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االفتتاحيــــة
هم العـــدو

العجب كل العجب ي�أتي من مثقفي الأمة .ه�ؤالء ،الذين يعتربون موجهات فعلية لتب�صري
الن�شء بالطرق الكفيلة بحماية م�ستقبلهم ،ومع ذلك فقد �ضلوا هم الطريق ،و�أورثوا الأمة كل ما
تعانيه من مهالك.

1

كان ه�ؤالء املثقفني ،وال يزالون يعلمون علم اليقني �أن دول الغرب ،وعلى ر�أ�سها �أمريكا ،هي
العدو احلقيقي والفعلي للأمة ،وا�ستمروا برتديد عبارة :الغرب هو العدو ،الغرب هو العدو� ...إلخ.
وك�شفت الأيام �أن الغرب وا�ضح منذ الوهلة الأوىل يف �أهدافه ومطامعه ،ويعرف ما يريد وممن يريد
ما يريد ،و�أن تبني بعد فرتة طويلة من اخلداع ،والتقنع ب�أقنعة الوطنية وال�شرف والنزاهة ،و�أنهم
هم املخلّ�ص ،الذين �سينقذون ال�شعب مما يعانيه من �صنوف القهر والإذالل التي ت�سبب بها الغرب ،من
خالل تن�صيب حكام فا�سدين ،تبني �أن عدو الأمة احلقيقي هم مثقفوها .فهل �آن الأوان �أن نحذر من
مثقفي الأمة ،الذين �أثبتوا رخ�صهم وهوانهم على �أنف�سهم ،قاتلهم اهلل.
وكما يقول املثل ال�شائع ،القالع ال تهدم �إال من داخلها ،فكان املثقفون هم �أداة الغرب يف
تزييف وعي الأمة وكان كبار امل�س�ؤولني يف املجتمعات املناه�ض للغرب .ويتكرر احلدث التاريخي ،فال
يزال الغرب يفر�ض هيمنته وو�صايته على دولنا ،فانربت جمتمعات ملقاومته� ،إال �أن كثري من مثقفي
جمتمعاتنا العربية ،كما هو حال ر�ؤ�سا�ؤها ،يقفون مع الغرب �ضد �إخوانهم وبني جن�سهم ،ويتجاهلون
املثل العربي ال�شهري " �أنا و�أخي على ابن عمي ،و�أن وابن عمي على الغريب".
و�إنك عزيزي القارئ ،ترى وت�سمع هيمنة الغرب علينا ،و�أنه يفر�ض نف�سه و�صي ًا وو�سيط ًا
حلل م�شاكلنا ،التي �أ�شعلها هو .و�أبرز الأمثلة حالة �سوريا ،واليمن ،وليبيا� .أ�ضف �إىل ذلك مواقفه
املتناق�ضه من نف�س الواقعه؛ فهو ي�ؤيد تركيا يف م�س�ألة �سوريا ،وال يحرك �ساكن ًا يف م�س�ألة تركيا يف
ليبيا� ،ألي�س منكم رجل ر�شيد.
واجلدير بالإ�شارة� ،أن هذا العدد يحتوي على بحث خ�ص�ص لبيان ال�سيا�سة الأمريكية
جتاه القد�س .والكل يعلم طبيعة ال�سيا�سة الأمريكية العدائية للق�ضية الفل�سطينية ،ومع ذلك،
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تغافل القادة الفل�سطينيون عن عدم حيادية �أمريكا .والذي برز يف موقف ترامب الأخري من �إعالن
القد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،وتبني م�شروع نتنياهو الأخري لل�سالم .واعتربه م�شروع ًا امريكي ًا ،و�أطلق
عليه " �صفقة القرن".
�أما الأبحاث ال�ستة الأخرى ،فبعيدة عن جمريات الأحداث يف املنطقة العربية
والإ�سالمية .فهي ت�سلط ال�ضوء على موا�ضيع تقليدية تهم الباحثني ،كاال�ستثمار وقواعد اللغة،
و�صياغة عقود الزواج ،والريا�ضة ،والن�ص القر�آين .وقد بذل الباحثون فيها جهود ًا ملحوظة.
ن�أمل �أن يجد الباحثون ،واملهتمون ،وطلبة الدرا�سات العليا ،واالخت�صا�صيون ،فيها ما يرثي
درا�ساتهم و�أبحاثهم ،حتى تعم الفائدة ،وترثي املعرفة.

رئا�سة التحرير

1
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�ضمانات ومزايــــا اال�ستثمار و�أثــرها
على اقت�صاد الدولـــــة
"درا�سة تطبيقيـــة على اجلمهورية اليمنيـــة"
د .حمزة حممد �شاهر

�أ�ستاذ م�ساعد ،ق�سم القانون العام
كلية ال�شريعة والقانون ،جامعة �صنعاء

امللخ�ص:
1

تناول هذا البحث درا�سة �ضمانات ومزايا وحوافز اال�ستثمار املقررة يف
الت�شريعات اليمنية ملا لها من �أهمية يف اقت�صاد الدولة وبيان مدى فاعلية تلك
ال�ضمانات واملزايا  .وقد اقت�صرت الدرا�سة على الأحكام القانونية ومل تتطرق
�إىل مقومات اال�ستثمار الأخرى كاال�ستقرار ال�سيا�سي وما متر به اليمن حالي ًا
من �أو�ضاع ا�ستثنائية.
وقد تناولت الدرا�سة ال�ضمانات واملزايا يف القانون رقم ( )15ل�سنة
2010م ب�ش�أن اال�ستثمار ،بالإ�ضافة �إىل ما هو مقرر يف القانون رقم ()14
ل�سنة 1990م ب�شـ�أن اجلمارك املعدّ ل بالقانون رقم ( )12ل�سنة 2010م،
والقانون رقم ( )17ل�سنة 2010م ب�شـ�أن �ضرائب الدخل ،والقانون رقم ()4
ل�سنة 1993م ب�ش�أن املناطق احلرة ،واتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي �سواء
الإقليمية �أو الثنائية ،واتفاقيات امل�شاركة يف الإنتاج املربمة بني احلكومة
اليمنية وال�شركات النفطية ،واالتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية يف
ت�سوية منازعات اال�ستثمار .
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�ضمانات ومزايــــا اال�ستثمار و�أثــرها على اقت�صاد الدولـــــة

Abstract:

This research studies the guarantees, privileges
and investments incentives stipulated in Yemeni
legislations, due to their importance towards the
country’s economy, and clarifies their level of
effectiveness. The study is limited to legal provisions
and not addressing other elements of investment,
such as, the political stability and the exceptional
current situation Yemen is going through.
The study covers the guarantees and privileges
stated in the Law No.(15) of 2010 on ‘Investment’,
in addition to what is stated in Law No.(14) of 1990
on ‘Customs’, amended by Law No. (12) of 2010,
Law No.(17) of 2010 on ‘Income Taxes’, and the
Law No.(4) of 1993 on ‘Duty Free Zones’, and the
‘Double Taxation Avoidance Agreements’ (DTAs)
either regional or bilateral, and the ‘Production
Sharing Agreements’ (PSAs) concluded between the
Yemeni government and oil companies, and other
international, regional and bilateral agreements on
settlement of investment disputes.

2019 ) يونيو-العدد الثاين والع�شــرون ( يناير
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املقدمة:
		 ميثل جذب اال�ستثمار �سواء الوطني �أو الأجنبي �أهمية ق�صوى لكافة الدول ال�سيما الدول
النامية ،حيث ت�سعى الدول �إىل ت�شجيع اال�ستثمار بنوعيه املبا�شر وغري املبا�شر لتحقيق الأهداف
املن�شودة ،ومن تلك الأهداف خف�ض معدالت البطالة عن طريق توفري املزيد من فر�ص العمل ،وزيادة
ال�صادرات وحت�سني ميزان املدفوعات ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستفادة الدولة من التقدم التكنولوجي وغري
ذلك من الأهداف التي ت�سعى الدولة �إىل حتقيقها من امل�شاريع اال�ستثمارية .
وبالإ�ضافة �إىل ال�شروط واملق ّومات التي متكّن امل�ستثمر من القيام با�ستثمار ناجح،
		
وكذلك اال�ستقرار ال�سيا�سي واملايل يف الدولة الذي يكفل توفري املناخ املالئم والأمان للم�ستثمر،
ف�إن ال�ضمانات واملزايا القانونية املقررة لال�ستثمار هي العامل الأهم يف جذب وت�شجيع اال�ستثمار
والت�أثري �إيجاب ًا على اقت�صاد الدولة وعلى م�صلحة امل�ستثمر .
		 وقد قامت كل دولة ب�سن الت�شريعات والنظم القانونية بغر�ض �إف�ساح املجال �أمام امل�ستثمرين،
وقد ت�ضمنت تلك الت�شريعات العديد من ال�ضمانات واملزايا واحلوافز من �أجل جذب وت�شجيع
اال�ستثمارات ب�أنواعها ،بل �إن الأمر و�صل يف بع�ض الدول �إىل منح جن�سية الدولة �إىل امل�ستثمر
الأجنبي ب�شروط معينة .
		 وقد ن�ص الد�ستور اليمني يف املادة العا�شرة منه على �أن  :ترعى الدولة حرية التجارة
واال�ستثمار وذلك مبا يخدم االقت�صاد الوطني ،وت�صدر الت�شريعات التي تكفل حماية املنتجني
وامل�ستهلكني وتوفري ال�سلع الأ�سا�سية للمواطنني ،ومنع االحتكار وت�شجيع ر�ؤو�س الأموال اخلا�صة
على اال�ستثمار يف خمتلف جماالت التنمية االقت�صادية واالجتماعية وفق ًا للقانون.
		 والقانون النافذ يف اجلمهورية اليمنية ب�ش�أن اال�ستثمار هو القانون رقم  15ل�سنة 2010م
ال�صادر بتاريخ �/23أغ�سط�س2010/م ،وقد ُخ ِّ�ص�ص الباب الثالث واملادة  29من الباب ال�ساد�س
من هذا القانون لبيان ال�ضمانات واملزايا املمنوحة للم�ستثمر بالإ�ضافة �إىل تطبيق نظام النافذة
الواحدة املبني يف املادة  13من القانون.
1
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�ضمانات ومزايــــا اال�ستثمار و�أثــرها على اقت�صاد الدولـــــة

هدف البحث:
		 يهدف هذا البحث �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أنواع ال�ضمانات واملزايا املقررة يف ت�شريعات
اجلمهورية اليمنية �سواء للم�ستثمر الوطني �أو الأجنبي وبيان مدى فاعليتها ودورها يف جذب
اال�ستثمار.
خطة البحث� :سيتم تناول هذا البحث يف مباحث �أربعة ،ثم اخلامتة والتو�صيات ،وعلى النحو
التايل:
املبحث الأول  :مفهوم اال�ستثمار و�أهميته.
املبحث الثاين  :ال�ضمانات واملزايا املقررة يف قانون اال�ستثمار.
املبحث الثالث� :ضمانات ومزايا اال�ستثمار يف الت�شريعات اليمنية الأخرى.
املبحث الرابع :مدى فاعلية �ضمانات ومزايا اال�ستثمار املقررة يف القانون اليمني.
اخلامتة.
التو�صيات.

1

املبحث الأول

مفهوم اال�ستثمار و�أهميته
ً
بداية �إلقاء
		 �إن درا�سة ال�ضمانات واملزايا املمنوحة للم�ستثمر وفق ًا للقانون اليمني ،ت�ستدعي
ال�ضوء على مفهوم اال�ستثمار عموم ًا وبيان �أهميته.

�أو ًال  :مفهوم اال�ستثمار :
		 يق�صد باال�ستثمار توظيف املال بهدف حتقيق العائد �أو الدخل �أو الربح واملال عموما ،وقد
يكون اال�ستثمار على �شكل مادي ملمو�س(الأرا�ضي ،البنايات ،الآالت واملعدات�...إلخ) �أو على �شكل
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غري مادي (النقود ،الودائع حتت الطلب ،الأ�سهم وال�سندات ،التعهدات�...إلخ .
		 واال�ستثمار �سواء �أكان حملي ًا �أم �أجنبي ًا �إما �أن يكون ا�ستثمار مبا�شر �أو غري مبا�شر .
ويكون اال�ستثمار املبا�شر حينما ميلك امل�ستثمر حق الرقابة الكاملة �أو �شبه الكاملة على
ن�شاط امل�شروع ،وهو يتخذ غالب ًا �شكل �إقامة م�شروعات ا�ستثمارية �أو امل�شاركة فيها  .وهذا النوع هو
املف�ضل عادة للم�ستثمر� ،إذ تكمن �أهميته يف متتع امل�ستثمر بكامل احلرية يف الإدارة والت�سويق ،كما
�أن له احلق يف �إن�شاء فروع للإنتاج والت�سويق يف �أماكن �أخرى .
�أما اال�ستثمار غري املبا�شر فهو ما يعرف باملحفظة اال�ستثمارية ()portfolio investment
نظر ًا لتعلقه ب�شراء الأ�سهم وال�سندات �أو االكتتاب يف �أ�سهم و�سندات م�شروعات قائمة دون ق�صد
ممار�سة �إ�شراف ما عليها .
()1

ثاني ًا � :أهمية اال�ستثمار :
		 تتمثل �أهمية اال�ستثمار ال �سيما اال�ستثمار الأجنبي يف كونه �أحد م�صادر التمويل اخلارجي
للتنمية االقت�صادية ،ف�ض ًال عن كونه �أحد قنوات احل�صول على التكنولوجيا واخلربات الإدارية
والفنية  .كما �أن لال�ستثمار �آثار �إيجابية عديدة منها �إيجاد فر�ص عمل جديدة وزيادة �أو �إيجاد
الطاقة الإنتاجية بالإ�ضافة �إىل حت�سني نوعية املنتجات وتقليل التكاليف لت�صل �إىل درجة عالية
()2
من التناف�سية يف الأ�سواق .
1

((( د .طاهر حردان � ،أ�سا�سيات اال�ستثمار  ،دار امل�ستقبل للن�شر والتوزيع  ،الطبعة الأوىل  ،عمان � ، 2012 ،ص  . 13م�شار �إليه يف زينب تري� ،أثر احلوافز
ال�ضريبية على اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر  -درا�سة مقارنة  ،ر�سالة ماج�ستري  ،كلية العلوم االقت�صادية والعلوم التجارية وعلوم الت�سيري ،جامعة العربي بن
مهيدي� -أم البواقي -اجلزائر � ، 2017،ص . 3
((( د .عبد الكرمي جابر �شنجار العي�ساوي  ،وهالة ها�شم كاظم � ،ضرورات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف القطاعات ال�سلعية يف العراق )درا�سة حتليلية) ،
جملة القاد�سية للعلوم الإدارية واالقت�صادية  ،كلية الإدارة واالقت�صاد  ،جامعة القاد�سية  ،العراق  ،املجلد  ، 17العدد � ، 3سنة � ، 2015ص. 83
			
جامعة امللكة �أروى

11

العدد الثاين والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2019

�ضمانات ومزايــــا اال�ستثمار و�أثــرها على اقت�صاد الدولـــــة

املبحث الثاين

ال�ضمانات واملزايا املقررة يف قانون اال�ستثمار
خ�ص�ص قانون اال�ستثمار النافذ
		
بح�سب ما �سبق الإ�شارة �إليه يف مقدمة هذا البحث ،فقد ّ
(القانون رقم  15ل�سنة 2010م) الباب الثالث منه بالإ�ضافة �إىل املادة  29لبيان ال�ضمانات واملزايا
املمنوحة للم�ستثمر .
ونبني فيما يلي �أهم ال�ضمانات واملزايا الواردة يف قانون اال�ستثمار مع �إلقاء ال�ضوء على
		
�أحكام قانون اال�ستثمار ال�سابق (القانون  22ل�سنة 2002م) كلما ا�ستدعى الأمر ذلك .
وميكن ح�صر �أهم ال�ضمانات واملزايا يف قانون اال�ستثمار احلايل على النحو التايل :
		

�أو ًال  :عدم التمييز بني امل�ستثمر املحلي وامل�ستثمر الأجنبي :

1

ن�صت املادة ( )5على �أن(:ت�ضمن الدولة للم�ستثمرين الأجانب املعاملة املت�ساوية دون
متييز مع امل�ستثمرين املحليني يف كافة احلقوق وااللتزامات وحرية اال�ستثمار يف �أي من القطاعات
االقت�صادية ،مبا يف ذلك االنفراد �أو امل�شاركة يف متلك امل�شروع اال�ستثماري وفق ًا لأحكام هذا
القانون).
ومما يتعني الإ�شارة �إليه هنا� ،أن ن�ص املادة( )5جاء متفق ًا �إىل حد كبري مع ما كان مقرر ًا
يف املادتني رقم /3ب و  5من قانون اال�ستثمار ال�سابق (قانون  22ل�سنة 2002م) ،حيث كانت املادة
/3ب تن�ص على �أن ( :لر�أ�س املال اليمني �أو العربي �أو الأجنبي �أن ينفرد �أو ي�شارك باال�ستثمار يف �أي
م�شروع وفق ًا لأحكام املادة ( )1من هذا القانون) وكانت املادة  5تن�ص على �أن ( :يت�ساوى ر�أ�س املال
العربي والأجنبي ،وامل�ستثمرين العرب والأجانب مع ر�أ�س املال اليمني وامل�ستثمرين اليمنيني دون
متييز فيما يخ�ص احلقوق وااللتزامات والقواعد والإجراءات الواردة يف هذا القانون والقرارات
واللوائح ال�صادرة تنفيذ ًا له).
على �أنه يالحظ فيما يتعلق مب�س�ألة �أحقية امل�ستثمر الأجنبي يف االنفراد بتملك
		
امل�شروع ،ف�إن القانون ال�سابق ق ّيد هذا احلق وذلك يف املادة  2/42حيث ا�شرتط �أال تزيد ن�سبة
م�ساهمة ر�أ�س املال الأجنبي يف ال�شركة اال�ستثمارية التي تقدم �أ�سهمها لالكتتاب العـــام �أو �شركات
التو�صية بالأ�سهم عن  45%من ر�أ�سمالها املدفوع ،مع �إمكانية تعديل هذه الن�سبة بقرار من جمل�س
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الوزراء بناء على اقرتاح جمل�س �إدارة الهيئة العامة لال�ستثمار �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .

ثاني ًا  :عدم جواز امل�صادرة �أو الت�أميم :
ن�صت املادة  8على �أنه :
 .أمع عدم الإخالل مبا هو من�صو�ص عليه يف الفقرات الأخرى من هذه املادة ال يجوز للحكومة
م�صادرة �أو ت�أميم �أي م�شروع �أو �أي من �أ�صوله.
 .بال يجوز نزع ملكية امل�شروعات اال�ستثمارية من قبل احلكومة �إ َّ
ال لأغرا�ض املنفعة العامة ،و�أن
يكون ذلك مبني ًا على �أ�س�س غري متييزية ،ووفق ًا لأحكام الد�ستور والقوانني ذات العالقة .
 .جيتبع ب�ش�أن التعوي�ضات عن امل�شاريع املنزوعة ملكيتها الأحكام املحددة فيما يلي بغ�ض النظر عن
�أي ن�ص يق�ضي بغري ذلك يف �أي قانون �آخر:
1 .1يتم حتديد قيمة التعوي�ض امل�ستحق للم�ستثمر وفق ًا لأحكام هذه املادة وباالتفاق بني
احلكومة وامل�ستثمر �أو عن طريق املحكمة التجارية املخت�صة.
2 .2يجب �أن تكون قيمة التعوي�ض امل�ستحق للم�ستثمر م�ساوية للقيمة ال�سوقية للم�شروع
و�أ�صوله يف اليوم الذي ي�سبق �إعالن نزع امللكية.
�3 .3أن يتم دفع قيمة التعوي�ض خالل ( )180يوم ًا من تاريخ �إعالن نزع امللكية ،ويكون
للم�ستثمر يف حال فوات هذا امليعاد احلق يف اللجوء �إىل املحكمة التجارية املخت�صة
للمطالبة ب�إعادة النظر يف قيمة التعوي�ض ال�سابق تقديره .
4 .4يحق للم�ستثمر اللجوء �إىل املحكمة التجارية املخت�صة يف حال عدم موافقته على
القيمة املقدرة للتعوي�ض عن امل�شروع والأ�صول التي مت نزع ملكيتها.
5 .5يتم �سداد قيمة التعوي�ض امل�ستحق وفق ًا لأحكام هذه املادة يف مواعيد ا�ستحقاقها
وبدون ت�أخري ،و�إذا كان امل�ستثمر �أجنبي ًا في�صرح له بتحويل مبلغ التعوي�ض �إىل
اخلارج بحرية تامة وبعملة قابلة للتحويل).
ونالحظ على ن�ص املادة  8ما يلي :
�1)1إنه وبا�ستثناء الفقرة(ج) فقد ت�ضمن ن�ص املادة حكم ًا عام ًا لي�س مق�صور ًا على امل�شروع
اال�ستثماري بل ينطبق على كافة امل�شاريع وكافة الأموال� ،إذ �إنه ووفق ًا للمادة  20من
د�ستور اجلمهورية اليمنية ف�إن امل�صادرة العامة للأموال حمظورة ،كما �أن امل�صادرة اخلا�صة
ال جتوز �إال بحكم ق�ضائي  .و�إن ا�شرتاط املنفعة العامة والتعوي�ض العادل يف نزع امللكية
1
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هو �أمر مقرر يف القانون رقم  1ل�سنة 1995م ب�ش�أن اال�ستمالك للمنفعة العامة و�إن كان
()3
امل�شرع حر�ص يف ذلك القانون على ا�ستخدام لفظ (ا�ستمالك) ولي�س (نزع) .
2)2مبوجب الفقرة(ج) من املادة  ،8ف�إن حتديد قيمة التعوي�ض يتم باالتفاق بني احلكومة
وامل�ستثمر .وعند عدم االتفاق  -وهو الأمر الأكرث ت�صور ًا – يتم التحديد من قبل املحكمة
التجارية املخت�صة .
ق�ضاء ،فقد ا�شرتط امل�شرع �أن تكون قيمة التعوي�ض
و�سواء مت تقدير التعوي�ض اتفاق ًا �أم
ً
م�ساوية للقيمة ال�سوقية للم�شروع و�أ�صوله يف اليوم الذي ي�سبق �إعالن نزع امللكية .
3)3من ال�ضمانات املقررة يف هذه املادة �أن امل�شرع �أعطى امل�ستثمر احلق يف املطالبة ب�إعادة
النظر يف قيمة التعوي�ض يف حالة ت�أخر ال�سداد لأكرث من  180يوم ًا .
4)4يف حالة كان املالك �أو ال�شريك يف امل�شروع املنزوع ملكيته �أجنبي ًا ،ف�إنه يحق له وبدون �أية
قيود حتويل التعوي�ض �إىل خارج اجلمهورية  .وهذا احلق يعد من ال�ضمانات الهامة املقررة
لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر .

ثالث ًا  :االعفاءات من ال�ضريبة اجلمركية:
1

تعترب الإعفاءات اجلمركية من �أهم العوامل التي ت�ساهم يف جذب اال�ستثمار والتي يع ّول
		
عليها �أي م�ستثمر  .وقد ن�صت املادة /29ج من القانون على �أنُ ( :تطبق الإعفاءات اجلمركية
مبقت�ضى قانون اجلمارك على الآتي :
1.1الإعفاءات الواردة باالتفاقيات الدولية النافذة التي تكون اجلمهورية طرف ًا فيها
واالتفاقيات املربمة مع املنظمات الدولية والإقليمية �أو اجلهات الأجنبية امل�ستكملة
لإجراءاتها الد�ستورية ،و ُتلغى �أي �إعفاءات جمركية وردت خالف ًا ملا ورد يف قانون
اجلمارك.
2.2املوجودات الثابتة وامل�ستوردة لإقامة امل�شروعات اال�ستثمارية وال�صناعية واملتمثلة يف
الآالت واملعدات والأجهزة مبا يف ذلك ال�سفن املعدة للنقل وال�صيد البحري والطائرات
املعدة للنقل اجلوي مبوجب القوائم املعدة واملقدمة من الهيئة العامة لال�ستثمار وفق ًا
لقانون اجلمارك والئحته التنفيذية.
((( وفق ًا لن�ص املادة  13من قانون اال�ستثمار ال�سابق (القانون  22ل�سنة  )2002ف�إنه ال يجوز نزع امللكية �إال مبوجب حكم ق�ضائي بات ومقابل تعوي�ض
عادل يقدر على �أ�سا�س قيمة ال�سوق للم�شروع عند �صدور احلكم و�أال يت�أخر ال�سداد عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ �صدور احلكم البات .
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3.3تعفى مدخالت الإنتاج للم�شاريع اال�ستثمارية ال�صناعية املرخ�صة وامل�سجلة بن�سبة (50
باملئة) من الر�سوم اجلمركية وفق ًا لل�ضوابط واال�شرتاطات املنظمة لذلك بالالئحة
التنفيذية لقانون اجلمارك ،على �أن ال يجوز ل�صاحب ال�ش�أن اجلمع بني امليزتني من
الإعفاءات الواردة يف هذه الفقرة والإعفاءات الواردة يف االتفاقيات الدولية النافذة
التي تكون اجلمهورية طرف ًا فيها ويف اتفاقية �إن�شاء منطقة التجارة العربية احلرة وعلى
�أن يختار �أحدهما).
ومما �سبق ،يتبني لنا ما يلي :
1)1لقد جاء ن�ص الفقرة (ج) من املادة  29من قانون اال�ستثمار متطابق متام ًا مع ن�ص املادة
 171من القانون رقم ( )14ل�سنة 1990م ب�شـ�أن اجلمارك بعد تعديله مبوجب القانون
()4
رقم ( )12ل�سنة 2010م .
�2)2إن ا�ستخدام م�صطلح (الر�سوم اجلمركية) بد ًال عن(ال�ضريبة اجلمركية) �أو اخللط
بينهما هو خط�أ قد يكون �شائع ًا عند عامة النا�س ،لكن ال ينبغي �أن ي�صدر هذا اخلط�أ من
قبل امل�شرع  )5(.والوا�ضح هنا �أن االعفاء املق�صود هو االعفاء من ال�ضريبة اجلمركية
ولي�س من الر�سوم التي يتم حت�صيلها يف املنافذ اجلمركية .
3)3ت�سري االعفاءات الواردة يف االتفاقيات التي �أبرمتها اجلمهورية اليمنية بعد �أن تكون
تلك االتفاقيات قد ا�ستكملت الإجراءات الد�ستورية .
وا�شرتاط ا�ستكمال الإجراءات الد�ستورية لالتفاقيات امل�شار �إليها حتى ي�سري االعفاء
هو �أمر مفهوم لتعلقه ب�إعفاء �ضريبي� ،إذ �إنه مبوجب ن�ص املادة  13من د�ستور اجلمهورية
اليمنية فال �إعفاء من ال�ضريبة �إال بقانون ،ومن ثم ف�إنه من الالزم �صدور قانون باملوافقة
على ان�ضمام �أو �إبرام الدولة لأية اتفاقية تت�ضمن �إعفاءات �ضريبية .
ومن االتفاقيات بهذا اخل�صو�ص ،اتفاقية تي�سري وتنمية التبادل التجاري بني الدول
		
1

((( ن�صت املادة  171من قانون اجلمارك على �أن  (:تُطبق الإعفاءات اجلمركية مبقت�ضى هذا القانون على الآتي:
�أ-الإعفاءات الواردة باالتفاقيات الدولية النافذة التي تكون اجلمهورية طرف ًا فيها واالتفاقيات املربمة مع املنظمات الدولية والإقليمية �أو اجلهات الأجنبية
امل�ستكملة لإجراءاتها الد�ستورية ،وتُلغى �أي �إعفاءات جمركية وردت خالف ًا ملا ورد يف �أحكام هذا القانون.
ب-املوجودات الثابتة وامل�ستوردة لإقامة امل�شروعات اال�ستثمارية وال�صناعية واملتمثلة يف الآالت واملعدات والأجهزة مبا يف ذلك ال�سفن املعدة للنقل وال�صيد
البحري والطائرات املعدة للنقل اجلوي مبوجب القوائم املعدة واملقدمة من الهيئة العامة لال�ستثمار وفق ًا لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.
ج-تعفى مدخالت الإنتاج للم�شاريع اال�ستثمارية ال�صناعية املرخ�صة وامل�سجلة بن�سبة (50باملئة) من الر�سوم اجلمركية وفق ًا لل�ضوابط واال�شرتاطات
املنظمة لذلك بالالئحة التنفيذية لهذا القانون ،على �أن ال يجوز ل�صاحب ال�ش�أن اجلمع بني امليزتني من الإعفاءات الواردة يف هذه الفقرة والإعفاءات الواردة
يف االتفاقيات الدولية النافذة التي تكون اجلمهورية طرف ًا فيها ويف اتفاقية �إن�شاء منطقة التجارة العربية احلرة وعلى �أن يختار �أحدهما.
((( الر�سم و�إن كان من �أنواع الإيرادات العامة �إال �أنه يختلف كلي ًا عن ال�ضريبة .
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العربية ،والتي �صدر ب�ش�أنها بتاريخ 2002/10/20م القانون رقم ( )41ل�سنة 2002م باملوافقة
على االن�ضمام �إىل الربنامج التنفيذي امل�سمى منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ،وقد ن�صت
املادة ال�ساد�سة من االتفاقية على اعفاء بع�ض ال�سلع من ال�ضريبة اجلمركية ،بينما تناولت املادة
ال�سابعة مو�ضوع اخلف�ض التدريجي يف ال�ضريبة اجلمركية لل�سلع العربية .
ومن االتفاقيات �أي�ض ًا اتفاقية ت�شجيع وحماية و�ضمان اال�ستثمارات بني الدول الأع�ضاء
		
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ال�صادرة عن الدورة الثانية ع�شرة مل�ؤمتر وزراء خارجية الدول
اال�سالمية املنعقد يف بغداد من � 1إىل  5يونيو ،1981والتي ن�صت يف املادة الرابعة منها على �أن
ت�سعى الأطراف املُتعاقدة �إىل تقدمي احلوافز والتي�سريات املختلفة جلذب ر�ؤو�س الأموال وت�شجيع
ً
خا�صة خالل
ا�ستثمارها يف �أقاليمها كاحلوافز التجارية واجلمركية واملالية وال�ضريبية والنقدية،
ال�سنوات الأوىل مل�شروعات اال�ستثمار وذلك طب ًقا لقوانني ولوائح و�أولويات الدولة امل�ضيفة.

رابع ًا :مبوجب ن�ص املادة ( )7من قانون اال�ستثمار ف�إنه يحق للم�ستثمر بعد �أداء
الواجبات ال�ضريبية التحويل �إىل خارج اجلمهورية بوا�سطة البنوك امل�صرح لها �أية
مبالغ لغر�ض دفع فوائد الأ�سهم �أو �أرباح ر�أ�س املال �أو ر�سوم االمتياز �أو �أتعاب الإدارة �أو
ر�سوم الرتخي�ص وت�سديد م�ستحقات املوردين و�أية تكاليف �أخرى .
1

خام�س ًا :نظام النافذة الواحدة:
مبوجب ن�ص املادة ( )13من قانون اال�ستثمار ،يتم يف الهيئة العامة لال�ستثمار تطبيق
		
نظام النافذة الواحدة  .وقد �أوجب القانون ب�أن تمُ ّثل يف نظام النافذة الواحدة كافة اجلهات ذات
العالقة املبا�شرة بالن�شاط اال�ستثماري بوا�سطة موظفني �أكفاء يتم تعيينهم من قبل هذه اجلهات .
		 واجلهات احلكومية املمثلة يف نظام النافذة الواحدة هي  :وزارة ال�صناعة والتجارة ،وم�صلحة
اجلمارك ،وم�صلحة ال�ضرائب ،والهيئة العامة حلماية البيئة ،ووزارة اال�شغال العامة والطرق،
ووزارة ال�شئون االجتماعية والعمل ،وم�صلحة الهجرة واجلوازات واجلن�سية ،ووزارة ال�صحة العامة
()6
وال�سكان ،والهيئة العامة للأرا�ضي وامل�ساحة والتخطيط العمراين.
ويعمل ممثلو اجلهات امل�شار �إليها حتت �إدارة و�إ�شراف الهيئة العامة لال�ستثمار ،ويتمتعون
		
((( من املوقع الإلكرتوين للهيئة العامة لال�ستثمار http://investinyemen.org/mcontent.
php?p=4&langid=1&pageid=4
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بال�صالحيات الالزمة لإ�صدار كافة الت�صاريح املطلوبة لغر�ض �إقامة امل�شروعات وت�شغيلها وفق ًا
للقوانني والأنظمة املعمول بها يف تلك اجلهات .
ومما ال�شك فيه �أن هدف امل�شرع من تطبيق نظام النافذة الواحدة يتمثل يف ت�سهيل
		
�إجراءات البدء فـي ممـار�سة الن�شاط اال�ستثماري عن طريق تقدمي اخلدمات املرتبطــة ب�شكل
()7
متكامل ويف مكان واحد وتوفري الوقت واجلهد .

املبحث الثالث

�ضمانات ومزايا اال�ستثمار يف الت�شريعات اليمنية الأخرى
�أو ًال  :القانون رقم ( )17ل�سنة 2010م ب�شـ�أن �ضرائب الدخل:
ا�ستثناء من معدل ال�ضريبة على الدخل الذي ي�صل يف بع�ض الفئات �إىل  50%دون تنزيل
		
خ�ص القانون الدخل الناجت من م�شاريع ا�ستثمارية حمددة مبعدل �ضريبة بواقع
حد االعفاء ،فقد َّ
 15%وفق ًا لل�شروط الواردة يف املادة ( )64من القانون .
وقد حدد القانون يف املادة (/64ب) وعلى �سبيل احل�صر امل�شاريع اال�ستثمارية اخلا�ضعة
		
ل�ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية مبعدل  15%دون تنزيل حد االعفاء يف امل�شاريع التالية :
1.1م�شاريع البنية الأ�سا�سية للطاقة والطاقة الكهربائية ومياه ال�شرب وال�صرف
ال�صحي والطرقات.
2.2م�شاريع النقل الربي والبحري واجلوي .
3.3م�شاريع التنمية ال�صحية وامل�ست�شفيات .
4.4م�شاريع �إنتاج برامج و�أنظمة احلا�سبات الآلية .
5.5م�شاريع الفندقة واملدن ال�سياحية و�أماكن الرتفيه للأطفال .
6.6م�شاريع التنمية ال�صناعية والزراعية الإنتاجية ،فيما عدا بع�ض امل�شاريع
()8
والقطاعات والأن�شطة امل�شار �إليها يف املادة (/64ج) .
1

((( تنح�صر الدرا�سة يف هذا البحث على بيان الأحكام القانونية ب�صرف النظر عن الواقع العملي .
((( مبوجب املادة (/64ج) من قانون �ضرائب الدخل ف�إن امل�شاريع اال�ستثمارية امل�ستثناة من اخل�ضوع ل�ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية مبعدل 15%
ت�شمل امل�شاريع العاملة يف جمال النفط والغاز ون�شاط التعدين وامل�شاريع املنفذة مبوجب اتفاقيات خا�صة مربمة مع احلكومة اليمنية وامل�شاريع التابعة
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ووفق ًا للمادة (�/64أ) ف�إن هناك خم�سة �شروط يجب حتققها يف �أي من امل�شاريع املحددة
		
�أعاله لكي ينطبق عليها معدل ال�ضريبة بواقع  ،15%وهذه ال�شروط هي:
ال�شرط الأول � :أال يقل ر�أ�س املال امل�ستثمر عما يعادل ثالثة ماليني دوالر �أمريكي .
ال�شرط الثاين � :أال يقل عدد العمالة امل�ستخدمة فع ًال يف املن�ش�أة �أو امل�شروع عن مائة عامل.
ال�شرط الثالث  :االلتزام مب�سك ح�سابات منتظمة وتقدمي �إقرارات �ضريبية معمدة من حما�سب
قانوين وفق ًا لأحكام القانون.
ال�شرط الرابع  :وجوب ا�ستمرار امل�شروع يف ن�شاطه اال�ستثماري املرخ�ص له مبزاولته من اجلهة
املخت�صة .
ال�شرط اخلام�س  :االلتزام بانتظام �سداد �ضريبة املرتبات والأجور .

ثانياً  :القانون رقم ( )4ل�سنة 1993م ب�ش�أن املناطق احلرة :

1

لقد ت�ضمن قانون املناطق احلرة ال�صادر بتاريخ 1993/4/1م يف املواد من � 11إىل 18
بع�ض املزايا وال�ضمانات ،والتي نبينها كما يلي :
1)1اعفاء الب�ضاعة الواردة �إىل املنطقة احلرة �أو امل�صنّعة فيها �أو امل�صدرة منها �إىل خارج
اجلمهورية من �ضرائب ور�سوم اال�سترياد والت�صدير .
2)2عدم خ�ضوع الب�ضاعة الواردة �إىل املنطقة احلرة �أو امل�صنّعة فيها �أو امل�صدرة منها �إىل
خارج اجلمهورية للإجراءات اجلمركية املعتادة كما �إنها ال تخ�ضع لأية قيود مطبقة
قانون ًا يف اجلمهورية تتعلق باال�سترياد والت�صدير .
3)3اعفاء كافة امل�شاريع العاملة يف املنطقة احلرة من ال�ضرائب على الأرباح ال�صناعية
والتجارية ال�سارية يف اجلمهورية وذلك ملدة خم�سة ع�شرة �سنة من تاريخ منح الرتخي�ص
بناء
للم�شروع  .و�أجاز القانون متديد فرتة الإعفاء ملدة ال تزيد على ع�شر �سنوات �أخرى ً
على اقرتاح جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمناطق احلرة وبعد موافقة جمل�س الوزراء.
4)4اعفاء مرتبات و�أجور ومكاف�آت املوظفني والعاملني لدى امل�شاريع العاملة يف املنطقة احلرة
من غري اليمنيني من �ضرائب الدخل ال�سارية يف اجلمهورية.
5)5عدم خ�ضوع العمليات النقدية التي تتم داخل املناطق احلرة �أو مع الغري خارج اجلمهورية
للقطاعني العام واملختلط ،و�صناعة الأ�سلحة واملواد التدمريية ،و�صناعات ال�سجائر والتبغ وال�صناعات التي ت�ؤدي �إىل الإ�ضرار بالبيئة وال�صحة  ،وامل�ؤ�س�سات
واملن�ش�آت املالية و�أعمال امل�صارف والبنوك مبختلف م�سمياتها وكافة اخلدمات املالية وامل�صرفية وما يرتبط بها وخدمات الت�أمني  ،وجتارة اال�سترياد واجلملة
والتجزئة  ،وخدمات االت�صاالت.
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لأحكام و�إجراءات الرقابة على النقد ال�سارية يف اجلمهورية.
6)6يحق للم�شاريع العاملة يف املنطقة احلرة حتويل ر�ؤو�س �أموالها و�أرباحها �إىل خارج املنطقة
احلرة .
7)7عدم جواز ت�أميم �أو م�صادرة امل�شاريع العاملة يف املنطقة احلرة ،كما �إنه ال يجوز �إال مبوجب
حكم ق�ضائي احلجز على �أموال هذه امل�شاريع �أو جتميدها �أو فر�ض احلرا�سة عليها.
8)8جواز انفراد ر�أ�س املال الأجنبي يف امتالك امل�شروع .
9)9مبوجب املادة( )15من قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )295ل�سنة 1999م ب�ش�أن
الالئحة التنفيذية لقانون املناطق احلرة ،ومن �أجل ت�سهيل وتب�سيط �إجراءات املعامالت
للم�ستثمرين مبا يف ذلك ا�ست�صدار الت�صاريح واملوافقات الالزمة للم�شاريع ،ف�إنه يتم �إن�شاء
وبناء على
مكاتب متثيل يف �إدارات املناطق احلرة للجهات املخت�صة مبوافقة رئي�س الوزراء
ً
اقرتاح جمل�س �إدارة الهيئة ،وبحيث تعمل تلك املكاتب مع الدوائر املخت�صة يف املنطقة
احلرة يف �إطار نظام النافذة الواحدة .

ثالث ًا  :اتفاقيات امل�شاركة يف الإنتاج :
يتم �إبرام اتفاقيات امل�شاركة يف الإنتاج بني كل من وزارة النفط واملعادن وال�شركات
النفطية وي�صدر بكل اتفاقية قانون خا�ص بها ،وتت�ضمن تلك االتفاقيات منح ال�شركات النفطية
اعفاءات �ضريبية من �ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية ومن ال�ضريبة اجلمركية ،كما �أن
اتفاقيات امل�شاركة يف الإنتاج درجت على قبول �شرط التحكيم الدويل .
1

رابع ًا  :االتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية يف ت�سوية منازعات اال�ستثمار :
بتاريخ 22/11/1999م �صدر القانون رقم  49ل�سنة 1999م ب�ش�أن املوافقة على ان�ضمام
اجلمهورية اليمنية التفاقية ت�سوية منازعات اال�ستثمار بني الدول ومواطني الدول الأخرى.
ومبوجب هذه االتفاقية مت �إن�شاء املركز الدويل لت�سوية منازعات اال�ستثمار والذي يعرف
اخت�صار ًا بــــ(. )9( )ICSID
وهذا املركز هو �ضمن جمموعة البنك الدويل ومقره يف وا�شنطن ،ويخت�ص بالف�صل يف
املنازعات التي تثور بني �أي دولة من الدول املن�ضمة لالتفاقية وبني �أي م�ستثمر �سواء �أكان �شخ�ص ًا
((( الكلمة  ICSIDهي اخت�صار ال�سم املركز The International Centre for Settlement of Investment Disputes
			
جامعة امللكة �أروى

19

العدد الثاين والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2019

�ضمانات ومزايــــا اال�ستثمار و�أثــرها على اقت�صاد الدولـــــة

�أم اعتباري ًا من رعايا �إحدى الدول املن�ضمة لالتفاقية .
ومن االتفاقيات الإقليمية ،اتفاقية ت�سوية منازعات اال�ستثمار يف الدول العربية
التي مت �إبرامها يف مقر الأمانة العامة ملجل�س الوحدة االقت�صادية العربية بالقاهرة بتاريخ
6/12/2000م بني عدة دول عربية مبن فيها اجلمهورية اليمنية  .وقد ن�صت املادة الثانية من
هذه االتفاقية على �أنها تهدف �إىل حل �أي نزاع ين�ش�أ مبا�شرة عن �أحد اال�ستثمارات بني الدول
العربية الأطراف امل�ضيفة لال�ستثمار �أو �إحدى هيئاتها �أو م�ؤ�س�ساتها العامة �أو ال�شركات التابعة لها
�أو مواطنيها وبني �إحدى الدول العربية الأخرى الأطراف �أو �إحدى هيئاتها �أو م�ؤ�س�ساتها العامة �أو
ال�شركات التابعة لها �أو مواطنيها مبا ي�ضمن �إيجاد مناخ مالئم ي�سهم يف ت�شجيع قيام اال�ستثمارات
العربية ب�صورة متزايدة داخل الدول العربية .
ويعرف مناخ اال�ستثمار ب�أنه الأو�ضاع املكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية اال�ستثمارية،
وت�أثري تلك الأو�ضاع والظروف �سلب ًا �أو �إيجابي ًا على فر�ص وجناح امل�شروعات اال�ستثمارية ،ومن ثم
حركة واجتاهات اال�ستثمارات ،وت�شمل الظروف والأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
()11
والأمنية ،كما ت�شمل الأو�ضاع القانونية والتنظيمات الإدارية .
وقد تناولت اتفاقية ت�سوية منازعات اال�ستثمار يف الدول العربية بالتف�صيل كيفية
حل منازعات اال�ستثمار بني الدول �أطراف االتفاقية عن طريق ما يعرف بالو�سائل البديلة حلل
املنازعات واملتمثلة يف التوفيق والتحكيم مع عدم االخالل بحق املدعي يف اللجوء �إىل ق�ضاء الدولة
امل�ضيفة لال�ستثمار مبا�شرة ( ،)12وبينت االتفاقية كيفية ت�شكيل جلان التوفيق وحماكم التحكيم
و�صالحيات كل منها ،واحلكم ال�صادر من حمكمة التحكيم و�شروط طلب �إعادة النظر فيه �أو طلب
�إبطاله ،وكيفية تنفيذه .
وبالإ�ضافة �إىل االتفاقيات الدولية والإقليمية ،هناك �أي�ض ًا االتفاقيات الثنائية
بني حكومة اجلمهورية اليمنية وحكومات بع�ض الدول ،ومن تلك االتفاقيات ،على �سبيل املثال،
االتفاقية مع حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة املربمة يف �صنعاء بتاريخ 2001/2/13م
()10

1

((1( https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/default.aspx
( ((1د .يعقوب علي جانقي ود .علم الدين عبد اهلل بانقا ،تقييم جتربة ال�سودان يف ا�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر وانعكا�سها على الو�ضع
االقت�صادي ،م�ؤمتر اال�ستثمار والتمويل  :اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،املنظمة العربية للتنمية الإدارية ،القاهرة� ، 2006 ،ص  301م�شار �إليه يف د .طالبي
حممد �أثر احلوافز ال�ضريبية و�سبل تفعيلها يف جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف اجلزائر  ،جملة اقت�صاديات �شمال �أفريقيا  ،العدد ال�ساد�س � ،ص . 315
( ((1تن�ص املادة  3من االتفاقية على � :أ -مع عدم االخالل بحق املدعي يف اللجوء �إىل ق�ضاء الدول امل�ضيفة لال�ستثمار مبا�شرة يكون حل املنازعات عن
طريق التوفيق بني الأطراف املتنازعة وفق ًا للأحكام املنظمة له فيما بعد �أو التحكيم وفقا لقواعده املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية ،ويتوىل تنظيم قواعد
التوفيق والتحكيم ويطبقها املجل�س والأمني العام  .ب -ال يجوز اللجوء �إىل التوفيق �أو التحكيم �إذا كان النزاع معرو�ض ًا �أمام الق�ضاء �إذا كان قد �صدر فيه
حكم نهائي وقطعي من ق�ضاء الدولة امل�ضيفة لال�ستثمار .
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ب�ش�أن تبادل حماية وت�شجيع اال�ستثمارات ،وقد ُخ�ص�صت املادة الثامنة منها ملو�ضوع ت�سوية
منازعات اال�ستثمار ،و�أُعطي امل�ستثمر احلق ،يف حالة تعذر ت�سوية النزاع ودي ًا ،يف اختيار �أي من
الطرق التالية � :إما املحكمة املخت�صة يف الدولة امل�ضيفة �أو التحكيم وفق ًا لقواعد التحكيم يف
الدولة امل�ضيفة �أو طلب حل النزاع وفق ًا التفاقية ت�سوية منازعات اال�ستثمار يف الدول العربية �أو
التحكيم وفق ًا لقواعد جلنة الأمم املتحدة لقانون التجارة الدويل(قواعد الأون�سيرتال للتحكيم)
�أو اللجوء �إىل املركز الدويل لت�سوية منازعات اال�ستثمار (. )ICSID
ومن االتفاقيات الثنائية �أي�ض ًا ،االتفاقية مع حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
ّ
املوقعة يف �صنعاء بتاريخ 1999/11/25م ب�ش�أن الت�شجيع واحلماية املتبادلة
ال�شعبية
لال�ستثمارات  .واالتفاقية مع حكومة مملكة ماليزيا بتاريخ 1998/2/11م ب�ش�أن ترويج وحماية
اال�ستثمار ،واملوافق عليها مبوجب القانون رقم ()7ل�سنة 2000م ال�صادر بتاريخ 2000/4/16م .
واالتفاقية ّ
املوقعة مع حكومة جمهورية �أثيوبيا الدميقراطية االحتادية بتاريخ 4/1999/15م
ب�ش�أن تبادل وت�شجيع وحماية اال�ستثمار ،واملوافق عليها بالقانون رقم( )5ل�سنة 2000م ال�صادر
يف 22/3/2000م ،واتفاقية ت�شجيع وحماية اال�ستثمار بني اليمن وجمهورية املجر ّ
املوقعة يف
�صنعاء 2004/1/18م.

خام�س ًا  :اتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي:
1

مما ال�شك فيه �أن االزدواج ال�ضريبي ي�شكل عبئ ًا مالي ًا على امل�ستثمر الأجنبي ،وهو من
الأ�سباب امل�ؤثرة �سلبي ًا على انتقال ر�ؤو�س الأموال من دولة لأخرى  .ويحدث االزدواج ال�ضريبي
نتيجة اختالف املعايري التي تعتمدها كل دولة يف فر�ض ال�ضريبة الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل خ�ضوع
دخل امل�ستثمر لل�ضريبة �أكرث من مرة ويف �أكرث من دولة .
لذلك ،وتفادي ًا لهذا الأمر ومن �أجل ت�شجيع وحماية اال�ستثمار الأجنبي ،يتم �إبرام
اتفاقيات �إقليمية �أو ثنائية لتجنب ظاهرة االزدواج ال�ضريبي ،وبحيث حتدد االتفاقية �شروط
ا�ستحقاق ال�ضريبة وتبني ما يجب على كل دولة اتباعه لتجنب االزدواج ال�ضريبي .
وقد �أبرمت اجلمهورية اليمنية� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن العديد من الدول ،عدة اتفاقيات
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ،ومنها اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب
املفرو�ضة على الدخل ور�أ�س املال بني دول جمل�س الوحدة االقت�صادية العربية ،املحررة يف القاهرة
يف 1997/12/3م ،واملوافق عليها بالقانون رقم  18ل�سنة 2001م ،بالإ�ضافة �إىل عدة اتفاقيات
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ثنائية �أبرمتها اجلمهورية اليمنية ،ومنها ما مت مع كل من :
جمهورية م�صر العربية يف 1997/12/12م ،واجلمهورية التون�سية يف 1998/3/8م،
واململكة الأردنية الها�شمية يف 1998/10/26م ،وجمهورية ال�سودان يف 10/8/1999م،
ودولة قطر يف 2000/8/7م ،ودولة الإمارات العربية املتحدة يف 2001/2/13م ،واجلمهورية
العربية ال�سورية يف 23/7/2001م ،ودولة الكويت يف 30/9/2001م ،وجمهورية العراق
يف 25/12/2001م ،واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية يف 2002/1/29م،
و�سلطنة عمان يف 9/5/2002م ،واجلمهورية اللبنانية يف 2002/9/29م ،ومملكة البحرين
يف 28/12/2002م ،واململكة املغربية يف 8/2/2006م ،وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية
يف 2/3/2004م،وجمهورية �إيران الإ�سالمية يف 22/6/2004م،واجلمهورية الرتكية يف
()13
25/10/2005م ،وجمهورية �أثيوبيا الدميقراطية االحتادية يف 2001/2/1م .

املبحث الرابع

مدى فاعلية �ضمانات ومزايا اال�ستثمار املقررة يف القانون اليمني
1

�أو ًال :من املعلوم مدى �أهمية اال�ستثمار على اقت�صاد الدولة مبا يف ذلك زيادة الدخل القومي،
وامل�ساهمة يف رفع م�ستوى معي�شة املواطن ،وخف�ض ن�سبة البطالة ،وزيادة الإنتاج وتوفري
ال�سلع واخلدمات ،والآثار التي تنعك�س �إيجاب ًا على ال�صادرات وميزان املدفوعات ،لذلك ف�إن �أي
دولة ت�سعى �إىل توفري العديد من ال�ضمانات واملزايا جلذب اال�ستثمار ،ويف دولة كاجلمهورية
اليمنية تبحث عن التنمية ،ف�إن الأمر ي�ستلزم منها العمل على خلق بيئة جاذبة لال�ستثمار،
�إال �أن ما ت�ضمنه قانون اال�ستثمار احلايل من �ضمانات ومزايا هي لي�ست بالفاعلية والقدر
الكايف الذي يلبي طموح �أي م�ستثمر �سواء �أكان حملي ًا �أو �أجنبي ًا ،مع الإ�شارة �إىل �أن الأمر كان
خمتلف ًا �إىل حد بعيد يف ظل قانون اال�ستثمار ال�سابق ( قانون  22ل�سنة  )2002والذي كان
يت�ضمن بالفعل العديد من املزايا ومن �أهمها الإعفاء من �ضريبة الأرباح لعدة �سنوات وفق ًا
( ((1املوقع الإلكرتوين للمركز الوطني للمعلومات  ،اجلمهورية اليمنية /https://www.yemen-nic.info/db/laws_ye :
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لن�صو�ص املواد  20و 21و 22من ذلك القانون .
ثاني ًا  :بح�سب ما بينا �سابق ًا ،فقد �أحال قانون اال�ستثمار وكذلك قانون اجلمارك الكثري من
التفا�صيل ب�ش�أن الإعفاءات من ال�ضريبة اجلمركية �إىل الالئحة التنفيذية لقانون اجلمارك
التي ت�صدر بقرار من وزير املالية مبوجب املادة  287من قانون اجلمارك� ،أال �أن هذه الالئحة
()14
مل ت�صدر حتى الآن ،الأمر الذي ينعك�س �سلبي ًا على ت�شجيع وحتفيز اال�ستثمار.
ثالث ًا  :مل يحدد قانون اال�ستثمار فرتة زمنية للبت يف طلب ت�سجيل امل�شروع اال�ستثماري بل اكتفى
يف املادة /13د بالن�ص على �أن تبني الالئحة التنفيذية – التي مل ت�صدر بعد  -ال�صالحيات
املخولة للجهات املخت�صة يف حالة تق�صري مرافق النافذة الواحدة يف �أداء مهامها �أو جتاوزها
لل�سقوف الزمنية املحددة لها لإجناز املعامالت اخلا�صة بامل�ستثمرين.
رابع ًا  :مل ين�ص قانون اال�ستثمار على �إن�شاء حماكم نوعية تخت�ص بالف�صل يف منازعات اال�ستثمار
وما ي�ؤدي �إليه ذلك من �إ�سهام يف خلق مناخ مالئم وجاذب لال�ستثمارات وحتقيق �إ�ضافة نوعية
ذات قيمة م�ضافة لالقت�صاد .

اخلامتة:
تناول بحث مو�ضوع �ضمانات ومزايا اال�ستثمار و�أثرها على اقت�صاد الدولة (درا�سة
		
تطبيقية على اجلمهورية اليمنية) يف �أربعة مباحث ،خ�ص�صنا املبحث الأول لبيان موجز ملفهوم
اال�ستثمار و�أهميته بالن�سبة القت�صاد الدولة ،وقد مت تخ�صي�ص املبحث الأول لدرا�سة ال�ضمانات
واملزايا املقررة يف قانون اال�ستثمار وكذلك قانون اجلمارك ،ويف املبحث الثالث مت �إلقاء ال�ضوء على
ما هو مقرر يف قانون ال�ضرائب على الدخل وقانون املناطق احلرة واالتفاقيات املتعلقة بت�سوية
منازعات اال�ستثمار واتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي واتفاقيات امل�شاركة يف الإنتاج � .أما املبحث
الرابع فقد مت تخ�صي�صه لبيان مدى فاعلية �ضمانات ومزايا اال�ستثمار املقررة يف الت�شريعات
اليمنية على �ضوء ما متت درا�سته يف املباحث ال�سابقة .
1

( ((1كما �أن الالئحة التنفيذية لقانون اال�ستثمار التي ن�صت املادة  32على �أن ت�صدر بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء خالل مدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر من
تاريخ �صدور القانون هي الأخرى مل ت�صدر بعد .
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التو�صيات.:

1

�إن ال�ضمانات واملزايا املقررة لال�ستثمار هي العامل الأهم يف جذب وت�شجيع اال�ستثمار
		
والت�أثري �إيجاب ًا على اقت�صاد الدولة وعلى م�صلحة امل�ستثمر ( ،)15وحيث تو�صلت هذه الدرا�سة �إىل
عدم فاعلية �ضمانات ومزايا اال�ستثمار يف القانون اليمني ،ومن �أجل �ضمان حتقق الأثر الإيجابي
لال�ستثمار على اقت�صاد الدولة ،ف�إننا نخل�ص من هذه الدرا�سة �إىل التو�صيات التالية :
1)1العمل ب�صورة عامة على �إجراء التعديالت الالزمة للقوانني والت�شريعات اال�ستثمارية
ومبا يكفل ت�شجيع اال�ستثمار .
�2)2إعادة النظر يف احلوافز ال�ضريبية مبا يكفل خلق مناخ ا�ستثماري مالئم وجاذب
لال�ستثمارات مع مراعاة عدم �إهدار املوارد املالية للدولة .
3)3العمل على ت�أهيل الق�ضاء املتخ�ص�ص ك�ضمانة لال�ستثمار ،والتفكري جدي ًا يف �إن�شاء
حماكم �أو �شعب ا�ستئنافية تخت�ص بق�ضايا اال�ستثمار .
4)4تركيز اجلهود نحو جذب امل�شاريع اال�ستثمارية ذات العمالة الكثيفة �سعي ًا �إىل خلق
املزيد من فر�ص العمل وحماربة البطالة التي تعاين منها اجلمهورية اليمنية .
�5)5إيالء �أهمية خا�صة لال�ستثمار يف جمال الزراعة ملواجهة االحتياج املتزايد للغذاء
وجتنب خماطر الأمن الغذائي .
�6)6إبرام املزيد من اتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي .
�7)7إ�صدار اللوائح التنفيذية املتعلقة ب�شئون اال�ستثمار مبا يف ذلك الئحة قانون
اال�ستثمار بعد �إجراء التعديالت الالزمة وقانون اجلمارك .

( ((1بالإ�ضافة بطبيعة احلال �إىل اال�ستقرار ال�سيا�سي واملايل يف الدولة الذي يكفل توفري املناخ املالئم والأمان للم�ستثمر .
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قائمة املراجع
�أو ًال  :الر�سائل والأبحاث العلمية :
1)1زينب تري� ،أثر احلوافز ال�ضريبية على اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر  -درا�سة مقارنة ،ر�سالة
ماج�ستري ،كلية العلوم االقت�صادية والعلوم التجارية وعلوم الت�سيري ،جامعة العربي بن
مهيدي� -أم البواقي -اجلزائر . 2017 -
2)2د .طالبي حممد� ،أثر احلوافز ال�ضريبية و�سبل تفعيلها يف جذب اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر يف اجلزائر ،جملة اقت�صاديات �شمال �أفريقيا ،العدد ال�ساد�س. 2009 ،
3)3د .عبد الكرمي جابر �شنجار العي�ساوي ،وهالة ها�شم كاظم� ،ضرورات اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر يف القطاعات ال�سلعية يف العراق )درا�سة حتليلية) ،جملة القاد�سية للعلوم
الإدارية واالقت�صادية ،كلية الإدارة واالقت�صاد ،جامعة القاد�سية ،العراق ،املجلد ،17
العدد � ،3سنة . 2015

ثالث ًا  :الت�شريعات:
1)1د�ستور اجلمهورية اليمنية .
2)2القانون رقم ( )14ل�سنة 1990م ب�شـ�أن اجلمارك املعدّ ل بالقانون رقم ( )12ل�سنة
2010م .
3)3القانون رقم ( )4ل�سنة 1993م ب�ش�أن املناطق احلرة .
4)4القانون رقم ( )22ل�سنة 2002م ب�شـــــ�أن اال�ستثمـــــار .
5)5القانون رقم ( )15ل�سنة 2010م ب�شـــــ�أن اال�ستثمـــــار .
6)6القانون رقم ( )17ل�سنة 2010م ب�شـ�أن �ضرائب الدخل .
7)7الالئحة التنفيذية لقانون املناطق احلرة ال�صادرة بقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم
( )295ل�سنة 1999م .
1

رابع ًا  :االتفاقيات التي ّ
وقعت عليها اجلمهورية اليمنية :
1)1اتفاقية ت�سوية منازعات اال�ستثمار بني الدول ومواطني الدول الأخرى ،وقد �صدر
القانون رقم ( )49ل�سنة 1999م ب�ش�أن املوافقة على ان�ضمام اجلمهورية اليمنية �إىل
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1

هذه االتفاقية .
) 2اتفاقية ت�سوية منازعات اال�ستثمار يف الدول العربية التي مت �إبرامها يف مقر الأمانة
العامة ملجل�س الوحدة االقت�صادية العربية بالقاهرة بتاريخ 6/12/2000م .
) 3اتفاقية تبادل حماية وت�شجيع اال�ستثمارات ّ
املوقعة مع حكومة دولة الإمارات العربية
املتحدة يف �صنعاء بتاريخ 2001/2/13م .
) 4اتفاقية الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات ّ
املوقعة مع حكومة اجلمهورية
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ّ
املوقعة بتاريخ 1999/11/25م .
ّ
املوقعة مع حكومة مملكة ماليزيا بتاريخ
) 5اتفاقية ترويج وحماية اال�ستثمار
1998/2/11م ،واملوافق عليها مبوجب القانون رقم ( )7ل�سنة 2000م .
) 6اتفاقية تبادل وت�شجيع وحماية اال�ستثمار ّ
املوقعة مع حكومة جمهورية �أثيوبيا
الدميقراطية االحتادية بتاريخ 4/1999/15م ،واملوافق عليها بالقانون رقم( )5ل�سنة
2000م .
ّ
املوقعة مع حكومة جمهورية املجر بتاريخ
) 7اتفاقية ت�شجيع وحماية اال�ستثمار
18/1/2004م.
8)8اتفاقية التعاون يف حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم بني دول جمل�س الوحدة االقت�صادية
العربية 1998/12/6 .م ،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  17ل�سنة . 2001
9)9اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل ور�أ�س
املال ّ
املوقعة بني دول جمل�س الوحدة االقت�صادية العربية ،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم
 18ل�سنة .2001
1010اتفاقية تي�سري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية ،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم
( )41ل�سنة 2002م .
1111اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل ور�أ�س
املالّ ،
املوقعة مع جمهورية م�صر العربية ،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  48ل�سنة .1999
1212اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل،
ّ
املوقعة مع اجلمهورية التون�سية ،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  47ل�سنة .1999
1313اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب بالن�سبة لل�ضرائب على
الدخل ور�أ�س املالّ ،
املوقعة مع اململكة الأردنية الها�شمية ،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم 46
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ل�سنة .1999
1414اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي واحليلولة دون التهرب من دفع ال�ضرائب املفرو�ضة
على الدخل ور�أ�س املالّ ،
املوقعة مع اجلمهورية اللبنانية ،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم 8
ل�سنة .2003
1515اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل ور�أ�س
املالّ ،
املوقعة مع جمهورية ال�سودان ،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  9ل�سنة . 2003
1616اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل ور�أ�س
املال(الرثوة)ّ ،
املوقعة مع اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية،ال�صادر ب�ش�أنها
القانون رقم  10ل�سنة . 2003
1717اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل ور�أ�س
املال ،املوق ّعة مع جمهورية العراق،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  11ل�سنة . 2003
1818اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل ور�أ�س
املال ،املوق ّعة مع �سلطنة عمان،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  15ل�سنة . 2003
1919اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل ور�أ�س
املال املوقعة مع دولة الإمارات العربية املتحدة،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  13ل�سنة
. 2003
2020اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل ور�أ�س
املالّ ،
املوقعة مع مملكة البحرين،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  27ل�سنة 2005م.
2121اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل،
ّ
املوقعة مع جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  28ل�سنة .2005
1

2222اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي وتبادل املعلومات فيما يتعلق ب�ضرائب الدخل ور�أ�س
املالّ ،
املوقعة مع جمهورية �إيران الإ�سالمية ،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  29ل�سنة .2005
2323اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل ور�أ�س
املالّ ،
املوقعة مع دولة الكويت ،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  12ل�سنة . 2003
2424اتفاقية التعاون يف جمال جتنب االزدواج ال�ضريبيّ ،
املوقعة مع اجلمهورية الرتكية،
ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  7ل�سنة 2007م .
2525اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل،
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ّ
املوقعة مع قطر ،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  14ل�سنة 2003م.
املوقعة مع اململكة املغربية ّ
2626اتفاقية التعاون يف جمال جتنب االزدواج ال�ضريبيّ ،
املوقعة،
ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  12ل�سنة 2007م.
2727اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل ور�أ�س
املال املوقعة مع جمهورية �أثيوبيا الدميقراطية الفيدرالية ،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم
 17ل�سنة 2003م .
2828اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب من ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل
ّ
املوقعة مع اجلمهورية العربية ال�سورية ،ال�صادر ب�ش�أنها القانون رقم  16ل�سنة 2003م.
2929اتفاقيات امل�شاركة يف الإنتاج .

1
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الأبعاد الوظيفية والداللية حلروف اجلر
(درا�ســة يف الرتكيب والداللـــة)
د .عبد اهلل �أحمد حمزة النهاري

�أ�ستاذ النحو وال�صرف امل�شارك ،كلية الرتبية ــــ جامعة �صنعاء

امللخ�ص:

1

دار هذا البحث حول حروف اجلر يف الرتكيب؛ �سعيا �إىل ا�ستكناه �سماتها،
ومناق�شة �أحكامها ،وا�ستجالء عالقاتها التي حتكمها مبدخولها تارة ومبتعلقها
�أخرى ،وخلو�صا �إىل �أبعاد ح�ضورها الداليل يف الرتكيب و�أثره وقيمته؛ على
�أمل الو�صول من كل ذلك �إىل �صورة �شاملة لأبعادها الوظيفية والداللية يف
�ضم ٌّ
كل منهما
ق�سمنا الدرا�سة فيها �إىل مبحثني اثننيَّ ،
الرتكيب ،وعلى هذا َّ
خم�سة مطالب ،الأول :يبحث يف �أبعادها الوظيفية ،والثاين يف �أبعادها
الداللية ،ت�سبقهما مقدمة ،وتتلوهما خامتة ت�ض َّمنت �إيف�صاحا ب�أبرز الأفكار
والنتائج التي متخ�ض عنها البحث ،والتي منها:
�أن التعدد اال�صطالحي يف حروف اجلر لي�س ثراء فكريا وال انعكا�سا
للجدل النحوي كما قد يظنه البع�ض ،و�إمنا �أمر فر�ضته �سعة خ�صائ�ص هذه
احلروف الوظيفية والداللية يف الرتكيب ،بحيث كان يتعذر على النحاة
�ضبطها حتت م�صطلح واحد يفي بالإ�شارة �إليها كلها ولو على اجلملة ،ومن ثم
ر�أينا �أن كل م�صطلح جاء ليك�شف عن �أبعاد خا�صة من خ�صائ�صها الرتكيبية
التي ال يك�شف عنها امل�صطلح الآخر.
�أن اجلار واملجرور ظاهرة تركيبية لها خ�صو�صيتها التعبريية امل�ستقلة واملغايرة
متاما خل�صائ�ص املفاعيل املن�صوبة؛ مما ي�ستوجب عدم حملها عليها حتت
ت�أثري فكرة العمل النحوي تلم�سا لها عن حمل من الإعراب؛ لأن ذلك يحيل
الق�ضية �إىل ق�ضية عامل ومعمول ،دون اعتبار للفروق الوظيفية والداللية بني
الظاهرتني.
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�أن النحاة ا�ستعانوا يف درا�ستهم لهذه احلروف وتتبعهم خل�صائ�صها ب�سمات مدخولها (اال�سم
املجرور) ،حيث �أعانهم ذلك على ح�صرها ثم تق�سيمها و�ضبط �أحكامها ومعانيها ،على كال امل�ستويني:
اال�ستقرائي الو�صفي ،والتحليلي التطبيقي من تلك الدرا�سة.
�أن العالقة بني حرف اجلر ومتعلَّ ِقه من العالقات التي يتعذر �ضبطها نتيجة اختالفها و�ضعا
وا�ستعماال ،الأمر الذي جعل وظيفة احلرف معه تتعدد بني :ال�صحة اللغوية تارة ،وتقوية الفعل
على الو�صول �إىل مطلوبه �أخرى ،وتخ�صي�صه للمعنى املراد منه �إذا كان ال يتحدد �إال باحلرف ثالثة،
ومتكني املتكلم من �إبالغ مراده على ح�سب العالقات التي يقيمها بينهما رابعة.
�أن هذه احلروف قد ُت�شكِّل ب�ؤرة التَّ�شكُّل الداليل يف الرتكيب ،بحيث جتد خط ال�صعود �أو االنت�شار
�أو االنح�سار �أو التباين �أو املفارقة يف الداللة راجعا يف �أبرز وجوهه �إليها من بني جملة العنا�صر
التي تتعانق معها يف الرتكيب ،ويتحقق ذلك معها �إما باحلذف� ،أو بالت�ضمني� ،أو بتعدد االحتماالت يف
التعلق� ،أو باملفارقة ال�سياقية يف احلرف� ،أو باملعنى العام امل�شرتك بني �أكرث من حرف.
�أنَّ الت�ضمني بقرينة حروف اجلر يُعدُّ عملية جذب وا�ستدعاء للمعاين التي ينفتح بها الفعل َ
امل�ض َّمن
على ال�سياق ،لأن ح�ضور حرف اجلر مع فعل لي�س من عادته التعدي به� ،أو ح�ضوره مع فعل من �ش�أنه
التعدي بنف�سه� ،أو غيابه مع فعل يقت�ضيه؛ كل ذلك ي�شكل عملية ا�ستدعاء للعنا�صر القابلة للت�ضمن
مع الفعل املذكور �إىل درجة �أنها قد ال تقف عند عن�صر معني.
1
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مقدمة:
العلي الأعلى ،اخلبري العليم له الأ�سماء احل�سنى ،و�أ�ص ِّلي و�أ�سلم على نبينا ذي
	احلمد هلل
ِّ
املقام الأ�سمى ،وعلى �آله و�أ�صحابه وتابعيه �إىل يوم الدين.
�أ َّما بعد:
ف�إنَّ مو�ضوع حروف املعاين على جملتها ،وحروف اجلر منها على وجه اخل�صو�ص والتحديد؛
ملن املو�ضوعات التي ت�ست�أثر باهتمامي وت�شدُّ ين �إليها �شدًّ ا ،وال غرابة ،فهي جديرة بذلك؛ لأنها
حتمل معانيها يف غريها ،وتعطيك مكنونها �إذا ما تلطفت لها و�أمعنت النظر فيها مبا حولها ،لهذا
ب َّو�أها علما�ؤنا -رحمهم اهلل -تلك املكانة التي ا�ستحقتها� ،إفرادا لها بالت�أليف ،و�إدارة للفكر عليها
بالت�صنيف؛ م�ستنطقني معانيها ،كا�شفني عن ُن ُظمِها و�أحكامها؛ حتى كان ذلك اجلهد الذي ال يزال
�شامخ البنيانَ ،
َ
را�سخ الأ�صلِ ثابتَ الأركان.
�إىل اليوم
ويرت�صدها ُ
حيث
ومن هنا دار هذا البحث وانطلق حول حروف اجلر ي�ستهدفها يف الرتكيب،
َّ
ر�صد؛ لأنه على كرثة الدرا�سات التي قامت حولها قدميا وحديثا مل �أجد -على قيمتها
يجب �أن ُت َ
ومكانتها -من بحث يف �أبعادها الرتكيبية �سعيا �إىل ا�ستكناه �سماتها ،ومناق�شة �أحكامها ،وا�ستجالء
عالقاتها التي حتكمها مبدخولها تارة ومبتعلقها �أخرى ،ليخل�ص من ذلك كله �إىل ا�ستجالء ح�ضورها
الداليل يف الرتكيب ،كا�شفا عن �أبعادها التي ت�سلكها فيه �أوال ،ثم �إبرازا لأثرها فيه وقيمتها له
ثانيا  ..وهذا ما �سعيت �إليه من درا�ستي هذه لتلك احلروف� ،آمال �أن �أ�صل من ورائها �إىل �صورة �شاملة
لأبعادها الوظيفية والداللية يف الرتكيب ،لذا جعلت م�صدر �شواهدي فيها القر�آن الكرمي؛ كونه
�أعلى الن�صو�ص حجة و�أ�سماها مكانة ،و�أ�صلحه لهذه الدرا�سة ،م�ستمدا عوين على بلوغ ذلك من اهلل
املعني ،بارئا �إليه من حويل وقوتي.
وبعد تقليب الفكر والنظر يف اخلطة التي تكفل الو�صول �إىل تلك الغاية هداين اهلل
�أن �أق�سمه تبعا لطبيعته �إىل ق�سمني :يبحث �أولهما يف اجلانب الوظيفي لهذه احلروف ،والآخر يف
اجلانب الداليل منها؛ وبذلك انتظم يل �صلب البحث يف مبحثني اثنني ،ت�سبقهما مقدمة وتتلوهما
ي�ضم ٌّ
كل منهما خم�سة مطالب على النحو الآتي:
خامتةَّ ،
املقدمة :وقد ت�ضمنت بيانا عن طبيعة املو�ضوع من حيث �أهميته وغايته ونظام تق�سيمه.
املبحث الأول :الأبعاد الوظيفية الرتكيبية:
وهو ي�شتمل على خم�سة مطالب� :أولها :عن �أبعاد التعدد اال�صطالحي لهذه احلروف،
وثانيها :عن �أحكامها الرتكيبية وثالثها :عن �أبعاد عالقتها مبدخولها ،ورابعها :عن �أبعاد عالقتها
1
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مبتع ِّلقها ،وخام�سها :عن رتبتها ومدخولها من متعلقهما.
	املبحث الثاين :الأبعاد الداللية الرتكيبية:
وهو كذلك ي�ضم خم�سة مطالب� :أولها :عن احلذف ،وثانيها :عن الت�ضمني ،وثالثها :عن
تعدد االحتمال يف تعلقها ،ورابعها :عن املفارقة ال�سياقية للحرف ،وخام�سها :عن املعاين العامة
امل�شرتكة بني �أكرث من حرف.
	اخلامتة :وقد ا�شتملت على ملخ�ص لأبرز النتائج والأفكار التي �أثارها وك�شف عنها البحث
يف كل مطالبه .
ف�إن � ُأك وفقت �إىل ما �أرجوه فذاك بف�ضل ربي ومنته ال بحويل وقوتي ،و�إن تكن الأخرى
ي) -الق�ص�ص.24:
(رب �إنيِّ ِلـ َما �أَن َْزلت ِ�إ َل َّـي ِم ْن َخ رْ ٍ
ي َف ِق رْ ٌ
ف�أرجو �أال يفوتني �أجر االجتهاد والنظرِّ ،

املبحث الأول

الأبعـــاد الوظيفية الرتكيبيــة
املطلب الأول� :أبعـــاد التعدد اال�صطالحــي
1

�إنَّ ظاهرة التعدد اال�صطالحي للم�سمى الواحد ال تخلو� :إما �أن ت�أتي من كمال امل�سمى
و�سعة ت�صرفاته و�أحواله� ،أو من �ضبابية يف الر�ؤية وغمو�ض يف حتديد املالمح ال�شخ�صية وال�سمات
ال�ضابطة عند املوا�ضعة واال�صطالح ،والأول هو الذي يظهر لنا من تعدد اال�صطالح النحوي يف
باب هذه احلروف؛ حيث يطلق عليها النحاة (:حروف اجلر ،وحروف اخلف�ض ،وحروف الإ�ضافة،
وحروف ال�صفات)؛ لأن كل م�صطلح منها يحمل �أبعادا خا�صة من �أبعادها الوظيفية الوا�سعة يف
الرتكيب ال يحملها امل�صطلح الآخر.
فاخلف�ض واجلر -وهما مرتادفان معنى -ي�شريان �إىل وظيفتها الت�أثريية؛ لأنها جتر ما
بعدها من الأ�سماء� ،أي  :تخف�ضها ،ف�سميت ب�أثرها( .)1وكونها بهذه ال�سمة الت�أثريية ف�إن ذلك يثبت
لها بطريق االقت�ضاء واللزوم �سمة �شخ�صية �أخرى حتدِّ د ماهيتها بني و�ضع حروف املعاين ،وهي
((( ينظر� :شرح املف�صل :موفق الدين يعي�ش بن يعي�ش ،حت� :أميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط ، 454/4 ،1و�شرح الر�ضي على
الكافية :ر�ضي الدين حممد بن احل�سن اال�سرتاباذي ،حت :عبد العال �سامل مكرم ،عامل الكتب ،ط1421 ،1ه ، 4/6 ،والكنا�ش يف النحو وال�صرف:
امللك امل�ؤيد �صاحب حماة ،حت :ريا�ض ح�سن اخلوام ،املكتبة الع�صرية ،بريوت ،لبنان2000 ،م ، 73/2 ،وهمع الهوامع :جالل الدين ال�سيوطي ،ت:
�أحمد �شم�س الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1418 ، 1ه. 331/2 ،
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�أنها حروف خمت�صة ال مهملة؛ «لأن احلرف �إمنا يعمل �إذا كان خمت�صا «(« ،)2والقاعدة املعروفة� :أنَّ
احلرف �إذا اخت�ص ب�أحد النوعني �-أعني :اال�سم والفعل� -ساغ له �أن يعمل يف ذلك النوع «(� ،)3أ َّما غري
املخت�صة فال تعمل .وكونها خمت�صة م�ؤثرة ،ف�إن ذلك ي�شري �أي�ضا �إىل �سمة ثالثة فيها ،هي طبيعة
عالقتها مبدخولها؛ فهي عالقة تقوم على التالزم؛ « لأن َّ
كل ما الزم �شيئا وهو خارج عن حقيقته
�أ َّثر فيه غالبا»( ،)4والتالزم من �أقوى الروابط بني العن�صرين اللغويني يف البنية الرتكيبية ،ومن ثم
مينع نظام اللغة الف�صل بني اجلار وجمروره �أو تقدميه عليه .وكونها كذلك� ،أي :حروفا ،خمت�صة،
م�ؤثرة ،مالزمة ملدخولها ،ف�إن ذلك ي�شري بال�ضرورة �إىل �سمة رابعة لها ،هي حمدودية عملها ،لأن ما
كان من احلروف خمت�صا ،ف�إمنا يعطى من الإعراب ما هو خا�ص مبدخوله ،والذي يخ�ص الأ�سماء
هو اجلر (اخلف�ض) ،لهذا �أعطيت �إعراب اجلر ،و�سميت بعملها ،كما �سميت حروف الن�صب واجلزم
لذلك .فهذان امل�صطلحان �إذن ي�شريان �إىل بع�ض �سماتها الرتكيبية ،من حيث ما هيتها ،وعالقتها
مبدخولها ،وت�أثريها فيه.
�أما امل�صطلحان الآخران فنلمح فيهما �إىل جانب الوظائف الرتكيبية جانبا من �سماتها
الداللية ،ف�إمنا �سميت بحروف الإ�ضافة؛ لأنها ت�ضيف معاين الأفعال �إىل الأ�سماء بعدها ،فتو�صلها
�إليها ،وت�سوغ االرتباط بها؛» لأن الفعل قبلها ال ي�صل �إىل اال�سم بنف�سه؛ لأنها �أفعال �ضعفت عرفا
وا�ستعماال فوجب تقويتها باحلروف اجلارة «( ،)5ومن ثم قالوا يف حدِّ ها »:هي ما و�ضع للإف�ضاء
بفعل �أو معناه �إىل ما يليه «( .)6فهي من ثم حتقق وظيفة الربط والتما�سك الن�صي بني ما قبلها
وما بعدها ،يقول �سيبويه « :و�أما الباء وما �أ�شبهها فلي�ست بظروف وال �أ�سماء ،ولكنها ي�ضاف بها �إىل
اال�سم ما قبله �أو ما بعده ،ف�إذا قلت ... :مرت بزيد ،ف�إمنا �أ�ضفت املرور �إىل زيد بالباء  ...و�إذا قلت:
�أنت كعبداهلل ،فقد �أ�ضفت �إىل عبداهلل ال�شبه بالكاف»( .)7ويو�ضح ال�سريايف معنى �إ�ضافتها الفعل
�ضمها �إياه و�إي�صاله �إىل اال�سم»( »،)8وهذا احلكم �-أي الإي�صال
فيقول »:ومعنى �إ�ضافتها الفعلُّ :
والربط� -أ�صيل فيها «غري منفرد عن معانيها التي و�ضعت لها»( . )9ولهذا عدَّ ها ابن فالح يف مغنيه
1

((( االن�صاف يف م�سائل اخلالف� :أبو الربكات الأنباري ،حت :حممد حميي الدين عبداحلميد ،دار الفكر . 165/1 ،
((( متهيد القواعد ب�شرح ت�سهيل الفوائد :حمب الدين حممد بن يو�سف ،املعروف بناظر اجلي�ش ،حت :علي حممد فاخر و�آخرون ،دار ال�سالم ،القاهرة،
م�صر ،ط1428 ،1ه. 2872/6 ،
((( �شرح ابن الناظم على الألفية :بدر الدين حممد بن الإمام ابن ملك ،حت :حممد با�سل عيون ال�سود ،دار الكتب العلمية ،ط� ،1ص . 364
((( �شرح املف�صل البن يعي�ش . 300/4
((( متهيد القواعد ب�شرح ت�سهيل الفوائد لناظر اجلي�ش .2871/6
((( الكتاب� :سيبويه ،حت :عبد ال�سالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1408 ، 3ه. 421/1 ،
((( �شرح كتاب �سيبويه� :أبو �سعيد ال�سريايف ،حت� :أحمد ح�سن مهديل  -وعلي �سيد علي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط2008 ،1م.312 /2 ،
((( املقا�صد ال�شافية يف �شرح اخلال�صة الكافية� ،أبو �إ�سحاق ال�شاطبي ،حت :عبدالرحمن �سليمان العثيمني -وحممد �إبراهيم البناء و�آخرون  ،معهد البحوث
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1

على ما نقله ال�سيوطي عنه يف الأ�شباه -من �أدوات الربط؛ لأن « احلرف يدخل �إما للربط� ،أو للنقل،�أو للت�أكيد� ،أو للزيادة ،ويندرج حتت الربط حروف اجلر ...لأن الرابط هو الداخل على ال�شيء
لتع ُّل ِقه بغريه»( .)10وا�ستخدم بع�ض النحاة م�صطلحا �آخر للتعبري عن هذه الوظيفة ،هو(ال ُو ْ�ص َلة)؛
لأن كل �شيء ات�صل ب�شيء فما بينهما و�صلة ،وحروف اجلر و�ضعت ِلي ُت َو َّ�صل بالأفعال �إىل املجرور بها،
ولوالها َلـ َما َن َف َذ الفعل �إليها وال با�شرها(.)11
�أما ت�سميتها بـ (حروف ال�صفات) ،فـ» لأنها تقع �صفات ملا قبلها من النكرات «( )12؛ �أو لأنها
حتدث �صفة ( �أي معنى ) يف اال�سم املجرور بها ،ف�إذا قلت(:جل�ست يف الدار) ،دلت (يف) على �أن الدار
وعاء للجلو�س( ،)13و�إذا قلت� :أكلت من الرغيف ،دلت (من) على التبعي�ض ،فامل�أكول بع�ض الرغيف،
وهكذا ،مما يعني �أنها ت�ؤدي وظائف نحوية �أ�سا�سية يف الرتكيب ،كوقوعها �صفة بعد النكرات� ،أو
طرفا يف الإ�سناد عند تعلق اخلرب بها� ،أو حاال� ،أو نحو ذلك من الوظائف النحوية التي ت�ؤديها مع
جمرورها بح�سب مواقعها .كما ي�شري هذا امل�صطلح �أي�ضا �إىل املعاين الإ�ضافية اخلا�صة التي تخلعها
على العنا�صر الداخلة عليها يف اجلملة ،كالظرفية وال�سببية والتبعي�ض والإل�صاق�...إلخ .
ونخل�ص من هذا التعدد اال�صطالحي �إىل جمموع ال�سمات الوظيفية الرتكيبية التي ت�شري
�إليها هذه امل�صطلحات جمتمعة ،وهي :
�1 .1أنها حروف خمت�صة ،عاملة ،عالقتها مبدخولها عالقة تالزم ،ومبا قبلها ربط وارتباط؛
�إذ تعمل على حتقيق الربط بني الفعل وجمرورها ،وبذلك تعد و�سيلة من و�سائل التما�سك
الن�صي.
فتجره ،ودالليا بالفعل حيث تقويه على الو�صول �إىل مطلوبه،
�2 .2أنها تخت�ص نحويا باال�سم
ُّ
في�صري ال�سياق بها �صحيحا نحويا ودالليا“ ،وذلك نحو :عجبت ،ومررت ،وذهبت ،لو قلت:
عجبت زيدا� ،أو مررت جعفرا� ،أو ذهبت حممدا؛ مل يجز ل�ضعف هذه الأفعال يف العرف
واال�ستعمال عن �إف�ضائها �إىل هذه الأ�سماء”(. )14
�3 .3أنها -لكل ذلك -تت�سم ب�سمة االفتقار املت�أ�صل فيها و�ضعا وتركيبا� ،أ َّما و�ضعا فلعجزها عن
العلمية و�إحياء الرتاث الإ�سالمي بجامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،ط1428 ،1ه. 614/3 ،
( ((1الأ�شباه والنظائر النحوية :جالل الدين ال�سيوطي ،حت :طه عبد الر�ؤوف �سعد ،مكتبة الكليات الأزهرية  -القاهرة1975 ،م. 14/2 ،
( ((1ينظر :الأ�شباه والنظائر النحوية .312 - 311 /1
(� ((1شرح املف�صل البن يعي�ش . 454 /4
( ((1ينظر :التذييل والتكميل يف �شرح كتاب الت�سهيل� ،أبو حيان الأندل�سي ،حت :د .ح�سن هنداوي ،دار كنوز �إ�شبيليا ،ط ، 115 /11 ،1وهمع الهومع:
جالل الدين ال�سيوطي. 331 /2 ،
(� ((1شرح املف�صل البن يعي�ش  ، 455 /4و .514 /4
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داللتها على معانيها مبفردها ،فهي» ال تقوم ب�أنف�سها يف البيان عن معناها»( ،)15و�أ َّما تركيبا
فلأن �سمات االخت�صا�ص والتالزم والربط ت�شري باللزوم واالقت�ضاء �إىل �أن من يحمل هذه
ال�سمات الرتكيبية يفتقر بال�ضرورة �إىل خم�صو�ص يالزمه وي�ؤثر فيه ،و�إىل طرفني يربط
حتاج �إليها لغريها من اال�سم �أو الفعل
بينهما ويقوي �صلتهما ببع�ض ،فهي يف الرتكيب « �إنمَّ ا ُي ُ
�أو اجلملة ،ولي�س كذلك غريها لأنها ُيحتاج �إليها يف �أنف�سها»(. )16

املطلب الثاين� :أحكامها الرتكيبية:
هناك �أحكام تذكرها كتب النحو لهذه احلروف ب�صفة عامة ،وبع�ضها يذكر خم�صو�صا
بحروف منها حمددة ،و�أهم هذه الأحكام على الإجمال الآتي:
�أوال( -التعلق) ،وهو االرتباط املعنوي بني اجلار وجمروره وما يقت�ضيهما يف الرتكيب من فعل �أو
ما يف معناه( .)17وقد �ضبطه النحاة ب�أحكام �سن�أتي عليها �سردا ،لأنها �ست�ستوقفنا يف املطالب االتية
من البحث ،و�أهم هذه ال�ضوابط:
حرفـي جر من جن�س واحد بنف�س العامل �إال على �سبيل العطف �أو
�−أنه ال يجوز تعلق
ْ
البدل(.)18
−عند تعدد العوامل يجب التعليق بالعامل الأن�سب الذي ي�ستقيم معه املعنى ،دون ت�أثر
بالقرب �أو البعد �أو نحو ذلك(.)19
�−أن هذا التعلق خم�صو�ص بحرف اجلر الأ�صلي� ،أما الزائد فال يتعلق ب�شيء (.)20
−يجوز التعلق مبعاين الأدوات النحوية ،كمعنى النفي يف ( ما ) والنهي يف ( ال ) ونحوهما،
�إذا ترتب على التعلق بالعامل الظاهر ف�ساد املعنى �أو معنى غري مراد؛ وذلك �أن هذه
احلروف تتعلق بروائح الأفعال (. )21
1

( ((1املخ�ص�ص� :أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل بن �سيده ،حت :خليل �إبراهيم جفال ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت  ،ط1417 ، 1ه. 226/4 ،
( ((1امل�صدر ال�سابق . 225/4
( ((1ينظر� :أمايل ابن احلاجب� ،أبو عمرو عثمان ابن احلاجب ،حت :د .فخر �صالح �سليمان قداره ،دار اجليل ،بريوت -لبنان  ،ودار عمار ،عمان -الأردن،
(د ت)  ، 355/1و  685/2منه .
( ((1ينظر :البحر املحيط� :أبو حيان الأندل�سي ،حت� :صدقي حممد جميل ،دار الفكر ،بريوت 1420 ،ه ، 425/3 ،و  . 83/4والدر امل�صون :ال�سمني
احللبي ،حت :د� .أحمد حممد اخلراط ،دار القلم ،دم�شق ، 103/4 ، 477 /3 ،و ، 142/4و. 459 /5
(� ((1أمايل ابن احلاجب  ، 241/1و . 658/2
( ((2ينظر� :سر �صناعة الإعراب البن جني ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط1421 ،1ه ،136 /1 ،والدر امل�صون لل�سمني احللبي .22/1
( ((2ينظر� :أمايل ابن احلاجب 241/1
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−يجوز التعلق مبحذوف �إما جوازا �إذا دل عليه الدليل� ،أو وجوبا ،وذلك عند وقوع متعلقها
املحذوف خربا� ،أو �صفة� ،أو حاال� ،أو �صلة� ،أو فعل ق�سم بالواو �أو التاء .

