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َ
ََ
َ ََ
ُ ْ
ُ ْ ُ
ْ
المن ِص َف ِمن الكل ِام على مغ ِني اب ِن ُّ ِهشام
َّ
ُ
ْ َ َ ْ ُ َ َّ
الشمني
ين أحُم َد ب ِن َمحم ِد
يخ ت ِقي
الد َ ِ
ِللش ِ
َ
َ
َّ َ َّ
ْ
احـــث :أيا ـ إذن ـ إن ـ أن]
(ت872هـ)[مب ِ
محمد بن ناجي (دراسة وتحقيق) – كلية العلوم الشرعيَّة بمسَلتة – الجامعة األسمرية
د .علي َّ
اإلسَلمية
ِبسمِ ِ
الر ِحي ِم
الر ْح َم ِن َّ
هللا َّ
ْ
نهج ِ
الس ََلم عَلى رس ِ
ول هللاِ ،وعَلى آلِ ِه وصحِبه وم ْن و َاَله ،وسار عَلى ِ
َّ
بع
ت
ا
و
ه
الح ْم ُد هللِ ،و َّ
َ َ
َ
َ
َ َ
َ
َُ
الص ََلةُ و َّ ُ
يمثله من حضارٍة ومعرفةٍ
ِ
ِ
ِ
األمة؛ لما ُّ
فلما كان
إحياء تراث العربيَّة من واجبات أبناء هذه َّ َ
ُه َداهُ ،،،وبعدَ ،
ُ
َّ
أن أُسهم بجهد الم ِ
ِ
نفض ُ ِ
من شروح مغني اللبيب
قل في
اكم على شرٍح ٍ
هام ْ
أيت ْ
وثقافة ،ر ُ
ُ
الغَبار الذي تر َ
َ
لتق ِي ِ
ابن هشامٍ"ِ ،
ِ ِ
ين أحمد ِ
الد ِ
من الكَل ِم على مغني ِ
ِ
محمد
بن َّ
"المنصف َ
َلبن هشامٍَ ،أَل وهو ُ
كتاب ُ
الع ِ
حقيق؛ َّ ِ
يمثل واسط َة ِ
الشمِن ِي (ت872ه) ،فهذا َّ
ُّ
حقيق بالتَّ ِ
قد بين شرو ِح وحواشي مغني
الشرُح
ٌ
ألنه ُ
ُ
الس ِ
اعتر ِ
اللبيب ،فهو يجمع آراء و ِ
ِ
الصائغ ،وشرِح
اضات
ابقة عليه ،كشرح ابن َّ
أصحاب الشرو ِح َّ
ُ َ
الرِ
بالن ِ
،منتصر للم ِ
صن ِ
َّ
َّ
ِ
َّ
دود
الر
وهذه
،
ف
ا
د
و
عليق
ت
ال
و
قد
لها
ض
ويتعر
المغني،
ماميني ،وتعليقه على
الد
ُّ
َّ
َّ
ِ
ُ
ُ
ً ُ
الشارحون و ُّ
عليقات تناوَلها َّ
والتَّ
ورفضهم لبعضها
وسجلوا رضاهم عن بعضها،
المحشون بعده ،فناقشوهاَّ ،
ُ
َ
ِ
اآلخر ،كصنيع ِ
الم ََّل الحصكفي ،واألمير األزهري ،واألنطاكي ،و ُّ
كل هذه
الد ِ
يت ُّ
سوقي ،وقد َحظ ْ
ابن ُ
الشرو ِح والحواشي ِ
ِ
ُّ
الم ِ
متناول َّ
درسين ،األمر
بع أغلبها ،وأصبح في
بالدراسة والتَّحقيق ،و ُ
ط َ
الدارسين و ُ
يتمم سلسَل َة الشرو ِح والحواشيِ ،
َّ ِ
َّالذي جعل إظهار الم ِ
نص ِ
ف إلى ُّ
ويقد ُم
النور َ
َ
َ ُ
من األهميَّة بمكان؛ ألنه ُ
النقدي َّالذي سلكه ُّ
صورًة واضح ًة للمنهج َّ
الش ُمِن ُّي فيه.
ِ
َّ
المجلة جزًءا
لقراء هذه
مستعينا باهلل – في تحقيق هذا الكتاب،
بدأت –
وسأقد ُم َّ
ً
ولهذه اَلعتبارات ُ
ِ
"المنص ِ
ف من الكَلم
أن" ،من كتاب
إن ،و َّ
اضع ،وهو تحقيق مباحث" :أََيا ،وإ َذ ْن ،و َّ
من هذا العمل المتو ِ
على مغني ِ
ابن هشامٍ"؛ لإلفادة ،واَلستفادة من آرائهم وتعليقاتهم.
ِ ٍ ِ
سم ِ
وخ ِات َم ٍة.
ينَ ،
وَق ْد َق َّس ُ
مت ه َذا َ
الع َم َل إَلى :مقدمة ،وق َ
ِ
الدر ِ
اس ُّي:
القسم َّ
األو ُلَ :
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
للشارِح ،وكتاِبه "الم ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ف
نص
ة
صر
خت
م
ة
م
رج
وت
"،
يب
ب
ل
ال
ي
غن
"م
ه
ب
تا
ك
و
،
ف
صن
للم
ة
ر
ص
خت
م
ة
م
رج
ت
َ
َ َ ً ُ َ ًَ
ُ ُ
ُ
شم ُلُ ً َ َ ُ ً َ َ :
وَي َ
غني ِ ِ
الك ََل ِم عَلى م ِ
ووصفا ُّ
للنسخ.
وبيانا لعملي في التحقيق،
ً
ِم َن َ
ابن ه َشامٍ"ً ،
ُ
ِ
َّ
إن ،و َّ
باح ِثَ :أيا ،وإ َذ ْن ،و َّ
أن.
يق َم َ
القسم الثاني :تَحق ُ
من نتائج.
أما الخاتمة
نت ما َّ
َّ
َّ
فتضم ْ
توصْل ُت إليه َ
ِ
ِ
ِ
العْل ِم و ِ
ط ََّلب ِ
جعل َعملِي َخالِصا لِو ِ
اس ًة
ً
جهه َ
الكريمِ ،و ْ
سائَل هللاَ ْ
المهتَم َ
ينفع به ُ َ
أن َي َ
أن َ
ين بالعربيَّة در َ
ُ
ً َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
كن ِ
ِ
العربيَّة.
اف إلى ُ
يسا ،و ْ
إلتمامه ،حتى ُي َ
ض َ
وز َ
أن يوفَقني َ
وتدر ً
2019
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ِ
ِ
الدر ِ
اس ُّي:
ـــــــــم َّ
األو ُلَ :
الق ْس ُ
َّأواًلَ :ترجم ُة الم ِ
صن ِ
ف ،وِك َتا ِب ِه:
ََ ُ
ِ
ِ
ِ
المكَّنى
ف هو( :)1أبو َّ
ف بن َ
محمدُ ،
عبد هللا ُ
يوس َ
يوس َ
المصن ُ
أحمد بن عبد هللاُ ،
ف بن عبد هللا بن ُ
بن ُ

ال ِ
بابن هشا ٍم األنصارُّي ،الم َّلقب بجم ِ
ثم َّ
الد ِ
تلقى عن
ينُ ،وِل َد بالقاهرة سنة (708ه) ،حفظ القرآنَّ ،
ََ
ُ
نادر ،وعقلي ٍ
رت عليه شخصيَّتُه من ٍ
ِ
العلماء مختلف العلوم ،فاق أقرَانه في العربيَّة لما َّ
ُّ
ذكاء ٍ
َّة
الشيوخ و
توف ْ
ٍ
ٍ
وكل ذلك ظاهر في ما َّ
وحس مره ٍ
وفكر ٍ
ٍ
ٍ
خلفه من
وذهن
ثاقب،
ف،
خصبة،
صاف ،وذو ٍق سليمٍُّ ،
ٍ ُ َ
ٌ
ِ
َّ
الن ِ
إعجاب َّ
عظيم ِة َّ
ابن خلدون:
فذاع صيتُه ،و
النفع ،حازت
القدر،
ْ
مؤلفات جليلة ْ
اسَ ،
اشتهرت كتُبه ،قال ُ
َ
َ
الص ِ
ِ
بعلو قدره في هذه ِ
يشهد ِ
بضاعته منهاَّ ،
ناعة ،ووُف ِ
وكأنه ينحو في
ور
جم
فوقفنا منه على عل ٍم ٍ
"َ ...
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
طريقته منحى ِ
بشيء
تعليم ِه ،فأتَى من ذلك
بعوا مصطلح
أهل
الموصل َّالذين َ
أثر ابن جني ،واتَّ ُ
اقتفوا َ
َ َ
()2
ِ
دال على َّقوِة مَل َكِته واط ِ
عجيبٍ ،
ٍ
َلعه ،وهللاُ َي ِز ُيد ِفي َ ِ
اء" .
الخْلق َما َي َش ُ
أما وفاته فقد َذ َكر ِت الم ِ
صاد ُر َّأنه ُتوِفي – َرِح َم ُه هللاُ – سنة (761ه) ،وقيل :سنة (762ه) ،وقيل:
َّ
َ
َ

سنة (763ه).

كتاب مغني اللبيب عن ُكتُ ِب األعار ِ
أهم كتب َّ
يب فهو من أهم كتُ ِب ِ
النحو
ابن هشامٍ ،بل من ِ
َّ
أما ُ
ِ
على اإلطَلق ،اشتهر في زمانه ُشهرَة ِ
منهجا ابتعد فيه عن التَّكرار،
ابن هشا ٍم
كتاب سيبويهَ ،ن َه َج فيه ُ
ً
قد ِ
وكل هذا ذكره في م ِ
ِ ِ
الخو ِ
وترك إيرَاد ما َل عَلق َة َل ُه ِباإلعر ِ
األم ِ
ابَّ ،
مة
ورُّ ،
َ
وتجن َب َ ْ َ
ُ
ض في واض َحات ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المفردات واألدوات َّ
ثم َّ
حوية
الن َّ
الكتابَّ ،
ف سَل َك َم ً
سلكا ً
إن المؤل َ
ص َل فيه ُ
المغنيَ ،ف َ
جديدا فر ًيدا في تقسيم ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
مه ورسو ِخ ِ
ِ
المسائل َّ
الجمل ِ
من
وعاَل َج
عن
الن َّ
حوي َة بطريقة ُّ
َ
قدمه ،وأكثََر فيه َ
وغيرهاَ ،
َ
تدل على س َعة عْل ُ ُ
اهد القرآني ِ
الشو ِ
ِ
النبويَّة ،وكَل ِم الع ِ
َّ
األحاديث َّ
ونثرا.
رب ِش ًا
َّة ،و
عر ً
َ
وألهميَّة هذا الكتاب ع َكف عَل ِ
اح ِه و ِ
وتعليقا ،فمن ُشَّر ِ
الن َحاةُ ِدراس ًة وتَ ِ
يه ُّ
قين عليه
وشرًحا
ً
يساَ ،
المعل َ
َ َ
ُ
در ً
وتقي ِ
الدين ُّ
البدر َّ
يوطي
الد
الش ُمن ُّي (ت872ه) ،و ُّ
ابن َّ
الس ُّ
ماميني (ت829ه)ُّ ،
ُّ
ُ
الصائغ (ت776ه) ،و ُ
الحصكفي (ت1003ه) ،ووحيي زادة (ت1018ه) ،وعزمي زادة
الم ََّل
ُّ
(ت911ه) ،و ُ
ابن ُ
نطاكي (ت1100ه) ،و ُّ
ممن شرح شواهده،
(ت1040ه) ،واأل
وقي (ت1230ه) ،وغيرهم كثير َّ
الد ُس ُّ
ُّ

واختصره.

()1
البن حجر،93/3 :
انظر :ترجمته في :شذرات ال َّذهب ،البن العماد ،191/6 :الدُّرر الكامنة في أعيان المِ ئ َ ِة الثَّامنةِ ،
وبغية الوعاة ،للسيوطي ،68/2 :واألعالم ،للزركلي ،147/4 :والضَّوء الالمع ألهل القرن التَّاسع ،للسَّخاوي،56/5 :
وأعيان العصر ،للصفدي ،5/3 :البدر َّ
الطالع بمحاسن َم ْن بعدَ القرن التَّاسع ،لل َّشوكاني.400/1 :
( )2مقدِمة ابن خلدون :ص.549

8

2019

الشار ِح ُّ
ثانياَ :تْر َج َم ُة َّ
ني( ،)1وِك َتا ِب ِه:
الش ُم ِ
ا
ِ
ِ
علي بن َي ْحَيى بن خلف هللا ُّ
َّ
الشارح :هو تَِق ُّي الد ِ
الش ُمن ُّي،
ين
محمد بن حسن بن ِ
محمد بن َّ
بن َّ
ُ
أحمد ُ
كمال ِ
الدين ،ابن َّ
َّاس ،ابن العال ِم َّ
العَلمة ِ
العَلمة أبي
سنطيني األصل ،اإلسكندرُّي،
الق
ُّ
ُّ
ُ
الحنفي ،أبو العب ِ ُ
ِ
ِ
عبد هللا ُّ ِ
ِ
ام
أصولي ،متكلِ ٌم،
فقيه،
ٌّ
ٌّ
نحويُ ،
الش ُمنيُ ،محد ٌث ،مفسٌرٌ ،
شيخ علماء عصره وزمانه ،و َ
إم ُ
ِ
َّ
علمي ًة
الع ْش ِر األخير من
الن
نشأة َّ
رمضان سنة (801ه) ،نشأ ً
َ
َ
حويين في أوانهُ ،ولِ َد في اإلسكندريَّة في َ
من ُذ ِ
اإلبشيطي ،و َّ
قي ُّ
الص ِ
الشي ِخ
در
الزبيرِي ،والجمال
الده
ص َغ ِره ،حيث
ِ
ِ
الكثير عَلى التَّ ِ
الحنبلي ،و َّ
أسمعه و ُ
َ
َ
الشيخ شمس ِ
ولي ِ
فتَل ختم ًة كامل ًة على َّ
ِ
الد ِ
الدين الزراتيتي،
ين،
ِ
وغيرهمَ ،ق ِد َم القاهرة صحب َة والِ ِدهَ ،
الصائغ الم ِ
وجود فيها الكتاب َة على َّ
كتب ،وأخذ العربيَّة في ابتداء أمره
الشي ِخ األستاذ عبد َّ
الرحمن بن َّ
َّ
ُ
ثم َلزم شمس ِ
اب ِ
الشي ِخ ِشه ِ
ين َّ
على والده ،وعلى َّ
الد ِ
الشطنوفي ،وانتفع بعلم
الدين
أحمد َّ
َ
َ
َ
الصنهاجيَ َّ ،
ناصر ِ
القاضي شمس ِ
الدين البساطي في األصلين ،والمعاني ،والبيان ،وق أر على َّ
الد ِ
ِ
البارَنبارِي
يخ
الش ِ
ين َ
السيرامي ،وق أر أُصول الفقه وأُصول ِ
الشي ِخ يحيى ِ
الفقه عن َّ
الدين
َّ
العروض والقافية ،وأخذ َ
الخزرجي َة في َ
ُ َ
ُ َ
ولي ِ
شمس ِ
الحديث عن َّ
ِ
المنطق
اقي ،وق أر
الدين البسطامي ،و
على قاضي القضاة
الدين العر ِ
الشي ِخ ِ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
بكر َّ
بيب العج ِمي نز ِ
الط ِ
البحث على أبي ِ
بن
آداب
الب ُّ
يل القاهرة ،و َ
اج ُ
لقيني ،والسر ُ
اج ُ
أجاز له السر ُ
ََ
و َ
ِي ،والمر ِ
ظ ِهيرة ،واله ِ
ِ
الملق ِن ،و َّ
ال َّ
هم.
وهرُّ
الد ِميرُّ
يتم ُّي ،و َ
ين العر ُّ
اغ ُّيَ ،
ال ُ
الز ُ
الج َ
َ
ِي ،و َ
بن َ َ
اقي ،و َ
الك َم ُ
َ
الج َم ُ
وغ ُير ْ
ِ
النحو ،و ِ
ِ
ِ
ع ُّ
ني في َّ
الهيئ ُة،
الش ُم ُّ
َب َر َ
البَي ُ
نها :الف ُ
المعاني ،و َ
َ
ان ،والمنط ُق ،و َ
ُص ُ
عدة علو ٍم م َ
ول ،و َّ ُ
قه ،واأل ُ
الحساب ،و َ ِ
خيرا ،ع ِف ًيفا ،متو ِ
ِ
ِ
يث ،كان ِ
ظ ِر
اض ًعاَ ،ح َس َن المن َ
الح ِد ُ
ديًناَ ً ِ ،
الفرائ ُ
ض ،والتَّفس ُير ،و َ
اله َندس ُة ،و َ ُ
وَ
َُ
يبته ،وان َتفع ِب ِه خْلق َكِثير ،وتزاحموا عَل ِ
ِس ِمن َزم ِن َشِب ِ
صد َر لِلتَّدري ِ
اله َيئ ِة ،وتَ َّ
باألخ ِذ َعنه،
يه ،وافتَ َخ ُروا
ْ
ٌ ٌ َ َ َ
ْ َ
وَ
ْ َ
َ ِ
ِ
ِ
َّ
ِم ْن ُهمَّ :
قه
ابن
النجرُّ
ِي (ت877ه) َ
يان ،و ُ
الب َ
األمشاط ِي (ت902ه) تعل َم عَليه الف َ
أخ َذ ُ
المعاني و َ
عنه َ
اش ِيته عَل ِ
ظ ِهيرة (ت891ه) أخ َذ عنه ِ
يه ،وابن أس ٍد (ت872ه) أخ َذ الح ِ
المغني مع ح ِ
و َّ
اشي َة
َ
ابن َ َ
حو ،و ُ
ُ
َ َ
ََ َ
ُ َ
الن َ
ِ
ِ
ِِ
ُّ
يث ،و َّ
الزو ِاوي
الح ِد َ
الش ُم َّني َة ْ
عن ُمؤلف َها ،و ُ
يل (ت893ه) أخ َذ َعنه الف َ
العر َّبي َة و َ
قه و َ
إسماع َ
ابن َ
ِ
عنه ح ِ
اشيتَه
ابن َخب َ
ط َة (ت871ه) َ
ول الدين ،و ُ
(ت852ه) ،و ُ
أخ َذ ْ َ
أص َ
ابن صال ٍح (ت863ه) أخ َذ عنه ُ
الس ِ
عَلى ِ
ِ
وغيرهم
يوط ُّي (ت911ه)،
وغ َيرها،
َلل ُّ
الشفا َ
ف ُ
ويوس ُ
ُ
بن تَغرِي َب ْردي (ت874ه) ،و َ
الج ُ
ُ
َكِث ٌير.
ألف ِ
ِ
الشَفا ،و ِكتَاب الم ِ
اظ ِ
ِ
نص ِ
َّ
َّ
ف ِم َن
ون َ
الخَفا َع ْن َ
يل َ
ظ َمَ ،
فَ ،
ف ،وأل َ
صن َ
صَّنفاتهُ :م ِز ُ
ونثَ َر ،م ْن َ
ُ ُ
أشه ِر ُم َ
الن ِ
غني ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ٍ
وشرح ِ
الكَل ِم عَلى م ِ
ال
َ
َ
ابن ه َشامٍُ َ ،
قاية ُمختَ ُ
وس َّماه َك َم َ
صر الوَقاية في الفقه في عَّدة ُمجلداتَ ،
ُ
()1انظر ترجمته في :الضَّوء الالمع ألهل القرن التَّاسع ،شمس الدِين السَّخاوي ،174/2 :وبغية الوعاة ،السيوطي375/1 :
صافي والمستوفي بعد الوافي ،يوسف بن تغري بردي،104 – 100/2 :
–  ،381واألعالم ،للزركلي ،230/1 :والمنهل ال َّ
والبدر َّ
الطالع في محاسن َم ْن بعدَ القرن السَّابع ،للشوكاني ،113/1 :وهديَّةُ العارفين ،إسماعيل بن مح َّمد أمين البغدادي:
.132/1
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ِ ِ
كر لِوالِ ِ
ده ِفي ِعل ِم الح ِد ِ
ظ ِم ُن ِ ِ
ِ
ِ
المسالِك
وشرُح ن ْ
الدرَايةَ ،
يثَ ،
َ
صاح ُب ُم َ
َ
المؤلفينَ :م َ
نه َج َ
عج ِم ُ
وزَاد َ
خبة الف ِ َ
ِِ
حو ،وأَوَفق المسالِك لِتَأدي ِة المَن ِ
ابن م ٍ
الن ِ
الك ِفي َّ
اسك.
َ َ
َ َ
إَلى ألفيَّة ِ َ
ِ ِ
شر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يوطي
ورثَاه ُّ
الس ُّ
األحد َساِب َع ع ِ َ
تُُوف َي َرح ُ
ين ذي الح َّجة َسَن َة (872ه)َ ،
مه هللاُ – تَ َعاَلى – ليَلة َ
ِ
ِ ٍ ِ
منها(:)1
بقص َيدة م ْن َخمس َ
ين َبيتًاَ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ط ــب و ِ
ِ
الغـ َـي ـ ـ ُر
ُرْزٌء َعــظـ ـيـ ـ ـ ـ ٌـم ِب ـ ــه تُـ ْـســتَ ـ ْـن ـ ـ ـ َـزُل الع ـ َـبـ ـ ـ ُـر َو َح ــاد ٌث َجـ ـ ـ ـ ـ َّـل ِفي ــه َ
الخـ ْ ُ َ
ِِ ِِ
ِ
ِ
ـوم َو ُم ْن ـ َـكـ ـ ِـس ـ ـ ـ ُـر
صـ ـ ـ ُ
ـاب َجـميـ ـ ـ ـ ِع ال ُمسـلمـي ـ ـ َـن بــه َوَقْلـ ُـب ـ ُـه ـ ـ ـ ـ ـ ْـم م ْـنـ ـ ـ ُـه َم ْكـ ـُل ـ ـ ـ ٌ
ُرْزٌء ُم َ
ِ
ِِ ِ
ـس َي ْن َع ِم ـ ـ ـ ُـر
الم ْسلمي َـن س ـ ـ ـ ـ َـوى ْان ِه ـ ـ َـدا ِم ُرْكـ ـ ٍـن َعــظيـ ـ ـ ـ ـ ٍم َل ْي ـ ـ ـ َ
َم ــا َفْقـ ُـد َش ْيـ ِخ ُشُيـو ِخ ُ
ِ ِ
ِ
ظ ــم ـ ْ ِ
ِ
طَب ـ ـ ُر
صَ
لم ْـســلِـ ِـميـ ـ َـن َوَق ـ ـ ـ ـ ْـد َع َّم ْت َو َ
ط َّم ْت َف َما في الَقْلـ ـ ـب ُم ْ
ـت ل ُ
ُرْزٌء بـ ــه َعـ ُ َ
ِ ِ
ِ
ـك َ ِ
الغمـ ُـر
ور و َ
اإلس ـ ـ ـ َـَل ِم َقاط َـبـ ـ ـ ـ ًة َوَي ْ
ض َح ـ ـ ـ ُ
الم ْسـ ـ ُـر ُ
تَْبكي ــه َع ْي ـ ـ ُـن أُولِ ــي ْ
الفـ ـ ــاج ـ ُـر َ
ابن هشامٍ ،وقد وردت تسميتُه في ِ
مقد ِ
ِ
الكَل ِم على مغني ِ
مته َّالتي َبيَّن
َّ
ف ِم َن َ
المنص ُ
أما كتابه فهوُ :
فيها أسباب ِ
ِ
الكتاب
بت ه َذا
تأليفهَّ ،
ونص فيها على عنوانه ً
اج ِم َّالِتي َن َس ْ
َ
كامَل ،إضاف ًة إلى ُكتُب التَّر ُ
َ
()3
()2
ُّ
الصافي ،لتلميذه يوسف بن تغري بردي ،
الس ِ
يوطي  ،والمنهل َّ
للش ُمِني ،مثل :بغية الوعاة ،لتلميذه ُّ

()4
اعتراض ِ
من ُّي ِ
الش ِ
كامَلَّ ،
تعق َب فيه ُّ
الصائغ
ات ابن َّ
واألعَلم  ،وغيرها ،وهو شرح على مغني اللبيب ً
َ
ف عن ت ِ
اعتراض ِ
مويه الخَلف" ،و ِ
في ِ
ات َّ
ماميني في
الد
ِ
سماه" :تنزيه َّ
شرحه على المغني َّالذي َّ
السَل ِ ْ َ
َ
َ
ِ
الغ ِر ِ
يب" عَلى ابن هشامٍَّ ،
منتصر له في أغلب اإلشكاَلت ،مع عنايته
ًا
ورد عليهما
"التَّعليق" و"تحفة َ
ِ
بحل وشرح َّ
الشواهد واألبيات ،وشرِح العويص من المفردات ،والتَّرَج َم ِة ٍ
لكثير من العلماءُ ،معتَ ِم ًدا في
الوقاد ،و ِ
ِ
ِ
حافظته العجيبة ،وذكائه َّ
السابقين من اللغويين و ُّ
النحاة،
كل ذلك على
اطَلعه على آراء َّ

ِ
و ِ
حائدا عن اإلجحاف.
سبيل
المفسرين ،وأهل المعاني والبيان ،سالكاً – كما قال -
اإلنصافً ،
َ
َ
ِ
غني ،واعتر ِ
الكَل ِم كبيرةٌ؛ لكونه يجمع نصوص الم ِ
إن قيم َة الم ْن ِ
صِ
اضات َّ
َّ
وتعليقات
ماميني،
الد
ِ
ف ِم َن َ
َ ُ
ُ
للن ِ
وغيرهم في ِ
يحشده ُّ
حاة والمفسرين ِ
مني من آراء َّ
كل مسألة ،ولكونه
الصائغ ،إلى جانب ما
ابن َّ
الش ُّ
ُ
الشواهد الشعريَّة ،وتوجيه القر ِ
اءات القرآنية ،وح َشد آراء ِ
اهتم فيه بتحليل وشرح َّ
المفسرين و ُّ
النحاة فيها،
َّ
َ َ

مستعينا باهلل  -في تحقيق هذا الكتاب ،ليرى ُّ
ور كغيره من شروح المغني
لهذه األهميَّة شرع ُت -
ً
الن َ
َّ
المحققة.
( )1انظر :بغية الوعاة.379/1 :
(.380/1 )2
(.104/2 )3
(.230/1 )4
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الت ِ
َع َمِلي ِفي َّ
حق ِ
يق:
ِِ
ط ،ووضع ع ََلم ِ
ات التَّرِقي ِم المن ِ
ِ
الن ِ
حر ُير َّ
َّأوًَل :تَ ِ
ط َما َيستَ ِح ُّق َّ
اسَب ِة،
وضب ُ
َُ
اإلم ََلءَ ،
ص وْف َق َق َواعد ْ
الضب َ َ ُ َ َ
اإلشارِة إلى م َك ِان ِه ِفي الم ِ
ٍ
ابن ِه َشا ٍم ِب َخ ِط َع ِر ٍ
وتَمِي ُيز َك ََل ِم ِ
غني.
يض ،وِفي َس ْ
ط ٍر ُمستَقلَ ،م َع َ َ
ُ
َ
بت ِفي الم ْت ِن ما رأيت َّأنه األوَلى ِب ِ
الس ِ
ط ِريَق َة َّ ِ
المختَ ِارَ ،فأ ْث ُّ
ياقُ ،م ِش ًا
عت َ
َ َ َُْ
ثانيا :اتََّب ُ
ً
ير إَلى َما َع َداهُ
ْ
النص ُ
ِ
ِ
الهام ِ
ش.
في َ
ِ
ِ
ثالثًا :المقابَل ُة بين نس ِخ المخ ُ ِ
ِ ِ
طأ
لخ َ
يه عَلى َمَواط ِن ا َ
إثب ُ
ات ْأو ُجه اَلخت ََلف َب َين َها ،والتَّنِب ُ
طوط ْ
األرَب ِع ،و َ
َ
ُ َ َْ َ ُ َ
الس ِ
قط.
و َّ
ين ،مع اإلشارِة إَل ِ
الس ِ
ِ
يه ِفي َ ِ ِ
المنُقوَل ِة ِم ْن َغ ِ
ضع ُّ
ير
ضع َّ
قط َب ْي َن َم ُ
عكوَف ِ َ َ َ َ
رً
وو ُ
ابعاَ :و ُ
صوص َ
الن ُ
الهامشَ ،
ِِ
ِ
الم ِ
غني بين عَلمتَي تَ ِ
نص ٍ
ينَ ،م َع ِذ ِ
ين ُمزَّهر ِ
اآلي ِة ِفي
اس ِم ُّ
يص ،واآليات الُقرآنيَّة َب َ
السورِة َورَق ِم َ
كر ْ
َ َ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ ِ
الم َدن ِي.
الم َ
رواية َقاُلون َعن َناف ِع َ
صحف الشريف ب َ
الهامشُ ،معتم ًدا عَلى ُ
ِ
ِ
خامسا :التَّرجم ُة لِ َ َّ
ذين َلم ُيترِجم َلهم َّ
رج َم َل ُه ْم.
اإلحاَل ُة عَلى َمصاد ِر تَرَجمة َم ْن تَ َ
الشارُح ،و َ
َ
ْ ُ
ألعَل ِم ال َ ْ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لك ِ -بذ ِ
الصفحة،
الج ْزِء و َّ
الم َ
أم َك َن َذ َ
صد ِر و ُ
أقوال ُ
سادسا :توِث ُ
لماء م ْن َمصاد ِرها األصليَّة – َما ْ
كر َ
الع َ
يق َ
ً
َّ
الن ِ
كان َّ
ظ ْر. ...
عنى وثقتُه ِبَقولِي :ان ُ
الم َ
قل َحرِفيا ،وإذا َ
مباشرًة إذا َ
كان َّ ُ
الن ُ
قل ب َ
الشعري ِ
عض الم ِ
الشو ِ
صاد ِر َّالِتي نس ِ
اه ِد ِ
اإلمك ِ ِ
يج َّ
كر َب ِ
َّة ِم ْن َدو ِاو ِ
سابعا :تَ ِ
بت
در
َ
خر ُ
ان ،وذ ُ
أص َحاِب َها َق َ
ً
ين ْ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
ِ
يان َب ِ
فرداتَ ،م َع َب ِ
حره ،وإتمامه إذا كان
عض التي َل ْم تَنس ْب ُهَ ،
الم َ
الش َ
وب َ
صاحِبهَ ،
وش ْرُح َبعض ُ
اهد ل َ
اهد ِف ِ
الش ِ
ناقصا ،وِذكر م ِ
وض ِع َّ
يه.
َ
ً
ِ
ِ
َّ
ِ
ثامناَ :شرُح َب ْع ِ
اج إَلى َشرٍح.
ض َ
ً
الكل َمات التي تَحتَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
إضا َف ُة َب ْع ِ
الو ِاردة في ال َم ِ
تن.
تاس ًعاَ :
ض َ
الم َسائل َ
اآلراء والتعليَقات التي َل َها َع ََلق ٌة ب َ
عاشرا :إثبات رَق ِم الَل ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
ور ِ
معتبر
ًا
يهاِ ،م ْثل/1[ :أ]/1[ ،ب]/1[ ،ج]/1/1[ ،ط]،
مزَها َب َ
وحة َ
َ
ً َ ُ َ
عد آخ ِر َكلمة ف َ
َّ
الظهر َلوح ًة و ِ
اح َد ًة.
الو ْج َه و َ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مد ُت في تَحق ِ
طاته:
طو َ
يق الكتَاب عَلى أرَب ِع ُن َس ٍخ م ْن َمخ ُ
َه َذا وَقد اعتَ ْ
ِ
وع َد ُد
قم َها (ُ ،)61م َّ
األولىُ :ن َ
وح ًةَ ،
ِها (َ )286ل َ
ُوس ُكورَيال َ
صورة سنة 1988م ،وب َ
سخ ُة َمكتَبة األ ْ
ور ُ
شر ٌّ ِ
ط ِر ِفي أغَلِبها ( )30سطرا ،وخ ُّ
ِ ِ
طها َم ِ
وح ِة األُوَلىَ ،و ْهَو:
األس ُ
َ ً َ
ص ْد ِر الَل َ
َ
قي َواض ٌح ،و ْ
اس ُم َناسخ َها عَلى َ
ِ ِ
الر ِ
مز (أ).
لها ِب َّ
بن عَل ِي العَبادي ،وقد َرَم ُ
عَل ُّي ُ
زت َ
طو َ ِ
ِ ِ
امع ِة الم ِ
َّ
مصورة ،س ِج ْ ِ
حت َرَق ِم (7353ت
لك ُس ُعوٍد،
المخ ُ
الثانيةُ :ن َ
طات تَ َ
لت ب ْ
قس ِم َ
َّ ُ
سخ ُة َمكتَبة َج َ َ
ِ
ِ
ط ِ
يخ َّ
طراَ ،مَقاس
وع َد ُد ُس ُ
1561م) ،وتار ُ
وح ًةَ ،
ورَها (َ )33س ً
النس ِخ (ق11:ه) تَقد ًيرا ،وتََق ُع في (َ )311ل َ
شر ٌّ ِ
19 × 27سم ،خ ُّ
الر ِ
طها َن ْس ٌخ َم ِ
مز (ب).
مز ُت َلها ِب َّ
ور ْ
َ
قي َواض ٌحَ ،

2019

11

872

امة لِلمكتب ِة الم َ ِ
حمل خ ْتم ج ِ
ِ
َّ
وح ِة َرَقم
سخ ٌة
الع َّ
ام َع ِة ُّ
َّ
الثالثةُ :ن َ
رك ِزيَّة عَلى الَل َ
األم َانة َ
مصورةٌ تَ ُ َ َ َ
ََ َ
ليمانيَّةَ ،
الس َ
ديري ِ
حمل ختم مكت ِ
العام ِة حي َازة المخ ُ ِ
ِ
وختم ُم ِ
وح ِة األوَلى
َّة
الس َّ
بة ُّ
( ،)11وتَ ِ ُ َ َ َ َ
اآلثار َّ َ َ
طوطات عَلى الَل َ
َ
ليمانيةَ َ ،
ِمن المخ ُ ِ
ِ
ِ
وحتَ ِ
ط ِ
ين،)28( :
وع َد ُد ُس ُ
وح ًةَ ،
وص ًة م َن الَل َ
ورَها (َ )25س ً
طوط ،وتََق ُع في (َ )318ل َ
طراَ ،منُق َ
َ َ
صبغة هللاِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ُّ
الغُف ِ ِ
وخط َها َم ِ
أسعد أ َفندي
شر ٌّ
َ
يها تَمل ٌك ِباس ِم َعبد َ
(َ ،)108
المرُحو ِم َ
قي َواض ٌح ،عَل َ
ور َنجل َ
ِ
ِ
الص ِ
الر ِ
مز (ج).
مزت َل َها ِب َّ
أفندي َزَاده َّ
ور ُ
الح َسين َأباديَ ،
فوي ُ
صورة عَلى َ ِ
الرابعة :نسخ ُة د ِار الب ِ
ِِ
المزِج
َّ
طب َع ِة ُم َّ
حمد أ َف ِندي ُمص َ
ُ َ َ
ط ْب َعة َم َ
الم َّ َ
طَفى ،وبِهامش َها َشرُح َ
صائ ِر ُ
ََ
ينيَّ ،
لِ َّلدم ِ
الطبع ُة األوَلى1430 :ه – 2009م ،وتََقع ِفي م َّ
الر ِ
جل ِ
مز "ط".
مز ُت َل َها ِب َّ
ام ِ
ور ْ
دينَ ،
َ
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
القســم َّ
الثــانيَّ :
يـــــق
الت ْحــق ُ
ْ ُ
ـــــث أَيـــَا]
[مْب َح ُ
َ
ِ ()2
ــــــان ...إَلى آخره .
قوُله( :)1أَيــــا جبل
ـــي َن ْع َم َ
َ َََ ْ
خرج إَلى عرَف ٍ
ات ،ويَقال َله َنعمان األَر ِ
ط ِر ِ َّ ِ ِ
ان ِبَفت ِح ُّ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَبا
اك( ،)3وال َّ
النو ِن َو ٍاد ِفي َ
َن ْع َم ُ
يق الطائفُ ،ي ِ ُ
َْ ُ َ
ََ
ُ ُ
()4
النهارَ ،ك َذا ِفي ِ
ِريح مهبُّها المستَ ِوي ِمن م ِ
طَل ِع َّ
الش ِ
وض ِم ُير
الص َح ِ
وض ِع َم ْ
اح َ ،
يل و َّ َ ُ
استََوى الَل ُ
مس إ َذا ْ
ْ َ
ٌ ََ َ ُ
()7
)
6
(
)
5
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِالنسي ِم الثاني َّ
يح  ،وب َّ
األول ُم َرًادا ِبه ِ
النَف ُس َّ
ض
وبةْ ،أو ل َّلنسي ِم َّ
يف  ،و َ
الغ َر ُ
الضع ُ
الر ُ
حب َ
لم ُ
يم َها" ل َ
َ"نس ُ
ِمن ِذ ْك ِر ِ
ِِ ِ
ان ور ِ
وهرِ
ِي(ِ )8في قوِلهَّ :
إن َأيا [تَ ُكو ُن]( )9لِِن َد ِاء
الب ِع ِيدََ ،ل َّ
ْ
الج َ
"أيا" لن َداء َ
ود َ
َ
الرُّد عَلى َ
البيت َبَي ُ ُ ُ
()11
)
10
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الَق ِر ِ
الرَّد عَليه ََل َيتَأتَّى ِبذ ِ
خفى .
ضا  ،أل َّن َّ
كر مثَال َوَرَد ْت فيه ل َلبعيد عَلى َما ََل َي َ
يب ْأي ً

( )1مغني اللبيب.20/1 :
()2
ت من َّ
بعض بي ٍ
الطويل ،تت َّمتُه:
ُ
َ
ي نَسِي ُم َها
صبَا يَ ْخلُ ْ
ِيم ال َّ
ص إلَ َّ
أيَــــا َجبَ َلـــ ْي نَ ْع َمــــــانَ بِاهللِ خ َِليَــــــا َنس َ
الملوح في ديوانه رواية أبي بكر الوالبي :ص ،82والمقاصد النَّحويَّة ،للعيني ،340/1 :وشرح شواهد المغني،
لقيس بن
َّ
للسيوطي ،60/1 :وشرح شواهد المغني ،للبغدادي ،69/1 :وغير منسوب في :مغني اللبيب ،20/1 :وشرح التَّصريح:
صبَّان ،266/1 :وال َّ
شاهد فيه َّ
تردُ لنداء البعيد .انظر :كتاب سيبويه ،230 ،229/2 :وتحفة
 ،186/1وحاشية ال َّ
أن (أيَا) ِ
الغريب.236/1 :
( )3انظر :معجم البلدان.293/5 :
(( )4صبا) .2398/6
(( )5أ ،ج) :مرادٌ.
صبَّان.267/1 :
( )6انظر :شرح شواهد المغني ،للسيوطي ،62/1 :وحاشية ال َّ
( )7انظر :المحكم والمحيط األعظم ،البن سيده.533/8 :
()8
ي البصيرة ،حسن
ي ،إمام في علم العربيَّة ،من فرسان الكالم ،حسن السيرة ،قو ُّ
هو إسماعيل بن ح َّماد الجوهر ُّ
ي ،الفاراب ُّ
ضر ،فأتقن اللغة ،ث َّم عاد إلى خراسان ث َّم انتقل إلى نيسابور ،وأقام بها
الخط ،شاعر
ٌ
مكثر ،طلب األدب في ديار ربيعة و ُم َ
الصحاح في اللغة ،توفِي سنة (398ه)،
للتَّدريس والتَّأليف ،أخذ عن أبي علي ِ الفارسيِ ،وأبي سعي ٍد السِيرافيِ ،من كتبهِ :
الرواة ،229/1 :والوافي بالوفيَّات ،69/9 :وسير أعالم
وقيل393( :ه) ،وقيل :في حدود األربعمئة .انظر ترجمته في :إنباه ُّ
النُّبالء ،526/12 :والبلغة في تراجم أئ َّمة النَّحو واللغة ،للفيروز أبادي :ص ،87وبغية الوعاة ،446/1 :واألعالم.313/1 :
( )9سقط من (أ).
()10
الصحاح.2277/6 :
ي " :أيَا من حروف النِداء ،يُنَادى بها القريب والبعيد"ِ .
قال الجوهر ُّ
))11
َّ
ي على كالم المصنِف .انظر :تحفة الغريب.236/1 :
وهذ ما علق به الدَّمامين ُّ
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قوُله(َ :)1فأَصا َخ ...إَلى ِ
آخره(.)2
َ

ِ
اخ[/40/1ط] استَمع( ،)3و َ ِ
ص ُب(.)4
الم َ
أص َ
ْ ََ
ط ُر والخ ْ
الحَيا بالَق ْ
ص ِر َ
َ
()5
[مْب َح ُث إ َذ ْن]
َ
()7
الن ِ
قوُله(َ :)6ف َّ ِ
يح َّأن َها َّ
عد َها :
"أن" ُم ْض َمَراة َب َ
اصَبةًَُ ،ل ْ
الصح ُ
ِ
الند ِاء و ُّ ِ
َقال َّ ِ
الف ِ
ون َها َغ َير
الد َعاءُ ،يَق ِوي َك َ
ِها ِبالَق َسـ ـ ـ ـ ِم و َ
صـ ـ ـ ـل َب َين َها َ
صـ ـ ـ ـوب َ
َ
الرضـ ـ ـ ـ ُّي" :وتَ ْج ِو ُيز َ ْ
وب ْي َن َم ْن ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أما قوُل ُهم في
عمولِه ،و َّ
َناصَبة ِبَنفس َهاَ ،كـ ـ ـ ْ
فص ُل َب َ
عمولِه ِب َما َل َ
ين َ
يس م ْن َم ُ
وم ُ
الح ْرف َ
ـ"أن" َو"َل ْن" ،إ ْذ ََل ُي َ
َّ ِ
ِ
ِين ِبِف ٍ
عل ُمَقَّد ٍر"(.)8
إن َزْي ًدا تَ ْ
الش ْرطْ :
ص ِري َ
ض ِر ْبَ ،ف ْه َو ع ْن َد َ
الب ْ
()10
()9
ِ
:في ُك ِل م ِ
الشَلوبِين ِ
وضع(:)11
ال ِس َيب َويهَ :م ْعَن َ
ال َّ ْ ْ ُ
اب َو َ
اها َ
الج َو ُ
اء َ ،فَق َ
الج َز ُ
قوُله َ :ق َ
َ
ِ ()13
ِ
ِ
ِين(ِ )12بَفت ِح ال ِش ـ ـ ِ
المثََّن ِاة
الم َّ
عج َم ِة ،و َ
الو ِاوَ ،
ال َّش ـ ـَل ْوب ُ
الم َ
وح َدة]  ،و ُس ـ ـ ُكون ُ
وك ْس ـ ـ ِر ُ
الَلمِ[ ،و ُس ـ ـ ُكون َ
ين ُ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
طه ابن ِخلِ َك ِ (َّ )14
الُ :أبو َعلِ ٍي ُع َم ُر
وب َ
ض ـ ـ ـَب َ ْ ُ
عد َها ُنو ٌنَ ،ه َك َذا َ
التَّحتيَّةَ ،
ان  ،إَل َّأنه َج َعَله بَياء النسـ ـ ـ َـبةَ ،فَق َ
( )1مغني اللبيب.20/1 :
()2
بعض بي ٍ
ت من الكامل ،تت َّمتُه:
ُ

صا َخ يَ ْر ُجو أ َ ْن يَ ُكونَ َحيًا َويَقُو ُل مِ ْن َ
بَ :هيَا َربَّا
ط َر ٍ
فَأ َ َ
منسوب ألعرابي ٍ في أمالي أبي علي ٍ القالي ،84/1 :وغير منسوب في :البيان والتَّبيين ،للجاحظ ،283/1 :والخصائص:
 ،220 ،29/1ومغني اللبيب ،20/1 :وشرح شواهد المغني ،للسيوطي ،63/1 :والشاهد فيه قوله( :هيا ربَّا) حيث أبدل
همزة (أيا) ها ًء.
الصحاح( :صوخ)  ،426/1والمحكم( :صيخ)  ،245/5ولسان العرب( :صيخ) .2533/4
( )3انظرِ :
الصحاح( :حيا)  ،2324/6ال ُمحكم( :حيا) .398/3
( )4انظرِ :
( )5سقط من (ب).
()6مغني اللبيب.20/1 :
أكثر القائلين بحرفيَّتها إلى أنَّها
()7في (إذن) خالف ،فالجمهور يرون أنَّها
حرف ،وقال بعض الكوفيين :هي اس ٌم ،وذهب ُ
ٌ
ْ
و(أن) ،وهو أحد أقوال الخليل ،وعلى القول بحرفيَّتها وبساطتها يرى
حرف مر َّكبٌ من (إ ْذ)
وغيرهم إلى أنَّها
حرف بسيط،
ٌ
ُ
ٌ
َّ
وغيره من النَّحويين أنَّها ال َّناصبة لما بعدها ،ال ْ
ي َّ
أن
ي
(أن) مضمرةً ،ويرى الخليل
المصنِف
َّ
ُ
والرض ُّ
والزجَّاج والفارس ُّ
النَّاصب ْ
(أن) المضمرة .انظر تفصيل المسألة وآراء النُّحاة فيها في :الكتاب ،16/3 :والتَّبصرة ،للصيمريِ :ص،250
الرضي ،46/4 :ورصف المباني :ص ،157 – 151والجنى الدَّاني :ص،363
والتوطئة ،للشلوبين :ص ،145وشرح َّ
وشرح المزج ،108/1 :ومجيب النِدا ،للفاكهي :ص.133
( )8شرح الرضي على الكافية.46/4:
الرضي ِ خالف ما ذهب إليه سيبويه في قوله" :وقد ذكر لي بعضُهم أن الخلي َل قالْ :
(أن) مضمرة ٌ بعد (إذن) ،ولو
وقول َّ
كانت مما يضمر بعده (أن) فكانت بمنزلة الالم وحتى ألضمرت َها إذا قلتَ  :عبدُ هللا إذن يأتيك؛ فكان ينبغي أن تنصب (إذن)
يأتيك ألن المعنى واحد ،ولم يغير فيه المعنى الذي كان في قوله :إذن يأتيك عبد هللا ،كما يتغير المعنى في حتى في الرفع
والنصب ،فهذا مارووا ،وأما ما سمعت منه فاألول" .الكتاب.16 /3:
( )9مغني اللبيب.20/1 :
( )10انظر :الكتاب.234/4 :
( )11انظر :التوطئة :ص.145
الرواة ،332/2 :ووفيَّات األعيان ،451/3 :وتاريخ اإلسالم ،للذَّهبي ،288/47 :وسير أعالم
( )12انظر ترجمته في :إنباه ُّ
النُّبالء ،398/16 :والبلغة في تراجم أئ َّمة النَّحو واللغة :ص ،221وشذرات الذَّهب ،231/5 :واألعالم.62/5 :
( )13سقط من (ج).
المؤرخ ال ُحجَّة ،واضع كتاب
( )14هو أبو العبَّاس أحمد بن مح َّمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلِكان ،البرمكي األربلي،
ِ
وفيَّات األعيان وأنباء أبناء َّ
الزمان في التَّراجم ،أديب ماهر ،برع في الفقه واألصول والعربيَّة ،ولد في إربل ،وانتقل إلى
مصر وتولَّى فيها القضاء ،ث َّم انتقل إلى دمشقَ فتولَّى قضاء ال َّ
شام ،وتولَّى التَّدريس في كثير من مدارسها ،توفِي – رحمه
َ
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ٍ
الشَلوب ِ
بن ُعم َر الم ْع ُر ُ ِ َّ
الن ْح ِو](ُ ،)1ولِ َد ِبإشِب ِيلَّي َة َسَن َة ا ْثَنتَ ِ
اما ِفي َّ
ين
ِين ِي ْ
األشِبيلِ ِيَ ،
[ك َ
ُ
وف ب ْ
إم ً
ان َ
بن ُم َح َّمد ِ َ َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وفي س ـ ـَن َة َخ ْم ٍ
أه ِل
ين َ
وه َي ِبُل َغة ْ
وهذه النسـ ـ َـب ُة إَلى ال َّش ـ ـَلوبِينْ ،
س َو ْأرَبع َ
وِس ـ ـت َ
ين َوِس ـ ـتمئةَ ،
وخمس ـ ـمئة ،وتُ َ َ
ِ
ِ َّ
األن ُدُل ِ
أخَب ُاره تَ ِأتي
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ََلء ،وَل ْم تََز ْل ْ
ْ
ور ُ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ َحاِبه ُكل ُهم ُف َ
أيت َج َم َ
األبَي ُ
س ْ
الَ :
ض األ ْشـ ـ ـ ـ ـ ـَق ُرَ ،ق َ
اع ًة م ْن أ ْ
()2
إَل َينا .
ِ
وِفي ال َّش ـ ـ ـ ـرِح" :المرُاد ِب َكوِنها لِلجو ِ
أوم َّ
اء
آخ ُرَ ،م ُلفو ٌ
اب ِبه َك ََل ٌم َ
اب ْ
أن تََق َع في َك ََل ٍم ُي َج ُ
َُ
قدٌرَ ،س ـ ـ ـ ـَو ٌ
ظ ُ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
دره ،أو ح ْش ِوِه ،أو آخ ِره ،وََل تََقع في َك ََل ٍم مقتَ َ ٍ
ِ
اء
ص ِ ْ َ
ُ
ْ
ُ
وَق َع ْت في َ
ضب ْابت َد ً
يس َج َو ًابا َع ْن َشي ٍء"(.)3
َل َ
ْ
والمراد ِب َكوِنها لِلجز ِاء أن ي ُكون مضمون َ َّ ِ ِ ِ ِ
يه ج َز ِ
آخ َر(.)4
َ ََ ْ َ َ َ ُ ُ
ضمو ِن َك ََل ٍم َ
َُ ُ
اء ل َم ُ
الك ََل ِم الذي ه َي ف َ ً
()6
()5
از َة ُهَنا :
قوُله  :إ ْذ ًَل ُم َج َا
ال أو ِفي الما ِ
الر ِ
ضـي ،وََل[/41/1ط] م َ ِ
إما ِفي اَلسـِـت ِ
لج َز ِاء ِفي
قال َّ
اء َّ
ضـ ُّي"ِ :أل َّن ال َّشـر َ
َ
دخ َل ل َ
طو َ
َ
قب ْ
َ
َ
َ
الج َز َ
ِ ()7
الحال" .
َ
ِ ()9
)
8
(
ِ
ِ
ِ
ِ
الع ِز ِ
يز ِبم ْثل َها ...إَلى آخره .
قوُله َ :لئ ْن َع َاد ل ْي َعْب ُد َ
الرْش ِد ِفي الب ِ
الض ِمير ِفي ِم ْثلِها ،و ِم ْنها ،وأ ُِقيُلها( )10ع ِائٌد إَلى خ َّ
يت َقْبَل ُهَ ،و ْهَو:
ط ِة ُّ
ُ
َ
َ
َّ ُ
َ
َ
َ
ِ
ط َة ُّ ِ
ِ ِ
ع ِجبت لِتَرِكي خ َّ
الع ِز ِ
يز َقُبوُل َها
ُ
َ ُْ ْ
الرْشد َب ْع َد َما َب َدا ل َي م ْن َع ْبد َ
()11
ِ
ِ
ِ
و َّ
ِ
ِ
ص ُةَ ،ك َذا في الص َحا ِح .
األم ُر والق َّ
ض ِم َ
ُ
الخط ُة ِب َ
الم َ
عج َمة ْ
الخاء ُ
شام .انظر ترجمته في :الوافي بالوفيَّات ،201/7 :وطبقات ال َّ
هللا – سنة (681ه) ،ودفن في سفح قاسيون بال َّ
شافعيَّة ،بهاء
الدِين السُّبكي ،32/8 :وطبقات ال َّ
صافي ،ليوسف بن تغري بردي،89/2 :
شافعيَّة ،البن قاضي شهبة ،166/2 :والمنهل ال َّ
وشذرات الذَّهب ،370/5 :واألعالم.220/1 :
( )1سقط من (ج).
( )2انظر :وفيَّات األعيان.452 ،451/3 :
( )3تحفة الغريب.238/1 :
( )4انظر :منتهى أمل األريب :ص.184
( )5مغني اللبيب.21/1 :
( )6انظر :اإليضاح العضدي :ص ،311وشرحه للجرجاني.336/2 :
(بتصرفٍ ).
الرضي ِ على الكافية42/4 :
ُّ
( )7شرح َّ
( )8مغني اللبيب.21/1 :
))9
ت منَ َّ
ُ
صدر بي ٍ
عجزه:
الطويل،
ُ
ُ
َ
ُ
ً
َوأ ْم َكنَنِــي مِ ْن َهــــا إذا َال أقِيلـــــــــ َها
ل ُكثَيِر َّ
عزة َ في :ديوانه ص ،305 ،304والكتاب ،15/3 :وشرح كتاب سيبويه ،للسيرافيِ،203/3 :وشرح أبيات سيبويه،
َّ
صل ،البن يعيش ،1126/5 :والتذييل والتكميل ،ألبي حيَّان ،402/11 :وتمهيد
البن السيرافيِ ،144/2 :وشرح المف َّ
القواعد ،لناظر الجيش ،4163/8 :والمقاصد النَّحويَّة ،للعينيِ ،1862/4 :وشرح شواهد المغني ،للسيوطي ،63/1 :وشرح
ب في :التعليقة على كتاب سيبويه ،ألبي علي ٍ الفارسيِ ،134/2 :ومغني
أبيات المغني ،للبغدادي :ص،80
وغير منسو ٍ
ُ
اللبيب ،21/1 :وشرح شذور الذَّهب ،للجوجري ،520/2 :والهمع ،.375/2 :واستشهد المصنِف به على وقوع (إذن) جوابًا
ْ
لــ(إن).
(( )10أ) :أو قبلها.
(( )11خطط) .1123/3
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يز لِه َذا ال َّشـ ـ ـ ِ
ِ َِّ
وِفي ال َّشـ ـ ـرِح" :ال َّ
اع ِر ،وَذلِك َّأنه
ضـ ـ ـ ِم ُير ِفي ِمثلِ َها َع ٌ
المقاَلة التي َقاَل َها َع ْب ُد َ
الع ِز ِ َ
ائد إَلى َ
()1
ِ ِ ٍ
ِ
أع َ
أن ُ
ال :أتَ َمَّنى ْ
أكو َن َكاتَب َكَ ،فَل ْم ُي ِج ْب ُه ،و ْ
طاهُ
ال [َل ُه]  :تَ َم َّن[/42/1ط] َعَل َّيَ ،فَق َ
امتَ َد َحه بَقص ـ ـ ـ َيدةَ ،فَق َ
ْ
ِ ِ ِ ()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إن َع َاد[/10ج] َعب ُد الع ِز ِ ِ ِ
المَقاَلة َّالتي َقاَل َها َف َأنا ََل ْأت ُرُك َها َارض ـًيا بخ ََلف َها" .
الم َ
عنىْ :
ْ َ
يز لم ْثل َ
َجائ َزًة ،و َ
انتهى.
بن الح َك ِم( ،)3أبو( )4عمر ِ ِ
يز  -ر ِ
الع ِز ِ
ضـ ـ ـ ـي هللاُ َع ْن ُه َ -ل ْم
ابن َم ْرَو َ
يز َه َذا ُه َو ُ
َ
الع ِز ِ َ
بن َعبد َ
ُ ََ
ان ِ َ
وع ْب ُد َ
َ
()5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها َرُج ٌل َي ْشــ ـ ـ ـ ُكو صــ ـ ـ ـ ْه ًار َله،
الملكَ ،
ود َخ َل عَليه ف َ
إم َرَة م ْ
َيل الخ ََل َف َةَ ،ب ْل َولِ َي ْ
ص ـ ـ ـ ـ َر م ْن أخيه َعبد َ
يز :وم ْن َختََنك؟ وَفتَ َح ُّ
قال َل ُه َع ْب ُد َ ِ ِ
ال](َّ :)6
الَ :ختََنِني
إن ِخ ْتِني َف َع َل ِبي َك َذا َ
النو َنَ ،فَق َ
وك َذاَ ،ف َ
[ َفَق َ
َ
العز َ َ
الخ َّت َّ ِ
الناسَ ،فَقال ع بد الع ِز ِ ِ ِ
ِ
ف َّ
الرُج َل َي ِ
الَّ :
الن ْحَو،
إن َّ
َ ُ
عر ُ
الجَو ُ
يز ل َكاتِبهَ :ما َه َذا َ
َ َ ُ َ
ان الذي َي ْخت ُن َّ َ
اب؟ َفَق َ
ِ
ِ
ِ
أن تُقول :م ْن خ ْتُنك؟ ِب َض ِم ُّ ِ
ف َّ
اه ْد ُت َّ
الن ْحَو ،وأَق َام
َ
ان َي ْنَبغي ْ
اس َحتَّى ْ
وك َ
أع ِر َ
ال :وهللا ََل َش َ
الن َ
النونَ ،فَق َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
الن ِ
صــ ـلى ِب َّ
ص ـ ـ ِح
ِفي َبيته ُج ْم َع ًة ََل َي ْ
الج ْم َع َة األ ْ
ُخ َرى ْ
اس ُ
وم َعه َم ْن ُيعل ُمه ا َ
وهَو م ْن أ ْف َ
لع َربَِّي َة ،ثُ َّم َ
ظ َه ُرَ ،
ِ
ِ ٍ
الن ِ (ِ )7
ِ
يل َخ ْم ٍ
يل َسَن َة ا ْثَنتَ ِ
َّ
ال
اس  ،تُوف َي َ -رح َمه هللاُ َ -سَن َة ست وثَ َمان َ
يل َسَن َة ْأرَب ٍعَ ،ق َ
ين ،وِق َ
س وِق َ
ين ،وِق َ
ِ ()8
وك ِ
ِ
َّ
الع ِز ِ
وم ٍئذ إَلى َقرَي ٍة َله َفأَق َام
ان َ َ
بن َم ْرَو َ
يز ُ
الم َدائني  :وَق َع الط ُ
اعو ُن ِبمصـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرَ ،فَفَّر َع ُبد َ
ان أم َيرَها َي َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الع ِز ِ
ال:
الملك ْ
ِب َهاَ ،فَقد َم عَليه َرُسـ ـ ـ ـ ـ ٌ
قال َله َع ُبد َ
يزَ :ما ا ْسـ ـ ـ ـ ـ ُمك؟ َفَق َ
وهَو َخل َيف ٌةَ ،ف َ
ول م ْن قَبل أخيه َعبد َ
()10
()9
ِ
الفسـ ـ ـ ـ َ ِ ِ ِ
َِ
ِ
الع ِز ِ
بن ُم ِ
ات ِفي
يزَّ :أوه
صـ ـ ـ ـ َرَ ،ف َم َ
طال ُب ُ
ال َع ُبد َ
دركَ ،فَق َ
طاطَ ،يعني م ْ
َما َأراني َارج ًعا إَلى ُ ْ
ِتْل َك الَقرَي ِة(.)11

( )1سقط من (أ).
(بتصرف).
( )2تحفة الغريب238/1 :
ُّ
( )3انظر ترجمة عبد العزيز في :التاريخ الكبير ،للبخاري ،8/6 :وتاريخ دمشق ،البن عساكر ،345/36 :وسير أعالم
النُّبالء ،249/4 :والوافي بالوفيَّات ،343/18 :واألعالم.28/4 :
(( )4ب) :والد.
(( )5ب) :دخل.
( )6سقط من (ج).
ي في تهذيب الكمال في
بن الحار ِ
( )7الق َّ
ث المخزومي ِ ابنُ عساكر في تاريخ دمشق ،354/36 :وال ُم ِز ُّ
صة رواها عن مح َّم ِد ِ
الرجال.199/18 :
أسماء ِ
()8
ي ،من أهل البصرة ،وسكن المدائن ،ث َّم انتقل
ي ،األخبار ُّ
ي بن مح َّمد بن عبد هللا بن أبي سيف المدائن ُّ
هو أبو الحسن عل ُّ
إلى بغداد ،كان عجبًا في معرفة السِير والمغازي واألنساب وأيَّام العرب ،سمع من قُ َّرة ،وشُعبة ،وابن أبي ذئب ،وح َّماد بن
سلَ َمة ،وغيرهم ،وحدَّث عنه ُّ
بير بنُ ب َّكار ،وأحمد بن أبي خيثمة ،والحسن بن علي ِ المتوكِل ،وغيرهم ،تصانيفه كثيرة
الز ُ
َّ
جدًّا ،منها :أخبار النَّبي ِ – صلَّى هللا عليه وسلم – وأخبار الفتوح والمغازي ،وأخبار المنافقين ،وأخبار قريش ،وأخبار
النساء ،وأخبار مناكح األشراف ،وغيرها ،توفِي في بغداد سنة (225ه) ،وقيل224( :ه).
العرب ،وأخبار األوائل ،وأخبار ِ
انظر ترجمته في :معجم األدباء ،1852/4 :وسير أعالم النُّبالء ،446/8 :والوافي بالوفيَّات ،29/22 :ولسان الميزان:
 ،253/4وشذرات الذَّهب.53/2 :
(( )9أ) :فقال له.
(( )10أ) :أو ما.
( )11انظر :األغاني.345/1 :
2019
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ط بيت ِمن ش ـع ٍر ،وِف ِ
[ َقال ِفي ال ِ
يه ِس ـ ُّت
ص ـ َح ِ
"الف ْس ـ َ
احُ :
طا ُ َ ْ ٌ ْ َ ْ
َ
()4
()3
ِ
ِ
ِ
ص َر"  .انتهى.
طا ُ
الف ْس َ
الفاء ُل َغ ٌة ِفي ِه َّن ،و ُ
وك ْس ُر َ
َ
[مد َين ُة] م ْ
ط َ
()6
)
5
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الع ِ
صـ َر ِب َذِلك َّ
المسـ َير
ين ،و َأرَاد
صـ َر َسـَن َة ع ْشـ ِر َ
أن َع ْم َرو ْب َن َ
اص َل َّما ا ْفتَتَ َح م ْ
و َسـَب ُب تَســمَية م ْ
َ
ٍ ()9
()8
إَلى اإلسـ ـ ـ َكند ِري ِ
َّة( )7أمر ِبُفسـ ـ ـ َ ِ
ِ
أع ََله،
طاطه ْ
ْ َْ
ضـ ـ ـ ْت عَلى ْ
امة َق ْد َبا َ
أي ُي ْنَق َ
أن ُيَقَّو َ
ضْ ،
ََ ْ
ض َ ،فإ َذا ب َح َم َ
)
10
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط في َموضـ ـ ـ ـ ـ ـعه
طا َ
الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
طا َ
الف ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
اخ َهاَ ،فأََقُّروا ُ
قالَ :لَقد تَ َحَّرَم ْت ِب ِجو ِارَنا ،أَقُّروا ُ
ط َحتَّى تَط َير ف َر ُ
َف َ
وس ُاروا(.)12(])11
َ
()13
ِ
وِفي َّ
الع ِز ِ
ِين" .
أح ُد ُ
الخَلَفاء األ َُم ِوي َ
الشرِحَ :
يز َه َذا ُه َو َ
"ع ُبد َ
ِ
ِ
يز( ،)14ثُ َّم َقال" :وإيراد المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِن ِ
ِ ِ
الع ِز ِ
ف َه َذا
أحٌد م َن األ َُم ِوي َ
ِين ُي َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّمى ِب َعبد َ
ولَ :ل ْم َيل الخ ََل َف َة َ
َ
وأ ُق ُ
َُ ُ َ
ِ
اهدا عَلى وُقوِع "إذن" جوابا ِإلن مخالِف لِلق ِ
وهي(َّ )15
ط َمتَى
اعد ِة المشـ ـهورِة،
أن الَق َسـ ـ َم وال َّشـ ـ ْر َ
يت َشـ ـ ً
الب َ
َ
َ ْ ََ ً ْ ُ َ ٌ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ
()17
)
16
(
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
صاحَب ٌة لَق َس ٍم َم ْذ ُك ٍ
ور َقْب ُل َ ،و ْهَو:
اب ل َّ
لساِب ِق  ،و َ
بل ْ
ْ
الج َو ُ
اجتَ َم َعا َف َ
الَل ُم التي َق َ
"إن" ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َها َوَذميُل َها
َحَلْف ُت ِب َر ِب َّ
الفَيافي َن ُّ
ول َ
صات إَلى مًنى َي ُغ ُ
الراق َ
()1

ُل َغ ٍ
ط(،)2
ط ،وُف َس ـا ٌ
ط ،وُف ْس ـتَا ٌ
طا ٌ
اتُ :ف ْس ـ َ

ُ
ثالث.
الصحاح:
( )1في ِ
(( )2أ) :فسات.
( )3سقط من (ج ،ط).
الصحاح( :فسط) .1150/3
(ِ )4
مرو بنُ
َّهمي ،داهية
ِ
( )5هو أبو عبد هللا ،وقيل :أبو مح َّمدَ ،ع ُ
العاص بن وائل بن هاشم بن سهم بن َ
عمرو ،القرش ُّ
ي ،الس ُ
قريش ،به يُضرب المثل في الفطنة والحزم والدَّهاء ،كان شديدًا على اإلسالم ،ث َّم هاجر إلى النَّبي ِ – صلَّى هللا عليه وسلمَّ
نحوا من أربعين حديثًا ،وروى – أيضًا  -عن عائشة،
ثمان للهجرة ،روى عن النَّبي ِ – صلَّى هللا عليه وسلَّم – ً
– مسل ًما ،سنة ٍ
ُ
وغيرهم كثيرَّ ،
َّ
َ
بنُ
واله
رباح،
بن
ي
وعل
،
هدي
ن
ال
عثمان
وأبو
ذؤيب،
ة
بيص
ق
و
قيس،
أبو
ه
وال
وم
هللا،
ُ
د
عب
وحدَّث عنه ابنُه
ُ
ُ
ُّ
عمر – رضي هللا عنه – على
ي إمرة َ جيش ذات السَّالسل ،ث َّم استعمله على عُمان ،وهو الَّذي فتح قِنَّسرين ،وواله
ُ
النَّب ُّ
َّ
ُ
َّ
َّ
ْ
ي وغيره
هب
ذ
ال
نقل
ه)،
38
(
سنة
ة
معاوي
عليها
ه
وال
م
ث
عنه
هللا
رضي
–
مان
عث
عزله
أن
إلى
مصر
إمارة
ى
تول
م
ث
فلسطين،
َّ
َّ
َ
ُّ
والهيثم بن عديٍ ،والواقدي ِ أنَّه – رحمه هللا – توفِي سنة (43ه) ،وذهبت بعض المصادر إلى أنَّه توفِي سنة
عن الليث،
ِ
(58ه) ،وبعضها إلى أنَّه توفِي سنة ( 61أو 62ه) ،واألول أصوب .انظر ترجمته في :والتاريخ الكبير ،للبخاري،303/6 :
للمزيِ ،78/22 :وأُسد الغابة ،البن األثير ،232/4 :وسير أعالم
واالستيعاب ،البن عبد البَ ِر ،1184/3 :وتهذيب الكمالِ ،
النُّبالء ،للذَّهبي ،54/3 :وغاية النِهاية ،البن الجزري ،601/1 :واإلصابة ،البن حجر.537/4 :
(( )6أ ،ب) :وأخذ في المسير.
(( )7ج ،ط) :اسكندريَّة.
(( )8أ) :بفسطاط أن يعوض أن ينقض.
(( )9أ ،ج ،ط) :بيمامة.
(( )10ط) :حرمنا ،و(أ ،ب) :غير واضحة.
( )11انظر :كتاب الوالة وكتاب القضاة ،للكنديِ :ص.10
( )12سقط من (م).
( )13تحفة الغريب.238/1 :
( )14قال األمير" :لم يتو َّل عبد العزيز خالفة – خالفًا لما في ال َّ
شرح – وإنَّما تولَّى إمارة مصر".19/1 .
(( )15أ) :وهو.
ونص عليه ابنُ مالك في الخالصة :ص ،52بقوله:
( )16هذا مذهب الجمهور في المسألة،
َّ
ـــو ُم ْلتَـــــــزَ ْم
س ْم َج
اب َما أ َ َّخ ْ
َواحْ ذ ْ
ـــــــــو َ
ِف لَدَى اجْ تِ َماعِ ش َْرطٍ َوقَ َ
ــرتَ فَ ْه َ
َ
ْ
( )17وهذا قريب من قول األعلم الشِنتمريِ" :ال َّ
س ِم ال ُمقدَّر في َّأول
شاهد فيه إلغا ُء
"إذن" ورف ُع "ال أقيلُها"؛ العتماده على القَ َ
عادَ لِي بِمث ِل َها َال أُقِيلُ َها إذَ ْن" .تحصيل عين الذَّهب :ص.389
الكالم ،والت َّ ُ
قدير :وهللاِ لَئ ِْن َ
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الرِاقص ـ ـ ـ ـ ـات ِ
ص ـ ـ ـ ـ ـَف ُة اإلِب ِل( ،)1وي ُغول يهلِك( ،)2و َ ِ
المَف َازةُ( ،)3و َّ
ص
الن ُّ
 ...و َّ َ ُ
اء ْ
َ ُ ُ ُ
وه َي َ
الفَيافي َج ْم ُع َف َيف َ
َّ ِ ()5
الس ِ
ض ْرَب ِ
ير"( .)6انتهى.
ان ِم َن َّ
يل َ
والذم ُ
ِ ِ ِ ِ ()7
أن الم ِ
ِ
ف مَّثل ِبه َذا َ ِ ِ
الم ْش ـ ُه ِ
ور ،و َّإن َما َمَّث َل ِبه تََب ًعا لَب ْدر الدين
ص ـن َ َ َ َ
و ُ
اء عَلى َ
أقولََ :ل ُن َس ـل ُم َّ ُ َ
البيت بَن ً
()9
بن م ِال ٍك (ِ ،)8ب ناء عَلى ما َذ هب إَل ِ
ور لِل َّش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ٍِ ِ
ِ
ِ
ذك ِ
رط
يه َ
الم ُ
اء و ُ
ابن َمالك م ْن َج َو ِاز َج ْعل َ
َ ََ
الجَواب َ
ِ َ
الفَّر ُ
َ ً
الك َّشـ ِ
إن َلم يسـِبق ُذو(َ )10خب ٍر( ،)11وَق ْد جعل صـ ِ
ِ
اف(ِ )12م ْن َذلِك َقوَله﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
اح ُب َ
المتَأخ ِر ،و ْ ْ َ ْ
َ
ََ َ َ
ُ
()4

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾(.)13
ور ،وَل ِكن َل َّما َكان الجواب المح ُذ ِ ِ
ِ
َّ َّ َّ ِ ِ
ذك ِ
المش ـ ُـه ِ
ور
الم ُ
ْ
ُ
وف لل َّشـ ـرط َك َ
الجَواب َ
َ ََ ُ َ
اء عَلى َ
َسـ ـل ْمَنا أنه َمث َل به بَن ً
اب "إن" الم ُلفو َ ِ
مثيل ِبالب ِ
ِ
ِ
ِ
يت لِوُقوِع "إ َذ ْن"[/10ب] ِفي جو ِ
اب َّ
أن َذلِك
ظةَ ،غ َاي ُة َما في َ
صـ ـ َّح التَّ ُ َ
الب َ
ْ َ
ََ
للَق َسـ ـ ِم َ
()14
ظِ
ض ُّي ِبالب ِ
الر ِ
يت لِوُقوِع "إ َذ ْن" ِفي جو ِ
اهٌر(.)15
وفَ ،ه َذا وَق ْد َمَّث َل َّ
وهَو َ
اب َق َس ٍم َقبَل َها ْ ،
اب َمح ُذ ٌ
َ
الج َو َ
َ
ََ
ُ
ِ ()17
)
16
(
ِ
قوُله َ :ل ْو ُكْن ُت م ْن َم ِازن ...إَلى آخره .
الصحاح( :رقص)  ،1041/3والقاموس المحيط( :رقص) .621
( )1انظرِ :
الصحاح( :غول)  ،1786/5وال ُمحكم( :غول) .59/6
( )2انظرِ :
الصحاح( :فيف)  ،1413/4ولسان العرب( :فيف) .3502/5
( )3انظرِ :
والصحاح( :نصص) .،1058/3
( )4انظر :تهذيب اللغة( :نصص) ،83/12
ِ
( )5انظر :ال ُمحكَم( :ذمل)  ،74/10ولسان العرب( :ذمل) .1516/3
(بتصرف واختصار) ،وانظر :شرح المزج.112/1 :
( )6تحفة الغريب،239 ،238/1 :
ُّ
ُ
إن كان الجوابُ مضارعًا وال َّ
شرط ماضيًا ،قالواْ :
الر ِد عليه" :إنَّما لم يجزم لكون ال َّ
شرط ماضيًا فالجزم
ي في َّ
قال البغداد ُّ
كثير حسنٌ " .شرح شواهد المغني.78 :
مختارَّ ،
والرف ُع ٌ
()7
العالمة جمال الدِين بن مالك َّ
َّ
بدر الدِين ،بنُ
الطائي،
ي البليغُ ،
هو مح َّمد بن مح َّمد بن عبد هللا بن مالك ،اإلمام النَّحو ُّ
ال َجيَّانيِ ،ث َّم الدمشقي ،اشتهر بالذَّكاء والفهم ،وبرع في النَّحو ،والمعاني والبيان والبديع ،والمنطق وال َعروض ،وله مشاركة
في الفقه واألصول ،أخذ عن والده ،وأخذ عنه جماعة منهم بدر الدِين بن زيد ،له :شرح األلفية ،وشرح الميَّة األفعال،
والمصباح في المعاني والبيان ،وروض األزهار في المعاني ،وشرح غريب تصريف ابن الحاجب ،توفِي – رحمه هللا –
في دمشق سنة (686ه) .انظر ترجمته في :تاريخ اإلسالم ،383/51 :والوافي بالوفيَّات ،165/1 :وطبقات ال َّ
شافعيَّة،
للسبكي ،98/8 :واألعالم ،31/7 :ومعجم المؤلفين.239/11 :
( )8انظر :شرح ابن النَّاظم على األلفيَّة :ص.502
( )9انظر :معاني القرآن.69 ،68/1 :
(( )10أ) :ذوا ،و(ط) :ذو جزاء.
( )11انظر رأي ابن مالك في :شرح التَّسهيل ،216/3 :وتوضيح المقاصد للمرادي.1290/3 :
( )12انظر :الك َّ
شاف.607/1 :
( )13المائدة :من اآلية .28
( )14انظر :شرحه على الكافية.48/4 :
()15
ُ
ظاهر ،وإنَّما أهملت "إذن" في البيت ،ولم تنصبْ لتوسُّطها وعدم صدارتها ،فإنَّها
ي بقوله" :وتعسُّفه
ٌ
علَّق عليه البغداد ُّ
وقعت بين ذي جواب وجواب" .شرح أبيات مغني اللبيب.79/1 :
( )16مغني اللبيب.21/1 :
()17
بعض بي ٍ
ت منَ البسيط ،تت َّمتُه:
ُ
ــاز ٍن لَ ْم ت َ ْست َ ِبـــحْ إ ِبلِــي َبنُـــــو اللَقِي َ
َ
ْ
ُ
ْ
تُ
ش ْي َبانَـــــا
م
ن
ن
ك
و
ل
طــ ِة مِ ْن ذُ ْهــ ِل ب ِْن َ
مِ
ْ
َ ِ
وبعده:
ً
َــــر ُخشُـــــــنٌ ِع ْنــــــــدَ ال َحفِي َ
َ
ظـــــ ِة ْ
َ
إن ذُو لُوثَـــــ ٍة َالنَــــا
ــــــام بِنَص
ق
ل
ا
ذ
إ
ْـــــــري َم ْعش ٌ
ِ
َ
بن أُنَيفٍ ْ
من بلعنبر في :المقاصد النَّحويَّة ،للعينيِ ،1058/3 :وشرح شواهد المغني ،للسيوطي ،68/1 :وخزانة
لقُريطِ ِ
األدب ،للبغدادي ،441/7 :وشرح أبيات المغني ،للبغدادي ،83/1 :وتاج العروس ،للزبيديِ :مادَّة (لقط) ،ولرج ٍل من بلعنبر
2019
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()1
ٍ ِ ِ
مرو ِ
بن َع ِ
بن َم ـاِل ـ ٍك ِ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ِفي َبِني
بن تَ ِمي ٍم  ،و َم ـازٌ
َم ـازٌ
وه َو َم ـازُ
ِن ُأبو َقِبيَل ـة م ْن تَميمٍْ ،
ِن أي ً
ِن ُ
()2
ِ
ان ،واســتََب َ َّ
ص ـ َع َة ِ
ط ِة ُس ـ ُّموا ِب َذلِك ِأل َّن
وبُنو الَل ِقي َ
بن ُم َع ِاوَي َة ،وِفي َبني َش ـ َيب َ
ص ـَله َ ،
اح الش ـ ْي َء اســتَأ َ
ص ـ ْع َ
َ
ِ ِ ()4
ٍ ()3
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
طَب َها
م
ث
]
يه
[إل
ا
ه
م
ـ
ـ
ض
ف
،
ة
ن
ـ
ـ
س
ال
ن
ه
ب
ت
ر
ـ
ـ
ض
أ
د
ق
ار
و
ج
ي
ف
ر
د
ب
بن
ة
يف
ذ
ح
ا
ه
ط
ق
الت
م
ه
ُم
َّ
َّ
َّ
أع َجَب ْت ُه َف َخ َ
َ
َ َ َْ َ ْ
أ َّ ُ ُ ََ َ ُ َ َ ُ ُ َ ْ
ُ َّ ْ
َُ َ َ َ
()5
ان[/43/1ط] اله ِاء( ،)6والمع َش ـ ـ ـ ـر الجماع ُة ِ
ِ
عج َم ِة ،وإ ْس ـ ـ ـ ـ َك ِ
[م َن
يها وتَ َزَّو َج َها  ،وُذ ْه ٌل ِب َ
َْ ُ ََ َ
الم َ
َ
إَلى أب َ
ض ـ ـ ـ ـ ِم ُ
َّ ِ ()7
ِ
عج َمتَ ِ
كن ُم ٍر َجمع َن ِم ٍر(،)8
الن
ين َج ْم ُع َخ ِشـ ـ ـ ـ ـ ٍن ِبَفت ِح َّ
األو ِل َ
وكس ـ ـ ـ ـ ِـر الثَّانيُ ،
اس] ُ ،
وخ ُشـ ـ ـ ـ ـ ٌن ِب َ
الم َ
ضـ ـ ـ ـ ـ ِم ُ
()9
الظ ِاء الم ِ
والح ِفي َظ ُة ِبالح ِاء المهمَل ِة ،و َّ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُب( ،)10والُلوَث ُة
حف ُ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَل ُة َّالِتي ُي َ
عج َمة َ
أي ُي ْغ َ
ُ َ
َ
َ
ظ َل َها ْ
الخ ْ
ُ َ
)
12
(
)
11
(
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
رزوِق ُّي ِ :
الَل ِم ال َّ
الَلمِ،
الرَو َاي ُة ال َّ
ض ـ ـ ُّم َ
ض ـ ـ ِم َ
ف ،وب ْ
الم ُ
يح ُة َ
المَثلثَة ،و َ
ض ـ ـ ْع ُ
ص ـ ـح َ
ِفتح َها الُقَّوة َ ،ق َ
ال َ
ب ُ
ِ
ِ
وه َو تَ ِ
صرِت ِه(.)13
عر ٌ
ْ
يض ِبَقو ِمه لَي َ
غضُبوا[/9أ] َ
اجوا لُن َ
ويهتَ ُ
()15
)
14
(
ِ
ِ
يتني إ َذ ْن أُ ْك ِرَم َك] :
إن َأت َ
[أي ْ
قوُله َ :ن ْح ُو ْ
ال :آت َ
ول :إ َذ ْن أُ ْك ِرَم َكْ ،
يكَ ،ف َتُق ُ
أن ُيَق َ

صل،
في :عيون األخبار ،البن قُتيبةَ ،285/1 :وشرح حماسة أبي ت َّمام ،ألبي القاسم الفارسيِ ،77/2 :وشرح أبيات المف َّ
ي إلى أنَّها "ال َّ
شقيفة" ،وهي بنت عبَّاد بن ذهل بن
للخوارزميِ ،228/1 :وللحماسي ِ في مغني اللبيب ،21/1 :وذهب البغداد ُّ
شبيان ،أ َّما "اللقيطة" فال مناسبة لها؛ ألنَّها فزارية ،واسمها :نضيرة بنت عصيم بن مروان بن وهب بن بغيض بن مالك
بن سعد بن عدي بن فزارة ،أ ُّم حصن بن حذيفة وإخوته الخمسة .انظر :خزانة األدب ،للبغدادي ،443 ،442/7 :وال َّ
شاهد
قوله( :إذًا لقام) ،فقد وقعت ً
بدال من جملة (لم تستبحْ ) التي هي جواب (لو) ،وبدل الجواب جوابٌ  ،فتكون (إذًا) قد وقعت
جوابًا لــ(لو) ظاهرة.
ي ،وكان من ح َّكام موسم سوق عكاظ ،وهو جدُّ كثير من المشهورين،
()1هو مازن بن مالك بن عمرو بن تميمٍ ،
قاض جاهل ٌّ
كقطري بن الفجاءة ،وأبي عمرو بن العالء ،والنَّضر بن شُميل ،وعُبادة بن علقمة .األعالم.255/5 :
الصحاح( :بوح)  ،357/1ولسان العرب( :بوح) .384/1
( )2انظرِ :
ي يضرب به المثل في سرعة السير.
جاهل
فزارة،
بن
عدي
بن
ثعلبة
بن
لوذان
بن
َّة
ي
جو
بن
عمرو
بن
بدر
بن
( )3هو حذيفة
ٌّ
انظر ترجمته في :األعالم ،171/2 :وورد نسبه في ترجمة حفيده عُيينة بن حصين ،في :االشتقاق ،البن دريد :ص،284
وسير أعالم النُّبالء،490/2 :واإلصابة.767/4 :
( )4سقط من (أ).
الصحاح ،1157/3 :ولسان العرب.4061/5 :
( )5انظر ق َّ
صتها فيِ :
()6
ُّ
ُ
ُ
َ
ي" :وقال الليث :الذ َ
بن شيبان ،وبنو ذه ِل بن ثعلبة" .تهذيب اللغة:
قال األزهر ُّ
هالنُ  :حيَّان من ربيعة ،وهم بنو ذه ِل ِ
ُ
ْ
 .141/6ونقل عمر رضا كحالة عن القلقشندي قوله" :ذه ُل بنُ شيبان :قبيلة من بكر بن وائل ،من العدنانيَّة ،تنتسب إلى
بن وائل" .معجم قبائل العرب.406/1 :
بن صع ِ
بن ِ
بكر ِ
بن علي ِ ِ
ب ِ
بن عكابة ِ
بن ثعلبة ِ
بن شيبانَ ِ
ذُه ِل ِ
( )7سقط من (ج).
( )8انظر :لسان العرب.1169/2 :
(( )9أ ،ج) :الذي.
( )10انظر :ال ُمحكَم( :حفظ)  ،285/3ولسان العرب( :حفظ) .929/2
والصحاح( :لوث)  ،291/1ولسان العرب( :لوث) .4093/5
( )11انظر :تهذيب اللغة( :لوث) ،93/15
ِ
()12
ي ،من أهل أصبهان ،أحدُ علماء عصره في األدب والنَّحو ،كان غايةً
هو أبو علي ٍ أحمد بنُ مح َّمد بن الحسن ،المرزوق ُّ
َّ
كتاب سيبويه على أبي علي ِ الفارسيِ ،وحدَّث عن عبد هللا بن جعفر بن فارس،
سن التأليف ،قرأ
َ
في الذكاء والفطنة و ُح ِ
وعنه :سعيد بن مح َّمد البقَّال ،وأبو الفتح مح َّمدُ بنُ عبد الواحد َّ
الزجَّاج ،من كتبه :األزمنة واألمكنة ،وشرح ديوان الحماسة
ألبي ت َّمام ،وشرح المفضَّليَّات ،واألمالي ،وغيرها ،توفِي سنة (421ه) .انظر ترجمته في :معجم األدباء ،506/2 :وإنباه
الرواة ،141/1 :وتاريخ اإلسالم ،للذَّهبي ،48/29 :والوافي بالوفيَّات،5/8 :وبغية الوعاة ،365/1 :واألعالم.212/1 :
ُّ
( )13انظر :شرح ديوان الحماسة :ص.23
( )14مغني اللبيب.21/1 :
( )15سقط من (ج).
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()1
ِ
وعها ح ْش ـ ـ ـ ـوا()2؛ ِألَّنا َنقول :الم ِ
ِ ِ
وج ُب ِ[إل ْه َمالِ َها]
قالَ :ه َذا التَّفس ـ ـ ـ ـ ُير ُيو ِج ُب ْ
إه َم َ
ََل ُي ُ
ُ ُ
ال "إ َذ ْن" لُوُق َ َ ً
فسير يو ِجب وُقوعها ح ْشوا ِفي المعنى دون الَل ِ
ِ
ِ
ِ
فظ(.)4
َ َ ُ َ
الم َ
عنىَ ،
ُوُق ُ
وه َذا التَّ ُ ُ ُ
ََ َ ً
وع َها َح ْشًوا في الَلفظ و َ
قوُله(ِ :)5ب َش ِ
رط(َ )6ت ْص ِد ِ
يرَها(:)7
()8
ِ
الر ِ
ِ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّي..." :
ال َّ
أن ََل َيعتم َد َما َب َ
الحا ِج ِب َع ْن َه َذا ال َّش ـ ـ ـ ـ ـ ـرط ِب ْ
َعب ََّر ُ
ابن َ
عد َها عَلى َما َقبَل َها َ ،ق َ
عني ِب ِ
وي ِ
اَلعتم ِاد أن ي ُكو َن ما بعدها ِمن تَما ِم ما َقبَلها ،وَذلِك ِفي ثَ ََلثَ ِة موا ِ
أن َي ُكو َن َما
ضـ ـ ـ ـ ـ َعَّ :
األو ُلْ :
َ ْ َ
َ
َ َ ََ ْ َ َ َ
ََ
)
9
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن
اء
الموض ـ ـ ـ ـ ُع الثَّانيْ :
َب َ
عد َها َخَب ًار ل َما َقبَل َهاَ ،ن ْح ُوَ :أنا إ َذ ْن أُ ْكرُمك ،وإني إ َذ ْن أكرُم َك َ ...
أن َي ُكو َ َج َز ً
ِ َّ ِ (ِ َّ )10
إن تَ ِأتِني إ َذ ْن أ ِ
أن َي ُكو َن َجَو ًابا لِلَق َســ ـ ِم َّال ِذي َقبَل َها،
ُكرْمك  ...الثَّالِ ُثْ :
حوْ :
للش ـ ـرط الذي َق َ
بل إ َذ ْنَ ،ن ُ
ِ
َخ ُر َج َّن ،وقولِه:
َن ْح ُوَ :وهللا إ َذ ْن َأل ْ
َلِئ ْن ع َاد لِي عب ُد الع ِز ِ ِ ِ ِ
أم َكَنِني ِم ْن َها إ َذ ْن ََل أ ُِقيُل َها
َ
َْ َ
يز بم ْثل َها َو ْ
)
11
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
عد إ َذ ْن] في َغ ِ
قراء،
ض ـ ـ ِارعُ َ[ب َ
الم َ
المواضــ ـ ِع [الث ََلثَة ُمعتَم ًدا عَلى َما َقبَل َها ِباَل ْســ ـت َ
وََل َي ُ
ير َهذه َ
قع ُ
()15
()14
()13
ط ًة ِفي غ ِ ِ ِ
ِ
بَلى( )12تََقع[/44/1ط] متَ ِ
ئس
وس َ
َ
َ
المواض ِع] َ ،ن ْحوَ :ي ُقت ُل إ َذ ْن َز ٌيد َع ْم ًار  ،وَلِب َ
ُ
ير هذه َ
ُ
()16
الر ُج ُل إ َذ ْن َز ٌيد . "...
َّ
()17
يـر ...إَلى ِ
ِ ِِ
آخره(.)18
ــم َش ِط َا
قوُله ًَ :ل َت ْتُرَكني فيه ُ
()3

