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ذُْشــش اىثؽ٘ز ٗاىذساعـــاخ ا١مادَٞٝح اىَؼْٞح تاىَشنالخ
ٗاىقؼـــاٝـــــا اىَعرــــــَؼٞـــح اىَؼـــاطــشج ف ٜشـــرٚ
اىرخظــظــاخ اىؼيَٞــح
ٗاىذػــــــــ٘ج ػــــاٍح ىيَـــــــغإَح فٖٞا ىيثاؼص ٍِ ِٞعائش
أّؽاء اى٘ؽـــــــِ

عٕٛاْ اجملٍخ:
ميٞح اٟداب ٗاىؼيً٘ ٍ /غالذٔ  -ىٞثٞا
اىشاتؾ االىنرشّٗ ٜىيَعيحhttp://qlaj.elmergib.edu.ly :
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وَلِيَذَّكَّزَ أُوْلُواْ األَلْبَاب 
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ٍ٘ئخ اٌزسشٌش

د .حموــــــود العــــارف قشقش
د .عادل ضو الورفلً

رئٍســــــا

د .سامل هفتاح ابوالقاسن
عضـــوا

عضـــوا

اذلٍئخ االسزشبسٌخ

د .نصرالدٌن البشري العربً
رئٍســـــــا

د .هصطفى عبدالسالم املربد
عضـــوا

د .عبدالناصر حمود الفٍتوري
عضـــوا

د .هنصور حموود أمحٍد
عضـــوا

د .عبدالناصر املربوك سلٍن
عضـــوا

دٌ.وسف هفتاح طالب
عضـــوا

إخـــــــــشاج 
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د .عادل ضو الورفلــــــــــــــــــً
د .سامل هفتاح ابوالقاسن

لٛاعذ ِٚعبٌري إٌشش ثبجملٍخ
ؼشطااا م ٍااِ ٕٞلااح اىرؽشٝااش ػياا ٚاعااارخذاً ا١عااي٘ب اىؼيَاا ٜاٍ١صااو فاا ٜمراتااح اىثؽااا٘ز
ٗاىذساعاااخ اىراا ٜذْشااشٕاا ٗألاازام سىاا ٚاىرٞغااٞش ػياا ٚاىثاااؼصٗ ِٞاىقااشاء ّ ٍااو ٍااِ اىعَٞااغ االىرااضاً
تاىق٘اػذ ٗاىَؼاٞٝش اىراىٞح:
ٝ )1قش اىثاؼس مراتٞا م ت ُ تؽصٔ ىٌ ٝغثق ّششٓ أٗ أسعئ ىعٖح ألش ٙىيْشش.
 )2أُ ٝنُ٘ اىثؽس أٗ اىذساعح فٍ٘ ٜػ٘ع ٍَا ذُؼْ ٚتٔ اىَعيح.
ْٝ )3ثغ ٚأُ ٝنُ٘ اىثؽس ٍشاظؼا م ٍشاظؼح ىغ٘ٝح عيَٞحا ٗلاىٞا م ٍِ ا١لطاء اىَطثؼٞحا قثاو ذقذَٝأ
ىيَعيح.
م
م
ٝ )4قذً اىثؽاس سىا ٚسداسج اىَعياح ٍنر٘تاا ت ؼاذ ٙاىيغرا ِٞاىؼشتٞاح أٗ االّعيٞضٝاحا ٍشفقاا تَيخاض ال
ٝضٝذ ػِ ( )300ميَحا ّٗغخح ٍؽف٘ظح ػي ٚقشص ؼاع٘ب ( )CDقاتالم ىيقشاءج ٗاىنراتح.
 .)5يمتزـ الباحث باألسمكب العممي المتبع في كتابة المصادر كالمراجع كاالقتباس (حسب المػدارس
المعركفة) كيشار إلى جميع المراجع والمصادر التي أشيير إليايا يي شيامش فيل صيبترق و تير يم
جديد لفل صبترق و ي ائمر المراجع يي هاايير ال تيثق وترتيت ترتي ياً ألب ائيياق وتيتتي المراجيع

ٍ٘ئخ اٌزسشٌــــش
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العر ير أوالً ثم المراجع األجه ير عدشا.
 )6ا١شااناه اىثٞاّٞااح ٗاىخااشائؾ اىَشفقااح تاىثؽااس ذنااُ٘ ٍشعااٍ٘ح أٗ ٍظاا٘سج ذظاا٘ٝشام ّق ٞاا م ٝغااَػ
تْشااشٕا ػيااٍ ٚغاااؼح اىنراتااح تاىظاافؽحاأٍا اىظاا٘س اىف٘ذ٘بشافٞااح فااال ْٝثغاا ٚأُ ٝضٝااذ ػااذدٕا ػيااٚ
ػششا ٗٝشاػ ٚفٖٞا اىذقح ٗاى٘ػ٘غ.
ٝ )7فؼو أال ٝضٝذ ػذد طفؽاخ اىثؽس ػِ  25طفؽح.
 )8ذنااااُ٘ اىطثاػااااح ػيااااٗ ٚس (ٍٗ A(4قاااااط ال ٝضٝااااذ ػااااِ(12عااااٌ× 21عااااٌ) تْاااا٘ع اىخااااؾ
(ٗ )Simplified Arabicتؽعٌ ( )14ىيْض تاىْغثح ىيثؽا٘ز اىرا ٜذنراة تاىيغاح اىؼشتٞاحا ّٗا٘ع
اىخؾ (ٗ )Times New Romanتؽعٌ ( )10تاىْغثح ىيثؽ٘ز اىر ٜذنرة تاىيغح اإلّعيٞضٝح.
 )9ذ٘ػغ اٟٝاخ اىقشآّٞح ت ِٞق٘ع ِٞصٕشاٗٗ ِٝفقا م ىشعٌ اىَظؽف اىؽاع٘تٜا ٗذؼثؾ ا١ؼادٝس
ٗأتٞاخ اىشؼش تاىشنو.
 )10االىرضاً تاىَْٖط اىؼيَ ٜف ٜاىثؽس ٗاىر٘شٞق.
 )11ذؼااشع اىثؽاا٘ز اىَقذٍااح سىاا ٚاىَعيااح ػيااٍ ٚقَٞااٍ ِٞرخظظاا ِٞفاا ٜعااشٝح ذاٍااحا ٗذنااُ٘
ذ٘طٞاذٌٖ ٍيضٍح.
م
 )12اىثؽ٘ز اىَْش٘سج ف ٜاىَعيح ذنُ٘ ٍيناا ىٖاا تَعاشد ذغايَٖٞا ٗال ذاشد أطا٘ىٖا سىا ٚأطاؽاتٖاا
ع٘اء ّششخ أٗ ىٌ ذْشش.
م
م
 )13اىثؽس اىَْش٘س ف ٜاىَعيح ٝؼثش ػِ سأ ٛطاؼثٔا ٕٗ٘ اىَغؤٗه ػْٔ أدتٞا ٗقاّّ٘ٞاا ٗال َٝصو
تاىؼشٗسج سأ ٛاىَعيح.
.)14اىيغح اىؼشتٞح ٕ ٜاىيغح ا١عاعٞح ىيَعيحا ٗذقثو اىثؽ٘ز اىَنر٘تح تيغااخ أظْثٞاح ػيا ٚأُ ذناُ٘
ٍقشّٗح تَيخض تاىيغح اىؼشتٞح.
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الصبتيييييير

الموضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوع
مهاج الشيخ متمد الطاشر ن عاشور ي فتا ه "الهظر البسيح عهد مضائق األهظار ي الجامع الصتيح"
د .ع دالسالم الاادي األزشري

ت ) للشاعر اللي ي :خليبر متمد التليسي.
الت ُّ
الصور ال ديعير ي صيدةَ ( :و ٌ
ْف َعلَ ْي َاا ُ
أ .اهتصار وزي ساسي  /أ .سمر سالم سليم سالم
تعدد أشفال التفومات المتلير ي لي يا من خالل مشاريع االستقالل الذاتي (1922-1912م)
د .متمود العارف شقش  /د .أتمد امهيسي الزر اهي

إهشييييييييياء وريهييييييييير من ( 631ق.م) إلى ( 450ق.م)

د.ع د الفريم علي هامو

دور مديهر جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا
د .ع دالتبيظ ع داهلل ا ولموشر الس يعي

الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

د  .امتمد عطير متمد يتي

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات
د .وزير متمد علي مراد
الرؤير الجمالير ي لسبر "أ الطون"
د.سيعيد إمتمد أ ييييواألجراس  /د.الميييييييييادي عمر مجاشد
الدرس البلسبي ي لي يا

أ .هجاح علي ال اتوطي

العقد االجتماعي (جان جاك روسو هموذجا)
أ .هعيمر لقاسم الجا ري
تعليم ماارات التبفير الها د

د.ع د الخالق األسود األصبر

الوعي اهتشار اضطرات رط الترفر وتشتت االهت اه عهد األطبال ADHD
د .اطمر متمد أ وخشيم
التتليل الجيومور ومتري لتوض وادي ريشتو استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير

د .مادي متمد مادي  /د.أشرف متمد صالح

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر(ام الرزم-عين الغزالر)
أ.د .زشران الرواشده /د.عادل ا ريك التسن
"معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفلياتوأثرشا على اعلير األداء المؤسسي"
د  .سعد تسن الغديوي  /د .صالح عمران البرجاهي
العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

أ .مهيرة ع دالواتد هويرات

معييييدل اهتشار يروس التايييييييات الف د الو ائي سي  HCVوعوامل الخطر المرت طر ه ي وتدات غسيل الفلى
أ .سميرة متمد القماطي
دراسر اهتشار مرض اللشماهيا الجلدير ي لدير الخمس لسهر 2013م

أ .علي متمد الغرياهي /أمجاد رتات شعيت /تهان متمد ع دالسميع

GEOLOGY AND GROUNDWATER QUALITY OF GHARIAN AQUIFER IN MESSELLATA REGION

أ.انجٍالًَ إبراهٍى انفرجبًَ

1
19
46
68
82
106
122
144
169
190
200
217
233
259
286
314
336
345
359

ِٕٙح اٌشٍخ زلّذ اٌغب٘ش ثٓ عبشٛس يف وزبثٗ"إٌظش اٌفسٍر عٕذ ِضبئك األٔظبس
يف اجلبِع اٌصسٍر"

إعذاد /د .عجذ اٌسالَ اذلبدي األص٘شيػ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمر:
سيدنا محمد عميو أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ ،كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميما.
أما بعد..

فقد قيَّض اهلل تعالى لسنة نبيو صمى اهلل عميو كسمـ في القديـ كالحديث رجاال يقكمكف

َّ
انكب العمماء عمى كتابو
بخدمتيا ،تدريسا كتصنيفا ،كمف ىؤالء األئمة اإلماـ البخارم الذم
بالشرح كالتعميؽ ،كمف العمماء الذيف قامكا بذلؾ:الشيخ متمد الطاشر ن عاشور الذم كاف لو

الفسيح عند مضائؽ
جيد في الشرح كالتعميؽ عمى صحيح البخارم مف خبلؿ كتابو [النظر
ي
األنظار في الجامع الصحيح] كىي تعميقات عمى مكاضع مف صحيح البخارم أسفرت عف مكانة
الشيخ ُّ
فاستعنت باهلل تعالى عمى إبراز ىذا الجيد.
كتمكنو في شرح الحديث،
ي
حيث يادف ال تث إلى إبراز منيج الشيخ كجيكده في خدمة شرح صحيح البخارم،

كبياف معانيو كمقاصده.

كتكمف مشفلر ال تث في اإلجابة عف التساؤؿ التالي :ما شو مهاج الشيخ ي فتا ه "الهظر

البسيح"؟

سمكت في ذلؾ المنيج االستقرائي :حيث قمت بدراسة الكتاب كرصد منيج الشيخ فيو.

خطر ال تث:

قسمت البحث إلى مقدمة كتمييد كسبعة مطالب كخاتمة.

أما التمايد فذكرت فيو التعريؼ بالشيخ بذكر اسمو كنشأتو العممية كآثاره .كالتعريؼ بالكتاب كأىـ
ما تضمنتو مقدمتو.

منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه "النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

الحمد هلل رب العالميف كلي المتقيف ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف

المطلت األول :معرفتو بعمكـ العربية كأثرىا في بياف معاني الحديث.

العدد
11
د 10

َّ
بلعو عمى الركايات األخرل.
المطلت الثالث :اط ي
المطلت ال ار ع :إبداؤه المناسبة بيف الترجمة كالحديث.
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المطلت الثاهي :استنباط المعاني كالمقاصد الشرعية.

المطلت الخامس :ىحمُّو لما يعرض مف إشكاالت.
المطلت السادس :تعقباتو عمى مف سبقو مف يش َّراح الحديث.
ً
كره لبلحتماالت كالترجيح بينيا.
المطلت السا ع :ذ ي
ثـ الخاتمر كضمنتيا أىـ النتائج.
ثـ ائمر المصادر والمراجع.

منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه" النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

التمايد :التعريف الشيخ متمد الطاشر ن عاشور وفتا ه.
التعرؼ عمى المؤلّْؼ كالمؤلَّؼ ،حتى يتبيَّف شخصية الكاتب
لدراسة يكتاب َّما ينبغي
ُّ
كمضمكف كتابو ،كفي ىذا المبحث أتناكؿ التعريؼ بمؤلّْفو الشيخ محمد الطَّاىر بف عاشكر

َّ
النظر الفسيح عند مضائؽ األنظار في الجامع الصحيح ] ،كسأتناكؿ ذلؾ في
كمصنفو [
ي
مطمبيف:
أوال :التعريف الشيخ متمد الطَّاشر ن عاشور.
أوال :اسمه وهس ه ومولده:

ىك الشيخ محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر ،يكلد بالمرسى ضاحية مف
ضكاحي العاصمة التكنسية عاـ 1879ـ في أسرة عممية عريقة تمتد أصكليا إلى ببلد األندلس.

ثاهيا :هشتته العلمير:
تعمَّـ في ال يكتَّاب حتى أتقف حفظ القرآف الكريـ ،كالتحؽ بجامع الزيتكنة في سنة
1889مكتخرَّج عاـ 1896ـ ،كالتحؽ بسمؾ التدريس في ىذا الجامع العريؽ ،كلـ تمض إال

درسا مف الطبقة األكلى بعد اجتياز اختبارىا سنة1903ـ.كاف مقببل
سنكات قميمة حتى يعيّْف يم ن
عمى الكتابة كالتحقيؽ كالتأليؼ ،فقد شارؾ في إنشاء مجمة السعادة العظمى سنة 1952ـ كىي
أكؿ مجمة تكنسية.

ثالثا :الوظائف العلمير:

يسمي قاضيا مالكيا لمجماعة سنة 1913ـ ثـ اختًير في لجنة إصبلح التعميـ األكلى
بالزيتكنة في 1910ـ

عيف
رئيس المفتيف المالكييف بتكنس ،كشيخ جامع الزيتكنة كفركعو ،كىك مف أعضاء
المجم ٍ
ى
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العربي ٍَّيف في دمشؽ كالقاىرة.
ار عا :مصهباته:

 .1أصكؿ اإلنشاء كالخطابة.
 .2أليس الصبح بقريب.

 .3التحرير كالتنكير "تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد".
 .4حاشية عمى التنقيح لمقرافي في أصكؿ الفقو سمي التكضيح كالتصحيح.
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 .5شرح قصيدة األعشى األكبر في مدح المحمٌؽ.
 .6قصة المكلد النبكم الشريؼ.

 .7كشؼ المغطى مف المعاني كاأللفاظ الكاقعة في المكطأ.
 .8مقاصد الشريعة اإلسبلمية.
 .9مكجز الببلغة.

 .10النظر الفسيح عند مضايؽ األنظار في الجامع الصحيح.
 .12الكقؼ كأثره في اإلسبلـ.

 .13ديكاف بشار بف برد ،طبع ألكؿ مرة في القاىرة في أربعة أجزاء( .تحقيؽ)
 .14الكاضح في مشكبلت المتنبي( .تحقيؽ)
 .15سرقات المتنبي( .تحقيؽ)

 .16ديكاف النابغة الذبياني ،جمع كشرح كتعميؽ( .تحقيؽ)

خامسا :و اته:

تيكفي رحمو اهلل تعالى في  13رجب  1393ىػ  12 /أغسطس 1973ـ) بعد حياة حافمة
بالعمـ كاإلصبلح كالتجديد عمى مستكل المغرب اإلسبلمي كالعالـ(.)1

ثاهيا :التعريف فتات [الهظر البسيح عهد مضائق األهظار ي الجامع الصتيح].

ييعتبر كتاب [ النظر الفسيح عند مضائؽ األنظار في الجامع الصحيح ] تعميقات عمى
أبكاب كأحاديث متفرقة مف صحيح البخارم ،كيقع الكتاب في حكالي ثبلثمائة صفحة ،طبعتو دار

سحنكف بتكنس.

و د دأ مقدمر مختصرة اتتوت أشم الهقاط التالير:

 – 1سبب تأليفو:

يذكر الشيخ سبب تأليفو بقكلو " :لقد كثير ما عرض لي عند ركايتو ما يستكقؼ طى ٍرؼ

الطَّ ٍرؼ ،كيستحث بيانا لذلؾ الحرؼ ،لـ يشؼ فيو السابقكف غميبل ،أك تجاكزه قمـ كاف عند بمكغو
كميبل ،فرأيت حقا أف أيقيد ما بدا ،كأف ال أتركو يذىب سدل"(.)2

منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه "النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

 .11النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ.

 – 2اإلفادة مف الكتب السابقة:
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( )1ينظر :األعبلـ ،لمزركمي ،174/6 ،كمحمد الطاىر بف عاشكر حياتو كآثاره ،بمقاسـ الغالي ،ص .35كتراجـ المؤلفيف التكنسييف،
محمد محفكظ.304/3 ،
( )2النظر الفسيح ،ص.3
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العدد11

كقد أفاد الشيخ ممف سبقو في ضبط الكممات حيث قاؿ " :كقد كنت عمقت معظـ ىذا

التعميؽ قبؿ أف تصير إلي نسخة مف كتاب "المشارؽ" لعياض ،فمما ً
رت بو كجدت فيو
ظف ي
فكائد في مكاضع ،فأثبتيا في ىذا التعميؽ "(.)1
 – 3االختصار في التعميؽ:
حيث نحى منيج االختصار" كقد اقتنعت فيما عمقت بممحات تدؿ األريب ،كال يحر في

تكسعيا الرأم المصيب ،تفاديا مف التطكيؿ ،كابقاء عمى الناظر صاحب الرأم األصيؿ" (.)2
منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه" النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

المطلت األول :معر ته علوم العر ير وأثرشا ي يان معاهي التديث.
تمكف الشيخ ك ّْ
إف سعة ُّ
اطبلعو الكاسع كمعرفة بعمكـ العربية أسيمت في إظيار الشرح

بصكرة يمفيمة ككاضحة ،ظير ذلؾ في مصنفاتو المتنكعة()3كالتي منيا ىذا الكتاب ،حيث تناكؿ
بالتعميؽ كالبياف جممة مف األساليب كفيما يمي أيبيف ذلؾ:

 - 1تشبيو المعقكؿ بالمحسكس :كمف األمثمة عمى ذلؾ:

المثال األول:

يت
حديث ابف عمر ،قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ « :ىب ٍي ىنا أ ىىنا ىنائًهـ ،أيتً ي
الخطَّ ً
اب»
الر َّ
ت ىحتَّى إًّْني ىأل ىىرل ّْ
م ىي ٍخ يريج ًفي أى ٍ
ىع ى
ضمًي يع ىم ىر ٍب ىف ى
ت فى ٍ
ط ٍي ي
ظفى ًارم ،ثيَّـ أ ٍ
بًقى ىد ًح لىىب وف ،فى ىش ًرٍب ي
اؿً « :
العٍم ىـ»(.)4
كؿ المَّ ًو؟ قى ى
قىاليكا :فى ىما أ َّىكٍلتىوي ىيا ىر يس ى
م باألمر الحسي،
يقكؿ الشيخ" :ىذه رؤيا كحي رمزية تمثَّؿ فييا أمر معنكم ،كىك الر ُّ
الرم يسرم تحت جمدم أك في جسدم حتى مؤله فخرج مف األظفار ،كىي أطراؼ
أم :أنظر إلى ّْ

ظفى ًارم» جارنيا عمى استعارة مألكفة في كبلـ العرب؛ إذ ليس الرم
البدف ،فميس قكلو « :ىي ٍخ يريج في أ ٍ
بالذم يخرج مف الجسد ،كال بالذم يشاىد سريانو في الجمد أك األصابع ،فخركج الرم مف األظفار
رمز معنكم المتبلء الجسد ،بحيث لـ يبؽ مكضع فيو محتاج لزيادة الرم ،كىذا رمز لعمكـ تعمؽ

العمـ بذات النبي صمى اهلل عميو كسمـ" (.)5

كيضيؼ الشيخ مزيدا مف البياف في عبلقة العمـ بالمبف" :كمف دقائؽ ىذه الرؤيا أف كاف تمثيؿ

العمـ فييا بالمبف؛ ألنو غذاء لمجسـ لطيؼ ،ككذلؾ العمـ غذاء لمعقؿ لطيؼ؛ كألف المبف ىك غذاء

اإلنساف في الفطرة ،كالعمـ الذم أتيو النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىك عمـ الديف كآدابو الذم ىك

العدد 11

( )1المرجع نفسو ،ص.4
( )2المرجع نفسو ،ص.3
( )3لمشيخ تصنيؼ خاص في ىذا المجاؿ عنكانو (مكجز الببلغة) كىك مطبكع طبعة أكلى الطبعة التكنسية ،تكنس.
( )4أخرجو البخارم ،كتاب العمـ ،باب فضؿ العمـ ،ح.82
( )5النظر الفسيح ،ص .12
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{فِطْسَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَسَ النَّاسَ عَلَيْهَا}()1كفيو أف عمر بف الخطاب اكتسب مف صحبة النبي صمى اهلل
عميو كسمـ عمـ الشريعة كآدابيا كما يكتسب شارب المبف تغذية "(.)2
كقد َّ
أكد الشيخ كجو إب ارزه لمشرح الببلغي لمحديث أف ال يش َّراح قصَّركا في بياف ذلؾ ،حيث

قاؿ " :كقد قصَّر شراح الصحيحيف في إعطاء ىذا الحديث حقَّو مف البياف " (.)3

المثال الثاهي:

ثـ أجاب قائبل" :ككجو دفعو عندم :أف الكبلـ ال محالة تشبيو معقكؿ بمحسكس ،فالعمدة

الحس ال يظير لو في نقر
في المشبو بو عمى
الحس ال عمى ما في نفس األمر كالكاقع ،ك ُّ
ٌ
العصفكر نقرة مف البحر نقص شيء مف البحر ،فبل يرد اإلشكاؿ جريان عمى معركؼ

االستعماؿ"(.)6

 - 2المجاز المرسؿ:

ومن أمثلته:

اـ ىريج هؿ إًلىى َّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ فى ىسأىلىوي ىع ًف
النبً ّْي ى
عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو ،قاؿ :قى ى
الصبلى ًة ًفي الثَّك ًب الك ً
اؿ« :إً ىذا كس َّ
َّ
ىؿ ىريج هؿ يع ىم ىر ،فىقى ى
اؿ« :أ ىىك يكمُّ يك ٍـ ىي ًج يد ثىٍكىب ٍي ًف» ثيَّـ ىسأ ى
احًد ،فىقى ى
َّع الموي
ى ى
ٍ
ى
يص ًفي إً ىزوار كقىب و
فىأىك ًسعكا» ،جمع رج هؿ عمى ٍي ًو ثًيابو ،صمَّى رج هؿ ًفي إً ىزوار كًرىد و
اءً ،في إً ىزوار ،كقى ًم و
اء،
ىى
ى ىي ى ى ي
ىى ى ىي ى
ٍ ي
ى
ى
و ً
يؿ كقىب و
يؿ كقى ًم و ً
و ً
َّاف كقى ًم و
ً
اءً ،في تيب و
يص،
ًفي ىس ىرًاك ى
يص ،في ىس ىرًاك ى ى ى
َّاف ىكقىىباء ،في تيب و ى
يؿ ىكًرىداء ،في ىس ىراك ى ى
َّاف كًرىد و
ىح ًسبو قى ى ً
اء(.)7
قى ى
اؿ :ىكأ ٍ ي ي
اؿ :في تيب و ى
ثكبا
قاؿ الشيخ " :كقد ليا الشارحكف عف تفسير ذلؾ ،كالمعنى :ليمبس المصمٌى ثكبيف :ن
كثكبا لنصفو األسفؿ ،كعمامة .ييقاؿ :جمع ثيابو ،إذا لبس ما شأنو أف يمبسو عند
لنصفو األعمى ،ن
ت ىعمىى
ت ىعمى َّ
ت فى ىد ىخٍم ي
ي ثًىيابًي فىىن ىزٍل ي
الخركج ،كقد جاء في حديث اإليبلء قكؿ عمر« :ثيَّـ ىج ىم ٍع ي

منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه "النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

جاء في حديث مكسى عميو السبلـ مع الخضر « :فىجاء عصفيكر ،فىكقىع عمىى حر ً
ؼ
ى ى ي ٍ ه ى ى ى
ىٍ
اؿ ى ً
ً
ً ً
ص ًعٍم ًمي ىك ًعٍم يم ىؾ ًم ٍف ًعٍمًـ
الب ٍح ًر ،فىقى ى
السَّف ىينة ،فىىنقى ىر ىن ٍق ىرةن أ ٍىك ىن ٍق ىرتىٍي ًف في ى
كسى ىما ىنقى ى
الخض ير :ىيا يم ى
المَّ ًو إً َّال ىك ىن ٍقرًة ى ىذا العصفي ً ً
الب ٍح ًر» (.)4
كر في ى
ى ى ي ٍ
ّْ
نزرا ،فما ىك إال نقص كلـ
قاؿ الشيخ يمعمقا" :كرد عميو أنو يقضي ن
نقصا؛ كاف كاف ن
يدفعكه بما ترتاح لو النفس "(.)5

( )1سكرة الركـ.30 :

( ) 4أخرجو البخارم ،كتاب العمـ ،باب ما يستحب لمعالـ إذا سئؿ :أم الناس أعمـ؟ فيكؿ العمـ إلى اهلل ،ح.122
( )5النظر الفسيح ،ص .13
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( )3المرجع نفسو ،ص .12

( )6المرجع نفسو ،ص .13
( )7أخرجو البخارم ،كتاب الصبلة ،باب الصبلة في القميص كالسراكيؿ كالتباف كالقباء ،ح.365
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( )2النظر الفسيح ،ص .12

ح ٍفصةى»( )1كقد جاء بو مجمبلن ،ثـ بيَّنو بقكلو « :صمَّى رج هؿ ًفي إً ىزوار كًرىد و
اء » كالخبر ىنا
ى ىي
ى ى
ى
كي ّْ
حدث الناس بو ،فاستعمؿ
مستعمؿ في إنشاء االستحساف؛ ألف الذم يستحسف ن
شيئا يخبر عنو ،ي

الخبر ىنا في ذلؾ ،كال إخبار ،فيك مجاز مرسؿ تمثيمي ،كقرينتو أنو ليس في الكبلـ
ؽ ىريج هؿ ًم ٍف
صمى اهلل عميو
ص َّد ى
كسمـ« :تى ى
فإف الفاعؿ نكرة مجيكلة ،كنظيره قكلو ى
ى
ً
ً ً
ً ًً ً
اع تى ٍم ًرًه »(.)2
ص ً
ص ً
اع يبّْرًه ،م ٍف ى
د ٍرىىمو ،م ٍف ثىٍكبًو ،م ٍف ى

مخبر عنو،
ًد ىين ًارًهً ،م ٍف

 - 3التضميف:

منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه" النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

ىك إشراب لفظ معنى لفظ فيعطى حكمو ،كفائدتو أف تؤدم كممة مؤدل كممتيف،كذلؾ

أقكل مف إعطاء معنى كاحد كما يقكؿ الزمخشرم(.)3

كمف أمثمتو:

ت
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ،فىيقٍم ي
ى
اء ًت األ ٍىمطى يار ،فىىي يش ُّ
ي
ؽ ىعمى َّ
ىج ى

كؿ المَّ ًو
ت ىر يس ى
جاء في حديث عتباف بف مالؾ قكلو « :فى ًج ٍئ ي
ت بص ًرم ،كًا َّف ً
م الًَّذم ىب ٍينًي ىكىب ٍي ىف قى ٍك ًمي ىي ًسي يؿ إً ىذا
الكاد ى
لىوي :إًّْني أ ٍىن ىك ٍر ي ى ى
ى
ى
ً
ت أَّىن ىؾ تىأٍتًي فىتي ّْ ً ً
صمِّى » (.)4
اجتًىي يازهي ،فى ىكًد ٍد ي
ٍ
صمي م ٍف ىب ٍيتي ىم ىك نانا ،أىتَّخ يذهي يم ى
ى
تردد ُّ
قاؿ الشيخ " :كقع ُّ
قيدت عف األستاذ
مكانا» ،كقد
ي
الشراح في كجو انتصاب قكلو « :ن
أبي حاجب رحمو اهلل أنو انتصب عمى تضميف فعؿ «تصمٌي» معنى «تي ً
تشرؼ» ،كقرينة
بارؾ أك ّْ
ىذا التضميف ىك سياؽ الكبلـ؛ ألنو قصد تعييف مكاف مف منزلو ليتخذه محؿ صبلة ،ال يشغمو

بغيرىا ،فإرادتو أف يصمي فيو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أكؿ مرة متعينة لقصد تبريكو

كتقديسو" (.)5

كمعمكـ أف التضميف يجعؿ الفعؿ بمنزلة فعميف يفيد معنى أحدىما بمفظو كمعنى اآلخر

بالتعدية إلى ما شأنو أف يتعدل إليو الفعؿ المضمف ،فممتضميف غرض ببلغي لطيؼ ،كىك
الجمع بيف معنييف بأخصر أسمكب ،كذلؾ بذكر فعؿ كذكر حرؼ جر يستعمؿ مع فعؿ آخر،

فنكسب بذلؾ معنييف :معنى الفعؿ األكؿ كمعنى الفعؿ الثاني(.)6

فيذه أبرز التعميقات التي كضَّح فييا  -الشيخ رحمو اهلل تعالى  -بأسمكب بميغ ىذه

المعاني مما ينبئ عف سعة عممو كمعرفتو بعمكـ العربية ،كال غرك في ذلؾ فكتابو (التحرير

كالتنكير) مميء بالتعميقات الببلغية كلو أيضا كتاب (مكجز الببلغة).

العدد 11

( )1أخرجو البخارم ،كتاب المظالـ كالغصب ،باب الغرفة كالعمية المشرفة كغير المشرفة في السطكح كغيرىا ،ح.2468
( )2أخرجو مسمـ ،كتاب الزكاة ،باب الحث عمى الصدقة كلك بشؽ تمرة ،ح.1017

( )3ينظر َّ
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ،الزمخشرم .717/2 ،معاني النحك ،د .فاضؿ صالح السامرائي.12/3 ،
( )4أخرجو البخارم ،كتاب التيجد ،باب صبلة النكافؿ جماعة ،ح.1186
( )5النظر الفسيح ،ص .27
( )6ينظر النظر الفسيح ،ص  .27معاني النحك ،د .فاضؿ صالح السامرائي.14/3 ،
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المطلت الثاهي :استه اطه المعاهي والمقاصد الشرعير.
برزت الصنعة المقاصدية في تعميقات الشيخ ،كيؼ ال كىك إماـ في المقاصد كلو

يم َّ
صنؼ خاص في ذلؾ ( ،)1كمف األمثمة عمى االستنباط المقاصدم عند الشيخ:

المثال األول:

جاء في حديث قصة مقتؿ يخبيب « :ىفمى َّما ىخرجكا بً ًو ًمف الحرًـ لًي ٍقتيميكه ًفي ً
الح ّْؿ ،قىا ىؿ لىيي ٍـ
ىي
ى ىى ى ي
ً
ىف تى ٍح ًسيبكا أ َّ
يصمّْي ىرٍك ىعتىٍي ًف ،فىتىىريككهي فى ىرىك ىع ىرٍك ىعتىٍي ًف ،فىقى ى
ىف ىما بًي ىج ىزعه
يخ ىب ٍي ه
اؿ :ىكالمَّو لى ٍكالى أ ٍ
ب :ىد يعكنًي أ ى
ت »(.)2
لى ًزٍد ي

يزيد في الصبلة لعمو يحدث لو ما ينقذه.

أيضا؛ لئبل ييؤثىر عف أحد
كقكلو« :لكال أف تظنكا أف ما بي جزع  ،» ...ىك مقصد ديني ن
المسمميف الجزع مف المكت ،فيفسد عمى المسمميف سمعتيـ التي عرفكا بيا بيف المشركيف مف

الشجاعة كصدؽ المقاء كرباطة الجأش ،كذلؾ مما يمقي الرعب في قمكب أعدائيـ عند لقائيـ ،كقد
قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ « :ين ً
الرٍع ًب »( )3فحصؿ مف مجمكع األمريف عدكلو
ت بً ُّ
ص ٍر ي
عف تطكيؿ الصبلة مع أف في التطكيؿ استبقاء الحياة(.)4

المثال الثاهي:

ركل البخارم تحت باب "إذا كاف بيف اإلماـ كبيف القكـ حائط أك سترة" عف عائشة
ً َّ
رضي اهلل عنيا ،قالت :ىكاف رسك يؿ المَّ ًو َّ
صمّْي ًم ىف المٍَّي ًؿ ًفي يح ٍج ىرتً ًو ،ىك ًج ىد يار
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ يي ى
ى
ى ىي
ً ً ()5
الح ٍج ًرة قى ً
النبً ّْي صمَّى اهلل عمى ٍي ًو كسمَّـ ،فىقىاـ أ ىيناس ي ُّ
ص َّ
ص هير ،فى ىأرىل َّ
صبلىتو .
صم ى
كف بً ى
ى ه ي ى
ى
اس ىش ٍخ ى
الن ي
ي ى
ي ى ىىى
كيستنبط الشيخ المقصد مف مشركعية االجتماع في الصمكات حيث يقكؿ " :فائدة

مشركعية الجماعة في الصمكات حصكؿ بركة تجمع المسمميف عمى الخير؛ ألف فيو نشاطا

كتمكنا مف
كتعرضا لمتعاكف عمى ما ييميـ إف شاؤكا،
لئلقباؿ عمى العبادة كتعارفنا بيف المسمميف،
ن
ن
التعمـ مف إماميـ كاستفتائو ،كعمى مراعاة حصكؿ ىذا االعتبار كفكاتو يككف حكـ الحكاجز
كالستائر التي تحصؿ بيف المصميف كاماميـ أك بيف بعض صفكفيـ " (.)6

العدد
11
د 10

( )2أخرجو البخارم ،كتاب المغازم ،باب فضؿ مف شيد بدرا ،ح.3989

( )3أخرجو البخارم ،كتاب الجياد كالسير ،باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ« :نصرت بالرعب مسيرة شير» ،ح.2977
( )4النظر الفسيح ،ص .134
( )5أخرجو البخارم ،كتاب األذاف ،باب فضؿ مف شيد بدرا ،ح.729
( )6النظر الفسيح ،ص .20
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العدد11

( )1كعنكانو مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،كىك مطبكع.

منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه "النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

خبيبا كاف آيسا مف حدثاف ما يصرؼ المشركيف عف قتمو بعد أف أزمعكه كخرجكا بو مف
يعني أف ن
الحرـ لذلؾ ،فمـ يكف يرجك مف الزيادة في الصبلة كركد نجدة تنقذه ،فبل يقاؿ :إنو كاف عميو أف

المثال الثالث:

منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه" النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

ًً
الع ً
َّج ،الى يي ىرل
اص ،ىك يى ىك يم ىدج ه
عف عركة قاؿ :قاؿ الزبير :لىًق ي
يت ىي ٍكىـ ىب ٍد ور يع ىب ٍي ىدةى ٍب ىف ىسعيد ٍب ًف ى
ً
اؿ :أ ىىنا أىبك ىذ ً
ًم ٍنو ًإ َّال ع ٍي ىناه ،ك يىك ي ٍك ىنى أىبك ىذ ً
ات ال ىك ًر ً
ات ال ىك ًر ً
الع ىن ى ًزة فى ى
ش ،فى ىق ى
ش ،فى ىح ىمٍم ي
ط ىع ٍنتيوي
ي
ي
ى ي ى ى ي
ي
ت ىعمى ٍيو بً ى
َّ
ً
ىف ُّ
ت :أ َّ
اف
الزىب ٍي ىر ىق ى
اـ :ىفأ ٍ
ت ًر ٍجًمي ىعىم ٍي ًو ،ثيَّـ تى ىمط ٍأ ي
ض ٍع ي
يخبً ٍر ي
ًفي ىع ٍينً ًو ىف ىم ى
اؿ :لىقى ٍد ىك ى
ت ،فى ىك ى
ات ،ىقا ىؿ ى ىش ه
َّ ً
طاهي،
ىع ى
اىا ،ىق ى
صمَّى اهللي ىعىم ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىفأ ٍ
اؿ يع ٍرىكةي :ىف ىسأىىلوي ًإي ى
ىف ىن ىزٍعتييىا ىكىقًد ٍانثىىنى طى ىرىف ى
الج ٍي ىد أ ٍ
ى
َّاىا ىر يسك يؿ المو ى
َّ ً
ض أ يىبك ىب ٍك ور،
ىع ى
ىخ ىذ ىىا ثيَّـ ى
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ أ ى
طمى ىبيىا أىبيك ىب ٍك ور فىأ ٍ
طاهي ،ىفمى َّما قيبً ى
ىفمى َّما قيبً ى
ض ىر يسك يؿ المو ى
َّاىا ،ىفىم َّما قيًت ىؿ
ىع ى
ىخ ىذ ىىا ،ثيَّـ ى
ىع ى
ض يع ىم ير أ ى
اف ًم ٍنوي فىأ ٍ
ىسأىىليىا ًإيَّاهي يع ىم ير ىفأ ٍ
طاهي ًإي ى
طاهي ًإي ى
َّاىا ،ىفىم َّما قيبً ى
طىم ىبيىا يعثٍ ىم ي
ت ًع ٍن ىد ً
طمى ىبيىا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ُّ
ت ًع ٍن ىدهي ىحتَّى قيتً ىؿ (.)1
آؿ ىعًم ٍّي ،فى ى
الزىب ٍي ًر ،فى ىك ىان ٍ
اف ىكىق ىع ٍ
يعثٍ ىم ي
كسمـ إذا
صمى اهلل عميو
يقكؿ الشيخ " :ىذه ىي العنزة التي كانت تكضع بيف يدم النبي ى
ى
صمى في المصمى أك في السفر ،كلعؿ سؤاؿ رسكؿ اهلل الزبير إياىا أنيا صارت غير صالحة لمقتاؿ

صالحا لبلستعماؿ في الحرب ،كألجؿ أنيا كانت تكضع بيف
رمحا
ن
فاتخذىا سترة؛ لئبل يعطؿ عنزة أك ن
َّ
استردىا الخمفاء مف بعده؛ ألنيا صارت مف أدكات كلي أمر المسمميف ،كتبرنكا بأثر نبكم ،كأثر
يديو
مف آثار الجياد كمف آثار يكـ بدر ،كىك يكـ الفرقاف ،ففييا تذكير بأياـ اهلل كنعمتو ،كعبر عظيمة

مف االعتبار بنصره ،قاؿ اهلل تعالى{ :وَذَكِّسْهُنْ بِأَيَّامِ اللّهِ}(.)2
فينا نرل مدل البعد المقاصدم لمشيخ في التعميؽ حكؿ ىذه القضية كىي عدـ تعطيؿ

الكسائؿ المعدة في سبيؿ اهلل تعالى.

المثال ال ار ع:

عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت :ىد ىخ ىؿ أىبك ب ٍك ور ك ًع ٍنًدم ج ًاريتى ً ً
ص ًار تي ىغنّْ ىي ً
اف
ى ى
اف م ٍف ىج ىك ًارم األ ٍىن ى
ي ى ى
اؿ أىبك ب ٍك ور :أ ً
ً
امير َّ
طً
اف ًفي ىب ٍي ًت
الش ٍي ى
ص يار ىي ٍكىـ بي ىع ى
اث ،قىالى ٍ
ت :ىكلى ٍي ىستىا بً يم ىغّْن ىيتىٍي ًف ،فىقى ى ي ى
بً ىما تىقى ىاكلىت األ ٍىن ى
ىم ىز ي
ى
َّ ً
ً و
ً َّ ً ً
كؿ المَّ ًو َّ
رس ً
صمَّى اهللي ىعىم ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ« :ىيا أ ىىبا
صمى اهللي ىعىم ٍيو ىك ىسم ىـ ىكىذل ىؾ في ىي ٍكًـ عيد ،فى ىقا ىؿ ىر يسك يؿ المو ى
ى
ىي
()3
يدىنا» .
يدا ىك ىى ىذا ًع ي
ىب ٍك ورً ،إ َّف ًل يك ّْؿ ىق ٍكوـ ًع ن
كسمـ خرج عمى طريؽ الكناية؛ إذ كاف أبك بكر يعمـ أنو يكـ
صمى اهلل عميو
" كبلـ رسكؿ اهلل ى
ى
كشيئا مف المَّيك،
فرحا كمسرة
ن
عيد ،فالمقصكد الزـ ذلؾ في العرؼ ،كىك أف لكؿ قكـ في عيدىـ ن
يد ىنا» إعبلـ بالرخصة في غناء الجاريتيف ،ألجؿ ككف اليكـ يكـ عيد ،كفيو إيماء إلى
فقكلو « :ىك ىى ىذا ًع ي
عمة الترخيص ،كىك أف مف جممة المقاصد في جعؿ العيد ًإ ٍج ىم ىاـ النفكس كارتياحيا " (.)4
فتبيَّف مما سبؽ مدل سعة البعد المقاصدم لمشيخ رحمو اهلل تعالى كأثر ذلؾ في شرح األحاديث

العدد 11

النبكية.
( )1أخرجو البخارم ،كتاب المغازم ،باب ،ح.3998
( )2سكرة إبراىيـ .5 :النظر الفسيح ،ص .134
( )3أخرجو البخارم ،كتاب العيديف ،باب سنة العيديف ألىؿ اإلسبلـ ،ح.952
( )4النظر الفسيح ،ص .23
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المطلت الثالث :اطَّالعه على الروايات األخرى.
ييعد جمع الركايات مف أساسيات شرح معاني الحػديث؛ إذ "الحػديث إذا لػـ تىجمػع طرقػو لػـ
تىفيمو ،كالحديث ييفسر بعضو بعضا "(.)1

منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه "النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

كقاؿ أبكزرعة العراقي" :كالحديث إذا يجمعت طرقو تبػيف المػراد منػو ،كلػيس لنػا أف نتمسػؾ
بركاية ،كنترؾ بقية الركايات"(.)2كمف أمثمة ذلؾ:
ً
ت ،فى ًج ٍئ ي ً
ضيي ٍـ »(.)3
قكؿ عمر « :فى ىخ ىر ٍج ي
ت الم ٍن ىب ىر ،فىًإ ىذا ىح ٍكلىوي ىرٍىطه ىي ٍبكي ىب ٍع ي
قاؿ الشيخ" :كذا كقع ىنا ،ككقع في ركاية مف صحيح مسمـ «:فىًإ ىذا َّ
كف
اس ىي ٍن يكتي ى
الن ي
ؽ رسك يؿ ً
ً َّ ً
اهلل َّ
بًاٍلحصى ،كيقيكليكف :ىَّ
اءهي »( ،)4فقاؿ النككم في شرحو:
ى ى ىى ى
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ن ىس ى
ى
طم ى ى ي
ىك فعؿ الميمكـ المفكر .كقاؿ عياض :فيو اىتماـ المسمميف بما أىـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

كسمـ كاجتماعيـ لذلؾ

()5

ً
ىف يي ٍؤمرىف بًاٍل ًح ىج ً
اب » كىذه الزيادة تنبئ بأف
كأقكؿ :كقع في ركاية مسمـ « :ىكىذل ىؾ قىٍب ىؿ أ ٍ ى ٍ
كسمـ فبككا لبكائيف " (.)6
بكاء بعض الناس إنما كاف رقة ألزكاج رسكؿ اهلل ى
صمى اهلل عميو ى
المطلت ال ار ع :إ داؤه المهاس ر ين الترجمر والتديث.

لمتراجـ عبلقة باألحاديث المندرجة تحتيا ،كابداء المناسبة بينيا كبيف الحديث يحتاج إلى
جيد كدقة نظر ،كفي األمثمة التالية أيبرز أىـ ىذه الجيكد:

المثال األول:

ًً ً ً
ً
ً َّ
ي َّ
ىف َّ
حديث أ َّ
ط ًف
الحمى ٍيفى ًة ًفي ىب ٍ
م ىك يى ىك في يم ىع َّرسو م ٍف ذم ي
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ أ ًير ى
النبً َّ ى
و ()7
ً و ً
َّ
الع ًقي ً
ؽ،
يؿ لىوي« :إًَّن ىؾ بًىب ٍ
الك ًادم ،فىًق ى
اء يم ىب ىارىكة» كفي ركاية « :المٍيمىةى أىتىاني آت م ٍف ىربّْي ،ىك يى ىك بً ى
ط ىح ى
ى
و ()8
ً
ً
ً
ً
ىف ى ّْ
الم ىب ىارؾ ،ىكيق ٍؿ :يع ٍم ىرةه في ىحجَّة » .
أٍ
الكادم ي
صؿ في ىى ىذا ى
قاؿ الشيخ " :قد أشكؿ عمى جميع الشارحيف جعؿ ىذا الباب كالتبع لػ "باب مف أحيا

أرضان مكاتان" ،كتخريج ىذيف الحديثيف فيو ،كحاكلكا إبداء مناسبة في ذلؾ عمى آراء أربعة ،بعضيا

()1الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ،الخطيب البغدادم ،ص.468

( )4أخرجو مسمـ ،كتاب الطبلؽ ،باب في اإليبلء ،كاعتزاؿ النساء ،كتخييرىف كقكلو تعالى{ :كاف تظاى ار عميو} ،ح.1479
( )5إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ ،القاضي عياض.42/5 ،

العدد
11
د 10

( )3أخرجو البخارم ،كتاب المظالـ كالغصب ،باب الغرفة كالعمية المشرفة كغير المشرفة في السطكح كغيرىا ،ح.2468

العدد11

( )2طرح التثريب في شرح التقريب ،العراقي.181/7 ،

( )6النظر الفسيح ،ص .72
( )7أخرجو البخارم ،كتاب المزارعة ،باب مف أحيا أرضا مكاتا ،ح.2336
( )8أخرجو البخارم ،كتاب المزارعة ،باب مف أحيا أرضا مكاتا ،ح.2337
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أقرب مف بعض ،استقصاىا ابف حجر في (فتح البارم) ( ،)1كقاؿ العيني في (عمدة القارم) بعد

أف أشار إلييا إجماالن " :كالكؿ ال يشفي العميؿ كال يركم الغميؿ فمذلؾ تركناه " (.)2
ثـ عقَّب بقكلو" :كاف كؿ ما أبدكه مف التكجييات يبطمو أمراف ميماف:

أتدشما :أف ال كجو لتخصيص معرس ذم الحميفة ككادم العقيؽ بالتنبيو عمى ىذا الحكـ ليما؛
إذ كاف يقتضي أف يذكر كؿ ما كرد في مكاف أنو ال يجكز إحياؤه أك أنو قد أرصد لجميع
منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه" النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

المسمميف ال يجكز ألحد منع مكاف منو.

ثاهياما :أف ليس في الحديثيف ما يستدؿ منو عمى ذلؾ ،كالذم بدا لي مف دقيؽ صنيع اإلماـ
البخارم ىنا :أنو ترؾ الباب ببل ترجمة ،كأحسب ألنو لـ ينفصؿ عمى كجو العمؿ في ىذا ،كال
عمى استخبلص الفقو فيو ،فتركو ببل ترجمة إلى أف يتضح لو فيو قكؿ فصؿ ،كلعمو حاؿ دكنو

كفاة المؤلؼ رحمو اهلل "(.)3

المثال الثاهي:

باب قكؿ اهلل تعالى{ :وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْوَاىَ ًِعْنَ الْعَبْدُ إًَِّهُ أَوَّاب}(.)4
ىم مس ًجود ك ً
ت :يا رس ى َّ ً
الم ٍس ًج يد
ض ىع أ َّىك ىؿ؟ قى ى
عف أبي ذر رضي اهلل عنو ،قاؿ :يقٍم ي ى ى ي
اؿ « :ى
كؿ المو ،أ ُّ ى ٍ ي
اؿ:
كف ،ثيَّـ قى ى
اف ىب ٍي ىنيي ىما؟ قى ى
ت :ثيَّـ أىمّّ؟ ،قى ى
صى ،يقٍم ي
الح ىرياـ ،يقٍم ي
ى
اؿ :أ ٍىرىب يع ى
ت :ىك ٍـ ىك ى
الم ٍس ًج يد األى ٍق ى
اؿ :ثيَّـ ى

ض لى ىؾ ىم ٍس ًج هد »(.)5
ىح ٍيثي ىما أ ٍىد ىرىكتٍ ىؾ َّ
ص ّْؿ ،ىكاأل ٍىر ي
الصبلىةي فى ى
مسجدا مف زمف
قاؿ الشيخ " :كمطابقتو لمترجمة :التنبيو عمى أف المسجد األقصى كاف
ن
إبراىيـ قبؿ أف يبنيو سميماف ثـ اندثر ،كأف سميماف بنى في مكضعو الييكؿ المعركؼ بالمسجد

األقصى " (.)6

المطلت الخامسَ :تلُّه لما َي ِ
عرض من إشفاالت.
الناظر في شركح الحديث يقؼ عمى بعض اإلشكاالت المتعمقة ببعض األحاديث ،حيث

كاف لمشيخ اليد في حؿ بعض ىذه االعتراضات كاإلشكاالت ،كفيما يمي أذكر أىـ األمثمة عمى
ذلؾ:

العدد 11

( )1فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر العسقبلني.21/5 ،
( )2عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،بدر الدبف العيني.177/12 ،
( )3النظر الفسيح ،ص .65
( )4صحيح البخارم .161/4 ،سكرة ص.30 :
( )5أخرجو ال بخارم ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قكؿ اهلل تعالى{ :ككىبنا لداكد سميماف نعـ العبد إنو أكاب} الراجع المنيب " ،ح
.3425
( )6النظر الفسيح ،ص .111
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المثال األول:

منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه "النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

حديث ابف عباس :إً َّف كٍف ىد ىع ٍبًد القىٍي ً
اؿ « :ىم ًف
س لى َّما أىتىيكا النَّبً َّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قى ى
ي ى
ى
ً
ً
ً ً
امى»،
يعةي .قى ى
الكٍف يد؟  »-قىاليكا :ىربً ى
الكٍفد ،ىغ ٍي ىر ىخ ىزىايا ىكالى ىن ىد ى
اؿ « :ىم ٍر ىحنبا بالقى ٍكـ ،أ ٍىك ب ى
القى ٍكيـ؟  -أ ٍىك ىم ًف ى
ً
فىقىاليكا :يا رس ى ً
ً
يؾ إً َّال ًفي َّ
الح ُّي ًم ٍف
ىف ىنأٍتً ى
كؿ المَّو إًنَّا الى ىن ٍستىطيعي أ ٍ
الح ىراـ ،ىكىب ٍي ىن ىنا ىكىب ٍي ىن ىؾ ىى ىذا ى
الش ٍي ًر ى
ى ىي
ً
ً
ضر ،فىمرىنا بًأىم ور فى ٍ و
الجَّنةى ،ىك ىسأىليكهي ىع ًف األى ٍش ًرىب ًة:
اء ىنا ،ىكىن ٍد يخ ٍؿ بًو ى
صؿ ،ين ٍخبً ٍر بًو ىم ٍف ىكىر ى
يكفَّ ًار يم ى ى ي ٍ
ٍ
ً
ً ً
يم ً
اف بًالمَّ ًو
اف بًالمَّ ًو ىك ٍح ىدهي ،قى ى
ىم ىريى ٍـ بًأ ٍىرىب وع ،ىكىنيى ي
يم ي
اؿ« :أىتى ٍد ير ى
كف ىما اإل ى
ىم ىريى ٍـ :باإل ى
اى ٍـ ىع ٍف أ ٍىرىب وع ،أ ى
فىأ ى
َّ ً
ىف الى إًلىوى إً َّال المَّوي ىكأ َّ
اـ
ىعمى يـ ،قى ى
اؿ « :ىشيى ى
ىك ٍح ىدهي» قىاليكا :المَّوي ىكىر يسكليوي أ ٍ
ادةي أ ٍ
ىف يم ىح َّم ندا ىر يسك يؿ المو ،ىكًاقى ي
ً
ً
الصبلى ًة ،كًايتى َّ ً
اى ٍـ ىع ٍف أ ٍىرىب وع :ىع ًف
َّ
الم ٍغ ىنًـ ي
الخ يم ىس» ىكىنيى ي
اف ،ىكأ ٍ
اـ ىرىم ى
ض ى
ى ي
ىف تي ٍعطيكا م ىف ى
اء الزىكاة ،ىكص ىي ي
ير ك َّ ً
اء ك َّ ً
ً ُّ ً
ىخبًيركا بً ًي َّف ىم ٍف
المقىي ًَّر» ىكقى ى
َّما قى ى
كى َّف ىكأ ٍ
اؿٍ « :
احفىظي ي
ى
اؿ « :ي
الم ىزفت" ،ىكيرب ى
النق ً ى ي
الح ٍنتىـ ىكالدَّب ى
()1
اء يك ٍـ» .
ىكىر ى
قاؿ الشيخ رحمو اهلل تعالى " :فيو إشكاالف:

عد المأمكرات َّ
أتدشما :أنو ذكر أنو أمرىـ بأربع فمما َّ
عد خمسا.

وثاهياما :كجو االقتصار في المنييات عف األكاني المنتبذ فييا " (.)2
ثـ أجاب الشيخ عف ىذا اإلشكاؿ بقكلو " :كالذم يبدك لي في كجو دفع اإلشكاؿ األكؿ

أف القكـ كانكا قد آمنكا ،فاإليماف حاصؿ ليـ ،فميسكا بمأمكريف بو ،كانما المأمكر بو ىمف كراءىـ
بعد ،فاألشياء المأمكر بيا ىي ما عدا اإليماف؛ ألنيا التي يشترؾ في االئتمار بيا
الذيف لـ يؤمنكا ي
المخاطبكف كغيرىـ ،كىي األعماؿ التي قد يتياكف الناس في إقامتيا ،كىي :الصبلة ،كالصياـ،

كالزكاة ،كاعطاء خمس المغنـ؛ فاالبتداء بذكر اإليماف لبلىتماـ بأمره ،إذ األعماؿ فرع عنو ،فيك

كقكلو تعالى{ :ثُنَّ كَاىَ هِيَ الَّرِييَ آهَنُىا وَتَىَاصَىْا بِالصَّبْسِ وَتَىَاصَىْا بِالْوَسْحَوَت}

()3

بعد قكلو{ :فَكُّ زَقَبَت}.

كسألكه عف
كفي دفع اإلشكاؿ الثاني َّأنو جكاب عف سؤاليـ المحكي في الركاية بقكلو « :ى
األشربة» .كلعؿ مف لطائؼ انحصار المنييات منيا في األربع مقابمتيا باألربع المأمكرات
ليحصؿ في الكبلـ مف التنظير ما يؤثر كعي الحفظ لو " (.)4

المثاؿ الثاني:

َّ ً
ً
ً
الح ًار ًث ىد نا
يمَّيةى
ار لًمس ٍ
فيو قكؿ البخارم «:ىكا ٍشتىىرل ىنافعي ٍب يف ىع ٍبد ى
ص ٍف ىك ى
ّْج ًف بً ىمكةى م ٍف ى
اف ٍب ًف أ ى
ً
ً
ىعمىى أ َّ
اف أ ٍىرىبعي ًم ىائ ًة ًد ىين وار »(.)5
ىف يع ىم ىر إً ٍف ىرض ىي فىاٍل ىب ٍيعي ىب ٍي يعوي ىكًا ٍف لى ٍـ ىي ٍر ى
ص ٍف ىك ى
ض يع ىم ير ىفم ى

( )3سكرة البمد.17 :

العدد
11
د 10

( )2النظر الفسيح ،ص .10

العدد11

( )1أخرجو البخارم ،كتاب اإليماف ،باب أداء الخمس مف اإليماف ،ح .53

( )4النظر الفسيح ،ص .10
( )5أخرجو البخارم ،كتاب الخصكمات ،باب الربط كالحبس في الحرـ .123/3 ،تغميؽ التعميؽ ،ابف حجر.326/3 ،
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" ىك مشكؿ؛ ألف ظاىره أف األربعمائة تككف لصفكاف بدكف عكض ،فيككف مف بيع العرباف كىك

أكؿ ماؿ بالباطؿ ،كلـ يجب عنو ابف حجر كالعيني كالقسطبلني بجكاب مستقيـ " (.)1

ثـ أجاب بدفع اإلشكاؿ بقكلو " :كالذم يظير لي :أف الم ارد أف نافعان اشترل الدار لعمر،

إف رضي الدار كالثمف ،كاف لـ يرض كانت الدار بيعان لنافع بأربعمائة دينار ،فميس مف بيع
العرباف كانما ىك بيع خيار لعمر ،كلزكـ لنافع إف لـ يرض عمر بيا ،أما عمر فبل يمزمو الشراء،

منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه" النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

كال قدر الضمف ،بؿ بما يتراضى عميو مع صفكاف ،كيحتمؿ أف نافعان اكترل الدار مف صفكاف

ليجعميا سجنان؛ إذ كاف نافع أمير مكة ،ثـ رأل أف يشترييا لبيت الماؿ ،كتكقؼ عمى إذف عمر،
فقكلو« :فمصفكاف أربعمائة» ،أم كراء لمدار لمدة عيناىا بينيما ،كعمى ىذا االحتماؿ تككف زيادة

«دينار» الكاقعة في ركاية أبي ذر صحيحة ،فإف أكثر الركايات ليس فييا تمؾ لزيادة كيككف مميز
األربعمائة محذكفان ،أم درىـ " (.)2

ش َّراح التديث.
المطلت السادس :تعق اته على من س قه من ُ

لمشيخ دراية بعمكـ الحديث ،إذ مؤلفاتو تشيد بذلؾ ،كمف ضمف ىذه التعقبات تعقبات

حكؿ أنكاع عمكـ الحديث ،كالتي منيا عمى سبيؿ المثاؿ:

بالمتٍف،
اإلدراج في متف الحديث :كالذم ييعرؼ بأنو ألفاظه تقعي مف بعض الركاة متصمةن ى
دؿ دلي هؿ عمىى أنيا ًمف ً
كي ُّ
الحديث ًمف
لفظ رواك ،بأف يأتي
ي
ى
صٍم ًب الحديث ،ى
ال يبً ي
يف لمسامع أنيا مف ي
بعض الطرؽ بعباروة تى ٍف ً
ً
ص يؿ ىذا مف ىذا (.)3
كمف األمثمة عمى ذلؾ:

المثال األول:

ً َّ
ىعتىـ رسك يؿ المَّ ًو َّ
العتى ىم ًة ،ىحتَّى
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ بً ى
ى
عف عائشة رضي اهلل عنيا ،قالت :أ ٍ ى ى ي
ً
اـ ّْ
ىح هد
اء ىك ّْ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ فىقى ى
ىن ى
اؿ « :ىما ىي ٍنتىظ يرىىا أ ى
الص ٍب ىي ي
اف ،فى ىخ ىرىج النَّبً ُّي ى
الن ىس ي
اداهي يع ىم ير :ىن ى
ض» كالى يصمَّى يكمئًوذ إً َّال بًاٍلمًد ىين ًة ،ك ىك يانكا يصمُّكف العتىمةى ًفيما ب ٍيف أ ً
ىغ ٍيريكـ ًم ٍف أ ٍ ً
يب
ي ى ى ىى ى ى ى ٍ
ىف ىيغ ى
ي ٍ
ى
ىىؿ األ ٍىر ً ى ي ى ى ٍ ى
ى
ً ()4
َّ
ؽ إًلىى ثيمي ًث المٍَّي ًؿ األ َّىكؿ .
الشفى ي
ً
ً ً
ًو
ىف ىي ٍف يشك ً
اإل ٍسبلى يـ »
صمَّى ىي ٍك ىمئذ إً َّال بًاٍل ىمد ىينة » ،كفي ركاية « :ىكىذل ىؾ قىٍب ىؿ أ ٍ
قاؿ الشيخ «":ىكالى يي ى
ى
()5
يتعرض لشرحيا أحد مف شارحي صحيح البخارم سكل
ىذه العبارة مدرجة في الحديث ،كلـ َّ

العدد 11

( )1النظر الفسيح ،ص.68
( )2المصدر نفسو ،ص.69
()3معرفة أنكاع عمكـ الحديث ،ابف الصبلح ،ص .95تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ،السيكطي ،ص.188
( )4أخرجو البخارم ،كتاب الخصكمات ،باب خركج النساء إلى المساجد بالميؿ كالغمس ،ح.864
( )5أخرجو البخارم ،كتاب مكاقيت الصبلة ،باب فضؿ العشاء  ،ح.566
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()1

كممات لمككراني

كال مف شارحي صحيح مسمـ،كليست مف كبلـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

خرج ىذا الحديث في " باب النكـ قبؿ العشاء
كاألظير أنيا ليست مف كبلـ عائشة؛ فإف البخارم َّ

لمف يغمب"( )2عف أيكب بف سميماف عف أبي بكر عف سميماف بف ببلؿ عف صالح بف كيساف عف
صمَّى ىي ٍك ىمئًوذ إً َّال بًاٍل ىمًد ىين ًة »( )3بتذكير فعؿ (قاؿ) ،كذلؾ يمنع مف
ابف شياب فجاء فيو« :قى ى
اؿ :ىكالى يي ى
تأكلو القسطبلني بأف المراد :قاؿ الراكم :أم عائشة؛
أف يككف القائؿ عائشة .كال التفات إلى ما َّ
()4

أنو مف كبلـ

بف يب ىكير في باب " فضؿ العشاء "
ً
اإل ٍسبلى يـ»( )5في أثناء الحديث المركم عف عائشة ،لكف

منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه "النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

كاف كاف ظاىر ركاية البخارم عف يحي
ً
ىف ىي ٍف يش ىك
عائشة إذا كقع فيو « :ىكىذل ىؾ قىٍب ىؿ أ ٍ
اإلدراج قد يككف في كسط الكبلـ،المقصكد مف كبلمنا ىذا استبعاد أف يككف ىذا اإلدراج مف قكؿ

عائشة؛ فإف فيميا معركؼ باإلصابة ،إذ ليس في قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ إيياـ يقتضي
ىى ًؿ األ ٍىر ً
لصبلىةى ىغ ٍي يريك ٍـ »()6؛ إذا
ض ىي ٍنتى ًظ ير ا َّ
ىح هد ًم ٍف أ ٍ
ىذا اإلدراج إال أف يككف في ركاية « لىٍي ىس أ ى
فيـ الراكم أف المراد بالصبلة الصبلة مف حيث ىي صبلة ،أك المراد صبلة العشاء مف حيث ىي
عشاء؛ فقصد الراكم دفع ىذا اإلبياـ ،فإف أىؿ الصبلة ،أعني المسمميف يكمئذ ،ال يكجدكف في

غير المدينة ،كلكف ليس ىذا مر ىاد النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كانما أراد أنو ليس يصمي العشاء
في تمؾ الساعة غير الذيف معو في المسجد النبكم " (.)7

المثال الثاهي:

عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو ،قاؿ :ىك ى ً و
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ًس ّّف ًم ىف
اف ل ىريجؿ ىعمىى النَّبً ّْي ى
ً ً
طمىيبكا ًسَّنوي ،ىفمى ٍـ ىي ًج يدكا لىوي إً َّال ًسِّنا
ىعطيكهي» ،فى ى
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ« :أ ٍ
اءهي ىيتىقى ى
اضاهي ،فىقىا ىؿ ى
اإلبًؿ ،فى ىج ى
اؿ َّ
صمَّى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ« :إً َّف
اؿ :أ ٍىكفى ٍيتىنًي ىكفىى المَّوي بً ىؾ ،قى ى
ىعطيكهي» ،فىقى ى
فى ٍكقىيىا ،فىقى ى
اؿ« :أ ٍ
النبً ُّي ى
اء» (.)8
ًخ ىي ىاريك ٍـ أ ٍ
ىح ىسين يك ٍـ قى ى
ض ن
قاؿ الشيخ" :السف :الحد مف العمر في األنعاـ ،سمي بالسف ألنيـ يعرفكف أعمار األنعاـ

بنبات عدد مف أسنانيا في أفكاىيا؛ كلذلؾ تسمى الناقة التي دخمت في السنة الثالثة مسنة؛ ألنيا

بدلت أسنانيا ،كلما كاف إبَّاف نبات األسناف كتبديميا في الحيكاف ىك إباف شبابيا كفتكتيا ،فذلؾ
ىك كقت نمائيا ثـ قكتيا ،فمعنى قكؿ الراكم « :ىفمى ٍـ ىي ًج يدكا لىوي إً َّال ًسِّنا فى ٍكقىيىا» ،أم أعمى منيا
( ) 1ىك أحمد بف إسماعيؿ بف عثماف الككراني الحنفي كردم األصؿ ،مف أىؿ شيرزكر .المتكفى 893ىػ ،مف مصنفاتو:الككثر الجارم
إلى رياض أحاديث البخارم .ينظر ىدية العارفيف ،إسماعيؿ الباباني.135/1 ،
( )2صحيح البخارم.118/1 ،

( )6أخرجو البخارم ،كتاب مكاقيت الصبلة ،باب النكـ قبؿ العشاء لمف يغمب ،ح.570
( )7النظر الفسيح ،ص .15

العدد
11
د 10

( )5أخرجو البخارم ،كتاب مكاقيت الصبلة ،باب فضؿ العشاء  ،ح.566

العدد11

( )3أخرجو البخارم ،كتاب مكاقيت الصبلة ،باب النكـ قبؿ العشاء لمف يغمب ،ح.569
( )4صحيح البخارم.118/1 ،

( )8أخرجو البخارم ،كتاب االستقراض ،باب حسف القضاء ،ح.2393
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كأنفس كأكثر سنيف ،كالمراد :أنيا أكثر في سني الفتكة ،فميست اليرمة بالتي تكصؼ بأنيا أعمى
اء ».
سنان ،أال ترل قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ«أعطكه إً َّف ًخ ىي ىاريك ٍـ أ ٍ
ىح ىسين يك ٍـ قى ى
ض ن
ثـ عقَّب قائبل " :كقد أىمؿ ىذا المفظ عياض في (المشارؽ) ،كقصر فيو ابف األثير في

(النياية) (.)1

قمت :كجو تىعقُّب الشيخ عمى ىذيف الكتابيف أنيما مختصَّاف ببياف ألفاظ غريب الحديث
المطلت السا ع :ذفر االتتماالت والترجيح يهاا.

منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه" النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

األحاديث النبكية مختمفة الداللة ،فبعضيا قطعي ال يحتمؿ التأكيؿ ،كبعضيا اآلخر غير

قطعي كيحتمؿ أكجيا عدة لمداللة عمى معنى معيف.

كالشيخ في أثناء تعميقاتو عمى صحيح البخارم كاجو عدة أحاديث مف محتممة الداللة،

فتارة يذكر االحتماؿ كالدليؿ كتارة يتركو ،كفي ىذا المطمب أذكر المثاؿ التالي:
اـ َّ
عف ابف عباس ،قاؿ :بً ُّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ًم ىف
ت ًع ٍن ىد ىخالىتًي ىم ٍي يم ى
النبً ُّي ى
كنةى لىٍيمىةن فىقى ى
المٍَّي ًؿ ،ىفمى َّما ىك ً
ً َّ ً
ضأى ًم ٍف ىش ٍّف يم ىعمَّ و
اـ َّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ «فىتىىك َّ
كءا
ؽ يك ي
ى
ض ن
النبً ُّي ى
اف في ىب ٍعض المٍيؿ قى ى
()2
ً
ّْ
ّْ
صمّْي . ...
اـ يي ى
ىخفيفنا  -يي ىخففيوي ىع ٍمهرك ىكيي ىقمميوي  -ىكقى ى
قاؿ الشيخ " :ال شؾ أف كصؼ الخفيؼ مف كبلـ ابف عباس ،كأف قكلو« :يخففو عمرك

عمر يحكي ىيئة ابف عباس حيف كصؼ الكضكء بالخفة ،فقرف كصفو بإشارة باليد أك
كيقممو» أف نا
الكجو إلى أنو خفيؼ بدكف إطبلؽ الخفة عمى كجو المبالغة ،كمعنى ككنو خفيفان يحتمؿ:

 - 1أنو تجديد لكضكء لـ ينتقض؛ ألف نكـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ال ينقض كضكؤه؛
فيككف التجديد ألجؿ النكـ ،كيؤيد ىذا قكؿ عمرك بف دينار عقبو « :إً َّف رسك ىؿ المَّ ًو َّ
ى
ىي
صمى اهللي
ً َّ
اـ ىقٍميبوي»(.)3
اـ ىع ٍيينوي ىكالى ىي ىن ي
ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ تىىن ي

مبالغا فيو،
 - 2كيحتمؿ أف ابف عباس أراد أف كضكء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لـ يكف
ن
لما استفتاه رجؿ في
تعمقيـ ،كما جاء في حديث جابر في كتاب الغسؿ َّ
كما يفعؿ الناس مف كثرة ُّ
اف ىي ٍك ًفي
اؿ ىريج هؿ :ىما ىي ٍك ًفينًي ،فىقى ى
صاعه» ،فىقى ى
مقدار ماء الغسؿ؛ فقاؿ جابر « :ىي ٍك ًف ى
اؿ ىجابًهر « :ىك ى
يؾ ى
ىم ٍف يى ىك أ ٍىكفىى ًم ٍن ىؾ ىش ىع نرا ،ىك ىخ ٍيهر ًم ٍن ىؾ»()4فكانكا يسرفكف في الماء ككثرة الدلؾ .فيككف ابف عباس
أك عمرك بف دينار أراد التعريض بيـ.

العدد 11

( )1النظر الفسيح ،ص . 68قاؿ القاضي عياض " :كفي باب الككالة في قضاء الديكف في البخارم أعطكه سنا مثؿ سنة قالكا يا رسكؿ
اهلل أال أمثؿ مف سنو بالكسر أم لـ نجد إال أمثؿ كافضؿ فحذفكا استخفافا لداللة الكبلـ عميو أك أسقط الحرؼ عف الراكم كقد جاء في
غير ىذا الباب تاما مبينا ال نجد إال سنا أفضؿ مف سنو " مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار.36/1 ،
( )2أخرجو البخارم ،كتاب الكضكء ،باب التخفيؼ في الكضكء ،ح.138
( )3أخرجو البخارم ،كتاب الكضكء ،باب التخفيؼ في الكضكء ،ح.138
( )4أخرجو البخارم ،كتاب الغسؿ ،باب الغسؿ بالصاع كنحكه ،ح.252
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كيؤيد ىذا االحتماؿ الثاني قك يؿ ابف عباس في ركاية كريب عنو ىذا الحديث اآلتي في
باب قراءة القرآف بعد الحديث :أف ابف عباس قاؿ :فىتى ىك َّ
كءهي()1كىذا االحتماؿ
ضأى ًم ٍنيىا فىأ ٍ
ىح ىس ىف يك ي
ض ى
الثاني ىك األظير عندم(.)2
مما سبؽ تبيف منيج الشيخ في ذكر االحتماالت كالترجيح بينيا ،كىذا يدؿ عمى سعة

االطبلع كجكدة النظر في التعامؿ مع النصكص.

منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه "النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

العدد
11
د 10

( )2النظر الفسيح ،ص .14
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العدد11

( )1أخرجو البخارم ،كتاب الكضكء ،باب قراءة القرآف بعد الحدث كغيره ،ح.183

الخاتمر
الحمد هلل الذم تتـ بنعمو الصالحات ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الكائنات ،سيدنا محمد

عميو أفضؿ الصمكات ،كعمى آلو كصحبو أكلى المناقب العاليات.
أما بعد:

فبعد ىذه الرحمة الماتعة في ظبلؿ األحاديث النبكية تكصمت إلى عدة نتائج جاءت عمى النحك

منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه" النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

اآلتي:

أوال :الهتائج:
 – 1الشيح محمد الطاىر بف عاشكر إماـ ضميع في العمـ ،كتعميقاتو تيعد مف ضمف إسيامات
مالكية المغرب في خدمة صحيح البخارم.
 – 2ظير تبراعة الشيخ في عمكـ العربية مف خبلؿ بيانو لمعاني األحاديث ،مما يدؿ عمى حاجة
مف يتصدل لشرح الحديث ليذه العمكـ.

 – 3لمشيخ تعميبلت مقاصدية أسفرت عف بعد نظره كقكة قريحتو.

 – 4برزت تعقبات الشيخ عمى مف سبقو مدل الحاجة لتكامؿ البلحؽ بالسابؽ.

– 5تعامؿ الشيخ مع األحاديث كالترجيح بيف االحتماالت الدالة عمييا.
 – 6سعة اطَّبلعو عمى الركايات األخرل مما أعانو عمى االستنباط كاستخراج الفكائد.

العدد 11
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ائمر المصادر والمراجع
 .1القرآف الكريـ.

 .2األعبلـ ،خير الديف بف محمكد  ،الزركمي ،دار العمـ لممبلييف ،ط2002 ، 5ـ.
 .3إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ ،القاضي عياض ،تحقيؽ يحيى إسماعيؿ ،دار الكفاء لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،مصر ،ط1419 ،1ىػ1998 ،ـ.

 .4تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ،جبلؿ الديف السيكطي ،تحقيؽ نظر محمد
منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه "النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

الفاريابي ،دار طيبة( ،ب.ت).

 .5تراجـ المؤلفيف التكنسييف ،محمد محفكظ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،لبناف ،ط،2
1994ـ.

 .6تغميؽ التعميؽ ،ابف حجر ،تحقيؽ سعيد القزقي ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت ،ط،1
1405ق.

 .7الخطيب البغدادم ،الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ،تحقيؽ طارؽ بف عبد الكاحد،

دار ابف الجكزم ،الرياض ط1433 ،1ىػ.