1

ثانيا -املحل الإعرابي :املجمع عليه يف العرف النحوي �أنَّ احلروف كلها مبنية؛ و�أنها ال تقبل
الت�أثر ،فال تقع معمولة لغريها�« ،إذ ال يعتورها ما تفتقر يف داللتها عليه �إىل �إعراب ،فنحو� :أخذت
من الدراهم؛ التبعي�ض م�ستفاد من لفظ (من) بدون الإعراب»( .)22لكن الذي جنده يف التعامل مع
هذه احلروف يف التطبيق ( وخ�صو�صا حروف اجلر ) خالف هذا الواقع النظري ،فالنحاة يقولون
يف نحو ( :مررت بزيد ،وعجبت من خالد ،ونظرت يف الكتاب ،وجئت لزيارتك) � :إنّ اجلار واملجرور
بعد هذه الأفعال يف حمل ن�صب بح�سب ما يقت�ضيه املعنى� :إما مفعوال به� ،أو له� ،أو فيه .وهذا نق�ض
للمنطق ال�سابق يف �أن احلروف جميعها ال حمل لها من الإعراب ،فكيف ي�صح على هذا �أن يكون لها
حمل من الإعراب ولو على �سبيل امل�شاركة لال�سم؟! قال ابن جني« :اجلار واملجرور جميعا يف مو�ضع
ن�صب بالفعل الذي قبلهما ،وذلك قولك :مررت بزيد ،فـ (زيد) جمرور ،و(بزيد) جميعا يف مو�ضع
ن�صب»( .)23وقد تنبه بع�ضهم لهذا التناق�ض فقالوا(� :)24إنَّ املجرور فقط -ال اجلار -هو الذي يكون
يف حمل ن�صب على �أحد تلك الوجوه ،وذلك م�سايرة منهم للقانون ال�سابق لكنَّهم وقعوا -من حيث
فروا -يف املحظور عينه؛ لأن هذا القول يخالف قانونا عا َّما يق�ضي مبنع ت�سلط عاملني على نف�س
املعمول ،لأنه على هذا القول يكون اال�سم معموال للجار يف اللفظ ،ومعموال للفعل يف املحل ،فهو يف
الوقت نف�سه جمرور من�صوب!.
َّ
وجه به �سيبويه وقوع اال�سم من�صوبا وهو
ولعل ه�ؤالء جميعا راعوا يف هذين القولني ما َّ
بعمرو وزيدً ا ،لكان عربيا  ...حتمل اال�سم[
معطوف على ا�سم جمرور فقال« :ولو قلت :مررت
ٍ
فعل ال ينق�ض املعنى
يق�صد املن�صوب �إذا كان العامل الأول فعال وكان املجرور يف مو�ضع املن�صوب ،على ٍ
نْ َ
غائرا
 ...ومثله قول العجاج :
يذهب يف جنْ ٍد وغو ًرا ً
ك�أنَّه قال :وي�سلكْنَ غورا غائرا ؛ لأن معنى يذهنب :ي�سلكنَ «( .)25لكن �سيبويه كما هو وا�ضح
من كالمه ال يحمل ن�صب اال�سم املعطوف على مو�ضع اال�سم املجرور ،و�إمنا يحمله على فعل مقدر من
(� ((2شرح ابن عقيل على الألفية :عبداهلل بن عبدالرحمن العقيلي ،حت :حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الرتاث -القاهرة ،دار م�صر للطباعة � ،سعيد
جودة ال�سحار و�شركاه ،ط1400 ، 20ه1980 /م. 40/1 ،
(� ((2سر �صناعة الإعراب البن جني  ، 140 /1وينظر� :شرح املف�صل البن يعي�ش . 457/4
( ((2ينظر� :شرح الر�ضي على الكافية ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان. 73/2 ،
( ((2الكتاب� :سيبويه. 94 /1 ،
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وجهه به يف قول العجاج.
معنى الفعل املذكور يكون هو النا�صب له ،على ذلك النحو الذي َّ
واحلق �أن اجلار واملجرور ظاهرة تركيبية لها خ�صو�صيتها التعبريية ،فهي ت�ؤدي يف
الرتكيب وظائف مغايرة متاما لوظائف املفاعيل املن�صوبة؛ مما يعني �أن لي�س من ال�صواب حملها
عليها حتت ت�أثري فكرة العمل النحوي والتلم�س لها عن حمل من الإعراب؛ لأن ذلك يحيل الق�ضية
�إىل ق�ضية عامل ومعمول ،دون اعتبار للفروق الوظيفية والداللية بني الرتكيبني ،وهذا ما اعرت�ض
به ابن اخلباز هنا فقال« :ويكرث يف عبارة النحويني ت�سمية املجرور مفعوال به ،وفيه نظر؛ لأنهم �إن
�أرادوا �أنه على حد ما تعدى �إليه الفعل بنف�سه فهذا خط�أ ،و�إن �أرادوا بالت�سمية مراعاة معنى حرف
اجلر ،فذلك يختلف باختالف حروفه؛ فما تعدى �إليه بالالم ي�سمى مفعوال له ،وما تعدى �إليه بـ
(�إىل) ي�سمى مفعوال �إليه ،وهم ال يقولون :مفعول �إليه ،ومفعول منه «(. )26
وعلى العموم ف�إن هذا القول ب�شقَّيه ينبني عليه من التناق�ض ما ي�ستحق النظر؛ لأنه
على الأول ينبني عليه نق�ض فكرة �أن احلروف ال حمل لها من الإعراب ،وعلى الثاين �إلغاء ق�ضية
وج ُب لها العمل ،لأن �أ�صالة احلروف يف العمل ُت ْع َرف لها بالت�أثري يف
االخت�صا�ص يف احلروف التي ُت ِ
املحل ،وامل�ؤثر يف املحل هنا الفعل ال احلرف ،وكذا مبد�أ التفريق بني حرف اجلر الأ�صلي والزائد
ال�ستوائهما وهذه احلال يف جر اللفظ دون املحل ،عالوة على �إلغاء مبد�أ تخ�صي�ص العوامل بعموالتها
ومنع ت�سلط �أكرث من عامل على نف�س املعمول.
ثالثا  -احلذف :احلذف من ال�سمات الرتكيبية التي ال يثبتها بع�ض النحاة حلروف املعاين �إال
بال�سلب؛ بحجة �أن حذفها ال ي�سوغه القيا�س ملا فيه من االنتهاك والإجحاف ،لأن احلروف �إمنا
دخلت الكالم ل�ضرب من االخت�صار� ،أال ترى �أنك �إذا قلت :ما قام زيد ،فقد نابت (ما) عن (�أنفي)،
كما نابت ( �إال ) عن (ا�ستثني) ،وحروف العطف عن (�أعطف) ،والباء يف قولك � :أم�سكت احلبل
بيدي ،عن قولك� :أم�سكته مبا�شرا له ومال�صقة له يدي؛ فلو ذهبت حتذفها لكان ذلك اخت�صارا،
واخت�صار املخت�صر �إجحاف به(� .)27أو لأن هذه احلروف �أدلة على معان يف نف�س املتكلم ،فلو �أُ�ضْ م َِرتْ
الحتاج املخاطب �إىل وحي ي�سفر له عما يف نف�س مكلمه ،و�أنه �أرادها ونواها (.)28
النظري الذي
العقلي
ويف نظرنا �أنَّ هذا القيا�س الذي انطلق منه ه�ؤالء ال يعدو القيا�س
َّ
َّ
1

( ((2توجيه اللمع :ابن اخلباز ،حت :فايز زكي حممد دياب ،دار ال�سالم للطباعة والن�شر ،جمهورية م�صر العربية ،ط1428 ،2ه� ،ص .174
( ((2ينظر :اخل�صائ�ص :ابن جني ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،ط .281 - 275/2 ،4واملحت�سب يف تبيني وجوه �شواذ القراءات :ابن جني ،وزارة
الأوقاف -املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية1420 ،ه ، 51 /1 ،و�سر �صناعة الإعراب. -281 280 /1
( ((2ينظر :نتائج الفكر يف النحو :ال�سهيلي ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط1412 ،1ه� ،ص . 207وبدائع الفوائد ،ابن قيم اجلوزية ،حت :علي بن
حممد العمران ،دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة ،ط1425 ، 1ه. 362/1 ،
			
جامعة امللكة �أروى

37

العدد الثاين والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2019

الأبعاد الوظيفية والداللية حلروف اجلر (درا�ســة يف الرتكيب والداللـــة)

1

يناق�ضه اال�ستعمال ،ويرده الواقع اللغوي الوارد بحذفها يف �أكرث �أبوابها ال يف باب حروف اجلر
َّ
يتخطى الواقع �إىل النظر العقلي فيجعله
�صاحب االقت�ضاب هذا القيا�س لأنه
فح�سب ،ومن هنا ر َّد
ُ
حمكوما به ال حاكما عليه ،فذكر �أن العرب حتذف هذه احلروف من كالمها تخفيفا كما تخذف
غريها من الكلمات ،تبعا ملق�صودها من احلذف و�أ�سبابه امل�سوغة له عندها ،مما ال يقدر املنكرون على
دفعه(.)29
ويجمل بنا �أن ننظر لهذه الق�ضية يف موقفني متقابلني �إزاء حذف حرف الق�سم وجر اللفظ
به بعد حذفه؛ لنتبني كيف يختلف احلكم والتف�سري والنظر باختالف املنهج املتعامل به مع امل�سموع؛
فاملوقف الأول قول �سيبويه »:اعلم �أنك �إذا حذفت من املحلوف به حرف اجلر ن�صبته ...وذلك
قولكَ :
هلل لأفعلنَّ  ،وذلك �أنه �أراد حرف اجلر ،و�إ َّيا ُه نوى؛
اهلل لأفعلنَّ ...،ومن العرب من يقول :ا ِ
فجاز حيث كرث يف كالمهم ،وحذفوه تخفيفا وهم ينوونه»( .)30والثاين قول املربد « :اعلم �أنَّ من
هلل لأفعلنَّ  ،يريد الواو فيحذفها ،وهذا لي�س بجيد يف القيا�س ،وال معروف يف
العرب من يقول :ا ِ
اللغة ،وال جائز عند كثري من النحويني ،و�إمنا ذكرناه لأنه �شيء قد قيل ،ولي�س بجائز عندي لأن
حرف اجلر ال يحذف ويعمل �إال بعو�ض»( .)31ففي الأول جتد النحوي ال ٌّلغوي الذي يالطف اللغة
وي�صانعها ،في�صفها كما هي ،و�إذا برر �شيئا منها خارجا على املعهود ال�سائد ب َّر َره يف �ضوء ا�ستعمال
َّخرق لها ،ويف الثاين جند النحوي املتكلم الذي يرد الظواهر �إىل العقل
متكلميها ومرادهم من الت ُّ
واملنطق ،فياحاكم العرف ،ويتخطى الواقع �إىل القيا�س.
واحلق �أنَّ من بني ه�ؤالء الذين ذهبوا هذا املذهب القيا�سي َمن رجعوا يف كالمهم ،و�أ َّو ُلهم
ابن جني قال « :ومع ذلك فقد حذفت تارة وزيدت �أخرى  ...من ذلك ما كان يعتاده ر�ؤبة �إذا قيل
هلل
هلل ال �أفعل ،يريد :وا ِ
ري ،وحكى �سيبويه :ا ِ
ري ،عافاك اهلل� ،أي :بخ ٍ
له :كيف �أ�صبحت؟ فيقول :خ ٍ
«( ،)32ثم بينَّ امل�س ِّوغ من حذفها ب�أنَّ ذلك جار على عادة العرب يف امليل �إىل الإيجاز بحذف ما قام
وع ِلم مو�ضعه؛ فقال « :ف�أ َّما عذر حذف هذه احلروف فلق َّوة املعرفة باملو�ضع ... ،ويكفي
الدليل عليه ُ
من هذا قولهمُ :ر َّب �إ�شارة �أبلغ من عبارة»(.)33
ف�إذا كان حذفها جار على تلك اجلادة املنهوجة من �سنن العرب يف خطابها ومعهودها من
( ((2ينظر :االقت�ضاب يف �شرح �أدب الكتاب :ابن ال�سيد البطليو�سي ،حت :م�صطفى ال�سقا -وحامد عبد املجيد ،مطبعة دار الكتب امل�صرية بالقاهرة،
1996م. 307 /2 ،
( ((3الكتاب ل�سيبويه . 498 - 497 /3
( ((3املقت�ضب ،حممد بن يزيد املعروف باملربد ،حت :حممد عبد اخلالق عظيمة ،عامل الكتب  -بريوت . 336/2 ،
( ((3اخل�صائ�ص البن جني. 283 - 282/2 ،
( ((3امل�صدر ال�سابق . 286/2
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كالمها؛ فما الداعي �إذن �إىل تكلف افرتا�ض القيا�س ال�صوري فيها؛ تكلفا ين�أى بها عن فطرتها التي
فطرت عليها يف الل�سان العربي من تعاقب الذكر واحلذف عليها� ،ش�أنها �ش�أن �شقيقيها اال�سم والفعل،
ولهذا قال ابن ال�شجري »:وحذف اجلار ثم �إي�صال الفعل �إىل املجرور به مما كرث ا�ستعماله يف القر�آن
وال�شعر»(.)34
رابعا  -االنتقال �أو النقل :وهو» ان�سالخ اللفظ من معنى الق�سم الذي ينتمي �إليه �إىل معنى ق�سم
�آخر «( .)35و�أ�سا�س هذه الفكرة تعود من جهة �إىل طبيعة التق�سيم النحوي ال�صريف لأنواع الكلمة يف
العربية �إىل  :ا�سم ،وفعل ،وحرف ،ومن جهة �أخرى� ،إىل مبد�أ التق�سيمات النحوية الفرعية داخل
الأبواب النحوية املندرجة حتت كل ق�سم من هذه الأق�سام الثالثة العامة.
واملالحظ من تتبع هذه الفكرة يف باب حروف اجلر �أن النحاة و�صلوا باالنتقال فيها
�إىل �صور خمتلفة؛ فمنها ما يتم داخليا على م�ستوى حروف اجلر نف�سها ،ومنها ما يتم على م�ستوى
الأبواب التي تقع حتت ق�سم احلروف ،ومنها ما يتم على م�ستوى التق�سيم الثالثي العام للكلمات ،ك�أن
ينتقل اال�سم �أو الفعل �إىل احلرفية �أو العك�س ،على النحو الآتي:
�أ  -االنتقال على م�ستوى حروف اجلر نف�سها :وهذا النوع من االنتقال هو ما ي�سميه الكوفيون
بالتناوب ،حيث يرون �أن هذه احلروف تنتقل فيما بينها ،فتتعاور مواقعها ومعانيها( ،)36فالباء
ريا) الفرقان ، 59:كما تنوب (من)
مثال تنوب عن (عن) كما يف قوله تعاىل َ ( :فا�سْ�أَلْ ِب ِه َخ ِب ً
عن (على) يف قوله تعاىلَ ( :و َن َ�ص ْر َنا ُه مِنَ ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذينَ َك َّذ ُبوا ِب�آ َيا ِت َنا)[الأنبياء ،77:وهكذا
يف معظم �سائر حروف اجلر �إن مل تكن كلها .وهذه النوع من االنتقال ال نوافق على القول به؛
لأنه من جهة يلغي خ�صو�صية هذه احلروف والفائدة من تعددها ،وينايف مبد�أ العرف اللغوي يف
الو�ضع والتخ�صي�ص ،وين�سب �إىل اللغة العربية �أنها لغة م�سرفة ِّ
مبذرة ال تعرف االقت�صاد يف
ت�صريف و�سائلها .ومن جهة �أخرى ،ف�إن هذه احلروف على �إطالقها مو�سومة باالفتقار املت�أ�صل
فيها لعجزها عن حمل خ�صائ�صا الو�ضعية االفرادية حتى تدخل يف الرتكيب ،وذلك ينايف
قطعا مبد�أ التناوب الذي يقوم على فكرة انتقال املعاين؛ فكيف تنوب عن بع�ضها وهي عاجزة
يف نف�سها عن حمل معانيها .ومن هنا ف�إن الر�أي القائل� :إن هذا االنتقال انتقال يف عاملها ال فيها
وهو ما عرف بالت�ضمني -هو القول الأقرب يف نظرنا �إىل منطق العرف اللغوي يف التخ�صي�ص،و�إىل طبيعة اللغة يف الت�صرف واال�ستعمال.
1

(� ((3أمايل ابن ال�شجري :هبة اهلل علي بن حممد املعروف بابن ال�شجري ،حت :د .حممود الطناحي ،مكتبة اخلاجني بالقاهرة ،ط1413 ،1ه. 285/1 ،
( ((3البيان يف روائع القر�آن  :د .متام ح�سان ،عامل الكتب ،ط1413 ، 1ه� ،ص . 40
( ((3ينظر :همع الهوامع لل�سيوطي . 389 - 388/2 ، 359/2 ، 337/2
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1

ب -االنتقال على م�ستوى الأبواب املن�ضوية حتت ق�سم احلروف :وهذا االنتقال حمدود؛ �إذ ال يكاد
يذكر لنا النحاة منه �إال (كي) عند ال�س�ؤال بها ،وذلك على قول من يراها نا�صبة يف �سائر
�أحوالها(� ،)37أو (لعل) على لغة ُعقيل ،و(لوال) على مذهب �سيبويه �إذا ما ات�صلت بها ال�ضمائر
املت�صلة.
ج -االنتقال على امل�ستوى العام للتق�سيم الثالثي :وهو �إما انتقال من :
1 .1حرفية اجلر �إىل اال�سمية� ،أو انتقال بالعك�س ،فمن الأول( :)38االنتقال يف الكاف �إذا
ت�ضمنت معنى (مثل) ووقعت بعد واحد من حرف اجلر الآتية (البا ،على ،عن) ف�إنها تكون
ا�سما لأن حرف اجلر ال يدخل على مثله� ،أو �إذا وقعت موقع الفاعل �أو املفعول �أو املبتد�أ �إلخ؛
لأن هذه مواقع الأ�سماء ووظائفها يف الرتكيب .ومنه االنتقال يف احلرفني( :على ،وعن)،
ب�شرط داللة �أولهما على الفوقية و�سبقه بـ(من) ،والثاين على معنى (جانب) م�سبوقا بـ
(من �أو على) ،و�أي�ضا االنتقال يف (مذ ،ومنذ) عند من يرى �أن الأ�صل فيهما احلرفية� .أما
العك�س ،وهو االنتقال من اال�سمية �إىل احلرفية فذلك يف (متى) على لغة هذيل فقط .
2 .2انتقال من الفعلية �إىل احلرفية :وذلك خم�صو�ص بـ (خال وعدا) باتفاق؛» لأنه قد ثبتت
لهما الفعلية قبل دخولهما هذا الباب»( ،)39بدليل ات�صال (ما) امل�صدرية بهما ،و (ما)
امل�صدرية ال تو�صل �إال بالأفعال ،فاجلر بهما �إذن انتقال من الفعلية �إىل احلرفية� .أما
(حا�شا) ،فهي عند الكوفيني واملربد ٌ
يحك �سيبويه فيها غري اجلر ،وحكى
فعل �أبدا ،ومل ِ
الأخف�ش وال�سريايف فيها الوجهني ،و�أ�صلها عند الأخف�ش من (حا�شيت)( ،)40فهي �إذن فعل،
واجلر بها نقل لها �إىل احلرفية .
وعموما ،ف�إن الذي يتلخ�ص لنا من هذا املو�ضوع جملة� :أن االنتقال على م�ستوى هذه
احلروف نف�سها -وهو املعروف بالتناوب -ال ميكن �أن يتحقق على ال�صورة التي يقولها الكوفيون ملا
ذكرناه �سابقا� ،أما االنتقال على امل�ستويات الأخرى ،ف�إن حتققه على اجلملة حمدود ،وهنا ن�سجل
ملحوظة مهمة :هي اخللط يف املنهج النحوي بني ما هو ظاهرة لغوية م�شرتكة وما هو لهجة حملية
خا�صة ،ف�إنَّ اجلر بـ (لعل ،ومتى) لي�س مما يعد ظاهرة لغوية عامة ت�ستحق الر�صد والت�سجيل؛ لأن
( ((3ينظر� :شرح املف�صل البن يعي�ش  ، 514/4والتذييل والتكميل البي حيان الأندل�سي .188/11
( ((3ينظر :املقت�ضب للمربد  ، 53/3والأ�صول يف النحو :ابن ال�سراج ،حت :عبد احل�سني الفتلي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت  -لبنان.-438 473/1 ،
والتذييل والتكميل لأبي حيان ،-154 151/11واملقا�صد ال�شافية يف �شرح اخلال�صة الكافية لل�شاطبي .566 - 563/3
( ((3املقا�صد ال�شافية يف �شرح اخلال�صة الكافية .410/3
( ((4ينظر� :شرح املف�صل البن يعي�ش  ،-511 510/4واملقا�صد ال�شافية يف �شرح اخلال�صة الكافية .413 - 412/3
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اجلر بالأوىل ال ين�سب �إال �إىل لهجة ُعقيل ،ويف الأخرى �إىل لهجة هذيل ،واملعروف �أن اللغات ال
ُت ْب َنى على مثل هذه الظواهر املحلية اخلا�صة ،لأن ذلك ال يحقق لقوانينها �سمة النظام واالنتظام،
بل يخلق فيها �أنظمة متعدة بقدر تلك اللهجات املوجودة ،ومن ثم كان على النحاة �أن مييزوا هذا
فيجعلوه يف مدونات خا�صة �إذا َل ِزم ر�صده ،وال يذكروا منه �شيئا �إطالقا يف �سائر �أبواب النحو
العربي.
خام�سا  -الزيادة :وهي �سمة تركيبية تخت�ص ببع�ض هذه احلروف ،فلي�س لها �سمة ال�شمول التي
لل�سمات الأخرى ،ونحن نذكرها هنا من حيث كونها زيادة نحوية تركيبية� ،أي� :أن �أ�سا�س ت�صورها
بهذا املفهوم �إمنا ين�سب �إىل النحو الذي يفرت�ض لأ�صل اجلملة العربية منطا مع َّينا من الأركان
عط َي
والف�ضالت ،بحيث �إذا ورد فيها غري ذلك مما هو زائد على مطالب ال�صحة والإفادة ُعدَّ زائدا و�أُ ِ
كم املعدوم ،وكان دخوله يف الكالم كخروجه( .)41وهذا يعني �أنَّ الق�ضية ترجع يف �أ�سا�سها �إىل
ُح َ
الأ�صل الذي �شمخ عليه النحو العربي ،وهو العمل ب�أركانه ومطالبه وق�ضاياه؛ لأن» معنى كونه زائدا
كونه يدخل يف مو�ضع يطلبه العامل بدون ذلك احلرف ... ،ف�سميت زائدة لذلك؛ لأنها مقحمة بني
طالب ومطلوب «(.)42
واحلروف التي تخت�ص بحمل هذه ال�سمة الرتكيبية من حروف اجلر هي :الباء ،ومن،
والالم ،والكاف ،وقد ترتب على هذا الت�صور �سلبها حقها يف التعلق ،و�إعطا�ؤها ج َّر اللفظ دون املحل،
وح�صرها يف موا�ضع معينة تزاد فيها وال تتجاوزها ،ون�سجل على هذه الق�ضية الآتي:
ٌ
معار�ض مبعنى
�1 .1أنَّ تف�سري زيادة هذه احلروف بكون دخولها يف الرتكيب كخروجها منه
التوكيد الذي يجمعون على �أنها تزاد من �أجله ،لأنها �إذا كانت زائدة من �أجل ذلك ا�ستحال
�أن يكون دخولها كخروجها؛ لأن دخولها يعطي معنى ال يعطيه خروجها ،وهذا يف احلقيقة
يف�سر لنا طبيعة املنهج الذي مت التعامل به مع مثل هذه الظواهر اللغوية ،فهو منهج
جتريدي ينظر �إىل الظواهر اللغوية يف الرتكيب من حيث القواعد املجردة فيها ،بعيدا
عن واقع التخاطب ومتغريات احلال ومقت�ضيات املقام ،فهو ال ينظر لهذه احلرف من حيث
مقاماتها التي اقت�ضت زيادتها هنا وعدم زيادتها هناك و�إمنا ينظر �إليها من حيث القواعد
التي ترى �أن الرتكيب من حيث هو تركيب م�ستغن عنها .
�2 .2أنَّ �سلب هذه احلروف حق التعلق لكونها زائدة فيه نظر؛ لأن هذا املبد�أ ينظر �إىل التعلق على
1

( ((4ينظر :املقت�ضب للمربد  ،137/4و�سر �صناعة الإعراب البن جني . 136/1
( ((4املقا�صد ال�شافية يف �شرح اخلال�صة الكافية  595/3ـ ـ . 596
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�أنه م�س�ألة لفظية تتم على م�ستوى العن�صرين املتجاورين يف الرتكيب ،واحلق �أن التعليق �أو
ُ
تفاع ٍل تتم يف العقل بني دالالت الألفاظ ومعاين النحو ،تن�ش�أ من خالله
التعلق
عملية “ ُ
عالقات االرتباط والربط بني تلك الدالالت”( ،)43ف�إذا كانت الباء مثال يف قولنا( :مررت
لفظي َي ْر ِب ُط ً
بزيد) تربط مدخولها ( زيد ) ،مبتعلقها ( م َّر ) ،وهو تعل ٌُّق
لفظا بلفظ ،ف�إنَّ
ٌّ
بكاذب ) جتعل االرتباط يف عموم عنا�صر اجلملة راجعا
الباء الزائدة يف قولك ( :ما �أنت
ٍ
�إليها؛ لأنَّ « كل �أداة داخلة على جملة لإفادة معنى اجلملة ،فهي رابطة ُت ْق َوى بها ال�صلة
بني كل املفردات الداخلة يف حيزها»( ،)44والباء هنا داخلة للتوكيد ،وهذا التوكيد لي�س
ملدخولها فح�سب و�إمنا مل�ضمون احلكم ال�ساري يف عنا�صر اجلملة ،وهو نفي �إ�سناد الكذب
�إىل املخاطب ،فهي رابطة مفيدة لت�أكيد �سلب ذلك الإ�سناد بحيث لو �أ�سقطت من الرتكيب
�سقط معها ذلك املعنى الذي كان ي�سري يف عنا�صره ،وهذا النوع من االرتباط هو التعلق
عينه يف احلقيقة ،وهو ما مل ينظر �إليه النحاة.

املطلب الثالث :عالقتها مبدخولها ( اال�سم املجرور):

1

ر�أينا يف املطلب الأول �أن م�صطلحي اجلر واخلف�ض على وجه التحديد ي�شريان �إىل بع�ض
ال�سمات التي حتدد لنا عالقة هذه احلروف باال�سم املجرور بها يف الرتكيب ،و�أبرز تلك ال�سمات �سمة
االخت�صا�ص التي توجب لها الت�أثري فيه ،و�سمة التالزم التي حتدد رتبته منها ،من حيث �إنَّ امل�ؤ ِثر
الرتب املحفوظة يف نظام اللغة ويف
منهما يكون �أوال ،واملُ�ؤَ َثر فيه الحقا ،فتكون الرتبة بينهما من ُّ
اال�ستعمال ،بحيث يتعذر الف�صل بينهما �أو حماولة عك�سها بالتقدمي والت�أخري .لكن هذه العالقات
لن نعيد الكالم فيها لأنه قد م�ضت الإ�شارة �إليها هناك ،لذا �سن�شري هنا �إىل ما ظهر لنا من تتبع �صنيع
النحاة يف درا�ستهم لهذه احلروف بخ�صو�ص عالقتها مبدخولها� ،إذ ات�ضح لنا من ذلك �أن النحاة
اتخذوا من جمرورها عن�صرا ممُ َ ِّيزا وكا�شفا؛ ا�ستطاعوا من خالله �أن مي ِّيزوا بني خ�صائ�صها متييزا
�أعانهم كثريا على درا�ستها من حيث ح�صرها وتق�سيمها و�ضبط �أحكامها ومعانيها على امل�ستويني:
اال�ستقرائي الو�صفي ،والتحليلي التطبيقي من تلك الدرا�سة.
فعلى امل�ستوى الأول من الدرا�سة (اال�ستقراء والتتبع والو�صف) ا�ستطاعوا بوا�سطة
جمرورها �أن يق�سموا هذه احلروف �إىل �أق�سام تتمايز فيما بينها متايزا ظاهرا ،حيث وجدوا �أن منها
( ((4نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية :د .م�صطفى حميدة ،مكتبة لبنان نا�شرون ،ال�شركة امل�صرية العاملية للن�شر  -لوجنمان  -م�صر ،
ط1997 ، 1م� ،ص .11
( ((4البيان يف روائع القر�آن :د .متام ح�سان� ،ص .135
			
جامعة امللكة �أروى

42

العدد الثاين والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2019

الأبعاد الوظيفية والداللية حلروف اجلر (درا�ســة يف الرتكيب والداللـــة)

ما يت�سم ب�سعة الت�صرف؛ فيدخل على �أنواع خمتلفة من الأ�سماء ،ومنها ما يخت�ص بنوع خم�صو�ص
فال يتعداه �إىل غريه ،وعلى هذا ق�سموها �إىل:
أ.أما يدخل على اال�سم ب�أنواعه :الظاهر وامل�ضمر وامل�ؤول ،وعدَّ ُتها �سبعة( :من� ،إىل ،عن،
على ،الباء ،الالم ،يف) ،و�أعطوها بهذا حق الأ�صالة ،وو�سموها باحلروف املت�صرفة.
ب.بما ال يدخل �إال على ا�سم ظاهر فقط ،لكنهم وجدوها تبعا الختالف �أنواع الظاهر تختلف،
ولذا ق�سموها بح�سبه �إىل ما يجر الظاهر ب�أنواعه ،وهو :الكاف ،وحتى ،وواو الق�سم .و�إىل
ورب؛ لأنهم �ألفوا الأول خمت�صا يف
ما ال يجر �إال ظاهرا خم�صو�صا ،وذلك التاء ،ومذ ومنذُّ ،
اال�ستعمال بجر لفظ اجلاللة غالبا ،والثاين والثالث بجر ا�سم الزمان املخت�ص ،والرابع
بجر اال�سم النكرة (.)45
�أما على امل�ستوى الثاين من الدرا�سة -م�ستوى التحليل والتطبيق -فقد ا�ستطاعوا من خالل
اال�سم �أي�ضا �أن مييزوا بني بع�ض �أحكامها املت�شابهة من جهة ،وبني معانيها املتعددة للحرف الواحد
حني تقع يف الرتكيب من جهة �أخرى ،ونلحظ ذلك وا�ضحا يف:
�أ -تفريقهم بني معاين ال�سببية واال�ستعانة واملقابلة يف الباء؛ ب�أن الأوىل داخلة على
�سبب الفعل ،نحو :عاقبته بخطئه .والثانية على ما هو � ٌ
آلة حلدوثه ،نحو :كتبت بالقلم ،والثالثة
على ما �أ�صله من الأثمان والأعوا�ض ،نحو(:ا�شرتيت الفر�س ب�ألف)( .)46ولهذا اعرت�ض �أبو حيان
على ابن مالك يف �إدراجه باء اال�ستعانة يف ال�سببية ب�أن النحاة فرقوا بينهما بكون ال�سببية داخلة
على ما هو �سبب لوقوع الفعل ،والأخرى على ما هو �آلة له « نحو :كتبت الكتاب بالقلم ،وعمل النجار
الباب بالقدوم ،وبريت القلم بال�سكني ،وخ�ضتُ املاء برجلي؛ �إذ ال ي�صح �أن يقال� :إن �سبب كتابة
الكتاب هو القلم ،وال �سبب عمل النجار الباب هو القدوم ،وال �سبب َب ْر ِي القلم هو ال�سكني ،وال �سبب
(.)47
الرجل ،بل ال�سبب غري هذا»
خو�ض املاء هو ِّ
وكذلك تفريقهم بني معنيي :الـ ِملْك ،و�شبه امللك �أو اال�ستحقاق يف الالم ،ب�أن الأوىل داخلة
على من ي�صح منه امللك (اخللق والأمر هلل)� ،أو (املال لزيد) ،والثانية على ما ال ي�صح منه ذلك
(الباب للدار ،وال�سرج للدابة) ( .)48ومثله يف معاين االبتداء والتعليل والتبيني يف (من) ،بكونها يف
1

( ((4قد جتر التاء لفظ ( الرب ) ولكنه قليل ،وكذلك ( ُر َّب) جتر بق َّل ٍة �ضمريا مفردا للغائب مف�سرا بعده بنكرة من�صوبة.
( ((4ينظر� :شرح ت�سهيل الفوائد :جمال الدين بن مالك ،حت :د .عبد الرحمن ال�سيد ـ ـ و د .حممد بوي املختون ،هجر للطباعة والن�شر والتوزيع ،ط،1
1410ه .151/3 ،والتذييل والتكميل لأبي حيان الأندل�سي .195/11
( ((4التذييل والتكميل لأبي حيان  . -193 192 /11وينظر� :شرح الت�سهيل البن مالك ، 150/3وهمع الهوامع لل�سيوطي . 335/2
( ((4ينظر� :شرح الت�سهيل البن مالك  ،144/3والتذييل والتكميل لأبي حيان . 173/11
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1

الأوىل داخلة على ال�شيء الذي ابتد�أ منه الفعل مكانا �أو زمانا ،ويف الثانية على �سببه الواقع من
�أجله ،ويف الثالثة على مدخول تربطه مبا قبلها عالقة التبيني بالنوع واجلن�س ،نحو (�أ�ساور من
ذهب) ،وكقوله تعاىل( :فاجتنبوا الرج�س من الأوثان) احلج 30:قال �أبو حيان� »:أتى بـ (من)
ليبني مبا بعدها اجلن�س الذي قبلها ،فك�أنه قيل :فاجتنبوا الرج�س الذي هو الأوثان� ،أي :الرج�س
الوثني»(. )49
وكذلك يف التفريق بني معانيها احلقيقية واملجازية بناء على طبيعة العالقة القائمة
بني احلرف ومدخوله ،حيث وجدوا �أن هناك نوعني من العالقة حتكم ارتباط احلرف مبدخوله:
الأوىل تقوم العالقة فيها على املنا�سبة الو�ضعية بينهما وتكون املعاين معها حقيقية ،والأخرى
متيل �إىل مفارقة الو�ضع واخلروج عنه �إىل االت�ساع ،وذلك حيث كان املدخول مما ال يت�صور ح�صول
معنى احلرف فيه بالعرف والعادة؛ فتكون العالقة بينهما حينئذ عالقة جمازية ،يقول �سيبويه:
« و�أ َّما (على) فا�ستعالء ال�شيء ،تقول :هذا على ظهر اجلبل ،وهي على ر�أ�سه ... ،و�أ َّما  :مررت على
ري كذلك «( .)50ومن ثم عاد املربد بامل�س�ألة هنا �إىل مبد�أ الأ�صالة
فالن ،فجرى جمرى املثل ،وعلينا �أم ٌ
والفرعية الذي يجعل احلقيقة �أ�صل االت�ساع واملجاز؛ على �أنَّ «الكالم يكون له �أ�صل ثم يتَّ�سع فيه
فيما �شاكل �أ�صله ،فمن ذلك قولهم :زيد على اجلبل ،وتقول :عليه دين ،ف�إمنا �أرادوا� :أن الدين قد
ركبه وقد قهره»( .)51فا�ستعالء الدين على املدين �إمنا هو على �سبيل التجوز واالت�ساع لأن الدين
لي�س مما يت�صور اعتال�ؤه للإن�سان على احلقيقة .ومثل ذلك يف الظرفية يقول ابن ال�سراج� »:إذا
قلت :فالن يف البيت ،ف�إمنا تريد� :أن البيت قد حواه ،وكذلك :املال يف الكي�س .ف�إن قلت :يف فالن
عيب ،فمجاز وات�ساع؛ لأنك جعلت الرجل مكانا للعيب يحتويه ،و�إمنا هذا متثيل بذاك»(.)52
ب -يف �ضبطهم �أحكام بع�ض احلروف التوائم ،كتفريقهم بني (حتى ،و�إىل) يف الداللة على
انتهاء الغاية ( :)53ب�أن الأوىل ال جتر �إال ا�سما ذا �سمات خا�صة ،هي� :أن يكون ظاهرا ال م�ضمرا،
و�أن يكون �آخر جزء من الكل الذي قبلها (�أكلت ال�سمكة حتى ر� ِأ�سها)� ،أو يكون مت�صال بذلك اجلزء
(�سالم هي حتى مطلع الفجر) [القدر ،]5 :بخالف (�إىل) التي جتر الظاهر وامل�ضمر ،وال ِآخر
وغري ال ِآخر ،فتقول :منتُ �إىل �أول الليل ،و�إىل منت�صفه ،و�إىل �آخره ،و�إىل مطلع الفجر ،و�إىل �شروق
( ((4التذييل والتكميل لأبي حيان . 124/11
( ((5الكتاب ل�سيبويه .230 /4
( ((5املقت�ضب للمربد . 46/1
( ((5الأ�صول يف النحو البن ال�سراج . 412/1
( ((5ينظر :امل�صدر ال�سابق  ، 425 - 424/1وهمع الهوامع لل�سيوطي . -341 340/2
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ال�شم�س �...إلخ .
ج -ف�صلهم بني �أ�صالة احلرف وزيادته ( ،)54بكون الزائد داخال على ا�سم مطلوب للعامل
من غري وا�سطة ذلك احلرف ،والأ�صلي على ا�سم مطلوب له بوا�سطة ذلك احلرف ،ومن ثم ا�ستعانوا
يف �ضبط موا�ضع زيادتها ب�سمات مدخولها الو�ضعية والوظيفية ،ففي زيادة (من) جندهم يجعلون
من �شروط ذلك(� :)55أن يكون مدخولها نكرة ال معرفة ،وهذا حتديد ب�سمات اال�سم الو�ضعية
التق�سيمية ،و�أن يكون �شاغال وظيفة الفاعلية �أو املفعولية �أو االبتداء ،وهذا حتديد ب�سماته
الوظيفية التي ي�شغلها يف الرتكيب .و�أي�ضا يف زيادة الالم ،قال ابن مالك « :ال تزاد �إال مع مفعول
به  .)56(« ...ويف زيادة الباء قالوا « :تزاد توكيدا يف موا�ضع �ستة ،هي :الفاعل ،واملفعول ،واملبتد�أ،
واخلرب ،واحلال ،والتوكيد»( .)57فهذا كله كما نرى حتديد لزيادتها بال�سمات الوظيفة التي ي�شغلها
املجرور بها يف الرتكيب.
فعالقة اال�سم باحلرف �إذن كانت متثل لدى نحاتنا مرتكزا كبريا يف تتبعهم خل�صائ�ص هذه
احلروف ،وعلى �أ�سا�سها ا�ستطاعوا بناء تلك املنظومة املتكاملة من التق�سيمات والعلل والتفريعات
وال�ضوابط والأحكام.

املطلب الرابع :عالقتها مبتعلَّقها:
تبني لنا مما تقدم �أن عالقة حرف اجلر مبدخوله تقوم على االخت�صا�ص واال�ستلزام
بحيث ميتنع الف�صل بينهما ،ونريد هنا �أن نتبني وجه هذه العالقة مبتعلقها� :أهي كذلك عالقة
اخت�صا�ص ولزوم� ،أم �أنها عالقة يحكمها اال�ستعمال الق�صدي ،فين�شئها املتكلم ح�سب مقا�صده
و�أغرا�ضه؟
�إن الذي بدا لنا من تتبع هذه العالقة �أن جانبا منها -خ�صو�صا مع الأفعال الالزمة -يحكمه
َ
الفعل حرفا خم�صو�صا ال يتجاوزه
الو�ضع اللغوي ال�صارم بحيث ي�صبح لزاما على املتكلم �أن ُي�ضاممِ َ
�ص كل قبيل من هذ الأفعال بقبيل من هذه احلروف»( ،)58وهذا هو القيا�س
�إىل غريه ،لأن الو�ضع « َخ َّ
على ما حكاه ابن يعي�ش فيها( .)59وزاد �أبو حيان �أنَّ « مدرك هذا ال�سماع ،نحو  :مررت بزيد ،وغ�ضبت
1

( ((5املقا�صد ال�شافية يف �شرح اخلال�صة الكافية لل�شاطبي . 595/3
( ((5ينظر :الأ�صول يف النحو البن ال�سراج  ،410/1و�شرح الت�سهيل البن مالك. 138/3
(� ((5شرح الت�سهيل البن مالك. 148/3
( ((5همع الهوامع لل�سيوطي.338/2
(� ((5سر �صناعة الإعراب البن جني . 135/1
(� ((5شرح املف�صل البن يعي�ش .514/4
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1

على عمرو «()60؛ لأن ال�سماع هو الفي�صل بني ما ال�ش�أن فيه للو�ضع وما ال�ش�أن فيه للعقل ،وهذا يف
نظرنا هو ال�صحيح بناء على ما يظهر من ت�أمل عالقة بع�ض هذه الأفعال بحروفها؛ فهناك �أفعال
ي�صح �-إذا جاز لنا التعبري� -أن نطلق عليها الأفعال احلرفية ،لأن دالتها رهن هذه احلروف ،بحيث ال
تت�ضح �إال ب�ضميمة خم�صو�صة منها ،وهي غالبا ما تنتمي �إىل زمرة الأفعال الالزمة ،لكن ابن يعي�ش
عاد يف مو�ضع �آخر وقال »:وقد تداخلت [ �أي :الأفعال ] في�شارك بع�ضها بع�ضا يف هذه احلروف
املو�صلة «( .)61وكالمه هذا يعني� :أن ما ُذ ِك َر �سابقا هو القيا�س من حيث الأ�صل يف االخت�صا�ص ،لكن
هذا الأ�صل قد يعر�ضه اال�ستعمال -خ�صو�صا الفني -للخرق ،فيعدل عنه لأ�سباب �أ�سلوبية �إىل ما
يعرف بـ (الت�ضمني) ،و»ذلك ب�أن اللفظ الذي ي�ضمن معنى لفظ �آخر يحتل موقعه ،فيدخل على
�ألفاظ ال يدخل عليها ب�أ�صل و�ضعه وا�ستعماله� ...أو ي�ضام حرفا يف موقعه احلا�ضر ال ي�ضامه يف
موقعه الأ�صلي»( .)62فالت�ضمني –�إذن -ك�سر لعالقة االخت�صا�ص بني الفعل وحرفه املخ�صو�ص به يف
الو�ضع ،وهو ما يعني �أن نظام اللغة ميتلك من املرونة الذاتية ما يجعل قواعده وف َّي ًة بحق املتكلم يف
التعبري عن مقا�صده الفنية التي ال تلبيها له الأ�صول الثابتة.
ولكن �إذا كانت هذه العالقة القائمة على االخت�صا�ص ال نكاد نلمحها �إال مع طائفة
حمدودة من الأفعال ،هي الأفعال الالزمة ،مثل(:عجب ،وم َّر ،وخرج ،وقعد�...إلخ)؛ فكيف لنا �أن
نفهم وجه العالقة بينها وبني الأفعال املتعدية بنف�سها ،نحو�(:ضرب� ،سمع ،كتب �...إلخ)؟ بل كيف
نف�سر ذات العالقة يف الطائفة الأوىل حني يتعدى الفعل الواحد منها ب�أكرث من حرف ،نحو( :رغب،
وم َّر)؛ ف�إننا نقول مرة  :مررت بكذا ،و�أخرى :مررت على ،وثالثة :مررت �إىل؟ فهل ما تزال العالقة
هنا �أي�ضا عالقة اخت�صا�ص؟ وهل ما نفهمه نحن من كلمة (اخت�صا�ص) هو املفهوم ذاته عند القائلني
بهذه العالقة؛ لأن ما نفهمه من هذه الكلمة هو �أن كل قبيل من هذه الأفعال الالزمة خمت�ص بقبيل
من هذه احلروف اجلارة ،بحيث لو تعداه �إىل غريه ا�ستحال معناه؟.
وللجواب عن ذلك جند بع�ض النحاة املت�أخرين مييزون بني نوعني من هذه العالقة التي
حتكم الفعل بحرفه املتعدي به� ،إحداها منظور لها من جهة االقت�ضاء اللغوي الو�ضعي؛ بحيث يكون
(تعديا) ،والأخرى مر ُّدها
الفعل طالبا للحرف بنف�سه على جهة اللزوم ،وي�سمون العالقة فيها
ٍّ
�إىل جهة الت�صرف اال�ستعمايل الذي حتكمه الأغرا�ض واملقا�صد التي تختلف باختالف الأحوال،
( ((6ارت�شاف ال�ضرب من ل�سان العرب� :أبو حيان الأندل�سي ،حت :رجب عثمان حممد ،مراجعة :رم�ضان عبد التواب ،مكتبة اخلاجني بالقاهرة  ،ط، 1
1418ه . 2089/4 ،
(� ((6شرح املف�صل البن يعي�ش . 456/4
( ((6البيان يف روائع القر�آن لتمام ح�سان �ص . 349
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وي�سمون التعدي فيها (تعلقا) .قال الإمام ال�شاطبي  « :الالزم من الأفعال قد يتعدى بحرف اجلر...
وهو عند بع�ض املت�أخرين على وجهني يف اال�صطالح :تعدٍّ  ،وتعلق.
فالتعدي :يطلق حيث يكون الفعل طالبا حلرف اجلر على اللزوم ،كـ (مررت بزيد ،وعجبت
من فعله ،ورغبت يف اخلري) ،ف�إن مثل هذه الأفعال يف طلبها للمجرور كاملتعدي بالن�سبة �إىل املفعول.
والتعلق :حيث يكون ال يطلبه على اللزوم ،بل بالن�سبة �إىل الق�صد يف الكالم ،كـ( :ذهبتُ
ُ
وقعدت يف منزلك ،وانطلقتُ �إليك) ،وتارة (:انطلقتُ ب�سببك ،ولأجلك ،ومن جرائك) ،وتقول
معك،
ٌ
فعل يطلب احلرف اجلا َّر من جهة
مرة( :انطلقتُ ) ال غري ،فال تعديه ،وال يطلب �شيئا.
وفرق بني ٍ
وفعل يطلبه من حيث هو مق�صود يف الكالم «(.)63
و�ضعهٍ ،
وتعقيبا على كالمه :نفهم بال�ضرورة �أن املوا�ضعة اللغوية يف الطائفة الأوىل التي ي�س ِّمي
العالقة فيها تعديا قد جرت ابتداء بو�ضع الفعل وحرفه املخ�صو�ص به و�ضعا واحدا حتى �صارا
معا ي�شكالن داال واحدا ،ف�إذا ما �أردنا معنى الفعل من هذه الطائفة لزمنا �أن ن�ضم معه �ضميمته
خ�صه بها الو�ضع اللغوي .كما نفهم �أي�ضا من �أمثلته يف هذه الطائفة �أن
احلرفية املخ�صو�صة التي َّ
احلروف املذكورة مع كل فعل منها ،وهي( :الباء) مع م َّر ،و(من) مع عجب ،و(يف) مع رغب �-أنها
احلروف املتوا�ضع عليها معها عند التعدِّ ي بها ،بحيث لو تعدى (رغب) بـ (�إىل� ،أو عن) ال يعد ذلك
و�ضعا لغويا فيها ،و�إمنا ا�ستعماال خا�صا يربره الق�صد اال�ستعمايل كما هو احلال يف الطائفة الثانية
التي ُي�س ِّمي االرتباط فيها تعلقا .وهذا فيه نظر؛ لأنه تخ�صي�ص ال دليل عليه ،لأن معاجمنا العربية
وهي مظنة ذلك كونها ق�ضية تاريخية -ال تذكر لنا –مثال� -أن (رغب) الأ�صل فيه �أن يتعدى بـ(يف)؛ كونه احلرف املخت�ص به و�ضعا ،و�أن تعديته بغريه يعد ت�صرفا فيه على جهة االت�ساع؛ و�إن
حاول بع�ض اللغويني �أو النحاة �أن يذكروا لنا مثل ذلك يف الفعل (م َّر) ،ب�أن الأ�صل فيه الباء ،بخالف
(على) الذي يرونه تطورا وات�ساعا ،حيث يقول �سيبويه« :و�أ َّما مررت على فالن ،فجرى هذا كاملثل،
وعلينا �أمري كذلك ،وعليه ٌ
�شيء قد اعتاله ،ويكون :مررت عليه� ،أن يريد مروره
مال �أي�ضا؛ وهذا لأنه ٌ
على مكانه ،ولكنه ات�سع»(- )64نقول ذلك؛ لأن مثل هذا االفرتا�ض يف(رغب) ونحوها من الأفعال
املتعدية ب�أكرث من حرف و�ضعا؛ يحتاج �إىل الدليل التاريخي القطعي الذي يحكم ب�أ�سبقية ا�ستعمال
هذا احلرف على ذاك و�أ�صالته ،وهذا الدليل يف مثل هذه الأفعال املتعددة احلرف ال ميكن �أن يوجد؛
لأنه ال توجد لدينا معاجم تاريخية ت�ؤ�صل لذلك.
1

( ((6املقا�صد ال�شافية يف �شرح اخلال�صة الكافية  .141/3وينظر :ارت�شاف ال�ضرب لأبي حيان الأندل�سي .2089/4
( ((6الكتاب ل�سيبويه . 230/4
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1

وال يعني هذا �أننا ننكر فكرة االقت�ضاء لتلك احلروف ،بل ننكر تخ�صي�ص تلك الأفعال
املتعددة احلروف و�ضعا ببع�ضها ،فكان الأوىل �أن يقال� :إن االقت�ضاء اللغوي يف هذه الأفعال الالزمة
حلروفها املتعدية بها قد يقوم على التعدد كما يقوم على التخ�صي�ص؛ نتيجة ملا تختزنه بع�ض هذه
الأفعال من طاقة داللية وا�سعة ت�صل بها �أحيانا �إىل درجة التناق�ض يف طلبها لتلك حلروف؛ لأن»
الفعل قد يتعدى بعدة من حروف اجلر على مقدار املعنى املراد من وقوع الفعل؛ لأن هذه املعاين
كامنة يف الفعل ،و�إمنا يثريها ويظهرها حروف اجلر «()65؛ لأن « الفعل املعدَّ ى باحلروف املتعددة
ال بد �أن يكون له مع كل حرف معنى زائد على معنى احلرف الآخر ،وهذا بح�سب اختالف معاين
احلروف ،ف�إن ظهر اختالف احلرفني ظهر الفرق ،نحو :رغبت عنه ،ورغبت فيه ،وعدلت �إليه،
وعدلت عنه ،وملت �إليه ،وعنه ،و�سعيت �إليه ،و�سعيت به «()66؛ مما يعني� »:أنه لي�س يلزم يف كل فعل
�أال يتعدى �إال بحرف واحد� ،أال ترى �أن (مررت) امل�شهور فيه �أنه يتعدى بالباء ،وقد يتعدى بـ (�إىل)
و(على) ،فتقول  :مررت �إليه ،ومررت عليه «(.)67
�إذن ،االخت�صا�ص بني الفعل الالزم وحرفه املقت�ضي له بالو�ضع ال ميكن �أن يتحقق �إال يف
�صورة واحدة ،هي التي يتوقف فيها فهم معناه الو�ضعي على حرفه املخ�صو�ص به� ،سواء �أكان احلرف
املخ�صو�ص به حرفا واحدا �أم متعددا ،ف�إذا ما تعدى بغريه مما لي�س مو�ضوعا له ،كان ذلك ك�سرا لهذه
العالقة� ،إما على �سبيل الت�ضمني� ،أو على �سبيل االت�ساع املجازي الذي حتل فيه العالقة الفنية حمل
العالقة العرفية الو�ضعية ،كما يف « مررت على زيد «؛ لأن زيدا لي�س مما يجوز ت�صور املرور عليه �إال
على �سبيل االت�ساع واملجاز ،و�سي�أتي �إي�ضاح �سر هذا االنك�سار العدويل يف هذه العالقة ،فنرتكه �إىل
مو�ضعه من املبحث الثاين.
ولكن هناك نوع �آخر من االخت�صا�ص يلمح �إليه بع�ض النحاة �إملاحا ،يكون �سببه احلرف
ال الفعل ،وذلك �إذا كان احلرف يحمل �سمة داللية عامة ،جتعله �صاحلا لأن ي�شرتك فيه كل فعل
يحمل تلك ال�سمة �أو ما هو يف معناه ،فمن ذلك –مثال -معنى املجاوزة ،فهو معنى عام يتحقق يف كل
فعل يحمل �سمة االنحراف وامليل والعدول والتجاوز والبعد واالن�صراف �...إلخ ،بحيث ي�صح تعديتها
كلُّها بحرفه املو�ضوع له وهو (عن) .قال ابن مالك »:والقت�ضائها املجاوزة ُعدِّ ي بها � :صدَّ  ،و� َ
أعر�ض،
وعدَ َل ،ونهى ،ون�أى ،ورحل ،وا�ستغنى .ولذلك ُعدِّ ي بها رغب و َم َ
ال ونحوها �إذا
و�أ�ضْ َر َب ،وانحرفَ ،
ُق ِ�صد ترك املتعلَّق به ،نحو :رغبت عن اللهو ،و ِملْتُ عن التواين ،وقالوا :رويت عن فالن ،و�أنب�أ ُت َك
(� ((6سفر ال�سعادة و�سفري الإفادة :علم الدين ال�سخاوي ،حت :د .حممد الدايل ،دار �صادر  ،ط 1415 ، 1ه . 826/2 ،
( ((6بدائع الفوائد البن قيم اجلوزية . 423/2
(� ((6سفر ال�سعادة و�سفري الإفادة . 627/2
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والـمن َب�أ به جماو ٌز ملن ُ�أ ِخ َذ عنه»( .)68وكذلك معنى االبتداء ،ف�إنَّه ميكن �أن
عنه؛ لأن الـ َم ْر ِو َّي ُ
ت�ؤديه كل الأفعال التي حتمل �سمة االبتداء املمتد �أو املطلق� ،أو االنتقال� ،أو التحول� ،أو االنف�صال،
�أو التمايز ،فت�شرتك يف حرفه املو�ضوع له ،وهو (من) لأن املق�صود -كما يقول الر�ضي -من معنى
االبتداء يف (من) « �أن يكون الفعل املتعدي بـ (من) االبتدائية �شيئا ممتدا ،كال�سري وامل�شي ونحوه،
ويكون املجرور بـ (من) ال�شيء الذي منه ابتداء ذلك الفعل ،نحو� :سرت من الب�صرة� ،أو يكون الفعل
املتعدي بها �أ�صال لل�شيء املمتد ،نحو :ترب�أت من فالن �إىل فالن ،وكذا :خرجت من الدار؛ لأن اخلروج
لي�س �شيئا ممتدا� ،إذ يقال :خرجت من الدار� ،إذا انف�صلت عنها ولو ب�أقل خطوة «(.)69
�أما بالن�سبة �إىل عالقتها بالأفعال املتعدية بنف�سها ف�إنَّها تختلف ،فقد تكون العالقة
عالقة اخت�صا�ص ولزوم �سبيلها املوا�ضعة اللغوية كما مر �سابقا ،وذلك حتديدا مع الأفعال التي
تتعدي �إىل مفعولني� :أحدهما بالفعل نف�سه ،والآخر بوا�سطة حرف جر خم�صو�ص ،نحو( :ا�ستغفر،
واختار ،و�أمر �..إلخ) ،وذلك لأن « لفظ االختيار يقت�ضي تبعي�ضا»( )70والتبعي�ض من معاين (من) ،فهو
يقت�ضيها بالو�ضع تعيينا للمختار ،من املختار منه( .)71وكذلك الفعل (�أمر) يقت�ضي م�أمورا وم�أمورا
به ،فاقت�ضا�ؤه للباء يف قولك� :أمرتك بكذا� ،إمنا هو اقت�ضاء بالو�ضع؛ ومن هنا رمبا بنى الأخف�ش
(علي بن �سليمان البغدادي) ر�أيه الذي وافقه عليه ابن الطراوة؛ يف جواز حذف حرف اجلر مع هذه
الأفعال قيا�سا على امل�سموع فيها ،لأنه ق َّيد هذا اجلواز ب�شرطني( :)72تعينُّ احلرف بعد احلذف ،وتعينُّ
مو�ضعه ،وهذا التعني ال ميكن �أن ُي َت َ�ص َّور �إال �إذا كانت العالقة بني اجلار ومتعلقه عالقة اخت�صا�ص
ولزوم ،بحيث لو حذف احلرف ،دل عليه الفعل باللزوم واالقت�ضاء .
�أما ما دون هذا النوع من جملة الأفعال املتعدية ،ف�إن اقت�ضاءها حلرف اجلر يكون بح�سب
املقا�صد والأحوال غالبا� ،أي �أن املتكلم هو الذي يبني العالقة فيها بني الفعل واحلرف بناء خا�صا؛
تبعا ملقا�صده و�أغرا�ضه؛ وذلك �إما تخ�صي�صا جلهة وقوعه باحلرف الدال على مكانه نحو( :كتبت
يف الدفرت)� ،أو تخ�صي�صا له ب�آلته ( كتبت بالقلم)� ،أو مبجال امتداده (كتبت من �-إىل)� ،أو ب�سببه
احلامل عليه (جئتك لطلب العلم) �...إلخ  .وقليال ما يكون هذا االقت�ضاء مع هذه الأفعال ب�سبب
تغيرُّ طارئ على الفعل املتعدي بنف�سه ،ك�أن ي�ضعف عن الو�صول �إىل مفعوله ب�سب انك�سار الرتبة
1

(� ((6شرح الت�سهيل البن مالك  ، 158/3والتذييل والتكميل لأبي حيان  ،218/11وهمع الهوامع لل�سيوطي . 358/2
(� ((6شرح الر�ضي على الكافية :ر�ضي الدين حممد بن احل�سن اال�سرتاباذي ،حت :عبد العال �سامل مكرم ،عامل الكتب ،ط1421 ،1ه ، 7/6 ،وهمع
الهوامع لل�سيوطي . 377/2
( ((7علل النحو� :أبو احل�سن حممد بن عبداهلل الوراق ،حت :حممود جا�سم الدروي�ش ،مكتبة الر�شد  ،الريا�ض -ال�سعودية ،ط1420 ، 1ه� ،ص . 322
( ((7الدر امل�صون لل�سمني احللبي . 475/5
( ((7ينظر  :ارت�شاف ال�ضرب من ل�سان العرب لأبي حيان  ،2091/4و�شرح ابن عقيل على الألفية . 151/2
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بينهما ،وذلك عند تقدمه عليه ،فتجيز اللغة حينئذ تقويته بالالم ،نحو قوله تعاىلِ ..( :للَّ ِذينَ هُ ْم
ِل َربـِه ِْم َي ْرهَ ُبونَ ) الأعراف.154 :
الـمعدَّ ى به ي�ؤ ِّدي وظائف متعددة،
ونخل�ص من كل ما تقدم �إىل �أن احلرف يف عالقته بالفعل ُ
منها :ال�صحة اللغوية ،وذلك بجعل الرتكيب �صحيحا نحويا ودالليا ،بحيث لو حذف احلرف اختل
الرتكيب ،نحو :مررت بزيد ،وعجبت من خالد ،لو قلت :مررت زيدا ،وعجبت خالدا ،مل يجز ،وهذه
الوظيفة تكون �إذا كانت العالقة بينه وبني الفعل عالقة اخت�صا�ص ولزوم .ومنها :تقوية الفعل
املتعدي بنف�سه �إذا �ضعف عن الو�صول �إىل مفعوله ب�سبب التقدمي ،ومنها تخ�صي�صه ملعنى الفعل
بتحديد املعنى املراد من عموم معناه ،وذلك حتديدا مع الأفعال التي تت�سم بال�شحن الداليل املكثف،
بحيث ال يتعني مراد املتكلم منه �إال بنوع احلرف الذي يختاره معه « ،فالفعل ( رغب) –مثال -حتدِّ د
�ضمائمه دالالته املختلفة واملت�ضادة �أحيانا� ،إذ تقول :رغبت يف ال�شيء ،وهو مقابل �ضدي لقولك:
رغبت عنه  .وهذا ينبئ عن التكامل بني الفعل واحلرف يف حتديد داللة الفعل «(. )73

املطلب اخلام�س :رتبة اجلار واملجرور من متعلقهما:

1

	املالحظ �أن نحاتنا حني و�ضعوا « للجملة النحوية منطا جعلوا للمفردات داخل اجلملة
درجات متفاوتة من االرتباط ،وجعلوا �أقوى الروابط بني الكلمتني رابطة التالزم «( .)74وقد تبني
لنا �أنَّ » حرف اجلر يعد رابطة بني املجرور واملتعلَّق ،فيجعل الأول من تتمة معنى الثاين على �أحد
املعاين املذكورة يف باب حروف اجلر .ومعنى �أدائه وظيفة الربط بني العن�صرين املذكورين� :أنه
�إذا تعددت امل�شتقات يف اجلملة ف�أوالها بتعليق اجلار واملجرور ما ا�ستقام معه املعنى ودلت عليه
القرينة»()75؛ لأن املبد�أ العام يف �إن�شاء جميع العالقات النحوية� :أنَّ » العالقات �إذا ات�ضحت ومل
يحط بها اللب�س ،ف�إنَّه ميكن للمتكلم �أن ميار�س يف �ش�أنها قدرا من احلرية يباعد به بني طريف العالقة،
وي�صدق ذلك على عالقة املبتد�أ وخربه ،وعالقة ال�صفة ومو�صوفها...وعالقة اجلار واملجرور
ومتعلقه»( ،)76مما يعني� :أنَّ رتبة اجلار واملجرور من متعلقهما لي�ست حمفوظة يف نظام اللغة �إال
عند خ�شية اللب�س ،وذلك ك�أن تتعدد الأفعال ال�صاحلة للتعلق وتتعدد معها جمروراتها ،وال يوجد
ما يدل على املراد فحينئذ يجب حفظ الرتبة بني اجلا ِّر ومتعلقه ،ولن�ضرب على ذلك مثاال بقوله
( ((7ن�سخ الوظائف النحوية يف اجلملة العربية ،د .خديجة حممد ال�صايف ،دار ال�سالم للطباعة والن�شر  -القاهرة ،ط1429 ،1ه� ،ص.308
( ((7البيان يف روائع القر�آن لتمام ح�سان� ،ص . 176
( ((7املرجع ال�سابق� ،ص . 140-139
( ((7البيان يف روائع القران لتمام ح�سان� ،ص . 134 - 133
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تعاىلَ ( :ف َّ�ض َل ُ
ات) الن�ساء ،95 :نالحظ
اه ِدينَ ِب َ�أ ُم َوالـِه ِْم َو َ�أنف ُِ�سه ِْم َع َلى ال َق ِ
اهلل املـُ َج ِ
اع ِدينَ َد َر َج ٍ
�أن اجلار واملجرور (على القاعدين) قد جاءا مت�أخرين عن عاملني ،هما :الفعل َّ
(ف�ضل) ،واال�سم
امل�شتق (املجاهدين)؛ لأن اللب�س هنا م�أمون؛ لأن املعنى يدل على �أنَّ تعلقها بالأول دون الثاين؛ لأنه
ي�ستحيل تعلقهما به؛ �إذ ي�صري املعنى معه :املجاهدين على القاعدين ،وهو معنى فا�سد ،بخالف اجلار
واملجرور (ب�أموالهم) ف�إنه ملا كان �صاحلا للتعلق بكال العاملني احتاط النظم القر�آين ب�إقامة القرائن
التي حتدد جهة تعلقه ،فر�أينا ال�ضمري(هم) ي�شري �إىل ارتباطه بـ (املجاهدين) ،ووقوعه عقبه
َّ
الفعل(ف�ضل)؛
مبا�شرة دليل �آخر يعزِّ ز ذلك االرتباط ،فهما �إذن قرينتان حتتمان التعلق بــه دون
لأن الفعل َّ
(ف�ضل) ي�صلح للتعليق به عند انك�سار �إحدى هاتني القرينتني ،وخ�صو�صا قرينة املوقع
َّ
آتية(:ف�ضل
الرتب يف الآية على ال�صورة ال
الرتبة ،ويت�ضح ذلك عند افرتا�ض جميء ُّ
التي ت�س َّمى ُّ
اهلل املجاهدين على القاعدين ب�أموالهم درجات) ،فلو �أنَّ ال�سياق ورد على هذه ال�صورة املفرت�ضة لكان
َّ
بالفعل(ف�ضل) ،وكان املعنى حينئذ� :أن اهلل ف�ضل املجاهدين على
كال اجلا َّرين وجمروريهما متعلقني
القاعدين درجات ،ف�ضلهم عليهم ب�سبب �أموالهم ،ال كونهم جماهدين بها ،وهذا املعنى غري مراد ،بل
حمال على اهلل تعاىل عل ًّوا كبريا ،ومن ثم كان �أمن اللب�س يف التعلق الأول �سببا يف ح�صول املباعدة
بني طريف العالقة :املُ َت َع ِلّق (اجلار واملجرور) واملُت َعلَّق به (الفعلَّ :
ف�ضل) ،بينما خ�شيته يف التعلق
الثاين قد جعل رتبتهما منه حمفوظة باملوقع �أوال ،وبالربط ثانيا؛ حني مل يكن الربط وحده كافيا
لدفع اللب�س كما يف ال�صورة املفرت�ضة.
«لهذا كان للتعليق دوره يف توجيه الوظائف النحوية داخل ال�سياق...يف الرتاكيب التي
ُتعلَّق فيها الوحدة ال ُلّغوية الواحدة ب�أكرث من عالقة بالوحدات اللغوية الأخرى ،الأمر الذي فتح
1

بابا �أمام النحاة لالجتهاد يف تخريج تلك الدالالت فيما عرف بنظرية االحتماالت الإعرابية
القائمة على التعدد يف الأوجه الإعرابية»( ،)77وهو ما �سنقف على طرف منه يف املبحث الآتي،
�إذ �سنالحظ �أن لهذا التعلُّق خ�صو�صيته يف القر�آن الكرمي من حيث تكثيفه للعالقات الداللية يف
�سياق الآية الواحدة ،حني ي�سمح تركيبها ب�إن�شاء عالقات متعددة مع اجلار واملجرور ،كلها ي�صلح لها
ال�سياق ،وكلها يقت�ضيها املعنى .

( ((7ن�سخ الوظائف النحوية يف اجلملة العربية ،د .خديجة ال�صايف� ،ص .411
			
جامعة امللكة �أروى

51

العدد الثاين والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2019

الأبعاد الوظيفية والداللية حلروف اجلر (درا�ســة يف الرتكيب والداللـــة)

املبحث الثاين

الأبعـــــاد الداللية يف الرتكيب
ينبغي �أن �أن ِّبه بداية على ما �أق�صده من هذه الأبعاد الداللية لهذه احلروف ،وهو �أن هذه
احلروف قد ُت�شكِّل ب�ؤرة التَّ�شكُّل الداليل يف الرتكيب ،بحيث جتد خط ال�صعود �أو االنت�شار �أو
االنح�سار �أو التباين �أو املفارقة يف الداللة راجعا يف �أبرز وجوهه �إليها من بني جملة العنا�صر التي
تتعانق معها يف الرتكيب ،ويتحقق ذلك معها �إما باحلذف والذكر� ،أو بالت�ضمني� ،أو بتعدد االحتماالت
يف التعلق� ،أو باملفارقة ال�سياقية يف احلرف� ،أو باملعنى العام امل�شرتك بني �أكرث من حرف ،وعلى هذا
ق�سمنا الدرا�سة هنا �إىل مطالب خم�سة:

املطلب الأول :البعد الداليل للحذف:

1

لي�س َّ
كل حذف ي�شكِّل بعدا دالليا ذا قيمة؛ لأن العرب قد تعتاد حذف ما يكرث دورانه على
�أل�سنتها وي�شتهر ويعرف حتى ي�صري حذفه وذكره من حيث القيمة التي يعطيانها �سواء ،فت�ضطر عند
ذلك �إىل تخفيفه على الل�سان باحلذف ال �أكرث؛ لأنهم -على حد تعبري �سيبويه »-مما يغيرِّ ون الأكرث
يف كالمهم»()78؛ «لأنهم �إىل تخفيف ما �أكرثوا ا�ستعماله �أحوج»( « ،)79فجاز حيث كرث يف كالمهم،
وحذفوه تخفيفا وهم ينوونه»( .)80ومن هذا النوع من حذف اجلار ما كان يعتاده ر�ؤبة عند ال�س�ؤال
ري ،فيحذف الباء لداللة احلال عليها ِب َج ْري
ري ،عافاك اهلل) ،يريد :بخ ٍ
عن حاله ،فيقول (:خ ٍ
مترون الدِّ يا َر ومل تعوجوا )( .)82لكنَّ هذا لي�س هدفنا؛ لأن احلذف
العادة والعرف بها( ,)81ومنهُّ (:
فيه ال ي�شكل فارقا دالليا يخرجه عن م�ساحة املعنى التي ي�ؤديها الذكر ،و�إمنا نق�صد ما حذفه فقط
�أو حذفه ب�إزاء ذكره ي�شكل م�ؤ�شرا دالليا فارقا على نحو ما جنده يف امل�ستويات الآتية:
�أ -حذفه مع �أحد احلرفني امل�صدريني� (:أنَّ �أو �أنْ )( )83يف �سياق ي�سمح بالتعدد واالحتمال
يف التقدير ،نحو قوله تعاىل( :و َت ْر َغ ُبونَ �أَنْ َتن ِك ُحوهُ نَّ ) الن�ساء ،127 :ففي هذه الآية يحتمل
التقدير حريف اجلر (يف) و (عن) ،في�صبح املعنى �صاحلا لأن يكون( :وترغبون يف نكاحهن)� ،أو على
( ((7الكتاب ل�سيبويه .208/2
( ((7امل�صدر ال�سابق .63/2
( ((8امل�صدر ال�سابق .498/3
( ((8ينظر :اخل�صائ�ص البن جني . 286/1
( ((8ينظر� :شرح املف�صل ال بن يعي�ش  ، 455/4و  ، 260 /5و�شرح الت�سهيل البن مالك .372 /1
( ((8هذا النوع من حذف اجلار يقوم على درا�سته حاليا �أحد الطالب الذين �أ�شرف عليهم يف املاج�ستري .
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العك�س(:وترغبون عن نكاحهن) .ومثل هذا احلذف عند ابن مالك وغريه من املت�أخرين حم�ضور؛
كونه ي�ؤدي �إىل اللب�س ما مل يقم دليل على تعيني �أحد احلرفني( ،)84ولكن نقول� :إنْ كان هذا ال�شرط
الزما يف كالمنا نحن الب�شر ف�إنه غري الزم يف الن�ص القر�آين؛ ال�ستحالة ت�صور وقوع اللب�س فيه؛
�إذ «لي�س القر�آن كتاب قانون حتى ي�ضع العبارة على �صورة الأ�سلوب الفقهي(ترغبون يف/عن �أن
تنكحوهن) ،و�إمنا هو ن�ص معجز يتخذ من احلذف �أحيانا و�سيلة للتعمية ،كما يتخذ التعمية و�سيلة
�إىل التعميم ،واملعروف �أنَّ التعميم م�سلك للت�شريع»( ،)85والآية هنا نازلة يف �ش�أن يتامى الن�ساء
الالتي كنَّ يعاملن من قبل �أوليائهن بظلم( :)86ف�إنْ ُكنَّ جميالت رغب �أوليا�ؤهن يف نكاحهن ا�ستئثارا
مبالهن ،و�إن كنَّ دميمات رغبوا عن نكاحهن ومنعوهن الزواج ا�ستئثارا مبالهن ،فكان الأن�سب لهذا
املقت�ضى حذف اجلار لي�شمل احلكم احلالتني؛ �إذ «يف احلذف تكثري للفائدة ب�إمكان حمل الكالم على
ن�صا يف �أحدهما»( .)87وقد دل على �أن كال املعنيني مراد
كل من املعنيني ،بخالف ما لو ذكر ف�إنه يكون ًّ
القرائن الآتية:
−قرينة احلذف :لأنه حذف يف �سياق ي�سمح بالتعدد واالحتمال؛ فلو كان املراد معنى واحدا
لورد الن�ص بالذكر.
−قرينة املقام :وهي تلك الظروف والأحوال التي الب�ست نزول الآية وتعرف ب�أ�سباب النزول.
−قرينة العرف ال�شرعي التي تقت�ضي احلذف تعميما للحكم لي�شمل احلالتني ،دون الذكر
الذي يكون ت�شريعا حلالة خا�صة.
جد ا َ
ومثل ذلك قوله تعاىل( :هُ ُم ا َّلذينَ َك َف ُروا َو َ�صدُّ ُ
حلرا ِم َوال َه ْديَ َم ْع ُكو ًفا �أَنْ
وك ْم َع ِن املَ�سْ ِ
َي ْب ُل َغ محَ ِ لَّهُ ) الفتح .25 :يحتمل قوله� « :أن يبلغ حملّه « تقدير حريف اجلر (الالم ،وعن) ،على معنى
 :والهدي معكوفا لأن يبلغ حمله� ،أو على معنى :والهدي معكوفا عن بلوغ حمله؛ لأن (معكوفا) معناه
حمبو�سا .قال �أبو حيان « :وهذا احلب�س يجوز �أن يكون من امل�شركني ب�صدِّ هم� ،أو من جهة امل�سلمني
لرت ُّد ِدهم ونظرهم يف �أمرهم»( )88ثم ف�سر يف �ضوء هذا الفهم املعنى على كل من االحتمالني ،على �أنَّه
�أي امل�صدر امل�ؤول (�أن يبلغ) -على تقدير الالم « يحتمل �أن يتعلق بـ (معكوفا)� ،أي :حمبو�سا لأجل�أن يبلغ حمله ،فيكون مفعوال من �أجله ،ويكون احلب�س من امل�سلمني� ،أو حمبو�سا عن �أن يبلغ حمله،
1

( ((8ينظر� :شرح الت�سهيل البن مالك .150 /2
( ((8البيان يف روائع القران لتمام ح�سان� ،ص .428
( ((8ينظر :العجاب يف بيان الأ�سباب :ابن حجر الع�سقالين ،حت :عبد احلكيم الأني�س ،دار ابن اجلوزي ،الدمام -ال�سعودية . 828 - 827/2 ،واملحرر
يف �أ�سباب نزول القر�آن :خالد بن �سليمان املزيني ،دار ابن اجلوزي ،الدمام -ال�سعودية ،ط1427 ، 1ه.448 - 445/1 ،
( ((8خمت�صر املعاين� :سعد الدين التفتازاين  ،دار الفكر  ،ط1411 ، 1ه � ،ص. 77
( ((8البحر املحيط لأبي حيان الأندل�سي .495/9
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1

فيكون احلب�س من امل�شركني»( ،)89فهو على تقدير الالم ي�شري �إىل �أن حب�س الهدي كان لغاية البلوغ،
فهو حمبو�س لغاية مطلوبة يراد حت�صليها وذلك هو موقف امل�سلمني� ،أما على تقدير(عن) فيذهب
املعنى �إىل ال�صد واملنع وال�صرف عن البلوغ ،وذلك هو موقف امل�شركني ،مما يعني �أن �سياق احلذف
يف هذا ونحوه» يتنافى مع طبيعة الو�ضوح املطلق الذي ينا�سب اخلطاب امل�ألوف� ،إذ يتيح للمتلقي �أن
يتدخل مبا�شرة ب�إح�ضار الغائب اعتمادا على ال�سياق وقرائنه الإ�شارية ،لكنه �إح�ضار قائم على
االحتمال»( ،)90بحيث يكت�سب التعبري املعنيني معا ،وي�صري ذا طاقة داللية �أو�سع من الذكر .يقول
ق�سم ال ي�ؤدي �إىل �إطالق املعنى وال �إىل التو�سع فيه،
الدكتور فا�ضل ال�سامرائي « :احلذف ق�سمانٌ :
وهو ما تعينَّ فيه املحذوف ،...والق�سم الآخر وهو الذي ي�ؤدي �إىل التو�سع يف املعنى ،وذلك �إذا مل
يتعينَّ فيه املحذوف بل يحتمل عدة تقديرات ،فما �صح تقديره و�أمكن �أن يكون مرا ًدا يف �سياقه كان
ذلك من باب التو�سع يف املعنى»(.)91
ب -املغايرة بني احلذف والذكر من غري تعدد االحتمال يف التقدير ،وذلك نحو قوله
َّات تجَْ ِري ِم ْن تحَْ ِت َها الأَ ْن َها ُر) البقرة،25 :
ال�صالحِ َ ِ
ات �أَنَّ َل ُه ْم َجن ٍ
تعاىلَ ( :و َب ِّ�ش ِر ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
يف مقابل قوله تعاىلَ ( :ب ِّ�ش ِر املُ َنا ِف ِق َ
ني َب�أَنَّ َل ُه ْم َع َذا ًبا �أَ ِلي ًما) الن�ساء ،138 :ف�إنَّ ذكر احلرف هنا
يعطي داللة �آكد من حذفه هناك على الرغم من �أن احلرف املقدر هو نف�سه املذكور (الباء)(.)92
وال�سبب �أنَّ الفعل َّ
(ب�شر) من الأفعال التي تتعدى �إىل اثنني ،ثانيهما بحرف جر خم�صو�ص ،بحيث
�إذا ما حذف كان مبنزلة املذكور؛ لأن الفعل يدل عليه من جهة طلبه له باللزوم واالقت�ضاء ،ف�إذا
ذكر ما هذا حاله كان ذكره تناهيا يف التوكيد.
واملنا�سبة التي اقت�ضت حذفه يف الآية الأوىل وذكره يف الآية الثانية تعود -واهلل �أعلم-
َّ
َّ
َّ
�إىل اختالف حال َّ
واملب�شر به
فاملب�شرون يف الآية الأوىل هم امل�ؤمنون،
واملب�شر به يف الآيتني؛
املب�شر
لهم هو اجلنة ،وامل�ؤمنون ال يحتاجون �إىل توكيد ما وعدهم اهلل به؛ لأنهم ي�ؤمنون بذلك قطعا،
�أ َّما َّ
املب�شرون يف الآية الثانية فهم املنافقون ،واملب�ش َّر به لهم هو العذاب الأليم ،واملنافقون منكرون
لذلك؛ لأنهم يقولونَ ( :ما َو َعدَ َنا ُ
اهلل َو َر ُ�سو ُلهُ ِ�إ اَّل ُغ ُرو ًرا) الأحزاب ،12 :وحال املنكر يف العرف
البالغي تقت�ضي التوكيد؛ لهذا كان ذكر الباء �أن�سب ملقت�ضى حالهم ،كما كان حذفها منا�سبا ملقت�ضى
( ((8البحر املحيط لأبي حيان الأندل�سي  ، 495/9وينظر :الدر امل�صون لل�سمني احللبي . 716/9
( ((9البالغة العربية قراءة �أخرى :د .حممد عبد املطلب ،مكتبة لبنان نا�شرون ،ال�شركة امل�صرية العاملية للن�شر  -لوجنمان ،القاهرة  ،ط1997 ،1م
� ،ص .217
( ((9اجلملة العربية واملعنى :د .فا�ضل ال�سامرائي ،دار الفكر ،عمان  -الأردن ،ط1430 ،2ه� ،ص.157
( ((9ينظر :املرجع ال�سابق � ،ص .170
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حال امل�ؤمنني ،مما يعني �أن كلاً من احلذف والذكر هنا م�ؤ�شر �أ�سلوبي يحمل فارقا دالليا يقت�ضيه
املقام وال�سياق العام للآيتني.
و�سى َقو َمهُ َ�س ْب ِع َ
ني َر ُجلاً ) الأعراف .155 :يرى
ج -حذفه ون�صب مدخولهَ ( :واخْ َتا َر ُم َ
النحاة �أن �أ�صل هذه اجلملة يف البنية العميقة هو( :اختار مو�سى �سبعني رجال من قومه)؛ لأن
القاعدة يف هذه الأفعال املتعدية �إىل واحد بنف�سها و�إىل الآخر بحرف اجلر تفرت�ض لهذه العنا�صر
ترتيبا حمفوظا يف النظام اللغوي يقوم على �إعطاء املن�صوب بالفعل حق التقدُّ م ولو كان مت�أخرا
لأنه املفعول الأول ،واملجرور باحلرف حق الت�أخر ولو جاء به اال�ستعمال مقدَّ ما؛ لأنه املفعول
الثاين( .)93وعلى هذه القاعدة يكون قد طر�أ على �أ�صل هذه اجلملة يف نظم الآية حتويالن :الأول
بالتقدمي ،والثاين بحذف اجلار.
ولكن �إذا جارينا النحاة يف �أنَّ �أ�صل البنية يف الآية راجع �إىل تلك النواة املفرت�ضة فهل
يكون املعنى فيها هو نف�سه املعنى هناك؟ بالطبع ال؛ لأن املوازنة بني هاتني البنيتني( :العميقة)
املفرت�ضة ،و(الظاهرة) املنطوقة؛ تك�شف عن حت ُّول كبري يف املعنى يوازي ذلك التحول ال�شكلي يف
ال ِبنيتني؛ ذلك �أنَّ املعنى يف ال�صورة املفرت�ضة (اختار مو�سى �سبعني رجال من قومه) يجعل االختيار
واقعا من مو�سى ر�أ�سا على �أولئك ال�سبعني النفر من بني جملة القوم ،فك�أنَّه �-أي مو�سى -اختارهم من
غري تر ٍّو يف �أمرهم ،وال ا�ست�شارة لقومه فيهم ،مما يوحي بالت�سلط واال�ستبداد والتَّهور يف االختيار،
نبي من �أنبياء اهلل ،لهذا كان التحول �إىل البنية املقابلة التي ورد
وهو ما ال يليق مبو�سى وال ب� ِّأي ٍّ
بها ن�ص الآية الكرمية ( واختار مو�سى قومه �سبعني رجال) هو الأن�سب للمعنى؛ لأنه يجعل االختيار
ين :الأ َّول ُك ِّلي ،وهم ( القوم ) ،والثاين جزئي ،وهم الـ (�سبعني
من مو�سى وقعا يف الآية على خمتا َر ِ
رجال) ،فك�أنَّ مو�سى-على حد تعبري ابن القيم »-نخل قومه وم ّيزهم و�سربهم ونحو ذلك ،فمن هاهنا
واهلل �أعلم� -أ�سقط حرف اجلر «( ،)94ومن ثم وجدنا من املف�سرين واملعربني من واكبوا هذا التحوليف حتليلهم ،ف�أعربوا (قومه) مفعوال به ،و(�سبعني) بدال منه ،بدل بع�ض من كل()95؛ لأن بناء الآية
مل يعد مع احلذف والتقدمي ي�شري �إىل �أن العالقة عالقة اختيار تقوم بني خمتار وخمتار منه كما
يف ال�صورة املفرت�ضة ،و�إمنا ي�شري �إىل عالقة البدلية القائمة على الإفادة ب�أنَّ البع�ض م�ستخل�ص من
الكل.
1