(( )1أ) :إعمال.
( )2هذا قول الدَّمامينيِ .انظر :تحفة الغريب.240/1 :
( )3سقط من (ج).
َّ
َّ
حشوا ،بل إنَّما هو بيانٌ للمعنى ،ومثل
ى
ت
ح
ًّا
ي
صناع
قدير
ت
ال
هذا
"ليس
نفسه:
المعنى
في
ي
الحصكف
( )4قال ابنُ ال ُم َّال
يكونَ
ُ
ً
ُّ
صدر؛ لعدم ُّ
تعلق ما بعدها بما قبلها صناعةً ،وهو االعتمادُ المان ُع" .منتهى أمل األريب :ص.197
يخر ُجها عن ال َّ
ذلك ال ِ
( )5مغني اللبيب.21/1 :
(( )6أ) :شرط.
( )7أي :تعمل "إذن" النَّصب في الفعل المضارع بشرط تصديرها ،وهو على مذهب سيبويه وجمهور النَّحويين .انظر:
الكتاب ،12/3 :والجنى الدَّاني :ص.361
( )8انظر :الكافية :ص.45
خبر.
(( )9ب)ٌ :
(()10ب) :الشرط.
( )11سقط من (ج).
(( )12ج ،ط) :بل.
( )13سقط من (أ).
عمرو.
(( )14ط):
ٌ
(( )15ج ،ط) :وليس.
الرضي على الكافية.48 ،47/4 :
( )16شرح َّ
( )17مغني اللبيب.22/1 :
( )18صدر بي ٍ
الرجز ،ع ُج ُزه:
مشطور
ت من
َّ
َ
َ
َ
ً
ْ
يرا
أ
و
أ
ل
ه
أ
ا
ذ
إ
ِي
إن
ِكَ
طِ
ْ
َ
للفراء ،338/2 :وشرح كتاب سيبويه ،للسيرافيِ،37/1 :والمحكم والمحيط األعظم ،البن
غير منسوب في :معاني القرآنَّ ،
الرضي على الكافية:
سيده ،13/8 :وشرح المف َّ
صل ،البن يعيش ،227/4 :وشرح التَّسهيل ،البن مالك ،21/4 :وشرح َّ
 ،47/4وال َجنَى الدَّاني ،للمرادي :ص ،362ومغني اللبيب،22/1 :والمساعد ،البن عقيل ،76/3 :والمقاصد النَّحويَّة ،للعيني:
 ،1863/4وشرح شواهد المغني ،للسيوطي ،70/1 :وخزانة األدب ،للبغدادي ،456/8 :وال َّ
شاهد فيه قوله( :إنِي إذَ ْن أهلِكَ )
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ِ
تحها(َ ،)2قال َّ ِ
ِ ِ
الغ ِريب( ،)1وأ ِ
اء
َهل ُك ِب َكس ـ ـ ِـر َ
الَل ِم ُم َ
ال َّشـ ـ ـط ُير ُهَنا َ ُ
َ
ضـ ـ ـ ِارعُ َهَل َك بَف َ
الرضـ ـ ـ ُّي ..." :وَق ْد َج َ
المض ـ ـ ـ ـ ـ ِارع منص ـ ـ ـ ـ ـوبا ِفي ه َذا الب ِ
يت َم َع َكوِنه َخَب ًار َع َّما َقبَل َها ِبتَأوي ِل َّ
الخَب َر ُهَو :إ َذ ْن أهلِ ُك(ََ ،)3ل:
أن َ
َُ
َ َ
ُ َ ُ ً
)
7
(
)
6
(
)
5
(
)
4
(
ِ
ِ
أن َيكو َن
ال ْ
وي ُج ُ
وز ْ
ْ
األندُلسـ ـ ـ ُّي َ :
وم َ ،ق َ
صـ ـ ـَّد َرًة َ ،ك َما تَُق ُ
أهل ُك َو ْح َده َ ،فتَ ُكو ُن إ َذ ْن ُم َ
ولَ :ز ٌيد َل ْن َيُق َ
)
8
(
ِ
ِ
أهلك]  ،قال :والوجه رْفع ِ
ِ
"أو"
َ
ََُْ ُ ْ
ال :إ َذ ْن ُ
"أه ل ُك" َ
أي إني أذ ُّل ... ،ثُ َّم ْاب َت َدأَ [وَق َ
الخَب ُر َم ح ُذوًفاْ ،
وج ْع ُل ْ
َّ ()9
معنى إَل" .
ِب َ
َبا ِب َشاذ:

()10
ابن
قوُله  :و ُ
()13
هو اإلمام أبو [الحس ـ ـ ـ ـ ـ ِن](ِ َ )12
ِ
ِ
أح َم َد ِ
ين
بن َباِب َش ـ ـ ـ ـ ـا َذ َ ،م َ
ات[/9م] َس ـ ـ ـ ـ ـَن َة تسـ ـ ـ ـ ـ ٍـع وِس ـ ـ ـ ـ ـت َ
طاه ُر ْب ُن ْ
َُ َ ُ ُ
ََ
ِ ِ ٍ ()14
ِ
ِ
ِ
ِ
أك ُل َشـ ـ ـ ًيئاِ ،
عض
وما في َسـ ـ ـ ْ
صـ ـ ـ َر َي ُ
ان َع ْن ُه َّأنه َك َ
ابن خل َك َ
و ْأرَبعمَئة َ ،ح َكى ُ
وع ْن َده َب ُ
ط ِح َجام ِع م ْ
ان َي ً
ِ
ٌّ
اب َع ْنهم ،ثُ َّم َع َاد إَل ِ
أخ َذه
أخ َذ َها ِفي ِفيه َ
يهم َف َرَموا َله َشـ ـ ًيئا َف َ
ضـ ـ َره ِقطَ ،ف َرَموا َله ُلْق َم ًة َف َ
صـ ـ َحاِبهَ ،ف َح َ
وغ َ ُ
أْ
()11

مؤو ٌل على حذف خبر َّ
(إن) ،والتَّقدير :إنِي ال أقد ُِر على ذلك ،ث َّم
صب ،مع عدم تصدُّرها ،وهو َّ
حيث عملت "إذن" النَّ َ
استأنف فقالْ :
إذن أهلِكَ .
( )1لسان العرب( :شطر) .2263/4
( )2انظر :إسفار الفصيح ،ألبي سهل الهروي.335/1 :
(( )3ط) :إذَن هو أهلك.
(( )4أ) :وحدها.
(( )5ج) :مصدريَّة.
الخبر هي مع ما بعدها،
الرضيِ:
األمير
( )6اختار
خير من قول َّ
حذف الخبر في البيت على ما ذكره َّ
ي فقال" :هذا ٌ
ُ
ُ
َ
الرض ُّ
َّ
حشوا" .حاشية األمير.20/1 :
فهي مصدَّرة فيه ،ال خصوص ما بعدها حتى تكونَ
ً
()7
ي ،قرأ األدب على مشايخ عصره مثل ابن
ي ،نحو ٌّ
ي فاضل ،وعال ٌم ذك ٌّ
هو القاس ُم بنُ أحمد بن الموفَّق اللورقي األندلُس ُّ
عميرة ،ورحل إلى الشرق طلبًا للعلم ،فح َّج ودخل بغداد ،ث َّم غادرها إلى حلب فسكنها ،وتصدَّر بها لتعليم ال َّنحو ،والتقى في
رحلته الطويلة بكثير من النَّحويين وغيرهم ،فقرأ القرآن والنَّحو على أبي الحسين بن ال َّ
شريك ،والغافقي ،والتَّاج الكندي،
صل للزمخشري ،توفِي رحمه هللا سنة
وأبي البقاء العكبري ،وغيرهم ،له كتب منها :شرح المقدِمة الجزولية ،وشرح المف َّ
القراء الكبار :ص ،355وبغية الوعاة ،250/2 :واألعالم:
الرواة ،167/4 :ومعرفة َّ
(661ه) .انظر ترجمته في :إنباه ُّ
.172/5
( )8سقط من (م).
يسير).
الرضي ِ على الكافية47/4 :
(بتصرفٍ
ُّ
( )9شرح َّ
ٍ
بأن البيت من ال َّ
أن بعض ال َّنحويين ذهبوا إلى القول َّ
جدير بالذِكر َّ
شاذ ،ومنهم :ابنُ النَّاظم :ص ،477وابن الوردي في
تحرير الخصاصة ،605/2 :وناظر الجيش في تمهيد القواعد ،4154/8 :ومنهم من ش َّكك في صحَّة ِرواية ال َّ
شاهد؛ أل َّنه
شذوذ ،ث َّم جعل القو َل بتقدير محذوف مبنيًّا على صحَّة رواية ال َّ
فخرج البيت على ال ُّ
شاهد ،ومنهم السِيرافي
مجهول القائلَّ ،
صب
صل،228/4 :
في شرح الكتاب ،37/1 :وابنُ يعيش في شرح المف َّ
وجوز َّ
الفرا ُء في معانيه ،338/2 ،274/1 :النَّ َ
َّ
خبرا َّ
إلن فقط ،وأنشد هذا البيت روايةً عن بعض العرب ،وهو إما ٌم ثقة ،وبذا يمكن االطئنان إلى
بـ"إذن" في الفعل الواقع ً
ً
شاهد ،حتَّى ْ
ُح ِجيَّة ال َّ
مجهوال ،فـ"إذن" في البيت نَصبَ ْ
ت عند ابن هشام ومن وافقه ألنَّها وما بعدها استئناف،
وإن كان القائ ُل
الفراء مع َّ
ونص َب ْ
"إن" ألنَّها لغةٌ عن العرب دون تقدير محذوف .وهللا أعلم.
ت عند َّ
( )10مغني اللبيب.22/1 :
(( )11ط) :ابن ،و(أ) وبن.
( )12سقط من (م).
الرواة ،95/2 :ووفيَّات األعيان ،516/2 :والوافي بالوفيَّات ،224/16 :البلغة في تراجم أئ َّمة
( )13انظر ترجمته في:إنباه ُّ
النَّحو واللغة :ص ،161وبغية الوعاة ،17/2 :واألعالم ،220/3 :وضبطه ابنُ العماد" :بابشاد" بالدَّال المهملة .انظر:
شذرات الذَّهب.333/3 :
الرواة ،95/2 :والوافي بالوفيَّات.224/16 :
( )14وقيل :سنة (454ه) ،انظر :إنباه ُّ
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وَذ هب ِب ِه ثُ َّم عادَ ،ف عل َذِلك ِمراراَ ،فتَِبعوه(/45/1[)1ط]َ ،فإ َذا هو يدخل إَلى ِخرب ٍة ِفيها ِش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ به ب ٍ
يت
ُْ َ
ُ
ًَ
ََ
َ َ
َُ َ ُ ُ
َ َ ََ
ِ
ِ
َّ
ٌّ
ابِ ،في سـ ـ ـط ِح َذلِك البيت ِقط أعمى ،وإ َذا هو يضـ ـ ـع الطعام بين ي َديهَ ،فَل َّما أرَى ال َّشـ ـ ـ ُ ِ
َخر ٍ
ك
يخ َذل َك تََر َ
َُ َ َ ُ َ َ َ َ َ
َ
َ
َ
َْ
َ
()3
)
2
(
ِ
ِ
ِ
ان وَل ِزم بيتَه واَلشت َغال ِبالعْل ِم  ،وب َ ِ
ِ
ور .
الف َرُح و ُّ
دم َة ُّ
السل َ
اها َ
أع َجمَّي ٌة َم َ
ابشاذ َكل َم ٌة ْ
عن َ
طِ َ َ ُ
َ
الس ُر ُ
َ
خ َ
النصب؛ [لِ َتَقُّدمِ الع ِ
اط ِ
قوُله( :)4أو عَلى الجمَل َت ِ ِ
ف:
يعا(َ )5ج َاز َّ
ُ
الرف ُ
ْ
َ
ين َجم ا
ْع َو َّ ْ ُ
)
6
(
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
الرْف ُع ِباعتَب ِ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِب]  ،وَذلك ِباعتَب َار ِ
الرف ِع و َّ
ار َكو ِن َما َب ْع َد
ينَ :ف َّ
العاطف عل ًة ل َج َو ِاز َّ
َج َع َل تََقُّد َم َ
الن ْ
()7
ِِ
النصـ ـب[/46/1ط] ِب ِ
ِ ِ ِ
بع ٍ
اعتَب ِ
ار َكو ِن َما
عض َ
العاطف م ْن تَ َما ِم َما َقبَله؛ ِب َسـ ـَب ِب َرْبطه َب َ
الك ََل ِم ِب ْ
ض ،و َّ ْ ُ
َ
()8
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
عد "إ َذ ْن" َغ ُير ُمعتَمد عَلى َما َقْبَل َها .
يها َب َ
َب َ
عل ف َ
عده ُجمَل ًة ُمستَقل ًة ،الف ُ
الم َشَّد َدة][/78/1ط]
[مْب َح ُث َّ
كس َ
الم ُ
ورة ُ
"إن" َ
َ

()9
اس َوَّد ُجْن ُح الَلْي ِل ...إَلى آخره(.)10
قوُله  :إ َذا ْ
()12
ِ ()11
وكس ـ ـ ـ ـ ـ ِرهاِ َ :
ج ْنح الَل ِ
الخ ِاء،
لخ ْ
الخ َ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ِم َ
طا َج ْم ُع َك ْث َرٍة [لِ ُ
نه  ،و ُ
ط َوِة] ِب َ
يل ِب َ
طائَف ٌة م ُ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ِم ال ِجي ِم َ ْ َ
ُ ُ
)
15
(
)
14
(
)
13
(
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان السـ ِ
مع َخف َيفة  ،وأُ ْسـٌد ِبإ ْسـ َك ِ
ين الَق َد َم ِ
اح[/16م]:
وهي
ال في الصـ َح ِ
َما َب َ
ينَ ،ق َ
ين  ،وخَفاًفا َج ُ
َْ
()16
ِ
ف" .
أس ٌ
ُسٌد ُم َخَّف ٌ
ور م ُ
قص ٌ
"أسٌد َج ُ
ود وأ ْ
نه ،وأ َ
ُسٌدَ ،م ُ
معه ُ
َ

(( )1أ ،ط) :فاتَّبعوه.
( )2انظر :وفيَّات األعيان.516/2 :
( )3انظر :وفيَّات األعيان ،517/2 :والجواهر المضيَّة في طبقات الحنفيَّة ،ألبي مح َّمد محيي الدين الحنفي ،192/1 :وبغية
الوعاة.17/2 :
( )4مغني اللبيب.22/1 :
(( )5م) :معًا.
( )6سقط من (ط).
(( )7ج) :األحكام.
( )8انظر :شرح المزج.122/1 :
( )9مغني اللبيب.37/1 :
()10
ت مِ نَ َّ
بعض بي ٍ
الطويل ،تت َّمتُه:
ُ
ْ
ت َو ْلت َ ُك ْن ُخ َ
طـاكَ خِ فَافًــا؛ َّ
سنَـا أُسْــدَا
إذَا اس َْودَّ ُج ْن ُح اللَ ْي ِل فَ ْلت َأ ِ
إن ُح َّرا َ
بن أبي ربيعةَ في :التَّذييل والتَّكميل ،27/5 ،278/4 :والجنى الدَّاني :ص ،394وتعليق الفرائد،19/4 :
منسوب ِلعُ َ
مر ِ
ب في :شرح التَّسهيل ،البن مالك ،9/2 :وشرح الكافية
وشرح شواهد المغني ،122/1 :وليس في ديوانه،
وغير منسو ٍ
ُ
ال َّ
شافية ،518/1 :وتخليص الشواهد ،البن هشام ،306/1 :ومغني اللبيب ،37/1 :والمساعد ،308/1 :وتمهيد القواعد:
صبَّان ،397/1 :وال َّ
سنَا أ ُ ْسدًا" حيث نصبَ ْ
شاهد فيهَّ :
ت
 ،1296 ،1217/3وشرح األشموني ،294/1 :وحاشية ال َّ
"إن ُح َّرا َ
َّ
"إن" الجزأين ،وهو لغة لبعض العرب.
()11
والصحاحَ ( :جنَح) .360/1
،
442
/
1
َح)
ن
ج
(
اللغة:
جمهرة
انظر:
ِ
َ
( )12سقط من (ج).
(( )13أ) :وهو.
( )14انظر :جمهرة اللغة.611/1 :
( )15انظر :لسان العرب( :خفف) .1212/2
الصحاح( :أسد) .441/2
(ِ )16
2019
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قوُله( :)1وِفي الح ِد ِ
ِ
ين َخ ِريافا)(:)2
يثَّ :
(إن َق ْعَر َج َهَّن َم َسْبع َ
َ
)
4
(
ِ
ِ
عض األصـ ِ
النوِو ُّي(ِ )3في َشـرِح م ْسـلِ ٍم " :ووَق َع ِفي َب ِ
ول و ِ
ذه ِب
وه َو َّ
ين ْ
الرَو َايات َسـبع َ
إما عَلى َم َ
َ
ُ
َ
ُ
قال َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
من يحذف المضـ ـ ـ ـاف ِ
ِ
إما عَلى َّ
عر
ين ،و َّ
اف إَليه عَلى َحاله ،والتَّقد ُيرَ :سـ ـ ـ ـ ُير َسـ ـ ـ ـبع َ
الم َ
ضـ ـ ـ ـ َ
َْ َ ُ ُ َ َ ُ
أن َق َ
ويبقي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
صـ ـ ـ ـ َد ُر َق َع ْر ُت ال َّشـ ـ ـ ـي َء َبَل ْغ ُت َق ْع َره ،والتَّقد ُيرَّ :
يف
إن ُبُلو َ
ين َخ ِر ًيفا ،وا َ
ن َق ْع ِر َج َهَّن َم َل َكائ ٌن في َسـ ـ ـ ـبع َ
لخ ِر ُ
َم ْ
ْ
السَن ُة"( .)5انتهى.
َّ
وه َذا الثَّ ِاني هو َّال ِذي َذ َكره الم ِ
ابن مالِ ٍك(ِ ،)6
وعَب َارتُه(:)7
صن ُ
َ
ف ،وَقد َذ َك َره َقْبَل ُه َما ُ َ
َ َُ
َُ
ِ
َّ
ِ
ِ
أي َّ
"وي َخَّرُج عَلى َّ
أن
أي َبَل ُ
غت َق ْع َرَها ،و َسـ ـبع َ
صـ ـ ٌ
ُ
وب عَلى الظرفْ ،
أن َق ْع َر َمص ـ َـد ُر َق َع ْر ُت الب ْئ َرْ ،
ين َمن ُ
()8
ِ
ن َق ِ
اما"  .انتهى.
ُبُلو َ
عرَها َي ُكو ُن َسبع َ
ين َع ً
ِ
أخ َذ َع ِن ِ
و َّ
ابن َمالِ ٍك(.)9
الن َوِو ُّي َ -رِح َمه هللاُ  -م َّم ْن َ
الكِنيس َة ...إَلى ِ
ِ
آخره(.)11
قوُله(َّ :)10
إن َم ْن َي ْد ُخل َ َ
( )1مغني اللبيب.37/1 :
( )2أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب :أدنى أهل الجنَّة منزلةً فيها ،حديث رقم ( ،159/1 ،)329وهو برواية:
َّ
س ْبعُونَ خَريفًا".
قعر َج َهنَّ َم لَ َ
"إن َ
(والَّذِي نَ ْفسِي ِبيَ ِد ِه َّ
إن قَ ْع َر
قال:
م
ث
"...
قال:
:
270
/
1
):
485
(
رقم
حديث
،
نعيم
ألبي
مسلم،
صحيح
على
المسند
وفي
ٍ
َّ
َ
بن المنذر ،صحيحٌ ،وإسنادُه حسنٌ ".
َج َهنَّ َم لَ َ
س ْبعِينَ خ َِريفًا) ،اللفظ لعلي ِ ِ
()3
ي ،ال َّ
ي ،محيي الدين ،عال ٌم بالفقه والحديث،
ي ،النَّوو ُّ
شافع ُّ
هو أبو زكرياء يحيى بنُ شرف بن مري بن حسن ،الحوران ُّ
َّ
ً
صالحين من كالم سيِد المرسلين،
تعلم في دمشقَ وأقام فيها زمنًا طويال ،من كتبه :المنها ُج في شرح صحيح مسلم،
ورياض ال َّ
ُ
نار ال ُهدى في الوقف واالبتداء ،واألربعون حديثًا النَّوويَّة ،ومنها ُج َّ
الطالبين ،والدَّقائق ،وغيرها ،توفِي – رحمه هللا  -في
وم ُ
شافعيَّة ،للسُّبكيِ ،395/8 :وطبقات ال َّ
"نوا" سنة (676ه) .انظر ترجمته في :طبقات ال َّ
شافعيين ،البن كثير :ص،909
وطبقات ال َّ
شافعيَّة ،البن قاضي شُهبة ،153/2 :وتاريخ اإلسالم ،246/50 :وشذرات الذَّهب ،353/5 :وطبقات الحفَّاظ،
للسيوطي :ص ،513واألعالم.149/8 :
()4
ي ،الحافظ ،المحدِث ،ولد بنيسابور ،وانتقل إلى الحجاز
ي ،النَّيسابور ُّ
هو أبو الحسن مسل ُم بنُ الحجَّاج بن مسلم ،القشير ُّ
ومصر وال َّ
شام والعراق ،سمع من خلق كثير ،منهم :يحيى بن يحيى ،وبِشر بن الحكم ،وإسحاق بن راهويه ،وسمع بم َّكة
من القعنبيِ ،وإسماعيل بن أبي أُويس ،وأحمد بن يونس ،وغيرهم ،من أشهر كتبه :صحيح مسلم ،والمسند الكبير ،والجامع،
وال ُكنَى واألسماء ،توفِي – رحمه هللا – بنيسابور سنة (261ه) .انظر ترجمته في :تهذيب األسماء واللغات ،للنووي،89/2 :
وتاريخ اإلسالم ،182/20 :وتهذيب التَّهذيب ،126/10 :وخالصة تهذيب تهذيب الكمال ،البن عبد العليم الخزرجي:
ص ،375واألعالم.221/7 :
( )5المنهاج شرح النَّووي على صحيح مسلم.73 ،72/3 :
ُ
قعرتُ ال َّ
قعره ،وهو اس ُم َّ
الحديث على َّ
س ْبعِينَ خ َِريفًا"
القعر فيه
أن
( )6قال ابنُ مالك" :ويُحمل
مصدر ْ
ُ
إن ،و"لَ َ
شي َء إذا بلغتُ َ
َ
وظروف َّ
مخبر بهَّ ،
كثيرا" .شرح التَّسهيل.10/2 :
مصدر،
ألن االسم
ظرف
ٌ
ٌ
الزمان يُخبَر بها عن المصادر ً
ٌ
ُ
( )7أي :عبارة المصنِف في مغني اللبيب.
( )8مغني اللبيب.37/1 :
ُ
ً
َّ
خبير َّ
بأن كال التخريجين ال يُنافِي كونَه لغة أخرى" .غنية األريب.233/1 :
ي" :وأنت
ٌ
قال األنطاك ُّ
( )9انظر :تاريخ اإلسالم ،للذَّهبي ،250/50 :وطبقات ال َّ
شافعيَّة ،البن قاضي شهبة.155/2 :
( )10مغني اللبيب.37/1 :
()11
بعض بي ٍ
ت مِ نَ الخفيف ،تت َّمتُه:
ُ
َّ
إن َم ْن يَ ْد ُخ ِل ال َكنِي َسةَ يَ ْو ًما يَ ْلــــقَ فِي َهــــا َجــآذ ًِرا َوظِ بَـــــا َء
ْ
البطليَوسي :ص ،146وشرح شواهد المغني،122/1 :
منسوب لألخطل في :الحلل في شرح أبيات الجمل ،البن السيد
وغير
وخزانة األدب ،للبغدادي ،458/1 :والدُّرر اللوامع ،315/1 :ولألعشى في :المساعد ،167/3 :وليس في ديوانه،
ُ
اضطرَّ ،
للقزاز :ص ،346وسمط الآللئ،238/1 :
ب في :شرح الكتاب ،للسيرافي ،273/3 :وما يجوز للشاعر إذا
منسو ٍ
َّ
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ال الم ِ
ِ
الج ِآذر ِبال ِجي ِم و َّ
َّ ِ
الذ ِ
ِ
البَق َرِة
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ِه َماْ ،أو ِب َ
عج َمة َج ْم ُع ُج ْؤُذ ٍر ِب َ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِم الجي ِم وَف ْت ِح الذالَ ،وَل ُد َ
ُ َ
َ ُ
ِِ ٍ ()2
ِ ِ ()1
وه َو ُهَنا ُمستَ َع ٌار لن ْس َوة .
الوحشيَّة ْ ،
َ
()3
ِ
الن ِ
أشَّد َع َذ اابا ِم ْن َس ِائ ِر َّ
َّ
اس(:)4
ا
و
س
ي
ل
م
ه
ن
أل
اه؛
أب
ي
ا
ض
أي
ى
ن
ع
الم
و
:
ه
ل
قو
ُ
ُ ْ َْ ُ َ
َ َ ْا ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِفي َّ
يل َّ
ص ِوُر
الشرِح :فيه[/79/1ط] َن َ
الحد َ
إن َ
ظٌرَ ،فَقد ق َ
يم ْن ُي َ
يث[/17أ] َو ِارٌد ف َ
ٍ ()6
ِ
ِ
صـ ـ ـ ـ ـور]( )5لِتُ ِ
ٍِ ِ
ِ
أه ُل َه ِذه
ع ِح َينئذ في ْ
عب َد م ْن ُدو ِن هللا ،وَفاع ُل َه َذا َكافٌر ِب ََل َشـ ـ ـ ـ ـك  ،وََل ِب ْد َ
أن َي ُكو َن ْ
َ
[ال ُّ َ َ
ِ
ِ
وي َؤي ُِده ما ِفي م ْسـ ـ ـ ـ ـلِ ٍم(ِ( :)8إ َّن أَ َشـ ـ ـ ـ ـَّد َّ ِ
الن ِ
الح ْرَف ِة( )7ال َّشـ ـ ـ ـ ـ ْن َع ِاء أ َشـ ـ ـ ـ ـَّد َّ
ام ِة
اس َع َذ ًاباُ ،
الناس َع َذ ًابا َي ْوَم اْلقَي َ
ُ
َ
اْلمص ِورو َن)ِ ،بدو ِن ِمن ،وه َذا ِم َّما يَق ِوي تَ ِأويل ِ
الك َس ِائ ِي( .)9انتهى(.)10
ُ
ْ َ
ُ
َُ ُ
َ
ِ ()11
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وص
ضـ ـ ـ َاربه  ،وَل َع َّل َحد َ
أن َي ُكو َن َه ُؤََلء أ َشـ ـ ـَّد َع َذ ًابا م ْن فرَعو َن وأ ْ
بع ُد ْ
صـ ـ ـ ٌ
أقولَ :ي ُ
و ُ
يث ُم ْسـ ـ ـل ٍم َمخ ُ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين(.)12
ص ِوِر َ
أمثَال فرَعو َن ،الذ َ
ب َم ْن َع َدا ْ
الم َ
ين َف َس ُاد ُه ْم ْأزَي ُد م ْن َف َساد ُ

صل ،البن يعيش ،337/2 :وضرائر الشِعر ،البن عُصفور:
وإيضاح شواهد اإليضاح ،للقيسي ،140/1 :وشرح المف َّ
الرضي على الكافية ،468/2 ،271/1 :والتَّذييل والتَّكميل ،271/2 :ومغني اللبيب ،37/1 :وتمهيد القواعد:
ص ،45وشرح َّ
إن وهو ضمير ال َّ
 ،1317/3وتعليق الفرائد ،22/4 :والهمع ،497/1 :وال َّشاهد فيه حذف اسم َّ
شأن ،والتَّقدير :إنَّه َمن يدخل،
وال يص ُّح َج ْع ُل ( َم ْن) اس َمها؛ ألنَّها شرطيَّة ،بدليل جزمها الفعلين ،وال َّ
صدر ،فال يعمل فيه ما قبله .انظر :مغني
شرط له ال َّ
اللبيب.37/1 :
( )1انظر :لسان العرب( :جذر)  ،575/1والقاموس المحيط(:جذر) ص.363
()2
ي ً
يشبه أوالدَ النَّصارى ونساءهم  ...فشبَّه أوالدَهم بالجآذر ،ونساءهم
نقال عن األعلم ..." :والمعنى أنَّه ِ
قال البغداد ُّ
س َعة العيون وطول األعناق و ُحسنِها" .شرح أبيات المغني.186/1 :
ِ
بالظباء في َ
( )3مغني اللبيب.37/1 :
ضمير ال َّشأن محذوفًا بقوله صلَّى هللاُ عليه َّ
وسلمَّ :
ِف على أنَّه قد يرتفع ما بعد َّ
"إن مِ ْن
"إن" ،فيكون اس ُمها
( )4استد َّل المصن ُ
َ
"إن" ،خالفًا للبصريين إالَّ
خرجه على زيادة "مِ ْن" في اسم َّ
ص ِو ُرونَ " ،ث َّم ذكر َّ
ي َّ
أَش َِد النَّ ِ
اس َ
عذَابًا يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة ال ُم َ
أن الكسائ َّ
َّ
َّ
َّ
فالمصورون ليسوا أشدَّ الناس عذابًا.
الكالم إيجابٌ  ،والمجرور معرفة ،وألن المعنى يأباه أيضًا،
األخفش؛ حيث منعوه ألن
ِ
َ
انظر :مغني اللبيب.37/1 :
( )5سقط من (ج).
( )6هذا قول بدر الدِين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري.76/22 :
( )7في تحفة الغريب :الجريمة.
()8
والزينة ،باب تصوير صورة الحيوان ،حديث رقم (.386/3 :)2109
صحي ُح مسلم ،كتاب اللباس ِ
( )9انظر :تحفة الغريب.271/1 :
الرضي على الكافية ،376/4 :وتمهيد
( )10انظر رأي الكسائي في :التَّسهيل :ص ،62وشرحه البن مالك ،139/3 :وشرح َّ
القواعد.1318/3 :
( )11ردَّه ابنُ ال ُم َّال بقوله" :ليس بشيءٍ ؛ لجواز ْ
أن تكونَ المفسدة ُ المترتِبةُ على اصطناع األصنام ِلتُع َبدَ من دون هللا – تعالى
الربوبيَّةَّ ،
الربوبيَّةِ ،فإنَّها إ َّنما
–
فإن ذلك صار سببًا إلضالل الغالب من الكفَّار ،بخالف دعوى ُّ
دعوى ُّ
أعظم من َمف َ
سدةِ َ
َ
أضلَّت فريقًا منهم" .منتهى أمل األريب :ص.380
( )12أيَّده ابنُ ال ُم َّال بقوله" :على َّ
أن هذا القائل قد حمل حديث مسلم على أنَّه مخصوص بمن عدا أمثال فرعون ،وهو متَّجه ٌ
بالزيادة ،فال فرق بينهما من جهة دعوى التَّخصيص ،كما أنَّه ال فرق بينهما إذا قلنا هما واردان على سبيل
هنا على القول ِ
التَّغليظ ،فتدب َّْر" .منتهى أمل األريب :ص.380
2019
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ِ ()2
ِ (ِ )3
قوُله(ِ َ :)1
اء َة َم ْن َقَأرَ ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ﴾(:)4
المَب ِرد َّأنه َح َم َل عَلى َذلك قَر َ
وعن ُ
ِ
ِ
بل َّ
الف ِارِسـ ـ ـ ِي َرَّده(ِ )5ب َّ
ضـ ـ ـ ُه ْم َّ
أن
أن َأبا َعلِ ِي َ
الم ُ
ورِة ََل َيقتَضـ ـ ـي ْ
"ح َكى َبع ُ
ذك َ
في ال َّشـ ـ ـرِحَ :
أن َما َق َ
"إن" َ
ول موس ـى ،عَل ِ
ِ
ِ ِ
ص ـ ََلةُ وال َّســ ََل ُم ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
يه ال َّ
َي ُكو َن َج َو ُابه َن َع ْم؛ إ ْذ ََل َيصــ ُّح ْ
َ
أن َي ُكو َن َج َو ًابا لَق ُ َ
()6
أن َي ُكو َن َج َو ًابا لِقولِه تَ َعاَلى﴿ :ﯧ ﯨ ﯨ﴾( .)7انتهى.
ﯞ﴾  ،وََل ْ
وأقولََ :ل حسـ ـن ِف ِ
ضـ ـ ِهم بعضـ ـا ،أو َِلس ـ ِـتخب ِار بع ِ
يه؛ َف َّإنه عَلى ه َذا الحم ِل جواب ِإل ْخب ِار بع ِ
ضـ ـ ِه ْم
َ ً
ُْ َ
َ
َ ْ ََ ٌ
َ َ
َ َ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
إس َر ِارِهم َّ
صاح ِب
الن ْج َوىَ ،ح َكاه هللاُ تَ َعاَلى َلَناَ ،فْلُي َّ
الم َحاس ِنُ ،
ويؤي ُِده ُ
قول َ
تأم ْل َف َّإنه م َن َ
م ْن َب ْعض ،ع ْن َد ْ ُ
َّ ِ
ِ ِ
َ ِ
أه َداب الَق ِ
ول ،ثُ َّم َقاُلوا ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ﴾َ ،ف َك َان ْت
الك َّشـ ـاف" :والظاه ُر َّأن ُه ْم تَ َشـ ـ َاوُروا في السـ ـ ِر ،وتَ َجا َذُبوا ْ َ
اس ع ِن ِاتب ِ
يرهَ ،خوًفا ِم ْن َغَلبِت ِهما ،وتَ ْثِبي ً ِ
الك ََل ِم وتَ ِ
زو ِ
اه ْم ِفي َت ِلف ِ
اع ِه َما"(.)8
يق َه َذا َ
جو ُ
طا ل َّلن ِ َ َ
َ َ
َن َ
()10
()9
ِ
ٌّ
أن م ِجيء ْ ِ
يل َّإنه َل ْم َي ْثُب ْت(:)11
قوُله َ :
إن ب َمعَنى َن َع ْم َشاذ َحَّتى ق َ
دهما َ َ َّ :
أح َ

( )1مغني اللبيب.38/1 :
()2
ُّ
َّ
بالمبرد ،انتهى إليه عل ُم النحو بعد طبقة
المعروف
ي،
ُ
ِ
هو أبو العبَّاس مح َّمد بن يزيد بن عبد األكبر ،األزد ُّ
ي ،الثمال ُّ
الجرمي ِ والمازنيِ ،وكان على ما ليس عليه أحدٌ ممن تقدَّمه أو تأ َّخر عنه عل ًما ،وأدبًا ،وكثرة َ حفظٍ  ،وحسنَ إشارة ،وفصاحةَ
كتاب سيبويه على الجرميِ ،ث َّم على المازنيِ ،وأخذ أيضًا عن أبي
وكرم عِشرةٍ ،وبالغةَ كلمة ،قرأ
لسان ،وبراعةَ بيان،
َ
َ
َّ
ُ
ي ،وجماعة ،من كتبه :الكامل،
ول
ص
ال
يحيى
بن
د
م
ومح
نفطويه،
م
وإبراهي
ار،
ف
ص
ال
ل
إسماعي
عنه
وأخذ
حاتم السَّجستانيِ،
ُّ
َّ
َّ
ُ
ُّ
والمقتضب ،والمذ َّكر والمؤ َّنث ،والتَّعازي والمراثي ،وشرح الميَّة العرب ،وإعرابُ القرآن ،وغيرها ،توفِي – رحمه هللا
الرواة:
– في بغداد سنة (285ه) ،وقيل286( :ه) .انظر ترجمته في :أخبار النَّحويين البصريين ،للسيرافيِ :ص ،74وإنباه ُّ
 ،241/3ووفيَّات األعيان ،313/4 :والوافي بالوفيَّات ،141/5 :وبغية الوعاة ،269/1 :وتاريخ األدب العربي ،كارل
بروكلمان.164/2 :
(( )3ط) :حمل ذلك على.
ب بمعنى "نَ َع ْم".قال َّ
خرج القراءة َ على كون َّ
أن استعرض القراءات
"إن"
حرف جوا ٍ
حمل على ذلك :أيَّ :
َ
الزجَّا ُج بعد ِ
ُ
وكنتُ
بن زي ٍد
اد
م
ح
بن
إسماعيل
وعلى
يزيد،
بن
د
م
مح
ْنا:
ي
م
ل
عا
على
ه
ت
عرض
–
م
أعل
هللا
و
–
في اآلية" :والَّذي عندي
ِ
ُ
ِ َّ
َّ
َ
ُ
ِ
القاضي ،فقباله وذكرا أنَّ
وقعت موقعهاَّ ،
ْ
َّ
ْ
َّ
وأن المعنى:
الالم
وأن
"،
م
ع
ن
َ
"
ع
موق
وقعت
قد
"
"إن
وهو:
هذا،
في
ه
ا
ع
ما
ُ
د
أجو
ه
سمِ
ُ
َ َْ
َ
َ
َ
هذان لهما ساحران ،والَّذي يلي هذه في الجودة مذهب بني كِنانة في ترك ألف التَّثنية على هيأةٍ واحدة ."...معاني القرآن
وإعرابه .264 ،263/3 :وانظر :إعراب القرآن ،البن النَّحَّاس.31/3 :
( )4طه :من اآلية .63
قال البنَّا ُء في إتحاف فضالء البشر :ص" :384ناف ٌع وابنُ
وخلف،
ي وأبو
جعفر ويعقوبُ
ٌ
ٍ
عامر وأبو ٍ
ٍ
بكر وحمزة والكسائ ُّ
"إن" و"هذان" باأللف وتخفيف النُّون ،ووافقهم ال َّ
بتشديد َّ
ي والحسن" .وانظر :السَّبعة في القراءات ،البن مجاهد:
شنبوذ ُّ
ص ،419والمبسوط ،البن مهران :ص ،296وحجَّة القراءات ،البن زنجلة :ص.454
"إن" في قوله تعالى ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ﴾ بمعنى أجلْ ،
وأن تكونَ َّ
( )5قال أبو عليٍ" :قال قائلونَّ :
"إن" للتَّأكيد والنَّاصبة لالسم أشبه
بما قبل الكالم وما بعده ْ ...
ف إلى النَّاصبة لالسم أولى" .الحجَّة.230/5 :
وأن ت ُ َ
صر َ
( )6طه :من اآلية .61
( )7طه :من اآلية .62
( )8الك َّ
شاف.543/2 :
ْ
َّ
الر ِد على ال ُّ
نظر ،إذ ما قاله  -أي في
ش ُمنِي ِ فقال" :قال شيخنا :وفيه
نقل ابنُ ال ُمال
ابن العماد الحنبلي في َّ
ٌ
كالم شيخه ِ
َ
أن ما قالوه من ﴿ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ تثبي ً
الك َّ
ظاهر في َّ
طا للنَّاس عن اتِباع موسى وهارون – عليهما السَّالم – إنَّما كان عالنيةً،
شاف -
ٌ
لبعضَ ،
فال يتأيَّدُ به الجواب ."...منتهى أمل األريب :ص.388
بعضهم
ومن
ا
سر
ال
ِهم،
كل
ومن
ٍ
ًّ
( )9مغني اللبيب.38/1 :
المبرد.
( )10أي :أحد االعتراضين على تخريج
ِ
ٌ
إن َّ
صه ..." :وقد قيل َّ
وخبر ،وهو ضعيف
"إن" بمعنى "نعم" ،و"هذان لساحران" مبتدأ
( )11قاله ابنُ الحاجب في أماليه ،ون ُّ
ٌ
ْ
أن َّ
من جهة َّ
ي بقوله" :وهذا أمر ال يُلت َفتُ إليه مع نقل
"إن" بمعنى "نعم" لم
يثبت َّإال شاذًّا  ،157/1 "...وردَّه الدَّمامين ُّ
سيبويه وغيره له عن العرب الفصحاء ،وتلقِي األئ َّمة له بالقبول" .شرح المزج ،217/1 :واختَلَف النَّق ُل عن أبي عُبيدة
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ِ
ِ
ِفي ال َّشـ ـرِح[/80/1ط]َ :فإن ُقلتَ :كيف ي ِ
صـ ـ ُّح جعل الَق ِ
معنى
ول ِب َع َد ِم الثُُّبوت َغ َاي ًة لِ ُشـ ـ ُذوِذ َم ِجيئ َها ِب َ
ْ َ
َ َ
َْ ُ
)
1
(
ِ
ِ
ِ
ِ
يل َق ْد َخِفي
عنى َ
[ه َو َغ َاي ٌة] لِ َما َي ْس ـ ـ ـ ـَت ِلزُمه ال ُّش ـ ـ ـ ـ ُذوُذ م ْن َم َ
لتُ :يمك ُن ْ
َن َع ْم؟ ُق ُ
الُ :
الخَفاءَ ،ف َك َّأنه ق َ
أن ُيَق َ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
الن ِ
عض َّ
ال َّإنه َل ْم َي ْثُب ْت(.)2
اس؛ لِ َما ِفيه م َن َ
َحتَّى َّإنه َل ْم َيطل ْع َعَليه َب ُ
الخَفاء َفَق َ
ُّ ِ ()3
َّب َع َّما َقبَل َهاََ ،ل َغ َاي ًة [َله](،)4
اج َة إَلى َه َذا التَّ َكلف َ ،ب ْل َما َب َ
"حتَّى" َه ُ
اهَنا ُم َس ـ ـ ـ ـ ـ ـب ٌ
عد َ
ولََ :ل َح َ
وأ ُق ُ
اف ِمن ِم ْث ِل ه ِذه ِ
الك َّش ِ
وعَلى َذلِك حمل التَّفتَ َازِان ُّي ما وَقع لِص ِ
العَب َارِة.
اح ِب َ
ْ
َ
َََ
َ َ َ َ
)
6
(
()5
ِ
ِ
ِ
ِ
ظا:
"إن" َهذه ل َشَب ِه َها ِب َّ
عد َّ
الم َؤكَدة َل ْف ا
قوُله ْ :أو ِب َّأن َها َد َخَل ْت َب َ
ـ"إن" ُ
ِ
ِ
ِ
اَلعت َر ِ
معنى َن َع ْم ،وتَ ِ
قر ُيره َّ
أن َّ
اض الثَّـ ِاني( ،)7عَلى َّ
الَل َم
األج ِوَبـ ِة َع ِن
أن َ
"إن" ِفي اآلَيـة ِب َ
َهـ َذا ثَـالـ ُث ْ
()8
ِ
ِ
د َخَل ْت عَلى َ ِ
اآلي ِة لِوُق ِ
عد َّ
دخ ُل
معنى َن َع ْم ،لِ َش ـ ـ ـ ـ ـَب ِه َها ِفي الَلْفظ لِ َما تَ ُ
إن[/19ب] َّالتي ِب َ
وعه َب َ
َ
الخَب ِر في َ ُ
)
9
(
ِ
ِ
ف َه َذا الجو ِ
وه َو َّ
ف
عَلى َ
الخَب ِر َب َ
عده ْ
ابَ ،ك َما َذ َك َر َ
ف َ
ضـ ـ ـ ـ ْع َ
ضـ ـ ـ ـ ْع َ
صـ ـ ـ ـن ُ
ََ
الم َ
الم َؤك َدة  ،وَل ْم َي ْذ ُك ِر ُ
"أن" ُ
ِ ِ
ِ
عفه َ ِ ِ
ِ
ين الَل َذ ِ
األمر ِ
ض ِب ِه َما َّأوًَل؛ ِأل َّن َمبَنى َه َذا
َّ
ضـ َ
األو ِل والثَّاني؛ أل َّن َ
ين اعتُ ِر َ
ظاهٌر م َّما َس ـَب َق م ْن َّأول َ
"إن" ِفي ِ
ِ
عنى َنعم َش ٌّ
ِ
اض ُهو َّ ِ
الجو ِ
ِ
أن َّ
اب عَلى َّ
اذ(.)10
اآلية ِب َم َ
َ
أن َمج َيئ َها ب َم َ َ ْ
عنى َن َع ْم ،وذل َك اَلعت َر ُ َ
ََ
ِ ِ ()13
)
12
(
)
11
(
ِ
ِ
ِ
َّ
ين ًَلمِ َّ
ين ُم َتَنافَيين :
قوُله  :والثاني َّ :
الم َ
الج ْم ِع َب َ
مع َب َ
بتَدأ َك َ
التوِكيد َ
أن َ
الج َ
وح ْذف ُ
إنكار مجيئها بمعنى "نعم" ،ونسب له ابنُ يعيش القول بمجيئها بمعنى "نعم"،
ي في الجنى الدَّاني ص 398له
َ
فنسب المراد ُّ
وهذا – األخير  -وقفتُ عليه في مجاز القرآن.22 ،21/2 :
( )1سقط من (أ).
َّ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
اس؛ ِل َما فِي ِه مِ نَ ال َخفَاءِ"
علي ِه بَ ُ
عض الن ِ
( )2انظر :تحفة الغريب ،273/1 :وجملة" :فكَأنه قِي َل قد َخفِي َحتى إنه ل ْم يَطل ِْع َ
سقطت من تحفة الغريب من هذا الموضع ،وهي مثبتةٌ في شرح المزج.217/1 :
(( )3أ) :التكليف.
( )4سقط من (أ).
( )5مغني اللبيب.38/1 :
( )6أي :التي بمعنى "نعم" .انظر :غنية األريب.241/1 :
َّ
األولَّ :
( )7وهوَّ :
الالم زائدة ،وليست لالبتداء ،والثاني:
أن هذه
أن
الالم ال تدخ ُل في خبر المبتدأ ،والجوابان السَّابقان هماَّ :
َ
َ
أنَّها داخلة على مبتدأ محذوف ،أي :لهما ساحران .انظر :مغني اللبيب.38/1 :
(( )8ط) :بما يدخل.
لت هذه عليها لجامع ال َّ
( )9قال ابنُ ال ُم َّال في المعنى ذاته" :وتلك تدخل في خبرها الال ُم ،وحُمِ ْ
شبه اللفظيِ" .منتهى أمل
األريب :ص.390
( )10انظر :منتهى أمل األريب :ص.390
( )11مغني اللبيب.38/1 :
َّ
ضعِف الجواب الثاني وهو القول بأنَّها داخلة على مبتدأ محذوفٍ .
( )12أي :ويُ َ
ان) َّ
( )13القول َّ
ان لَ ُه َما َ
ساحِ َر ِ
بأن التَّقديرَ ( :هذَ ِ
للزجَّاج ،ذكره في معانيه ،263/3 :ونقلتُه قريبًا ،واعترضه أبو علي ِ الفارسي ِ
َ
َّ
أن ما ذكره من َّ
بأنَّه جم ٌع بين متناقضين ،فقال" :اعل ْم َّ
غير ُمرتَضًى
ان" تأوي ٌل ُ
ان ل ُه َما َ
أن الت َ
ساحِ َر ِ
قدير في قول َم ْن ر َف َعَ " :هذَ ِ
الالم للتَّأكيد بالدَّالل ِة الَّتي دَلَ ْلنا بها في هذا الكتاب وغيره ،وإذَا كانت للتَّأكيد قَبُ َح ْ
عِندِيِ ،ل َما أذكره لك؛ وذلك َّ
أن يُذك ََر
أن هذه
َ
َّ
َّ
وإظهاره ،وتركَ إضماره وحذفِهْ ،أولَى من ْ
َ
َّ
أن
د
ك
المؤ
إتمام
أن
ترى
أال
ِ،
د
ك
المؤ
من
ء
شي
أو
نفس المؤ َّكدِ،
ِ
ٌ
ف ُ
َ
التَّأكيدُ ويُحذَ َ
َ
ْ
ضربْتُ  ،من ْ
ٌ
أن يُجيزوا:
د
زي
ِعر:
الش
في
إجازتهم
في
ادي
د
البغ
بعض
م
ه
م
ألزَ
ما
َا
ن
ب
أصحا
م
زَ
يل
لم
ولذلك
د،
ف المؤ َّك
ينَ
َ
ُ
َ
َ ُ
َ
ِ
يُحذَ َ
ْ
سه ،فقالوا :هذا ال َيلزَ ُم؛ َّ
ْتُ
الحذف َّإال بعد
علم به َال يُحت َا ُج إلى تأكيده؛ إ ْذ َال يبلُ ُغ به
ف
ن
ب
ر
ض
ُ
ف لمعرفَتِه وال ِ
ألن ما يُحذَ ُ
َ
َ
زيدٌ َ
َّ
َّ
سه على السَّامع ،وضعفُه في نفسِه ،فإذا بل َغ به الحا ُل
ا
م
ب
إليه
َاج
ت
ُح
ي
ما
ن
إ
ُ
د
اكي
ت
وال
به،
ه
َّامع،
س
ال
عند
تقَ ُّر ِره
خِ
وعلمِ
يف لَ ْب ُ
ِ
َ
َ
طب به ،استُغنِي لذلك عن التَّأكيدِ ،ولم ي ُك ْن من مواضعِه ،فكذلك هذه اآليةُ ،لو كان المبتدأ ُ
َ
ُ
ُ
َ
خا
م
ال
لعلم
ه
ف
حذ
معها
از
ج
ت
ُس
الَّتي ي
ُ
ِ
َ
َ
بالالم" .اإلغفال.410 ،409/2 :
محذوفًا منها كما ذهب إليه أبو إسحاقَ لم يُحت َجْ معه إلى التَّأكي ِد
ِ
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اَلهتمام ِب َّ ِ
ِ
ِ
اَلعتناء ِبه ،وح ْذَفه يقتَ ِ
أكيد يقتَ ِ
ِ
ِفي ال َّش ـ ـ ـ ـرِح"َ :و ْج ُه َذلِك َّ
ض ـ ـ ـ ـي َع َد َم
ض ـ ـ ـ ـي
َ َ
أن التَّ َ َ
ََ ُ
الم َؤكد ،و َ َ
()1
ِ
ِ
ِ ِ
المبتَـ َدأُ
الم َؤَّكـ ُد ِبـ َ
ولَّ :إن َمـا َيتَـأتَّى َهـ َذا ْ
اَلعتَنـاء ِب َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأنـه َفتََنـا َفَيـا ،ولَِقـائـ ٍل ْ
أن َل ْو كـ َ
أن َيُق َ
الَل ِم ُهَو ُ
ـان ُ
ِ
َّ
المبتَ َدأَ ،س ـ ـ ـ ـَّل ْمَنا َّ
المبتََدأَُ ،ل ِك ْن ََل
الم َؤَّك ُد ن ْس ـ ـ ـ ـَب ُة َ
وفْ ،
المح ُذ ُ
الم َؤك َد ُهَو ُ
أن ُ
الخَب ِر إَلى ُ
وه َو َم ْمُنوعٌ ،و َّإن َما ُ
َ
)
2
(
يل ِفي ح ْك ِم الثَّاِب ِت ،وَقد صـ ـ ـ ـَّرح الخلِيل وِسـ ـ ـ ـيبو ِ
ِ
يه(ِ )3بجو ِاز ح ْذفِ
ِ
وف لِ َدلِ ٍ
ِ َّ
المح ُذ َ
ََ َ
ُ
ْ َ َ َ ُ
ََ
ُن َسـ ـ ـ ـل ُم التَناف َي ؛ أل َّن َ
ِ
أك ِيد ِفي نح ِو :مررت ِب َز ٍيد وج ِ
المؤَّك ِد وبَق ِاء التَّ ِ
ير :هما صـ ـ ـ ِ
احَبا َي
أخوه ْأنُف ُسـ ـ ـ ُه َماِ ،ب َّ
اءني ُ
ْ ََ ْ ُ
َُ
َ
الرْف ِع عَلى تَقد ِ ُ َ َ
َ َ
()5
()4
ِ
ِ
ير/81/1[:ط] أعن ِ
صـ ـ ـ ـ ـ ِب عَلى تَقد ِ
ْأنُف ُسـ ـ ـ ـ ـ ُه َما ،وب َّ
إن ُم َرَاده َّ
ال َّ :
أن َمَق َام
يه َما ْ
[أنُف َسـ ـ ـ ـ ـ ُه َما]  ،وَق ْد يَق ُ
ِالن ْ
ٍ
َّ ِ ِ
ِ
أك ِيد و ِ
ِ
اختص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍار(َ ،)6فالجمع بين التَّ ِ
ين
الح ْذف َج ْم ٌع َب َ
َُْ َ َ
َ
ام َ
ومَق َام َ
إيج ٍاز و َ
ام َب ْس ـ ـ ـ ـ ـ ـطَ ،
الح ْذف َمَق ُ
التأكيد َمَق ُ
ين ُمتََن ِافَي ِ
أم َر ِ
ين"( .)7انتهى.
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـائ ِغَ :ل ْي َس َه َذا َّ ِ
وف عَلى قسـ ـ ـ ـ ـ ـ َـم ِ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـحي ٍح؛ أل َّ
وف َكالثاِبت،
ابن ال َّ
ينَ :مح ُذ ٌ
وقال ُ
المح ُذ َ
َ
َن َ
الرُّد ب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
يس من ُـه.
إن َأرَاد َّ
األو َل َف َم ُ
المتََنـ َاز َ
منوعٌ ،و ْ
المع ُـدومَِ ،فـ ْ
ومحـ ُذ ٌ
ع فيـه َل َ
إن َأرَاد الثـاني َف ُم َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ٌمَ ،لك َّن ُ
وف َكـ َ
َ
انتهى.
ِ
ِ
ِِ
َّ ِ ِ
اض ِألِبي َعلِ ِي
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنف َك َمـا ُيْف َه ُم م ْن قوِلـهَ :فـ ْ
إن َأرَاد ،و َّإن َمـا ُهَو اعت َر ٌ
أقولَ :ل َ
و ُ
لم َ
يس َهـ َذا الثـاني ل ُ
أن التَّ ِ
ال(َ ،)8ذ َكره عَلى َق ِ
اإلغف ِ
الف ِارِسـ ـ ـ ِي ِفي ِكتَ ِ
ول َّ
الزَّجا ِج ِفي ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ﴾[/20ج]َّ ،
قد َيرَ :ل ُه َما
اب
َ
َ
َ
)
9
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َسـ ـ ـاح َر ِ
"وهَو
ف في َ
ضـ ـ ـا عَليهْ :
الح ْذف ُمعتَ ِر ً
صـ ـ ـن ُ
الخات َمة في ال َّشـ ـ ـ ْرط الثالث م ْن ُشـ ـ ـ ُروط َ
ان َ ،
الم َ
قال ُ
ِ ()10
ِ
يل وِس ـ ـ ـ ـيب ِ
ٍ ِ
ويه أيض ـ ـ ـ ـاَ ،ف َّ ِ
يه ســ ـ ـ ـأل َ ِ
لخلِ ِ
يل َع ْن َن ِ
أخوه
حوَ :م َرْر ُت ِب َزيد وأتَاني ُ
ف لِ َ
ُم َخال ٌ
ًْ
َ
الخل َ
إن ســ ـ ـ ـ َيبَو َ َ
أك ِيد؟ َفأجابه ِب َّأنه يرَفع ِبتَ ِ
ِ
احباي ْأنُفس ـ ـ ـ ـهما]( ،)11وين ِ
نطق ِبالتَّ ِ
ِ
قد ِ
ص ـ ـ ـ ـ ُب
ْأنُف ُس ـ ـ ـ ـ ُه َماَ ،
[ك َ
َ
ََ
يف َي ُ
َ ُ
صــــ َ َ ُ ُ َ
يرُ :ه َما َ
ِبتَ ِ
ِ
ِِ
قد ِ
اع ٌة"(.)12
ووا َفَق ُه َما عَلى َذلك َج َم َ
ير :أعنيه َما ْأنُف َس ُه َماَ ،

(( )1أ ،ب ،ج ،ط) :ينافي ،وكذلك في شرح المزج.
(( )2أ ،ب) :الثَّاني.
اي
( )3قال سيبويه" :وسألتُ الخلي َل – رحمه هللاُ – عن :مررتُ بزي ٍد وأتاني أخوه أنفُ ُ
س ُه َما ،فقالَّ :
الرف ُع على :هما صاحِ بَ َ
س ُهما ،والنَّصبُ على :أعنِي ِه َما ،وال م ْد َح فيه أل َّنه ليس مِ َّما يُمدَ ُح به" .الكتاب.60/2 :
أنفُ ُ
( )4سقط من (ج).
( )5هذا قول ابن جنِي .انظر :سر صناعة اإلعراب.380/1 :
()6
غير َم َحا ٍل" .روح المعاني.534/8 :
ي بقوله" :واجتماع اإليجاز واإلطناب مع اختالف الوجه ُ
ردَّه اآللوس ُّ
( )7تحفة الغريب.273/1 :
(.410 ،409/2 )8
( )9انظر :معاني القرآن وإعرابه.264 ،263/3 :
( )10في مغني اللبيب :وهؤالء كلُّهم مخالفون.
( )11سقط من (م).
( )12مغني اللبيب.609/2 :
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َّ ِ ()2
()1
وض ـو َ لِ َت ِ
الك َم ِم ًَل
إن َض ـ ِم ُير الش ـأ
وه َذا ْأي اض ـا َض ـ ِ ي ()3؛ ِأل َّ
اس ـ ُم َّ
الم ُ
قوَي ِة َ
ْن َ ،
يل ْ
قوُله َ :وِق َ
َن َ
ِ
ف:
الح ْذ ُ
ُيَناسُبه َ
()5
قال ابن ال َّ ِ
ِ
َّ ِ
(ِ )4
ض ـ ِم ُير ال َّش ـأ ِ
ص ـ َار
[مو ُ
ص ـائ ِغَ " :
َ ُ
ض ـوعٌ] ل ْ
إلب َها ِم َ
الم َ
به ُم َ
ويْل َزُمه التفس ـ ُير ،وإ َذا ُفس ـ َر ُ
ْن َ
َّ ِ ()7
)
6
(
النْف ِ
الك ََلم [َله] َموِق ٌع ِفي َّ
سَ ،ه َذا َك ََل ُم الناس"  .انتهى.
َ ُ
()8
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضـوِع لتَ ِ
ضـم َير ال َّشـأ ِ
أقولََ :ل ُن َسـل ُم َّ
ِالح ْذف َح ْذَفه َ ،ب ْل
قوَية َ
الك ََل ِم َ
المو ُ
صـن َ
ْن ،وب َ
و ُ
صـ َد ب َ
ف َق َ
الم َ
أن ُ
ِ
ِ
ضـ ـ ِم ِ ِ
ضـ ـ ِم َير ال َّشـ ـ ِ
ف ا ْسـ ـ ِم َها ،وبِال َّ
صـ ـ َد ِبه َّ
عنى قولِه:
أن ،وَل ْو ُسـ ـلِ َم َف َم َ
ير في َحذفه َ
ِالحذف َح ْذ َ
"إن" ،وب َ
َق َ
َّ ِ
الغر ِ
ض ـ ـ ـ ـ ِعه تَ ِ
ع لِتَ ِ
ص ـ ـ ـ ـ ِائ ِغ؛ ِأل َّ
َن
ابن ال َّ
قوَي ُة َ
قوَي ِة َ
الك ََل ِمَ ،ف َ
ض م ْن َو ْ
ض ـ ـ ـ ـو َ
قال ُ
المو ُ
الك ََلمِ :الذي َ َ ُ
اندَف َع َما َ
َ
)
9
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َضم َير َّ
ض م ْنه تَ ِ
الم َعانيَ :فائ َدةُ َضم ِ
الش ِ
ير
قوَي ُة َ
أن َ
الك ََل ِم و ْ
كان َم ُ
إن َ
وض ً
الغ َر ُ
قال ُ
إلبها ِم َ ،
وعا ل َ
أهل َ
ِ
ِ ِ
ِ
ال َّشـ ـ ـ ِ ِ
أن َي ُكو َن
ظ َره؛ ولِ َه َذا ا ْشـ ـ ـتََر َ
عنى ْانتَ َ
ين َما َيع ُقُبه ِفي ذ ْه ِن ال َّسـ ـ ـام ِع؛ ألَّنه إ َذا َل ْم َيْف َه ْم م ْنه َم ً
ط ْ
أن تَمك ُ
ِ
ِ
يما(.)10
ضمو ُن ُ
الجمَلة َش ْيًئا َعظ ً
َم ُ
ف على قولِه :تََب ًعا(.)12
قوُله( :)11وِأل َّنه َل ْو ُذ ِكَرَ :ع ْ
طٌ
قوُله(ِ :)13إذ َّ
ُصولِ َها(:)14
الض َم ِائُر َتُرُّد ْ
اء إَلى أ ُ
األشَي َ
ِ ِ
ِفي التَّعلِ ِ
يك"(.)15
كَ ،
ود ُم َك ،وِف َ
يق"َ :ي ِرُد عَليه م ْث ُلَ :ي ُد َ

()1مغني اللبيب.38/1 :
( )2نسبه َّ
ي في إمالء ما َّ
الرحمن:
من به َّ
الزجَّاج لقدماء النَّحويين .انظر :معاني القرآن وإعرابه ،362/3 :وقال به العكبر ُّ
ي ابنُ أبي طالب ،فقال" :وقيل:
 ،123/2وقال أبو عُبيدة:
َ
"مخر ُجه :إنَّه ،أي :نعم" .مجاز القرآن ،22/2 :واستحسنه مك ُّ
الهاء مضمرة مع َّ
"إن"  ...وهو قو ٌل حسنٌ لوال دخول الالم في الخبر فيبعد ذلك" .مشكل إعراب القرآن :ص.440
وألن حذف ضمير ال َّ
َّ
ضعيف باتِفاق".
شأن المذكور لم يثبت َّإال شاذًّا  ...وعلى ثبوته فهو
( )3ضعَّفه ابنُ الحاجب بقوله..." :
ٌ
أمالي ابن الحاجب.158/1 :
( )4سقط من (ج).
(( )5ب) :إلبهام.
( )6سقط من (ج).
صائغ في منتهى أمل األريب ص.391
()7انظر قو َل ابن ال َّ
(( )8أ) :حذف.
()9
ضمير
صائغ على أنَّها صلة الوضع ،وهو فاسدٌ؛ إ ْذ ليس
ابن ال َّ
ُ
ردَّه ابنُ ال ُم َّال بقوله ..." :ظاهر في أنَّه حمل الالم في قول ِ
َّ
ال َّ
الجارة لالبتداء المخصوص،
ض َع "مِ ْن"
ض َع اللفظ لمعناه ،وإال لَ َرادَفه ،وهو باطلٌ ،وال َو ْ
شأن موضوعًا لمعنى اإلبهام َو ْ
َّ
َّ
وإال لكان حرفًا ،وهو باط ٌل أيضًا" .منتهى أمل األريب :ص.392
()10
انظر :عروس األفراح ،للسُّبكي ،264/1 :حاشية الدُّسوقي على مختصر المعاني :ص.704
( )11مغني اللبيب.38/1 :
()12
ي" :عطف على وروده ،أو على تب ًعا" .غنية األريب.243/1 :
قال األنطاك ُّ
( )13مغني اللبيب.38/1 :
ضمائر تردُّ األشياء إلى أصولها في أكثر األمر" .وانظر :سر صناعة
صل" :307/2 :وال َّ
()14قال ابنُ يعيش في شرح المف َّ
إلعراب ،البن جنِي.143/1 :
( )15التَّعليق :ص.129
2019
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ض ـم ِائر تَرُّد األ ْش ـي َِّ
ِ
ص ـ ِل إَلى أ ِ
أقولُ :م َرُاده َّ
عمَل ِة،
أن ال َّ َ َ ُ
و ُ
اء التي اســتُعمَل ْت عَلى َغ ْي ِر األ ْ
المســتَ َ
ص ـول َها ُ
ُ
ََ
وما َذ َكر ِمن الي ِد و ِ
عم ٍل(َ ،)1ف ََل َي ِرُد عَليه(.)2
َ َ َ َ َ
أخ َويه ْ
أصُله َغ ْي ُر ُمستَ َ
()6
ِ ()5
()4
ولَ :لـــُدْنـــ َك ،وَل ْم َي ُكْنـــه  ،وبِـــ َك
[قوُلـ ـه(َ :)3أًل َتَرى َّ
ولَ :لـــ ُد ،وَل ْم َيـــ ُك َ ،
ووهللا َ ،يُق ُ
أن َم ْن َيُق ُ
ْعَل َّن(:)7
َألف َ
األوََل ِن َف ِأل َّن م ْن يقولَ :ل ُد ،وَلم ي ُك ،يقول[/82/1ط] أصـ ـ ـ ـُلهما َل ُد ْن( ،)8وَلم ي ُك ْن ،وي ِ
وج ُب(َ )9رَّد
أما َّ
َّ
ُ
ْ َ
ْ َ َ ُ
َ َ ُ
ْ َُ
الرِد إَل ِ
ير( ،)10وَليس ثَ َّم َة ما ي ِ
ضـ ِم ِ
ضـ ِم ِ
ُّ
يه َغ ْي ُر ال َّ
النو ِن ِفي ِه َما َم َع ال َّ
أما الثَّالِ ُث َف ِأل َّن
مك ُن ِن ْسـَب ُة َه َذا َّ
ير ،و َّ
َ ُ
َْ
()11
ف الب ِاء َّأنها أصل حر ِ
ِ
الَقسم ِب َّ ِ
ِ ِ
ير ي ِ
وف الَق َسمَِ ،فَقد
وج ُب ْ
وسَيأتي في َح ْر َ
أن َي ُكو َن َح ْرُفه َ
الضم ِ ُ
َ ْ ُ ُُ
اء َ ،
الب َ
ََ
()13( )12
ِ
ِ
َرَّد َّ
اء ] .
أص ِل ُح ُروِفه ْ
وه َو َ
الضم ُير الَق َس َم إَلى ْ
الب ُ
(ِ )14
ِ
ف ِصَي ُغه(:)15
المْبِن ِي ْ
أن ًَل َت ْخَتلِ َ
قوُله  :إذ ْ
األص ُل في َ
يِ
ان" ِحينِئ ٍذ َغير مخالَِف ٍة لِ ِ
عني ِ
"ه َذ ِ
يغ ِة َرْف ِعه.
صَ
وص َ
ُ َُ
َ
ص ِب َ
َ
يغ ُة َن ْ
()17
()16
ِ
اء في ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ﴾ :
قوُله َ :
وع ْك ُسه َ
الي ُ
()18
ِ
أخر ِفي ه َذا من ِ
ِِ ِ
ِ
اس ٌب
َ َُ
وع ْك ُس األَلف في ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ﴾  ،و َّإن َما َ
أيَ :
المتَ َ
ْ
كان َه َذا َع ْك َس َذاك أل َّن ُ
)
19
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
لِ ِ ِ
الياء ،والثاني
لمتَأخ ِر ؛ [وِأل َّن َّ
المتَقد ُم مناسـ ـ ـ ـ ٌ
األو َل ُح ْك ٌم ِبأرَجحيَّة األَلف عَلى َ
ـب ل ُ
لمتَقدمِ ،وفي َذاك ُ
ُ
( )1انظر :غنية األريب ،243/1 :وحاشية الدُّسوقي على المغني.107/1 :
(( )2أ ،ب) :فال يرد اليد.
( )3مغني اللبيب.38/1 :
( )4أي :بحذف النُّون فيهما تخفيفًا .انظر :غنية األريب.244/1 :
( )5بجعل الواو ً
بدال من الباء.
( )6انظر :همع الهوامع.220/2 :
( )7انظر :الكتاب.496/3 :
مضمر رددته إلى
( )8قال سيبويه في نون لدُن" :وأ َّما "لد ُ" فهي محذوفة ،كما حذفوا يكنَ ،أال ترى أنَّك إذا أضفتَ إلى
ٍ
األصل ،تقول :من لدُ ْنه ،ومن لدُنِي" .الكتاب ،286/3 :وانظر :التَّذييل والتَّكميل ،237/4 :وتمهيد القواعد.2008/4 :
(( )9ط) :ووجب.
َّ
ً
ً
ُّ
َّ
ضميرا متصال فال تحذف اتِفاقا .انظر :شرح ابن عقيل:
( )10ذكر ابن عقيل أن حذف النون من "يكن" جائز ،إال إذا القت
ً
.300/1
َّ
َّ
الجارة ،فإذا
الباء
من
الواو
فهذه
،
ألفعلن
وهللا
تقول:
ك
ن
أ
ذلك
"ومن
:
60
ص
َّات:
ي
العسكر
المسائل
في
ي
الفارس
( )11قال
َّ
ُّ
َّ
صل ،البن يعيش ،492/4 :وسفر السعادة وسفير اإلفادة،
أوصله بالمضمر رجَّعتها فقلت :بك
ألفعلن" .وانظر :شرح المف َّ
لعلَم الدِين السَّخاوي ،718/2 :والجنى الدَّاني :ص.45
( )12ذكر ابنُ هشام َّ
صت بجواز ذكر الفعل معه نحو :أُق ِس ُم
أحرفه؛ ولذلك ُخ َّ
سم ،فقال" :وهو أصل ُ
أن من معاني الباء ال َق َ
باهللِ َلت َفعَ َّ
لن ،ودخولِها على الضَّمير نحو :بك ألفعَلَ َّن  ."...مغني اللبيب.106 ،105/1 :
( )13سقط من (م).
( )14مغني اللبيب.39/1 :
()15
َّ
ي ،فتُحمل التَّثنيةُ على الوجهين في البناء".
مبن
"هؤالء"
والجمع
،
ي
مبن
وهو
"هذا"
المفرد
"ألن
بقوله:
ي
ٌّ
ٌّ
علَّله الدُّسوق ُّ
حاشية الدُّسوقي على المغني.108/1 :
( )16مغني اللبيب.39/1 :
( )17القصص :من اآلية .27
( )18طه :من اآلية .63
( )19انظر :حاشية الدُّسوقي على المغني.108/1 :
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ِ ِ
ف ،وحا ِ
َّة الي ِاء عَلى األَلِ ِ
صــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُل َك ََل ِمه َّ
وي َلزُم
ول َيتَ َّ
فرعُ َ
ِبأر َجح ي َ
َ
أن َه َذا الَق َ
ِ ِ
ِ
ين ِفي ِقراء ِة األ ْكثَ ِر ِ
ِ
ين(ْ )2أر َج ُح ِم ْن َه َذ ِ
عده َو ْهَو
ين َما َب َ
وب َ
َ
األَقل َ
اسَب ُة َب َينه َ
المَن َ
ين؛ ل َما َذ َك َره م َن األ ْقي َسة ،و ُ
ََ
ين ِبالي ِاء ِفي ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ﴾( )3أرجح ِمنه ِباألَلِ ِ
ان ِفي األَلِ ِ
سـ ـ ـ ِ
ف؛ لِ َما ِفي َهاتَ ِ
اح َر ِ
ف ،و َّ
ين ِم َن
َُْ
أن َهاتَ ِ َ
َ
)
4
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعَل ْم َّ
أن َم ْعَنى قولِه:
يق َ
الياء] [ ،و ْ
الك ََل ِم َف ْ
ين َما َقْبَله ْ
وب َ
وه َو ﴿ ﯜ﴾ في َ
المَنا َسـ ـ ـ ـ ـَبة َب َينه َ
إن َأرْد َت تَحق َ
ُ
)
5
(
ِ
ِ
ِ
الب ِ
أن َه َذ ِ
"ه َذ ِ
ان" َم ْبن ٌّيَّ ،
الك ِلَ ،ي ُد ُّل عَلى
ال َرْف ًعا ع َند ُ
ال َج ار َ
يل َ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـًبا ع َند َ
عض َ ،ك َما ُيَق ُ
ان ُيَق ُ
وِق َ
ون ْ
()6
ِ
ِنَ :ه َذ ِ
ومه َّ
َه َذا قوُله :و َّ
ص ـ ـ ـ ـًبا
ين َج ار َ
ين َج ار َ
يس ْ
ول األَقل َ
ول األ ْكثَري َ
ص ـ ـ ـ ـًبا َل َ
أن َق َ
إع َرًابا َ ،م ُ
أن َق َ
ون ْ
ون ْ
فه ُ
ه َذ ِ ِ
َن مُقول َق ِ
ين ُه َو َه َذ ِ
"إع َرًابا" َخَب َر َّ
صـ ـ ُل ِفي
يس ْ
وي ُد ُّل عَليه ْأي ً
ول األَكثَ ِر َ
َ
أنَ ،
ين وَل َ
ان؛ أل َّ َ َ
ضـ ـا قوُله :األ ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َلف[/83/1ط] في ﴿ ﯯ﴾ في اآلية عَلى َق ِ
ين ْأرَج ُح
أن ََل تَ َ
ف صـ ـ ـ ـ ـ ُ
المبن ِي ْ
ول األَقل َ
يغه ،وح َينئذ َفاأل ُ
ختل َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِم َن الياء عَلى َق ِ
ِ
الياء في َهاتَ ٍ
ِ
ين َعك ُس
ول األ ْكثَ ِر َ
َ
ين ،ل َما َذ َك َره م َن األ ْقي َس ـ ـ ـة ُ
ومَنا َس ـ ـ ـَبة ألف َس ـ ـ ـاح َران ،و َ ُ
()7
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين أرجح م َن األَلف عَلى َق ِ
ِ
اسَبة َياء ﴿ ﯜ﴾ َفْلُيتَدب َّْر] .
ول األَقل َ
األلفَ ،ف ْه َي عَلى َقول األ ْكثَ ِر َ َ ُ
ين ل ُمَن َ
()8
ام إ َذ ْن َع َشَرة:
قوُله َ :فاأل ْق َس ُ
ِ
ِ
الشرِحَ"َ :ل ينب ِغي لِلم ِ ِ
ِفي َّ
ِ
األقسا ِم ُهَنا ،وَذلِك ِأل َّ
المْف َرِد،
َن َ
ََ
الك ََل َم َّإن َما ُهَو في الَلْفظ ُ
صنف َعُّد َبعض َ
َُ
 ...وَق ْد نبَّه المص ـ ـ ـِنف(ِ )9فيما بعد عَلى َّأنه ََل ينب ِغي أن يعَّد ِمن أ ْقس ـ ـ ـا ِم َّ ِ
أما ْأن َت َذا
ثل قولِهَّ :
َ
َ َ ُ
َُ ُ
ََ
"أما" ،م ُ
ْ َُ ْ َ
()13( )12
َّ ()11
()10
ِ
ِ
ِ
ِ
ثل ﴿:ﮱ ﯓ﴾ "  .انتهى.
ثلَّ :
َنَف ٍرَ ،وََل م ْن أ ْق َسا ِم َّ
إما أ َق ْم َت  ،وََل م ْن أ ْق َسا ِم إَل م ُ
"إما" م ُ
()1

ِ ِ ِ
عَل يه َّ
اء ِة
أن َه َذان في ق َر َ

( )1سقط من (ج).
( )2هم :نافع ،وابنُ عامر ،وحمزة ،والكسائي .انظر :السبعة في القراءات ،البن مجاهد :ص.419
( )3القصص :من اآلية .27
( )4سقط من (أ ،ب ،م).
ي في شرح المزج:
َّمامين
د
ال
قال
كما
الحارث،
بنو
أو
،
21
/
2
القرآن:
از
مج
في
عبيدة
أبو
قال
كما
كنانة،
( )5البعض هم بنو
ُّ
 ،221/1وغيره.
( )6أي :هي صيغة وضعت لالثنين ال ُمشار إليهما ،يقول ابنُ جنِي" :ال ينبغي ْ
أن يُشكَّ في َّ
أن "هذان" ليس تثنية "هذا"،
صي َغ "أنتما" و"هما" يد ُّل ك ُّل واح ٍد منهما على التَّثنية وهو غير مثنًّى" .علل
صي َغ ليد َّل على التَّثنية ،كما ِ
وإنَّما هو اس ٌم ِ
التَّثنية :ص .78وانظر في هذا المعنى :سر صناعة اإلعراب ،717/2 :وشرح المقدِمة المحسبة ،البن بابشاذ،163/1 :
صل ،البن الحاجب.458/1 :
واإليضاح في شرح المف َّ
( )7سقط من (ج).
( )8مغني اللبيب.39/1 :
( )9انظر :مغني اللبيب.59/1 :
( )10لم يثبت عندي تمثي ُل ابن هشام به في الموضع َّالذي ذكره الدَّماميني.
( )11انظر :مغني اللبيب.73/1 :
( )12األنفال :منَ اآلية .73
( )13تحفة الغريب.274/1 :
2019
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أن الم ِ
[وأقول :م َبنى ْ ِ ِ َّ
ف َأرَاد ِباأل ْق َس ـ ـا ِم أ ْق َس ـ ـ َام َّ
الك ََل َم َل َها،
"إن" َّالِتي َعَق َد َ
ص ـ ـن َ
اعت َراض الش ـ ـ ِارِح عَلى َّ ُ َ
ُ َ
)
1
(
ِ
ِ
ِ
ِ
وهي ثَماني ٌة عَلى س ـِب ِ
ط َراد،
منوعٌ ،و َّإن َما َأرَاد األق َس ـ َام َّالتي وَق َع ْت[/18أ] هنا لِمطلِقها،
يل اَلســت ْ
وه َو َم ُ
ْ
َ
َ
َُ ُ َ َ ْ َ
()3
)
2
(
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ولِ َذا َذ َك َرَها ِفي تَنِبيه ،وا ْثَن ِ
َّ
الك ََل َم َل َها] .
يما
"إن" َّالتي َعَق َد َ
األصاَلةُ ،
وه َما َقس َ
ان عَلى َسبيل َ
الم َشَّدَدة]
[مْب َح ُث "أ َّ
الم ْف ُت َ
وحة ُ
َن" َ
َ
()4
ِ
ِ
أن َّ
خشرِ
الح ْصَر
أن َيَّدعي َّ
قوُله َ :و ِم ْن ُهَنا َص َّح لِ َّلزَم َ
"أن َما" ِبالَف ْت ِح ُتف ُ
ِي[/17م] ْ
يد َ
َ
َك َّ
ـ"إن َما"(:)5
()6
ِفي ال َّش ـ ـ ـ ـرح"ِ :ف ِ
ِ
ِ
يث َّ
ع ََل َت َلزُم
يه َن َ
ص ـ ـ ـ ـ ِرِ ،م ْن َح ُ
إن َ
الف ْر َ
ظٌر؛ إ ْذ ََل َي َلزُم م ْن َكوِن َها َفرًعا إ َف َادتُ َها ل َ
لح ْ
مسـاواتُه لِألصـ ِل ِفي ج ِمي ِع َ ِ
ِ ِ
صـ ِر](ِ )7في َّ
الكسـ ِـر ِع َند الَق ِائ ِل(ِ )8به َق ِائ ٌم
"إن َما" ِب َ
الموج ُب [ل َ
َ
لح ْ
ْ
أحكامهَ ،ن َعم ُ
َُ َ
()9
ِفي َّ
الفت ِح" .
"أن َما" ِب َ
أقولَ :ه َذا َّ
ظ ُر َم ِبن ٌّي عَلى َّ
أن اإل َش ـ ـ ـ ـ ـ َارَة ِفي قولِه :و ِم ْن ُهَناَ ،ار ِج َع ٌة إَلى قولِه(َّ :)10أن َها َفر َع ْن
الن َ
و ُ
ن()11
ِ
ٍ ِ
ويرَف ُع
َّ
أن َي ُكو َ
وه َو َم ُ
منوعٌ ،و َّإن َما ه َي َار ِج َع ٌة إَلى قولِهْ :
ورِةْ ،
َح َ
كس َ
رف تَو ِكيد َينصـ ُب اَل ْسـ َم َ
الم ُ
إن َ
ٍ
ِ
ال َّ
أج ِل َّ
ص ـ َر
الزَمخ َش ـرُّ
الم َ
َ
وح َة تَ ُكو ُن َح ْر َ
عنى :و ِم ْن ْ
"ما" تُف ُيد ا َ
المفتُ َ
ف تَو ِكيد َق َ
لح ْ
ِي َّإن َها َم َع َ
أن َ
الخَب َر ،و َ
()12
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َكما تُف ُيده المكس ـ ـورةُ معها؛ أل َّن مو ِجب الحصـ ـ ِـر في المكس ـ ـ ِ
ض ـ ـ ُّم ُن
وج ٌ
وحةْ ،
وهَو تَ َ
المفتُ َ
ورة َم ُ
َ ُ َ
ُ َ َ
َ ُ َ َََ
ود في َ
َ

