
غذل ىذا االتجاه ىك االختبلؿ االجتماعي الذم ظير في المجتمع مف جراء
سرعة التغيير االجتماعي الذم شيدتو القاىرة في حركة عمرانيا كاقتصادىا مما زاد مف معدالت

اليجرة مف الريؼ إلى المدينة ،كاستتبع أزمة عدـ التكيؼ االجتماعي الذم شمؿ أبناء المدينة
كالنازحيف مف الريؼ مف جراء تفاعميـ مع سرعة التغير االجتماعي الذم أصاب العادات ،كأنماط
السمكؾ كأثر بالتالي في قيمتيـ ،كبنائيـ النفسي ،كانعكس عمى منظكرىـ االجتماعي لبعض
الظكاىر االجتماعية الحديثة عيد بالظيكر كخركج المرأة كسفكرىا كانتشار الحانات كالنكادم الميمية،

كاألزياء الغربية حيث اعتبرت عندئذ بمثابة تحمؿ أخبلقي كانييار اجتماعي مف المستكجب مكاجيتو

باإلدانة األخبلقية ذات الطابع االنفعالي الحاد الذم اتخذ مف االتجاه الركمانسي كسيمة تعبير
تتكخى التخفيؼ مف التكتر النفسي الناجـ عف اصطداـ أنساؽ القيـ االجتماعية التقميدية بأنساؽ
القيـ الحديثة.
ككاف االتجاه الحداثي يتبنى منظك ار عقبلنيا اتجاه مظاىر التغير االجتماعي بحيث إما

تبنى ذلؾ كباركو كبشربو ،أـ اكتفى بنقد ما تمخض عنو مف سمبيات كيتجسد ىذا المنظكر

االجتماعي في إرىاصات االتجاه الكاقعي في المسرح كالركاية كالقصة القصيرة الذم ظير بعد
استنفاذ الركمانسية العربية أغراضيا كعجزىا عف مجاراة جدلية التغيير االجتماعي كالثقافي.
كاف جيؿ كتاب النيضة كشعرائيا في حقبة الثبلثينات قد استكمؿ إنجاز دكره االحيائي
كالتحديثي كالتنكيرم ،كيتمثؿ ذلؾ في محاكلة إحياء بعض القكالب القصصية التقميدية كالمقامات
مثؿ "حديث عيسى بف ىشاـ" لمحمد المكيحمي ،ك"ليالي سطيح" لحافظ إبراىيـ .أك محاكلة محاكاة
الركايات التاريخية شأف ما فعؿ جكرجي زيداف في ركايات تاريخ اإلسبلـ ،أك اقتباسات المنفمكطي
مف الركايات الركمانسية الفرنسية أك ركايات طو حسيف كمحمد لطفي جمعة الذم كاف مف دعاة
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االتجاه الكاقعي في الركاية العربية ]7[ .ككاف أعبلـ النيضة األدبية قد أتمكا مشركع عطائيـ اإلبداعي
كالفكرم في الثبلثينيات حيث « أف مدرسة أبكلك أغمقت أبكابيا رسميا بإغبلؽ مجمة أبكلك قبؿ عاـ
 ،1936كأف محمد السباعي كمصطفى صادؽ الرافعي كزكي مبارؾ قد كتبكا أىـ آثارىـ قبؿ
 ،1936فإذا نحف نظرنا إلى األقطاب الخمسة :العقاد ،طو حسيف ،محمد حسيف ىيكؿ ،المازني،
سبلمة مكسى كجدنا أنيـ جميعا أتمكا رسالتيـ األدبية األساسية قبؿ » .1936

()8

كىكذا يتبيف لنا أف ىؤالء األعبلـ عمى الرغـ مف ككنيـ استكممكا دكرىـ الثقافي النيضكم
في الثبلثينات فقد «ظمكا يييمكف عمى حضارتنا األدبية ىيمنة رسمية بينما كاف مضمكف الحياة
يتغير مف تحتيـ كمف حكليـ بسرعة تتجاكز قدرتيـ عمى التطكر فانصرفكا صراحة إلى

السياسة».

()9

كقد كاف بعضيـ في أكؿ عيده بالعمؿ الثقافي يمثمكف قكل التغيير اإليجابية لكنيـ ما لبثكا
أف صاركا بحكـ عامؿ السف ،كاالحتكاء السياسي ،كالصعكد االجتماعي قكل محافظة ال تستجيب
لمتغير االجتماعي كالثقافي اآلخذ في االنتشار نتيجة جممة متشابكة مف العكامؿ السياسية
كاالقتصادية كالحضارية المحمية كالعالمية.

كيغدك الجيؿ األدبي الجديد قكة صاعدة تصارع لتحقيؽ الصعكد االجتماعي الذم يفسح ليا

المنابر الثقافية كاإلعبلمية الكفيمة بنقؿ خطابيا الثقافي التنكيرم المكاكب لركح العصر.
كيككف انتماء أبناء الجيؿ األدبي الجديد إلى البرجكازية الصغيرة مدعاة لمكعي بمشكبلت
أكسع الشرائح االجتماعية الكاقعة بيف كطأة البرجكازية اإلقطاعية كسفح اليرـ االجتماعي لككف ىذه
الطبقة قد أنبتت أقصى تيارات اليميف كاليسار ،كأسست حركة الحداثة التي جددت أنساؽ القيـ
االجتماعية كالثقافية ،كأنماط الحياة كأشكاؿ الممارسة السياسية كاإلبداعية عمى السكاء.

كتتزايد حركة المثاقفة الناجمة عف االتصاؿ الثقافي بالغرب مما ينجـ عنو انتشار بعض
السمات الثقافية كالقصة القصيرة كالركاية كالمسرحية التي ىي كليدة األخذ بالخصائص الحضرية «
التي تنتج عندما يدخؿ مجمكعة مف األفراد ليـ ثقافات مختمفة في صبلت مباشرة أك مستمرة ،كما

()10

يترتب عمى ذلؾ مف تغيرات في األنماط الثقافية األصمية لممجمكعتيف أك لكاحدة منيما».

كتترتب عف ذلؾ ،ظاىرة االنتشار الثقافي باعتباره مظي ار مف مظاىر التغير الثقافي الذم « يشمؿ
انتقاؿ الكسائؿ الفنية كاالتجاىات كاألفكار ككجيات النظر مف شعب إلى آخر بغض النظر عما إذا
تـ ذلؾ عف طريؽ فرد كاحد ،أك جماعة كبغض النظر إذا كاف االتصاؿ مؤقتا أك دائما».

()11

كىكذا يبمغ التراكـ المعرفي كاإلبداعي في شتى األنكاع األدبية سكاء أكانت مترجمة أك
مؤلفة مستكل يتيح مجاؿ اإلبداع الركائي الذم يتكخى تمثؿ النماذج السائدة كاعادة إنتاجيا في
شكؿ محاكاة أك في شكؿ إبداع يتجاكز النماذج السائدة إلى مستكل تتحقؽ فيو األصالة الفنية.
كتتشكؿ مبلمح مجتمع المدينة في القاىرة ،باتساع حركة التصنيع كالتعميـ ،كانتشار حركة
التعمير كالبناء كفؽ النمط الغربي ،كامتداد شبكة المكاصبلت كقياـ أسس البيركقراطية في
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المؤسسات الحككمية كاالجتماعية ،كانتشار الحركة اإلعبلمية في نسيج المجتمع بكؿ أشكاليا
المسمكعة كالمقركءة كالمرئية مما شكؿ اتجاىات في الرأم العاـ ساىمت في انتشار ظاىرة مشاركة
المرأة في الحياة االجتماعية العامة.
كىكذا يغدك ظيكر الركاية كغيرىا مف األنكاع األدبية الحديثة بمثابة امتداد لمظاىر التغير
الثقافي كاالجتماعي التي شممت المجتمع في بناه التحتية كالفكقية كمستكياتو األفقية كالعمكدية
باعتبار الركاية مجرد انعكاس لمنسيج الثقافي كاالجتماعي الحضرم الذم يغير أشكالو التعبيرية ال
سيما كأف الركاية ىي ممحمة البرجكازية في مجتمع المدنية.

النشأة والتكوين  :كلد نجيب محفكظ عبد العزيز السبيمجي في  1911/12/11في القاىرة

في حي شعبي عريؽ ىك حي الجمالية ،كىك سابع مكلكد تنجبو أمو بعد تكقؼ عف اإلنجاب داـ

تسع سنيف .لذلؾ كاف فارؽ السف بينو كبيف أصغر إخكتو خمسة عشر عاما .لذلؾ يبدك أف مكقعو
في شبكة العبلقات األسرية باعتباره آخر مكلكد كانت لو آثار نفسية سمبية شكمت فيو شعك ار بأنو
دكف إخكتو سنا كقدرة كمكانة مما جعمو يشعر بعدـ تجانسو معيـ مف حيث تككينو الجسمي،
كمستكاه التعميمي كاستقبللو المادم مما جعمو يعيش طفكلة تفتقر إلى الجك النفسي الذم يسيـ في
تعزيز ثقتو بنفسو .كيزداد شعكره بالكحدة ،كاالغتراب النفسي ،لدل زكاج إخكتو جميعا ،كخمك البيت
إال منو؛ كمف كالديو.

كلعؿ ذلؾ ما جعمو ال يذكر لدل تقدمو في السف إال كالديو بينما صكر إخكتو طغى عمييا
البيكت ،كقد اعترؼ بذلؾ قائبل« :ال أتذكر في البيت إال كالدم ككالدتي ،ال اذكر أم إنساف آخر
شاركنا البيت إال الضيكؼ ،عمتي ،ابنة عمتي ،ناس مف الخارج ،قضيت حياتي في بيتنا كأني
طفؿ كحيد .لكف طبعا كنا نزكر األشقاء في بيكتيـ .ليذا إذا ما حاكلت استرجاع ذكرياتي عنيـ،

فإنني أتذكرىـ في بيكتيـ كليس في بيتنا ،كانت عبلقتي بيـ عبلقة الصغير بالكبار أساسيا األدب
كالحشمة ،لـ أعرفيـ كأشقاء أعيش معيـ حياتيـ اليكمية ،أضحؾ معيـ ،كلذلؾ كانت عبلقة اإلخكة

مف العبلقات التي أتابعيا في حياتي باىتماـ».

()12

كيبدك أف اختفاء أثر إخكتو مف ذاكرتو داللة نفسية عمى ككنو لـ يتفاعؿ مع أشقائو ،كلـ
يزكدكه بالحناف الكفيؿ بتعميؽ عبلقة األخكة بينيـ ،كلعؿ فارؽ السف أسيـ في عدـ قياـ ىذا

االتصاؿ اإلنساني الفعاؿ .كعبلقة االحتراـ التي قامت بينو كبينيـ تنـ عف سطحية التفاعؿ ألف
االحتراـ قكامو التباعد كالييبة كقياـ المسافات النفسية التي تجعؿ االتصاؿ محدكدا في الزماف
كالمكاف .كمف ثمة فعدـ مشاركة اإلخكة لو في لعبو كمزاحو ىك شكؿ مف أشكاؿ النبذ كاإلىماؿ،
فضبل عف ككنو قد أسيـ في تكييؼ تربيتو كفؽ المعابر السمككية لمراشديف ال لؤلطفاؿ .كيككف أثر
ىذا االتصاؿ سمبيا لككنو يشعره بالغبف كاإلحباط لعجزه عف االلتزاـ بيذه المعايير السمككية .فضبل

عف أف االحتراـ الذم كاف عميو التزامو اتجاه إخكتو قد يككف مبطنا بالشعكر بالدكنية.
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كلعؿ انتقالو مف ترتيبو في بنية األسرة كآخر مكلكد إلى مكقفو كطفؿ كحيد بعد انفصاؿ
إخكتو جميعا عف األسرة النككية ينمي لديو استعدادات التفكؽ في التحصيؿ المدرسي « بسبب
ضخامة اليكة بينو كبيف كالديو األمر الذم يدفعو لسد الثغرة كالمحاؽ بيما »

( )13

كبإخكتو الذيف

يقيس نفسو بما حققكه مف مكاسب مادية كمعنكية حيث كاف احدىـ ضابطا في الجيش كاآلخر
ناظ ار في التعميـ الثانكم.
كلعؿ انطكائيتو التي عاشيا خبلؿ طفكلتو كانت نتيجة عمؽ االرتباط العاطفي الذم يشعر
بو غالبا األطفاؿ الكحيدكف اتجاه أمياتيـ ،ال سيما كأف األـ القعيدة البيت تغذم ىذا االرتباط بقصد
أك دكف قصد بسبب فراغيا االجتماعي رديؼ فراغيا العاطفي الذم يستقطبو ابنيا الكحيد.

ككانت أمو تقكـ بتعكيضو الحرماف مف االتصاؿ بعالـ األطفاؿ عف طريؽ الزيارات التي

كانت تصحبو خبلليا إلى بيكت األشقاء كاألقارب أك زيارتيا إلى األىرامات كالمتاحؼ حيث كانت
تطيؿ النظر فييا عمى الرغـ مف أميتيا مما ينـ عف حسيا الفني الناضج كحب إطبلعيا الذم
أكرثتو ابنيا نجيبا إما عف طريؽ مبلحظتو إياىا أك عف طريؽ ميمو الفطرم إلى االستطبلع.
كيبدك أف خكفيا عميو جعميا تحيطو بحناف كرعاية زائديف ال سيما كأنو كاف محكر حياتيا

مما زرع فيو خكفا مرضيا مف أصكات المدافع ،كرككب الطائرات كغيرىا مف مثيرات خكفو التي

نجيميا عنو .كقد أصيب كىك في سف العاشرة بالصرع الذم قد يككف عرضا مف أعراض المرض
الذم يصيب أنسجة الدماغ كفصكصو ،كما يمكف أف يككف مف أعراض االضطراب النفسي الذم
نجـ عف مشكبلت نمكه االنفعالي ،كالضغكط التي كاجيتو مف محيطو األسرم بسبب اإلىماؿ أك
العزلة أك عدـ التكيؼ مع كسط أسرم متشكؿ مف أفراد يكبركنو سنا مما حرمو مف ممارسة طفكلتو

بحرية.

كانت شخصية كالده قكية مييبة مما جعؿ أصدقاءه الذيف تعرؼ بيـ يتحرجكف مف دخكؿ
بيتو رىبة مف أبيو الذم لـ يكف يرحب برفاؽ ابنو الذم كاف يتردد عمى بيكت رفاقو دكف حرج في
صباه كشبابو أيضا .كلعؿ شخصية كالده أسيمت في غرس اتجاىاتو االيجابية نحك التحصيؿ
المدرسي لككنو نمى فيو دافعية التعمـ عف طريؽ اإليحاء االيجابي المتمثؿ في تسميتو إياه باسـ

"نجيب محفكظ" أشير أطباء مصر في ذلؾ العيد لئليحاء لو بكجكب التفكؽ لبمكغ مستكل صاحب
االسـ الذم يحممو .فضبل عف المكافآت النقدية التي كاف يزكده بيا عقب كؿ تقدـ يحققو في
تحصيمو المدرسي حتى أف عمو الـ أباه عمى إسرافو في ىذه المكافآت التي قد تفكؽ الراتب الذم
سيتقاضاه بعد تخرجو كتكظيفو.
كقد انطبعت في ذاكرتو كأثرت في سمككو مشاىدتو لكتاب:حديث "عيسى بف ىشاـ" الذم
أىداه محمد المكيمحي ألبيو كىك طفؿ صغير مما سيكحي لو بكجكب التحصيؿ المدرسي ليككف في
مستكل صديؽ أبيو .كلعؿ المعمميف األزىرييف الذيف اشرفكا عمى تعميمو في مدرسة "خميؿ آغا"
أسيمكا في تقكية دافع التحصيؿ كالتنافس الدراسي في شخصية الطفؿ نجيب حيث كانكا يعززكف
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سمككو الدراسي اإليجابي عف طريؽ الثناء كالمديح الذم يزكده بالثقة بالنفس ،كيحقؽ لو الشعكر
بالذات ،كبقكتيا ،كتفكقيا أيضا .كما داـ المعمـ ىك امتداد طبيعي لؤلب ،فبل بد مف محاكلة التقرب
منو لكسب حنانو ،كرعايتو ،كاستحسانو كمكافآتو كتجنب عقابو أيضا .كما داـ الزمبلء ىـ امتداد
إلخكتو األكبر منو ،األقكل منو الذيف يتمتعكف باالحتراـ كاالستقبلؿ فبلبد مف إطبلؽ ميكلو
العدكانية كالتنافسية التي اضطره مكقعو الدكني في األسرة إلى كبتيا ،كتغدك عدكانية متسامية
كمقنعة تتخذ التفكؽ الدراسي كسيمة السترداد اعتبار الذات الذم قمعو فيو إخكتيـ بعدـ تفاعميـ
اإلنساني معو.
كىكذا فقد أسيـ نشاطو الدراسي في إعادة ترتيب عبلقاتو األسرية حيث حقؽ رغبتو في أف

يككف بكر إخكتو ال آخرىـ ،كمحكر االىتماـ كاالستحساف ليتخفؼ مف شعكره بالنبذ كاإلىماؿ ال

سيما كأف األطفاؿ في المحيط المدرسي يرتبكف كفقا لمكاىبيـ كاستعداداتيـ في شتى المكاد الدراسية.
كما أف اإلحساس باإلنجاز كالتفكؽ التحصيمي يعزز االتجاه االيجابي نحك الذات .ال سيما كأف
المحيط المدرسي يزكد الطفؿ المكىكب باالعتراؼ االيجابي الذم ينمي دافعية اإلنجاز ،كينضج
قدراتو اإلبداعية عمى السكاء.

كتظير ميكلو القرائية في سف الثامنة لدل مبلحظتو أحد زمبلئو عاكفا عمى قراءة قصة مف

قصص األطفاؿ مترجمة مف اإلنجميزية ،كيحدكه فضكؿ األطفاؿ إلى استفساره عما يقرأ ،كيستعيرىا
منو ليحاكيو كيشبع حاجتو إلى اإلطبلع التي أثارىا زميمو بما أحدثو فيو مف إيحاء إيجابي تمثؿ في
تعبيره عف استحسانو لقصة "جكنسكف".
كىكذا تزكده ىذه القصة بمتعة نفسية كجمالية تجعمو يحيا في عالـ خيالي ال يمت بصمة

لكاقعو العادم .كتتيح لو القراءة إمكانية إثراء كاقعو بخبرات كاكتشافات لعمو أراد أف يحققيا بنفسو

لكف قدراتو المحدكدة عاقتو مف ذلؾ مما جعمو يندمج نفسيا بشخصية البطؿ ،كيتكحد بو ال شعكريا
بحيث يشبع الرغبات كالحاجات النفسية غير المشبعة .كتغدك قراءة القصص بمثابة حمـ مف أحبلـ
اليقظة الذىبية التي يداكـ عمييا حتى تغدك بحكـ آلية التكرار عادة مستحكمة فيو ،كىكاية تستيمؾ
فراغو كحرمانو ،كتنتج منو قارئا ممتا از فكاتبا متمي از عمى حد سكاء.

كلعؿ القراءة كشكؿ مف أشكاؿ أحبلـ اليقظة ىي بمثابة « نشاط نفسي مستمر يعيد إلى

الفرد ذلؾ االنطبلؽ الحر لنشاط اإلبداع التخييمي ،كبفضؿ ذلؾ ،يعيد إليو تكازنو ،كبعد ذلؾ
إحساسو بالبيجة كاالنفتاح عمى الحياة » بينما الحرماف مف األحبلـ كالقراءة كنشاط حممي بديؿ

يفضي إلى « حاالت مف الغـ كالقمؽ كاالنقباض » ( .)14كتمارس السينما تأثيرىا في تنمية الميكؿ
القرائية بحكـ ككف أفبلميا مقتبسة مف القصص المترجمة المعركضة لمبيع قرب دار السينما التي
كاف يرتادىا .كيككف إقباؿ الطفؿ نجيب عمى اقتنائيا كقراءتيا بمثابة عممية تمديد كتعميؽ لممتعة
النفسية كالجمالية التي تكرثو إياىا متابعتو لممشاىد السينمائية المشحكنة بالتشكيؽ كاإلثارة.
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كىكذا فقد كجدت حاجاتو النفسية لتككيد الذات كالقكة كالبطكلة مجاؿ إشباعيا التعكيضي
كالرمزم في الصكر المرئية كاأللفاظ المطبكعة معا .كتنشأ بينو كبيف الكتاب ككاتبو عبلقة نفسية
قكاميا الحب كالغيرة كالتقمص كالمحاكاة لتككيد الذات كالغاء ذات الكاتب حيث كاف يشعر بعد
فراغو مف قراءة القصة بالغيرة مف كاتبيا لما يممكو مف قدرة عمى االستيكاء السحرم كيعمد بالتالي
إلى محاكاتو ،كتقمص شخصيتو بغرض تككيد ذاتو عمى حساب ذات الكاتب حيث يمحك اسمو مف
غبلؼ الكتاب ،كيكتب فكقو اسمو لمتنفيس عف ميكلو العدكانية التنافسية المقنعة .كمف ثمة ،فيك لـ
يتعامؿ مع الكاتب كشخص منفصؿ عف ذاتو جدير بالحب كاإلعجاب ،بؿ كشخص معاد لذاتو،
يستحؽ النبذ كاإلقصاء.

لعؿ عمؽ اندماجو في الجك النفسي لمقصة جعمو يشعر باستيبلء ذلؾ الجك عمى شعكره

ككعيو مما يحدكه لطمس اسـ الكاتب ككتابة اسمو ليحؿ محمو بحيث ينتقؿ مف دكر المتمقي السمبي
العاجز إلى دكر المبدع اإليجابي.
كفضبل عف ذلؾ ،فقد كانت جماعتو المرجعية المتشكمة مف زمبلء المدرسة كرفاؽ السينما
ترل في كتاب تمؾ القصص كأبطاليا في شاشة السينما بمثابة المثؿ األعمى في القكة كالبطكلة مما

سيحممو عمى محاكاة ىؤالء الكتاب في سمككيـ اإلبداعي الستقطاب إعجاب أفراد جماعتو المرجعية

ما داـ ليس بمقدكره تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ محاكاة سمكؾ األبطاؿ لككنو فكؽ مستكل قدراتو
اإلنسانية المحدكدة .كلذلؾ ينتقؿ بعدئذ إلى نسخ القصص التي تستيكيو في دفاتر يميرىا باسمو
ليحقؽ ذاتو ،كيزيؿ تكتر الدكنية الذم نجـ عف كعيو بعجزه عف ممارسة السمكؾ اإلبداعي .كتككف
عممية استنساخ القصص بمثابة تعكيض عف الشعكر بالعجز عف اإلبداع .كيسيـ ىذا السمكؾ في

تنمية محصكلو المغكم ،كمياراتو التعبيرية ،كيشحذ ممكة خيالو ،كيغرس حاسة تذكقو الفني مما
يزكده باالستعداد النفسي كالعقمي لبلنتقاؿ مف المحاكاة إلى ممارسة اإلبداع.

يتكاصؿ مسار التحصيؿ المدرسي متكازيا مع مسار التثقيؼ الذاتي ،كيتمثؿ ذلؾ في تفكقو
المدرسي ليككف في مستكل تكقعات أبكيو كمدرسيو ليحظى بالتقدير االجتماعي في محيطو
المدرسي كاألسرم معا .فضبل عف مداكمتو عمى عادة القراءة التي كانت متأصمة في سمككو لككنيا
تدعـ تكازنو النفسي كتحصيمو المدرسي أيضا.ككانت قراءاتو تتأرجح بيف التراث العربي القديـ في
أميات آثاره كالعقد الفريد البف عبد ربو ،كالكامؿ لممبرد ،كاآلمالي البف عمي القالي ،فضبل عف
مؤلفات المنفمكطي كطو حسيف ،كالعقاد كركائع األدب الغربي لشكسبير ،كتكلستكل،
كديكستيكفسكي ،كتشيخكؼ ،كتكماس ماف ،كشك ،كابسف ،كاف نجيب محفكظ يريد االلتحاؽ بقسـ
الفمسفة بعد حصكلو عمى شيادة البكالكريا لككنو رأل أف مشكبلت الكجكد التي تدفعو حاجة
اإلطبلع لمعرفتيا ال تتحقؽ إال في ىذا التخصص .لكف أباه حاكؿ منعو مف إشباع ميكلو النفسية
كالمعرفية بحجة أف الفمسفة ال تؤىمو لمحصكؿ عمى الكظيفة القضائية التي كاف يريد لو أف يناليا
بعد تخرجو شأف أبناء عمكمتو كأفراد طبقتو البرجكازية الصغيرة .كلعؿ تظافر الميكؿ النفسية
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كالمعرفية في بنائو النفسي فضبل عف عصاب التعكيض جعمو يحتؿ الرتبة الثانية بيف خريجي
دفعتو ليثبت لمحيطو األسرم سبلمة اختياره ،كبطبلف ما أشاركا بو عميو.
كتتكزعو الميكؿ القرائية بيف الفمسفة كاألدب خبلؿ فترة دراستو الجامعية كاف طغت قراءاتو
الفمسفية ال سيما في الميتافيزيقا كاالبستممكجيا كالعمكـ االجتماعية كعمـ النفس كاالجتماع كفمسفة
الجماؿ ،فضبل عف خبلصات في عمـ الطبيعة كالحياة .كىكذا تغدك مرحمة التككيف الفمسفي مدماكا
أساسيا في بناء شخصيتو الثقافية كاإلبداعية معا .كيعكؼ في ىذه المرحمة عمى كتابة المقاالت
الفمسفية التي كانت بمثابة أصداء لقراءاتو كتأمبلتو ،كينشرىا في الصفحات األكلى مف المجمة
الجديدة التي كاف يصدرىا سبلمة مكسى عيدئذ.

كيككف ليذا الرجؿ دكر كبير في تككينو المعرفي كاإليديكلكجي حيث يشيد بذلؾ قائبل« :

كاف لسبلمة مكسى أثر قكم في تفكيرم ،فقد كجيني إلى شيئيف ميميف ىما العمـ كاالشتراكية ،كمنذ
أف دخبل مخي لـ يخرجا منو إلى اآلف  ..ككاف األديب الكحيد الذم قبؿ أف يق أر ركاياتي األكلى
كىي مخطكطة .ق أر ثبلث ركايات ،كقاؿ لي إف عندم استعدادا ،كلكف الركايات غير صالحة
لمنشر ،ثـ ق أر الركاية الرابعة ككانت (عبث األقدار) كأعجبتو كنشرىا كاممة في (المجمة الجديدة) كما
ق أر أكؿ أقاصيص كتبتيا ،كنشر بعضيا في الركاية كمجمتي » (.)15كىكذا تتكشؼ لنا بعض الجذكر

النفسية التي حممتو عمى تبني االتجاه اليسارم منيا انو كاف في مرحمة المراىقة بكؿ ما يصاحبيا
مف حيرة فكرية ،كقمؽ نفسي جعبله يبحث عف يقيف ركحي بشأف أصؿ اإلنساف كمصيره كغيرىا مف
المسائؿ الميتافيزيقية التي كانت مستحكذة عميو .كيبدك أف قراءاتو الفمسفية ىدتو إلى اليقيف العممي،
كالفكر اليسارم فضبل عما قاـ بو سبلمة مكسى مف دكر نفسي عبلجي تمثؿ في إشباعو حاجاتو

النفسية المتمثمة في تحقيؽ ذاتو عف طريؽ نشر مقاالتو الفمسفية كركاياتو كأقاصيصو في مجمتو
الجديدة.

كىكذا فقد قاـ سبلمة مكسى باعتباره أبا بديبل باالعتراؼ بذات االبف المسحكقة أماـ السمطة
األبكية التقميدية لما تكسـ فيو مف مخايؿ الذكاء كالنبكغ كأراد مدفكعا بركح األبكة الركحية أف يجعمو
امتدادا لذاتو المؤمنة بقيـ العقبلنية كالفكر اليسارم .كيتماىى نجيب محفكظ بأبيو البديؿ بحكـ
حاجتو النفسية إليو كأثر إيحائو النفسي عمى شخصيتو لككنو رأل فيو المثؿ األعمى الجدير

بالمحاكاة في قيمو كسمككو بغية التقرب منو لنيؿ دعمو النفسي الكفيؿ بتحقيؽ ذاتو التكاقة إلى
اليقيف كالى الشيرة كالحب كالماؿ.
يمتحؽ بك ازرة األكقاؼ عقب تخرجو مف الجامعة عاـ  1936حيث ينتقؿ مف ديكاف الكزير،
إلى مكتبة الغكرم ،فمصمحة الرىكف .كتزكده ىذه الكظائؼ مجتمعة بمادة إبداعية ثرة معطاء ال
سيما كأف عممو في ديكاف الكزير جعمو يقؼ عمى كاقع المكظفيف بكؿ أخبلقياتيـ كتكترىـ النفسي
الناجـ عف الحراؾ الميني كالتقمبات السياسية.
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أما عممو في مكتبة الغكرم فقد تـ تعيينو فييا عقب سقكط الكزير الذم كاف مف أقاربو،
كأتاح لو ذلؾ مجاؿ العككؼ عمى قراءة أميات الكتب التراثية كاألجنبية .أما مصمحة الرىكف فقد
كانت بمثابة شباؾ مفتكح عمى أبناء الشرائح االجتماعية المحركمة ككانكا في معظميـ مف النساء
المطمقات كاألرامؿ المكاتي تضطرىف ظركفيف القاسية إلى التردد عمى مصمحة الرىكف لرىف حمييف
كمصاغيف مما جعؿ نجيب محفكظ يقؼ عمى كاقعيف المأساكم طيمة فترة عممو في تمؾ المصمحة.
كيتكزعو ميبلف عارماف كبلىما يحدكه إلى اتجاه مغاير ،أما الميؿ األكؿ فكاف ينزع بو إلى القراءة
في الفمسفة كالكتابة فييا .أما الميؿ الثاني فيجنح بو إلى القراءة في األدب كالكتابة فيو .كأدرؾ
بذكائو المماح أف االختيار األكؿ يقتضي منو إجراء بحكث عممية في الجامعة لذلؾ شرع في

تحضير رسالة ماجستير تحت إشراؼ الشيخ مصطفى عبد الرازؽ حكؿ مفيكـ الجماؿ في الفمسفة
اإلسبلمية لكنو ما لبث أف انصرؼ عف استكماؿ رسالتو الجامعية ألف ميكلو األدبية طغت عمى
ميكلو الفمسفية فاستغرقت كقتو كجيده فضبل عما تستيمكو الكظيفة منو مما يدلؿ عمى ككف ميكؿ
طفكلتو المبكرة كانت أعمؽ تجذ ار في بنائو النفسي كالعقمي مف الميكؿ التي نشأت لديو في مطمع

المراىقة كخبلؿ دراستو الثانكية.

كلعمو أدرؾ أف مقاالتو الفمسفية التي نشرىا طيمة دراستو الجامعية ال تعدك ككنيا متابعات

كممخصات كأصداء لقراءاتو الفكرية بينما قصصو كركاياتو تحمؿ تجاربو النفسية كاالجتماعية كىي
بالتالي أكثر تجسيدا لشخصيتو مف المقاالت الفمسفية ألف اإلبداع األدبي قناة تنفيس عف حاجاتو
كصراعاتو النفسية بينما مقاالتو الفمسفية تطرح تكتره المعرفي فحسب ،كتجعمو تابعا تبعية دائمة
التجاه فكرم بعينو يمتاح منو ،كيرجع إليو في طرحو الفمسفي؛ بينما اإلبداع األدبي يمكنو استيعاب
تكتره النفسي كاالجتماعي كالمعرفي عمى حد سكاء ،كيتيح لو حرية كاستقبلال يجعمو أشبو ما يككف

باإللو الخالؽ المسيطر عمى مصائر شخصياتو بقدرة غير محدكدة إال بحدكد إرادتو كقدرتو
اإلبداعية .كمف ثمة فماداـ تكاقا إلى حرية اإلبداع؛ فمجاؿ ذلؾ األدب ال الفمسفة ،فضبل عف ككف
االنتشار الجماىيرم قد يتحقؽ في األدب ال في الفمسفة .كلما ق ارره عمى اختيار األدب تسربت
الفمسفة كمنيج تفكير كاتخذت ليا مف أعمالو القصصية كالركائية أزياء تنكرية تظير بيا ،إما في

رسـ الشخصيات ،أك تحميؿ بنائيا النفسي ،أك تصكير حركية المجتمع كأنساقو القيمية المتناقضة.
كلذلؾ رأل بعض الدارسيف أف مضامينو الركائية فمسفية الطابع ،كيغمب عمييا المنيج الديكارتي
القائـ عمى الشؾ الذم يتكخى الكصكؿ إلى اليقيف ،بينما يرل آخركف أف ركاياتو « أكثر الركايات
العربية اقترابا مف الفمسفة تكظيفا عمى لساف الشخصيات أك تعبي ار عف األفكار أك تصك ار لرؤل
العالـ»

()16

كىكذا نستخمص أف نجيب محفكظ بكصفو ظاىرة إبداعية ،أسيمت في تشكيميا كصياغة
مبلمحيا جممة مف الدكافع النفسية كالعكامؿ االجتماعية ،التي تضافرت فيما بينيا في لحظة تاريخية
معينة ،كفي مدينة بعينيا شيدت تغي ار شامبل في قيميا االجتماعية كالثقافية ،مما أسيـ في تييئة
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المحيط االجتماعي كالثقافي لظيكر شخصيتو المبدعة بكؿ سماتيا النفسية كالسمككية كالثقافية،
كصاغت مبلمحيا استعداداتو العقمية المكركثة كالمكتسبة مف محيطو األسرم كالمدرسي كجماعاتو
المرجعية التي اتصؿ بيا اتصاال فعاال ،فضبل عف قراءاتو كخبرات حياتو المختمفة التي انعكست
أضكاءىا كظبلليا عمى خارطة إبداعو الركائي.
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البعد النيضوي في السرد القرآني
لقد كاف في قصصيـ عبرة ألكلي األلباب 
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لـ تعرؼ أمة العرب في تاريخيا نيضة كالتي عرفتيا عمى يد االسبلـ ،فقد كانت أمة جيؿ
كانحطاط ،األفضمية فييا لؤلقكل ماال ككلدا؛ ليس ليـ مف مظاىر الثقافة إالٌ ال ٌشعر يدكنكف فيو

مآثرىـ ،يرفعكف بو قكما كيحطٌكف بو آخريف ،لكف السؤاؿ المطركح ىؿ كاف العربي الجاىمي يعي

النيضة كاألسس التي تقكـ عمييا؟ األكيد ال ،طالما كاف أكثرىـ يحقؽ مآربو كفؽ قكانيف الغاب
فكرة ٌ
الرذائؿ التي تحطٌ مف قيـ
التي ابتدعيا الفكر النفعي إذ شاع الربا كقتؿ األنفس كالبغاء كغيرىا مف ٌ

المجتمع كمف قيمة اإلنساف تحديدا ،لكف األكيد أيضا أف ىذا المجتمع لـ يعدـ الباحثيف عف الحقيقة

كزيد بف عمرك بف نفيؿ الذم انطمؽ إلى ال ٌشاـ يبحث عف المعبكد الحؽٌ ،إنيا إرادة التٌغيير التي
يغيركا ما بأنفسيـ.
تبدأ بيا عممية ٌ
يغير ا﵀ بقكـ حتى ٌ
النيضة فبل ٌ

النيضة إرادة التٌغيير كمنو إلى األسس التي تعمؿ عمى نيضتنا مف كبكتنا ىذه،
كا نذا فمبدأ ٌ
بالركح كالنفس كالتعالي بيما عف الرذائؿ كاالقتراب مف الفضائؿ
كىي أسس كثيرة أىميا النيضة ٌ

كىي ٌأكؿ األشياء التي اىتمت بيا عقيدة االسبلـ ،لكننا سنرٌكز منيا عمى اإلنساف كالعمـ كالعمؿ.
أمة
ال ش ٌ
ؾ ٌ
أمة جيؿ إلى ٌ
تحكلت مف ٌ
أف ٌأكؿ نيضة عرفيا العرب ىي نيضة االسبلـ إذ ٌ

كـ اإلنجازات العممية في المجاالت كمٌيا  ،ككاف مف بيف ما حقٌقو اإلسبلـ
عمـ يشيد عمى ذلؾ ٌ
بي كغير
النيضة بالمٌغة العربية كخطٌيا إذ صارت لغة ٌ
ٌ
الديف ال لغة العرؽ ،يتحدث كيكتب بيا العر ٌ

الفنانكف كتابة كنقشا ،فميس أركع مف الخطٌ
فف يتبارل فيو ٌ
أما الخطٌ فقد أصبح ميداف ٌ
بيٌ ،
العر ٌ
بي جماال إذ تتعانؽ حركفو المكصكلة ببعضيا البعض تقؼ شاىدا عمى عظمة ىذه الحضارة.
العر ٌ

عما أنجزه االسبلـ مف نيضة في شتى المياديف ،بؿ سنقؼ عند
كلف نسيب في الحديث ٌ
النيضة كأبعادىا في
األكؿ في الثٌقافة العربية االسبلمية كىك القرآف محاكليف استكناه أسس ٌ
الكتاب ٌ

حد سكاء مف
شقٌو
األمة اإلسبلمية عمى ٌ
ٌ
السردم إذ القصة كسيمة تربكية فعالة تم ٌكف العرب ك ٌ
الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمٌـ يقكؿ :تركت فيكـ أمريف
اإلصبلح ك ٌ
النيكض مف الكبكة كالغفمة ذلؾ ٌ
أف ٌ

نبيو".1
تمسكتـ بيما كتاب ا﵀ ٌ
كسنة ٌ
لف تضمكا ما ٌ
عز
ألف سننو سنف الخالؽ ٌ
فإف نيضة المسمميف مرتبطة بالعكدة إلى تعاليـ االسبلـ ٌ
كعميو ٌ
التديف
يتكجب أف نقرأه ،فاإلسبلـ ٌ
يحث عمى ٌ
كج ٌؿ ،كلف نتم ٌكف مف ذلؾ إالٌ بإعادة قراءة القرآف كما ٌ

السمكؾ أيضا " فمـ يبؽ
الركح فحسب كاٌنما يدعك إلى ٌ
النيضة بالعقؿ ك ٌ
الحؽ ،ذلؾ الذم ال يبني ٌ
الدنيكم اإلنساني .2
الديف
تعبد أعزؿ بؿ ىك جياد فعمي في التٌاريخ الجارم ،حقيقة في الكجكد ٌ
ٌ
ٌ
مجرد ٌ

بالييف ،فقد كظٌؼ القرآف
حي از ليس ٌ
السردم يشغؿ ٌ
يبلحظ الذم يق أر القرآف أف الجانب ٌ
الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كقكمو
القصة لصالح دعكة التٌكحيد
ٌ
ٌ
فصب اىتمامو عمى شخصية ٌ
فنيا
الزماف إال فيما يجب أف يذكرا،
الكفرة كلـ يحتؼ بالمكاف ك ٌ
فالقصة في القرآف "ليست عمبل ٌ
ٌ

القصة
مستقبل في مكضكعو كطريقة عرضو كسير حكادثو كما ىي الحاؿ في القصص الفنيٌ ،إنما
ٌ
فيو مف الكسائؿ الكثيرة التي استخدميا لغرضو األصيؿ كىك التٌشريع كبناء الفرد كالمجتمع"  ،3ككثي ار
الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ بإحالتو عمى سيرة سابقة  .4لكف
ما كاف ىدؼ ىذا القصص ٌ
شد أزر ٌ
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بأمة األمس بإمكاننا اليكـ
القصص القرآني ممتد في ٌ
الزماف كفيو مف العبر الكثير ككما نيض ٌ
بأمتنا كذلؾ بقراءتو بنظرة جديدة كما أسمفنا ،كلنبدأ بػ القابمية لمتغيير
االعتماد عميو ٌ
لمنيكض ٌ

غير اإلسبلـ أشياء كثيرة في حياة العرب كجعؿ القرآف دستكر ىذا
ـ القابمية لمتّغيير ٌ :
أف الحياة
ٌ
أف المعبكد إلو كاحد ىك القادر عمى ك ٌؿ شيء ك ٌ
التغير فبتعاليمو الجديدة عرؼ العرب ٌ
التي كانكا يعيشكنيا ٌإنما ىي حياة عبثية ال خير فييا كضرب لذلؾ قصصا كأمثاال كثيرة ذلؾ أف

أغمب ما جاء مف قصص في القرآف الكريـ يستند إلى قيمة التغيير في حياة الفرد كالمجتمعات،

الرسؿ – القادة األكائؿ  -حاممي رسالة التٌغيير ىذه دافعيف ضريبة غالية مف أجؿ تحقيؽ
كقد كاف ٌ
السبلـ باستطاعتو أف يرل ضركرة التٌغيير التي
مثؿ ىذه ٌ
قصة إبراىيـ عميو ٌ
النيضة ،فالمتمعف في ٌ
جعمت إبراىيـ عميو السبلـ يقؼ في مكاجية سمطات ثبلث ىي أكال سمطة األب المنحرؼ عف

عقيدة التٌكحيد يدعكه إبراىيـ بك ٌؿ رحمة كليف في قكلو تعالى:
ِ ِ
صدِّيقًا َن ِبيِّا*إِ ْذ قَ َ ِ ِ
ان ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
يم إِ َّن ُو َك َ
س َمعُ
ال ألَِبيو َياأ ََبت ل َم تَ ْع ُب ُد َما َال َي ْ
َ وا ْذ ُك ْر في ا ْلكتَاب إ ْب َراى َ
َى ِد َك ِ
ِ
وَال ي ْب ِ
طا
ص َار ً
ص ُر َوَال ُي ْغ ِني َع ْن َك َ
اء ِني ِم ْن ا ْل ِع ْمِم َما لَ ْم َيأ ِْت َك فَاتَِّب ْع ِني أ ْ
َ ُ
ش ْي ًئا* َياأ ََبت إِ ِّني قَ ْد َج َ
ان ع ِ
ان َك َ ِ
ان إِ َّن َّ
س ِويِّا * َياأ ََب ِت َال تَ ْع ُب ْد َّ
س َك
َن َي َم َّ
الش ْي َ
الش ْي َ
صيِّا * َياأ ََب ِت إِ ِّني أ َ
َخ ُ
اف أ ْ
ط َ
ط َ
ان ل َّمر ْح َم ِ َ
َ
5
ون ِل َّ
طِ
الر ْح َم ِ
ان َوِليِّا .
مش ْي َ
اب ِم ْن َّ
ان فَتَ ُك َ
َع َذ ٌ
الرحيمة تجعمنا نفكر في أف
كىي ميمة صعبة مقارنة بدعكة األب البنو؛ مث يؿ ىذه ٌ
الدعكة ٌ
لتقبؿ ىذا
بكادر ٌ
أمتنا تبدأ ٌأكال في المحيط األسرم كفي البيت ٌأكال سكاء كجدنا استعدادا ٌ
النيضة في ٌ
بد أف تيؤتي ثمارىا يكما بدؿ تجاىؿ المسؤكليات المنكطة
لكنيا محاكلة كاجبة ال ٌ
التٌغيير أـ لـ نجدٌ ،
تـ لنا ذلؾ بإمكاننا أف ننتقؿ إلى مستكل آخر أكسع
بكلي األسرة ،الخمية األكلى في المجتمع؛ فإذا ٌ
رحابا كأصعب دعكة ذلؾ ىك مستكل األقارب كالجيراف كاألصدقاء كالشارع عمكما كىك ما يقابؿ

كأم دعكة تبدأ صغيرة في كنؼ البيت
سمطة المجتمع التي كاف في مكاجيتيا إبراىيـ عميو السبلـ،ؼ ٌ
الضيؽ إلى فضاء أكسع؛ ك ىذا الخركج إلى فضاء
الحيز
ٌ
الفضائي ٌ
فإنيا سرعاف ما تحاكؿ خرؽ ٌ
ٌ

ضيؽ ،لذلؾ كجدنا ليجة إبراىيـ
أكسع يستدعي كفاءات أقكل مف تمؾ التي تيستخدـ في فضاء ٌ
تتغير إلى ليجة متي ٌكمة ساخرة ،يقكؿ ... :ما َى ِذ ِه التَّم ِاثي ُل الَِّتي أَ ْنتُم لَيا ع ِ
ون  ،6كفي آية
اكفُ َ
ٌ
ْ َ َ
َ
َ
ون ِم ْن ُد ِ
ون ِم ْن
ين تَ ْع ُب ُد َ
ون إِ ْف ًكا إِ َّن الَِّذ َ
ون المَّ ِو أ َْوثَا ًنا َوتَ ْخمُقُ َ
أخرل يقكؿ بميجة حادة  :إِ َّن َما تَ ْع ُب ُد َ
ُد ِ
ون  ،7كلـ
ون لَ ُك ْم ِرْزقًا فَ ْابتَ ُغوا ِع ْن َد المَّ ِو ِّ
اع ُب ُدوهُ َوا ْ
الرْز َ
ش ُك ُروا لَ ُو إِلَ ْي ِو تُْر َج ُع َ
ون المَّ ِو َال َي ْم ِم ُك َ
ق َو ْ
النمركد كأبطؿ حجتو.
يتكقؼ إبراىيـ عند سمطة المجتمع كانما تجاكزىا إلى السمطة السياسية فكاجو ٌ
النمركد كلسنا بحاجة إلى دعكة إلى تكحيد
األكيد ٌأننا لسنا في عصر التٌماثيؿ كال في عصر ٌ
ا﵀ إذ نحف مف المؤمنيف المكحديف ،لكف األكيد أيضا أف ىناؾ معادالت مكضكعية لما استنكره

إبراىيـ عميو السبلـ عمى قكمو كالتي ال يقبميا ديننا كيدعك إلى محاربتيا لكننا ال نفعؿ شيئا اتجاىيا
إما تجاىبل كاما لقناعة راسخة بعدـ القدرة عمى التٌغيير ،ففيـ المسمميف اليكـ لمنيج القرآف ليس
حد سكاء كأغمبيـ ال يفيـ تعاليـ االسبلـ عمى أصالتيا ككضكحيا " كأحيانا يككف فيميـ ليا
عمى ٌ
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عمى عكس حقيقتيا ،فمف ىنا تظير الحاجة إلى تغيير ما بأنفس المسمميف عف اإلسبلـ في قميؿ أك
النظرات الخاطئة تحمؿ قكة
الرككد الطكيؿ الذم جعؿ كثي ار مف الخرافات ك ٌ
كثير كال سيما بعد ىذا ٌ
قداسة االسبلـ كالقرآف عند المسمميف".8
َن المَّ َو لَ ْم َي ُك
التغير االيجابي صراحة كقكلو تعالىَ  :ذ ِل َك ِبأ َّ
كعميو فاإلسبلـ يدعكنا إلى ٌ
9
عز
ُم َغ ِّي ًار ِن ْع َم ًة أَ ْن َع َم َيا َعمَى قَ ْوٍم َحتَّى ُي َغ ِّي ُروا َما ِبأَنفُ ِس ِي ْم َوأ َّ
س ِميعٌ َع ِميم  ، ٌأك كقكلو ٌ
َن المَّ َو َ
وءا فَ َال َم َرَّد لَ ُو
كج ٌؿ ...  :إِ َّن المَّ َو َال ُي َغ ِّي ُر َما ِبقَ ْوٍم َحتَّى ُي َغ ِّي ُروا َما ِبأَنفُ ِس ِي ْم َوِا َذا أ ََر َ
س ً
اد المَّ ُو ِبقَ ْوٍم ُ
َو َما لَ ُي ْم ِم ْن ُدوِن ِو ِم ْن َوال  ،10 ٍ كما يدعكنا إلى ذلؾ تضمينا في قصص األنبياء الذيف يدعكف
إلى التٌغيير الجذرم لكؿ ما ىك فاسد مف معتقدات أك معامبلت ،كعمينا نحف أف نقتدم باألنبياء
عمييـ السبلـ ّّ
فنغير ما أمكف التٌغيير.
كؿ كفؽ الكفاءات التي استكدعيا ا﵀ فيو ٌ

ـ ال ّنيضة باإلنسان  :عندما ننظر إلى اإلنساف العربي ػ كالمسمـ عمى العمكـ ػ في كاقعنا

النعؿ الذم يمبس ،كالمأساة
المرير نممس إلى أم مدل انحطت قيمتو كأدركنا ٌأنو ال يساكم حتى ٌ
المرة ،فالمعيقات كثيرة تجعمو يعيش قيد حاجاتو البيكلكجية ال يحيا
فعبل ٌأنو ال يعي ىذه الحقيقة ٌ

لمنيؿ مف
أف ترل تنافس بعضيـ ٌ
الحياة التي تميؽ بمف فضؿ ا﵀ عمى سائر مخمكقاتو مثؿ ذلؾ ٌ
قطعة خبز يعرضت عمى أكساخ ال ٌشارع قبؿ أف تصؿ إلى يديو كلك ٌأنو التفت إلى تاريخو المجيد

السفمى كأصبح إنسانا مسمكب الحضارة " لـ يعد قاببل
ينظر فيو ألدرؾ ٌأنو تياكل بعيدا في ٌ
الدركات ٌ
تغير ىك نفسو عف جذكره األساسية"  ،6ذلؾ
محضر  Œuvre civilisatriceإالٌ إذا ٌ
إلنجاز عمؿ ن

النيضة بكرامتو مف األكلكيات إذ ىي األصؿ في خمقو لقكلو
النيضة؛ ك ٌ
أف اإلنساف ىك أساس ٌ
اىم ِم ْن الطَّ ِّيب ِ
آدم وحم ْم َن ُ ِ
ِ
اى ْم َعمَى
ات َوفَ َّ
ض ْم َن ُ
َ
اى ْم في ا ْل َبِّر َوا ْل َب ْح ِر َوَرَزْق َن ُ ْ
تعالىَ  :ولَقَ ْد َكَّرْم َنا َبني َ َ َ َ َ
ير ِم َّم ْن َخمَ ْق َنا تَ ْف ِ
َك ِث ٍ
يال.11
ضً

كحيا كميتا كليس أد ٌؿ
لقد أكلى االسبلـ كبير االىتماـ لئلنساف طفبل كشيبا كرجبل كامرأة ٌ
قصة الخمؽ قكلو تعالىَ  :وِا ْذ
عمى كرامة اإلنساف عند رٌبو
السبلـ كلنا أف نق أر في ٌ
كقصة آدـ عميو ٌ
ٌ
12
ِ
ُق ْم َنا ِل ْمم َال ِئ َك ِة اسج ُدوا ِْل َدم فَسج ُدوا إَِّال إِْب ِميس أَبى واستَ ْكبر و َك َ ِ
السجكد
َ ََ
ُْ
ان م ْن ا ْل َكاف ِرين  ، َ فييئة ٌ
َ َ َ ْ ََ َ
َ
َر َْيتَ َك َىـ َذا
ـال أ َأ
ىذه ىي ىيئة اإلكبار كالتٌعظيـ ليذا المخمكؽ الذم يصرح إبميس بكرامتو قائبل   :قَ َ
13
ِ ِ
الَِّذي َكَّرْم َت َعمَ َّ ِ َّ ِ ِ
البد إلنساف
َحتَِن َك َّن ُذِّريَّتَ ُو إَِّال َق ِم ً
يال  ، كعميو ٌ
ام ِة َأل ْ
ـي لَئ ْن أَخ ْرتَني إلَى يـَْوم ا ْلق َي َ
مجرد معرفة تجكؿ بخاطره كأف
اليكـ في كاقعنا العربي أف يي ٌ
رسخ ىذه الحقيقة في ذىنو ،ال أف تككف ٌ
مفضبل عمى سائر الكائنات ،كاذا ما نظرنا
مكرما
يأبى أنكاع الميانة بأشكاليا ميما قمٌت ٌ
ٌ
ألنو يخمؽ ٌ
قصةي اإلنساف ،مف بداية خمقو إلى يكـ بعثو تعترم تاريخو كبكات
في القصص القرآني لكجدنا ٌأنو ٌ

قصة
بعد نيضات كنيضات بعد كبكات كفي كؿ أمة ىناؾ قائد ٌ
لمنيضة كاإلصبلح فقصة آدـ ىي ٌ
البدء التي تجعؿ مف اإلنساف خميفة ا﵀ عمى أرضو كىك شرؼ كبير ينالو اإلنساف ،كخبلفة آدـ ال

الرسؿ كغيرىـ لقكلو تعالى مخاطبا داكد عميو السبلـ
تخصو فحسب كانما تخص بنيو أيضا مف ٌ
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ِ
س ِب ِ
اح ُك ْم َب ْي َن َّ
الن ِ
اك َخ ِميفَ ًة ِفي ْاأل َْر ِ
يل
اس ِبا ْل َح ِّ
ود إِ َّنا َج َع ْم َن َ
اد ُاو ُ
َي َ
ض فَ ْ
ق َوَال تَتَِّب ْع ا ْل َي َوى فَ ُيضمَّ َك َع ْن َ
ِ
ون ع ْن س ِب ِ ِ
المَّ ِو إِ َّن الَِّذ َ ِ
س ِ
( ص  )26أك
اب
اب َ
ش ِد ٌ
يل المَّو لَ ُي ْم َع َذ ٌ
سوا َي ْوَم ا ْلح َ
يد ِب َما َن ُ
ين َيضمُّ َ َ َ
ض َدرج ٍ
ف ْاأل َْر ِ
ات ِل َي ْبمَُو ُك ْم
كقكلو عز ك جؿ َ  :و ُى َو الَِّذي َج َعمَ ُك ْم َخ َال ِئ َ
ض ُك ْم فَ ْو َ
ض َوَرفَ َع َب ْع َ
ق َب ْع ٍ َ َ
14
ِ
س ِريعُ ا ْل ِعقَ ِ
عرؼ ابف خمدكف الخبلفة فقاؿ "
ِفي َما آتَا ُك ْم إِ َّن َرب َ
َّك َ
يم  كلقد ٌ
اب َوِا َّن ُو لَ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
الراجعة
النظر ال ٌشرعي في مصالحيـ األخركية ك ٌ
الخبلفة ىي حمؿ الكافة عمى مقتضى ٌ
الدنيكية ٌ
الدنيا ترجع كمٌيا عند ال ٌشارع إلى اعتبارىا بمصالح اآلخرة ،فيي في الحقيقة خبلفة
إلييا ،إذ أحكاؿ ٌ

الدنيا "  ،15كاإلنساف ىك اإلماـ أيضا كما تحدثنا عنو
الديف كسياسة ٌ
عف صاحب ال ٌشرع في حراسة ٌ
ال إِ ِّني ج ِ
ُّو ِب َك ِمم ٍ
ِ ِ
اعمُ َك ِل َّمن ِ ِ
اما
ات فَأَتَ َّم ُي َّن قَ َ
َ
قصة إبراىيـ عميو ٌ
اس إ َم ً
يم َرب ُ َ
السبلـ َ :وِا ْذ ْابتَمَى إ ْب َراى َ
ين  ،16كاإلماـ العادؿ كحده القادر عمى نيضة أمتو إذ
ال َو ِم ْن ُذِّري َِّتي قَ َ
قَ َ
ال َال َي َنا ُل َع ْي ِدي الظَّ ِال ِم َ
حد قكؿ ابف خمدكف
تستدعي منو الكماؿ في األكصاؼ كاألحكاؿ عمى ٌ
النيكض بمقتضيات الشعكب التي أككمكا باإلشراؼ عمى مصالحيا.
ٌ

17

كىي ميمة أكلي األمر

السابقة
السرد القرآني اىتمامو بالتٌركيز عمى إنساف الحضارات ٌ
كمما يمفت النظٌر إليو في ٌ
كىك في ك ٌؿ ىذا يشير إلى أسباب انحطاط ىذه األمـ كمحاكلة األنبياء اإلصبلح ابتداء مف المبدأ

كىك عقيدة التٌكحيد كانتياء باألخبلؽ كالمعامبلت التي تنيض بال ٌشعكب حاثا عمى النظٌر في عاقبة
ان ع ِ
ِ
يروا ِفي ْاأل َْر ِ
ين ِم ْن قَ ْب ِم ِي ْم
ض فَ َينظُُروا َك ْي َ
اق َب ُة الَِّذ َ
ف َك َ َ
األمـ ٌ
السابقة إذ يقكؿ تعالى   :أ ََولَ ْم َيس ُ
وىا وجاءتْيم رسمُيم ِبا ْلب ِّي َن ِ
ِ
ان
َكا ُنوا أَ َ
ض َو َع َم ُر َ
ش َّد ِم ْن ُي ْم قَُّوةً َوأَثَ ُاروا ْاأل َْر َ
ات فَ َما َك َ
وىا أَ ْكثََر م َّما َع َم ُر َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ
18
ِ
ِ ِ
،قكة
ون ، فمف مظاىر ٌ
س ُي ْم َي ْظ ِم ُم َ
المَّ ُو ل َي ْظم َم ُي ْم َولَك ْن َكا ُنوا أَنفُ َ
النيضة التي ىي أساس الحضارة ٌ
األمة كىي "مجمكع ما بو تدفع العكادم عف كيانيا كتستبقي صبلح أحكاليا مف يعدد حربية كأمكاؿ

19
شدة تصرفيـ في األرض ك تغمبيـ عمى مف سكاىـ
 "...يضاؼ إلييا إثارة األرض "تمثيبل لحاؿ ٌ
20
السير نحك اإليجابي ال
بحاؿ مف يثير ساكنا كيييجو" كىك قمة التٌغيير الذم كاف يفترض بو ٌ

السمبي فيا ىك ىكد عميو السبلـ يضع يديو عمى سبب انييار تمؾ الحضارات حيف يخاطب قكمو

آي ًة
ون ِب ُك ِّل ِر ٍ
أصحاب مدينة إرـ التي يصؼ ا﵀ ٌأنو لـ يخمؽ مثميا في الببلد ،بقكلو   :أَتَ ْب ُن َ
يع َ
ِ
شتُ ْم َجب ِ
يعوِني
شتُ ْم َب َ
ون * َوِا َذا َب َ
طْ
طْ
َّار َ
ص ِان َع لَ َعمَّ ُك ْم تَ ْخمُ ُد َ
ون * َوتَتَّ ِخ ُذ َ
تَ ْع َبثُ َ
ين * فَاتَّقُوا المَّ َو َوأَط ُ
ون َم َ
ين * وج َّن ٍ
َِّ
ات َو ُع ُي ٍ
ون  21فبيد اإلنساف إ نذا
َم َّد ُك ْم ِبأَ ْن َع ٍام َوَب ِن َ
َم َّد ُك ْم ِب َما تَ ْعمَ ُم َ
ََ
ون * أ َ
* َواتَّقُوا الذي أ َ
أسباب انحطاط أمتو ك بيده أيضا مقاليد نيضتيا متى كاف التٌغيير إيجابيا.
إذ ىك األداة التي

العمـ،
ـ ال ّنيضة بالعمم  :مف مقكمات ٌ
النيضة التي ال يمارم فييا أحد ي
النكاصي ،كقد بجؿ القرآف حامميو كأثنى عمييـ فقاؿ:
تيصنع بيا حضارة األمـ ك التي بيا تيقاد ٌ
22
آف العمـ قريف اإلنساف
ين َال َي ْعمَ ُم َ
ون َوالَِّذ َ
ين َي ْعمَ ُم َ
ستَ ِوي الَِّذ َ
ون  ،  ...بؿ جعؿ القر ي
ُ ...ق ْل َى ْل َي ْ
قصة الخمؽ فبو اكتسب بنك آدـ أحقية التٌمجيد عمى سائر المخمكقات حيف سأؿ المبلئكة سؤاليـ
في ٌ
ِ
االستعبلمي...  :قَالُوا أَتَ ْجع ُل ِفييا م ْن ي ْف ِس ُد ِفييا وي ِ
ِّس لَ َك
َ َ ُ
َ ََ ْ
س ِّب ُح ِب َح ْمد َك َوُنقَد ُ
اء َوَن ْح ُن ُن َ
ِّم َ
َ
سف ُك الد َ
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23
لتبيف مكانة العمـ مف الخمؽ إذ لو الدرجة
ون 
قَ َ
َعمَ ُم َما َال تَ ْعمَ ُم َ
ال إِ ِّني أ ْ
ثـ تأتي اآليات بعدىا ٌ
ٌ
ال أَ ْن ِب ُئوِني
ض ُي ْم َعمَى ا ْل َم َال ِئ َك ِة فَقَ َ
الثانية بدليؿ قكلو تعالى َ  :و َعمَّ َم َ
ـيا ثَُّم َع َر َ
آد َم ْاأل ْ
اء ُكمَّ َ
َس َم َ
ِ
ِ
ِ
ِبأ ِ
َّ
َِّ
ِ َّ
يم
ص ِاد ِق َ
ْ
ين * قَالُوا ُ
َس َماء َى ُؤَالء إِ ْن ُكنتُ ْم َ
يم ا ْل َحك ُ
س ْب َحا َن َك َال ع ْم َم لَ َنا إال َما َعم ْمتََنا إن َك أَ ْن َت ا ْل َعم ُ
24
َس َم ِائ ِي ْم  ...فمكال ىذا العمـ لما استحؽ اإلنساف خبلفة األرض.
* قَ َ
ال َي َ
اآد ُم أَ ْن ِب ْئ ُي ْم ِبأ ْ

الرغـ مف بذليا الجيكد لكسبو ذلؾ أنو عمـ ببل عمؿ ناىيؾ عف
لكف أمتنا تفتقر إليو عمى ٌ
النظر في خصكصية
أسباب أخرل كأخذ نتائج الغير كتطبيقيا عمى منظكماتنا التعميمية دكف ٌ
ؼ بو أناس ال تتكفر
بالسمككات األخبلقية لؤلفراد كأف ييكمٌ ى
المشاكؿ التي نتخبط فييا كأخرل تتعمؽ ٌ
فييـ شركط طالب العمـ.

اىتـ القرآف بيذا المكضكع فأكاله االىتماـ الكبير كما أسمفنا ،فإلى الجانب الخطابي فيو
كلقد ٌ
الدعكة إليو كفي كيفية طمبو كالحرص عمى احتراـ
الصريح كاف لمقصة القرآنية أسمكبيا في ٌ
ك ٌ
الرسؿ القدكة التي يجب أف يحتذل بيا حتى نتمكف مف بناء مجتمع صالح
أصحابو جاعمة األنبياء ك ٌ
فكضحت األخبلؽ التي يجب أف يككف عمييا ً
السمكؾ الذم ينبغي
قادر عمى ح ٌؿ مشاكموٌ ،
العالـ ك ٌ
ى
النافع  ،كلنضرب لذلؾ مثبل
عمى المتعمـ أف يتحمى بو ،كىي مف األسس التي ينيض عمييا العمـ ٌ
السبلـ إذ يقكؿ تعالى في شأف مكسى عميو السبلـ كمرافقو  :فَ َو َج َدا َع ْب ًدا ِم ْن
قصة مكسى عميو ٌ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن تُ َعمِّ َمني
ِع َباد َنا آتَ ْي َناهُ َر ْح َم ًة م ْن ع ْند َنا َو َعمَّ ْم َناهُ م ْن لَ ُد َّنا ع ْم ًما *قَ َ
وسى َى ْل أَتَِّب ُع َك َعمَى أ ْ
ال لَ ُو ُم َ
ِ
ال إِ َّن َك لَ ْن تَ ِ
ال
ِم َّما ُعمِّ ْم َت ُر ْ
ص ِب ُر َعمَى َما لَ ْم تُ ِح ْط ِب ِو ُخ ْب ًار *قَ َ
ش ًدا * قَ َ
ص ْب ًار * َو َك ْي َ
ستَط َ
ف تَ ْ
ْ
يع َمعي َ
ِ
َع ِ
ش ْي ٍء َحتَّى
صي لَ َك أ َْم ًار *قَ َ
سأَْل ِني َع ْن َ
ستَ ِج ُد ِني إِ ْن َ
صا ِب ًار َوَال أ ْ
ال فَِإ ْن اتََّب ْعتَني فَ َال تَ ْ
اء المَّ ُو َ
ش َ
َ
25
النافع الذم يأتي بثمره يانعة
النظر تحث ٌأكال عمى العمـ ٌ
ُح ِد َث لَ َك ِم ْن ُو ِذ ْك ًار  ، فاآليات لك أمعنا ٌ
أْ
ش ًدا  ...فالعمكـ كثيرة بعضيا مفيد كبعضيا ال
ىف تي ىعمّْ ىمنًي ًم َّما ُعمِّ ْم َت ُر ْ
طيبة  ... ىى ٍؿ أىتَّبً يع ىؾ ىعمىى أ ٍ
يفيد كال يضر كبعضيا اآلخر ضار ال ينفع ،كتيعرؼ فكائدىا مف مضارىا مف اآلثار المترتبة عمييا،
بالرشد إشارة إلى أف األمـ ال تصمح كال تنيض
ففي تأكيد مكسى عميو ٌ
السبلـ عمى العمـ المكصكؼ ٌ
النافع ،كتمؾ مف أىـ شركط طمب العمـ كىذا ال يعني أف نقتصر عمى طمب العمكـ
إالٌ بالعمـ ٌ

األمة كيسيـ
ال ٌشرعية فحسب فاآلية ذاتيا ال تحدد نكع العمـ المطمكب ،فك ٌؿ عمـ مف شأنو أف يخدـ ٌ
في تقدميا كرخائيا عمـ كاجب الطٌمب.
النيضة بالعقؿ كالعمؿ عمى سبلمتو
كمف ىنا نجد حرص القرآف في شقٌو السردم عمى ٌ
النيضة إال بتركيض
كرجاحتو فما مف رسكؿ أك نبي إالٌ كأشار إلى ىذه النقطة .كال تتأتى ىذه ٌ

النظر فيما خمؽ ا﵀ كاالحتكاـ إلى المحاججة كالبرىاف التي ىي مف صنائع العقؿ
العقؿ بالتٌفكير ك ٌ
26
قصة إبراىيـ
الرشد أف يعمؿ اإلنساف بمكجب العقؿ  ،كمف النماذج التي تمثٌؿ اإلرتقاء بالعقؿ ٌ
كمف ٌ

الحجة بالعقؿ عمى سذاجة قكمو كممكيـ النمركد ،فقد جاء في قكلو تعالى عمى
عميو السبلـ حيث ٌ
بالحجة بعد تحطيمو أصناميـ قكلو :قَالُوا أَأَ ْن َت فَ َع ْم َت َى َذا
السبلـ مكاجيا قكمو
ٌ
لساف إبراىيـ عميو ٌ
وىم إِ ْن َكا ُنوا ي ِ
ِِ ِ ِ ِ
ون * فََر َج ُعوا إِلَى أَنفُ ِس ِي ْم
يم * قَ َ
نطقُ َ
َ
يرُى ْم َى َذا فَ ْ
اسأَلُ ُ ْ
ال َب ْل فَ َعمَ ُو َك ِب ُ
بآل َيت َنا َياإ ْب َراى ُ
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ون  ،27كفي أخرل نق أر الحكار بينو كبيف النمركد  َ أَلَ ْم تََر إِلَى الَِّذي
فَقَالُوا إِ َّن ُك ْم أَ ْنتُ ْم الظَّ ِال ُم َ
َن آتَاه المَّ ُو ا ْلم ْم َك إِ ْذ قَ َ ِ ِ
ِ
اى ِ
ح َّ ِ ِ
ُح ِيي
يت قَ َ
يم َرِّبي الَِّذي ُي ْح ِيي َوُي ِم ُ
ال أََنا أ ْ
يم في َرِّبو أ ْ ُ
َ
ُ
ال إ ْب َراى ُ
اج إ ْب َر َ
ق فَأ ِ
يت قَ َ ِ ِ
الش ْم ِ
يم فَِإ َّن المَّ َو َيأ ِْتي ِب َّ
ش ِر ِ
ْت ِب َيا ِم ْن ا ْل َم ْغ ِر ِب فَ ُب ِي َت الَِّذي َكفََر
س ِم ْن ا ْل َم ْ
َوأ ُِم ُ
ال إ ْب َراى ُ
28
السبلـ أف تعمٌمنا كيؼ
َوالمَّ ُو َال َي ْي ِدي ا ْلقَ ْوَم الظَّ ِال ِم َ
ين  ، أليس مف شأف حكارات إبراىيـ عميو ٌ

تبيف حكاراتو كذب قضية
نستخدـ العقؿ مف أجؿ إثبات قضية ما بشرط صحتيا كصدقيا إذ ٌ
فإف النيضة بالعمـ ال تتـ إال بنيضة العقؿ
محاكريو كعدـ صحتيا فحجتيـ كاىية إزاء حجتو ،كعميو ٌ

الراشد.

قكة األمـ كازدىارىا ،كمف الم اررة حقٌا أف نعترؼ
ـ ال ّنيضة بالعمل  :العمؿ مف أسباب ٌ
بانحطاط قيمة العمؿ في مجتمعاتنا العربية ،إذ بات كاجبا غير مرغكب فيو؛ اإلتقاف فيو معدكـ

الرغـ مف معرفة قيمة العمؿ في االسبلـ ،فالمتتبع لمخطاب القرآني بما فيو القصص بإمكانو
عمى ٌ
ىداما ال
ٌا
أف يممس ىذا الحرص الشديد عمى آدائو بشرط صبلحو ذلؾ أف العمؿ قد يككف
مضر ٌ

نفع فيو.

كلنا أف نكتشؼ تمؾ العبلقة الكطيدة بيف قصص القرآف كمعاني الصبلح كالنيضة في

السبلـ نق أر قكلو تعالى :
قصة إبراىيـ عميو ٌ
القكة .ففي ٌ
العمؿ كعبلمة عمى الرفعة كاألماف كالنجاة ك ٌ
اع َد ِم ْن ا ْلب ْي ِت وِاسم ِ
اىيم ا ْلقَو ِ
ِ
الس ِميعُ ا ْل َع ِميم  29 فإبراىيـ
َّل ِم َّنا إِ َّن َك أَ ْن َت َّ
اعي ُل َرَّب َنا تَقَب ْ
َوِا ْذ َي ْرفَعُ إِ ْب َر ُ َ
َ َ َْ
سنو كابنو إسماعيؿ يعينو عمى الرغـ مف صغر سنو
عميو السبلـ يبني البيت عمى الرغـ مف كبر ٌ
بالدعاء.
ككبلىما منيمؾ في عممو يستعيف ٌ

النيكض الكثير ،منيا
الرفع كفيو مف معاني ٌ
لقد استعمؿ القرآف لمتعبير عف العمؿ ىنا لفظ ٌ
قصة مكسى كجدناه يعمؿ أجي ار طمبا لؤلمف كاالستقرار
البناء الذم ىك عكس اليدـ ،فإذا جئنا إلى ٌ
َن أ ِ
ْج َرِني
إذ يقكؿ تعالى في محكـ آياتو  :قَ َ
ُنك َح َك إِ ْح َدى ْاب َنتَ َّي َىاتَ ْي ِن َعمَى أ ْ
يد أ ْ
ال إِ ِّني أ ُِر ُ
َن تَأ ُ
ش َّ
اء المَّ ُو ِم ْن
ثَ َم ِان َي َة ِح َج ٍج فَِإ ْن أَتْ َم ْم َت َع ْ
ستَ ِج ُد ِني إِ ْن َ
َن أَ ُ
يـد أ ْ
ش ًار فَ ِم ْن ِع ْن ِد َك َو َما أ ُِر ُ
ش َ
ق َعمَ ْي َك َ
ين * قَ َ ِ ِ
ان َعمَ َّي َوالمَّ ُو َعمَى َما َنقُو ُل َو ِكي ٌل
َّ
ض ْي ُ
ت فَ َال ُع ْـد َو َ
الص ِال ِح َ
َجمَ ْي ِن قَ َ
َّما ْاأل َ
ال َذل َك َب ْيني َوَب ْي َن َك أَي َ

30
السابؽ أف مف أىداؼ العمؿ استقرار األمة كأمنيا الشيء الذم ال نممسو
 ، كا نذا نفيـ مف النص ٌ
اص َن ْع ا ْل ُف ْم َك
في مجتمعاتنا العربية ،أما مفيكـ النجاة فيجسده صنع نكح عميو السبلـ لمسفينة
َ و ْ
َعي ِن َنا وو ْح ِي َنا وَال تُ َخ ِ
ص َنعُ ا ْل ُف ْم َك َو ُكمَّ َما َمَّر َعمَ ْي ِو َم ََلٌ
ين َ
ظمَ ُموا إِ َّن ُي ْم ُم ْغ َرقُ َ
اط ْب ِني ِفي الَِّذ َ
ون * َوَي ْ
َ
ِبأ ْ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون  ،31فقد كاف مف قدرتو
س ِخ ُروا ِم ْن ُو قَ َ
س َخ ُر َ
س َخ ُر م ْن ُك ْم َك َما تَ ْ
س َخ ُروا م َّنا فَِإ َّنا َن ْ
ال إِ ْن تَ ْ
م ْن قَ ْو ِمو َ

قدر أف تككف عمى يدم نكح
سبحانو كتعالى أف ينجي المؤمنيف مف قكـ نكح بأم طريقة كانت لكنو ٌ
عميو السبلـ كمف خبلؿ عمؿ النجارة ،كي يتعمٌـ اإلنساف أف حياتو كنيضة أمتو مرىكف بعمؿ

قكة المجتمع .
صالح يتقنو يككف مصدر قكتو كمنو إلى ٌ
أخبلؽ األنبياء
كنخمص في األخير ك في عجالة أف ما يؤطر كنو ىذا القصص كركحو،
ي
كسمككيـ إزاء أقكاميـ ما يؤكد شمكلية ىذا الديف الذم ينبع مف مشكاة كاحدة ،كأعتقد اعتقادا جازما
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أمتنا لف تحقٌؽ نيضاتيا في مختمؼ المياديف إالٌ بنيضة األخبلؽ ٌأكال ،فاألخبلؽ الحميدة
أف ٌ
األمة،
كالعدؿ كالصدؽ كاإلخبلص كالتفاني في كؿ ما ىك جميؿ كمفيد مف شأنو أف ييعمي شأف ىذه ٌ
فمقد استطاع العرب المسممكف األكائؿ أف يبنكا حضارة يشيد ليا التاريخ عبر أخبلقيـ ،فعربي
ييمو أف يككف قضاؤه نظيفا كال يبالي
األمس كاف نظيفا في ممبسو كمكانو أما عربي اليكـ فبل ٌ
ألنيا صارت في نظره مثاليات ال تشبع كال
بالنزاىة في جميع شؤكنو كأشياء كثيرة ال يعيرىا اىتمامو ٌ
نيتـ بيذا الجانب ك نكليو عناية كبيرة.
تغني مف جكع ،لذلؾ كجب أف ٌ
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جدلية الجذور والحضور ومالمح اليوية
في تجربة الشعر العماني الجديد
سيف الرحبي نموذجا

1

الدكتور  :محسن بن حمود الكندي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الممخص

في ظؿ أشكاؿ التغريب التي تطرحيا التجربة الجديدة في القصيدة العربية المعاصرة ،تقدـ

يعد قطبا مف
ىذه الكرقة قراءة مغايرة ليذه الفكرة عبر تجربة الشاعر العماني سيؼ الرحبي الذم ٌ
أقطاب الحركة الشعرية الجديدة في الكطف العربي  ،كىي فكرة نحسبيا رائدة ،فالشاعر سيؼ الرحبي
بحضكره الكمي كالكيفي في الشعر العربي المعاصر يشكؿ سؤاال محكريا حكؿ أشكاؿ اليكية
المعادؿ المكضكعي لمتغريب ،فيك عبر تجربتو الطكيمة ينساؽ في كثير مف مراميو إلى مغايرة
أشكاؿ السائد كالمألكؼ بخصكصية تكاد تككف كاضحة المعالـ تعبر عنيا أنماط التناصات
االجتماعية كالثقافية كالتاريخية التي يكظفيا في شعره  ....فيؿ ىذه اليكية التي تطرحيا تجربة
سيؼ الرحبي الشعرية فقط ؟ ! .
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إف اليكية التي تطرحيا ىذه الكرقة تحديدا تتعمؽ "بالتفاعؿ الحيكم بيف اإلنساف الشاعر
كبيئتو ،كتاريخو ،كثقافتو ،إضافة إلى إعبلف ىذا اإلنساف عف بقائو كسط ما يحيط بو مف مفردات
تميزه عف غيره .إنيا محصمة الرغبة اإلنسانية الدفينة في التفاعؿ الحميـ مع الحياة ،كمؿء فضاء
اختبلفيا بألفة الكجكد ،كىي في مقاـ آخر جممة التفاصيؿ التي يرسميا الشاعر عمى جسد األشياء
الخارجية لتحقؽ مآرب أحبلمو كرؤاه ...إنيا بشكؿ عاـ االنتماء إلى عالـ الككف كالكجكد كاإلنساف".
كعمى ذلؾ كقفت الكرقة مميا عمى مظاىر مف ذلؾ التفاعؿ بمنيج مكضكعاتي يعني باكتشاؼ
ثيمات الظاىرة كتحميمييا ،ك يؤكؿ – مف جانب آخر  -إلى البحث في مكامف التميز المحيمة إلى
اليكية مف خبلؿ النص الشعرم  .إف تجربة سيؼ الرحبي الفريدة استطاعت أف تقمب معيار

تكظيؼ ىذا التراث ،فأصبحت األغاني الفمكمكرية ،كالفنكف الشعبية ،كاأللعاب ،كالحرؼ ،كاألشعار،
كأسماء األماكف كالجباؿ كالديار كالمناطؽ رمك از تتخاطر بكثافة لتشكؿ جكىر النص الشعرم بعدما
كانت مستبعدة مف خطاب الشعر المكزكف المقفى أك قؿ خطاب القصيدة التقميدية بشغفيا كىياـ

باإليقاع الرناف كلغتيا المباشرة .لقد تمكف سيؼ الرحبي ػ كىك شاعر التجربة الجديدة في عماف
األكثر حضك ار ػ أف يعيد ليذه الفنكف كاآلداب التراثية ىكيتيا أك خصكصيتيا ،بؿ ك قيمتيا

االعتبارية كيجعميا جزءا ال يتج أز مف كياف القصيدة  ،إف لـ تكف جكىرىا األصيؿ كمنظكمتيا
مجسمة ألرجاء كطنو
الفنية ،كفي المقابؿ تمكف ىذا الشاعر بكاسطة تكظيفو لمتراث مف نقؿ صكرة
ٌ
العماني الممتد مف الخميج العربي شماال ،كحتى المحيط اليندم كبحر العرب جنكبا ،مرك ار
بالصحراء الكاسعة كالجباؿ الشاىقة كاألرخبيؿ المغمؽ (مضيؽ ىرمز)؛ حيث رصد تفصيبلت البيئة
المحمية كالتراث ،فاستمع إلى تناغـ الميجات اإلقميمية مف "شحرية" إلى "شحية" إلى "صكرية"،

كالى نداءات الباعة في أسكاؽ مطرح كصحار كصكر كظفار ،كما طرب ألغاني البحر ،كتغنى

"بشبلت" البر ،كتعرؼ عمى ألعاب الصبية كحكايا الفتيات ،كانتشى بعبؽ البخكر ،كبالقيكة العمانية،
كاحترؽ بكىج الشمس في رماؿ "بني كىيبة" كصحارم "الربع الخالي" كجباؿ عماف ،الراسمة في
ذىنو لكىج السحر كالساحريف .إف ىذه الكرقة تعتمد عمى استنطاؽ النص كالبحث في شعريتو
المؤصمة ليذه الثيمة في تجربة سيؼ الرحبي بعيدا عف ألؽ التفسيرات المسقطة عمى تجربتو ..إنيا

في اعتقادنا لب تجربتو كعمقيا ،كىي فكرة أصيمة قمما تضخ بيا تجربة شعرية معاصرة " .لقد

تعامؿ الرحبي مع ىكيتو بكعي ،فأحاؿ مفرداتيا إلى مصير إبداعي راح يذيب فيو كؿ العناصر
المتباعدة كالمتقاربة ليخمؽ منيا مادة شعرية جديدة مميئة بأشكاؿ الحنيف كالتكؽ الجارؼ إلى التبلقي
تزينيا في ذلؾ صكره المركزة كلغتو الشفافة المتناىية التي بفعميا لـ تعد مفردات اليكية تدؿ عمى
ماىيتيا المعتادة ،بؿ عمى كياف الشاعر كشخصيتو كركحو ..إنو بمعنى آخر يذيبيا في ذاتو
فتكمئ إليو شخصا صميميا كأصيبل كعريقا كعراقة مفرداتو كأسمكبو  ...أليس األسمكب ىك الرجؿ
كما قاؿ األقدمكف" ..
”“Abstract
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Identity and heritage in Saif Al Rahbi’s experience
This papers highlights the new themes in the trend of modern poems through the
experience of one of the famous Omani poets and through the kinds of distinguish in the
modern poems. This poet is “Saif Al Rahbi” who is concerned to be one of the biggest
names in the Arabic world. I think the concept of using identity in the poetic text is new
in presenting it because Saif Al Rahbi has qualitative and quantitative presence in the
Arabic poems. In addition, his poem creates an important question in the shapes of
identity.
Identity means, here, the interaction between poets, their environments, their
histories, and their cultures as well. From this base, this paper will try to analyze these
themes from the texts where they were found in. In addition, this analysis will be away
from the external factors and away from general interpretation.
Saif Al Rahbi‟s experience succeeded in changing the concepts that creates
identity. Folklore songs, traditional dances, games, crafts, names of places, mountains
are all symbols which interact effectively in his poetic texts.
Moreover, this paper is analytic which aims to show the themes of the text that
shapes identity and heritage and to show the magnificence of creativity in this poetic
texts.

نقصد باليكية تحديدا ذلؾ التفاعؿ الميـ بيف اإلنساف الشاعر كبيئتو ،كتاريخو ،ثقافتو،

إضافة إلى إعبلف ىذا اإلنساف عف بقائو كسط ما يحيط بو مف مفردات تميزه عف غيره .إنيا

محصمة الرغبة اإلنسانية الدفينة في التفاعؿ مع الحياة ،كمؿء فضاء اختبلفيا بألفة الكجكد ،كىي
في مقاـ آخر جممة التفاصيؿ التي يرسميا الشاعر عمى جسد األشياء الخارجية لتحقؽ مآرب
أحبلمو كرؤاه ...إنيا بشكؿ عاـ االنتماء إلى عالـ الككف كالكجكد.
مف ىذا المنطمؽ فإف محاكلة الكشؼ عف ىكية الشعر العماني الجديد تؤكؿ بشكؿ أك بآخر

إلى محاكلة بياف الصمة الحضارية التي تربطو حاض ار أك غائبا بكافة خصكصياتو كمرجعياتو سكاء
عمى المستكل المحمي أك العربي أك اإلنساني؛ كليذا فإف اكتشاؼ ىذه اليكية يعني اكتشاؼ التميز
كالمغايرة ،كاستيضاح الشخصية اإلبداعية التي ما انفكت تعبر بصدؽ عف ىمكميا الذاتية مستندة
في ذلؾ إلى عالميا الشعرم الغني ،كفكرىا الجكىرم الخبلؽ .ىذه المحاكلة تبدك صعبة؛ كذلؾ
يرجع إلى ما تمنحو ذائقتنا الفنية مف اختبلفكاضح لـ يحسـ بعد مع سمات النص الجديد ،كالذم

يتكرط بعضنا في فيمو فيما مغالطا ،إال أف سمات اليكية تمنحو تمي از بما يتسؽ كحميمية العبلقة
بيف مرجعية المكركث ،كخصكصية الذات التي تتعامؿ مع ىذه التجربة الفريدة ،مما يرفد في النياية
مسكغات المشركعية التي نستند إلييا حينما نقكؿ :شع ار عمانيا جديدا.
إف ىذا الشعر – مف جانب آخر – يطرح أسئمة كبيرة عمى مستكل التمقي  ،لكنو مع ذلؾ
يفرض لنفسو كيانا أدبيا محضا سرعاف ما يمتزج بمسار التحكالت التي تعيشيا كتنجزىا القصيدة

العربية الحديثة ابتداء مف مجمة " شعر" ،كحتى "كممات" ك"نزكل" المعاصرتيف ،ناىيؾ عف بيانات
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الحداثة التي تطمؽ بيف كقت كآخر  .2كاذا كانت تمؾ األسئمة الحائرة قد مثمت في كقت مبكر في
ببلدنا جزءا رئيسا في مسار الحركة األدبية /الثقافية ،فإنيا ببل شؾ نيضت بيذه القصيدة ،كفتحت
مجراىا محككمة باالندفاع كاالنكفاء ،كالقكة كالطمكح ،كخمقت جيبل مف الشعراء مستنديف إلى
مرجعيات اليكية؛ ىذه اليكية التي يرجع البحث فييا إلى سطكة النص ككيانو ،كىك ال يستمد
إبداعاتو إال مف جية ككنو كيانا تاريخيا  ..إنو يفتح مجراه مأخكذا بقديمو كماضيو منشدا إلى
ذاكرتو ،متكاصبل معيا ،مما يخمؽ شيئا مف التغاير بعد مرحمتي الصير كالحرؽ الضركريتيف لتمؾ
المغايرة.
ال نريد ىنا أف نطرح تنظي ار لمتغاير أك مكمف اليكية ،بؿ حتى لمحداثة نفسيا ،بقدر ما نريد

أف نستحضر ككاشؼ التجربة عمى مستكل القيمة الفنية التي تحفؿ بيا  ،فالمراىنة الحقيقية عمى ما
تقدمو ىذه التجربة مف تككينات ال عمى ما تحتكيو مف فكارؽ كتشظيات قد تكجد فييا حينما يختمط
في مفيكـ الحداثة الحابؿ بالنابؿ ،فغدا باستطاعة الكثيريف أف يركبكا غمار ىذا السيؿ الممتنع ...
في ىذه المساحة الحرة تنجمي ككاشؼ التجربة بما تقدمو مف عبلقات أزلية مع كاقعيا الذم تقكـ
عميو؛ خاصة إذا ما عرفنا أف ىذا الكاقع بات ممتمئا بفضاءات التمرد كالرفض ال بالمعنى الخاص،

كانما بالمعنى العاـ الذم يجعؿ مف شعراء التجربة شعراء إصبلحييف /تنكيرييف ،كظفكا ج ٌؿ
إبداعاتيـ نحك الكاقع بركافده المختمفة  ،أدبية كانت أـ

ثقافية عامة ،فقدمكا بذلؾ رسالة ميمة

لممجتمع أشار إلييا عبدا﵀ الطائي في مجمؿ حديثو عف الشعراء المحدثيف

3

كليذا فقد بات مف

الكاضح أف نصكص ىذه التجربة عمى كافة مستكياتيا كانت تقمب نظـ األشياء كالعبلقات كالقيـ
كتسخرىا نحك خدمة أىدافيا كتطمعاتيا ،مما جعميا – في النياية  -مكصكلة بحمـ اإلصبلح

كالتنكير ،كبناء ذائقة جديدة في النص الشعرم تطمح إلى الرقي الفني سكاء أتـ ذلؾ بصكرة مباشرة
أـ غير مباشرة ،صكرة تفيض بالتجربة في بعدييا الداخمي كالخارجي عمى حد سكاء ،فتتناغـ
كتتصادـ مرات كثيرة مع النفس كالكاقع مشكػٌمة بذلؾ مكقفا فكريا ثابتا يتردد صداه بأنماط كصكر
مختمفة ،كتتسرب مضامينو بصكرة كاعية ،أك غير كاعية في أنسجة النصكص الشعرية لتككف
المحصمة رؤية الذات ليذا العالـ الذم تحاكره ؛ كلذا كانت جميع خيكط ىذه المضاميف مشدكدة

بسمسمة مف العبلقات المركزية كمرتبطة بما يسمى "البؤرة االرتكازية لمنص" كىذه – في حد ذاتيا -
رسالة تمر مف خبلليا ىذه العبلقات فتتبلقى كتتقاطع باتجاه حركة التغيير الذم يمثؿ الحمـ الدائـ
لمذات الشاعرة في تخطي الكاقع كمغايرة المألكؼ كالسائد بصكرة تعتمد عمى فؾ العبلقات بيف نظاـ
األشياء كاظيارىا بركح الشاعر ال بركح الكاقع .
مف ىذا المنطمؽ كحده يمكف الدخكؿ إلى التجربة الشعرية الجديدة في عماف ممثمة في
ىكيتيا المحمية الغارقة فييا حتى الثمالة كما مفرداتيا التي حممت لكاء التنكير إال ضرب مف
ضركب ىذا الكياف الشعرم الذم كضع بصمت بصمتو في خارطة الشعر العربي الحديث .
أوال  :التراث مممح اليوية في التجربة الشعرية العمانية (مدخل نظري)
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لقد تمكف الشاعر العماني المجدد مف خبلؿ تكظيفو التراث مف التأكيد عمى ىكيتو المحمية
كالعربية ،كتجمى ذلؾ في اتكائو عمى تراثو العريؽ كبخاصة رمكزه كأحداثو كتاريخو كتقاليده كقيمو
كأدبو الشعبي ،كحكاياتو ،كحرص عمى تكظيفيا فنيا فيما يخدـ النص الشعرم ،كما لـ ينس قضايا
أمتو فتفاعؿ معيا ،كغرؽ في ىمكميا معتمدا في ذلؾ عمى آليات الرمز التي تزخر بيا الببلغة
العربية منذ القدـ  ،كىذا في حد ذاتو اعتراؼ بالقيمة االعتبارية لمتراث المكمؿ لميكية ،كمف منطمقو
استحالت كثير مف قصص الحب كالعشؽ  -عمى سبيؿ المثاؿ  -في النص الجديد إلى ظكاىر
كطنية سياسية عزؼ عمييا الشاعر ،فتحكلت المحبكبة إلى كطف منحو كؿ الحب كالكفاء.
كقد كاف لتكظيؼ الشاعر العماني المجدد لمتراث ممثبل في بعده البيئي دكر في التأكيد

عمى االلتصاؽ باألرض كالكطف ،فغدا الحديث عنو مف خبلؿ طقسو كمناخو كتاريخو كقبلعو

كصحرائو كأشجاره ككثبانو كجبالو كنخيمو ككاحاتو كأفبلجو ضربا مف ضركب االنتماء التي حرص
عمييا ككجو رسالتو إلييا .كما استطاعت ىذه التجربة أيضا أف تقمب معيار تكظيؼ ىذا التراث،
فأصبحت األغاني الفمكمكرية ،كالفنكف الشعبية ،كاأللعاب كالحرؼ ،كاألشعار رمك از تتكالى بكثافة
لتشكؿ جكىر النص الشعرم بعدما كانت شبو غائبة مف خطاب الشعر ،أك قؿ خطاب العمـ

كالمتعمميف .