( ((9ينظر :الكتاب ل�سيبويه  ،38-37 /1واملقت�ضب للمربد  ،330/4والأ�صول البن ال�سراج  ، 178 177- /1واملقا�صد ال�شافية لل�شاطبي .153 /3
( ((9بدائع الفوائد البن قيم اجلوزية . 478/2
( ((9ينظر :التبيان يف �إعراب القران� :أبو البقاء العكربي ،حت :علي حممد البجاوي ،مطبعة عي�سى البابي احللبي و�شركاه مب�صر1976 ،م. 597/1 ،
والدر امل�صون لل�سمني احللبي .475/5
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املطلب الثاين :الت�ضمني

1

	الت�ضمني ظاهرة لغوية �أ�سلوبية عدولية �شائعة وم�ألوفة يف اال�ستعمال العربي ،والذي
يهمنا فيه هنا هو تبني عالقة حروف اجلر به ودورها يف التخلق الداليل املكت�سب باملخالفة �أو
العدول يف العالقات بني الفعل واحلرف؛ وقد �سبق �أن ذكرنا �أن الت�ضمني يعد خرقا لعالقة
االخت�صا�ص بني الفعل واحلرف املو�ضوع له يف العرف اللغوي� ،إذ «�إنَّ غياب احلرف امل�ألوف م�ستبدال
ب�سواه ينبئ بوالدة معنى جديد»( « ،)96فيكون ذكر الفعل مع احلرف الذي يقت�ضيه غريه؛ قائما
مقام ذكر الفعلني»( ،)97وفائدة ذلك هو �إعطاء جمموع املعنيني ،فالفعالن مق�صودان معا ق�صدا
وتبعا(� »،)98أحدهما بالت�صريح به ،والثاين بالت�ضمني والإ�شارة �إليه باحلرف الذي يقت�ضيه مع غاية
االخت�صار»(.)99
ويعنينا من �صور الت�ضمني تلك التي ترى الفعل فيها يعانق حرفا غري حرفه املعهود له� ،أو
تطالعه متعديا باحلرف وهو يف الأ�صل يتعدى بنف�سه �أو بالعك�س.
 -فمن ال�صورة الأوىل قوله تعاىلَ ( :و َن َ�ص ْر َنا ُه مِنَ ا ْل َقو ِم ا َّل ِذينَ َك َّذ ُبوا) الأنبياء ،77 :ف�إنَّ الأكرثيف (ن�صر) م�ضا َّمة (على) كقوله تعاىلَ ( :وان ُْ�ص ْر َنا َع َلى ا ْل َقو ِم ا ْل َكا ِف ِرينَ ) البقرة،250 :
( َو َين ُْ�ص ْر ُك ْم َع َل ْيه ِْم) التوبةَ ، 189 :
(ق َ
ال َر ِّب ان ُْ�صرْنيِ َع َلى ا ْل َقو ِم الـ ْ ُمف ِْ�س ِدينَ ) العنكبوت.30 :
وهو معها يفيد التمكني والت�أييد والإظهار والغلبة� ،أما مع (من) ف�إنه �إ�شعار بوالدة معنى جديد،
هلل �إِنْ َط َرد ُّت ُه ْم) هود، 30 :
هو( :املنع والإجناء) ،كقوله تعاىلَ ( :و َيا َق ْو ِم َم ْن َين ُْ�ص ُرنيِ مِنَ ا ِ
ينجيني ومينعني منه؟( .)100ومنه قوله تعاىل :
�إذ لي�س املعنى :من ين�صرين على اهلل ،بل من ِّ
َّا�س َي�سْ َتو ُفونَ ) املطففني ، 2:معانقة الفعل (اكتالوا) للحرف (على)
(ا َّل ِذينَ �إِ َذا ا ْك َتا ُلوا َع َلى الن ِ
وهو يتعدى يف الأ�صل بـ (من) ،قرينة دالة على ت�ضمينه معنى الت�سلط والتحامل واجلور(.)101
ونحوه قوله( :هُ َو ا َّل ِذ ْي َي ْق َب ُل التَّو َب َة َع ْن ِع َبا ِده) ال�شورى ، 25 :الأ�صل يف َ
(ق ِب َل) التعدي
( ((9الت�ضمني النحوي يف القر�آن الكرمي :د .حممد ندمي فا�ضل ،دار الزمان -املدينة املنورة -اململكة العربية ال�سعودية ،ط1426 ،1ه.116/1 ،
( ((9بدائع الفوائد البن قيم اجلوزية . 945/3
( ((9ينظر :الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل :جار اهلل الزخم�شري ،دار الكتاب العربي ،بريوت  ،ط1407 ، 3ه . 717/2 ،واجلملة العربية واملعنى
لل�سامرائي� ،ص .161
( ((9بدائع الفوائد ال بن قيم اجلوزية . 424/2
( ((10ينظر :التذييل والتكميل لأبي حيان الأندل�سي  .133/11ومعاين النحو :د .فا�ضل ال�سامرائي ،دار ال�سالطني ،الأردن  -عمان ،ط1431 ،1ه،
. 12/3
( ((10ينظر :الربهان يف علو القر�آن :بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزرك�شي ،حت :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار �إحياء الكتب العربية  -مطبعة عي�سى
البابي احللبي و�شركاه ،ط1376 ،1ه.342/3 ،
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بـ(من) ،فالتعدي بـ(عن) قرينة على ت�ضمينه معنى ال�صفح والعفو والتجاوز(.)102
 -ومن ال�صورة الثانية -تعديته باحلرف وهو يتعدى بنف�سه -قوله تعاىلَ ( :ف ْل َي ْح َذ ِر ا َّل ِذينَُي َخا ِلفُونَ َع ْن َ�أ ْم ِرهِ) النور 63:؛ لأن (خالف) متعد بنف�سه ،فتعديته بـ (عن) قرينة على
ت�ضمينه معنى االبتعاد واخلروج واحليد واالنحراف والتجاوز ،فك�أنه قال :فليحذر الذين
(ع ْي ًنا
يحيدون عن �أمره� ،أو يبتعدون عن �أمره� ،أو ينحرفون عن �أمره( .)103ونحوه قوله تعاىلَ :
هلل) الإن�سان�ُ 6:ض ِّمنَ (ي�شرب) معنى ( ُي ْر َوى)؛ لأنه ال يتعدى بالباء بل
َي َ�ش َر ُب ِب َها ِع َبا ُد ا ِ
بنف�سه ،وذلك ليدل على معنى ال�شرب والري معا(. )104
 -ومن ال�صورة الثالثة- :تعديته بنف�سه والأ�صل تعديته باحلرف -قوله تعاىلَ ( :و اَل َت ْع ِز ُموااح) البقرة235:؛ لأن (عزم) فعل الزم يتعدى بـ(على) لكنه ُ�ض ِّمنَ معنى (وال
ُعقْدَ َة ال ِّن َك ِ
تنووا� ،أو توجبوا� ،أو تبا�شروا �أو تبتُّوا وتقطعوا)(.)105
وباملالحظة على الت�ضمني يف هذه ال�صور ميكننا �أن نخل�ص �إىل �أنَّ الت�ضمني بقرينة هذه
احلروف يُعدُّ عملية جذب وا�ستدعاء للمعاين التي ينفتح بها الفعل َ
امل�ض َّمن على ال�سياق ،لأن ح�ضور
حرف اجلر مع فعل لي�س من عادته التعدي به� ،أو ح�ضوره مع فعل من �ش�أنه التعدي بنف�سه� ،أو غيابه
مع فعل يقت�ضيه؛ كل ذلك ي�شكل عملية ا�ستدعاء للعنا�صر القابلة للت�ضمن مع الفعل املذكور �إىل درجة
�أنها قد ال تقف عند عن�صر معني ،ففي الفعل (يخالفون) –مثال -نرى معاين العنا�صر املت�ضمنة فيه
بوا�سطة (عن) ت�صل �إىل خم�سة ،هي معنى( :االبتعاد ،واخلروج ،واحليد ،واالنحراف ،والتجاوز)،
ويف (اكتال) �إىل ثالثة ،ويف (عزم) �إىل �أربعة ...بحيث لو حذفنا (عن) من الأول ،و�أحللنا (من)
مع الثاين ،و�أعدنا (على) �إىل الثالث؛ ل�ضاع هذا التوارد وانغلق ال�سياق على معنى الفعل املذكور
فقط.
1

( ((10امل�صدر ال�سابق .339/3
( ((10ينظر� :أمايل ابن احلاجب  ، 268/1والربهان يف علوم القر�آن للزرك�شي  ، 342/3و. 286/4
( ((10بدائع الفوائد البن القيم  ، 424/2وينظر :الربهان للزرك�شي . 342/3
( ((10ينظر :البحر املحيط لأبي حيان .525/2
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املطلب الثالث :االحتمال يف التعلق:

1

	ال بد �أنَّ �أقرر بداية �أنه ال ميكن ت�صور الق�صد �إىل �إن�شاء تعدد االحتماالت يف التعلق
�إال يف الن�ص القر�آين الكرمي� ،أقول ذلك؛ لأن �إن�شاء �أكرث من عالقة حمتملة و�صحيحة ومق�صودة
يف الوقت ذاته بني اجلار وجمروره وما يقت�ضيهما يف ال�سياق من عوامل �صاحلة للتعلق بها -ليعد
يف اعتقادي من �أدق امل�سالك التعبريية البالغية التي تتطلب تركيزا كبريا ،ووعيا خارقا ،ودقة
حم�سوبة متناهية ،وهذا ما لي�س يف و�سع �أحد من الب�شر ،ففي نحو قولنا(:ا�شرتيت مزرعة لزيد)
يحتمل �أن تكون الالم للملكية فتتعلق مبحذوف �صفة لزيد ،ويحتمل �أن تكون للتعليل فتتعلق بالفعل
(ا�شرتيت) ،واملعنى على كل خمتلف ،فهو على الأول :ا�شرتيت مزرعة مملوكة لزيد ،وعلى الثاين:
ا�شرتيت مزعة من �أجل زيد؛ ف�إن وجد ما يعني �أحد هذين االحتمالني كانت العبارة مقبولة ،و�إال
ت�ص َّور الق�صد �إىل االحتمالني
ُح ِكم عليها باللب�سُ ،
وعدَّ االحتمال فيها مرفو�ضا؛ لأنه ال ميكن �أن ُي َ
معا من غري منا�سبة بينهما؛ لأن املزرعة يف االحتمال الأول م�شرتاة من زيد ،ويف الثاين م�شرتاة له،
فهما متناق�ضان ،وهذا اللب�س عينه .
واللب�س جائز على كل ن�ص عربي �إال القر�آن ف�إنه �إذا بنى جملة ي�سمح تركيبها باللب�س
�سارع �إىل ر�صد القرائن الدالة على املعنى املراد� ،سواء �أكانت هذه القرائن لفظية �أم معنوية �أم
خارجية؛ �إال �إذا كان �إن�شاء االحتمال مق�صودا لغر�ض ما( ،)106ف�إنه يهمل ذكر القرائن ويجعل
�إهمالها قرائن دالة على �أن الق�صد �إن�شاء االحتمال؛ بحيث يكون املعنى على كل احتمال مطلوبا
مق�صودا ،ويكفي لإي�ضاح ذلك �أن نت�أمل هذه القيمة يف الآيات الآتية(:)107
تمَْ�شي َع َلى ا�سْ ِت ْح َياءٍ َقا َلتْ �إِنَّ �أَ ِبي َي ْد ُع َ
وك ِل َي ْج ِز َي َك َ�أ ْج َر
اءتْهُ �إِ ْحدَ اهُ َما ِ
 .أقوله تعاىلَ ( :ف َج َ
َما َ�س َق ْيتَ َل َنا) الق�ص�ص .25 :فاجلار واملجرور (على ا�ستحياء) ُي ْح َت ُ
مل فيهما �إما �أن يتعلقا
بحال مما قبلهما� ،أي :بفاعل (جاءت) �أو (مت�شيي) ،وعلى هذا يكون الوقف يف الآية على
اجلار واملجرور( ،)108واملعنى �إما � :أن املجيء كان منها على ا�ستحياء� ،أو �أن امل�شي هو الذي كان
كذلك ال املجيء؛ كما يحتمل �أن يكونا متعلقني بحال مما بعدهما ،وهو فاعل (قالت) ،وحينئذ
( ((10البيان يف روائع القر�آن لتمام ح�سان� ،ص . 397
(� ((10سبق �أن ن�شرت بحثا خا�صا بهذا النوع من االحتمال يف تعلق اجلار واملجرور يف القر�آن الكرمي ،ن�شر يف جملة اجلامعة الوطنية ،العدد الثامن،
2019م.
( ((10ينظر� :إر�شاد العقل ال�سليم (تف�سري �أبي ال�سعود) :حممد بن حممد العمادي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت -لبنان( ،د ت) . 9/7 ،وفتح
القدير :حممد بن علي ال�شوكاين ،دار ابن كثري -ودار الكلم الطيب ،دم�شق-بريوت  ،ط1،1414ه .194/4 ،وروح املعاين يف تف�سري القر�آن:
�شهاب الدين الألو�سي ،حت :علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،ه.273/10 ،
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يكون الوقف يف الآية على الفعل (مت�شي) ،ثم ُي ْب َتدَ �أُ باجلار واملجرور( :على ا�ستحياء قالت
�إن �أبي يدعوك ،)109( )...واملعنى هنا� :أنَّ القول هو الذي �صدر منها على ا�ستحياء دون امل�شي
�أو املجيء .ولكن الت�أمل يف �سياق الآية من حيث العناية بتمو�ضع العنا�صر فيها ونظمها على
ذلك النحو الذي ي�سمح ببناء �أكرث من عالقة ربط وارتباط بني اجلار واملجرور وما قبلهما �أو
بعدهما ،ثم يف مقامها ب�شخو�صه و�أحداثه -يقود حتما �إىل القطع ب�أنَّ تلك االحتماالت كلها
مرادة مق�صودة؛ لأن املقام مقام حديث عن ابنة نبيُ ،ك ِّلفت باملجيء �إىل نبي اهلل الكليم مو�سى
عليه ال�سالم لت�صري بعد ذلك زوجا له( ،)110مما يعني �أنَّ التعدد يف تلك االحتماالت مق�صود من
باب الإ�شادة بحياء هذه الفتاة الطاهرة ،ت�أكيدا على �أنه حياء فيها بالغريزة والفطرة والدين؛
فهي منذ �أن ُك ِّلفت باملجيء من �أبيها �إليه جاءت على ا�ستحياء ،وهي حني كانت تخطو يف طريقها
�إىل مو�سى كانت كذلك مت�شي على ا�ستحياء ،ثم هي كذلك يف قولها حني �أبلغت مو�سى ،قالت على
ا�ستحياء ،فهو حياء يالزمها يف كل �أحوالها تلك وال يفارقها ،على خالف ما قد يكون من بع�ض
الفتيات اللواتي يت�صنعن احلياء يف �أهلهن ،ف�إذا ما خرجن عن رقابتهم فارقن حياءهن وان�سلخن
منه .ولذا ف�إن اجلار واملجرور لو فارقا ذلك املو�ضع املختار لهما من نظم الآية تقدميا �أو ت�أخريا
لكان املعنى قيدا على واحد من تلك الأفعال هو ما تعلقا بحال من فاعله ،وحينئذ رمبا فهم �أنه
حياء مت�صنع فيها ،فهو ال يلبث �أن يفارقها.
 .بقوله تعاىلَ ( :ذ ِل َك ِل َي ْع َل َم �أَنيِّ َل ْـم �أَ ُخنْهُ ِبا ْل َغ ْي ِب) يو�سف .25 :قوله( :بالغيب) يجوز فيه �أن
يكون متعلقا �إ َّما بحال من الفاعل امل�ضمر ليو�سف ،و�إما بحال من املفعول به ،وهو ال�ضمري املت�صل
امل�شار به �إىل العزيز( ،)111واملعنى على الأول� :أين مل �أخنه حال غيبتي عنه ،وعلى الثاين� :أين
مل �أخنه حال غيبته هو عني .لكن املت�أمل يف �سياق هذه الآية يدرك قطعا �أنهما معا مق�صودان
لأن الآية �سيقت ت�أكيدا على نزاهة نبي اهلل يو�سف عليه ال�سالم وبراءته من تلك اخليانة
املفرتاة ،على �أنه مل تقع منه خيانة قط؛ ال يف حال غيبته عن العزيز ،وال يف حال غيبة
العزيز عنه.
 .جقوله تعاىل( :الذين ي�ؤمنون بالغيب ويقيمون ال�صالة ومما رزقناهم ينفقون) البقرة3 :
يحتمل اجلار واملجرور(( )112بالغيب) �أن يتعلقا بالفعل (يومنون) ،على �أن الغيب هنا الأمور
1

( ((10ينظر :مفاتيح الغيب (تف�سري الرازي) :حممد بن عمر فخر الدين الرازي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت( ،د ت ).206/24 ،
( ((11ينظر  :مفاتيح الغيب للرازي  ، 206 /24والبحر املحيط لأبي حيان .298/8
( ((11ينظر  :الك�شاف للزخم�شري  ، 479 /2والدر امل�صون لل�سمني احللبي . 514/6
( ((11ينظر  :الك�شاف  ، 38/1والبحر املحيط  ، 61 /1والدر امل�صون . 93 92-/1
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الغيبية املطلوب الإميان بها �شرعا ،كـالإميان بـ(اهلل ،ومالئكته ،واليوم الآخر ،واجلنة
والنار�...،إلخ) ،فهو ثناء على املتقني ب�إميانهم بالغيب وتعري�ض بامل�شركني الذين ينكرون ذلك
 .كما يحتمل �أن يتعلقا بحال من فاعل (ي�ؤمنون) ،على �أن الغيب :الغيبة واخلفاء ،واملعنى� :أن
ه�ؤالء املتقني ي�ؤمنون باهلل حال غيبتهم عن النا�س �إميانهم به حال ح�ضورهم وخمالطتهم ،فهو
�شهادة لهم ب�صدق الإميان؛ على �أنَّ حالهم يف الباطن والظاهر �سواء ،ويف هذا تعري�ض باملنافقني
الذين هم على خالف ذلك .والذي يعود �إىل �سياق هذه الآية ويت�أمل ما ورد عقبها من وعيد
للم�شركني وف�ضح للمنافقني يقطع يقينا ب�أن تلك االحتماالت مق�صودة تو�سعا بها يف الثناء على
املتقني من جهة ،ويف التعري�ض باملنافقني وامل�شركني من جهة �أخرى ،مما يدفعني �إىل القول
ب�أنَّ مثل هذه االحتماالت القر�آنية التي تكون مق�صودة ينبغي مراعاة النظر فيها والأخذ بها
جميعها دون تردد �إذا كان ال�سياق يقت�ضيها ،واملعنى �صاحلا لها ولو باالحتمال؛ لأن ذلك وجه
من وجوه �إعجازه البيانية التي تتقا�صر دونها الهمم مهما كان حظها من البالغة والف�صاحة
والبيان.

املطلب الرابع :املفارقة ال�سياقية يف احلرف:
1

ونق�صد بهذه املفارقة �أحد �أمرين� :إما �أن ُيغاير بني حرفني �أو �أكرث على م�ستوى ال�سياق
نف�سه� ،أو �أن ُيغاير بينهما على م�ستوى �سياقني ف�أكرث ،بحيث ين�ش�أ عن تلك املغايرة مفارقة داللية
ت�ؤكد قوة ح�ضور احلرف يف ت�شكل الداللة �أو تباينها.
�أ -فمن املفارقة يف احلرف على م�ستوى ال�سياق نف�سه قوله تعاىل�ِ ( :إنمَّ َ ا ال َّْ�صدَ َق ُ
ات
ني َوا ْل َعا ِم ِل َ
هلل َوا ْب ِن
اب َوا ْل َغا ِر ِمنيََ ،و َف ْـي َ�س ِب ْيلِ ا ِ
ِللْفُ َق َراءِ َوالْـ َم َ�سا ِك ِ
الر َق ِ
ني َع َل ْي َها َوالـ ْ ُم�ؤَ َّل َف ِة ُق ُلو ُب ُه ْمَ ،وفـ ِ ْي ِّ
هللَ ،و ُ
اهلل َع ِل ْي ٌم َح ِك ْي ٌم) التوبة ،60:فعلى الرغم من �أن مو�ضوع هذه الآية
ال َّْ�س ِبيلِ َ ،ف ِر ْي َ�ض ًة مِنَ ا ِ
واحد هو بيان الأ�صناف الثمانية امل�ستحقة لل�صدقة ف�إنَّ املغايرة بني حريف اجلر (الالم) و (يف)،
قد ر�سمت مفارقة داللية تعك�س تفاوت ه�ؤالء يف درجات اال�ستحقاق ،بحيث نلحظ خط الداللة
يف اال�ستحقاق يت�ص َّعد من الأ�سفل �إىل الأعلى ،بدءا من ال�صنف امل�ستحق لها مع (الالم)� ،إىل الأحق
بها مع (يف)� ،إىل الأكرث ا�ستحقاقا الذي �أفاده تكرار حرف اجلر (يف)  .قال العلوي « :فهذه �أ�صناف
ثمانية جعل اهلل ال�صدقات م�صروفة فيهم...لكن اهلل تعاىل خ�ص امل�صارف الأربعة الأُ َول بالالم؛
داللة على امللك والأهلية واال�ستحقاق ،وعدل عن الالم �إىل حرف الوعاء يف الأ�صناف الأربعة
الأُ َخر ،وما ذاك �إال للإيذان ب�أنَّ �أقدامهم �أر�سخ يف اال�ستحقاق لل�صدقة ،و�أعظم حاجة يف االفتقار؛
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أحقاء ب�أن تو�ضع فيهم ال�صدقات كما يو�ضع ال�شيء
من حيث كانت يف دالة على الوعاء ،فن َّبه ب�أنَّهم � ُ
يف الوعاء ،و�أن يجعلوا مظن ًَّة لها  ...ثم تكرير احلرف (يف) يف قوله « :ويف �سبيل اهلل» قرينة
وف�ص َل بها (�سبيل اهلل)ُ ،ع ِل َم �أنَّ
مرجحة له على الرقاب والغارمني ...فل َّما جيء بـ (يف) م َّرة ثانية َ
ِّ
ال�سبيل �أكد يف اال�ستحقاق بال�صرف فيه من �أجل عمومه و�شموله جلميع القربات ال�شرعية وامل�صالح
الدينية»(. )113
ونحو ذلك قوله تعاىلَ ( :و ِ�إنَّا �أَ ْو ِ�إ َّي ُاك ْم َل َع َلى هُ دً ى �أَ ْو فـ ِ ْي َ�ضلاَ ٍل ُم ِبينْ ٍ ) �سب�أ 24:جند املفارقة
ال�سياقية يف احلرف هنا نا�شئة عن مفارقة (الهدى) و(ال�ضالل) طريف مو�ضوع الآية ،بحيث جذب
كل منهما احلرف الذي تكتمل به معه �صورة املفارقة وي�شع معه بالداللة املالئمة جلوه اخلا�ص.
قال الزرك�شي « :فا�ستعملت (على) يف جانب احلق ،و (يف) يف جانب الباطل؛ لأن �صاحب احلق ك�أنه
ٌ
ظالم ال يدري
منغم�س يف
ظاهرة له الأ�شياء ،و�صاحب الباطل ك�أنَّه
نظر ُه كيف �شاء،
ُم�سْ ٍ
ٌ
ٍ
تعل ،يرقب ُ
توجه»( .)114فاحلرفان هنا مل ينفردا ب�إحداث املفارقة الداللية كما يف الآية ال�سابقة ،و�إمنا
�أين َّ
عمال على تعميقها ،بحيث لو �أمكن ا�ستبدال �أحدهما بالآخر الختلت هذه املفارقة باختالل املنا�سبة
بني احلرف ومدخوله� ،إذ ي�صري عند ذاك �صاحب ال�ضالل م�ستعليا و�صاحب الهدى م�ستفال.
ومثله قوله تعاىلَ ( :ل َها َما َك َ�س َبتْ َو َع َل ْي َها َما ا ْك َت َ�س َبتْ ) البقرة .286 :الالم وعلى ي�ؤديان
هنا نف�س الدور يف الآية ال�سابقة من تعميق املفارقة بني طريف مو�ضوع الآية( :الك�سب ،واالكت�ساب)؛
لأنهما حرفان» نقي�ضان فيما جرى به ل�سان العرب من ا�ستخدام الالم فيما يعود بالنفع ،وعلى فيما
يجلب ال�ضر ،انطالقا من معنى االخت�صا�ص وامللك واال�ستحقاق يف الالم ،ومن معنى العلو على ال�شيء
واال�ستيالء عليه والقهر له يف (على) ،ومن ثم قوبل بينهما»()115؛ تعميقا للمفارقة بني الك�سب الذي
يخف على النف�س خفة مبناه فيعود عليها بالنفع ،واالكت�ساب الذي ي�شق عليها م�شقة مبناه فيعود
عليها بال�ضرر ويوردها الهلكة .
ي َل ُك ْمُ ،ي�ؤْمِنُ
ومنه قوله تعاىلَ ( :و ِم ْن ُه ُم ا َّل ِذينَ ُي�ؤْ ُذونَ ال َّن ِب َّي َو َيقُو ُلونَ هُ َو �أُ ُذنٌ ُ ،قلْ �أُ ُذنُ َخ رْ ٍ
هلل َو ُي�ؤْمِنُ ِلل ُْم�ؤْ ِم ِننيَ )...التوبة 61 :غري �أنَّ املفارقة يف احلرف هنا مل ت�أت من طرفني متقابلني
ِبا ِ
كما م َّر �آنفا بحيث يكون دور احلرف تعميق جو املفارقة بينهما؛ لأن املو�ضوع هنا واحد هو (الإميان)،
بل املفارقة حا�صلة من احلرفني ذاتيهما من حيث �إنَّ كال منهما ي�شع على الإميان معنى خا�صا عند
تعديته به ،ويقت�ضي مدخوال مغايرا ملدخول الآخر؛ « فالباء مبا تدل عليه من املالب�سة وامل�صاحبة
1

( ((11الطراز لأ�سرار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز :يحيى بن حمزة العلوي ،املكتبة العن�صرية  -بريوت  ،ط1423 ، 1ه . -32 31/2 ،
(((11الربهان يف علوم القر�آن للزرك�شي .175/4
( ((11من �أ�سرار حروف اجلر يف الذكر احلكيم :د .حممد الأمني اخل�ضري ،مكتبة وهبة -مطبعة الأمانة ،القاهرة ،ط1409 ، 1ه� ،ص. 83
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1

والإل�صاق تخلع على فعل الإميان وجود الأمن يف ظالل من ُي�ؤ َمنُ به  ...لذلك ف�إنَّ الإميان ال يتعدى
بالباء �إال يف الإميان باهلل ور�سله وكتبه.
للم َ�صدَّ ق فيما دعا �إليه ،واالنحياز له
�أ َّما الالم ف�إنَّ الفعل يكت�سب معها معنى اال�ستجابة ُ
يف ر�أيه �أو ما جاء به ،انطالقا من طبيعة الالم الدالة على اخت�صا�صه بهذه امليزة ،وا�ستحقاقه
للت�صديق ،وهو ما ال يكون �إال من ب�شر ملثله ،وال يقال� :آمن هلل وال لكتبه ،كما يقال� :آمن باهلل
وبكتبه»(.)116
ب� -أما املفارقة ال�سياقية يف احلرف على م�ستوى �سياقني �أو كرث ،ف�إنه من الكرثة يف القران
بفعلي :الإح�سان واملرور؛ �أما الأول فقد جاء متعديا فيه
بحيث ال يح�صى ،وح�سبنا �أن منثل له
ْ
بـ (�إىل) ،والباء ،والالم يف قوله تعاىل( :و�أح�سن كما �أح�سن اهلل �إليك) الق�ص�ص 77 :وقوله:
(وقد �أح�سن بي �إذ �أخرجني من ال�سجن) يو�سف 100 :وقوله�( :إنْ �أح�سنتم �أح�سنتم لأنف�سكم)
الإ�سراء .7 :ومثل هذا النوع من املفارقة ال بد �أن ينظر للحرف فيه من زاويتني :من خ�صو�صيته يف
الو�ضع اللغوي ،ثم من خ�صو�صية ال�سياق الوارد فيه ،فنالحظ �أن ال�سياق يف الآية الأوىل قد �آثر
حرف اجلر (�إىل)؛ لأنه احلرف املو�ضوع �أ�صالة ملجرد البلوغ واالنتهاء؛ �إ�شعا ًرا ب�أن هناك طرفني
متباعدين ي�صل الإح�سان من �أحدهما �إىل الآخر وينتهي �إليه ،وذلك هو الأدل على طبيعة �إح�سان
اهلل �إىل قارون الذي كان بعيدا عن ربه .بينما الآية الثانية �آثرت تعديته بالباء (�أح�سن بي) لأن
الباء �أجمل بطبيعة �إح�سان اهلل �إىل نبيه يو�سف ال�صديق؛ لأ�شعارها ب�إل�صاق �إح�سانه به ،وقربه
منه ،وم�صاحبته له يف كل منعطفات حياته التي م َّر بها منذ �أن كاد له �أخوته و�ألقوه يف اجلب� ،إىل
لـم �شمله ب�أهله وجميئهم من البدو..
كيد امر�أة العزيز ودخوله ال�سجن� ،إىل توليته ملك م�صر َّ
ثم ِّ
ففي كل تلك املواقف كان �إح�سان اهلل مالزما له ال ينفك عنه لهذا �آثر ال�سياق الباء مبا فيها من
معنى الإل�صاق وامل�صاحبة� .أما الآية الثالثة فقد �آثر �سياقها الالم لأنها �أدل على اخت�صا�ص املح�سن
ب�إح�سانه ،لأن �إح�سان املرء ال يجني ثمرته غريه ،وال ينتفع بنتائجه �سواه ،وقد ُق ِ�صد بذلك بيان
غنى اهلل عن �إح�سان خلقه ،فهو ال ينتفع ب�إح�سانهم ،كما ال ت�ضره �إ�ساءتهم ،و�إمنا الذي ينتفع بذلك
هم �أنف�سهم ال غريهم.
و�أما الثاين فقد جاء متعديا �إىل جمروره بالباء م َّرة كقوله تعاىل�( :إنَّ ا َّل ِذينَ �أَ ْج َر ُموا
َكا ُنوا مِنَ ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا َي�ضْ َح ُكونَ َ ،و ِ�إ َذا َم ُّروا بـِه ِْم َي َت َغا َم ُزونَ ) املطففني  ،30- 29 :ومفارقا له �إىل
(على) �أخرىَ ( :و ِ�إ َّن ُك ْم َل َت ُم ُّرونَ َع َل ْيه ِْم ُم ْ�ص ِب ِحنيَ )...ال�صافات ،138- 137:ف�أ َّدى « مع ِّ
كل حرف
( ((11من �أ�سرار حروف اجلر يف الذكر احلكيم� ،ص .-212 211
			
جامعة امللكة �أروى

62

العدد الثاين والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2019

الأبعاد الوظيفية والداللية حلروف اجلر (درا�ســة يف الرتكيب والداللـــة)

من احلرفني معنى خمتلفا عن املعنى الذي ي�ؤديه مع احلرف الآخر :فـ (م َّر على) هو مرور م�صحوب
باال�ستعالء ،وم َّر باملكان هو مرور مع مال�صقة»( ،)117وي�ؤكد ذلك ت�أمل ال�سياقات التي ورد فيها متعديا
بعلى يف القر�آن؛ ف�إنها تدل على جمرد جماوزة ال�شيء باملرور عليه دون تلبث عنده �أو ق�صد �إىل
�ض
ال�س َما َو ِ
ات َوالأَ ْر ِ
املرور به ،كما تدل �أي�ضا على تعايل املار وغفلته كقوله تعاىلَ ( :و َك ْم ِم ْن �آ َي ٍة ِفـي َّ
نع ال ُفل َْك َو ُكلَّ َما َم َّر
يـ َ ُم ُّرونَ َع َل ْي َها َوهُ ْم َع ْن َها ُم ْع ِر ُ�ضونَ ) يو�سف ،106:وقوله عن قوم نوحَ ( :و َي ْ�ص ُ
َع َل ْي ِه َم َ أٌ
ل ِم ْن َق ْو ِم ِه َ�س ِخ ُروا ِمنْهُ ) هود� 28 :أبرزت على كم كان التعايل �آخذا به�ؤالء القوم حتى �إنهم
ليمرون على نوح عليه ال�سالم وهو ي�صنع الفلك في�سخرون وال يعتربون.
�أما تعديته بالباء فتدل على الق�صد والتعمد للمرور بال�شيء ،ففي الآية ال�سابقة ت�سمع»
للباء هم�سا م�ؤداه �أن ه�ؤالء املجرمني كانوا يتعمدون الذهاب �إىل امل�ؤمنني ،والتحر�ش بهم ،و�إيذاءهم
باحلركة والكلمة ،فهو لي�س مرور العابر ،و�إمنا هو مرور فيه تل ُّبث واحتكاك وقرب ومال�صقة»(.)118

املطلب اخلام�س :املعاين العامة امل�شرتكة :
« كثريا ما تتعدد ال�صور التعبريية للمعنى الواحد ،ويكون لكل �صورة معنى يختلف عن
معنى ال�صورة الأخرى مع ا�شرتاكهما يف املعنى العام»( .)119فمن ذلك يف هذه احلروف -مثال -التعليل
الذي ت�شرتك يف �أدائه غالبا الالم ،والباء ،ومن ،والظرفية التي ت�ؤديها (يف) تارة ،والباء �أخرى،
ولكن ال�س�ؤال هنا :هل هذه املعاين امل�شرتكة تظل هي نف�سها مع كل حرف من تلك احلروف التي
ت�ؤديها؟
	اجلواب –حتما -ال؛ لأن كل حرف من هذه احلروف له خ�صو�صيته التي تفر�ض نف�سها
على ذلك املعنى العام ،بحيث يكون تابعا لها بقوة اخل�صو�ص ،منظورا له منها ال من طريق العموم،
لأن اخل�صو�ص قيد على العموم ،قال الطربي « :وهذا القول عندي �أوىل بال�صواب؛ لأن لكل حرف
من حروف املعاين وجها هو �أوىل به من غريه»( .)120فالتعليل بالالم لي�س هو نف�سه التعليل بالباء
وال هو �أي�ضا التعليل مبن وال بغريه .وكذلك الظرفية امل�ؤداة باحلرف املو�ضوع لها وهو (يف) لي�ست
هي ذاتها الظرفية امل�ؤداة بالباء نظرا خل�صو�صية كل حرف منهما؛ وحتى يت�ضح لنا هذا ننظر �إىل
كيفية اختالف التعليل يف الالم والباء ومن؛ من حيث طريقة �أدائه يف كل حرف منها ،والعالقة التي
1

( ((11تناوب حروف اجلر يف لغة القر�آن :د .حممد ح�سن عواد ،دار الفرقان للن�شر والتوزيع -عمان ،ط1402 ، 1ه� ،ص .17
( ((11من �أ�سرار حروف اجلر يف الذكر احلكيم للخ�ضري� ،ص .183
( ((11اجلملة العربية واملعنى لل�سامرائي� ،ص .210
( ((12جامع البيان يف ت�أويل القر�آن� :أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،حت� :أحمد حممد �شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط2000 ، 1م.199/1 ،
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1

حتكمه فيه مبعلوله ،وال�سياق الذي يرد فيه.
�أ� -إن التعليل بالالم تقوم العالقة فيه بني العلة واملعلول على االخت�صا�ص الذي هو
املعنى الأ�صلي لالم ،واالخت�صا�ص كما هو معروف من العالقات املنطقية التي تقوم بني العن�صرين
املتالزمني اللذين يخت�ص �أحدهما بالآخر ،وهذا نف�سه هو املعنى املفاد من العلة املقرتنة بالالم؛
فهي جتعل وقوع الفعل خمت�صا بالعلة املعلَّقة به بوا�سطة الالم ،على �أنه وقع لأجلها دون �سواها من
العلل .قال املرادي « :معنى الالم يف الأ�صل هو االخت�صا�ص ،وهو معنى ال يفارقها � ..أال ترى �أن من
معانيها امل�شهورة التعليل؟  ...وهو راجع �إىل معنى االخت�صا�ص؛ لأنه �إذا قلت :جئتك للإكرام ،دلت
الالم على �أنَّ جميئك خمت�ص بالإكرام� ،إذ كان الإكرام �سببه دون غريه «( . )121ولذلك هي تدخل
كثريا على ما هو غر�ض مطلوب للفاعل ي�سعى من وراء الفعل �إىل حت�صيله ،فقولك�( :سافرت لطلب
العلم) دلت الالم على �أنَّ ال�سفر وقع خمت�صا بطلب العلم؛ لأنه غاية مطلوبة لفاعله ،فهو ي�سعى من
خالل الفعل لتح�صيله ،وقوله تعاىل�( :إمنا نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم جزاء وال �شكورا)
[الإن�سان 9 :دلت على �أن الإطعام وقع منهم خم�صو�صا لوجه اهلل ال ل ِّأي �شيء �آخر لأن غاية ما
يطلبه امل�ؤمن وي�سعى �إليه من عمله هو وجه اهلل ،ولهذا �أكدت الآية هذا االخت�صا�ص بنفي الغايات
التي قد ُي َظ ُّن وقوع الإطعام لأجلها .وقوله( :يوم يقوم النا�س لرب العاملني) املطففني 6 :دلت الالم
على �أن قيامهم وقع خمت�صا برب العاملني ،فهم مل يقوموا ل�شيء �سواه .وقوله تعاىل( :وما خلقت
اجلن والإن�س �إال ليعبدون) الذاريات 56:دلت على �أنَّ اجلن والإن�س خلقوا لتلك الغاية ،فهو تعاىل
خلقهم لها ومل يخلقهم لغاية �سواها.
ولكن ال يعني ذلك �أن العلَّة املقرتنة بالالم تكون دائما غاية مطلوبة للفاعل ي�سعى
لتح�صيلها من وراء فعله ،بل قد تكون علَّة خم�ص�صة لوقوع الفعل فقط ،على �أنه �أوقعه خمت�صا
و�سى ِل َق ْو ِم ِه) دلت الالم على �أن اال�ست�سقاء وقع من مو�سى
بتلك العلة ،كقوله تعاىلَ ( :و ِ�إ ِذ ا�سْ ت�سْ َقى ُم َ
خمت�صا بقومه ال ب�سواهم ،لأن قومه لي�سوا غاية يطلبها وي�سعى لتح�صيلها من وراء اال�ست�سقاء،
و�إمنا هم �سبب حامل له عليه فقط .ونحوه قوله تعاىل( :وال َ
أر�ض و�ضعها للأنام) �أفادت الالم �أن
و�ضع الأر�ض وقع خمت�صا بالأنام ،على �أن اهلل و�ضعها لأجلهم ،ومل تفد �أنهم غاية مطلوبة ي�سعى
لتحقيقها بالو�ضع -حا�شا هلل -لأنه تعاىل ال جتوز عليه الأ�سباب ،فهو �إذا �أراد �شيئا قال له كن
فيكون.
( ((12اجلنى الداين يف حروف املعاين� :أبو حممد بدر الدين ح�سن بن قا�سم املرادي ،حت :د .فخر الدين قباوة ،وحممد ندمي فا�ضل ،دار الكتب العلمية،
بريوت -لبنان ،ط1992 ،1م� ،ص .109
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و ُي�سْ تنتج من هذا �أن العلة املقرتنة بالالم� :إما �أن تكون غاية للفاعل ي�سعى �إىل حت�صيلها
من وراء فعله ،فتكون خم�ص�صة للفعل بغاية فاعله ،وعالمتها توقف حتققها على الفعل نف�سه لأنها
مطلوبة به ،و�إما �أن تكون غاية للفعل دون فاعله ،على �أن الفاعل �أوقع فعله خمت�صا بها ،فتكون
خم�ص�صة للفعل بغايته ،لأن الأنام يف الآية الآنفة الذكر غاية لو�ضع الأر�ض؛ فهي ما و�ضعت �إال
لهم ،وقوم مو�سى غاية لال�ست�سقاء؛ لأن اال�ست�سقاء ما كان �إال لهم .
ب� -أما التعليل بالباء ف�إن العالقة فيه تقوم على الترَّ تُّب واملقابلة واجلزاء ،لأنها
تربط بني حدثني �أحدهما مت�سبب بالآخر ،والآخر مرتتب عليه ترت َُّب النتيجة على املقدمة �أو
اجلزاء على ال�شرط ،وذلك �أنَّ العلة املقرتنة بالباء تكون حا�صلة قبل حدوث الفعل يف الغالب،
والفعل حا�صال مقابال لها( ،)122ولهذا يكرث التعليل بها يف �سياق اجلزاء والثواب والعقاب ،وتقرتن
بها فاء اجلواب ال�شرطي �أحيانا ،نحو قوله تعاىلَ ( :و َما �أَ َ�صا َب ُك ْم ِم ْن ُم ِ�صي َب ٍة َف ِب َما َك َ�س َبتْ َ�أ ْي ِد ْي ُك ْم)
اه َتدَ ْيتُ َف ِب َما ُي ْو ِحي ِ�إ َل َّـي َربـِّي) �سب�أ.50 :
[ال�شورى ،30 :وقولهَ ( :و�إنِ ْ
كما �أن العلة املقرتنة بها لي�ست غر�ضا مطلوبا كالعلَّة يف الالم و�إمنا هي َحدَ ٌث وقع ،فرت َّتب
عليه جزاء من جن�سه ،ولذا ي�أتي احلدث معها مف�سرا للحدث املرتتب عليها ومبينا لوقوعه ،على نحو
ال�سا ِر َق ُة َف ْ
اء بـ ِ َما َك َ�س َبا)...
اق َط ُعوا �أَ ْي ِد َي ُه َما َج َز ً
ال�سا ِرقُ َو َّ
ما نراه يف ال�شواهد الآتية :قال تعاىلَ ( :و َّ
ال�س َماءِ بـ ِ َما َكا ُنوا َيظْ ِل ُمونَ ) الأعرافَ ( ،162:و َقا َلتْ ا ْل َي ُهو ُد
املائدةَ ( ،114 :ف�أَ ْر َ�س ْل َنا َع َل ْيه ِْم ِر ْج ًزا مِنَ َّ
هلل َم ْغ ُلو َل ٌةُ ،غلَّتْ �أَ ْي ِديه ِْم َو ُل ِعنُوا بـ ِ َما َقــا ُلوا) املائدةَ ( ،64 :ف�أَ َثابـ ُه ُم ُ
َّات تجَْ ِري
َيدُ ا ِ
اهلل بـ ِ َما َقـا ُلوا َجن ٍ
َ
ِم ْن تحَْ ِت َها ْ أَ
ال ْن َها ُر) املائدةَ ( ،85 :ف ُذ ُ
اب بـ ِ َما ُك ْن ُت ْم َت ْكف ُُرونَ ) الأنعام( ،30:ا ْل َيو َم تجُْ َزونَ
وقوا ا ْل َع َذ َ
ي الحْ َ قِّ  ،و َك ْن ُت ْم َع ْن �آ َيا ِت ِه َت�سْ َتكْبرِ ُ ونَ ) الأنعام،93 :
اب الْـ ُه ْونِ بـ ِ َما ُك ْن ُت ْم َتقُو ُلونَ َع َلى ا ِ
َع َذ َ
هلل َغ رْ َ
اب بـ ِ َما َكا ُنوا َي ْ�ص ِد ُفونَ ) الأنعامَ ( ،157 :و َم ْن َخفَّتْ
َ
(�س َن ْج ِزي ا َّل ِذينَ َي ْ�ص ِد ُفونَ َع ْن �آ َيا ِت َنا ُ�س ْو َء ا ْل َع َذ ِ
َم َوا ِزينُهُ َف�أُو َل ِئ َك ا َّل ِذينَ َخ ِ�س ُروا �أَنْفُ َ�س ُه ْم ِبـ َما َكا ُنوا ِب�آ َيا ِت َنا َيظْ ِل ُمونَ ) الأعرافَ ( ،9 :و ُنو ُدوا َ�أنْ ِت ْل ُك ُم
الجْ َ ن َُّة �أُو ِر ْث ُت ُموهَ ا ِبـ َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُلونَ ) الأعراف ،43 :فالباء �أفادت يف جميع ذلك �أن احلدث املقرتن
بها علة مت�سببة يف حدوث ما ترتب عليه من جزاء.
�أما من حيث الوقوع ف�إن احلدث املرتتب على هذه العلة �إما �أن ي�أتي مت�أخرا عن زمن وقوع
حدثها كما يظهر من الآيات ال�سابقة� ،أو �أن ي�أتي مال�صقا له يف الوقوع ومت�صال به يف الزمن كقوله
تعاىلَ ( :بلْ َل َع َن ُه ُم ُ
اهلل ِب ُكف ِْر ِه ْم) البقرة 88 :دلت الباء على �أنَّ اللعن امل�س َّب ِب عن كفرهم قد وقع
مت�صال به ومقارنا له يف الزمن ،وقولهَ :
َّا�س)
(ظ َه َر ا ْل َف َ�سا ُد فـِي الْبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر بـ ِ َما َك َ�س َبتْ �أَ ْي ِدي الن ِ
1

( ((12معاين النحو لل�سامرائي 77.0/3
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الروم� ،41 :أفادت �أن ظهور الف�ساد الذي يعم الرب والبحر ما هو �إال نتيجة حتمية لأعمال النا�س
يقارنها ويت�صل بها يف الوقوع ويظهر معها حني تكون هي ذاتها ف�سادا؛ لأن اجلزاء من جن�س العمل
( َذ ِل َك بـ ِ َما َقدَّ َمتْ �أَ ْي ِدي ُك ْم َو�أَنَّ َ
يد) �آل عمران .182:ويف نحو قولهَ ( :فكُلاًّ
اهلل َل ْي َ�س ِب َظلاَّ ٍم ِل ْل َع ِب ِ
�أَ َخذْ َنا ِب َذ ْن ِب ِه) دلت على �أن وقوع الأخذ قد وقع مت�صال بوقوع الذنوب ومقارنا له يف الزمن .وقوله:
ات �أُ ِحلَّتْ َلـ ُه ْم) الن�ساء� ،160 :أفادت �أن التحرمي قد وقع
( َف ِب ُظل ٍْم مِنَ ا َّل ِذينَ هَ ا ُدوا َح َّر ْم َنا َع َل ْيه ِْم َط ِّي َب ٍ
يف زمن الظلم وات�صل به.
(الر َج ُ
ال
كما �أنه قد ي�أتي مفيدا ملجرد الرتتب دون تعلق لوقوعه بزمن كقوله تعاىلِّ :
َق َّوا ُمونَ َع َلى الن َِّ�ساءِ بـ ِ َما َف َّ�ضل ُ
�ض َوبـ ِ َما �أَن َفقُوا ِم ْن �أَ ْم َوالـِه ِْم) الن�ساء ،34:ف�إن
اهلل َب ْع َ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ

1

الباء هنا دلت على جمرد ترتب قوامة الرجل على املر�أة على ذينك الأمرين دون تعلق له بزمن.
ج� -أما التعليل بـ (من) ف�إنَّ العلة فيه تقوم على تعيني اجلهة التي ابتد�أ منها الفعل من
بني اجلهات التي قد يحتمل �صدوره منها ،ومن ثم ت�أتي �سابقة عليه يف الوجود وحا�صلة قبله ،وال
تكون غر�ضا مطلوبا لفاعله ،و�إمنا �سبب معينِّ للجهة ال�صادر منها يف فعله ،فقوله تعاىلَ ( :و ِ�إ َذا َخ َلوْا
َع ُّ�ضوا َع َل ْي ُك ُم الأَ َنا ِم َل مِنَ ا ْل َغ ْي ِظ) �آل عمران� 119 :أفادت (من) �أن الع�ض ن�ش�أ ابتداء من الغيظ ،و�أن
الغيظ لي�س غر�ضا مطلوبا من الع�ض ،بل �سبب حامل عليه ومعينِّ ٌ جلهة ح�صوله لأنه قد يح�صل من
اع ِق) البقرة 19 :دلت (من)
ال�ص َو ِ
ندم �أو نحوه .وقوله تعاىلَ ( :ي ْج َع ُلونَ �أَ َ�صا ِب َع ُه ْم فـِي �آ َذانـِهِم ِّمنَ َّ
على �أن ال�صواعق هي امل�صدر الذي �صدروا منه يف و�ضع الأ�صابع يف الأذان؛ لأنها �صواعق ال تطاق.
هلل) البقرة� ،74 :أفادت �أن اخل�شية هي اجلهة التي
وقوله تعاىلَ ( :و�إِنَّ ِم ْن َها لـ َ َما َي ْه ِب ُط ِم ْن َخ�شْ َي ِة ا ِ
ن�ش�أ منها هبوط احلجارة ابتداء ،فهي مل تهبط بفعل �إن�سان �أو بعوامل طبيعية كالهزات والزالزل
والرباكني و�إمنا هبطت من خ�شية اهلل  .وقوله تعاىلَ ( :و اَل َت ْق ُت ُلوا �أَ ْو اَل َد ُكم ِّم ْن ِ�إمْلاَ ٍق) الأنعام:
� 151أفادت (من) تعيني اجلهة التي كانوا ي�صدرون منها يف قتل �أوالدهم ،على �أنهم كانوا يقتلونهم
من فقر ال من جرم ارتكبوه �أو من عقوق �أو نحو ذلك من اجلهات التي قد يحتمل �صدور قتلهم منها
 .ومثله قولك ( :بكيت من الفرح) ع َّينتْ من اجلهة التي ن�ش�أ منها البكاء من اجلهات املحتملة فيه؛
لأنه قد ين�ش�أ من �ألـم �أو حزن �أو فراق �أو من موقف م�ؤثر �إلخ.
ونخل�ص من هذا كله �إىل� :أن التعليل يف كل حرف من هذه احلروف الثالثة له خ�صو�صيته
التي ال ميكن جتاوزها �إىل القول بامل�ساواة بينها؛ خ�صو�صية تفر�ضها طبيعة احلرف امل�ؤ َّدى به من
جهة ،واملقام �أو ال�سياق الذي عهد له بالتعليل فيه من جهة �أخرى� .أما فائدة ذلك فهي تو�سيع
اخليارات التعبريية املمكنة �أمام املتكلم حتى يتمكن باالنتقاء وتقليب النظر فيها من تنزيل مراده
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على وفق اخليار الذي يراه �أل�صق به معنى و�أن�سب له مقاما.

اخلامتة:
يف ختام هذه الدرا�سة يجمل بنا �أن نلخ�ص �أبرز ما متخ�ض عنه البحث من �أفكار ونتائج،
و�أهم ذلك:
�−أن التعدد اال�صطالحي يف حروف اجلر لي�س ثراء فكريا وال انعكا�سا للجدل النحوي كما
قد يظنه البع�ض ،و�إمنا هو �أمر فر�ضته �سعة خ�صائ�ص هذه احلروف الوظيفية والداللية
يف الرتكيب ،بحيث كان يتعذر على النحاة �ضبطها حتت م�صطلح واحد يفي بالإ�شارة �إليها
كلها ولو على اجلملة ،لهذا جاء كل م�صطلح من تلك امل�صطلحات يك�شف عن �أبعاد خا�صة
من خ�صائ�صها الرتكيبية التي ال يك�شف عنها امل�صطلح الآخر.
�−أن االفتقار يف هذه احلروف مت�أ�صل فيها و�ضعا وتركيبا� ،أ َّما و�ضعا فلعجزها عن داللتها
على معانيها مبفردها ،و�أ َّما تركيبا فلأن �سمات االخت�صا�ص والتالزم والربط التي تتمتع
بها يف الرتكيب ت�شري باللزوم واالقت�ضاء �إىل �أن من يحمل هذه ال�سمات يفتقر بال�ضرورة
�إىل خم�صو�ص يالزمه يف الرتكيب وي�ؤثر فيه ،و�إىل طرفني يربط بينهما ويقوي �صلتهما
ببع�ض ،فهي يف الرتكيب ُيحتاج �إليها لغريها.
�−أن اجلار واملجرور ظاهرة تركيبية لها خ�صو�صيتها التعبريية امل�ستقلة واملغايرة متاما
خل�صائ�ص املفاعيل املن�صوبة؛ الأمر الذي ي�ستوجب معه عدم حملها عليها حتت ت�أثري
فكرة العمل النحوي تلم�سا لها عن حمل من الإعراب؛ لأن ذلك يحيل الق�ضية �إىل ق�ضية
عامل ومعمول ،دون اعتبار للفروق الوظيفية والداللية بني الظاهرتني.
�−أنَّ املبد�أ الذي �أقام عليه النحاة تف�سري حروف اجلر الزائدة ،وهو �أنَّ دخولها يف الرتكيب
ٌ
معار�ض مبعنى التوكيد الذي �أجمعوا على �أنها تزاد من �أجله ،لأنها �إذا
كخروجها منه؛
كانت زائدة من �أجل ذلك ا�ستحال �أن يكون دخولها كخروجها؛ لأن دخولها يعطي معنى ال
يعطيه خروجها.
−كما عار�ض البحث مبد�أ �سلب هذه احلروف الزائدة حق التعلق؛ كون ذلك املبد�أ ينظر �إىل
التعلق على �أنه م�س�ألة لفظية تتم على م�ستوى العن�صرين املتجاورين يف الرتكيب ،واحلق
ُ
تفاع ٍل تتم يف العقل بني دالالت الألفاظ ومعاين النحو ،تن�ش�أ من خالله
�أنَّ التعلق
عملية ُ
عالقات االرتباط والربط بني تلك الدالالت ،وهو ما يقوم به احلرف الزائد الذي يجعل
1
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1

االرتباط يف عموم عنا�صر اجلملة راجعا �إليه بحيث لو �أ�سقط من الرتكيب �سقط معه
املعنى الذي كان ي�سري يف عنا�صره ،وهذا التعلق هو ما مل ينظر �إليه النحاة .
�−أن النحاة ا�ستعانوا كثريا مبدخول هذه احلروف (اال�سم املجرور) عند درا�ستهم لها،
حيث اتخذوا منه عامال ممُ َ ِّيزا وكا�شفا يف تتبعهم خل�صائ�صها وح�صرها وتق�سيمها و�ضبط
�أحكامها ومعانيها على امل�ستويني :اال�ستقرائي الو�صفي ،والتحليلي التطبيقي من الدرا�سة.
�−أن العالقة بني حرف اجلر ومتعلَّ ِقه من العالقات التي يتعذر �ضبطها نتيجة اختالفها
و�ضعا وا�ستعمال ،الأمر الذي جعل وظيفة احلرف معه تتعدد ما بني :ال�صحة اللغوية تارة،
وتقوية الفعل على الو�صول �إىل مطلوبه �أخرى ،وتخ�صي�صه للمعنى املراد منه �إذا كان ال
يتحدد �إال باحلرف ثالثة ،ومتكني املتكلم من �إبالغ مراده رابعة...
�−أن رتبة اجلار واملجرور من متعلقهما لي�ست حمفوظة يف نظام اللغة �إال عند خ�شية اللب�س،
وذلك ك�أن تتعدد الأفعال ال�صاحلة للتعلق وتتعدد معها جمروراتها ،وال يوجد ما يدل على
املراد فحينئذ يجب حفظ الرتبة بني اجلا ِّر ومتعلقه.
�−أن هذه احلروف قد ُت�شكِّل ب�ؤرة التَّ�شكُّل الداليل يف الرتكيب ،بحيث جتد خط ال�صعود �أو
االنت�شار �أو االنح�سار �أو التباين �أو املفارقة يف الداللة راجعا يف �أبرز وجوهه �إليها من بني
جملة العنا�صر التي تتعانق معها يف الرتكيب ،ويتحقق ذلك معها �إما باحلذف والذكر� ،أو
بالت�ضمني� ،أو بتعدد االحتماالت يف التعلق� ،أو باملفارقة ال�سياقية يف احلرف� ،أو باملعنى
العام امل�شرتك بني �أكرث من حرف.
�−أنَّ الت�ضمني بقرينة حروف اجلر يُعدُّ عملية جذب وا�ستدعاء للمعاين التي ينفتح بها
الفعل َ
امل�ض َّمن على ال�سياق ،لأن ح�ضور حرف اجلر مع فعل لي�س من عادته التعدي به� ،أو
ح�ضوره مع فعل من �ش�أنه التعدي بنف�سه� ،أو غيابه مع فعل يقت�ضيه؛ كل ذلك ي�شكل عملية
ا�ستدعاء للعنا�صر القابلة للت�ضمن مع الفعل املذكور �إىل درجة �أنها قد ال تقف عند عن�صر
معني.
−وك�شف البحث يف فكرة النقل واالنتقال عن �أن ت�صور االنتقال على م�ستوى حروف اجلر
نف�سها -املعروف بالتناوب -ال ميكن �أن يتحقق على ال�صورة التي يقولها الكوفيون لأ�سباب
ذكرها هناك ،و�أن االنتقال على امل�ستويات الأخرى على اجلملة حمدود ،وبهذا ال�صدد
�سجل على املنهج النحوي م�س�ألة اخللط بني ما هو ظاهرة لغوية م�شرتكة وما هو لهجة
حملية خا�صة ،حيث �إنَّ اجلر بـ (لعل ،ومتى) لي�س مما يعد ظاهرة لغوية عامة ت�ستحق
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الر�صد والت�سجيل؛ لأن اجلر بالأوىل ين�سب �إىل لهجة ُعقيل ،وبالأخرى �إىل لهجة هذيل،
واملعروف �أن اللغات ال ُت ْب َنى على مثل هذه الظواهر اللهجية املحلية اخلا�صة ،لأن ذلك ال
يحقق لقوانينها �سمة النظام واالنتظام ،بل يخلق فيها �أنظمة متعدة بقدر تلك اللهجات
املوجودة.
−ويف تعدد االحتماالت يف التعلق �أكد البحث على �أن اللب�س جائز على كل ن�ص عربي �إال
القر�آن ف�إنه �إذا بنى جملة ي�سمح تركيبها باللب�س �سارع �إىل ر�صد القرائن الدالة على
املعنى املراد؛ �إال �إذا كان املق�صود �إن�شاء االحتمال يف التعلق ف�إنه عندئذ يهمل تلك القرائن
ويجعل �إهمالها قرائن على �أن الق�صد �إن�شاء االحتمال؛ لأن املعنى على كل احتمال يكون
مطلوبا مق�صودا؛ تو�سعا يف داللة الآية.
−وخل�ص البحث يف مو�ضوع املعاين امل�شرتكة بني احلروف �إىل �أن لكل حرف منها خ�صو�صيته
التي ال ميكن جتاوزها �إىل القول بامل�ساواة بينها يف ذلك املعنى؛ خ�صو�صية تفر�ضها طبيعة
كل حرف ي�ؤديه من جهة ،ثم املقام �أو ال�سياق الذي عهد ٍّ
لكل بالتعبري فيه عنه من جهة
�أخرى� .أما فائدة ذلك فهي تو�سيع اخليارات التعبريية املمكنة �أمام املتكلم حتى يتمكن
باالنتقاء منها من تنزيل مراده على وفق اخليار الذي يراه �أل�صق به مقاما و�أن�سب له معنى.
1
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م�سرد م�صادر البحث ومراجعه

1

�−أمايل ابن احلاجب� ،أبو عمرو عثمان بن احلاجب(ت646ه) ،حت :د .فخر �صالح �سليمان
قداره ،دار اجليل ،بريوت -لبنان ،دار عمار ،عمان -الأردن( ،د ت).
�−أمايل ابن ال�شجري :هبة اهلل علي بن حممد املعروف بابن ال�شجري(ت542ه) ،حت :د.
حممود الطناحي ،مكتبة اخلاجني بالقاهرة ،ط1413 ،1ه.
−الأ�صول يف النحو� :أبو بكر حممد بن ال�سراج(ت316ه) ،حت :عبد احل�سني الفتلي ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بريوت -لبنان.
−الأ�شباه والنظائر النحوية :جالل الدين ال�سيوطي(ت911ه) ،حت :طه عبد الر�ؤوف
�سعد ،مكتبة الكليات الأزهرية-القاهرة1975 ،م.
�−إر�شاد العقل ال�سليم �إىل مزايا الكتاب الكرمي� :أبو ال�سعود حممد بن حممد
العمادي(ت951ه) ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت -لبنان( ،د ت).
−بدائع الفوائد� :أبو عبداهلل حممد بن �أبي بكر بن قيم اجلوزية(ت751ه) ،حت :علي بن
حممد العمران ،دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة ،ط1425 ،1ه.362/1 ،
−البحر املحيط يف التف�سري� :أبو حيان الأندل�سي(ت745ه) ،حت� :صدقي حممد جميل ،دار
الفكر ،بريوت1420 ،ه.
−الربهان يف علو القر�آن :بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزرك�شي(ت794ه) ،حت :حممد
�أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار �إحياء الكتب العربية -مطبعة عي�سى البابي احللبي و�شركاه،
ط1376 ،1ه.
−البيان يف روائع القر�آن  :د .متام ح�سان ،عامل الكتب ،ط1413 ،1ه.
−البالغة العربية قراءة �أخرى :د .حممد عبد املطلب ،مكتبة لبنان نا�شرون ،ال�شركة
امل�صرية العاملية للن�شر -لوجنمان ،القاهرة ،ط1997 ،1م.
−متهيد القواعد ب�شرح ت�سهيل الفوائد :حمب الدين حممد بن يو�سف احللبي ،املعروف
بناظر اجلي�ش(ت778ه) ،حت :علي حممد فاخر و�آخرون ،دار ال�سالم ،القاهرة -م�صر،
ط1428 ،1ه.
−توجيه اللمع� :أحمد بن احل�سني بن اخلباز ،حت :فايز زكي حممد دياب ،دار ال�سالم للطباعة
والن�شر ،جمهورية م�صر العربية ،ط1428 ،2ه.
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1

−تناوب حروف اجلر يف لغة القر�آن :د .حممد ح�سن عواد ،دار الفرقان للن�شر والتوزيع-
عمان ،ط1402 ،1ه.
−التذييل والتكميل يف �شرح كتاب الت�سهيل� ،أبو حيان الأندل�سي(ت745ه) ،ت :د .ح�سن
هنداوي ،دار كنوز �إ�شبيليا ،ط.1
−التبيان يف �إعراب القران� :أبو البقاء عبداهلل بن احل�سني العكربي(ت616ه) ،حت :علي
حممد البجاوي ،مطبعة عي�سى البابي احللبي و�شركاه مب�صر1976 ،م.
−الت�ضمني النحوي يف القر�آن الكرمي :د .حممد ندمي فا�ضل ،دار الزمان -املدينة املنورة -
اململكة العربية ال�سعودية ،ط1426 ،1ه.
−جامع البيان يف ت�أويل القر�آن� :أبو جعفر حممد بن جرير الطربي(ت310ه) ،حت� :أحمد
حممد �شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط2000 ،1م.
−اجلنى الداين يف حروف املعاين� :أبو حممد بدر الدين ح�سن بن قا�سم املرادي(ت749ه)،
حت :د .فخر الدين قباوة ،وحممد ندمي فا�ضل ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط،1
1992م .
−اجلملة العربية واملعنى :د .فا�ضل �صالح ال�سامرائي ،دار الفكر ،عمان -الأردن ،ط،2
1430ه.
−اخل�صائ�ص� :أبو الفتح عثمان بن جني(ت 392ه) ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،ط(،4د
ت).
−الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون� :أبو العبا�س �شهاب الدين �أحمد بن يو�سف ،املعروف
بال�سمني احللبي (ت756ه) ،حت :د� .أحمد حممد اخلراط ،دار القلم ،دم�شق( ،د ط).
−روح املعاين يف تف�سري القر�آن العظيم � :شهاب الدين حممد بن عبداهلل الألو�سي ،حت :علي
عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،ه.
�−سر �صناعة الإعراب� :أبو الفتح عثمان بن جني(ت392ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت-
لبنان ،ط1421 ،1ه.
�−سفر ال�سعادة و�سفري الإفادة :علم الدين ال�سخاوي(ت643ه) ،حت :د .حممد الدايل ،دار
�صادر ،ط 1415 ،1ه.
�−شرح املف�صل :موفق الدين يعي�ش بن علي بن يعي�ش النحوي(ت643ه) ،حت� :أميل بديع
يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط.1
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1

�−شرح كتاب �سيبويه� :أبو �سعيد ال�سريايف احل�سن بن عبداهلل املرزبان(ت368ه) ،حت� :أحمد
ح�سن مهديل -وعلي �سيد علي ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط2008 ،1م .
�−شرح الر�ضي على الكافية :ر�ضي الدين حممد بن احل�سن اال�سرتاباذي (ت686ه) ،حت:
عبد العال �سامل مكرم ،عامل الكتب ،ط1421 ،1ه ( ،ج  ،)6وطبعة دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنان (ج .)2
�−شرح ت�سهيل الفوائد :جمال الدين بن مالك(ت672ه) ،حت :د .عبد الرحمن ال�سيد  -و د.
حممد بوي املختون ،هجر للطباعة والن�شر والتوزيع ،ط1410 ،1ه.
�−شرح ابن الناظم على الألفية :بدر الدين حممد بن الإمام جمال الدين بن ملك(ت686ه)،
ت :حممد با�سل عيون ال�سود ،دار الكتب العلمية ،ط.1
�−شرح ابن عقيل على الألفية :عبداهلل بن عبدالرحمن العقيلي(ت769ه) ،حت :حممد
حميي الدين عبد احلميد ،دار الرتاث -القاهرة ،دار م�صر للطباعة� ،سعيد جودة ال�سحار
و�شركاه ،ط1400 ،20ه1980 /م.
−الطراز لأ�سرار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز :يحيى بن حمزة العلوي(ت749ه)،
املكتبة الع�صرية -بريوت ،ط1423 ،1ه.
−علل النحو� :أبو احل�سن حممد بن عبداهلل الوراق ،حت :حممود جا�سم الدروي�ش ،مكتبة
الر�شد ،الريا�ض -ال�سعودية ،ط1420 ،1ه.
−العجاب يف بيان الأ�سباب :ابن حجر الع�سقالين ،حت :عبد احلكيم الأني�س ،دار ابن اجلوزي،
الدمام -ال�سعودية.
−فتح القدير :حممد بن علي ال�شوكاين ،دار ابن كثري  -ودار الكلم الطيب ،دم�شق -بريوت،
ط1،1414ه.
−االقت�ضاب يف �شرح �أدب الكتاب :ابن ال�سيد البطليو�سي ،حت :م�صطفى ال�سقا -وحامد عبد
املجيد ،مطبعة دار الكتب امل�صرية بالقاهرة1996 ،م.
−الكتاب :عمرو بن عثمان بن قنرب ،امللقب ب�سيبويه (ت180ه) ،حت :عبد ال�سالم هارون،
مكتبة اخلاجني -القاهرة ،ط1408 ،3ه.
−الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل :جار اهلل حممود بن عمرو الزخم�شري(ت538ه)،
دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط1407 ،3ه.
−الكنا�ش يف النحو وال�صرف� :أبو الفداء عماد الدين �إ�سماعيل بن علي ،امللك امل�ؤيد �صاحب
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1

حماة(ت732ه) ،حت :ريا�ض ح�سن اخلوام ،املكتبة الع�صرية ،بريوت  -لبنان2000 ،م.
−مفاتيح الغيب :حممد بن عمر ،املعروف بفخر الدين الرازي(ت610ه) ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،بريوت( ،د ت).
−خمت�صر املعاين� :سعد الدين التفتازاين ،دار الفكر ،ط1411 ،1ه.
−معاين النحو :د .فا�ضل �صالح ال�سامرائي ،دار ال�سالطني ،الأردن -عمان ،ط1431 ،1ه.
−من �أ�سرار حروف اجلر يف الذكر احلكيم :د .حممد الأمني اخل�ضري ،مكتبة وهبة  -مطبعة
الأمانة ،القاهرة ،ط1409 ،1ه.
−املقت�ضب� :أبو العبا�س حممد بن يزيد بن عبد الأكرب ،املعروف باملربد(ت285ه) ،حت:
حممد عبد اخلالق عظيمة ،عامل الكتب  -بريوت( ،د ط).
−املقا�صد ال�شافية يف �شرح اخلال�صة الكافية� ،أبو �إ�سحاق �إبراهيم ين مو�سى
ال�شاطبي(ت790ه) ،حت :عبدالرحمن �سليمان العثيمني  -وحممد �إبراهيم البناء
و�آخرون ،معهد البحوث العلمية و�إحياء الرتاث الإ�سالمي بجامعة �أم القرى ،مكة املكرمة،
ط1428 ،1ه.
−املحت�سب يف تبيني وجوه �شواذ القراءات� :أبو الفتح عثمان بن جني(ت ،)392وزارة
الأوقاف  -املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية1420 ،ه.
−املخ�ص�ص� :أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل بن �سيده(ت458ه) ،حت :خليل �إبراهيم جفال،
دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ط1417 ،1ه.
−املحرر يف �أ�سباب نزول القر�آن :خالد بن �سليمان املزيني ،دار ابن اجلوزي ،الدمام -
ال�سعودية ،ط1427 ،1ه.
−همع الهوامع في�شرح جمع اجلوامع :جالل الدين ال�سيوطي(ت911ه) ،حت� :أحمد �شم�س
الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط1418 ،1ه.
−نتائج الفكر يف النحو� :أبو القا�سم عبد الرحمن بن عبداهلل ال�سهيلي(ت581ه) ،دار
الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط1412 ،1ه.
−نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية :د .م�صطفى حميدة ،مكتبة لبنان
نا�شرون ،ال�شركة امل�صرية العاملية للن�شر  -لوجنمان  -م�صر ،ط1997 ،1م.
−ن�سخ الوظائف النحوية يف اجلملة العربية ،د .خديجة حممد ال�صايف ،دار ال�سالم
للطباعة والن�شر  -القاهرة ،ط1429 ،1ه.
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−االن�صاف يف م�سائل اخلالف :كمال الدين �أبو الربكات عبد الرحمن بن حممد
الأنباري(ت577ه) ،ت :حممد حميي الدين عبداحلميد ،دار الفكر.165/1 ،

1
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ال�صيغــة يف عقد الــــزواج
يف �ضوء الفقـــه والقانون اليمنــي
"درا�ســـة مقارنـــة"
د /حمود �أحمد حممد عبده الفقيه

�أ�ستاذ م�شارك يف الفقه املقارن -جامعة ح�ضرموت

امللخ�ص:

1

	احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف خلق اهلل حممد بن عبداهلل
وعلى اله و�صحبه ومن وااله وبعد.
	الزواج هو ال�سبيل الأمثل لبناء �أ�سرة م�سلمة قوية �أ�سا�س ًا ملجتمع قوي
ي�ستحق الريادة والقيادة واخلريية و يعترب عقد الزواج من �أهم العقود يف حياة
الإن�سان ،ال نه يف الأ�صل يقوم على الدوام والت�أبيد ،ومن هنا تكمن خطورته
و�أهميته ومكانته ،وكل مهم يحتاج قبل الإقدام عليه �إىل الرتوي والت�أين وتدقيق
النظر فيه حتى يتم وفق رغبة �صادقة و�إرادة واعية وم�سئولة ،و نعتربه ركنا ً
�أ�سا�سي ًا يف احلياة ال غنى عنه و ال ينبغي �أن نرتكب ما يزلزله �أو �أن ن�ستهني ب�أحد
�أركان.
لقد �أحاط الإ�سالم الزواج بكل املبادئ و القيم التي حتفظ عليه منزلته
و�أثره يف احلياة الب�شرية ،فهو وحده ال�سبيل لبناء الأ�سرة امل�سلمة ال�صاحلة
ال�سوية .ولذا حبيت �أ�ساهم يف بحثي هذا املو�سوم بـ(:ال�صيغة يف عقد الزواج يف
�ضوء الفقه والقانون اليمني ــ درا�سة مقارنة.
يهدف البحث ايل :بيان مفهوم عقد الزواج وال�صيغة فيه ،وبيان اراء
الفقهاء ور�أي القانون اليمني فيهما� .إن املنهج الذي �أراه حمقق ًا لأهداف بحثي
وم�ؤدي ًا للغر�ض املق�صود منه املنهج الو�صفي القائم على اال�ستقراء والتحليل.
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"ال�صيغــة يف عقد الــــزواج يف �ضوء الفقـــه والقانون اليمنــي "درا�ســـة مقارنـــة

Abstract:

All praise due to ALLAH Almighty and peace and
blessings be upon the noblest person، Prophet
Mohammed Bin Abdellah، peace and blessings be upon
his companions and whoever owes them allegiances.
Marriage is the typical way of building a strong
Muslim family، which is the basis for building a strong
society deserving leadership and pioneering. Marriage
is one of the most important contracts in human life.
It is presumably permanent and ever-lasting contract.
Therefore، it is very significant it is deemed to be
tackled with thoughtfulness and complete awareness.
It should be dealt with responsibly and with true
passion. Marriage is considered an essential pillar
in life، without which life does not work. Marriage
contract should not be underestimated nor is it put
in jeopardy. Marriage in Islam is based on principles
and virtues that preserve its status and its influence on
mankind.

2019 ) يونيو-العدد الثاين والع�شــرون ( يناير
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مقدمة
�إن الزواج يف اال�سالم من �أعظم الروابط االجتماعية و ال�شرعية بني الرجل و املر�أة
بحيث ي�صبحان بهذا الرابط روحا ً واحدة ،ومن �سنة اهلل يف كونه قيامه على التزاوج فيما نعلم
و فيما ال نعلم ،قال تعاىل�} :سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأر�ض ومن �أنف�سهم ومما ال
كل �شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون{ (الذاريات .)49
يعلمون{ (ي�س ) 3:و قوله تعاىل} :ومن ٍ
لذلك تعارف النا�س على �أن ي�سبقوه مبقدمات  .لها �أهميتها يف حتقيق الغاية املرجوة منه،
ومن هذه املقدمات ما يكون متهيد ًا من الطرفني لإجراء العقد �إذا توافقه الرغبات واطمئنان كل
منهما �إىل قرينه ،و�أ�سا�س هذا كله ما دعا �إليه ديننا احلنيف ويوجه كال الطرفني �إىل احلر�ص
على �أن يكون اختيار �شريك العمر يف رحله احلياة مناطه االعت�صام بالدين واخللق القومي ،فذلك
هو ال�سبيل الأمثل لبناء �أ�سرة م�سلمة قوية �أ�سا�س ًا ملجتمع قوي ي�ستحق الريادة والقيادة واخلريية
و�أ�سا�س ذلك كله هو احلديث الذي روي عن �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل (�ص) قال  ( :تنكح املر�أة لأربع
 :ملالها وحل�سبها وجلمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك )(.)1
بني الر�سول عليه ال�سالم يف هذا احلديث � :أن املظاهر وال�صفات الزائلة التي ين�شدها
الرجال من الن�ساء �أنها كلها لي�ست ذات �أهمية ،و�إمنا املهم هو الدين كما قال عليه ال�سالم (فاظفر
بذات الدين تربت يداك)( )2قال ال�شوكاين  :فيه دليل على �أن الالئق بذي املر�ؤة �أن يكون الدين
مطمع نظره يف كل �شيء ال�سيما فيما تطول �صحبته كالزوجة(� . )3أي�ض ًا من ال�صفات التي ت�ستح�سن
�أن تكون يف املر�أة اجلمال �إىل جانب الدين حتى ال يزيغ نظر الرجل �إىل غريها  .وليح�صل بها
العفاف فقد بني الر�سول (�ص) �صفات املر�أة التي ينبغي �أن يظفر بها الرجل بقوله عليه ال�سالم
(اال �أخربكم بخري ما يكنز املرء  :املر�أة ال�صاحلة� ،إذا نظر �إليها �سرته و�إذا غاب عنها حفظته ،و�إذا
�أمرها �أطاعته ( )4فال�صفات التي �أ�شتمل عليها احلديث ،وبها تكون املر�أة خري الن�ساء ،هي � :أن تكون
يف نظر زوجها جميلة فهي ت�سره �إذا نظر �إليها ،واجلمال �أمر ن�سبي فرب �أمر�أه تكون يف نظر �أن�سان
غري جميله وتكون عند �سواه جميلة ي�أن�س اليها وي�سعد بها وبلقائها � .أي�ض ًا من ال�صفات التي يحر�ص
عليها الإن�سان �أن تكون متوفرة يف املر�أة �أن يختار الرجل زوجته من بيئة �صاحلة طاهرة لأن العرق
1

((( رواه البخاري وم�سلم وغريهما.
((( تربت يداك � :أي الت�صقت بالرتاب  ،وهي كناية عن الف�ضل  ،فقال احلافظ �إبن حجر  ،وهو خري مبعنى الدعاء اليراد به حقيقته.
((( حممد بن على ال�شوكاين  ,نبيل االوطار . 021 / 6
((( تلخي�ص اجلري � 641 / 3أو �سنن ابن ماجه .795 / 1
			
جامعة امللكة �أروى

77

العدد الثاين والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2019

ال�صيغــة يف عقد الــــزواج يف �ضوء الفقـــه والقانون اليمنــي "درا�ســـة مقارنـــة"

1

د�سا�س ولذلك يقول الر�سول عليه ال�سالم (تخريوا لنطفكم وانكحوا االكفاء)( )5ومن ثم ينبغي على
الزوج �أن يحر�ص �أن تكون زوجته كرمية العن�صر طيبة املعدن فمثل هذه الزوجة متلأ بيتها ب�أ�سباب
ال�سعادة وتربي يف �أوالدها كل خلق حميد ،وجتنبهم كل خلق قبيح ( )6وي�ستحب �أن تكون املر�أة مع
متتعها بكل تلك ال�صفات القيمة  .ولود ًا ،فقد روي �أن رج ًال جاء �إىل النبي (�ص) فقال �( :إين �أ�صبت
�أمراه ذات جمال وح�سن و�أنها ال تلد ف�أتزوجها ؟ قال ال ثم �أتاه الثانية فنهاه ،ثم �أتاه الثالثة فقال:
(تزوجوا الودود الولود ف�إين مكاثر بكم الأمم)( ) 7ويف رواية عن �أن�س قال  :قال ر�سول اهلل (�ص)
(تزوجوا الودود الولود ف�إين مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)(. )8
وكما وردت الأثار الكثرية التي تدعوا �إىل �أن يكون اختيار املر�أة �أ�سا�سه اخللق والدين،
وردت �آثار كثرية �أي�ضا تدعوا �إىل �أن يقا�س الرجل بهذا املقيا�س ال�صحيح ،مقيا�س الإميان والتقوى
واخللق الكرمي ومن هذه الآثار حديث الر�سول عليه ال�سالم املروي عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه
قال :قال ر�سول اهلل (�ص)�( :إذا خطب اليكم من تر�ضون دينه وخلقه فزوجوه اال تفعلوا تكن
فتنة يف االر�ض وف�ساد عري�ض )( )9ويف رواية عن �أبي حامت املزين قال  :قال ر�سول اهلل (�ص) (�إذا
جاءكم من تر�ضون دينه وخلقه فانكحوه ثالث مرات)( )10فهذا احلديث بروايته يو�ضح للم�سلمني
�أن الرجل �إذا كان ذا دين وخلق فهوا زوج �صالح ،ف�إن مل ير�ضى به زوج ًا العتبارات �أخرى ال يعترب
لها الإ�سالم قيمة وال وزن ًا كبري ًا كاجلاه واملال كان هذا فتنة وخال ًال مبين ًا.
ف�أهم �شيء فيمن يتقدم خلطبة املر�أة �أن يكون على خلق عايل و�صاحب دين  .فالواجب
على �أهل املر�أة �أن يتحروا الدقة فيمن يتقدم خلطبة ابنتهم وال يت�سرعوا يف عقد الزواج للرجل
الذي ال يعرفون دينه وخلقه .
لقد �أحاط الإ�سالم الزواج بكل املبادئ و القيم التي حتفظ عليه منزلته و �أثره يف احلياة
الب�شرية ،فهو وحده ال�سبيل لبناء الأ�سرة امل�سلمة ال�صاحلة ال�سوية .
لذا حبيت �أ�ساهم يف بحثي هذا املو�سوم  ( :ال�صيغة يف عقد الزواج يف �ضوء الفقه والقانون
اليمني ـــ درا�سة مقارنة ) .
((( رواه بن ماجه
((( الأحوال ال�شخ�صية  ،د  .حممد الد�سوقي �ص 43مرجع �سابق
((( رواه �أبن ماجه  ،وابو داود و�إ�سناده ح�سن � .أنظر جامع الأ�صول 824 / 11
((( رواه �أحمد و�صححه ابن �صبان � ،أنظر املرجع ال�سابق
((( رواه �أبن ماجه  ،وابو داود والناثر و�إ�سناده ح�سن � .أنظر جامع الأ�صول 824 / 11
( ((1قال الرتمذي هذا حديث ح�سن غريب
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�أهمية البحث و�أ�سباب اختياره :
 1.اال�سهام يف بيان احكام �أهم ركن من �أركان عقد الزواج وهو الإيجاب والقبول ( ال�صيغة )،
وذلك بدرا�ستها على �ضوء ن�صو�ص ال�شريعة وبيان اّراء الفقهاء القدامى واملعا�صرين ور�أي
القانون اليمني .
 2.ملا لهذا املو�ضوع من �أهمية بالغة خا�صة يف هذا الزمان الذي كرثة فيه م�شاكل الزواج.
3.3امل�ساهمة يف ابراز م�سائل الفقه اال�سالمي وتي�سري الو�صول اليها كبحث علمي م�ستقل مقارن ًا
بر�أي قانون االحوال ال�شخ�صية اليمني .

م�شكلة البحث :
كيف نظر الفقهاء القدامى و املعا�صرين ،وامل�شرع ا اليمني اىل عقد الزواج و�صيغته ،حيث
اقت�صر جمهور الفقهاء يف تعريف ال�صيغة على �أنها الإيجاب والقبول ؟ بينما يذهب بع�ض املحدثني
�إىل �أن �صيغة �أي عقد تتمثل فيما ي�صدر من العاقدين ،و يدل على الرتا�ضي منهما ب�إن�شاء التزام
بينهما .

�أهداف البحث :
1.1بيان مفهوم عقد الزواج وال�صيغة فيه ،وحكمهما عند الفقهاء والقانون اليمني .
2.2بيان اراء الفقهاء ور�أي القانون اليمني يف ال�صيغة يف عقد الزواج.
3.3امل�ساهمة يف ابراز روح العناية واالهتمام من قبل ال�شريعة اال�سالمية والقانون اليمني يف
عقد الزواج وما يرتتب عليه من تكوين اللبنة االويل يف املجتمع .
4.4امل�ساهمة يف تبيني ،وتو�ضيح ما اخذ به امل�شرع اليمني ب�ش�أن ال�صيغة يف عقد الزواج .
الدرا�سات ال�سابقة :
بعد التتبع واال�ستقراء مل اقف بح�سب علمي من تعر�ض مل�س�ألة ال�صيغة يف عقد الزواج
مقارن ًا بالقانون اليمني.
فهناك درا�سات �سابقة كثرية جد ًا عن الزواج وعن اركانه وعن ال�صيغة فيه ،ولكن بحثي
هذا يختلف عنها من حيث �أنني تكلمت فيه عن ال�صيغة يف عقد الزواج كبحث م�ستقل و
مقارن بني الفقه اال�سالمي والقانون اليمني وهو اجلديد يف هذا البحث.
1
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منهج البحث:
�إن املنهج الذي �أراه حمقق ًا لأهداف بحثي وم�ؤدي ًا للغر�ض املق�صود منه املنهج الو�صفي القائم
على اال�ستقراء والتحليل ،وذلك من خالل تتبع الن�صو�ص ال�شرعية ،و�أقوال الفقهاء واالجتهادات
الفقهية املعا�صرة  ،ور�أي القانون اليمني.