(( )1ط) :وهو.
(( )2ج) :قسمان.
( )3سقط من (م).
( )4مغني اللبيب.39/1 :
( )5قال في الك َّ
شاف  586/2عند تفسيره لقوله تعالى﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾[األنبياء من األية " :]108إنَّما
لقصر الحكم على شيءٍ  ،أو لقصر ال َّ
المثاالن في هذه اآلية
شيء على حكم كقولك :إنَّما زيدٌ قائ ٌم ،وإنَّما يقوم زيدٌ ،وقد اجتمع
ِ
ي" مع فاعله بمنزلة إ َّنما يقوم زيدٌ ،و"إنَّما إلهكم إله واحد" بمنزلة إنَّما زيدٌ قائ ٌم ،وفائدة اجتماعهما الدَّاللةُ
َّ
ألن "إنَّ َما يُو َحى إِلَ َّ
َّ
الوحي إلى رسول هللا – صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم – مقصور على استئثار هللا بالوحدانيَّة".
أن
على
َ
(( )6أ ،ب ،ج) :تستلزم.
( )7سقط من (م).
(( )8أ) :القائم.
( )9تحفة الغريب.275/1 :
ي في حاشية المغني 110 ،109/1 :بقوله" :وأجيب َّ
صا الفرع
بأن األص َل موافقة الفرع ألصله ،خصو ً
وأجابه الدُّسوق ُّ
القريب جدًّا ،حتَّى كأنَّه اتَّحد مع أصله كما هناَّ ،
يذكر المفتوحةَ ورأى أنَّها المكسورة فغُيِرت حركتُها ،ولكن
فإن سيبويه لم
ِ
ألن معنى "ما" َّ
إن تعليل إفادتها الحصر بتض ُّمنها معنى " َما" َّ
و"إال" يلزم عليه تعليل ال َّ
شيءِ بنفسه؛ َّ
قد يُقال َّ
و"إال" الحصر،
فتأ َّم ْل".
()10
ُّ
ْ
َّ
الخبر،
ع
وترف
االسم
تنصب
ٍ،
د
توكي
حرف
أن
أحدهما:
وجهين:
على
ون،
ن
ال
َّدة
د
المش
المفتوحة
"أن
ِف:
المصن
قال
تكونَ
ُ
َ
َ
إن المكسورة ،ومن هنا ص َّح َّ
للزمخشري ِ ْ
أن يدَّعي َّ
واألص ُّح أنَّها فرعٌ عن َّ
أن (أنَّما) بالفتح تفيد الحصر كإنَّما" .مغني
اللبيب.39/1 :
(( )11أ) :تكون.
(( )12أ) :وقد.
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ِ ٍ ()2
"إَل"( ،)1أو ِ
ِ
عنى "ما" و َّ
أج ِل َّ
وح َة
اجت َماعُ َح ْرَف ِي تَ
أكيد َ ،س ـ ـ ـ ـ ـَّل ْمَناهَ ،ل ِك َّن َم َ
عنى َك ََلمه :و ِم ْن ْ
المفتُ َ
ْ
أن َ
َم َ َ
َفرعٌ َع ِن
ـ"إنما" ،أي ِقياسا عَليها ِبج ِ
"أنما" ِب َ ِ
المكس ِ
خشرِ
أن َ[يَّد ِعي](َّ )3
ام ٍع
ص َّح لِ َّلزَم َ
ِي ْ
ْ َ ً َ َ َ
الح َ
الفت ِح تُف ُيد َ
َ ُ َ
صر َك َّ َ
أن َّ َ
ورة َ
َ
ِ
ِ
ِ
إن قيل[/20ب] ال َّ ِ
ِ
يح َّأنه ََل تَ ُثب ُت الُل َغ ُة ِبالقَي ِ
عد
يبَ - :ب َ
وه َذا إ ْثَب ُ
اس َ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ُ
ات الُل َغة ِبه ،أُج َ
َب َين ُه َماَ ،ف ْ َ
تَســلِ ِ
أن الُلغ َة ََل تَثبت ِب ِ
القَي ِ
أن َه َذا َل ْي َس ِم ْنه؛ ِأل َّ
اس ِ -ب َّ
يم َّ
َن َذلِك َّإن َما(ُ )4ي َس ـ َّمى(َ )5مسـ ُـكوتًا(َ )6ع ْنه ِبا ْس ـ ٍم
ُُ
()8
ِ (ِ )7
ِ ِ
ور التَّسـ ِـمَي ُة َم َعهَ ،كتَسـ ِـمَي ِة َّ
إْل َحاًقا َله ِب ُم َعي ٍ
النِب ِيذ َخ ْم ًرا ،إْل َحاًقا
َّنُ ،س ـم َي ِب َذلك اَل ْس ـ ِم أل ْجل َم ْعًنى تَُد ُ
َّاِ س ـ ـ ـ ِارًقا لِ ْألَخ ِذ خ ْفي ًة( ،)10وما نحن ِف ِ
عنى(ُ )9هو التَّ ْخ ِمير لِلع ِ
النب ِ
قل ،وتَسـ ـ ـ ِـمَي ِة َّ
يه َل ْي َس
ْ
العَق ِار ،لِ َم ً
َ َ ُ
َ
ُ َ
َله ِب ُ
َ
َ
َك َذلِك.
()11
ِ
الك ْســــ ِر(،)12
ف َ
الق ْو ُل ِب َذلِك َّإًل ِفي َّإن َما ِب َ
عر ُ
ول أِبي َحَّي َ
انَ :ه َذا َشــــ ْيء ان َفَرَد ِبهَ ،وًَل ُي َ
قوُله  :وَق ُ
ردود ِب َما َذ َكرَناه(:)13
َم ُ
الكسـ ـ ِر([ ،)14وأبو حيَّان هو مح َّمد(ِ )15أثير ِ
يِ
عني ِمن ِ
ِ
القَي ِ
الد ِ
ين[/84/1ط]
صـ ـ ِح ِ
اس ال َّ
ُ َ َ َُ ُ َ ٌ
َ
َ
ُ
يح عَلى َّإن َما ب َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
األن ُدُل ِ
الن ِ
اإلمام َّ
بن َعل ِي ِ
ف ِ
س ،في َسـ ـ ـ ـ ـَنة ْأرَب ٍع
حو ُّي الُل َغ ِو ُّيُ ،ولِ َد ِبغرَنا َ
ط َة م َن ْ
ُ
بن ُيو ُسـ ـ ـ ـ ـ َ
ابن ُيو ُسـ ـ ـ ـ ـ َ
فُ َ ،
)
17
(
)
16
(
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الن َّح ِ
وخمس ـ ـ ـ َ ِ
َّ
يخ َب َهاء الد ِ
ف َكث ًيرا،
اس
بن
َ
ين َ
ص ـ ـ ـَّن َ
َّأو َل َما َقد َم الَقاه َرَة ،و َ
ين وس ـ ـ ـتمَئة ،وََل َزَم الش ـ ـ ـ َ َ

( )1قال به َّ
ي في مفتاحه :ص 402وما
ي في دالئله :ص 328وما بعدها ،وال َّ
س َّكاك ُّ
الز َّجاج في معانيه ،243/1 :والجرجان ُّ
ي في جناه :ص.397
بعدها ،والقزويني في إيضاحه :ص 89وما بعدها ،والمراد ُّ
"إن" و " َما" ،وقد َّ
خطأ النَّحويُّون من رأى َّ
( )2حرفا التأكيد هما َّ
ي" :وترى أئ َّمةَ النَّحو
أن " َما" في "إنَّما" للنَّفي ،قال ال َّ
س َّكاك ُّ
ً
ً
الربعيِ،
عيسى
بن
علي
إلى
ُ
د
ن
َ
ُس
ي
ا
ف
لطي
ا
ه
وج
لذلك
ويذكرون
سواه،
ِما
ل
ًا
ي
ونف
بعدها،
ُذكر
ي
ا
م
ل
ا
ت
إثبا
يقولون" :إنَّما" تأتي
َّ
ُ
ً
َِ
ِ ِ
"إن" ل َّما كانت لتأكيد إثبات ال ُمسنَ ِد لل ُمسنَ ِد إليه ،ث َّم اتَّ
ْ
أن كلمةَ َّ
وأنَّه كان من أكابر أئ َّم ِة النَّحو ببغدادَ ،وهوَّ :
صلت بها " َما"
فناسب ْ
أن يُض َّمنَ معنى القصر؛ َّ
قصر
ألن
المؤكِدة ُ ال النَّافيةُ  -على ما يظنَّه َم ْن ال وقوف له بعلم النَّحو  -ضاعف تأكيدَها،
َ
َ
الصفة على الموصوف وبالعكس ليس َّإال تأكيدًا للحكم على تأكيدٍ ."...مفتاح العلوم :ص.403
ِ
( )3سقط من (م).
(( )4ب ،ط ،م) :أن ال يسمى.
(( )5ج) :ال يُس َّمى.
(( )6أ ،ب ،ج) :مسكوتٌ .
(( )7ط) :مس ًمى.
(( )8أ) :معين.
( )9سقط من (ب).
( )10انظر :لسان العرب( :نبش) .1216/2
( )11مغني اللبيب.40 ،39/1 :
( )12انظر :البحر المحيط.473/7 :
( )13في مغني اللبيب :ذكرتُ .
()14
َّ
َّ
َّ
َّ
موض ًحا قول المصنِف" :من أن "أن" بالفتح فرعٌ عن "إن" بالكسر ،والحصر إلنما المكسورة ثابت،
ي
ِ
قال الدَّمامين ُّ
فيكون الحصر ألنَّما المفتوحة ثابتًا ،إ ْذ هي فرعها" .شرح المزج.227/1 :
(( )15ج) :أثير الدِين مح َّمد.
( )16سقط من (أ).
()17
بالديار
ي ،شي ُخ العربيَّة واألدب ِ
هو مح َّمدُ بنُ إبراهيم بن مح َّمد بن أبي النَّضر ،اإلما ُم بها ُء الدِين ابنُ النَّحَّاس ،الحلب ُّ
ت
ابن يعيش ال َّنحويِ،
وابن رواحة ،وقرأ القرآنَ على أبي عبد هللا الفاسيِ ،والقراءا ِ
ِ
المصريَّة ،سمع من ابن اللُتَيِ ،والموفَّق ِ
صلَ،
على الكمال الضَّرير ،والعربيَّةَ على ابن عمرون ،روى – سماعًا -
كتاب سيبويه ،واإليضا َح والتَّكملةَ للفارسيِ ،والمف َّ
َ
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الق ارء ِ
ظم َّ ِ
ِِ ِ
ات ،وحِف َ ِ
ُّ
ِ ِ
الن َوِوِي َّإَل َوَرَقتَ ِ
اج َّ
َّ
ان
ينَ ،
وك َ
ظ م ْن َه َ
الرائ ُق ،و َ
َ
الي ُد الطوَلى في َ َ
وتَ َخَّرَج به أئ َّم ٌة ،وَله الن ْ ُ
وفي ِبالَق ِ
عقد الَقاف( )1عَلى ُل َغ ِة ْ ِ
مره ،وت ِ
ِ
يز ،أض ـ ـ ـَّر ِفي ِ
آخ ِر ُع ِ
يين َّإَل ِفي الُقر ِ
اه َرِة ِفي
َي ُ
الع ِز ِ َ
األن ُدُلس ـ ـ ـ َ
َ
آن َ
ُ َ
س وأرب ِعين وس ِ
صَف َر سَن َة َخ ْم ٍ
بع ِمَئ ٍة(.)3(])2
َ َ َ
َ
َ
)
5
(
)
4
(
ِ
أن ه َذا َشـ ـيء َلم يُقل ِبه َّ
َّ
ف
[إَل]
الزَمخ َشـ ـرُّ
ورُّد َد ْع َوى أِبي َحي َ
عر ُ
َّانَ َّ ،
ٌْ ْ َ ْ
ِي ،و َّأنه ََل ُي َ
وِفي ال َّشـ ـرِحَ :
ِ
أن َغ ْي َر َّ
ول ِب َذلِك َّإَل ِفي َّ
الزَمخ َش ـ ـرِ
ال ِب َذلِك ،و َّ
َن(ُ )6يثِب َت َّ
وف
"إن َما" ِب َ
الكسـ ـ ِـرِ ،بأ ْ
عر ٌ
ول ِبه َم ُ
أن الَق َ
ِي َق َ
الَق ُ
النح ِاةََ ،ل ِب َكو ِن المفت ِ
م ْشه ِ
ورِة(.)7
وحة َف ْر َ
َ ُ ٌ
كس َ
َُ َ
ور ع َند ُّ َ
الم ُ
ع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان قَياس المفتُوحة عَلى المكس ـ ـ ـ ِ
كان الَق ِ
المشـ ـ ـ ُـه ِ
المتَ َعدد َقائُله،
يحا َ
أقولَ :ل َّما َك َ
ص ـ ـ ـح ً
َ ُ َ
ُ َ َ
ُ
و ُ
ور ُ
ول به َك َ
ورة َ
َّان.
ص َّح َّ
الرُّد ِبه عَلى أِبي َحي َ
َف َ
()8
ِ
الت ِ
ِ
الرُبوبَِّي ِة َّإًل َّ
اك:
يدًَ ،ل
أم ِر ُّ
وح ُ
اإلشر ُ
َ
الم ْعَنىَ :ما أُوح َي إَل َّي في ْ
قوُله َ :ف َ
احب ِ
ِفي ِعبارِته جمع بين الع ْ ِ
ِ
ين َّ
المفتَا ِح عَلى َم ْن ِعه()9؛
النْف ِي واَلس ـ ِـت ْثَن ِاء ،وَق ْد َن َّ
وب َ
طف ِب ََل َ
صـ ـ ُ
ََ ٌَْ َ َ َ
ص َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال الطيِب ُّي:
أل َّن َ"َل" َم ُ
وض َ
لم ُتبوِعََ ،ل أل ْن ُي ْنَفى ب َها َما َنَف ْي َت َعنهَ ،لك ْن َ
وع ٌة أل ْن ُي ْنَفى ب َها َما ْأو َج ْب َت ل َ
يب الم ِ ِ
أك ِيد ما هو م ْنِف ٌّي َقبَلها"( ،)10وقال التَّفتَ َازِان ُّي" :وَق ْد يَقع َذلِك ِفي تَر ِ
"والح ُّق جو ُازه عَلى تَ ِ
اك ِ
ين،
صنف َ
َ
َ ُ
َ
َْ
َُ
َ َُ َ
َ ََ
ِ ِ ()11
ِ
ِ
َّ
ِ
ين ُيستَ ْش َه ُد ِب َك ََلمه ْم" .
البَل َغاء الذ َ
ََل في َك ََل ِم ُ
ـ"إن" لِ َّلن ْف ِي( )13و َّ ِ
لح ْص ِر:
قوُله(َ :)12ف َّ
"إًل" ل َ
ِ
َّ ِ
إن (ِ )14
َه َك َذا وَق َع[/21ج] ِفي َب ِ
ِ
عض ُّ
ص ِر.
"ما" ل َّلنْف ِي و"إَل" ل َ
لح ْ
الن َس ِخ ،وفي[/85/1ط] َبعض َهاَ :ف َّ َ
ً
والصدق
مشهورا بالدِين
رجال عال ًما بال َّنحو واللغة والتَّصريف،
والحماسة وغيرها ،وسمعها جميعا ً منه أبو حيَّان ،كان
ً
ِ
المقرب البن عُصفور ،والتَّعليقةُ،
كتاب
على
ء
إمال
له
والمعضالت،
بحل المشكالت
والعدالة ،حسنَ األخالق ،ومعروفًا
ٌ
ِ
ِ
ي أ َّمهات المؤمنين ،توفِي – رحمه هللا – بالقاهرة سنة (698ه) .انظر ترجمته في :أعيان العصر ،للصفدي،194/4 :
وهد ُّ
والبلغة في تراجم أئ َّمة النَّحو واللغة ،للفيروزأبادي :ص ،248وغاية النِهاية ،البن الجزري ،46/2 :وبغية الوعاة،13/1 :
واألعالم.297/5 :
()1
يقربها من الكاف في النُّطق .انظر :مقدِمة محقِق توضيح المقاصد.76/1 :
أيِ :
ُ
( )2انظر ترجمة أبي حيَّان في :معرفة الق َّراء الكبار ،723/2 :والوافي بالوفيَّات ،175/5 :والبلغة في تراجم أئمة النحو
واللغة :ص ،252 :وغاية النِهاية في طبقات القُ َّراء ،البن الجزري ،285/2 :وشذرات الذَّهب ،البن العماد ،144/6 :وبغية
الوعاة ،280/1 :والبدر َّ
الطالع بمحاسن من بعد القرن السَّابع ،لل َّ
شوكاني.288/2 :
( )3سقط من (م).
(( )4أ) :أبو.
( )5سقط من (ج).
(( )6ج)ْ :
فإن.
( )7انظر :تحفة الغريب.276 ،275/1 :
( )8مغني اللبيب.40/1 :
( )9انظر :دالئل اإلعجاز :ص ،347ومفتاح العلوم :ص.405 ،404
( )10فتوح الغيب.45/4 :
()11
المطول :ص.394
َّ
( )12مغني اللبيب.40/1 :
(( )13أ) :فإن ما للنفي .وأقول :هو الصحيح.
(( )14أ ،ب ،ج) :فإنَّما.
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"إَل" َليسـ ْت ِبم ِ ِ
أن َّ
لحصـ ِـرَ ... ،و َجَو ُابهَّ :
وه َو َّ
أن َقوَله :لِ َّلنْف ِيَ ،ل ْي َس
الْ ،
وِفي ال َّشـرِح :عَليه ُسـ َؤ ٌ
فرد َها ل َ
َُ
َْ
صـ ـ ـَف ٌة لِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ"ما"]( ،)1والخبر قوُله :لِلحصـ ـ ـ ِر[ ،والتَّ ِ
وف [ ِ
إن ،و َّإنما هو متَعلِق ِبمح ُذ ٍ
قد ُيرَ :ف َّ
َخَب َر َّ
"ما"
َ َُ ُ ٌ
َ َُ
َ ْ
إن َ
َ
َّ ِ
(ِ ِ )2
َّ ِ
َِ ِ
ص ِرْ ،أوَ :ف َّ
ص ِر(.)4(])3
"ما" َع َين َها َكائَن ٌة ل َّلنْف ِي ،و"إَل" ل َ
الكائَن ُة للَّنْف ِي ،و"إَل" ل َ
لح ْ
لح ْ
إن َ

()5
ِ ِ
ِ
صد ِر:
الم َ
األص ُّح ْأي اضا َّأن َها َم ُ
قوُله  :و َ
وصول َحْرف ٌّيُ ،م َؤَّول َم َع َم ْع ُموَليه ب َ
الر ِ
ِ
وع ٌة لِتَ ُكو َن ِبتَ ِأو ِ
ِ ِ ِ
َّ
يل َمص ـ َـد ٍر
ضـ ـ ِي:
ول َّ
وح ُة َمو ُ
ضـ ـ َ
ام ٌح ،و ْ
المفتُ َ
أح َسـ ـ ُن م ْن َها َق ُ
"و"أن" َ
في عَب َارته تَ َسـ ـ ُ
ِ
وك َذا إ َذا كان الخبر ج ِ
خبرها م ضاف( )6إَلى ِ
ِ ِ
عنىَ :بَل َغِني َّ
ام ًدا
ام َز ٍيدَ ،
اسم َهاَ ،ف َم َ
َ َُ َ ُ َ ٌ
َ َ َُ َ
ْ
أن َز ًيدا َقائ ٌمَ :بَل َغني قَي ُ
()7
ِ
ِ
ِ
ِ
إن ياء َّ ِ
َّ
اء أَف َاد ْت َم ْعَنى
وب َ
اَلس ِم َ
َن ْح ُوَ :بَل َغني َّأنك َز ٌيدْ ،
الن َسب إ َذا َلحَق ْت آخ َر ْ
عد َها الت ُ
أيَ :زيديَّتُك َ ،ف َّ َ َ

ِ ()9
()8
ض ُروبِيَّة"(.)10
ص َد ِر َ ،ن ْحوَ :
الم ْ
الم ْ
الف َرسيَّة و َ
َ
ِ ()12
()11
الس َهْيل ُّي :
[قوُله َ :وَز َع َم ُّ
ِ
ٍ
بن َ ِ ِ ِ
ورُ ،وِل َد َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَن َة
القا ِس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمَِ ،ع ُبد َّ
ُه َو ُأبو َ
الر ْح َم ِن ُ
الم ْش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه ُ
ام َ
الخط يب ،أبي ُم َح َّمد َع ُبدهللاَ ،
اإلم ُ
ِ
اك َ (ِ )14
ثَ َم ٍ
ين
وخم ِســ ـ ـ ـ ـ ِمَئ ٍة(ِ )13ب َم ِد َين ِة َمالَِق َة ،وتُُوِفي ِب َّ
مر ُ
ان[/86/1ط] َ
إح َدى وثَ َمان َ
ش في َش ـ ـ ـ ـ ـ ْعَب َ
ان َس ـ ـ ـ ـ ـَن َة ْ
َ
ِ ِ ٍ ()15
كفوًفا( ،)16قال ابن ِخلِ َكانِ ِ :
ٍ
وهي َق ْري ٌة ِبالُق ِ
رب ِم ْن
وكان َم ُ
َ
َ ُ
[وخمس ـ ـ ـمَئة] َ ،
َ َ
"هذه الن ْس ـ ـ ـَب ُة إَلى ُس ـ ـ ـ َهيلَ َ ْ ،
الك َ ِ
األندُل ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ٍِ
ِ ِ
يها"(.)17
اس ِم َ
وك ِب ألَّنه ََل ُي َرى في َجمي ِع ْ ُ
س إَل م ْن َجَبل ُمطل َعَل َ
َمالَق َةُ ،سمَي ْت ب ْ

( )1سقط من (ج).
(( )2أ ،ب) :أعينها.
( )3انظر :تحفة الغريب.276/1 :
( )4سقط من (م).
( )5مغني اللبيب.40/1 :
(( )6أ ،ب ،ط ،م) :مضافًا.
(( )7ب) :زيدينك.
الصناعي.
( )8ويس َّمى المصدر ِ
الرضي.
(( )9أ ،ب ،ج) :التوعية ،و(ط ،م) :الفرعية ،والتصويب من شرح َّ
( )10شرح الرضي.341/4 :
( )11مغني اللبيب.40/1 :
()12
يؤول بالمصدر هو ْ
فتؤول بالحديث ،تقول :بلغني َّ
"أن" النَّاصبة للمضارع ،أ َّما َّ
ي َّ
أن زيدًا قائ ٌم،
"أن" َّ
أن ما َّ
زعم السُّهيل ُّ
أي :بلغني هذا الحديث .انظر :نتائج الفكر ،للسهيلي :ص.267
ثمان وخمسين وأربعمِ ئَةٍ.
(( )13ج):
ٍ
(( )14أ) :في مراكش.
( )15سقط من (أ).
الرواة ،162/2 :ووفيَّات األعيان ،143/3 :والدِيباج المذ َّهب ،البن فرحون :ص ،150والبلغة
( )16انظر ترجمته في :إنباه ُّ
في تراجم أئ َّمة النَّحو واللغة :ص ،181وشذرات الذَّهب ،318/4 :واألعالم.313/3 :
( )17وفيَّات األعيان.144/3 :
2019
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ال َخ ِات َمــــــــــ ُة

الصالحات ،وبعد ،،،فلقد فرغت بحمد هللاِ
ِ
ِ
تحقيق مباحث:
وتوفيقه من
تتم َّ
الحمد هللِ َّالذي بفضله ُّ
ُ
ُ
ِ
ابن هشا ٍم ُّ
من الكَل ِم على مغني ِ
لت من
للش ُمن ِي،
إن ،و َّ
َأيا ،وإ َذ ْن ،و َّ
َّ
وتوص ُ
أن ،من كتاب :المنصف َ
خَلل تحقيق هذه المباحث إلى النتائج اآلتية:

ِ
َّأوًَلَّ :
علمي ًة
مما جعل منه
َلزَم منذ صغره
صاحب
أن
شخصي ًة َّ
َّ
الكثير من العلماء في بَلدهَّ ،
الكتاب َ
َ
َ
متميزة في علو ٍم شتَّى ،من ِ
ِ
بينها علم َّ
النحو.
ُ
ِ
مصن ٍ
ِ
ثانياَّ :
َّ
كالفقه،
أودعه من علو ٍم
فات
جل
خلف هذا َّ
ً
كتاب المنصف ،إضاف ًة إلى ما َ
ً
مفيدة منها ُ
الر ُ
ِ
الن ِ
حو ،والمعاني ،و ِ
األصول ،و َّ
البيان ،في صدور تَلميذه.
و
بالشو ِ
الشارُح َّ
اهتم َّ
فكثير ما رَج َع
ًا
معتمدا على كتب المعاجم،
من ألفاظها،
ثالثًاَّ :
اهدَ ،
ً
فشرَح الغامض ْ
الروايات في َّ
نبيه إلى اختَلف ِ
إلى صحا ِح الجوهرِي ِ
إن ُو ِجد ،والتَّرجم ُة إلى
ولم ْ
الشاهد ْ
يفته التَّ ُ
وغيرهْ ،
ِ
عمان".
األماكن كما صنع في َ"ن َ
كبير للتعر ِ
يف باألعَلم ،ومنهم في هذه المباحثَّ :
راب ًعا :جعل ِ
ابن بابشاذ ،وأبو حيَّان،
حي ًاز ًا
الشَلوبين ،و ُ
َ
وغيرهم.
و ُّ
الس ُّ
هيليُ ،
َّة علمي ٍ
الشارح ذو شخصي ٍ
الصائغ ،واعتر ِ
تصدى بأفكاره َلعتر ِ
َّة ِ
اضات ِ
متميزٍة ،فقد َّ
اضات
ابن َّ
خامساُ َّ :
ً
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ماميني – على ِ
علو كعِبهما – َّ
َّ
قدير
ًا
أغلبها،
الد
ِ
فرد َ
منتصر للمصنف ،بتعبيرات مختصرة مْلؤها التَّ ُ
خصيهما.
لش
واَلحت ار ِم َ
َ
ٍ
َّن ،فتارةً يختار رأي البصريِين إذا رآه أولى من ِ
نحوي معي ٍ
ٍ
غيره،
لمذهب
عص ِب
سادسا :تميَّز بعد ِم التَّ ُّ
ً
ِ
ِ
وأخرى
جدير باَلتباع.
يختار مذهب الكوفيين عندما يراه ًا
ُ
َعَل ُم
َعَلى َوأ ْ
َوهللاُ  -تَ َعاَلى  -أ ْ
ِِ
ٍ
وصَّلى هللا َّ
ِ ِ ِِ
ص ْحِب ِه.
وسل َم َعَلى َسيدَنا َوَنبيَنا ُم َح َّمدَ ،و َعَلى آله َو َ
ُ َ
َ َ
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المص ِاد ِر والمَر ِ
اج ِع
قائمة َ
َ

.1
.2

ـ القرآن الكريم ،مصحف المدينة.
ِ
فضَلء البشر في القراءات األربعة عشرَّ ،
للبناء ،تحقيق :أنس مهرة ،دار الكتب العلميَّة،
ـ إتحاف

بيروت ،لبنان ،ط1427 ،3ه – 2006م.

محمد َّ
أخبار َّ
ومحمد عبد المنعم خفاجي ،مطبعة
الزيني،
ـ
.3
ِين البصريِين ،للسير ِ
َّ
افي ،تحقيق :طه َّ
النحوي َ
ُ
مصطفى البابي الحلبي1373 ،ه – 1966م.
ِ
ِ
محمد البجاوي ،دار الجيل ،بيروت،
اب في معرَف ِة
.4
الب ِر ،تحقيق :علي َّ
األصحابَ ،لبن عبد َ
َ
يع ُ
ـ اَلست َ
ط1412 /1ه – 1992م.
الص ِ
الغابة في ِ
معوض ،عادل أحمد عبد
.5
محمد َّ
حابةَ ،لبن األثير الجزري ،تحقيق :علي َّ
معرَف ِة َّ
ُس ُد َ
ـ أْ
الموجود ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،ط1415 ،1ه – 1994م.
.6

محمد قشاَِّ ،
الناشر :عمادة البحث
ـ
إسفار الفصيح ،ألبي سهل الهروي ،تحقيق :أحمد بن سعيد بن َّ
ُ

.7

محمد هارون ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان،
السَلم َّ
ـ اَلشتقاق ،ألبي بكر بن دريد ،تحقيق وشرح :عبد َّ

المنورة ،ط1420 ،1ه.
العلمي بالجامعة اإلسَلميَّة ،المدينة َّ

ط1411 ،1ه – 1991م.
ِ
ـ اإلصاب ُة في تَ ِ
محمد
.8
الص َحابةَ ،لبن حجر العسقَلني ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود ،علي َّ
مييز َّ
َ
معوض ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،ط1415 ،1ه.
النحَّاس ،وضع حواشيه َّ
ـ إعراب القرآن ،ألبي جعفر ابن َّ
وعلق عليه :عبد المنعم خليل إبراهيم ،دار
.9

الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1421 ،1ه – 2001م.
األعَلم ،خير ِ
محمد بن علي بن فارس ،الزركلي ،دار العلم للمَليين ،ط،15
ـ
.10
الدين بن محمود بن َّ
َُ
2002م.
النصر ،صَلح ِ
صر وأعوان َّ
لصفدي ،تحقيق :علي أبو زيد ِ
الع ِ
ين،
.11
الدين خليل بن أيبك ا َّ
وآخر َ
أعي ُ
ـ َ
ان َ
دار الفكر المعاصر ،بيروت ،لبنان – دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،ط1418 ،1ه – 1998م.
.12

مهنا ،وسمير جابر ،دار الفكر للطباعة و َّ
ـ األغاني ،ألبي الفرج األصبهاني ،تحقيق :علي َّ
النشر،

بيروت ،لبنان ،ط ،2بَل تاريخ.

الفارسي ،تحقيق وتعليق :عبد هللا بن عمر الحاج إبراهيم ،منشورات مركز
ـ اإلغفال ،ألبي عل ِي
.13
ِ
جمعة الماجد للثَّقافة والتُّراث ،طبعة 1420ه.
.14

عمار ،األردن ،ودار الجيل ،بيروت،
ـ أمالي ابن الحاجب ،تحقيق:فخر صالح سليمان قدارة ،دار َّ

طبعة 1409ه – 1989م.

علي القالي ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،طبعة 1423ه – 2002م.
.15
ـ األمالي ،ألبي ٍ
الرو ِاة على ِ
أنباه ُّ
محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العربي،
.16
ـ إنباهُ ُّ
النحاة ،للوزير القفطي ،تحقيقَّ :
ومؤسسة الكتب الثَّقافيَّة ،بيروت ،ط1406 ،1ه – 1986م.
القاهرة،
َّ
2019
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ـ إمَلء ما م َّن به الرَّحمن من وجوه اإلعر ِ
اب والقراءات في جميع القرآن ،ألبي البقاء العكبرِي ،دار
.17
ُ َ
َّ
الشام للتُّراث ،بَل تاريخ.
.18

حمود
القيسي ،دراسة
ـ إيضاح شواهد اإليضاح ،ألبي علي الحسن بن عبد هللا
ِ
َّ
وتحقيق:محمد بن ُ

.19

الفارسي ،تحقيق:كاظم بحر المجان ،عالم الكتب ِ
للطباعة و َّ
النشر والتَّوزيع،
علي
ِ
ـ اإليضاح ،ألبي ِ

.20

الدين ِ
محمد عبد هللا ،دار سعد ِ
للطباعة
ـ اإليضاح في شرح
المفصلَ ،لبن الحاجب ،تحقيق :إبراهيم َّ
َّ

َّ
الدعجاني ،دار الغرب اإلسَلمي ،بيروت ،لبنان ،ط1408 ،1ه – 1987م.

بيروت ،لبنان ،ط1416 ،2ه – 1996م.

و َّ
النشر والتَّوزيع ،دمشق ،ط1425 ،1ه – 2005م.
ـ اإليضاح في علوم البَلغة ،جَلل ِ
محمد عبد المنعم خفاجي ،دار الجيل،
.21
الدين القزويني ،تحقيقَّ :
ُ
بيروت ،الطبعة الثَّالثة ،بَل تاريخ.
ط في التَّفسير ،ألثير ِ
محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت،
.22
الدين أبي حيَّان ،تحقيق :صدقي َّ
البحر المحي ُ
ـ ُ
طبعة 1420ه.
َّ
بعد القرن التَّاسعَّ ،
اليمني ،دار المعرفة ،بيروت ،بَل تاريخ.
وكاني
.23
ِ
للش ِ
الع بمحاسن َم ْن َ
ـ ُ
البدر الط ُ
غي ُة الوعاة في طبقات اللغويين و ُّ
محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة
النحاة،
.24
ِ
للسيوطي ،تحقيقَّ :
ـ ُب َ ُ
العصريَّة ،صيدا – بيروت ،طبعة 1419ه – 1998م.
للط ِ
حو و ِ
الدين ِ
الدين الفيروز أبادي ،دار سعد ِ
اللغة ،مجد ِ
الن ِ
باعة و َّ
أئم ِة َّ
الن ِ
شر
.25
اج ِم َّ
ـ ُ
البلغ ُة في تر ُ
والتَّوزيع ،ط1421 ،1ه – 2000م.
محمد هارون ،دار الجيل ،بيروت
ـ
.26
السَلم َّ
البيان والتَّبيين ،ألبي عثمان الجاحظ ،تحقيق وشرح :عبد َّ
ُ
– دار الفكر ِ
للطباعة و َّ
النشر والتَّوزيع ،بَل تاريخ.
ِ
تاج العروس من جواهر القاموس ،للمرتضى ُّ
المحققين ،دار الهداية ،بَل
الزبيدي ،مجموعة من
.27
ـ ُ
تاريخ.
ـ تاريخ اإلسَلم ووفيَّات المشاهير واألعَلمَ ،لبن قايماز َّ
الذهبي ،تحقيقَّ :
عواد معروف ،دار
.28
بشار َّ
الغرب اإلسَلمي ،ط2003 ،1م.

.29

ـ تاريخ دمشقَ ،لبن عساكر تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر ِ
للطباعة و َّ
النشر والتَّوزيع،

طبعة 1425ه – 1995م.

محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري ،دائرة المعارف العثمانيَّة ،حيدرأباد ،الدكن،
يخ
.30
الكبيرَّ ،
ـ التار ُ
ُ
محمد عبد المعيد خان ،بَل تاريخ.
طبع تحت مراقبةَّ :
.31

للصيمرِي ،تحقيق :يحيى مراد ،دار الحديث ،القاهرة ،طبعة
ـ تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهيَّ ،

1426ه – 2005م.
ـ ِ
محمد البجاويَّ ،
الناشر :عيسى البابي
.32
التبيان في إعراب القرآن ،ألبي البقاء العكبري ،تحقيق :علي َّ
الحلبي وشركاه ،بَل تاريخ.
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ـ التَّبيين عن مذاهب َّ
العثيمين ،دار الغرب
.33
العكبرِي ،تحقيق :عبد الرَّحمن ُ
النحويِين ،ألبي البقاء ُ
اإلسَلمي ،ط1406 ،1ه – 1986م.
ـ تحرير الخصاصة في تيسير الخَلصة ،زين ِ
الدين أبو حفص عمر بن َّ
مظفر الوردي ،تحقيق
.34
ودراسة :عبد هللا بن علي الشَلل ،مكتبة الرُّشدِ ،
الرياض ،ط1429 ،1ه – 2008م.
ـ تحصيل عين َّ
الذهب في علم مجازات العرب ،لألعلم الشنتمري ،بهامش كتاب سيبويه ،منشورات
.35
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت ،لبنان ،ط1410 ،3ه – 1990م.
َّ
ـ تُحف ُة الغريب في الكَلم على مغني اللبيب ،لبدر ِ
الدين َّ
محمد بن مختار اللوحي،
الد
.36
ِ
ماميني ،تحقيقَّ :
عالم الكتب الحديث ،إربد – األردن ،ط1432 ،1ه – 2011م.

.37

ـ تخليص َّ
الصالحي ،دار الكتاب
الشواهد وتلخيص الفوائدَ ،لبن هشام ،تحقيق :عبَّاس مصطفى َّ

.38

ـ التَّذييل والتَّكميل في شرح التَّسهيل ،ألبي حيَّان ،تحقيق:حسن هنداوي ،األجزاء من ( )4 – 1دار

العربي ،ط1406 ،1ه – 1986م.

القلم ،دمشق ،ط1418 ،1ه – 1997م ،واألجزاء من ( )11 – 5كنوز إشبيليا َّ
للنشر والتَّوزيع ،ط،1

1431ه – 2010م.

.39

محمد كامل بركات ،دار الكتاب العربي
ـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدَ ،لبن مالك ،تحقيقَّ :

.40

محمد بن عبد هللا آل َّ
ـ التَّعليق على مغني اللبيب ،للبدر َّ
مزاح
الد
ِ
ماميني ،حقق الجزء َّ
األو َل الطالبَّ :

ِ
للطباعة و َّ
النشر1387 ،ه – 1967م.

القحطاني ،الجامعة اإلسَلميَّة ،المملكة العربيَّة السعوديَّة ،رسالة ما جستير نوقشت سنة 1431ه.

ارسي ،تحقيق وتعليق :عوض بن حمد القوزي ،مطبعة
.41
علي الف ِ
ـ التعليق ُة على كتاب سيبويه ،ألبي ِ
األمانة ،القاهرة ،ط1410 ،1ه – 1990م.
ـ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ،لبد ِ
الدين َّ
محمد
الد
.42
ِ
محمد بن عبد الرَّحمن بن َّ
ماميني ،تحقيقَّ :
ُ
المفدى ،رسالة دكتوراه ،بدون نشر ،ط1403 ،1ه – 1983م.
ُ
ِ
محمد فاخرِ ،
ين ،دار السَلم
ـ
.43
تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،لناظر الجيش ،تحقيق :علي َّ
ُ
وآخر َ
للطباعة و َّ
النشر والتوزيع والتَّرجمة ،القاهرة ،ط1428 ،1ه – 2007م.
ـ تهذيب األسماء واللغات ،يحيى بن شرف َّ
النووي ،عنيت بنشره وتصحيحه والتَّعليق عليه ومقابلة
.44
أصوله :شركة العلماء بمساعدة إدارة ِ
الطباعة المنيريَّة ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،بَل تاريخ.
.45
.46

ـ تهذيب التَّهذيبَ ،لبن حجر العسقَلني ،دار الفكر ،بيروت ،ط1404 ،1ه – 1984م.

ِي ،تحقيق :دَّ .
ـ تهذيب الكمال في أسماء ِ
الرجال ،ألبي الحجَّاج المزِ
مؤسسة
بشار َّ
عواد معروفَّ ،

ِ
الرسالة ،بيروت ،ط1400 ،1ه – 1980م.

بي ،بيروت ،ط،1
ـ
.47
محمد عوض مرعب ،دار إحياء التُّراث العر ِ
تهذيب اللغة ،لألزهري ،تحقيقَّ :
ُ
2001م.
.48

علي َّ
الشَلوبين،دراسة وتحقيق:يوسف أحمد المطوع ،ط1401 ،2ه – 1981م.
ـ التَّوطئة ،ألبي ِ
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.49

ِ
ِ
ُم قاسم المرادي ،شرح وتحقيق :عبد الرَّحمن
المقاصد و
توضيح
ـ
المسالك بشرح ألفيَّة ابن مالكَ ،لبن أ ِ
ُ

علي ُسليمان ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط1422 ،1ه – 2001م.
ـ جمهرة ِ
اللغة ،ألبي بكر بن ُدريدَّ ،
حققه َّ
وقدم له :رمزي منير البعلبكي ،دار العلم للمَليين ،بيروت
.50
ُ
– لبنان ،ط ،1نوفمبر 1987م.
ِ
ـ الجنى َّ
ومحمد نديم
ُم قاسم المرادي ،تحقيق :فخر الدين قباوة،
.51
الداني في حروف المعانيَ ،لبن أ ِ
َّ
فاضل ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1413 ،1ه – 1992م.
ِ
محمد بن نصر هللا القرشيَّ ،
الناشر :مير
اهر المضيَّة في
.52
طبقات الحنفيَّة ،عبد القادر بن َّ
ـ الجو ُ
مح َّمد كتب خانة ،كراتشي ،بَل تاريخ.

ـ حاشي ُة َّ
محمد األمير على مغني اللبيب ،بهامشه ،طبعة دار إحياء الكتب العربيَّة ،فيصل
.53
الشيخ َّ
عيسى البابي الحلبي ،القاهرة ،بَل تاريخ.
مختصر المعاني لسعد ِ
لمحمد بن عرفة ُّ
ِ
ـ حاشيةُ ُّ
الدسوقي ،تحقيق:
الدين التفتازاني،
الدسوقي على
.54
َّ
عبد الحميد هنداوي ،المكتبة العصريَّة ،بيروت ،بَل تاريخ.

.55

ـ حاشي ُة ُّ
محمد أمين ،دار
السَلم َّ
الدسوقي على مغني اللبيب ،ضبطه وصحَّحه ووضع حواشيه :عبد َّ

.56

الصب ِ
األشموني ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1417 ،1ه – .1997
َّان على شرح
ِ
ـ حاشي ُة َّ

الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1421 ،1ه – 2000م.

.57

مؤسسة
ـ َّ
محمد بن زنجلة ،تحقيق:سعيد األفغانيَّ ،
حجة القراءات ،ألبي زرعة عبد الرحمن بن َّ

ِ
الرسالة ،بيروت ،ط1402 ،2ه – 1982م.

الفارسي ،تحقيق :بدر ِ
الدين قهوجي ،وبشير جويجاتي ،راجعه:
علي
.58
ِ
السبعة ،ألبي ِ
ـ الحجَّة للقرَّاء َّ
عبد العزيز رباح ،دار المأمون للتُّراث ،دمشق  -بيروت ،ط1413 ،1ه – 1993م.
ِ
وسي ،قرأه َّ
ِ
ِ
وعلق عليه:يحيى مراد ،دار الكتب
ـ
.59
طْلَي ِ
الب َ
الجملَ ،لبن السيد َ
الحلل في شرِح أبيات ُ
ُ
العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1424 ،1ه – 2003م.
.60

ولب ُل ِ
محمد
ـ خزانة األدب ُّ
باب لسان العرب ،لعبد القادر بن عمر البغدادي ،تحقيق :عبد السَلم َّ

هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1418 ،4ه – 1997م.
ـ الخصائص ،صنع ُة أبي الفتح عثمان بن ِ
محمد علي َّ
النجَّار ،دار الكتب المصريَّة،
.61
جني ،تحقيقَّ :
ُ
طبعة سنة 1371ه – 1952م.
وقدم لها :سليمان إبراهيم البلكيمي ،دار الفضيلة َّ
ـ الخَلصةَ ،لبن مالك ،ضبطها َّ
للنشر والتَّوزيع،
.62
ُ
القاهرة.
الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع ،ألحمد بن األمين َّ
نقيطيُ ،عني بتصحيحه
الش
.63
ِ
ـ ُّ ُ
السِيد ِ
سيد أحمد علي ،المكتبة التَّوفيقيَّة ،القاهرة ،بَل تاريخ.
والتَّعليق عليه ومقابلة أصوله :أحمد َّ
ـ خَلصة تهذيب تهذيب الكمال ،صفي ِ
الدين أحمد بن عبد هللا بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي
.64
اليمني ،تحقيق :عبد الفتَّاح أبو َّ
غدة ،دار البشائر ،حلب – بيروت ،ط1416 ،5ه.

38

2019

.65

للشيخ عبد القاهر الجرجاني ،قرأه َّ
اإلعجازَّ ،
محمد شاكرَّ ،
ِ
الناشر :مطبعة
دَلئل
ـ
وعلق عليه :محمود َّ
ُ

المدني بالقاهرة ،ودار المدني َّ
بجدة ،ط1413 ،3ه – 1992م.
محمد بن فرحون برهان ِ
ـ ِ
الدين
.66
الديباج المذهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب ،إبراهيم بن علي بن َّ
اليعمري ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،بَل تاريخ.

.67

ـ ديوان ِ
كثير َّ
عزة ،جمعه وشرحه :إحسان عبَّاس ،نشر وتوزيع دار الثَّقافة ،بيروت ،لبنان1391 ،ه

.68

محمد الخرَّاط ،دار القلم ،دمشق ،ط،2
ـ رصف المباني في حروف المعاني ،للمالقي ،تحقيق:أحمد َّ

.69

ـ روح المعاني في تفسير القر ِ
السب ِع المثاني ،لآللوسي البغدادي ،تحقيق :علي عبد الباري
آن العظي ِم و َّ

.70

السبعة في القراءاتَ ،لبن مجاهد ،تحقيق :شوقي ضيف ،دار المعارف ،القاهرة ،ط1400 ،2ه.
ـ َّ
ِ
سر صناعة اإلعراب ،ألبي الفتح عثمان بن جني ،تحقيق :حسين هنداوي ،دار القلم ،دمشق،
ـ ُّ

.72

السعادة وسفير اإلفادة ،علم ِ
محمد َّ
الدالي ،دار صادر ،ط1415 ،2ه
السخاوي ،تحقيقَّ :
الدين َّ
سفر َّ
ُ
ـ ُ

– 1971م.

1985 ،1405م.

عطيَّة ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،ط1415 ،1ه.

.71

ط1985 ،1م.

– 1995م.

َّ
ط الآللئ ،ألبي ُعبيد البكري األوبني ،نسخة مصحَّحة َّ
ومحققة بمعرفة :عبد العزيز
ومنقحة
.73
ـ سم ُ
الميمني ،مطبعة لجنة التَّأليف والتَّرجمة و َّ
النشر1354 ،ه – 1963م.
الن ِ
بَلءَ ،لبن قايماز َّ
الذهبيَّ ،
ـ ِسَي ُر أعَل ِم ُّ
الناشر دار الحديث ،القاهرة ،طبعة سنة 1427ه –
.74
2006م.
ـ شذرات َّ
الذ ِ
الحي بن أحمد العكري الدمشقي ،دار الكتب العلميَّة ،بَل تاريخ.
.75
هب ،لعبد ِ
ُ
ـ شرُح ِ
محمد
.76
ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك ،ومعه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ،تأليف َّ
محيي ِ
الدين عبد الحميد ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،ط1400 ،20ه – 1980م.
.77
.78

ابن َّ
ـ شرُح ِ
السود ،دار الكتب العلميَّة ،ط1420 ،1ه – 2000م.
محمد باسل عيون ُّ
الناظمِ ،تحقيقَّ :

ـ شرح أبيات سيبويهَ ،لبن أبي سعيد ِ
افيَّ ،
حققه َّ
محمد علي سلطاني ،دار العصماء،
السير ِ
وقدم لهَّ :

دمشق ،ط1432 ،1ه – 2011م.
.79

صنفه عبد القادر بن عمر البغداديَّ ،
ـ شرح أبيات مغني اللبيبَّ ،
حققه :عبد العزيز رباح ،وأحمد

يوسف َّ
دقاق ،دار المأمون للتُّراث ،دمشق ،ط1407 ،2ه – 1988م.
.80

المفصل ،لإلمام فخر ِ
محمد نور رمضان يوسف،
ـ شرح أبيات
الدين الخو ِ
ارزمي ،دراسة وتحقيقَّ :
َّ

منشورات كليَّة َّ
الدعوة اإلسَلميَّة ،طرابلس ،ليبيا ،ط1999 ،1م.
.81

األشموني على ألفيَّة ِ
ابن مالك ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1419 ،1ه – 1998م.
ـ شرُح
ِ
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ـ شرح التَّ ِ
ومحمد بدوي المختون ،هجر
السِيد،
.82
َّ
سهيلَ ،لبن مالك ،تحقيق :الدكتور عبد الرَّحمن َّ
ُ
للطباعة و َّ
النشر والتوزيع واإلعَلن ،ط1410 ،1ه – 1990م.
.83

السود ،دار الكتب
محمد باسل عيون ُّ
ـ شرُح التَّصري ِح على التوضيح ،للشيخ خالد األزهري ،تحقيقَّ :

.84

ِ
محمد عثمان علي ،مكتبة
علي
ـ شرُح
ِ
تمام ،ألبي القاسم زيد بن ِ
الفارسي ،تحقيقَّ :
حماسة أبي َّ

.85

ِ
الحماسة ،ألبي علي المرزوقي األصفهاني ،تحقيق :غريد َّ
ـ شرُح ديو ِ
العامة:
ان
الشيخ ،وضع فهارسه َّ

.86

َّضي على الكافية ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر ،منشورات جامعة بنغازي ،ط،2
ـ شرُح الر ِ

.87

الذهب ،شمس ِ
ـ شرح شذور َّ
الدين الجوجري ،تحقيقَّ :نواف بن جزاء الحارثيَّ ،
الناشر :عمادة البحث

العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1421 ،1ه – 2000م.
األوزاعي ،بيروت ،الطبعة األولى ،بَل تاريخ.

إبراهيم شمس ِ
الدين ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1424 ،1ه – 2003م.

1996م.

المنورة ،ط1423 ،1ه – 2004م.
العلمي بالجامعة اإلسَلميَّة ،المدينة َّ
.88

ـ شرح شو ِ
اهد المغني ،للسيوطي ،منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت ،لبنان ،بَل تاريخ.
ُ
ـ شرح الكافية َّ
الشافيةَ ،لبن مالك ،تحقيق :عبد المنعم أحمد هريديَّ ،
ُم الُقرى ،مركز
الناشر :جامعة أ ِ

.90

المسمى بشرح المزج ،ألبي بكر َّ
الدماميني ،دراسة وتحقيق :عبد الحافظ حسن
ـ شرُح مغني اللبيب
َّ

.91

المفصل ،يعيش بن علي بن يعيشَّ ،
قدم له :إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت،
ـ شرح
َّ

.89

الشريعة و ِ
الدراسات اإلسَلميَّةَّ ،
اإلسَلمي ،كلِيَّة َّ
مكة المكرَّمة ،الطبعة األولى.
البحث العلمي وإحياء التُّراث
ِ

مصطفى العسيلي ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط1429 ،1ه – 2008م.
لبنان ،ط1422 ،1ه – 2001م.

ِ
المحسبة ،طاهر بن أحمد بن بابشاذ ،تحقيق :خالد عبد الكريم ،المطبعة العصريَّة،
.92
ـ شرُح المقدمة ُ
الكويت ،ط1977 ،1م.
.93

ِ
ِ
حماد الجوهري ،تحقيق :أحمد عبد الغفور
حاح العربيَّة ،إلسماعيل بن َّ
حاح تاج اللغة وص ُ
ـ الص ُ

.94

ـ صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن الحجَّاج القشيري النيسابوريَّ ،
قدم له وصحَّحه وشرح غريبه وخرَّج

َّ
عطار ،دار العلم للمَليين ،بيروت ،ط1407 ،4ه – 1987م.

حديثَه :أحمد شمس ِ
الدين ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1418 ،1ه – 1998م.
محمد ،دار األندلس ِ
ـ ضرائر ِ
للطباعة و َّ
النشر،
الشعرَ ،لبن عصفور
.95
ِ
السِيد إبراهيم َّ
اإلشبيلي ،تحقيقَّ :
بَل تاريخ.
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.96

ـ طبقات َّ
الحفاظ ،للجَلل السيوطي ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1403 ،1ه.

.98

الشافعي ِ
لتقي ِ
طبقات َّ
الدين ابن قاضي ُشهبة ،تحقيق :الحافظ عبد العليم خان ،عالم الكتب،
ـ
َّةِ ،
ُ

الشافعي ِ
لتقي ِ
طبقات َّ
محمد
ـ
.97
َّة الكبرىِ ،
محمد الطناحي ،عبد الفتَّاح َّ
الدين السبكي ،تحقيق :محمود َّ
ُ
الحلو ،هجر للطباعة و َّ
النشر والتَّوزيع ،ط1413 ،2ه.
بيروت ،ط1407 ،1ه.

طبقات َّ
الش ِ
محمد زينهم
ـ
.99
ين ،ألبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ،تحقيق :أحمد عمر هاشمَّ ،
ُ
افعي َ
محمد عزب ،مكتبة الثَّقافة ِ
الدينيَّة1413 ،ه – 1993م.
َّ

 .100ـ ِعلل التَّ ِ
جني ،تحقيق :صبيح التَّميمي ،مكتبة الثَّقافة ِ
ثنية ،ألبي الفتح عثمان بن ِ
الدينيَّة1413 ،ه
ُ
– 1992م.
.101
تاريخ.
.102

ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،لبدر ِ
العيني ،دار إحياء التُّراث العربي ،بيروت ،بَل
الدين
ِ
ُ

الدينوري ،شرحه وضبطه َّ
وعلق عليه َّ
ـ عيون األخبارَ ،لبن قتيبة َّ
وقدم له ورتَّب فهارسه :يوسف

علي َّ
الطويل ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1406 ،1ه – 1986م.
.103

الن ِ
َّاء ،لشمس ِ
ِ
ـ غاي ُة ِ
طبقات القر ِ
ألول مرَّة :ج .برجستراسر،
هاية في
الدين ابن الجزريُ ،عني بنشره َّ

.104

ـ ُغني ُة األر ِ
يب عن شروح مغني اللبيب ،لرمزي بن الحاج األنطاكي ،دراسة وتحقيق :حسين صالح

ط1351 ،1ه.

َّ
ين ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن ،ط1432 ،1ه – 2011م.
الدبوسَ ،
وآخ ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الح ِ
سين
 .105ـ فتوح الغيب في الكشف عن قَنا ِع الرَّيب ،حاشية الطيبي على الكشاف ،لإلمام شرف الدين ُ
يبيِ ،
بن عبد هللاِ ِ
ِ
مقدمة التَّحقيق :إياد أحمد الغوج ،القسم الدراسي :جميل بني عطا ،المشرف العام عل
الط ِ
محمد عبد الرَّحيم ُسلطان العلماء ،جائزة دبي الدوليَّة للقرآن الكريم ،دبي ،ط،1
اإلخراج
ِ
العلمي للكتابَّ :
1434ه – 2013م.

ط ،لمجد ِ
مؤسسة ِ
الرسالة،
 .106ـ
الدين الفيروزآبادي ،تحقيق :مكتب تحقيق التُّرث في َّ
القاموس المحي ُ
ُ
الرسالة ِ
للطباعة و َّ
مؤسسة ِ
النشر والتَّوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط،8
محمد نعيم
العرقسوسي ،الناشرَّ :
بإشراف َّ
ُ
1426ه – 2005م.

.107

النحوَ ،لبن الحاجب ،تحقيق :صالح عبد العظيم َّ
ـ الكافية في علم َّ
الشاعر ،مكتبة اآلداب ،القاهرة،

ط2010 ،1م.
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.108
تاريخ.
.109

محمد هارون ،دار الجيل ،بيروتَّ ،
الطبعة األولى ،بَل
ـ
لسَلم َّ
الكتاب ،لسيبويه ،تحقيق وشرح :عبد ا َّ
ُ
محمد حسن
محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي ،تحقيقَّ :
ـ كتاب الوَلة وكتاب القضاة ،ألبي عمر َّ

محمد حسن إسماعيل ،وأحمد فريد المزيدي ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1424 ،1ه – 2003م.
َّ
اف عن حقائق التَّنزيل وعيون األقاويل في وجوه التَّأويلَّ ،
للزمخشري ،دار الفكر للطباعة
 .110ـ الك َّش ُ
و َّ
النشر والتَّوزيع ،ط1397 ،1ه – 1977م.
.111

الصرف ،ألبي الفداء إسماعيل بن األفضل علي األيُّوبي َّ
اِ في َّفني َّ
الشهير بصاحب
النحو و َّ
ـ ُ
الكَّن ُ

الخوام ،المكتبة العصريَّة ،صيدا ،بيروت ،طبعة 1425ه –
حماة ،دراسة وتحقيق :رياض بن حسن َّ
2004م.
.112
تاريخ.
.113

ِ
وآخ َر ِ
ين ،دار المعارف ،القاهرة ،بَل
لسان
ـ
العربَ ،لبن منظور ،تحقيق :عبد هللا علي الكبيرَ ،
ُ
ـ لسان الميزانَ ،لبن حجر العسقَلني ،تحقيق :دار المعارف ِ
النظاميَّة – الهندَّ ،
مؤسسة
الناشر َّ

األعلمي للمطبوعات ،بيروت ،لبنان ،ط1390 ،2ه – 1971م.
.114

القزاز القيروانيَّ ،
ـ ما يجوز َّ
لمحمد بن جعفر َّ
حققه َّ
للشاعر في َّ
وقدم له وصنع فهارسه:
الضرورة،
َّ

رمضان عبد التََّّواب ،وصَلح ِ
الدين الهادي ،دار العروبة ،الكويت ،بإشراف دار الفصحى بالقاهرة ،بَل

تاريخ.
.115

ـ المبسوط في القراءات العشر ،ألبي بكر بن مهران األصبهاني ،تحقيق :سبيع حمزة حاكميَّ ،
الناشر:

محمع اللغة العربية بدمشق ،طبعة 1401ه – 1980م.
.116

مجاز القرآن ،ألبي عبيدة ،عارضه بأصوله َّ
محمد فؤاد سزكين ،مكتبة الخانجي،
ـ
وعلق عليهَّ :
ُ
ُ َ

.117

الندى ،جمال ِ
ـ مجيب ِ
الندا في شرح قطر َّ
محمد البدارين،
الدين الفاكهي ،دراسة وتحقيق :مؤمن عمر َّ
ُ

القاهرة ،طبعة 1381ه.

الدار العثمانيَّة َّ
َّ
عمان ،ط1429 ،1ه – 2008م.
للنشرَّ ،

محمد علي بيضون،
ط
 .118ـ
األعظمَ ،لبن ِسيده ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،منشورات َّ
المحكم والمحي ُ
ُ
ُ
دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1421 ،1ه – 2000م.
.119

الفارسي ،تحقيق :علي جابر المنصوري ،الدار العلميَّة َّ
الدوليَّة
علي
ِ
ـ المسائل العسكريَّات ،ألبي ِ

للنشر والتَّوزيع ،ودار الثَّقافة َّ
َّ
عمان ،األردن ،طبعة 2002م.
للنشر والتَّوزيعَّ ،
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.120

ـ المساعد على تسهيل الفوائد ،لبهاء ِ
تحقيق:محمد كامل بركاتَّ ،
الناشر :جامعة أم
الدين ابن عقيل،
َّ
ُ

.121

محمد حسن
ـ المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم ،ألبي نعيم بن مهران األصبهاني ،تحقيقَّ :

الُقرى ،دار الفكر دمشق ،دار المدنيَّ ،
جدة ،ط1400 ،1ه.

محمد حسن إسماعيل َّ
الشافعي ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1417 ،1ه – 1996م.
َّ
.122

حققه َّ
القيسي القيروانيَّ ،
مكي ِ
وعلق عليه :ياسين
بن أبي طالب
ِ
محمد ِ
ـ مشكل إعراب القرآن ،ألبي َّ

السَّواس ،دار اليمامة ،دمشق  -بيروت ،ط1423 ،3ه – 2002م.
محمد َّ
َّ
.123

المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ،لسعد ِ
اني ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب
ـ
الدين التفتاز ِ
َّ ُ ُ

.124

ومحمد علي َّ
ـ معاني القر ِ
النجَّار،
آن ،ألبي زكريَّاء يحيى بن زياد الفرَّاء ،تحقيق :أحمد يوسف نجاتي،
َّ

العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1428 ،2ه – 2007م.

مطبعة دار الكتب المصريَّة ،القاهرة ،ط1422 ،3ه – 2001م.
.125

ـ معاني القرآن وإعرابهَّ ،
عبده شلبي ،عالم الكتب ،بيروت ،ط،1
للزجَّاج ،شرُح وتحقيق :عبد الجليل ُ

1408ه – 1988م.

ِ
األدباء ،لياقوت الحموي ،تحقيق :إحسان عبَّاس ،دار الغرب اإلسَلمي ،بيروت ،ط،1
معجم
 .126ـ
ُ
1414ه – 1993م.
.127

مؤسسة ِ
الرسالة ،بيروت ،ط1414 ،7ه –1994م.
ـ معجم قبائل العرب ،عمر بن رضا كحالةَّ ،

.129

الكبار على َّ
ـ معرف ُة القر ِ
الطبقات واألعصارَ ،لبن قايماز َّ
ِ
الذهبي ،دار الكتب العلميَّة ،ط،1
َّاء

 .128ـ معجم المؤلِفين ،عمر بن رضا كحالة ،مكتبة َّ
المثنى ،بيروت ،ودار إحياء التُّراث العربي ،بيروت،
ُ
بَل تاريخ.
1417ه – 1997م.
.130

محمد محيي ِ
يبَ ،لبن هشامَّ ،
اللبيب عن كتُ ِب األعار ِ
ِ
الدين
ـ مغني
وفصله وضبط غرائبهَّ :
حققه َّ

.131

اكي ،ضبطه وكتب هوامشه َّ
وعلق عليه :نعيم زرزور ،دار الكتب العلميَّة،
ـ
للس َّك ِ
مفتاح العلومَِّ ،
ُ

عبد الحميد ،دار َّ
الشام للتُّراث ،بيروت ،لبنان ،بَل تاريخ.
بيروت ،لبنان ،ط1407 ،2ه – 1987م.

ِ
المقاصد َّ
العيني ،تحقيق:
 .132ـ
ُ
النحويَّة في شرح شواهد األلفيَّة ،بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى َ
ين ،دار السَلم ِ
للطباعة و َّ
وآخ َر ِ
النشر والتَّوزيع والتَّرجمة ،القاهرة ،ط1431 ،1ه –
علي َّ
محمد فاخرَ ،
2010م.
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.133

ـ المقتصد في شرح رسالة اإليضاح ،ألبي بكر عبد القاهر الجرجاني ،تحقيقِ :
الشربيني شريدة ،دار

الحديث ،القاهرة ،سنة الطبع 1430ه – 2009م.
.134

الم ََّل،
ـ منتهى أمل األريب من الكَلم على مغني اللبيب ،ألحمد بن َّ
محمد الحصكفي المعروف باب ُ

األول من َّأول الكتاب إلى مبحث َّ
(إن) ،دراسة وتحقيق :أ .جمعة حامد بشر ،رسالة ماجستير نوقشت
الجزء َّ
السَلم
محمد عبد َّ
بجامعة المرقب ،كليَّة اآلداب والعلوم الخمس ،بتاريخ2005 .07 .09 :م ،بإشرافَّ :
بشيش.
.135

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاج ،يحيى بن شرف َّ
النووي ،دار إحياء التُّراث العربي ،بيروت،
ـ
ُ

.136

الصافي والمستوفي بعد الوافي ،ليوسف بن تغري برديَّ ،
محمد
حققه
ـ
محمد َّ
ووضع حواشيهَّ :
المنهل َّ
َ
ُ

.137

حققه َّ
السهيليَّ ،
وعلق عليه :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،والشيخ علي
نتائج الفكر ،ألبي القاسم ُّ
ـ ُ

.138

يوطي ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،المكتبة التوفيقيَّة ،مصر ،بَل تاريخ.
الس ِ
همع الهوام ِع ،للجَلل ُّ
ـ ُ
َّات ،لصَلح ِ
ـ الوافي بالوفي ِ
الصفدي ،تحقيق :أحمد األرنؤوط ،وتركي مصطفى،
الدين خليل بن أيبك َّ

ط1392 ،2ه.

العامة للكتاب ،بَل تاريخ.
أمين ،الهيئة المصريَّة َّ

محمد ِ
معوض ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت ،لبنان ،ط1412 ،1ه – 1992م.
َّ
.139

دار إحياء التُّراث ،بيروت ،طبعة سنة 1420ه – 2000م.
.140

األعيان وأنباء أبناء َّ
ِ
الزمانَ ،لبن خلِكان البرمكي اإلربلي ،تحقيق :إحسان عبَّاس ،دار
َّات
ـ وفي ُ

صادر بيروت ،طبعة 1994م.

* * *
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المياه الجوفية الحل األمثل لمشكلة قلة المياه
(دراسة قرآنية)
د .حقي حمدي خلف – و ازرة التربية العراقية – العراق
د .عبد هللا حسن علي البرغوتي – كلية التربية – جامعة بني وليد
أ  .سالمة ميَلد دعباج – كلية اآلداب -جامعة المرقب
ملخص البحث

غثاء أحوى ،وأصلي
الحمد هلل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله
ً
طرحت قضية المياه وقلتها في
وأسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرفاء ،ثم فقد ُ
فصل الصيف وتعرض منطقة ما للجفاف حال أغلب البَلد واألقطار العربية خصوصاً وبَلد أخري

في العالم عموماً ،فنطرح بديَلً أَل وهو المياه الجوفية من وجهة نظر قرآنية ،سائلين هللا تعالى أن
يجعل هذا البحث المتواضع سبباً للتفريج عن العباد ،وتخفيف العطش والجفاف عن بني آدم والدواب

والنبات.

وقد جرت اَلشارة في البحث إلى أن المياه الجوفية الموجودة في باطن األرض مستمدة من المياه
النازلة من السحاب عن طريق المطر ،وهذا ما قررته النظريات العلمية الحديثة بعد مئات السنين من

نزول القرآن الكريم ،وبعد أن بقي العلماء ده اًر طويَلً يظنون أن المياه التي في جوف األرض َل عَلقة
لها بالمياه النازلة على األرض عن طريق المطر.

يتناول البحث الموسوم المياه الجوفية في القرآن الكريم دراسة موضوعية ،جاء في المبحث األول
التعريف بالمياه الجوفية لغ ًة واصطَلحاً ،ثم في المبحث الثاني ذكر أهمية المياه ،ونعمة الماء وإنزاله،

ثم في المبحث الثالث طلب الماء (اَلستسقاء) ،واختَلط المياه الجوفية بغيرها ،والمطلب اَلخير ذكر
انتهاء بتحذير وتهديد ووعيد من هللا تعالى ،نسأل هللا تعالى أن
فوائد للمياه الجوفية وآمال وحلول ،و ً
يجعل أرض الوطن العربي والعالم مروجا خضراء كما كانت.
الكلمات المفتاحية (الجوفية  ,القرآن  ,الموضوعية)
المقدمة:

إن القرآن في البيان والهداية كالروح في الجسد ،واألثير في المادة ،والكهرباء في الكون ،تُعرف
هذه األشياء بمظاهرها وآثارها ،ويعجز العارفون عن بيان كنهها وحقيقتها ،فكذلك القرآن سر من

األسرار ،أنزله الذي يعلم السر في السماوات واألرض ،وليس على العقول واألفئدة شيء ألذ من تكشف

هذه األسرار ،وإ ازحة األستار ،وهي َل تظهر إَل بتدبر وتفكر ،وتأمل ونظر.
2019
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تذك ُر
قرآن مركب من ألفاظ؛ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة ،وإذا هي َلنت فأنفاس الحياة اآلخرةُ ،
ِ
جعلت
الدنيا فمنها عمادها ونظامها ،وتصف اآلخرة فمنها جنتها وناره ،ومتى وعدت ِم ْن َك َرِم هللا
ُّ
تضحك في وجوه الغيوب ،وإن أوعدت بعذاب هللا جعلت األلسنة ترُع ُد من َح َمى القلوب.
غور
ُ
الث َ
فيه معاني أعذب وأطيب من الماء البارد الحلو للعطشان ،وأرق من نسيم الجنان ،هي نور يضيء
للمؤمنين طريق الحياة ليصلوا إلى بر األمان ،أعظم من نور الشمس لألكوان.

ولقد صدق من قال:

وكتاب ربك إن في نفحاته *** ِم ْن ُك ِل ٍ
خير فو َق ما ُيتوقع
نور الوجوِد وأُنس ِ
الفضاء األوسع
كل ُم َرَّوٍع *** ِبكروبِه ضاق
ُ
ُ
ُ

والعاكفون عليه هم جلساء من *** لجَلله ُك ُّل العوالم تخشع
فاد ِفن همومك في ِظَلل بيانه *** تَ ْح ُل الحياةُ وتطمئن األضلع
ْ
ِ
نذير يْقرعُ
فبكل حرف من عجائب وحيه *** نبأٌ ُيبشر ،أو ٌ
قال جرير بن عبد هللا البجلي :أوصيكم بتقوى هلل ،وأوصيكم بالقرآن؛ فإنه نور بالليل المظلم ،وهدى
بالنهار ،فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة ،فإن عرض بَلء ِ
فقد ْم مالك دون دينك ،فإن تجاوز
دينه،
البَلء -أي زاد ،ولم يدفعه المال -فقدم مالك ونفسك دون دينك؛ فإن المخروب من َخ ُرب ُ
دينه ،واعلم أنه َل فاقة بعد الجنة ،وَل غنى بعد النار(.)1
والمسلوب من ُسلِب ُ
ولعل من بين أهم المواضيع التي تناولها الكتاب العزيز بالتفصيل موضوع المياه والذي سيتناول هذا

البحث جانباً منه متعلق بالمياه الجوفيه وتتمثل مشكلة البحث الرئيسة في توفير المياه وقلتها في فصل
الصيف وتعرض منطقة ما للجفاف حال أغلب البَلد واألقطار العربية خصوصا ،وبَلد أخرى في

العالم عموما ،فنطرح بديَلً أَل وهو المياه الجوفية من وجهة نظر قرآنية ،سائلين هللا تعالى أن يجعل

هذا البحث المتواضع سبباً للتفريج عن العباد ،وتخفيف العطش والجفاف عن بني آدم والدواب والنبات.

أهداف البحث :من المعلوم أن المياه الجوفية الموجودة في باطن األرض مستمدة من المياه النازلة من
السحاب عن طريق المطر ،وهذا ما قررته النظريات العلمية الحديثة بعد مئات السنين من نزول القرآن
الكريم ،وبعد أن بقي العلماء ده اًر طويَلً يظنون أن المياه التي في جوف األرض َل عَلقة لها بالمياه
النازلة على األرض عن طريق المطر ،لذلك يهدف البحث إللقاء األهمية عل هذا المصدر للمياه التي
تقدر بثَلثة أرباع الكرة األرضية ،وأن أغلب المياه الجوفية هي مياه عذبة صالحة للشرب والسقي.

( )1انظر :سير أعالم النبالء (.175 -174/3
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المبحث األول
تعري

الجوف وثبيت الجوف بالجبال

المطلب األول :الجوف لغة واصطمحا
 .1الجوف لغ اة  :جوف كل َشيءَ :ق ْعره وداخله ،وكل َشيء َل ُه َجوف َف ُه َو أجوف َو ْاأل ُْنثَى جوفاء
ْ
ْ
واْلجمع جوف ،والجوف :م ِ
وضع ِباْليمن(.)1
َ
َ
َ
َجَوَف ِ
ُّ
الف ْرُج ،والطعن ُة
ان:
ف:
البطن و َ
ف اإلنسانُ :
ُ
المطمئن من األرض ،لذلك َج ْو ُ
الج ْو ُ
بطنه ،واأل ْ
وقيل َ
ِ
ف
بالجائَف ُة ،واستجاف الشئ واستجوف؛ أي اتسع ،وشئ ُم َجَّو ٌ
َجَو ُ
الج ْو َ
ف ،أي أ ْ
ف تسمى َ
التي تبلغ َ
ويف(.)2
وفيه تَ ْج ٌ

ِ ِ
الفؤ ِاد؛ وجوف ُك ِل َشي ٍء ِ
ِ
داخلُه،
وم َجَّوف أي َج ٌ
َوَر ُج ٌل َم ٌ
َْ ُ
الج ْوف م َن ُ َ
بان ََل َقْل َب َل ُه كأَنه َخالي َ
جوف ُ
ْ
َن َفصار َكاْلجو ِ
ف ،وعَلقة الماء بالجوف هو أن صادف أرضا
ف ِم َن األَرض هو َما اتَّسع وا ْ
الج ْو ُ
ط َمأ َّ َ َ
و َ
َْ
الشعب تَ ِس ِ ِ ِ
ِ ِ
خوارة فكأنها جوفاء غير مصمتة فاستوعبته واْلجو ِ
يل فيه التَلعُ
َ َْ ُ
ف م َن األَرض أَوسع م َن ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
اعا
اءَ ،وُرَّب َما َك َ
َّما َك َ
َّما َك َ
ان َق ً
ان أ َْو َس َع م َن اْل َوادي وأَ ْق َعرَ ،وُرب َ
واألَودية َوَل ُه ج َرف ٌةَ ،وُرب َ
ان َس ْه ًَل ُي ْمسك اْل َم َ
اء(.)3
ُم ْستَِد ًا
ير فأَمسك اْل َم َ
واَلنسان له جوفان اعلى وأسفل ،فالجوف األعلى وهو الحاوي ألَلت التنفس وهو الصدر ،والثاني

يسمى الجوف األسفل وهو الحاوي ألَلت الغذاء  ,وقد فصل بينهما بالحجاب المؤرب صيانة ألعضاء
التنفس خصوصا القلب عن مضارات األبخرة واألدخنة التي َل يخلو عنها الجو(.)4
ض َّال ِذي صار كالجو ِ
طمئن المتَّ ِس ُع من األ َْر ِ
فَ ،و ُهَو
َْ
َ
ُ
الم ْ َ
 .2الجوف اصطمح ا :قلنا أن الجوف هو ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّما
ان َك َ
بما َك َ
سيل في التَلَعُ واأل َْو َ
الوادي وأَ ْق َع َرُ ،
أ َْو َس ُع من الش ْعب ،تَ ُ
ورب َ
ان أ َْو َس َع من َ
دي ُةَ ،وله ج َرَف ٌةَ ،وُر َ
فِ :من
ان َقاعاً ُم ْستَدي اًر فأ َْم َس َك
ان َس ْهَلً ُي ْم ِس ُك
ف ِم ْن َكَ :ب ْ
بما َك َ
َك َ
الج ْو ُ
الج ْو ُ
طُن َك ،و َ
الماءَ ،
الماءَ ،وُر َ
َ
َ
األَْلَف ِ
َّ
الر ْج ِل.
صا كاْلَي ِد و َّ
صار ُم ْختَ َّ
اظ َّالِتي ََل تُ ْستَ ْع َم ُل َ
بالح ُروف ،ألََّنه َ
ظ ْرفاً ِإَل ُ
السع ُة ،يَقالَ :شيء أَجوف بِين اْلجو ِ
ف :أَي َوا ِس ٌع(.)5
واْل َج َو ُ
فُ ،م َحَّرَك ًةُ َ َّ :
ْ ٌ ْ ُ َ ُ ََ

( )1جمهرة اللغة  , 489/1ولسان العرب  , 35/9وتاج العروس 106/23
( ) 2الصحاح تاج اللغة 1339/4
( ) 3لسان العرب  ,38-37/9تاج العروس 112/23
( ) 4كشاف اصطالحات العلوم والفنون 602/1
( )5تاج العروس 113-106/23
2019
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لذلك نقول أن الجوف في اَلصطَلح هو الخَلء ثم استعير لما يقبل الشغل والفران فقيل :جوف الدار
لداخلها وباطنها( ،)1فاْلجوف :المطمئن من األ َْرض

()2

فصار معنى الجوف والمياه الجوفية هي المياه

المستقرة في باطن في تجويف اَلرض صغر أو كبر هذا التجويف .
المطلب الثاني :تثبيت الجوف بالجبال

الجبال الرواسي لها وظيفة رئيسية أَل وهي أن تثبت قشرة األرض ،هذه القشرة التي سمكها ما بين
ثَلثين إلى مائة وستين كيلو متر ،ثم تحتها الح اررة شديدة جداً والمعادن ذائبة ،وتوجد في باطن
األرض المياه الجوفية وغيرها ،وكأن قشرة األرض عائمة على سوائل تحتها ،فلو تركها هللا سبحانه
وتعالى هكذا فإنها مع دورانها حول نفسها ،من اليمين إلى اليسار ،أي عكس عقارب الساعة ،ومع
دورانها حول الشمس؛ فإن القشرة الخارجية سوف تميل وتضطرب مثل المركب الذي فوق البحر،

ولذلك جعل هللا عز وجل الجبال أوتاداً تربط قشرة األرض فَل تميل األرض وَل تهتز وَل تضطرب ,
َن تَ ِم َيد ِب ُك ْم﴾( ، )3يعني :لئَل تميل بكم قشرة
فاهلل عز وجل سماها رواسي وسماها أوتاد  ,وقال﴿ :أ ْ
األرض التي أنتم فوقها فَل تستطيعون العيش عليها(.)4
المبحث الثاني
أهمية ونعمة المياه
المطلب األول :أهمية المياه

تدل اآليات الكثيرة في موضوع ما على أهمية هذا الموضوع ،ونَلحظ كثرة في اآليات التي تتناول
موضوع المياه من إنزالها وجعلها سقي للناس والشجر والدواب ،وخزنها في األرض ،ونذكر من هذا
ِ
الجمع الكثير ثَلث آيات هي قوله تعالىُ﴿ :ق ْل أ َأ ِ
يك ْم ِبم ٍاء م ِع ٍ
ين﴾(،)5
َصَب َح َم ُ
َرَْيتُ ْم إ ْن أ ْ
اؤُك ْم َغ ْوًار َف َم ْن َيأْت ُ َ َ
َّللا أ َْن َزل ِمن َّ ِ
ِ
يع ِفي ْاأل َْر ِ
وقوله تعالى﴿ :أََل ْم تَ َر أ َّ
ض ثُ َّم ُي ْخ ِرُج ِب ِه َزْرًعا ُم ْخَتلًِفا
َن َّ َ َ َ
اء َف َسَل َك ُه َيَناب َ
الس َماء َم ً
طاما ِإ َّن ِفي َذِل َك َل ِذ ْكرى ِألُوِلي ْاألَْلب ِ
اب﴾( ،)6وقوله تعالى:
َ
أَْل َو ُان ُه ثُ َّم َي ِه ُ
َ
يج َفتَ َراهُ ُم ْ
صَف ار ثُ َّم َي ْج َعُل ُه ُح َ ً
ِ
ِ
ٍ ِ ِ ٍ
يل وأ ْ ٍ
يها ِم َن اْل ُعُيو ِن﴾( ،)7تؤكد هذه اآليات الثَلث على
َعَناب َوَف َّج ْرَنا ف َ
﴿و َج َعْلَنا ف َ
يها َجَّنات م ْن َنخ َ
َ
أهمية العيون المائية والمياه الجوفية ،ونَلحظ أن العلم الحديث الذي يفسر الظواهر العلمية يتوافق مع
القرآن تماماً ،فإن دورة المياه تبدأ بأن يثير اإلشعاع الحراري للشمس تبخر الماء في المحيطات وكل

( )1التوقيف على مهمات التعاريف 132/1
( )2الكليات 356/1
(( )3النحل)15:
( )4تفسير احمد حطيبة 12/4
(( )5الملك)30:
(()6الزمر )21:
(()7يس)34:
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السطوح األرضية المغطاة أو المشبعة بالماء يتصاعد بخار الماء بهذا الشكل نحو الجو ،ويشكل سحباً

عن طريق تكاثفه ،عندئذ تدخل الرياح لتؤدي دورها في نقل السحب بعد تشكلها إلى مسافات متنوعة،

وقد تختفي السحب دون أن تعطي مط اًر ،كما يمكن أن تلتقي كتل السحاب مع كتل أخرى لتعطي

بذلك سحبا ذات كثافة كبرى ،وقد تتج أز لتعطي مط اًر في مرحلة من تطورها ،وسرعان ما تتم الدورة
ول تَ َعاَلى ُمَنِب ًها
بوصول المطر إلى البحار (التي تشكل أكثر من  %70من سطح الكرة األرضية)َ ،يُق ُ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ين
َعَلى ُق ْد َرِت ِه التَّ َّ
ام ِةَ ،و ُسْل َ
ط ِان ِه اْل َع ِظي ِم ِفي َخْلِق ِه ْاأل ْ
اءَ ،وَق ْه ِِره ل َجمي ِع اْل َم ْخُلوَقاتَ ،فَقا َل﴿ :أََوَل ْم َي َر الذ َ
َشَي َ
َي :اْلج ِ
اح ُدو َن ِِإلَل ِهيَِّت ِه العابدون معه غيره ،ألم يعلموا أ َّ
َكَف ُروا﴾ أ ِ
َّللاَ ُه َو اْل ُم ْستَِق ُّل ِباْل َخْل ِق ،اْل ُم ْستَِبُّد
َن َّ
َ
ِ
يرَ ،ف َكي ِ
ِبالتَّ ْدِب ِ
ك ِب ِه َما ِسَواهُ ،أََل ْم َي َرْوا ﴿أ َّ
ض َك َانتَا َرْتًقا﴾؛
َن َّ
يق أ ْ
َن ُي ْعَب َد َغ ْي ُرهُ أ َْو ُي ْش َر َ
األر َ
ْ َ
الس َم َاوات َو ْ
ف َيل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُه َف ْو َق َب ْع ٍ
ض ُه ِبَب ْع ٍ
ض ِفي ْابِت َد ِاء ْاأل َْم ِرَ ،فَفتَ َق
ض ُمتَ ََلص ٌق ُمتََراك ٌمَ ،ب ْع ُ
يع ُمتَّص ًَل َب ْع ُ
َيَ :ك َ
ان اْل َجم ُ
أْ
ِِ ِ ِِ
ِ
الد ْنَيا و ْاأل َْر ِ
ط َر ِت
ض ِباْل َهَو ِاءَ ،فأ َْم َ
َهذه م ْن َهذه .فجعل السموات َس ْب ًعاَ ،و ْاأل َْر َ
ص َل َب ْي َن َس َماء ُّ َ
ض َس ْب ًعاَ ،وَف َ
السماء وأَنبتَ ِت ْاألَرض؛ ولِه َذا َقال﴿ :وجعْلنا ِمن اْلم ِاء ُك َّل َشي ٍء ح ٍي أََفَل يؤ ِمنون﴾؛ أَي :وهم ي َش ِ
اه ُدو َن
ُْ ُ َ
ْ َ ُْ ُ
َّ َ ُ َ ْ َ
ْ َ
ْ ُ َ َ
َ َ ََ َ َ َ
الص ِان ِع اْلَف ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اع ِل اْل ُم ْختَ ِ
ار اْلَق ِاد ِر َعَلى َما
يل َعَلى ُو ُجوِد َّ
اْل َم ْخُلوَقات تَ ْح ُد ُث َش ْيًئا َف َش ْيًئا عَي ًاناَ ،وَذل َك َدل ٌ
اءَ :فِفي ُكل َشي ٍء َل ُه َآية تَ ُدل عَلى َّأنه َواحد ،وقد فسر النبي ( )هذه اآلية فقال :كل شيء خلق
َي َش ُ
ْ
من ماء ،وصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(.)1
ثم إن إنزال الماء من السماء وإخراج الثم ارت به ،ما يفتأ يتردد في مواضع شتى من القرآن في
معرض التذكير بقدرة هللا  ،والتذكير بنعمته كذلك ،والماء النازل من السماء هو مادة الحياة الرئيسية
لألحياء في األرض جميعاً ،فمنه تنشأ الحياة بكل أشكالها ودرجاتها ﴿وجعْلنا ِمن اْل ِ
ماء ُك َّل َشي ٍء َح ٍي﴾
َ
َ ََ
ْ
سواء أنبت الزرع مباشرة حين يختلط باألرض ،أو كون األنهار والبحيرات العذبة ،أو انساح في طبقات
األرض فتألفت منه المياه الجوفية ،التي تتفجر عيوناً أو تحفر آبا اًر ،أو تجذب باآلَلت إلى السطح

مرة أخرى.

الس ِ
ماء ماءا﴾ يشير الى وحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة
والنداء القرآني ﴿ َوأ َْن َزَل ِم َن َّ
ولإلنسان ،فهذا الكون أرضه مفروشة لهذا اإلنسان ،وسماؤه مبنية بنظام ،معينة بالماء الذي تخرج به
الثمرات رزقاً للناس ،والفضل في هذا كله للخالق الواحد(.)2

ولقد وصلت ندرة الماء عند بني إسرائيل لدرجة أنهم لم يجدوا ما يشربونه؛ ألن اإلنسان يبدأ

الجفاف عنده لعدم وجود ماء يسقي به زرعه ،ثم يقل الماء فَل يجد ما يسقي به أنعامه ،ثم يقل الماء
فَل يجد ما يشربه ،وهذا هو قمة الجفاف أو الجدب ،وموسى عليه السَلم طلب السقيا من هللا تبارك
( )1تفسير ابن كثير 339/5
( )2في ظالل القرآن 47/1
2019
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وتعالى ِ
وسى لَِق ْو ِم ِه﴾ وَل تطلب السقيا من هللا إَل إذا كانت األسباب قد نفدت وانتهت
﴿وإِذ ْ
استَ ْسَقى ُم َ
َ
آخر نقطة من الماء عندهم ،فالماء مصدر الحياة ينزله هللا من السماء وينزله نقياً طاه اًر صالح ًا
للشرب والري والزرع وسقيا األنعام(.)1
ِ
الع ْذب
ويسعفنا إذا َن ُ
والمياه الجوفية مخزون طبيعي من الماء ُنخرجه عند الحاجة إليهُ ،
ض َب الماء َ
ف المطر
َس َكَّناهُ ِفي األرض﴾( )2ليكون احتياطياً لحين الحاجة إليه ،فإذا َج َّ
الموجود على السطح ﴿ َفأ ْ

تستطيعون أن تستنبطوه(.)3

المطلب الثاني :نعمة الماء وإنزاله

َنزلَنا َعَل ْي َها
جاء التعبير القرآني ليصف نعمة الماء ومجيئها لألرض باإلنزال ،قال تعالىَ﴿ :فِإ َذا أ َ ْ
اء﴾ سواء من السماء أو األنهار أو العيون ،وسمي إن ازَلً؛ ألن أكثر الماء الذي يكون غيثاً من
اْل َم َ
السماء وماء األنهار من الغيث ،وماء العيون من ماء األنهار الدفين في األرض ،فاألصل هو اإلنزال،
فيصح أن يطلق على ماء السماء ،وماء األنهار والمياه الجوفية العذبة(.)4

ولو أن األمطار التي تنزل من السماء والغيث لو تجف مع الرياح ،لو تجف مع السموم ،لو
تجف مع الحر والصيف والشمس لضاعت تلك المياه في حينها ،وعندما يحتاج اإلنسان للماء في
األوقات التي َل مطر فيها أو األشهر أو السنين جدباء لما وجد الماء ،وآلل أمره إلى الموت والفناء،

ولكن هللا جعل لذلك الماء الذي أنزله مخازن في األرض ،وهو ما نستفيد منه بعد ذلك ،وهي المياه
الجوفية تحت األرض ،وذلك إما بآبار نحفرها ،وإما بأنهر تتفجر وتبقى جارية ،وهي تستقي ماءها من

الماء المخزون في األرض ،وإما مياه البحار لنستفيد منها بالركوب في فلكها للتنقل بين مختلف قارات
األرض للتجارة ،والسياحة ،وطلب العلم ،والدعوة إلى هللا ،وكف الظالم عن ظلمه ،ونشر العدل بين

الخلق ،ونستفيد مما فيها من لحم طري ولؤلؤ ومجوهرات ،وذلك من فضل هللا وامتنانه على البشر،

وذلك دليل على كونه لم يغفل عن الخلق ،فقد أعطاهم من كل النعم ،وكان الحي القيوم لمصالحهم ما
داموا أحياء على وجه األرض فقال تعالى{﴿ :وأ َ ْ ِ
السم ِاء م ِ
َس َكَّناهُ ِفي األ َْر ِ
ض َوإَِّنا
اء بَق َد ٍر َفأ ْ
َ
َنزلَنا م َن َّ َ َ ً
َعَلى َذ َه ٍ
اب ِب ِه َلَق ِاد ُرو َن﴾( ،)5ولو شاء هللا أن يذهب به ،وأن يجففه وأن ينشفه ،وأن يدعه يتبخر في
الجو لماتوا عطشاً :إنساناً وحيواناً وطي اًر(.)6

()1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
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تفسير الشعراوي 357/1
[المؤمنون]18 :
تفسير الشعراوي 9989/16
زهرة التفاسير 4946/9
[المؤمنون]18:
تفسير المنتصر الكتاني84/3
2019

وهللا تعالى ينزل من السماء ماء على من يشاء من عباده ينزله بقدر معلوم ،قدر َل يضر وَل
يهلك ،بل بقدر المصلحة العامة غالبا.
والمطر إذا نزل على األرض تسرب فيها ،وكون في باطنها ما يشبه البحيرات واألنهار ،وقد أثبت
ماء من نهر النيل ،وآية ذلك العيون واآلبار التي في
البحث حديثا أن تحت القطر المصري نه اًر أكثر ً
الصحراء وغيرها ،واآلَلت الميكانيكية التي ترفع المياه الجوفية فيسقى بها الزرع ،وتنشأ بها الجنات
والبساتين(.)1
ِ
ِ
َّ
اء
ثم أثبت هللا تعالى له وحده َعز َو َج َّل دون غيره جميع ما في السماوات َو َما في األرض ،سو ٌ
أكان ذلك جزءاً منهما أو حاَل فيهما ،وله ما بينهما من كل كائن في الجو كالسحاب والهواء وما َل
يعلمه سواه جل وعَل ،وله ما وراء التراب من طباق األرض ومعادنها ومياهها الجوفيةِ ،إلى غير ذلك
صرًفا ،وذكر ما تحت الثرى مع دخوله
وملكا وتَ ُّ
مما َل يحيط بعلمه إَل هللا تعالى ،له كل ذلك َخْلًقا ً
()2
ِ
ات وما ِفي ْاأل َْر ِ
ض َو َما َب ْيَن ُه َما َو َما تَ ْح َت الثَّ َرى﴾ لزيادة التقرير .
تحت قوله تعالىَ﴿ :ل ُه َما ِفي َّ
الس َم َاو َ َ
وعند إنزال الماء من السماء تتصل تلك الطرائق السبع باألرض ،فالماء نازل من السماء وله
عَلقة بتلك األفَلك ،فتكوين الكون على نظامه هذا ،هو الذي يسمح بنزول الماء من السماء ،ويسمح
كذلك بإسكانه في األرض ،قال تعالى﴿ :وأ َْن َزْلنا ِمن َّ ِ
ِ
َس َكَّناهُ ِفي ْاأل َْر ِ
ض َوإَِّنا َعلى
َ
ماء بَق َد ٍر َفأ ْ
َ
السماء ً
هاب ِب ِه َل ِ
َذ ٍ
قاد ُرو َن﴾.
ونظرية أن المياه الجوفية ناشئة من المياه السطحية اآلتية من المطر وأنها تتسرب إلى باطن
األرض فتحفظ هناك نظرية حديثة ،فقد كان المظنون إلى وقت قريب أنه َل عَلقة بين المياه الجوفية

وا لمياه السطحية ،ولكن ها هو ذا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل ألف وأربع مائة عام.
ثم يقول جل وعَل﴿ :وأ َْن َ ْزلنا ِمن َّ ِ
ماء ِبَق َد ٍر﴾؛ أي بحكمة وتدبيرَ ،ل أكثر فيغرق ويفسد وَل
َ
َ
السماء ً
ِ
َس َكَّناهُ في ْاأل َْر ِ
ض﴾ وما أشبهه
أ
ف
﴿
فائدة،
بَل
ا
بدد
فيذهب
انه
و
أ
غير
في
َل
و
أقل فيكون الجدب والمحل
ً
َ
ْ
وهو مستكن في األرض بماء النطفة وهو مستقر في الرحم ِ
﴿في َقر ٍار َم ِك ٍ
ين﴾ كَلهما مستقر هنالك
بتدبير هللا لتنشأ عنه الحياة(.)3
والحق سبحانه وتعالى جعل ثَلثة أرباع األرض ماء والربع يابساً ،حتى تكون مساحة سطح الماء
المعرضة للتبخر بواسطة أشعة الشمس كبيرة فتسهل عملية التبخر في سرعة وسهولة ،فيتكون السحاب
وينزل المطر نأخذ منه ما نحتاج إليه ،والباقي يكون ينابيع في األرض ،مصداقاً لقوله تبارك وتعالى:
َن هللا أ َ ِ
ِ
﴿أََل ْم تَ َر أ َّ
يع ِفي األرض﴾( ،)4وهذه الينابيع تذهب إلى أماكن َل
آء َف َسَل َك ُه َيَناب َ
َنزَل م َن السمآء َم ً
()5
يصلها المطر ليشرب منها الناس ِمما ُنسميه اآلبار أو المياه الجوفية ،وتشرب منها أنعامهم .
( )1التفسير الواضح 619/2
( )2التفسير الوسيط لطنطاوي 1007/6
( )3في ظالل القرآن 2461/4
([ )4الزمر]21 :
(( ) 5تفسير الشعراوي )357/1
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المبحث الثالث
أحكام اًلستسقاء واختمط المياه الجوفية بغيرها
المطلب األول :طلب الماء (اًلستسقاء) وخزنه في األرض

ذكرنا سابقاً أن بني إسرائيل احتاجوا الى الماء حاجة شديدة فلم يجدوا ما يشربونه قال تعالى:
﴿وإِ ِذ استسقى موسى لَِق ْو ِم ِه﴾ فاآلية تدل على أن هناك ُمستسقى بفتح القاف وهو هللا سبحانه وتعالى
َ
الذي ينزل المطر ،وأن هناك مستسقي بكسر القاف ،ومكسور القاف؛ أي ضارع إلى هللا تعالى لينزل
المطر.