لقد تمكف شاعر التجربة الجديدة في عماف أف يعيد ليذه الفنكف كاآلداب التراثية ىكيتيا أك
خصكصيتيا بؿ ك قيمتيا االعتبارية كيجعميا جزءا ال يتج أز مف كياف القصيدة ،إف لـ تكف جكىرىا
األصيؿ كمنظكمتيا الفنية ،كفي المقابؿ تمكف ىذا الشاعر بكاسطة تكظيفو لمتراث مف نقؿ صكرة
مجسمة ألرجاء كطنو العماني الممتد مف الخميج العربي شماال ،حتى المحيط اليندم كبحر العرب
ٌ
جنكبا ،مرك ار بالصحراء الكاسعة كالجباؿ الشاىقة كاألرخبيؿ المغمؽ ( مضيؽ ىرمز )؛ حيث رصد
تفصيبلت البيئة المحمية كالتراث ،فاستمع إلى تناغـ الميجات اإلقميمية مف " شحرية " إلى " شحية
" إلى "صكرية" ،كالى نداءات الباعة في أسكاؽ مطرح كصحار كصكر كظفار ،كما طرب ألغاني
البحر ،كتغنى "بشبلت" البر ،كتعرؼ عمى ألعاب الصبية كحكايا الفتيات ،كانتشى بعبؽ البخكر،
كبالقيكة العمانية ،كاحترؽ بكىج الشمس في رماؿ "بني كىيبة" كصحارم "الربع الخالي" المككنة في

حقيقتيا فضاء منقطع النظير ،كأكثر مف ذلؾ كقؼ ىذا الشاعر كقفة المتأمؿ مف قضايا كطنو

كتاريخو كأساطيره التي أدىشتو ،فكظؼ أفكار السحرة كالمغيبيف كاتخذ أفكارىا ثيمة مف ثيمات نصو
الذم حمؿ أبعادا كجدانية عميقة ،كأكثر مف ذلؾ التفت إلى التاريخ التفاتة العاشؽ ،فغدت "زنجبار
بمجدىا التميد أفقا يخاتؿ مخيمتو ،كيدفع بيا ال إلى الحزف كالندـ كما فعؿ الشاعر التقميدم ،كانما
إلى الرمز كالتحميؽ كاإليماء كالفخر كاالعتداد .لقد جمٌى الشاعر أغمب ىذه المعطيات ،كأسيـ نصو
الجديد المتجدد في تنكيع ثقافة القارئ كايصالو بجذكره ،حيث عمؿ عمى إيجاد نمط خاص مف

القراءة تحيؿ إلى الثقافة في أدؽ تفاصيميا ،كما ىي إال ضرب مف ضركب التناغـ مع الحياة التي
ال تحتمؿ إال بسبلح الثقافة ،فالنص الجديد نص ثقافة ككاتبو مثقؼ ال محالة ،كبذلؾ يحرص ىؤالء
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القراء عمى تطكير أدكاتيـ الثقافية بغية الكصكؿ إلى مكامف التجربة التي لـ تعد معانييا في مبانييا
أك ببطف مبدعييا ،كانما في عقؿ قرائيا كمتذكقييا ،إنيـ بذلؾ يعيدكف قراءة النصكص كيكسكنيا
ثكبا أكثر نضارة كاشراقا.
إف تكظيؼ التراث مف المراحؿ المتقدمة في بنية النص ،كليذا فيي مرحمة تتجاكز أنماط
بعثو كاستميامو إلى التعامؿ معو فنيا ،بحيث تنعكس رؤية الشاعر المجدد عمى عناصره التراثية
التي تعيد خمقيا كتشكيميا كفقا لمكاقع الجديد ،كالمعطى األجد ،إنيا معادلة متغيرة األطراؼ تزداد
فييا الثكابت بزيادة المتغيرات ،فشاعر ىذه المرحمة يكظؼ التراث بقدر ما يأخذ منو ،كيحاكؿ أف
يرفده بدماء جديدة ،فتصبح عناصر التراث ذات صكرة مغايرة تماما ككأنيا مف نسج عالـ ممئ

بالكممات المتقاطعة .إف تجربة الشعر العماني الجديد جزء ال يتج أز مف صميـ تجربة الحداثة في
الشعر العربي؛ كلذا فيي مرشحة في نظرنا أف تككف مجاال لمتأثير مع بعض التجارب الكليدة
المقتفية لمنيج الحداثكم ،كأف يظير نتاج ذلؾ عمى شكؿ محاكاة أك تعالؽ أك تناص يأخذ فيو
فريؽ مف الشعراء بمباب فريؽ آخر فيما يسمى بعبلقات األشباه بالنظائر ،كأف يككف لمشعراء

العمانييف أشكاؿ مماثمة منسجمة مع نظرائيـ العرب الذيف قد تككف تجاربيـ أكثر قدما أك انفتاحا
عمى المستكل الثقافي كاالجتماعي مع كعي كبير بالخصكصيات المكممة لميكية ،ال المشكمة

لخصكصية اآلخر ،أك المجسدة لمرافد الغربي المتدفؽ بقكة في فضاء القصيدة العربية .ىذه بعض
مبلمح التراث المنبثؽ مف اليكية في بعدىا التظيرم .أما في بعدىا التطبيقي فنمقاه في كاحدة مف
التجارب الغنية الخصبة ...إنيا تجربة الشاعر سيؼ الرحبي ،ىذا الشاعر الذم " بمغ بالشكؿ
الشعرم مرحمة رفيعة مف التطكر كالنضج عمى مستكل أبنية المضمكف كالمغة كاإليقاع".4
ثانيا :التراث مممح اليوية في التجربة الشعرية العمانية ( مدخل تطبيقي)

إف تجربة سيؼ الرحبي بغناىا الكمي (سبعة عشر إصدا ار تقريبا) كالكيفي (االنتقاؿ بالنص
إلى فضاء الحياة) تحتاج إلى أكثر مف دراسة مستفيضة كما يرل الدارسكف ،كلكننا ىنا نحاكؿ أف
نقؼ عند ظاىرة التراث المستكحية لميكية العمانية في أدؽ تفاصيميا مف خبلؿ دكاكيف شخػٌصت
عناكينيا ىذه الظاىرة بامتياز ،كمف ذلؾ "الجبؿ األخضر" ك"رجؿ مف الربع الخالي" ك"جباؿ"،
ناىيؾ عف عناكيف كثير مف القصائد التي تنحك منحى اليكية العمانية بعبقيا كركنقيا ،مف مثؿ:

"سميمة األزدم" ك"كبكرتريو سركر" ك"بيتنا القديـ" ك"قصيدة حب إلى مطرح" كغيرىا إضافة إلى
إىداءاتو المتكسمة خصكصية الذات كحميمية المناسبة.

لقد تعامؿ الرحبي مع ىكيتو بكعي ،فأحاؿ مفرداتيا إلى مصير إبداعي راح يذيب فيو كؿ
العناصر المتباعدة كالمتقاربة ليخمؽ منيا مادة شعرية جديدة تزينيا في ذلؾ صكره المركزة كلغتو
الشفافة المتناىية التي بفعميا لـ تعد مفردات اليكية تدؿ عمى ماىيتيا المعتادة ،بؿ عمى كياف

الشاعر كشخصيتو كركحو ..إنو بمعنى آخر يذيبيا في ذاتو فتكمئ إليو شخصا صميميا أصيبل
عريقا كعراقة مفرداتو كأسمكبو  ...أليس األسمكب ىك الرجؿ كما قاؿ األقدمكف ..
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صب الرحبي ىكيتو المحمية كالعربية في نصو كأخمص ليا إخبلصا كبي ار ،كيظير ذلؾ
لقد
ٌ
في غير كاحد مف نصكصو التي نختار منيا المقطع التالي:
حين تمددت ألول مرة عمى شاطئك
الذي يشبو قمبا نبضاتو منارات

ترعى قطعانيا في جبالك الممتدة عبر البحر
أطمق بين مقمتيك منجنيق طفولتي
وأصطاد نورسا تائيا في زعيق السفن

5

لـ يعد في ىذا المقطع فارؽ يمكف مبلحظتو بيف مفردات اليكية المحمية المشكمة لمذات
الشاعرة ( الشاطئ ،السفف ،المنارات ،الجباؿ ،القطعاف ،النكارس  ) ...بؿ امتزجت ىذه المفردات
بيكية الطفكلة البريئة حينما تذكرىا الشاعر بشغؼ امتزج برغبة الحنيف الجارؼ لمماضي الساحر
الخبلب حينما كاف " يطمؽ بيف مقمتيو ،كيصطاد نكرسا".

كمف جانب آخر فالصكرة في ىذا المقطع تكغؿ بالمكاف مف حدكد المادة إلى آفاؽ

الكجداف ،فالمكاف ىنا (مطرح) يفقد خصكصياتو المادية (شاطئ/سفف) ليكسب خصكصيات جديدة
مستعارة مف حقؿ الكجداف كالركح ،فإذا المدينة قمب نابض كمقمة ،كىي مككنات تأتي تعكيضا
ألخرل مثؿ المنارات كالشكاطئ كالنكارس كالسفف ،كبيذا المعنى يخرج المكاف مف دائرة الحياد
الشعرم ،بؿ مف دائرة الكجكد الخارجي المكضكعي ليصبح مككنا أساسيا (قمب /مقمة) مف مككنات

الذات الشاعرة .ىذه الصكرة محككمة بياجس الحنيف ،كىك حنيف إلى الطفكلة ،كالى مدينة مستمة

مف الذاكرة؛ لذلؾ ال يبقى مف مطرح الكاقع إال النكارس كالسفف رمكز الحمـ كالتحكؿ الدائـ المستمر.
يمجأ الشاعر مف خبلؿ ذلؾ إلى تأكيد االنتماء الذم ىك لحظة حالمة مستشرفة يتشكؿ منيا
المياد كاألبعاد عبر ابتعاث لمماضي النابض باليكية ،ىذا الماضي يكمف في مبلمح مف قريتو
سركر ،حيث كداعة الحياة ،كفطرية الطبيعة تؤدياف دك ار في صياغة الفعؿ اإلنساني الجامح ،يقكؿ

كقد تمبست ذاتو ذكرل "زعيؽ الحطابيف" ك"مراصد الصبية " ك" شجرة الفرصاد " ك"ضفدع السكاقي:
شجرة الفرصاد األولى في قعر دارنا

أتذكرىا اْلن
سماء عصافير يجفل فييا الغيم
مراصد الصبية في مضارب الظل
وىناك أيضا ضفدع السواقي
وزعيق الحطابين
حين تحفر الظييرة مآتميا في الصخر .6
يقدـ ىذا المقطع تأكيدا عمى االنتماء لممكاف مف خبلؿ تحديد البؤرة المركزية لممشيد "
قعر دارنا " المكحية بعمؽ العبلقة بيف الذات الشاعرة كمفردات اليكية المحمية مف طرؼ ،كبينيا
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كبيف ذاكرة الماضي كفعؿ المكاف مف طرؼ آخر ،كليذا فمتعة المشيد في استقصائو تفاصيؿ
المكاف الذم يعيد إلى الذات تفاصيميا في مشيد نابض بالحيكية مفعـ بالنشاط ،كىذا يتضح مف
خبلؿ استيحاء الشاعر لمشاىد كاقعية مستقاة مف نمطية الحياة في القرية حيث عادات الصبية في
اصطياد العصافير ،كعكدة الحطابيف ،كنقيؽ الضفادع في سكاقي "األفبلج" في ليمة شتكية باردة،
كؿ ىذه المشاىد تعيد اليكية إلى ذاتيا كتجعؿ الشاعر يعيش ماضيو في حركة ارتدادية محسكبة
كمؤطرة ككأنو ابف ماضيو ال حاضره ،كقد ساعده في ذلؾ امتبلء الذاكرة باألشياء اليامشية كالثانكية
كغير المحسكسة ،كال شؾ في أف تشبع المكاف/القرية بكؿ تمؾ التفاصيؿ عمؿ عمى حؿ أزمة الذات
الشاعرة ،مع زمف المحظة الشعرية بتطييرىا كتحريرىا ،فاستعادت صفاءىا كركنقيا ،كلك إلى حيف
حسبما تكرد نظريات عمـ النفس في ىذا المقاـ.

كفي مستكل الصكرة يرسـ السطر األكؿ مف النص الفاصؿ بيف بناء الصكرة الشعرية
كمرجعيتيا ،فالنص قائـ عمى التذكر ،كىك عكدة مف األنا " الحاضر إلى الماضي  ..الصكرة
مجتثة مف تفاصيؿ مضت في الكاقع ،كظمت ثابتة في مخيمة الشاعر كالكشـ ،كىي عمى بساطتيا:
الدار – مراصد الصبية – مضارب الظؿ – شجرة الفرصاد – ضفدع السكاقي – الحطابكف –

تحيؿ عمى تكؽ نفسي مف الشاعر إلى ىذا العالـ البسيط الذم افتقده منذ الطفكلة ،كأنو يعمف الرغبة
في مغادرة كاقع التعقيد الذم يعيشو عبر السفر شع ار كخياال إلى مرابعو األكلى حيث الحياة تتدفؽ

ببساطة كتألؽ.

ثالثا :مممح السؤال الحائر واشكالية اليوية
تمح عمى الشاعر بيف كقت كآخر عديد مف األسئمة كاألطركحات ىي نتاج مراىنتو عمى

الكاقع الذم حكـ ذاتو ،فكجد نفسو محاص ار بطكؽ اليجرة كالترحاؿ الدائـ ابتداء مف لحظة الكعي
األكلى حينما كجد نفسو في ببلد "العالي" مغتربا ،كانتياء باليجرة النفسية التي يترجميا سؤالو

التالي:

كل صباح
حين تستيقظ من نومك الممئ بالمذابح واألحالم
تسأل نفسك عاما بعد عام
أمام أرض صماء وأرخبيل مغمق
منذ ستة وعشرين عاما
ماذا تفعل في ىذه البالد ؟.7
تطفح الصكرة بنفس ساخط عمى الكاقع المكجكد ،كاقع حرص الشاعر عمى تحديده زمنيا

بستة كعشريف عاما ليؤكد فضو لو في النكـ كاليقظة ،كالعجيب أف الحمـ في ىذا المقطع تحكؿ إلى
جزء مف الحقيقة ،فالشاعر كىك يستيقظ إنما يتحكؿ مف عالـ المذابح إلى عالـ األرض الصماء
كاألرخبيؿ المغمؽ ،السؤاؿ الذم يغمؼ النص يعيده في الحقيقة إلى منطمقو حيث القمؽ الفائض
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الذم يحكـ عبلقة الشاعر بالمكاف ،كما ىي إال برىة حتى تتحقؽ لمسؤاؿ التعجبي إجابتو التقريرية
المقنعة ( أرض صماء ،كأرخبيؿ مغمؽ).
إف مكضعة السؤاؿ الحائر تبدك كاضحة كفييا يتحكؿ الشاعر إلى عالـ الركمانسييف
التائييف ،الساخطيف ،الضائقيف ذرعا بكاقعيـ ،الرافضيف كافة البنى السائدة كالمكرسة فيو لما تنطكم
عميو أحبلميـ مف آماؿ كبار ربما لـ تتحقؽ ،إال في ظؿ مثالية بعيدة المدل ،كما أنو في كثير مف
األحاييف باحث عف حضف دافئ يمبي طمكحو ،كيحقؽ رغباتو ،فيجد في السفر كاليجرة كالترحاؿ
ثيماتو المفضمة باستمرار ،كما يجدىا في مقاـ آخر في حضف أمو حينما ألقى نفسو فيو في محاكلة
لئلنقاذ كالمكابدة ،كتمتد جذكر ذلؾ القرار الخبلئصي  -إذا صح التعبير -إلى القصائد األكلى التي
كتبيا في أكاسط السبعينات ككانت األـ فييا مرادفا لممكاف حيث الصرخة األكلى كالحمـ الدائـ.

يقكؿ:

أييا الوجو السماوي المضمخ بحنان اْللية
يا حقل الصموات ودموع القديسين
يا وجو أمي
...............

وداعا يا أمي
ويا أيتيا الذنوب المقدسة
احتضني أشجار قمبي
وخذيني إلى رحمك الممعون

8

ىذه الكثافة مف النداءات التي تحفؿ بيا لغة الشاعر ىي التي يستعيد بيا ذاكرة الصكر
المفتقدة ،كبدال مف أف يمتفت كراءه كي يرل مشاىدىا راح يطيؿ النظر في ظميا سعيا منو إلى
إعادة خمقيا خمقا فنيا عبر مفردات التغريب كالترحاؿ التي أدت دكر المجمي لغبار الزيؼ عف كؿ
صكرة مف الصكر البريئة كخاصة صكر الطفكلة ،كيعيد إنتاجيا كؿ مرة عمى نحك يتناسب مع

مفارقات المحظة الراىنة مف تجربة الشاعر المعيشة ،إنيا إعادة خمؽ كتفكيؾ لمشاىد كامنة في
النفس تككف المغة إحدل معاكليا حرثا كسقيا كتقطيعا لتككف المحصمة إنتاجا كفي ار نممسو في قكلو:
بعد قميل ستجتاز البوادي نحو األحالم
ستجتاز حاجز السحرة
ورافعات الجبال األسطورية
لكن الحافة ال تنتيي إال إلى أعماق الياوية
والقافمة تتالشى
خريف يمر ومدن تتشظى

9
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في ىذا المقطع نجد أف الحالة الشعرية المسيطرة عميو محصكرة مبلمحيا في عدد مف
الدالالت تتمثؿ األكلى في الضمير المتصؿ بالفعؿ المضارع ( سنجتاز) كما يعكد عميو مف أحكاؿ
كصفات (الجباؿ األسطكرية ،أعماؽ الياكية) كىذا الضمير يؤكؿ بشكؿ أك بآخر إلى داللة الفعؿ
(نجتاز) المكحي بتخطي الكاقع ،كالقفز عميو ،ككسر عزلتو ،كتحرير راىنو ،إنو بمثابة الرؤية لمعالـ
كما يسمييا جكلد ماف ،أك بمثابة أصداء لحالة الذات الشاعرالحالمة في عزلتيا كمعاناتيا ،كتفاعميا
مع المحيط (الكاقع /المدينة  /العالـ) كما يكضحيا النص ،كتترجميا مقاطع أخرل مف مثؿ قكلو :
بين النوم واليقظة

بين الصحو والمطر
كان يمضي حمار جارنا القديم
الذي أتذكره اْلن تحت شجرة التين
عائدا من أسفاره السعيدة بين البندر والقرية

كان يمضي القيمولة تحت الشجرة المثقمة بالظييرة والعصافير

ناعسا وعمى رأسو تاج من الذباب
ال يتذكر شيئا.10
في ىذا المشيد التصكيرل /التذكرم الحالـ باالسترجاع كبكقع المكاف ،تتحكؿ مشاىد اليكية
مف رؤية طبيعية إلى التقاطات ألشياء صغيرة كىامشية ىي في حد ذاتيا مككنات الطفكلة كالقرية
كالمجتمع القركم ،كيتسنى لمذات الشاعرة مف خبلليا تحقيؽ ما ألح عمى النفس مف تذكر كحنيف
كشغؼ بالماضي كالتكؽ إلى تمؾ البراءة التي تترجميا مفردات ( البندر – القرية – الحمار –
شجرة التيف  -الجار القديـ) ،كالشاعر يعتمد في طرحو ليذه المفردات عمى حالة التشابؾ

كاالنصيار بينيا كبيف تداعيات الذات كتحكالتيا الشعكرية ،حتى غدت أفعاليا منسجمة مع

خصكصية الكاقع المشكؿ لميكية كالتراث ،كحيف تـ ذلؾ االنصيار استفاقت تمؾ المشاىد عمى
تبدالت الزمف كفعمو فييا فما كاف مف الشاعر إال أف يفيؽ أيضا بعد أف راقب كتكحد كاستفز
عكاطفو ،ككأنو يقكؿ :إف لمزمف دك ار في التغيير ،كيتحقؽ ذلؾ إذا ما عرفنا أف تمؾ المشاىد تتراءل
لمشاعر كىك " بيف النكـ كاليقظة " أك بيف الصحك كالمطر ،فكاف نتاج ذلؾ العكدة كالرجكع كما يعكد
ذلؾ الحمار متعبا مف أسفاره البعيدة أك السعيدة كما يسمييا الشاعر.

لقد راحت الصكر تعبر عف تمؾ اليكية دكف اإلحالة إلى تفاصيميا بشكؿ مباشر ،فجاءت
كما في المشيد الكاقعي تقبع في مككنات قصتيا السردية ككأنيا حكاية مف فصؿ منتو ،إال أف
رمزيتيا جعمت منيا المعادؿ المكضكعي لمحظة الراىنة التي لـ يعد ليا مناخ كال صيغة تستكعبيا
في إطار مكابدة الشاعر كصراعو مع الغربة .بيذا الشكؿ الثرم صار الرحبي يبمكر رؤية شعكرية

كفكرية أصيمة في تجربتو الشعرية؛ رؤية تتأسس عمى الغربة العميقة التي تسحؽ ذاتو ،فيجعؿ مف

الكاقع رم از ،كمف الرمز كاقعا ،ينأل بنفسو كتجربتو عف مآزؽ االنفبلت بكؿ صكره كأشكالو ،كليذا
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صار مممح اليكية لديو مركبا مف تمؾ العناصر كاألشكاؿ كاألماكف التي امتزج دمو بيا ،يتراءل
ذلؾ في المقطع التالي الذم يتساءؿ فيو في لحظة استشرافية حالمة ،إنيا مممح السؤاؿ المككف
لميكية ،يقكؿ:

أي األماكن كانت مستق ار ؟

أي طفولة كانت لك ؟
وبأي زمن رميت سيامك في عيون الفجر ؟
فسقطت عصافير األبدية
ال تتذكر شيئا
ال تنسى شيئا
مشدودا إلى وتر الجبال
تمشي مغمض العينين
في طرقات مميئة بالذئاب.11
إف النفس الشعرم في ىذا المقطع محككـ بياجس الغربة بؿ االغتراب  ،كىك ينيؿ مف
التجارب األصيمة في ىذا المستكل ،فتسمع عبره صكت أبي العتاىية  ،يطمب المستقر بكؿ أرض،

فبل يجد لو بأرض مستق ار ،كعمى ىامش ىذه الغربة تفقد األشياء األصيمة جكىرىا  ،فيصبح كؿ

الككف فراغا مريعا ،تفقد الطفكلة معناىا ،ككذا الفجر كالعصافير ،ككأف ىذا اإلنساف الغريب منبت،
مجتث ،ال جذكر لو ،ال طفكلة لو ،ال أفكار ،ال عصافير ،كاألفظع أف الغربة التي حرمت الشاعر
ىذه المككنات الحميمية قد أىدتو بمقابميا كحشة في دركب تممؤىا الذئاب ،صكرة الفاجعة ،كقد
تجددت في أصالتيا؛ إذ ال يخفى ما في عمؽ ىذه الصكرة مف أنفاس الممؾ الضميؿ كىك يتآلؼ

صكتيا مع الذئب في األكدية المقفرة ،كالرحبي ىنا لـ يكف سكل خميع الطفكلة الذم استعاض رغما
عنو دؼء الماضي في الغربة بثمج الكحدة في المدينة.
رؤية التطمع – إذف – في ىذا المقطع تحكـ رؤية الشاعر (سيامؾ في عيكف الفجر ...
مغمض  ...مشدكدا) كميا رمكز أفقية لحالة كاعية بالغربة ،حيث يتصدر الزماف مف خبلؿ
الطفكلة ،كالمكاف ،مف خبلؿ القرية ،حالتو تمؾ ..إنيا مككنات تدمي قمبو فيشتاؽ إلييا.

ىذا ىك سيؼ الرحبي شاعر يجمع تفاصيؿ الكاقع  ،12كينسجيا في خيط يشكؿ منو بعدا

أثيريا محببا إلى النفس ،أم نفس ،دكف أف يمجأ كثي ار إلى أدكات الببلغة الرتيبة ،كىذا ىك الشعر
الجديد أفؽ ببلغي حميـ يخمص لو الشاعر فيحكلو إلى صدمة كدىشة كترقب ،إنيا ببلغة الصدمة

كما يقكؿ إدريس بممميح.13
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المراجع واليوامش التوضيحية
عد
 - 1سيؼ بف ناصر الرحبي شاعر مجدد مف مكاليد قرية " سركر " بكالية سمائؿ عاـ ، 1956ك يي ٌ
امف أكثر الشعراء حضك انر في تجربة الشعر الجديد في يعماف  ،كما أنو مشارؾ نشط في كافة الممتقيات
كالفعاليات الثقافية كاألدبية  ،كقد اكتسب ىذه المكانة جراء أسفاره كتنقبلتو في المدف العربية كاألكركبية .

يغمب عمى شعره تكظيؼ الذاكرة المحمية تكظيفان فنيان  ،مما يجعؿ تجربتو ذات خصكصية عمانية متفردة

.كيحسب لمرحبي  -بجانب مكىبتو اإلبداعية المتميزة – أنو أرسى دعائـ التكاصؿ الثقافي لثقافة بمده
عماف مع بقية األقطار العربية كاألجنبية عبر مجمة نزكل الثقافية  .صدرت لو الدكاكيف التالية :

ػ نكرسة الجنكف  ،ط،1ب.ـ  ،دمشؽ  19. 1981،قصيدة .

ػ الجبؿ األخضر .ط  ،1مطابع ألؼ باء  .دمشؽ  131(. 1983 ،ص)  5 ،نصكص.

ػ أجراس القطيعة  ،ط ، 1ب  .ـ  .باريس  26 . 1985 ،نصا .

ػ رأس المسافر،ط ، 1دار تكبقاؿ  ،المغرب 55 ( . 1986،ص )  27 ،نصا .

ػ مدية كاحدة ال تكفي لذبح عصفكر،ط  ، 1منشكرات اتحاد كتاب اإلمارات 59 ( . 1988 ،ص)  30 .نصا

.

ػ مدية كاحدة ال تكفي لذبح عصفكر ،كرأس المسافر ،ط

يعماف 117، 1988،ص  54 ،نصا .

 ، 2المطبعة الشرقية كمكتبتيا ،سمطنة

ػ رجؿ مف الربع الخالي،ط،1دار الجديد،بيركت 73 (، 1993،ص ) 28 .نصا .

ػ جباؿ،ط ،1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،بيركت 94 ، 1996،صفحة  31 .نصا .
ػ معجـ الجحيـ ،ط  ،1دار شرقيات  ،القاىرة  319 (، 1996،ص )  66 .نصا .

ػ يد في آخر العالـ،ط،1دار المدل لمثقافة ك النشر  ،دمشؽ  96(،1998،ص) 18 .نصا .

ػ الجندم الذم رأل الطائر في نكمو  ،ط ، 1منشكرات الجمؿ  ،ككلكنيا  ،ألمانيا  32 . 2000 ،قصيدة

 -مقبرة السبللة  ،ط ،1منشكرات الجمؿ  ،ككلكنيا  ،المانيا . 2000 ،

 -قكس قزح الصحراء ،ط ،1منشكرات الجمؿ ،ككلكنيا ،ألمانيا 14 (،2003 ،نصا 144 ،ص).

 بعصا األعمى في ظبلـ الظييرة أك رجؿ مف الربع الخالي( مختارات) :سمسمة آفاؽ عربية ،ط  ،1شركةاألمؿ لمطباعة كالنشر ،القاىرة 46( ،2004 ،نصا 279 ،ص).

 - 2بياف الحداثة ألدكنيس ،كبياف الكتابة لمحمد بنيس ،كمكت الككرس ألميف صالح ،كقاسـ حداد،

البيانات :دفتر كممات(  ،)1إصدار أسرة األدباء كالكتاب ،البحريف ،ط  ،1993 ،1كنشير كذلؾ إلى تمؾ
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المقاالت التي نشرت حكؿ جدلية الحداثة كمفيكميا كسماتيا كىكيتيا في صحيفة عماف منذ مطمع

الثمانينيات كفي جريدة الخميج أيضا.

 – 3الطائي ،عبد ا﵀ محمد :األدب المعاصر في الخميج العربي ،ط  ،1إصدار معيد البحكث كالدراسات،
القاىرة  ، 1974 ،ص . 59

 - 4الياشمي ،عمكم (الدكتكر) :في تجربة الشعر العماني الحديث  ،كتاب فعاليات كمناشط المنتدل
األدبي ،ع  ، 1994 ، 5ص . 265

 " - 5قصيدة حب إلى مطرح " ديكاف معجـ الجحيـ " ط ، 1دار شرقيات  ،القاىرة  ،1996 ،ص .131

 - 6قصيدة "مقاطع" ديكاف رجؿ مف الربع الخالي" ط ، 1دار الجديد ،بيركت ،1993 ،ص .62

 - 7قصيدة " منذ ستة كعشريف عاما " ديكاف "جباؿ" ط  1المؤسسة العربية لمدراسات ،بيركت،1996 ،
ص .35

 -8قصيدة " مقاطع "

 - 9قصيدة " منذ ستة كعشريف عاما " السابقة  ،ص . 37

 - 10قصيدة " حكاية قديمة " ديكاف معجـ الجحيـ "  ،ص . 237
 - 11قصيدة " منذ ستة كعشريف عاما " السابقة  ،ص . 37

 - 12باإلضافة إلى ىذا الجمع الشعرم  ،قاـ الرحبي بجمع ذاكرة طفكلتو في كتاب سماه "منازؿ الخطكة
األكلى في أحكاؿ الطفكلة كاألمكنة كالحنيف ،كقد صدر مرتيف انظر اليامش رقـ.1

 - 13انظر ببلغة الصدمة عند سيؼ الرحبي ،إدريس بممميح  ،نزكل  ،ع
.134

 ، 6أبريؿ ،1996 ،ص

172

أخطاء الترجمة

سعيدة كحيل/ د:إعداد
 جامعة عنابة،قسم الترجمة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Résumé :
La traduction est une discipline qui a posé et pose toujours bien des problèmes à
de nombreux étudiants, quel que soit le niveau d‟étude. La principale erreur que l‟on
rencontre généralement c‟est de vouloir traduire un texte mot à mot. Au-delà des erreurs
de grammaire et de conjugaison des erreurs de traduction , cela peut aussi changer tout
le sens, la cohérence d‟un texte. Il existe des procédés de traduction qu‟il est bon de
connaitre pour éviter ce genre d‟erreurs
Le problème essentiel étudié dans cet article est la raison des erreurs commises
par les apprentis traducteurs, arabophones. Nous avons essayé, ainsi, de savoir comment
le processus d'enseignement/apprentissage des langues, maternelle et étrangère, peut
avoir une relation avec celui de la traduction ? Comment la langue maternelle des
apprenants peut être, en même temps, la cause de plusieurs interférences et erreurs de
traduction, et le moyen qui les aide à éviter ce genre d'erreurs ? Et, enfin, nous avons
étudié des exemples en employant les techniques de la traduction didactique e, pour
parvenir à établir solidement des solutions adéquates afin d'éviter ces erreurs commises,
en général, par les apprenants arabophones, en traduction du français vers l'arabe .
.

:تقديم
.نتعرض في ىذه الدراسة إلى تصنيؼ كتحميؿ أمثمة مف األخطاء المغكية كأخطاء الترجمة
 الحظنا أف الخطأ المغكم باعتباره انحراؼ عف النظاـ المساني بكؿ،ففي تصنيفنا ألنكاع األخطاء

 يختمؼ عف الخطأ الترجمي الذم يتمثؿ في القصكر عف...مستكياتو الصكتية كالتركيبية كالداللية
إيجاد مكافئ المعنى في النص اليدؼ بسبب االنحراؼ في تكظيؼ تقنيات الترجمة كقمة الكفاءة
.الترجمية التي تبنى عمى معرفة المعادؿ المكضكعي بيف النص المصدر كالنص اليدؼ
ككفؽ ىذه الفرضية أعطينا قيمة أكبر ألخطاء الترجمة التي تؤثر عمى المعنى أما األخطاء

 فكمما كقع الطالب في أخطاء الترجمة، كارتبط التقكيـ بيذه الفرضية.المغكية فصنفناىا في رتبة أقؿ
. أما األخطاء التي ال تؤثر عمى المعنى فكانت أقؿ تأثي ار.كمما تأثرت جكدة الترجمة
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لقد استندنا إلى ىذه الفرضية ألننا الحظنا الفرؽ بيف تقكيـ األخطاء الػمغكية في المدكنة
اإلنتاجية لمغة عامة ك بيف مدكنة الترجمة ،عمما أف الدراسات التي اطمعنا عمييا ال تنيج ىذا النيج
في التصنيؼ بؿ تجعؿ أخطاء الترجمة ىي ذاتيا األخطاء المغكية عامة.
لكننا رأينا أف عمميات الترجمة ليا مياراتيا الخاصة ككفاءاتيا المرتبطة بيا ،فميس كؿ مف
يتقف لغتيف مترجما.

ـ تحديد مصادر الخطأ و تفسيره  :ترتبط ىذه المرحمة بالرجكع إلى األسباب التي نتج عنيا

الخطأ كمنيا:

أ -النقل عن المغة األم  :تمثؿ المغة األـ المصدر الكحيد لدارس المغة الثانية كىي في

الطالب الجزائرم المغة العامية العربية التي إف غربمت مف الدخيؿ ،اقتربت مف الفصحى.

كعمى العمكـ فطبيعة المغة عند الطالب الجامعي ىي مزيج مف العامية كالفصحى

كالفرنسية المعربة بكسائؿ خاطئة.
ككمثاؿ عف النقؿ مف المغة األـ لحساب المغة األجنبية ،التداخؿ المغكم فعندما يعبر
الدارس بجممة "أنا أعرؼ جاف" كىك نقؿ عف الفعؿ العربي "أعرؼ"  Je sais Jeanسيقكؿ أحيانا Je

 ،connais Jeanسيقكؿ  ،Je traverse la routeكفي مثاؿ آخر" :أعبر الطريؽ" .فبدؿ قكلو:

Je

 ،coupe la routeفيك يترجـ بطريقة سمبية لعدـ معرفة الفكارؽ بيف المرادفات .ففي ىذا الخطأ
نحتكـ إلى االزدكاج المغكم ك حتى التعدد لكجكد المغة الثالثة في التعميـ كىي اإلنجميزية.

ب ـ النقل داخل المغة الواحدة  :أثبتت التجارب أف أخطاء الطمبة الميدانية قد تنتج عف

فرط التعميـ داخؿ المغة الكاحدة .في استعمالو مع الفعؿ األساسي بدؿ الفعؿ المساعد
كتعميـ الفعؿ المساعد كالمثاؿ عمى ذلؾ في ترجمة خاطئة ليذه الجممة:

» « avoir

»  « êtreالثاني

Il est

 tombéبدؿ  .Il a tombéكالسبب في ارتكاب مثؿ ىذه األخطاء ىك جيؿ القاعدة المغكية أك

تعميميا لو بطرؽ صعبة أك خاطئة ،حيث يتـ تمقيف القاعدة دكف أف يتدرب عمييا أك يستعمميا أك

يفيميا .كألف المغة تبنى عمى قاعدة الممارسة كاالستعماؿ ،فإف القصكر أك النسياف يسرم سريعا
إلى المغة الصحيحة في حالة غيابيا (حالة المغة الفرنسية التي تستعمؿ بطرؽ خاطئة عمى لساف
الطالب الجزائرم في كثير مف التخصصات) لذلؾ تكثر أخطاء الحذؼ كالزيادة كجيؿ استعماؿ
أدكات التعريؼ في المغتيف كالتقديـ كالتأخير في غير محمو الببلغي ،كعدـ مراعاة قكاعد الصفة
كالمكصكؼ كالمضاؼ كالمضاؼ إليو ،بؿ كالخمط بينيما في الترجمة كسنعزز ىذه الفئات مف

األخطاء بأمثمة مف المدكنة المكتكبة لطمبة الترجمة.
قد تككف بيئة الطالب كاستراتيجيات االتصاؿ مصادر لمخطأ بحيث يصيغ الدارس تعابير
قريبة مف التي يسمعيا داخؿ قاعة الدرس ،كلكنو يحكرىا بطريقتو الخاصة أك بصيغ كممات تدكر
حكؿ المعنى دكف أف تؤديو تماما .كقد يمجأ إلى االقتراض عف المغة األصمية لمتعبير عف المغة
األخرل ك لكف بطريقة خاطئة ،كقد يستخدـ أنماطا جاىزة مف المخزكف المغكم دكف أف ترتبط
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بالسياؽ .كمف مصادر الخطأ أيضا الطرؽ الخاطئة في معاينة القكاميس أحادية المغة أك ثنائيتيا
كيحدث ىذا النكع مف األخطاء حيف يفشؿ الدارس في انتقاء المرادؼ المقابؿ الصحيح كيستبدلو
بآخر لو المعنى ذاتو كلكف خارج سياؽ النص .كمف مصادر الخطأ المغة الثالثة كالمغة اإلنجميزية
في الجزائر نظ ار لتشابو كتابة بعض الكممات بينيا كبيف لغة المصدر الفرنسية ىذا النكع ىك التشابو
الخاطئ ،أك المصاحبات الخاطئة ذلؾ أف أغمب الكممات ليا المعنى ذاتو كلكف بكجكد االختبلؼ
كالتفاكت النسبي فيو « gauche » .كىذه الخصائص المغكية ال يممكيا الطالب المبتدئ بسبب نقص
الكفاءة كقمة القراءة باإلنجميزية معناىا طائش أك غير ماىر غير أنو في الفرنسية معناىا اتجاه
اليسار ،كككممة »  « Eبالفرنسية مع إضافة الحرؼ

»  « resteباالنجميزية بمعنى االرتياح

ك»  « restبمعني البقية إلخ ،..كبالرجكع إلى ىذه المصادر عمى اختبلفيا نستطيع تفسير األخطاء
كعبلجيا.
كليس لؤلخطاء مصادر لسانية فقط بؿ نفسية كبيداغكجية يقكؿ "جكف دكدس":
“Many errors are not linguistic in origin, but ruther psychological and
)pedagogical” (1

ك عف أىمية منيج تحميؿ األخطاء كدكره في عبلج األخطاء كتقكيميا يقكؿ أيضا:
“ Error analysis, on the other hand, in practical and empirical the main
verification tool for the oritical us emptions made by contrastive analysis and which
does attempt to account for psychological and pedagogical factors, as will be seen later,
in fact, as error analysis is based on actual student performance whether it be written
)class work, home work as examination paper…” (2

 عالج األخطاء  :أما عف طرؽ الكقاية منيا أك العبلج كتصحيح األخطاء ،فإف إجماعالدارسيف عمى أف يتـ الحؿ كفؽ شركط عممية كنفسية راقية ،تجنب الكقكع في األخطاء لمكصكؿ
إلى التعمـ اإليجابي ،ألف الصكاب كما يقكؿ أحد األساتذة اإلنجميز ىك أف نخطئ ثـ
تخطئ.....ثـ نصيب .كقد أكصت األستاذة "بيمي" بخيارات سبعة لعبلج الخطأ كىي إجراءات
ميدانية تبنى عمى ىذه االختبارات)3( :
 -أف يعالج الخطأ أك يتـ تجاىمو.

 أف يعالج مباشرة أك يؤجؿ لكقت آخر. أف يكمؼ الطالب بتصحيح خطئو. أف نختار فردا كاحدا أك مجمكعة بتصحيح الخطأ. أف يسمح لمطمبة بالمبادرة بعبلج الخطأ. أف يعكد في التصكيب مرحميا إلى األخطاء . أف يتـ تقكيـ أك اختبار عبلج الخطأ.كيعتمد تطبيؽ ىذه االختيارات عمى درجة الكفاءة كالخبرة التي يجب تكفرىا في األستاذ،
كأف يتـ العبلج مرحميا ككفؽ شركط نفسية كبيداغكجية بحيث يستثمر الخطأ في العبلج النيائي لو
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بطرؽ تمقائية .ك قد اقترحنا في أسئمة أحد امتحانات الترجمة ،سمسمة مف التماريف التي تبنى عمى
تصحيح األخطاء المقصكدة ،ككانت مف أىـ الكسائؿ العممية لعبلجيا في دركس الترجمة.

ـ دراسة األخطاء  :ػ األخطاء التركيبية الصرفية فسنختار عينات مف فئاتيا الصػغرل

المتكاترة في مدكنة مترجميف متدربيف ك نذكر منيا أخطاء االشتقاؽ .كاشتقاؽ االسـ مف الفعؿ أك

تشابو المادة المشتقة أك عدـ معرفة المادة االشتقاقية لمكممات المترجمة مثؿ كممة:
distinction

Distinguer

حيث ال يصؿ الطمبة في غالب األحياف إلى صياغة المقابؿ بالفعؿ أك اسـ الفاعؿ ك اسـ
المفعكؿ أك الصفة ،ك يعكد ىذا األمر إلى جيؿ القكاعد الصرفية لمغتيف مثؿ كممة:
fournir
structuraliste
décrire

Fournissant
Structural
Description

Cognitive
ك مثميا cognition
Enonciation
énonciative
énoncé
Communication
communiquer

كغيرىا مف المشتقات التي إف تكصؿ الطمبة إلى مرادفاتيا في المغة المقابمة ،فإنيـ ال
يستطيعكف اشتقاؽ ما يقابؿ الصيغة في النص المصدر ك يعممكف القاعدة المغكية الشتقاؽ الفعؿ
عمى االسـ ك العكس صحيح بسبب قمة الكفاءة المغكية  .فتأتي ترجمة

) (structuralisteبنية أك

بنيكم ،ك ) (cognitiveمعرفة ،ك( (communiquerتكاصمي ،ك) (énonciativeتمفظ...،الخ.
كال تكفي معرفة طريقة االشتقاؽ في كؿ لغة بؿ البد مف التدرب عمى االشتقاؽ بطريقة

التقابؿ في دركس الترجمة .كينطبؽ مع ما قمناه عمى أخطاء النحت كالتركيب ،ك قد صنفناىا في
مستكل األخطاء المعجمية ككثرتيا في المغة المصدر.
إف العناصر القابمة لمتحكؿ كالتطكر في المغتيف "ىي المفردات ذات الصيغ االشتقاقية كأف
العناصر األخرل التي ال تخضع لمصياغة االشتقاقية إنما ىي مباف تنتمي إلى نظاـ المغة بمعانييا
الكظيفية ،كصكرىا محفكظة مسمكعة ،كالتطكر المغكم يحصؿ بالترجمة كليس بإضافة حركؼ أك

ظركؼ جديدة إلى المغة )4( "...

إف التبلزـ المفظي الناتج عف تشابو اشتقاقات األلفاظ ينعكس عمى السياؽ كىك مف
مشكبلت الترجمة كحمكليا في آف كاحد (

 .)5كمف األخطاء الصرفية المتكاترة ترجمة السكابؽ

كالمكاحؽ التي ىي مف خصائص المغة الفرنسية كمف أمثمتيا:
»  « se ressemblent – s‟assemblentالفعميف:

حيث ترجـ الفعؿ األكؿ مكاف الثاني لعدـ معرفة معنى السابقة المغكية.

 déكالسابقة

) (Écrireحيث اعتبره بعض الطمبة مؤلفا مف الجذر ) ( décrireكالفعؿ التي تنفي الفعؿ ،فترجـ –
ال يكتب -كيعكد ىذا الخطأ إلى الجيؿ بالقاعدة المغكية في الفرنسية كضعؼ الثركة المعجمية.
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كمثمو كممة ) :(interlocuteurحيث قسميا بعض الطمبة في إجابتيـ إلى أم بتركيب
جذرم ،فترجمكىا عمى ىذا األساس :داخؿ المتحدث Inter .كlocuteur

الذم ترجـ ال ينتيي (Détermine) ...ككذلؾ الفعؿ كتكثر ىذه السكابؽ كالمكاحؽ في
المصطمحات العممية التي ليا أصكؿ في المغة اليكنانية كالبلتينية أك االنجميزية ،باعتبار اعتماد
المغة الفرنسية في تركيب لغتيا عمى ىذه الجذكر .إف أكثر معاني السكابؽ كالمكاحؽ تبنى عمى
الترادؼ كالتضاد كيكفي أف نبدأ مف المعنى لنصؿ لبلستعماؿ الصحيح )6( .

ـ األخطاء الداللية  :يمكننا تحميؿ ىذا النكع مف األخطاء الحاصمة مف الكقكع في األنكاع

األكلى منيا كتأثيرىا عمى نقؿ األسمكب ،ك المعنى كحذؼ الكحدات الدالة مف النص المصدر ،مما
يؤثر عمى نتيجة النقؿ أك إسقاط الركابط أك عدـ معرفة تعكيض حركؼ الجر أك العطؼ في

الفرنسية ،بما يقابميا في العربية ،كأخطاء ناتجة عف عدـ فيـ محتكل النص خاصة العممي بمغتو
األصمية.
ككاضح مف ترجمة األمثاؿ ،عدـ االنتباه إلى الفركؽ الثقافية لمغتيف حيث بدا عمى الترجمة
نزكعيا إلى الحرفية .كمف األخطاء إسقاط المعاني المعركفة عمى المجيكلة فقد يحصؿ في ذىف
الممتحف معرفة الكممة األكلى في معناىا بالمغة العربية كلكنو يقع في حالة إعاقة كاممة في فيـ

المعنى العاـ لمخطاب ،مما يؤدم إلى تحرير النص بمعارؼ في ذىف الطمبة فقط كال عبلقة ليا

بالنص "مكضكع الترجمة".
ك مف أمثمة ىذه األخطاء نذكر« Un homme averti en vaut deux » :
ترجمت :مف أنذر فقد أعذر« en bouche close jamais mouche n‟entra » .

ترجمت باالعتماد عمى العامية :الفـ المقفؿ ال يدخمو الذباب.

كعف إىماؿ حركؼ الربط كعبلمات الترقيـ ك تأثيرىا عمى ترجمة المعنى نذكر:

« Certains théoriciens, sous l‟influence de Noam Chomsky ont proposé de faire
une distinction entre l‟acquisition, processus par lequel un enfant acquerrait sa langue
» …maternelle et l‟apprentissage

الترجمة العربية " :بعض المنظريف أثر " نعكـ شكمسكي" آخر حكؿ تمييز االكتساب
الذم ىك مسار التعمـ لمطفؿ في لغتو األـ "
حيف نتعرض ألخطاء الداللة كالمعنى فإننا ال نقصد أخطاء المعنى المعجمي بؿ النصي ك
السياقي التي ال يحميا القامكس لكحده بؿ عمى الطمبة الذيف يريدكف النجاح في الكصكؿ إلى الفيـ

ك نقمو "أف يمتمسكا مختمؼ المعاني المحتممة بما ذلؾ الكقكؼ عمى التفسيرات المختمفة لمكممات ك
معاني الجمؿ ك السياؽ كامبل )7 ( "...مشكمة مف مشكبلت

) (polysémieكتخمؽ ظاىرة تعدد

المعاني لمفظ الكاحد صياغة المعنى النيائي لمنص اليدؼ .ككذلؾ ترتيب الكممات الذم يؤدم إلى
دالالت بعينيا ،يفترض صػياغتيا في تماريف ) (connotationترجمية تفرؽ بيف المعاني .ثـ إف
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تحقيؽ المكافئات في اإليحاء الداللي ال يقتصر عمى العبلقات بيف الكحدات المغكية أك دراسة
المعاني الظاىرية فقط كلكف بدراسة المبلمح االنفعالية المكجكدة في البنية السطحية ك العميقة.
كمف الضركرم التأكيد عمى نقؿ االختبلفات الثقافية لمنص المصدر دكف محاكلة في
استنباط المعاني التي ال كجكد ليا في النص األصمي حتى ال تصبح الترجمة مشكىة( .)8

ـ األخطاء الكتابية :بعد تصنيفيا إلى األخطاء اإلمبلئية كاألخطاء الكتابية الصحيحة فرعنا

ىذا التصنيؼ إلى الكتابة المتشابية لمحركؼ ،ككتابة ىمزة الكصؿ كالقطع ك كتابة اليمزة في كسط
كنياية الكممة كاىماؿ التضعيؼ ك كتابة التاء المفتكحة كالمربكطة ،كأخطاء رسـ الحركؼ كسكء
تكظيؼ عبلمات الترقيـ كالكتابة األسمكبية الركيكة كأخطاء التحرير النيائي.
إف مثؿ ىذه األخطاء ترتبط باألخطاء اإلنتاجية األدائية في المغة العربية ،كىي مبلحظة

في جميع اختبارات المكاد الدراسية ،ك ليا عبلقة بطبيعة التككيف التعميمي الذم خضع لو الطمبة،
إذ كيؼ يعقؿ أف المجمكعة المتخصصة في دراسة خصائص العربية كعمكميا ال تتقف الميارات
األكلى ليا  .كمف أمثمة ىذا النكع مف األخطاء نذكر سكء رسـ الحركؼ الذم ينـ عف عدـ التمييز
ب :تظير (Semblent) .بينيا  .مثؿ ترجمة كممة ،كانت الكتابة مرة بتعكيض الظاء ،ضادا ك
أخرل بالداؿ.

تقافي بدؿ ثقافي لمتداخؿ بيف الفصحى كاالستعماؿ العامي .كمنيا

) (culturelكمقابؿ

كتابة "ثـ"– تـ ك" ترجمة"  -ثرجمة ك"تذلؿ" بتدلؿ ك" خطكة " ختكة ك"تفطف" تفتف .كفي كتابة التاء
المربكطة مفتكحة في ىذه الكممات :بتقديمات  ،représentationsصعبة ... ،difficultésالخ.
كمف أخطاء الكتابة تعكيض الركابط بعبلمات الترقيـ في المغة اليدؼ ،فإذا كاف لحركؼ
الجر استعماالت جميمة في "تأدية المعنى بإيجاز كدقة كىي مف أعظـ خصائص العربية التي إف

كظفيا الطالب في ترجمتو أبدع كأمتع كأسرع " (  )9فإنو ال يجكز في ىذا الحاؿ أف تعكض بعبلمة

الترقيـ في النص المصدر.باستعمالو ليا يجب أف يختار كسيمة لمربط كحركؼ الجر كالعطؼ في
ىذه األمثمة:
« Le dictionnaire et donc un ouvrage enregistrant une certaine description du
lexique d‟une langue, ou de plusieurs langues mises en parallèle on distingue le
» …dictionnaire monolingue

الترجمة العربية" :القامكس ىك عمؿ يسجؿ نكع مف الكصؼ المعجمي لمغات عديدة في
المكازاة نميز القامكس أحادم المغة".

حيث أسقط الممتحنكف الركابط كنقمكا عبلمات الترقيـ التي يختمؼ اليدؼ مف تكظيفيا في

المغتيف ك عندما تخمكا عف الركابط ظير التفكؾ في نسػيج النص مما يؤثر عمى النتيجة النيائية
لمترجمة العربية  .ىذا ال يعني التخمي عف عبلمات الترقيـ ،ألف ليا دك ار أساسيا في تحميؿ الكبلـ.
ك لكف عمينا مراعاة اختبلؼ خصائص المغتيف .أما أدكات الربط فإنيا كممة كاحدة أك أكثر مف
كممة في المغتيف ،ك ليا استعماالت يحددىا السياؽ.
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لقد حاكلنا في تحميؿ األخطاء أف نقؼ عمى األسباب كنفسر األخطاء كنعطي طرؽ
عبلجيا .كقد رأيناىا كامنة بدرجة أكبر ،في ضعؼ الكفاءة المغكية في الفرنسية كالعربية كعدـ
نجاعة طرائؽ تدريس المغتيف كغياب الحكافز كعقـ المنياج الجامعي في تدريس المادة.
إف معرفة األسباب أدت بالضركرة إلى تفسير النتائج ك اقتراح الحمكؿ العممية.

 األخطاء المعجمية  :بالرجكع إلى الفئات الصغرل لؤلخطاء المعجمية ك منيا االختيارالعشكائي لؤللفاظ العامة كتعكيض المصطمحات بأخرل كضعؼ الثركة المعجمية العممية كالشرح
العممي لؤللفاظ بالمعاني المضادة ك األلفاظ العامة ،نبلحظ غمبة أخطاء ترجمة المصطمحات عمى
األلفاظ العامة ك ذلؾ نظ ار لنكعية النصكص المقترحة في الترجمة.
بالمؤرخ بدؿ المنظر ،نظ ار لضعؼ الثركة ) ( théoriciensكمف أمثمة األخطاء :ترجمة،

حيث ترجميا الطمبة بالمغة  Langueك  langageالمعجمية كعدـ التفريؽ بيف ترجمة  Langageك
المغة بػ ،langue :عمما أف المسانيات الفرنسية تميز المساف بمصطمح ،كقد تعرض ليا الطمبة في
دركس المسانيات كلـ يستثمركىا في درس الترجمة.
كما الحظنا محاكلة لتعريب أسماء األعبلـ بطريقة خاطئة إذ أف التقنيات التي درست ليـ
تنص عمى كتابة االسـ ك المقب بالحركؼ البلتينية أم النقحرة ثـ تعريبيا كفؽ خصائص المغة

العربية.

حيث عرب بالحرؼ البلتيني كالرسـ الفارسي " "Edward Sapirكما في اسـ العمـ "ساپير"
كىك خطأ ىيف ال يؤثر عمى الترجمة ك لكنو يؤثر عمى الديباجة العامة
"ب :الركماني جاكبسكف Roman Jakobson .لتحرير النص كمنو الترجمة الخاطئة"
ب :الضغط بدؿ االنطباع Impressionك مثميا الترجمة الخاطئة لكممة بالمقابؿ الكاحد

كىك المفيكـ Nation .ك  conceptionكترجمتيـ Historiquementك مف أخطاء التشابو بيف الكممات
مف باب التداخؿ المغكم ترجمة أدبية littéraire .حرفية ك  littéralبػ :أسطكريا كتداخؿ المعنى في
ترجمة ،نظ ار لمتقارب في نطؽ

sémantiqueك sémiotiqueكالتداخؿ بيف مصطمح ،المصطمحيف

حيث ترجمت :داللية بػ :تقارير حساسة ،لضعؼ ممكة المغة الفرنسية في عبلقتيا باالختيار مف
Rapport privilégiéesك في ترجمة بالفعؿ كالفعمي بدؿ

المغة العربية بمراعاة التكافؤ .

»  « verbauxك» « verbalك كثرت أخطاء ترجمة مصطمح المنطكؽ أك الشفكم .كيمكف أف نبلحظ
تصرؼ الطمبة بالمادة المعجمية التي يعرفكنيا بطريقة خاطئة كأحيانا يترككف فراغات في إجاباتيـ
كغالبا ما يختاركف المعنى بإرادة بالتأديب بدؿ  disciplineبإدارة بدؿ اتجاه ك  directionالمستعمؿ
كترجمتيـ لكممة التخصص العممي.
كىـ في ذلؾ يستقدمكف معاني األلفاظ التي يتعرضكف ليا كال يعكدكف إلى السياؽ بتحكمية

مف معرفتيـ

 arbitraireنظ ار لضعؼ الكفاءة الترجمية ك منيا ترجمة

الجديدة التي تعني العشكائية.

فحاكلكا اشتقاؽ الكممة

 Arbitreلمعنى إال أننا كمف باب تثميف اإليجابيات كالترجمات
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الصحيحة ،نبلحظ أف النصكص التي اختيرت تدعيما لما درس في الحصص التطبيقية ،تحسف
فييا أداء الطمبة في ترجمة بعض المصطمحات كتحميؿ الخطاب كالصكت  phonèmeك analyse de

 ،discoursتداكلي  Pragmatismeك pragmatiqueعمـ األصكات ككذلؾ  phonologieكتداكلية .فقد
أصبحت مف المكتسبات المعجمية لمطمبة (  )10عمى أف تككف  Hachetteأك  Larousseأك
Grevisseكفي المغة الفرنسية قامكس الطبعة جديدة ألف المغة تتطكر ،باإلضافة إلى القكاميس
الثنائية .كقد اعتمدنا في الدركس (Larousse) –français Arabe-التطبيقية عمى القكاميس الثنائية
العامة ألف لغة المصدر الفرنسية ،ك لكف ىذا النكع مف القكاميس ال يكفي بؿ البد مف الرجكع أك
إلى dictionnaire de linguistiqueلمقكاميس المسانية بالفرنسية كالعربية كػ:

كبعض مبلحؽ الكتب المسانيةDictionnaire de didactique des langues

كالمراجع المتخصصة في ترجمة المصطمحات.
كنؤكد مرة أخرل أف معاينة القكاميس البد أف تنتيي بإنجاز بطاقة الترجمة التي تجمع في
نياية السنة في شكؿ قامكس نصي يعتمده الطالب في الممارسة التطبيقية .

 -أمثمة أخرى من األخطاء التركيبية  :اعتمدنا عمى في تحميؿ ك تفسير األخطاء التركيبية

ك التي مازلنا نممس حضك ار ليا في مدكنة طمبة الترجمة نذكر منيا :صيغة المبني لممجيكؿ ك

المبني لممعمكـ في ىذه الجممة:

« Les fonctions linguistiques de l‟école américaine sont élaborées par
Saussure ».

الترجمة إلى العربية :الكظائؼ المسانية لممدرسة األمريكية معدة مف طرؼ سكسير".
كقد سبقت اإلشارة إف خصائص العربية في بناء الجممة بيذه الطريقة يككف بحذؼ الفاعؿ
في حالة بناء فعمو لممجيكؿ.
كفي ىذه الجممة نممح الترجمة الحرفية بفعؿ سكء نقؿ التركيب:
« Enfin signalons une deuxième influence celle des sciences sensible depuis
une dizaine d‟années en linguistique ».

الترجمة بالعربية " :كأخي ار لئلمضاء عمى آخر التأثيرات مثؿ العمكـ المجردة الحساسة
خبلؿ األعكاـ الغابرة قبؿ المسانيات" .
ك كذلؾ خطأ بناء الجممة في ىذا المثاؿ:
« Les linguistes Michael Halliday et R. Hassan proposent une autre conception
» de l‟étude texte

الترجمة العربية " :المسانيكف ميشاؿ ىاليدم ك ر .حسف يقترحكف تصك ار آخ ار لدراسة
النص".
بحيث لـ يراع الممتحنكف قكاعد صياغة المثنى في العربية ،ثـ قاعدة تقدـ الفعؿ عمى

فاعمو ،ك ىك نكع مف التداخؿ بيف أنظمة المغة المصدر ك المغة اليدؼ.

ك قد ساىمت تماريف الكحدات التركيبية في تذليؿ صعكبات النحك.
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أما األخطاء الصرفية فانتقينا منيا ما تعمؽ بتصريؼ زمف األفعاؿ ،كما في ترجمة ىذه
الجممة:
« Les aphasies sont des perturbations de la communication verbale sans déficit
» intellectuel ; elles peuvent porter sur l‟expression

الترجمة العربية" :الحبسات ىي اضطرابات االتصاؿ الشفكم بدكف عقبة ثقافية كيمكنيـ
التأثير عمى التعبير".
كسبب ىذا الخطأ ،التداخؿ بيف النظاـ الصرفي لمفرنسية كالعربية في لغة الكتابة.
كمف األخطاء الصرفية بعض الصيغ االشتقاقية الخاطػئة التي تعكد لؤلسباب ذاتيا التي
ذكرت في تحميؿ المدكنة األكلى ،ك ىي نقص الكفاءة المغكية لمطالب في قسـ المغة العربية خاصة
في نقؿ الصيغ مف لغة إلى أخرل.
ترجمت ب :عبلماتية ،في عبلقتيا بsignification :ك مف أمثمة ىذا النكع مف األخطاء

بمصطمح كاحد ىك :المسانيات Linguiste.ك - linguistiqueالعبلمة – ك كذلؾ signe

أمثمة أخرل عف أخطاء الداللة :
مف أخطاء الداللة التعامؿ في ترجمة الكحدات الداللية ككأنيا مكضكعات مستقمة عف
بعضيا البعض ك كثرة استعماؿ الناسخ " إف" دكف مراعاة المعاني في النص المصدر.
كمف أخطاء الداللة إسقاط الركابط كاإلضافة كالتكرار كفيـ المفظ العاـ كالمصطمح
كالتداخؿ بيف المعاني المجيكلة كالمعركفة كأخطاء نقؿ المعنى في الخطاب ،إذ رغـ
التدرب عمى المعاني المطركحة في نص االمتحاف في الدركس التطبيقية إال أف أخطاء الداللة
نتيجة ضعؼ الثركة المعجمية ك الكفاءة في المغة الفرنسية بقيت ماثمة.
كمف أمثمة ىذه األخطاء:
» « L‟étude du sens des unités lexicales réserve parfois quelque surprises

الترجمة العربية " :دراسة المعنى لمكحدات المعجمية تخزف المفاجآت" ،حيث ال يصؿ
المعنى الحقيقي ليذه الكحدة الدالة.
ك في ىذه الجممة:
« Poser la question du sens en linguistique revient à poser la question du sens
» des unités du langage

الترجمة العربية :تطرح سؤاؿ المعنى في المسانيات يرجع لطرح سؤاؿ المعنى لمكحدات
المغكية".

ـ أمثمة أخرى عن أخطاء الكتابة واإلمالء:

إف كانت أخطاء اإلمبلء أقؿ مف الكتابة

الصحيحة فإف إىماؿ عبلمات الترقيـ في النص اليدؼ ك التي ال تستخدـ فقط في اسػتعماؿ الشكؿ
العاـ لمنص
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ك استيفائو قكاعد المغة ،ك إنما " تحدد أيضا المعنى العاـ ك تجعمو أكثر كضكحا ،لذلؾ
فإف االستخداـ غير الصحيح لعبلمات الترقيـ قد يؤثر عمى المعنى المطمكب فضػبل عف عدـ قبكؿ
النص الذم يحمؿ ذلؾ المعنى " (.)11
مف ىذا »  « Dés lorsكيتداخؿ إىماؿ عبلمات الترقيـ مع إىماؿ أدكات الربط مثؿ
المنطمؽ ك في ترجمة ىذه الجممة:
« On doit attacher une grande importance à l‟éducation de la jeunesse, le
» bonheur à venir dépend de la bonne éducation qu‟on a reçue

الترجمة العربية" :يجب ربط أىمية كبرل لتربية الشباب السعادة القادمة تتعمؽ بالتربية
الجديدة المحصمة".
حيث تأثر المعنى بإىماؿ الركابط ك عبلمات الترقيـ.
« ainsi en est-il de l‟Égypte dont trop d‟étrangers ignorent souvent ou
» connaissent trop peu.

"ىكذا مصر التي ال يعرفيا الكثير مف األجانب أك القميؿ" عمكما فإف أخطاء الكتابة لمسنة
الرابعة في ىذه المدكنة أقؿ ،بتأثير الممارسة ك التماريف المكثفة.

 -تحميل وتفسير ألخطاء الترجمة :يبنى اختيار نصكص االمتحاف كىي مدكنة الدراسة

التي اعتمدناىا في ىدا المقاؿ عمى االستراتيجيات التي نفذت في الدركس التطبيقية ك يبيف ىذا
الشكؿ خطكات ىذا العمؿ االستراتيجي (:)11
 االستراتيجيات األولى: -1النصكص كأدكات تدريب عمى استعماؿ الكفاءات التي يمكف نقميا

ل1

نغت
االنطالق
F1ف

إلى ( :الكفاءات الترجمية المعجمية ك النحكية ك الصرفية)

 -2أداة تعميمية( المناىج -الطرائؽ -التقنيات -الكسائؿ)
تكجيو األستاذ -التأكد مف الفيـ

ل-1
2

 -3منيجية الترجمة ( قراءة – تحرير -تمخيص)

التنظيم النصي -العممي

االستراتيجيات الثانية:

 -1النقؿ _ التفسير كالتكضيح.

ل2

نقمانمباني
ػهىانمؼاني

ع

 -2تعديؿ -تبسيط نظاـ ؿ 2باالعتماد عمى ؿ1

ف

( التداخؿ بأنكاعو ) إيجابيا.
 -3تفسير كحؿ المشكبلت باالعتماد عمى الترجمة .
 -4التحرير النيائي لمغة .1

نغتانوصول

نغتانوصول

ل1

اقتباس
تضمين
محاكاة
تؼرية
اشتقاق
تونيد
تداخم
تكويننظاو
انتقانيت

نغت
انمنبغ
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الشكل طبيعة التحضير لدرس الترجمة
إف ليذه االستراتيجيات المنفذة عمى امتداد السنة دكر كبير في التحضير لبلمتحاف ،بحيث
ال يمكف أف يككف مكضكعو ك ال تمارينو مفاجأة  .كعميو نؤكد عمى ىذه الخطة العممية ألف كؿ

عمؿ تطبيقي البد أف يخضع لمنيجية مدركسة.

ـ أخطاء القراءة الترجمية  :مف فئات ىذا النكع مف األخطاء ،عدـ فيـ المقركء بسبب

صعكبة المحتكل المغكم في ألفاظو كتراكيبو كداللتو ،كالحقيقة أف القراءة الترجمية قراءات ،تمر عبر
مراحؿ تدريجية .فمنيا القراءة االنطباعية كاالستيعابية كالتصحيحية ككؿ مرحمة ترتبط بتنفيذ
عمميات إنتاجية لمكصكؿ إلى التمكف الفكرم العمكم كىك الفيـ.
كتختمؼ في طبيعتيا عف القراءة العادية ،ألنيا كسيمة لغاية النقؿ الصحيح مف لغة إلى

أخرل .ك يرتبط بيذا االختبلؼ اختبلؼ آخر ،كىك المغة التي ننطمؽ منيا في القراءة أىي المغة
األـ كالمغة المستعممة أـ المغة األكلى أـ المغة األجنبية ،إذ يبدك مف المبلحظة األكلى ،التػشابو

بينيما كلكف الطمبة في قراءتيـ لمنص مف المغة األجنبية الفرنسية كما ىك الحاؿ في دراستنا يفكركف
بطريقة مختمفة تستثمر كفاءات خاصة بيا:
« If learning to translate into one‟s first language were not different a process
than learning to translate into a second language, but the reality is that they are different
and that such student need to be thought differently. It is for this reasons that we need a
model of translation competence for second language translator education. Such as
)”reading and writing.19

يبدك أف أخطاء فيـ المقركء تبرز في إعادة ترجمة بعض الكممات بطرؽ غامضة أك

ترجمة كممة مكاف كممة أخرل ،يخمؽ عناصر لغكية جديدة ليست مكجكدة في النص األصمي

كزيادة أدكات الربط أك كممات لمؿء الفراغ أك حتى حذؼ بعض الجمؿ لعدـ القدرة عمى فيميا أك
التمكف مف قراءتيا.
كمثؿ ىذه األخطاء تعكد إلى صعكبة حؿ المستكل المعجمي لمغة كمنيا مجانبة المعنى
المقصكد أم المعنى الخاطئ كالمعنى المضاد.مف استعماليـ لمعارفيـ لمتضميؿ كليس لصنع

المقابؿ الصحيح .كمف األسباب المؤدية إلى األخطاء ،انغبلؽ معاني النصكص لصعكبة ك جدة
مكضكعاتيا التي لـ يصؿ الطمبة إلى فيميا في المكاد األخرل أك في المعارؼ الماضية  ..كمف
ممؼ أخطاء فيـ المقركء ،إىماؿ الكحدات الدالة الكبرل لمنصكص ألنيـ ال يستثمركف كقت
االمتحاف بطريقة صحيحة ،فيقضكف أكبر مدة في معاينة القكاميس ،كال يركزكف عمى القراءة لتجمية
المعاني مف السياقات بالنظر إلى ضعؼ مخزكف القراءة كتحصيؿ الثقافة العامة.
إف صعكبة فيـ محتكل النص درجات ،حسب المستكيات المغكية كنكع النص .كمف
المفركض أف درجة صعكبة النص األدبي أعمى مف النص العممي الذم يعتمد عمى حقائؽ دقيقة.
183

ك قد الحظنا أف أغمب نصكص االختبارات عممية ،فمك كانت الكفاءة المغكية كمعرفة
المصطمحات بالتدريب عمييا حاصمة بالقكة ،لنتجت الترجمة بالفعؿ.
يقكؿ نعكـ أبي راشد بأف النص العممي يختصر المسافة بيف المعنى الحقيقي كاإليحائي بؿ
كيقمصيا تماما ألف النصكص العممية ليست تجمعا لمكممات بؿ ترابط كحدات معجمية دالة كىك
المعنى المقصكد في الترجمة:
« Le texte scientifique raccourcit la distance entre le sens dénoté et le sens
connoté, le réduisant dans certains cas à néant…les textes scientifiques ne sont pas une
accumulation de mots mais une combinaison agencée d‟unités lexicales portantes de
)sens. C‟est bien ce sens qu‟il faudra s‟atteler à dégager et à traduire en langue cible.»(12

يمكننا عبلج ىذا النكع مف أخطاء فيـ المقركء ،بمقابمة النصيف في مستكل الكممات
كالجمؿ ثـ الفقرات كصكال إلى الخطاب ،حيث يبدك عمى التحرير النيائي لمنص صفة الترجمة
الحرفية ك الجرد غير المكضكعاتي لمصطمحاتو .كمف المفركض أف تتـ القراءة كفؽ فيـ صحيح

لممحتكل:

«Le dépouillement thématique et terminologique du texte doit être reflète
)exactement en traduction » (13

إف إنجاز قكاميس النصكص الثنائية في الدركس األسبكعية لمترجمة ،بإحصاء لمفردات
المعجـ ك تصنيفيا حسب الحقكؿ المعرفية تحقيقا لمفيـ عبر القراءة حؿ لممشكمة.
ك مف أمثمة ىذه األخطاء في المدكنة نذكر:

 -المعنى الخاطئLe Faux sens :

يتعمؽ ىذا الخطأ بالكممة الكاحدة كترجمة الصفة مثبل أك الحاؿ أك الظرؼ بما ال يقابمو في
المغة األخرل مثؿ ترجمة ىذا المثؿ:
« La patience est amère mais son fruit est doux ».

كممة األـ Mère .ألنيا تشبو في كتابتيا كممة  amèreكقع بعض الطبلب في خطأ فيـ

مقركء ،فترجم ىذا المثل ":الصبر كاألـ ثماره لذيذة " ك كاف بإمكانيـ مقابمتو بالمكافئ في المغة
العربية .الصبر مفتاح الفرج ألف الفرج ىك ثمرة الصبر.
ك مثؿ:

« Est il possible qu‟un nord africain puisse passer inaperçu en France, en suisse
ou dans la lune ; le malheur peut il passer inaperçu ?!!! ».

" ك لكف في الحقيقة ال يستطيع إفريقي الشماؿ أف يمر دكف أف ينتبو لو أحد في فرنسا أك
سكيس ار أك حتى في القمر؟ ك ىؿ يخفى الشقاء ك البؤس؟!!! " حيث حكؿ فيـ المقركء الجممة
المنفية بأسمكب االستفياـ إلى جممة تؤكد حقيقة مغاربة شماؿ إفريقيا في االغتراب.
لقد أكردنا ىذا المثاؿ في الترجمة ألننا رسمنا خطة التقكيـ بطريقة إيجابية تبدأ بتثميف
الصكاب كصكال إلى تصحيح األخطاء لخمؽ الحكافز ك تحسيف األداء.
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األخطاء التقنية :إف تكاتر األخطاء التقنية في الترجمة خاصة في مستكل تكظيؼ التقنيات
بطريقة خاطئة أك جيميا ،أك الترجمة الحرفية أك التفريؽ الخاطئ بيف النصيف ،أك استعماؿ التعابير
العامية المتفصحة بسبب التداخؿ بيف العربية الفصحى كاالستعماؿ العامي في لغة التداكؿ اليكمية،
ك لغة الفصؿ الدراسي ،كالتي ال تؤثر كثي ار في األداء التعميمي بقدر تأثيرىا في إنجاز نكع النص

المكافئ .ك منيا األخطاء المركبة التي تؤثر عمى األسمكب .ك منيا ىذه أمثمة:

ـ مجانية الصواب (  :)L’incorrectionكىي تمس األسمكب بالدرجة األكلى ،حيث تفضؿ

الجمؿ المركبة بدؿ البسيطة أك العكس ذلؾ أف الترجمة ىي تمريف في األسمكب
 في مثؿ ىذه الجممة:La traduction est un exercice de style« La communication est l’échange verbal entre un sujet parlant, qui produit un
» …énoncé destinée a un autre sujet parlant

الترجمة العربية " :الترجمة تبادؿ كبلمي"
ك ىذه الجممة:
« Saïd était gêne de rencontrer des nord africains parce qu‟il était moins
malheureux qu‟eux, moins vulnérable qu‟eux ».

الترجمة العربية " :كاف سعيد منزعجا لمبلقاة مجمكعات بشرية مف شماؿ إفريقيا مف
المغرب كتكنس كالجزائر ألنيـ كانكا يتألمكف كثي ار في الغربة أكثر منو كىـ كانكا أكثر منو ىشاشة
كمعاناة في ببلد الغرب خاصة عند فرنسا كالدكؿ العنصرية كألمانيا لكنيـ يحبكف البقاء ىناؾ ألنيـ
تعكدكا عمى الذؿ ك ىك بذبؾ منزعج منيـ"...

إف الترجمة العربية تحيمنا إلى متمقي النص قراءة ،فيك يضيؼ أفكاره الخاصة بيدؼ

تكضيح المعنى .إال أف ىذا الخطأ التقني في الشرح اإلضافي ،يخؿ بماىية العمؿ الترجمي الذم
يبنى عمى األمانة ،فإف اختار الخيانة يجػب أف يراعي نبؿ اليدؼ الذم يصؿ إليو ك ىك المعنى
الكاحد.

ـ عدم الدقة في استعمال تقنيات الترجمةL’enexactitude :

لكي يتجنب الطبلب ىذا النكع مف األخطاء ،عمييـ التدرب عمى التكظيؼ الصحيح

لمتقنيات .بحيث يستعمؿ الحس النقدم المبني عمى التمييز كاالختيار .كيختصر عند المزكـ كيتسع
في الشرح حسب المقاـ كيختار المرادفات كالمقاببلت الصحيحة ،ككيؼ يختار التقنيات المناسبة.
سبقت لنا اإلشارة في تحميؿ األخطاء المغكية إلى سكء تكظيؼ التكليد كالمجاز كالتقريب كاالشتقاؽ
في المغتيف ككذلؾ النحت كالتركيب باعتبارىا كسائؿ النقؿ في الترجمة ك لكننا سنركز عمى التقنيات
العممية.

ك تستثمر ىذه الكسائؿ :كىي امتداد داللي لبلقتراض كتتداخؿ معيا في ) (le calqueكمنيا

تقنية المحاكاة التكظيؼ كترجمة  Meta linguistique :بما كراء الطبيعة ،ك Science cognitive
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بالعمكـ كالمعارؼ .ك نقؿ التعبير بطريقة االقتراض عمى سبيؿ المحاكاة مثؿ :كضع النقاط عمى
الحركؼ .Mettre les points sur les is

ـ اإلبدال الخاطئLa fausse transposition :

ىي استبداؿ جزء مف النص بآخر دكف تغيير المعنى .ك لكف الذم كجدناه في اإلجابات

التغيير في األلفاظ ك المعاني لضعؼ الكفاءات الترجمية مثؿ:

« Mais la linguistique cognitive se dé trouve des hypothèses communément
admises par la logique qui analyse le langage en fonction ses rapports de vérité ou de
ses relations avec le réel ».

الترجمة العربية " :لكف المسانيات المعرفية تحكؿ الفرضيات االتصالية الناجحة لممنطؽ ك
المحممة لمكظائؼ ك عبلقات الصدؽ ك المكاقع التي ىي مف أساسيات التفكير المنطقي"
حيث تمت إضافة استبدالية مخمة بالمعنى السياقي ك ىك غير مطمكب في الترجمة.
إف معرفة التقنيات ضركرة في درس الترجمة بشرط استعماليا بطريقة صحيحة.

 -أخطاء االتساق واالنسجامcohésion et cohérence :

يحدث الخطأ في تقسيـ الكحدات الدالة لمنص ،بعد القراءة التحميمية ثـ إف إىماؿ عبلمات
الترقيـ ك سكء ترجمة الركابط ،أخطاء كتابة ليا تأثير عمى اتساؽ كانسجاـ النص في الترجمة .مما
يؤدم في غالب األحياف إلى االنزياح
كىي الناتجة عف سكء نقؿ المعمكمة لصعكبة المعجـ باإلضافة )(déviationالترجمي إلى
النقؿ الخاطئ لؤلسمكب بحيث ينتج عف تضافر الصعكبات األخطاء المركبة

(Les fautes

).complexes

ك مف أخطاء تفكيؾ النص بسبب سكء تكظيؼ عبلمات الترقيـ ك الربط مما يؤثر عمى
االتساؽ ك االنسجاـ ك بالتالي جكدة نقؿ المعنى في النص اليدؼ  ،ىذه الجممة مف المدكنة)14 ( :
« Ils étaient chez ceux qui acceptent des lors qu’ils passent inaperçus, or, en
» …vérité, est il possible

الترجمة العربية  " :لقد كانكا عند ىؤالء الذيف يقبمكنيـ ما لـ ينظركا حقيقة ىؿ ىذا ممكف
"

لقد تغير المعنى تماما فمك تمت الترجمة باستعماؿ "حيف" كلكف مع المحافظة عمى

التكاصؿ لتكصؿ الطالب إلى صنع االنسجاـ كاالتساؽ.

ـ أخطاء الكتابة الترجمية  :كمنيا أخطاء التحرير النيائي الناتجة عف القراءة التصحيحية

الخاطئة كالزيادة في الشرح كحذؼ الفقرات المكتكبة في النص األصمي .يمكننا أف نفسر ىذه
األخطاء بأنيا ناتجة عف ضعؼ الكفاءات الترجمية كعدـ التمرس عمى الترجمة تنظي ار كتطبيقا،
باإلضافة إلى ضعؼ الكفاءة المغكية كنقص الحكافز ثـ إف طبيعة التدريس التي تبنى عمى التمقيف

كالكـ المعرفي ال تحفز أبدا عمى تعمـ الجديد كاستثماره.
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مف أخطاء الكتابة الترجمية في المدكنة األكلى ،التي انتقيناىا عمى سبيؿ الذكر ما تعمؽ
بالزيادة في الشرح لغمكض المعاني السياقية ،يعتمد الدارس عمى المعرفة السابقة سكاء تعمقت
بالمكضكع أك اختمفت  ،فيعكضيا بالشرح كالتفسير في تحرير النص في مثؿ ىذه الفقرة :
« Les applications de la linguistique ou recherches pédagogiques constituent un
» domaine essentiel de la linguistique appliquée.

الترجمة العربية " :المسانيات التطبيقية ىي الفرع الرئيسي لمسانيات العامة في بحكثيا
كاتجاىاتيا كىي تعتمد عمى البيداغكجيا ك األبحاث العممية المتطكرة لتحؿ المشكمة المغكية.
ىذه الترجمة بالشرح الذم ال مقابؿ لو في النص األصمي ىي مف أخطاء التحرير النيائي
الذم يؤثر عمى نكع النص كمكضكعو
ك يمكف تجنب ىذا النكع مف األخطاء بمقابمة الكممات ك الجمؿ في جداكؿ ترجمية كصكال
إلى ترجمة الخطاب كامبل بعد تذليؿ الصعكبات المغكية.
 -أخطاء أخرى لمقراءة الترجمية:

 -أخطاء المعنى المضادLe contre – sens :

يمكف كصفو في مستكل فيـ الجممة الداللية الكاحدة فحيف نكرد ىذا المثاؿ كترجمتو إلى
المغة العربية سيتضح تأثير ىذا الخطأ عمى النتيجة األخيرة في ترجمة المكافئات:
« Les pays en voie de développement offrent aux pays develoés les sommes
» multiples de ce qu‟ils leur prennent

و ترجمت  ":تأخذ الدكؿ المتقدمة مف الدكؿ التي ىي في طريؽ التطكر أمكاال كبيرة
ضعؼ ما تعطييا" كىي ترجمة داللية بحسب نظرية نيكمارؾ كتككف تكصيمية بيذه الطريقة:تمنح
الدكؿ السائرة في طريؽ النمك أمكاال ال طائؿ ليا بضعؼ ما تقدمو ليا الدكؿ المتقدمة .يحدث

الخطأ في المعنى المضاد بترجمة كممة بكممة أخرل قد ترادفيا في سياقات كثيرة ك لكنيا ال تعني
شيئا في سياؽ الخطاب ،ك ليذا الخطأ أسباب مف بينيا التداخؿ بيف ك ىك نكع مف البعد البسيط
عف المعنى الحقيقي )( déviationالمغتيف مما يحدث انزياحا لمنص ك يؤدم الخطأ في المعنى
الخاطئ ك المضاد إلى حدكث البلمعنى في الترجمة.

يقكؿ" أندريو دكسار"إف المشكؿ الكبير في التعامؿ مع النصكص ىك حدكث أخطاء نقؿ

عبلمات الترقيـ كالتعبير المجازم كأخطاء النقؿ ذاتيا:
"The big problem with using texts in their natural state is that they will most
often contain a wide variety of problems: punctuation errors idiom errors, poor
sentences correctors, mistranslations errors in level of language and soon
)translating… » (15

كتؤثر عمى البنية النيائية لممعنى في المغة اليدؼ سكاء تعمؽ األمر باألخطاء المغكية أك
الكتابية.

تحميل أخطاء توظيف التقنيات : التكافؤL’équivalence :187

إف اليدؼ مف الترجمة ىك صنع التكافؤ بيف النصيف ،حيث يتـ االنطبلؽ مف االختبلؼ
المغكم كصكال إلى التساكم في المعنى .ك نظ ار لبلختبلفات الثقافية ك تأثيرىا عمى ظبلؿ المعنى،
يقع الطبلب في األخطاء بطريقة االقتباس السيئ كمنو ىذا المثاؿ:
« Selon cette conception, le langage permet de rendre compte de la réalité.
Ainsi, en français on peut parler du soleil couchant ou du soleil levant, l‟astronome sait
» bien que le soleil ne se lève pas ni se couche jamais

الترجمة العربية :حسب التصكر فإف المغة تسمح بنقؿ الحقيقة ففي المغة الفرنسية يمكف
أف نتكمـ عف شركؽ ك غركب الشمس ك لكف ىي ال تغرب ك تشرؽ" .النص المترجـ إلى العربية ال
يخمؽ التكافؤ خاصة ما تعمؽ بمكضكع غركب كشركؽ الشمس كنقترح ىذه الترجمة المكافئة " .ك
حسب التصكر فإف المغة تسمح بتجمية الحقيقة كىكذا فإنو في الفرنسية يمكف لنا أف نتكمـ عف
شركؽ الشمس أك غركبيا ك لكف الفمكي يعرؼ جيدا أف الشمس ال تشرؽ ك ال تغرب أبدا فيي

مستقرة في فمكيا " ( التفسير طبعا).

 أخطاء أخرى لالتساق واالنسجام: -سوء تقسيم الوحدات الدالة حذفا وزيادة:

« La définition linguistique de la notion du texte est assez flou. L‟usage répand
actuellement, a partir des études de pragmatique textuelle, est de définir le texte comme
» une chaîne linguistique parlée ou écrite formant une unité de communication.

الترجمة العربية :التعريؼ المساني لمفيكـ النص ىك االستعماؿ الحالي لمسمسمة الكبلمية
المنطكقة ك المكتكبة في التكاصؿ".....
ك مف أخطاء االنسجاـ كاالتساؽ النصي الذم ينتج عنو تفكؾ النص في المغة العربية ىذا
المثاؿ الذم يتميز بحذؼ عبلمات الربط لقمة الكفاءة في المغة الفرنسية ك مف ثـ عدـ القدرة عمى

التمييز بيف معاني حركؼ العطؼ ك الجر.

« Il y a emprunt linguistique quand un parler utilise et finit par intégrer une unité
» …ou un trait linguistique qui existait précédemment

الترجمة العربية :تكجد استعارة لسانية يستخدـ ك ينيي إدماج كحدة كسطر لسانية سابقا"
كغمكض المعنى بسبب ترجمة الشكؿ بطريقة حرفية قاد إلييا اختيار المرادؼ المعركؼ.

أخطاء كتابية أخرى :مف أخطاء الكتابة في الترجمة ،االنزياح الترجمي في مثؿ ما رصدناه

مف المدكنة الثانية:
« La sémiologie est l‟étude de tout système de signification en tant que langage
ainsi les rapports sociaux, les arts, les religions, les codes vestimentaires qui ne sont pas
» des systèmes verbaux

الترجمة العربية :السيميكلكجيا ىي دراسة كؿ أنظمة المعنى المغكية كالعبلقات االجتماعية
كالفنكف كالديانات ك القكانيف الثيابية ك كميا ليست أنظمة أفعاؿ بؿ لغات "
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يبدك االنزياح في المعنى كاضحا في ىذه الترجمة بسبب نقؿ التركيب بطرؽ خاطئة مما
أثر عمى آليات التحرير النيائي كغمكض المعنى .ك مف أمثمة النقؿ الخاطئ لؤلسمكب كاالبتعاد
عف المجاؿ المعرفي الذم ينتمي لو النص في التحرير النيائي نذكر ىذا المثاؿ:
« Le langage recrée le monde,La conception réaliste du rapport langage, monde
se heurte a une objection majeure comment se fait – il que deux expressions différentes
)puissent renvoyer au même référent. » (16

الترجمة العربية " :النظرة الكاقعية لمعبلقة بيف العالـ ك المغة تصطدـ بتناقض كبير بيف
مختمفتيف أف يعكدا لنفس المرجع" غمكض المعنى كاضح في ىذه اإلجابة حيث تظير معرفة
بالجكانب المغكية كخاصة المعجمية إال أف صياغة األسمكب أثرت عمى تحرير النص .نبلحظ
تقاطعا لؤلخطاء في مستكيات كثيرة تؤثر كميا عمى صحة العممية الترجمية ،في نقميا لممعاني مف
النص المصدر إلى النص اليدؼ ك لكف بدرجات متفاكتة .كيبيف ىذا الجدكؿ ترتيب أخطاء

الترجمة حسب خطكرتيا كتأثيرىا عمى جكدة الترجمة..
ىي درجة الصفر في الترجمة (يستحيؿ ترجمة

 -1أخطاء فيـ المقركء)(illisibilité

النص المصدر)

 -2أخطاء نقؿ المعمكمات )(information

الدرجة األولى -خطيرة جدا-

الدرجة الثانية( متكسطة الخطكرة)
الدرجة الثالثة (خطيرة)

 -3الترجمة الحرفية الخاطئة

 -4أخطاء تكظيؼ التقنيات)(techniques
 -5أخطاء التحرير )(redaction

الدرجة الرابعة (أقؿ خطكرة) قد ال تؤثر عمى

 -6األخطاء الناتجة عف التداخؿ المغكم

المعنى

)(interference

الدرجة الخامسة ( عادية)
الجدول ( )17يبين ترتيب أخطاء الترجمة حسب خطورتيا في ترجمة المعنى.

استنتاج:

إف ىذه الدراسة الميدانية في تدريس الترجمة بالجامعة الجزائرية تحميؿ ك تقكيـ أخطاء المغة
ك الترجمة ما ىي إال بداية في مكضكع البحث التعميمي.
لقد أردنا الكصكؿ إلى الكصؼ الميداني لتدريس الترجمة بالجامعة الجزائرية كليا فضؿ
الريادة في تككيف إطارات في مجاؿ الترجمة إال أف ىذا التككيف يحتاج إلى التقكيـ كلذلؾ انتقينا
عينة مف الميداف لنتتبع عممية التدريس عف قرب رغبة في تحسيف األداء كقد تكصمنا إلى نتائج

عممية ندعميا بسياسة لغكية كاضحة.
ـ المراجع:

1- Nicole Martinez Melis, D par Hurtado Albir- évaluation et didactique de la traduction- p15
 .2مف المعركؼ أف األمثاؿ كالحكـ كالتعابير المغكية ليا خطكات عظمى عند الشعكب كمف خبلليا تتبيف
كحدة الفكر اإلنساني كتبلقي الخكاطر البشرية فيي مكضكعات غير مبتكرة كلكنيا تصنؼ في تبع التراث
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العالمي الذم يرتكز عمى فمسفة عممية كيدكر المعنى في ىذا الفمؾ أما المبنى فميزتو اإليجاز كاالقتضاب

كالتفنف في األساليب الببلغية خاصة حيف تنقؿ مف الفرنسية إلى العربية مما يجعميا تستقر في الذاكرة

.كتستعمؿ كيمكف تبلقي الصعكبات الترجمية بالممارسة

 دار المشرؽ بيركت لبناف- جكزيؼ حجار – المنجد في األمثاؿ كالحكـ كالفرائد المغكية – فرنسي عربي.3

. كىك مف المراجع كالقكاميس التي استعنا بيا في الترجمة العممية1983

4. Dr Yehia Soad et Dr Gamil Farag comment traduire librairie franco-égyptienne le Caire
egypte 1986. p 70.

 مف كتاب2001  أخذنا ىذا النص الذم اقترح أيضا في امتحاف الترجمة في مسابقة الماجستير.5
Malek Haddad La dernière impression , ed Renne Julliard, France 1958 p 130-131.

11. ص2003  مصر-6 الشركة المصرية العالمية لمنشر لكنجماف ط، فف الترجمة، محمد عناني.6
35.  ص2002  أسرار الببلغة في عمـ البياف –دار المعرفة – بيركت لبناف- عبد القاىر الجرجاني.7
.160  ص- ابف جني – الخصائص.8

 بيركت لبناف27  العدد-  الفكر العربي معيد اإلنماء العربي- الترجمة تكاصؿ ثقافي- عزيزة السبيني.9

238.  ص1994

10. Jean Dubois. Dictionnaire de linguistique p 125.
.64-63  نظريات الترجمة ص- محمد شاىيف- د.11
12 -"La phrase canonique en français se construit selon un ordre pertinent de mots, ou d‟unités
grammaticales. Ainsi, la phrase dans le cas français serait-elle écrite : SN + SV+ (SP) selon la
construction qu‟on réalise. Différent du français, l‟arabe présente des unités grammaticales
construites d‟après la distribution VS + SV+ (SP) ou VS + (SP). Le point de vue syntaxique, les
constructions erronées réalisées par les étudiants arabes résident en fonction qu‟occupent les
mots dans la phrase. "
Jacques Moeshier, Antoine Auchlin : Introduction à la linguistique contemporaine, Armand
Colin, Paris 2000, P18
13 -, Mohamed AL Zoubi, the role of cultural and linguistics back ground on reading
comprehension p 36.

باسؿ حاتـ كاياف: تؤدم أخطاء ترجمة المشتقات إلى نقؿ المعنى بطرؽ خاطئة ىذا مايؤكد عميو.14
2002 – 1

.321 ميسكف في الخطاب كالمترجـ ص

 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب ط، الترجمة كالتعريب، د محمد الديداكم.15
.62 ص

16. Campbell. S/ translation into the second language London Longman 1998 p 12
17. louis Yvon Chevalet, jean Klein formation et pratique de la traduction in Meta XXX
IX,1994 p 75.
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صورة اإلسالم في العصور الوسطى عند األوروبيين
وتأثيرىا في الكوميديا اإلليية
أ .مجاجي عمجية

أستاذة مكمفة بالدروس ـ قسم الترجمة

كمية اْلداب والمغات ـ جامعة الجزائر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كاف دانتي كأىؿ عصره عمى اعتقاد بأف لكؿ إنساف فترة محدكدة مف الحياة عمى األرض
تعقبيا فترة أخرل غير محدكدة مف الحياة بعد المكت .كلك أف إنسانا ما كاف مرضيا عنو عند رٌبو

الرب .بعد أف تعرج ركحو عمى المطير لفترة
لحظة مكتو ،فإف ركحو تسكف في السمكات منعمة مع ٌ
انتقالية محددة .كبالمثؿ لك أف إنسانا ما كاف غير مرضي عنو عند رٌبو لحظة المكت ،فإف ركحو
الرب .ىذا ىك االعتقاد الذم كاف شائعا في
تسكف الجحيـ خالدة فييا أبدا ،محركمة مف رؤية ٌ
عصر دانتي ،كىك الذم أليمو كتابة "الككميديا اإلليية" ،كىي ممحمة مف نسج رؤاه الخاصة،

يصكر اآلخرة مف خبلليا ،فيي رحمة عبر عكالميا الثبلثة :الجحيـ ،المطير كالفردكس ،متناكال
ٌ
بالكصؼ أحكاؿ مف التقى بيـ في ىذه العكالـ سكاء مف كاف خالدا منيـ مف عذاب جينـ أك مف
كاف يقضي بالمطير فترة االنتقاؿ تطيي ار لركحو ،أك مف كاف يتمتع في الفردكس بنعيـ أبدم.
كعميو ،فالمعنى المباشر ليذا العمؿ ىك كضع األركاح بعد المكت ،كفضبل عف ىذا

المعنى ،ىنالؾ المعنى المجازم أال كىك أف اإلنساف ييجزل خي ار أك يناؿ عقابا بقدر ما يكجو إرادتو
الحرة إلى الخير أك إلى الشر ،مضافا إلى ىذا فإف دانتي ٌبيف في خطبة اإلىداء التي يرفعيا إلى
أخر إنساف شممو برعايتو لينجز ىذه الممحمة ،يقكؿ أف اليدؼ منو ...ىك انتشاؿ أكلئؾ الذيف
يعيشكف في ىذه الحياة مف حالة الشقاء كاألخذ بيدىـ لمعيش في حالة مف السعادة كالنعيـ لذا
فالككميديا اإلليية تصنؼ عمى أنيا عمـ تعميمي أخبلقي المقصكد منيا أف تككف أداة ككسيمة

إلحداث تأثير ما .كلما كاف دانتي يكتب لئلنساف العادم فقد كتب ممحمتو بالمغة اإليطالية  -لغة
العامة -بدال مف المغة البلتينية -لغة خاصة بالمتعمميف -كعمؿ عمى إيصاؿ رسالتو لمقارئ في
يعبر مف خبلليا عما يراه .كلـ
أكضح صكرة ممكنة .كعمى أف تككف قصيدتو رسالة فكرية مؤثرة ٌ
يعمد إلى تسمية األركاح التي تمثؿ األقدار األبدية بأسماء مجردة ،كانما اختار ليا أسماء عادية
مألكفة لنساء كانكا أـ رجاال كىـ أناس معركفكف تماـ المعرفة ألسبلفو كمعاصريو عمى السكاء حتى
يتعرؼ عمييا القارئ في الحاؿ.
كتنقسـ الككميديا اإلليية إلى أجزاء ثبلثة :الجحيـ كالطير كالفردكس .كقبؿ الجحيـ مباشرة
ىنالؾ مكاف يدعى "الشفا" (  )Limboمخصص ألركاح األطفاؿ الذيف يتكفاىـ ا﵀ قبؿ أف يعمدكا،
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كأركاح الكثنييف الفاضميف (كيقصد دانتي بالكثنييف الذيف عاشكا قبؿ ظيكر المسيحية) .في ىذا
المكاف نمتقي بالمسمميف الثبلثة األكائؿ :ابف سينا كابف رشد كصبلح الديف األيكبي .أما الرسكؿ 
كاإلماـ عمي – رضي ا﵀ عنو  -فقد كضعيما دانتي في قاع الجحيـ كجحيـ دانتي عبارة عف حفرة
ىائمة قمعية الشكؿ ،تنقسـ إلى تسع مناطؽ يتناقص محيط كؿ كاحدة منيا كمما اقتربت مف القاع.
كقد خصصت كؿ منطقة منيا إلحدل الخطايا .كيتـ ترتيب ىذه الخطايا عمى قدر ما تحممو مف
شركر ،فأخفيا ىك أقربيا إلى قمة القمع كأفحشيا ىك أقربيا إلى قاعدتو كىذه الخطايا تصنؼ
بدكرىا كفقا لمتصنيؼ المسيحي لمكبائر الثبلث :االنغماس في الشيكات ،كالعنؼ كالغش ،كيتـ تنظيـ
أمكر العقاب كفقا لقانكف الجزاء مف جنس العمؿ حتى تتناسب األمكر بطبيعة الخطيئة ،كلذا يعاقب

كرـ ا﵀ كجيو-
أصحاب الشقاؽ كالفرقة .كيضع دانتي في مصافيـ النبي
 كاإلماـ عمي – ٌ
بتصنيفيـ في مجمكعة الدجاليف ككذلؾ نجد في الصنؼ األكؿ أركاح المذنبيف العظماء مف شعراء
كفبلسفة كحكماء ممف ال يجكز إدخاليـ الجنة لعدـ إيمانيـ بالمسيحية ،لكنيـ مع ىذا ال يستحقكف
الجحيـ الفعمي حسب مفيكـ دانتي .كحاليـ في ىذا المكاف ىك العيش في رغبة دائمة لمحؽ كفي
عالـ مميء بالحسرة ،لعمميـ أنيـ لف يستطيعكا إتباع رغبتيـ في المعرفة المطمقة ،أال كىي معرفة
الرب ،عمى الرغـ مما كانكا عميو مف حكمة دنيكية عميقة ،كبيف ىذه األركاح نجد ابف رشد كابف

سينا كصبلح الديف األيكبي أكلئؾ الذيف استكجب دانتي استبعادىـ مف ممككت السمكات "بجيميـ
بالمسيحية" ،كاف كانكا قد عاشكا حياة نبيمة زاخرة باإلنجازات العظيمة ،كنعني بيذا أف دانتي قد
استقى "أمثمتو" ىذه عف صكرة كانت معدة سمفا عف اإلسبلـ كمسممات بيا مف قبؿ أسبلفو
كمعاصريو لذا ،ال نستطيع أف نعالج تصكير دانتي لمشخصيات اإلسبلمية قبؿ أف نتكفر عمى

دراسة ىذا اإلطار دراسة مفصمة كتبياف الكيفية التي نشأ بيا.