 .8الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو

كأيامو (صحيح البخارم) ،محمد بف إسماعيؿ البخارم دار طكؽ النجاة ،القاىرة ،ط،1

1422ىػ.

 .9المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،
مسمـ بف الحجاج ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي( ،د.ت).

 .10طرح التثريب في شرح التقريب ،زيف الديف العراقي ،دار إحياء التراث العربي.

 .11عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،بدر الدبف العيني ،دار إحياء التراث العربي،
بيركت.

 .12فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر العسقبلني ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط
كآخركف ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط1434 ،1ىػ2013/ـ.

َّ .13
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ،الزمخشرم ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،ط،3

العربي ،بيركت ،ط1429 ،1ىػ2008 ،ـ.

العدد
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 .14الككثر الجارم إلى رياض أحاديث البخارم تحقيؽ أحمد عزك عناية ،دار إحياء التراث

العدد11

1407ق.

 .15محمد الطاىر بف عاشكر حياتو كآثاره ،بمقاسـ الغالي ،دار ابف حزـ ،بيركت ،ط،1
1996ـ.
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 .16مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار ،القاضي عياض بف مكسى ،المكتبة العتيقة،

(ب.ت).

 .17معاني النحك ،د .فاضؿ صالح السامرائي ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،األردف،

ط1420 ،1ىػ2000 ،ـ.

 .18معرفة أنكاع عمكـ الحديث ،ابف الصبلح ،تحقيؽ نكر الديف عتر ،دار الفكر المعاصر،
منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه" النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح

بيركت1406 ،ىػ1986،ـ.

 .19مكجز الببلغة ،كىك مطبكع طبعة أكلى الطبعة التكنسية ،تكنس.
 .20النظر الفسيح عند مضائؽ األنظار في الجامع الصحيح ،محمد الطاىر ابف عاشكر،

دار سحنكف ،تكنس ،ط1433 ،3ق2012 ،ـ.

 .21النياية في غريب الحديث كاألثر ،ابف األثير ،تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكم ،محمكد محمد
الطناحي ،المكتبة العممية ،بيركت1399 ،ىػ1979 ،ـ.

 .22ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ،إسماعيؿ بف محمد الباباني البغدادم،
طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية استانبكؿ1951 ،ـ.
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َ ْ ٌ َ َ ْ َ ُ ُّ
اٌصٛس اٌجذٌعٍخ يف لصٍذحٚ ( :لف عٍٍٙب احلت )
ٌٍشبعش اٌٍٍجً :خٍٍفخ زلّذ اٌزٍٍسً.
()

أ .أزصبس فٛصي عًٍ سبسً

إعداد:

()

أ.ثسّخ سبمل سٍٍُ سبمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمر:
الصورة البديعية في قصيدة ( وقف عليها الحب) للشاعر الليبي 6خليفة محمد التليسي

الحمد هلل الذم عمـ بالقمـ ،عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،كالصبلة كالسبلـ عمى مف أكتي

جكامع الكمـ ،كأفصح مف نطؽ بالضاد ،سيدنا محمد  -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي األمي،
المؤيد بالمعجزة الخالدة ،معجزة القرآف الكريـ.

الح ُّ
ب ) لما تحممو ىذه القصيدة
أما بعد ...فقد كقع اختيارم لدراسة قصيدة( ىكٍق ه
ؼ ىعمى ٍييىا ي
مف حب لميبيا .فالحب ،عاطفة رائعة يعيشيا البشر في كؿ بقاع العالـ ،ساىمت عمى امتداد

العصكر في إيجاد عبلقات اجتماعية شكمت جكىر الحياة في مختمؼ المجتمعات كالثقافات،
كلمحب تأثير في تشكيؿ الركح اإلنسانية كدفعيا إلى كؿ ما ىك جميؿ مف أفعاؿ يعـ خيرىا ،كال

يمكف اختزاؿ الحب كمظاىره في يكـ كاحد ،فعاطفة مثؿ الحب تبدأ مع بداية الحياة كتنعكس عمى

نمط حياتو كأسمكب تفاعمو مع نفسو كمع اآلخريف.

فالشاعر خميفة محمد التميسي يثير األحاسيس الناعمة لدل القارئ لقصائده ،كيداعب

العيكف كاألذاف كالكجداف ألكلئؾ الذيف يمتمككف الحس المكسيقي كالمغكم ،لقمكب تتكؽ لتذكؽ
الجماؿ ،تتميز قصائده بعذكبة كرقة كغمكض محبب يبعث النشكة في األركاح ،يكقظ الحكاس
بذاؾ التفاعؿ الغريب بيف عناصر الطبيعة كالمغة ،يكتب الشعر إيحاءات ..إيماءات ..كتخيبلت

ترسـ بالكممات ..صكر كمشاعر كتأمبلت ..ترافقيا مكسيقى عذبة داخمية تتخمؿ سيؿ الكممات
كانسيابيا ..كحكار ىادئ بيف الشاعر كقصيدتو ..فكؿ قصيدة ىي مكلكد جميؿ يكلد لمتك ..لينضـ
إلى فضاءات األعماؿ الفنية الجميمة ..الشعر لمعيكف الجميمة ..كالبتسامات األطفاؿ ..كأللكاف

الطبيعة بأشكاليا المتعددة ..الشعر لممعاناة ..لبلنتظار ..لممكعد الذم نتعذب انتظا انر لو..
كلمشكؽ في القمكب العطشى.
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يقاؿ :إف الشعر محاكلة صادقة لسبر أغكار الركح ،ككشؼ لؤلحبلـ كالتعبير عنيا ،جاء

ديكانو الثاني "قبضة مف حمـ" بعد أف حقؽ جزء مف أحبلمو ،ابتعد فيو عف عالـ الكاقع ،كذىب

نحك الخياؿ الجميؿ ،نحك عالـ األحبلـ كالتأمبلت كتحقيؽ كؿ شيء في عالـ البلشيء ،تميمو
( )أستاذة الببلغة كاألدب بقسـ المغة العربية ،كمية اآلداب كالعمكـ ،مسبلتو ،جامعة المرقب
( )أستاذة الببلغة كاألدب بقسـ المغة العربية ،كمية اآلداب كالعمكـ ،مسبلتو ،جامعة المرقب.
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األماكف التي أحبيا كخكاطر كتأمبلت ،الشعر متعددة ،يكتب أحيانان مف الكاقع ،مف المشاىدات
اليكمية ،مف الناس كاألشياء الجميمة كغير الجميمة ،كتب لممرأة كعنيا ..لؤلـ ..لؤلخت ..لبلبنة..

لمحبيبة ..غازؿ المرأة بعاطفة جياشة ،بمحبة ..كتب لممرأة المتكبرة المستبدة ..كتب لؤلب
كالصديؽ ..كلـ ينس الكطف كجماليتو فغازلو كحبيبة غائبة مرة كحاضرة مرات .ىك الحب لمكطف

كالػشاعر خص كطنو دائما بقصائد كىذه أحدل مطكالتو مفعمة بالحب كالمشاعر لمكطف .كتعد

إبداعات" خميفة التميسي " إبداعات معرفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة مكسكعية ليس مف السيؿ التكغؿ فيٖا  ..كنعى
عمي القارئ العربي كخاص ػ ػ ػ ػ ػة أصحاب العقمية المحدكدة كجكد الحاجز النفسي الذم لدئ تجاه

تجيء إٔمية متابعتو مف أنو استكعب التراث الكطني العربي كالمحمى الميبي كثقافات عص ػره.

كبالكلكج إلى عالـ " خميفة التميسي " بداية بالكاتب كالمدينة  ...أنٔ ينتمي إلى مدينة " ط اربمس

"ليبيا ..التي كلد بيا في  9مايك 1930ـ.

كسط أسرة ليبية فقيرة كاف ليا شأنيا بيف أىميا كعشيرتو قبؿ االحتبلؿ اإليطالػ ػ ػ ػى لميبيا

الذم صادر األرض التي يممكقا الجد التميسى بحجة لمصمحة العامة  ..كبػػدأ تككينىا حينذاؾ
بيف السابعة كالثامنة  ..كدرس العمكـ المختمفة لممرحمة االبتدائية بالمغتيف العربية كاإليطالية ..
كعندما تعطمت الد ارسة بسبب ال ػ ػ ػ ػ ػ ػحرب العالمية الثانية لمدة أربعة أعكاـ بالمدارس الميبية سعى

لتثقيؼ نفسو بكسائلو الخاصة  ..فطغي عمئ الشعر بشكؿ مباشر ،ككجد فيو خليفة التميسى

اإلبداع كالمعرفة مدخبل إلى التراث فعكضو ذلؾ عف عدـ التحاقو بالكتاتيب أسكة بأق ارنو الذيف
درسكا فيىا  ..كعندما بدأت الد ارسة تنتظـ بعػ ػػد رحيؿ االحتبلؿ اإليطالى عف ليبيا عاـ
1943ـ ..كالذم كاف سببان في تعريب التعميػ ػػـ استكمؿ د ارستو اإلبتدائية  ..ككاف مف أكائؿ

الطبلب الذيف التحقكا بالمدارس الثانكيػة بعد نياية الحرب العالمية الثانية مباشرة فى عاـ
1946ـ(.)1

فالكطف ىك أرض الذكريات كممتقى األحبة كجامع الصحب كالعشيرة ،كيكاد ال يكجد

الصورة ال ديعير ي صيدة ( و ف علياا التت) للشاعر اللي ي :خليبر متمد التليسي

المثقفيف الشمكلييف في المعرفة ك اإلبداع مثؿ ":عباس محمكد العقاد "ك" خميفة التميسى" التي

إنساف في الدنيا يغادر كطنو طكعان قاصدان أرضان غير أرضو كناسان غير ناسو كأىمو ما لـ تكف
ىناؾ أسباب قكية تدفعو لميجرة.

العدد
11
د 10

1

خميفة التميسي اإلبداع كالمعرفة ،السيد اليبياف2014 ،ـ ،ص.43

العدد11

ؼ
(كٍق ه
كليذه األسباب كغيرىا آثرت دراسة ىذا المكضكع " الصكرة الببلغية في قصيدة :ى
الح ُّ
ب)لمشاعر الميبي :خميفة محمد التميسي.
ىعمى ٍييىا ي
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"كحرصان مني عمى تحقيؽ ىذه الغاية رسمت خطة تعينني كتنير الطريؽ أمامي .كقسمت

البحث إلى مقدمة ك مبحثيف ىي:

المبحث األكؿ :لمحة عف حياة الشاعر خميفة محمد التميسي.
الح ُّ
ب) ،الكطف في شعر التميسي.
قصيدة ( :ىكٍق ه
ؼ ىعمى ٍييىا ي
الح ُّ
ب).
الصكر الفنية في قصيدة ( :ىكٍق ه
ؼ ىعمىٍييىا ي

الح ُّ
ب).
المبحث الثاني :الصكر البديعية في قصيدة ( :ىكٍق ه
ؼ ىعمى ٍييىا ي
فاهلل نسأؿ أف ينفع بو الدارسيف ،كأف ينعـ عمينا بجنة عرضيا السمكات كاألرض أعدت
الصورة البديعية في قصيدة ( وقف عليها الحب) للشاعر الليبي 6خليفة محمد التليسي

لممتقيف ،كما تكفيقي إال باهلل عميو تككمت كاليو أنيب.

الم تث األول :لمتر عن تياة الشاعر :خليبر متمد التليسي:

اسمه وهس ه وهشتته :خميفة محمد التميسي كلد في مدينة طرابمس عاـ 1930ـ ،كنشأ

فييا .1كفي عاـ 1946ـ تأسست أكؿ مدرسة ثانكية عربية ،فدرس فييا لمدة سنة كاحدة حيث
اضطرتو الظركؼ العائمية نتيجة مرض كالده إلى ترؾ الدراسة ،كقد دخػؿ امتحانات الثانكية

العامة المحمية ،كالثانكية العامة المصرية كنجح فييما معان.2

كتحصؿ عمى الشيادة الثانكية كدبمكـ التعميـ العالي ،ثـ اشتغؿ بالتدريس في مدينة

جنزكر عاـ 1948ـ ،3كتكجو إلى إيطاليا عاـ 1960ـ في بعثػػة دراسية عمى نفقة اليكنيسكك
لمتعرؼ عمى األديب اإليطالي ،كتحصؿ عمى دبمكـ التعميـ العاـ كالدكتكراه الفخرية مف جامعة

نابكلي المعيد الشرقي .4كأيتيح لمتميسي أف يتعمـ في المدارس اإليطالية ،كفييا تمرس بمغتيـ التي

كانت مقررة إجباريان في مناىجيـ المدرسية ،كلعؿ التميسي كاف مف القميميف الذيف استطاعكا أف

ينتفعكا بيذه المغة ،فعف طريقيا اطمع عمى األدب اإليطالي ،كعقد صمة بينو كبيف يكتاب كبار،
تمؾ الصمة التي كاف ليا تأثيرىا في ثقافتو.5

المهاصت التي تقلدشا:

تقمد التميسي عديدان مف كظائؼ الدكلة ،6فعمؿ مكظفان إداريان بمجمس النكاب الميبي عاـ

1952ـ ،ثـ أمينان عامان لو عاـ 1962ـ ،كما تكلى رئاسة المجنة العميا لئلذاعة الميبية مف عاـ
1
2

دليؿ المؤلفيف الميبييف مف إصدارات أمانة اإلعبلـ كالثقافة ،دار الكتاب1397 ،ىػ1977-ـ ،ص.127
خميفة محمد التميسي ناقداى كأديباى ،مصطفى محمد جحيدر ،ط ،1الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف1395( ،ىػ1986-ـ )،

العدد 11

ص.14

3المرجع نفسو ،ص.15
4

رحيؿ المؤرخ خميفة محمد التميسي :تأبيف ثقافي كرسمي ألحد ركاد العمؿ الثقافي الميبي ،سمير عبد الرسكؿ العبيدم2014 ،ـ،

ص. 1

5

دراسات في أدب خميفة التميسي ،لمجمكعة مف الكتاب العرب ،طرابمس – ليبيا ،ط ،1المنشأة العامة لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف،

1394ىػ1984 ،ـ ،ص. 76

6

معجـ الشعراء الميبييف ،عبد اهلل سالـ مميطاف ( ،طرابمس – ليبيا )ط ،1دار مداد 2001ـ. 131/1 ،
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1962ـ إلى 1965ـ فكزي انر لئلعبلـ كالثقافة مػ ػ ػػف عاـ 1964ـ حتى 1967ـ ،ثـ سفي انر لدل

المغ ػ ػ ػ ػػرب سنة1968ـ كعيف رئيسان لمجمس إدارة الدار العربية لمكتاب عاـ1974ـ ،كاختير أمينان
أكؿ التحاد األدباء كالكتاب الميبييف عاـ1977ـ ،كانتخب نائبان لؤلميف العاـ التحاد األدبػ ػ ػ ػ ػ ػػاء

العرب عاـ 1978ـ ،كاختيػ ػػر عاـ1981ـ أمينان عامان لبلتحاد العاـ لمناشريف العرب كاشترؾ في
عدة مؤتمرات.1

سماته:

البيئة المفتكحة أمامو ،كنبلحظ أنو بدأ يتككف ثقافيان في سف مبكرة ،كيبدك ىذا كاضحان في الحديث
الذم أدلى بو ليكسؼ الشريؼ عف بداياتو ":كاف كالدم يحترمني كأنني أنا كالده ،كىذه الصفة

نادرة قد ال تجدىا إال عند اآلباء النادريف.. .كىي عفكية.2" ...

دواويهه الشعرير:

الح ُّ
ب عاـ1980ـ -شاعر القرية
لشاعرنا عدة دكاكيف منشكرة كىي :ىكٍق ه
ؼ ىعمى ٍييىا ي
عاـ1981ـ -ديكاف خميفة محمد التميسي عاـ1989ـ -قدر المكاىب عاـ1990ـ -المجانيف
عاـ1991ـ.3

أعماله اإل داعير:
لخميفة التميسي عدد كبير مف األعماؿ اإلبداعية في مجاالت مختمفة منيا:

أشم مؤلباته شي:

الشابي كجبراف ،طرابمس 1957ـ ،رفيؽ شاعر الكطف ،المطبعة الحككمية 1965ـ،

يمعجـ معارؾ الجياد في ليبيا ،دار الثقافة 1972ـ ،بعد القرضابية ،دار الثقافة 1973ـ ،رحمة
عبر الكممات ،ك ازرة اإلعبلـ 1973ـ ،كراسات أدبية ،الدار العربية لمكتاب 1975ـ ،رفيؽ شاعر

الصورة ال ديعير ي صيدة ( و ف علياا التت) للشاعر اللي ي :خليبر متمد التليسي

لعؿ أىـ سمة مف سمات التميسي الطفؿ ثـ الشاب ،كالرجؿ فيما بعد ىي االنبساط مع

الكطف1966 ،ـ ،الفناف كالتمثاؿ ترجمة ،المجنة العميا لآلداب 1967ـ ،قصص إيطالية ترجمة،

دار الثقافة 1967ـ ،ليمة عيد الميبلد ،ترجمة ،دار الثقافة 1968ـ ،طرابمس تحت حكـ األسباف،
ترجمة ،دار الثقافة 1968ـ ،طرابمس مف  1850 - 1510ترجمة ،دار الفرجاني 1969ـ،

الرحالة كالكشؼ الجغرافي في ليبيا،ترجمة ،دار الفرجاني 1971ـ ،ليبيا أثناء الحكـ العثماني

العدد
11
د 10

1974ـ ،سكاف طرابمس الغرب ترجمة ،دار الثقافة سنة 1975ـ ،مذكرات جيكلتي ،ترجمة الدار

العدد11

ترجمة ،دار الفرجاني 1971ـ ،ليبيا مند الفتح العربي حتى سنة 1911ـ ،ترجمة ،دار الثقافة

الجماىيرية سنة 1976ـ ،برقة الخضراء ترجمة الدار العربية لمكتاب سنة 1991ـ ،نحك
1المرجع نفسو ،ص.4
2
3

خميفة التميسي ،اإلبداع كالمعرفة ،تأليؼ :محمد قاسـ ،الدار العربية لمكتاب ،الطبعة األكلى (1996ـ) ،ص.13
خميفة التميسي  ..عاشؽ الشعر كشيخ المؤرخيف ،أسماء بف سعيد ،بكابة الكسط ،القاىرة 2015 ،ـ ،ص. 1
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فزاف يمراجعة ،دار الفرجاني سنة 1971ـ ،تأمبلت في ينقكش المعبد ،دار طرابمس سنة 1983ـ،
مف الحصاد األكؿ ،الدار الجماىيرية 1989ـ ،يمختارات مف ركائع الشعر العربي (الجزء األكؿ)،
الدار العربية لمكتاب 1983ـ ،يمختارات مف ركائع الشعر العربي )الجزء الثاني( ،الدار العربية

لمكتاب سنة 1983ـ ،معارؾ الجياد مف خبلؿ الخطط الحربية اإليطالية ،الدار الجماىيرية
1980ـ ،حكاية مدينة ،الدار العربية لمكتاب سنة 1985ـ ،زخارؼ قديمة ،الدار الجماىيرية سنة

1986ـ ،ديكاف خميفة محمد التميسي ،الدار العربية لمكتاب سنة 1989ـ ،ىكذا غنى طاغكر،
الدار العربية لمكتاب 1991ـ ،األعماؿ ً
الشعرية الكاممة لمكركا ،الدار العربية لمكتاب 1991ـ،
الصورة البديعية في قصيدة ( وقف عليها الحب) للشاعر الليبي 6خليفة محمد التليسي

محمد عمي الغا رائد الرساميف الميبييف ،مجيكؿ النشر ،قامكس التميسي إيطالي _عربي ،الدار

العربية لمكتاب 1984ـ ،يمعجـ هسكاف ليبيا ،دار الرباف 1990ـ ،قامكس التميسي إيطالي _عربي
طيبلبي ،الدار العربية لمكتاب سنة 1984ـ ،قصيدة البيت الكاحد ،دار الشركؽ 1990ـ ،قصائد
مف نيركدا ،الدار العربية لمكتاب 1991ـ ،يسكاف ليبيا(الجزء الخاص ببرقة) ،الدار العربية لمكتاب
1990ـ ،يمختارات خميفة التميسي ،مف ركائع الشعر العربي (الجزء األكؿ) ،تكزيع الدار العربية

لمكتاب 1991ـ ،يمختارات خميفة التميسي ،مف ركائع الشعر العربي (الجزء الثاني) تكزيع الدار
العربية لمكتاب 1991ـ ،يمختارات خميفة التميسي ،مف ركائع الشعر العربي(الجزء الثالث)  ،تكزيع

ـ،مختارات خميفة التميسي ،مف ركائع الشعر العربي(الجزء الرابع)،
الدار العربية لمكتاب  1991ي

تكزيع الدار العربية لمكتاب 1991ـ ،يمختارات خميفة التميسي ،مف ركائع الشعر العربي) الجزء

كقؼ عمييا
الخامس( ،تكزيع الدار العربية لمكتاب 1991ـ ،المجانيف ،دار الرباف 1991ـ،
ه
الحب ،مجيكؿ الناشر 1989ـ ،شاعر القرية ،مجيكؿ لناشر 1981ـ ،قدر المك ً
ُّ
اىب ،مجيكؿ
الناشر 1990ـ ،كجكه كمبلمح ،مجيكؿ الناشر 1990ـ.1
ومن ترجماته:

صكت في الظبلـ ،ترجمة عف اإليطالية لمجمكعة قصصية لمكاتب اإليطالي (لكيجي

بيرانديممك).

ومن المخطوطات:
النفيس (معجـ لغكم مكسع في عدة أجزاء)2.

العدد 11

تفريم:
يمنًح الكساـ الثقافي التكنسي ،كما فاز بالجائزة األدبية الدكلية لمبحر المتكسط 1976ـ.3

1
2
3

المرجع نفسو ،ص. 2
خميفة التميسي اإلبداع كالمعرفة ،السيد اليبياف ،ص.46-45-44
المرجع نفسو .
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و اته:
تكفى التميسي يكـ األربعاء 2010 -1-13ـ في إحدل مصحات طرابمس عف عمر

عاما ،كتـ دفنو بمقبرة شيداء الياني بطرابمس عقب صبلة الجمعة -1-15
يناىز الثمانيف ن
 2010ـ حيث شيعت فقيدىا كفقيد الثقافة العربية ،بعد معاناة مع المرض ،كرحمة طكيمة مف

اإلبداع كاإلنتاج الفكرم الغزير.1

الصورة ال ديعير ي صيدة ( و ف علياا التت) للشاعر اللي ي :خليبر متمد التليسي

التت (ال تر الفامل)
علياا
ف
صيدة :و ٌ
ّ
َ

العدد
11
د 10

العدد11

ت لم ىك ػػك ًف ًف ىينا م ىش ً
الح ُّ
ػر
اع ػ ػ ػ ىا
ت قى ٍي ىد ىن ػ ػػا
أ ٍىـ أى ٍ
ىكٍق ه
طمىقى ٍ
ب ىش َّد ى
ؼ ىعمى ٍييىػ ػ ػػا ي
ٍ
الح ُّ
رطبان جنيان أـ حشيفان ضامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار
ب ىسػػاقىطى ىن ٍخمييى ػ ػػا
ىكٍق ه
ؼ ىعمى ٍييىا ي
ت م ًحبِّا ً
ً
الح ُّ
ػر
ذاكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىا
ب أ ٍىمطىػ ػ ىػر ىغ ٍي يميىا
ىكٍق ه
ؼ ىعمى ٍييػىا ي
أ ٍىـ ىش َّح أىك ىنس ىي ٍ ي
كب حك ً
الخطي ً
الح ُّ
ػر
اس ػ ػ ػ ػ ىا
ب يك ٍرىمػػى ىع ٍينًيىػا
ىكٍق ه
تى ٍحميك يم ىن ىازلىةي ي
ؼ ىعمى ٍييىا ي
ىى
كخك ً
الح ُّ
ػر
اطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىا
ب تنظـ عقػػدن ػ ػ ػػا
َّد يخ ٍ
ىكٍق ه
ىرٍكنبا تىىكح ى
ؼ ىعمى ٍييىا ي
ط ىكةن ى ى
ط ٍبعػ ػ ػ ػ ػان ىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ً
ػاف ىار
كف ىجبً ىينيىا لىػ ػ ٍػك 2أَّىنيىػ ػ ػ ػػا
تيٍبًدم لىىنا ىدالٌن ىك ى
العيي ي
تى ٍفدم ي
تًٍم ىؾ التي تي ٍش ًقي كتى ٍحجب س ً
ً
ػر
اح ػ ىا
كس بً يحبّْيىػا ،ىك ىعػ ػ ًػزيػ ػ ػ ػ ىػرةه
ي ي ى
تي ٍشقي النُّفي ى
كد م ىخ ً
كأ ًىر ً
ً
يو في يسيب ًؿ ي ً
ػر
ػاط ػ ػ ىا
امػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوي
يرّْدم ىعمى ٍيو ىش ىب ىابػ ػ ػػوي ي
الخمي ى
كع ىر ى
ى
كنك ً
ً
تى ًجًد ً
ػر
اظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىا
يو ق ػ ػػد أ ٍىكفى ػ ػػى ىعمىى ىغ ىايػػاتً ػ ػ ػ ًػو
ك ىأب ى
اح ىم ٍج ىدؾ يم ٍي ىجةن ى ى
أىيَّامو األيكلىى عطىاء ىز ً
ػر
اخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىا
ت
أ ٍىك فىا ٍق ىن ًعي ًم ٍنوي بً ىم ػػا قى ػ ٍػد قى َّدم ػ ػ ػ ػػى ٍ
يي
ى ن
ىحفظييا كفيَّا ىشػ ػ ػ ػ ً
يا م ٍن ًز ىؿ الصَّبك ً
ػر
ػاكػ ػ ػ ػ ىا
ات ىك ٍـ لى ىؾ ًمػػف ىيود
ًع ٍنًدم سأ ٍ
ى ى
ىى
ًخصبان كج ٍذبان ال تىم ُّس جك ً
َّ
ػر
اىػ ػ ػ ػ ىا
طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػك ًارىىا
َّاـ ًف ػ ػػي أى ٍ
ٍ ىى
تىتىىقم ي
ب األىي ي
ي ىى
ػاف مفى ً
ً
ت ىعمى ًج ًيد َّ
الع ٍمػ ػ ػ ػ ً
الزىم ً
ػر
اخػ ىا
ص ٍن ىع أييب َّكوة
ىخمى ىع ٍ
ؽ ي
ىم ٍحفي ػػكظىةن في ي
لمح ًادثى ً
كيظى ػ ػ ُّػؿ حب ً
ات كًا ٍف ىب ىد ٍك ىف ىغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػك ًاد ىار
ُّؾ ىخالًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدان ال ىي ٍنثىنًي
ى
ي
ىى
ً
أ ىىنا ال أىقيػ ػػك يؿ ّْ
ػر
ب ىك ًافػ ػ ػ ػ ػ ػ ىا
الشع ػػٍىر أ ٍىب ًغػ ػ ػ ػػي يرتٍىبةى
تى ٍعميك بًيىا يرتىبًي كتي ٍكس ي
الشباب م ىغ ػ ً
ما ىذا كراء العم ػ ػ ًػر ًم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أيمنً ً
َّ
ػاد ىار
ية
تيٍر ىجى ٍ
ٍ ٍ
ى ىى ى ي ٍ
كقد ىر ىح ىؿ ى ى ي
ً
ً
ً
ً
ً
أصفي ىك لى ىد ٍيو ىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرائ ىار
م ٍف ىقٍمبًيىا ٍ
ىح ٍسبًي مػػف التَّ ٍك ًريـ يرٍكػ ػ هػف ىدافػ ػ ػػئه
ً
ً
ً
يب ىع ػ ىػكاثً ىار
ػاف فى ٍر ىحةي ىقٍمبًيىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
كح ٍزنًي أىف تيص ى
ىف ىرحي ي
لىكَّنيىا األ ٍىكطى ػ ػ ػ ي
ً ًً
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائً ىار
ػاف ىىػ ػ ػ ػ ػ ػ ّّػـ ىدائً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هػـ
لى ًكَّنػػو ٍ
اإلن ىس ػ ي
كم ى
لٍم ىعاشقيف ًر ىسالىةن ى
كب أ ىىز ً
الدر ً
ً
الع ٍن ً
ػر
اىػ ػ ىا
ػانػ ػ وػة
ىج ىيػا يؿ طى ػ ػ ٍػك ي
ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ًكَّنيػىا األ ٍ
في ي
ؽ تى ٍحمي يـ ب ُّ ي
ؽ أى
كؽ مج ً
ى ِّاز كأ ٍ ً
ً
ػر
ام ػ ػ ىا
ت ىخ ًاف ًقي
اآلم ػ ػػا يؿ ىىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّػز ٍ
ى
الع ير ى ى ى
ىض ىرىمت ي
لىكَّنيىا ى
1
2

رحيؿ المؤرخ خميفة محمد التميسي :تأبيف ثقافي كرسمي ألحد ركاد العمؿ الثقافي الميبي ،سمير عبد الرسكؿ العبيدم ،2014 ،ص.1
كرد في ال ديكاف (كلك) كلعمو خطأ مطبعي ،كالصكاب ما أثبتو حتى ال ينكير الكزف.
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الصورة البديعية في قصيدة ( وقف عليها الحب) للشاعر الليبي 6خليفة محمد التليسي

كخك ً
ً
فىىنظم ي ً
اط ػ ػ ػ ػ ػ ًػرم
ٍ
ت م ٍنيىا م ىشاع ًرم ى ى
ً
الرًاف ًعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
كد ىىػ ػػا ك َّ
يف قييي ى
لميػ ػػىادم ى
َّ ً
كجيى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
كم ير ى
لمزًارعيف يحقيكلىي ػ ػػا ي
لمغ ػ ػ ً ً
كنييـ
كمييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ كفينػ ػػي ى
ػارس ى
يف يعمي ى
لمعاش ًقيف ل يكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّْػؿ ىدك وح ر ً
ً
اس وخ
ى
ٍ ى
ً
ً ً
ػكر ىجمًيمىةن
ل يشييكخيا ىركيبكا األ ييمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
كلىتًٍم ىؾ سنَّتيىنا ين ً
يؼ ًل ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىب ىن ٍكا
ض ي
ي
ى
ً
ً
ً
ً
اف تىرفىع ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ُّ
الذ ىرل
ل ىس ىكاعد الفتٍىي ً ٍ ي
ً ً
ؽ ىجبًيًنً ًي ٍـ
الب ٍح ًر فىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػك ى
ل ًر ىجاليىا في ى
ص ٍح ىبةي م ً
اج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػد
مع األيثٍىب ً
اج ي
ى
لىيي يـ ى
ص ٍفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػكًه
ًم ٍف يع ٍم ًق ًو ٍ
أع ىماقيييػ ػػـ كبً ى
ًلٍمم ٍن ًجبات لييكثىيػ ػػا كالع ً
ام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرات
ي
ي ى
ى
ات يقمي ػ ػػكب ىنا كالسَّالًبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
خاطفى ً
لٍم ً
ػات
ى
ى
ًع ٍن ىد المع ً
الك ىغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
اط ًف ًفتٍىنةه ى
ىى
كلدل ى

العدد 11

ً
الم يرك ًج طى ىبلقىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةن
لمص ٍ
ُّب ًح ىي ٍن يش ير في ي
كن ًخيميا كلًك ً
ً ً
احيى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ألىصيميىػ ػػا ى ى ى
لً ًحجارة ً
ص يخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػكًرًه
الكادم ك يش ّْـ ي
ى
َّاـ طىكندا ىش ً
تىٍبقىى عمى األىي ً
امخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان
ٍ
يخ عف أىي ً
فاستىٍن ًط ً
َّاميىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ؽ التَّ ًار ى ٍ
ٍ
ىعف أ ٍىم ًسيىا عف ىي ٍك ًميى ػػا ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػف يم ٍقبً وؿ
ًم ٍف أ ٍ ً
الم ىعػ ػ ً
ؾ يكمُّيىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ػار ي
ىجؿ ىع ٍي ىن ٍييىا ى
ػاروة
ىىًذم ًل يخ ٍ
ط ىبتًيى ػ ػػا كتًٍم ىؾ ى
لغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ت بًىنا ىخػ ػ َّػد الفى ىخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػار ككمَّمت
لىثى ىم ٍ
كر جبًينًيػ ػ ػػا كبًفى ً
ً
احػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػـ
قى ىسمان بين ً ى ى
و
أحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػكور
كبًىبا وسـ ًم ٍف ثى ٍغ ًرىىػ ػ ػػا كبً ٍ
أىمًيىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
أع ىرقى ٍ
ت ًفي ٍ
كبً ًع َّ وزة قد ٍ
كنبتىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػغي
ىس ىن ى
الكفىػ ػ ػ ػاىء ٍ
ظ هؿ ىن ٍم ىن يحيىا ى
الدي ػ ػػارعمى رحاب ًة س ً
ً
احيىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ىى ى ى
ىذل َّ ى ي
الر ىج ً
ت ىغ ٍي ىر ّْ
اؿ يبط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكلىةن
ىى ٍؿ ٍأن ىبتى ى
ت ىغ ٍير ُّ
الذ ىرل في ىم ٍجًد ىىػا
ىى ٍؿ ىع ىانقى ٍ ى

كرفىعتييا طىكقنا تىأ َّىرج عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػاط ىار
ى ى
ى ٍ ى ٍ
كدىػ ػ ػ ػػا ،ك َّ ً
ػر
يف ىب ىشائً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىا
يبين ى ى
الناش ًر ى
اس ًجيف لى ػيا ًرىداء فى ً
الن ً
ك َّ
ػر
اخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىا
ن
ى ى
اطنػ ػ ػ ػا كظىك ً
ً
ًً
ػر
اى ػ ػ ػ ػ ىا
الصَّادق ى
يف ىب ىك ن ى
ً
ً
ذخ ػ ػػائً ىار
الح ًاف ًظيف ى
في أ ٍىرضيىا ك ى
كصميكا بً ًي َّف أىكائًبلى كأىك ً
ػر
اخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىا
ى
ى
ى
لمبنً ً
يف ىع ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائً ىار
كنتٍير ي
صػ ٍػرنحا ى
ؾ ى
ى
ً
ً
ػر
ىعمىمػػا كتى ٍع يم ير ىسائنبا أك ىدامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىا
ً
ً
كىك ً
ً
ػر
اجػ ػ ػ ػ ػ ىا
ىي ٍمشي الخ ى
ض ُّـ ىزىكابعان ى ى
ىخبًر الحياةى مك ًارىدا كمصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػاد ىار
ى
ى ىى
اغكا سرائًرىـ صفىاء ىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػاد اىر
ص ي ىى ى ي ى ن
ى
ات ع ىن ً
بيكتىيا كالم ٍبًدع ً
ػر
اص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىا
ى
ي ى
الن ً
يعقيكلىىنا ك َّ
اش ىرات ىغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػدائً ىار
كي ٍستىثً يير قى ىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػاكىار
ىس ىن هد ىي يم ُّد ى
ط ًكم ًفي ًرىداه مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػام ىار
لمٍَّي ًؿ ىي ٍ
ي يى
كب كقد جمىكف سك ً
ً
الغر ً
ػر
احػ ػ ػ ىا
ع ٍن ىد ي ي
ى ى ىى
ؼ ىػػػػػػػػػػ ً
ً
ػاد ىار
ال تىٍنثىني لمسٍَّي ًؿ ىي ٍز ىح ي ى
ً
كي ٍدفىعي ىغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائً ىار
ىي ٍحمي ىم ىس ًارىبوي ى
ً
كلر َّ
ص ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػك ًاد ىار
ب
صامتى وة تىقي ُّ
ي
آت ي ًرُّف م ىز ً
فػػي أ ٍف ًقيا و
ػر
اى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىا
ى
ى ى
ً
ُّرك ًج ىم ىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابً ىار
كلىيىا ينع ُّد ىم ىع الس ي
ىشعكاء ين ٍش ًعمييا لى ًييبان ىك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػاف ىار
ٍى ي
ى
الغ ًار ج ٍبيتىىنا يشمكخان قىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ً
ػاى ىنار
ب ى ى ى
ي
ً
ضفىائًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اىر
م ٍف ىش ٍع ًرىىا قد أ ٍىر ىسمىتٍوي ى
ً
طرًفيىا كال ىك ٍج ًو ىي ٍسطىعي ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػػائً ار
م ٍف ٍ
ىز ىادت بًيا ىزٍىكا ً
كذ ٍك نار ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائً ىار
ى ن
ضيػ ػ ػ ًػو أىك ً
مي ار لىيا ما تىرتى ً
ام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار
ٍ
ى ٍن ى
ى
ًىي أيسرةه ص ٍغرل تى يش َّد أىك ً
ػر
اص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىا
ى ٍى ي ى
ى
الجي ػ ً
ً
ػاد ىم ىنػ ػ ػ ػ ػ ػػائً ىار
َّد ٍ
ىى ٍؿ ىشي ى
ت ىغ ٍي ىر ى
اح ىبػ ػ ىػكاتً ىار
الرىم ً
صافى ىحت ىغ ٍي ىر ّْ
ٍ
ىؿ ى
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َّر ً ً
ت ىغ ٍي ىر الص ً
ػاروة
ىى ٍؿ ىجٍم ىجمى ٍ
يخ ل ىغػ ػ ػ ػ ػ ى
اىا عمى الػػطَّ ىكل
ٍس لـ ىي ٍس يك ٍف ثىىر ى
ى
اليأ ي
ستى ُّ
ظؿ ىمأ ىٍكل األى ٍك ىرًم ً
كم ٍػك ًطن ػ ػ ػػنا
ى
يف ى
ً
الم ىع ًار ي
ػادةن
ؾ ىماتىىاز يؿ ىشيى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
تٍم ىؾ ى

ض ً
ػر
اب ىيميك يح فى ٍجػ انر ىن ىائػ ػ ػ ػ ىا
ىخٍم ى
ؼ ال ًي ى
راياتًيػػا ًخرقػ ػا ً
ر1
كخي نشا ىبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائً ىا
ىى ى ى ن

مف خبلؿ اطبلعي عمى ديكاف الشاعر خميفة التميسي كجدت أف قصائده الكطنية مف

أركع ما قيؿ في الشعر الكطني كيتجمٌى حب الكطف في ككنو فطرة مجبك هؿ عمييا ك ٌؿ إنساف،
حيث تيعد ىذه الفطرة نبض قمبو ،كجاءت تجارب الشاعر مع ىذه األحداث الكبيرة .كبالرغـ مف
ذلؾ فإف ح الة مف الكصاؿ كالغزؿ تبدك كاضحة في المكضكعات الكطنية التي تناكليا ،كنحف
أماـ شاعر عبلقتو بالنظـ تستحضر في التعبير عف الكجداف ،فالشعر الحقيقي ىك الذم يعبر

عف العكاطؼ الصادقة كيترجـ نبضات القمب المفعـ بالمشاعر كالعكاطؼ الجياشة كاالنفعاؿ

الكجداني.

كقصائد التميسي مف أشير القصائد التي قيمت في الشعر العربي الحديث ،فيك مف أىـ

الشعراء الميبييف الذيف عرؼ شعرىـ بشعر الثكرة كالكطف ،فيك مف أىـ الشعراء الذيف استعممكا

كقؼ عمييا الحب ،عمى
الرمزية في الشعر كطكركىا ،كمف أىـ قصائد التميسي الكطنية؛ ( ليبيا ،ه
قدر المكاىب) ،كم ف ىنا نجد أف معظـ قصائد التميسي تحاكي الكاقع الميبي المجيد ،كمف ناحية

أخرل نجد أف قصائد التميسي تجمع بيف حب الكطف كالطبيعة كالمحبكبة فيمكنؾ قراءة قصائد

التميسي عمى أنيا قصائد كطنية ذات طابع ركمنسي.

كم ٍف يق أر شعر خميفة محمد التميسي يممس حالة مف النقاء الكطني كااللتصاؽ بأرض ليبيا
ى
التي تحكلت إلى لحف يعزفو الشاعر بأنغاـ الحزف الشفيؼ كاألمؿ المكمـ ،يقاكـ مف خبللو ك ٌؿ
حاالت األلـ كاليزيمة.

1

العدد
11
د 10

ت)
الت ُّ
الصور البهير ي صيدةَ ( :و ٌ
ْف َعلَ ْي َاا ُ

العدد11

كقؼ عمييا الحب )
كمف بيف القصائد الكطنية التي أبدع فييا كقد أطمؽ عمييا اسـ ( :ه
البمد التي عشقيا كأحبيا ككلد كعاش فييا.

الصورة ال ديعير ي صيدة ( و ف علياا التت) للشاعر اللي ي :خليبر متمد التليسي

ؽ ىب ٍع ىد الي ٍَّكًـ ىغ ٍي ير ىجبًينًيىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
الى أي ٍف ى
اعدم ىشتَّى ً
كمك ً
كلك ٍف ىم ٍك ًع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هػد
ىى
سي ً
ػدكد كتىٍنتى ًي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
الح ػ ػ ػ ى
يد َّكيىا تٍم ىؾ ي
ى
الوطن ي شعر التليسي:

الخطي ً
كب ىج ىكائً ىار
ت ىغ ٍي ىر ي
ىى ٍؿ ىع ىان ىد ٍ
صيبان عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
أتيراه يس يكينيا ىخ ً
ػام ىار
ى
ىيىٍ ى
ً
مف ىس ىناهي مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ُّ
ػآزىار
لمنٍب ًؿ تىٍنس يج ٍ
حاضر
ىا
ؽ
ًمػ ٍػف أ ٍىم ًسيىا كاأل ٍىم يس ىي ٍخمي ي
ًً
ػر ىبػ ػ ػ ػ ػػا ًى ىار
ص ػ نا
ػدار ىن ٍ
ىر ىس ىمت بو األى ٍق ي

ديكاف خميفة محمد التميسي ،الدار العربية لمكتاب 1989ـ ،ص 18كما يمييا .
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األفكار كاضحة كمترابطة كتتناكؿ كثي انر مما نحسو تجاه الكطف مف عطاء كجكد كحب،

أما مف ناحية الصكر فقد برع التميسي في رسـ الصكر(الكمية كالجزئية ) نتيجة عمؽ عاطفتو،

كحبو لكطنو ،كسعة خيالو ،معتمدان عمى األخذ كالعطاء ،فقد كاف مكفقان في تصكير حبو كاعت اززه
بانتمائو ليذا الكطف.

كيكشؼ النص عف حب التميسي لكطنو(ليبيا) ككقكفو عمى مكاطف الجماؿ كالعطاء

كالسخاء كفضؿ الكطف عمى اإلنساف.

فقد كانت األلفاظ جزلة دقيقة في اإليحاء بحب الكطف الذم يعيش فيو الشاعر "التميسي"،

معبرة عف المعاني الدقيقة التي يريد عرضيا ،كفي لغة شعرية محكمة الصياغة ،تدؿ عمى ميارة
الصورة البديعية في قصيدة ( وقف عليها الحب) للشاعر الليبي 6خليفة محمد التليسي

في الصنعة ،كقد زينيا التميسي ببعض المحسنات البديعية.

فألفاظ النص عذبة صافية تنبعث منيا مكسيقى خفية في أغمب األبيات ،مع تقديـ لمخبر

عمى المبتدأ في بعض األحياف ،ككجكد بعض المحسنات البديعية مثؿ :الطباؽ كغيره.

كقد رسـ الشاعر خميفة محمد التميسي في ىذه القصيدة صكرة جزئية ككمية لمظاىر

الجماؿ في كطنو .كذلؾ أف الشاعر مف خبلؿ تكرار بعض الكممات كالحركؼ كالمقاطع كالجمؿ،

يمد ركابطو األسمكبية لتضـ جميع عناصر العمؿ األدبي الذم يقدمو ،ليصؿ ذركتو في ذلؾ إلى

ربط المتضافرات فيو ربطان فنيان مكحيان ،منطمقان مف الجانب الشعكرم ،كمجسدان في الكقت نفسو
الحالة النفسية التي ىك عمييا ،كالتكرار يحقؽ لمنص جانبيف :األكؿ يتمثؿ في الحالة الشعكرية

النفسية التي يضع مف خبلليا الشاعر نفسو المتمقي في جك مماثؿ لما ىك عميو ،كالثاني(:الفائدة

المكسيقية) ،بحيث يحقؽ التكرار إيقاعان مكسيقيان جميبلن ،كيجعؿ العبارة قابمة لمنمك كالتطبيؽ،
كبيذا يحقؽ التكرار كظيفتو كإحدل األدكات الجمالية التي تساعد الشاعر عمى تشكيؿ مكقفو

كتصكيره؛ألف الصكرة الشعرية عمى أىميتيا ليست العامؿ الكحيد في ىذا التشكيؿ .1كنقصد بػ

(تكرار المقطع) :أف يكرر الشاعر مقطعان شعريان في القصيدة تك ار انر فنيان مؤث انر ،يسيـ في تنغيـ

القصيدة ،كتكثيؼ دالالتيا ،كايحاءاتيا الفنية؛ حيث “يكفر تكرار المقطع لبنية القصيدة فرصة
كبيرة لتحقيؽ تأثير مباشر عمى اعتبار أف المقطع أطكؿ أجزاء النص الشعرم .كحيف ينبع تكرار

المقطع مف صميـ التجربة الشعرية فإف ىذا يكفؿ لمتكرار أىمية خاصة تسيـ في إغناء التجربة
ب) خمس مر و
الح ُّ
ات في صدر
(كٍق ه
ؼ ىعمى ٍييىا ي
الشعرية دالليان كايقاعيان معان .2كنجد أنو كرر عبارة :ى
األبيات األكلى ،كذلؾ لتأكيد انتمائو كحبو ليذا الكطف العظيـ ( ليبيا ) .كأسمكب قصر حيث أفاد

العدد 11
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الصكرة الشعرية عند أبي القاسـ ،الجيار مدحت ،دار المعارؼ ،مصر ،الطبعة الثانية1995 ،ـ ،ص ،47كاإلبداع كبنية القصيدة في
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ىذا التقديـ كالتأخير أف الحب الذم يمؤل قمب الشاعر مكقكؼ عمى ليبيا دكف سكاىا ،كال يشاركيا

الح ُّ
ب ) كىذه الجممة اسمية تقدـ فييا
ففي البيت األكؿ قاؿ التميسي عبارة ( :ىكٍق ه
ؼ ىعمىٍييىا ي
الخبر عمى المبتدأ كىك ( الحب ) كربما يككف تقديـ الخبر عمى المبتدأ لؤلىمية حيث الصدارة،

ىنا لمعنى الخبر .كلتكضيح أف المكقكؼ ىك الحب ،كىك مكقكؼ عمى ليبيا ،فنرل أف ىذا التقديـ

كقؼ عمييا ) .كما نرل أف
جعؿ العبارة أقكل كأكثر جذبان لبلنتباه مما لك كانت العبارة ( الحب ه
التميسي استند عمى تكرار الجمؿ -عند شعراء الحداثة المعاصريف -ظاىرة فنية تبعث عمى
التأمؿ ،كاالستقصاء السيما إذا أدركنا أف تكرار الجمؿ ينطكم عمى دالالت نفسية معينة؛ منيا
التعبير عف االنفعاؿ ،كالقمؽ ،كالتكتر ،كىذا يدؿ عمى الحالة الشعكرية لدل الشاعر ،كمنعرجاتيا
النغمية ضمف النسؽ الشعرم الذم يتضمنو ،كأبرز ما يحدثو مف أثر في نفس السامع أنو:

“يحدث نغمة مكسيقية الفتة لمنظر ،لكف كقعيا في النفس ال يككف ككقع تكرار الكممات ،كأنصاؼ
األبيات ،أك األبيات عامة ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف تكرار الصكت يسيـ في تييئة السامع
لمدخكؿ في أعماؽ الكممة الشعرية.2

ت)
الت ُّ
الم تث الثاهي :الصور ال ديعير ي صيدةَ ( :و ٌ
ْف َعلَ ْي َاا ُ
الط اق ي اللغر:

الصورة ال ديعير ي صيدة ( و ف علياا التت) للشاعر اللي ي :خليبر متمد التليسي

ؼ ىعمىٍييىا
فيو غيرىا مف متع الدنيا كالنساء كالماؿ .ففي الكطف قاؿ التميسي أطكؿ قصائده ( ىكٍق ه
الح ُّ
ب ) متغنيان بأمجاده جاعبلن الحب كقفا عميو فقاؿ:
ي
ت لم ىكك ًف ًف ىينا م ىش ً
الح ُّ
ػر
اع ػ ىا
ت قى ٍي ىد ىن ػ ػػا
أ ٍىـ أى ٍ
ىكٍق ه
ب ىش َّد ى
ؼ ىعمىٍييىا ي
طمىقى ٍ ٍ
الح ُّ
رطبا جنيا أـ حشيفا 1ضام ػ ػ ػ ػ ار
ب ىساقىطى ىن ٍخمييىػػا
ىكٍق ه
ؼ ىعمىٍييىا ي
ت م ًحبِّا ً
ً
الح ُّ
ػر
ذاك ػ ػ ىا
ب أ ٍىمطى ىر ىغ ٍي يميىا
ىكٍق ه
ؼ ىعمى ٍييىا ي
أ ٍىـ ىش َّح أىك ىنس ىي ٍ ي
كب حك ً
الخطي ً
الح ُّ
اس ىار
ب يك ٍرىمى ىع ٍينًيىا
ىكٍق ه
تى ٍحميك يم ىن ىازلىةي ي
ؼ ىعمى ٍييىا ي
ىى
كخك ً
الح ُّ
ػر
اط ػ ػ ػ ػ ػ ىا
ب تنظـ عقدنػػا
َّد يخ ٍ
ىكٍق ه
ىرٍكنبا تىىكح ى
ؼ ىعمى ٍييىا ي
ط ىكةن ى ى

طابؽ بيف الشيئيف :جعميما عمى و
حذك كاحد ،3كالطباؽ :يى ىك جمع المتقابميف ًفي اٍل يج ٍممىة.4

2
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اهلل ،ىاشـ محمد الشاذلي ،دار النشر :دار المعارؼ ،القاىرة ،مادة (حشؼ).887 /2 ،

التكرار في الشعر الجاىمي ،دراسة أسمكبية ،ربابعة مكسى ،عاـ ،1990مؤتة لمبحكث كالدراسات .170/5 ،كانظر اإلبداع كبنية

القصيدة في شعر عبد اهلل البردكني ،عمي قاسـ الخرابشة2008 ،ـ ،ص.242

3

أساس الببلغة ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشرم جار اهلل ،محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب العممية بيركت،

لبناف ،الطبعة األكلى1419 ،ىػ1998 ،ـ ،مادة(طبؽ).1595/1 ،

4
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الح ىشؼ عمى
طعـ لو كال لًحاء كال حبلكة ،كتمر ىح ًش ه
الح ىش ي
ؼ كثير ى
 ( 1حشؼ ) ى
صميب كفسد ال ٍ
ؼ مف التمر ما لـ يي ٍن ًك ،فإذا ىيبًس ى
النّْسبة ،كقد أ ٍ ً
ؽ
كء ًكيمة؟ كفي الحديث أىنو أرىل رجبلن ىعمَّ ى
ؼأ ى
الح ىش ي
ىردأي التمر ،كفي المثؿ أ ى
ىح ىشفىت النخمةي أىم صار تى ٍم يرىا ىح ىشفان ،ى
كس ى
ىح ىشفان ي
ؼ اليابًس ً
و
ً
الفاس يد مف التمر  .لساف العرب ،ابف منظكر ،تحقيؽ :عبد اهلل عمي الكبير ،محمد أحمد حسب
الح ىش ي
ص َّدؽ بو ى
ي
ق ٍن ىك ىح ىشؼ تى ى

الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية ،أيكب مكسى الحسيني القريميالكفكم أبك البقاء الحنفي ،تحقيؽ :عدناف دركيش –

محمد المصرم ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت – ص.585
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مثؿ :ط ب ؽ ،ككضع الطبؽ عمى الحب كىك قناعو كأطبقت الحب كالحقٌة كنحكىما .كأطبقت
الرحى إذا كضعت الطبؽ األعمى عمى األسفؿ .كطابؽ الغطاء اإلناء كانطبؽ عميو كتطبؽ.
كيقاؿ :لك تطبقت السماء عمى األرض ما فعمت ،كالسمكات طباؽ :طبقة فكؽ طبقة أك طبؽ فكؽ

طبؽ.1

كيقاؿ ليا أيضان :التطبيؽ ،كالطباؽ ،كالتضاد ،كالمطابقة في أصؿ الكضع المغكم أف

يضع البعير رجمو مكضع يده ،فإذا فعؿ ذلؾ قيؿ :طابؽ البعير.

كالمطابقة تسمى الطباؽ كالتضاد أيضان كىي الجمع بيف المتضاديف أم معنييف متقابميف

الصورة البديعية في قصيدة ( وقف عليها الحب) للشاعر الليبي 6خليفة محمد التليسي

في الجممة كيككف ذلؾ إما بمفظيف مف نكع كاحد اسميف أك فعميف .كقكلو تعالى :ﵛ كتى ٍح ىسيبيي ٍـ
كدﵛ.2
أىيقىاظان ىك يى ٍـ يرقي ه
كقاؿ األصمعي :المطابقة أصميا كضع الرجؿ مكضع اليد في مشي ذكات األربع،

كالطباؽ :الجمع بيف الضديف أك بيف الشيء كضده في كبلـ أك بيت شعر .كالجمع بيف اسميف
متضاديف مف مثؿ :النيار كالميؿ ،كالبياض كالسكاد ،كالحسف كالقبح ،كالشجاعة كالجبف ،ككالجمع

بيف فعميف متضاديف مثؿ :يظير كيبطف ،كيسعد كيشقى ،كيعز كيذؿ ،كيحيي كيميت.3
د َٗ َػيَ َْٖٞا ٍَا أَ ْمرَ َغثَ ْ
ككذلؾ كالجمع بيف حرفيف متضاديف ،نحك قكلو ﵛىَٖا َ ٍَا َم َغثَ ْ
دﵛ.4
ت ،فالجمع بيف حرفي الجر «البلـ كعمى» مطابقة؛ ألف في حرؼ
ت ىك ىعمى ٍييا ىما ا ٍكتى ىس ىب ٍ
لىيا ما ىك ىس ىب ٍ
(البلـ) معنى المنفعة كفي (عمى) معنى المضرة ،كىما متضاداف.5
كمثمو قكؿ الشاعر:

اض بأف أ ٍ ً
اليكل
عمى أنني ر و ٍ
ىحم ىؿ ى

ج ًم ٍنوي الى عمي كال لًيا6
كأ ٍ
ىخ يرى
ٌ

الط اق ي االصطالح:
1
2

أساس الببلغة ،مادة (:طبؽ). 1049/1 ،
سكرة الكيؼ ،اآلية  . 18اإليضاح في عمكـ الببلغة ،الخطيب القزكيني ،تحقيؽ :بييج غزاكم ،الناشر :دار إحياء العمكـ،

1419ىػ1998-ـ. 317/1 ،
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عمـ البديع ،عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت -لبناف.77/1 -

5

عمـ البديع ،عبد العزيز عتيؽ.77/1 ،

4سكرة البقرة ،اآلية.286
6

البيت لقيس بف الممكح" مجنكف ليمى" ،كركاية الديكاف:
سك الحب بيني كبينيا
فيارب ّْ

عمي كال ليا
يككف كفافان ال َّ

ديكاف مجنكف ليمى ،تحقيؽ :يسرل عبد الغني ،منشكرات محمد عمي بيضكف ،بيركت ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة
األكلى1999ـ ،ص.140
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ىح ىي ٍي ىنو 1فإف
اف ىم ٍيتنا فىأ ٍ
تككف المطابقة بالجمع بيف نكعيف مختمفيف كقكلو تعالى:ﵛأ ىىك ىم ٍف ىك ى
أحد المتضاديف اسـ كىك (ميتا) كاآلخر فعؿ كىك أحييناه .2كمنو في قكؿ التميسي:
ت لم ىكك ًف ًف ىينا م ىش ً
الح ُّ
اع ىار
ت قى ٍي ىد ىنا
أ ٍىـ أى ٍ
ىكٍق ه
ب ىش َّد ى
ؼ ىعمىٍييىا ي
طمىقى ٍ ٍ
ؽ بيف لفظتي " َّ
مف المحسنات البديعية في ىذا البيت :الطبا و
شدت " ك" أطمقت " كىي طبيعية ال
تكمٌ و
ؼ كال صنعة فييا ،كتدؿ عمى طبيعة التميسي كحسف اختياره لممحسنات.

كقكلو:

سحابيا كريمان فأجاد عمينا بغيثو كنفعو ،أـ كاف شحيحان كبخيبلن بعطائو ..لقد شدت ليبيا قمبو ،كىك
أسير لدييا كال فكاؾ لو منيا ثـ مؤل حبيا قمبو بحيث ال يكجد فيو أم مكضع لحب غيرىا .كمف

الطباؽ كىك بيف(:نسيت) ك(ذاكرا)
المحسنات البديعية الرائعة في ىذا البيت
ه
بيف (:أمطر ) ك( َّ
شح ).
كفي قكلو:

َّ
ط ػ ػ ػ ػ ىػك ً
ارىىا3
َّاـ ًف ػ ػػي أى ٍ
تىتىىقم ي
ب األىي ي

نجد في البيت طباؽ بيف " خصبا " ك" جدبا ".

ككذلؾ

ًخصبان كج ٍذبان ال تىم ُّس جك ً
ػر
اى ػ ػ ىا
ٍ ىى
ي ىى

كفي قكلو :

ظك ً
ً
ًً
لمغػ ً ً
اى ىار
كنييـ
كميي ػػـ كفينػ ػػي ى
الصَّادق ى
ػارس ى
يف يعمي ى
يف ىب ىكاطنػ ػػنا ك ى ى
نجد في البيت الطباؽ بيف " بكاطنا " ك" ظكاى ار " .

كفي قكلو:

كي ٍستىثً يير قى ىس ًاكىار
الك ىغى
ىس ىن ُّد ىي يم ُّد ى
عند المعاطف 4فتنةه كلدل ى
نجد في ىذا البيت مكسيقى داخمية في ( :عند ،كلدل ،سندُّ ،
يمد ) ىذه المكسيقى ناتجة

مف تكرار حرؼ الداؿ.
كقكلو:

ً
ً
ر1
يب ىع ىكاثً ىا
كح ٍزنًي أىف تيص ى
فى ىرحي ي

العدد
11
د 10

 2عمـ البديع ،عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت لبناف ،ص.77
َّ 3
ط ٍكور أىم تارةن بعد تارة  .لساف العرب. 2717 /4 ،
ط ٍك انر ىب ٍع ىد ى
التارةي تقكؿ ى
الط ٍكير ى
4
طاف ك الم ً
طف .مختار الصحاح ،محمد بف أبي
كم ٍع ى
عاط يف ىمىبارؾ اإلبؿ عند الماء كمرابض الغنـ أيضا كاحدىا ىع ى
(عطف)  :األ ٍ
ىع ى ي
ط هف ى
ى
بكر بف عبد القادر الرازم ،تحقيؽ :محمكد خاطر ،الناشر :مكتبة لبناف ناشركف ،بيركت ،طبعة جديدة1415،ىػ1995-ـ ،مادة ):ع ط

ف).467/1،
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1سكرة األنعاـ ،اآلية.122

ً
ػاف فى ٍر ىحةي ىقٍمبًيىػ ػ ػػا
لىكَّنيىا األ ٍىكطى ػ ػ ػ ي

الصورة ال ديعير ي صيدة ( و ف علياا التت) للشاعر اللي ي :خليبر متمد التليسي

ت م ًحبِّا ً
ً
أـ َّ
الح ُّ
ذاك ىار
ط ىر ىغ ٍي يميىا
ب أ ٍىم ى
ىكٍق ه
ؼ ىعمىٍييىا ي
شح؟ أىك ىنس ىي ٍ ي
اء أكاف
ربما أراد التميسي في ىذا البيت التمكيح بأننا نؤمف أف حب الكطف مف اإليماف سك ه

يؤكد الشاعر في ىذا البيت سبب حبو لكطنو ،كيعني الشاعر ىنا أف فرحو مف فرح

كطنو ،كأنو يحزف إذا تعرض الكطف ألية مصائب أك عثرات ،كما نجد طباقان بيف( :فرحي ) ك(

حزني ).

ً
يخ عف أىي ً
فاستىٍن ًط ً
كلر َّ
ص ىن ػ ػ ػ ىػك ًاد ىار
ب
َّاميى ػ ػ ػ ػػا
صامتى وة تىقي ُّ
ؽ التَّ ًار ى ٍ
ٍ
ي
كتقص ).
كما نجد في ىذا البيت طباقان بيف ( :صامتة،
ُّ

كفي قكلو :
الصورة البديعية في قصيدة ( وقف عليها الحب) للشاعر الليبي 6خليفة محمد التليسي

ىعف أ ٍىم ًسيىا عف ىي ٍك ًميى ػػا ىع ٍف يم ٍقبً وؿ
نجد في ىذا البيت طباقان بيف ( :أمسيا ،كمقبؿ ).

آت ي ًرُّف م ىز ً
فػػي أ ٍف ًقيا و
ػر
اى ػ ػ ػ ػ ىا
ى
ى ى

الجهاس ي اللغر:

ً
الع ير ً
الج ٍن يس َّ
كض
رب مف كؿ شيء ،كىك مف الناس ،كمف الطير ،كمف حدكد ى
الض ي
الن ٍح ًك ك ى
كاألىشياء جممةه .قاؿ ابف سيده :كىذا عمى مكضكع عبارات أىىؿ المغة ،كلو تحديد ،كالجمع أىجناس

كس .قاؿ األىنصارم يصؼ النخؿ:
ي
كجين ه
ال أ ً
ً
الجين ً
ىستىًقي يؿ2
كس
تى ىخي ٍَّرتييا صالحات ي
ىستىمي يؿ كال أ ٍ
ٍ
ً
ً
يس كيقاؿ :ىذا ييجانً يس ىذا أىم يشاكمو،
الم ى
جان ىسةي كالتى ٍجن ي
كالج ٍن يس أىعـ مف النكع كمنو ي

الناس إًذا لـ يكف لو تمييز كال عقؿ ك ً
اإلبؿ ًج ٍن هس مف البيائـ
كفبلف ييجانس البيائـ كال ييجانس
ى
الع ٍجًـ.3
ي
الجهاس ي االصطالح:

الجناس ىك التماثؿ كالتشابو ،يقاؿ( :جانس الشيء (الشيء) إذ ماثمو كشابيو ،كلما كاف

الحاؿ كذلؾ ،كرأينا مف األلفاظ ما يتماثؿ كيتشابو في صيغتو كبيانو ،عممان أف ذلؾ يطمؽ عميو
اسـ (التجانس) .ككذلؾ لما رأينا مف المعاني ما يتماثؿ كيتشابو عممنا أف ذلؾ يطمؽ عميو اسـ

(التجانس) .كالتجانس ينقسـ قسميف :أحدىما تجانس في المفظ كاآلخر تجانس في المعنى ،فأما

التجانس في المفظ فيك عمى بابو تجانس لـ يجعؿ لو اسـ آخر كما جعؿ لمتجانس في المعنى،

فإنو يسمى (االشتقاؽ) ،أم أف أحد المعنييف مشتؽ مف اآلخر.4

العدد 11

ىخىنى عمييـ
 1ىعكاثًر جمع عاثً ورة كىي ًحبالىة الصائد أىك جمع عاثرة كىي الحادثة التي تى ٍعثير بصاحبيا مف قكليـ ىعثىر بيـ
الزماف إًذا أ ٍ
ي
العثىر الكذب .لساف العرب. 2807 /4 ،
العثٍر ك ى
ك ي
2

المحكـ كالمحيط األعظـ ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده مرسي ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،الناشر :دار الكتب العممية،

بيركت2000 ،ـ.275/7 ،

3
4

لساف العرب ،البف منظكر ،مادة(جنس).700/1 ،
الجامع الكبير في صناع ة المنظكـ مف الكبلـ كالمنثكر ،نصر اهلل بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني ،الجزرم ،أبك الفتح،

ضياء الديف ،المعركؼ :ابف األثير ،تحقيؽ :مصطفى جكاد ،الناشر :مطبعة المجمع العممي بيركت1375 ،ىػ.199/1 ،
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فالجناس في لغة العرب :كالمجانسة ،مصدر :جانس الشيء الشيء :إذا اتحد معو في

البيائـ
الجنس أك شاكمو في بعض خكاصو ،يقاؿ :ىذا يجانس ىذا أم :يشاكمو ،كفبلف يجانس
ى
الناس :إذا لـ يكف لو تمييز كال عقؿ ،فالمادة تدكر حكؿ االتحاد كالمشاكمة .كالجناس
كال يجانس
ى

في الحقيقة فف كاسع مف فنكف البديع لـ ييعيد في فف منيا أف كثرت تعاريجو ،كاتسعت مسائمو،
ضع حد ليذا الفف يجمع أطرافو كيمـ
كاختمفت صكره كما ىك الحاؿ في فف الجناس؛ لذا فإف ىك ٍ

شتاتو ،ليس باألمر السيؿ الييف ،كمف ثىـ كاف أرباب الببلغة يفركف مف كضع تعريؼ لو،
كيكتفكف بكضع تصكر أك ضابط لنكع مف أنكاعو ،أك فرع مف فركعو ،األمر الذم أدل إلى كثرة
التعريفات مع ما فييا مف تصكر كعدـ كفاء بأطراؼ ىذا الفف المترامية .كقد أشار الخميؿ إلى فف

كسر جماؿ الجناس أنو يحدث نغمان مكسيقيان يثير النفس كتطرب إليو األذف .كما ّْ
يؤدل

إلى حركة ذىنية تثير االنتباه عف طريؽ االختبلؼ في المعنى ،كيزداد الجناس جماالن إذا كاف
يكف متكمَّفان ،كاال كاف زينة شكمية ال قيمة
نابعان مف طبيعة المعاني التي يعبر عنيا األديب ،كلـ ٍ

ليا.

كمف أمثمة الجناس قكؿ التميسي:
كدىا ،2ك َّ ً
ً
ػر
يف ىب ىشائً ػ ػ ػ ػ ػ ىا
الرًاف ًعيػف
كد ىىػ ػػا ك َّ
يف قييي ى
يبين ى ى
الناش ًر ى
لميػ ػػىادم ى
كنبلحظ في ىذا البيت حسف تقسيـ كما نجد تجانس بيف لفظتي( :قيكدىا) ك( بنكدىا).
كفي قكلو:

اطنػ ػ ػا كظىك ً
ً
ًً
لمغػ ً ً
اى ىار
كنييـ
كميي ػػـ كفينػ ػػي ى
الصَّادق ى
ػارس ى
يف يعمي ى
يف ىب ىك ن ى
كنبلحظ في ىذا البيت حسف التقسيـ ،كما نبلحظ تجانسان بيف ( لمغارسيف ،الصادقيف ).

كفي قكلو:

ات ع ىن ً
بيكتىيا كالم ٍبًدع ً
لًٍمم ٍن ًجبات لييكثىيػ ػػا كالع ً
ػر
اص ػ ػ ىا
ام ػ ػ ىػرات
ى
ي ى
ي
ي ى
ى
كما أف ىناؾ تجانسان لفظيان ذا رنيف مكسيقي في المفظيف ( :ليكثيا ،بيكتيا ).

كفي قكلو:

ات يقمي ػ ػػكب ىنا كالسَّالًب ػ ػ ً
خاطفى ً
لٍم ً
ػات
ى
ى

الصورة ال ديعير ي صيدة ( و ف علياا التت) للشاعر اللي ي :خليبر متمد التليسي

العركض كالنحك ،فمنو ما تككف الكممة
الجنس بقكلو" :الجنس لكؿ ضرب مف الناس كالطير ك ى
تجانس األخرل في تأليؼ حركفيا كمعناىا كما يشتؽ منيا.1

الن ً
يعقيكلىىنا ك َّ
اش ىرات ىغػ ػ ػ ػ ىػدائً ىار

العدد
11
د 10

العدد11

1

الببلغة (البياف –البديع) ،مناىج جامعة المدينة المنكرة ،بالمممكة العربية السعكدية العالمية ،الناشر :جامعة المدينة العالمية،

.487/1
2
و
الب ٍن يد كؿ ىعمىـ مف األىعبلـ  .لساف العرب ،مادة(بند).358 /1،
الع يمـ الكبير كجمعو يب ينكد كليس لو جمعي أ ٍىدنى ىع ىدد ك ى
ى
الب ٍن يد ى
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نجد في ىذا البيت جرسان مكسيقيان جميبلن ناتجان مف التجانس المفظي بيف (لمخاطفات

ناتج مف األلفاظ الثبلثة( :لمخاطفات ،السالبات،
قمكبنا ،كالسالبات عقكلنا) ،كىناؾ تجانس آخر ه
الناشرات)كفييا إلى جانب التجانس تكرار لحرؼ التاء ثبلث مرات مع تكرار جمع المؤنث السالـ.

ضع حد ليذا الفف يجمع أطرافو كيمـ شتاتو ،ليس باألمر السيؿ
الجناس؛ لذا فإف ىك ٍ
الييف ،كمف ثىـ كاف أرباب الببلغة يفركف مف كضع تعريؼ لو ،كيكتفكف بكضع تصكر أك ضابط
لنكع مف أنكاعو ،أك فرع مف فركعو ،األمر الذم أدل إلى كثرة التعريفات مع ما فييا مف تصكر
كعدـ كفاء بأطراؼ ىذا الفف المترامية .كقد أشار الخميؿ إلى فف الجنس بقكلو" :الجنس لكؿ

الصورة البديعية في قصيدة ( وقف عليها الحب) للشاعر الليبي 6خليفة محمد التليسي

العركض كالنحك ،فمنو ما تككف الكممة تجانس األخرل في تأليؼ
ضرب مف الناس كالطير ك ى
حركفيا كمعناىا كما يشتؽ منيا.1

كسر جماؿ الجناس أنو يحدث نغمان مكسيقيان يثير النفس كتطرب إليو األذف .كما ّْ
يؤدل

إلى حركة ذىنية تثير االنتباه عف طريؽ االختبلؼ في المعنى ،كيزداد الجناس جماالن إذا كاف
يكف متكمَّفان ،كاال كاف زينة شكمية ال قيمة
نابعان مف طبيعة المعاني التي يعبر عنيا األديب ،كلـ ٍ

ليا.

كمف أمثمة الجناس قكؿ التميسي:
كدىا ،ك َّ ً
ً
ػر
يف ىب ىشائً ػ ػ ػ ػ ػ ىا
الرًاف ًعيػف
كد ىىػ ػػا ك َّ
يف قييي ى
يبين ى ى
الناش ًر ى
لميػ ػػىادم ى
كنبلحظ في ىذا البيت حسف تقسيـ كما نجد تجانس بيف لفظتي( :قيكدىا) ك( بنكدىا).

كفي قكلو:

ظك ً
ً
ًً
لمغػ ً ً
اى ىار
كنييـ
كميي ػػـ كفينػ ػػي ى
الصَّادق ى
ػارس ى
يف يعمي ى
يف ىب ىكاطنػ ػػنا ك ى ى
كنبلحظ في ىذا البيت حسف التقسيـ ،كما نبلحظ تجانسان بيف ( لمغارسيف ،الصادقيف ).

كفي قكلو:

ات ع ىن ً
بيكتىيا كالم ٍبًدع ً
لًٍمم ٍن ًجبات لييكثىيػ ػػا كالع ً
ػر
اص ػ ػ ىا
ام ػ ػ ىػرات
ى
ي ى
ي
ي ى
ى
كما أف ىناؾ تجانسان لفظيان ذا رنيف مكسيقي في المفظيف ( :ليكثيا ،بيكتيا ).

كفي قكلو:

الن ً
ات يقمي ػ ػػكب ىنا كالسَّالًب ػ ػ ً
خاطفى ً
لٍم ً
يعقيكلىىنا ك َّ
اش ىرات ىغػ ػ ػ ػ ىػدائً ىار
ػات
ى
ى
نجد في ىذا البيت جرسان مكسيقيان جميبلن ناتجان مف التجانس المفظي بيف (لمخاطفات

العدد 11

ناتج مف األلفاظ الثبلثة( :لمخاطفات ،السالبات،
قمكبنا ،كالسالبات عقكلنا) ،كىناؾ تجانس آخر ه
الناشرات)كفييا إلى جانب التجانس تكرار لحرؼ التاء ثبلث مرات مع تكرار جمع المؤنث السالـ.
كفي قكلو:
1

الببلغة (البياف –البديع) ،مناىج جامعة المدينة ال منكرة ،بالمممكة العربية السعكدية العالمية ،الناشر :جامعة المدينة العالمية،

.487/1
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ت لم ىك ػػك ًف ًف ىينا م ىش ً
الح ُّ
ػر
اع ىا
ت قى ٍي ىد ىن ػػا
أ ٍىـ أى ٍ
ىكٍق ه
طمىقى ٍ
ب ىش َّد ى
ؼ ىعمىٍييىػ ػ ػػا ي
ٍ
كما نبلحظ كجكد مكسيقى داخمية في البيت ،كنجد ذلؾ في تكرار حرؼ القاؼ في
(كقؼ ،قيدنا ،أطمقت) ،كما نجد مكسيقى بيف( :قيدنا ،فينا) بسبب اتحادىا في
الكممات اآلتية:
ه
المخرج.
كنبلحظ كجكد مكسيقى داخمية ناتجة لتكرار األحرؼ :الداؿ ،كالتاء ،كالطاء.

القصيدة مف البحر الكامؿ كفييا مكسيقى تعتمد عمى تكرار التفعيبلت ،كالشاعر ىنا

جامع بيف تفعيبلت البحر مع كمماتو في تكافؽ كانسجاـ مكسيقى.
كفي قكلو:

قاؿ التميسي:

الح ُّ
ب يك ٍرىمى ىع ٍينًيىا
ىكٍق ه
ؼ ىعمى ٍييىا ي

كب 1حك ً
الخطي ً
اس ىار
تى ٍحميك يم ىن ىازلىةي ي
ىى

نبلحظ كجكد مكسيقي في ىذا البيت بسبب تكرار حرؼ الحاء ثبلث مرات في( :الحب ،تحمك،
حكاسرا).