واَلستسقاء موقف خاص باهلل تبارك وتعالى فَل توجد مخازن للمياه وليس هناك ماء في األرض من
أنهار أو آبار أو عيون وَل ملجأ إَل هلل ،فَلبد من التوسل باهلل تعالى واذا كان بنو إسرائيل قد قابلوا

نعم ربهم بالجحود والنكران فكيف يسقيهم؟
فالجواب إنه ا النبوة الرحيمة التي كانت السبب في تنزل الرحمة تلو الرحمة على بني إسرائيل ،وكان
طمع موسى في رحمة هللا بَل حدود ،ولذلك فإن الدعوات كانت تتوالى من موسى عليه السَلم لقومه،

وكانت اَلستجابة من هللا تأتي ،فقال موسى (عليه السَلم) يا رب اسق قومي ،وهللا سبحانه وتعالى

ِ
اك الحجر ،ولنا معها وقفة ،فاإلنسان حين يستسقي هللا
ص َ
قال له :إن أردت الماء لقومك فاضرب ب َع َ
يطلب منه أن ينزل عليه مط اًر من السماء  ،والحق تبارك وتعالى كان قاد اًر على أن ينزل على بني

إسرائيل مط اًر من السماء ،ولكن هللا جل جَلله أراد المعجزة ،فقال :سأمدكم بماء ولكن من جنس ما
منعكم الماء وهو الحجر الموجود تحت أرجلكم ،لن أعطيكم ماء من السماء ،ولكن هللا سبحانه وتعالى
أراد أن ُيرِي بني إسرائيل مدى اإلعجاز ،فأعطاهم الماء من الحجر الذي تحت أرجلهم ،فالحق سبحانه

وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه كان من الممكن أن ينزل الماء من السماء ،ولكن هللا أرادها نعمة مركبة،
ليعلموا أنه يستطيع أن يأتي الماء من الحجر الصلب(.)1

وب ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد
وشبه سبحانه وتعالى قلوب بني اسرائيل بالحجارة في القسوة ،فقال تعالى﴿ :ثُ َّم َق َس ْت ُقُل ُ
َشُّد َق ْس َوًة َوإِ َّن ِم َن اْل ِح َج َارِة َل َما َيتََف َّج ُر ِم ْن ُه ْاأل َْن َه ُار َوإِ َّن ِم ْن َها َل َما َي َّشَّق ُق َفَي ْخ ُرُج
َذلِ َك َف ِه َي َكاْل ِح َج َارِة أ َْو أ َ
ِ
َّللاُ ِب َغ ِاف ٍل َع َّما تَ ْع َمُلو َن﴾( )2وذلك ألن صَلبة الحجر
َّللاِ َو َما َّ
ط ِم ْن َخ ْشَي ِة َّ
اء َوإِ َّن ِم ْن َها َل َما َي ْهِب ُ
م ْن ُه اْل َم ُ
أعرف للناس وأشهر ،حيث أنها محسوسة لديهم ومتعارفة بينهم ولذا جاء التشبيه بها .

فكأنه -سبحانه -يقول لهم :إن هذه الحجارة على صَلبتها ويبوستها منها ما تحدث فيه المياه

خروقاً واسع ًة تتدفق منها األنهار الجارية النافعة ،ومنها ما تحدث فيه المياه شقوقاً مختلفة تنجم عنها
( ) 1تفسير الشعراوي .359/1
(( ) 2سورة البقرة  :اآلية)74
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العيون النابعة ،واآلبار الجوفية المفيدة ،ومنها ما ينقاد ألوامر هللا عن طواعية وامتثال ،أما قلوبكم أنتم
فَل يصدر عنها نفع ،وَل تتأثر بالعظات والعبر ،وَل تنقاد للحكم التي من شأنها هداية النفوس.
َّللا أ َْن َزل ِمن َّ ِ
ولما ذكر هللا تعالى خزن الماء في باطن األرض قال ﴿:أََل ْم تََر أ َّ
اء
َن َّ َ َ َ
الس َماء َم ً
ِ
يع ِفي األ َْر ِ
ض﴾( )2سلكه ؛ أي :أدخله ،وكأن المرور الرقيق السريع يسمى سلك ،تقول:
َف َسَل َك ُه َيَناب َ
سلكت الخرزة في السلك إذا أدخلت السلك داخل خرم الخرز ،كذلك الماء يسلكه هللا سبحانه وتعالى
في األرض وينزل حتى يدخل في العيون وفي اآلبار وأنت َل تشعر بذلك ،وهو ينزل ويسلكه هللا
سبحانه وتعالى في داخلها ثم تنبع الينابيع والعيون من األرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ،هذا
أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر وهذا كذا ،ويكون مختلف األصناف ،ثم الزرع يهيج فتراه مصف اًر ،هذا
الزرع الذي خرج ونما وأعجبك يهيجه أي ينميه أقصى النمو ثم بعد ذلك يصير حطاماً يابساً ،فبعد أن
كان أخضر يانعاً صار هشيماً!(ِ﴿ )3إ َّن ِفي َذلِ َك َل ِذ ْكرى ِألُولِي األَْلب ِ
اب﴾(. )4
َ
َ
ْ
المطلب الثاني :اختمط المياه الجوفية بغيرها
()5
ِ
ِ
اج﴾ إن من عجيب قدرة
﴿و ُه َو َّالذي َم َرَج اْلَب ْح َرْي ِن َه َذا َع ْذ ٌب ُف َر ٌ
ُج ٌ
ات َو َه َذا مْل ٌح أ َ
قال تعالىَ :
وماء آخر ملحاً
ماء حلواً عذباًً ،
ماء عذباً فراتاً؛ أيً :
ربنا خلق الماء في األرض ،ثم جعل من الماء ً
َل ُيشرب ،وَل تستطيع أن تغسل به بدنك ،وإَل أصبح بدنك كله كما لو ذر عليه شيء من الملح.
ومع ذلك أرسل تعالى المياه العذبة آبا اًر وأنه اًر جارية وأمطا اًر وغيثاً ،كما أرسل مياه البحر ،فَل المياه
البحرية اختلطت بالمياه الحلوة العذبة ،وَل المياه العذبة الحلوة اختلطت بالمياه الملحة ،يقول تعالى:
﴿و ُه َو َّال ِذي َم َرَج اْلَب ْح َرْي ِن﴾( ،)6وهكذا أطلق هللا تعالى المياه وأرسلها في األرض ،ومرجها في األرض،
َ
فبعضها داخل التراب ،وهو المياه الجوفية ،وبعضها على سطح األرض ،واألرض يتصل بعضها
ببعض ،فَل هذه فسدت وأصبحت ملحة ،وَل تلك زال عنها ملحها بهذا اَلختَلط والمرج ،فذاك من
()7
قدر هللا وإرادة هللا التي انفرد بها جل جَلله وعز مقامه.
ِ
ِ
اج َو َج َع َل
﴿و ُه َو َّالذي َم َرَج اْلَب ْح َرْي ِن َه َذا َع ْذ ٌب ُف َر ٌ
ُج ٌ
ات َو َه َذا مْل ٌح أ َ
ذكر لنا هللا من آياته العظيمة فقالَ :
()8
ِ
﴿م َرَج اْلَب ْح َرْي ِن َيْلتَ ِقَي ِ
ان * َب ْيَن ُه َما
َب ْيَن ُه َما َب ْرَزًخا َوح ْج ًار َم ْح ُج ً
ورا﴾  ،ومثلها قوله تعالى في اآلية األخرىَ :
َب ْرَزٌخ َل َي ْب ِغَي ِ
ان﴾( ،)9فأرسل هللا تعالى البحر المالح وأرسل البحر العذب الذي هو النهر ،فانطلق النهر
()1

إلى أن صب في ماء البحر ،وأن اتصالهما لم يجعل البحر يتحول إلى عذب ،ولم يجعل ماء النهر

( ) 1التفسير الوسيط لطنطاوي 175/1
([ )2الزمر]21:
( )3تفسير أحمد حطيبة 349/3
([ )4الزمر]21:
([ ) 5الفرقان]53:
([ ) 6الفرقان]53:
( ) 7تفسير المنتصر الكتاني 125/8
([ ) 8الفرقان]53:
([ ) 9الرحمن]20 - 19:
2019
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يتحول إلى مالح وسمي ماء النهر عذباً؛ ألن فيه عذوبة وحَلوة ،وفيه فرات فهو شديد العذوبة ،ذو
طعم جميل ،وسمى ماء البحر أجاجاً؛ أي :شديد الملوحة ،وقد يكون فيه م اررة مع الملوحة التي فيه،
فاألول :شديد العذوبة وهذا شديد الملوحة.
وقد حفظ هللا سبحانه ماء البحر بأن جعل الملوحة التي فيه تمنعه من التعفن ،وحفظ ماء النهر بأن
أجراه فَل يتعفن وَل ينتن ،ومن حكمة هللا سبحانه ورحمته بعباده أن حفظ لهم المياه بتلك األوصاف

المصاحبة لها ،بالملوحة والجريان ،وحفظ لنا المياه الجوفية داخلية بأن جعلها على بعد كبير من سطح

األرض ،بحيث تكون بعيدة عن التلوث ونزول الجراثيم إليها ،وبذلك يحفظها هللا سبحانه وتعالى في
جوف األرض ،وهذا من آيات هللا العظيمة سبحانه.

()1

واألعجب من ذلك هو وجود مياه جوفية عذبة تحت المحيط وتحت البحر ،فإنها عندما تنفجر تلك
المياه العذبة من تحت البحر يقوم أهل هذا المكان فيخرجوا من قلب مياه البحار مياه عذبة ،على أن
هذه المياه تظل عذبة محتفظة بخصائصها وإن كانت خارجة من قلب البحر ،ويستفاد من هذه المياه
العذبة للشرب ،فَل يطغى ماء البحر فيملح هذه المياه الجوفية ،وَل هذه المياه تستطيع تغيير مياه
البحر ،وبذلك جعلها رحمة للعالمين.

()2

وعلى هذا اَلساس فإننا نأخذ حاجتنا من ماء المطر ،والباقي يتسرب في باطن األرض ،كما قال
ِ
يع ِفي األرض﴾( )3وقد اشرنا سابقاً أنه من عجيب قدرة هللا في المياه الجوفية
سبحانهَ ﴿ :ف َسَل َك ُه َيَناب َ
الع ْذب بالماء المالح مع ما يتميز به الماء من
أنها تسير في مسارب مختلفة ،بحيث َل يختلط الماء َ
الع ْذب
خاصية اَلستطراق ،والعاملون في مجال حفر اآلبار يجدون من ذلك عجائب ،فقد يجدون الماء َ
بجوار المالح ،بل وفي وسط البحر ألنها ليست مستطرقة ،إنما تسير في شعيرات ينفصل بعضها عن

بعض(.)4

المطلب الثالث :المياه الجوفية فوائد وآمال وحلول وتهديد ووعيد
أوًلا  :فوائد المياه الجوفية
﴿و ُهَو َّال ِذي أ َْرَس َل
المياه نعمة من هللا سبحانه وتعالى يشربها اإلنسان ويتطهر بها ،قال تعالىَ :
ِِ
َنزلنا ِمن َّ ِ
ِ
ورا﴾( )5فاهلل جعل من هذا الماء كل شيء حي،
اء َ
اح ُب ْش ًار َب ْي َن َي َد ْي َر ْح َمته َوأ َ ْ َ َ
الرَي َ
ط ُه ً
الس َماء َم ً
وجعل لنا الماء لنغتسل به وأنزله من السماء لنشعر بالبرد ،إذ لولم ينزل هذا الماء من السماء لوجدت
الحر الشديد ،ووجدت العطش الشديد ،ولكن هللا سبحانه تبارك برحمته يخزن لك هذا الماء في المياه

( ) 1تفسير احمد حطيبة 117/5
( ) 2تفسير أحمد حطيبة 117/7
([ ) 3الزمر]21 :
( )4تفسير الشعراوي 9989/16
([ )5الفرقان]48:
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الجوفية في باطن األرض ،وتخرج على الناس العيون واألنهار فيشربون منها ،وانظر إلى رحمته
سبحانه في تلطيف الجو الذي نحن فيه عن طريق األشجار والنباتات(.)1

﴿وما ُنَن ِزُل ُه ِإ ََّل ِبَق َد ٍر
وهذه المياه الجوفية وغيرها من أصناف المياه ،لها تقدير مناسب قال تعالى َ
َم ْعُلومٍ﴾ وإنما أنزلناه بتقدير مناسب لجلب المنافع ،ودفع المضار ،وقد جعل ربنا المياه الجوفية ساكنة
مستقرة في األرض ،لتتنعموا بها عن طريق استخراجها من اآلبار والعيون وغيرها.

وفي هذه الجملة الكريمة إشارة إلى أن المياه الجوفية الموجودة في باطن األرض ،مستمدة من المياه
النازلة من السحاب عن طريق المطر(.)2

والذي يتعبنا ويرهقنا أننا نتحمل غفلة أجيال عن فوائد المياه الجوفية ،فتجمعت المشكَلت فوق رءوس
ٍ
جيل واحد ،ولو أن كل جيل سبق قام بمسئوليته لكانت مهمة األجيال الحالية أقل تعباً ،فما دامت لدينا
أرض صالحة ألن تنبت كان علينا أن نعدها ونستغل المياه الجوفية في زراعتها فالمسألة إذاً كسل من

أجيال سابقة ،وما دام هناك مخزون في المياه الجوفية كان يجب أن نعمل العقل لنستنبط أسرار هللا
في الكون ،فليس من الضروري أن ينزل المطر ،ألن الحق يقول﴿ :أََل ْم تََر أ َّ
َنزَل ِم َن السمآء
َن هللا أ َ
ِ
يع ِفي األرض﴾( ،)3وجعل هللا للمياه مسارب في األرض حتى تستطيع البَلد ذات
آء َف َسَل َك ُه َيَناب َ
َم ً
الح اررة الشديدة الوصول إلى المياه الجوفية وَل تتعرض المياه المنتشرة في مسطحات كبيرة للتبخر.

لقد أخفى هللا جزءاً من المياه في األرض لصالح اإلنسان ،وفي البَلد الحارة نجد الملح واضحاً على

سطح التربة دليل على أن الحق وضع قانون تقطير المياه العذبة لتكون صالحة للشرب والزراعة(.)4

ثاني ا  :المياه الجوفية آمال وحلول
أراد هللا تعالى أن تكون ثَلثة أرباع اليابسة من المياه؛ ألن الماء أصل كل شيء حي ،وجعل
بعضها من الماء المالح حتى َل تأسن وَل تتغير ،وتوجد هذه المياه في مساحة متسعة حتى تتبخر

وتنزل مط اًر ،فما يجري في الوديان يجري ،والمتبقي من المياه يصنع له هللا مسارب في األرض ألنه

ماء عذب ،حتى يستخدم اإلنسان ذكاءه الموهوب له من هللا فيستخرج المياه من األرض ،فاهلل خلق
ٌ
ِ
لنا كل ما يمكن أن يحقق لنا استخراج قوت الحياة ،وسبحانه القائلُ﴿ :ق ْل أَإَّن ُك ْم َلتَ ْكُف ُرو َن بالذي َخَل َق
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ك ِفي َها َوَقَّد َر
األرض في َي ْو َم ْي ِن َوتَ ْج َعُلو َن َل ُه أ َ
يها َرَواس َي من َف ْوِق َها َوَب َار َ
َنداداً َذل َك َر ُّب العالمين َو َج َع َل ف َ
ِفيهآ أَ ْقواتَها في أَربع ِة أَيَّا ٍم سوآء لِ َّ ِ ِ
ين﴾( )5فإياكم أن تقولوا :إن السكان سيزيدون عن القوت الذي
لسآئل َ
ََْ
َ َ َ
ََ ً
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
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ِ
يهآ أَ ْقَواتَ َها﴾
﴿وَقَّد َر ف َ
في األرض ،ولكن اعترفوا بخمول القدرات اإلبداعية لَلستنباط فبعد أن يقول هللاَ :
فَل قول َّ
يصدق من بعد قول هللا ,وهب أن موظفاً  -وهلل المثل األعلى  -جاء في أول الشهر بتموين
الشهر كله ووضعه في مخزن البيت ،وجاء ظهر اليوم ولم يجد زوجته قد أ َّ
َعدت الغداء ،فماذا يحدث؟
إنه يغضب ،ولقد وضع ربنا أقواتنا مخزونة في األرض ،ونحن َل نعمل بالقدر الكافي على استنباط

الخير منها ،وسبحانه يوضح لنا :أن اإلنسان إن لم يستفد بالنواميس التي خلقها هللا له ،ولم ينفذ
التكاليف أم اًر

()1
ض َر َب
﴿و َ
ونهياً فلسوف يتعب اإلنسان نفسه؛ فتكون معيشته ضنكاً  ,فسبحانه يقولَ :
آمن ًة ُّم ْ ِ ِ
ِ
ِ
يها ِرْزُق َها َرَغداً ِمن ُك ِل َم َك ٍ
اس
َك َان ْت َ
ان َف َكَف َر ْت ِبأ َْن ُع ِم هللا َفأَ َذاَق َها هللا لَب َ
ط َمئَّن ًة َيأْت َ

هللا َمثََلً َق ْرَي ًة
ِ
صَن ُعو َن﴾( ،)2هذه القرية كانت تتمتع باألمن واَلطمئنان لكنها كفرت بأنعم
الجوع والخوف ب َما َك ُانوْا َي ْ
هللا ،والكفر في المعنى العام هو :أَل تشكر النعمة هلل ،وعندما نمعن النظر بدقة لنرى قانون ربط

السبب بالمسببات ،وربط السنن الكونية بالكون والمكون والمكون له نجد أشياء عجيبة ،فهذه القرية

كانت آمنة مطمئنة والرزق يأتيها رغداً من كل مكان ،إذاً فالقرية هي مكان السكن ،وليس مكان السكن
فقط هو الذي فيه الرزق بل يأتيها رزقها رغداً من كل مكان ،فكأن كل مكين في بقعة؛ له بقع خالية
في مكين آخر تخدمه ،وتلك القرية كفرت بأنعم هللا(.)3

والكفر في معناه الواضح هو الستر ،والقرية التي كفرت بأنعم هللا هي التي سترت نعمة هللا ،فنعمة هللا
موجودة ولكن البشر الذين في تلك القرية هم الذين ستروا هذ النعمة بالكسل وعدم اَلستنباط للنعمة

وترك استخراجها من األرض ،أي أن سكان هذه القرية استخرجوا نعمة هللا واستنبطوها وستروها عن
الخلق ،وفساد الكون إنما يأتي من هذين األمرين؛ أي أن هناك أمماً متخلفة كسل سكانها عن توجيه
طاقاتهم َلستنباط النعم من األرض ,أو أن هناك أمماً أخرى تملك الثراء والخير وترميه في البحر حتى

َل يذهب إلى األمم المتخلفة ،والخراب الذي نلمسه في عَلقات العالم ببعضه البعض يقول لنا :إن
العالم هو القرية التي ضرب هللا بها المثل(.)4
ثالث ا  :تحذير ووعيد وتهديد
حين نعد ِنعم هللا التي أمتن علينا بها فالبداية من نعمة الماء﴿وأ َ ْ ِ
آء ِبَق َد ٍر﴾(،)5
ُ َ
َ
َنزلَنا م َن السمآء َم ً
فاهلل ينذر بهذا الكافرين الجاحدين ،وينبه به المؤمنين ليزدادوا إيماناً ،والكافرين ليتوبوا يوماً ويقولوا:

ربنا هللا ،فاهلل الذي أعطى هو قادر على أن يمنع ،وهكذا من قدر أن يعطي قدر أن يمنع ،فاهلل وحده

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
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هو القادر على العطاء والقادر على المنع ،ولو شاء هللا أن يذهب بمائه وسيذهب به يوماً ،وقد يحدث

هذا كثي اًر فتجد أنها اًر في مختلف القارات وإذا بها بعد أشهر أو سنوات تجدها قد جفت ،وآبا اًر تجدها

قد جفت ،وأعيناً تجدها قد غارت ،وهذا في التاريخ كثير ،فقد حكوا أن أفريقيا وأوروبا كانت أرضاً

احدة متصل ًة ،وإذا بزَلزل -كما أراد هللا بقدرته -تفجرها إلى أرضين ،وجعل بينهما بح اًر ،ومن سنوات
و ً

قريبة حدثت زعازع وزوابع في قارة أمريكا ،وإذا بجبال كانت موجودة غارت ،وإذا بمدن كانت ودخلت

في جوف الماء ،وساخت في األرض ،وإذا ببحار عامت على أر ٍ
اض وفاضت وغيرت خريطة تلك
األرض تغيي اًر كامَلً ،قلنا هذا يحدث في الدنيا كثي اًر ،وقد َل يحدث إَل في آَلف السنين ،ولذلك فالتاريخ

كثي اًر ما يقص علينا العجائب والغرائب مما كان ثم تغير وتبدل ،وسيأتي يوم عند فناء الدنيا يتغير
ِك ُذو اْلج ِ
تعالى﴿:ك ُّل َم ْن َعَل ْي َها َف ٍ
َلل
الكل ويزول الكل ،ويموت كل حي(،)1قال
ُ
*وَي ْبَقى َو ْج ُه َرب َ
َ
ان َ
وِ
اإل ْك َارمِ﴾(.)2
َ
ِ
ِ
وعندما يهدد ربنا ويتوعد فيقول﴿ :وإَِّنا َعلى َذ ٍ
هاب ِبه َلقاد ُرو َن﴾؛ أي إننا على إذهاب هذا الماء الذي
َ
أسكناه في باطن األرض لقادرون ،بأن نجعله يتسرب إلى أسفل طبقات األرض فَل تستطيعون الوصول
إليه ،أو بأن نزيله من األرض إزالة تامة؛ ألن القادر على إنزاله قادر على إزالته وإذهابه ،ولكنا لم
نفعل ذلك رحمة بكم ،وشفقة عليكم ،فاشكرونا على نعمنا وضعوها في مواضعها الصحيحة ،فعلى

العباد أن يستعظموا النعمة في الماء ,ويقيدوها بالشكر الدائم ،ويخافوا نفارها إذا لم تشكر(.)3
وإذا ما حدث هذا التهديد ﴿ُق ْل أ َأ ِ
يك ْم ِب َم ٍاء َم ِع ٍ
ين﴾ فيومها تهلك
اؤُك ْم َغ ْوًار َف َم ْن َيأِْت ُ
َصَب َح َم ُ
َرَْيتُ ْم إ ْن أ ْ
()4
أحدا من المفسرين تحدث عن األرض التي خسف بها قارون الذي ورد ذكره في
البشرية  ،ولم نجد ً
القرآن  ،وبداره فيها ،ويوجد في محافظة الفيوم بحيرة صغيرة تسمى (بركة قارون) فلعله وقومه كانوا

يسكنون بهذه المنطقة ،وأنه خرج على قومه في زينته بأرضها فغيبه هللا وداره في جوفها ،ونشأت بركة

شديدا تحت مستوى المياه الجوفية ،فسارعت المياه الجوفية فمألت
قارون بسبب هبوط األرض هبو ً
طا ً
مكان الخسف ،ونشأت بذلك بركة نسبت إليه ،لتكون آية على مكانه وشاهدا على عاقبة بغيه وكفره(.)5
ِ ِ
ِ
ِ
صلِ ُحو َن﴾( ،)6فقد
﴿وإِ َذا ق َ
يل َل ُه ْم َلَ تُْفس ُدوْا في األرض قالوا إَّن َما َن ْح ُن ُم ْ
ثم إن هللا تعالى خاطبنا فقال َ :
أعد هللا لنا األرض صالحة بكل نواميسها وقوانينها ،أََلَ ترى المناطق التي َل ينزل بها المطر ُي ِ
َّ
عوضها

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
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هللا عنه بالمياه الجوفية في باطن األرض ،فماء المطر الزائد يسلكه هللا ينابيع في األرض ،ويجعله
مخزوناً لوقت الحاجة إليه ،وتخزين الماء العذب في باطن األرض حتى َل تُ ِ
بخره الشمس.
الخاتمة

في عصرنا حيث عرفنا من آثار األقدمين الكثير ،فمن رأى سد الصين واألهرامات ،وآثار النوبة،
وبقايا آثار الرومان ،وشبكة المياه الجوفية في بَلد الشام ،وعرف أن هناك مناطق -هي اآلن قاحلة-
كانت من أخصب بقاع الدنيا ،عرف أن إثارة الماضين لألرض ،وعمارتهم لها ،كانت أكثر من عمارتنا
لها ،وهذا شيء وموضوع التقدم الصناعي شيء آخر ،مع علمنا أن الماء يشكل ثَلث أرباع الكرة
األرضية ،ومع ذلك نشكو قلته وندرته.
والذي يقال اليوم أن المناخ العالمي قد تغير ،وأن الجفاف يزداد ،وأن المناطق الصحراوية تمتد،
هو رهن بصَلح اإلنسان ،ومدى استعداده إلعمار األرض ،ونيل تكريم هللا تعالى.

فاألرض ممتلئة بالمياه الجوفية واإلنسان الذي سقى وروى كل بَلد الشام بشبكة من المياه الجوفية

منذ آَلف السنين ،قادر اليوم على أن يفيد ويستفيد ويقلب الصحراء –على امتدادها– إلى بساط أخضر
ويقضي على ظاهرة التصحر والجفاف ،وتغير المناخ ،والضرر الذي أصاب طبقة األوزون ،وحل

مشاكل تقدر بأضعاف مشاكل اليوم ،إذا أحسن التدبير واَلنتفاع األمثل.
● القرآن الكريم.
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منهج السنة النبوية في العناية
باألطفال وتربيتهم
د .محمد علي عبدهللا أغنية – كلية التربية – جامعة بني وليد
المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد إمام المرسلين ،وعلى آله وصحبه
أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد :فلقد كرم هللا اإلنسان وفضله على كثير ممن خلقه ،وجعله خليفة في األرض جيَل بعد

صر ِ
جيل ،وأنزل له الشرائع لينظم حياته ويحيا وفق شرع هللا ومنهاجه .قال تعالى  ﴿ :وأ َّ َٰ ِ
اطي
َن َه َذا َ
َ
ِ
اكم ِب ِه َل َعَّل ُك ْم تَتَُّقو َن ﴾( .األنعام.
السُب َل َفتََفَّر َق ِب ُك ْم َعن َسِبيلِ ِه ۚ ََٰذلِ ُك ْم َو َّ
يما َفاتَِّب ُعوهُ ۖ َوََل َتتَِّب ُعوا ُّ
صُ
ُم ْستَق ً
اآلية )153 :

طَنا ِفي
وشريعة اإلسَلم شريعة شاملة كاملة ،كما أخبر ربنا -عز وجل -في كتابه فقالَ ﴿ :ما َفَّر ْ
اْل ِكتَ ِ
اب ِمن َشي ٍء﴾ ( األنعام :اآلية ) 38 .أما كمالها ففي سعة نصوصها ،وأما شمولها فهي شاملة
ْ
لمناحي الحياة  ،فلم تترك مجاَل من مجاَلت الحياة العامة أو الخاصة إَل و تناولته وبينته ورسمت
له منهجا إذا سار المسلم عليه صلحت حياته ،واستقام أمره ،وسعد في الدنيا واآلخرة ،ومن هذه
المجاَلت مجال تربية الطفل وتهذيب سلوكه وحمايته من اَلنحراف.
ولقد بينت السنة النبوية الشريفة أوضح بيان منهج تربية األطفال ،وواجبات األطفال على آبائهم
في التربية والرعاية ،ولعل الناظر ألول وهلة يدرك دون كبير عناء مسألة العناية باألطفال بعد وجودهم
وخروجهم على وجه البسيطة ،لكن قد يغيب عنه أن الشريعة اإلسَلمية ذهبت إلى أبعد من ذلك! من
خَلل وضع جملة من الحقوق المكفولة لهم وهم في بطون أمهاتهم ،بل وصلت العناية بهم حتى قبل
انعقاد الزواج وترتب آثاره!
فما هي أوجه هذه العناية قبل وجود األطفال؟ وما مجاَلتها؟ وكيف ركزت السنة النبوية على مسألة
العناية بهم من خَلل جملة من التوجيهات والنصائح التي إذا جعل منها المسلم منهجا في حياته فَل
ِ
صالِ ًحا ِمن َذ َك ٍر أ َْو
ريب أنه سيحيى حياة طيبة كما أخبر ربنا  -جل في عَله – فقالَ ﴿ :م ْن َعم َل َ
َح َس ِن َما َك ُانوا َي ْع َمُلو َن﴾(.النحل .اآلية )97 :
اة َ
أُنثَ َٰى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفَلُن ْحِيَيَّن ُه َحَي ً
َج َرُهم ِبأ ْ
طِيَب ًة ۖ َوَلَن ْج ِزَيَّن ُه ْم أ ْ
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وألهمية هذا المنهج ومدى تأثيره في حياة اإلنسان بصورة عامة ،وحياة األطفال بصورة خاصة؛
موضوعا لبحثي؛ رغبة في إبراز القيم والمثل التي جاءت بها السنة النبوية للعناية
رأيت أن أجعل منه
ً

باألطفال وتنشئتهم على أفضل األخَلق وأقومها حتى ينشئوا النشأة الصالحة ،ويسهموا في بناء لبنات

المجتمع المسلم الذي يشد بعضه بعضا.
واقتضت طبيعة البحث أن يشتمل على مقدمة ومبحثين وخاتمة:
المبحث األول  :منهج السنة في العناية بالطفل قبل الوَلدة
المطلب األول :حسن اختيار الزوجين
المطلب الثاني :حماية الجنين وحقوقه المالية
المبحث الثاني  :منهج السنة في العناية بالطفل من الوَلدة حتى البلون
المطلب األول  :ما يفعل بالمولود بعد وَلدته
المطلب الثاني  :حقوق الطفل المادية والتربوية
المبحث األول  :العناية بالطفل قبل الوًلدة

لقد شرع اإلسَلم الزواج بين الذكر واألنثى ،وحث عليه ،وجعل له ضوابط للحفاظ على األخَلق
والنسل ،ولكي َل تختلط األنساب وتنتهك األعراض ،ووسيلة لتنظيم الفطرة والغريزة التي أودعها هللا
في اإلنسان حتى يحقق غاية استخَلفه في األرض فحث على الزواج وجعله سنة من سنن األنبياء
ِ ِ
اجا َوُذ ِرَّي ًة ﴾( الرعد ،اآلية) 38.
والمرسلين قال تعالىَ ﴿ :وَلَق ْد أ َْرَسْلَنا ُرُسَلً م ْن َقْبل َك َو َج َعْلَنا َل ُه ْم أ َْزَو ً
بل جعله واجبا على من خاف الوقوع في الزنا فعن عبد هللا بن مسعود –  - قال :قال رسول هللا
   :- يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء .)1(
وَل ريب أن البيت الذي يبنى على المودة والرحمة ينجب أطفاَل صالحين ،و يكون ذلك بحسن

اَلختيار بين الزوجين فهو مطلب للعناية بأطفال الغد ،ورجال المستقبل .يقول هللا تعالىَ ﴿:و ِم ْن َآي ِات ِه
أَن خَلق َل ُكم ِمن أ ُ ِ
اجا لِتَ ْس ُكُنوا ِإَل ْي َها َو َج َع َل َب ْيَن ُكم َّمَوَّد ًة َوَر ْح َم ًة﴾ (الروم ،اآلية )21
ْ
َنفس ُك ْم أ َْزَو ً
ْ َ َ

( - )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب من لم يستطع الباءة فليصم  ،حديث رقم (،)1950/5(.)5066
ومسلم في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه  .....حديث رقم (.)1018/2( ، )1400
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المطلب األول  :حسن اًلختيار بين الزوجين
من أهم األسس للعناية باألطفال قبل الوَلدة حسن اَلختيار ،فعلى الرجل أن يختار أم أوَلده
بعناية فائقة ،فالزوجة الصالحة هي سكن للزوج وحرث له ،وشريكة حياته ،وربة بيته ،وأم أوَلده ،إن
صلحت صلح األوَلد ،وإن فسدت فسد األوَلد ،ومن أجل هذا رغب اإلسَلم في اختيار الزوجة
الصالحة ،وهي التي تحافظ على دينها وأخَلقها وعرضها وتربي أوَلدها التربية اإلسَلمية.

()1

قال الشاعر :األم مدرسة إذا أعددتها=== أعددت شعبا طيب األعراق
ولقد وضعت السنة النبوية المطهرة أمام ٍ
كل من الخاطب و المخطوبة جملة من القواعد
()2

واألحكام لو اتبعاها لكان زواجا ناجحا وأسرة مستقرة تعيش في سعادة وأمن واستقرار ،وتنجب أطفاَل

أسوياء ،فحينما يولد الطفل بين أبوين بينهما صفة اَلستقرار والتعاطف والحنان يكون أكثر اتزانا من

الناحية النفسية ،وأكثر بعدا عن المشكَلت السلوكية الحادة  ،وهذا ما يؤكده بعض الباحثين بقوله" :

إن حال األسرة َل تستقيم وَل يصلح شأنها مع وجود خلل أو فساد في أحد أركانها وَل يمكن للسفينة
أن تعبر البحر وتمخر عباب المحيط إَل بحكمة ربانها القادر على قيادتها إلى شاطئ السَلم وبر
األمان وهذا َل يأتي إَل بأن يوفق كل من الزوجين في حسن اَلختيار لآلخر".

()3

وينبغي على أولياء أمور البنات عند العزم على تزويجهن أن يجتهدوا في انتقاء الرجل الصالح
ِ
ِ
نكم و َّ ِ ِ
ين ِم ْن ِعَب ِاد ُك ْم ﴾ (النور :اآلية)32
الصالح َ
الكفء قال هللا تعالىَ ﴿:وأَنك ُحوا َ
امى م ُ ْ َ
األي َ
وقد بين الرسول  –  -الصفات التي تنكح من أجلها المرأة ،وأكد على أفضل هذه الصفات
وأدومها ،وجعلها القاعدة الرئيسة التي يقوم عليها اَلختيار ،وهي الدين .فعن أبي هريرة _ _ 
قال :قال رسول هللا –   - تنكح المرأة ألربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات
الدين تربت يداك. 

()4

وعن أبي أمامة –  - عن النبي -  -قال  :ما استفاد المؤمن بعد تقوى هللا ،خي ار له من

زوجة صالحة إن أمرها أطاعته ،وإن نظر إليها أسرته  ،وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته
في نفسها وماله .

()5

( - )1الهدي النبوي في تربية األوالد في ضوء الكتاب والسنة ،لسعيد بن علي بن وهف القحطاني ،ص – 42الناشر
مطبعة سفير الرياض .
( - )2هذا البيت من بحر الكامل ،وينسب إلى حافظ إبراهيم ،ملقب بشاعر النيل ،عاش يتيماً ،اشتهر شعره ونثره ،وفي
شعره إبداع امتاز به عن أقرانه ،توفي بالقاهرة سنة 1351هـ .ديوان شاعر النيل ،دار الثقافة  ،ص.59
( - )3الطفل في الشريعة اإلسالمية  ،محمد بن أحمد بن صالح ص  – 9ط القاهرة1986م.
( - )4أخرجه البخاري في صحيحه  -باب األكفاء في الدين  -الحديث رقم ()1970/5( .)5090و مسلم في صحيحه – باب
استحباب نكاح ذات الدين – الحديث رقم (.)1234/4( )1466
( - )5أخرجه ابن ماجه في سننه  -باب أفضل النساء  -الحديث رقم (، )94/5( ، )1857و ضعفه الشيخ األلباني في
ضعيف الجامع ،رقم الحديث (.)345/3( ،)4999
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ووضح الرسول الكريم  -  -لآلباء ما يترتب من أخطار جسيمة ،ومفاسد كبيرة ،إذا لم يحسنوا

اختيار األزواج لبناتهم ،وتركوا الخلق والدين ،وانجروا وراء أغراض أخرى فعن أبي هريرة – - 

قال  :قال رسول هللا  : -  -إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إَل تفعلوا تكن
فتنة في األرض وفساد عريض .

()1

يقول الغزالي " :على الولي أن يراعي خصال الزوج  ،ولينظر لكريمته فَل يزوجها ممن ساء خلقه،

أو ضعف دينه  ،أو قصر عن القيام بحقها  ،أو كان َل يكافئها في النسب".

()2

وتأسيسا على ما تقدم ينبغي للرجل أن يتخير المرأة الصالحة ذات الدين والخلق ،وَل يكون همه

الجمال وحده ويبحث عن خضراء الدمن ،فقد يكون هذا الجمال المنفصل عن الدين واألخَلق سببا

في شقاوة الزوج وتنغيص حياته ،ومن ثم ينشأ أوَلده على الفسق والعصيان والفجور ،وهذا بسبب

سوء اختياره .فعن عب د هللا بن عمرو بن العاص _ رضي هللا عنهما _ قال  :قال رسول هللا – 
َ ل تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن وَل تنكحوهن ألموالهن فعسى أموالهن أن
تطغيهن و أنكحوهن على الدين وألمة سوداء خرماء ذات دين أفضل .

()3

يقول ابن الجوزي () :)4ينبغي للعاقل أن ينظر إلى األصول فيمن يعاشره ويزوجه أو يتزوج إليه،

فإن الشيء يرجع إلى أصله ،وبعيد ممن َل أصل له أن يكون فيه معنى مستحسن ،فإن المرأة الحسناء
إذا كانت من منبت رديء فقل أن تكون أمينة ،فإياك ممن َل أصل له ،وعليك بصاحب األصل الكريم
الذي يخاف عليه من الدنس ،فالغالب السَلمة( .

()5

ونجد في السنة المطهرة وعمل الصحابة والتابعين نماذج من حسن اَلختيار ،فالنبي -  -

أحسن اَلختيار حينما اختار السيدة خديجة – رضي هللا عنها –؛ ألنها كانت ذات خلق حميد ،وكانت
متصفة برجاحة العقل والذكاء وحسن التدبير ،وهي أول من أسلم من النساء ،وكانت أما ألفضل بنات
على وجه األرض .و اختار النبي َ لبنته فاطمة  -رضي هللا عنها -صاحب الدين والخلق والشجاعة
علي بن أبي طالب –  . -وزوج عمر ابنه عاصما زوجة تخاف هللا ،وهي البنت التي سمعها تحذر
أمها من خلط اللبن بالماء؛ ألن هللا يراها وإن لم يرها أمير المؤمنين ،وكان من نتائج هذا الزواج

( - )1أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم ( ،)234/4( ،)1084و ابن ماجه في سننه  -باب األكفاء –( )632/1الحديث
رقم ( ،)1967وحسنه األلباني في صحيح ابن ماجه الحديث رقم (.)632/1( ،)1614
( - )2إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي  -دار إحياء الكتب العربية 133/4
( - )3أخرجه ابن ماجه في سننه -باب تزويج ذات الدين – حديث رقم ( (،)123/3( ،)1859والبزار في مسنده413/6،
السنن الكبرى للبيهقي  -باب استحباب تزويج ذات الدين )128/7(،وضعفه الشيخ األلباني في ضعيف الجامع الحديث
(.)156/4( ،)6216
( - )4هو اإلمام ال عالمة الحافظ عالم العراق وواعظ اآلفاق  :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي المتوفى
(597ه) له مؤلفات كثيرة منها المغني في علوم القرآن وتذكرة األريب في اللغة – أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي – الطبقة
السابعة عشر 92/4
( - )5صيد الخاطر  ،جمال الدين بن الجوزي -دار الحديث ،القاهرة  -ص .180
2019
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المبارك اإلمام الورع عمر بن عبد العزيز .وكذلك فعل سعيد بن المسيب كبير علماء التابعين عندما
زوج ابنته فقي ار ولكنه صالح وتقي وهو :كثير بن أبي وداعة

()1

ورضي أن يكون زوجا َلبنته على

الوليد ابن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فاختار ابن المسيب َلبنته الخلق والدين على الجاه
والسلطان.

()2

وح ِكي عن أبي األسود الدؤلي أنه قال لبنيه  ( :يا بني قد أحسنت إليكم صغا ار وقبل أن تولدوا،
ُ

فقالوا :كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ فقال :اخترت لكم أما َل تسبون بها).
فأول إحساني إليكم تخيري  .......لماجدة األعراق باد عفافها

()3

قال الشاعر(:)4

المطلب الثاني  :حماية الجنين و حقوقه المالية

لقد وضعت السنة النبوية قواعد وأسسا تحمي الجنين في بطن أمه منذ تكوينه حتى وَلدته ،ومن
أهم هذه األسس والتدابير توجيه اآلباء إلى اتخاذ وسائل تحمي الجنين من النزعات الشيطانية ،فبعد

ما يختار الرجل زوجته ،وتصبح شريكته ،فإنه يفتتح هذه الشراكة بالدعاء إلى هللا إلصَلحها ،وإصَلح
ذريتها فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص –  -قال  :قال رسول هللا  : -  -إذا تزوج أحدكم

امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر
ماجبلتها عليه.

()5

ثم إذا دخل عليها فعليه بالدعاء فعن ابن عباس–  -قال  :قال رسول هللا

   - لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم هللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنافقضى بينها ولد لم يضره .

()6

ووجه الشارع األمهات إلى العناية بأنفسهن أثناء الحمل ،والرفق بالجنين حتى َل يتعرض إلى
جوع أو نقص في النمو أو اإلسقاط  ،ولذا أباح الشارع الفطر للحامل في رمضان ،بل حرم عليها
الصيام إذا كان ذلك يضر بها أو بجنينها ،باإلضافة إلى ذلك فقد طالب الشارع األم أن تتناول
األطعمة ،والعناصر الغذائية الَلزمة لتكوين الجنين وحمايته واكتمال نموه .قال تعالىَ ﴿ :و ُهزِي ِإَل ْي ِك
( - )1كثير بن المطلب بن أبي وداعة سهمي مكي روى عن أبيه المطلب وعنه ولده جعفر بن كثيرو ابن حرملة .ينظر:
سير أعالم النبالء. 234/4 ،
( - )2ينظر :حلية األولياء وطبقة األصفياء أبو نعيم األصفهاني  – 167/2الناشر دار الكتاب العربي بيروت
( - )3أدب الدنيا والدين ألبي الحسن علي بن محمد البغدادي الشهير بالماوردي المتوفى  450ه باب مايصلح به حال
اإلنسان في الدنيا  – 158/1الناشر دار مكتبة الحياة 1986م .
( - )4هو أبو الفضل العباس بن الفضل الرياشي من العلماء الكبار في النحو وعلوم العربيه قتل سنة سبع وخمسين
ومائتين قتله الزنج عند دخولهم للبصرة  -انظر كتاب تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ألبي
المحاسن المفضل بن محمد بن المسعر التنوخي المتوفى  442ه الناشر هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن –
القاهرة  -الطبعة الثانية 1992م.
( - )5أخرجه أبو داود في سننه باب في جامع النكاح –الحديث رقم ( ،)234/4( ،)2160وابن ماجه في سننه – باب ما
يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله الحديث رقم( ،)535/3( ،)1918وحسنه األلباني في صحيح أبي داود.)234/4( ،
( - )6أخرجه البخاري في صحيحه – باب التسمية على كل حال وفي الوقاع – الحديث رقم ( 291/1 ، )141وأخرجه
مسلم في صحيحه كتاب النكاح  -باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع الحديث رقم (.58/2 ،)1434
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ِب ِج ْذ ِع َّ
اش َربِي َوَقرِي َع ْيًنا﴾ (سورة مريم  :اآليات ) 27- 26
الن ْخَل ِة تُ َس ِاق ْ
ط َعَل ْي ِك ُر َ
طًبا َجِنيا َف ُكلِي َو ْ
كما نهى الشارع األم من تعاطي الحبوب أو اللجوء إلى الوسائل التي تؤدي إلى إسقاط الجنين ،ولقد
أوجب لذلك عقوبة وهي عتق رقبة و إعطاء الغرة لألب ،ومن شدة حرص الشارع على تعهد الجنين
ورعايته أنه منع إقامة الحد على الحامل حتى تضع مولودها ،وذلك حماية له وإبقاء على حياته

ومحافظة عليه ،بل أمر الشارع باإلحسان إلى تلك المرأة التي اقترفت ما يوجب إقامة الحد عليها وأنه

ينبغي الرفق بها حتى َل تحس بالخوف فيؤثر ذلك على الجنين الذي في بطنها فعن عمران بن
حصين–   -أن امرأة من جهينة أتت النبي  -  -وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي هللا
أصبت حدا فأ قمه علي فدعا نبي هللا وليها فقال له أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها

نبي هللا فشكت

()1

عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر :أتصلي عليها يا نبي

هللا وقد زنت ؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة
أفضل من أن جادت بنفسها هلل تعالى 

()2

وفي الحديث دليل على أنه َل ترجم الحبلى حتى تضع،

وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل فَل تجلد باإلجماع حتى تضع.

()3

و من حقوق الطفل التي حث عليها الشارع حسن العشرة بين األبوين فعن عائشة رضي هللا

عنها قالت :قال رسول هللا  -  -خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي.

()4

فاستخدام كل من

الزوجين أسلوب المعاشرة الحسنة بالمودة والرحمة له أثره على صحة األوَلد ،وكثرة النزاعات بين
الزوجين لها آثارها الخطرة في األم نفسيا وبدنيا وبالتالي ينعكس على الجنين ،وإذا كان أحد الوالدين

فاقدا للوعي تحت تأثير مخدر أو مسكر أو نحو ذلك وحدث اإلخصاب بينهما يكون المولود ضعيفا

من الناحية العقلية مع احتمال إصابته بالصرع أو الجنون.

()5

و السنة النبوية المطهرة اعتنت بمجموعة من األحكام الشرعية من أجل المحافظة على حياة
الجنين ،وضمانا لحقوقه المادية من أبرزها:
 -1تحريم قتل األوَلد سواء انفصلوا عن األم بالوَلدة ،أو عن قتل األجنة وهو ما يعرف باإلجهاض
وإسقاط الحمل ،وقد اتفق العلماء على أن إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه حرام َل يحل لمسلم أن
ير ﴾
طًئا َكِب ًا
ان ِخ ْ
يفعله قال هللا تعالى ﴿ َوَلَ تَْقُتُلوْا أ َْوَلَ َد ُك ْم َخ ْشَي َة ِإ ْم ََل ٍق َن ْح ُن َن ْرُزُق ُه ْم َوإِي ُ
َّاك ْم ِإ َّن َق ْتَل ُه ْم َك َ
( سورة اإلسراء ،اآلية)36
( - )1شكت أي جمعت عليها ثيابها ولفت لئال تنكشف وكأنها نظمت وزرت عليها بشوكة أو خالل وقيل معناه أرسلت
عليها ثيابها و الشك االتصال و اللصوق  ،النهاية في غريب الحديث495/2
( - )2أخرجه مسلم كتاب الحدود – باب من اعترف على نفسه بالزنا الحديث رقم (.1324/3 )1696
( - )3ينظر :النووي شرح صحيح مسلم .2014/11
( - )4أخرجه الترمذي كتاب المناقب باب فضل زواج النبي الحديث رقم ( )45/2()3895وصححه األلباني في صحيح
الترغيب ،رقم الحديث.)178/3))1925( ،
( - )5ينظر :مجلة التربية القطرية  -العدد ( )19السنة 1983م .ص 66
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 – 2أوجبت الكفارة على ضارب المرأة إذا ألقت الجنين بسبب الضرب عتق رقبة مع الغرة .والغرة
هي تعويض عن الجنين الذي يولد ميتا بالتعدي على أمه.
 – 3حقوقه في الميراث فالجنين له حق في الميراث ذك ار كان أو أنثى متى استهل صارخا قال
هللا تعلى ﴿ :ي ِ
يك ُم هللاُ ِفي أ َْوَلَِد ُك ْم لِ َّلذ َك ِر ِم ْث ُل َح ِظ ْاألُنثََي ْي ِن ﴾( سورة النساء ،اآلية )11ولفظ األوَلد
وص ُ
ُ
يشمل البنين والبنات على حسب درجتهم من المتوفى ،فلم يفرق اإلسَلم في الميراث بين الجنين أو
بين الصغير والكبير ،كذلك كفل اإلسَلم للجنين حق الوصية والوقف والشفعة والهبة .
المبحث الثاني  :حقوق الطفل من بعد الوًلدة حتى البلوغ

إن السنة النبوية الشريفة كفلت لألطفال تربية سليمة منذ الوَلدة حتى ينشأ الطفل في بيئة إسَلمية
نقية خالية من العقد النفسية واَلجتماعية ،وربته على أسس منبعها هدي الرسول  -  -ومن هذه
األسس :
المطلب األول  :ما يفعل بالمولود بعد وًلدته

من الحقوق التي كفلتها السنة النبوية المطهرة ما يفعل بالمولود بعد وَلدته مباشرة ومنها ما يفعل
به يوم سابعه.
أوًل :ما يفعل بالمولود بعد وًلدته مباشرة

 – 1اَلحتفاء به والبشارة بقدومه.

 – 2التأذين  :يستحب التأذين في أذن المولود وذلك لعدة أمور:
أ -لفعل النبي  -  -فقد قال أبو رافع –   -رأيت النبي -  -أذن في أذن الحسن بن علي
حين ولدته فاطمة  -رضي هللا عنهما .-

()1

ب  -لكي يكون أول ما يقرع سمع المولود كلمات التوحيد وشعار اإلسَلم .
ج – وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر.

د – هروب الشيطان من كلمات األذان ،ألن الشيطان يترصده عند وَلدته.
هـ  -فيه معنى من معاني انتصار اإلنسان على الشيطان.
و – فيه إشارة إلى أن وظيفة المسلم في الحياة هي الدعوة إلى هللا.

()2

 - 3تحنيكه والدعاء له فعن أسماء – رضي هللا عنها  -أنها حملت بعبد هللا بن الزبير قالت
خرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت النبي  -  -فوضعته في حجره

( - )1أخرجه أبو داوود في سننه ،باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه .138/5 ،و الترمذي في سننه  -باب األذان في أذن
المولود.) 97/4 (-
( - )2الطريق إلى الولد الصالح وحيد بن عبد السالم بالي – الناشر دار الضياء للنشر والتوزيع  -الرياض ص ( .)27
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ث م دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول هللا  -  -ثم حنكه
ك عليه وكان أول مولود ولد في اإلسَلم .
بتمرة ثم دعا له َوَبَّر َ
ثانيا :ما يفعل به في اليوم السابع من عمره

()1

 - 1تسميته :السنة أن يسمى المولود في اليوم السابع لكن لو سمي قبلها فَل بأس عن سمرة بن

جندب –  -قال  :قال رسول هللا   -  -كل غَلم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى
فيه ويحلق رأسه

()2

ويختار له أفضل األسماء وأحبها على هللا مثل عبد هللا وعبد الرحمن فعن ابن

عمر – رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا   : -  -إن أحب أسمائكم إلى هللا عبد هللا وعبد
الرحمن.

()3

 – 2حلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويلطخ رأسه بالعطور وذلك لحديث سمرة -

رضي هللا عنه  -وذكر ابن القيم آثا ار تدل على الصدقة بوزن شعر الغَلم عند حلقه في يوم سابعه.

()4

 –3العقيقة  :وهي الشاة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من وَلدته عند حلق شعره

وهي من حقوق الولد على والده وهي سنة سنها رسول هللا -  -

()5

قال ابن قدامة ( :والعقيقة سنة

في قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة  -رضي هللا عنهم  -وفقهاء التابعين من
أئمة األمصار ).

()6

المطلب الثاني  :حقوق الطفل المادية والتربوية

من حقوق الطفل األساسية رضاعته واإلنفاق عليه في كل ما يحتاجه  ،سواء كان ما يرضعه هو
لبن أمه ،أو كان إرضاعا بألبان صناعية ،فقد أمر هللا أم المولود أن ترضعه حولين كاملين قال هللا
ِ
ِ
اع َة و َعَلى اْلموُل ِ
ود َل ُه ِرْزُق ُه َّن
َن ُيِت َّم َّ
ات ُي ْرض ْع َن أ َْوََل َد ُه َّن َح ْوَل ْي ِن َكامَل ْي ِن لِ َم ْن أ ََرَاد أ ْ
تعالى َ ﴿ :واْل َوالِ َد ُ
الر َ
َْ
ض َ َ
و ِكسوتُه َّن ِباْلمعر ِ
وف ﴾ (البقرة :اآلية  ) 233ألن هللا سبحانه وتعالى يعلم أن هذه المدة هي المثلى
َ ُْ
َ َْ ُ
ِ
َّ
ِ
يف اْل َخب ُير ﴾
من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل قال تعالى ﴿ :أََلَ َي ْعَل ُم َم ْن َخَل َق َو ْه َو اللط ُ
(الملك:اآلية  )14فقد أثبت البحوث الطبية في عصرنا الحاضر أن مدة عامين ضرورية لنمو الطفل
نموا سليما من الناحيتين البدنية والنفسية  ،ومما يدل على عناية الشريعة اإلسَلمية بغذاء الطفل أنها
منحت المرضع الحق في الفطر في رمضان  ،كما أوجبت عليها تناول الغذاء الذي يؤدي إلى إدرار
( - )1أخرجه البخاري في صحيحه – باب هجرة النبي وأصحابه حديث رقم ( )291/4( )3909وأخرجه مسلم في اآلداب
– باب استحباب تحنيك المولود عند والدته  -الحديث رقم (.)268/6( ،)2146
( - )2أخرجه أبو داود كتاب األضاحي –باب في العقيقة  -رقم الحديث ( )456/5( ،)2838والترمذي كتاب األضاحي
–باب من العقيقة ح ()347/4( ،)1522وصححه األلباني في صحيح سنن أبى داود  196/2رقم الحديث (. )2838
( - )3أخرجه مسلم في صحيحه – باب النهي عن التكني بأبي القاسم  -الحديث رقم (.)167/4( ،)2132
( - )4ينظر :تحفة المودود بأحكام المولود ص62
( - )5ينظر :النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير 276/3 -
( )6المغني البن قدامة .393/ 13 ،
2019
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اللبن الذي يحفظ حياة الطفل ويحصل به نموه .

()1

وإذا أراد والد الطفل أو والدته فطامه قبل هذه

المدة فَلبد من الرضا بين الطرفين والتشاور بينهما فإذا اتفقا على فطامه قبل الحولين فَل جناح

عليهما ،وَل ينبغي انفراد أحدهما بالفصال دون اآلخر ،وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره

فإذا تيسر إرضاعه من أمه فبها ونعمت  ،وإن تعسر هذا فَل جناح على والدي الطفل أن يسلماه إلى
()2
ِ
اح
مرضعة ذات أمانة وشرف ودين
قال هللا تعالىَ ﴿ :وإِ ْن أ ََردتُّ ْم أَن تَ ْستَ ْرض ُعوا أ َْوَلََد ُك ْم َف ََل ُجَن َ
عَلي ُكم ِإ َذا سَّلمتُم َّما آتَيتُم ِباْلمعر ِ
وف ﴾ (البقرة اآلية  )233 :كذلك من حقوقه الحضانة وهي وَلية
ْ
َ ُْ
َ ْ
َْ ْ
التربية والحفظ والقيام على شؤون الطفل من وقت نزوله من بطن أمه ،واألم هنا أحق بالقيام على
تربية ولدها وهي مقدمة على األب في حالة اَلنفصال ،ثم جدته من أمه ثم خالته لما يحملنه من

أنواع الرحمة والعطف

()3

فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص -رضي هللا عنهما -أن امرأة قالت يا

رسول إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن

ينتزعه مني فقال   : -  -أنت أحق به ما لم تنكحي .

()4

و من حقوق الطفل في الشريعة اإلسَلمية اإلنفاق عليه مادام صغي ار غير قادر على الكسب،

ولم يكن له مال وتستمر نفقة الصغير على أبيه أو على ورثته حتى يحصل على مال أو يكبر ويكون
قاد ار على التكسب  ،أما إذا كبر الصغار وهم فقراء أو غير قادرين على الكسب  ،فإما أن يكونوا

ذكورا ،أو يكونوا إناثا  ،فإن كانوا ذكو ار فَل تجب نفقتهم على أبيهم إَل إذا كانوا عاجزين عن الكسب
بسبب مرض أو غيره  ،فإن قدر أحدهم على اكتساب شيء َل يفي بنفقته كان على األب أن يكملها

له  ،أما البنت فتجب نفقتها على أبيها حتى تتزوج )5( .قال هللا تعالى  ﴿ :و َعَلى اْلموُل ِ
ود َل ُه ِرْزُق ُه َّن
َْ
َ
و ِكسوتُه َّن ِباْلمعر ِ
وف ﴾ (البقرة :اآلية  ) 233وفي الحديث عن عائشة – رضي هللا عنها أن هندا
َ ُْ
َ َْ ُ

بنت عتبة جاءت إلى النبي  -  -فقالت يا رسول هللا :إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه َل يعطيني
ما يكفيني وولدي إَل ما أخذت منه س ار وهو َل يعلم فهل في ذلك شيء ؟ فقال  -  - :خذي ما

يكفيك وولدك بالمعروف.

()6

( - )1ينظر :الطفل في الشريعة اإلسالمية ،د .أحمد بن محمد الصالح  -طبع في القاهرة 1986 -م ص .70
( - )2ينظر :الهدي النبوي في تربية األوالد في ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد بن علي بن وهف ص  – 123الناشر
مطبعة سفير الرياض.
( - )3المرجع السابق ،ص .112
( - )4أخرجه أبو داود كتاب الطالق – باب من أحق بالولد برقم ( )239/4( ،)2276وأخرجه أحمد (  )182/2وحسنه
األلباني في أرواء الغليل.) 244/7( ،
( - )5ينظر :الهدي النبوي في تربية األوالد ،ص119
( - )6أخرجه البخاري كتاب النفقات  -باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
الحديث رقم ( )456/4( )5364وأخرجه مسلم كتاب – كتاب األقضية باب قضية هند الحديث رقم ()164/7( ،)1714
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ومن األمور التي حرصت عليها الشريعة اإلسَلمية التربية للطفل في جميع الجوانب الدينية
والخلقية والجسدية واَلجتماعية .وأهم هده الجوانب الجانب الديني فينبغي على ولي األمر أن ينشئ
الطفل على العقيدة اإلسَلمية الصحيحة النابعة من كتاب هللا وسنة رسوله منذ نعومة أظفاره فعن أبي
هريرة –  -قال  :قال الرسول   -  -كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه
أو ينصرانه

()1

فَلبد للمربين سواء أكانوا آباء أو معلمين من معرفة أصول التربية واإللمام بجميع

جوانبها حتى يقوموا بها خير قيام ويعدوا لنا الجيل الذي يعود باألمة اإلسَلمية إلى سيرة األسَلف
الذين سادوا األرض بعزة اإليمان.

()2

والمقصود بالتربية اإليمانية ربط الولد منذ تعلقه بأصول اإليمان وهي اإليمان باهلل ومَلئكته وكتبه

ورسله وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره وعلى أركان اإلسَلم ومبادئ الشريعة  ،وأول ما يجب تعلميه
للطفل في األسرة المسلمة هو القرآن الكريم ،وقد حثنا الرسول  -  -على تعلم القرآن وتعليمه فعن
عثمان بن عفان –  -عن النبي  -  -قال  :خيركم من تعلم القرآن وعلمه)3( وتعليم الولدان
القرآن الكريم شعار من شعائر الدين أخذ به أهل اإلسَلم ودرجوا عليه في جميع أمصارهم ألن آياته
ترسخ اإليمان وعقائده  ،وصار القرآن أصل التعليم الذي يبنى عليه ما يحصل بعد من الملكات ،
وسبب ذلك أن التعليم في الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده ألن السابق األول للقلوب كاألساس

للملكات وعلى حسب األساس وأساليبه يكون حال ما يبنى عليه
الصغر كالنقش في الحجر)

()6

()4

قال يزيد بن معمر

()5

(العلم في

ولهذا ينبغي على اآلباء وأولياء األمور أن يدفعوا بأطفالهم إلى مراكز

التحفيظ والمدارس القرآنية لكي ينشأ األطفال نشأة مستقيمة .

ومن حق الطفل على ولي أمره أن يدربه على العبادات المفروضة ومن أهمها الصَلة فقد حثت
السنة النبوية المطهرة اآلباء أن يأمروا أوَلدهم بالصَلة منذ صغرهم حتى إذا ما كبروا وأصبحت
الصَلة مفروضة عليهم وجدوا أنفسهم يؤدونها بسهولة ويسر ،فعن سمرة بن معبد الجهني قال :قال
رسول هللا   -  -مروا الصبي بالصَلة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه
()7
عليها.
( - )1أخرجه البخاري في صحيحه باب ما قيل في أوالد المشركين الحديث ( )445/5( ،)1385ومسلم في صحيحه -
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة الحديث رقم (.)222/7( ،)2658
( - )2وحيد عبد السالم بالي الطريق إلى الولد الصالح ص  - 37الناشر دار الضياء للنشر والتوزيع  -السعودية .
(- )3أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديث رقم (..)345/3(،)5027
( - )4عبد الرحمن بن محمد بن خلدون كتاب مقدمة ابن خلدون (المتوفي 808ه) )538-537 -
( - )5يزيد بن معمر الراسبي روى عن الحسن البصري وعنه مفصل بن نوح – التاريخ الكبير 361/4
( - )6أنظر كتاب النفقة على العيال ل ألبي ب كر عبد هللا بن محمد البغدادي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا – باب في
تعليم العلم لأل صاغر 800/2
( - )7أخرجه أبو داود كتاب الصالة –باب متى يؤمر الغالم بالصالة ح ( )532/3( ،)494وأخرجه الترمذي كتاب
أبواب الصالة – باب ما جاء (متى يؤمر الصبي ح ( ،)179/5( ،)407وأخرجه أحمد في مسنده 404/3
2019
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ومن الضرورات التربوية تعويد الطفل على الفضائل ومكارم األخَلق النابعة من هدي النبي  -
()1
 فعن أبي هريرة –  -قال قال رسول هللا  -  -إنما بعثت ألتمم صالح األخَلق فالسنة النبوية المطهرة حثت على تعويد األطفال على مكارم األخَلق ،ومن أهمها الصدق،
كما أنها حذرت اآلباء واألمهات والمربين من الكذب على األطفال ألي غرض من األغراض ،ولو
عن طريق الممازحة حتى َل تكتب عليهم كذبة ،فعن أبي هريرة –  -عن النبي -  -قال :من
)2(.
قال لصبي تعال هاك تم ار ثم لم يعطه فهي كذبة 
ومما يساعد على عدم الكذب القدوة الصالحة فعلى كل مسؤول عن تربية األطفال أن يحذر الكذب
عامة وعلى األطفال بصفة خاصة ألن األطفال يقلدون آباءهم وأمهاتهم ومربيهم فتربية الولد على
الصدق والفضائل بالقدوة تؤثر عليه وتعينه على التزامه فمرة واحدة من القدوة السيئة تكفي لهدم الفضيلة
في نفسه ،ولقد كان السلف يعودون أطفالهم
()3
على الصدق يقول عمر بن العزيز( :ماكذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله ).
ومن األمور التي ينبغي تعليمها للطفل ممارسة الرياضات المختلفة؛ ألنها توفر للجسم قوته
والسنة النبوية المطهرة حرصت على أن يكون النشء قويا في جسمه كما يكون قويا في روحه وعقله
وخلقه  ،فعن أبي هريرة –  -قال  :قال رسول هللا  ( -  -المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا
من المؤمن الضعيف وفي كل خير) )4( .وصحابة رسول هللا -رضوان هللا -عليهم كانوا يحرصون
على تعليم األطفال الرماية والرياضات األخرى وأن عمر–  -كتب إلى أهل الشام  علموا أوَلدكم

السباحة والرماية والفروسية ) ( )5كذلك من حق األطفال اإلحسان في أدبهم وتعليمهم آداب األكل
وآداب السَلم وآداب الزيارة وآداب الجلوس وآداب الحديث وغيرها من اآلداب اإلسَلمية التي من
شأنها تغرس في نفوس األطفال القيم األخَلقية والمبادئ اإلسَلمية النابعة من كتاب هللا وسنة رسوله
فعن ابن عباس–  -قال :قال رسول هللا   : - -أكرموا األوَلد وأحسنوا أدبهم ) ( )6و عن
جابر بن سمرة –  -قال  :قال رسول هللا   :-  -ألن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق
()7
بصاع ).
( - )1أخرجه أحمد في مسنده باب مسند أبي هريرة  512/14و في كشف األستار عن زوائد البزار باب في حسن خلقه
 157/3والبخاري في األدب المفرد – باب حسن الخلق –  104/1وصححه األلباني في األدب المفرد،)104/1(،
( - )2أخرجه أحمد في مسنده باب مسند أبى هريرة  452/2وفي شرح السنة للبغوي  -باب في المعاريض مندوحة عن
الكذب .155/13
( - )3كتاب الزهد ألحمد بن حنبل  -باب أخبار عمر بن عبد العزيز –  237/1الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة
األولى 1999م.
( - )4أخرجه مسلم كتاب القدر – باب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهلل ح ( )278/3( ،)2664وأخرجه
ابن ماجه كتاب الزهد باب التوكل واليقين ح (. )456/4( ،)4168
( )5تنبيه الغافلين بأحاديث سيد المرسلين ألبي الليث نصر بن محمد السمرقندي  -باب فضل الرمي والركوب – 502/1
– الناشر دار ابن كثير – دمشق – بيروت – الطبعة الثالثة  2000 -م
( - )6أخرجه ابن ماجه في سننه – باب بر الوالد واإلحسان إلى البنات 1211/2 -وفي إسناده الحارث بن النعمان فيه لين
وإن ذكره ابن حبان في الثقات والحديث ضعفه الشيخ األلباني في ضعيف سنن ابن ماجه (.)1211/2
( - )7أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في آداب الولد ح ( .)237/5( ،)1951وضعفه الشيخ األلباني في سنن
الترمذي.)1951( ،
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الخاتمة
أختم بأهم النتائج والتوصيات:

– 1إن تربية األطفال تبدأ باإلعداد لهم قبل الزواج وذلك باختيار األبوين لهم ،ثم متابعة األجنة

قبل وَلدتهم ،وذلك بالرعاية الصحية والنفسية لألم والجنين.
 -2إن اختيار الوالدين من أكثر األمور تأثي ار على األبناء وتربيتهم ،وذلك لما يحدثه من تأثيرات
وراثية وبيئية ،فعلى الشباب مراعاة هذه األسس في اَلختيار وأهمها الدين والخلق.

– 3إن المبادئ التي رسمها وبينها لنا الرسول -صلى هللا عليه وسلم  -منذ لحظة الوَلدة كالتأذين

واإلقامة في أذن المولود والتحنيك وحلق الرأس والتصدق بوزن الشعر واختيار اَلسم الحسن ينبغي
عدم إهمالها ،ألن فيها خي ار كثيرا.
-4إن الرحمة بالطفل تعد من اَلحتياجات األساسية والضرورية له فهي تشعره باألمان

واَلطمئنان.

 –5إن العدل بين األبناء ضرورة َلبد منها وذلك إلبعاد اإلحساس بالظلم من نفوس األطفال.
 –6تعليم األطفال عن طريق القدوة من أهم األسس التي تبني شخصية الطفل وتغرس فيه القيم
والمبادئ األخَلقية.
ومما يوصى به في هذا المقام أنه ينبغي للمسؤولين على التربية سواء كانوا آباء أو مربين أو

مؤسسات تربوية اَللتزام بمنهج السنة النبوية في تربية األطفال ودراستها دراسة مستفيضة لَلستفادة
منها وتطبيقها في مؤسساتنا التربوية.
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قائمة بأهم المصادر والمراجع
 –1القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 -2إحياء علوم الدين لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ( المتوفي 505ه ) دار الحديث
القاهرة ط 1998م.
 -3أدب الدنيا والدين ألبي الحسن علي بن محمد البغدادي الشهير بالماوردي (المتوفى 450ه ) –
الناشر دار مكتبة الحياة 1986م.

 -4األدب المفرد لإلمام البخاري– دار البشائر اإلسَلمية بيروت الطبعة الثالتة1409ه
 -5تحفة المودود بأحكام المولود لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية
 الناشر مكتبة دار البيان – دمشق الطبعة األولى 1971م . -6تقريب التهذيب ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقَلني ( المتوفى  852ه) الناشر دار

الحديث القاهرة  2009م.

 -7تنبيه الغافلين بأحاديث سيد المرسلين ألبي الليث نصر بن محمد السمرقندي  -باب فضل الرم
والركوب  -الناشر دار ابن كثير – دمشق – الطبعة الثالثة 2000م .
 -8الجامع الكبير – سنن الترمذي – دار الغرب اإلسَلمي بيروت – ط1998م.
 -9حلية األولياء وطبقة األصفياء ألبي نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد األصفهاني ( المتوفي

430ه) – الناشر دار الكتاب العربي بيروت .

 -10سنن ابن ماجه ألبي عبد هللا محمد بن يزيد بن ماجه (المتوفى  273ه )– الناشر دار إحياء
الكتب العربية.

 -11السنن الكبرى ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخرساني النسائي( المتوفي 303ه ) الناشر

مؤسسة الرسالة بيروت – الطبعة األولى 2001م.

 -12سير أعَلم النبَلء لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن قيماز الذهبي ( المتوفي 748ه)
الناشر دار الحديث القاهرة – 2006م.

 -13شرح السنة ألبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي  -الناشر المكتب
اإلسَلمي بيروت – دمشق الطبعة الثانية 1403ه .

 -14صحيح وضعيف سنن ابن ماجه لمحمد ناصر الدين األلباني ( المتوفى 1420ه).
 -15الطريق إلى الولد الصالح  -المؤلف وحيد بن عبد السَلم بالي  -الناشر دار الضياء للنشر
والتوزيع  -السعودية .
 -16الطفل في الشريعة اإلسَلمية د  .محمد بن أحمد بن صالح  -طبع في القاهرة 1986 -م.
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 -17كتاب الزهد ألحمد بن حنبل – الناشر دار الكتب العلمية بيروت – الطبعة األولى 1999م.
 -18كشف األستار عن زوائد البزار لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي – الناشر مؤسسة الرسالة
بيروت الطبعة األولى 1979م.
 -19مجلة التربية القطرية – العدد ( )19ص 1983 – 66م.

 -20مسند اإلمام أحمد بن حنبل ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل ( المتوفى 241ه) الناشر
مؤسسة الرسالة الطبعة األولى 2001م.
 -21المغني –ألبي محمد موفق الدين عبد هللا بن محمد بن أحمد – الشهير بابن قدامة المقدسي –
الناشر مكتبة القاهرة 1388ه.

 -22النهاية في غريب الحديث واألثر لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن األثير ( المتوفى
606ه) – الناشر المكتبة العلمية بيروت 1979م.

 -23الهدي النبوي في تربية األوَلد في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني –
الناشر مطبعة سفير الرياض .
 -24وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن

خلكان البرمكي (المتوفي 681ه) – الناِ دار صادر بيروت .
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المفهوم الحديث لألرشيف في ظل المواد
التشريعية لوزارة المالية ووثائقها األرشيفية
أ.عثمان أمحمد صالح الطبولي – كلية اآلداب – جامعة بني وليد
المستخلص

تؤدي الوثائق اإلدارية األرش ـ ـ ــيفية دو اًر مهماً وحيوياً بالنس ـ ـ ــبة للمؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الحكومية وغير

الحكومية ،لما لها من أهمية في مساندة العملية اإلدارية في تلك المؤسسات.

كمـا أن تلـك الوثـائق اإل داريـة األرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيفيـة تعمـل على مـد جميع المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولين في الوحـدات اإلدارية
بالمؤسسات والمنظمات بالمعلومات التي تساعدهم في إنجاز األعمال اليومية ...إلخ.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح المفهوم الحديث إلدارة الوثائق األرشيفية (أرشيف) ونظريته
ومبادئه.

كما تناولت الد ارسـ ــة المواد التش ـ ـريعية المتعلقة بالوثائق األرشـ ــيفية في و ازرة المالية في العهد الملكي،
كذلك تطرقت الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة إلى بعض الحلول والمقترحات حول تبني المفهوم الحديث لألرش ـ ـ ـ ـ ــيف داخل
المؤسسات الحكومية.
المقــدمـــة

لم تعد السياسة العامة لألرشيف التقليدي بالهيئات الحكومية المختلفة كالو ازرات والمؤسسات

والشركات الحكومية في بعض دول العالم مجرد مخازن أو مستودعات تحشد فيها الوثائق والسجَلت

والملفات بمختلف أنواعها وأشـ ـ ـ ــكالها ،ويقوم بالعمل واإلش ـ ـ ـ ـراف عليها مجموعة من الموظفين والعمال
الغير متخصـصـين في علم المكتبات والمعلومات واألرشـيف أو الغير متدربون على المهنة األرشـيفية

الحديثة.

ونتيجة لهذه الحالة السيئة التي سادت الكثير من الو ازرات والمؤسسات والشركات الحكومية
في بعض دول العالم النامية عامة وفي دولة ليبيا بصفة خاصة.
كان لزاماً على الجهات التش ـ ـ ـ ـ ـ ـريعية والتنفيذية في تلك الدول أن تتبني السـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــة العامة

لألرشيف الحديث (نظرية اَلعمار الثَلثة للوثيقة اإلدارية) داخل تلك الو ازرات والمؤسسات والشركات
الحكومية ،كما يجب أيضا على هذه الو ازرات و المؤسسات الحكومية توفير الكفاءات البشرية المؤهلة

والمدربة على كيفية التعامل مع األرشيف بمفهومه الحديث ،ويجب أي ضاً أن يواكب التشريع القانوني

المفهوم الحديث لألرشــيف كما ينبغي أيضـاً اســتخدام التقنية الرقمية لحفظ واســترجاع األرشــيف سـواء
أكان األرشيف النشطة أو األرشيف شبه نشطة أو األرشيف التاريخي.
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الس ــياس ــة العامة لألرش ــيف الحديث هي التي تعنى بالوثيقة من مولدها والتي تعرف بالوثيقة
األرش ـ ـ ــيفية الجارية (األرش ـ ـ ــيف الجاري) ثم بعد فترة من الزمن تنتقل إلى األرش ـ ـ ــيف الوس ـ ـ ــيط (ش ـ ـ ــبه
النشـ ـ ــطة) بالمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة األم ثم بعد فترة أخرى من الزمن أيض ـ ـ ـاً تنتقل إلى األرشـ ـ ــيف الوطني للدولة،
ويطلق على هذه المرحلة األخيرة باألرش ــيف النهائي (التاريخي الثقافي) ( ،)1وترتكز الس ــياس ــة العامة
لألرشيف الحديث على مبدئين هما:
 مبـدأ المنشأ .provenance مبـدأ احترام الترتيب األصلي .)2( respect for originalإن السـ ــبب الرئيس لحفظ األرشـ ــيف أو الوثائق األرشـ ــيفية يكمن في أنه يخدمنا كذاكرة ،فكما يصـ ــاب
األفراد بالخلل الوظيفي بدون ذاكرة فإن المؤسسات تصاب أيضاً بالخلل الوظيفي عندما تفقد ذاكراتها
األرشـ ـ ــيفية لكونها تعتمد عليها كقاعدة أسـ ـ ــاسـ ـ ــية في تخطيط سـ ـ ــياسـ ـ ــاتها ،كما أننا نقوم أيض ـ ـ ـاً بحفظ
األرشيف ألسباب جوهرية واضحة يمكن تسميتها باألسباب التاريخية والثقافية باإلضافة إلى األسباب
المالية واإلدارية.
وعلى سـ ـ ـ ــبيل المثال َل الحصـ ـ ـ ــر يعتبر أرشـ ـ ـ ــيف شـ ـ ـ ــركة ويسـ ـ ـ ــن باك بنك west pac banking
 corporationوثائق حيوية للشــركة ،كما تشــكل الوثائق األرشــيفية لهذا البنك جزء هاماً لذاكرة األمة
بسبب أن هذا البنك يعد من أقدم المؤسسات المالية التي لعبت دو اًر متمي اًز في تطوير استراليا(.)3
 -1إشكاليـة الدراسـة:
إن النمو المتزايد لحجم الوثائق المنتجة بواســطة الو ازرات والمؤسـســات والشــركات في الدولة المعاصـرة

قد خلق س ــلس ــلة من المش ــكَلت لم تواجهها تلك الو ازرات والمؤسـ ـس ــات والش ــركات الحكومية مند مائة
عام مضــ ــت تقريباً ،أو أنها كانت ُمش ـ ــكَلت بســ ــيطة َل يمكن مقارنتها بما تواجهه تلك المؤسـ ـ ـســ ــات
والو ازرات والش ـ ـ ـ ـ ــركات الحالية وفي الوقت اآلني من مش ـ ـ ـ ـ ــكَلت ترجع إلى إدارة الوثائق والس ـ ـ ـ ـ ــجَلت
والملفات والمساحة المخصصة لتخزينها فعلى سبيل المثال َل الحصر فأن حجم أوراق عَلج المؤمن
عليهم بمؤس ـ ـسـ ــة الضـ ــمان اَلجتماعي بفرنسـ ــا خَلل عام1980 :م بلغت ( )250كيلومتر طولي من
الرفوف س ــنوياً بينما األوراق والوثائق الناتجة عن المؤسـ ـس ــة نفس ــها خَلل عامي1980 – 1947 :م
بلغت خمسة مَليين متر طولي من الرفوف(.)4
 - 1المنصففففففف الفخفاخ ،التجربة التونسففففففية في إدارة األرشففففففيف الجاري والوسففففففيط  :بحث مقدم للمؤتمر الثاني للتوثيق
واألرشفة االلكتروني ،األمارات -دبي  16 _14ديسمبر 2002م ،ص.20
 - 2أنابير رسفففففففون ( واخ ) "ترجمة ابراهيم احمد المهدوي" ،حفظ األرشفففففففيف ،بنغازي ،جامعة قاريونس2009 ،م،
ص.29
 - 3أنابير رسون ( واخ ) "ترجمة ابراهيم احمد المهدوي" ،حفظ األرشيف المصدر السابق ،ص .28_27
- 4إليولود وليني "ترجمة ابراهيم احمد المهدوي" ،مبادئ و قضفففففففايا علم األرشفففففففيف ،القاهرة  :دار حميثر للنشفففففففر،
،2019ص.39
2019

75

وتعد ليبيا من بين بعض دول العالم التي تعتمد على الســياســة التقليدية (الكَلســيكية) لألرشــيف داخل
و ازراتها ومؤسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاتها وش ـ ـ ـ ـ ــركاتها الحكومية مما أدى إلى تكدس أَلف الملفات  box fileالمكتظة
بالوثائق اإلدارية والمالية باإلض ـ ـ ـ ـ ــافة إلى أن التشـ ـ ـ ـ ـ ـريع األرش ـ ـ ـ ـ ــيفي الليبي َل يواكب المفهوم الحديث
لألرشيف.

 -2أهــداف الدراســة:
تسعى هذه الدراسة الى تحقيق األهداف التالية:
 -1تعريف المفهوم التقليدي لألرشيف والمفهوم الحديث لألرشيف.