خطة البحث

1

ت�شتمل على مقدمة ومبحث متهيدي ،وخم�سة مباحث وخامتة ،وهي على النحو االتي :
مقدمة البحث وفيها� :أهمية البحث و�أ�سباب اختياره ،م�شكلة البحث� ،أهداف البحث ،الدرا�سات
ال�سابقة ،منهج البحث :
املبحث التمهيدي :وفيه �أهمية الزواج ،وتعريفه لغة ،وا�صطالح ًا ويف القانون اليمني  ،وم�شروعيته،
واحلكمة منها ،واحلكم ال�شرعي له يف الفقه و القانون اليمني .
املبحث الثاين � :أركان عقد الزواج.
املبحث الثالث  :ال�صيغة يف عقد الزواج ،وفيه خم�سة مطالب :
املطلب االول  :تعريف ال�صيغة .
املطلب الثاين  :االلفاظ التي ت�صح بها ال�صيغة :
املطلب الثالث  :انعقاد الزواج بغري لفظي التزويج واال نكاح ،وما �أ�شتق منهما .
املطلب الرابع  :انعقاد النكاح بغري اللغة العربية .
املطلب اخلام�س  :انعقاد النكاح بالكتابة والإ�شارة .
املبحث الرابع � :شروط �صحة عقد الزواج يف الفقه والقانون اليمني ،وفيه مطلبان:
املطلب االول � :شروط �صحة عقد الزواج عند الفقهاء.
املطلب الثاين � :شروط �صحة عقد الزواج يف القانون اليمني .
املبحث اخلام�س  :ال�شهادة على الزواج ووقت لزومها ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول  -موقف العلماء من ال�شهادة يف الزواج .
املطلب الثاين  -وقت لزوم ال�شهادة .
املطلب الثالث� -شروط ال�شاهدين .
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املبحث التمهيدي
وفيه ثالثة مطالب .

املطلب الأول :تعريف الزواج

او ًال  :تعريف الزواج يف اللغة
يطلق الزواج لغة على معنى االقرتان و هو اجلمع بني الذكر و الأنثى �أو بني �شيئني  .فقد
ورد يف معجم مقايي�س اللغة البن فار�س يف مادة  :زوج ،الواو و الزاي و اجليم �أ�صل يدل على معنى
مقارنة �شيء ل�شيء ،ومن ذلك  :الزوج زوج املر�أة و املر�أة زوج بعلها ،و قيل يطلق �أ�صال ً على االختالط
و ال�ضم .
و كذلك النكاح لغة يطلق على معنى االختالط و ال�ضم ُيقال تناكحت الأ�شجار �إذا ان�ضم
()11
بع�ضها �إىل بع�ض و قيل � :إنه يطلق يف اللغة على الوطيء و قيل على العقد .

ثاني ًا  :تعريف الزواج يف ا�صطالح الفقهاء
فعند ال�شافعية  :يعرفون الزواج ب�أنه عقد يت�ضمن �إباحة وطئ بلفظ �إنكاح �أو تزويج .
()12
وهذا التعريف يفيد حل ا�ستمتاع الرجل باملر�أة و املر�أة بالرجل ما دام كل منهما يحل للآخر
و عرف احلنابلة النكاح �شرع ًا  :ب�أنه عقد يعترب يف لفظ �إنكاح �أو تزويج يف اجلملة ،و املعقود عليه
منفعة اال�ستمتاع (.)13
�أما االحناف  :فقد عرفوا النكاح ب�أنه عقد يفيد ملك املتعة ق�صدا ً ( .)14و املراد مبلك
املتعة �أي حل اال�ستمتاع مبعنى اخت�صا�ص الزوج باال�ستمتاع بزوجته و ا�ستمتاعها به .
و قيل يف تعريف الزواج ب�أنه عقد يفيد حل ا�ستمتاع كل من العاقدين بالآخر ،على الوجه
() 15
امل�شروع .
و لعل هذا التعريف هو املختار و الذي منيل �إليه و بناء على التعريفات ال�سابقة ف�إن
1

(� ((1أحمد بن حممد بن علي الفيومي ,امل�صباح املنري ت�صحيح م�صطفى البقاء  ،ط م�صطفى البابي احللبي 567 / 2 ،
( ((1اخلطيب ال�شربيني  ,مفتي املحتاج  ,ط  .دار احلديث بالقاهرة ( ) 702 / 4
( ((1البهوتي  ,الرو�ض املربع ,ط  .دار الكتب العلمية  ،بريوت لبنان 992 / 2 ,
( ((1ابن عابدين ,حا�شية رد املختار ط  .احللبي بالقاهرة ) 082 / 2 ( ,
( ((1الدر املختار ( ) 34 / 3
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النكاح يف اال�صطالح ال يختلف عما عرفنا به الزواج �سابقا ً و على هذا ف�سواء عربنا بالزواج �أو
النكاح ،ف�إننا نريد بذلك العقد الذي يفيد حل اال�ستمتاع بني الزوجني على وجه م�شروع .

ثالث ًا  :تعريف الزواج يف القانون اليمني
فقد عرف قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني رقم ( )20ل�سنة 1992م الزواج يف املادة  :رقم 6
بقوله ( الزواج هو ارتباط بني زوجني بعقد �شرعي حتل به املر�أة للرجل �شرعا ً و غايته حت�صني
الفروج و �إن�شاء �أ�سرة قوامها ح�سن الع�شرة ).

املطلب الثاين م�شروعية الزواج
�أوال ً� :أدلة م�شروعيته من الكتاب

1

الزواج م�شروع بن�ص الكتاب و ال�سنة و على النحو التايل:
 /1قال تعاىل }و �إن خفتم اال تق�سطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من الن�ساء مثنى و ثالث و
رباع ف�إن خفتم اال تعدلوا فواحدة� ،أو ما ملكت �أميانكم ذلك �أدنى اال تعدلوا{ (الن�ساء )3 :
1)1و قوله تعاىل} :و انكحوا الأيامى منكم و ال�صاحلني من عبادكم و �إمائكم �إن يكونوا فقراء
يغنيهم اهلل من ف�ضله و اهلل وا�سع عليم{ ( النور ) 32 :
ففي الآيتني املذكورتني �أمر بالنكاح ،والأ�صل يف داللة الأمر الوجوب ،و لكن قد يعر�ض له ما ي�صرفه
عن الوجوب �إىل الندب �أو الإباحة .

ثاني ُا �أدلة م�شروعيته من ال�سنة:
�أما ما جاء يف م�صادر ال�سنة النبوية ،فمنه قول الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم ( يا مع�شر
ال�شباب من ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج ف�إنه �أغ�ض للب�صر و �أح�صن للفرج و من مل ي�ستطع فعليه
()17( )16
بال�صوم ف�إنه له وجاء )
( ((1الوجاء هو ر�ض اخل�صيتني و املراد �أن ال�صوم �شبة يف قطعه لل�شهوة قطع �شريان املني كما يفعله الوجاء
( ((1رواه البخاري برقم (  )6605و م�سلم برقم ( )0041
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حديث معقل بن ي�سار ر�ضي اهلل عنه �أن الر�سول (�ص) قال  ( :تزوجوا الودود الولود،
ف�إين مكاثر بكم الأمم ) ( ،)18و يف احلديث �أي�ضا ً  :عن �أبي �أيوب االن�صاري ر�ضي اهلل عنه قال :
قال ر�سول اهلل (�ص) � ( :أربع من �سنن املر�سلني  :احلياء و التعطر و ال�سواك و النكاح ) ( )19وقد
قرر الر�سول عليه ال�سالم فيما �صح عنه �أن الزواج من �سنته و قال  ( :فمن رغب عن �سنتي فلي�س
مني ) ( ،)20و ف�ضال ً عما جاء يف م�شروعية الزواج يف الكتاب و ال�سنة فقد رويت عدة �آثار عن بع�ض
ال�صحابة و التابعني و ال ُع ّباد يف ف�ضل النكاح و �أنه �سنة ما�ضية و ُخلق من خلق الأنبياء (. )21
قال تعاىل  ( :و لقد �أر�سلنا ر�سال ً من قبلك و جعلنا لهم �أزواجا ًو ذرية )  ( .الرعد .)38 :

ثالث ًا  :م�شروعيته يف قانون االحوال ال�شخ�صية اليمني
	الزواج م�شروع يف قانون االحوال ال�شخ�صية اليمني :وذلك عندما ذكر امل�شرع اليمني
تعريف الزواج ،والغاية منه يف املادة رقم ( ) 6بقوله  ( :الزواج هو ارتباط بني زوجني بعقد
�شرعي حتل به املر�أة للرجل �شرعا ً و غايته حت�صني الفروج و �إن�شاء �أ�سرة قوامها ح�سن الع�شرة ).
 22فقوله بعقد �شرعي  .دل على م�شروعيته .

1

(((1
(((1
(((2
(((2
(((2

رواه �أبو داود برقم (  ، )5302الن�ساء برقم (  )6156و �صححه الألباين �إنظر � ( :صحيح الن�سائي رقم ) 6203
رواه الرتمذي و قال  :ح�سن غريب  .انظر حتفة الأحوذي 691/4
متفق عليه
الغزايل �إحياء علوم الدين  ،ط  .كتاب ال�شعب )686/4 ( ,
قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني رقم ( )02ل�سنة 2991م املادة  :رقم ( ) 6
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املطلب الثالث :احلكمة من م�شروعية الزواج

1

�أو ًال :احلكمة من م�شروعية الزواج يف الفقه اال�سالمي:
لقد �شرع اهلل الزواج لكي تتحقق حكم كثرية جد ًا وغايات �سامية ونبيلة ومن هذه الأهداف
واحلكم والفوائد ما يلي
•يف الزواج يتحقق �إعفاف النف�س و�صونها عن الوقوع يف الرذيلة واحلرام كما جاء يف
حديثه (�ص) ( ف�إنه �أغ�ض للب�صر و�أح�صن للفرج ).
• يف الزواج يتحقق احلفاظ على بقاء النوع الإن�ساين من الفناء ،وال�سري به �إىل مدارج
الرقي والنمو ،ولذلك الغر�ض ً
حث النبي (�ص) على طلب الن�سل بالزواج ،فقد روى معقل
بن ي�سار � :أن رج ًال جاء �إىل النبي (�ص) فقال  :يار�سول اهلل� ،إين �أ�صبت �أمر�أة ذات ح�سب
وجمال و�إنها ال تلد �أفا تزوجها ؟ قال  (:ال ) ثم �أتاه الثانية فنهاه ،ثم �أتاه الثالثة فقال
 ( :تزوجوا الودود والولود ف�إين مكاثر بكم الأمم ) ( )23فالزواج �أح�سن و�سيلة للإجناب
وتكثري الن�سل وا�ستمرار احلياة مع املحافظة على الأن�ساب التي يوليها الإ�سالم عناية
فائقة  )24( .و�أن ال يخلو العامل عن جن�س االن�سان .
•وتفهم احلكمة من الزواج �أي�ض ًا �أنه بالزواج يتحقق ترويح النف�س واينا�سها باملجال�سة
والنظر واملالعبة �إراحة للقلب ن وتقوية له على العبادة ،ف�إن النف�س متيل وهي عن احلق
نفور ،لأنه على خالف طبعها فلو كانت املداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت ،و�إذا
روحت بامللذات يف بع�ض االوقات قويت ون�شطة ولذلك ينبغي �أن يكون لنفو�س املتقني
ا�سرتاحات باملباحات ( )25ولذلك قال تعاىل (لي�سكن �إليها) .الأعراف ] )189(:
•من حكم الزواج ح�صول الأن�س واال�ستقرار واملودة والرحمة بني الزوجني قال تعاىل
(ومن �آياته �أن خلق لكم من �أنف�سكم �أزواج ًا لت�سكنوا �إليها وجعل بينكم مودة ورحمة �إن يف
ذلك لآيات لقوم يتفكرون) ولهذا �أي�ض ًا يتحقق نعمة اهلل وامتنانه على عباده.
•من احلكم البالغة يف الزواج �أن يف تركيبه وغريزته وجود ميل من الرجل نحو املر�أة،
( ((2رواه �أبو داود والن�سائي وابن حيان و�صححه احلاكم
( ((2على �أحمد الفلي�صي � ,أحكام اال�سرة يف ال�شريعة الإ�سالمية  ،دار الن�شر للجامعات � ,صنعاء  ,ط ال�سابعة  .تاريخ الطبعة  5241هـ , 4002
�صـ ــ7
( ((2حممد الد�سوقي  ,الأحوال ال�شخ�صية يف املذهب ال�شافعي  ،ط  ، 1القاهرة دار ال�سالم للطباعة و الن�شر و التوزيع و الرتجمة  1102 ،م� ,ص52
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وكذلك ميل املر�أة نحو الرجل ،وكل منهما بحاجة �إىل �إ�شباع رغبته وغريزته مع الآخر
فكان الزواج هو ال�سبيل الأمثل حل�صول االت�صال وااللتقاء بني الرجل واملر�أة ،ليتحقق
�شراكتهما ،و�سعادتهما يف الدنيا والآخرة (. )26
•من حكم الزواج  :يتحقق جماهدة النف�س وريا�ضتها بالرعاية والوالية والقيام بحقوق
الأهل ،واالجتهاد يف ك�سب املال ،والقيام برتبية الأوالد فكل هذه �أعمال عظيمة الف�ضل،
() 27
فهي رعاية ووالية للأهل والولد رغبة ،وف�ضل الرعاية عظيم .

ثانيا :احلكمة من م�شروعية الزواج يف القانون اليمني:
ورد يف املادة  :رقم (  ) 6من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني رقم ( )20ل�سنة 1992م
احلكمة من م�شروعية الزواج وذلك بذكر الغاية منه بقوله (ً :وغايته حت�صني الفروج و �إن�شاء
�أ�سرة قوامها ح�سن الع�شرة ).

املطلب الرابع
�أحكام الزواج (ال�صفة ال�شرعية للزواج)
1

و�أحكام الزواج هي كل ما يتعلق بت�صرف الأن�سان يف هذا ال�ش�أن وباعتبارات خمتلفة،
ويح�سب الأ�شخا�ص �أو الرغبات والقدرات ،وخ�شية ال�ضرر على النف�س من عدم الزواج  .ويراد
بال�صفة ال�شرعية ما يحكم به ال�شارع على �أفعال الإن�سان �أو �أقواله من وجوب �أو حرمة �أو ندب �أو
() 28
�إباحة �أو غري ذلك
وقد �أختلف الفقهاء يف حتديد ال�صفة ال�شرعية للزواج  .تبع ًا لهذه الأبعاد واالعتبارات
فقد جتري فيها الأحكام ال�شرعية اخلم�سة على النحو التايل :
 .1ذهب بع�ض العلماء �إىل وجوب الزواج على من قدر عليه وتاقت نف�سه �إليه وخ�شي الوقوع
يف الفاح�شة فالزواج مطلوب فعله على �سبيل اجلزم ملن خاف على نف�سه الوقوع يف املع�صية
ولكن بتوفر �شروط ثالثة  -1 :القدرة على تكاليف الزواج  -2عدم اخلوف من ظلم زوجته
(� ((2سعيد من�صور موفعه � ,أحكام اال�سرة  ،جامعة العلوم والتكنولوجيا  ،طبعة ثانية  7341 ،هـ  6102 -م � ,ص21
( ((2الأحوال ال�شخ�صية يف املذهب ال�شافعي �أ  .د حممد الد�سويف �ص62
( ((2على حب اهلل  ,الزواج يف ال�شريعة الإ�سالمية لل�شيخ  ,ط  .دار الفكر العربي  .القاهرة � ,ص41
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 -3الوقوع يف الزنا �إذا مل يتزوج
 .2جمهور الفقهاء يرون �أن الزواج يف الأ�صل م�ستحب مرغب فيه ومندوب �إليه ،ويكون م�ستحب
ملن تاق �إليه وقدر عليه ولكنه ي�أمن على نف�سة من الفاح�شة  .و�أن االمر يف بع�ض الن�صو�ص
القر�آنية والنبوية لي�س للوجوب فلم ي�ؤثر عن الر�سول عليه ال�سالم �أنه حتم الزواج على
كل فرد من القادرين �أو توعده بالعقاب على تركه ،كما هو ال�ش�أن يف الفرائ�ض الأخرى من
()30
ال�صيام وال�صالة واحلج وغريها .
 .3الزواج املحرم  :فيحرم الزواج يف حق من يخل يف حق الزوجة ،و�سواء يف الوطء �أو االنفاق
�أو بهما مع ًا ،لعدم القدرة� ،أو لعدم توقانه �إىل الزواج .
 .4الزواج املكروه  :ويكون الزواج مكروه ًا يف حق من يخل بالزوجية� ،سواء من ناحية النفقة
�أو الع�شرة (الوطيء) حتى ال يقع ال�ضرر على املر�أة ،كما لو كانت املر�أة غنية وال حتتاج �إىل
نفقته� ،أو لي�س لها رغبة يف الوطيء ،فيكون الزواج بهذه ال�صورة مكروه ًا فقط (� )31أو تكون
املر�أة موافقة ومتنازلة عن حقها يف الوطيء والنفقة وغريها.
 .5الزواج املباح  :وهو ما ا�ستوت فيه الرغبة وعدمها بحيث ي�ستوي عنده الزواج وعدمه ويكون
يف حق ال�شخ�ص الذي ال رغبة له يف الن�ساء ،وال يف اال�ستمتاع بهن ،فهو مباح يف حقه �إذا
()32
علمت املر�أة بذلك ور�ضيت به
()29

1

( ((2عمر عبداهلل �,أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف الأحوال ال�شخ�صية  ،ط  .دار املعارف القاهرة � ,ص92
( ((3ال�شيخ حممد م�صطفى �شلبي � ,أحكام الأ�سرة يف الإ�سالم  ،ط  .بريوت � ,ص74
( ((3حممد بن علي ال�شوكاين  ,نيل الأوطار [ � ، ] 32 / 6سيد �سابق  ,فقه ال�سنة 42 / 2
( ((3املرجعني ال�سابقني
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املبحث الثاين

�أركان عقد الزواج يف الفقه اال�سالمي والقانون اليمني
�أوال� :أركان عقد الزواج يف الفقه اال�سالمي �إن عقد الزواج مو�ضوع الأن�سان ،والإن�سان �أكرم خملوق
على وجه الأر�ض وقد �سخر اهلل تبارك وتعاىل له كل الكائنات ،ولهذا متيز ذلك العقد مبو�ضوعه،
�إن كل العقود التي بني النا�س ما عدا عقد الزواج – ال يخرج مو�ضوعها غالب ًا عن ق�ضايا التعامل
املايل ،فهي عقود تي�سر للنا�س و�سائل العي�ش وتبادل املنافع وحتقيق التكامل والتكافل يف املجتمع،
غري �أن عقد الزواج ميثل ارتباطا م�شروع ًا بني الرجل واملر�أة ارتباط ًا قوامة الرغبة امل�شرتكة
واملودة املتبادلة .
لقد ذكر الفقهاء كالم ًا كثري ًا عن االركان التي ي�ستلزمها عقد الزواج ،فمنهم من اقت�صر
على الإيجاب والقبول ،ومنهم من جعل الأركان خم�سة  :ال�صيغة ،الزوج ،الزوجة ،الويل ،وال�صداق.
ومنهم من مل يذكر ال�صداق وذكر ال�شاهدين من االركان ،وهكذا تفاوتت الآراء يف معنى
الركن ،والذي يبدوا �أن ركن الزواج الأهم هو الإيجاب والقبول وهذا الإيجاب والقبول يقت�ضي
بال�ضرورة كل ما من زوج ،وزوجة ،وويل ،و�صداق و�شهود ويتفق عقد الزواج مع كل العقود امل�شروعة
يف �أن ركنيه هما  :الإيجاب والقبول ،ولكنه ميتاز عليها ب�أركان و�شروط خمتلفة يجب توافرها
فيه( )33ومن ثم ذهب فقهاء املذهب ال�شافعي �إىل �أن �أركان عقد الزواج خم�سه ،هي � :صيغة – زوج –
زوجة – ويل – �شاهدين (. )34
1

ثاني ًا� :أركان عقد الزواج يف القانون اليمني .
حددت املادة رقم ( )8من قانون االحوال ال�شخ�صية اليمني رقم ( )20ل�سنة 1992م
واملعدلة مبوجب القرار اجلمهوري بالقانون رقم ( )37ل�سنة 1998م �أركان عقد الزواج التي ال
تتم ماهيته بدونها ب�أربعة اركان هي  :زوج ،زوجة وهما حمل العقد  ،وايجاب وقبول).

( ((3يقت�صر �أكرث الفقهاء يف عد �أركان الزواج على الإيجاب والقبول  ،ويعرب عنهما بال�صيغة لأنها تقت�ضي وجود الزوجني  ،و�إن كان املالكية يعدون الويل
وال�صداق من �أركان العقد � ( ،أنظر الزواج يف ال�شريعة الإ�سالمية �ص 31د� .أحمد ال�شافعي  ،ط  .اال�سكندرية
(� ((3شم�س الدين حممد بن اخلطيب ال�شربيني  ,مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج على منت منهاج الطالبني للإمام �أبي زكريا يحي بن
�شرف النووي ال�شافعي املتويف 676هـ ،اعتنى به حممد خليل عيتاين  ،الطبعة الأوىل 8141 ،هـ ـ 7991م  ،دار املعرفة بريوت ( , 431 / 4الغزايل ,
�إحياء علوم الدين ( . ) 807 / 4
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املبحث الثالث

ال�صيغة يف عقد الزواج
وفيه خم�سة مطالب:

املطلب االول  :تعريف ال�صيغة

1

	اقت�صر جمهور الفقهاء يف تعريف ال�صيغة على �أنها الإيجاب والقبول حيث يذهب بع�ض
املحدثني �إىل �أن �صيغة �أي عقد تتمثل فيما ي�صدر من العاقدين ما يدل على الرتا�ضي منهما ب�إن�شاء
التزام بينهما وبناء على هذا ميكن القول ب�أن ال�صيغة يف عقد الزواج هي ما ي�صدر من العاقدين
معرب ًا عن توجه �إرادتهما لإن�شاء عقد الزواج وفق ما �شرع اهلل .
وهذا ما �أخذ به قانون االحوال ال�شخ�صية اليمني رقم ( )20ل�سنة 1992م يف املادة رقم
( )7معدلة مبوجب القرار اجلمهوري بالقانون رقم ( ) 37ل�سنة 1998م الفقرة رقم ( )5بقوله:
ي�شرتط ل�صحة العقد �أن يكون االيجاب والقبول منجزين ومتطابقني ،وغري دالني على التوقيت
مبدة ،ويلغى كل �شرط ال يتعلق به غر�ض م�شروع لأحد الزوجني� ،أو يخالف موجب العقد .
وبني الفقهاء خالف يف حتديد االيجاب والقبول على �أ�سا�س التقدمي والت�أخري .
 .1اجلمهور يرى �أن الإيجاب ما ي�صدر �أو ًال من الويل بقوله زوجتك ،والقبول ما ي�صدر ثاني ًا من
()35
الزوج
 .2االحناف يرون �أن االيجاب هو اللفظ ال�صادر �أو ًال �سواء وقع من الزوج �أو من الويل ،ف�إذا قال
رجل عاقل المر�أة عاقلة بالغة ر�شيدة  :تزوجتك على مهر كذا ،فقالت  :قبلت الزواج منك،
()36
كان قول الرجل هو االيجاب ،وكان قول املر�أة هو القبول .

( ((3مغني املحتاج  141 / 3حا�شية الد�سوقي  122 / 3التاج املذهب 52 / 2
( ((3حممد بن علي ال�شوكاين  ,فتح القدير 091 / 3
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املطلب الثاين  :االلفاظ التي ت�صح بها ال�صيغة
�أوال ً :اتفق العلماء على �أن الإيجاب والقبول يف عقد الزواج يتم بلفظي التزويج والإنكاح ،لورود
هذين اللفظني يف القر�آن الكرمي قال تعاىل }فلما ق�ضى زيدٌ منها وطرا زوجناكها{()37وقولة تعاىل }
()39
فانكحوا ما طالب لكم من الن�ساء{ (} )38وانكحوا الأيامى منكم وال�صاحلني من عبادكم و�إمائكم{

ثاني ًا :ما ُيعترب يف �صيغة اللفظ وتركيبه من حيث الزمان :
	اتفق الفقهاء على �صحة الإيجاب والقبول يف عقد النكاح بلفظني يعرب بهما عن املا�ضي
مثل  :زوجت ،وتزوجت  ،.....وقد اختري لفظ املا�ضي لداللته على التحقق والثبوت يف وجود
()40
ال�شيء املعرب عنه ،بخالف امل�ضارع واالمر .
وكذلك ي�صح التعبري من �أحدهما باملا�ضي ،ومن الآخر بامل�ستقبل �أو احلال كما لو قال
�شخ�ص لآخر زوجني �أبنتك فقال الأب  :زوجتك � .أو قال الأب للخاطب تزوج ابنتي فقال اخلاطب:
تزوجت � .صح العقد يف املثالني ملا �صح عنه (�ص) يف حديث الأعرابي الذي خطب الواهبة نف�سها
للنبي (�ص) قال له  :زوجنيها  .فقال النبي (�ص) زوجتك اياها مبا معك من القر�آن فهذه �أمثلة
امل�ستقبل.
�أما التعبري ب�أحدهما عن املا�ضي ،والأخر عن احلال ،وهو امل�ضارع املبدوء بهمزة� ،أو نون،
�أو تاء ،مثل قوله �أتزوجك – بك�سر الكاف – وتزوجني نف�سك بفتح الكاف فقد �صح لفظ امل�ضارع
للحال ،لأنه �إذا كان حقيقة يف �إرادة احلال ال اال�ستقبال فال �إ�شكال يف �صالحيته ،و�إن كان حقيقته
يف اال�ستقبال ،فالقرينة دلت على �أرادة احلال وهي النكاح يف احلال ،لأن النكاح ال جتري فيه
()41
امل�ساومات ،بل ت�سبقه عادة اخلطبة ونحوها .
1

( ((3الأحزاب �آية 73
( ((3الن�ساء �آية 3
( ((3النور �آية 23
( ((4ابن عابدين رد املحتار 9 / 2
( ((4املرجع ال�سابق 11 / 2
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املطلب الثالث
انعقاد الزواج بغري لفظي التزويج واال نكاح ،وما �أ�شتق منهما

1

�أختلف الفقهاء يف هذا الأمر على �أقول :
 .1ذهب ال�شافعية واحلنابلة اىل �أنه ال ي�صح الزواج بغري هذين اللفظني� ،إنكاح� ،أو تزويج ،فهاتان
الكلمتان وردتا يف القر�آن الكرمي للداللة على عقد النكاح و�أنه ال يجوز نكاح اال با�سم النكاح
�أو التزويج وال يقع بكالم غريهما و�إن كانت معه نية التزويج وقالوا �أن بقية الألفاظ من
الهبة ،والتمليك والعطية ،والبيع وال�شراء غري �صريحة يف داللتها على التزويج واال نكاح فهي
من قبيل الكنايات .
 .2ذهب االحناف �إىل �أنه ي�صح عقد الزواج بهاذين اللفظني وبكل ما يفيد التمليك من االلفاظ،
مثل البيع والهبة وال�صدقة والتملك ( )42والأدلة التي �أخذ بها احلنابلة ال ت�سلم من الأخذ
()43
والرد .
� .3أما املالكية فقد ق�سموا الفاظ الزواج �إىل �أربعة �أق�سام:
أ-أما ي�صح به العقد مطلق ًا  :كالنكاح والزواج� ،سمي معها املهر �أم ال.
ب-بما ال ي�صح به النكاح مطلق ًا كلفظي الإجارة والعارية .
ج-جهناك ما هو حمل خالف وهو ما يقت�ضي البقاء مدى احلياة .
د-دكما ي�صح العقد بلفظ الهبة �إذا �سمي معها املهر
 .4وقد اختار ابن تيمية �صحة الإيجاب والقبول ب�أي لفظ يعتربه النا�س �إيجاب ًا و قبو ًال يف
النكاح حيث قال ( وينعقد النكاح مبا عده النا�س نكاح ًا ب�أي لغة ولفظ كان ) ()44
 .5والر�أي الراجح هو االقت�صار على لفظي التزويج والإنكاح ،النهما اللفظان امل�ستعمالن،
واملعروفان ،ولأن ا�ستعمال غريهما �سيكون حمل خالف والتبا�س اال �إذا �إعتاد �أهل بلدة �أو
قطر ،على بع�ض الألفاظ الدالة على الزواج وكانت معروفة ووا�ضحة عندهم فال ب�أ�س بذلك.

( ((4الكا�ساين  ,البدائع  ,طبعة بريوت 1023 / 2 ,
( ((4حممد الد�سوقي  ,الأحوال ال�شخ�صية �ص15
(� ((4شيخ الإ�سالم بن تيمية  ,االختيارات الفقهية فتاوى 911
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املطلب الرابع  :انعقاد النكاح بغري اللغة العربية
للفقهاء �أكرث من ر�أي يف هذا املو�ضوع
 .1يرى جمهور الفقهاء � :أنه لي�س بالزم �أن تكون الفاظ الزواج باللغة العربية في�صح االنعقاد
عندهم باللغة الإجنليزية �أو ب�سائر اللغات من غري العربية حتى ولو كان الطرفان يعرفان
اللغة العربية لأن املق�صود املعنى دون اللفظ ،وهذا هو الأ�صح يف مذهب ال�شافعية ()45
 .2هناك قول يف مذهب ال�شافعية واحلنابلة �إن العقد ال ي�صح �إال باللغة العربية بالن�سبة ملن
يح�سنها ،ف�إن تعاقد الطرفان بغري اللغة العربية وهما ال يعرفانها جاز ذلك لأن ال�شارع يرتب
عليها �آثراُ ،فكانت كال�صالة ،ال ت�صح بغري اللغة العربية ملن يعرفها )46(.
 .3وهناء نالحظ �أن امل�شرع اليمني قد ذكر �أن العقد يتم باللفظ ،وبالكتابة ،وبالر�سالة من
الغائب  47ومل يحدد لغة معينة .

املطلب اخلام�س  :انعقاد النكاح بالكتابة والإ�شارة
نظر ًا لأهمية عقد الزواج ينبغي �أن يكون العقد بعبارة �صريحة ال حتتمل ت�أوي ًال يف
االيجاب والقبول ،ولهذا مينع املذهب ال�شافعي واملالكي واحلنبلي انعقاد النكاح بالكتابة للقادر على
النطق مطلق ًا دون نظر اىل ح�ضور جمل�س العقد �أو الغياب عن هذا املجل�س ،فال توجد �ضرورة للعاقد
مادام قادر ًا على النطق ولو كان غائب ًا ،فلي�س غيابة حجه يتيح له الكتابة ،لأنه ي�ستطيع �أن يوكل
غري يف ممار�سة العقد  )48(.ويرى االحناف جواز عقد النكاح بالكتابة غري �أنهم ي�شرتطون ل�صحة
النكاح �أن ي�سمع �شاهدان ما كتبه الراغب يف الزواج ،ورد املر�أة عليه بالقبول ،وحجتهم �أن الكتابة
من الغائب تقوم مقام خطابه فهي من ثم كالعبارة منه لو كان حا�ضر ًا ( )49والراجح ما ذهب �إليه
1

( ((4ال�شربيني  ,مفتي املحتاج  ، 041 / 3حممد ال�شوكاين  ,فتح القدير 791 / 3
( ((4ك�شاف القناع  ، 83 / 5د  .على القليعي � ،أحكام اال�سرة � ,ص66
( ((4املادة رقم (  ) 8من قانون االحوال ال�شخ�صية اليمني رقم (  )02ل�سنة 2991م واملعدلة مبوجب القرار اجلمهوري بالقانون رقم ( ) 73ل�سنة
8991م
(� ((4أنظر مفتي املحتاج 732 / 4
( ((4الكا�ساين  ,بدائع ال�صنائع  ،ط  .الكتاب العربي بريوت ) 132 / 2 ( .,
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1

ال�شافعية واملالكية واحلنابلة للأ�سباب التالية :
� .1أن النكاح ُيحتاط فيه ما ال يحتاط يف غريه .
� .2أن اعتبار الإيجاب والقبول املكتوب يف النكاح قد يفتح الباب �أمام مفا�سد وخالفات نتيجة
تزوير اخلطوط.
� .3أنه ميكن ب�سهولة للغائب ان يوكل من ي�ستطيع احل�ضور لعقد النكاح نيابة عنه � )50(.أما �إ�شارة
الأخر�س فال خالف بني الفقهاء يف �صحة انعقاد النكاح ب�إ�شارته �إذا كانت مفهومة ومعهودة
ً ()51
منه يف الداللة على �إرادته ب�إن�شاء عقد الزواج �إيجاب ًا وقبوال .
ولكن �إذا كانت الإ�شارة غري مفهومة وال يقف عليها اال �أهل الفطنة ،فلي�ست �صريحة،
بل كناية ،والكناية ال يعتد بها اال مع النية والنية حملها القلب فال �إطالع لل�شهود عليها ولهذا ال
ي�صح – بالإ�شارة يف هذه احلالة عقد النكاح )52(.و�إذا كانت للأخر�س معرفة بالكتابة ،فقد اختلف
الفقهاء يف الأخذ بالكتابة �أو الإ�شارة .فذهب ال�شافعية �إىل �أنه ال يعتد بالكتابة بالن�سبة للأخر�س
يف انعقاد نكاحه �إذا كانت �إ�شارته مفهومة ومعهودة منه يف الداللة على �إن�شاء عقد الزواج ف�إذا مل
تكن �إ�شارته لل�ضرورة جاء يف نهاية املحتاج� .شرح املنهاج للرملي ( :وينعقد نكاح الأخر�س ب�إ�شارته
التي ال يخت�ص بفهمها الفطن ،وكذا بكتابته على ما يف املجموع وهو حممول على ما �إذا مل تكن له
�إ�شارة مفهومة وتعذر توكيله ال�ضطراره حينئذ) .
وهذا ما اخذ به امل�شرع اليمني حيث نالحظ �أنه قد �أكد يف املادة رقم ( )8من قانون
االحوال ال�شخ�صية املذكور �سابق ًا �أن( :عقد الزواج يتم باللفظ والكتاب وبالر�سالة من الغائب يف
جمل�س بلوغ اخلرب ،وي�صح العقد من امل�صمت واالخر�س بالإ�شارة املفهمة) فقد ا�شرتط يف اال�شارة ما
ا�شرتط الفقهاء من �ضرورة �أن تكون اال�شارة مفهومة .

( ((5د .حممد ر�أفت عثمان  :عقد الزواج �أركانه و�شروط �صحته يف الفقه اال�سالمي  ،ط دار الكتاب اجلامعي � ,ص 131
(� ((5أنظر  :مفتي املحتاج ( ) 732 / 1
(� ((5أنظر  :مفتي املحتاج املرجع ال�سابق
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املبحث الرابع� :شروط �صحة عقد الزواج
وفيه مطلبان:

املطلب االول � :شروط �صحة عقد الزواج عند الفقهاء
مما �أتفق عليه الفقهاء �أن كل عقد يتطلب ملبا�شرته توافر �أهلية الت�صرف يف طرفيه ،فال
بد �أن يكون كل من طريف العقد عاق ًال فال ينعقد نكاح املجنون وال�صبي الذي ال يعقل� ،أي غري املميز،
()53
لأن العقل من �شرائط �أهلية الت�صرف
�شريطة �أن ت�ستمر هذه الأهلية للمتعاقدين اىل �أن تتم ال�صيغة – االيجاب والقبول،
فلو قال الويل مثال  :زوجتك ابنتي فالنة ثم زال عقله قبل �صدور القبول بجنون ونحوه بطل حكم
()54
الإيجاب ،وال ينعقد بالقبول ال�صادر بعده .
وهذا ما اخذ به قانون االحوال ال�شخ�صية اليمني يف املادة رقم ( )11بقوله ( :ال ينعقد
55
زواج املجنون �أو املعتوه ،اال من وليه بعد �صدور اذن من القا�ضي بذلك)
ونظر ًا لأهمية منزلة عقد الزواج فقد و�ضع الفقهاء بع�ض ال�شروط التي ينبغي توفرها
يف �صيغته ليكون العقد �صحيح ًا وهي على النحو التايل :
 -2 ، 1احتاد جمل�س الإيجاب والقبول و�سماع كل من املتعاقدين كالم الآخر ويراد بهذا ً
اال ي�صدر من
العاقدين �أو �أحدهما ما يلغي الإيجاب بعد �صدوره كالتفرقة ونحوه مما ي�شعر بعدم الرغبة
�أو اجلدية يف �إمتام العقد ،ومن ثم ال بد �أن يتم الإيجاب والقبول يف جمل�س واحد ،ولكن هل
يجب �أن يكون القبول فور االيجاب ؟ ال ي�شرتط �أن يكون القبول مت�ص ًال بالإيجاب عند جمهور
الفقهاء بل يجوز �أن يرتاخى ما دام �أنهما يف املجل�س مامل يح�صل ما يدل على الإعرا�ض وهذا
مذهب جمهور الفقهاء (. )56
وا�شرتط ال�شافعية واملالكية �أن يكون القبول مت�ص ًال بالإيجاب ،وال يجوز الف�صل بينهما
بفا�صل اال ما كان يتعلق مب�صلحة العقد كاحلديث عن املهر �أو تكاليف الزواج فال ي�ؤثر هذا الفا�صل،
1

( ((5ال�شريازي  :املهذب ) 33 / 2 ( ,
(� ((5أنظر  :مغني املحتاج ( ) 532 / 4
( ((5قانون االحوال ال�شخ�صية اليمني رقم ( )02ل�سنة2991م املادة رقم () 11
( ((5ابن قدامه  :مفتي املحتاج  535 / 1وحا�شية ابن عايدين 41 / 3
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1

لأنه ال يعترب �إعرا�ض ًا عن الإيجاب .و�أجاز املالكية النكاح �إذا تراخى القبول عن الإيجاب بزمن
()57
ي�سري.
هذا �إذا كان العاقدان حا�ضرين� ،أما �إذا كانا �أحدهما غائب ًا وكتب كتاب ُا �إىل الآخر ،ف�إن
جمل�س العقد هو جمل�س القابل الذي و�صله الكتاب بالإيجاب ،فيعلن القبول بالزواج �أمام ال�شهود
ك�أن يكتب رجل �إىل �آخر �أنه قد قبل زواج ابنته فالنه فعند قراءة الأب الكتاب وموافقته على
()58
الإيجاب بقوله قبل زواجها به ،يتم العقد وي�صح القبول من القارئ للكتاب
 - 3موافقة الإيجاب للقبول ولو �ضمن ًا:
وتتحقق هذه املوافقة باحتاد القبول وااليجاب يف مو�ضوع العقد ومقدار املهر فلو قال الأب �أو
وكيل الزوجة زوجتك ابنتي عائ�شة �أو موكلتي فالنة ويذكر �أ�سمها على مهر قدره خم�سمائة
الف ريال ميني فقال الزوج �أو وكيله قبلت الزواج بابنتك عائ�شة مبهر خم�سمائة الف ريال
ميني ف�إذا خالف القبول الإيجاب يف ا�سم املعقود عليها �أو يف مقدار املهر فال ي�صح العقد اال �إذا
كانت املخالفة بالزيادة فت�صح �أما �إذا كانت املخالفة باقل فال ي�صح العقد ( )59فلو قال الأب
زوجتك �أبنتي عائ�شة بخم�سمائة الف فقال الزوج قبلت زواجها ب�سبعمائة الف �صح العقد
� - 4أن يكون كل من الإيجاب والقبول منجز ًا :فال يجوز �أن يكون معلق ًا على �شرط يف امل�ستقبل وال
م�ضاف ًا �إىل زمن م�ستقبل ف�شرط امل�ستقبل ك�أن يقول زوجتك ذا توظفت يف امل�ؤهل اجلامعي �أو
�إذا جنحت يف االمتحان �أو زوجتك �إذا وافقت �أمها ،وامل�ضاف �إىل زمن مثل زوجتك يف نهاية
االمتحان� ،أو زوجتك �إذا جاء عيد الفطر �أو �إن مل ت�صنع كذا فقد زوجتك لأنه عقد مفاو�ضة
فال يجوز تعليقة على �شرط م�ستقبل كالبيع وال�شراء ()60
 - 5كما ي�شرتط يف عقد الزواج �أن يكون ب�صيغة م�ؤبدة  :ذهب جمهور العلماء �إىل وجوب ت�أبيد
�صيغة النكاح فال يجوز بحال من الأحوال �أن يعرب عنها مبا يفيد التوقيت ،ك�أن يقول رجل
المر�أة حتل له بح�ضور �شاهدين  :تزوجتك �سنة �أو مدة �إقامتي للدرا�سة وهو غريب على تلك
الدولة .
لقد �شرع اهلل الزواج على �سبيل الدوام �أو الت�أبيد ،فال يجوز �أن يعرب عنه مبا يفيد التوقيت ،لأن فيه
تفويت ًا للمق�صود منه وهو ا�ستمرار الع�شرة ،ودوامها ،وتكوين الأ�سرة وتربية الأوالد ،وبقاء احلياة
(� ((5أنظر  :مفتي املحتاج  041 / 3وقوانني الأحكام ال�شرعية �ص ، 912د .علي القليعي �أحكام الأ�سرة �ص96
( ((5رد املحتار 12 / 3
( ((5ال�شيخ زكي الدين �شعبان  :الزواج والطالق يف اال�سالم  ، ،ط  .القاهرة � ,ص26
(� ((6أنظر  :ك�شاف القناع  601 / 5مغني املحتاج 832 / 4
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الزوجية وا�ستقرارها ،وال يكون ذلك اال بدوام احلياة الزوجية وق�صد ا�ستمرارها .
 - 6وي�شرتط يف النكاح �أن ال يكون فيه خيار جمل�س وال �شرط ،لأن اخليار �شرع للرتوي واال�ست�شارة،
والنكاح ال يتم اال بعد تر ٍو وا�ست�شارة ،ومعرفة تامة ،بخالف البيوع الواقعة يف الأ�سواق ،ف�إن
احلاجة داعية فيها �إىل اخليارات .
� - 7أن تكون املر�أة حم ًال للنكاح  :ومعنى حم ًال ال تكون حمرمة على من يريد الزواج بها� ،سواء كان
حترميها عن طريق الن�سب �أو امل�صاهرة �أو الر�ضاع وهنا يكون التحرمي م�ؤبد ًا �أو يكون التحرمي
م�ؤقت ًا لفرتة م�ؤقتة ،ل�سبب معني.
 - 8ومن �ضمن ال�شروط التي يجب �أن تتوفر يف عقد الزواج �شهادة رجلني على العقد وقد �أ�شرتط
ذلك جمهور الفقهاء واعتربوا ال�شهادة �شرط الزم ل�صحة الزواج .
()61

املطلب الثاين� :شروط �صحة عقد الزواج يف القانون اليمني

()62

ن�صت املادة رقم ( ) 7من قانون االحوال ال�شخ�صية اليمني على �أنه ي�شرتط ل�صحة عقد
الزواج ما يلي :
� .1أن يكون يف جمل�س واحد
� .2إيجاب مبا يفيد التزوج من ويل للمق�صود بها ،مكلف ذكر ،غري حمرم� ،أو ب�إجازته �أو من وكيله .
 .3قبول التزوج قبل الإعرا�ض من زوج مكلف غري حمرم� ،أو ممن يقوم مقامه �شرع ًا �أو ب�إجازته 0.
 .4تعريف الزوجني حال العقد با�سم �أو لقب �أو �إ�شارة �أو نحو ذلك مما مييزهما عن غريهما .
� .5أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقني وغري دالني على التوقيت مبدة ،ويلغى كل
�شرط ال يتعلق به غر�ض م�شروع الحد الزوجني �أو يخالف مبوجب العقد .
 .6خلو الزوجني حال العقد من موانع الزواج امل�ؤبدة وامل�ؤقتة ،واملحرمات م�ؤبد ًا �سواء عن طريق
الن�سب� ،أو امل�صاهرة مثل �أ�صول الزوجة ملجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها ،وزوجة
االب وزوجة االبن ،كما يحرم من الر�ضاعة ما يحرم من الن�سب.
1

(� ((6أنظر مفتي املحتاج ( ) 932 / 4
( ((6قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني رقم ( ) 02ل�سنة  2991م املادة رقم (  ) 7معدلة بوجب القرار اجلمهوري بالقانون رقم ( ) 72ل�سنة
8991م
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	اما املحرمات م�ؤقت ًا فهن ت�سع ح�سب ما وردن يف املادة (  ) 26من القانون رقم  20ل�سنة
()63
1992م
 - 1املخالفات يف امللة ما مل تكن كتابية -2 .املرتدة عن دين اال�سالم -3 .زوجة الغري.
-4املالعنة ممن العنها -5 .املطلقة ثالث ًا قبل �أن تدخل بزوج �آخر وتعتد منه -6 .املعتدة اال
ممن تعتد منه يف طالق رجعي �أو بينونة �صغرى يف خلع بعد عقد  -7 .املحرمة بحج �أو عمرة.
-8اخلنثى امل�شكل -9 .مر�أة املفقود قبل احلكم بارتفاع الزواج.

املبحث اخلام�س

ال�شهادة على الزواج ووقت لزومها
وفيه ثالثة مطالب :
يف مو�ضوع ال�شهادة يف الزواج �سنتكلم عن موقف العلماء من ال�شهادة يف عقد الزواج ،ور�أي
القانون اليمني ،والوقت الذي تلزم فيه وال�شروط التي يجب �أن تتوفر يف ال�شاهدين على عقد
الزواج (النكاح)
1

املطلب الأول:موقف العلماء من ال�شهادة يف الزواج
الر�أي الأول  :ذهب جماعة من العلماء �إىل �أن ال�شهادة يف الزواج �شرط الزم ل�صحته
وهذا هو ر�أي اجلمهور من ال�شافعية واحلنفية واحلنابلة بل �إن ال�شافعية �أعترب ال�شهادة ركن ًا من
()64
�أركان النكاح .
�أدلة من ذهب اىل ا�شرتاط ال�شهادة ولزومه ل�صحة عقد الزواج الآتي:
()65
 .1ما روى عن ابن عبا�س �أن النبي (�ص) قال  ( :البغايا الآتي ينكحن �أنف�سهن بغري بينة)
 .2عن عمران بن ح�صني عن النبي (�ص) قال ( :ال نكاح اال بويل و�شاهدين عدل)( )66وقد ذكر
( ((6املرجع ال�سابق
(� ((6أنظر  :فتح القدير  ، 991 / 3ومفتي ابن قدامة  ، 054 / 6بداع ال�صنائع 252 / 5
( ((6رواه الرتمذي يف �سننه  432 / 4مع حتفة الأحوذي  ،رواه من طريقني من طريق الرفع ومن طريق الوقف ثم قال  :وال�صحيح �أنه موقوف
( ((6رواه االمام �أحمد والدار قطني والبيهقي ب�سند �ضعيف ورواه ال�شافعي مر�س ًال � ،أنظر نيل الأوطار 341 / 6
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العلماء �أدلة غري ذلك كثرية وهي تدل داللة �صريحة على اعتبار توقف �صحة النكاح على
ال�شهادة .
الر�أي الثاين :ذهب جماعة من العلماء اىل �صحة الزواج بدون �شهود وهم املالكية
ورواية عن �أحمد.
�أدلتهم على جواز النكاح بغري �شهود.
 - 1بفعل النبي (�ص) فقالوا � :أنه تزوج �صفية بنت حيي دون �شهود  )67(.و�أن االدلة التي جاءت
يف القر�آن بالأمر بالزواج مطلقة ،ولي�س فيها ما يدل على �شرط ال�شهادة يف النكاح فيعمل بهذا
االطالق .
()68
و�أنه قد فعله بن عمر ،واحل�سن وابن الزبري ،وابن املنذر والزهري وغريهم .
الر�أي الثالث � :أن الإ�شهاد لي�س �شرط ل�صحة النكاح �إذا مت الإعالن عنه لكنه �شرط
عند الدخول بالزوجة وهذا مذهب املالكية  )69(.ودليلهم  :حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنه قالت :
()70
قال ر�سول اهلل (�ص) � ( :أعلنوا النكاح واجعلوه يف امل�ساجد وا�ضربوا عليه بالدف .
	الر�أي الراجح هو ما ذهب �إليه اجلمهور من ا�شرتاط ال�شهادة يف النكاح لأن جمموع
الأحاديث يف ذلك متثل قاعدة قوية لالعتماد عليها ولو كانت �ضعيفة يف �آحادها ،اال �أنها مبجموعها
()71
ت�صلح لأن تكون حجة لالعتماد عليها وهو الأحوط والأف�ضل .
وهو ما �أخذ به قانون االحوال ال�شخ�صية اليمني ،فقد �أخذ بر�أي اجلمهور يف ا�شرتاط
ال�شهادة يف النكاح بقوله ( :يتم العقد بح�ضور �شاهدين ،عدلني ،م�سلمني � ،أو رجل وامر�أتني ي�سمعان
لفظ االيجاب والقبول من املتعاقدين باملجل�س� ،أ و الكتابة� ،أو الر�سالة� ،أو اال�شارة من االخر�س
وامل�صمت) .72
1

( ((6روي ق�صة الزواج البخاري وم�سلم .
( ((6املغني 154 ، 054 / 6
(� ((6أنظر  :مقدمات ابن ر�شد  ، 04 / 2ومغني ابن قدامة 054 / 6
( ((7احلديث رواة الرتمذي وقال هذا حديث ح�سن غريب  ،و�أخرج ابن ماجه ب�سند
(� ((7أحكام الأ�سرة د � .سعيد من�صور موفعة �ص63
( ((7املادة رقم ( ) 9من قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني رقم ( ) 02ل�سنة  2991م املعدلة بوجب القرار اجلمهوري بالقانون رقم ( ) 72ل�سنة
8991م
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املطلب الثاين :وقت لزوم ال�شهادة

1

ذهب جمهور العلماء �إىل �أن وقت لزومها هو وقت العقد ،وقد اخذ قانون االحوال
ال�شخ�صية اليمني ،بر�أي اجلمهور يف ا�شرتاط ال�شهادة يف النكاح وبان لزومها هو وقت العقد بقوله:
(يتم العقد بح�ضور �شاهدين ،عدلني ،م�سلمني� ،أو رجل وامر�أتني ي�سمعان لفظ االيجاب والقبول من
املتعاقدين باملجل�س) فقول امل�شرع اليمني باملجل�س يعني وقت العقد،
()73
فلو �أجرى العقد بغري ح�ضرة ال�شهود كان العقد فا�سد ًا ،لعموم الأدلة ال�سابقة .
وذهب املالكية �إىل القول بان ال�شهادة على النكاح لي�ست �شرط ًا ل�صحة العقد ،ولكنها �شرط
ال�ستدامته وترتب �آثاره ،فال يكون تام ًا مبيح ًا للدخول اال �إذا �أ�شهد عليه )74(.و�إذا �أ�شهد على النكاح
�شاهدين و�أمرا بالكتمان فالنكاح �صحيح يف مذهب جمهور الفقهاء وهو قول يف مذهب املالكية .
()75
فيكفي علم الويل والزوجة والزوج وال�شاهدين وال ي�سمى ذلك نكاح �سر.
وامل�شهور يف مذهب املالكية �أنه �إذا ا�ستكتمت ال�شهادة يف النكاح يكون باط ًال ،وي�سمى ذلك
()76
بنكاح ال�سر ويف�سخ قبل الدخول وبعده .
ودليلهم حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت :قال ر�سول اهلل (�ص) �(( :أعلنوا النكاح
()77
واجعلوه يف امل�ساجد و�ضربوا عليه بالدف .
والراجح ما ذهب �إليه اجلمهور يف �صحة النكاح لأن الأ�صل يف ذلك جواز النكاح ،وما روى
من الأمر ب�إعالنه فهو �ضعيف وعلى فر�ض �صحته فجمل على الندب.

(� ((7أنظر  :املجموع  ، 753 / 51والتاج املذهب  ، 23 ، 13 / 2وك�شاف الفقاع 07 / 5
(� ((7أنظر  :مقدمات ابن ر�شد 04 / 2
(� ((7أحكام الأ�سرة د  .علي �أحمد الفلي�صي  ،ط �ص65
( ((7انظر املراجع ال�سابقة
(� ((7سبق تخريجه يف ال�صفحة ال�سابقة.
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املطلب الثالث� :شروط ال�شاهدين
يذكر الفقهاء �أنه ي�شرتط �أن تتحقق يف ال�شاهدين �شروط معينة وهي :
 .1البلوغ فال ي�صح الزواج ب�شهادة �صبي ولو كان مميز ًا لأن ال�شهادة نوع من الوالية وال والية
()78
ال�صبيان على �أنف�سهم فمن باب �أوىل �أن ال تثبت والية غريهم .
 .2العقل  :فال ت�صح �شهادة املجنون ،وال ال�سكران ،لأنه ال يعي ما يقال �أمامه ،ومن ثم ال يعتد
بعبارته .
 .3وهو ما �أخذ به القانون اليمني املادة رقم ( )11بقوله ( :ال ينعقد زواج املجنون �أو املعتوه
اال من وليه بعد �صدور �إذن من القا�ضي بلك .
 .4التعدد  :فال ي�صح العقد ب�شهادة واحد ،لقول النبي (�ص) ( :ال نكاح �إال بويل و�شاهدي
عدل ).
 .5الذكورة  :وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار �شهادة الن�ساء يف النكاح هل تعترب �أم ال ؟
يرى جمهور الفقهاء � :أنه ال تقبل �شهادة الن�ساء يف النكاح ،وي�ستدلون بحديث(ال نكاح �إال
بويل و�شاهدي عدل )
ومبا روي عن الزهري قال :م�ضت ال�سنة عن ر�سول اهلل (�ص) (( �أنه ال جتوز �شهادة
()79
الن�ساء يف احلدود وال يف النكاح وال يف الطالق )) .
ويرى احلنفية وجماعة من فقهاء التابعني� :أن النكاح ينعقد ب�شهادة رجل وامر�أتني ،وهو
ً ()80
مذهب الزيدية �أي�ضا .
وحجتهم يف ذلك  :ب�أن النكاح عقد مفاو�ضة فيعقد ب�شهادتني من الرجال كالبيع ،في�شمل
الن�ص الوارد يف قبول �شهادتني يف الأموال عقد الزواج لعموم قوله تعاىل  ( :وا�ست�شهدوا �شهيدين
()81
من رجالكم ف�إن مل يكونا رجلني فرجل وامر�أتني ممن تر�ضون من ال�شهداء )
ويرى الظاهرية �أن �شهادة الن�ساء تقبل حتى ولو مل يوجد معهن رجال فتقوم �أربع ن�سوة
()83
مقام رجلني  )82(.وا�ستدلوا بحديث �( :شهادة املر�أة بن�صف �شهادة الرجل)
1

( ((7انظر :فتح القدير ، 991/3وك�شاف القناع 07/5
( ((7رواه �أبو عبيد يف الأحوال و�أبو يو�سف يف اخلراج وابن �أبي �شيبة  ،تلخي�ص اجلرب 702 / 4
(� ((8أنظر  :فتح القدير  102 / 3والتاج املذهب  ، 23 / 2ومفتي ابن قدامة 254 / 6
(� ((8سورة البقرة �آية 282
(� ((8أنظر  :املحلي 84 / 11
( ((8رواه البخاري يف �صحيحة � ،أنظر  :فتح الباري 405 / 1
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1

ويبدوا �أن الراجح � :أن �شهادة الن�ساء ال تقبل يف النكاح ،لأن الأدلة الواردة يف قبول
�شهادتهن فيه هو املال ،والنكاح لي�س مبال لأن الغالب �أن يح�ضره الرجال دون الن�ساء .
و هناء نالحظ ان القانون اليمني قد خالف الر�أي الراجح و اخذ بر�أي احلنفية وجماعة
ً ()84
من فقهاء التابعني القائل � :أن النكاح ينعقد ب�شهادة رجل وامر�أتني ،وهو مذهب الزيدية �أي�ضا .
وذلك يف املادة رقم ( )9من القانون رقم ( )20ل�سنة  1992م حيث ن�ص �أنه ( :يتم العقد بح�ضور
�شاهدين عدلني م�سلمني � ،أو رجل وامر�أتني)
 .1ا�شرتط بع�ض الفقهاء يف ال�شاهدين ،احلرية والب�صر ،وبع�ضهم مل ي�شرتط ذلك ف�أجاز �شهادة
()85
العبد والأعمى .
 .2العدالة  :ير جمهور الفقهاء � :أن العدالة �شرط لقبول ال�شهادة يف النكاح ،وهذا مذهب
ال�شافعية واحلنابلة والزيدية ( )86ودليلهم يف ذلك قوله عليه ال�سالم ( ال نكاح اال بويل
و�شاهدي عدل ) وقوله تعاىل( :وا�ست�شهدوا ذوي عدل منكم)( )87ويكتفي بالعدالة الظاهرة
هو �أن يكون ال�شاهد م�ستور احلال �أي مل يظهر منه ف�سق .
ويرى احلنفية� :أن ال�شهادة يف النكاح تقبل من فا�سق لأن ال�شهادة �أ�صلها حتمل ،فت�صح من
()88
الفا�سق ك�سائر التحمالت .
 .3وي�شرتط يف ال�شاهدين الإ�سالم  .عند جمهور الفقهاء ،ف�شرط الإ�سالم من باب �أوىل �سواء
كان الزوجان م�سلمني �أو الزوج وحده .
و�أجاز االحناف �شهادة الذمي �إذا كانت الزوجة ذميه .
والراجح ما ذهب �إليه اجلمهور من عدم قبول �شهادة الذمي والفا�سق لعموم قوله عليه ال�صالة
وال�سالم  ( :ال نكاح اال بويل و�شاهدي عدل ) وقوله تعاىل ( :وا�شهدوا ذوي عدل منكم)
وان كان يف احلديث �ضعف ،لكنه قد جاءت روايات كثرية بهذا املعنى فيقوي بع�ضها بع�ضا
ويحتج بها يف ذلك
وخال�صة القول يف �صفات ال�شاهدين � :أن يكون م�سلمني عدلني ذكرين ،وا�شرتط بع�ض
الفقهاء �أي�ض ًا  :احلرية والب�صر وال�سمع وي�شرتط �أي�ض ًا � :أن ي�سمعا االيجاب والقبول مع ًا ،فلو �سمع
(� ((8أنظر  :فتح القدير  102 / 3والتاج املذهب  ، 23 / 2ومفتي ابن قدامة 254 / 6
(� ((8أحكام الأ�سرة د .علي �أحمد الفلي�صي 88 / 1
(� ((8أنظر  :مغني املحتاج  ، 441 / 3والتاج املذهب  ، 13 / 3وك�شاف القناع 07 / 5
(� ((8سورة الطالق �آية 2
(� ((8أنظر  :فتح القدير 202-102 / 3
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�أحدهما االيجاب والآخر القبول ال تعترب �شهادتهما ،والراجح  :عدم قبول �شهادة غري امل�سلمني
الحتمال الكذب الذي يكرث فيهم يف اجلملة
موقف القانون اليمني من ذلك نالحظ �أن قانون االحوال ال�شخ�صية اليمني قد اخذ
مبذهب جمهور الفقهاء يف ا�شرتاط اال�سالم والعدالة يف ال�شاهدين على الزواج ،فقد ن�صت املادة
(  )9منه (على �أنه ي�شرتط �أن يتم عقد الزواج بح�ضور �شاهدين م�سلمني عدلني� ،أو رجل و�أمرا
تني ي�سمعان لفظ الإيجاب والقبول من املتعاقدين باملجل�س �أو الكتابة �أو الر�سالة �أو الإ�شارة من
الأخر�س .

�أهم النتائج التي تو�صلت اليها الدرا�سة:
 .1الزواج هو ال�سبيل الأمثل لبناء �أ�سرة م�سلمة قوية �أ�سا�س ًا ملجتمع قوي ي�ستحق الريادة
والقيادة واخلريية .
 .2من ِح َك ِم الزواج  :تتحقق جماهدة النف�س وريا�ضتها بالرعاية والوالية والقيام بحقوق
الأهل ،واالجتهاد يف ك�سب املال ،والقيام برتبية الأوالد فكل هذه �أعمال عظيمة الف�ضل ،فهي
رعاية ووالية للأهل والولد .
�ُ .3ش ِر َع الزواج ،لإ�صالح النف�س وتهذيبها.
� .4ضرورة �أن يكون كل من الإيجاب والقبول منجز ًا ،فال يجوز �أن يكون معلق ًا على �شرط يف
امل�ستقبل وال م�ضاف ًا �إىل زمن م�ستقبل.
� .5إن االلتزام يف تطبيق �أركان الزواج ال�شرعية ،ومنها ال�صيغة اهم ركن فيه هو املدخل
ل�سعادة الأفراد واجلماعات .
� .6أن النكاح ُيحتاط فيه ما ال يحتاط يف غريه .
 .7ي�شرتط يف عقد الزواج �أن يكون ب�صيغة م�ؤبدة خالية من التوقيت .
 .8ا�ستتباب الأمن وتوطيد دعائمه بتنفيذ �شريعة اهلل القومية ،وقد ظهر بجالء �أثر الأخذ
بهذا الت�شريع يف البالد التي تطبق �أحكام الزواج وتلتزم بها .
 .9من اغرا�ض واهدف و�أثار تطبيق �أحكام الزواج يف املجتمع احلفاظ على �أحد الكليات
واملقا�صد اخلم�س وهي احلفاظ على العر�ض و الن�سل .
 .10يف الزواج يتحقق احلفاظ على بقاء النوع الإن�ساين من الفناء ،وال�سري به �إىل مدارج الرقي
والنمو.
1
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ثاني ًا :التو�صيات:
من خالل النتائج ال�سابقة يو�صي الباحث بالآتي :
 .1تطبيق �أحكام ال�شريعة اال�سالمية على اجلميع حكام ًا وحمكومني و�إظهار �سلطة وقوة الدولة
وواجباتها يف احلفاظ على املجتمع وذلك بت�سهيل �أمور الزواج وااللتزام ب�أركانه ولوازمه.
 .2على الدولة ممثلة بوزارة االوقاف والعلماء واالمناء ال�شرعيني ال�سعي لن�شر الوعي بني �أ
فراد املجتمع عن �أهمية الزواج وما يرتتب عليه يف ا�صالح املجتمع واحلفا�ض على الف�ضيلة .
 .3تفعيل العمل ب�أحكام ال�شريعة اال�سالمية ،وبقانون االحوال ال�شخ�صية اليمني رقم()20
ل�سنة1992م ب�ش�أن الزواج و�أركانه و�شروطه .
 .4كما �أن على الدولة العمل على زجر وردع ومعاقبة املخالفني الذين ت�سول لهم �أنف�سهم خمالفة
ال�شريعة والقانون يف رفع املهور وعرقلة �أمور الزواج.
 .5يجب على الدولة حماية املجتمع و�إقامة جمتمع �أمن مطمئن ي�سوده العدل والطم�أنينة وذلك
من خالل ت�شجيع الزواج وت�سهيل وتي�سري �أموره .

1
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قائمة امل�صار واملراجع
�أو ًال  :القران الكرمي.
ثانيا ً  :كتب احلديث
1 .1حممد بن علي بن حممد ال�شوكاين املتويف  1250هـ ،نيل الأوطار �شرح منتقى الأخبار من
�أحاديث الأخبار ،الطبعة الأخرية ،دار �إحياء الرتاث العربي ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،بريوت
لبنان
�2 .2أبو داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين الأزدي املتويف 275هـ � ،سنن �أبي داود  :طبعة جديدة
م�صححة ومرقمة ومرتبة ح�سب املعجم املفهر�س وم�أخوذة من �أ�صح الن�سخ ،الطبعة الأوىل
1419هـ ـ  1998م دار ابن حزم للطباعة والن�شر والتوزيع
3 .3حممد بن عي�سى الرتمذي� ،سنن الرتمذي ،،دار الغرب الإ�سالمي ،ط :بدون� ،سنة 1998م.
�4 .4أحمد بن علي ابن حجر الع�سقالين ،فتح الباري �شرح �صحيح البخاري :،دار املعرفة ،ط :بدون،
�سنة 1379:م.
ثالث ًا  :كتب الفقه الإ�سالمي :
( )1كتب الفقه احلنفي:
�5 .5شم�س الدين حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل ال�سر خ�سي املتويف 483هـ  ،املب�سوط  ،:الطبعة
الثالثة ،دار املعرفة بريوت لبنان .
6 .6عالء الدين �أبو بكر بن م�سعود الكا�ساين احلنفي املتويف 187هـ ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب
ال�شرائع ،الطبعة الثانية 1402هـ ـ  1982م ،ا ،ط  .دار الكتاب العربي بريوت .
7 .7كمال بن همام ( يف �شرح الهداية للمرغيناين املتويف 593هـ)  ،فتح القدير ت�أليف كمال الدين
حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن م�سعود ابن الهمام املتويف 861هـ ،املطبعة امليمنة
مب�صر طبعة 1319هـ ،دار �إحياء الرتاث العربي .
1

(  ) 2كتب الفقه املالكي :
�8 .8أبو القا�سم ،حممد بن احمد بن جزي الكلبي القوانني الفقهية ،،ن�شر عبا�س احمد الباز ،املروة
مكة املكرمة
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9 .9ابن عابدين  ،حا�شية رد املختار (  ) 280 / 2ط  .احللبي بالقاهرة

1

( )3كتب الفقه ال�شافعي :
1010ل�شم�س الدين حممد بن �أبي العبا�س �أحمد بن حمزة بن �شهاب الدين الرملي املنويف امل�صري
الأن�صاري ال�شهري بال�شافعي ال�صغري املتويف 1004هـ  ،نهاية املحتاج �إىل �شرح املنهاج  ،طبعة
1358هـ ـ 1939م ،املكتبة الإ�سالمية ل�صاحبها احلاج ريا�ض ال�شيخ .
�1111أبو �إ�سحاق �إبراهيم ابن علي بن يو�سف الفريوز �آبادي ال�شريازي املتويف 476هـ  ،املهذب يف
فقه الإمام ال�شافعي  ،:توزيع دار الباز مكة املكرمة ،الطبعة الثانية1379 ،هـ ـــ 1959م ،دار
املعرفة للطباعة والن�شر ،بريوت لبنان .
�1212أبو زكريا ،حميي الدين يحيي بن �شرف النووي ،املجموع �شرح املهذب،،ومعه تكملة ال�سبكي
واملعطي ،ط :دار الفكر.
�1313شم�س الدين حممد بن اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج على
منت منهاج الطالبني للإمام �أبي زكريا يحي بن �شرف النووي ال�شافعي املتويف 676هـ ،اعتنى به
حممد خليل عيتاين ،الطبعة الأوىل1418 ،هـ ـ 1997م ،دار املعرفة بريوت .
1414كتاب االم :للإمام حممد بن ادري�س ال�شافعي املتويف  204ه� ،أ�شرف عليه حممد زهدي النجار،
دار املعرفة .
( )4كتب الفقه احلنبلي :
1515من�صور بن يون�س بن �إدري�س البهوتي املتويف 1051هـ ،ك�شاف القناع عن منت الإقناع ،:مراجعة
وتعليق  /هالل م�صطفى هالل ،مكتبة الن�صر احلديثة ل�صاحبها عبد اهلل حممد ال�صالح
الرا�شد ،الريا�ض
1616ابن قدامه املقد�سي املتوفى 682هـ ،املغني ،ويليه ال�شرح الكبري ،توزيع دار الباز ،عبا�س �أحمد
الباز ،مكة املكرمة ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان
1717حا�شية الد�سوقي على �شرح الكبري ،دار الفكر  ،ط  :بدون .
ثالث ًا  :كتب الفقه احلديثة :
1818زكي الدين �شعبان  ،الزواج والطالق يف اال�سالم ،ط  .القاهرة
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1919حممد الد�سوقي ،الأحوال ال�شخ�صية يف املذهب ال�شافعي ،ط  ،1القاهرة دار ال�سالم للطباعة و
الن�شر و التوزيع و الرتجمة 2011 ،م
2020على �أحمد الفلي�صي � ،أحكام اال�سرة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،دار الن�شر للجامعات – �صنعاء ط
ال�سابعة  .تاريخ الطبعة  1425هـ 2004
�2121سعيد موفعه� ،أحكام اال�سرة د  ،طبعة ثانية 1437 ،هـ  2016 -م ،جامعة العلوم والتكنولوجيا
2222ال�شيخ على حب اهلل  ،الزواج يف ال�شريعة الإ�سالمية ،ط  .دار الفكر العربي  .القاهرة.
2323عمر عبداهلل � ،أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف الأحوال ال�شخ�صية  ،ط  .دار املعارف القاهرة.
2424حممد م�صطفى �شلبي� ،أحكام الأ�سرة يف الإ�سالم ،،ط  .بريوت
� 2525أحمد ال�شافعي ،الزواج يف ال�شريعة الإ�سالمية  ،ط  .اال�سكندرية.
2626حممد ر�أفت عثمان ،عقد الزواج �أركانه و�شروط �صحته يف الفقه اال�سالمي ،ط ،دار الكتاب
اجلامعي
2727الغزايل� ،إحياء علوم الدين (  ،)686/4ط  .كتاب ال�شعب .
 /2828البهوتي ،الرو�ض املريع  299 / 2ط  .دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان
رابع ًا  :كتب القوانني :
2929قانون الأحوال ال�شخ�صية اليمني رقم ( ) 20ل�سنة  1992م .
1

خام�س ًا :قوامي�س اللغة وامل�صطلحات:
�3030أحمد بن حممد بن علي الفيومي امل�صباح املنري ،ت�صحيح م�صطفى البقاء ،ط م�صطفى البابي
احللبي
3131الإمام حممد بن �أبي بكر عبد القادر الرازي املتويف 660هـ ،خمتار ال�صحاح ،الطبعة الأوىل
1410هـ ـ 1990م ،دار الكتب العلمية .
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اثـــر منهاج اللياقة البدنيــــة على بع�ض
القدرات البدنيـــة لطالب امل�ستوى الأول
بكلية الرتبية الريا�ضية بجامعة �صنعاء
د /عبد الغني جماهد مطهر

كلية الرتبية الريا�ضية – جامعة �صنعاء

امللخ�ص:

1

هدف البحث التعرف �إىل ت�أثري تطبيق مفردات مادة اللياقة البدنية
على بع�ض القدرات البدنية لدى طالب امل�ستوى الأول بكلية الرتبية الريا�ضية
– جامعة �صنعاء والذين ال ميار�سون �أي ن�شاط بعد الدوام الر�سمي يف الكلية
وقد اعتمد الباحث على تطبيق مفردات مادة اللياقة البدنية خالل ()12
�أ�سبوع مدة الف�صل الأول للعام اجلامعي � ،2017 - 2016إذ ت�ضمنت ال�شعبة
( )24طالب  ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي ملالئمته وطبيعة
الدرا�سة.
تو�صلت النتائج اىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني
القبلي والبعدي ل�صالح القيا�س البعدي على حت�سني بع�ض القدرات البدنية
لدى عينة الدرا�سة  ،ويو�صي الباحث ب�ضرورة االلتزام بالربنامج التدري�سي
مل�ساق اللياقة البدنية الذي اتبعه من قبل مدر�سي الرتبية الريا�ضية يف الكلية
ويف الكليات الأخرى.
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Abstract:

The aim of this research is to identify the effect
of the application of vocabulary of physical fitness
material on some physical abilities among the first
level students at the Faculty of Physical Education Sana’a University who do not practice any activity after
the official working hours in the college. The first year
of the academic year 2017 - 2018, where the Division
included (24) students, the researcher has used the
experimental method to suit the nature of the study.
	 The results found that there are statistically
significant differences between the pre and post
measurements in favor of the post measurement to
improve some physical abilities of the study sample.
1
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مقدمة البحث و�أهميته:
تغري مفهوم اللياقة البدنية مع تغري التقدم العلمي والتكنولوجي حيث تغري �أ�سلوب احلياة
متام ًا يف الن�صف الأخري من القرن الع�شرين عن ن�صفه الأول فقد كان الرتكيز يف قيا�س اللياقة
البدنية يعتمد على قيا�س القوة الع�ضلية للفرد لأنه كان يعتمد عليها ب�شكل �أ�سا�سي قدمي ًا � ،أما يف
ع�صرنا احلا�ضر فقد �أ�صبحت اللياقة البدنية تقا�س ب�شكل خا�ص مبدى كفاءة وجلد اجلهاز الدوري
التنف�سي والذي يتكون من القلب والرئتني.
واللياقة البدنية مبفهومها احلديث ت�شمل عنا�صر مل تكن موجودة يف اخلم�سينات  ،فالتغذية
ال�سليمة والن�سبة املئوية للدهون باجل�سم �أ�صبحتا �ضمن العنا�صر الأ�سا�سية املكونة للياقة البدنية.
فلم يعد مقبو ًال �أن يكون الفرد الئق ًا بدني ًا بدرجة عالية ولديه ن�سبة عالية من الدهون املرتاكمة
يف ج�سمه �أو �أن يكون غذا�ؤه ناق�ص ًا ملكوناته الأ�سا�سية �أو غري متوازن لأن ذلك حتم ًا �سي�ؤثر على
�أدا�ؤه الريا�ضي(حممد)1999 ،
وتعد احلاجة للإعداد البدين من قبل طالب كلية الرتبية الريا�ضية يف املرحلة الأوىل من
دخوله الكلية عامال مهما من اجل تنفيذ الدرو�س ذات الطابع العملي  ،والذي ينبغي �أن يكون تنفيذ
الدرو�س العملية للياقة البدنية مبني على �أ�س�س علمية .
حيث ي�شري ( ح�سني � )2010 ،إىل �أن تنفيذ الدرو�س العملية من قبل الطالب يحتاج �إىل
اللياقة البدنية اجليدة لأداء متطلبات الدر�س وتعلم التكنيك ال�صحيح والأداء و امل�شاركة يف
درو�س الألعاب اجلماعية والفردية وخا�صة مادة ال�ساحة وامليدان .
كما ي�شري (عبد املجيد � )2001,إىل ان اللياقة البدنية �أحدى �أوجه اللياقة ال�شاملة وهي
القاعدة التي تبني عليها �إمكانية ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية املختلفة  ،فعليها تبنى اللياقة
البدنية اخلا�صة والتقدم باملهارات الأ�سا�سية واخلطط وطرق اللعب بدونها ت�صبح �إمكانية حتقيق
هذه الأبعاد امرا م�ستحيال �صعبا بل قد يكون م�ستحيال  ،وتظهر �أهمية اللياقة البدنية من خالل
ارتباطها الطردي بعديد من املجاالت احليوية كالذكاء  ،والتح�صيل والن�ضج االجتماعي والقوام
اجليد وال�صحة البدنية والعقلية والنمو ومواجهة الطوارئ غري املتوقعة  ،وهي ترتبط بالأعمال
التي ي�ؤديها الفرد وبقدرته على بذل جمهود بدين والواقع �أن اللياقة البدنية مفهوم عام وكبري
ومن ال�صعب ح�صره لأنه جزء من كل ،فهو مرتبط بالنواحي النف�سية والعقلية واالجتماعية  ،وهي
جزء من اللياقة ال�شاملة  ،وملا كان هدف اللياقة البدنية ا�ستخدام اجل�سم و�سيلة للن�شاط البدين
واحلركي و�أداء املهارات العامة واخلا�صة  ،لذا كان من ال�ضروري تعاون �أللياقات كافة لإخراج
1
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الن�شاط متكامال  ،وحيث انه غري معقول النظر �إىل اللياقة البدنية وحدها دون ت�أثرها بالعوامل
الأخرى  ،الن الإن�سان يعمل ككل ولي�س �أجزاء منف�صلة  ،ومن هذا املنطق فاللياقة البدنية تعني
ج�سما �سليم التعامل مع متطلبات احلياة ب�شكل ايجابي .
من هنا برزت �أهمية البحث يف التعرف على ت�أثري م�ساق اللياقة البدنية على بع�ض القدرات
البدنية لدى طلبة امل�ستوى الأول يف كلية الرتبية الريا�ضية والتي تعد �أ�سا�س لأداء الواجبات
خالل الدرو�س العملية.

م�شكلة البحث:

1

من خالل مالحظة الباحث لطالب امل�ستوى الأول عند قبولهم �أن معظمهم كانوا ال ميار�سون
�أي ن�شاط بدين قبل قبولهم يف الكلية �سواء يف الأندية او الفرق الريا�ضية  ،والدرو�س العملية
�أ�صبحت جهدا جديدا �إ�ضافيا عليهم  ،وال ي�ستطيع الطالب �أداء هذه الواجبات مقارنة مع الطالب
الذين ميار�سون الن�شاط الريا�ضي  ،وملا كان كذلك ف�أن الباحث �أراد �أن يويل هذا املنهج اهتما كبريا
لغر�ض الو�صول �إىل م�ستوى الطموح وحتقيق الهدف املر�سوم من خالل املنهج املقرر  ،لتحقيق تعليم
وتطبيق املهارات املختلفة يف الدرو�س التطبيقية .
حيث ي�شري عبد الفتاح ( � )2003إىل ان اللياقة البدنية اهم �أركان تعليم املهارات احلركية
يف الفعاليات الريا�ضية  ،كما ي�شري عالوي (� )2003إىل ان اللياقة البدنية من �أهم املحددات
الأ�سا�سية الجناز الفعاليات واملهارات الريا�ضية  ،وال ميكن االرتقاء بامل�ستوى املهاري واخلططي
اجليد اال من خالل االرتفاع مب�ستوى اللياقة البدنية .
من هنا �أراد الباحث التعرف على ت�أثري املنهج املقرتح لتدري�س اللياقة البدنية يف امل�ستوى
الأول على بع�ض القدرات البدنية لديهم والتعرف على �أوجه الق�صور ومواطن القوة وال�ضعف يف
مفردات امل�ساق والعمل على حت�سينها حتى تكون عونا للباحث يف حت�سني املفردات للم�ستقبل لتطوير
قدرات الطلبة البدنية.

هدف البحث:

-التعرف �إىل اثر منهاج اللياقة البدنية على بع�ض القدرات البدنية لدى طلبة امل�ستوى الأولبكلية الرتبية الريا�ضية بجامعة �صنعاء.
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فر�ض البحث:

-توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني القبلي والبعدي ل�صالح القيا�س البعدي علىحت�سني بع�ض القدرات البدنية لدى طلبة امل�ستوى الأول يف م�ساق اللياقة البدنية.

جماالت البحث:
املجال الب�شري  :طلبة امل�ستوى الأول يف كلية الرتبية الريا�ضية ( ال�شعبة االوىل)
املجال املكاين :مالعب جامعة �صنعاء اجلديدة
املجال �ألزماين :الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 2018 -2017م

التعريف بامل�صطلحات :
اللياقة البدنية هي املقدرة على تنفيذ الواجبات اليومية بن�شاط ويقظة وبدون تعب مفرط
مع توافر قدر من الطاقة ي�سمح مبوا�صلة العمل والأداء خالل الوقت احلر  ,وملواجهة ال�ضغوط
البدنية يف احلاالت الطارئة (.عبد الفتاح ون�صر الدين .)2003 ,
القوة الع�ضلية  :تعرف ب�أنها املقدرة علي ا�ستخدام ومواجهة املقاومات املختلفة �.أو هي قدرة
الع�ضلة يف التغلب علي مقاومة خارجية �أو مواجهتا ( .بني عطا ،و�آخرون .)2005 ،
تعريف ال�سرعة  :هي قدرة الفرد علي �أداء حركات متتابعة من نوع واحد يف �أق�صر زمن ممكن
�أو هي قدرة الفرد علي �أداء حركات متكررة من نوع واحد يف �أقل زمن ممكن( .حممد )1999 ،
	التحمل  :يعرف ب�أنة قدرة الأجهزة احليوية علي مقاومة التعب لفرتة طويلة �أثناء
الن�شاط الريا�ضي(عبد الفتاح  ,ون�صر الدين .)2003 ,
	املرونة  :تعرف ب�أنها قدرة الفرد علي �أداء احلركة مبدي وا�سع �أو هي مدي �سهولة احلركة
يف مفا�صل اجل�سم املختلفة( .دروي�ش )1987 ,
	الر�شاقة :تعني القدرة علي التوافق اجليد للحركات التي يقوم بها الفرد �سواء بكل
�أجزاء ج�سمه �أو جزء معني منه ( .عبد الفتاح ون�صر الدين .)2003 ,
	التوافق  :يعني التوافق مقدرة الفرد علي حتريك جمموعتني ع�ضليتني خمتلفتني �أو �أكرث
يف اجتاهني خمتلفني يف وقت واحد( .عبد الفتاح  ,ن�صر الدين .)2003 ,
	التوازن :يعني القدرة علي االحتفاظ بثبات اجل�سم عند �أداء �أو�ضاع خمتلفة مثل
الوقوف علي قدم واحده ) �أو امل�شي علي عار�ضة مرتفعة(حممد )1999 ،
1
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الدرا�سات ال�سابقة وامل�شابهة:

1

•قام حممد ( )1999بدرا�سة هدفت �إىل بناء اختبار لقيا�س املعارف القوامية لدى تلميذات
احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي مبحافظة القاهرة وقد ا�شتملت عينة الدرا�سة على
( )1125تلميذة من تلميذات ال�صف التا�سع من التعليم الأ�سا�سي وقد ا�ستخدمت الباحثة
املنهج الو�صفي ملالءمته طبيعة الدرا�سة وقد �صممت الباحثة االختبار ك�أداة جلمع البيانات
وفق الأ�س�س العلمية لالختبارات املعرفية والذي �أ�شتمل على ( )8حماور رئي�سية  ،وقد �أظهرت
نتائج الدرا�سة م�ستوى معريف متو�سط لدى التلميذات.
وقام عبداحلق ،عماد ،وليبدوفا� ،إيرينا ( )2004بدرا�سة هدفت �إىل معرفة عالقة القوة
الع�ضلية الن�سبية والوزن يف تطوير م�ستوى الأداء املهاري يف ريا�ضة اجلمباز لدى طلبة تخ�ص�ص
تربية ريا�ضية /ق�سم جامعة النجاح الوطنية /نابل�س  /فل�سطني� ،أجريت الدرا�سة على عينة
عمديه من طلبه تخ�ص�ص الرتبية الريا�ضية والبالغ عددهم ( )15طالبا و ( )10طالبات ممن
�أنهوا م�ساق جمباز( )1وجمباز( .)2كما ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي نظرا ملالئمته لطبيعة
الدرا�سة ،وقد خل�صت النتائج �إىل وجود عالقة ارتباط ايجابية بني قيم القوة الن�سبية والوزن مع
درجة الأداء املهاري لدى طلبه تخ�ص�ص الرتبية الريا�ضية.
•قام احلاوي ،وائل كمال حممد ( )2005ب�إجراء درا�سة هدفت التعرف �إىل ت�أثري ا�ستخدام
بع�ض �أ�ساليب تنمية الر�شاقة على ديناميكية تطوير بع�ض مهارات اجلمباز لدى طالب كلية
الرتبية الريا�ضي للبنني ،وا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي بت�صميم املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة والقيا�سني القبلي والبعدي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )12طالب ًا من طالب
كلية الرتبية الريا�ضية للبنني بجامعة الإ�سكندرية ،ومت تق�سيمهم �إىل جمموعتني جمموعة
جتريبية وقوامها ( )6طالب وجمموعة �ضابطة وقوامها ( )6طالب ،وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن هناك ت�أثري ًا ايجابي ًا د ً
اال لتنمية الر�شاقة على تطوير مهارات اجلمباز قيد
الدرا�سة ،و�أو�صى الباحث ب�ضرورة �إتباع الأ�ساليب امل�ستخدمة ك�أ�سا�س لتنمية الر�شاقة لدى
العبي اجلمباز .
•درا�سة يون�س� ،أفراح ذنون و خليل ،لقاء عبد املطلب ( )2009هدفت �إىل التعرف على الفروق
بني االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية التي ت�ستخدم
جمباز املوانع يف بع�ض املتغريات البدنية واملهاريه يف احلركات الأر�ضية ،ا�ستخدمت الباحثتان
املنهج التجريبي ،ومت اختيار عينه ع�شوائية من طالبات ال�صف الأول املتو�سط بلغ عددهن
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( )40طالبة ق�سموا �إىل جمموعتني �ضابطة وجتريبية .وخل�صت النتائج �إىل �أن املجموعة
التجريبية التي ا�ستخدمت برنامج جمباز املوانع تطورت يف بع�ض القدرات البدنية الآتية:
(القوة املميزة بال�سرعة لع�ضالت الذراعني والرجلني املرونة والر�شاقة وال�سرعة والتوازن)
وكانت هذه املجموعة �أف�ضل من املنهاج الذي �أعدته مدر�سة املادة ،كما حققت املجموعة
التجريبية التي ا�ستخدمت برنامج جمباز املوانع تطورا يف م�ستوى الأداء املهاري �أف�ضل من
املجموعة ال�ضابطة.
•وقد قامت م�شكور� ،شيماء ح�سون ( )2014بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على بع�ض القدرات
البدنية لطالب عينة البحث وكذلك �إيجاد العالقة بني بع�ض القدرات البدنية واحلركية
وعالقتها ب�أداء مهارة قفزة اليدين الأمامية على جهاز من�صة القفز .وتكونت عينة البحث من
( )20طالب ًا من املرحلة الثالثة بكلية الرتبية الريا�ضية  /جامعة (ديايل) ،وقد ا�ستخدمت
الباحثة املنهج الو�صفي ب�أ�سلوب عالقة االرتباط ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل وجود عالقة
معنوية يف بع�ض القدرات البدنية واحلركية اخلا�صة باملهارة قيد البحث لأفراد العينة
كاملرونة وع�شوائية العالقة يف القدرات الأخرى (كالر�شاقة والقوة االنفجارية للذراعني
والرجلني والقوة املميزة بال�سرعة ) نتيجة �ضعف تلك القدرات لديهم .
•�أجرى هليقارد و�آخرون ) Helgerud, at el. (2007درا�سة هدفت �إىل مقارنة �أربعة �أمناط
من التدريب البدين على حت�سني احلد الأق�صى ال�ستهالك الأوك�سجني  ،على عينة قوامها 40
طالب من طالب جامعي يف جامعة العلوم والتكنولوجيا يف الرنويج  ،وملدة ثمانية �أ�سابيع بواقع
ثالث وحدات تدريب �أ�سبوعيا وقد تق�سيم �أفراد العينة �إىل �أربع جماميع :
	-املجموعة الأوىل مار�ست تدريب هوائي م�ستمر زمن كل جرعة  45دقيقة ب�شدة
 07%من �ضربات القلب الق�صوى.
	-املجموعة الثانية مار�ست تدريب هوائي م�ستمر زم كل جرعة  34.4دقيقة ب�شدة
تعادل م�ستوى عتبة حام�ض الالكتيك ( 85%من �ضربات القلب الق�صوى)
	-املجموعة الثالثة مار�ست تدريب فرتي ملدة 15ث زمن التكرار و 15ث زمن الراحة
وب�شدة تعادل  95% – 90من �ضربات القلب الق�صوى.
	-املجموعة الرابعة مار�ست تدريب فرتي مبعدل �أربع تكرارات يف كل جرعة تدريبية
وبزمن راحة ن�شطة مدتها  3دقائق  ،عند �شدة ت�ساوي % 95 – 90
وقد تو�صل الباحثون �إىل �أن التدريب الفرتي فقط نتج عنة حت�سن ملحوظ يف احلد
1
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الأق�صى ال�ستهالك الأوك�سجني ويف حجم ال�ضربة.
درا�سة هاربهاجني وجربييت ( Harbhajan and Gurpreet )2013هدفت �إىل
التعرف على العالقة بني مهارات وقدرات العبي كرة القدم وبني اللياقة البدنية لالعبي الكليات
بجامعة (بنجابي) الهند ،تكونت عينة البحث من العبي كرة القدم من خمتلف امل�ستويات والكليات
بجامعات (بنجابي) وعددهم ( )150العب ًا ،ا�ستخدم الباحث املنهج التحليلي لو�صف �أي كمية،
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه توجد عالقة ذوات داللة �إح�صائية بني مهارات وقدرات العبي كرة القدم
واللياقة البدينة و�أن الأداء يف مهارات كرة القدم يعتمد على قدرات اللياقة البدنية لالعبني،
كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الأداء يف كرة القذف مرهون بخفة احلركة والتحمل واملرونة ،و�أن
دحرجة كرة ال�سالمل (تدحرج الكرة) تعتمد على مكونات اللياقة البدنية و�أن مهارة �ألتمريره
تعتمد على القوة املتفجرة ،ومهارة الرمي تعتمد على خفة احلركة والقوة املتفجرة .