َّ
أراد التميسي أف يكضح مكانة كطنو (ليبيا) ككأنو يقكؿَّ :
كقؼ عمى ليبيا ،حيث
إف
الحب ه
الح ُّ
ب) .كأرد بقكلو ( :يك ٍرىمى ىع ٍينًيىا) تكضيح كتأكيد ما سنفعمو مف
(كٍق ه
ؼ ىعمى ٍييىا ي
نجد ذلؾ في قكلو :ى
أجؿ الدفاع عف (ليبيا) ،كمف أجميا يحمك لنا أف ننازؿ الخطكب كنقارعيا.

قاؿ التميسي:

الح ُّ
ركبا تكحَّد خطكةن كخكاط ار
ب تنظـ عقدنا
ىكٍق ه
ؼ ىعمى ٍييىا ي
ب) خمس مر و
الح ُّ
ات في األبيات األكلى ،كأراد مف
فقد كرر التميسي عبارة ( :ه
كقؼ ىعمى ٍييىا ي
ىذا التكرار أف يكضح كيؤكد حبو لكطنو كأنو ال يحب سكاه ،بأف يجعؿ حبو كمو لمكطف دكف

سكاه.

كيرل التميسي كقؼ الحب عمى ليبيا دكف سكاىا؛ ألنيا ىي التي كحَّدت صفكفنا كمنيجنا

الصورة ال ديعير ي صيدة ( و ف علياا التت) للشاعر اللي ي :خليبر متمد التليسي

ً
ً
ً
يب ىع ىكاثً ىار
ػاف فى ٍر ىحةي ىقٍمبًيىػ ػ ػػا
كح ٍزنًي أىف تيص ى
فى ىرحي ي
لىكَّنيىا األ ٍىكطى ػ ػ ػ ي
في البيت مكسيقى داخمية بسبب التجانس بيف ( :فرحة ) ك( فرحي ).

كمشاعرنا كأحاسيسنا كخكاطرنا.

قاؿ التميسي:

العدد
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َّ
ط ػ ػ ػ ػ ىػك ًارىىا
َّاـ ًفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أى ٍ
تىتىىقم ي
ب األىي ي

ًخصبان كج ٍذبان ال تىم ُّس جك ً
ػر
اىػ ػ ػ ػ ىا
ٍ ىى
ي ىى

1
ب َّ
ب جمي هؿ
ؾ ؟ كتقكؿ ىذا ىخ ٍ
ب األ ٍىمر ،يقاؿ :ما ىخ ٍ
الخ ٍ
ىمر ى
طه
( خطب ) ى
ص يغر أىك ىعظيـ ،كقيؿ :ىك ىسىب ي
طي
الشأ ي
ٍف أىك األ ٍىم ير ى
ط يبؾ ؟ أىم ما أ ي
ىمر كالشأٍف ،مادة( خطب)،
الخ ٍ
الخ ٍ
كخ ٍ
ٍف كالحا يؿ كمنو قكليـ ىج َّؿ ى
ب ىيسير ،ك ى
طه
ى
طي
طي
ب األمر الذم تىقىع فيو المخاطىبة ،كالشأ ي
ب ،أىم ىعظيـ األ ي

لساف العرب. 1194 /2 ،
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ً
الع ٍمػ ػ ً
ص ٍن ىع أييب َّكوة
ؽ ي
ىم ٍحفي ػػكظىةن في ي
ظ ػ ػ ُّػؿ حب ً
ُّؾ ىخالًػ ػ ػ ػ ػ ػػدنا 1ال ىي ٍنثىنًي
ىكىي ى ي
أ ىىنا ال أىقيػ ػػك يؿ ّْ
الشع ػ ػ ػػٍىر أ ٍىب ًغي يرتٍىبةى
ما ىذا كراء العم ػ ػ ًػر ًمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أيمنً ً
ية
ٍ ٍ
ى ىى ى ي ٍ

فيقكؿ الشاعر :ميما تقمبت األياـ كتغيرت

ػاف مفى ً
ت ىعمى ًج ًيد َّ
الزىمػ ً
اخ ىار
ىخمى ىع ٍ
لمح ًادثى ً
ات كًا ٍف ىب ىد ٍك ىف ىغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػك ًاد ىار
ى
ً
ػر
ب ىك ًافػ ػ ػ ػ ػ ػ ىا
تى ٍعم ػػيك بًيىا يرتىبًي كتي ٍكس ي
الشباب م ىغ ػ ً
َّ
ػاد اىر
تيٍر ىجى ٍ
كقد ىر ىح ىؿ ى ى ي
أطكارىا كأحكاليا مف خصب إلى جدب ،فإنيا

تسيء إليو ،فيذه التقمبات ال تعدك ككنيا ظكاىر عارضة ال
تمس حبو لميبيا أك
ال تستطيع أف َّ
ى
تستطيع أف تمس حبو بسكء .كما نجد بيف ىاتيف المفظتيف جرساي مكسيقيان.

الصورة البديعية في قصيدة ( وقف عليها الحب) للشاعر الليبي 6خليفة محمد التليسي

قاؿ التميسي:

لمح ًادثى ً
كيظى ػ ػ ُّػؿ حب ً
ات كًا ٍف ىب ىد ٍك ىف ىغػ ػ ػ ػ ىػك ًاد ىار
ُّؾ ىخالً ػ ػ ػػدان ال ىي ٍنثىنًي
ى
ي
ىى
نجد في ىذا البيت جرس مكسيقي نابع مف تكرار حرؼ الداؿ في(:خالدا ،لمحادثات ،بدكف،

غكادرا).

ففي ىذا البيت يخاطب التميسي كطنو " ليبيا " أراد أف يؤكد لكطنو أف حبو سيظؿ خالدان باقيان ال

تزعزعو المصائب كالحكادث التي قد تبدك لنا عمى أنيا غادرةه؛ فحبنا لكطننا أكبر مف أف تطالو
صركؼ الدىر كغكائمو.
قاؿ التميسي:

ً ًً
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػػائً ىار
كم ى
لٍم ىعاشقيف ًر ىسالىةن ى
ى ِّاز كأ ٍ ً
كؽ ىم ىجامػ ػػًىار
الع ير ى
ى
ىض ىرىمت ي

ػاف ىىػ ػ ػ ػ ػ ػ ّّػـ ىدائًػ هػـ
لى ًكَّنػػو ٍ
اإلن ىس ػ ي
ت ىخ ً
ً
اف ًقي2
اآلم ػػا يؿ ىىػ ػ َّػز ٍ
لىكَّنيىا ى
إلى جانب كؿ ما ذكر التميسي لتكضيح سبب حبو لكطنو ،يصرح في ىذا البيت بأف

اآلماؿ كالطمكحات ىي مف أىـ األسباب التي أثرت في مشاعره ،كجعمتو يخفؽ عشقان كحبان كما

لك كانت قد أشعمت النيراف في مجامرىا.

كما نجد في ىذا البيت مكسيقى داخمية ناتجة مف تكرار الراء بالكممات ( أضرمت،

ىز ) بو جرس مكسيقى ناتج
ىزتِّ ،ا
ىز ) بيف المفظتيفٌ ( :
العركؽ ،مجام ار ) كما أف التكرار ( ٌ
مف التكرار كمف قمقمة التضعيؼ في حرؼ الزام.

قاؿ التميسي:

العدد 11

اط ًرم كرفىعتييا طىكقنا تىأ َّىرج ع ػ ػ ػ ػ ً
كخك ً
ً
فىىنظم ي ً
ػاط ىار
ى ى
ٍ
ى ٍ ى ٍ
ت م ٍنيىا م ىشاع ًرم ى ى

1
الخٍمد اآلخرة ً
ىخىمده تخميدنا
كخمَّده اهلل كأ ٍ
لبقاء أىىميا فييا ى
كخمكدنا بقي كأىقاـ ،كدار ي
الخٍمد دكاـ البقاء في دار ال يخرج منيا ،ىخمى ىد ىي ٍخمي يد يخٍمدان ي
ي
 .لساف العرب ،مادة( خمد).1225 /2 ،

 2كالخفقاف ،محركة :اضطراب القمب ،كىك خفقة تأخذ القمب .القامكس المحيط ،الفيركزآبادم ،الناشر :دار المعرفة –بيركت –لبناف،
ص ،880مادة(:خفؽ) .
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يكضح التميسي في ىذا البيت أنو قد نظـ مشاعره كخكاطره مف حب ليبيا ،ككأف تمؾ

المشاعر كالخكاطر طكقان أك عقدان يفكح عط انر .فقد أفمح التميسي في ىذا التصكير الرائع ،كما نجد
في ىذا البيت مكسيقى في(:خكاطرم ،طكقا ،عاطرا) ،كذلؾ في ( :مشاعرم ،خكاطرم ،رفعتيا،

تأرج ،عاط ار ).
ٌ
قاؿ التميسي:

كدىا ،ك َّ ً
ً
ػر
يف ىب ىشائً ػ ػ ػ ػ ػ ىا
الرًاف ًعيػف
كد ىىػ ػػا ك َّ
يف قييي ى
يبين ى ى
الناش ًر ى
لميػ ػػىادم ى
في ىذا البيت نبلحظ أف الشاعر لـ يكف أنانيان حتى يتزيف بذلؾ الشعر كينعـ بو كبرائحتو

الفكاحة ،إنما أىدل الطكؽ ألكلئؾ الذيف حاربكا كجاىدكا مف أجؿ تحرير ( ليبيا ) مف االستعمار

مكسيقى داخمية في( :الرافعيف ،الناشريف ،بشائ ار ) ناتجة مف تكرار حرؼ الراء ثبلث مرات،

كتكرار الشيف كالراء معان في(:الناشريف بشائرا) ،كتكرار الداؿ ثبلث مرات في( :لميادميف ،قيكدىا،

بنكدىا).

قاؿ التميسي:

اس ًجيف لىيا ًرىداء فى ً
الن ً
َّ
ك َّ
ػر
اخػ ػ ػ ػ ػ ىا
كجيى ػػا1
لمزًارًعيف يحقيكلىي ػ ػػا
كم ير ى
ى
ن
ى
ي
نبلحظ في ىذا البيت أف التميسي لـ يبخؿ بشعره الذم نظمو عمى أكلئؾ الذيف يقكمكف

بزراعة الحقكؿ كالمزارع كالى كؿ مف ساىـ في محاكلة إخراج كطنو في صكرة حسنة ككأنيا
حسناء يقكمكف بنسج ثيابيا المزركشة ،ككأنيا عركس تتزيف بأبيى فساتينيا لتزداد جماالن كركعة

عما ىي عميو.

رداء ،فاخ انر ) كىذا الجرس
كنجد بالبيت مكسيقى داخمية في ( :لمزارعيف ،مركجيا،
ن
المكسيقي ناتج مف تكرار حرؼ الراء .كما نبلحظ كجكد جرس مكسيقي بيف ( :لمزارعيف،

الناسجيف ) الناتج عف حرؼ النكف.
قاؿ التميسي:

ظك ً
ً
ًً
لمغػ ً ً
اى ىار
كنييـ
كميي ػػـ كفينػ ػػي ى
الصَّادق ى
ػارس ى
يف يعمي ى
يف ىب ىكاطنػ ػػنا 2ك ى ى
يقصد التميسي في ىذا البيت أف األدباء كالعمماء كالفنانيف كالمدرسيف كميـ أى هؿ ليتزينكا

الصورة ال ديعير ي صيدة ( و ف علياا التت) للشاعر اللي ي :خليبر متمد التليسي

الظالـ ،كما أىداه إلى كؿ مف ساىـ في نشر البشائر كالفرح كالسركر ،كما نجد في ىذا البيت

بذلؾ الشعر ذم األريج الفكاح إذا ما قامكا بأمانتيـ كما يجب األداء ،فكانكا صادقيف قكالن كعمبلن

العدد
11
د 10

1
ذات ىك و
ىرض كاسعةه فييا نبت كثير تى ٍم يريج فييا الدك ُّ
ئل تىٍرىعى فييا الدك ُّ
اب كالجمع يمرك هج .
اب كقيؿ :أ ه
الم ٍريج أ ه
ىرض ي
الم ٍريج الفضاء كقيؿ ى
ى
لساف العرب ،مادة(مرج).364/2،
2

العدد11

باطنان كظاى انر.

( بطف ) الشئ ( خفى فيك باطف ) خبلؼ الظاىر ،كيقاؿ :بطف األمر إذا عرؼ باطنو ،تاج العركس مف جكاىر القامكس ،محمد بف

محمد بف عبدالرزاؽ الحسيني ،أبك الفيض ،الممقب :بمرتضى ،الزبيدم ،الطبعة األكلى1413ىػ،مادة(بطف).131/5 ،
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كيكجد في ىذا البيت نغمة مكسيقية خفية سببيا تكرار الضمير (ىـ) مرتيف في:

(عمكميـ ،فنكنيـ).
قاؿ التميسي:

ً
ً
لمعاش ًقيف ل يكػ ػ ػ ػ ػ ػ ّْػؿ ىدك وح ر ً
ً
ذخائً ىار
اس وخ
الح ًاف ًظيف ى
في أ ٍىرضيىا ك ى
ى
ٍ ى
َّ
إف العشاؽ كالمحبيف كأىؿ البكادم ( بيكت الشعر الكبيرة ) ،كأكلئؾ الذيف يحافظكف عمى

الكطف كما بو مف ذخائر كنفائس كميـ يستحقكف أف يتحمكا كيتزينكا كيتعطركا بذلؾ الشعر الذم

نظـ فيو شاعرنا مشاعره كخكاطره مف حب ببلده .كما نجد بالبيت مكسيقى داخمية ناتجة مف
تكرار حرؼ الراء ثبلث مرات في( :راسخ ،أرضيا ،ذخائرا) ،كلـ ينس الشاعر أكلئؾ المجاىديف
الصورة البديعية في قصيدة ( وقف عليها الحب) للشاعر الليبي 6خليفة محمد التليسي

كالشيكخ المسنيف الذيف ركبكا الصعاب كتجشمكا األخطار في سبيؿ الكطف كالدفاع عنو ،كالذيف

يرجع إلييـ الفضؿ في تحرير ىذا الكطف مف ربقة االستعمار ،كالذيف تحممكا الجكع كالفقر كالعراء

كالعطش مضحيف بحياتيـ مف أجمنا كمف أجؿ حياتنا الحاضرة.

قاؿ التميسي:

كصميكا بً ًي َّف أىكائًبلى كأىك ً
ً
ً ً
ػر
اخػ ػ ىا
ػكر ىجمًيمىةن
ى
ل يشييكخيا ىركيبكا األ ييمػ ػ ػ ى
ى
ى
فيؤالء الشيكخ الذيف استطاعكا أف ّْ
يجذركا حاضرنا بماضينا مف حقيـ أف يييدل ليـ ذلؾ
العقد الذم نظمو شاعرنا في حب كطنو .كبيذا البيت مكسيقى داخمية ترجع إلى تكرار حرؼ
الياء مرتيف في ( :لشيكخيا ،بيف ) ،كتكرار حرؼ الراء ثبلث مرات في (:ركبكا ،األمكر،

أكاخ ار).

قاؿ التميسي:

كلىتًٍم ىؾ سنَّتيىنا ين ً
ؾ لم ىبنً ً
يف ىع ىمػائً ىار
يؼ لً ىمػ ػ ػػا ىب ىن ٍكا
كنتٍير ي
ض ي
صػ ٍػرنحا ى
ى
ي
ى
لقد أصبح سنة مف سننا أف نضيؼ إلى ما بناه أجدادنا صرحان شامخان مف صركح المجد

كالفخار ،حتى نترؾ ألبنائنا مف المفاخر ما يضاىي ذلؾ الذم تركو لنا أجدادنا .كظاىر القكؿ

ىنا يدؿ عمى البناء كالمعمار المادم المممكس ،كسكاء أكاف المقصكد ىك البناء المادم أـ البناء
المعنكم (المجد كالفخار) ،فإف شاعرنا يقكؿ إننا سنبني مثؿ الذم بناه آباؤنا كسنترؾ ألبنائنا مثؿ

الذم كرثناه عف آبائنا ،كبالبيت مكسيقى ناتجة مف تكرار حرؼ الراء ثبلث مرات في( :صرحا،
نترؾ ،عمائ ار ).

قاؿ التميسي:

العدد 11

الذرل عمىمػػا كتىعمر سائًبا أك ىد ً
اعًد ً
لًسك ً
ُّ
الفتٍىي ً
ػر
ام ػ ػ ىا
ٍ يي ى ن
ى
اف تىٍرفىعي فػػي ى
ىى
العمىـ في
فإف الشاعر يقكؿ :إف العقد نظمتو ألىديو أيضا لسكاعد الشباب التي تحمؿ ى
أعالي القمـ كالمرتفعات كتعمؿ عمى بناء الكطف.
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كما نجد في ىذا البيت مكسيقى داخمية مصدرىا تكرار حرؼ الراء أربع مرات في:

(ترفع ،الذرل ،تعمر ،دام ار ) ،كتكرار حرؼ العيف أربع مرات في (:سكاعد ،ترفع ،عمما ،تعمر )
قاؿ التميسي:

ات ع ىن ً
بيكتىيا كالم ٍبًدع ً
لًٍمم ٍن ًجبات لييكثىيػ ػػا 1كالع ً
ػر
اص ػ ػ ىا
ام ػ ػ ىػرات
ى
ي ى
ي
ي ى
ى
لقد كرر التميسي في ىذا البيت جمع المؤنث السالـ ثبلث مرات ،كأراد التميسي في ىذا

البيت ذكر مف يستحقكف أف يتسممكا ىذه اليدية ،فالشاعر ىنا يشبو أبناء كطنو بأنيـ أسكد،

كلذلؾ فإنو يييدم طكقو إلى أميات ىؤالء األسكد ،كالبلئي جعمف بيكتيف عامرة ،كالبلئي يبدعف
في بناء نيضة الكطف ،أم أكلئؾ النسكة؛ ألنيف أميات أبناء المستقبؿ .كبالبيت جرس مكسيقي
نابع مف تكرار حرؼ التاء أربع مرات في (:لممنجبات ،العامرات ،بيكتيا ،المبدعات )

الن ً
ات يقمي ػ ػػكب ىنا كالسَّالًبػ ػ ػ ػ ػ ً
خاطفى ً
لٍم ً
يعقيكلىىنا ك َّ
اش ىرات ىغ ػ ػ ػ ػ ػ ىػدائً ىار
ػات
ى
ى
ًع ٍن ىد المع ً
كي ٍستىثً يير قى ىس ػ ػ ػ ػ ً
ػاكىار
الك ىغ ػػى
اط ًف ًفتٍىنةه ى
ىس ىن هد ىي يم ُّد ى
ىى
كلدل ى
يتحدث الشاعر عف النسكة فيقكؿ :إنيف يخطفف قمكبنا كيسمبننا عقكلنا ،كانيف ذكات
سحر كدالؿ كجماؿ ،كىف في البيكت رقَّة كفتنة أخاذة ،ىف أىؿ إلشادة بيف كغزلو كاظيار مدل

تعمقو بيف في شعره الذم يعبر بو عف عكاطفو كصدؽ مشاعره .كلكنيف في الحركب سند لمرجؿ،
ىف أىؿ اإلشادة بيف كغزلو كاظيار مدل تعمقو بيف في شعره الذم يعبر بو عف عكاطفو كصدؽ

مشاعره ،كتدفع الرجاؿ لخكض المعارؾ.

نجد في ىذا البيت مكسيقى داخمية في ( :عند ،كلدل ،سندُّ ،
يمد ) ىذه المكسيقى ناتجة

مف تكرار حرؼ الداؿ.
قاؿ التميسي:

ً
الم يرك ًج طى ىبلقى ػةن
لمص ٍ
ُّب ًح ىي ٍن يش ير في ي
كن ًخيميا كلًك ً
ً ً
احيى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ألىصيميىػ ػػا ى ى ى

ط ًكم ًفي ًرىداه مسػ ػ ً
ػام ىار
لمٍَّي ًؿ ىي ٍ
ي يى
كب كقد جمىكف سك ً
ً
الغر ً
اح ىار
ع ٍن ىد ي ي
ى ى ىى

نبلحظ في ىاذيف البيتيف حسف تقسيـ ،كفي ىاذيف البيتيف يكاصؿ التميسي المؤىميف

لتسمـ شعره ّْ
فيعدد الصبح في المركج طبلقة بمعنى ينشر النكر ،كاألصيؿ كالنخيؿ ،كحجارة

العدد
11
د 10

العدد11

الكادم ،كالصخكر الشامخة التي ال تستطيع السيكؿ الجارفة أف تؤثر فييا.
كن ًخيميا كلًك ً
ً ً
احيى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا) جماؿ التنسيؽ ،كمحكـ الصنعة.
كمف بدائعو حسف التقسيـ (ألىصيميىػ ػػا ى ى ى
قاؿ التميسي:
ً
َّاـ طىكندا ىش ً
تىٍبقىى عمى األىي ً
كي ٍدفىعي ىغ ػ ػ ػػائً ىار
امخػ ػ ػ ػان
ىي ٍحمي ىم ىس ًارىبوي ى
ٍ

الصورة ال ديعير ي صيدة ( و ف علياا التت) للشاعر اللي ي :خليبر متمد التليسي

قاؿ التميسي:

1
كث .لساف العرب،مادة( ليث ).4112/5 ،
يث :األىسد كالجمع لييي ه
المَّ ي

38

نبلحظ في ىذا البيت أف التميسي يصكر األحجار بالجندم الذم يدافع عف كطنو

كيحمييا مف األعداء ،كيتمنى أف تبقى ىذه األحجار كالصخكر عمى مدار الزمف جببل شامخا
يذكد عف الكطف كيحمي حماه كيرد عنو األعداء.

قاؿ التميسي:

يخ عف أىي ً
فاستىٍن ًط ً
َّاميىػ ػػا
ؽ التَّ ًار ى ٍ
ٍ
ىعف أ ٍىم ًسيىا عف ىي ٍك ًميى ػػا ىع ٍف يم ٍقبً وؿ

ً
كلر َّ
ص ىن ػ ػ ىػك ًاد ىار
ب
صامتى وة تىقي ُّ
ي
آت ي ًرُّف م ىز ً
فػػي أ ٍف ًقيا و
ػر
اى ػ ػ ػ ػ ىا
ى
ى ى

أراد التميسي في ىذا البيت أف تاريخ ناطؽ بالبطكالت كالجياد كمقارعة األعداء كيكميا
الصورة البديعية في قصيدة ( وقف عليها الحب) للشاعر الليبي 6خليفة محمد التليسي

العيكف
القمب ،مثمما يحدث لمعاشؽ المتيـ أماـ امرأة جميمة فاتنة ،نجد ذلؾ في قكلو" :تفدم
ي

العدد 11

كغدىا ال شؾ أنو سيككف مثؿ ماضييا .كما نجد مكسيقي ناتجة مف تكرار حرؼ الياء في(:
(عف أ ٍىم ًسيىا عف ىي ٍك ًميى ػػا ىع ٍف يم ٍقبً وؿ
أمسيا ،يكميا ،أفقيا ،مزاىرا) في البيت حسف تقسيـ في قكلو :ى
) ،يكشؼ انتقاء الشاعر "خميفة التميسي " ألفاظو كتنسيقيا عف إعجابو كحبو لكطنو حيث اتخذ

1كشعر ً
سكده ،لساف العرب ،ابف منظكر،مادة ( :فحـ).359 /5 ،
فاحـ كقد فى يحـ في يحكمة كىك األىسكد الحسف ،كفىحَّـ كجيو تفحيمان َّ
2الثَّ ٍغ ير الفى يـ ،كقيؿ :ىك اسـ األىسناف كميا ما دامت في منابتيا قبؿ أىف تسقط .لساف العرب ،مادة( :ثغر).486/1 ،

التميسي مف المرأة رم انز لمكطف كالشمكخ ،كالقكة كالحياة ،ففي ىذه القصيدة التي قاليا في ليبيا "

الح ُّ
ب "اتخذ المرأة رم انز في التعبير عنيا ،حيث جسـ الكطف في امرأة بأف
ىكٍق ه
ؼ ىعمى ٍييىا ي
رداء فاخ اىر ) كاألبيات
ذكر(عينييا ،كجبينيا ،كيدييا )كما جسد حاالتيا فيي (صامتة قد ينسج ليا ن
اآلتية تكضح ذلؾ:

قاؿ التميسي:

كيقكؿ أيضان:

كر جبًينًيا كبًفى ً
ً
احوـ1
قى ىسمان بين ً ى ى

و
أح ىكور
كبًىبا وسـ ًم ٍف ثى ٍغ ًرىىا 2كبً ٍ
أىًميىا
أع ىرقى ٍ
ت ًفي ٍ
كبً ًع َّ وزة قد ٍ

ً
ضفىائً ىار
م ٍف ىش ٍع ًرىىا قد أ ٍىر ىسمىتٍوي ى
ًم ٍف ٍ ً
طعي ىنائً ىار
الك ٍج ًو ىي ٍس ى
طرفيىا ك ى
ىز ىادت بًيا ىزٍىػػكا ً
كذ ٍك نار ىسائً ىار
ى ن

ً
ًم ٍف أ ٍ ً
ُّرك ًج 3ىم ىنبً ىار
ؾ يكمُّيىا
الم ىع ًار ي
ىكلىيىا ينع ُّد ىم ىع الس ي
ىجؿ ىع ٍي ىن ٍييىا ى
كفي سياؽ إظيار حبو لكطنو ككالئو لو ،يجعؿ ما ينفؽ في نصرتو ال يساكم شيئان مقابؿ

المنح كالعطايا التي يجنييا مف بره.

حيان ينبض بالحركة كالحياة ،كمف أجمو ينبض
كفي ىذه القصيدة يصبح الكطف كائنان ٌ

3
اجةي
َّر ى
َّر ي
( سرج ) الس ٍَّريج رحؿ الدابة معركؼ كالجمع يسركج كأ ٍ
ىس ىر ىجيا ًإسراج نا كضع عمييا السرج كالس ٌ
اج بائع السُّرك ًج كصانعيا ،كحرفتو الس ى
ً
اج إً ٍسراجان ،التي يجعؿ عمييا
ك ّْ
ىس ىر ٍج ي
ّْر ى
السر ي
اج المصباح الزاىر الذم يي ٍس ىريج بالميؿ ،كالجمع يس يرهج ،كالم ٍس ىر ىجةي التي فييا الفتيؿ ،كقد أ ٍ
ت الس ى
ً
ً
اج النيار  .لساف العرب ،ابف منظكر ،مادة( سرج).1983/3 ،
الم ٍس ىر ىجةي ،كالشمس سر ي
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جبينيا" كفي " :تشقي النفكس بحبيا " كفي " :عزيزة " تتقمب األياـ في أطكارىا خصبان جدبان.
كىذه الحبيبة خمعت عمى جيد الزماف مفاخ انر.

تعمدت أف اختار مف ىذه
كما أف التميسي رفع ىذه الحبيبة " طكقان " تأرج عاط ار " .كقد ٌ
القصيدة المقاطع المكضكعة بيف األقكاس لتؤكد عمى قكؿ الشاعر ،كمزجو بيف الكطف بمعناه

العاـ كالرحب إلى الحبيبة حيث جعؿ التميسي الكطف ىك الحبيبة ،كال حبيبة غيره.

قاؿ التميسي:

يو أىك ً
ً ً
ام ىار
كنبتى ًغي
الكفىاىء ٍ
ىم ٍي نار لىيىا ما تىٍرتىض ى
ىس ىنظى هؿ ىن ٍم ىن يحيىا ى
يكضح التميسي في ىذا البيت مدل حبنا لميبيا ،كأننا سنظؿ نمنحيا الحب كالتضحية

كالكفاء كننفذ كؿ أكامرىا كما لك كاف ذلؾ مي انر منا ليا ،ككأف ما تأمرنا بو ببلدنا ىك مبتغانا
كمرادنا.كاستطاع التميسي في ىذه القصيدة أف يجعؿ مف الكطف معشكقا مبجبل ،أسمى مف العشؽ

البشرم .كاستطاع أف يحبّْب ليبيا إلى كؿ الميبييف حيث لـ يترؾ أحدان إال أىداه ذلؾ الشعر الذم
نظمو مف حب الكطف .كما أنو جعؿ كؿ الميبييف يميجكف بحبيـ لميبيا ،كذلؾ بأف نطؽ بضمير

الجمع في ىذه القصيدة كما لك كاف ينطؽ بمساف حاؿ الشعب الميبي كامبلن.

الح ُّ
ب ) ،ىي لغة الغزؿ
كلغة التميسي في كثير مف أبيات قصيدتو ( :ىكٍق ه
ؼ ىعمى ٍييىا ي
المستخدمة في الشعر العربي .كلك اقتطفنا ما كصؼ بو الكطف كجمعناه مف كممات معبرة عف

الح ُّ
ب )إلى نيايتيا.
حب الكطف لتصكرنا أننا أماـ قصيدة غزؿ ،بدءان مف عنكانيا)  :ىكٍق ه
ؼ ىعمىٍييىا ي
قاؿ التميسي:
ت لم ىكك ًف ًف ىينا م ىش ً
الح ُّ
اع ىار
ت قى ٍي ىد ىنا
أ ٍىـ أى ٍ
ىكٍق ه
ب ىش َّد ى
ؼ ىعمىٍييىا ي
طمىقى ٍ ٍ
كقكلو:
اعدم ىشتَّى ً
كمك ً
ض ً
اب ىيميك يح فى ٍجػ انر ىن ىائ ىار
كلك ٍف ىم ٍك ًع هد
ىخٍم ى
ؼ ال ًي ى
ىى
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ىرىاياتيىا خ ىرقنا كخي نشا ىب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائ ىار
دكد كتىٍنتى ًيي
الح ى
ىس ي
يدكيىا تٍم ىؾ ي
األفكار كاضحة عميقة مرتبة تناكؿ الشاعر" خميفة التميسي "المكضكع مف كؿ جكانبو في
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المعاني الدقيقة التي يريد عرضيا ،كالعبارات محكمة الصياغة ،تدؿ عمى ميارة في الصنعة،
كصدؽ العاطفة.
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كضكح كترابط ،فاأللفاظ جزلة دقيقة في اإليحاء بحب الشاعر لكطنو الذم يعيش فيو معبرة عف
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كقكلو:

كر جبًينًيا كبًفى ً
ً
احوـ
قى ىسمان بين ً ى ى
و
أح ىكور
كبًىبا وسـ ًم ٍف ثى ٍغ ًرىىا كبً ٍ

ً
ضفىائً ىار
م ٍف ىش ٍع ًرىىا قد أ ٍىر ىسمىتٍوي ى
ًم ٍف ٍ ً
طعي ىنائً ىار
الك ٍج ًو ىي ٍس ى
طرفيىا ك ى

حب الكطف فعميان بالشعكر باالنتماء الحقيقي لو ،كعدـ االكتفاء بالشعارات،
كيتمثؿ ٌ
عبر عف صدؽ ذلؾ الحب ،كالخكؼ
كاليتافات التي تنادم بذلؾ ،بؿ تتـ ترجمتيا ألفعاؿ
حقيقية تي ٌ
ٌ
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كتجنب نشر الفتف ،أك الكراىية
المساىمة في الحفاظ عمى أمنو كأمانو،
ٌ
عمى مصمحة الكطف ،ك ي
التسبب
العنصرية بيف الناس ،أك إيذاء اآلخريف ،أك ابتزازىـ ،أك تيديدىـ ،أك التآمر عمييـ ،أك
ٌ
ك ي

العامة ،كاالبتعاد عف الممارسات التي
بأم ضرر كاف ،كما يتمثٌؿ يحب الكطف باتباع القكانيف
ٌ
ٌ
تتسبب بالفكضى ،كقطع اإلشارات المركرية ،كنيب الممتمكات كتركيع الناس.
ٌ

فالكطف ىك المكاف الذم يكلد فيو الشخص كيعيش فيو ،كفي بعض األحياف فإف
و
جماعات
الشخص ينتمي إلى المكاف الذم يستقر فيو ،فاإلنساف يحب التكاجد كالعيش ضمف
و
منظمة ،كال يستطيع أف يبقى كحيدان ،لذلؾ فأيف ما استقر فإنو يبدأ بإنشاء مجتمع تقكده القكانيف
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كاألنظمة التي تساعد عمى حفظ األمف كالحقكؽ ،كتساىـ في تكزيع الكاجبات ،كقد ال يشعر بقيمة

الكطف إال مف تركو كأصبح الجئان ال مكاف يأكيو ،فترل مثؿ ىؤالء األشخاص ينصحكف مف ىـ
حكليـ بضركرة الحفاظ عمى أكطانيـ كاالبتعاد عف االنصياع خمؼ النداء الذم يقكد لتضييعو

منيـ ،فمثبلن نرل الشعب الفمسطيني ما زاؿ إلى اآلف يحاكؿ تحرير كطنو حتى لك كاف يعيش
خارجو ،كما أف مف اضطر لمسفر كاالستقرار في و
بمد آخر يحاكؿ دائمان إيضاح أىمية الكطف
كاالنتماء لو.

كيحتاج الكطف مف مكاطنيو الدفاع عنو كالقياـ بكؿ ما يفيده كيحافظ عميو ،كاالبتعاد عف

كؿ ما يسبب لو الدمار ،ككذلؾ المحافظة عمى ممتمكاتو كالمرافؽ العامة التي يسخرىا لمصمحة

أفراده ،كالمحافظة عمى األمكاؿ العامة فيو ،كاالبتعاد عف الفساد كالسرقة التي تؤدم إلى ضياع

مقدراتو كثركاتو ،بؿ عمى المكاطف زيادة قدراتو كعممو مف أجؿ النيكض بكطنو كايصالو إلى
المراتب العميا ،كتحقيؽ التقدـ كتطكير التكنكلكجيا المكجكدة فيو لبلرتقاء بو بيف الببلد المتقدمة.

كيتجمٌى حب الكطف في ككنو فطرة مجبك هؿ عمييا ك ٌؿ إنساف ،حيث تيعد ىذه الفطرة نبض
حب الكطف
قمبو ،كدمو الذم يجرم ،فالكطف ىك مكاف النشأة كالكالدة ،كمف ناحية أخرل ال يعني ٌ

كمتنافرة،
التعصب لكطف دكف آخر ،أك لجنس دكف جنس ،أك تقسيـ األمة إلى أقساـ يمتباغضة ي
األخكة ،كالتعاكف ،كنصرة جميع المسمميف في جميع أنحاء العالـ.
فحب الكطف يعني
ٌ
القارئ لعنكاف ىذه القصيدة يخاليا رجبلن يغازؿ امرأة كلكف القصة أكبر مف ىذه ،تمثمت

في رجؿ أحب كطنو فقاؿ قصيدة مف أجمؿ ما قرأت في حب الكطف.
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الخاتمر

عد
ييعد حب الكطف ،كالدفاع عنو ،كنصرتو مطمبان
أساسيان ،ككاجبان عمى كؿ فرد ،ككما يي ٌ
ٌ
تحث عمى حب الكطف،
حب الكطف شعك انر
ٌ
إنسانيان فطريان ،كما ٌ
أف تعاليـ الديف اإلسبلمي الحنيؼ ي
كتطكره ،كذلؾ بنصرة المظمكـ،
أم مصمحة أخرل ،كالمساىمة في نيضتو
كاعبلء مصمحتو فكؽ ٌ
ٌ
كاغاثة المميكؼ ،كاعانة اآلخريف أينما كانكا داخؿ الكطف.

و
شعكر ينتاب اإلنساف اتجاه و
شخص ما ،كلو عدة أنكاع ،مثؿ الحب
أمر أك
كالحب ىك
ه
كاإلعجاب بيف األحبة كحب الجيراف كحب األصدقاء كحب العائمة باإلضافة إلى حب الكطف،
كالكطف ىك أرض األجداد كاآلباء ،كىك مبلعب الطفكلة كصخب الشباب ،كىك رمز االنتماء

مع اإلنساف ،حيث إنيا ليست قيمةن مكتسبةن ممف حكليـ ،كال يحصؿ عمييا مف تربية كالديو لو،
و
جانب مف جكانبو ذكريات اإلنساف بحمكىا كمرىا .كيضطر اإلنساف مجب انر أك
كالكطف أيضان في

حاالت يغادر
بإرادتو لمخركج مف كطنو الذم عاش فيو كألفو ،كالذم بو جذكر انتمائو ،فيناؾ
ه
و
اإلنساف فييا بمده لطمب الرزؽ أك طمبان لمعمـ كغيرىما ،كفي
حاالت أخرل يغادرىا؛ ألف جيةن
أجبرتو عمى ذلؾ ،كتعرؼ نقائض األكطاف بالمنافي أك الغربة أك الميجر ،فيي التي ال ينتمي

و
إنساف يحب كطنو أف يدافع
إلييا اإلنساف ،كليست أرضو كال تضـ بيف جنباتيا أىمو ،إف عمى كؿ
و
و
مشكمة تعكر صفكه مثؿ كقكع االحتبلؿ أك االستعمار الذم يخنؽ
ليجكـ أك
عنو إف تعرض
الحرية كيقتميا كيقيد مكاطنييا ،كاإلسبلـ عمى سبيؿ المثاؿ دعا إلى الدفاع عف الكطف كبذؿ
ماء كىك و
الغالي كالنفيس مف أجمو ،كما أف عمييـ الحفاظ عمى مرافقو المختمفة كطبيعتو مف و
اء
كتر و
بة ك و
أشجار كبحر كغيرىا ،فبل يمكثيا أك يساىـ في خرابيا ،أك يمحؽ األذل بيا ،كما أف عمييـ
أف يتقدمكا بو بيف األكطاف األخرل مف خبلؿ الرقي بالعمـ كالعمؿ كالحرص عمييما ،فاألمة

المتعممة كالعاممة ىي أمةه تسابؽ األمـ األخرل ،باإلضافة إلى تعميره كاتباع السمككيات اإليجابية
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الكطف حيث يككف التراث الذم تتناقمو األجياؿ فيعكس الثقافة التي تميزه عف
كاألصؿ كاليكية ،ك ي
و
حضف دافئ ألبنائيا ،الذيف يشكمكف فيما بينيـ بما تكفره
األكطاف األخرل ،كىك األـ بما تمثمو مف
و
و
العائمة مف تر و
و
كحرص عمى سبلمة األبناء ،كىك مف األمكر الفطرية التي تكلد
كمكدة
كمحبة
ابط

اتجاىو .كتعد األغاني الكطنية كاألشعار إحدل مظاىر التغني بركعة الكطف كبشعكر الحب

العدد
11
د 10

الكطنية كبعض المناسبات االجتماعية؛ كحفبلت التخرج كالتكريـ عمى سبيؿ المثاؿ.

العدد11

الح ُّ
ب "كيجدر بالذكر أف لكؿ
نحكه ،كلعؿ خير مثاؿ عمى ذلؾ قصيدة التميسي " :ىكٍق ه
ؼ ىعمى ٍييىا ي
كطف أك و
و
دكلة نشيدان كطنيان خاصان بيا يردده الطبلب في مدارسيـ كيردده الناس في المناسبات
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كبعد ىذه الكقفة في رحاب ثقافة الناقد كالمبدع " خميفة محمد التميسي " تكصمنا إلى أف

دراسات التميسي عمى غناىا كاتساعيا لـ تقتصر عمى ميداف األدب العربي ،بؿ اىتـ بفتح نكافذ
عريضة متسعة عمى األدب األكربي ،اإليطالي خاصة.

كىكذا لكؿ بداية نياية ،كخير العمؿ ما حسف آخره كخير الكبلـ ما قؿ كدؿ ،كبعد ىذا

الجيد المتكاضع نتمنى أف نككف قد كفقت في سردم لعناصر المكضكع سردان ال ممؿ فيو كال
تقصير ليذا المكضكع الشائؽ ،كفقنا اهلل كاياكـ لما فيو صالحنا جميعان.

الصورة البديعية في قصيدة ( وقف عليها الحب) للشاعر الليبي 6خليفة محمد التليسي
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 .18دليؿ المؤلفيف الميبييف ،أمانة اإلعبلـ كالثقافة ،دار الكتاب1397 ،ىػ1977-ـ.
 .19ديكاف خميفة محمد التميسي ،الدار العربية لمكتاب 1989ـ.

 .20ديكاف مجنكف ليمى ،تحقيؽ :يسرل عبد الغني ،منشكرات محمد عمي بيضكف ،بيركت،
دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلى1999ـ عمـ البديع ،عبد العزيز عتيؽ ،دار
الصورة البديعية في قصيدة ( وقف عليها الحب) للشاعر الليبي 6خليفة محمد التليسي

النيضة العربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت لبناف.

 .21رحيؿ المؤرخ خميفة محمد التميسي :تأبيف ثقافي كرسمي ألحد ركاد العمؿ الثقافي الميبي،
سمير عبد الرسكؿ العبيدم2014 ،ـ.

 .22لساف العرب ،ابف منظكر ،تحقيؽ :عبد اهلل عمي الكبير ،محمد أحمد حسب اهلل ،ىاشـ
محمد الشاذلي ،دار النشر :دار المعارؼ ،القاىرة.

 .23مختار الصحاح ،محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم ،تحقيؽ :محمكد خاطر،
الناشر :مكتبة لبناف ناشركف ،بيركت ،طبعة جديدة1415،ىػ1995-ـ.

 .24معجـ الشعراء الميبييف ،عبد اهلل سالـ مميطاف ( ،طرابمس – ليبيا)ط ،1دار مداد
2001ـ.
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رعذد أشىبي احلىِٛبد احملٍٍخ يف ٌٍجٍب ِٓ خالي ِشبسٌع االسزمالي اٌزارً

()1

د .متمود العارف شقش(.)

(1922-1912م)

د .أتمد امهيسي متمد الزر اهي(.)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طرابمس الغرب كالية عثمانية منذ منتصؼ القرف السادس عشر،كظمت تحت الحكـ

المباشر لبلستانة حتى سنة 1711ـ ،سمطة الباب العالي ال تتجاكز المدف كالقرل الساحمية مع
محاكالت الكالة العثمانييف طكاؿ قرف كنصؼ مف الزماف السيطرة عمى الدكاخؿ ،ككانت محاكالتيـ

تتـ بمعاكنة بعض القبائؿ كالمناطؽ مف داخؿ المجاؿ الجغرافي الميبي ،كمع ىذا لـ يكتب ليذه

المحاكالت النجاح في فرض السيطرة عمى الدكاخؿ ،كمع بدايات القرف الثامف عشر استطاع
ذؼذد أشناه اىؽنٍ٘اخ اىَؽيٞح ف ٜىٞثٞا ٍِ لاله ٍشاسٝغ االعرقاله اىزاذ)ً1922-1912( ٜ

أحمد القرمانمي الكصكؿ إلى يسدة الحكـ في طرابمس مؤسسان لحكـ األسرة القرمانمية التي حظيت
باستقبلؿ نسبي عف السمطاف العثماني ،كلـ يستطع الباشكات القرمانمييف األكائؿ تكحيد التراب
الميبي ،كمع بدايات العقد الثاني مف القرف التاسع عشر عمؿ يكسؼ باشا القرمانمي (– 1775

1832ـ) عمى فرض سيطرة المركز (طرابمس) عمى األقاليـ كالمناطؽ البعيدة ،فكانت الحممة
العسكرية عاـ 1812ـ التي أنيت حكـ أسرة أكالد محمد بإقميـ فزاف ،كبيذا العمؿ أصبحت سمطة

الباشا عمى كؿ التراب الميبي ،كفي السنكات األخيرة مف حكـ يكسؼ باشا دب الضعؼ كالترىؿ

حككمتو ألسباب سياسية كاقتصادية كاجتماعية ،أيستغؿ ىذا الترىؿ خارجيان كداخميان فاألكؿ مف

قبؿ الجاليات األجنبية بمعاكنة فرنسا كانجمترا ،كالثاني ظيكر تمردات أك ثكرات أك تجارب
استقبللية عف مركز اإليالة كمف ىذه التجارب تجربة عبد الجميؿ سيؼ النصر عمى سبيؿ المثاؿ

ال الحصر ،مستغبل األخير ىشاشة الكضع في المركز (طرابمس) ،كقد عمؿ باستقبللية تامة عف

حككمة طرابمس حكالي عقد مف الزماف (1842 – 1831ـ) ،كلـ يكتب ليذه التجربة النجاح
لتصميـ الدكلة العثمانية عمى العمؿ العسكرم بإنياء الحركات االستقبللية بقضائيا عمى

الزعامات المنادية باالستقبلؿ عف المركز فكانت النتيجة مقتؿ عبد الجميؿ سيؼ النصر عاـ

1842ـ كانياء تجربتو ،كغيرىا مف التجارب االستقبللية كخاصة القريبة مف عاصمة الكالية ،كفي
إقميـ برقة كاف لمحركة السنكسية حضكر كباألخص في جنكب اإلقميـ ،حيث كانت ليذه الحركة

عبلقة شؾ متبادؿ مع الدكلة العثمانية ،كقد استطاع مؤسس ىذه الحركة تثبيت جذكرىا في

.1ظير اسـ (ليبي ا) في العصكر الحديثة ليدؿ عمى األقاليـ الثبلث طرابمس كبرقة كفزاف كمع بداية االحتبلؿ اإليطالي كفؽ مرسكـ ممكي

العدد 11

إيطالي صدر في  5نكفمبر  1911ـ ،كلكف ظيكر االسـ بصكرة رسمية كاف في منشكر (كارلك كانيفيا) الصادر في طرابمس  7أبريؿ
1912ـ ،ثـ أكدت االسـ كثيقة استقبلؿ ليبيا الصادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  21نكفمبر 1949ـ .لممزيد انظر :محمد
مصطفى بازامة ،ليبيا ىذا االسـ في جذكره التاريخية ،ط ،2مكتبة قكرينا لمنشر كالتكزيع ،بنغازم 1975ـ ،ص.15-14

()

()

أستاذ مشارؾ ،جامعة المرقب ،كمية اآلداب كالعمكـ مسبلتو ،قسـ التاريخ.
جامعة بني كليد ،قسـ التاريخ.
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اإلقميـ ،فأصبح ليا استقبلؿ ذاتي داخؿ المجاؿ الجغرافي الميبي ،ككما كاف لمحركة كعي

تنبو مؤسسيا باستفحاؿ الخطر االستعمارم عمى الببلد
بمخاطر االستعمار األكركبي فكانت ٌ
العربية،ككانت البداية بفرنسا التي احتمت الجزائر ،ثـ إيطاليا التي أصرت عمى استعمار ليبيا،
فأعمنت الحرب عمييا في أكتكبر 1911ـ ،كدخمت الببلد المرحمة االستعمارية اإليطالية ،كقد

تصدت حركة الجياد لبلستعمار بمعاكنة الضباط كالجنكد األتراؾ خبلؿ السنة األكلى مف
ٌ
االستعمار ،كبتكقيع اتفاقية أكشي لكزاف في أكتكبر 1912ـ ،خرجت تركيا مف المشيد الميبي،
كمف ىنا بدأت الحركات االنفصالية أك االستقبللية بمحاكالت لزعامات محمية بتأسيس كيانات

سميماف الباركني بعد مؤتمر العزيزية في نكفمبر 1912ـ ،حيث أعمف األخير استقبللو الذاتي

بمنطقة الجبؿ الغربي كبعض المناطؽ المحادية ،محاكالن التكسع في إقميـ فزاف كبالقرب مف
المركز (طرابمس) ،كعمر ىذه الحككمة قصير لغياب الدعـ الدكلي إلى جانب حدكث تنافر بيف
بعض زعامات إقميـ طرابمس ،مع جيكزية الجيكش االيطالية مقارنة بقكات المجاىديف ،فكانت

النتيجة تقيقر المقاكمة أماـ المحتؿ في معركة جندكبة 1913ـ ،كبيذه المعركة أنيت حككمة

الجبؿ كاالستقبلؿ الذاتي المعكؿ عميو.

بعد معركة جندكبة تمكنت القكات االيطالية مف بسط نفكذىا عمى كامؿ الجبؿ الغربي،

ككصمت إلى غدامس عمى الحدكد الجزائرية ثـ تكغمت جنكبان فاحتمت مزدة كمف بعدىا القريات،

كبسبب انقساـ المجاىديف حدث شرخ بيف صفكؼ المقاكمة فتح الطريؽ أماـ الزحؼ اإليطالي

ليتكغؿ باتجاه فزاف.

أما في أكركبا فقد نشبت الحرب العالمية األكلى (1918 – 1914ـ) ككاف ضمف الدكؿ
ٌ
المشاركة في ىذه الحرب إيطاليا ،فارتأت قيادات أك زعامات محمية االستفادة مف انشغاؿ إيطاليا

بالحرب الككنية كاىماليا لمشأف الميبي بتأسيس كيانات سياسية أك حككمات مستقمة داخؿ المجاؿ

الجغرافي الميبي ،كخاصة بعد ىزيمة القكات االيطالية في معركة القرضابية في أبريؿ 1915ـ،
كالتي كاف مف المفترض االستفادة مف تحقيؽ النصر فييا لكحدة الكطف ،لكف حدث عكس ذلؾ،

حيث نشأت حككمات مستقمة ذاتيان بإمكانيات محمية كبعض الدعـ الخارجي (تركيا – ألمانيا)

تعدد أشفال التفومات المتلير ي لي يا من خالل مشاريع االستقالل الذاتي (1922-1912م)

سياسية أك حككمات محمية إلدارة أقاليميا ،فكانت البداية بحككمة الجبؿ الغربي برئاسة الشيخ

أثناء الحرب العالمية األكلى ،مثؿ حككمة مصراتو التي أسسيا رمضاف السكيحمي ،كحككمة

العدد
11
د 10

كفي إقميـ برقة يكمؼ أحمد الشريؼ إدارة حركة المقاكمة مف قبؿ الحككمة التركية كالتي
انتيت بإقحاـ الشريؼ في حرب مع بريطانيا عمى الحدكد الميبية المصرية .تسمٌـ محمد إدريس

العدد11

سميماف الباركني الثانية ،كحككمة محمد سكؼ المحمكدم بالعزيزية ،كخميفة ال ازكم في فزاف.

السنكسي الراية مف أحمد الشريؼ كقد يعرؼ عف األكؿ الدبمكماسية السممية مع اإليطالييف
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بمعاكنة اإلنجميز أيسس استقبلؿ ذاتي في إقميـ برقة (حككمة اجدابيا) مف خبلؿ االتفاؽ مع

االيطالييف بتكصية انجميزية.

كعمى أية حاؿ فالبحث يتناكؿ حركات االستقبلؿ الذاتي داخؿ المجاؿ الجغرافي الميبي

مع تكضيح ألىـ الخطكات التي أيتبعت لتككيف أك تأسيس إدارة محمية كالعمؿ المؤسساتي داخؿ
ىذه الحككمات ،كاستئثار القيادات بالسمطة كارتجالية الق اررات عندىا كعبلقات ىذه الزعامات
بالدكلة العثمانية كالدكؿ األكركبية كدكر ىذه الدكؿ في استمرار االستقبلؿ الذاتي مف عدمو.

كما ىمست لمظاىرة االنقسامية التي أصابت الجسد الميبي لفترات تاريخية متقطعة ،كىي

بركز زعامات محمية خبلؿ التاريخ الحديث كالمعاصر كرغبتيا في االستقبلؿ أك االنفصاؿ عف

ذؼذد أشناه اىؽنٍ٘اخ اىَؽيٞح ف ٜىٞثٞا ٍِ لاله ٍشاسٝغ االعرقاله اىزاذ)ً1922-1912( ٜ

مركز الدكلة (طرابمس) كلما ليذه المعنة مف تأثير في تشظي المقاكمة كتأثيرىا السمبي مف خبلؿ

إذكاء ركح الفتنة كالحرب األىمية ،كؿ ىذا ناتج عف ظاىرة التناكب الدائرم كالرجكع إلى االنقساـ
أك التجزئة كحضكر األخيرة بثقؿ داخؿ المجتمع الميبي أثناء الحرب الككنية.

مع التنكيو لمحاكالت مف بعض الزعامات باالستقبلؿ مستغمة نياية الحرب العالمية

كالفراغ السياسي بمؿء األخير بإنشاء حككمة كحدة كطنية لتكحيد الصؼ كلـ الشمؿ كاصبلح

ذات البيف ،فكانت الجميكرية الطرابمسية نكفمبر 1918ـ ،كلكف لغياب الدعـ الدكلي لـ تستمر
ىذه الحككمة في استقبلليا الذاتي ،مع اإلشارة إلى االتفاقيات التي كقعت مع إدريس السنكسي

مف قبؿ ايطاليا كتكصية إنجميزية بتأسيس استقبلؿ ذاتي لحككمة اجدابيا.

إف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك تحميؿ المكقؼ المحمي لعممية االستقبلؿ الذاتي ،كالمكقؼ

الدكلي منو ،كما مدل نجاح الزعامات الميبية في تجاربيـ االستقبللية كادارة حككماتيـ المحمية،
مع اإلشارة لمتيارات الفكرية التي برزت أثناء العقد األكؿ مف تاريخ المقاكمة كتأثر الزعامات

المحمية بيذه التيارات.

أكشي لكزاف (أكتكبر  )1912اتفاقية الصمح اإليطالية العثمانية( ،)1كالتي كافؽ فييا

العثمانيكف عمى االنسحاب مف كالية طرابمس الغرب كاالعتراؼ بالمطامع االيطالية ،كلكف
السمطاف العثماني أعطى االستقبلؿ لسكاف الكالية في إعبلف خاص قيرئ في طرابمس .فمف
جانب الحككمة العثمانية كافقت عمى تسميـ ليبيا لمحككمة االيطالية مقابؿ انسحاب األخيرة مف
المضايؽ العثمانية ،كمف جانب آخر أعمف السمطاف استقبلؿ أىالي الكالية(.)2

العدد 11

. 1مف أىـ األحداث السياسية التي تركت آثا ار سمبية عمى حركة المقاكمة الكطنية ضد االستعمار اإليطالي في المرحمة المبكرة ىك صمح
لكزاف بسكيس ار الذم تـ بيف الدكلة العثمانية كايطاليا في  18أكتكبر  ،1912فقد ترتب عمى إبراـ الصمح تغيرات جذرية في أكضاع
الجبية الداخمية لحركة الجياد ،كقد تضمنت ىذه المعاىدة عمى أسس في مقدمتيا منح الحكـ الذاتي ألىؿ طرابمس كبرقة .لممزيد :أنظر
عزالديف العالـ ،تاريخ ليبيا المعاصر ،مركز جياد الميبييف ،طرابمس  ،2000ص.43
 . 2محمد عبد الكريـ الكافي .الطريؽ إلى لكزاف ،مكتبة الفرجاني ،طرابمس  ،1980ص.16
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كصدمكا بالكاقع معتقديف بأف الدكلة العثمانية
فكجئ زعماء المقاكمة بمسألة التسميـ ي

يستحيؿ أف تتنازؿ عف الكالية أك تتخمى عف المقاكمة كدعميا ضد االستعمار اإليطالي،ىي
سياسة المصالح كالتي كاف نتيجتيا دخكؿ ليبيا مرحمة جديدة مف الصراع غير متكقعة مف الشعب
الميبي كخاصة قيادات المقاكمة.

عمى أية حاؿ فالزعامات المحمية كجدت نفسيا كحيدة بدكف دعـ دكلي في مكاجية

الجيكش اإليطالية ،ففي إقميـ برقة قاـ أنكر باشا بتسميـ ما تبقى مف األسمحة كالمؤف العثمانية إلى
السيد أحمد الشريؼ السنكسي الذم رفع راية الجياد ضد المستعمر في عاـ 1913ـ( .)1كفي

طرابمس تنادت القيادات المحمية لعقد مؤتمر بشأف دراسة الكضع السياسي كالعسكرم بعد تكقيع

العثمانييف بعد االتصاالت كالتشاكر بيف الزعامات اتفؽ عمى عقد مؤتمر في العزيزية.

ككاف في مقدمة ىذه الزعامات سميماف الباركني كمحمد فرحات الزكل .عقد المؤتمر في

العزيزية كلكف حدث الذم لـ يكف في الحسباف ،حيث برز رأياف في ذلؾ المؤتمر :الرأم األكؿ
االستمرار في المقاكمة حتى الحصكؿ عمى االستقبلؿ كارغاـ إيطاليا منحيـ إياه كاالعتراؼ
بإعبلف االستقبلؿ العثماني الخاص باستقبلؿ الكالية ،ككاف في مقدمة مف طرح ىذا الرأم
()2

سميماف الباركني كمحمد سكؼ المحمكدم ،كمحمد بف عبد اهلل البكسيفي.

كالرأم الثاني :أراد مفاكضة الحككمة اإليطالية مف أجؿ االستقبلؿ في مقدمة مف طرح
()3

ىذا الرأم فرحات الزاكم كعمي بف تنتكش.

مجمكعة الرأم األكؿ الرافض لمتفاكض كالمؤكد عمى المقاكمة ،قامت ىذه المجمكعة

باتخاذ عدة إجراءات إثر انتياء مؤتمر العزيزية ،كقد كاف أكؿ ىذه اإلجراءات إصدار منشكر
يعمنكف فيو استقبلليـ كاالستمرار في مقاتمة القكات اإليطالية ،كقد جاء في ىذا المنشكر التالي
"ألجؿ المحافظة عمى الديف كالكطف كاالستقبلؿ الذم تفضؿ عمينا بو مكالنا السمطاف قد اتفقنا

كعينا خطة جديدة لمحرب كاليمة مبذكلة في تدارؾ ما يمزـ مف األرزاؽ
عمى دكاـ المدافعةٌ ،

تعدد أشفال التفومات المتلير ي لي يا من خالل مشاريع االستقالل الذاتي (1922-1912م)

االتفاقية كاستحداث آلية عمؿ لمكاجية اإليطالييف ،كترتيب الصؼ الداخمي بعد انسحاب

 . 1مف بيف محاكالت القادة الكطنييف لسد الفراغ السياسي الناجـ عف االنسحاب العثماني محاكلة أحمد الشريؼ إقامة إدارة كطنية في

العدد
11
د 10

 .1912أنظر :مصطفى ىكيدم ،الحركة الكطنية في شرؽ ليبيا ،مركز جياد الميبييف ،طرابمس  ،1988ص.44

العدد11

برقة كقد أسند إليو األتراؾ القيادة العامة لحركة الجياد الميبي خبلؿ المقابمة التي تمت بينو كبيف أنكر باشا في الجغبكب نكفمبر
 . 2استمـ سميماف الباركني مف نشأت بؾ األمكاؿ التي كانت عنده كقدرىا  2000ليرة عثمانية ذىبا ،كسمـ لو سندا بأربعة عشر الؼ
شكاؿ مف األرزاؽ يستمميا مف (بنقرداف) بتكنس ،ينظر :الطاىر الزاكم ،جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب ،ط  ،المدار اإلسبلمي،
بيركت ،2004 ،ص .160
 . 3المصدر نفسو ،ص.159
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()1

كالنقكد كمستمديف مف اهلل التكفيؽ كاإلعانة"...

كقد كقع ىذا المنشكر كبل مف سميماف الباركني

كأحمد السني ،كمحمد سكؼ كأحمد البدكم األزىرم.

كالى جانب اإلجراء األكؿ أم بعد إصدار المنشكر اتخذت خطكة ثانية تمثمت في إيفاد

مف يمثؿ ىذا الطرؼ إلى العاصمة الفرنسية إلببلغ الدكؿ األكركبية عف طريؽ سفاراتيا في
باريس باعتزاـ الزعامات الرافضة لمتفاكض مداكمة الحرب كتأسيس دكلة بمعاكنة الدكؿ األكركبية
عف طريؽ االعتراؼ بسيادتيا عمى أرضيا ،كقد جاء في المراسمة التي بعثت بيذا الخصكص ما

يمي.

" إلى كزراء الخارجية في لندف ،باريز ،برليف ،فيانة ،بترسبكرغ ،دار السعادة ،ركما... ،لي الفخر
ذؼذد أشناه اىؽنٍ٘اخ اىَؽيٞح ف ٜىٞثٞا ٍِ لاله ٍشاسٝغ االعرقاله اىزاذ)ً1922-1912( ٜ

بأف أشعركـ بأف الدكلة العثمانية قد منحت القطر الطرابمسي استقبللو كقد اتفؽ جميع سكاف

الجيات الجبمية كالمناطؽ الجنكبية عمى المحافظة عمى استقبلليـ كتعيدكا بالتضحية في سبيؿ

الدفاع عنو إلى آخر رمؽ مف حياتيـ"...

()2

إف اإلجراءات التنظيمية التي اتخذت مف قبؿ سميماف الباركني كمف معو مف القيادات

ىي في االتجاه الصحيح ،كىك ما يؤكد معرفة الباركني باإلجراءات السياسية كاإلدارية الداخمية
كالخارجية لمحصكؿ عمى االستقبلؿ الذاتي ،كلكف لـ يكتب ليذه الخطكات النجاح بسبب اعتراؼ
الدكؿ األكركبية لمحككمة اإليطالية بأحقيتيا في استعمار ليبيا ،كما منشكر االستقبلؿ الذم أعمنو

السمطاف العثماني إال تمكييان القصد منو حفظ ماء كجو الباب العالي أماـ الدكؿ اإلسبلمية.

بدأ الشيخ سميماف الباركني في العمؿ عمى تأسيس أك تككيف إدارة لو في المنطقة الكاقعة

بيف الرابطة كالكطية متخذا مف الرابطة كجندكبة كمرتفعات أبك يدر مق انر إلدارتو( ،)3فالسيد
الباركني استند في تأسيس الحككمة المستقمة عمى الفرماف أك اإلعبلف السمطاني الذم منح الببلد

حؽ االستقبلؿ متمشيان مع القرار الذم اتخذه فريؽ الرفض في مؤتمر العزيزية ،كإلضفاء الصبغة

السياسية عمى ىذا االستقبلؿ قاـ الشيخ سميماف باإلببلغ عنو عف طريؽ التمغراؼ لكؿ مف انجمت ار
كفرنسا كألمانيا ،إلى جانب المنشكر الذم أرسؿ إلى الدكؿ األكركبية عف طريؽ سفاراتيا في

باريس.

عمى أية حاؿ فالسيد الباركني استمر في طريقو لمحصكؿ عمى االستقبلؿ الذاتي عمى

أرض الكاقع مف خبلؿ البدء في اإلجراءات العممية لمتنظيـ الداخمي كاإلبقاء عمى اإلدارات

السابقة ،إلى جانب استحداث مديريات جديدة في مناطؽ الجبؿ الغربي ،مثؿ الرياينة في قائـ

العدد 11

 . 1زعيمة الباركني .صفحات خالدة مف الجياد ،مطابع االستقبلؿ الكبرل ،القاىرة ،1964 ،ص.268
 . 2المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية ،شعبة الكثائؽ العربية ،ممؼ الباركني الكثيقة رقـ .78
 . 3أحمد عطيو مدلؿ ،المقاكمة الميبية ضد الغزك اإليطالي كتأثيرات األكضاع الدكلية عمييا ،مركز جياد الميبييف ،طرابمس ،1989
ص.34
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قامية يفرف ،كالرحيبات كالرجباف في قائـ قامية فساطك ،ككاباك كالحرابة في قائـ قامية نالكت،

كأبقت اإلدارة الجديدة عمى نفس المكظفيف كالعامميف في اإلدارة السابقة مع تغيير طفيؼ في

بعض المكظفيف(.)1

فالسيد الباركني كمف معو مف الزعامات كانت ليـ نظرة مستقبمية لتأسيس حككمة محمية

عمى غرار التجارب السابقة حاكؿ فييا زعماء محميكف تأسيس حككمة أك دكلة محمية عمى

أنقاض الحككمة المكجكدة في المركز (طرابمس) ،كاألمثمة كثيرة إالٌ أف كؿ المحاكالت باءت

بالفشؿ؛ ألف التجارب ما ىي إال نزعة استقبللية رغب فييا بعض الزعامات االستئثار بالسمطة

الدكلة(.)2

فالدكلة تحتاج إلى إقميـ كشعب كأيديكلكجيا كمكارد مالية كعقدان قانكنيان كىكية ،فيؿ

سميماف الباركني كبطانتو يمتمككف ىذه العناصر أك المقكمات؟

فاإلقميـ مقتطع مف المجاؿ الجغرافي الميبي (الجبؿ الغربي كأجزاء مف فزاف) ،كالعقد

القانكني استند الباركني فيو عمى فرماف االستقبلؿ العثماني ،كاأليديكلكجيا فكرة الشيخ سميماف

(الجامعة اإلسبلمية) ،غير أف يج ٌؿ الزعامات الذيف كانكا حكلو أفكارىـ تختمؼ عف الباركني،
ألنيا محمية مناطقية جيكية ،كالمكارد المالية شحيحة نظ ار لتكقؼ الدعـ العثماني ،كاف كجد فيك
خارج الحدكد كامكانية تكصيمو لمجيات أك لمحككمة في الجبؿ ليس باألمر السيؿ ،إضافة إلى
اعتماد أىالي الجبؿ عمى الزراعة البعمية ،كاألخيرة ترتبط بكمية تساقط األمطار.

عمى كؿ فالزعامات الرافضة لمتفاكض قررت تأسيس حككمة محمية مستقمة ذاتيان كاتخذت

مف يفرف عاصمة ليذه الحككمة أك الدكلة ،كعممت عمى تنظيـ المنطقة الكاقعة تحت نفكذىا

تنظيمان جيدان ،كالى جانب التنظيـ اإلدارم شرعت في تنظيـ البريد كالبرؽ كالياتؼ مف خبلؿ فتح
مكاتب كفركع لو في جميع المناطؽ داخؿ الحدكد الترابية لمحككمة ،امتدت حتى غدامس

كغات( ،)3كما ركزت الحككمة عمى الشؤكف العسكرية مف خبلؿ اتخاذ إجراءات استعجاليو بنقؿ
مقر القيادة كمخازف التمكيف كالعتاد داخؿ المجاؿ الترابي لمحككمة لكي تككف في مأمف كبعيدة

عف الجيكش اإليطالية ،كلنشر األمف في المناطؽ كالقرل ،كمؿء الفراغ األمني الذم تركو رجاؿ

تعدد أشفال التفومات المتلير ي لي يا من خالل مشاريع االستقال ل الذاتي (1922-1912م)

كاالنفصاؿ عف المركز رغـ افتقار ىذه التجارب لبعض عناصر أك مقكمات تككيف أك تأسيس

األمف التابعيف لمحككمة السابقة قبؿ االنسحاب(.)4

العدد
11
د 10

المقاكمة الميبية ضد االحتبلؿ اإليطالي ،مركز جياد الميبييف ،طرابمس  ،1981ص.32

العدد11

 . 1أبقت الحككمة الجديدة عمى جميع مكظفييا القدامى ،باس تثناء مكسى قرادة الذم عيف بدال منو ساسي خزاـ ،أنظر عمى البكصيرم،
 . 2كجدت تجارب إلقامة دكلة محمية داخؿ المجاؿ الجغرافي الميبي خبلؿ القرف التاسع عشر ،مثؿ تجربة عبد الجميؿ سيؼ النصر في
فزاف ،كمحاكالت غكمة المحمكدم في الجبؿ الغربي.
 . 3أبك القاسـ الباركني ،حياة سميماف باشا الباركني زعيـ المجاىديف الطرابمسييف ،ط ،2د.ـ ،1948 ،ص.60
 . 4زعيمة الباركني – المصدر السابؽ ،ص.464
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كليذه الحككمة مياـ كعمييا كاجبات تجاه المكاطنيف كالعائبلت تمثمت في تكفير المؤف

كالغداء كالكساء ،فكاف لزامان عمى رجاالت ىذه الحككمة البحث عف بدائؿ لمحاجيات أك المؤف

التي كانت تكفرىا الحككمة العثمانية كلك بصكرة قميمة ،كبالفعؿ عممت الحككمة عمى التنسيؽ بيف
األعماؿ العسكرية كالزراعية مف خبلؿ التناكب بيف المجاىديف عمى التكاجد في نقاط الحراسة

كالجبيات كاألحراش كاألراضي الزراعية لمقياـ بحراثة األرض بعد زراعتيا في مكسـ الحرث

كخاصة زراعة الشعير بعد تساقط األمطار ككذلؾ القياـ بجمع ثمار الزيتكف.

مبدئيا نجحت ىذه الفكرة في تغطية العجز بيف النقاط األمنية كالمعسكرات كاألراضي

الزراعية التي تحتاج أليدم عاممة لمحرث كلجمع الثمار.
ذؼذد أشناه اىؽنٍ٘اخ اىَؽيٞح ف ٜىٞثٞا ٍِ لاله ٍشاسٝغ االعرقاله اىزاذ)ً1922-1912( ٜ

فالنشاط االقتصادم لسكاف الجبؿ كما حكلو يكمف في الزراعة (البعمية) ،كالرعي،

كاإلنتاج يرتفع كينخفض حسب كمية األمطار المتساقطة ،كالى جانب الزراعة كالرعي عممت

الحككمة عمى تكفير األمكاؿ مف مصادر أخرل لتسيير أعماليا ،كمف ىذه المصادر الزكاة،
فكمفت لجاف لحصر الممتمكات ،كمأمكريف الستكماؿ أعشار الزرع لتقكـ بجبايتيا ،كلكفرة غ ازرة

األمطار كنمك الزرع كاف عامان خيراتو كثيرة ،إال أف الحرب حالت دكف الحصكؿ عمى اإلنتاج
بسبب ىبلؾ المحاصيؿ كىجرة السكاف ،فالحرب ال تبقي كال تذر قضت عمى الزرع كالضرع أثناء

قياـ القكات اإليطالية بشف ىجكميا عمى حككمة الجبؿ(.)1

أما خارجيان فإف الباركني لـ يتكقؼ في محاكالتو
ىذا فيما يخص الشأف الداخميٌ ،
لبلتصاؿ بالدكؿ األكركبية لمحصكؿ عمى الدعـ السياسي كاالعتراؼ باالستقبلؿ بما فييا الحككمة

اإليطالية فقد طالبيا باالعتراؼ بحككمتو فتتفاكض معيا،حيث يشكؿ كفدان لممصالحة كاف الكسيط
بيف الباركني كالحككمة االيطالية ككاف ىذا بتكميؼ مف الباركني ،فسافر الكفد إلى ركما لتقديـ

المقترحات لنيؿ االستقبلؿ( .)2بكصكؿ كفد المجاىديف إلى إيطاليا كحصكلو عمى المكافقة مف

حككمة ركما الستقباؿ الكفد بشرط أف يككف مخكالن بكؿ السمطات التي تمنحو حؽ المفاكضة مف
قبؿ حككمتو ،كعمى الفكر أبرقت حككمة ركما إلى الكالي اإليطالي بطرابمس الغرب تعممو ببدء

المفاكضات كطمبت منو تكقؼ العمؿ العسكرم في ليبيا لمدة أسبكع كبعده يمكف االستمرار مف

عدمو بعد االطبلع عمى شركط التفاكض كامكانية تحقيقيا ،كلكف دكف جدكل رجع الكفد دكف

تحقيؽ نتائج تذكر(.)3

العدد 11

كبيذا فالسيد الباركني حقٌؽ نجاحان محدكدان خبلؿ مدة كجيزة في تعاممو السياسي داخميان
كخارجيان ،األكؿ بتنظيمو اإلدارم لحككمتو ،كالثاني اتصاالتو المستمرة ببعض الحككمات

 . 1أبك القاسـ الباركني ،المصدر السابؽ ،ص.195
 . 2الكفد المكمؼ بالتفاكض يتككف مف عمي الشنطة كمكسى قرادة ،أنظر :عمي البكصيرم ،المرجع السابؽ ،ص.39
 . 3المرجع نفسو ،ص.40
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األكركبية بما فييا حككمة المستعمر كحككمة ألمانيا طالبان مف األخيرة الضغط عمى ركما
لبلعتراؼ باالستقبلؿ الممنكح مف السمطاف العثماني ،كما حاكؿ الباركني مغازلة الحككمة

األلمانية مف خبلؿ مطالبتو االستفادة مف خبرتيا في بناء الدكؿ كتقديـ العكف عف طريؽ فتح باب
التعاكف في المجاالت االقتصادية كالعمرانية بعد نيؿ االستقبلؿ ،كلكف لـ يكتب لسياستو الخارجية

النجاح فاالعتراؼ األلماني خاصة كاألكركبي عامة بالسيادة اإليطالية عمى ليبيا سبقت تأسيس

الحككمة المحمية في الجبؿ(.)1

استفاد الطرفاف الباركني كالحككمة اإليطالية مف مرحمة التفاكض ألجؿ تنظيـ القكات

العسكرية لممجابية ،كلـ تتكقؼ إيطاليا في استخداـ كسائؿ أخرل لتفكيؾ كحدة المقاكمة الكطنية

كلكف كاف لمعبلقات االجتماعية دكر في طمس الفتنة كابعاد شبح الحرب األىمية كافشاؿ مخطط

المستعمر – فرؽ تسد – كتـ اصبلح ذات البيف ،كعممت الزعامات الراغبة في استمرار المقاكمة
باليجكـ عمى قكات المحتؿ في أكثر مف مكقع ،حقؽ فييا المجاىدكف انتصارات كغنمكا الكثير

مف األسمحة ،فأقفؿ باب التفاكض كاستمرت الحككمة اإليطالية في استكماؿ استعداداتيا لمقياـ
باليجكـ عمى قكات المجاىديف ،كلـ يعد ىناؾ أم مجاؿ ما عدا حسـ المكقؼ عف طريؽ

استعماؿ القكة العسكرية فكانت معركة جندكبة مارس 1913ـ كالتي أنيت الحككمة المحمية بيفرف
في نياية شير مارس مف السنة نفسيا ،بتقيقر قكات المجاىديف أماـ الجيكش اإليطالية بسبب

قمة المؤف كالسبلح فكانت النتيجة احتبلؿ الجبؿ(.)2

قرر عدد مف الزعامات االنسحاب كاليجرة خارج الببلد ،فكانت كجية الشيخ سميماف

ا لباركني كسكؼ المحمكدم ،كحرب النائمي مع ثبلثة آالؼ مجاىد تكنس سممكا أسمحتيـ إلى
السمطات الفرنسية .كىناؾ زعامات أك قيادات أخرل رغبت االستمرار في مقاكمة المستعمر بقيادة
الشيخ محمد بف عبد اهلل البكسيفي كسالـ بف عبد النبي كمحمد السني شيخ الزاكية السنكسية في

مزدة كتكجيت إلى دكاخؿ إقميـ فزاف(.)3

إف السيطرة اإليطالية عمى الجبؿ الغربي فتحت الطريؽ أماـ قكاتيا ناحية فزاف ،تكلى

الككلكنيؿ مياني قيادة الجيش اإليطالي المتكجو ناحية الجنكب ،كفي طريقو سيطر عمى الجفرة

تعدد أشفال التفومات المتلير ي لي يا من خالل مشاريع االستقالل الذاتي (1922-1912م)

كخمخمة الصؼ الكطني بزرع بدكر الفتنة بيف الزعامات كالمناطؽ أدت إلى اشعاؿ فتيؿ الحرب،

بعد معارؾ مع قكات المجاىديف كمنيا إلى كادم الشاطئ فكانت المقاكمة أشرس في معركة

العدد
11
د 10

 . 2عمي حميدة .المجتمع كالدكلة كاالستعمار في ليبيا ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت1998 ،ـ ،ص.166

العدد11

 . 1المرجع نفسو ،ص.14

 . 3قكضت معركة جندكبة طمكحات الباركني كالتي كاف يسعى لتحقيقيا ،حيث أصدرت الحككمة اإليطالية ق ار انر رسميان أعمنت فيو

صراحة معارضتيا الشديدة لقياـ إمارة مستقمة بالجبؿ .انظر :إبراىيـ الميدكم ،سميماف الباركني ،مجمة جامعة قاريكنس ،السنة الثالثة،

العدد الرابع ،1990 ،ص.118
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المحركقة ديسمبر 1913ـ ،كبعد ىذه المعركة كانت السيطرة عمى باقي كاحات اإلقميـ حتى
كصؿ المستعمر إلى غات في أغسطس 1914ـ ،فكاف االحتبلؿ شامبلن لطرابمس كفزاف.