 -2التعرف على مبادئ األرشيف.
 -3التعرف على البنود القانونية للو ازرة المالية في العهد الملكي الخاص بالوثائق المالية.
 -4وض ـ ــع الحلول والمقترحات للمفهوم التقليدي لألرش ـ ــيف داخل الو ازرات والمؤسـ ـ ـس ـ ــات والش ـ ــركات
الحكومية.
 -3تســاؤًلت الدراســـة:
 -1ما هو المفهوم التقليدي والحديث لألرشيف؟
 -2ما هي مبادئ األرشيف؟

 -3ما هي البنود الخاصة بأرشيف داخل و ازرة المالية الليبية؟
 -4ما هي الحلول والمقترحات للمفهوم التقليدي لألرشـ ـ ــيف داخل الو ازرات والمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات والشـ ـ ــركات
الحكومية؟
 -4منهجيــة الدراســة:
اعتمدت هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة على المنهج الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفي التحليلي والذي يتم من خَلله عرض وتحليل البنود
المتعلقة بالوثائق األرش ـ ــيفية في قانون النظام المالي للدولة َلئحة الميزانية والحس ـ ــابات والمخازن وما
مدى موافقتها للمفهوم الحديث لألرشيف.
 -5حــدود الدراســة:
اقتصرت هذه الدراسة على البنود المتعلقة بالوثائق القانونية للنظام المالي للدولة وقرار مجلس الوزراء
بَلئحة الميزانية والحسابات والمخازن  -و ازرة المالية.
 -6المصطلحات المستخدمة في الدراسة:

 /1األرشيف :archives
هو مجموعات من الوثائق التي تجمعت نتيجة لنشـ ــاط دائرة أو هيئة أو مؤس ـ ـسـ ــة وعلى هذا األسـ ــاس
فهي جزء من الجهة التي أنتجتها وتمثل فترة تاريخية معينة من عمر تلك الجهة (.)1
 - 1محمد محجوب مالك ،إدارة الوثائق األرشيفية ،بيروت :دار الجبل 1992 ,م ،ص .15
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 /2التوثيق : Documentation
تنظيم الوثــائق أو البيــانــات وحفظهــا بمــا في ذلــك تحــديــد مكــانهــا والتعرف عليهــا ،واقنــائهــا ،وتحليلهــا،
وتخزينها ،واسترجاعها ،وتقديمها ،وعرضها ،وتسهيل تداولها وتقديم المعلومات إلى المستفيدين(.)1
 /3الوثيقة : Document

ُيقصـ ــد بها المكتوب الذي يحوي معلومة أو معلومات مسـ ــجلة ،وهي الدليل المحفوظ الذي ُيسـ ــتدل به
في أعمال اإلدارة أو الجهة التي أصدرته ،وهي تكون مصد اًر لمعلوماتها(.)2

 /4الوثائق اإلدارية األرشيفية:

هي الوثائق التي يحتاج إليها في تسـ ـ ـ ـ ــيير األمور الراهنة ،واألعمال الجارية لوكالة أو مؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة أو

منظمة ،والتي بالتالي تحفظ في أماكن إنشائها ،ذلك ألن العمل أو القيد مازال يجري فيها(.)3

 -5الوك ــال ــة :agency

هي عبارة عن هيأة حكومية "تجارية" " منظمة " مؤس ـســة تقوم بإنتاج ( إنشــاء) أو توليد وإدارة وثائقها

خَلل مجرى تأدية أعمالها أو أنشـ ـ ـ ــطتها اليومية وفي حالة المنظمات أو المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات الكبرى يمكن
اعتبار األقسام الفرعية أو الفروع كوكاَلت مستقلة (.)4

 -6األرشيـفـي :archivist

وهو الشخص المتخصص في مهنة األرشيف ويعتبر المسؤول عن إدارة األرشيف أو إدارة الوثائق.
التوثيـق والوثــائق األرشيفيـة

كان اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان منذ وجوده على وجه األرض يقوم بتخزين بياناته ومعلوماته التي يكتش ـ ـ ـ ـ ـ ــفها من

حقائق الكون أو يكتس ـ ــبها من خبراته وتجاربه في الحياة ،مس ـ ــتخدماً في ذلك ما وهبه هللا له من عقل

وذاكرة كوس ــيلة َلس ــترجاع تلك المعلومات والبيانات ،إَل أن تراكمها وتوس ــعها -أي المعلومات -أدى
إلى عدم قدرة ذاكرة اإلنسان على استرجاعها جميعاً.

لذا ،كان لزاماً على اإلنسان أن يخترع ما ُيعرف بالذاكرة الخارجية؛ ألن ذاكرة اإلنسان تنتهي بانتهائه،
ناهيك عن كونه يتأثر باَلنفعاَلت النفسية واَلضطرابات الصحية التي يتعرض لها.
وتتمثل الذاكرة الخارجية فيما يس ـ ـ ــتخدمه اإلنس ـ ـ ــان من وس ـ ـ ــائط يس ـ ـ ــجل عليها معلوماته وبياناته التي
جميعها من تجاربه وخبراته على مر األيام ،فلقد وجد اإلنســان نفســه مضــط اًر لكي يخترع من وســائط
 - 1بيتر فإلين معجم المصطلحات األرشيفية ،بيروت -الدار العربية للعلوم1990 ،م ،ص.59
 - 2سلوى ميالد ،قاموس مصطلحات الوثائق واألرشيف ،القاهرة :دار الثقافة1982 ،م ،ص.68
 - 3بيتر فإلين معجم المصطلحات األرشيفية ،مصدر سابق ص.59
 - 4أنابيرسون ( واخ ) " ترجمة ابراهيم أحمد المهدوي" ،حفظ األرشيف ،مصدر سابق ص .751
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التسـجيل وأسـاليبه ما يضـمن له التحكم في تدفق المعلومات والبيانات التي تتراكم مع كل لحظة يمر
بها اإلنس ــان ،كما تض ــمن له حماية تلك المعلومات من الض ــياع أو التلف ،وكذلك إمكانية اس ــترجاع
أية معلومة منها في الوقت المناس ـ ـ ـ ــب وبالقدر المناس ـ ـ ـ ــب وبالش ـ ـ ـ ــكل المناس ـ ـ ـ ــب ،وهذا ما ُيقص ـ ـ ـ ــد به

التوثيق(.)1

ولقد ش ــهد العص ــر الحديث حدثين مهمين في تاريخ التوثيق ،تمثل أولهما في تأس ــيس المكتب الدولي
للببليوغرافيا في بروكس ـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة1892 :م على يد ( بول أوتليه وهنري َلفونتين) ،أما ثانيهما فهو

ظهور الميكروفيلم س ـ ــنة1912 :م الذي يهدف إلى تخزين المعلومات بش ـ ــكل مص ـ ــغر ،وكانت مكتبة
الكونجرس في واش ـ ــنطن أول مكتبة في العالم تس ـ ــتخدم أجهزة التقاط ص ـ ــورة لس ـ ــجَلتها ومحفوظاتها.

وكذلك شهد عام1938 :م تأسيس اَلتحاد الدولي للتوثيق

()2

()F.I.D

 International Federation Documentationالـذي عرف مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلح التوثيق بـأنـه " :توفير
المعلومات وانتقائها وتصنيفها وتخزينها وبثها واستغَللها (.")3
وبما أن التوثيق يعني تنظيم البيانات والحقائق وتحليلها والوصـ ــول بها إلى نوع معين من المعلومات،
فمعلومات المؤسسات الناتجة من فعاليات أنشطتها ينبغي أن تسمى بذلك التنظيم الدقيق ،لتصل إلى

مفهوم صـحيح إلى تلك العملية بمفهومها العلمي ،بهذا يصـبح الهدف من العملية التوثيقية للمعلومات
توفير المعلومات وتسـ ـ ــهيل اسـ ـ ــتخدامها س ـ ـ ـواء في مجال البحوث العلمية أو ُمتخذي الق اررات أي كان
نوعها إدارية أو سياسية أو اقتصادية أو غيرها (.)4
ولقد اش ـ ـ ـ ـ ـ ــتُقت كلمة (توثيق) -كما هو معروف من كلمة وثيقة

()5

التي ورد في لس ـ ـ ـ ـ ـ ــان العرب َلبن

منظور أنها تعني " :الوثيقة في األمر إحكامه واألخذ بالثقة ،والجمع (وثائق) ،ويقال :أخذ بالوثيقة

في أمره أي الثقة ،ووثقت الشيء توثيقاً فهو ُموثق(.)6

ويضـ ـ ــاف إلى مصـ ـ ــطلح التوثيق أوصـ ـ ــاف لتخصـ ـ ــيص مجال العمل الموثق وتحديده فنقول :التوثيق

اإلداري ،أو التوثيق اإلعَلمي ...وهكذا.

كما أن مصـ ـ ــطلح الوثائق أصـ ـ ــبح له أكثر من مرادف لتحديد ماهيته ،مثل :األرشـ ـ ــيف والمحفوظات،

 -1محمود عباس حمودة ،المدخل إلى دراسة الوثائق العربية ،طـ ،2القاهرة :دار غريب ،1999 ،ص.36
 - 2هاني العمد ،المعالجة الفنية للمعلومات :الفهرسففة ،التصففنيف ،التوثيق ،التكشففيف ،األرشففيف -عمان :جمعية المكتبات
األردنية1984 ،م ،ص.169 :
 - 3هاني العمد ،المعالجة الفنية للمعلومات :الفهرسففة ،التصففنيف ،التوثيق ،التكشففيف ،األرشففيف ،المصففدر السففابق ص:
.169
 - 4فهد إبراهيم العسففففكر ،التوثيق اإلداري في المملكة العربية السففففعودية ،طـفففففففففف -2الرياض :مكتبة الملك فهد1995 ،م،
ص.24-23
 - 5المعجم الوجيز ،أعداد /مجمع اللغة العربية -القاهرة :المجمع1995 ،م ،ص.600 :
 - 6لسان العرب ،إعداد /أبي الفضل جمال الدين أبن منظور -بيروت :دار صادر1990 ،م ،ص.372-371
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والسجَلت ،والمسجَلت ،واألوراق ،والمستندات وغيرها.
ويطلق على تلك الوثائق اإلدارية في أحيان كثيرة مص ـ ـ ـ ــطلح (األرش ـ ـ ـ ــيف) ،التي تش ـ ـ ـ ــمل كل األوراق
الناتجة عن العمل اليومي للمؤسسات الرسمية الحكومية ،والتي تعتني الدولة بحفظها باعتبارها الذاكرة
الفعلية لمؤسـسـات الدولة ،فهي ما تملكه باسـم األمة وَل يحق لشـخص بعينه أن يحتفظ بها ،ومن حق

اكتشفت بيد أشخاص آخرين ،لتوضع في أماكن عامة مثل مراكز الوثائق
الدولة أن تسترد أية وثائق ُ
الوطنية للدولة (.)1
وتُعد الوثائق اإلدارية األرشــيفية شــكَلً من أشــكال أوعية المعلومات ،وهي تســتمد أهميتها من طبيعتها
الخاصة التي تنفرد بها على سائر األوعية ،فهذا النوع من الوثائق ينتج بطريقة رسمية لخدمة أغراض

إدارية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة ،كما يتم اســتبقاؤها داخل المؤس ـســات والهيئات

واألجهزة اإلدارية وفق معايير لها قوتها واحترامها ،وكذلك يتم اســترجاعه وإتاحة معلوماته حســب هذه
القواعد والقوانين ،لذلك فإن تلك الوثائق اإلدارية األرش ــيفية تتميز باحتوائها على معلومات على درجة

عالية من الصحة ،يمكن الوثوق بها واَلعتماد عليها كمصدر مهم من مصادر المعلومات في اإلدارة
والبحث العلمي على حد سـ ـ ـواء ،فهذه الوثائق بما تحويه من بيانات عن خط س ـ ــير العمل في الجهاز

اإلداري تمثل رص ــيداً هائَلً وس ــجَلً دقيقاً لحياة هذا الجهاز ونموه ،ولكي تحقق اإلدارة أهدافها وتنجح

في عملها َلبد من توافر المعلومات الَلزمة إلنجاز هذه األعمال في صورة صالحة لَلستخدام (.)2

إن ذلك النوع من المعلومات اإلدارية تعاظم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأنه لدرجة كبيرة ،وذلك اإلحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس اإلدارة الحديثة
بالحاجة الماسة إليه ،كما تضخمت وتنوعت أشكاله (.)3

وقد اتضـ ـ ـ ــحت األهمية الكبرى لألجهزة المهنية بحفظ الوثائق اإلدارية األرشـ ـ ـ ــيفية لتقديمها المعلومات
إلى جميع العــاملين في أي جهــاز من أجهزة الــدولــة ،وكلمــا ارتفعــت كفــاءة تلــك األجهزة أمكن تقــديم
خدمة فعالة تظهر آثارها الطيبة في إنجاز األعمال في أقل وقت وبأقل جهد ،إن عملية تعطل الكثير

من المصالح والخدمات في الدولة يكون في العادة سببها عدم تنظيم المعلومات في تلك المؤسسات،

لذلك فإن تنظيم البيانات والمعلومات يكون بتنظيم األوراق التي تحملها مما يسـ ـ ـ ـ ـ ــاعد على دفع عجلة
اإلنتاج وإنجاز األعمال في الوقت المناسب (.)4

 - 1فهد إبراهيم العسكر ،التوثيق اإلداري في المملكة العربية السعودية ،مصدر سابق -ص.23
 - 2جمال الخولي ،الوثائق اإلدارية بين النظرية والتطبيق -القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية1993 ،م ،ص.17 :
 - 3محمود عباس حمودة .األرشيف ودوره في خدمات المعلومات ،القاهرة :دار غريب2003 ،م ،ص.273
 - 4محمود عباس حمودة .المدخل إلى دراسة الوثائق العربية ،مصدر سابق ،ص.606
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 -1المفهوم التقليدي لألرشي :
كما هو معروف أن العالم ينقسـ ـ ـ ـ ـ ــم إلى دول متقدمة ودول نامية وهذا ينعكس بشـ ـ ـ ـ ـ ــكل أو بآخر على
السياسة العامة لإلدارة الوثائق األرشيفية في الو ازرات والمؤسسات والشركات الحكومية في تلك الدول
النامية بشــكل عام وفي ليبيا بشــكل خاص ،حيث ينظر إلى إدارة الوثائق األرشــيفية بأنها تلك الوثائق
القديمة التي تنشئها إدارات الو ازرات والمؤسسات والشركات الحكومية بأن تلك الوثائق المصفر ارشيفاً
بمجرد انتهاء الحاجة إليها بالنس ـ ــبة لمنش ـ ــئها وبمرور الوقت تتكدس الوثائق داخل أَلف الملفات التي

تعرف (  ) box fineتتجمع في ممرات اإلدارات ومكاتب الموظفين ثم تسـ ــتبعد تلك الوثائق بطريقة
غالباً ما تكون عشـ ـ ـوائية واقرب إلى الفوض ـ ــى منها إلى العمل اإلداري المنظم داخل الدهاليز واألقبية

والطوابق السـ ــفلية أو العلوية لمباني المؤس ـ ـسـ ــات مما أدى إلى صـ ــعوبة التعامل مع الوثائق من حيث
التميز بين تلك التي مازالت جارية اَلس ــتعمال وبين الوثائق التي تراجعت أو تقلص ــت قيمتها اإلدارية

أو أصبح استعمالها عرضياً أو منعدماً تماماً.

كما يرتكز المفهوم التقليدي لألرشيف على أن يقوم بالعمل في مجال الوثائق األرشيفية (المحفوظات)
أش ــخاص من المغضــوب عليهم أو الفاش ــلين في حياتهم الوظيفية ،وَل يشــهد لهم بالكفاءة في أعمالهم

أو َل يحملون مؤهَلت في علم المكتب ــات والمعلوم ــات واألرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف أو دورات ت ــدريبي ــة في مج ــال

األرشـ ـ ــيف باإلضـ ـ ــافة إلى أن هذا المفهوم التقليدي لألرشـ ـ ــيف يرتكز على وضـ ـ ــع موقع إدارة الوثائق
األرشيفية في أسفل مواقع الهياكل التنظيمي لإلدارات المؤسسات والو ازرات والشركات الحكومية (.)1

 -2المفهوم الحديث لألرشي

ونظرية األعمار الثمثة:

يرتكز المفهوم الحديث لألرشـ ــيف على النظرة الكلية لألرشـ ــيف أي يهتم بالوثائق اإلدارية منذ نشـ ــأتها
وعبر المراحل العمرية التي تمر بها الوثيقة على عكس المفهوم التقليدي لألرشيف الذي يعتبر الوثيقة

المصفر أرشيفاً عندما تنتهي الحاجة إليها بالنسبة لمنشئها.
لقد شــهد بداية عقدة الســتينيات من القرن العش ـرين تطو اًر ملحوظاً في علم األرشــيف حيث شــهد بروز

نظرية اَلعمار الثَلثة للوثيقة

()2

 ،وقد ارتبط بمص ـ ــطلح ما قبل األرش ـ ــيف  prear chivioبظهور

مص ـ ـ ــطلح إدارة المحفوظات  record managementالذي أص ـ ـ ــبح يس ـ ـ ــتخدم في الوَليات المتحدة
وغيرها من البلدان األخرى.
لقـ ـ ــد َلحظ دوبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الفرنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  dubosqعـ ـ ــام1974 :م أن مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلح إدارة المحفوظـ ـ ــات
 - 1محمد الصافي الشحيمي ،تشخيص وضع الوثائق في المنظومة األرشيفية ،المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات ،ع2
( 2002م ) ،ص .57
 - 2منصف الفخفاخ .أسس نظام معالجة الوثائق اإلدارية واألرشيفية ،ع1990 ( 15م) ،ص.334
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َ record managmentل يوجد له ترجمة مماثلة في اللغة الفرنسـ ـ ـ ــية ،حيث أصـ ـ ـ ــبح غير شـ ـ ـ ــائع
اَلسـ ـ ـ ــتعمال في كل من فرنسـ ـ ـ ــا والبلدان الفرانكفونية (الدول الناطقة بالفرنسـ ـ ـ ــية) أن إدارة المحفوظات
 record managmentتعني تدخل اإلدارة األرشـ ـ ـ ـ ــيفية في عملية إدارة الوثائق وفي تنظيمها لدى
الهيئات اإلدارية المنتجة بحيث يشمل هذا النظام ما قبل األرشيف (األرشيف الوسيط).

لقد تم تصــنيف تدخل األرشــيفيين في إدارة الوثائق لدي المكاتب المنتجة بأنه شــكل من اإلش ـراف في
التشـ ـريعات األرش ــيفية الص ــادرة في كثير من الدول ،فمثَل على س ــبيل المثال َل الحص ــر في اس ــبانيا

منذ عام1894 :م بموجب القانون ( )30الص ــادر يونيو عام1894 :م تم تخص ــيص أرش ــيفيأ وأكثر
ذو مؤهل علمي لكل أرشيف و ازرة.

من خَلل كتابات دوبس ــك  dubosqحول األرش ــيف الوس ــيط أو ما قبل األرش ــيف pre archivag
أن األرشيف خَلل القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين كانت التقاليد األرشيفية القديمة تؤكد

على أن يتم تمرين الوثائق المحفوظة بالمكـاتب اإلدارية المنتجـة (العمر اإلداري األول) إلى (العمر

التاريخي الثالث) أما في منتصـف القرن العشـرين فقد تم التأكيد على مصـطلح ما قبل األرشـيف pre
 archivagالذي تم اشـ ـ ـ ــتقاقه من نظرية (المرحلة الوسـ ـ ـ ــطى) للوثائق الواقعة ما بين العمر اإلداري

التي تستخدم فيها الوثيقة بصفتها وثائق إدارية جارية ومرحلة استخدامها في مجال البحث التاريخي.

و بذلك اش ــر دوبس ــك  dubosqفي كتاباته إلى نظرية اَلعمار الثَلثة التي قس ــمت الوثيقة المنتجة
من المكاتب اإلدارية إلى ثَلثة أعمار(:)1
 1-2العمر األول للوثيقة:

تعتبر فيها الوثائق نشطة تبدأ مند نشأتها وتداولها إلى أن تغلق ملفات القضايا التي تتعلق بها.

 2-2العمر الثاني للوثيقة:

تعتبر الوثائق شـ ـ ــبه نشـ ـ ــطة حيث أن الحاجة إلى الرجوع إليها أصـ ـ ــبحت قليلة جداً بعد إغَلق ملفات
القضـ ـ ــايا التي تمت معالجتها ،إَل أنها تبقى مدة معينة  -تضـ ـ ــبط حسـ ـ ــب نوعية القضـ ـ ــايا على ذمة

اإلدارة أو الجهة المنشـئة لها ،أما بغرض التثبت والمراقبة أو حفاظاً على حقوق األشـخاص أو احترام
اآلجال قانونية أو غير ذلك ،تحفظ هذه الوثائق خارج المكاتب في أماكن معدة لهذا الغرض إلى أن

تنتهي الفترة التي تحدد َلستبقائها أي عندما يقر من أنشاها أنه أصبح في غني عن استعمالها.
 3-2العمر الثالث للوثيقة:

تص ــبح الوثائق أرش ــيفاً نهائياً عند انتهاء العمر التأني تخض ــع الوثائق إلى الفرز ويقع اَلحتفاظ بالتي

تكتسـ ـ ـ ــي قيمة دائمة راجعة إلى المعلومات التي تتضـ ـ ـ ــمنها أول أهميتها بالنسـ ـ ـ ــبة لذاكرة المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة

 -1إليود وليني ،مبادئ وقضايا علم األرشيف ،مصدر سابق  ،ص .49-47
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والتصرف فيها أو إلثبات حقوق األشخاص فيما عدا ذلك تتلف الوثائق حسب تراتيب مضبوطة (.)1
 3المبادئ األرشيفية:

في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة1950 :م انعقاد المؤتمر العالمي األول لألرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف في باريس آنذاك دعا جورج بورجين
ضـور إلى ضـرورة النظر من جديد
الح ُ
bourginالذي كان يشـغل المدير الشـرفي لألرشـيف الفرنسـي ُ
في األفكار التي طرحها كازانوف  casanovalأسـ ــتاذ علم األرشـ ــيف بايطاليا ،شـ ــاع اسـ ــتخدام منهج

الترتيب التاريخي  meted storicoبايطاليا إَل أنه مع ذلك فأن المنهج لم يكن واضـ ــحاً لدى غير
األرشيفيين.
عرف في فرنسا منهج الترتيب األصلي بمبدأ احترام الوحدة األرشيفية  respetto dei fondiبأنه
يجب على مركز األرش ـ ــيف (سـ ـ ـواء اكأن الوس ـ ــيط المؤسـ ـ ـس ـ ــة األم أو الوطني ) عدم خلط مجموعاته
األرشيفية المختلفة القادمة إليهما.

وفي ســنة1964 :م أشــار معجم المصــطلحات األرشــيفية  elseviers lexiconمشــي اًر بذلك إلى مبدأ
المنشــأ  principio di provenienzaومبدأ احترام الترتيب األصــلي principio di rispetto

 dei fondsحيث أكد كثير من الفرنسيون ضرورة التمسك بمبدأ الترتيب األصلي(.)2
 1-3مبدأ المنشأ :provenance

يشـ ـ ــترط مبدأ المنشـ ـ ــأ أن أرشـ ـ ــيف أية منظمة أو فرد َل يجب خلطه أو ضـ ـ ــمه أو دمجه مع أرشـ ـ ــيف

منظمة أخرى ،فمثَلً على س ـ ـ ـ ـ ــبيل المثال على األرشــ ـ ـ ـ ــيفي الذي يحتفظ بوثائق كل من ووتر ســ ـ ـ ـ ــايد

وجمعية فريمان وسـتيفي دورز أن َل يقوم بدمج وثائق تلك المؤسـسـات معاً رغم أنها عبارة عن نقابة
ُعمال اَلتحادية تعمل في نفس المجال وتنتج الوثائق نفسها ك ــ( وثائق العضوية  -ووثائق المنازعات
 -ووثائق التحكيم  -ووثائق المالية  -ووثائق محاضر الجلسات).

 2-3مبدأ احترام الترتيب األصلي:respect for originaj order
يش ـ ـ ــترط أن يتم احترام مبدأ المنش ـ ـ ــأ بل المحافظة على إتباع نظام الترتيب الذي كأن مس ـ ـ ــتخدماً لدى

منظمة أو الفرد في حفظ واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام الوثائق ويحتفظ به ،وبناء عليه يتطلب منك احترام الترتيب

األصـ ـ ـ ـ ــلي لجميع الوثائق التي تقوم باسـ ـ ـ ـ ــتَلمها والملفات التي تم ترتيبها حسـ ـ ـ ـ ــب الترقيم الرمزي قبل
إيداعها تحت الوصاية األرشيفية عليك بالمحافظة بل احترام ترتيبها األصلي مهما كأن نوعه (.)3

 - 1منصف الفخفاخ ،أسس نظام معالجة الوثائق اإلدارية واألرشيف ،مصدر سابق ،ص .335
 - 2إل يولود وليني ،مبادئ و قضايا علم األرشيف " ،ترجمة ابراهيم احمد المهدوي" ،مصدر سابق ،ص .151 – 150
 - 3أنا بيدر سون )و ا خ ( حفظ األرشيف " ،ترجمة ابراهيم احمد المهدوي" ،مصدر سابق ،ص .29
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 -4المفهوم الحديث لألرشي

في ظل المواد التشري ية لوزارة المالية لوثائقها األرشيفية:

 1-4المواد القانونية المتعلقة بالوثائق األرشيفية  -وزارة المالية:

في القانون النظام المالي للدولة َلئحة الميزانية والحس ـ ـ ـ ـ ـ ــابات والمخازن  -مرس ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ملكي  -و ازرة
المالية ،وفيما يلي نعرض المواد القانونية المتعلق بالوثائق األرشيفية:

 المـ ــادة :189

يعتبر من المستندات ذات القيمة كل محرر حكومي يباع بمقابل نقدي مهما يكن الغرض منه.
 المـ ــادة :194
يتم تسـليم واسـتَلم المسـتندات المعتبرة في حكم المسـتندات ذات القيمة بإيصـاَلت و تقييد ُعهدتها في
س ـ ــجَلت وذلك كله وفقاً للتعليمات التي تص ـ ــدرها و ازرة المالية ،وتحفظ المس ـ ــتندات المش ـ ــار إليها في
الفقرة السـ ــابقة بعد اسـ ــتعمالها كاملة مرتبة حسـ ــب أرقامها المتسـ ــلسـ ــلة في ملفات خاصـ ــة تدون عليها
المدة التي تتعلق بها هذه المس ـ ــتندات ورقم المســ ــتند األول والمســ ــتند األخير في الملف ،ويكون حفظ
الملفات المذكورة في أماكن َل يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهل الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إليها َل تتعرض لمخاطر التلف أو الحريق تنظم
الملفات في هذه األماكن بطريقة تيسر الرجوع إليها عند الحاجة وَل يسمح بنزع المستندات من ملفاتها
إَل في حاَلت الض ـ ـ ــرورة وبإذن خاص من رئيس الجهة التي تتولى حفظها ،وبش ـ ـ ــرط إعادة المس ـ ـ ــتند

المنزوع إلى موضـ ــعه فور اَلنتهاء منه ،ويكون نزع المسـ ــتند من الملف مقابل إيصـ ــال به موقع عليه

من المس ـ ـتلم ومبين به البيانات الخاصـ ــة بالمسـ ــتند ،وتوضـ ــع في موضـ ــع المسـ ــتند المنزوع إلى حين
إعادته مذكرة بياناته واسم المستلم والغرض من تسلمه المستند وتاريخ نزعه.

 المـ ــادة :195

َل يجوز إص ـ ــدار الق اررات أو التعليمات أو النماذج التي تنظم تداوَل وحفظ المس ـ ــتندات ذات القيمة و

ما في حكمها دون الرجوع إلى وزير المالية و ديوان المحاسبة
 المـ ــادة :196

يجوز إتَلف المس ـ ـ ــتندات ذات القيمة إذا أبطل اس ـ ـ ــتعمالها أو لم تعد هناك حاجة إليها أو تلفت على

نحو يستحيل معه استعمالها فيما أعدت له.
كما يجوز إتَلف المس ـ ـ ـ ــتندات المتبرة في حكم المس ـ ـ ـ ــتندات ذات القيمة بعد اتخاذ اإلجراءات الَلزمة
لتسجيل بياناتها أو ملخصها إذا مضى على استعمالها أو على إجراء آخر قيد فيها خمس سنوات إَل

إذا كانت هذه المسـ ـ ـ ـ ـ ــتندات محل فحص أو مراجعة أو كانت مطلوبة في دعوي قائمة أكانت القوانين
أو اللوائح أو تعليمات و ازرة المالية تقرر اَلحتفاظ بها لمدة أطول.

ويكون اإلتَلف في جميع األحوال باإلحراق أو بأية وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلة أخرى يوافق عليها وكيل و ازرة المالية
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لشــؤون الميزانية والحســابات تضــمن إتَلف المســتندات إتَلفاً كلياً ،وتتولى إتَلف المســتندات المشــار
إليها في المادة السـ ـ ـ ـ ـ ــابقة في كل حالة لجنة تشـ ـ ـ ـ ـ ــكل بقرار من وكيل و ازرة المالية لشـ ـ ـ ـ ـ ــؤون الميزانية
والحس ــابات من مندوبين عن ديوان المحاس ــبة واإلدارتين العامتين للتفتيش وللخزانة والحس ــابات بو ازرة
المالية والجهة اإلدارية ذات الش ــأن وتحرر اللجنة المذكورة محضـ ـ اًر بجميع ما تتخذه من إجراءات في
س ـ ــبيل أداء مهمتها على أن ترفق به بياناً بالمس ـ ــتندات التي تولت إتَلفها ويقدم المحض ـ ــرون مرفقاته
إلى كل من وكيل و ازرة المالية لش ـ ـ ــؤون الميزانية والحس ـ ـ ــابات وديوان المحاس ـ ـ ــبة والجهة اإلدارية ذات

الشأن.
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نتــائــج الدراســة:
بعد اسـ ـ ـ ـ ــتعراض المواد التش ـ ـ ـ ـ ـريعية المتعلقة بالوثائق األرشـ ـ ـ ـ ــيفية لو ازرة المالية في العهد الملكي تبين
قصــور المواد التشــريعية المتعلقة بالوثائق األرشــيفية بو ازرة المالية ،حيث ترتكز هذه المواد التشــريعية

على المفهوم التقليدي لألرشيف.
 المادة ( )189التي تعتبر من المسـ ـ ـ ــتندات ذات القيمة كل محرر حكومي يباع بمقابل نقدي مهما
يكن الغرض منه ،في حين أن الوثيقة األرش ـ ــيفية في المفهوم الحديث لألرش ـ ــيف لها عدة قيم ،القيمة
اإلدارية للوثيقة والقيمة المالية للوثيقة والقيمة التاريخية (الثقافية) للوثيقة.

 المادة ( )196يجوز إتَلف المسـ ـ ـ ــتندات (الوثائق) ذات القيمة إذا أبطل اسـ ـ ـ ــتعمالها من ِقبل و ازرة
المالية في حين أن تلك الوثائق األرش ـ ـ ـ ـ ــيفية في المفهوم الحديث للرش ـ ـ ـ ـ ــيف يجب ترحيل هذه الوثائق
األرش ــيفية من المكاتب واألقس ــام والوحدات في الهيكل التنظيمي لو ازرة المالية إلى األرش ــيف الوس ــيط

بو ازرة المالية لتبقى فترة زمنية ثم يتم ترحيلها إلى األرشيف الوطني للدولة.

كما تطرقت الد ارس ـ ـ ـ ــة إلى تبني المفهوم الحديث لألرش ـ ـ ـ ــيف الذي يرتكز على نظرية علم األرش ـ ـ ـ ــيف
ومبادئه داخل المؤسسات والشركات الحكومية في ليبيا.
الحل ــول والمقترح ــات:
 -1تبني المفهوم الحديث لألرشيف الذي يرتكز على نظرية اَلعمار الثَلثة للوثيقة وهى:
 1/1العمر األول للوثيقة (النشطة)

 2/1العمر التأني للوثيقة (شبه نشط)
 3/ 1العمر الثالث للوثيقة (نهائي أو التاريخي)
 -2العمل على أنشا مراكز لألرشيف الوسيط داخل الو ازرات والمؤسسات والشركات الحكومية

 -3إنشاء أرشيف وطني للدولة ُيعنى بإشراف على الوثائق األرشيفية للو ازرات والمؤسسات والشركات
الحكومية.
 -4العمل على تحديث وتطوير التش ـ ـ ـ ـ ـريعات القانونية لألرشـ ـ ـ ـ ــيف بما يتمشـ ـ ـ ـ ــى مع المفهوم الحديث
لألرشيف.
 -5اسـ ــتحداث إدارات للوثائق األرشـ ــيفية داخل الو ازرات والمؤس ـ ـس ـ ــات والشـ ــركات الحكومية على أن
يعمــل في تلــك اإلدارات الوثــائق األرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيفيــة مؤهلين في مجــال المكتبــات والمعلومــات واألرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف
باإلض ـ ـ ــافة إلى تدريب العاملين بإدارات الوثائق األرش ـ ـ ــيفية من خَلل برامج دورات تدريبية في مجال
علم األرشيف.
 -6تكوين لجان من الموظفين الذين لهم الخبرة في والوظائف والمهام التي تقوم بها اإلدارات داخل
الو ازرات والمؤس ـســات والشــركات الحكومية ومتخص ـصــون في مجال المكتبات والمعلومات واألرشــيف
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بحيث تهدف هذه اللجان إلى تطبيق العملي لبرنامج التصرف في الوثائق اإلدارية (المحفوظات).
 1/6جرد الوثائق األرشيفية (المحفوظات).

 2/6إعداد قائمة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمية للوثائق اإلدارية لكل اإلدارات الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية والفرعية في الهياكل التنظيمي
للو ازرات والمؤسسات والشركات الحكومية.

 3/ 6إعداد نظام تصنيف للوثائق اإلدارية.
 4/6إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق اإلدارية.
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الخـــاتـمـة

المجتمع اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني يعتبر التقدم الحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري والثقافي الذي تميز به ،وما نتج عنه من تراكم

للمعلومات التاريخية التي تحتاج الى تنظيم وفهرسة ،ظهرت الحاجة إلى األرشيف الذي يعتبر الذاكرة

المنظمة للمجتمع ،واألرشــيف نوعان :مكتوب وشــفوي يتم اســتخدمه بالش ـواهد الشــفهية غير المســجلة
لغــايــات التوثيق ،غير أن اغلبيــة الوثــائق القــديمــة قــد تم كتــابتهــا على مواد قــابلــة للتلف مثــل األوراق
واَللواح الشـ ـ ـ ــمعية والبردي األمر الذي تسـ ـ ـ ــبب في ضـ ـ ـ ــياع الكثير منها ،وليس كل الكتابات التي تم
العثور عليها لها صـ ـ ــفة وثائقية وكما انه ليسـ ـ ــت كل الوثائق تعتبر ارشـ ـ ــيفاً ،أما السـ ـ ــرد اإلخباري أو

المخطوط لعمل أدبي أو علمي الذي كتب منذ البداية لغرض معين هو توارث أو نقل المعلومات أو

التعبير عن أفكار المؤلف َل يعد ذا ص ــبغة وثائقية ،اذاً األرش ــيف عبارة عن تراكم وثائق موض ــوعية
لشـ ـواهد مكتوبة لنش ــاط ما حفظ بموجب القانون لتنظيم المص ــلحة البشـ ـرية ،إن حفظ الوثائق يجب أن

يكون حفظ متكامل بش ـ ــرط خاص ـ ــة وأن الحفظ المتكامل للوثائق التي تعود إلى عص ـ ــور حديثة تعتبر
من الصـ ـ ــعب القيام به بسـ ـ ــبب تكلفة القيام بمثل تلك العمليات الفنية غير القابلة للتطبيق ،وفي نهاية
هذه الد ارس ـ ـ ــة التي أوض ـ ـ ــحنا من خَللها الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــة العامة لألرش ـ ـ ــيف بين المفهوم التقليدي والمفهوم
الحديث لألرش ــيف الذي يرتكز على نظرية علم األرش ــيف ومبادئه ،وبعد اس ــتعرض المواد التشـ ـريعية
المتعلقة بالوثائق األرش ـ ـ ــيفية لو ازرة المالية في العهد الملكي ،تبين قص ـ ـ ــور المواد التشـ ـ ـ ـريعية المتعلقة
بالوثائق األرشــيفية بو ازرة المالية ،حيث ترتكز هذه المواد التش ـريعية على المفهوم التقليدي لألرشــيف،

المادة ( " )189التي تعتبر من المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتندات ذات القيمة كل محرر حكومي يباع بمقابل نقدي مهما
يكن الغرض منه" ،في حين أن الوثيقة األرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيفية في المفهوم الحديث لألرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف لها عدة قيم:
القيمــة اإلداريــة للوثيقــة والقيمــة المــاليــة للوثيقــة والقيمــة التــاريخيــة (الثقــافيــة) للوثيقــة ،والمــادة ()196
"يجوز إتَلف المس ــتندات (الوثائق) ذات القيمة إذا أُبطل اس ــتعمالها من ِقبل و ازرة المالية في حين أن
تلك الوثائق األرشيفية في المفهوم الحديث لألرشيف يجب ترحيل هذه الوثائق األرشيفية من المكاتب
واألقس ــام والوحدات في الهيكل التنظيمي لو ازرة المالية إلى األرش ــيف الوس ــيط بو ازرة المالية لتبقى فترة
زمنية ثم يتم ترحيلها إلى األرش ـ ـ ـ ــيف الوطني للدولة ،كما تطرقت الد ارس ـ ـ ـ ــة إلى تبني المفهوم الحديث
لألرشــيف الذي يرتكز على نظرية علم األرشــيف ومبادئه داخل المؤس ـســات والش ــركات الحكومية في

ليبيا.
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أوًلا :الكتب:

قائمة المصــادر و المراجع

 -1أنابير رس ـ ـ ـ ـ ـ ــون ]و اخ[  ،حفظ األرش ـ ـ ـ ـ ـ ــيف" ترجمة ابراهيم احمد المهدوي" ،بنغازي -جامعة قاريونس،

2009م.

 -2إليولود وليني ،مبادئ و قضايا علم األرشيف" ترجمة ابراهيم احمد المهدوي" ،القاهرة :دار حميتر للنشر،

2019م.

 -3محمد محجوب مالك ،إدارة الوثائق األرشيفية ،بيروت -دار الجبل1992 ،م.

 -4بيتر فإلين معجم المصطلحات األرشيفية ،بيروت -الدار العربية للعلوم1990 ،م.

 -5ســالم عبود اَللوســي ،محمد محجوب مالك ،األرشــيف -تاريخه -أصــنافه -إدارته ،بغداد ،المركز الوطني
للوثائق1979 ،م.

 -6محمود عباس حمودة ،المدخل إلى دراسة الوثائق العربية ،طـ -2القاهرة :دار غريب1999 ،م ،ص.36

 -7هاني العمد ،المعالجة الفن ية للمعلومات :الفهرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،التص ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف ،التوثيق ،التكش ـ ـ ـ ـ ـ ــيف ،األرش ـ ـ ـ ـ ـ ــيف،
عمان :جمعية المكتبات األردنية1984 ،م ،ص.169 :

 -8فهد إبراهيم العســكر ،التوثيق اإلداري في المملكة العربية الســعودية ،طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ -2الرياض :مكتبة الملك فهد،

1995م ،ص.24-23

 - 9المعجم الوجيز ،أعداد /مجمع اللغة العربية -القاهرة :المجمع1995 ،م.

 - 10لسان العرب ،إعداد /أبي الفضل جمال الدين أبن منظور -بيروت :دار صادر1990 ،م.

 - 11جمال الخولي ،الوثائق اإلدارية بين النظرية والتطبيق ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية1993 ،م.

 - 12محمود عباس حمودة ،األرشيف ودوره في خدمات المعلومات ،القاهرة :دار غريب2003 ،م.
 -13سلوى ميَلد ،قاموس مصطلحات الوثائق واألرشيف ،القاهرة :دار الثقافة1982 ،م.

ثاني ا :الدوريات:

 -1محمد الص ـ ــافي الش ـ ــحيمي ،تش ـ ــخيص وض ـ ــع الوثائق في المنظومة األرش ـ ــيفية ،المجلة المغاربية للتوثيق
والمعلومات ،ع2002( 2م)

 -2منصف الفخفاخ'' ،أسس نظام معالجة الوثائق اإلدارية'' ،مجلة الوثائق العربية ،ع1990( 15م).

ثالث ا :البحوث المقدمة للمؤتمرات:

 -1المنصـ ـ ــف الفخفاخ ،التجربة التونسـ ـ ــية في إدارة األرشـ ـ ــيف الجاري والوسـ ـ ــيط ،بحث مقدم للمؤتمر الثاني
للتوثيق واألرشفة اَللكتروني ،األمارات -دبي  16 -14ديسمبر 2002م.

 -2مبروكة عمر المحيريق ''األعداد المهني للعاملين بمجال المعلومات والمكتبات عبر الفض ـ ـ ــاء اَللكتروني،
ورقة قدمت للمؤتمر الثاني عشر لَلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حول المكتبات العربية في مطلع األلفية

الثالثة ،بنى وتقنيات وكفاءات متطورة ،الشارقة 8-5 ،نوفمبر2001م.
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 -3س ـ ـ ـ ــالم اَللوس ـ ـ ـ ــي ''التشـ ـ ـ ـ ـريعات الوثائقية '' ورقة مقدمة إلى أعمال ندوة الخبراء العرب من أجل التخطيط
لتطوير األرشيف بالبَلد العربية ،تونس1984 ،م.

 -4على الشايب ،تنظيم الوثائق اإلدارية الجارية والوسيطة بكتابة الدولة للتربية ،ورقة مقدمة إلى أعمال الندوة
الثانية لخبراء األرشيف العرب ،تونس  8-7مارس 1990م.
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الطـرق والمعـايير العلميـة لتعيين وتوظيـف
العناصـر البشريـة فـي المؤسســات الصناعيــة
الليبيــة بين الواقـــــــــع والتخطـيــــــــط العلمـــــــــي
د .الباشير عمران خليفة – كلية التربية – جامعة بني وليد
المقدمــــة

إن التط ـ ــور التكنول ـ ــوجي والتقن ـ ــي ،وم ـ ــا ش ـ ــهده الع ـ ــالم م ـ ــن تغيـ ـ ـرات نتيج ـ ــة ظه ـ ــور تن ـ ــوع

مبـ ــادئ وأسـ ــاليب المنافسـ ــة وأشـ ــكالها وجـ ــودة اإلنتـ ــاج بالمؤسسـ ــات الصـ ــناعية زيـ ــادة العلـ ــم وتطـ ــور
التكنولوجي ـ ــا أدت العولم ـ ــة دوره ـ ــا ف ـ ــي فق ـ ــدان الح ـ ــدود الجغرافي ـ ــة لمعناه ـ ــا ف ـ ــي مختل ـ ــف األص ـ ــعدة،

وخاص ـ ــة عل ـ ــى الص ـ ــعيد اَلقتص ـ ــادي ،ونتيج ـ ــة ل ـ ــذلك ق ـ ــد تختف ـ ــي مؤسس ـ ــات نتيج ـ ــة لعجزه ـ ــا ع ـ ــن

مسـ ـ ــاير الوضـ ـ ــع الجديـ ـ ــد فـ ـ ــي المجتمـ ـ ــع ،لتحـ ـ ــل مجلهـ ـ ــا مؤسسـ ـ ــات أخـ ـ ــرى أكثـ ـ ــر فاعليـ ـ ــة وجـ ـ ــودة

وسـ ــرعة فـ ــي اإلنتـ ــاج ،وعلـ ــى غ ـ ـرار ذلـ ــك تتغيـ ــر أسـ ــاليب وطـ ــرق اإلدارة لهـ ــذه المؤسسـ ــات ،وكـ ــذلك

متطلب ـ ــات العم ـ ــل ليص ـ ــبح العنص ـ ــر البش ـ ــري مطالبـ ـ ـاً بمواكب ـ ــة العص ـ ــر ،كم ـ ــا أن المـ ـ ـوارد البشـ ـ ـرية
أه ــم مصـ ــدر م ــن مصـ ــادر الث ــروة بالنسـ ــبة للمجتمـ ــع ،وه ــذا مـ ــا أدى إل ــى ظهـ ــور علـــم يهـ ــتم بد ارسـ ــة
ك ــل م ــا يتعل ــق به ــذا المص ــدر ،وه ــذا العل ــم يتط ــور كغيـ ـره م ــن العل ــوم ،ويرك ــز ف ــي ه ــذا عل ــى قس ــم
إدارة الم ـ ـ ـوارد البشـ ـ ـ ـرية باعتب ـ ـ ــار األفـ ـ ـ ـراد ث ـ ـ ــروة ومص ـ ـ ــدر رئيس ـ ـ ــي وث ـ ـ ــروة حقيقي ـ ـ ــة متج ـ ـ ــددة يج ـ ـ ــب
اَلهتمـ ـ ــام بهـ ـ ــا بالدرجـ ـ ــة األولـ ـ ــى وتـ ـ ــأهيلهم وتنميـ ـ ــتهم واختي ـ ـ ــار األفضـ ـ ــل مـ ـ ــن العناصـ ـ ــر البش ـ ـ ـرية

المتاحـ ـ ــة ،وفـ ـ ــق التخصـ ـ ــص والرغبـ ـ ــة والقـ ـ ــدرة لتشـ ـ ــكيل رأس مـ ـ ــال بشـ ـ ــري قابـ ـ ــل للتغيـ ـ ــر والتطـ ـ ــور
ومواكب لكل جديد للرقي بالعمل واإلنتاج بالمؤسسة التي ينتمي إليها.

م ـ ــن خ ـ ــَلل اَلهتم ـ ــام بقس ـ ــم المـ ـ ـوارد البشـ ـ ـرية ف ـ ــي المؤسس ـ ــات اَلقتص ـ ــادية ،وه ـ ــذا ب ـ ــدوره
يس ـ ــاهم ف ـ ــي وض ـ ــع السياس ـ ــات العام ـ ــة للمؤسس ـ ــة بالقس ـ ــم ال ـ ــذي يعتب ـ ــر ركيـ ـ ـزه كغيـ ـ ـره م ـ ــن الرك ـ ــائز
األخرى التي تقوم عليها العملية اإلنتاجية (عناصر اإلنتاج).

ومـ ــن خـ ــَلل مَلحظتنـ ــا للمؤسسـ ــات الصـ ــناعية فـ ــي ليبي ـ ــا ،وم ـ ــا تهـ ــدف إليـ ــه مـ ــن خدمـ ــة

للمجتمـ ـ ــع ،مـ ـ ــن حيـ ـ ــث تـ ـ ــوفير المنتجـ ـ ــات وزيـ ـ ــادة الـ ـ ــدخل الـ ـ ــوطني ،وكـ ـ ــذلك تـ ـ ــوفير فـ ـ ــرص عمـ ـ ــل
ألبن ـ ــاء المجتم ـ ــع وغيره ـ ــا م ـ ــن األه ـ ــداف ،إَل أن ه ـ ــذه المؤسســ ــات ل ـ ــم تق ـ ــاوم اَلس ـ ــتمرار وســ ــجلت
فش ـ ـَلً ذريع ـ ـاً مـ ــن خـ ــَلل عجزهـ ــا فـ ــي تـ ــوفير مردودهـ ــا اَلقتصـ ــادي علـ ــى الفـ ــرد والمجتمـ ــع ،وانتهـ ــت
إلى خسارة مادية كبيرة ،رغم المحاوَلت العديدة والمتكررة إلنقاذها من قبل الدولة.
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وباعتب ـ ـ ــار أن العنص ـ ـ ــر البش ـ ـ ــري أه ـ ـ ــم عناص ـ ـ ــر اإلنت ـ ـ ــاج .إذ ب ـ ـ ــه وع ـ ـ ــن طريق ـ ـ ــه يتح ـ ـ ــدد
نجـ ــاح المؤسسـ ــة وفشـ ــلها ،وبهـ ــذا يجـ ــب إعـ ــداده وتأهيلـ ــه بالقـ ــدر الـ ــذي يسـ ــتطيع مواكبـ ــة اَلسـ ــتمرار
ومعالجـ ـ ــة الكثيـ ـ ــر مـ ـ ــن المشـ ـ ــاكل اإلنتاجيـ ـ ــة والصـ ـ ــناعية مـ ـ ــن خـ ـ ــَلل اإلدارة الجيـ ـ ــدة والمهندسـ ـ ــين

األكف ـ ـ ــاء والفني ـ ـ ــين ذوي الكف ـ ـ ــاءة العالي ـ ـ ــة والمـ ـ ـ ـدربين عل ـ ـ ــى خل ـ ـ ــق حل ـ ـ ــول بديل ـ ـ ــة ،تواك ـ ـ ــب الجدي ـ ـ ــد

وتصمد أمام المنافسين.

وانطَلق ـ ـاً م ـ ــن أن س ـ ــبب فش ـ ــل هـ ــذه المؤسس ـ ــات ق ـ ــد يك ـ ــون عـ ــدم ق ـ ــدرة العنص ـ ــر البش ـ ــري

عل ـ ــى إيج ـ ــاد حل ـ ــول للعدي ـ ــد م ـ ــن العقب ـ ــات الت ـ ــي تواج ـ ــه ه ـ ــذه المؤسس ـ ــة ،وع ـ ــدم اختي ـ ــار العناص ـ ــر
الجيـ ــدة فـ ــي إدارة الم ـ ـوارد البش ـ ـرية فـ ــي هـ ــذه المؤسسـ ــة وعـ ــدم تطبيـ ــق المعـ ــايير العلميـ ــة فـ ــي عمليـ ــة

التوظيف.

وله ـ ــذا وم ـ ــن خ ـ ــَلل ب ـ ــروزه ه ـ ــذه الظ ـ ــاهر رأى الباح ـ ــث أن ـ ــه يج ـ ــب د ارس ـ ــتها م ـ ــن خ ـ ــَلل

البحـ ـ ـ ــث المعنـ ـ ـ ــون بـ ـ ـ ـ ـ (الطـ ـ ـ ــرق والمعـ ـ ـ ــايير العلميـ ـ ـ ــة لتعيـ ـ ـ ــين وتوظيـ ـ ـ ــف العناصـ ـ ـ ــر البش ـ ـ ـ ـرية فـ ـ ـ ــي

المؤسس ـ ــات الص ـ ــناعية الليبي ـ ــة – ب ـ ــين الواق ـ ــع والتخط ـ ــيط العلم ـ ــي) ،لمعرف ـ ــة األس ـ ــاليب الت ـ ــي ع ـ ــن
طريقه ـ ــا ي ـ ــتم اَلختي ـ ــار الجي ـ ــد للعناص ـ ــر البشـ ـ ـرية لش ـ ــغل وظيف ـ ــة ف ـ ــي المؤسس ـ ــة الص ـ ــناعية ،وذل ـ ــك

انطَلق ـ ـاً مـ ــن معطيـ ــات نظريـ ــة وفكريـ ــة عديـ ــدة ،حاولنـ ــا تطبيقهـ ــا فـ ــي المؤسسـ ــات الصـ ــناعية الليبيـ ــة
والتي بدورها تساهم في اَلقتصاد الوطني للدولة.

مشكلـــة الدراســــــة:

إن المـ ـ ـ ـوارد البشـ ـ ـ ـرية م ـ ـ ــن أه ـ ـ ــم العناص ـ ـ ــر الفني ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي أي مؤسس ـ ـ ــة خدمي ـ ـ ــة كان ـ ـ ــت أو

إنتاجيـ ــة ،لمـ ــا لهـ ــا مـ ــن أمتـ ــداد وتـ ــأثير فـ ــي بقيـ ــة العناصـ ــر األخـ ــرى ،بإعتبارهـ ــا المحـ ــرك األساسـ ــي
لبقيـ ــة عناصـ ــر الخدمـ ــة واإلنتـ ــاج حيـ ــث هـ ــي التـ ــي تحـ ــدد مـ ــا مـ ــدى فاعليـ ــة ومسـ ــتوى هـ ــذه المؤسسـ ــة
في المجتمع وما مدى نجاحها من عدمه .

وب ـ ــالرجوع إل ـ ــى الماضـ ـ ــي قلــ ــيَلً وبالتحديــ ــد بعـ ـ ــد الثــ ــورة الصــ ــناعية ومـ ـ ــن خــ ــَلل تظـ ـ ــافر

الجهـ ــود بـ ــين العمـ ــال للمطالبـ ــة بحقـ ــوقهم بإنشـ ــاء إتحـ ــادات وروابـ ــط مهنيـ ــة لحمايـ ــة مصـ ــالحهم ،ممـ ــا

أجب ــروا الدول ــة إل ــى س ــن القـ ـوانين ووض ــع أنظم ــة تحك ــم ب ــين العم ــال وأرب ــاب العم ــل ب ــإبراز الحق ــوق

والواجبـ ـ ــات لكـ ـ ــَل الط ـ ـ ـرفين ،كمـ ـ ــا شـ ـ ــهدت تلـ ـ ــك الفت ـ ـ ـرة ظهـ ـ ــور علـ ـ ــم اإلدارة ،وظهـ ـ ــور العديـ ـ ــد مـ ـ ــن
نظريـ ـ ــات اإلدارة الحديثـ ـ ــة علـ ـ ــى يـ ـ ــد (فريـ ـ ــدريك ونسـ ـ ــلوتيلر) ،التـ ـ ــي اهتمـ ـ ــت بالعَلقـ ـ ــة بـ ـ ــين العمـ ـ ــال

وأرباب العمل لغرض رفع الكفاءة اإلنتاجية.
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وبهـ ــذا تعتبـ ــر هـ ــذه المرحلـ ــة هـ ــي البدايـ ــة األولـ ــى فـ ــي م ارحـ ــل اَلهتمـ ــام بالعنصـ ــر البشـ ــري
واإلعتـ ـ ـراف بأهميـ ـ ــة الجوانـ ـ ــب اإلنسـ ـ ــانية للعامـ ـ ــل ،وإعتبـ ـ ــاره مــ ــورداً مهم ـ ـ ـاً يجـ ـ ــب اإلهتمـ ـ ــام بـ ـ ــه فـ ـ ــي
المقام األول.

له ـ ــذا تس ـ ــعى إدارة المـ ـ ـوارد البشـ ـ ـرية ف ـ ــي أي مؤسس ـ ــة إل ـ ــى الرف ـ ــع م ـ ــن مس ـ ــتوى الع ـ ــاملين

ماديـ ـ ـاً ومعنويـ ـ ـاً ومهنيـ ـ ـاً ،وخل ـ ــق ن ـ ــوع م ـ ــن اإلنتم ـ ــاء للمؤسس ـ ــة وأفرادهــ ــا ليكونـ ـ ـوا أسـ ـ ـرة واح ـ ــدة م ـ ــن
خَلل توحيد األهداف.

وبمـ ـ ــا أن التوظيـ ـ ــف هـ ـ ــو األسـ ـ ــاس فـ ـ ــي بنـ ـ ــاء المؤسسـ ـ ــة القـ ـ ــادرة علـ ـ ــى إنجـ ـ ــاز األهـ ـ ــداف

والمهـ ــام المكلفـ ــة بهـ ــا بالشـ ــكل المطلـ ــوب ،تتنـ ــافس المؤسسـ ــات فـ ــي وضـ ــع أفضـ ــل المعـ ــايير والطـ ــرق

العلمي ـ ــة للحص ـ ــول عل ـ ــى أفض ـ ــل العناص ـ ــر البشـ ـ ـرية المت ـ ــوفرة ف ـ ــي س ـ ــوق العم ـ ــلَ ،لس ـ ــيما إن ه ـ ــذه

الطاقـ ــات هـ ــي القـ ــوة القـ ــادرة علـ ــى خلـ ــق المي ـ ـزة التنافسـ ــية للمؤسسـ ــة ،ولغـ ــرض الوصـ ــول إلـ ــى تلـ ــك
األهـ ـ ــداف المنشـ ـ ــودة ،يـ ـ ــتم اَلسـ ـ ــتفادة مـ ـ ــن التجـ ـ ــارب والنظريـ ـ ــات بهـ ـ ــذا الشـ ـ ــأن مـ ـ ــن خـ ـ ــَلل اقت ـ ـ ـراح
العدي ـ ــد م ـ ــن النم ـ ــاذج لتوظي ـ ــف األفـ ـ ـراد ،وتطويرهــ ــا م ـ ــن ح ـ ــين إل ـ ــى آخ ـ ــر ،إل ـ ــى أن وصــ ــلت إلـ ـ ــى
وضـ ـ ــع قواعـ ـ ــد ومعـ ـ ــايير إن طبقـ ـ ــت بطريقـ ـ ــة موضـ ـ ــوعية وشـ ـ ــفافية ،فـ ـ ــإن ذلـ ـ ــك يـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى تـ ـ ــوفير

عناصـ ـ ــر فعالـ ـ ــة للمؤسسـ ـ ــة ،كمـ ـ ــا أن ذلـ ـ ــك مـ ـ ــن شـ ـ ــأنه أن يقلـ ـ ــل مـ ـ ــن األعبـ ـ ــاء الماليـ ـ ــة واألخطـ ـ ــاء
اإلدارية والمهنية التي تنجم عن التعيينات غير المدروسة.
وبمـ ــا أن التوظيـ ــف فـ ــي المؤسسـ ــات الليبيـ ــة ،يحتـ ــاج إلـ ــى اختيـ ــار العناصـ ــر الجيـ ــدة مـ ــن
حي ــث الق ــدرة والكف ــاءة المهني ــة لغ ــرض الوص ــول إل ــى النت ــائج الت ــي يس ــعى له ــا المجتم ــع م ــن خ ــَلل
السياسـ ــات التنمويـ ــة للـ ــبَلد ،للمحاولـ ــة للحـ ــاق بركـ ــب المجتمعـ ــات المتقدمـ ــة ،وهـ ــذا َل يـ ــأتي إَل مـ ــن
خ ـ ــَلل تعي ـ ــين أفـ ـ ـراد ق ـ ــادرين عل ـ ــى تحقي ـ ــق أه ـ ــداف المجتم ـ ــع م ـ ــن خ ـ ــَلل أه ـ ــداف المؤسس ـ ــة ،وذل ـ ــك

بتحم ـ ــل المس ـ ــئولية الوظيفي ـ ــة وتطويرهــ ــا واإلبتكــ ــار فــ ــي مواقــ ــع عملهــ ــم بخلــ ــق التـ ـ ـوازن واَلســ ــتمرار

للمؤسسـ ــة ،وبهـ ــذا يجـ ــب وضـ ــع الشـ ــخص المناسـ ــب فـ ــي المكـ ــان المناسـ ــب ،وهـ ــذا َل يـ ــتم إَل إذا تـ ــم
اَلحتكـ ــام إلـ ــى المعـ ــايير والطـ ــرق العلميـ ــة فـ ــي إطـ ــار الشـ ــفافية والوضـ ــوحَ ،ل داعـ ــي لهـ ــا نتيجـ ــة كـ ــل

واقع لع اعتبارات متعددة.

ـاء علـ ــى ذلـ ــك فـ ــإن الباحـ ــث يحـ ــاول الكشـ ــف عـ ــن الطـ ــرق والممارسـ ــات السـ ــليمة التـ ــي
وبنـ ـ ً
يتم بها تعيين الموظفين في المؤسسات العامة وذلك من خَلل التساؤَلت الفرعية اآلتية:
 . 1هـ ـ ــل يـ ـ ــتم التعيـ ـ ــين أو التوظيـ ـ ــف وفـ ـ ــق المعـ ـ ــايير القديمـ ـ ــة (الكَلسـ ـ ــيكية) التـ ـ ــي اعتمـ ـ ــد عليهـ ـ ــا

ماكس فيبر وتايلور وأنصارهما ؟

 .2هل يتم التعيين أو التوظيف بأساليب علمية وفق علم اإلدارة ؟
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 .3ما مدى تأثير واقع وطبيعة المجتمع على عملية التعيين والتوظيف ؟
وتبقـ ــى اإلجابـ ــة عـ ــن تلـ ــك التسـ ــاؤَلت مرهونـ ــة ف ـ ــي هـ ــذه الد ارسـ ــة بالتحليـ ــل والتفسـ ــير للواقـ ــع ال ـ ــذي
تخوضه هذه المؤسسات في هذا المجال.
أهميـــــة الدراســـــة:

تعـ ــد أهميـ ــة هـ ــذه الد ارسـ ــة هـ ــي محاولـ ــة إلب ـ ـراز واقـ ــع التعيـ ــين ومـ ــا يشـ ــويه مـ ــن مغالطـ ــات

ومج ـ ــامَلت أحيانـ ـ ـاً ،واس ـ ــتغَلل ق ـ ــوة العَلق ـ ــات اَلجتماعي ـ ــة عل ـ ــى حس ـ ــاب المص ـ ــلحة العام ـ ــة ،مم ـ ــا
آثر سلباً على تحقيق أهداف المؤسسات وذلك من خَلل:
 .1إن مواضـ ــيع التعيـ ــين والتوظيـ ــف لـ ــم يلقـ ــى اهتمـ ــام كـ ــافي ود ارسـ ــة مسـ ــتفيظة مـ ــن قبـ ــل البـ ــاحثين
مقارنة مع غيره من مواضع الموارد البشرية بالمؤسسات الصناعية واإلنتاجية.
 .2مَلحظة الباحث تدنى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصناعية في ليبيا.

 . 3كمـ ــا تكمـ ــن األهميـ ــة فـ ــي مَلحظـ ــة الباحـ ــث تـ ــدمر العديـ ــد مـ ــن طـ ــالبي العمـ ــل مـ ــن الممارسـ ــات
السلبية عند التعيين.
 .4كم ـ ــا تكم ـ ــن أهمي ـ ــة ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة ف ـ ــي اَلهتم ـ ــام الش ـ ــخص لمث ـ ــل ه ـ ــذه المواض ـ ــيع ،والتش ـ ــجيع
إلبـ ـ ـراز الكف ـ ــاءات – اعتق ـ ــاداً م ـ ــن الباح ـ ــث أن التعي ـ ــين الس ـ ــليم يعط ـ ــي ثم ـ ــا اًر للمؤسس ـ ــة والمجتم ـ ــع،
ويشـ ــجع التنـ ــافس الش ـ ـريف بـ ــين األف ـ ـراد داخـ ــل المؤسسـ ــة ،وبـ ــين المؤسسـ ــة ومؤسسـ ــات أخـ ــرى فـ ــي

نفس التخصص.

أهـــــــــــــداف الدراســـــــــــــة:

هن ـ ـ ــاك العدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن األه ـ ـ ــداف الت ـ ـ ــي تس ـ ـ ــعى إل ـ ـ ــى تحقيقه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــَلل د ارس ـ ـ ــتنا ه ـ ـ ــذه

والمتمثلة في:
 .1التعرف على واقع التعيين ومعاييره في المؤسسات الصناعية في ليبيا.
 .2التعـ ـ ــرف علـ ـ ــى دور إدارة الم ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـرية فـ ـ ــي المؤسسـ ـ ــات الصـ ـ ــناعية الليبيـ ـ ــة وخاصـ ـ ــة فـ ـ ــي
عملية التعيين.

 .3الكشف عن نتائج التعيين والتوظيف في المؤسسات الصناعية الليبية.
 . 4الكشـ ــف عـ ــن حـ ــال المؤسسـ ــات الصـ ــناعية الليبيـ ــة فـ ــي عـ ــدم قـ ــدرتها علـ ــى اَلسـ ــتمرار وتطـ ــوير
نفسها ومواكبة الجديد ومنافسة نظيراتها.
 .5المسـ ــاهمة فـ ــي إث ـ ـراء المكتبـ ــة مـ ــن خـ ــَلل تـ ــوفير بعـ ــض المعلومـ ــات والبيانـ ــات المتعلقـ ــة بـ ــإدارة

الم ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـرية بالمؤسسـ ـ ــات الصـ ـ ــناعية الليبيـ ـ ــة ،وخاصـ ـ ــة المتعلقـ ـ ــة بعمليـ ـ ــة التعيـ ـ ــين والتوظيـ ـ ــف
والتي يتم الحصول عليها بواسطة هذه الدراسة.
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مفاهيـــم الدراســـة:

إن تحدي ـ ــد المف ـ ــاهيم م ـ ــن األم ـ ــور النس ـ ــبية وخاص ـ ــة ف ـ ــي العل ـ ــوم اإلنس ـ ــانية ،وذل ـ ــك لتع ـ ــدد

وتنـ ـ ــوع التعريفـ ـ ــات المقدمـ ـ ــة لكـ ـ ــل مصـ ـ ــطلح ،حيـ ـ ــث أن كـ ـ ــل باحـ ـ ــث يحـ ـ ــدد المصـ ـ ــطلح للوصـ ـ ــول
للمفه ــوم الـ ــذي يحق ــق الغايـ ــة مـ ــن اس ــتخدامه ،وذلـ ــك وفـــق ثقافـ ــة وأيديولوجيـ ــة المس ــتخدم ،وفـ ــي هـ ــذا
اإلطـ ــار نح ـ ــاول تحدي ـ ــد وع ـ ــرض بع ـ ــض المف ـ ــاهيم والتعريـ ــف به ـ ــا بص ـ ــورة عام ـ ــة ،وبالت ـ ــالي تك ـ ــوين

تعريف إجرائي يحدد ما تقصد به في هذه الدراسة وهذه المفاهيم هي:

 .1التعييــــــن (التوظيـــــ )  :يعـ ــرف أحمـ ــد زكـ ــي بـ ــدوي التوظيـ ــف بأنـ ــه (شـ ــغل الوظـ ــائف وخاصـ ــة
اإلدارية باألعداد والمهارات البشرية المناسبة)

()1

.

كما يعني (إلحاق عمال جدد بالعمل)(. )2

ويكـ ـ ـ ــون التعيـ ـ ـ ــين أو التوظيـ ـ ـ ــف علـ ـ ـ ــى أسـ ـ ـ ــاس مركـ ـ ـ ــزي فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال قيـ ـ ـ ــام إدارة الم ـ ـ ـ ـوارد

البش ـ ـ ـ ـرية بهـ ـ ـ ــذه العمليـ ـ ـ ــة ،ويجـ ـ ـ ــوز أن يكـ ـ ـ ــون مباشـ ـ ـ ــر إذا تـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ــن طريـ ـ ـ ــق األقسـ ـ ـ ــام أو اإلدارات

بالمؤسسـ ـ ــة ،وهـ ـ ــو يشـ ـ ــمل اإلداريـ ـ ــين والتنفيـ ـ ــذيين وبنـ ـ ــاء علـ ـ ــى ذلـ ـ ــك يمكـ ـ ــن تقـ ـ ــديم تعريـ ـ ــف إج ارئـ ـ ــي
للتعيين وفق هذه الدراسة وهو:
توظيـ ــف عناصـ ــر بش ـ ـرية مختـ ــارة بمـ ــا يتوافـ ــق مـ ــع المعـ ــايير العلميـ ــة المعتمـ ــدة مـ ــن قبـ ــل
المؤسسة والذي يتيح الفرصة لشغل وظائف لعناصر تنطبق عليهم شروط التعيين.
 .2العناصـــــر البشريـــــة (المــــوارد البشــــرية) :يعتبـ ــر مفهـ ــوم العناصـ ــر أو الم ـ ـوارد البش ـ ـرية مرادفـ ــة
لمفه ــوم الق ــوى العامل ــة والتـــي تع ــرف بأنه ــا (ج ــزء هـــام م ــن الس ــكان يعيش ــون مقابـــل أج ــر أو مرت ــب

يتقاضونه ،وهو يشير إلى قطاعيين من مجموع السكان :المشتغلون والمتعطلون)

()3

.

وورد تعريف الموارد البشرية (العناصر البشرية) في (قاموس على اَلجتماع) كما يلي:

(هـ ــي العـ ــدد الكلـ ــي للسـ ــكان الـ ــذين يعملـ ــون بالفعـ ــل أو الـ ــذين سـ ــبق وأن مارس ـ ـوا العمـ ــل ولكـ ــنهم َل

يعمل ـ ـ ــون ف ـ ـ ــي الوق ـ ـ ــت الحاض ـ ـ ــر أو ال ـ ـ ــذين َل يعمل ـ ـ ــون ولك ـ ـ ــنهم ق ـ ـ ــادرون عل ـ ـ ــى العم ـ ـ ــل ويبحث ـ ـ ــون
عنه)(. )4

ومـ ــن خـ ــَلل ذلـ ــك يمكـ ــن تعريـ ــف هـ ــذا المفهـ ــوم إجرائي ـ ـاً (بأنـ ــه هـ ــم األف ـ ـراد القـ ــادرين علـ ــى

العمل والراغبين فيه وفق ميلهم ورغبتهم وتخصصاتهم).

( )1أحمد زكي بدوي ،محمد كامل مصطفى ،معجم المصطلحات القوى العاملة ،مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع،
اإلسكندرية  ،1984 ،ص.138/
( )2نفس المرجع السابق  ،ص.72/
( )3زويلف مهدي حسن ،إدارة األفراد ،مكتب المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،عمان  ،ط ،2003 ، 1/ص.72/
( )4محمد عاطف غيث ،قاموس علم االجتماع ،دار المعرفة الجامعية ،مصر ،1970 ،ص.265/
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 .3المؤسســـــــة :تعـ ــرف سـ ــامية فهمـ ــي المؤسسـ ــة بأنهـ ــا (كـ ــل مـ ــا ينشـ ــأ فـ ــي مجـ ــال يجمـ ــع كلـ ــه أو
بعض ــه ب ــين الجمه ــور لم ــدة معين ــة أو غي ــر معين ــة ،سـ ـواء كان ــت ه ــذه المؤسس ــة تق ــوم ب ــأداء خدم ــة
إنسانية أو علمية أو فنية أو صناعية أو زراعية أو رياضية أو ألي غرض آخر) (.)1

ويعرفهـ ـ ــا (دروكـ ـ ــر) بأنهـ ـ ــا عبـ ـ ــارة عـ ـ ــن (مجموعـ ـ ــة بش ـ ـ ـرية متكونـ ـ ــة مـ ـ ــن أخصـ ـ ــائيين يعملـ ـ ــون مع ـ ـ ـاً

ألداء مهم ـ ـ ــة مش ـ ـ ــتركة ،وه ـ ـ ــي تتمي ـ ـ ــز بخ ـ ـ ــَلف التجمع ـ ـ ــات اَلجتماعي ـ ـ ــة التقليدي ـ ـ ــة( ،المجتمـ ـ ـ ــع –
الجماعـ ـ ــة – العائلـ ـ ــة) ،بتصـ ـ ــميم قصـ ـ ــدي ،وَل تعتمـ ـ ــد علـ ـ ــى الطبيعـ ـ ــة النفسـ ـ ــية لإلنسـ ـ ــان وَل علـ ـ ــى

حاجته البيولوجية ،ومع ذلك فقد صممت بصفتها إنتاجاً بشرياً لتدوم لمدة معينة) (.)2
وبهذا يمكن استخَلص تعريف إجرائي للمؤسسة مفاده:

أن المؤسس ـ ــة هـ ـ ــي عب ـ ــارة عـ ـ ــن إط ـ ــار خـ ـ ــدمي أو إنت ـ ــاجي ينشـ ـ ــأ ف ـ ــي المجتمـ ـ ــع لتحقيـ ـ ــق
خدمة معينة وله نظام معين وفق قوانين واضحة تتماشى مع حاجة المجتمع.

 التحليــل السيولوجــي إلدارة الم ـوارد البشريــة
نشـــــأة إدارة المـــــوارد البشريـــــة:

إن اإلنسان في بداياته األولى كان يعتمد على الحياة التقليدية سواء في الصيد أو الزراعة،

باس ـ ــتخدام أدوات بدائية من ص ـ ــنعه بعيد عن التفكير الجماعي ،ومع تطور الحياة المعيش ـ ــية وظهور
مبدأ العمليات اَلجتماعية كالتعاون والتكيف والتنافس ،وتزامنت مع ذلك ظهور ِ
الح ْرف مما أص ـ ـ ـ ـ ـ ــبح
إنجاز الكثير من األعمال َل يتم إَل بمشاركة أفراد آخرين تحت ضوابط وتنظيمات تقسم هذه األعمال
فيمـا بينهم ويحتـاج ذلـك إلى قيـادة وتخطيط موجـه ،وخير دليـل مـا نَلحظـه من معـالم وآثـار تـاريخيـة

عمَلقة في الحض ــارات القديمة ،كاألهرامات في مص ــر ،وص ــور الص ــين العظيم ،وهذا ما يدفعنا إلى
تص ـ ـ ــور أنه قد تم إنجاز هذه الشـ ـ ـ ـواهد العمَلقة ،انطَلقاً ََ من اَلس ـ ـ ــتخدام األمثل والمنظم للعنص ـ ـ ــر
البشري ،بالرغم من أن إدارة الموارد البشرية لم تكن معروفة في ذلك الوقت.

ومع ظهور الثورة الصـناعية ظهرت العديد من المشـاكل بين العمال وأرباب العمل ،وهذا ما

أدى إلى مبــدأ التفكير في تنظيم هــذه العَلقــة ،فجــاءت اإلدارة العلميــة من خَلل جهود مجموعــة من
المهتمين من بينهم (فريدريك ونسـ ـ ـ ـ ــلوتيلور) ،حيث كان يسـ ـ ـ ـ ــمى هؤَلء بفريق العمل لتطوير النسـ ـ ـ ـ ــق

اإلداري ،قبل أن يض ـ ـ ـ ـ ــع (تيلر) مبادئ هذه اإلدارة في كتابه الش ـ ـ ـ ـ ــهير (مبادئ اإلدارة العلمية س ـ ـ ـ ـ ــنة
1911م) ( ، )3المتضمنة استخدام طرق دراسة الحركة والزمن لتحديد أحسن طريقة ألداء العمل.

( )1سامية مجمد فهمي ،اإلدارة في المؤسسات االجتماعية ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ، 2001 ،ص.185/
( )2دليو فضيل ،اتصال المؤسسة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ، 2003 ،ط ، 1/ص.20 - 19 /
( )3علي السلمي ،تطور الفكر التنظيمي ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،1975 ،ص.65/
2019
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باَلعتماد على المتخصـ ـص ــين واس ــتخدام الحوافز لخلق المنافس ــة وس ــرعة اإلنجاز ،فتبلورت

أفكار تيلر بإنشاء قسم يهتم بالعنصر البشري ،وبهذا ظهرت إدارة أو قسم الموارد البشرية بالمؤسسات
اَلقتصادية المختلفة.
أهـــــــداف إدارة المــــــوارد البشريــــــــة:

تهدف إدارة الموارد البش ـ ـ ـرية إلى تزويد المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات اَلقتصـ ـ ــادية بعناصـ ـ ــر بش ـ ـ ـرية فعالة

ومتخصـ ـ ـص ـ ــة مهنياً ،وتطوير األفراد العاملين بها تطوي اًر يلبي رغبات ويحقق احتياجات المؤسـ ـ ـس ـ ــة،
ويتفرع من هذا الهدف عدة أهداف أكثر دقة وتخص ـ ــص ولها عَلقة ببعض ـ ــها البعض وهذه األهداف
هي:
 .1األهـداف اَلجتماعي ــة.
 .2األهـداف اإلداريـة والتنظيميــة.
 .3األهـداف الوظيفيـة والخدميــة.

 .4األهـداف اإلنسانيـة والسلوكيـة.

()1

أهميـــــة إدارة المــــــوارد البشريـــــــة:

إن أي إدارة لهـ ـ ــا أهميـ ـ ــة كبي ـ ـ ـرة فـ ـ ــي أي مؤسسـ ـ ــة لقيامهـ ـ ــا بالعديـ ـ ــد مـ ـ ــن الوظـ ـ ــائف التـ ـ ــي
تقـ ـ ــوم بهـ ـ ــا والمتمثلـ ـ ــة فـ ـ ــي التخطـ ـ ــيط ،التنظـ ـ ــيم ،التوجيـ ـ ــه ،الرقابـ ـ ــة ،وهـ ـ ــذه تعتبـ ـ ــر وظـ ـ ــائف إداريـ ـ ــة
()2
عامة.
وهن ـ ـ ــاك وظ ـ ـ ــائف موازي ـ ـ ــة متخصص ـ ـ ــة تق ـ ـ ــوم به ـ ـ ــا إدارة المـ ـ ـ ـوارد البشـ ـ ـ ـرية ومقس ـ ـ ــمة إل ـ ـ ــى
وظ ـ ــائف أو مه ـ ــام رئيس ـ ــية ،تق ـ ــوم بتحلي ـ ــل العم ـ ــل والتوظي ـ ــف وتص ـ ــميم هيك ـ ــل األج ـ ــور ،وتص ـ ــميم
أنظم ـ ــة وم ازي ـ ــا وخ ـ ــدمات الع ـ ــاملين وك ـ ــذلك تق ـ ــوم بمه ـ ــام الت ـ ــدريب وتقي ـ ــيم األداء وتخط ـ ــيط المس ـ ــار
الوظيفي.
وكـ ـ ـ ــذلك تقـ ـ ـ ــوم إدارة الم ـ ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـ ـرية بوظـ ـ ـ ــائف أو مهـ ـ ـ ــام مسـ ـ ـ ــاعدة كاإلش ـ ـ ـ ـراف علـ ـ ـ ــى
العَلقات مع النقابات وأمن وسَلمة العاملين وإعداد ساعات وجداول العمل(. )3
إدارة المــوارد البشريــة فـي المجتمــع الليبــي:

أخـ ــذ المجتمـ ــع الليبـ ــي علـ ــى عاتقـ ــه منـ ــذ الوهلـ ــة األولـ ــى للتنميـ ــة فـ ــي ليبيـ ــا بعـ ــد اَلسـ ــتقَلل
وظهـ ــور ب ـ ـوادر اَلسـ ــتقرار ألف ـ ـراد المجتمـ ــع وخاصـ ــة بعـ ــد اكتشـ ــاف الـ ــنفط ،فأخـ ــذ المجتمـ ــع مسـ ــارات

( )1سهيلة محمد عباس ،علي حسين علي ،إدارة الموارد البشرية ،دار وائل للنشر ،األردن ،ط ،1999 ،2/ص.23/
( )2إيهاب صبحي زريق ،اإلدارة – األسس والوظائف ،سلسلة اإلدارة في أسبوع ،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،
القاهرة ،ط ،2001 ، 2/ص.11/
( )3أحمد ماهر ،إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2004 ،ص.30 - 29/
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محـ ــددة لبلـ ــون التنميـ ــة بتـ ــوفير العمـ ــل لكـ ــل فـ ــرد مـ ــن أف ـ ـراد المجتمـ ــع مـ ــن خـ ــَلل التخطـ ــيط المركـ ــزي
لَلقتصاد في الدولة ،وذلك بتوزيع المشاريع الصناعية على كافة المناطق في ليبيا.

فقام ـ ــت الدول ـ ــة بوض ـ ــع خط ـ ــط أقتض ـ ــت بموجبه ـ ــا اس ـ ــتيراد مص ـ ــانع ج ـ ــاهزة ،م ـ ــع أنم ـ ــاط

اإلدارة العشـ ـ ـ ـ ـوائي ،دون وض ـ ـ ـ ــع مع ـ ـ ـ ــايير علمي ـ ـ ـ ــة له ـ ـ ـ ــا ،فكان ـ ـ ـ ــت إدارة المـ ـ ـ ـ ـوارد البشـ ـ ـ ـ ـرية تس ـ ـ ـ ــمى
بمس ـ ـ ــميات كثيـ ـ ـ ـرة فف ـ ـ ــي بع ـ ـ ــض المؤسس ـ ـ ــات يطل ـ ـ ــق عليه ـ ـ ــا إدارة المس ـ ـ ــتخدمين ،وف ـ ـ ــي مؤسس ـ ـ ــات

أخ ـ ـ ــرى يطل ـ ـ ــق عليه ـ ـ ــا إدارة الق ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ــة ،وأخ ـ ـ ــرى يطل ـ ـ ــق عليه ـ ـ ــا إدارة األفـ ـ ـ ـراد ،فك ـ ـ ــان دوره ـ ـ ــا
يقتصر على األعمال الروتينية والتنفيذية فقط (. )1
أم ـ ــا الي ـ ــوم فليبي ـ ــا كب ـ ــاقي ال ـ ــدول النامي ـ ــة ،تس ـ ــعى للح ـ ــاق برك ـ ــب ال ـ ــدول المتقدم ـ ــة ،بع ـ ــدما

أنهكهـ ــا اَلسـ ــتعمار وأخره ـ ــا مئـ ــات السـ ــنين ،فه ـ ــي تري ـ ــد تخطـ ــي ذل ـ ــك وتس ـ ــابق الـ ــزمن باإلمكاني ـ ــات
الماديـ ـ ــة والبش ـ ـ ـرية المتاحـ ـ ــة ،ووضـ ـ ــع إدارة للم ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـرية يقـ ـ ــع علـ ـ ــى عاتقهـ ـ ــا تحقيـ ـ ــق األهـ ـ ــداف
اآلتية:

 .1التخط ـ ــيط للق ـ ــوى العامل ـ ــة يض ـ ــمن اس ـ ــتخدامها اَلس ـ ــتخدام األمث ـ ــل والوص ـ ــول به ـ ــا إل ـ ــى مس ـ ــتوى

رأس المال البشري اَلستراتيجي.

 . 2إيج ـ ــاد أفض ـ ــل ال ـ ــنظم والسياس ـ ــات المتعلق ـ ــة ب ـ ــاألفراد الت ـ ــي ت ـ ــؤمن بإنس ـ ــانية اإلنس ـ ــان واَلبتع ـ ــاد
عن كل ما يهين تلك اإلنسانية.
 . 3يتميـ ــز دور إدارة الم ـ ـوارد البش ـ ـرية فـ ــي الـ ــدول الناميـ ــة بالعمـ ــل علـ ــى تنميـ ــة روح اَللت ـ ـزام بقواعـ ــد
العم ـ ـ ـ ـل ،وتشـ ـ ـ ــجيع وسـ ـ ـ ــائل النقـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــذاتي ،وتقيـ ـ ـ ــيم الجهـ ـ ـ ــود تقييم ـ ـ ـ ـاً ينبـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــن إدراك العـ ـ ـ ــاملين
بمسـ ــئولياتهم نح ـ ــو اَلقتصـ ــاد والمجتم ـ ــع مباشــ ـرة والحف ـ ــاظ عل ـ ــى ذلـ ــك المس ـ ــتوى الرفيـ ــع م ـ ــن ال ـ ــروح
العمالية (. )2
ولكـ ـ ــن ولألس ـ ـ ــف م ـ ـ ــازال الطـ ـ ــابع التقلي ـ ـ ــدي والقبل ـ ـ ــي يس ـ ـ ــود المؤسس ـ ـ ــات الص ـ ـ ــناعية ف ـ ـ ــي
الـ ــدول الناميـ ــة ومـ ــن بينهـ ــا ليبيـ ــا ،وَل ت ـ ـزال إدارة الم ـ ـوارد البش ـ ـرية تمثـ ــل عائق ـ ـاً كبي ـ ـ اًر أمـ ــام التغي ـ ـرات
والتطورات المتسارعة التي حدثت للمجتمعات وفي إدارته وخاصة اَلقتصادية منها.

 المـداخــل والنظريــات العلمي ـ ــة فــي إدارة الم ـ ـوارد البشريـ ـ ـ ـ ــة:

لقـ ــد دخلـ ــت العديـ ــد مـ ــن الـ ــدول فـ ــي أواخـ ــر القـ ــرن التاسـ ــع عشـ ــر عـ ــالم التصـ ــنيع وبقـ ــوة،

نظ ـ ـ ـ ـ اًر للحاجـ ـ ـ ــة للعديـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن المنتجـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ــناعية ،ممـ ـ ـ ــا أدى إلـ ـ ـ ــى ازديـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـ ــدد المؤسسـ ـ ـ ــات
الصـ ــناعية وازديـ ــاد حجمهـ ــا ،وبالتـ ــالي ظهـ ــرت الحاجـ ــة إلـ ــى وضـ ــع نظـ ــم وقواعـ ــد لتسـ ــيير إداراتهـ ــا،

( )1علي غربي وآخرون ،تنمية الموارد البشرية ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،عين مليلة ،الجزائر،2002 ،
ص.22/
( )2مهدي حسن زويف ،إدارة األفراد (مدخل) ،دار مجدالوي للنشر ،عمان ،األردن ،ط ،1998 ،3/ص.16/
2019
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فظه ـ ــر العدي ـ ــد م ـ ــن المفكـ ـ ـرين ف ـ ــي هـ ـ ــذا المجــ ــال ب ـ ــاقتراح م ـ ــداخل ونظريــ ــات علمي ـ ــة فـ ـ ــي اإلدارة،

أمث ـ ـ ــال (فري ـ ـ ــدريك ،نس ـ ـ ــلوتيلر ،الت ـ ـ ــون م ـ ـ ــايو ،هن ـ ـ ــري ف ـ ـ ــايول ،م ـ ـ ــاكس فيب ـ ـ ــر ،ليك ـ ـ ــرث ،ج ـ ـ ــاردنر،
بـ ــَلك) ،ك ـ ـَلً حسـ ــب مجتمعـ ــه وحسـ ــب نـ ــوع هـ ــذه المؤسسـ ــات ومـ ــا يتماشـ ــى مـ ــع نظـ ــام العمـ ــل فيهـ ــا
ومن أبرز هذه األفكار هي:

 .1مدرسـة (تيلـر) لإلدارة العلميـة:

اهتم ـ ــت ه ـ ــذه المدرس ـ ــة بالعنص ـ ــر البش ـ ــري كأس ـ ــاس ف ـ ــي العملي ـ ــة اإلنتاجي ـ ــة ،م ـ ــن حي ـ ــث

التنظـــيم لكـ ــل أفـ ـراد المؤسسـ ــات واَلهتمـ ــام به ــم مـ ــن خـــَلل مبـ ــادئ تكفـ ــل إيج ــاد تنظـ ــيم إداري جيـ ــد،

فجـ ــاءت فك ـ ـرة (نس ـ ــلوتيلر) فـ ــي وضـ ــع مب ـ ــادئ اإلدارة العلميـ ــة عـ ــام  ، 1911للوص ـ ــول إلـ ــى أكب ـ ــر
ق ـ ــدر م ـ ــن اإلنت ـ ــاج وبأق ـ ــل التك ـ ــاليف ويج ـ ــد ف ـ ــي ذل ـ ــك ف ـ ــي وض ـ ــع العام ـ ــل المناس ـ ــب ف ـ ــي المك ـ ــان
والعمل المناسب(.)1
 .2مدخـل العمقـات اإلنسانيـة لإلدارة:

هـ ـ ــذا المـ ـ ــدخل يهـ ـ ــتم بالعَلقـ ـ ــات اإلنسـ ـ ــانية واعتبارهـ ـ ــا هـ ـ ــي األسـ ـ ــاس فـ ـ ــي نجـ ـ ــاح اإلدارة،

ومـ ــن أنصـ ــار هـ ــذا المـ ــدخل (التـ ــون مـ ــايو وليكـ ــرث) ،حيـ ــث يعتبـ ــر هـ ــذا المـ ــدخل القف ـ ـزة الهائلـ ــة فـ ــي
عـ ـ ــالم التنظـ ـ ــيم واإلدارة لغـ ـ ــرض التقـ ـ ــدم بالعَلقـ ـ ــات اإلنسـ ـ ــانية ،بـ ـ ــإبراز أهميـ ـ ــة العنصـ ـ ــر اإلنسـ ـ ــاني
وعَلقة األفراد ببعضهم في المؤسسات من خَلل التنظيم غير الرسمي(.)2
 .3مدخـل التكويـن فـي اإلدارة العامـة:

مـ ــن أنصـ ــار هـ ــذا اَلتجـ ــاه (هنـ ــري فـ ــايول) الـ ــذي قـ ــدم أربـ ــع مبـ ــادئ لـ ــإلدارة مرنـ ــة حسـ ــب

حالة المؤسسة وهي تقسيم العمل والسلطة والنظام وحده األمر.