�إجراءات البحث :

1

	-منهج البحث  :ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي بطريقة املجموعة الواحدة بالت�صميم ذي
القيا�س القبلي والبعدي .
	-عينة البحث  :تكونت عينة الدرا�سة من طالب امل�ستوى الأول بكلية الرتبية الريا�ضية
ال�شعبة الأوىل وعددهم ( )24طالب مت ا�ستبعاد طالب واحد لعدم �ضبط نتائجه.
	-متغريات البحث :
املتغري امل�ستقل  :املنهج التدري�سي املقرتح من قبل مدر�س املادة الباحث
املتغري التابع  :القدرات البدنية متمثلة بالتايل:
	-القوة الع�ضلية ( قوة القب�ضة )
	-ال�سرعة ( 50م)
	-القدرة ( الوثب الطويل من الثبات)
	-اجللد الع�ضلي
	-التوافق ( اختبار الدوائر املرقمة )
	-الر�شاقة ( اختبار اجلري الزجزاجي)
	-التوازن( الوقوف بالقدم بالطريقة الطولية على العار�ضة)
وفيما يلي و�صف هذه االختبارات :
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	او ًال :اختبار القوة الع�ضلية (قوة القب�ضة)  :ي�ستخدم لقيا�س قوة القب�ضة جهاز املانوميرت
 ،ويف�ضل �أداء اختبار قوة اليد اليمنى �أوال ثم الي�سرى  ،كما يف�ضل م�سح اليد مب�سحوق املاغني�سيوم
ملنع انزالق اجلهاز  ،وت�سجيل القراءة لأقرب ن�صف رطل كما يالحظ �إرجاع امل�ؤ�شر اىل �صفر التدريج
عقب كل حماولة .
وتتلخ�ص طريقة الأداء يف ان مي�سك املخترب باجلهاز يف قب�ضة اليد ثم يقوم بال�ضغط
بقوة على اجلهاز  ،ويجب مالحظة عدم مل�س الذراع احلامل للجهاز لأي ج�سم خارجي او ج�سم
املخترب نف�سه كما يجب جتنب مرجحة الذراع عند االداء(.ح�سانيني)2004 ،
ثانيا  :اختبار ال�سرعة ( 50م)  :ي�ستخدم لقيا�س القدرة الالهوائية الق�صرية حيث
ي�ستخدم على نطاق وا�سع يف جماالت البحوث العلمية والتدريب الريا�ضي كاختبارات ت�صفية
العبي كرة القدم وال�سلة وغريها.
ويالحظ ان هذا االختبار يقي�س القدرة الالهوائية الق�صرية با�ستخدام امل�سافة الأفقية
التي يقطعها املخترب واملعروفة م�سبق ًا وقد �أظهرت الدرا�سات يف جمال ف�سيولوجيا الريا�ضة ان
هذا االختبار يعتمد ب�شكل كبري على معدالت انطالق وتخليق ثالثي فو�سفات االدينو�سني ATP
وفو�سفات الكرياتني ( PCر�ضوان )1998 ،
 -3اختبار القدرة ( الوثب الطويل من الثبات) :
•الغر�ض من االختبار  :قيا�س القدرة الع�ضلية لع�ضالت الرجلني .
•الأدوات  :ار�ض م�ستوية ال تعر�ض الفرد لالنزالق � ،شريط قيا�س  ،ير�سم على الأر�ض خط
للبداية.
•موا�صفات الأداء  :يقف املخترب خلف خط البداية والقدمان متباعدتان قليال والذراعان عاليا
 ،مترجح الذراعان �أماما �أ�سفل خلفا مع ثني الركبتني ن�صفا وميل اجلذع �إماما حتى ي�صل �إىل
ما ي�شبه و�ضع البدء يف ال�سباحة  ،من هذا الو�ضع مترجح الذراعان اماما بقوة مع مد الرجلني
على امتداد اجلذع ودفع االر�ض بالقدمني بقوة من حماولة الوثب اماما ابعد م�سافة ممكنة .
•توجيهات :
	-تقا�س م�سافة الوثب من خط البداية ( احلافة الداخلية ) حتى �أخر اثر تركة الالعب
القريب من خط البداية او عند نقطة مالم�سة الكعبني للأر�ض.
	-يف حالة ما اذا اختل املخترب ومل�س الأر�ض بجزء �أخر من ج�سمه تعترب املحاولة الغيه
ويجب �إعادتها.
1
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	-يجب ان تكون القدمني مالم�ستني للأر�ض حتى حلظة االرتقاء .
	-للمخترب حماولتني ي�سجل له �أف�ضلهما.
 -4اختبار اجللد الع�ضلي:
اختبار اجللد الع�ضليMuscular Endurance :
ثني الذراعني من االنبطاح املائل بننيPush-up (Boys) :
الغر�ض من االختبار:
قيا�س جلد ع�ضالت الذراعني واملنكبني.
موا�صفات الأداء:
من و�ضع االنبطاح املائل يقوم املخترب بثني املرفقني �إىل �أن يالم�س الأر�ض بال�صدر .ثم
العودة مرة �أخرى لو�ضع االنبطاح املائل ،يكرر الأداء �أكرب عدد من املرات.

1

توجيهات:
 غري م�سموح بالتوقف �أثناء �أداء االختبار. يالحظ ا�ستقامة اجل�سم خالل مراحل الأداء. �ضرورة مالم�سة ال�صدر للأر�ض عند الأداء.الت�سجيل:
ي�سجل للمخترب عدد املحاوالت ال�صحيحة التي قام بها( .ح�سانني)2004 ،
 -5اختبار التوازن الثابتStatic Balance :
اختبار الوقوف بالقدم (بالطريقة الطولية) على العار�ضةBass stick Test(Lengthwise) :
الغر�ض من االختبار:
قيا�س التوازن العام الثابت على قدم واحدة فوق عار�ضة.
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الأدوات الالزمة:
 عار�ضة �صلبة بطول (� )60سم ،وارتفاع (� )20سم ،وبعر�ض (� )3سم وتغطى بطبقة مال�صقةللعار�ضة حتقق عامل الأمن وال�سالمة للمخترب ،مثبتة على لوحة من اخل�شب لتحقيق مزيدا
من الثبات.
 �ساعة �إيقاف حل�ساب الزمن.و�صف الأداء:
 حاول �أن تتزن لأطول وقت ممكن على املحور الطويل للعار�ضة م�ستندا على قدمك املف�ضلة. قم بثني الرجل احلرة خلفا وام�سكها بقب�ضة يدك (اليد اليمنى مع الرجل اليمنى والعك�س) ميكنك ا�ستخدام الذراع الأخرى للمحافظة على اتزانك. ا�ستند على القائم بعملية االختبار للو�صول �إىل الو�ضع ال�صحيح. يتم ح�ساب زمن بدء االختبار مبجرد تركك اال�ستناد على �ساعدي املخترب. حاول االحتفاظ بو�ضع االتزان لأكرب وقت ممكن.تعليمات االختبار:
 ابد�أ ت�شغيل الإيقاف عند �سماع �إ�شارة البدء وترك املخترب للذراع امل�ستند عليها. توقف ال�ساعة مبجرد فقدان املخترب التزانه من خالل تركة للقدم احلرة �أو مالم�سة الأر�ضب�أي جزء من اجل�سم.
 نزول القدم احلرة معناه انتهاء االختبار.1

ح�ساب الدرجات:
 ي�سجل للمخترب الزمن الذي ا�ستطاع خالله االحتفاظ بتوازنه فوق العار�ضة  ,وذلك من حلظةمغادرة قدمه احلرة للوحة �أو الأر�ض وحتى مل�س اللوحة �أو الأر�ض ب�أي جزء من �أجزاء اجل�سم.
(ح�سانني . ) 2001 ،
 -6اختبار التوافق احلركي ( الدوائر املرقمة)
•الغر�ض من االختبار  :قيا�س توافق الرجلني والعينيني .
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1

•الأدوات امل�ستخدمة � :ساعة �إيقاف – طبا�شري.
•االجراءات  :ير�سم على االر�ض ( )8دوائر  ،على ان يكون قطر كل منها (� )60سم وترقيم
الدوائر من (. )1-8
•و�صف االداء :يقف املخترب يف الدائرة رقم ()1
	-عند �سماع اال�شارة يقوم املخترب بالوثب بالقدمني معا اىل الدائرة رقم ( )2ثم الدائرة رقم
( )3ثم الدائرة رقم ( )3ثم الدائرة رقم ( )4وحتى الدائرة رقم ( )8ب�أق�صى �سرعة .
	-الت�سجيل :ي�سجل للمخترب الزمن الذي ي�ستغرقة يف االنتقال عرب الثمان دوائر(.ح�سانني ،
.)2004
 -7اختبار الر�شاقة ( اجلري الزجزاجي) اختبار بارو :
•الغر�ض من االختبار  :قيا�س الر�شاقة
•االدوات امل�ستخدمة  ( :خم�سة اقماع – �ساعة ايقاف – م�ستطيل طوله  16 × 10قدما تو�ضع
الأربعة االقماع على الأر�ض يف الأركان الأربعة للم�ستطيل ويو�ضع القمع اخلام�س يف منت�صف
امل�ستطيل .
•موا�صفات الأداء  :من مكان البداية ( بجانب احد القوائم الأربعة املحددة للم�ستطيل )يجري
املخترب جري الزجزاج على �شكل رقم  8باللغة االجنليزية ي�ؤدي املخترب هذا العمل ثالث
مرات .
•توجيهات :
	-يجب عدم مل�س القائم اثناء اجلري .
	-يجب �إتباع خط ال�سري املحدد بدقة  ،و�إذا حدث ان خالف املخترب خط ال�سري يعاد االختبار
مرة �أخرى بعد ان يح�صل على الراحة الكاملة.
•الت�سجيل  :ي�سجل الزمن الذي قطعة املخترب يف الثالث دورات.
 -8اختبار املرونة:
ثني اجلذع من الوقوفForward Flexion of Trunk :
•الغر�ض من االختبار:
• قيا�س مدى مرونة اجلذع والفخذ يف حركات الثني للإمام من و�ضع الوقوف.
•الأدوات الالزمة:
• -مقيا�س مدرج من اخل�شب �أو م�سطرة طولها �20سم مق�سمة بخطوط �إىل وحدات كل وحدة
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ت�ساوي �1سم ويف�ضل �أن تكون حدود هذا التدرج يف مدى �10سم.
• -كر�سي �أو من�ضدة م�سطحة تتحمل وزن الالعب (املخترب) بدون حدوث اهتزاز.
•و�صف الأداء:
• يتخذ املخترب و�ضع الوقوف على حافة الكر�سي �أو املن�ضدة بحيث تكون القدمان مالم�ستني
جلانبي املقيا�س ،يقوم املخترب بثني اجلذع �أمام ًا �أ�سفل بحيث ت�صبح الأ�صابع �أمام املقيا�س ومن
هذا الو�ضع يحاول املخترب ثني اجلذع لأق�صى مدى ممكن بقوة وببطء مع مالحظة �أن تكون
�أ�صابع اليدين يف م�ستوى واحد ،و�أن تتحرك للأ�سفل موازية للمقيا�س.
•ح�ساب الدرجات:
• درجة املخترب هي �أق�صى نقطة على املقيا�س ي�صل �إليها من و�ضع ثني اجلذع �أمام ًا �أ�سفل.
(جواد) 2004,

املعامالت العلمية لالختبارات البدنية قيد البحث :
ال�صدق الذاتي :
قام الباحث بح�ساب �صدق االختبارات البدنية با�ستخدام ال�صدق الذاتي ،وذلك ب�إيجاد
اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات الناجت من تطبيق االختبار ،ثم �إعادة تطبيقه.
وجدول رقم ( )1يو�ضح املعامالت العلمية ل�صدق االختبارات البدنية قيد الدرا�سة.
1

جدول رقم ()1
يو�ضح معامالت ال�صدق لالختبارات البدنية قيد الدرا�سة ( ن = ) 5
معامل
ال�صدق الذاتي
ا�سم االختبار
املتغريات
الثبات
0.85
0.73
اختبار الدوائر املرقمة.
التوافق
0.93
0.88
اختبار بارو
الر�شاقة
0.98
0.97
با�ستخدام جهاز قوة القب�ضة.
قوة القب�ضة
0.98
0.97
ثني اجلذع من الوقوف.
املرونة
0.85
0.73
الوثب العري�ض من الثبات.
القدرة
0.87
0.76
ثني الذراعني من االنبطاح املائل
اجللد الع�ضلي
0.94
0.89
العدو ( )50مرت.
ال�سرعة
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1

يت�ضح من اجلدول رقم (� )1أن درجات ال�صدق مرتفعة وقد حتققت عن طريق �إيجاد
اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات ،وهذا يدل على �أن االختبارات تتمتع بدرجة �صدق عالية مما يطمئن
الباحثة �إىل ا�ستخدامها.
 -2ثبات االختبارات :
مت ح�ساب ثبات االختبار عن طريق تطبيق االختبار واعادة تطبيقه ( ) Test-Retestوذلك
بفا�صل زمني مدته �أ�سبوع على العينة اال�ستطالعية  ،ومت ح�ساب معامل االرتباط لالختبارين عن
طريق معامل االرتباط بري�سون واجلدول رقم ( )2يو�ضح معامل الثبات لالختبارات البدنية قيد
الدرا�سة .
جدول رقم ()2
يو�ضح معامالت الثبات لالختبارات البدنية قيد الدرا�سة ( ن = ) 5
م�ستوى
املتو�سط االنحراف معامل
وحدة
املتغريات
الداللة ملعامل
التطبيق
احل�سابي املعياري الثبات
االختبارات القيا�س
الثبات
1.15
التطبيق الأول 5.06
دال
0.73
ثانية
التوافق
0.67
التطبيق الثاين 3.72
1.07
التطبيق الأول 22.12
دال
0.88
ثانية
الر�شاقة
1.39
التطبيق الثاين 21.17
2.28
التطبيق الأول 4.47
دال
0.71
ثانية
التوازن
4.75
التطبيق الثاين 13.54
دال
9.86
التطبيق الأول 41.78
0.97
كجم
قوة القب�ضة
10.02
التطبيق الثاين 44.24
4.36
التطبيق الأول 13.40
دال
0.98
�سم
املرونة
4.97
التطبيق الثاين 14.20
0.28
التطبيق الأول 1.95
دال
القدرة
0.73
مرت
0.21
التطبيق الثاين 2.36
13.93
التطبيق الأول 43.00
دال
0.76
اجللد الع�ضلي عدد
10.92
التطبيق الثاين 57.80
0.44
التطبيق الأول 7.03
دال
0.89
ثانية
ال�سرعة
0.43
التطبيق الثاين 6.60
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يت�ضح من جدول رقم (� )2أن جميع معامالت االرتباط ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
لالختبارات البدنية حيث تراوحت القيم ما بني ( )0.98_ 0.71وهذا ي�ؤكد �أن االختبارات
تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
ويذكر (عالوي ،ور�ضوان� )2001 ،أن معامل الثبات املح�سوب يجب �أال يقل عن (0.70
على الأقل) ليكون معامال مقبو ًال يدل على ثبات النتائج.
 -3مو�ضوعية االختبار:
�إن االختبارات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة تعتمد على مفردات ب�سيطة ووا�ضحة و�سهلة الفهم
وبعيدة عن التقومي الذاتي واالجتهاد ،حيث �إن الت�سجيل يتم با�ستخدام وحدات (امل�سافة والزمن
والدرجة وعدد املرات) وبذلك تعد االختبارات امل�ستخدمة ذات مو�ضوعية جيدة.
التجربة اال�ستطالعية:
مت �إجراء جتربة ا�ستطالعية على عينة الدرا�سة وذلك جلميع متغريات الدرا�سة ،والتي
طبقت على عينة قوامها ( )5طالب من طالب امل�ستوى الأول بكلية الرتبية الريا�ضية بجامعة
�صنعاء ،من غري عينة الدرا�سة الأ�سا�سية لغر�ض التعرف على :
•مدى �صالحية املكان املخ�ص�ص لإجراء الدرا�سة .
•الت�أكد من �صالحية الأدوات والأجهزة امل�ستخدمة يف الدرا�سة.
•الو�صول للتوقيت الأمثل لت�سل�سل �إجراء القيا�سات للمتغريات قيد الدرا�سة بحيث ي�ؤثر قيا�س
على �أداء القيا�س الأخر .
•ح�ساب الوقت الالزم لتنفيذ االختبارات .
•تنا�سب االختبارات لعينة الدرا�سة وا�ستجابة املختربين جتاه االختبارات.
•التعرف على �صالحية ت�سل�سل �أداء االختبارات امل�ستخدمة.
•اكت�شاف �أي �أخطاء �ستواجه الباحثة �أثناء االختبارات.
•الت�أكد من ال�صالحية العلمية (ال�صدق – الثبات) لالختبارات البدنية قيد الدرا�سة.
•التعرف على كفاءه فريق العمل امل�ساعد ومدى تفهمه للواجبات .
1
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التجربة الأ�سا�سية:
	اختبارات القدرات البدنية يوم الثالثاء بتاريخ 10/12/2016م .حيث وقد خ�ضع
الطالب بعدها �إىل املقرر الدرا�سي العملي ثم مت �إجراء االختبارات البعدية البدنية يوم الثالثاء
بتاريخ 7/2/2017م وذلك يف نهاية الف�صل الدرا�سي الأول بعد �أن �أنهوا الطالب املواد الدرا�سية
للف�صل الأول للعام اجلامعي 2016-2017م .

املعاجلة الإح�صائية:
 الربنامج الإح�صائي) -. (SPSSمعامل االلتواء - .املتو�سط احل�سابي - .اختبار (ت) لعينتنيمرتابطني  -معامل ال�صدق الذاتي -الن�سبة املئوية -.االنحراف املعياري -معامل االرتباط بري�سون.

عر�ض ومناق�شة النتائج:
جدول رقم ()3
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة ) )Tللقيا�سني القبلي والبعدي
لالختبارات البدنية قيد الدرا�سة
القيا�س البعدي

Tقيمة م�ستوى
درجة Tقيمة
احلرية املح�سوبة اجلدولية الداللة

ع
َ�س
َ�س
42,26 5,88 38,54

ع
6,35

22

88,5-

2,074

0,05

ال�سرعة
)عدو  50م)

6,98

0,44

6,51

0,46

22

6,45

2,074

0,05

القدرة الع�ضلية
(الوثب بالقدمني
من الثبات)

2,09

0,32

2,24

0,27

22

3,75-

2,074

0,05

اجللد الع�ضلي
(ثني الذراعني من 48,74 9,66 31,96
االنبطاح املائل)

16,92

�أ�سم االختبار

القيا�س القبلي

1

القوة
(قوة القب�ضة)
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التوازن
الوقوف بالقدم
(بالطريقة
الطولية) على
العار�ضة
)التوافق)
الدوائر املرقمة
الر�شاقة
(اجلري على
بني �شكل8
االقماع )
املرونة
(ثني اجلذع �أماما
من الوقوف)

5.69

21.64 5.60

19.84

22

4.33

2,074

0,05

5,13

3,91

0,91

22

5,81

2,074

0,05

0.98

20,85 1,18 22,43

5,61 14,78

0,94

16,87

4,61

22

7,9

2,074

0,05

22

5.5-

2,074

0,05

يت�ضح من اجلدول �أن قيمة  Tاملح�سوبة هي �أكرب من القيمة ) )Tاجلدولية يف جميع االختبارات
قيد الدرا�سة ويت�ضح من ذلك وجود فروق دالة �إح�صائيا بني القيا�س القبلي والقيا�س البعدي
ول�صالح القيا�س البعدي.
1

�شكل ( )1متو�سطات القيا�س القبلى والقيا�س البعدى
يف اختبارات املتغريات البدنية ذات العالقات الطردية قيد الدرا�سة
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�شكل ( )3متو�سطات القيا�س القبلى والقيا�س البعدي
فى اختبارات املتغريات البدنية ذات العالقات العك�سية قيد الدرا�سة

1

ويف�سر الباحث هذه النتيجة �إىل �إن منهج اللياقة البدنية خالل الف�صل الدرا�سي
با�ستخدام التمارين املقرتحة لتنمية عنا�صر اللياقة البدنية قد حقق �أغرا�ضه و�أهدافه التي
و�ضع من �أجلها حيث �ساعد يف تطوير م�ستوى الأداء لدى �أفراد ال�شعبة الدرا�سية  ،وكذلك �ساعد يف
تطوير الع�ضالت العاملة  ،ويف هذا ال�صدد ي�شري (عبد املح�سن ،وعبد )114 :2006 ،على �ضرورة
االهتمام بال�صفات البدنية (الر�شاقة – القدرة – املرونة – القوة ،اجللد الع�ضلي  ) ،ملا لها من
�أهمية ق�صوى يف الأداء.
كما ي�ؤكد علي البيك وعماد الدين عبا�س (� )2003أن الإعداد البدين يعترب من �أهم
مقومات النجاح يف �أداء الأن�شطة احلركية حيث يهدف �إىل تطوير �إمكانية الفرد الريا�ضي وظيفي ًا
ونف�سي ًا ،ويح�سن من م�ستوى قدراته البدنية واحلركية ملواجهة متطلبات التقدم ال�سريع والهائل
لإمكانية الو�صول لأعلى امل�ستويات..
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اال�ستنتاجات:
•وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني القبلي والبعدي يف اختبارات املتغريات
البدنية قيد الدرا�سة ول�صالح القيا�س البعدي.
التو�صيات:
•�أن يتم مراعاة متتع الطالب املقبولني يف الكلية مب�ستوى مقبول من اللياقة البدنية والتي
تخدمهم لأداء املهارات املختلفة عند تدري�س املقررات .
•زيادة عدد املحا�ضرات الف�صلية التي تدر�س يف الف�صل الدرا�سي الواحد بحيث ال تقل
عن( )14حما�ضرة عملية.

1
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1
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ال�سيا�ســـات الأمريكية جتـــاه القد�س
د /نبيل علي حم�سن ال�شرجبي

ا�ستاذ م�ساعد ق�سم االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سة -جامعة احلديدة

امللخ�ص:

1

تتناول هذه الدرا�سة ال�سيا�سات الأمريكية جتاه مدينة القد�س التي
�شكلت جوهر ال�صراع العربي-الأ�سرائيلي.
حيث تناولت هذه الدرا�سة البعدين الديني-الالهوتي -وال�سيا�سي يف
كل القرارات التي اتخذتها االدارات الأمريكية املتعاقبة جتاه القد�س �سواء
من قبل ان�شاء الدولة الأمريكية ذاتها وحتى �آخر حكومة امريكة -ترامب.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أولوية وخطورة البعد الديني-الالهوتي -يف �أغلب
القرارت الأمريكية جتاه مدينة القد�س والتي �صيغت يف خدمة ال�سيطره
التدريجية لإ�سرائيل على تلك املدينة ،وكذا تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أثر
التع�صب الالهوتي الربوت�ستانني الأمريكي قد �سبق وفاق التع�صب ال�صهويني
جتاه مدينة القد�س.
الكلمات املفتاحية :
(الالهوت –اليمني امل�سيحي –اليمني الربوت�ستانتي –امل�سيحي اليهودي–
اليهودي امل�سيحي)
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Abstract:

The current study deals with the American policies
towards the city of Jerusalem, which formed the core
of the Arab-Israeli conflict. It focuses on the religious,
theological and the political aspects of all the decisions
taken by the successive American administrations
towards Jerusalem, whether by the state itself or even the
last government of the Dika-Trump. The study reaches
to the conclusion that the priority and seriousness of
the religious-theological dimension - in most of the
American decisions towards the city of Jerusalem was
formulated in the service of the progressive control of
Israel on that city. The study also concludes that the
impact of American Protestant theological fanaticism
had already exceeded the Zionist fanaticism towards
the city of Jerusalem.

2019 ) يونيو-العدد الثاين والع�شــرون ( يناير
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ال�سيا�ســـات الأمريكية جتـــاه القد�س

املقدمة:
�أثارت العالقات الأمريكية الإ�سرائيلية الكثري من الأ�سئلة لدى املحللني ،ومراكز الأبحاث
املختلفة ،وطرحت العديد من التف�سريات لذلك التحيز الكلي الأمريكي لإ�سرائيل؛ فالبع�ض
ف�سر الأمر ب�أنه يعود ملتانة العالقة وامل�صالح اال�سرتاتيجية� ،أو طبيعة تلك امل�صالح التي ربطت
بني الطرفني ،وهناك من قدم تف�سري ًا �آخر ،وربط الأمر بقوة ت�أثري اللوبي اليهودي يف الواليات
املتحدة ،والذي �أ�صبح له اليد الطوىل يف ر�سم كثري من ال�سيا�سات الأمريكية يف املنطقة العربية مبا
يف ذلك مدينة القد�س ،وقد يكون الأمر فيه بع�ض �أو جزء من احلقيقة ،لكن يظل الأمر -من وجهة
نظر الباحث -مرتبط ًا بالعامل �أو الدور �أو االرتباط الديني – الالهوتي – الذي كان وما زال و�سوف
يظل  -له الت�أثري الأكرب يف ا�ستمرار االنحياز الأمريكي جتاه �إ�سرائيل ،وتك�شف لنا ق�ضية مدينة
القد�س الكثري من الأمور الهامة يف قواعد اتخاذ القرارات الأمريكية ،بل �إنها تك�شف املدى الذي قد
تذهب �إليه الإدارات الأمريكية يف حت ُّيزها مع �إ�سرائيل حتى من قبل قيام دولة �إ�سرائيل ذاتها �أو
�إن�شاء اللوبي اليهودي ،كما تك�شف حجم وطبيعة التع�صب الأمريكي يف ذلك االجتاه .

امل�شكلة البحثية:
ً
متثل ق�ضية االرتباط الديني ال�سيا�سي ،و�أثر ٍّ
إ�شكالية يف حقل درا�سة
كل منهما يف الآخر �
العالقات الدولية و� ٌّأي من العاملني له الغلبة يف الت�أثري على الآخر ،وانطالق ًا من تلك الق�ضية،
فيمكن �صياغة امل�شكلة البحثية بال�س�ؤال التايل:
�إىل � ِّأي مدى �أ َّثر ٌّ
كل من :العامل الالهوتي ،والعامل ال�سيا�سي يف �سيا�سة الواليات املتحدة
جتاه مدينة القد�س؟
1

ويتفرع عن ذلك ال�س�ؤال الأ�سئلة الفرعية التالية:
1)1ما هي املربرات الالهوتية وال�سيا�سية التي قدمتها الإدارات الأمريكية املتعاقبة يف �سيا�ستها
جتاه مدينة القد�س؟
2)2هل تغريت ال�سيا�سات الأمريكية جتاه مدينة القد�س بتغري �شكل وهيكل النظام الدويل؟
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فر�ضية البحث:
كلما كانت الإدارة الأمريكية احلاكمة ميينية كلما �آمنت �أكرث بالأفكار امل�سيحية اليهودية

هدف الدرا�سة :
درا�سة احلالة الالهوتية الأمريكية ،وارتباطها مب�ؤ�س�سات الدولة يف الواليات املتحدة
وت�أثريها يف �سيا�ستها جتاه مدينة القد�س.

�أهمية الدرا�سة:
تكمن �أهمية الدرا�سة يف مو�ضوعها احليوي ،وهو :بيان الدور ال�سيا�سي لالهوت الديني
الأمريكي ،ودوره يف �إقرار ال�سيا�سات الأمريكية جتاه مدينة القد�س.

منهج الدرا�سة :

1

يف �أحيانٍ كثرية تتطلب الأبحاث ال�سيا�سية عموم ًا تكام ًال منهجي ًا من �أجل اخلروج ب�أف�ضل
حتليل للحالة الدرا�سية ،وانطالق ًا من ذلك ف�إن الباحث �سوف يلج�أ �إىل ا�ستخدام :
 - 1املنهج التاريخي.
 - 2منهج درا�سة احلالة ،وهو املنهج الذي يركز على حتليل الظاهرة املحددة ،ويقدم ر�ؤية
�أو�سع و�أكرث � ً
أهمية لها ،وهو واحد من �أهم املناهج تنا�سب ًا ملو�ضوع هذه الدرا�سة.
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املبحث الأول

الالهوت الديني الأمريكي وق�ضية القد�س
مقدمة :
مثلت ال�سيا�سة الدينية واحد ًة من �أقوى الدوافع التي حكمت القرار الأمريكي جتاه ق�ضية
القد�س ،وهو الدافع الذي حكم �سلوك �صناع القرار مب�ؤ�س�ساته ،وغالبية �أفراد املجتمع الأمريكي.
و�سوف نحاول يف هذا املبحث الرتكيز على الدور الديني ،والذي كان وما يزال له الأثر
الأبرز يف الت�أثري على ال�سيا�سات الأمريكية جتاه الق�ضية الفل�سطينية عامة ،والقد�س خا�صة،
�سواء ما كان قبل قيام دولة الواليات املتحدة الأمريكية �أو بعد قيامها .
ٌ

�أو ًال  :مرحلة ما قبل قيام الدولة الأمريكية:
وتعترب الفرتة املمتدة من 1497 – 1391م يف �إ�سبانيا فرتة �إينا ٍع لليهودية امل�سيحية� ،أو
امل�سيحية اليهودية ،وذلك من خالل حتول العديد من حاخامات اليهود ظاهري ًا �إىل امل�سيحية؛ هروب ًا
من ما بات ُي ُ
عرف وقتها مبحاكم التفتي�ش يف جزيرة البريا – �إ�سبانيا – والتي �أقيمت ملحاكمة اليهود،
وهي املحاكم التي �أمرت ب�إعدام الكثري من اليهود ب�سبب يهوديتهم ،و�سوء ت�صرفاتهم و�سلوكهم؛ مما
ا�ضطر الكثري منهم للهروب من ذلك البط�ش �إىل كثري من الدول الأوروبية والدولة العثمانية ،وهو
�أمر �س ّهل لهم االنت�شار ،وغزو كل الدول الأوربية ب�أفكارهم اجلديدة امل�سيحية اليهودية ،وقد كان
على ر�أ�س تلك الطوائف اليهودية طائفة «املارانوهم» الطائفة التي عملت على �إدخال العديد من
الأفكار واملعتقدات اليهودية على امل�سيحية ،كما �أنهم كانوا �أوىل اجلماعات اليهودية التي هاجرت،
وا�ستوطنت الأرا�ضي اجلديدة – الواليات املتحدة -وقد كان لتلك الطائفة اليهودية الأثر الأخطر
على احلياة الدينية والثقافية واالجتماعية يف �أوروبا والواليات املتحدة ،كما عمل الكثري من �أتباع
تلك الطائفة اليهودية؛ كم�ست�شارين لرجال الالهوت و�سلطات الكني�سة والدار�سني ورجال الفكر
و�صناع القرار ،وهو الأمر الذي جعل الأفكار الدينية اليهودية �ضمن النقا�ش العام يف �أوروبا بني
�أن�صار الإ�صالح الديني وخا�صة الربوت�ستانتيتني ومناوئيهم .
ومن �أبرز الأفكار التي عمل اليهود على �إدخالها على امل�سيحية و�أ�صبحت جزء ًا �أ�سا�سي ًا من
العهد اجلديد – الإجنيل :-
1 .1الألفية :ـ الألف العام ال�سعيد – والتي �سيبد�أ منها التاريخ الإلهي مبجيئ امل�سيح مرة
1
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1

�أخرى .
�2 .2ضرورة العمل من اجلميع على �إرجاع اليهود �إىل �أر�ض امليعاد – �أور�شليم – فل�سطني.
3 .3عقيدة التثليث.
�4 .4إعادة بناء املعبد  -هيكل �سليمان  -على �أنقا�ض امل�سجد الأق�صى.
5 .5امل�ساعدة على �إقامة دولة �إ�سرائيل وعا�صمتها القد�س حتى يحكم الإله العامل من تلك
املدينة.
6 .6مباركة الرب ملن يبارك ويدعم اليهود .
7 .7اعتبار اليهود عن�صر ًا مهم ًا جد ًا ،و�شركاء ال غنى عنهم يف كل الأحداث العظمى التي
�ستنتهي مع جمي امل�سيح الذي هو �أحد رموز الأنبياء اليهود (.)1
ومما �ساعد على انت�شار تلك الأفكار اليهودية عملية الرتجمة الوا�سعة للكتب الدينية -
التوراة – الكتاب القدمي_ والإجنيل – الكتاب اجلديد – �إىل كل اللغات الأوروبية القومية بعد
�أن كانت الكتب املقد�سة تطبع وتدر�س وتقر�أ وتف�سر باللغة الالتينية التي احتكر تعلمها الباباوات
والق�ساو�سة ،ثم ي�أتي الدور الذي قام به امل�ست�شارون اليهود يف بناء تلك الأفكار ،وخا�صة لدى قادة
الإ�صالح الديني يف �أوروبا ،وهي الأفكار التي ارتكزت عليه حركة التغري الديني يف �أوروبا ..على �أنه
كان للرتجمة التي حدثت �أيامها الدور الأبرز يف ح�صول ذلك التحول للم�سيحية املتهودة؛ فقد ركزت
تلك الرتجمات على �أنه يحق للفرد وبعيد ًا عن و�صايا الكهنوت �أو البابا �أو الكني�سة� ،أن يف�سر الكتاب
املقد�س بنف�سه وي�ضع املعنى الذي يعتقد به ،كما �أن �أي تف�سري �أو معنى يف الكتاب املقد�س اجلديد –
الإجنيل -يخالف ما جاء بالكتاب املقد�س القدمي –التوراة -فهو حمرف وهي م�سيحية حمرفة ،وما
يتطابق مع ما جاء بالعهد القدمي – التوراة -هو امل�سيحية احلقيقية ،وهذا �أمر دفع وقتها �إىل خروج
وجلُّها حاول �أن يتناغم مع كل �أو كثري من
كتب عهد جديد –�إجنيل -و�صلت �إىل حوايل( )13كتاب ًاُ ،
الأفكار اليهودية ،وو�صل احلال مع كثري من اجلماعات الأوروبية امل�سيحية ،وخا�صة يف �إجنلرتا �أن
تتبنى العهد القدمي –التوراة -ككتاب مقد�س لها عو�ض ًا عن الإجنيل ،وجعلت من اليهودية تاريخ ًا
وعادات وقوان َ
ني وح�ضار ًة جزء ًا من الثقافة الإجنليزية ،بل و�صل الأمر بهم حلد �أنهم �أطلقوا على
ٍ
العهد القدمي –التوراة – التوراة الوطنية لإجنلرتا ،وطالبوا بتحويلها لت�صبح من قوانني �إجنلرتا،
وبد�ؤوا يف اال�ستعا�ضة بالعادات التوراتية اليهودية عن العادات واملبادئ امل�سيحية ،واعتربوا �أن
((( ) حممود النجريي )2003(،هو جمدون ،مكتبة النافذة ،القاهرة،ط� ،1ص . 9-8
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اللغة الوحيدة لالطالع ،وتالوة الكتاب املقد�س هي :اللغة العربية(.)2
ومما زاد من �سرعة حتول املجتمعات الأوروبية عامة والإجنليزية خا�صة هو قيام رجال
الإ�صالح الديني بت�أليف العديد من الكتب منها على �سبيل املثال كتاب امل�سيح ولد يهودي ًا والذي
�أ�شار فيه �إىل �صدق كل روايات اليهود التي �أتت من العهد القدمي وكذا الت�أكيد على �أن �إرادة الرب
قد �شاءت �أن تنزل كل �أ�سفار الكتاب املقد�س عن طريق اليهود وحدهم ،وهو ما يعني �أن اليهود هم
املختارون ،وهم �أبناء اهلل ،و�أن كتابهم العهد القدمي هو املرجع الأعلى لالعتقاد الربوت�ستانتي،
وم�صدر امل�سيحية النقي الثابت ،و�أنه ما مع الآخرين من غري اليهود �إال �أن يقبلوا �أن يكونوا �ضيوف ًا،
�أو يكونوا كالكالب التي ت�أكل ما يت�ساقط من فتات مائدة �أ�سيادهم اليهود (. )3
ومع منت�صف العام 1600م ن�شطت اجلماعات الربوت�ستانتية امل�سيحية املتهودة ،وبد�أت
بالتحرك يف اجتاهني:
	الأول :املطالبة بثورة دينة �أخرى ال�ستعجال عودة امل�سيح ،الثانية عرب عودة جميع
اليهود �إىل فل�سطني.
	الثاين :كتابة املعاهدات بني الأفراد واجلهات الر�سمية التي تعلن وت�ؤيد عودة اليهود �إىل
فل�سطني حتى يعجلوا بعودة امل�سيح الثانية (.)4
أ�سباب منها رف�ض ال�سلطة العثمانية،
وعندما مل ت�ساعد الظروف لتحقيق تلك اخلطوة؛ ل ٍ
عادات تلك اجلماعات لتتناف�س فيما بينها ملحاولة �إقامة دولة قومية لليهود داخل دولة �أوروبية
�أو يف �أمريكا م�ؤقت ًا؛ حلني ن�ضوج الظروف لقيام تلك الدولة يف فل�سطني ،وجاءت �أوىل الدعوات يف
ذلك االجتاه من زعيم طائفة (امليللة) �إحدى فرق الربوت�ستانتية املتهاودة موردخاي نوح ،والذي
كان �أول قن�صل �أمريكي يف تون�س ،وهو الذي طالب ب�إقامة دولة يهودية م�ؤقته يف �أمريكا من �أجل
جتميع يهود العامل ،ثم يتم �إعادتهم �إىل فل�سطني ،وقد رف�ضت الفكرة من قبل جهاز (ال�سنهدرمي)
وهو جهاز احلكم ال�سري للعامل اليهودي  -وهو اجلهاز الذي �أعاد ت�أ�سي�سه نابليون بونابرت عام
 )5(1807وذلك بغر�ض م�ساعدته يف �إقامة دولة يهودية �أثناء حملته على العامل العربي.
1

((( م�أمون احل�سني )2003(،البعد الديني وجتلياته العن�صرية يف العالقات الأمريكية –ال�صهيونية  ،درا�سات باحث  /مركز باحث للدرا�سة ،بريوت،
العدد  ، 1ط�،1ص.24
((( كلي فورد لوجني )2003(،ال�شعب املختار الأ�سطورة التي �شكلت �إجنلرتا و�أمريكا ،ترجمة قا�سم عبده قا�سم ،مكتبة ال�شروق الدولية ،القاهرة ،
اجلزء الأول ،ط� ، ،1ص .40 – 39
((( يو�سف احل�سن )2002(،جذور االنحياز  :درا�سة يف ت�أثري الأ�صولية امل�سيحية يف ال�سيا�سة الأمريكية جتاه الق�ضية الفل�سطينية� ،سل�سلة حما�ضرات
الإمارات  ،58مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية� ،أبو طبي � ،ص .12
((( ر�ضا هالل )2001(،امل�سيح اليهودي ونهاية العامل :امل�سيحية ال�سيا�سية والأ�صولية يف �أمريكا ،مكتبة لل�شروق� ،ص. 31
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1

وكان �سبب رف�ض ذلك اجلهاز لذلك الطلب يتلخ�ص يف �أن تلك اخلطوة يجب �أن تقوم بها
�صاحبة اليد الطوىل يف املنطقة  ،وهي بريطانيا كما �أن هدف نابليون الأ�سا�س من تلك اخلطوة هو
احل�صول على الدعم املايل من اليهود حلملته تلك ،وبالعودة �إىل العام  1649م ،وهو العام الذي
حدث فيه �أول تغري حقيقي جتاه اليهود ،وهو حتول فر�ض نف�سه على باقي �أغلب دول �أوروبا ،حيث
�سمحت �إجنلرتا بدخول اليهود �أرا�ضيها كاملة ،بعد �أن كانوا ممنوعني من الدخول ،وذلك كمقدمة
لإعادتهم �إىل فل�سطني ،ثم �أقدم الإجنليز عقب ذلك ،بت�شكل العديد من اللجان واتخاذ الكثري من
ال�سيا�سات ،و�إقرار القوانني التي ت�ساعد على عودة اليهود �إىل فل�سطني ،و�شاركت الكثري من النخب
الإجنليزية يف ت�شكيل تلك اللجان ،و�إقرار القوانني املمهدة لذلك الأمر ،ومتخ�ضت عن كل تلك
ال�سيا�سات �إن�شاء �أول قن�صلية بريطانية يف القد�س عام 1838م.
والتي كان �أول مهامها ت�سهيل دخول اليهود �إىل فل�سطني بحجة احلج للأماكن املقد�سة،
ثم قدمت �إدارة امل�ستعمرات الربيطانية تو�صية للحكومة الربيطانية ب�أن تقوم بتبني �سيا�سة يف
ال�شرق الأو�سط تت�ضمن �إيجاد �أمة يهودية يف فل�سطني قبل قيام الدولة اليهودية ،و�أن تكون حتت
الو�صاية الربيطانية �أو ًال ،ثم توطينهم يف فل�سطني نهائي ًا كدولة م�ستقلة بعد ذلك وهو الأمر الذي
مت اتخاذه وتنفيذه عرب �صدر وعد بلفور عام 1917م ،كنتيجة لكل تلك ال�سيا�سات والتحركات
الربيطانية (.)6
ابتداء من القرن
ومل تعرف القارة الأوروبية �أي نوع من اال�ستقرار طوال ثالثة قرون،
ً
الثالث ع�شر �إىل القرن ال�ساد�س ع�شر ،وذلك ب�سبب احلروب الدينية التي �شهدتها القارة الأوروبية،
وهو �أمر جلب الكثري من املوت والدمار وال�شقاء والهجرة لل�شعوب الأوروبية ،ويف ظل فقدان ال�سالم
يف �أوروبا مع دخول �أزمة البطالة احلادة نتيجة الثورة ال�صناعية ،والتي �أ�صابت املزارعني حتديد ًا
يف �أوروبا عموم ًا وبريطانيا على وجه اخل�صو�ص ،وذلك ب�سبب التحول من �صناعة �صوف اخلراف
�إىل ال�صوف ال�صناعي ،وهو ما دفع باملئات من املزارعني الربيطانيني �إىل �سوق البطالة ،وهو �أمر
�أجربهم للت�سول واجلرمية ،مع ح�صول ا�ضطهاد ديني لهم ب�سبب معتقداتهم اجلديدة املتهودة ،وكذا
فر�ض �ضرائب عليهم ،و�ساءت �أحوالهم كثري ًا ،الأمر الذي دفعهم للتفكري بالهجرة للأر�ض اجلديدة؛
لأ�سباب دينية واقت�صادية مع ًا ( )7على �أن تلك النواة الأوىل من املهاجرين الربيطانيني كان يطلق
((( جري�س هال�س)2003( ،النبوءة وال�سيا�سة ،ترجمة حممد ال�سماك ،دار ال�شرق ،القاهرة� ،ص . -107 101
((( �سمري مرق�ص  )2003(،الإمرباطورية الأمريكية  ،ثالثية الرثوة  ،الدين  ،القوة  ،من احلرب الأهلية �إىل ما بعد �سبتمرب  ،مكتبة ال�شروق الدولية ،
�ص .40-37
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عليهم ا�سم البيورتالنتني – التطهريني -وهم من �أ�شر و�أكرث اجلماعات الربوت�ستانتية �إميان ًا
واعتقاد ًا واعتناق ًا للعهد القدمي –التوراة -كما �أنهم جعلوا من ذلك العهد القدمي املرجع الأعلى
لكل اعتقاداتهم بل وقاموا بتحويل ما تبقى من ثقافة م�سيحية �إىل ثقافة يهودية مبعنى �أن تلك
اجلماعات املهاجرة عندما و�صلت الأر�ض اجلديدة الواليات املتحدة كانت حمملة بدين وثقافة
و�أ�ساطري ال�شعب اليهودي القائم على �أنهم ال�شعب املختار و�أنهم مهاجرون �إىل �أر�ض �إ�سرائيل ،وقيام
مملكة �إ�سرائيل اجلديدة هناك ،حيث �أطلقوا على الأر�ض اجلديدة ا�سم �أور�شليم اجلديدة� ،أو كنعان
اجلديدة ،و�شبهوا �أنفه�سم وخروجهم من بريطانيا �إىل الأر�ض اجلديدة بالعربانيني الذين فروا من
ظلم فرعون يف م�صر ،وهم فروا من ظلم امللك الإجنليزي جم�س الأول ،والذي �شبهوه بفرعون اجلديد،
ثم �شبهوا ا�ستباحتهم ومطاردتهم وقتلهم للهنود احلمر ال�سكان الأ�صليني يف �أمريكا مبثل ما قام
به العربانيون يف ا�ستباحتهم ومطاردتهم وقتلهم للكنعانيني �سكان فل�سطني القدماء ،ثم ا�ستعا�ضوا
بالعادات وال�صلوات وتالوة كتبهم املقد�سة باللغة العربية وكان �أول كتاب قاموا بطباعته يف �أمريكا
هو كتاب مزامري داود ،وقاموا ب�إن�شاء �أول جامعة هناك –هارفرد -وجعلوا من اللغة العربية� ،أحد
�أهم ال�شروط لاللتحاق باجلامعة ثم �أجربوا اجلميع على �إطالق �أ�سماء يهودية على �أبنائهم من
وحي ق�ص�ص التوراة والأنبياء اليهود بد ًال من الأ�سماء والق�ص�ص والأنبياء امل�سيحيني(.)8
وانطالق ًا مما �سبق ،ف�إن الباحث ميكنه حتديد ملمحني يت�صف بهما ال�شعب الأمريكي،
نتيجة لتلك الهجرات ال�سكانية الأوىل ،والتي غر�ست العديد من ال�سمات اليهودية �إىل يومنا هذا،
وهما:
الأول :هو تدين ال�شعب الأمريكي بن�سبة ت�صل �إىل  95%مقابل  54%يف �أملانيا و48%
يف فرن�سا ،وهذا ما يجعله من �أكرث ال�شعوب تدين ًا ،فن�سبة  45%من الأمريكان يذهبون �إىل الكني�سة
�أ�سبوعيا مقابل  18%من �أملانيا و 14%من بريطانيا  10%يف فرن�سا ،وهذا بف�ضل الإحياء الديني
امل�سيحي اليهودي الأ�صويل يف الواليات املتحدة ،وما ت�ستغله متام ًا اجلماعات الربوت�ستانتية املتهودة
ل�صالح �إ�سرائيل(.)9
	الثاين :حتري وتع�صب الأمريكيني �شعبي ًا ور�سمي ًا؛ لإ�سرائيل ب�شكل مطلق فالثقافة
الأمريكية تو�صف ب�أنها ثقافة (يهوم�سيحية) تقوم على التقاليد الأخالقية والدينية لليهودية
وامل�سيحية ،الأمر الذي ترتجم يف النهاية �إىل معنى �سيا�سي متمثل يف توافق تام بني القيم الأمريكية
1

((( يو�سف احل�سن ،مرجع �سبق ذكره � ،ص.30
((( ر�ضا هالل )1998(،تفكك �أمريكا ،الإعالمية للن�شر ،القاهرة� ،ص.79
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والإ�سرائيلية (.)10

ثاني ًا  :مرحلة ما بعد قيام الواليات املتحدة :

1

ومع بداية القرن الثامن ع�شر ح�صل حتول بف�ضل اجلماعات الربوت�ستانتية لغالبية
املجتمع الأمريكي �إىل معتقدين بالبعث اليهودي يف فل�سطني كما �أ�صبح ذلك البعث جزء ًا مهم ًا من
الالهوت الربوت�ستانتي الأمريكي  ،ومع �أربعينيات القرن التا�سع ع�شر �شهدت الواليات املتحدة
ً
دينية كربى ،متثلت يف ان�سالخ م�سيحية ال�صهيونية عن امل�سيحية اليهودية ،وهو تيار ديني
�صحو ًة
�سيا�سي �أٌطلق عليه ا�صطالح ًا امل�سيحية الأ�صولية – اليمني امل�سيحي – وهو التيار الذي اختار العمل
ال�سيا�سي ،والذي حول االعتقاد بالبعث اليهودي يف فل�سطني �إىل التزام ب�إقامة دولة �إ�سرائيل يف
فل�سطني ،وهي بذلك تكون �سابقة ب�سنوات ال�صهيونية اليهودية بقيادة هرتزل وهذا ما يف�سر لنا
�سبب الدعم الأمريكي الر�سمي لقيام دولة �إ�سرائيل عام  1948واالنحياز الكامل لها حتى اليوم،
وهو �أي�ض ًا انحياز �سابق لقيام �أو ظهور اللوبي اليهودي الر�سمي يف الواليات املتحدة (.)11
ويف حماولة من الباحث �سوف يتم ا�ستعرا�ض �أهم الأدوار وال�سيا�سات واخلطوات التي
اتخذها ذلك التيار فيما يخ�ص ال�سيا�سة الأمريكية جتاه القد�س ،حيث ميكن القول� :إن ذلك التيار
اليميني كان قد جنح يف تعيني �أول قن�صل �أمريكي ينتمي لهم يف القد�س ،و�أمريكا بذلك �سعت لتحقيق
هدفني من ذلك العمل ،وهما:
	الأول :امل�ساعدة يف تطبيق خطة الرب ب�إن�شاء الوطن القومي اليهودي يف فل�سطني.
الثاين :ت�شجيع وتقدمي امل�ساعدات لأي مهاجر يهودي يرغب اال�ستيطان يف القد�س،
كما ن�شطت تلك اجلماعات اليمينية ب�شكل مكثف ثقافي ًا و�سيا�سي ًا ،فعملت على حتويل العديد من
رجال ال�سيا�سة واملال الأمريكي �إىل مب�شرين لدعوتهم وت�أليف الكتب التوراتية ،والتي حاولت من
خاللها ن�شر ما �أدعوه  ،باملثالية ال�صهيونية يف �إطار االعتقاد بالع�صر الألفي ال�سعيد الذي �سيحكم
فيه امل�سيح عند عودته الثانية ،ولن يتحقق ذلك �إال بعد عودة اليهود �إىل فل�سطني وجعل القد�س
عا�صمة لليهود ،و�أ�صبحت تلك الأفكار جزء ًا �أ�سا�سي ًا فكري ًا وديني ًا وتعليمي ًا وثقافي ًا و�إعالميا.
وبدء ًا من العام  1878حتى العام 1917م عملت تلك اجلماعات اليمينية على توجيه
اخلطابات ال�سيا�سية وممار�سة مزيد من ال�ضغط على الر�ؤ�ساء الأمريكيني من �أجل تدخلهم لإعادة
(� ((1سمري مرق�ص  ،الإمرباطورية الأمريكية  ،مرجع �سبق ذكره � ،ص .40-37
(� ((1شفيق مقامر )1992(،امل�سيحية والتوراة ،بحث يف اجلذور الدينية لل�صراع يف ال�شرق الأو�سط ،دار ريا�ض جنيب الري�س ،لندن � ،ص.160
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اليهود �إىل فل�سطني باعتبار فل�سطني هي الوطن القومي الوحيد لليهود ،والغري قابل للت�صرف ،وكذا
العمل على طرد القوة الغا�شمة من فل�سطني –الدولة العثمانية -واعتقاد ًا منهم �أن اهلل �سيبارك
وي�ؤمن قوة وعظمة �أمريكا� ،إذا �أمنت وجود دولة �إ�سرائيل وقد رفعت تلك اجلماعات بذلك املعنى
ر�سائل للر�ؤ�ساء الأمريكيني تفي العام 1891م قامت تلك اجلماعات اليمينية برفع ر�سالة للرئي�س
الأمريكي بنيامني هاري�سون ممهورة بتوقيع �أع�ضاء الكوجنر�س الأمريكي و�أكرث من( )413من كبار
رجال ال�سيا�سة والق�ضاء ور�ؤ�ساء كربيات ال�صحف الأمريكية ب�ضرورة تكثيف �ضغوطه على هرتزل
واحلركة ال�صهيونية باعتماد فل�سطني فقط  ،ولي�س مكان �آخر ً
دولة لليهود ،وذلك ب�سبب القبول
املبدئي من هرتزل واحلركة ال�صهيونية �أن تكون دولة اليهود يف �أوغندا والأرجنتني وهو ما كان
وقام الرئي�س الأمريكي وقتها مبا طلب منه ومت تغيري ر�أي هرتزل واحلركة ال�صهيونية (.)12
ونف�س الأمر تكرر مع الرئي�س الأمريكي وندرو ويل�سون ،والذي يعترب واحد ًا من �أكرث
ً
�صهيونية ،والذي كان م�ؤمن ًا �إميان ًا مطلق ًا ونهائي ًا بالأ�سطورة ال�صهيونية  ،كما
الر�ؤ�ساء الأمريكيني
�أنه كان الرئي�س الأمريكي الوحيد الذي جمع حوله �أكرب عدد من امل�ست�شارين واملعاونني والق�ضاة
اليهود ذات التوجه ال�صهيوين ،كما �أنه كان من �أتباع العهد القدمي التوراة ،بل �أي�ض ًا عمل على
ت�شكيل حكومة يهودية �صهيونية �سرية جعل لها عملية التوا�صل مع الأمم الأخرى ومع �شعبة ،ولها
ً
خدمة لهدف وحيد وهو قيام دولة �إ�سرائيل (.)13
حق اتخاذ كل القرارات امل�صريية لإدارته
كما �أن تلك اجلماعات اليمينية هي التي مار�ست �ضغوط ًا على الرئي�س ويل�سون للم�ضي قدم ًا
يف االعرتاف �سريع ًا بوعد بلفور الذي �صدر عام 1917م ،واتخاذ �إجراء عملي يعطي لذلك الوعد
التطبيق على �أر�ض الواقع ،وقد جتلت تلك اخلطوة بقيام ذلك الرئي�س ب�إعالن مبادئه الأربعة
ع�شر ،والتي كان من �ضمنها حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها ملن مل يتقرر م�صريها بعد وكان الهدف
الأ�سا�س من ذلك املبد�أ هو �أن لليهود حق بتقرير م�صريهم .
على �أنه يجب التذكري يف هذا املقام �أي�ض ًا �أن كل الر�ؤ�ساء الأمريكيني دون ا�ستثناء قد
انخرطوا يف �صالح العمل لقيام دولة �إ�سرائيل وخدمة م�صاحلها و�أهدافها ،و�إنْ بو�سائل خمتلفة ومل
يكن �ضغط اجلماعات اليمينية الأمريكية �إال من �أجل التعجيل يف اتخاذ القرارات امل�ؤيدة لدولة
�إ�سرائيل فمث ًال على الرغم من ح�صول االعرتاف الأمريكي بوعد بلفور يف فرتة حكم الرئي�س وندرو
1

(� ((1سمري مرق�ص )2001(،ر�سالة يف الأ�صولية الربوت�ستانتية وال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية ،مكتبة ال�شروق ،القاهرة� ،ص.107
( ((1هرني فورد )2004(،اليهودي العاملي :اململكة اليهودية ،نظرة �أمريكية الت�أثري اليهودي على احلياة الأمريكية ،ترجمة  ،عبدالعظيم الورداين،
مكتبة ال�شروق الدولية ،القاهرة ،ج� ،2ص .61-52
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1

ويل�سون �إال �أن كل الر�ؤ�ساء الأمريكيني الالحقني حر�صوا على ت�أييد ومباركة ذلك الوعد انطالق ًا
يكتف
من عقيدة �صهيونية وارن هارجن ،كالفني كولدج  ،هربت هوفر  ،فرانكلني روزفلت ،والذي مل
ِ
بت�أييد الوعد واالعرتاف به ،بل مار�س �ضغوط ًا كبري ًة على احلكومة الربيطانية لإلغاء ما �سمي
بالكتاب الأبي�ض الذي �صدر عام 1939م ،والذي قيد من خالله الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني
و�أقدم على تقدمي كافة �أ�شكال امل�ساعدات لإيواء اليهود وجتهريهم �إىل فل�سطني بغية حتويلهم �إىل
�أغلبية هناك ووافق على ت�أ�سي�س اللجنة الأمريكية الفل�سطينية والتي �ضمت فقط  267من �أع�ضاء
الكوجنر�س من �أجل م�ساعدة اليهود للهجرة �إىل فل�سطني كما �أن �سلفه ترومان كان يعترب نف�سه �أحد
تالميذ التوراة ،وي�ؤمن بال�صفة احلرفية للكتاب املقد�س العهد القدمي حول قيام دولة �إ�سرائيل
وحتقيق كل النبوءات لبني �إ�سرائيل وكان يفاخر يف نف�سه ب�أنه من �ساعد على خلق دولة �إ�سرائيل
وذلك عرب فتح �أبواب الهجرة اليهودية لفل�سطني ورفع �أي قيود عليها من �أي طرف ،وكذا االعرتاف
الر�سمي بدولة �إ�سرائيل وبقرار التق�سيم لعام  1947ال�صادر عن الأمم املتحدة بل انه اعترب نف�سه
ً
ن�سبة لقر�ش الأول ملك فار�سي – الذي عمل على جتميع اليهود و�إنقاذهم و�إعادتهم
قور�ش الثاين
لأول مرة من منفاهم �إىل القد�س(.)14
ومن املعلوم ومن خالل املعلومات التي وردت من وثائق ال�سجالت التي حتتفظ بها مكتبة
الكوجنر�س الأمريكي ب�أن ثلث اللذين وقعوا �إعالن اال�ستقالل الأمريكي وكذا ثلث اللذين وقعوا
على الد�ستور الأمريكي كانوا من اجلماعات الدينية الربوت�ستانتية –اليمني الديني -كما �أن كل
ر�ؤ�ساء الرعيل الأول والأمريكيني منهم كانوا من ذلك التيار ،كما �أن الكوجنر�س يحتوي على العديد
من املقرتحات لت�صميم �شعار للدولة الأمريكية اجلديدة وقتها ،وما زالت حتتفظ باقرتاحني
للأع�ضاء امل�ؤ�س�سيني للواليات املتحدة وهم بنيامني فرانكلني والرئي�س الأمريكي الثالث توما�س
جيفر�سون ،وهما االقرتاحان اللذان �أخذا من �أ�ساطري الكتاب املقد�س العهد القدمي – التوارة –
فالأول :اقرتح �شعار للدولة من وحي ق�ضية ان�شقاق البحر لبني �إ�سرائيل عندما هربوا من فرعون،
والثاين :اقرتح ق�ضية بني �إ�سرائيل يف الربية تقودهم �سحابة يف النهار ،وعمود من النار يف الليل
عندما ذهب �سيدنا مو�سى ملقابلة اهلل عز وجل وقد مت تبني االقرتاح الأول لينيامني فرانكلني �شعار ًا
للواليات املتحدة(.)15
( ((1ريجينا ال�شريف )1985(،ال�صهيونية غري اليهودية  :جذورها يف التاريخ الغربي ،ترجمة احمد عبداهلل عبدالعزيز� ،سل�سلة عامل املعرفة،96
املجل�س الوطني للثقافة والفنون والأدب  ،الكويت � ،ص .215 – 214
( ((1عادل املعلم )2004(،مقدمة يف الأ�صولية امل�سيحية يف �أمريكا والرئي�س الذي ا�ستدعاه اهلل  ،مكتبة ال�شروق الدولية  ،القاهرة� ،ص .126
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كما �أنه �أ�صبح من املتعارف عليه �أن ي�ؤدي الر�ؤ�ساء الأمريكيني ق�سم تويل املن�صب على كتاب
العهد القدمي التوراة ولي�س الإجنيل.
و�إذا كان للباحث من كلمة ختامية يف نهاية تلك اجلزئية ال�سابقة عن دور تلك اجلماعات
ال�صهيونية امل�سيحية والتي باتت تعرف اليوم باليمني املحافظ الربوت�ستانتي؛ ف�إنه ميكننا القول:
�إن تلك اجلماعات قد جنحت يف �إيجاد الرتابط والدافع امل�سيحي ال�صهيوين يف الواليات املتحدة
واملتمثل يف عودة اليهود و�إقامة الدولة اليهودية يف فل�سطني انتظار ًا ملجي امل�سيح  ،ومع تو�سع
وانت�شار تلك الدوافع ديني ًا �شعبي ًا ور�سمي ًا �أ�صبحت جزء ًا �أ�سا�سي ًا من الثقافة ال�شعبية والعامة
والنظام التعليمي والإعالمي الأمريكي ،بل وجزء ًا �أ�سا�سي ًا من كل التحركات اليومية ملختلف �شرائح
وم�ؤ�س�سات ون�شاط املجتمع الأمريكي  ،وكما �أن تلك الدوافع قد و�صلت حلد االعتقاد ب�أن دعم
الواليات املتحدة لإ�سرائيل لي�س التزام ًا �سيا�سي ًا بل ر�سالة �إالهية مفادها �أن مباركة الرب لأمريكا
وقوتها ناجت من مباركة وت�أييد وحماية ودعم �أمريكا لإ�سرائيل �أو ب�سببها.
و�أ�صبح لذلك التيار ال�سيطرة على خمتلف املجاالت العامة الأمريكية �إعالمي ًا  ،و�سيا�سي ًا ،
و�إقت�صادي ًا  ،ديني ًا  ،ت�شريعي ًا .
وكانت �إحدى نتائج تلك الآلة الإعالمية والثقافية وال�سيا�سية هو اعتبار �إ�سرائيل فوق
اجلميع وقبل اجلميع ،وهذا حتديد ًا يجعل الباحث يقدم فكرة �أ�سبقية خدمة �إ�سرائيل من خالل
ال�سيا�سات الأمريكية كانت �أ�سبقية الهوتية ثقافية قبل �أن تكون �سيا�سية �أو ا�سرتاتيجية (. )16
1

( ((1ر�ضاء هالل  )2003(،احلرب الأمريكية العاملية  :قيامة املحافظني اجلدد واليمني الديني ،مكتبة الأ�سرة ،مهرجان القراءة للجميع  ،القاهرة ،
�ص .131 111-
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املبحث الثاين

ال�سيا�سات الأمريكية جتاه القد�س �أثناء احلرب الباردة

1

�سوف يتناول الباحث يف هذا املبحث �سيا�سة الواليات املتحدة الأمريكية جتاه مدنية
القد�س وكذا امل�شاريع والقرارات والتحركات الأمريكية منذ �صدور �أول قرار من الأمم املتحدة حتى
انتهاء احلرب الباردة والتي حاولت من خاللها �أن تنتزع مدينة القد�س من موقعها كق�ضية دولية
تتوىل �إدارة حلها الأمم املتحدة �إىل جعلها ق�ضية ثنائية يتطلب حلها من قبل الطرفني العربي
الإ�سرائيلي  ،ثم �إىل ق�ضية يكون حلها عن طريق الطرفني الفل�سطيني الإ�سرائيلي فقط ،وبعيد ًا
عن �أي �شرعية دولية للأمم املتحدة لتن�صب نف�سها الواليات املتحدة كرا ٍع لل�سالم بني الطرفني رغم
التحيز الوا�ضح يف كل القرارات والتحركات ل�صالح �إ�سرائيل .
كما �أ�سلفنا يف املبحث ال�سابق احلديث عن العالقة الروحية الالهوتية والثقافية اخلا�صة
التي ربطت �شعب ونخب الواليات املتحدة مبو�ضوع الدولة اليهودية و�إعادة التوطني اليهودي يف
فل�سطني وحمورية مدينة القد�س �سواء يف عودة امل�سيح الثانية� ،أو حلكم الإله لكل العامل من
مدينة القد�س وهي العالقة �أو الرابط �أو الدافع التي �سبقت ب�سنوات االهتمام الر�سمي الأمريكي
مبو�ضوع القد�س وحتى قيام الدولة بحد ذاتها بل �إن العالقات الر�سمية الأمريكية مع اليهود وكل
ق�ضاياهم �أي�ض ًا قد �سبقت كل املناق�شات الأمريكية الر�سمية قبل قيام الدولة اليهودية وقبل قول
عر�ض الق�ضية الفل�سطينية عامة والقد�س خا�صة على الأمم املتحدة عام 1947م ،حيث كان
بداية االت�صال الر�سمي للواليات املتحدة مبو�ضوع القد�س عام 1947م ،وذلك عندما طرح القرار
الدويل  2/181للت�صويت عليه يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وهو القرار الذي ن�ص على تدويل
مدينة القد�س وو�ضعها حتت نظام دويل خا�ص تبا�شره الأمم املتحدة عرب جمل�س الو�صاية والذي
يقوم مب�س�ؤولياته ك�سلطة �إدارية عن الأمم املتحدة ،فقد �سعت �إدارة الرئي�س هاري ترومان �إىل
ممار�سة كل �أنواع ال�ضغوطات على الدول الأع�ضاء يف منظمة الأمم املتحدة من �أجل عدم الت�صويت
على القرار ،وقد متكنت الواليات املتحدة وقتها من �إقناع عدد من الدول والتي كانت م�ؤيدة للقرار
بالرتاجع عن ت�أييد القرار� ،إال �أنها ف�شلت يف احل�صول على العدد املطلوب لإف�شال القرار وهو ما جعل
الواليات املتحدة يف نهاية املطاف  ،ت�صوت مع القرار وح�صل القرار على الأغلبية بـ� 33صوت ًا مقابل
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امتناع � 13صوت ًا (.)17
�إال �أنه مع بداية التحول الع�سكري يف الأر�ض ل�صالح �إ�سرائيل بعد الهدنة الأوىل عام
1948م بد�أ املوقف الأمريكي �أي�ض ًا بالتحول يف اجتاه تبني املواقف الإ�سرائيلية جتاه القد�س،
والتي تخالف قرار التق�سيم وتدويل القد�س كام ًال ولي�س للجزء ال�شرقي فقط ،والذي ظل بيد
الأردن حتى عام 1967م ،وعندما احتلت �إ�سرائيل اجلزء الغربي من القد�س عام 1948م قامت
بنقل مكاتبها �إىل اجلزء الغربي من القد�س وفر�ضت �أمر ًا واقع ًا جديد ًا يخالف القرار الدويل
 ، 2/181وطالبت ب�أن يقت�صر �أمر التدويل على اجلزء ال�شرقي فقط ،والذي يقع داخل �سور القد�س
وي�شمل املقد�سات الدينية  ،حيث تقدمت الواليات املتحدة عام 1949م باقرتاح للأمم املتحدة
با�سم جلنة التوفيق الدولية التي كانت قد ت�شكلت مبوجب القرار  194لعام 1948م ،والذي ن�ص
على �إن�شاء جلنة توفيق تابعة للأمم املتحدة ،وتقرر و�ضع القد�س يف نظام دويل دائم وتقرير حق
الالجئني يف العودة لديارهم مبا ي�ؤدي �إىل حتقيق ال�سالم(.)18
كل من الواليات املتحدة وفرن�سا وتركيا
وهذه اللجنة ت�شكلت ب�ضغوط �أمريكية قوية من ٍ
وتقدمت الواليات املتحدة مبقرتح من خالل تلك اللجنة يق�ضي ب�إن�شاء جمل�س عربي – �إ�سرائيلي
م�شرتك لإدارة مدينة القد�س على �أن تقوم الأمم املتحدة بتعيني مفو�ض لإدارة الأماكن املقد�سة،
تراجع �أمريكي على القرار الدويل  2/181وقد رف�ضت الأمم املتحدة
وبهذه اخلطوة مت ت�سجيل �أول
ٍ
تلك املقرتحات ،ودعت الأمم املتحدة يف قرار جديد لها يحمل الرقم 1949/303م والذي �أكد فيه
على ما جاء يف القرار الدويل للتق�سيم  2/181القا�ضي بقيام كيان م�ستقل للقد�س حتت الإ�شراف
الدويل  ،وقد رف�ضت الواليات املتحدة القرار  ،303و�أبدت املوافقة على البدء يف نقل كل امل�ؤ�س�سات
الإ�سرائيلية �إىل القد�س الغربية وذلك ملزيد من الت�أكيد على جعل ق�ضية التدويل تقت�صر فقط
على القد�س ال�شرقية(.)19
وت�أكيدا على ال�سيا�سة اجلديدة للإدارة الأمريكية جتاه القد�س والتي تخالف القرار
الدويل � 2/181سعت الواليات املتحدة بفر�ض �ضغوط يف جمل�س الأمن وخارجه للح�صول على
هدنة حتى متكن الواليات املتحدة �إ�سرائيل من احل�صول على ال�سالح من العديد من الدول ،ومن
ٍ
�ضمنها الواليات املتحدة نف�سها من �أجل تدعيم موقف �إ�سرائيل على الأر�ض ،وهو ما كان ،فقد
1

( ((1جنوى �إبراهيم حممود )1968(،ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية جتاه القد�س  – 1956 – 1947 ،ر�سالة ماج�ستري كلية االقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة� ،ص .127-126
( ((1ميخائيل �سلمان  )1994(،الإدارات الأمريكية و�إ�سرائيل  ،من�شورات وزارة الثقافة ال�سورية  ،دم�شق �،ص.63
( ((1فوزية �صابر  )2000(،القد�س وهيئة الأمم املتحدة  ،امل�ستقبل العربي  ،مركز درا�سات الوحدة العربية بريوت ،العدد � ،258ص .-42 41
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1

متكنت �إ�سرائيل خالل تلك الهدنة من �ضم العديد من املناطق العربية يف القد�س مثل منطقة �أمم
الر�شرا�ش والتي قام الإ�سرائيليون بتحويل ا�سمها �إىل ميناء �إيالت  ،وكذا املنطقة املجردة من
ال�سالح املتفق عليها مع الأردن  -وعقب ذلك الأمر �صدر �إعالن الكني�ست الإ�سرائيلي عام 1949
واعتبار القد�س جزء ال يتجز�أ من �إ�سرائيل وعا�صمة لها  ،ومل تبدي الإدارة الأمريكية �إال مقاومة
خطابية على ذلك الت�صرف الإ�سرائيلي ،حيث دعت الأطراف العربية لالجتماع و�أعلنت يف ذلك
االجتماع �أن �سيا�سة الواليات املتحدة مازالت عند موقفها من تدويل القد�س وال تعرتف بالقد�س
عا�صمة �إ�سرائيل ،لكنها من جهة �أخرى �أقدمت على خطوات تناق�ض ما ادعته للأطراف العربية ،
حيث �أعطت موافقتها ال�ضمنية على ما �أقرته �إ�سرائيل ،وقامت بتعني قن�صل خا�ص لها يف القد�س
اجلديدة يتبع وزارة اخلارجية الأمريكية مبا�شرة ،وال يتبع ال�سفري الأمريكي يف تل �أبيب وهو ما
يعني عملي ًا املوافقة على الإجراءات الإ�سرائيلية اجلديدة يف القد�س (.)20
ثم بد�أت الواليات املتحدة عقب ذلك بالتحرك ال�ضاغط داخل الأمم املتحدة لقبول
ع�ضوية �إ�سرائيل يف الأمم املتحدة على الرغم من انعدام الكثري من ال�شروط التي يطلبها القانون
الدويل �أو ميثاق الأمم املتحدة لقبول ع�ضوية الدول(.)21
ومع بدايات العقد اخلام�س من القرن الع�شرين ر�سخت الواليات املتحدة دورها و�سيا�ستها
يف املنطقة كبديل للقوى التقليدية يف املنطقة بريطانيا وفرن�سا ،ومتثل بداية تد�شني ذلك الدور
ب�صدور البيان الثالثي عام 1950م ،واملوقع عليه من قبل الواليات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا،
ويعترب م�ضمون ذلك البيان ،هو الأخطر من وجهة نظر الباحث بل �إن مالحمه ما زالت تر�سم حتى
هذه الفرتة ،وم�ضمون ذلك البيان هو تعهد تلك الدول ب�أن تكون هي م�صدر توريد ال�سالح للمنطقة
بالتوازي بني الدول العربية جمتمعة من جانب و�إ�سرائيل من جانب �أخر ،وعدم ا�ستخدامه
�إال للداخل ولي�س لالعتداء على الأطراف يف املنطقة �أو للدفاع عن املنطقة ككل ،وكذا الت�صدي
حماولة لتغيري خطوط الهدنة املر�سومة يف اتفاقية رود�س عام 1949م ،وهو ما يعني �ضمن ًا
لأي
ٍ
االعرتاف ب�ضم �إ�سرائيل للقد�س على �أن النقطة الأوىل من ذلك البيان كانت ت�شري ب�شكل وا�ضح �إىل
حماية ودعم الكيان اجلديد يف املنطقة وهي �إ�سرائيل  ،وخا�صة �أنه قد جرى خالل تلك الفرتة
رفع حطر ال�سالح الذي كانت متار�سه الواليات املتحدة على �إ�سرائيل – وكذا الت�أكيد على هدف
ذلك البيان هو حماولة �إبعاد االحتاد ال�سوفيتي عن املنطقة �أو قيامها بت�سليح الأطراف العربية
(� ((2سامل يو�سف الك�سواين  ،املركز القانوين ملدينة القد�س ،دار النه�ضة العربية  ،ب � .س ن القاهرة.23 ،
( ((2املو�سوعة الفل�سطينية )1989(،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،بريوت  ،املجلد الرابع � ،ص .925 – 924
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وح�صر جمال الت�سليح يف تلك الدول الثالث ( )22ثم �شرعت بت�شكل جلنة ثالثية �أمريكية بريطانية
�إ�سرائيلية لتغري الكثري من احلقائق يف القد�س وفل�سطني ،وقد مرت الكثري من الأحداث وال�سيا�سات يف
املنطقة طوال عقد اخلم�سينيات �إىل منت�صف عقد ال�ستينات املوافقة على كل خطوة �أو ت�شريع يزيد
�أو ير�سخ من قب�ضة �إ�سرائيلي يف القد�س ،ومتثل احلدث الأبرز يف مو�ضوع القد�س يف حرب حزيران
1967م  ،واحتالل �إ�سرائيل لأول عا�صمة عربية – القد�س -ب�شكل كامل ،و�إنهاء الإ�شراف الأردين
على ال�شق ال�شرقي من القد�س اعتربت �إ�سرائيل القد�س املوحدة هي عا�صمة الدولة الإ�سرائيلية،
جل�أت الواليات املتحدة �إىل ممار�سة �سيا�سات متناق�ضة بالت�صريحات جتاه القد�س وذلك بق�صد
التهرب من �أي التزام جتاه الفل�سطينيني  ،والدول العربية  ،فعقب انتهاء العدوان الإ�سرائيلي على
م�صر واحتالل م�ساحات �شا�سعة من بع�ض دول الوطن العربي مبا فيها القد�س ،وبعد املوافقة على
قرار  242وانتهاء م�شاورات اللجنة الرباعية �صرح وزير اخلارجية الأمريكي يف �سبتمرب 1967م
�أن ق�ضية القد�س يجب �أن ال يقررها طرف واحد  ،ويجب الت�شاور ب�ش�أنه مع الأطراف املعنية مع
االعرتاف باحلقائق الدينية للأديان الثالثة يف الأماكن املقد�سة ،وهذا الت�صريح الأمريكي جاء
بعد اتخاذ �إ�سرائيل �إجراءات �ضم القد�س يف  27يونيو  ،1967بعد موافقة الكني�ست الإ�سرائيلي
على ثالثة قوانني �أف�ضت جمملها ملد يد �إ�سرائيل فيما يخ�ص الت�شريعات واالخت�صا�صات الق�ضائية
والإدارية الإ�سرائيلية لكل الأجزاء العربية يف القد�س �أو �أي �أرا�ضي �أخرى كانت حتت االنتداب
()23
الربيطاين و�آلت بعد ذلك للجانب الأردين بعد هزمية .1949
ثم توالت ال�سيا�سات الأمريكية يف نف�س االجتاه ال�سابق ،وهو الت�أييد لكل املطالب
الإ�سرائيلية ب�ش�أن القد�س حيث طالبت بعد موافقة الكني�سيت الإ�سرائيلي على القوانني ال�سابقة
�أن يحل مو�ضوع مدينة القد�س بني الطرفني الإ�سرائيلي الأردين وذلك وفق �آلية عدم العودة �إىل
الو�ضع ال�سابق قبل النك�سة  ،ويتم العمل على التو�صل �إىل اتفاق حديد للقد�س  ،وعمل ترتيبات
امنيه نهائية متعلقة باملدينة املوحدة  ،ويكون االتفاق وفق �آلية ال ت�شمل الو�ضعية اجلغرافية
بل ال�سكانية فقط وذلك مثل �أن تكون املدينة موحدة ال تت�ضرر �أي جهة من عملية التنقل �أفرادا
و�سلعا ،و�أن يت�ضمن ذلك االتفاق الأردن و�إ�سرائيل( ،)24وعندما رف�ضت الأطراف العربية عامة
والأردن خا�صة قبول املقرتحات وكذا الرف�ض يف الدخول مع اجلانب الإ�سرائيلي بالتفاو�ض منفردة
1

( ((2حممد ن�صر مهنا  )1979(،م�شكلة فل�سطني �أمام الر�أي العاملي  ،1967 – 1945دار املعارف  ،القاهرة � ،ص .178
( ((2كامل �أبو جابر )1971( ،الواليات املتحدة الأمريكية و�إ�سرائيل  ،معهد البحوث والدرا�سات العربية ،اجلامعة العربية  ،القاهرة � ،ص .34 – 32
( ((2هالة �سعودي  )2000(،ال�سيا�سة الأمريكية جتاه الوطن العربي يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية  ،يف �صناعة الكراهية يف العالقات العربية
الأمريكية  ،مركز درا�سات الوحدة العربية  ،بريوت� ،ص .243
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1

مع �إ�سرائيل يف حتديد مو�ضوع القد�س � ،أعادت الواليات املتحدة الت�صريحات املتناق�ضة مرة �أخرى
و�أعلنت �أن ما �أقدمت عليه �إ�سرائيل جتاه القد�س ال يعترب حتديدا مل�ستقبل الأماكن املقد�س �أو و�ضع
القد�س كما �أن الواليات املتحدة تعترب تلك الت�صرفات الإ�سرائيلية كان مل تكن وال ميكن لطرف
واحد �أن يحكم املركز الدويل للقد�س( ، )25وال تعدوا هذه الت�صريحات والبيانات الأمريكية جتاه
مو�ضوع القد�س من وجهة نظر الباحث �إال حماولة �أمريكية هدفها منع التحرك العربي ودول عدم
االنحياز يف الأمم املتحدة ،والذي كان يهدف �إىل �إدانة �أو �إلغاء تلك اخلطوات الإ�سرائيلية  ،وهو
ما يثبت ما ذهب �إليه الباحث من �أن الواليات املتحدة الأمريكية بعد �أن هد�أت �أجواء احلرب يف
املنطقة وح�صول املوافقة على القرار  242قامت باالمتناع عن الت�صويت على قرارات اجلمعية
العامة للأمم املتحدة وهي :
 - 1القرار رقم  2235والذي �أكد على بطالن الإجراءات الإ�سرائيلية املتخذة جتاه املركز
الدويل للقد�س ودعوة �إ�سرائيل �إىل �إلغاء كل الإجراءات ال�سابقة واالمتناع حا ًال عن اتخاذ
�أي موقف يغري مركز القد�س (.)26
 - 2القرار رقم  ،2254الذي �أكد �أ�سفه لف�شل �إ�سرائيل يف تنفيذ القرار  ، 2235 ،وكرر الدعوة
لإ�سرائيل ب�إلغاء كل الإجراءات ال�سابقة واالمتناع فور ًا عن اتخاذ �أي �إجراءات من �ش�أنها
تغيري و�ضع القد�س(.)27
وكانت الإدارة الأمريكية ت�ضع تربير دائم ًا ملعار�ضتها تلك القرار ب�شان القد�س وهو �أن
تلك الإجراءات الإ�سرائيلية هي �إدارية فقط ،ولن تغري يف مركز القد�س  ،وكذا �أنها �إجراءات
م�ؤقتة و�أن قرارات اجلمعية العامة لالم املتحدة ال تتفق متام ًا مع �أراء الإدارة الأمريكية وخا�صة
فيما يتعلق بالإلغاء الفوري لتلك الإجراءات ،وهو ما يعني من جهة نظر الباحث لي�س فقط توافق ًا
وتطابق ًا يف وجهتي النظر الأمريكية والإ�سرائيلية ،بل ويعني �أي�ض ًا موافقة الواليات املتحدة على
تلك الإجراءات الإ�سرائيلية ،و�إعطائها �ضوء ًا �أخ�ضر لال�ستمرار يف اتخاذ �إجراءات �أخرى  ،على
�أنه يجب �أن يو�ضح الباحث �أن كل ال�سيا�سات الأمريكية ال�سابق احلديث عنها ب�ش�أن مو�ضوع القد�س
قد جاءت عقب موافقة جمل�س الأمن الدويل على القرار  242لعام 1967م وهو القرار الذي حاول
و�ضع �إطار �سيا�سي لعملية التفاو�ض ب�ش�أن ق�ضية ال�صراع العربي – الإ�سرائيلي وحدد و�ضعية مدينة
( ((2عبداحلليم بدوي  )1971(،الو�ضع الدويل ملدينة القد�س  ،درا�سات يف القانون الدويل  ،دار الفكر العربي القاهرة� ،ص. 56
( ((2اجلمعية العامة للأمم املتحدة  ،قرار .2235
( ((2اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،قرار .2254
			
جامعة امللكة �أروى

144

العدد الثاين والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2019

ال�سيا�ســـات الأمريكية جتـــاه القد�س

القد�س حيث ن�ص ذلك القرار يف بع�ض فقراته على عدم جواز �ضم الأرا�ضي بالقوة والطلب من
�إ�سرائيل االن�سحاب من الأر�ضي التي احتلت والعودة �إىل حدود ما قبل حرب حزيران عام 1967م،
وقد وافقت الواليات املتحدة على ذلك القرار ،لكن �إ�سرائيل بادرت برف�ض القرار وطالبت ب�أن يكون
هناك تفاو�ض مبا�شر ومباحثات بني �إ�سرائيل والعرب وخا�صة الأردن للو�صول �إىل اعرتاف و�سالم
عربي �إ�سرائيلي لأن �إ�سرائيل لن ت�ستفيد �أو لن حت�صل على �أي مقابل يف حال ان�سحبت من الأرا�ضي
التي احتلتها مبا فيها القد�س وهي تقبل يف مقابل ذلك ح�صول اعرتاف عربي بدولة �إ�سرائيل (.)28
وعقب ذلك املوقف الإ�سرائيلي �أقدمت الإدارة الأمريكية على تبني ذلك التف�سري
الإ�سرائيلي وهو موقف حاولت �أن تفر�ضه على العرب وقد بينا ذلك املوقف الأمريكي �سابق ًا .
وعلى الرغم من و�ضع �إ�سرائيل يدها على كامل مدينة القد�س وممار�سة ت�أثريها املبا�شر وغري
املبا�شر وا�ستمرار الت�أثري غري املتحفظ لكل �سيا�ساتها من قبل الواليات املحتدة يف القد�س وغريها،
وهو ما كان ينفي حاجة �إ�سرائيل التخاذ �إجراءات دميغرافية لت�أكيد حقيقة �ضم كامل القد�س �إال
�أن الت�صرفات الإ�سرائيلية ذهبت �أبعد من ذلك من خالل قيامها ب�إجراء تغريات دميغرافية لتغيري
معامل احلدود التي كان القرار الدويل  2/181قد �أر�ساها بني الطرفني الفل�سطيني والإ�سرائيلي،
حيث �أقدمت يف يوليوا  1969بهدم العديد من املباين وامل�ساكن التي كان لها �أهمية تاريخية
ودينية ،وكذا م�صادرة مزيد من الأرا�ضي يف القد�س وتطبيق القوانني الإ�سرائيلية على املدينة
بل وا�صبح هناك حارات وقرى عن�صرية خال�صة لليهود بعد تهجري الفل�سطينيني منها ومنعهم
من دخولها ( ،)29فتقدمت حينها الأردن ب�شكوى �ضد �إ�سرائيل وطالبت بعر�ض املو�ضوع على جمل�س
الأمن الدويل  ،والذي بدوره �أ�صدر قراره رقم  ،267يف  3يونيو 1969م والذي حاز على الإجماع
با�ستثناء الواليات املتحدة التي امتنعت عن الت�صويت على الفقرة اخلام�سة من القرار والتي جاء
فيها �أن جمل�س الأمن يعرب عن ف�شل �إ�سرائيل يف احرتام قرارات اجلمعية العامة وجمل�س الأمن
الدويل ،و�أكد على بطالن كافة الإجراءات التي اتخذت من قبل �إ�سرائيل والتي هدفت �إىل تغيري
و�ضع مدينة القد�س ،وطالب القرار ب�إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها �إ�سرائيل بذلك الأمر .
ويف تربير امتناعها على الت�صويت للفقرة اخلام�سة من القرار الدويل � 267صرح مندوب
�أمريكا الدائم يف الأمم املتحدة �أن الفقرة اخلام�سة لي�ست وا�ضحة مثل �سابقاتها  ،كما �أن ت�أييد
1