كعمى الرغـ مف سيطرة القكات اإليطالية عمى رقعة شاسعة مف التراب الميبي بعد

أف لـ تستمر أكثر مف شيكر كخاصة بعد دخكؿ إيطاليا الحرب العالمية
أغسطس 1914ـ ،إالٌ ٌ
األكلى إلى جانب عدـ تكقؼ المقاكمة في جبيات كمناطؽ متعددة ،فكانت معركة القرضابية في
أبريؿ  1915ـ ش اررة الثكرة ضد االستعمار اإليطالي ،كاستطاعت قكات المجاىديف في كؿ أنحاء

الببلد مياجمة الجيكش اإليطالية كالحاقيا بيزائـ كثيرة ،فكانت النتيجة انحسار كتقكقع القكات
اإليطالية في بعض الحاميات العسكرية بالمدف الساحمية.

()1

ذؼذد أشناه اىؽنٍ٘اخ اىَؽيٞح ف ٜىٞثٞا ٍِ لاله ٍشاسٝغ االعرقاله اىزاذ)ً1922-1912( ٜ

بيذا االنحسار لمقكات اإليطالية حدث فراغ إدارم كسياسي داخؿ المدف كالمناطؽ

المتحررة ،كبديؿ لمسمطة اإليطالية ،كظيرت بعض الكيانات المحمية عممت عمى منح نفسيا

استقبلالن ذاتيان تمثؿ في تأسيس حككمات محمية مدنية كعسكرية لديمكمة العمؿ المؤسساتي
لمحككمات المستقمة ،كالنماذج متعددة ،كنحاكؿ في ىذا البحث إعطاء صكرة عمى االستقبلؿ
الذاتي مف خبلؿ نمكذج آخر مثؿ حككمة مصراتو التي أسسيا رمضاف السكيحمي في أغسطس

1915ـ بشركع األخير في تنظيـ إدارتو كحككمتو مف شؤكنيا الشرعية كاإلدارية كالمالية
كالعسكرية إلى جانب البريد كالبرؽ ،كالمجاؿ الترابي ليذه الحككمة شمؿ مجاؿ متصرفية الخمس

أثناء العيد العثماني الثاني (سرت شرقان ،كالقربكلي كقصر خيار غربان بما فييا مسبلتو) ،بقى جزء

مف مدينة الخمس خارج نطاؽ ىذه الحككمة لتحصف القكات اإليطالية فييا ،ككاف عمى السكيحمي

كضع آلية إلدارة حككمتو فكانت لؤلخيرة أعماؿ تمثمت في اآلتي:

 قامت الحككمة بتشكيؿ لجاف لجمع كحصر المعدات كاألسمحة التي تـ غنميا مف الجيكشاإليطالية كفؽ آلية تنظيمية دقيقة مف خبلؿ تجميع األسمحة كالمعدات العسكرية كتكثيقيا في

سجبلت كتسميميا لممخازف المخصصة لتخزينيا(.)2

 لكؿ دكلة أك حككمة في العالـ مشركع دستكر لتسيير األمكر السياسية كاإلدارية كغيرىا داخؿالدكلة ،فكاف القرآف الكريـ كالسنة النبكية دستك انر كمنياجان ييعمؿ بيما داخؿ حدكد الحككمة
كأسند النظر كالحكـ في ذلؾ لمجمكعة مف المشائخ كالعمماء(.)3
 لتأكيد سمطة الحككمة عمى المناطؽ التي ترغب في دخكليا تحت مضمتيا كمفت قائـ قاميكفعمى عدة مناطؽ خضعت لسمطتيا ،ككاف لرئيس الحككمة اجتماعات دكرية مع مف يمثؿ

العدد 11

 .1أحمد عطية مدلؿ .ا لمكقؼ الكطني كأثره في عممية التقيقر اإليطالي مف قاىرة إلى القرضابية ،ضمف كتاب بحكث كدراسات في
التاريخ الميبي ،ج ،2منشكرات مركز جياد الميبييف ،1998 ،ص .186 – 150
 . 2محمد مسعكد فشيكة :رمضاف السكيحمي .دار الفرجاني ،طرابمس ليبيا  1974ص.136
 . 3المرجع نفسو ،ص.137 – 136
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المناطؽ الكاقعة تحت نفكذه لمتشاكر في بعض األمكر ،كفي كثير مف األحياف يتخذ رئيس

الحككمة الق اررات دكف الرجكع إلى مجمس الحككمة أك مندكبي المناطؽ ،كىذا ييعد استئثا ار
بالسمطة عف طريؽ خاصية االرتجالية في إصدار الق اررات.

 الحككمة المستحدثة تحتاج إلى المكارد االقتصادية لتكفير األمكاؿ الستم ارريتيا كلتكفيراحتياجاتيا ،فاألمكاؿ مف العناصر األساسية لتككيف الدكلة .أكجدت الحككمة مكارد اقتصادية،
كعممت عمى تنظيـ ىذه المكارد باستحداث إدارة لممالية لتنظيـ اإليرادات مف ضرائب كرسكـ

كجمارؾ ،مع تكفير مرتبات لمف يعمؿ تحت مضمة الحككمة(.)1

 استفادت الحك كمة مف مكاتب الخدمات العثمانية كاإليطالية كخاصة في مجاؿ الياتؼ كالبريدالمتدربة عمى أجيزة االتصاالت ،فاستفاد منيا السكيحمي في التكاصؿ مع القائـ قاميات

كاألقضية التابعة لو(.)2

 طمح السكيحمي بمساعدة األمكاؿ كالسبلح العثماني إلى قيادة حككمتو ،كبالفعؿ استفاد مفبعض األمكاؿ كالمعدات العسكرية كالسبلح الذم تحصؿ عميو مف خبلؿ الدعـ األلماني
كالعثماني أثناء الحرب العالمية األكلى ،كما استفاد مف الخبرات العثمانية التي تركت إقميـ

برقة كتكجيت إلى طرابمس بعد االتفاؽ اإليطالي مع إدريس السنكسي بمساعدة إنجمترا.
نكرم ،كعزاـ ،الباركني كبقية الضباط العثمانييف غادركا برقة ،كذىبكا إلى مصراتو حيث
كجدكا في طمكح السكيحمي قيادة بديمة لمقاكمة اإليطالييف ،كساعد ىؤالء الضباط كالقيادات

رمضاف السكيحمي في تنظيـ جيشو كادارتو .فأنشأ السكيحمي مدرسة عسكرية لتخريج الجنكد
كالضباط بالقرب مف قصر أحمد.

 إلى جانب المؤسسة العسكرية كدكرىا في دعـ المقاكمة كاف لمجانب االجتماعي دكر كبيرفي دعـ جيش المقاكمة ضد المستعمر ،ككضعت آلية لمتعاكف بيف السكاف لمساعدة الشباب

لبلنخراط في صفكؼ المقاكمة مع تكفير السبلح كالمؤف لممقاتميف ،فكاف التعاكف كاضحان
ككجد تكافؽ كانت نتيجتو تعبئة صفكؼ المقاكمة في كقت قياسي.

 -كلما لمتعميـ مف أىمية في تطكير المجتمع ،لـ تتكقؼ الحركة التعميمية في المناطؽ الخاضعة

تعدد أشفال التفومات المتلير ي لي يا من خالل مشاريع االستقالل الذاتي (1922-1912م)

كالبرؽ ،فأبقت عمى المكاتب الخدمية اإليطالية لبلستفادة منيا بمعاكنة العمالة المحمية

لسمطة الحككمة ،فاستمرت المدارس كالكتاتيب كالزكايا في تعميـ األكالد القرآف الكريـ كالعمكـ

 . 2المرجع نفسو.

العدد
11
د 10

 . 1محمد فشيكة ،المرجع السابؽ ،ص .137

العدد11

الشرعية كالمغة العربية(.)3

 . 3مراد أبكعجيمة القمكدم .حككمة مصراتو الكطنية 1922 – 1914 ،ـ ،مكتبة الزحؼ األخضر لمنشر كالتكزيع  ،مصراتو  ،ليبيا،
 ،2009ص.169
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 سعت الحككمة عمى استتباب األمف داخؿ الحدكد اإلدارية مف خبلؿ محاربة الفساد كالسرقةكالجكسسة أك العمؿ مع اإليطالييف ،فكانت األحكاـ في بعض األحياف تصدر فكريان مف قبؿ

رئيس الحككمة تصؿ في بعض الحاالت لئلعداـ ،كىنالؾ أحكاـ متعددة مثؿ السجف كقطع

األطراؼ كغيرىا مف األحكاـ ،يجؿ األحكاـ كانت تصدر عف طريؽ المحاكـ الشرعية كفؽ
آلية متبعة حسب ما كاف متبعان أياـ الحككمة العثمانية ،كلمقضاء عمى الجريمة كنشر األمف
اىتمت الحككمة بالشرطة كاالستفادة مف العناصر التي ليا خبرة في ىذا المجاؿ مف خبلؿ

تعاكنيا مع جيات االختصاص(.)1

 كاجيت الحككمة صعكبات عديدة سكاء كانت اجتماعية أك اقتصادية ،فاألخيرة تمثمت فيذؼذد أشناه اىؽنٍ٘اخ اىَؽيٞح ف ٜىٞثٞا ٍِ لاله ٍشاسٝغ االعرقاله اىزاذ)ً1922-1912( ٜ

حدكث الجفاؼ كالقحط في عاـ 1917ـ ،لندرة تساقط األمطار فتضرر الزرع كالضرع،
عجزت الحككمة عمى تغطية العجز في المؤف ككانت النتيجة ىجرة عدد كبير مف العائبلت

إلى مناطؽ مجاكرة لمبحث عما يسد الرمؽ ،كلـ تستمر ىذه األزمة طكيبلن فكاف العاـ الذم
تبله خيرات كفيرة بتساقط األمطار بغ ازرة فعكض األىالي ىذه الحالة بالزرع كالحرث

كالحصكؿ عمى الثمار(.)2

كعمى أية حاؿ فالحديث عف الحككمة في مصراتو كأعماليا ليس بالقصير بؿ يطكؿ؛

فاألحداث كاألعماؿ كثيرة ال يمكف حصرىا في متف ىذا البحث ،كما ييمنا ىنا مسألة االستقبلؿ

الذاتي كما ترتب عمييا مف تجزؤ الخارطة السياسية لمببلد ،كعمى الرغـ مف االنتصار الذم حققو
الميبيكف في معركة القرضابية في أبريؿ 1915ـ ،فإف مف المفترض استثمار نشكة النصر
لتحسيف الكضع الداخمي مف خبلؿ التغير أك التحكؿ مف التجزئة أك االنقساـ إلى حالة الكحدة

الكطنية ،فالسبب في االنقساـ ربما يككف اختبلفات فكرية أك جيكية قبمية مناطقية ،كعدـ قبكؿ

رأم اآلخر كغياب لغة التحاكر ،كما عمؿ بعض السكاف عمى نشر الفتنة كسعييـ عمى تعميقيا

مف خبلؿ نشر كبث اإلشاعات المغرضة كغيرىا مف التصرفات المشينة ،كانت سببان في زعزعة
االستقرار كتكطيف ظاىرة التجزئة كاالنقساـ داخؿ المجاؿ الترابي الميبي ،كالمستفيد مف ىذا كمو

المستعمر الدخيؿ الذم استخدـ أدكات عديدة إلنجاح مشركعو االستعمارم باستخداـ كسائؿ
متعددة بما فييا التسمؿ السياسي كالعمؿ عمى التفرقة (فرؽ تسد).

عمى كؿ فالبحث يحاكؿ عرض مشاريع االستقبلؿ التي ظيرت مف خبلؿ تأسيس

العدد 11

حككمات محمية ذات العمر القصير ،عممت ىذه الحككمات بمينية في إدارة مناطقيا ككانت آلية
العمؿ ىذه منتظمة لتسيير العمؿ المؤسساتي داخؿ الحدكد اإلدارية ،داخميان نجحت بعض
 . 1المرجع نفسو ،ص.150 – 143
 . 2فشيكة ،المرجع السابؽ ،ص.142
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الشيء ،كخارجيان لـ يكتب ليا النجاح ،كذلؾ لعدـ اعتراؼ الدكؿ األكركبية  -بعد مخاطبتيا مف
قبؿ بعض الزعامات الميبية مف أجؿ الحصكؿ عمى االستقبلؿ  -بالحككمات المحمية ،فاالعتراؼ

األكركبي كاف لمحككمة اإليطالية بأحقيتيا في السيطرة عمى ليبيا كضميا ألمبلؾ إيطاليا ،فكيؼ
لمؤسسي ىذه الحككمات االستقبللية الحصكؿ عمى االعتراؼ مف الحككمات األكركبية

االستعمارية فاألخيرة سبؽ كأف جمست مع الحككمة اإليطالية كعقدت معيا اتفاقيات تظير
سيادتيا عمى ليبيا.

فالنماذج متعددة لبلستقبلؿ الذاتي سكاء كاف في غرب أك شرؽ أك جنكب ليبيا،

كبنشكب الحرب العالمية األكلى رأت تركيا كألمانيا االستفادة مف المشيد الميبي إلضعاؼ القكات

الساحمية أثر ىزيمتيا في معركة القرضابية ،جراء ىذه األحداث سارعت الحككمة التركية
لبلتصاؿ بالزعامات الميبية كخاصة المكجكدة في الميجر بتشجيعيا لمرجكع لمكطف كتكميفيا بمياـ
إدارية كمناصب عسكرية مع الدعـ المادم كالعسكرم ،كراء كؿ ىذا تحقيؽ مصالح كمكاسب

سياسية كعسكرية لكؿ مف تركيا كألمانيا في الحرب الككنية.

()1

كصمت المعكنات عف طريؽ الغكاصات األلمانية إلى ميناء مصراتو ،كىربت معكنات

عف طريؽ الحدكد الميبية المصرية شرقان ،كالميبية التكنسية غربان ،ككاف اليدؼ مف ىذا كمو اليجكـ
عمى القكات اإليطالية كاإلنجميزية في ليبيا كمصر ،ليذا نجد الشيخ سميماف الباركني كسكؼ

المحمكدم قد رجعا مف منفاىما كانضـ إلييما عبد الرحمف عزاـ كنكرم باشا(.)2

كلما لمكانة الشيخ الباركني داخؿ األكساط الحككمية التركية كعبلقاتو كمكانتو في

طرابمس إلى جانب اىتماماتو السياسية ،فقد عينتو الحككمة التركية كاليان عمى طرابمس كقكمندانان
()3

عامان ليا كأرسمتو في غكاصة كزكدتو بالماؿ كاليناشيف كالرتب كاليدايا كالسبلح.

كصؿ سميماف الباركني إلى مصراتو يكـ  15أكتكبر 1916ـ ،كبمجرد كصكلو بعث

كتابان إلى الشيخ محمد سكؼ المحمكدم بالعزيزية جاء فيو ما يمي:

(إنو مف سميماف كانو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ...السبلـ عميكـ...عدنا كهلل الحمد – كالعكد

أحمد  -إلى كطننا العزيز مف دار الخبلفة العظمى كمعنا كؿ ما يمزـ .كاستقبمنا أىؿ مصراتو
الكراـ بكؿ سركر كابتياج ،كقد تفضؿ أمير المؤمنيف – أيده اهلل – فأمر حككمتو بإلحاؽ طرابمس

 . 2عمي حميدة .المرجع السابؽ ،ص.168

العدد
11
د 10

مركز جياد الميبييف  ،1998ص .209

العدد11

 .1مصطفى ىكيدم .تأثيرات الحرب العالمية األكلى عمى الجياد الميبي ،ضمف كتاب دراسات كبحكث في التاريخ الميبي ،منشكرات

تعدد أشفال التفومات المتلير ي لي يا من خالل مشاريع االستقالل الذاتي (1922-1912م)

اإليطالية كضرب اإلنجميزية في مصر ،كخاصة بعد انحسار القكات اإليطالية في بعض المدف

 . 3المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية ،شعبة الكثائؽ األجنبية ،كثيقة رقـ  6برقيات كرسائؿ متبادلة بيف مختمؼ الدكائر في
إيطاليا كليبيا كتركيا.
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الغرب بالكاليات العثمانية كاقتضت إرادتو السنية إرسالي ألجؿ إجراء الترتيبات البلزمة ممكية
كعسكرية كتعيد أف يكالي المدد إلى النياية كما تطمعكف عمى ذلؾ في منشكره العالي

الشأف...كسنعرفكـ مف مركز مسبلتو عف المكاف كاليكـ الذم يصير فيو االجتماع العمكمي
()1

فانتظركا جكابنا...كالسبلـ...أخككـ سميماف الباركني)

كلما ليذا األمر مف أىمية قامت بعض الصحؼ بنشر خبر كصكلو إلى طرابمس

خبر عف
كتكميفو مف قبؿ الحككمة التركية قكمندانان ،كنشرت جريدة العدؿ يكـ  29صفر 1335ق ان

عـ الفرح كاالبتياج كؿ المناطؽ
كصكؿ السيد الباركني ككيفية االستقباؿ الذم كاف بحفاكة بالغة ٌ
الطرابمسية(.)2
ذؼذد أشناه اىؽنٍ٘اخ اىَؽيٞح ف ٜىٞثٞا ٍِ لاله ٍشاسٝغ االعرقاله اىزاذ)ً1922-1912( ٜ

بدأ الباركني العمؿ مف أجؿ تنظيـ الببلد إداريان كعسكريان كاقتصاديان كاجتماعيان ،فاألخير

مف خبلؿ العمؿ عمى المصالحة كاصبلح ذات البيف بيف الزعامات المتخاصمة كفض المنازعات
بيف المناطؽ كالقبائؿ ،كالتفت لمشأف الخارجي بالتعريؼ بالقضية الميبية كالمطالبة بعدالة ىذه

القضية لمكصكؿ إلى مرحمة التحرير.

فكانت لمباركني صكالت كجكالت في مناطؽ الغرب الميبي عقد خبلليا اجتماعات

بالزعامات كاألعياف حتى كصؿ الزاكية كاستقر بيا كجعميا عاصمة إدارية بحكـ مكقعيا المتكسط
بيف الجبؿ الغربي كالشماؿ الساحمي كالجنكب الشرقي ،كفييا أنشأ الحككمة لكاليتو الجديدة ،كلكنيا

لـ تكف عمى النظـ المتعارؼ عمييا حديثان ،فميس ليا سمطة تشريعية كال تنفيذية ،بؿ كانت ليا
لكائح لممعارؼ كالمالية كالحربية كالقضاء كالشؤكف الداخمية كالخارجية أدارىا مكظفكف امتازكا

بكفاءتيـ كمينيتيـ في العمؿ كمسؤكلكف أماـ ىيئة الرئاسة .فيذه الحككمة رمزية كحككمة أزمة

في قياميا لتنسيؽ األغراض كاألعماؿ العسكرية باالستعانة بالخبرات التركية كالمحمية لتنشيط

حركة المقاكمة(.)3

كإلنجاح حككمتو فإف الباركني يحتاج إلى دعـ مادم كعسكرم ،فاألكؿ لتكفير

االحتياجات األساسية لمسكاف كلممؤسسات الخدمية ،كتغطية المصركفات اليكمية كالشيرية بما
فييا مرتبات المكظفيف كالعسكرييف كالعامميف تحت مظمة ىذه الحككمة مف جانب.

كمف جانب آخر كاجيت الباركني مشاكؿ اجتماعية ناجمة عف النزاعات بيف الزعامات

حكؿ مكاسب أك مناصب إدارية نتيجة الخبلفات الفكرية أك الجيكية أك القبمية .كلبلستمرار في

تأسيس ىذه الحككمة كاف عمى الباركني التغمب عمى ىذه العقبات كايجاد حؿ ليا.

العدد 11

 . 1زعيمة الباركني .المصدر السابؽ ،ص.24 – 23
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أف الشيخ الباركني رجع مف الميجر ىك كالشيخ محمد سكؼ
أشرنا فيما سبؽ إلى ٌ
المحمكدم ،فاألخير استقر بمنطقة سيؿ جفارة كتحصؿ عمى المعكنات كالسبلح التركي إلى
جانب تكليتو نائبان لمكالي ،كألنو مف جماعة النظرة المحمية الجيكية حيث اعتمد عمى أقربائو في

إدارة المنطقة عمى حساب األعياف كالزعامات األخرل ،كخصكصان حرب النائمي شيخ النكايؿ
كسمطاف بف شعباف كبير أعياف زكارة ،نتيجة ليذا اإلبعاد جعؿ األخيريف يتخذا منحى آخر

تسبب في انشقاؽ الصؼ الكطني كصمت إلى حد النزاع فيما بينيـ كدخمت المنطقة في مرحمة
التشظي فسيمت دخكؿ اإليطالييف لممناطؽ المناكئة لمشيخ المحمكدم ،كالسبب محاكلة األخير

االستقبلؿ بحككمتو كاالستئثار بالسمطة كاالرتجالية في اتخاذ الق اررات(.)1

عمقت ىكة الخبلؼ بيف الزعامات كبيف المناطؽ مثؿ ما حدث بيف مصراتو كترىكنة حكؿ منطقة

مسبلتو في  ،1916فكانت لمباركني كعزاـ محاكالت لتكحيد جيكد األعياف كشيكخ القبائؿ في
إقميـ طرابمس ،فتدخبل لمصمح بيف ترىكنة كمصراتو لحؿ الصراع حكؿ مسبلتو التي أعمنت

األخيرة منطقة محايدة.

()2

كمف بيف المحاكالت االستقبللية لسد الفراغ السياسي الناجـ عف االنسحاب العثماني بعد

أكشي لكزاف ،محاكلة أحمد الشريؼ السنكسي إقامة إدارة أك حككمة محمية في إقميـ برقة ،كقد

أسند إليو العثمانيكف القيادة العامة لحركة المقاكمة أثناء المقابمة التي تمت بيف أحمد الشريؼ

كأنكر باشا في الجغبكب نكفمبر 1912ـ .كألحمد الشريؼ نفكذ زعامي قكم تمثمو السمطة
السياسية كالطريقة (السنكسية) عمى الزعامات كالمشائخ كاألعياف مكنتو ىذه المكانة مف تعزيز

عكض المجاىديف عف الفراغ الذم تركتو السمطة
الكحدة الكطنية كامداد حركة الجياد بدفع قكم ٌ
العثمانية ،ككاف آلرائو كاشرافو المباشر عمى سير المقاكمة أثر كاضح في تماسؾ المقاكمة ضد
المستعمر في إقميـ برقة ،كلكف لـ يكتب ليذا النجاح قترة طكيمة نتيجة لمظركؼ الدكلية أثناء

الحرب العالمية األكلى ،بسبب إقحاـ السيد أحمد الشريؼ في حرب مع اإلنجميز داخؿ األراضي

المصرية بتشجيع مف تركيا كألمانيا ككانت النتيجة فشؿ ىذه الحممة كىزيمة قكات الشريؼ أماـ

القكات االنجميزية(.)3

كقد ترتب عمى تمؾ الحممة (1916 – 1915ـ) مف الناحية السياسية زعزعة قيادة

تعدد أشفال التفومات المتلير ي لي يا من خالل مشاريع االستقالل الذاتي (1922-1912م)

فمسألة االستقبلؿ الذاتي أثرت سمبان عمى المجتمع الميبي عامة كحركة المقاكمة خاصة

أحمد الشريؼ الذم أيجبر عمى مغادرة الببلد مياج انر إلى تركيا في سنة 1918ـ كمنيا إلى
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السنكسي عمى مسرح السياسة في برقة كنمك سمطتو السياسية فييا ،حيث أصبحت الحاجة ماسة

لظيكر قيادة جديدة مختمفة في االتجاىات كالميكؿ كالمكاقؼ السياسية(،)1حيث اتيـ السيد أحمد

الشريؼ مف قبؿ ابف عمو إدريس السنكسي بتكريط السنكسية في حرب خاسرة .كما أف السياسة

االنجميزية رغـ ىزيمتيا لحركة المقاكمة أرادت الحفاظ عمى عبلقات سممية مع الزعامات
السنكسية لضماف األمف االستراتيجي لكجكدىا في مصر .لذلؾ رحبت الحككمة االنجميزية بالسيد

إدريس السنكسي الذم عرؼ عنو الدبمكماسية السممية منذ اف التقى بمف يمثؿ الحككمة االنجميزية

في القاىرة بطريقو إلى الحج في عاـ 1913ـ ،اعتمد السيد إدريس عمى سياستو في التقارب

السنكسي االنجميزم عمى عامميف األكؿ :ضعؼ الحركة السنكسية عسكريان بسبب إنياكيا في

ذؼذد أشناه اىؽنٍ٘اخ اىَؽيٞح ف ٜىٞثٞا ٍِ لاله ٍشاسٝغ االعرقاله اىزاذ)ً1922-1912( ٜ

الحركب مع الفرنسييف في تشاد عاـ 1902ـ كمع االنجميز في مصر عامي (– 1915
1916ـ) ،كبالتالي أصبح كجكد السيد إدريس حتميان ليذا التقارب كابعاد أحمد الشريؼ أمر متفؽ

عميو بيف إدريس كاالنجميز(.)2

كالعامؿ الثاني :رغبت الحككمة االنجميزية أف تضمف سبلمة كجكدىا في مصر

خصكصان كأف لمحركة السنكسية اتباعان في غرب مصر كالصحراء الكبرل .لذلؾ لـ يمانع إدريس
السنكسي في المكافقة عمى إبعاد أحمد الشريؼ كالضباط األتراؾ المكجكديف في برقة(.)3

كبيذا بدأ التحالؼ بيف إدريس السنكسي كالسمطات االنجميزية مف خبلؿ اإلعداد

كالمشاركة في االتفاقيات السنكسية اإليطالية بداية بالزكيتينة 1916ـ كمرك انر بعكرمة1917ـ

كصكالن لمرجمة 1920ـ ،كمف خبلؿ ىذه االتفاقيات تحصمت الحركة السنكسية عمى استقبلؿ

ذاتي في المناطؽ الداخمية لئلقميـ كاختيار اجدابيا مق انر لمحككمة المستحدثة التي يعرفت بحككمة
اجدابيا .يمنح إدريس السنكسي بمكجب معاىدة الرجمة لقب األمير بمرسكـ مف ممؾ إيطاليا(.)4
فالمعاىدة تضمنت العديد مف الميزات المادية لمعائمة السنكسية بما فييا الحؽ في

الحصكؿ عمى ربع األسيـ لبلكتتاب في رأس ماؿ الشركات الكبيرة التي يزيد رأسماليا عمى

نصؼ مميكف ليرة إيطالية كالتي يككف منشأىا في إقميـ برقة .كمف أىـ النقاط التي اتُّفؽ عمييا
إلى جانب إعبلف إدريس السنكسي أمي انر عمى برقة ،إطبلؽ صفات التبجيؿ كالتمجيد الدبمكماسي
عميو؛ كألمير برقة عممو الخاص ،كىك المسؤكؿ عف إدارة الحكـ الذاتي في الجنكب كأكجمة كجالك

كالكفرة ،مف حقو اتخاذ اجدابيا مركز إلدارتو كفؽ ما تنص عميو الخرائط المصاحبة لكثيقة
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سدد لؤلمير منحة شيرية تقدر بػ  63000ليرة كأخرل لعائمتو بػ  93000ليرة شيريان،
االتفاؽ ،كتي ٌ
كما تيدفع لو منح أخرل عند إبراـ االتفاؽ كعند تفكيؾ أك حؿ األدكار ،كتتكلى الحككمة اإليطالية
دفع مرتبات كمنح لشرطة كجيش حككمة برقة التي نشأت بمكجب االتفاؽ ،ككذلؾ لشيكخ القبائؿ

كشيكخ الزكايا كأعضاء البرلماف الجديد كاألعياف كالكتٌاب كرؤساء األدكار كغيرىـ ،التزاـ الحككمة
اإليطالية بضماف عدـ دفع الزكايا لمضرائب ،كالتزاـ األمير بأال يتجاكز عدد قكاتو ألؼ مقاتؿ(.)1
تعيد األمير بحؿ أدكار المقاتميف في مدة ال تتجاكز العاـ .فجمكس األمير إدريس مع

اإليطالييف بتكصية إنجميزية ،كاف ييعتقد أف حككمتو كاستقبللو بمنطقة نفكذه سيبقى أمي انر عمييا
كيمارس سمطاتو لفترات طكيمة ،كلكف كانت رغبة إيطاليا االستفادة مف السياسة االستعمارية التي
امبراطكريتيـ االستعمارية بطريقة سممية .كلذلؾ فإف اإليطالييف كانكا يحاكلكف إيجاد صيغة

سياسية تمكنيـ مف بسط سيادتيـ عمى كامؿ التراب الميبي ،اعتمادان عمى حككمات محمية شكمية،
ال تمتمؾ إال بعض صبلحيات الحكـ الذاتي(.)2

فخبلؿ العقد الثاني مف القرف العشريف كانت محاكالت عديدة لبلستقبلؿ الذاتي قبيؿ

الحرب العالمية األكلى كبعدىا ،كعادة ما يككف صاحب الفكرة أك التجربة مف القيادات أك

الزعامات المحمية كفي بعض األحياف األفكار مف خارج الكطف مثؿ الجميكرية الطرابمسية التي

أيعمف عنيا بعد نياية الحرب الككنية ،كتكقيع اتفاقية مكدركس أكتكبر 1918ـ بيف تركيا
كالحمفاء ،كبيذه االتفاقية انسحبت تركيا مف المشيد الميبي كتكقؼ الدعـ فحدث فراغ سياسي

إدارم ،كلمؿء ىذا الفراغ ظيرت فكرة الجميكرية كرحب بيذه الفكرة زعامات ليا نفكذ كمكانة

اجتماعية في إقميـ طرابمس ،كمف ىذه القيادات سميماف الباركني كرمضاف السكيحمي كمختار

كعبار ،كاألمير عثماف فؤاد كالسيد عبد الرحمف عزاـ ،ككاف االجتماع عندما طيرحت الفكرة
كح ٌدد مكعد ليذا اإلعبلف في
بمصراتو كبعد مشاكرات اتُّفؽ عمى إعبلف الجميكرية الطرابمسية ي

 16نكفمبر 1918ـ كمكاف عقد المؤتمر مسبلتو بجامع المجابرة( ،)3كبالفعؿ يعقد ىذا المؤتمر
بحضكر يجؿ أعياف كشيكخ قبائؿ المنطقة الغربية ،كبعد مناقشات كمداكالت اتُّفؽ عمى إعبلف
الجميكرية ككاف في عيف المكاف كالزماف ،في عاصمتيف العزيزية في الساحؿ كغرياف في الجبؿ،
كبيذا اإلعبلف تككف الجميكرية الطرابمسية أكؿ جميكرية أيعمنت في شماؿ أفريقيا ،عكست

تعدد أشفال التفومات المتلير ي لي يا من خالل مشاريع االستقالل الذاتي (1922-1912م)

أعقبت نياية الحرب العالمية األكلى ،كتحاكؿ أف تتعمـ مف تجربة اإلنجميز الذيف كسعكا

الجميكرية تكازف القكل في المنطقة ،أم كجكد زعامات أك أعياف مثمكا مناطؽ كقبائؿ عديدة
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تدعميـ تحالفات قبمية كحككمات محمية ،كليذا نجد المؤتمر قد انتخب مجمسان جماعيان لرئاسة

الجميكرية مككنان مف أىـ أربعة زعامات في المنطقة كىـ :رمضاف السكيحمي عف مصراتو ،عبد
النبي بمخير عف كرفمة ،أحمد المريض عف ترىكنة ،كسميماف الباركني عف الجبؿ الغربي ،كما

انتخب المؤتمركف مجمسان تشريعيان مف  24عضكان مثمكا أىـ األعياف كالشيكخ في المنطقة الغربية،

كمجمسان شرعيان مككنان مف أبرز عمماء الشريعة ،كأنشأكا جيشان كقكات شرطة ،كأرسمكا ببلغات
لمحككمات األكركبية لئلعبلف كاالعتراؼ بالجميكرية الطرابمسية كحككمة شرعية تمثؿ األىالي في

المنطقة الغربية(.)1

فتجربة الجميكرية تختمؼ عف التجارب االستقبللية التي سبقتيا لعدة اعتبارات األكلى:

ذؼذد أشناه اىؽنٍ٘اخ اىَؽيٞح ف ٜىٞثٞا ٍِ لاله ٍشاسٝغ االعرقاله اىزاذ)ً1922-1912( ٜ

استحدثت نظامان سياسيان جديدان غير معركؼ في األكساط السياسية كالمحمية ،كالثانية :مشاركة

زعامات ليا نفكذىا كثقميا االجتماعي في إقميـ طرابمس ،كالثالثة :مكافقة القيادة العسكرية

اإليطالية التفاكض مع مجمس الجميكرية لبلعتراؼ بمطالب عدة أىميا :حصر القكات اإليطالية

بما فييا الطائرات كالسفف في حدكد المنطقة الساحمية الكاقعة بيف طرابمس كالخمس ،كايقاؼ
الدعاية اإليطالية في الدكاخؿ كاالعتراؼ بسيادة الجميكرية في إقميـ طرابمس خارج المناطؽ

المختمفة .يرفضت ىذه المطالب مف العقيد بيتسارم بالخمس ،كلكف الحككمة في ركما أكصت
فعقد مؤتمر خمة الزيتكنة في أبريؿ 1919ـ ،كتـ االتفاؽ عمى عقد معاىدة صمح بيف
بالمفاكضة .ي

الطرفيف يعرفت باسـ القانكف األساسي لصمح سكاني بف يادـ(.)2
ييعد صمح سكاني بف يادـ مف المكاسب الميمة التي تحصمت عمييا الجميكرية

الطرابمسية ،إذ كافقت الحككمة اإليطالية عمى االعتراؼ بالحصكؿ عمى اختيار ثمانية أعياف

كممثميف لمجميكرية في طرابمس ،كىذا يعتبر مكسبان في غاية األىمية إذا ما قكرف بمكاسب
حركات التحرر ضد االستعمار في دكؿ أفريقية أخرل ،كلكجكد قيادة محمية في الجميكرية إلى

اعترفت الحككمة اإليطالية بمطالب الزعامات ،كلكف غياب الحميؼ الدكلي لمجميكرية لـ
أف تقاربيا مع الحركة السنكسية ساعد
يساعدىا في تفعيؿ الصمح مثؿ بريطانيا في إقميـ برقة،كما ٌ
في الضغط عمى إيطاليا لقبكؿ بعض مطالب الحركة السنكسية.
فالكضع يختمؼ في إقميـ طرابمس حيث أيقف القادة اإليطاليكف بعد عدة اجتماعات بعدـ

كجكد حميؼ دكلي يمكنو الضغط عمى السمطات اإليطالية لممكافقة عمى بعض المطالب كما
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حدث في إقميـ برقة.

 . 1مصطفى ىكيدم .الجميكرية الطرابمسية ،مركز جياد الميبييف ،طرابمس  ،2000ص .74 – 73
 . 2المكلدم األحمر .الجذكر االجتماعية لمدكلة الحديثة في ليبيا ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت 2009ـ ،ص.317
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كلذلؾ ماطمت في تنفيذ الصمح كتحديدان عدـ إعطاء البرلماف الطرابمسي سمطات

تشريعية بؿ استشارية غير ممزمة .أدل ىذا التصمب االستعمارم إلى خمؽ ىكة كبيرة بيف مجمس

الجميكرية كالسمطات اإليطالية(.)1

كفي إقميـ فزاف الذم بقى منطقة ىركب حدكدية بعيدان عف أيدم السمطة المركزية في
()2

طرابمس انسحبت قكات المجاىديف

خبلؿ فترات متقطعة ليذا اإلقميـ فكجدت المساندة كالدعـ

مف القبائؿ كالمناطؽ القاطنة داخمو ،كلـ يستثنى ىذا اإلقميـ مف الصراعات كالتجاذبات بيف
الزعامات كالتيارات الفكرية ،فبعد انسحاب الجيكش االيطالية إثر معركة القرضابية حدث فراغ

سياسي إدارم ،كلمؿء ىذا الفراغ حدث صراع بيف زعامات قبمية كجيكية كمناطقية حكؿ السيطرة
األكلى تحت حكـ ضابط عسكرم مف مدينة الزاكية ىك خميفة الزاكم الذم كاف ضابطان في
الجيش العثماني في إدارة فزاف ،كبعد االنسحاب العثماني اإليطالي استقؿ بحكـ اإلقميـ متخذان مف

مرزؽ مرك انز إلدارتو بمساعدة بعض القبائؿ القاطنة داخؿ اإلقميـ ،كما تحالؼ الزاكم مع زعامات

في إقميـ طرابمس أثناء الحرب العالمية األكلى كبعدىا( ،)3كلـ يسمـ ىذا اإلقميـ مف الحرب األىمية

التي نشبت بيف الزاكم كالقكات السنكسية بسبب المنافسة عمى الحكـ ،يىزمت القكات السنكسية
أما القسـ الشرقي فظؿ تحت إدارة تحالؼ أكالد سميماف.
كاستمر الزاكم في إدارة ف ازف الغربي ،ك ٌ
فالزاكم استمر في حكـ فزاف حتى عاـ 1926ـ ،استطاع ىذا الرجؿ مف إدارة اإلقميـ بخبرتو
العسكرية كاإلدارية ،كال نغفؿ عمى القاعدة االجتماعية التي اعتمد عمييا الزاكم في إدارة اإلقميـ

استمرره في حكـ اإلقميـ لعقد مف الزماف ،كانتيت فترة حكمو بسبب استمرار
ا
مما ساعد عمى
النزاعات بينو كبيف زعامات محمية فكانت النتيجة خركج الزاكم مف فزاف كرجكعو إلى طرابمس.
يتضح مما سبؽ ذكره أف تجربة االستقبلؿ الذاتي لـ يكتب ليا النجاح لعدة اعتبارات:

األكلى :اختبلؼ األفكار كالرؤل عند الزعامات الميبية التي تصدرت المشيد قبؿ كأثناء

قيدت حركة المقاكمة خبلؿ العقد الثاني مف
الحرب العالمية األكلى ،حيث برزت تيارات فكرية ٌ
القرف العشريف ،ككانت عمى النحك التالي :
أ /األكؿ تيار الجامعة اإلسبلمية كمف أىـ المناديف بو سميماف الباركني كأحمد الشريؼ

كأنكر باشا.
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 . 2مف القبائؿ التي انسحبت الزنتاف ،كأكالد بكسيؼ ،ككرفمة ،كالمشاشية إلى فزاف.
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 . 1المكلدم األحمر ،المرجع نفسو ،ص.326 – 317

تعدد أشفال التفومات المتلير ي لي يا من خالل مشاريع االستقالل الذاتي (1922-1912م)

عمى اإلقميـ ،كمركز اإلقميـ كبعض الكاحات المحيطة بو ،حيث أصبحت خبلؿ الحرب العالمية

 . 3دعـ الزاكم حكمو بالتحالؼ مع سميماف الباركني كرمضاف السكيحمي أثناء الحرب العالمية األكلى مما ساعد ىذا التحالؼ عمى
استمرار الزاكم في حكـ فزاف إلى عاـ  ،1926أنظر :عمي حميده .المرجع السابؽ ،ص.181
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ب /الثاني التيار العربي كمف أبرز أنصاره عزيز عمي المصرم كعبد الرحمف عزاـ كىما

ضابطاف عثمانياف مصرياف.

جػ /الثالث كجد التيار الجيكم أك المحمي كمف المناديف لو في برقة إدريس السنكسي

كمحمد العابد ،كفي طرابمس سكؼ المحمكدم كرمضاف السكيحمي كأحمد المريض كعبد النبي
بمخير.

في المرحمة األكلى لحركة المقاكمة أم قبؿ اقحاـ أحمد الشريؼ في حربو مع اإلنجميز.

فكاف لفكرة الجامعة اإلسبلمية ىي السائدة كظمت العامؿ المشترؾ المكحد بيف المجاىديف مف
جية كاألتراؾ المتطكعيف مف خارج الببلد العربية مف جية أخرل ،كفكرة العركبة أك القكمية

ذؼذد أشناه اىؽنٍ٘اخ اىَؽيٞح ف ٜىٞثٞا ٍِ لاله ٍشاسٝغ االعرقاله اىزاذ)ً1922-1912( ٜ

العربية نادل بيا شخصيات غير ليبية ،فمـ تمؽ نجاحان كقبكالن بيف الميبييف .إلى جانب افتقار
المناديف بيذه الفكرة لمقاعدة االجتماعية ،كعمى الرغـ مف محاكالت عبد الرحمف عزاـ تأسيس أك
إنشاء قاعدة اجتماعية لو كلفكرتو في إقميـ طرابمس ،فمـ يكتب لمحاكالتو النجاح(.)1

كاف التيار المحمي أك الجيكم ىك الغالب عمى الساحة الميبية أثناء كبعد الحرب العالمية

األكلى ،فاالستقبلؿ الذاتي مرحمة فرضتيا الظركؼ المحمية كالخارجية باإلضافة إلى رغبة بعض

الزعامات في تككيف إدارة محمية تككف تحت سمطتيا لبلستئثار بيا كاالرتجاؿ في اتخاذ الق اررات،

فتجربة االستقبلؿ الذاتي كجدت داخؿ المجاؿ الجغرافي الميبي خبلؿ مراحؿ سبقت االستعمار

االيطالي ،أم في القرف التاسع عشر ككانت النتيجة فشؿ الزعامات التي نادت باستقبلليتيا
لغياب دعـ المركز في طرابمس كالدعـ الدكلي أيضان إلى جانب عكامؿ أخرل سكاء كانت

اقتصادية أك اجتماعية.

الثانية :تجارب االستقبلؿ ما ىي إال تأكيد لمظاىرة الدائرية السياسية أك التناكب

الدائرم ،كرجكع ىذه المعنة لتصيب الجسد الميبي مف جديد ،فاالنقساـ أك التجزئة عانى الميبيكف

منو كثي انر ،المحاكالت االنقسامية أك االستقبللية ما ىي إال أفكار فردية لزعامات محمية يجميا
تحمؿ الفكر المحمي الجيكم.

الثالثة :كعمى الرغـ مف أف الحرب العالمية األكلى أكركبية بامتياز تأثرت بيا الببلد

العربية كخاصة ليبيا التي أصبحت ساحة صراع بيف القكل العظمى استغمت فييا تيارات أك
زعامات محمية لتحقيؽ مصالح الدكؿ الكبرل ،كيتضح ىذا في الدعـ المادم كالعسكرم لمحاربة
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االيطالييف ،كما استغؿ ىذا الدعـ في الصراع الميبي الميبي فكانت النزعة الجيكية االستقبللية،

فأفقدت الببلد مرك ناز إداريان كاحدان أك سمطة مركزية جامعة ما أثر سمبان عمى حركة المقاكمة كأطاؿ
زمنيا الذم كاف يمكف أف يختصر لك تكفرت السمطة المركزية الكاحدة إلدارة حركة المقاكمة،

 . 1عقيؿ محمد البربار .المقاكمة الميبية ضد الغزك اإليطالي  ،1932 – 1911مجمة البحكث التاريخية .العدد األكؿ يناير ،1990
مركز جياد الميبييف طرابمس ،ص.58 – 57 – 56
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كباألخص بعد معركة القرضابية كالتي كانت مف نتائجيا انحسار القكات االيطالية في بعض

المعسكرات بالمدف الساحمية.

الرابعة :إلى جانب الزعامات المنادية باالستقبلؿ الذاتي كجدت زعامات رفعت شعارات

كحدة الكطف ككاف لؤلخيرة مبادرات لمـ الشمؿ ككحدة الصؼ كاصبلح ذات البيف ،فعقدت
مؤتمرات عدة بعد الحرب ىدفيا ليبيا كحدة كاحدة كاف آخرىا مؤتمر سرت 1922ـ.

كننكه إلى استفادة حككمة المحتؿ مف االستقبلؿ الذاتي كالصراعات كالنزاعات بيف

الزعامات مف خبلؿ استخداـ كسائؿ التسمؿ السياسي كانتياج سياسة فرؽ تسد ،نجحت إيطاليا في

حاضرة بثقميا في طرابمس كالمدف كالمناطؽ األخرل إلى أف استطاعت جيكش إيطاليا السيطرة

عمى كؿ المدف كالقرل كالكاحات الميبية.

تعدد أشفال التفومات المتلير ي لي يا من خالل مشاريع االستقالل الذاتي (1922-1912م)

ىذا العمؿ إلى أف كصؿ الحزب الفاشي في ركما إلى يسدة الحكـ فتغيرت السياسة إلى أخرل
فكانت سياسة األرض المحركقة كال تفاكض مع الزعامات ،فصارت القكة العسكرية اإليطالية
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إٔشـــــــــبء لٛسٌٕـــــــــخ

ِٓ ( 636ق )َ.إىل ( 454ق)َ.

د.عجذ اٌىشٌُ عًٍ ٔبِ)( ٛ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقيييدميييير:

تشبع اإلغريؽ القػدماء بػالفكرة القائمػة  :بػأف المدينػة الحػرة ىػي النظػاـ الطبيعػي الكحيػد الػذم

يسػتطيع أف يعػيش فػػي كنفػو الرجػػاؿ األحػرار  ،كليػػذا كػاف اإلغريػػؽ ينشػئكف ألنفسػػيـ مدينػة حيثمػػا

حمكا في مكاف كاتخذكه مق انر دائمان ليـ ،كانشاء ىذه المستعمرات اإلغريقية  ،ال يمكف أف يعزل إلى

مجػػرد الرغبػػة فػػي الفػػكز بمكاسػػب تجاريػػة فقػػط كانمػػا كػػاف الباعػػث الرئيسػػي فػػي حػػاالت كثيػرة عمػػى

االستيطاف ىك االفتقار إلػى األرض الصػالحة لمز ارعػة،كحيثما يسػتقر اإلغريػؽ كسػط بيئػات غريبػة

عمييـ أف ينشأكا مدينة كيحتفظكا بديانتيـ كعاداتيـ كلغتيـ  ،كيقيمكا نظمان لمحكـ يماثؿ عػادة نظػـ

المدينة التي كفدكا منيا .

إهشاء وريهه من ( 631ق.م 450 -ق.م)

أوالً /إشفالير الدراسر:

أراد الباحػػث الكشػػؼ عػػف المرحمػػة التمييديػػة األكلػػى لبلسػػتيطاف كخطكاتػػو المثاليػػة ،إلػػى أف

استقر اإلغريؽ في المكاف الذم أسسكا فيو مدينة قكرينى .

ثاهيا/أشمير الدراسر:

تكتس ػػب ى ػػذه الد ارس ػػة أىميتي ػػا م ػػف أىمي ػػة المكض ػػكع ال ػػذم تتناكل ػػو كالمتعم ػػؽ بإنش ػػاء مدين ػػة

قكرينى في المنطقة الشرقية مف ليبيا ،بكاسطة جماعة مف اإلغريؽ مف سكاف جزيػرة ثيػ ار ىػاجركا
إلييا لبلستقرار كالبحث عف األرض الصالحة لمزراعة كالخبرات الكثيرة.
ثالثاً /أشداف الدراسر:

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى:

-1
-2
-3

المراحؿ التمييدية التي قاـ بيا اإلغريؽ في جزيرة ثي ار قبؿ تأسيس المستعمرة .

خطكات االستيطاف اإلغريقي في ليبيا منذ بدايتو .
تأسيس المدينة بمساعدة القبائؿ الميبية .

ار عاً /مهاجير الدراسر:

العدد 11

استعانة الدراسة بالمنيج التاريخي لسرد جؿ األحداث التاريخية كالتحميمية كمما أمكف ذلؾ

()أستاذ مساعد ،جامعة المرقب ،كمية اآلداب كالعمكـ مسبلتو. ،قسـ التاريخ.
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خامساً /تقسيمات الدراسر:

تـ تقسيـ الد ارسػة إلػى أربعػة مباحػث كخاتمػة فتنػاكؿ البحػث األكؿ المعػالـ الطبيعيػة إلقمػيـ

قكرينائيػػة كحػػدكده الطبيعيػػة  ،فػػي حػػيف تحػػدث المبحػػث الثػػاني :عػػف التمييػػد لبلسػػتيطاف اإلغريقػػي

كتكمػػـ المبحػػث الثالػػث :عػػف م ارحػػؿ االسػػتيطاف اإلغريقػػي ،كتنػػاكؿ المبحػػث ال اربػػع  :تأسػػيس مدينػػة
قكرينى بمساعدة القبائؿ الميبية .

الم تث األول:

المعالم الط يعير إل ليم وريهائير وتدوده الط يعير

أ -المعييالم الط يعييير لم ليييم :يرجػػع إطػػبلؽ مصػػطمح قكرينائيػػة عمػػى اإلقمػػيـ التػػي ىػػي أكبػػر مدنػػو
كأعرقي ػػا كى ػػي مدين ػػة قكرين ػػة()1الت ػػي يع ػػكد زم ػػف التك ػػكيف الجيكل ػػكجي ليض ػػبة إقميمي ػػا إل ػػى ال ػػزمف

الجيكل ػػكجي الثال ػػث أم حػ ػكالي  70ممي ػػكف س ػػنة مض ػػت( ،)2كتش ػػتير ى ػػذه اليض ػػبة باس ػػـ الجب ػػؿ

األخضػػر نظػ انر لمػػا يكسػػكىا مػػف غطػػاء نبػػاتي دائػػـ الخض ػرة كىػػي تحػػيط عمػػى ىيئػػة ىػػبلؿ لمسػػافة
 250ؾ ـ،كيصؿ أقصى اتساع ليا حكالي 50ؾ ـ()3كاليضبة في طبيعتيا الجيكلكجية تتألؼ مف
طبقتيف متتاليتيف ضمف مستكل متكازم بامتداد الساحؿ عمى النحك التالي :

()4

الطبقة األكلػى يصػؿ ارتفاعيػا عػف مسػتكل سػطح البحػر مػف  300 : 250متػ انر فػي حػيف يتفػاكت

اتسػ ػ ػػاعيا مػ ػ ػػف منطقػ ػ ػػة ألخػ ػ ػػرل  ،حيػ ػ ػػث نجػ ػ ػػدىا مػ ػ ػػف جيػ ػ ػػة الغػ ػ ػػرب عنػ ػ ػػد حػ ػ ػػدكد مدينػ ػ ػ ػ ػة برقػ ػ ػػة

(()Barkaالم ػػرج الحالي ػػة) تبم ػػغ م ػػف حي ػػث االتس ػػاع حػ ػكالي( 20ؾ .ـ) لتت ػػدرج بع ػػدىا م ػػف حي ػػث
الضيؽ كمما اتجينػا نحػك الشػرؽ كتختػرؽ ىػذه اليضػبة األكديػة المنحػدرة فػي اتجاىيػا مػف الطبقػة

العميا لتشكؿ بالتالي مجمكعة مف التبلؿ الشديدة االنحدار ،خاصة في أجزائيا الشرقية نظ انر لغ ازرة
تسػػاقط األمط ػػار ،كلي ػػذا الس ػػبب أسػػمكىا اإلغري ػػؽ "منطق ػػة ال ػػتبلؿ " فػػي ح ػػيف ترتف ػػع م ػػف الناحي ػػة

الغربية عف مستكل سطح البحر ارتفاعان قميبلن  ،نجـ عنو كجكد أحكاض مغمقة مف أىميا :حكض

إهشاء وريهه من ( 631ق.م 450 -ق.م)

كتمػػة عظيمػػة مػػف األحجػػار الجيريػػة المنحػػدرة باتجػػاه البحػػر انحػػدا انر بػػالغ الشػػدة كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ

المػػرج البالغػػة مسػػاحتو ح ػكالي( 300ؾ .ـ) مربػػع  ،كلقػػد أدل انغمػػار قػػاع ىػػذا الحػػكض بالتربػػة
الحمػراء الناتجػػة عػػف تحمػػؿ الصػػخكر الجيريػػة بسػػبب ميػػاه األمطػػار إلػػى خصػػكبتو كمػػف أىػػـ تميػ ٌػزه
كأىـ منطقة زراعية في إقميـ قكرينائية اشتيرت بزراعة الحبكب التي مف أىميا زراعة القمح(.)5
( ) 1رجب عبد الحميد األثرـ ،تاريخ برقة السياسي كاالقتصادم مف القرف السابع ؽ .ـ حتى بداية العصر الركماني المنشأة الشعبية
لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف  ،ط ، 19975 ، 2ص . 63-59

العدد
11
د 10

( )3رجب عبد الحميد األثرـ  ،مرجع سابؽ ،ص . 63

( ) 4فتحي أحمد اليراـ " التضاريس كالجيكمكرفكلكجيا " الجماىيرية دراسة في الجغرافيا  ،الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاالعبلف ،
سرت  1995ـ  ،ص . 105

العدد11

( )2أميف المسبلتي كأخركف  ،كتاب الجيكلكجيا لمصؼ الثالث ثانكم ،أمانة التعميـ كالتربية 1979 ،ل،ص . 140 -139

( )5رجب عبد الحميد األثرـ  ،مرجع سابؽ ،ص . 63
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أما الطبقة الثانية مف ىذه اليضبة فيبمغ ارتفاعيا عف مستكل سطح البحر مف  600 : 450مت انر
كىي اليضبة التي تقع عمييا مدينػة قػكرينى ،كىػي منطقػة ذات تربػة صمصػالية متفاكتػة المػكف ،مػا

بيف رمادية كسكداء  ،غنية بالمكاد العضكية الناتجة عف تحمؿ النباتات  ،كما أنيا تمثؿ أقؿ طػكالن

مف سابقتيا كتنحدر بشدة باتجاه الشرؽ

()1

أما إلى جية الجنػكب الغربػي مػف قػكرينى  ،فتقػع قمػة ىضػبة إقمػيـ قكرينائيػة البػالغ ارتفاعيػا

 880مت انر فكؽ مستكل سطح البحر ،عند منطقة "سيدم الحمػرل" كالتػي تمثػؿ بػدكرىا بدايػة شػبكة
مف األكدية المنحدرة في اتجاىػات شػتى ،أمػا جنكبػان فيتذبػذب االنحػدار السػطحي لػؤلرض ،صػحبة

ما يعمكه مف غطاء نبػاتي نجػده ىػك األخػر أخػذان فػي التذبػذب  ،كممػا اتجينػا نحػك الجنػكب إلػى أف
يختفي  ،كما تغطى سطكح منحدرات تمؾ األكدية فتات الصخكر كالركاسػب الطينيػة الناعمػة التػي

عادة ما تجرفيا مياه األكدية

()2

لق ػػد ش ػػكمت ى ػػذه اليض ػػبة ح ػػاج انز عظيمػ ػان لمري ػػاح الش ػػمالية  ،كالش ػػمالية الغربي ػػة الت ػػي تجت ػػاز

مساحات بحرية كاسعة  ،قبؿ أف تصؿ مشبعة بالرطكبة التي تتحكؿ فيما بعد إلػى أمطػار بمجػرد
إهشاء وريهه من ( 631ق.م 450 -ق.م)

مبلمس ػػتيا لمرتف ػػع ى ػػذه اليض ػػبة  ،األم ػػر ال ػػذم ي ػػنجـ عن ػػو تس ػػاقط أمط ػػار غزيػ ػرة  ،جعم ػػت منيػ ػا

أخصػػب المنػػاطؽ كىػػك مػػا يفسػػر لنػػا إطػػبلؽ السػػكاف المحميػػيف عمػػى تمػػؾ المنطقػػة كحسػػبما أشػػار
ىي ػػركدكت  Herodotusحينم ػػا ق ػػادكا اإلغري ػػؽ إل ػػى المنطق ػػة الت ػػي أسسػ ػكا عميي ػػا مدين ػػة ق ػػكرينى
مصطمح "ثقب في السماء" كذلؾ لغ ازرة أمطار ىذا المكاف التي يبمغ متكسػط سػقكط األمطػار فييػا
()3

أكثر مف  600ممميمتر سنكيان

كيعتمػد إقمػػيـ قكرنيائيػػة أيضػان عمػػى الميػػاه الجكفيػة الغزيػرة كالقميمػػة العمػؽ كالتػػي تعػػد األمطػػار

أىـ مصادرىا األمر الذم يعد كافيان لنجاح ز ارعػة الحبػكب فييػا كركاج تربيػة األغنػاـ ،كالػى جانػب
ذلػػؾ اشػػتير اإلقمػػيـ بإنتػػاج الخضػػركات كالفكاكػػو كالكػػركـ

()4

حي ػث ينػػتج أنكاع ػان جيػػدة مػػف العنػػب

األسكد كالمبكر النضج كالتػيف ،ككػذلؾ ز ارعػة الزيتػكف كالمػكتس كالزعفػراف المػذيف يمتػازاف بركائحيػا

الزكيػػة ككػػذلؾ غػػرس أشػػجار السػػرك كاألرز كالصػػنكبر ،كالثكيػػا كنبػػات السػػمفيكـ قػػديمان( ،)5أمػػا فيمػػا

يتعمؽ بالعيكف الطبيعية في اإلقميـ،فإف أشيرىا نبع أبكلمكف الذم قامػت عميػو مدينػة قػكرينى كعػيف

( ) 1جاف ريمكف باشك ،ركاية رحمة إلى مرمرة كقكرينة ككاحتي أكجمة كمراده ،ترجمة مفتاح عبد اهلل المسكرم،دار الجميؿ  ،بيركت ،لبناف
،1999 ،ص .105-104

العدد 11

( )2فتحي أحمد اليراـ  ،مرجع سابؽ  ،ص . 113 – 112

( )3ىيركدكت،الكتاب الرابع م ف تاريخ ىيركدكت الكتاب السكيثى كالكتاب الميبي ،ترجمة محمد المبركؾ الذكيب  ،منشكرات جامعة
قاريكنس ،بنغازم  2003،ـ ،الفقرة .158

( ) 4أندريو األركند،برقة في العصر اليمينستي مف العيد الجميكرم حتى كالية أغسطس،ترجمة محمد عبد الكريـ الكافي منشكرات جامعة
قاريكنس،بنغازم 2002،ـ ص372-370 :

( )5كرستينا .س.برايركلؼ ،أزىارمنقكرينى،ترجمة اليادم مصطفى أبكلقمة،منشكرات جامعة قاريكنس بنغازم،1993،ص.51
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م ػػارة "تيس ػػتس" كعي ػػكف كادم درن ػػو كاألث ػػركف  ، Erythrunكناكس ػػتاثمكس" Naustathmosراس
اليبلؿ"كابكلمكنيا "سكسة .)1("ApoLLonia

ب -الحدكد الطبيعية :

إف معػػالـ حػػدكد إقمػػيـ قكرنيائيػػة مػػف خػػبلؿ مػػا حػػدده نػػص دسػػتكرىا البمطمػػي الػػذم كضػػعو

بطميمكس األكؿ عاـ(322ؽ.ـ) تتمثؿ في المنطقة الممتدة مف كاتاباثمكسCATABATHMUS

"السمكـ الحالية "شرقان إلػى العقيمػة غربػان ،فػي حػيف تفاكتػت آراء الكتػاب القػدامى حػكؿ تحديػد معػالـ
حدكد اإلقميـ

()2

.فيذا "سككالس الكارنيدل" أحد كتاب القػرف ال اربػع ؽ.ـ يحػددىا بالنطػاؽ الجغ ارفػي

ال ػ ػػذم س ػ ػػيطرت ض ػ ػػمنو ق ػ ػػكرينى عم ػ ػػى األرض الكاقع ػ ػػة من ػ ػػو باتج ػ ػػاه الش ػ ػػرؽ عن ػ ػػد "خركنيس ػ ػػكس

اخيميػػدس "chersonesyراس التػػيف شػػرؽ طبػػرؽ كأبعػػد مػػف ىػػذا النطػػاؽ إلػػى جيػػة الشػػرؽ داللػػة

كاضحة عمى عدـ كضكح الحدكد الشرقية تمامان خبلؿ ىذه الفترة ،بينما يحدىا مف الجانب الغربػي

مدينة يكسبريدس"Euesperidesبنغازم الحالية " ضمف نطاؽ خميج سرت الكبير كما يقػع أسػفؿ

نطاقو بدءان مف ىياكؿ األخكيف فيبلني ،حيث تبدأ حدكد قبائؿ المكام ،في حيف يعتبر "سػترابك –

الحدكد فيما بيف مناطؽ نفكذ القرطاجييف كالبطالمػة كأف منطقػة كاتابػاثمكس السػمكـ الحاليػة ،تمثػؿ
لحدكد الشرقية إلقميـ قكرينائية( ،)3أما بميني – القرف األكؿ الميبلدم فيشير إلػى أف أقصػى امتػداد

لحػػدكد منطقػػة قكرينائيػػة باتجػػاه الش ػرقيتمثؿ فػػي منطقػػة كاتابػػاثمكس ،catabathmusبينمػػا يػػذكر

سالكست  Sallustبأف الحػدكد مػا بػيف منطقػة برقػة ،كمنطقػة القرطػاجييف كانػت تتمثػؿ فػي سػيؿ
متشػػابو التضػػاريس  ،كال كجػػكد فيػػو أليػةن معػػالـ جغرافيػػة ،أك طبيعيػػة ،مػػف شػػأنيا أف تحػػدد منػػاطؽ
حدكد كبل المنطقتيف  ،األمر الذم نجـ عنو تنازع استدعى كضع حدكد متعارؼ عمييا مف خػبلؿ

رياضييف ،ينطمؽ أحدىما مف منطقة برقة مف منطقة قرطاجػة ضػمف تكقيػت ٌمكحػد كىمػا األخػكيف
فيبلنػػي ،حيػػث تمثػػؿ نقطػػة التقائيمػػا الحػػدكد الجغرافيػػة ،التػػي سػػتحدد نفػػكذ ،أك منػػاطؽ نفػػكذ كػػبل

المنطقتيف

إهشاء وريهه من ( 631ق.م 450 -ق.م)

 Straboالقػػرف األكؿ ؽ،ـ " القمعػػة الكاقعػػة إلػػى الغػػرب مػػف مػػذبح األخػػكيف فيبلنػػي ،بأنيػػا تمثػػؿ

(.)4

أمػػا فرانسػكا شػػامك ،فيػػرم بػػأف قػػرب مينػػاء قػػكرينى مػػف جزيػرة كريػػت بمسػػافة ال تتعػػدل 450

بيريػػكس مينػػاء أثينػػا بمسػػافة ال تتجػػاكز  600كمػػـ  ،كػػؿ ىػػذا كػػاف مػػف شػػأنو أف يكثػػؽ
كمػػـ كعػػف ا

أكاصػر التعػػاكف كالعبلقػػات فيمػػا بػػيف قػػكرينى كبػػبلد اإلغريػػؽ  ،نظػ انر لقػػرب المػكاني اإلغريقيػػة منيػػا

العدد
11
د 10

( )2المرجع نفسو ،ص .47

العدد11

( )1رجب عبد الحميد األثرـ،مرجع سابؽ،ص.103
( )3نفسو  ،ص. 60-59

(4)Sallust, Lxxix.4-Lxxix.4-10,Trans / ation by g.c.roife Loeb classical Library, Harvand university
press 7 thprinted ,London,1971
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عمى العكس مف ذلؾ نجد أف ميناء اإلسكندرية كاف يبعد عف قكرينة بمسافة تصؿ إلػى  800كمػـ

كىذا كمو يجسد لنا أك يشير إلى أف بعض المعالـ الحدكدية ،مف خبلؿ طػكؿ المسػافات كقصػرىا،
كمدل قرب مدينة قكرينى مف غيرىا مف المدف األخرل القريبة في البحر أكعمى البر

()1

الم تث الثاهي :التمايد لالستيطان

تتجسػػد لنػػا المرحمػػة التمييديػػة األكلػػى السػػتيطاف اإلغريػػؽ فػػي إقمػػيـ قكرينائيػة ،مػػف خػػبلؿ مػػا
ركاه لنػػا ىيػػركدكت

(*)

فػػي كتابػػة ال اربػػع مػػف ركايتػػيف اسػػتمد أحػػداىما مػػف الثي ػرانييف

()2

أىػػؿ جزي ػرة

()5
()4
()3
ثي ار "سانتكريف الحديثة  .كاألخرل :مف القكرينائييف أنفسيـ حيث مثمتػا ىاتػاف الركايتػاف خميطػان

مفعمان باألسطكرة كالت ارث التاريخي()6كما إنيما تتفقاف معان حسبما يقكؿ ىيركدكت مػف حيػث السػرد
التػػاريخي لم ارحػػؿ االسػػتيطاف األكلػػى فيمػػا عػػدا بعػػض االختبلفػػات الطفيفػػة ،التػػي ال تػػؤثر ال مػػف

قريب كال مف بعيد عف سياؽ أحداث الركاية ،كنظ انر لعدـ تػكفر دالئػؿ تضػحد حقيقػة مػا جػاءت بػو
ىاتاف الركايتاف ،كبالتالي الطعف فيما ركاه ىيركدكت ،فإنو قد تـ األخػذ بمػا كرد فييمػا عمػى لسػاف

ىيركدكت ،فيما يتعمؽ باستيطاف اإلغريؽ في قكرينى(.)7
إهشاء وريهه من ( 631ق.م 450 -ق.م)

تفيد الركاية ،أك األسطكرة الثيرانية بأف الممؾ "جرنكس بف ايزانيكس" سميؿ ثيراس ممؾ جزيرة

ثي ػ ار( )8قػػد ذىػػب إلػػى ع ارفػػة دلفػػي الكاىنػػة الشػػابة التػػي تػػدعى"بيثيا"

(*)

ليسػػتفتيا فػػي بعػػض الشػػئكف

الخاصة كاليامة مف جية ،كليقدـ قربانان يتألؼ مف مائة أضحية نيابػة عػف أىػؿ جزيػرة ثيػ ار ،ككػاف
ممػػف جػػاءكا بصػػحبتو قائػػد حرسػػو الخػػاص المػػدعكر"باتكس بػػف بك"لمنسػػتكس

(*)

أحػػد أف ػراد األس ػرة

( )1رجب عبد الحميد األثرـ ،مرجع سابؽ،ص.61

(*)كلد ىيركدكت حكالي سنة  484ؽ.ـ كتكفي حكالي سنة  420ؽ.ـ  ،لقد حاكؿ أف يجعؿ كتابة "التكاريخ "سف انر يحكم جميع األحداث

الكاقع ية كاألسطكرية،التي تثبت مدل التضاد بيف الشرؽ "مصر ،فارس" كبيف الغرب المتمثؿ في الحضارة اإلغريقية ،كذلؾ ضمف
أسمكب كصفي تقريرم يفتقر إلى التحميؿ مف خبلؿ ما رءاه أك سمعو  ،كذلؾ تضمف الكتاب قراءاتو الخاصة كبعض الركايات
المتكاثرة عبر األجياؿ كلقد احتمت األساطير مكانان بار انز في كتابة فرانسكا شامك،اإلغريؽ في برقة ترجمة محمد عبد الكريـ الكافي

منشكرات جامعة قاريكنس ،بنغازم 1990،ـ،ص . 107

( )2رجب عبد الحميد األثرـ  ،مرجع سابؽ ،ص .31
( )3فرانسكشامك ،مرجع سابؽ  ،ص.108

( )4ر.ج.جكدتشايمد ،دليؿ تاريخ قكرنية كأبكلكنيا ،إدارة البحكث األثرية ،ط 1970، 2ـ  ،ص .15
( )5رجب عبد الحميد األثرـ ،مرجع سابؽ  ،ص .31

( )6ر.ج.جكدتشايمد ،دليؿ تاريخ قكرنياكأبكلكنيا ،مرجع سابؽ،ص .15
( )7رجب عبد الحميد األثرـ ،مرجع سابؽ،ص.108

العدد 11

( )8الصادؽ النييكـ ،مكسكعة تاريخنا ،الكتاب الثاني ،دار الثرات ،د/ت ،ص 26

(*)

بيثيا كاىنة شابة تمقي إجابات الكحي شع انر في حالة تكتر عصبي شديد بعد أف يطرحيا عمييا الكاىف معيف  ،ككانت نبكءة الكحي

كثي انر ما تصدؽ ،كلعؿ مرد ذلؾ راجع لبراعة الكحي في جميع المعمكمات الكفيرة عف زكاره  ،ككاف عمى الراغبيف في استفسار

(*)

الكحي أف يتق دمكا بالقرابيف قبؿ طرح أسئمتيـ  ،أك استفساراتيـ الخاصة  ،رجب عبد الحميد األثرـ ،مرجع سابؽ ،ص32-31

باتكس -باطكس حسب الركاية القكرينية المتعمقة بتأسيس مدينة قكرينة ككما يركييا ىيركدكت  ،فإف باتكس ىك (فركتيمي) ابنة
ايتارخكس" ممؾ مدينة أككسكس" بجزيرة كري ت،كالذم قرر التخمص مف ابنتو "فركتيمي"نتيجة لمكشايات كالدسائس  ،التي حاكتيا
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المينية "كخبلؿ إقامة الممؾ جرنكس في دلفي استشاره المكحي

(*)

فػي أمػكر عػدة لػـ يمػؽ ليػا جكابػان

كاضػػحان كصػريحان مػػف قبػػؿ الكاىنػػة ،ال مػػف قريػػب ،كال مػػف بعيػػد إال أف مػػا تمقػػاه مػػف رد تمثػػؿ فػػي

كجكب قيامو بتأسيس مدينة فػي ليبيػا ،كرغػـ احتجػاج الممػؾ "جرنػكس" عمػى مثػؿ ىػذا الطمػب لػدل

اإللػػو ابكلمػػك ،متػػذرعان بكبػػر سػػنو كضػػعفو ،المػػذيف ال يسػػمحاف لػػو بالقيػػاـ بيػػذه الميمػػة إال أنػػو فػػي

الكقت ذاتو أشار إلى أف يقكـ بيذه الميمة ،عكضان عنو أحد الشباب األقكياء ،مشي انر بإصبعو إلػى
باتكس كناية عف انتخابو لمقياـ بيذه الميمة(.)1

كلربما بعد ىذا المقاء الذم دار خبللو الحػديث فيمػا بػيف الممػؾ "جرنػكس" كاإللػو "أبكلمػك" مػف

خبلؿ كحي الكاىنة ،قد اقتنع اإللػو ابكلمػك .بمشػكرة الممػؾ جرنػكس كالمتعمقػة باختيػار مػف ىػك أكفػأ
منػػو لمقيػػاـ بتمػػؾ الميمػػة ،ككػػاف االختيػػار قػػد تػػـ بالفعػػؿ مػػف قبػػؿ اإللػػو ابكلمػػك ،كعقػػد عزمػػو بالتػػالي

عمػػى إيفػػاد "بػػاتكس" إلػػى ليبيػػا ألجػػؿ إنشػػاء مدينػػة ىنػػاؾ ،كفػػي ىػػذه األثنػػاء أغتػػنـ بػػاتكس فرصػػة
إقامتو في دلفي لكي يجد حبلِّ لما يعانيو مف تأتأة كقصكر لسانو عف النطؽ ،كتمعثمو في الكبلـ.