ولق ـ ـ ــد ج ـ ـ ــاءت أبح ـ ـ ــاث (ف ـ ـ ــايول) مركـ ـ ـ ـزه عل ـ ـ ــى د ارس ـ ـ ــة اإلدارة العلي ـ ـ ــا واَلهتم ـ ـ ــام بالم ـ ـ ــدير اإلداري

واإلدارة التنفيذية ،والتدرج الهرمي الوظيفي من األعلى إلى األسفل.

أمـ ـ ــا فيمـ ـ ــا يخـ ـ ــص التوظيـ ـ ــف ،فـ ـ ــإن فك ـ ـ ـرة (فـ ـ ــايول) تتجسـ ـ ــد عنـ ـ ــدما يتحـ ـ ــدث عـ ـ ــن مبـ ـ ــدأ

الترتي ـ ــب إذ يؤك ـ ــد عل ـ ــى ضـ ـ ــرورة وج ـ ــود األفـ ـ ـراد ومـ ـ ـواد العمـ ـ ــل ف ـ ــي الزمــ ــان والمكــ ــان المناسـ ـ ــبين،
ويؤك ـ ــد عل ـ ــى وج ـ ــود العنص ـ ــر ف ـ ــي مكان ـ ــه المناس ـ ــب ل ـ ــه م ـ ــن حي ـ ــث التخص ـ ــص المهن ـ ــي والخبـ ـ ـرة
العلمي ــة والعملي ــة الفني ــة ومتطلب ــات العم ــل ال ــذي س ــيقوم ب ــه ،كم ــا يرك ــز علـ ــى التط ــوير م ــن خ ــَلل
الدورات المستمرة للوصول للهدف المنشود(. )3
( )1جورج الباساد وزينة لورو ،مقدمة في علم االجتماع ،ترجمة هادي ربيع ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ،القاهرة ،1986 ،ص.48/
( )2فاروق مداس ،التنظيم وعالقات العمل ،دار مدني ،الجزائر ،2002 ،ص.15/
( )3عبدهللا محمد عبد الرحمن ،علم االجتماع الصناعي ،النشأة والتطور ،دار النهضة العربية ،بيروت ،ط،1990 ،1/
ص.82/
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وبهـ ـ ــذا نـ ـ ــرى أن عمليـ ـ ــة التعيـ ـ ــين أو التوظيـ ـ ــف فـ ـ ــي أي مؤسسـ ـ ــة يجـ ـ ــب أن تكـ ـ ــون وفـ ـ ــق
هذه المعايير.
 .4النظريـة البيـروقراطيـة:

يعتبر(م ـ ــاكس فيب ـ ــر) مؤس ـ ــس ه ـ ــذه النظري ـ ــة ،فق ـ ــام (فيب ـ ــر) ب ـ ــاقتراح نم ـ ــوذج مث ـ ــالي يق ـ ــوم

بتحدي ـ ــد نم ـ ــط الس ـ ــلوك ف ـ ــي التنظ ـ ــيم م ـ ــن خ ـ ــَلل مجموع ـ ــة م ـ ــن المب ـ ــادئ الت ـ ــي تمث ـ ــل خص ـ ــائص
البيروقراطيـ ـ ــة والمتمثلـ ـ ــة فـ ـ ــي اعتمـ ـ ــاد مجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن الق ـ ـ ـوانين المجـ ـ ــردة فـ ـ ــي تنظـ ـ ــيم العَلقـ ـ ــة بـ ـ ــين
األفـ ـ ـراد ف ـ ــي المؤسس ـ ــة ،وك ـ ــذلك َلبــ ــد م ـ ــن وج ـ ــود مقســ ــم للعمــ ــل تب ـ ــرز فيــ ــه الحق ـ ــوق والواجبــ ــات،
إضـ ــافة إلـ ــى وضـ ــع هيكـ ــل يحـ ــدد الم اركـ ــز واألدوار وفـ ــق تس ـ ــلل هرمـ ــي وظيفـ ــي لغـ ــرض المراقبـ ــة،
ومـ ـ ــن المبـ ـ ــادئ أيض ـ ـ ـاً التعيـ ـ ــين والترقيـ ـ ــة يكونـ ـ ــان حسـ ـ ــب كفـ ـ ــاءة األف ـ ـ ـراد وبعيـ ـ ــدة عـ ـ ــن المجاملـ ـ ــة
والعَلقـ ــات الشخصـ ــية ،إضـ ــافة إلـ ــى الفصـ ــل بـ ــين الملكيـ ــة العامـ ــة والخاصـ ــة ،كـ ــذلك مـ ــن المبـ ــادئ
فيب ــر اَلعتمـ ــاد علـــى المسـ ــتندات بحيـ ــث تعطـــي الصـ ــيغة الرس ــمية مـ ــن الممكـ ــن َلس ــتدَلل بهـ ــا فـ ــي
أي وقت(. )1
ووفقـ ـ ـاً له ـ ــذه المب ـ ــادئ ي ـ ــتم توظي ـ ــف األفـ ـ ـراد وإجـ ـ ـراء المقارن ـ ــة ب ـ ــين العم ـ ــال لتحدي ـ ــد أيه ـ ــم

أفضل لتولي الوظيفة الشاغرة.

 .5نظريـة دوافـع العمـل (العامليـن):

يعتب ـ ــر موض ـ ــوع الدافعي ـ ــة واإلنج ـ ــاز م ـ ــن المواض ـ ــيع المهم ـ ــة ف ـ ــي مج ـ ــال العم ـ ــل لمعرف ـ ــة

حاجـ ــات العمـ ــال خـ ــَلل العمـ ــل ،فكـ ــان الباحـ ــث (مالـ ــك جريجـ ــور وبـ ــَلك) ،مـ ــن الـ ــذين اعتبـ ــروا أن
تنظ ـ ــيم العم ـ ــل ال ـ ــذي يه ـ ــدف إل ـ ــى ارح ـ ــة العم ـ ــال ه ـ ــو غط ـ ــاء جدي ـ ــد إلدارة المؤسس ـ ــات ،ف ـ ــي ح ـ ــين

رأى (هرزبـ ــرق) فـ ــي نظريتـ ــه المعروفـ ــة بنظريـ ــة العـ ــاملين بدايـ ــة السـ ــتينات بعـ ــد إج ـ ـراء د ارسـ ــته عـ ــن

الرضـ ـ ــاء الـ ـ ــوظيفي ،توصـ ـ ــل إلـ ـ ــى أن الرضـ ـ ــاء ي ـ ـ ـرتبط بـ ـ ــالمحفزات وهـ ـ ــي (التحصـ ـ ــيل – اَلعت ـ ـ ـراف

والتقدير – العمل في حد ذاته المسئولية والترقية).

في حين كانت حاَلت عدم الرضاء راجعة إلى سوء كَلً من:

(سياسة المؤسسة – اإلشراف – األجر – العَلقة بين األفراد – ظروف العمل األخرى).

ثـ ــم قـ ــام (هرزبـ ــرق) بـ ــإجراء مقابلـ ــة بـ ــين العوامـ ــل الوقائيـ ــة والعوامـ ــل المحف ـ ـزة وفـ ــق هـ ــرم (ماسـ ــلو)،
وتوصل إلى ما يعرف بإثراء المهام والتي من خصائصها:
( )1مصطفى عشوري ،أسس علم النفس الصناعي التنظيمي ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،1992 ،ص– 70/
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 .1إلغـاء بعض أساليب الرقابـة.
 .2الرفـع من مستوى العمـال.

 .3اَلنتقـال من العمل المج أز إلى العمل الكامل.
 .4منـح العمال الحرية في إنجاز عملهـم.

 .5إصـدار مخطط دوري لتوضيح كيفية إيجار العمل.
 .6إدراج مهـام جديـد لتطوير العمـل.

 .7صقـل العمال بمهام جديدة يصبحون من بعدها مهرة ومحترفون(. )1

وبه ــذا ن ــرى أن ه ــذه النظري ــة ته ــدف إل ــى الرف ــع م ــن مس ــتوى إنت ــاج العام ــل وتدريب ــه م ــع المحافظ ــة
على ظروفه النفسية بتوفير كل إمكانيات الدعم لغرض الواقعية واإلنجاز.

 النظــــرة الحديثـــة للتعيين فــي المؤسســــات اإلنتاجيــــــة:

يعتب ـ ــر العنص ـ ــر البش ـ ــري م ـ ــن أه ـ ــم رواف ـ ــد العملي ـ ــة اإلنتاجي ـ ــة ف ـ ــي أي مؤسس ـ ــة إنتاجي ـ ــة،

ونظـ ـ ـ اًر لت ـ ــوفر ه ـ ــذا الم ـ ــورد ب ـ ــالكم والن ـ ــوع المطل ـ ــوبين ف ـ ــي مختل ـ ــف التخصص ـ ــات ،أص ـ ــبح التركي ـ ــز
عن ـ ــد تعي ـ ــين أي عنص ـ ــر ي ـ ــتم ع ـ ــن طري ـ ــق المفاض ـ ــلة ب ـ ــين المتقـ ـ ـدمين للوظيف ـ ــة م ـ ــن حي ـ ــث الق ـ ــدرة

الذهني ـ ـ ــة ومس ـ ـ ــتوى اإلب ـ ـ ــداع واَلبتك ـ ـ ــار والق ـ ـ ــدرة اإلداري ـ ـ ــة ،وتحم ـ ـ ــل أعب ـ ـ ــاء العم ـ ـ ــل ،والق ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ــى
المشـ ــاركة فـ ــي اتخـ ــاذ الق ـ ـ اررات والقـ ــدرة علـ ــى حـ ــل المشـ ــكَلت والتجديـ ــد والتطـ ــوير ،وهـ ــو مـ ــا يمثلـ ــه

مـ ـ ــدخل الم ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـرية ،الـ ـ ــذي ي ـ ـ ـزاوج ويـ ـ ــدمج نتـ ـ ــائج النظريـ ـ ــات السـ ـ ــابقة ،بحيـ ـ ــث أسـ ـ ــس فلسـ ـ ــفة
جديدة في التعامل مع األفراد خَلل عملية العمل ،وهو يقوم على ما يلي:

()2

 .1األفراد عبارة عن استثمار إذا أحسنت أدارته وتنميته.
 .2يجب إشباع الحاجات النفسية واَلقتصادية للفرد.

 .3تهيئة بيئة العمل التي تشجع األفراد على تنمية واستغَلل مهاراتهم.
 .4يجب مراعاة أو خلق التوازن بين حاجات األفراد وأهداف المؤسسة.

 الطـ ــرق العلمي ـ ــة لتعيين العناصـ ــر البشريـ ــة فــي المؤسسـ ــات اإلنتاجي ــة
 .1تحديــــد الوظيفــــــة وواقعهــــــــا:
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــَلل رص ـ ـ ــد الوظيف ـ ـ ــة وتحليله ـ ـ ــا والخ ـ ـ ــروج بوص ـ ـ ــف دقي ـ ـ ــق له ـ ـ ــا وإبـ ـ ـ ـراز واقعهـ ـ ـ ـا
نسـ ــتطيع أن نض ـ ــع مع ـ ــايير تب ـ ــين الح ـ ــد األدن ـ ــى م ـ ــن المواص ـ ــفات الَلزم ـ ــة ألداء الوظيف ـ ــة الش ـ ــاغرة

أو المسـ ـ ــتحدثة ،وهـ ـ ــذا المعيـ ـ ــار يسـ ـ ــتخدم لمقارنـ ـ ــة طلبـ ـ ــات التعيـ ـ ــين لشـ ـ ــغل الوظيفـ ـ ــة أو المفاضـ ـ ــلة
(ORTSMAN: OPCIT ` P36. )1
( )2علي غربي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.47/
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بـ ــين المتقـ ــدمين أو طـ ــالبي النقـ ــل أو الترقيـ ــة إلـ ــى وظيفـ ــة أعلـ ــى وفـ ــق التسلسـ ــل الهرمـ ــي الـ ــوظيفي،
وذلك من خَلل عدة خطوات وهي:
 خطـــــــوات رصـــــــد الوظيفـــــــــــة:

أ -الدراســـــــات السابقــــــــة :وه ـ ــي البح ـ ــوث والنشـ ـ ـرات والتق ـ ــارير والنظري ـ ــات العلمي ـ ــة الت ـ ــي تناول ـ ــت
طبيعة هذا العمل(. )1

ب -الممحظــــــة :وتـ ــتم مـ ــن خـ ــَلل الشـ ــخص المكلـ ــف بتحليـ ــل الوظيفـ ــة ،بمَلحظـ ــة القـ ــائمين بهـ ــا،

ويقوم بتسجيل مَلمح وأبعاد األداء مباشرة والتي تصف فيما بعد بالعمل(. )2

ج -المقابلــــــــة :تجـ ـ ــري المقابلـ ـ ــة فـ ـ ــي المكـ ـ ــان الـ ـ ــذي توجـ ـ ــد بـ ـ ــه الوظيفـ ـ ــة ،وتكـ ـ ــون أمـ ـ ــا فرديـ ـ ــه أو

جماعي ـ ــة ،كم ـ ــا يمك ـ ــن أن تك ـ ــون م ـ ــع المشــ ــرفين المباشـ ـ ـرين عل ـ ــى العم ـ ــال ال ـ ــذي ي ـ ــؤدون الوظيفــ ــة
محل الدراسة والتحليل(. )3
د -قوائـــــم اًلستقصـــــاء :وه ــو أس ــلوب ي ــتم ب ــه الحصـــول عل ــى المعلوم ــات م ــن خ ــَلل ط ــرح أس ــئلة
متعددة ومتنوعة ،وفق طبيعة الوظيفة ونشاطها.)4( .

و -قائمــــــة تحليــــــل المركـــــز :هـ ــذا األسـ ــلوب يتمتـ ــع بدرجـ ــة كبي ـ ـرة مـ ــن الدقـ ــة والتخصـ ــص ،ويركـ ــز
على األنشطة التي يقوم بها األفراد ،ويتم خَلل استخدام جوانب متعددة من األنشطة(. )5
تشخيـ ـ ــص الوظيف ـ ــة:
فـ ــي ه ـ ــذه المرحلـ ــة ي ـ ــتم إبـ ـ ـراز لكـ ــل المه ـ ــارات والمـ ــؤهَلت الواج ـ ــب توافره ـ ــا عنـ ــد ش ـ ــاغل الوظيف ـ ــة،

وه ــذا الوص ــف يتطل ــب اإللم ــام بكـــل مـــا يتعل ــق بالوظيفـــة مـــن نشـــاطات ومهـــام قـــد تكـــون متشـــابهة

ومتداخلة ،فيتم تسجيلها بشكل شفاف ،يساعد المحلل على القيام بمهمة التحليل.
أساسيــــات الوظيفـــــة:

هناك عناصر أولية يجب تحديدها في التقرير الذي يبرز المَلمح العامة للوظيفة وهي:

أ( -اسـم الوظيفة – موقـع الوظيفة في الهيكل التنظيمي) (.)6
ب -الواجبــات المتعلقـة بالوظيفـة(. )7
( )1بو خمخم عبد الفتاح ،إدارة الموارد البشرية ،مطبوعات جامعة منتوري ،قسنطينية ،2001 ،ص.29/
( )2كامل محمد محمد عويضة ،م .محمد رجب بيوجي ،علم النفس الصناعي ،سلسلة علم النفس ،ع ،13/دار الكتب
العلمية ،لبنان ،1996 ،ص.30/
( )3أحمد سيد مصطفى ،إدارة الموارد البشرية ،متطور القرن الحادي والعشرون ،لم يرد مكان النشر،2000 ،
ص.116/
( )4راوية حسن ،إدارة الموارد البشرية ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،1999 ،ص.66/
( )5موسى اللوزي ،التنظيم وإجراءات العمل ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،2003 ،ص.77/
( )6محمد عاطف عبيد ،إدارة األفراد ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1995 ،ص.273/
( )7أحمد ماهر ،إدارة الموارد البشرية ،مرجع سبق ذكره ،ص.74/
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ج -الشـروط الواجب توافرها في شاغل الوظيفـة(. )1
 .2التخطيــــط للسعـــة الوظيفيـــة مـــن العناصــــر البشريـــــــــة:

هن ــاك العديـ ــد م ــن المؤسس ــات تع ــاني م ــن مشـ ــكلة ال ــنقص أو الف ــائض م ــن المـ ـوارد البشـ ـرية خـ ــَلل

فتـ ـرة أو فت ـ ـرات معين ــة ،فتحـ ــدث العديـ ــد م ــن المشـ ــاكل وتـــتم محاولـ ــة عَلجهـ ــا بع ــد حـ ــدوثها ،وتكـ ــون

ه ـ ــذه المعالج ـ ــات مؤقت ـ ــة وجزئي ـ ــة ،وبه ـ ــذا يج ـ ــب أن تك ـ ــون اإلدارة عل ـ ــى اس ـ ــتعداد إلع ـ ــداد وتطبي ـ ــق
خطـ ـ ـ ــط مدروسـ ـ ـ ــة ومعـ ـ ـ ــدة لتفـ ـ ـ ــادى هـ ـ ـ ــذه المشـ ـ ـ ــكَلت ( . )2يوضـ ـ ـ ـ ــع خطـ ـ ـ ــط اسـ ـ ـ ــتباقية ومدروسـ ـ ـ ــة

باآلتي:

أ .مراحــــــــل التخطـــــــيط لألفـــــــراد فـــــــي المؤسســـــــة :وتشـ ـ ــمل تحديـ ـ ــد األهـ ـ ــداف التنظيميـ ـ ــة وتحديـ ـ ــد

اَلحتياج ـ ــات اإلجمالي ـ ــة اَلحتمالي ـ ــة م ـ ــن العناص ـ ــر ك ـ ــذلك حص ـ ــر الق ـ ــوى العامل ـ ــة الحالي ـ ــة وتحدي ـ ــد

العجـ ـ ــز أو الفـ ـ ــائض مـ ـ ــن األف ـ ـ ـراد ،ووضـ ـ ــع برنـ ـ ــامج للم ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـرية مـ ـ ــن خـ ـ ــَلل تعـ ـ ــديَلت وفـ ـ ــق
التخص ـ ـ ــص ومواكب ـ ـ ــة التقني ـ ـ ــة ،وإض ـ ـ ــافة عناص ـ ـ ــر جدي ـ ـ ــدة وال ـ ـ ــتخلص م ـ ـ ــن الف ـ ـ ــائض بع ـ ـ ــد د ارس ـ ـ ــة
الوظائف(.)3
ب .أنــــــوا التخطيــــــط :تتبنـ ــى اإلدارات نمط ـ ـاً أو مجموعـ ــة مـ ــن أنمـ ــاط التخطـ ــيط لنشـ ــاطات تهيـ ــئ
أمـ ـ ـ ــا تسـ ـ ـ ــتخدم التخطـ ـ ـ ــيط اَلسـ ـ ـ ــتراتيجي طويـ ـ ـ ــل المـ ـ ـ ــدى أو المتوسـ ـ ـ ــط أو القصـ ـ ـ ــير أو جمـ ـ ـ ــيعهم،

ويترتـ ــب علـ ــى ذلـ ــك تخطـ ــيط خـ ــاص بـ ــالموارد البش ـ ـرية ،إذ نجـ ــده – أي التخطـ ــيط للم ـ ـوارد البش ـ ـرية

– مرتبط بشكل وثيق بالخطة العامة التي تتبناها المؤسسة

(.)4

وبهـ ــذ ا ف ــإن التخط ــيط يس ــاعد المؤسس ــة علـــى تحديـ ــد الع ــدد المطلـــوب م ــن العناصـــر البشـ ـرية ،فـــي
الوقـ ــت المحـ ــدد وبـ ــالمؤهَلت المطلوبـ ــة كـ ــذلك ،والمسـ ــتمدة أساس ـ ـاً مـ ــن تحليـ ــل الوظـ ــائف واألعمـ ــال،
بما يتماشى مع األهداف التنظيمية الموضوعية من قبل المؤسسة.
 .3اًلستقطـــــــاب:

َل تقـ ـ ــوم اإلدارة بهـ ـ ــذه العمليـ ـ ــة إَل بعـ ـ ــد د ارسـ ـ ــة تامـ ـ ــة للوظـ ـ ــائف الشـ ـ ــاغرة ،وبالتـ ـ ــالي يـ ـ ــتم

إجت ــذاب أكب ــر عـ ــدد ممك ــن م ــن طـ ــالبي الوظيف ــة وتـ ــرغيبهم فـ ــي اَلتص ــال بالمؤسسـ ــة للتنـــافس علـ ــى

المناصـ ـ ــب المتـ ـ ــوفرة ،وتكـ ـ ــون فـ ـ ــرص اَلختيـ ـ ــار أمـ ـ ــام اإلدارة كبي ـ ـ ـرة ،وبالتـ ـ ــالي تـ ـ ــتمكن مـ ـ ــن إختيـ ـ ــار
األكف ـ ــاء م ـ ــنهم ،وبه ـ ــذا يق ـ ــل إحتم ـ ــال التوظي ـ ــف الس ـ ــيئ ،فم ـ ــن خ ـ ــَلل ه ـ ــذا ته ـ ــدف المؤسس ـ ــة إل ـ ــى

( )1صالح الدين محمد عبد الباقي ،الجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية بالمنظمات ،الدار الجامعية،
اإلسكندرية ،2001 ،ص.87/
( )2راوية حسن ،مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2002 ،ص.14/
( )3حنفي عبد الغفار ،القزاز حسن ،السلوك التنظيمي وإدارة األفراد ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،1996 ،ص.416/
( )4نفس المرجع السابق ،ص.416/
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تحقي ـ ـ ــق خف ـ ـ ــض تك ـ ـ ــاليف التوظي ـ ـ ــف والتقلي ـ ـ ــل م ـ ـ ــن التعيين ـ ـ ــات الفاش ـ ـ ــلة ،وك ـ ـ ــذلك تحدي ـ ـ ــد مص ـ ـ ــادر

الحص ـ ــول عل ـ ــى األفـ ـ ـراد الت ـ ــي ت ـ ــتم م ـ ــن مص ـ ــادر اَلس ـ ــتقطاب والت ـ ــي يمك ـ ــن أن تك ـ ــون داخلي ـ ــة أي

الم ـ ـوارد المتاحـ ــة داخـ ــل المؤسسـ ــة ،ويـ ــتم اللجـ ــوء إليهـ ــا فـ ــي حالـ ــة الوظـ ــائف ذات الطبيعـ ــة اإلش ـ ـرافية
أو الوظـ ـ ــائف التـ ـ ــي تحتـ ـ ــاج لخب ـ ـ ـرات قـ ـ ــد َل تتـ ـ ــوفر خـ ـ ــارج المؤسسـ ـ ــة ومـ ـ ــن أهمهـ ـ ــا الترقيـ ـ ــة والنقـ ـ ــل

والتحوي ـ ــل ومخ ـ ــزون المه ـ ــارات واإلع ـ ــَلن ال ـ ــداخلي ع ـ ــن طري ـ ــق ال ـ ــزمَلء( ، )1والموظف ـ ــون الس ـ ــابقون

أو أبنـ ــائهم وكـ ــذلك هنـ ــاك المصـ ــادر الخارجيـ ــة والمتمثلـ ــة فـ ــي مكاتـ ــب التوظيـ ــف الحكـ ــومي ومكاتـ ــب
التوظيـ ـ ــف( )2الخـ ـ ــاص واإلعـ ـ ــَلن فـ ـ ــي الج ارئـ ـ ــد وأيض ـ ـ ـاً فـ ـ ــي المعاهـ ـ ــد والجامعـ ـ ــات والتقـ ـ ــدم المباشـ ـ ــر
للمؤسسة(. )3

إض ـ ــافة إل ـ ــى ذل ـ ــك يمك ـ ــن أن تلب ـ ــي المؤسس ـ ــة احتياجاته ـ ــا م ـ ــن مص ـ ــادر أخ ـ ــرى كالخدم ـ ــة

العسكرية ،النقابات المهنية ،األخذ بأراء الخبراء واألساتذة الجامعيين(. )4

ومـ ـ ــن خـ ـ ــَلل ذلـ ـ ــك هنـ ـ ــاك أسـ ـ ــاليب لَلسـ ـ ــتقطاب كـ ـ ــاإلعَلن الـ ـ ــذي يمكـ ـ ــن أن يكـ ـ ــون داخلـ ـ ــي فـ ـ ــي
لوحات اإلعَلن بالمؤسسة أو اإلعَلن في الصحف أو اإلعَلن في الراديو والتلفزيون(.)5
 .4اًلختيـــار الفـنـي والمهـنــي لإلفـــراد لشغـل الوظيفــــــة:

اله ـ ــدف م ـ ــن ه ـ ــذه العملي ـ ــة ه ـ ــو أختي ـ ــار العنص ـ ــر األفض ـ ــل م ـ ــن ب ـ ــين العناص ـ ــر المتقدم ـ ــة

لشـ ــغل الوظيفـ ــة ،وتكـ ــون عمليـ ــة اَلختيـ ــار موضـ ــوعية بعيـ ــدة عـ ــن الوسـ ــاطة والرشـ ــوة ،وتحقـ ــق مبـ ــدأ
الرجـ ــل المناسـ ــب فـ ــي المكـ ــان المناسـ ــب( ، )6وعلـ ــى ذلـ ــك فـ ــإن اَلختيـ ــار يمـ ــر بم ارحـ ــل أساسـ ــية تبـ ــدأ
بالمقابل ـ ــة المبدئي ـ ــة لتقي ـ ــيم مظهـ ـ ـره وطريق ـ ــة تخاطب ـ ــه ومعرف ـ ــة مس ـ ــتواه العلم ـ ــي والثق ـ ــافي وخبرت ـ ــه ،ث ـ ــم
تـ ــأتي الخطـ ــوة الثانيـ ــة وهـ ــي طلـ ــب اَلسـ ــتخدام والـ ــذي يوضـ ــح فيـ ــه المعلومـ ــات الشخصـ ــية والعائليـ ــة
والمعلوم ـ ـ ـ ــات الخاص ـ ـ ـ ــة بالناحي ـ ـ ـ ــة الجس ـ ـ ـ ــمية والثقافي ـ ـ ـ ــة وك ـ ـ ـ ــذلك المعلوم ـ ـ ـ ــات الخاص ـ ـ ـ ــة بالتجرب ـ ـ ـ ــة

والخبـ ـ ـرة( ، )7ث ـ ــم ت ـ ــأتي المرحل ـ ــة األخ ـ ــرى م ـ ــن اَلختي ـ ــار وه ـ ــي التح ـ ــري ع ـ ــن طال ـ ــب الوظيف ـ ــة م ـ ــن

خ ــَلل طلبـ ـ ه ال ــذي يوض ــح في ــه األفـ ـراد أو الجه ــات الت ــي يمك ــن الرج ــوع إليه ــا لَلستفس ــار عن ــه ،ث ــم
ت ـ ــأتي مرحل ـ ــة اَلختب ـ ــارات الس ـ ــيكولوجية والمتعلق ـ ــة بد ارس ـ ــة س ـ ــلوك الف ـ ــرد المتق ـ ــدم للوظيف ـ ــة ووض ـ ــعه
النفسـ ــي( ، )8ولعمليـ ــة اَلختيـ ــار الفنـ ــي والمهنـ ــي لألف ـ ـراد لشـ ــغل الوظيفـ ــة عـ ــدة أن ـ ـواع منهـ ــا اختبـ ــارات
( )1أحمد ماهر ،إدارة الموارد البشرية ،مرجع سبق ذكره ،ص.143/
( )2صالح الدين محمد عبد الباقي ،مرجع سبق ذكره ،ص.129/
( )3نفس المرجع السابق ،ص.132/
( )4أحمد ماهر ،مرجع سبق ذكره ،ص.146/
( )5المرجع نفسه ،ص.154/
( )6عبد الرحمن العيسوي.
( )7عادل حسن ،زهير مصطفى ،اإلدارة العامة ،دار النهضة العربية ،بيروت ،1978 ،ص.246/
( )8أحمد ماهر ،االختبارات واستخداماتها في إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2003 ،ص.29/
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القي ـ ــاس النفس ـ ــي واَلختب ـ ــارات الشخصـ ـ ــية وهنــ ــاك اختبــ ــارات أخـ ـ ــرى كاختبــ ــارات الــ ــذكاء واختبـ ـ ــارات
اَلس ـ ـ ــتعداد والق ـ ـ ــدرات واختب ـ ـ ــارات اإلنج ـ ـ ــاز واألداء واختب ـ ـ ــارات المي ـ ـ ــول واختب ـ ـ ــارات الشخص ـ ـ ــية(، )1
والخطـ ــوط الثالثـ ــة فـ ــي عمليـ ــة اَلختيـ ــار هـ ــي المقابلـ ــة الشخصـ ــية وهـ ــي مـ ــن أكثـ ــر األسـ ــاليب شـ ــيوعاً
وحت ـ ــى تك ـ ــون للمقابلـ ـ ـ ة مص ـ ــداقية يج ـ ــب أن تت ـ ــوفر مجموع ـ ــة م ـ ــن الش ـ ــروط والمع ـ ــايير الت ـ ــي تجع ـ ــل
هذه المقابلة فعالة وتصل إلى نتائج موضوعية وهذه الشروط هي:

 .1مرحـلة اإلعداد :وتتضمن ضرورة تحديد أهداف المقابلة وتحديد أساليب إنجاز الهدف.
 .2مرحـلة بـدء المقابلة :وتتضمن المكان والمناخ النفسي إلجراء المقابلة.

 .3مرحـــــــلة إدارة المقابلـــــــة :وه ـ ــذه المرحل ـ ــة تحق ـ ــق ف ـ ــن اإلدارة وفيه ـ ــا يك ـ ــون هن ـ ــاك أخ ـ ــذ وعط ـ ــاء

ب ـ ــين المترش ـ ــح وم ـ ــدير المقابل ـ ــة ال ـ ــذي يتمي ـ ــز بالق ـ ــدرة عل ـ ــى جع ـ ــل اآلخـ ـ ـرين يرت ـ ــاحون إلي ـ ــه ،ك ـ ــذلك
يوج ـ ــه األس ـ ــئلة الت ـ ــي تس ـ ــاعد المترش ـ ــح ف ـ ــي اإلجاب ـ ــة دون ارتب ـ ــاك والح ـ ــديث بطري ـ ــق أوس ـ ــع وأط ـ ــول

للكش ـ ــف ع ـ ــن طبيع ـ ــة المترش ـ ــح بس ـ ــهولة وكــ ــذلك أيضـ ـ ـاً يجــ ــب عل ـ ــى المقاب ـ ــل اإلص ـ ــغاء للمترشــ ــح

واَلهتم ـ ـ ــام ب ـ ـ ــه والـ ـ ـ ـربط ب ـ ـ ــين المعلوم ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـواردة ف ـ ـ ــي المقابل ـ ـ ــة والمعلوم ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـواردة ف ـ ـ ــي طل ـ ـ ــب

التعيين.
 .4إنهـــــاء المقابلـــــة :وفيه ــا يب ــدئ م ــدير المقابل ــة ال ــدَلَلت الت ــي تش ــير إل ــى إنه ــاء المقابل ــة بلط ــف
ويعطي بعض المؤشرات لعملية القبول من عدمه.

 .5مرحـــــلة تقيــــيم المقابلـــــة :وهـ ــي المرحلـ ــة النهائيـ ــة التـ ــي تـ ــدرج المرشـ ــح فـ ــي قائمـ ــة المقبـ ــولين أو
المرفوضين ويقوم المترشح بتقييم نفسه أيضاً(. )2

وهنـ ــاك نـ ــوعين مـ ــن المقابلـ ــة وهـ ــي المقابلـ ــة الموجهـ ــة أو مـ ــا تسـ ــمى المقابلـ ــة المقننـ ــة وهـ ــي

الت ـ ــي ي ـ ــتم فيه ـ ــا إع ـ ــداد أس ـ ــئلة مش ـ ــتقة م ـ ــن مواص ـ ــفات العم ـ ــل ،والن ـ ــوع اآلخ ـ ــر م ـ ــن المقابل ـ ــة ه ـ ــي
المقابل ـ ــة غيـ ـ ــر الموجهـ ـ ــة أو غي ـ ــر المقننـ ـ ــة ،وفيهـ ـ ــا يعط ـ ــي للمترشـ ـ ــح الجانـ ـ ــب األكب ـ ــر فـ ـ ــي الح ـ ـ ـوار
والنق ـ ــاِ ويعط ـ ــي المترش ـ ــح المزي ـ ــد م ـ ــن المعلوم ـ ــات ع ـ ــن نفس ـ ــه وف ـ ــي حال ـ ــة اختي ـ ــار المرش ـ ــح بع ـ ــد
اَلنتهـ ــاء مـ ــن المقابلـ ــة يمـ ــر إلـ ــى مرحلـ ــة المواليـ ــة وهـ ــي موافقـ ــة المشـ ــرف أو ال ـ ـرئيس المباشـ ــر مـ ــن

خـ ــَلل مقابلـ ــة أخـ ــرى بسـ ــيطة وس ـ ـريعة يحـ ــدد فيهـ ــا ال ـ ـرئيس المباشـ ــر صـ ــَلحيته مـ ــن عـ ــدمها ثـ ــم يعـ ــد

موافق ـ ــة الـ ـ ـرئيس المباش ـ ــر ي ـ ــتم الفح ـ ــص الطب ـ ــي للمترش ـ ــح وبع ـ ــد نت ـ ــائج ه ـ ــذا الفح ـ ــص وقبول ـ ــه ي ـ ــتم

تعيينه بصورة نهائية وأستَلمه الوظيفة(. )3

( )1أحمد ماهر ،االختبارات واستخداماتها في إدارة الموارد البشرية ،مرجع سبق ذكره ،ص.86/
( )2عبد الغفار حنفي ،حسن القزاز ،مرجع سبق ذكره ،ص.517/
( )3عبد الغفار حنفي ،القزاز حسن ،مرجع سبق ذكره ،ص.513/
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ومـ ـ ــن خـ ـ ــَلل ذلـ ـ ــك نسـ ـ ــتخلص أن هنـ ـ ــاك عَلقـ ـ ــة كبي ـ ـ ـرة بـ ـ ــين مختلـ ـ ــف عمليـ ـ ــات التعيـ ـ ــين
التـ ــي يمـ ــر بهـ ــا المترشـ ــح وذلـ ــك لغـ ــرض الن ازهـ ــة فـ ــي التعيـ ــين مـ ــن ناحيـ ــة وتحقيـ ــق أهـ ــداف المؤسسـ ــة
اإلنتاجية من ناحية أخرى.
 وصــــف الوظائـــف والتخطيــــط للمؤسســـــة قيــــد الدراســــــة:

وص ـ ـ ــف وتحليـ ـ ـ ــل البيانـ ـ ـ ــات المتعلقـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالتوظيف وفـ ـ ـ ــق النمـ ـ ـ ــاذج الكَلسـ ـ ـ ــيكية (النظريـ ـ ـ ــة

الفيبيري ـ ــة – النظري ـ ــة التايلوري ـ ــة) ،حي ـ ــث ي ـ ــتم تطبي ـ ــق ه ـ ــذه النمــ ــاذج ف ـ ــي المؤسســ ــات م ـ ــن خـ ـ ــَلل
األس ـ ـ ــس الكَلس ـ ـ ــيكية الت ـ ـ ــي تض ـ ـ ــم المعلوم ـ ـ ــات الخاص ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن المتق ـ ـ ــدم للوظيف ـ ـ ــة والمتمثل ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي
الج ـ ــنس والعم ـ ــر ومك ـ ــان اإلقام ـ ــة والحال ـ ــة الص ـ ــحية والحال ـ ــة الجنائي ـ ــة ،ومس ـ ــابقة كتابي ـ ــة للمتق ـ ــدمين
وت ارش ــح المتحص ــل علـــى أكب ــر درج ــة ،وك ــذلك يـ ــتم تطبيـــق النمـ ــاذج الكَلس ــيكية فـــي تحديـ ــد مكانـ ــة
الموظ ـ ـ ــف م ـ ـ ــن حي ـ ـ ــث تخصص ـ ـ ــه والق ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ــى إنج ـ ـ ــاز العم ـ ـ ــل المؤك ـ ـ ــل إلي ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة ع ـ ـ ــدم
التخصـ ـ ــص وتحديـ ـ ــد مكانـ ـ ــه المناسـ ـ ــب وفـ ـ ــق حالتـ ـ ــه الصـ ـ ــحية والعمـ ـ ــر والقـ ـ ــدرة الفكريـ ـ ــة واَلعتمـ ـ ــاد
عل ــى الس ــيرة الذاتي ــة فـــي عمل ــه الس ــابق أن ك ــان منتق ــل أو مس ــتقيل م ــن عم ــل أخـــر ،أي اَلعتمـ ــاد
على الخبرة السابقة والدورات المتحصل عليها.
وفـ ــي حالـ ــة الترقيـ ــة يعتمـ ــد علـ ــى النمـ ــوذج الكَلسـ ــيكي المبنـ ــي علـ ــى المـ ــدة المقـ ــررة للترقيـ ــة

أو اَلختب ـ ـ ــارات العاديـ ـ ـ ــة أو الترشـ ـ ـ ــيح م ـ ـ ــن المسـ ـ ـ ــئول المباشـ ـ ـ ــر إض ـ ـ ــافة إلـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـ ــتخدام النمـ ـ ـ ــاذج

الكَلسـ ــيكية فـ ــي تحويـ ــل المـ ــوظفين مـ ــن إدارة إلـ ــى إدارة أخـ ــرى اعتمـ ــاداً علـ ــى إلغـ ــاء بعـ ــض المهـ ــام
في هذه اإلدارة وتحويلهم إلى إدارة أخرى لسد عجز فقط.
 تطبيـــق اإلجـــراءات العلميــة للتعيين وفـــق نمـــوذج إدارة المــــوارد البشريـــــــــة:

تـ ـ ــتم عمليـ ـ ــة اَلختي ـ ـ ــار والتعيـ ـ ــين وفـ ـ ــق ه ـ ـ ــذا النم ـ ـ ــوذج والتـ ـ ــي تب ـ ـ ــدأ بالمقابلـ ـ ــة الشخص ـ ـ ــية
للمتقـ ــدم مـ ــن طـ ــرف مـ ــدير إدارة الم ـ ـوارد البش ـ ـرية أو ال ـ ـرئيس المباشـ ــر فـ ــي العمـ ــل أو المـ ــدير العـ ــام
أو م ـ ــن ط ـ ــرف لجنـ ـ ــة مكلف ـ ــة به ـ ــذا الخصـ ـ ــوص ،ولك ـ ــن ه ـ ــذه المقـ ـ ــابَلت تعتب ـ ــر مقــ ــابَلت مبدئيـ ـ ــة
ومـ ــدتها أقـ ــل مـ ــن  15يـ ــوم هـ ــذا مـ ــا يخـ ــص اَلختيـ ــار ،أمـ ــا مـ ــا يخـ ــص التعيـ ــين فـ ــإن هـ ــذا النمـ ــوذج
فيؤكـ ــد علـ ــى تعريـ ــف العمـ ــال أو المـ ــوظفين الجـ ــدد بأعمـ ــالهم مـ ــن حيـ ــث ظـ ــروف العمـ ــل ،وطريقـ ــة
األداء ،ونوع العمل ،والحقوق والواجبات.
والواقـ ــع تؤكـ ــده الش ـ ـواهد فـ ــي المجتمـ ــع الليبـ ــي ب ـ ــأن هنـ ــاك تجـ ــاوزات عديـ ــدة خـ ــَلل عمليـ ــة

التوظيـ ـ ـ ــف حيـ ـ ـ ــث أن ال ـ ـ ـ ـوَلءات اَلجتماعيـ ـ ـ ــة والمعـ ـ ـ ــارف والمجـ ـ ـ ــامَلت واَلنتمـ ـ ـ ــاءات ،والمصـ ـ ـ ــالح
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الشخصـ ـ ــية علـ ـ ــى حسـ ـ ــاب المصـ ـ ــلحة العامـ ـ ــة كـ ـ ــل هـ ـ ــذه المعـ ـ ــايير تلعـ ـ ــب دور كبيـ ـ ــر فـ ـ ــي اتخـ ـ ــاذ
ق اررات التعيين للمتقدمين أحياناً وخاصة في األعمال اإلدارية والمالية والتوزيع والتسويق.

نتائـــج الدراســــة:

لقـ ـ ـد ح ـ ــاول الباح ـ ــث ف ـ ــي ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة المعنون ـ ــة ب ـ ـ ـ (الط ـ ــرق والمع ـ ــايير العلمي ـ ــة لتعي ـ ــين

العناصـ ــر البشـ ـ ـرية ف ـ ــي المؤسس ـ ــات الص ـ ــناعية الليبيـ ــة ب ـ ــين الواق ـ ــع والتخط ـ ــيط العلم ـ ــي) ،أن يب ـ ــرز
اإلجـ ـ ـراءات العلمي ـ ــة ف ـ ــي عملي ـ ــة التوظي ـ ــف ف ـ ــي المؤسس ـ ــات الص ـ ــناعية الليبي ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــَلل ط ـ ــرح

العديـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن النظريـ ـ ـ ــة والنمـ ـ ـ ــاذج الكَلسـ ـ ـ ــيكية المتبعـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي إدارة الم ـ ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـ ـرية فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه
المؤسسـ ــات وم ـ ــا م ـ ــدى إتبـ ــاع الخطـ ـ ـوات األساس ـ ــية لهـ ــذه النم ـ ــاذج واَلس ـ ــتفادة مـ ــن أوج ـ ــه القص ـ ــور
فيه ـ ــا ،واتخ ـ ــاذ أس ـ ــاليب جدي ـ ــدة للوص ـ ــول إل ـ ــى قواع ـ ــد ومع ـ ــايير تض ـ ــمن اَلختي ـ ــار والتعي ـ ــين الجي ـ ــد
لص ـ ــالح المتق ـ ــدمين للوظيف ـ ــة ،ولص ـ ــالح المؤسس ـ ــة ف ـ ــي اختي ـ ــار عناص ـ ــر جي ـ ــدة ومؤهل ـ ــة للوص ـ ــول
بالمؤسس ــة إلـ ــى مس ــتويات عالميـ ــة م ــن حيـ ــث العمـ ــل واإلنت ــاج فيتبـ ــين م ــن خـ ــَلل هـــذه الد ارسـ ــة مـ ــا

يلي:
هنـــاك تـــداخل فـــي اســـتخدام اإلجـــراءات العلميـــة عنـــد توظيـــ

العناصـــر البشـــرية فـــي المؤسســـة

والمتمثلة في :

 .1يـ ـ ــتم التوظيـ ـ ــف وفـ ـ ــق النمـ ـ ــوذج الفيبـ ـ ــري (النظريـ ـ ــة البيروقراطيـ ـ ــة) وإهمـ ـ ــال اإلج ـ ـ ـراءات العلميـ ـ ــة
وواقع المؤسسة وظروف المجتمع.

 .2ي ـ ــتم التوظي ـ ــف وف ـ ــق النم ـ ــوذج التيل ـ ــوري ،دون النظ ـ ــر إل ـ ــى بقي ـ ــة المع ـ ــايير األخ ـ ــرى الت ـ ــي م ـ ــن
شأنها أن تساهم في التعيين والتوظيف الجيد.

 .3يـ ـ ــتم توظيـ ـ ــف األف ـ ـ ـراد وفـ ـ ــق الطـ ـ ــرق العلميـ ـ ــة فـ ـ ــي بعـ ـ ــض الجوانـ ـ ــب فقـ ـ ــط ويـ ـ ــتم إهمـ ـ ــال بقيـ ـ ــة
الجوانب.

 .4يتم المفاضلة بين المترشحين بناء على نتائج اَلختبارات النفسية فقط.
 .5تطبيـ ـ ـ ــق اإلج ـ ـ ـ ـراءات العلميـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى المتعـ ـ ـ ــين والمش ـ ـ ـ ـرفين نظ ـ ـ ـ ـ اًر ألهميـ ـ ـ ــة المناصـ ـ ـ ــب التـ ـ ـ ــي
يشغلونها ويتم هذا وفق صَلحية قسم إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة.

 .6يمكن توظيف العمالة الهامشية دون المقابلة الشخصية.

 . 7اَلعتب ـ ـ ــارات الشخص ـ ـ ــية غي ـ ـ ــر الموض ـ ـ ــوعية له ـ ـ ــا أث ـ ـ ــر كبي ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي عملي ـ ـ ــة الترقي ـ ـ ــة واَلنت ـ ـ ــداب
والتوظيف.
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التــوصيــــــــــــــات

مـ ــن خـ ــَلل هـ ــذه الد ارسـ ــة يفـ ــرض علينـ ــا الحـ ــديث عـ ــن أهميـ ــة العمـ ــل ودور العنصـ ــر البشـ ــري فـ ــي
الرقـ ــي بـ ــالمجتمع مـ ــن خـ ــَلل اَلهتمـ ــام بالمؤسسـ ــات بدايـ ــة م ـ ـن اَلختيـ ــار العلمـ ــي السـ ــليم للعناصـ ــر
البش ـ ـرية المؤهلـ ــة علمي ـ ـاً والقـ ــادرة جسـ ــمياً والراغبـ ــة فـ ــي العمـ ــل واإلبـ ــداع والقيـ ــام بالمهـ ــام التـ ــي تؤكـ ــل
إليهـ ـ ــا بكـ ـ ــل مهنيـ ـ ــة وجـ ـ ــدارة إلـ ـ ــى التطبيـ ـ ــق العلمـ ـ ــي لـ ـ ــدور ق ـ ـ ـوانين الدولـ ـ ــة والمؤسسـ ـ ــة فـ ـ ــي عمليـ ـ ــة
التعيين وبهذا يمكن أن نوصي باآلتي:
 .1يجـ ـ ــب أن تسـ ـ ــاهم الدولـ ـ ــة فـ ـ ــي رسـ ـ ــم إسـ ـ ــتراتيجية فعالـ ـ ــة للمؤسسـ ـ ــات اَلقتصـ ـ ــادية – الخدميـ ـ ــة
منها واإلنتاجية بقوانين تضمن نجاح هذه المؤسسات.
 .2العنايـ ـ ــة بقسـ ـ ــم الم ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـرية مـ ـ ــن خـ ـ ــَلل فسـ ـ ــح المجـ ـ ــال أمـ ـ ــام الطـ ـ ــرق العلميـ ـ ــة والشـ ـ ــفافية
لتشـ ــكيل رأس مـ ــال بشـ ــري قـ ــادر علـ ــى تطـ ــوير المؤسسـ ــة ،وهـ ــذا يعتمـ ــد علـ ــى سياسـ ــة واض ـ ـحة فـ ــي
التعيين.
 .3اليـ ــوم نحـ ــن فـ ــي عـ ــالم تسـ ــوده المنافسـ ــة الشرسـ ــة فـ ــي مختلـ ــف الميـ ــادين ،وخاصـ ــة بعـ ــد ظهـ ــور
الخصخص ـ ــة ،فهن ـ ــاك مؤسس ـ ــات ق ـ ــد تس ـ ــقط وخاص ـ ــة المؤسس ـ ــات العام ـ ــة ،نتيج ـ ــة اَلختي ـ ــار الس ـ ــيئ
للعناص ــر البشـ ـرية ،وبه ــذا وم ــن خ ــَلل وفـ ـرة األي ــدي العامل ــة المع ــدة كميـ ـاً وكيفـ ـاً ف ــي س ــوق العم ــل،
يجب اختيار األفضل منها.
 .4اَلبتعـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـ ــن التعيـ ـ ـ ــين العش ـ ـ ـ ـوائي ال ـ ـ ـ ــذي يعتم ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ــى المع ـ ـ ـ ــايير اَلجتماعيـ ـ ـ ــة كالمجامل ـ ـ ـ ــة
والمحاب ـ ـ ــاة والمص ـ ـ ــالح الخاص ـ ـ ــة وتطبي ـ ـ ــق المع ـ ـ ــايير العلمي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي عملي ـ ـ ــة اَلختي ـ ـ ــار ف ـ ـ ــي التعي ـ ـ ــين
وكذلك في الترقية والتكليفات المختلفة.
 .5التركي ـ ــز عل ـ ــى ال ـ ــدورات بص ـ ــورة مس ـ ــتمرة ومتابعـ ـ ـة الجدي ـ ــد ف ـ ــي مج ـ ــال المؤسس ـ ــة للق ـ ــدرة عل ـ ــى
المنافسة وخاصة في شئون الموارد البشرية.
 .6تشـ ـ ــجيع العناصـ ـ ــر الجيـ ـ ــدة فـ ـ ــي المؤسسـ ـ ــة بج ـ ـ ـوائز معنويـ ـ ــة وماليـ ـ ــة وترقيـ ـ ــات اسـ ـ ــتثنائية وبعيـ ـ ــد
عن المجاملة ووفق معايير علمية وشفافة.
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المــــراجــــــــــــــــــــــع

 .1أحمـ ـ ــد زكـ ـ ــي بـ ـ ــدوي ،محمـ ـ ــد كامـ ـ ــل مصـ ـ ــطفى ،معجـ ـ ــم مصـ ـ ــطلحات القـ ـ ــوى العاملـ ـ ــة ،مؤسسـ ـ ــة
شباب الجامعة للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية.1984 ،

 .2أحمـ ـ ــد سـ ـ ــيد مصـ ـ ــطفى ،إدارة الم ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـرية ،منظـ ـ ــور القـ ـ ــرن الحـ ـ ــادي والعشـ ـ ــرون ،لـ ـ ــم يـ ـ ــرد
مكان النشر.2000 ،
 .3أحم ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــاهر ،اَلختي ـ ـ ـ ــارات واس ـ ـ ـ ــتخداماتها ف ـ ـ ـ ــي إدارة المـ ـ ـ ـ ـوارد البشـ ـ ـ ـ ـرية ،ال ـ ـ ـ ــدار الجامعي ـ ـ ـ ــة،
اإلسكندرية.2003 ،

 .4أحمد ماهر ،إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.2004 ،
 .5إيهـ ـ ـ ــاب صـ ـ ـ ــبحي ازريـ ـ ـ ــق ،اإلدارة – األسـ ـ ـ ــس والوظـ ـ ـ ــائف ،سلسـ ـ ـ ــلة اإلدارة فـ ـ ـ ــي أسـ ـ ـ ــبوع ،دار
الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط (2001 ،)2

 .6بـ ـ ـ ــوخمخم عبـ ـ ـ ــد الفتـ ـ ـ ــاح ،إدارة الم ـ ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـ ـرية ،مطبوعـ ـ ـ ــات جامعـ ـ ـ ــة منتـ ـ ـ ــوري ،قسـ ـ ـ ــنطينية،
.2001
 .7ج ـ ــورج َلباسـ ـ ــاد وزينـ ـ ــة لـ ـ ــورو ،مقدمـ ـ ــة فـ ـ ــي عل ـ ــم اَلجتمـ ـ ــاع ،ترجمـ ـ ــة هـ ـ ــادي ربيـ ـ ــع ،المؤسسـ ـ ــة
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،القاهرة.1986 ،
 .8حنف ـ ـ ــي عب ـ ـ ــد الغف ـ ـ ــار ،القـ ـ ـ ـزاز حس ـ ـ ــن ،الس ـ ـ ــلوك التنظيم ـ ـ ــي وإدارة األفـ ـ ـ ـراد ،ال ـ ـ ــدار الجامعيـ ـ ـ ـة،
اإلسكندرية.1996 ،

 .9دليو فضيل ،اتصال المؤسسة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط (.2003 ،)1
 .10راوية حسن ،إدارة الموارد البشرية ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية.1999 ،
 .11راويـ ـ ـ ــة حسـ ـ ـ ــن ،م ـ ـ ـ ــدخل اسـ ـ ـ ــتراتيجي لتخط ـ ـ ـ ــيط وتنميـ ـ ـ ــة المـ ـ ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـ ـرية ،دار الجامعي ـ ـ ـ ــة،

اإلسكندرية.2002 ،

 .12زويل ـ ــف مه ـ ــدي حس ـ ــن ،إدارة األفـ ـ ـراد ،مكت ـ ــب المجتم ـ ــع العرب ـ ــي للنش ـ ــر والتوزي ـ ــع ،عم ـ ــان ،ط
(.2003 ،)1
 .13سـ ـ ــامية محمـ ـ ــد فهمـ ـ ــي ،اإلدارة فـ ـ ــي المؤسسـ ـ ــات اَلجتماعيـ ـ ــة ،المكتـ ـ ــب الجـ ـ ــامعي الحـ ـ ــديث،
اإلسكندرية.2001 ،

 .14س ـ ـ ــهيلة محم ـ ـ ــد عب ـ ـ ــاس ،عل ـ ـ ــي حس ـ ـ ــين عل ـ ـ ــي ،إدارة المـ ـ ـ ـوارد البشـ ـ ـ ـرية ،دار وائ ـ ـ ــل للنشــ ـ ــر،
األردن ،ط (.1999 ،)1
 .15ص ـ ــَلح ال ـ ــدين محم ـ ــد عب ـ ــد الب ـ ــاقي ،الجوان ـ ــب العلمي ـ ــة والتطبيقي ـ ــة ف ـ ــي إدارة المـ ـ ـوارد البشـ ـ ـرية
بالمنظمات ،اإلسكندرية.2001 ،
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 .16عادل حسن ،زهير مصطفى ،اإلدارة العامة ،دار النهضة العربية ،بيروت.1978 ،
 .17عبـ ـ ــدهللا محمـ ـ ــد عبـ ـ ــد الـ ـ ــرحمن ،عل ـ ـ ـم اَلجتمـ ـ ــاع الصـ ـ ــناعي ،النشـ ـ ــأة والتطـ ـ ــور ،دار النهضـ ـ ــة
العربية ،بيروت ،ط (.1990 ،)1
 .18عبد الرحمن العيسوي.

 .19عل ـ ـ ــي الس ـ ـ ــلمي ،تط ـ ـ ــور الفك ـ ـ ــر التنظيم ـ ـ ــي وكال ـ ـ ــة المطبوع ـ ـ ــات ،الكوي ـ ـ ــت ،1975 ،ط (،)1
.2003
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أرغنوميا إدارة واستثمار الهبة الديموغرافية في ليبيا
الفتية :الواقع والمأمول
د .عبدالسَلم محمد الحشاني – كلية اآلداب – الجامعة األسمرية اإلسَلمية
ملخص البحث

يتناول البحث مشكلة غفل عنها الكثير من البحاث والدارسون لشؤون الموارد البشرية ،وهي

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة اَلدارة الحكيمة لمعطيات الهبة الديموغرافية التي تتميز بها بعض الدول ،ومنها ليبيا التي
تتميز بتركيبة س ـ ــكانية فتية ،تش ـ ــكل فيها نس ـ ــبة الش ـ ــباب والقادرين على العمل المس ـ ــاحة األكبر لهرم
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكان ،وذلك باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار الزخم المعرفي الكبير الذي تتميز به مجتمعات المعرفة اليوم ،وتهيئة
األرغنوميا المناسبة َل ستثمار تلك الطاقة من الشباب في ظل استقرار سياسي واقتصادي يحقق ادارة

جيدة للموارد البشرية المتاحة على الوجه األكمل.

يناقش البحث كيفية اســتثمار الهبة الديموغرافية لتحقيق التنمية الشــاملة والمســتدامة قبل فوات

اَلوان وتغير التركيب العمري الديموغرافي للبَلد ،إذ أن الهبة الديموغرافية الش ـ ـ ـ ــبابية َل تتكرر دائما،
فقد يتغير الوض ـ ـ ـ ــع الديموغرافي العمري لألسـ ـ ـ ـ ـواء كما حص ـ ـ ـ ــل في قارة أوربا العجوز نتيجة الحروب

واَلمراض وتحديد النسل دون تخطيط استراتيجي هادف للمجتمع.

يهدف البحث إلى ضرورة اَلستفادة من فرصة الهبة الديموغ ارفية للنهوض بالبَلد ،واستثمار
شــبابها كطاقة كبيرة للعمل في جميع مجاَلت التنمية اَلقتصــادية ،والتكنولوجية ،والعلمية ،وغيرها مع
التخطيط اَلسـ ــتراتيجي المبني على الوعي ،والوطنية ،واسـ ــتغَلل امكانيات مجتمعات المعرفة أقصـ ــى

ما يمكن .

Research Summary

The research deals with a problem that many researchers and

scholars for human resources have overlooked., where the proportion of
young people and able to work the largest area of the population pyramid,
by investing the great knowledge momentum characterized by knowledge
societies Today, creating the right ergonomics to invest that energy of young
people in a political and economic stability that achieves good management
.
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The research discusses how to invest the demographic gift to achieve
comprehensive and sustainable development before it is too late and change
the demographic age of the country as the youth demographic gift is not
always repeated, it may change the age demographic situation for worse, as
happened in the old continent of Europe as a result of wars, diseases and
birth control without prior strategic planning for society.
The aim of this research is to make use of the opportunity of
demographic donation to promote the country and invest its youth as a great
energy to work in all areas of economic, technological, scientific and other

development with strategic planning based on awareness and nationalism
and exploiting the potential of knowledge societies to the maximum extent
possible .
Key terms : demographic gift - Population Pyramid- Demographic
opportunity- the knowledge society- Ergonomics - Comprehensive
development .
: مشكلة البحث

انصـ ــب اهتمام اَلقتصـ ــاد الليبي وبشـ ــكل كبير ولعقود متوالية نحو كيفية تحسـ ــين المسـ ــتوى

 والحد من، والقضـ ـ ــاء على اَلمراض المتوطنة، وشـ ـ ــظف العيش، والخروج من دائرة الفقر،المعيشـ ـ ــي
 دون اَلهتمام، واَلنتاج الزراعي والمراعي، وذلك باس ـ ـ ـ ـ ـ ــتغَلل ريع النفط والغاز، ومحو األمية،الجهل
، وخلق كفــاءات تكنولوجيــه تنهض بــالبَلد نحو التقــدم الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــاعي،الجــاد بتنميــة الموارد البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة
. واَلجتماعي،واَلقتصادي
تكمن مشــكلة البحث في عدم اَلهتمام باســتثمار واســتغَلل الهبة الديموغرافية التي تتميز بها التركيبة
 حيث تمثل نسبة القادرين على العمل من فئة الشباب المساحة األكبر من الهرم،السكانية لليبيا الفتية
 غير انه في ظل الظروف األمنية والفوض ـ ـ ــوية الراهنة تبقى هذه الطاقة من رص ـ ـ ــيد،الس ـ ـ ــكاني للبَلد
 فمن المعروف، بسبب الحروب ومرور الزمن، تنضب يوما بعد يوم، ومهمشة،الموارد البشرية معطلة
.ان الهبة الديموغرافية نادرة الحدوث أطلق عليها علماء اَلجتماع والتنمية البشرية مصطلح الفرصة
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منهجية البحث :
اس ــتخدام المنهج اَلس ــتنباطي اَلس ــتقرائي والبيانات والمعلومات الحالية للوض ــع الديموغرافي

للس ـ ـ ـ ــكان في ليبيا ،وتأثير الظروف الحالية الراهنة التي تمر بها البَلد ،مع األخذ بالمنهج الوص ـ ـ ـ ــفي
لسياق الموضوع .
أدوات الدراسة :

اس ـ ــتخدام المنهج اَلس ـ ــتطَلعي المكتبي حول التعدادات الس ـ ــكانية وتقارير التنمية البشـ ـ ـرية
المعنية بالدولة الليبية ومعطيات الهرم الس ـ ـ ــكاني للبَلد الليبية وانعكاس ـ ـ ــها على الوض ـ ـ ــع الديموغرافي
للسكان وعَلقة ذلك بالتنمية البشرية.
أهمية البحث:
للموضوع أبعاد سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية خطيرة ،إذ أن مستقبل البَلد رهين بشبابها،
فهي طاقة العمل التي تبني الحضــارة ،واَلقتصــاد ،وتنجز مشــاريع التخطيط ،والتنمية الشــاملة ،وكلما
كان حجم هذه الطاقة أكبر زادت فرص ــة البناء ،والتش ــييد ،وتحقيق التقدم العلمي ،والرقي الحض ــاري،
وأهمية البحث تكمن في التنبيه لخطورة عدم اســتثمار الهبة الديموغرافية( 15ســنة إلى  64ســنة) التي
وهبها هللا س ـ ـ ـ ـ ــبحانه وتعالى لبلد ما واهمالها  ،فتنقلب النعمة إلى نقمة يترتب عنها الض ـ ـ ـ ـ ــياع والهجرة
والجريمة والتطرف واَلرهاب واَلتجار بالمخدرات .
أهداف البحث :
ان الهدف القريب في هذا الس ـ ـ ـ ـ ــياق يكمن في ابراز األهمية اَلقتص ـ ـ ـ ـ ــادية ،والس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــية،
واَلجتماعية َلســتثمار الهبة الديموغرافية التي تعد مورد بشــري هام أقصــى اســتثمار قبل فوات اَلوان
وض ــياع فرص ــتها اَلس ــتراتيجية ،لبناء الدولة ،ونهض ــتها في كافة المجاَلت ،أما الهدف األس ــمى هو
اســتثمار الطاقة الشــبابية للهبة الديموغرافية وفق خطط اســتراتيجية محكمة للتنمية الشــاملة ،تســتوعب
كل الفئات العمرية( )15-65القادرين على العمل والعطاء .
الكلمات المفتاحية : key words
( مجتمع المعرفة  - knowledge societyاألرغنوميا  - Ergonomicsالهبة الديموغرافية
 - Demographic giftالتنمية الشـــــاملة  - Comprehensive developmentالتنمية
المستدامة ) Sustainable Development
-1مجتمع المعرفة :the knowledge society
ذلك المجتمع القائم على المعرفة في مض ـ ـ ـ ـ ـ ــمون وهيكلة كل أنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطته اَلقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية ،واَلجتماعية،
والثقافية ،بكل ما يتطلب ذلك من عاملين في مجال المعرفة ومستخدمين لها  ،فالرابط األساسي الذي
يربط بين األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة والمؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات واألفراد هو المعرفة  ،ويتميز مجتمع المعرفة عن غيره من
المجتمعات بمعدل ومدى توليد المعرفة واستخداماتها(دياب وجمال الدين،1996،ص. )17
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-2األرغنوميا : Ergonomics
باليونانية القديمة مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلح مركب من مقطعين (  )Frgonالعمل و( )Nomosقواعد  ،علم يتناول
العَلقة بين اإلنس ــان والتكنولوجيا  ،وتعني أيضـ ـاً الهندس ــة البشـ ـرية ،أو تكييف العمل لإلنس ــان وليس

العكس (مقداد،2013،ص .)4والمصـ ــطلح بشـ ــكل عام يعني العَلقة بين اإلنسـ ــان وبيئته اَلجتماعية
والسياسية واَلقتصادية فيما يخص مجاَلت العمل وتحسين أساليبه من جميع النواحي.
 --3الهبة الديموغرافية : Demographic gift

وتعني ارتفاع نس ـ ــبة الس ـ ــكان الذين هم في س ـ ــن العمل( 15س ـ ــنة إلى  64س ـ ــنة) أكثر من نس ـ ــبة

السكان للفئات المعالة (فئة أقل من  15سنة وأكثر من 64سنة) ،وقد تنعكس إما سلبا أو إيجابا على

الموارد البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـ ـ ــة في عجلـ ـ ــة اَلقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ألي دولـ ـ ــة وفي أي زمن وحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة (عيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

المصاورة،2010،ص)16

.

-4التنمية الشاملة :Comprehensive development

هي عملية تحول تاريخي متعدد الجوانب نحو األفضـ ــل متضـ ــمنا الهياكل اَلقتصـ ــادية ،والسـ ــياسـ ــية،

واَلجتماعية ،وفق تخطيط اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوعب مقدرات الدولة المتاحة ،متناوَل الثقافة الوطنية،
ومدفوعاً بقوى داخلية ص ـرفه ،بقيادة اطر ومؤســســات ســياســية وطنية تحظى بالقبول العام وتســمح
باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار التنمية  ،ويرى معظم أفراد المجتمع في هذه العملية إحياء وتجديدا وتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَل مع القيم

األساسية للثقافة الوطنية (الكفري،2004،ص. )3

وتعني أيض ـ ـ ـ ـ ــا التنمية التي تش ـ ـ ـ ـ ــمل في تنفيذها كل مخططات الدولة لكل القطاعات بما فيها التنمية
المستدامة.
 -5التنمية المستدامة :Sustainable Development

عملية تلبية احتياجات األجيال الحالية والمسـ ــتقبلية دون التقليل من شـ ــأن مرونة الخصـ ــائص الداعمة
للحياة أو تكامل وتماسك النظم اَلجتماعية .

وتعني أيض ـ ــا إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسـ ـ ـس ـ ــي بطريقة تض ـ ــمن

تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية لألجيال الحالية والمستقبلية(الفاو،1989،ص. )2

وهناك تعريف آخر للتنمية المسـ ـ ـ ـ ــتدامة بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضـ ـ ـ ـ ــر دون أن يعرض
للخطر قدرة األجيال القادمة على إشباع حاجاتها(اللجنة الدولية للبيئة والتنمية،1987،ص. )6
ومن التعريفات الحديثة للتنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة أنها التي تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع نهاية لعقلية َل نهائية الموارد

الطبيعية  .أوهي التنمية المتجددة والقابلة لَلستمرار .
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فكرة موجزة عن دولة ليبيا :
ليبي ـ ــا دول ـ ــة عربي ـ ــة إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَلمي ـ ــة تبلغ مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحته ـ ــا حوالي 1.665.000كم

2

(الكت ـ ــاب

اإلحصــائي،2008،ص،)33أكثر من  %90من ا ارضــيها صــحراء قاحلة ،وما تبقى منها متصــحرة ،
جغرافيا تقع بالشــمال األوســط من أفريقيا على ســاحل البحر األبيض المتوســط  ،يحدها شــماَل البحر

المتوسط  ،ومن الشرق مصر والجنوب الشرقي السودان ،ومن الغرب تونس والجزائر  ،ومن الجنوب
تش ــاد والنيجر ،أما موقعها الفلكي فهي ما بين خطي طول  09،025ش ــرقا وبين دائرتي عرض 45

=

 032 58= ،018شـ ــماَل  ،قدر تعدادا السـ ــكان لعام  2012بحوالي  5,878,100نسـ ــمة(مصـ ــلحة
اإلحص ـ ـ ــاء والتعداد،2012،ص ،)3وفي عام 2014وص ـ ـ ــل عدد الس ـ ـ ــكان إلى حوالي 6,103,100
نس ــمة(مص ــلحة اإلحص ــاء والتعداد،2014،ص ،)4مواردها الطبيعية محدودة جدا ،وهي النفط والغاز
األمر الذي يدعو إلى ضرورة اَلستفادة واَلستثمار للموارد البشرية المتاحة َلسيما الفئة الفتية منها .
عاصمتها مدينة طرابلس الواقعة على ساحل البحر شرقي تونس بحوالي  200كم تقريبا.

الوضع الديموغرافي في ليبيا :
اسـ ـ ــتنادا إلى أحدث تقديرات األمم المتحدة يقدر عدد سـ ـ ــكان ليبيا عام  2019حتى شـ ـ ــهر

ابريل بحوالي  6.545.720نســمة  ،تقدر نســبتها من عدد ســكان العالم بحوالي ( ،)09.0%وحســب
أخر مسح للعام ذاته حوالي ( 6.605.830نسمة) شكل ( ، )1يشكل العرب حوالي  ،%92وحوالي
 %5أمازيغ الذين تمتد جذورهم التاريخية إلى الجزيرة العربية ،أما  %3فهم من أصول مختلفة تركية،
ويونانية ،وايطالية ،توض ـ ــح خارطة ليبيا ( )1توزيعهم الجغرافي في ليبيا ،وهو نس ـ ــبيا َل يتناس ـ ــب مع
المساحة الشاسعة التي تتميز بها الدولة الليبية والتي تعد ذات كثافة سكانية ضئيلة حوالي /4كم .

ووفقا لبيانات البنك الدولي كان عدد الس ــكان لعام  2017حوالي  6.375.000نس ــمة،

بينما كان عدد السكان لعام  2012حوالي ( )6.198مليون نسمة ،وذلك يعني ان معدل نمو السكان

للسـنوات الخمس حوالي  ، %2.8وقد كان معدل الخصـوبة للعام  2.04( 2017مولودا)  ،ومتوسـط
الحياة المتوقعة عند الوَلدة في نفس العام  76.7سنة (موسوعة المحيط ،2019،ص.)1

ونظ ار لحالة عدم اَلســتقرار منذ عام ، 2011واســتمرار البعثرة اَلدارية ،واَلنقســام الســياســي
الذي تش ــهده البَلد لم تس ــتطع الجهات اَلعتبارية المعنية بالتعدادات الحيوية ،والس ــكانية ،والزراعية،
ومنها مصــلحة اإلحصــاء والتعداد اجراء التعداد العام المعتاد كل احدى عشــر عاما ،وكان أخر تعداد
للسكان أنجز ي ظروف مثالية عام  2006وأخر تعداد زراعي تم .2007
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شكل ( )1الهرم السكاني لليبيا لعام 2019

المصدر :نشرة السكان الدولية ،متاح على موقع :

. /https://www.populationpyramid.net
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شكل ( )2مناطق ليبيا

المصدر :خريطة ليبيا  :متاح على موقع خرائط العالم باَلنترنت.2014،
ديموغرافية ليبيا حسب أخر تعداد رسمي : 2006

كان تعداد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــكان لعام 2006م آخر التعدادات التي أنجزت وص ـ ـ ـ ـ ـ ــل فيه عدد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــكان الليبيين
( )5298152واإلجمالي العام للسـ ـ ــكان (،)5657692وقد ُعرف العاملون الليبيين اقتصـ ـ ــاديا والذين
أعمارهم (15س ــنة فما فوق ) تحت مس ــمى (قوة العمل) المش ــتغلين فعَل اثناء إجراء المس ــح ،ويش ــمل
الباحثين عن العمل ألول مرة حســب توزيعات القوة البش ـرية ونوعها  .وقد بلغ عدد العاملين اقتصــادياً
( )1675880ويش ـ ــكلون ( )29.62%من إجمالي الس ـ ــكان  ،أي أن معدل مس ـ ــاهمة القوة البشـ ـ ـرية
بالنش ـ ــاط اَلقتص ـ ــادي للس ـ ــكان الليبيين كانت ( )%29.62ترتفع فيها النس ـ ــبة بين الذكور إلى حوالي
( )%64.9وتنخفض بين اإلناث إلى حوالي ( . )26.4%أما عدد المشتغلين فعَل فهو()1328286
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وهم يشكلون نسبة ( )79.26%من إجمالي العاملين اقتصادياً  ،وعليه فإن معدل البطالة لقوة العمل
حوالي ( )%20.74وهــذه النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة كــانــت بين ال ــذكور حوالي ( )%21.55و بين اإلنــاث حوالي
(( )%18.71الجمــاهيريــة ،الهيئــة العــامــة للمعلومــات ،النتــائج النهــائيــة للتع ــداد الع ــام للس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــان
2006م،ص.)60

يبين جدول ( )1توزيعات القوة البشــــرية والنو ومدى مســــاهمة القوة البشــــرية بالنشــــاط

اًلقتصادي و البطالة حسب النو

.

جدول رقم ( )1توزيعات القوة البشرية على أساس تعداد 2006
عدد األفراد

توزيعات القوة البشرية

إناث

المجموع

ذكور

388153

1328286

يبحث عن عمل وســبق 6060

748

6808

يبحــث عن عمــل ألول 252215

88571

340786

مجموع الب ـ ـ ــاحثين عن 258275

89319

347594

يعمل

940133

ال ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ـلـ ـ ــون له لعمل
اقتصاديا

مرة

عمل
مجموع الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ــان العـ ــاملين 1198408

477472

1675880

اقتصاديا
430362

428019

858381

غير

طلبة

متقاعدون

-

845552

845552

164371

15071

179442

غير ما ذكر

53344

39720

93064

مجموع السكان غير العاملين اقتصاديا

648077

1328362

1976439

مجموع أفراد القوة البشرية

1846485

1805834

3652319

26.44

45.89

ال ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن ربات بيوت

اقتصاديا

معدل مسـ ـ ــاهمة القوة البش ـ ـ ـرية بالنشـ ـ ــاط 64.90
اَلقتصادي %
معدل البطالة بين العاملين اقتصاديا 21.55 %

18.71

20.74

الهيأة العامة للمعلومات  ،النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنة  2006م ،طرابلس ،ص. 61
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الهبة الديموغرافية في ليبيا :
كان عدد السكان العاملين باَلقتصاد الليبي(الذين في سن العمل) في التعداد العام لسنة  2006للفئة

العمرية(15سـ ـ ــنة )65-حوالي  3427413نسـ ـ ــمة ،ونسـ ـ ــبتهم من إجمالي السـ ـ ــكان ( )64.69%أي
حوالي ، %65أما عدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكان الذين أعمارهم تقل عن  15سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة وأكثر من  65سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة حوالي
 1870739نس ـ ــمة ،ونس ـ ــبتهم حوالي  %35فقط (الهيأة العامة للمعلومات ،2006،ص ،)61وهؤَلء
في مرحلة اإلعالة ،وبناء عليه تعيش ليبيا منذ تلك الس ـ ـ ـ ـ ــنة مرحلة الهبة أو الفرص ـ ـ ـ ـ ــة الديموغرافية ،

وهذه القوة البشرية تعد طاقة كبيرة لو أمكن استثمارها عمليا في سوق العمل للنهوض بالبَلد ،وتحقيق
التنمية الشاملة والمستدامة .
ومن شـ ـ ــكل ( )1وجدول ( )2يتضـ ـ ــح جليا ان ليبيا مازالت تعيش مرحلة الهبة الديموغرافية وذلك
حسب المسح السكاني لعام ،2012والنشرة العالمية للسكان( )2019،populationpyramid.netإذ

بلغ عدد الســكان القادرين على العمل للفئة العمرية ( )15-65حوالي  779100*3نســمة ونســبتهم

من اجمالي عدد السـ ــكان البالغ  5878100نسـ ــمة حوالي  %64وبفضـ ــل هذا الوضـ ــع الديموغرافي
اإليجابي يتوجب على المس ــؤولين الليبيين أص ــحاب القرار مس ــؤولية كبيرة إلدارة هذه الطاقة البشـ ـرية
وتنميتها وتطويرها في إطار خطط تنموية شـ ـ ـ ـ ــاملة ومسـ ـ ـ ـ ــتدامة  ،تسـ ـ ـ ـ ــتوعب كل القدرات والكفاءات
واألعمار بما في ذلك طموحات كل األجيال حاض ـ ـ ـ ـ ـ ار ومسـ ـ ـ ـ ــتقبَل ،وبما يتفق وخصـ ـ ـ ـ ــائص المجتمع
الدينية واَلجتماعية والسـ ـ ــياسـ ـ ــية وص ـ ـ ـوَل إلى مجتمع منتجا وليس مسـ ـ ــتهلكا فقط ،انتاجه متطور كما

ونوعا وكيفا ،ليس به بطالة ،يتمتع بمس ـ ــتوى معيش ـ ــي راق ،حتى تتبوأ الدولة مكانتها بكل جدارة بين

األمم المتحض ـ ـ ـ ـ ـ ـرة والمتقدمة تاركة أدران الجهل والتخلف  ،تواكب العص ـ ـ ـ ـ ـ ـرنة في كافة المجاَلت
تتفاعل بكل إيجابية مع مجتمع المعرفة المنشود بعد تنفيذ التنمية المستدامة.

وفي د ارســة أنجزها مركز بحوث العلوم اَلقتصــادية خَلل ســنة 2012م عن الهبة الديموغرافية وأثرها
في رفع معدَلت النمو اَلقتصادي في ليبيا استناداً على أسلوب اَلقتصاد القياسي لتحليل المؤشرات

الخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة بالهبة الديموغرافية ودورها في النمو اَلقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادي خَلل الفترة (1973-2006م) حيث
اس ـ ــتنتجت الد ارس ـ ــة نتائج هامة منها  :أن البَلد الليبية تعيش مرحلة الهبة الديموغرافية منذ س ـ ــنوات

،وأنها إذا اس ـ ــتغلت اَلس ـ ــتغَلل األمثل لهذه الفرص ـ ــة الديموغرافية س ـ ــتحقق معدَلت نمو اقتصــ ــادية

تستمر لفترة طويلة ( 30-40عاماً) ،محققة بذلك تطوير وتنمية للموارد البشرية عمليا ونظريا ،وخلق

كفاءات وقدرات ش ــخص ــية للعناص ــر المتميزة من مجتمع المعرفة مهنيا وعلميا كالمبدعين والمبتكرين

وعلماء الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة المدنية والصناعية  ،ومن ثم يشكلون ثروة قومية تسرع من
وثيرة التقدم  ،وتقض ـ ـ ـ ـ ــي على البطالة والفقر ،تنش ـ ـ ـ ـ ــر الوعي البيئي  ،وتزيد من حجم مجتمع المعرفة
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ليسـ ــهم في إدارة وتنمية الموارد البش ـ ـرية بشـ ــكل عصـ ــري ،مسـ ــتخدما التقنية الحديثة  ،ومسـ ــتثم ار للهبة
الديموغرافية أفضل استثمار .
جدول( )2الوضع الديموغرافي للفئات العمرية للفترة 2012-2006
سنة التعداد

2006

2012

4-0

575.3

742.6

9-05

527.6

639.6

10-14

542.8

554.1

19-15

573.1

547

24-20

573.3

557.9

29-25

566.5

509.3

34-30

492.9

501.2

39-35

390.7

440.9

44-40

281.9

379.9

49-45

199.2

285.8

54-50

132.6

221.7

59-55

122.2

136.6

64-60

95.1

120.9

69-65

80

77.8

74-70

57.8

69.5

75فأكبر

87.1

93.3

المجموع

5298

5878.1

فئة العمر

المصدر :عبداللطيف عيسى طلوبة ،ميَلد مفتاح الجروشي(،السكان في ليبيا :التطور وآفاق
المستقبل ،مجلة دراسات اَلقتصاد واألعمال ،مجلد ،3العدد  ،2ديسمبر .2015ص.51استنادا عن

مصلحة اَلحصاء والتعداد ،نتائج مسح التشغيل والبطالة لعام .2012

نسبة الفئة العمرية ()15-65القادرين على العمل لعام  %65 = 2006تقريبانسبة الفئة العمرية ()15-65القادرين على العمل لعام  %64 = 2012تقريبا2019
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المحيط البيئي إلدارة الموارد البشرية واستثمار الهبة الديموغرافية :
َل يخفى على أحد ما تعانيه البَلد الليبية حاليا وحتى كتابة هذه الورقة من أوضــاع مأســوية مؤســفة،
فقدت من خَللها الدولة عمليا مص ـ ـ ـ ــطلح األمن اإلنس ـ ـ ـ ــاني الذي تعتمد عليه خطط التنمية الش ـ ـ ـ ــاملة
يعنى بكل عناصـ ــر المحيط البيئي حول اإلنسـ ــان حتى يظل
عامة ،والتنمية البش ـ ـرية خاصـ ــة ،والذي ُ

منتميا لوطنه مبعدا عنه حاَلت اَلغتراب ،والتطرف ،والتشـ ـ ـ ـ ــدد خاص ـ ـ ـ ـ ـة مع وجود تنظيمات متطرفة
تجند الشـ ـ ـ ـ ــباب واألطفال في المناطق النائية البعيدة عن مركز الدولة َ ،لسـ ـ ـ ـ ــيما في األرجاء التي َل
تصـ ـ ـ ـ ــل إليها الخدمات أو دمرت مواردها وبنيتها خَلل األحداث األخيرة منذ عام  ، 2011ومن ذلك
ســيطرة داعش على مدينة ســرت في الشــمال األوســط من الســاحل الليبي على البحر المتوســط ،وعلى
مدينة درنة بالس ـ ــاحل الشـ ـ ـرقي ،فالظروف األمنية غاية في الص ـ ــعوبة والتعقيد  ،حيث أس ـ ــهم انتش ـ ــار
الســَلح في ارتفاع نســبة الجريمة ،والقتل العمد ،والســطو المســلح ،وعمليات الخطف وابتزاز األموال،

ومما زاد من صــعوبة الحياة المعيشــية العامة اســتمرار اَلشــتباكات والحروب بين التشــكيَلت المســلحة
،كما تعرض ـ ـ ـ ـ ـ ــت المدن وحتى الواحات إلى موجات من الهجرة خارج البَلد ،والنزوح ،إض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى
سـ ـ ــيطرة جماعات مسـ ـ ــلحة على أهم موارد البَلد عدة سـ ـ ــنوات حرمت الدولة خَللها من ريع النفط ،
عانت الناس بسببها قلة السيولة النقدية ليتجه الشباب نحو السرقة وتجارة المخدرات  ،وغابت سلطة
الدولة الفعلية على المنافد البرية والبحرية لتنتش ــر الممنوعات ،وعمليات تهريب البشــر ،وتجارة الهجرة
غير الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعية ،كل هذه األحوال جعلت الدولة تعاني حالة من عدم اَلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار لتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيع الهبة
الديموغرافية بكل فئاتها العمرية في آتون الحرب ،والنزاع المســلح ،واَلنضــمام للجماعات المتطرفة في
ظل البطالة والفران الســياســي ،أما من حيث األوضــاع الســياســية فالدولة تعيش انقســام ســياســي حاد
ففي سـ ـ ــنتي  2014-2013كانت هناك ثَلث حكومات المؤقتة في الشـ ـ ــرق وحكومة اَلنقاد وحكومة
الوفاق المنبثقة عن اتفاق مدينة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخيرات بالمغرب ،ولم تحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل على ثقة البرلمان في طبرق
واعترف بها العالم ،وحاليا حكومتان المؤقتة في شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق البَلد  ،وحكومة الوفاق في غربها  ،وأهمل
الجنوب الذي يعيش فراغا سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــيا ،شـ ـ ـ ــاع فيه النهب والسـ ـ ـ ــلب ،والتنظيمات اَلرهابية ،والجماعات
المسـ ـ ــلحة من الدول المجاورة التي تحاول السـ ـ ــيطرة على مدن الجنوب ،وخلق واقع ديموغرافي جديد،
وهكذا تضيع الهبة الديمغرافية بحيث َل تستثمر طاقاتها لبناء الدولة لألسباب التالية :
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 -1المحيط البيئي لألوضـ ــاع السـ ــياسـ ــية واَلجتماعية واَلقتص ـ ــادية الحالية َل يمكن معها اسـ ــتثمار
الهبة الديموغرافية.
-2في ظل الفران الســياســي والصـراعات المســلحة قد تنتهي الهبة الديموغرافية ،ويســتنزف شــبابها هد ار
في الحروب والنزاعات المناطقية المسـ ـ ــلحة ،وتجارة المخدرات والممنوعات ،واَلنخراط في عصـ ـ ــابات

السرقة واَلبتزاز.

-3غياب اَلس ــتقرار الس ــياس ــي واَلقتص ــادي واَلجتماعي قد تس ــتغله التنظيمات المؤد لجة المتطرفة،
واَلرهابيةَ ،لستقطاب الشباب واستغَللهم في اَلرهاب ونشر الفكر المتطرف.
-4اس ـ ـ ــتمرار الصـ ـ ـ ـراعات ،والحروب ،واَلش ـ ـ ــتباكات ،وغياب األمن واَلمان ،ينجم عنه اَلحباط العام
لعزيمة العمل واَلخَلص للوطن ،والتوتر ،والتذمر ،و َل تتاح األرغونوميا المناسـ ـ ــبة َلسـ ـ ــتثمار الهبة
الديموغرافية .
-5عدم اَلســتقرار والنزاع المناطقي َل ُيمكن الحكومات من تطبيق خطط التنمية الشــاملة والمســتدامة

هذا لو وجدت أصَل .

 -6ان موجات النزوح والهجرة خارج الوطن بس ـ ــبب النزاعات الجهوية يقض ـ ــي على الهبة الديموغرافية
وينهي وجودها بالهرم السكاني .
-7أســهمت الحروب والنزاعات المســلحة ووجود الكيانات المتطرفة مثل داعش في القضــاء على نســبة
عالية من الشباب وفي ذلك تقليص لحجم الهبة الديموغرافية.
-8نتيجة اَلوضـ ــاع األمنية المتدهورة تعاني ليبيا مشـ ــكلة عدم اسـ ــتقطاب اَلسـ ــتثمارات األجنبية التي
تس ــهم بفاعلية في تنمية الموارد البشـ ـرية ،وذلك بنقل الخبرات العملية ،والمهنية ،والتقنية  ،ألن الدول
المنغلقة على نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها دون احتكاك بالعالم الخارجي تظل متخلفة حبيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خبرتها المحدودة ،لكن
اَلنفتاح على الدول المتقدمة يمدها بالعلوم التطبيقية ،والتقنية والتكنولوجيا الحديثة  ،تنتقل به الثقافة
إلى مجتمعات المعرفة ،وبهذا تراجعت بيانات الدولة الليبية من حيث تنمية الموارد البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية عندما
فشـ ــلت في اسـ ــتقطاب اَلسـ ــتثمارات األجنبية ،وعلى سـ ــبيل المثال تراجعت اَلسـ ــتثمارات األجنبية من
4.1مليار دوَلر في عام 2008م إلى  2.3مليار دوَلر عام 2009م بس ـ ـ ــبب تدني مس ـ ـ ــتوى التنمية
البشـ ـ ـ ـرية ،وفي الوقت ذاته بلغت قيمة اَلس ـ ـ ــتثمارات األجنبية للس ـ ـ ــعودية عام 2009م  35.5مليار
دوَلر ،وفي قطر 8.7مليار دوَلر(تقرير اَلستثمار العالمي2010،م ،ص. )7
2019
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مؤشر التنمية البشرية( (HDIلليبيا :
يس ـ ــتخدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعض المقاييس للوقوف على مدى تقدم الدولة من حيث نمو
التنمية البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية مقارنة بغيرها من دول العالم وعددها  ،187ومن تلك المقاييس مؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التعليم ،

ومؤشـ ــر الدخل ،وأهمها مؤشـ ــر التطور أو دليل التنمية البش ـ ـرية ،Human Development Inde

بحيث يكون ترتيب الدول تصاعديا فالدول األكثر تطو ار مرتبتها األولى .