( ((2خليل ال�سامري  )1982(،اخلطة ال�صهيونية لتهويد القد�س العربية � ،ش�ؤن عربية  ،الأمانة العامة جلامعة الدول العربية  ،تون�س  ،العددان
� ، 20/19ص .51 – 49
( ((2نظمى اجلعبة )2002(،تاريخ اال�ستيطان اليهودي يف البلدة القدمية يف القد�س  ،الدرا�سات الفل�سطينية  ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية  ،بريوت
 ،العدد� ،50 ،ص .106-105
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الواليات املتحدة لباقي فقرات القرار ال يلزم الواليات املتحدة باتخاذ موقف معني يف امل�ستقبل
جتاه ق�ضية القد�س  ،وهو ما يعني عملي ًا من وجهة نظر الباحث �أن الواليات املتحدة ت�ؤكد ت�أييدها
للقرارات الإدارية والت�شريعية التي اتخذتها �إ�سرائيل جتاه مدينة القد�س(.)30
وقد تكرر نف�س الأمر عندما �أقدمت الع�صابات ال�صهيونية على �إحراق امل�سجد الأق�صى يف
�أغ�سط�س 1969م  ،حيث امتنعت الواليات املتحدة على الت�صويت على قرار جمل�س الأمن الدويل
 271والذي �أدان �إ�سرائيل لف�شلها يف منع �إحراق امل�سجد  ،وكذا ف�شلها يف احرتام القرارات ال�سابقة
ب�ش�أن القد�س كما و�أكد القرار  271على قيامها بتنفيذ كل القرارات ال�سابقة واالمتناع عن القيام
ب�أي عمل ينتهك القرارات ال�سابقة  ،وكذا �إلغاء كل الإجراءات التي هدفت �إىل تغيري و�ضع مدينة
القد�س  ،وقد برر املندوب الأمريكي ذلك االمتناع ب�أن الواليات املتحدة قد �أبدت �أ�سفها خارج
جمل�س الأمن ملو�ضوع حريق امل�سجد الأق�صى  ،كما �أنه مل ت�صوت مع القرار لأنه ربط مو�ضع احلريق
بال�صراع يف ال�شرق الأو�سط ،وكذا تعر�ضه مل�شكلة القد�س التي كان املجل�س قد بحثها و�أ�صدر قرار
بها يف ال�شهر ال�سابق لنف�س العام 1969م (.)31
ومع و�صول مبعوث الأمم املتحدة جونا يارجن – حلد العجز يف تنفيذ قرار جمل�س الأمن
الدويل � 242أو حتريك املواقف الراف�ضة  ،وخا�صة اجلانب الإ�سرائيلي �أعلن الرئي�س امل�صري
ال�سابق جمال عبدالنا�صر حرب اال�ستنزاف عام 1969م �ضد �إ�سرائيل نظر ًا لعدم �إجراء �أي تقدم
يف مو�ضوع ال�شرق الأو�سط مع �إ�سرائيل  ،وعند هذا احلد قررت الدول الكربى يف جمل�س الأمن –
الواليات املتحدة  ،االحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا  ،بريطانيا  ،فرن�سا  ،ومل تدعى ال�صني حيث دعت الدول
الأربع �إ�سرائيل �إىل االن�سحاب من �أرا�ضي– ولي�س من الأر�ضي – التي احتلت ،والدخول يف عملية
تفاو�ض مبا�شر  ،وعندما ف�شلت تلك الدول يف فر�ض �أمر ما على �إ�سرائيل قام عبدالنا�صر ب�شن حرب
ا�ستنزاف �ضد �إ�سرائيل يف الأرا�ضي العربية التي احتلتها �إ�سرائيل عام 1967م� ،إال �أن م�صر مل
حتقق �شيء مما �أرادت ،بل حتول الأمر عك�س ذلك ،و�أ�صبح لإ�سرائيل اليد الطوىل يف تلك احلرب
وخا�صة بعد �أن متكنت �إ�سرائيل من �أن تطال ب�ضرباتها الأهداف االقت�صادية واملالحة الدولية يف
م�صر  ،وعندها قررت الواليات املتحدة �أن تتدخل بكل ثقلها وتعمل على وقف تلك احلرب ،وتعلن
عن مبادرة روجرز يف  25يونيو  1970م  ،وهي املبادرة التي حملت معها حتيز ًا وا�ضح ًا وكام ًال مع
�إ�سرائيل ،وخا�صة يف مو�ضوع القد�س  ،حيث ن�صت املادة الثانية من تلك املبادرة على وقف �إطالق النار
( ((3هالة �سعودي  ،ال�سيا�سة االمريكية جتاه الوطن العربي  ،مرجع �سابق ذكره � ،ص.244
( ((3نف�س امل�صدر � ،ص.245
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بني الطرفني امل�صري والإ�سرائيلي ،وقيام �إ�سرائيل ب�إ�صدار بيان تربر فيه ا�ستعدادها لالن�سحاب من
معظم الأرا�ضي العربية التي احتلتها عام 1967م با�ستثناء مرتفعات اجلوالت ب�سبب عدم اعرتاف
�سوريا بالقرار الدويل  ،242وكذا القد�س ال�شرقية التي �سوف يجرى ب�ش�أنها مفاو�ضات منف�صلة بني
الطرفني(.)32
وعلى الرغم من ذلك التحيز الأمريكي مع �إ�سرائيل يف مو�ضوع القد�س فقد وافقت الأطراف
العربية على مبادرة روجرز � ،إال �أن الطرف الأمريكي والأطراف الدولية الأخرى مل تنجح يف جمع
الطرفني على طاولة التفاو�ض(.)33
ومل ي�سجل �أي توا�صل مبا�شر عربي – م�صري � -إ�سرائيلي – عقب حرب �أكتوبر 1973م
يف �إطار اتفاقية  ،كامب ديفيد وهي االتفاقية التي تكاد �أن تكون غيبت الكثري من احلقوق
الفل�سطينية وخا�صة يف مو�ضوع القد�س على الرغم من �أن اجلانب الأمريكي عندما وجه دعوته
للأطراف العربية باحل�ضور ملباحثات ال�سالم تلك �أكد على �أن ق�ضية القد�س �سوف تكون على ر�أ�س
�أولويات تلك املباحثات  ،وكعادتها ر�ضخت الواليات املتحدة لالبتزاز الإ�سرائيلي  ،حيث مت ا�ستثناء
مو�ضوع القد�س من جدول �أعمال املباحثات وقدمت الواليات املتحدة م�سودتني وخلت امل�سودتني
الأوىل والثانية من مو�ضوع القد�س  ،وقدمت الواليات املتحدة تربير ًا لذلك وهو �أن مو�ضوع القد�س
�سوف يتم بحثه عند معاجلة الو�ضع النهائي للق�ضية الفل�سطينية ،وكذا ق�ضية ال�ضفة الغربية
وغزة ومع ذلك تقدمت الواليات املتحدة بورقتها حلل ال�صراع العربي الإ�سرائيلي يف �إطار اتفاقية
كامب ديفيد دون الإ�شارة �إىل �أن مدينة القد�س �أ�سا�س ًا هي �أرا�ضي حمتلة (.)34
ويود الباحث �أن ي�سجل ثالث مالحظات هامة حول اتفاقية كامب ديفيد ،وهي:
الأوىل� :أنها �أ�س�ست �سابقة خطرية يف عدم تويل املنظمة الدولية الأمم املتحدة �أي
جهود بعد ذلك فيما يخ�ص مو�ضوع القد�س  ،و�أ�صبح املو�ضوع برمته خا�ضع لالبتزازات الأمريكية -
الإ�سرائيلية .
	الثانية � :أنها �أ�س�ست جلملة من احلقائق �أ�ضرت ب�شكل كامل يف و�ضع الق�ضية الفل�سطينية
عامة والقد�س خا�صة ومن تلك احلقائق :
1

(� ((3إ�سماعيل �صربي مقلد  )1986(،ال�صراع الأمريكي ال�سوفيتي حول ال�شرق الأو�سط  ،الأبعاد الإقليمية والدولية  ،من�شورات ذات ال�سال�سل ،
الكويت � ،ص .321 – 304
( ((3ح�سنا نافعة  )1984(،م�صر وال�صراع العربي الإ�سرائيلي  ،مركز درا�سات الوحدة العربية  ،بريوت � ،ص .57
( ((3وليم كوانت  )1977(،ع�شرات �سنوات من القرارات ال�سيا�سية الأمريكية جتاه النزع العربي الإ�سرائيلي  ،1976 – 67الهيئة العامة
لال�ستعالم  ،القاهرة � ،ص .123
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 - 1التجاهل العمد لو�ضع مدينة القد�س ،وهو ما ميثل خرق ًا وا�ضح ًا لكل القرارات الدولية
والإقليمية .
 - 2رف�ض حق تقرير لل�شعب الفل�سطيني وا�ستبداله مب�سمى حق احلكم الذاتي وهو تنكر للحق
الذي اعرتفت به اجلماعة الدولية.
 - 3خرقها الوا�ضح للقرار الدويل  ،42حتديد ًا والذي مثل ال�سند الأ�سا�س لعدم جواز
اال�ستيالء على الأرا�ضي بالقوة وخا�صة القد�س.
 - 4مثلت املوافقة امل�صرية على عقد اجتماعات اللجان ال�سيا�سية يف القد�س اعرتاف ًا �ضمني ًا
بالقد�س عا�صمة موحدة لإ�سرائيل (.)35
ولذا ونتيجة مبا�شرة للنقطة ال�سابقة  4فقد با�شرت �إ�سرائيل بعملية بناء م�ستوطنات
�إ�سرائيلية داخل القد�س ال�شرقية متجاوزة لكل القرارات والأعراف الدولية ،وحتى التفاهمات
حول القد�س وهو �أمر دفع مبنظمة التحرير الفل�سطينية ،وبع�ض الأطراف العربية بالتوجه
جمدد ًا ملجل�س الأمن لدويل ملنع قيام �إ�سرائيل ببناء م�ستوطنات يف القد�س ال�شرقية و�أ�صدر جمل�س
الأمن الدويل قراره رقم  465والذي طالب فيه �إ�سرائيل بتفكيك امل�ستوطنات التي قامت ببنائها يف
القد�س ال�شرقية(.)36
ورغم �أن القرار ح�صل على املوافقة بالإجماع مبا فيها الواليات املتحدة ،والتي تراجعت
عن تلك املوافقة ب�شكل �سريع عقب الت�صويت وهو الأمر الذي دفع بالأطراف العربية لالحتجاج
على تلك اخلطوة مما حدا بوزير اخلارجية الأمريكية �سايرو�س فان�س عام 1980م �إىل القيام
ب�إر�سال ر�سالة للأطراف العربية يحدد فيها املوقف النهائي من مو�ضوع القد�س والذي يقوم على
�أ�سا�س معار�ضة الواليات املتحدة لتق�سيم مدينة القد�س وهو ما يعني �إ�صدار حكم �سابق على و�ضع
القد�س يطابق الر�ؤية الإ�سرائيلية (.)37
كما �أنه كان قد �أعلن حينها �أن �سبب الرتاجع عن الت�صويت مع ذلك القرار  465هو الق�صور
يف االت�صاالت والتوا�صل الذي ح�صل بني الإدارة الأمريكية ومندوبها الدائم يف الأمم املتحدة .
	الثالثة  :رف�ض الواليات املتحدة ومعها �إ�سرائيل �أي مبادرات �أخرى من �أي طرف ال ترتقي
( ((3جعفر عبدال�سالم  )1980(،معاهدة ال�سالم امل�صرية الإ�سرائيلية  ،درا�سة ت�أ�صيلية وحتليلية على �ضوء �أحكام القانون الدويل  ،دار نه�ضة
م�صر للطباعة والن�شر  ،القاهرة � ،ص.30
( ((3نبيل عبدالغفار  )1982(،ال�سيا�سة الأمريكية جتاه ال�صراع العربي الإ�سرائيلي من حرب �أكتوبر حتى اتفاقية كامب ديفيد  ،الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب  ،القاهرة � ،ص.22
(� ((3سامي حكيم  )1981(،القد�س والت�سوية  ،دار الن�ضال  ،بريوت � ،ص .99
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للحد �أو املدى �أو ال�سقف الذي حددته اتفاقية كامب ديفيد حلل مو�ضوع مدينة القد�س �أو ت�ضاعف
جناحات ومكا�سب �إ�سرائيل يف مدينة القد�س  ،ولذ فقد عمدت الواليات املتحدة يف رف�ض �إطار
جنيف لل�سالم والذي ح�صل على �إجماع عربي رو�سي �أوروبي وهو الإطار الذي و�ضع وحدد الأ�س�س
الهامة للم�ساعدة يف حل ال�صراع العربي الإ�سرائيلي  ،وكانت احلجة الأمريكية يف رف�ض �إطار جنيف
لل�سالم �أن التغريات التي ا�ستجدت يف املنطقة منذ التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد قد جتاوزت كل
املنابر ال�سابقة ومل يعد هناك مربر للتم�سك بها (.)38
وبذلك امل�سار ا�ستطاعت الواليات املتحدة توحيد الباب الوحيد الذي كان ميكن �أن
يكون لل�سوفييت دور يف حل ال�صراع العربي الإ�سرائيلي  ،ومل يكن االحتاد الأوروبي �أكرث حظ ًا
من ال�سوفييت يف ا�ستبعادهم متام ًا من ممار�سة �أي دور يف ذلك ال�صراع على الرغم من �أن االحتاد
الأوروبي كان �أكرث ن�شاط ًا وحيوية من ال�سوفييت �أو حتى من كثري من الأطراف العربية يف �إيجاد
حل لذلك ال�صراع ويعود ال�سبب احلقيقي لذلك التحرك الأوروبي �إىل �أن عملية احلظر النفطي
الذي مار�سته الدول العربية املنتجة للنفط على الدول الأوروبية التي دعمت �إ�سرائيل يف حرب
1973م جعلها الأطراف الأكرث ت�ضرر ًا من تلك ال�سيا�سات ،حيث دخلت الدول الأوروبية يف
عمليات تق�شف و�إ�صالحات اقت�صادية وكانت �أكرث اللحظات ن�شاط ًا يف ذلك االجتاه عندما تقدمت
دول االحتاد الأوروبي �أثناء اجتماعات اللجنة العربية – الأوروبية يف تون�س  1977م �أثناء
التح�ضريات التفاقية كامب ديفيد بيان �شمل ر�ؤيتهم للحل من �أربع نقاط ت�ضمنت :
1 .1عدم جواز احتالل الأرا�ضي بالقوة .
2 .2االعرتاف بحقوق ال�شعب الفل�سطيني .
3 .3معار�ضة �سيا�سة �إ�سرائيل التو�سعية يف بناء امل�ستوطنات .
4 .4معار�ضتها الكاملة لكل مبادرة من �أي طرف ي�ستهدف تغيري و�ضع مدينة القد�س(.)39
وعقب التوقيع على معاهدة كامب ديفيد ر�أت اجلماعة الأوروبية وخا�صة فرن�سا �أن تلك
املعاهدة قد �أحلقت ال�ضرر الكبري باجلانب الفل�سطيني ،و�أن تلك املعاهدة ال ميكن �أن ت�ؤ�س�س ل�سالم
حقيقي فقامت اجلامعة الأوروبية – ح�سب الت�سمية ال�سابقة لها – بقيادة فرن�سا بتطوير مبادرة
�أخرى عام 1980م حاولت من خاللها �سد الثغرات اخلطرية التي احتوتها معاهدة كامب ديفيد وهي
1

( ((3نف�س املرجع�،ص. 99
(� ((3إ�سماعيل �صربي مقلد  )1983(،اال�سرتاتيجية الدولية يف عامل متغري  :ق�ضايا وم�شكالت � ،شركة كاظمة للن�شر والرتجمة والتوزيع  ،الكويت � ،ص
.66 – 62
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التغريات التي كان الباحث قد حتدث عنها  ،ون�صت تلك املبادرة على �أن امل�ستوطنات ت�شكل عقبة
�أمام ال�سالم ورف�ض �أي تغري �سكاين �أو جغرايف يف الأرا�ضي العربية املحتلة  ،مع �ضرورة ا�شرتاك
منظمة التحرير الفل�سطينية يف �أي مباحثات �سالم  ،ولل�شعب الفل�سطيني حق تقرير م�صريه مع و�ضع
حد نهائي لالحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي امل�ستمر من عام 1967م ومعار�ضة �أي تغري من �أي طرف
واحد على مدينة القد�س (.)40
وعند هذا احلد دخلت الواليات املتحدة مبمار�سة �ضغوط كبرية على الدول الأوروبية
وطالبتها بالتوقف فور ًا عن اقرتاح املبادرات والتوقف عن مزايداتها حول دورها كو�سيط يف ذلك
ال�صراع ،ويجب على �أوروبا يف حال رغبتها القيام ب�أي دور �أو �إطالق مبادرات �أن يكون بالتن�سيق
مع الواليات املتحدة  ،وهو �أمر جنحت فيه الواليات املتحدة ،و�أ�صبحت �أغلب املواقف الأوروبية
وخا�صة الفرن�سية خ�صو�ص ًا بعد تويل اال�شرتاكي ان�سو ميرتات الأقرب �إىل املوقف الأمريكي
والإ�سرائيلي يف عملية ال�صراع وخا�صة يف مو�ضوع مدينة القد�س (.)41
وبعد املوافقة والدعم الأمريكي الحتالل ثاين عا�صمة عربية – بريوت – وبعد الدور
امل�شبوه الذي قدمته �إ�سرائيل لبع�ض الف�صائل اللبنانية يف م�ساعدتها للق�ضاء على التواجد
الفل�سطيني عامة والع�سكري خا�صة يف لبنان مرور ًا بحروب املخيمات وجمزرة �صربا و�شاتيال عام
1982م ،مت �شن حرب �إبادة عليهم �أثناء الهجوم الإ�سرائيلي على بريوت عام 1982م متخ�ضت كل
تلك ال�سيا�سات �إىل �إفراغ املقاومة الفل�سطينية وتقلي�ص الوجود الفل�سطيني �إىل حد كبري يف لبنان
وتوزيعهم يف �أكرث من دولة عربية  ،وتقدمت �إدارة الرئي�س الأمريكي رونالد ريجان �أكرث الإدارات
الأمريكية ميينية ومتثال لل�سيا�سة اليمينية امل�سيحية مببادرة عرفت با�سم مبادرة ريجان لل�سالم
حاولت من خاللها �أن حتقق �أكرث من �أمر ،الأول :قطع الطريق على العرب من االتفاق على مباردة
فهد لل�سالم ،الثاين :الت�أكيد على �إطار كامب ديفيد كحاكم �أ�سا�س لأي حترك يف ذلك االجتاه ،بل
الذهاب �إىل ما هو �أدنى مما اتفق عليه يف مبادرة كامب ديفيد  ،حيث طالبت تلك املبادرة ب�إقامة
�سواء وافق الفل�سطينيون على ذلك �أم ال  ،مع �إبقاء القد�س
حكم ذاتي للفل�سطينيني يلحق بالإدارة
ٌ
مدينة موحدة (.)42
وظلت باقي �سنوات عقد الثمانينيات خالية من �أي مبادرات �أو �أفكار فيما يخ�ص ال�صراع
( ((4نف�س امل�صدر� ،ص .202
( ((4ا�سماعيل �صربي  ،مرجع �سبق ذكره � ،ص . 206 – 203
(� ((4سعد الدين �إبراهيم  )1982(،مبادرة ريجان  ،ال�سيا�سة الدولية  ،مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية  ،القاهرة  ،العدد � ،67ص 146
 .147			
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العربي الإ�سرائيلي مبا فيها القد�س وظلت املبادرة العربية والتي عرفت مببادرة امللك فهد هي الإطار
الوحيد املطروح وال�سبب يف ذلك دخول املنطقة العربية يف م�شاريع بعيدة عن مو�ضوع ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي با�ستثناء االنتفا�ضة الفل�سطينية عام 1987م والهجرة اليهودية من االحتاد
ال�سوفيتي �سابق ًا �إىل �إ�سرائيل  ،وقد خ�ص�ص اجلهد العاملي الأكرب وقتها ملواجهة الغزو ال�سوفيتي
لأفغان�ستان ،ثم الثورة الإيرانية ثم احلرب العراقية الإيرانية ،وبدايات الثورات الربتقالية يف
�أوروبا ال�شرقية وبدايات م�شاكل االحتاد ال�سوفيتي �إىل �أن وقع حدث الغزو العراقي للكويت عام
1990م والذي �أعاد الق�ضية الفل�سطينية مرة �أخرى للواجهة.

املبحث الثالث

ال�سيا�سات الأمريكية جتاه القد�س يف ظل النظام العاملي اجلديد
يف هذا املبحث �سوف يحاول الباحث التعرف على �سيا�سة الواليات املتحدة جتاه القد�س
فيما عرف بالنظام العاملي اجلديد ،والذي �أر�ست قواعده الواليات املتحدة الأمريكية والتي كانت
بداياته مع حرب اخلليج الثانية ،والتي عرفت بالغزو العراقي للكويت ،وكذا بداية تفكك االحتاد
ال�سوفيتي وتراجعه عن كثري من �أدواره العاملية اخلارجية ل�صالح الداخل ال�سوفيتي وكان �أهم و�أبرز
معامل تلك احلقبة هي ت�شكل نظام عاملي �أحادي  ،وانفراد الواليات املتحدة الأمريكية يف �صياغة
عملية ال�سالم بني العرب و�إ�سرائيل ول�صالح �إ�سرائيل ويف ظل غياب �أي قوة من �أي نوع كانت تدعم
الأطراف العربية �أو الفل�سطينية �أثناء عمليات ال�سالم ،وهو ما �أثر ب�شكل �سلبي على خمتلف ق�ضايا
ال�صراع بني الطرفني ل�صالح �إ�سرائيل.
وكانت هناك العديد من الإرها�صات العاملية والإقليمية التي كانت تنبيء بحدوث حتول
يف النظام العاملي ،من نظام القطبية الثنائية �إىل القطبية الأحادية �إىل النظام املتعدد ،وهي
�إرها�صات قللت االهتمامات الإقليمية والدولية مبو�ضوع ال�صراع العربي -الإ�سرائيلي  ،حتى و�إن
كانت هناك بع�ض الأحداث التي �أعادت الوهج للق�ضية الفل�سطينية مثل االنتفا�ضة الفل�سطينية
الأوىل عام � 1987إال �أنها مل تكن كافية لأحداث حتول جوهري يف طريقة احلل الذي كان قد
ن�صبته الواليات املتحدة للأطراف العربية ،ورغم ما قدمه العرب يف خمتلف الق�ضايا التي كان
1
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للواليات املتحدة م�شاركة فاعلة فيها طوال عقد الثمانينيات حتى �أوا�سط عقد الت�سعينيات� ،إال
�أن الواليات املتحدة ممثلة بالكوجنر�س الأمريكي �أقدمت ولأول مرة على الت�صويت بنقل ال�سفارة
الأمريكية للقد�س  ،وجعل القد�س عا�صمة موحدة لإ�سرائيل .
وهذه اخلطوة من وجهة نظر الباحث كانت تهدف حل�صول تغري جديد وخطري يف ال�سلوك
ً
وقاحة مما �سبق  ،كما �أنها مثلت خطوة عربت
الأمريكي جتاه القد�س ل�صالح �إ�سرائيل ،وب�صورة �أكرث
بها الواليات املتحدة وب�صورة نهائية فوق كل الأحالم العربية واملطالب والأماين التي كانت متني
النف�س قبل تلك اخلطوة يف ح�صول ال�شعب الفل�سطيني على حقوقه.
ثم �إن الواليات املتحدة دفعت بقوة للمنطقة العربية لطم�أنه العرب وفل�سطينيني عقب
�أحداث مهمة وقعت يف املنطقة متثلت يف زيادة احل�شود الع�سكرية الأمريكية عامة والغربية
ل�ضرب العراق و�إخراجه من الكويت  ،وكذا وقوع احلادث الإرهابي ال�صهيوين واملتمثل يف قيام �أحد
املتطرفني ال�صهاينة يف 1990/1/18م مبجزرة �ضد الفل�سطينيني يف القد�س  ،وقطع الطريق على
العرب من �أي �إمكانية لاللتفاف مع مبادرة �صدام ح�سني – الرئي�س العراقي الأ�سبق_ �أثناء �أزمه
اخلليج الثانية والتي طالب فيها بحل للق�ضية الفل�سطينية مع حل لكل م�شاكل العرب ال�سيا�سية
ً
وخا�صة
واالقت�صادية و�إعادة توزيع الرثوات وهي املبادرة التي القت قبو ًال لدى ال�شارع العربي (،)43
�أن تلك املبادرة قد اقرتبت كثري ًا من املبادرة الفرن�سية التي �أتت عقب مبادرة �صدام ح�سني والتي
طالبت ب�إجراء ان�سحابات فورية من الأرا�ضي الفل�سطينية من قبل �إ�سرائيل وان�سحابات عراقية من
الكويت(.)44
وهذا الأمر هو الذي دفع بالواليات املتحدة للتحرك الوا�سع يف املنطقة وتقدمي �ضمانات
للعرب والفل�سطينيني ،وخا�صة �أنه قد ح�صل تعاطف عربي �شعبي كبرية مع املبادرتني العراقية
والفرن�سية  ،وتركزت تلك التنظيمات الأمريكية وقتها من �أن الواليات املتحدة �سوف تعمل على
�إيجاد حل منا�سب للق�ضية الفل�سطينية  ،وانها منفتحة على كل احللول  ،و�أنها �ستقدم كل ال�ضمانات
التي ت�ؤدي �إىل الزام �إ�سرائيل بحل عادل ،ومل يدرك العرب من �أن هدف تلك التحركات الأمريكية
كان حماولة امت�صا�ص الغ�ضب والتحركات العربية  ،وكذا عدم ال�سماح  -للمنظمة الدولية الأمم
( ((4احمد �صدقي الدجاين  )1991(،ق�ضية فل�سطني وال�صراع العربي – الإ�سرائيلي بعد حرب اخلليج ،امل�ستقبل العربي  ،مركز درا�سات الوحدة
العربية  ،بريوت  ،العدد � ، 148ص . 76 – 74
( ((4قي�س خزعلي جواد الفذاوي  )1991(،الدور الفرن�سي يف حرب اخلليج  ،م�ستقبل العامل الإ�سالمي  ،مركز درا�سات العامل الإ�سالمي  ،مالطا ،
العدد � ،3ص .111 – 108
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املتحدة� -أن تتخذ �أي توجهات تعار�ض م�صالح يف املنطقة العربية(.)45
على �أنه يف هذه املدة مت الرتاجع الأكرب لي�س يف الوعود بل يف الأدوات وامليكنزمات
والآليات الأمريكية التي كانت حتكم حل ال�صراع العربي الإ�سرائيلي عموم ًا وجتاه ق�ضية القد�س
خ�صو�ص ًا فبعد انتهاء حرب اخلليج الثانية  ،والتي كان �أحد �أخطر �إفرازاتها غياب �أي قوة �أو قدرة
�أو فاعلية عربية جتاه �إ�سرائيل جراء توحد القوة العراقية وزيادة حبل كفة �إ�سرائيل �سيا�سي ًا
وع�سكري ًا مع كل الأنظمة العربية وهو ما يعني غياب �أي نوع من التغطية �أو احلماية للق�ضية
الفل�سطينية ،وهو الوقت الفارق للحظة الفارحة التي ا�ستغلها اف�ضل ا�ستغالل ك ًال من الواليات
املتحدة و�إ�سرائيل ،فتحركت الواليات املتحدة ب�شكل جديد يف اجتاه عقد حمادثات �سالم جديدة
عام 1991م  ،وكانت �إ�سرائيل هي الكا�سب الأوحد يف ذلك االجتاه  ،حيث ر�سمت الواليات املتحدة
لنف�سها دور ًا جديد ًا كو�سيط لل�سالم  ،يخالف التنظيمات التي كانت الإدارة الأمريكية قد قطعتها
للأطراف العربية التي كان ترغب يف �أن يكون احل�ضور الأمريكي ح�ضور ًا كام ًال لتلعب دور ًا ن�شيط ًا
و�ضاغط ًا يف مطالبة �إ�سرائيل االلتزام بقراري جمل�س الأمن الدويل  ،338 ، 242 ،ومبد�أ الأر�ض
أرا�ض حمتلة
مقابل الإ�سالم  ،واعتبار القد�س وبقية الأرا�ضي العربية املحتلة من عام 1967م ٍ � ،
مع تقدمي ال�ضمانات الالزمة للتو�صل �إىل �سالم �شامل ( ،)46فالدور اجلديد الذي ر�سمته الواليات
املتحدة يتكيف مع الأهداف الإ�سرائيلية واملتمثل يف �أن يكون تدخلها قا�صر ًا على ت�سهيل عقد
املفاو�ضات وعمل �إجراءات وترتيبات �إجرائية لدعم التفوق الإ�سرائيلي يف هذا الظرف ،و�إنهاء
املقاطعة االقت�صادية على �إ�سرائيل و�إن�شاء �سوق �شرق �أو�سطي  ،وترك الق�ضايا الأ�سا�سية وخا�صة
ق�ضية القد�س والالجئني للم�ستقبل البعيد  ،مع التدخل لت�أكيد ومباركة ما قد تنجح الأطراف يف
حتقيقه (.)47
هذه الإدراكات الأمريكية اجلديدة يف عملية ال�سالم العربي الإ�سرائيلي من وجهة نظر
الباحث �أتت يف ظل الت�أكد الأمريكي من �أن عدم حل ال�صراع �أو الو�صول �إىل نتائج مل يعد يحمل
�سواء على امل�ستوى الإقليمي �أو
معه تهديد ًا للنظام والرتتيبات التي تقوم بها الواليات املتحدة
ٌ
الدويل ،وكذا �إدراك الواليات املتحدة �أن الأطراف العربية جمتمعة مل يعد لديها �أي خيار �آخر �إال
1

( ((4حممد ال�سيد �سعيد  )1992(،م�ستقبل النظام العربي بعد �أزمة اخلليج  ،عامل املعرفة  ،158املجل�س الوطني للثقافة والفنون والأدب  ،الكويت ،
�ص .250
( ((4هالة �سعودي  )1995(،الوطن العربي والواليات املتحدة الفر�ص والقيود  ،معهد البحوث والدرا�سات العربية .258 – 257 ،
( ((4ودودة بدران  )1996(،الإدارة اجلديدة ومفاو�ضات ال�سالم العربية الإ�سرائيلية يف جمال عبداجلواد ( حمرر) الوطن العربي والواليات املتحدة ،
معهد البحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة ،احلامعة العربية.157 ، 155 ،
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خيار االنخراط يف ال�سالم مع �إ�سرائيل؛ لأن العرب من وجهة نظر الواليات املتحدة مل تعد قادرة
على حتدي �إ�سرائيل �أو ممار�سة �ضغط عليها �أو حتى تغيري الواقع الذي ي�شري �إىل تفوق �إ�سرائيل
الوا�ضح .
وقد ظهر كل ما �سبق طرحه عقب انتهاء حرب اخلليج الثانية عام 1991م فقد بادرت
الإدارة الأمريكية بالتحرك ال�سريع يف تن�شيط عملية ال�سالم؛ لأن الظرف وقتها يخدم امل�صلحة
الإ�سرائيلية ،حيث قامت ب�إر�سال ر�سالة طم�أنة ،وهي يف نف�س الوقت ر�ؤيتها حلل ال�صراع العربي
الإ�سرائيلي  ،وقد احتوت تلك الر�سائل الأفكار التالية � :ضرورة �أن يت�ضمن احلل نقل ال�سلطة من
الإ�سرائيليني للفل�سطينيني وحتقيق �سيطرة �سريعة على القرارات ال�سيا�سية واالقت�صادية  ،و�أن
الإدارة الأمريكية تعتقد �أنه ال ينبغي لأي طرف من الأطراف �أن يقوم ب�أي حال من الأحوال
م�سبق للق�ضايا التي يجب �أن حتل باملفاو�ضات  ،كما تعار�ض الإدارة الأمريكية �أي ن�شاط
بتحديد
ٍ
ا�ستيطاين يف الأرا�ضي املحتلة لعام 1967م؛ لأنها ت�شكل عقبة �أمام حتقيق ال�سالم  ،كما �أنها ترى
�ضرورة بقاء القد�س موحدة و�أن و�ضعها النهائي يحدد من خالل املفاو�ضات لذا فهي ال تعرتف ب�ضم
القد�س ال�شرقية� ،أو تو�سع حدودها البلدية  ،وكذا ت�شجع الأطراف على تفادي �أي جراء من جانب
واحد تعمل على زيادة حدة التوتر املحلي �أو تعقيد املفاو�ضات �أو ت�ستبق نتائج املفاو�ضات النهائية ،
كما �أن الإدارة الأمريكية ت�ساند الفل�سطينيني يف طرح �أي ق�ضية مبا فيها ق�ضية القد�س على مائدة
املفاو�ضات (.)48
على �أن الباحث يود التنويه �إىل �أن �صيغة تلك الر�سائل كان فيها الكثري من التدلي�س ،حتى
قبلت به الأطراف العربية ،وخا�صة الفقرة التي تقول �إن الإدارة الأمريكية ت�ساند الفل�سطينيني
يف طرح ق�ضية القد�س على املفاو�ضات ،ومل تعرتف لهم بحقوقهم الدولية والقانونية يف القد�س
التي �أكدتها كل القرارات الدولية �سابق ًا.
ومبوجب ر�سائل التطمينات تلك ذهبت الأطراف العربية مع الفل�سطينيني �إىل م�ؤمتر
مدريد لل�سالم من 1991/11 - 10/30م ،والذي �أ�سفر عنه ت�شكل م�سارين للمفاو�ضات  ،م�سا ٌر
ثنائي بني �إ�سرائيل وكل دولة عربية على حدة  ،وم�سار �آخر متعدد بني �إ�سرائيل وكل الأطراف
ٌّ
العربية التي ح�ضرت م�ؤمتر مدريد  ،على �أن يتم �إقرار �صيغة الإطار الثنائي ب�شكل خطري جد ًا ،
حيث مت من خالل عملية التباحث بني الأطراف حتييد البعد القانوين الدويل �أثناء التفاو�ض على
( ((4م�صطفى علوي ( حمرر) ()1994املفاو�ضات العربية الإ�سرائيلية وم�ستقبل ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط  ،كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية ،
جامعة القاهرة ،مركز البحوث والدرا�سات ال�سيا�سية  ،القاهرة � ،ص .616 – 613
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�إ�سرائيل وذلك فيما يتعلق بقرارات الأمم املتحدة امل�ؤيدة حلقوق ال�شعب الفل�سطيني (.)49
كما هو معروف فقد متخ�ض عن ذلك امل�سار الثنائي اتفاقيتي �أ�سلو عام 1993م بني
الإ�سرائيليني والفل�سطينيني  ،واتفاقية وادي عربة بني الإ�سرائيليني والأردن  ،ويكتفي الباحث
بت�سجيل مالحظة �سريعة على اتفاقية �أ�سلو والتي مت مبوجبها ح�صول الفل�سطينيني فقط على
 11%من الأرا�ضي التي نادت بها القرارات الدولية مع العلم ب�أن �إ�سرائيل �أي�ضا مل تلتزم �إال ب�إعطاء
الفل�سطينيني  ، 9%فمن املعروف �أنه خالل الأ�شهر الأوىل من املباحثات ال�سرية التفاق �أ�سلو كان
قد جرى تغيري يف الإدارة الأمريكية متثل بفوز بيل كلينون مبن�صب الرئا�سة ،وهي واحدة من
ً
�صهيونية ودعم ًا للتفوق واملطالب الإ�سرائيلية  ،حيث كانت تلك الإدارة ترعى يف
�أكرث الإدارات
نف�س الوقت م�سار ًا ثنائي ًا �آخر غري ذي �أهمية بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني وكانت متار�س �شتى
ال�ضغوطات على الفل�سطينيني يف ذلك امل�سار الذي عقد يف وا�شنطن وانتهى مع انك�شاف امل�سار الثنائي
ال�سري لأ�سلو(.)50ومن املعلوم �أن اتفاق �أ�سلو قد خرج بالعديد من النقاط املخيبة للآمال لي�س لأنه
مل ي�ستند على �أي مرجعية قانونية دولية بل تلك لأنه �أي�ض ًا حتى مل يلتزم بر�سائل التطمينات
التي على �أ�سا�سها قامت تلك املباحثات ،وكذا �أ�ضاف تعقيدات جديدة على الو�ضع الفل�سطيني حيث
ن�ص ذلك االتفاق على �إقامة حكم ذاتي للفل�سطينيني ملدة خم�س �سنوات يف ال�ضفة والقطاع فقط
 ،ومت ت�أجيل بحث الق�ضايا الأكرث تعقيد ًا يف ال�صراع لوقت الحق مثل ق�ضية القد�س واملعابد ،
�شكل الكيان الفل�سطيني النهائي  ،امل�ستوطنات  ،التحكم على الأر�ض وهي النقطة الأخطر والتي
كانت تعني ا�ستبعاد كل ما يتعلق بال�سيادة الإقليمية الفل�سطينية على الأر�ض  ،وهو ما يعني �أن
احلكم الذاتي الفل�سطيني قا�صر على ال�سكان ،وال عالقة له بالأر�ض وخا�صة امل�ستوطنات واملواقع
الع�سكرية الإ�سرائيلية واملياه وممار�سة ال�سيادة على القد�س(.)51
كما ي�ؤخذ على اتفاق ا�سلو �أنه مت االعرتاف ب�إ�سرائيل باعتبارها دولة لي�س لها حدود
نهائية �إال مع م�صر  ،كما �أن م�ضمون االعرتاف بال�شعب الفل�سطيني كان حمدود  ،وقد ين�صرف
�إىل ال�شعب الفل�سطيني الداخلي  ،وعدم وجود �أي قيود على اال�ستيطان الإ�سرائيلي يف الأرا�ضي
1

( ((4جواد احمد ( حمرر)( )1998املدخل �إىل الق�ضية الفل�سطينية  ،مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط  ،عمان � ،ص .487
( ((5وحيد عبداملجيد  )1992(،مفاو�ضات ال�سالم وم�شكالت الأداء التفاو�ضي العربي  ،ال�سيا�سة الدولية  ،مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية ،
القاهرة  ،العدد � ، 108ص . 187 – 186
( ((5عبداملنعم امل�شاط  )1993(،الواليات املتحدة الأمريكية يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية  ،يف الإدارة الأمريكية اجلديدة وال�شرق الأو�سط  ،مركز
البحوث والدرا�سات ال�سيا�سية ،كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سة ،جامعة القاهرة  ،القاهرة � ،ص .8
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الفل�سطينية املحتملة  ،ووجود فيتو على عودة �أي فل�سطني من قبل �إ�سرائيل(.)52
وبعد انتهاء مرا�سم التوقيع على اتفاقية �أ�سلو والذي ا�ست�ضافته �إدارة كلينتون  -وهي
الإدارة التي كانت �أكرث انغما�س ًا يف عقد جوالت �سالم بني الأطراف العربية والإ�سرائيلية -با�شرت
�إ�سرائيل �سيا�سات �ضم �أرا�ضي جديدة من مدينة القد�س خمالفة لالتفاق اجلديد �أو�سلو وهو ما كان
له رد فعل فل�سطينية عرب رفع املو�ضوع ملجل�س الأمن الدويل فمار�ست �إدارة كلينتون �ضغوط ملنع �صدور
قرار من جمل�س الأمن بذلك اخل�صو�ص  ،بل �أقدمت تلك الإدارة على الت�صديق يف عام 1995م على
قرار الكوجنر�س الأمريكي بنقل ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س بحلول عام 1999م واالعرتاف
بالقد�س عا�صمة موحدة لإ�سرائيل ،ثم انبعث ذلك القرار ،ويف نوع من التحدي للإدارات العربية
والفل�سطينية التوقيع على اتفاق ا�سرتاتيجي وتعاون ع�سكري مع �إ�سرائيل يف �أبريل 1996م  ،وقد
ت�ضمن اجلزء املعلن من ذلك االتفاق التعاون يف جمال �صناعة ال�صواريخ اال�سرتاتيجية املتطورة،
وتقدمي معلومات ا�ستخباراتية و�أجهزة ا�ستطالع وتزويد �إ�سرائيل ب�أحدث ال�صواريخ الأمريكية
�إىل جانب �أجهزة ال�سوبر كمبيوتر والتعاون يف جمال الف�ضاء ( ،)53وهو ما يعني يف التحليل الأخري
جعل �إ�سرائيل تتحدى جميع الأطراف يف فر�ض �أي �شروط عليها بل وتقوم هي بكل �أنواع املمار�سات
الال�شرعية والالقانونية جتاه عملية ال�سالم.
وعند هذا احلد حاولت �إدارة كلينون جتميد �أي م�سار �آخر ر�سمي حلل ق�ضية القد�س،
وكذا عدم اال�ستجابة لأي مطالب عربية �أو فل�سطينية لإعادة احلوار ب�ش�أن القد�س ا�ستجابة لطلب
�إ�سرائيل حتى �أفرزت االنتخابات الإ�سرائيلية قيادة جديدة  -يهود باراك  -وهو ما حاولت �أن
ت�ستغله الإدارة الأمريكية يف دفع جهود ال�سالم من جديد فقامت الإدارة الأمريكية بجمع القيادة
الفل�سطينية والإ�سرائيلية يف كامب ديفيد  2من الفرتة من  25-15يوليو ، 2000وقد وقفت الإدارة
الأمريكية خالل تلك االجتماعات مع املطالب الإ�سرائيلية وخا�صة يف مو�ضوع مدينة القد�س ،حيث
حاولت الإدارة الأمريكية فر�ض ال�شروط الإ�سرائيلية يف مو�ضوع مدينة القد�س والتي تلخ�صت يف
�إعطاء الفل�سطينيني حكم ذاتي يف بع�ض �أحياء القد�س  ،مع �إ�ضافة م�ستوطنات من ال�ضفة للقد�س
التي �سوف ت�شرف عليها ال�سلطات الفل�سطينية على �أن تكون �سلطات ال�سلطة الفل�سطينية حمدودة
�أو ًال ثم تتو�سع الحق ًا  ،مع قبول �إ�سرائيل �إعطاء الفل�سطينيني ممر �أمن ًا فقط �إىل الأماكن املقد�سة
( ((5احمد الر�شيدي ( حمرر)( )1997الق�ضية الفل�سطينية و�إمامة امل�ستقبل � ،أعمال امل�ؤمتر ال�سنوي احلادي ع�شر للبحوث ال�سيا�سية  ،مركز البحوث
والدرا�سات ال�سيا�سية  ،كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية  ،جامعة القاهرة  ،القاهرة .20-16 ،
( ((5عماد جاد � )1996(،آثار التحالف الأمريكي – الإ�سرائيلي على عملية الت�سوية  ،ال�سيا�سية الدولية  ،مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية ،
القاهرة  ،العدد � ،125ص .75 – 74
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يف مدينة القد�س (.)54
وعلى الرغم ظاهريه التنازل يف مو�ضوع مدينة القد�س � ،إال �أنه من الناحية الفعلية ال
يقل خطورة عن كافة املمار�سات الإ�سرائيلية ال�سابقة جتاه القد�س �إن مل يكن �أخطرها  ،حيث
يعطي ذلك املقرتح حق زحزحة اجلانب الفل�سطيني عن البقعة احلقيقية لأرا�ضي مدينة القد�س ،
وكذا حتويطه ببقع ا�ستيطانية ت�صبح يف امل�ستقبل عقبة �أمام ح�صول الفل�سطينيني على �أي حقوق
يف مدينة القد�س  ،ما �أن املمر الذي �سيحدد للفل�سطينيني للو�صول �إىل الأماكن املقد�سة يعني �أن
الفل�سطينيني لن يتمكنوا من الو�صول �إال �إىل مكان معني ولي�س وكل القد�س  ،وتظل �إ�سرائيل هي
املتحكمة يف حركة �أو منعها يف ذلك املمر .
كما �أ�شار الباحث �سابق ًا �إىل �أن �إدارة كلينتون هي من �أكرث الإدارات الأمريكية انغما�س ًا
يف عملية ال�صراع العربي الإ�سرائيلي � ،إال �أنها يف نف�س الوقت من �أكرث الإدارات حتيز ًا حول مع
الطروحات الإ�سرائيلية يف مدينة القد�س وذلك من خالل تبني �إدارة كلينتون لكامل فحوى النقاط
ال�ست التي كان وزير اخلارجية ال�سابق حمي�س ببكر يف عهد الري�س جورج بو�ش الأب قد طرحها
على العرب ،والقا�ضية ب�أن يتم بحث مو�ضوع القد�س يف حال مت �إلغاء املقاطعة العربية لإ�سرائيل
على �أن يتم التفاو�ض على مو�ضوع مدينة القد�س على اجلانب الديني فقط ،بحيث ترتك املفاو�ضات
لعنا�صر دينية عربية من بينها �سعوديني حول �إدارة امل�سجد الأق�صى وم�سجد عمر يف مدينة القد�س،
وهو ما يعني حتويل مو�ضوع مدينة القد�س �إىل ق�ضية �إ�شراف على �أماكن عبادة  ،على �أن يكون ثمن
ذلك �أي�ضا هو �إلغاء املقاطعة العربية لإ�سرائيل (.)55
وقد �سعت �إدارة الرئي�س كلينتون خلف�ض �سقف التفاو�ض حول مدينة القد�س فيما تبقت
من فرتة حكمها ،حيث مل تعرت�ض تلك الإدارة على كل الإجراءات التي �أقدمت عليها احلكومات
الإ�سرائيلية املتعاقبة � ،أو منع الن�شاط اال�ستيطاين الكثيف يف القد�س �أو حفر اخلنادق – جبل
�أبو غنيم �أو حتت امل�سجد الأق�صى  -وهدم البيوت العربية داخل مدنية القد�س  ،والإعالن املتكرر
�أن مدينة القد�س هي العا�صمة الأبدية املوحدة لإ�سرائيل والت�أكيد على اخت�صار التفاو�ض للو�ضع
النهائي على حق املرور للم�سجد لل�صالة وعلى �أر�ضية �صغرية تطل على امل�سجد الأق�صى مع حظر كلي
لأي ن�شاط فل�سطيني يف مدينة القد�س (.)56
1

( ((5عبد العاطي حممد � )2002(،أمريكا والأمم املتحدة  ،يف الإمرباطورية الأمريكية �صفحات من املا�ضي واحلا�ضر  ،ج  3مكتبة ال�شرق ،
القاهرة � ،ص.100
( ((5احمد الر�شيدي  ،مرجع �سبق ذكره � ،ص .237 – 235
( ((5احمد كامل �شعث  )1996(،القد�س اجلريح  ،حمور ال�صراع الأبدي  ،مكتبة مدبويل  ،القاهرة � ،ص .281-280
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مرة �أخرى ح�صل تغريات يف املنطقة ل�صالح �إ�سرائيل ومتثلت تلك املتغريات يف خروج
العراق من �أي معادلة عربية حلماية الأمن القومي العربي  ،ووفاة القيادة الفل�سطينية – يا�سر
عرفات – وخ�ضوع املنطقة العربية ملا �سمي مواجهة �أو حماربة الإرهاب  ،وهذا الأمر حمل معه
تغري ًا جذري ًا يف مطالب رعاة ال�سالم  ،فقد كان ال�شعار الأ�سا�س منذ انطالقة عملية ال�سالم هو الأر�ض
مقابل ال�سالم متزحزح ًا �إىل ال�سالم مقابل ال�سالم�أ ثم �أ�صبح بعد ذلك الأمن مقابل ال�سالم  ،على �أن
ذلك ال�شعار �أفرزته قيادات �إ�سرائيلية �أكرث تطرف ًا جاءت نتيجة انتخابات و�ضعت ن�صب �أعينها
هدف ًا �أ�سا�سي ًا ،وهو ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية فلج�أت �إىل تغيري تكتيكاتها من مباحثات ال�سالم
�إىل مباحثات اال�ست�سالم  ،كما قامت �إ�سرائيل ب�شن العديد من العمليات الع�سكرية العنيفة على
القيادات والأرا�ضي الفل�سطينية ،فلو ا�ستعر�ضنا ب�شكل �سريع �أغلب العمليات والأحداث التي متت
من العام 1997م حتى العام 2001م اتفاق اجلليل ،اتفاق واي ريفر  ،1998قمة �شرم ال�شيخ وواي
ريقر1999 2م  ،تقرير ميت�شل  ،2001جلنة تنت وما نتج عنها من �صدور وثيقة تنت  ،ثم بعثة
ال�سالم الأمريكي النتوين زيني  – 2001كانت كلها تهدف �إىل حماولة �إيقاف العنف الإ�سرائيلي
ومنع �إبعاد الفل�سطينيني وفك احل�صار على القيادة الفل�سطينية  ،املده�ش يف الأمر �أن كل ما متخ�ضت
عنه تلك التحركات �أنها حملت ما ادعوه العنف �أو الإرهاب الفل�سطيني ح�سب التو�صيف الإ�سرائيلي
الأمريكي م�س�ؤولية ما يح�صل لهم وربطوا �أي تقدم يف ال�سالم بتح�سني �شروط مكافحة ذلك العنف،
ورمبا ذلك الأمر قد �شجع الإ�سرائيليني �أكرث على التمادي يف �شن عمليات ع�سكرية كربى و�شاملة
على الأرا�ضي الفل�سطينية كان �أخطرها العملية الع�سكرية التي قام بها اجلي�ش الإ�سرائيلي لإعادة
احتالل بع�ض الأرا�ضي التي كانت قد حررت من �إ�سرائيل مبوجب اتفاق �أ�سلو والقيام بح�صار
القيادة الفل�سطينية والذي ا�ستمر ل�شهور ،وذلك بعد زيارة رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �أرييل �شارون
للقد�س وخروج الفل�سطينيني منددين بتلك الزيارة وما نتج عنها ،وهو رمبا �أمر دعا �إىل حتريك
عمليات ال�سالم مرة �أخرى والتي كانت قد توقفت منذ بداية الألفية ،وعلى �ضوء ذلك مت ت�شكيل ما
ُ�سمي باللجنة الرباعية عام 2002م برئا�سة رئي�س الوزارة الربيطاين ال�سابق توين بلري ،وتكونت
اللجنة الرباعية من ك ًال من الواليات املتحدة  ،رو�سيا  ،االحتاد الأوروبي  ،الأمم املتحدة  ،وقد
و�ضعت تلك اللجنة خارجة طريق حلل الق�ضية الفل�سطينية على ثالث مراحل وت�ضمنت املرحلة
الثالثة والأخرية مناق�شة ق�ضايا احلل النهائي ومنها �إنهاء االحتالل الذي يرى عام  1967و�إيجاد
حل واقعي وعادل ومتفق عليه ملو�ضوع الالجئني وحل متفاو�ض عليه لو�ضع مدينة القد�س ،ي�أخذ يف
االعتبار اهتمامات كال الطرفني  ،ال�سيا�سية والدينية ويحمي امل�صالح الدينية لليهود وامل�سيحيني
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وامل�سلمني يف املدينة مبا يحقق ر�ؤية حل الدولتني .
وكعادة الإدارات الأمريكية ال�سابقة من القيام بعملية �إفراغ لأي م�ضمون حقيقي لكل
االتفاقات بني الطرفني مل ت�شذ �إدارة الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش االبن عن ذلك النهج ،فقد
�أقدمت تلك الإدارة الأمريكية على تقدمي �ضمانات عامة لإ�سرائيل تف�ضي �إىل تناق�ض لكل ما مت
طرحه من قبل للجنة الرباعية بعد �أن رف�ضت �إ�سرائيل �أو ًال التوقيع على تلك اخلريطة ،و�أهم تلك
ال�ضمانات:
1 .1املوافقة الأمريكية على احتفاظ �إ�سرائيل مبواقع ع�سكرية يف غزة وحقها يف اقتحام
القطاع ومالحقة عنا�صر �أو منظمات فل�سطينية للدفاع عن �أمن �إ�سرائيل .
�2 .2إلغاء حق الالجئني يف العودة �إىل ديارهم داخل �إ�سرائيل وعدوتهم �إىل الدولة
الفل�سطينية الوليدة .
3 .3الإقرار بوجود مراكز �سكانية �إ�سرائيلية يف ال�ضفة ومن حق �إ�سرائيل �ضم م�ستوطنات يف
ال�ضفة (.)57
4 .4عدم واقعية العودة حلدود 1949م (.)58
على �أن م�ضمون النقطة  4يف الإقرار بو�ضع مدينة القد�س يعود ل�صالح الر�ؤية الإ�سرائيلية
التي ترف�ض تق�سيم املدينة واعتبارها عا�صمة موحدة لإ�سرائيل  ،كما متثل تلك النقطة خروج
كلي على كل القرارات ال�صادرة من اجلمعية العامة للأمم املتحدة �أو جمل�س الأمن وحتى خارطة
الطريق التي مت اعتمادها (.)59
و�إذا كان الباحث قد حتدث يف املبحث ال�سابق عن �إدارة الرئي�س الأمريكي رونالد ريجان
من �أنها كان النتيجة الطبيعية الأوىل لإفراز التيار اليميني ال�صهيوم�سيحي؛ ف�إن هذه الإدارة
الأمريكية برئا�سة جورج بو�ش الإبن هي النتيجة الأخرى لأفراد ذلك التيار  ،حيث كان يعترب
نف�سه �أحد اجلنود الذين ا�ستدعاهم الرب لتنفيذ نبوءات الكتاب املقد�س – التورات – وان كل
ما يقوم به جتاه �إ�سرائيل هو �أمر �إلهي ،وكذا حماربة وقتال الأ�شرار� ،أمثال �صدام ح�سني ويا�سر
1

( ((5ا�شرف عبداهلل يا�سني  )2009(،ال�سيا�سة الأمريكية وتطور عملية ال�سالم  ،جملة النه�ضة  ،كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية  ،جامعة القاهرة ،
القاهرة ،العدد � ، 4ص.49
( ((5تقارير ووثائق  )2008(،بو�ش يف ال�شرق الأو�سط ،يهودية �إ�سرائيل و�إ�سقاط حق العودة � ،ش�ؤون الأو�سط  ،مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية  ،بريوت
 ،العدد ( � ،128ص .224
( ((5عماد جاد � )2008(،إ�سرائيل ولقاء �أنا بول�س  ،ال�سيا�سة الدولية  ،مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية  ،القاهرة  ،العدد � ، 171ص
.106
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عرفات ،وعند انف�ضاح �أمر تلك ال�ضمانات و�إ�صدار اجلانب الفل�سطيني االلتزام مبا ورد يف خريطة
الطريق ،قامت الإدارة الأمريكية تلك بعملية ابتزاز جديد جتاه الفل�سطينيني ودعت �إىل
�ضرورة �إجراء انتخابات دميقراطية يف فل�سطني قبل اال�ستمرار يف مفاو�ضات ال�سالم حتى يكون
للفل�سطينيني ممثلني حقيقيني منتخبني ولي�س مفرو�ضني عليهم يف حتدي ل�سلطة املنطقة ،وقد
ً
اغلبية حلركة حما�س
ا�ستجابت ال�سلطة الفل�سطينية لذلك ( ، )60و�أجريت االنتخابات والتي �أفرزت
يف املجل�س الت�شريعي – الوطني الفل�سطيني ومت ت�شكل حكومة وحدة وطنية  ،وعندها �سارعت نف�س
الإدارة الأمريكية �إىل عدم االعرتاف بتلك احلكومة و�إيقاف كافة امل�ساعدات  ،والطلب من حما�س
االعرتاف ب�إ�سرائيل وكذا التخلي عن ال�سالح ،و�إلغاء كل ما �صدر �أو قيل عن تدمري �إ�سرائيل ونبذ
الإرهاب والقبول بال�شروط الأمريكية لت�سوية الق�ضية الفل�سطينية (.)61
ودخلت عملية ال�سالم مرة �أخرى طور التجميد حتى عام 2008م ،وهو �أمر قامت تلك
الإدارة فقط مبراجعة تفاهمات اللجنة الرباعية وقبل انتهاء والية جورج بو�ش االبن تقدمت
بناء على ر�ؤية خارطة الطريق يف منتجع �أنابولي�س
اللجنة الرباعية باقرتاح عقد حمادثات �سالم ً
يف الواليات املتحدة والذي مل يتمخ�ض عنه �شيء �سواء مت اتبع ذلك االجتماع عدوان �إ�سرائيل على
قطاع غزة يف نف�س العام 2008م بدعم وت�أييد ومباركة �أمريكية وا�ضحة  ،بحجة حق �إ�سرائيل يف
الدفاع عن نف�سها (.)62
وعقب �صعود �إدارة جديدة يف الواليات املتحدة الأمريكية – باراك �أوباما – والتي مل
ت� ِأت بجديد يف ذلك االجتاه ،فقد ظهرت على �إدارته العديد من التناق�ضات التقدمي ثم الرتاجع
والتي حاولت من خاللها �إعطاء انطباع ًا ب�أنه قد ير�سم مالمح للحل ،وهو ما جعل الباحث يطلق
على تلك املرحلة مرحلة �سيا�سة املد واجلزر  ،على الرغم من �أن برنامج �أوباما االنتخابي قد حمل
فقرة عن �ضرورة قيام �سالم عربي – �إ�سرائيلي مبا يف ذلك �سالم مع الفل�سطينيني  ،و�أنه مع حل
الدولتني ،ويف �أول اختبار عملي لتلك الإدارة ،وذلك عقب قيام �أوباما بزيارة للمنطقة �شملت تركيا
وم�صر و�إ�سرائيل وال�سعودية تراجع عن كثري من وعوده للفل�سطينيني وذلك �أثناء �إلقاء خطابني
( ((6على �سمور  )2002(،ر�ؤية بو�ش  ،انخراط �أمريكي يف امل�شروع ال�شاروين � ،ش�ؤون الأو�سط  ،مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية  ،بريوت ،العدد 107
� ،ص .207
(� ((6أ�سامة الغزايل حرب  )2006(،فل�سطني حتت حكم حما�س  ،ال�سيا�سة الدولية  ،مركز الدرا�سات ال�سيا�سية اال�سرتاتيجية  ،القاهرة  ،العدد
� ، 164ص . 7-6
( ((6حم�سن حممد �صالح  )2009(،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني � ،ش�ؤون الأو�سط  ،مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية  ،بريوت  ،العدد ، 133
�ص . 235 – 234
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كل من م�صر وتركيا وجتاهل متام ًا احلديث عن اال�ستيطان اليهودي وتهويد مدينة القد�س ،
يف ٍ
ثم �أعلن �أن مدينة القد�س هي العا�صمة املوحدة لإ�سرائيل( )63ويف حماولة المت�صا�ص رد الفعل
العربي قام �أوباما بتعيني مبعوث لل�سالم – والذي قام ب�أول زيارة للمنطقة والتي طالب فيها رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي نتنياهو التوقف عن اال�ستيطان يف مدينة القد�س من �أجل �أن تبد�أ املفاو�ضات
من النقطة التي توقفت عندها عام 2008م� ،إال �أن الطلب رف�ض ومت �إف�شال تلك اجلولة الأوىل
وعقب ذلك تدخل �أوباما بحيلة �أخرى م�ضمونها االتفاق الآن وال�سالم الحق ًا ،بحيث يكون هناك
فرتة انتقالية مدتها ع�شر �سنوات حل�سم الق�ضايا النهائية ومنها ق�ضية مدينة القد�س  ،لكن يف نف�س
الوقت امتنعت الإدارة الأمريكية عن �إعطاء �أي �ضمانات للجانب الفل�سطيني وخا�صة يف مو�ضوع
اال�ستيطان ومدينة القد�س  ،وهو �أمر جعل الفل�سطينيني يرف�ضون ذلك ال�سعي الأمريكي اجلديد ،
وهو الأمر الذي دفع باملبعوث الأمريكي بتقدمي ا�ستقالته وجتمدت حتركات تلك الإدارة الأمريكية
عند ذلك احلد خالل الفرتة الرئا�سية الأوىل لأوباما.
وعقب ذلك الأمر ومع تكرار التنكر الأمريكي لكل الوعود التي قدمها وا�ستمرار تقدمي
الدعم والتربيرات للجانب الإ�سرائيلي وعدم ح�صول الفل�سطينيني على �أي وعد من قبل الإدارات
الأمريكية املتعاقبة ،قررت ال�سلطة الفل�سطينية التوجه �إىل الأمم املتحدة للح�صول على حقوقها
يف مدينة القد�س وفل�سطني عموم ًا ،حيث تقدمت بطلب احل�صول على �صفة دولة غري ع�ضو يف الأمم
املتحدة عام 2011م� ،أي دولة مراقب غري ع�ضو وقامت �إدارة �أوباما مبمار�سة �شتى �أنواع ال�ضغوط
والتهديد على ال�سلطة الفل�سطينية وقطع امل�ساعدات عنها والتوقف عن دعم الأمم املتحدة يف حال
�صوتت اجلمعية العامة الأمم املتحدة مع الطلب الفل�سطيني ،وقد ا�ستجابت ال�سلطة الفل�سطينية
رد ًا لتلك ال�ضغوط الأمريكية لكنها يف نف�س الوقت تقدت ب�شكوى ملجل�س الأمن الدويل تطالب فيه
ب�إدانة �إ�سرائيل عن بناء امل�ستوطنات يف القد�س والتوقف عن البناء  ،فقامت الإدارة الأمريكية
با�ستخدام حق الفيتو �ضد ذلك ال�سعي  ،ثم �أقدمت على خطوة �أخرى ،ومتثلت يف ممار�سة �ضغوط
و�سحب تقرير املحقق الدويل جول �ستون ،وعدم عر�ضه �أو مناق�شته يف الأمم املتحدة ،وهو التقرير
الذي �شكل جزء ًا كبري ًا جد ًا منه �إدانة حلرب �إ�سرائيل �ضد غزة عام 2008م والإقدام على ممار�سات
تتنافى مع القانون الدويل حتى بعد وقف ذلك العدوان على غزة (.)64
وعند هذا احلدِّ قررت ال�سلطة الفل�سطينية �أن تتجاوز كل ال�ضغوط الأمريكية وغريها،
1

( ((6احمد ذياب  )2008(،ا�سرتاتيجية �أوباما  ،ال�سيا�سة الدولية  ،مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية ،القاهرة  ،العدد � ، 176 ،ص .120
( ((6تقارير ووثائق  )2010(،مدخل �إىل تقرير غولد �ستون � ،ش�ؤون الأو�سط  ،مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية  ،بريوت  ،العدد � ،134ص .159
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وتتقدم بطلب احل�صول على �صفة دولة مراقب يف الأمم املتحدة ملجل�س الأمن وعند عدم ح�صولها
على الأ�صوات املطلوبة يف جمل�س الأمن تقدمت بالطلب ذاته �إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة
ا�ستناد ًا �إىل القرار الدويل  2/181لعام 1947م ،و�صوتت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ل�صالح
القرار بح�صوله على غالبية الأ�صوات � 138صوت ًا من �أ�صل  188دولة م�شاركة ،وعار�ضت القرار 9
دول وامتنعت عن الت�صويت  41دولة (.)65
ويف حماولة �أخرية من �إدارة �أوباما ،ويف تغري �أخري يف �سيا�ستها جتاه القد�س ،وعقب
الت�صويت يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة تقدمت تلك الإدارة مبقرتحات �أخرية متثلت يف �أن ميد
�أجل التفاو�ض حتى عام 2014م ،للو�صول �إىل جعل جزء من القد�س عا�صمة لإ�سرائيل ولي�س كل
القد�س ،وتكون الدولة الفل�سطينية بحدود م�ؤقتة حتى االنتهاء من حتقيق ال�سالم الكامل ويتم
التفاو�ض على حدود عام 1967م وقيام دولة فل�سطني بجانب �إ�سرائيل عند تلك احلدود  ،وهو
�أمر رف�ضته �إ�سرائيل بحجة �أن تلك احلدود ال توفر الأمن لإ�سرائيل ويف عام 2016م امتنعت تلك
الإدارة الأمريكية عن الت�صويت على قرار طالب بعدم االعرتاف باي تغيري جتاه القد�س يف حدود 4
يونيو 1967م ،ومل حتقق تلك الإدارة �أي �شيء �أو ت�ضيف جديد عما كان احلال يف الإدارة ال�سابقة.
ويف الذكرى املئوية ل�صدور وعد بلفور لقيام وطن قومي لليهود يف فل�سطني عام 1917م ،
�أعلن الرئي�س الأمريكي ترامب يف 2017/12/6م االعرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل والبدء
بالتح�ضريات بنقل ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س  ،وهو ما يعد خروج ًا عن ثوابت
ال�سيا�سة الأمريكية جتاه القد�س منذ  70عام ًا لكال احلزبني  ،والتي ن�صت على جعل القد�س �ضمن
ق�ضايا الو�ضع النهائي (.)66
ورغم �أن ذلك الإعالن قد حمل بع�ض التناق�ض مبا يوحي �أنه ما زال ملتزم بتلك الثوابت
ال�سابق احلديث عنها  ،حيث �أكد يف خطاب الإعالن بعد االعرتاف بالقد�س والبدء من نقل ال�سفارة
�أن الواليات املتحدة لن تتخلى عن التزامها القوي بالو�صول �إىل اتفاق �سالم دائم و�ست�ستمر يف دعم
اتخاذ قرار حول ق�ضايا الو�ضع النهائي .
جديد على
واقع
أمر
ٍ
ويعتقد الباحث �أن مغزى ذلك التناق�ض هو من �أجل فر�ض � ٍ
ٍ
الفل�سطينيني يف مو�ضع القد�س بحيث تقت�صر املباحثات لق�ضايا الو�ضع النهائي للقد�س حول تقرير
( ((6يوميات الوحدة العربية  )2013(،نوفمرب  ،2012امل�ستقبل العربي  ،مركز درا�سات الوحدة العربية  ،بريوت  ،العدد � ،2013 ، 407ص
.219
(� ((6سامي ال�سالمي  )2019(،ترامب واحللفاء « تعظيم املكا�سب الأمريكية «  ،ال�سا�سة الدولية  ،مركز البحوث والدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
 ،القاهرة  ،العدد � ، 215ص .94
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�إبعاد �سيادة �إ�سرائيل على القد�س من خالل تر�سيم احلدود النهائية ل�صالح �إ�سرائيل يف القد�س،
وهذا النوع من الت�صريحات املتناق�ضة قد مار�سته �أغلب الإدارات الأمريكية ال�سابقة و�أف�ضت
جلها فر�ض واقع جديد على الفل�سطينيني ومنع حترك م�ضاد  ،وما ي�ؤكد ما ذهب �إليه الباحث هو
التربيرات التي حاول ترامب �أن ي�صبغها حول ذلك وهي تربيرات �سيا�سية والهوتية بروت�ستانتية
والتي يلتزم وي�ؤمن بها املر�شحني ذات التوجه اليمني يف احلزب اجلمهوري حتديد ًا(. )67
فعلى الرغم من �أن ترامب قد برر ذلك االعرتاف �سيا�سي ًا بقوله �إنه قام بتطبيق قانون
الكوجنر�س لعام 1995م ،والذي طالب فيه باالعرتاف بالقد�س عا�صمة �أبدية موحدة لإ�سرائيل
ونقل ال�سفارة الأمريكية للقد�س .
�إن التربيرات الالهوتية كانت �أقوى وحا�ضرة وقد �أكد عليها م�سبق ًا يف العديد من املنا�سبات،
حيث �أكد �إميانه املطلق بروايات الكتاب املقد�س القدمي ،فقد قال يف جتمع انتخابي للربوت�ستانت
الإجنيليني والذين ي�شكلون  25%من الربوت�ستانت و  80%من القاعدة الت�صويتية له – �أن اهلل
قد اختاره لتنفيذ �إرادته للتعجيل بعودة امل�سيح الثانية ،و�أن موقفه من االعرتاف بالقد�س عا�صمة
لإ�سرائيل ونقل ال�سفارة الأمريكية للقد�س ال يتعلق مبوقف �سيا�سي بل بتحقيق نبوة الرب ثم كرر
نف�س املعنى يف جمع انتخابي عام 2016م عندما التقى بالداعمني حلملته االنتخابية من منظمة
�إيباك املنظمة الرئي�سي للوبي الإ�سرائيلي يف الواليات املتحدة ،ومتثل هذه اخلطوة وجهة نظر
الباحث مقدمة لكثري من الأفعال القادمة التي �سوف تر�سخ �سيا�سة �إ�سرائيل يف مزيد من اال�ستحواذ
على القد�س.
1

( ((6وليد حممود عبدالنا�صر  )2019(،اجلذور التاريخية لنخب اليمني الأمريكي  ،ال�سيا�سة الدولية  ،مركز الدرا�سات ال�سيا�سية اال�سرتاتيجية ،
القاهرة  ،العدد � ، 215ص .84
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اخلامتة

1

حاول الباحث من خالل هذا البحث التعرف على جممل ال�سيا�سات والتفاعالت الأمريكية
أهمية
جتاه القد�س ،والتي مثلت واحد ًة من �أعقد الق�ضايا يف ال�صراع العربي –الإ�سرائيلي -ملا لها من � ٍ
وح�ضارية لدى �أطراف ال�صراع كافة ،وكذا لدى النخب ال�سيا�سية واالجتماعية وال�شعبية
دينية
ٍ
ٍ
يف الواليات املتحدة ،وذلك انطالق ًا من مغالطات الهوتية لكنها تر�سخت و�أ�ضحت واحد ًة من �أ�صدق
الأحداث لديهم  ،وقد تو�صل الباحث �إىل القول� :إنه لوال تلك املغالطات الالهوتية التي �آمن بها
املجتمع الأمريكي �أفراد ًا وم�ؤ�س�سات ملا متكنت �إ�سرائيل من حتقيق �أي جناح يف ق�ضية القد�س.
وقد تو�صل الباحث �إىل الإجابات التالية بالن�سبة للأ�سئلة البحثية:
بالن�سبة ل�س�ؤال امل�شكلة البحثية الرئي�س بني البحث �أن دور الالهوت الربوت�ستانتي
الأمريكي كان له الدور الأم�ضى يف تقرير ال�سيا�سات الأمريكية جتاه القد�س ،لكن مت تغليف ذلك
الدور علن ًا بغالف �سيا�سي ،وهو بكل �أ�سف ما �صدقته الكثري من دوائر ال�سيا�سات العربية.
وبالن�سبة للأ�سئلة الفرعية ف�إنّ الباحث قد تو�صل �إىل �أنه مل تقدم �أي مربرات الهوتية
ب�شكل علني �أمام الر�أي العام الأمريكي �أو العاملي جتاه ق�ضية القد�س� ،إمنا كانت تقدم مثل تلك
املربرات �أمام العديد من التجمعات ال�سيا�سية اخلا�صة الأمريكية للح�صول على امل�ساعدات املختلفة
لدعم احلمالت االنتخابية رئا�سية �أو ت�شريعية  ،وبالن�سبة للمربرات ال�سيا�سية فقد انح�صرت يف
اجتاهني:
الأول� :أن ق�ضية القد�س يجب �أن تعالج ك�إحدى الق�ضايا النهائية حلل ال�صراع العربي –الإ�سرائيلي-
الثاين :هو حماولة ت�أطري ق�ضية القد�س �إىل �صراع حول ممرات �أو جمموعة من الأبنية ميكن نقلها
�أو �ضمها �أو حتويل م�سارها من جهة لأخرى وتنتهي امل�شكلة .
�أما بخ�صو�ص التغريات يف �سيا�سة الواليات املتحدة جتاه القد�س �أثناء وبعد انتهاء احلرب
البادرة ،ف�إن التغري الأبرز متثل يف الرتاجع الكبري من كون القد�س عا�صمة للدولتني الفل�سطينية
والإ�سرائيلية �إىل كونها عا�صمة موحدة و�أبدية لإ�سرائيل  ،وكذا الإقدام على اتخاذ �سيا�سات �أكرث
حتيز ًا لإ�سرائيل يف ق�ضية القد�س مهما كانت الأفعال الإ�سرائيلية غري �شرعية �أو غري قانونية ،
وكذا التخلي عن كل املرجعيات الدولية يف حل ق�ضية القد�س �إىل جعلها مرهونة مبوافقة الطرفني
الفل�سطيني والإ�سرائيلي  ،وكان التغري الأبرز هو موافقة الرئي�س الأمريكي ترامب على تطبيق
قرار جمل�س النواب الأمريكي ال�صادر عام 1995م يف االعرتاف بالقد�س عا�صمة موحدة �أبدية
لإ�سرائيل ،ونقل ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س .
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العـــدول الن�صي يف �سورة البقــرة
�أ /ن�سيم الكحـــالين

كلية اللغات -جامعة �صنعاء

امللخ�ص:

1

تناول هذا البحث �أ�سلوب من �أ�ساليب التعبري القر�آين ،هو (العدول
الن�صي) ،وتطبيقه على �سورة البقرة ،التي تعددت مو�ضوعاتها وتنوعت
�ألفاظها� ،إذ �إننا نرى الأ�سلوب القر�آين يذكر طر ًفا من ال�شيء ثم يرتكه ،ثم
يعود �إىل �إمتامه ،بطريقة ال ت�س�أم النفو�س هديه ،مراع ًيا يف ت�سل�سل ن�صو�صه
�أن يقارب بني �أجزائها ،كما �أنه يختار لفظ ما فيعدل عنه يف مو�ضع �آخر �ضمن
�سياق ن�ص مو�ضوع واحد ،فهذه التحوالت يف الن�ص القر�آين تفاجئ املتلقي
خلروجها عن املتوقع من ِّ
اطراد على لفظ �أو مو�ضوع واحد .ومن ثم البحث يف
الروابط والعالقات الكامنة بني املو�ضوعني ،من خالل املنهج التحليلي الن�صي،
عرب املعيارين املت�صلني بالرتابط الن�صي (ال�سبك واحلبك).
كما �أنَّ تقطيع الن�ص الكلي �إىل ن�صو�ص جزئية بناء على مو�ضوعاتها
(ن�ص معدول عنه)( ،ن�ص معدول �إليه) من خالل هذا امل�صطلح ُتعني على
الإحاطة بالدالالت الكلية للن�ص ،والتحكم يف �أجزاء الن�ص الكربى عن طريق
تقطيعه وتف�صيله بطريقة ت�شريحية جتزيئية.
وقد �أغفل الدار�سون بحث العالقات والروابط بني �أطراف ظاهرة العدول
يف الن�ص� ،إذ اقت�صر البحث العدويل على ظاهر الرتكيب يف املفردات اللغوية،
فظل يف نطاق اللفظة املفردة.
ويبقى الهدف الأ�سمى لهذه الدرا�سة هو الإبانة عن وجه من وجوه �إعجاز
القر�آن من خالل الك�شف عن الروابط التي ت�سهم يف عملية التما�سك الن�صي يف
الأ�سلوب العدويل القر�آين.
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:وقد ق�سمتُ بحثي هذا بعد املقدمة على مبحثني
 حركة انتقال من جزء �إىل جزء داخل: ويعنى به، العدول الن�صي الداخلي:املبحث الأول
. يتجاوز فيه هذا اجلزء اللفظة واجلملة �إىل الن�ص.املو�ضوع الواحد يف �سياق معني
: ويعنى به، العدول الن�صي اخلارجي:املبحث الثاين
 فيبدو هذا االنتقال،هو االنتقال من مو�ضوع �إىل �آخر ال يبدو �أنه ذو �صلة باملو�ضوع ال�سابق
 �إىل حكم من �أحكام املعامالت،مفاج ًئا من حديث عن العقيدة �إىل احلديث عن �شعرية من ال�شعائر
.�إلخ...�إىل توجيه اجتماعي �أو اقت�صادي
. �إنه نعم املوىل ونعم الن�صري،�أ�س�أل اهلل الكرمي يف عملي هذا التوفيق وال�سداد يف القول والعمل

Abstract:
This research aims to study a style of language, which is (textual
recantation), and its application to Surat Al-Baqarah, whose subjects
and words are numerous and varied. We can see the Qur›anic style
mentioning a side of the object and then it leaves it, and then returns
to complete it, in a non-boring way, taking into consideration that
its parts are approximate while its texts are sequential. Likewise, it
also chooses a word then modifies it elsewhere in the context of the
text of a single subject. These shifts in the Qur›anic text surprise the
recipient as they depart from the predicted steadiness on one word or
one subject. Then it researches, using the textual analytical approach,
the possible links and relationships between the two topics examined
through the two criteria related to textual interconnection, i.e.,
molding and knitting (sabk and habk).
Moreover, the disaggregation of the whole text into partial texts
based on their subjects (a relinquished text) and (an accredited text)
through this term helps to be informed of the overall implications of
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the text, and to control the larger parts of it by cutting and fitting it in
an anatomical and fractional manner.
Scholars have ignored to discuss the relations and links
between the parties of the recantation phenomenon in the text, as the
recantation search was limited to the apparent composition in the
vocabulary thus remained within the scope of the single word.
The ultimate goal of this study is to demonstrate one type of
the Qur›an›s miracles by revealing the links that contribute to the
process of textual coherence in the Qur›anic recantation technique.
This research was divided, after the introduction, into two
topics:
First Topic: internal text recantation, which means a part-topart movement within a single topic in a particular context, where
recantation goes beyond the level of word and sentence to the level
of the entire text.
Second Topic: external text recantation, which means moving
from one subject to another one that seems to be irrelevant to the
previous one. This seems to be a sudden transition from a talk of
creed, to a talk of a specific ritual, then to a judgement of a transactions
provision, and then to a social or economic guidance, etc.
In this work, I ask Allah success, rectitude, and guidance to
paths of truth and reason, and I ask him safety from wrong, in saying
and doing. He is the best Lord, the best Supporter.
1
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املقدمة:

1

منهجا فريدً ا يف عر�ضه للق�ضايا ،خالف به �سائر املناهج ال�سابقة
نهج القر�آن الكرمي
ً
والالحقة ،التي ا�صطلحت يف مناهجها �أن ُتبنى على مقدمات ومباحث مت�سل�سلة �أو �أبواب وف�صول،
�إىل غري ذلك من التق�سيمات يف �إطار مقا�صد حمدودة ،فرتاه يذكر طر ًفا من ال�شيء ثم يرتكه ،ثم
يعود �إىل �إمتامه ،بطريقة ال ت�س�أم النفو�س هديه ،وال ت�ستثقل حديثه ،مراع ًيا يف ت�سل�سل ن�صو�صه
�أن يقارب بني �أجزائها.
والعدول �أ�سلوب من �أ�ساليب التعبري القر�آين ،فقد تعددت مو�ضوعات الن�ص القر�آين يف
ال�سورة الواحدة ،وتنوعت �ألفاظه .و�إذا كان علماء العربية -قدامى وحمدثون -قد در�سوا م�صطلح
العدول من خالل الأنواع الآتية:
العدول على م�ستوى احلرف.العدول على م�ستوى الكلمة.العدول على م�ستوى اجلملة.ف�إن هذا البحث يحاول �أن ي�ضيف �إىل مفهومه بطرحه على م�ستوى مغاير ،ودرا�سته على نحو
يتجاوز فيه احلرف والكلمة واجلملة ،و�إن كانت كل تلك التحوالت تعمل على الو�صول �إىل امل�ستوى
الذي تعر�ضه عليه هذه الدرا�سة ،وتت�أثر به وت�ؤثر فيه ،ذلك امل�ستوى الأو�سع من كل تلك امل�ستويات
الذي ميكن و�ضعه ب�إزاء الثالثة الأنواع ال�سابقة حتت م�سمى( :العدول على م�ستوى الن�ص) �أي
العدول من مو�ضوع ما �إىل مو�ضوع �آخر �أو من لفظ �إىل �آخر على م�ستوى ن�ص مو�ضوع معني.
فاملتتبع لن�ص �سورة ما يلحظ �أنه �-سبحانه وتعاىل -بينما يتحدث عن مو�ضوع ما يعدل عنه
�إىل مو�ضوع �آخر ،وال يرجع �إليه ،ورمبا عدل عنه ثم عاد �إليه ،وهو ما يدعو �إىل التدبر لإدراك
ما وراء هذا العدول من مقا�صد ودالالت ،كما �أنه يختار لفظ ما فيعدل عنه يف مو�ضع �آخر �ضمن
�سياق ن�ص مو�ضوع واحد ،فهذه التحوالت يف الن�ص القر�آين تفاجئ املتلقي خلروجها عن املتوقع من
ِّ
اطراد على لفظ �أو مو�ضوع واحد .ومن ثم البحث يف الروابط والعالقات الكامنة بني املو�ضوعني،
عن طريق املنهج التحليلي الن�صي ،عرب املعيارين املت�صلني بالرتابط الن�صي (ال�سبك واحلبك) ،حيث
�إنَّ االت�ساق الن�صي من �أهم �أهداف حتليل اخلطاب �أو الن�ص ،كما �أنَّ من �أهم مالمح نحو الن�ص درا�سة
الروابط مع الت�أكيد على املزج بني امل�ستويات اللغوية املختلفة ،وكل هذا ي�ؤدي �إىل االت�ساق الذي
يت�ضح يف تلك النظرة الكلية للن�ص.
أمنوذجا للدرا�سة فلأنها ُت َعدُّ �أطول ال�سور القر�آنية ،وهذا
�أ ّما عن �سبب اختيار �سورة البقرة �
ً
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يتيح تعدد التحوالت املو�ضوعية واللفظية فيها.

�أهمية البحث:
ال يخفى على دار�سي اللغة الأهمية املناطة بدرا�سة الن�صو�ص اللغوية على هدي علم الن�ص،
�إذ ان�صبت ر�ؤى اللغويني على اجلملة بو�صفها �أ�سا�س البنية ووحدة الن�ص ،وارتبط العدول بها ،وهو
م�صطلح يكاد يكون غري ملتفت �إليه يف الدرا�سات الن�صية.
فعندما توجهت �إىل امل�صادر اللغوية بح ًثا عن م�صطلح العدول وجدتها حتفل مب�سميات
عديدة ،ولكن مل تعرف اللغة العربية – بح�سب اطالع الباحثة -م�صطلح (العدول الن�صي) ،م�سمى
هذه الدرا�سة ،يغري بذلك �أنَّ العدول قد ا�ستقر على قناعة وظيفية ت�ضعه يف م�ساحة حمددة.
كما �أنَّ تقطيع الن�ص الكلي �إىل ن�صو�ص جزئية بناء على مو�ضوعاتها (ن�ص معدول عنه)،
(ن�ص معدول �إليه) عن طريق هذا امل�صطلح ُتعني على الإحاطة بالدالالت الكلية للن�ص ،والتحكم يف
�أجزاء الن�ص الكربى عن طريق تقطيعه وتف�صيله بطريقة ت�شريحية جتزيئية ،وت�سهم يف حتقيق
ات�ساق الن�ص وان�سجامه وت�سهيل عملية القراءة و�إزالة الغمو�ض وااللتبا�س عن الن�ص.

منهج البحث:
ينقل املنهج الن�صي م�صطلح العدول من حقل ا�شتغاله باجلملة يف الدر�س اللغوي �إىل حقل
ا�شتغاله بالن�ص يف الدر�س الن�صي ،والك�شف عن الروابط الن�صية امل�صاحبة لهذا النوع من العدول.
�إذ يعني م�صطلح العدول يف هذا البحث :تغيري م�سار ال�سياقات البنائية للن�ص� ،أو العدول
من هيئة بنائية مكتملة �إىل هيئة بنائية �أخرى ،تعمل على جدل العالقة بني ن�صو�ص عديدة� .أو
ما يحدث يف الن�ص من انتقاالت �أو تبدالت وحتوالت يف م�ستوى البنية عن طريق التداخل الن�صي
والتكرار ،واملزج الإيقاعي ،واالرتداد امل�شهدي .وهو �أ�سلوب ارتقى بالن�ص جمال ًيا� ،إذ مل َي ُعد ي�سري
على وفق منط واحد على م�ستوى املو�ضوعات ،و�إمنا جعل التغيرُّ والتبدُّ ل �سمته ليظل املتلقي م�شدو ًدا
للن�ص ،وهذا يبعث على حيوية دائمة يف �إطار التوا�صل بني الن�ص واملتلقي .وهذا ُيعد ت�أكيدً ا على �أنَّ
م�صطلح العدول قابل للتداول يف الدر�س الن�صي ،وقادر على احتواء الن�صو�ص.
1
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م�شكلة البحث:

لعل امل�شكلة الأبرز هي تداخل م�صطلح العدول الن�صي مع م�صطلحات �أُ َخر ،منها :اال�ستطراد،
واالقت�ضاب ،وح�سن التخل�ص ،ولكن بالبحث والتدقيق ا�ستطعت �أن �أف�صل بني تلك امل�صطلحات
وم�صطلح العدول الن�صي  -م�سمى هذه الدرا�سة – عن طريق خ�صائ�ص كل م�صطلح منها.