فقصد معبد دلفي يمتمس الرشاد ،كالشفاء ،مف خبلؿ ما تشير بو عميو الكاىنة في أمر عمتو تمػؾ،
"يابػػاتكس ،لقػػد جئػػت مػػف أجػػؿ الصػػكت ،كلكػػف الػػرب فيفػػكس أبكلمػػكف يرسػػمؾ إلػػى ليبيػػا مؤيػػؿ

األغنػػاـ لتؤسػػس مسػػتعمرة"( .)2األمػػر الػػذم اعتبػػر معػػو ىػػذا الػػكحي بمثابػػة اإليػػداف األكؿ لئلغريػػؽ
بقيادة حممة استيطانية لجميع المناطؽ الكاقعة بيف الصحراء الشرقية ،كصحراء سرت

(.)3

لـ يمؽ رد اإللو ابكلمك مف خبلؿ الكاىنة الصدل المقنع ،كالمشجع في آف لدل الثيرانييف،

كالمتمث ػ ػػؿ ف ػ ػػي إنش ػ ػػاء مس ػ ػػتكطنة ف ػ ػػي ليبي ػ ػػا ،األم ػ ػػر ال ػ ػػذم ترت ػ ػػب عمي ػ ػػو اس ػ ػػتقباليـ لي ػ ػػذا الطم ػ ػػب
باالستخفاؼ ،كعدـ االنصياع( ،)4كمف تـ عادكا أد ارجيـ مف حيث جاءكا إلػى جزيػرة ثيػ ار ،كتناسػكا
بالت ػػالي م ػػا تف ػػكه ب ػػو الم ػػكحي م ػػع ع ػػدـ اتخ ػػاذىـ ألي ػػة خط ػػكة أك إجػ ػراء عمم ػػي تج ػػاه ذل ػػؾ الطم ػػب

إهشاء وريهه من ( 631ق.م 450 -ق.م)

كما أشد دىشتو حينما أجابو مكحي دلفي بما يأتي:

المتضػمف صػػيغة األمػػر ككانػػت حجػػتيـ فػػي ذلػػؾ الػرفض ،أك عػػدـ قبػػكؿ تمػػؾ الفكػرة مبعثػػو جيميػػـ
زكجتو تجاه ابنتو حيث قرر التخمص منيا ،كذلؾ بإغراقيا في عرض البحر ،إال أف المدعك "تيميسكف" ،قد انقد حياتيا كتكجو بيا
إلى جزيرة ثي ار ،حيث اتخذىا "بكليمينستكس" حظية لو ،كأنجبت منو كلدنا اسمو "باطكس" ابتمى بتأتأة كقصكر في النطؽ،فرانسك
اشامك،مرجع سابؽ ،ص . 109

(*) مكحي دلفي ىك معبد بمدينة دلفي كاف اإلغريؽ يستنبئكف فيو كحي اإللو أبكلمك ،ككانت تقدـ فيو ذبائح كقرابيف كنذكر مف خمر
،كعسؿ كخيكؿ ،ككباش،كىك يقع عند سقح جبؿ "بمرناسكس"عمى ارتفاع ألفي قدـ فكؽ سطح البحر"خميج ككرنثيىة"،كىك أقدـ كأقدس

( )1الصادؽ النييكـ،مرجع سابؽ ،ص .26
( )2ىيركدت ،مصدر سابؽ ،الفقرة .155

العدد
11
د 10

كظؿ مكحي دلفي قائمان حتى عاـ  390ـ ،كحيث أغمؽ باسـ المسيحية نيائيان .المرجع نفسو ص .110-109

العدد11

معابد الكثنية ،كقد خربو الفرس عاـ  480ؽ.ـ ،ثـ خربو الغاليكف عاـ  279ؽ.ـ ،كاستكلى الطاغية نيركت عمى  500مف ثماثيمو

( )3الصادؽ النييكـ ،مرجع سابؽ ،ص .23

( )4رجب عبد الحميد األثرـ ،مرجع سابؽ ،ص.110
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بمكقػػع ليبيػػا ،كعػػدـ اقتنػػاعيـ بالتػػالي بفكػرة إرسػػاؿ مسػػتكطينيف إلػػى مكػػاف ليسػكا عمػػى د اريػػة ،حتػػى

بمكقعو الجغرافي(.)1

لقػػد ترتػػب عمػػى تمػػؾ البلمبػػاالة التػػي أبػػداىا شػػعب جزي ػرة ثي ػ ار اتجػػاه أكام ػر اإللػػو ابكلمػػك،

بالسػػير نحػػك ليبيػػا ،إلقامػػة مسػػتكطنة ىنػػاؾ نتػػائج كخيمػػة عمػػى س ػكاف تمػػؾ الجزي ػرة ،ففػػي ح ػكالي

منتص ػػؼ الق ػػرف الس ػػابع ؽ.ـ( ،)2ص ػػب ابكلم ػػك نقمت ػػو عم ػػى الجزيػ ػرة كأىمي ػػا

()3

كذل ػػؾ حينم ػػا انت ػػاب

سػػكانيا مكجػػو ازديػػاد فػػي عػػدد السػػكاف ،نجػػـ عنػػو معانػػاة دامػػت سػػبع سػػنكات متكاليػػة تحػػت كطػػأة
القحط كالجفاؼ( ،)4األمر الػذم ترتػب عميػو حػدكث مشػاكؿ اقتصػادية كاجتماعيػة حػادة ،مػف جػراء
عجز مكاردىا االقتصادية عف سد حاجة السكاف ،بعدما تزايد عددىـ(.)5

لقػػد أراد اإللػػو ابكلمػػك مػػف خػػبلؿ تمػػؾ المعانػػاة معػػاقبتيـ عمػػى تيػػاكنيـ فػػي أخػػذ مػػا أمػػر بػػو

مأخذ الجػد لػيس ىػذا فحسػب بػؿ كليغػرس فػي نفكسػيـ مػف جانػب آخػر كبشػكؿ غيػر مباشػر فكػرة
اليجرة كمف تـ االستيطاف في مكاطف أخػرل :يجػدكف فييػا الخيػرات ،كالعػيش الطيػب الػذم افتقػدكه
بعدما كانكا يحيكنو فكؽ جزيرتيـ.

إهشاء وريهه من ( 631ق.م 450 -ق.م)

لػـ يكػػف أمػاـ سػػكاف جزيػرة ثيػ ار مػف خيػػار فػػي ظػؿ ىػػذه الظػركؼ سػػكل التفكيػر فػػي السػػعي

إلػػى إنشػػاء مسػػتكطنة ليػػـ ،عمػػى غػرار مػػا كانػػت تقػػكـ بػػو المػػدف اإلغريقيػػة األخػػرل لحػػؿ مشػػاكميا
االقتصادية كاالجتماعية في الفترة ما بيف القرف الثامف كمنتصػؼ القػرف السػادس ؽ.ـ( ،)6فسػارعكا

قبؿ كؿ شي إلى استشػارة مػكحي دلفػي فػي أمػر أزمػتيـ تمػؾ ،فكػاف الجػكاب تػذكي انر ليػـ بمػا تناسػكه
مف أمر إنشاء مستكطنة في ليبيا ،كلـ يبؽ أماميـ حينيا سكل تنفيذ أمر اإللػو بكجػكب إقامػة تمػؾ

المستكطنة(.)7

الم تث الثالث:مراتل االستيطان

بعد ما عقد الثيرانيكف العزـ عمى إنشاء تمؾ المستكطنة( ،)8التي أشار بيا عمييـ اإللو ابكلمك

أرسمكا كفدان إلى جزيرة كريت يتقصى عما إذا كاف أحد أبنائيا ،أك أحد مػف الغربػاء المقيمػيف فييػا،

قد سبؽ لو كأف زار ليبيا مف قبؿ ،حتى يستدلكا مف خبللو عمى معالـ مكقعيػا الجغ ارفػي بالتحديػد،
كص ػػادؼ كأف التق ػػى ذل ػػؾ الكف ػػد أثن ػػاء تجكال ػػو ف ػػي بم ػػدة  Itanusات ػػانس ت ػػاجر اس ػػمو ك ػػكركبيس

( )1عبد المطيؼ محمكد البرغكثي ،التاريخ الميبي منذ أقدـ العصكر حتى الفتح اإلسبلمي ،دار صادر ،بيركت1971،ـ،ص.237
( )2جكد تشايمد،قكرينا كابكلكنيا،مرجع سابؽ ،ص.19

العدد 11

( )3الصادؽ النييكـ ،مرجع سابؽ ،ص . 23

( )4جكد تشايمد،قكرينا كابكلكنيا،مرجع سابؽ ،ص .15
( )5رجب عبد الحميد األثرـ ،مرجع سابؽ ،ص .31
( )6رجب عبد الحميد االثرـ ،مرجع سابؽ ص .31

( )7عبد المطيؼ محمكد البرغكثي ،مرجع سابؽ ،ص .237
( )8المرجع نفسو ،ص .238-237
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 Coyobiusعقدكا معو اتفاقان عمى أف يرجع معيـ إلى جزيرة ثيػ ار لقػاء مبمػغ مػف المػاؿ دفعػكه لػو.
لقد تـ في بداية األمر إرساؿ حممة استطبلعية ،تكلى ككركبيس إرشادىا حتػى كصػمت إلػى جزيػرة

ببلتيا

()1

الصغيرة الكاقعة في خميج بكمبة عمػى المشػارؼ الشػرقية ليضػبة برقػة الخصػيبة( ،)2حيػث

تػػـ بعػػد ذلػػؾ تػػرؾ كػػكركبيس عمػػى ىػػذه الجزيػرة ،كعػػاد الثيرانيػػكف أدراجيػػـ إلػػى جزيػرتيـ؛ ليزفػػك إلػػى
أىمي ػ ػػا بش ػ ػػرل اكتش ػ ػػافيـ لمجزيػ ػ ػرة الجدي ػ ػػدة ،كعم ػ ػػى إث ػ ػػر ذل ػ ػػؾ تق ػ ػػرر إرس ػ ػػاؿ جماع ػ ػػة أخ ػ ػػرل م ػ ػػف
المستكطينيف لتنظيـ المستكطنة ،عمى أف تكػكف تمػؾ الجماعػة ممثمػة ألقسػاـ ثيػ ار السػبعة ،كأف يػتـ
االقت ػراع فيمػػا بيػػنيـ لتقريػػر مػػف الػػذم سػػيذىب مػػنيـ عمػػى أف يتػػكلى السػػمطة المطمقػػة عمػػى تمػػؾ

الجماعة(.)3

" اريسػػطكطيميس" "Aristotelesالػػذم اتخػػذ اسػػـ بػػاتكس Bahus

(*)

يحكـ مدينة قكرينى(.)4

كأصػػبح فيمػػا بعػػد أكؿ ممػػؾ

لقد أبحر باتكس كجماعتو التي اختيرت لمرافقتو ضمف سػفينتيف مػف ذكات الخمسػيف مجػدافان

تحمبلف مائتي رجؿ إلى جزيرة ببلتيا ،قرب الساحؿ الميبي( ،)5كذلؾ بعد ما قػاـ كػؿ فػرد مػف ىػذه
جزيػرة ثيػ ار قبػػؿ مػػركر خمسػػة أعػكاـ( ،)6ككػػاف ذلػػؾ الميثػػاؽ ضػػمف نػػص مكتػػكب عػػرؼ بػػنص لػػكح
المؤسسيف ،كالذم نص عمى التالي:

مف حؽ مكاطف ثي ار المياجر إلى ليبيا استعادة حقكقو المدنية ،كالمشاركة في ممكيػة األسػرة،

إذا ما عاد إلييا في مدل خمس سنكات ،إذا فشؿ المسػتكطنكف فػي إنشػاء مسػتكطنة ،أك اضػطركا
إلى الجبلء عنيا  ...كأف مف تبعث بو ثي ار إلى ليبيا ،كيرفض اإلبحار ،فإنػو يحكػـ عميػو باإلعػداـ
كتػػؤكؿ ممتمكاتػػو إلػػى الدكلػػة

()7

لقػػد كانػػت مسػػاحة جزي ػرة ببلتيػػا آنػػذاؾ ،كعمػػى حػػد مػػا قيػػؿ مسػػاكية

لمسػػاحة قكرين ػػة إبػػاف ذل ػػؾ العيػػد الق ػػرف الخ ػػامس ؽ.ـ

()8

فػػي ح ػػيف يػػرل ىي ػػركدكت بأنيػػا ل ػػـ ت ػػزد

إهشاء وريهه من ( 631ق.م 450 -ق.م)

الجماعة قبؿ رحيمو بالتنازؿ عف ممتمكاتو الخاصة ألقربائو ،كأخذ مكثقان عمى نفسػو بػأال يعػكد إلػى

( ) 1ر.ج .جكد تشايمد ،دراسات ليبية ،ترجمة عبد الحفيظ فضيؿ الميار ،منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية
( )2طرابمس 1999،ـ.433،

( )3عبد المطيؼ محمكد البرغكثي ،مرجع سابؽ ،ص.238

(*)

تتفؽ الركايتاف الثي رانية ،كالقكرينية عمى أف اسـ باتكس ،قد أطمؽ عمى اريسطكطاليس مف قبؿ كالديو نتيجة لما بمسانو مف عقدة حيث
يعني ىذا المقب لدل اإلغريؽ " األلتغ ،أك القتاـ " في حيف يرل البعض األخر بأف ىذا المقب قد أطمؽ عمى صاحبو ،حينما كطأ
أرض ليبيا تحقيقان لما قد أكصى بو مكحي دلفي الذم تنبأ لباتكس بمستقبؿ سياسي  ،سيصبح خبللو ممكان في ليبيا  ،كأف كممة
باتكس لدل القبائؿ الميبية القديمة  ،تعني ممؾ غكليالـ ناردكتشي ،استيطاف برقة قديمان كحديثان ،ترجمة إبراىيـ أحمد الميدكم ،الدار

( )5ىيركدكت ،مصدر سابؽ ،الفقرة .156

( )6الصادؽ النييكـ ،مرجع سابؽ ،ص.23

العدد
11
د 10

( )4جكد تشايمد ،دراسات ليبية ،مرجع سابؽ ،ص .433

العدد11

الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف1425 ،ـ  ،ص  ، 22عبد المطيؼ محمكد البرغكتي ،مرجع سابؽ ،ص .239

( )7رجب عبد الحميد األثرـ ،مرجع سابؽ ،ص 33؛ فرانسكاشامك ،مرجع سابؽ ص .127-124
( )8عبد المطيؼ محمكد البرغكثي  ،مرجع سابؽ  ،ص .240
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مساحتيا عف مساحة قكرينى إبػاف أيامػو

()1

كتقػكؿ األسػطكرة بػأف بػاتكس الػذم سػبؽ كأف استشػار

مػػكحي دلفػػي فيمػػا يخػػص مسػػألة الثأثػػأة التػػي كػػاف يعػػاني منيػػا فػػي نطقػػو .بحث ػان عػػف عػػبلج ليػػا،
كتجاىػػؿ الكاىنػػة لفحػػكل مػػا جػػاء مػػف أجمػػو بػػأف إشػػارات عميػػو حسػػب رغبػػة اإللػػو ابكلمػػك بإنشػػاء

مستكطنة في ليبيا كقد تـ الشفاء مف عمتو تمؾ ،بمجرد أف كصؿ إلى الشاطئ الميبي.

كذلػؾ حينمػا كاجػو أسػدان أصػابو بالػذعر الشػديد الػذم أطمػؽ عمػى إثػره صػكتان فزعػان ،شػفي عمػى

إثػره لسػػانو مػػف عمتػػو ،كلػػـ يكاجػػو متاعػػب فػػي صػػكتو بعػػد ذلػػؾ

()2

كلربمػػا بيػػذه الحادثػػة نسػػتنتج أف

اإللو أبكلمك ،لـ يتجاىؿ طمب باتكس حينما لجأ إليو ليشفيو مف عمتو ،كانما أخذ اإللو ذلؾ الطمػب
أخر الخكض فيو إلى حيف تطػأ أرض ليبيػا أقػداـ أكؿ المسػتكطينيف ،ككػأف
بعيف االعتبار ،كلكف ٌ
اإللػو بػذلؾ جعػػؿ شػفاء بػػاتكس مػف عمتػػو مقركنػان بذىابػػو إلػى ليبيػػا ،كأنػو لػػك كػاف بػػاتكس عمػى عمػػـ

بخبايا الكحي ،كبأنو سيشفى مف عمتو بمجرد أف تطأ قدميو أرض ليبيا لسارع منػذ البدايػة كدكنمػا

مماطمة في تمبية ما أشار عميو بو الكحي ،كدكنما حاجة ألف يصب أبكلمك جاـ غضبو عمػى أىػؿ
الجزيرة نتيجة لعدـ انصياعيـ كتناسييـ لرغبتو كطمبو.

إهشاء وريهه من ( 631ق.م 450 -ق.م)

لقد أقاـ المستكطنكف الثيػرانييف فػي جزيػرة ببلتيػا مػدة عػاميف لػـ ينعمػكا خبلليػا بطيػب العػيش

كلـ تبدك ليـ خبلليا إلى مبلمػح لبلزدىػار

()3

كخاصػة كأف مػكارد الميػاه فييػا كانػت قميمػة( ،)4األمػر

الذم دفعيـ إلى العكدة إلى ديارىـ مف جديد ،تػاركيف كراءىػـ فػي ببلتيػا رجػبلن كاحػدان" لربمػا لمداللػة
عمػى أف ىػذه األرض قػد كطأتيػا أقػداميـ لمػف قػد تدفعػو ريػاح القػدر إلػى شػكاطئ ىػذه الجزيػرة مػػف

بعدىـ كلـ تمؽ عكدتيـ تمؾ إلى جزيرة ثي ار مجمؿ الترحيػب ،بقػدر ماالقػت صػد كاسػتنكار مػف قبػؿ
أىػػالي الجزي ػرة ،بػػؿ أف األمػػر قػػد كصػػؿ بي ػؤالء أف أخػػذكا فػػي رشػػقيـ بكػػؿ مػػا كقعػػت عميػػو أيػػدييـ
حينما كاف باتكس كجماعتو ،يتجيكف بسفنيـ إلى ميناء الجزيرة لمرسكفيو(. )5

األمر الذم يكضح لنا مدل إصرار األىالي عمى إنشاء مستكطنة جديدة في أراضي ليبيػا

المجيكلػػة كالغنيػػة ،أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف ىػػذه العػػكدة تعػػد نقضػان لػػنص ميثػػاؽ التأسػػيس الػػذم قطعػػو
()6

المسػػتكطنكف عمػػى أنفسػػيـ كأخػػذكه عمػػى عػػاتقيـ قبػػؿ رحػػيميـ عػػف جزي ػرة ثي ػ ار

كلػػـ يقتصػػر ىػػذا

االس ػػتنكار لع ػػكدة المسػػػتكطينيف عم ػػى األى ػ ػالي فحس ػػب ب ػػؿ إف اإلل ػػو ى ػػك اآلخػ ػػر كحس ػػبما يقػػػكؿ

ىيركدكت ،قػد أعػرب عػف مػدل سػخطو عمػى تمػؾ العػكدة ،كتمػؾ النتػائج المخيبػة لآلمػاؿ كبمػغ مػف

( )1ىيركدكت ،مصدر سابؽ ،الفقرة 156؛ رجب عبد الحميد األثرـ ،مرجع سابؽ،ص.33

العدد 11

( )2جكد تشايمد ،دراسات ليبية ،مرجع سابؽ ،ص .433

( )3عبد المطيؼ محمكد البرغكثي ،مرجع سابؽ ،ص . 240
( )4جكد تشايمد ،دراسات ليبية  ،مرجع سابؽ ،ص 433

( )5عبد المطيؼ محمكد البرغكثي ،مرجع سابؽ ،ص . 240
( )6رجب عبد الحميد األثرـ ،مرجع سابؽ ،ص .33
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خركجو عف طكره مف فرط الغيظ ،أنو لـ يغفر لباتكس تمؾ العكدة ،كما لـ يغفر لػو أيضػان احتبللػو

لجزيرة كاحدة دكف أف يصؿ إلى األرض الحقيقية لميبيا " األرض األـ ".

كما قاـ اإللو أبكلمك بالشركع مف جديد في حرماف أىؿ الجزيػرة مػف الطعػاـ كالخبػز

()1

كتقػكؿ

األسطكرة بأف المستكطنيف ،قد لجػأكا إلػى اسػتخارة الػكحي بعػد رجػكعيـ مػف جزيػرة ببلتيػا محتجػيف
بقكليـ" :لقد أقمنا في ليبيا ،كلكف حالنا لـ يتحسف ىناؾ " كلكف الكحي أجػابيـ سػاخ انر بػالقكؿ" :لػك
عرفتـ ليبيا التي تقدـ لؤلغناـ مراع جيدة أفضؿ مما أعرفيا ،رغـ أني ذىبت إلييا كلػـ تػذىبكا أنػتـ
()2

ألعجب ػػت بحكم ػػتكـ كثيػ ػ انر

كاقتن ػػع المس ػػتكطنكف بتم ػػؾ اإلجاب ػػة؛ ألني ػػـ ل ػػـ يكتش ػػفكا أرض ليبي ػػا

الحقيقية بعد ،كمف ثـ عادكا إلى قارة أفريقيا بحثان عما يسمى بأراضي ليبيا الحقيقة(.)3

الم تث ال ار ع :االستيطان

شدكا مف جديػد الرحػاؿ عبػر
عاكد الثيرانيكف رحمة استكشافيـ لمكصكؿ إلى ليبيا الحقيقية ،ك ٌ
سفنيـ ،ناشديف شكاطئ البر الميبي ،كفي طريقيـ إلى ذلؾٌ ،مػركا عمػى جزيػرة ببلتيػا حيػث التقطػكا

مف ترككه مف رجاليـ ،كتكجيكا بالتالي نحػك أ ارضػي ليبيػا ،يمتمسػكف مكاطنيػا الحقيقيػة كتسػنى ليػـ
بقع ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف األرض ت ػ ػ ػػدعى "ازي ػ ػ ػػرس""Aziyis

كدارنس " " Darnesدرنة الحالية "

عند مصب كادم الخميج الحالي

()5

()4

كى ػ ػ ػػي منطق ػ ػ ػػة رئيس ػ ػ ػػة تق ػ ػ ػػع ب ػ ػ ػػيف " بكمب ػ ػ ػػا ""

كىي بقعة خبلبة يجرم في إحدل جنباتيا نير ،كتحيط

بيا أكدية بديعة حيث أقامكا في ىذا المكاف مدة مػف الػزمف ،بمغػت سػت سػنكات( ،)6أدركػكا خبلليػا

بأف ىناؾ أماكف أفضؿ مف ىذه البقعة ،تقع أعمى اليضبة "ىضبة قكرينى" باتجاه الغرب

()7

كزاد مػ ػف اقتن ػػاعيـ ب ػػذلؾ ،أف الس ػػكاف المحمي ػػكف م ػػف الميبي ػػيف م ػػف أبن ػػاء قبيم ػػة الجمج ػػامي "

الجميجامام "

(*)

قػد أشػاركا عمػييـ بمغػادرة مػا ىػـ فيػو مػف بقعػة األرض بعػد مػا دلػكىـ عمػى أخػرل

إهشاء وريهه من ( 631ق.م 450 -ق.م)

أخي انر الكصكؿ إلى مبتغاىـ ،كالرسك عند شاطئ البر الميبي ،كأقامكا فترة قميمة مف الزمف ىناؾ في

( )1الصادؽ النييكـ ،مرجع سابؽ ،ص .24-23
( )2ىيركدكت ،مصدر سابؽ ،الفقرة 157

( )3عبد المطيؼ البرغكثي ،مرجع سابؽ ،ص .240
( )4المرجع نفسة ،ص240

( )5جكد تشايمد ،تاريخ قكرينةكابكلكنيا  ،مرجع سابؽ  ،ص.17
( )6عبد المطيؼ محمكد البرغكثي ،مرجع سابؽ،ص.241

العدد
11
د 10

العدد11

( )7جكد تشايمد ،تاريخ قكرينة كابكلكنيا ،مرجع سابؽ ،ص .17

(*) الجميجمام قبيمة ليبية كانت تنتشر في أقميـ مارماريكا ،حتى ساحؿ خميج بكمبا ،حيث كانكا يستقركف في برقة الشرقية ،التي تمتد
أراضييا مف درنة الحالية إلى األراضي الكاقعة في محاذاة جزيرة افركديس ،أك جزيرة كرسة الصغيرة ،كترجع التسمية الجميجمام
إلى الفراعنة المصرييف  ،كىي مبعتيا استعماؿ ىذه القبائؿ  ،كببراعة فائقة الحجارة المصقكلة كسبلح يتسمحكف بو مف خبلؿ قذفو
بالمقاليع ،كنجدىـ أحيانان يسمكف ليذا السبب بأقكاـ المقاليع ،داكد حبلؽ ،عمكد السماء ،الدار الكطنية لمكتب ،بنغازم،1999 ،

ص 194،193؛غكليالـ ناردكتشي ،مرجع سابؽ ،ص .53
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أفضؿ منيا ،تصمح إلقامة مسػتكطنة مسػتديمة( )1كبعػدما اقتنػع الثيرانيػكف بػذلؾ ،قػادكىـ أصػدقائيـ
الميبييف إلى مكقع المكاف الجديد ،كحرصكا في الكقت ذاتو عمى منع الثيرانييف مف رؤيػة (إي ارسػا )
Irasa

(*)

أجمؿ جزء في المنطقة كالتي يعتقد بأنيا مدينة "درنو الحالية " أكعيف مارة "مارا"(*)(.)2

أك نبع تستيس كذلؾ بأف ساركا بيـ ليبلن عبر تمؾ المنطقة تحت جنح الظبلـ ،خكفان مػف أف

تقػػع أعػػيف اإلغريػػؽ عمييػػا فيقػػرركا بالتػػالي االسػػتيطاف فييػػا ،ككاصػػؿ اإلغريػػؽ صػػحبة األدالء مػػف

الميبيػيف مسػػيرىـ حتػى كصػػمكا عنػد مطمػػع الفجػر( )3إلػػى المكقػع الجديػػد ،كالمسػمى "عػػيف أبكلمػػك "

()4

حيث قاؿ ليـ الميبيكف أثناء ذلػؾ "ىنػا أييػا اإلغريػؽ يمكػنكـ التمتػع بإقامػة مسػتكطنة مناسػبة ،ألف

في ىذا المكاف ثقب في السماء

()5

قد كاف الميبيػكف يشػيركف مػف كراء ىػذا القػكؿ إلػى غػ ازرة تسػاقط

األمطار في ىذه المنطقة مف اليضبة كالكؤلالكفير ،كالتربة الخصبة ،ككػذلؾ المنػاخ الشػبيو بمنػاخ
بػػبلد اإلغريػػؽ الكاقػػع ضػػمف نطػػاؽ منػػاخ البحػػر المتكسػػط( ،)6خاصػػة كأف طقػػس الشػػتاء كػػاف ال
يتناسب مع طبيعة الدـ األفريقي لميبييف ،األمر الذم أدل بيـ إلى تناثرىـ مف حيػث اإلقامػة عمػى

إهشاء وريهه من ( 631ق.م 450 -ق.م)

العميا ،أما بالنسبة لئلغريؽ ،فإف طبيعة المنػاخ تتناسػب مػع طبيعػة الػدـ اإلغريقػي
حكاؼ اليضبة ٌ
لػدييـ ،نظػ انر لسػػمة التشػابو التػػي لمسػػكىا مػػف خػبلؿ المنػػاخ الػػذم تتسػػـ بػو طبيعػػة ببلدىػػـ األصػػمية
()7
كد
ىػػذا إلػػى جانػػب مػػا ابيػػرىـ مػػف منػػاظر طبيعيػػة كريفيػػة ضػػمف ىػػذه المنطقػػة كقػػد بمػػغ مػػف ٌ
الميبييف تجاه أصدقائيـ الجدد ،أف رغبكا في عقد حمؼ مصاىرة معيـ ،كذلػؾ مػف خػبلؿ تػزكيجيـ

لبن ػػاتيـ م ػػف أكلئ ػػؾ الغرب ػػاء ال ػػذيف ج ػػاءكا أ ارض ػػي ليبي ػػا كى ػػـ ال يحمم ػػكف معي ػػـ نس ػػائيـ( ،)8كب ػػذلؾ
تكطػػدت أكاص ػػر الم ػػكدة ب ػػيف الميبي ػػيف كالسػػكاف الج ػػدد م ػػف المس ػػتكطنيف اإلغري ػػؽ ،كازدادت معي ػػا

اء  ،كانعكس ذلػؾ بالتػالي عمػى عظمػة كاتسػاع مبانييػا الدينيػة كالتذكاريػة ،كشػرع
المدينة حجمان كثر ن
الممػػؾ بػػاتكس فػػي تكطيػػد أسػػس مدينػػة قػػكرينى فػػي عػػاـ  631ؽ.ـ ،حيػػث داـ حكم ػة فييػػا نحػػك
األربعيف عامػان ،كأخػذت المدينػة تكبػر شػيئان فشػيئان ،حيػث أقػيـ معبػد ألبكلمػكف المؤسػس بػالقرب مػف
النبع الذم أطمؽ عميو اسـ "الحكرية تكرانا "كتـ فتح طريؽ مستقيـ في األرض المنبسطة ،يكصؿ

( )1جكد تشايمد ،تاريخ قكرينى كابكلكنيا ،مرجع سابؽ ،ص .17

(*)إيرسا  Iyasaتقع بيف عيف مارة كالقبة حالي نا ،كىي ال زالت منطقة غنية بالمياه كالغابات ،ككفرة المراعي ،حيث تكجد أجكد األراضي
الخصبة في اإلقميـ ،غكلياـ ناردكتشي ،مرجع سابؽ ،ص . 24،25

(*) عيف مارة تقع عيف مارة شرقي مدينة قكرينة ،كأف المقصكد بيا ىي أـ الرزـ .عبد المطيؼ محمكد البرغكثي ،مرجع سابؽ ،ص .241
( )2جكد تشايمد ،دراسات ليبية  ،مرجع سابؽ ،ص.434

العدد 11

()3غكليالـ ناردكتشي ،دراسة ليبية ،مرجع سابؽ،ص 26
( )4ىيركدكت  ،مصدر سابؽ  ،الفقرة .158

( )5دليؿ أثار مدينة قكرينة  ،إدارة االبحكت األثرية ،مصمحة األثار 1971 ،ـ ،ص.6
( )6غكليالـ ناردكتشي ،مرجع سابؽ ،ص 26

( )7جكدتشايمد،دراسات ليبية ،مرجع سابؽ ،ص .434
( )8دليؿ أثار مدينة قكرينة ،مرجع سابؽ ،ص .6
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إلى المعبد كما أسس أيضان السكؽ المعركؼ باألجكراء ،كعدة مباني أخرل ،تشيد بعظمة المدينة،
كلقػد كلػي اليممػػؾ ثمانيػػة مػػف أسػرة بػػاتكس

()1

اسػػتمر حكميػػـ عمػػى مػػدل ثمانيػػة أجيػػاؿ ،تػػداكلكا فػػييـ

اسمى باتكس كاركسيبلكس كذلؾ تحقيقان لنبكءة كحي دلفي التػي أشػارت إلػى "أنػو لثمانيػة أفػراد مػف

أسػ ػرة ب ػػاتكس ،أربع ػػة م ػػنيـ ي ػػدعكف ب ػػاتكس ،كأربع ػػة ي ػػدعكف اركس ػػيبلكس ،يم ػػنح لككس ػػياس مم ػػؾ
قكرينى ،كينصحيـ بأال يتجاك از ذلؾ

()2

مدينة قكرينى:

كفيما يمي قائمة بأسماء كتكاريخ مف كلٌكا الحكـ فػي مدينػة

-1باتكس األكؿ  606 – 646ؽ.ـ

 - 2اركسيبلكس األكؿ  590 – 606ؽ.ـ

 -3باتكس الثاني 560 – 590ؽ.ـ

 -4اركسيبلكس الثاني  550 – 560ؽ.ـ

 -7باتكس الرابع  470-510ؽ.ـ

 -8اركسيبلكسالرابع  450 – 470ـ

-5باتكسالثالث 530–550ؽ.ـ

 -6اركسيبلكس الثالث510–530ؽ.ـ.

إهشاء وريهه من ( 631ق.م 450 -ق.م)

العدد
11
د 10

العدد11

( )1رجب عبد الحميد األثرـ ،مرجع سابؽ ،ص.35
( )2دليؿ أثار مدينة قكرينة ،مرجع سابؽ ،ص .7
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الخيييياتيييميييير

تناكلت ىذه الدراسة إنشاء قكرينو مف(  631ؽ.ـ) إلى( 450ؽ.ـ) كمف خبلليػا تكصػمت

إلى النتائج اآلتية:

 -1كاف لكحي دلفي دكر كبير في دفع إغريؽ جزيرة ثي ار لتأسيس مستكطنة في ليبيا .
-2مػػف أسػػباب تأسػػيس المسػػتكطنة فػػي ليبيػػا حػػدكث مشػػاكؿ اقتصػػادية كاجتماعيػػة فػػي جزي ػرة ثي ػ ار

اإلغريقية.

-3كصكؿ اإلغريؽ إلى أراضي ليبيا الحقيقية ازيريرس بعد حمبلت استطبلعية ،حيث أقامكا فييػا

مدة مف الزمف بمغت ست سنكات.

-4إرشػػاد الميبيػػيف لئلغريػػؽ لمػػذىاب إلػػى بقعػػة مػػف األرض فػػكؽ اليضػػبة ،حيػػث يكجػػد ثقػػب ف ػي

السماء كناية عف غ ازرة األمطار ،تصمح إلقامة مستكطنة مستديمة.

-5بمػػغ مػػف كد الميبيػػيف تجػػاه أصػػدقائيـ اإلغريػػؽ عقػػد حمػػؼ مصػػاىرة معيػػـ مػػف خػػبلؿ ت ػزكيجيـ
لبناتيـ مف أكلئؾ الغرباء ،الذيف جاءكا إلى أراضي ليبيا بدكف نسائيـ.

-6تأسيس المستكطنة قكرينى بمساعدة القبائػؿ الميبيػة ،حيػث شػيدت فييػا عػدة مبػاني ىامػة ،منيػا
إهشاء وريهه من ( 631ق.م 450 -ق.م)

معبد اإللو ابكلمك قرب النبع كالسكؽ المعركؼ باالجكراء كالطريؽ المستقيـ.

العدد 11
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ائمر المصادر والمراجع

أوال /المصادر المعر ه.

 -1ىيػػركدكت ،الكتػػاب ال اربػػع مػػف تػػاريخ ىيػػركدكت الكتػػاب السػػكيثي ،كالكتػػاب الميبػػي ترجمػػة محمػػد
المبركؾ الذكيب ،منشكرات جامعة قاريكنس ،بنغازم.2003،

ثاهياً /المصادر الفالسفير.
classical

1. SALLUST,LXXIX.LXXIX.10,Translation by J.C.Rolfe, Loeb
Library, Harvand University press,7th printed ,London 1971.

ثالثاً/المراجع العر ير .

 -1الصادؽ النييكـ ،مكسكعة تاريخينا  ،الكتاب الثاني  ،دار الثراث  ،د/ت.
 -2أميف المسبلتي كأخركف ،كتاب الجيكلكجيا لمصؼ الثالث ثانكم  ،أمانة التعميـ كالتربية.1979 ،
 -3داكد حبلؽ ،عمكد السماء ،الدار الكطنية لمكتب ،بنغازم.1999 ،

 -4دليؿ أثار مدينة قكرينو ،إدارة البحكث األثرية  ،مصمحة األثار .1971
 -5رج ػػب عب ػػد الحمي ػػد األث ػػرـ ،ت ػػاريخ برق ػػة السياس ػػي ،كاالقتص ػػادم م ػػف الق ػػرف الس ػػابع ؽ.ـ حت ػػى بداي ػػة

العصر الركماني ،المنشأة الشعبية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف  ،ط.1975 ،2
بيركت .1971،

 -7فتحي أحمد اليراـ" ،التضػاريس كالجيكمكرفكلكجيػا "الجماىيريػة د ارسػة فػي الجغرافيػا ،الػدار الجماىيريػة
لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف ،سرت.1995 ،
ار عاً /المراجع المعر ر.

 -1أندريػػة الركنػػد  ،برقػػة فػػي العصػػر اليمينسػػتي مػػف العيػػد الجميػػكرم حتػػى كاليػػة أغسػػطس  ،ترجمػػة
محمد عبد الكريـ الكافي  ،منشكرات جامعة قاريكنس بنغازم 2002 ،ـ .

 -2ج ػػاف ريم ػػكف باش ػػك ،ركاي ػػة رحم ػػة إل ػػى مرمػ ػرة كقكرين ػػو ككاحت ػػي أكجم ػػة كمػ ػراده ترجم ػػة مفت ػػاح عب ػػد اهلل

إهشاء وريهه من ( 631ق.م 450 -ق.م)

 -6عبد المطيؼ محمكد البرغكثي ،التاريخ الميبي منذ أقدـ العصػكر حتػى الفػتح اإلسػبلمي  ،دار صػادر،

المسكرم ،دار الجميؿ  ،بيركت – لبناف 1999ـ.
 -3ر.ج .جكد تشايمد ،دراسات ليبية  ،ترجمة عبد الحفػيظ فضػيؿ الميػار منشػكرات مركػز جيػاد الميبيػيف
لمدراسات التاريخية  ،طرابمس .1999،

 -4ر.ج .جكد تشايمد  ،دليؿ تاريخ قكرينةكأبكلكنيا ،إدارة البحكث األثرية ،ط 1970 ،2ـ .

 -5غكليػػالـ ناردكتشػػي ،اسػػتيطاف برقػػة قػػديمان كحػػديثان ،ترجمػػة إب ػراىيـ أحمػػد الميػػدكم ،الػػدار الجماىيريػػة
لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف 1425 ،ـ.

العدد
11
د 10

بنغازم 1990،ـ.

العدد11

 -6فرانسػ ػكا ش ػػامك ،اإلغري ػػؽ ف ػػي برق ػػة ،ترجم ػػة محم ػػد عب ػػد الكػ ػريـ الػ ػكافي منش ػػكرات جامع ػػة ق ػػاريكنس،

 -7كرس ػػتينا .س.برايركل ػػؼ ،أزى ػػار م ػػف قكرين ػػا ،ترجم ػػة الي ػػادم مص ػػطفى أبكلقم ػػة ،منش ػػكرات جامع ػػة
قاريكنس ،بنغازم 1993 ،م.
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دٚس ِذٌٕخ خشِخ يف جتبسح اٌمٛافً اٌصسشاٌٚخ ثني اٌفٍٍٕمٍني ٚأٚاسظ أفشٌمٍب
(ِٓ اٌمشْ اٌسبدط ق  َ .زىت سٕخ  146ق)َ.

د .عجذاحلفٍظ عجذاهلل اثٛدلٛشخ اٌسجٍعً

()

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

المقدمر:

فزاف بالبلتينية ( Phasaniaفزانيا ) ىذا االسـ أطمقو الركماف عمى المنطقة نسبة إلى

دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

رجؿ مشيكر باسـ (فزاف) كيحتمؿ أف اسـ فزاف مشتؽ مف كممة (تافسانا) ذات األصؿ التارقي

كالتي تعني الحافة 1كىي منطقة تاريخية في الجنكب الغربي مف ليبيا بيف خطي عرض 32-28

شماال ك  18 -10في الشماؿ الغربي ،ممتدة مف كاحة أبكنجيـ كحتى غدامس ،أما حدكدىا

الشرقية كاحات الكفرة كاقميـ برقة ،كجنكبان تحدىا ىضبة تيبستي كجبؿ طكمك الذم يفصؿ بيف
ليبيا كتشاد ،كىضبة التاسيمي في الجنكب الغربي كتحده مف جية الغرب الجزائر.2

كبذلؾ يككف اإلقميـ جسر يربط بيف أكاسط أفريقيا كشكاطئيا ،كأىـ الطرؽ الصحراكية

تمر بو ،فميس لمصحراء معبر إال عف طريؽ فزاف  ،كىذا المكقع الجغرافي المميز لئلقميـ أىمو

ألف يمعب دك انر ىامان كممي انز في تاريخ شعكب ىذه المنطقة ،كأف يككف مف أغنى المراكز

الصحراكية سكانان كمكاردان اقتصادية .كيعتبر الجرمنت مف أىـ القبائؿ الميبية التي استكطنت
المنطقة كأسسكا مدينة جرمة في القرف الخامس قبؿ الميبلد كىي مف أشير كأقدـ المدف
التجاري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بمنطقة الصحراء الكبرل .لقد كانت جرمة حمقة كصؿ بيف الفينيقييف في الشماؿ
كأكاسط أفريقيا تمر مف خبلليا القكافؿ التجارية الصحراكية مكضكع ىذه الدراسة التي تيدؼ إلى

تسميط الضكء عمى فترة ميمة مف تاريخ إقميـ فزاف ككذلؾ معرفة دكر جرمة في العبلقات

التجارية التي كانت سائدة بيف الشماؿ كالجنكب كطبيعة ىذه العبلقات.

كلقد قسمت ىذا البحث إلى مقدمة كأربعة مباحث كخاتمة سنتناكؿ في:
المبحث األكؿ :الجرمنت كتأسيس جرمة.

المبحث الثاني :الفينيقيكف في شماؿ أفريقيا كتأسيس بعض المراكز التجارية عمى الشاطئ الميبي.
المبحث الثالث :ط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ القكافؿ التجارية الصحراكية بيف الشماؿ كالجنكب .

المبحث الرابع :أىـ السمع كالبضائع التجارية التي يتـ تبادليا بيف الشماؿ كالجنكب.

العدد 11

( ) أستاذ التاريخ القديـ ،جامعة سرت.
 -1محمد ناجي  ،محمد نكرم ،طرابمس الغرب ،د.ط ،دار مكتبة الفكر ،طرابمس ،1973،ص.111
 -2فابريتشيك مكرم ،تادرارت أكاكاكس ،ترجمة :عمر الباركني ،فؤاد الكعبازم ،د.ط ،مركز دراسة جياد الميبييف لمدراسات
التاريخية،طرابمس1988،ـ،ص.23
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كالخاتمة التي سنتناكؿ فييا أىـ النتائج التي تكصمت ليا في ىذا البحث معتمدا في ىذا البحث
عمى أسمكب السرد التاريخي التحميمي ك زيارات ميدانية كمتابعة بعض طرؽ القكافؿ الصحراكية
بالمنطقة الشمالية ،كنتكجو بالشكر لؤلخ بحرم عبدالجميؿ سالـ الذم كفر لي سيارة صحراكية

كاألخ مفتاح احبيؿ سبلمة خبير الصحراء الذم رافقني في ىذه الزيارات الميدانية.

الم تث األول :الجرمهت وتتسيس جرمر:

الجرمنت أك الجرمنتس Garmentsقبائؿ ليبية صحراكية كثيرك العدد تعتبر مف أقدـ

مناطؽ كاسعة مف الصحراء الكبرل .لقد اختمفت اآلراء حكؿ أصميـ حيث يعتقد بعض الباحثيف
كأىميـ محمد سميماف أيكب أنيـ مف شعكب البحر األبيض المتكسط ىاجركا مف جزيرة كريت

مصحكبيف بسكاف جزر صقمية كسردينية نتيجة زلزاؿ حدث بحكض البحر األبيض المتكسط
خبلؿ القرف الحادم عشر قبؿ الميبلد دمر مدنيـ كأغرؽ أجزاء مف جزرىـ حيث قدـ فريؽ منيـ

إلى سكاحؿ برقة كطرابمس كامتزجكا بالقبائؿ الميبية عف طريؽ المصاىرة كالتجارة

بينما يرل آخركف مستنديف إلى أساطير إغريقية أف قبائؿ الجرمنت كالنسمكنييف أصميـ

فعبل مف قبائؿ البحر المتكسط التي ىاجرت في القرف العاشر قبؿ الميبلد ،نزلكا عمى شكاطئ

خميج قابس كفي جزيرة جربة ،كامتزجكا باألىالي المحمييف كظمكا ىناؾ حتى مجيء الفينيقيكف في
القرف الثامف قبؿ الميبلد ،كتـ طردىـ مف الساحؿ فمـ يكف أماميـ خيار إال االندفاع نحك

الجنكب ،فجاءكا إلى فزاف عف طريؽ كاحة غدامس كأدرم إلى كادم اآلجاؿ ،كيميؿ أصحاب ىذا
الرأم إلى أف ظيكر الجرمنت في فزاف بعد القرف الثامف قبؿ الميبلد.1

كما يرل بعض الباحثيف أف أصميـ مف فمسطيف قدمكا إلى مصر عبر شبو جزيرة سيناء

كمف سيكه انتقمكا إلى ليبيا بعد أف رفضيـ المصريكف.2

كىناؾ نظرية تقكؿ بأف الجرمنت مف كريت (كىـ مف شعكب البحر)التي اختمطت

بالقبائؿ الميبية المكجكدة عمى سكاحؿ برقة .3كأنني مع كجية النظر التي تقكؿ أنيـ مف شعكب
البحر منكريت حيث تكجد في مدينة جرمة أدلة عف الخبرة القتالية العالية لمجرمنت ،كمعرفتيـ

بفنكف البحر كىذا يدؿ عمى أنيـ مف شعكب البحر ،إلى جانب الرسكـ الجدارية كالنقكش التي

العدد
11
د 10

العدد11

تمثؿ العربات الحربية كالخيكؿ الجرمنتية تشبو إلى حد بعيد نظائرىا الكريتية ،كما أف الخيكؿ
كاألشخاص قد يرًسمكا في نفس الييئة التي يرًس ىـ بيا الكريتييف عرباتيـ.

دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

الذيف سكنكا منطقة أقميـ فزاف ،عاشكا كسط الصحراء كفي أماكف صعبة ،كفرضكا سيطرتيـ عمى

 -1محمد سميماف أيكب ،جرمة مف تاريخ الحضارة الميبية  ،دار المصراتي ،طرابمس ليبيا ،ب.ت ،ص ص.133-132

 -2رجب عبدالحميد االثرـ ،محاضرات في تاريخ ليبيا القديـ،ط،1دار أماني لمطباعة كالنشر كالتكزيع،دمشؽ1989،ـ،ص.213

 -3جكف رايت ،تاريخ ليبيا منذ أقدـ العصكر’ تعريب عبدالحفيظ الميار ،أحمد اليازكرم ،ط،2مكتبة الفرجاني،طرابمس1993،ـ،ص.18

83

أما مف حيث الجنس كالعنصر فيعتبر الجرمنتييف مف الحامييف نسبة إلى حاـ ابف سيدنا

نكح عميو السبلـ كقد يككف الجرمنت تربطيـ قرابة بالطكارؽ 1.بينما يذكر بعض المؤرخيف أف
االختبلؼ ليس في أصؿ سكاف جرمة أك الجرمنت كانما ىناؾ أراء حكؿ سكاف فزاف بشكؿ عاـ

كىـ كاآلتي:

الرأي األول :إف سكاف فزاف القدماء مف األثيكبييف كىـ طكاؿ القامة كانحدر منيـ الجرمنت.

2

أما الرأي الثاهي :إف سكاف فزاف مف الزنكج الذيف يقطنكف في الكيكؼ مثؿ حمادة مرزؽ كما
حكليا ،ككانكا قكمان قصار القامة كأطمؽ عمييـ ىيركدكت اسـ (تركجمكديت

3

(troglodytes).

دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

كيؤكد دانيمز Danielsأف الجرمنتييف ينحدركف مف شعكب البحر األبيض المتكسط المختمط

لحي قصيرة مدببة  ،كشعر ممشط لمخمؼ في ضفائر
بالجنس الزنجي كيصفيـ بأنيـ رجاؿ ليـ ٌ
صغيرة ،كما ارتبطت رسكميـ بالكشـ كلبس ريش النعاـ .4
كمف المؤرخيف القدماء نجد أف ىيركدكت ىك أكؿ مف كتب عف الجرمنت في كتابو

الرابع(الميبي) حيث يقكؿ :بعد مسافة  10أياـ مسير مف أكغيمة ( أكجمو) يكجد تؿ ممحي كآخر
مائي كأشجار نخيؿ كثيرة كمثمرة كما ىك في األماكف األخرل ،كالذيف يسكنكف ىذا المكاف اسميـ
الغرامنتس (الجرمنتس) كىـ قكـ كثيرك العدد كيزرعكف التربة بعد أف يبسطكىا فكؽ الممح ،كيككف

الطريؽ مف ىنا الى أكمة المكتس قصيرة جدا حيث تككف المسافة  30يكمان مف المسير ،كلدل
ىؤالء تكجد ثيراف ترعى كىي تسير لمخمؼ ال يمكنيا السير إلى األماـ ألف ليا قركف محنية

كعندئذ ستغرز في األرض كال تختمؼ عف الثيراف األخرل في أم شيء آخر إال في الجمد مف

حيث السمؾ كالمممس ،كيطارد ىؤالء الغرامنتس عمى عرباتيـ ذات الخيكؿ األربعة سكاف
الكيكؼ األثيكبييف الذيف يتميزكف بأنيـ أسرع في الجرم مف جميع البشر الذيف سمعنا عنيـ في

الركايات كيتغذل سكاف الكيكؼ عمى الثعابيف كالسحالي كالزكاحؼ كيستعممكف لغة تشبو أصكات

الخفافيش.5

تتسيس جرمر :بناء الجرمنت المستكطنات الرعكية المبكرة فكؽ قمـ الجباؿ كعمى منحدرات

التبلؿ في النصؼ الثاني مف األلفية الثانية قبؿ الميبلد ،كفي بداية القرف الخامس قبؿ الميبلد

 - -1تشارلز دانيمز ،الجرمنتيكف سكاف جنكب ليبيا القدماء،ط، 2دار مكتبة الفرجاني ،طرابمس،1991،ص.42
-2

عبدالمطيؼ

محمكد

البرغكثي،

التاريخ

الميبي

القديـ

منذ

أقدـ

العصكر

حتى

الفتح

االسبلمي،ط،1دار

العدد 11

صادر،بيركت1971،ـ،ص.139

 -3عبدالمطيؼ محمكد البرغكثي ،المرجع السابؽ،ص.140
 -4تشارلز دانيمز ،مرجػ ػ ػ ػ ػػع سابؽ ،ص ص .43,44

 -5ىيركدكت ،الكتاب الرابع ،مف تاريخ ىيركدكت ،الكتاب الميبي ،ترجمة محمد المبركؾ الذكيب ،ط ،1جامعة قاريكنس.
بنغازم2003،ـ ،ص ص.126-125

84

انتيت أكؿ مرحمة مف استيطاف زنكك ار كىك الزمف الذم بدأ يظير فيو مكقع سكني جديد في كسط

كادم اآلجاؿ.

كىك ك واد منخفض يقع بيف صحراء أكبارم كىضبة حمادة مرزؽ بطكؿ  200كـ ما بيف

خط الطكؿ  13ك  14درجة شرقان ،ك خط عرض  26 - 30درجة شماالن حيث سمسة جباؿ
أمساؾ السكداء التي تتصؿ بيضبة التاسيمي الكاقعة لمجنكب منيا عف طريؽ سمسة جباؿ أمساؾ

البيضاء كبيذا الكادم نجد أف المياه الجكفية تخرج عمى شكؿ عيكف.1
كتقسـ كادم اآلجاؿ إلى قسميف:

القسـ الشرقي المعركؼ بالكادم الشرقي كالقسـ الغربي المعركؼ بالكادم الغربي.
كبالقرب مف نياية كادم اآلجاؿ مف الناحية الغربية كعمى مرتفع مف األرض في قمب

الكادم أسس الجرمنت عاصمتيـ جرمة بيف خطي طكؿ  14-13درجة شرقان كبيف دائرتي
عرض 26- 30شماالن .2عمى مساحة تقدر ب 20ىكتا انر ،كحدكدىا شرقان سانية جبريؿ كيحيط
بيا خندؽ مف الناحية الشمالية كبو الكثير مف المستنقعات ،بينما يحيط بيا مف الناحية الجنكبية

كالغربية غابة كثيفة مف النخيؿ .3

كمدينة جرمة أىـ مدف الجرمنت بؿ مف أشير كأقدـ المدف التجارية بمنطقة الصحراء

الكبرل ،كتدؿ أثارىا عمى أنيا كانت محصنة بسكر كخندؽ ،كما كاف بداخميا بيكت كبيرة،

كحمامات كمعابد كأسكاؽ ،أما الطراز المعمارم ليذه المدينة كاف متأث انر بالط ارزيف اليكناني

كالركماني.4

كمكقعيا الجغرافي عمى أطراؼ الصحراء الكبرل جعؿ منيا نقطة كصؿ بيف الشماؿ

كأكاسط افريقيا ،كيقكؿ ديفيد ما تنقمي الذم استفاد في حفرياتو بمنطقة جرمة مف تقنية األقمار

الصناعية إف عاصمة الجرمنت جرمة التي تقع في منطقة كادم اآلجاؿ كانت تقع في منتصؼ

طرؽ القكافؿ العابرة لمصحراء .5كبذلؾ يبدكا لي أف مدينة جرمة منذ تأسيسيا صممت كمدينة
تجارية .

العدد
11
د 10

 -2تشارلز دانيمز .مرجع سابؽ،ص.53

العدد11

 -1محمد سميماف أيكب ،جرمة مف تاريخ الحضارة الميبية ،مرجع سابؽ  ،ص .28

 -3محمد سميماف أيكب ،مختصر تاريخ فزاف ،منذ أقدـ العصكر حتى 1811ـ،د.ط،المطبعة الميبية ،طرابمس،د.ت،ص.121
 -4عبدالمطيؼ محمد البرغكثي ،مرجع سابؽ،ص.316

دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

كما تكجد كتمة مف الجباؿ ممتدة مف الجنكب إلى الشماؿ حيث تتصؿ باليضبة الرممية

5

-David J Mattingly and et al, The Archaeology of Fezzan ,volume I, synthesis , published by the

department of antiquities , Tripoli , the Society for Libyan studies, London , 2007. Pp445 -460.
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الم تث الثاهي :البيهيقيون ي شمال أ ريقيا وتتسيس عض المرافز التجارير على الشاطئ اللي ي.

الفينيقيكف – الكنعانيكف ،ساميكف عرب قدمكا مف شبو الجزيرة العربية ،كسكنكا فمسطيف

كأقامكا بيا حضارة راقية ،كاف جزءان منيـ انتقمكا إلي الساحؿ السكرم حيث عرفكا ىناؾ باسـ
الفينيقييف ،المشتؽ مف لفظة فينيكس اإلغريقية التي تعني المكف األحمر ،كىي تسمية أطمقيا
اإلغريؽ عمى الكنعانييف الذيف استقركا بالساحؿ الشرقي لمبحر المتكسط ،كذلؾ لتميزىـ في

صناعة نكع مف الصبغة األرجكانية المستخرجة مف حيكانات بحرية رخكة تكثر بالقرب مف

شكاطئيـ .بدأ التكسع الفينيقي حسب المصادر التاريخية قبؿ القرف العاشر قبؿ الميبلد ،حيث بدأ
دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

اضمحبلؿ المككييف سنة  1200قبؿ الميبلد ،كبداية ظيكر الفينيقييف عمى مسرح األحداث

حكالي  1100قبؿ الميبلد  ،حيث كانت سياسة ايتكبعؿ  Ittobaalممؾ صكر تتركز في تأسيس
المراكز التجارية كاالىتماـ بتحسيف العبلقات مع جيرانو بالطرؽ الدبمكماسية كتبادؿ المصالح

المشتركة.

العوامييل المشييجعر السييتقرار البيهيقيييين س يواتل شييمال أ ريقيييا :ىنػػاؾ العديػػد مػػف العكامػػؿ التػػي

شجعت الفينيقييف عمى االستقرار في شماؿ إفريقيا كشكمت دافعان أسيـ بفاعمية في التكسع الفينيقي
فػػي الشػػماؿ اإلفريقػػي كغػػرب البحػػر األبػػيض المتكسػػط ككانػػت كراء تأسػػيس المػػدف الفينيقيػػة عمػػى

سكاحؿ إفريقيا الشمالية منيا:

 – 1قمة األراضي الصالحة لمزراعة في فينيقيا  ،جعمت السكاف يمتينكف التجارة التي فتحت أماـ
الفينيقييف آفاؽ كاسعة ،كجعمتيـ يبحثكف عف أماكف يستطيعكف مف خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلليا تحسيف

كتط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكير أكضاعيـ االقتصادية كاالجتماعية.1

 – 2الث ػػركة المعدنيػػػة كخاص ػػة الفضػػػة ف ػػي شػ ػػبو جزيػ ػرة أيبيريػػػا (اس ػػبانيا) كغػ ػػرب إفريقي ػػا ش ػ ػجع
الفينيقييف عمى إقامة محطات تجارية تحكلت بمركر الزمف إلي مدف استقركا بيا.

 – 3خمػػك غػػرب المتكسػػط مػػف الحػػركب كالصػراعات التػػي كانػػت تسػػكد منطقػػة شػػرؽ المتكسػػط فػػي
تمؾ الحقبة التاريخية.

 – 4الصػراع عمػػى السػػمطة فػػي المػػدف الفينيقيػػة ،فقػػد تحػػدث جكسػػتيف عػػف الص ػراع الػػذم دار فػػي

مدينػػة صػػكر فػػي أعقػػاب كفػػاة ممكيػػا (مػػتف) ابػػف (بجمػػاليكف ) كأختػػو عميسػػو( اليسػػا ) عمػػى ك ارثػػة
العػػرش  ،كقػػد انتيػػى ىػػذا الصػراع بيػػركب اليسػػا مػػع مرافقييػػا إلػػي قبػػرص ثػػـ إلػػي شػػماؿ إفريقيػػا ك
تأسيس مدينة قرطاج الشييرة في سنة  814قبؿ الميبلد.

العدد 11

 – 5تزايد عدد السكاف حيث سعى الفينيقيكف إلي إيجاد مناطؽ أخرل يمكنيا أف تسػتكعب أعػدادان
غير محددة مف السكاف الذيف كانكا يعػانكف الفقػر كالبطالػة  ،كىػذا مػا أكػده المػؤرخ سالكسػت الػذم

 - -1أحمد اليادم  ،الحياة السياسية لمفينيقييف في شماؿ إفريقيا  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة قاريكنس ،1997ص . 10
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ذكػر أف الفينيقيػػيف فػػي سػػبيؿ تخمػػيص أنفسػيـ مػػف عػػدد السػػكاف ال ازئػػد فػي الػػكطف قػػامكا ببنػػاء عػػدد

مف المدف منيا ( ىيبكػ ىادرميتكـ  -لبدة )

 – 6معرفتيـ بصناعة السفف ككج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد أشجػ ػ ػ ػ ػ ػػار األرز التي ييصنع منيا السفف كالقكارب.
 - 7إلى جانب كؿ األسباب سالفة الذكر كاف الكلع بالسفر كحب المغامرة مف بيف األسباب التي
شجعت الفينيقييف عمى اكتشاؼ العديد مف المناطؽ الغنية بثركاتيا الطبيعية ،كالتي تحكلت بمركر

الزمف إلي أماكف استقركا بيا.

أشم المدن التي أسساا البيهيقيون شمال أ ريقيا:
تتسـ بمحاكالت جادة إليجاد نكع مف التفاىـ كالتبادؿ االقتصادم بينيـ كبيف القبائؿ الميبية التي
كانت مستقرة في تجمعات قبمية معتمدة في اقتصادىا عمى حرفتي الرعي كالزراعة  ،كما يركم

البعض بأف العصر التاريخي لمنطقة شماؿ أفريقيا بدأ بقدكـ الفينيقييف إلى المنطقة .1

إالٌ أف ىناؾ اختبلفان كقع بيف المؤرخيف في تحديد الزمف الذم استقر فيو الفينيقيكف في

الشماؿ األفريقي ،فمنيـ مف يعتبر نياية القرف الحادم عشر قبؿ الميبلد البداية الفعمية لمعرفة

الفينيقييف بشماؿ أفريقيا.2

بينما يعتقد بعض المؤرخيف أف مرحمة قدكـ الفينيقييف إلى شماؿ أفريقيا بدأت في نياية

القرف الثاني عشر قبؿ الميبلد كاستمرت فترة زمنية طكيمة ،إالٌ أف ىناؾ مجمكعة مف الباحثيف
ترل أف مجيء الفينيقييف إلى الشماؿ األفريقي في نياية القرف الثاني عشر قبؿ الميبلد مبالغ

فييا ،مستنديف في ذلؾ عمى االكتشافات األثرية التي أجريت في المكاقع التي يعتقد أف الفينيقييف

قد استقركا بيا .3

لقد تطمبت كثرة المعامبلت التجارية إنشاء مراكز تجارية عمى شكاطئ غرب البحر

قدرىا الجغرافي اليكناني استرابك بحكالي ثبلثمائة
المتكسط ككذلؾ مكانئ ترسكا عندىا السففٌ ،
مركز تجارم كمرفأ 4كىك ما يدؿ عمى ترحيب السكاف المحمييف بيـ ،كقمة المصاعب التي
كاجيتيـ كقدرة الفينيقييف عمى التكيؼ مع األماكف الجديدة ،كلقد أختار الفينيقيكف بدقة المكاقع
المبلئمة ليذا الغرض ،حيث بدأ التكاجد الفينيقي في غرب المتكسط عبر المراكز التجارية العديدة
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التي أقام ػ ػ ػ ػػيا الفينيقيكف عمى طكؿ الساحؿ الشمالي ألفريقيا بداية مف خميج سرت شرقان حتى

ساحؿ المحيط األطمنطي غربان.

كتعتبر أكتيكا (بتكنس) التي يرجع تاريخيا إلى العاـ  1100قبؿ الميبلد مف أقدـ المراكز

التجارية بشماؿ أفريقيا.1

لقد انتشرت المراكز التجارية بعد ذلؾ بشكؿ كبير عمى سكاحؿ شماؿ أفريقيا ،بدكف

معارضة مف السكاف األصمييف ،نظ انر لميكية السممية لمفينيقييف ،في ككنيـ تجا انر يمكنيـ التعايش
دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

بسيكلة كيسر دكف أف يثيركا فزع السكاف األصمييف أك شكككيـ ،ىذا فضبلن إلى أف أعدادىـ في

بداية األمر كانت محدكدة.2

تتسيس رطاجر:

يرجع تأسيس قرطاجة إلى فينيقيي مدينة صكر كقد ربطكا تأسيسيا بركاية نسبكىا ألميرة
مف تمؾ المدينة تدعى عميسة (أليسا) ذكر سيميكس أنيا قد ىربت بح انر مف صكر مع بعض
أتباعيا كذىبت بسفينتيا إلى الساحؿ األفريقي حيث أسست ىناؾ قرطاجة ،كيرجع سبب ىركبيا
مف صكر إلى مقتؿ زكجيا ( عاشر باص )عمى يد أخييا بجماليكف ممؾ صكر ،فاضطرت إلى

الفرار بثركة زكجيا  ،ثـ حدث بعد أف فرغت مف تشييد مدينتيا أف طمب أحد الزعماء الميبييف
الزكاج منيا كيدعى( إيرباس ) ،كىددىا أنو في حالة رفضيا سيعمف الحرب عمييا ،كيدمر مدينتيا
األمر الذم اضطرت معو إلى أف تنيي حيرتيا بالتخمص مف حياتيا فأشعمت ككمة مف الحطب،

ثـ طعنت نفسيا بسيؼ زكجيا كارتمت في النيراف .3

االسـ الفينيقي لقرطاجة ىك ( قرت حدشت) ،كيعنى المدينة الجديدة  ،أما االسـ البلتيني

لتمؾ المدينة ىك  Carihagoكعرفت عند اإلغريؽ باسـ ديدك ،غير أف تاريخ تأسيس ىذه المدينة
ال يزاؿ يكتنفو الغمكض ،كذلؾ لمتضارب الكبير بيف ما أشارت بو المصادر الكبلسيكية

كالمخمفات األثرية ،حيث يذكر الكبلسيكيكف أف تشييدىا يسبؽ بنحك ثمانية كثبلثيف عامان عمى
إقامة اإلغريؽ لؤللعاب االكلمبية التي تمت عاـ  776ؽ .ـ ،كطبقان ليذا ،فأف تاريخ التشييد

يرجع لعاـ  814ؽ.ـ ،كالذم يتعارض مع أقدـ اآلثار الفينيقية التي عثر عمييا بقرطاجة ،كالتي

يرجع تاريخيا لعاـ  750ؽ.ـ.4

قرطاجة منذ نشأتيا ظمت تديف بالكالء كالتبعية لمدينة صكر ،فكانت تبعث كما يذكر

ديكدكر الصقمي نحك عشر دخميا إلى معابد صكر ،كلـ يبدأ التاريخ الحقيقي لقرطاجة إال مع
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القرف السادس قبؿ الميبلد حينما أخذت صكر تضمحؿ كيقؿ شأنيا تحت ضربات الممؾ الكمداني

(نبكخذ نصر 562 – 605ؽ.ـ) حيث غدت قرطاجة حينذاؾ تمثؿ الكريث لمدينة صكر عمى
ممتمكاتيا بالساحؿ الغربي لمبحر األبيض المتكسط  .1كالتي اشتممت عمى الساحؿ الشمالي
ألفريقيا ،كجنكب شبو جزيرة أيبيريا ،كسردينيا ،كككرسيكا ،كغرب صقمية.

بدأ ا تصاؿ الفينيقييف الذيف كانكا عمى درجة عالية مف التقدـ كالرقي بسكاحؿ ليبيا منذ

القرف الثامف قبؿ الميبلد  ،بعد أف سيطركا عمى البحر األبيض المتكسط كاحتكركا تجارتو  ،حيث

يبحركف بمحاذاة الساحؿ الغربي مف ليبيا كذلؾ ألنيـ اعتادكا عدـ االبتعاد كثي ار عف الشاطئ
خكفا مف اضطراب البحر ،كقد أسس الفينيقيكف مراكز كمحطات تجارية كثيرة عمى طكؿ الطريؽ

مف مكانئيـ في شرؽ البحر المتكسط إلي إسبانيا غربان منيا أكتيكا كقادش .

كيبلحظ أف تمؾ المراكز التجارية التي أسسيا الفينيقيكف لـ تكف مف الكثرة بمكاف ،نظ انر

لقمة تعاريج الساحؿ الطرابمسي غير المبلئمة لظيكر مكانئ طبيعية ،غير أنيا تطكرت كغدت
مدنان ميمة منيا:

خارافس  :Charaxكىي منطقة سمطاف اآلف .تقع  50كيمك مت انر شرؽ سرت ،تعتبر مف المرافئ

الميمة عمى الساحؿ الميبي’ كلعبت دك انر بار انز في العبلقات االقتصادية بيف المرافئ الميبية في
الغرب كاقميـ قكرينائية المدف الخمس في الشرؽ ،إذ كانت مرك از لمتجارة السرية لنبات السمفيكـ
القكريني مقابؿ النبيذ القرطاجي.2
يو راهتا –Euphranta

كىي كممة فينيقية بمعنى القرية الجديدة كىي مف المكاقع الميمة عمى خميج سرت حيث
أسس الفينيقيكف بيا مرفأ تجاريا ميما ،كسميت يكفرانتا في العصر الركماني ماككماديس .كما

أشار سترابك إلي مكقع يسمى ماككماديس كلقد حازت عمى مكانة مرمكقة نظ انر لمفاعمية
االقتصادية لمرفئيا التجارم ،كمكقعيا عند قصر الزعفراف في مدينة سرت حاليان.

آس يس – Aspis

ىي بكيرات لحسكف عمى األطراؼ الشرقية لبحيرة زكخيس ،كمف خبلؿ مكقعيا يبدك أنيا

كانت إحدل المرافئ الميبية التي أسيمت في النشاط التجارم لممنطقة منذ العصر الفينيقي.
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كانكا عند عبكرىـ ىذا البحر بيف شكاطئ الشاـ كاسبانيا التي يجمبكف منيا الفضة كالقصدير

 -1محمكد الصديؽ ابكحامد  ،مظاىر الحضارة الفينيقية في طرابمس  ،ليبيا في التاريخ  ،المؤتمر التاريخي  23-16مارس  ،كمية

اآلداب  ،الجامع ػ ػ ػ ػػة الميبية  ، 1968 ،ص . 120
-Goodchild ,R.G., Benghazi The story of a city Department of
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Cyrenaica, Libya, 2nd edition, Lamin Hasni s Pres .
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مصراتو حاليان ،تقع عمى بعد قميؿ مف البحر كىي أحدل المرافئ الفينيقية التي لعبت دك انر

ميمان في النشاط التجارم كتبادؿ السمع خدمة المنطقة الكاقعة خمفيا ،كما شيد ىذا الميناء تطك انر
خبلؿ العصر الركماني بعد سقكط قرطاجة سنة  146قبؿ الميبلد ،حيث لعبت دك انر في النشاط

التجارم المتبادؿ مع بعض المكانئ األخرل عمى سكاحؿ المتكسط لسمع شماؿ كأكاسط أفريقيا.
فيباالي – Cephalae

قصر حمد حاليان ،كىي آخر المرافئ الفينيقية عمى خميج سرت مف الناحية الغربية،

ككصفيا سترابك باألىمية .كيبدكا أف الفينيقييف قد اختاركا بعناية مكاقع تأسيس مدنيـ الرئيسية

دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

عمى خميج سرت حيث نبلحظ أف أغمبيا أما عمى الساحؿ مباشرة أك عمى مقربة منو إلي جانب
خصكبة األرض كتكفر المياه في المكقع الذم كقع عميو االختيار.1

ل ييييييييدة:

تمثؿ لبدة المركز الرئيسي إلقميـ طرابمس لما تتمتع بو مف مكقع تجارم مميز ،حيث تقع

عمى مصب كادم لبدة (نير كينبس كادم كعاـ) شرؽ مدينة الخمس . 2كقد منحيا ذلؾ أىمية

مبلحية بالغة تكمف في الحماية الطبيعية لمسفف الراسية بمينائيا ،كذلؾ بفضؿ الجزر الصغيرة

المتناثرة ىناؾ

3

إضافة إلى ىذا فإف مكقعيا قد أىميا أيضان كي تقيـ اتصاالت تجارية معالداخؿ

عبر كادم لبدة أثناء جفافو.

كقد عرفت لبدة عند القرطاجييف باسـ لبكي  ،Lpqyبينما كرد ذكرىا في المصادر

الكبلسيكية باسـ لبتس ماجنا  Leptis Magnaكتعني لبتس الكبرل 4كيتبيف مف المصادر

الكبلسيكية إف قرطاجة ليست المؤسس لمدينة لبدة بؿ أجمعت تمؾ المصادر عمى أف الفينيقييف

ىـ مف أسس ىذه المدينة كيصعب تحديد التاريخ الدقيؽ لنشأة مدينة لبدة نظ انر لندرة اآلثار
الفينيقية كالقرطاجية التي عثر عمييا بالمدينة  ،كلكف مف المؤكد أف تمؾ المدينة كانت مكجكدة

بالقرف الخامس قبؿ الميبلد  ،كذلؾ استنادا إلى أقدـ أثر فينيقي كجد ىناؾ  ،كىك عبارة عف مقبرة
فينيقية يعكد تاريخيا إلى القرف خامس قبؿ الميبلد  ،حيث عثر عمييا تحث حمبة المسرح

الركماني بالمدينة.5

أويييييييييييييييا :مدينة تجارية ميمة أسسيا كما يذكر سيميكس فينيقيكف أتكا مف صقمية كشيدكىا
بمعاكنة مف بعض األىالي المحمييف عند مصب كادم لمجينيف ،6رغـ أنو لـ يشر أحد مف
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المؤرخيف لزمف تشييدىا ،كلكف مف المؤكد بأنيا كانت مكجكدة مثؿ لبدة بالقرف الخامس ؽ.ـ،
كذلؾ استنادان إلي أقدـ دليؿ أثرم قطع فخارية يعثر عمييا بتمؾ المدينة يعكد لتمؾ الفترة  .1كيرجح
أف كممة أكيا التي عرفت بيا المدينة ىي في األصؿ تسمية قرطاجية ،يستدؿ عمى ذلؾ مف

خبلؿ ما عثر عميو ىناؾ مف نقد يحكم اسـ أكيا مقترف باإللو القرطاجي (ممقارت) كذلؾ بعبارة

أكيا بمدة ممقارت.2

كىي المدينة الثالثة الكبرل ،كيرجع تأسيسيا كما يذكر المؤرخ الكبلسيكي سيميكس إلى

فينيقي مدينة صكر ،كلكف تاريخ ذلؾ غير معركؼ ،كاف كانت مكجكدة بأكاخر القرف الخامس
ؽ.ـ،كذلؾ استنادان إلى أقدـ أثر فينيقي عثر عميو ،يرجع في تاريخو لتمؾ الفترة ،ككاف عبارة عف

مخزف لمجرار .3كنعتقد بأف اسـ صبراتة ىك تسمية قرطاجية ،مستدال عمى ذلؾ مف خبلؿ نقد

قرطاجي بمدينة صبراتة يحمؿ لفظ صبرات ،لكف اإلغريؽ أطمقكا عمييا اسـ ابركتكنكس

 Abrotonosكتعني سكؽ الحبكب ،كربما يرجع ذلؾ الى شيرة المدينة بإنتاج الحبكب.
الم تث الثالث :طرق القوا ل التجارير الصتراوير ين الشمال والجهوت .

لقد لعبت الجغرافيا دك انر كبي انر في تحديد مسارات القكافؿ التجارية الصحراكية ،حيث كاف

التساع الصحراء كقمة المياه بيا قد حتـ كجكد مسالؾ معينة لمقكافؿ التجارية بيف الشماؿ

كالجنكب ،كالميبيكف يعرفكف جيدان ىذه المسارات كالمسالؾ بحكـ خبرتيـ بالصحراء.

لقد مارس الميبيكف التجارة منذ القدـ كيدعمنا في ذلؾ ما ذكره الشاعر اإلغريقي

ىكميركس في قصيدتو األكديسا مف أف رجبلن مف مصر صادؼ تاج انر فينيقيان كذىبا معان إلى

ليبيا.4

كمف خبلؿ الرسكـ المنقكشة عمى الصخر في جبؿ أكاككس جنكب فزاف كالتي تصكر لنا

قكافؿ يحرسيا أصحابيا ،نتأكد بأف الميبييف منذ عصكر ما قبؿ التاريخ كانكا يعممكف في نقؿ

التجارة كتبادؿ السمع مع غيرىـ مف الشعكب في صحراء مترامية األطراؼ.5

أما الفينيقيكف الذيف أسسكا ليـ مراك انز تجارية عمى سكاحؿ الشماؿ األفريقي كما سبؽ كأف

بينا في المبحث السابؽ لـ يكمفكا أنفسيـ عناء السفر كالمخاطرة في الصحراء إلى أكاسط أفريقيا،
ليقكمكا بأنفسيـ بجمب ما فييا مف سمع كخيرات  ،بؿ أكتفكا باالنتظار في مراكزىـ التجارية عمى

العدد
11
د 10

 -2محمكد الصديؽ ابك حامد  ،مرجػ ػ ػ ػػع سابؽ ،ص.67

العدد11

 -1عبد الحفيظ فضيؿ الميار ،مرج ػ ػػع سابؽ ،ص . 143

دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

ص راتر :

 -3محمد عمى عيسى ،مدينة صبراتو منذ االستيطاف الفينيقي حتى كقتنا الحاضر ،إدارة البحكث األثرية كالمحفكظات التاريخية،
طرابمس  ، 1978ص  . 17ص . 13
4

-Homer,Odyssea.XIV.225ff.
5
-Oric Bates, Eastern Libyans,London,1914,p104.
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الساحؿ حتى تأتي القكافؿ تحت حراسة القبائؿ الميبية ،حيث أقامكا عبلقات كدية كصبلت تجارية

مع الجرمنت بحكـ تكسط جرمة لطرؽ التجارة كسيطرتيـ عمى مجمكعة األكدية كالكاحات
الصحراكية مترامية األطراؼ ككحدكىا تحت سيطرتيـ ،مسيطريف بذلؾ عمى كؿ منافذ الطرؽ

التي تعبرىا القكافؿ العابرة لمصحراء ،ساعدىـ في ذلؾ معرفتيـ ألماكف تكاجد المياه بفعؿ خبرتيـ

الطكيمة بالسفر في الصحراء .كما أف الجرمنت أنفسيـ عممكا عمى إقرار ىذه العبلقات كتكطيدىا
حتى ال يحؿ الكساد بتجارتيـ ،ككف الفينيقييف كانكا يشرفكف عمى منافذىـ البحرية .1كنفيـ مف
ذلؾ أف حركة تجارية رائجة كانت بيف أىالي الببلد كبيف التجار الفينيقييف الذيف كانكا يمركف

دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

بسكاحؿ ليبيا لغرض التبادؿ التجارم.2

كأف ىناؾ عبلقات بيف أىالي الصحراء كسكاف السكاحؿ ،كتعد قبيمة النسامكنيس القاطنة

بسكاحؿ سرت ،مف أكثر القبائؿ التي لعبت دك انر كبي انر في تجارة القكافؿ ،لما تميزت بو مف قدرة

فائقة في اجتياز الصحراء ،كالكصكؿ إلي قمب القارة ،كذلؾ استنادان إلي ما ذكره ىيركدكت عف

شباب القبيمة الذيف اخترقكا الصحراء في رحمة لمعاينة صحراء ليبيا ،ككصمكا إلي نير النيجر.3

ككذلؾ قياـ التاجر الفينيقي ماجك (  )Magoبمرافقة قكافؿ الجرمنت التجارية.