من قراءة عابرة لتقرير التنمية البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للعام  2013كانت ليبيا في

تقرير التنمية البشـ ـ ـ ـ ـ ـرية لعام 2010تحتل المرتبة ( )53وس ـ ـ ـ ـ ــابقا كانت مرتبتها ( )87وهذا يعني انها
تطورت بمعدل  23مركزا(من المركز 87إلى ،)53
وفي تقرير عام 2011كانت مرتبة ليبيا قد تراجعت إلى المركز( )64وترتيبها الرابع
عربيا بعد اَلمارات ( ،)30وقطر( )37والبحرين ( )42والكويت( )63وقد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر هذا المركز ثابتا

حوالي (5سنوات) .

ومن حيث القوى العاملة أشــار التقرير إلى ان نســبة الباحثين عن العمل كانت حوالي %76.9

من الذكور ،و  %24.7من اإلناث ،حيث كانت نسـ ـ ـ ـ ـ ــبة المشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة من اإلناث في عمليات التنمية
محدودة جدا ،وأن مئات اآلَلف في البيوت ليس لديهن الرغبة في العمل كقوة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية تخدم التنمية
الشـ ـ ـ ـ ــاملة .كما أن نوعية التعليم في ليبيا متدنية جدا ،وأن نسـ ـ ـ ـ ــب المتعلمين ضـ ـ ـ ـ ــئيلة ،إذ أن نسـ ـ ـ ـ ــبة
المتحص ـ ـ ـ ــلين على الش ـ ـ ـ ــهادة الثانوية العامة والذين تتجاوز أعمارهم  25س ـ ـ ـ ــنة ( )44%من الذكور،

و %55.9من اإلناث وهي نس ـ ــبة ض ـ ــئيلة نس ـ ــبيا قياس ـ ــا بغيرها من دول العالم كاإلمارات  %77من
الجنسين ،ودول شمال أوربا .%90
ويفيد مؤشر التنمية البشرية لسنة  2018الصادر من منظمة األمم المتحدة ان الدولة الليبية قد تراجع

مركزها من الرتبة ( )82عام  2012إلى ( )108عام2017

(أدلة التنمية البشرية

ومؤشراتها،2018،ص.)23
أعتمد المنتدى اَلقتصادي العالمي الذي تأسس عام 1971م وهو منظمة دولية مستقلة ومقره دافوس
في س ـ ــويسـ ـ ـ ار في تقاريره حول التنافس ـ ــية اَلقتص ـ ــادية على عدد( )12متغي اًر تتض ـ ــمنها ثَلثة محاور

أس ــاس ــية ومتغيراتها ،األول منها يضـــم  :الص ــحة ،والتعليم ،واَلس ــتقرار ،اَلقتصـ ــادي ،والبنية التحتية

،والمحور الثاني ويض ــم  :محفزات الكفاءة ومتغيراته  :كفاءة س ــوق العمل ،والتعليم العالي ،والتدريب

 ،والجاهزية التقنية  ،وتطور س ـ ــوق المال ،وحجم الس ـ ــوق ،والمحور الثالث ويمثل :التطور واَلبتكار،
ومتغيراته تطور األعمال واَلبتكار ،والمؤش ـ ــر الدولي وهو مؤش ـ ــر مدركات الفس ـ ــاد الذي يص ـ ــدر عن
المنظمة الدولية للشـ ـ ــفافية الذي أشـ ـ ــار تقريره لعام 2010م أن ليبيا تحتل المرتبة ( )146من مجموع
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( )178دولة  ،ويتم ترتيبه بناء على نتائج ( )13استطَلع ومسح عن طريق عشر مؤسسات مستقلة
منها وحدة المعلومات في مجموعة ايكونومست البريطانية ،و مؤسسة البصيرة العالمية ،ودار الحرية،
والبنك الدولي ،وبنك التنمية اآلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوي ،وبنك التنمية األفريقي ،إلى جانب آراء الخبراء في مجاَلت
التنمية البشـ ـ ـ ـ ـ ـرية وتنمية الموارد المتاحة ،ورجال األعمال ،والش ـ ـ ـ ـ ــركات اَلس ـ ـ ـ ـ ــتثمارية(موقع المعرفة،
المنتدى اَلقتصادي العالمي،2019،ص.)1

أهم نتائج البحث :

 -1ليبيا دولة فتية ،تتميز تركيبتها العمرية للسـ ـ ـ ــكان بالهبة الديموغرافية التي تمثل الفئة العمرية(-15
 )65وهم القادرين على العاملين والعطاء حسب مسح . 2019
 -2المحيط البيئي السـ ــلبي إلدارة الموارد البش ـ ـرية واسـ ــتثمار الفرصـ ــة الديموغرافية يسـ ــود البَلد ،حيث
تتعرض الهبة الديموغرافية من خَلله لَلس ــتنزاف ،وللتغير الس ــلبي ،والتراجع بس ــبب الحروب األهلية،

واألحداث الدامية منذ سنة  ،2011والهجرة ،والسجون السرية ،والخطف ،وجرائم القتل وغيرها .

 -3الهبة الديموغرافية فرصـ ـ ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـ ـ ــانحة َل تتكرر دائما ،وهي ثروة قومية إذا ما تم تهيئتها وتطويرها
واســتثمارها وفق خطط تنموية شــاملة ومســتدامة تســتوعب هذه الطاقة البشـ ـرية لبناء نهضــة ،بدَل من
ضياعها هد ار وقد تفقدها الدول ة لتصبح فئة اإلعالة أكثر عددا في الهرم السكاني .
التوصيات :

 -1يجب على الحكومات القائمة اَلهتمام بالتنمية البش ـ ـ ـرية ،وايقاف اَلقتتال ،وحل جميع الخَلفات،
والعمل على اس ــتقرار األوض ــاع ،حتى يتس ــنى للدولة وض ــع خطط رش ــيدة للتنمية الش ــاملة واس ــتثمار

طاقة شبابها في العمل واَلبداع العلمي .

 -2على الدولة الليبية توفير األرغونوميا المناس ـ ـ ــبة ،والبيئة الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية ،واَلجتماعية ،واَلقتص ـ ـ ــادية
لَلستفادة من مجتمعات المعرفة في مجال التخطيط َلستثمار الهبة الديموغرافية.
-3على الدولة الليبية التفاعل مع برنامج األمم المتحدة اَلنمائي للتنمية البشرية (. )HDI

 -4التواصـ ـ ـ ـ ـ ــل مع الدول المتقدمة في مجال التنمية البش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية ذات التراتيب األولى لَلسـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة من
خبراتها ،وتجاربها الناجحة ،ومنها النرويج وسويس ار وغيرها .
-5اَلهتمام بمجتمعات المعرفة ،وتطويرها ،ومواكبتها لدول العالم المتحضرة .

-6األهتمام بمؤش ـرات التنمية البش ـرية َلســيما مؤشــري التعليم والصــحة لفئة الهبة الديموغرافية ،لخلق
أجيال من الشــباب تســمو بقدراتهم الش ــخصــية نحو التألق واَلبداع ليصــبحوا ثروة قومية تصــنع الحياة

الكريمة .

2019
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قائمة المصادر والمراجع :

-1مهري أمين دياب ونجوى يوسـ ـ ـ ــف جمال الدين  :أهداف الجامعات في مصـ ـ ـ ــر وقضـ ـ ـ ــاياها في

مجتمع المعرفة  ،مجلة العلوم التربوية  ،المجلد الثاني  ،معهد الد ارس ـ ـ ـ ــات التربوية  ،جامعة القاهرة ،

1996م .ص. 17
-2محمد مقداد  ،2013مواجهة الحوادث المهنية بين مقاربتي األرغونوميا واألمن الصــناعي ،جامعة
البحرين ،متاح على موقع ARCHIVES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES:

-3عيســى ســليم المصــاورة ،دور الشــباب والفرصــة الديموغرافية في التغير – األســبوع العلمي األردني
الخامس عشر-عمان2010 -م .ص.16

 -4مص ـ ـ ـ ــطفى العبد هللا الكفري ( التنمية الش ـ ـ ـ ــاملة والتنمية البشـ ـ ـ ـ ـرية) ،مجلة الحوار المتمدن ،العدد
.،218دمشق2004.م.

-5األمم المتحدة  ،منظمة األغذية والزراعة (الفاو)1989-م .

 -6اللجنة الدولية للبيئة والتنمية -تقرير (مس ـ ــتقبلنا المش ـ ــترك) للجنة برونتَلند رئيس ـ ــة وزراء النرويج
وعضوية  22من النخب السياسية واَلقتصادية الحاكمة في العالم – 1987م  .ص.6
-7ليبيا،الهيئة العامة للمعلومات ،الكتاب اإلحصائي لسنة ،2008ص.33
 -8ليبيا ،مصلحة اإلحصاء والتعداد ،المسح الوطني للسكان ، National Population Survey
نتائج المسح الوطني للسكان لعام .2012

 -9ليبيا ،مصلحة اإلخصاء والتعداد ،الكتاب اإلحصائي لسنة ،2014ص.4
-10موسوعة المحيط ،عدد سكان ليبيا ،2019مايو،2019ص. 1
 -11نشرة السكان الدولية ،متاح على موقع . /https://www.populationpyramid.net :

 -12الهيأة العامة للمعلومات  ،النتائج النهائية للتعداد العام للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكان لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  2006م ،طرابلس
،ص. 61
-13برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،أدلة التنمية البشـ ـ ـ ـ ـ ـرية ومؤشـ ـ ـ ـ ـ ـراتها ،التحديث اإلحص ـ ـ ـ ـ ــائي لعام
.2018
 -14المنتدى اَلقتصادي العالمي ،2019،الساعة ،17.26 :ص،1متاح على موقع المعرفة.

124

2019

البعد البيئي للتنمية المستدامة في
المناطق شبه الصحراوية
( منطقة بني وليد دراسة حالة )
د .عبدالسَلم محمد أحمد الحاج – كلية التربية – جامعة بني وليد
مقدمة :

مع مطلع القرن العشرين  ،و تطور النشاط اَلقتصادي بمختلف أشكاله بدأت تتعالى األصوات

منادية بضرورة تغيير الفكر التنموي إلى اتجاهات تراعي البيئة و حق األجيال القادمة و اإلستم اررية
في األداء بنفس الوتيرة  ،و مع أن هذه المتَلزمة لم تكن سهلة التحقيق فقد تجاهلها القائمون على

األنشطة اَلقتصادية إلى أن ظهر تقرير جيروهارلد برونتدَلند الموسوم بالعنوان مستقبلنا المشترك في

العام  1987و الذي أعلن وَلدة التنمية المستدامة و تبني األمم المتحدة لهذا الوليد الجديد  ،و الذي
عرفت به بشكل واضح و جلي في قمة األرض التي عقدت في ريو دي جانيرو في العام 1992
والتي ربطت بين التنمية اَلقتصادية و اَلجتماعية و حماية البيئة  ،و حددت في هذا المؤتمر تعريف
التنمية المستدامة بشكل واضح  ،و أورد المبدأ الرابع من األجندة  21أنه لكي تتحقق التنمية المستدامة

ينبغي أن تمثل الحماية البيئية جزءاً َل يتج أز من عملية التنمية و َل يمكن التفكير بمعزل عنها  ،ولذلك

تبنت الدول اآلخذة بأسباب النمو و التطور هذه المبادئ و اعتمدتها في سياساتها التنموية  ،و المناطق
شبه الصحراوية في ليبيا كانت محط أنظار أصحاب القرار التنموي في ليبيا و لذلك لم تغفلها الخطط
التنموية منذ إكتشاف النفط و تصديره و اإلعتماد على عائداته في تمويل المشاريع التنموية بكل

مستوياتها و أنواعها  ،إَل أن هذه المشاريع كانت لها آثا اًر جانبية أثرت على البيئة لما تتمتع به البيئة

الصحراوية من هشاشة حيث كانت هذه اآلثار بالغة الحدة في بعض المناطق و بسيطة في مناطق

أخرى  ،و تُعد منطقة بني وليد في الواقعة بالنطاق شبه الصحراوي التي تم توطين بعض المشاريع
بها و التي كانت لها آثا اًر متفاوتة و انعكاسات مختلفة على مفردات البيئة بالمنطقة األمر الذي يستلزك
النظر بعين مختلفة للمشاريع الواجب إقامتها و توطينها بالمنطقة .

مشكلة البحث :

تُعد المناطق شبه الصحراوية ذات الهشائة البيئية من أكثر المناطق حساسية تجاه المشاريع التنموية،

و ذلك ألنها سريعة التأثر باإلنعكاسات الناجمة عن هذه المشاريع سواء كانت إيجابية أم سلبية  ،مما
يستدعي توخي الحيطة و الحذر في اختيار المشاريع التنموية المراد توطينها و البرامج المرغوب في
تنفيذها بها  ،و لذلك ينبغي إلقاء الضوء على البعد البيئي للتنمية المستدامة بهذه المناطق شبه
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الصحراوية التي تمثل منطقة بني وليد أنموذجاً مثالياً لها  ،و ذلك لتنوع األنشطة البشرية بها  ،واتساقاً

مع ذلك يبرز تساؤَلن مفادهما ( ما هي مممح البيئة شبه الصحراوية بمنطقة بني وليد ؟ و ما
انعكاس هذه المممح على إرساء برامج تنموية مستدامة في المنطقة ؟ ) .

أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة إلى ما يلي :ـ

 إبراز البعد البيئي للتنمية المستدامة في هذه المنطقة  ،و ذلك بإستيضاح الظروف البيئية الواجب
مراعاتها أثناء إعداد البرامج التنموية و تنفيذها بالمناطق شبه الصحراوية .

 تحدي د نوعية البرامج التنموية المستدامة التي تتَلئم مع الظروف البيئية للمنطقة و تساعد على
المحافظة المستدامة للبيئة و حمايتها .
منهجية الدراسة :

تعتمد الدراسات الخاصة بالبعد البيئي للتنمية المستدامة منهج دراسة الحالة خاصة في المناطق المحددة

جغرافياً على أنها إقليم ذو خصائص و مميزات يتفرد بها دون غيره من األقاليم المجاورة له  ،و هذا
المنهج تفرضه خصوصية المكان و األهداف المراد تحقيقها من هذه الدراسات  ،إَل أن منهج دراسة
الحالة يتضمن عدداً من المناهج كالمنهج الوظيفي و الوصفي و األيكولوجي و اإلقليم  ،و كل يبرز

في الموضع المراد استخدامه فيه .

جغرافية المناطق شبه الصحراوية في ليبيا :

تتميز ليبيا بسيادة المناخ الصحراوي في أكثر من  % 90من مساحتها  ،و باقي المساحة

في شمالها يسودها المناخ شبه الصحراوي الذي يَلصق البحر في خليج سرت و يبتعد عنه في شرق

ليبيا و غربها ليسود إقليم البحر المتوسط  ،حيث التركز البشري و العمراني األكبر في ليبيا  ،و تتنوع
تضاريس المناطق شبه الصحراوية من السهول التحاتية المتصلة بالسهول الساحلية كما في خليج
سرت  ،إلى المناطق الهضبية المتضرسة التي تقطعها األودية الجافة المتجهة نحو الشمال حيث
البحر  ،و التي تتفق مع اإلنحدار العام لهضبة أفريقيا الشمالية  ،و هذه المنطقة ذات الشكل الطولي

تتراوح فيها كمات المطر فيما بين  300 – 100مم في العام  ،و التي غالباً ما تكون في فصل
الشتاء  ،و هي من النوع اإلعصاري في معظمها  ،و غالباً ما تكون مصاحبة لإلنخفاضات الجوية

شتاء التي تدخل إلى البحر
التي تعبر البحر المتوسط في هذا الفصل  ،أو امتدادات المرتفع اآلزوري ً
المتوسط فتسبب اضطرابات جوية حادة  ،و تتمير المناطق شبه الصحراوية بالندرة في الغطاءات
النباتية  ،حيث تفتقر للنباتات بوجه عام إَل في األودية الجافة و السهل الساحلي حيث تتجمع مياه
المطر في مواسم الهطول مسببة في جريان السيول بهذه األودية  ،األمر الذي يسبب في ظهور غطاء
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نباتي متفاوت الرتب من العشب الموسمي إلى الشجيرات شبه الموسمية إلى األشجار المعمرة التي
تقاوم قسوة المناخ في غياب المطر  ،و هذه النباتات َل قيمة اقتصادية لها إَل في اَلعتماد عليها
كمراعي فسيحة ترعى بها قطعان الماشية التي قوامها الضأن و الماعز و األبل  ،أو في استخداماتها

على نطاق ضيق في العقاقير الطبية  ،و تتميز بعض األودية بوجود تركزات عمرانية متفاوتة المستوى،

حيث تتراوح فيما بين القرى و المدن  ،و لعل أشهر هذه المدن هي مزدة و بني وليد و سرت وأجدابيا،

تليها في الرتبة العمرانية هراوة و القداحية و نسمة و بن جواد و تنيناي  ، ،و تعتبر المناطق شبه
الصحراوية مناطق غير اقتصادية إذا ما استثنينا األنشطة الموجود في المناطق العمرانية أو أنشطة
الهَلل النفطي ا لمتمثلة في مواني تصدير النفط و ما يرافقها من صناعات نفطية مثل مجمع رأس
َلنوف الصناعي و المنشآت النفطية في البريقة  ،أو بعض المساحات المزروعة في مصبات األدية

الجافة و مجاريها الوسطى (.)1
شكل رقم (  ) 1األقاليم المناخية في ليبيا
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منطقة بني وليد :
تقع منطقة الدراسة في الركن الشمالي الغربي من ليبيا  ،فيما يعرف بإقليم القبلة الذي يمثل منطقة

انتقالية على الصعيدين التضاريسي و المناخي  ،فمن حيث التضاريس يظهر هذا اإلقليم على هيئة
هضبة تنحدر نحو الجنوب الشرقي فيما بين المنطقة شديدة التضرس التي تُعرف بجبل نفوسة و هو
عبارة عن حواف قافزة لهضبة أفريقيا الشمالية و التي تعرف بهضبة شمال أفريقيا  ،و التي اختلفت
األراء حول نشأتها بين رأي يعتبرها نتاجاُ للتعرية البحرية و آخر يؤكد على أنها امتداد للحركة األلبية
التي نجم عنها جبال األطلس في المغرب العربي  ،و أياً كان األمر فهذه الحواف تنحدر فجائياُ نحو
الشمال و الشمال الغربي و تدريجياُ نحو الجنوب و الجنوب الشرقي  ،و هذا اَلنحدار التدريجي يمثله

في األجزاء الشرقية منه إقليم القبلى الذي يمكن القول بأنه هضبة شبه منبسطة يزداد تضرسها باتجاه

الغرب و الشمال الغربي  ،وتقطعها العديد من األودية التي بدورها تضيق باَلتجاه نحو منابعها في
الغرب و الشمالي الغربي ،و تتسع باَلتجاه نحو مصباتها في اَلتجاه الشرقي و الشمالي الشرقي ـ

شكل رقم ( ) 1
شكل رقم (  ) 2األودية الجافة في منطقة الدراسة

المصدر  :من عمل الباحث
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و تبدو هذه األودية الجافة على هيئة أشرطة خضراء عقب جريان المياه بها جراء سقوط األمطار
على منابعها  ،حيث نزدهر النباتات الحولية و تنمو البذور المتبقية في تربة هذه األودية من مواسم

سابقة  ،وتظهر حياة شجرية بهذه األودية تتمثل في انتشار أشجار الطلح و السدر و الجداري و األثل

و البطوم  ،و غالباُ ما تستغل األودية القريبة من التجمعات السكنية في زراعة بعض محاصيل
الحبوب يأتي في مقدمتها الشعير الذي يعتبر المحصول األول في هذه األودية يليه القمح من حيث
المساحات المزروعة و كميات اَلنتاج  ،في حين تُستغل األودية البعيدة عن التجمعات السكنية في
رعي األ غنام و األبل  ،وفيما بين هذه األودية تظهر الهضاب و التَلل العارية من التربة الصالحة
للزراعة تقريباً و التي تمتد لمساحات واسعة (.)2
أما من الناحية المناخية فيمثل هذا اإلقليم النطاق اَلنتقالي فيما بين إقليم البحر المتوسط الحار جاف

شتاء في الشمال  ،و الذي تفوق أمطاره  300مم سنوياً على المناطق الساحلية
صيفاً و الدفئ ممطر ً
و 450مم على المناطق الجبلية المواجهة للرياح المحملة باألمطار ،و اإلقليم الصحراوي الحار جاف
شتاء  ،و الذي تقل به معدَلت األمطار عن  100مم و تتباعد به فترات هطول
صيفاً و البارد جاف ً
المطر  ،حتى تصل فترات الجفاف إلى عشرات السنين  ،ـ شكل رقم (  ) 2و يعتبر النطاق شيه
الصحراوي من أكثر المناطق هشاشة من الناحية البيئية  ،حيث تعاني أغلب أجزاؤه من ظاهرة التصحر
التي تفاقمت كنتاج للظروف الطبيعية المتمثلة في تراجع كميات األمطار أو البشرية الممثلة في

اء كان زراع ًة غير منظمة أم كان رعياً جائ اًر يأتي على األخضر و اليابس.
اَلستغَلل غير المرشد سو ً
و تتذبذب كميات المطر من فصل آلخر و من سنة ألخرى في منطقة الدراسة  ،و تسقط على هيئة
أمطار إعصارية تتميز بالغ ازرة مما يقلل من اَلستفادة منها  ،حيث تقل معدَلت الصرف الرأسي فيها

بدرجة كبيرة خاصة في األجزاء العليا من األودية و الشعاب شديدة اَلنحدار  ،و بالتالي و لعدم وجود
إدارة جيدة للصرف السطحي تُعد هذه الكميات من المياه المهدرة و غير المستفاد منها  ،هذا ناهيك
على اآلثار الجيومورفولوجية السلبية التي تتمثل في جرف التربة و انتقال الصخور و الحجارة من
منابع الوديان نحو مصباتها .
التنمية المستدامة :

ظهر مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلح التنميــة المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة  Sustainable Developmentألول مرة في تقرير لجنــة
بروندتَلند في العام  1987م المسمى مستقبلنا المشترك (  ) Our common Futureالذي بين أن
التنمية المس ـ ـ ـ ــتدامة هي التنمية التي تتس ـ ـ ـ ــم باَلس ـ ـ ـ ــتقرار و تمتلك عوامل التواص ـ ـ ـ ــل

()3

 ،و في العام

 1992م انتظم مؤتمر قمة األرض في ريو دي جانيرو حيث تم فيه الربط بين التنمية اَلقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
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وحدد فيه تعريف التنمية المستدامة بشكل واضح  ،حيث برز تعريفها في
واَلجتماعية وحماية البيئة ُ ،
المبدأين ال ثالث والرابع من اإلعَلن الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن هذا المؤتمر  ،وجاء في المبدأ الثالث أن التنمية
المسـ ــتدامة تعني ضـ ــرورة إنجاز الحق في التنمية  ،بحيث يتحقق على نحو متسـ ـ ٍ
ـاو الحاجات التنموية

والبيئية ألجيال الحاضر والمستقبل  ،وأشار المبدأ الرابع الذي أقره المؤتمر إلى أنه لكي تتحقق التنمية

المس ـ ـ ـ ــتدامة ينبغي أن تمثل الحماية البيئية جزءاً َل يتج أز من عملية التنمية  ،وَل يمكن التفكير بمعزل

عنها

()4

 ،و يمكن تعريفها من منظور جغرافي على أنها ( العمل على إيجاد البدائل المناســبة للموارد

الناضـ ـ ـ ــبة لسـ ـ ـ ــد احتياجات الجيل الحالي  ،وترك الفرصـ ـ ـ ــة مواتية لألجيال القادمة لسـ ـ ـ ــد احتياجاتها ،
واعتماد مبدأ الحجم األمثل في توزيع السـ ــكان وفق قدرة الموارد على تجديد نفسـ ــها

()5

 ،و يرى بعض

الباحثين ضــرورة ترســيخ مبدأ اَلســتدامة كاســتراتيجية فعالة في تنمية المســتوطنات البش ـرية ألن الدول

النامية في أمس الحاجة إلى اس ـ ـ ـ ــتخدام التنمية المســ ـ ـ ــتدامة التي تفي باحتياجات األجيال الحالية دون
تعريض مستقبل األجيال القادمة للخطر.
البعد البيئي للتنمية المستدامة :

تعتبر اإلرهاص ــات األولى لظهور مص ــطلح التنمية المس ــتدامة و تطويع مفهومها بما يتوافق مع

المتطلبات الملحة لتحقيق احتياجات البش ـ ـ ـ ــر إرهاص ـ ـ ـ ــات بيئية بامتياز  ،حيث تش ـ ـ ـ ــير أدبيات التنمية
المس ـ ـ ـ ــتدامة إلى أن العام  1915م هو عام اإلنطَلقة الحقيقية للتنمية المس ـ ـ ـ ــتدامة  ،حيث كانت هذه

اإلنطَلقة من اللجنة الكندية للمحافظة على البيئة و التي أش ــارت في تقر ٍ
ير لها إلى ض ــرورة نقل رأس
المال الطبيعي لألجيال القادمة من خَلل ترشـ ـ ــيد اَلسـ ـ ــتغَلل الحالي  ،و في العام  1950م أصـ ـ ــدر
اإلتحــاد الــدولي للمحــافظــة على الموارد الطبيعيــة تقري اًر أُعتبر ارئــداً في مجــال التقريــب بين البيئــة و

اَلقتصـ ـ ـ ـ ــاد و ركز على ضـ ـ ـ ـ ــرورة المحافظة على الطبيعة وأزال التناقض بين المحافظة على الطبيعة

وبين التنمية اَلقتصـ ـ ـ ـ ـادية  ،فتأس ـ ـ ـ ــس مفهوم التنمية المســ ـ ـ ــتدامة انطَلقاً من التحليل الذي قدمه هذا
التقرير( ،)6و جاء كتاب البيولوجية األمريكية ارش ـ ــيل كارس ـ ــون الربيع الص ـ ــامت التي أش ـ ــارت فيه إلى

حدود ما تملكه الطبيعة من قدرات اس ــتيعابية و تجديدية و لتحذر من الكارثة المحققة إذا ما اس ــتمرت
توجهات التنمية بما عليه من تدمير في البيئة الطبيعية

()7

 ،و اســتمرت التنبيهات و التحذيرات بشــأن

ما تتعرض له البيئة الطبيعة من انتهاكات بحجة تحقيق التنمية إلى أن عقد مؤتمر اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوكهولم عام

 1972الذي انبثق منه مفهوم التنمية المَلئمة للبيئة  ،و عقبه تقرير اإلتحاد العالمي للمحافظة على
البيئة الذي أصـ ـ ــدر تقري اًر بعنوان اَلسـ ـ ــتراتيجية العالمية للمحافظة على البيئة و تم فيه تعريف التنمية

المستدامة على أنها السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة اإلنسانية مع األخذ في اَلعتبار قدرات النظام
البيئي الذي يحتضن الحياة وإمكاناته  ،و من هنا بدأ البعد البيئي للتنمية المستدامة في الظهور ليؤكد
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أن اَلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة َل تعني اَلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم ارريــة في األداء بنفس الوتير بقـدر مــا تعني حق األجيــال القــادمـة
والمحافظة على البيئة كما يوضحها الشكل رقم ( . ) 3
شكل رقم (  ) 3ـ جوانب اًلستدامة في التنمية

حق األجيال
القادمة

اإلستمرارية

المحافظة
على البيئة

تأسيساً على ما تقدم و على ما يبينه الشكل السابق يَلحظ أن التنمية المستدامة ما ظهرت إَل لما

حاق بالبيئة من أخطار هددت حق األجيال القادمة في إنجاز التنمية و بالتالي ستؤثر هذه التهديدات
و المخاطر على استم اررية التنمية  ،و لذلك حق القول بأن البعد البيئي هو البعد األول للتنمية

ا لمستدامة  ،و َل يمكن توطين مشاريع تنموية تجهد البيئة و اإلدعاء بأنها ضمن مشاريع التنمية
المستدامة .
التخطيط البيئي كخطوة أولى :
ُيعد التخطيط البيئي جزء أساسي من التخطيط الشامل مع أنه يختلف عنه في المفهوم و المنهج،

فهو يركز على التأثيرات و البعد البيئي للمشروعات المقترحة و يتمثل هدفه األساسي في اإلستغَلل

األمثل للموارد الطبيعية دون اإلضرار بالبيئة  ،و ظهر التخطيط البيئي نتيجة لغياب التشريعات
والقوانين التي تضمن الحفاظ على البيئة و مواردها و عدم الوعي بأهمية و قيمة العناصر البيئة ،
واإلستغَلل السيئ للموارد البيئية و استنزافها  ،و الناتج عن التوسع اَلقتصادي و الصناعي
والتكنولوجي السريع و الذي أثر بشكل سلبي على البيئة  ،يتمثل التخطيط البيئي في وضع األهداف
البيئية المراد تحقيقها  ،و توصيف األوضاع البيئية الحالية و المستهدفة  ،و وضع الخريطة البيئية
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التي توضح استخدامات األراضي الحالية و المستهدفة و اآلثار المتوقعة للمشاريع التنموية بمختلف
أشكالها  ،كذلك تقييم اَلستراتيجيات المختلفة من وجهات نظر اقتصادية و فنية و بيئية  ،و عرض
الحلول المقترحة و آليات التحكم و المراقبة و الترويج لها ( ،)8و تتعدد أشكال الخطط و اَلستراتيجيات
البيئية مع أن البيئة قاسمها المشترك  ،و من بين هذه األشكال  ،الخطط اإلنمائية الوطنية و خطط

العمل الوطنية و الخطط البيئية النوعية و التخصصية  ،و اَلستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة ،

و خطط أنشطة اإلدارات البيئية  ،و خطط الطوارئ أو مكافحة الكوارث البيئية  ،و اَلستراتيجية
الوطنية للتنمية المستدامة

()9

 ،و تأسيساً على ذلك فالتخطيط البيئي هو الدعامة األساسية للتنمية

المستدامة  ،و هو المنطلق األول الذي يضمن تحقيق اَلستدامة بأبعادها الثَلث .
األُطر القانونية للبعد البيئي للتنمية :

تعد التنمية خيارات مجتمعية غير منض ــبطة  ،بل أص ــبحت تخض ــع للعديد من الضـ ـوابط و
لم ُ
اإلش ـ ـ ـ ـ ــتراطات التي تحكمها و تحددها  ،و لذلك يتطلب نجاح برامج التنمية المس ـ ـ ـ ـ ــتدامة توفير إطار
تش ـ ـريعي يتجسـ ــد في مجموعة من القوانين و اللوائح التنفيذية يمكن من خَللها توفير الغطاء القانوني
الذي يدعم و يســاهم في إنجاح هذه البرامج بصــورة عملية حتى َل يحدث خلل في تنفيذ هذه البرامج،
ويؤمن السـ ـ ــيطرة الكاملة على آليات تنفيذ هذه البرامج  ،وفي هذا السـ ـ ــياق تتطلب التنمية المسـ ـ ــتدامة
للبيئة الحض ـ ـرية وجود جملة من القوانين في اإلطار العمراني يصـ ــاحبها عدد من القوانين في اإلطار
البيئي  ،بحيث تتكامل هذه القوانين لتخدم البيئة العمرانية للمدينة  ،وتضــمن حمايتها من العبث الذي
قد يصـ ــاحب بعض المشـ ــاريع اإلنمائية العش ـ ـوائية  ،و في ليبيا شـ ــرعت الدولة في إصـ ــدار القوانين و
اء داخل المناطق الحض ـ ـ ـ ـرية أو خارجها كحماية
التش ـ ـ ـ ـريعات و الق اررات التي تحافظ على البيئة س ـ ـ ـ ـو ً
المناطق الرعوية و الغابية  ،فقد صـ ـ ــدر القانون رقم (  ) 7في العام  1982الخاص بإنشـ ـ ــاء المركز
الفني لحماية البيئة و ذلك إلدارة ش ـ ــئون البيئة داخل الدولة تبعه إص ـ ــدار قرار اللجنة الش ـ ــعبية العامة

رقم (  ) 263في العام  1989القاضـ ـ ــي بإنشـ ـ ــاء الهيئة العامة للبيئة  ،حيث اعتبر الهيئة مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة
مسـ ـ ـ ــتقلة ذات ذمة مالية و تتحمل كافة المسـ ـ ـ ــئوليات الخاصـ ـ ـ ــة بإدارة البيئة و حمايته و هي المعنية
ببرامج اإلصحاح البيئي  ،و عملت الهيئة على إصدار القانون رقم (  ) 15لسنة  1991م الخاص
بحماية و تحسين البيئة و شمل نواحي متعددة من كحماية البيئية  ،و اإلصحاح البيئي  ،و شدد في
المادة (  ) 51على س ـ ـ ــَلمة البيئة و المحيط الذي يعيش فيه اإلنس ـ ـ ــان  ،و نص على ض ـ ـ ــرورة أن

تراقب مؤسـ ـ ـس ـ ــات اإلدارة المحلية بمختلف مس ـ ــتوياتها مراقبة البيئة و إن تتعاون فيما بينها بما يتعلق
بوضع و تنفيذ البرامج الَلزمة لتقديم الخدمات لتوفير بيئة صحية للمواطنين
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()10

 ،و هذا القانون في
2019

اء كانت فردية
ماهيته هو عبارة عن إطار تش ـ ـ ـ ـريعي يحمي المحيط البيئي من كل الممارسـ ـ ـ ــات س ـ ـ ـ ـو ً
أوجماعية  ،منظمة كانت أو عش ـ ـ ـوائية  ،بل و شـ ـ ــدد على الجهات المعنية بتنفيذ المشـ ـ ــاريع التنموية
واإلش ـ ـ ـ ـراف عليها و ضـ ـ ـ ــرورة العمل على حماية المحيط البيئي بإجراء الد ارسـ ـ ـ ــات المتعلقة بالمردود
البيئي ( األثر البيئي ) أي انعكاسـ ـ ـ ـ ــات المشـ ـ ـ ـ ــاريع على محيطها البيئي  ،أما بخصـ ـ ـ ـ ــوص المناطق

الص ــحراوية ذات الهش ــاش ــة البيئية فلم تص ــدر قوانين خاص ــة بها بل كان ُيش ــار إليها ض ــمن القوانين
العامة التي تصـ ــدرها الدولة ضـ ــمناً  ،ففي القانون رقم (  ) 5الصـ ــادر في العام  1982بشـ ــأن حماية
المراعي و الغابات  ،برزت حماية هذه المناطق كأس ــاس لكل األنش ــطة التي تقع في نطاقها بل ش ــدد

على ض ــرورة أخذ اإلذن المس ــبق للقيام بأي نش ــاط بها شـ ـريطة آَل يؤدي إلى اإلضـ ـرار بها  ،و بذلك

يعتبر هذا القانون ضامناً رئيساً للسَلمة البيئية بهذه المناطق .
اإلدارة البيئية و ضبط األداء البيئي :

ترتبط اَلنعكاسات الناجمة عن المشاريع التنموية بمختلف أنواعها على البيئة ارتباطاً وثيقاً

باإلدارة البيئية الضابطة إليقاع األداء البيئي في المناطق المقامة بها هذه المشاريع  ،و تعرف اإلدارة

البيئية على أنها الجهود المنظمة التي تقوم بها المنظمات لَلقتراب من تحقيق األغراض البيئية بوصفها

جزءاً أساسياً من سياساتها  ،و تعمل اإلدارة البيئية بعدد من األدوات تتمثل في التشريعات النافذة و

مجموعات الضغط كالهيئات و المؤسسات و المنظمات و الجمعيات التي تعنى بحماية البيئة و الحفاظ
عليها  ،كذلك ما تعمل على إرسائه من معايير للجودة و التنافسية التي تلتزم بها المؤسسات القائمة
على توطين المشاريع و البرامج التنموية  ،و التمويل الذي يتمثل في توفير ما يلزم إلعداد البرامج
البيئية المصاحبة و التي تسهم في التقليل من المصاريف الناجمة عن اإلخفاقات البيئية للبرامج

التنموية

()11

 ،و تتمثل مهام اإلدارة البيئية في مراجعة األوضاع البيئية من حين إلى آخر و اإلشراف

على تنفيذ اإلجراءات الصحيحة الجيدة للمعالجات البيئية و الحد من أخطار التلوث البيئي الناجمة
عن المشاريع التنموية  ،و تحقيق اٌلتزام بالقوانين و التشريعات المنظمة للحماية البيئية  ،كذلك تضطلع

اإلدارة البيئية بزيادة الوعي البيئي بين القائمين على تنفيذ المشاريع التنموية  ،و تشجيعهم على األداء
األخضر ( الصديق للبيئة )  ،كذلك تؤكد اإلدارة البيئية على تشجيع استخدام المواد غير المسببة
للتلوث و التي تتَلئم مع بيئة المشروع و َل ينجم عنها أية إنعكاسات سلبية على البيئة  ،و إدخال
التعديَلت على األدوات و المعدات المستخدمة و المنتجات لكي تتَلئم مع األوضاع البيئية  ،و لكي

تكون صديقة للبيئة

()12

 ،و تتجلى أهمية اإلدارة البيئية في العمل على ما يعرف باإلنتاج األنظف

الذي يحافظ على المواد األولية و الطاقة و الماء و اجتناب إنتاج النفايات  ،و التقليل من اإلنبعاثات
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و التشغيل بما يضمن حماية البيئة و يحافظ على صحة العاملين و المواطنين على ٍ
حد سواء  ،و في
المناطق شبه الصحراوية حيث اإلطار البيئي شديد الحساسية  ،و يتأثر بكل ما يقام به من مشاريع
و برامج تحتاج إلى إدارة بيئية فاعلة تنظم العَلقة بين هذه المشاريع و اإلطار الطبيعي التي تقام به،
و مع أن قسوة الظروف المناخية قد تؤدي إلى سرعة التخلص البيئي إَل أن المشاريع التنموية تحتاج
إلى مراعاة هذه الظروف أثناء إقامتها بإدارتها بما يضمن الحماية و اإلصحاح البيئي .
البرامج التنموية بالمناطق شبه الصحراوية :
تأسيساً على أن التنمية المستدامة هي إدارة األشخاص و رأس المال الطبيعي بنفس طريقة

السريان التي يتم تطبيقها في إدارة المصادر المالية التمويلية  ،يجب التركيز على الصناعات الصديقة
للبيئة  ،و بالتالي تعني إدارة قاعدة الموارد الطبيعية و صيانتها و توجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية
بطريقة تضمن تلبية اَلحتياجات البشرية لألجيال الحالية و المقبلة بصورة مستمرة  ،فهي تنمية مستدامة

تحافظ على األراضي و المياه و الثروة الحيوانية و النباتية َل تحدث تدهو اًر في البيئة  ،و هذا يدفع
بالمؤسسات الراعية لهذه المشاريع إلى أن تقوم بإعداد برامج متكاملة للتطوير اَلقتصادي تضمن من

خَللها تحقيق أبعاد المعادلة التنموية المتمثلة في تحسين الظروف المعيشية للسكان في الوقت الحاضر

و ضمان حق األجيال القادمة في حياة آمنة و مستقرة و قي ذات الوقت تعمل على سَلمة البيئة
وحمايتها من التلوث  ،و لذلك يجب التخطيط الجيد لهذه المشاريع  ،بحيث تقوم على أساس توفر
المادة الخام و جاهزية و كفاءة األيدي العاملة و تدفق الموارد المالية  ،وفق خطط و برامج فعالة
تضمن نحاعة هذه المشاريع و تحقيقها ألهدافها  ،و ترتقي بالشباب القادرين على العمل و تحولهم
إلى طاقات فاعلة  ،و تسهم في تحويل المناطق الريفية شبه الصحراوية من مناطق ندرة إلى مناطق

وفرة  ،و بالتالي يمكن إعادة صياغة شكل الخارطة اَلقتصادية داخل الدولة  ،و يتعدى ذلك إلى إعادة
توزيع لمناطق التوطن الصناعي و الخدمي و حتى توزيع السكان في وقت َلحق  ،و أهم المشاريع
التنموية الصديقة للبيئة في المناطق شبه الصحراوية ما يلي :
استخدام الطاقات المتجددة :
منذ بداية عصر النهضة و إلى يومنا هذا َل يزال الوقود األحفوري ( النفط ـ الغاز الطبيعي ـ
الفحم ) يحتل مركز الصدارة في توليد الطاقة  ،و سيظل الطلب مستم اًر خَلل العقود الثَلث القادمة،
حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يصل اإلنتاج اليومي من البترول في سنة  2020م 112.5

مليون برميل في  /اليوم وفق سيناريو الحالة الراهنة و  119.2مليون برميل  /اليوم في حالة انخفاض
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األسعار إلى أدنى مستوياتها ( ، )13و مع تزايد اإلنتاج تعمقت المخاوف على البيئة و بدأت هواجس
الغازات الدفيئة و آثارها السلبية على الغَلف الغازي تفرض حضورها على كل المهتمين و الباحثين

و الهيئات و حتى صناع القرار السياسي  ،األمر الذي دفع بأفكار البيئة النظيفة و الطاقة الخضراء
إلى الواجهة فيما عرف بتأمين إمدادات الطاقة و التي تعني إتاحة مصادر الطاقة و استقرارها حاض اًر
و مستقبَلً على مستوى التدفق و على مستوى األسعار  ،و من هنا برزت أهمية مصادر الطاقة
المتجددة كالشمس والرياح و الطاقة الحيوية

()14

 ،و بدأت الطاقة البديلة و المتجددة محط أنظار

المهتمين و محل اهتمام الدول ألنها بحق مصادر الطاقة النظيفة المستدامة .
و ليبيا كإحدى أهم الدول المنتجة للنفط في شمال أفريقيا تعتمد بشكل كامل على الوقود األحفوري ،
و تستخدم النفط و الغاز في توليد الطاقة الكهربائية بنسبة  % 84.4و  % 15.2على التوالي  ،وَل
تستخدم أي مصدر آخر على اإلطَلق

()15

األمر الذي جعل عملية إنتاج الطاقة رهينة التقلبات التي

تنتاب هذين المصدرين على مستوى النقل و األسعار  ،حيث تتأثر محطات التوليد بتعثر عمليات

النقل و تذبذب أسعار النفط و الغاز  ،و في ظل هذه التقلبات تصبح الحاجة ملحة للبحث عن مصادر
بديلة للطاقة  ،و بالتالي تبرز الطاقات المتجددة ٍ
كحل مثالي لتعويض القصور في إمدادات الطاقة ،
و هي الضامن الرئيس لمستقبل مستدام كونها صديقة للبيئة و متاحة على مدار العام  .و يمكن

استغَلل مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الدراسة على نطاق واسع لما تتمتع به من إمكانات

طبيعية تؤهلها ألن تكون منتجاً رئيساً للطاقة المتجددة على مستوى شمال أفريقيا و حوض البحر
المتوسط  ،و يمكن أن تكون إحدى أهم مناطق تصدير الطاقة على مستوى العالم .
المشروعات الصغرى و المتوسطة :

برزت فكرة تآكل الفقر في المجتمعات النامية كأحد أهم األفكار المجسدة للتنمية المستدامة و هذه

الفكرة تقوم على تفتيت دوائر الفقر و خَلياه على مستوى القاعدة بواسطة مشاريع صغيرة يقوم بها

األفراد و العائَلت للقضاء على البطالة و رفع مستويات الدخل المتدنية  ،و بالتالي تحقق هذه المشاريع

الصغرى ما تصبو إليه التنمية المستدامة في هدفها األسمى و المتمثل في تحسين الظروق المعيشية

للسكان  ،و يمكن أن تقوم هذه المشاريع بكل متطلبات التنمية المستدامة إذا ما أُحسن التخطيط لها و
أشرفت عليها المؤسسات الحكومية لكي يتناسب توزيعها و أدائها مع توزيع و قدرة الموارد الطبيعية
والبشرية  ،و بما يضمن الحماية الكاملة للبيئة الحاضنة لهذه المشروعات  ،و خَلصة القول تعتبر

المشروعات الصغرى و المتوسطة ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية الهشة

اقتصادياً و عامَلُ أساسياً و مؤث اًر في يمكن تسميته بعملية تآكل الفقر التي تُعد الهدف األسمى للتنمية
2019

135

المستدامة  ،و ترتبط المشاريع الصغرى و المتوسطة بفكرة اَلقتصاد األخضر كونها مصد اًر أساسياً

لفرص العمل و ترتبط ارتباطاً وثيقاً بركائز التنمية المستدامة و تؤثر بشكل مباشر على رفاه األفراد
وقوة اَلقتصاد و حماية البيئة  ،و في المناطق الريفية الواقعة ضمن النطاق شبه الصحراوي و التي

تتسم بالهشاشة البيئية تتطلب المشاريع اَلقتصادية تخطيطاً جيداً و إدارًة حكيمة يراعيان الضوابط
واَلشتراطات البيئية التي من شأنها المحافظة على البيئة و إحداث األثر اإليجابي الذي يضمن استدامة
هذه المشاريع و استم ارريتها.
الزراعة المستدامة :
أوضح تقرير البنك الدولي الذي يحمل العنوان ( الزراعة من أجل التنمية ) في العام 2008
ـ في إجابته على السؤال ماذا يمكن أن تقدم الزراعة للتنمية ؟  ،ـ بأن الزراعة تسهم في تحقيق التنمية

باعتبارها نشاطاً اقتصادياً و سبيَلً من سبل كسب الرزق و مصد اًر للخدمات البيئية مما يجعلها أداة
فريدة للتنمية

()16

 ،إَل أنه قد يتبادر إلى الذهن أن المناطق الصحراوية ذات الظروف المناخية القاسية

و التي تتمثل في إنخفاض معدَلت التساقط بشكل حاد غير صالحة للزراعة بشكل مطلق إَل أن هذا

التفكير مجانب للصواب  ،إذ يمكن توطين بعض المزروعات المقاومة للجفاف و التي َل تحتاج إلى

رطوبة في الجو و تكتفي بكميات قليلة من مياه الري  ،و تأتي زراعة النخيل في المقام األول  ،لما
لشجرة النخيل من قدرة كبيرة على تحمل الجفاف  ،و عطاء متنوع مستدام  ،كما يمكن توطين بعض

الفصائل النباتية بهذه المناطق خاصة الفصائل النباتية التي تعتبر مواد أولية للكثير من الصناعات

كالزيوت و العقاقير الطبية و األعَلف و األلياف النباتية  ،مثل أشجار الزيتون و الخروع و شجيرة
الهوهوبا ( الجوجوبا) التي أثبتت أنها النبات الصحراوي األول من حيث قدرتها على مقاومة الجفاف،

و اإلنتاجية العالية التي تتميز بها إذ تُعد مصد اًر مهماً للزيوت النباتية فائقة الجودة في اَلستخدامات
غير الغذائية لإلنسان  ،ناهيك عن استخدامها في صناعة األعَلف و غيرها من الصناعات  ،وأودية
بني وليد تستوعب أعداداً كبيلرمن من هذه الفصائل النباتية المستدامة العطاء .
السياحة الصحراوية المستدامة :
برز النشاط السياحي كأحد أهم األنشطة اَلقتصادية في النصف األخير من القرن العشرين ،
حيث ظهرت فكرة إيجاد المصادر البديلة لتمويل البرامج التنموية على جميع األصعدة  ،وبدأت السياحة
تلعب دو اًر مهماً في النواتج المحلية للدول و برزت كقطاع يستوعب الكثير من األيدي العاملة  ،و في
المناطق الصحراوية التي تمتلك الكثير من المقومات الجاذبة للسياح و التي يمكن أن تساهم بشكل
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ابتداء من
آمن في النهوض بالمنطقة اقتصادياً  ،و في منطقة الدراسة تتنوع مواقع الجذب السياحي ،
ً
المظاهر الطبيعية إلى المواقع األثرية و المرافق الحضرية التي تشكل في مجموعها خارطة سياحية

متكاملة في المنطقة  ،يمكن أن تساهم في رفع مستوى األداء اَلقتصادي  ،و مع أن السياحة تعتبر
قطاعاً مستداماً إَل أنها ليست آمنة بشكل تام فيما يتعلق بالجانب البيئي لها  ،فغالباً ما يصاحبها بعض
التدهور البيئي ال1ي يتوقف حجمه على مدى استجابة السياح إلجراءات حماية البيئة  ،و على نجاعة

برامج اإلصحاح البيئي المتبعة من قبل اإلدارات المعنية بشئون البيئة و حمايتها  ،و على جودة اإلدارة
البيئية بالمنطقة .
البعد البيئي للتنمية المستدامة في المناطق الحضرية :
منذ مطلع الخمسـ ــينيات اضـ ــطلعت األمم المتحدة بإجراء الد ارسـ ــات والبحوث الخاصـ ــة بالتنمية
الحض ـ ـ ـرية  ،التي بدأتها بالمجتمعات الريفية وتطورت لتشـ ـ ــمل المناطق العمرانية  ،وفي هذا السـ ـ ــياق
تطور مفهوم التنمية الحض ـرية ليشــمل المجتمعات الريفية والمدنية  ،ولذلك ينصــرف الذهن باســتخدام
هذا المصــطلح إلى عملية تطوير المجتمعات الريفية إلى مدنية  ،وتطوير القرية لكي تصــبح مدينة ،

ولذلك يس ـ ــتحس ـ ــن اس ـ ــتخدام مص ـ ــطلح التنمية العمرانية ألنه يعبر بدرجة أكبر عن المدينة  ،و تعرف

التنمية العمرانية على أنها التغييرات الموجهه التي تعتري المدينة ،بغية تحديثها و ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان العيش
الســ ــهل لســ ــاكنيها من خَلل تطوير نظم المواصــ ــَلت وتقديم الخدمات بأيســ ــر الســ ــبل  ،وتهدف إلى
اَلنتقال بالمدينة من مرحلة اإلجهاد التي تبدو فيها المدينة وكأنها تضـ ـ ـ ـ ـ ــيق بسـ ـ ـ ـ ـ ــاكنيها  ،إلى مراحل
النمو الس ـ ـ ــلس  ،حيث يتوافق النمو العمراني مع النمو الس ـ ـ ــكاني  ،ويتماثل الحجم الس ـ ـ ــكاني مع قدرة

المدينة على تلبية احتياجات سـ ـ ـ ــكانها

()17

 ،و في المناطق شـ ـ ـ ــبه الصـ ـ ـ ــحراوية حيث تطورت المراكز

العمرانية من قرى إلى مدن  ،و لم تحظ بقدر عالي من التخطيط حيث النمو الحض ـ ـ ـ ـ ــري في معظمه
عشوائي  ،و بَلحظ أن األداء البيئي َلستخدامات األراضي يشوبه الكثير من القصور  ،فالمساحات

الخضراء التي تساهم في التعديل الحراري و تقلل من انبعاث الغازات الدفيئة بشكل كبير َل وجود لها

إَل في مســاحات ضــيقة و محدودة  ،و تخطيط الشــوارع ليس بالكفاءة التي تؤهلها ألداء بيئي مســتدام
و كذلك التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاميم المعمارية و الخططط العمرانية لم تراعي البيئة في كثير من جوانبها  ،و خير
مثال على ذلك مدينة بني وليد التي لم تخطط في كثير من أجزاءها  ،و لوَل الوادي األخضـ ـ ـ ــر الذي

يتوسطها بمثابة حديقة كبيرة لكانت بقعة ح اررية لها أثر بيئي سيئ على محيطها التي نشأت فيه  ،و

أداء بيئي ـاً
ذلــك مرده إلى عــدم األخــذ في اإلعتبــار الظروف الطبيعيــة للمنطقــة ممــا أدى إلى وجود ً
قاص اًر َلستخدامات األرض بالمدينة .
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اًلنعكاسات المتبادلة بين المشاريع التنموية و البيئة :
رصدت الدراسات الحديثة التي أجريت على الكثير من المشاريع و البرامج التنموية في الكثير
من الدول حول العالم العَلقة التبادلية بين المشروع و اإلطار البيئي الذي أقيم به هذه المشروع ،

وأجمعت كلها على أن اإلطار البيئي له أثر كبير في صياغة الفكرة التنموية التي يبنى عليها المشروع،

و لذلك لوحظ أن أفضل المشاريع التنموية هي تلك المشاريع التي بنيت على ما تحتويه البيئة الطبيعية
من إمكانات تسخر لصالح المشروع  ،و تتوقف جودة المشروع على مدى مَلئمته للبيئة التي يقام
فيها  ،و يمكن اعتبار األثر البيئي الذي يحدد نوع المشروع و جودته أثر أولي ( ابتدائي ) ،في حين

أن األثر الذي ينشأ عن إقامة المشروع على البيئة التي تحتويه أثر راجع  ،حيث تؤثر المشاريع

التنموية على البيئة التي تقام فيها  ،خاصة إذا كان التخطيط لهذا المشروع قاص اًر و لم يأخذ في

اإلعتبار األثر السلبي الذي يتركه المشروع على المحيط  ،و لذلك تحرص كل المنظمات و الهيئات
على جودة التخطيط للمشاريع التنموية قبل البدء فيها و إقامتها  ،بل تعمل على اإلعداد لبرامج

مصاحبة لإلصحاح البيئي لما قد ينجم عنها من آثار تدميرية للمحيط البيئي .
الخمصة :
تأسيساً على ما سبق تخلص الدراسة إلى أن البعد البيئي أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة  ،و ذلك

ألنه يؤكد األساس الذي بنيت عليه فكرة التنمية المستدامة و هو التوفيق بين أإهداف التنمية و ضرورات
حماية البيئة لتخرج التنمية من إطارها التقليدي إلى إطار أكثر فاعلية و مرونة  ،كذلك خلصت إلى
التأثير المتبادل بين البي ئة و التنمية المستدامة فبالقدر الذي توجد به نتائج تنموية تؤثر على البيئة

هناك معوقات بيئية تؤثر في إنجاز التنمية المستدامة مما يستلزم تحقيق التوازن العقَلني بين متطلبات

النمو اَلقتصادي و اَلستغَلل العقَلني للبيئة و احتياجاتها لتحافظ على نسقها الطبيعي لكي يتحقق
مبدأ اَلستدامة المتمثل في أبعاده الثَلثة المتمثلة في المحافظة على البيئة و اإلستم اررية في األداء
وضمان حق األجيال القادمة  ،و من خَلل الدراسة تم استخَلص ما يلي :


المناطق شبه الصحراوية تأخذ الشكل الطولي و تمتد في شمال ليبيا كإقليم مناخي انتقالي بين



تتميز المناطق شبه الصحراوية من مناطق الندرة اَلقتصادية و الهشاشة البيئية  ،و لذلك يقل

إقليم البحر المتوسط في الشمال و اإلقليم الصحراوي في الجنوب .

بها عدد السكان و األعداد القليلة منهم يقطنون األودية حيث األنشطة اَلقتصادية ميسرة بدرجة أكبر
من بقية المناطق شيه الصحراوية ..
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 التخطيط البيئي ُيعد الخطوة األولى لتجقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها و خاصة البعد البيئي
الذي يتمثل في المحافظة على البيئة .


َل يمكن تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة بمعزل عن أطر قانونية تضمن تحقيق التنمية

بصورتها المثالية .


اإلدارة البيئية الفاعلة هي الضامن الرئيس لحماية البيئة أثناء و بعد القيام بالمشاريع التنموية في

هذه المناطق .


استخدام الطاقة النظيفة ( المتجددة ) أهم ما يمكن أن تقدمه هذه المناطق من مشاريع للمساهمة

في التطوير اَلقتصادي بالدولة .


يمكن توطين بعض المشاريع الصغرى و المتوسطة في هذه المناطق ألنها أقل تأثي اًر على البيئة



الزراعة المستدامة باألودية الجافة هي األعلى مردوداً من الناحية اَلقتصادية إذا ما أحسن القيام

و أكثر نجاعة من الناحية اَلقتصادية ألنها توفر فرص عمل كثيرة .
بها .


السياحة المستدامة من أهم القطاعات النظيفة التي ترفع من مستوى الدخل و تحافظ على البيئة

شريطة أن تُدار بشكل محكم و متوازن .
 تطور المناطق الحضرية من قرى إلى مدن أدى إلى وجود العشوائية في كثير من أجزائها مما
قلل من جودة األداء البيئي َلستخدامات األرض بها .


هناك تأثير تبادلي بين المشاريع التنموية و البيئة المحيطة بهذه المشاريع .
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أوجه التباين واالتفاق بين حوكمة الشركات
وبطاقة األداء المتوازن
( دراسة تحليلية )
د .خميس عبدالسَلم شليدة – كلية اَلقتصاد والعلوم السياسية – جامعة بني وليد
ملخص

تواجه منشآت األعمال حالة من المنافسة الشديدة ـ ـ سواء على الصعيد المحلى أو الدولي ـ ـ

وتتنافس في اَلستفادة بقدر اإلمكان من اإلمكانيات اإلدارية والتشغيلية المتاحة لزيادة الدخل وتنمية
الق يمة المضافة الحقيقية ،وذلك من خَلل اآلليات العلمية المعنية بذلك ،والتي تتمثل في حوكمة
الشركات وبطاقة األداء المتوازن ،حيث أن كل منهما قد أهتم بهذه اإلشكالية ولكن من زوايا قد

يكون فيها بعض اَلختَلف أو اَلتفاق في محاور وأبعاد معينة.

ومن ثم ظهرت الحاجة لهذا البحث والذي تناول فيه الباحث أهم أوجه التباين واَلتفاق بينهما.
والتي تمثل أهمها في أسباب الظهور والنشأة ،باإلضافة لكيفية التعامل مع مسألة المخاطر
المصاحبة لحالة عدم التأكد التي تعمل فيها الشركات والمرتبطة بالمستقبل والق اررات المتعلقة به.

كما تمثلت أهم أوجه اَلتفاق في المضمون ودعم الميزة التنافسية وتحقيق التوازن بين مصالح
األطراف الداخلية والخارجية ذات الصلة بالشركة ،باإلضافة لمحاور زيادة الدخل وتنمية فرص
خلق القيمة الحقيقية للمؤسسات األعمال.

وعليه فقد جاءت النتائج النظرية للدراسة تشير إلى أنه بالرغم من أوجه التباين بينهما ـ إَل

أن كل من آليات ومبادئ الحوكمة ومحاور بطاقة األداء المتوازن يساهمان في تحسين األداء
اإلداري والتشغيلي لمؤسسات األعمال بما يدعم فكرة وفلسفة دعم الميزة التنافسية والتنمية من
خَلل زيادة الدخل وخلق القيمة المضافة الحقيقية لمؤسسات األعمال .هذا باإلضافة لكون كل

من حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن يتضمن آليات ومبادئ تعتبر مكملة لألخرى ،وَل

يمكن اعتبار أياً منها بديَلً عن األخر.

Abstract:

Business organization face a state of strong competition – on local or
international level- for making the best use of available administrative and
operational capabilities in order to increase the income and develop the
creation of added value opportunities، and that is through the concerned
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scientific mechanisms represented in corporate governance and balanced
scorecard، that is each one of them given an interest to this problem from
different sides which some times resemble in certain dimensions and
aspects.

So need to this research appeared، and the researcher discussed the
main differences and similarity aspects between them. Whereas the main
differences was presented in the origin and occurrence. In addition to
the method of dealing with dangers associated with in exactitude state
that origination works in، which is related to future and associated
decisions. Also the similar aspects were manifested in the content and
the support to the competitive advantages and the achievement of the
balanced between benefits of internal and external participants related to
the organization، in addition to the income increase aspects and
development of opportunities for creation of real value of business
organization .
As a result the theoretical results have pointed to that in spite of
difference between them –as pointed before- both the governance
principles and balanced scorecard aspects contributes in improvement of
administrative and operational performance of business organization
which support the philosophy of strength thing the competitive
advantages and performance and development through increasing the
income and creation of real additive value of business organization. In
addition to that both corporate governance and balanced scorecard
include principles and mechanisms that help and complete each other.
But none can be considered as an alternative for the other.
Key words: Corporate governance – Balanced scorecard – Added value
opportunities- Performance evaluation- Support competitive advantageShareholder’s equity- Quality of financial reporting-Disclosure- Strong
competition competitive- Uncertainty- Transparency- Corporate
governance mechanisms.
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مقدمــة :

لقد أصبح من الواضح في عصرنا هذا أن المنشآت التي تسعى ألن تكون قادرة على مواجهة

المنافسة الخارجية وتحقيق النمو ينبغي عليها تطبيق المفاهيم الحديثة في األدب اإلداري ،لذلك فهي
بحاجة إلى توظيف كل ما هو جديد في علم اإلدارة ،ومن بين هذه المفاهيم الحديثة حوكمة وبطاقة

األداء المتوازن.

فحوكمة الشركات نشأت على أثر المشاكل التي تنشأ بين اإلدارة والمساهمين نتيجة اهتمام القائمين

على العملية اإلدارية بمصالحهم الخاصة على حساب اَلهتمام برفع أداء الشركة ،ومن ثم جاءت
الحوكمة لتضع حداً لهذه المشاكل من خَلل التأكيد على مبدأ اإلدارة الرشيدة .
وأما من جانب بطاقة األداء المتوازن ،فقد اعتمدت على عدة محاور لتقييم األداء تعتبر أساس
تطبيق استراتيجية الشركة لرفع أدائها الشامل ،ولذا فإن مضمون البطاقة يشير إلى قياس أداء الشركة

من خَلل قياس مدى تلبية مصالح األطراف المرتبطة بها ،وذلك من منطلق أن بقاء واستمرار الشركات

في الوقت الحالي لم تعد قاصرة على الجوانب المالية فقط ،وإنما أصبح مرهون بمدى قدرتها على
إرضاء كافة أصحاب المصالح المرتبطين بالشركة.
مشكلة البحث :

أن حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن أصبحت تحتل أهمية كبيرة على مستوى العالم اآلن

وفى ظل ما يشهده العالم اليوم من التكتَلت اَلقتصادية والمالية ،والذى تلعب فيه الشركات دو اًر كبي اًر

ومؤث اًر ،وبما يستتبع ذلك من ضرورة مراقبة هذا الدور من حيث طبيعة األداء وكيفية مساهمته في
النمو.
هذا وبتحليل مضمون كل من حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن تَلحظ للباحث وجود

بعض أوجه التشابه والتباين بينهما  ،وذلك برغم أن كل منهما يصب في مصلحة الشركات من حيث
كيفية األداء ومراقبته ومراعاة مصالح األطراف المرتبطة بالشركات.
وبناء على ما سبق فإن السؤال الذى يطرح نفسه في هذا البحث هو:
هل يوجد تطابق ـ ـ إلى حد كبير جداً ـ ـ بين مفهوم كل من حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن؟
كما يمكن أن يطرح السؤال نفسه بطريقة ثانية وهى:
هل هناك أوجه التباين في المضمون بين كل من حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن؟
كما يمكن أن يطرح السؤال نفسه بطريقة ثالثة وهى:

هل تعتبر حوكمة الشركات بديَلً فعاَلً لبطاقة األداء المتوازن والعكس صحيح؟
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أهمية البحث :

تبرز أهمية هذا البحث من محاولة طرح أوجه التباين والتطابق في المضمون بين كل من

مجال هاماً في الواقع العملي
حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن ،باإلضافة لكونها تتناول
ً
والعلمي ،لما بتناوله هذا البحث من أدبيات وأراء الباحثين والكتاب في موضوع حوكمة الشركات

وبطاقة األداء المتوازن .
أهداف البحث :

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل مضمون ومفاد كل من حوكمة الشركات وبطاقة األداء

المتوازن في محاولة لبيان أوجه التباين واَلتفاق بينهما بهدف التعرف على إمكانية أن تكون أحداهما

بديَل لألخرى  .فقد ظهرت أهداف فرعية للبحث ،يتمثل أهمها في اَلتي:
-

التعرف على مضمون ومفاد حوكمة الشركات .

التعرف على مضمون ومفاد بطاقة األداء المتوازن.

افتراضات البحث :

يقوم البحث على مجموعة من اَلفتراضات األساسية وهى :

الفرضية األولى  :هناك أوجه التباين في بعض معطيات الفلسفة العلمية لمضمون كل من حوكمة

الشركات وبطاقة األداء المتوازن.

الفرضية الثانية  :هناك أوجه اتفاق في بعض معطيات الفلسفة العلمية لمضمون كل من حوكمة

الشركات وبطاقة األداء المتوازن.

الفرضية الثالثة َ :ل يمكن اعتبار أن حوكمة المنشآت بمضمونها وفلسفتها العلمية بديَلً فعاَلً لبطاقة

األداء المتوازن .
حدود البحث:
-1

تم تناول مضمون ومفاد آليات ومبادئ حوكمة الشركات ،وذلك بالقدر الذي يحقق الهدف

-2

بالرغم من تعدد نماذج قياس أداء الشركات ،إَل أنه تم التركيز على الجانب النظري والتطبيقي

-3

تم التعرض لنشأة وأسباب ظهور كل من حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن باعتبارها

من البحث.

لقياس األداء من خَلل بطاقة األداء المتوازن وبأبعادها األربعة فقط .
أحد نقاط أوجه التباين فقط .
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منهجية البحث :
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول اإلجابة على السؤال األساسي في

البحث وماهية وطبيعة المشكلة محل البحث من خَلل تحليلي اآلراء والعَلقات بينها .حيث يتم التناول

بالدراسة والتحليل ألهم الدراسات السابقة واألبحاث فى مجالي حوكمة المؤسسات وبطاقة األداء

المتوازن للوقوف على مدى وجود أوجه التباين أو اَلتفاق بينهما.
تقسيمات البحث :

في ضوء عرض إطار البحث من خَلل المقدمة وطبيعة المشكلة وهدف البحث وأهميته ومنهجه،

فإن الباحث سوف يقوم بعرض موضوع البحث من خَلل ما يلى :

القسم األول :الدراسات السابقة في مجال البحث.

القسم الثاني :أوجه التباين بين حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن.

القسم الثالث :أوجه اَلتفاق بين حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن.
القسم األول

الدراسات السابقة فى مجال البحث

أوًل :الدراسات التي تناولت مفهوم وفلسفة حوكمة الشركات.
 -1دراسة )  )1( ( Ho,c,k 2005بعنوان:

“Corporate Governance and Corporate Competitiveness: an
”international analysis

استهدفت الدراسة التعريف باألسس التي تشكل ممارسات الحوكمة الجيدة وفقا للمبادئ والدراسات
العالمية ،باإلضافة للتعرف على مدى اَللتزام بهذه الممارسات في الشركات محل الدراسة ،ثم تحديد

طبيعة العَلقة بين اَللتزام بهذه الممارسات وتنافسية الشركات .وقد اعتمدت الدراسة على استخدام
أسلوب اَلستبيان لجمع البيانات والتي وزعت على المديرين التنفيذيين العاملين في  200شركة دولية.
ولقد توصلت الدراسة إلى أنه كلما كان التزام الشركات محل الدراسة بالحوكمة أقوى كلما تمتعت

بميزة تنافسية أكبر ،كما أن العَلقة بين الحوكمة الشركات وتنافسية المؤسسة تكون أقوى عندما يتم
اَللتزام بمختلف أبعاد الحوكمة بدَل من بعد واحد .

 -2دراسة (سهير الطنبلى )2011

()2

بعنوان:

" دور الحاكمية المؤسسية فى تحقيق جودة المعلومات المحاسبية بالتقارير المالية"
استهدفت الدراسة التعرف على أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على تحسين جودة المعلومات
المحاسبية بالتقارير المالية المنشورة للشركات المقيدة بالبورصة.
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ولقد توصلت الدراسة إلى أن قواعد الحاكمية المؤسسية تعتبر شريك فاعل فى تحقيق الجودة
والموثوقية فى المعلومات المحاسبية التي تحتويها القوائم المالية ،كما وأن الحاكمية المؤسسية تدعم
متطلبات اإلفصاح الكافي وقواعد النزاهة والشفافية .
ثانيا :الدراسات التى تناولت مفهوم وفلسفة بطاقة األداء المتوازن.

-1

دراسة 2014)،s.،& Avasilcoi،i.،c،(ivanov

((3

بعنوان:

“Measuring the performance of innovation processes: A Balanced
”Scorecard perspective

استهدفت الدراسة التعرف على المؤشرات الرئيسية لقياس األداء بالمنظمات التى تعتمد على
األصول غير الملموسة فى تحقيق مزايا تنافسية فى ظل عالم يتسم بالتغيرات السريعة فى مجاَلت

التقنية والمعلومات ،وذلك من خَلل اَلستفادة من منظور وفلسفة بطاقة األداء المتوازن فى هذا الصدد.
وقد خلصت الدراسة إلى أن بطاقة األداء المتوازن تعتبر إطار تحليلي َلستغَلل المؤشرات الرئيسية

للمنظمة وذلك لقياس األداء فى ظل اَلعتماد على عمليات اَلبتكار ومن خَلل اَلستخدام الجيد
لألصول غير الملموسة أو األصول الفكرية.
-2

دراسة (معتصم فضل عبد الرحيم وفتح الرحمن الحسن

()4
)2015

" بطاقة األداء المتوازن ودورها فى تقويم األداء بالصندوق القومي للمعاشات"

بعنوان:

استهدفت الدراسة التعرف على طبيعة وفلسفة بطاقة األداء المتوازن ودوافع اَلهتمام بها ودورها

فى تقويم األداء ،والتعرف على أهم المزايا والخصائص التى تقدمها بالصندوق القومى للمعاشات.

ولقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها أن بطاقة األداء المتوازن توفر دورة متصلة من

المعلومات عن العمليات الداخلية والنتائج المتحصل عليها من هذه األعمال ،وذلك إلحداث تحسين

مستمر على المستويين التشغيلي و اَلستراتيجي ،وكذلك تبين البطاقة عَلقات السبب والنتيجة بين

كيفية تكامل األصول غير الملموسة مع األصول األخرى لخلق القيمة وتحقيق النتائج المرغوبة.
التعــليق على الــــدراسات الســــابقـــــة

لقد أسفرت نتائج الدراسات السابقة عن مدى أهمية آليات حوكمة المؤسسات وأبعاد ومحاور بطاقة

األداء المتوازن ،باإلضافة لوجود نتائج متباينة بشأنهما وفيما يخص تفعيل قياس األداء بهدف دعم
الميزة التنافسية وزيادة الدخل ومن ثم خلق القيمة ،إَل أن تلك الدراسات لم تتناول أوجه اَلختَلف
واَلتفاق بينهما بشكل تحليلي مما يدعم الحاجة للدراسة الحالية.
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القسم الثاني

أوجه التباين بين حوكمة المؤسسات وبطاقة األداء المتوازن

أوًل :من حيث النشأة:

تعاظم اَلهتمام بمفهوم حوكمة الشركات نظ ار لَلنهيارات المالية واألزمات اَلقتصادية التى شهدتها

العديد من الدول فى أسواق المال ،والتي كان أحد أسبابها عدم اإلفصاح الكامل والشفافية فيما يتعلق
بالمعلومات المالية والمحاسبية للعديد من المؤسسات فى أسواق المال

()5

 .ويعتبر تقرير لجنة

) (Cadbary 1992والذى تم إعداده بواسطة مجلس التقرير المالي لبورصة لندن لألوراق المالية أول
مرحلة هامة فى تاريخ حوكمة الشركات  ،حيث قام هذا التقرير بوضع المقاييس التى تعزز سَلمة
مؤسسات األعمال من ثَلثة جوانب هي تحسين المعلومات المالية والتدخل التنظيمي الذاتي واستقَلل

مراقب الحسابات ،وذلك بسبب انخفاض مستوى الثقة فى كل من إعداد التقارير المالية وفى قدرة
مراقبي الحسابات على توفير الضمانات التى يطلبها ويتوقعها مستخدمي هذه التقارير المالية

()6

.

فى حين ظهرت بطاقة األداء المتوازن نتيجة لحاجة الشركات األداء اَلستراتيجي ،انطَلقا من تزايد
الضغوط التنافسية على تنظيمات األعمال ،ومن ثم تزايد األهمية النسبية لألصول غير الملموسة ،وما
استتبع ذلك من قصور النظم التقليدية لقياس األداء ومن الوفاء بالمعلومات الَلزمة إلدارة األداء لتنظيم
استثمار أصولها المعنوية والمعرفية والمحافظة عليها كما تفعل بالنسبة لألصول الملموسة ،وتعد هذه
البطاقة المحاولة األولى لتعميم نظام قياس أداء يترجم استراتيجية المنشآت إلى أهداف واضحة ،وقد

تم اشتقاق هذه البطاقة من خَلل محاولة تحقيق التوازن بين كل من األهداف قصيرة وطويلة األجل
ومقاييس األداء المالية وغير المالية( .)7وعلية قدم

()8

) )Kaplan & Norton1993مقياس األداء

المتوازن عام  1992كأداة متكاملة ومركبة لقياس وإدارة اَلستراتيجية.

هذا وعلى جانب أخر ،فلقد بدء اَلهتمام أيضا باستخدام بطاقة األداء المتوازن فى قياس أداء

المؤسسات فى عام  ،1995وذلك عندما قررت مؤسسة ) ( Nalon Nortonأن تراعى وبواسطة

المكتب اَلستشاري العالمي ) ( KPMGلمدة سنة كاملة حول تقييم أداء مؤسسة متعددة الجنسيات،
ولقد تم ذلك فى ضوء البعد اَلستراتيجي لتلك المؤسسة فى مجاَلت مختلفة وفى دول متعددة

()9

.

هذا وباستقراء تحليلي لنشأة كل من حوكمة الشركات ،وبطاقة األداء المتوازن يتضح أن هناك

اختَلف ـ ـ من وجهة نظر الباحث ـ ـ فى نشأة وظهور كل منهما ،حيث جاءت األولى لوضع حد وعَلج

ألسباب األزمة المالية العالمية بالمؤسسات ومحاولة وضع الثقة فى محتوى ومضمون التقارير المالية

بالنسبة لمستخدميها .بينما جاءت األخرى لقياس وإدارة األداء اَلستراتيجي ،وقد تعاظم اَلهتمام بها
مع تعاظم دور األصول غير الملموسة فى خلق محركات القيمة فى المؤسسات.
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ثانيا :من حيث المضمون:

تعتبر بطاقة األداء المتوازن أداة ناجحة لتقييم األداء فى المؤسسات الخدمية وذلك ألن أهداف

هذه المؤسسات تتضمن أنشطة يصعب تقييمها ماليا ،لذلك فهي تتناسب مع أبعاد ومحاور بطاقة

األداء المتوازن ( .)10ومن ثم تظهر فعاليتها بشكل أكبر فى حالة المؤسسات الخدمية والتي تعتمد فى
عملها على أقسام تكنولوجيا المعلومات ،حيث تقوم هذه األقسام بأداء مهام غير مالية بشكل مباشر،
ولكن في حالة المؤسسات اَلستثمارية فإنها تحتاج لتقييم األداء المالي باعتباره المحرك األساسي

للعمليات التشغيلية

()11

 .ولذا يرى احد الباحثين

()12

أن تطبيق بطاقة األداء المتوازن لقياس األداء

اَلستراتيجي فى المنشآت التجارية ـ ـ شركات تصنيع األثاث ـ ـ لم يكون فعاَل إَل فى حالة وجود نظام
لمراجعة مراحل التقدم في تطبيقها .وذلك ألن العَلقة بين

المقاييس

المالية وغير المالية قد يصعب

توضيحها أحيانا على الرغم من منطقية العَلقة ،وعلى سبيل المثال فإن العامل فى المصنع يمكن أن

يؤثر على معدل العائد على اَلستثمار للمنشأة ككل ،وعلى الرغم من منطقية هذه العَلقة إَل أنه َل

يمكن التعبير عنها بشكل يربط بين مقاييس األداء غير المالية للعامل وبين مقاييس األداء المالية
للمنشأة (. )13

إَل أن احد الباحثين ) (14يرى أن وجود عَلقات سببية مثبتة إحصائيا ليس ضروريا للوصول إلى

الفاعلية المطلوبة في النظم الرقابية ،حيث تستطيع المنشآت استخدام افتراضات منطقية للعَلقات

داخل نظام قياس وتقييم األداء لخلق مناخ رقابي ولتحقيق التواصل اَلستراتيجي المطلوب والتوازن

بين مكونات بطاقة األداء المتوازن .في حين أن تطبيق قواعد الحوكمة بشكل فعال يجعل مبادئها
بمثابة إطار عام ذات عَلقات تكاملية يؤدى لتحسين األداء (.)15
ثالثا :اًلختمف فى فلسفة التعامل مع إشكالية عدم التأكد المرتبطة بالمستقبل:

من منطلق أن الشركات تعمل فى حالة عدم التأكد المرتبطة بالمتغيرات فى المستقبل ،فإن عوامل

عدم التأكد التى تقود للمخاطرة المحتملة فى بيئة األعمال هي بطبيعتها تعتبر ديناميكية .هذا وَلختبار
العوامل األساسية التى تساهم فى إدراك الخطر ،فإن األمر يتطلب مراعاة الطبيعة الديناميكية للخطر
من خَلل تحليل مصادر هذا الخطر ( .)24ولقد حدد أحد الباحثين ) (25المصادر الخارجية للخطر
الناتجة عن التغيرات البيئية .كما حدد باحث أخر ( )26المصادر الداخلية للخطر والتي يجب مراعاتها
فى العَلقة بين األطراف المختلفة ذات العَلقة بتنظيمات األعمال ،ومن أهم هذه المصادر عدم اَللتزام
من جانب األطراف ذات العَلقة.
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وفى هذا الصدد جاءت الحوكمة لتجد عَلقة متبادلة بينها وبين إدارة الخطر ،حيث أن اإلدارة
الجيدة للخطر تبدأ بأسلوب جيد لحوكمة الشركات ،كما أن هناك أتفاق من جانب متخذي الق اررات
مؤداه أن الخطر هو مادة للرقابة ،وأنه يمكن إدارته واحتوائه ووضعه داخل حدود مقبولة من خَلل
آليات الحوكمة ،فمسئولية مراقبة الخطر تمتد إلى آليات الحوكمة المتعلقة بالرقابة والمراجعة الداخلية

والخارجية ،فى حين تكون مسئولية اإلشراف على إدارة الخطر ممتدة إلى مجالس اإلدارات ومن خَلل
لجنة إدارة الخطر ،أو من خَلل مكتب إدارة استراتيجية كآلية أخرى من آليات الحوكمة (.)16

كذلك قد تواجه قضية نجاح بطاقة األداء المتوازن مسالة التعقيد فى نظامها والمدة الزمنية التى

تتطلب تطويرها ،حيث أن هذا التطوير يحتاج إلى أن يتضمن كافة المستويات اإلدارية وأحيانا كافة

األفراد فى المنشأة ،هذا األمر قد يستغرق وقتا طويَل وتكلفة غير مبررة بالقياس بالعائد منها ( .)17كما

يرى أحد الباحثين

()18

أن عملية إدارة المخاطر لها أثر على قيمة الشركة وأدائها ،فهذه العملية تتطلب

التعامل مع المخاط ر الحالية والمستقبلية من أجل التقليل من آثارها السلبية بما يؤدى إلى بث الثقة
لدى المساهمين وأصحاب المصالح وذلك من خَلل إعداد التقارير عن المخاطر وتقديمها لمجلس
اإلدارة وأصحاب المصالح وهذا األمر يمكن تحقيقه من خَلل آليات الحوكمة والتعامل معها بشكل

جيد.

ومن خَلل ما سبق يتضح للباحث أن كل من حوكمة المؤسسات وبطاقة األداء المتوازن له

فلسفته الخاصة به من حيث النشأة وأسباب الظهور ومدى الحاجة إلية ،باإلضافة لبعض المفاهيم
الضمنية ،مما كان له األثر فى ظهور بعض اَلختَلفات ولو بشكل يعتبر جزئي إلى حد ما.

هذا ومن خَلل اَلستقراء النظري التحليلي لما عرض فى هذا القسم يتضح صحة اَلفتراض

األول والذي مفاده أن هناك أوجه اختَلف فى بعض معطيات الفلسفة العلمية لمضمون كل من

حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن.

القسم الثالث

أوجه اًلتفاق بين حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن

بالرغم من وجود بعض نقاط اَلختَلف بين حوكمة المؤسسات وبطاقة األداء المتوازن بمفهومهما

وفى بعض نقاط فى المضمون ،إَل أن هناك نقاط أو محاور أتفاق عديدة بينهما فى أثراء اَلتجاهات
اإليجابية للمؤسسات نحو تحقيق أفضل أداء وجذب المستثمرين وتحقيق مزايا تنافسية على درجة عالية
نتج عنها زيادة الموارد المالية ،والتي بجورها أدت لدعم فرض خلق القيمة الحقيقية للمؤسسات.
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هذا ويمكن التعرض لنقاط اَلتفاق بين حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن من خَلل المحاور
التالية ،وذلك على النحو التالي:
أوًل :محور المفهوم :

يشير مفهوم حوكمة الشركات إلى اآللية التى بموجبها يتم تحفيز جميع العاملين بالمؤسسة آيا

كان موقعهم فيها على جعل سلوكيتاهم وممارستهم الفعلية تتَلءم مع استراتيجية المؤسسة الهادفة

ورؤيتها فى تعظيم قيمتها المضافة ،ومن ثم تحقيق مبدأ العدالة والتوازن بين مصالح اإلدارة التنفيذية

من جهة ومصالح األطراف األخرى بما فيها المَلك من جهة أخرى( .)19هذا وتلعب حوكمة المؤسسات
دو ار بار اًز فى ضبط أداء المنشآت فى إطار مصالح حملة األسهم بشكل خاص وأصحاب المصلحة

بشكل عام ( .)20كذلك يمكن اعتبار الحوكمة " بأنها اإلجراءات والهياكل التى تستخدم إلدارة وتوجيه
أعمال وشئون الشركة من أجل ضمان تعزيز األداء والشفافية للشركة وتعظيم فائدة المساهمين على

المدى الطويل مع مراعاة مصالح األطراف األخرى" (.)21

وأما بشأن مفهوم بطاقة األداء المتوازن ،فإنه يشير إلى أنها نظام إدارة وقياس استراتيجي يقوم

بترجمة المهمة األساسية أو الرسالة الخاصة بتنظيم األعمال إلى مجموعات متوازنة من مقاييس األداء
المتكاملة إلى تتضمن مقاييس للمخرجات ومسببات أداء هذه المخرجات التى ترتبط معاً فى سلسلة

من عَلقات السبب والنتيجة

(.)22

ومن ثم فهي نظام أداء أصبح يستخدم بشكل واسع من قبل معظم

منشآت األعمال الخاصة والحكومية بهدف موائمة أنشطة هذه المنشآت لرؤيتها واستراتيجيتها(.)23

ولذا يمكن القول بأن بطاقة األداء المتوازن تعتبر إطار متكامل إلدارة األداء اَلستراتيجي للمنشأة،

من خَلل تكامل مجموعة من مقاييس األداء المالية وغير المالية كمقياس للمخرجات وأيضا لمسببات
أداء هذه المخرجات بمؤشراتها المستقبلية األساسية بجانب المؤشرات التاريخية الحالية والمتزامنة ،وذلك
فى إطار سلسلة مترابطة من عَلقات السببية بين األبعاد المختلفة التى تقوم عليها مقاييس بطاقة

األداء المتوازن.

ثانيا :محور دعم الميزة التنافسية للمؤسسات:
يرى البعض

()24

أن أدوات ـ ـ محاور ـ ـ بطاقة األداء المتوازن المطبق بشكل جيد قد ساهمت أو

حسنت الميزة التنافسية للمؤسسات من خَلل محور اَلهتمام بالعمَلء ،باإلضافة لتحسين األداء المالي
الناتج عن اَلهتمام بقياس وتطوير األداء غير المالي.

كما يرى باحث أخر( )25إن عدم كفاية المعلومات التى توفرها القوائم المالية التقليدية للوفاء باحتياجات

مستخدمي القوائم المالية أصبح غير مقبول فى بيئة تتسم بالتغيرات التكنولوجية واَلقتصادية الحادة
وأيضا تتميز بالمنافسة الشديدة فى األسواق العالمية ،ولذا فهي تحتاج لمقاييس أداء غير مالية مع
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المقاييس المالية بما يساعد فى التنبؤ بالتطورات المطلوبة لألداء المستقبلي للمنشأة تجاه إمكانية
اَلستمرار فى األسواق فى ظل هذه المنافسة الشديدة ،وهذه اآلليات المطلوبة قد تقوم بها مقاييس

األداء المدرجة ضمن محتوى بطاقة األداء المتوازن.