حاكؿ عمماء العصكر الكسطى ،الذيف كانكا تكاقيف لمسيطرة عمى معتقدات الناس كسمككيـ
العاـ أف يمنحكا نظرياتيـ قكة القانكف ككاف البلىكت ىك قمة ىذا النظاـ النظرم ككذلؾ كاف
اإلسبلـ كتاريخ رسكلو مغمفيف بمفاىيـ أكركبية ال يستطيع العرب كالمسممكف التعرؼ عمييا .كقد
كاف الىكت الحركب الصميبية ىك الىكت العبلقات المسيحية باإلسبلـ.

كما كاف البلىكت كالتاريخ -كبلىما -سكل دعاية تدعـ العدكاف ،في حيف كاف القانكف

الكنسي يبيف الحدكد التي كاف عمى الحرب أف تنشب بمقتضاىا .ككاف أكثر جكانب ىذا القانكف
اتصاال بمكضكعنا ىك ما يتعمؽ بالمقاطعة ،كبعدـ التسامح .ككاف القصد العاـ ليذا ىك فصؿ
المسيحييف األكركبييف عف "العدك" الخارجي غير المسيحي .أما شريعة اإلسبلـ –ديف التسامح-
فتحرـ األخذ بيذه المعاممة بالنسبة لمجماعات المسيحية األىمية التي تعيش بيف المسمميف في الشرؽ
كتبجيؿ المسمميف لممسيح أمر يتبايف تباينا صارخا مع االفتراءات التي انيالت عمى الرسكؿ  مف
جانب المسيحييف .ذلؾ أف اإلسبلـ ينظر إلى المسيحييف عمى أنيـ أىؿ كتاب في حيف أف
المسيحييف لـ يترددكا بتسمية اإلسبلـ بالديف الزائؼ كىـ بيف اإلنكار كالتفنيد .ككاف جيش الصميبييف
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في الغرب بمثابة رىط مف الحجاج كقد شد الرحاؿ لتحرير األراضي المقدسة كتدمير "العدك المسمـ"
كمختمؼ األعماؿ الكحشية التي كاف يمارسيا الصميبيكف ضد المسمميف .بيف أنيا لـ تكف في
األصؿ كالحقيقة سكل ذريعة قيصد بيا تخفيؼ عبء حرب اإلقطاع عف كاىؿ األكركبييف .كانت
ىذه الحركب خدمة دينية تمت عمى حساب شعكب أخرل.
لقد اعتبر العرب كالمسممكف قكما يعيشكف خارج نطاؽ العالـ المتحضر ،أم ال يحؽ ليـ
أف يعاممكا معاممة إنسانية كيبدك أف ىذه المكاقؼ قد قامت عمى نمكذج التقميد القديـ الذم سارت
عميو حركب الركمانييف كاليكنانييف القدماء ضد الفرس كالبارثييف (.)Parthians
كلقد يعزز "نقد" اإلسبلـ ىذا بأسطكرة تاريخية قائمة عمى تحميؿ دفاعي أدرؾ مبدعكه أف
اإلسبلـ قد قاـ عمى أساس الديانات اإلبراىيمية األقدـ كلذا كاف المقصكد بو قبؿ كؿ شيء أف
اإلسبلـ يحب المسيحية .كانطبلقا مف إحساسيـ أف اإلسبلـ قد قاـ لزعزعة دعائـ المسيحية مف
أساسيا ،فقد بدأ أغمب المجادليف مف الفكرة التي تزعـ أف اإلسبلـ كاف تيديدا فعاال لممسيحية
بالسعي إلى إثبات أف اإلسبلـ "نبكة زائفة" حسب لغة العصر .كقد فعمكا ذلؾ بكسيمة ال تزيد فعاليتيا
عف مجرد التأكيد ،نقطة بعد أخرل ،عمى أف اإلسبلـ ال يساير العقيدة المسيحية ،لذا فإف ىذه

التيجمات التي ال تراعي ضميرا ،كانت في عنؼ الحركب الصميبية ذاتيا .أف أنيا كانت "عدكانية
الطابع" "دفاعية اليدؼ".
ككانت االفتراءات عمى الرسكؿ

 كالمسمميف في العادة افتراءات سفيية بذيئة كغير

مسئكلة لمغاية كقد ترددت كثي ار جدا في جميع المؤلفات

.1كأغرب ىذه األفكار نسجيا الخياؿ

المسيحي الذم نسجتو كنقمتو األسطكرة الشعبية تمؾ التي تزعـ بأف الرسكؿ  لـ يكف مؤسس ديانة

جديدة كانما ىك مسيحي مرتد فالخرافة التي تقكؿ بأف محمد  كرديناؿ ركماني أسس مذىبا جديدا
منشقا كانت مف عمؿ النحاة الفرنسييف في القرنيف

 11ك  12الميبلدييف كقد انتشرت ىذه الخرافة

عمى نحك خاص في شماؿ إيطاليا عمى عيد داسي.2
كمف ىذه الخرافة كحدىا نستطيع أف نتبيف األسطكرة التي ابتدعيا الغرب عف أف اإلسبلـ
كاف أداة لبلنتقاـ مف المسيحية كلـ يكف دينا في حد ذاتو مف ىذا المنطمؽ كاف مف السيؿ إشاعة

كتبرير الفكرة التي تزعـ أف اإلسبلـ كاف نكعا مف الخركج عمى المسيحية .كباإلضافة إلى ىذه
األسطكرة فإف استخداـ أك سكء استخداـ عدد كبير مف المصادر العربية لترسيخ ىذه القصص

المسيحية كاف لعبة العمماء ،لعبة ذات غرض عممي كلك أف الغرض الظاىرم كاف تبشيريا .كانتيت
سب الرسكؿ  في ببلد إسبلمية بطرد اإلرساليات التبشيرية أك بمقتؿ أفرادىا .ككاف أكؿ
حاالت ٌ
أكركبي ييتـ اىتماما نشطا باستخداـ المصادر العربية ألغراض ىجكمية عمى اإلسبلـ ىك "بيتر"
الفرنسي الممقب بػ "المبجؿ" ،راىب دير كمكني.3
ذىب بيتر في عاـ  1141إلى أديرة إسبانيا بحثا عف قسس التينييف يككنكف عمى دراية
بالمغة العربية كاكتشؼ اإلنجميزم

 Robert of Keaton, Herman the Dalmationككاف
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كبلىما مف دارسي عمـ التنجيـ كخبيريف في المغة العربية .لقد أغراىما بػ "الرجاء كالماؿ الكفير بترؾ
 الكضيعة (المصدر نفسو)

أجؿ أال كىك النضاؿ ضد ىرطقة محمد
دراستيما في سبيؿ خير ٌ
بالعمؿ عمى تزكيد البلتينييف الجيمة بمعمكمات كافية عف ىذه اليرطقة" كي يستخدمكىا في العمؿ
التبشيرم .كمف الجمٌي أف بيتر المبجؿ قد شعر بأف ىذا المكضكع ممح ،لذا فقد أقنع نفسو بأف
معرفة القرآف كاإللماـ بشيء مف الفقو اإلسبلمي قد أصبح أم ار ممزما لممسيحييف حتى يياجمكا

فعاؿ.
اإلسبلـ عمى نحك ٌ

كمف الكاضح أف إظيار اإلسبلـ في كتابتيما بمظاىر الديف المتعصب كاف استرضاء

لسيدىـ كرغبة في التأميف ألنفسيـ مكردا ماليا مستم ار .كلعمو كاف تعبي ار عف إحساس باإلحباط

الضطرارىـ قضاء جؿ كقتيـ في ترجمة أصكؿ العقيدة اإلسبلمية عمى حساب ما كانكا بو أكثر
شغفا أال كىك دراسة عمكـ العرب الفمكية كالرياضية ،كقد أكد

 R. of Keatonتماما أنو لـ يكف

تصرؼ
متحمسا عمى اإلطبلؽ لمتضحية بمشاغمو العممية ككضع معرفتو عف كنكز العرب تحت ٌ

رجاؿ الجدؿ المسيحي .كبيذا المعنى يبدك  ،R. of Keatonرجبل ذا عقؿ لـ يتعب إال عند الطمب
كمقابؿ ثمف عاؿ.

كمف األعماؿ التي تمت ترجمتيا بتكميؼ مف بيتر بعض الرسائؿ التي تزعـ بأنيا سجؿ

معاصر لجدؿ تـ في القرف التاسع حكؿ قيـ اإلسبلـ كالمسيحية ،كما عثر في مكتبات إسبانيا عمى
بضع نسخ تتناكؿ نسب الرسكؿ ،كما كجدت في أقدـ سيرة إسبلمية كتبيا محمد بف إسحؽ .ككتب
أخرل في األحاديث .كقد ترجـ القرآف الكريـ في  15يكليك سنة  ،1143أم بداية عاـ 538ـ ،كىذه
الترجمة كغيرىا مف ترجمات المصادر العربية اتخذت بمثابة األساس لمتيجمات المسيحية عمى

اإلسبلـ .كقد كاف يتـ إنجاز ىذه الترجمات في الغالب عمى نحك مف التيكـ كالتحريؼ كالتشكيو
كالسخرية مف اإلسبلـ كرسكلو  مف جانب رجاؿ الجدؿ المسيحي.
كمف المصادر اإلسبلمية التي عرفت في القرف  12الميبلدم ،نجد أف الرابط األساسي بيف
الصبي محمد
المسيحية كاإلسبلـ قد أكحت بو قصة "بحيرة" كالقصة في حقيقتيا تتحدث عف
ٌ
كىك يرافؽ قكافؿ التجارة بيف مكة كالشاـ ،حيث التقى بو راىب مسيحي يدعى بحيرة الذم تنبأ نبكة



ىذه الفتى في المستقبؿ ،فقد ق أر في الكتب المسيحية عف بعث الرسكؿ

 كتمؾ ىي الكتب

الصحيحة التي كانت في حكزة المسيحييف غير الضاليف أكلئؾ الذيف كصفيـ القرآف الكريـ بأنيـ
"أقرب مكدة لمذيف آمنكا"(( .ذلؾ أف منيـ قسيسيف كرىبانا كأنيـ ال يستكبركف.4))...
ىا ىك راىب مسيحي ،كاف شخصية تاريخية في القرف

 6يشيد لئلسبلـ كلرسالتو ،تمؾ

الرسالة التي حاكلت المسيحية الضالة مف خبلؿ كنيستيا الرسمية ،إنكارىا .كلقد كصفت شخصية
بحيرة بالطبع ،بأنيا شخصية راىب مسيحي منشؽ كذلؾ في أقدـ جدؿ بيزنطي مثمٌو تيكفانيس

ص ٌكر عمى أنو الكحي "لمنبي الزائؼ" كالمتآمر معو عمى المسيحية كقد تطكرت
(ت818.ـ) .لقد ي
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صكرتو ىذه في أذىاف المسيحييف بحكـ ىذه العبلقة التي كصفتو بػ "الراىب المسيحي ممعكف
الركح".
كسرعاف ما انتقمت ىذه المكاقؼ كتمؾ الصكرة العامة المشكىة لئلسبلـ كنبيو –عمى يد
العمماء كالقساكسة -إلى األدب الشعبي ،األدب الركمانسي كالمغامرة حيث امتصت كأصبحت جزاء
ال يتج أز منو ،ثـ كجيت لعامة الجماىير  .5كمف الممكف اعتبار ىذه المؤلفات الركائية نكعا مف
الدعاية التي قصد بيا استغبلؿ الرأم العاـ كطمأنتو ،السيما في ظركؼ اليزائـ المتكالية التي
أكقعيا بيـ المسممكف في الحركب الصميبية ،بأنيـ سكؼ ينتصركف عمى اإلسبلـ في آخر األمر.
كمعـ ذلؾ فإف ىذا النكع مف األدب المختمؼ عف تمؾ األعماؿ الجدالية التي كاف األكاديميكف

يكتبكنيا مف حيث أنيا تحتكم عمى شيء مف االحتراـ ،كفي بعض األحياف االحتراـ الكبير لقكاد
المسمميف كذلؾ في جميع األشعار تقريبا ،ففي أحد األعماؿ الشعبية بعنكاف "

 "Saladinنجد أف

لدل مؤلفو إحساسا بمعايشة مثؿ الفركسية اإلسبلمية .كقد بدا قكيا ،مستكليا عمى مكضكع القصة
برمتيا .في ىذا السياؽ نجد أف بعض العرب المسيحييف قد أصبحكا في النظر المسيحي الغربي،
المجادليف المتعصبيف ،مصد ار أك إطا ار لممغامرة كالعجائب كاإلثارة ،أكثر مف
مسيحييف ال في نظر ي
ككنو "أرض األعداء".
كمع أف الغرب المسيحي كاف ينظر لئلسبلـ عمى أنو كياف سمبي ،فإف األمر يختمؼ
بالنسبة لمشرؽ ،فقد نظركا إليو كقد اتسع مداه ليشمؿ مناطؽ كصقمية كاسبانيا عمى أنو أرض
العجائب التي أضفى عمييا الخياؿ الغربي ألكانا أخرل مف السحر ،اإلعجاز ،كلكف -كىذا أىـ ما
في األمر -فيما يتعمؽ بعمكـ الفمسفة كالعمكـ البحتة كالطب كالتكنكلكجيا ،كاف الغرب مستعد لمتعمـ
مف العرب ،كفي ىذا كانكا ينظركف إلى العمـ العربي بإعجاب كاحتراـ.6

كقد كاف لما اكتسبكه مف معرفة تأتت ليـ عف طريؽ التكسع في ترجمة األعماؿ العربية إلى
البلتينية بدفعة قكية لبزكغ فجر النيضة األكركبية خبلؿ القرف 12ـ كقد كاف لممعرفة العربية أثرىا
المممكس في كؿ نكاحي الحياة إباف القرف 13ـ ،كقد كانت بمثابة الحافز القكم مضافا إلييا إحياء
تراث الركماف كاليكناف إلعبلـ ركاد النيضة األكركبية أمثاؿ "

)1365-1321 ( "Dante

ك" )1374-1304 ( "Petrarqueكقد كانت العبلقات الثقافية بيف اإلسبلـ كالغرب البلتينييف أم ار
غاية في االختبلؼ نظ ار لما كاف عميو ىذا األخير مف تخمؼ.
ثـ إف القرآف كاف أرجح مف اإلنجيؿ بكصفو كبلـ ا﵀ ذاتو ،كفيما يخص العقؿ كاف

المسممكف يدرككف أف أمكر الديف تتجاكز العقؿ ،لكنيـ كانكا يركف في نفس الكقت أف الديف يجب
أال يناقض العقؿ ،كأنو يجب أف يسمح بالتحميؿ كالمساءلة المنطقية .كبذا تكصؿ المسممكف إلى
حجج عقبلنية كاسحة ضد المسيحية .في الجانب اآلخر كاف المسيحيكف يؤمنكف باألسرار الدينية
كىك الجانب الذم لـ يكف في متناكؿ العقؿ كحسب ،بؿ كيناقضو في الكاقع .لذا ،كاف بإمكاف
المسيحييف أف يثيركا حججيـ ضد المسيحية .كالكاقع أف العقيدة المسيحية تؤمف بأنو ليس في كسع
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العقؿ البشرم الذم يحكمو المنطؽ أف يدرؾ حقيقة المسيحية ،ذلؾ أمر يحتاج إلى بركة ا﵀
كفتكحو .كاجماال ،فإف اإلسبلـ باعتباره ديف الكسط ال التطرؼ ،ينظر إلى غيره مف الديانات بما
فييا المسيحية عمى أنيا في األساس نكع مف التطرؼ اإلسبلمي في عدد مف جكانبيا.
كىنالؾ قضية مكممة في العبلقة بيف اإلسبلـ كالمسيحية ،أال كىي أف المسمميف ينظركف

إلى القرآف عمى أنو و
حاك لكؿ ما يحتاج المسمـ معرفتو عف المسيحية مف حيث طبيعتيا كأركانيا

كمف حيث الحكـ عميو ،لذا فقد أركا أنو ليس ثـ ضركرة لبلستزادة مف دراسة المسيحية تمثبل بقكلو
تعالى(( :ما فرطنا في الكتاب مف شيء ،7 ))...أما المسيحيكف مف جانبيـ ،فمـ يستطيعكا الرجكع
إلى كتابيـ المقدس كي يعرفكا شيئا عف اإلسبلـ.

لقد كانكا عمى جيؿ مطمؽ باإلسبلـ ككاف عمييـ أف يدرسكه ،أما عمى المستكل الفكرم،

فكبار المفكريف مف أمثاؿ ابف سينا (

1037-980ـ) كالغزالي ( 1111-1058ـ) فمـ يكف

ليضارعيما أحد مف متكممي الغرب .ككاف عمى البلتينييف أف ينتظركا زمنا طكيبل حتى يظير فييـ
رجاؿ عمى مثؿ ىذا الحجـ أك رجاؿ قادركف عمى استيعاب فكر عباقرة مف أمثاؿ بف باجة (ت
 )1138أك بف رشد (.)1198-1126

لقد حاكلنا في المبلحظات السابقة أف نحدد تعدد األسس التي بنيت عمييا العبلقات بيف

الشرؽ كالغرب ،بيف اإلسبلـ كالمسيحية ،خبلؿ العصكر الكسطى ،كىذه األسس تعد أم ار جكىريا في
فيـ العبلقات ككجيات النظر المتبادلة بيف المسيحية كاإلسبلـ خبلؿ تمؾ العصكر ،زد عمى ىذا
بالنسبة لمكضكع دراستنا ىذه فإف اإللماـ بيذه األسس أمر ال مفر منو لتحديد األرضية التي استقى
منيا دانتي أفكاره عف اإلسبلـ ،كرسـ مف خبلليا الشخصيات اإلسبلمية في الككميديا اإلليية...

كبدكف ىذه النظرة المستشرقة الشمكلية إلى العبلقة كالتفاعؿ بيف اإلسبلـ كالمسيحية خبلؿ العصكر

الكسطى ،كبدكف كجيات نظر متقابمة كجيا لكجو ،يصعب إف لـ يكف يستحيؿ عمى أم قارئ أف
يفيـ تصكير دانتي لمشخصيات اإلسبلمية في الككميديا اإلليية.
لقد جاءت ترجمة حسف عثماف لقصة  Danteعمى قدر كبير مف البراعة كلقد اسقط جزءا
مف الجحيـ خاص بكصؼ الرسكؿ  كعمي –كرـ ا﵀ كجيو ،-كقد عمٌؽ عمى ىذا الحذؼ في

اليامش الخاص باألنشكدة  28بقكلو" :كلقد حذفت مف ىذه األنشكدة ألنني كجدتيا غير جديرة

بالترجمة كقد أخطأ  Danteفي ذلؾ خطأ جسيما تأثر فيو بما كاف سائدا في عصره بيف العامة أك
في المؤلفات عف الرسكؿ العظيـ ،بحيث لـ يستطع أىؿ الغرب كقتئذ تقدير رسالة اإلسبلـ الحقة
كفيـ حكمتو اإلليية".8
كيبدك أنو يدعك ىذا التصرؼ إلى الغرابة كانطبلقا مف المثؿ القائؿ أف "ناقؿ الكفر ليس
بكافر" ،فقد ذكرننا أف الغرب كاف منشغبل بترجمة الكتب اإلسبلمية الدينية ككتب األدب في
العصكر الكسطى حتى يقدمو في صكرة مشكىة تخدـ غاياتو الجدلية .كقد الحظنا فيما سبؽ أنو قد
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تمت ترجمة القرآف الكريـ في الغرب في عاـ 1143ـ بيدؼ تشكيو محتكياتو مف جانب الجدلييف
المسيحييف الذيف كانكا تكاقيف لسحؽ اإلسبلـ كتدمير كؿ ركف مف أركاف الديف الجديد.
فإذا كاف الغرب قد دأب منذ القرف الثاني عشر عمى محاربة اإلسبلـ ،كاذا كاف قد قاـ
بتشكيو صكرة القرآف الكريـ كبثيا في أدابو كما يظير في الككميديا اإلليية ،فمماذا كنحت في القرف
 21نتردد في فضح ىذه اآلراء دفاعا عف ديننا ؟ لماذا ندف رؤكسنا في الرماؿ ،كال نعد أنفسنا
لمكاجية الحقيقة كنتفحص أبعاد الصكر البشعة ؟ خبيثة المرامي التي لفقيا عمماء الغرب لديننا
الحنيؼ خبلؿ العصكر الكسطى .كبدافع عف سعينا لمدفاع عف ديننا.
إف طريقة العقاب التي جرل بيا تعذيب النبي  كاإلماـ عمي –كرـ ا﵀ كجيو -أال كىي

التمثيؿ بجسدييما ،ىي التصكير الرمزم في نظر

 Danteلمشقاؽ بذراه ىما كأتباعيما في جسد

الكنيسة كالتي تعد بمثابة جسد المسيح نفسو.9
كما يطرح ىذا الكضع سؤاال محي ار إلى حد ما في أذىاف قرائو المسمميف ،كىذا السؤاؿ ىك:
لماذا يضع دانتي الرسكؿ كابف عمو في أعمؽ أعماؽ الجحيـ ،بينما يضع

 3مف أكثر أتباعو

حماسة في أكؿ دائرة كأخفيا مع أفبلطكف كأرسطك كسقراط ؟ أم بيف ىؤالء الذيف لك قدر ليـ أف
عرفكا المسيحية كأعمنكا إيمانيـ بيا لما كضعكا مثؿ ىذا المكضع في الككميديا اإلليية .كلكننا

كجدناىـ بيف األركاح المنعمة في فردكس دانتي .لماذا تجاىؿ دانتي حقيقة أف ىؤالء المسمميف
الثبلثة كانكا مف أعظـ أتباع الدعكل اإلسبلمية ،كمف أكبر مناصرييا ؟
إف ذلؾ لغمكض عجيب بأف بعضيـ في مستكل أعمى مف رسكليـ ،ذلؾ ألنو بمقتضى
حماسيـ الديني كحده خاصة لك أخذنا بعيف االعتبار حماس صبلح الديف األيكبي كقائد عسكرم

كحماس ابف رشد كفيمسكؼ البد كأنيما مداناف مع الرسكؿ

 كالتفسير المنطقي الكحيد لتصنيؼ

دانتي لتمؾ الشخصيات المسممة مع األركاح الفاضمة ىك أنو تغاضى عمدا عف انتماءاتيـ الدينية
كفضؿ اعتبارىـ رمك از لمحكمة اإلنسانية كالعبقرية .كمف ىذه الناحية فإف دانتي يقدـ أسمى آيات
التبجيؿ لتفكؽ العمكـ اإلسبلمية ألنو لـ يجد مف بيف األكركبييف مف ىـ في مكانة عمماء المسمميف
كفضميـ.

ككاف إلنتاج ابف سينا األدبي اليائؿ أثره العظيـ في تفكير الغرب في العصكر الكسطى.

كمف الممكف أف نذكر مف بيف كتبو "الشفاء" كالذم عرؼ في أكركبا في العصكر الكسطى باسـ
" :"Sufficentiaكيعد ىذا العمؿ الضخـ شرحا تفصيميا لمعمكـ اإلغريقية كعمى األخص تمؾ
الرسائؿ المكجكدة في كتابات أرسطك .ككاف قصد ابف سينا في كتابتو ىذا العمؿ ىك شرح فكر
أرسطك لكنو ىك نفسو –كما يقرر -في مقدمة كتاب "لـ يكف ألرسطك" طالبا كالكتاب في كثير مف
مكاضيعو يعتبر في الغالب عف آراء ابف سينا الخاصة .كتتضمف أعمالو األخرل :كتاب "النجاة"
ككتاب "اإلرشادات كالتنبييات" ككتاب "المباحثات" أما الكتاب الذم جعمو ذا تأثير كاسع في الطب
األكركبي فيك "القانكف في الطب" كقد عرؼ في صكرتو األكركبية باسـ "

 "Canonكتعد ىذه
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المكسكعة الطبية ذركة التصنيؼ العربي كدائرة معارؼ طبية بكؿ معاني الكممة كيكاد القارئ لكتاب
ابف سينا يظف أف ناحية مف نكاحي الطب الحديث لـ تفتو...
كذلؾ ،عرؼ أطباء العرب األمراض النفسية ككصفكا ليا أكثر مف عبلج كفسركا كثي ار منيا
في ضكء العامؿ الجنسي كذلؾ قبؿ أف يكلد فركيد بمئات السنيف  .10قاـ Girard de Crémone
بترجمة كتاب القانكف إلى المغة البلتينية في القرف

12ـ كىذه الترجمة منشكرة في العديد مف

المخطكطات كاإلقباؿ عمى ىذا الكتاب أمر يمكف إدراكو مف كاقع صدكره

 16مرة خبلؿ الثبلثيف

عاما األخيرة مف القرف 13ـ ،منيا  15ترجمة بالبلتينية كترجمة كاحدة بالعبرية ،كمف كاقع إعادة
صدكره أكثر مف عشريف مرة خبلؿ القرف  .16كما أف التعميقات عميو سكاء ما نشر منيا مخطكطا

أك مطبكعا تعميقات ال حصر ليا .كبذا ظؿ الطب العربي ،المصدر الحجة في الغرب حتى

السنكات األخيرة مف عصر النيضة األكركبية .كالمقكلة التي تتردد كثي ار عف أف الغرب مديف لمعرب
في اكتشافو ألرسطك فقكؿ يحتاج إلى شيء مف التحديد .فقد يككف مف األدؽ أف نقكؿ بأف الغرب
مديف لمعرب في اكتشافو لمفمسفة األرسطكطالية ،ذلؾ ألف اىتماـ العمماء األكركبييف بأعماؿ أرسطك
قد زكاه أكال معرفتيـ بالفكر الغربي .كقد كاف نفكذ ابف رشد في ىذا الصدد طاغيا مييمنا .ككانت
أفكاره مستقاة مف مثالية المدرسة السكندرية التي قامت بدكرىا عمى الفمسفة األرسطكطالية كعند

تقديمو لو منحو لقب "المعمؽ األكبر" .كيعني ضمنيا "الفيمسكؼ األكبر" (المصدر السابؽ) كقد
كصمت شيرة أرسطك أكجيا خبلؿ القرنيف  11ك 12الميبلدييف كقد كاف ابف رشد ىك المسؤكؿ عف
تركيج فمسفتو كنقؿ فكره إلى الغرب خبلؿ ىذيف القرنيف ككاف ابف رشد يعرؼ بمقب "المعمؽ األكبر"
لما أنجزه مف تعميقا كشركح لمؤلفات أرسطك .فقد كتب أنكاعا ثبلثة مف التعميقات :عاؿ كمتكسط

كمختصر .كيحاكؿ في ىذه التعميقات أف يفسر آراء أرسطك المحققة مستبعدا التزايدات األفبلطكنية

الحديثة (  )Néo-Platonismكغيرىا مف التزايدات األخرل التي كجدت في كتابات المسمميف
األكائؿ.
كقد ترجـ قدر كبير مف ىذه التعميقات إلى البلتينية سكاء كانت ترجمتيا مف العربية رأسا أـ
عف ترجمة عبرية ليا .كليس مف قبيؿ المبالغة إف قمنا أف تأثيرىا عمى الفمسفة المسيحية (كأيضا

عمى الفمسفة الييكدية) كاف عظيما جدا .كىذا التأثير يرجع في المقاـ األكؿ إلى العمـ بفكر أرسطك
كفيمو كما يتجمى في تعميقات ابف رشد كالذم كاف مف الممكف اكتسابو منيا .كسرعاف ما تركز
الجدؿ الفكرم حكؿ بعض قضايا فمسفة ابف رشد نفسو كآراء منفصمة عف آراء معممو كأضحت
المدرسة الرشدية في أكركبا البلتينية مدرسة قكية كاف ليا التأثير الكاضح عمى عصر النيضة
بالرغـ مف معارضة السمطات الكنسية.
ككضع دانتي البف رشد في الككميديا اإلليية بيف الفبلسفة البارزيف كاف في األغمب بسبب
التأثير غير العادم الذم مارسو ابف رشد عمى فكر "  "Thomas d‟Aquinكىك رجؿ ديف مسيحي
كانت مؤلفاتو معركفة تماما لدل دانتي ككاف لفمسفتو الدينية أثر كاضح في الككميديا اإلليية .كأبرز
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كجية نظر يشترؾ فييا المفكراف الكبيراف ىي مكانتيما كمدافعيف عف ذات المثؿ األعمى ،أال كىي
المكافقة بيف الفمسفة كالعقيدة كفضبل عف ىذا استعمؿ تكماس األككيني في الدفاع عف ىذه المكافقة
الكثير مف الحجج كالبراىيف التي سبقو إلييا الفيمسكؼ المسمـ كىي مشركحة في كتاب "الفمسفة
كفضؿ المقاؿ في مكافقة الحكمة كالشريعة" البف رشد .كما أف الصراع بيف الفمسفة كالحقيقة المنزلة
كما كردت في اإلنجيؿ كالقرآف فأمر غير ممحكظ عند كؿ مف تكماس اإلككيني كابف رشد عمى
التكالي .كاذا كاف ثـ تضارب ظاىرم بيف الحقيقة المنزلة كالحقيقة الفمسفية ،فإف ذلؾ راجع في
اعتقادىما إلى خطأ في الفيـ مف جانب القارئ ليما .لـ يكف المعنى الحرفي البسيط ىك المعنى
السميـ عمى الدكاـ السيما عندما كصؼ ا﵀ عز كجؿ بأكصاؼ بشرية.

كأكجو التشابو بيف ابف رشد كتكما اإلككيني غاية في التعدد ككف ابف رشد أكال ،قد خمٌؼ

لمدارسيف المسيحييف شيئا أكثر مف مجرد التعميؽ عمى أرسطك فكبل المفكريف يستشيداف بآيات مف
القرآف كاإلنجيؿ بعد التدليؿ بالبراىيف الفمسفية عمى صحة العقيدة ،ككبلىما يبدأ بشكاىد مشككؾ في
صحتيا أك متناقضة ظاىريا ،كما نجد نفس الدليؿ عمى كجكد ا﵀ مف خبلؿ الحركة كالعناية اإلليية
لمعالـ .نفس الجدؿ عف أف كحدانية ا﵀ مف كحدانية العالـ .ككجكد صبلح الديف في الككميديا

اإلليية بيف األركاح الفاضمة كالمكصكفة بالشيامة ،ال يتـ تفسيره إال مف خبلؿ الحركؼ الصميبية

كما ترتب عمى ذلؾ مف اختمار األنشطة كتفاعميا بيف الشرؽ كالغرب.
كصكرة صبلح الديف التي ظيرت في مختمؼ التصكرات األدبية قد تـ رسميا في األصؿ
بكحي مف محاكلة استعادة كانارة الظركؼ التي كانت مكجكدة قببل .كبالتدريج اكتسب القائد
كىاجة ،كأبرز ظرؼ مف ىذه الظركؼ ىك
اإلسبلمي الكبير مكانة جميمة مبجمة كأضحى قدكة حسنة ٌ
ذلؾ التفاىـ الذم ساد بيف المسمميف كالمسيحييف قبيؿ نياية القرف الثالث عشر الميبلدم .كىذا
التفاىـ ىك الذم تبدم بقكة في قكانيف الفركسية الخاصة بالنظـ العسكرية كالجياد كما تبدت في
تقنيف التسامح الديني .لكف التسامح كالنضج مف جانب اإلسبلـ تجاه المسيحية قد تمثبل في تسامح
كشيامة قادة المسمميف تجاه قادة الصميبييف كلقد كاف الرسكؿ  نفسو مع حماسو كغيرتو الدينية
غاية في التسامح كمثبل عميو كلقد كاف دكف ريب غاية في التسامح تجاه الييكدية كالنصرانية.

كالكاقع أف ىناؾ عناصر مشتركة بيف األدياف السامية الثبلثة عمى نحك ال يسمح منطقيا بكجكد

عداء مف قبؿ الديف الجديد ضد الديانتيف األقدـ .األسماء المشرقة كالمبجمة لدل المسيحية كالييكدية
ىي أسماء مشرقة كمبجمة لدل النبي .كما أف ىنالؾ أيضا تشابيات عدة في الفكر الديني كالرأم
كالمشاركة الكجدانية .كىذه كميا قكاسـ مشتركة بيف األدياف السامية الثبلثة ،تمؾ التشابيات يقرىا
اإلسبلـ كيعترؼ بيا .كببل شؾ ىنالؾ أجزاء مف القرآف تظير كراىية شديدة لمكافريف ،لكف المقصكد
بالكافريف ىـ عبدة األصناـ كالمشركيف با﵀ .كليس المقصكد بيـ أكلئؾ الذيف آمنكا بكحدانية ا﵀ في
مختمؼ أطكارىا .لذا ،فإننا بعد استبعاد جانب التعصب كالقسكة ،كىك مكجكد في جميع األدياف
تقريبا ،فإننا نجد في قكاد اإلسبلـ كما نجد في رسكلو أممة لرجاؿ بارزيف مف حيث استنارة عقكليـ
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كتحرر فكرىـ .كاإلسبلـ عمى رغـ ما صبتو عميو المسيحية مف لعنات ازدراء ككراىية ،زاخر برجاؿ
حكاما كانكا أـ رعايا ،كانت حياتيـ مثبل عمى االستقامة كالنقاء كالكرع ،ككاف مف بيف ىؤالء الرجاؿ
صبلح الديف األيكبي ،الذم اتخذه المسيحيكف مثبل عمى الفركسية ،رغـ مقاكمتو الشرسة لحمبلتيـ
الصميبية .كضمف عدالة قاىر الصميبيف ككرمو كسماحتو ،فضائؿ يضرب بيا المثؿ في كقت كانت
فيو حياة الباباكات كالكرادلة نمكذجا لمفضائح في طكؿ العالـ المسيحي كعرضو .كفي الككميديا
اإلليية ،نرل صبلح الديف في نفس المكانة المميزة لسقراط كأفبلطكف كأرسطك كغيرىـ مف الفبلسفة
كالحكماء كاألبطاؿ في العصكر السابقة عمى القركف الكسطى .كظيكر صبلح الديف في الككميديا
اإلليية يكضح لنا في قكة قدر ما تسرب لمعقؿ اإليطالي مف أفكار أتت إليو مف الفمسفة كالديف

كاألدب الكافدة عميو مف أمـ أخرل .كلـ يكف دانتي نفسو عمى معرفة كثيقة بمفكرم اليكناف

كالبلتينييف كحسب ،بؿ كبطرائؽ التفكير عند ابف رشد كابف سينا كالغزالي الذيف يظيركف في رائعتو.
نستطيع مف المبلحظات السابقة أف نستنتج أف أدب العصكر الكسطى في أكركبا لـ يظير
صكرة متجانسة لئلنساف العربي كاإلنساف المسمـ .ففي بعض ىذه الصكر ،تتبنى العقمية األكركبية
رأيا متمي از (مع أك ضد) حياؿ شخصيات عربية معينة بينما تبنت في حاالت أخرل مكقفا غاية في

التنكع .كىذه النظرات المتنكعة نبعت مف االىتمامات كاألغراب الخاصة بأفراد الكتاب كفي أغمب

األحياف .تمقى الشخصيات اإلسبلمية البارزة إما قبكؿ كامبل أك انكسا ار متطرفا .لقد أضحى الكتاب
الغربيكف منشغميف بعنيؼ الجدؿ ضد اإلسبلـ ييدئ مف المبادئ المسيحية البلىكتية المتشددة ،كقد
جعمكا مف محمد اليدؼ الرئيسي ليجكميـ .كبذا يمكننا اعتبار التيجـ عمى محمد
الغرب لمعرب في أبشع صكرة .فالتصكير الشيير الذم رسمو دانتي لمنبي
كبارزة عمى التعصب األعمى كالكراىية الكنسية.

 بمكرة لمقت

 يعد عبلمة مألكفة

 مف رفض كانكار نجد ذلؾ التكريـ لقادة المسمميف

كفي المقابؿ ما يعكمؿ الرسكؿ
كمتكممييـ كفبلسفتيـ .كمف الممكف أف نستخمص مف كؿ ما ذكر أف أدب العصكر الكسطى يعكس
مكقؼ المجتمع الغربي ذا الحديف تجاه الثقافة العربية كاإلسبلـ .ذلؾ أننا نبلحظ –مف ناحية -ما
يكنو العالـ الغربي مف تقدير عميؽ لمعمؿ العربي كالسيما تقديره العميؽ لعدد مف العمماء العرب مف
ٌ
أمثاؿ ابف رشد كابف سينا كالفارابي .كمف ناحية أخرل نبلحظ كجكد الخصكمة الدينية الحادة بيف
الغرب المسيحي كالعالـ اإلسبلمي كالتي خمدتيا الحركب الصميبية كالجياد عمى التكالي .كأخي ار
التحيزات التي تككنت خبلؿ العصكر الكسطى ضد اإلسبلـ ال تزاؿ
يجمؿ لنا أف نقكؿ أف المكاقؼ ك ٌ
قائمة حتى يكمنا ىذا...
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مقدمة:
تعتبر الصفقات العمكمية كسيمة ناجعة تستعمميا الدكلة لتنفيذ سياساتيا االقتصادية

كاالجتماعية ،لذا فإف تعديؿ القانكف المنظـ ليا في الجزائر يندرج ضمف االصبلحات الكبرل التي

أطمقتيا الحككمة في مجاؿ المالية العامة لضركرات أمبلىا الكاقع االقتصادم لمببلد ،كىذا إلضفاء
المزيد مف الشفافية كتقديـ الضمانات الكفيمة بإرساء آليات كشركط منافسة نزيية لمكقاية مف الفساد
كالتحكـ في األغمفة المالية تجنبا إلعادة التقييـ المالي لممشاريع ،خاصة كأف آليات تسيير الصفقات
العمكمية تؤثر بصكرة مباشرة عمى إنجاح أك فشؿ المشاريع المسطرة.
كنظ ار لما يمعبو القانكف المنظـ لمصفقات العمكمية في المنظكمة االقتصادية لمببلد ،نجد أنو

قد شيد عدة تعديبلت أممتيا التطكرات كالتحكالت كحتى التكجيات االقتصادية التي عرفتيا الببلد

مف االستقبلؿ إلى غاية يكمنا ىذا ،فقد جاء المرسكـ رقـ  434/91المؤرخ في  09نكفمبر ،1991
ليعكض األنظمة المعمكؿ بيا سابقا :األمر رقـ

 90/67المؤرخ في  17جكاف  1967كالمرسكـ

 145/82المؤرخ في  10أفريؿ  ،1982المتعمؽ بنظاـ صفقات المتعامؿ العمكمي ،ىذا طبعا نتيجة
التحكالت االقتصادية كالسياسية في التسعينيات مف القرف الماضي التي فرضت عمى المشرع

الجزائرم إعادة النظر في مختمؼ القكانيف التي لـ تعد تتماشى مع التكجو االقتصادم الجديد بما

فييا قانكف الصفقات العمكمية كرغـ ذلؾ كنتيجة لتسارع كتطكر الحياة االقتصادية في الجزائر التي
تحاكؿ االندماج في االقتصاد العالمي ،كاف لزاما عمييا إحداث تعديؿ آخر لنفس القانكف كاف
بالمرسكـ الرئاسي رقـ  250/02المؤرخ في  24جكيمية  2002كبقي سارم المفعكؿ إلى غاية
التعديؿ األخير مكضكع الدراسة.

كبما أف الصفقة العمكمية في مضمكف النص المنظـ ليا ،ىي كؿ عقد مكتكب يجمع بيف

طرفيف أك أكثر أحدىما عمى األقؿ يككف شخصا عمكميا ،كيفكؽ مبمغيا ثمانية مبلييف دينار
بالنسبة لخدمات األشغاؿ أك المكازـ كأربعة مبلييف دينار لخدمات الدراسات أك الخدمات

 ،1كتبرـ

كفقا إلجراء المناقصة الذم يشكؿ القاعدة العامة أك كفؽ إجراء التراضي  ،2لذا فإنو يقع عمى عاتؽ
أطراؼ الصفقة إلتزامات كحقكؽ مف شأنيا التمكيف مف التنفيذ المحكـ كالسميـ لبنكد الصفقة خاصة
فيما يخص الجانب المالي الذم يعتبر المحرؾ الرئيسي كالعنصر الميـ في إتماميا كيككف ذلؾ

بطبيعة الحاؿ في إطار إحتراـ النصكص المنظمة لمصفقات العمكمية.
إال أف تزايد حجـ كأىمية المشاريع المسطرة مف طرؼ السمطات العمكمية كالتي غالبا ال
تتناسب مع القدرات المالية لممتعامميف المتعاقديف خاصة الكطنييف منيـ ،األمر الذم يجعميـ في
حاجة ماسة لتمكيؿ إضافي لمكفاء بإلتزاماتيـ ،ما يدفعيـ بالمجكء إلى البنكؾ لتمكيؿ مشاريعيـ كالتي
تككف في شكؿ تسبيقات عمى الصفقات العمكمية مف خبلؿ الحصكؿ عمى كفاالت أك قركض

بنكية .كتكمف أىمية ىذا المكضكع في ككف الصفقة ىي عبارة عف نفقة عمكمية تخضع لنظاـ
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المحاسبة العمكمية تمر في تنفيذىا بالمراحؿ المتبعة في ىذا المجاؿ مف (االلتزاـ ،التصفية ،األمر
بالصرؼ كالدفع) ،كبالتالي نجد أف كافة مراحؿ التسكية المالية لمصفقة تخضع لمقانكف رقـ 17-84
المؤرخ في  15أكت  ،1990المتعمؽ بقكانيف المالية كالقانكف رقـ  21-90المؤرخ في  07جكيمية
 ،1984المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية.
لذا فإنني مف خبلؿ ىذه الدراسة سأدقؽ عمى جانب معيف في تنفيذ الصفقة العمكمية أال
كىك التسكية المالية في ظؿ المرسكـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  07أكتكبر  ،2010مف
خبلؿ االجابة عمى األسئمة التالية:
ػ ما ىي مصادر تمكيؿ الصفقات العمكمية ؟

ػ ما ىي اإلجراءات االدارية لتنفيذ تمكيؿ الصفقات العمكمية ؟
ػ ماىي االجراءات المتبعة عند تحييف كمراجعة األسعار ؟
ػ ما ىك دكر كؿ مف المحاسب العمكمي كاآلمر بالصرؼ في التسكية المحاسبية لمصفقة ؟

 .1مصادر تمويل الصفقات العمومية  :يتـ التطرؽ في ىذه النقطة بالذات إلى طرؽ تمكيؿ
الصفقات العمكمية كالتي تعتمد عمييا المصمحة المتعاقدة في تمكيؿ الصفقات المطركحة لممنافسة
مف طرفيا كالتي تتخذ الشكميف اآلتييف:

أ) .التمويل الذاتي  :ىك التمكيؿ المستمد مف الميزانية العامة لمدكلة التي تعتبر المكرد

األساسي عادتا في تمكيؿ الصفقات العمكمية مف خبلؿ األغمفة المالية المخصصة ليذا الغرض
في شكؿ إعتمادات مفتكحة في كؿ مف ميزانيتي التسيير كالتجييز ،غير أف ميزانية التجييز تحكز
عمى أكبر قدر مف االعتمادات المرصكدة لمثؿ ىذه العمميات كتقيد فييا غالبا المشاريع الكبرل،
كبالتالي فإف تمكيميا يمر عبر جممة مف اإلجراءات المعقدة التي يمكف تمخيصيا في النقاط اآلتية:

ـ تسجيل العمميات ضمن قانون المالية  :تعتبر الميزانية العامة لمدكلة األداة المالية لتنفيذ

السياسة المالية مف خبلؿ مجمكعة مف اآلليات كاالجراءات التي تندرج في إطارىا عممية تمكيؿ
الصفقات العمكمية بحيث تعتبرىذه األخيرة مف أىـ النفقات التي تنفذىا الدكلة ،لذا فيي ترصد ليا
االعتمادات المناسبة بما يتماشى مع سياستيا المسطرة في إطار التكازنات العامة المبرمجة في
مخططات التنمية االقتصادية كاالجتماعية المتعددة السنكات كالسنكية كالتي تحدد فييا طبيعة
المكارد كاألعباء المالية لمدكلة كمبمغيا كتخصيصيا ،كال يمكف تعديميا خبلؿ السنة إال بقكانيف مالية

تكميمية أك معدلة  .3كبما أف تسجيؿ ىذه النفقات يككف في إطار قانكف المالية مف خبلؿ رصده
إلعتمادات في الميزانية مقيدة في أبكاب مخصصة ليا ،فإف عممية صرفيا يجب أف تتـ إال

بتصرؼ قانكني ىك عبارة عف عقد صفقة تتـ بيف اإلدارة كالمتعامؿ المتعاقد الذم كقع عميو االخيار
كفقا لئلجراءات المتعامؿ بيا قانكنا.
مف المعمكـ ،أف مبدأ السنكية يعد مف أىـ المبادلء العامة لمميزانية ،عمى أساسو يتـ التكقع

كالترخيص لنفقات كايرادات الدكلة بصفة دكرية منتظمة كؿ سنة مقابؿ إعتماد سنكم مف السمطة
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التشريعية ،4إذ أف االعتمادات المالية المفتكحة لسنة مالية معينة ال تخكؿ الحؽ في تجديدىا لمسنة
المالية المكالية ،إال أف ليذه القاعدة إستثناءات في الصفقات العمكمية التي تمخص فيمايمي:
ػ يسمح نظاـ رخص البرنامج بتجاكز النفقات لئلطار السنكم.
ػ يمكف لعقكد البرامج التي تبرميا االدارة أخذ شكؿ إتفاقية سنكية أك متعددة السنكات ،تحدد
فييا طبيعة الخدمة ،مكقع البرنامج ،كمفتو التقديرية كمراحؿ إنجازه.
ػ يمكف في حالة صفقات الطمبيات التي تشمؿ إقتناء المكازـ أكتقديـ خدمات ذات النمط
العادم أك المتكرر أف تككف قابمة لمتجديد بشرط أال تتجاكز خمسة سنكات عمى أف تتضمف كمية
كقيمة الحدكد الدنيا كالقصكل لمكضكع الصفقة.

ـ مسار تنفيذ عممية التمويل الذاتي  :في ىذه الحالة يمكف التفرقة بيف إعتمادات التسيير

كاالستثمار ،حيث أف إعتمادات التسيير تككف مقيدة ضمف االعتمادات الكمية لمباب أك المكاد
المناسبة ،أما إعتمادات االستثمار فيي تخضع لسمسمة مف االجراءات يمكف تمخيصيا كما يمي:

أ) .تسيير رخص واعتمادات الدفع  :مف المعمكـ أف البرامج القطاعية تتككف مف مجمكعة

مف المشاريع أك البرامج المسجمة مف طرؼ كزير المكمؼ بالميزانية في مدكنة نفقات التجييز
العمكمي لمدكلة ،بناءا عمى طمب كزير القطاع المعني  5كبالتالي فإنو يمكف التطرؽ إلى تسيير
رخص كاعتمادات الدفع كفقا لتصنيؼ نفقات التجييز العمكمي لمدكلة عمى النحك التالي:
ػ البرامج العمكمية الممركزة.
ػ البرامج العمكمية غير الممركزة.
ػ مخططات التنمية البمدية.

ـ البرامج العمومية الممركزة  :ىي تمؾ البرامج القطاعية الممركزة التي تككف مكضكع
مقررات يتخذىا الكزراء المختصكف بإسميـ أك بإسـ المؤسسات العمكمية ذات الطابع االدارم

المكضكعة تحت كصايتيـ  6كتككف مسجمة لصالح الك ازرات المعنية ،حيث أف تنفيذىا يككف
كاآلتي:

ػ يبمغ كزير المالية سنكيا رخص البرامج إلى كزراء القطاعات المختصيف كمسؤكلي
المؤسسات التي تتمتع باالستقبلؿ المالي كاالدارات المختصة عف طريؽ مقرر يبيف رخص البرامج
المكزعة حسب كؿ قطاع فرعي مف القائمة التي تغطي البرنامج السنكم الجديد كتصحيحات تكاليؼ

البرامج حيز التنفيذ.

ػ يبمغ الكزراء المختصكف األعماؿ إلى اآلمريف بالصرؼ المكضكعيف تحت كصايتيـ.
ػ يمكف لكزير القطاع أف يفكض رخص البرامج المتعمقة بعمميات التجييز العمكمي المركزية
لصالح اآلمريف بالصرؼ الثانكييف كفقا لمتشريع المعمكؿ بو.
األكلي.

ػ قد يتـ تعديؿ في تكزيع االعتمادات الدفع حسب نفس األشكاؿ التي أستند إلييا في التكزيع
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ػ يعد اآلمر بالصرؼ إلتزاـ عمى كؿ نفقة تجييز عمكمي كالتي يجب أف تحصؿ عمى
تأشيرة مسبقة لمصالح الرقابة المالية ،كما تخضع إلجراءات كقكاعد المحاسبة العمكمية المطبقة في
مجاؿ المالية العمكمية كافة االلتزامات كالمدفكعات ككذا مستحقات المكمؼ بإنجاز المشركع.
ـ البرامج العمومية غير الممركزة التابعة لمدولة

) :7(PSDنقصد بيا برامج التجييز

المسجمة بإسـ الكالة حيث تخص العمميات التي تندرج في إطار البرامج المسجمة لممصالح غير
الممركزة التابعة لمدكلة أم الكاليات ،كالتي تمر في تنفيذىا بالمراحؿ التالية:
ػ يبمغ الكزير المكمؼ بالمالية رخص البرامج حسب كؿ قطاع فرعي لمكالة طبقا لمبرنامج
السنكم الذم إعتمدتو الحككمة ،بحيث تغطي رخص البرامج البرنامج السنكم الجديد كتضبط
تكاليؼ البرامج الجارم إنجازىا.

ػ يباشر الكالي في إطار األحكاـ التشريعية كالتنظيمية المتعمقة بصبلحيات المصالح غير

الممركزة لمدكلة ،بتنفيذ عمميات التجييز المسجمة بإسمو كيكزع إعتمادات الدفع المبمغة لو بمقرر
يبمغو لممصالح المعنية.
ػ قد تخضع رخص البرامج لمتعديؿ أك لئلقفاؿ كفقا ألشكاؿ التنظيمية السارية المفعكؿ.
ػ تتـ عممية االلتزاـ كالتصفية كاألمر بالصرؼ أك األمر بالدفع ،طبقا لؤلحكاـ القانكنية

كالتنظيمية المعمكؿ بيا كاالجراءات الخاصة بالمحاسبة العمكمية.8

ػ تختتـ البرامج كمشاريع التجييز العمكمي حسب النصكص القانكنية السارية المفعكؿ كىذا
بػ:
* قرار إنياء مقررات البرامج الذم يعكد إلى سمطة كزير المالية.
* قرار إنياء العمميات الذم يعكد إلى سمطة الكالي.

ـ مخططات التنمية البمدية ) :(PCDيتمحكر مكضكع ىذه البرامج حكؿ األعماؿ ذات

األكلكية في المخطط الكطني لمتنمية كالسيما في المناطؽ الكاجب ترقيتيا ،كىي عبارة عف برامج
عمؿ تقررىا السمطات المختصة في إطار المخطط الكطني لمتنمية كتمس مخططات البمدية لمتنمية
أىـ قطاعات الحياة اليكمية لممكاطف كالتي ترتكز أساسا في المحاكر التي تخص (التزكيد بالماء
الشركب ،التطيير كشبكة الطرقات لفؾ العزلة..الخ) ،حيث تعدىا المصالح الكالئية المختصة بعد
إستشارة المصالح التقنية المحمية المعنية كيخضع ىذا النكع مف البرامج لرخصة برنامج شاممة

حسب الكالية ،يبمغيا الكزير المكمؼ بالميزانية ،بعد إستشارة الكزير المكمؼ بالجماعات اإلقميمية،
لمكالي المختص الذم يكمؼ بتكزيعيا بعد إستشارة المصالح الكالئية المختصة حسب األبكاب
كالبمديات كتبميغيا لممجمس الشعبي البمدم قصد التنفيذ.
كتختتـ برامج التجييز العمكمي كفقا لمتشريع السارم المفعكؿ بػ:

ػ قرار إنياء مقررات البرامج الذم يعكد الى سمطة كزير المالية.
ػ قرار إنياء العمميات الذم يعكد إلى سمطة الكالي.
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ب) .التقييد المالي لمصفقة  :ىي المرحمة التي تبيف مصادر التمكيؿ كميزانية تقييد
الصفقة ،كعميو فالتقييد المالي لمصفقة ضركرم لمراقبة كتتبع كيفية صرؼ األمكاؿ العمكمية كىذا
مف خبلؿ متابعة كافة مراحؿ الصفقة مف تنفيذ التمكيؿ كصرؼ النفقات كيظير ذلؾ في المذكرة
التحميمة المرفقة بمشركع الصفقة كما يمي:

ـ التقييد الميزاني  :مف خبللو يتـ تحديد الميزانية التي قيدت فييا الصفقة ،ميزانية التسيير

أك ميزانية التجييز ،أما في حالة ما إذا قيدت الصفقة في ميزانية التجييز فإف األمر يتطمب بعض
المكاصفات التي يجب تتبعيا كالتي تمخص في النقاط التالية:

 .1رخصة البرنامج :يجب أف يبيف فييا ( الرقـ ،تاريخ االصدار ،المبمغ االجمالي ،مبمغ

كتاريخ إعادة التقييـ كتكزيع المبمغ االجمالي إلى فصكؿ.

 .2االلتزام :يتضمف مبمغ االلتزاـ الكمي ككذا مبمغ االلتزامات التي تـ إستبلميا مف مبمغ

الصفقة ،كرصيد االلتزامات.

ـ التمويل :عممية التمكيؿ مف أىـ المراحؿ التي تمر بيا الصفقة ،لذا ففي ىذه النقطة

بالذات يجب التفرقة في التمكيؿ بيف الحالتيف اآلتيتيف:

 .1مقرر التمويل ( تمويل ذاتي) :يبيف فيو مرجع مقرر التمكيؿ ،الرقـ ،التاريخ،

المبمغ...الخ.
 .2شروط القرض الخارجي :االشارة إلى الخصائص الرئيسية لمقرض الخارجي أك لخط
القرض المستعمؿ كنكع القرض ،المقرض ،المبمغ نسبة الفكائد ......الخ.
ـ التمويل عن طريق ميزانية الجماعات االقميمية

 :ىك التمكيؿ المستمد مف ميزانيات

الجماعات االقميمية كبما أف لمجماعات اإلقميمية أىمية كمكانة كبيرة في الحياة االقتصادية

كاالجتماعية تتجمى مف خبلؿ المياـ الممقاة عمى عاتقيا كالتي يقابميا قمة كشح في المكارد المالية،
األمر الذم دفع بالمشرع الجزائرم إلى البحث مف أجؿ إيجاد السبؿ األكثر نجاعة في تمكيؿ
الصفقات العمكمية الممكلة محميا ،لتخفيؼ العبئ عمى الميزانية العامة لمدكلة ،لذا سيتـ التطرؽ في
ىذه النقطة بالذات إلى أىـ مصادر تمكيؿ ميزانيات الجماعات االقميمية كالتي تمكؿ منيا بطبيعة

الحاؿ الصفقات المحمية كالتي تمخص في العناصر اآلتية:

ـ عائدات الجباية المحمية وعائدات األمالك  :تمكؿ الميزانيات المحمية أساسا مف عائدات

الجباية سكاء كانت محمية أك مركزيػة كمف عائدات األمبلؾ المختمفة التابعة ليا ،حيث يمكف
التمييز في عائدات الجباية المحمية بيف الضرائب المحمية المباشرة كالضرائب غير المباشرة كىي
عبارة عف حصص محددة مف بعض الضرائب العائدة لمدكلة التي تمخص عمى النحك اآلتي:
أ) .الضرائب المحمية المباشرة  :الضرائب المباشرة ىي تمؾ الضرائب التي تفرض عمى
كاقعة كجكد عناصر الثركة مف دخؿ كرأس ماؿ  9كبالتالي يمكف تمخيص أىـ العائدات الخاصة

بميزانيات الجماعات االقميمية المستمدة مف الضرائب المحمية المباشرة التي تتمثؿ في ( الرسم عمى
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النشاط الميني ،الرسم عمى العقار ،رسم التطيير ،الرسم عمى الذبائح ،الحقوق الخاصة عمى
البنزين الزيوت والمواد الصيدالنية والرسم عمى القيمة المضافة).
ب) .الضرائب غير المباشرة  :تتمثؿ في النسب التي تستفيد منيا ميزانيات الجماعات
االقميمية مف عائدات إستغبلؿ األمبلؾ العمكمية ،كالتي ال تشكؿ نسبة معتبرة في تمكيؿ الميزانيات
المحمية ،حيث ال تتعدل نسبتيا  ،%7رغـ عممية التقكيـ الممتزـ بيا منذ سنة .1986

ج) .إيرادات وعوائد األمالك  :يمكف لمجماعات االقميمية مف إستغبلليا ألمبلكيا بإعتبارىا

أشخاص إعتبارية تحصيؿ حقكؽ أك ضرائب مقابؿ إستغبلليا مف طرؼ الخكاص ،كالتي تتمثؿ
عادتا في حقكؽ االيجار كحقكؽ إستغبلؿ األماكف في المعارض كاألسكاؽ كعكائد منح االمتيازات.
د) .إيرادات االستغالل المالي  :تتشكؿ إيرادات االستغبلؿ المالي مف العكائد الناتجة عف

بيع منتجات أك عرض خدمات تكفرىا الجماعات االقميمية ،تتسـ ىذه االيرادات بالتنكع كترتبط
كفرتيا بمدل ديناميكية الجماعات االقميمية كتتككف ىذه االيرادات مف عكائد الكزف كالكيؿ كالقياس

كعكائد الرسكـ عف الذبح المتمثمة في ختـ المحكـ أك حفظيا.

ـ مساعدات صندوق الجماعات المحمية المشترك  :بعد عرضنا ألىـ مصادر تمكيؿ

ميزانيات الجماعات المحمية ،يمكف القكؿ بأف ىذه العائدات غير كافية لتمكيؿ مختمؼ الصفقات
المحمية بالنظر إلى المياـ العديدة الممقاة عمى عاتؽ البمدية كالكالية ،مف ىذا المنطمؽ جاء التفكير
في إنشاء صندكؽ ذا بعد تضامني بيف الجماعات االقميمية.
كعمى ىذا األساس تـ إنشاء صندكؽ الجماعات المحمية المشترؾ  10كالذم يعتبر مؤسسة

عمكمية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي ،يكضع تحت كصاية ك ازرة

الداخمية كالجماعات المحمية ،حيث تتمثؿ إيراداتو األساسية في حصة مف مختمؼ الضرائب (حصة
مف الرسـ عمى القية المضافة ،الرسـ عمى النشاط الميني ،حقكؽ محددة عمى الكقكد كالزيكت
كحقكؽ محددة عمى المكاد الصيدالنية ،إضافة إلى إعانة مقدمة لمصندكؽ في ميزانية التسيير
المخصصة لقطاع الداخمية كالجماعات المحمية قدرت سنة

 2011بػ173.028.000.000 :

دج ،)11كعميو تكزع مختمؼ اإليرادات السافمة الذكر ،سكاء التضامنية بيف الجماعات االقميمية أك
المساعدات القادمة مف طرؼ الدكلة عمى البمديات كالكاليات كما يمي:
* تخصيص الخدمة العمكمية.
* تخصيص الضريبة المتساكية.
* االعانات االستثنائية.

* إعانات التجييز كاالستثمار.
ـ القروض:

يعد القرض أحد مصادر التمكيؿ المنصكص عميو في قانكني المنظـ

لمبمدية 12كالكالية  ،13كالذم يندرج ضمف مصادر التمكيؿ المرخص بيا قانكنا لميزانيات المحمية،
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كبالتالي نجد أف المشرع الجزائرم قد رخص لمجماعات اإلقميمية إمكانية المجكء إلى القركض البنكية
قصد الحصكؿ عمى التمكيؿ المناسب.
في الكاقع قد أنشأت الدكلة الجزائرية منذ سنة

 1964بنككا عمكمية تمنح قركضا لفائدة

الجماعات االقميمية ككاف أكؿ بنؾ أخذ عمى عاتقو ىذه الميمة ىك الصندكؽ الكطني لمتكفير
كاالحتياط  ،لكف بفعؿ تقمص الحاجة إلى التمكيؿ طيؿ األجؿ لـ يعد في كسع ىذا الصندكؽ تأدية
ىذه الميمة  .13في ىذا السياؽ ،يجدر االشارة بأنو لحد اآلف لـ يتـ المجكء لعممية االقتراض مف
البنكؾ ،كىذا راجع ربما لنقص قدرات التسديد أك بسبب تفضيؿ المجكء إلى الحصكؿ عمى
مساعدات مباشرة مف صندكؽ الجماعات المحمية المشترؾ ،لذا فإنو يستكجب عمى مسيرم

الجماعات االقميمية التفكير بجدية في إستغبلؿ كافة األمكر المسمكح بيا قانكنا مف أجؿ تحسيف
كضعيتيا المالية كبالتالي تمبية متطمبات التنمية المحمية المنشكدة.

 .3-1التمويل الخارجي  :تمجأ المصمحة المتعاقدة إلى إستعماؿ القركض ككسيمة لمتمكيؿ

في حالة الصفقات المرتفعة التكاليؼ ،أك في حالة الصفقات المبرمة مع األجانب ،حيث يسمح
التمكيؿ الخارجي بتدخؿ أطراؼ أجنبية عف المصمحة المتعاقدة تسيؿ عممية تنفيذ الصفقات
العمكمية التي عجزت ميزانية الدكلة أك ميزانية الجماعات االقميمية عف إنجازىا بصفة جيدة ،كعمى
ىذا األساس يمكف لمدكلة أف تستفيد في إطار عبلقاتيا الخارجية مع الدكؿ األجنبية مف قركض

حككمية أك قركض مصرفية ،تأتييا مف البنكؾ االقميمية كالبنؾ االفريقي لمتنمية أك بنكؾ عالمية
كالبنؾ العالمي ،كما يمكنيا في إطار صفقات التكريدات اإلستفادة بما يسمى بالتدابير المرافقة " les
 ،"meusures d‟accompagnementكعميو يأخذ التدخؿ الخارجي في تمكيؿ الصفقات األشكاؿ
التالية:

ـ خطوط القرض  :ىي قركض طكيمة األجؿ تقدميا الحككمات األجنبية في إطار عبلقاتيا

االقتصادية لدكؿ معينة بمعدالت فائدة مناسبة ،كيككف ىذا مف خبلؿ إتفاقية إطار أك بركتكككؿ
بيف حككمتيف ،يحدد فييا الحد األدنى كالحد األقصى لممبمغ كمدة صبلحيتو ،كما يمكف لمدكلة
المانحة أف تحدد في االتفاقية نكع كمكضكع الصفقة مع إشتراط التعامؿ مع البمد المانح ،خاصة إذا
كاف يتكفر عمى تمؾ السمعة أك الخدمة.

كما يبلحظ حاليا في الجزائر ىك التراجع الكبير في المجكء إلى ىذا النكع مف القركض

نظ ار لمكفرة المالية في الخزينة العمكمية الناتجة عف إرتفاع أسعار النفط في األسكاؽ العالمية.

ـ القروض الخاصة أو المباشرة  :ىي قركض تمجأ إلييا الحككمة في حاؿ عجز ميزانية

الدكلة عف التمكيؿ ،عمى ىذا األساس تتقدـ الحككمة بطمب لممؤسسات المالية لتمكيؿ مشركع
معيف ،بعد دراسة المشركع كالمكافقة عميو ،تحرر إتفاقية القرض يحدد فييا كافة مكاصفات المشركع
الممكؿ ،شركط التمكيؿ ،كيفيات كشركط التسديد.
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كما يمكف أف تشترؾ أكثر مف مؤسسة مالية في تمكيؿ المشركع لقاء عمكالت مناسبة ،كىذا
لتسييؿ المعاممة بيف الطرفيف خاصة في صفقات التمكيف ،حيث يحؿ البنؾ محؿ الطرؼ المديف
مقابؿ فائدة تحددىا شركط السكؽ المالية ،شريطة أف تككف ذات آجاؿ قصيرة ،كبالمقابؿ تستفيد
الدكؿ المصدرة مف قركض التمكيف.

ـ إستعمال اإلعتماد السندي كنموذج لمتمويل البنكي :

ىذه التقنية أحدثت مف طرؼ

الغرفة العالمية لمتجارة لتعزيز كتطكير المبادالت التجارية ،بيدؼ تجاكز بعض الصعكبات التي
تعترض المتعامميف خاصة عندما يككف طرفي المعاممة مف بمديف مختمفيف كلكؿ منيما مصمحتو
الخاصة ،فيحدث ىناؾ نزاعات في االستبلـ كالدفع بيف الطرفيف .كبالتالي جاءت فكرة القرض
المستندم لحؿ ىذه المشكمة ،كىذا بدفع البنكؾ لمتدخؿ بيف الطرفيف ،كالتي بمكجبيا يقبؿ بنؾ

المستكرد أف يحؿ محؿ المستكرد في االلتزاـ بتسديد كارداتو لصالح المصدر األجنبي عف طريؽ

البنؾ الذم يمثمو مقابؿ إستبلـ الكثائؽ أك المستندات التي تدؿ عمى أف المصدر قد قاـ فعبل
بإرساؿ البضاعة المتعاقد عمييا ،14بحيث تمر ىذه العممية بالمراحؿ التالية:

أ) .األمر بفتح القرض  :بعد إتفاؽ المصمحة المتعاقدة كالمتعامؿ المعاقد عمى الصفقة التي

ستمكؿ بإعتماد مستندم ،تطمب المصمحة المتعاقدة مف بنكيا فتح قرض لفائدة المتعامؿ المتعاقد

بمبمغ السمعة التي سيشحنيا المتعامؿ المتعاقد بنفس المكاصفات المتفؽ عمييا عمى أف يقدـ
الفاتكرة ،كثيقة الشحف إضافة لكثيقة التأميف تثبت الشحف الفعمي.

ب) .فتح القرض من طرف بنك المصمحة المتعاقدة  :بعد دراسة الطمب كالمصادقة عميو

مف طرؼ بنؾ المصمحة المتعاقدة يفتح القرض السندم كيبمغ لبنؾ المتعامؿ المتعاقد ،بكاسطة
رسالة مكصى عمييا تسمى رسالة فتح االعتماد.

ج) .فتح االعتماد من طرف بنك المتعامل المتعاقد  :يقكـ بنؾ المتعامؿ المتعاقد بدراسة

األمر بفتح االعتماد ،كيبمغ لممتعامؿ المتعاقد مع االشارة إلى الكثائؽ المطمكبة كشركط الدفع قبؿ

التسميـ النيائي لممبمغ.

د) .إنجاز القرض  :في ىذه المرحمة يسمـ المتعامؿ المتعاقد لبنكو الكثائؽ المطمكبة كبعد

التأكد مف صحتيا كاحتراىما لمشركط المتفؽ عمييا في رسالة فتح االعتماد ،يقكـ بالدفع لممتعامؿ
المتعاقد كيرسؿ الكثائؽ المناسبة لبنؾ المصمحة المتعاقدة لتسديد المبمغ.

ىـ) .فك القرض  :بعد استبلـ كالتحقؽ مف طرؼ بنؾ المصمحة المتعاقدة مف الكثائؽ

البلزمة ،يسدد لبنؾ المتعامؿ المتعاقد المبمغ المناسب ،كيبمغ المشترم بصفتو المديف األصمي لكي
يسدد قرضو ،كعند التسديد يتـ فؾ القرض بتحرير الكثائؽ الضركرية التي مف خبلليا تحصؿ

المصمحة المتعاقدة عمى السمعة المتفؽ عمييا.

 .)2االجراءات المحاسبية واالدارية لتنفيذ الصفقة  :بما أف الصفقات العمكمية تندرج

ضمف النفقات العمكمية فيي تخضع بطبيعة الحاؿ لنفس القكاعد المستمدة مف القانكف رقـ 21/90
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المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية إضافة إلى بعض القكاعد المستمدة مف القكانيف التي تنظـ الصفقات
العمكمية ال سيما في مجاؿ تنفيذ التمكيؿ كالضمانات.

 1-2أشكال الدفع والضمانات المقدمة  :قد يعترض تنفيذ بعض المشاريع صعكبات تكاجو

المتعامؿ المتعاقد كنقص السيكلة النقدية مما يسبب عدـ تكازف في ميزانيتو ،األمر الذم يدفع

المصمحة المتعاقدة إلى تسكية ىذه الكضعية مف خبلؿ التسكية المالية لمصفقة كىذا بدفع التسبيقات
ك/أك الدفع عمى الحساب كبالتسكيات عمى رصيد الحساب عمى أال تشمؿ ىذه الدفعات تسديدا
نيائيا لمصفقة كما ال تخفؼ مف مسؤكلية المتعامؿ المتعاقد مف حيث تنفيذ الكامؿ لمخدمة المتعاقد
عمييا.16

ـ أشكال الدفع  :ىناؾ نكعيف مف الطرؽ التي يعتمد عمييا في التسكية االدارية لمصفقة

العمكمية حيث تأخذ شكؿ تسبيقات تمنحيا المصمحة المتعاقدة لممتعامؿ المتعاقد ،منيا العادية
كأخرل إستثنائية ىي:

أ) .التسبيقات العادية  :التسبيؽ ىك كؿ مبمغ يدفع قبؿ تنفيذ الخدمات مكضكع العقد،

كبدكف مقابؿ لمتنفيذ المادم الخدمة  ،17ىذا االجراء يسمح لممؤسسة المتعاقدة مف الحصكؿ عمى
يمكف االدارة مف بمكغ أىدافيا المتمثمة
سيكلة نقدية تساعدىا في االنطبلؽ في تجسيد المشركع ،كما ٌ
أساسا في إنطبلؽ المشركع في الكقت المحدد لو لكف ال يجب دفع التسبيقات حسب التنظيـ
المعمكؿ بو إال إذا قدـ المتعامؿ المتعاقد مسبقا كفالة بإرجاع التسبيقات يصدرىا بنؾ خاضع
لمقانكف الجزائرم أك صندكؽ ضماف الصفقات العمكمية

 ،18أما فيما بخصكص كفالة المتعيد

األجنبي يصدرىا بنؾ خاضع لمقانكف الجزائرم كتنقسـ التسبيقات إلى :19
ـ التسبيقات الجزافيةles avances forfaitaires :

ىذا النكع مف التسبيقات يمثؿ تمكيبل قبميا ،كيتـ بطريقة آلية ،بحيث يمكف لممتعامؿ المتعاقد
أف يطمبيا كتقدر بػ % 15 :مف السعر األكلي لمصفقة ،كقد يدفع التسبيؽ مرة كاحدة أك عمى عدة

أقساط تحدد مراحؿ الدفع في نص الصفقة ،كقد يتـ تجاكز ىذه النسبة أم (  )%15في حالة ما إذا

كانت قكاعد الدفع ك/أك التمكيؿ المقررة عمى الصعيد الدكلي تضر بالمصمحة المتعاقدة أثناء
التعاقد ،كيككف ىذا إال بعد إستشارة لجنة الصفقات المختصة كالمكافقة الصريحة مف الكزير الكصي
أك مسؤكؿ الييئة الكطنية المستقمة أك الكالي حسب الحالة.

ـ التسبيق عمى التموين  :يعتبر تسبيؽ إضافي عمى التسبيؽ الجزافي ألصحاب صفقات

األشغاؿ كالتزكيد بالكازـ ،عمى أال يتجاكز المبمغ المتراكـ بمنح التسبيقات  % 50مف السعر األكلي
لمصفقة ،كما يشترط فيو إبراز عقكد الشراء أك طمبات مؤكدة لممكاد أك المنتكجات الضركرية لتنفيذ
الصفقة مع إلزاـ صريح بااليداع في مكاف التسميـ.

ب) .التسبيقات االستثنائية  :يمكف لممصمحة أف تمنح تسبيقا إستثنائيا ،بكاسطة تقديـ الدفع

عمى الحساب بسبب كجكد ظركؼ خاصة محددة بناءا عمى رأم المجنة االستشارية لمصفقات،
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كاليقدـ إال إذا برر المتعامؿ المتعاقد تنفيذه لعمميات األشغاؿ أك التمكينات،

والدفع عمى الحساب

ىك كؿ دفع تقكـ بو المصمحة المتعاقدة مقابؿ التنفيذ الجزئي لمصفقة ،كلو طابع إحتياطي ،بحيث
أف المستفيد منو يبقى مدينا حتى التسكية النيائية لمصفقة ،كما أنو ال يرتبط بتأسيس ضمانات
معينة ،بحيث يككف الدفع عمى الحساب شيريا ،غير أنو يمكف أف تنص الصفقة عمى فترة أطكؿ

تتبلءـ مع طبيعة الخدمات ،كال يسدد مبمغ الدفع عمى الحساب إال بعد تأدية الخدمة عكس
التسبيقات ،أما شركط الحصكؿ عمى الدفع عمى الحساب فيي ترتبط أساسا بػ:
 إثبات القياـ بعمميات جكىرية في تنفيذ الصفقة. عدـ تجاكز مبمغ الدفع عمى الحساب قيمة الخدمات المنفذة . -ال يستفيد منو المتعامؿ المتعاقد إال فيما يخص التمكينات المقتناة في الجزائر.

ج) .التسوية عمى رصيد الحساب  :20ىي الدفع المؤقت أك النيائي لمسعر المنصكص
عميو في الصفقة بعد التنفيذ الكامؿ كالمرضي لمكضكعيا كال تتجاكز التسكية النيائية  30يكما مف
إستبلـ الكشؼ أك الفاتكرة ،غير أنو يمكف تجاكز ىذه المدة بقرار مف الكزير المكمؼ بالمالية عمى
أال تتجاكز المدة شيريف.
لكف يجب التمييز ىنا بيف الصفقة التي تنص في بنكدىا عمى أجؿ ضماف كالصفقة التي

ال تنص في بنكدىا عمى كجكد مدة ضماف ،عمما أف أجؿ الضماف يخص الفترة التي تمي إنتياء

األشغاؿ كالغرض منو تمكيف المصمحة المتعاقدة مف التحقؽ مف التنفيذ الجيد لمصفقة لتفادم ظيكر
عيكب بعد إتماـ الصفقة.21

ـ في حالة عدم وجود مدة ضمان  :تتأكد في ىذه الحالة المصمحة المتعاقدة مف حسف تنفيذ

الصفقة كمطابقتيا لممكاصفات التقنية المطمكبة لتحرر بعد ذلؾ محضر إستبلـ نيائي كبعدىا تقكـ
بالتسكية عمى حساب الرصيد مف خبلؿ تسديد المبالغ المالية المستخقة لممتعامؿ المتعاقد ،يخصـ
منيا إقتطاعات الضماف التي لـ ترد مع شطب الكفاالت التي ككنيا المتعامؿ المتعاقد عند

االقتضاء ،كبذلؾ تككف المصمحة المتعاقدة قد قامت بالتسكية النيائية عمى حساب الرصيد ،لتختتـ
عمميا بتحرير ضماف حسف التنفيذ.

ـ في حالة وجود مدة ضمان  :تمضي بمكجبو المصمحة المتعاقدة محضر إستبلـ مؤقت،

كىذا بمجرد التأكد مف خمكىا مف عيكب ظاىرية كمطابقتيا لؤلشغاؿ المنصكص عمييا في بنكد
الصفقة ،بحيث تقكـ المصمحة المتعاقدة بالتسكية المؤقتة عمى رصيد الحساب لممتعامؿ المتعاقد
عف طريؽ دفع المبالغ المستحقة مع إقتطاع:
ػ الضماف المحتمؿ.
ػ الغرامات المالية التي تبقى عمى عاتؽ المتعامؿ عند االقتضاء.
ػ الدفعات بعنكاف التسبيقات كالدفع عمى الحساب ،عمى إختبلؼ أنكاعيا التي لـ تسترجعيا
المصمحة المتعاقدة.
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ـ أنواع الضمانات  :يمزـ المرسكـ الرئاسي المنظـ لمصفقات العمكمية المصمحة المتعاقدة
الحرص عمى إيجاد الضمانات الضركرية التي تضمف منافسة نزيية كالظركؼ المكاتية إلختيار
المتعامميف مع تكفير أحسف الشركط لتنفيذ الصفقة ،لذا سكؼ يتـ التطرؽ في ىذه النقطة ألنكاع
الضمانات المكفكلة قانكنا كالتي تنقسـ لثبلثة أنكاع:

أ) .ضمان رد التسبيقات :ىنا يجب التمييز بيف:
 ضماف إسترداد التسبيؽ الجزافي. ضماف إسترداد التسبيؽ عمى حساب التمكيف.إف تأسيس ىذيف الضمانيف ىك إجبارم ككف المرسكـ المنظـ لمصفقات العمكمية يشترط

التحرير المسبؽ لكفالة معادلة بإرجاع التسبيقات

 22يصدرىا بنؾ خاضع لمقانكف الجزائرم أك

صندكؽ ضماف الصفقات العمكمية ،كتسمى في مضمكف المرسكـ

"بكفالة رد التسبيقات " ،كتتـ

عممية االسترداد بكضع الكشكؼ الخاصة باألشغاؿ ،مع خصـ نسبة مف مبمغ التسبيؽ مثبل:
ػ مبمغ التسبيؽ يساكم  10.000كحدة نقدية.
ػ نسبة الخصـ تقدر بػ.% 5 :
كعميو التسبيؽ يساكم  9.500كحدة نقدية ،أما الباقي أم

 500كحدة نقدية ،ىي نسبة

الخصـ التي تعتبر بالنسبة لممصمحة المتعاقدة كضماف إلسترداد التسبيؽ المخصكـ الذم تحصؿ
عميو المتعامؿ المتعاقد.

ب) .ضمان حسن التنفيذ  :ىك عبارة عف كفالة يؤسسيا المتعامؿ المتعاقد لدل بنؾ معتمد

يخضع لمقانكف الجزائرم يضمف مف خبلليا لممصمحة المتعاقدة اإللتزاـ بتنفيذ الصفقة كما ىك متفؽ
عميو في بنكدىا ،كيعفى مف ىذه الكفالة بعض صفقات الدراسات كالخدمات ،كما ال يمكف
لممصمحة المتعاقدة في حالة الصفقات التي ال تتجاكز

 03أشير إعفاء المتعامؿ المتعاقد مف

ضماف حسف التنفيذ ،كتمنح ىذه الكفالة مف البنؾ لتفادم قياـ المتعامؿ المتعاقد بتقديـ النقكد في

شكؿ سيكلة كضماف لحسف تنفيذ الصفقة.23

كعميو فإف تأسيس ىذا الضماف يأتي في إطار إحتماؿ كقكع بعض المخاطر التي قد تط أر
عمى المشركع ،كيتـ ىذا ضمف إطار زمني محدد يغطي مرحمة االنجاز التي تبدأ يكـ إعطاء األمر
ببدأ باالشغاؿ إلى غاية االستبلـ المؤقت لمصفقة ،كال يمكف في كؿ الحاالت أف يقؿ مبمغ ىذا
الضماف عف  % 5مف مبمغ الصفقة ،عمى أال يتعدل . % 10

أما بالنسبة لمصفقات التي ال تندرج ضمف إختصاص المجاف الكطنية لمصفقات تتراكح نسبة

الضماف فيما بيف  % 1إلى  % 5مف مبمغ الصفقة.24
ج) .كفالة الضمان  :ىذه الكفالة يضمف مف خبلليا خمك مكضكع الصفقة مف أم عيب
خفي ،يمكف أف يظير بعد اإلستبلـ المؤقت ،إذ ىي تغطي المرحمة بيف االستبلـ المؤقت إلى تاريخ
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االستبلـ النيائي بمعنى أنو بعد القياـ بإجراءات االستبلـ المؤقت يتـ تحكيؿ كفالة حسف التنفيذ،
إلى كفالة ضماف كتحرر ىذه الكفالة بعد شير كاحد مف تاريخ االستبلـ النيائي لؤلشغاؿ.

 2-2دور صندوق ضمان الصفقات العمومية  :25تـ إنشاء صندكؽ ضماف الصفقات

العمكمية سنة  1998كىك مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي كتجارم  ،EPICتتمتع بالشخصية
المعنكية كاالستقبلؿ المالي كما يعتبر الصندكؽ تاج ار في عبلقاتو مع الغير كىك مكضكع تحت

كصاية الك ازرة المكمفة بالمالية ،كبالتالي ىك يخضع لقانكف  01-88المؤرخ في  12جانفي 1988
المتضمف قانكف تكجيو المؤسسات العمكمية االقتصادية كاألمر رقـ  25-95المؤرخ في  29سبتمبر
 ،1995المتعمؽ بسير رؤكس األمكاؿ التجارية لمدكلة كتتمخص ميامو في :

ـ القرض باالمضاء  :يمنح صندكؽ ضماف الصفقات العمكمية لممتعامؿ المتعاقد كفاالت

كضمانات تمكنو مف تنفيذ كؿ ما أتفؽ عميو مع المصمحة المتعاقدة كيككف ىذا مف خبلؿ:

أ) .االستفادة من الكفاالت  :الكفالة عبارة عف إلتزاـ قانكني مكتكب مف طرؼ صندكؽ

ضماف الصفقات العمكمية ،يتعيد بمكجبو بتسديد الديف المكجكد عمى عاتؽ الزبكف (متعيد –
متعامؿ) في حالة عدـ قدرتو عمى الكفاء بإلتزاماتو كيحدد في ىذا االلتزاـ مدة الكفالة كمبمغيا

26

كبالتالي تعد بمثابة الضماف الذم يقدمو المتعامؿ المتعاقد لممصمحة المتعاقدة لتجنب تجميد جزء
مف سيكلتو ،حيث أنو مف خبلؿ ىذه الكفالة يتـ ضماف تنفيذ مختمؼ إلتزامات المؤسسة التي رست
عمييا عممية إستدراج العركض كحازت عمى الصفقة ،كعمميا يكتفي الصندكؽ بإصدار مكافقة في
شكؿ كثيقة تمنح لممتعامؿ المتعاقد يككف بمكجبيا الصندكؽ ضامنا لممتعامؿ أماـ المصمحة
المتعاقدة.

ب) .منح الضمانات  :تعد الضمانات ثاني كسيمة لتدخؿ صندكؽ ضماف الصفقات

العمكمية بكاسطة منحو قركض بالتكقيع كىك عبارة عف كفالة يمزـ بمكجبيا الضامف (الصندكؽ)
بضماف كفاء قيمة السند عمى كجو التضامف مع الطرؼ الذم جرل الضماف لحسابو  ،27كتأخذ ىذه

الضمانات ثبلثة أشكاؿ ىي:

ـ التمويل القبميLe Préfinancement :
تسمح لصاحب الصفقة بالحصكؿ عمى السيكلة البلزمة مف البنكؾ قبؿ البدأ في األشغاؿ.
ـ تعبئة الديونLa Mobilisation des Créances :
يمكف لصندكؽ ضماف الصفقات العمكمية تعبئة الديكف الناشئة بمناسبة تنفيذ الصفقات

العمكمية ،28حيث تتـ ىذه العممية خبلؿ أك عند االنتياء مف االنجاز ،كما تمكف المتعامؿ المتعاقد
مف الحصكؿ كرصد األمكاؿ التي يمتزـ اآلمركف بالصرؼ بدفعيا ،كىذا بعد القياـ عند االقتضاء
بمراقبة مسبقة.

ـ االعتمادات االجمالية28Les Crédits Globales:
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يمنح الصندكؽ لممؤسسات إعتمادات إجمالية في حالة ما إذا كانت تتمتع بصمعة جيدة
كتحكز عمى صفقات منتظمة مع الدكلة أك فركعيا.

ـ تقنيات التدخل  :يقكـ الصندكؽ بمنح التسبيقات بطريقة غير مباشرة كىذا عف طرؽ

التظيير 29ذلؾ بيدؼ تسييؿ التنفيذ المالي لمصفقة مع ضماف إعادة التمكيؿ لمبنكؾ لدل البنؾ
المركزم كىنا يمكف التمييز بيف نكعيف مف التظيير ىما التظيير المشركط كغير المشركط ،لكف
نجد أنو ال تكجد قكاعد محددة لمتفرقة بينيما بؿ يرجع ذلؾ لمتفاكض بيف البنؾ كصندكؽ ضماف
الصفقات العمكمية بعد دراسة الكضعية المالية لممؤسسة المتعاقدة مع االدارة كتقدير درجة الخطر
ككذلؾ دراسة تبعات القرض عمى ىذا األساس تحدد درجة تحمؿ المسؤكلية لكؿ طرؼ ككذلؾ نسبة
العمكلة التي يستفيد منيا ،30لكف عمميا يمكف التفرقة بينيما كما يمي:

أ) .التظيير المشروط  :ىي العممية التي يحدد مف خبلليا مانح الضماف شركط تنفيذ

االلتزاـ كإقتراح تجزئة المخاطر بيف الصندكؽ أك البنؾ أك تحمؿ البنؾ لكافة المخاطر  ،31كيسمى
بذلؾ ألف الصندكؽ ىػك الذم يفرض شركطو عمى البنؾ ،إذا ما أراد ىذا األخير أف يشاركو
الصندكؽ األخطار التي يتحمميا.

ب) .التظيير غير المشروط  :32يككف عندما ال يحدد أم شرط لتنفيذ االلتزاـ ،حيث

تستبعد فيو مسؤكلية البنؾ في تحمؿ األخطار ،بحيث تقع عمى عاتؽ الصندكؽ لكحده.

 .)3األسعار وكيفية مراجعتيا  :يجب ىنا التمييز بيف األسعار كالمبالغ المطبقة عمى

الصفقات ،فالسعر ىك السبب المؤدم إلى إبراـ الصفقة ،كعمى أساسو يتـ إختيار المتعامؿ المتعاقد،
كىك جزء مف المبمغ ،أما المبمغ فيك يضـ مجمكع األسعار كيحتسب بإضافة مجمكع األسعار إلى
نسب الضرائب المفركضة قانكنا كلمتعمؽ أكثر سيتـ دراسة ىذه النقطة بالتفصيؿ فيما يمي:

 1-3األسعار والمبالغ المعتمدة عند الدفع  :في ىذه النقطة سيتـ التطرؽ بإيجاز إلى

األسعار كالمبالغ المعتمدة عند الدفع كالتفرقة بينيما كىذا مف خبلؿ التطرؽ إلى كيفيات دفع

مستحقات المتعامؿ المتعاقد مع التمييز بيف المبالغ المطبقة عمى الصفقات الكطنية كالصفقات

الدكلية.

ـ األسعار :تتـ عممية دفع مستحقات المتعامؿ المتعاقد كفقا ألربعة طرؽ نصت عمييا المادة

 63مف المرسكـ الرئاسي رقـ  236-10المنظـ لمصفقات العمكمية كالتي يتـ التطرؽ ليا بالتفصيؿ
فيمايمي:

أ) .السعر االجمالي والجزافي :عبارة عف تحديد جزافي لقيمة السمعة ،دكف الدخكؿ في

تفاصيؿ مركباتيا كىذا ميما كاف العدد ،كيعتبر نقيضا لسعر قائمة سعر الكحدة.

ب) .قائمة سعر الوحدة  :يتضمف تحديدا لسعر كؿ كحدة مف الكحدات المقتناة كىك الذم

تـ االتفاؽ عميو بيف المصمحة المتعاقدة كالمتعامؿ المتعاقد ،كيستعمؿ عندما تتضمف الصفقة تنفيذ
عدة خدمات متماثمة أك عدة أصناؼ تتضمف كحدات متماثمة

 ،33لكف البعض يرل بأف ىذه
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الطريقة تمس بمبدأ جكىرم في العبلقات التعاقدية كىكااللتزاـ بتحديد السعر بدقة عند إبراـ
العقد.34

ج) .النفقات المراقبة  :يتـ فييا تسديد الثمف تماشيا مع تقدـ األشغاؿ المنجزة كالمثبتة مف

طرؼ المتعامؿ المتعاقد.

د) .السعر المختمط  :يجمع بيف السعر االجمالي الجزافي كسعر الكحدة ،كنجد ىذا النكع

مف األسعار في صفقات أشغاؿ البناء ،حيث يطبؽ السعر االجمالي الجزافي عمى المنشآت
القاعدية التي يمكف تحديد قيمتيا مسبقا ،كيطبؽ السر الكحدكم عمى األشغاؿ التي اليمكف تحديد
قيمتيا بدقة.35

ـ المبالغ :فيما يخص المبالغ يجدر بنا التمييز بيف المطبقة عمى الصفقات الكطنية كتمؾ

المطبقة عمى الصفقات الدكلية كىذا كما ىك مبيف أدناه:

أ) .المبالغ المطبقة عمى الصفقات الوطنية  :تضـ مجمكع األسعار التي تـ حسابيا عمى

آساس السعر االجمالي كالجزافي أك عمى آساس قائمة سعر الكحدة ،النفقات المراقبة أك بسعر
مختمط ،بحيث تحسب ىذه المبالغ بإضافة مبمغ السمعة أك األشغاؿ إلى الرسكـ كالرسـ عمى القيمة
المضافة مثبل.

ب) .المبالغ المطبقة عمى الصفقات الدولية  : les incotermsيسدد مبمغ الصفقة في

التعامبلت الدكلية بالعممة األجنبية مع ضركرة ذكر ما يقابميا مف العممة الكطنية ،كاالشارة إلى
مقدار التحكيؿ كالمرجع كاليكـ المعتمد ،حيث تحتسب عمى أساس معايير دكلية تحدد كيفيات

حساب األسعار كذلؾ بالنظر لمطرؼ الذم يتحمؿ النفقات ،قد تـ إستحداثيا سنة  1936مف طرؼ
الغرفة العالمية لمتجارة "  "CCIكىي تخضع لمراجعة دكرية كاف آخرىا سنة  ،36 2000كما أنيا
تقسـ ىذه األسعار إلى:

ـ سعر الوضع في ميناء المصدر (  :) 37 Free on Boardىك سعر تكمفة السمعة عند

كضعيا في الميناء ،حيث يقكـ البائع بكضع السمعة في الميناء المتفؽ عميو في الصفقة ،كالباقي

ىك عمى عاتؽ المشترم الذم يتحمؿ نفقات كراء الباخرة ككؿ الرسكـ كاألخطار ككذا نفقات شحف
السمعة مف ميناء المصدر إلى غاية كصكليا.

ـ سعر الوضع في ميناء المورد  :38 Cost and Freichtيتحمؿ المتعامؿ المتعاقد

كافة النفقات األساسية الخاصة بالسمعة ككراء الباخرة كنفقات الجمارؾ ،إال أف المصمحة المتعاقدة
تتحمؿ كؿ األخطار كالخسائر المحتممة ككؿ إرتفاع في األسعار كنفقات التأميف كمصاريؼ النقؿ
مف ميناء الكصكؿ إلى غاية مكاف التخزيف.

ـ سعر التأمين  : Cout Assurance Frotيستعمؿ في المحاسبة الكطنية لتقييـ

تكاليؼ التبادالت التجارية  39ىك يشمؿ إضافة لسعر الكضع في ميناء المكرد مصاريؼ أخرل
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تتمثؿ في مصاريؼ تأميف السمع التي يتحمميا المتعامؿ المتعاقد مع المصمحة المتعاقدة كيككف ذلؾ
عمى النحك اآلتي:

ـ من جية المتعامل المتعاقد  :دفع قيمة كراء الباخرة كمصاريؼ الشحف حتى ميناء

الكصكؿ مع كتابة تأميف بحرم.

ـ من جية المصمحة المتعاقدة  :عند قبكؿ السمعة تقدـ المصمحة المتعاقدة الكثائؽ التالية:

فاتكرة تجارية ،تذكرة الشحف ،رخصة التصدير كثيقة التأميف كدفع مصاريؼ الشحف إف لـ تكف
مدرجة في السعر.