ىذا االحتكاؾ بيف الصحراء كاألرض المزركعة عمى الساحؿ يعني التجارة .كالتجارة

تعني معرفة جغرافية المنطقة كأقػ ػ ػ ػ ػػرب كأسيؿ الدركب التي يمكف أف تسمكيا القكافؿ التجارية.

فمنذ القدـ الحظ اإلنساف أف أنسب مكاف لعبكر الصحراء كاف عف طريؽ الدركب التي

تبدأ مف المكانئ الميبية الكاقعة عمى خميج سرت ،كالتي تخترؽ فزاف إلي أكاسط أفريقيا ،كذلؾ لعدة
أسباب منيا :

 – 1قصر المسافة بيف الببلد الكاقعة في أكاسط أفريقيا كالمكانئ الكاقعة عمى خميج سرت ،ألف
الرصيؼ البحرم كاف يدخؿ ألقصى مداه إلي داخؿ القارة مف ىذه الناحية.

 – 2انتشار أبار المياه كقرب المسافة بينيما عمى طػ ػ ػػكؿ الطريؽ إلي أكاسط أفريقيا.
 – 3عدـ كجكد حكاجز طبيعية بيف الشماؿ كالجنكب االٌ جب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ تيبيستي.
ومن شذه الطرق:

 – 1طريؽ خاراكس (سمطاف  50كـ شرؽ سرت) – الجفرة – جباؿ السكداء – سبيا – جرمة –
جباؿ تيبستي – بحيرة تشاد.

 – 2كما أرجح كجكد طريؽ أسبيس (بكيرات لحسكف) – امراح – كيف (أبك نجيـ) – الجفرة –

العدد 11

جباؿ السكداء – سبيا – جرمة  .بعد تتبعي ليا لعدة أسباب ىي:
 -1فيصؿ عمي اسعد الجربي  ،مرجع سابؽ ،ص.161

 -2أحمد صفر .مدنية المغرب العربي في التاريخ  ،الجزء األكؿ .تكنس،1956 ،ص.138

 -3ىيركدكت ،الكتاب الثاني فقرة ، 32نصكص ليبية ،الدكتكر عمي فيمي خشيـ ،مرجع سابؽ ،ص ص . 15 - 14

92

أ  -ميناء أسبيس يعتبر أقصى مسافة يدخميا خميج سرت في اليابسة كبذلؾ يقرب المسافة إلى
إقميـ فزاف أكثر مف أم ميناء أخر عمى الشكاطئ الميبية.

ب – قصر المسافة بيف ميناء أسبيس كمنطقة كيف (أبك نجيـ) كىك نقطة ميمة في تجارة القكافؿ
الصحراكية ،كسيكلة الطريؽ بينيما كخمكىا مف أم مكانع طبيعية كالجباؿ كالرماؿ كاألكدية

العميقة  ،كمريحة لسػير كسػائؿ النقؿ في تمؾ الفترة مف الثيراف كالحمير كالبغاؿ كالخيكؿ.

ج – كجكد مصادر لممياه عمى ىذا الطريؽ كقرب المسافة بينيما حيث تكجد أبار قديمة كىي
بي.

كما تعددت طرؽ القكافؿ التجارية مف مدف اإلقميـ األمبكرم ( لبدة – أكيا – صبراتة )

إلى جرمة كمنيا:

 – 1طريؽ لبدة  -جر از ( قرزة ) – زمزـ ( فسكية السد ) – سرسي ( جنكب غرب أبكنجيـ 28

كـ ) – أبكنجيـ – سككنة -سبيا – جرمة.

كلقد تتبعت سير ىذا الطريؽ حيث أطمعت عمى قصر سرسي الذم شيد فكؽ ىضبة

مرتفعة قميبلن ،المبنى منيار نتيجة عكامؿ الطبيعة كأيادم العابثيف مف لصكص األثار ،كيبمغ
عرض أساسيات البناء حكالي  60سنتيمت انر كبو عدد مف الغرؼ كلكف لـ نشاىد سكر حكؿ ىذا
المبنى كبجكاره صيريج مياه يبمغ طكلو حكالي  6متر ىذا القصر بجكار قارة سرسي ( كىي جبؿ

مرتفع تحيط بو األرض المنبسطة مف جميع االتجاىات) كىي نقطة مراقبة جيدة منيا تشاىد

منطقة أبكنجيـ حكالي  28كـ كماجف العتؽ 25كـ كدكر الكسط كركاكص  35كـ في اتجاه
سككنة كتمتاز ىذه المنطقة بمراعييا الجيدة كبذلؾ تكفر عمؼ لمحيكانات المستخدمة في تجارة
القكافؿ ككثرة الحيكانات البرية مثؿ الغزاؿ كالكداف كالنعاـ التي تكفر الغذاء لرجاؿ القكافؿ ،إلى

جانب كثرة مصادر المياه عمى طريؽ سرسي سككنة حيث بئر الرشيدية كبئر الغشيرية كبئر

كنزؼ كبئر امغطا كبئر أمغطي كعيف الحمامات كنقاط المراقبة كالحماية فيو (كفؽ الصكر

المرفقة مع ىذا البحث ) مف منطقة سكؼ الجيف حتى أبكنجيـ كأف المسافة بيف ىذه النقاط ال

تتجاكز مسير يكـ كاحد إلى جانب سيكلة الطريؽ حيث ال تكجد بيا عكائؽ طبيعية.

 – 2طريؽ لبدة – جر از ( قرزة ) – الشكيرؼ – دبدب ( كادم الشاطئ ) عبر رممة زالؼ إلى

أكبارم – كادم اآلجاؿ – جرمة .

العدد
11
د 10

 – 3طريؽ أكيا – غرياف – كتعبر القكافؿ سبلسؿ الجباؿ إلى ىضبة الحماده الحمراء – صحراء

العدد11

سبيا – جرمة .

دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

اسكنيات السماء ك القحصية جنكب شرؽ امراح كبئر الزيدف كبئر البغمة كبئر السبيعية بكادم

 – 4طريؽ صبراتة – غدامس – أدرم – ثـ تسير القكافؿ عبر رماؿ أكبارم إلى جرمة .

أما أىـ الطرؽ الصحراكية التي كانت تعبرىا قكافؿ الجرمنت مف جرمة الى أكاسط أفريقيا ىي:
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 – 1طريؽ جرمة – تساكا – مدينة شربة – ثـ تخترؽ صحراء مرزؽ إلى جباؿ تيبستي – كمنيا

إلى مرتفعات كاكار – أجدز – كمنيا إلى ضفاؼ نير النيجر .

 – 2طريؽ جرمة – غدكة – تراغف – زكيمة – الكاكات ( الكاك الكبير ،كاك النامكس ) – الكفرة
– كمنيا إلى العكينات – جبؿ ميدكب – منطقة مركة بالسكداف.

 – 3طريؽ جرمة – تساكا – شربة – القطركف – فايا الرجك – كمنيا إلى كانـ.
 – 4طريؽ جرمة – سردبمس – تمدراست – إلى ضفاؼ النيجر.
دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

كمف خبلؿ ىذه الطرؽ التجارية نفيـ أف مدينة جرمة كانت مرك انز ميمان تتجمع فيو

م نتكجات أكاسط افريقيا تـ تنقميا القكافؿ العابرة لمصحراء إلى المراكز الساحمية حيث تباع لمتجار
الفينيقييف مقابؿ المكاد التي كانكا يجمبكنيا معيـ .1

إف شبكة الخطكط الصحراكية مف جرمة إلى أكاسط أفريقيا قد تـ تنظيميا كفؽ إجراءات

تحكـ صارمة ،حصكف ك قبلع ،كممرات جبمية كفرت كميا إدارة منظمة لمتجارة بعيدة المدل مف

أجؿ التحكـ كالضرائب ككذلؾ تكفير الدعـ المكجستي البلزـ كمد القكافؿ بما تحتاج إليو مف

خدمات.

كالجرمنت كفؽ المصادر األثرية كالتاريخية يمثمكف فئة محاربة استطاعت أف تفرض

سيطرتيا عمى القبائؿ القريبة منيا كأف تكفر الحماية لطرؽ القكافؿ التجارية مف سطك المصكص
كقطاع الطرؽ ،حيث كاف يقكـ عمى حراسة ىذه الطرؽ الصحراكية نقاط عسكرية محصنة ،كانت

ىذه النقاط في العادة حصكف ليا سكر مرتفع بو أبراج مراقبة كبكسط الحصف بئر لمشرب ككانت

القمعة تشرؼ عمى كادم كىذا الكادم بو صيريج يستعمؿ كمخزف لماء المطر ،كما كاف يستعمؿ

كمرعى لحيكانات النقؿ كيبدك مف خبلؿ القبكر المكجكدة حكؿ ىذه القبلع أنو كانت ىناؾ
حاميات مستقرة بيذه النكاحي ،ككانت مياـ ىذه القبلع ىي حماية طرؽ القكافؿ ،كما كاف مف

ميمتيا أيضان ايكاء الخيكؿ كالدكاب كمنحيا الكقت الكافي لراحتيا أك استبداليا بغيرىا أثناء
الطريؽ ،كلقد استقرت حكؿ بعض ىذه النقاط العسكرية بعض القبائؿ التي كانت تبيع كتشترم
مف القكافؿ المارة بعض احتياجاتيا.كمف ىذه القبلع قمعة لكركك التي تكجد عند ممر باب

المكنكسة كىك فتحة في جدار سمسمة جباؿ حمادة مرزؽ الصخرية  ،ككانت الدركب التي تصؿ
بيف جرمة كالجنكب تمر مف ىذا الممر ككانت قمعة لكركك تحرس ىذا الطريؽ ،.2كمع مركر

الزمف نشأت حكؿ ىذه الحصكف مدف كبرل مثؿ مدينة شربة حكالي مائة كيمك متر مف مرزؽ

العدد 11

كمدينة قرزة جنكب لبدة ك مدينة غدامس .كما كاف حكاـ األقاليـ ك األمراء كىـ نكاب الممؾ في
مناطقيـ يمتمككف البيكت التجارية التي كانت تسير القكافؿ عبر الصحراء  ،فاىتمكا بأمف القكافؿ

 -1محمكد الصديؽ أبكحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامد ،مؤتمر ليبيا في التاريخ ،1968،المرجع السابؽ .ص.121
 -2محمد سميماف أيكب ،جرمة مف تاريخ الحضارة الميبية  ،مرجع سابؽ،ص.26
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كحمايتيا حيث مكنتيـ التجارة مف اإلثراء حتى أنيـ أقامكا في قمب الصحراء قصك انر كانت ال تقؿ

ترفان عف قصكر أغنياء ركما في عالـ البحر األبيض المتكسط  .1ككاف الفينيقيكف في طرقيـ

البرية التجارية يقيمكف عبلقات الكد مع شعكب البمداف كالمناطؽ التي يعبركنيا ،فيبنكف أكاصر
التفاىـ كيستعينكف ببعضيا كسماسرة أك مرشديف ،كىذا ما سمح ليـ بإقامة المحطات التجارية ك

األحياء الخاصة بيـ  ،كما أمنكا قكافميـ شر المصكص المياجميف في مناطؽ نائية منعزلة.

أما عف كسائؿ النقؿ :فقد كانت جميع تمؾ السمع التجارية سكاء الصادرة أك الكاردة يتـ

بداية عصكر الجفاؼ بالصحراء .2كأستخدـ الحصاف كذلؾ في نقؿ البضائع ككذلؾ العربات التي

تظير لنا منقكشة عمى الصخكر يجرىا حصاناف أك أربعة .3كما كاف الحصاف البربرم ذك الرأس

الكبيرة المحدبة ككفمو قصير كمعركؼ بقدرتو عمى تحمؿ الجكع كالعطش كتأميف السير في

األراضي الجبمية مف الحيكانات التي أستعمميا الجرمنت في التنقؿ كنقؿ البضػػائع كأيضا لقطع

المسافػات الطكيمػ ػ ػ ػػة عبر الصحػ ػ ػ ػ ػراء.4

الم تث ال ار ع :أشم السلع وال ضائع التجارير التي يتم ت ادلاا ين الشمال والجهوت.
كانت جرمة الكاقعة في قمب شبكة الطرؽ الصحراكية في مكضع يسمح ليا بالقياـ

بكظيفة الككيؿ التجارم عبر خطكط ثابتة لدكلة مركزية قكية كمستقرة كليس كما يعتقد بعض
البحاث مجتمع قبمي رعكم كقطاع طرؽ .كمف المعطيات التي حتمت كجكد عبلقة بيف الفينيقييف

في الشماؿ كأكاسط أفريقيا مكقع جرمة االستراتيجي في الطرؼ الشمالي لمنطقة الصحراء الكبرل

كاعتبار ىذا المكقع المنفذ الحيكم الذم يربط المنطقتيف ،لقد أعتمد الفينيقيكف كثي انر عمى القبائؿ

الميبية في تجارة القكافؿ  ،نظ انر لممخاطر البالغة التي تتعرض ليا ،خاصة عند اجتياز الصحراء

الكبرل.

بظركفيا المناخية الصعبة ،كتعد قبيمة النسامكنيس المتكاجدة بسكاحؿ سرت ،مف أكثر

القبائؿ الميبية التي لعبت دك انر كبي انر في تجارة القكافؿ ،لما تميزت بو مف قدرة فائقة في اجتياز

الصحراء كالكصكؿ إلى قمب القارة ،كذلؾ استنادان إلى ما ذكره المؤرخ اإلغريقي ىيركدكت عف
قصة لخمسة شباب مف تمؾ القبيمة ،اخترقكا ىذه الصحراء ككصمكا إلى نير غرب القارة.5

العدد
11
د 10

 -2محمد سميماف أيكب ،،المرجع نفسو ،ص.210

العدد11

 -1محمد سميماف أيكب ،جرمة مف تاريخ الحضارة الميبية ،مرجػع سابؽ ،ص.158

دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

نقميا بعدة أنكاع مف الحيكانات ،كتعد الثيراف أكؿ الحيكانات التي استخدمت لمنقؿ كالرككب قبؿ

 – -3جاـ مازيؿ  ،تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية ،ترجمة ربا الخش،ط،1دار الحكار لمنشر كالتكزيع ،سكريا،1998،ص.198
 -4غابرييؿ كامبس ،البربر ذاكرة ك ىكية ،ترجمة عبد الرحيـ حزؿ ،ط  ،1أفريقيا الشرؽ -المغرب،ص.102
 -5ىيركدكت  ،الكتاب الرابع  ،مرجع سابؽ ،ص.118

95

كىناؾ قبائؿ ليبية أخرل أسيمت بدكر فعاؿ في جمب السمع األفريقية إلى المدف الثبلث

الكبرل لبدة كأكيا كصبراتة كمف أشيرىا قبيمة الجرمنت

1

التي ذكر بميني أف عاصمتيا مدينة

جرمة الكاقعة شماؿ فزاف  .2كقد اعتمدت تمؾ القبيمة في تجارتيا عمى احتكار أحجار الممح
الفاخر المتكفر بكثرة في ببلدىا كالمشيكر في العالـ القديـ حيث يستخدـ في تجفيؼ األسماؾ

3
عمى ساحؿ البحر أك يصدر إلى أكركبا  ،كما كاف الممح يباع في أسكاؽ النيجر بمثؿ كزنو ذىبان

في ذلؾ الكقت

4

ككاف الجرمنت يتاجركف في الحيكانات كمف أىميا الخيكؿ التي يقاؿ بأنو يبمغ
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إنتاج الجرمنت منيا سنكيان ألؼ مير ككانكا يقكمكف بحفؿ كؿ سنة يحضره الممؾ ليشاىد تعشير
الخيكؿ ككذلؾ الثيراف كاألبقار

5

كمف السمع التي لعبت دك ار ميمان في تجارة القكافؿ كمكرد ثركة

لمجرمنت تجارة الفيركز األخضر الكاربكنكؿ ككاف الفراعنة يسمكنو بحجر التمحك كيسمى كذلؾ

بالحجر القرطاجي المسمى أيضان بالعقيؽ األحمر .أما القكافؿ الجرمنتية فكانت تأتي مف أسكاؽ
افريقيا بشتى أنكاع البضائع كمختمؼ السمع كالمكاد الخاـ أىميا جمكد الحيكانات كالعاج كبيض

النعاـ الذم كاف يستخدـ في تزييف مداخؿ بيكت الفينيقييف كالبخكر كالبيارات كالذىب كالفضة

كاألحجار الكريمة 6ككانت القكافؿ الجرمنتية تحمميا إلى جرمة لتصنيعيا أك نقميا إلى المدف

الفينيقية في الشماؿ لبيعيا 7كمف ضمف البضائع األفريقية الحيكانات المفترسة البلزمة أللعاب
المصارعة كجمكد الثعابيف كأنياب الفيمة كأخشاب األشجار األفريقية خاصة خشب األبنكس .مع

تحممو قكافميا مف سمع مصنعة كالخزفيات ،كالمبلبس ،كالزجاج إلى قمب القارة ،كتستبدليا ىناؾ
بالمنتجات األفريقية التي تتجو بيا تمؾ القكافؿ نحك المدف الفينيقية ،مجتازة الصحراء الكبرل،

كمنيا يتـ مقايضتيا ىناؾ بسمع تمؾ المدف :كالزيكت التي تؤكد التنقيبات األثرية مدل شيرة

الساحؿ الميبي كخاصة مدينة لبدة بصناعة الزيكت ،حيث عثر عبر ىذا الساحؿ عمي أثار كثيرة

لمعاصر الزيكت ،تزيد عمي ألؼ كخمسمائة معصرة ،كاف مف بينيا مصنع يضـ تسع معاصر

حيث يقدر إنتاجيا بحكالي مئة ألؼ لتر في السنة  .8ككذلؾ الخمكر المعبأة في أمفكرات كبيرة

كأيضان الحبكب كفي مقدمتيا القمح المتكاجد ىناؾ بكفرة ،كخاصة عند كادم كنبس (كادم كعاـ)

الذم كصفو ىيركدكت بأنو :أخصب بقاع العالـ إنتاجان لمقمح 9كفي القرف الخامس قبؿ الميبلد
 -1محمد سميماف أيكب ،جرمو في عصر ازدىارىا  ،مرجع سابؽ،ص.189
 -2بميني ،نصكص ليبية ،عمي فيمي خشيـ ،مرج ػ ػ ػ ػػع س ػ ػ ػ ػ ػػابؽ،ص.82
 -3بميني ،نصكص ليبية ،عمي فيمي خشيـ ،مرج ػ ػ ػ ػػع س ػ ػ ػ ػ ػػابؽ،ص.82

العدد 11

 -4محمد سميماف أيكب ،مختص ػ ػػر تػ ػ ػ ػاريخ فزاف ،مرجػػع سابؽ،ص.217
 -5سترابكف  ،مرجع سابؽ ،ص.113

 -6نجـ الديف غالب الكيب  ،صبراتة في فمؾ التاريخ،ط،1المنشأة العامة لمنشركالتكزيع،طرابمس1975،ـ،ص26
 -7محمد سميماف أيكب ،جرمة مف تػ ػ ػػاريخ الحض ػ ػػارة الميبية ،مرج ػ ػػع سػ ػ ػ ػػابؽ،ص. 217

 -8محمد سميماف أيكب  ،جرمو في عصر ازدىارىا ،ليبيا في التاريخ ،المؤتمر التاريخي ،الجامعة الميبية،1968،ص.18
 -9ىيركدكت ،الكتاب الرابع ،مرجع سابؽ،ص.120
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أمتد نفكذ قرطاجة شامبل المستكطنات الفينيقية شمػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ أفريقيا ،كحكلت األس ػ ػ ػ ػكاؽ التجارية

المؤقتة في مدف اإلقميـ األمبكرم (لبدة – أكيا – صبراتة ) إلى أسػ ػكاؽ دائمػ ػػة ط ػ ػكاؿ العاـ ،ممػ ػ ػػا
أنعش ىذه المدف كزاد مف استقرارى ػ ػ ػػا كث ارئ ػ ػػيا .ككانت العبلقات الجرمية القرطاجية عبلقات
سممية ،لعمى ىذا السمـ في العبلقات بيف الطرفيف كاف أحد أسباب ازدىار التجارة الصحراكية
بشكؿ كبير .كما أف القرطاجييف لـ يحاكلكا السيطرة عمى طريؽ القكافؿ الذم يصؿ إلى المدف

الثبلث بكسط أفريقيا بؿ كضعكا التسييبلت البلزمة التي مف شأنيا اجتذاب التجارة مف داخؿ

كؿ الحرص خبلؿ عممياتيا التجارية عمى فرض كامؿ احتكارىا عمى تجارة سمع المدف الثبلث

كذلؾ بمنع سفف الدكؿ األخرل مف االقتراب مف سكاحؿ ىذه المدف .كما ازدىرت تجارتيا مع

ببلد السكداف ككاف مف أبرز البضائع التي تجمب مف أكاسط أفريقيا العقيؽ األحمر كالذىب

كالعاج كالرقيؽ .2كأشار ىيركدكت إلى أف الجرمنتييف كانكا يطاردكف األثيكبييف سكاف الكيكؼ أك
أصحاب الكجكه المحركقة كما كاف يسمييـ اإلغريؽ بعرباتيـ التي تجرىا الخيكؿ كمف تـ بيعيـ

إلى القرطاجييف كىـ بدكرىـ يبيعكنيـ إلى األسكاؽ الخارجية ،3كمما الشؾ فيو أف جرمة كانت

تحقؽ أرباحان طائمة مف تجارتيا مع المدف الفينيقية ،كمف أجؿ ىذا ،فقد حرصت عمى االنفراد

الدائـ بذلؾ ،ككانت تسعى بكؿ السبؿ إلى أبعاد القبائؿ المناكئة ،فكثي انر ما تعترض قكافميـ،
كتقطع الطرؽ عمييـ ،كال تكتفي بذلؾ ،بؿ كاف رجاليا – في كثير مف األحياف – يقكمكف بردـ

اآلبار بالرماؿ ،حتى ال يتمكف المارة مف معرفة أماكف المياه .كلقد حالت قرطاجة بكؿ ما لدييا
مف قكة كبمساعدة قبيمة المكام مف تسمؿ اإلغريؽ إلي منطقة خميج سرت بالقضاء عمى مستعمرة

داريكس ابف ممؾ أسبرطة عند نير كينبس سنة  514ؽ.ـ ،حتى ال يسمككا طريؽ الجرمنت إلى
فزاف كىي أقصر طريؽ إلي أكاسط أفريقيا نتيجة دخكؿ البحر في اليابسة في منطقة خميج سرت

.لقد كاف أسمكب التعامؿ التجارم في تمؾ الفترة المبكرة يقكـ عمى المقايضة عف طريؽ تبادؿ
السمع بسمعة أخرل .كقد كانت تجارة الفينيقييف الذيف استقركا عمى الساحؿ الميبي كلمدة طكيمة

تعتمد نظاـ المقايضة مع أىالي الببلد الذيف كانكا يتعاممكف معيـ حتى أكاخر القرف الخامس قبؿ
الميبلد باستعماؿ السبائؾ كالنقكد حسب العيار البلتيني ،كفي القرف الرابع قبؿ الميبلد بدأكا بسؾ

عممة خاصة بيـ حسب العيار الفينيقي بدار المسكككات بقرطاجة.

ككذلؾ قرطاجة اعتمدت في تجارتيا البحرية لمسمع القادمة مف أكاسط أفريقيا عمى نظاـ

العدد
11
د 10

 -1أحمد محمد أنديشة ،التاريخ السياسي لممدف الثبلث ،الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف ،ط ،1مصراتو 1993ـ ،ص.117
 -2فيج جي دم ،تاريخ غرب أفريقيا ،ترجمة السيد يكسؼ ،دار المعارؼ ،القاىرة،1982،ص.43
 -3فيج جي دم ،تاريخ غرب أفريقيا ،ترجمة السيد يكسؼ ،دار المعارؼ ،القاىرة،1982،ص.43

97

العدد11

المقايضة ىي األخرل حيث لـ تقـ بسؾ العممة إالٌ في أكاخر القرف الخامس ؽ.ـ بصقيمة ،مف

دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

الصحراء ،كما كانكا يساىمكف بأنفسيـ في الرحبلت التجارية نحك فزاف  .1كقد حرصت قرطاجة

خبلؿ عمبلت تحمؿ سمات إغريقية كقد أبتكر القرطاجيكف أساليب ربما تحكل قد انر مف الغرابة
في مقايضاتيـ التجارية منيا ما أكرده ىيركدكت في كتاباتو ،ما نصو (كاف القرطاجيكف يأتكف

إلى أحد الشكاطئ كيفرغكف سمعيـ ،ثـ يتكجيكف إلى سفنيـ ،كيكقدكف نا انر ذات دخاف كبير،

كحينما يرل األىالي المحميكف ىذا الدخاف ،يذىبكف باتجاه البحر ،كيطرحكف عمى األرض ذىبان،

كثمف لتمؾ السمع كيبتعدكف بعيدان عنيا ،ثـ ينزؿ القرطاجيكف إلى الشاطئ كيتأممكف الذىب ،فأف

كجدكه مناسبان لثمف سمعيـ أخذكه ،كانصرفكا إلى سبيميـ ،كاذا لـ يكف كذلؾ عادكا إلى سفنيـ مرة

دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

أخرل ،كانتظركا حتى يأتي األىالي ثانية ،كيضيفكا المزيد مف الذىب ،كي يرتضى البحارة ،كال

يحدث خبلؿ تمؾ العممية غدر مف كبل الطرفيف ،فالقرطاجيكف ال يأخذكف الذىب ،حتى يعادؿ

قيمة سمعيـ ،كاألىالي ال يمسكف السمع ،حتى يأخذ البحارة الذىب. 1

العدد 11
 -1ىيركدكت  ،الكتاب الرابع ،المرجع السابؽ ،ص.132
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الخاتمر
في ختاـ ىذا البحث أككف قد تكصمت إلى النتائج اآلتية:

 – 1إف الفينيقييف مف أمير الشعكب في التجارة كانيـ يختاركف بعناية مكاقع تأسيس مراكزىـ
التجارية كمدنيـ الرئيسية عمى سكاحؿ شماؿ أفريقيا ،كاف العصر التاريخي في شماؿ أفريقيا بدأ
مع قدكـ الفينيقييف إلى المنطقة.

 – 2إف الجرمنت مف القبائؿ الميبية القديمة التي استكطنت إقميـ فزاف كاف العصر التاريخي

لمنطق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ زاف كأكاسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط أف ػريقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بدأ بقػ ػ ػػدكـ الجرمنت إلى المنطقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة.

حيث تتكسط المنطقتيف ككؿ الطرؽ المتجية إلى أكاسط أفريقيا تمر عبر جرمة.

 – 4إف مدينة جرمة قد أنشئت مف األساس لتككف عاصمة تجارية كذلؾ مف خبلؿ مكقعيا
االستراتيجي المميز .أىميا ذلؾ لتككف ككيبلن تجاريان لمنتجات أكاسط أفريقيا كالفينيقييف كبذلؾ
كانت حمقة كصؿ بيف الشماؿ كالجنكب.

 – 5إف مدينة جرمة كانت مرك ناز ميمان تتجمع فيو منتكجات أكاسط أفريقيا ،ثـ تنقميا القكافؿ

الصحراكية إلى المراكز الفينيقية عمى الساحؿ حيث تباع لمتجار الفينيقييف مقابؿ المكاد التي

يجمبكنيا معيـ .كما احتكركا تجارة الممح ك الحجر القرطاجي.

 – 6إف جرمة استطاعت أف تفرض سيطرتيا عمى منطقة الصحراء الكبرل ك أف تكفر الحماية
لطرؽ القكافؿ التجارية مف سطك المصكص كقطاع الطرؽ ك أف شبكة الخطكط الصحراكية مف
جرمة إلى أكاسط أفريقيا قد تـ تنظيميا كفؽ إجراءات تحكـ صارمة  ،حصكف  ،قبلع ،كممرات

جبمية كفرت كميا إدارة منظمة لمتجارة بعيدة المدل مف أجؿ تكفير الدعـ المكجستي البلزـ كمد

القكافؿ بما تحتاج إليو مف خدمات.

 - 7إف تجمعات سكنية قامت حكؿ بعض نقاط المراقبة كالحماية عمى طرؽ القكافؿ الصحراكية،

مثؿ شربة كجر از (قرزة) ك نفد (بكادم سكؼ الجيف) ك كيف (أبكنجيـ) ،حيث ساىـ السكاف بمد

القكافؿ الصحراكية باإلدالء(خبراء الصحراء) كبتأجير حيكاناتيـ ككؿ ما تستمزمو القكافؿ
الصحراكية مف خدمات.

 – 8أف القبائؿ الميبية كخاصة قبيمة النسامكنيس كقبيمة المكام كاف ليـ دكر كبير في حماية
القكافؿ التجارية بيف السكاحؿ الشمالية كالجرمنت مف المصكص كقطاع الطرؽ.

العدد
11
د 10

كانكا يممككف البيكت التجارية كيسيركف القكافؿ عبر الصحراء ،حيث مكنتيـ التجارة مف اإلثراء

حتى أنيـ أقامكا في قمب الصحراء قصك انر ال تقؿ ترفان عف قصكر أغنياء ركما.

العدد11

 – 9إف رجاؿ القكافؿ كانكا مف العامة ،بينما حكاـ األقاليـ (نكاب الممؾ في مناطقيـ) كاألمراء

دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

 – 3إف المكقع الجغرافي لمدينة جرمة كاف لو دكر كبير في التحكـ في تجارة القكافؿ الصحراكية
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 – 10إف طبيعة العبلقات التي كانت سائدة بيف جرمة كالفينيقييف في الشماؿ كجرمة كأكاسط
أفريقيا كانت كدية كسممية ،كما أف الجرمنت أنفسيـ عممكا عمى إقرار ىذه العبلقات كتكطيدىا

حتى ال يحؿ الكساد بتجارتيـ ،ألف الفينيقييف كانكا يشرفكف عمى منافذىـ البحرية ،ككذلؾ

القرطاجييف لـ يحاكلكا السيطرة عمى طريؽ القكافؿ الصحراكية مع المدف الثبلث بؿ كضعكا
التسييبلت التي مف شأنيا ازدىار التجارة الصحراكية بشكؿ كبير.

كنكصي بضركرة عمؿ المزيد مف المؤتمرات كالندكات العممية ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ تاريخ ليبيا القديـ

كاتاحة الفرصة أماـ العناصر الكطنية المتخصصة في مجاؿ اآلثار لمبحث كالتنقيب في المكاقع
دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

األثرية لمعرفة المزيد عف الحضارة الميبية القديمة.

ملتق الصور:

الصكرة رقـ ( )1نقطة مراقبة كحماية طرؽ القكافؿ التجارية الصحراكية بكادم قرزة تصكير
الباحث.

العدد 11

الصكرة ( )2صيريج مياه (فسكية السد) بكادم زمزـ عمى طريؽ القكافؿ الصحراكية مف لبدة إلى
جرمة  .تصكير الباحث.
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دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

الصكرة ( )3ماجف العتؽ مف الداخؿ  .تصكير الباحث.

الصكرة ( )4قصر سرسي أحد نقاط المراقبة كالحماية بطريؽ القكافؿ التجارية لبدة  -جرمة
.تصكير الباحث.

العدد
11
د 10

العدد11

الصكرة ( )5صيريج مياه بجكار قصر سرسي .تصكير الباحث.
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دور جرمر ي تجارة القوا ل الصتراوير ين البيهيقيين وأواسط أ ريقيا( من القرن السادس ق.م /سهر  146ق.م)

الصكرة ( )6منطقة كيف (جكاليا  -أبكنجيـ) ممتقى القكافؿ التجارية بيف الشماؿ كالجنكب الصكرة

لمحصف الركماني 201ـ .تصكير الباحث.

( )7بئر السبيعية (المجيدية) بكادم بي عمى طريؽ قكافؿ أسبيس(بكيرات الحسكف  -كيف (أبك
نجيـ) ،تصكير الباحث.

العدد 11
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مصادر ومراجع ال تث:

أوالً المصادر:

 .1ىيركدكت ،الكتاب الرابع ،مف تاريخ ىيركدكت ،الكتاب الميبي ،ترجمة محمد المبركؾ
الذكيب،ط،1جامعة قاريكنس.بنغازم2003،ـ.
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احلشوخ اٌسٕٛسٍخ ٚاٌجعذ ادلٕٙدً ٚاٌزٕظًٍّ

د  .ازلّذ عغٍخ زلّذ حيً

( )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمر :
لـ تكف أكضاع المجتمع في طرابمس الغرب طبيعية شأنيا شأف باقي الكاليات العربية،
فطبيعة المجتمع كانت قبمية كشبو مستقمة حيث كاف الخبلؼ بيف البدك كالحضر كاضح المعالـ،
كىذا األمر كقؼ عائقا أماـ التكحد القبمي كبالتالي كانت المعتقدات كالتطكرات الدينية متناقضة

بينيـ لكف ىذا لـ يستمر طكيبل ألف الضغط الخارجي كالمتمثؿ في النحك السريع لعمميات

االستعمار التي تتعرض ليا القارة اإلفريقية أعطي ككاف الحافز لمتقارب تمؾ الجزئيات ،1كمع

تزايد األطماع األكربية في المنطقة العربية خصكصا في ظؿ االمتيازات التي حصمت عمييا

الدكؿ األكربية ،فقد بدأت فرنسا في السعي إلى احتبلؿ الجزائر كتكنس  ،باإلضافة لعكدة الحكـ
العثماني المباشر مف جديد عمى كالية طرابمس كطريقة تعامؿ الدكلة العثمانية مع األحداث

الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

كاألكضاع بطريقة قاسية.

ىذه األمكر خمقت شعك انر عند القبائؿ بخطكرة الكضع لذلؾ تبلقت ىذا اليكاجس مع دعكة

السنكسييف لمعكدة إلى اإلسبلـ الحقيقي فكجد ىؤالء فييا مجاالن لمكقكؼ أماـ االستعمار ،2لكف ىذه

األماني في الحقيقة تـ االلتفاؼ عمييا مف السنكسييف لبساطة السكاف في تعامميـ معيـ بحيث تـ

إخفاء الطابع الدنيكم عف العبلقات فتـ استخداـ القبائؿ مف خبلؿ استقطاب الفئة العميا كتشكؿ
مفيكـ اإلقطاع كبدأ ظيكر فئات متنكعة كترافؽ ىذا األمر مع انتقاؿ البدك إلى حياة الحضر
كظيكر الطبقات اإلقطاعية كالتي كجدت في النشاط االقتصادم كالسمعي كالنقدم كالذم أخذ

يزدىر بيف طرابمس كبرقة مف جية كبيف أكاسط إفريقيا مف جية أخرل ،ىذا األمر شكؿ قكة دافعة
لدل ىذه الفئة لمدفاع عف مصالحيا الطبقية كالتي استطاعت الزكايا السنكسية أف تكيؼ نشاطيا
مع الكجكد القبمي كأف تخمؽ شبو تكافؽ مع التنظيمات القبمية في تطكير تجارة القكافؿ مف

النكاحي االقتصادية كالسياسية لمكصكؿ أك الحصكؿ عمى القدرة المادية لمكاصمة نشاطيا . 3

 فلمات مبتاتير :

طرابمس الغرب ،برقة ،االمتيازات ،االقطاع ،السنكسية ،الزاكية ،االنكشارية.
) )
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 تساؤالت الدراسر:
-1

ما الداعي لسعى الحركة السنكسية الى أىالي الصحراء كالقبائؿ دكف المدف؟

-3

ىؿ كافقت الزاكية في الحفاظ عمى المكرؤث العربي االسبلمي؟

-2
-4

ىؿ سعت الحركة السنكسية الى قياـ دكلة دينية؟

ىؿ تككف مفيكـ شبيو باإلقطاع لدم طبقات الحركة السنكسية؟

 هشاط الترفر:
كجو السنكسيكف نشاطيـ إلى سكاف الصحراء ألنيـ أقؿ تأث ار مف أىؿ المدف لذلؾ فقد

اعتمدكا عمى القبائؿ كما يبلحظ خاصة في المنطقة الشرقية حيث كاف تأثير المدف عمى النكاحي
االجتماعية ال يذكر كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمنكاحي االقتصادية لذلؾ لـ تجد الطريقة السنكسية مف
عائؽ أماـ انتشارىا في تمؾ المناطؽ  ،كانتشرت الزكايا التي كانت بمثابة مركز ديني كسياسي

كاقتصادم  ،1كأساس عمؿ الطريقة معتمد عمى الزاكية التي يرأسيا شيخ كفي عاـ  1856ـ تـ
كأصبحت المركز الرئيسي لدعكتو عمى اعتبار أنيا بعيدة عف المراكز اإلدارية لمسمطات العثمانية

أك الفرنسية أك المصرية كما أنيا ممتقى لطرؽ القكافؿ أك الحجيج المتكجييف إلى مكة المكرمة ،3

كالزكايا جمع زاكية أصؿ الكممة مف مصدر( زكم ) بمعنى االنزكاء كالتنحي كيعني انضماـ

الشيء إلى الشيء ،أما المعنى االصطبلحي لمزاكية فقد أطمؽ في البداية عمى ركف أك ناحية مف

نكاحي بيت الصبلة بالمسجد اتخذه الزىاد مكانا لبلختبلء كاالعتكاؼ مع مريدييـ كمع تكاثرىـ

تحكؿ الشيخ إلى مكاف مستقؿ كمف ىنا جاء اسـ ( الخمكة )  ،4كالزاكية في العادة مؤلفة مف منزؿ
خاص بشيخ الطريقة كمباف أخرل لمضيكؼ كلنائب الشيخ كالمعمـ كىي تضـ المسجد كالمدرسة

الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

االنتياء مف بناء زاكية في مدينة (الجغبكب ) ،2حيث نقؿ الشيخ محمد السنكسي نشاطو

كمساكف العامميف كمستكدعات المؤف كغيرىا ،كقد أخذ األىالي في بناء بيكتيـ في جانب الزكايا
قصد الحصكؿ عمى البركة كالحماية ،أما األراضي التابعة لمزكايا ال يمكف بيعيا كىي في اتساع
باستمرار بسبب اليبات التي تمنحيا القبائؿ ليا ،كما أف الراغبيف في العمؿ يحصمكف عمى قطع
أراض الستغبلليا إال أنيا ال تصبح ممكا ليـ كليذا ىي ال تكرث  ،كما أف البدك يخصصكف أياما

لتقديـ المساعدة لجماعة ال ازكية في حرث األرض أك جمع المحصكؿ ،كالزكايا الكاقعة عمى طرؽ

2
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القبائؿ كانت تحصؿ عمى مكارد كمبالغ لقاء تقديـ الخدمات كىكذا بدأت تمؾ الزكايا تتحكؿ إلى

مراكز تجارية تكجد بيا المخازف كالمستكدعات كأماكف االستراحة مع إضافة إلى اليبات التي
كانت تمؾ المراكز تتحصؿ عمييا مف القبائؿ كمف الدكؿ المجاكرة  ،كىذا األمر كمع مركر الكقت

أصبح بمثابة حيازة كبيرة حيث أصبح شيخ الزاكية يممؾ الماؿ كاألرض كالمكاليف كىذا خمؽ طبقة
مف األثرياء تككنت مف الفئات العميا في الجمعية السنكسية التي استغمت الفرصة لمحصكؿ عمى
تمؾ المكاسب  ،كفي بداية األمر كاف الشيكخ يؤسسكف زاكية ثـ يذىبكف إلى أخرل لكف األمر

أخذ في التغيير حيف أخذ ىؤالء الشيكخ في االستقرار في ىذه الزكايا بحيث أصبحت ميراثان
يتكارثو األبناء أك األقارب مف بعدىـ  ،كىذا األمر انقمب عمى كاقع أساس الزكايا الديني أك
اإلدارم فتحكلت إلى قبلع كحيازات اقتصادية مكنتيـ مف جمع أمكاؿ كثيرة كذلؾ ال يمكف أف
ننسى دكر القدسية كركح الكرع كالتقكل التي حصؿ عمييا المشايخ كالتي ساعدت في ترسيخ

نشاط الطريقة كاتساعيا

1

.

ىذه القدسية كالتي انتشرت كسط فئات أمية كانت مستعدة لئليماف بالخكارؽ كالمعجزات

الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

خمقت كاقعان كلفترة طكيمة يتعمؽ بتقديس ىؤالء المرابطيف مف خبلؿ االبتياؿ ليـ كزيارة أضرحتيـ
كالتبرؾ بيا كالدعكة فييا لمحصكؿ عمى الحقكؽ كاألماني  ،كىذا األمر بكؿ تأكيد ساىـ في

انتشار الطريقة كما أف القبيمة التي تكجد بيا الزاكية ىي كذلؾ مشمكلة بالبركة ىذا الكاقع الممزكج

باالحتراـ كاليالة جعمت ىؤالء المشايخ يؤثركف في اإلحداث ككاقع األمكر ،لكف كعمى الرغـ مف
ذلؾ الكاقع فأف البدك عمى كجو الخصكص بالرغـ مف نظرة االحتراـ كالتقديس التي يشعركف بيا

تجاه حاممي البركة المرابطيف إال أنيـ لـ يعترفكا بيـ أبناء لمصحراء ككانكا ينظركف إلييـ عمى

أنيـ ليسكا انقيا ككاف محظك انر إقامة عبلقات دـ معيـ عميو فقد بدأت الجمعية في أقامة البنية
األساسية فكؽ ىذا التنظيـ القبمي كالذم ضاقت فيو عممية الفرز لممجتمع القبمي بغية السيطرة

عميو  ،كما أننا ال ننسى أف الطريقة السنكسية حصمت عمى دعـ السمطاف عبد المجيد األكؿ
كمباركتو حيث منحيا عاـ  1856ـ فرمانا يقضي بإعفاء أمبلكيا مف الضرائب بؿ كسمح ليا
بجمع األعشار الدينية كأرسؿ يثبت تمؾ االمتيازات إلى كالي طرابمس الغرب  ،2كذلؾ الحاؿ مع

السمطاف عبد الحميد الثاني الذم أرسؿ كفدان برئاسة رشيد باشا كالي بنغازم إلى كاحة جغبكب

عاـ  1889ـ ،كقد استقباليـ الميدم السنكسي أحسف استقباؿ كما أنو أرسؿ كفدان عاـ  1895ـ

العدد 11

1

نيككالم بركشيف  1991 ،ـ  ،مرجع سابؽ  ،ص . 329

2

مفيدة الزيدم  2009 ،ـ  ،مكسكعة التاريخ االسبلمي في العصر العثماني  ،األردف  :داك أسامة لمنشر  ،ص . 157

118

1

برئاسة الشيخ عبد العزيز العيساكم إلى استانبكؿ لتأكيد الكالء كاإلخبلص لمدكلة العثمانية

،

بعد أف استقبؿ كفدان مف السمطاف عبد الحميد الثاني عاـ  1895ـ كيكجز العقيد الصادؽ المؤيد
أحد ضباط حرس السمطاف في تقريره الذم قدمو إلى السمطاف طبيعة تمؾ المقابمة كما أنو ينقؿ

بصكرة شخصية طبيعة األكضاع في المنطقة

2

 ،كىذا الجانب مف التصكؼ بشكمو عاـ البد أف

يدرس مف ناحية ثقافية أك فكرية قبؿ كصكليا إلى اإلطار االجتماعي  ،فيذه الظاىرة تطكرت

بشكميا الفردم مف عبلقة اإلنساف بربو إلى ظاىرة اجتماعية طرقية كثر رجاليا كأتباعيا بشكؿ

كاضح كأصبحت مجاالن دخؿ فيو البسطاء كاألميكف الذيف عرفكا بالفقراء كنظمت ليـ حمقات
الذكر كالسماع في كجكد آالت الطرب كأدت تمؾ العممية إلى كثرة األكلياء كاألدعياء الذيف تنسب

إلييـ الكثير مف الكرامات كالخكارؽ ككثرة الم ازرات التي تشيد ليؤالء األكلياء . 3

كالطرؽ الصكفية التصؽ بيا الكثير مف الطقكس كاف كاف بعض المتصكفة صادقيف في

عبلقتيـ الركحية مع اهلل تعالى ،إال أف الناس بعد مماتيـ جعمت منيـ أكلياء كنسبت إلييـ

الخكارؽ كىذا في الحقيقة غير صحيح ،كقد مارس رجاالت التصكؼ نفكذا كاسعا بيف األىالي
نذكر أف اإلنكشارية نفسيا كىي عماد القكة العسكرية العثمانية كانت تستميـ ما تقكـ بو مف

طريقة دينية عرفت بالبكتاشية . 4

كقد أشار البعض إلى أنو قد حدث خمط في ىذا المكضكع حيث إف دكر الشيخ بكتاش

كاف محصك انر في اإلسياـ في تأسيس الدكلة العثمانية كلـ يكف لو عبلقة باالنكشارية

،

كالتصكؼ كمدل تأثير الديف عمى الكاقع االجتماعي لـ يحصؿ عمى الكثير مف االىتماـ في كالية
طرابمس الغرب  ،حيث لـ تنجز حسب عممي أم مف الدراسات الشاممة التي تشير كتعنى
كتتحدث بيذا المكضكع كأف كانت ىناؾ بعض المحاكالت التي أشارت إلى بعض الفرؽ الصكفية

الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

مما استدعي تحالؼ العثمانييف مع بعض الطرؽ الصكفية لكي يككنكا كسطاء مع الشعب كىنا

أمثاؿ ما قاـ بو الدكتكر عمي فيمي خشيـ مف خبلؿ دراستو ( لمزركقية )  ،5كأحمد صدقي

الدجاني بدراستو لمحركة السنكسية  ( ،6القرف التاسع عشر ) ،كذلؾ دراسة الدكتكر عمي محمد

1

عمي محمد الصبلبي  2005 ،ـ  ،الثمار الزكية لمحركة السنكسية في ليبيا  ،الجزء االكؿ  ،القاىرة  :دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية ،

ص . 234

2

3
4

عمار جحيدر  1991 ،ـ  ،أفاؽ ككثائؽ في تاريخ ليبيا الحديث  ،طرابمس  ،الدار العربية لمكتاب  ،ص . 266
نيككالم بركشيف  1991 ،ـ  ،مرجع سابؽ  ،ص . 268

العدد
11
د 10

محمد الميدم السنكسي كتسميمو رسالة مف رئيس المكتب السمطاني  ،بتاريخ  15يناير  1895ـ  ،ص . 183 -166

العدد11

لممزيد راجع كثائؽ عثمانية منشكرة  ،كثيقة رقـ  ، 37تقرير مقدـ مف العقيد الصادؽ المؤيد بشأف رحمتو إلى الكفرة كمقابمتو لمشيخ

5

عمي فيمي خشيـ  ،أحمد الزركؽ كالزكرقية ( دراسة حياة كفكر كمذىب كطريقة )  ،ط ثانية  ،طرابمس  :المنشاة العامة لمنشر

6

أحمد صدقي الدجاني  ،الحركة السنكسية  ،نشأتيا كنمكىا في القرف التاسع عشر  ،بيركت  :دار لبناف لمطباعة 1967 ،ـ

كلمتكزيع  1980ـ .

119

الصبلبي في نفس السياؽ كدرستو لمحركة السنكسية

1

،كما تـ اإلشارة إلى الخركبي الذم كاف

تمميذا عند الزركؽ  ،2ككذلؾ الدراسة المقدمة عف تمميذه اآلخر أم عبد السبلـ األسمر. 3

كما قاـ األستاذ عمي مصطفى المصراتي بعرض عدد مف النماذج الصكفية في مؤلفو

(مؤرخكف مف ليبيا) أمثاؿ :الخركبي كالبرمكني كعبد السبلـ بف عثماف التاجكرم ،4كما أف

الرحبلت الحاجية التي كانت تعبر األراضي الطرابمسية كىي في طريقيا إلى أداء فريضة الحج
شمالية تمر عمى ساحؿ البحر كجنكبية عف طريؽ فزاف كتعد مف بيف المصادر اليامة التي

سجمت نكاحي الحياة عند الصكفييف بشكؿ خاص كنشير ىنا إلى البعض مف ىذه الرحبلت
الحجازية مثؿ رحمة أحمد بف محمد بف داكد اليشتككي(  1684ـ 1684 /ـ ) ،كرحمة أبى عمي

الحسف بف مسعكد اليكسي (  1689ـ  1690 /ـ ) ،كرحمة محمد بف عبد السبلـ بف حمدف

(  1728ـ  1729 /ـ ) ،5كرحمة محمد بف احمد بف ناصر الدرعي(  1739ـ 1740/ـ)،6
كرحمة محمد بف أحمد بف عبد اهلل الحضيكي( 1739ـ  1740 /ـ ) ،ككذلؾ رحمة الحسيف بف

محمد الكرثيبلني 1765 ( ، 7ـ  1766 /ـ ) كغيرىا مف الرحبلت المتعددة
الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي



الترفر السهوسير ومرتفزاتاا االجتماعير :

8

.

السنكسية حركة إصبلحية كطريقة صكفية جمعت بيف النظرة الكىابية لئلصبلح الديني

كمحاسف الطرؽ الصكفية ،أم إنيا أكجدت طريقا كسطا كاف ىدفيا جعؿ اإلنساف مسممان صالحان

ضمف المبادئ التي اعتبرتيا أساسية :

 العكدة إلى اإلسبلـ الصحيح . اعتبار الكتاب كالسنة مصدرم الشريعة اإلسبلمية . -فتح باب االجتياد في اإلسبلـ .

1

عمي محمد الصبلبي  2005 .ـ  ،ص . 235

2

حبيب كداعة الحسناكم  ،أبك عبد اهلل محمد الخركبي حياتو كنشاطاتو الفكرية  ،مجمة البحكث التاريخية  ،العدد الثاني  1981 ،ـ ،

3

الشيخ كريـ الديف البرمكني  ،دراسة بعنكاف  ،تنقيح ركضة األزىار كمنية السادات في مناقب سيدم عبد السبلـ األسمر كتحت اسـ

4

عمي مصطفى المصراتي  2000 ،ـ  ،ص  ، 55 -35كذلؾ متناكلو األستاذ عمار جحيدر  ،عف الشيخ عبد السبلـ التاجكرم ،

5

عمار جحيدر  ،مصادر دراسة الحياة الفكرية في ليبيا في العيد القرمانمي  ،طرابمس  :مركز دراسات جياد الميبييف  2003 ،ـ  ،ص

6

نشر الدكتكر عمي فيمي خشيـ الجزء المتعمؽ بطرابمس الغرب في تمؾ الرحمة في كتابو  ،الحاجبة مف ثبلث رحبلت في الببلد الميبية

7

الحسيف بف عمي الكرثيبلني  ،نزىة األنظار في فضؿ عمـ التاريخ كاآلثار ط ثانية ،بيركت  :دار الكتاب العربي  1974ـ .

ص . 197 – 273

مناقب الرحيـ في مناقب مكالنا الشيخ سيدم عبد السبلـ األسمر .

مجمة حكلية مجمع المغة العربية ،العدد الرابع  ،طرابمس  :مركز الحضارة العربية  2006 ،ـ  ،ص . 269 – 183

العدد 11

. 110 – 99

 ،طرابمس  :مكتبة الفكر  1974 ،ـ  ،ص . 114 – 13

8

عكاطؼ محمد يكسؼ نكاب  ،الرحبلت المغربية كاألندلسية  ،الرياض  :مكتبة الممؾ فيد الكطنية  1996 .ـ .

111

 -تنقية الديف مما عمؽ بو مف بدع كضبلالت

1

.

 اإليماف بما تدعيو الصكفية مف الرؤيا كاالتصاؿ كالكشؼ . حصر اإلمامة في قريش .بقي أف نشير إلى أف البناء التنظيمي لمحركة كاف عمى النحك التالي:
 -شيخ الطريقة أك رئيس النظاـ كىك األعمى مرتبة .

 مجمس الخكاص كيتألؼ مف أشخاص ال ينتمكف إلى األسرة السنكسية ميمتيـ مساعدةشيخ الطريقة في تعييف شيكخ الزكايا . 2
 شيكخ الزكايا. -اإلخكاف ميمتيـ كسب أعضاء لمحركة أم النشاط عمى المستكل االجتماعي . 3

تأسيس الدعكة السنكسية كىي األساس الديني كاالجتماعي ك السياسي  ،كتتضح تمؾ األسس مف

كتب صاحب الدعكة بشكؿ كاضح كالتي بمغت تقريبا أربعيف مؤلفا بقي كفقد البعض اآلخر أثناء
مرحمة االحتبلؿ اإليطالي كمف أشيرىا الدرر السنية في إخبار السبللة االدريسية ككتاب ريحانة
الجنكب في عمؿ السطكح كالجيكب  ،ككتاب المنيؿ الركم الرائؽ في أسانيد العمكـ كأصكؿ

الطرائؽ  ،ككتاب السمسبيؿ في الطرائؽ األربعيف ككتاب المسائؿ العشر بغية المقاصد في

خبلصة المراصد ككتاب إيقاظ الكسناف في العمؿ بالحديث كالقرآف . 4

 الهمط الديهي:

الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

يمكننا إف نحدد مف خبلؿ ىذا اإلطار العاـ المحاكر األساسية التي ارتكز عمييا إف

كيمثؿ الجانب الديني في محكره الدعكة إلى العكدة إلى صحيح الديف اإلسبلمي كالى ما
كاف عميو السمؼ الصالح كخمفائو مف بعده باالعتماد عمى القرآف الكريـ كالسنة النبكية المشرفة

دكف اإلجماع كالقياس

5

 ،بؿ إنو يؤكد عمى ضركرة العمؿ بيما س ار كعبلنية كىذا يتجمى في

مراسمتو كمخاطبتو لشيكخ القبائؿ كىي تدعك إلى تطيير الديف مف البدع كالخرافات التي عمقت بو

كالبعد عف ما حممتو الطرؽ الصكفية المنحرفة مف رقص كغناء كاظيار لمكرامات كالمعجزات ،

العدد
11
د 10

2

ناصر الديف محمد الشريؼ  1999 ،ـ  ،الجكاىر اإلكميمية في أعياف عمماء ليبيا مف المالكية  ،عماف  :دار البيارؽ  ،ص . 322

3

عمي الحافظة  1987 ،ـ  ،مرجع سابؽ  ،ص . 59

5

زيادة نقكال  1966 ،ـ  ،ليبيا في العصكر الحديثة  ،محاضرات  ،القاىرة  :جامعة الدكؿ العربية  ،معيد البحكث كالدراسات العربية

4

العدد11

1عمى الحافظة  1987 ،ـ  ،االتجاىات الفكرية عند العرب  ،بيركت  :األىمية لمنشر  ،ص . 57

أحمد صدقي الدجاني  1968 ،ـ  ،أحاديث في تاريخ ليبيا في القرنيف  ، 19-18طرابمس  :دار المصراتي  ،ص . 85

 ،قسـ الدراسات التاريخية كالجغرافية  . ،ص . 70
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كما أنيا دعت إلى االجتياد في ظؿ مراعاة الكتاب كالسنة كاألحكاـ التي نصت عمييا  ،كما أف
ىذه الطريقة منعت كؿ أشكاؿ المبالغة في الحماسة الخاصة بالذكر كما جرت العادة عند بعض

الطرؽ الصكفية المنحرفة  ،إنيا جعمت ليا ما يعرؼ ( بالكرد ) كمنع االستعانة بالدفكؼ أك
المكاكب كالحركات العنيفة التي تبث في أصحابيا الحماسة في الذكر مف خبلؿ ىز الجسـ بشكؿ

خاص  ،1أم إف الحركة حاكلت كضع أساس ديني لمتصكؼ يبتعد عف التصرفات غير المحمكدة
كيقربيا مف العبادة  ،مما أعطيا نجاحان ليس في منطقتيا فقط بؿ امتد إلى الحجاز حيث تكجد

الحركة الكىابية

2

 ،المعركفة بشدة مكقفيا مف أصحاب الطرؽ الصكفية

3

.

 الهمط االجتماعي للترفر :
األساس االجتماعي كىك ما ييمنا فيك مرتبط باألساس الديني حيث يشترؾ معو في نشر
الفضائؿ اإلسبلمية عف طريؽ الزكايا التي إقامتيا الحركة كالتي مارست فييا دك انر في نشر الدعكة
كعمى نطاؽ كاسع شمؿ مناطؽ كسط إفريقيا كغربيا  ،كتتجمى الدعكة االجتماعية إلى السعي في

الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

إصبلح أحكاؿ األمة كعدـ االقتصار عمى العبادة كالتصكؼ فقط بؿ دعت إلى العمؿ كاإلنتاج
في الزكايا كمركزىا التابعة ليا كالتي تشمؿ المدرسة كالمزرعة كالمتجر ،فالزاكية في نظر الحركة

ىي حجر الزاكية االجتماعي فيي رمز النشاط كاإلنتاجية  ،4حيث سعت الحركة إلى خمؽ نكع

مف األلفة كاألخكة بيف القبائؿ المنتشرة في منطقة برقة كغيرىا مف الناطؽ التي كصمتيا دعكتيا،

حتى أصبحت كممة اإلخكاف تعني الكفاء كاإلخبلص ليذا كاف لمدكر االجتماعي دكره في الحد
مف االختبلفات كالصراعات القبمية السائدة في المنطقة بؿ كانقطعت الغارات كامف المسافركف في

الصحراء بعد انصراؼ الناس إلى اإلنتاج كالزراعة كالرعي في الزكايا مما زاد منيا بتعدد القبائؿ

المنتشرة حكليا . 5

كيشار إلى دكر الزاكية مف ناحية اجتماعية في حفظ التراث العربي اإلسبلمي مف خبلؿ

مدارس الزكايا المنتشرة في ربكع الكالية كخارجيا  ،إضافة إلى دكرىا في خمؽ مجتمع نشط منتج
مف خبلؿ تحقيؽ األمف كالطمأنينة لمقبائؿ بعد المصالحة فيما بينيا مما أشاع جكا مف االستقرار

الذم استكجبتو طبيعة الزكايا كبسبب ارتباط تمؾ القبائؿ بالزكايا الخاصة بيا مما اقتضى األمر
عدـ االبتعاد عنيا كاالتصاؿ بيا إلى ضركرة اإلقامة قرب منيا كىذا نمط اجتماعي خمقتو الزكايا

العدد 11

1

مصطفى بعيك  1975 .ـ  ،المشركع الصييكني لتكطيف الييكد في ليبيا  ،طرابمس  :الدار العربية لمكتاب  ،ص . 41

2

الكىابية  :حركة دينية سياسية إصبلحية تنسب إلى محمد بف عبد الكىاب الذم كلد عاـ  1700ـ كتكفي عاـ  1792ـ لممزيد راجع

3

جكرج انطكنيكس  ،يقظة العرب ( ،ترجمة ناصر الديف األسد ) ،إحساف عباس  ،تقديـ نبيو أميف فارس  ،بيركت  :دار العمـ

4

محمد فكاد شكرم  1994 .ـ ،السنكسية ديف كدكلة ،القاىرة :دار الفكر العربي ،ص . 46

 ،حسف صادؽ  ،جذكر الفتنة في الفرؽ اإلسبلمية  ،القاىرة  :مكتبة مدبكلي  2004 ،ـ  ،ص . 219

لممبلييف 1987 ،ـ  ،ص . 199

5

رأفت الشيخ  1994 .ـ  .تاريخ العرب الحديث  ،القاىرة  :عيف لمدراسات اإلنسانية كاالجتماعية  .ص . 338
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في طبيعة الكضع االجتماعي مما خمؽ نمطان مف االستقرار بما تشكؿ مف تجمعات بشرية حكؿ
الزكايا لغرض العمؿ كالتجارة كالزراعة كالرعي  ،1كتتمخص كجية نظر الحركة السنكسية بشأف
تككيف الدكلة أنيا تتأسس بمجرد أف ينشأ نظاـ اجتماعي متكامؿ تتفرع عنو مؤسسات قادرة عمى

تقديـ الخدمات االقتصادية أك االجتماعية كتسقط شرعية ىذه الدكلة بمجرد فشميا أك عجزىا عف
تقديـ تمؾ الخدمات لذلؾ اتجو السنكسي إلى التقميؿ مف مسألة إعبلف الدكلة أم البيعة التي تأتي

شرطان أساسيان في الفقو السياسي اإلسبلمي . 2

ظيكر الحركة بيذا المظير االجتماعي الديني كالذم شكؿ منافسة مع مركز الكالية في

طرابمس بعد انضكاء القبائؿ تحت رايتيا  ،مما حدا بالكالية إلى محاكلة استرضاء الحركة ككسب
زعاماتيا  ،خصكصا بعد نجاح الحركة في خمؽ إخكة بيف تمؾ القبائؿ المنتشرة في المنطقة كالتي

كانت تعيش كسط عبلقات قبمية غير متكافئة عميو فقد نجحت الحركة في خمؽ نمط جديد خفؼ

مف تمؾ العبلقات المضطربة  ،3بؿ إنيا نجحت في تكحيدىا في إطار اقتصادم كأدارم كعسكرم
العثمانية كبشكؿ خاص المتعمقة بالجانب االقتصادم كعممية تسجيؿ األراضي بخبلؼ المنطقة
الغربية  ،لكف بالرغـ مف كؿ ذلؾ فقد سعت الدكلة العثمانية إلى استخداـ سياسة اإلغراء مع

مشايخ القب ائؿ مف خبلؿ تعييف زعماء القبائؿ القكية في المنطقة مديريف كجامعي ضرائب لكي
يحصمكا عمى االمتيازات التي أشرنا إلييا فيما سبؽ  ،4كمف بيف تمؾ الشخصيات القبمية التي
جرل تعينيا مديريف كقمائمقاميف أك متصرفيف منصكر الكيخيا الككلكغمي مف بنغازم كالذم عيف

مدي انر لقبيمة الحاسة في عاـ  1867ـ ،كجرل انتخابو عضكان في البرلماف العثماني عاـ 1908
ـ ،كرمضاف أمنينة مف بنغازم عيف مدي ار لمعكاقير عاـ  1870ـ كالشيخ ابكبكر حدكث عيف

الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

م نظـ  ،عميو نبلحظ أف ىذا التنظيـ ساىـ كبشكؿ كبير في عدـ تأثر المنطقة باإلصبلحات

مدي انر لقبيمة البراعصة في عاـ  1871ـ كعمى باشا مف قبيمة العبيدات عيف قائمقاـ لممرج،
كعائمة االطيكش مف قبيمة المغاربة جرل تعينيـ إلدارة األمكر في الكفرة كسرت ،كغيرىـ.

كؿ ىذه المحاكالت لـ تنجح كلـ تجد نفعا بحيث ظؿ الكالء القبمي لمعظـ ىذه القبائؿ

لمحركة السنكسية لذلؾ فشمت السياسة العثمانية في تقكية إدارتيا المحمية في برقة بسبب عدـ

قبكؿ ىؤالء االنضكاء تحت رعايتيا  ،لذلؾ فقد ظمت العبلقة بيف الطرفيف يشكبيا الشؾ خصكصا
في ظؿ انتقاد الحركة لمدكلة العثمانية بسبب ضعفيا كتياكنيا في مكاجية التكسع االستعمارم
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األكربي عمى المنطقة

1

 ،لذلؾ كبسبب ىذا الكاقع العدائي سعت الحركة إلى نقؿ نشاطيا إلى

الكفرة في عاـ  1895ـ في عمؽ الصحراء حتى تبتعد عف متابعة السمطات العثمانية كمراقبتيا ،
التي سعت إلى دعكة أعضاء الحركة إلى اإلقامة في اسطنبكؿ حسب العادة المتبعة الستقطاب

العمماء كاألعياف كأصحاب الطرؽ الصكفية كما حدث مع الشيخ ظافر المدني مؤسس الطريقة

المدنية كجماؿ األفغاني كالشريؼ حسيف بف عمي كغيرىـ لكي يبقكا تحت األنظار . 2

لكف األمر لـ ينجح فجرل أتباع سياسة الميادنة بحيث جرل منح الحركة اإلعفاء

الضريبي عمى زكاياىا عاـ  1885ـ في المقابؿ لـ تكف الحركة في كارد االصطداـ مع الدكلة
العثمانية لذلؾ سعت في محاكلة إلزالة الشؾ كمحاكلة لتقريب كجيات النظر  ،كتـ إرساؿ كفكد
إلى اسطنبكؿ مرة برئاسة شيخ زاكية بنغازم األخضر العيساكم كمرة أخرل برئاسة الشيخ

المجذكب في محاكلة لتدعيـ العبلقات كاظيار رغبة الحركة في عدـ معادة الدكلة العثمانية
كالمحافظة عمى متانة العبلقات خصكصان في ظؿ األكضاع التي تمر بيا المنطقة بسبب

االحتبلؿ الفرنسي جنكبا كاإليطالي شماالن كالذم يتحفز لغزك طرابمس

3

 ،عميو فقد جرل االتفاؽ

الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

عمى ىذه القكاعد في التعامؿ بيف الطرفيف في فترة السيد محمد الميدم السنكسي كتـ التأكيد عمى

تمؾ األمكر في فترة أحمد الشريؼ بعد عاـ  1902ـ

4

 ،كسعت الحركة في ىذه األكضاع إلى

خمؽ نمط اجتماعي يرتكز عمى الدعكة إلى التقشؼ كااللتزاـ األخبلقي كالتعبئة الجيادية ضد

القكل االستعمارية مف خبلؿ كسائؿ اعتمدت عمى العمؿ كاالعتماد الذاتي عمى المصادر المتاحة
 ،لذلؾ كانت الزكايا تبني في إمكاف إستراتيجية أم عمى طرؽ التجارة كالقكافؿ أك في كسط
التجمعات القبمية بغية الحصكؿ عمى دعميا كتكحيدىا كحؿ النزاعات التي تنشأ فيما بينيا  ،كفي

جانب آخر يكحى بمدم النظرة المستقبمية سعت الحركة إلى االىتماـ بالتعميـ الديني الخاص

باألطفاؿ كىذا أعطى انطباعان حسنان لدل الكثيريف مف سكاف القبائؿ  ،5لذلؾ تعددت مياـ الزكايا
فيي ليست أماكف عبادة فقط  ،بؿ ىي ممجأ لبلجئيف كمكاف لفض النزاعات كمكاف لمتعميـ

كالتدريس . 6

عميو بفضؿ ىذا التحالؼ االجتماعي مع القبائؿ كعمى كؿ األصعدة نجحت الحركة

السنكسية في خمؽ إطار اجتماعي خصكصا في المنطقة الشرقية مف كالية طرابمس الغرب ساىـ
في تناميو كازدياده بعده عف مراكز اإلدارة العثمانية ،فبفضؿ ىذا الكضع استطاعت الحركة أف
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تصبح مف أىـ الحركات اإلصبلحية في شماؿ افريقية كالصحراء مما ساعد في نشر زكاياىا

خصكصان بيف عامي  1859ـ 1920 -ـ بحيث كصؿ عددىا إلى  146زاكية مكزعة عمى
مناطؽ برقة كغرب مصر كالحجاز كطرابمس كفزاف كالكفرة كببلد السكداف كتشاد

1

 ،ىذا األمر

ما كاف لو إف يككف لكال تفيـ قادة المجتمع القبمي في مناطؽ برقة كالصحراء كتقبميـ لو لذلؾ

نجحت الحركة في بناء نظاـ اجتماعي كمف ثـ الدعكة إلى الحركة اإلصبلحية كمقاكمة

االستعمار األكركبي كصكال إلى تشكيؿ الدكلة في عاـ  1913ـ . 2

ىذا النجاح في كسب تعاكف تمؾ القبائؿ كالتجار كالشرائح االقتصادية المختمفة جاء ألنو

يساير مصالحيا كرغباتيا التي جعمتيا تقدـ عمى دفع الزكاة كاألعشار لمحركة السنكسية التي

استطاعت إف تنشئ مبدأ اإلخكة اإلسبلمية بديبلن عف العصبية القبمية التي كانت سائدة لكنو لـ
يصؿ إلى حد المساكاة كالتكافؤ ألف العائمة السنكسية كعمماىا كاإلخكاف فييا إضافة إلى طبقة

التجار كانكا ىـ المستحكذيف عمى الفائض التجارم كعكائد الزكاة كاإلعشار  ،إضافة إلى نمط
اإلخكاف داخؿ األسرة السنكسية بعكائد أراضي الكقؼ الممحقة بالزكايا كالمعفية مف الضرائب

العثمانية كىي في األصؿ أراضى قبمية تـ أىدؤىا بغية بناء الزكايا كالخدمات المتعمقة بيا في
ظؿ نظرة االحتراـ ليذه العائمة الذيف تعتبركف عمماء كاش ارؼ  ،لكف التحكؿ إلى نظاـ الدكلة خمؽ

مفاىيـ جديدة تشكمت بمكجبيا فئات غنية عمى رأس الدكلة السنكسية كبالطبع كانت العائمة

السنكسية في مقدمتيا كعمى رأسيا . 3
 الهمط السياسي :

أ ما األساس السياسي فيك يستند عمى مبدأ عدـ الفصؿ بيف الديف كالدكلة عمى اعتبار

الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

الكراثة الذم أخذ بعده في بعض الزكايا بشكؿ كاضح  ،زد عميو تمتع طبقة العمماء أك فئة

أف الرسكؿ الكريـ كاف زعيمان دينيان كسياسيان في الكقت نفسو كخمفو مف بعده خمفاء كمف بعدىـ مف
حكـ جمعكا بيف السمطتيف الدينية كالزمنية  ،لذلؾ فقد استندت الحركة كالدعكة السنكسية عمى تمؾ

األسس عمى اعتبار أنو طالما كاف اإلسبلـ دينا كسياسة فأنو منكط بصاحب الدعكة الجمع بيف
الصفتيف الدينية كالسياسية إلدارة شئكف الحياة العامة لممسمميف إلى جانب الشئكف الدينية كىذه

كانت الكسيمة إلنشاء اإلمارة فيما بعد

4

 ،كالستكماؿ اإلطار السياسي ليذا النظاـ كاف البد مف

العدد
11
د 10

1

أحمد صدقي الدجاني  1988 .ـ  .الحركة السنكسية نشأتيا كنمكىا في القرف التاسع عشر  .القاىرة  :مكتبة النيضة المصرية .

ص . 352

2ناصر الديف محمد الشريؼ  1999 ،ـ  ،مرجع سابؽ  ،ص . 321
3
4

العدد11

أف يككف ليا إطارىا العسكرم الذم شكمتو الحركة بغية االستعداد لمحرب إيمانان منيا بأف المؤمف

عمي عبد المطيؼ أحميدة  1998 ،ـ  ،مرجع سابؽ  ،ص . 140
محمد فكاد شكرم  1994 ،ـ  ،مرجع سابؽ  ،ص . 45

115

القكم خير مف المؤمف الضعيؼ عند اهلل سبحانو كتعالى  ،كما أنيا في جانب آخر كسيمة لمدفاع
عف الطريقة كاإلمارة ضد أعدائيا سكاء كانكا محمييف أك مف الخارج كثبت ذلؾ في صراعيا مع

اإليطالييف كالفرنسييف ،كما أف الدعكة كانت مكجية إلى األفارقة بغية الكقكؼ في كجو األطماع

األجنبية التي كانت تجتاح المنطقة في ذلؾ الكقت . 1

كيكفي لمداللة عمى قكة البناء السياسي اعتراؼ الدكلة العثمانية بيا كسعييا إلى أقامة

عبلقات طيبة معيا كقد أشرنا إلى جممة مف تمؾ االتصاالت التي حدثت فيما بينيـ فيما سبؽ

أخذيف في االعتبار أف الحركة السنكسية لـ تكف مكجية أك معترضة عمى النفكذ العثماني في
المنطقة

2

 ،ىنا نجد أنفسنا أماـ شيء مستغرب فالدكلة العثمانية سعت كخاصة في اإلطار

الديني كبكؿ قكة إلى تطبيؽ المذىب الحنفي كال أدؿ عمى ذلؾ ما قامت بو في عاـ  1843ـ

حيث أككؿ مجمس اإلدارة كاإلفتاء في كالية طرابمس الغرب إلى الشيخ أحمد بف حسيف التكغار
ميمة فرض ذلؾ المذىب عمى اعتبار أنو مذىب الدكلة بؿ إنيا كمفت جممة مف األشخاص
أمثاؿ عمي أفندم الطرابمسي كعبد اهلل أفندم كغيرىـ في متابعة ذلؾ األمر  ،كقد نجح الشيخ في

الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

الحصكؿ عمى تكقيعات عمماء كأعياف كمجمس قضاء الجبؿ الغربي بقبكليـ لممذىب الحنفي عاـ

 1844ـ

3

 ،كمف ثـ جرل فرض تكقيعات عمى أئمة الجبؿ الغربي باالعتراؼ بالمذاىب األربعة

كتقميد المذىب الحنفي  ،لكف ىذا الكضع لـ يستمر طكيبلن خصكصان بعد عكدة الشيخ غكمة

المحمكدم الذم كاف منفيان لدل الدكلة العثمانية عاـ  1855ـ فثاركا عمى ذلؾ  ،بحيث إف الشيخ

غكمة المحمكدم أشار إلى ذلؾ الكضع كما سببو مف إىماؿ لشرائع الديف الحنيؼ بتغيير

المذاىب كخاصة المذىب المالكي مذىب أغمب الببلد إضافة إلى ما لحؽ بالجكامع كالمدارس

مف إىماؿ كخراب في خطاب لمسمطاف العثماني . 4

أماـ ىذه األكضاع المتناقضة كيؼ نفسر القبكؿ بالدعكة السنكسية كترحيب الدكلة

العثمانية بيا فالدكلة التي ال تسمح سكل بمذىبيا ال يمكف أف ترضى بغيره فيؿ كاف لطبيعة
األكضاع كما تمر بو الدكلة العثمانية مف أكضاع مضطربة األثر في انتياج ىذا النيج في ظؿ

عدـ القدرة عمى الكقكؼ ضدىا فمـ يبقى مف كسيمة إال التقارب كالتكدد لمحركة  ،كحتى نككف

أكثر إنصافان البد مف اإلشارة إلى أف الكاقع ىك مف فرض كجكده عمى الطرفيف  ،فالعثمانيكف مف
1
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جيتيـ كانكا في ظؿ ىذه الظركؼ يفضمكف عبلقات طيبة مع السنكسييف عمى خكض حرب

معيـ  ،كال أدؿ عمى ذلؾ إصدار السمطاف عبد المجيد عاـ  1856ـ فرماف يعترؼ فيو بالجمعية
السنكسية كبحقيا باالمتيازات ،كما أف السمطاف عبد العزيز أكد ذلؾ كخكؿ زكايا الجمعية حؽ

منح المبلذ لمف تراه مف األىالي في أراضييا .

كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمسمطاف عبد الحميد الثاني الذم كاف يدرؾ حجـ الفائدة التي سكؼ

يجنييا مف ضماف كالء الجمعية فبدأ في عاـ  1890ـ في محاكالت الستمالة رؤسائيا إلى
جانبو ،كالحقيقة أف األكضاع بالنسبة لمطرفيف ىي التي قربت كجيات النظر فالحركة كانت
شاىدة عمى حركة التكسع االستعمارية في إفريقيا لذلؾ كاف البد مف إعادة النظر في عبلقاتيا

المتبادلة لمكقكؼ في كجو تمؾ القكل االستعمارية  ،1التي كانت تسعى إلى إثارة الشككؾ داخؿ

الدكلة العثمانية مف اتساع نفكذ السنكسييف في كسط كغرب إفريقيا  ،كالتي كانت في األساس
تعطؿ كتحد مف تزايد نشاط التبشير المسيحي في تمؾ المنطقة  ،كلؤلسؼ لـ تتضح الصكرة

البد مف اإلشارة إلى إف العبلقات أخذت في التكتر خصكصا مع دعكات التتريؾ التي أخذت

تتصاعد كامكانية إلغاء الخبلفة األمر الذم لـ ترض بو الحركة فكقفت ضده . 2

الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

بشكميا النيائي بسبب خمع السمطاف عبد الحميد ككصكؿ جمعية االتحاد كالترقي إلى الحكـ كىنا

العدد
11
د 10

العدد11

1
2

نيككالم بركشيف  1991 ،ـ  ،مرجع سابؽ  ،ص . 349-348
نقكال زيادة  1966 ،ـ  ،مرجع سابؽ  ،ص . 78
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الخاتمر:
يبلحظ اف الدكلة العثمانية تعاممت مع القكم المحمية كالزعامات بشكؿ خاص في الكاليات

العربية بطريقة غير صحيحة نتج عنيا اتجاه ىذه الزعامات إلى إعبلف العصياف عمى الدكلة
العثمانية كىذا في حد ذاتو شكؿ شرخ في العبلقات نتج عنو كىنا نتحدث عف كالية طرابمس

الغرب إعبلف الحرب عمى الدكلة العثمانية بسبب عدـ تقدير دكر ىؤالء الزعماء الذيف كانكا

يشكمكف قاعدة شعبية عريضة لـ ترضى بذلؾ الكضع مف السمطة المركزية التي لـ تحسف معالجة

ذلؾ بالطريقة الصحيحة ،فكاف ذلؾ سبب مف األسباب التي ساىمت في أخر األمر إلى تشتيت
مقدرات الدكلة كاضعاؼ مؤسستيا ،عميو بسبب اجتماع جممة تمؾ العكامؿ التي تككنت كبشكؿ
متفاكت كغير منظـ كعمى مراحؿ مختمفة ساىمت في كصكؿ األمكر إلى تمؾ النياية التي كانت

نتيجتيا اضعاؼ الدكلة كاعاقتيا عف أداء دكرىا كبالتالي انييارىا :فالعامؿ الديني كاف لو الدكر
األساسي في تدىكر امكر الدكلة بسبب االنحراؼ عف المفاىيـ االسبلمية الصحيحة  ،فقد أصيبت
الدكلة في اكاخر اياميا بالتمبد كفقداف اإلحساس بالذات كضعؼ الضمير الديني عمى الرغـ مف

كؿ المحاكالت التي بذليا السمطاف عبد الحميد الثاني في محاكلة إلنعاش ذلؾ الكضع مف خبلؿ
الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

جممة مف االمكر مثؿ طرحو لمعممية التعريب ككذلؾ الجامعة اإلسبلمية كمحاكلتو استنياض األمة

اإلسبلمية لمكاجية الخطر المحدؽ بيا ،لكف لـ يجدم ذلؾ بؿ انو حاء في كقت متأخر كانت
االنقسامات عميو عمى أشدىا كخاصة داخؿ إطار الدكلة العثمانية فمـ يكتب ليذا المشركع النجاح.

ضعؼ المؤسسة الحاكمة كعمادىا القكل العسكرية كاف لو الدكر األكبر خاصة كاف

ترافؽ ذلؾ مع مرحمة تنامي القدرة االكركبية العسكرية كالمدنية كالعممية ،لذلؾ فقد دخمت الدكلة

العثمانية في مكاجية مشركع بشكؿ غير متكافئ  ،مما نتج عنو ىزيمتيا كسيطرة القكل الغربية

عمى أجزاء كاسعة مف اراضي الدكلة العثمانية مما بات ييدد كيانيا بشكؿ عاـ.

غياب المعالجة الصحيحة المبنية عمى كاقع األحداث ،لذلؾ فقد ساىـ في اتخاذ الدكلة

العثمانية مف الحركات الدينية الصكفية كجزء مف معالجتيا لئلحداث فكاف ليا االثر السمبي عمى

الكثير مف المناطؽ العربية بشكؿ خاص بسبب انحراؼ ىذه الحركات عف الكثير مف المفاىيـ
الدينية السميمة فخمؽ ىذه األمر انعكاس سمبي ساىـ في تنامي حالة الضعؼ كاالنييار.

عميو فقد سعت الدكلة العثمانية إلى اتخاذ أسمكب إقحاـ الزعامات القبمية في إطار عممية

اإلصبلحات اإلدارية كتعينيـ عمى رأس تمؾ التركيبة في المناطؽ الكاقعة تحت نفكذىا بغية

العدد 11

إيجاد شرخ في العبلقة بينيا كبيف الحركة السنكسية لكنيا لـ تنجح لذلؾ سعت إلى دعكة رجاالت

الحركة إلى االقامة في اسطنبكؿ بغية استقطابيـ لكنيـ لـ ينجحكا في تحقيؽ ذلؾ ،فاتجيكا إلى
سياسة الميادنة ألنيـ غير قادريف عمى فتح جبية حربية مع الحركة فعممكا عمى إعفاء زكاياىا

مف دفع الضرائب  ،لكف بالرغـ مف ذلؾ ظمت العبلقة يشكبيا التكتر كمبنية عمى الشؾ مف قبؿ
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الطرفيف كلـ يقربيا سكل شعكر الطرفيف بمدة اتساع الخطر األكركبي المحيط بيما ،فتـ

االتصاؿ بغية إيجاد اإللية لتدعيـ العبلقات فيما بينيـ .

عممية المرتكزات التي تأسست عمييا الحركة السنكسية كالتي شممت الجكانب الدينية

كاالجتماعية كالسياسية في استقطاب األىالي خصكصا كانيا جاءت في كقتيا ،مما اكجد صدل
لكؿ افكارىا  ،كىنا ال ييمنا إال دكرىا مف الناحية االجتماعية عمى الرغـ مف ارتباطيا مع باقي
الجكانب المتعمقة بحياة المجتمع ،لكننا سكؼ نركز عمى البعد االجتماعي كالذم استند في تشكمو
في ىذه الحركة عمى الزكايا التي شكمت اإلطار االجتماعي الذم ساىـ في خمؽ كتشكؿ

التجمعات البشرية حكليا بمثابة إدارة لمحياة بكؿ جكانبيا ،إضافة إلى انو ساىـ في خمؽ كاقع

جديد عمؿ عمى التكافؽ بيف القبائؿ المنتشرة كالمتصارعة أحيانا.

ىذا البعد االجتماعي كاف لو دكر في الحد مف االختبلفات كالصراعات القبمية بسبب

تدخؿ الزاكية بما ليا مف احتراـ لدم الجميع ،زد عميو مساىمتيا في الحفاظ عمى التراث

االسبلمي مف خبلؿ مدارسيا المنتشرة في زكاياىا ،إضافة الى سعييا لخمؽ مجتمع منتج ساىـ
نتج عنو إف اصبحت الزكايا بمثابة تجمعات بشرية كاقتصادية كتجارية ،ىذه األمر دفع القبائؿ
الة االنضكاء تحت رايتيا مما شكؿ منافسة مع الكالية التي رأت في ذلؾ األمر خطر حقيقي

عمى كجكدىا األمر الذم جعميا تسارع إلى االتصاؿ بالحركة لمعرفة نكاياىا كإليجاد كسيمة

لمتقارب معيا.

لكف مف بيف ما يؤخذ عمى الحركة السنكسية خاصة بعد نجاحيا في خمؽ نظاـ

اجتماعي كدعكم كصكال إلى تشكيؿ الدكلة ىك انحرافيا عف اإلطار العاـ لتشكيؿ المجتمع
كالذم كانت تدعك اليو كترفضو مف الدكلة العثمانية ،حيث بدأت تشكؿ ما عرؼ بطبقة اإلخكة

الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

باالستقرار بالقرب مف الزكايا في امتياف اغمب إفرادىا لمعمؿ في الزراعة كالتجارة ،كىذا األمر

المتككنة مف العائمة السنكسية كالعمماء كالتجار كبديؿ عمى العصبية القبمية .

ىذه الطبقة كانت تحصؿ عمى مكارد ىائمة متمثمة في أمكاؿ الزكاة كاألعشار إضافة

الى االستحكاذ عمى الفائض التجارم كعكائد تمؾ الضرائب ،مما سيؿ ليا الحصكؿ عمى النفكذ
كالمكانة العالية بخبلؼ باقي المجتمع ،ىذا األمر سعت مف خبللو إلى المحافظة عميو في إطار
كراثي ظير جميا فيما بعد مع ظيكر الدكلة تحت إطار الجمع بيف اإلدارة الدينية كالسياسية

كلكالء الظركؼ المحيطة ال شيدنا صراعا عمى أشدىا بينيـ.

العدد
11
د 10

بالرغـ مف المحاكالت التي سعت إلى مد جسكر العبلقة فيما بينيـ لكف الختبلفات كانت كثيرة

العدد11

إلدارة كتصريؼ االمكر ،إما عبلقتيا مع الدكلة العثمانية استمرت مبنية عمى الشؾ كالريبة بينيـ

119

ائمر المراجع :
-1

ابف خمدكف  .عبدا لرحمف بف محمد  ( ،د.ت )  ،العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ

العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر  ،بيركت  :دار إحياء التراث

العربي
-2

احميدة  .عمي عبد المطيؼ  1998 ،ـ  ،المجتمع كالدكلة كاالستعمار في ليبيا  ،بيركت :

-3

االشيب  .محمد الطيب  1956 .ـ  .السنكسي الكبير  .القاىرة  :مكتبة القاىرة .

مركز دراسات الكحدة العربية .

-4

الحافظة  .عمى  1987 ،ـ  ،االتجاىات الفكرية عند العرب  ،بيركت  :األىمية لمنشر .

-5

الحسف  .عيسى  2008 ،ـ  ،تاريخ العرب مف بداية الحركب الصميبية الى نياية الدكلة

-6

الحسناكم  .حبيب كداعة  ،أبك عبد اهلل محمد الخركبي حياتو كنشاطاتو الفكرية  ،مجمة

-7

الدجاني  .أحمد صدقي  1988 .ـ  .الحركة السنكسية نشأتيا كنمكىا في القرف التاسع

-8

الدجاني  .أحمد صدقي  1968 ،ـ  ،أحاديث في تاريخ ليبيا في القرنيف ، 19-18

-9

الزيدم  .مفيدة  2009 ،ـ  ،مكسكعة التاريخ االسبلمي في العصر العثماني  ،األردف :

-11

السكرم  .صبلح الديف  1984 ،ـ  ،االكضاع القبمية في شرقي ليبيا في العيد العثماني

العثمانية  ،االردف  :األىمية لمنشر كالتكزيع .

البحكث التاريخية  ،العدد الثاني  1981 ،ـ .
الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

عشر  .القاىرة  :مكتبة النيضة المصرية .
طرابمس  :دار المصراتي .

داك أسامة لمنشر .

الثاني  ،مجمة البحكث التاريخية  ،فصمية ( األكؿ )  ،طرابمس  :مركز دراسات جياد

الميبييف
-11

الشريؼ  .ناصر الديف محمد  1999 ،ـ  ،الجكاىر اإلكميمية في أعياف عمماء ليبيا مف

-12

الشيخ  .رأفت  1994 .ـ  .تاريخ العرب الحديث  ،القاىرة  :عيف لمدراسات اإلنسانية

-13

الصبلبي  .عمي محمد  2005 ،ـ  ،الثمار الزكية لمحركة السنكسية في ليبيا  ،الجزء

-14

الطكير  .محمد أمحمد  1988 ،ـ  ،مقاكمة الشيخ غكمة المحمكدم  ،طرابمس  :مركز

-15

المصرم  .جميؿ عبداهلل  1996 ،ـ  ،حاضر العالـ االسبلمي كقضاياه المعاصرة  ،ط

المالكية  ،عماف  :دار البيارؽ .
كاالجتماعية .

االكؿ  ،القاىرة  :دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية .

العدد 11

دراسات جياد الميبييف .

ثالثة  ،الرياض  :مكتبة العبيكات .

121

-16

الياشمي  .عبد المنعـ  2009 ،ـ  ،مكسكعة تاريخ العرب  ،بيركت  :دار اليبلؿ.

-17

الكثيبلني  .الحسيف بف عمي م  ،نزىة األنظار في فضؿ عمـ التاريخ كاآلثار ط ثانية،

-18

انطكنيكس  ،جكرج  ،يقظة العرب ( ،ترجمة ناصر الديف األسد ) ،إحساف عباس ،تقديـ

-19

بركشيف .نيككالم  1991 ،ـ  ،تاريخ ليبيا في العصر الحديث  ( ،ترجمة عماد حاتـ )،

-21

بعيك  .مصطفى  1975 .ـ  ،المشركع الصييكني لتكطيف الييكد في ليبيا  ،طرابمس :

-21

بف مكسي  .تيسير  ،المجتمع العربي الميبي في العيد العثماني  ،طرابمس  :الدار العربية

-22

جحيدر  .عمار  1991 ،ـ  ،أفاؽ ككثائؽ في تاريخ ليبيا الحديث  ،طرابمس  ،الدار

بيركت  :دار الكتاب العربي  1974ـ .

نبيو أميف فارس  ،بيركت  :دار العمـ لممبلييف  1987 ،ـ .
طرابمس  -ليبيا  :مركز دراسات جياد المبيبيف .
الدار العربية لمكتاب .

لمكتاب  ( ،د  .ت ) .

-23

جحيدر  .عمار  ،عف الشيخ عبد السبلـ التاجكرم  ،مجمة حكلية مجمع المغة العربية ،

-24

جحيدر  .عمار  ،مصادر دراسة الحياة الفكرية في ليبيا في العيد القرمانمي  ،طرابمس :

-25

خشيـ  .عمي فيمي  ،أحمد الزركؽ كالزكرقية ( دراسة حياة كفكر كمذىب كطريقة )  ،ط

-26

خشيـ .عمي فيمي ،الحاجبة مف ثبلث رحبلت في الببلد الميبية ،طرابمس :مكتبة الفكر،

-27

ركسي  .أتكرم  1991 ،ـ  ،ليبيا منذ الفتح العربي حتى  1911ـ  ،طرابمس  :الدار

-28

شكرم  .محمد فكاد  1994 .ـ  ،السنكسية ديف كدكلة  ،القاىرة  :دار الفكر العربي

العدد الرابع  ،طرابمس  :مركز الحضارة العربية  2006 ،ـ .
مركز دراسات جياد الميبييف  2003 ،ـ .

ثانية  ،طرابمس :المنشاة العامة لمنشر كلمتكزيع .

الترفر السهوسير وال عد المهاجي والتهظيمي

العربية لمكتاب .

 1974ـ .

العربية لمكتاب .
-29

صادؽ  .حسف  ،جذكر الفتنة في الفرؽ اإلسبلمية ،القاىرة  :مكتبة مدبكلي  2004 ،ـ

-31

نكاب  .عكاطؼ محمد يكسؼ ،الرحبلت المغربية كاألندلسية ،الرياض :مكتبة الممؾ فيد

العربية  ،معيد البحكث كالدراسات العربية  ،قسـ الدراسات التاريخية كالجغرافية .

العدد
11
د 10

الكطنية 1996 .ـ .

العدد11

-31

نقكال  .زيادة  1966 ،ـ  ،ليبيا في العصكر الحديثة  ،محاضرات  ،القاىرة  :جامعة الدكؿ

121

دٚس اٌرتمجخ يف رعضٌض ادلثبلفخ ثني احلضبساد

د .فٛصٌخ زلّذ عًٍ ِشاد

()

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
المقدمر:
تظير األفكار باستعماؿ العقؿ ،كتنمك باإلبداع ،كيعبر عنيا بالمغة ،كدراسة أحكاؿ
الحركة الفكرية كتطكرىا تتطمب أساليب قد تختمؼ عما تتطمبو دراسة األحكاؿ االجتماعية أك
االقتصادية أك السياسية ،التي تعتمد مادتيا عمى المحسكسات.

َّس عمى استعماؿ العقؿ كالتأمؿ كالتفكير،كاذا كاف األمر
أما الحركة الفكرية فيي تؤس ي
كذلؾ فإف انتقاؿ األفكار ال يستمزـ بالضركرة انتقاؿ العمماء كالمفكريف ،فقد تنتقؿ األفكار
بالمدكنات كالكتب فتمتد تمؾ األفكار إلى أقاليـ بعيدة لـ يصؿ إلييا مبدعك تمؾ األفكار .كلعؿ

انتقاؿ األفكار عبر المدكنات كالكتب خير كسيمة النتشار المعرفة كما تؤكد العممية االستقرائية

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

لتاريخ العمكـ.

كاألداة األساسية في الفكر ىي المغة؛ إذ بيا يعبر المرء عف أفكاره كينشرىا بيف الناس

الذيف يتحدثكف ذات المغة ،كلكال المغة لما استطاع اإلنساف أف يفكر ،كال استطاع معرفة أفكار

فإف االطبلع كالتعرؼ عمى أفكار كثقافات األقكاـ
غيره ،كبما أف لكؿ قكـ لغة خاصة بيـٌ ،
األخرل تتطمب عممية ترجمة تمؾ األفكار كنقميا مف لغتيا األصمية إلى لغات أخرل.

فتعد حركة الترجمة خير كسيط فكرم لتبلقح الثقافات ك أفضؿ كسيمة إلشباع فضكؿ
ٌ
اإلنساف في معرفة فيما يفكر اآلخر؟ ككيؼ يفكر الذم يتكمـ لغة أخرل؟
كما أسيمت عممية الترجمة في« مد جسكر الحكار ك المثاقفة بيف الشعكب ،ك فتح

تدفقت منيا المعارؼ
الفعالة الٌتي ٌ
مجاالت التفاعؿ مع الثقافات المختمفة ،فكانت بذلؾ القناة ٌ
اإلنسانية لتنتقؿ بيف بني البشر ك تتراكـ فيستفيد البلحؽ مف السابؽ ،إلى أف ارتقى العقؿ البشرم
إلى المكانة التي انتيى إلييا اليكـ»(. )1

كقد استفادت الحضارة العربية اإلسبلمية مف حركة الترجمة كالنقؿ فقد تـ نقؿ العمـ

اإلغريقي كاألدب الفارسي كاليندم إلى العربية ،كزادت بذلؾ حجـ المعرفة ،كحددت المفاىيـ

العدد 11

كالمصطمحات العممية بالعربية ،كساىـ العرب مساىمة فاعمة في الحفاظ عمى التراث اإلنساني
كتطكيره.
()

أستاذ مساعد ،جامعة المرقب ،كمية اآلداب الخمس ،قسـ الفمسفة كعمـ االجتماع.

اإلنسانية ،جامعة باتنة ،الجزائر( ،بدكف
) (1محمد زرماف ،الترجمة كفعؿ المثاقفة (بحث منشكر في دكرية عممية) ،كمية اآلداب كالعمكـ
ٌ
تاريخ)  ،ص.2
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أوال /مشفلر الدراسر:
ىؿ ما قدمتو الترجمة كالنقؿ في الحضارة العربية اإلسبلمية يمثؿ إضافة حقيقية لمفكر

اإلنساني؟ أـ حافظت عمى ما تبقى مف التراث اليكناني؟ .

ثاهيا /شدف الدراسر:

نيدؼ مف خبلؿ دراستنا ليذه المشكمة البحثية التي أبرزنا مبلمحيا في المقدمة بياف

أىمية حركة الترجمة في نقؿ األفكار التي تعزز العبلقة بيف الشعكب ،كتكحد الفكر اإلنساني
بشكؿ عاـ كتجعؿ مف المعرفة الفكرية األصؿ الذم يحتكـ إليو الجميع في عبلقاتيـ كفؽ مفاىيـ

محددة.

ثالثا/أشمير الدراسر:
تكمف أىمية الدراسة في الدكر الذم لعبو العرب المسممكف في الحفاظ عمى التراث

ار عا /رضير الدراسر:

كمما زادت عممية الترجمة كنقؿ األفكار بيف المغات ،كمما زادت عممية المثاقفة بيف األمـ

ككمما زادت عممية المثاقفة كمما تعززت العبلقة بيف األمـ كتطكرىا بشكؿ عاـ.

خامسا /مهاج الدراسر:

بما أف طبيعة المكضكع ىي التي تفرض نكعية المنيج كما يؤكد ذلؾ فبلسفة العمكـ،

كبما أف مكضكع الدراسة يؤطر بحركة الترجمة كالنقؿ في الحضارة العربية اإلسبلمية؛ إذف

يخيا ،كلذلؾ سيحدد المنيج التاريخي لمبدء في الدراسة ،كىذا ال يعنى عدـ
سيككف المكضكع تار ن
االستعانة بمناىج(التحميؿ كالمقارنة كاالستق ارء...إلخ) كمما فرض المكضكع ذلؾ.

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

كطكيركه باإلضافة كالتنقيح كالحكار الفكرم الجاد ،كصار جزنءا
اإلنساني كخاصة العمكـ اإلغريقيةٌ ،
مف الحضارة العربية اإلسبلمية ،كذلؾ بتحديد المفاىيـ الفكرية كفقنا لرؤيتيا المؤسسة عمى المغة
العربية كالديف اإلسبلمي.

كلتسييؿ الدراسة كالبحث فقد قسمت الدراسة إلى ثبلثة مباحث كخاتمة كانت عمى النحك

التالي:

-1تحديد المفاىيـ(الحضارة ،المثاقفة ،الترجمة).
 -2بداية الترجمة كالنقؿ عف اليكنانية.

-3دكر الترجمة كالنقؿ في تعزيز المثاقفة بيف األمـ.

العدد
11
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الم تث األول :تعريف التضارة و المثا بر والترجمر

يتضمف المبحث األكؿ مجمكعة مف التعريفات ،ليا دكر كبير في إثراء ىذا البحث ،كىي

( مفيكـ الحضارة -كمفيكـ المثاقفة -كمفيكـ الترجمة) .

تشير ج ٌؿ الدراسات إلى عدـ كجكد تعريؼ متفؽ عميو ليذه المفاىيـ؛ إذ أف كؿ باحث
ي نظر إلى ىذه المفاىيـ مف زاكية خاصة بو تختمؼ عف نظرة غيره مف البحاث ،كمع ذلؾ
سنحاكؿ في ىذا المبحث تكضيح أىـ التعريفات ليذه المفاىيـ؛ كمعرفة مدل ارتباطيا ببعض

كىي عمى النحك اآلتي:

 -1التضارة Civilization

أي تعريف التضارة لغر:

يقكؿ ابف منظكر

كر
ض نا
ض ير يح ى
ض ىر ىي ٍح ي
في تعريؼ الحضارة أٌىنيا لفظة مشتقة مف الفعؿ« ىح ى
()1
مظاىر الرقي العممي
الب ىداكة .ك ػ :
ضر» كىي« ي
ضد ى
الح ى
اإلقامة في ى
ي

ض ىارةي:
الح ى
ض ىارةن  ....ك ى
كح ى
ى
كالفني كاالجتماعي في الحضر»(.)2
دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

اصطالتا:
ت يييي
ً

أدبيا.
ماديا أك ن
يقصد بالحضارة كؿ« إنتاج لئلنساف مصدره العقؿ سكاء أكاف ىذا اإلنتاج ن
كالحضارة عبارة عف تفاعؿ جماعة بشرية معينة مع بيئة طبيعية معينة ،فيككف إنتاج ىذه

كمقياسا لمدل جيد الناس في اإلفادة مف ىذه
صدل إلمكانيات البيئة الطبيعية،
الجماعة
ن
ن
اإلمكانيات .كيدخؿ في الحضارة أنكاع الحرؼ التي يحترفيا الناس ،كأنكاع المساكف التي
يقيمكنيا ،كنظـ الحكـ التي يخضعكف ليا ،كالقكانيف التي يحتكمكف بيا ،كنظاـ األسرة الذم

يرتبطكف بو .كما يدخؿ في الحضارة كذلؾ اإلنتاج االدبي مف شعر ،كنثر ،كقصص ،كمبلحـ،

كغير ذلؾ ،كاإلنتاج الفني مف نقش ،كنحت ،كتصكير»(. )3

يخيا مف كاقع
نستشؼ مف ىذا التعريؼ أف الحضارة ىي عبارة عف نظاـ يستنبط تار ن
الحياة يتضمف العادات ،كالتقاليد ،كالمغة ،كالمعرفة ،كالمعتقدات ،كالقانكف ،كاألعراؼ ،كالقيـ،

عضكا
كالسمكؾ ،كبكممة كاحدة ىي :كؿ القدرات كالعادات التي يستطيع اإلنساف اكتسابيا بصفتو
ن

في مجتمعو ،كتتجسد جميع ىذه القدرات بشكؿ مادم .ولفن ما البرق ين الثقا ر والتضارة

والمدهير؟

العدد 11

 - 1ابف منظكر ،لساف العرب ،مج :الثاني ،دار الحديث ،القاىرة ،ط :األكلى ،2003 ،ص .485
 - 2مجمع المغة العربية ،المعجمالكجيز ،مطبعة ك ازرة التربية كالتعميـ،مصر،ط :بدكف ،2004 ،ص.157
 - 3رشيد الجميمي ،الحضارة العربية اإلسبلمية كأثرىا في الحضارة األكربية ،منشكرات جامعة قاريكنس ،بنغازم ،ط:بدكف ،ت :بدكف،
ص. 5
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الثقافة عبارة عف«حصيمة المعارؼ ،كالقيـ الحافزة إلى السمكؾ ،أم "المعارؼ التي

تتكارث في مجتمع كتتمقي في األسر ،كالمدارس ،كتكيؼ السمكؾ الفردم كالجماعي»( .)1أما
المدنية فيي«رقة المعاممة كالسمكؾ الميذب الذم ابتدعو سكاف المدف ،كيساعد عمى ذلؾ ما

تقدمو الصناعة مف كسائؿ الراحة كالترؼ في الحياة ،كذلؾ تفرغ بعض الناس لمعمكـ المختمفة
()2

كالفمسفة في حيف ينشغؿ اآلخركف باإلنتاج المادم»

.

إف مفيكـ الثقافة يكاد يتطابؽ إلى حد كبير مع مفيكـ الحضارة؛ فالثقافة تشمؿ
ٌ
الخصائص المشتركة المحدد لمجتمع ما بما في ذلؾ الفنكف ،كالديف ،كالميارات ،كالعادات،

كجميع تقنيات الحياة المادية فنقكؿ مثبلن :الثقافة العربية ،كالثقافة اليندية ،كالثقافة الغربية.

أف الثقافة تمثؿ الجانب الركحي ،كالحضارة تشمؿ الجانب
كاالختبلؼ الكحيد بينيما يكمف في ٌ
المدنية تركز عمى المعرفة الحالية كالتطكر العممي كالمادم الراىف.
أف
ٌ
المادم ،في حيف ٌ

كقد أصبحت الثقافة في االستخداـ العممي« تقابؿ كممة حضارة ،لكي تدؿ األكلى إجماالن

عمى الناحية الركحية كالثانية عمى الناحية المادية برغـ عدـ التمايز الدقيؽ بيف الناحيتيف الركحية

أف جميعيا تتداخؿ ك
كمما يستحؽ ذكره أنو عمى الرغـ مف االختبلؼ بيف الثقافات إال ٌ
تتبلقح ،كىذا التداخؿ يحدث بشكؿ عفكم عف طريؽ االحتكاؾ الحضارم عبر كسائط متعددة

كالرحبلت ،كاألسفار ،كالحركب ،كالنقؿ كالترجمة ،كجميع ىذه الكسائط غير مخطط ليا؛ كاال
اعتبر ذلؾ نكع مف الغزك الثقافي؛ خاصة إذ استخدمت ضغكط معينة مثمما فعمت بعض الدكؿ

كدينا كعادات كتقاليد
االستعمارية عمى الشعكب المستعمرة في محاكلة منيا لمحك ىذه الدكؿ لغةن ن
كعمكما ،ك لتصبغيا بثقافة غريبة عنيا ىي ثقافة المستعمر.
ن
كبعد أف تعرفنا عمى مفيكـ الحضارة كمفيكـ الثقافة نتسأؿ شل شهاك رق ين الثقا ر

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

كالمادية»(. )3

والمثا بر؟ واذا وجد شذا االختالف ما شو البرق يهاما؟ وما المقصود مباوم المثا بر؟
 -2تعريف المثا بر.Acculturation

بدائيا؛ إذ
مما يستحؽ ذكره ٌأنو ال يكجد مجتمع إال كلو ثقافة ،حتى كاف كاف ىذا المجتمع ن
أنو يدخؿ في تفاعؿ ثقافي مع ثقافات أخرل كعنو ينتج مثاقفة؛ ك المثاقفة تشمؿ جميع الظكاىر

العدد
11
د 10
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 - 1عمي أكمميؿ ،سؤاؿ الثقافة :الثقافة العربية في عالـ متحكؿ ،المركز الثٌقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط:بدكف،2005،
 - 2كؿ ديكرانت ،قصة الحضارة ،ترجمة :زكي نجيب محمكد ،ج :األكؿ ،مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة ،القاىرة ،ط :بدكف،1965،
ص. 5
 - 3رشيد الجميمي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.6 ،5
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األخبلقية ،كالفكرية الناتجة عف االتصاؿ المباشر ليذيف الثقافتيف المختمفتيف ،كما يترتب عمى

ىذا االتصاؿ مف تغيرات في األنماط الثقافية إلحدل الثقافتيف أك لكمييما .
أ ييي تعريف المثا بر لغر.

فبلف مف أىؿ المثاقفة ،كىك مثاقؼ
«ثىقى ى
ؼ الشيء ثقفنا كثقافنا كثيقيكفةن :ح ىذقىو .....يقاؿ :ه
حسف الثقافة»(.)1

اصطالتا
ت ييييي
ً

عدة تعريفات ليذا المفيكـ مف ًقبؿ عمماء األنثركبكلكجيا ،كعمماء االجتماع
قد قدمت ٌ
كالفبلسفة كمف ضمف ىذا التعريفات :يقصد بالتثاقؼ أك(المثاقفة) «عممية اكتساب الفرد لثقافة

أجنبية» ( .)2كيقكؿ الدكتكر مراد كىبة في معجمو الفمسفي :المثاقفة ىي«الثقافات المشتركة co-

 culturesأم كجكد سمات مشتركة لمثقافات عمى الرغـ مف تنكعيا .كىذه السمات المشتركة ىي

عقبلنيا لمتحرر مف التفكير األسطكرم»(.)3
مسار
نا
سمات حضارية ،كأىميا أف الحضارة تتخذ
ن

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

بأنيا«تشمؿ جميع الظٌكاىر
عرفيا مجمع البحكث في العمكـ
االجتماعية سنة ٌ 1935
ٌ
كقد ٌ
المستمر بيف أفراد ينتمكف لثقافتيف مختمفتيف ،كما يترتٌب عف ذلؾ مف
الناتجة عف االتٌصاؿ
ٌ
ٌ
ألصمية عند إحداىما أك كبلىما .فيي بالتالي ظاىرة تأثير كتأثٌر
تغيرات في األنماط الثٌقافية ا
ٌ
ٌ
تختص بيا
الثٌقافات أثناء تكاصميا مع بعضيا البعض ،كليذه الظٌاىرة شركط تحكميا كمجاالت
ٌ
أىمية كمخاطر»(. )4
ككذا أبعاد ك ٌ
بأنيا«مجمكع الظكاىر الناتجة عف احتكاؾ
كىناؾ تعريؼ آخر لممثاقفة يرل صاحبو ٌ

مستمر كمباشر بيف مجمكعات أفراد تنتمي إلى ثقافات مختمفة تؤدل إلى تغيرات في األنماط
الثقافية األكلية لمجماعة أك الجماعات»(.)5

بأنيا« مجمكع التفاعبلت التي
كقد عرؼ ميشاؿ دككستر Michel De Costerالمثاقفة ٌ
تحدث نتيجة شكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ بيف الثقافات المختمفة كالتأثير كالتأثر كاالستيراد كالحكار
كالرفض كالتمثؿ كغير ذلؾ مما يؤدم إلى ظيكر عناصر جديدة في طريقة التفكير كأسمكب

 - 1ابف منظكر،مج :األكؿ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .485
 - 2سمير سعيد حجازم ،معجـ م صطمحات األنثركبكلكجيا كالفمسفة كعمكـ المساف كالمذاىب النقدية كاألدبية ،دار الطبلئع ،القاىرة،
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ط :األكلى ،2007،ص .9
 - 3مراد كىبة ،المعجـ الفمسفي ،دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط :األكلى ،1998،ص.169
 - 4سارة بك زرزكر ،الترجمة كالمثاقفة ،بحث منش كر في دكرية عممية(مجمة البدر) ،معيد الترجمة ،جامعة الجزائر ،كىراف( ،)1أحمد
بف بمة ،المجمد ،09:العدد ،7:ص.238
 - 5محمد أميف دريس ،الترجمة كالمثاقفة بيف ىجرة الذات كتأصيؿ اآلخرJordan Journal of modern languages and ،
 literatureبحث منشكر في دكرية عممية ،جامعة الجزائر ،كىراف( ،)1أحمد بف بمة ،المجمد ،07:العدد ،)2015(،2:ص.125
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أف التركيبة الثقافية كالمفاىمية ال يمكف أف تبقى
معالجة القضايا كتحميؿ اإلشكاليات ،مما يعني ٌ
أك تعكد بحاؿ مف األحكاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ ىذه العممية»(.)1
أف مفيكـ المثاقفة يختمؼ عف مفيكـ الثقافة؛ فإذا كانت الثقافة تشمؿ
مما سبؽ ٌ
يتضح ٌ
ّْ
المحدد لمجتمع ما بما في ذلؾ الفنكف ،كالديف ،كالميارات ،كالعادات،
الخصائص المشتركة
فإف المثاقفة تككف أشمؿ مف الثقافة ،فيي عبارة عف اكتساب الفرد
كجميع تقنيات الحياة الماديةٌ ،
ثقافة أجنبية غير ثقافتو األصمية مف خبلؿ احتكاكو بيذه الثقافة ،كما ينتج عف ىذا االحتكاؾ مف
تفاعبلت كالتأثير كالتأثر ،كالحكار كالرفض ،كالتمثيؿ كىذا ما ينتج عنو تغيرات عمى المستكل

الفكرم ،كالمادم ،كالمعنكم لئلنساف عمى صعيد حؿ المعضبلت كالقضايا كاإلشكاليات.
رد ً
أف المثاقفة ىي« نكع مف َّ
فعؿ كيانوثقافي معيف تجاه تأثيرات كضغكط ثقافية تأتيو مف
أم ٌ
خارجو ،كتمارس عميو مباشرة أك عف طريؽ غير مباشر عبلنية أك بكيفية خفية تدريجية.

طرؽ،إما عف طريؽ الرحبلت كاألسفار ،أك الحمبلت كالحركب،
عدة
كىذا االتٌصاؿ لو ٌ
ٌ
أك االستعمار ،أك المبادالت التجارية ،أك عف طريؽ النقؿ كالترجمة كىذا ما نيتـ بو في ىذا

المقاـ؛ كليذا االتصاؿ العديد مف االيجابيات كفي المقابؿ العديد مف السمبيات كاألخطار .كمف
ضمف ىذه الطرؽ كأىميا كما أسمفنا( الترجمة) .ما المقصود الترجمر وما عال تاا المثا بر؟

وما شي الصورة التي ت دو اا المثا بر من خالل عل الترجمر؟ أو فيف يتم شذا التوار

الثقا ي أو التضاري؟ أو األترى فيف تسام التّرجمر ي المثا بر؟
-3الترجمر(Translation)3

تعتبر الترجمة قناة ىامة في تنشيط التكاصؿ الثقافي بيف الشعكب كاألمـ ،كمف خبلليا

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

اديا أك اضط اررنيا ،إما بكيفية
ٌإنالمثاقفة طريقة لمتفاعؿ كالتكيؼ مع ثقافات اآلخريف المغايرة إر ن
تقب ٌميو»(.)2
كاعية كمقصكدة ،كاما بكيفية شعكرٌية ٌ

يتعرؼ الناس في بمد ما عمى ما لدل بمد آخر مف عمكـ ،كمعارؼ ،ك تقاليد ،كأخبلؽ ،كعادات،
كأعراؼ ،كآداب ،كسمكؾ ،كتعرؼ الترجمة في مفيكمنا العاـ :بنقؿ الكبلـ مف لغة إلى لغة أخرل،

أخرل ،ما المقصود مباوم
أك ىي عممية يتـ فييا إبداؿ نص ما في لغة ما ،بنص في لغة ي
الترجمر؟

العدد
11
د 10

 - 2سارة بك زرزكر  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص.111

العدد11

 - 1نفس المرجع ،ص.126

 - 3إف دكر الترجمة في تفعيؿ الحكار الثقافي ليس كليد اليكـ كانما دكرىا بدأ منذ عصكر قديمة كاف كاف قد اتخذ مفاىيـ كمعاني أخرل
كيعد مفيكـ "المقابسة" الذم نحتو "أبك حياف التكحيدم" أبمغ تعبير عف التفاعؿ الثقافي»
مثؿ مفيكـ« األخذ ،التأثير ،المحاكاة ...كغيرىا ٌ
نفس المرجع ،ص.235
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أ ييي تعريف الترجمر لغر:
ماف ك التىٍر ىج ىماف :بالضـ كالفتح :ىك الذم ييتىٍرجـ الكبلـ :أىم ينقمو
يقكؿ ابف منظكر«التيٍريج ي
مف لغة إلى لغة أيخرل»(.)1

اصطالتا
ت ييي
ً

يقصد بالترجمة في المعاجـ كالقكاميس العممية بػ ػ ػ« عممية نقؿ ،بحيث ال تتغير محاكر

قدرا ،ك ال شكبلن ك ال فحكل .ك تنطكم عممية الترجمة
المنقكؿ ك ال يتغير جكىره ال
ن
اتجاىا كال ن
عمى نقؿ يشمؿ الطبيعة االجتماعية ،ك الخمفية الثقافية ،ك التقنية ،ك البيئية ،ك المناخية ،إضافة
إلى المفيكـ ،أك المفاىيـ المغكية ،دكف أف يمحقيا تحريؼ أك تشكيو»(.)2أك ىي« كسيمة لتقريب

نظاميف لغكييف ،ك ىي تختمؼ باختبلؼ النص الذم تتناكلو»(.)3

السابقةأف الترجمة عبارة عف كسيط ثقافي بيف ثقافتيف مختمفتيف
يتبيف مف التعريفات
ٌ
أف الترجمة ال يقتصر عمميا عمى
تيدؼ إلى مكاكبة الحركة الفكرية كالثقافية في العالـ؛ إال ٌ
التقريب بيف ىاتيف الثقافتيف ،بؿ اليدؼ الرئيس ىك خمؽ فعؿ ثقافي ينتج عنو مثاقفة بعيدة المدل

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

سبلحا لبلرتقاء
تسعى إلى اكتساب أكبر قدر ممكف مف المعارؼ ،كالخبرات اإلنسانية ،كجعميا
ن
كالتطكر في السمـ الحضارم؛ كالترجمة ىي المفتاح الذم تتفادل بو األمـ االنغبلؽ الفكرم
كتتخمص بو مف التبعية لآلخريف.

فالترجمة ىي األداة الفاعمة في تككيف الحضارة العالمية المشتركة لمجنس البشرم ،فمف

خبلؿ الترجمة يمكف لؤلفكار أف تتبلقي ك تتبلقح ،كتتكالد عنيا أفكار جديدة تدعـ بنية الحضارة

كتتطكر،
اإلنسانية ،ككمما تزايد مستكل النشاط الترجمي؛ كمما أمكف لمحضارة اإلنسانية أف تزدىر
ٌ
ككمٌما أمكف لؤلمـ تكصيؿ رسالتيا كالتعبير عف ذاتيا .إذ أف كؿ تخمٌؼ أك تقاعس عمى صعيد
التكاصؿ الثقافي يؤدم بالضركرة إلى حرماف المجتمع المتقاعسمف فرص االطبلع عمى الثقافات
األخرل كاالستفادة منيا في إغناء ثقافتو كتطكيرىا ،كتككف النتيجة الحتمية لذلؾ تأخر الثقافة التي
يتقاعس أىميا في مضمار الترجمة ،كتخمفيـ عف ركب الثقافة العالمية .كما مف شؾ في أف

الترجمة ىي الكسيمة األكلى لمكاكبة ذلؾ التطكر .كمف ىنا تتأتى أىمية ىذه المسألة كخطكرتيا،
كال نغالي عندما نقكؿ إف الترجمة مسألة مصيرية لكؿ ثقافة ،كبالتالي لكؿ مجتمع كعمى التعامؿ

مع ىذه المسألة يتكقؼ مستقبؿ ثقافتنا كمجتمعنا إلى حد كبير(.)4

العدد 11

 - 1ابف منظكر ،مج :األكؿ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .601
السديرم
السعيد ،دكر الترجمة في العكلمة ،بحث منشكر في دكرية عممية (مجمة الجكبة) ،مؤسسة عبد الرحمف ٌ
 - 2نكره ىادم ٌ
الخيرٌية ،العدد  ،33الرياض ،المممكة العربية السعكدية ،)2011(،ص. 14
 - 3سارة بك زرزكر  ،مرجع سبؽ ذكره.224 ،

عبكد  ،ىجرة النصكص :دراسات في الترجمة األدبية كالتٌبادؿ الثٌقافي ،اتحاد الكتٌاب العرب ،دمشؽ ،سكريا،ط:بدكف،1995،
 - 4عبده ٌ
ص. 16
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أما فيما يخص عبلقة الترجمة بالمثاقفة فالترجمة « تعتبر صانعة لفعؿ المثاقفة ،كىي

تعبر عف أبعاد حضارية قابمة لمتعميـ كاالنتشار عبر تفاعؿ
أرقى مجاالت المثاقفة؛ ألنيا ٌ
الثقافات في إطار مف العبلقات المبنية عمى التبادؿ الثقافي الحر .كالترجمة ىي التعبير المغكم

يحا عبر
كاألدبي عف تباعد بيف ثقافتيف كعف اختبلؼ البد مف االعتراؼ بو كقبكلو قبكالن صر ن
القبكؿ بمبدأ الترجمة»(. )1

أما فيما يخص ارتباط الترجمة بالمثاقفة فيمكننا تحديد أربع زكايا ىي عمى النحك التالي:
ٌ
زاوير تواصلير:حيث تتخذ التٌرجمة شكؿ أداة لمتكاصؿ الثقافي سكاء بيف ثقافتيف متزامنتيف أك غير
متزامنتيف .زاوير معر ير :فتغدك فعبلن معر نفيا يساىـ في إغناء الثقافات بناء عمى جدلية األخذ
اضحا
كالعطاء .زاوير أيديولوجير :ألف التٌرجمة تتحكؿ إلى فعؿ يدعـ الغزك الثقافي ،حيث يبدك ك ن
الخضكع لحتمية الثقافة المدعمة بسمطة القكة االقتصادية ،كالعسكرية ،كالتكنكلكجية.زاوير رمزير:

خاص بيا(. )2
الرمزم كتحكيميا إلى فعؿ ثقافي
ٌ
في نسيجيا الثقافي ٌ
إف الترجمة تمثؿ المحرؾ األساسي في تككيف الحضارة العالمية؛ فعف طريقيا يحدث
التبلقح كالتبلقي بيف الحضارات كتتكالد أفكار جديدة كتزدىر كتتطكر الحضارات ،فالترجمة تعد

مسألة مصيرية لكؿ الثقافات كالمجتمعات ،كيجب التعامؿ معيا بحذر ،إذ كمما تقاعس المجتمع
قكيا ؛ فيي
عف التكاصؿ الثقافي تأخر عف الركب الحضارم .كترتبط الترجمة بالمثاقفة ارتباطنا ن
عدة زكايا
أرقى كأقكل مجاالت المثاقفة ،كيكمف ىذا االرتباط كما كضحنا في السابؽ مف خبلؿ ٌ
منيا :ارتباط تكاصمي تككف فيو الترجمة أداة لمتكاصؿ الثقافي بيف ثقافتيف في نفس الفترة

التاريخية أك متباعدتيف ،أما ارتباطيا مف الزاكية المعرفية فيي تسيـ في إثراء الثقافات بالمعارؼ

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

صة فيما يتعمؽ بإشكالية "اليكية" حيث ترقى الترجمة إلى تدعيـ التٌفاعؿ الثقافي عبر التعريؼ
خا ٌ
بالخصكصيات المميزة لثقافة ما بؿ جعميا-أم التٌرجمة -أداة قادرة عمى استيعاب نصكص ثقافية

أيضا لمثقافة األخرل ،كفيما يخص ارتباطيا
كالعمكـ ،ككما تأخذ مف ىذه الثقافة فيي تعطي ن
أيديكلكجيا فيي تتحكؿ ىنا إلى فعؿ يدعـ الغزك الثقافي بجميع جكانبو ،كتتحكؿ في الزاكية
ن

الرمزية إلى أداة تدعيـ التفاعؿ الثقافي مف خبلؿ تكضيح الخصائص المميزة لثقافة معينة.
الم تث الثاهي :داير الترجمر والهقل عن اليوهاهير

انصب اىتماـ العرب قبؿ ظيكر الترجمة عمى العديد مف العمكـ كالفراسة كالعرافة كالقيافة

العدد
11
د 10

العدد11

أف الترجمة« أعطت األبحاث في ىذه
كالبحث في النجكـ كغيرىا مف أصناؼ العمكـ إال ٌ
عدة،
المكاضيع صبغة عممية كأضافت إلييا مكاضيع جديدة ،كنقمت إلى العرب اختبارات أجياؿ ٌ
 - 1سارة بك زرزكر ،مرجع سبؽ ذكره.238 ،
 - 2نفس المرجع.232 ،231 ،
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قاـ بيا غيرىـ مف األمـ التي دخمت االسبلـ أك تحالفت معو عمى حفظ التراث اإلنساني ،كالزيادة

عميو ،كنقمو إلى األجياؿ التالية»(.)1

كقد زادت معارؼ كعمكـ المسمميف بظيكر اإلسبلـ ،كفتح المسمميف ببلد فارس ،كمصر،

كالشاـ في القرف األكؿ اليجرم (السابع لمميبلد) ك استقرارىـ في ىذه البمداف ليركا فييا « مدارس
تاما ،إذ
تحتضف فكراليكناف كفمسفتيـ كعمكميـ .كالكاضح أف العرب لـ يجيمكا تمؾ العمكـ جيبلن ن
()2
كانت بعض تمؾ الثقافات قد تسربت إلييـ أك عرفكىا أثناء رحبلتيـ التجارية إلى تمؾ األقطار»

ك يمكف القكؿ بأف كضع المسمميف قد تغير بعد فترة مف الزمف ،إذ أصبحت مراكز

الثقافة اليكنانية كالسريانية تابعة ليـ ،كزاد ىذا التغير بفضؿ ما أثاره اإلسبلـ فييـ مف« حماسة

لمعمـ كالتعمـ؛ كما حثيـ عميو مف تسامح إزاء الديانات كالثقافات األخرل – إلى اإلقباؿ عمى
الثقافػات التي التقكا بيا كالعمػؿ عمى التزكد منيا بقسط نافػع ،ككجدكا أنو ال سبيؿ إلى ذلؾ إال

بترجمتيا إلى لغتيـ»(.)3

-1ترفر الترجمر ي العصر األموي

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

لغة إلى و
نقؿ كاف في اإلسبلـ مف و
أف أكؿ و
لغة ىك الذم تـ بأمر (خالد بف يزيد
يذكر ابف النديـ ٌ
بف معاكية)( ،)4كيقكؿ«كاف خالد بف يزيد بف معاكية يسمى حكيـ آؿ مركاف ،ككاف فاضبلن في

ىمة كمحبة لمعمكـ ،خطر ببالو الصنعة فأمر بإحضار جماعة مف فبلسفة اليكنانييف
نفسو ،كلو ٌ
ممف كاف ينزؿ مدينة مصر كقد تفصح بالعربية ،كأمرىـ بنقؿ الكتب في الصنعة مف المساف
أكؿ نقؿ كاف في اإلسبلـ مف و
اليكناني كالقبطي إلى العربي ،كىذا و
لغة إلى لغة»(.)5
إف ىذا النص الذم انفرد بذكره أحدأىـ التقاة الذيف َّأرخكا لمعمكـ في الحضارة
بادئة ٌ
العربية اإلسبلمية يؤكد لنا اعتماد الترجمة كالنقؿ في بدء أمرىا عمى مف كاف ينزؿ مصر مف

كمما يؤكد
مما يدؿ عمى أنيا كانت قائمة عندىـ ،كلـ يكف مف البارعيف فييا بالشاـٌ ،
الفبلسفةٌ ،

 -1حنا الفاخكرم حنا -خميؿ الجر خميؿ ،تاريخ الفمسفة العربية ،ج :الثاني ،دار الجيؿ ،بيركت ،ط:الثالثة ،1993 ،ص.44
 -2بشير رمضاف التميسي –جماؿ ىاشـ الذكيب ،ت اريخ الحضارة العربية ،دار المدار اإلسبلمي ،بيركت،

ط :األكلى،2002،

ص.289
 3سعيد عبد الفتاح عاشكر ،أضكاء عمى جكانب مف حضارة اإلسبلـ ،معيد الدراسات اإلسبلمية ،القاىرة ،ط:الثالثة،2009،ص.106

العدد 11

 - 4خالد ن يزيد(المتكفي عاـ 85ق704-ـ) « يقكؿ ابف خمكاف فقد كصؼ خالد بف يزيد بف معاكية بأنو "كاف مف أعمـ قريش بفنكف
متقنا ليما ".أما الجاحظ فقد قاؿ عنو إنو" كاف أكؿ مف أعطى
نا
الكبلـ ،كلو كبلـ في صنعة الكيمياء كالطب ،ككاف
بصير بيذيف العمميف ن
الترجمة كالفبلسفة ،كقرب أىؿ الحكمة كرؤساء أىؿ كؿ صناعة ك ترجـ كتب النجكـ كالطب كالكيمياء كالحرب كاآلداب كاآلالت
كالصناعات " كفي مكضع آخر يقكؿ " :ككاف أكؿ مف ترجـ كتب النجكـ كالطب كالفمؾ "...كمف ىذه النصكص نخرج بفكرة كاضحة عف
البداية الحقيقية لحركة الترجمة إلى العربية في القرف األكؿ اليجرم» لمعرفة المزيد ينظر :المرجع السابؽ ،ص.107
 - 5ابف النديـ ،الفيرست ،دار المعارؼ ،تكنس ،ط :بدكف ،1994 ،ص.338
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ذلؾ نص آخر مف ذات المؤرخ يقكؿ فيو« أكؿ مف ترجـ لو كتب الطب كالنجكـ كالكيمياء ،كصح

لو عمؿ الصنعة كلو في ذلؾ عدة كتب كرسائؿ»(.)1

أف (خالد بف يزيد) قد اىتـ بعمـ الكيمياء كتحكيؿ المعادف الخبيثة إلى ذىب كما
كبما ٌ
أف مصر كانت قاعة عممية كفمسفية لميرمسية(()2المثمث بالحكمة)
تؤكد ج ٌؿ المصادر ،كبما ٌ

البد مف االعتماد عمى العمماء المصرييف
كمركز الحجاج في تمؾ الحقبة التاريخية؛ إذف كاف ٌ
لترجمة تمؾ العمكـ؛ ألف الكيمياء اليرمسية «ىي مزيج مف الكيمياء النظرية اليكنانية كفف صناعة
الذىب اليكنانية كفف صناعة الذىب المصرية»(.)3

تـ استجابةن لرغبة شخص ،كأف ىذه الرغبة
كبالعكدة إلى النص يظير لنا ٌ
أف أكؿ نقؿ ٌ
ميتما بعمـ معينكليس بكؿ العمكـ.
كانت ذاتية كلـ تكف بتحريض خارجي (خطر ببالو) كانو كاف ن
ىذه معمكمات مفيدة لمؤرخي العمكـ العربية اإلسبلمية فيي تحدد تاريخ الشركع في الترجمة كنقؿ

العمكـ اليكنانية إلى الحضارة العربية اإلسبلمية ،كلكف المنيجية الحديثة ليا رأم آخر في قراءة
اىتماـ الباحث إلى النظر فيما سكت عنو النص ،كالكيفية التي سكت بيا ،لننظر إذف إلى

الجكانب المسككت عنيا في النص كالتي تشكؿ جزءان مف الشركط المكضكعية التي قيدت النص
الصادر عف صاحبو ،المؤطر ىك اآلخر كفؽ الخمفيات المعرفية كاأليدلكجية.

بادئة مف كتب النص عف السياسة العامة لمدكلة في نقؿ كترجمة العمكـ اليكنانية لمعربية،

كجزء مف العمؿ المؤسساتي لمدكلة األمكية ،كاذا عرفنا أف (مجلس التعليم)= (الفتت واألساتذة )
الذم كاف مقره اإلسكندرية فقد نقؿ إلى أنطاكية في الشاـ أثناء خبلفة(عمر بف عبد العزيز -99
لمتأكدبأف عممية الترجمة كالنقؿ لـ تكف فردية كما يؤكد ذلؾ ج ٌؿ المؤرخيف ،كانما كانت
101ىػػ)
ٌ
مؤسسيا قامت بو الدكلة االمكية أثناء خبلفة عمر بف عبد العزيز .الذم حاكؿ ىك بدكره
عمبلن
ن
البحث عف مصادر و
دخؿ لمدكلة غير تمؾ الذيدأبأسبلفو في اعتمادىا ،فكجد في الكيمياء اليرمسية

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

النص ،فيي ال تعممنا االنتباه إلى ما ينطؽ بو النص كالكيفية التي ينطؽ بيا فقط ،بؿ كتكجو

طمبو إلصبلح النظاـ المالي في الدكلة.

ظمما عمييـ ،كخاصة بأف الخميفة
كالذم يعتمد بشكؿ كامؿ عمى الرعية ،كالذم يرل فيو ن
كثير مف الضرائب كالمككس عمى رعايا الدكلة ،األمر
األمكم (عمر بف عبد العزيز) قد ألغى نا

العدد
11
د 10

 - 2الارمسير  :ديانة قديمة أسسيا مف يدعى ىرمس المصرم ،كتنسب إلى كتب قديمة تسمى كتب طاط المثمث العظمة ،مدكنة

العدد11

 - 1نفسالمصدر ،ص.497
باليكنانية كال يعرؼ أحد أصميا  .كىرمس ىك االسـ الذم أطمقو اليكناف عم ى اإللو تحكت كسماه األفبلطكنيكف المحدثكف ىرمس المثمث
العظمة .لمعر ر المزيد يهظر :عبد المنعـ الحفني ،المعجـ الشامؿ لمصطمحات الفمسفة ،مكتبة مدبكلي ،القاىرة ،ط :الثالثة، 2000 ،
ص.907

 - 3محمد عابد الجابرم ،محمد عابد الجابرم ،تككيف العقؿ العربي ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،ط :السادسة،1994 ،
ص.175
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سمبا عمى بيت الماؿ ،فكاف نقؿ معاكية لمعمكـ اليكنانية كخاصة الكيمياء(الصنعة) لسد
الذم أثر ن
العجز المالي الذم تعرضت لو الدكلة إباف حكمو ،كلذلؾ كاف نقؿ(مجمس التعميـ) مف اإلسكندرية
إلى أنطاكيا كاالستفادة مف العمكـ اليكنانية.

إذان سككت صاحب النص الذم نحف بصدده عف نقؿ العمكـ كترجمتيا عف الدكلة األمكية

صادر عف سيك أك دافع شخصي ،كانما ىك سككت مف جانب السمطة المرجعية التي
نا
ليس سككتنا
أساسا عمى محك كؿ آثار الدكلة
تحكـ صاحب النص ،أال كىي الدكلة العباسية التي بنيت
ن
األمكية كالمسككت عف كؿ المحاكالت العممية كالمعرفية لمدكلة األمكية.

إف عممية النقؿ الصحيحة التي قامت بيا الدكلة األمكية لمجمس التعميـ ال يمكف أف

خصكصا إذا عرفنا أف مجمس التعميـ
تككف فردية كغير مؤسسية تدعميا الدكلة ،كيقكـ عمييا،
ن
القائـ في اإلسكندرية يضـ متحفو الشيير 200ألؼ مخطكط ،منيا  50ألفنا مف المخطكطات

النادرة ،كقد بمغ عدد كتبيا في القرف الرابع  700ألؼ نسخة ،كيقيـ منيجيا عدد كبير مف العمماء

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

رديا لرغ ر أتدشم ي صهاعه الذشت؟
كالفبلسفة ال يعقل أن يفون هقلاا إلى أهطافيا عمالً ً
طا لو كفؽ
إذان يمكننا القكؿ بأف عممية الترجمة كالنقؿ في الدكلة األمكية كاف
مؤسساتيا مخط ن
ن
سياسة الدكلة ألىداؼ تستجيب لحاجة تمؾ الدكلة مف خبلؿ تمؾ العممية.

حاكؿ بعض المستشرقيف إبراز المدارس السريانية في نقؿ الفمسفة كالعمكـ اليكنانية إلى

العربية ،كذلؾ لمتيميش أك التقميؿ مف دكر الدكلة األمكية في عممية الترجمة كالنقؿ لتمؾ العمكـ،

مممكس في الثقافة كالعمكـ العربية اإلسبلمية
بؿ كيؤلؼ بعضيـ بأف تمؾ المدارس كاف ليا تأثير
ه
كخاصة في عمـ الكبلـ ،كمع احترامنا كتقديرنا لمدكر الذم قامت بو تمؾ المدارس في حركة
الترجمة كالنقؿ إلى العربية ،فإنيا اقتصرت في الحقيقة عمى النصكص المقدسة ،كما يخدـ حاجة

الكنيسة ،فقد كانت تمؾ المدارس مشغكلة بتحديد العبلقة بيف البلىكت كالناسكت في طبيعة
غالبا كمتصبلن بالنصكص المقدسة،
المسيح« ككاف ما يعمـ في تمؾ المدارس ذا صبغة دينية ن
ككاف مكجةن بحيث يؤتي حاجات الكنيسة»(.)1

كفي النزاع بيف اليعاقبة كالنساطرة ،استعاف المتكممكف المسيحيكف بالمنطؽ األرسطي في معالجة
ىذه المشكمة الدينية ،ككانت تمؾ المناقشات تشكؿ المعقكؿ الديني لممسيحية الشرقية ،كليذا

نصبت عميو محاكالت الترجمة كالنقؿ في المدارس السريانية.

العدد 11
 -1دم بكر ،تاريخ الفمسفة في اإلسبلـ ،ت:عبد اليادم محمد أبك ريدة ،دار النيضة العربية ،بيركت ،ط:الثالثة ، 1945 ،ص.31
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-2ترفر الترجمر ي العصر الع اسي
لقد كانت محاكالت الترجمة في العيد األمكم جادة كعامة ،كلكف لـ يصؿ إلينا تاريخيا بشكؿ
دقيؽ كمحايد؛ نتيجة لبلختبلؼ األيدلكجي مع الدكلة ،التي قامت عمى أنقاضيا الدكلة العباسية التي
قامت بدكر بارز في عمميات الترجمة كالنقؿ كالتأليؼ ،كحفظ لنا التاريخ كؿ ما يتعمؽ بذلؾ.

لقد بدأت الحركة العممية في الدكلة العباسية مع (أبك جعفر المنصكر)(159/127ىػ

775/754ـ) فقد كجدت في بغداد دار لمكتب ،كمعيد لمعمماء ،كفي عيد الرشيد سجمت صفحات

التاريخ (194/170ق809/ـ) نقؿ ما غنمو مف كتب عمكرية ،كأنقرة إلى بغداد ،كتعيينو جماعة
تجيد المغتيف :اليكنانية ،كاآلرامية؛ لمنظر في محتكياتيا ،كاختيار النادر منيا ليكدعو(بيت

()1
أف كؿ ىؤالء قد عممكا عمى نقؿ الحضارة إلى العربية فنقمكا الكتب ك ترجمكىا
الحكمة)  ،كمع ٌ
إلى العربية لمربط بيف التراث اليكناني ،كعمكـ الفرس ،كالينكد ،كالصينييف ،كىذا ما جعؿ مف

المغة العربية« أداة العمـ كالمعرفة التي تعبر عف أقصى ما بمغتو الحضارة البشرية في العصكر

الكسطى مف سمك كرفعة»

(.)2

كركماف،كغيرىـ ،كفي ىذا العصر رأينا اإللييات اليكنانية تعرض إلى جانب الديانات الييكدية،
كالنصرانية ،كالمجكسية ،كرأينا أصحاب ىذه الديانات يتحاكركف ،كيتجادلكف في أديانيـ ،كؿ ىذا

كي ىرٌد عمييـ بالعقؿ
سبب إيثار حالة عقمية لممسمميف ،فيؤالء« يدعكف إلى دينيـ بالعقؿ كالمنطؽ ي
طبيعيا أف يفعؿ المسممكف ذلؾ حينما يدعكنيـ إلى االسبلـ -قد كانت الدعكة إلى
كالمنطؽ ،فكاف
ن
اإلسبلـ في العصر األكؿ أكثر ما تعتمد عمى األسمكب الفطرم مف لفت االنتباه إلى الككف

كآثاره ،كداللة ذلؾ عمى مكجدىا»(.)3

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

كمما يذكر ٌأنو في العصر العباسي ترجمت الكتب الفمسفية بجميع فركعيا ،كالطب
ٌ
كالمنطؽ ،كالرياضة اليندية ،كالتنجيـ اليندم ،كقد ترجمت كتب تاريخ األمـ مف فرس ،كيكناف

جسكر قكية لمتكاصؿ كالتفاعؿ
نا
إعبلنا عف مشركع فكرم كحضارم خمؽ
-1يعد تت سيس " يت التفمر" 832م من لدن "المتمون"«
ن
تنكع االنشغاؿ بثقافة اآلخريف
عبر الترجمة ،حيث تـ االنفتاح عمى الثقافة اليكنانية كالفارسية كالسريانية ...كغيرىا مف الثقافات .كيؤكد ٌ
كاالقتباس منيا ،سكاء كانت ثقافة متعمقة بالعمكـ المعرفية(فمؾ ،رياضيات ،طب ،فيزياء )...أك بالعمكـ اإلنسانية(آداب،ديف ،فمسفة،

تاريخ ،فف ».إذن فان ل يت التفمرالدور ال ارز ي« ترجمة شتى حقكؿ العمـ كتعريؼ الجميكر العربي بيا .كقد دار حكار الحضارات
إف غالبية الذيف تكلكا أمر إدارتيا كأشرفكا عمى حركة الترجمة فييا كانكا عمماء مف مختمؼ
تحت سقؼ مكتبة بيت الحكمة ،حيث ٌ
تيسر لمعرب في كقت قصير ،بعد عيد
الثقافات كاألدياف :مف السرياف كالمجكس كالييكد كالنصارل كالعرب كالمسمميف كغيرىـ .كبذلؾ ٌ

العدد
11
د 10

 .128ك سارة بك زرزكر ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.232

العدد11

المأمكف في القرف العاشر الميبلدم ،أف يستكعبكا ت ارثنا فكرنيا أنتجتو ثبلث حضارات راقية :اليكنانية كالفارسية كاليندية بعد أف اقتبسكه
كتمثمكه كأنشأكا مف خبلصتو كثمار جيكدىـ نيضة عممية ىائمة» لمعرفة المزيد ينظر :محمد دريس أميف ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ،127

 -2عبد الفتاح سعيد عاشكر ،المدنية اإلسبلمية كأثرىا في الحضارة األكركبية ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ،ط :األكلى،2009،
ص.61
- 3أحمد أميف،ضحى اإلسبلـ ،ج :الثاني ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط :األكلى ،2004 ،ص.12
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يمكف القكؿ بأف ظيكر ترجمات دقيقة في العصر العباسي األكؿ لصنكؼ العمكـ

أف« العقمية اإلسبلمية
اعتمدت عمى النقؿ بحرفية كدقة كصدؽ؛ كلكف مما يستحؽ المبلحظة ىك ٌ
بعد أف تمثمت تفكير اليكناف كغيرىـ كانت بحاجة إلى أف تقؼ كقفة تأمؿ .نعـ تأمؿ في النص
القرآني كأصكؿ العقيدة ىؿ يقبؿ المسممكف الفمسفة اليكنانية التي تخالؼ في طبيعتيا كأصكليا ما

جاء بالنصكص القرآنية كأصكؿ العقيدة؟ أـ ينظر ىؤالء في أصكؿ تمؾ الفمسفات فيأخذكف ما
يشاؤكف ،كيمفظكف ما يخالؼ العقيدة؟ أـ يحاكلكف التكفيؽ بيف العقؿ كالنقؿ»(. )1

بعدة مراحؿ ،كأعطى لكؿ مرحمة حقٌيا في الترجمة بما
مر التفكير اإلسبلمي ٌ
صبوة القولٌ :
ال يخالؼ ركح الديف؛ كقد كاف لتأسيس بيت الحكمة في عيد (المأمكف) في بغداد كما أسمفنا

ىاما جمعت فيو بيف المكتبة كاألكاديمية كمركز
أىمية كبيرة ،فقد لعبت ىذه المؤسسة نا
دكر ن
لمترجمة ،كاستطاع المسممكف عف طريؽ الترجمة أف يحافظكا عمى تراث الحضارات السابقة ليـ
مف االندثار؛ كىكذا لـ يعد ىناؾ مف سبيؿ لمغرب األكركبي ،إذ كاف يرغب في أف ينيض مف أف
يترجـ تراث ىذه الحضارات مف العربية إلى البلتينية ،كلـ تكف الكتب التي ترجميا األكربيكف في

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

ذلؾ الكقت مف تأليؼ العرب كابتكارىـ ،فبعضيا مف أصكؿ يكنانية ترجمت إلى العربية ،كمع كؿ

اضحا في الحالتيف؛ ألنيـ إذا كانكا قد
ىذا فقد كاف فضؿ«العرب عمى الحضارة الغربية يبدك ك ن
ابتكركا كألفكا في الحالة األكلى فإنيـ ترجمكا كحافظكا عمى تراث الفكر اليكناني في الحالة الثانية.
تماما ،كلـ يعد ليا كجكد إال في التراجـ العربية»(. )2
حتى أف نا
كثير مف مؤلفات اليكنانييف اندثرت ن
كيمكف القكؿ إف النيضة التي شيدتيا أكركبا في القرف الثاني عشر ،كالتي استمرت حتى
نبعث منيا الحركة المشيكرة في القرف الخامس عشر ارتبطت إلى حد كبير« بالتراثيف اليكناني
مف جية ،كالعربي االسبلمي مف جية أخرل ،كلـ تستطع أكركبا أف تستفيد مف ىذيف التراثيف

استفادة كاممة منذ القرف الثاني عشر إال عف طريؽ حركة ترجمة كاسعة عف العربية كاليكنانية،
أف غرب أكركبا ظؿ في العصكر الكسطى حتى القرف الثاني عشر ييمؿ العمكـ
كىنا نبلحظ ٌ
تاما ،كلكف التراث اليكناني الذم لـ يمؽ عناية في غرب
كالدراسات اليكنانية إىماالن يكاد يككف ن
أكركبا في العصكر المظممة كجد التقدير الكافي كالعناية الفائقة في الشرؽ ،حيث ترجـ كثير مف

مؤلفات اليكنانييف إلى السريانية ،كالعبرية أكالن ،فالعربية بعد ذلؾ ،كلـ تمبث ىذه التراجـ السامية
لمتراث اليكناني أف أصبحت فيما بعد عمى جانب عظيـ مف األىمية بالنسبة لغرب أكركبا الذم لـ

يعثر عمى جزء كبير مف ذلؾ التراث إال في التراجـ»(.)3

العدد 11

 -1عمر فركخ كآخركف ،تاريخ العمكـ عند العرب،دار النيضة العربية ،بيركت ،ط :بدكف ،1990،ص.430 ،429
-2سعيد عبد الفتاح عاشكر ،المدنية اإلسبلمية كأثرىا في الحضارة األكركبية ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.62
 -3نفس المرجع ،ص.60 ،59
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الم تث الثالث :دور الترجمر والهقل ي تعزيز المثا بر

()1

ين األمم

انتقمت الثقافات كما زالت تنتقؿ عف طريؽ االختبلط كاالتصاؿ بالرحبلت ،كاليجرة ،أك

عف طريؽ الغزك كالفتح ،أك عف طريؽ النقكش كالرسكـ ،ككذلؾ عف طريؽ الترجمة كالنقؿ ،كىذا
ٌجؿ ما نبحث عنو في ىذا البحث ،كمف ىذه الثقافات التي سنسمط الضكء عمييا الثقافة العربية
اإلسبلمية( (2التي عرفتيا الحضارات األخرل ،كباألخص الحضارة الغربية عف طريؽ االتصاؿ
الشخصي أك النقؿ كالترجمة.

يقكؿ (رشيد الجميلي) إف الترجمة التي ىي الحركة أك األساس األكؿ في الحضارة كالثقافة

قد أسيمت بشكؿ مباشر أك بشكؿ ضمني في« تعزيز كياف حضارتنا ،كفي مختمؼ العصكر

التي مرت بيا ىذه الحضارة  .كلع ٌؿ مف الحقائؽ الثابتة اليكـ لكؿ باحث ينشد اإللماـ بجميع
جكانب الحضارة العربية اإلسبلمية ،أف أمثؿ السبؿ المكصمة لفيـ تاريخ ىذه الحضارة سكؼ ال
تتجسد إال عف طريؽ دراسة حركة الترجمة ،كاف د ٌؿ ىذا عمى شيء فإنما َّ
يدؿ عمى عظـ عممية

نقمت كترجمت« تراث االمـ ،القديمة في األدب ،كالعمكـ ،كالفنكف ،كطكرتو ،كأضافت إليو

كفنكنا ،كصنائع لـ تكف مكجكدة ،ككانت المغة العربية لغة العمـ
عمكما،
إضافات ميمة كابتكرت
ن
ن
كالثقافة العالمية في تمؾ الفترة الزاىرة الطكيمة ،كقد أثرت ىذه الحضارة في الشرؽ كفي الغرب
عظيما ،كيبدك تأثيرىا في الشرؽ في الديف ،كالفنكف ،كالمغة عمى الخصكص ،أما تأثيرىا
تأثير
نا
ن
عظيما في العمكـ ،كالفنكف ،كالصنائع»( .)4وشها يبرض عليها الفالم سؤال مباده
في الغرب فكاف
ن
ما دور الترجمر ي تعزيز المثا بر؟

استطاع المسممكف عف طريؽ الترجمة التعرؼ عمى تراث ،كثقافة ،كعمكـ الحضارات

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

منيجا كدراسة »(.)3
التأثير كالتأثر بيف حركة الترجمة ،كبيف الحضارة العربية اإلسبلمية
ن
كالحضارة العربية اإلسبلمية ازدىرت كانتشرت ،ككانت مف أنبؿ الحضارات اإلنسانية فقد

األخرل ،فكقفكا عمى تراث أكبر الحضارات البشرية ،كاستفادكا منيا كؿ االستفادة في بناء

حضارتيـ اإلسبلمية .فيـ لـ يقتصركا عمى الترجمة كالنقؿ لتراث ىذه الحضارات فحسب ،كانما
 «-1إذا كانت حركة الترجمة ىي السبيؿ الكحيد الذم تمكف العرب بكاسطتو مف االطبلع عمى عمكـ كمعارؼ األقكاـ األخرل؛ فإنيا
أيضا كانت السبيؿ ذاتو الذم عرؼ االكركبيكف مف خبللو مدل ما حققو العرب في نيضتيـ العممية كالثقافية ،كاف ما تجسد بفعؿ ىذه
ن

ثانيا يمكف أف يتجسد في عصرنا الحاضر كبشكؿ أمثؿ .فالترجمة ىي الرابطة الكحيدة
الحركة عف طريؽ العرب أكالن ثـ أبناء أكركبا ن
التي تعمؿ عمى تكثيؽ أكاصر العبلقات بيف مختمؼ شعكب العالـ في كؿ زماف كمكاف» لمعرفة المزيد ينظر :رشيد الجميمي ،مرجع

العدد
11
د 10

 2إف النيضة اإلسبلميػة كما نفيميا انفتاح مػادم كحضارم كفكػ ػػرم كعممي عمى أقطار كحضػارات كثقافات كعمكـ العالـ كىي حريةكاجتراء كتجديد كاضافة كىدـ كبناء .لمعرفة المزيد ينظر :بكؿ غميكنجى -كآخركف ،مكسكعة العمكـ اإلسبلمية كالعمماء المسمميف ،ج:
األكؿ ،دار المستقبؿ ،القاىرة ،ط :بدكف ،ص.8

العدد11

سبؽ ذكره ،ص229

 -3رشيد الجميمي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.5
 -4رضا ىادم عباس ،األندلس محاضرات في التاريخ كالحضارة ،منشكرات إلجا ،مالطا ،ط :بدكف ،1998،ص.26
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كاف ليـ دكر الدارس ،كالناقد ،كالمصحح لمعديد مف العمكـ كما أشرنا ليذه مف قبؿ ،كالترجمة تعد

خير كسيمة « لربط الثقافات بعضيا ببعض ،كقد شغؿ بيا العرب نحك ثبلثة قركف ()10-8
فنقمكا عف الفارسية كاليندية كالسريانية كالعبرية كما نقمكا عف البلتينية كاليكنانية كربطكا أثينا،

كاإلسكندرية ،ك بغداد مف جانب ،كما ربطكا بيا جنديسابكر ،كحراف مف جانب آخر .كشغؿ بيا
البلتيف نحك قرنيف ( )13-12فنقمكا عف العبرية كالعربية كما نقمكا عف اليكنانية كربطكا بغداد،

كقرطبة بباريس كأكسفكرد حركة شبيية بحركة الترجمة في اإلسبلـ كاف كانت أضيؽ مجاالن كأقؿ

تنكعا بدأتا معا بالعمـ ثـ انتيتا إلى الفمسفة »(. )1
ن
كقد مثمت حركة الترجمة حمقة كصؿ بيف المسمميف مف جية ،ك حضارة اليكناف كالينكد،
كالفرس ،كالسرياف مف جية أخرل ،كبفضميا أصبحت الحضارة اإلسبلمية صاحبة الفضؿ عمى

باقي الحضارات األخرل؛ ألنيا أضافت َّ
كعدلت ،ك حافظت عمى تراث ىذه الحضارات ،كنقمتو
ً
ب ليذه الحضارات االندثار بفقدانيا
لؤلجياؿ البلحقة ،كلك لـ تقـ الحضارة العربية اإلسبلمية ل يكت ى
لتراثيا ،كىذا ما يميز حضارتنا اإلسبلمية ،فيي حضارة منفتحة عمى حضارات العالـ القديـ
دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

كالحديث؛ ككذلؾ كجكد القابمية لدل المسمميف في استقباؿ األفكار ،كاآلراء مف قبؿ أصحاب ىذه

الحضارات ،ككؿ ىذا اإلنتاج كفي ىذا الخضـ كاف لمترجمة الدكر الرئيسي الذم عف طريقو
استطاع العرب االطبلع عمى عمكـ ،كتراث ىذه الحضارات.