وأما بالنسبة لحوكمة المؤسسات فيرى باحث أخر

()26

أنها اكتسبت أهميتها من خَلل العمل

على زيادة كفاءة استخدام الموارد وتدعيم تنافسينها باألسواق بما يمكنها من جذب مصادر تمويل
محلية وعالمية بتكلفة مقبولة .كما أنه من خَلل تدعيم فعالية حوكمة المؤسسات فى إطار عَلقة
تكاملية يؤدى إلى تحسين األداء وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات(.)27
وهناك من يرى

()28

أن الحوكمة تحقق انخفاض ملموس فى التكاليف وبالتالي زيادة قدرة المنشأة

على تخفيض أسعار منتجاتها ،باإلضافة إلى تسعيرها بشكل مناسب ،ومن ثم زيادة القدرة التسويقية
لهذه المنتجات وكسب شريحة أكبر من األسواق وتحقيق معدَلت ربحية مناسبة ودعم مركزها المالي.
كما أن الحوكمة الجيدة تؤدى لتحسين األداء ومن ثم فهي مصدر لدعم الميزة التنافسية للمؤسسات
(.)29

ثالثا :محور التوازن بين مصالح األطراف الداخلية والخارجية:
يرى أحد الباحثين

()30

بأن حوكمة الشركات تتضمن وجود مجموعة من العَلقات التعاقدية التى

تربط بين إدارة الشركة ومساهميها وأصحاب المصالح ،وذلك من خَلل إيجاد اإلجراءات والهياكل التى
تستخدم إلدارة الشركة من أجل تعزيز األداء وتعظيم فائدة المساهمين على المدى الطويل مع مراعاة
مصالح األطراف األخرى .كما أشارت منظمة التعاون اَلقتصادي والتنمية إلى أن حوكمة الشركات
تتضمن مجموعة من العَلقات بين إدارة المنشأة ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وأصحاب المصالح
اآلخرين ،باإلضافة لوضع إطار ألهداف المنشأة وطرق تحقيقه بما يتضمن مصالح كافة األطراف
ذات العَلقة

()31

.كما يرى باحث أخر

()32

أن حوكمة الشركات تقوم على كيفية الموازنة بين

الصَلحيات التى تتمتع بها إدارة الشركة ومسئولياتها فى حماية حقوق المساهمين ومصالح األطراف
األخرى ذات العَلقة.
وفى سياق قريب من ذلك ،فإن التوازن الذى تتميز به بطاقة األداء المتوازن كأداة لقياس وتقييم
األداء بمنشآت األعمال يتم من خَلل عدة محاور ،يعتبر من أهمها التوازن بين األطراف الداخلية
والخارجية للمنشأة ،بحيث يعد تحقيق التوازن بين األطراف الداخلية والخارجية مطلباً هاماً لتحقيق
فاعلية اَلستراتيجية (.)33
152

2019

رابعا :محور زيادة دخل المؤسسات:

يرى أحد الباحثين ( )34أن الحوكمة فى حقيقتها تؤدى إلى تحسين أداء الشركات وضمان حصولها

على األموال وبتكلفة معقولة ومقبولة ،حيث أن هناك عَلقة طردية بين نوعية الحوكمة ودرجة األداء
اَلقتصادي للشركة ،فالشركة التى تتمتع بحوكمة جيدة تملك مدراء بمستويات عالية الجودة وتتعامل
بصورة أكثر شفافية بشكل يوحى للمتعاملين معها بالثقة ،ويعمل على تخفيض مخاطر اَلستثمار مما
يؤدى إلى تخفيض تكلفة رأس المال ،وبالتالي خفض أحد عناصر التكلفة المحملة على الشركة والذى

يساهم فى اَلتجاه األخر على زيادة الدخل.
وفى سياق أخر يرى البعض

()35

أن تقييم األداء من خَلل بطاقة األداء المتوازن بمحاورها

المتعددة يؤدى إلى فعالية األداء على مختلف مستوياته ،وخصوصاً األداء الخاص بالبعد المتعلق

بالعمَلء وطريقة التعامل معهم وارتباط ذلك بالبعد المالي ـ ـ المردود المالي ـ ـ الناتج عن تحسين تلك
العَلقة بما بساهم فى المحصلة النهائية فى زيادة الدخل من خَلل زيادة التعامَلت الخارجية مع

العمَلء ،وهذا األمر قد ينتج من ارتباط كل محاور بطاقة األداء المتوازن بالبعد المالي ومتغيراته والتي

قد تعتبر قوى محركة لزيادة دخل المؤسسة.

خامسا :محور خلق القيمة وتحقيق التنمية واًلستقرار للمؤسسات:
يرى أحد الباحثين

()36

أن تطبيق الحوكمة الجيدة يمكن المنشآت من اَلستخدام الكفء لرأس

المال والمحافظة علية وبالتالي خلق فرص استثمارية إضافية بما يعزز المركز المالي ،باإلضافة لثقة
األطراف المتعاملة معها فى األسواق وبالتالي تعزيز القيمة المضافة للمنشأة فى األجل الطويل .كما

وأن وجود حوكمة جيدة يجنب المنشأة التعرض لحدوث مشاكل محاسبية ومالية ،بما يؤدى إلى تدعيم

واستقرار المنشآت ماليا واقتصاديا ( .)37كما يرى باحث أخر

()38

أنه لبناء مؤسسات قوية فأنه يجب

التركيز على عملية خلق القيمة التى تفي باحتياجات األطراف الرئيسية ذات المصلحة مع المؤسسة
ذات المصلحة مع المؤسسة ،حيث أن كل من مجلس اإلدارة ـ ـ كمحدد فاعل فى حوكمة الشركات ـ ـ

يجب أن يتمحور حول هذا الهدف الرئيسي ،فإنه يجب اَلتفاق على ماهية خلق القيمة التى يجب
تخليقها ،وكيف يجب أن تفي بالطموحات اَلستراتيجية لألطراف ذات العَلقة ،وَلشك أن القيمة
الحقيقية للمنشأة إنما تنتج من عاملين متتابعين هما المنافسة المحتملة والربح المحتمل ،هذين العاملين
يتولدا من تفاعل كل من الموارد اَلستراتيجية والعمليات اإلدارية ،وبالتالي يجب الحكم على األداء
على أساس العائد على كل الموارد المتاحة المستثمرة وليس على أساس الموارد المالية فقط .كما أن

ممارسات المحاسبة اإلدارية المتقدمة لخلق القيمة للمنشآت تركز على دعم ممارسات حوكمة الشركات

وتطبيق مبادئ مقياس األداء المتوازن فى إطار عملية متكاملة وممنهجة بشكل جيد (.)39
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وفى نفس السياق وفيما يتعلق ببطاقة األداء المتوازن .يرى أحد الباحثين ( )40أنه فى ظل المنافسة
المستمرة والشديدة فإن منشآت األعمال اتجهت للتركيز على كافة العمليات واألنشطة التى تشكل
سَلسل القيمة ،وذلك ابتداء بتحديد احتياجات العمَلء (مرحلة البحوث والتطوير) وحتى إشباع حاجاتهم
من خَلل العمليات المطلوبة لتحقيق األهداف المالية وإرضاء العمَلء ،ومن ثم ترجمة ذلك من خَلل
القيام بالعديد من األعمال المتعلقة باَلبتكار وعمليات التشغيل بما يحقق تعظيم القيمة المضافة
للمنشأة .كما أنه من خَلل بعد ومنظور اَلبتكار والتعليم ـ ـ ضمن أبعاد بطاقة األداء المتوازن ـ ـ فإن
المنشأة يمكنها تدعيم قدرتها على اَلستمرار فى تعظيم القيمة لجميع األطراف أصحاب المصالح فى
ظل بيئة األعمال الديناميكية ،وفى هذا اإلطار فإن المنشأة تعتمد على العديد من المقاييس المَلئمة
لتحديد الفجوة بين الوضع الحالي وأفضل الممارسات التى يمكن تحقيقها من أجل تحديد أفضل الوسائل
لتحقيق القيمة المضافة للعمَلء ومن ثم زيادة القيمة المضافة الكلية للمنشأة (.)41
هذا وبتحليل ما سبق يتضح أنه هناك أتفاق إلى حد كبير ـ ـ من وجهة نظر الباحث ـ ـ على آليات

وفرص خلق القيم وتعزيز اَلستقرار والتنمية اَلقتصادية للمنشآت ما بين حوكمة الشركات وبطاقة

األداء المتوازن ،حيث تقابَل فى مسألة األداء الجيد وتعزيز فرص التعامل مع األطراف الخارجية بما
يدعم ثقة المجتمع وكافة المتعاملين مع المنشأة والذي يتجلى بدورة فى النهاية فى خلق القيمة الحقيقية

للمنشأة.

هذا ومن خَلل اَلستقراء النظري التحليلي لما عرضه الباحث من خَلل هذا القسم  ،يتضح صحة
اَلفتراض الثاني والثالث .حيث كان مفاد اَلفتراض الثاني أن هناك أوجه اتفاق فى بعض معطيات
الفلسفة العلمية لمضمون كل من حوكمة المنشآت وبطاقة األداء المتوازن .كما كان اَلفتراض الثالث
مفاده أنه َل يمكن اعتبار أن حوكمة المنشآت بمضمونها وفلسفتها العلمية بديَلً فعاَلً لبطاقة األداء
المتوازن والعكس صحيح.

أوًل  :نتـائج البحث :

النتائج والتوصيات

لقد توصل الباحث من خَلل دراسته البحثية إلى النتائج التالية:

 -1هناك أوجه اختَلف ما بين آليات ومبادئ حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن فيما يتعلق
بنشأة كل منهما وأسباب ظهورها .حيث ظهرت حوكمة المؤسسات كآلية علمية وعملية للحد من

حاَلت الفساد المالي واإلداري الذي أدى إلى انهيار بعض المؤسسات فى عدة بلدان ،فى حين
ظهرت بطاقة األداء المتوازن كآلية لقياس وتقييم األداء بشكل َل يقتصر على التقييم بالمؤشرات
المالية فقط بل يتعداه للمؤشرات غير المالية.
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 -2بالرغم من وجود بعض أوجه اَلختَلف السابق اإلشارة إليها ،إَل أنها تعتبر أقل فى الكم والكيف
قياساً بأوجه اَلتفاق.

 -3هناك اتفاق فى أوجه أو محاور عدة بين حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن ،يتمثل أهمها
فى محور المضمون ودعم الميزة التنافسية والمعاملة المتوازنة بين األطراف الداخلية والخارجية
ذات الصلة بالمنشأة ،باإلضافة لمحور زيادة دخل المؤسسات وخلق القيمة الحقيقية.

 -4أن محاور وأوجه اَلتفاق ما بين كل من حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن تصب فى
مصلحة المؤسسات من زاوية المساهمة الفعالة فى دفع المؤسسات ومساعدتها على تقييم األداء
بالمؤشرات المالية وغير المالية بما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق التنمية واَلستمرار فى ظل بيئة

شديدة المنافسة.

 -5أن كل من حوكمة الشركات وبطاقة األداء المتوازن يحتوى على آليات ومبادئ تعتبر مكملة
لألخرى.
َ -6ل يمكن القول ـ ـ من وجهة نظر الباحث ـ ـ بأنه يمكن اعتبار حوكمة الشركات بديَل فعاَلً لبطاقة
األداء المتوازن أو العكس.

ثالث ا :توصيات البحث :

في ضوء النتائج السابقة يوصى الباحث باآلتي:

 -1ضرورة البحث عن آلية للتوفيق ـ ـ ـ بقدر مقبول نسبياً ـ ـ بين آليات ومبادئ الحوكمة وبطاقة األداء
المتوازن.

 -2من األهمية تدعيم فرص التكامل العلمي والعملي بين مفاهيم ومضامين كل من حوكمة الشركات
وبطاقة األداء المتوازن.

 -3من األهمية عدم التعامل مع كل من حوكمة المؤسسات وبطاقة األداء المتوازن على أن احدهم
قد يمثل بديَلً فعاَلً لألخر.

 -4ضرورة توفير النظم العلمية الَلزمة لتطبيق كل من حوكة الشركات وبطاقة األداء المتوازن،
حيث تعتبر تلك النظم العلمية القاعدة األساسية لتفعيل كل منهما بما يساهم فى اَلستفادة منهما
فى تقييم وقياس األداء على مختلف المحاور المالية وغير المالية.
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Triticum aestivum L

تقييم الصفات الظاهرية واإلنتاجية لبعض األصول
الوراثية المحلية للقمح الطري ()Triticum aestivum L
راضية عمر محمد سالم – كلية الزراعة – جامعة طرابلس
حسين سعيد العجيلي – كلية الزراعة – جامعة طرابلس

المستخلص
نفذت تجربة حقلية في محطة أبحاث كلية الزراعة بجامعة طرابلس خَلل الموسمين الزراعيين

 2016/2015و .2017/2016بهدف تقييم أداء عشرة طرز وراثية من القمح الطري ،تم الحصول
عليها من المصرف الوطني للمصادر الوراثية النباتية ،طرابلس ،ليبيا .وفقا لبعض الصفات الظاهرية
واإلنتاجية .تم تصميم التجربة وفقا لتصميم القطاعات الكاملة العشوائية ( )RCBDوبثَلثة مكررات.
أظهرت النتائج وجود فروق معنوية في معظم الصفات المدروسة ،مما أدى إلى وجود قدر كبير
من التباين بين الطرز الوراثية للقمح لكل صفة .حيث لوحظ تفوق الصنف المختار معنويا في معظم

الصفات المدروسة تحت ظروف التجربة ،وتميز الصنف مكاوي بارتفاع النبات وطول السَلمية األخيرة
( 37.43 ،80.34سم) علي التوالي ،بينما تفوق الصنف بحوث  208في صفتي طول السفا ()7.67
ودليل الحصاد ( .)35.71%في حين تميز الصنف سيدي المصري بتفوقه باإلنتاج الحيوي وحاصل
الحبوب (جم/م )2علي كافة األصناف األخرى وبمتوسط قدره ( 74.8 ،238.8جم /م )2علي التوالي.

أوضحت النتائج وجود عَلقة ارتباط موجبة وذات دَللة معنوية بين إنتاجية الحبوب مع كل من طول
ورقة العلم (* ،)r=0.76عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسة (* ،)r=0.698وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسة
والنبات (* ) 0.85**،r=0.66على التوالي ،واإلنتاج الحيوي (** .)r=0.85كما تقترح هذه الدراسة
إيَلء اَلهتمام لهذه الصفات كمؤشر انتخاب لمحصول الحبوب في أي برامج لتربية القمح في المستقبل،
بسبب ارتباطها الشديد بالعائد.
الكلمات الدالة :القمح  ،محصول الحبوب  ،الصفات المورفولوجية واإلنتاجية  ،معامل اَلرتباط.
المقدمة
يحتل القمح المكان األول بين محاصيل الحبوب في العالم من حيث قيمته الغذائية ،ويعد مدى

استهَلكه بين األمم مقياساً لدرجة تقدمها نحو المدنية ،لذلك تهتم البَلد الزراعية بهذا المحصول.

تنتشر زراعة هذا المحصول اما لموسم واحد ،او لموسمين في نفس العام وذلك تبعاً لمناخ المنطقة
التي يزرع فيها ،فهو محصول شتوي في المناطق المعتدلة الح اررة كما يزرع في ليبيا ومحصول شتوي
وصيفي في البلدان الباردة .وَل يكاد يمر شهر من شهور السنة اَل ويكون للمحصول موسم حصاد

(الصغير.)1986 ،
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تعتبر اسيا الصغري وعلى األخص وادى دجلة والفرات المواطن األصلي للقمح ومنه انتقل الي
الصين وباقي أجزاء أسيا وافريقيا ثم الي أوروبا وامريكا .ليس معروفا الي يومنا هذا متي وكيف ادخل
القمح الي ليبيا او متي بدأت زراعته ،وهناك اعتقاد بان اَلقماح الطرية أدخلت وانتشرات في واحات
الجنوب الليبي بواسطة مرور قوافل غرب أسيا عند مرورها واستراحتها في تلك الواحات (الصغير،

.)1986

محصول القمح بنوعيه الطرى والصلب من اهم المحاصيل في ليبيا حيث يحتل المرتبة الثانية

بعد الشعير ( )Hordeum vulagreفي التركيب المحصولى الليبي ،اَل ان أنتاجه المحلي َل يفي

باَلحتياجات ( ،)2015 ،Larielفتبلغ المساحات المزروعة مطريا منه حوالي  %30مقارنه بزراعة

الشعير  ، %70وهي زراعة متذبذبة َلعتمادها على مواعيد وكميات األمطار ،مما يجعل من الدولة
اَلهتمام بتغطية العجز باستيراد ما يعدل تقريبا مليون طن سنويا (.)2010 ،ARC

للقمح اصناف وسَلَلت عديدة ،والمحصول يتبع الفصيلة النجيلية وينتمي الي العائلة النجيلية
( )Poaceaeتحت القبيلة ( )Triticeaeوجنسه بعدة أنواع ( ،)Triticum speciesوينتشر ويتوزع
طبقا لعدد صبغياته ( )Chromosomesإلي ثَلث مجاميع وهي علي التولي؛ اَلقماح الثنائية ولها
سبعة أزواج صبغية ( ،)2n=14اَلقماح الرباعية ولها أربعة عشر زوج صبغي ( )2n=28واَلقماح
السداسية وبها احدى وعشرون زوج صبغي ( ،)2n=42ويعتقد ان األنواع اَلولي من القمح التي

جمعها اَلنسان قديما كانت اما قمحا وحيد الحبة ( )Triticum monococcumاو ثنائي الحبة ( T.
 )dicoccumوتطورت مع الزمن بواسطة التهجين الطبيعي ووصلت الي ما هي عليه اليوم، (Faris
).2014
ألهمية هذا المحصول أجريت هذه الدراسة بهدف تقييم الصفات الظاهرية واإلنتاجية لعشرة
طرز وراثية من القمح الطري المزروعة قديما في ليبيا ،فضَل عن دراسة عَلقات اَلرتباط بين هذه
الصفات ليتم استخدامها كأدلة انتخابية في برامج التربية الَلحقة لتحسين القمح الطري.
مواد البحث وطرائقه
أجريت هذه الدراسة في محطة أبحاث كلية الزراعة بجامعة طرابلس خَلل الموسمين الزراعيين
 2016/2015و .2017/2016بهدف تقييم الصفات الظاهرية واَلنتاجية لعشرة طرز وراثية من
القمح الطري (جدول ،)1تم الحصول عليها من المصرف الوطني للمصادر الوراثية النباتية
( ،)NGPRطرابلس ،ليبيا.
2019
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جدول  .1يبين طرز القمح الطرى المستخدمة في الدراسة
تاريخ
بلد المنشأ االستنباط أو مناطق االنتشار
الحالة
الطرز الوراثي
*LBY
األدخال
منطقة فزان
1950
ليبيا
اصل قديم
خريسي
59
منطقة فزان
1950
ليبيا
اصل قديم
فريطيسة
33
كل المناطق
1967
المكسيك
مستنبط
سيدي المصري
29
منطقة فزان
1983
السيميت
مستنبط
سبها
44
الشريط الساحلي
1976
ليبيا
مستنبط
المختار
46
منطقة فزان
1950
ليبيا
اصل قديم
مكاوي
58
كل المناطق
1990
المغرب
مدخل
أشطار
45
كل المناطق
2000
السيميت
مستنبط
بحوث 208
470
كل المناطق
1990
المغرب
مدخل
مرشوش
24
كل المناطق
2003
تونس
مدخل
سالمبو
53
* -الرقم الخاص بالمدخالت بالمصرف الوطني لالصول الوراثية ،طرابلس ،ليبيا.

نفذت التجارب وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية المنشقة ( ،)RCBDحيث شغلت
القطع الرئيسة المواسم الزراعية ،وشغلت الطرز الوراثية القطع الثانوية .بواقع ثَلثة مكررات لكل
قطعة تجريبية لكل موسم زراعي .وزعت الطرز الوراثية المدروسة علي القطع التجريبية ضمن كل
ٍ
بشكل عشوائي .وتراوحت أبعاد كل قطعة تجريبية  2 x1.5م ،وتركت ممرات خدمة
مكرر) قطاع (
بين القطع التجريبية المتجاورة بعرض  0.5م ،وبعرض  1م بين القطاعات (المكررات الثَلثة).
تمت الزارعة في القطعة التجريبية الواحدة في خمس خطوط ،وتركت مسافة  25سم بين الخط
واآلخر ،ومسافة  5سم بين النباتات ضمن الخط نفس ،وبمعدل  12بذرة في الخط الواحد وعلى
عمق حوالي  3سم.
زرعت البذور في الموسم الزراعي اَلول بتاريخ  2015/12/20وفي الموسم الزراعي الثاني
بتاريخ  .2016/12/13سمدت كل وحدة تجريبية بسماد فوسفات األمونيوم التنائية ( )18-46كسماد
أساسي مع الزراعة في كل موسم بمعدل  100كجم للهكتار ،وسماد اليوريا ( )46%كسماد تكميلي
بمعدل  100كجم للهكتار عند مرحلة طرد السنابل .وتم عزيق وتعشيب التجربة بين القطع التجريبية
وداخلها خَلل الموسمين الزراعيين .واعتمدت التجربة في ريها علي الري الدائم طول موسم النمو.
تم تسجيل القراءات عند الحصاد وذلك بأخد عشرة نباتات عشوائيا من الخطوط الوسطي من
كل قطعة تجريبية من المكررات الثَلثة .وقيست الصفات المورفولوجية واإلنتاجية اَلتية :متوسط
ارتفاع النبات ( )PHبعد طور اإلزهار (سم) ،عدد اإلشطاء في النبات الواحد ( ،)NTطول السنبلة
الرئيسة (( )SLسم) ،طول السفا لسنبلة الرئيسة (( )ALسم) ،طول السَلمية اَلخيرة للساق الرئيسة
(( )PLسم) ،طول ( )FLLوعرض ( )FLWالورقة العلمية (سم) ،مساحة الورقة العلمية سم،)FLA( 2
متوسط عدد الحبوب في السنبلة الرئيسة ( ،)NGSمتوسط عدد الحبوب في النبات ( ،)NGPمتوسط
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وزن األلف حبة (( )TKWجم) ،متوسط وزن النبات (( )PWجم) ،متوسط وزن الحبوب في السنبلة
الرئيسة (( )WGSجم) ،متوسط وزن الحبوب في النبات (( )WGPجم) ،اإلنتاج البيولوجي()BY
(جم/م ،)2إنتاجية الحبوب (( )GYجم/م ،)2دليل الحصاد(.)%( )HI
تم تحليل البيانات إحصائيا وحسبت المتوسطات بعد إجراء تحليل التباين ( )ANOVAباستخدام
برنامج التحليل اَلحصائي ( )GenStatوتمت المقارنة بين المتوسطات باستخدام قيمة أقل فرق
معنوي ( )L.S.Dعند مستوي معنوية  %5ومعامل اَلختَلف ( .)CV%وفسرت النتائج تبعاً لذلك.
أما بالنسبة لدراسة عَلقات اَلرتباط ( )Pearson’s corraltion coefficientبين الصفات
المدروسة فاستخدم البرنامج  SPSSاإلصدار . 21

النتائج والمناقشة
تشير نتائج الجدولين  2و 3الي وجود فروق معنوية بين الطرز الوراثية قيد الدراسة ولمعظم
الصفات المدروسة .سجل الصنف مكاوي (شكل4ب) أعلي متوسط َلرتفاع النبات (84.07 ،76.62
سم) للموسمين ،علي التوالي ،متفوقاً بذلك معنوياً وبشكل كبير على جميع األصناف المدروسة ،بينما
سجل الصنف سبها (شكل3ب) أدني متوسط للصفة ( 59.90سم) خَلل الموسم األول والصنف
سَلمبو ( 64.43سم) خَلل الموسم الثاني (شكل5ب) .ويرجع اَلختَلف في ارتفاع النبات بين
األصناف الي الطبيعه الوراثية لهذه األصناف واألختَلف فيما بينهما في عدد العقد وطول السَلمية
وَلسيما السَلمية اَلخيرة والتي تعد من الصفات المهمة التي تميز األصناف ،كذلك الى األختَلف
في المحتوى من هرموني اَلوكسين والجبرلين المسؤوَلن عن استطالة وتوسيع الخَليا الذي له األثر
الكبير في إرتفاع النبات (جبيل وفالح .)2014 ،كما وتعد صفة قصر الساق من الصفات المطلوبة
ٍ
بشكل كبير إلي استهَلك كميات كبيرة من
ضمن برامج تربية النبات حيث تسبب زيادة ارتفاع النبات
المادة الجافة المسخرة لمرحلة النمو الثمري ،مما يؤدي إلي تراجع معدل تكوين السنابل وعدد الحبوب
المتشكلة في السنبلة الواحدة ووزنها ،مؤدية بدورها إلى انخفاض إنتاجية الحبوب (سعدة وَلوند،
.)2016
كما أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين األصناف في صفة طول
السَلمية األخيرة للساق الرئيسة (جدول ،)2حيث سجل الصنف مكاوي (شكل4ب) أعلي متوسط لطول
السَلمية األخيرة ( 39.45 ،35.42سم) للموسمين بالتتابع ،فيما سجل الصنف سيدي المصري
(شكل2أ) أدني متوسط للصفة ( 20.13سم) خَلل الموسم األول والصنف سَلمبو ( 27.75سم)
خَلل الموسم الثاني (شكل5ب) .وقد يعود سبب اختَلف هذه األصناف إلي المدى الواسع من
اإلختَلفات في تراكيبها الوراثية أو التأثيرات البيئية في أثناء فترة نموها (جنود ،وآخرون2013 ،؛
محمود .)2011 ،كما أن طول السَلمية األخيرة يعتبر من مؤشرات الظاهرية الحساسة جدا للجفاف،
مما يشير إلي أهمية إتاحة المياه في معدل استطالة السَلميات عامة والسَلمية الطرفية خاصة إلن
استطالة الخَليا النباتية من أكثر العمليات الفسيولوجية حساسية لظروف الجفاف (العجز المائي)
(جنود ،وآخرون2013 ،؛ علي ،وآخرون.)2014 ،
2019
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جدول  .2تأثير تداخل المواسم الزراعية مع األصناف على بعض الصفات الظاهرية لعشرة أصناف من
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وزن
النبات
(جم)

طول
السفا
(سم)

طول
الورقة
العلمية
(سم)

عرض
الورقة
العلمية
(سم)

مساحة
الورقة
العلمية
(سم)2

طول
عدد
السالمية
اإلشطاء
االخيرة
بالنبات
(سم)
7.13

42.7

0.00

15.98

1.15

14.78

44.2

0.00

17.21

1.07

14.70

7.52

16.46

1.05

13.90

15.32

1.02

12.53

1.33

20.03
14.43

الصفة
الطرز
الوراثية

ارتفاع
النبات
(سم)

خريسي

61.97

25.91

فريطيسة

70.03

29.16

7.13

سيدي
المصري

64.13

20.13

7.80

55.1

سبها

59.90

20.53

6.60

55.3

7.16

المختار

73.90

26.95

6.93

71.4

7.34

18.63

مكاوي

76.62

35.42

6.30

67.6

3.29

16.17

1.08

أشطار

64.03

26.52

7.33

48.1

7.13

14.72

1.11

13.24

بحوث
208

67.07

27.28

6.03

44.2

8.03

14.54

1.08

12.71

مرشوش

62.43

25.97

6.47

49.3

6.78

15.20

1.09

13.35

سالمبو

63.80

26.76

6.33

43.6

7.26

12.21

0.94

9.29

خريسي

71.13

33.15

7.77

53.1

0.00

15.08

1.53

18.61

فريطيسة

82.71

38.65

7.70

76.1

0.00

14.44

1.43

16.83

سيدي
المصري

67.60

28.49

7.07

52.2

7.15

15.79

1.38

17.53

سبها

69.43

28.42

6.53

41.2

7.28

18.10

1.51

21.97

المختار

76.57

31.72

6.30

54.8

7.47

18.58

1.87

28.20

مكاوي

84.07

39.45

6.67

41.1

1.50

15.63

1.52

19.38

أشطار

69.47

29.73

6.23

33.0

6.86

15.55

1.33

16.78

بحوث
208

68.13

28.16

5.43

33.0

7.30

15.72

1.35

17.07

مرشوش

67.17

29.62

5.13

32.1

6.47

14.61

1.34

15.70

سالمبو

64.43

27.75

4.67

26.5

6.91

15.17

1.44

17.56

)LSD(Inter

7.82

3.233

1.326

0.767 16.28

2.38

0.17

4.28

CV%

6.5

6.9

11.7

8.6

6.8

14.3

19.8

8.1
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عدد اإلشطاء الكلية بالنبات ،تباينت األصناف في هذه الصفة معنوياً ،حيث تراوح عدد
اَلشطاءات من ( )7.80في الصنف سيدي المصري (شكل2أ) إلي ( )6.03في الصنف بحوث
( 208شكل3أ) خَلل الموسم األول ،بينما في الموسم الثاني سجل الصنف خرسي (شكل1ب) اعلي
معدل لعدد اَلشطاء بالنبات ( ،)7.77بالمقابل اعطي الصنف سَلمبو (شكل5ب) أدني معدل
اشطاءات ( .)4.67تعد صفة عدد اَلشطاء الكلية بالنبات من الصفات المرتبطة باإلنتاجية إذا تحولت
جميعها إلى إشطاء مثمرة .لكن زيادتها عن الحد اَلمثال تسبب استهَلك كميات إضافية من المادة
الجافة وتقليل كمية نواتج البناء الضوئي لمرحلة النمو الثمري ،مما يؤدي إلي انخفاض حاصل الحبوب
النهائي ومكوناته ،لذلك يتم اَلنتخاب عادة لعدد أقل من اإلشطاء ضمن ظروف الزارعة المطرية.

يرتبط معدل إنتاج نبات القمح من المادة الجافة على عدد اَلشطاء الكلية والتي يتوقف إنتاجها النهائي
على التركيب الوراثي للصنف وعوامل البيئية والعمليات الزراعية المطبقة مثل موعد الزارعة األمثل،

معدل البذر ،مدى توفر العناصر الغذائية والماء ،والتسميد المناسب ( ،Tahirوآخرون .)2015 ،

ويعد وزن النبات من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في اإلنتاج الحيوي للمحصول (سعدة و

َلوند .)2016 ،أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروقات معنوية في متوسط وزن النبات
الجاف بين األصناف المدروسة ،ويَلحظ من الجدول ( )2تفوق صنف المختار معنويا علي كافة

األصناف المدروسة في صفة وزن النبات الجاف ( 71.4جم) خَلل الموسم األول ،بينما سجل
الصنف فريطيسة أعلي متوسط لهذه الصفة ( 76.1جم) خَلل الموسم الثاني .في حين سجل الصنف

سَلمبو أدني متوسط عام لوزن النبات الجاف ( 35.1جم) للموسمين .وقد يرجع اختَلف األصناف
في هذه الصفة الي تباين التراكيب الوراثية في معدل نمو المساحة الورقة وكمية اإلشعاع التي تم
اعتراضها ومعدَلت تراكم المادة الجافة .أو لمدي مَلءمة الظروف البيئية خَلل موسم النمو (الطاهر

والحمداوي2016 ،؛  ،Rahal-Bouzianeآخرون .)2018 ،وقد أشار (2013 ،Shivhare؛
 ،Kahriziوآخرون  )2010 ،أن قيم درجة التوريث والتقدم الوراثي كانت عالية لصفة وزن النبات
الجاف ،ويمكن استخدامه كمؤشر انتخابي ضمن برامج التربية.

السفا هو امتداد للعصافات وأقرب عضو للحبة يقوم بإمدادها بنواتج البناء الضوئي ،وذلك ألنها

تبقى خضراء وفعالة في عملية البناء الضوئي لفترة زمنية أطول (محمود2011 ،؛ نعمة ،وآخرون،

 .)2011تباينت األصناف المدروسة وبشكل معنوي في صفة متوسط طول السفا لسنبلة الرئيسة
(جدول ،)2حيث تراوح متوسط طول السفا من (  0.0سم) في الصنفين خرسي وفريطيسة (شكل1أ
وب) خَلل الموسمين إلى ( 7.47 ،8.03سم) في الصنفين بحوث ( 208شكل3أ) وأشطار (شكل4أ)
خَلل الموسم األول والثاني علي التوالي .وتعد هذه الصفة من الصفات التي تخص التركيب الوراثي
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للصنف ( ،Yoshiokaوآخرون .)2017 ،كما ان وجود السفا من الصفات المرغوبة في زيادة عملية
التمثيل الضوئي وبالتالي زيادة الحاصل ومكوناته حيث تميزت اَلصناف الحاوية على سفا بأعطائها

حاصل اعلى من اَلصناف عديمة السفا (الطاهر والحمداوي .)2016 ،وأكدا (نعمة ،وآخرون)2011 ،

على أهمية طول السفا ،حيث كانت النسبة الصافية لنواتج البناء الضوئي للسنابل طويلة السفا أعلى

بكثير من نسبة السنابل قصيرة السفا ،كما اعتبرت هذه الصفة من إحدى الصفات الهامة لتنبؤ بإنتاجية
الحبوب الجيدة .وتتجلى أهمية صفة طول السفا في أصناف القمح بشكل واضح في الزراعات المطرية
و البيئات الجافة ،حيث تشير أغلب األبحاث إلى أن نسبة مساهمة السفا في المردود تتراوح من 15
إلى ( %20أشتر.)2008 ،

كما أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود فروق عالية المعنوية بين المتوسطات الحسابية

لصفتين طول وعرض الورقة العلمية (سم) ،ويتضح من الجدول ( )2تفوق الصنف المختار على بقية
األصناف ،حيث أعطى أعلى متوسط لطول ( 18.63و 18.58سم) وعرض ( 1.33و 1.87سم)
الورقة العلمية خَلل الموسمين بالتتابع .بينما سجل الصنف سَلمبو أدني متوسط عام لطول وعرض
الورقة العلمية ( 1.19 ،13.69سم) للموسمين علي التوالي .يعد تباين التراكيب الوراثية في متوسطات
طول ورقة العلم حالة طبيعية لكونها صفة وراثية مرتبطة بطبيعة التركيب الوراثي ذاته (الفهداوي،
 . )2010وتكمن أهمية الدور الذي تؤديه الورقة العلمية في تحديد إنتاجية الحبوب في كونها تبقى
خضراء وفعالة في عملية البناء الضوئي خَلل فترة امتَلء الحبوب ،باإلضافة إلى قربها من السنبلة
مقارنة باألوراق السفلية (الطاهر والحمداوي .)2016 ،وبين (ديب )2005 ،أن إزالة الورقة العلمية
نجم عنه انخفاض معنوي في طول النبات ،وعدد السنيبَلت وعدد الحبوب في السنبلة ،ووزن األلف
حبة ،والغلة الحبية ،في حين لوحظت زيادة معنوية في المحتوى البروتيني للحبوب.
تكمن أهمية مساحة الورقة العلمية في تحديد درجة امتَلء الحبوب خَلل فترة اَلمتَلء ومن ثم
في وزن األلف حبة كأحد أهم مكونات اإلنتاجية لدى محاصيل الحبوب وبخاصة القمح (ديب،
 .)2005بينت النتائج الموضحة في جدول ( )2الى وجود فروقات معنوية بين األصناف في صفة
متوسط مساحة الورقة العلمية (سم ،)2إذ تفوق الصنف المختار على بقية األصناف وأعطى أعلى
متوسط مساحة ورقية بلغت  20.03و 28.20سم 2للموسمين علي التوالي ،مقارنة بأقل متوسط
مساحة ورقية سجلت للصنف سَلمبو  9.29سم 2خَلل الموسم األول والصنف مرشوِ 15.70
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سم 2خَلل الموسم الثاني .وقد يعود سبب إختَلف اصناف القمح في مساحة ورقة العلم بالدرجة
الرئيسية الى إختَلف تركيبها الوراثي وبالتالي اختَلفها في صفات النمو ومنها مساحة ورقة العلم
(جبيل وفالح .)2014 ،كما ذكر (ديب )2005 ،أن أصناف القمح القاسي التي لها مسطح ورقة علم
أكبر تعطي إنتاجية حبوب أفضل ناتجة عن زيادة وزن األلف حبة .ربما يكون مردها إلى زيادة كمية
الما دة الجافة المصنعة والمتراكمة بسبب زيادة المساحة الورقية الخضرء الفعالة في عملية البناء
الضوئي ،ومن ثم زيادة وزن األلف حبة ،واإلنتاجية اَلقتصادية النهائية.
يَلحظ من الجدول ( )3وجود فروقات معنوية في متوسط طول السنبلة الرئسية (سم) بين
األصناف المدروسة ،حيث تفوق الصنف المختار على بقية األصناف وسجل أعلى متوسط لطول
السنبلة الرئسية بلغ  13.93و 11.91سم للموسمين علي التوالي (شكل2ب) .في حين سجل
الصنف خرسي أدني متوسط للصفة بلغ  7.59و 6.58سم للموسمين بالتتابع (شكل1ب) .وقد يعزى
سبب اإلختَلف في طول السنبلة لألصناف الى إختَلف تركيبها الوراثي (جبيل وفالح .)2014 ،كما
تعد صفة طول السنبلة من الصفات ذات التأثير المعنوي باَلنتاجية ومعامل توريث مرتفع ،مما
يؤهلها لتكون مادة لإلنتخاب ضمن برامج التربية (سعدة وَلوند2016 ،؛ أشتر.)2008 ،
تعتبر صفة عدد الحبوب في السنبلة الرئسية من مركبات المردود األكثر أهمية ،كما أنها ذات

معامل توريت عالي ،فهي كثي ار ما تستخدم في عمليات اَلنتخاب لصفة زيادة اإلنتاجية (سعدة
وَلوند .)2016 ،وكان متوسط عدد الحبوب المتشكلة في السنبلة الرئيسة األعلى معنوياً لدى الصنف

المختار ( 75.80و 76.00حبة/سنبلة) في الموسمين علي التوالي .في حين كان األدنى معنوي ًا
لدى الصنف سَلمبو ( 54.97و 51.67حبة/سنبلة) للموسمين بالتتابع .قد يعزى اختَلف األصناف

في عدد الحبوب في السنبلة الي التركيب الوراثي والعوامل البيئية ( ،Knezevicوآخرون.)2012 ،

قد يرجع انخفاض عدد الحبوب فى السنبله الرئسية إلى انخفاض نواتج البناء الضوئي اثناء مرحلة
التزهير نتيجة لتعرض النبات لظروف بيئة غير مناسبه كارتفاع درجات الح اررة ونقص الماء

( ،Adhikaryوآخرون .)2009 ،وأشار (بلحيس )2014 ،أن اإلجهاد المائي قبل ظهور ورقة العلم
يسبب تراجع في عدد األزهار الخصبة في السنيبَلت مما يؤدي إلى تراجع في عدد السنيبَلت
المتكونة ،كما أن نقص الماء خَلل مرحلة طرد السنابل يسبب تراجع كبير في عدد الحبوب في
السنبلة.
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جدول .3تأثير تداخل المواسم الزراعية مع األصناف على بعض الصفات اإلنتاجية لعشرة أصناف

2016-2017

2015-2016

الموسم

من القمح الطري.

168

الصفة
الطرز
الوراثية

طول
السنبلة
الرئيسة
(سم)

عدد
الحبوب
بالسنبلة

عدد
الحبوب
بالنبات

وزن
الحبوب
بالسنبلة
(جم)

وزن
الحبوب
بالنبات
(جم)

وزن
األلف
حبة
(جم)

اإلنتاج
الحيوي
(جم/م)2

حاصل
الحبوب
(جم/م)2

دليل
الحصاد
()%

خريسي

7.59

66.77

405

2.70

15.23

38.60

166.9

59.4

35.68

فريطيسة

8.25

57.07

421

2.05

13.67

29.90

176.2

53.8

34.54

سيدي
المصري

10.34

65.57

471

2.71

17.35

35.53

242.9

76.5

31.28

سبها

9.85

61.30

455

2.47

17.01

38.40

244.5

75.3

30.61

المختار

13.93

75.80

488

3.66

21.96

47.83

264.0

80.9

31.32

مكاوي

9.71

55.07

404

2.11

19.63

35.00

245.9

71.7

29.89

أشطار

9.71

55.30

418

2.45

16.48

39.10

215.5

73.6

34.19

بحوث
208

9.27

59.77

391

2.82

16.37

40.00

200.3

74.1

37.94

مرشوش

9.57

56.73

408

2.54

16.56

40.50

215.7

72.5

33.79

سالمبو

8.58

54.97

383

2.11

13.44

36.50

174.2

53.7

31.00

خريسي

6.58

67.17

381

2.64

14.39

38.57

210.8

57.1

26.99

فريطيسة

7.32

55.00

491

2.06

17.07

34.63

299.7

66.7

23.86

سيدي
المصري

9.33

64.17

386

2.89

16.33

41.73

234.7

73.2

31.74

سبها

9.28

63.63

283

2.99

11.73

42.50

179.9

50.9

28.34

المختار

11.91

76.00

334

4.05

16.68

43.00

203.9

62.1

31.01

مكاوي

7.02

49.50

281

2.01

10.14

38.77

147.7

36.6

25.51

أشطار

8.33

51.77

214

2.54

10.01

48.47

147.7

44.8

30.65

بحوث
208

9.02

56.77

229.

2.96

10.92

46.60

151.5

50.3

33.48

مرشوش

8.65

53.23

192

2.93

9.45

48.97

139.7

41.0

29.51

سالمبو

8.08

51.67

188

2.27

7.52

38.33

104.9

29.8

28.45

)LSD(Inter

0.73

11.07

136.6

0.4779

5.43

4.01

79.97

24.40

3.96

CV%

4.9

10.0

21.6

9.4

21.4

6.3

23.6

23.3

7.4

2019

اختلفت األصناف في صفة متوسط وزن الحبوب في السنبلة الرئيسة (جم) معنويا ،حيث بلغ

متوسط وزن الحبوب في السنبلة للصنف المختار قيما قدرها ( 3.66و 4.05جم) للموسمين علي
التوالي .وأعطي الصنف فريطيسة اقل متوسط للصفة ( 2.05و 2.06جم) للموسمين علي التوالي .

ويتحدد الوزن النهائي للحبوب في السنبلة الرئسية على قدرة المصدر على تصدير نواتج البناء
الضوئي خَلل مدة امتَلء الحبة ،وعلى قابلية الحبوب على استقبال هذه النواتج ،وكذلك قوة امتَلء
الحبة .ويسبب النقص المائي وارتفاع درجة الح اررة بعد مرحلة اإلزهار خلل في سرعة وطول فترة

امتَلء الحبوب ما يؤدي إلى تراجع وزن الحبوب النهائي (بلحيس.)2014 ،

يتحدد عدد الحبوب الكلي في النبات بعدد السنابل ،وعدد السنيبَلت الخصبة في السنبلة ،ومدى

توفر الماء ونواتج البناء الضوئي خَلل مرحلة تشكل وتطور السنابل .بينت نتائج التحليل اإلحصائي
وجود فروقات معنوية في صفة متوسط عدد الحبوب في النبات بين الطرز الوراثية المدروسة خَلل
الموسمين(جدول .)3حيث تراوح متوسط عدد الحبوب في النبات من  488حبة في الصنف المختار
إلي  383حبة في الصنف سَلمبو خَلل الموسم األول ،ومن  491حبة في الصنف فريطيسة إلي

 188حبة في الصنف سَلمبو خَلل الموسم الثاني .وقد أكد (شيخموس ،وآخرون )2013 ،أن

صفة عدد الحبوب في النبات تؤثر تأثي ار كبي ار ومباش ار في اإلنتاجية ،ويتحكم بها عدد كبير من

المورثات ،فضَلً عن تأثرها بدرجة كبيرة بالعوامل البيئية المحيطة .وتعد من الصفات المهمة التي
تؤدي إلى تحسين وزيادة اإلنتاجية خاصة إذا ترافق ذلك مع زيادة في حجم الحبوب.

بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروقات معنوية في صفة متوسط وزن الحبوب في النبات

(جم) بين األصناف المدروسة خَلل الموسمين (جدول .)3فكان أقل متوسط لوزن الحبوب في
النبات في الصنف سَلمبو ( 13.44و7.52جم) للموسمين علي التوالي ،بينما سجل أعلى متوسط
لصفة في نباتات الصنف المختار ( 3.66و 4.05جم) خَلل الموسمين علي التوالي .يعد وزن

الحبوب من الصفات الكمية المهمة ذات معامل التوريث المرتفع نسبياً التي تؤدي دو اًر مهماً في زيادة
الناتج النهائي من الحبوب ،ويتحكم بها عدد كبير من المورثات (شيخموس ،وآخرون .)2013 ،وأكد

( ،Slaferوآخرون )1990 ،أهمية صفة وزن الحبوب في تحسين إنتاجية القمح ،إذ إن زيادة عدد
الحبوب في وحدة المساحة تؤدي إلى زيادة إنتاجية المحصول مالم يتراجع وزن الحبة الواحدة ،ألن
إنتاجية الحبوب تتحدد بمتوسط عدد الحبوب في وحدة المساحة ومتوسط وزن الحبة الواحدة.

تعد صفة وزن األلف من الصفات الكمية المهمة التي تكون مع باقي الصفات (عدد الحبوب

ووزنها ،وعدد اإلشطاءات المثمرة) أهم مكونات الغلة ،ويتحكم بها عدد كبير من المورثات (شيخموس،

وآخرون .)2013 ،بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروقات معنوية في صفة متوسط وزن األلف
2019
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حبة (جم) بين طرز القمح المدروسة (جدول .)3وكان متوسط وزن األلف حبة األعلى معنوياً

للصنفين المختار ( 47.83جم) في الموسم األول ومرشوِ ( 48.97جم) في الموسم الثاني،
واألدني للصنف فريطيسة ( 29.90و 34.63جم) خَلل الموسم األول والثاني علي التوالي .ويعبر

متوسط وزن األلف حبة عن درجة امتَلء الحبوب ،وتعد صفة وزن األلف حبة أحد العناصر الرئيسة

المحددة لإلنتاج ،إذ تؤدي إلى تحسين اإلنتاجية خاصة وزيادتها إذا ترافق ذلك مع زيادة في حجم

الحبوب (شيخموس ،وآخرون .)2013 ،وفي دراسة أخرى أكد (شاهرلي وخيتي )2011 ،أهمية وزن
إيجابيا في الغلة الحبية ضمن ظروف الزراعة
تأثير
األلف حبة من حيث كونها أكثر الصفات ًا
ً
المطرية.
تشير البيانات الموضحة بجدول ( )3إلى وجود فروق معنوية بين األصناف المدروسة في

صفة اإلنتاج الحيوي (جم/م .)2حيث تفوق معنويا الصنف المختار ( 264جم/م )2على باقي
األصناف فى هذه الصفة ،وسجل الصنف خرسي اقل إنتاج حيوي ( 166.9جم/م )2للموسم األول.
في حين تفوق الصنف فريطيسة معنويا على باقي األصناف فى هذه الصفة وسجل  299.7جم/م،2

وسجل الصنف مرشوِ قل إنتاج حيوي ( 139.7جم/م )2للموسم الثاني .وتؤدي زيادة اإلنتاج
الحيوي عند النضج إلى زيادة إنتاجية الحبوب ،نتيجة زيادة كمية المادة الجافة المصنعة والمتاحة
لنباتات المحصول خَلل المراحل المتقدمة الحرجة من حياة النبات ،وخاصة لدى الطرز الوراثية التي

تكون فيها كفاءة توزيع ،ونقل نواتج البناء الضوئي باتجاه األجزاء اَلقتصادية نسبياً أكبر ،األمر الذي
يؤدي إلى زيادة عدد الحبوب المتشكلة ودرجة امتَلء الحبوب ومن ثم إنتاجية الحبوب ،وخاصة في
حال توافر المياه خَلل مرحلة امتَلء الحبوب (قنبر ،وآخرون.)2017 ،

حاصل الحبوب (جم/م )2هو محصلة لتفاعل عدة عوامل ،منها صفات مرتبطة بالحاصل
نفسه ،والعوامل الوراثية المتحكمة بالصفة ،باإلضافة إلى العوامل البيئية المؤثرة في نمو النبات
(شاهرلي وخيتي .)2011 ،بينت نتائج التحليل اإلحصائي لصفة حاصل الحبوب (جم/م )2وجود
فروقات معنوية بين األصناف المدروسة (جدول .)3حيث أعطى الصنف سَلمبو أدني حاصل

للحبوب ( 53.7و 29.8جم/م )2للموسمين علي التوالي .وسجل الصنف المختار أعلي حاصل
للحبوب في الموسم األول بلغ  80.9جم/م ،2بينما أعطي الصنف سيدي المصري أعلي حاصل
للحبوب خَلل الموسم الثاني بلغ  73.2جم/م .2تعد اإلنتاجية صفة كمية يتحكم بها عدد كبير من

المورثات ،كما تتأثر من سنة ألخرى بالظروف البيئية المناخية واإلجهادات اإلحيائية والَلإحيائية،
ويمكن أن يتم التحسين الوراثي في البيئات الجافة من خَلل اَلنتخاب المباشر وغير المباشر لإلنتاجية

وعناصر اَلنتاج في هذه البيئات (سعدة وَلوند.)2016 ،
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أظهرت نتائج تحليل االتباين لصفة دليل الحصاد ( %جدول )3وجود فروق معنوية بين

األصناف المدروسة ،حيث تفوق معنويا الصنف بحوث  208علي باقي األصناف (37.94

و )%33.48للموسمين علي التولي .بينما سجل الصنف مكاوي أدني نسبة لدليل الحصاد للموسم
اَلول حيث بلغت  ،%29.89وفريطيسة للموسم الثاني حيث بلغت  .%23.86وأشار (نعمة،

وآخرون )2011 ،إلي أن األصناف التي امتلكت أعلى قيمة لدليل الحصاد ليست بالضرورة ذات
الكفاءة اإلنتاجية األعلى ،حيث تزداد قيمة دليل الحصاد بزيادة وزن الحبوب ،أو بتراجع الوزن الجاف
الكلي للنبات .كما بين ان دليل الحصاد يتأثر بشكل كبير عند حدوث الجفاف في نهاية األطوار
الفسيولوجية ،خاصة في فترة امتَلء الحبوب ،لذلك فأن زيادة حفظ المدخرات الكربوهيدراتية خَلل الفترة

بين النمو الخضري وفترة امتَلء الحبوب يكون مفيدا في البيئات الجافة والقاسية (نعمة ،وآخرون،
)2011
دراسة عمقات اًلرتباط بين الصفات المدروسة

أظهرت نتائج دراسة عَلقات اَلرتباط (جدول )4بين الصفات المدروسة وجود ارتباط معنوي

موجب بين صفة ارتفاع النبات مع كل من طول السَلمية األخيرة بالساق (** ،)r=0.88وزن النبات

(* )r=0.73وعدد الحبوب بالنبات (* .)r=0.711في حين كان اَلرتباط معنوي سالب بين كل من
طول السَلمية األخيرة بالساق مع طول السفا لسنبلة الرئيسة (* .)r= -0.70واتفقت هذه النتائج مع
ماتوصل له كل من ( ،Nawazوآخرون )2013 ،واللذين توصلوا إلى ان لطول السَلمية األخيرة
عَلقة ارتباط سالبة غير معنوية مع كل من عدد العقد واَلشطاء لكل نبات ،وطول السفا .ونتائج

( ،Aryaوآخرون )2017 ،اللذين أظهرو أن َلرتفاع النبات ارتباطا كبي ار وإيجابيا مع طول السَلمية
األخيرة ،وطول السنبلة ،وعدد السنيبَلت لكل سنبلة ،ووزن  1000حبة ،والعائد الحيوي لنبات.
عدد اَلشطاء الكلية بالنبات ارتبطت بعَلقة موجبة معنوية مع

كل من وزن النبات

(* ،)r=0.66عدد الحبوب بالنبات (** )r=0.77واإلنتاج الحيوي (جم/م .)r=0.76*( )2وأشار
(سعدة وَلوند )2016 ،وجود عَلقة ارتباط موجبة متوسطة ومعنوية بين عدد اَلشطاء الكلية بالنبات

مع كل من عدد الحبوب بالنبات ،وزن الحبوب بالنبات ،إنتاجية الحبوب والعائد الحيوي.

وكان ارتباط وزن النبات إيجابيا ومعنويا مع كل من طول وعرض الورقة العلمية (**،r=0.82

* )0.67على التوالي ،مساحة الورقة العلمية (* ،)r=0.74عدد الحبوب ووزن الحبوب بالنبات ( =r
** ) 0.89**،0.92على التوالي ،واإلنتاج الحيوي (جم/م .)r=0.82**( )2وتشابهت هذه النتائج

مع نتائج (عبود ،وآخرون )2015 ،حيث وجدوا أن صفة إاَلنتاج الحيوي للنبات ارتباطا إيجابيا
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ومعنوياً مع ارتفاع النبات ،مساحة الورقة العلمية ،عدد السنابل في النبات ،وزن الحبوب في النبات
ووزن  1000حبة.
طول السفا ارتباط بعَلقة معنوية موجبة ومتوسطة مع كل من طول السنبلة الرئسية

(* )r=0.66ووزن اَللف حبة (* .)r=0.697واتفقت هذ ه النتيجة مع نتائج كل من (خطاب،
 )2015الذي اشار الى وجود ارتباط مظهري وبشكل معنوي بين طول السفا مع طول السنبلة .و

(بلحيس )2014 ،الذي أشار إلي وجود ارتباط إيجابي متوسط بين طول السفا مع وزن ألف حبة.

طول ورقة العلم عَلقة ارتباط معنوية موجبة وقوية مع كل من عرض ومساحة الورقة العلمية
(** ) 0.94**،r=0.84على التوالي ،طول وعدد الحبوب بالسنبلة الرئيسة (*،r=0.72

** ،)0.79وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسة والنبات (* ،) 0.93**،r=0.696واإلنتاج الحيوي
(جم/م )2وحاصل الحبوب (جم/م .) 0.76*،r=0.76*( )2في حين كان معامل اَلرتباط معنوي
موجب بين عرض الورقة العلمة مع كل من مساحة الورقة العلمية (* ،)r= 0.97طول وعدد الحبوب

بالسنبلة الرئيسة (* ،) 0.79**،r=0.65وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسة والنبات (*،r=0.72

** .)0.77بينما سجلت مساحة الورقة العلمية ارتباط معنوي موجب مع كل من طول السنبلة الرئسية

وعدد الحبوب بها (* ،) 0.81**،r=0.75وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسة والنبات (*،r=0.75

** .)0.85وهذا يتوافق مع نتائج الباحث (ديب )2005 ،حيث َلحظ وجود عَلقة ارتباط موجبة

ومعنوية بين مساحة الورقة العلمية و طول السنبلة ،وزن األلف حبة وإنتاجية الحبوب ،مما يشير إلى
أن زيادة مساحة ورقة العلم يؤدي إلى زيادة في إنتاجية الحبوب .ومع نتائج ( Kashifو،Khaliq

 ،)2004التي اشارت إلي ارتباط وراثي ومظهري إيجابي وغير معنوي بين مساحة ورقة العلم مع
طول السنبلة ،عدد الحبوب بالسنبلة ،وحاصل الحبوب لكل نبات .وتوافق هذا مع (Rahal-

 ،Bouzianeوآخرون ،)2018 ،أن مساحة ورقة العلم مرتبطة بشكل إيجابي للغاية مع طول ورقة
العلم وعرضها ،وارتبطت إلى حد كبير باألوزان الطرية والجافة لورقة العلم .ومع الوزن الجاف لكل

متر مربع.

سجلت طول السنبلة الرئيسة عَلقة معنوية موجبة وقوية مع كل من عدد ووزن الحبوب بالسنبلة

الرئيسة (* ،) 0.87**،r=0.65ووزن اَللف حبة (* .)r=0.64توافق هذه النتائج مع ماتوصل اليه

( ،Woldeوآخرون )2016 ،من حيث ارتباط هذه الصفة المعنوي والموجب مع عدد الحبوب
بالسنبلة ،والعائد الحيوي .ومع نتائج ( Kashifو )2004 ،Khaliqالذي بين وجود ارتباط وراثي

معنوي ومظهري عالي المعنوية وموجب بين طول السنبلة وكل من عدد السنيبَلت بالسنبلة ،عدد
الحبوب بالسنبلة ،وحاصل الحبوب لكل نبات.
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وكانت عَلقة عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسة معنوية موجبة وقوية مع وزن الحبوب بالسنبلة
الرئيسة والنبات (** ) 0.79**،r=0.85وعَلقة ارتباط معنوية موجبة ومتوسطة مع حاصل الحبوب
(جم/م .)r=0.698*( )2وتتفق هذه النتائج مع ما توصل له (سعدة وَلوند )2016 ،اللذين أشارو
إلي وجود ارتباط معنوي موجب وقوي مع وزن الحبوب بالسنبلة .ومع نتائج ( Kashifو،Khaliq

 ،)2004والتي أشارت إلى وجود ارتباط وراثي وظاهري معنوي وموجب بين عدد الحبوب بالسنبلة

ووزن الحبوب بالنبات .ومع نتائج ( ،Okuyamaوآخرون ،)2004 ،أن عدد الحبوب في السنبلة
مرتبط بشكل إيجابي مع حاصل الحبوب/م ،2الكتلة الحيوية فوق األرض/م ،2وعدد أيام إلى التزهير.

عَلقة ارتباط معنوية موجبة بين عدد الحبوب بالنبات مع كل من وزن الحبوب بالنبات واإلنتاج

الحيوي (جم/م ) 0.73*،r=0.74*( )2على التوالي .وقد انسجمت هذه النتائج مع ما توصل له

(سعدة وَلوند )2016 ،وجود عَلقة ارتباط معنوية موجبة ومتوسطة مع وزن الحبوب بالنبات ،إنتاجية
الحبوب واإلنتاج الحيوي.

وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية :عَلقة ارتباط معنوية موجبة ومتوسطة مع وزن الحبوب بالنبات

(* )r=0.64وزن اَللف حبة (* )r=0.74و حاصل الحبوب (جم/م .)r=0.66*( )2تتفق النتائج
السابقة مع ما توصل إليه (حسن ،وآخرون )2016 ،اللذين أشارو إلي وجود ارتباط موجب معنوي

بين وزن الحبوب في السنبلة مع كل من عدد الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة .ونتائج (خطاب،
 )2015الذي أشار الي وجود ارتباط الظاهري موجب بين وزن الحبوب في السنبلة ووزن الحبوب في
النبات .و كما تتفق مع (سعدة وَلوند )2016 ،في أن وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية ارتباط بعَلقة

معنوية موجبة ومتوسطة مع وزن الحبوب بالنبات وإنتاجية الحبوب.

وأشارت النتائج إلي وجود عَلقة معنوية موجبة وقوية وزن الحبوب بالنبات مع اإلنتاج الحيوي

(جم/م )r=0.84**( )2وحاصل الحبوب (** .)r=0.85وتتفق هذه النتائج مع نتائج (،Arya

وآخرون )2017 ،اللذين اشارو إلى أن معامل اَلرتباط بين وزن الحبوب بالنبات معنوي ومرتفع مع
كل من ارتفاع النبات ،وعدداَلشطاء المثمرة لكل نبات ،وطول السنبلة ،ووزن  1000حبة ،وزن نبات،
ومؤشر الحصاد.

اإلنتاج الحيوي (جم/م )2ارتباط موجب قوي مع حاصل الحبوب (جم/م.)r=0.85**( )2

وتتفق هذه النتائج مع نتائج ( ،Okuyamaوآخرون )2004 ،التي أظهرت وجود ارتباط ظاهري

إيجابي بين الكتلة الحيوية فوق األرض (جم/م )2مع محصول الحبوب (جم/م ،)2وعدد السنابل في
متر مربع ،وعدد الحبوب في السنبلة  .ونتائج ( ،Woldeوآخرون ،)2016 ،أن للعائد الحيوي تأثير

مباشرة إيجابي وكذلك ارتباط إيجابي كبير مع محصول الحبوب.
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شكل .1الشكل الظاهري لنبات في مرحلة تكوين الحبوب ،السنبلة والحبوب في مرحلة النضج التام لصنف
أ .فريطيسة ،ب .خرسي.

شكل .2الشكل الظاهري لنبات في مرحلة تكوين الحبوب ،السنبلة والحبوب في مرحلة النضج التام لصنف
أ .سيدي المصري ،ب .المختار.
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شكل .3الشكل الظاهري لنبات في مرحلة تكوين الحبوب ،السنبلة والحبوب في مرحلة النضج التام لصنف
أ .بحوث  ،208ب .سبها.

شكل .4الشكل الظاهري لنبات في مرحلة تكوين الحبوب ،السنبلة والحبوب في مرحلة النضج التام لصنف
أ .أشطار ،ب .مكاوي.
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شكل .5الشكل الظاهري لنبات في مرحلة تكوين الحبوب ،السنبلة والحبوب في مرحلة النضج التام لصنف
أ .مرشوش ،ب .سممبو.

ويمكن اًلستنتاج مما سبق اًلتي:

 -1تباينت األصناف المدروسة معنوياً في غالبية الصفات المدروسة ،مما يشير إلى تنوع كبير

في صفاتها الظاهرية واإلنتاجية ،مما يجعلها مادة تربية مناسبة يمكن استخدامه في تطوير
أصناف عالية اإلنتاجية من خَلل التربية اَلنتقائية.

 -2ينصح بأستخدام الصنف المختار في ببرامج التحسين الوراثي لتحسين صفات اإلنتاجية وذلك
لتفوقه المعنوي بمعظم صفات مكونات اإلنتاجية.

 -3أن حاصل الحبوب (جم/م )2سجل ارتباطا عالي المعنوية مع معظم مكاوناتها؛ طول ورقة
العلم (* ،)r=0.76عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسة (* ،)r=0.69وزن الحبوب بالسنبلة

الرئيسية (* ،)r=0.66وزن الحبوب بالنبات (** ،)r=0.85اإلنتاج الحيوي (جم/م)2

)** .r=0.85ويمكن اعتماد هذه الصفات كمعايير انتخابية في برامج تربية وتحسين
محصول القمح المحلية.

كما ينصح بدراسة وتقدير درجة التوريث بالمفهومين الواسع والضيق ،ومعاملي التباين المظهري

والوراثي ،ودرجة التقد الوراثي المتوقع باَلنتخاب ،ودراسة معاملي اَلرتباط الوراثي والمظهري ومعامل
المرور بين الصفات المدروسة لتحديد مساهمتيا في تباين إنتاجية النبات الفردي من الحبوب.
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تقدير مستويات الرصاص في بعض أنواع حليب االطفال
الموجود في السوق الليبي
سالمة نصر علي علي  -كلية العلوم – جامعة بني وليد

الملخص

اجريت هذه الد ارس ــة لهدف تقدير تركيزعنص ــر الرص ــاص في بعض عينات حليب اَلطفال

الرض ـ ــع المتاحة لَلس ـ ــتهَلك في اَلس ـ ــوق الليبية ,حيث تم تجميع عدد  18عينة لحليب اَلطفال من
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيدليات الواقعة في مدينة بني وليد وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواحيها متضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنة انواع الحليب التالية( :ماي بوي,

ســيميَلك ,بريميَلك ,بيبيَلك ,ابتاميل ,ســويســَلك) ,وتم تجهيز العينات بعملية الهضــم الرطب بخليط
من  H2O2بتركيز  %30و  HNO3بتركيز  %70حيث تم قياس عنصر الرصاص باستخدام جهاز
اَلمتصاص الذري الجرافيثي ,ووجد ان متوسط تركيز الرصاص في العينات من الفئة العمرية اَلولى

والث ــاني ــة والث ــالث ــة ,ppb0.883 :و ppb0.986 ,ppb0.839على التوالي .ومن خَلل النت ــائج
المتحصــل عليها تبين ان تركيز عنصــر الرصــاص في هذه العينات اقل من الدود المســموح بها دوليا

, ppb20وبالتالي َل تمثل خطورة على المستهلك.
الكلمات المفتاحية :حليب اطفال ،الرصاص ،اَلمتصاص الذري ،ليبيا.
المقدمة:

يوجد الرصاص في قشرة اَلرض بكميات قليلة اَل انه موجود في الغَلف الجوي بشكل

اساسي نتيجة مصادره الصناعية (  Pacyna, 2001و  .)Pacynaويستخدم في صناعة السبائك

وانابيب شبكات مياه الشرب والخزف والذخائر الحربية والبطاريات ،ويدخل كمكون في صناعة اَلصبغة

والدهانات ( .) U.S.EPA ,2007يعد التلوث ﺍلبيئي مصﺩﺭ قلﻕ يﻭمي لشﺭﺍئح ﺍلمجتمع ﺍلمختلفة
بسبﺏ تعﺩﺩ صﻭﺭه ﻭتﻭسع اشكاله المﺅثﺭﺓ سلبا على ﺍلبيئة ﻭصحة ﺍإلنسان ﻭمﻥ ﺍلعﻭﺍمل ﺍلمهمة في
تلﻭيﺙ ﺍلبيئة ضعﻑ ﻭﺍنﺩثاﺭ ﺍلسلﻭﻙ ﺍلمحافﻅ على البيئة ﻭسواء ﻜاﻥ في صﻭﺭﺓ ﺍلتقاليد المتوﺍﺭثة
بقصد أو بغير قصد سلبا على ﺍلبيئة.

يعرف التلوث Pollutionعلى ضﻭﺀ ﺍلمقاييﺱ لمنﻅمة ﺍلصحة ﺍلعالمية ﺍنه ﻜل تغيﺭ ﻜمي

أو نﻭعي في مﻜﻭناﺕ ﺍلﻜﺭﺓ ﺍألﺭضية عﻥ ﺍلحﺩ ﺍلﻁبيعي سﻭﺍﺀ ﻜاﻥ ﺯياﺩﺓ أو نقصاﻥ مﺅﺩيا إلى
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حﺩﻭﺙ خلـل في ﺍلتوﺍﺯﻥ ﺍلﻁبيعي لمكوناﺕ ﺍلنﻅاﻡ ﺍلبيئي (منﻅمة ﺍلصحة ﺍلعالمية .)1984 ،ينعكس
تلوث البيئة بالرصاص في تلوث الغذاء إما بشكل مباشر كما في الخضار والحبوب أو بشكل غير
مباشر عن طريق الحليب ,مما ينعكس على صحة وسَلمة المستهلك وَل سيما األطفال ,التي يدخل
الحليب مكونا رئيسا في أغذيتها فضَل عن الخضار والحبوب ,وتستخدم مياه الشرب في تحضير أغذية

األطفال مما يزيد من احتمال تلوثها بالرصاص( Soylakوزمَلؤه .)2006 ,التسمم بالرصاﺹ يﺅﺩﻱ

ﺇلى ﺯياﺩﺓ ضغﻁ ﺍلﺩﻡ وفقر الدم ،ﻭقصﻭﺭ ﻭتلﻑ في ﺍلﻜبﺩ ﻭﺍلﻜلية ﻭﺍلدماﻍ والجهاز العصبي المركزي
ﻭﺍلمحيﻁي ﻭليﻥ ﺍلعﻅام ( )Kuruvilla et al., 2006خاصة عنﺩ ﺍألطفال حيث لديهﻡ سﺭعة

َلمتصاﺹ ﺍلﺭصاﺹ إذا يحل محل ﺍلﻜالسيﻭﻡ في ﺃجسامهﻡ ﻭيخزن في ﺍلتﺭﺍﻜيب ﺍلعﻅمية ﻭنهاياﺕ
ﺍلخَليا ﺍلعصبية ﻭيسبب ﺇعاقة في نﻅﻡ ﺍَلنتقاَلﺕ ﺍلعصبية ﺍلمختلفة فضَلعﻥ تأثيﺭه السمي علي

صحة الجنين اﺫﺇ ﻭجﺩ في دم ﺍألﻡ ﺍلمجهﺯ للجنين ﻭفي حليﺏ ثﺩﻱﺍألﻡ ( .)Dorea, 2004ويعد

الرصاص من المعادن الثقيلة السامة التي توجد في الطبيعة بصورة غير نقية مرتبطة بخامات احرى

(العمر .) 2000,لذا حاولنا التحري عن تلوث الحليب بعنصر الرصاص من خَلل تقدير مستواه في
حليب األطفال المستوردة والمتوفرة في مدينة بني وليد ومقارنته مع الحد المسموح به لتواجده في

الحليب.

وتكمن اهمية الدراسة في تقدير عنصر الرصاص في حليب اَلطفال ومحاولة وقاية الطفل
واَلنسان البالغ من اَلضرار الناتجة عن دخول هذا العنصر الى اجسامهم .ومن خَلل معالجة مشكلة
البحث نقلل من اَلثار السلبية لعنصر الرصاص والحصول على حليب خالي من عنصر الرصاص.

حيث اشتملت الدراسة على قياس مستوى تركيز الرصاص في حليب األطفال ومقارنة النتائج المتحصل
عليها بالحدود المسموح بها دوليا والتعرف ما إذا كان الحليب ملوثا بالرصاص ام َل.
الدراسات السابقة :
 – 1دراسة . Lead poisoning among children in Saudi Arabia ،Abdullah, M. A

أوضح الباحث من خَلل عينة دراسته بأن ستة أطفال سعوديين تتراوح أعمارهم مابين -10

 30شهر تعرضوا إلى التسمم بالرصاص ،وقد تبين أن اثنين منهم مصابان بأمراض دماغية ،وكذلك
اثنين احضروا إلى المستشفى بتسمم بالرصاص ،بينما اثنين منهم توفيا ،وقد تبين أن مصدر الرصاص

كان موجود ضمن مسحوق بودرة يوضع على األسنان ،وكان يحتوي على نسبة . 51%
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الجانب العملي
المواد المستخدمة:

تم فحص  6انواع من حليب اَلطفال جمعت من اسواق مدينة بني وليد وحسب ما كان

متوفر في اسواق المدينة تحت اسماء تجارية للدول المنتجة للحليب كاَلتي:

(ماي بوي /بيبيَلك /بريميَلك /سيميَلك /ابتاميل /سويسَلك) .وتم استخدام مواد كيميائية عالية
الجودة في هذا البحث (حمض النيتريك بتركيز  ,%70فوق اكسيد الهيدروجين بتركيز .)%30

تجهيز العينات للقياس:

أولى الخطوات تم غسل كل اَلدوات الزجاجية وباقي اَلدوات المستخدمة بالماء المقطر بعد

غمرها في حمض النيتريك تركيزه  %10لفترة من الزمن .وتم تجهيز العينات للقياس باجراء عمليات

الهضم  Digestionلعينات حليب اَلطفال باستخدام احماض مركزة وفقا للطرق المتبعة ( .كل العينات
تم هضمها بحمض النيتريك المركز  HNO3تركيزه .) %70

طريقة العمل لجميع عينات الحليب:

 -1غسل اَلدوات وذلك بغمرها بحمض النيتريك  HNO3تركيزه  %10ثم غسلها بالماء المقطر.
 -2اخد وزنه  0.5 gmمن العينة وتوضع في انبوب الهضم.
 -3يضاف للعينة  5 mlمن حمض النيتريك تركيزه .%70
 -4تسخن العينة على  Hot Blockدرجة ح اررته ما بين ( )100-120درجة مئوية لمدة ساعة حتى
تتخلص العينة من كل اَلبخرة ثم تترك لتبرد لمدة ربع ساعة.

 -5يضاف للعينة  1.5mlمن فوق اكسيد الهيدروجين ) Hydrogen Peroxid(H2O2تركيزه %30
ثم يعاد تسخين العينة عند نفس درجة الح اررة للخطوة السابقة لمدة نصف ساعة على Hot
 Blockلتتخلص العينة من كل اَلبخرة ثم تبرد العينة .

 -6يضاف مرة ثانية  1.5mlمن فوق اكسيد الهيدروجين  H2O2بنفس الطريقة السابقة ويترك لمدة
نصف ساعة حتى يبرد.

 -7ترشيح العينة بعد التاكد من التخلص من كل اَلبخرة.

 -8الترشيح يتم في دورق حجمي سعته  25mlثم يكمل بالماء المقطر (منزوع اَليونات) حتى العَلمة
القياسية في الدورق وتكون العينة بذلك جاهزة للقياس في جهاز اَلمتصاص الذري .وتعيين
عنصر الرصاص قيد الدراسة بها بوحدة جزء في البليون ).)PPb
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اًلجهزة المستخدمة في القياس:
اجريت التحاليل الكيميائية المناسبة لمعرفة تركيز عنصر الرصاص وذلك باستخدام تقنية

جهاز مطياف اَلمتصاص الذري (الفرن الجرافيتي)

)Graphit Furnace Atomic Absorption Spectro-photometer(G.F.A.A.S
تستخدم هذه التقنية للتخلص من التدخَلت التي تحد باستخدام اللهب إلنتاج ذرات العنصر
في حالة الخمود ولزيادة حساسية قياس العنصر حيث يمكن باستخدام هذه التقنية قياس تراكيز ب

 1000مرة اقل من الممكن باستعمال تقنية اللهب .والحساسية العالية باستخدام الفرن الجرافيتي تجعل
من هذه التقنية تستخدم في التحاليل الخفيفة جدا.

الشكل ( )1جهاز قياس مستوى تركيز العناصر الثقيلة )GF (A.A.S

النتائج والمناقشة:

بينت النتائج المتحصــل عليها لهذه العينات ان محتوى تركيز الرصــاص كان اقل من الحد

المسموح به دوليا وهذا يدل على اتباع الطرق الصحية والصحيحة في تصنيع هذه العينات من حليب
اَلطفال .وبهذا تكون النتائج في جميع عينات الد ارسـ ـ ـ ــة ايجابية وَل تعاني من تلوث .وبذلك تم اثبات
مدى صـ ــحة او خطأ الفرضـ ــية التي قامت عليها الد ارسـ ــة .وتتضـ ــمن الفقرات التالية شـ ــرحا ومناقشـ ــة
النتائج للمس ــتويات المتحص ــل عليها على هيئة تركيز بوحدة  PPbباس ــتعمال جهاز  A.A.Sلعينات
حليب اَلطفال .وعليه كان أعلى مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى تركيز لعنص ـ ـ ـ ـ ـ ــر الرص ـ ـ ـ ـ ـ ــاص في عينات حليب اَلطفال
( )1.941PPbلعينة حليب من نوع ابتاميل واقل تركيز لعنصـ ـ ـ ــر الرصـ ـ ـ ــاص ( ) ppb0.166
لعينة حليب من نوع س ـ ــويس ـ ــَلك .وهذا المســ ــتوى َل يمثل خطورة على ص ـ ــحة اَلطفال يعطي نتيجة
ايجابية بعدم تلوث العينات التي تم دراستها.
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التحليل اًلحصائي:

أجري التحليل اَلحصـ ـ ــائي للنتائج بحسـ ـ ــاب المتوسـ ـ ــط واَلنحراف المعياري وحللت البيانات

المتحص ـ ـ ــل عليها بوص ـ ـ ــفها تص ـ ـ ــميما عشـ ـ ـ ـوائيا كامَل بتطبيق .ANOVA SINGLE FACTOR
ومقارنة مدى المتوس ـ ــطات باس ـ ــتخدام اقل فرق معنوي  .LSDوفيما يلي مناقش ـ ــة النتائج للمس ـ ــتويات
المتحصل عليها في عينات حليب اَلطفال.
جدول ( )1يبين الحدود المسموح بها للعناصر المعدنية السامة حسب لجنة دستور اًلغذية
التابعة لمنظمتي ( ) FAO/WHOرقمCAC/VOL.IX-E X..PAGE36
العنصر

التركيز ()ppb

الرصاص

20

الزرنيخ

200

الزئبق

100

الحديد

5000

النحاس

2000

الجدول ( )2يوضح متوسط تركيز الرصاص في عينات المرحلة العمرية اًلولى بوحدة ppb

نو العينة

التركيز ppb

التركيز ppb

)(1

)(2

التركيز
ppb
)(3

المتوسط

اًلنحراف
الم ياري

ماي بوي 1

0.641

0.640

0.642

0.641

0.001

بيبيمك 1

1.246

1.247

1.245

1.246

0.001

بريميمك 1

0.325

0.3224

0.327

0.325

0.002307

ابتاميل 1

1.940

1.943

1.941

1.941

0.001528

سيميمك 1

0.980

0.983

0.984

0.982

0.002082

سويسيمك 1

0.167

0.166

0.165

0.166

0.001
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Anova: Single
Factor
SUMMARY
Groups

Count

Sum

Average

Variance

STD

Raw1

3

1. 923

0.641

0.000001

0.001

Raw2

3

3.738

1.246

0.000001

0.001

Raw3

3

0.9744

0.3248

0.00000532

0.002307

Raw4

3

5.824

1.941333

0.00000233

0.001528

Raw5

3

2.947

0.982333

0.00000433

0.002082

Raw6

3

0.498

0.166

0.000001

0.001

ANOVA
Source of Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between Groups

6.437831

5

1.287566

515484.7

1.49E-31

3.105875

Within Groups

0.00003

12

0.0000025

المخطط ( )1يوضح تراكيز عنصر الرصاص في عينات المرحلة العمرية اًلولى PPb

20
20

0.641 1.246 0.325 1.941 0.982 0.166
سويسالك 1

سيميالك 1

إبتاميل 1

بريميالك 1

بيبيالك 1

ماي بوي1

0

الحد
المسموح به

من خَلل مخطط ( )1نجد ان اعلى تركيز للرصاص في العينة ابتاميل  ,) 1.941 ppb(1بينما
اقل تركيز للرصاص في العينة سويسمك  ) 0.166 ppb( 1وهذا التركيز قليل جدا عند مقارنته
بالحدود المسموح بها دوليا وَل يمثل خطورة على مستهلكي هذا النوع من العينات.
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الجدول( )3يوضح متوسط تراكيز عنصر الرصاص في عينات المرحلة العمرية الثانية بوحدات
العينة

ppb
التركيز  ppbالتركيز ppb
()3
()2
0.779
0.782
0.314
0.313
0.724
0.726
1.313
1.315
1.023
1.020
0.885
0.884

التركيزppb
)(1
0.781
0.311
0.725
1.314
1.021
0.883

ماي بوي 2
بيبيمك 2
بريميمك 2
ابتاميل 2
سيميمك 2
سويسمك 2

اًلنحراف
الم ياري
0.001528
0.001528
0.001
0.001
0.001528
0.001

المتوسط
0.780
0.312
0.725
1.314
1.021
0.884

Anova: Single
Factor
SUMMARY
Groups

Count

Sum

Average

Variance

STD

Raw1

3

2.342

0.780667

0.00000233

0.001528

Raw2

3

0.938

0.312667

0.00000233

0.001528

Raw3

3

2.175

0.725

0.000001

0.001

Raw4

3

3.942

1.314

0.000001

0.001

Raw5

3

3.064

1.021333

0.00000233

Raw6

3

2.652

0.884

0.000001

0.001528
0.001

ANOVA
Source of Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between Groups

1.662956

5

0.332591

199554.8

4.44E-29

3.105875

Within Groups

0.00002

12

0.00000167

المخطط ( )2يوضح تراكيز عنصر الرصاص في عينات المرحلة العمرية الثانية بوحدات ppb

0.78 1.021 0.725 1.314 0.312 0.884
سويسالك 2

بيبالك 2

إبتاميل 2

20

الحد
بريميالك  2سيميالك  2ماي بوي 2
المسموح به

2019

20
0

189

من خَلل المخطط ( )2نجــد ان اعلى تركيز للرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص في العينــة ابتــاميــل  2حيــث كــان تركيزهــا
( ) 1.314 ppbبينما نجد ان اقل تركيز للرص ـ ـ ــاص في العينة بيبيَلك  2حيث كان تركيزها (ppb
 ) 0.312بهذا فان كل عينات المرحلة العمرية الثانية س ــليمة من حيث احتوائها على الرص ــاص ,وَل
تمثل خط ار على مستهلكيها.
الجدول ( )4يوضح متوسط تراكيز عنصر الرصاص في عينات المرحلة العمرية الثالثة
بوحداتppb

العينة

التركيز ppb

التركيز ppb

التركيز ppb

()1

()2

()3

المتوسط

اًلنحراف
الم ياري

ماي بوي 3

0.511

0.513

0.515

0.513

0.002

بيبيمك 3

1.145

1.146

1.147

1.146

0.001

بريميمك 3

0.435

0.436

0.437

0.436

0.001

ابتاميل 3

1.027

1.028

1.029

1.028

0.001

سيميمك 3

0.990

0.991

0.992

0.991

0.001

سويسمك 3

1.679

1.678

1.680

1.679

0.001

Anova: Single
Factor
SUMMARY
Groups

Count

Sum

Average

Variance

STD

Raw1

3

1.539

0.513

0.000004

0.002

Raw2

3

3.438

1.146

0.000001

0.001

Raw3

3

1.308

0.436

0.000001

0.001

Raw4

3

3.084

1.028

0.000001

0.001

Raw5

3

3.084

0.991

0.000001

0.001

Raw6

3

5.037

1.679

0.000001

0.001

ANOVA
Source of

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between Groups

3.094037

5

0.618807

412538.2

5.68-E31

3.105875

Within Groups

0.000018

12

0.0000015

Variation
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المخطط ( )3يوضح تراكيز عنصر الرصاص في عينات المرحلة العمرية الثالثة بوحداتppb

20
20
10

0.513 1.679 0.436 1.028 1.146 0.991
سميالك 3

إبتاميل 3

بيبالك 3

الحد
بريميالك  3سويسالك  3ماي بوي 3
المسموح به

0

من خَلل المخطط ( )3نجد ان اعلى تركيز في العينة سويسَلك  ) 1.679 ppb( 3بينما اقل
تركيز في العينة بريميَلك  ) 0.436( 3حيث تعد هذه التراكيز ضمن الحدود المسموح بها وبالتالي
فان هذه العينات سليمة وصالحة لَلستهَلك وَل تمثل خطورة على اَلطفال.
المخطط ( )4يوضح تراكيز عنصر الرصاص في عينات الفئات العمرية الثمثة بوحدات PPb

2

0.884
0.166

0.725
0.436

0.325

0.312

0.641
0.78
0.513

0.982
1.021
0.991

1.146

1.246

1.5
1
0.5
0

سويسيالك

سيميالك

ابتاميل

بريميالك

بيبيالك

ماي بوي

عينات الحليب المختلفة
الفئة الثالثة

الفئة الثانية

الفئة األولى
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التركيز)(ppb

1.314
1.028

1.679

1.941

2.5

من المخطط ( )4لوحظ الفرق في تركيز الرصاص لعينات الحليب الستة في الفئات العمرية اَلولى
والثانية والثالثة من خَلل المخطط ظهر حليب سويسَلك باعلى تركيز في الفئة العمرية الثالثة وبأقل
تركيز في المرحلة العمرية اَلولى بينما حليب ابتاميل ظهر باعلى تركيز في الفئة العمرية اَلولى في
حين ظهرتركيز السيميَلك فى نفس المستوى تقريبا .وبرغم الدراسة بينت ان جميع عينات الحليب
الخاضعة للقياس كان مستوى تركيز الرصاص وفق الحد المسموح به دوليا اَل ان بمقارنة تركيز
الرصاص لوحظ الفرق بين العينات من حيث التركيز وهذ يرجع لجودة المنتج ومن خَلل الدراسة تبين
ان حليب السويسَلك اجود انواع الحليب التي تمت عليها الدراسة وهذا َليعني ان هناك فرق عالي في
الجودة باعتبار ان كل انواع الحليب التي تم تقدير عنصر الرصاص فيها كان وفق الحد المسموح به
دوليا.
الخاتمة

تعد العناص ـ ــر الثقيلة من الملوثات الس ـ ــامة والخطيرة التي تؤثر على ص ـ ــحة اَلنس ـ ــان والتي من

ضــمنها عنصــر ( الحديد ,الكروم  ,الرصــاص) ويمكن لهذه الســموم الدخول الى جســم اَلنســان بعدة

طرق والتي من اهمها غذاؤه ويكمن خطر هذه العناص ـ ـ ـ ـ ــر في حس ـ ـ ـ ـ ــب تركيزها ونظ ار َلن عنص ـ ـ ـ ـ ــر
الرصــاص من العناصــر الســامة الخطيرة ,لهذا تهدف الد ارســة لقياس مســتوى تركيز هذا العنصــر في

حليب اَلطفال وإلنجاز هذا الهدف تم تجميع ( )18عينة من حليب اَلطفالَ ,لس ـ ـ ــتخَلص عنص ـ ـ ــر
الرصاص قيد الدراسة في العينات تم استخدام طريقة الهضم باستعمال ( حمض النيتريك HNO3

تركيزه  ,%70وفوق اكســيد الهيدروجين  H2O2تركيزه  ,%30ولقياس مســتوى تركيز الرصــاص قيد

الدراسة استخدم جهاز اَلمتصاص الذري ( )G.F.A.A.Sفتبين من خَلل التحاليل المتحصل عليها

بان تقدير نس ــبة تركيز مس ــتوى عنص ــر الرص ــاص في عينات حليب اَلطفال كان اقل من المس ــتوى

المسموح به وبذلك تعتبر غير ملوثة وصالحة لَلستعمال اليومي لإلنسان ,وبذلك تم اثبات عدم تلوث

هذه العينات.
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التوصيات
 /1اجراء البحوث العلمية بصــفة مســتمرة على اَلغذية واَلدوية الطبية لألطفال ومدى تلوثها بعنصــر
الرصاص وغيره من العناصر الثقيلة وذلك لضمان صحة وسَلمة الطفل.

 /2عمل فحوص ـ ــات دورية لمراقبة دماء اَلطفال ومَلحظة اي ارتفاع في مس ـ ــتويات الرص ـ ــاص فيها
عن الحد المسموح به وتحويلهم لتلقي الرعاية الصحية الَلزمة.
 /3اجراء مس ــح وطني لَلغذية جميعها ليس فقط بالنس ــبة الى الرص ــاص ،وانما ايض ــا الى العناص ــر
الثقيلة اَلخرى ,نظ ار الى خطورة هذه العناصر وتأثيرها في صحة اَلنسان على المدى البعيد.
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