الدرا�سات ال�سابقة:

1

مل �أقف فيها على بحث خا�ص بدرا�سة العدول يف �ضوء علم الن�ص ،وباملنهج الن�صي – بح�سب
اطالعي -ولكن هناك العديد من الدرا�سات حول العدول ،حتت م�سمى العدول �أو غريه من امل�سميات
التي حتمل املفهوم نف�سه� ،أهمها:
(1االلتفات املعجمي يف القر�آن الكرمي) ،حل�سن �أحمد هود بن �سميط ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعةالريموك ،كلية الآداب .تناول فيه ر�صد التحوالت املعجمية يف القر�آن الكرمي.
(2العدول ال�صريف يف القر�آن الكرمي – درا�سة داللية) ،لهالل علي حممود اجلحي�شي� ،أطروحةتقدم بها لنيل درجة الدكتوراه ،ب�إ�شراف/حميي الدين توفيق �إبراهيم ،تخ�ص�ص لغة عربية،
جامعة املو�صل كلية الآداب2005 ،م.
(3العدول ال�صريف يف القر�آن الكرمي) ،بحث من�شور للدكتورة /ماجدة �صالح ح�سن ،جملةاجلامعة ،ع2009 ،11م .تناولت فيه مفهوم العدول عند القدامى واملحدثني ،ومفهوم العدول
ال�صريف ،وكذا العدول يف التعبري القر�آين يف �صيغ الإفراد واجلمع ،والأفعال ،وال�صيغ ال�صرفية.
( 4العدول يف �صيغ امل�شتقات يف القر�آن الكرمي -درا�سة داللية) ،جلالل عبد اهلل حممد �سيفاحلمادي� ،إ�شراف /عبا�س ال�سو�سوة ،جامعة تعز2007 ،م.
 (5الإعجاز البياين يف العدول النحوي ال�سياقي يف القر�آن الكرمي ) ،للدكتور عبد اهلل علي عبداهلل الهتاري ،ر�سالة دكتوراه مطبوعة ،تناول فيها العديد من التحوالت اللغوية يف ال�صوت
وال�صرف واملعجم والبالغة والرتكيب ،على م�ستوى اجلملة.
وثمة درا�سات وبحوث ت�ؤدي املفهوم ذاته للعدول ،منها االلتفات واالنزياح ،ال يت�سع املجال
لذكرها ،فهي – � ً
أي�ضا -تدور يف م�ستوى اجلملة.
وقد ق�سمت هذا البحث على مبحثني:
املبحث الأول :العدول الن�صي الداخلي
املبحث الثاين :العدول الن�صي اخلارجي
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املبحث الأول :العدول الن�صي الداخلي
للعدول يف القر�آن الكرمي �أمثلة كثرية تناولت مو�ضوعات خمتلفة ومتنوعة وهذا التنوع
واالختالف يرجع �إىل التنوع يف طرائق االنتقال ،فمنها ما هو ق�ص�ص ومنها ما هو ِن َع ْم ،ومنها ما هو
جزاء ومنها ما هو حكم �أو ت�شريع ومنها ما هو قاعدة �إميانية ،ويف كل من هذه املو�ضوعات يظهر لنا
العدول يف نوعني رئي�سني هما( :العدول الداخلي) و (العدول اخلارجي).
فالعدول الن�صي الداخلي :هو حركة انتقال من جزء �إىل جزء داخل املو�ضوع الواحد يف
�سياق معني .يتجاوز فيه هذا اجلزء اللفظة واجلملة �إىل الن�ص.
جزءا من هذا املو�ضوع نهاية لق�صة �أو غر�ض �أو حوار ينتقل منه بـ (العدول)
ومبعنى �آخر �أنَّ
ً
�إىل جزء من املو�ضوع الآخر ،ويكون اجلزء املعدول �إليه �ضمن ال�سياق ،ويرتبط هذان اجلز�آن بعالقة
معينة اقت�ضاها ال�سياق .وقد يعود �إىل املو�ضوع املعدول عنه �أو ال يعود.
�إذ ُتعد هذه التحوالت وحدة بناء جتعل ال�سورة بنية حمكمة متنا�سبة املعاين واملباين
خا�صا يف بنية ال�سياق ،ف�إمنا تتغري ملنا�سبة
إيقاعا
واملطالع واملقاطع .كما �أن لهذه التحوالت � ً
ً
مو�ضوعية خا�صة ،وهذا طابع عام يف �سور القر�آن جمي ًعا.
العدول يف ن�ص (�أ�صناف النا�س)
الن�ص:
يه هُ دً ى ِلل ُْم َّت ِق َ
ني ( )2ا َّل ِذينَ ُي�ؤْ ِمنُونَ ِبا ْل َغ ْي ِب
اب اَل َر ْي َب ِف ِ
قال تعاىل (امل (َ )1ذ ِل َك ا ْل ِك َت ُ
ال�صلاَ َة َوممِ َّ ا َر َز ْق َناهُ ْم ُي ْن ِفقُونَ (َ )3وا َّل ِذينَ ُي�ؤْ ِمنُونَ بمِ َ ا �أُن ِْز َل �إِ َل ْي َك َو َما �أُن ِْز َل ِم ْن َق ْب ِل َك
َو ُي ِق ُ
يمونَ َّ
َو ِب ْ آَ
اء
ال ِخ َر ِة هُ ْم ُي ِ
وقنُونَ (� )4أُو َل ِئ َك َع َلى هُ دً ى ِم ْن َر ِّبه ِْم َو�أُو َل ِئ َك هُ ُم المْ ُ ْف ِل ُحونَ (� )5إِنَّ ا َّل ِذينَ َك َف ُروا َ�س َو ٌ
َع َل ْيه ِْم �أَ�أَن َْذ ْر َت ُه ْم َ�أ ْم لمَْ ُتن ِْذ ْرهُ ْم اَل ُي ْ�ؤ ِمنُونَ (َ )6خ َت َم اللهَّ ُ َع َلى ُق ُلو ِبه ِْم َو َع َلى َ�س ْم ِعه ِْم َو َع َلى �أَ ْب َ�صا ِر ِه ْم
ُول �آَ َمنَّا ِباللهَّ ِ َو ِبا ْل َي ْو ِم ْ آَ
َّا�س َم ْن َيق ُ
ال ِخ ِر َو َما هُ ْم بمِ ُ �ؤْ ِم ِن َ
ني ())8
يم (َ )7ومِنَ الن ِ
ِغ َ�شا َو ٌة َو َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
البقرة .8 -1 :
افتتح �سبحانه وتعاىل احلديث يف الن�ص ال�سابق بذكر الذين �أخل�صوا دينهم هلل ،ووافق
ظاهرا ومل ت�ؤمن قلوبهم ،وو�صف
�سرهم علنهم وقولهم ،ثم عدل عنه �إىل فئة الذين حم�ضوا الكفر
ً
حال الذين كفروا يف �آيتني فقط ،ثم عدل �إىل فئة ثالثة وهم املنافقون يف ثالث ع�شرة �آية ،نعى
عليهم فيها خبثهم ومكرهم.
وعند البحث يف الروابط التي تربط بني مو�ضوعات هذا الن�ص جند الآتي:
1
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1

أ-أالعطف:
فقد َعطف مو�ضوع املنافقني على مو�ضوع الذين كفروا كما تعطف اجلملة على اجلملة .وقد
ا�ستعمل الزخم�شري م�صطلح (الق�صة) ليدل به على ن�ص داخل الن�ص الكلي ،مييزه عن الن�صو�ص
املجاورة للمو�ضوع ،فيتم الربط بني ن�ص ون�ص ،من حيث هو ربط �شكلي �أو معنوي ،تب ًعا لعالقة كل
منهما بالآخر وقوة ات�صالهما �أو انف�صالهما ،ولذلك ر�أينا �أن الن�ص الأول (ق�صة امل�ؤمنني) ارتبط
بالن�ص الثاين (ق�صة الكافرين) بال رابط �شكلي؛ لتباين الن�صني يف الغر�ض ،فتم الف�صل لكمال
االنقطاع –بعبارة املتقدمني– �أما الن�ص الثالث (ق�صة املنافقني) فقد ارتبط بن�ص الكافرين
بـ(الواو)؛ لأنَّ بينهم ا�شرتا ًكا واختال ًفا ،فهم يتفقون مع الكافرين يف �أن قلوبهم مل ت�ؤمن واختلفوا
معهم يف �إظهار الكفر ،فاحلال بينهم �شبه كمال االت�صال وهي احلال امل�سوغة ملجيء العطف.
نلحظ يف الن�ص ال�سابق قيا�سه ربط الن�ص بالن�ص على ربط اجلملة باجلملة ،وال فرق يف
�آلية الربط بني ارتباط ن�صني من م�ستوى فوق اجلملة وارتباط ن�صني من م�ستوى اجلملة؛ �إذ ُعطف
ن�ص (مكون من توايل جمل) على ن�ص من م�ستواه كما تعطف اجلملة على اجلملة .وهي �أهم م�س�ألة
يف نحو الن�ص مبفهومه احلا�ضر.
يقول ال�شوكاين يف �إبراز ال�صلة بني احلديث عن الكافرين واحلديث عن املنافقني «ذكر
�سبحانه يف �أول هذه ال�سورة امل�ؤمنني اخلل�ص ثم ذكر بعدهم الكفرة اخلل�ص ثم ذكر ثال ًثا املنافقني
وهم الذين مل يكونوا من �إحدى الطائفتني بل �صاروا فرقة ثالثة؛ لأنهم وافقوا يف الظاهر الطائفة
الأوىل ويف الباطن الطائفة الثانية ومع ذلك فهم �أهل الدرك الأ�سفل من النار»(.)1
ومنه � ً
َّات تجَْ ِري ِم ْن تحَْ ِت َها
ال�صالحِ َ ِ
ات �أَنَّ َل ُه ْم َجن ٍ
أي�ضا قوله تعاىلَ ( :و َب ِّ�ش ِر ا َّل ِذينَ �آَ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
ْأ
الَ ْن َها ُر) ف�إن قلت عال َم عطف هذا الأمر ومل ي�سبق �أمر وال نهي ي�صح عطفه عليه؟ وجواب ذلك كما
يرى الزخم�شري� :أن لي�س الذي اعتمد بالعطف هو الأمر �إمنا املعتمد بالعطف هو جملة و�صف
ثواب امل�ؤمنني ،فهي معطوفة على جملة و�صف عقاب الكافرين( .)2فب�إزاء عاقبة الكافرين تذكر
عاقبة امل�ؤمنني العاملني ،حتى تكون ال�صورة مكتملة ،فاالختالف البني يف �أعمالهم وت�صرفاتهم �أدى
ا�س ُرونَ )
�إىل االختالف يف عواقبهم ونتائج �أعمالهم ،فقال عن الكافرين واملنافقني (�أُو َل ِئ َك هُ ُم الخْ َ ِ
البقرة ،27 :بينما قال عن امل�ؤمنني (�أُو َل ِئ َك َع َلى هُ دً ى ِم ْن َر ِّبه ِْم َو�أُو َل ِئ َك هُ ُم المْ ُ ْف ِل ُحونَ ) ،فرنى كيف
تقابلت �أو�ضاعهم �أمت التقابل.
((( فتح القدير .40/1
((( الك�شاف .228/1
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وعن الآية نف�سها يقول (الطاهر بن عا�شور)« :وجعل جملة ( َو َب ِّ�ش ِر) معطوفة على جمموع
اجلمل امل�سبوقة لبيان و�صف عقاب الكافرين ،يعني جميع الذي ُف ّ�صل يف قوله تعاىلَ ( :و�إِنْ ُك ْن ُت ْم
فيِ َر ْي ٍب ممِ َّ ا َن َّز ْل َنا َع َلى َع ْب ِد َنا) �إىل قوله تعاىل�ُ ( :أ ِعدَّ تْ ِل ْل َكا ِف ِرين) فعطفت جمموع �أخبار عن ثواب
امل�ؤمنني على جمموع �أخبار عن عقاب الكافرين ،ولي�س هو عط ًفا جلملة معينة على جملة معينة
الذي يطلب معه التنا�سب بني اجلملتني يف اخلربية والإن�شائية ...وجعل ال�سيد اجلرجاين لهذا
النوع من العطف لقب عطف الق�صة على الق�صة»(.)3
جاءت هذه الآيات مبثابة ا�ستفتاحية للمو�ضوع الرئي�س الذي تتمحور حوله ال�سورة وهو
مو�ضوع (اال�ستخالف) .يقول الدكتور (دراز) يف مقدمة ال�سورة «وهنا متت املقدمة بعد �أن و�صفت
القر�آن مبا هو �أهله ،وو�صفت متبعيه وخمالفيه ك ًال مبا ي�ستحقه ،وال ريب �أن و�صف هذه الطوائف
جميعها راجع يف امل�آل �إىل الثناء على القر�آن ،ف�إن ال�شيء الذي يكون متبعوه هم �أهل الهدى والفالح،
وخمالفوه هم �أهل ال�ضاللة واخل�سر ،ال يكون �إال حق ًا وا�ضح ًا ال ريب فيه»(.)4

ب-بالعموم واخل�صو�ص:

اع ُبدُ وا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم َوا َّل ِذينَ ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم َل َعلَّ ُك ْم
َّا�س ْ
يت�ضح هذا يف قوله تعاىلَ ( :يا َ�أ ُّي َها الن ُ
َت َّتقُونَ ) البقرة .21 :فبعد �أن عدد �سبحانه وتعاىل يف مقدمة ال�سورة ِف َرق املكلَّفني من امل�ؤمنني
والكفار واملنافقني – ب�صورة خا�صة – وذكر �صفاتهم و�أحوالهم وما اخت�صت به كل فرقة ،حتول
اخلطاب من اخل�صو�ص �إىل العموم ،داع ًيا النا�س عامة �إىل عبادته وتوحيده مقيما عليهم احلجة
َّا�س) وهي ت�شمل الفئات الثالث
بالآيات الكونية وال�شرعية
ً
مفتتحا الآيات بقوله ( َيا �أَ ُّي َها الن ُ
ال�سابقة.
1

العدول يف ن�ص (ق�صة بني �إ�سرائيل)
لقد َعر�ض �سبحانه وتعاىل هذا العدول يف الآيات (َ ( : )123 -40يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا
وف ِب َع ْه ِد ُك ْم َو ِ�إ َّيايَ َفا ْرهَ ُبونِ (َ )40و�آَ ِمنُوا بمِ َ ا �أَن َْزلْتُ ُم َ�صدِّ ًقا
ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم َو�أَ ْو ُفوا ِب َع ْه ِدي �أُ ِ
لمِ َا َم َع ُك ْم َو اَل َت ُكو ُنوا �أَ َّو َل َكا ِف ٍر ِب ِه َو اَل َت�شْترَ ُ وا ِب�آَ َيا ِتي َث َم ًنا َق ِليلاً َو ِ�إ َّيايَ َفا َّت ُقونِ (َ )41و اَل َت ْل ِب ُ�سوا
ال�صلاَ َة َو�آَ ُتوا ال َّز َكا َة َوا ْر َك ُعوا َم َع ال َّرا ِك ِع َ
ني
الحْ َ قَّ ِبا ْل َب ِ
اطلِ َو َت ْك ُت ُموا الحْ َ قَّ َو َ�أ ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ (َ )42و َ�أ ِق ُ
يموا َّ
((( التحرير والتنوير .327/1
((( النب�أ العظيم .173
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اب �أَفَلاَ َت ْع ِق ُلونَ (َ )44وا�سْ َت ِعينُوا
َّا�س ِبالْبرِ ِّ َو َتن َْ�س ْونَ َ�أنْفُ َ�س ُك ْم َو َ�أ ْن ُت ْم َت ْت ُلونَ ا ْل ِك َت َ
(�َ )43أ َت ْ�أ ُم ُرونَ الن َ
ا�ش ِع َ
ني ( )45ا َّل ِذينَ َي ُظنُّونَ �أَ َّن ُه ْم ُملاَ ُقو َر ِّبه ِْم َو�أَ َّن ُه ْم ِ�إ َل ْي ِه
ري ٌة ِ�إ اَّل َع َلى الخْ َ ِ
ال�صلاَ ِة َو ِ�إ َّن َها َل َك ِب َ
ال�ص رْ ِ
ب َو َّ
ِب َّ
اج ُعونَ (َ )46يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم َو�أَنيِّ َف َّ�ض ْل ُت ُك ْم َع َلى ا ْل َعالمَ ِ َ
ني ()47
َر ِ
اع ٌة َو اَل ُي�ؤْ َخ ُذ ِم ْن َها َع ْد ٌل َو اَل هُ ْم ُي ْن َ�ص ُرونَ
ْ�س َع ْن َنف ٍ
ْ�س َ�ش ْي ًئا َو اَل ُي ْق َب ُل ِم ْن َها َ�ش َف َ
َوا َّتقُوا َي ْو ًما اَل تجَْ ِزي َنف ٌ

1

( ) )48البقرة .48 - 40 :
�إىل قوله تعاىلَ ( :يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم َو َ�أنيِّ َف َّ�ض ْل ُت ُك ْم َع َلى
ا ْل َعالمَ ِ َ
اع ٌة َو اَل
ني (َ )122وا َّتقُوا َي ْو ًما اَل تجَْ ِزي َن ْف ٌ�س َع ْن َن ْف ٍ�س َ�ش ْي ًئا َو اَل ُي ْق َب ُل ِم ْن َها َع ْد ٌل َو اَل َت ْن َف ُع َها َ�ش َف َ
هُ ْم ُين َْ�ص ُرونَ ( ))123البقرة .123 - 122 :
ن�صا ق�ص�ص ًيا مكو ًنا من جزئيات �صغرى مرتابطة فيما بينها
هذه ال�سل�سلة من الآيات متثل ً
ن�صا كل ًيا موحدً ا ،كما �أن هذه اجلزئيات ت�شكل حتوالت مو�ضوعية قد تبدو للوهلة الأوىل
لت�شكل ً
مفككة ال عالقة �أو ترابط فيما بينها� .أما حدود هذا الن�ص (البداية والنهاية) فيمكن ر�سمها يف
�أمرين من داخل الن�ص:
 - 1احتاد الداللة الكلية يف الن�ص وارتكازها حول حمور رئي�س وهو دعوة بني �إ�سرائيل للإميان
بر�سالة النبي حممد(�ص) التي يعرفون �صدقها.
 - 2احلدود التي ي�ؤ�س�سها الن�ص الكلي الذي يتوزع يف وحدات مت�صلة بينها روابط متثل عالمات
للوقوف واحلركة ،وذلك يف قوله تعاىل ( َيا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم)
التي تكررت بني مو�ضوعات الن�ص ،وبذلك تكون جملة ( َيا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي
�أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم) عالمة بداية الن�ص ونهايته.

العالقات والروابط:

�أو ًال :عالقة الن�ص مبا قبله:

كانت الآيات من �أول ال�سورة �إىل الآية ( )39تتحدث عن �إثبات وجود اهلل ووحدانيته،
والأمر بعبادته ،و�أن القر�آن كالم اهلل املعجز ،وبيان مظاهر قدرة اهلل بخلق الإن�سان وتكرميه،
وخلق ال�سماوات والأر�ض ،وموقف النا�س من كل ذلك ،وانق�سامهم �إىل م�ؤمنني وكافرين ومنافقني.
ثم بد�أ �سبحانه وتعاىل مبخاطبة ال�شعوب التي ظهرت فيها النبوة ،فبد�أ باليهود؛ لأنهم كانوا
�أ�شد النا�س عداوة للم�ؤمنني ،و�أ�شدهم معار�ضة لدعوة النبي (�ص) مع �أنهم �أوىل النا�س بالإميان
بخامت املر�سلني ..لذا ذ َّكرهم اهلل تعاىل بالعهد امل�ؤكد معهم على الت�صديق بنبوته (�ص).
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ثان ًيا� :أدوات الربط ال�شكلية:
أ-أالربط بال�ضمائر:

جاء �ضمري اخلطاب يف مطلع الق�صة ً
رابطا ق�صة مو�سى (عليه ال�سالم) باخلطاب الواعظ،
�إذ مت نداء بني �إ�سرائيل قبل الق�صة ب�آيتني بقوله تعاىل ( َيا َب ِني �إِ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي َ�أ ْن َع ْمتُ
َع َل ْي ُك ْم) ثم افتتح الق�صة بعدها بقوله تعاىل ( َو�إِ ْذ نجَ َّ ْي َن ُاك ْم ِم ْن �آَلِ ِف ْر َع ْونَ ) البقرة  ،49 :وربط
و�سى
�ضمري املتكلمني – امل�شري �إليه �سبحانه – الق�صة داخل ًيا بعد ذلك بقوله تعاىل ( َو�إِ ْذ َو َ
اع ْد َنا ُم َ
�أَ ْر َب ِع َ
ني َل ْي َل ًة ُث َّم ا َّت َخذْتمُ ُ ا ْل ِع ْج َل ِم ْن َب ْع ِد ِه َو�أَ ْن ُت ْم َظالمِ ُونَ ( ))51البقرة ،51 :وا�ستمرت ال�ضمائر بني
التكلم واخلطاب تن�سج �شبكة ربط بني مفا�صل بنية الق�صة.
ثم انتهت الفقرة بعدول خا�ص �إىل �ضمري الغيبة يف الآية نف�سها التي جاء فيها نف�س املكنى
اح ٍدَ ...و ُ�ض ِربَتْ
و�سى َل ْن َن�صْبرِ َ َع َلى َط َع ٍام َو ِ
عنه (بنو �إ�سرائيل) ب�ضمري اخلطاب ( َو ِ�إ ْذ ُق ْل ُت ْم َيا ُم َ
َع َل ْيه ُِم ِّ
اءوا ِب َغ َ�ض ٍب مِنَ اللهَّ ِ ) البقرة ،61 :حيث جاء �ضمري الغيبة يف (و�ضربت
الذ َّل ُة َوالمْ َ�سْ َك َن ُة َو َب ُ
عليهم) وما بعدها لرتبط ن�ص الق�صة بزمن الق�ص ال بزمن احلدث� ،إذ توجه اخلطاب بعموميته� ،إىل
النبي (�ص) و�إىل كل من ي�صلح �أن يوجه �إليه �أن ه�ؤالء املحكي عنهم �ضربت عليهم الذلة وامل�سكنة.
ثم يعود اخلطاب من جديد يف بداية الفقرة الثانية ،ولكنه يف هذه الفقرة ي�شهد ح�ضورا
ل�ضمري الغيبة امل�شري �إليه �سبحانه يف حوارهم مع مو�سى (عليه ال�سالم) ب�ش�أن البقرة.
وي�ستمر اخلطاب يف حق بني �إ�سرائيل �إىل �آخر �آيات الفقرة الثانية ،ثم التحول �إىل الغيبة
يف خطاب النبي (�ص) وامل�ؤمنني ب�ش�أن ق�سوة قلوب بني �إ�سرائيل .وبعد ع�شر �آيات عاد اخلطاب من
جديد �إىل بني �إ�سرائيل ،و�سيطر اخلطاب واحلوار مع بني �إ�سرائيل على الآيات �إىل الآية ال�سابعة
ريا �إليهم� ،إىل �أن عاد �ضمري اخلطاب من جديد يف
والثمانني ،ثم بد�أ �ضمري الغيبة يف الظهور م�ش ً
الآية الثانية والت�سعني ،حيث متت الإ�شارة �إىل ق�صة العجل ورفع الطور.
�إذن فقد ربطت (الواو) وغريها ً
ربطا داخل ًيا بني مو�ضوعات ن�ص الق�صة (بني �إ�سرائيل)،
كما م َّثلت وحدة ربط م�شرتكة بني الأجزاء املتكررة من الن�ص.
1

ب-بالتكرار:

يت�ضح يف قوله تعاىلَ ( :يا َب ِني �إِ�سْ َرا ِئ َ
وف
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم َو َ�أ ْو ُفوا ِب َع ْه ِدي �أُ ِ
ِب َع ْه ِد ُك ْم َو�إِ َّيايَ َفا ْرهَ ُبونِ ) البقرة .40 :
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( َيا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي َ�أ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم َو َ�أنيِّ َف َّ�ض ْل ُت ُك ْم َع َلى ا ْل َعالمَ ِنيَ) البقرة.47 :
( َيا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم َو�أَنيِّ َف َّ�ض ْل ُت ُك ْم َع َلى ا ْل َعالمَ ِنيَ) البقرة.122 :
يف م�ستهل ق�صة بني �إ�سرائيل قال تعاىل ( َيا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي َ�أ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم)
ثم �أ ّكد على املعنى ذاته وبال�صيغة نف�سها يف الآية ( ،)47ليربز املو�ضوع الرئي�س لهذه ال�سورة ،وهو
�أن يذكرهم بالنعم التي �أنعمها عليهم� .أما تكرار النداء يف الآية ( )122جاء يف �سياق حتذير
امل�ؤمنني من الت�شبه ب�أهل الكتاب ،وك�أنها بهذا التكرار تخاطب ا َ
خل َلف منهم كما خاطبت ال�سلف،
فتذكرهم بالنعم التي �أنعم اهلل بها على �أ�سالفهم من قبل.
كما �أ�سهم تكرار حرف العطف (الواو)( ) 5يف الربط بني املو�ضوعات الداخلية للق�صة يف
�أكرث من مو�ضع.
ه-هاحلذف :
يظهر ذلك يف ن�صو�ص الآيات الآتية:
الآية (َ ( :)47يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم َو �أَنيِّ َف َّ�ض ْل ُت ُك ْم َع َلى ا ْل َعالمَ ِ َ
ني )
اذكروا

1

الدليل على املحذوف (َ :يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي) الآية نف�سها
الآية (َ ( : )49و ِ�إ ْذ نجَ َّ ْي َن ُاك ْم ِم ْن �آَلِ ِف ْر َع ْونَ )
اذكروا
الدليل على املحذوفَ ( :يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي) الآية 40:
الآية (َ ( : )50و َو ِ�إ ْذ َف َر ْق َنا ِب ُك ُم ا ْل َب ْح َر)
اذكروا
الدليل على املحذوفَ ( :يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي) الآية .40:
و�سى �أَ ْر َب ِع َ
ني َل ْي َل ًة)
الآية (َ ( : )51و ِ�إ ْذ َو َ
اع ْد َنا ُم َ
اذكروا
الدليل على املحذوف َ ( :يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي) الآية 40:
اب)
و�سى ا ْل ِك َت َ
الآية (َ ( : )53و َو ِ�إ ْذ �آَ َت ْي َنا ُم َ
اذكروا
((( وت�سمى (الواو املقطعية)� ،إذ يغلب ورودها يف الن�صو�ص الق�ص�صية للربط بني مقاطع الق�صة الواحدة.
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الدليل على املحذوفَ ( :يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي) الآية 40:
الآية (َ ( : )54و ِ�إ ْذ َق َ
و�سى ِل َق ْو ِم ِه)
ال ُم َ
اذكروا
الدليل على املحذوف َ ( :يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي) الآية 40:
و�سى َل ْن ُن�ؤْمِنَ َل َك َحتَّى َن َرى اللهَّ َ َج ْه َر ًة)
الآية (َ ( :)55و َو ِ�إ ْذ ُق ْل ُت ْم َيا ُم َ
اذكروا
الدليل على املحذوف َ ( :يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي) الآية 40:
الآية(َ ( :)58و ِ�إ ْذ ُق ْل َنا ا ْد ُخ ُلوا هَ ِذ ِه ا ْل َق ْر َي َة َف ُك ُلوا ِم ْن َها َح ْي ُث ِ�ش ْئ ُت ْم َر َغدً ا)
اذكروا
الدليل على املحذوف َ ( :يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي) الآية 40:
و�سى ِل َق ْو ِم ِه)
الآية (َ ( :)60و ِ�إ ِذ ا�سْ َت�سْ َقى ُم َ
اذكروا
اح ٍد )
و�سى َل ْن َن�صْبرِ َ َع َلى َط َع ٍام َو ِ
الآية (َ ( : )61و ِ�إ ْذ ُق ْل ُت ْم َيا ُم َ
اذكروا
الدليل على املحذوف َ ( :يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي) الآية 40:
الآية (َ ( :)63و ِ�إ ْذ �أَ َخذْ َنا ِمي َث َ
اق ُك ْم َو َر َف ْع َنا َف ْو َق ُك ُم الطُّ و َر)
اذكروا
1

الدليل على املحذوفَ ( :يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي) الآية 40 :
الآية (َ ( : )67و ِ�إ ْذ َق َ
و�سى ِل َق ْو ِم ِه ِ�إنَّ اللهَّ َ َي�أْ ُم ُر ُك ْم �أَنْ َتذْ َب ُحوا َب َق َر ًة)
ال ُم َ
اذكروا
وغريها من املحذوفات �إىل �آخر الق�صة.
ات�ضح يف الن�صو�ص ال�سابقة �أثر احلذف يف حتقيق الرتابط بني مو�ضوعات الق�صة املعدول
ثم تكراره.
عنها واملعدول �إليها ( ،)103 – 40عن طريق تقدير املحذوف و ِمن َّ
حيث بد�أ يف الآية الأربعني بتذكري بني �إ�سرائيل بنعم اهلل تعاىل عليهم ( َيا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل
ّ�ص القر�آين ( �إذ ) -وهي مفعول به لفعل حمذوف تقديره ( اذكروا )
اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي) ّ
ثم ا�ستعمل الن ّ
العائد على( اذكروا ) الآية ( - )40يف تذكري بني �إ�سرائيل بتلك النعم طوال الق�صة.

			
جامعة امللكة �أروى

183

العدد الثاين والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2019

العـــدول الن�صي يف �سورة البقــرة

ثال ًثا :العالقات املعنويـــة:
عالقة الإجمال والتف�صيل
ف�صل �أمر البقرة وو�صفها ،و� َ
أجمل معجزة �إحياء امليت و�إنطاقه با�سم
لنا �أن نت�ساءل :ملاذا َّ
القاتل؟
�إن الغر�ض هنا –واهلل �أعلم– هو بيان مدى اجلدل والعناد الذي قابل بنو �إ�سرائيل نبيهم
ريا من جدلهم مع مو�سى (عليه
و�أمر ربهم� .إن اجلدل طبع مت�أ�صل فيهم ،ولهذا يف�صل القر�آن كث ً
ال�سالم) وغريه .بدليل الن�صو�ص ال�سابقة للن�ص املعدول �إليه ،وهي:
اح ٍد َفا ْد ُع َل َنا َر َّب َك ُيخْ ِر ْج َل َنا ممِ َّ ا ُت ْن ِبتُ
و�سى َل ْن َن�صْبرِ َ َع َلى َط َع ٍام َو ِ
( َو�إِ ْذ ُق ْل ُت ْم َيا ُم َالَ ْر ُ
�ض(.))61
ْأ
َ
اع َق ُة َو�أَ ْن ُت ْم َتن ُْظ ُرونَ
ال�ص ِ
( َو�إِ ْذ ُق ْل ُت ْم َيا ُم َو�سى َل ْن ُن ْ�ؤمِنَ َل َك َحتَّى َن َرى اللهَّ َج ْه َر ًة َف�أَ َخ َذ ْت ُك ُم َّ

1

(.))55
ل ِم ْن َب ِني �إِ�سْ َرا ِئ َ
و�سى �إِ ْذ َقا ُلوا ِل َن ِب ٍّي َل ُه ُم ا ْب َعثْ َل َنا َم ِل ًكا ُن َقا ِتلْ
(�أَلمَْ َت َر �إِلىَ المْ َ َ إِيل ِم ْن َب ْع ِد ُم َ
فيِ َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ َق َ
ال هَ لْ َع َ�س ْي ُت ْم �إِنْ ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِق َت ُ
ال �أَ اَّل ُت َقا ِت ُلوا َقا ُلوا َو َما َل َنا �أَ اَّل ُن َقا ِت َل فيِ
َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ َو َق ْد �أُخْ ِر ْج َنا ِم ْن ِد َيا ِر َنا َو�أَ ْب َنا ِئ َنا َف َل َّما ُك ِت َب َع َل ْيه ُِم ا ْل ِق َت ُ
ال َت َو َّلوْا �إِ اَّل َق ِليلاً ِم ْن ُه ْم
يم ِب َّ
الظالمِ ِنيَ(.))246
َواللهَّ ُ َع ِل ٌ
فهذا اجلدل املت�أ�صل يف بني �إ�سرائيل هو الذي تعني الق�صة ب�إبرازه.
العدول يف ن�ص (�إنزال الكتاب)
يت�ضح هذا العدول يف الن�صو�ص القر�آنية الآتية:
اب َوالْفُ ْر َقانَ َل َعلَّ ُك ْم َت ْه َتدُ ونَ ) البقرة .53 :
و�سى ا ْل ِك َت َ
قال تعاىلَ ( :و�إِ ْذ �آَ َت ْي َنا ُم َ
هذه جملة م�ست�أنفة �ضمن �سل�سلة ال�سرد احلكائي لق�صة بني �إ�سرائيل ،يتحدث فيها �سبحانه
م�ستفتحا الآية بحرف العطف (الواو)
وتعاىل عن �إنزال الكتاب على �سيدنا مو�سى (عليه ال�سالم)،
ً
والظرف (�إذ) ،وهو عدول انتقايل داخل ال�سياق العام للآيات  -احلديث عن ق�صة بني �إ�سرائيل-
ت�أتي بعدها عدوالت �أُخر �ضمن ال�سياق العام للن�ص ،لها �صلة وثيقة مبا قبلها وما بعدها ،م�ستخد ًما
االفتتاحية نف�سها (و�إذ) .ثم يعود للمو�ضوع املعدول عنه وهو احلديث عن �إنزال الكتاب على �سيدنا
الر ُ�سلِ َو�آَ َت ْي َنا
و�سى ا ْل ِك َت َ
مو�سى(عليه ال�سالم) ،يف قوله تعاىلَ ( :و َل َق ْد �آَ َت ْي َنا ُم َ
اب َو َق َّف ْي َنا ِم ْن َب ْع ِد ِه ِب ُّ
اء ُك ْم َر ُ�س ٌ
ول بمِ َ ا اَل َت ْه َوى �أَ ْن ُف ُ�س ُك ُم ا�سْ َتكْبرَْتمُْ
ي�سى ا ْبنَ َمرْيمَ َ ا ْل َب ِّي َن ِ
ِع َ
وح ا ْل ُقدُ ِ�س �أَ َف ُكلَّ َما َج َ
ات َو�أَ َّي ْد َنا ُه ِب ُر ِ
َف َف ِري ًقا َك َّذ ْب ُت ْم َو َف ِري ًقا َت ْق ُت ُلونَ (َ )87و َقا ُلوا ُق ُلو ُب َنا ُغل ٌْف َبلْ َل َع َن ُه ُم اللهَّ ُ ِب ُكف ِْر ِه ْم َف َق ِليلاً َما ُي�ؤْ ِمنُونَ
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( ))88البقرة ،88 – 87 :ولكنه هنا ا�ستخدم افتتاحية �أخرى (ولقد)( ،)6وهي ت�أكيد ملا جاء يف
�آية الإنزال ال�سابقة ،وت�أكيده فيه توبيخ على عدم �إ ِّتباع الر�سول.
ومل تقف العدوالت املو�ضوعية هنا ،بل انتقل �سبحانه وتعاىل �إىل احلديث عن �إنزال
البينات على �سيدنا عي�سى (عليه ال�سالم)( )7دون �أن ي�ستخدم الم التوكيد وحرف التحقيق (ولقد)
لقرب العهد يف تتابع مو�ضوعات الن�ص ،واكتفى بذكر حرف العطف (الواو) للربط بني املو�ضوعني
اب ِم ْن ِعن ِْد اللهَّ ِ ُم َ�صدِّ ٌق لمِ َا َم َع ُه ْم).
اءهُ ْم ِك َت ٌ
يف قوله تعاىلَ ( :ولمَ َّا َج َ
اب ِم ْن ِع ْن ِد اللهَّ ِ
اءهُ ْم ِك َت ٌ
ثم عدل �إىل احلديث عن القر�آن الكرمي ،بقوله تعاىلَ ( :ولمَ َّا َج َ
اءهُ ْم َما َع َر ُفوا َك َف ُروا ِب ِه َف َل ْع َن ُة
ُم َ�صدِّ ٌق لمِ َا َم َع ُه ْم َو َكا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َي�سْ َت ْف ِت ُحونَ َع َلى ا َّل ِذينَ َك َف ُروا َف َل َّما َج َ
اللهَّ ِ َع َلى ا ْل َكا ِف ِرينَ ) البقرة ،89 :فالكتاب :القر�آن ،و(م�صدق ملا معهم) :التوراة(.)8
ثم يعود مرة ثالثة و�أخرية للحديث عن كتاب مو�سى (عليه ال�سالم) ،بقوله تعاىلَ ( :و َل َق ْد
م�ستفتحا الن�ص
ات ُث َّم ا َّت َخذْتمُ ُ ا ْل ِع ْج َل ِم ْن َب ْع ِد ِه َو�أَ ْن ُت ْم َظالمِ ُونَ ) البقرة،92 :
و�سى ِبا ْل َب ِّي َن ِ
ً
اء ُك ْم ُم َ
َج َ
بــ(ولقد) ولكنه هنا ال ي�ؤكد �إنزال الكتاب على �سيدنا مو�سى (عليه ال�سالم) ،و�إمنا ي�ؤكد جميء
�آياته �إىل بني �إ�سرائيل وعر�ضها عليهم ،بعد مراحل عديدة م َّر بها هذا النزول.
من ن�صو�ص الآيات ال�سابقة يت�ضح لنا �أنَّ ال�سياق العام لبنية الن�ص الكربى (ق�صة بني
�إ�سرائيل) تك َّونت من ُبنى �صغرى جاءت يف كل مرة ب�أ�سلوب عدويل معجز ،يجعل املتلقي يدرك �أنَّ
لكل حتول �أو عدول داللة معينة جتعله م�شدود االنتباه لكل جزئية من جزئيات هذا العدول.
1

العالقات والروابط:
�أو ًال :الروابط ال�شكلية:
أ-أالتكرار :ال�شك �أن التكرار الكامل �أو اجلزئي ي�ساعد يف تعيني حمور الن�ص الذي تدور
الآيات حوله ،وانت�شاره على امتداد الن�ص ،م�شك ًال مناطق ربط ت�سهم يف متا�سك الن�ص،
أنواعا من التكرار:
ويف الن�ص الذي بني �أيدينا بعدوالته املو�ضوعية املتنوعة نلحظ � ً
التكرار اجلزئي :الذي ح�صل عن طريق تكرار الفعل (ءاتينا) ،جاء تكرار هذا الفعلليحدد الق�ضية الأ�سا�س يف العدوالت املو�ضوعية للن�ص ال�سابق ،وهي ق�ضية (�إنزال
الكتاب) ،والرتكيز على الإيتاء الرابط بني ثالثة �أطراف :فاعل الإيتاء وهو اهلل
((( الالم يف (لقد) يحتمل �أن يكون توكيدً ا ،ويحتمل �أن يكون جواب ق�سم ،تف�سري الثعالبي.276 /1 ،
((( البينات� :أي احلجج الوا�ضحة الدالة على نبوته ،وقيل الإجنيل .روح املعاين.316/1 ،
((( انظر :تف�سري الثعالبي .278/1
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�سبحانه وتعاىل ،ومفعواله الأول (مو�سى عليه ال�سالمومن �إليه) ،والثاين (الكتاب
والآيات والبينات).
التكرار بالرتادف :جاء يف الن�ص املعدول عنه ( )1لفظ الكتاب والفرقان ،ويف الن�صاملعدول �إليه لفظ (البينات) ،ويف الن�ص املعدول عنه ( )2لفظ (الكتاب) ،ويف الن�ص
املعدول عنه ( )3لفظ (البينات) ،هذه الألفاظ بينها تكرار تراديف فهي ت�ؤدي املعنى
نف�سه ،وال يخفى ما يف هذا الرتادف من تلوين يف �أ�شكال اخلطاب مبا ي�ضفي املزيد من
املعاين الإ�ضافية ويذهب امللل عن املتلقي� .إىل جانب التكرار اال�ستبدايل بني الفعل
خ�صو�صا الأخري.
(�آتينا) والفعل (جاء) والق�صدية املتحققة من كل منهما
ً

1

ب-بالتبعية:
العطف :جاء حرف العطف (الواو) للربط بني العدوالت املو�ضوعية يف الن�ص ال�سابق ،ومن
ثم ي�سهم يف متا�سكها ،ومما يقوي هذا التما�سك �أن العطف ال يكون مقبو ًال �إ َّ
ال �إذا كان هناك جامع
بني املعطوف واملعطوف عليه ،خا�صة �إذا كان هذا العطف بالواو.
جند � ً
أي�ضا �أن العالقة بني تلك العدوالت تت�ضح عن طريق عطف جملة (وملَّا جاءهم) على
جملة ( َو َقا ُلوا ُق ُلو ُب َنا ُغل ٌْف) �أي كذبوا ملّا جاءهم( ،)9فاجلمل املتعاطفة تت�صل فيما بينها ات�صا ًال
وثي ًقا ،حيث �إنه ال بدَّ من وجود عالقة بينهما ،ومن ثم يتما�سك الن�ص برمته ،وما كان هذا التما�سك
وذلك ال�سبك القوي ليتحقق لوال وجود �أدوات العطف التي تربط بني �أجزائه(.)10
اء ُك ْم َر ُ�س ٌ
ومنه � ً
ول) وذكر هذه
اءهُ ْم ِك َت ٌ
أي�ضا عطف الق�صة ( َولمَ َّا َج َ
اب) على الق�صة (�أَ َف ُكلَّ َما َج َ
الق�صة بعد ق�صة مو�سى وعي�سى (عليه ال�سالم)؛ لأن الديانتني الكبريتني اللتني �سبقتا الإ�سالم هما
اليهودية والن�صرانية ،ولكن علينا �أن نعرف �أنَّ قبلهما وما بينهما ديانات كثرية ،ندرك ذلك �ضم ًنا
بالرجوع �إىل قوله تعاىلَ ( :و ُر ُ�سلاً َق ْد َق َ�ص ْ�ص َناهُ ْم َع َل ْي َك ِم ْن َق ْب ُل َو ُر ُ�سلاً لمَْ َن ْق ُ�ص ْ�ص ُه ْم َع َل ْي َك) الن�ساء
.164 :

ثان ًيا :العالقات املعنوية:
ت�سهم العالقات املعنوية هنا يف ربط الن�ص وتي�سري فهمه ،فبوا�سطة هذه العالقات ندرك
((( روح املعاين.320/1 :
( ((1انظر :ن�سيج الن�ص.37 :
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ً
بع�ضا من �أ�سرار ترتيب تلك املو�ضوعات ،ومن هذه العالقات:
أ-أعالقة (الإجمال والتف�صيل)
الر ُ�سلِ ) فقد �أجمل �سبحانه وتعاىل
نلحظ هذه العالقة يف قوله تعاىلَ ( :و َق َّف ْي َنا ِم ْن َب ْع ِد ِه ِب ُّ
ي�سى)؛ لأن َم ْن قبله ِمن الر�سل
ف�صل فذكر عي�سى (عليه ال�سالم) يف قوله ( َو َ�آ َت ْي َنا ِع َ
ذكر الر�سل ،ثم َّ
جاءوا ب�شريعة مو�سى (عليه ال�سالم) ،فكانوا متِّبعني له(.)11
ب-بعالقة (ال�سببية):
ندرك عالقة امل�سبب بال�سبب بني الن�ص املعدول عنه واملعدول �إليه يف قوله تعاىل�( :أَ َف ُكلَّ َما
اء ُك ْم َر ُ�س ٌ
ول)�إذ �إنها م�سبب عن قوله تعاىل ( َو َل َق ْد �آَ َت ْي َنا) يف بداية الن�ص املعدول عنه ،بحيث ال
َج َ
ي�أتي الكالم ال�سابق بدونه ،وقد �أُدخلت الهمزة بني ال�سبب وامل�سبب للتوبيخ على تعقيبهم ذلك بهذا،
و(الفاء) للعطف على مقدر ك�أنه قيل� :أفعلمتم ما فعلتم ،فجاء العطف للتف�سري(.)12

املبحث الثاين :العدول الن�صي اخلارجي
هو االنتقال من مو�ضوع �إىل �آخر ال يبدو �أنه ذو �صلة باملو�ضوع ال�سابق ،فيبدو هذا االنتقال
مفاج ًئا من حديث عن العقيدة �إىل احلديث عن �شعرية من ال�شعائر� ،إىل حكم من �أحكام املعامالت
�إىل توجيه اجتماعي �أو اقت�صادي�...إلخ ،وهذا الن�سق اخلا�ص من العر�ض الذي ينتقل فيه ال�سياق
من مو�ضوع �إىل �آخر يدفعنا �إىل البحث عن تلك العالقات والروابط التي حتكم هذا التنقل والتنوع،
وذلك بالنظر �إىل الوحدة املو�ضوعية بني طريف العدول (املعدول عنه واملعدول �إليه) وبيان الغر�ض
الأ�سا�سي الذي يحكمهما.
1

العدول يف ن�ص (اخللق)
لعر�ض هذا الأمر نتناول الن�ص املعدول عنه والن�ص املعدول �إليه على النحو الآتي:
الن�ص املعدول عنه( :هُ َو ا َّل ِذي َخ َل َق َل ُك ْم َما فيِ ْ أَ
ال�س َماءِ َف َ�س َّواهُ نَّ
ال ْر ِ
�ض َجمِي ًعا ُث َّم ا�سْ َت َوى ِ�إلىَ َّ
يم) البقرة .29 :
َ�س ْب َع َ�س َم َو ٍ
ات َوهُ َو ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َع ِل ٌ
( ((1التف�سري الكبري.189/3 ،
( ((1روح املعاين.317/1 ،
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اع ٌل فيِ ْ أَ
الن�ص املعدول �إليهَ ( :و ِ�إ ْذ َق َ
�ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلوا �أَتجَْ َع ُل ِفي َها
ال َر ُّب َك ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة ِ�إنيِّ َج ِ
ال ْر ِ
اء َو َن ْحنُ ُن َ�س ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُ�س َل َك َق َ
ال ِ�إنيِّ �أَ ْع َل ُم َما اَل َت ْع َل ُمونَ ) البقرة
َم ْن ُيف ِْ�سدُ ِفي َها َو َي�سْ ِف ُك الدِّ َم َ
.30 :
ي�أخذنا ال�سياق الق�ص�صي �إىل ف�ضاء جرت فيه الأحداث ،ويف�صح عن حوار بينه �سبحانه
وتعاىل وبني املالئكة ،تبد�أ الأحداث ب�إخبار اهلل مالئكته بجعله خليفة يف الأر�ض ،وتنتهي ب�إيجاد
هذا اخلليفة ،مرو ًرا مبجموعة من املو�ضوعات املتعلقة ب�أمر اال�ستخالف .فنجد احلديث عن منزلة
�آدم وتكرميه ب�أمر اهلل املالئكة ال�سجود له ،مع �إملاحة �سريعة �إىل �إباء �إبلي�س دون التعر�ض لنتيجة
هذا الإباء ...ثم �إ�سكان �آدم وزوجه اجلنة ونهيهما عن �شجرة فيها� ،أزلهما ال�شيطان عنها ،ثم توبة
اهلل على �آدم ،ومن ثم هبوطه �إىل الأر�ض خليفة كما �أراد له اهلل �سبحانه وتعاىل.
ومو�ضوع اال�ستخالف ُعدل �إليه بعد مو�ضوع خلق ال�سماوات والأر�ض ،وهما مو�ضوعان ينف�صل
كل منهما عن الآخر ،وهنا نحاول البحث عن عالقات جتمع بينهما� ،سواء كانت �شكلية �أو داللية.

أ-أالروابط ال�شكلية:

1

العطف:
يبد�أ الن�ص بقوله تعاىل ( َو ِ�إ ْذ َق َ
ال َر ُّب َك ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة) �إذ عطفت الواو ق�صة خلق �أبي الب�شر على
ق�صة خلق ال�سماوات والأر�ض انتقا ًال بهم يف اال�ستدالل على �أن اهلل واحد وعلى بطالن �شركهم،
وانتقاله ذكر خلق ال�سماوات والأر�ض �إىل خلق اخلليفة فيها (الإن�سان)( ،)13فالذي ين�ساق �إليه
�ض َجمِي ًعا) �أي خلق
�أ�سلوب النظم فيه �أن يكون العطف على جملة (هُ َو ا َّل ِذي َخ َل َق َل ُك ْم َما فيِ َْ أ
ال ْر ِ
لكم ما يف الأر�ض وكونه لأجلنا يهيئ ال�سامع لرتقب ذكر �ش�أننا بعد ذكر �ش�أن ما خلق لأجل الإن�سان
من �سماء وار�ض( ،)14كما اتفق زمن ال�صيغة الدال على املا�ضي مع الظرف (�إذ) الدال على املا�ضي
�أي�ضا( ،)15مما يعني �أن الظرف �أكد من ال�صيغة()16؛ لأنه يخرب عن �أحداث ما�ضية جمهولة الزمن،
« وذلك �أن (�إذ) حرف يدل على جمهول من الوقت»( ،)17وال عربة يف حتديد الزمن يف مثل هذه
ال�سياقات ،ولكن رمبا ندرك من انعدام الفا�صل الرتكيبي بني املو�ضوعني ،والربط فيما بينهما بـ
(((1انظر :التحرير والتنوير  ،295 /1والبحر املحيط .287 /1
(((1انظر :التحبري يف علم التف�سري ،جالل الدين ال�سيوطي  ،396/1و�إر�شاد العقل ال�سليم .109 /1
(((1انظر :معاين النحو  ،631 /2واجلنى الداين يف حروف املعاين .211
(((1انظر :الداللة الزمنية يف اجلملة العربية .132
( ((1جامع البيان .154– 153 /1
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(الواو) �أنه مل يكن هناك فا�صل زمني كبري بني خلق ال�سماوات والأر�ض وخلق من ُخلقت له الأر�ض.
كما �أن ارتباط (�إذ) الظرفية املو�ضوعة لزمان ن�سبة ما�ضية و�إ�ضافتها �إىل الفعل املا�ضي (قال) فيه
داللة على حركة الفعل(.)18

ب-بالعالقات املعنوية:
الإجمال والتف�صيل:
جاءت ق�صة �آدم بعد قوله تعاىل (هُ َو ا َّل ِذي َخ َل َق َل ُك ْم َما فيِ ْ أَ
�ض َجمِي ًعا ُث َّم ا�سْ َت َوى ِ�إلىَ
ال ْر ِ
يم) ون�ص هذه الآية بد�أ بتكرمي الإن�سان َ
(خ َل َق َل ُك ْم
ال�س َماءِ َف َ�س َّواهُ نَّ َ�س ْب َع َ�س َم َو ٍ
ات َوهُ َو ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َع ِل ٌ
َّ
�ض َجمِي ًعا) ُ
يم) ،فجاءت الق�صة بعدها مبنية على هذين
َما فيِ ْ َأ
ال ْر ِ
وختمت بالعلم ( َوهُ َو ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َع ِل ٌ

الركنني :تكرمي �آدم وتكرمي العلم.
�أما تكرمي �آدم فيظهر فيما ي�أتي:
اع ٌل فيِ ْ أَ
�ض َخ ِلي َفة) فهذا تكرمي� ،إذ امل�ستخلف
 1ذكر ا�ستخالف �آدم يف الأر�ض ( ِ�إنيِّ َج ِال ْر ِ
ذو منزلة وال�شك.
 2تف�ضيل �آدم على املالئكة بتعليمه الأ�سماء كلها مما ال يعلمه املالئكة.� 3سجود املالئكة له.و�أما العلم يف هذه الق�صة فقد تركز ذكره يف ثالثة جماالت:
� 1إثبات العلم ال�شامل هلل. 2نفي العلم عن املالئكة �إال ما علمهم �إياه رب العزة.� 3إثبات التعليم لآدم مبا ي�صلح �أن يقوم به �أمر اخلالفة وي�ستقيم.ومن هذا يتبني �أن الق�صة وقعت يف �سياقها �أح�سن موقع و�أجمله ،فك�أنها جاءت تف�صي ًال ملا
�أُ َ
جمل يف الآية التي قبلها.
ومن ناحية �أخرى يقول فا�ضل ال�سامرائي�« :إن ذكر ا�ستخالف �آدم يف الأر�ض مل يرد �إال يف
هذا املو�ضع ومل يرد يف �أي مو�ضع �آخر من القر�آن الكرمي ،وهو �أن�سب مكان له؛ �إذ اال�ستخالف الناجح
البد �أن يتم له �أمران:
الأول� :أن يكون للخليفة حق الت�صرف والتدبر فيما ا�ستخلف فيه.
والثاين� :أن تكون له القدرة على هذا الت�صرف ،و�أن يكون اختياره قائ ًما على العلم
1

(((1انظر :الفعل زمانه و�أبنيته .24
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1

ب�إمكانياته وقدراته على هذا اال�ستخالف.
فلو مل يخلق له ما يف الأر�ض جمي ًعا ما �صح �أن يكون خليفة اهلل يف الأر�ض� ،أما من حيث
�إمكانياته وقدراته فقد تبني باالختبار �أنه �أ�صلح املخلوقات لهذه املهمة ،هذا عالوة على �أن الذي
اختاره عامل الغيب وال�شهادة»(.)19
مما �سبق يت�ضح �أن مو�ضوع الآية التي وقعت يف مقدمة الق�صة �أج َم َل ق�صة �آدم من ناحية،
و�أجمل ركني اال�ستخالف املذكور فيها من ناحية �أخرى.
العدول عن ق�صة �آدم (عليه ال�سالم) �إىل ق�صة بني �إ�سرائيل
نلحظ ذلك يف الن�صني القر�آنيني الآتيني:
الن�ص املعدول عنهَ ( :و ِ�إ ْذ ُق ْل َنا ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة ا�سْ ُجدُ وا َِ آ
ي�س �أَ َبى َوا�سْ َتكْبرَ َ َو َكانَ
ل َد َم َف َ�س َجدُ وا ِ�إ اَّل ِ�إ ْب ِل َ
مِنَ ا ْل َكا ِف ِرينَ ) البقرة .34 :
الن�ص املعدول �إليهَ ( :يا َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
وف
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم َو�أَ ْو ُفوا ِب َع ْه ِدي �أُ ِ
ِب َع ْه ِد ُك ْم َو ِ�إ َّيايَ َفا ْرهَ ُبونِ ) البقرة .40 :
جاء العدول هنا من ق�صة �سيدنا �آدم (عليه ال�سالم) �إىل ق�صة بني �إ�سرائيل ،و�سنبحث يف
الروابط والعالقات بني الق�صتني فيما يلي:
االت�ساق املعجمي بني الن�صني:
�إذ تتوافر جمموعة من العنا�صر املعجمية ترتبط بعنا�صر �سابقة �ضمن عالقات داللية
املخاطب.
منظمة ،يهتم فيها اخلطاب باملتلقي الذي ي�ستطيع التعامل مع معطيات الن�ص وفهم ق�صد
ِ
ويُعدُّ هذا املثال من الأمثلة املهمة التي يربز فيها دور االت�ساق املعجمي يف ان�سجام الن�ص
(املعدول عنه) بالن�ص (املعدول �إليه) وتوجيه داللته ،ففي هذا املثال نو�ضح عملية الربط بني
ق�صة �إبلي�س و�آدم واخلالفة (ن�ص �سابق) وق�صة بني �إ�سرائيل وتكذيبهم لر�سالة حممد (�ص) (ن�ص
الحق).
وبتتبع اخليوط التي تربط الن�صني جند �أن الآيات تعر�ض مو�ضوعني مت�صلني بقوة مع
ب�ؤرة الفكرة الأ�سا�سية� .إذ يعر�ض الن�ص الأول مو�ضوع ا�ستخالف �آدم يف الأر�ض فاعترُ َ
�ض عليه.
�أما الن�ص الثاين فيو�ضح دعوة بني �إ�سرائيل لال�ستجابة لر�سالة حممد (�ص) معاد ًال مو�ضوع ًيا
للن�ص ال�سابق .فثمة خليفة جديد ودعوة للإميان به قوبلت من �إبلي�س بالرف�ض والكفر ( َو َكانَ مِنَ
ريا من �آدم و�أف�ضل منه .كذلك بني
ا ْل َكا ِف ِرينَ ) ور�أى �أن �سجوده كبرية (وا�ستكرب) ،فهو يرى نف�سه خ ً
(((1التعبري القر�آين .287
			
جامعة امللكة �أروى

190

العدد الثاين والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2019

العـــدول الن�صي يف �سورة البقــرة

�إ�سرائيل مل يتقبلوا ذهاب اخلالفة منهم �إىل غريهم ،وهم يرون �أنهم �أف�ضل الب�شر ،فكفروا مبا �أُنزل
على حممد (�ص) وهم يعلمون �أنه احلق؛ لأنهم ا�ستكربوا الأمر ،فكان فعلهم م�ساو ًيا لفعل �إبلي�س
الذي كفر وا�ستكرب �أن ي�سجد لب�شر.
�إبلي�س
مل يطع �أمر اهلل ( مل ي�ؤمن ال�ستخالف �آدم )
ا�ستكرب �أمر ال�سجود لآدم وا�ستكرب عليه
كان من الكافرين لعنه اهلل وغ�ضب عليه

بنو �إ�سرائيل
ً
م�صدقا ملا معهم /ع�صوا
مل ي�ؤمنوا مبا �أُنزل
ا�ستكربوا اال�ستجابة لر�سالة حممد (�ص)
َ
َ
كفروا بر�سالة حممد (�ص) ( َو اَل َتكُونُوا �أَ َّول كاف ٍِر بِهِ ).
كانوا – من قبل – يكفرون ب�آيات اهلل ويقتلون النبيني.
�ضربت عليهم الذلة وامل�سكنة وبا�ؤوا بغ�ضب من اهلل

ات�ضح باالت�ساق املعجمي بني عنا�صر الن�صني ،واال�شرتاك يف الأ�سا�س الذي ُبني عليه الن�ص الكلي،
ان�سجام الن�صني (املعدول عنه) و(املعدول �إليه) ،والحظنا كيف يوظف ن�ص خلدمة ن�ص �آخر ،فهذا
االنتقال مل يف�صلهما عن بع�ضهما ً
بع�ضا .ي�ضاف �إىل ذلك دور مبد�أ الت�شابه يف ان�سجام الن�ص الكلي:
ق�صة �إبلي�س مع �آدم ت�شبه ق�صة بني �إ�سرائيل مع حممد (�ص).
العدول من ق�صة بني �إ�سرائيل �إىل ق�صة �سيدنا �إبراهيم (عليه ال�سالم)
الن�ص املعدول عنهَ ( :يا َب ِني �إِ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم َو�أَنيِّ َف َّ�ض ْل ُت ُك ْم َع َلى
ا ْل َعالمَ ِ َ
اع ٌة َو اَل
ني (َ )122وا َّتقُوا َي ْو ًما اَل تجَْ ِزي َن ْف ٌ�س َع ْن َن ْف ٍ�س َ�ش ْي ًئا َو اَل ُي ْق َب ُل ِم ْن َها َع ْد ٌل َو اَل َت ْن َف ُع َها َ�ش َف َ
هُ ْم ُين َْ�ص ُرونَ ) البقرة.122 :
ات َف�أَتمَ َّ هُنَّ َق َ
َّا�س �إِ َما ًما
ال �إِنيِّ َج ِ
الن�ص املعدول �إليهَ ( :و ِ�إ ِذ ا ْب َت َلى �إِ ْب َر ِ
يم َر ُّبهُ ِب َك ِل َم ٍ
اع ُل َك ِللن ِ
اه َ
ال َو ِم ْن ُذ ِّر َّي ِتي َق َ
َق َ
ال اَل َي َن ُ
ال َع ْه ِدي َّ
الظالمِ ِنيَ) البقرة.124 :
1

و�صلنا يف الن�ص ال�سابق �إىل �أنّ الآيات القر�آن ّية حتى الآية ( )123كان احلديث فيها
ابتداء من عهد مو�سى (عليه ال�سالم)
مت�ض ّمن ًا �سرية بني �إ�سرائيل ومواقفهم من �أنبيائهم و�شرائعهم،
ً
تال للن�ص ال�سابق ،وهي الآيات( )140 –124يرجع ال�سياق �إىل
�إىل عهد حم ّمد (�ص) ،ويف ن�ص ٍ
مرحلة تاريخية �أ�سبق من عهد مو�سى (عليه ال�سالم) ،وهي ق�صة �سيدنا �إبراهيم (عليه ال�سالم)،
�إ ًذا فاحلذف ي�ؤدي وظيفة مهمة يف ترابط املقاطع القر�آنية ،حيث تبد�أ الآيات بقوله تعاىلَ ( :و�إِ ِذ
يم َر ُّبهُ ) فحذف الفعل (اذكروا) النا�صب لـ (�إذ) العائد على الفعل يف الآيتني ( َيا َب ِني
ا ْب َت َلى �إِ ْب َر ِ
اه َ
�إِ�سْ َرا ِئ َ
يل اذ ُْك ُروا ِن ْع َم ِت َي) البقرة ،)40،122( :فك�أنّ هذا احلذف تنبيهٌ
وا�ضح للقارئ ملا بني هذه
ٌ
ٌ
منف�صل عن �سابقه ،و�أنّه ال عالقة
املقاطع من ترابط ،حتّى ال ُي َظن مع بداية قراءة هذا املقطع �أنّه
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مرات عديدة بعد بداية املقطع
وق�صة �سيدنا �إبراهيمّ ،
ق�صة بني �إ�سرائيل ّ
بني ّ
ثم كررت (�إذ) ّ
لت�أكيد هذا الرتابط ،ف�إذا كانت اليهود تقول :لن يدخل اجلنّة �إال من كان هود ًا ،و�إذا كانت الن�صارى
تقول :لن يدخل اجلنّة �إال من كان ن�صا َرىَ ( ،و َقا ُلوا َل ْن َي ْد ُخ َل الجْ َ ن ََّة ِ�إ اَّل َم ْن َكانَ هُ و ًدا �أَ ْو َن َ�صا َرى)
البقرة  ،111 :ف�إنّ الآيات جاءت تذ ّكر بني �إ�سرائيل ب�أنّ اجلنّة لن تكون ملجرد �أنّهم �أبناء �إبراهيم
وحفدته ،و�إنمّ ا من ا�ستقام على العقيدة فهو وريثها ووريث عهودها ،ومن ف�سق عنها ورغب بنف�سه عن
ملّة �إبراهيم ،فقد ف�سق عن عهد اهلل .
ق�صة �سيدنا
والآيات التي جاءت تذ ّكر بني �إ�سرائيل بالوحدان ّية والعقيدة عن طريق ّ
�إبراهيم م�ستخدمة (�إذ) للربط بينها وبني ما �سبق من املقاطع القر�آن ّية هي:
ال َو ِم ْن ُذ ِّر َّي ِتي َق َ
َّا�س ِ�إ َما ًما َق َ
ات َف َ�أتمَ َّ هُنَّ َق َ
ال
ال ِ�إنيِّ َج ِ
َ (1و ِ�إ ِذ ا ْب َت َلى ِ�إ ْب َر ِيم َر ُّبهُ ِب َك ِل َم ٍ
اع ُل َك ِللن ِ
اه َ
اَل َي َن ُ
ال َع ْه ِدي َّ
الظالمِ ِنيَ) البقرة .124 :
يم ُم َ�ص ًّلى) البقرة.125 :
َّا�س َو َ�أ ْم ًنا َوا َّت ِخ ُذوا ِم ْن َم َقا ِم ِ�إ ْب َر ِ
َ ( 2و ِ�إ ْذ َج َع ْل َنا ا ْل َب ْيتَ َم َثا َب ًة ِللن ِاه َ
َ ( 3و ِ�إ ْذ َق َات َم ْن َ�آ َمنَ ِم ْن ُه ْم ِباللهَّ ِ
اج َعلْ هَ َذا َب َلدً ا َ�آ ِم ًنا َوا ْرزُقْ َ�أ ْه َلهُ مِنَ ال َّث َم َر ِ
ال ِ�إ ْب َر ِ
اه ُ
يم َر ِّب ْ
ال ِخ ِر َق َ
ري )
َوا ْل َي ْو ِم ْ َآ
ْ�س المْ َ ِ�ص ُ
ال َو َم ْن َك َف َر َف ُ�أ َم ِّت ُعهُ َق ِليلاً ُث َّم َ�أ�ضْ َط ُّر ُه ِ�إلىَ َع َذ ِ
اب النَّا ِر َو ِبئ َ

1

البقرة.126:
اع ُ
يم)
اعدَ مِنَ ا ْل َب ْي ِت َو ِ�إ�سْ َم ِ
يم ا ْل َق َو ِ
َ ( 4و ِ�إ ْذ َي ْر َف ُع ِ�إ ْب َر ِال�سم ُ
ِيع ا ْل َع ِل ُ
اه ُ
يل َر َّب َنا َت َق َّبلْ ِمنَّا ِ�إن ََّك �أَنْتَ َّ
البقرة.127 :
ال َلهُ َر ُّبهُ �أَ�سْ ِل ْم َق َ
�ِ ( 5إ ْذ َق َال َ�أ�سْ َل ْمتُ ِل َر ِّب ا ْل َعالمَ ِنيَ) البقرة.131 :
�إ ًذا فقد ا�شتمل اجلزء الأ ّول من �سورة البقرة الآيات ( )141 –1على ثالث ق�ص�ص قر�آن ّية،
وق�صة �سيدنا �إبراهيم (–124
وق�صة بني �إ�سرائيل (ّ )123 – 40
ق�صة �سيدنا �آدم (ّ )39 – 30
ّ
 .)140والحظنا مدى الرتابط فيما بينهما على الرغم من االنتقاالت والتحوالت املو�ضوعية
الداخلية يف تلك الق�ص�ص.
العدول يف ن�ص (الأهلة)
ورد هذا العدول يف ن�ص �آية واحدة ،نو�ضح ذلك فيما يلي:
الن�ص املعدول عنهَ ( :ي� َسْ�أ ُلو َن َك َع ِن ْ أَ
َّا�س َوالحْ َ ِّج َو َل ْي َ�س الْبرِ ُّ ِب�أَنْ
ال ِهلَّ ِة ُقلْ ِه َي َم َو ِ
اقيتُ ِللن ِ
َت�أْ ُتوا ا ْل ُب ُي َ
وت ِم ْن ُظ ُهورِهَ ا َو َلكِنَّ الْبرِ َّ َم ِن ا َّت َقى) البقرة .189 :
الن�ص املعدول �إليهَ ( :و ْ�أ ُتوا ا ْل ُب ُي َ
وت ِم ْن َ�أ ْب َوا ِب َها َوا َّتقُوا اللهَّ َ َل َعلَّ ُك ْم ُت ْف ِل ُحونَ ) البقرة .189:
ت�ضمن ن�ص الآية ال�سابقة مو�ضوعني خمتلفني ،يبدو من ظاهر الن�ص �أن ال عالقة بينهما،
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فن�س�أل :ما وجه االرتباط بني ال�س�ؤال عن الأهلة التي هي مواقيت للنا�س واحلج وبني �إتيان البيوت
من ظهورها ،وما احلكمة يف اجلمع بني الأمرين؟ وما الذي ا�ستدعى جتاوز هذين املو�ضوعني يف �آية
واحدة؟
ميكن القول� :إن عالقات التنا�سب بينهما ت�أخذ وجوه عديدة ،ندركها عند العودة �إىل
الن�صو�ص املف�سرة للآية ،والتي بدورها ت�سلط ال�ضوء على وجه التنا�سب واالرتباط ،وهي على
ثالثة وجوه ،الأول :ك�أنه قيل لهم عند �س�ؤالهم عن احلكمة يف متام الأهلة ونق�صانها معلوم �أن كل
ما يفعله اهلل فيه حكمة ظاهرة وم�صلحة للعباد ،فدعوا ال�س�ؤال عنه وانظروا يف واحدة تفعلونها
برا .والثاين� :أن اهلل
�أنتم – وهي دخول البيوت من ظهورها – مما لي�س من الرب و�أنتم حت�سبونها ً
�سبحانه ذكرها لهم من باب اال�ستطراد ،ملَّا ذكر �إنها مواقيت للحج ،وكان من �أفعالهم باحلج �أنهم �إذا
ً
ً
ف�سطاطا من بابه ،ف�إن كان من �أهل املدر نقب نق ًبا
حائطا وال دا ًرا وال
�أحرموا مل يدخل منهم �أحد
يف ظهر البيت� ،أو يتخذ �سل ًما ي�صعد به ،و�إن كان من �أهل الوبر فيدخل ويخرج من ظهر اخلباء(.)20
الرد :لي�س الرب بتحرجكم من دخول الباب ،ولكن الرب من �آمن واتقى ما ح َّرم اهلل،
فجاء ّ
وكان من حقهم ال�س�ؤال عن هذا ،وترك ال�س�ؤال عن الأهلة .والثالث� :أنها من قبيل التمثيل ملا هم
عليه من تعكي�س ال�س�ؤال ،فمثلهم كمثل من يرتك باب البيت ويدخل من ظهره ،فقيل لهم :لي�س
الرب ما �أنتم عليه من الأ�سئلة ،ولكن الرب من اتقى ذلك ،ثم قالَ ( :و�أْ ُتوا ا ْل ُب ُي َ
وت ِم ْن �أَ ْب َوا ِب َها)� ،أي
با�شروا الأمور من وجوهها التي يجب �أن تبا�شروا عليها وال تعك�سوا .فاملراد منكم الت�سليم ب�أن كل
فعل من �أفعال اهلل حكمة منه ،و�أنه تعاىل :اَ
(ل ُي�سْ�أَ ُل َع َّما َي ْف َع ُل َوهُ ْم ُي�سْ�أَ ُلونَ ) الأنبياء� ،23:إذ �أن
يف �س�ؤالهم اتها ًما(.)21
يف حني ذكر ال�سيوطي �أنه من باب اال�ستطراد(.)22
العدول من ن�ص (ال�صفا واملروة) �إىل ن�ص (كتمان احلق)
يت�ضح هذا يف الن�صني القر�آنيني الآتيني:
اح
اع َت َم َر فَلاَ ُج َن َ
ال�ص َفا َوالمْ َ ْر َو َة ِم ْن َ�ش َعا ِئ ِر اللهَّ ِ َف َم ْن َح َّج ا ْل َب ْيتَ �أَ ِو ْ
الن�ص املعدول عنه�( :إِنَّ َّ
يم) البقرة.158 :
يا َف�إِنَّ اللهَّ َ َ�شا ِك ٌر َع ِل ٌ
َع َل ْي ِه �أَنْ َي َّط َّو َف ِب ِه َما َو َم ْن َت َط َّو َع َخ رْ ً
َّا�س
الن�ص املعدول �إليه�( :إِنَّ ا َّل ِذينَ َي ْك ُت ُمونَ َما �أَن َْز ْل َنا مِنَ ا ْل َب ِّي َن ِ
ات َوا ْل ُهدَ ى ِم ْن َب ْع ِد َما َب َّينَّا ُه ِللن ِ
اب �أُو َل ِئ َك َي ْل َع ُن ُه ُم اللهَّ ُ َو َي ْل َع ُن ُه ُم اللاَّ ِعنُونَ ) البقرة.159 :
فيِ ا ْل ِك َت ِ
1

(((2انظر� :أ�سباب النزول ،للواحدي  .290و لباب النقول يف �أ�سباب النزول .30
(((2انظر :الك�شاف  .262 261- /1والربهان يف علوم القر�آن .53-52 /1
(((2انظر :معرتك الأقران .51/1
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الروابط والعالقات:
�إنَّ هذا اللون يكون على �سبيل اال�ستئناف التبكيتي� ،إذ ملا تقدم �أن بع�ض �أهل الكتاب يكتمون
ال�ص َفا َوالمْ َ ْر َو َة) ب�صفتي ال�شكر والعلم ،بال�شكر ملن
ما يعلمون من احلق ،وختم ما �أتبع ذلك؛ �أي (�إِنَّ َّ
ن�صح هلل ،واتبع �شرعه� ،إذ هو وحده يعلم خائنة الأعني ،وما تخفي ال�صدور ،حتى و�إن دقت الأفعال،
وبالغ القوم يف كتمانها بعد ذلك� ،أي اتباع �شرع اهلل كام ًال و�شكر من يقوم بذلك ،انعطف الكالم �إىل
تبكيت املنافقني ،ولعنهم على كتمانهم ما يعلمون من احلق .وما يكون من خروج عن هذا الغر�ض �إمنا
هو من قبيل ا�ستطراد الأ�سلوب احلكيم املبني؛ لأن هذا الكتاب هدى للنا�س كافة ،كما �أن ال�سياق بعد
�شرا ف�إن اهلل عليم قدير،
التزام الطاعة وال�شكر على ذلك كان مر�شدً ا �إىل القول :ب�أن من �أحدث ًّ
لذلك و�صل به �سبحانه وتعاىل ا�ستئنا ًفا قوله على وجه يعممهم وغريهم (�إِنَّ ا َّل ِذينَ َي ْك ُت ُمونَ )(،)23
فاال�سم املو�صول هنا «للجن�س فهو كاملعرف بالم اال�ستغراق فيعمم ويكون من العام الوارد على �سبب
خا�ص»(.)24
�إذن فقد جاء ن�ص هذه الآيات �ضمن �سل�سلة من الن�صو�ص املتتابعة واملرتابطة فيما بينها
ً
ترابطا معنو ًيا يظهر عند ت�أمل الآيات ،فقد ذكر قبل هذا الن�ص ما قابل به اليهود دعوة النبي حممد
(�ص) وت�شبيههم فيها بحال �سلفهم من مقابلة دعوة �أنبيائهم من قبل �إىل قوله تعاىل ( َ�أ َفتَطْ َم ُعونَ
َ�أنْ ُي ْ�ؤ ِمنُوا َل ُك ْم َو َق ْد َكانَ َف ِر ٌ
يق ِم ْن ُه ْم َي�سْ َم ُعونَ كَلاَ َم اللهَّ ِ ُث َّم ُي َح ِّر ُفو َنهُ ِم ْن َب ْع ِد َما َع َق ُلو ُه َوهُ ْم َي ْع َل ُمونَ )
اءهُ ْم َر ُ�س ٌ
ول ِم ْن ِعن ِْد اللهَّ ِ ُم َ�صدِّ ٌق لمِ َا َم َع ُه ْم َن َب َذ َف ِر ٌ
يق مِنَ ا َّل ِذينَ
البقرة� ،75 :إىل قوله تعاىل ( َولمَ َّا َج َ
اء ُظ ُهو ِر ِه ْم َك�أَ َّن ُه ْم اَل َي ْع َل ُمونَ ) البقرة  ،101 :ثم �أف�ضى ذلك �إىل احلديث
اب ِك َت َ
�أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
اب اللهَّ ِ َو َر َ
عن قلة وفاء امل�شركني بو�صايا �إبراهيم الذين يفتخرون �أنهم من ذريته فقال تعاىل ( َو َم ْن �أَظْ َل ُم ممِ َّ ْن
َك َت َم َ�ش َها َد ًة ِعنْدَ ُه مِنَ اللهَّ ِ َو َما اللهَّ ُ ِب َغا ِف ٍل َع َّما َت ْع َم ُلونَ ) البقرة  ،140 :فن َّوه ب�إبراهيم والكعبة و�إنكار
اءهُ ْم َو�إِنَّ َف ِري ًقا
اليهود ا�ستقبالها� ،إىل قوله تعاىل (ا َّل ِذينَ �آَ َت ْي َناهُ ُم ا ْل ِك َت َ
اب َي ْع ِر ُفو َنهُ َك َما َي ْع ِر ُفونَ �أَ ْب َن َ
ِم ْن ُه ْم َل َي ْك ُت ُمونَ الحْ َ قَّ َوهُ ْم َي ْع َل ُمونَ ) البقرة ،146:ثم عقب ذلك بتكملة ف�ضائل الكعبة و�شعائرها،
فلما مت جتميع ذلك عطف الكالم �إىل تف�صيل ما رماهم به �إجما ًال يف قوله ( َو�إِنَّ َف ِري ًقا ِم ْن ُه ْم) فقال
(�إِنَّ ا َّل ِذينَ َي ْك ُت ُمونَ َما �أَن َْز ْل َنا).

(((2انظر :نظم الدرر يف تنا�سب الآيات وال�سور ،البقاعي .273 272- /2
(((2التحرير والتنوير .65 /2
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اخلامتة
انطلق هذا البحث من معطيات علم اللغة الن�صي ،وذلك بتطبيق معياري التما�سك واالن�سجام
على �أ�سلوب العدول الن�صي عن طريق �أهم الن�صو�ص التي بنى عليها اللغويون والنحويون قواعدهم
وهو الن�ص القر�آين ،ويف نهاية املطاف �أ�شري �إىل بع�ض النتائج التي تو�صلتُ �إليها ،فيما يتعلق بالربط
يف الأ�سلوب العدويل ،ور�صد �ألوان التعبري املتميزة يف القر�آن الكرمي ،القائمة على التنويعات
اللفظية واملو�ضوعية �ضمن �سياقات خا�صة ،وهي على النحو الآتي:
اهتم البحث بتف�سري التحوالت يف ال�سياق الواحد يف اخلطاب القر�آين عن طريق مفهوم
(العدول الن�صي) ،ونق�صد به :درا�سة ما يقوم عليه الن�ص من انتقاالت يف �آفاقه املو�ضوعية
ف�ضاء
ويف بنيته ،وما تخ�ضع له من قيم وا�شرتاطات تعبريية وبنائية .يقدّ م هذا امل�صطلح
ً
لتفح�ص الن�ص يف وجوده الداليل والبنائي ،وهو ما ال جنده يف تداول مفهوم العدول يف
مت�س ًعا ّ
اجلملة الواحدة.
تنطلق النظرة �إىل متا�سك �أطراف �أ�سلوب العدول يف الن�ص القر�آين من فر�ضية كون ال�سورة
ن�صا واحدً ا رغم تعدد مو�ضوعاتها وتفاوت �أوقات نزولها واختالف
القر�آنية الواحدة ً
منا�سباتها� .إذ لي�س ق�صد البحث �إثبات الثابت للقر�آن� ،أي �أنه ن�ص متما�سك ومن�سجم ،و�إمنا
يبحث يف �آليات هذا االن�سجام التي �ساهمت يف تفوقه على الن�صو�ص.
�أو�ضح البحث وظيفة ال�سياق اللغوي ،الذي �أتاح لنا تف�سري وتو�صيف �أن�ساق التعبري القر�آين
بقيمه اجلمالية والفنية ،و�أبرز ال�سمات اللغوية التي ي�ستعملها اخلطاب القر�آين.
�أ َّكد البحث دور العدول الن�صي يف فهم الن�ص القر�آين عند املتلقي ،الذي بدوره يلفت انتباه
املتلقي �إىل ت�سل�سل وترابط مو�ضوعات ال�سورة بالرجوع �إىل ما قبل وبعد ن�ص املو�ضوع الواحد.
ال يعمد الأ�سلوب القر�آين �إىل العدول عن �أ�صل الرتكيب �إال لتحقيق داللة معينة يقت�ضيها
ال�سياق؛ فقد �أظهر البحث �أن املغايرة يف الأ�سلوب والألفاظ هو تنوع �أ�سلوبي خا�ضع لل�سياق؛
لأن هذا التنوع هو �إحدى الو�سائل التي ت�ساعد على الرتابط الن�صي.
1
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مدر�سة الكوفة النحوية بني الإثبات والإنكار
�أ� /أكرم نا�صر نا�صر ح�سني
كلية اللغات-جامعة �صنعاء

امللخ�ص:

يتناول هذا البحث مدر�سة الكوفة النحوية ،ويحاول �إثبات وجود هذه
املدر�سة يف الدر�س النحوي ،حيث يدر�س ن�ش�أتها وروادها وخ�صائ�صها ،وناق�ش
البحث �آراء الباحثني حيال م�ؤ�س�س مدر�سة الكوفة ،وقد تو�صل البحث �إىل
�إثبات مدر�سة الكوفة جنبا �إىل جنب مع مدر�سة الب�صرة ،التي ال َّ
تقل عنها
ر�أي ًا وت�أ�صي ًال ،وقد دح�ض البحث دعاوى �إنكارها.

1

Abstract
This research deals with the grammatical School
of Al-Kufa and tries to prove its existence in the
study of grammar.It studies its origin ، pioneers and
›characteristics. The research discussed the researchers
views about the founder of Al-Kufa school،proved its
existence along with Al-Basra school which is not less
than Al-Kufa in terms of opinions and origins، and has
refuted the claims that denied its existence.
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املقدِّ مة:

1

مدر�ستي الب�صـرة والكوفة هما بانيتا �أركان النحو العربي ،حيث كان لهما
من املعلوم �أنَّ
ّ
الدور الرائد والرئي�س يف �إر�ساء قواعد النحو العربي وتثبيت �أركانه وحتديد �أ�صوله ،و�إن كان
ق�صب ال�سبق  -يف ذلك  -للمدر�سة الب�صـرية ،مع ذلك مل ينل النحو الكويف ـ �إىل الآن ـ ن�صيبه من
الدر�س مثلما ناله النحو الب�صـري؛ وذلك ملا للأخري من �سطوة م�ؤثرة يف كثري من الدار�سني واملعنيني
بهذا العلم.
�إنّ �أ�سباب االهتمام بالنحو الب�صـري كثرية� ،أبرزها �أنَّ النحو الب�صـري كان يعتمد على درا�سة
القواعد التي يحكمها املنطق ،ويغلب عليه اعتماد القيا�س والت�شديد يف حتكيم القاعدة يف الن�ص،
وهذا الت�شديد يف القيا�س ــ ُر َّبـما ــ يتنا�سب مع العقل العربي الذي ت�أثر بالفكر اليوناين وفل�سفته من
معطيات �أر�سطو وغريه ،الذي مييل �إىل الت�شديد يف الق�ضايا والأحكام ،فالنحو الب�صري يف تقعيده
كان معيار َّي ًا� ،أما النحو الكويف فنجده عقلي ًا تتبع املنهج الذي يتواءم مع درا�سة اللُّغة ،ومع هذا
وجدنا االهتمام بالنحو الب�صري يف مقابل �إهمال النحو الكويف ،على ذلك كان عنوان هذا البحث:
(املدر�سة الكوفية بني الإثبات والإنكار ،حيث انق�سم هذا البحث على ثالثة مطالب ،ت�سبقهم
مقدمة ،وتلحقهم خامتة ،املطلب الأول :ن�ش�أة مدر�سة الكوفة ،واملطلب الثاين :ر�أ�س مدر�سة الكوفة
وتطور الدر�س النحوي فيها ،واملطلب الثالث :خ�صائ�ص مدر�سة الكوفة ،وقبل التعمق يف البحث
�سنو�ضح الآتي:

�أو ًال :م�شكلة البحث:
تتمحور م�شكلة البحث الأ�سا�س حيال �إنكار بع�ض الدار�سني مدر�سة الكوفة النحوية ،وعلى
ذلك ميكن �أن ن�سوغ م�شكلة البحث يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
هل هناك مدر�سة كوفية يف اللغة والنحو؟ ،ومنه تتفرع �أ�سئلة فرعية �أُخر ،وهي:
متى ت�أ�س�ست مدر�سة الكوفة؟ ومن رائدها ؟ وما خ�صائ�صها؟

ثاني ًا� :أهداف البحث:
هدف البحث �إىل �إثبات وجود مدر�سة الكوفة النحوية التي �أنكر وجودها كثري من الدار�سني،
وهدف �إىل بيان ر�أ�سها وم�ؤ�س�سها الذي اختلف الدار�سون حياله ،،كما هدف �إىل �إظهار خ�صائ�صها
و�سماتها.
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ثال ًثا� :أهمية البحث:
تكمن �أهمية البحث يف الآتي:
 .1الإفادة من نتائج الدرا�سة يف تقومي الأ�ساليب التي انتهجها نحاة الكوفة يف �إ�سهامهم يف بناء
النحو العربي ،وما جدَّ عندهم من �أ�صول وخ�صائ�ص ،ومعرفة ما ي�صح قبوله منها ،ورف�ض ما
يخرج عن منهج العربية.
 .2قد ت�سهم هذه الدرا�سة يف م�ساعدة الباحثني على الوقوف على �أ�س�س مدر�سة الكوفة
النحوية يف الأ�صول واخل�صائ�ص والق�ضايا النحوية ،واملفا�ضلة �أو املوازنة بني هذه الأ�صول
واخل�صائ�ص والق�ضايا مع خ�صائ�ص الب�صريني و�أ�صولهم.
 .3الإفادة من نتائجه يف حتديد الأطر التي انتهجها الكوفيون والإفادة من منهجهم الذي
انتهجوه يف اللغة والنحو.
� .4أنَّ البحث النحو الكويف يجعلنا نطلع على ال�شق الآخر من النحو العربي الذي ميثله النحو
الكويف.