 2-3تحيين األسعار  :يرل البعض أف تقنية تحييف األسعار تعبر عف إرادة السمطات

العمكمية في تشديد الرقابة عمى المراجعة لتجنب آثارىا المنافية لممنافسة

 ،40كالتحييف ىك عبارة

عف ترحيؿ األسعار االبتدائية إلى تاريخ البدأ باألشغاؿ نتيجة لبعض المتغييرات االقتصادية التي

تستدعي إلى ضركرة تحييف األسعار  41كىذا بإستبداؿ السعر االبتدائي بالسعر الجديد كيككف ىذا
كفقا لمصيغ المتفؽ عمييا في بنكد الصفقة كىك ما نصت عميو المادة  66مف المرسكـ الرئاسي رقـ
 236-10كيشترط في التحييف مايمي :يمكف القياـ بعممية تحييف األسعار في الصفقات التي نصت
في بند مف بنكدىا عمى "تحييف األسعار" في حالة ما إذا كانت المدة الفاصمة بيف تاريخ إيداع
العركض كتاريخ الشركع في تنفيذ الخدمة تفكؽ مدة تحضير العرض مع إضافة ثبلثة أشير ،لذا
فإنو يشترط إلجراء التحييف األخذ بالحسباف العناصر اآلتية:

أ) .مدة صالحية العرض  :يقصد بيا المدة التي يمزـ بيا العارضكف عمى اإلبقاء عمى

عركضيـ كتحديدىا راجع لممصمحة المتعاقدة مف خبلؿ الكثائؽ الخاصة بإستدراج العركض.

ب) .تاريخ إيداع العروض :يككف األجؿ عادة يتماشى كخصكصيات كؿ صفقة مع مراعاة

ضركرة فتح المجاؿ كالكقت لتكسيع المنافسة قدر االمكاف ،كبالتالي فإنو مف خبلؿ الكقت المحدد
لكضع العركض يمكف االعتماد عميو في حالة ما إذا عرفت الصفقة تحيينا.

ج) .تاريخ بدأ األشغال  :في حالة القياـ بالتحييف يكتسي تاريخ بدأ األشغاؿ أىمية كبيرة

ألف األرقاـ االستداللية القاعدية التي تأخذ بعيف االعتبار ىي األرقاـ التي أعطي فييا األمر
باألشغاؿ ،خاصة إذا كاف األمر بالخدمة قد صدر قبؿ إنقضاء فترة صبلحية العرض كاألسعار.
د) .نياية صالحية العرض :يعتمد بشكؿ كبير عند تحييف األسعار عمى تاريخ نياية

صبلحية العركض سكاء (المزايدة ،التراضي).
كعميو فإف األرقاـ االستداللية القاعدية التي يعتد بيا في ىذه الحالة ىي أرقاـ الشير الذم
إنتيت فيو صبلحية العرض كعندما يككف األمر بالشركع في األشغاؿ قد أعطى قبؿ نياية صبلحية
العرض.

ىـ) .تاريخ إمضاء الصفقة :ترخص الفقرة الثانية مف المادة  65مف المرسكـ الرئاسي -10

 236لممصمحة المتعاقدة تحييف أسعار الصفقة المبرمة بالتراضي عند إنقضاء آجاؿ صبلحية
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السعر المنصكص عمييا في التعيد كىك الذم يفصؿ بيف تاريخ تكقيع المعامؿ المتعاقد عمى
الصفقة كتاريخ التبميغ بالمشركع في تقديـ الخدمة.

 3-3مراجعة األسعار:حسب المادة  64مف المرسكـ الرئاسي  236-10نجد أف األسعار

يمكف أف تككف ثابتة  42أك قابمة لممراجعة ،كبالتالي ىي قابمة لمتغيير عند تكفر المعطيات لذلؾ.

ييدؼ مف كراء مراجعة األسعار  ،43إحداث تعديؿ عمى األسعار القاعدية لمصفقة تماشيا مع

المتغيرات الرئيسية المككنة لمسعر .كيككف السعر ثابتا غير قابؿ لمتعديؿ ،إال أنو خبلفا لمتكقعات
عند إقرار السعر القاعدم يككف ىناؾ تغيير في سعر التسكية نتيجة إلحداث تعديبلت في الكتمة
األجرية أك في طبيعة الخدمة ،ىنا تمجأ المصمحة المتعاقدة إلى ذكر المراجعة في ممحؽ بالصفقة
"."AVENANT

كيككف السعر قاببل لممراجعة ،عندما يتأثر بمتغيرات إقتصادية أثناء تنفيذ الصفقة كتطبؽ

المراجعة عمى مككنات السعر القاعدم مرة كاحدة كؿ ثبلثة أشير ،سكاء كاف السعر كحدكيا أك
جزافيا ،كقد تككف مراجعة األسعار صالحة لكؿ الفترات ،عندما يتفؽ الطرفاف المصمحة المتعاقدة
كالمتعامؿ المتعاقد عمى تحديد مدة تطبيؽ أطكؿ ،عندما يككف السعر قاببل لممراجعة يجب أف
تتضمف بنكد الصفقة عمى صيغة أك صيغ المراجعة ككذا كيفيات تطبيقيا.

 1-3-3شروط مراجعة األسعار :بالرغـ مف أف مراجعة األسعار في حد ذاتيا ىي إمتياز

بالنسبة لممتعامؿ المتعاقد ،إال أنيا تطبؽ كفقا لمتنظيـ السارم المفعكؿ كىذا لضماف التطبيؽ المحكـ
كالتمكيف مف مراقبة كؿ مف المتعامؿ المتعاقد كالمحاسب المالي كاآلمر بالصرؼ كبالتالي يمكف
عرض أىـ شركط مراجعة األسعار فيما يمي:
ػ ضركرة كجكد بند ينص عمى مراجعة األسعار.

ػ ال يمكف العمؿ ببند مراجعة األسعار إال بمقتضى الخدمات المنفذة فعبل دكف سكاىا حسب
شركط الصفقة.
ػ ال يمكف العمؿ ببند مراجعة األسعار في الحاالت التالية:44
ػ الفترة التي تغطييا صبلحية العرض.
ػ في الفترة التي يغطييا بند تحييف األسعار عند االقتضاء.

ػ أكثر مف مرة كاحدة كؿ ثبلثة أشير.

ػ عند تطبيؽ صيغ مراجعة األسعار يتطمب مراعاة األىمية المتعمقة بطبيعة كؿ خدمة مف
خبلؿ تطبيؽ معامبلت كأرقاـ إستداللية تخص "المكاد ،األجكر كالعتاد".
ػ يتـ االعتماد عمى األرقاـ االستداللية المعمكؿ بيا كالمنشكرة في الجريدة الرسمية كالنشرة
الرسمية لصفقات المتعامؿ العمكمي  ،BOMOPكفي كؿ نشرية أخرل مؤىمة لنشر االعبلنات

الرسمية.
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 2- 3- 3صيغ مراجعة األسعار :تتـ مراجعة السعر األكلي لمصفقة بكاسطة صيغة حساسة
تتضمف جميع العناصر المككنة لسعر الصفقة ( األجكر ،المكاد ،التكاليؼ ،الفكائد ...الخ) ،إال أف
ىناؾ جزء ثابت ال تمسو المراجعة كىك مستقؿ عف الظركؼ االقتصادية كىذا حماية لمصالح
االدارات العمكمية 45كيعتمد في مراجعة األسعار عمى النقاط التالية:
أ) .تحميل المكونات الرئيسية لمسعر :الذم يتككف مف:

 األجكر كالتعكيضات الخاصة باليد العاممة. المكاد كالمكازـ األكثر إستعماال. المكاد التي يحتمؿ إستيبلكيا (كالكقكد كالمتفجرات) كىي ال ترتبط بالسعر إال إذا شكمتنسبة كبيرة منو.

 -األعباء العامة.

ب) .تحديد نسبة كل عنصر من السعر النيائي  :تسييؿ عممية إعداد سعر التكمفة مف
طرؼ المتعامؿ المتعاقد ،تحديد النسب المطبقة مف خبلؿ.
ػ تحديد النسبة الحقيقية لميد العاممة مف السعر.
ػ تحديد النسبة الحقيقية لممكاد كالمكازـ مف السعر.

ػ مجمكع النسب يساكم .% 100

ج) .إختيار األرقام االستداللية  :ىي األرقاـ المصادؽ عمييا في الجريدة الرسمية كنشرية
المتعامؿ المتعاقد كىي ميمة ألنيا تبيف تغيرات األجكر كالمصاريؼ المرتبطة بيا ككذا أسعار
المكاد.

.)4التسوية المحاسبية لمصفقة  :التسكية المحاسبية لمصفقة العمكمية تندرج ضمف القكاعد

القانكنية كالتقنية المطبقة عمى العمميات المالية لمييئات العمكمية ،المؤطرة بالقانكف رقـ

21-90

المؤرخ في  15أكت  ،1990المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية كالذم مف خبللو تحدد كاجبات

كمسؤكليات اآلمريف بالصرؼ  46كالمحاسبيف العمكمييف  47بالنسبة لئليرادات كالنفقات كىك ما يتـ

التطرؽ لو أدناه.

 1-4دور اْلمر بالصرف في مجال الصفقات  :حسب الماد  23مف القانكف رقـ 21-90

اآلمر بالصرؼ ىك الذم أككمت لو ميمة القياـ بعمميات االلتزاـ ،التصفية ،األمر بالصرؼ كعميو
سنحاكؿ التركيز في النقاط الثبلثة التالية عمى دكره في الصفقات العمكمية.
 1-1-4االلتزام  :48ىك الفعؿ المنشئ لمنفقة كينقسـ إلى:

أ) .االلتزام القانوني  :ىك الفعؿ الذم تقكـ مف خبللو ىيئة عمكمية بإلتزاـ ينتج عنو عبئ
تتحممو االدارة (مثؿ إبراـ الصفقة).
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ب) .االلتزام المحاسبي  :ىك تخصيص جزء مف االعتمادات المسجمة في الميزانية إلنجاز
النفقة الممتزـ بيا (ناتجة عف االتزاـ القانكني) ،لكف ال يمكف إنشاء أك المبادرة بإلتزاـ قانكني إال إذا
تكفرت االعتمادات المناسبة ،كضمنيا يمكف االستنتاج أف االلتزاـ المحاسبي يسبؽ االلتزاـ القانكني.
 2-1-4تصفية الصفقة  :49ىي المرحمة التي يتأكد فييا اآلمر بالصرؼ مف حقيقة
الديف ،بمعنى مبلحظة إنجاز العمؿ طبقا لبنكد عقد االلتزاـ (الصفقة) ،ثـ يتـ تحديد مبمغ النفقة
بإعتماد عمى(فاتكرة ،مراجع الحسابات بالنسبة لصفقات التمكيؿ بالكازـ كالخدمات ،إثبات حالة
معارضة بيف المصمحة المتعاقدة كالدائف بالنسبة لصفقات األشغاؿ).

 3-1-4األمر بالصرف  :50ىك عمؿ إدارم يتـ مف خبللو إعطاء األمر لممحاسب بدفع

الديف كيتـ ذلؾ مف خبلؿ الكثيقتيف التاليتيف:

أ) .سند الدفعMandat de Paiment :
يعطي مف خبللو األمر لممحاسب المفكض بالدفع.51

ب) .سند التسويةAvis de Crédit :
ىذه الكثيقة تمثؿ اإلشعار بالديف.

 2-4دور المحاسب العمومي في مجال الصفقات  :في ىذه النقطة بالذات يجدر منا
التطرؽ إلى دكر المحاسب في مجاؿ االنفاؽ مع إبراز دكره في إبراء الديف العمكمي بدفع مستحقات
المتعامؿ المتعاقد مف الخزينة العمكمية.

 1-2-4المحاسب وعمميات النفقات  :بعد استبلـ جدكؿ التككيؿ

Bordereau de

 ،mandatكالكثائؽ المرفقة ،يقكـ المحاسب بعممية الدفع التي تمثؿ الفعؿ الذم بكاسطتو تتحرر
المصمحة المتعاقدة مف الديف ،كىذا بطبيعة الحاؿ بعد فحص كمراقبة كافة العمميات التي قاـ بيا
اآلمر بالصرؼ مف االلتزاـ إلى غاية األمر بالصرؼ كيككف ذلؾ مف خبلؿ التػأكد مف العناصر
التالية:
 -النفقة تـ خصميا في الباب أك الفصؿ المعني تطبيقا لقاعدة أساسية في المحاسبة

العمكمية كىي قاعدة إختصاص االعتمادات.

 التأكد مف تكفر اإلعتمادات البلزمة في الباب أك الفصؿ المعني ،البلزمة لتغطية النفقة. -التأكد مف كجكد التذكيرات التي حددتيا المادة

 51مف المرسكـ  434/91المعدؿ

كالمتمـ.
 التحقؽ مف أف الصفقة ال تحمؿ أم بند يتعارض مع قكاعد المحاسبة العمكمية ،قانكنيةاالعتماد الممضي مف اآلمر بالصرؼ كقانكنية النفقات المكجية لتغطية النفقة.
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 التأكد مف كجكد الرقابة المسبقة كالتي تمارس في حالة الصفقات العمكمية عمىااللتزامات كاألمر بالصرؼ كخاصة تأشيرة المراقب المالي المركزم أك المحمي حسب الحالة ككذلؾ
إستشارة المجاف المختصة لمصفقات.

 -التأكد مف صحة الديف بإثبات إنجاز الخدمة

" "service faitكىذا مف خبلؿ معاينة

كافة الكثائؽ المرسمة مف طرؼ اآلمر بالصرؼ المؤشرة بإثبات الخدمة .ىذه الكثيقة تقدـ مف طرؼ
المحاسب العمكمي لمجمس المحاسبة أك المفتشية العامة لممالية بعد طمبيا لذلؾ مف أجؿ الرقابة
البعدية.
 -في حالة عدـ كضكح تمؾ المعمكمات يطمب المحاسب مف اآلمر بالصرؼ إعداد شيادة

إدارية " "certificat administratifتأخذ بعيف االعتبار كؿ التكضيحات كالمعمكمات المكممة
الضركرية.

 التحقؽ مف حسابات التصفية ،كبعدىا تأتي عممية الدفع بالتأشير عمييا بعبارة vu bon.a payer

 2-2-4دور أمين الصندوق  :إف عممية الدفع تعتبر بمثابة االجراء الذم يتـ بمكجبو

إبراء الديف العمكمي 52كىي العممية التي يتـ مف خبلليا دفع األمكاؿ مف صندكؽ الخزينة العمكمية
إلى الطرؼ الذم يستحقيا ( 53المتعامؿ المتعاقد) ،كبالتالي تعتبر في ىذه الحالة الفعؿ الذم يب أر
ذمة المصمحة المتعاقدة مف الديف الذم ىك عمى عاتقيا إتجاه المتعامؿ المتعاقد (الدائف) ،كيككف
ذلؾ بعد التػأكد مف عدـ كجكد اعتراض ،تنازؿ أك رىف كقد يأخذ الدفع شكميف بكاسطة شيؾ لدل
الخزينة أك بتحكيؿ إلى حساب المتعامؿ المتعاقد ،حيث يقكـ المحاسب العمكمي بتحكيؿ أكامر
الصرؼ كحكاالت الدفع التي يصدرىا اآلمر بالصرؼ في أجؿ أقصاه

 10أياـ مف تاريخ

إستبلميا ،54كىذا بعد التأكد مف أف المستفيد مف الدفع ىك الدائف الفعمي.
ـ الخاتمة:

تعتبر الصفقات العمكمية أداة تستعيف بيا الدكلة لتحقيؽ سياستيا االقتصادية كاالجتماعية،
لذلؾ شيد القانكف المنظـ ليا في الجزائر تغي ار جذريا كعمى عدة مراحؿ إلى غاية التعديؿ األخير
الذم جاء مف خبلؿ المرسكـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  07أكتكبر  ،2010كىذا بطبيعة
الحاؿ كاف لمسايرة التحكالت االقتصادية العميقة التي شيدتيا الببلد في السنكات األخيرة كاندماجيا
في االقتصاد العالمي .كبما أف أف تمكيؿ الصفقات العمكمية يخضع لمبادئ الميزانية كالمبادئ
المحاسبة العمكمية تتخذ مف خبلليما اإلدارة مف امتيازات السمطة العامة كسيمة لمحفاظ عمى

األمكاؿ العامكمية ،فإننا نجد أف اإلصبلحات التي صبت في ىذا المجاؿ كالتي ترافقت مع تعديؿ
قانكف الصفقات العمكمية قد ساىمت بشكؿ كبير في التخفيؼ مف األعباء المالية عمى المتعامؿ
المتعاقد ،حيث جعمت أشكاؿ الدفع أكثر مركنة مقابؿ الحصكؿ عمى ضمانات ذات مصداقية فييا
بشكؿ كبير صندكؽ ضماف الصفقات العمكمية مف خبلؿ تدبير الضمانات لممصمحة المتعاقدة
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كالمشاركة في حؿ مشاكؿ التمكيؿ لدل المتعامؿ المتعاقد ،دكف تجاىؿ الدكر الكبير الذم لعبتو
اإلصبلحات البنكية في تذليؿ العراقيؿ كالعقبات في تمكيؿ الصفقات العمكمية خاصة عندما يتعمؽ
األمر بالمتعامميف األجانب.

ـ اليوامش:
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التناص في شعر ابن الرومي
نعيمة بوزيدي /أستاذة مكمفة بالدروس
قسم المغة العربية وآدابيا
جامعة ـ سعد دحمب ـ البميدة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كخصكا بال ٌذكر سرقة
تحدثكا عف قضية السرقات،
تنبو العرب إلى مكضكع التناص ،حينما ٌ
ٌ
يدعي السبلمة منيا ،فقاؿ ابف
المعاني ك أركا ٌأنو باب ،لـ يسمـ منو ،كال يقدر أحد مف ال ٌشعراء أف ٌ

يدعي السبلمة منيا»  .1كىذا إقرار منيـ،
رشيؽ«:كىذا باب مشع جدا ،ال يقدر أحد مف الشعراء أف ٌ
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عزكا ىذا التناص
كلكنيـ ٌ
النص يتناص مع نصكص كثيرة ،ميما حاكؿ صاحبو أخذ الحذرٌ ،
بأف ٌ
ٌ
إف مف أدركتو مف أىؿ العمـ بالشعر ،لـ يككنكا
إلى المصطمح السمبي "السرقات" ،فقاؿ"اآلمدم"ٌ «:

يركف سرقات المعاني مف كبير مساكئ الشعراء ،كخاصة المتأخريف ،إذ كاف ىذا بابا ما تعرل منو

متقدـ ،كال متأخر».2
كقد دأب الشعراء عمى العكدة إلى التراث ،الٌذم يشكؿ رافدا ىاما مف ركافد الحركة

الشعرية ،فبل يكجد نص شعرم برئ كصاؼ كنقي لـ يعتمد فيو منشئو عمى نصكص سابقة .كىذا
مممح ميـ مف المبلمح التي تكشؼ عف تناسؿ النصكص كتكاثرىا ،كقد اتٌخذت العكدة إلى التراث
أشكاال متعددة كمختمفة ،فمف الشعراء مف أعادكا التراث إعادة جامدة ال حياة فييا ،كحشدكا في
أشعارىـ أقكاال لشعراء قدماء ،كمنيـ شعراء حاكلكا أف يستفيدكا مف التراث ،كأف يكظفكه تكظيفا

كطكره كزاد عميو ،كأظيره بمظير جديد
حيكيا ،كمنيـ مف اعتمد عمى التٌراث كأخضعو لتجربتوٌ ،
أف التراث مصدر ميـ عند قراءتو قراءة دقيقة ،كجديدة تربط بيف القديـ كالجديد «،كمقكلة
يؤكد عمى ٌ
التناص تنطبؽ انطباقا تاما عمى قضيتي االقتباس كالتضميف ،فيما مفيكماف داخبلف في مكضكع

التٌناص ،الٌذم ىك« تضميف نص لنص آخر ،أك استدعاؤه ،أك ىك تفاعؿ خبلٌؽ بيف النص
ً
فالنص ليس إالٌ تكالدا لنصكص سبقتو» .3
المستحضر ،كالنص
المستحضرٌ ،
ى
كالتٌناص الصادر عف كعي«،ىك ذلؾ التٌناص الٌذم يقصد إليو الشاعر أك الكاتب قصدا،

كيعرؼ مصدره ،كيستخدمو استخداما فنيا لو غايتو ككظيفتو»  .4سيحاكؿ ىذا المقاؿ أف يقؼ عند

5
أف ىاتيف
كمما الشؾ فيو ٌ
ظاىرتيف في شعر ابف الركمي  ،ظاىرة االقتباس ،كظاىرة التٌضميف ٌ
الظاىرتيف تعكداف إلى مكضكع عبلقة الشاعر بالتراث ،كاستميامو لو ،كتكظيفو إياه في شعره«،

فيما تكشفاف عف تفاعؿ الجديد مع القديـ أك العكس»

6

ألف التراث يظؿ معينا ينيؿ منو
كذلؾ ٌ

أف ذلؾ يجعؿ شعرىـ أكثر ثراء.
الشعراء إذا ما أركا ٌ
كقبؿ الحديث كمناقشة كظيفة ىاتيف الظاىرتيف في شعر ابف الركمي يجدر بنا التعريؼ

بيذيف المصطمحيف :فاالقتباس لغة مأخكذ مف قبس «كيقاؿ قبست منو نارا ،أقبس قبسا ،فأقبسني
يضمف
أم أعطاني ،كاقتبست منو عمما أم استفدتو»  7أما في المعنى الببلغي فاالقتباس« ىك أف
ٌ

الكبلـ شيئا مف القرآف الكريـ ،كالحديث ،كال ينبو عميو لمعمـ بو»  .8فاالقتباس ىك شكؿ مف أشكاؿ
أف القرآف مصدر مف
تعامؿ ال ٌشعراء مع ٌ
النص القرآني ،كىذا التٌعامؿ يكشؼ عف نظر ال ٌشعراء إلى ٌ
المتميزة.
مصادر الببلغة
ٌ

كضمف الشيء أكدعو إياه كما تكدع الكعاء
ضمف،
ٌ
أما التٌضميف لغة «فيك مأخكذ مف ٌ
المتاع ،كالميت القبر ،كك ٌؿ شيء جعمتو في كعاء فقد ضمنتو إياه»  .9أما في المعنى الببلغي« فيك
قصدؾ إلى البيت مف الشعر أك التقسيـ فتأتي بو في آخر شعرؾ ،أك في كسطو كالمتمثؿ» .10

أف بعض الببلغييف كانكا قد أدخمكا االقتباس في دائرة التضميف ،كبيذا
كتجدر اإلشارة إلى ٌ
يككف االقتباس داخبل في مفيكـ التضميف ،كال حاجة عندئذ إلى الفصؿ بيف المفيكميف ،فقد عرؼ
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يضمف المتكمـ كبلمو كممة مف بيت أك آية ،أك معنى
بعض الببلغييف التضميف قائميف «:ىك أف
ٌ
مجردا مف كبلـ ،أك مثبل سائرا ،أك جممة مفيدة ،أك فقرة مف حكمة».11
أف الببلغييف الٌذيف أدخمكا
كقد فضمنا الفصؿ بيف ىذيف المفيكميف ،كذلؾ يعكد إلى ٌ
أف ك ٌؿ مفيكـ مف ىذيف المفيكميف
االقتباس في دائرة التضميف ىـ مف الببلغييف المتأخريف ،ك ٌ

متخصص في جانب مف الجكانب التي يعكد إلييا ال ٌشاعر كيدخميا في شعره.
كلما كاف غرض الشعراء مف االقتباس تقكية الكبلـ ،لـ يكف بد مف تقكيتو بما ىك أشرؼ،
ٌ

كاقتباس ابف الركمي مف القرآف الكريـ كثير ،كاألمر البلفت لمنظر في اقتباساتو ٌأنو لـ يعمد إلى
اقتباس آية بكامميا إالٌ قميبل كقكلو[ :12مجزكء الرجز]
تسيل مستعيرة بأي ذنب قتمت

َي َذ ٍ
نب قُِتمَ ْت ﴾ ،بؿ يأخذ
نبلحظ أفٌ الشطر الثاني ىك اآلية التاسعة مف سكرة التككير ﴿ ِبأ ِّ
جزءا منيا ،كيدمجو في ثنايا شعره ،محاكال أف يكظؼ ىذه االقتباسات تكظيفا يكشؼ عف كعي
متميز يقكؿ[ :13المنسرح كالبسيط]
َك ِث ْيفَـ ٌة ِفي ال َنب ِ
ش َب ِ
ـار
ـت َعمَى طُوِل ِـو ِبأَ ْ
ات َو ِافـرة أ َْوفَ ْ
َ
ات أَصو ٍ
الب ْي ِت َوالد ِ
اف َوأ َْوَب ٍ
َّار
ار م ْن َيا ُي َحا ُك أَثَ ُ
اث َ
َوِل ْح َي ٌة َذ ُ ْ َ

نستشؼ أنو اقتبس المعنى مف قكلو تعالى مف سكرة النحؿ اآلية َ ﴿80والمّ ُو َج َع َل لَ ُكم ِّمن
ظع ِن ُكم ويوم إِقَ ِ
ود األَ ْنع ِام ُب ُيوتًا تَ ْ ِ ُّ
س َك ًنا َو َج َع َل لَ ُكم ِّمن ُجمُ ِ
َص َو ِاف َيا
امت ُك ْم َو ِم ْن أ ْ
َ
ُب ُيوِت ُك ْم َ
ستَخفوَن َيا َي ْوَم َ ْ ْ َ َ ْ َ َ
اعا إِلَى ِح ٍ
ش َع ِ
َوأ َْوَب ِ
فإف الشاعر اتٌخذ
ارَىا َوأَ ْ
أف اآلية تحمؿ معنى إيجابيا ٌ
ين ﴾ .كرغـ ٌ
ارَىا أَثَاثًا َو َمتَ ً
ىذه اآلية ليجاء أصحاب المحى ،كجعؿ داللتيا سمبية« ،كمف ىنا ينبغي أف ال يفيـ التٌناص عمى
ٌأنو تماثؿ دائما ،كاٌنما قد تتحكؿ داللة النص األصمي ،كتتخذ بعدا جديدا».14
يقرب األمكر إذ قاؿ[ :15الكافر]
كاتٌخذ ابف الركمي مف االقتباس أداة استطاع بكاسطتيا أف ٌ
السم ِ
ِ ِ
وبابا ِل ْمم ِ
ص ْي ِر إِلَى أ ََو ٍ
اء
ان تَفَتَّ ُح ف ْيو أ َْب َو ُ
اب َّ َ
ََ ً َ
ِ
آي ِات ِو َوُي َنِّز ُل لَ ُكم ِّم َن
فأشار إلى قكلو تعالى في سكرة غافر اآلية ُ ﴿.13ى َو الَّذي ُي ِري ُك ْم َ

الس َماء ِرْزقًا ﴾. ..ككاف يسعى الستحضار بعض اآليات القرآنية ،كيستميميا ،كيكظفيا في شعره
َّ
تحرؾ النفكس كقكلو[ :16الخفيؼ]
لكي يديف الكاقع ،كينقده بصكرة مؤثرة ٌ
ِ
ابز ِباألَ ْلـ قَ ِ
شوا التَ ْم ِق ْي َب
ْح ُ
اب َن ْي ًيا فَأَف َ
أَ ْن َز َل المَ ُو في التََّن ُ
وم
ُّيا الَِّذ َ
آم ُنوا َال َي ْ
اقتبسو مف قكلو تعالى في سكرة الحجرات ،اآلية َ ﴿:11يا أَي َ
ين َ
س َخ ْر قَ ٌ
ِ
سى أَن َي ُك َّن َخ ْي ًار ِّم ْن ُي َّن َوَال تَ ْم ِم ُزوا
ساء َع َ
ساء ِّمن ِّن َ
سى أَن َي ُكوُنوا َخ ْي ًار ِّم ْن ُي ْم َوَال ن َ
ِّمن قَ ْوٍم َع َ
ِ
س ُكم َوَال تََن َاب ُزوا ِب ْاألَ ْلقَ ِ
وق َب ْع َد ِْ
يم ِ
ون﴾
س ُ
ان َو َمن لَّ ْم َيتُ ْب فَأ ُْولَ ِئ َك ُى ُم الظَّ ِال ُم َ
س اال ْ
س ُم ا ْلفُ ُ
اب ِب ْئ َ
أَنفُ َ ْ
اإل َ
كقاؿ[ :17الكافر]

ِ
س ٍ
َص ِب ُر ُموِق ًنا ِب ُوفُ ِ
اب
ور َح ِظي َوأ ْ
سأ ْ
الصا ِب ِرْي َن ِبالَ ح َ
َج ُر َ
َ
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آم ُنوا اتَّقُوا َرَّب ُك ْم
أخذ ىذا مف قكلو تعالى في سكرة الزمر ،اآليةُ ﴿10 :ق ْل َيا ِع َب ِاد الَِّذ َ
ين َ
ِ
ض المَّ ِو و ِ
س ٍ
س ُنوا ِفي َى ِذ ِه ُّ
اب
اس َع ٌة إِ َّن َما ُي َوفَّى َّ
س َن ٌة َوأ َْر ُ
الصا ِب ُر َ
ِلمَِّذ َ
ون أ ْ
ين أ ْ
َج َرُىم ِب َغ ْي ِر ح َ
َ
الد ْن َيا َح َ
َح َ
﴾ ،ككاف كثي ار ما يشير إلى القرآف الكريـ كقكلو[ :18الخفيؼ[

سف لَ ْم ُم ْرتَ ِج ْي َك الَ تَثْ ِرْي َبا
ف َ
ُق ْل َك َما قَ َ
وس ُ
الخ ْي َرـ َيا ُيو ُ
ال ُي ُ
يب َعمَ ْي ُك ُم ا ْل َي ْوَم
فيشير إلى قكلو تعالى في سكرة يكسؼ اآلية  92حكاية عنو ﴿ قَ َ
ال الَ تَثَْر َ
الر ِ
ين﴾.
َي ْغ ِف ُر المّ ُو لَ ُك ْم َو ُى َو أ َْر َح ُم َّ
اح ِم َ
أف االقتباس لدل ابف الركمي كاف مكجيا لخدمة رؤيتو كمكقفو ،ككاف يرل في
نبلحظ ٌ
النص القرآني منبعا ميما ،قاد ار عمى أف يكسب شعره خصكبة كثراء ،كذلؾ مف خبلؿ ما تحممو
ٌ

اآليات مف طاقات إيحائية ،كاشارات تخدـ غرض الشاعر ،كتكشؼ عف محكر رؤيتو األساسية،
:19

النص ،فقاؿ ييجك البيف
فيك يستميـ ما مف شأنو أف يثير القارئ ،كيجعمو أكثر تفاعبل مع ٌ
[مخمع البسيط]
ات
ون ا ْنفُُروا َج ِم ْي ًعا إِلَ ْي ِو َوا ْنفُُروا ثَُب َ
س ِم ُم َ
َيا ُم ْ
آم ُنواْ ُخ ُذواْ
ُّيا الَِّذ َ
كنظر في ىذا البيت إلى قكلو تعالى في سكرة النساء اآلية َ ﴿:71يا أَي َ
ين َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يعا ﴾ .كأخذ ابف الركمي بعض الصكر مف القرآف ،كقكلو في
حذ َْرُك ْم فَانف ُرواْ ثَُبات أ َِو انف ُرواْ َجم ً
رثاء "بستاف" ،كىك يشير إلى عذكبة صكتيا[ : 20المنسرح]
الزُبر
ان َي ْو َم ِئ ٍذ َي ْتمُو َزُب َا
َكأ َّ
ور ُممَ ِّي ْن ُ
َن َد ُاو َ
ود َك َ
َعمَ ُم ِب َمن ِفي
فقد اقتبس الصكرة مف قكلو تعالى في سكرة اإلسراء ،اآلية
َ ﴿55وَرب َ
ُّك أ ْ
السماو ِ
ض َّ
ين َعمَى َب ْع ٍ
ات َواأل َْر ِ
ور﴾.
ود َزُب ًا
ض َولَقَ ْد فَ َّ
ض َوآتَ ْي َنا َد ُاو َ
ض ْم َنا َب ْع َ
الن ِب ِّي َ
َّ َ َ
كمما يبلحظ عمى اقتباسات ابف الركمي الكثيرة ٌأنيا جاءت جزئية كلماحة كذكية ،بشكؿ
ٌ
أف عدـ التزاـ الشاعر بنقؿ اآلية كاممة يعكد إلى تدخؿ الشاعر في
يفتح عالما مف التفسيرات ،ك ٌ
أف طبيعة الشعر العمكدم رٌبما ال
تكجيو ما يقتبسو لخدمة مكقفو ،الٌذم يريد أف ٌ
يعبر عنو «،كما ٌ
ألف الشاعر يككف فييا محككما لمكزف كالقافية» .21
تحتمؿ استحضار اآلية كاممة؛ ٌ
كما اقتبس ابف الركمي مف الحديث النبكم الشريؼ أيضا ،مثاؿ قكلو[ :22المتقارب]
ش َبو
ض ًة فَأَْلفَ ْيتُ َيا ِد ْم َن ًة ُم ْع َ
َو َك ْم لُ ْم َع ٍة ِخ ْمتُ َيا َرْو َ
اقتبسو مف قكلو عميو الصبلة كالسبلـ«:إياكـ كخضراء الدمف» ،كقاؿ في القاسـ بف عبيد

ا﵀[ :23الخفيؼ]

َوِا َذا ما م َخا ِب ُر َّ
الن ِ
الوضاء
استَ ْ
َ
الو ُجوهَ
اس َغ َاب ْت َع ْن َك فَ ْ
ش ِي ْد ُ
َ َ
اقتبس مف قكلو عميو الصبلة كالسبلـ«:ابتغكا الخير عند حساف الكجكه» ،كقاؿ الشاعر

[البسيط]

:24

ِ
ِ
ِِ ِ
ٍ ِ
صب
ِفي ُى ْد َن ِة الد ْ
الو َ
الع ْم ُر أَف َْد ُح م ْب َارةً من َ
َّى ِر َكاف م ْن َوقَائعو َو ُ
227

:25

أخذه مف حديث الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ «:كفى بالسبلمة داء» ،كقاؿ أيضا
[الخفيؼ]

اإل ْعفَ ِ
اإل ْحفَ ِ
ان ِ
اء َوالتَّْوِف ْي ِر
استَ َح َّ
الح ْمـ َ
ق َم َك َ
اء ف ْي ِي َّن َو َ
َو ْ
ب ِ َ
فيك يشير في الشطر الثاني لمحديث النبكم«حفكا الشكارب كأعفكا المحى» ،كنبلحظ أف

اقتباس الشاعر مف الحديث النبكم قميؿ إذا ما قيس باقتباسو مف القرآف الكريـ.

كيش ٌكؿ التضميف محك ار آخر مف المحاكر التي تظير تعامؿ الشاعر مع التراث ،كقد عرؼ

الشعراء التضميف منذ القديـ ،كاستعاركا أشعارا ،كأدخمكىا في أشعارىـ ،كلـ يقصر ابف الركمي

ضمف مف الشعراء الجاىمييف ،كحتى العباسييف ،كظير
تضميناتو عمى زمف أدبي دكف آخر ،فقد ٌ
في شعره تضميف غير محكر «،كيقصد مف ىذا أف يستحضر الشاعر صدر بيت ،أك عجزه ،أك

أف كعي الشاعر قد رافقو
بيتا كامبل ػ كىك قميؿ ػ دكف أف يحدث أم تغيير يذكر«،كىذا يد ٌؿ عمى ٌ
أثناء عممية التضميف» .26فقد قاؿ النابغة[ :27الطكيؿ]
عمَ َّي لَعم ٍر وِنعم ٌة بع َد ِنعم ٍة ِلو ِال ِد ِه لَ ْيس ْت ِب َذ ِ
ات َعقَ ِ
ار ِب
َ
َ
َْ َ َْ َْ َْ َ
28
كقاؿ ابف الركمي [ :الطكيؿ]
عمَ َّي لَعم ٍر وِنعم ٌة بع َد ِنعم ٍة ِلو ِال ِد ِه لَ ْيس ْت ِب َذ ِ
ات َعقَ ِ
ار ِب
َ
َ
َْ َ َْ َْ َْ َ
أف ابف الركمي أخذ مف قصيدة بيراـ جكر
فالشاعر أخذ البيت كمٌو كجاء في زىر اآلداب ٌ

بنصيا[ :29المجتث]

ِ
ب
ب
الح ِّ
تَأ ُّ
الع ْي ِب َع ْي ٌ
ق َرْي ُ
وليس في َ
َ
َم ُل َ
ِ
ب
َو ُك ُّل َخ ْيـٍر َو َ
ش ٍر َخ ْم َ
الع َـواق ِب َغ ْي ُ
ف َ

كقاؿ ابف الركمي[ :30المجتث]

ِ
ب
ب
الح ِّ
تَأ ُّ
ق َرْي ُ
وليس في َ
الع ْي ِب َع ْي ُ
َ
َم ُل َ
ِ
ب
َو ُك ُّل َخ ْي ٍـر َو َ
ش ٍر َخ ْم َ
ف العـََواق ِب َغ ْي ُ
أف التٌجارب اإلنسانية قد تستمر عمى اختبلؼ الزماف كالمكاف ،كابف الركمي قد
كمعنى ذلؾ ٌ
أحيا تجربة الشاعر الٌذم سبقو ،كما قد تككف رؤية ك ٌؿ منيما متشابية كمنسجمة ،كمف ىنا تكمف

أىمية التناص .كقد قاؿ أبك نكاس[ :31الكامؿ]

عيون من لجيـن شاخصات بأبصارىن الذىب السبيك

بأن ا﵀ ليس لو شـريك
عمى قضيب الزبرجد شاىدات
ّ
كقاؿ ابف الركمي[ :32الكامؿ]
الجفُ ِ
الع ُي ِ
ض ِب
ون إِ َذا َم َ
ون َزَب ْر َج ِد القُ ُ
ثمت لنا ُدَّر ُ
َ
ذىب ُ
كاستمد ابف الركمي بعض العبارات كاستعمميا دكف تصرؼ يذكر كما لك كانت مف الرصيد
 .33ك قد

أف «قبح األخذ أف تعمد إلى المعنى فتتناكلو بمطفو كمٌو أك أكثره»
المٌغكم المشترؾ عمى ٌ
ألف التٌضميف لـ يكف في شعره شيئا زائدا ،أك مجرد اختبار لمقدرتو
يد ٌؿ ىذا عمى سعة اطٌبلعو؛ ٌ
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يضمنو لذلؾ جاءت تضميناتو منسجمة
في تجريب ما يحفظ .فابف الركمي كاف يعي الٌنص الٌذم
ٌ
في سياقيا ،كتظير قدرة الشاعر عندما يستطيع أف يكظٌؼ ما يستميمو مف النصكص األخرل
النص المستعار جزءا مف لبنات نصو مندمجا معو ،كرافدا لو ،كمف
تكظيفا فنيا ،كذلؾ أف يجعؿ ٌ
ىنا فيناؾ صعكبة تتعمؽ بقضية التضميف «كىذه الصعكبة تكمف في مدل قدرة الشاعر كىك

يضمف شعر سكاه أف يجعؿ ذلؾ البيت المضمف جزءا مف بنية القصيدة ،كمدل تمكنو مف إيصاؿ
ٌ
34
الداللة إلى المتمقي ال ٌذم يفترض فيو الشاعر إحاطتو بما ضمنو مف أبيات سكاه» .
ٌ

أف معظـ تضمينات ابف الركمي كانت تقكـ عمى استعاراتو صدكر األبيات أك
كمما يبلحظ ٌ
ٌ
ليعبر
مما يضمف مرتك از ينطمؽ مف خبللو ٌ
أف ىذا يكمف في ٌ
إعجازىا كيبدك ٌ
أف الشاعر كاف يتٌخذ ٌ
عف تجربتو الخاصة ،كمعاناتو ،كقد اتٌبع الشاعر ىذا المنيج بكعي خاص بو ،لذلؾ كاف يستحضر
المكقؼ التراثي ثـ يبعث في ذلؾ المكقؼ حياة جديدة ،كىنا تكمف أىمية التٌناص في قدرة الشاعر
النص األصمي ،فمـ يعد ابف الركمي قصيدة
عمى نقؿ النص األصمي إلى نص جديد مغاير لحقيقة ٌ
النابغة مثبل كاٌنما أعاد إنتاجيا ،كا ٌف إعادة اإلنتاج تصبح عممية كاعية قادرة عمى أف تكشؼ عف

النصكص بعضيا مف بعض كتفاعميا 35فقد قاؿ النابغة[ :36الخفيؼ]
تناسؿ ٌ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِِ ِ ٍ
ب
يء ال َك َواك ُ
ُم ْي َم َة َناص ُ
ب َولَ ْي ٍل أُقَاس ْيو َبط ُ
َكم ْيني ل َيم َيا أ َ
كقاؿ ابف الركمي[ :37الخفيؼ]
ِ
ِ
ِِ ِ ٍ
ب
َو ِم ْن أ ْ
ُم ْي َم َة َناص ُ
اعى م َن َ
َج ِل َما َر َ
الب ْي ِن قَ ْولُ ُو َكم ْيني ل َيم َيا أ َ
لكف النابغة كاف حديثو في البعد المتعب إذ بدأ قكلو« ىكًم ٍينًي
فاستمد الشاعر الشطر كمٌوٌ ،
ً
ًو
أف ما يخيؼ مف البعد ىك التفكير فيو.
أف ابف الركمي ٌ
أكد ٌ
ب» في حيف ٌ
يم ٍي ىمةى ىناص ي
ليىـ ىيا أ ى
كلقد كشفت كثير مف نماذج التٌضميف في شعر ابف الركمي عف قدرتو عمى امتصاص
النص التراثي ،كجعمو مندمجا مع نسيج قصيدتو ،أك أبياتو فيك ال ينسخ القديـ ،كاٌنما يكظفو مف
ٌ
النص القديـ قاد ار عمى اإلفصاح عف رؤية
أجؿ إثبات الرؤية الٌتي يعتنقيا الشاعر ،كلك لـ يكف ٌ
الشاعر لما لجأ الشاعر إلى استمياـ ىذا النص .ككاف التضميف عند ابف الركمي محاكلة جادة

ألنو يرل فيو
فإنو يستنطقو؛ ٌ
النص القديـ ٌ
لئلفادة مف مكاقؼ الشعراء السابقيف ،فيك عندما يستنطؽ ٌ
النصكص
نفسو .كقد منح التٌراث شعر ابف الركمي حياة كخصكبة ،كىذا شاىد عمى تفاعؿ ٌ
كتداخميا.

المحكر ،كيقصد بيذا ،ذلؾ التٌضميف الٌذم خضع
كظير في شعر ابف الركمي التٌضميف
ٌ
أف كراء ىذا التٌحكير دافعا ،يتٌصؿ بمكقؼ الشاعر،
لمتحكير لسبب مف األسباب ،كقد يتكقع المرء ٌ
أك رؤيتو ،كلكف الحقيقة غير ذلؾ كمف ىنا يمكف إعادة أسباب التحكير في تضميف ابف الركمي

إلى ثبلثة أسباب:

أف الكزف يمعب دك ار في تحكير البيت المضمف ،فمف أجؿ أف يخضع
1ـ الوزن :الشؾ ٌ
فإنو يمجأ إلى تغيير في كممات األبيات
الشاعر ما يضمف في شعره مف أبيات لمكزفٌ ،
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أف الشاعر يعتمد في أحياف كثيرة عمى ذاكرتو الشعرية ،فيناؾ
مما الشؾ فيو ٌ
 2ـ الذاكرةٌ :
مر السحاب،
أشياء تككف قد عمقت بذىنو ،كذلؾ لتأثيرىا في نفسو تأثي ار عميقا ،كىناؾ أشياء تمر ٌ
الدليؿ عمى
كال يعمؽ منيا شيء بالذاكرة ،ففي أحياف كثيرة يعتمد الشاعر عمى محفكظة كذاكرتو ،ك ٌ
يحكر في بعض األبيات أك أنصافيا تحكي ار ال يخضع لمكزف ،كمع ذلؾ تبرز
ذلؾ ٌ
أف الشاعر ٌ

قضية الذاكرة في التضميف.38

المحكر مف
وتطيره ،وموقفو من الناس  :كلـ يجرد التٌضميف
 3ـ طبيعة ابن الرومي،
ّ
ٌ
النص القديـ.
قيمتو الكظيفية ،بؿ ظ ٌؿ ينقؿ لمقارئ إحساس الشاعر ،كتفاعمو مع ٌ
إف مف مميح حسف التباع ما كقع بيف ابف الركمي ،كبيف أبي حية
كذكر "العسكرم"ٌ :
النميرم فيما قالو في زينب أخت الحجاج حيث قاؿ ىذا األخير[:الطكيؿ]
ش ا ح سر ٍ
ِ
ِ
ِ
ات
فَ ُي ّن المّ َواتي إِ ْن َب َرْز َن قَتَ ْم َّنني َوِا ْن غ ْب َن قَطَّ ْع َن َ
الح َ َ َ َ
فتبعو ابف الركمي فيو فقاؿ[:الكامؿ]

السيام ونزعين اليم
وياله إن نظرت وان ىي أعرضت وقع ّ
نبلحظ أف ابف الركمي أتى بمعنى البيت كامبل في نصؼ بيت كأجاد باالختصار المٌطيؼ

عيف اليـ" كىذا أكسب البيت حسنا عمى حسف.38
السياـ كنز ٌ
في قكلو ":كقع ٌ
النص القديـ تشربا تاما ،كاٌنما
يتشرب ٌ
نستنتج ٌ
أف ابف الركمي كاف في بعض األحياف ،ال ٌ
النص مف سياقو ،ليضعو في سياؽ جديد مغاير لسياقو األصمي ،كىذا شاىد عمى البراعة
ينتزع ىذا ٌ
ككأنيا جزء منيا ،كلقد
كالقدرة الٌتي تمتع بيا الشاعر؛ بحيث تظير تضميناتو منسجمة مع القصيدة ٌ
شيد البف الركمي أكثر مف كاحد مف النقاد ،بحسف اتباعو ،كاجادتو األخذ ،إما باختصار مكفؽ
كغير مخؿ ،أك زيادة مكضحة ،تكسبو نكعا مف المحاسف.
ـ اليوامش:

 .1ابف رشبؽ القيركاني(أبك عمى الحسف) :العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده ،تحقيؽ كتفصيؿ كتعميؽ
محمد محي الديف عبد الحميد  ،المكتبة التجارية ،القاىرة ،ط،1972 ،4ج ،2ص.250

 .2اآلمدم(أبك القاسـ بف يحي) :المكازنة بيف شعر أبي تماـ كالبحترم ،تحقيؽ أحمد صقر ،دار المعارؼ،
مصر ،1961،ص.326

 .3سامح ربابعة(مكسى) :التناص في نماذج مف الشعر العربي الحديث ،مؤسسة حمادة لمدراسات
الجامعية ،ط2000 ،1

ص 95

 .4السنجبلكم(إبراىيـ) :داللة التضميف في خكاتـ قصائد أبي نكاس ،مجمة جامعة دمشؽ ،العدد،11

 ،1988ص55

 .5كال ٌشاعر ىك أبك الحسف عمي بف العباس بف جريج أك جرجيس أك جرجس مكلى عبيد ا﵀ بف عيسى بف
جعفر بف المنصكر بف محمد بف عمي بف عبد ا﵀ بف العباس بف عبد المطمب ،ثاني الخمفاء العباسييف.
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كلد في بغداد ،في المكضع المعركؼ ب"العفيفة" ك"درب الحتمية" ،في دار بإزاء قصر عيسى بف جعفر بف

كعرؼ بابف الركمي .لبلستزادة
المنصكر في الثاني مف رجب يكـ األربعاء عاـ  221كتكفي عاـ 283ي
ينظر بكزيدم(نعيمة) :مظاىر الصراع في شعر ابف الركمي ،رسالة دكتكراه ،جامعة الجزائر،2
 ،2010/2009الفصؿ األكؿ

 .6سامح ربابعة(مكسى) :المرجع السابؽ،ص75
 .7المساف مادة قبس

 .8القزكيني :شرح التمخيص في عمكـ الببلغة ،شرحو محمد ىاشـ دكيدرم ،دار الجيؿ ،بيركت ،ط،2

 ،1982ص200

 .9ابف منظكر(أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ) :لساف العرب ،دار صادر لمطباعة كالنشر ،دار
بيركت ،1968 ،مادة ضمف

 .10ابف رشيؽ  :العمدة ،ج ،2ص84

 .11ابف أبي األصبع :تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف ،تحؽ/حفني محمد
شرؼ،القاىرة ،1963 ،ص140

 .12ديكاف ابف الركمي،تحؽ /حسيف نصار ،دار الكتب،ج،1ط ،1993 ،2ص358
 .13المصدر نفسو ،ج ،3ص1128

 .14سامح ربابعة(مكسى) :التٌناص في نماذج مف الشير ،ص77
 .15ديكاف ابف الركمي ،ج ،1ص56
 .16المصدر نفسو ،ح ،1ص41

 .17المصدر نفسو،ج ،1ص264

 .18المصدر نفسو ،ج ،1ص243
 .19المصدر نفسو ،ج ،1ص280
 .20المصدر نفسو ،ج ،3ص922

 .21سامح ربابعة(مكسى) :التٌناص في نماذج مف الشعر العربي الحديث ،ص83
 .22المصدر نفسو ،ج ،1ص147
 .23المصدر نفسو ،ج ،1ص80

 .24المصدر نفسو ،ج ،1ص190
 .25المصدر نفسو ،ج ،3ص928
 .26سامح ربابعة(مكسى) :التناص في نماذج مف الشير ،ص86

 .27ديكاف النابغة ،جمع كتحقيؽ كشرح محمد الطاىر بف عاشكر ،الشركة التكنسية ،1976 ،ص44
 .28ديكاف ابف الركمي ،ج ،1ص220

 .29الحصرم( أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي):زىر اآلداب كثمر األلباب ،تحقيؽ كشرح كضبط زكي
مبارؾ،دار الجيؿ ،بيركت( ،د ػ ت) ،ج ،2ص612

 .30ديكاف ابف الركمي ،ج ،1ص146
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 .31ديكاف أبي نكاس ،نحؽ /بيجت عبد الغفكر الحديثي ،دار الرسالة لمطباعة ،بغداد ،1980 ،ص275
 .32ديكاف ابف الركمي ،ج ،1ص148

 .33العسكرم(أبك ىبلؿ) الصناعتيف الكتابة كالشعر،تحؽ/عمي محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ،
دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة 1952،ص235

 .34عيد ( رجاء) :لغة الشعر :قراءة في الشعر العربي الحديث ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،

،1985ص29

 .35ربابعة(نكسى) :ظاىرة التضميف الببلغي ،دراسة في تضميف الشعراء العرب القدماء لمعمقة امرئ
القيس ،مجمة أبحاث اليرمكؾ ،المجمد  ،14العدد ،1996 ،2ص57

 .36ديكاف النابغة ، ،ص43

 .37ديكاف ابف الركمي ،ج ،1ص220

 .38مفتاح ( محمد) :تحميؿ الخطاب الشعرم(إستراتيجية التناص) ،دار التنكير ،بيركت ،ط،1985 ،1
ص121

مسائل مغني المبيب البن ىشام
د .فيد سالم خميل الراشد

"نظرة إحصائية تطبيقية"

باحث لغوي من دولة الكويت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

"إف ًابف ىشاـ عمى عمـ جـ يشيد بعمك قدره في صناعة النحك ،ككاف ينحك في طريقتو
منحاة أىؿ المكصؿ الذيف ًاقتفكا أثر ًابف جني كًاتبعكا مصطمح تعميمو ،فأتى مف ذلؾ بشيء عجيب
داؿ عمى قكة ممكتو كاطبلعو"

ِابن خمدون

تمييد:
الحمد ﵀ رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف أما بعد،
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فيذا بحث في كتاب يعد في مصاؼ عمالقة كتب النحك لشخصية تضاىي جيابذة النحك
في خبلصة فكرىـ بزيادة فكر صاحبيا.
لقد عشت مع ًابف ىشاـ األنصارم كأنا في الرابعة عشر مف عمرم ،كذلؾ عندما ًالتحقت
بثانكية المعيد الديني فكانت مادة النحك مف ضمف المكاد األساسية المقررة عمينا ،ككنا ندرس النحك
مف "قطر الندل كبؿ الصدل" ًالبف ىشاـ ،الزمنا ىذا الكتاب لمدة أربع سنكات كنحف نستأنس

كنستمتع بو ،كلما ًالتحقت بجامعة الككيت "كمية اآلداب قسـ المغة العربية" كانت ىناؾ أربعة

مستكيات لمنحك "نحك (  )1نحك (  )2نحك (  )3نحك (  ،")4ففي أكؿ مستكييف درست كتاب "شذكر
ً
أيضا عمى يد أستاذم كشيخي كمؤدبي كابف عمي د .خالد عبد الكريـ جمعة
الذىب" البف ىشاـ ،ن
الميعاف أحد عمماء الككيت في عمـ النحك كالصرؼ أطاؿ ا﵀ في عمره ،كقتيا شعرت بشيء غريب
يشدني ًالبف ىشاـ أحسست فعبل بأف ىناؾ ألفة أك صداقة قديمة كامنة لـ تظير إال في أياـ
الجامعة كىا أنا اليكـ كبعد حصكلي عمى الماجستير كالدكتكراه أردت أشارؾ كلك بشيء يسير في
إحياء كتب ابف ىشاـ مف خبلؿ تناكؿ كتاب " مغنى المبيب عف كتب األعاريب ًالبف ىشاـ "؛ فمفذ
أف اقتنيت ىذا الكتاب ،كأنا مضطرب المشاعر ،مشغكؿ الفكر ،كلمدة شيريف متتاليف أقمب الكتاب

يمينا كشماالن ،أتصفحو كأتفحصو ،أحمؿ الجزء األكؿ معي تارة ،كالجزء الثاني تارة أخرل ،حتى لك
ن
لـ أقرأه ،كلكني أشعر بنكع مف ً
االرتياح عندما يرافقني ىذا الكتاب إلى الكمية ،كفي بعض األكقات
أحممو معي مف غرفة المكتب إلى غرفة النكـ ،كأحيانا أخرل يككف قربي عمى طاكلة الطعاـ ،لقد
دائما مرتب األفكار فإذا عممت بحثا ال أتجاكزه لغيره حتى ينتيي ألني حينما أعمؿ بحثنا
كنت ن
ينتابني شعكر غريب فأنا أعيش مع البحث كمع الشخصية.
إف أكؿ خطكة اتبعتيا ،جمع المادة فكؿ ما يتعمؽ ًبابف ىشاـ ككتابو مغني المبيب أحتفظ
بو ،كبذلؾ قد قسمت البحث إلى ثبلثة أقساـ ،عمى أف القسـ الثالث يحتكم عمى فصميف ،الفصؿ
األكؿ نظرة إحصائية لمسائؿ مغني المبيب ،كالفصؿ الثاني نظرة تطبيقية لمسائؿ مغني المبيب أما
عف القسـ األكؿ فيحتكم عمى ترجمة شخصية عف ًابف ىشاـ "ًاسمو" لقبو ،كنيتو ،مكلده ،نشأتو

كنشاطو العممي ،مصنفاتو ،شيكخو ،تبلميذه ،كفاتو.
أما القسـ الثاني ،فإنو يحتكم عمى منيج ًابف ىشاـ في مغني المبيب كدكافع تأليفو لممغني،
شرح مكجز لؤلبكاب ،مصادر ًابف ىشاـ في المغني ،األصكؿ المتبعة في المغني كىي تشمؿ
"السماع" بدءا "بالقرآف الكريـ" "كالحديث النبكم الشريؼ" كالشكاىد الشعرية كغير ذلؾ مف كبلـ
العرب ،كالقياس ،كاإلجماع كاألصكؿ الجزئية .أما القسـ الثالث سبؽ ذكره ،عبلكة عمى خاتمة
البحث مع تذييؿ البحث بالمصادر كالمراجع.

وا﵀ ولي التوفيق،،

القسم األول
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ا ِ سمو :جماؿ الديف عبد ا﵀ بف يكسؼ بف أحمد بف عبد ا﵀ بف ىشاـ األنصارم
الخزرجي الشافعي ثـ الحنبمي.1
لقبوً :ابف ىشاـ األنصارم.

كنيتو :يكنى بأبي محمد كلكنو ًاشتير " ًبابف ىشاـ".
مولده :كلد بالقاىرة سنة ثماف كسبعمائة.
نشأتو وطمبو لمعمم ونشاطو العممي :يقكؿ الشيخ محمد الطنطاكم في كتابو "نشأة النحك"،

لزـ عبد المطيؼ بف المرحؿ ،كسمع عمى أبي حياف ديكاف زىير ،كحضر دركس التاج التبريزم ،ثـ
فاؽ أقرانو بؿ شيكخو كتخرج عمى يده الكثير – صنؼ المؤلفات المؤلل بالفكائد الغريبة كالمباحث
االستدراكات العجيبة مع التصرؼ في منيجيا كالتنكع في إفادتيا مما يدؿ عمى ً
الدقيقة ك ً
االطبلع
الغريب" .2كيقكؿ الدكتكر شكقي ضيؼ في "المدارس النحكية" منيجو في النحك ىك منيج المدارس
البغدادية فيك يكازف بيف آراء البصرييف كالككفييف كمف تبلىما مف النحاة في أقطار العالـ العربي،

ككثير
نا
مظير قدرة فائقة في التكجيو كالتعميؿ كالتخريج،
نا
ثـ يختار لنفسو منيا ما يتماشى مع مقاييسو
جديدا لـ يسبؽ إليو ،كخاصة في تكجيياتو اإلعرابية عمى نحك ما يتضح لقارئ
ما يشتؽ لنفسو رنأيا
ن
كتابو المغني .كىك في أغمب ًاختياراتو يقؼ مع البصرييف.3
مصنفاتو:

ػ مغني المبيب عف كتب األعاريب.
ػ أكضح المسالؾ إلى ألفية ًابف مالؾ.
ػ اإلعراب عف قكاعد اإلعراب.

ػ قطر الندل كبؿ الصدل.
ػ شرح قطر الندل كبؿ الصدل.
ػ شذكر الذىب.
ػ شرح الشذكر.

ػ مكقد األذىاف كمكقظ الكسناف.
ػ كتاب "األلغاز" أك "ألغاز ًابف ىشاـ".
ػ شرح الممحة البدرية.
ػ فكح الشذا في أحكاـ كذا.
ػ شرح بانت سعاد.

أىم كتبو المخطوطة:
ػ مختصر ً
االنتصاؼ مف الكشاؼ.
ػ تمخيص الشكاىد كتمخيص الفكائد.
ػ الجامع الصغير في النحك.
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ػ حكاش عمى األلفية.
ً
ىمـ ج ار.
ػ رسالة في انتصاب لغة "فضبل ،كأيضا كالكبلـ عمى ٌ
ػ رسالة مف مسألة "إف رحمة ا﵀ قريب مف المحسنيف".
ػ أسئمة كأجكبة في النحك.
ػ المباحث المرضية المتعمقة بمف الشرطية.
ػ أبحاث نحكية في مكاضع مف القرآف الكريـ.
ػ تمخيص الداللة في تمخيص الرسالة.
ػ شكارد الممح كمكارد المنح.
ػ رسالة صغيرة في ًاستعماؿ المنادل في تسع آيات مف القرآف الكريـ.
ػ رسالة في كاف كأخكاتيا.
ػ رسالة في معاني حركؼ النحك.4
ػ بعض كتبو المفقكدة.
ػ رفع الخصاصة عف قراء الخبلصة.
ػ حكاش عمى شرح األلفية ًالبف الناظـ.
ػ التحصيؿ كالتفصيؿ لكتاب التذييؿ كالتكميؿ.
ػ شرح التسييؿ.
ػ حكاش عمى التسييؿ.
ػ التذكرة في النحك.

ػ الجامع الكبير في النحك.
ػ رسالة في أحكاـ "لك" ك"حتى".
ػ شرح شكاىد الجمؿ.

ػ عمدة الطالب في تحقيؽ تصريؼ ًابف الحاجب.
ػ شرح آبيات ًابف الناظـ.
ػ شرح الجامع الصغير.

شيوخو:

ػ شياب الديف عبد المطيؼ بف المرحؿ ،ت  744ىػ.
ػ تاج الديف الفاكياني عمر بف عمي ،ت  731ىػ.
ػ شمس الديف أبك بكر محمد بف السراج ،ت  747ىػ.
ػ تاج الديف عمي بف عبد ا﵀ التبريزم ،ت  746ىػ.

ػ بدر الديف محمد بف جماعة ،ت  733ىػ.

ػ أبك حياف ،أثير الديف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف األندلسي الغرناطي.6
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يقكؿ الدكتكر ،السيد رزؽ الطكيؿ " 7ىناؾ ظاىرة بارزة في حياة ًابف ىشاـ العممية ،ىي قمة
شيكخو ،كأف دراستو لـ تتجاكز القاىرة بمساجدىا الزاخرة بحمقات العمـ كالبحث آنذاؾ ..
أما قمة الشيكخ فيقكؿ ًابف حجر العسقبلني ،لزـ الشيخ شياب الديف عبد المطيؼ بف
المرحؿ ،كتبل عمى ًابف السراج ،كسمع مف أبي حياف ديكاف زىير ،كلـ يبلزمو كال ق أر عميو غيره،
كحضر دركس الشيخ تاج الديف البتريزم ،كق أر عمى الشيخ تاج الديف الفاكياني جميع شركح اإلشارة
لو إال الكرقة األخيرة ،كتفقو لمشافعي ثـ تحنبؿ ،فحفظ مختصر الخرقي في أقؿ مف أربعة أشير،
كذلؾ قبؿ مكتو بخمس سنيف ،كأتقف العربية ففاؽ األقراف بؿ الشيكخ ،كحدث عف ًابف جماعة
بالشاطبية".
تالميذه:
ػ نجمو محب الديف محمد بف عبد ا﵀ بف يكسؼ بف ىشاـ.
ػ ًابف الممقف ،سراج الديف عمر بف أبى الحسف المصرم.
ػ عبد الخالؽ بف الفرات.
ػ جماؿ الديف محمد بف أحمد النكيرم.

ػ عمي بف أبى بكر بف أحمد البالسي المصرم نكر الديف النحك.8

وفاتو :سنة  761ىػ.
حامدا ا﵀،
ـ منيج ِابن ىشام في كتابو المغنى من خالل مقدمة الكتاب  :افتتح المقدمة
ن
كمصميا عمى رسكلو عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـ ،ثـ ذكر أنو حاكؿ تيسير كتاب ا﵀،
كشاكر لو،
نا
ن
كىذا كاضح مف كثرة ًاستشياده بالقرآف الكريـ ،كسكؼ يأتي الحديث عف ىذا كلنا كقفة مع كممة
كتابا يدعي بأنو سكؼ ييسر ،كلكف الحقيقة خبلؼ ذلؾ
تيسير ،فإف نا
كثير مف النحاة عندما يصنؼ ن
فإننا نجد الصعكبة كالعسر ،كحتى الكتب قد تحمؿ عنك نانا ظاىره يكحي بالسيكلة كاليسر ،كلكف

عندما نق أر كنطمع عمى الكتاب نجد الغمكض كاإلبياـ في كثير مف المكاقع ،كخير مثاؿ عمى ذلؾ
كتاب "المقتضب لممبرد ككتاب تسييؿ الفكائد" ًالبف مالؾ كحتى األلفية لـ تسمـ ىي األخرل مف
الغمكض كصعكبة فيـ بعض الجمؿ ،كلكف القارئ لكتاب "المغني" يجد السيكلة كاليسر كجزالة

الجمؿ كسبلسة األسمكب كليس ذلؾ بغريب عمى النحاة المصرييف فمف يق أر ليـ يستشؼ ذلؾ بدءا
بأبي جعفر النحاس.
م بنا أف نعرؼ ذلؾ مف
كقد ًامتازت المقدمة بأسمكب السجع مف البداية إلى النياية ،كحر ّّ

عنكاف الكتاب مغني المبيب عف كتب األعاريب كقس عمى ذلؾ بقية مصنفاتو سالفة الذكر كيحكـ
ذلؾ عصر ًابف ىشاـ الذم طغت عميو المحسنات البديعية.

كيقرر ًابف ىشاـ في مقدمتو أىمية االستشياد في الحديث النبكم الشريؼ ،ككمنا يعرؼ
االستشياد بالحديث منذ كصؿ إلينا كتاب سيبكيو الذم ًاستبعد ً
مكقؼ النحاة مف ً
االستشياد بالحديث
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كاف كجد في ثنايا الكتاب بعض ً
االستشيادات بالحديث ،عمى أف ًابف ىشاـ يؤكد عمى أىمية
االستشياد بالحديث ،كيأتي بو بعد اآلية القرآنية في بعض األحياف .كعندم أكلى مف ً
ً
االستشياد

بالشعر ،فإف داخؿ الحديث تحريؼ الركاة ،فإف الشعر كذلؾ أيضا فمف باب أكلى ً
االستشياد
ن
تماما بأف مف كذب
بالحديث الذم يحرص كؿ راكية عمى ركايتو ركاية سميمة صحيحة ،ألنو يعي ن

مقعدا في النار.
عمى رسكؿ ا﵀
متعمدا يتبكأ ن
ن
كبعد ىذا فإف ابف ىشاـ يفخر بمصنفو ىذا ،كال غرك في ذلؾ فإف كتاب مغني المبيب
مرجعا لكؿ دارس لمغة العربية.
يعتبر
ن
شروح وحواشي المغني:

ػ شرح الشيخ محمد بف أبي بكر الدماميني  :9كيتسـ ىذا الشرح بكثرة نقده ًالبف ىشاـ كتعقبو

إياه ،كصؿ فيو حرؼ الفاء كىك مطبكع مع حاشية الشمني بالمطبعة البيية بمصر.
ػ شرح القاضي مصطفى بف الحاج حسف األنطاكي ،كقد ًاستفاد في شرحو ىذا مف شركح
مفيدا ،كىك مخطكط بدار الكتب الظاىرية بدمشؽ تحت رقـ عاـ
شرحا شامبل ن
سابقيو فجاء شرحو ن
.8485
ػ شرح أحمد بف محمد الحمبي المعركؼ ًبابف المبل ،كًاسـ ىذا الشرح "منتيى أمؿ األريب
ككثير ما يشير األنطاكي إليو في شرحو.
نا
طا،
في كبلـ عمى المغنى المبيب" كىك ال يزاؿ مخطك ن
ػ شرح كحي زاده ،كقد كصفو صاحب كشؼ الظنكف بأنو شرح مفيد جامع في ستة

ككثير ما يحيؿ
نا
مجمدات ،سماه "مكاىب األديب في شرح مغنى المبيب" كىك مف الشركح المخطكطة،
عميو األنطاكي.
ىذا ولممؤلف نفسو شرحان ىما:

ػ شرح الشكاىد الصغرل ،شرح الشكاىد الكبرل ،كىما شرحاف لشكاىد المغني.
ػ كثمة شرح آخر مطبكع لشكاىد المغني كىك لجبلؿ الديف السيكطي سماه "فتح القريب" في
مجمديف.
ػ كشرح ألبيات المغني لمبغدادم صاحب الخزانة ،سماه "شرح أبيات مغني المبيب" أكفى مف
شرح السيكطي 10كىك مطبكع ،محققنا في ثماني مجمدات.
أما عن حواشي المغنى فمن أىميا ما يمي:

حاشية الشمني :كىي حاشية مطبكعة سماىا "المنصؼ مف الكبلـ عمى مغني ًابف ىشاـ"
كثير مف تعقبات الدمامييني إياه.
ككما يبدك مف ًاسميا نجده قد دفع عف ًابف ىشاـ فييا نا
حاشية األمير :كىي حاشية طبعت طبعتيف بالقاىرة مصاحبة لممغني ،كىي مف َّ
أجؿ
حكاشي المغني كقد كضعت بأنيا أشير كتبو.

حاشية الدسوقي :كىي حاشية مطبكعة مع المغني في مجمديف "طبع القاىرة".
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دوافع تأليفو لكتاب مغني المبيب :ىناؾ عدة دكافع جعمت ًابف ىشاـ يحتاج إلى تأليؼ
كتاب مغني المبيب ،كسنذكرىا عمى ىيئة نقاط مكجزة مف خبلؿ مقدمة الكتاب:
 /1تيسير فيـ القرآف "ما يتيسر بو فيـ كتاب ا﵀ المنزؿ".
12
ً /2
االستشياد بالحديث "كيتضح بو معنى حديث نبيو المرسؿ".
11

 /3فتح باب المسائؿ النحكية كالصرفية المغمقة كتسييميا "كتتبعت فيو مقفبلت مسائؿ
اإلعراب فافتتحتيا".

13

 /4تكضيح بعض المعضبلت النحكية كالصرفية لمطبلب "كمعضبلت يستشكميا الطبلب
فأكضحتيا كنقحتيا".

14

طا كقعت لجماعة مف المعربيف كغيرىـ فنبيت عمييا
 /5كيفية اإلعراب الصحيح "كأغبل ن

كأصمحتيا".15

شرح موجز لَلبواب:
الباب األول :تناكؿ ًابف ىشاـ في ىذا الباب الحركؼ ،كتكسع فييا كزاد في شرحو حتى

شمؿ األسماء كالظركؼ ،كقد سمؾ طريقة ترتيب شرحو لمحركؼ الترتيب اليجائي أك األلؼ بائي"
فيك عندما يتحدث عف الحركؼ يذكرىا أكال مفردة ثـ مركبة ،فإذا كانت مركبة ال يراعي الترتيب
قصكر أك أخ نذا عميوً ،فابف ىشاـ كاف ىمو التفسير كقرب
نا
اليجائي الداخمي لمحرؼ ،كال يعني ىذا
المعنى ما داـ قد تحدث عف ىذا الحرؼ فأجاز لنفسو أف يأتي بكؿ ما تعمؽ بيذا الحرؼ كي ال
يشتت ذىف القارئ كيبعده عف صمب المكضكع كيعيده مرة أخرل كما يكجد في بعض الكتب

النحكية ،كىي أشبو بالشطحات الصكفية .كًابف ىشاـ في عرضو ليذا الباب كىك أطكؿ أبكابو
كأكبرىا يتضح لنا أنو يتمتع بعظيـ الصبر كجد المثابرة كأمانة العالـ.
الباب الثاني :تحدث ًابف ىشاـ في ىذا الباب عف ًانقساـ الجممة إلى ًاسمية كفعمية كظرفية
مستعرضا أراء بعض النحاة مع رأيو الشخصي ،كًاعتمد ًابف ىشاـ في ىذا الباب عمى كضع عنكاف

لكؿ مكضكع عمى سبيؿ المثاؿ" :الجمؿ التي ال محؿ ليا مف اإلعراب"

 ،16كًابف ىشاـ ال يكتفي

بشرح عاـ النقساـ الجمؿ بؿ يقسـ الجممة إلى كبرل كصغرل مع تفسير ذلؾ بكثير مف
االستشيادات القرآنية مع كثرة التنبييات.
الباب الثالث :يتطرؽ ًابف ىشاـ في ىذا الباب إلى ما يتردد بيف المفردات كالجمؿ ،كىك
الظرؼ كالجار كالمجركر ،كيؤكد بأف الظرؼ أك الجار كالمجركر البد مف تعمقيما بأحد أمكر كىي

أربعة:

 /1الفعؿ
 /2أك ما يشبيو
 /3أك ما أكؿ بما يشبيو
 /4أك ما يشير إلى معناه.
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تقدير في النحك خبلفنا لما جاء عف مف ثاركا عمى النحك العربي
كىك يقرر بأف ىناؾ نا
كطالبكا بإلغاء اإلعراب التقديرم .كيسترسؿ في نقطة التقدير كيعرض مكاقع ً
االختبلؼ فيو عند
النحاة .كىكذا ترل ًابف ىشاـ في ىذا الباب يعرض تعمؽ شبو الجممة بأنكاع كتعدد األفعاؿ.

الباب الرابع :في ذكر أحكاـ يكثر دكرىا ،كيقبح بالمعرب جيميا ،كقد بدأ في ذكر ما يعرؼ

بو المبتدأ مف الخبر كساؽ مسألتيف عمى ذلؾ سنذكرىما في القسـ الثالث مف ىذا البحث .كفي ىذا
الباب كاف ًابف ىشاـ يستخدـ الطريقة التكفيقية بيف المختمفيف ،كذلؾ بترجيح كبل الرأييف ،عمى أنو
كاف يطنب في اآلراء ،كلكنو في النياية يستخمص الفائدة المرجكة مف ىذه المسائؿ.
الباب الخامس :كىك في ذكر الجيات التي يدخؿ ً
االعتراض عمى المعرب مف حصتيا
كحرص ًابف ىشاـ عمى النظر إلى المعنى كذلؾ عندما تحدث عف إعراب "كبللة" في القرآف الكريـ

حيث يقكؿ "كىا أنا مكرد بعكف ا﵀ أمثمة متى بني فييا عمى ظاىر المفظ كلـ ينظر في مكجب

معينا".17
المعنى حصؿ الفساد ،كبعض ىذه األمثمة كقع لممعربيف فيو كىـ بيذا السبب كسترل ذلؾ ن
الباب السادس :في التحذير مف أمكر ًاشتيرت بيف المعربيف كالصكاب خبلفيا كفي ىذا

الباب يستعرض ًابف ىشاـ لبعض المسائؿ التي سبؽ كأف ناقشيا في األبكاب السابقة لمكتاب كيكرر
الشكاىد الشعرية .كقد يككف لمشاىد الشعرم أكثر مف مكطف إعرابي ً
لبلستشياد بو.
الباب السابع :كالحديث فيو عف كيفية اإلعراب ،كىذا الباب مشكؽ كممتع لمغاية فمقد كاف

في أذىاننا منذ الصغر صكر لئلعراب خاطئة لصقت بنا كلكف في ىذا يتضح خطأ بعض ما
درسناه في الممراحؿ ً
االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية كىذا الباب جد مفيد لممعمميف.

الباب الثامن :كىذا الباب األخير في كتاب مغني المبيب كىك ما ذكرناه في مقدمتنا أف

ىناؾ أصكال عامة كأصكال جزئية ،فيذا الباب تكثر فيو األصكؿ الجزئية كىي تقعيد النحك مف خبلؿ
قاعدة نحكية.

مصادر ِابن ىشام  :يقكؿ الدكتكر السيد رزؽ الطكيؿ "التعرؼ عمى مصادر الكتاب كيعني

يدا مف التعرؼ عميو:
بو المغني تكشؼ عف قيمتو ،كتمنح الدارس مز ن
ثـ يذكر لنا مصادر ًابف ىشاـ عمى النحك التالي :نقؿ عف سيبكيو ،نقبل عنو أك إشارة
مكضعا كيدخؿ بينو ما حكاه مف أقكاؿ عف األعراب الفصحاء .كأخذ
آلرائو النحكية في نحك 131
ن
مكضعا ما بيف نقؿ عنو ،أك تعبير عف آرائو ،أك ما حكاه.
عف الكسائي في ستة كأربعيف
ن
كأخذ عف األخفش في  110مكاضع .كأخذ عف الفراء ثمانية كأربعيف نقبل .كأخذ عف أبى

عمرك الجرمي خمسة نقكؿ كآراء كحكايات.
أخذ عف المبرد في  9مكاضع.

كأخذ عف ثعمب ثمانية عشر نقبل في مكاضع متفرقة.
كأخذ عف ًابف كيساني في تسعة مكاضع أشار فييا آلرائو.
مكضعا.
كأخذ عف الزجاج في أربعيف
ن
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كأخذ عف ًابف السراج في عشرة مكاضع.
كأخذ عف الزجاجي في أربعة مكاضع.
كأخذ عف أبى جعفر بف النحاس خمس مكاضع.
مكضعا.
كأخذ عف السيرافي في ثبلثة كعشريف
ن
كأخذ عف ًابف خالكية في مكضعيف ًاثنيف.
مكضعا.
كأخذ عف الفارسي في ستة كتسعيف
ن

كأخذ عف الرماني في ثمانية مكاضع.
مكضعا.
كأخذ عف ًابف جني في تسعة كخمسيف
ن
كأخذ عف الزمخشرم في خمسة عشر كمائة مكضع
كأخذ عف أبى البركات أبى بكر األنبارم في ستة مكاضع.18
كعف ًابف الطراكة في عشرة مكاضع ما بيف آراء كتعقيبات عميو.
كعف ًابف الباذش في ثبلثة مكاضع.
مكضعا.
كأخذ عف السييمي في أربعة عشر
ن
مكضعا فييا آراؤه كحكاياتو.
كأخذ عف ًابف الشجرم في ستة كثبلثيف
ن
كأخذ عف ًابف مالؾ في نحك تسع كخمسيف كمائة مكضع ،فيك أكثر مف رجع إليو كأخذ
عنو كحاكره.

كأخذ عف ًابف ابى الربيع في أربعة مكاضع.
كأخذ

كأخذ

كأخذ
كأخذ

كنقدا ليا.
مكضعا مف كتابة المغني ،نا
عف أبى حياف في ثبلثة كثبلثيف
تعبير عف آرائو ن
ن
مكضعا.
عف ًابف الحاجب في سبعة كثبلثيف
ن
مكضعا.
عف ًابف خركؼ شارح كتاب سيبكيو ،كجمؿ الزجاجي في ثبلثة كعشريف
ن
مكضعا ما بيف رأم ،كمناقشة،
عف ًابف الخباز نحكم مف المكصؿ في أربعة عشر
ن

كنقد ،كنقؿ مف مكتبو.

مكضعا نقبل آلرائو أك محكياتو أك تعقيبات عميو.
كأخذ عف الشمكبيف في خمسة عشر
ن
ًابف الضائع شرح كتاب سيبكيو كجمؿ الزجاجي في ستة مكاضع ما بيف آرائو كًاختياراتو.
معقبا،
الجانب الثاني من المصادر  :الكتب التي ًاعتمد عمييا ًابف ىشاـ ناقبل ،أك ن
ناقدا ،أك ن
كتبا بأسمائيا فمـ يعد
كأشار ليا كنص عمييا في المغني كقد تكفرت عمى بحثيا ،نظ ار ألنو ذكر ن
كافيا بعد ىذا أف نقصر حديث المصادر عمييا ،كقد صنفتيا عمى ىذا النحك.
كتب نحكية.
كتب القراءات.

كتب التفسير كاعراب القرآف.

كتب الحديث.
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كتب أخرل متنكعة.19

األصول المتبعة في المغني.

األصول نوعان :عامة ػ جزئية
األصول العامة:

نظر ألىمية السماع ًباعتباره األصؿ األكؿ مف األصكؿ النحكية ،نجد لو عند
السماع " :نا
االستناد إليو ،ك ً
ًابف ىشاـ كضعو مف حيث ً
االستدالؿ بو في تأسيس األحكاـ النحكية ،كالتنبيو عمى
مشيكر أك أغفمو بعض كبار
نا
خاصا ،كحتى لك لـ يكف
ما ىك مسمكع بأنو مسمكع ،ليعطيو تكثيقنا
ن
األئمة كسيبكيو أك غيره ،فيك مثبل عندما يعرض لحركؼ النداء يسكؽ أف "آ" بالمد حرؼ لنداء

البعيد ،كىك مسمكع لـ يذكره سيبكيو ،كذكره غيره.20
كثير ما يستخدـ ًابف ىشاـ القياس في مناقشاتو كفي عرضو لآلراء ،فيجعمو
القياس " :نا
معيار يصؼ بو بعض مذاىب النحاة كآرائيـ .كمف ذلؾ قكلو :مذىب البصرييف أف أحرؼ الجر ال
نا

ينكب بعضيا عف بعض بقياس.21
االنفراد برأم يجافي ما أجمع عميو النحاة خرقنا ليذا ً
اإلجماع :يعتبر ًابف ىشاـ ً
االجماع
ككثير ما يستند إلى ىذا ً
االجماع في تبني رأم كاصدار حكـ".22
نا
ً
دائما ما سبقت اإلشارة إليو مف أف
الشواىد :الشكاىد القرآنية :يضع ابف ىشاـ نصب عينيو ن

جميعا كليذا نجد الشكاىد القرآنية كثيرة عنده.23
كتابو ىك كتاب لمنحك كالتفسير،
ن
شواىد الحديث ً :ابف ىشاـ كاف مف القائميف بصحة ً
االستشياد بالحديث كالمجنديف ليذا
ً
جميا في كثير ما نجده مف شكاىد الحديث ،في كتبو النحكية
اضحا ن
االستشياد ،كقد ظير ىذا ك ن
بعامة ،كفي كتابو المغني بخاصة فقد بمغ عدد شكاىد الحديث في ىذا الكتاب  63حديثنا منيا 12

شاىدا.
حديثنا مستفاد بيا في الكتاب أكثر مف مرة بيذا يصؿ مجمكع شكاىد الحديث فيو إلى 75
ن
الشواىد الشعرية  :ىذا النكع مف الشكاىد عند ًابف ىشاـ  24يمي الشكاىد القرآنية عنده مف

االعتماد عمييا في التمثيؿ كالتنظير ك ً
االىتماـ بيا ،ك ً
حيث ً
االستدالؿ فقد بمغ عدد ىذه الشكاىد سبعة
غالبا أك جزءا مف شطرم في بعض األحياف ،كلكف مف ىذه الشكاىد
كثبلثيف كألؼ بيت أك شطر ن
ما ىك مكرر في الكتاب مرة أك أكثر مف مرة طبقنا لممقتضيات الدافعة إلى التمثيؿ بو ،أك ً
االحتجاج
كً
االستدالؿ في ثنايا الكتاب ،كبيذا يصؿ مجمكع ىذه الشكاىد إلى  1217سبعة عشر كمائتيف كألؼ
شاىد.25

ب) األصول الجزئية:
لقد سبقت اإلشارة إلى أف أصكؿ النحك نكعاف أ -أصكؿ عامة كتـ عرضيا ،كأصكؿ

جزئية كىي التي تحتاج إلى كقفة.

األصكؿ الجزئية ىي بمثابة قكاعد لبعض ً
االختبلفات النحكية ،بمعنى أف ىناؾ قاعدة

جديدة طرأت عمى النحك أك أكجدت لغة متداكلة بدليؿ كجكدىا بالقرآف كالحديث كالشعر العربي
241

االسـ كضميره في كقت كاحد أكجد "باب ً
القديـ :مثاؿ عمى ذلؾ أف الفعؿ ال يعمؿ في ً
االشتغاؿ"
يد وِا َّنا لَم ِ
ٍ
اد َكا ْل ُع ْر ُج ِ
ون ﴾[الذارياتَ ﴿]47:وا ْلقَ َم َر قَد َّْرَناهُ َم َن ِ
ون
﴿ َو َّ
اء َب َن ْي َن َ
از َل َحتَّى َع َ
وس ُع َ
الس َم َ
اىا ِبأ َْي َ ُ
ا ْلقَ ِد ِيم ﴾[يس.]39:
فبل يصح أف نعرب السماء مفعكال بو ألف ىناؾ ضمي ار بالفعؿ يجب أف نقدر فعؿ ليذا

المفعكؿ "بنينا السماء بنيناىا".

كمثؿ ىذه القكاعد الجزئية تكثر عند ًابف ىشاـ في الباب الثامف كىك آخر باب في الكتاب.

القسم الثالث
ىذا القسـ مف المبحث ،ينقسـ إلى فصميف :الفصؿ األكؿ كيشمؿ نظرة إحصائية لمسائؿ
مغنى المبيب التي أطمؽ عمييا لفظ مسائؿ صريحة ،كقد تجد بعض القضايا ال يستحؽ أف يطمؽ
عمييا مسألة ،كال نعمـ ما ىي الحكمة مف إطبلؽ عمييا مسألة ،عمى أف ًابف ىشاـ قد ًاستخدـ ألفاظا
غير مصطمح مسألة في مناقشة بعض القضايا كمثاؿ ذلؾ:
معنى" :كلػ (إ ما ) خمسة و
معاف" .72/1

وجو" :إالٌ بالكسر كالتشديد عمى أربعة أكجو" .83/1

مذىب" :في ناصب إذا مذىباف" .112/1

موضع" :كذلؾ يتعيف في ثبلثة مكاضع .170/1
قول" :كفي معناىا ثبلثة أقكاؿ" .320/1
باب" :كالتامة تقع في ثبلثة أبكاب" .327/1
نوع" :كىي نكعاف" .328/1
تنبيو" :تنبييات" .354/1
حكما" .409/2
حكم" :كتنفرد عدد سائر أحرؼ العطؼ بخمسة عشر ن
مثال" :كليذا النكع أمثمة" .439/2
قسم" :كليذا ًانقسمت ىذه الجممة إلى ثبلثة أقساـ" .478/2
حالة" :اعمـ أف ليما ثبلث حاالت" .523/2
أمر" :األمكر التي يككف الفعؿ معيا إال قاص ار كىي عشركف" .596/2
جية" :الباب الخامس مف الكتاب في ذكر الجيات التي يدخؿ ً
االعتراض عمى المغرب مف
جيتيا كىي عشره" الجية األكلى .605/2

قاعدة" :كىي إحدل عشرة قاعدة :القاعدة األكلى .605/2

صورة" :فأما األكؿ فمو صكر كثيرة" .779/2
242

كبعد فإف الفصؿ األكؿ عبارة عف إحصاء لممسائؿ ،كالفصؿ الثاني عرض لكيفية مناقشة

ًابف ىشاـ ليذه المسائؿ مف خبلؿ نظرة تطبيقية لبعضيا .كًابف ىشاـ ال يترؾ لممطمع كالدارس
البحث في أميات الكتب إذا أراد أف يبحث مسألة ما ألنو يأتي بً يج َّؿ اآلراء كيعرضيا كيصكبيا

حكما كيمغي آخر كيبدم رأيو بحجة كدليؿ ،لذلؾ تجد مف يبحث
كيرجح رنأيا عمى رأم بدليؿ ،كيقر ن
في ىذا الكتاب ال يرجع إلى مصادر كمراجع ليسطرىا في آخر بحثو كالكتاب غني عف أية مراجع

سابقة.

الفصل األول :نظرة إحصائية
الباب األول :في تفسير المفردات وذكر أحكاميا حرف األلف.
"إذن" فييا مسائل

مسألة رقم "  .27/1 "1في نكعيا ،قاؿ الجميكر :ىي حرؼ كقيؿ ًاسـ ،كاألصؿ في "إذف

أكرمؾ" إذا جئتني أكرمؾ ،ثـ حذفت الجممة ،كعكض التنكيف عنيا ،كأضمرت أف ،كعمى القكؿ

األكؿ فالصحيح أنيا بسيطة ال مركبة مف "إذ" ك"أف" ،كعمى البساطة فالصحيح أنيا الناصبة ،ألف

"أف" مضمرة بعدىا.

مسألة رقم" .27/1 "2في معناىا ،قاؿ سيبكيو :معناىا الجكاب كالجزاء ،فقاؿ الشمكبيف :في

كؿ مكضع ،كقاؿ أبك عمي الفارسي" :في األكثر ،كقد تتمحض لمجكاب ،بدليؿ أنو يقاؿ لؾ أحبؾ،
فتقكؿ إذف أظنؾ صادقنا ،إذ ال مجازاة ىنا ضركرة" كاألكثر أف تككف جكابا ألف أك لك مقدرتيف أك
ظاىرتيف.

مسألة رقم "  .28/1 "3في لفظيا عند الكقؼ عمييا ،كالصحيح أف نكنيا تبدؿ ألفنا ،تشبييان
ليا بتنكيف المنصكب كقيؿ :يكقؼ بالنكف ،ألنيا كنكف لف ،كاف ركم عف المازني كالمبرد كينبني
عمى الخبلؼ في الكقت عمييا خبلؼ في كتابتيا ،فالجميكر يكتبكنيا باأللؼ ،ككذا رسمت في
المصاحؼ ،كالمازني كالمبرد بالنكف ،كعف الفراء إف عممت كتبت باأللؼ ،كاال كتبت بالنكف ،لمفرؽ
بينيا كبيف إذا كتبعو ًابف خركؼ.
مسألة رقم "  .28/1 "4في عمميا ،كىك نصب المضارع ،بشرط تقديرىا ،كًاستقبالو،
كًاتصاليما أك ًانفصاليما بالقسـ أك ببل النافية ،يقاؿ :آتيؾ ،فتقكؿ "إذف أكرمؾ" كلك قمت "أنا إذف"

قمت "أكرمؾ" بالرفع لفكات التصدير.
"أف" المفتكحة اليمزة الساكنة النكف

مسألة رقم "  "5إذا يكلي أف الصالحة لمتفسير مضارع معو ال نحك "أشرت إليو أف ال تفعؿ"
جاز رفعو عمى تقدير ال نافية ،كجزمو عمى تقديرىا ناىية ،كعمييما فإف مفسرة ،كنصبو عمى تقدير
ال نافية كأف مصدرية ،فإف فقدت "ال" ًامتنع الجزـ ،كجاز الرفع كالنصب.
مسألة رقم " .43/1 "6كال معنى ألف الزائدة غير التككيد كسائر الزكائد ،قاؿ أبك حياف:

كزعـ الزمخشرم أنو ينجر مع التككيد معنى آخر فقاؿ في قكلو تعالى(( :

سمَُنا
َولَ َّما أ ْ
اء ْت ُر ُ
َن َج َ
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لُو ً ِ
ُّوك َوأ ْ َّ
ام َأرَتَ َك َكا َن ْت ِم َن
اق ِب ِي ْم َذ ْر ًعا َوقَالُوا ال تَ َخ ْ
ف َوال تَ ْح َز ْن إِ َّنا ُم َنج َ
ض َ
يء ِب ِي ْم َو َ
طا س َ
َىمَ َك إِال ْ
ا ْل َغا ِب ِرين ى ))[العنكبكت ]33:دخمت أف في ىذه القصة كلـ تدخؿ في قصة إبراىيـ في قكلو تعالى((:
َن جاء ِب ِع ْج ٍل ح ِن ٍ
ِ ِ
يذ ))[ىكد]69:
يم ِبا ْل ُب ْ
الما قَ َ
َ
الم فَ َما لَ ِب َث أ ْ َ َ
ال َ
ش َرى قَالُوا َ
اء ْت ُر ُ
َولَقَ ْد َج َ
س ً
س ٌ
سمَُنا إ ْب َراى َ
تنبييا كتأكيدا عمى أف اإلساءة كانت تعقب المجيء ،فيي مؤكدة في قصة لكط ً
لبلتصاؿ كالمزكـ
كال كذلؾ في قصة إبراىيـ ،إذ ليس الجكاب فييا كاألكؿ ،كقاؿ الشمكبيف ،لما كانت أف لمسبب في

"جئت أف أعطي" أم لئلعطاء أفادت ىنا أف اإلساءة كانت ألجؿ المجيء كتعقبو ،ككذلؾ في

قكليـ "أما كا﵀ لك فعمت لفعمت" أكدت أف ما بعد لك كىك السبب في الجكاب ،كىذا الذم ذكراه ال
يعرفو كبراء النحكييفً ،انتيى.

أـ مسألة رقم " .53/1 "7أـ المتصمة التي تستحؽ الجكاب إنما تجاب بالتعييف ،ألنيا سؤاؿ

عنو ،فإذا قيؿ أزيد عندؾ أـ عمرك "قيؿ في الجكاب :زيد ،أك قيؿ :عمرك ،كال يقاؿ "ال" كال "نعـ".

مسألة رقم " .53/1 "8إذا عطفت بعد اليمزة بأك ،فإف كانت ىمزة التسكية لـ تجز قياسان،

كقد أكلع الفقياء كغيرىـ بأف قالكا "سكاء كاف كذا أك كذا" كىك نظير قكليـ "يجب أقؿ األمريف مف

كذا أك كذا" كالصكاب العطؼ في األكؿ بػ " أـ " ،كفي الثاني بػ "الكاك" كفي الصحاح تقكؿ" :سكاء
عمي قمت أك قعدت" ًانتيى.
َّ

مسألة رقم ".54/1 "9سمع حذؼ أـ المتصمة كمعطكفيا كقكؿ اليذلي:
ِ
ش ٌد ِطالَ ُب َيا
س ِميعٌ فَ َما ْأد ِري ُأر ْ
َد َعاني إلَ ْي َيا ا ْل َق ْم ُ
ألم ِرِه َ
ب ِّإني ْ
تقديره أـ ،كذا قالكا ،كفيو بحث كما مر ،كأجاز بعضيـ حذؼ معطكفيا بدكنيا ،فقاؿ في
قكلو تعالى (( :أَفَال تُْب ِ
ون ))[الزخرؼ]51:إف الكقؼ ىذا ،كاف التقدير أـ تبصركف ،ثـ يبتدأ "أنا
ص ُر َ
خير" ككجو المعادلة بينيما كبيف الجممة قبميا أف األصؿ :أـ تبصركف ،ثـ أقيمت ً
االسمية مقاـ
الفعمية كالسبب مقاـ المسبب ،ألنيـ إذا قالكا لو أنت خير كانكا عند بصراء كىذا معنى كبلـ

سيبكيو.