:رابع ًا :حدود البحث ومنهجه
اعتمد البحث على كتب تاريخ النحو و�أ�صوله وكتب تاريخ النحو ون�ش�أته ،وكتب املدار�س
النحوية وكتب اخلالف النحوي بدرجة �أ�سا�س؛ وذلك لدرا�سة ن�ش�أة مدر�سة الكوفة ومعرفة �أ�صولها
وخ�صائ�صها ،وع َّرج البحث على كتب الرتاجم والطبقات؛ ملعرفة روادها وم�ؤ�س�سيها ،ومت َّثل منهج
البحث يف املنهج التاريخي الذي � ّأ�صل لن�ش�أة مدر�سة الكوفة وروادها ،وكذا املنهج الو�صفي الذي عن
طريقه َّ
مت تو�صيف عنا�صر البحث وق�ضاياه.
1
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املطلب الأول :ن�ش�أت مدر�سة الكوفة
�أو ًال :ن�ش�أتها:

1

تقع الكوفة يف ال�ضفة الغربية للفرات الأو�سط �إىل ال�شرق من مدينة احلرية ،بني الفرات
�شرق ًا والبادية الوا�سعة املطلة على م�شارق ال�شام وع ّمان غرب ًا ،،وعرفت بالعاقوال (ياكيوال) وهو
اال�سم ال�سرياين للكوفة(� .)1أُطلق ا�سم الكوفة عليها حني مت�صريها ،واختلف امل�ؤرخون يف �أ�صل هذه
الت�سمية ،فقالوا� :إنـَّما �سميت الكوفة؛ لأنَّ العرب ت�سمي كل �أر�ض �سهلة فيها ح�صباء كويفة ،وقالوا:
�إنـَّما �سميت كوفة ال�ستدارتها� ،أخذت من قول العرب كوفانا ب�ضم الكاف وفتحها للرملة امل�ستديرة،
والجتماع النا�س بها من قولهم :تك َّوف الرجل �إذا ركب بع�ضه ً
بع�ضا ،وقيل �أخذت من الكوفان� ،أي
بالء و�شر( ،)2وقد ورد ت�سميتها با�سم كوفان يف �أكرث من مو�ضع يف خطب الإمام علي-عليه ال�سالم-
قال قبل دخوله الكوفة« :لك�أين �أنظر �إىل ِ�ضلٍّيل قد نعق بال�شام ،وفح�ص براياته يف �ضواحي كوفان،
وفغرت فاغرته ،وا�شتدّ ت �شكيمته ،)3(» ...وقال يف مو�ضع �آخر« :ك�أنيَّ به قد نعق بال�شام ،وفح�صث
براياته يف �ضواحي كوفان ،فعطف عليها عطف َّ
ال�ض ُرو�س ،وفر�ش الأر�ض بالر�ؤو�س.)4(» ...
قال البكري�« :إنـَّما ُ�سميت الكوفة لأنَّ �سعدً ا ملا افتتح القاد�سية نزل امل�سلمون الأنبار ف�آذاهم
البق فخرجوا وارتادوا لهم مو�ضع الكوفة ،فقال :تك َّوفوا� ،أي :جت َّمعوا ،والتك ّوف :التجمع»(،)5
نحاه ،وك ّوفه :جمعه ،والتكوف :التج ّمع ،والكوفة الرملة املتجمعة ،وقيل :الكوفة
وك ّوف ال�شيءَّ :
الرملة احلمراء ،وبها �سميت :الكوفة ،وكوفان ا�سم �أر�ض وبها �سميت الكوفة ،و�سميت بذلك؛ لأنَّ
�سعدً ا ملا �أراد �أن يبني الكوفة ارتادها لهم ،وقال :تك ّوفوا يف هذا املكان� ،أي :جت َّمعوا فيه(.)6
ذكر ياقوت احلموي �أقو ً
اال كثرية �إزاء ت�سميتها بالكوفة ،منها�« :أنَّها �سميت كوفة مبو�ضعها من
الأر�ض» ( ،)7وذلك ما رجحه الدكتور مهدي املخزومي بقوله�« :أرجحهها فيما �أرى �أنَّها �سميت كوفة
مبو�ضعها من الأر�ض ،وذلك �أنَّ كل رملة تخالطها ح�صباء ت�سمى كوفة» (.)8
((( انظر :ل�سان العرب مادة (كوف) .
((( انظر :نور القب�س .233-232
((( نهج البالغة .194/2
((( نف�سه .250/2
((( معجم ما ا�ستعجم .1142
((( انظر :ل�سان العرب مادة (كوف) .
((( معجم البلدان  295/7وانظر :واملقتب�س .232
((( مدر�سة الكوفة .2
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ّ
مت تخطيط الكوفة �سنة �سبع ع�شرة للهجرة على يد (�سعد بن �أبي وقا�ص) بعد تخطيط
الب�صرة ،وقد نزل امل�سلمون يف ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة للهجرة(� ،)9أو ال�سنة ال�سابعة ع�شرة
للهجرة( ،)10وكان تخطيطها بعد �أختها الب�صرة ب�ستة �أ�شهر �أو �أكرث على اختالف الروايات(.)11

ثاني ًا :هل لنا مدر�سة كوفية؟
ذهب بع�ض الدار�سني �إىل الت�شكيك بوجود مدر�سة كوفية يف اللُّغة والنحو ،منهم امل�ست�شرق
(بروكلمان)( ،)12و(جوتلد فايل) ( ،)13قال (جوتلد فايل)  « :ومع عظيم الإجالل يف غري ذلك
من النواحي ف�أنَّهم مل ي�ؤ�س�سوا مدر�سة نحوية خا�صة»( ،)14وعلل ذلك بكرثة اخلالف بني �شيخيها
الك�سائي وال َف َّراء ،مما يدلُّ على �أنَّهما ال يك ّونان مدر�سة واحدة( ،)15وعلى هذا املنوال ذهب الدكتور
علي �أبو املكارم الذي قال :بـ «تزييف دعوى تعدد املدار�س النحوية مبقابلة �صور التوافق واالختالف
بني كل جمموعة نحوية و�أخرى مبظاهر التوافق واالختالف بني �أفراد املجموعة الواحدة ،وهو ما
�أكد �آخر الأمر وحدة الأ�صول العامة يف التفكري النحوي على اختالف جتمعاته �أو مدار�سه» (،)16
ويف مو�ضع �آخر ي�شكك الدكتور علي �أبو املكارم بوجود مدر�سة الكوفة؛ ذلك لأنَّ م�شاهري الكوفة،
الر�ؤا�سي والك�سائي وال َف َّراء ،مل ُي�ؤثر لواحد منهما كتاب يف النحو �سوى �آراء قليلة هنا وهناك،
وتابعه يف ذلك بع�ض الباحثني(.)17
يقلل �سعيد الأفغاين من �ش�أن ت�سمية مذاهب ،بل يدعو �إىل عدِّ ها مذاهب �سماع؛ �إذ يقول:
«والدقة التي ي�ؤيدها التاريخ والإمعان فيه ويف �أقوال الب�صـريني والكوفيني �أال يكون مذهب ب�صري
يقابله مذهب كويف ،بل نزعة �سماعية يقابلها نزعة قيا�سية ،يختلف حظ كل واحد منهما �صحة
وحا ًال ومقدار ًا بني البلدين ،بل بني نحاة كل بلد على حدة ،على ذلك الأ�سا�س ي�صح �أن نعيد النظر
يف النحو وتاريخه ورجاله بهذا الت�صنيف اجلديد بعد �أن علمنا �أنَّ النزعتني تتمثالن على حقهما
1

((( انظر :تاريخ ابن الأثري .259/1
( ((1انظر :فتوح البلدان .384
( ((1انظر :اخلالف بني النحويني .38
( ((1انظر :تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية .28/2
( ((1انظر :دائرة املعارف الإ�سالمية .28/6
( ((1دائرة املعارف الإ�سالمية .28/6
( ((1انظر :مقدمة الإن�صاف  104واملدار�س النحوية خلديجة احلديثي .116
( ((1انظر� :أ�صول التفكري النحوي  366وتقومي الفكر النحوي .243
( ((1انظر� :ألنا مدار�س نحوية .13 ,12
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1

بالب�صرة والكوفة» (.)18
يقر الدكتور هاين عبد الكرمي فخري بجود املذهب الكويف ،و�إن �أنكره بع�ضهم،
يف هذا ال�صدد ّ
حيث يقول« :ال يخفى �أنَّ املذهب الكويف يف النحو العربي حقيقة ماثلة ال ينكرها �أحد من الدار�سني
قدميا وحديثا من م�ؤرخي النحو العربي» ( ،)19ويعلق طالل عالمة على القائلني� :إنَّ النحو يف ن�ش�أته
ب�صري ال كويف ،ما هو �إال تع�صب ،وموافقة ملا ذهب �إليه الأقدمون ،وعامتهم ب�صريون ،دون قرينة
�سندية �أو ُح َّجة تاريخية ت�ؤكد وجهة نظرهم(.)20
من القدماء من �أق َّر بوجود املذهب الكويف ،منهم ال�سريايف (368هـ) الذي اعرتف بوجود
مذهب �آخر يقابل املذهب الب�صري واعرتف بنحاته ال�سيما الك�سائي (175هـ) وال َف َّراء (207هـ)
( ،)21وكذا �أق َّر معظم الدار�سني املعا�صرين بوجود مدر�سة الكوفة التي ظهرت بعد مدر�سة الب�صرة،
لها نظرياتها و�أ�صولها وروادها ،ومن قبلهم الأقدمون الذين �أثبتوا للكوفة مدر�سة بهذا اال�سم ،ولها
نحاتها الذين ط َّوروا هذا النحو وك َّونوا مذه ًبا م�ستق ًال �أو مدر�سة ثانية بعد الب�صرة ،و�سواء من �أ َّرخ
للمدر�ستني �أم من �أ َّرخ للب�صريني فقط(.)22
يرى ح�سن عون �أن نطلق م�صطلح مدر�سة على الأ�شخا�ص الذين كان لهم دور يف �إر�ساء قواعد
النحو و�إبرازه ،ال على املكان ،فيقول« :من هنا جند املربر للعدول عن ت�سمية املدار�س النحوية
ب�أ�سماء �أماكنها ،كمدر�سة الب�صرة ومدر�سة الكوفة ومدر�سة بغداد ،تلك الأ�سماء التي ا�ستقرت
و�شاعت يف العامل العربي ُمن ُْذ الع�صور القدمية حتى الع�صر احلديث ،ووجد م�ؤلفات متعددة؛ بحث
يف ق�ضايا النحو على �أنَّها من �إنتاج هذه املدار�س ،ومن هنا جند املربر للعدول عن ت�سمية املدار�س
النحوية ب�أ�سماء الأئمة الذين برزوا يف هذا اللُّون من الدرا�سة ،وكان لهم �أثر ظاهر وجمهود كبري،
مثل مدر�سة �سيبويه ،ومدر�سة الزخم�شري ،ومدر�سة ابن مالك» (.)23
يرى بع�ضهم �أنَّ م�صطلح مدر�سة ال يطلق �إال على مدر�سة واحدة هي مدر�سة الب�صرة ،فهي التي
نه�ضت ب�أ�صول النحو وفروعه ،وكلهم نهل منها ،واخلالفات بني النُّحاة القدماء لي�ست يف الأ�صول،
بل يف الفروع ،وهي يف �أح�سن حاالتها ميكن عدّ ها مذاهب يف النحو ،فيقال :مذهب الكوفيني كذا،
( ((1من تاريخ النحو . 76
( ((1انظر :مذهب الكوفة النحوي  46واحلذف والتقدير يف النحو الكو ّيف .46
( ((2انظر :ن�ش�أة العربي يف مدر�ستي الب�صرة والكوفة .11-10
( ((2انظر� :أخبار النحويني الب�صـريني .81 ,47 ,46 ,44 ,40 ,32 ,28 ,27
( ((2انظر :مدر�سة الكوفة  45واملدار�س النحوية خلديجة احلديثي 116واملدار�س النحوية بني الت�صور والت�صديق وال�س�ؤال الكبري  38واملدار�س
النحوية ,ل�شوقي �ضيف  156واملدار�س النحوية �أ�سطورة وواقع .31
( ((2تطور الدر�س النحوي .50-49
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ومذهب البغداديني كذا( ،)24وكذا الدكتور البدراوي زهران يرى �أنَّ ت�سمية املدار�س تقوم على �أ�س�س
مكانية ،فنحاة الكوفة هم �أولئك الذين كانوا فيها ،ونحاة بغداد كذلك(.)25
كيف لنا �أن ننكر وجود مدر�سة الكوفة� ،أو ن�شك يف ذلك؟ ولها تاريخها و�أ�صولها يف النحو
و�شيوخها الذين ا�شتهروا عرب التاريخ؟ وعرب الت�أليف النحوي وبرعوا فيه� ،سواء بروز يف �آرائهم
�أو يف م�صطلحاتهم� ،أو فيمن تتلمذ على �أيديهم ،ف�آرا�ؤهم �ضاربة يف عمق الدر�س النحوي وكتبه،
حيث ال جند كتا ًبا �أُ ِّلف يف النحو �إال والنحو الكويف ونحاته لهم ح�ضورهم البارز والكبري ،فكان
ظهور �آرائهم النحوية من بداية الت�أليف النحوي مقرتنا بالر�أي الب�صري ،ف�آرا�ؤهم ال تقل ورودا عن
الب�صـريني ،لذا فمدر�سة الكوفة النحوية ال حتتاج �إىل مدافع لإثبات وجودها ،وال يجدي �إنكارها،
فم�آثرها كفيلة ب�إثبات وجودها.
حيث كان ظهور م�صطلح الكوفيني يف �أ َّول كتاب ُو ِ�ضع يف علم النحو ،فقد ذكرهم �سيبويه
(ت180هـ) يف حديثه عن القراءات( ،)26حيث يرى الدكتور بدر اجلابري �أنَّ �سيبويه يق�صد
بالكوفيني ُق َّراء الكوفة بدء ًا من عبداهلل بن حبيب (74هـ) �شيخ عا�صم بن �أبي النجود �إىل
عبداهلل بن حبيب الزيات(156هـ) �شيخ الك�سائي( ،)27وقال الدكتور عبدالرحمن �صالح احلاج:
�إنَّ �سيبويه يق�صد الك�سائي و�أ�صحابه بدليل ذكر ابن اجلني لهم :بقوله� :أ�صحابنا ،)28( ...ومن بعد
ربد (285هـ)( ،)29فح�ضورهم الكبري يف كتب النحو قاطبة خري �شاهد على �أنَّ
�سيبويه ذكرهم املـُ ِّ
للكوفيني مذه ًبا نحو ًيا يقابل املذهب الب�صـري ،الذي ن�ستطيع �أن نطلق عليه – على وفق امل�صطلح
احلديث – املدر�سة الكوفية ،حتى و�إنَّ كان اجلابري قد نفى �أن يكون املق�صود بالكوفيني الذين
ذكرهم �سيبويه يف كتابه عا�صم وحمزة والك�سائي؛ لأنَّ ذكر الكوفيني يف الكتاب ورد يف القراءات،
وذلك لعدم وجود م�صطلح ال�سبعة يف عهد �سيبويه( � ،)30اَّإل �إنَّ للكوفيني ح�ضور ًا بارز ًا وكبري ًا يف كتب
النُّحاة بعد �سيبويه ال يقل عن ح�ضور الب�صـريني.
1

( ((2انظر :مدر�سة الأندل�س النحوية .38
( ((2انظر :عامل اللُّغة عبد القاهر اجلرجاين .50
( ((2انظر :الكتاب ل�سيبويه .477/4 ,54/3 ,299/2
( ((2انظر :الكوف ُّيون يف كتاب �سيبويه .24
( ((2انظر :منطق العرب يف علوم الل�سان .257
( ((2انظر :املقت�ضب .155/2
( ((3انظر :الكوف ُّيون يف كتاب �سيبويه  20واخلالف النحوي الكو ّيف .23
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ثالث ًا :ظهور مدر�سة الكوفة النحوية:

1

ظهرت الدرا�سات النحوية �أ َّول ما ظهرت يف العراق؛ لأنَّ احلاجة �إليها يف العراق كانت �أ�شد،
وال�شعور بهذه احلاجة كان �أو�ضح ب�سبب ظهور �أ َّول حلن هناك ،كما �أنَّ االختالط بغري العرب يف
العراق كان �سبب ًا يف ذلك ،حيث كان �إقبالهم على الدرا�سة مثل العرب �إن مل يكن �أكرث و�أعمق ،وكان
ثم �شاركتها الكوفة فيما بعد ،واتخذت لها منهجها يف البحث �سارت
مركز هذه الدرا�سة الب�صرة �أ َّو ًالّ ،
عليه(.)31
اهتمت مدر�سة الكوفة –بداية الأمر -بالأدب ورواية ال�شعر واحلديث ،وب�إقراء القر�آن والفقه،
فقد ظهر ثالثة من �أعالم القراءات ال�سبع ،عا�صم بن �أبي النجود ،وحمزة بن حبيب الزيات ،وعلي
بن حمزة الك�سائي( ،)32يف حني بكرت الب�صرة يف الدرا�سات اللغوية وظهرت مدر�سة علم الكالم(.)33
لذا تعدّ مدر�سة الكوفة النحوية حديثة العهد بالن�شوء �إذا ما قي�ست مبدر�سة الب�صـرة
النحوية ،فقد �سبقت الب�صـرة الكوفة بهذه الدرا�سة مبئة عام يف درا�سة النحو وتطويره ،يف حني
كان اهتمام الكوفة بالعلوم القر�آنيةُ ،ثم �أخذت ت�ستقلّ �شي ًئا ف�شي ًئا ،حتى �أ�صبح مو�ضوع درا�ستها:
�شعرا �أم ن ً
رثا ،فظلَّت الب�صرة تقوم بهذا
الكالم العربي� ،سواء كان قر�آ ًنا �أم غري قر�آن ،و�سواء كان ً
العبء – الدر�س النحوي – زم ًنا طوي ًال  ،حتى اكتمل ن�ش�ؤه وات�سع ،وتكامل وتفل�سف ،وعلى يد
وال�سماعية ،وبها ت�أثر الكوف ُّيون(.)34
ر�ؤو�سه اكتملت نزعته القيا�سية َّ
م�ستمرا
ريا ،فقد كان االت�صال بني الب�صـرة والكوفة
لقد كان ت�أثري الب�صـريني على الكوفيني كب ً
ً
ُمن ُْذ مت�صريهما ،وكان التجاوب بينهما قائ ًما ،فلم يحدث �شيء يف الب�صـرة � اَّإل وجدت �صداه يف
الكوفة ،وما ُعرف �شيء يف الكوفة � اَّإل ر�أيت �آثاره يف الب�صـرة ،و ُر َّبـما اتخذ الكوف ُّيون املغ�ضوب عليهم
من الب�صـرة ُم�ستق َّر ًا لهم ،وهر ًبا من ال�سلطان وا�ستتا ًرا من عيونه ،وقد اتخذ ب�صـريون من الكوفة
ً
ً
ومركزا للفقه واحلديث والقراءات ورواية ال�شعر فال
مركزا �سيا�س ًيا،
ُم�ستق َّر ًا ومقا ًما؛ لأنَّها كانت
غرابة �أن تنتقل هذه املدر�سة من الب�صـرة �إىل الكوفة(.)35
( ((3انظر :اخلالف بني النحويني  36-35و�أثر اخلليل يف النحو الكو ّيف .11
( ((3انظر :مدر�سة الكوفة  20واملدار�س النحوية خلديجة احلديثي  116واملدار�س النحوية ل�شوقي �ضيف  153وتاريخ النحو لعلي النجدي نا�صيف
 27ونحو ال ُق َّراء الكوفيني 143وت�أثري الكوفيني يف نحاة الأندل�س  24واملذاهب النحوية يف �ضوء علم اللُّغة .36
( ((3انظر :مدر�سة الكوفة .20
( ((3انظر :مدر�سة الكوفة  65واملدار�س النحوية �أ�سطورة وواقع  31يف �أ�صول النحو ل�سعيد الأفغاين  166وتاريخ الأدب العربي ,بروكلمان 196/2
وتاريخ الأدب العربي للرافعي  354 352- /1ومدخل �إىل تاريخ النحو  168واملويف يف النحو الكو ّيف  431 429-والنحو العربي ,ن�ش�أته وتطوره
 285-277والك�سائي وال َف َّراء والنحو الكو ّيف  403وظاهرة الهمز والإمالة عند ال ُق َّراء الكوفيني  3وتاريخ العربية  11و�أثر اخلليل يف النحو
الكو ّيف .12
( ((3انظر :مدر�سة الكوفة  65واملدار�س النحوية �أ�سطورة وواقع  31ودرو�س يف املذاهب النحوية  89وتاريخ العربية .10
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ومع ت�أثر الكوفيني بالب�صـريني � اَّإل �إنَّهم �أميل �إىل فهم اللُّغة و�إدراك �أنَّ الق�ضايا النحوية
ال�سماع واال�ستقراء ،ال الإمعان املنطقي يف القيا�س ،فما يزال الكويف يف �أحكامه يخ�ضع
�سبيلها َّ
متحر ًرا من كل ما �ش�أنه �أن يعوق تذوقه روح الن�ص من قيود االطراد الذي �شغف به
لذوقه الطبيعي
ِّ
الب�صر ُّيون(.)36
ُيرجع الدكتور مهدي املخزومي والدكتور �إبراهيم ال�سامرائي ال�سبب الذي �أدى �إىل ظهور مدر�سة
الكوفة النحوية ،هو اختالط امل�صرين ثقاف ًيا واجتماع ًيا ،وهو ما جعل نحاة الكوفة يتتلمذون على
�أيدي نحاة الب�صرة؛ ليك ِّونوا بعد ذلك مدر�سة خا�صة بهم ،فالدر�س النحوي مبعناه اال�صطالحي
بد�أ يف الب�صرةُ ،ث ّم انتقل �إىل الكوفة ،ويرى الطنطاوي و�أحمد ال�شاطر� ،أنَّ النحو يف طوره الثاين
–كما ق�سماه -ن�ش�أ ب�صر ًيا كوف ًيا ،ففي هذا الطور من عهد اخلليل بن �أحمد (ت175هـ) ،و�أبي جعفر
الر�ؤا�سي(189هـ) �إىل �أ َّول ع�صر املازين (247هـ) الب�صري وابن ال�سكيت (244هـ) الكويف ،فهذا
الطور مبد�أ اال�شرتاك بني البلدين والنهو�ض بهذا الفن ،فقد تالقت فيه الطبقة الثالثة الب�صرية
برئا�سة اخلليل ،والأوىل الكوفية بزعامة الر�ؤا�سي ،وكذا بعدهما طبقتان من كال البلدين ،فوثب
هذا الفن وثبة حيا بها حياة قوية �أبدية ،وكان هذا الطور حر ًيا �أن ُي�سمى طور الن�شوء والنمو(.)37

1

( ((3انظر :مدر�سة الكوفة  378وقاعدة النحو الكو ّيف .9
( ((3انظر :ن�ش�أة النحو وتاريخ �أ�شهر ال ُّنحاة  39واملوجز يف ن�ش�أة النحو .49
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املطلب الثاين :ر�أ�س مدر�سة الكوفة وتطور الدر�س النحوي فيها
�أو ًال :ر�أ�س مدر�سة الكوفة:

1

اختلف الدار�سون الأقدمون واملحدثون بمِ َ ْن مِنَ النُّحاة تبد�أ مدر�سة الكوفة؟ فبداية النحو
الكويف عند بع�ض القدماء بالر�ؤا�سي؛ �إذ جاء يف �سرية �أبي جعفر الر�ؤا�سي قوله�« :أر�سل �إ ّ
يل اخلليل
بن �أحمد يطلب كتابي فبعثته �إليه فقر�أه وو�ضع كتابه» ( ،)38وقد ذكر �أبو الربكات الأنباري �أنَّ له
كتاب ًا ُي�سمى ( الفي�صل) ،وكان ثعلب قد �أ�شار �إىل �أنَّه �أ َّول كتاب يف النحو ،و�أ�شار ابن الندمي �إىل �أنَّ
هذا الكتاب كان ُيروى �إىل �أيامه ،بالإ�ضافة �إىل كتاب (الوقف واالبتداء)( ،)39فالقدماء يعدُّ ون �أبا
جعفر الر�ؤا�سي ،ر�أ�س مدر�سة الكوفة ،فقد �أخذ النحو عن �أبي عمرو بن العالء (ت154هـ) وعي�سى
بن عمر الثقفي (ت149هـ) ،فهو يف نظرهم مبنزلة اخلليل يف الب�صـرة؛ ل�سببني اثنني� ،أحدهما:
�أنَّهما متعا�صران ،والثاين� :أنَّهما نهال من نبع واحد ،فقد �أخذا علم العربية من �أبي عمرو بن العالء
وعي�سى بن عمر الثقفي ،فم�صدرهما واحد(.)40
ذهب الأ�ستاذ �أحمد �أمني والطنطاوي والرافعي والدكتور عبده الراجحي وعبد اللطيف
اخلطيب �إىل �أنَّ مدر�سة الكوفة تبد�أ ب�أبي جعفر الر�ؤا�سي الذي يُعدّ ر�أ�سها ،و�أ َّول من �أ َّلف من
الكوفيني ،بعد �أن تتلمذ على يد الب�صـريني( ،)41ويذهب الدكتور عبد العال �سال مكرم هذا املذهب
بقوله« :وعلى الرغم من �أنَّ بع�ض الباحثني ينكر �أن يكون �أبو جعفر الر�ؤا�سي هو امل�ؤ�س�س الأ َّول
للمذهب الكويف ،ويثبت هذا الت�أ�سي�س للك�سائي ،ف�إنَّ هذا الإنكار لي�س قائم ًا على �أدلة مقنعة؛ لأنَّ
�أبا جعفر كان معا�صر ًا ل�شيوخ ب�صريني على ر�أ�سهم �أبو عمرو وعي�سى بن عمر ،ومن دون �شك ف�إنَّ
علم الب�صرة �أخذ ينت�شر يف هذه الفرتة يف الكوفة ،مما جعل �أهل الكوفة من العلماء واملفكرين
يهاجرون �إىل الب�صرة ليتلقوا عن رجالها ،وعلى ر�أ�س ه�ؤالء الذين وفدوا �إىل الب�صرة �أكرث من مرة
�أبو جعفر الر�ؤا�سي ،على �أنَّني ال �أبالغ �إذا قلت� :إنَّ النحو الكويف غر�ست بذوره الأوىل يف مرحلة
�سابقة ملرحلة عي�سى بن عمر و�أبي عمر بن العالء» ،ويف مو�ضع �آخر يقول« :يف �ضوء ما كتبته عن
( ((3انظر :نزهة الألباء  51والفهر�ست .96
( ((3انظر :طبقات النحويني  125ومراتب النحويني 24ونزهة الألباء  51والفهر�ست .96
( ((4انظر :مدر�سة الكوفة .67
( ((4انظر� :ضحى الإ�سالم  284/2ون�ش�أة النحو وتاريخ �أ�شهر ال ُّنحاة  141 ,39وتاريخ الأدب العربي ,للرافعي  254/1ودرو�س يف املذاهب
النحوي  92ودرو�س يف كتب النحو  56و�أ�صول االجتهاد النحوي  6وابن يعي�ش و�شرح املف�صل .265
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�أبي جعفر الر�ؤا�سي �أ�ستطيع القول� :إنَّ �أبا جعفر الر�ؤا�سي هو امل�ؤ�س�س الأ َّول للمذهب ،و�أنَّ املذهب
الكويف ُعرف بف�ضله ،و ُن�شر بجهده ،ومنا مب�ؤلفاته وبحوثه.)42( »...
لكن بع�ض الدار�سني ُيفنِّدون ذلك القول ،فال�سامرائي و�شوقي �ضيف وخديجة احلديثي
والزيات ينفون �أن يكون الر�ؤا�سي ر�أ�س الكوفة معللني ذلك �أنَّنا النعرف نح ًوا للر�ؤا�سي يف كتب النحو
القدمي ،فالنُّحاة الأقدمون مل ي�شريوا �إىل �شيء من ذلك ،ومل ت�صل �إلينا � ُّأي مادة نحوية من�شورة يف
املدّ ة التي �أُلّفت بعدهما( ،)43ويرى املخزومي� :أنّ النحو الكويف املتطور كان على يد الك�سائي ،الذي
انتقل من الب�ساطة �إىل التعقيد ومن جمرد خطرات جزئية �إىل جمموعة من الأ�صول العامة(،)44
أ�سي مدر�سة الكوفة؛ لأنَّه مل ُي�سمع �أنّ �أحدً ا من الكوفيني
و�أنكر �أن يكون معاذ اله َّراء والر�ؤا�سي هما ر� ِّ
وعرف بنحو خا�ص ا�س ُتمد منهما( ،)45كذا �أحمد ال�شاطر يرى �أنَّ امل�ؤ�س�س احلقيقي
تخ َّرج عنهماُ ،
ملدر�سة الكوفة هو الك�سائي ،وكذا علي النجدي نا�صيف ،وهذا ما ذهب �إليه الدكتور عبد العزيز
قر احللواين �أنَّ للر�ؤا�سي دور ًا يف بناء النحو
ّ
ال�سجرجي ،وكرمي مرزة وعو�ض الفوزي ،وغريهم( ،)46و ُي ّ
الكويف ،لكنه وقف به عند املرحلة التي ميثلها عي�سى بن عمر و�أبو عمر ابن العالء من نحاة الب�صرة،
ومل يبلغ القفزة التي قفز بها اخلليل بن �أحمد( ،)47ويرى طه الراوي �أنَّ �إمامة الكوفيني انتهت �إىل
الك�سائي الذي يعد �أنبه نحاة الكوفة ،فهو عند الكوفيني مبكانة اخلليل عند الب�صـريني ،وعلى يده
امناز نحو الكوفة عن نحو الب�صرة ،واحتدم اجلدل وتطاير �شرر املناق�شة بني الفريقني(.)48
ُيعقب الدكتور هاين فخري على القائلني� :إنَّ الر�ؤا�سي ر�أ�س مدر�سة الكوفة بقوله�« :إنَّ ذلك
�أمر ال يقره البحث العلمي؛ لأنَّ الر�ؤا�سي مل ترد له �آراء نحوية يف كتب النحو ،والقول �إنَّ اخلليل
�أخذ و�أفاد من كتابه ،فدّ ون منه تلميذه �سيبويه يف كتابه �أمر ال ميكن الأخذ به؛ لأنَّ ادعاء �أنَّ
قره جمهرة من الدار�سني املحدثني ال �سيما
�سيبويه قد ذكره يف الكتاب من حكاية الكويف � ٌ
أمر ال ُي ُ
بعد النظر يف الكتاب» (.)49
1

( ((4احللق املفقودة يف تاريخ النحو .425-395
( ((4انظر :املدار�س النحوية �أ�سطورة وواقع  32واملدار�س النحوية ل�شوقي �ضيف  153واملدار�س النحوية خلديجة احلديثي  116وتاريخ الأدب العربي,
للزيات .367
( ((4انظر :مدر�سة الكوفة .40
(((4انظر :اخلالف بني الب�صـريني والكوفيني .28
( ((4انظر :املوجز يف ن�ش�أة النحو  60وتاريخ النحو لعلي النجدي نا�صيف  28ون�ش�أة النحو العربي وم�سريته الكوفية 21وموقف ال�شيخ العمريطي بني
مدر�ستي الب�صرة والكوفة  14وامل�صطلح النحوي تطوره ون�ش�أته  153واملذاهب النحوية يف �ضوء علم اللُّغة  38والك�سائي وال َف َّراء والنحو الكويف
.404
( ((4انظر :مدر�سة الكوفة .40
( ((4انظر :جملة جممع اللُّغة العربية ,دم�شق.317
( ((4امل�س�ألة الزنبورية .29
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1

يرى ( �أولريي) �أنَّ مدر�سة الكوفة ظهرت بعد الب�صـرة مبئة عام ،التي تبد�أ مبعاذ اله َّراء ،الذي
بد�أ ب�إلقاء درو�س يف النحو( ،)50وذكر (بروكلمان) �أنَّ م�ؤ�س�س مدر�سة الكوفة هو الر�ؤا�سي الذي �أ َّلف
كتاب الفي�صل(.)51
يرى الدكتور �شوقي �ضيف �أنَّ النحو الكويف بد�أ حقيق ًيا على يد الك�سائي وتلميذه ال َف َّراء ،فهما
اللذان ر�سما �صورته ،وو�ضعا �أ�س�سه و�أ�صوله ،و�أعدَّ اه بحذقهما وفطنتهما؛ لتكون له خوا�صه التي
ي�ستقل بها عن النحو الب�صري( ،)52فقد ات�سع الكوف ُّيون يف عهدهما يف رواية الأ�شعار وعبارات اللُّغة
عن جميع العرب بدويهم وح�ضريهم ،بينما كانت املدر�سة الب�صرية تت�شدد ت�شد ًدا جعل �أئمتها ال
يثبتون يف كتبهم النحوية � اَّإل ما �سمعوه من العرب الف�صحاء ( ،)53فن�شاط مدر�سة الكوفة بد�أ على
يد الك�سائي وتلميذه ال َف َّراء اللذان ا�ستحدثا يف الكوفة مدر�سة ت�ستقل بطوابعها من حيث االت�ساع
يف الرواية ،وب�سط القيا�س وقب�ضه ،وو�ضع بع�ض امل�صطلحات اجلديدة والتو�سع يف تخطئة بع�ض
العرب(.)54
�أ َّمـا الدكتور حممد املختار فريى �أنَّ م�ؤ�س�س مدر�سة الكوفة غري واحد ،فرائدها الر�ؤا�سي ومعاذ
ّ
ومنظرها الك�سائي ،ومك ّمل قواعدها ال َف َّراء(� ،)55أ َّمـا الدكتور حممود ح�سني فيذهب �إىل
اله َّراء،
�أنَّ يون�س بن حبيب من م�ؤ�س�سي املدر�سة الكوفية؛ لت�أثريه الكبري يف الك�سائي والكوفيني ،فيقول:
«فبا�ستطاعتي �أن �أعدَّ ابن حبيب من م�ؤ�س�سي املدر�سة الكوفية دون �أن يتعار�ض هذا القول مع
ب�صريته.)56(» ...
ال ن�ستطيع اجلزم �أنَّ الر�ؤا�سي هو ر�أ�س مدر�سة الكوفة ،فهذا القول وهم ال ُح َّجة له ،فاالعتداد
بهذا الر�أي جمرد تكهنات ال ت�ستند �إىل دليل مادي؛ لعدم وجود �أية مادة يف كتب النُّحاة تثبت ذلك،
لكن القول� :إنَّ النحو الكويف مبعناه اال�صطالحي مل يبد�أ � اَّإل على يد الك�سائي وال َف َّراء؛ وذلك ملا
روي عنهما من مادة نحوية كبرية يف كتب النُّحاة ،بالإ�ضافة �إىل �أنَّهما من فتَّقا �أ�صول النحو الكويف
و�أر�سيا قواعده.

(.o, lear, how grek scince passed to the arabs, p144 ((5نقال عن مدر�سة الكوفة .67
(((5انظر :تاريخ الأدب العربي لربوكلمان .197 /2
(((5انظر :املدار�س النحوية ل�شوقي �ضيف .153
(((5انظر :املدار�س النحوية ل�شوقي �ضيف  153وم�صطلحات النحو الكو ّيف  18واجلامع يف تاريخ الأدب العربي .878
(((5انظر :اختالف ال ُّنحاة ثماره و�آثاره .47
(((5انظر :تاريخ النحو العربي يف امل�شرق واملغرب .100
(((5املدر�سة البغدادية .58
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ثاني ًا :تطور الدر�س النحوي يف الكوفة:
مر بعدد من املراحل:
�أ َّمـا تطور الدر�س النحوي الكويف فقد ّ
الأوىل :على يد الك�سائي الذي عاد من الب�صرة و�أمامه ثالثة م�صادر رئي�سة تتجاذبه لتكوين
املدر�سة الكوفية :الأ َّول :ما نقله عن العرب وهو كثري ،فقد �أنفذ يف جمعه خم�سة ع�شر قنينة يف
الكتابة عنهم ،والثاين :النحو الذي �أخذه عن �أبي عمر بن العالء ويون�س بن حبيب يف الب�صرة،
والثالث :النحو الذي خلفه الر�ؤا�سي وال َف َّراء له(.)57
فهو �أ َّول من تنبه �إىل �أنَّ ما عند امل�ؤدبني واملعلمني �أمثال معاذ والر�ؤا�سي ال ميثل النحو العربي
قا�صرا عن �أن يفي بحاجات الدرا�سات القر�آنية
الذي ظهر يف الب�صرة ،ووجد �أنَّ علمهم بالنحو مازال
ً
التي كان مهت ًما بها من�صر ًفا �إليها ،ولهذا فقد �شد الرحال �إىل الب�صرة مدينة النحو وعلوم العربية
الأُخر وح�ضر حلقات العلم فيها ،ثم عاد حم َّم ًال مبا جمعه �إىل الب�صرة ليعر�ضه على اخلليل فوجده
قد رحل ،وكذا ا�ستقراره يف بغداد م�ؤد ًبا للأمني وامل�أمون ،فقد و�سع �سماعه يف بغداد ،فتجمع لديه
من هذا حم�صول كبري ومادة لغوية وفرية� ،أ�ضف �إىل ذلك ما �سمعه من �أعراب الكوفة و�شعرائها(.)58
�شب عليه ون�ش�أ ،وهو
مر بها الك�سائي كان يتنازعه منهجان� ،أحدهما :ما َّ
تلك التجربة التي ّ
منهج مقيد بالنقل والرواية ولي�س للعقل عليه �سلطان ،وهو منهج ال َف َّراء � ً
أي�ضا ،فال يدخلون فيه
ال�سماع والأخذ به كما ورد عن ر�سول اهلل (�ص) ،ومنهج مقيد
العقل �أو يحكمونه؛ لأنَّ عمادهم َّ
بالعقل يحاول �إخ�ضاع امل�سموع لأحكامه وهو منهج علماء النحو القائم على القيا�س ،وتنظيم ما
ت�شابه من ظواهر ودرا�ستها درا�سة عقلية وو�ضع الأحكام والأ�صول التي حتكمها وتقيدها ،ولهذا
منهجا ً
و�سطا بني املنهجني ات�ضح يف اختياره قراءاته من بني قراءات كثرية جميعها تعتمد
اتخذ له ً
وال�سماع يف منهج در�سه اللغوي
النقل � ،اَّإل �إنَّه حكّم مقايي�س النُّحاة يف التمييز بينها ،وحكَّم الرواية َّ
وو�سع م�سموعه من لغات الأعراب املحيطني بالكوفة وبغداد(.)59
النحوي َّ
والثانية :كان الكوف ُّيون على عك�س الب�صـريني يف �أقي�ستهم ،فهم مل يت�شددوا ت�شدد الب�صـريني
فيه ،بل كانوا �أكرث مرونة يف �أقي�ستهم ،فهم يقي�سون على القليل النادر من كالم العرب نظمه
ونرثه( ،)60حيث �أدى بهم هذا امل�سموع �إىل تغيري كثري من الأقي�سة التي و�ضعها الب�صر ُّيون وعدّ وها
ال�سماع ظواهر اللُّغة ،فهذا
مقد�سة ال تنتق�ض وال تتغري وال ُتخالف تب ًعا ملا �سمعوه وو�ضعوا لهذا َّ
1

(((5انظر :املدر�سة البغدادية .60
(((5انظر :املدار�س النحوية خلديجة احلديثي .128
(((5انظر :املدار�س النحوية ,خلديجة احلديثي .129
(((6انظر :الكوف ُّيون يف النحو وال�صرف  34والقيا�س عند الكوفيني  51والر�أي الو�سط يف النحو العربي .20/1
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1

االحرتام والتقدي�س للقيا�س عند الب�صـريني ك�سره الكوف ُّيون وك�سروا هذه القاعدة الب�صرية ،ومل
يهتموا بهذا التقدي�س الذي فر�ضه الب�صر ُّيون لأقي�ستهم ،بعد �أن وجدوا يف اللُّغة التي جمعوها
ظواهر وردت يف جمموعة كبرية من ال�شواهد التي وجدت عند الب�صـريني وعدّ وها من امل�سموع،
�أو ا�ستنبطوها من اللُّغة التي مل ي�سمعها الب�صر ُّيون ومل يطلعوا ،فقد در�س الكوف ُّيون هذه املادة
اجلديدة وو�ضعوا لها �أقي�سة جديدة �أطلقوا بها اال�ستعمال ،ومل يكتفوا بهذا بل تو�سعوا يف القيا�س
على ظاهرة واردة يف هذا امل�سموع �إن اقتنعوا ب�صحتها وجواز القيا�س عليها ،ولهذا كرثت �أقي�ستهم
على كل ما ورد؛ لأنّ النحو عندهم اتباع لكل مـا �سمع والقيـا�س عـلـيه(،)61
وهذا منهج الك�سائي الذي يقول(:)62
وبه يف كل علم ينتفع
�إنـَّما النحو قيا�س يتبع
		
لقد �أُولع الكوف ُّيون بجمع الغريب يف اللُّغة ،وهو ما كان غريب ًا على عامة العرب ال على املولدين
فقط ،فهذه ميزة حقيقية امتاز بها الكوف ُّيون ،و�أ َّمـا ال�شواذ التي قا�س عليها الكوف ُّيون �أو جمعوها
فال بدّ �أن نتنبه الآن �أنَّها لي�ست ال�شاذ من القيا�س� ،إنـَّما هو م�سموع عن الف�صحاء � اَّإل �إنَّه انفردت
با�ستعماله جماعة قليلة من النا�س(.)63
والثالثة :مبن ّية على املرحلتني ال�سابقتني ،وهي الأخذ بالقراءات ال�شاذة و�إجازة القيا�س
عليها تطبي ًقا على ما و�ضعوه من قاعدة القيا�س على كل م�سموع ،فالقراءات �أ�صل موجود تداوله
النا�س ،وهي �أف�ضل و�أ�صح يف القيا�س عليه من �أن يفرت�ضوا الأقي�سة افرتا�ض ًا بال برهان �أو دليل(،)64
فالكوف ُّيون مل يتحفظوا يف جمال القراءات كما حتفظ الب�صر ُّيون؛ ذلك لأنَّهم ر�أوا �أنَّ القراءات
�سندها الرواية ،وهي من �أجل ذلك �أ�صح يف جمال اال�ست�شهاد من ال�شعر وغريه؛ لأنَّ �شعار الرواة فيها
الدقة وال�ضبط والإتقان؛ لذا فمنهج الكوفيني يف الواقع �أ�سلم و�أ�صح يف م�ضمار القراءات من منهج
الب�صـريني؛ لأنَّ اتخاذ القراءات م�صد ًرا لال�ست�شهاد يرثي اللُّغة ،ويزيد من ر�صيدها ويجعلها غنية
ب�أ�ساليب الدوام ،فال متد يدها �إىل تعريب �أو دخيل( ،)65فبالقراءات وقف مذهب الكوفيني مناف�س ًا
ملذهب الب�صـريني ،فالقراءة علم يعتمد الرواية فال يقوم على منطق �أو اجتهاد �أو ت�أويل ،فهي التي
( ((6انظر :املدار�س النحوية ل�شوقي �ضيف163-160ومن تاريخ النحو  71واملدار�س النحوية ,خلديجة احلديثي131-130و�أ�صول التفكري النحوي
79وتاريخ الأدب العربي ,للزيات  365والكوف ُّيون يف النحو وال�صرف . 36-33
(((6انظر� :إنباه الرواة  267 /2ومعجم الأدباء  99 /4وبغية الوعاة  164/2و�أخبار يف النحو .54
(((6انظر :منطق العرب يف علوم الل�سان .261
(((6انظر :املدار�س النحوية ,خلديجة احلديثي  131والفكر النحوي عند العرب .184 ,183
(((6انظر� :أثر القراءات القر�آنية يف الدرا�سات النحوية  ,58-57و�أ�صول النحو العربي ملحمود نحلة  42و�أ�صول االجتهاد النحوي .23
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ال�سماع(.)66
طبعت الكوفيني بطابعها الذي يعتمد على َّ
وا�ضحا ،وذلك يف و�ضع م�صطلحات خا�صة به مل�سائل
والرابعة :فيها تط َّور النحو الكويف تطو ًرا
ً
النحو وال�صرف وفروعهما �أو لأبوابهما ،يبدو �أنَّهم ر�أوها �أقرب �إىل �صفات ما ا�صطلحوا عليه من
ريا ،وال�صفة :نعتا ،وامل�ضارع :م�ستقب ًال،
م�صطلحات الب�صـريني ،مثل ت�سميتهم التمييز :تبيينا وتف�س ً
والعطف :ن�س ًقا ،والنفي :جحدً ا ،وامل�صروف :ما يجري ،وغري امل�صروف :ما ال يجري ،والبدل:
ترجمة ،واجلرً :
خف�ضا ،وال�ضمري :مكن ًيا �أو كناية ،و�ضمري الف�صل و�ضمري ال�ش�أن :املجهول �أو العماد،
اجلر :حروف ال�صفات ،واحلال :قط ًعا ،وا�سم الفاعل :الفعل الدائم ،والإ�شارة املتبوع با�سم
وحروف ّ
معرفة :تقريب ،وغريها من امل�صطلحات(.)67
واخلام�سة :يظهر هذا الطور يف تطور النحو الكويف عن طريق تركهم القول بالت�أويل البعيد
والتعليل الذي ا�ضطر �إليه الب�صر ُّيون عندما وجدوا �أنَّ �شواهد كثرية من قراءات �آيات اهلل البينات
�أو من ال�شعر الف�صيح وال�صحيح الذي ال ميكن �أن يقع اخلط�أ من قائله� ،أو يف عبارات واردة عن العرب
الف�صحاء قد خالفت �أقي�ستهم التي و�ضعوها والتزموا بها ومل يكن من مبدئهم ك�سرها �أو اال�ستدراك
مفتوحا ُيدخلون فيه ما �أرادوا مما
عليها ،يف حني مل يحتج �إليه الكوف ُّيون؛ لأنَّهم جعلوا باب القيا�س
ً
مقي�سا(.)68
عدّ وه ً
وال�ساد�سة :متثل تطور النحو الكويف يف �أمور خمتلفة ،منها� :أق�سام الكالم ،فقد خالف
الكوف ُّيون الب�صـريني يف تق�سيمهم الكالم �إىل ا�سم وفعل وحرف� ،أ َّمـا الكوف ُّيون فيق�سمونه � -أي�ض ًا-
وق�سم الب�صر ُّيون الفعل �إىل ما�ض وم�ضارع و�أمر� ،أ َّمـا
ثالثة �أق�سام ،هي :اال�سم والفعل والأداةَّ ،
وم�ستقبل ودائم ،فامل�ستقبل امل�ضارع والأمر ،والدائم :ا�سم الفاعل ،ومن
ما�ض
ٍ
فق�سموه �إىل ٍ
الكوف ُّيون َّ
الق�ضايا التي تطورت عندهم موقفهم من العامل النحوي ،فقد قال الب�صر ُّيون :بالعامل النحوي يف
كل ظاهرة متر بهم مما يجدون فيه معمو ًال ولي�س يف الكالم عامل فيه� ،أو يجدون فع ًال عام ًال ولي�س
ظاهرا �أو مقد ًرا ،يف حني �أنَّ الكوفيني �أجازوا
معه معمول ،ولهذا قالوا� :إنَّه ال بد لكل معمول من عامل
ً
جميء �أ�سماء و�أفعال كثرية من�صوبة على املعنى ال بتقدير لفظ عامل ،وذلك كما ر�أينا يف قولهم
بـ(اخلالف) �أو(ال�صرف) ،وعند الب�صـريني �أنَّ لكل فعل البد له من فاعل ،لكن الك�سائي �أجاز خلو
الفعل من الفاعل يف باب التنازع �إذا �أعمل ثاين املتنازعني ،نحو :قام وقعد زيدٌ  ،وقال الب�صر ُّيون:
�أنّه ال يجوز �أن يتواىل عامالن على معمول واحد ،و�أجاز ذلك الكوف ُّيون يف قولهم� :إنَّ الفعل والفاعل
1

( ((6انظر :القيا�س يف النحو العربي .56
( ((6انظر :املدار�س النحوية خلديجة احلديثي  134-132واملذاهب النحوية يف �ضوء علم اللُّغة  45ودرو�س يف كتب النحو .55
(((6انظر :املدار�س النحوية خلديجة احلديثي .136 ,135
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عمال م ًعا يف املفعول به(.)69
على ذلك ،ف�إنَّ م�صادر النحو الكويف �أربعة:
الأ َّول :النحو الب�صري الذي اعتمدوه يف البداية منطل ًقا �إىل منهجهم اجلديد املتميز.
والثاين :لغات الأعراب حتى تلك التي رف�ض الب�صر ُّيون قبولها.
والثالث :ال�شعر اجلاهلي والإ�سالمي واملحدث.
والرابع :القراءات التي قبلوها جمي ًعا على اختالف درجاتهم(.)70

املطلب الثالث :خ�صائ�ص مدر�سة الكوفة

1

كان الكوف ُّيون �أكرث التزام ًا ب�إرث �أجدادهم ،و�أ�شد احرتام ًا ملا ورد على �أل�سنة رواة العرب
و�شعرائهم من الب�صـريني ،حتى �أنَّهم �أرادوا تبويب كل �شاردة وواردة ،مهما كانت من خفة وزن �أو �صغر
حجم ،مادام قد �صدرت من الأفواه العربية ،دون االلتفات ــ �إنَّ اقت�ضى الأمرــ لن�سب ال�شاعر� ،أوا�سم
حج ُتهم( ،)71فقد كان للكوفيني بروز كبري يف رواية
القبيلة ،و ُر َّبـما ا�ست�شهدوا ببيت �شاذ لإثبات َّ
ال�شعر وتدوينه� ،أ َّمـا املجال اللغوي فلم ي�سهم الكوف ُّيون �إ�سهام �أهل الب�صرة يف ميدان رواية اللُّغة
وتدوينها( ،)72ومع هذا فقد ظهر يف الكوفة رواة لهم خطرهم يف تاريخنا اللغوي ،منهم :ال َف َّراء ،و�أبو
عمرو ال�شيباين (ت213هـ) ،و�أبو عبداهلل بن زياد الأعرابي (ت231هـ) ،وال َف َّراء �أبرعهم(.)73
�أخذ الكوف ُّيون -ال�سيما �شيخاها الك�سائي وال َف َّراء -النحو من الب�صـريني� ،سواء بالرحيل �إىل
الب�صرة وح�ضور جمل�س اخلليل ويون�س كما فعل الك�سائي(� ،)74أو جمل�س يون�س كما فعل ال َف َّراء� ،أم
باالت�صال بعلماء النحو الب�صري كالأخف�ش �سعيد بن م�سعدة الذي رحل �إىل بغداد للأخذ بث�أر
�سيبويه من الك�سائي ،فا�ستماله هذا و�أجرى له رات ًبا وجعله م�ؤدبا لأوالده وا�ستفاد منه هو وال َف َّراء
يف احل�صول على ن�سخة من كتاب �سيبويه �سر ًا ،وهذا �سنح لهم باالطالع على نحو �شيوخ الب�صرة
وانتهاء بيون�س جمموعة يف كتاب �سيبويه؛ لهذا مل يعانِ الكوف ُّيون
بدءا بعبد اهلل بن �أبي �إ�سحاق
ً
ً
( ((6انظر :املدار�س النحوية خلديجة احلديثي .137
(((7انظر :الو�سيط يف تاريخ النحو  44والوهم يف ن�سية الآراء النحوية �إىل الكوفيني .18
(((7انظر :ن�ش�أة العربي وم�سريته الكوفية .35
( ((7انظر :اخل�صائ�ص .387/1
(((7انظر :يف �أ�صول اللُّغة والنحو .55
(((7انظر :انظر معجم الأدباء  190 ,184/4ومعجم البلدان .210/7
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ما عانى نحاة الب�صرة يف �سبيل تكوين نحوهم ،وجمع لغته ودرا�ستها وا�ستنباط الظواهر منها،
بيان القيمة والقوة وجمع املت�شابه يف �أبواب معينة وحتديد الأ�صول التي ي�سريون عليها ،وتقعيد
الأقي�سة وفر�ض الأحكام التي يحتاجها �أي علم عند ن�ش�أته ،فهذا كله وجده الكوف ُّيون بني �أيديهم،
فان�صرفوا �إىل �أمور جديدة م ّيزت نحوهم بخ�صائ�ص تفرده عن النحو الب�صري بنوها على مادة
مهي�أة( ،)75وهي:
�-1أخذوا النحو الب�صري كماتلقوه من عي�سى بن عمر واخلليل ويون�س بن حبيب والأخف�ش
(215هـ) ،وكما �سمعوه يف جمال�سهم ودونوه عنهم ،وكما وجدوه يف كتاب �سيبويه الذي كان ال
يفارقهم ،وكان ال َف َّراء ينام والكتاب حتت و�سادته( ،)76فالكتاب فتح للك�سائي وال َف َّراء �أبواب اخلالف
مع �سيبويه واخلليل على م�صاريعها ،وبذلك �أعدّ هما للخالف عليهما وتنمية هذا اخلالف بحيث نفذا
�إىل مذهبهما النحوي اجلديد(.)77
ال�سماع ،حيث رووا ال�شعر وعبارات اللُّغة عن جميع العرب بدويهم
-2مل يت�شدد الكوف ُّيون يف َّ
وح�ضريهم ،فقد اعتمدوا على ال�شعر امل�صنوع ،وعلى ال�شعر املن�سوب لغري قائله دون �أن يهتموا
بالتمحي�ص ،واكتفوا بال�شاهد الواحد يبنون عليه حكمهم وي�ستنبطون القاعدة منه ،بل ترخ�صوا
و�أخذوا بالقيا�س النظري على مقت�ضى الر�أي �إذا �أعورتهم ال�شواهد ،بينما كانت املدر�سة الب�صرية
تت�شد ت�شد ًدا جعل �أئمتها ال يثبتون يف كتبهم النحوية � اَّإل ما �سمعوه من العرب الف�صحاء الذين
�سلمت ف�صاحتهم من �شوائب التح�ضر و�آفاته ،وهم �سكان بوادي جند واحلجاز وتهامة من قي�س
ومتيم و�أ�سد ،فه�ؤالء �أكرث ما �أخذوا عنهم واتكلوا عليهم يف الغريب والإعراب والت�صريف ،ثم هذيل
وبع�ض كنانة وبع�ض الطائيني( ،)78مما جعل بع�ض الب�صـريني يفخرون على الكوفيني بقولهم« :نحن
ن�أخذ اللُّغة من حر�شة(َّ )79
ال�ضباب و�أكلة الريابيع( ،)80و�أنتم ت�أخذونه من �أكلة ال�شواريز وباعة
الكواميخ(.)82(»)81
ال�سماع كان ع�شوائي ًا عند الكوفيني-كما ا َّدعى بع�ضهم -فالكوف ُّيون نهجوا يف
ذلك ال يعني �أنَّ َّ
ال�سماع نهج الب�صـريني ،فال َف َّراء يف كتابه (معاين القر�آن) الذي يثعدُّ من �أقدم كتاب و�صلنا عن
َّ
1

(((7انظر :املدار�س النحوية خلديجة احلديثي  138واملدر�سة البغدادية .60
( ((7انظر :املدار�س النحوية خلديجة احلديثي .138
(((7انظر :املدار�س النحوية� ,شوقي �ضيف  156و الو�سيط يف تاريخ النحو .37
( ((7انظر :املزهر  212/1والأ�صول درا�سة �إب�ستملوجية .39
(((7حر�شة� :أكلة.
(((8الريابيع :البدو ا ُ
خل َّل�ص.
(((8الكواميخ :جمع كامخ وهو خملل ي�شهي الطعام ,ووال�شواريز :جمع �شرياز وهو ال َّلنب الرائب امل�صفى
(((8انظر :معجم الأدباء 183/13و�إنباه الرواة .274 /1
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1

ال�سماع ،حيث نالحظ �أنَّه عندما ين�سب �إىل العرب الكثري من الكالم،
الكوفيني ،ينهج نهج �سيبويه يف َّ
فوا�ضح �أنَّ كالمه قد �سبقه منه ت�صفح وا�سع ِجدّ ًا-كجميع النُّحاة الأ َّولني-ثم ذكر عددا كبريا من
ال�شواهد النرثية ،فهو مثل �سيبويه ي�ست�شهد بنف�سه مبا �سمعه �أو ما نقله عمن �سبقه ،فهو ينهج املنهج
النحوي الذي �سار عليه �سابقوه من الب�صـريني ،ال �سيما �سيبويه ،فهو يذكر دائما عبارات �سمعها هي
بعينها �أو جاءت على مثال ما �سمع(.)83
-3ات�ساع الكوفيني يف القيا�س� ،إذا كان الب�صر ُّيون قد �شددوا يف القيا�س ،وا�شرتطوا يف ال�شواهد
ً
جارية على �أل�سنة العرب و�أن تكون كثرية بحيث متثل اللهجة الف�صحى،
امل�ستمد منها القيا�س �أن تكون
َّ
ما�شذ على قواعدهم ومقايي�سهم� ،أ َّمـا الكوف ُّيون فقد اعتدوا ب�أقوال املتح�ضرين من العرب
ورف�ضوا
و�أ�شعارهم ،واعتدوا بال�شاهد الواحد ،واعتدوا بالأقوال والأ�شعار ال�شاذة ،التي �سمعوها على �أل�سنة
الف�صحاء( ،)84ويف ذلك قال القدماء « :لو �سمع الكوف ُّيون بي ًتا واحدً ا فيه جواز �شيئ خمالف للأ�صول
جعلوه �أ�ص ًال وب َّوبوا عليه»( ،)85ومل ي�شرتطوا للقيا�س كرثة كاثرة ،بل قا�سوا على ال�شاهد الواحد
ولو جاء خمال ًفا للكرثة املتفق على القيا�س عليها ،فما �أ َّوله الب�صر ُّيون �أو ّعدوه �شا ًذا �أو �ضرورة َق ِبله
مقي�سا عليه( ،)86فكرثة اال�ستعمال جتيز ترك القيا�س واخلروج عن الأ�صل(،)87
الكوف ُّيون وجعلوه
ً
ال�سماع(.)88
فقد �أجمع املحدثون �أنَّ مذهب الب�صرة �أ�سا�سه القيا�س ،ومذهب الكوفة �أ�سا�سه َّ
ذهب �أحمد �أمني �إىل �أنَّ الكوفيني يحرتمون ما جاء عن العرب ،ويجيزون ا�ستعمالهم(،)89
ال�سماع ،ال يغفر له ذمة وال ينق�ض له عهد،
ويقول طه الراوي�« :أ َّمـا مذهب الكوفيني فلوا�ؤه بيد َّ
ويهون على الكويف نق�ض �أ�صل من �أ�صوله �أو ن�سف قاعدة من قواعده ،وال يهون عليه اطراح امل�سموع
على الأكرث»( ،)90ويرى حممد عيد �أنَّ الأولوية يف القيا�س للب�صريني ،والأولوية عند الكوفيني
ال�سماع( ،)91فكرثة اال�ستعمال عند الكوفيني جتيز ترك القيا�س( ،)92فجانبهم التوفيق �أكرث من
َّ
الب�صـريني العتمادهم على القر�آن �أكرث منهم ،ففتحوا الباب على م�صراعيه ،وقبلوا كلما وفد عليهم
ال�سماع اللغوي عند العرب .332-331
(((8انظرَّ :
(((8انظر :املدار�س النحوية �شوقي �ضيف  161ومراحل تطور الدر�س النحوي  219والأ�صول درا�سة �إب�ستملوجية  39واملذاهب النحوية يف �ضوء علم
اللُّغة .41
( ((8انظر :االقرتاح .84
( ((8انظر :املفيد يف املدار�س النحوية  32ومراحل تطور الدر�س النحوي  231ودرو�س يف املذاهب النحوية .91
(((8انظر� :أ�صول النحو و�أ�صول ال ُّنحاة .76
( ((8انظر :تاريخ العربية .14
( ((8انظر :انظر �ضحى الإ�سالم  395/2و يف �أ�صول النحو  208واخلالف النحوي وحقيقة املدار�س النحوية .68
( ((9نظرة يف النحو .319
( ((9انظر� :أ�صول النحو ملحمد عيد .80
( ((9انظر� :أ�صول النحو ملحمد خان .63
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دون حت ٍّر ودقة()93؛ لذا فنحاة الكوفة نظروا �إىل اللُّغة �أنَّها و�سيلة فهم ،و�أداة تي�سري ،فابتعدوا بها
عن املنطق وتعقيداته ،والفل�سفة وتفريعاتها ،وهذا ماجعل مذهبهم و�سطا بني مذهب الب�صـريني يف
حتكيمها ال�صارم(.)94
-4اعتمدوا لغات الأعراب الف�صيحة التي اعتمد عليها الب�صر ُّيون يف و�ضع قواعدهم ،و �إر�ساء �أ�صول
نحوهم وهي متوافرة فيما �أخذه الكوف ُّيون عنهم و�أ َّلفوا يف م�صنفاتهم وفيما �أثبته الب�صر ُّيون يف
م�صنفاتهم اللغوية ،وهي اللغات الف�صيحة التي مل تختلط بلغات احلوا�ضر(.)95
-5مادة لغوية مكونة من لغات القبائل الأُخر التي كانت ت�سكن بجوار الكوفة ،كتميم و�أ�سد ونزار،
ومن جاور بغداد من �أعراب احلطمة وغريهم ،وما جمعه الك�سائي عند خروجه �إىل بوادي احلجاز
وجند وتهامة مما مل يكن قد �سمعه الب�صر ُّيون(.)96
احتج به الب�صر ُّيون �شعر �شعراء الطبقات الثالث الأ َّول – اجلاهليني
-6ال�شعر العربي الذي
َّ
واحتج الكوف ُّيون
واملخ�ضرمني والإ�سالميني من طبقة جرير والفرزدق والأخطل ومن عا�صرهم –
َّ
مبا كان ُيروى يف الكوفة من �أ�شعار القبائل التميمية �أو النزارية التي كان يتفاخر بها �سكان الكوفة
من العرب ،وما كان يرويه الرواة يف الكوفة من �أ�شعار الطبقات الثالث ال�سابقة ومن �أ�شعار املعا�صرين
ممن يح�ضرون جمال�س اخللفاء والوزراء والوالة( ،)97فقد ات�سع الكوف ُّيون يف رواية الأ�شعار وعبارات
اللُّغة عن جميع العرب بدويهم وح�ضريهم ،بينما كانت املدر�سة الب�صرية تت�شدد ت�شد ًدا جعل �أئمتها
ال يثبتون يف كتبهم النحوية � اَّإل ما �سمعوه من العرب الف�صحاء الذين �سلمت ف�صاحتهم من �شوائب
ّ
التح�ضر و�آفاته ،وهم �سكان بوادي جند واحلجاز وتهامة ومتيم و�أ�سد ،فه�ؤالء �أكرث ما �أخذوا عنهم
1

واتكلوا عليهم يف الغريب والإعراب والت�صريف ،ثم هذيل وبع�ض كنانة وبع�ض الطائيني(.)98
املبني
-7االحتجاج بالقراءات القر�آنية – مطل ًقا -متواترها و�شاذها؛ لأنَّ ذلك داخل يف منهجهم
ّ
على التو�سع يف الرواية والأخذ مبعظم ما ورد يف اللُّغة(.)99
-8ا�ستعمال م�صطلحات غري ما �أ�شاعه الب�صر ُّيون ،فقد ا�ستقل الكوف ُّيون بعدد من امل�صطلحات
النحوية(.)100
( ((9انظر :ما فات الإن�صاف من م�سائل اخلالف .28
( ((9انظر :الر�أي الو�سط يف النحو العربي .21/1
( ((9انظر :املزهر128/1واالقرتاح .56
( ((9انظر :املدار�س النحوية ,خلديجة احلديثي .138
( ((9انظر :املدار�س النحوية خلديجة احلديثي .139
( ((9انظر :املزهر .211/1
( ((9انظر :املزهر  211/1واملدار�س النحوية خلديجة احلديثي  139والفكر النحوي عند العرب .184 ,183
( ((10انظر :الأ�صول درا�سة �إب�ستملوجية.41-40
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من ذلك يت�ضح ح�ضور املدر�سة الكوفية يف الدر�س اللغوي والنحوي بقوة ،وهذا احل�ضور ال يقلُّ
عن ح�ضور مدر�سة الب�صرة ،فهما من ارتكز عليهما النحو و ُ�أر�سيت بهما دعائمه ،فمدر�سة الكوفة
�ضاربة جذورها يف �أعماق الدر�س النحوي ،فقد �أ�سهمت �إ�سهام ًا رائد ًا يف جمال الدرا�سات النحوية
واللغوية ،عن طريق �أ�صولها النحوية و�آرائها ،وتوجيهاتها الإعرابية وتخريجاتها ،وم�صطلحها
النحوي ،وريادة نحاتها الذين كان لهم الدور الرائد يف توجيه الدر�س النحوي توجيه ًا بارز ًا  ،يف
�إر�ساء قواعده وتفتيق در�سه ،فاملنكر لوجود مدر�سة لها هذا احل�ضور ،ف�إنكاره ال ي�ستند �إىل دليل،
ور�أي فيه �إجحاف وتع�سف.

اخلامتة:

1

تناول هذا البحث املدر�سة الكوفية مذهب ًا ومنهج ًا وت�أ�صي ًال ، ،وقد �أف�ضى هذا البحث �إىل
النتائج الآتية:
yyحدد البحث ن�ش�أة املدر�سة الكوفية النحوية ،التي ن�ش�أة بعد مدر�سة الب�صرة بقرابة مئة عام،
مع �سبقها يف رواية ال�شعر واهتمامها بالقراءات.
�yyأثبت البحث وجود املدر�سة الكوفية التي �أنكرها بع�ضهم ،التي تعدُّ مدر�سة نحوية توازي
مدر�سة الب�صرة ،يف �أ�صولها وتوجهاتها النحوية ،فهي حا�ضرة يف جمال الدر�س النحوي بقوة،
فلم يت�أ�س�س النحو العربي �إال بها ومدر�سة الب�صرة ،و�أنَّ �إنكار وجودها �ضرب من التع�سف.
�yyأثبت البحث �أنَّ ر�أ�س مدر�سة الكوفة وم�ؤ�س�سها احلقيقي هو الك�سائي وال َف َّراء؛ ملا روي لهما من
مادة نحوية غزيرة يف كتب النحو وما و�صلنا من كتبهم ،بخالف الر�أي القائل� :إنَّ الر�ؤا�سي هو
امل�ؤ�س�س للمدر�سة الكوفية ،دون �أن ي�ستند هذا الر�أي �إىل دليل مادي.
yyتطرق البحث �إىل نحاة الكوفة ،وكان التطرق لأدوارهم مرتب ًا على وفق طبقات تلخ�صت يف �ست
طبقات بح�سب الزمن ،فكان يف الطبقة الأوىل :الر�ؤا�سي ومعاذ الهراء و�أبو م�سلم ،ويف الثانية:
الك�سائي ،ويف الثالثة :الأحمر وال َف َّراءوالقا�سم بن معن وه�شام ال�ضرير و�أبو طالب املكفوف
و�أبو م�سحل واللَّح َياين ،ويف الرابعة� :سلمة بن عا�صم وابن �سعدان والطوال وابن قادم وحممد
بن حبيب وابن ال�سكيت ،ويف اخلام�سة :ثعلب ويف ال�ساد�سة :هارون احلالك واحلام�ض واملعبدي
وابن كي�سان و�أبو بكر الأنباري ونفطويه.
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تو�صيات البحث ومقرتحاته:
يف �ضوء ما تو�صل �إليه البحث من نتائج يو�صي باملقرتحات الآتية:
 1درا�سة الأ�سباب التي �أدت �إىل �إعالء النحو الب�صري على النحو الكويف. 2درا�سة درا�سة الأ�سباب التي اقت�ضت تدري�س النحو الب�صري يف مدار�سنا من املحيط �إىلاخلليج ،يف مقابل جتاهل النحو الكويف.
 3عالقة املنهج الو�صفي بالكوفيني. 4-دور الكوفيني يف تي�سري النحو العربي.

1
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�أو ًال :امل�صادر واملراجع:

1

م�صادر البحث ومراجعه

 �أثر اخلليل ابن �أحمد الفراهيدي يف املذهب الكويف� ،إ�سراء ح�سن الزبيدي ،دار �صفاء للن�شروالتوزيع-عمان ،ط1431 ،1هـ2010-م.
 �أثر القراءات القر�آنية يف الدرا�سات النحوية ،عبد العال �سامل مكرم ،م�ؤ�س�سة علي جراحال�صباح-الكويت ،د.ط2009 ،م.
�أخبار النحويني الب�صـريني� ،أبو �سعيد احل�سن بن عبداهلل ال�سريايف ،حت :طه حممد الزينيوحممد عبد املنعم خفاجي ،مطبعة م�صطفى البابي احللبي و�أوالده -م�صر ،ط1374 ،1هـ-
1955م.
 �أخبار يف النحو� ،أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن �أبي ها�شم عن �شيوخه ،حت :حممد �أحمدالدَّ اين ،احلفاز واجلاين للطباعة والن�شر ،ط1413 ،1هـ1993-م.
ارتقاء ال�سيادة يف علم �أ�صول النحو ،ال�شيخ يحيى بن حممد �أبو زكريا املغربي اجلزائري،تقدمي :عبد الرزاق عبد الرحمن ال�سعدي ،دار الأنبار-بغداد ،ط1411 ،1هـ1990-م.
�أ�صول التفكري النحوي ،علي �أبو املكارم ،مطابع دار العلم – بريوت ،د.ط1396 ،هـ. �أ�صول النحو العربي يف نظر النُّحاة ور�أي ابن م�ضاء يف �ضوء علم اللُّغة احلديث ،حممد عيد،عامل الكتب – القاهرة ،ط .ن1410 ،هـ 1989-م.
�أ�صول النحو العربي ،حممود �أحمد نحلة ،دار العلوم العربي-بريوت ،ط1989-1407 ،1م.�أ�صول النحو العربي ،حممد خان ،مطبعة حممد خ�ضري – ب�سكرة ،د.ط2012 ،م.الأ�صول يف النحو� ،أبو بكر حممد بن �سهل ابن ال�سراح ،حت :عبد احل�سني الفتلي ،م�ؤ�س�سةالر�سالة ،بريوت ،ط1417 ،3هـ1996-م.
�أعالم يف النحو العربي ،مهدي املخزومي ،دار احلرية-بغداد ،د.ط1400 ،هـ 1980-م.�إنباه الرواة على �أنباء النُّحاة ،علي بن يو�سف القفطي ،حت :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دارالفكر ،القاهرة ،وم�ؤ�س�سة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط1986 ،1م.
بغية الوعاة يف طبقات النحويني واللغويني ،جالل الدين ال�سيوطي ،حت :حممد �أبو الف�ضل�إبراهيم ،د.ت ،املكتبة الع�صرية� ،صيدا وبريوت ،د .ط ،د.ت.
ت�أثري الكوفيني يف نحاة الأندل�س ،حممد بن عمار دارين ،جامعة الإمام حممد بن �سعود ،ط،11427هـ2006-م.
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تاريخ �آداب اللُّغة العربية ،جرجي زيدان ،طبعة راجعها وعلق عليها� :شوقي �ضيف ،د.ت ،دارالهالل ـ القاهرة ،د .ط ،د.ت.
تاريخ الأدب العربي� ،أحمد ح�سن الزيات ،دار نه�ضة م�صر -القاهرة ،د.ط ،د.ت.تاريخ الأدب العربي� ،شوقي �ضيف ،دار املعارف -القاهرة ،ط ،20د.ت.تاريخ الأدب العربي ،للرافعي ،راجعه و�ضبطه :عبد اهلل املن�شاوي ،ومهدي البحقريي ،مكتبةالإميان -القاهرة ،د.ط ،د.ت.
تاريخ الأدب العربي ،كارل بر وكلمان ،نقله للعربية :رم�ضان عبد التواب ،وراجع الرتجمة:ال�سيد يعقوب بكر ،دار املعارف ـ القاهرة ،د .ط1977 ،م.
تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية ،كارل بروكلمان ،ترجمة نبيه �أمني فار�س ،ومنري البعليكي ،دار العلمللماليني –بريوت ،ط ،1د.ت.
تاريخ العربية ،ر�شيد عبد الرحمن العبيدي ،عبد املح�سن الفتلي ،دطارق عبد عون اجلنابي،د.د ،د.ط ،د.ت.
تاريخ النحو العربي يف امل�شرق واملغرب ،حممدى املختار ولد ا ّباه ،دار الكتب العلمية-بريوت،ط1429 ،2هـ2008-م.
تاريخ النحو ،علي النجدي نا�صيف ،دار املعارف -القاهرة ،د.ط ،د .ت.تاريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي ،مكتبة اخلاجني-م�صر ،د.ط1349 ،هـ1931 -م.تاريخ علوم اللُّغة العربية ،طه الراوي ،مطبعة الر�شيد – بغداد ،ط1369 ،1هـ 1949-م.تطور الدر�س النحوي ،ح�سن عون ،معهد البحوث والدرا�سات العربية ،د.ط1970 ،م.تقومي الفكر النحوي ،علي �أبو املكارم ،دار الثقافة –بريوت ،ط1975 ،1م.اجلامع يف تاريخ الأدب العربي القدمي ،حنا الفاخوري ،دار اجليل-بريوت ،ط1986 ،1م.احلذف والتقدير يف النحو الكويف ،هاين عبد الكرمي عبداهلل فخري ،مكتبة احل�ضارة للطباعةوالن�شر�-صنعاء ،ط1438 ،1هـ2017-م.
احللقة املفقودة يف تاريخ النحو العربي ،عبد العال �سامل مكرم ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط،11413هـ ـ 1993م.
اخلالف النحوي بني الب�صـريني والكوفيني وكتاب الإن�صاف ،حممد خري حلواين ،دار القلمالعربي-حلب ،د.ط ،د.ت.
اخلالف بني النحويني ،درا�سة-حتليل-تقومي ،ال�سيد رزق الطويل ،املكتبة الفي�صلية ،مكة،1
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ط1405 ،1هـ ـ1985م.
دائرة املعارف الإ�سالمية ،الطبعة العربية.درا�سات يف نظرية النحو العربي وتطبيقاته� ،صاحب �أبو جناح ،دار الفكر للطباعة والن�شر-عمان ،ط1419 ،1هـ1998-م.
درا�سة يف النحو الكويف من خالل معاين القر�آن للفراء ،خمتار �أحمد ديره ،دار قتيبة� ،سوريا،ط1424 ،2هـ ـ 2003م.
درو�س يف املذاهب النحوية ،عبده الراجحي ،دار النه�ضة العربية – بريوت ،د.ط1980 ،م.درو�س يف كتب النحو ،عبده الراجحي ،دار النه�ضة العربية-بريوت ،د.ط1975 ،م.�سلك الدرر يف �أعيان القرن احلادي ع�شر ،حممد بن علي املرادي ،دار الكتب الإ�سالمي ،القاهرة،د.ط1301 ،هـ.
�سيبويه �إمام النُّحاة ،علي النجدي نا�صيف’ مطبعة جلنة البيان العربي ،ط ،1د.ت.�ضحى الإ�سالم� ،أحمد �أمني ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط ،10د.ت.طبقات النُّحاة واللغويني ،الإمام تقي الدين ابن قا�ضي �شهبة الأ�سدي ،حت :حم�سن غيا�ض،جامعة بغداد ،د.ط1974 ،م.
طبقات النحويني واللغويني ،حممد بن احل�سن الزبيدي ،حت :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،داراملعارف ،القاهرة ،ط ،2د.ت.
فتوح البلدان ،البالذري ،القاهرة ،د.ت1914 ،م.الفكر النحوي عند العرب� ،أ�صوله ومناهجه ،مزهر حممد اليا�سري ،تقدمي/عبداهلل اجلبوري،الدار العربية للمو�سوعات ،ط1423 ،1هـ2003-م.
الفهر�ست ،حممد بن �إ�سحاق الندمي ،دار املعرفة ،بريوت ،د .ط1398 ،هـ 1978م.يف �أ�صول اللُّغة والنحو ،ف�ؤاد حنا ترزي ،دار الكتب –بريوت ،د.د ،د.ت.يف �أ�صول النحو� ،سعيد الأفغاين ،دار الفكر ،بريوت ،د .ط ،د.ت.الك�سائي وال َف َّراء والنحو الكويف ،عبد العزيز على �صالح ر�ضوان ،د .د ،د.ط ،د .ت.الكوف ُّيون يف النحو وال�صرف والنهج الو�صفي املعا�صر ،عبد الفتاح احلموز ،دار عمان -عمان،ط1418 ،1هـ .1998 -
ل�سان العرب ،ابن منظور ،طبعة جديدة وم�شكولة ،حت :عبداهلل علي الكبري وحممد �أحمد ح�سباهلل وها�شم حممد ال�شاذيل ،دار العارف ــ القاهرة ،د.ط ،د.ت.
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املدار�س النحوية �أ�سطورة وواقع� ،إبراهيم ال�سامرائي ،دار الفكر – عمان ،ط1987 ،1م.املدار�س النحوية بني الت�صور والت�صديق وال�س�ؤال الكبري ،حت :عبد الأمري حممد �أمني الورد،املكتبة الع�صرية بغداد ،ط1997 ،1م.
املدار�س النحوية ،خديجة احلديثي ،دار الأمل – �أربد ،ط1422 ،3هـ 2001-م.املدار�س النحوية� ،شوقي �ضيف ،دار املعارف – القاهرة ،ط ،7د.ت.املدار�س النحوية� ،شوقي �ضيف ،دار املعارف ،القاهرة ،ط ،7د.ت.مدخل �إىل تاريخ النحو العربي ،وق�ضايا ون�صو�ص نحوية ،علي �أبو املكارم ،دار غريب – القاهرة،د.ط2008 ،م.
املدر�سة البغدادية ،حممود ح�سني حممود ،م�ؤ�س�سة الر�سالة-دار عمان ،د.ط ،د .ت.مدر�سة الكوفة ومنهجها يف درا�سة اللُّغة والنحو ،مهدي املخزومي ،مطبعة الباب احللبي ،م�صر،ط ،2د.ت.
املذاهب النحوية يف �ضوء الدرا�سات اللغوية احلديثة ،م�صطفى عبد العزيز ال�سجرجي،الفي�صلية – ال�سعودية ،ط1406 ،1هـ 1986 -م.
مذهب الكوفة النحوي ،ن�ش�أته و�أ�صوله ،هاين عبدالكرمي عبداهلل فخري ،مكتبة احل�ضارةللطباعة والن�شر�-صنعاء ،ط1438 ،1هـ2017-م.
مراتب النحويني� ،أبو الطيب حممد عبد الواحد بن علي اللغوي احللبي ،حت :حممد �أبو الف�ضل�إبراهيم ،مكتبة نه�ضة م�صر ت -القاهرة ،د.ط ،د.ت.
مراحل تطور الدر�س النحوي ،عبد اهلل بن حمد اخلرثان ،دار املعرف –الإ�سكندرية ،د.ط،.1993
امل�س�ألة الزنبورية و�أوليات اخلالف النحوي ،هاين عبد الكرمي فخري ،مركز املتفوق للطباعةوالن�شر� ،صنعاء ،ط1430 ،1هـ ـ2009م.
امل�صطلح النحوي ،ن�ش�أته وتطوره حتى �أواخر القرن الثالث الهجري ،عو�ض �أحمد الفوزي،جامعة الريا�ض1399 ،ه.1979 -
م�صطلحات النحو الكويف ،درا�ستها وحتديد مدلوالتها ،عبداهلل بن حمد اخلرثان ،هجر ،ط،11411هـ 1990-م.
معجم الأدباء ،ياقوت احلموي ،دار �صادر ــ بريوت ،د .ط1965 ،م.معجم البلدان ،ياقوت احلموي ،دار �صادر ،بريوت ،د .ط1936 ،م.1
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معجم ما ا�ستعجم� ،أبو عبيدة البكري ،حت :م�صطفى ال�شعار ،د.ط ،د.ت.املفيد يف املدار�س النحوية� ،إبراهيم عبود ال�سامرائي ،دار امل�سرية -ع ّمان ،ط1427 ،1هـ2007م.من تاريخ النحو العربي� ،سعيد الأفغاين ،دار الفكر-بريوت ،د.ط ،د.ت.النحو العربي نقد ًا وبناء� ،إبراهيم ال�سامرائي ،دار �صادر – بريوت ،د.ط1388 ،هـ 1968 -م.النحو العربي ،مازن املبارك ،دار الفكر -بريوت ،ط.1981 ،3النحو العربي ،ن�ش�أته ،تطوره ،رجاله� ،صالح راوي ،دار غريب-القاهرة ،د .ط ،د .ت.النحو الكويف ،مباحث يف معاين القر�آن ،كاظم �إبراهيم كاظم ،عام الكتب –م�صر ،د.ط ،د.ت.ن�ش�أة النحو العربي يف مدر�ستي الب�صرة والكوفة ،طالل عالمة ،دار الفكر – بريوت ،ط،11992م.
ن�ش�أة النحو العربي وم�سريته الكوفية ،مقارنة بني النحو الكويف والب�صري ،كرمي مرزة الأ�سدي،دار احل�صاد للطباعة والن�شر-دم�شق ،ط2003 ،1م.
ن�ش�أة النحو وتاريخ �أ�شهر النُّحاة ،حممد الطنطاوي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط ،2د.ت.نور القب�س املخت�صر من املقتب�س يف �أخبار النُّحاة والأدباء وال�شعراء والعلماء� ،أبو عبيد اهللحممد بن حممود بن عمران املزرباين ،اخت�صار� :أبي املحا�سن يو�سف بن �أحمد اليغموري ،حت:
رودلف زلهامي ،دار الن�شر فران�ست �شتايرن-قي�سبان ،د.ط1384 ،هـ1964-م.
نهج البالغة ،الإمام علي بن �أبي طالب� ،شرح/حممد عبده ،حت :عبدالعزيز �س ّيد الأهل ،دارالأندل�س-بريوت ،د.ط ،د.ت
الو�سيط يف تاريخ النحو العربي ،عبد الكرمي حممد الأ�سعد ،دار ال�شواق للن�شر والتوزيع-الريا�ض ،ط1413 ،1هـ .1992-

ثاني ًا :الر�سائل العلمية والأبحاث املن�شورة:

�أثر الفقه و�أ�صوله يف الدر�س النحوي ،ال�شارف لطرو�ش ،حوليات الرتاث ،العدد (2005 ،)5م.اختالف النُّحاة ،ثماره و�آثاره يف الدر�س النحوي ،ر�سالة ماج�ستري ،عبدالنبي حممد م�صطفىجعفر ،ال�سودان-جامعة �أم درمان1431 ،هـ2010-م.
�أ�صول االجتهاد النحوي يف املذهب الكويف ،ر�سالة تري ،ب�شري را�شد عبد املهدي الزعبي ،كليةاللُّغة العربية-جامعة �آل البيت ،د.ت.
�أ�صول النحو عند البغداديني ،درا�سة يف �شواهد اخلزانة ،فاطمة الراجحي ،جملة حوليات			
جامعة امللكة �أروى

224

العدد الثاين والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2019

مدر�سة الكوفة النحوية بني الإثبات والإنكار

الآداب والعلوم االجتماعية – جامعة الكويت ،العدد اخلم�س والع�شرين بعد املئتني1426 ،هـ
2005م.�أ�صول النحو و �أ�صول النُّحاة ،متام ح�سان ،جملة املناهل ،ت�صدرها وزارة ال�ش�ؤون الثقافية-الرباط ،العدد العا�شر1397 ،هـ1977-م.
�ألنا مدار�س نحوية� ،إبراهيم ال�سامرائي ،جملة جممع اللُّغة العربية-الأردن ،العدداملزدوج_1403 ،)22-21هـ1983-م.
اخلالف النحوي الكويف� ،أطروحة دكتوراه ،حمدي حممود اجلبايل ،اجلامعة الأردنية،1995م.
اخلالف النحوي وحقيقة املدار�س النحوي� ،أجمد عي�سى طالفحة و �أحمد حممد �أبودلو،البلقاء للبحوث والدرا�سات ،املجلد ،16العدد2013 ،2م.
الر�أي الو�سط يف النحو العربي� ،أطروحة دكتوراه ،ح�صة بنت زبد بن مبارك الر�شود ،جامعة�أم القرى1999-1420 ،م.
ظاهرة الهمز والإمالة عند ال ُق َّراء الكوفيني ،عا�صم وحمزة والك�سائي ،درا�سة �صوتية و�صفيةحتليلية ،ر�سالة ماج�ستري ،خالد حممود �أبو م�صطفى ،اجلامعة الإ�سالمية -غزة1432 ،هـ-
.2011
الك�سائي وال َف َّراء ،بحث �أعده ،عبدالعزيز علي �صالح ر�ضوان ،كلية اللُّغة العربية – جامعةالأزهر ،د.ت.
الكوف ُّيون يف كتاب �سيبويه ،بدر بن حممد اجلابري ،جملة جامعة �أم القرى لعلوم اللغات و�آدابها،العدد احلادي ع�شر-حمرم 1435هـ-نوفمرب2013م.
مدر�سة الأندل�س النحوية� ،أم الدر�س النحوي يف الأندل�س ،حممد موعد ،جملة الرتاث العربي،العدد  ،91د.ت.
موقف ال�شيخ العمريطي النحوي بني مدر�ستي الب�صرة والكوفة يف الدرة البهية نظم الأجرومية،ر�سالة ماج�ستري ،متيم اهلل ،جامعة موالنا مالك �إبراهيم الإ�سالمية.2010 ،
نحو ال ُق َّراء الكوفيني ،ر�سالة ماج�ستري ،خديجة �أحمد املفتي ،جامعة �أم القرى – ال�سعودية،1402-1401هـ.
نظرة يف النحو ،طه الراوي ،جملة املجمع اللغوي-دم�شق ،املجلد الرابع ع�شر ،اجلزء ،10 ،91355هـ1936-م.
1
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