أؿ مسألة رقم " ."10أجاز الككفيكف كبعض البصرييف ككثير مف المتأخريف نيابة "أؿ" عف

الضمير المضاؼ إليو ،كخرجكا عمى ذلؾ "فإف الجنة ىي المأكل" ك"مررت برجؿ حسف الكجو"
ك"ضرب زيد الظير كالبطف" إذا رفع الكجو كالظير كالبطف .كالمانعكف يقدركف ىي المأكل لو،
كالكجو منو ،كالظير كالبطف منو في األمثمة كقيد ًابف مالؾ الجكاز بغير الصمة ،كقاؿ الزمخشرم

اء ُكمَّ َيا ))[البقرة ]31:إف األصؿ أسماء المسميات ،كقاؿ أبك شامة في قكلو:
في (( َو َعمَّ َم َ
آد َم األ ْ
َس َم َ
"ب ىدأٍت بًسًـ ً
ا﵀ في َّ
ظـ ٍأك الى"
الن ٍ
ى ي ٍ
إف األصؿ في نظمي ،فجكزكا نيابتيا عف الظاىر كعف ضمير الحاضر ،كالمعركؼ مف

كبلميـ إنما ىك التمثيؿ بضمير الغائب.
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مسألة رقم " .66/1 "11مف الغريب أف "أؿ" تأتي ً
لبلستفياـ ،كذلؾ في حكاية قطرب" :أؿ
فعمت؟" بمعنى ىؿ فعمت ،كىك مف إبداؿ الخفيؼ ثقيبل كما في اآلؿ عند سيبكيو ،كلكف ذلؾ سيؿ
ألنو جعؿ كسيمة إلى األلؼ التي ىي أخؼ الحركؼ.

إذ :مسألة رقم ".99/1 "12تمزـ "إذ" اإلضافة إلى جممة ،إما ًاسمية نحك (( َوا ْذ ُك ُروا إِ ْذ أَ ْنتُ ْم
ِ
ون ِفي األ َْر ِ
ال
ض ))[األنفاؿ ]26 :أك فعمية فعميا ماض لف ن
ظا كمعنى ،نحك (( َوِا ْذ قَ َ
ستَ ْ
ض َعفُ َ
َقمي ٌل ُم ْ
ِ ِ
ِ
رب َ ِ ِ ً
َى ِم َك ))[آؿ
ُّو ))[البقرةَ ((]124:وِا ْذ َغ َد ْو َت ِم ْن أ ْ
يم َرب ُ
َ
ُّك ل ْم َمالئ َكة ))[البقرةَ (( ]30:وِاذ ْابتَمَى إ ْب َراى َ
اىيم ا ْلقَو ِ
ِ
اع َد ))[البقرة]127:
عمراف ]121:أك فعمية فعميا ماض معنى ال لفظان ،نحك (( َوِا ْذ َي ْرفَعُ إِ ْب َر ُ َ
ين َكفَ ُروا ))[األنفاؿَ ((]30:وِا ْذ تَقُو ُل ِلمَِّذي أَ ْن َع َم المَّ ُو َعمَ ْيو ً ))[األحزاب ]37:كقد
(( َوِا ْذ َي ْم ُك ُر ِب َك الَِّذ َ
ً
ين َكفَ ُروا ثَ ِان َي اثَْن ْي ِن إِ ْذ
ص َرهُ المَّ ُو إِ ْذ أ ْ
َخ َر َج ُو الَِّذ َ
نص ُروهُ فَقَ ْد َن َ
اجتمعت الثبلثة في قكلو تعالى (( إَِّال تَ ُ
ار إِ ْذ يقُو ُل ِلص ِ
ِ
اح ِب ِو ال تَ ْح َز ْن إِ َّن المَّ َو َم َع َنا ))[التكبة ]40:األكلى ظرؼ لنصره ،كالثانية
ُى َما في ا ْل َغ ِ َ
َ
بدؿ منيا ،كالثالثة قيؿ بدؿ ثاف كقيؿ ظرؼ لثاني ًاثنيف ،كفييما كفي إبداؿ الثانية نظر ،ألف الزمف
الثاني كالثالث غير األكؿ فكيؼ يبدالف منو؟ ثـ ال يعرؼ أف البدؿ يتكرر إال في بدؿ اإلضراب،
كىك ضعيؼ ال يحمؿ عميو التنزيؿ ،كمعنى "ثاني ًاثنيف" كاحد مف ًاثنيف ،فكيؼ يعمؿ في الظرؼ
كليس فيو معنى فعؿ؟ كقد يجاب بأف تقارب األزمنة ينزليا منزلة المتحدة ،أشار إلى ذلؾ أبك الفتح

في المحتسب ،كالظرؼ يتعمؽ بكىـ الفعؿ كأيسر ركائحو.

إذا مسألة رقم " .103/1 "13قالت العرب "قد كنت أظف أف العقرب أشد لسعة مف الزنبكر
فإذا ىك ىي" كقالكا أيضا "فإذا ىك إياىا" كىذا ىك الكجو الذم أنكره سيبكيو لما سألو الكسائي فقاؿ
سيبكيو "فإذا ىك ىي" كال يجكز النصب ،فقاؿ الكسائي :العرب ترفع كؿ ذلؾ كتنصب.

كأما سؤاؿ الكسائي فجكابو ما قالو سيبكيو ،كىي "فإذا ىك ىي" ىذا ىك كجو الكبلـ مثؿ ((
ِ
س َعى ))[طو ]20 :كأما "فإذا ىك إياىا" إف ثبت
فَِإ َذا ِى َي َب ْي َ
اء ))[الشعراء(( ]33 :فَِإ َذا ى َي َح َّي ٌة تَ ْ
ض ُ
فخارج عف القياس كًاستعماؿ الفصحاء ،كالجزـ بمف كالنصب بمـ كالجر بمعؿ كسيبكيو كأصحابو ال
يمتفتكف لمثؿ ذلؾ ،كاف تكمـ بعض العرب بو.

مسألة رقم ".112/1 "14في ناصب إذا مذىباف:

أحدىما :أنو شرطيا كىك قكؿ المحققيف فتككف بمنزلة متى كحيثما كأياف.
كالثاني :أنو ما في جكابيا مف فعؿ أك شبيو كىك قكؿ األكثريف.

ثم مسألة رقم " .137/1 "15أجرل الككفيكف "ثـ" مجرل الفاء كالكاك ،في جكاز نصب
المضارع المقركف بيا بعد فعؿ الشرط ،كًاستدؿ ليـ بقراءة الحسف (( َوم ْن َي ْخر ْج ِم ْن َب ْي ِت ِو م َي ِ
اج ًار
ُ
ُ
َ
ِ
َج ُرهُ َعمَى المَّو ً ))[النساء ]100:بنصب "يدرؾ" كأجراىا
سوِل ِو ثَُّم ُي ْد ِرْك ُو ا ْل َم ْو ُ
ت فَقَ ْد َوقَ َع أ ْ
إِلَى المَّو َوَر ُ
ًابف مالؾ مجراىا بعد الطمب ،فأجاز في قكلو صمى ا﵀ عميو "ال يبكلف أحدكـ في الماء الدائـ الذم
ال يجرم ثـ يغتسؿ منو" .ثبلثة أكجو :الرفع تقدير ثـ ىك يغتسؿ بو جاءت الركاية ،كالجزـ بالعطؼ
عمى مكضع فعؿ النيي ،كالنصب قاؿ :بإعطاء ثـ حكـ كاك الجمع ،فتكىـ تمميذه اإلماـ أبك زكريا
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النككم رحمو ا﵀ أف المراد إعطاؤىا حكميا في إفادة معنى الجمع ،فقاؿ ال يجكز النصب ،ألنو
يقتضي أف المنيي عنو الجمع بينيما ،دكف إفراد أحدىما ،كىذا لـ يقمو أحد ،بؿ البكؿ منيي عنو،
سكاء أراد ً
االغتساؿ فيو أك منو أـ الً" .انتيى"  .كانما أراد ًابف مالؾ إعطاءىا حكميا في النصب،
أيضا ،ثـ ما أكرده إنما جاء مف قبؿ المفيكـ ،ال المنطكؽ كقد قاـ دليؿ آخر عمى
ال في المعية ن
ق ِبا ْلب ِ
اط ِل َوتَ ْكتُ ُموا ا ْل َح َّ
ق َوأَ ْنتُ ْم
سوا ا ْل َح َّ َ
عدـ إرادتو ،كنظيره إجازة الزجاج كالزمخشرم في (( َوال تَ ْم ِب ُ
منصكبا مع أف النصب معناه النيي عف الجمع.
مجزكما ككنو
ون))[البقرة]42:
تَ ْعمَ ُم َ
ن
ن
حرف الفاء 183/1مف أكجو الفاء أف يككف رابطة لمجكاب كذلؾ حيث ال يصمح ،ألف

طا كىك منحصر في ست مسائؿ:
يككف شر ن

ً
ضٍّرر
س َك المَّ ُو ِب ُ
سْ
مسألة رقم " .186/1 "100أف يككف الجكاب جممة اسمية نحك (( َوِا ْن َي ْم َ
ف لَ ُو إَِّال ُىو وِا ْن يمسس َك ِب َخ ْي ٍر فَيو عمَى ُك ِّل َ ٍ ِ
فَال َك ِ
ير ))[األنعاـ ]17:كنحك (( إِ ْن
اش َ
َُ َ
َ َ َْ َ ْ
ش ْيء قَد ٌ
ِ
يم ))[المائدة.]118:
اد َك َوِا ْن تَ ْغ ِف ْر لَ ُي ْم فَِإ َّن َك أَ ْن َت ا ْل َع ِز ُ
تُ َع ِّذ ْب ُي ْم فَِإ َّن ُي ْم ِع َب ُ
يز ا ْل َحك ُ
مسألة رقم " .186/1 "101أف تككف فعمية ً
كاالسمية ،كىي التي فعميا جامد ،نحك (( إِ ْن
ِ
َن ُي ْؤِت َي ِن َخ ْي ًار ِم ْن َج َّن ِت َك ))[الكيؼ]40:
سى َرِّبي أ ْ
تَُر ِن أََنا أَ َق َّل م ْن َك َم ًاال َوَولَ ًد ا ))[الكيؼ ((]39 :فَ َع َ
ين ي ِ
ِ
(( إِ ْن تُْب ُدوا َّ ِ ِ ِ ِ
اء َّ
الن ِ
ون
اس َوال ُي ْؤ ِم ُن َ
نفقُ َ
الص َدقَات فَنع َّما ى َي ))[البقرةَ (( ]271:والَّذ َ ُ
ون أ َْم َوالَ ُي ْم ِرَئ َ
ِبالمَّ ِو وال ِبا ْليوِم ِ
اْلخ ِر َو َم ْن َي ُك ِن َّ
اء قَ ِري ًنا ))[النساءَ (( ]38 :و َم ْن َي ْف َع ْل َذ ِل َك
الش ْي َ
ط ُ
َْ
س َ
ان لَ ُو قَ ِري ًنا فَ َ
َ
ش ْي ٍء))[آؿ عمراف.]28:
س ِم َن المَّ ِو ِفي َ
َفمَ ْي َ
ُّون المَّ َو
إنشائيا ،نحك ((
مسألة رقم " 186/1 "102أف يككف فعميا
ُق ْل إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ِحب َ
ن
ش َي ْد َم َع ُي ْم ))[األنعاـ ]150:كنحك
ش ِي ُدوا فَال تَ ْ
فَاتَِّب ُعوِني ُي ْح ِب ْب ُك ُم المَّ ُو ))[آؿ عمراف ]31 :كنحك (( فَِإ ْن َ
))[الممؾ ]30 :فيو أمرافً :
اؤ ُكم َغو ار فَم ْن يأ ِْتي ُكم ِبم ٍ
اء َم ِع ٍ
االسمية
ين
(( ُق ْل أ َأ
َر َْيتُ ْم إِ ْن أ ْ
َص َب َح َم ُ ْ ْ ً َ َ ْ َ
كاإلنشائية كنحك "إف قاـ زيد فك ا﵀ ألقكمف" كنحك "إف لـ يبت فياخسره رجبل".

إما حقيقة نحك (( قَالُوا إِ ْن
ش ِي َد
َر َاوَدتْ ِني َع ْن َن ْف ِسي َو َ

ظا كمعنى،
مسألة رقم " 186/1 "103أف يككف فعميا
ماضيا لف ن
ن
ال ِى َي
ق أَ ٌخ لَ ُو ِم ْن قَ ْبل ي ))[يكسؼ ]77 :كنحك (( قَ َ
س ِر ْ
س َر َ
َي ْ
ق فَقَ ْد َ
ِ
َى ِميا إِ ْن َك َ ِ
َ ِ ِ
ان
ين ))[يكسؼَ ((]26 :وِا ْن َك َ
ص َدقَ ْت َو ُى َو ِم َن ا ْل َك ِاذ ِب َ
شاى ٌد م ْن أ ْ َ
يص ُو قُ َّد م ْن قُُب ٍل فَ َ
ان قَم ُ
ِ
ين ))[يكسؼ ]27 :كقد ىنا مقدرة ،كاما مجا از نحك
يص ُو قُ َّد ِم ْن ُد ُب ٍر فَ َك َذ َب ْت َو ُى َو ِم َن َّ
الص ِاد ِق َ
قَم ُ
وى ُي ْم ِفي َّ
الن ِ
ون) )[النمؿ ]90:نزؿ ىذا
اء ِب َّ
الس ِّي َئ ِة فَ ُكب ْ
َّت ُو ُج ُ
ار َى ْل تُ ْج َزْو َن إَِّال َما ُكنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
(( َو َم ْن َج َ
الفعؿ لتحقيؽ كقكعو منزلة ما كقع.
ً
آم ُنوا َم ْن َي ْرتَ َّد
ُّيا الَِّذ َ
مسألة رقم " .187/1 "104أف تقترف بحرؼ استقباؿ نحك (( َيا أَي َ
ين َ
ِ
ين ِو فَسو َ ِ
ِم ْن ُكم ع ْن ِد ِ
ُّي ْم َوُي ِحبُّوَن ُو ))[المائدة ]54:كنحك (( َو َما َي ْف َعمُوا ِم ْن َخ ْي ٍر
ْ َ
َْ
ف َيأْتي المَّ ُو ِبقَ ْوٍم ُيحب ُ
َّ ِ
ين ))[آؿ عمراف.]115:
يم ِبا ْل ُمتَّ ِق َ
َفمَ ْن ُي ْكفَ ُروهُ َوالم ُو َعم ٌ
مسألة رقم ".187/1 "105أف تقترب بحرؼ لو الصدر كقكلو:
ب اٍلتًيى ىابا
أىًم ٍؾ فى ًذم لىيى وب لى ى
ظأهي ىعمى َّي تى ىك ي
فإف ٍ
ٍ
اد تىٍمتى ًي ي
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اد فَ َينتَ ِق ُم المَّ ُو
لما عرفت مف أف رب مقدرة ،كأنيا ليا الصدر كانما دخمت في نحك (( َو َم ْن َع َ
ِم ْنو ي ))[المائدة ]95:لتقدير الفعؿ خبر لمحذكؼ ،فالجممة ًاسمية كقد مر أف إذا الفجائية قد تنكب
ِ
ون ))[الركـ ]36:كأف الفاء قد
َّم ْت أ َْي ِدي ِي ْم إِ َذا ُى ْم َي ْق َنطُ َ
عف الفاء نحك (( َوِا ْن تُص ْب ُي ْم َ
س ِّي َئ ٌة ِب َما قَد َ
تحذؼ لمضركرة كقكلو :مف ي ٍفع ًؿ اٍلحسىن ً
ات ا﵀ي ىي ٍش يك يرىىا
ىى
ىٍ ى ى
كعف المبرد أنو منع ذلؾ حتى في الشعر كزعـ أف الركاية :ىم ٍف ىي ٍف ىعؿ اٍل ىخ ٍي ىر فىاٍل َّر ٍح ي
مف ىي ٍش يك يرهي
كعف األخفش أف ذلؾ كاقع في النثر الفصيح ،كأف منو قكلو تعالىً ((:إف تىر ىؾ ىخ ٍي ار اٍلك ً
صَّيةي
ٍ ى
ن ى
ً
ً ً
نادرا ،كمنو حديث المقطة
لٍم ىكال ىد ٍي ًف ))[البقرة ]180 :كتقدـ تأكيمو .كقاؿ ابف مالؾ :يجكز في النثر ن
"فإف جاء صاحبيا كاال ًاستمع بيا".

الش ِ
اع ُب ْد َو ُك ْن ِم َن َّ
ين ))[الزمر]66:
اك ِر َ
مسألة رقم " .189/1 "16الفاء في نحك (( َب ِل المَّ َو فَ ْ
جكاب ألما مقدرة عند بعضيـ ،كفيو إجحاؼ ،كزائدة عند الفارسي كفيو بعد ،كعاطفة عند غيره

كاألصؿ "تنبو فاعبد ا﵀" ثـ حذؼ "تنبو" ،كقدـ المنصكب عمى الفاء إصبلحان لمفظ كي ال تقع الفاء

يدا فاضرب" إذ األصؿ ميما يكف مف شيء
صدرا ،كما قاؿ الجميع في "الفاء" في نحك "أما ز ن
ن
يدا.
فاضرب ز ن

مسألة رقم " .189/1 "17الفاء في نحك "خرجت فإذا األسد" زائدة الزمة عند الفارسي

كالمازني كجماعة ،كعاطفة عند مبرماف كأبى الفتح ،كلمسببية المحضة كفاء الجكاب عند أبى
ّْؾ ىك ٍان ىح ٍر))[الككثر1 :ك]2
ىع ى
ص ّْؿ ًل ىرب ى
ط ٍيىن ى
إسحاؽ ،كيجب عندم أف يحمؿ عمى ذلؾ ((ًإَّنا أ ٍ
اؾ اٍل ىك ٍكثىىر فى ى
كنحك "أئتني فإني أكرمؾ ،إذ ال يعطؼ اإلنشاء عمى الخبر .كال العكس ،كال يحسف إسقاطيا ليسيؿ
دعكل زيادتيا.

َخ ِ
َن يأْ ُك َل لَ ْحم أ ِ
يو َم ْيتًا
مسألة رقم " .189/1 "18قاؿ تعالى (( أ َُي ِح ُّ
َح ُد ُك ْم أ ْ َ
ب أَ
َ
فَ َك ِرْىتُموه))[الحجرات ]12:قدر أنيـ قالكا بعد ً
االستفياـ ،ال ،فقيؿ ليـ ،ليذا كرىتمكه ،يعني كالغيبة
ُ ُ

مثمو فأكرىكىا ثـ حذؼ المبتدأ كىك ىذا ،كقاؿ الفارسي :التقدير فكما كرىتمكه فأكرىكا الغيبة،
كضعفو ًابف الشجرم بأف فيو حذؼ المكصكؿ كىك ما المصدرية – دكف صمتيا كذلؾ ردئ كجممة

"كًاتقكا ا﵀" عطؼ عمى" ك"ال يغتب بعضكـ بعضان" عمى التقدير األكؿ كعمى "فاكرىكا الغيبة" عمى
التقدير الفارسي ،كبعد فعندم أف ًابف الشجرم لـ يتأمؿ كبلـ الفارسي ،فإنو قاؿ :كأنيـ قالكا في
الجكاب ال فقيؿ ليـ فكرىتمكه فاكرىكا الغيبة كًاتقكا ا﵀ً " ،فاتقكا" عطؼ عمى فاكرىكا" ،كاف لـ يذكر

اك ا ْل َح َج َر فَانفَ َج َر ْت ))[البقرة ]60:كالمعنى فكما كرىتمكه فكرىكا الغيبة كاف لـ
ص َ
كما في (( ْ
اض ِر ْب ِب َع َ
تكف كما مذككرة ،كما أف "ما تأتينا فتحدثنا" معناه فكيؼ تحدثنا كاف لـ تكف مذككرة أ.ىػ كىذا
يقتضي أف كما ليست محذكفة ،بؿ أف المعنى يعطييا ،فيك تفسير معنى ال تفسير إعراب.
حرف القاف

"قد" .193/1
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مسألة رقم "  .198/1 "19قيؿ :يجكز النصب عمى ً
االشتغاؿ في نحك "خرجت فإذا زيد
يضربو عمرك" مطمقان ،كقيؿ يمتنع مطمقان ،كىك الظاىر ألف إذا الفجائية ال يمييا إال الجمؿ ً
االسمية،
كقاؿ أبك الحسف كتبعو ًابف عصفكر :يجكز في نحك "فإذا زيد "قد" ضربو عمرك" كيمتنع بدكف "قد"،

ككجيو عندم أف ًالتزاـ ً
االسمية مع إذا ىذه إنما لمفرؽ بينيا كبيف الشرطية المختصة بالفعمية ،فإذا
ًاقترنت بػ"قد" حصؿ الفرؽ بذلؾ ،إذ ال تقترف الشرطية بيا.
حرف الكاف

"كأن" .199/1
مسألة رقم ".217/1 "20زعـ قكـ أف "كأف" قد تنصب الجزأيف ،كأنشدكا:
َّ
كأف أي ٍذىن ٍي ًو إ ىذا تى ىش َّكقا قى ًاد ىمةن ٍأك ىقممان يم ىح َّرفىا
فقيؿ الخبر محذكؼ ،أم يحكياف ،كقيؿ إنما الركاية "تخاؿ أذنيو" كقيؿ الركاية "قادمتا أك
قمما محرفا" بألفات غير منكنة ،عمى أف األسماء مثناة ،كحذفت النكف لمضركرة ،كقيؿ أخطأ قائمو،
كىك األصمعي كىذا كىـ ،فإف أبا عمرك تكفي قبؿ الرشيد.

مسألة رقم "  .232/1 "21زعـ قكـ أف "كيؼ" تأتي عاطفة ،فمف زعـ ذلؾ عيسى بف

مكىب ،ذكره في كتاب العمؿ ،كأنشد عميو:
ؼ األب ً
اع ًد
اف ىعمىى ٍ
إ ىذ ىق َّؿ ىما يؿ اٍل ىم ٍرًء الىىن ٍ
األدىنى فى ىك ٍي ى ى
ت قىىناتيوي ىك ىى ى
كىذا خطأً ،القترانيا بالفاء ،كانما ىي (ىنا) ًاسـ مرفكع المحؿ عمى الخبرية ،ثـ يحتمؿ أف
األباعد مجركر بإضافة مبتدأ محذكؼ ،أم فكيؼ حاؿ األباعد فحذؼ المبتدأ عمى حد قراءة ًابف

يد ً
اآلخ ىرةى))[األنفاؿ ]67 :أك بتقدير فكيؼ اليكاف عمى األباعد ،فحذؼ المبتدأ
جمار (( ىكالمَّوي يي ًر ي
كالجار ،أك بالعطؼ بالفاء ثـ أقحمت كيؼ بيف العاطؼ كالمعطكؼ إلفادة األكلكية بالحكـ.
حرف الالم .232/1

مسألة رقم " .257/1 "22لبلـ ً
االبتداء الصدرية ،كليذا عمقت العامؿ في "عممت لزيد
منطمؽ" ،كمنعت مف النصب عمى ً
االشتغاؿ في نحك "زيد ألنا أكرمو" كمف يتقدـ عمييا الخبر في
نحك "لزيد قائـ" كالمبتدأ في نحك "لقائـ زيد"

مسألة رقم " .296/1 "23أف "لك" خاصة بالفعؿ كقد يمييا ًاسـ مرفكع معمكؿ لمحذكؼ
يفسره ما بعده أك ًاسـ منصكب كذلؾ ،أك خبر لكاف محذكفة ،أك ًاسـ ىك في الظاىر مبتدأ كما

يدا رأيتو أكرمتو" كالثالث نحك
بعده خبر ،فاألكؿ كقكليـ "لك ذات سكار لطمتني" كالثانية نحك "لك ز ن
"التمس كلك خاتمان مف حديد" كالرابع نحك قكلو:
ً
لىك بً ىغ ٍي ًر اٍلم ً
بالماء ًاعتصار.
ت كالغصَّاف
اء ىحٍم ًقي ىش ًر ه
ؽ يك ٍن ي
ٍ
ى
َّ
وب ٌة ِم ْن
مسألة رقم " .298/1 "24تقع "أف" بعدىا نا
آم ُنوا َواتَّقَ ْوا لَ َمثُ َ
كثير نحك (( َولَ ْو أَن ُي ْم َ
ان َخ ْي ًار
ص َب ُروا َحتَّى تَ ْخ ُر َج إِلَ ْي ِي ْم لَ َك َ
ِع ْن ِد المَّ ِو َخ ْيٌر لَ ْو َكا ُنوا َي ْعمَ ُم َ
ون ))[البقرةَ (( ]103 :ولَ ْو أ ََّن ُي ْم َ
َّ
ور َر ِحيم ه ))[الحجراتَ (( ]5 :ولَ ْو أ ََّنا َكتَ ْب َنا َعمَ ْي ِي ْم أ ِ
اخ ُر ُجوا ِم ْن
س ُك ْم أ َِو ْ
َن اقْتُمُوا أَنفُ َ
لَ ُي ْم َوالم ُو َغفُ ٌ
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ِ ِ
ِد َي ِ
ش َّد
ان َخ ْي ًار لَ ُي ْم َوأَ َ
ون ِب ِو لَ َك َ
وعظُ َ
ارُك ْم َما فَ َعمُوهُ إَِّال َقمي ٌل م ْن ُي ْم َولَ ْو أ ََّن ُي ْم فَ َعمُوا َما ُي َ
تَثِْبيتًا))[النساء ]66:كقكلو:
ب ىقًمي هؿ ًم ىف اٍلم ً
ىكلى ٍك أ َّ
اؿ]
ألدنى ىم ًعي ىش وة
[ ىكفىانًي كلـ أ ٍ
طمي ٍ
أس ىعى ى
ىف ىما ٍ
ى
باالبتداء كال تحتاج إلى خبر ً
كمكضعيا عند الجميع رفع ،فقاؿ سيبكيوً :
االشتماؿ صمتيا

عمى المسند إليو ،كذىب المبرد كالزجاج كالككفيكف إلى أنو عمى الفاعمية ،كالفعؿ مقدر بعدىا ،أم
كلك ثبت أنيـ آمنكا ،كرجح بأف فيو إبقاء لك عمى ً
االختصاص بالفعؿ.

مسألة رقم " .299/1 "25لغمبة دخكؿ "لك" عمى الماضي لـ تجزـ ،كلك أريد بيا معنى إف
الشرطية ،كزعـ بعضيـ أف الجزـ بيا مطرد عمى لغة ،كأجازه جماعة في الشعر منيـ ًابف الشجرم
كقكلو:

ً
ص ٍؿ
لى ٍك ىي ىشأ ى
ط ىار بً ًو يذك ىم ٍي ىع وة الى ًح ي
ؽ اآلطاىؿ ىن ٍي هد يذك يخ ى
مسألة رقم " 300/1 "26جكاب "لك" إما مضارع منفي بمـ نحك "لك لـ يخؼ ا﵀ لـ يعصو"

أك ماض مثبت ،أك منفي بما ،كالغالب عمى المثبت دخكؿ البلـ عميو نحك ((
لَ ْو َن َ
اء لَ َج َع ْم َناهُ
ش ُ
اجا َفمَ ْوال
ون ))[الكاقعة ]65:كمف تجرده منيا ((
اما فَ َ
ُح َ
لَ ْو َن َ
ظمَ ْمتُ ْم تَفَ َّك ُي َ
ُج ً
اء َج َع ْم َناهُ أ َ
ش ُ
طً
ُّك َما فَ َعمُوهُ فَ َذ ْرُى ْم َو َما
تَ ْ
اء َرب َ
ون))[الكاقعة ]70:كالغالب عمى المنفي تجرده منيا نحك (( َولَ ْو َ
ش ُك ُر َ
ش َ
ون))[األنعاـ ]112:كمف ًاقترانو بيا قكلو:
َي ْفتَُر َ
الخ ً يار ً
لكف ال ًخيار مع المَّ ً
ً
يالي
ىكلى ٍك ين ٍع ى
لما ا ٍف ىترٍقنا ىك ٍ
ى ىى
طى ى ى ى
حرف الميم " 326/1من" .349/1

َن َي ْخ ُر ُجوا ِم ْن َيا ِم ْن َغ ٍّرم ))[الحج" ]22 :مف" األكلى
ادوا أ ْ
مسألة رقم " ُ ((.357/1 "27كمَّ َما أ ََر ُ
لبلبتداء كالثانية لمتعميؿ كتعمقيا بأرادكا أك بيخرجكا ،أك ً
ً
لبلبتداء "فالغـ" بدؿ ًاشتماؿ كأعيد الخافض
كحذؼ الضمير ،أم "مف غـ فييا".

ض ِم ْن َب ْق ِم َيا َوِقثَّ ِائ َيا َوفُو ِم َيا َو َع َد ِس َيا
ت األ َْر ُ
مسألة رقم " ِ ((357 / 1 "28م َّما تُْن ِب ُ
وبص ِميا))[البقرة" ]61:مف" األكلى ً
لبلبتداء ،كالثانية إما كذلؾ فالمجركر بدؿ بعض كأعيد الجار،
ََ َ َ

كاما لبياف الجنس فالظرؼ حاؿ ك"المنبت" محذكؼ ،أم "مما تنبتو كائنان مف ىذا الجنس".
ادةً ِع ْن َده ِم َن المَّ ِو وما المَّ ُو ِب َغ ِ
اف ٍل َع َّما
مسألة رقم " ((357/ 1 "29ىك َم ْن أَ ْظمَ ُم ِم َّم ْن َكتَ َم َ
ش َي َ
ُ
ََ
تَعممُون))[البقرة" ]140:مف" األكلى مثميا في "زيدا أفضؿ مف عمرك" ك"مف" الثانية ً
لبلبتداء عمى
َْ َ
أنيا متعمقة ًباستقرار مقدر ،أك ً
باالستقرار الذم تعمقت بو عند ،أم شيادة حاصمة عنده مما أخبر
ا﵀ بو ،قيؿ :أك بمعنى "عف" ،عمى أنيا متعمقة "بكتـ" عمى جعؿ كتمانو عف األداء الذم أكجبو ا﵀
كتمانو عف ا﵀ ،كسيأتي أف "كتـ" ال يتعدل بمف.

النس ِ
ش ْي َوةً ِم ْن ُد ِ
اء ))[األعراؼ]81:
ون ِّ
الر َج َ
ال َ
مسألة رقم " ((.357 / 1 "30إِ َّن ُك ْم لَتَأْتُ َ
ون ِّ َ
مف ً
لبلبتداء ،كالظرؼ صفة لشيكة ،أم شيكة مبتدأة مف دكنيـ ،قيؿ أك لممقابمة كػ "خذ ىذا مف دكف
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عكضا منو ،كىذا يرجع إلى معنى البدؿ الذم تقدـ ،كيرده أنو ال يصح التصريح بو
ىذا" أم اجعمو
ن
كال بالعكض مكانيا ىنا.
َى ِل ا ْل ِكتَ ِ
َن ُي َنَّز َل
اب َوال ا ْل ُم ْ
ين َكفَ ُروا ِم ْن أ ْ
ين أ ْ
ش ِرِك َ
مسألة رقم " َ ((358/1 "31ما َي َوُّد الَِّذ َ
َعمَ ْي ُك ْم ِم ْن َخ ْي ٍر ِم ْن َرِّب ُك ْم ))[البقرة ]105:فييا "مف" ثبلث مرات ،األكلى لمتبييف ألف الكافريف نكعاف
كتابيكف كمشرككف كالثالثة زائدة كالثانية ًالبتداء الغاية.

ون ِم ْن
مسألة رقم " َْ ((.358 / 1 "32ل ِكمُ َ
ِ
ِم ْن ُك ِّل أ َّ ٍ
ون
آي ِات َنا فَ ُي ْم ُي َ
وز ُع َ
ب ِب َ
ُمة فَ ْو ًجا م َّم ْن ُي َك ِّذ ُ
لمتبييف.

ش َج ٍر ِم ْن َزقُّ ٍ
ش ُر
وم ))[الكاقعةَ (( ]52 :وَي ْوَم َن ْح ُ
َ
))[النمؿ ]83 :األكلى منيما ً
لبلبتداء كالثانية

ش ِ
اىا ُن ِ
اط ِئ ا ْل َو ِاد األ َْي َم ِن ِفي ا ْل ُب ْق َع ِة ا ْل ُم َب َارَك ِة
ي ِم ْن َ
مسألة رقم " َ ((358 / 1 "33فمَ َّما أَتَ َ
ود َ
الشجرِة ))[القصص" ]30:مف" فييما ً
ِ
لبلبتداء ،كمجركر الثانية بدؿ مف مجركر األكلى بدؿ
م َن َّ َ َ
ًاشتماؿ ألف الشجرة كانت نابتة بالشاطئ.
الباب الثاني :في تفسيره الجممة ،وذكر أقساميا ،وأحكاميا

الجمؿ التي ال محؿ ليا مف اإلعراب 440/2

يدا؟ فسيبكيو يجيز كما
يدا إف أتاني أكرمو" بنصب ز ن
مسألة رقم " 445/2 "34ىؿ يجكز "ز ن
يجيز "زيد أكرمو إف أتاني" كالقياـ أف المبرد يمنعو ،ألنو في سياؽ أداة الشرط فبل يعمؿ فيما تقدـ
عمى الشرط ،فبل يفسر عامبل فيو.

مسألة رقم " 445/2 "35أنو إذا جيء بعد ىذا الفعؿ المرفكع بفعؿ معطكؼ ،ىؿ يجزـ أـ

ال؟ فعمى قكؿ سيبكيو ال يجزـ الجزـ ،كعمى قكؿ المبرد ينبغي أف يجكز الرفع بالعطؼ عمى لفظ
الفعؿ كالجزـ بالعطؼ عمى محؿ الفاء المقدرة كما بعدىا.

كثير ما تشتبو المعترضة بالحالية ،كيميزىا منيا أمكر:
مسألة رقم " 455/2 "36نا
أحدىا :أنيا تككف غير خبرية كاألمرية في (( َوال تُ ْؤ ِم ُنوا إَِّال ِل َم ْن تَِب َع ِدي َن ُك ْم ُق ْل إِ َّن ا ْل ُي َدى
َح ٌد ِم ْث َل َما أُوِتيتُ ْم))[آؿ عمراف ]73:ككالدعائية في قكلو:
ُى َدى المَّ ِو أ ْ
َن ُي ْؤتَى أ َ
ً
ِّ َّ ً
اف
ىح ىك ىج ٍ
يف ىكيبمّْ ٍغتىيىا قى ٍد أ ٍ
ت ىس ٍمعي ًإلىى تىٍر يج ىم ٍ
إف الث ىمان ى
ار ِ
ً
س ْط ارً
َس َ
ككالقى ىسمَّية في قكلوِّ :إني َوأ ْ
سط ْر َن َ
طٍ ُ
ِ
ككالتنزييية في قكلو تعالى ((:وي ْجعمُ َ ِ ِ
ون))[النحؿ]57:
س ْب َحا َن ُو َولَ ُي ْم َما َي ْ
شتَ ُي َ
ون لمَّو ا ْل َب َنات ُ
ََ َ
كذا مثؿ بعضيـ.
ً
الذ ُنوب إَِّال المَّ ُو ولَم ي ِ
ككاالستفيامية في قكلو تعالى (( :فَاستَ ْغفَروا ِل ُذ ُنوِب ِيم وم ْن ي ْغ ِفر ُّ
صُّروا
َ ْ ُ
َ
ْ ََ َ ُ
ْ ُ
ون ))[آؿ عمراف ]135:كذا مثؿ ًابف مالؾ.
َعمَى َما فَ َعمُوا َو ُى ْم َي ْعمَ ُم َ
أخا يؿ ٍأد ًرم
الثاني :أنو يجكز تصديرىا بدليؿ ًاستقباؿ كالتنفيس في قكلو :ىك ىما أ ٍىد ًرم ىك ىس ٍك ى
ؼ ى
الثالث :أنو يجكز ًاقترانيا بالفاء كقكلو:
اعمى ٍـ فى ًعٍم يـ
ىك ٍ

اٍل ىم ٍرًء ىي ٍنفى يعوي

ؼ ىيأٍتًي يك ُّؿ ىما قيًد ىار
أف ىس ٍك ى
ٍ
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الرابع :أنو يجكز ًاقترانيا بالكاك مع تصديرىا بالمضارع المثبت كقكؿ المتنبي:
يرىا كأ ٍ ً
ً ً
يكج يد ىم ٍيتنا قيىبٍي ىؿ أى ٍف ًق يد ىىا
ىح ىس يبني أ ى
ىيا ىحادىي ٍي ع ً ى ى
ىزكيد ىىػا
ظ ى ورة أ َّ
ًقفىػا ىقًميبلن بًيىا ىعمى َّي؛ فىبلى أى ىق َّؿ ًم ٍف ىن ٍ
قكلو "أفقدىا" عمى إضمار أف "أقؿ" يركم بالرفع كالنصب.

مسألة رقم " 463/2 "37قكلنا إف الجممة المفسرة ال محؿ ليا خالؼ فيو الشمكبيف ،فزعـ
أنيا بحسب ما تفسره ،فيي في نحك "زيد ضربتو" ال محؿ ليا ،كفي نحك (( إِ َّنا ُك َّل َ ٍ
ش ْيء َخمَ ْق َناهُ
ِبقَ َد ٍر))[القمر ]49:كنحك "زيد الخبز يأكمو" بنصب الخبز في محؿ رفع كليذا يظير الرفع إذا قمت

آكمو.

خبرا ،فقيؿ في تعميمو ألف نحك
مسألة رقم " 466/2 "38قاؿ ثعمب :ال تقع جممة القسـ ن
"ألفعمف" ال محؿ لو ،فإذا بني عمى مبتدأ فقيؿ "زيد ليفعمف" صار لو مكضع ،كليس بشيء ،ألنو
إنما منع كقكع الخبر جممة قسمية ،ال جممة ىي جكاب القسـ ،كمراده أف القسـ كجكابو ال يككناف

خبرا ،إذا ال تنفؾ إحداىما عف األخرل ،كجممتا القسـ كالجكاب يمكف أف يككف ليما محؿ مف
ن
اإلعراب كقكلؾ "قاؿ زيد أقسـ ألفعمف" كانما المانع عنده إما ككف جممة القسـ ال ضمير فييا فبل

خبرا ،ألف الجممتيف ىينا ليستا كجممتي الشرط كالجزاء ،ألف الجممة الثانية ليست معمكلة
تككف ن
لشيء مف الجممة األكلى ،كليذا منع بعضيـ كقكعيا صمة ،كانما ككف الجممة – أعني جممة القسـ
خبر البد مف ًاحتماليا لمصدؽ كالكذب ،كليذا منع قكـ مف الككفييف
– إنشائية ،كالجممة الكاقعة نا
منيـ ًابف األنبارم أف يقاؿ" :زيد أضربو ،كزيد ىؿ جاءؾ" كبعد فعندم أف كبل مف التعميميف ممغى.

مسألة رقم "470/2 "39زعـ األخفش في قكلو:
ىج ىم ىعا
اؿ قى ٍدنًي ،قى ى
ًإ ىذا قى ى
اؿ :بًا﵀ ىحٍمفىةن لىتي ٍغنً ىي ىعّْني ىذا ىإنائً ىؾ أ ٍ
ون
أف "لتغني" جكاب القسـ ،ككذا قاؿ في ((
ين ال ُي ْؤ ِم ُن َ
ص َغى إِلَ ْي ِو أَف ِْئ َدةُ الَِّذ َ
َوِلتَ ْ
ِب ِ
اْلخ َرِة))[األنعاـ ]113:ألني قبمو (( ىك ىك ىذًل ىؾ ىج ىعٍمىنا ًل يك ّْؿ ىنبً ٍّي ىع يد ِّكا))[األنعاـ ]112 :كليس فيو ما
يككف "كلتصغي" معطكفان عميو ،كالصكاب خبلؼ قكلو ،ألف الجكاب ال يككف إالٌ جممة ،كالـ كي
كما بعدىا في تأكيؿ المفرد ،كأما ما استدؿ بو فمتعمؽ البلـ فيو محذكؼ أم لتشربف لتغني عني

كفعمنا ذلؾ لتصغى.

الباب الرابع :في ذكر أحكام يكثر دورىا ويقبح بالمعرب جيميا

وعدم معرفتيا عمى وجييا
يجب الحكـ ًبابتدائية المقدمة مف ً
االسميف:

مسألة رقم " 521/2 "40أف يككنا معرفتيف ،تساكت رتبتيما نحك "ا﵀ ربنا" أك ًاختمفت نحك

"زيد الفاضؿ ،كالفاضؿ زيد" ىذا ىك المشيكر ،كقيؿ يجكز تقدير كؿ منيما مبتدأ كخب انر مطمقان ،كقيؿ
المشتؽ خبر كاف تقدـ نحك "القائـ زيد".

251

كالتحقيؽ أف المبتدأ ما كاف أعرؼ كزيد في المثاؿ ،أك كاف ىك المعمكـ عند المخاطب كأف
يقكؿ :مف القائـ؟ فتقكؿ "زيد قائـ" فإف عمميما كجيؿ النسبة فالمقدـ المبتدأ.
مسألة رقم "  .521/2 "41أف يككنا نكرتيف صالحتيف ً
لبلبتداء بيما نحك "أفضؿ منؾ
أفضؿ مني".

مسألة رقم "  .522/2 "42أف يككف مختمفتيف تعريفان كتنكي انر كاألكؿ ىك المعرفة "كزيد قائـ"
كأما إف كاف ىك النكرة فإف لـ يكف لو ما يسكغ ً
االبتداء بو فيك خبر ًاتفاقان نحك "خز ثكبؾ" ك"ذىب

خاتمؾ" كاف كاف لو مسكغ فكذلؾ عند الجميكر ،كأما سيبكيو فيجعمو المبتدأ نحك "كـ مالؾ" ك"خير
منؾ زيد" ك"حسبنا ا﵀" ككجيو أف األصؿ عدـ التقديـ كالتأخير ،كأنيما شبيياف بمعرفتيف تأخر
األخص منيما نحك "الفاضؿ أنت" كيتجو عندم جكاز الكجييف إعماال لمدليميف.
أقسام الحال 535/2

مسألة رقم " .536/2 "43الجامدة غير المؤكلة بالمشتؽ نحك "ىذا مالؾ ذىبان" ك"ىذه جبتؾ

خ از" بخبلؼ نحك "بعتو يدان بيد" فإنو بمعنى متقايضيف كىك كصؼ منتقؿ ،كانما لـ يؤكؿ في األكؿ،

ألنيا مستعممة في معناىا الكضعي ،بخبلفيا في الثاني ،ككثير يتكىـ أف الحاؿ الجامدة ال تككف إال

مؤكلة بالمشتؽ كليس كذلؾ.

مسألة رقم "  .536/2 "44المؤكدة نحك (( َولَّى ُم ْد ِب ًار))[ النمؿ (( ]10:قَالُوا ُن ْؤ ِم ُن ِب َما أ ِ
ُنز َل
اءهُ َو ُى َو ا ْل َح ُّ
ص ِّدقًا ))[البقرة ]91:ألف الحؽ ال يككف إال مصدقان كالصكاب
َعمَ ْي َنا َوَي ْكفُُر َ
ق ُم َ
ون ِب َما َوَر َ
أنو يككف مصدقان كمكذبان ،كغيرىما نعـ إذا قيؿ "ىك الحؽ صادقان" فيي مؤكدة.

َن
يد المَّ ُو أ ْ
مسألة رقم "  .536/2 "45التي دؿ عامميا عمى تجدد صاحبيا ،نحك (( ُي ِر ُ
ق ِ
ض ِعيفًا ))[النساء ]28 :كنحك خمؽ ا﵀ الزرافة يدييا أطكؿ مف رجمييا
ُي َخفِّ َ
ف َع ْن ُك ْم َو ُخ ِم َ
نس ُ
ان َ
اإل َ
ِ
اب
الحاؿ أطكؿ كيدييا :بدؿ بعض قاؿ ًابف مالؾ بدر الديف كمنو (( َو ُى َو الَِّذي أ َ
َنز َل إِلَ ْي ُك ُم ا ْلكتَ َ
ص ًال))[األنعاـ ]114:كىذا سيك منو ،ألف الكتاب قديـ.
ُمفَ َّ
أقسام العطف 545/2

مسألة رقم "" .546/2 "46إف زيدان كعمرك قائماف" كذلؾ ألف الطالب لرفع زيد ىك ً
االبتداء

كً
االبتداء ىك التجرد كالتجرد قد زاؿ بدخكؿ إف.

مسألة رقم " " .546/2 "47إف زيدان قائـ كعمرك" إذا معطكفان عمى المحؿ ال مبتدأ ،كأجاز

ىذه بعض البصرييف ،ألنيـ لـ يشترطكا المحرز ،كانما منعكا األكلى لمانع آخر ،كىك تكارد عامميف
إف ك ً
االبتداء عمى معمكؿ كاحد كىك الخبر ،كأجازىما الككفيكف ،ألنيـ ال يشترطكف المحرز ،كألف

إف لـ تعمؿ عندىـ في الخبر شيئان ،بؿ ىك مرفكع بما كاف مرفكعان بو قبؿ دخكليا.
مسألة رقم "" .547/2 "48ىذا ضرب زيد كعم انر" بالنصب.

مسألة رقم "".547/2 "49أعجبني ضرب زيد كعمرك" بالرفع أك "كعم انر" بالنصب.

شرح حاؿ الضمير المسمى فصبل كعمادان كالكبلـ فيو أربع مسائؿ:
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مسألة رقم " .568/2 "50في شركطو ،كىي ستة ،كذلؾ أنو يشترط فيما قبمو أمراف:
ون ))[النكر(( ]51:
أحدىما ككنو مبتدأ في الحاؿ أك في األصؿ ،نحك (( َوأ ُْولَ ِئ َك ُى ُم ا ْل ُم ْف ِم ُح َ
ون ))[الصافات.]165:
َوِا َّنا لَ َن ْح ُن َّ
الصافُّ َ
كالثاني ككنو معرفة كما مثمنا كأجاز الفراء كىشاـ كمف تابعيما مف الككفييف ككنو نكره نحك
"ما ظننت أحد ىك القائـ".

مسألة رقم " .570/2 "51في فائدتو ،وىي ثالثة أمور:
أحدىما لفظي ،كىك اإلعبلـ مف أكؿ األمر بأف ما بعده خبر ال تابع ،كليذا سمي فصبل،

ألنو فصؿ بيف الخبر كالتابع كعمادان ،ألنو يعتمد عميو معنى الكبلـ كأكثر النحكييف يقتصر عمى
ذكر ىذه الفائدة.

كالثاني معنكم كىك التككيد ،ذكره جماعة ،كبنكا عميو أنو ال يجامع التككيد فبل يقاؿ زيد
نفسو ىك الفاضؿ" كعمى ذلؾ سماه بعض الككفييف دعامة ،ألنو يدعـ بو الكبلـ ،أم يقكم كيؤكد.
كالثالث معنكم أيضان كىك ً
االختصاص ككثير مف البيانييف يقتصر عميو.

مسألة رقم " .571/2 "52في محمو :زعـ البصريكف أنو ال محؿ لو ،ثـ قاؿ أكثرىـ إنو
حرؼ فبل إشكاؿ ،كقاؿ الخميؿ ًاسـ كنظيره عمى ىذا القكؿ أسماء األفعاؿ فيمف يراىا غير معمكلة
لشيء ،كأؿ المكصكلة ،كقاؿ الككفيكف لو محؿ ،ثـ قاؿ الكسائي محمو بحسب ما بعده ،كقاؿ الفراء
بحسب ما قبمو ،فمحمو بيف المبتدأ كالخبر رفع ،كبيف معمكلي ظف نصب ،كبيف معمكلي كاف رفع

عند الفراء ،كنصب عند الكسائي ،كبيف معمكلي إف بالعكس.

يب
نت أَ ْن َت َّ
مسألة رقم "  .571/2 "53فيما يحتمؿ مف األكجو ،يحتمؿ في نحك (( ُك َ
الرِق َ
ين ))[الشعراء ]41 :الفصمية كالتككيد دكف
َعمَ ْي ِي ْم))[المائدة ]117:كنحك (( إِ ْن ُك َّنا َن ْح ُن ا ْل َغ ِال ِب َ
ً
ون ))[الصافات ]165 :كنحك "زيد ىك
االبتداء ًالنتصاب ما بعده كفي نحك (( َوِا َّنا لَ َن ْح ُن َّ
الصافُّ َ
العالـ ،كاف عم انر ىك الفاضؿ "الفصمية ك ً
االبتداء ،دكف التككيد لدخكؿ البلـ في األكلى كلككف ما

قبمو ظاى انر في الثانية كالثالثة.

ركابط الجممة بما ىي خبر عنو (تنبيو) قد يكجد الضمير في المفظ كال يحصؿ الربط ،كذلؾ

في ثبلث مسائؿ:
ىك".

مسألة رقم "  .574/2 "54أف يككف معطكفان بغير الكاك نحك "زيد قاـ عمرك فيك" أك "ثـ
مسألة رقم ".574/2 "55أف يعاد العامؿ نحك "زيد قاـ عمرك كقاـ ىك".
مسألة رقم "  .574/2 "56أف يككف بدال نحك "حسف الجارية أعجبتني ىك" فيك بدؿ

ًاشتماؿ مف الضمير المستتر العائد عمى الجارية ،كىك في التقدير كأنو مف جممة أخرل.
الباب الخامس :في ذكر األوجو التي يدخل ِ
االعتراض عمى المعرب من جيتيا
باب المبتدأ:
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ِ
مسألة رقم ".637/2 "57يجكز في الضمير المنفصؿ مف نحك (( إِ َّن َك أَ ْن َت َّ ِ
يم))
السميعُ ا ْل َعم ُ
[البقرة ]127:ثبلثة أكجو الفصؿ كىك أرجحيا ،ك ً
االبتداء كىك أضعفيا كيختص بمغة تميـ ،كالتككيد.
االسـ المفتتح بو مف نحك قكلو "ىذا أكرمتو" ً
مسألة رقم " .638/2 "58يجكز في ً
االبتداء
كالمفعكلية ،كمثمو "كـ رجؿ لقيتو" ك"مف أكرمتو" لكف في ىاتيف يقدر الفعؿ مؤخ انر ،كمثميما "رب

رجؿ صالح لقيتو".

مسألة رقم "  .638/2 "59يجكز في المرفكع مف نحك "أفي ا﵀ شؾ" ك"ما في الدار زيد"

ً
االبتدائية كالفاعمية كىي أرجح ألف األصؿ عدـ التقديـ كالتأخير.

مسألة رقم " .639/2 "60يجكز في نحك "أخكه" مف قكلؾ "زيد ضرب في الدار أخكه" أف
يككف فاعبل بالظرؼ ًالعتماده عمى ذم الحاؿ كىك ضمير زيد المقدر في ضرب ،كأف يككف نائبان

عف فاعؿ ضرب عمى تقديره خاليان مف الضمير ،كأف يككف مبتدأ خبره الظرؼ كالجممة كالحاؿ،
كالفراء كالزمخشرم يرياف ىذا الكجو شاذان رديئان ،لخمك الجممة ً
االسمية الحالية مف الكاك.

مسألة رقم " " .639/2 "61زيد نعـ الرجؿ" يتعيف في زيد ً
االبتداء ،ك"نعـ الرجؿ زيد" قيؿ

كذلؾ ،كعمييما فالرابط العمكـ ،أك إعادة المبتدأ بمعناه ،عمى الخبلؼ في األلؼ كالبلـ لمجنس ىي
أـ لمعيد ،قيؿ يجكز أيضان أف يككف خب انر لمحذكؼ كجكبان ،أم الممدكح زيد ،كقاؿ ًابف عصفكر

يجكز فيو كجو ثالث كىك أف يككف مبتدأ حذؼ خبره كجكبان ،أم زيد الممدكح كرد بأنو لـ يسد شيء

مسده.

مسألة رقم " " .640/2 "62حبذا زيد" يحتمؿ زيد – عمى القكؿ بأف حب فعؿ كذا فاعؿ –
أف يككف مبتدأ مخب انر عنو بحبذا ،كالرابط اإلشارة ،كأف يككف خب انر لمحذكؼ ،كيجكز عمى قكؿ ًابف
عصفكر السابؽ أف يككف مبتدأ حذؼ خبره ،كلـ يقؿ بو ىنا ،ألنو يرل أف حبذا ًاسـ ،كقيؿ بدؿ مف
ذا ،كيرده أنو ال يحؿ محؿ األكؿ كأنو ال يجكز ً
االستغناء عنو ،كقيؿ عطؼ بياف كيرده قكلو:
الرَّي ً
ىحىيانا]
يؾ ًم ٍف ًقىب ًؿ َّ
ات ًم ٍف ىي ىمانًىي وة [تىأٍتً ى
ىك ىحَّب ىذا ىنفى ىح ه
اف أ ٍ
كال تبيف المعرفة بالنكرة بإتفاؽ ،كاذا قيؿ حبذا ًاسـ لممحبكب فيك مبتدأ كزيد خبر ،أك

بالعكس عند مف يجيز في قكلؾ "زيد الفاضؿ" كجييف كاذا قيؿ بأف حبذا كمو فعؿ فزيد فاعؿ ،كىذا
أضعؼ ما قيؿ ،لجكاز حذؼ المخصكص كقكلو:

ً
المتىقى ًار ًب
الحياى يء – ىكيرَّب ىما ىمىن ٍح ي
أالى ىحَّبذا – لى ٍكال ى
ت اليى ىكل ىما لى ٍي ىس ب ي
كالفاعؿ ال يحذؼ.
ص ْبٌر َج ِمي ٌل ))[يكسؼً ]18:ابتدائية كؿ منيما
مسألة رقم "  .640/2 "63يجكز في نحك (( فَ َ
كخبر اآلخر ،أم شيء صبر جميؿ ،أك صبر جميؿ أمثؿ مف غيره.
باب كان وما جرى مجراىا:

ان لَ ُو
مسألة رقم "  .641/2 "64يجكز في كاف مف نحك (( إِ َّن ِفي َذ ِل َك لَ ِذ ْك َرى ِل َم ْن َك َ
ب))[ؽ ]37:كنحك "زيد كاف لو ماؿ" نقصاف كاف ،كتماميا ،كزيادتيا كىك أضعفيا ،كقاؿ ًابف
َق ْم ٌ
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عصفكر :باب زيادتيا الشعر ،كالظرؼ متعمؽ بيا عمى التماـً ،
كباستقرار محذكؼ مرفكع عمى
الزيادة ،كمنصكب عف النقصاف ،إال أف قدرت الناقصة شأنية ً
فاالستقرار مرفكع ألنو خبر المبتدأ.
ان ع ِ
اق َب ُة َم ْك ِرِى ْم ))[النمؿ ]51:يحتمؿ في كاف
مسألة رقم "  (( .641/2 "65فَانظُ ْر َك ْي َ
ف َك َ َ
األكجو الثبلثة إال أف الناقصة ال تككف شأنية ،ألجؿ ً
االستفياـ ،كلتقدـ الخبر ،ككيؼ :حاؿ عمى

التماـ ،كخبر لكاف عمى النقصاف ،كلممبتدأ عمى الزيادة.
َن ي َكمِّم ُو المَّ ُو إَِّال و ْحيا أَو ِم ْن ور ِ
اء ِح َج ٍ
اب
ان ِل َب َ
مسألة رقم " َ (( .641/2 "66و َما َك َ
َ ً ْ
ََ
ش ٍر أ ْ ُ َ
ِ
ول ا))[الشكرل ]51:تحتمؿ كاف األكجو الثبلثة ،فعمى الناقصة الخبر إما لبشر ،ككحيان
س ً
أ َْو ُي ْرس َل َر ُ
ًاستثناء مفرغ مف األحكاؿ ،فمعناه مكحيان أك مكحي ،أك مف كراء حجاب ،بتقدير ،أك مكصبل ذلؾ
مف كراء الحجاب ،كأك يرسؿ بتقدير أك إرساال ،أم أك ذا إرساؿ ،كاما كحيان كالتفريغ في األخبار،

أم ما كاف تكميميـ إال إيحاء أك إيصاال مف كراء حجاب أك إرساال ،كجعؿ ذلؾ تكميمان عمى حذؼ
مضاؼ ،كلبشر عمى ىذا تبييف ،كعمى التماـ الزيادة فالتفريغ في األحكاؿ المقدرة في الضمير

المستند في البشر.

مسألة رقم "".741/2 "67أيف كاف زيد قائمان" يحتمؿ األكجو الثبلثة ،كعمى النقصاف فالخبر

إما قائمان كأيف ظرؼ لو ،أك أيف فيتعمؽ بمحذكؼ كقائمان حاؿ ،كعمى الزيادة كالتماـ فقائمان حاؿ،

كأيف ظرؼ لو ،كيجكز ككنو ظرفان لكاف إف قدرت تامة.

مسألة رقم "  .642/2 "68يجكز في نحك "زيد عسى أف يقكـ" نقصاف عسى ًفاسميا

مستتر ،كتماميا فػ"أف" كالفعؿ مرفكع المحؿ بيا.

مسألة رقم "  .642/2 "69يجكز الكجياف في "عسى أف يقكـ زيد" فعمى النقصاف زيد

ًاسميا كفي يقكـ ضميره ،كعمى الماـ اإلضمار ،ككؿ شيء في محمو ،كيتعيف التماـ في نحك "عسى

ودا ))[اإلسراء ]79:لئبل يمزـ فصؿ صمة
َن َي ْب َعثَ َك َرب َ
سى أ ْ
اما َم ْح ُم ً
أف يقكـ زيد في الدار" ك(( َع َ
ُّك َمقَ ً
أف مف معمكليا باألجنبي كىك ًاسـ عسى.
ُّك ِب َغ ِ
اف ٍل ))[النمؿ ]93:تحتمؿ ما الحجازية كالتميمية،
مسألة رقم " َ (( .642/2 "70و َما َرب َ
كأكجب الفارسي كالزمخشرم الحجازية ظنان أف المقتضى لزيادة الباء نصب الخبر ،كانما المقتضى
نفيوً ،المتناع الباء في "كاف زيد قائمان" كجكازىا في:
[كًا ٍف يم َّد ًت األ ٍىي ًدم ًإلى َّ
الزًاد] لى ٍـ أى يك ٍف
ى
ً
ىع ىج يؿ]
أج ىشعي القى ٍكًـ أ ٍ
أع ىجم ًي ٍـ؛ [إ ىذا ٍ
بً ٍ
وفي "ما إن زيد بقائم".

مسألة رقم " " .642/2 "71ال رجؿ كال ًامرأة في الدار" إف رفعت ً
االسميف منيما مبتدآف
عمى األرجح ،أك ًاسماف لػ "ال" الحجازية فإف قمت "ال زيد كال عمرك في الدار" تعيف األكؿ ال إنما
تعمؿ في النكرات ،فإف قمت "ال رجؿ في الدار" تعيف الثاني ،ألف "ال" إذا لـ تتكرر يجب أف تعمؿ،
ال ِفي ا ْل َح ِّج))[البقرة.]197:
وق َوال ِج َد َ
س َ
كنحك ((فَال َرفَ َث َوال فُ ُ
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باب ِ
االستثناء .645/2
مسألة رقم " .646/2 "72يجكز في نحك "قاـ القكـ حاشاؾ ،كحاشاه" ككف الضمير
منصكبان ،كككنو مجرك انر ،فإف قمت "حاشام" تعيف الجر ،أك "حاشاني" تعيف النصب ككذا القكؿ في

خبل كعدا.

مسألة رقم " .646/2 "73يجكز في نحك "ما أحد يقكؿ ذلؾ إال زيد" ككف زيد بدال مف أحد
كىك المختار ،كككنو بدال مف ضميره ،كأف ينصب عمى ً
االستثناء ًفارتفاعو مف كجييف كًانتصابو مف

كجو ،فإف قمت "ما رأيت أحدان يقكؿ ذلؾ إال زيد" فبالعكس ،كمف مجيئو مرفكعان قكلو:
ًفي لىٍيمى وة الى ىنرل بًيا أىحدان ي ٍح ًكي عمى ٍيىنا ًإالَّ ىكك ً
اك يبيىا
ى
ى ى ى ى
ى
ك"عمى" ىنا بمعنى عف ،أك ضمف يحكي معنى ينـ أك يشنع.
باب إعراب الفعل

مسألة رقم " " .648/2 "74ما تأتينا فتحدثنا" لؾ رفع تحدث عمى العطؼ فيككف شريكان في
النفي أك ً
االستئناؼ فتككف مثبتان ،أم فأنت تحدثنا اآلف بدال عف ذلؾ ،كنصبو بإضمار أف ،كلو
معنياف :نفي السبب فينتفي المسبب ،كنفي الثاني فقط ،فإف جئت بمف مكاف ما ،فممنصب كجياف:

إضمار أف كالعطؼ كلمرفع كجو كىك القطع ،كاف جئت بمـ فممنصب كجو كىك إضمار أف ،كلمرفع
كجو كىك ً
االستئناؼ كلؾ الجزـ بالعطؼ ،فإف قمت "ما أنت آت فتحدثنا" فبل جزـ كال رفع بالعطؼ،
لعدـ تقدـ الفعؿ ،كانما ىك عمى القطع.

مسألة رقم "".648/2 "75ىؿ تأتيني فأكرمؾ" الرفع عمى كجييف ،كالنصب عمى اإلضمار،
ك"ىؿ زيد أخكؾ فتكرمو" ال يرفع عمى العطؼ ،بؿ عمى ً
االستئناؼ ك"ىؿ لؾ التفات إليو فتكرمو"
الرفع عمى ً
االستئناؼ ،كالنصب إما عمى الجكاب أك عمى العطؼ عمى التفات ،كاضمار أف كاجب
عمى األكؿ كجائز عمى الثاني ،ككالمثاؿ سكاء ((

[الشعراء ]102:إف سمـ ككف "لك" لمتمني.

ين
َفمَ ْو أ َّ
ون ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َن لَ َنا َكَّرةً فَ َن ُك َ

))

مسألة رقم " " .648/2 "76ليتني أجد ماال فأنفؽ منو" الرفع عمى كجييف ،كالنصب عمى

إضمار أف" ،كليت لي ماال فأنفؽ منو" يمتنع الرفع عمى العطؼ.

مسألة رقم " " .648/2 "77ليقـ زيد فنكرمو" الرفع عمى القطع كالجزـ بالعطؼ ،كالنصب

عمى اإلضمار.

ِ
يروا ِفي األ َْر ِ
ض فَ َي ْنظُُروا ))[يكسؼ ]109:يحتمؿ
مسألة رقم "  .648/2 "78نحك ((أَ َفمَ ْم َيس ُ
ِ
يروا ِفي األ َْر ِ
ون لَ ُي ْم ُقمُوب ه ))
ض فَتَ ُك َ
الجزـ بالعطؼ كالنصب عمى اإلضمار ،مثؿ ((أ َ َفمَ ْم َيس ُ
[الحجَ (( ]46:وِا ْن تُ ْؤ ِم ُنوا َوتَتَّقُوا ُي ْؤِت ُك ْم
حد
الراجح ،كالنصب بإضمار أف عمى ٌ

ورُك ْم ))[محمد ]36:يحتمؿ "تتقكا" الجزـ بالعطؼ ،كىك
أُ
ُج َ
قكلو:

كمف يقترب منا كيخضع تؤكه (كال يخش ظمما ما قاـ كال ىضما)

باب الموصول:
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مسألة رقم "  .649/2 "79يجكز في نحك "ماذا صنعت ،كماذا صنعتو" ما مضى شرحو
ِ
س ِمين ى ))[القصص ]65 :ماذا :مفعكؿ مطمؽ،
كقكلو تعالىَ (( :وَي ْوَم ُي َنادي ِي ْم فَ َيقُو ُل َما َذا أ َ
َج ْبتُ ُم ا ْل ُم ْر َ
ال مفعكؿ بو ،ألف أجاب ال يتعدل إلى الثاني بنفسو ،بؿ بالباء ،كاسقاط الجار ليس بقياس ،كال
يككف "ماذا" مبتدأ كخبرا ،ألف التقدير حينئذ :ما الذم أجبتـ بو ،ثـ حذؼ العائد المجركر مف غير

شرط حذؼ ،كاألكثر في نحك "مف ذا لقيت" ككف ذا لئلشارة خبرا ،كلقيت جممة حالية ،كيقؿ ككف ذا
شفَعُ ِع ْن َدهُ ))[البقرة]255:
مكصكلة ،كلقيت صمة ،كبعضيـ ال يجيزه ،كمف الكثير (( َم ْن َذا الَِّذي َي ْ
إذا يدخؿ مكصكؿ عمى مكصكؿ إال شاذا كقراءة "زيد بف عمي" كالذيف مف قبمكـ بفتح الميـ كالبلـ.
ين ))[الحجر ]94:ما
ض َع ِن ا ْل ُم ْ
َع ِر ْ
اص َد ْ
ش ِرِك َ
ع ِب َما تُ ْؤ َم ُر َوأ ْ
مسألة رقم "  (( .649/2 "80فَ ْ
مصدرية ،أم باألمر ،أك مكصكؿ ًاسمي أم بالذم تؤمره ،عمى حد قكليـ "أمرتؾ الخبر" كأما مف

قكؿ "أمرتؾ بكذا" كىك األكثر فيشكؿ ،ألف شرط حذؼ العائد المجركر بالحرؼ أف يككف المكصكؿ
محفكظا بمثمو معنى كمتعمقا نحك "كيشرب مما تشربكف" أم مف.

مسألة رقم "  650/2 "81يجكز في نحك "تماـ عمى الذم أحسف" ككف الذم مكصكال ًاسميا

فيحتاج إلى تقدير عائد ،أم زيادة عمى العمـ الذم أحسنو ،كككنو مكصكالن حرفيان ،فبل يحتاج لعائد،
أم تماـ عمى إحسانو ،كككنو نكرة مكصكفة فبل يحتاج إلى صمة ،كيككف أحسف حينئذ ًاسـ تفضيؿ،
ال فعبل ماضيان ،كفتحتو إعراب ال بناء كىي عبلمة الجر ،كىذاف الكجياف ككفياف ،كبعض

البصرييف يكافؽ (عمى) الثاني.

مسألة رقم "  650/2 "82نحك "أعجبني ما صنعت" يجكز فيو ككف ما بمعنى الذم كككنيا
َحتَّى تُْن ِفقُوا ِم َّما
نكرة مكصكفة ،كعمييما فالعائد محذكؼ ،كككنيا مصدرية فبل عائد ،كنحك ((
ُّون))[آؿ عمراف ]92 :يحتمؿ المكصكلة كالمكصكفة ،دكف المصدرية ،ألف المعاني ال ينفؽ
تُ ِحب َ
اىم ي ِ
ون )) [السجدة ]16 :فإف ذىبت إلى تأكيؿ "ما تحبكف" ك"كما
نفقُ َ
منيا ،ككذا (( َو ِم َّما َرَزْق َن ُ ْ ُ
رزقناىـ" بالحب كالرزؽ كتأكيؿ ىذيف بالمحبكب كالمرزكؽ فقد تعسفت مف غير محكج إلى ذلؾ،
كقاؿ أبك حياف :لـ يثبت مجيء ما نكره مكصكفة كال دليؿ في "مررت بما معجب لؾ" ًالحتماؿ
الزيادة ،كلك ثبت نحك "سرني ما معجب لؾ" لثبت ذلؾ .انتيى .كال أعمميـ زادكا ما بعد الباء إال
كمعناىا السببية نحك (( فَ ِبما َن ْق ِ
اى ْم ))[المائدة (( ]13:فَ ِب َما َر ْح َم ٍة ِم َن المَّ ِو ِل ْن َت
ض ِي ْم ِميثَاقَ ُي ْم لَ َع َّن ُ
َ
لَ ُي ْم))[آؿ عمراف.]159:
مسألة رقم "  650/2 "83إذا قمت "أعجبني مف جاءؾ" ًاحتمؿ ككف مف مكصكلة أك

الن ً
مكصكؼ ،كقد جكزكا في (( ىك ًم ىف َّ
اس ىم ٍف ىيقيك يؿ ))[البقرة ]8 :كضعؼ أبك البقاء المكصكلة ،ألنيا
تتناكؿ قكمان بأعينيـ ،كالمعنى عمى اإلبياـ ،كأجيب بأنيا نزلت في عبد ا﵀ بف أبي كأصحابو.
باب التوابع

ون ))[الشعراء:
وسى َو َى ُار َ
آم َّنا ِب َر ِّب ا ْل َعالَ ِم َ
ين َر ِّب ُم َ
مسألة رقم "  651/2 "84نحك (( قَالُوا َ
َنعب ُد إِلَي َك وِالَ َو ِ ِ ِ
يم
 ]47،48يحتمؿ بدؿ الكؿ مف الكؿ ،كعطؼ البياف ،كمثمو ((
َ
ُْ َ َ
آبائ َك إ ْب َراى َ
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ان ع ِ
وِاسم ِ
اى ْم ))[النمؿ ]51:فيمف
اع َ
اق))[البقرة (( ]133:فَانظُ ْر َك ْي َ
اق َب ُة َم ْك ِرِى ْم أ ََّنا َد َّم ْرَن ُ
س َح َ
ف َك َ َ
يل َوِا ْ
َ َْ
فتح اليمزة ،كيحتمؿ ىذا تقدير مبتدأ أيضان ،أم ىي أنا دمرناىـ.

َعمَى ))[األعمى ]1:يجكز فيو ككف
اس َم َرِّب َك األ ْ
س ِّب ِح ْ
مسألة رقم "  651/2 "85نحك (( َ
"األعمى" صفة ً
لبلسـ أك صفة لمرب ،كأما نحك "جاءني غبلـ زيد الظريؼ" فالصفة لممضاؼ ،كال
تككف لممضاؼ إليو إال بدليؿ ،ألف المضاؼ إليو إنما بو لغرض التخصيص ،كلـ يؤت بو لذاتو
كعكسو :ىك يك ُّؿ فىتنى ىيتًَّقي فىائًهز
فالصفة لممضاؼ إليو ،ألف المضاؼ إنما جيء بو لقصد التعميـ ،ال لمحكـ عميو كلذلؾ

ضعؼ قكلو:
يؾ ًإالَّ الفى ٍرقى ىد ً
اف
ىك يك ُّؿ أ و
ىخكهي لى ىع ٍم ير أىبً ى
ىخ يمفى ًارقيوي أ ي
مسألة رقم " 651/2 "86نحك (( َذ ِل َك ا ْل ِكتَاب ال رْيب ِف ِ
ين))[البقرة ]2:ك"مررت
يو ُى ًدى ِل ْم ُمتَّ ِق َ
ُ َ َ
بالرجؿ الذم فعؿ" يجكز في المكصكؿ أف يككف تابعان أك بإضمار أعني أك مدح أك ىك ،كعمى
َوْي ٌل ِل ُك ِّل ُى َم َزٍة لُ َم َزٍة الَِّذي َج َم َع َم ًاال
التبعية فيك نعت ال بدؿ إال إذا تعذر ،نحك ((
ق))[اليمزة1:ك ]2ألف النكرة ال تكصؼ بالمعرفة.
َو َعد َ
َّد ي
باب حروف الجر

مسألة رقم " 652/2 "87نحك "زيد كعمرك" تحتمؿ الكاؼ فيو عند المعربيف الحرفية فتتعمؽ
ًباستقرار ،كقيؿ ال تتعمؽ ،ك ً
االسمية فتككف مرفكعة المحؿ كما بعدىا جر باإلضافة كال تقدير

ً
باالتفاؽ ،كنحك "جاء الذم كزيد" يتعيف الحرفية ،ألف الكصؿ بالمتضايفيف ممتنع.

مسألة رقم "" 652/2 "88زيد عمى السطح" يحتمؿ الكجييف ،كعمييما فيي متعمقة ًباستقرار

محذكؼ.

س َجى ))[الضحى1:ك ]2إف
مسألة رقم "  652/2 "89قيؿ في نحك (( َوالض َ
ُّحى َوالمَّْي ِل إِ َذا َ
الكاك تحتمؿ العاطفة كالقسمية ،كالصكاب األكؿ ،كاالٌ ال تحتاج كؿ إلى الجكاب ،كمما يكضحو
مجيء الفاء في أكائؿ سكرتي المرسبلت كالنازعات.
باب في مسائل مفردة

ِ
اْلص ِ
ال ))[النكر ]36 :فيمف فتح
س ِّب ُح لَ ُو ف َ
ييا ِبا ْل ُغ ُد ِّو َو َ
مسألة رقم "  652/2 "90نحك (( ُي َ
الباء ككف النائب عف الفاعؿ الظرؼ األكؿ – كىك األكلى – أك الثاني أك الثالث ،كنحك "ثـ نفخ فيو
أخرل" النائب الظرؼ أك الكصؼ كفي ىذا ضعؼ ،لضعؼ قكليـ "سير عميو طكيؿ".

مسألة رقم " " 652/2 "91تجمى الشمس" يحتمؿ ككف تجمى ماضيان تركت التاء مف آخره

لمجازية التأنيث ،كككنو مضارعان أصمو تتجمى ثـ حذفت إحدل التاءيف عمى حد قكلو تعالى(( :
ار تَمَظَّى ))[الميؿ ]14 :كال يجكز في ىذا ككنو ماضيان ،كاال لقيؿ تمظت ،ألف التأنيث
فَأَ ْن َذ ْرتُ ُك ْم َن ًا
كاجب مع المجازم إذا كاف ضمي انر متصبل ،كبما ذكرنا مف الكجييف في المثاؿ األكؿ تعمـ فساد
قكؿ مف ًاستدؿ عمى جكاز نحك "قاـ ىند" في الشعر بقكلو:

258

ً
َّ ً
ض ٍر]
ىف ىي ًع ى
يش أ يىب ي
ام أ ٍ
يعةى أ ٍىك يم ى
كى ىما [ ىك ىى ٍؿ أىىنا ًإال م ٍف ىربً ى
تى ىمَّنى ا ٍبىنتى ى
لجكاز أف يككف أصمو تتمنى.
إذا دار األمر بيف ككف المحذكؼ أكال ،أك ثانيان فككنو ثانيان أكلى كفيو مسائؿ.
ِ
ْم ُروِني))
مسألة رقم "  712/2 "91نكف الكاقية في نحك (( أَتُ َحاجُّوني ))[األنعاـ ]80 :ك(( تَأ ُ

[الزمر ]64:فيمف ق أر بػ"نكف" كاحدة كىك قكؿ أبى العباس كأبى سعيد كأبى عمي كأبى الفتح كأكثر
المتأخريف كقاؿ سيبكيو كأختاره بأف مالؾ ،إف المحذكؼ األكلى.

مسألة رقم " 712./2 "92نكف الكقاية مع نكف اإلناث في نحك قكلو:
[تىراه كالثَّ ىغ ًاـ يع ّّؿ ًمسكان] يسكء الفى ًالي ً
ات إ ىذا ىفمى ٍينًي
ىي ي ى
ٍ
ىي
يى
ىذا ىك الصحيح ،كفي البسيط أنو مجمع عميو ،ألف نكف الفاعؿ ال يميؽ بيا الحذؼ ،كلكف

في التسييؿ أف المحذكؼ األكلى ،كأنو مذىب سيبكيو.

ار تَمَظَّى ))
مسألة رقم "  712/2 "93تاء الماضي مع تاء مع تاء المضارع في نحك (( َن ًا
َّ ِ َّ ِ
ِ
))[آؿ
ين
[الميؿ ]14:كقاؿ أبك البقاء في قكلو تعالى ((
يم ِبا ْل ُم ْف ِس ِد َ
فَإ ْن تََول ْوا فَإ َّن الم َو َعم ٌ
عمراف ]63:يضعؼ ككف "تكلكا" فعبل مضارعا ،ألف أحرؼ المضارعة ال تحذؼ كىذا فاسد أ.ىػ

ألف المحذكؼ الثانية كىك قكؿ الجميكر ،كالمخالؼ في ذلؾ ىشاـ الككفي ،ثـ إف التنزيؿ مشتمؿ
َولَقَ ْد ُك ْنتُ ْم تَ َم َّن ْو َن ا ْل َم ْو َت ))[آؿ
ار تىمىظَّى" ((
عمى مكاضع كثيرة مف ذلؾ ال شؾ فييا "ىن نا
عمراف.]143:
مسألة رقم "  712/2 "94نحك مقكؿ كمبيع المحذكؼ منيما كاك مفعكؿ ،كالباقي عيف

الكممة خبلفان لؤلخفش.

مسألة رقم "  712/2 "95نحك إقامة كًاستقامة المحذكؼ منيما ألؼ األفعاؿ ك ً
االستفعاؿ

كالباقي عيف الكممة خبلفان لؤلخفش أيضان.

مسألة رقم " 712/2 "96نحك
يا ىزٍي يد ىزٍي ىد اليعمبلى ًت ُّ
ط ىاكؿ المٍَّي يؿ ىعمى ٍي ىؾ فى ٍان ًزؿ]
الذٌب ًؿ [تى ى
ى
ىٍى
بفتحيما ك:
ً
ً
ً
ىس ًد
يس ُّر بًو] ىب ٍي ىف ذ ىر ى
اع ٍي ىك ىج ٍبيىة األ ى
[ىيا ىم ٍف ىأرىل ىع ًارضان أ ى
كىذا ىك الصحيح خبلفا لممبرد.

مسألة رقم "  .713/2 "97نحك "زيد كعمرك قائـ" كمذىب سيبكيو أف الحذؼ فيو مف األكؿ

لسبلمتو مف الفصؿ ،كألف فيو إعطاء الخبر لممجاكر ،مع أف مذىبو في نحك :يا زيد زيد اليعمبلت
أف الحذؼ مف الثاني ،قاؿ ًابف الحاجب إنما ًاعترض بالمضاؼ الثاني بيف المتضايفيف ليبقى
المضاؼ إليو المذككر في المفظ عكضان مما ذىب ،كأما ىنا فمك كاف قائـ خب انر عف األكؿ لكقع في
مكضعو ،إذ ال ضركرة تدعك إلى تأخيره ،إذا كاف الخبر يحذؼ ببل عكض نحك "زيد قائـ كعمرك"
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مف غير قبح في ذلؾ ،أ.ىػ كقيؿ أيضا :كؿ مف المبتدأيف عامؿ في الخبر ،فاألكلى إعماؿ الثاني
لقربو ،كيمزـ مف ىذا التعميؿ أف يقاؿ بذلؾ في مسألة اإلضافة.
الباب السادس

في التحذير من أمور ِاشتيرت بين المعربين والصواب خالفيا.
يغمب المؤنث عمى المذكر في مسألتيف:

مسألة رقم "  .760/2 "98ضبعاف في تثنية ضبع لممؤنث ،كصبعاف لممذكر ،إذ لـ يقكلكا

ضبعاناف.

مسألة رقم "  .760/2 "99التاريخ "فإنيـ أرخكا بالميالي دكف األياـ" ذكر الجرجاني كجماعة

كىك سيك فإف حقيقة التغميب أف يجتمع شيئاف فيجرم حكـ أحدىما عمى اآلخر ،كال يجتمع الميؿ
كالنيار ،كال ىنا تعبير عف شيئيف بمفظ أحدىما عمى اآلخر ،كانما أرخت العرب بالميالي لسبقيا ،إذ
كانت أشيرىـ القمرية ،كالقمر إنما يطمع ليبل ،كانما المسألة الصحيحة قكلؾ كتبتو لثبلث بيف يكـ

كليمة كضابطيا أف يككف معنا عدد مميز بمذكر كمؤنث ،ككبلىما مما ال يعقؿ ،كفصبل مف العدد

بكممة ،بيف قاؿ فطافت ثبلثان بيف يكـ كليمة.
الفصل الثاني :نظرة تطبيقية

مسألة رقم "298/1 "24ذكر ًابف ىشاـ ىذه المسألة في كتابو مغني المبيب ،حيث قاؿ عف

صىب يركا"" ىكلى ٍك أَّىنا ىكتىٍبىنا
آم ينكا " " ىكلى ٍك أَّىنيي ٍـ ى
"لك"  :تقع "أف" بعدىا كثي ار نحك قكلو تعالى " ىكلى ٍك أَّىنيي ٍـ ى
كف بًو" كقكؿ الشاعر:
ىعمى ٍي ًي ٍـ" " ىكلى ٍك أَّىنيي ٍـ فى ىعميكا ىما يي ى
كعظي ى
ب ىقًمي هؿ ًم ىف اٍلم ً
ىكلى ٍك أ َّ
اؿ]
أس ىعى ألدنى ىم ًعي ىش وة [ ىكفىانًي كلـ أ ٍ
طمي ٍ
ىف ىما ٍ
ى
كمكضعيا عند الجميع رفع ،فقاؿ سيبكيوً :
باالبتداء كال تحتاج إلى خبرً ،الشتماؿ صمتيا

عمى السند كالمسند إليو كذىب المبرد كالزجاج كالككفيكف إلى أنو عمى الفاعمية ،كالفعؿ مقدر بعدىا،
أم (كلك ثبت أنيـ آمنكا) كرجح بأف فيو إبقاء لك عمى ً
االختصاص بالفعؿ".
كلك رجعنا إلى اآليات الكريمات فماذا نقدر في اآلية ىؿ نقكؿ "كلك ثبت أنيـ آمنكا" "كلك

ثبت أنيـ صبركا" ك"لك ثبت أنا كتبنا عمييـ" ك"لك ثبت أنيـ فعمكا ما يكعظكف بو".

يخيؿ إلي بأنو ال يكجد ىناؾ معنى كاضح لتقدير الفعؿ "ثبت" كما بعده مؤكؿ بمصدر
فاعؿ .فإف ا﵀ عز كجؿ يثبت لمف؟ لنفسو أـ لخمقو؟ ككذلؾ "كلك ثبت أنا كتبنا عمييـ" مف أيف يأتي
الثبات؟ بمعنى مف أم جية أليست جية ا﵀ كاحدة؟

مسألة رقم " .99/1 "12تمزـ إذ اإلضافة إلى جممة ،إما ًاسمية نحك (( َوا ْذ ُك ُروا إِ ْذ ُكنتُ ْم
ُّك ِل ْمم ِ
الئ َك ِة ))[البقرة]30:
َق ِم ً
يال))[األعراؼ ]86:أك فعمية فعميا ماض لفظان كمعنى نحك (( َوِا ْذ قَ َ
ال َرب َ َ
ِ ِ
ِ
َى ِم َك ))[آؿ عمراف ]121 :أك فعمية فعميا
ُّو ))[البقرةَ ((]124:وِا ْذ َغ َد ْو َت ِم ْن أ ْ
يم َرب ُ
(( َوِاذ ْابتَمَى إ ْب َراى َ
اىيم ا ْلقَو ِ
ِ
ين
ماض معنى ال لفظان نحك ((
اع َد ))[البقرةَ (( ]127:وِا ْذ َي ْم ُك ُر ِب َك الَِّذ َ
َوِا ْذ َي ْرفَعُ إِ ْب َر ُ َ
َكفَ ُروا))[األنفاؿَ ((" ]30:وِا ْذ تَقُو ُل ِلمَِّذي أَ ْن َع َم المَّ ُو َعمَ ْي ِو َوأَ ْن َع ْم َت َعمَ ْي ِو أ َْم ِس ْك َعمَ ْي َك
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ً
َخ َر َج ُو
ص َرهُ المَّ ُو إِ ْذ أ ْ
نص ُروهُ فَقَ ْد َن َ
َزْو َج َك))[األحزاب ]37:كقد اجتمعت الثبلثة في قكلو تعالى (( إَِّال تَ ُ
ار إِ ْذ يقُو ُل ِلص ِ
ِ
ِ
اح ِب ِو ال تَ ْح َز ْن إِ َّن المَّ َو َم َع َنا ))[التكبة]40:
الَِّذ َ
ين َكفَ ُروا ثَان َي اثَْن ْي ِن إِ ْذ ُى َما في ا ْل َغ ِ َ
َ
األكلى ظرؼ لنصره ،كالثانية بدؿ منيا ،كالثالثة قيؿ بدؿ ثاف ،كقيؿ ظرؼ لثاني ًاثنيف كفييا كفي
إبداؿ الثانية نظر ،ألف الزمف الثاني كالثالث غير األكؿ فكيؼ يبدالف منو؟ ثـ ال يعرؼ أف البدؿ
يتكرر إال في بدؿ اإلضراب ،كىك ضعيؼ ال يحمؿ عميو التنزيؿ كمعنى "ثاني ًاثنيف" كاحد مف

ًاثنيف ،فكيؼ يعمؿ في الظرؼ كليس فيو معنى فعؿ؟ كقد يجاب بأف تقارب األزمنة ينزليا منزلة
المتحدة ،أشار إلى ذلؾ أبك الفتح في المحتسب ،كالظرؼ يتعمؽ بكىـ الفعؿ كأيسر ركائحو.
كقد يحذؼ أحد شطرم الجممة فيظف مف ال خبرة لو أنيا أضيفت إلى المفرد كقكلو:

عف لىىي و
ىى ٍؿ ً
ترج َّ
اؾ أ ٍفىن ىانا؟
ش يم ٍنقمب ًإ ٍذ ىذ ى
الع ٍي ي
اؿ قى ٍد ىم ى
ض ٍي ىف لىىنا ىك ى
كالتقدير إذ ذاؾ كذلؾ ،كقاؿ األخطؿ:
ت مىن ًاز ىؿ َّأال و
كف َّ
إخ ىك ىانا
ؼ ىع ًي ٍدتييي يـ إ ٍذ ىن ٍح يف إ ٍذ ىذ ى
الناس ٍ
اؾ يد ى
ىك ىان ٍ ى
أالؼ – بضـ اليمزة – جمع آلؼ بالمد مثؿ كافر ككفار ،كنحف كذاؾ مبتدآف حذؼ
خبرىما ،كالتقدير عيدتيـ إخكانا ،إذ نحف متآلفكف ،إذ ذاؾ كائف كال تككف إذا الثانية خب انر عف نحف،
ألنو زماف كنحف ًاسـ عيف بؿ ىي ظرؼ لمخبر المقدر ،كاذا األكلى ظرؼ لعيدتيـ كدكف إما ظرؼ
لو أك لمخبر المقدر أك الحاؿ مف إخكانان محذكفة ،أم متصافيف دكف الناس ،كال يمنع ذلؾ تنكير

صاحب الحاؿ ،لتأخره فيك كقكلو:
ًلمَّيةى م ً
طمى يؿ [ىيميك يح َّ
كأنوي ًخمى يؿ]
كحشان ى
ى ي
كال ككنو ًاسـ عيف ،ألف دكف ظرؼ مكاف ال زماف ،كالمشار إليو بذلؾ التجاكز المفيكـ مف
الكبلـ.

كقالت الخنساء:
كنكا ًح نمى ييتَّقىى ًإذ َّ
اؾ ىم ٍف ىع َّز ىب َّز
اس ىذ ى
أف لى ٍـ ىي يك ي
ىك ٍ
الن ي
إذا األكلى ظرؼ ليتقي أك لحمي ،أك ليككنكا إف قمنا إف لكاف الناقصة مصد انر ،كالثانية

ظرؼ لبر ،كمف مبتدأ مكصكؿ ال شرط ،ألف بر عامؿ في إذ الثانية ،كال يعمؿ ما في حيز الشرط
فيما قبمو عند البصرييف ،كبر خبر مف ،الجممة خبر الناس ،كالعائد محذكؼ ،أم مف عز منيـ

كقكليـ "السمف منكاف بدرىـ" كال تككف إذا األكلى ظرفان لبر ،ألنو جزء الجممة التي أضيفت إذا

األكلى إلييا ،كال يعمؿ شيء مف المضاؼ إليو في المضاؼ ،كال إذا الثانية بدال مف األكلى ألنيا
إنما تكمؿ بما أضيفت إليو ،كال يتبع ًاسـ حتى يكمؿ كال تككف خب انر عف الناس ،ألنيا زماف كالناس

ًاسـ عيف كذاؾ مبتدأ محذكؼ الخبر ،أم كائف كعمى ذلؾ فقس.

كقد تحذؼ الجممة كميا لمعمـ كيعكض عنيا التنكيف ،كتكسر الذاؿ ًاللتقاء الساكنيف نحك
ون ))[الركـ ]4 :كزعـ األخفش أف إذ في ذلؾ معربة لزكاؿ ًافتقارىا إلى
(( َوَي ْو َم ِئ ٍذ َي ْف َر ُح ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
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الجممة كاف الكسرة إعراب ،ألف اليكـ مضاؼ إلييا كرد بأف بناءىا لكضعيا عمى حرفيف كبأف
ً
االفتقار باؽ في معنى كالمكصكؿ تحذؼ صمتو لدليؿ ،قاؿ:
ّْييي ٍـ ًإلى ٍيىنا
ىن ٍح يف األيكلى فى ٍ
اج ىم ٍع يج يمك ىع ىؾ ثيَّـ ىكج ٍ
أم نحف األكلى عرفكا ،كبأف العكض ينزؿ منزلة المعكض عنو ،فكاف المضاؼ إليو

مذككر ،كبقكلو:

ت وإذ ً
ييتي ىؾ عف ًطبلىبً ىؾ َّأـ عمرك بً ً
يح
عافىي وة ىكأ ٍىن ى
ىن ٍ ى ٍ
صح ي
ى
ى
فأجاب عف ىذا بأف األصؿ حينئذ ،ثـ حذؼ المضاؼ كبقي الجر كقراءة بعضيـ (( َوالمَّ ُو
يد ِ
اْلخ َرةَ))[األنفاؿ ]67:أم ثكاب اآلخرة.
ُي ِر ُ
السميةً ،فاحتممت الظرفية كالتعميمية في قكؿ المتنبي:
تنبيو :أضيفت "إذ" إلى الجممة ا ٍ
ث يك ٍن ًت ًمف الظَّبلىًـ ً
أىمف ٍازًدي ً
ارؾ في ُّ
ضىياء
الدجى ُّ
اء إ ٍذ ىح ٍي ي
ى
ى
الرقىىب ي
ى
كشرحو :أف أمف فعؿ ماض ،فيك مفتكح اآلخر ،ال مكسكرة عمى أنو حرؼ جر كما تكىـ
االزديار أبمغ مف الزيارة كما أف ً
شخص ًادعى األدب في زماننا كأصر عمى ذلؾ ،ك ً
االكتساب أبمغ
مف الكسب ،ألف ً
االفتعاؿ لمتصرؼ ،كالداؿ بدؿ مف التاء ،كفي متعمقة بو ،ال بأمف ،ألف المعنى

أنيـ أمنكا دائمان أف تزكرم في الدجى ،كاذ :إما تعميؿ أك ظرؼ مبدؿ مف محؿ في الدجى ،كضياء:
مبتدأ خبره حيث ،كًابتدئ بالنكرة لتقدـ خبرىا عمييا ظرفان ،كألنيا مكصكفة في المعنى ،ألف مف

الظبلـ صفة ليا في األصؿ ،فمما قدمت عمييا صارت حاال منيا ،كمف لمبدؿ كىي متعمقة بمحذكؼ

ككاف تامة ،كىي كفاعميا خفض بإضافة حيث ،كالمعنى :إذ الضياء حاصؿ في كؿ مكضع
حصمت فيو بدال مف الظبلـ.

مسألة رقم "  .466/2 "38قاؿ ثعمب :ال تقع جممة القسـ خب انر ،فقيؿ في تعميمو :ألف نحك

"ألفعمف" ال محؿ لو ،فإذا بني عمى مبتدأ فقيؿ "زيد ليفعمف" صار لو مكضع كليس بشيء ،ألنو إنما
منع كقكع الخبر جممة قسمية ،الجممة ىي جكاب القسـ ،كمراده أف القسـ كجكابو ال يككناف خب انر،

إذا ال تنفؾ إحداىما عف األخرل ،كجممتا القسـ "ألفعمف" كانما المانع عنده إما ككف جممة القسـ ال
ضمير فييا فبل تككف خب انر ،ألف الجممتيف ىينا ليستا كجممتي الشرط كالجزاء ،ألف الجممة الثانية

ليست معمكلة لشيء مف الجممة األكلى ،كليذا منع بعضيـ كقكعيا صمة ،كانما ككف الجممة –
أعني جممة القسـ – إنشائية كالجممة الكاقعة خب انر ال بد مف ًاحتماليا لمصدؽ كالكذب ،كليذا منع قكـ
مف الككفييف منيـ – ًابف األنبارم – أف يقاؿ" :زيد ضربو كزيد ىؿ جاءؾ"!
كبعد فعندم أف كبل مف التعميميف ممغى.
أما األكؿ فؤلف الجممتيف مرتبطاف ًارتباطان صارتا بو كالجممة (الكاحدة) كاف لـ يكف بينيما
عمؿ ،كزعـ ًابف عصفكر أف سماع قد جاء بكصؿ المكصكؿ بالجممة القسمية كجكابيا ،كذلؾ قكلو
تعالىَ (( :وِا َّن ُك ِّال لَ َّما لَ ُي َوفِّ َي َّن ُي ْم ))[ىكد ]111:قاؿ :فما مكصكلة ال زائدة ،كاال لزـ دخكؿ البلـ عمى
البلـً ،انتيى .كليس بشيء ،ألف ًامتناع دخكؿ البلـ عمى البلـ إنما ىك ألمر لفظي ،كىك ثقؿ
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التكرار ،كالفاصؿ يزيمو كلك كاف زائدان ،كليذا ًاكتفى باأللؼ فاصمة بيف النكنات في "ًاذىبناف" كبيف
اليمزتيف في " أ أنذرتيـ" كاف كانت زائدة ،ككاف الجيد أف يستدؿ بقكلو تعالىَ (( :وِا َّن ِم ْن ُك ْم لَ َم ْن
لَ ُي َبطِّ َئ َّن ))[النساء ]72 :فإف قيؿ تحتمؿ مف المكصكفية ،أم لفريقا ليبطئف ،قمنا :ككذا ما في اآلية،
أم لقكـ ليكفينيـ ،ثـ إنو ال يقع صفو إال ما يقع صمةً ،
فاالستدالؿ ثابت كاف قدرت صفة ،فإف قيؿ
فما كجيو كالجممة األكلى إنشائية؟ قمت جاز ألنيا غير مقصكدة ،كانما المقصكد جممة الجكاب،

كىي خبرية ،كلـ يؤت بجممة القسـ إال لمجرد التككيد ،ال لتأسيس.
كأما الثاني فؤلف الخبر الذم شرطو ًاحتماؿ الصدؽ كالكذب الخبر الذم ىك قسيـ اإلنشاء،
ال خبر المبتدأً ،
لبلتفاؽ ،عمى أف أصمو اإلفراد ،كًاحتماؿ الصدؽ كالكذب إنما ىك مف صفات

الكبلـ ،كعمى جكاز "أيف زيد؟ ككيؼ عمرك؟" كزعـ ًابف مالؾ أف السماع كرد بما منعو ثعمب كىك
الص ِالح ِ
ِ
ين
ات لَ ُن ْد ِخمَ َّن ُي ْم ِفي َّ
ين )) [العنكبكتَ (( ]9 :والَِّذ َ
الص ِال ِح َ
قكلو تعالى (( َوالَِّذ َ
آم ُنوا َو َعممُوا َّ َ
ين َ
الص ِالح ِ
ِ
))
اى ُدوا ِفي َنا لَ َن ْي ِد َي َّن ُي ْم
ات لَ ُن َب ِّوَئ َّن ُي ْم
ين َج َ
)) [العنكبكتَ (( ]58 :والَِّذ َ
آم ُنوا َو َعممُوا َّ َ
َ

[العنكبكت .]69:كقكلو:
اؾ فىبلى ى ً
يت لىيأٍتًيف [كًا ىذا أىتى ً
ت المَّ ٍذ ىخ ًش ً
يف ىمىن ً
اص]
ىج ىشأ ٍ
ىت فى يقٍم ي
تح ى
ى ىٍ ى
كعندم لما ًاستدؿ بو تأكيؿ لطيؼ ،كىك أف المبتدأ في ذلؾ كمو ضمف معنى الشرط ،كخبره
منزلة الجكاب ،فإذا قدر قبمو قسـ كاف الجكاب لو ،ككاف خبر المبتدأ المشبو لجكاب الشرط محذكفان،
لبلستغناء بجكاب القسـ المقدر قبمو ،كنظيره في ً
ً
االستغناء بجكاب القسـ المقدر قبؿ الشرط المجرد

س َّن ))[المائدة ]73:التقدير كا﵀ ليمس لئف لـ
ون لَ َي َم َّ
مف الـ التكطئة نحك (( َوِا ْن لَ ْم َينتَ ُيوا َع َّما َيقُولُ َ
ينتيكا يمسف.
تنبييو كقع لمكي كأبي البقاء كىك في جممة الجكاب فأعرابيا إعرابان يقتضي أف ليا مكضعان.
السمو ِ
ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ض ُق ْل ِلمَّ ِو َكتَ َب َعمَى
فأما مكي فقاؿ في قكلو تعالي" (( ُق ْل ل َم ْن َما في َّ َ َ
يو الَِّذ َ ِ
الر ْحم َة لَي ْجمع َّن ُكم إِلَى يوِم ا ْل ِقيام ِة ال رْيب ِف ِ
ِِ
س ُي ْم فَ ُي ْم ال
َ َ
َْ
ين َخس ُروا أَنفُ َ
َن ْفسو َّ َ َ َ َ ْ
َ َ
ون))[األنعاـ ]12:إف ليجمعنكـ بدؿ مف الرحمة ،كقد سبقو إلى ىذا اإلعراب غيره كلكنو زعـ
ُي ْؤ ِم ُن َ
ِ
ِ
ِ
س ُج ُن َّن ُو َحتَّى
أف البلـ بمعنى أف المصدرية كأف مف ذلؾ (( ثَُّم َب َدا لَ ُي ْم م ْن َب ْعد َما َأر َُوا َ
اْليات لَ َي ْ
ِح ٍ
ين))[يكسؼ ]35:أم أف يسجنكه ،كلـ يثبت مجيء البلـ مصدرية كخمط مكي فأجاز البدلية مع
قكلو إف البلـ الـ جكاب القسـ ،كالصكاب أنيا الـ الجكاب ،كأنيا منقطعة مما قبميا إف قدر قسـ أك
متصمة بو ًاتصاؿ الجكاب بالقسـ إف أجرل "بدا" مجرل أقسـ كما أجر عمـ في قكلو "كلقد عممت
لتأتيف منيتي".

كأما ابك البقاء فإنو قاؿ في قكلو (( لَما آتَ ْيتُ ُكم ِم ْن ِكتَ ٍ
اب َو ِح ْك َم ٍة ))[آؿ عمراف ]81:اآلية مف
ْ
َ
فتح البلـ ففي "ما" كجياف.
أحدىما :أنيا مكصكلة مبتدأ ،كالخبر إما "مف كتاب" أم لمذم آتيتكمكه مف الكتاب ،أك

"لتؤمنف بو" كالبلـ جكاب القسـ ،ألف أخذ الميثاؽ قسـ ،ك"جاءكـ" عطؼ عمى "آتيتكـ" ،كاألصؿ ثـ
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جاءكـ بو ،فحذؼ عائد ما ،أك األصؿ مصدؽ لو ،ثـ ناب الظاىر عف المضمر ،أك العائد ضمير
"ًاستقر" الذم تعمقت بو مع.
الثاني :أنيا شرطية ،كالبلـ مكطئة ،كمكضع "ما" نصب بأتيت ،كالمفعكؿ الثاني ضمير

المخاطب ك"مف كتاب" مثؿ مف آية في "ما ننسخ مف آية" ا.ىػ ممخصان كفيو أمكر:

أحدىا :أف إجازتو ككف "مف كتاب" خب انر فيو اإلخبار عف المكصكؿ قبؿ كماؿ صمتو ،ألف

"ثـ جاءكـ" عطؼ عمى الصمة.

الثاني :أف تجكيزه ككف "لتؤمنف" خب انر مع تقديره إياه جكابان ألخذ الميثاؽ يقتضي أف لو

مكضعان ،ألنو ال مكضع لو ،كانما كاف حقو أف يقدره جكابان لقسـ محذكؼ ،كيقدر الجممتيف خب انر،

كقد يقاؿ :إنما أراد بقكلو "البلـ جكاب القسـ ألف الميثاؽ قسـ" أف أخذ الميثاؽ داؿ عمى جممة قسـ
مقدرة ،كمجمكع الجممتيف الخبر ،كانما سمي "لتؤمنف" خب انر ،ألنو الداؿ عمى المقصكد باألصالة ،ال

أنو كحده ىك الخبر بالحقيقة كأنو ال قسـ مقدر ،بؿ أخذ ا﵀ ميثاؽ النبييف ىك جممة القسـ ،كقد
يقاؿ :لك أراد ىذا لـ يحصر الدليؿ فيما ذكرهً ،
لبلتفاؽ عمى أف كجكد المضارع مفتتحان ببلـ مفتكحة

مختتمان بنكف مؤكدة دليؿ قاطع عمى القسـ ،كاف لـ يذكر معو أخذ الميثاؽ أك نحكه.
الثالث :أف تجكيزه ككف العائد ضمير ًاستقر يقتضي عكد ضمير مفرد إلى شيئيف معان ،فإنو
عائد إلى المكصكؿ.

والرابع :أنو جكاز حذؼ العائد المجركر مع أف المكصكؿ غير مجركر ،فإف قيؿً :اكتفى

بكممة بو الثانية فيككف قكلو

ت ًليف فيؤ ًادىا فىقىسا استيًم ً
ىكلى ىك َّ
الج ٍن ىد يؿ
يف بًو لىبلى ىف ى
ى ٍ ى
اف ىما ىعالى ٍج ي ى ى
قمنا قد جكز عمى ىذا الكجو عكد بو المذككرة إلى الرسكؿ ،ال إلى ما.

والخامس :أنو سمي ضمف "آتيتكـ" مفعكال ثانيان ،كأناء مفعكؿ أكؿ.
خاتمة البحث:

لقد كانت الغاية المرجكة مف ىذا البحث ،ىي ً
االستفادة مف طريقة القدماء في عرضيـ
لبعض القضايا النحكية كالصرفية ،ككيفية مناقشتيا كالتحمي بتكاضعيـ كصبرىـ كآمانتيـ.
كال شؾ كأننا أماـ عالـ جميؿ مثؿ ًابف ىشاـ يجب عمينا مراعاة جانب الدقة في عرضو

لمقضايا ،كمبلحظة ًاستطراده كاطنابو ،ىؿ المقاـ يقتضي ذلؾ؟ أـ ال؟ قبؿ أف نحكـ عميو .كما
يجب عمينا مبلحظة اإليجاز عند ًابف ىشاـ ىؿ ىك في مكضعو الصحيح؟ أـ ال؟ كمف كجية

نظرم أف ًابف ىشاـ يستطرد كيسيب إذا ًادعت الضركرة لذلؾ ،كيكجز عندما يككف األمر بدىيا.
كما يجب عمينا النظر إلى عصر ًابف ىشاـ ،كمعاصريو مف العمماء ككيؼ أثر كتأثر فييما ،ككيؼ

أىدل إلى المغة العربية درة نفيسة سماىا "مغني المبيب عف كتب األعاريب" فقد جمع كدقؽ كحفظ
كًاستكعب كىا ىك الكتاب يعتبر دربة كممارسة لممعمميف كالمتعمميف ،كفتح قريحة لممريديف أف
يتكغمكا في المغة العربية.
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دراسة مدى انسجام اختبارات مادة العموم الطبيعية في البكالوريا
مع مستويات األىداف المعرفية لممقرر الدراسي
بقمم أ /حفصة بعمي الشريف

(منياج جوان 1995م)

أستاذة مساعدة مكمفة بالدروس
المدرسة العميا لَلساتذة – الجزائر –
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممخص:
تناكلت ىذه الدراسة ظاىرة ضعؼ نتائج البكالكريا في الجزائر ،مف خبلؿ محاكلة معرفة
مدل تأثير بعض المكاد األساسية ػ العمكـ الطبيعية حالة ػ كمحاكلة لمكشؼ عف طبيعة ىذا التأثير،

حيث انتيت ىذه الدراسة إلى تأكيد أف عدـ انسجاـ اختبارات مادة العمكـ الطبيعية؛ مف خبلؿ عينة
مككنة مف اثني عشرة مكضكعا اختباريا خبلؿ الفترة المدركسة مف

 2003ػ 2008ـ؛ مع المقرر

الدراسي حسب منياج جكاف 1975ـ ،مف حيث أىداؼ المستكيات المعرفية ،ىك أحد المؤشرات
البارزة في تكريس ضعؼ النتائج ،إذ لـ تتجاكز نسبة النجاح خبلؿ عقكد

 ،46.54كىي أحسف
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نسبة سجمت إلى غاية سنة 2008ـ في شعبة عمكـ الطبيعة كالحياة .كىك ما سيتضح مف خبلؿ
مكضكع الدراسة.

Summary:
This study has been concerned with the poor Baccalaureat results in

Algeria.The research has attempted to underline the influence of the main subjects
studied, namely Natural Science, on these low results. The findings of this research
have showed that there is little, if no, relation between the Baccalaureat examination
questions and the programme taught.

 2008 period, has proved the lackػ A study sample of twelve subjects, over 2003
of correlation of the questions and the June 1975 programme. The major source of these

poor results is directly related to the level of cognitive objectives. The score of 46، 54

per cent of successful candidates, Natural Science ،has been the highest for the period
under investigation. This confirms the main hypothesis of this research based on the
gap between the examination questions contents and the studied programme of Natural
Science. This has largely affected the level and quality of the results.

مقدمة:
تساعد الدراسات التحميمية التقكيمية الختبارات امتحاف البكالكريا ،عمى الكشؼ عف مدل
كفاءة األسئمة كانسجاميا مع مستكيات األىداؼ المعرفية لممقرر الدراسي ،كقد تناكلت ىذه الدراسة
تحميؿ عينة مف نتائج المترشحيف المتحاف البكالكريا شممت (  6048تمميذا) مف الذيف تقدمكا إلجراء
االمتحاف في شعبة عمكـ الطبيعة كالحياة ،خبلؿ فترة ست سنكات مف سنة

2003ـ إلى 2008ـ،

تـ اختيارىا عشكائيا مف مجتمع أصمي مككف مف (  305981تمميذا) .كدراسة ست أكراؽ اختبارية

في مادة العمكـ الطبيعية لنفس الفترة المدركسة ،كتحميؿ محتكاىا المعرفي ،كمقارنتو بالمحتكل

المعرفي لمكتاب المدرسي المقرر لمصؼ النيائي ليذه الشعبة ،لمعرفة مدل تضميف أسئمة اختبارات
مادة العمكـ الطبيعية أىداؼ المقرر الدراسي بمستكياتو المعرفية المختمفة.
الشؾ أف ظاىرة ضعؼ نتائج امتحاف شيادة البكالكريا كتذبذبيا الممفت ،بيف االرتفاع تارة
كاالنخفاض تارة أخرل خبلؿ العقكد الخمسة األخيرة مف سنة  1962إلى 2008ـ ،كالتي تبيف نسب

النجاح في البكالكريا عمى المستكل الكطني حسب اإلحصائيات الرسمية التالية المتكفرة لدينا
السنة

1962

النسبة

52,09 55,20 59,13 30,55 29,11 28,48 28,97 35,43 54,00 42,80

السنة

1981

1972

1963

1973

1964

1974

1965

1975

1966

1976

1967

1977

1968

1978

1969

1979

1970

1980

1971
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النسبة

37,72 24,99 22,64 24,29 23,89 22,18 49,66 37,68 48,60 44,24

السنة

1982

1991

النسبة

19,19 20,99 18,47 24,43 19,20 25.91 29,73 25,31 19,99 21,13

السنة

1992

2001

النسبة

32,92 34,46 24,64 23,42 24,82 22,18 18,63 15,52 10,54 22,62

1983

1993

1984

1994

1985

1995

1986

1996

1987

1997

1988

1998

1989

1999

1990

2000

السنة

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002ػ

ػ

ػ

النسبة

 50,22 53,29 51,15 37,29 42,52 29,55 32,29ػ

ػ

ػ

ك الجداكؿ كالمنحنيات البيانية (مف  1إلى  )5التي تمثميا تدعك إلى التساؤؿ حكؿ أسباب

تذبذب النتائج التي ترتفع حينا إلى نسب مقبكلة إلى حد َّما حيث بمغت نسبة النجاح

 59.13سنة

1969ـ .ثـ تنخفض أحيانا أخرل إلى نسب متدنية جدا لتبمغ  10.54كما في سنة 1993ـ ،ىذا
باإلضافة إلى ضعؼ النتائج عمكما .ك ىك ما يبرر البحث عف أسباب ذلؾ في إطار العبلقة بيف
تناسب محتكل االختبارات كالمقرر الدراسي.
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يمثؿ تحميؿ المحتكل المعرفي لممقررات الدراسية خطكة ميمة في تنظيـ سير عممية
التدريس ،كضبط خطكات إعداد االختبارات الختامية التي تقيس كتقيـ بفعالية مستكيات التحصيؿ
الممتحنيف.
لدل
ى

يعتمد التحميؿ الجيد لممحتكل المعرفي عمى مدل معرفة مدرس المادة لما ىك مقرر في

الكتاب المدرسي ،كمدل إدراكو لغايات ( )Finalitésكمقاصد ( )Butesبرنامج مادتو التعميمية مثبل:
(برنامج البيكلكجيا في المرحمة الثانكية ييدؼ إلى جعؿ الطالب قاد ار عمى المحافظة عمى صحتو
العقمية كالبدنية كتحسينيا) .كمتى اتضحت ىذه الغايات صار مف السيؿ تنظيـ اإلجراءات كالمفاىيـ
كالمبادئ كالحقائؽ في مجاالتيا التربكية ،كتييئة الطريقة المناسبة لتبميغيا لممتعمميف ،كبالتالي

التحكـ في المكقؼ التعميمي ػ التعممي في مرحمة التقييـ كالقياس.

ك لكي يككف ىذا اإلجراء فعاال ال بد مف التقيد بالخطكات التالية:
.1

تصميـ جدكؿ لممكاصفات خاص بالمقرر الدراسي،

.2

تحميؿ المحتكل المعرفي لممقرر الدراسي،

.3

بناء جدكؿ مكاصفات خاص باالختبار التحصيمي.

تتميز ىذه الخطكات بأىمية كتأثير بالغيف عمى عمميتي التدريس كاعداد االختبارات
التحصيمية ،فيي تبسط أثاء التدريس العناصر المعقدة كالمتشابكة كتمكف مف تحديد العبلقات بينيا،
كما تبرز بعض خصائص المكضكع المدركس مف خبلؿ معرفة مككناتو كأىمية العبلقة المتبادلة
بيف مستكياتو .كتمكف أثناء إعداد االختبارات مف التكزيع العادؿ لؤلسئمة عمى محتكل كحدات
المقرر الدراسي حسب أىميتيا النسبية ،كما تسيؿ ترتيب مفرداتيا حسب أىمية مستكياتيا الصنافية
ضمف المجاؿ التربكم المعتمد معرفيا كاف أـ كجدانيا أـ مياريا.

تتطمب طبيعة العقؿ البشرم الكتساب المعارؼ ،ترتيب أىدافيا كفقا لتدرج يرقى مف السيؿ
إلى الصعب ،كمف البسيط إلى المركب ،كليذه الغاية سعى التربكيكف إليجاد أدكات ىي مصنفات
األىداؼ البيداغكجية ،كىي متعددة كمف أشيرىا مصنفة "بمكـ سنة  ."1956كالمتبني في منظكمتنا
التربكية منذ سنة 1972ـ .كصنافة "بمكـ" ىذه تبرز الميارات كأكجو النشاطات التعممية التي تسعى

العممية التعميمية ػ التعممية إلى تحقيقيا ،بصكرة يتكامؿ كينسجـ فييا المجيكد العقمي المبذكؿ مع
مستكيات األىداؼ المعرفية أثناء التعمـ بحسب الترتيب التالي:

 .1مستوى المعرفة (  :)Knowledgeيعني التعمـ كاالكتساب المؤدييف إلى ( حفظ كتسجيؿ

المعارؼ كالمعمكمات بعد اتصاليا بإدراؾ المتعمـ كدخكليا في مجرل خبراتو كترسيخيا في ذاكرتو
كبقائيا في متناكؿ إدراكو ك كعيو ...كتعني جميع ىذه األىداؼ االكتساب كالحفظ عف ظير قمب
دكف تدخؿ الفيـ أك أم نشاط عقمي آخر) .يندرج تحت ىذا المستكل مجمكعة مف األىداؼ الفرعية

ىي :معرفة المعطيات الجزئية ،معرفة الكسائؿ لتكظيؼ المعطيات الخاصة ،كمعرفة تمثبلت
مجردة.
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 .2مستوى الفيم (  :)Comprehensionكىك مرحمة أرقى في التدرج العقمي مف مجرد
الحفظ .كىك عممية تىمثُّؿ الفرد الكبلـ كغيره مف المعطيات كادراكو فيتمكف بذلؾ مف التحكيؿ
كالتأكيؿ كالتعميـ.

 .3مستوى التطبيق (  :)Applicationيصنؼ ىذا المستكل بعد مستكيي التذكر ك الفيـ،
فحتى يتمكف التمميذ مف تطبيؽ نظرية أك قاعدة أك غيرىما ،ال بد مف معرفتيما كفيميما ،فقد تبيف
أف التطبيؽ مرتبط بالفيـ ،فإذا فيـ الطالب أم ار فذلؾ يعني القدرة عمى تطبيقو.
إف عممية التطبيؽ ال تتكقؼ عند التجريب في المختبر كاستعماؿ األدكات المتعمقة بمكضكع
التجربة ،فقد بينت مصنفة بمكـ أف التطبيؽ ىك استعماؿ التَّمثُّبلت المجردة كتكظيفيا في حاالت
خاصة كجديدة .إف ىذه التمثبلت ،سكاء أكانت أفكا ار عامة كمبادئ أك قكاعد أك مناىج أك

نظريات ،يتـ تذكرىا كفيميا ثـ تطبيقيا في مكاقؼ محددة كجديدة كعمى حاالت لـ يسبؽ التعامؿ

معيا مف قبؿ.

 .4مستوى التحميل (  :)Analysisيركز مستكل التحميؿ عمى تفكيؾ محتكل مادة معينة أك

مكضكع َّما إلى جزئياتيا أك عناصرىا كادراؾ العبلقة المكجكدة بيف تمؾ العناصر كالكيفية التي

انتظمت كفقيا .كىك بذلؾ يتطمب ثبلث ميارات :ميارة البحث عف العناصر ،كميارة البحث عف
العبلقات ،كميارة البحث عف المبادئ المنظمة لمعبلقات.

 .5مستوى التركيب (  :)Synthesisىك إنتاج كحدة أك تركيبة أصيمة لـ تكف كاضحة أك لـ

يسبؽ تحقيقيا مف قبؿ ،بإعماؿ العقؿ في جمع عناصر مككناتيا مما يعطييا قد ار مف السمكؾ
اإلبداعي مثؿ تنمية القدرة عمى التعبير كايصاؿ األفكار الخاصة أك كضع تصميـ يتسـ بالطابع
الشخصي.

 .6مستوى التقويم ( : )Evaluationيتضمف مستكل التقكيـ تكظيؼ جميع العمميات العقمية

السابقة إذ يمكف المجكء إليو أثناء إنجاز عممية المعرفة كالفيـ كالتطبيؽ كالتحميؿ كالتركيب ،غير أف
تصنيفو في نياية األىداؼ يكجينا إلى تككيف مجمكعة مف األحكاـ تستند إلى بعض المقاييس

المرجعية التي تي ً
برز نتيجة النمك في المستكيات السابقة.
ك لكي ال يككف االىتماـ باألىداؼ المصنفة غاية في حد ذاتو نجد أف "بمكـ" (استعرضيا
بكيفية حيادية لمختمؼ أنماط السمكؾ التي يمكف صقميا كتنميتيا كلمختمؼ أنكاع الميارات التي
تحتاج إلى الدعـ كالتعزيز .األمر الذم يتيح لممدرسيف فرصة الكشؼ عف العبلقات الثابتة بيف
مختمؼ أنماط السمكؾ كادراؾ طبيعتيا ،كعمييـ بعد ذلؾ ،أف يختاركا بأنفسيـ مف بيف األىداؼ

المصنفة ما يبلئـ المكاقؼ التعميمية كما يكدكف تحقيقو بالفعؿ لدل الطبلب).

كحاليا فإف الييئات

الميتمة بالتقكيـ اختصرت مستكيات "بمكـ" الستة في تصنيؼ رباعي ىك تصنيؼ "سيمكف" عاـ
1981ـ ،حيث اقترح أربع مستكيات ىي التذكر كالفيـ كالتطبيؽ كمستكل القدرات العقمية العميا الذم
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يتضمف مستكيات التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ .يبلحظ في ىذا التصنيؼ دمج المستكيات الثبلثة
األخيرة في تصنيؼ بمكـ إلى مستكل كاحد ىك مستكل القدرات العقمية العميا.
ك اختصرىا بعضيـ اآلخر إلى ثبلث مستكيات يعتمد عمييا في تقييـ التعميـ في المجاؿ
اإلدراكي (العقمي) كىك ما يعرؼ "بثبلثية جمبار دكالندسير"  " Trilogie de G. Delandsheereكىي:
التحكـ  Maitriseكيكافؽ مستكيي المعرفة كالفيـ في صنافة بمكـ ،كالتحكيؿ
مستكيي التطبيؽ كالتحميؿ في صنافة بمكـ ،كالتعبير

 Transfertكيكافؽ

( Expressionركح النقد) كيكافؽ مستكيي

التركيب كالتقييـ .كمف خبلؿ إعادة ترتيب مستكيات بمكـ اإلدراكية في ثبلثة أىداؼ يمكف تقييـ
المكتسبات في المدل القصير كالمتكسط كالبعيد .

يماثؿ دكر مستكيات ىذه الصنافة في أىميتو

دكر راسـ الخطى  Pas makerلنظـ القمب ،فيي المكجو نحك المرحمة األكثر أىمية كحيكية في

التقييـ كىي تحديد األىداؼ ،كما يجب قياسو منيا كتضمينو في االختبارات التحصيمية .تتطمب ىذه
لمرحمة بناء جدكؿ مكاصفات لتحميؿ المحتكل المعرفي لمقرر مادة العمكـ الطبيعية التي تعد كاحدة
مف المكاد األساسية في امتحاف شيادة البكالكريا شعبة عمكـ الطبيعة كالحياة.
تحميل المحتوى المعرفي  :إف اليدؼ مف تحميؿ محتكل

الكتاب المدرسي ؿ مادة العمكـ

الطبيعية ،المقرر لشعبة عمػكـ الطبيعة كالحياة ،كعينة أسئمة ىذه المادة في اختبارات امتحاف

البكالكريا خبلؿ ست سنكات (مف سنة 2003ـ إلى سنة 2008ـ) ىك :حصر األىداؼ ،كتصنيفيا
إلى مستكياتيا المعرفية كفقا لصنافة "بمكـ" ،كتحديد أكزانيا النسبية ،ثـ المقارنة بينيما لمنظر في
مدل التطابؽ النسبي لؤلىداؼ المعرفية في المقرر الدراسي مع األىداؼ المعرفية في أسئمة عينة

االختبارات المدركسة .مستخدميف في ذلؾ "جدكؿ المكاصفات" كىك كسيمة ضركرية كميمة ال يمكف
االستغناء عنيا في تسيير عمميتي التدريس كالتقييـ (إف مف أىـ الكفاءات التقكيمية لتحصيؿ الطمبة
كالتي يجب أف يمتمكيا المعممكف ،بناء جدكؿ المكاصفات لممادة التعميمية التي تقع تحت نطاؽ

تخصصيـ).

 :1تحميل المحتوى المعرفي لمقرر مادة العموم الطبيعية  :اعتمدنا في تحميؿ المحتكل

المعرفي لجزئي الكتاب المدرسي في مادة العمكـ الطبيعية الثالثة مف التعميـ الثانكم شعبة عمكـ
الطبيعة كالحياة ،عمى تقسيـ المادة إلى أربع مكضكعات رئيسية (كحدات تعميمية) كما جاءت مرتبة

في الفيرس كىي:

ػ المككنات الكيميائية كالفيزيائية لمكائف الحي :كىي مكضكع الكحدة التعميمية األكلى،
ػ الخمية كحدة تركيبية :كىي مكضكع الكحدة التعميمية الثانية،
ػ الخمية كحدة كظيفية :كىي مكضكع الكحدة التعميمية الثالثة،
ػ التنسيؽ بيف الخبليا أك التكامؿ الكظيفي :كىي مكضكع الكحدة التعميمية الرابعة.

ثـ قمنا باستخراج كحصر األىداؼ التعممية كتصنيفيا كحساب كزنيا النسبي ،متبعيف

الخطكات التالية:
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 .1.1حصر األىداف التعميمية لممقرر الدراسي  :بعد استخراج األىداؼ التعميمية المعمنة
في بداية كؿ دركس  ،كحصرىا كتصنيفيا إلى مستكياتيا المعرفية في صنافة "بمكـ" لممجاؿ
المعرفي ،ثـ تحكيميا ،مسترشديف في ذلؾ باألفعاؿ األدائية التي كضع ىا ،Kirsner ( :ك ،Michael
ك ،Metfesselك  )Gronlundعمى مصنفة "بمكـ" المتعمقة بالمجاؿ المعرفي .خمصنا إلى النتيجة

الممثمة في (الجدكؿ )06 :التالي:

جدول ( :)06يبين خالصة تصنيف أىداف المقرر إلى مستوياتيا المعرفية
بعد التحكيم (جدول المواصفات)

سعيا لمكصكؿ إلى أحكاـ أكثر مكضكعية عرضنا مكضكع تصنيؼ أىداؼ المقرر عمى
نخبة مف األساتذة الجامعييف المختصيف ينتمكف إلى الجامعة الجزائرية .كذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ
تصنيؼ األىداؼ المعرفية لممقرر الدراسي لمادة العمكـ الطبيعية ،في ضكء صنافة "بمكـ" لممجاؿ
المعرفي .ك قد لكحظ عمى نتائج التحكيـ تباينا مممكسا بيف آراء بعض المحكميف.

يتفؽ ما الحظناه مف تبايف في نتيجة التحكيـ مع ما أبرزه "بيرؾ  " Berkفي عممية استخداـ

تقديرات المحكميف لمكفايات أنو (يجب أف تككف عمى درجة عالية مف التكافؽ كاالنسجاـ ،كذلؾ بيف
المفردات كالكفاية كال يمكف افتراض أف تككف التقديرات الكاقعية متطابقة) .بعد عممية التحكيـ ،كضبط
عدد األىداؼ في كؿ مستكل معرفي ،كمجمكعيا في كؿ كحدة ،كمجمكعيا أيضا كنسبتيا في
المقرر الدراسي ،كىك ما سبؽ تكضيحو في الجدكؿ ( )06تكصمنا إلى ما يمي:
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أػ أف عدد مستكيات األىداؼ المعرفية في المقرر ىي( :

 )10أىداؼ لمستكل التذكر.

( )26ىدفا لمستكل الفيـ )104( .ىدفا لمستكل التطبيؽ )53 ( .ىدفا لمستكل التحميؿ )23 ( .ىدفا
لمستكل التركيب )3( .أىداؼ لمستكل التقكيـ .كمجمكعيا ( )219ىدفا.
بػ

أف نسب مستكيات األىداؼ المعرفية لمقرر مادة العمكـ الطبيعية كىي:

()4.56

لمتذكر )11.87 ( ،لمفيـ )47.48 ( ،لمتطبؽ )24.20 ( ،لمتحميؿ )10.50 ( ،لمتركيب)1.36 ( ،
لمتقكيـ.
ج ػ مجمكع أىداؼ مقرر مادة العمكـ الطبيعية ك ىك ( )219ىدفا مكزعة عمى كحػدات
المقرر األربع كما يمي )28 ( :ىدفا لمكحدة األكلى )10 ( ،أىداؼ لمكحدة الثانية )111 ( ،ىدفا
لمكحدة الثالثة )70( ،ىدفا لمكحدة الرابعة.

 1ـ  2ـ تحديد األىمية النسبية لمحتوى وحدات المقرر الدراسي :ؿتحديد األىمية النسبية

لمحتكل كحدات مقرر مادة العمكـ الطبيعية اعتمدنا عمى المتكسط الحسابي ألبعاد لمكتاب المدرسي
الثبلثة كىي :عدد األىداؼ ،كعدد الصفحات ،كعدد الحصص .كفيما يمي تكضيح ذلؾ:
 1ـ  2ـ  1ـ تحديد الوزن النسبي لموحدات في ضوء األىداف:

بعد حصر األىداؼ

التعميمية لكحدات المقرر الدراسي لمادة العمكـ الطبيعية كتصنيفيا إلى مستكياتيا المعرفية باالعتماد

عمى األفعاؿ اإلشارية الكاردة في األىداؼ التعميمية ،أمكف تحديد عددىا في كؿ مستكل ،كحساب
كزنيا النسبي بالطريقة التالية:

ك تطبقا ليذه القاعدة تكصمنا إلى النتائج التي تضمنيا (الجدكؿ)07 :

 1ـ  2ـ  2ـ حساب الوزن النسبي في ضوء عدد الحصص :يراعى في ىذه الحالة عدد

الحصص المخصصة لتدريس كؿ كحدة مف المقرر الدراسي ،كتقسيميا عمى المجمكع الكمي
لمحصص ،ثـ يضرب الناتج × .100

خصص المنياج الكزارم لتدريس مقرر مادة العمكـ الطبيعية لمقسـ النيائي شعبة عمكـ

الطبيعة كالحياة خمس حصص تدريسية في األسبكع مكزعة عمى خمس ساعات عمى النحك التالي:
( 3لمحصص النظرية بمعدؿ ساعة لكؿ حصة ،ك

2سا لمحصة التطبيقية)  .أما عدد

األسابيع المخصصة لكؿ كحدة فكاف كاآلتي :ثبلثة أسابيع لمكحدة األكلى ،كأسبكعيف لمكحدة الثانية،
كأربعة عشرة أسبكعا لمكحدة الثالثة ،كثمانية أسابيػع لمكحدة الرابعة ،كما ىك مكضح في (الجدكؿ:

.)08

 1ـ  2ـ  3ـ حساب الوزن النسبي في ضوء عدد الصفحات :يتككف الكتاب المدرسي
لمادة العمكـ الطبيعية لمقسـ النيائي مف ( )500صفحة مكزعة عمى جزئيو ،كمقسمة عمى كحداتو
األربع كالتالي )82( :صفحة لمكحدة األكلى ،ك (  )21صفحة لمكحدة الثانيػة ،ك (  )252صفحة
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لمكحدة الثالثة ،ك (  )145صفحة لمكحدة الرابعػة .كلحساب الكزف النسبي لكؿ كحدة نقسـ عدد
صفحات الكحدة عمى مجمكع صفحات الكتاب المدرسي كنضرب الناتج ×  .100كما ىك مكضح
في (الجدكؿ.)09 :

جدول ( :)07يبين الوزن النسبي لوحدات المقرر في ضوء عدد األىداف فقط

جدول ( :)08يبين الوزن النسبي لوحدات المقرر الدراسي في ضوء عدد الحصص فقط

جدول ( :)09يبين الوزن النسبي لوحدات المقرر الدراسي في ضوء
عدد الحصص فقط

مف خبلؿ الخطكات السابقة التي تناكلت تحميؿ محتكل الكتاب المدرسي لمادة العمكـ
الطبيعية في ضكء عدد األىداؼ كالحصص كالصفحات كؿ حدة .أمكف

الحصكؿ عمى متكسط

حسابي أكثر مكضكعية ؿألىداؼ المعرفية ،عمى أساس اعتبار كؿ ىذه العكامؿ معا ،كليذا سكؼ
نعتبر متكسط الكزف النسبي الذم ركعيت فيو األبعاد الثبلثة لمكتاب المدرسي مرجعا نعكد إليو عند
المقارنة دكف غيره مف األكزاف التي أشرنا إلييا،

فمتكسط الكزف النسبي يميد لئلعداد المتكازف

ألسئمة االختبارات ك التكزيع العادؿ لمستكيات األىداؼ كالجيد المبذكؿ في التدريس ،كبالتالي

تحقيؽ الشمكلية .كىك ما نجممو ممخصا في الجدكؿ ( )10التالي:
جدول ( :)10يبين خالصة متوسط الوزن النسبي لوحدات المقرر الدراسي
في ضوء األبعاد الثالثة لمكتاب المدرسي
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إف ما يمكف تسجيمو كمبلحظة عمى الجدكؿ (  )10اإلجمالي الذم يمخص متكسط الكزف
النسبي ألىداؼ الكتاب المدرسي في ضكء أبعاده الثبلثة ىك:
ػ التباعد الكبير جدا بيف الكزف النسبي لمكحدة الثانية (  ،)%5.38ك الكزف النسبي لمكحدة
الثالثة (.)%50.97
الثبلثة.

ػ ككذلؾ الكزف النسبي لمكحدة الثالثة يفكؽ الكزف النسبي لمجمكع كحدات المقرر المتبقية

 3ـ  2ـ تحميل المحتوى المعرفي لالختبارات :إف األىداؼ التي يكضع مف أجميا اختبار
مادة العمكـ الطبيعية في امتحاف شيادة البكالكريا كثيرة كمتباينة

تتضمف (استقصاء المعمكمات،

إيجاد العبلقات بيف المعمكمات ،إصدار اختيار الفرضيات ،تنمية الفكر التركيبي ،ترجمة
المعطيات ،التمثيؿ التخطيطي أك البياني ،استعماؿ المعمكمات ،استعماؿ تقنيات المبلحظة

الغرض منيا قياس نتائج تحصيؿ التبلميذ

)،

ؿلقدرات المراد تنميتيا بعد االنتياء مف دراسة ـ قرر

العمكـ الطبيعية في الطكر الثانكم.
يساىـ تحميؿ المحتكل المعرفي لممقرر الدراسي كفػؽ جػدكؿ المكاصفات؛ الذم تضمف
تصنيؼ لؤلىداؼ كتكزيعيا كفقا لمستكياتيا المعرفية عمى كحدات المقرر كتحديد أىميتيا النسبية؛
في تككيف رؤية كاضحة لمضمكف المقرر الدراسي ،كضبط عدد األسئمة المناسب ألف ( :قمة عدد
األسئمة التي يتضمنيا االختبار تفسح المجاؿ لمحظ أك المصادفة لكي تمعب دك ار كبي ار في نتيجتيا

مما يقمؿ مف دقة ىذه االختبارات كمف ثبات نتائجيا ) .ك ىك ما يساعد معد االختبار في اختيار
عينة ممثمة ألىداؼ المقرر الدراسي ،كبناء أسئمة تتميز بالشمكؿ تغطي رقعة كاسعة مف محتكل
المقرر الدراسي ،كبالتكازف في حالة مراعاة الثقؿ النسبي لمكحدات ،كالمنطقية في ترتيب األسئمة كفقا
لتدرج مستكيات األىداؼ كما جاءت مرتبة في صنافة "بمكـ".
عادة ما تككف األىداؼ التي تتضمنيا االختبار ال تخرج عف األىداؼ التعميمية التعممية
المسطرة سمفا في المقرر ،كلذا سيتمحكر تحميؿ محتكل اختبارات العينة المدركسة حكؿ األىداؼ
المعرفية التي تضمنتيا ىذه االختبار كاستخراجيا كتصنيفيا كالتحقؽ مف مدل انسجاميا مع ما ىك
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مكجكد في المقرر الدراسي ،مف خبلؿ تحميؿ عينة مككنة مف ست أكراؽ اختبارية ،في مادة العمكـ
الطبيعية شعبة عمكـ الطبيعة كالحياة خبلؿ الفترة (2003ـ حتى 2008ـ).
تتضمف كؿ كرقة اختبارية مكضكعيف عمى الخيار ،ك يشتمؿ كؿ مكضكع عمى ثبلثة
أجزاء متكاممة فيما بينيا مكزعو عمى أربع صفحات مف الكرقة االختبارية ،ك الزمف المخصص
لئلجابة عمى ىذه األسئمة ىك ثبلث ساعات.
اعتمدت في تحميؿ المحتكل المعرفي ألسئمة عينة االختبارات نفس المبدأ المتبع في تحميؿ
المحتكل المعرفي لممقرر الدراسي ،حيث تـ استخراج األىداؼ كحصرىا كتصنيفيا إلى مستكياتيا
في المجاؿ المعرفي كفقا لمصنفة "بمكـ" ثـ تحكيميا باعتماد مبدأ األخذ برأم أغمبية المحكميف،
كحساب كزنيا النسبي .كفي الجدكؿ ( )11بينا خبلصة نتائج ىذه العممية.
مف قراءة الجدكؿ ( )11سجمنا المبلحظات التالية:
ػ غياب بعض مستكيات األىداؼ المعرفية العميا في بعض االختبارات مثؿ مستكيي
التركيب
كالتقكيـ في ثمانية اختبارات مف أصؿ ( )12اختبارا( ،الخانات المظممة).

ػ عدـ التكافؤ في عدد مفردات المستكيات المعرفية في مكضكعي االختبار الكاحد .مثبل:

في اختبار سنة ( 2007ـ) بمغ عدد مفردات مستكل التذكر في المكضكع األكؿ (  ،)8كفي المكضكع
الثاني ( .)14كبمغ عدد مفردات التحميؿ في المكضكع األكؿ ( )0ك( )2في المكضكع الثاني. ...
ػ عدـ انسجاـ عدد مفردات االختبار فيي تختمؼ اختبلفا كبي ار مف مكضكع اختبارم إلى
لمممتحنيف ألف عدد األسئمة مرتبط بالكقت المخصص لبلختبار،
آخر ،كىذا ال يعطى نفس الفرص ي
كما داـ كقت االختبار ىك نفسو فبل مبرر لبلختبلؼ في عدد األسئمة إلى ىذا الحد.
ففي سنة (2003ـ) نجد أف مجمكع أسئمة االختبار (  )29سؤاال ،كفي سنة ( 2004ـ) ارتفع
مجمكع أسئمة االختبار إلى (  )42سؤاال ،كفي سنة ( 2005ـ) نجد أف مجمكع أسئمة االختبار
انخفض إلى (  )34سؤاال ،كفي سنة ( 2006ـ) كسنة ( 2007ـ) ارتفع مجمكع أسئمة االختبار ( )46
سؤاال ،كفي سنة ( 2008ـ) نجد أف مجمكع أسئمة االختبار (

المخصص لكؿ اختبار ىك ( )3ساعات.

 )37سؤاال .مع العمـ أف الكقت

ػ لـ يقتصر األمر عمى االختبلؼ في عدد األسئمػة مف سنة إلى أخػرل فحسب بؿ نجد أف
االختبلؼ مكجكد أيضا بيف المكضكعيف االختػيارييف لنفس السنة مثبل :في اختبار سنة ( 2007ـ)
نجد أف عدد مفردات المكضكع األكؿ (  )20مفردة مقابؿ (  )26مفردة في المكضكع الثاني .كأيضا
في سنة ( 2008ـ) حيث عدد مفردات المكضكع األكؿ (  )21مفردة ،كفي المكضكع الثاني ( ،)16
كىك ما يخؿ بمكضكعية االختبارات ،كالقاعدة في ذلؾ ىي أنو (كمما زاد الكقت المخصص
لبلختبار كمما زاد عدد مفرداتو).
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ػ كما تكجد اختبلفات كبيرة جدا بيف نسب المستكل المعرفي الكاحد في عينة االختبارات
فعمى سبيؿ المثاؿ :نجد نسبة الفركؽ في مستكل التذكر تراكحت ما بيف (  )13.33ك( ،)54.16ك
في مستكل الفيـ تراكحت ما بيف (  )15ك (  ،)65كفي مستكل التطبيؽ تراكحت النسبة ما بيف
( )3.84ك(  ،)35كفي مستكل التحميؿ كانت الفركؽ محصكرة (

 )26.66ك (ال شيء) كما ىك

مكضح في الخانات المظممة مف (الجدكؿ.)12:

جدول ( :)11يبين خالصة تحميل محتوى عينة من اختبارات مادة العموم الطبيعية في
البكالوريا خالل الفترة ( 2003ـ 2008م)

جدول ( :)12يبين االختالفات المسجمة بين نسب مختمف مستويات األىداف المعرفية
في عينة االختبارات
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أما عمى مستكل نسب أىداؼ المجاؿ المعرفي في عينة االختبارات مثبل:
ػ نجد بعض المكاضيع تكتفي بنسبة (  )13.33لمستكل التذكر كمكضكع االختبار األكؿ

مف سنة ( 2005ـ) ،في حيف يركز بعضيا اآلخر عمى نفس المستكل بنسبة (  )54.16كالمكضكع
األكؿ مف سنة (2006ـ).
ػ كما نجد في المكضكع األكؿ مف سنة ( 2004ـ) أف نسبة اىتماـ االختبار بمستكل الفيـ
ىي (  ،)65في حيف يركز مكضكع االختبار األكؿ مف سنة ( 2007ـ) عمى مستكل الفيـ بنسبة
(.)15

ػ كما نجد أف المكضكع األكؿ في اختبار سنة (

2007ـ) اىتـ بمستكل التطبيؽ بنسبة

( ،)35في حيف نجد المكضكع الثاني في نفس السنة لـ ييتـ بمستكل التطبيؽ إال بنسبة
(....)3.84
إذا كاف مف الطبيعي أف تتبايف االختبارات إلى حد ٌما لصعكبة تطابقيا تماما مف حيث
قياسيا لمحتكل المقرر كمف حيث نسب مستكيات أىداؼ المجاؿ المعرفي كمف حيث عدد األسئمة

فإف ذلؾ ال يككف مقبكال إال في حدكد ضيقة ،كال مبرر لكجكد مفارقات كبيرة تصؿ إلى حد

األضعاؼ كما ىك كارد في مكاضيع اختبارات العينة المدركسة ككما كضحناه سابقا بمغة األرقاـ.
كلتحديد مدل االنسجاـ كالتكافؽ بيف أىداؼ مقرر مادة العمكـ الطبيعية في البكالكريا كالعينة
المدركسة مف اختبارات ىذه المادة ،قارنا بيف :النسب المئكية لمستكيات مفردات (األىداؼ
المعرفية) في المقرر الدراسي مع نسب تمثيميا في االختبارات امتحاف البكالكريا ،بعد تحكيميما.
كتكضيحيما ممخصة في الجدكؿ ( )13كالرسـ البياني ( )06التالييف.
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جدول ( :)13يبين نسبة مستويات األىداف في المقرر الدراسي مع
نسبة تمثيميا في االختبار

رسم بياني  :06مقارنة نسب مستويات األىداف المعرفية في المقرر
مع نسب تمثيميا في عينة االختبارات
تبيف مف النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ ( )13كالرسـ البياني ( )06ما يمي:
غياب االنسجاـ بيف نسب األىداؼ المعرفية لممقرر كنسب نفس األىداؼ في عينة
االختبارات فالنسب المئكية ألىداؼ بعض المستكيات في عينة االختبارات تتجاكز النسب المئكية

الكاردة في المقرر الدراسي كمنيا مستكل التذكر كالفيـ ...بينما تسجؿ النسب المئكية لمستكيات

أىداؼ التطبيؽ ،كالتحميؿ ،كالتركيب ،كالتقكيـ انخفاضا في االختبارات عما يقابميا في المقرر .ك
ىك ما يبيف االىتماـ الزائد بمستكيات معينة مف أىداؼ المجاؿ المعرفي دكف غيرىا .كىذا يدفعنا
إلى استنتاج أف االختبارات تركز عمى أىداؼ جميعيا معرفية في المستكل األدنى بنسبة ( ،)89.3
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في حيف ال تيتـ بالمستكيات المعرفية العميا إال بنسبة (  .)10.67كىك ما يتكافؽ مع الدراسات
السابقة التي أشارت إلي أف ( االختبار يقيس الجانب المعرفي «االسترجاع» بنسبة عالية  70.4مما
يؤثر سمبا عمى مردكد التمميذ ) بينما ييتـ المقرر الدراسي بيذه المستكيات العميا بنسبة (  )36.06ك
ىي نسبة تفكؽ بكثير ما تضمنو االختبار..
يعطي المقرر الدراسي لممستكيات المعرفية العميا أىمية كبيرة حيث يخصص لمستكيات
التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ نسبة (  ،)36.06كىك ما لـ يتجسد في اختبارات مادة العمكـ الطبيعية في
امتحاف البكالكريا حيث أف نسبة االىتماـ بالمستكيات المعرفية العميا لـ تتجاكز نسبة (

)10.67

كىي أقؿ بكثير مف النسبة التي أعطاىا المقرر لممستكيات المعرفية العميا .كبالمقابؿ نجد أف

االختبارات تيتـ بالمستكيات المعرفية الدنيا بنسبة (  )89.3كىك ما يفكؽ النسبة التي أعطاىا المقرر
ليذه المستكيات (  .)63.91غير أف ما يبدك مف عدـ انسجاـ االختبارات مف حيث األىداؼ
المعرفية الدنيا (  )%89.3كالعميا (  )%10.67مع نفس المستكيات في المقرر الدراسي حيث
األىداؼ المعرفية الدنيا (  )%63.91كالعميا (  ،)%36.06قد يككف لو تأثير سمبي عمى نتائج
البكالكريا عامة كما نبلحظو بشكؿ خاص في السنكات ( 2007 ،2004 ،2003ـ) إذ كانت النتائج

( )%39.11 ،%33.13 ،%26.04عمى الترتيب لـ تتجاكز نسبة النجاح في البكالكريا شعبة عمكـ
الطبيعة كالحياة (  )39.11في سنة ( 2007ـ) ،كلـ تتجاكز خبلؿ ىذه العشرية مف (

 1999ػ

2008ـ) نسبة ( )46.54كما ىك مبيف في الجدكؿ (.)14
رغـ بكادر التحسف التي اتسمت بيا نتائج البكالكريا خبلؿ العشر سنكات األخيرة فإنيا لـ
تأخذ طابعا تطكريا منتظما إذ كانت متذبذبة تتأرجح بيف االرتفاع حينا كاالنخفاض حينا آخر .ففي

السنكات الثبلث ( 1999ـ2000 ،ـ2001 ،ـ) تحسنت النتائج بصكرة متتالية ،كفي السنتيف

المكاليتيف (2002ـ2003 ،ـ) انخفضت النتائج لتعكد كتتحسف مرة أخرل خبلؿ السنكات (2004ـ،
2005ـ2006 ،ـ) ثـ تنخفض النتائج مرة أخرل في سنة ( 2007ـ) لترتفع في سنة ( 2008ـ) إلى
نسبة غير مسبكقة ( )46.54في شعبة عمكـ الطبيعة كالحياة ،كيظير ىذا التذبذب أكثر كضكحا في
الرسـ البياني (.)07

جدول ( :)14يبين إحصائيات الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات لسنة 2007م
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رسم بياني ( :)07يوضح تأرجح نتائج البكالوريا خالل العشر سنوات األخيرة
بين االرتفاع واالنخفاض
إف االختبارات التي تركز عمى المستكيات المعرفية الدنيا مقابؿ عدـ االىتماـ بالمستكيات
المعرفية العميا ال تكشؼ كال تقيس قدرات الطبلب كمستكياتيـ العقمية ألف ( التركيز عمى الميارات
العقمية الدنيا ،كالتدريس مف أجؿ االختبارات ،كتركيز الطبلب عمى الحصكؿ عمى درجات عالية،
كالنظر لعمميتي التدريس كالتقكيـ عمى أنيما عمميتاف منفصمتاف ،يؤثر عمى الغرض مف االختبار
ككسيمة لقياس قدرات الطبلب ،كفي تقديـ معمكمات دقيقة كثابتة حكؿ التقدير الفعمي لما تـ تحقيقو

مف األىداؼ المسطرة خبلؿ سير العممية التعميمية ػ التعممية).
تبيف نتيجة تحميؿ المحتكل المعرفي أف

.

جميع مستكيات األىداؼ المعرفية في عينة

االختبارات متباينة إلى حد كبير مع كؿ مستكيات األىداؼ المعرفية في المقرر الدراسي ،فنسبة
مستكل التذكر عمى سبيؿ المثاؿ في عينة االختبارات (  )36.32في حيف نجد نسبة نفس المستكل
في المقرر الدراسي (  )4.56كىذا الخمؿ الكبير ينطبؽ عمى جميع المستكيات كما ىك مبيف في
الجدكؿ (.)15

إف ىذه الفكارؽ الكبيرة بيف المستكيات المعرفية الدنيا كالعميا عمى حد سكاء كباألحرل ىذه
االختبلالت تضع التمميذ في كضعيات متناقضة حيث يتمقى مقر ار دراسيا طكاؿ السنة الدراسية
بمستكيات معرفية بنسب معينة كفي نياية السنة الدراسية يفاجأ بامتحاف تحصيمي رسمي كمصيرم
يستيدؼ قياس مستكيات معرفية بنسب تختمؼ كثي ار عما تعكد عميو ،كىك كضع مربؾ لمتمميذ

كمؤثر عمى مستكاه العممي المكضكعي ألف( :االختبار ىك نكع مف الصياغة المكضكعية لممقرر
الدراسي بمحتكياتو كأىدافو  ...ك االختبار الدقيؽ ينبغي أف يعطي الفرصة لممتعمـ كي يظير مدل
إلمامو بالمياديف المختمفة التي يفترض إلمامو بيا) كقد تجمى أثر ىذا الخمؿ في اختبار مادة العمكـ
الطبيعية في ضعؼ نتائج البكالكريا عمى المستكل الكطني حيث لـ يتجاكز معدؿ النجاح نسبة
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( )46.54خبلؿ ىذه الفترة (مف 1999ـ إلى 2008ـ) حسب اإلحصائيات الرسمية ،مما يسمح لنا
بالقكؿ بأف طبيعة االختبارات مف حيث نسب مستكيات أىدافيا المعرفية ،ال تنسجـ مع ما يتضمنو
المقرر الدراسي مف نسب لمستكيات أىداؼ مجالو المعرفي .كىك مف أسباب ضعؼ نتائج البكالكريا
شعبة عمكـ الطبعة كالحياة.
ىذه االختبلالت المشار إلييا في اختبارات مادة العمكـ الطبيعية في امتحاف البكالكريا خبلؿ
الفترة ( 2008-2003ـ) ك التي لـ تتجاكز فييا نسبة النجاح في البكالكريا شعبة عمكـ الطبيعة
كالحياة نسبة (  )46.54كىي نسبة ضعيفة .فقد تبيف مف خبلؿ دراسة قمنا بيا شممت (

)6471

تمميذا في نفس الفترة أف نتائج اختبارات مادة العمكـ الطبيعية في امتحاف البكالكريا متقاربة إلى حد

كبير مع نتائج البكالكريا شعبة عمكـ الطبيعة كالحياة حيث المتكسط الحسابي لنسبة النجاح أم

الحصكؿ عمى معدؿ متقارب كثي ار حيت كاف (  )38.18بالنسبة لمادة عمكـ ك(  ) 38.73بالنسبة
لمبكالكريا كىذا في العينة المدركسة كما ىك مبيف في الجدكؿ ( )16كالرسـ البياني (.)08

جدول ( :)15يبين االختالف في نسب مستويات األىداف بين عينة االختبارات
و المقرر الدراسي
تطبيؽ

تحميؿ

تركيب

تقكيـ

مستكيات أىداؼ

تذكر

عينة االختبارات

14.52 38.46 36.32

7.69

2.56

0.42

المقرر الدراسي

47.48

24.2

10.5

1.36

4.56

فيـ

11.87

جدول ( :)16يوضح مقارنة المتوسط الحسابي لنسب النجاح في العموم الطبيعية في عينة
الدراسة وفي البكالوريا شعبة عموم الطبيعة والحياة
السنــة

2003

2004

2005

2006

2007

2008

عدد المترشحين لمبكالوريا

1068

1049

1081

1143

1064

1066

327

555

281

544

411

362

النجاح

نسبة النجاح في مادة العموم الطبيعية

30.61

52.90

25.99

47.59

38.62

33.95

38.18

عدد الناجحين في البكالوريا

307

367

350

457

297

303

26.04

33.13

43.75

44.05

39.11

46.54

عدد الناجحين في مادة العموم الطبيعيةـ

فئتي الناجحين والراسبين في البكالوريا

نسبة النجاح في البكالوريا شعبة عموم
الطبيعة والحياة عمى المستوى الوطني

المتوسط

الحسابي
لنسبة

38.73
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رسم بياني ( :)08مقارنة بين عدد الناجحين في البكالوريا وفي العموم الطبيعية
بالنسبة لعدد المترشحين
إف ىذه السمبيات المبلحظة عمى مستكل اختبارات مادة العمكـ الطبيعية ال تخمك مف تأثير
مباشر عمى نتاج البكالكريا نظ ار لككف مادة العمكـ الطبيعية ىي مف المكاد األساسية كمعامميا في
امتحاف البكالكريا ىك (خمسة) ،كقد تأكد مف الدراسة اإلحصائية كجكد عبلقة أك داللة إحصائية

قكية بيف نتائج العمكـ الطبيعية كنتائج البكالكريا كىذا التبلزـ في الحضكر يفسر التبلزـ الطردم بيف
نتائج مادة العمكـ الطبيعية كنتائج البكالكريا شعبة عمكـ الطبيعة كالحياة.
ك لمتأكد مف صحة العبلقة القكية بيف مضمكف االختبارات كمحتكل المقرر الدراسي كتأثيره

السمبي عمى نتائج البكالكريا ،قارنا المتكسط الحسابي لنتائج البكالكريا ك المتكسط الحسابي لمادة
تبيف كجكد تقارب كبير بيف كبل المتكسطيف خبلؿ الفترة المدركسة ،كتجمى ذلؾ
العمكـ الطبيعية ،ؼ

في تحسف النتائج في سنة (2008ـ) حيث سجؿ أعمى متكسط حسابي في البكالكريا (  ،)9.79ك
أعمى متكسط حسابي في نتائج العمكـ الطبيعية (  ،)9.77كىذا ما يبدك كاضحا مف خبلؿ الجدكؿ
( )17التالي:

جدول ( :)17مقارنة المتوسط الحسابي لمبكالوريا و مادة العموم الطبيعية

السنة

عدد أفراد العينة

2003
2004
2006
2007
2008

1063
1048
1140
1126
592

المجمكع

6048

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي لمادة العموم

لمبكالوريا
8.58
8.86
9.18
8.56
9.79

الطبيعية
7.71
9.50
9.42
8.49
9.77

8.93

8.73
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الخاتمة:
تأسيسا عمى النتائج السابقة يمكف القكؿ بأف عدـ انسجاـ اختبارات مادة العمكـ الطبيعية في
البكالكريا ،مف حيث األىداؼ المعرفية مع المقرر الدراسي ،ىك أحد العكامؿ المتسببة في ضعؼ
نتائج البكالكريا ،كىك ما تجمى في التبلزـ في الحضكر بيف ضعؼ نتائج مادة العمكـ الطبيعية كبيف

نتائج البكالكريا شعبة عمكـ الطبيعة كالحياة خبلؿ الفترة المدركسة.
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 .7محمد الدريج ،نفس المرجع السابؽ ،ص.106 :

 .8العربي عقكف2006 (،ـ ،)28 :مدخؿ إلى التقييـ التربكم ،دار اليدل ،عيف مميمة ،الجزائر.

 .9محمكد عبد الحميـ حامد منسي1998( ،ـ ،)204 :التقكيـ التربكم ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية،
مصر.

.10بف تريدم بدر الديف ،مرجع سابؽ ،صص 34 :ػ .38

Consumers Guide To Setting Performance Standard on .)1986 ( 11. Berk,R.A
Review of Educational Research. 56: 137 Criterion Referenced Test.
 .12ك ازرة التربية الكطنية ،)174 :1995( ،منياج العمكـ الطبيعية لمسنكات األكلى كالثانية كالثالثة ثانكم،
الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية ،الجزائر.
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.14محمكد عبد الحميـ حامد المنسي ،،مرجع سابؽ ،ص.108 :
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الرواية الجزائرية
بين تقديس الماضي وتدنيس الحاضر
الدكتور /محمد السعيد عبدلي
جامعة البميـدة ـ الجزائـر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1مقدمة :
يبدك أف عدـ االعتراؼ بالحدكد الفاصمة بيف صكرة الماضي ككاقع الحاضر ىك السبب

الذم سجف الركاية الجزائرية في مكضكع الثكرة التحريرية ( ،)1إذ راحت تمجدىا بصفتيا ذاكرة لتاريخ
كطني بطكلي كنقي ،تحكمو قيـ إنسانية مثالية ،أساسيا اإليثار كالتضحية كاالستشياد مف أجؿ
تحرير الكطف ،ىذا مف جية؛ كمف جية أخرل أقامت ىذه الركاية حربا دعائية عمى الحاضر/

االستقبلؿ الذم تحقؽ ككاقع جديد تحكمو قيـ مضادة لقيـ تمؾ الثكرة التي أنتجو .إنو كاقع يسيطر
عميو أفراد السمطة مف أجؿ االغتناء كاإلفساد السياسي كاالجتماعي كاألخبلقي ،في مقابؿ فقر

كبؤس اجتماعي عاـ.
كسنتكقؼ في ىذه الدراسة لتكضيح بعض جكانب ىذا الخمؿ في التقدير بيف عالـ الثكرة
التحريرية ،ككاقع ما بعد االستقبلؿ ،عند ركايتيف كتبتا في فترتيف زمنيتيف مختمفتيف ،كىما" :رقصة

الممؾ" لمحمد الديب بالمغة الفرنسية ،ك"ذاكرة الجسد" ألحبلـ مستغانمي بالمغة العربية.

كلكف قبؿ

تناكؿ ىذا المكضكع في الركايتيف ينبغي أف نذكر أف دراستنا ىذه ػ كىي ككؿ دراسة تسعى لتحميؿ
مكضكع نص أدبي ػ تكاجييا صعكبة أساسية تتمخص في كيفية تحديد المكضكع كالحديث عنو،
كىي إشكالية عميقة ال يخفي الدارسكف كجكدىا كال يتحرجكف عف الكشؼ عف صعكبة التعامؿ
معيا .كالسبب يعكد إلى خمك الساحة النقدية مف إجراءات نقدية فعالة ،كىذا برغـ أف الجميع يسمـ

بكجكد مكضكع أك مكضكعات لمنص األدبي ( .)2كفي ىذا الصدد يقكؿ "جكلياف براكف" ك"جكرج يكؿ"

صاحبا كتاب "تحميؿ الخطاب"(( :القاعدة المتبعة في تحديد "المكضكع" قمما تأتي صريحة ،بؿ
الكاقع أف كممة "مكضكع" ىي أكثر المصطمحات استعماال في مجاؿ تحميؿ الخطاب ،كأقميا
كضكحا)).

( )3

كىك األمر الذم يذىب "تكدكركؼ إليو أيضا قائبل(( :المشكؿ األكثر تعقيدا كاألقؿ

كضكحا في كؿ نظرية األدب ،ىك كيفية التحدث عما يتحدث عنو األدب))(.)4

يشد انتباىنا في قكؿ ج .براكف كج .يكؿ إف ((القاعد المتبعة في تحديد المكضكع قمما تأتي

صريحة)) مما يعني أف تحديد مكضكع النص يعتمد عمى حدس المتمقي ،كىذا ما يكشفاف عنو
بشكؿ صريح في قكليما (( :يجد المحمؿ نفسو في الغالب مضط ار إلى االعتماد عمى مفاىيـ
حدسية لتحديد نياية جزء معيف مف المحادثة كبداية آخر ...يتضح إذف أف مفيكـ "المكضكع" ىك
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طريقة يستسيغيا حدسنا المغكم ،كتمكننا مف كصؼ ذلؾ المبدأ الجامع الذم يجعؿ مف مقطع

خطابي ما ،حديثا "عف" شيء ما ،كمف المقطع المكالي حديثا "عف" شيء آخر)) ( ،)5كبدكرنا ليس
لنا طريقة أخرل نستعيف بيا لتحديد مكضكع دراستنا كتحميمو سكل حدسنا .كبعد ىذه الكقفة حكؿ
إشكالية تحديد مكضكع النص األدبي كتحميمو نشرع في دراسة الركايتيف:

 .2رقصة الممك لمحمد الديب  :مازاؿ النقد األدبي لـ يضع بعد بيف أيدينا إجراءات تمكننا

مف استعراض أحداث العالـ الركائي دكف ربطيا بالشخصيات الفنية التي أسندت إلييا ،لذا سنمتزـ
في ىذه الدراسة بيذا الترابط العضكم بيف الحدث الركائي كالشخصية القائمة بو ،كما ىك الحاؿ في
أبسط قكاعد المغة التي تربط بيف الفعؿ كالفاعؿ .أما قراءتنا لركاية "رقصة الممؾ" فستقكـ عمى تتبع
مكقؼ شخصيتيف مف شخصياتيا ىما" :عرفية" ك"رضكاف" مف كاقع الجزائر المستقمة الذم أنتجتو
ثكرة التحرير ،باعتبار أف عالـ الركية المتخيؿ يحيؿ في حاضره كفي ماضيو عمى ىاتيف

المرجعيتيف مف تاريخ الجزائر.
ندخؿ عالـ الركاية مع "رضكاف" كىك ينيي صعكد ربكة حجرية تفصؿ بيف عالميف :عالـ
المدينة الذم أتى منو؛ كالذم كاف مسرحا تجسدت فيو مشاركتو في الثكرة التحريرية .كعالـ ما بعد
االستقبلؿ الذم تطؿ عمييا الربكة؛ كقد جسدتو الحقكؿ الجرداء التي فقدت خضرتيا ،كالبساتيف

الميممة كقد جفت ينابيعيا كيبست أشجارىا كندرت ثمارىا.

إف ىذا الكاقع جعؿ رضكاف يشعر بمكت األمؿ كضياع الحياة ،فيدفعو اإلحباط إلى التفكير
حد لحياتو؛ كال يجد خبلصا مف فكرة االنتحار ىذه التي سيطرت عميو إال
في االنتحار لكضع ٌ
اليركب مف الحاضر القاتؿ إلى الماضي /األمؿ ،ليستمر ىذا اليركب عمى طكؿ امتداد حضكر
رضكاف في عالـ الركاية تقريبا.

كبيذا يبدك "رضكاف" صامتا كمغيبا في حاضر عالـ الركاية ،إذ ال يشارؾ في بناء ىذا

العالـ الركائي إال عف طريؽ استحضاره لمماضي كاالرتماء فيو ،كتكرار العيش في أحضانو.
يتـ انتقاؿ رضكاف مف الحاضر إلى الماضي كاالنغبلؽ فيو بفضؿ جممة مف األحداث،
منيا ما يتعمؽ بمرحمة طفكلتو ،كمنيا ما يتعمؽ بالمرحمة التي سبقت التحاقو بالعمؿ الثكرم بمدينتو.
أما "عرفية" فتحاكؿ نقؿ أحداث ماضييا الثكرم عف طريؽ استحضار بعض الشيداء الذيف

كافحت االستعمار إلى جانبيـ قبؿ أف يسقطكا شيداء إلى جانبيا ،كيتعمؽ األمر بػ :سميـ ،بساؿ،
كنميش.

كلقد تعجبت عرفية مف تنكر الحاضر الممثؿ في السمطة الحاكمة مف جية ،كمف الشعب
مف جية ثانية ،لتضحيات الشيداء .فالجميع يرفضيـ كيجد راحتو في تغييبيـ .كلكف عرفية ترفض
أف تطكل ذكراىـ كنضاالتيـ كما طكل التراب أجسادىـ ،كلذا تمنح ليـ ذاكرتيا يبعثكف فييا،

كتسخر ليـ لسانيا ينطقكف بو ،فيعبركف بذلؾ عف كجكدىـ.
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إف الركاية ال تتكقؼ عند إبراز ضياع كتيميش الذيف صنعكا الثكرة كحققكا االستقبلؿ سكاء
الذيف استشيدكا ،أـ الذيف ما يزالكف عمى قيد الحياة ،كمنيـ :عرفية كرضكاف؛ كانما تصنع في
عالميا الفني حادثا رمزيا يكشؼ فراغ الحاضر /االستقبلؿ ،كبالتالي فشؿ الذيف تكلكا مسؤكلية
رعاية أمانة االستقبلؿ .كيتـ صنع ىذا الحدث الرمز بفضؿ تقديـ مسرحية "رقصة الممؾ" ،أيف يتـ
استعراض بذخ السمطة ،كانتشار الفقر كاآلفات االجتماعية ،لتنتيي بمظير غريب مدىش ،ينكشؼ
لمعياف إثر فتح "كساـ" ػ الشخصية المحكرية في المسرحية ػ بابا كبي ار يظير كراءه عالـ مميء
بالقاذكرات كالنباتات الطفيمية كاألشكاؾ الحادة .كىك باب يحيط بو سكر مرتفع كطكيؿ يكحي مظيره
الخارجي بعكس ما يحفظ كيحمي بداخمو .إف ما يبدك أشد إيبلما كتأثي ار في ركاية "رقصة الممؾ"،
ىك فساد الحاضر الذم يجسده كؿ مف المشيد الذم كقؼ رضكاف أمامو يتأممو في بداية الركاية،

ثـ مشيد تنكر السمطة كالشعب لتضحيات كنضاالت الشيداء كالمجاىديف ،مجسدا أكال في كقكؼ
الشعب إلى جانب الشرطة مشجعا إياىا عمى أخذ عرفية إلى السجف؛ كثانيا لما تـ إخراج عرفية مف
السجف ألخذىا إلى مستشفى األمراض العقمية بتيمة الجنكف ،ليتـ بذلؾ قتؿ الذاكرة التي ال يزاؿ
الشيداء يحيكف مف خبلليا.

لـ يكف ىذا الكضع الذم أكصؿ االستقبلؿ الببلد إليو كضعا مفاجئا حتى لبعض

المجاىديف /الشيداء أنفسيـ ،فيذا سميـ يخاطب عرفية بقكلو(( :لو يتحقق االنتصار إلى جانبنا،
أنصنع بو شيئا ميما؟ فال يعود اإلنسان إلى وضعو؟ أقصد وضعو السابق؟ أي صاحب العمل
عمى رأس معممو ،وأنا إلى حمل األكياس والصناديق التي يستمميا؟ يعني كما كان األمر من
قبل؟))

()6

أما عرفية فمما يصدميا الكاقع كتتأكد أف الثكرة لـ ينتج عنيا إال عالـ مشكه كردمء ،تتيقف

أف الحرب يجب أف تبقى مشتعمة ( .)7كىنا تمتقي كجية نظر الركائي
أف الثكرة ينبغي أف
تستمر ،ك ٌ
ٌ
محمد الديب بكجية نظر "مراد بكربكف" في ركاية "المؤذف" الذم يرل أيضا أف الثكرة يجب أف
تستمر ضد الذيف تعجمكا الجمكس عمى كراسي السمطة ،مشرعيف بذلؾ بابا مزيفا أقصى إلى

الفراغ(.)8

إف ركاية "رقصة الممؾ" التي بنت عالميا عمى الذاكرة /الثكرة ،الممثمة في عرفية كرضكاف،
ىي ركاية تكصمت إلى قتؿ قدسية الذاكرة /الثكرة ،ككضع حد لبلزمنيتيا ،كذلؾ عف طريؽ إبراز
مكقفيف :األكؿ ىك رفض الشعب تبني ىذه الذاكرة كانقاذىا ،كذلؾ لما كقؼ ساخ ار مف خطاب

عرفية حكؿ الثكرة ،كانتقادىا لمكاقع /السمطة ،إذ راح يحرض السمطة عمى أخذ عرفية إلى السجف

ليضع بذلؾ الثكرة /الماضي ،كاالستقبلؿ /الحاضر الذم أنتجتو ،كجيا لكجو ،متخميا بذلؾ عف حقو
في الثكرة التي اكتكل بنارىا ،كاالستقبلؿ الذم حققتو .كبذلؾ يتخمص مف تحمؿ مسؤكلية حماية
ماض كحاضر أدرؾ منذ المحظات األكلى لبلستقبلؿ أنو قد صكدر منو ،كلـ يعد ممكا لو.
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أما المكقؼ الثاني فيك مكقؼ السمطة الحاكمة التي أفرزىا كاقع االستقبلؿ ،فيذه السمطة قد
كجدت في الذاكرة /لثكرة حمبل ثقيبل يعيؽ تصكراتيا كحركاتيا ،فكانت ميمتيا األكلى قتؿ ىذه
الذاكرة لمتخمص مف ثقميا لتتفرغ لنفسيا كحاضرىا .فكانت أف أخذت عرفية إلى السجف ثـ اتياميا
بالجنكف لتقتؿ بذلؾ ذاكرتيا /الثكرة كدفنيا إلى األبد .كبيذا طمقت الركاية عند محمد الديب مكضكع
الثكرة المحدكد ،كأرست أفقا جديدا ،ىك أفؽ اإلنسانية الرحب ،فراحت تكاصؿ إبداعاتيا في مجالو.
كىكذا يتحكؿ المشيد الذم تعرضو المسرحية عند انفتاح الباب الكبير مف رمزيتو المحدكدة
التي تعبر عف فراغ االستقبلؿ الذم أفضت إليو الثكرة ،إلى مشيد ذم أبعاد إنسانية شاممة في
ركاية "شرفات أرصكؿ" الصادرة عاـ  ،1985إذ يقؼ "عيد" الشخصية الرئيسية في الركاية عند
ىكية سحيقة تعبر عف دالالت فمسفية حكؿ الكضع البشرم عمكما ،حيث الحياة نفسيا عالـ

مجيكؿ كمرعب ،يبتمع الجميع في أعماقو المظممة.

 .3ذاكرة الجسد ألحالم مستغانمي  :تبدك لنا ركاية "ذاكرة الجسد" ذاكرة لذاكرة ،أكىي ذاكرة

داخؿ ذاكرة ،كذلؾ باعتبارىا ركاية كتبيا خالد شخصيتيا األساسية ،بصفة أف ما كتبو ىك ذاكرة
الثكرة التحريرية .ثـ كتبت الركائية ىذه الركاية /الذاكرة عمى أنيا تأكيد كتكرار ليذه الذاكرة /الثكرة
التي كتبيا خالد .فخالد بعد حياة مميئة باألحداث يقرر في ليمة أكؿ نكفمبر عاـ

 1988تنفيذ فكرة

سيطرت عمى ذىنو منذ عاـ  ،1982كىي كتابة كتاب أك ركاية يكدعيا تجربتو في الحياة.

كىا ىك يشرع في تنفيذ فكرتو في ليمة أكؿ نكفمبر ،بعد أف فقد كؿ شيء ،كلـ يعد يربطو
بالحاضر إال كاجب إنقاذ الذاكرة /الثكرة التي أصبحت تتعرض لجريمة القتؿ بعد أف تعرضت
لمتشكيو كالخيانة ،مف ذلؾ صدكر ركاية "منعطؼ النسياف" لمكاتبة أحبلـ.
يتأسس السرد في بناء عالـ ركاية "ذاكرة الجسد" عمى ضمير المتكمـ ليتـ بذلؾ فسح المجاؿ

أماـ الذاكرة لمتعبير عف الزمنيتيا بفضؿ قدرتيا عمى اختراؽ الماضي لتستمر في الحاضر كتنتقؿ

منو إلى المستقبؿ عف طريؽ الكتابة .ىاىك الماضي الثكرم إذف ،الذم كاف مغيبا كميزكما أماـ
خالد يخترؽ كؿ أنكاع الحكاجز كالمؤامرات.

كبيذا يتضح أف الركاية اتخذت مكضكع الثكرة /الذاكرة قاعدة يقكـ عمييا بناء عالميا الفني،
كجعمت مف االستقبلؿ /الحاضر ىيكميا كما يؤثثو مف جزئيات كتفاصيؿ .كراحت تؤسس عمى ىذه

الثنائية :الذاكرة /الكاقع ،عبلقات التنافر كالتصادـ كاالختبلؿ؛ مما خمؽ كضعا يتميز باالنقطاع
كاالنفصاؿ.

فبل الكاقع /الحاضر يحمؿ في مككناتو عناصر تجعمو ابنا شرعيا لمثكرة /الذاكرة؛ كال الثكرة/
الذاكرة استطاعت أف تضمف لعناصر مف تككينيا االمتداد كاالستمرار في الكاقع /الحاضر فيعطييا
شرعية األبكة .كلذا بدا الكاقع /الحاضر مكلكدا جديدا مقطكع النسب كالجذكر ،كبدت الثكرة محصكرة

في الذاكرة /الماضي ،كمحتكاة فييا ،عاجزة عف امتبلؾ الكاقع /الحاضر كاالمتداد فيو .كلما كانت
الركاية تنطمؽ مف مكقؼ إيديكلكجي دعائي يسعى إلى صناعة تنافر كتصادـ بيف الماضي

289

كالحاضر ،فقد راحت تبني تضادا بيف الزمنيف يقكـ عمى نقاء الماضي كقداستو ،في مقابؿ خيانة
الحاضر كدناستو.
كلتحقيؽ ذلؾ اتخذت شخصية أحبلـ رم از لكطف ىك الجزائر ،إذ جاءت في أماكف عديدة

اإلشارة بكضكح إلى ىذه الداللة ،يكفي مف ذلؾ ذكر المقاطع الثبلثة اآلتية:

أ ػ كرد أحدىا في

الصفحة  ،324حيث يقكؿ خالد(( :أنت وطن ،فيل ال ييمك ما سيكتبو التاريخ يوما؟))
ب ػ كقاؿ في الصفحة (( :331يا امرأة عمى شاكمة الوطن)).
ج ػ أما النمكذج الثالث فيك حديثو في الصفحة

 432عف أكؿ ليمة اجتمعت فييا أحبلـ

بزكجيا(( :حزني عمى ذلك الثوب .حزني عميو .كم من األيدي طرزتو ،وكم من النساء تناوبن
عميو ،ليتمتع برفعو اليوم رجل واحد .رجل يمقي بو عمى كرسي كيفما كان ،وكأنو ليس ذاكرتنا،
كأنو ليس الوطن .فيل قدر األوطان أن تعدىا أجيال بأكمميا ،لينعم بيا رجل واحد؟))
كالركاية ال تغفؿ عف تبرير ىذه الداللة فنيا ،فأحبلـ ىي ابنة الشييد "سي الطاىر" ،كلدت
عاـ  1957في قمب زمف الثكرة .حممت في شيكرىا األكلى اسـ "حياة" ،قبؿ أف يسجميا خالد رسميا
بالبمدية باسـ أحبلـ الذم اختاره ليا أبكىا .كفي عاـ

 1960يكلد أخكىا "ناصر" .كلما بمغ عمر

أحبلـ خمسا كعشريف سنة ،يمتقي بيا خالد مصادفة ،فيتحاباف .كبعد مدة يخطبيا "سي"...

الشخصية الحككمية النافذة مف عميا "سي الشريؼ" ،لشخصية حككمية أيضا ،فتتـ المصاىرة دكف
أف تعارض أحبلـ أك تحتج ،كيتـ الزكاج بحضكر خالد ،كالجميع يعمـ أف الزكاج عبارة عف صفقة،
ربح منيا جميع الذيف تحرككا لتحقيقيا ،كلكف ىذا الزكاج في نظر خالد ما ىك إال جريمة اغتصاب:

((كان سي الشريف يدري أنو يقوم بصفقة قذرة .وأنو يبيع بزواجك اسم أخيو ،وأحد كبار شيدائنا
مقابل منصب وصفقات أخرى .وأنو يتصرف باسمو ،بطريقة لم يكن ليقبميا لو كان حيا .وكان

يمزمو أنا .وال أحد غيري ألبارك اغتصابك .أنا صديق سي الطاىر الوحيد ورفيق سالحو)).

()9

فكيؼ مف كانت ىذه قناعتو كرفض باألمس أف يبمع لسانو برغـ أنو كاف جزءا مف السمطة
(مدي ار لمنشر لمطبعة حككمية) كمحاص ار في كطنو أف يقبؿ اليكـ مصادرة حبو ،كيسكت عف
الصفقة القذرة كالجريمة البشعة كاالغتصاب المقنف ،كىك متحرر مف تبعات المسؤكلية كبعيد عف
قبضة السمطة؟
إف ما يزيد في بركز ىذا االنحراؼ الفكرم كيؤكده ،ىك أف خالدا سيستسمـ لممبررات التي

قدميا لو أخكه حساف كاحتماالت تككف قد كقفت كراء دكافع "سي  "...كالعـ "سي الشريؼ" مف ىذه

المصاىرة لما يسألو عف مكقفو مف زكاج أحبلـ مف "سي(( :"...وىل تجد أنت ىذا الزواج طبيعيا؟
قال :ـ ال أدري بأي منطق تريد أن أحكم عميو .من المؤكد أنو بمنطق األشياء عندنا ىو
زواج طبيعي .إنو ليس أول زواج من ىذا النوع ،ولن يكون األخير...
سألتو :ـ لو كان لك بنت وخطبيا منك ىذا الرجل ،ىل كنت زوجتو منيا؟
ـ طبعا .ولم ال؟ الزواج حالل دائما)).

()10
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كيستمر الحكار بيف األخكيف إلى أف يقكؿ حساف(( :عمى كل حال ،لن يحدث ىذا .حتى
لو عرضت ابنتي عمى "سي "...فمن المؤكد أنو لن يقبل بيا .إنيم ال يتزوجون إال من بعضيم.
ففالن ال يريد إال بنت فالن" .حتى يبقى زيتنا في دقيقنا !" ويضمنوا ألنفسيم التنقل من كرسي

سمطة إلى اْلخر ...إذا رأيت األمور بيذه العين ،فإنك حتما تعذر سي الشريف .الميم أن يستر
بنت أخيو ،ويضمن ليا ولنفسو مستقبال سعيدا قدر اإلمكان .أما كون العريس سارقا وناىبا

ألمالك الدولة فماذا تريد أن تفعل .كميم سراقون ومحتالون .أصبت بذىول وأنا أسمع إليو .كدت
أقول لو ،إنو في النياية عمى حق .وربما كان سي الشريف أيضا عمى حق .ال أدري)).

()11

إف ىذه المكاقؼ المترددة تكشؼ عف قناعات فكرية سطحية مييأة لمتكاطؤ مع مف ىمشكىا،

كقادرة عمى التنازؿ عف الحبيبة لصالح الجريمة ،كحتى لقبكؿ دعكة الحضكر لتزكية االغتصاب

كمباركتو ،ماداـ كؿ ذلؾ يتـ داخؿ "الدائرة المقدسة" كبيف أفرادىا ،حسب تعبير حساف أعبله" :زيتنا
في دقيقنا" ،أك حسب التعبير العربي" :أنا كأخي عمى ابف عمي ،كأنا ابف عمي عمى الغريب".
كىكذا تتضح الدكائر الثبلث التي تقكـ عمييا ىذه الركاية :الدائرية التي تقكـ عمييا ىذه الركاية ،فيي
دائرية في المضمكف المتمثؿ في إبقاء خيرات الجزائر /أحبلـ بيف أفراد "الدائرية المقدسة"؛ كدائرية

في المكضكع القائـ عمى اتخاذ الذاكرة /الثكرة قاعدة إلقامة عالـ الركاية ،فيي تمتفت أك تدكر إلى
الكراء لتجد مكضكعيا الذم تقيـ عميو عالـ أحداثيا؛ كدائرية في بنائيا ،ألف السرد ينطمؽ مف
الحاضر تجاه الذاكرة /الماضي ،ثـ يعكد إلى نقطة البداية /الحاضر.

كىكذا يتضح مف خبلؿ ىذيف النصيف الركائييف :رقصة الممؾ لمحمد الديب ،كذاكرة الجسد
ألحبلـ مستغانمي ،كيؼ تفرض الذاكرة /الثكرة منذ أربعة عقكد سمطاف قكتيا عمى الكتاب

الجزائرييف ،ليتخذكىا مكضكعا لتأسيس قاعدة عكالـ أعماليـ الركائية ،كمضمكنا تتصارع حكليا

شخصياتيا الممثمة ألفراد "الدائرية المقدسة" .كبيذا تبقى الركاية الجزائرية تدكر حكؿ نفسيا ،كاضعة
آفاقيا داخؿ دائرة مغمقة تحكؿ دكف االنتقاؿ إلى مكضكعات جديدة كآفاؽ كاسعة حيث سينصب
اىتماميا عمى اإلنساف ،كمكضكع لخمؽ فني راؽ ،بدال مف االنغبلؽ في المتغيرات التي يحيط ىذا
اإلنساف نفسو بيا .إذ يجب اختراؽ ىذه المتغيرات كتجاكزىا ،لمكقكؼ عند صانعيا ،كىك اإلنساف،
كمف ثـ ستتكفر لمتجربة الركائية الجديدة كافة العناصر التي تجعؿ منيا مخمكقا إبداعيا الزمنيا.
اليوامش

1ػ جاء في "محيط المحيط" لبطرس البستاني حكؿ مادة "كضع" (( :المكضكع :مصدر كاسـ مفعكؿ،

كيطمؽ في االصطبلح عمى معاف ،منيا :الشيء الذم عيف لمداللة عمى المعنى ،منيا الشيء المشار إليو

إشارة حسية .كمكضكع العمـ :ىك ما يبحث فيو عف عكارضو الذاتية ،كبطف اإلنساف لعمـ الطب ،فإنو

يبحث فيو عف أحكالو مف حيث الصحة كالمرض .ككالكممات لعمـ النحك ،فإنو يبحث فيو عف أحكاليا مف

حيث اإلعراب كالبناء .كمكضكع الكعظ عند الكعاظ ىك اآلية أك المادة التي يبنكف عمييا الكعظ)).
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كجاء في معجـ "الرائد" لجبراف مسعكد حكؿ المادة أيضا(( :المكضكع :ج .مكاضيع ،مكضكعات :المادة
التي يبني عمييا الكاتب أك الخطيب أك المحدث كبلمو .المادة التي يبحث العمـ عف عكارضيا)).

 2ػ عثماني الميمكد ،شعرية تكدكركؼ ،ط،1عيكف المقاالت ،دار قرطبة ،الدر البيضاء  ،1990ص.34
 3ػ ج .ب .براكف ك ج .يكؿ "تحميؿ الخطاب" ،ترجمة لطفي الزليطني كمنير التريكي ،جامعة الممؾ

سعكد ،الرياض  ،1997ص.85

 4ػ انظر ،نفسو ،ص33.

 5ػ ج .ب .براكف ك ج .يكؿ "تحميؿ الخطاب" ،ص85
6 – Mohamed Dib, La Danse du Roi, Edition du Seuil, Paris1968, P99.
7 – Ibid, P194.
8 – Mourad Bourboune , Le Meuzzin, Christian Bourgeois, Paris1968, P84

 9ػ أحبلـ مستغانمي ،ذاكرة الجسد ،مكفـ لمنشر ،الجزائر  ،1993ص  319ػ 320.

 10ػ نفسو ،ص  412ػ 413.
 11ػ نفسو ،ص.415

الترجمة و نقل الرسالة من لغة االنطالق إلى لغة الوصول

د /فياللي فلاير

أستاذة بجامعة الجزائر 2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
إف التساؤؿ عف الشركط التي ينبغي أف تتكفر في النص المترجـ إليصاؿ الرسالة كاممة
لمف األىمية بمكاف .كيؤكد الدميراؿ

 Ladmiralأف كظيفة الترجمة ىي تمرير الرسالة التي

تتضمنيا لغة االنطبلؽ (ؿ -ا) أك المغة المصدر إلى المغة الكصكؿ( ؿ -ك) أك المغة اليدؼ

1

كبالتالي ينبغي أف تتكفر لدل المترجـ (ك الترجماف أيضا) معرفة متينة بمغات العمؿ التي يتعامؿ
معيا ،كأف يككف ذا ثقافة شاممة ،ك في حالة الترجمات التقنية ،اطبلع كاسع عمى الميداف الذم
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ينتمي إليو النص المزمع نقمو إلى المغة اليدؼ  .2ك لمبرىنة عمى ذلؾ ارتأينا أف نقكـ بتحميؿ ىذه
المسألة انطبلقا مف ركاية  3 « Le fils du pauvre » :لممؤلؼ الجزائرم الراحؿ مكلكد فرعكف ،التي
قاـ بترجمتيا إلى العربية محمد عجينة األستاذ بمعيد بكرقيبة لمغات الحية الكائف مقره في تكنس
العاصمة  4بعنكاف "نجؿ الفقير" ،كنشرت ضمف سمسمة تعني بالترجمة األدبية الكاممة اختارت شعا ار
عكدة النص كحددت ىدفيا كمنيجيا في الغبلؼ الخمفي لترجماتيا األدبية حيث كرد :سمسمة أدبية
تعنى بنقؿ آثار كتبيا أدباء مف المغرب مباشرة بالمغة الفرنسية إلى حقؿ األدب العربي ،ك ىي
سمسمة ترمي إلى تخطٌي مرحمة االرتجاؿ في ترجمة اآلثار األدبية ك تسير عمى احتراـ الجكانب

الفنية كالجمالية في األثر المترجـ .كشارؾ جانب كبير مف األساتذة الجامعييف الذيف يتقنكف المغتيف
في إنجاز ىذه الترجمات التي يمكف أف تناقش في بعض التفاصيؿ كاالستعماالت لكف ال يمكف أف

تناقش مف حيث الدقة ك اإللماـ بمختمؼ عناصر النص األصمي.
أما النص المترجـ فإنو ال يتنكر إلى أصمو المتصؿ بالتجربة الحياتية الكاحدة بيف نص
االنطبلؽ ك نص الكصكؿ ك ال تتغير الكسيمة التعبيرية  . 5ك ما الحظناه حيف قمنا بمقارنة الترجمة
بالنص األصمي ىك أف الشركط التي اشترطيا الدميراؿ في الترجمة قد تكفرت جزئيا فقط ،كيبدك أف
المترجـ لـ يكف عمى دراية حميمة بالكسط الذم تجرم فيو األحداث كىك كسط متكاجد في ببلد

القبائؿ الكبرل (في الجزائر) يمتاز بعادات

كتقاليد خصكصية أصيمة كعتيدة ،مما أثر سمبا عمى

نكعية الرسالة في النص المترجـ ،ك كاف مف المفركض إيصاليا كاممة إلى القارئ األحادم المغة
الذم يقتصر عمى مطالعة الترجمة إلى العربية دكف سكاىا .كىذه المبلحظة ال تمس عمى العمكـ
سرد األحداث التي نقمت بكفاء كعمى أكمؿ كجو.

كجاءت الترجمة قريبة مف الحرفية عمى العمكـ ،مؤدية ،دكف أف تعبؽ منيا رائحة الترجمة

ألنيا كتبت بأسمكب راؽ رفيع .إال أنيا ال تخمك مف بعض الينات كالنقائص التي ال تمس الجكىر
كانما تتجمى خصكصا قي التصكير الدقيؽ لبعض التقاليد كالعادات التي تتميز بيا العيشة في
الجزائر عامة ك ببلد القبائؿ خاصة .ك نجد مثؿ ىذه الينات عمى عدة مستكيات.
منيا أخطاء في كتابة أعبلـ قبائمية متداكلة في الجزائر.

-ينقؿ المترجـ مثبل اسـ العمـ "  "Akliفي صيغة "عقمي" بدال مف " آكمي" حتى إف بعض

الجمؿ أصبحت غير مفيكمة كما ىك الحاؿ بالنسبة لممثاؿ التالي " :ذلؾ أف فكركلك ...مرفكؽ
بذاكرتي بعقمي 6 " .ترجمة لقكؿ مؤلؼ الركاية :

" Dans ma mémoire Fouroulou …est toujours escorté d'Akli " 7

في حيف كاف يجدر بو أف يترجـ الجممة عمى الكجو التالي " :ذلؾ أف فكركلك ...مر فكؽ
في ذاكرتي بآكمي" .كالفرؽ بيف الجممتيف العربيتيف كاضح جمي ال يحتاج إلى أم تعميؽ .كتكرر ىذا
الخمؿ في النقؿ الصكتي لبعض األسماء األعبلـ غير ما مرة:
-فتحكؿ "  "Mohandإلى "ميند " مكاف " محند "،
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ك نقمت "  "Aïniفي شكؿ " آيني " ك الصحيح ىك "عيني"،"شابحة ".

بمد فتحة الشيف:
-أما " "Chabhaفنقمت في شكؿ "شبحة " بينما ينطؽ بو الجزائريكف ٌ

كال ندرم أيضا لماذا ترجـ " "Kabylesبػ " قبايميكف "  8بينما تستعمؿ المغة العامية الجزائرية
لفظة " قبايؿ " كالفصحى لفظة " قبائؿ" ؟ أما لفظة " قبايميكف" فيي غير جارية تماما عمى لساف
الجزائرييف.
ك مما يؤخذ عمى المترجـ أيضا أنو نقؿ لفظة " "le caïdخطأ في شكؿ " القاضي"
مف " قائد " أك باألحرل " قايد" ،خاصة إذا عرفنا أف لفظة

بدال

9

" "caïdكاف ليا في عيد االحتبلؿ

الفرنسي كقع سيئ عمى آداف الجزائرييف ألنو كاف مف عمبلء االستعمار كأعكانو .كبطبيعة الحاؿ

فإف "القائد" غير"القاضي" الذم يضطمع بمياـ أخرل قكاميا العدؿ كاإلنصاؼ ،كبالتالي فإف الحادثة
المسركدة فقدت جزءا كبي ار مف معناىا ك مف كقعيا عمى النفكس.
لجأ المترجـ في بعض األحياف إلى استعماؿ عبارات تستعمؿ في تكنس دكف البمداف
العربية األخرل ،كبالتالي فيي ال تعرؼ في الجزائر ،إذ يعمؽ عمى استعمالو لكممة "المحاريث"

بأنيا لفظة تنتمي إلى " لغة التبلميذ كالطمبة بتكنس تستعمؿ لمف يجتيدكف كثي ار"

11

10

كيككنكف عادة
( أك

دراسيف" (بترقيؽ حرؼ الراء
عرضة لسخرية زمبلئيـ ،كىي تقابؿ في الميجة الجزائرية كممة " ٌ

"امسامر" ...

كمف ىذا القبيؿ استعماؿ مصطمحات خاصة بميداف التربية ك التعميـ رائجة في تكنس كغير
سارية في الجزائر .كما مف شؾ في أف ىذا األمر يعيؽ شيئا ما استيعاب الرسالة بكامميا ،كمف بيف
ىذه المصطمحات:

"-مدرسو ترشيح المعمميف "

12

لترجمة "  "Ecole normaleبدال مف "مدرسة المعمميف"،

" اإلعدادية "  13ترجمة لػ " "brevetبدال مف "األىمية "،"-معيد "

14

"-مناظرة "

15

ترجمة لػ " "collègeبدال مف " تكميمية " ،أك " إكمالية "
ترجمة لػ "  " concoursبدال مف "مسابقة"،

كما ال يتـ دائما تبميغ الرسالة لعدـ الدقة في ترجمة بعض التعابير مما يؤدم إلى سكء
تأكيميا .فالجممة :
" le touriste … éprouve toujours une indulgente sympathie pour les mœurs des
habitants ".16

قد نقمت إلى العربية عمى الكجو التالي:
" إف السائح ...يحس دكما بضرب مف التعاطؼ ك التسامح إزاء السكاف كأخبلقيـ".

17

كتعطينا إعادة ترجمة ىذه الجممة األخيرة إلى الفرنسية ما يمي :
" le touriste… éprouve toujours une certaine forme de sympathie et d'indulgence
pour les habitants et leurs mœurs ".
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كىذا دليؿ كاضح عمى أف الترجمة العربية لمنص الفرنسي لـ تكف دقيقة دائما بالقدر الكافي
مما يخؿ بمضمكف الرسالة .ك في الصفحة  7مف النص العربي يبدك أنو قد فاتت المترجـ اإلشارة
18
ؾ بيف العمياف "
إلى المثؿ المشيكر الذم يقكؿ " :األعكر ىمًم ه
فكاف الكاتب يرفض أف يعتبر نفسو "ممكا " عمى قكمو لتيقٌنو مف أنو كاف يعيش بيف
العمياف ،كاف اعتبر نفسو ممكا عمييـ فبل بد أف يككف ىك أعكر .فاكتفى المترجـ بترجمة المعنى
المباشر بقكلو" :لكنو ال يريد أف يعد نفسو سيد القكـ "

19

كىذا دكف اإلشارة إلى المعنى الضمني كما

يكحي بو المثؿ ك ما يترتب عنو إف اعتبر الكاتب نفسو "ممكا" عمى القكـ ،كالدليؿ عمى ىذا الرأم
أنو استعمؿ لفظة "سيد" ك ليس لفظة "ممكػ " كما ىك األمر في المثؿ السابؽ الذكر.

كمف أغرب ما صادفنا في ىذه الترجمة أف المترجـ نسي (أك تناسى) أف ينقؿ مقطعا

ىاما مف الجممة الفرنسية:
" Mais il a lu Montaigne et Rousseau, il a lu Daudet et Dickens ( dans une
traduction ) " 20

بقكلو  " :لكنو ق أر ما كتبو "دكدم" ك "ديكنز" (مترجما) "  21الميـ إال إذا كاف الطابع ىك
الذم أسقط المقطع مف الجممة.
كمف الغريب أيضا أف المترجـ ألحؽ باليامش تعميقيف خصص أحدىما لدكدم ك الثاني

لديكنز دكف أف يككف لمتعميقيف كجكد في النص األصمي .كالشؾ في أنو لجأ إلى استخداـ ما يسمى
بمبلحظة المترجـ ) (note du traducteurلتعريؼ القارئ بيذيف االسميف العمميف.
كال ندرم ما ىك السبب الذم منعو مف ترجمة الجزء األكؿ مف الجممة الفرنسية .كقد يككف
السبب أف المترجـ اعتمد إصدار لمركاية " "Le Fils du pauvreغير اإلصدار الذم اعتمدناه.
كخبلصة القكؿ إف الكاتب جعؿ سيرتو الذاتية في عيد الطفكلة كالشبيبة مضمكف الركاية

كأراد أف يبرز مف خبلليا كيؼ استطاع انتزاع العمـ ك المعرفة رغـ شظؼ العيش كالمعاناة المريرة
كالطكيمة حتى يستطيع تككيف شخصيتو البارزة القكية ،كيفرض نفسو كأفكاره في ميداف التربية
كالتعميـ .فبل عجب إذف أف تككف ترجمة ىذه الركاية صعبة الشتماليا عمى زخـ مف الذكريات
المصرح بيا .كمف البدييي أف يعسر
كالتعابير الضمنية كالمسبقات االفتراضية كاألحاسيس غير
ٌ
عمى المترجـ التعبير بدقة عف جميع المشاعر المعبر عنيا في ىذه السيرة الذاتية.
كمف جية أخرل فإف األسمكب يتجمى في كثير مف األحياف في قالب الشعر المنثكر

المنطكم عمى عبارات تعبر عف البراءة كالحيؿ الصبيانية كركح الفكاىة كغضاضة الصبا ،كىك
أسمكب يصعب نقمو إلى لغة أخرل ميما بذؿ المترجـ مف جيكد ،كلذا ،فناد ار ما نجد لو أث ار في
الترجمة.
كاذا كاف المترجـ قد بمٌغ الرسالة عمى مستكل سرد األحداث فإنو لـ يكفؽ دائما في أف

يكصؿ إلى القارئ الجك السيكمكلكجي الذم يسكد األحداث كذلؾ لؤلسباب التي أشرنا إلييا .كبكممة
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فإف ىذه الترجمة تنقصيا عمى كجو الخصكص النكية المحمية التي تشكؿ بدكف منازع جزءا ال
يتج أز مف الرسالة التي تتضمنيا ركاية " نجؿ الفقير".
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األخالق بين العاطفة والعقل
عند جون جاك روسو
د /مسعود طيبي

(1778/1712ـ)

أستاذ محاضر بالمدرسة العميا لَلساتذة

بوزريعة ـ الجزائر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

إف الحضارة الغربية كما تميزت بو مف عمكـ كفنكف كتقنية كنظـ سياسية كاقتصادية
كاجتماعية ،كما نتج عنيا مف تحكالت في القيـ األخبلقية كالعادات االجتماعية ،أثرت في
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الصكرة التي أنشأىا الذىف لئلنساف ،كفي المككنات األساسية لو كجكىر خاص ،كىك ما

عرض ىذه الحضارة المعاصرة إلى النقد البلذع ،بحيث ترتبت عنو ضركرة إعادة النظر في
ماىية ىذا اإلنساف ،كتمييز ما ىك طبيعي فيو مما ىك غير طبيعي ،كأييما أصمح لحياة

سعيدة لئلنساف يسكدىا السمـ كالكئاـ كالتعاكف.

في ىذا المعنى طرح جكف جاؾ ركسك ،مسألة المكازنة كالمفاضمة بيف العقؿ

كالعاطفة ،كأييما أفضؿ كأصمح كأساس لمقيـ األخبلقية كلمحياة البشرية السعيدة ،ككفيمسكؼ
مف فبلسفة العقد االجتماعي ،كما ترتب عف ىذا العقد ،مف افتراض كجكد حالة طبيعية

عاشيا اإلنساف قبؿ انتقالو إلى الحالة السياسية ،فقد عقد مقاربة بينيما لمعرفة األفضؿ في

حياة البشر.

كانت إجابة جكف جاؾ ركس مؤيدة لحياة سعيدة عاشيا اإلنساف في الحالة الطبيعية

معتمدا فييا عمى العاطفة أكثر مف اعتماده عمى العقؿ ،كفي المقابؿ يرد أسباب شقاء

اإلنساف إلى العقؿ كما ترتب عنو مف عمكـ كفنكف كتمدف حضارم خبلؿ المرحمة التي
أعقبت الحالة الطبيعية ،كيحمميا مسؤكلية انييار القيـ اإلنسانية كتعاسة اإلنساف.

كيرل ركسك أف مكقفو ىذا ليس اعتباطا كتحامبل عمى العقؿ كالحضارة ال مبرر لو،

بؿ استمده مف الرجكع إلى الطبيعة اإلنسانية السميمة ،كما انجر عنيا مف سمكؾ ،لذا نراه

يقؼ مكقؼ المكثكؽ مف نفسو مخاطبا اإلنساف؛ "أييا اإلنساف ،مف أم قطر كنت ،كأم

كانت آراؤؾ كمذاىبؾ ،اسغ سمعا ،ىذا تاريخؾ كما تكىمت أني أقرأه ،ال في كتب أمثالؾ

مف الناس الذيف ىـ كاذبكف ،بؿ في الطبيعة التي ال تكذب أبدا ،ككؿ ما ىك منيا فيك
صادؽ".1

كلـ تفت ركسك اإلشارة إلى الفبلسفة كالمشرعيف الذيف أحسكا بالرجكع إلى الطبيعة

لتأسيس نظميـ االجتماعية كالسياسية قبمو ،كلكف ،كما يقكؿ :لـ يصؿ إلييا أحد منيـ .3"2كما
تكصؿ إليو مف قراءتو لطبيعة اإلنساف ،ىك أف األساس الذم قامت عميو حياتو السعيدة ىك
العاطفة ،بحيث إف كاف ىذا اإلنساف المتكحش كما يقكؿ ركسك؛ "ىائما عمى كجيو ،كال

صناعة لو كال كبلـ لو ،كال مسكف لو ،كال حرب ،كال ارتباط كال حاجة ألمثالو ،كال رغبة لو

في إضرارىـ ،بؿ ربما كاف ال يعرؼ أحدا منيـ معرفة شخصية ،كاذا كاف [في حاجة] إلى
قميؿ مف الشيكات ،كافيا نفسو بنفسو ،نستنتج أف ذلؾ اإلنساف المتكحش لـ تكف لديو إلى

العكاطؼ كالمعمكمات البلزمة لمحاؿ التي كاف

فييا".

كالحالة الطبيعية التي عاشيا اإلنساف األكؿ ،في نظره ،ال تكاد تختمؼ عف الحالة

الطبيعية لمحيكاف" ،إال بنسبة األكثر إلى األقؿ ،كما يقكؿ ،حتى أف بعض الفبلسفة ذىبكا إلى
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[القكؿ] بأف يكجد مف الفرؽ ،بيف إنساف ما كانساف آخر أكثر مما يكجد بيف ىذا اإلنساف

كحيكاف ما ".4

كعميو ،فبل يكاد يختمؼ اإلنساف في الحالة الطبيعية مف حيث العكاطؼ التي كجيت

سمككو البرمء عف الحيكاف ،كىنا يحاكؿ لفت انتباىنا إلى السمكؾ العاطفي ليذا األخير،

"فالخيؿ تنفر مف دكس جسـ حي ،كأف حيكانا ما ال يمر بالقرب مف حيكاف[آخر] مف نكعو
و
ميت إال استشعر بالقمؽ ،كخكار البيائـ المحزف عند دفعيا إلى المجزرة ،نذير عمى شعكرىا
بما ستراه مف مشيد مرعب"  .5كاذف ،فإف الشفقة كالرأفة كالعاطفة ،ىي الككامف التي كجيت
سمكؾ اإلنساف في الحالة الطبيعية ،كىي ال تكاد تختمؼ عما ىك عميو الحيكاف.

كيستدؿ عمى أىمية دكر الميكؿ العاطفية لدل اإلنساف في تكجيو السمكؾ كالقيـ

األخبلقية إلى ما قالو بعض الفبلسفة" :بأف الناس ميما [اقتبسكا] مف عمـ األخبلؽ ،كانكا
يعدكف مسكخا ،لكال ما كىبت ليـ الطبيعة مف عاطفة رأفة تشد أزر العقؿ".6

غير أف ركسك ال ينفي الطبيعة العاطفية لئلنساف المتمدف ،إال أنيا تختمؼ عما

كانت عميو لدل اإلنساف في الحالة الطبيعية ،فيي "غامضة ،حادة محتدمة في الرجؿ
المتكحش" ،7كىي كاضحة جمية ،في اإلنساف المتمدف ،إال أنيا ضعيفة لديو

 ،8كىنا يحمؿ

مسؤكلية ضعؼ المشاركة العاطفية لدل اإلنساف المتمدف لمعقؿ ،كما ترتب عنو مف عمكـ

كفنكف كنظـ سياسية كاجتماعية ميزت بيف الناس ،كرفعت البعض دكف البعض ،كقممت مف
المشاركة الكجدانية لآلخريف ،كعمقت الركح األنانية لئلنساف المتحضر .فالعقؿ ،كما يقكؿ:

"ىك الذم يكلد األنانية ،كالتفكير ىك الذم يغذييا".9

كىنا ،تتاح لو الفرصة لمكبلـ عف الفبلسفة كالعقبلء كما يميز سمككيـ تجاه اآلخريف،

كأىـ ميزة تميز الفيمسكؼ ىك االنطكاء عمى الذات كاالقتصار عمى محادثة نفسو ،كاالبتعاد

عما يحزنو أك يزعجو ،فإذا ما رأل رجبل يتعذب يقكؿ س ار في نفسو" ،أىمؾ إف أردت أنا في

مأمف".10

كال يبالي الفيمسكؼ في نظر ركسك إال بالمخاطر التي تيدد المجتمع برمتو ،أما ما

يتعمؽ باألفراد كما يقكؿ :فإنو يمكف لمف يشاء مف الناس أف يذبح تحت نافذة الفيمسكؼ أحد

أمثالو مف البشر[ ،فالفيمسكؼ] ال يبالي ،بؿ يعمد إال سد أذنيو بيديو"  ،11كأكثر ما يفعمو إف

فعؿ ،ىك أنو" ينصرؼ إلى كضع [ بعض] األقيسة المنطقية كالبراىيف الفمسفية لكي يمنع

الطبيعة 13"12مف عدـ امتداد شعكره نحك ذلؾ الذم يذبح  .14كيضرب أمثمة لذلؾ باألحداث
كالمشاجرات التي تنشب في الشكارع كاألسكاؽ بيف األفراد ،حيث يتجمير السكقة كعامة
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الناس كنساء األسكاؽ كحثالة القكـ لمفصؿ بيف المتخاصميف ،بينما ال يبالي الفطناء مف

الناس بذلؾ كيمركف في ىدكء دكف أف يحرككا ساكنا.15

كلمتمييز بيف أخبلؽ اإلنساف في الحالة الطبيعية كأخبلؽ اإلنساف المتحضر ،فإنو

يرل بأف إلنساف في الحالة األكلى يعيش في ذاتو ،بينما يعيش اإلنساف الثاني خارجيا ،إم
أف ىذا األخير ال يعرؼ العيش إال مف خبلؿ ما يراه ،كيحكـ بو اآلخركف

.

كيتكلد عف ىذه

الحالة النفسية" ،قدر كبير مف البلمباالة بالخير كالشر ..ككيؼ أف كؿ شيء يرد إلى

المظاىر يصبح مفتعبل متكمفا"  .16كأكثر ما يثير العجب في نفس ركسك ،ىك"كيؼ أننا ،إذ

نسأؿ اآلخريف عف أنفسنا دائما ،كأف ال نج أر عمى طرح ىذا السؤاؿ عف أنفسنا بالذات...
كيؼ أننا ال نممؾ إال مظي ار خداعا باطبل ،لشرؼ ببل فضيمة ،كلعقؿ ببل حكمة ،كلمذة ببل

سعادة".17

كفي سياؽ نقده لمعقؿ كأثره السمبي عمى األخبلؽ ،فيك ينكر أف يككف تقدـ العمكـ

كالفنكف مفيدا كفعاال لتطكر األخبلؽ ،بؿ العكس" ،إف ىذا التقدـ يؤدم إلى الفساد األخبلقي

باستمرار" ،18كعنو يتكلد البذخ نتيجة العبث كفراغ الكقت

 ،"19كمآؿ البذخ حتما انحبلؿ

األخبلؽ ،الذم يؤدم بدكره إلى الغنى كالرشكة"  ،20كىك كما يقكؿ ،مظير داؿ عمى الغنى،

كاف شئنا ،فإنو مف عكامؿ مضاعفتو

 .21كاذا كانت العمكـ المعاصرة غير نافعة في

مضمكنيا ،فيي أيضا خطيرة فيما يترتب عف نتائجيا مف مساكئ ال حصر ليا.22

كعميو ،فيك يرل ،أنو "منذ بداية ظيكر العمماء بيننا ،حسب أقكاؿ فبلسفتيـ،

انكسؼ نجـ رجاؿ الخير كاألخبلؽ"  ،23كأف الركمانييف كانكا سعداء "بممارستيـ لمفضيمة،
فضاع منيـ كؿ شيء ،عندما أخذكا يدرسكنيا".24

كاف افتقر اإلنساف في الحالة الطبيعية إلى العمكـ كالفنكف ،فإف الطبيعة ىي التي

اقتضت ذلؾ لحمايتنا مف العمـ ،كمثؿ األـ التي افتكت سبلحا خطي ار مف أيدم كليدىا"

،25

خكفا مف أف يمحؽ ضر ار بغيره كبنفسو ،كعميو؛ "فإف مساكئ العمـ عمى أخبلؽ المجتمع تفكؽ
محاسنو" .26كيياجـ في كتابو (في العقد االجتماعي) ىكبز

Hobbes

(1588ػ )1679خاصة،

الذم يرل "أف اإلنساف في الحالة الطبيعية ،قبؿ تشكؿ الحالة المدنية كاالجتماعية ،كاف في

حرب دائمة..ىي حرب الجميع ضد الجميع"  ،27إذ ينفي ركسك ذلؾ كيحاكؿ إبطاؿ كجكد

حرب بيف إنساف كانساف ،فالحرب الخاصة ،أك حرب اإلنساف لئلنساف ال يمكف أف تكجد ،ال

في الحالة الطبيعة ..،كال في الحالة االجتماعية" ،28كيبرر ذلؾ بأف الحرب "ليست عبلقة بيف
إنساف كانساف فقط ،كانما [ىي] عبلقة بيف دكلة كدكلة ،ال يككف األفراد أعداء فييا ،إال
بصفة عارضة ،ال كرجاؿ قط كال حتى كمكاطنيف".29
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كحينما يدافع ركسك عف الحالة الطبيعية التي مر بيا اإلنساف البدائي كما يعتقد،

كيياجـ الحالة المدنية التي عمييا اإلنساف المتحضر ،فإنو يدافع عف العاطفة كأساس لمقيـ
األخبلقية ضد العقؿ كما ترتب عنو مف عمكـ كفنكف كآداب كحضارة انعكست سمبا عمى

القيـ.

كلكف تناكؿ ركسك لمكضكع األخبلؽ في مؤلفاتو كما نرل ،ال يعني أنو مف أصحاب

المذاىب األخبلقية الكبرل ،أك أنو منظر مف كبار المنظريف في األخبلؽ ،بؿ يعد كبلمو

مجرد كبلـ عارض جاء في سياؽ بحثو عف عدـ المساكاة بيف الناس ،كفيما إذا كاف ىذا،

طبيعي فييـ أـ اصطناعي ،ككيؼ يمكف قياـ النظـ السياسية كاالجتماعية عمى أسس طبيعية

تمغي التفاكت الطبقي ،كعدـ المساكاة بيف الناس ،كبمكجب ىذا ،نرل أف فكر ركسك يسير

في اتجاىيف؛ "األكؿ نحك حرية اإلنساف [كسعادتو] في الماضي ،كالثاني؛ نحك إقامة نظاـ
حكـ في المستقبؿ ،يمكف [قيامو] عمى إرادة أكلئؾ الذيف يخضعكف لسمطتو".30

كافراط ركسك في تفضيؿ الحالة الطبيعية التي عاشيا اإلنساف البدائي ،عمى الحالة

االجتماعية أك السياسية ،كتمجيد أخبلؽ العاطفة عمى حساب أخبلؽ العقؿ ،كمقارنة اإلنساف
البدائي بالحيكاف ،عرضو إلى السخرية كالنقد ،إذ مف بيف الذيف ردكا عميو في مراسبلتيـ إياه

بعد نشره لمقالتيو

31

في ىذا المجاؿ ،فكلتير

Voltaire

( )1778/1694الذم قاؿ لو في

مستيؿ رسالتو ،بعد شكره كالثناء عميو" ،إنو لـ يكرس أحد فكره قبمؾ لردنا إلى مرتبة البيائـ

بقدر ما فعمت ،بحيث يرغب مف يق أر كتابؾ في أف يمشي عمى أربع قكائـ".32

كحاكؿ فكلتير إثبات العكس ،مدافعا عف العمكـ كالفنكف كاآلداب ،كالدكر الذم لعبتو

في تيذيب سمكؾ الناس ،كالمنافع التي حصمت لمبشر بمكجبيا ،إذ قاؿ ركسك بأسمكب

األديب" :إف األشكاؾ أك الشكائب الممتصقة باآلداب مع قميؿ مف الشيرة ،ما

ىي إال أزىار

مقارنة بالشركر التي أغرقت األرض في كؿ زماف"  .33كأكد فكلتير منتص ار لمعمكـ كالفنكف
كاآلداب ،كبالتالي العقؿ ضد الجيؿ ،كما ترتب عنو مف شركر ،بأخذ العبر مف التاريخ ،إذ

"أف الجرائـ الخطيرة(الميكلة) لـ تتأت إال مف كبار الجيبلء"  ،34كيذكر جممة مف السياسييف
الجاىميف الركماف الذيف ممئكا الدنيا عبثا كفسادا  ،35مف

أمثاؿ (ماريكس) Marius

(تػ .سنة 44

ؽ.ـ) الذم كاف جاىبل ،ك(سيبل) ( Syllaتػ .سنة  86ؽ .ـ) )الذم يصفو بالبربرم
 ،Syllaك(أنطكاف) Antoine

 Cépiasالجباف.

الفاسؽ ،ك (ليبيد)

Lépide

)البميد( كأكتاؼ

le barbare

سيبياس ( Octave

كيرل "أف جرائـ االغتياالت البغيضة لـ تحدث إال في زماف حرـ المجتمع فيو مف

األدباء".36
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كفي الحقيقة ،إف اإلشادة بأحد الطرفيف دكف اآلخر ،ليككف أساسا لؤلخبلؽ كالفضائؿ

دكف غيره ،أم العاطفة كالعقؿ ،ال يزيد إال في تعقيد األزمة كغمكض المسألة كتمزؽ لكياف
اإلنساف الذم ىك كؿ ال يتجزأ ،كال يقتصر عمى ىذا دكف ذاؾ ،إذ ال تعارض بينيما في
الغالب ،أك أنو ال يكجد كائف يدعى إنسانا ،كىك يخمك مف مظاىر العقؿ أك مف مظاىر

العاطفة ،إنما االختبلؼ في الدرجة.

فالعقؿ "،كما يبشر بو األخبلقيكف التقميديكف ،سمبي قصير األمد ،قاصر عف أف

يميد السبيؿ لحياة رغدة"  ،37كالعاطفة التي ال يكجييا عقؿ ىراء كسيؿ جارؼ ،قد تككف

نتائجيا كخيمة.

كعميو ،فالمذىب اإلنساني كما يرل كلياـ جيمس" ،أف تصبح صاحب فكر استقرائي،

تستطيع أف تبتعد عف التعريفات كالتحديدات الصارمة ،كتستند عمى أفكار أكثر ليكنة

كمركنة ،كبمعنى آخر..أف يصبح عقمؾ عاطفيا"  .38أم أف الترابط المتماسؾ بيف العقؿ
كالعاطفة ،ىك الذم يقكم األخبلؽ كيغرس الفضائؿ في كياف اإلنساف ،كرغـ ارتباط العقؿ

باألشياء المتصكرة ،كارتباط العاطفة باألفعاؿ اإلرادية ،فإف ىذا ال ينفي الصمة بينيما" ،إذ أف
التعاطؼ ىك الذم يحرؾ العقؿ حركتو األكلى ،كأف العقؿ ىك الذم ييب التعاطؼ عالما

معقكال يتبع التكاصؿ بيف األشخاص".39

كعميو ،يمكف رفض دعكل ركسك في إمكاف قياـ األخبلؽ عمى أسس عاطفية

محضة ،حتى "ال يعكد ثمة داع لمبحث عف األفكار في أم مكاف آخر"  ،40بؿ ال قيمة ليذه
األخبلؽ كالفضائؿ في غياب العقؿ ،كالعكس صحيح ،كأف الطبيعية البشرية كاحدة في

حقيقتيا ،ال تخمك مف العقؿ كال مف العكاطؼ ،كانما المسألة مسألة درجة ،فقد يتغمب العقؿ
عمى العاطفة كقد تطغى العاطفة عمى العقؿ في بعض المكاقؼ ،كلكف ال ينفي حضكر

أحدىما كجكد اآلخر ،كالعبرة في تكازف كانسجاـ االثنيف كأساس متيف لؤلخبلؽ الفاضمة لدل

اإلنساف ،أينما كجد كفي أم عصر كاف.
ـ اليوامش:

 .1جكف جاؾ ركسك ،أصؿ التفاكت بيف الناس ،ترجمة بكلس غانـ ،مكفـ لمنشر ،الجزائر ،1991ص:

.34

 .2كيعني بذلؾ خاصة أفبلطكف كأرسطك كىكبزكغيرىـ.
 .3جكف جاؾ ركسك ،أصؿ التفاكت بيف الناس ،مصدر سابؽ ،ص.32 :
 .4نفسو ،ص.79 :
 .5نفسو ،ص.49 :
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 .6نفسو ،ص.70 :
 .7نفسو ،ص71. :

 12.11.10.9.8نفسو ،ص.72 :
 .13يسخر ركسك ىنا مف المبالغة في استعماؿ العقؿ النظرم الصارـ الذم يحجب الفيمسكؼ عف
المشاركة الكجدانية لآلخريف.

 .15.14جكف جاؾ ركسك،مصدر سابؽ ،ص.72 :

 .16نفسو ،ص.73 :

 .17نفسو ،ص.134 :

 .18نفسو ،ص.135 :
 .19أالف بمكـ ،جكف جاؾ ركسك ،مكسكعة ليك شتراكس كجكزيؼ كركبسي ،في تاريخ الفمسفة السياسية،
ترجمة محمكد سيد احمد ،المجمس األعمى لمثقافة ،مصر ،2005ص.137 :

20. J .J. Rousseau, discours sur les sciences et les arts, Garnier- Flammarion, Paris 1971,
p49.
21. Ibid, p45.
22. Ibid, p49.
23. Ibid, p48.
24. Ibid, p45.
25. J.J. Rousseau, lettre de J.J. rousseau, sur la réfutation de discours, par M. Gautier,
voir discours sur les sciences et les arts, Garnier- Flammarion, Paris 1971, p65.
26.27. J.J. Rousseau, réponse au roi de Pologne, Duc de Lorraine, voir, discours sur les
sciences et les arts, Garnier- Flammarion, Paris 1971, p77.
28.Thomas Hobbes, De Cive, ou les fondements de la politique, édition Sirey, Pa ris,
1981, p87.

 .30.29جكف جاؾ ركسك ،في العقد االجتماعي ،ترجمة دكقاف قرقكط  ،دار القمـ ،بيركت ػ لبناف،
ص.43

 .31أالف بمكـ ،جكف جاؾ ركسك ،مكسكعة ليك شتراكس كجكزيؼ كركبسي ،في تاريخ الفمسفة السياسية،
ترجمة محمكد سيد احمد ،المجمس األعمى لمثقافة ،مصر ،2005ص.137 :

 .32المقاالف ىما:

أصؿ التفاكت بيف الناس Discours sur l‟origine de l‟inégalité parmi les hommes
كمقاؿ في العمكـ كالفنكف Discours sur les sciences et les arts

33. 34. 35. 36. 37.Voltaire, lettre de Voltaire à M. J.J. Rousseau, voir, les deux discours,
ibid. p239.

 .38برتراند راسؿ ،نحك عالـ أفضؿ  ،تػ .درينى خشبة ،كعبد الكريـ أحمد ،المركز القكمي لمترجمة ،القاىرة

 ،2007ص18.

 .39كيمياـ جيمس ،معنى الحقيقة ،تػ .أحمد األنصارم ،المركز القكمي لمترجمة ،ط.
ص.60

 1القاىرة ،2008

 .40تيسير شيخ األرض ،الفحص عف التفكير الفمسفي ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ
ص.426

،1993
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 .41جكف جاؾ ركسك ،اعترافات ،ج  ،3أصدرتو مؤسسة حممي مراد؛المؤسسة العربية الحديثة لمطبع
كالنشر؛ القاىرة؛ جكف تاريخ؛ ص.41

مدرسة النحاة الصوتية
سيبويو وابن جني أنموذجا
األستاذة :فوزية سرير عبد ا﵀
أستاذة مكمفة بالدروس

كمية اْلداب و العموم االجتماعية
جامعة سعد دحمب البميدة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عالج عمماء العربية القدامى بعض المسائؿ التي ىي مف صميـ الدراسات الصكتية في
خص
مؤلفاتيـ النحكية في باب جعمكه في آخرىا أطمقكا عميو (باب اإلدغاـ) إال (ابف جني) الذم ٌ
تحدث ىؤالء نحك (سيبكيو) ك(ابف
سر صناعة اإلعراب) ،ك ٌ
ىذا الفرع العممي بمؤلؼ مستقؿ ىك ( ٌ

دريد) ك(ابف جني) كغيرىـ عف أعضاء الجياز النطقي عند اإلنساف ككصفكىا كصفا دقيقا

يحدد عندىـ مف الحمؽ
باالعتماد عمى آلية النطؽ ،لكنيـ لـ يتحدثكا صراحة عف جياز النطؽ الذم ٌ
إلى الشفتيف" ،ك لما كانت المغة في نظر الخميؿ أصكاتا ذات داللة ،ككاف الفـ مف الحمؽ إلى

304

أف ترتيب الحركؼ عمى حسب مكاضع
الشفتيف ىك اآللة التي تطمؽ ىذه األصكات فمف الطريؼ ٌ
1
خركجيا داخؿ الفـ ،ك أف يككف مبتداىا في أقصى الحمؽ ك منتياىا في رأس الشفاه".
كلع ٌؿ أكؿ خطكة في الدرس الصكتي يمثٌميا النص الذم ينسب إلى أبي األسكد الدؤلي
(ت69ىػ) الذم عمؿ عمى تنقيط المصحؼ الشريؼ قائبل لذلؾ الغبلـ الذم اختاره لمقياـ بيذه
الميمة ك ىك مف أفصح القبائؿ العربية ":خذ المصحؼ كصبغا يخالؼ لكف المداد ،فإذا فتحت
شفتي فانقط نقطة كاحدة فكؽ الحرؼ ،كاذا ضممتيا فاجعؿ النقطة إلى جانب الحرؼ ،كاذا كسرتيا
غنة فانقط نقطتيف 2 ".كىذا النص الذم
فاجعؿ النقطة في أسفمو ،فإف أتبعت شيئا مف ىذه الحركات ٌ
يعد مف اإلشارات الميمة في نشأة عمـ األصكات تمتو مرحمة النشكء التدريجي إلى أف جاء
ٌ

ضمف كتابو مادة صكتية دقيقة استقى منيا النحكيكف أسس عمـ األصكات في
(سيبكيو) الذم ٌ
قكاعده ك تطبيقاتو.

أف ما جاء بو سيبكيو مف مادة صكتية ميمة تمثؿ نتاج الفكر الصكتي
"كعمى الرغـ مف ٌ
عند العرب قد نسبو بعض الباحثيف إلى الخميؿ بف أحمد الفراىيدم الذم تتممذ سيبكيو عمى يديو،
أف ترتيب سيبكيو
أف ىذا ال يعني مصادرة ٌ
حؽ سيبكيو في اإلبداع في ىذا الجانب ،السيما ٌ
إال ٌ
كميا عف ترتيب الخميؿ ك مف
لمادتو الصكتية فضبل عف المكضكعات التي عالجيا تكاد تختمؼ ٌ
تبعو مف عمماء المدرسة الصكتية المعجمية".

3

فعدد المخارج عند المعجمييف تبلمذة الخميؿ سبعة

عشر مخرجا ،كعند النحاة الذيف يمثميـ (سيبكيو) كمف جاء بعده كػ(ابف جني) ستة عشر مخرجا
أف عدد المخارج ستة
بإسقاط مخرج حركؼ ٌ
أف (ابف جني) الذم يذىب إلى ٌ
المد كالميف ،كالغريب ٌ
أف ىذا الصنؼ مف الحركؼ يختمؼ عف الباقي قائبل ":كالحركؼ
عشر مخرجا نجده تفطف إلى ٌ

التي اتسعت مخارجيا ثبلثة :األلؼ ،ثـ الياء ،ثـ الكاك ،كأكسعيا كألينيا األلؼ"

4

ثـ يخص ىذه

المد ك الميف].
الحركؼ بدراسة
مفصمة منفصمة تحت عنكاف [الحركات أبعاض حركؼ ٌ
ٌ
أف المعجمييف ك النحاة قد اختمفكا في ترتيب مخارج بعض الحركؼ كىك ما
كالمبلحظ ٌ
نستنتجو مف إطبلعنا عمى ميراث المدرستيف .يقكؿ سيبكيو في مستي ٌؿ

باب اإلدغام  " :ىذا باب

عدد الحركؼ العربية كمخارجيا ك ميمكسيا ك مجيكرىا ك أحكاؿ مجيكرىا ك ميمكسيا

5
أف أصؿ عدد حركؼ العربية تسعة كعشركف حرفا ،كىك يرتٌبيا في
كاختبلفيا"  ،كىك يذىب إلى ٌ
تصعدىا عمى النحك اآلتي ":اليمزة ك األلؼ كالياء كالعيف كالحاء ك الغيف ك الخاء ك الكاؼ كالقاؼ
ٌ

كالضاد كالجيـ كالشيف كالياء كالبلـ كالراء كالنكف كالطاء كالداؿ كالتاء كالصاد كالزام كالسيف كالظاء

كالذاؿ ك الثاء كالفاء كالباء كالميـ كالكاك"  ،6ك ىذه الحركؼ األصمية يضاؼ إلييا حركؼ فرعية ك
بذلؾ تصبح خمسة ك ثبلثيف حرفا " كىي كثيرة يؤخذ بيا ك تستحسف في قراءة القرآف كاألشعار كىي
النكف الخفيفة ك اليمزة التي بيف بيف كاأللؼ التي تماؿ إمالة شديدة كالشيف التي كالجيـ كالصاد

الزكاة كالحياة".
التي تككف كالزام كألؼ التفخيـ يعني بمغة أىؿ الحجاز في قكليـ الصبلة ك ٌ
ألم حرؼ منيا سكل ألؼ التفخيـ.
يذكر (سيبكيو) الحركؼ المستحسنة كال يمثؿ ٌ

7

كىنا
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كيضاؼ لمحركؼ األصمية التسعة كالعشريف كالستة الفرعية المستحسنة سبعة فركع غير
مستحسنة كال كثيرة في لغة مف ترتضى لغتو كال تستحسف في قراءة القرآف كال في الشعر ،كىي
تتمثؿ في " الكاؼ التي بيف الجيـ كالكاؼ ،كالجيـ التي كالكاؼ ،كالجيـ التي كالشيف ،ك الضاد
الضعيفة ،كالصاد التي كالسيف ،كالطاء التي كالتاء ،كالظاء التي كالثاء ،كالباء التي كالفاء"  ،8كبيذا
تتـ اثنتيف كأربعيف حرفا ،كىذه الحركؼ جميعيا األصمية كالفرعية المستحسنة كغير المستحسنة ال
تتبيف إال بالمشافية.
ٌ
تميزت بيا الضاد الضعيفة دكف غيرىا مف الحركؼ،
ينبو (سيبكيو) عمى سمة ٌ
ثـ ٌ
ألنيا مف حافة
فيي"تتكمٌؼ مف الجانب األيمف ك إف شئت تكمٌفتيا مف الجانب األيسر كىك ٌ
أخؼ ٌ

9
أف الضاد تتكمٌؼ مف الجانبيف األيمف كاأليسر ٌأنؾ ":جمعت في الضاد
المساف مطبقة" كالعمٌة في ٌ
تحكليا مف اليسار إلى المكضع
تكمٌؼ اإلطباؽ مع إزالتو عف مكضعو كاٌنما جاز ىذا فييا ٌ
ألنؾ ٌ

ألنيا مف حافٌة المساف ك ٌأنيا تخالط مخرج غيرىا بعد خركجيا فتستطيؿ
الذم في اليميف كىي ٌ
أخؼ ٌ
ألنيا تصير في حافة المساف في األيسر إلى
حيف تخالط حركؼ المساف فسيٌؿ تحكيميا إلى األيسر ٌ

مثؿ ما كانت في األيمف ثـ تنس ٌؿ مف األيسر حتى تتصؿ بحركؼ المساف كما كانت كذلؾ في
10
األيمف".

ىذا بالنسبة لعدد حركؼ العربية التي تنقسـ إلى أصمية كأخرل فرعية ،كمف الفرعية ما ىك
مستحسف في لغة مف ترتضى عربيتو ،ككرد بو القرآف الكريـ ،كالشعر الفصيح كمأثكر الكبلـ،
تتبيف بالمشافية.بعد ىذا
جيدة ،كىذه الحركؼ كمٌيا ٌ
كأخرل غير مستحسنة كال ترتضى في لغة ٌ
أف عددىا ستة عشر
المدخؿ ينتقؿ (سيبكيو) إلى الحديث عف مخارج حركؼ العربية ،كمذىبو ٌ

11
يفصؿ بدقٌة مخرج كؿ حرؼ مف الحركؼ التسعة كالعشريف عمى حده ،ككيفية نطقو
مخرجا ثـ ٌ
األغف.
بدء مف الحمؽ إلى الشفتيف ،غير ميمؿ مخرج الحرؼ
ٌ

كمصطمح مخرج يطمؽ عمى " النقطة التي يمتقي عندىا طرفاف مف جدراف أعضاء النطؽ

12
منا القياـ
أف الحديث عف مخارج الحركؼ يتطمب ٌ
ليمر اليكاء بينيما" كمف ىذا التعريؼ نرل ٌ
ٌ
بكصؼ تشريحي ليذه اآللة المنتجة لمصكت البشرم المتمثمة في جياز النطؽ.

كأثناء حديث (سيبكيو) عف مخارج الحركؼ يذكر بعض أعضاء جياز النطؽ ،منيا

قسمو إلى
الظاىرة ك ٌ
مما ذكره الحمؽ ك قد ٌ
الخفية ،كالتي تمعب دك ار ىاما في إخراج األصكات ،ككاف ٌ
أقصاه ككسطو كأدناه ،كالمساف كىك ينقسـ عنده إلى أقصى المساف ،ك كسط المساف ،كحافة المساف،
ك طرؼ المساف ،ك ظير المساف .أما الحنؾ فقد ذكر منو الحنؾ األعمى ،ككسط الحنؾ األعمى ،أما
الثنايا فذكر منيا أصكؿ الثنايا ،كأطراؼ الثنايا ك أطراؼ الثنايا العمى ،كقد ذكر مف األسناف
الضاحؾ كالناب كالرباعية ،أما الشفاه فذكر منيا باطف الشفة السفمى ،كما بيف الشفتيف ،ك ذكر
أيضا الخياشيـ.
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ىذه ىي أعضاء جياز النطؽ التي ذكرىا (سيبكيو) أثناء حديثو عف مخارج أصكات العربية
التسعة كالعشريف ،كالتي تتكزع عنده عمى :الحمؽ الذم يجعؿ فيو ثبلثة مخارج :أقصى الحمؽ:

مخرج اليمزة ك الياء ك األلف كسط الحمؽ :مخرج العيف كالحاء ،أدناىا مخرجا مف الفـ :مخرج
الغيف ك الخاء.

أما مخارج حركؼ الفـ فيي تتمثؿ عنده في:

 مف أقصى المساف ك ما فكقو مف الحنؾ األعمى القاؼ ،كمف أسفؿ مف مكضع القاؼ مفالمساف قميبل ك مما يميو مف الحنؾ األعمى مخرج الكاؼ ،ك مف كسط المساف بينو ك بيف كسط
الحنؾ األعمى مخرج الجيـ ك الشيف ك الياء ،ك مف بيف أكؿ حافة المساف ك ما يميو مف األضراس
مخرج الضاد ،ك مف حافة المساف مف أدناىا إلى منتيى طرؼ المساف ما بينيا ك بيف ما يمييا مف

الحنؾ األعمى ،ك ما فكيؽ الضاحؾ ك الناب ك الرباعية ك الثنية مخرج البلـ ،ك مف طرؼ المساف
بينو ك بيف ما فكيؽ الثٌنايا مخرج النكف ،ك مف مخرج النكف غير ٌأنو أدخؿ في ظير المساف قميبل
النحرافو إلى البلـ مخرج الراء ،ك مما بيف طرؼ المساف ك أصكؿ الثنايا مخرج الطاء ك الداؿ ك
التاء ،ك مما بيف طرؼ المساف كفكيؽ الثنايا مخرج الزام ك السيف ك الصاد ،ك مما بيف طرؼ
المساف ك أطراؼ الثنايا مخرج الظاء ك الذاؿ ك الثاء ،ك مف باطف الشفة السفمى كأطراؼ الثنايا
العمى مخرج الفاء ،ك مما بيف الشفتيف مخرج الباء ك الميـ كالكاك ،كمف الخياشيـ مخرج النكف

الخفيفة.
المد كالميف ،إذ
أف سيبكيو لـ يذكر فييا مخارج حركؼ ٌ
ك ما نبلحظو عمى ىذه المخارج ٌ
عد الخميؿ الحركؼ األربعة الكاك ك
اكتفى بذكر مخارج الياء المتحركة ك الكاك المتحركة ،في حيف ٌ

الياء ك األلؼ المٌٌينة ك اليمزة قسما آخر
ألنيا تخرج مف الجكؼ ،فبل تقع في مدرجة
ك اصطمح عمى تسميتيا بالحركؼ الجكؼ " ٌ
مف مدارج المساف ،ك ال مف مدارج الحمؽ ،ك ال مف مدرج المياة ،ك ٌإنما ىي ىاكية في اليكاء فمـ
حيز تنسب إليو إال الجكؼ".
يكف ليا ٌ
ك ىذا الخط الذم سار عميو سيبكيو لـ يمتزـ بو عمماء ىذه المدرسة بؿ حاد يعضيـ عف
13

منيجو ،بإضافة بعض اإلثراء عمى ما قالو تمثؿ ىذا في إعادة ترتيب الحركؼ أك تغيير في

العبارات المفسرة مف ذلؾ (ابف جني ت 293ىػ) الذم يتفؽ معو في عدد المخارج نجده يختمؼ في
بعض األحياف في ترتيبيا مف ذلؾ جعمو الراء قبؿ النكف ،ك في تكضيحو لمخارج الحركؼ يعكس
الترتيب ك يكافؽ (سيبكيو) بجعمو النكف قبؿ الراء ،كقد أثنى عمى ترتيب (سيبكيو).
كذكر عدـ مكافقتو ترتيب (الخميؿ) قائبل بعد ذكره ترتيب الحركؼ ":فيذا ىك ترتيب
تصعدىا ك ىك الصحيح فأما ترتيبيا في كتاب العيف ففيو خطؿ ك
الحركؼ عمى مذاقيا ك
ٌ
مما رتٌبو سيبكيو ك تبله أصحابو عميو ،ك ىك الصكاب الذم يشيد
اضطراب كمخالفة لما ٌ
قدمناه آنفا ٌ

التأمؿ لو بصحتو".

14
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ثـ يشرع (ابف جني) في ذكر مخارج الحركؼ مستيبل حديثو بالحركؼ الحمقية " ،فأكلو
مف أسفمو مخرج اليمزة ك األلؼ ك الياء ،ىكذا يقكؿ سيبكيو " .ثـ يناقش فساد قكؿ (أبي الحسف)
أف الياء مع األلؼ ال قبميا كال بعدىا مستدال عمى صحة ترتيب (سيبكيو) قائبلٌ ":أنؾ متى
مف ٌ
حركت األلؼ اعتمدت عمى أقرب الحركؼ منيا إلى أسفؿ ،فقمبتيا ىمزة ،ك لك كانت الياء معيا
ٌ
15
لقمبتيا ىاء".
سر صناعة اإلعراب)
لكف المتأمؿ في تعريؼ الصكت الذم أثبتو (ابف جني) في مؤلفو ( ٌ
النفس مستطيبل
أف الصكت عرض يخرج مع ٌ
أف الصكت يخرج مع ٌ
النفس " ،اعمـ ٌ
أيف يذكر ٌ
متصبل ،حتى يعرض لو في الحمؽ كالفـ ك الشفتيف مقػاطع تثنيو عف امتداده ك استطالتو"

16

النفس
كٌ

نرجح أف يككف أكؿ عضك يشارؾ في عممية التصكيت ىك الصدر،
مصدره الصدر ،كعمى ىذا ٌ
كلع ٌؿ عدـ التصريح بو ىنا يعكد إلى ٌأنو ال يحكم مخارج.

ك بالنسبة لحركؼ الصفير فترتيبيا عند (ابف جني) الصاد ك الزام ك السيف ،ىذا بالنسبة

أف الضاد تخرج مف أكؿ
لمحركؼ الصحاح،ك قد ٌبيف (ابف جني) أثناء حديثو عف مخارج الحركؼ ٌ
بأنو في إمكانؾ أف
حافة المساف ،كما يمييا مف األضراس ،كىذه الضاد امتازت عف بقية الحركؼ ٌ

عبر عنو قائبل "
تخرجيا مف الجانب األيمف ،كاف شئت مف الجانب األيسر مف المساف ،ك ىك ما ٌ
تتصنع إخراجو عمى غير الحالة العادية لو ،كىذا الصكت الذم انفردت بو
أف تتكمٌفو" 17ك معناه أف
ٌ
بأنو
يتميز عف بقية األصكات ٌ
المغة العربية حتى عرفت بو ،ك أسميت "لغة الضاد" كىك كما ترل ٌ
يككف مف حافة المساف ،أك مف جانبيو األيمف أك األيسر ،ك لكال حركة المساف ك ما قابمو مف
مما
األضراس لما تمكنت مف إصداره ،ك ىذا الكصؼ ال يكافؽ نطؽ العرب اليكـ ليذا الصكتٌ ،

بأف ىذا الصكت اضمح ٌؿ مف
أثار الكثير مف الجدؿ بيف عمماء األصكات المحدثيف الذيف أركا ٌ
تحكؿ إلى ظاء عند قكـ ،ك إلى
األلسف المعاصرة التي فقدت نطقو تماما ،في حيف يرل آخركف ٌأنو ٌ
داؿ مفخمة عند آخريف ،ك إلى طاء كما في ليجات المغرب".

18

أف ىذا الكصؼ لحرؼ الضاد ينطبؽ عمى الضاد الضعيفة التي ذكرىا (سيبكيو)
كالمبلحظ ٌ
19
كىي مف الحركؼ الفرعية غير المستحسنة في قراءة القرآف ك ال في لغة مف ترتضى عربيتو.

أف الكصؼ الدقيؽ يقتضي أف يقاؿ " ٌأنو مف أقصى
كعف مخرج حرؼ الكاك يرل بعض المحدثيف ٌ
20
يعد
ألف المساف يقترب مف ىذا المكضع عف النطؽ بالكاك"  ،ك اعتذر آخر لما يمكف أف ٌ
الحنؾ ٌ
أف العمماء العرب قد شغميـ كضع
عدـ دقة مبلحظة ،أك خطأ في تحديد المخرج بالقكؿ ":ك يبدك ٌ
تحسس مكضع المساف مع الحنؾ ك لعؿ الذم أعاف عمى إغفاليـ
الشفتيف في النطؽ بالكاك عف ٌ

أف المساف ال يقترب بصكرة كاضحة
أف حركة الشفتيف كاضحة جدا ك ٌ
دكر أقصى الحنؾ كالمساف ٌ
21
جربنا م ار ار نطؽ الكاك فكاف ما الحظناه ىك استدارة الشفتيف ك حركة
مف الحنؾ" ك لمتأ ٌكد مف ىذا ٌ

جد خفيفة لمساف ال تكاد تذكر أماـ ىذه االستدارة.
ٌ
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أما مخرج حرؼ النكف فقد جعمو النحاة مرة بيف البلـ ك الراء ،ك مرة ثانية كصفكا نكنا
أخرل أسماىا (سيبكيو) النكف الخفيفة ،ك(ابف جني) النكف الساكنة ،مخرجيا مف الخياشيـ ك ىنا
نشير إلى ٌأنو ال يريد بكصؼ الساكنة التي تسكف بعد حركة أك التي يمكف تحريكيا فتمؾ سبؽ
الكبلـ عمييا بيف البلـ كالراء ،ك ٌإنما يريد بيا النكف التي تسمع خفيفة مف غير إدغاـ أك إظيار ،ك

ألنيا حينئذ ال تككف متحركة البتٌة ك يككف خفاؤىا إذا جاءت متبكعة بحرؼ مف
كصفيا بالساكنة ٌ
22
خمسة عشر حرفا".

ك ىكذا تمت مخارج الحركؼ العربية البالغ عددىا عند (سيبكيو) ك (ابف جني) ستة عشر
أف
مخرجا ،كقد ٌبيف كؿ كاحد منيما بدقة كبيرة األعضاء المساعدة في تحديد المخرج ،فمثبل نرل ٌ
المخرج الذم يككف بيف طرؼ المساف كالثنايا ثبلث مجمكعات تختمؼ عف بعضيا بعضا في
الصفات ،فبيف طرؼ المساف
كأصكؿ الثنايا مخرج الطاء ك الداؿ كالتاء ،ك بيف الثنايا نفسيا ك طرؼ المساف مجمكعة
حركؼ الصفير الصاد ك الزام كالسيف ،ك بيف طرؼ المساف ك أطراؼ الثنايا مجمكعة الحركؼ
الظاء ك الذاؿ ك الثاء ،ك ىكذا نرل ٌأنو كمٌما ابتعدنا عف الثنايا كبمساعدة حركة المساف ينتج لنا
نتبيف دكر المساف الميـ في
أصكات مختمفة عف بعضيا بعضا ،ك مف عرضنا لمخارج أصكات الفـ ٌ
إنتاج العديد مف أصكات العربية ،سمة تفطٌف ليا عمماء العربية قديما فأطمقكا عمى المغة مصطمح

المساف ،فكانكا يقكلكف " المساف العربي" كىـ يقصدكف "المغة العربية" مصداقا لقكلو تعالى ":لساف
الذم يمحدكف إليو أعجمي كىذا لساف عربي مبيف".

23

ككاف ما امتاز بو (ابف جني) عف (سيبكيو) ىك تكضيحو لمخارج الحركؼ الفرعية

تتردد بيف مخرجيف ك بالتالي بيف صفتيف ،مبتدئا بالنكف
المستحسنة ،ك ىي تمؾ الحركؼ التي ٌ
الخفيفة أم الساكنة ،كالتي مخرجيا مف الخياشيـ ،بخبلؼ النكف المتحركة التي ىي مف حركؼ الفـ
مبينا بطريقة تقميدية كيؼ نتمكف مف التمييز بيف ىذيف المخرجيف
متميزة ببعض ٌ
الغنة مف األنؼٌ ،
ٌ
أف النكف الساكنة ٌإنما ىي مف األنؼ ك الخياشيـٌ ،أنؾ لك أمسكت بأنفؾ ثـ
المختمفيف ،ك يدلٌؾ عمى ٌ
نطقت بيا لكجدتيا مختمٌة ،ك أما النكف المتحركة فمف حركؼ الفـ.

ثاني الحركؼ الفرعية المستحسنة "اليمزة المخففة" ك التي يطمؽ عمييا (سيبكيو) مصطمح "

مبينا غرض (سيبكيو) مف ىذا قائبل ":أم ىي ضعيفة ليس ليا تم ٌكف المحققة ك ال
ىمزة بيف بيف" ٌ
خمكص الحرؼ الذم منو حركتيا"  24إذف ىي حرؼ بيف اليمزة ك بيف الحرؼ الذم منو حركتيا ،ك
تتكقؼ طبيعة ىذه اليمزة عمى نكع الحركة القصيرة التابعة ليا ،فيي ىمزة ضعيفة ضعؼ الحرؼ
يدعـ ىذا الرأم قكؿ الشاعر:
الساكف ،أم ليس ليا تم ٌكف المحققة مع ذلؾ فيي بزنة المحققة ،ك ما ٌ
و صاح غراب البين أنت حزين؟
زم أجمال و فارق جيرة
أاَن َّ
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أف ىذه
فكزف "أاىف َّ
زـ" فعكلف ،فاليمزة مقابمة لعيف فعكلف ،ك ىي متحركة ك ىكذا نرل ٌ
قكم لجأ إليو (ابف
تعتد في كزف العركض حركة ،كىك استدالؿ
اليمزة التي قربت مػف السػاكف ٌ
عممي ٌ
ٌ

جني) لمتعميؿ لخاصية صكتية تتٌصؼ بيا اليمزة المخففة.
ك يتمثؿ الحرؼ الفرعي اآلخر في ألؼ اإلمالة التي تجدىا بيف األلؼ ك الياء نحك قكلؾ
في عالـ ك خاتـ عػًالـ ك خػًاتـ.

باإلضافة إلى ألؼ التفخيـ ك ىي األلؼ التي تككف بيف األلؼ ك بيف الكاك كعمى ىذا كتبكا
ألف األلؼ مالت نحك الكاك.
الصمكة ،ك الزككة ،ك الحيػكة بالكاك ٌ
حرؼ آخر مف الحركؼ الفرعية المستحسنة ىك الشيف التي كالجيـ فالشيف يق ٌؿ تفشييا
متصعدة نحك الجيـ ،أم تقترب قميبل إلى األماـ نحك مخرج الجيـ ،ك
كاستطالتيا ،ك تتراجع قميبل
ٌ

بأنو الحرؼ الذم يق ٌؿ
مبينا ٌ
الحرؼ الفرعي األخير الذم كصفو (ابف جني) ىك الصاد التي كالزام ٌ
ىمسو عف الصاد ك يحدث لو ضرب مف الجير لمضارعة الزام ،مف مثؿ قكليـ في يصدر ك
قصد ،يزدر ك قزد ،إذ تخمصيا بعض العرب زايا إذا كانت ساكنة ،أما إذا كانت متحركة فيجكز
فييا إشماميا رائحة الزام ،ك ىذا كمٌو يجكز في حالة ما إذا كقعت الصاد قبؿ الداؿ فإف كقعت قبؿ
غيرىا لـ يجز ذلؾ فييا.

25

ك بيذا نككف قد أنيينا ذكر مخارج الحركؼ األصمية منيا ك الفرعية المستحسنة دكف
ألف األمر سكؼ يككف طكيبل ك خارجا
التعرض لمفركع المستقبحة ٌ
ألنيا ميممة غير مستعممة ك ٌ
ٌ
عف غرض الكتاب الذم يسعى فيو (ابف جني) إلى تعميـ المغة العربية الفصحى ال الحديث عػف
مجرد اإلشارة إلييا بذكر عددىا ك التنبيو عمييا
الميجات ك خاصة إذا كانت مرذكلة فمف رأينا ٌ
أف ٌ
يككف كافيا لمكقاية مف الكقكع في استعماليا باعتبارىا مف المغة الفصحى.
ك ك ٌؿ ما يقكلو الدارسكف كصؼ القدامى جاء " مقاربا لكصؼ المحدثيف مع زيادة المحدثيف

لبعض التفصيبلت الدقيقة ليذا الجياز النطقي بفضؿ ما تكافر ليـ مف أجيزة دقيقة لكشؼ أعضاء
التقدـ العممي الكبير في مجاؿ الطب ك
الجياز النطقي ك بياف تفصيبلتو الدقيقة التي ىيأىا ليـ ٌ

المختبرات الصكتية المزكدة باألجيزة".

26

ك بعد االنتياء مف ذكر مخارج الحركؼ األصمية يشرع أصحاب ىذه المدرسة منيـ

(سيبكيو) ك (ابف جني) مباشرة في ذكر صفات الحركؼ.

إف المدقٌؽ في األصكات ال يجد صكتا يشبو غيره تماـ ال ٌشبو ،فالصكت
صفات الحروف ٌ :
فإنو حتما يختمؼ عف ىذه األصكات
إف اشترؾ مع صكت آخر أك صكتيف أك أكثر في المخرجٌ ،

لكننا
في صفة كاحدة عمى األق ٌؿ مثؿ العيف ك الحاء المتاف ىما مف مخرج كاحد (كسط الحمؽ)ٌ ،
نجدىما مختمفيف ك ىذا راجع لخاصيتي الجير كاليمس ،كىك ما يعرؼ بصفات الحركؼ.

فعدد األصكات المجيػكرة ك التي تبمغ تسعة عشر حرفا ىي:
يبدأ (سيبكيو) بصفة الجير ٌ
اليمزة ك األلؼ كالعيف ك الغيف ك القاؼ ك الجيـ ك الياء ك الضاد ك البلـ كالنكف ك الراء ك الطاء ك
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الداؿ ك الزام ك الظاء ك الذاؿ ك الباء ك الميـ ك الكاك

 ،27كقكليـ :جيكر في كبلمو :ىك مف

الجيارة ك ىك ارتفاع الصكت ك ظيكره ،ك منو قكلو تعالى ":أرنا ا﵀ جيرة" أم عيانا ،ك منو قكليـ
جيرت البئر إذا أخرجت ما فييا مف الحمأة ،فأظيرتو لمرآة العيف".
ي
غنة ،ك قد أحدثت
المجيكرة حرفاف ىما الميـ كالنكف يعتمد ليما في الفـ ك الخياشيـ فتصير فييما ٌ
اليمزة الكثير مف الجدؿ بيف عمماء األصكات المحدثيف ،فأخرجيا بعضيـ مف المجيكرة ،ك أدخميا
28

بعضيـ في الميمكسة ك جعميا آخركف ال ميمكسة ك ال مجيكرة.

 ،كمف جممة الحركؼ

29

أما الميمكسة فالياء ك الحاء ك الخاء ك الكاؼ ك الشيف ك السيف ك التاء ك الصاد كالثاء ك
الفاء فذلؾ عشرة أحرؼ.

يفسر (سيبكيو) معنى المصطمحيف ك ٌؿ عمى حده " فالمجيورة حرؼ أشبع االعتماد في
ثـ ٌ
مكضعو ك منع النفس أف يجرم معو حتى ينقضي االعتماد عميو ك يجرم الصكت فيذه حاؿ

غنة
أف النكف ك الميـ قد يعتمد ليما في الفـ كالخياشيـ فتصير فييما ٌ
المجيكرة في الحمؽ ك الفـ إال ٌ
30
ك الدليؿ عمى ذلؾ ٌأنؾ لك أمسكت بأنفؾ ثـ تكمٌمت بيما لرأيت ذلؾ قد أخ ٌؿ بيما".
31
كأما الميموس فيك عنده " حرؼ أضعؼ االعتماد في مكضعو حتى جرل النفس معو"
إذ يسمح ضعؼ االعتماد ليكاء النفس أف يجرم معو ك لمتعرؼ عمى الحرؼ الميمكس مف

المجيكر نمجأ إلى تكرار الحرؼ ،فإف لـ ينقطع مثؿ قكلؾ :ىس ىس ىس ىس ،ىك ىك ىكؾ ،ىىيىيىوى ...فيك ميمكس
أف ىذه الحركؼ "سميت ميمكسة
ك العممية غير ممكنة مع الحرؼ المجيكر ،ك قد ذكر (ابف دريد) ٌ

كأنيا متف ٌشية".
ألنو اتٌسع ليا المخرج فخرجت ٌ
ٌ
كلمحركؼ قسمة أخرل تضـ الشديد ك الرخك ك المتكسط ،فعدد الشديد ثمانية ،كىي :اليمزة
32

ك القاؼ ك الكاؼ ك الجيـ ك الطاء ك التاء ك الداؿ ك الباء ،ك يجمعيا في المفظ " أجدت طبقؾ".

الشدة ك الرخاكة فيبمغ عددىا عند (سيبكيو) صكتا كاحدا ىك العيف
كالحركؼ التي ىي بيف ٌ
قائبل " :كأما العيف فبين الرخوة و الشديدة تصؿ إلى الترديد فييا لشبييا بالحاء"  ،33لكف (ابف
جني) يعدىا ثمانية أحرؼ ك ىي ":األلؼ ،كالعيف ،كالياء ،كالبلـ ،كالنكف ،ك الراء ،ك الميـ ،ك

ركعنا"".
عنا" ،ك إف شئت قمت ":لـ يي ّْ
الكاك ،ك يجمعيا في المفظ ":لـ ٍيرًك ٌ
الحج ثـ حاكلت
يعرؼ الشديد ٌ
بأنو "الحرؼ الذم يمنع الصكت أف يجرم فيو" فمك قمت ٌ
ك ٌ
مد صكتؾ لـ يجر ذلؾ ك قد كاف ( ابف دريد ) أكثر تكضيحا في تعريفو لمحرؼ الشديد بحيث
ٌ
34

تشده إذا لفظت بو.
أف الشديد مما تقدر أف ٌ
أشار ٌ
كمف الحركؼ الرخوة كىي الياء كالحاء كالغيف كالخاء كالشيف كالصاد كالضاد ك الزام ك
انقض ك أشباه ذلؾ أجريت فيو
السيف ك الظاء ك الثاء ك الذاؿ ك الفاء ك ذلؾ إذا قمت الطٌس ك
ٍ
35
سيمتد مع الحركؼ (السيف كالضاد) لما امتازت بو ىذه
أف الصكت
ٌ
الصكت إف شئت ، ".أم ٌ

بالشدة تماـ إحصار الصكت عند إسكانو،
بأنو " يقصد
ٌ
الحركؼ مف رخاكة ،ك مف ىذا يمكف القكؿ ٌ
36
التكسط ىك منزلة بيف تماـ االنحصار ك تماـ الجرم".
ك بالرخاكة تماـ جريو عند إسكانو ،ك
ٌ
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الرخك بالتٌمادم
أف الشديد صكت آني ،في حيف ٌ
كقد ٌبينت األبحاث الحديثة ٌ
يتميز الصكت ٌ
ك التكاصؿ ،ك ىك ما تعرفنا عميو مع (سيبكيو) ىنا.
"كلـ يخرج المحدثكف عف ىذا اإلطار في تقسيـ األصكات إال في التسمية إذ أسمكا الشديد
باالنفجارم ك الرخك باالحتكاكي ك المتكسط بالمائع".

37

ك يدخؿ ضمف ىذه المجمكعة نكع آخر مف الحركؼ ك ىي المطبقة كالمستعمية التي نجد

كىي صفات أحادية ،فالمطبقة

المكرر والمّ ّينة والياوي
يؤخر ذكرىا بعد المنحرف و
(سيبكيو) ٌ
ّ
أربعة ىي الصاد كالضاد كالطاء كالظاء كما سكل ىذه األحرؼ فمنفتح غير مطبؽ ،ك"اإلطباؽ ىك
يفسر (سيبكيو) مكضع ىذه الحركؼ التي ننطقيا
أف ترفع لسانؾ إلى الحنؾ األعمى مطبقا لو" .ثـ ٌ
بشدة عمى الحنؾ األعمى
بفضؿ إطباؽ ظير المساف مع الحنؾ األعمى أم ضغط ظير المساف ٌ

اضعيف إلى
اضعيف انطبؽ لسانؾ مف مك
قائبل" :ك ىذه الحركؼ األربعة إذا كضعت لسانؾ في مك
ٌ
ٌ
ما حاذل الحنؾ األعمى مف المساف ترفعو إلى الحنؾ فإذا كضعت لسانؾ فالصكت محصكر فيما
فإنما ينحصر الصكت إذا
بيف المساف كالحنؾ إلى مكضع الحركؼ ك أما الداؿ ك الزام ك نحكىما ٌ
اضعيف فيذه األربعة ليا مكضعاف مف المساف ك قد يبٌيف ذلؾ بحصر
كضعت لسانؾ في مك
ٌ

الصكت"

بأنو إسياـ طبؽ المساف ك إف شئت ظيره مف أقصاه ك أدناه مع الحنؾ
نفسر اإلطباؽ ٌ
"ك ٌ
38
نميز ىذه
مف أقصاه ك أدناه في إخراج الحرؼ" ك ليذه الحركؼ أىمية خاصة ،فبفضؿ اإلطباؽ ٌ

الحركؼ عف حركؼ أخرل مشابية ليا في الصفة" ،ك لكال اإلطباؽ لصارت الطاء داال ك الصاد

ألنو ليس شيء مف مكضعيا غيرىا".
سينا ك الظاء ذاال ك لخرجت الضاد مف الكبلـ ٌ
خص أصحاب مدرسة النحاة الصكتية صكتي النكف ك الميـ بصفة اصطمحكا
الغ ّنة :ك قد ٌ

يفسر سيبكيو ىذا الصكت
عمى تسميتيا " ٌ
بالغنة " ٌ
ألف ىذيف الصكتيف مف األنؼ ك الفـ جميعا ،ك ٌ
ألنؾ لك
فإنما تخرجو مف أنفؾ ك المساف الزـ لمكضع الحرؼ ٌ
غنة مف األنؼ ٌ
قائبل " :ذلؾ الصكت ٌ

أمسكت بأنفؾ لـ يجر معو الصكت ك ىك النكف ك كذلؾ الميـ"  ،39ك لدقٌة ىذا الكصؼ يرل بعض
المحدثيف أف نيج القدامى في كصؼ ىذيف الحرفيف صحيح مقبكؿ ،فعند النطؽ بالميـ ك النكف

40
بأنيا " صكت مزيد
يقؼ اليكاء في مكقع ما ثـ يخرج ح ار طميقا مف األنؼ
الغنة ٌ
يعرفكف ٌ
لذا ٌ
مركب في جسـ النكف ك الميـ يخرج مف الخيشكـ ال عمؿ لمساف فيو ،أم إمكاف خركج صكتيا مف

الخيشكـ دكف االعتماد عمى مخرج النكف ك الميـ.41
كانت ىذه ىي صفات الحركؼ التي ذكرىا (سيبكيو) ك ىي تدخؿ ضمف قائمة الحركؼ
الثنائية أك ذات األضداد مثمما ذكر (ابف جني) الذم نجده أكثر تكسعا ك تنظيما في صفات
قسميا إلى صفات ليا أضداد ك صفات ال أضداد ليا ،ك زاد عمى الصفات التي
األصكات بحيث ٌ
ذكرىا (سيبكيو) مف الصفات اآلتية:
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" االستعالء ك االنخفاض فالمستعمية سبعة ،كىي :الخاء ،كالغيف ك القاؼ ،كالضاد ،ك
الطاء ،ك الصاد ،ك الظاء ،ك ما عدا ىذه الحركؼ فمنخفض".

42

كمعنى االستعبلء أف " تتٌصعد في الحنؾ األعمى"
األعمى ،ك تعرؼ بيذه الميزة إلى جانب المطبقة التي ذكرناىا أعػبله ،ك ىي الضاد ،كالطاء،
43

أم تعتمد لترفع لسانؾ نحك الحنؾ

كالصاد ،كالظاء ،يكجد ثبلثة حركؼ اتٌصفت باالستعػبلء دكف اإلطباؽ ،ك ىي الخاء ،ك الغيف ،ك
ألنو ال
القاؼ ،ك ىكذا يصبح عدد المستعمية سبعة ،ك ما عدا ىذه الحركؼ فيعرؼ بالمنخفض ٌ

يحتاج إلى رفع المساف نحك الحنؾ األعمى النجازه.

ك ك ٌؿ حركؼ المعجـ تنقسـ إلى األصل ك الزيادة ،ك يبمغ عدد حركؼ الزيػادة عشرة ،ك

ىي اليمزة ،ك األلؼ ،ك الياء ،ك الكا ،ك الميـ ،ك النكف ،ك السيف ،ك التاء ،كالبلـ ،ك الياء ،ك

تجمع في القكؿ ":اليكـ تنساه" ،ك إف شئت قمت" :ىكيت السماف" ،أك" سألتمكنييا"

44

أف عمماء العربية غير متٌفقيف حكؿ عدد ىذه الحركؼ ،ك منيـ (أبك العباس)
ك يظير ٌ
الذم يخرج الياء مف حركؼ الزيادة بدعكل ٌأنيا تأتي منفصمة لبياف الحركة كالتأنيث ،ك ما يبلحظ

أف قكلنا حركؼ الزيادة ال نعني بو ،إذا كجدنا حرفا مف ىذه األحرؼ العشرة في كممة نقضي
ٌ
حددىا (أبك عثماف المازني) في المنصؼ في (باب ما تجعمو زائدا مف
بزيادتو ،بؿ ىناؾ مقاييس ٌ

حركؼ الزيادة)

45

يعرؼ بيا مكاقع الزيادة في كبلـ العرب ،ك كيؼ تككف ،ك كيؼ كقعت في

كبلميـّْ ،
احتج لو (ابف جني) بالقكؿ ":ك قكؿ أبي عثماف :باب
مقدما األدلة الكاضحة عمييا ،كلقد
ٌ
ما تجعمو زائدا مف حركؼ الزيادة ،يريد بو أف حركؼ الزيادة ليست في ك ٌؿ مكضع تككف زائدة ،ك

لعدد الحركؼ كحدىا".
لك كانت في ك ٌؿ مكضع زائدة لما احتاج إلى تحديد المكاضع ك ٌ
أف غرض (ابف جني) مف قكلو حركؼ الزيادة أف ال تككف ىذه الحركؼ في ك ٌؿ
القكؿ يزيدنا يقينا ٌ
المكاضع زائدة.
46

ك ىذا

المينة ك
كمف الحركؼ ذات الصفات األحادية يذكر (سيبكيو) المنحرؼ ،ك
المكرر ك ٌ
ٌ
الياكم ك ىي التي سنتعرؼ عمييا عمى الترتيب .فالمنحرف " ىك حرؼ شديد جرل فيو الصكت
النحراؼ المساف مع الصكت ك لـ يعترض عمى الصكت كاعتراض الحركؼ الشديدة ك ىك البلـ ك
ألف طرؼ المساف ال يتجافى عف مكضعو ك ليس
كالرخكة ٌ
إف شئت مددت فييا الصكت ك ليس ٌ
مستدؽ المساف فكيؽ ذلؾ ك منيا حرؼ شديد
يخرج الصكت مف مكضع البلـ ك لكف مف ناحيتي
ٌ

غنة مف األنؼ فإنما تخرجو مف أنفؾ ك المساف الزـ لمكضع
ألف ذلؾ الصكت ٌ
يجرم معو الصكت ٌ
47
ألنؾ لك أمسكت بأنفؾ لـ يجر معو الصكت ك ىك النكف ك كذلؾ الميـ".
الحرؼ ٌ

ألنؾ إذا كقفت عميو
" ك منيا
المكرر ك ىي صفة حرؼ كحيد ك ىك الراء ،ك سمي كذلؾ ٌ
ّ
رأيت طرؼ المساف يتعثٌر بما فيو مف التكرير"  48ك ىػك في تعريؼ (سيبػكيو) "حرؼ شديد يجرم فيو

يكرر لـ يجر الصكت فيو
كالرخكة ك لك لـ ٌ
الصكت لتكريره ك انحرافو إلى البلـ فتجافى لمصكت ٌ
49
ألنو تتكرر ضربات المساف
السر في تسميتو بالحرؼ
المكرر ٌ
"  ،ك قد ذكر بعض الدارسيف ٌ
ٌ
أف ٌ
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عمى المثٌة تك ار ار سريعا ،ك ألجؿ ىذه الخاصية احتسب في اإلمالة حرفيف ،ك ىك الحرؼ الذم يجد

كاألرث الذم ال تكاد تستبينيا في كبلمو  ،50عكس البلـ الذم ال
بعض الناس صعكبة في نطقو
ٌ
تكاد تجده يعتاص عمى أحد.

أشد مف اتٌساع غيرىما
ألف مخرجيما يتٌسع ليكاء الصكت ٌ
كمنيا المّ ّينة ك ىي الكاك ك الياء ٌ
51
كقكلؾ كأل ك الكاك ك إف شئت أجريت الصكت ك مددت "

كمما يذكر (سيبكيو) أيضا حرفا يعرؼ بػ" الياوي" ك ىك حرؼ ٌليف اتٌسع ليكاء الصكت
ٌ
ألنؾ قد تضـ شفتيؾ في الكاك كترفع في الياء لسانؾ
مخرجو ٌ
أشد مف اتساع مخرج الياء ك الكاك ٌ
قبؿ الحنؾ ك ىي األلؼ ثـ الياء ثـ الكاك"ك ما زاده (ابف جني) مف الصفات األحادية الصفات
اآلتية:

حروف البدل :البدؿ نكعاف :بدؿ في غير إدغاـ ،ك بدؿ يحدث مع اإلدغاـ.
يبمغ عدد الحركؼ التي تخص البػدؿ في غير إدغػاـ إحدل عشر حرفا ىي  :52اليمزة ،ك

األلؼ ،ك الياء ،ك الكاك ،ك الميـ ،ك النكف ،ك التاء ،ك الياء ،ك الطاء ،كالداؿ ،ك الجيـ ،ك ىذه
أف عددىا يختمؼ عما نجده عند (سيبكيو)
الحركؼ يمكف أف يقكـ بعضيا مقاـ اآلخر ،ك المبلحظ ٌ
في باب (ىذا باب حركؼ البدؿ في غير أف تدغـ حرفا في حرؼ ك ترفع لسانؾ مف مكضع كاحد)
حيث يقكؿ ":ك ىي ثمانية أحرؼ مف الحركؼ األكؿ كثبلثة مف غيرىا"

53

ك ىكذا يككف عددىا عند

(سيبكيو) إحدل عشر حرفا.

المشرب :إلى جانب الصفػات التي تتصؼ بيا حركؼ العربية حينما تككف في حالة عزلة

عف السياؽ التي ذكرىا (سيبكيو) ك (ابف جني) نجد ىذا األخير ينفرد بذكر نكع مف صفات
األصكات تبلحظ عند الكقؼ عندما يؤلؼ بعض ىذه الحركؼ نيػاية الكممة أطمؽ عمييا مصطمح "
تضـ ثبلثة أنكاع ىي:
الحركؼ المشربة" ،ك ىي صفة ٌ
 -أكليا :حركؼ القمقة ،ك ىي القاؼ ،ك الجيـ ،ك الطاء ،ك الداؿ ،ك التاء ىذه الظاىرة

ألنؾ ال تستطيع الكقكؼ عمييا إال بصكت
تحدث ٌإباف الكقؼ بقكة تزحزح الحركؼ عف مخارجيا " ٌ
54
شدة الحفز ك الضغط ك
لشدة الحفز ك الضغط"  ،فأنت ال تتكقؼ عمييا إال بصكت تسببو ٌ
ك ذلؾ ٌ

ط ،ك اخرٍج ...ك قد تتفاكت العرب في التصكيت فبعضيا
الحؽ ،ك
ذلؾ نحك قكلؾ
اذىب ،ك اخم ٍ
ٍ
ٍ
أشد تصكيتا مف اآلخر.
ٌ

 -الصنؼ الثاني مف الحركؼ المشربة :ىي تمؾ الحركؼ التي يصاحب النطؽ بيا نفس،

النفخ ،دكف ضغط كذلؾ الذم يصاحب النكع األكؿ ،ك ىذه الحركؼ ىي
نحك ٌ
مميز كالصنؼ األكؿ.
أم اسـ ٌ
الذاؿ ،ك الضاد ك ال نجد (ابف جني) في دراستو ىذه يطمؽ عمييا ٌ
55

الزام ،ك الظاء ،ك

ألنو لـ يضغط ك لـ يجد منفذا ،ك
 أما الصنؼ األخير :فبل يصحبو صكت كال نحكهٌ ،أف
ىذه الحركؼ ىي :اليمزة ،كالكاك ،كالعيف ،كالغيف ،ك البلـ ،ك النكف ،كالميـ ،كما يبلحظ ٌ

أف أخذؾ في صكت
الصكت الذم يسمع في النكعيف األكليف يزكؿ بالتأليؼ كالكصؿ ،كعمٌة ذلؾ ٌ
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آخر ،كحرؼ سكل األكؿ يشغمؾ عف إتباع الحرؼ األكؿ صكتا".

56

حزه،
مف نحك قكلؾ :خ ٍذىا ،ك ٍ

ظو ،فالصكت في ىذه األمثمة األخيرة ال يككف محصك ار مثمما ىك في حركؼ
كاخفضو ،كاحف ٍ

المجمكعة السابقة.

الميتوت :كمف الحركؼ كاحد يعرؼ بالميتكت ،ك أطمؽ عميو ىذا االسـ لما فيو مف

الضغط ك الخفاء.

57

ك في ختاـ حديثو عف صفات األصكات األحادية يذكر (ابف جني) نكعا

خاصا سبقو (الخميؿ) إلى اإلشارة إليو ك ال نعمـ سبب إغفاؿ (سيبكيو) ذكره ك ىي حروف الذالقة
ألنو يعتمد عمى ذلؽ المساف عند النطؽ بيا ك ىك صدره ك طرفو،
واإلصمات ،ك التي سميت كذلؾ ٌ
يبمغ عدد ىذا الصنؼ ستة حركؼ ،ك ىي البلـ ،ك الراء ك النكف ك الفاء ك الباء ك الميـ ك ليذه
سر طريؼ ينتفع بو في المغة ،إذ ٌأنو ال يمكف أف نجد كممة عربية ال تحتكم عمى حرفيف
الحركؼ ٌ
أك ثبلثة أحرؼ مف ىذه الستة"  ،58إال ٌأننػا نحصي بعض الكممػات جاءت معراة مف ىذه الحركؼ ك
ىي عربية ،ك ىي كممػات شاذة قميمة جدا في المغة ،منيا العسجد ،ك العسطكس ،ك الدىدقة ،ك

بأنو
الزىزنة ،فإف كجدت كممات مف غير ىذه ال تحكم حرفيف أك ثبلثة مف حركؼ الذالقة فاعرؼ ٌ
ليس مف كبلـ العرب ،كسبب كجكد ىذه الكممات في العربية يعكد إلى خصائص بعض الحركؼ

تتميز بمذاذة مستمعيا،
حسنت التأليؼ ،فالعيف ناصعة ك ٌ
المؤلفة ليا ،كالتي يرل (ابف جني) ٌأنيا ٌ
صحة في الجرس ،ك ما زاد ىذه الكممات قكة كجكد الداؿ
كالقاؼ امتازت بقكة في المفظ ك ٌ

59
أف الداؿ النت عف صبلبة الضاد ،ك ارتفعت مف خفكت التاء ،ك السيف أيضا
كالسيف  "،ك ذلؾ ٌ
60
أف بعض
النت عف استعبلء الصاد ،ك رقٌت عف جير الزام ،فعذبت ك انسمٌت"
ك ىكذا نرل ٌ

تحدث عنو ألكؿ
خصائص الحركؼ ىك الذم سمح بكجكد ىذه الكممات ،ك ىذا النكع مف الحركؼ ٌ
61
السر الطريؼ الذم تنطكم عميو ،ك كذا أىميتيا في المغة.
مرة (الخميؿ) في معجمو (العيف) ٌ
مبينا ٌ
ك مف المصطمحات التي كردت عند (سيبكيو) أيضا ك لكف لـ يفصؿ فييا القكؿ كاٌنما كرد
ذكرىا عند حديثو عف تعامميات اإلدغاـ نذكر:
االستطالة :ىي امتداد حافة المساف عند النطؽ بالضاد مف أكؿ إحدل حافتي المساف إلى

آخرىا ،أك كمتا الحافتيف معػا ،حتى تصؿ إلى مخرج البلـ ،ك قد أطمؽ سيبكيو ىػذه الصفة عمى
ألف الضاد استطالت لرخاكتيا حتى اتصمت بمخرج البلـ ك
صكتي الشيف ك الضاد حيث يقكؿٌ ":
62
أف المستطيؿ مخرجو محقؽ
الشيف  .....ك الشيف كذلؾ حتى اتصمت بمخرج الطاء".
 " ،أم ٌ

و
مساك لمخرجو ،ك لكف الممدكد ليس لو
فجرل الصكت فيو بقدر طكؿ مخرجو ك لـ يتجاكزه ،فزمنو

اديان ،كليس النتياء المخرج ،ك
مخرج محقٌؽ ،فمـ يجر إال في ذاتو ،ك ينقطع بانقطاع النفس أك إر ٌ
63
لذلؾ كاف زمنو أطكؿ مف المستطيؿ".

أف صفة االستطالة أصبحت عند المحدثيف صفة لصكت كحيد ىك الضاد ،لما
كالمبلحظ ٌ
قد يككف أصاب صكت الشيف مف تطكر في النطؽ.
315

الصفير :الصفير في االصطبلح " صكت مصاحب لحركؼ الصفير يد ٌؿ عمى قكتيا في

السمع" ،64ك قد أطمؽ أصحاب ىذه المدرسة ىذا المصطمح عمى ثبلثة حركؼ ىي الصاد ك السيف
تدغميف في ىذه الحركؼ
ك الزام ،ك يقكؿ عنيا سيبكيو " :ك أما الصاد ك السيف ك الزام فبل
ٌ
65
ىف أندل في السمع".
فييف ٌ
يف حركؼ الصفير ك ٌ
ألن ٌ
التي أدغمت ٌ
ك كاف المبرد أكؿ مف أكضح معنى ىذه الصفة بشكؿ دقيؽ ك ذلؾ في حديثو عنيا إذ

قاؿ ":ك مف طرؼ المساف ك ممتقى حركؼ الثنايا حركؼ الصفير ،ك ىي حركؼ تنس ٌؿ انسبلال ،ك
ىي السيف ك الصاد ك الزام".

66

ك بيذا تمت دراسة مخارج األصكات كصفاتيا ،دراسة لـ تكف

الغاية منيا التمكف مف نطؽ الحركؼ مفردة بؿ جعميا عمماء العربية مدخبل لدراسة التركيب كىك ما
يصرح بو سيبكيو قائبل ":ك ٌإنما كصفت لؾ حركؼ المعجـ بيذه الصفات لتعرؼ ما يحسف فيو
ٌ
اإلدغاـ ك ما يجكز ك ما ال يحسف فيو ذلؾ ك ال يجكز فيو ك ما نبدلو استثقاال كما تدغـ كما تخفيو
67
أف " أصكات المغة حقائؽ
ك ىك بزنة المتحرؾ"  ،ك ىك عيف ما يراه المحدثكف الذيف يذىبكف إلى ٌ
عضكية تخضع لمكصؼ مف حيث المخارج أك الحركات التي يقكـ بيا الجياز النطقي ،ك مف حيث

ؾ في ٌأنيا كذلؾ تخضع في
الصفات أك الظكاىر الصكتية المصاحبة ليذه الحركات النطقية ،فبل ش ٌ
تتميز
ردكدىا ك استعماليا ك عبلقة ك ٌؿ صكت منيا باألصكات األخرل خضكعا تاما لنظاـ رمزم ٌ
بو المغة التي تستخدـ ىذه األصكات عف ك ٌؿ لغة أخرل مف لغات العالـ .ك مف ىنا كانت دراسة
األصكات مف كجية نظر المخارج كالصفات مقدمة لدراسة عمـ التشكيؿ الصكتي".
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ابن عميرة والكتابة اإلنشائية
األستاذ /الطاىر توات
جامعـة الجـزائر
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ممخص البحث :
تعرضنا إلى ترجمة ابف عميرة كال سيما إلى مكانتو أك منزلتو العممية كاألدبية ،ثـ إلى

بعض آثاره النثرية الفنية ،كمنيا رسائمو األدبية كالرسمية ،المتضمنة الدفاع عف بمده كقكمو في
الغالب .ككذلؾ إلى صياغتو في كؿ مف ىذه الرسائؿ األدبية كالرسمية ،إضافة إلى تكظيفو لمركافد
التراثية مف قرآف ،كحديث ،كتاريخ عربي إسبلمي ،كشعر كغيره مف األمثاؿ العربية...

أما خاتمة البحث فقد دعكنا فييا إلى استغبلؿ كتابة ابف عميرة العممية األدبية عمى مستكل

كؿ الطمبة كالسيما طمبة اآلداب كالمغات ،كالعمكـ السياسية كاإلعبلـ ،كالحقكؽ ،كما استغميا الناس
في عصره ،كفي العصكر المكالية ،بؿ حتى إلى عصكرر متأخرة.

تعرضكا إلى مسيرة
 .Iترجمتو :إف الكثير مف القدماء كمنيـ أبناء عصر ابف عميرة قد ٌ

تعرض إلييا بعض الباحثيف المحدثيف.
حياتو ،كما ٌ
كممف اطٌمعنا عمى مؤلفاتيـ كابف سعيد ،كلساف الديف ابف
أما مف بيف القدماء فنذكر منيـ ٌ
ٌ
الم ٍقرم التممساني ،كغير ىؤالء
العباس أحمد بف أحمد ي
الخطيب ،كأبي ٌ
الغ ٍبريني ،كأحمد بف محمد ى
المراكشي في "الذيؿ كالتكممة" ،كابف رشيد السبتي في
كثير كصاحب "القدح ي
المحمٌى" ،كعبد الممؾ ٌ

الع ىمرم في "المسالؾ كالممالؾ" كغيرىـ.
رحمتو ،كابف فضؿ ا﵀ ي
الزٍرٍكمي في
تعرضكا إليو مف المحدثيف فيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ٌ
ممف ٌ
أما ٌ
ٌ
القيـ
"األعبلـ" ،كبرككمماف ،ك"دائرة المعارؼ اإلسبلمية" ،كاألستاذ محمد بف شريفة في بحثو ٌ
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المطرؼ أحمد ابف عميرة المخزكمي حياتو كآثاره" ،ناىيؾ عف آخريف كاألستاذ عمر
المكسكـ بػ" أبك
ٌ
ميمة في ترجمة ابف عميرة ،كأخذ
ٌ
فركخ الذم استطاع اإلطٌبلع عمى بعض المصادر كالمراجع كىي ٌ

الميـ أننا
أمثمة ٌ
جيدة عف بعض نصكصو التي أخذىا مف "نفح الطيب" لمم ٍقرم بالخصكص ،ك ٌ
المطرؼ أحمد بف أحمد،
استفدنا منو في بعض المصادر كالمراجع التي ذكرىا .فابف عميرة ىك أبك
ٌ
كلد سنة  580ىػ أم في الخمس األخير مف القرف السادس اليجرم أك قبؿ ذلؾ بقميؿ ،أما دراستو

الجيدة في التدريس ،كالتي مف بيف ترمي إليو ىك تفتٌؽ
فقد تمقٌاىا في األندلس المعركؼ بطريقتو ٌ
ذىنية المتعمٌـ حسبما ذىب إلى ذلؾ ابف خمدكف أف أىؿ األندلس كانكا يخمطكف إلى أبنائيـ شيئا

مف األشعار كغيرىا مف النصكص أك اإلبداعات األخرل لحفظيا كال يكتفكف بتحفيظ القرآف ألبنائيـ

بخبلؼ أىؿ المغرب؛ كلذا نتج عف ىذه الطريقة كثرة في األدباء ،كالشعراء باألندلس(.)1

اسي الذم تمقٌى فيو ابف عميرة كغيره مف أبناء كطنو كرٌبما آخركف مف
ىذا ىك ٌ
الجك الدر ٌ
ليت المدرسة
جك يساعد عمى تفتٌؽ الذىنية ،كيا
الببلد المغربية نتيجة الجكار كاالزدكاجية ،فيك ٌ

الجزائرية تستغؿ ما يناسبيا مف ىذه الطريقة المنيجية حتى تينشئ منظكمة تربكية كعممية قادرة عمى
تككيف األجياؿ مناسبا لميكالتيـ كرغباتيـ.

فدرس العمكـ النقمية كأصكؿ
تن ٌقؿ ابف عميرة في األندلس كفي البمداف المغاربية الثبلثٌ ،
الفنية.
الفقو في بجاية ،كلكف كاف ميمو أشد كأقكل لآلداب كمنيا الكتابة ٌ

أف ابف عميرة لـ يطب لو المقاـ في بمدتو كمسقط رأسو بمنسية في أكؿ األمر لكنو
كيبدك ٌ
استقر فييا ،ككظٌؼ في مينة القضاء في شاطبة التي كتب منيا تينئة إلى ابف ىكد عف لساف
عاد ك ٌ

العباسية في
العباسي؛ ألف دكلة ابف ىكد كانت تديف بالكالء لمخبلفة ٌ
أىميا في كصكؿ كتاب الخميفة ٌ
خطب في مساجد األندلس باسميا.
بغداد التٌي كاف يي ي
كرقة التي كاف بيا لما استكلى النصارل
ىكيكظٌؼ ابف عميرة أيضا في القضاء في جزيرة ىم يي ٍ
كرقة " بنثر مرسؿ ،كمعنى ذلؾ
سماه "كائنة ىم يي ٍ
عمييا سنة  628ىػ؛ كلذا نجده يكتب كتابا تاريخيا ٌ

الفني لكنو فصيح كبميغ؛ كىذا لتم ٌكنو الممتاز مف المغة
أنو ابتعد عف الفنية المتمثٌمة في النثر
ٌ
صؼ بكثير مف األكصاؼ كمنيا أنو تاج األدباء ،كما
كالببلغة التي كاف ماؿ إلييا كنبغ حتى أنو يك ى
()2
لكنو كمف سكء حظٌو ،كحظٌ
الغ ٍبريني  .ىذا كمف جديد يعكد ابف عميرة إلى بمنسية ٌ
نص عمى ذلؾ ي
ٌ

أبناء بمنسية أنيا سقطت في أيدم النصارل سنة  637ىػ.

شنيا النصارل عمى
كعمى ك ٌؿ فإف سكء األكضاع السياسية في األندلس ،كالحركب التي ٌ
مسممي األندلس ،كالتي نتج عنيا ما نتج مف سقكط أك استيبلء متتاؿ مف ىؤالء عمى جزيرة ميكرقة
كبمنسية كغيرىا الذم كاف لو كبير التأثير في نفسية ابف عميرة؛ كعميو أك ألجؿ ىذا راح يحمؿ ىذا
العبء الثقيؿ المادم كالنفسي كالناتج مف ىذا السقكط أك االستيبلء المتتالي طكؿ حياتو؛ كلذا فبل
يرد عمى
يستغرب المتمقٌي مف ىذا االنعكاس عمى أعمالو الفنية مف نثر كشعر كىك يجده ييراسؿ أك ٌ
مكحدم تكنس مثبل .كعمى ك ٌؿ فإننا نعذر ابف
الرسمييف كخمفاء
تبلميذه أك أصدقائو أك غيرىـ مف
ٌ
ٌ
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عميرة كغيره ك ٌؿ العذر مف األندلسييف كالمغاربة كالمشارقة ككؿ المسمميف في مشارؽ األرض

كممف
كمما ىك جدير بالذكر كحتى اليكـٌ ،
كمغاربيا عمى تأثٌرىـ العميؽ مف ضياع األندلس ،بؿ ٌ
مر
ينتمي إلى ىذه األمة نجده متأثٌ ار بيذا
ٌ
الضياع حيف استذكار حادثة سقكط غرناطة مثبل التي ٌ
عمى سقكطيا اآلف أكثر مف خمسة قركف.

كنظ ار لؤلكضاع السيئة التي فقد فييا األندلسيكف البعض مف أكطانيـ أك مدنيـ في عيد
ابف عميرة الذم كجدناه بنفسو يجتاز إلى المغرب كما استكطف بجاية لمدة طكيمة حسب

المكحدم كالمدعك الرشيد قد استكزه ،كمف جديد أيضا تكلٌى مينة القضاء
الغبريني( ،)3ككاف الخميفة
ٌ

متكجيا إلى عاصمة
مريف ٌ
لما استكلى عمييا بنك ٌ
في سبل ثـ في مكناس ،ثـ في سبتة لكنو غادرىا ٌ
مكحدم تكنس مف بني حفص ،كىنا أصبح الرجؿ في خدمتيـ حيث كظٌفو المستنصر با﵀ الحفصي
ٌ

كحدييا ،كما أشرنا إلى ذلؾ سمفا سنة 658
أما عف كفاتو فكانت في تكنس عاصمة يم ٌ
مستشا ار لوٌ .
ىػ ،كاف كاف اختيمؼ فييا كما ذكر الغبريني أف كفاتو كانت سنة  656ىػ.

كباختصار فإنو تمقٌى دراستو في األندلس ،كفي بجاية مف المغرب األكسط قػاـ بتدريس
أف الفقيو إنما ىك أديب ليس إال اشتيار أدبو اشتيا ار
الفقو كاألدب لمطمبة كالذيف كانكا "يعتقدكف ٌ

غطٌى عمى ما عداه مف طمبو" ( .)4كما ٌأنو تكلٌى القضاء أك كظٌؼ فيو في كؿ مف بعض مدف
المكحدم أك الحفصي المستنصر با﵀
األندلس ،كالمغرب األقصى كاألدنى حتى طمبو الخميفة
ٌ

مؤىبل لكظيفة القضاء
لكظيفة الك ازرة أك االستشارة .ىذا كمف المبلحظ بمكاف أف ابف عميرة كاف ٌ
كالكتابة تأىيبل إذ قضى ج ٌؿ حياتو في الكظيفتيف كالسيما في كظيفة القضاء التي مارسيا لمدة
طكيمة في بعض المدف األندلسية كالمغاربية.

فنتعرض إلى مكانتو أك منزلتو األدبية
ـ منزلتو ومكانتو العممية واألدبية  :كبعد ىذا
ٌ
تحدث عنيا ابف سعيد كمف بيف ما تحدث عنو كىك أف معاصره الذم قاؿ عنو" :ىك
كالعممية ،التي ٌ
()5
عرؼ بو ابف سعيد بأنو الكاتب،
اآلف عظيـ األندلس في الكتابة ،كفي فنكف مف العمكـ"  .كىنا ٌ
كفي كقتنا ىك عظيـ األندلس في الكتابة ،كفي غيرىا مف فنكف أخرل مف العمكـ ،كعمى الرغـ مف

أف ابف سعيد قد ترجـ لو ترجمة مقتضبة إالٌ أنيا ذات قيمة كبيرة؛ مف حيث مكانة ابف عميرة في

المتفكؽ بؿ النابغة في
فف الكتابة اإلنشائية ،كفي البعض مف الفنكف األخرل ،كمعنى ىذا أنو ىك
ٌ
يكضح لنا بعض
تمؾ الكتابة العممية األدبية كالمتميز عف البقية اآلخريف مف كتٌاب عصره ،لكنو لك ٌ

الفنكف األخرل مف العمكـ.

فيتعرض إلى تمؾ المكانة األدبية العممية كىك ينقؿ عف عبد
أما لساف الديف بف الخطيب
ٌ
المراكشي في كتابو "الذيؿ كالتكممة" بأف ابف عميرة "تفٌنف في العمكـ ،كماؿ إلى األدب ،فبرع
الممؾ ٌ
()6
تفننو في العمكـ يقصد بو عمـ
فيو براعة ،يع ٌد بيا مف كبار يمجيدم النظـ"
رجح أف ٌ
كمما يي ٌ
ٌ ،
درسو في بجاية التي سكف بيا مدة طكيمة .كمعنى ذلؾ أف ميؿ
الحديث كأصكؿ الفقو الذم كاف يي ٌ
ابف عميرة ٌأدل بو إلى التفكؽ حتى أنو أصبح بارنعا فيو إلى درجة النبكغ؛ كبذلؾ يع َّد مف الكبار
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المجيديف في فف الشعر ،لكنو كاف أكبر كأشير كتٌاب عصره ،الذم قمٌما يجكد الزماف بمثمو كالسيما
في مخاطبة اإلخكاف ،كفي ىذا أيضا يكرد ابف الخطيب قكؿ عبد الممؾ المراكشي عف منزلة أك
مكانة ابف عميرة مف " الكتابة الذم ىك عمميا المشيكر ككاحدىا الذم عجزت عف ثانيو الدىكر

()7
كمما أضاؼ كعمٌؽ عمى كبلمو أم كبلـ عبد الممؾ أف "ذات
ك ٌ
السيما في مخاطبة اإلخكاف ٌ . "...
بصير
نا
كتفنننا،
أبي
المطرؼ فيما ينزع إليو ليست مف ذكات األمثاؿ ،فقد كاف نسيج كحده ،إد ار نكا ٌ
ٌ
سجر (كالسجر ىك الممئ) في التاريخ كاألخبار ،كبلمو كثير
مكثرا ،ركاية ثبتنا نا
بالعمكـ ٌ
محدثنا ،ن

جـ العيكف ،غزير المعاني ،شفٌاؼ المفظ ،ثاني بديع الزماف في ركنؽ الكبلـ ،كتبرير النثر
الحبلكةٌ ،
عمى النظـ كالقصكر في السمطانيات"(.)8

الغ ٍبريني كفي رأينا ىي ذات أىمية ككضكح؛ حيث استند فييا
العباس أحمد ي
لكف ترجمة أبي ٌ
إلى شيكخو الثبلث كالفقيو أبي محمد عبد الحؽ ،كالخطيب أبي عبد ا﵀ ابف صالح ،كالمقرئ أبي

األكؿ "ق ٌؿ أف يكجد مثميا في الزماف" (.)9
جعفر ابف محمد الصدفي ،ككانت البف عميرة مراسمة مع ٌ
الغ ٍبريني كاف قر نيبا مف عصر ابف عميرة؛ إذ إف كفاة ابف عميرة كانت
إضافة كىك الميٌـ أف عصر ي
مدة
سنة  704ىػ بينما ابف الخطيب كانت كفاتو سنة  776ىػ كالفرؽ بيف كفاتيما  74سنة كىي ٌ

فالغبريني ىك أقرب إلى عصر
الغبريني كابف عميرة فيك  46سنة ،إذف ي
طكيمة ،أما الفرؽ بيف كفاة ي
خاصة كالسيما أنو
ابف عميرة مف لساف الديف بف الخطيب؛ كلذا فإف ترجمتو في نظرنا ليا أىمية
ٌ
يستند إلى شيكخو المذككريف في ترجمة ابف عميرة كىـ كميـ مف الببلد األندلسية إالٌ أنيـ استكطنكا
بجاية مثؿ ابف عميرة إضافة إلى اثنيف منيما كاف مف شاطبة كأبي عبد ا﵀ محمد بف صالح

متعدد االختصاصات كاالىتمامات
المكلكد بشاطبة سنة  614ىػ كالمتكفى بعد سنة  699ىػ ،كىك ٌ
()10
أما أبك جعفر ابف محمد الصدفي الشاطبي
مثمو في ىذا مثؿ أبناء عصره فيك فقيو كخطيب ٌ ...
سيد الناس،
األبار ،كابف عميرة ،كابف ٌ
الذم تكفي سنة  674ىػ فيك فقيو كمقرئ  ...ككاف لقي ابف ٌ
كغيرىـ كثير ( .)11كمعنى ىذا أنيـ كانكا يعرفكف ابف عميرة أحسف مف غيرىـ؛ ألنو ابف بمدىـ
األندلس ،كىما مف أىؿ شاطبة ،الذم كاف ابف عميرة كتب تينئة عنيـ لكصكؿ كتاب الخميفة
مر معنا.
ٌ
العباسي كما ٌ
إضافة إلى ىذا أنيـ قد عاشكا معو في بجاية كلمدة طكيمة ،كأنيـ كميـ كانكا فقياء كابف
الغبريني حيف ذىب
المرجح ىك ىذا ما كاف قصده ي
عميرة انفرد بالكتابة الشرعية عنو ،كعف غيره ،ك ٌ
إلى أف كتابة" ابف عميرة كتابة عممية أدبية ،ككتابة غيره مقتصرة عف نكع األدباء ،كىذا المعنى ىك

عمف عداه ،كسبؽ بو ىم ٍف سكاه" ( )12؛ كاذ ىك الفقيو ،كىك أعمـ العمماء ،كتابع األدباء،
الذم ٌ
تميز بو ٌ
إضافة إلى أنو قد فاؽ الناس ببلغة كما أربى عمى مف قبمو؛ كلذا تىيادتوي الدكؿ ككتب عف كالة
بمنسية ،ككلي القضاء في ك ٌؿ مف األندلس كالمغرب كافريقية ( ،)13كيضاؼ أيضا إلى مكانة أك منزلة
عينو عمى
ابف عميرة أنو كاف انتقؿ إلى تكنس ،كاتصؿ بالخميفة الحفصي المستنصر با﵀ الذم ٌ
اصو بمجمسو ،كمف فقياء دكلتو كما يخبرنا بذلؾ
قضاء قابس ثـ استدعاه إلى تكنس ،كجعمو مف خك ٌ
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()14
الم ٍقرم فينقؿ كصفنا ىلب ٍعض المغاربة البف عميرة بأنو قدكة لمبمغاء ،كعمدة لمعمماء،
ي
الغ ٍبريني ٌ .
أما ى
كصدر الجمٌة الفضبلء ،ككاف ينطؽ عف قريحة صحيحة ،كركية بدرر العمـ فصيحة ذلٌمت لصعب

()15
يصرح بو في التعريؼ
الكبلـ  .ثـ يظير أف الم ٍقرم قد نقؿ عف عبد الممؾ المراكشي كاف كاف لـ ٌ
صرح بو ،كيظير مف المقرم كغيره أف ابف عميرة كاف
بابف عميرة ،ككذلؾ عف ابف ٌ
األبار الذم ٌ

اختيار باإلضافة إلى ىذا ممارستو لكظيفة
نا
مارس مينة القضاء لمدة طكيمة ،بؿ كاف ييختار ليا
الترسؿ إالٌ أف لساف الديف ابف الخطيب يرل أف لو
الكتابة الرسمية؛ كنظ ار لكفاءتو العالية في الفقو ك ٌ
()16

أم في الرسائؿ الرسمية ،كما يخبرنا المقرم بأنو لما نزح مف األندلس

قصكر في السمطانيات
نا
كاف لو شديد التطمٌع إلى اإلقامة في إفريقية ،كيظير أيضا سياؽ الكبلـ أف المقرم كاف يقصد بذلؾ

لما قدـ
قسنطينية أك بجاية التي سكف بيا مدة طكيمة؛ ألف المدينتيف كانتا تابعتيف لمحفصييف لكنو " ٌ
()17
استي ٍقضي باأليريبس
الزىاد ،كأىؿ الخير برىة مف الزماف"
تكنس ماؿ إلى صحبة الصالحيف ك ٌ
 .ثـ ٍ

كقابس لمدة طكيمة حتى استدعاه الحفصي إلى مجمسو كقرٌبو منو أكثر ،كذلؾ في أغمب أمكره ،ثـ
األبار المعاصر البف عميرة كابف مكطنو ىك
يخبرنا المقرم بأنو ٌ
لخص في " تحفة القادـ :البف ٌ
اآلخر ،الذم كاف كتب إليو رسالة استدعاء ابف عميرة إلى تكنس كىك ببجاية عف لساف الديف

مر معنا.
المستنصر با﵀ الحفصي كما ٌ
كمما جاء في ىذا التمخيص أف ابف عميرة ىك فائدة ىذه المئة كربما يعني بيذا أنو
ىذا ٌ

مشيكر القرف السابع اليجرم أك فريد ىذا القرف ،كىذا بإجماع الجميع ،كاتٌصؼ باالبداع فماذا
يتٌصؼ بو البديع ،معاذ ا﵀ أف أجاممو بالتقديـ في حقو ،كأف شيرتو سبقت ،كنطقو أك حديثو جكىر
كياقكت أم أنو يمتمؾ لغة عالية في ببلغتو كفصاحتو ،كالتي تحمٌت بيا كتاباتو في مؤلفاتو كفي

رسائمو حتى أف أىؿ المغرب كالمشرؽ عرفكا قيمتو أك مكانتو العممية كاألدبية؛ كليذا فإني أحاكؿ

كذاكر ألكصافو ،كمع ىذا فإني أشيد عمى نفسي بأني لـ أعطو حقٌو أك أنصفو عمى الرغـ
نا
جاىدا
ن
مف تناكؿ الخصكص كالعمكـ لسيرتو كآثاره المتنكعة مف نثر كشعر ،كالتي ىي مح ٌؿ مدح كشكر.

األبار قد أكرد جممة
األبار عف ابف عميرة ،كما نقؿ الم ٍقرم بأف ابف ٌ
ىذا ما فيمنا مف تعابير ابف ٌ
منيا( .)18كاجماالن فإف ابف عميرة أشاد بذكره كبآثاره ك ٌؿ مف ترجـ لو مف رجاالت القرف السابع
كالثامف كابف سعيد ،كالغبريني ،كلساف الديف ابف الخطيب كغيرىـ ،بؿ ىناؾ ممف قد جمع لو

دكف كتابتو كما
رسائمو كما يخبرنا بذلؾ ابف الخطيب "أف األستاذ أبك عبد ا﵀ ابف ىانئ السبتي ٌ
المتطرؼ
كغنية
يتخمٌميا مف الشعر في س ٍفريف
كسمى ذلؾ " يبغية المستطرؼ ي
ٍ
ٌ
بديعيف أتقف ترتيبياٌ ،
المطرؼ"(.)19
مف كبلـ إماـ الكتابة ابف عميرة أبي
ٌ

إضافة إلى أف ىناؾ ثبلث مخطكطات لرسائؿ ابف عميرة كىك مخطكط اإلسككلاير،

كمخطكطا الخزانة العامة بالرباط يحمبلف رقـ  323ؾ 233 ،ؾ.
كاف د ٌؿ ىذا عمى شيء فإنما يد ٌؿ عمى أف رسائؿ ابف عميرة كانت منتشرة بيف الناس

استغمٌكىا لتعميـ الناشئة أسمكب الكتابة ،أك أخذ نماذج منيا عند الحاجة أم ىي ىنا شبيية بمقامات
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اليمذاني ،كالحريرم التي كاف انتشارىا في األندلس كالبمداف المغاربية لنفس الغرض ،ككاف أصاب

شبيو بثاني بديع الزماف اليمذاني كما سبؽ لنا ذلؾ ( .)20ىذا ىك ابف
لساف الديف ابف الخطيب لما ٌ
عميرة كسيرتو الذاتية.
 .IIآثاره النثرية  :كىنا ارتأينا أف نأخذ ما قالو المقرم عف حاؿ األندلس في أياـ القكة

أمية كىك تمميذه كصديقو،
كالضعؼ ،كقكلو كاف
تقديما لرسالة ابف عميرة إلى الشيخ أبي جعفر بف ٌ
ن
كىك أنو لما استكلى النصارل عمى بمنسية التي ىي قريبة مف مسقط رأسو ،كنعني بيا جزيرة يشقىر،

مخصيف أك
التي ىي بدكرىا اآلخر بمد الشاعر ابف خفاجة ،كفي ىذا التقديـ نأتي بقى ٍكؿ الم ٍقرم يم ٌ
متصرفيف فيو كمنو" :ككانت ألىؿ األندلس بيف زماف الفتح كما بعده كقائع في الخصكـ شفت
ٌ

الصدكر مف أمراضيا ،ككفت النفكس بأغراضيا ،كاستكلت عمى ما كاف ليؤالء الخصكـ مف قكة

ك ٌأبية ،ثـ كقع االختبلؼ بعد ذلؾ االئتبلؼ فعصفت ريح الخصكـ ،كالحركب سجاؿ ،كأعيا العبلج
حكماء الرجاؿ فصار أىؿ األندلس يتذ ٌكركف مكسى بف نصير ،كطارؽ ،كمف بعدىما مف ممكؾ

الخصـ منيـ طكارؽ"(.)21
األندلس التي راعت
ٍ
أ) .الرسائل األدبية  :يكرد الم ٍقرم رسالةن مف رسائؿ ابف عميرة إلى أبي جعفر بف أمية

رب في كبلمو عف ضعؼ األندلسييف حيف سقكط
المذككر ،كىذا بإعجاب شديد؛ ٌ
ألنو رآه قد ٍ
أع ى
فني
بمنسية في أيدم النصارل ،مع المبلحظ ابف ابف عميرة بدأ رسالتوي بالشعر ثـ راح ييتبعو بنثر ٌ

ممف ليـ عبلقة بو ،يقكؿ
عمى عادة الكتٌاب في رسائميـ الشخصية إلى زمبلئيـ أك أصدقائيـ أك ٌ
ابف عميرة في رسالتو المذككرة كاصفنا األكضاع السيئة التي آلت إلييا األندلس ،كمنيا بمنسية مسقط

رأسو:

أمـالك من بـادى الصبابة من ُب ّـد
المصرح بالوجـد
 .1أال أييا القمب
َ
ّ
الص ّـد
لمـتيم
سمُ ّـو يرتجـى ّ
لو لوعة الصادي وروع ُة ذي ّ
 .2وىل من ُ
ـجد
مت
يحن إلى نجد ،وىييـات َّ
ُ
حر ْ
ّ .3
صروف الميـالي أن يعود إلى َن ْ
الوقْـد
ْ .4
بعدرْزء في َبمَ ْنسيـة ثَـوى بأحنائنـا كالنـار ُم ْ
ض َم َـرةَ َ
أمن ُ
الم ْمـد
ُ .5ي َر ّجي أُناس ُج ّن ّة من مصائـب
ُ
بالمثّـقّفّـة ُ
تطاعـن فيـيم ُ

أبيـيم فصاروا إلى اإلخراج من ج ّنة الخمد
 .6وىل أذ َن َب األبناء ّذ ْن َب
ُ
كمف ىذه األبيات الشعرية االستفتاحية الدالة عمى فقداف بمنػسية مكطنو ينتقؿ إلى صياغة
ت بدر التماـ ،كذىبت بنضارة
رسالتو بنثر فني ممتاز كمنو ..." :كأجريت خير الحادثة التي ىم ىحقى ٍ
كع ٌزم في أنسو بعد تمؾ الكحشة ،أحقِّا ٌأنو يد ٌكت األرض ،كنزؼ
ٌ
األياـ ،فيا مف حضر يكـ البطشة ،ي
أبف لي كيؼ فقدت ىرجاحة
كص َّرح الخطب كما كنى ؟ ٍ
كص َّكح ركض المنى ،ى
البرض ،ى
المعيف ك ٌ
الع ًسر ،كأكقدت نار الحزف فبل تزاؿ تستعر ؟ حمـ ما
األحبلـ ،كعقدت مناحة اإلسبلـ ،كجاء اليكـ ى
نرل ؟ بؿ ما ىرأل ذا حالـ ،طكفاف يقاؿ عنده ال عاصـ ،ىمف يينصفنا مف الزماف الظالـ ؟ ا﵀ بما
كم ٍسطكر تيثبت كتمحك ،كقد حذؼ األصمي كالزائد ،كذىبت
يمقى الفؤاد عالـ؛ با﵀ ٌ
أم نحك تنحك ،ى
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الصمٌة كالعائد ،كباب التعجب طاؿ ،كحا يؿ البائس ال تخشى االنتقاؿ ،كذىبت عبلمة الرفع ،كفيقدت
الصرؼ،
ث أردل الفصيح ،كامتنعت العجمةي مف
سبلمة الجمع ،كالمعت ٌؿ أعدل الصحيح ،كالمثمٌ ي
ٌ

اعد الممٌة ،كصرنا إلى جمع القمٌة ،كلم ٌشرؾ صياؿ كتى ىخ ُّمط،
كأمنت زيادتييا مف الحذؼ ،كمالت قك ي
كلقرنو في ىش ىركو ُّ
غربتو ( ، )22ك ىشرؽ اإلسبلـ بكربتو ،كأف لـ يسمع بنصر
تخبط ،كقد عاد الديف إلى ٍ

()23
السميـ يكـ
كنيىشات حنش
ابف ينصيرػ ك ى
ط ٍرؽ طارؽ بكؿ خير ،ى
الرقى ،كأدالت بميؿ ٌ
ككيؼ أعيت ٌ
الممتقى ،كلـ تخبر عف المركانية كصكائفيا ،كفتىى معافر ( )24كتعفيره لؤلكثاف كطكائفيا ،﵀ ذلؾ

صؿ ،كبيده
الح ىكـ العدؿ ،ك ٌ
السمؼ ،لقد طاؿ األسى عمييـ كاألسؼ ،كبقي ى
الرب الذم قكلو الفى ٍ
كنييت فما انتيينا ،كما كاف ذلؾ جزاء إحسانؾ إلينا ،أنت العميـ بما
أمرت فعصينا،
الفضؿ ،رٌبنا
ى
ى
أعمنا كما أخفينا ،كالمحيط بما لـ نأت كما أتينا ،لك أننا فيؾ أحببنا كقمينا ،كلف تيرىنا مف الفيرقة ما
ٌ
كعدكنا عمينا ،لكف أنت أرحـ مف أف تؤاخذنا بما جنينا ،كأكرـ مف أف ال
عدكؾ
ٌ
رأينا ،كلـ تيسمٌط ٌ

تيب حقكقؾ لدينا.

حر
إلي ،كتنسـ بما ٌ
لدم ،لتبرد – كما زعمت – ٌ
كأشرت أييا األخ الكريـ إلى استراحة ٌ
نفس ،كتقدح زناد قبس ،كىييات صمد الزند ،كذكل العرار كالرند ،كأقتنع الشؤبكب ،كركد ما كاف

يظف بو اليبكب ،فالقمـ دفيف ال يحشر ،كميت ال ينشر ،كالطبع قد نكص القيقرم ،كق ٌؿ منزلو أف

عز كج ٌؿ – بمقتبؿ
يدعى لو النقرل ،فيا ىك ال يممؾ مبيتا ،كال يجد لقممو تثبيتا ،كأنت – أبقاؾ ا﵀ ٌ
اآلداب ،طائر ميعة الشباب ،كأيف سف السمك مف سف االنحطاط ،ككقت الكسؿ مف كقت النشاط،

كقد راجعتؾ ال داخبلن في حمبتؾ ،بؿ قاضيان َّ
حؽ رغبتؾ ،كا﵀ تعالى يجعمؾ بكسيمة العمـ مترقٌيا،
كيجىن ًة الطاعة متكقيا ،كليناء األنفس مستقببل كمتمقيا ،بمنو ،كالسبلـ".
ي

نظف
كمما جاء في ىذه الرسالة باختصار التأسؼ كالحسرة الكبيرة التي بمغت ٌ
حدىا فيما ٌ
ٌ
يحف إلييا ،كلكف استيبلء النصارل حاؿ دكف العكدة إلى مكطنو .كىؿ مف بعد
بسقكط بمنسية حيث ٌ

ىذا الرزء الذم ح ٌؿ بػبمنسية مكطنو يرٍزيء؟؛ يرٍزيء أثٌر في األندلسييف ٌأيما تأثير كحتى كأنو نار تتٌقد
أمنا مف حرب
يترجكف كقاية كحماية ك ن
في أحشائيـ ،كىؿ كؿ ما حدث لبمنسية أف يبقى ىناؾ أناس ٌ
شنيا األعداء عمييـ بقكة النار كالحديد التٌي ال تيبقي كال تذر ؟ ثـ يتساءؿ ابف عميرة عف سبب
ٌ
المصائب التي ألمت ببمدتو ،كىؿ أنيا تعكد إلى األبناء الذيف كانكا قد أذنبكا ذنب أبييـ آدـ حتى
أنيـ أخرجكا مف جنة الخمد ؟ كىك يعني بيا ىنا األندلس الجميؿ؟.
تضمنتو األبيات الشعرية في رسالتو ،التي مف بيف ما جاء فييا ىك خبر
ىذا بعض ما
ٌ
األياـ ،ثـ يذكر
حادثة استيبلء النصارل التي كانت أتت عمى األخضر كاليابس بؿ ذىبت بنضارة ٌ

م في ٍأنسو ،ثـ يسأؿ ابف
أف ىناؾ ٍ
ك ٌؿ مف حضر ىذا االستيبلء ،الذم كاف مف بيف نتائجو ٌ
مف يع ٌز ى
أف العمراف يخ ٌرب تخر نيبا؟ أبف ٍأكضح لي
عميرة الشيخ أبا جعفر ابف ٌ
أمية في رسالتو ىذه ،كىؿ ٌ
كيؼ فقدت رجاحة اإلسبلـ ،كعقدت مناحة اإلسبلـ ،كجاء ىذا اليكـ العسر الذم أكقدت فيو نار

325

الحزف ،كىؿ الزاؿ ىذا الحزف ؟ كىؿ ىك حمـ نراه؟ ييقاؿ :إنو طكفاف ،كال ينجك منو عاصـ .كمف
الذم ينصفنا مف ىذا الزماف الظالـ ،كا﵀ يعمـ بما ىيٍمقى الفؤاد ؟
كىنا يكظٌؼ ابف عميرة المصطمحات العممية المتمثٌمة في قكاعد المغة العربية كحذؼ

التعجب الذم طاؿ ،كذىاب عبلمة الرفع ،كفقد
األصمي كالزائد ،كذىاب الصمة كالعائد ،كباب
ٌ
سبلمة الجمع ،كالمعتؿ أعدم الصحيح ،كالمثمث أردل الفصيح ،كمالت قكاعد الممة ،كصرنا إلى
جمع القمٌة .ككؿ ىذه المصطمحات النحكية كالصرفية كغيرىا تد ٌؿ داللة قاطعة عمى ما آؿ إليو حاؿ
جراء استيبلء النصارل عمييا .ىذا كما داـ ابف عميرة ىك مف الكتٌاب بصفة عامة،
أىؿ بمنسية ٌ
السيما في المكاد األساسية كالمغة،
الذيف تقتضي منيـ الشركط أف يككنكا عمى اطبلع كاسع ك ٌ

فإننا نجده يكظٌؼ الحديث ،كالتاريخ ،كما كظٌؼ مف قبؿ عمكـ
كاآلداب ،كالتاريخ ،كالعمكـ اإلسبلمية ٌ
صر
المغة العربية ،كفي ىذا ما يقكؿ " :كقد عاد الديف إلى غربتو ،كشرؽ اإلسبلـ ،كأف لـ يسمع ىبن ٍ

الرقى ،كأدالت بميؿ السميـ يكـ
ابف ينصير ،ك ى
ط ٍرؽ طارؽ بكؿ خير كنيشات حنش ،ككيؼ أعيت ٌ
الممتقى ،كلـ تخبر عف المركانية كصكائفيا ،كفتى ىمعافر كتعفيره لؤلكثاف كطكائفيا ،﵀ ذلؾ السمؼ،
لقد طاؿ األسى عمييـ كاألسؼ" ( .)25ثـ يمجأ ابف عميرة إلى الدعاء الذم ىك سبلح المؤمف ،حيث

ترسب في نفس كؿ أندلسي عف مآسي الحرب
لـ يبؽ غيره  ،كىنا ٌينفس ابف عميرة عف نفسو ،كما ٌ
شنيا عمييـ النصارل كبدكف ىكادة ،كيا ليا مف أىكاؿ كأىكاؿ يشيب منيا
الشنيعة كآالميا ،التي ٌ

كجو فيو المكـ إلى األندلسييف؛ ألنيـ اختمفكا
حتى الكلداف ،ثـ يقكؿ ابف عميرة في دعائو الذم كاف ٌ
الرب الذم قكلو الفصؿ  ...رٌبنا أمرت
كأصابيـ منو ما أصابكا" :كبقي (ا﵀) ىك الحكـ العدؿ ،ك ٌ

فعصينا ،كنييت فماال انتيينا  ...لك أننا فيؾ أحببنا كقمينا ،لـ تيربا مف الفيرقة ما رأينا ،كلـ تسمٌط
()26
كمما الشؾ فيو أف ابف
ي
عد ٌكؾ كعدكنا عميؾ ،لكف أنت أرحـ مف أف تؤاخذنا بما جنينا  . "...ىذا ٌ
عميرة أثٌر فيما قبمو كبعده بيذا الكصؼ ألكضاع األندلس.

يدم مف ركعو
أمية ،كىك أنو يي ٌ
كيستمر ابف عميرة في ٌ
رده عمى إشارة الشيخ أبي جعفر بف ٌ
ٌ
كجزعو مف فقداف كطنو؛ كىذا بتشجيعو لو ،لكف ابف عميرة ُّ
رد المنكسر
يرد عمى صديقو كتمميذه ٌ

إلي،
المنتكس أك اليائس ،كلعؿ ىذا ما يظير مف قكلو" :كأشرت أييا األخ الكريـ إلى استراحة ٌ

العرار
عمت َّ
ص ىمد ٌ
لدم؛ لتيىب ٌرىد كما ز ى
كتنسـ بما ٌ
ٌ
الزند ،كىذ ىكل ى
حر ىنفىس ،كتقدح زناد قبس ،كىييات ى
ند ،كالطبع قد نكص القىيقىرلَّ ،
النقىرل فيك ال يممؾ مبيتنا ،كال يجد لقممو
الر ي
دعى لو ٌ
كقؿ منزلو أف يي ى
كٌ
ٍى
تثبيتنا"(.)27

كمف المبلحظ أف ابف عميرة كاف يستقي تعابيره مف الطبيعة كالماء البارد ،كبعض النباتات

أما إذا رجعنا إلى النصكص التاريخية البحتة
كىك في ىذا كغيره مف أدباء األندلس كشعرائياٌ .
كالمكثقة فنجد فييا ما نجد مف قياـ محاكـ لمتفتيش كغيرىا مف كسائؿ أخرل كالطرد القسرم
لمسكاف ،كمف أعماؿ أخرل يشيب منيا حتى الصغير ،كليراجع في ذلؾ المصادر كالمراجع الخاصة
بالتاريخ األندلسي كالتي فيما نعمـ أنيا كثيرة؛ كلذا فإف ىذه الرسالة المكجكدة لدينا ليي في راينا مف
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عبر عنو ابف عميرة في المحنة األندلسية ،كلئلشارة فإنيا تدؿ عمى أف المقرم لو ذكؽ
أحسف ما ٌ
رفيع ،كاختيار المرء دليؿ عمى عقمو كما يقاؿ.
أمية بأف يبقيو
كفي األخير يختـ ابف عميرة رسالتو بالدعاء إلى الشيخ أبي جعفر بف ٌ
كيمتٌعو بمستقبمو كشبابو ،كأيف مف سف الشباب كالشيخكخة ،ككقت الكسؿ مف كقت النشاط ،ككأنو
بعيدا ،كىذا ما قصده حسب داللة األلفاظ كسياقيا .كا﵀ تعالى أف يجعمو مترقٌنيا
يقكؿ بأف ىناؾ فرقنا ن
مطمئنة؛ ليعيش رغد العيش أك ليعيش حياة سعيدة،
يجعؿ نفسو في المستقبؿ ىادئة
بالعمـ ،كأف
ى
ٌ
مخبر لو فييا عف استيبلء النصارل عمى
نا
كجو لو ىذه الرسالة
كالدعاء لتمميذه كصديقو الذم ٌ

بمنسية ،ثـ يينيي رسالتو بمفظ السبلـ كما ىك الحاؿ في كؿ رسالة.
أما عف ىيكمة الرسالة فبل داعي لمحديث عنيا؛ ألف ىذا يطكؿ بنا .كما يظير مف رسائؿ
ابف عميرة كبكضكح أف محنة األندلس كانت يكمئذ ىي محنة العصر ،كىك أيضا في رسالة أخرل
رد منو عمى
يذكر تغمٌب النصارل كاستيبلئيـ عمى الببلد األندلسية .كما يضير مف سياقيا أنيا ىي ٌ
رسالة استفتحيا بالشعر قائبل:
وجاحد ىذا لمضرورة جاحد
أال إن شخصينا عمى القطع واحد
ُ
ولمـود الحـد
نطقت بصدق فإنك لي الح
صدق ما
ّ
فإن لم تُ ّ
ُ

كجؿ ،أف
ثـ ييتبع ابف عميرة رسالتو ىذه بنثر فني عالي كعادتو كمنو ... " :كمعاذ ا﵀ٌ ،
عز ٌ
عني بكجيؾ ،أك تشحذ لي غرب ىن ٍجيؾ (الردع
يح ريحاني ،ككيؼ ٌ
تصد ٌ
تمحاني ،أك تمنع ر ى

عني
فأجبت ،ك
دعكت بي
كاالنتيار) ،كأنا عمى غيبؾ أميف ،كلشمالؾ يميف ،كلكـ
استغنيت ٌ
ى
ي
ى
در أخيؾ سما بنفسو
َّت الكداد فما أحسنت
ى
كنع ى
فحجبت ،كأردت االستبداد فما استطعت ،ى
النعت ،ك﵀ ٌ
كف مف لـ
عف أف يستخفٌو ىن ىسب يرفعو ،كحسب ما ٌ
منا يدفعو ،ككذلؾ الكراـ يركف عمييـ حقٌا ،ى
كيتىىكقَّ ى
كقد يمو إلى الحاجات تى ُّ
كي ٍخفي صدقة يمينو عف
خؼ ،يصكف
يكف مف الكبر يم ىكقٌى ،ى
عرضوي بمالو ،ي
ى
شمالو ،كيقسـ جسمو في جسكـ ،كيقكـ بالحقكؽ غير ممكؿ كال ممكـ.)28( "...

كجو لكمو أك عتابو إلى أحد أصدقائو ،ألف العتاب يكجو إلى
كيبدك أف ابف عميرة ٌ
األصدقاء ،كفي مقابؿ ذلؾ فإنو لربما يصؼ ىذا السمكؾ السكم لشخص آخر كاف قد ترفٌع عف

منا ينكرىانوي  ،ككذلؾ الناس الكراـ ال يجركف كثي ار كراء الحاجات،
نسبو كحسبو كىك ال يستطيع أحد ٌ
كىذا الشخص كاف صاف عرضو بمالو بما يعطيو أك يمنحو لمغير.
كينتقؿ ابف عميرة مف مدح السمكؾ الحسف أك مف تعداد المناقب التي يتحمٌى بيا بعض

حدثو عف الماضي ،كعف العمراف مف قصكر
األشخاص إلى الشخص الذم كتب لو كيذكر بأنو ٌ
شامخة عالية ،كظبلؿ كارفة ،كالحياة مع أكرـ جماعة كأحسنيا ،كما ذكره مف ماض كتاريخ تكلى
ككدع بو الماضي األجمؿ ،كالمكاف األطيب،
عمى أالٌ يعكد؛ إذ ك ٌؿ فارقاه عمى أحسف ما كاف ٌ ،
قسمتٍنا بيف أسير كمعاني،
اندرست اآلثار ،كذىبت تمؾ النجكـ ،كانتصر عمينا الركـ بحربيـ التي ٌ

فرطنا
كأكدت ٌ
منا بالكثير كالقميؿ؛ كبذلؾ استشفى الكفر مف اإلسبلـ ،فكـ ىناؾ مف رغد العيش قد ٌ
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فيو أك أضعناه ،ككـ ىناؾ مف عمراف كديار قد فارقناىا كالى االبد؛ حيث ال امكاف كال مكاف لمعكدة
أك الرجكع إلييا ،كما يذكر أف ىذا الشخص قد ذكر أنو اجتاز البحر في يكميف ،كأنو انتقؿ مف
ب فيـ
مما
يصع ي
ي
السفف إلى العذاب ،كمف سكنو إلى سكف يشترؾ فيو الفبلٌح كالمبلٌح كالى غير ذلؾ ٌ
إشاراتو؛ ألنيا تحتاج إلى جغرافييف كمؤرخيف عف األندلس أك أننا نجدىا في مصادرىـ كمراجعيـ.
كنظر لحادثة الرزء أك المصيبة التي حمت بجزيرة ميكرقة كبمنسية التي عاشيا فإنو
نا
لكف
يمتمس مف ىذا الشخص المراسؿ لو أالٌ يشرقو بحديثو ىذا عف استيبلء النصارل كما نتج عنو مف
كيبلت لؤلندلسييف كالسيما حديثو عف ٌأـ تمؾ األرض التي ليا الكيؿ كلعمو يقصد بو إحدل مدف
األندلس التي سقطت بعد نزكحو إلى الببلد المغربية أك ىي بمنسية مكطنو كمرتع صباه كشبابو

كجزء مف مرحمة كيكلتو.

ينص عمى أف ابف عميرة قد كاصؿ كبلمو أك أتٍىب ىعوي بأبيات شعرية ،كىي
كىنا نجد الم ٍقرم ٌ
قكلو(:)29
الصبابة والجوى
زدنا عن النائين عن أوطانيم وان اشتركنا في ّ
إنا وجدناىم قد استسقوا ليا من بعد أن شطّ ْت بيم عن النوى

ش ْر ُك الذي فـيو ثوى
حبيا ال ّ
ّ
ويصدنا عن ذلك في أوطاننا مع ّ
لعدونا ،أفيستقيم ليا اليـوى ؟
حسناء طاعتيا استقامت بعدنا
ّ
ُ

كمف بيف ما يعمؽ عميو الم ٍقرم في ىذه األبيات أنو لـ ييرك ،كلـ ييسمع بمثؿ ىذه األبيات ال
في مضمكنيا كال في صياغيا الممتازة الرفيعة ،كتضمينيا اإلشارة عمى استيبلء النصارل عمى
حبو لؤلندلس الذم ال يشؾ فيو كال يرتاب ،باإلضافة إلى
األندلس ،كرسكخ قدميـ فييا مع دمج ٌ

اشتماليا عمى المحاسف ،كلكؿ أجؿ كتاب ،كاذا نفذ سيـ المقدكر فبل لكـ كال عتاب

( ، )30ىذا مف

جية.
كمف جية أخرل فإف ابف عميرة كتب إلى صاحبيف لو يبدكاف أنيما نزحا مف األندلس إلى

العدكة أك المغرب األقصى كيستفتح رسالتو ىنا ككعادتو كعادة الكتاب أيضا في
الضفة الجنكبية أم ي
تحيتيا الخالصة لو،
الرسائؿ اإلخكانية (األدبية) بأبيات شعرية ٌي ىحٌييي بيا
صاحب ٍيو عمى إرساؿ ٌ
ى
يحبيا كييكاىا،
نا
كمشير إلى أف رسالتييما أذكرتوي بعيكد ،كما يقر ليما بأنيما ىحبلٌ أك نزال بأرض ىك ٌ
يحف إلى غيرىا ،كفي ىذا يقكؿ:
ب كلـ ٌ
يص ي
كأف قمبو في يكـ مف األياـ لـ ٍ
تحية منكـما أتـتني طابت كما طاب ُم ْرسالىا

قــمبي وا﵀ ما سـالىا
عيودا
ويا ليا أذكرت
ً
َ
ريح صباىا ع ّني سـالىا
أرضا
حمً ْمتُما في البالد ً
ُ
سالىا
لم
ُ
يوما ولم َي ْ
س ُل عن َ
يصب قمبي إلى سواىا ً

()31

يتضمف مف بيف ما يتضمنو
ثـ ييتبع ابف عميرة ىذه األبيات بنثر ٌفني عالي الجكدة كعادتو،
ٌ
الدعاء إلى صاحبيو بأف ينزليما ا﵀ خير منزؿ ،كأف يجعميما بعيديف عف المصائب كمشاكؿ
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الحياة ،كما يذكر بأنو ييراسبلىما مف رباط الفتح {الرباط حاليا عاصمة المممكة المغربية الشقيقة}،
كأف قمبو ممكاهي أك استكليا عميو ،كما عرؼ الصديقاف صدقو كاخبلصو ليما ىذا مف جية .كمف
تحمبلىا نتيجة ىذا السفر الذم قطع
جية أخرل فإنو يستفسرىما عف حاؿ سفرىما كاألتعاب التي ٌ
بأـ الحصكف
سخ ٍ
فيو البحر كفي ظرؼ يكميف ،ثـ يسأليما عمى أنيما كيؼ ى
ت أك جادت نفكسيما ٌ

أك القبلع ،كذات الظبلؿ كالعيكف .كلكف ماىي صاحبة الحصكف ؟ كىنا يتساءؿ ابف عميرة ىؿ ىي
محييف النجباء حتى أنيما ىج ار أك تركا ركابييا كسيكليا ،كخاض
الج ٌ
تربة أك أرض اآلباء كمنزلة ي
فجاحيا الغبر كأمكاجيا الخضر ؟.
الغ يدر،
النكر ،كتألٌب المعشر ي
كما ىذه اليجرة كالنزكح عف الكطف إالٌ نتيجة لتغمٌب الحادث ٌ
الذم يعني بيـ ىؤالء النصارل كحركبيـ المتبلحقة ،كىذا ما يفيـ مف داللة األلفاظ كتراكيبيا ،فيك
النكاد – كالحادثة
الغ يدر – كمف أجؿ الداىية ٌ
النكر – كتألٌب المعشر ي
مثبلن يذكر تغمٌب الحادثة ٌ
لييب نارىا ثمرنا
الشنيعة عمى الببلد التي أزعجتيـ كما أزعجتنا ،كأخرجتيـ كما أخرجتنا ،كاجتاح
ي

كشجرنا ٍأكزراعتنا.

التضرع فيما نرفعو مف
كعمى كؿ فمـ يبؽ شيء لنا إالٌ الشكر ﵀ عمى قضائو كقدره ،ك ٌ
المشرديف
دعائنا .إضافة إلى ىذا كفي مقابؿ ىذه المصائب يينئ ابف عميرة نفسو كما يينئ ىؤالء
ٌ

شر داء عمى لجكئيـ إلى ىذا الشخص
المنطكيف أك المنطكية نفكسيـ مف الشجف كالحزف كىك ٌ
()32
العظيـ الذم آكاىما ،كبقيا في ظمٌو كحمايتو ...

ىذا بعض ما جاء في ىذه الرسالة إلى صديقيو؛ كلمتدليؿ عمى ما جاء ذلؾ مف مضاميف،

كلمصياغة الفائقة التي يتميز بيا ابف عميرة في نثره الفني أك كتابتو؛ كلغرض التعميـ كاستغبلليا

نص ىذه الرسالة ،ككما أكردىا لنا الم ٍقرم في نفح الطيب ،كىي.
نكرد ٌ
طاب ُم ْرسالىا
" ّ ...
تحية منكـما أتَتْنـي طابت كما َ
سـالىا
ويا ليا أذ َك َـر ْت
ً
عيـودا قمبـي وا﵀ مـا َ
صباىا عني سـالىا
ضـا
حمَ ْمتما في البالد ْأر ً
ريح َ
ُ

س ُل عن سـالىا
صُ
يوما ولم َي ْ
لم َي ْ
ب قمبي إلى سواىا ً
األخكاف المذاف بكدىما أقكؿ ،كعف عيدىما ال أحكؿ – أنزلكما ا﵀ تعالى خير
كتابي أييا ى
قديما ممكتما رقٌو ،كقمبي تعمُّ نما
منزؿ ،كجعمكما مف النكائب كالشكائب ٍ
بمع ًزؿ – مف رباط الفتح كليٌبي ن
ت
غرىره ؟ ككيؼ ىس ىخ ٍ
كتعميما عرفتما صدقو ،كيؼ حالكما مف ىسفىر طكيتما خبره ،حيف تجشمتما ى
ن
يف ُّ
النجباء ،حتى
الج ىم ٌ
نفكسكما بأـ الحصكف ،كذات الظبلؿ كالعيكف؟ تربة اآلباء ،كمنزلة ي
حي ى

ض ىر األمكاج ؟ ما ذاؾ إال
كس ٍيمىيا ،كخضتما يغ ٍب ىر الفجاج ،ي
كخ ٍ
صرمتما حبمىيا ،كىجرتما ىح ٍزىنيا ى
الغ يدر ،كمف أجؿ الداىية النكاد ( ،)33كالحادثة الشنيعة عمى
النكر ،كتألٌب المعشر ي
لتغمٌب الحادث ٌ
ائحيا ،كاجتاحت ثمرنا
كطكحت بنا طك ي
الببلد ،أزعجتكـ حيف أزعجتنا ،كأخرجتكـ كما أخرجتناٌ ،
كىنيئا لنا كلكـ
فشكر ﵀ تعالى عمى قضائو ،كتضرنعا فيما نرفعو مف دعائو،
نا
ائحيا،
ن
كشجرنا جك ي
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ُّ
شر داء ،ذلؾ الطٌ ٍكد الذم إليو ىأكٍيتيما ،كفي ظمٌو ثٌكيتيما،
معشر الشرداء ،المنطكيف مف الشجف عمى ٌ
نجحا ،كال يعدك لصبحو إذا دجا لي يؿ
تسعياف ،فكجيو المبارؾ ال يعدـ رأيو ن
كبس ٍعيو ى
كعف رأيو تىىرياف ،ى

صبحا" (.)34
اليـ
ن
ٌ
رد بيا عمى معارفو أك أصدقائو في مكضكع
ىذه أمثمة عف بعض الرسائؿ التي كتبيا أك ٌ
كشنيا ممكؾ النصارل بصفة عامة عمى ممكؾ المسمميف كأمرائيـ باألندلس،
الحرب التي قادىا ٌ

كبير في نفسية ابف عميرة ،كغيره مف أبناء كطنو أك بمدتو بمنسية ،التي سقطت
أثر نا
كالتي تركت نا
سنة  636ىػ أم بعد سقكط قرطبة كبعده بثبلث سنكات فقط ،ثـ جاء سقكط اشبيمية سنة  646ىػ،
كمرسية سنة  666ىػ أم سقكط متتالي.

ـ ابن عميرة وبعض انطباعاتو عن رسائل أصدقائو  :كاآلف ننتقؿ إلى رسالة أخرل كخارجة

أيضا
عف مكضكع الحرب عمى المسمميف في األندلس ،كىي رسالة كما يبدك مف صياغتيا أنيا ن

ألحد معارفو أك أصدقائو ،ككتبيا لو مف رباط الفتح ،كىي رسالة ،كما تطرؽ في ىذه الرسالة التي

جاءتو إلى صياغتيا ،كىي أف صاحبيا شاعر كناثر يمتمؾ مف القدرة اإلنشائية الفائقة ما يمتمؾ
حتى أنيا إذا يعرضت أك قكرنت بببلغة البمغاء كالشعراء األقدميف فاقتيـ مف حيث شاعريتيا؛ إذ
م بأنو
السر ٌ
إنيا لـ يرىا ،كلـ يركىا راء ،كال راك حتى أنيا رمت ابف الركمي بالخمكؿ ،كحكمت عمى ٌ
عف سراكة اإلحساف مخرج كغيره.

أما نثرىا أك كتابتيا فيي مف الطراز الذم ال يحسنو البمغاء حتى أف الميكالي كميكالو
ٌ
م كحريره في سكؽ الكساد معركض ،كغيرىما ،ثـ يطرح ابف عميرة سؤاال تعجيزيا،
مرفكض ،كالحرير ٌ

الصنفيف ؟ فيجيب بأف ىذا الشخص ىك ٍأبمىغي مف
كىك مف ذاؾ الذم ييجارم فارس الصفٌيف كاماـ ٌ
ىخطٌ بقمـ ،كأشير مف نار عمى عمـ .كماذا يقاؿ عف اسمو في شرؽ الببلد كغربيا ظاىر ،فالزماف

ٍثر ما ٍينطـ  ...كلك أف األزمنة قبمو جاءت بالكتٌاب مف كؿ جيؿ ،كالشعراء رعيبلن بعد رعيؿ لطاؿ
ىيأ ي
بخمىفو أسبلفىيا.
ىذا العصر بكاحده آالفيا ،كأنسى ى

ىذا بعض ما جاء في ىذه الرسالة البميغة ،كالبميغة ِّ
جدا كمعظـ رسائمو أك كتاباتو أك شعره،

قمة الببلغة كالفصاحة كما يقاؿ .كىنا يشترط
كبالفعؿ تكضح ٌ
كتبيف ىذه الرسالة عمى األقؿ بأنيا ٌ
عامة أف يككف لو بعض اإللماـ بالشركط العامة التي ذكرىا النقٌاد المغاربة
في المتمقٌي بصفة ٌ
السيما منيا األساسية كغيرىا كالتي ذكرىا القمقشندم في مكسكعتو صبح األعشى،
كالمشارقة ك ٌ
ككذلؾ االطٌبلع عمى الكتابات النقدية الحديثة كشكقي ضيؼ في كتابو :الفف كمذاىبو في النقد

العربي كغيره.

كمف المبلحظ ىنا كبكؿ اختصار نشير إلى ىذا اإلكثار مف السجع القصير ،الذم كما
ييقاؿ عنو بأنو أحسف مف المتكسط كالطكيؿ ،كاإلتياف باألمثاؿ العربية القديمة كبأسماء األعبلـ مف
أيضا بيؤالء الذيف قارنيـ ابف عميرة
الشعراء كالكتٌاب الذيف برزكا في العصر ٌ
العباسي ،كاإلتياف ن
مما يد ٌؿ عمى ثقافة الكاتب ابف
بصديقو ،الذم كاف فاقيـ قكة كممكة في الشعر كفي الكتابة؛ كىذا ٌ
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عميرة المغكية ،كاألدبية كالتاريخية ،كىي مف الشركط األساسية التي يجب تكفٌرىا لدل ك ٌؿ مف يريد

كاتبا في دكاكيف الرسائؿ أك اإلنشاء.
أف يصبح في يكـ ما ن
حد تعبيره حيف أكرد ىذه الرسالة كبعبارة أخرل كاف قد
استفزه عمى ٌ
ىز الم ٍقرم ك ٌ
كمما ٌ
ىذا ٌ
شديدا في فصاحتيا كببلغتيا ،كحقيقة أننا اطمعنا عمى ىذه الرسالة كغيرىا مف
إعجابا
أعجب بيا
ن
ن
شدت انتباىنا
رسائؿ ابف عميرة في الديكانيف المخطيك ى
ط ٍيف لرسائمو في الثمانينات ،كالتي كانت ٌ

كاعجابنا ،كمنيا قكلو:

السيد حقيقة ،كأخي كقد كتب الدىر بذلؾ كثيقة ،أبقى ا﵀ تعالى
سيدم كىك ٌ
"كتبتيو إلى ٌ
ركسا ،مف رباط الفتح كأنا بحقٌو عميـ ،كعمى عيده يمقيـ،
جبللو
كرٍبع كفائو ال يخشى يد ن
ن
محركسا ،ى
صمىني خطابو الخطير المبركر ،فكنت بو
كك ى
كشأني تكقير لو كتعظيـ ،كحب فيو خالص كريـ ،ى
الماء ُّ
لكنو ىحبلؿ ًطٍمؽ،
عايف
الزالىؿً ،عٍمؽ ليس يكازيو عمؽ ،كسحر ٌ
الصائـ رأل اليبلؿ ،كاليائـ ى
ٌ
ى
طاك ،كصنعة لـ يرىا كلـ يركىا ر و
كنظـ لذكر الطائي و
الركمي بالخمكؿ،
اء كال رواك ،ىرىمت ابف
ٌ
ً
م عف ىس ىراكة
ى
م في ىنم ىرة اليى ىكاف يم ٍد ىرج ،كالسر ٌ
كب ىشرت اسـ ىبشار مف الفحكؿ ،كحكمت بأف النمر ٌ
كن ٍقد تىزيؼ معو
فأما النثر فصييؿ ال يجاكبو ُّ
البمغاء ،ى
الرغاء ،كطراز ال يحسنو ي
اإلحساف يم ٍخ ىرجٌ ،

كم ندل تنقطع دكنو ُّ
الصاحب كىك
كصباه غير ذات ىبكب ،ك
الصابي
الض َّمر القيكد ،غادر
َّ
ى
ى
النقكد ،ى
م كحريره في سكؽ الكساد
شر مصحكب ،ك
الميكالي كميكاليو مرفكض ،كالحرير َّ
َّ
مف العجز مع ٌ

ض ٍحضاح ،بؿ تركو
فأما بحر رئيس ٌأرجاف ،فقد استخرج منو المؤلؤ كالمرجاف ،كأبقاه في ى
معركضٌ ،
يمشي بأدرج ضاح ،فمف ذا ييجارم فارس الصفَّيف كاماـ الصنفىيف؟ أبمغ مف خط بقمـ ،كأشير مف

األنؼ ،كاسـ
نار عمى ىعمىـ ،كماذا يقاؿ في أنامؿ تطرز بيا الصحؼ ،ى
كخمائؿ تفخر بيا الركضة ي
كك ٍسـ بالكتابة كالنجابة لـ يكف لبني ىك ٍىب كآؿ طاىر ،فالزماف يأثر،
في شرؽ الببلد كغربيا ظاىر ،ى
المقابر عف
ما ينثر ،كيعظٌـ ،ما ينظـ ،كلك أف األزمنة قبمو عمرت المحاضر بكؿ ناجـ ،كنشرت
ى
الصَّػنكبرم ك يكشاجـ  ،كجاءت بالكتاب مف ك ٌؿ جيؿ ،كالشعراء ىرعيبلن بعد ىرعيؿ ،لطاؿ ىذا العصر

بخمىفو أسبلفىيا"(.)35
بكاحده آالفيا ،كأنسى ى
فحدث عنيا كال حرج ،بحيث أنيا تظير
أما تأثيرات مينة القضاء كالكتابة ،كالعمكـ األخرل ٌ
ٌ
مر معنا في
في كتابتو بكؿ يسر كسيكلة؛ ألف الرجؿ كاف قد مارس مينة القضاء لمدة طكيمة كما ٌ
ب ،ككثيقة ...
ترجمتو ،كىذا ما يدؿ مثبل عميو لفظ ىكتى ى
ب) .الرسائل الرسمية  :ىذا عف رسائؿ ابف عميرة األدبية أك االجتماعية أك الخاصة ،لكف
ىؿ نجد ىذه الصياغة أك األساليب الشعرية في رسائمو التي كتبيا عف الرسمييف أك إلييـ كرسالتو
العباسي إليو مف بغداد بكالية األندلس؛ حيث
عف أىؿ شاطبة يم ٌ
ينئيف فييا ابف ىكد بكصكؿ الكتاب ٌ
المكحديف؟ ككرسالتو إلى سمطاف إفريقية
كاف ىذا األخير يدعك إلى الخميفة العباسي حيف ثار عمى
ٌ

مكحدم تكنس أك الحفصييف أك غيرىـ؟
أك تكنس أك الكارث لممؾ بني عبد المؤمف أك
ٌ
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مما جاء
كىنا نرجئ اإلجابة عف ىذه األسئمة بعد الحديث عف مضمكف الرسالتيف  ،كالذم ٌ
في األكلى منو  :أف أىؿ شاطبة أك جميكرىا كانكا راضيف ك ٌؿ الرضا عف كالء ابف ىكد لمخميفة

العباسي؛ كبيذا فإنيـ يبارككف األمر المجاىدم المتككمٌي ،كالعيد الكاثقي المعتصمي ،الذم ينسكب
ٌ
كأنو المطر ،كبالتالي فإف فائدتو عائدة عمى البشر بكؿ خير ،كالقاضي بعكدة النصر كالظفر.
ثـ كالحمد ﵀ عمى أف أىؿ شاطبة قد عقدكا العزـ عمى االلتزاـ بأداء الكاجب ،كالقياـ بحقكؽ

اسخا في أذىانيـ ،كاشترؾ معيـ في كؿ ىذا أىؿ األرياؼ
النعـ ،كىذا ما تطمعكا إليو بؿ أصبح ر ن
كالحكاضر؛ كعميو فإف آماليـ كبيرة ،بؿ ىناؾ ما يد ٌؿ في كبلـ أىؿ شاطبة كغيرىـ عمى أف التزاميـ
صحيح؛ كىذا باإلذعاف إلى األكامر؛ ألنيـ يركف في كتاب الخميفة العباسي رجاءىـ ،كىـ صادقكف

كمعتزكف بيا.
في طاعتيـ
ٌ
ثـ يتطرؽ ابف عميرة في الرسالة بالدعاء إلى ا﵀ عمى أف ينيض أىؿ شاطبة بالكظائؼ

يتحدث ابف عميرة عف اليكـ
التي يكمٌفكف بيا ،كما أنيـ ييحممكف عمى اتٌباع المناىج السكية ،كما ٌ
الذم كصؿ فيو كتاب الخميفة العباسي إلى ابف ىكد ،كىك يكـ يعجز فيو حتٌى البميغ عف كصفو؛

لما ليذا المشيد العجيب ،أك لما ليذا المنظر ،الذم خاؼ كفزع ( ىكجؿ) منو النصارل ،كفي المقابؿ
لذلؾ راؽ األندلسييف كأعجميـ حتى أف ىذا اليكـ لو شبو باليكـ الذم خرجت فيو الريات السكد مف

عمك في اإلسناد ،كال شبيو لو في
فخر ك نا
خراساف ،ككفى بيذا نا
افتخار بو أك بيذا التاريخ ،الذم ىك ٌ
الدنيا.
العباسية؛ كما أكثر اإلشارات التاريخية
كلعؿ ىذا ىك إشارة إلى تاريخ بداية التأسيس لمدكلة ٌ
ممف تأثر بو مف القدماء كمساف الديف
التي كاف يأتي بيا ابف عميرة في كتاباتو التي قد الحظيا ٌ

ابف الخطيب كغيره ( .)36كما يشير ابف عميرة إلى بعض مضاميف الكتاب أك الرسالة الكاردة مف

عز كجػ ٌؿ" كىي مف صفات الكماؿ
العباسي ،كمنيا نص العبلمة الذم
يتضمف صفة ﵀ " ٌ
الخميفة ٌ
ٌ
ىذا مف جية.
مستمرة كابادة لممسمميف في األندلس مف طرؼ
كمف جية أخرل كما دامت ىناؾ حركب
ٌ
العباسي د ٌؿ عمى النسخة
النصارل اإلسباف كغيرىـ فإف ابف عميرة يشير إلى أف كتاب الخميفة ٌ
المشتقة مف الجياد ،كالسمة مف سيؼ أمير المؤمنيف.
ىذا كك ٌؿ ما احتكل عميو كتاب الخميفة أشعرنا نحف الجميكر بالعناية السابقة بالمقاـ

المجاىدم حيف تكلٌى خبلفة أمير المؤمنيف ،كلعؿ ابف عميرة ىنا يقصد ابف ىكد ،الذم كاف يدعك

العباسي ،ألف الدكلة العباسية كاف قد يخطب ليا بببلد األندلس ،كما أخبرنا بذلؾ الم ٍقرم
لمخميفة ٌ
كيحمد خطاب التينئة ألىؿ شاطبة عمى ىم ٍنحو ىذه النعـ الجزيمة ،كشرح صدكر أكلي المؤمنيف

()37

عـ الرسكؿ (ص)،
باليقيفٌ ،
كشرؼ ىذه ٌ
األمة بتكلٌي الخميفة العباسي سميؿ األئمة الخمفاء ،كابف ٌ
يينئ بيذه النعـ التي ال ينقطع عف كصفيا عمـ إالٌ كظير عمـ آخر ،كما ٌأنو يتشكؽ إلى
كالجميكر ٌ
مما كصفو خطاب أىؿ شاطبة عف لساف ابف عميرة.
مشاىدة ىذه المعالـ ٌ
السنية كغيرىا ٌ
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كباختصار فإف خطاب التينئة ألىؿ شاطبة إلى ابف ىكد عمى كصكؿ كتاب الخميفة
عامة إلى بيعة أىؿ شاطبة لمخميفة المذككر ،كالتي ال يشكبيا
ٌ
العباسي يتطرؽ فيو ابف عميرة بصفة ٌ
أم غمكض ،بؿ ىي نابعة مف إرادتيـ ،كما يشير الخطاب إلى تأسيس الدكلة العباسية كتاريخيا
الطكيؿ الحافؿ باألمجاد العظيمة ،كافتخار أىؿ شاطبة بيا.
كمما ىك جدير بالذكر أف ابف ىكد كاف قد أدخؿ األندلس تحت طاعة اإلمبراطكرية
ٌ
العباسية كنفكذىا حينما ثار عمى المكحديف ،كمف المعمكـ أنو كاف مف ممكؾ الطكائؼ األندلسية،
ٌ
الذيف كانكا قد استقمكا بسرقسطة ،كمف أشيرىـ المقتدر با﵀ ،كابف يكسؼ المؤتمف ،كما كاف ابف

متشبثيف
منافسا البف األحمر ،لكف ما الحظناه ىنا عمى بني ىكد كبصفة عامة أنيـ كانكا
ىكد
ٌ
ن
العباس ،كعميو فإننا كجدناىـ يطمقكف عمى ممككيـ
كمعجبيف باأللقاب الدينية السياسية لخمفاء بني ٌ

ألقابا كالمقتدر با﵀ ،كالمؤتمف ،كالمستعيف ،كالمتك ٌكؿ كالكاثؽ الذم كاف آخرىـ؛ حيث استكلى
ن
النصارل عمى ممكو كممككا منو يمرسية سنة  668ىػ ،كبيذا االستيبلء انقرضت دكلة ابف ىكد.

كفي األخير كعمى ك ٌؿ فإف الرسائؿ الرسمية تعتبر بمثابة كثيقة تاريخية إالٌ أنيا يسجمت

()38
المحسنات
حد قكؿ ابف خمدكف في تعريفو
بتمؾ األساليب الشعرية عمى ٌ
 .كيعني بذلؾ التشابيو ك ٌ
المعكقات فإنيا ال تحكؿ بيف ابف عميرة
المفظية كمنيا عمى الخصكص األسجاع ،كمع كؿ ىذه
ٌ

المكجو إلييا ،كحسب إطبلعنا فإنو يرٌكز
كبيف بمكغ تحقيؽ ىدؼ في إرساؿ الخطاب إلى الجية
ٌ
تركيزا ،كبالتالي فإف صياغة خطابو الرسمي أك كتابتو الرسمية يسيؿ فيميا ،كىذا
عمى المكضكع
ن

عمى الرغـ مف تكظيفو األسجاع كغيرىا مف األشعار ،كدليمنا عمى ذلؾ مف الرسالة التي بعثيا إلى
مؤسس دكلة بني حفص أك الكارث لسمطة المكحديف بتكنس كغيرىا مف البمداف األخرل كقسنطينة

عدكىـ ،كلى ٌـ شتاتيـ؛ ألف ليـ أمبلن في ىذا
كبجاية ،التي
ٌ
تتضمف المطالبة بأخذ ثأر األندلسييف مف ٌ
الخميفة المكحدم الحفصي.
فيذه الرسالة الشعرية النثرية يبدأىا ابف عميرة بالنسيب ،ثـ ينتقؿ إلى مدح الخميفة المكحدم
بتكنس؛ كذلؾ بذكر بعض خصالو ،كخصاؿ آبائو كأجداده في الدفاع عف اإلسبلـ كالمسمميف ،كما
يشير إلى نسبيـ ،ثـ يعكد مرٌك ناز خطابو عمى مدح الخميفة كمنو أنو كرث ما أحرزه المكحدكف مف
خير في حاضرىا كمستقبميا؛ كىذا برأيو البصير
قبؿ مف مآثر كىك أنو أفاد ىذه األمة اإلسبلمية نا

الناقد؛ كذلؾ بفضؿ الخالؽ الذم أرشده إلى الرأم الصائب ،كما تكلٌى الخالؽ تكفيؽ آبائو كأجداده

الذيف سعدكا مف قبؿ .كفي األخير يدعك ا﵀ بأف يكفؿ ىذا الخميفة؛ ألنو أكفى كافؿ ،كأكفى عاضد.
ىذا ما جاء في الجزء الشعرم مف ىذه الرسالة ،ثـ ينتقؿ في القسـ النثرم منيا إلى الدعاء إلى

تتضمنو
مما
الخميفة
ٌ
ٌ
المكحدم الحفصي بأف ينصره ا﵀ كيؤيده ،كيحمي ممكو كيشيده كالى غير ذلؾ ٌ
آمنا لؤلمة بحيث
حرما ن
الح ٍم ىد لىو ن
الجمؿ الدعائية ،كما لـ ٍين ىس ى
أيضا ،كىك أف جعؿ ا﵀ ىذا الخميفة ن

أطفى كىج نار الفتنة فجعميا ساكنة ،كأف المعركؼ كالصمة بيذا الخميفة ال تعرؼ إالٌ تكاصبلن،

الكر عمى
كآذانا صاغية ،كما ٌ
تجنب ف ٌؿ اإلسبلـ بمنحو كعطائو ،التي ينتظر منيا األندلسيكف ٌ
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األغر ،بؿ ىـ يرتقبكف الفتح؛ ألنو
األعز ،كالنصر
عدكىـ؛ كىذا الفيء أك العطاء سيكعدكف بالفتح
ٌ
ٌ
ٌ
عدكىـ بؿ ىك انتصاؼ لؤلندلسييف كالمسمميف مف
ىك أكبر ىمميـ كىدفيـ؛ كذلؾ ألخذ ثأرىـ مف ٌ

ممف ييساعدكنيـ.
النصارل اإلسباف كغيرىـ ٌ
ككذلؾ يفيـ مف صياغة ابف عميرة أف ىناؾ جية قد حاكلت أف تسمي كتيميي ىؤالء
عدكىـ؛ كبذلؾ يزكؿ عنيـ
األندلسييف عف أكطانيـ ،كىذا بما تعينيـ كتساعدىـ بؿ تحارب معيـ ٌ

أثر الظمـ كالضيـ ،بينما ىناؾ جية أخرل ىي عمى العكس مف ذلؾ؛ إذ إنيا تيبقي عمى ىذا الظمـ
كالضيـ الذم أصابيـ؛ حيث أنيا لـ تف ٌكر في المنازؿ كالديار التي أصبحت أطبلالن ،كغيرىا كذلؾ
ضد المسمميف في األندلس.
مف المعالـ األخرل المصابة بالخراب كالدمار نتيجة الحرب المستمرة ٌ
كيبقيو ،كأف
كأخي ار يمفت ابف عميرة نظر الخميفة إلى ىذه الحاؿ ،كأف يديمو ا﵀ تعالى ي

متخيمة ،كانما ىي حقيقة؛ بؿ إف رجاء الجميع مقصكر عميو دكف سكاه.
اآلماؿ ليست لديو صكر ٌ
 .IIIصياغتُ ُو في الرسائل األدبية والرسمية:

ـ توظيفو لمسجع القصير  :ىذا كاذا نظرنا إلى الجزء النثرم مف ىذه الرسالة ككعادة ابف

عميرة سكاء في الرسمية منيا أك األدبية فإننا في الغالب نجده يكظٌؼ السجع القصير كما أشرنا إلى

مكلعا بيذا النكع حيث إنو أصبح ككأنو مف الممكات التي
ذلؾ مف قبؿ حتى أننا ٌ
نرجح بأنو كاف ن
يتميز بميؿ
تطب نعا؛ ألف الرجؿ كاف ٌ
طبعا ال ٌ
معا بأنو كاف يأتي بو ن
تح ٌكـ فييا؛ إذ إننا كنحف نشعر ن

قكم إلى اآلداب كمنيا ىذه الصياغة المتينة القكية.
ٌ
()39
كبيذا اإلبداع كصؼ بتاج األدباء  :كلعؿ ابف عميرة كجد ضالٌتو في ىذه الطريقة أم
اإلتياف بتمؾ الصياغة المذككرة ،كنعني بيا مف بيف ما نعني تمؾ األسجاع القصيرة؛ كذلؾ عمى

األقؿ كفيما يبدك لنا أنو كاف ييدؼ بو أيضا إلى التركيز عمى مكضكع ما إليصاؿ رسالتو كبأقؿ

مرت معنا ،ككذلؾ
مساحة مف القكؿ أك أق ٌؿ الكممات .ك ٌ
المتتبع لرسائمو سكاء منيا الرسمية كالتي ٌ
()40
مرت
األبار مف بجاية
رسالتو عف المستنصر الحفصي في استدعاء ابف ٌ
 ،أك األدبية كالتي ٌ
اس ٍف مؤسس دكلة بني
ن
أيضا ،باإلضافة إلى رسالتو إلى أبي بكر ابف الخطٌاب كاتب األمير ىي ٍغ يمر ى
()41
ألكؿ كىمة تركيزه المتمثٌؿ في السجع القصير؛ كبيذا كغيره كصفو
عبد الكاد بتممساف
يدرؾ ك ٌ

فإننا ال نستطيع حتى
البعض بأنو كاف ال يجارل في الكتابة كالسيما منيا العممية األدبية .كعمى ك ٌؿ ٌ
كمتنكعة(.)42
أخذ أمثمة كلك قصيرة عف رسائمو؛ ألنيا كثيرة ٌ
خاصة .كىؿ
ىذا عف تكظيؼ ابف عميرة لمسجع بصفة عامة ،كلسجعاتو القصيرة بصفة
ٌ
ىناؾ كسائؿ أخرل كاف قد كظٌفيا األديب الشاعر الكاتب في كتابتو ؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ نرجع إلى نفس ىذه الرسائؿ الستخراج منيا بعض الكسائؿ التي

كظٌفيا ىذا الكاتب الكبير بؿ األكبر .إننا إذا كضعنا رسائؿ ابف عميرة في إطار الشركط أك

المطمكب تكفٌرىا في ال يكتٌاب يكمئذ نجدىا ال تخرج عنيا ،كما أف ىذه المعايير تنقسـ
المعايير
ي
قسماف أساسية كغير أساسية .فاألساسية منيا أف يككف الكاتب عمى عمـ بالمغة كآدابيا مف نحك
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كصرؼ كأمثاؿ ،كخطب ،كتاريخ عاـ ،كخاص كىك أف يككف عمى عمـ بالتاريخ العربي كاإلسبلمي،
إضافة إلى عممو بالعمكـ النقمية كحفظو أك استظياره لمقرآف الكريـ ،كالحديث الشريؼ كغيرىا مف
مطمعا عمى التاريخ األجنبي أك بعض الفرؽ الدينية .كالمذاىب
المتفرعة عنيما ،كما يككف
العمكـ
ن
ٌ
الرد عمييا.
ككؿ ىذا كغيره يحتاجو الكاتب في آداء ميامو لتحرير الرسائؿ ك ٌ

إضافة إلى فطانة الكاتب أك ذكائو ،كىيبتو ككقاره كىيئتو أم أف تككف لو منزلة ىم ٍريمكقة في
ير أك رئيس الكزراء في يكـ ما مثمما كانت
المجتمع ،كعمية القكـ؛ كألف ىذا الكاتب قد يصبح كز نا
كظيفة ابف خمدكف في بجاية .ىذا كمف أراد معرفة ذلؾ مف شركط أساسية كغيرىا فميرجع إلى

المصادر كالمراجع التي نظٌرت لمكتابة اإلنشائية (الرسمية كاألدبية) كلمكتٌاب كصبح األعشى
لمقمقشندم كغيره مف النقاد أك المنظٌريف في المغرب كالمشرؽ.
ـ توظيفو لمروافد التراثية:

المصطمحات النحوية والصرفية  :كىنا كمف بيف ما كظٌفو ابف عميرة االصطبلحات العممية

السيئ الذم آلت إليو
الخاصة بعمـ النحك كالصرؼ بك ٌؿ ميارة؛ كىذا في تكريتو عف الكضع ٌ
جراء استيبلء النصارل عمييا ،كىذا كاف في رسالة قد بعثيا إلى تمميذه كصديقو الشيخ أبي
األندلس ٌ

أم
جعفر ابف ٌ
أمية ،كمنيا قكلو " :ىمف يينصفنا مف ىذا الزماف الظالـ؟ ا﵀ بما يمقى الفؤاد عالـ ،با﵀ ٌ
التعجب طاؿ ،كذىبت عبلمة
نحك تنحك ،كمسطكر تيثبت كتمحك ،كقد يحذؼ األصمي كالزائد ،كباب
ٌ
الرفع ،كفقدت سبلمة الجمع ،كالمعتؿ أعدل الصحيح ،كامتنعت العجمة مف الصرؼ ،كأمنت

زيادتيا مف الحذؼ ،كمالت قكاعد الم ٌكة ،كصرنا إلى جمع القمٌة(."...)43

كىنا كك ٌؿ مف لو اطبلع عمى بعض المبادئ في عمـ النحك كالصرؼ ككذلؾ التاريخ

األندلسي يدرؾ كبكؿ سيكلة كيسر ما كاف يقصده ابف عميرة مف إتيانو بتمؾ المصطمحات العممية؛

حيث إنو قصد بحذؼ األصمي كالزائد أم أف الحرب أتت عمى األخضر كاليابس أك أصابت

السيئ الذم عميو األندلسيكف قد طاؿ عمييـ كلـ
الجميع ،كما قصد بباب التعجب طاؿ أف الكضع ٌ
عزتيـ كمكانتيـ زالت بزكاؿ ممالكيـ كدكليـ
يتغير ،كيقصد كذلؾ بذىاب عبلمة الرفع أم أف ٌ
ٌ

أما المعت ٌؿ أعدل الصحيح فيقصد بيا تساكل ضعؼ األندلسييف كلـ تبؽ ليـ
كمدنيـ تمك األخرلٌ ،
ضدىـ كاختبلفاتيـ؛ إذ إف الجيات التي كانت حائمة دكف كصكؿ
قكة تذكر نتيجة الحرب
المستمرة ٌ
ٌ
لظى الحرب إلييا أصبحت ىي األخرل في أتكف الحرب ،كنتج عنيا فقداف كؿ شيء ،لكف في

مقابؿ ذلؾ امتنعت العجمة مف الصرؼ ،كأمنت زيادتيا يقصد بأف ىؤالء النصارل بقكا عمى حاليـ
كدكف تغيير في أكضاعيـ بؿ أمنكا مف مبلحقة المسمميف ليـ عمى أف يمحقكا بيـ أ نذل كما كاف في

العدة أماميـ ،كىذا ما يقصد
الماضي؛ كبيذا مالت الكفة لصالح النصارل كعميو صرنا قميمي العدد ك ٌ

بو "كصرنا إلى جمع القمٌة".

السيما في احتضارىا كاحتضار مدنيا
كمما الشؾ فيو أف المؤرخ
المختص في األندلس ك ٌ
ٌ
ٌ
مما أشرنا إليو.
كسقكطيا يأتي بالكثير أك يدرؾ داللة تمؾ المصطمحات أكثر كأكثر ٌ
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كيرل لساف الديف ابف الخطيب في اإلحاطة في أخبار غرناطة بأف ىذه

التكرية ىي مف

بديع ما صدر عف ابف عميرة ،كفي ىذا يقكؿ " :إنو كمف بديع ما صدر عف ابف عميرة ىك ما كتب
أمية ،الذم كاف أعممو باستيبلء
العباس بف ٌ
في غرض التكرية قطعة مف رسالة كاف أجاب بيا ٌ
النصارل عمى بمنسية"(.)44

توظيفو لَلمثال  :كمف اصطبلحات النحك كالصرؼ ننتقؿ إلى األمثاؿ ،ككيؼ كظٌفيا

شائعا كىك " أشير مف نار عمى عمـ"،
الكاتب في ىذه الرسائؿ المطٌمع عمييا فيك كظٌؼ مثبلن عر نبيا ن
كىذا في كصؼ رسالة ألحد أصدقائو مف حيث صياغتيا التي راقت كأعجبت ابف عميرة؛ حيث إنيا
م الرفٌاء ،كالصابي،
العباسييف البارزيف كابف
فاقت حتى شعر الشعراء ،كنثر الكتٌاب ٌ
السر ٌ
الركمي ،ك ٌ
ٌ
يتبكأكف
كالصاحب ،ك
الميكالي ،كالحريرم ،ثـ يكرد تساؤال كغرضو منو التعجيز أم أف ىؤالء ال ٌ
ٌ

منزلة كمكانة صديقو ىذا في فف الشعر كالنثر بؿ ىك "أبمغ ىم ٍف ىخطٌ بقمـ ،كأشير مف نار عمى
مشيكرا؛ كلذلؾ فيك يأتي بيذا المثؿ ،ثـ إنو مناسب مف جية
عمـ" ،كيبدك أف صديقو ىذا كاف
ن

السجعة القصيرة التي كاف يريدىا كىك " أشير مف نار عمى عمـ".
أخرل إلتماـ ٌ
ىذا مثؿ عف تكظيؼ ابف عميرة لؤلمثاؿ العربية كاف كانت غير كافية؛ ألننا نحتاج في ىذا
اإلطٌبلع عمى جممة كثيرة مف إبداعات ابف عميرة في كؿ مف النثر كالشعر.

توظيفو لمتاريخ العربي اإلسالمي  :كمف تكظيفو لممصطمحات النحكية ،كالصرفية ،كاألمثاؿ

العربية ،ننتقؿ إلى تكظيفو لمتاريخ العربي اإلسبلمي ،الذم استطاع أف يكظٌفو بكؿ قدرة ككفاءة

كتابا في "كائنة ميكرقة" ،كفي ىذا أم في
عالية؛ ألف ابف عميرة كاف
ن
أيضا؛ حيث كتب ن
مؤرخا ن
المراكشي في كتابو " الذيؿ
تكظيفو لمتاريخ أشار لساف الديف بف الخطيب كىك ينقؿ عف عبد الممؾ ٌ

كنثر باإلشارة إلى التاريخ" (،)45
نظما نا
كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة" كىك أنو "كاف ييممح كبلمو ن
رده عمى تمميذه كصديقو الشيخ أبي جعفر بف أمية حيف استيبلء النصارل
كىذا ما نجده في رسالة ٌ
عمى ىبمى ٍنسية ،كفي ىذا يقكؿ" :كقد عاد الديف إلى غربتو ،كشرؽ اإلسبلـ بكربتو ،كأف لـ يسمع
الرقى ،كأدالت بميؿ السميـ
بنصر ابف نصير ،ك ى
ط ٍرؽ طارؽ بكؿ خير ،كنيشات حنش ككيؼ أعيت ٌ

يكـ الممتقى ،كلـ تخبر عف المركانية كصكائفيا ،كفتى ىمعافر كتعفيره لؤلكثاف كطكائفيا ،لمٌو ذلؾ
السمؼ ،لقد طاؿ األسى عمييـ كاألسؼ"(.)46

كاإلشارات التاريخية ىنا كاضحة كؿ الكضكح؛ حيث يشير ابف عميرة إلى فتح طارؽ ابف

زياد لؤلندلس كانتصاراتو مع مكسى بف نصير داخؿ جزيرة ايبيريا ،كالغزكات التي كاف يقكـ بيا
األمكيكف في شماؿ اسبانيا كغيرىا ،ككذلؾ االنتصارات الكثيرة لممنصكر بف أبي عامر
الخمفاء
ٌ
العظيمة عمى النصارل ،كلـ يعرؼ أنو انيزـ في كاحدة منيا ،كفي ىذا يقكؿ المقرم " :ككاف لو في
غزكة مف غزكاتو المنيفة عمى الخمسيف مفخرة مف المفاخر اإلسبلمية  ...كعمـ كؿ مف ممككيـ

التحصف بالمعاقؿ كالقبلع  ...كأنو ما عاد قطٌ مف غزكة
(النصارل) أنو ال طاقة لو لجأ إلى الفرار ك
ٌ
( .)47
فخر "
استعد ألخرل ،كلـ تيزـ لو قط راية مع كثرة غزكاتو شاتية كصائفة ككفاه ذلؾ نا
إال
ٌ
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إضافة إلى االنتصارات التي حققيا ذلؾ السمؼ الصالح .ىذا ما يشير إليو ابف عميرة .كفي رسالة
أخرل منو إلى مؤسس دكلة بني حفص بتكنس يشير إلى المكحديف ،كالى مآثرىـ في الدفاع عف
لما ضعفكا أك استكانكا ،كيا لو مف فخر كرثو ماجد عف
المسمميف كاإلسبلـ في إسبانيا باألندلس ٌ
ضد النصارل لـ تكف لغيرىـ أك
أما الفتكحات كالحركب الكثيرة كالكبيرة التي قامكا بيا ٌ
ماجد .ك ٌ

لسكاىـ كيقصد بذلؾ الحركب التي انتصر فييا المكحدكف باألندلس كغيرىا ،كفي ىذا كغيره ،يقكؿ

ابف عميرة في الجزء الشعرم مف رسالتو:

إنـما آل أبي َح ْف ٍ
ىـدى لمورى من غائب أو شاىـد
ـص ً
ِ
َّي َـن َع ْـزَم القاعـد
قعدوا فوق النجوم الزْىر عن
ىمم َنب ْ
َ
وعن اإلسـالم ذادوا عنـدما ف ّل طول العيد َغ ْر َب الذائـد
ي المنـتـمي ورثوره ماجداً عـن ماجـد
ُّ
أي فخـر ُع َمر ّ
ماض ٍ
ٍ
بادئ أو عـائـد
ـي ُـم بين
ما الفتوح ال ُغ ُّـر إالّ لَ ُ

.......................................إلخ

(.)48

كابف عميرة يكثر ىنا مف اإلشارات التاريخية ككأننا بو مغرـ بالسير الذاتية لرجاالت الفكر
كالفف كالسياسة؛ كلذا نجده كىك يصؼ رسالة – كاف بعثيا لو أحد أصدقائو – يذكر الشعراء
عباد،
م الرفٌاء ،كالصابي ،كالصاحب بف ٌ
كالكتٌاب الكبار كبشار بف برد ،كابف الركمي ،كالسر ٌ
م ،كبني ىك ٍىب ،كآؿ طاىر كغيرىـ مف األعبلـ كالبيكتات التي اشتيرت بالفف
ك
الميكالي ،كالحرير ٌ
ٌ
األدبي مف نثر كشعر.

فابف عميرة مثمو مثؿ الكتٌاب الكبار كابف
توظيفو لمنصوص المقدسة (قرآن وحديث):
األبار في القرف السابع ،كلساف الديف ابف الخطيب ،كابف خمدكف في القرف الثامف كغيرىـ كثير
ٌ
حد بالنصكص المقدسة مف قرآف ،كحديث حتى أف صياغتو امتزجت بتمؾ
ككثير متأثٌر إلى أبعد ٌ
النصكص بؿ دخمت أك تداخمت في صياغتو أك تراكيبو ،كىذا حيف االقتباس أك التناص بغية أك

ليدؼ االستشياد أك غير ذلؾ ما دامت النصكص المذككرة امتزجت مع نسيج صياغتو كمعنى ىذا
تناصو ىك تناص داخمي.
أف
ٌ
الحد بؿ راح إلى النص الشعرم القديـ يأخذ منو أخ نذا
كلـ يتكقؼ ابف عميرة عند ىذا ٌ
لبلستشياد كلمتأكيد عمى ما يذىب إليو .كلمتدليؿ عمى ما ذىبنا إليو عف تأثير ابف عميرة بالقرآف،
أمية الذم ذكرناه
كالحديث نكرد أمثمة مف ذلؾ كمف الرسالة التي بعثيا إلى الشيخ أبي جعفر بف ٌ
الرب الذم قكلو الفصؿ " ،ك" ما كاف ذلؾ جزاء إحسانؾ
ار كتكرنا
مر ن ا
ار في ىذا البحث ،كىك قكلو " :ك ٌ

" " ،لكف أنت أرحـ مف أف تؤاخذنا بما جنينا" ( .)49كىذا اقتباس مف القرآف أك تداخؿ أك تقاطع أك
األكؿ
تناص داخمي كما أسمفنا؛ إذ إف الصياغة القرآنية تداخمت في نسخ صياغتو فمثبلن تركيبو ٌ

مأخكذ مف اآلية ﴿ إنو لقول فصل وما ىو باليزل ﴾ (الطارؽ ،اآلية  ،)14 ،13كالثاني أخذه مف
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اآلية ﴿ وىل جزاء اإلحسان إالّ اإلحسان ﴾ (الرحماف ،اآلية  ،)60كالتركيب األخير أخذه مف اآلية
ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ (البقرة ،اآلية .)286
﴿ّ
يتناص فييا
ككذلؾ في الرسالة التي بعثيا إلى الخميفة نجد تراكيبو متقاطعة أك متداخمة أك
ٌ
األمة آمنا"،
مع القرآف ،كىذا في قكلو" :كالحمد ﵀ ثـ الحمد ﵀ عمى أف جعؿ بو (الخميفة) حرـ ٌ

األعز ،كالنصر
"كتبلفى ف ٌؿ اإلسبلـ منو بفيئاتو التي منيا ينتظركف الكر ،كبيا يكعدكف الفتح
ٌ
رب اجعل ىذا البمد آم ًنا﴾ (البقرة ،اآلية ،)126
األغر"( .)50فالتركيب األكؿ كاف نا
متأثر فيو اآلية ﴿ ّ
ٌ
كالثاني مف اآلية (المرسبلت ،اآلية .)07
الجمي كالكاضح إلى شعره ،كالسيما أف
كلعمو مف الطبيعي أف ينتقؿ ىذا التأثير القرآني
ٌ
الفخار) سنة  634ىػ:
التديف؛ كىذا في قكلو
مخاطبا بو أبا الحسف ُّ
الرىع ٍيني (ابف ٌ
العصر ىك عصر ٌ
ن
لغـو وال تـأثيم
أمنازعي أنت الحـديث ؟ فإنو
ما فـيو ال ٌ
()51

يوما قموب الخمق فيو رحيم
ال يأس من روح اإللو وان قست ً
أما الثاني فأخذه مف (اآلية  87مف
فتركيبو األكؿ أخذه مف (اآلية  25مف سكرة الكاقعة)ٌ ،

سكرة يكسؼ).

ىذه أمثمة مف التأثير القرآني ،كنأخذ أمثمة أخرل عف تأثيره بالحديث  ،الذم " كاف في أكؿ

طمبو العمـ (ابف عمرة) شديد العناية بشأف الركاية فأكثر مف سماع الحديث ،كأخذه عف مشايخ أىمو
"( ، )52ككذلؾ " لو حديث حسف في معقكلو كمنقكلو " (.)53كعميو فبل يعقؿ أالٌ يتأثٌر بالحديث ،كىك

الذم أكثر مف سماعو ،كأخذه عف مشايخ كانكا مختصيف فيو .كمف ىذا نأخذ مثميف اك ثبلثة؛ كذلؾ

رد بيا عمى الشيخ أبي جعفر بف
تجنبنا اإلطالة في مكضكع التأثير كالتأثٌر .كمف رسالة كاف ٌ
قصد ٌ
أميةٌ نجده يمجأ إلى تكظيؼ الحديث ،كىذا في قكلو:

كتغ ُّ
ض عمى رغـ العدك مف حبيب إف مف
"ببلغة تفتف كؿ لبيب ،كترعى ركض ك ٌؿ أديب ،ي
()54
أيضا يمجأ إلى تكظيؼ الحديث،
لسحرا ،كيا أييا الجكاد كجدناؾ نا
البياف
بحر"  .كفي نفس الرسالة ن
ن
كىذا في قكلو " :كقد عاد الديف إلى غربتو ،كشرؽ اإلسبلـ بكربتو " (  .)55كىنا إشارة إلى الحديث"
بدأ اإلسبلـ غر نيبا ،سيعكد غر نيبا ."...
مكانة ابن عميرة في الكتابة العممية األدبية  :كما داـ ابف عميرة قد قضى ج ٌؿ حياتو في
مينة القضاء التي تكالىا في بعض المدف األندلسية كالمغاربية فإننا ال نعدـ تأثير المينة فيو؛ كلذا

كجدناه يكظٌؼ تمؾ المصطمحات المكظٌفة في عمكـ الديف بصفة عامة ،كىذا في تينئتو عف لساف

أىؿ شاطبة إلى ابف ىكد في كصكؿ كتاب الخميفة العباسي ،كالتي مف بيف ما يقكؿ فييا" :أما بعد

كيدا عمكىا أثبتتو أيدم
أمدا إالٌ تخطٌتو ،ن
فكتب العبد – كتب ا﵀ تعالى لممقاـ العمي سعادة ال تبمغ ن

المتككمي ،كالعيد الكاثقي المعتصمي تنسكب
األقدار ،كخطتو -مف شاطبة كبركات األمر المجاىدم
ٌ
كالمطر ،كتنسحب عمى البشر ،كتقضي بسعادة النصر كالظفر ،كعند العبيد مف أداء فركض
الخدـ ،كالقياـ بحقكؽ النعـ ،ما عقدت عميو ضمائرىـ ،كحديث طاعتيـ حسف صريح ،كا﵀ تعالى
ى
338

متحميا
ينيضيـ بكظائؼ المثابة العمية ،كيحمميـ عمى المناىج السكية ،ككصؿ كتابو الكريـ
ن

بركاء

تبدل نظره لمعياف نثرت فيو الخمع العباسية في
الحؽ ،ناطقنا بمساف الصدؽ ،كال يكـ كذلؾ اليكـ ٌ
عمك في اإلسناد ،كال نظير لو في العكالي ،كاف ىذه البشائر كما تبعيا ،كفركع
أعمى الصكر فيك ٌ
عف ىذا األصؿ الصحيح ،كأقيسة عف ىذا النص الصريح ،فأدلٌة الخبلفة قد استقمٌت ،كشبية

كشرؼ ىذه األمة بإمامة نجؿ األئمة
الخبلؼ قد استقمٌت ،كشبية الخبلؼ قد بطمت كاضمحمٌتٌ ،
المتككمي ،كالمشاىدة لو بإسعاد األياـ ،كلك كجدكا رخصة في
تجدد لممقاـ العمي
كجددكا ما ٌ
الخمفاءٌ ،
ٌ

تكىما كمف أمميـ أنيـ في الحقيقة قد استممكا "(.)56
المسير لعزمكا كىـ يستممكف البساط األشرفي ٌ
كالغالبية مف ىذه المصطمحات كالتعابير تد ٌؿ داللة قاطعة عمى ثقافتو العممية كاألدبية التي

الغ ٍبريني
تميز بيا دكف سكاه ،كلكالىا لما كظٌؼ في مينة القضاء كالكتابة في الدكاكيف؛ كليذا نجد ي
ٌ
()57
المتفنف ،أعمـ العمماء ،كتاج األدباء "  ،ىذا مف جية ،كمف جية أخرل يقكؿ بأف
يصفو "بالمتقف
ٌ

تقدـ الفقيو أبي المطرؼ في كتابتو إنما ىك أف الرجؿ مف أىؿ بمنسية مف أىؿ العمـ
" الذم أكجب ٌ
عمف
فكتابتو عممية أدبية ،ككتابة غيره مقتصرة عمى نكع األدباء ،كىذا المعنى ىك الذم ٌ
تميز بو ٌ

عداه ،كسبؽ بو مف سكاه" ( .)58ثـ يعمؽ األستاذ رابح بكنار محقؽ عنكاف الدراية عمى الكتابة العممية

األدبية كيقكؿ" بأنيا في نسخ (أ) عممية لدنية ،أم أنيا ذات طابع ديني يزٌيف األسمكب األدبي".
ككما يبدك (لؤلستاذ المذككر) أف ما ىك في األصؿ أقرب إلى مقتضى السياؽ ( .")59كعميو فإننا
نرجح بأف ىذه الرسالة ىي ذات طابع عممي ديني أك ديني أدبي؛ ألف المفظيف معناىما كاحد،
ٌ
كيقصد بيما التشريع اإلسبلمي أك الفقو أك القانكف اإلسبلمي ،الذم ما ىك إالٌ فقو أك قانكف حسب
تعبيرنا الحالي ،كأصابت بعض الجامعات لما أطمقت عمى كمية الحقكؽ بكمية الشريعة كالحقكؽ.
خاتمة:

في ىذا البحث تطرقنا إلى ترجمة ابف عميرة كمف ضمنيا مكانتو أك منزلتو العممية كاألدبية
خاصة ،كالى آثاره النثرية المتمثمة في بعض رسائمو األدبية كالرسمية ،كالتي كاف كتبيا إلى
ردا عمييـ ،ككذلؾ البعض مف رسائمو الرسمية التي بعثيا إلى الرسمييف أك كتبيا عنيـ
أصدقائو ٌ

يتضمف مكضكع المحنة األندلسية كما نتج عنيا مف لجكء إلى الضفة
أف أغمبيا كاف
نيابة  ،ك ٌ
ٌ
الجنكبية مف غرب البحر المتكسط ،كالتي كانت نتيجة الختبلفاتيـ كاخفاقاتيـ أماـ النصارل ،الذيف
كانكا يستكلكف عمى المدف كالقرل ،أما مكقؼ ابف عميرة مف ىذه المحنة فيظير في الدفاع عنيا

بكصؼ كضعيتيا أك أكضاعيا ،كبالتالي طمباتو مف أكلي األمر ببمداف المغرب األخذ بالثأر مف
صـ المشترؾ .ثـ تطرؽ البحث إلى نكع صياغة ابف عميرة في كؿ مف رسائمو األدبية
ىذا ى
الخ ٍ
كالرسمية ،كىي صياغة تميزت بتكظيفو لؤلسجاع القصيرة في الغالب إضافة إلى األدكات الببلغية
األخرل كالتكرية ،ككذلؾ تكظيؼ األديب الشاعر كالكاتب الكبير لمركافد التراثية المعركفة مف قرآف،

كحديث ،كشعر ،كأمثاؿ ،كتاريخ إسبلمي.
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لكف في مقابؿ ذلؾ لـ يتطرؽ البحث إلى ىيكمة الرسالة مخافة التطكيؿ ،كاف كاف ىذا ال
يمنعنا مف ذكر شيء منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر مف البسممة ،كالتصمية ،كالتسميـ ،كالدعاء
إلى المرسؿ إليو ،كذكر اسمو ،كسمسمة مف أسماء آبائو كأجداده ،كالدعاء لو ،كليـ  ،ثـ ذكر مكاف
الراسؿ ،كالدخكؿ في المكضكع ،كالتحية في نياية الرسالة أك السبلـ ،كتاريخ الرسالة ،كفي أعمى
الرسالة يكضع رسـ العبلمة السمطانية .أما ىيكمة الرسالة األدبية فكثيرة التغيير ،كال يمكف أف
يحصرىا بحث عممي كاحد.
كنظ ار لببلغة ابف عميرة العالية في كتابتو األدبية أك ىذا األثر األدبي القيـ يمكف استغبللو
كالسيما أف الرجؿ اشتير بالكتابة العممية األدبية دكف سكاه.

كعميو فإننا كجدنا كتابتو ذات قيمة قد يمكف استغبلليا مف طرؼ يمتعمٌمينا أك طمبتنا بؿ ما
يخص ىذا طمبة اآلداب ،كالمغات ،كالعمكـ
أحكجنا كأحكجيـ إلى ىذه الكتابة العممية األدبية ،كال
ٌ
اإلنسانية بؿ حتى طمبة الصحافة كالعمكـ السياسية ،كالحقكؽ كالعمكـ اإلدارية؛ ألف تمؾ الكتابة

المذككرة تفيدىـ في رصيدىـ المغكم كالمعجمي أك االصطبلحي بؿ في تراكيبيـ أك تعابيرىـ ،التي
ىـ في حاجة إلى تقكيتيا كبخاصة أف ابف عميرة كظٌؼ النثر المرسؿ كذلؾ ،ككتابتو كما تكرر

معنا ىي كتابة عممية أدبية ،ككنمكذج عف ذلؾ يينظر التينئة التي كتبيا إلى ابف ىكد عف لساف
سمى " بكائنة ميكرقة "  ...باإلضافة إلى ىذا كذاؾ ٌأنو قد مارس كظيفة
الم ٌ
أىؿ شاطبة ،كتاريخو ي

القضاء طكؿ حياتو التي دفعتو إلى تكظيؼ المصطمحات الفقيية كالنحكية كىي مف طبيعة الحاؿ
مصطمحات عممية.
كنظر ليذا كمٌو فإف ابف عميرة كاف لو كبير التأثير عمى كبار الكتٌاب في عصره ،كفي
نا
القرف الثامف كابف ىانئ السبتي ،كابف الخطيب ،كعبد المييمف الحضرمي الذم كاف ال يجارل في
الببلغة كالشعر عمى حسب ما أخبرنا بو ابف خمدكف .إضافة إلى ىذا أف ابف عميرة كانت لو
إبداعات بمثابة الظؿ الذم انعكست عميو المحنة األندلسية كبخاصة أف الرجؿ كاف ممتزما بقضية

اما ،ىذا مف جية .كمف جية أخرل كلكال ابداعاتو الجيدة الممتازة ،كالمتمثمة في كتابتو العممية
إلتز ن
السبتي المذككر ،كلما بقيت بعض مخطكطاتيا ،كىذا عمى الرغـ
األدبية لما كاف جمعيا ابف ىانئ
ٌ
األمة ،كىي في جمعيا كبقاء مخطكطاتيا شبيو بمقامات اليمذاني أك
مف المحف التي أصابت ٌ
كتٌاب المقامات في الصياغة ،كىي أم رسائؿ ابف عميرة قد كجدت كنمكذج حتى لتعميـ الناشئة

كغيرىـ الفف اإلنشائي بصفة عامة.

ىذا كلـ يبؽ لنا إال أف نثبت في بحث مستقؿ ،كىؿ أف ابف عميرة كاف ينتمي حقٌا إلى
مدرسة بديع الزماف اليمذاني كما ذىب إلى ذلؾ لساف الديف بف الخطيب في تاريخ غرناطة ؟ أـ
أنو كاف بيف المدرستيف :مدرسة البديع ،كالحريرم ؟
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