إذف يمكف القكؿ بأف الحضارة اليكنانية ،كاليندية ،كالفارسية ،كالسريانية،ككؿ الحضارات العريقة

شأنا عف الحضارة العربية اإلسبلمية ،كاذا كانت الحضارة العربية اإلسبلمية مف أعظـ
ال تقؿ ن
الحضارات فمـ يكف لمغرب األكركبي مف سبيؿ إال االلتجاء إلى الترجمة مف العربية إلى البلتينية،
كلـ تكف الكتب التي ترجميا الغرب األكركبي مف تأليؼ كابتكار العرب فحسب؛ كانما بعضيا مف

ابتكار كتأليؼ اليكناف ،كالينكد ،كالفرس ،كترجميا العرب ،كلـ يكتؼ األكركبيكف بالكقكؼ عمى
تراث ىذه الحضارات ،كانما استفادكا مف الترجمات ،كالشركح ،كاإلضافات التي قدميا المسممكف.

كال يمكنناىنا إنكار فضؿ الحضارة العربية اإلسبلمية عمى الحضارة األكركبية ،فحضارتنا العربية«
ص احبة الفضؿ عمى الحضارة األكركبية في كؿ ميداف شممتو ىذه الحضارة كفي الحقيقة أنو لكال
الحضارة االسبلمية لما عرفت القارة األكركبية نيضة حضارية كثقافية مثؿ تمؾ التي تميزت بيا

ىذه القارة إباف نيضتيا»(.)2

كمما ال ريب فيو أف الحضارة األكركبية ما ىي إال فصكؿ مف الحضارة اإلسبلمية،

العدد 11

يككناف جذكر تمؾ الحضارة كأساسيا ،كمنيا اقتبسكا الغرب اآلراء،
فالمشرؽ كالمغرب اإلسبلمي ّْ

 -1إبراىيـ مدككر ،في الفمسفة اإلسبلمية منيج كتطبيقو ،ج :الثاني ،سميركك لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،ط :الثانية ،1983،ص.166
 -2رشيد الجميمي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.215
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كاألفكار ،كالعمكـ ،كالمعارؼ؛ ولفن لماذا أص ح العرت اآلن يقت سون من التضارة األورو ير
عد أن فاهوا أصتات البضل على األورو يين؟

يمكننا القكؿ بأف التعصب األعمى الذم سيطر عمى مجمكعة معينة مف المجتمع

اإلسبلمي دفع بيـ إلى تفتيت كتبديد أفكار ىذه الحضارة خبلؿ مختمؼ األحقاب؛ ك أضؼ إلى
ذلؾ الغزك كالحركب كالغزكات ،كالحماالت التي تحاكؿ النيؿ مف الديف اإلسبلمي مف الداخؿ ،ك

الخارج ،كؿ ىذا « قد أعطى نتائج عكسية لتمؾ النيضة العممية التي انفرد بيا تاريخ اإلسبلـ
الحضارم في العصكر الكسطى ،كالتي أصبحت القارة األكركبية بفضميا المكاف الذم يقصده
العرب في القرف العشريف لتحقيؽ مختمؼ األغراض بعد أف كاف يحدث العكس ،كفي القركف
()1

الكسطى أياـ مجد الحضارة اإلسبلمية»

.

مجاالت المثا بر

مما ال ريب فيو أف مف أىـ مجاالت المثاقفة ىك عممية التقريب بيف الحضارات ،كايجاد
ٌ
كخمؽ التفاعؿ كاالنسجاـ بينيا ،كالعمؿ عمى تنميتيا كتطكيرىا ،كأف يكضع األساس لحضارة
عدة نقاط رئيسة ىي عمى النحك اآلتي:
ٌ
-1المجال البفري:

إف تأثير المثاقفة في الجانب الفكرم لممسمميف قد تمثؿ في ظيكر عمماء كمفكريف
ساىمكا في بناء صرح الحضارة اإلسبلمية مف ضمنيـ الفبلسفة المسمميف مف أمثاؿ :الفارابي،

كابف سينا ،كالكندم ،كغيرىـ مف الفبلسفة؛ كقد نبغكا في العديد مف العمكـ في الكيمياء ،كالطبيعة،

كالفمؾ ،كالرياضة ،كأحاطكا بجميع ألكاف الثقافة ،كسبقكا الغرب في ذلؾ .

كبير في المجاؿ الفكرم فيما يتعمؽ بنقؿ األفكار كالتصكرات كما
دكر نا
فالمثاقفة لعبت نا
يتضمف ذلؾ مف تبادؿ لمعمكـ كالمعارؼ؛ كقد تمكنت المجتمعات مف االستفادة مف نتاج العقؿ

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

ككنية ىي ثمرة الجيد المشترؾ لكؿ الشعكب ك الحضارات ،كقد تجسدت مجاالت المثاقفة في

حكر عمى
البشرم ،ككظٌفتو في تنمية أكضاعيا الحضارية ،كلكال ذلؾ« لبقيت تمؾ المعارؼ نا
كنمكىا عبر الزمف .فقد مثمت المثاقفة في ىذا المجاؿ
مجتمع دكف آخر ،ك لى ىما تكاصؿ بقاؤىا ي
صمة الكصؿ التي بدكنيا ما كاف لئلرث الحضارم اإلنساني أف ينمك ك يستمر بحكـ التراكـ ،ك

بفضؿ الجيد المشترؾ»(.)2

العدد
11
د 10

كبنفس الرغبة التي ترجمت بيا ىذه العمكـ كالمعارؼ أقبؿ المسممكف عمى مطالعتيا ،كأخذكا

العدد11

كبفضؿ ىذه المثاقفة أصبح العرب « مالكيف ألشير عمكـ كمعارؼ الحضارات القديمة،

يتفحصكنيا كيتأممكنيا بغية الكقكفعمى خفاياىا كمزاياىا ،كليأخذكا منيا ما يتفؽ كغاياتيـ
 -1نفس المرجع ،ص.231 ،230
 -2سارة بك زرزكر ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.221
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كمبادئيـ ،ثـ جاء دكرىـ الذم أثبتكا فيو أف اسياماتيـ في خمؽ حضارة جديدة خاصة بيـ ال
يقؿ بأم حاؿ مف األحكاؿ عف إسياـ أكلئؾ األقكاـ الذيف اعتمد عمييـ العرب في أكؿ األمر ،بؿ

تميزت بو أمـ اليكناف ،كالفرس،
لقد فاؽ العرب في إسياماتيـ الجديدة لبناء حضارتيـ كؿ ما ٌ
األمر الذم أدل إلى ظيكر أعظـ يقظة فكرية عرفتيا البشرية في عصكرىا
كالينكد مف قبؿ،
ي
الكسطى مما كاف لحركة الترجمة األثر الكبير في ميبلدىا ،كتطكرىا ،كانتشارىا»(.)1

-2الجاهت الديهي:

أف أثرىا
أما عف أثر المثاقفة في الجانب الديني فيمكننا القكؿ في ىذا المجاؿ ٌ
الجمي نابعه
ٌ
مف احتكاؾ المسمميف بالثقافات كالفمسفات التي دفعت المسمميف إلى التعمؽ في فيـ النصكص
القرآنية ،كحثيـ عمى استخداـ العقؿ في فيـ معاني ىذه النصكص ،ككؿ ىذا عرفو المسممكف عف

و
كتسرب إلى أقكاليـ ،كمذاىبيـ ،ككاف لو أثر بالغ في تكجيو تفكيرىـ،
طريؽ« النقؿ أك االحتكاؾ،
كتكييؼ أنظارىـ ،كمكاقفيـ ،كقياـ بحكث عقمية متعددة حكؿ العقؿ ،كالنقؿ ،كالذات ،كالصفات،

كالجبر ،كاالختيار»(. )2
دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

أف اإلسبلـ لـ ينتشر مف فراغ « فاألمـ التي اعتنقتو كدانت بو أمـ عريقة
كمف المعمكـ ٌ
كمرت بتجارب ركحية كمادية متعددة ،لذلؾ فقد اتٌصؿ
عرفت حضارات شتى ،كثقافات متنكعةٌ ،

جميعا ،كاتصمت بو كأخذ منيا كأعطاىا ،فعرؼ حضارة اليند ،كحكمة إيراف،
اإلسبلـ بيذه األمـ
ن
كفمسفة اليكناف ،كشريعة الركماف ،كرىبنة النصرانية ،كمذاىب التصكؼ ،كاختمط بأقكاـ تنكعت
اج فكرم،
عقائدىـ ،كتباينت مذاىبيـ ،كتعددت أجناسيـ ،كتشعبت آدابيـ ،كنتج عف ذلؾ كمو مز ه
كاجتماعي ،كاقتصادم ،كركحي جديد أعطى الحضارة اإلسبلمية معناىا كمبناىا»(.)3

-3الجاهت اللغوي:

كفيما يتعمؽ بالجانب المغكم فقد اكتسب المسممكف عف طريؽ الترجمة العديد مف األلفاظ

كالمعاني ،كالدالالت التي أغنت التراث العقمي كاإلنساني بكثير مف المعاني كاألفكار .يقكؿ

كسعت آفاؽ الفكر العربي كفتحت
(ع د الرتمن مرت ا )إف الترجمة كانت« أداة التكعية التي ٌ
منكفئا عمى نفسو
مجاالت الحكار كالتفاعؿ بينو كبيف األفكار األخرل بعد أف ظ ٌؿ أجياالن طكيمة
ن
قابعا في عقر داره ،كىكذا انطمؽ العرب لبناء حضارة عتيدة ،كعمراف مزدىر ،كنيضة فكرية
ن

العدد 11

 -1رشيد الجميمي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.230
 -2محمد عبد الرحمف مرحبا ،مف الفمسفة اليكنانية إلى الفمسفة اإلسبلمية ،مج :األكؿ ،دار عكيدات ،بيركت ،ط:بدكف،2000 ،
ص.330
 -3نفس المرجع ،ص.290
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خير كبركة فحمت كثاقيـ ،كفتقت
عمت جميع البمداف التي أنبتكا فييا ،ككانت عمييـ نا
شاممة َّ
أذىانيـ ،كأنقذتيـ مف عسؼ حكاميـ الظالميف ،كبطش إخكانيـ في الديف»(. )1
بارز في نمكىا كتطكرىا،
دكر نا
لقد أثرت المثاقفة في المغات ،ككانت كال تزاؿ تمعب نا
ك تعرفت عمى مصطمحات كمفاىيـ جديدة سكاء أكانت بطريؽ مباشر عف طريؽ النقؿ كالترجمة
كالمخالطة ،أك غير مباشر بفضؿ حركة التجارة كما ينتقؿ عف طريقيا مف رصيد لغكم عبر ما

تتضمنو منتجاتيا مف تسميات كتعبيرات تصفيا.

ك بفضؿ ىذه المثاقفة أصبحت المغات« أقدر عمى البقاء كعمى مكاكبة العصر ،كمسايرة

أف كؿ لغة ىي مرآة ألكضاع مجتمعيا ،كعنكاف لتحضره ،كدليؿ
النمك الحضارم .كال جداؿ في ٌ
عمى نصيبو مف الرقي كالتمدف»(.)2
-4المجال اإل داعي:

المجتمعات إلى التنافس في مزيد تحسينو ،كتجكيده ،كاستنباط المناىج ،كاآلليات ،كالكسائؿ

كالمعدات لمبمكغ بو إلى األرقى كاألجكد ،كالى ما مف شأنو ضماف المزيد مف الرفاه لئلنسانية
كتحقيؽ السعادة لمبشر في ىذا الككف»(.)3

كقد استطاعت المجتمعات عف طريؽ المثاقفة مف التأثير كالتأثر في العديد مف

المجاالت كما مر بنا :في المجاؿ المغكم ،كالفكرم ،كالديني ،كاإلبداعي؛ بؿ شمؿ ىذا التأثير

اضحا عمى صعيد
أيضا :مجاؿ العادات ،كالتقاليد ،كالسمككيات ،كاألعراؼ ،كيبدك ذلؾ ك ن
كالتأثر ن
الممبس ،كالسمكؾ ،كالطقكس ،كالغذاء ،كالمشرب ،ككؿ ما يتعمؽ بشؤكف الحياة.

صبوة القول :مما ال مجاؿ لبلختبلؼ فيو أف األصالة قدر مشترؾ بيف كؿ الحضارات

دور الترجمر ي تعزيز المثا بر ين التضارات

لكؿ مجتمع تجارب كمكتسبات ،إالٌ ٌأنو ليس لكؿ المجتمعات نفس المستكل مف النضح
تميزا ،كبدفع
كالجكدة،كليذا تعد المثاقفة كفيمة« بإفراز النتاج األرقى كاألنجح كاألكثر طرافة ك ن

ميزىا عف الحضارات
أف كؿ حضارة أبدعت ،كأنتجت ،كنقمت ،ككاف ليا دكر فاعؿ كايجابي ٌ
إذ ٌ
األخرل ،كال تكجد حضارة أنتجت ،كأبدعت لـ تستمد إنتاجيا ،كبناءىا ،كابداعيا مف حضارات
سابقة ليا أك معاصرة ليا؛ فالحضارات أخذ كعطاء ،كالترجمة كما لمسنا في ىذا البحث تمعب

كبير في تعزيز المثاقفة بيف ىذه الحضارات؛ بؿ ىي خير كسيط لذلؾ .إذ أف ما ينقؿ ليس
دكر نا
نا
لغة فحسب ،كانما ىك مكركث ثقافي عظيـ يشمؿ :العادات ،كالتقاليد ،كاألعراؼ ،كالعمكـ،

العدد
11
د 10

-1نفس المرجع  ،ص.335

العدد11

كالمعارؼ ،كاألخبلؽ ،ككؿ ما يشمؿ تراث كمقكمات ىذه الحضارات.

 -2سارة بك زرزكر ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.221
-3نفس المرجع ،ص.222
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الخاتمر
تحدثنا فيما سبؽ عف دكر الترجمة في تعزيز المثاقفة بيف الحضارات ،كاذا لـ يكف في

إمكاننا التحدث بشيء مف التحميؿ كالتفصيؿ عف مراحؿ تطكر الترجمة ،فإننا اكتفينا باإلشارة إلى
بداية ظيكرىا في العصريف األمكم كالعباسي ،كرأينا كذلؾ كيؼ أثمرت ثمارىا المعرفية في معظـ

فعالة في ىذا المجاؿ ،فقد
حضارات العالـ؛ فقد كاف لممسمميف في صدر حضارتيـ مساىمة ٌ
اضحا
قدمكا لمفكر األكركبي خدمات فكرية كاضحة ،كترككا بصمات بارزة ،كأظيركا
اىتماما ك ن
ن

كرعاية فائقة لمثقافات كالعمكـ المتنكعة التي صادفكىا ،كتكصمنا مف خبلؿ ىذا البحث إلى العديد

مف النتائج ،نعرضيا عمى النحك التالي:

 -1تعتبر المثاقفة مف أىـ مظاىر الترجمة التي تظير إلى الكجكد عند كؿ نقؿ بيف نصييف

ينتمياف إلى لغتيف مختمفتيف؛ إذ ما ينقؿ ليس ليغة فحسب كانما عمكـ كمعارؼ كأخبلؽ كعادات
كتقاليد كفنكف كبكممة كاحدة تراث كثقافة حضارة أخرل.

 -2لمترجمة دكر كبير في حفظ التراث العالمي مف الضياع؛ ألنيا عامؿ إنقاذ مف الغرؽ

كالضياع كالتزكير كالتيميش كاإلقصاء مف خبلؿ إيداعيا بنكؾ المعرفة اإلنسانية كالتاريخ
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الحضارم .

 -3لقد أسيمت المثاقفة في تقريب كجيات النظر بيف األمـ كأتاحت الفرصة لجميع األجناس
لبلطبلع كالمشاركة في ىذا التراث الحضارم البشرم .

 -4تعد الترجمة ىي المحرؾ كاألساس الفاعؿ في تككيف الحضارة العالمية المشتركة لمجنس
البشرم فمف خبلليا يمكف لؤلفكار أف تتبلقح كتمتقي كتتكالد عنيا أفكار أخرل جديدة تسيـ في

بناء الحضارة اإلنسانية .كىي كذلؾ الطريؽ الكحيد لفتح باب التعارؼ كالتبادؿ المعرفي كالثقافي

لمكاكبة التغييرات ك الكصكؿ لمرقي كالتطكر المستمر مف أجؿ الركب الحضارم.

 -5كمما زادت الترجمة كمما ازدىرت الحضارة اإلنسانية كتطكرت ،كتمكنت األمـ في المقابؿ مف

أف التخمؼ الثقافي كالحضارم لبعض األمـ ىك السبب في
تكصيؿ رسالتيا لؤلمـ األخرل؛ إذ ٌ
تقاعس بعض األمـ عف االستفادة مف الثقافات كالحضارات األخرل؛ كبالنتيجة التخمؼ عف ركب

الثقافة العالمي.

إف الترجمة ليست كسيمة لمكاكبة التطكر فحسب ،بؿ ىي مسألة مصيرية لكؿ ثقافة ،كعمييا
ٌ -6
البد مف االىتماـ بيذه المسألة كادراؾ خطكرتيا.
يتكقؼ مستقبؿ المجتمعات ،كبالتالي ٌ
أما عن توصيات ال تث من أشماا:

العدد 11

البد مف مراعاة
لكي تعـ الفائدة كتحقؽ الترجمة دكرىا في تعزيز المثاقفة بيف الحضارات ٌ
مجمكعة مف النقاط ترل الباحثة ٌأنو مف الضركرم األخذ بيا ،كىي:
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-1البد مف االىتماـ كالعناية بالترجمة مف أجؿ النيكض بالمجتمعات عمى كافة األصعدة
كالتقريب بينيا مف خبلؿ رأب الصدع الثقافي كرتؽ الفتؽ الحضارم.

 -2دفع جميع الباحثيف مف مختمؼ التخصصات المعرفية لئلسياـ في حقؿ الترجمة بكصفيا
مجاالن تتقاطع فيو كؿ العمكـ(.) (Multi-disciplinary

 -3البد مف تشجيع كدعـ الباحثيف كالميتميف بالترجمة ،كتكفير اإلمكانيات كالسبؿ البلزمة،

كخمؽ نكع مف التكاصؿ بيف المترجميف كالميتميف بالترجمة بصفة عامة ،ك بتاريخ الحضارات
بصفة خاصة مف أجؿ إظيار ىذا التراث المدفكف لمكجكد.
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العدد
11
د 10

العدد11
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بدكف.1990،

 .18محمد عابد الجابرم ،تككيف العقؿ العربي ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت،
الطبعة :السادسة.1994 ،

 .19محمد عبد الرحمف مرحبا ،مف الفمسفة اليكنانية إلى الفمسفة اإلسبلمية ،المجمد :األكؿ،
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المجالت والهدوات العلمير:
 -1سارة بك زرزكر ،الترجمة كالمثاقفة ،مجمة البدر ،معيد الترجمة ،جامعة الجزائر ،كىراف(،)1
أحمد بف بمة ،المجمد ،09:العدد.2017 ،)7(:

 -2محمد

دريس

أميف،الترجمة

كالمثاقفة

بيف

ىجرة

الذات

كتأصيؿ
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 .21مراد كىبة ،المعجـ الفمسفي ،دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،الطبعة :األكلى،

اآلخر،

 Jordan Journal of modern languages and literatureجامعة الجزائر،
كىراف( ،)1أحمد بف بمة ،المجمد ،07:العدد.2015 ،2:

اإلنسانية ،جامعة باتنة ،الجزائر،
 -3محمد زرماف ،الترجمة كفعؿ المثاقفة ،كمية اآلداب كالعمكـ
ٌ
تاريخ:بدكف.

العدد
11
د 10

العدد11

السديرم
السعيد ،دكر الترجمة في العكلمة ،مجمة الجكبة ،مؤسسة عبد الرحمف ٌ
 -4نكره ىادم ٌ
الخيرٌية ،العدد  ،33الرياض ،المممكة العربية السعكدية.2011 ،
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اٌشؤٌخ اجلّبٌٍخ يف فٍسفخ "أفالع"ْٛ
د.سـعٍذ إزلّذ عًٍ أثــــٛاألخشاط

(**)

(*)

د.ادلـــــــــٙذي عّش رلب٘ذ إثشا٘ــــٍُ

(***)
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المقدمر:

عرفت البشرية منذ أقدـ عصكر الفكر اإلنساني ثبلثة قيـ كانت تمثؿ أىدافان ينبغي أف يسعى

الكائف البشرم إلى تحقيقيا في نفسو كفي العالـ مف حكلو بكؿ ما يممؾ مف طاقات ،كىي قيـ

الحؽ كالخير كالجماؿ.

كلعمنا ال نبالغ في إص اررنا عمى ضركرة اىتمامنا كبشر بيذه القيـ الثبلث كخصكصان قيمة

الجماؿ كالدراسات الجمالية مكضكع بحثنا ىذا ػ ألف فاعمية اإلنساف عمى نحك تاـ ال تكتمؿ إال

بتكامؿ قدراتو المختمفة العقمية كالكجدانية ،كذلؾ ألف عمـ الجماؿ إذا ما فيـ عمى كجيو الصحيح
يتعامؿ عمى نحك جكىرم مع ما يسمى بالخياؿ اإلبداعي أك التككيني ،كيبدك أف ىذا الخياؿ ال

يفعؿ فعمو ،كال يقكـ بكظيفتو عمى أكمؿ كجو إال حيف يككف اإلنساف طرفان فيما يمكف أف نطمؽ

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

عميو "مكقفان جماليان" مبدعان كاف أك متذكقان أك ناقدان .ففي ىذا المكقؼ سيمارس اإلنساف بالفعؿ
ممكاتو الخيالية ،التي ستحرؾ بدكرىا طاقة إبداعو صاعدان مف إدراؾ مبادئ الصياغة كالتشكؿ
إلى مرحمة الفكر كالتجريد كمف ثـ بناء الحضارة.

كمع ذلؾ يجب أال يتكقؼ اإلبداع عند التجريد فقط كما ىك حاؿ الثكرة التكنكلكجية ،كانما

البد أف تنتيي الرؤية الجمالية إلى رؤية طبيعية لمبادئ الطبيعة بعد تجريدىا.

أوال /أس ات اختيار الموضوع:

لـ نجد مف الباحثيف مف قاـ بدراسة لرؤية أفبلطكف في الجماؿ تفي بما نريد .كاف كجدت

دراسات عف ىذا المكضكع فيي ال تستكعبيا ألنيا ال تعالج القضية بشكؿ متكامؿ .كاألىـ مف
* أفبلطكف  :PIatonىك ارستككميس ابف أريسطكف ( ،(AristocIes Aristonمف أـ تدعى بريكتيكني ) )Periktioneػ أك بكطكنى (

 (Potoneػ كيرجع نسبيا إلى (صالكف) المشرع ،كلقب فيمسكفنا بػػ"أفبلطكف" لعرض منكبيو كامتبلء جسمو كقكة بنيتو .كىك أشير
فيمسكؼ في العصكر القديمة ،كلد نحك عاـ ) 427ؽ.ـ) ،كأسس أكؿ معيد لمتعميـ العالي سنة (387ؽ .ـ) كعرؼ ىذا المعيد باسـ
األكاديمية ،نسبة لمبستاف الذم شيدىا فيو ،كىي أرض أكاديمكس ،كقد تخرج منيا العديد مف الفبلسفة ػ مف أمثاؿ أرسطك الذم أمضى
فييا عشركف سنة ػ ػ ككثي انر مف رجاالت الدكلة ،كقد استمرت األكاديمية في الكجكد أكثر مف تسعة قركف متتالية ،كلو العديد مف

العدد 11

ثماف كعشركف محاكرة باإلضافة إلى ثبلث عشر رسالة ،كقد تكفي أفبلطكف عف عمر ناى از الثمانكف عامان
المحاكرات كالتي بمغ عددىا ه
في مدينة أثينا نحك عاـ ( 347ؽ.ـ)( .لمزيد مف التفصيؿ انظر :كؿ ديكرنت ،قصة الحضارة ،ترجمة :محمد بدراف ،مطبعة لجنة
التأليؼ كالترجمة كالنشر ،القاىرة ،الطبعة1986 ،3ـ ،المجمد ،2ص .486كانظر كذلؾ :جكرج طرابيشي ،معجـ الفبلسفة ،دار الطميعة،
بيركت ،الطبعة1997 ،2ـ ،ص 71كما بعدىا .كانظر كذلؾ أيضان ::ديكجينيس البلئرتى ،حياة مشاىير الفبلسفة ،ترجمة :إماـ
عبدالفتاح إماـ ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،الطبعة2006 ،1ـ ،المجمد ،1ص.241

** محاضر ،جامعة المرقب ،كمية اآلداب كالعمكـ /مسبلتو ،قسـ الفمسفة كعمـ االجتماع.
*** محاضر ،جامعة المرقب ،كمية اآلداب كالعمكـ /مسبلتو ،قسـ الفمسفة كعمـ االجتماع).
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ذلؾ كمو ،كليذا السبب أيضان فقد يككف مف الضركرم إعادة التأمؿ في فمسفة أفبلطكف كالعمؿ
عمى فيميا مف خبلؿ تحميؿ نصكص أفبلطكف ذاتو ،كمحاكلة استنباط كاستخبلص كؿ ما تشممو

مف آراء كأفكار حكؿ رؤيتو الجمالية .كالتي نجدىا مبعثرة كمتناثرة في عدد كبير مف محاكراتو،
كمف ىنا تأتي صعكبات البحث كأكليا :التبعثر كالتناثر لنصكص فمسفتو الجمالية ،كثانييا :اعتمد
الفيمسكؼ أسمكب جديد في الكتابة كىك أسمكب الحكار الذم أعتمده أفبلطكف في كتاباتو ،كىذا

يعني أف المكضكع كطريقة التحاكر ،كنكعية الجدؿ المتمشي فييا ،تق ػػتضي ما يقػ ػ ػ ػػاؿ في

مكضعو.

كمف األسباب أيضان كالتي دعت الباحثاف إلى تناكؿ ىذا المكضكع الحاجة إلى تعميؽ

اتجاىات بحثية لـ تنؿ نصيبيا الكافي ػ حسب اعتقادنا ػ بالرغـ مف الدراسات العديدة حكؿ فمسفة

أفبلطكف ،إال َّ
إف نصكص ىذه الفمسفة لـ تق أر كميا كلـ تقدر حؽ قدرىا .كحتى لما كانت تقرأ ،لـ
تيدرؾ أىميتيا كلـ ييدرؾ معناىا ،بسبب األحكاـ المسبقة كعجز بعض مؤرخي فمسفة أفبلطكف عف
كضعيا ضمف سياقيا التاريخي الحقيقي.
كال شؾ أف ندرة الدراسات الفمسفية في عمـ الجماؿ بشكؿ عاـ كفمسفة أفبلطكف الجمالية

فمسفتو.

كما كاف مف أسباب اختيار ىذا المكضكع محاكلة لمكشؼ عف المعاني الكامنة في مفيكـ

الجماؿ كالعبلقة التي تجمع بيف الحب كالجماؿ ،فالحب في نظر أفبلطكف ىك كسيمة لبلتصاؿ
بالعالـ العقمي لتحقيؽ الخير كالفضيمة في النفس .فالحب ىك بمثابة قناة لبلتصاؿ بيف نمكذجيف

مف الكجكد ىما :العالـ الحسي ،كالعالـ العقمي.

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

بشكؿ خاص ،كالغمكض الذم يكتنؼ الكثير مف نصكصيا يستدعي منا تعميؽ البحث في

كليذا نجد إجماع مف المؤرخيف لفمسفة أفبلطكف عمى إف رؤية أفبلطكف الجمالية ال تنفصؿ

عف نظرتو العامة في الكجكد القائمة بالمثؿ أك المعقكالت كمعركؼ أف تمؾ النظرية تقكؿ بالفصؿ

بيف عالميف مختمفيف ىما :عالـ المثؿ ،كعالـ المحسكسات.

ثاهيا/أشمير ال تث:

تكمف أىمية البحث في إحداث نكع مف المقاربة بيف ما أكرده أفبلطكف في فمسفتو الجمالية،

كنظريتو في المعرفة كالمثؿ ،ككيؼ يتردد صداىما في رؤيتو الجمالية رغـ البكف الشاسع بينيما.

العدد
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ييدؼ ىذا البحث إلي إعادة قراءة نصكص أفبلطكف المتعمقة بفمسفتو الجمالية انطبلقا مف

العدد11

ثالثا /أشداف ال تث:

خمس محاكرات ىي( :ىيبياس الكبرل ،كأيكف ،كالمأدبة ،كالجميكرية ،كفايدركس) .غير أف لو

أقكاالن أخرل ال تحصى في الفف كالجماؿ متناثرة في محاكرات مثؿ( :القكانيف ،كجكرجياس،
كالسكفساطي ،كطيماكس ،كالدفاع ،كفيميبكس).
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كذلؾ إبراز محاكالتو تأسيس رؤية في الجماؿ كالفف مف خبلؿ عدد مف النصكص التي

يكجدت في بعض محاكراتو األنؼ الذكر.

ار عا /إشفالير ال تث:

تتمثؿ إشكالية الدراسة في اإلجابة عمى عدد مف التساؤالت المختمفة التي يطرحيا

الباحثاف كالتي تكضح ماىية الجماؿ؟ ككيؼ نشأ كتطكر ىذا العمـ؟ كما أىميتو مف خبلؿ آراء

أفبلطكف في الجماؿ؟ كما ىي مراتب الجماؿ عنده؟ ككيؼ تصؿ النفس إلى الجماؿ؟ كمف ثـ
كيؼ تدرؾ النفس ىذا النكع مف الجماؿ "الجماؿ بالذات"؟

خامسا /مهاج ال تث:

أما عف المنيج المتبع فيجب عمينا أف نعيد بدكرنا دراسة فمسفة أفبلطكف كأف ندأب عمى

إخضاع نصكصو إلى منيج التحميؿ كالنقد أحيانان .فقد اعتمدنا فييا عمى التحميؿ كالنقد ،فقمنا
بعرض بعض نصكص الفمسفة األفبلطكنية كتحميميا كاعادة تركيبيا قدر اإلمكاف ،كحاكلنا
اإلحاطة بمضامينيا كأبعادىا الفمسفية ،كبذلنا ما في كسعنا مف أجؿ فيميا كربطيا بتحميبلت

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

الدارسيف لمفمسفة األفبلطكنية .كمف ىنا كاف المنيج التحميمي النقدم أم انر الزمان ليذه الدراسة.

إال أننا استخدمنا كذلؾ في بعض األحياف المنيج السردم التاريخي لتكضيح التطكر

التاريخي لمفيكـ الجماؿ ،كالتي رأينا ضركرة إيضاحيا في الفكر السابؽ كالمعاصر ألفبلطكف،
كلـ نغفؿ أيضان عف تكظيؼ ىذا المنيج خاصة في سياؽ الحديث عف حياة ىذا الفيمسكؼ
كعبلقتو مع أسبلفو كأعبلـ المرحمة التي عاش فييا كمما كاف ذلؾ ضركريان.

سادسا /تقسيمات ال تث:

تـ تقسيـ ىذا البحث كالذم ضـ مقدمة كخاتمة كثبلثة عناصر رئيسية عمى النحك التالي:

أوالً  :التعريؼ بالجماؿ في المغة كفي االصطبلح الفمسفي.
ثاهياً :نشأة كتطكر عمـ الجماؿ.

ثالثاً :الرؤية الجمالية في فمسفة أفبلطكف.

كينتيي البحث بخاتمة خصصت إلبراز نتائج الدراسة ،كيعقبيا قائمة المصادر كالمراجع

التي اعتمد عمييا الباحثاف في ىذا البحث.

أوالً :مباوم الجمال:

العدد 11

1
الج ًميؿ ،كالفعؿ ىج نمؿ.
الخ ٍ
مؽ ك ى
الح ٍس يف في ي
الج ىماؿ :مصدر ى
الخٍمؽ  .ك" ى
الج َمال ي اللغر :ي
()1ػ َ
َّ
ون  *أم بياء كحسف .ابف:
س َر ُت ْ
يت ْ
ون َو ِت َ
ياا َج َما ُل ِت َ
ين تُ ِر ً
ين تَ ْ
كقكلو عز كجؿَ  :ولَ ًف ْم َ

 1ػ الطاىر أحمد الزاكم ،مختار القامكس ،الدار العربية لمكتاب ،ليبيا ػ تكنس1980 ،ـ ،ص.114
* سكرة النحؿ ،اآلية (.)6
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ُّكر
الج ىماؿ الحسف يككف في الفعؿ ك ى
الخٍمؽ )...( .قاؿ ابف األثير :ك ى
سيده ى
الج ىماؿ يقع عمى الص ى
ال {{** أم حسف األفعاؿ كامؿ األكصاؼ،1
كالمعنى؛ كمنو الحديثَّ }}:
إن اهلل ُج ِمي ٌل ُي ِت ُّ
ت ا ْل َج َم َ
كالمتأمؿ في الديانات القديمة يجد أنيا أفردت لمجماؿ إليان تعبده*** ،كحتى الديانات السماكية

كصفت لنا اهلل بأنو جميؿ يحب الجماؿ ،كقد خمؽ اإلنساف عمى صكرتو جميبلن يحب الجماؿ

حتى لقب اإلنساف كالجنس البشرم كمو بأنو جميؿ يعبد الجماؿ كيعشؽ كؿ ما ىك جميؿ.

()2ي الجمال ي االصطالح البلسبي :فيك صفة تمحظ في األشياء ،كتبعث في النفس سرك انر
كرضى )...( .كىك أحد المفاىيـ الثبلثة التي تنسب إلييا أحكاـ القيـ ،أعني الجماؿ ،كالحؽ،
ٌ
3
****
2
كالخير"  .كيقكؿ "كنت"  " :الجميؿ ىك رمز الخير األخبلقي "  .بمعني الجماؿ ىك ما يبعث
في النفس الرضا ،دكف تصكر ،أم ما يحدث في النفس مف عاطفة تسمى بعاطفة الجماؿ.4
*****

كقد كانت كممة (الجماؿ) عند قدماء الفبلسفة مطابقة لكممة (خير) أك (كماؿ)

فكؿ ما

ىك خير مف الناحية الخمقية ،أك كؿ ما يساعد الحياة عي النمك كالقكة يعتبر في نظرىـ جميبلن،
كال زاؿ في عمـ الجماؿ مف يأخذ بيذا الرأم ،فيرل أف الجماؿ خاضع لممعيار الحيكم كما ىك

اإلنساف الجميؿ في منظره قد يككف شرير في أفعالو ،كما أف الفناف قد يرسـ لكحة تمثؿ شحاذان
ضعيفان متسكالن في شارع ضيؽ مظمـ كمع ذلؾ تحس ما في المكحة مف جماؿ .5كلعؿ ىذا ما
يدفعنا لمتساؤؿ عف تعريفات عمـ الجماؿ كالبحث في نشأتو كتطكره .

** صحيح مسمـ بشرح النككم "كتاب اإليماف ػ باب تحريـ الكبر كبيانو" ػ حديث رقـ 147( :ػ} ،){91حققو كخرجو كفيرسو :عصاـ
الضبايطي كآخركف ،دار الحديث طبع ػ نشر ػ تكزيع ،القاىرة ،الطبعو2001 ،4ـ ،المجمد ،1ص.366
 1ػ ابف منظكر ،لساف العرب المحيط ،دار الحديث لطبع كالنشر كالتكزيع ،القاىرة2013 ،ـ ،المجمد ،1ص 208ػ.209

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

خاضع أيضان لممعايير األخبلقية ،كالكاقع أنو ينبغي أف نفرؽ بيف ما ىك جميؿ كما ىك خير .إف

*** مثؿ عشتاركت عند الفينيقييف ،كافركديت عند األغريؽ ،كفينكس عند الركماف( .الباحثاف).
 2ػ تد ىكندرتش ،دليؿ أكسفكرد لمفمسفة ،ترجمة :نجيب الحصادم ،المكتبة الكطنية لمبحث كالتطكير ،طرابمس ػ ليبيا ،الطبعة،1
2005ـ ،الجزء ،1ص.248
**** إيَّمانكيؿ ىك ٍنت ) :)Immanuel Kantكلد في مدينة كيبجسبرج في بركسيا الشرقية في  22أبريؿ سنة 1724ـ .كمف أىـ
مؤلفاتو :نقد العقؿ المحض (1781ـ) ،كنقد العقؿ العممي (1787ـ) ،كنقد ممكة الحكـ (1790ـ) ،السبلـ الدائـ (1795ـ) ،كميتافيزيقا
األخبلؽ (1797ـ) ،كتكفي كنت سنة ( 1804ـ)( .لمزيد مف التفصيؿ انظر :عبدالرحمف بدكم ،مكسكعة الفمسفة ،المؤسسة العربية
لمدراسات كالنشر ،الطبعة1984 ،1ـ ،الجزء ،2ص 267كما بعدىا.
 3ػ إيَّمانكيؿ كنت ،نقد ممكة حكـ ،ترجمة :غانـ ىنا ،تكزيع مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،الطبعة2005 ،1ـ ،ص.291
 4ػ جميؿ صميبا ،المعجـ الفمسفي ،دار الكتاب المبناني ،بيركت1982 ،ـ ،الجزء ،1ص.407

العدد
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العدد11

***** كالجدير بالذكر ىنا أف أفبلطكف في محاكرة "الجميكرية" يرل أنو ال أحد يبمغ حد المعرفة التامة في كنو الجميؿ كالعادؿ ،ما لـ
يعرؼ كنو الخير ،مف ىنا يتضح أف أفبلطكف جعؿ في تعميبلتو الجمالية مكانة لمجماؿ تكحده بالقيـ العميا األخر التي تيعد ػ بيذا المعنى
ػ تفسي نار لبعضيا البعض ،فالجماؿ ىك نفسو الخير أك العادؿ أك الحقيقي( .لمزيد مف التفصيؿ انظرE,F. Carritt, Philosophy of :
 Beauty, Clanedon Press, Oxford 1962, P296. 11.كانظر أيضانEditt (H. A. Milton), Huntington Carrms, :
The Collected Dialogues of Plato: (Symposium) U.S.A. 1969, P.553.

 5ػ حسيف عمي ،فمسفة الفف رؤية جديدة ،التنكير لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،الطبعة2010 ،1ـ ،ص.14
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فعمـ الجماؿ كما يقكؿ جميؿ صميبا في معجمو الفمسفي ىك" :عمـ يبحث في شركط

الجماؿ ،كمقاييسو ،كنظرياتو ،كفي الذكؽ الفني ،كفي أحكاـ القيـ المتعمقة باآلثار الفنية ،كىك

مبحث مف مباحث الفمسفة " .1كلو قسماف:

()1ػ قسـ نظرم عاـ ،يبحث في الصفات المشتركة بيف األشياء الجميمة التي تكلد الشعكر
بالجماؿ ،فيحمؿ ىذا الشعكر تحميبلن نفسيان ،كيفسر طبيعة الجماؿ تفسي انر فمسفيان ،كيحدد الشركط
كالقكانيف التي يتميز بيا الجماؿ مف القبح.

()2ػ قسـ عممي خاص ،كىك يبحث في مختمؼ صكر الفف ،كينقد نماذجو المفردة .كيطمؽ عمى
ىذا القسـ النقد الفني ،كىك ال يقكـ عمى الذكؽ كحده ،بؿ عمى العقؿ أيضان ،ألف قيمة األثر الفني
ال تقاس بما يكلده في النفس مف إحساس فحسب ،بؿ تقاس بنسبتو إلى الغائية التي يتمثميا

العقؿ .2كبالتالي فالجماؿ في الحقيقة ما ىك إال إشباع كرضا انفعالي.

كخبلصة القكؿ أنو بانفصاؿ العمكـ المختمفة عف الفمسفة لـ يبؽ ليا سكل ثبلث مباحث

رئيسية كىي مبحث الكجكد ،كمبحث المعرفة ،كمبحث القيـ ،كالذم بدكره يتفرع إلى فركع كىي قيـ
الحؽ كالخير كالجماؿ ،كىذا األخير يبحث في المسائؿ المتعمقة بكجكد األشياء الجميمة كالصفات

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

التي إذا تكافرت في أم شيء يمكف اعتباره جميبلن كاستجابة اإلنساف ليذه األشياء كما يبحث في
طبيعة كقيمة الفف "بكجو عاـ".

ثاهياً :هشتة وتطوره علم الجمال ):*(Aesthetics

مف األىمية بمكاف أف التنقيب كالبحث عف جذكر الشيء ،ػػسكؼ يفصح لنا عف مبررات

كبيرة قد ال نجدىا عندما نبحث في مكضكع م ػػعيف بشكؿ منعزؿ عف ماضيو.

فالمكضكع الكاحد ػ كالجماؿ مثبلن ػ البد كأف يمر بمراحؿ متعددة حتى يػ ػ ػ ػػصؿ إلى مستكل

النضج ػ مستكل التنظير ػ إلى المستكل الذم يتحدد بإيجاد مدارس كنظري ػػات متعددة كمترابطة،

أك حتى شديدة التباعد .كمف ىذا المنطمؽ يتحتـ عمينا عرض كػػيؼ نشأ كتطكر ىذا العمـ؟ ،3كما

ىي مكاضيعو كمف ىـ أىـ أعبلمو؟ كىذا ما سنعرفو مف خبلؿ العرض التاريخي لنشأة األبحاث

التي تدكر حكؿ الظاىرة الجمالية ،كعف المكاقؼ الجمالية التاريخية التي تعرض أصحابيا لتفسير
 1ػ جميؿ صميبا ،مرجع سبؽ ذكره ،الجزء ،1ص.408
 2ػ المرجع نفسو ،الجزء نفسو ،ص208ػ.209

العدد 11

* "( " Aestheticsعمـ الجماؿ) :ىي عبارة مشتقة مف كممة (إستيزس) اليكنانية كمعناىا اإلدراؾ الحسي ،كلذلؾ نبلحظ أف المقابؿ
العربي لمكممة ىك (عمـ الجماؿ) ،كىك أكثر المصطمحات تعبي انر عف الكممة كأشد كفاءة ،كاف كاف الكثيركف السيما في بمداف المغرب

العربي باتكا يفضمكف نعت ىذا الفرع مف فركع الفمسفة باسـ :فمسفة الفف ،عمى أساس مصطمح "عمـ" الجماؿ مصطمح غير عممي.

(انظر ىامش كتاب :كليـ جيمس اريؿ ،مدخؿ إلى الفمسفة ،ترجمة :عادؿ مصطفى ،كمرجعة :يمنى طريؼ الخكلي ،رؤية لمنشر
كالتكزيع ،الطبعة2011 ،1ـ ،ص.313
 3ػ سناء خضر ،مبادئ فمسفة الفف ،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،اإلسكندرية ،الطبعة2004 ،1ـ ،ص123
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ظاىرة الجماؿ قبؿ أف تتطكر ىذه الظاىرة إلى عمـ الجماؿ في العصر الحديث .كالكاقع أنو لـ

يخ يؿ عصر مف عصكر البشرية مف كجكد الفف بأنماط مختمفة ،يعكس كؿ نمط منيا قدرة
اإلنساف عمى التعامؿ مع الكسائط المادية ،كما أف ىذه األنماط تعكس أيضان التكجيات النفسية
التي تترجـ عف مكانة كؿ فف في نسؽ الحضارة كالثقافة المحيطة باإلنساف.

كبالتالي ليس مف شؾ أف تعمؽ الكائف البشرم بالفف كالجماؿ قديـ جدان .كاستمتاعو بو

كافتتانو بمظاىر الطبيعة قديـ قدـ اإلنسانية ذاتيا ،كما تركو لنا ىذا الكائف مف آثار منذ العصر

الحجرم األكؿ حتى عصكر الحضارات الشرقية القديمة كالمصرية كاليكنانية المعركفة خير شاىد
عمى صحة ىذا الرأم .فإذا أخذنا مثبلن الحضارة اليكنانية ،نجد أف اليكنانييف ػ ػ حتى قبؿ عصر
**

الفمسفة ػ ػ قد أقبمكا عمى تمجيد "ربات

الفنكف" كعبادتيا كتقديـ القرابيف إلييا كرعايتيا إيمانان منيـ

بتقديس مظاىر الجماؿ الخالدة في الفف كالطبيعة.

كلكف الشيء اآلخر المؤكد ىك أف الشعكر بالجماؿ الطبيعي كاف سابقان عمى النشاط الفني،

فمقد أح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس اإلنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف أكالن بجماؿ الزىرة أك غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياب الشمس قبؿ أف يككف ىناؾ لكحات
جميمة أك منحكتات رائعة .ىناؾ إذف جماؿ طبيعي مستقؿ كسابؽ عمى الجماؿ الفني.1

بينيما؟ فما ىك الجماؿ الحقيقي؟ كىؿ ىناؾ دكر أك ىدؼ أك طريقة معينة لمتعبير عف ىذا

الجماؿ؟ كؿ ىذه المكاضيع كاألسئمة كتفسير الظكاىر الجمالية كتصنيفيا كانت مكضكعان لمبحث،
مما دعا إلى قياـ عمـ الجماؿ أك فمسفة الجماؿ.

إف البحث عف الجماؿ بشكؿ جدم قد بدأ مع سقراط عندما سأؿ عف ماىية الجماؿ ،كنضج

ىذا البحث مع أفبلطكف عندما جعؿ قمة العالـ الركحي الحؽ كالخير كالجماؿ ،ما يعني أنو قد

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

فما ىك ىذا االلتباس بيف الجماؿ الطبيعي كالجماؿ الفني؟ ككيؼ يتـ التفريؽ أك المفاضمة

ضمف الجماؿ في عالـ المثؿ الحقيقي األرقى مف عالـ الحس الكىمي ،كلعؿ االبتعاد عما ىك
حسي قد أكسب الفف صفة المثالية الصفة التي تحكلت مع تمميذه أرسطك إلى الكاقعية ،ككف

األخير جعؿ الفف كامنا في مكضكعات العالـ ،فأفكارنا الفنية نستخرجيا مف العالـ الخارجي في
صكرة أعماؿ فنية.2

العدد
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كربات الفنكف ،مثؿ ربة الغناء ،كربة الشعر ،كربة الجماؿ ...،إلخ( .الباحثاف).

العدد11

** كاف لميكناف ربات تشرؼ مباشرة عمى أىـ المجاالت كاألنشطة التي تسير حياتيـ كما ىك الحاؿ لربة الدراسة "العمـ" ،كربة الذاكرة،
 1ػ معف زياده ،المكسكعة الفمسفية العربية "االصطبلحات كالمفاىيـ" ،معيد اإلنماء العربي ،طرابمس ػ ليبيا ،الطبعة1988 ،1ـ،
المجمد ،1ص.332
 2ػ أفراح لطفي عبداهلل ،نظرية كركتشة الجمالية ،التنكير لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت2011 ،ـ ،ص78ػ.79

149

فأفبلطكف ىك أكؿ فيمسكؼ يكناني اىتـ بتسجيؿ مكقؼ معيف مف ظاىرة الجماؿ ،فأقاـ

لمجماؿ مثاالن ىك "الجماؿ المحض" ،ك"الذم يككف جميبلن بذاتو فقط " ،1ذلؾ الذم يحتذيو الصانع
في خمقو لمكجكدات العالـ المحسكس.

فيك قد بدأ أكالن :باكتشاؼ سمات الجماؿ في المكجكدات الحسية ،كفي األفراد ،كلكنو أخذ

يصعد تدريجيان مف ىذا الجماؿ الفردم المحسكس إلى أف يكتشؼ عمتو في األفراد جميعان ،كىكذا
إلى أف اكتشؼ مصدر الجماؿ المحسكس في مثاؿ "الجماؿ بالذات" في العالـ المعقكؿ ،ذلؾ

الذم يشارؾ فيو الجماؿ المحسكس ،ثـ إنو ربط بعد ىذا بيف الحؽ كالخير كالجماؿ.

كقد تكمـ أفبلطكف عف الجماؿ في "محاكرتيف"* بطريقة تفصيمية ،المحاكرة األكلى ىي
**

"إيكف"*  ionثـ محاكرة "ىبياس الكبرل"

 ،Hippiasكفي ىذه المحاكرة يقكؿ سقراط " :تعاؿ

اآلف ،أخبرني ما ىك الجماؿ؟ " 2فأجاب ىبياس عمى أستاذه سقراط قائبل " :إف العذراء الجميمة

ىي الجماؿ " 3غير أنو يكجد فكقيا كفكؽ األشياء الجميمة جميعيا الجماؿ نفسو ،4كعمى لساف

سقراط يحاكؿ أفبلطكف أف يحدد الجماؿ ثـ يتطرؽ إلى الحب اإلليي الذم ىك الجماؿ بالذات ،إذ
أف الحب يتجو إلى ىذا الجماؿ ،كالجماؿ بالذات ينطبؽ عمى الخير بالذات .كفي محاكرة

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

"الجميكرية"*  RepubIicيشير أفبلطكف إلى المثاؿ صراحة ،حيث يصفو بأنو الماىية الحقيقية
لؤلشياء ،أم ىك الجميؿ في ذاتو ،كالخير في ذاتو ،كيضرب لنا مثمو الشيير في أسطكرة رمزية

 1ػ أفبلطكف ،المحاكرات الكاممة "محاكرة سيمبكزيكـ أك المائدة" ،ترجمة :شكقي داكد تمراز ،األىمية لمنشر كالتكزيع ،بيركت1994 ،ـ،
المجمد ،4ص.176
* مف المرجح أف السبب الرئيسي الذم جعؿ أفبلطكف يكتب مؤلفاتو عمى شكؿ محاكرات ،أنو أراد أف يسجؿ طريقة أستاذه سقراط
(469ػ399ؽ.ـ) ،أم أنو أراد أف يمثؿ أستاذه تمثيبلن حيان خالصان ،حيث كاف غرضو األكؿ منو ىك تخميد ذكر أستاذه ،أما الغرض
الثاني فكاف يؤمف بأف اكتشاؼ الحقيقة ال يتـ إال عف طريؽ الحكار( .الباحثاف).

** محاكرة إيكف :مف محاكرات مرحمة السقراطية كىي ضد الشعر ،كتتضمف نقد لمشعراء القدامى كخاصة ىكميركس( .الباحثاف).
** محاكرة ىبياس :مف محاكرات مرحمة التنقؿ كىي تتناكؿ مكضكع الجماؿ .كسميت بيذا االسـ نسب نة ليبياس الفيمسكؼ السكفسطائي

ابف مدينة اليس ( (EIisكالذم كاف معاص انر لبركتاجكراس ،كىك مف أشير السكفسطائييف كأكثرىـ تأثي نار في النصؼ الثاني مف القرف

الخامس قبؿ الميبلد( .الباحثاف).

 2ػ أفبلطكف ،المحاكرات الكاممة "محاكرة ىيبياس الكبرل" ،ترجمة :شكقي داكد تمراز ،مصدر سبؽ ذكره ،المجمد ،4ص.206
 3ػ المصدر نفسو ،المجمد نفسو ،ص.208

العدد 11

 4ػ أفبلطكف ،محاكرة ىبياس ،نقبلن عف :دنيس ىكيسماف،عمـ الجماؿ (االستطيقاء) ،ترجمة :أميرة حممي مطر ،دار أحياء الكتب
العربية ،القاىرة ،بدكف تاريخ ،ص.13

* محاكرة الجميكرية :مف محاكرات مرحمة النضج ،كىي مف أشير محاكرات أفبلطكف ،كىي تحتكم عمي البذكر األصمية لكثير مف
مكضكعات البحث التي تابعيا عدد كبير مف الفبلسفة كالمفكريف حتى كقتنا الحاضر .كقد اشتقت المحاكرة اسميا مف اليدؼ التي كانت
تسعى إليو ،كىك تشيد دكلة مثمي .كمكضكعيا األساسي ىك الحديث عف عناصر الدكلة المثالية ،كشرح الثنائية الميتافيزيقية أم التميز
بيف العالـ المعقكؿ كالعالـ المحسكس ،كقد تناكلتو أفبلطكف في الكتاب الخامس منيا مكضكع الجماؿ( .الباحثاف).
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تسمى (أسطكرة الكيؼ) كنمكذج لذلؾ ،1كالذم يصكر لنا فييا مقاـ عالمنا "المحسكس" ،عالـ
المادة ،فيك عالـ األشباح كالظبلؿ في مقابؿ العالـ "المعقكؿ" عالـ األفكار كالمعاني عالـ الحقيقة

كالكماؿ.2

كقد أشار أيضان في نفس المحاكرة إلى فكرة الجماؿ بالذات كالى مشاركة األشياء الجميمة

المحسكسة في الجماؿ بالذات.3

كلـ يكتفي أفبلطكف في حديثو عف الجماؿ بالمحاكرات سالفة الذكر بؿ تطرؽ في محاكرة
**

"فايدركس"

 Pnaedrusلطبيعة الجماؿ كالحب ككيؼ يمكف التعبير عف حقيقتيما عف طريؽ

الخطابة الفمسفية.

كالكاقع أف مصطمح "استطيقا" ( Aestheticعمـ الجماؿ) لـ يستقؿ كيصبح فرعان مف فركع

الفمسفة إال في النصؼ األخير مف القرف الثامف عشر .كىك مشتؽ مف الكممة

اليكنانية  Aisthetonكتعني ممكف إدراكو بالحكاس .كىك مصطمح فمسفي حديث ظير في العاـ

(1750ـ) ،4كأكؿ مف كضع اصطبلح "عمـ الػ "Aesthetics, Esthetiqueىك الفيمسكؼ
*

األلماني "أ.ج .بكمجارتف"

 1714( Baumgartenػ1762ـ) كمعناىا اإلدراؾ الحسي ،ثـ

كقد حاكؿ فبلسفة االستاطيقا إنقاذ مفيكـ الجماؿ باقتراح أنو أفضؿ مفيكـ عاـ لمقيمة

اء أكاف مف صنع
االستاطيقية .كخبلصة رأييـ أف الجماؿ ينطبؽ عمى مختمؼ أنكاع األشياء ،سك ن
اإلنساف أك جزءان مف الطبيعة ،كالحكـ بجماؿ أم شيء ىك أعمى صكر اإلطراء االستاطيقي.
كيرجع تاريخ االىتماـ الفمسفي بالجماؿ كبالفف إلى الفمسفة اليكنانية .غير أف الباحث في

 1ػ أفبلطكف ،جميكرية أفبلطكف" ،الكتاب السابع" الفقرة ) 514كما بعدىا) ،ترجمة :فؤاد زكريا ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

أطمقت عمى اإلدراؾ الخاص بشعكر الجماؿ كما نراه في الطبيعة كآيات الفنكف.5

1985ـ ،ص 418كما بعدىا.
 2ػ م حمد عبد الرحمف مرحبا ،المكسكعة الفمسفية الشاممة "مف الفمسفة اليكنانية إلى الفمسفة اإلسبلمية" ،عكيدات لمنشر كالطباعة،
بيركت2007،ـ ،المجمد ،1ص.131
 3ػ أفبلطكف ،جميكرية أفبلطكف" ،الكتاب الخامس" الفقرة (480ػ ،)476ص376ػ377ػ.378
** محاكرة فايدركس :مف محاكرات مرحمة النضج ،كىي تناقش طبيعة الجماؿ كالحب( .الباحثاف).
 4ػ كليـ جيمس اريؿ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.313
* كقد حدد الفيمسكؼ األلماني "بكمجارتف" مكضكع عمـ الجماؿ في تمؾ الدراسات التي تدكر حكؿ منطؽ الشعكر كالخياؿ كالفف ،كىك
منطؽ يختمؼ كؿ االختبلؼ عف منطؽ العمـ كالتفكير العقمي .كمنذ ذلؾ التاريخ تقريبان صار لعمـ الجماؿ مجالو الخاص بو كالمستقؿ

عف مجاؿ المعرفة النظرية كعف مجاؿ السمكؾ األخبلقي ،كسار في تأكيد ىذا االتجاه أيضان الفيمسكؼ األلماني "إيَّمانكيؿ كنت" Kant,

العدد
11
د 10

العدد11

1724( "EmmanueIػ1804ـ) الذم انتيى إلى القكؿ بأف الخبرة الجما لية ال ترجع إلى النشاط النظرم الذم يقكـ بو الذىف ،كالذم
يحدد شركط المعرفة في العمكـ الرياضية كالفيزيائية كما ال ترجع إلى النشاط العممي الذم يحدد السمكؾ األخبلقي المعتمد عمى اإلرادة،
كلكنو يرجع إلى الشعكر بالمذة الذم يستند إلى المعب الحر بيف الخياؿ كالذىف .كليس معنى ىذا أف مشكبلت عمـ الجماؿ لـ تي ٍد ىرس قبؿ
ذلؾ التاريخ ،فالتفكير الفمسفي الذم عني بتعريؼ الجماؿ كالفنكف الجميمة كاف مكجكدان منذ عصر سقراط كقبمو في اليكناف كفي
الحضارات الشرقية القديمة( .انظر :أميرة حممي مطر ،مقدمة في عمـ الجماؿ كفمسفة الفف ،دار المعارؼ ،القاىرة1989 ،ـ ،ص.7

 5ػ مراد كىبة ،المعجـ الفمسفي معجـ المصطمحات الفمسفية ،دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع1998 ،ـ ،ص.260
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عمـ الجماؿ تساكره الشككؾ في ذلؾ األثر الذم أحدثو كتاب كنت "نقد ممكة الحكـ" (1790ـ) .1

كالذم يعتبره بعض الباحثيف ،أكؿ مف أخرج إلى حيز الكجكد عمبلن تركيبيان جامعان يشمؿ كؿ ما
كصؿ إليو سابقكه ،كأكؿ مف قدـ صكرة كاممة لمعالـ فرضت نفسيا عمى جميع المفكريف ".2

كبيذا يككف عمـ الجماؿ ىك العمـ الذم ييتـ بتحميؿ المفاىيـ الجمالية كيعرض لممسائؿ التي

يثيرىا تأمؿ المكضكعات الجمالية؛ كبالتالي فيك يمكننا مف التعرؼ عمى التجربة الجمالية في
شتى جكانبيا.3

كالبد مف اإلشارة إلى الفرؽ الدقيؽ بيف فمسفة الفف كفمسفة الجماؿ ،فإذا كانت األكلى

تحصر نفسيا في ميداف اإلبداع ،كىك النشاط البشرم بكجو عاـ ،فإف الثانية "فمسفة الجماؿ"

تتعدل ذلؾ لتشمؿ التجربة الجمالية لمطبيعة .4كما أنو يتعيف الفصؿ بيف المنيج الجمالي كالمنيج
يقكـ األشياء بمقدار ما تقدمو مف منافع ،أما المنيج الجمالي فيك
العممي ،ذلؾ أف المنيج العممي ٌ
يق أر الطبيعة كيطالعيا لغاية المطالعة ذاتيا كليس ألم غرض آخر.5
كيقكؿ بالقيمة الجمالية أصحاب النزعة الجمالية كىـ فرقتاف لكؿ منيما نظرية :األكلى

النظرية المكضكعية ،كالثانية النظرية الذاتية.
الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

فأما أتباع النظرية المكضكعية فيعرفكف القيمة الجمالية بأنيا الصفة التي تجعؿ مف الشيء

مكضكعان جماليان.

كأما أتباع النظرية الذاتية يعرفكنيا بأنيا العبلقة التي تربط الشيء بمشاىديو كأف يربطيـ بو

حبيـ لو كاستماعيـ بو .فكأف الجماؿ في مصطمحيـ ىك ما نحبو كتحصؿ لنا بو استجابات
ممتعة .كنتيجة ليذا الفرؽ بيف الحكـ الشخصي الذاتي كالحكـ المكضكعي الجمالي يسعى

البعض إلى تجنب الحكـ الشخصي فيحكـ عمى الشيء بأنو جميؿ إذا اعتبرتو أغمبية الناس
كذلؾ ،كرغـ ذلؾ قد تككف األغمبية عمى خطأ ،كمف ثـ يذىب أنصار النظرية الذاتية إلى اعتبار

الجميؿ ما يعتبره النقاد جميبلن طالما أنيـ صفكة مجتمعاتيـ ،كأعمـ بيذا المجاؿ مف غيرىـ كأكثر
حساسية لمجماؿ ،لكف ألـ يعاني كبار الرساميف في أزمانيـ مف حكـ معاصرييـ مف النقاد في
حيف أف آثارىـ ال تزاؿ خالدة حتى اآلف ،فما يعني أف النقاد قد يخطئكف كغيرىـ في تحديد ماىية
 . 1المرجع نفسو  ،المجمد نفسو  ،ص.248
 2ػ ألبير ريفك ،الفمسفة اليكنانية أصكليا كتطكراتيا ،ترجمة :عبدالحكيـ محمكد ،كأبكبكر ذكرم ،مكتبة دار العركبة ،القاىرة ،بدكف

العدد 11

تاريخ ،ص.119
 3ػ البكام كلد عبد المالؾ ،محاضرات في عمـ الجماؿ ،محاضرة بعنكاف( :عمـ الجماؿ "تعريؼ عمـ الجماؿ ػ القيمة الجمالية ػ ماىية
الجميؿ") ،ألقيت لطمبة السنة الثالثة ،بػػ(قسـ الفمسفة كاالجتماع ،كمية اآلداب كالعمكـ ػ الخمس ،جامعة المرقب ،لمعاـ الجامعي
" 2002ػ2003ـ" ،غير منشكرة) ،ص.1
 . 4المرجع نفسو ،ص.1
 5ػ البكام كلد عبد المالؾ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.1
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الجميؿ .كليذا يذىب البعض إلى تعريؼ الجميؿ بأنو ما يعتبره أغمب النقاد في كؿ العصكر

جميبلن.

كقد تعرض البعض لكصؼ الجماؿ فقالكا :إنو يدرؾ بالحدس كليس بالعقؿ ،كأنو ال يعرؼ

في حيف قاؿ البعض اآلخر :إنو يتحدد بعكامؿ ثبلثة :الكحدة كالتعقيد كالحدة .أما الحدة فيي
الدرجة التي تككف عمييا إحدل الصفات البارزة في العمؿ الفني ،فبلبد في أم عمؿ فني مف

كجكد صفة تطغى عمى غيرىا مف الصفات ،كالبد أف تككف ىذه الصفة عمى درجة مف الشدة أك

الحدة ،فإذا تناكلناىا مف ناحية انتشارىا في العمؿ أك ثرائيا بالتناقضات فإننا ننبو إلى ما في

العمؿ مف تعقيد ،كاذا تناكلنا انتظاـ عناصرىا فإننا ننبو إلى ما فيو مف كحدة كعمى ذلؾ يككف

الجميؿ ىك ما يتحمى بإمكانيات ذاتية يمكف أف تكلد استجابات جمالية لدل أكبر عدد مف النقاد

كمف الجميكر العادم.

1

كاجماالن فػ"االستاطيقا" ىي ذلؾ الفرع مف الفمسفة الذم يتعامؿ مع الفنكف ،كمع مكاقؼ أخرل

تتضمف خبرة جمالية كقيمة جمالية.2

قد يندىش القارئ لمكىمة األكلى عندما يجد أفبلطكف الفيمسكؼ عدك الشعر كناقد
**

"ىكميركس"* الذم أدانيما في محاكرة "الجميكرية"
ركح الفف إلى نفسو كتخممت ثنايا فمسفتو.3

كغيرىا مف المحاكرات ،شاع انر فنانان تسرب

كمع ذلؾ فإنو مف العبث أف نبحث في فمسفتو عف مذىب كامؿ في عمـ الجماؿ

"االستطيقا" ،إذ ال يكجد بيا سكل أسس لرؤية في الفف ،كلعؿ السبب في ذلؾ راجع إلي الطريقة

التي كاف ينتيجيا أفبلطكف في عرض آرائو كأفكاره ػ ػ ػ ػ ػ في المحاكرة ػ ػ ػ ػ ػ كالتي تجعمو ينتقؿ مف

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

ثالثاً :الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون:

مكضكع إلى آخر كمف فكرة إلى أخرل ،أما سيككلكجية الفناف أك الجميكر فمف تظفر منيا إال

ببعض المبلحظات المختمفة فيما يتعمؽ بالميمة األخبلقية التي يقكـ بيا كؿ نكع مف أنكاع الفنكف

الكبرل .4ىذا مف زاكية ،كمف زاكية أخرل فإف أقكاؿ كأراء أفبلطكف في الفف كالجماؿ نجدىا
 . 1المرجع نفسو ،ص1ػ.2
 . 2تدىكندرتش ،مرجع سبؽ ذكره ،الجزء ،1ص.244
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فؤاد األىكاني ،نكابغ الفكر الغربي "أفبلطكف" ،دار المعارؼ ،القاىرة1991،ـ، ،ص.42

** لمزيد مف التفصيؿ انظر :أفبلطكف ،جميكرية أفبلطكف "الكتاب العاشر (المحاكة في الشعر كالفف) الفقرة ( 595كما بعدىا)"،
مصدر سبؽ ذكره ،ص 529كما بعدىا.

العدد11

* ىكميركس :شعر يكناني صاحب "اإللياذة" كىي ديكاف اليكناني يف ،فييا المغة ،كالتاريخ ،كالديف ،كالطب ،كالصناعات( .انظر :أحمد

 3ػ أميرة حممي مطر ،مقدمة ترجمتيا ،لمحاكرة فايدركس ألفبلطكف أك الجماؿ ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة2000 ،ـ،
ص. 3
 4ػ حسيف عمي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.70
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مبعثرة في عدد كبير مف محاكراتو ،كخاصةن في خمس محاكرات ىي( :ىيبياس الكبرل ،كأيكف،
كالمأدبة ،كالجميكرية ،كفايدركس) .غير أف لو أقكاالن أخرل ال تحصى في الفف كالجماؿ متناثرة

في محاكرات مثؿ( :القكانيف ،كجكرجياس ،كالسكفساطي ،كطيماكس ،كالدفاع ،كفيميبكس) .كربما

يككف السبب كما أشرنا آنفان في افتقار الفمسفة األفبلطكنية لمذىب متكامؿ في عمـ الجماؿ ىك أف
الفيمسكؼ اعتمد أسمكب الحكار في كتاباتو ،كىذا يعني أف المكضكع كطريقة التحاكر كنكعية

ثـ لـ يراع أفبلطكف الدقة في أف تتكامؿ
الجدؿ المتمشي فييا تقتضي ما يقاؿ في مكضعو .كمف َّ
فمسفة لو في الفف عمى طكؿ محاكراتو .1كمف المبلحظ كذلؾ أف رؤية أفبلطكف لجماؿ ال تنفصؿ

بالمثؿ أك المعقكالت كمعركؼ أف تمؾ النظرية تقكؿ بالفصؿ
عف نظريتو العامة في الكجكد القائمة ي
"المثؿ" ( Le
بيف عالميف مختمفيف مف الناحية االنطكلكجية كالمعرفية ىما :العالـ المعقكؿ ي
 :)Monde de L, intelligibleكىك عالـ المكجكدات الحقيقية الثابتة كاألزلية ،كالعالـ

المحسكس ( :)Le Monde de Sensibleكىك عالـ الكثرة كالحركة كالتغير ،ككذلؾ في قكلو
بالسمـ األفبلطكني الصاعد في الجماؿ كالذم يحدد فيو مراتب الجماؿ التي تتدرج مف الجماؿ

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

الخمقي إلى الجماؿ العقمي إلى الجماؿ اإلليي.
الحسي إلى الجماؿ ي
كيكفي ىنا أف نذكر ما كرد في محاكرة "المأدبة"*  Symposiumحيث يصؼ أفبلطكف
الجماؿ بأنو يحتؿ مكانة بارزة بيف المثؿ كأنو في الكقت نفسو أكثرىا إشراقان كلمعانان كقابمية لمرؤية

كيعد ذلؾ "المثاؿ"**عبارة عف صكرة مفارقة تنكشؼ فييا الحقيقة لمفيمسكؼ الذم تجرد
كالتذكر .ي
مف قيكد الجسد كأدرانو فامتؤل قمبو إلى حد اليكس كاليذياف ،يقكؿ أفبلطكف في محاكرة "فايدركس"

عمى لساف سقراط " :أف كاف اليكس ش انر مطمقان فسكؼ يصدؽ ىذا الكبلـ ،لكف الكاقع غير ذلؾ؛

 1ػ المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
* محاكرة المأدبة :أك "سيمبكزيكـ  :يبلحظ أنا بعض المترجميف استخدـ كممة (المائدة) بدؿ عف المأدبة كما في ترجمة "شكقي داكد
تمراز" كالتي اعتمدنا عمييا في ىذا البحث كالكممتاف مترادفتنا ،كىذه المحاكرة مف محاكرات مرحمة النضج ،كمكضكعيا الحب كالتميز
بيف أنكاعو كبياف مدل ارتباط الحب بمكضكع الجماؿ ،كمف ثـ يميز فييا بيف الجماؿ الحقيقي كبيف ظبللو األرضية( .الباحثاف).
كالمقصكد بالمأدبة :ىك االجتماع عمى المكدة ،كاالتصاؿ باأللفة كالمحبة ،إذ ال تحصؿ المؤاكمة إال مع الكئاـ ،كال تجرم المنادمة
إال مع الصحبة كاالئتبلؼ( .لمزيد مف التفصيؿ انظر :أحمد فؤاد األىكاني ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.54
** مثاؿ ) :) eidosفي اليكنانية كممة تعني صكرة الشيء الذم يمثؿ صفاتو ،كالقالب أك النمكذج الذم يقرر عمى مثمو ،كالجزئي الذم

العدد 11

يذكر إليضاح القاعدة ،كايصاليا إلى فيـ المتعمـ.
كالمثاؿ عند أفبلطكف صكرة مجردة ،كحقيقة معقكلة ،كأزلية ثاب تة ،قائمة بذاتيا ،ال تتغير ،كال تندثر ،كال تفسد( .انظر :جميؿ صميبا،
المعجـ الفمسفي ،دار الكتاب المبناني ،بيركت1982 ،ـ ،الجزء ،2ص. 335
كقاؿ الفارابي أيضان في ىذا الصدد" :إف أفبلطكف في كثير مف أقاكيمو يكمئ إلى أف لممكجكدات صك انر مجردة في عالـ اإللو،

كربما يسمييا؛ "المثؿ اإلليية"؛ كانيا ال تندثر ،كال تفسد ،كلكنيا باقية؛ كاف الذم يدثر كيفسد أنما ىي ىذه المكجكدات التي ىي كائنة".
(انظر :أبك نصر الفارابي ،الجمع ب يف رأيي الحكيميف ،قدـ لو كعمؽ عميو :ألبير نصر نادر ،دار المشرؽ ،بيركت ،الطبعة2001 ،5ـ،
ص.105
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ألف أعظـ النعـ تأتينا عف طريؽ اليكس عندما يككف ىبة إليية " .1بمعنى إف الناس تعتبر

اليكس ش انر ،كلكنيـ مخطئكف؛ ألف أعظـ النعـ في نظر أفبلطكف تأتينا نحف البشر عف طريؽ
اليكس غير أنو يشترط أف يككف ىذا اليكس ىدية لنا مف عند اآللية .حيث يقكؿ " :إف اآللية
حيف كىبتنا ذلؾ اليكس فقد كىبتنا أغمى النعـ ".2

كفي محاكرة "الجميكرية" يشير أفبلطكف إلى مثاؿ الجماؿ أك الجماؿ ذاتو كالى مشاركة

األشياء الجميمة المحسكسة في ذلؾ المثاؿ ،كىي تحاكؿ بذلؾ أف ترتقي إلى درجة الكماؿ التي
يكجد عمييا الجماؿ المطمؽ المكجكد في عالـ المثؿ .3حيث يقكؿ في ىذا السياؽ " :الذم ال

يؤمف بكجكد الجميؿ في ذاتو ،أك أم مثاؿ لمجماؿ المطمؽ يظؿ دائمان ثابتان كفي ىكية مع ذاتو،
كالذم ال يعترؼ إال بالكثرة مف األشياء الجميمة ػ ذلؾ الذم يحب األشياء كما تظير ،كال يطيؽ
أف يتحدث إليو مخمكؽ عف الجماؿ الكاحد .)...( ،سأقكؿ لو :تأمؿ أييا الصديؽ ،أيكجد بيف ذلؾ

الجمع الكبير مف األشياء الجميمة ،ما ليس فيو قبيح ".4

شأنو شأف الشاعر الذم تميمو "ربات الشعر"* ،كما يرل أفبلطكف في محاكرة "فايدركس" مع
كجكد فارؽ بيف الحب كما يراه أفبلطكف كالحب كما يألفو البشر في الحياة العادية ،5فقد صكر

أفبلطكف سقراط في صكرة المحب المثالي الذم ينأل عف كؿ رذيمة غايتيا الشيكة الحسية ،بؿ

إف الحب في نظر أفبلطكف ىك كسيمة لبلتصاؿ بالعالـ العقمي ،كتحقيؽ الخير كالفضيمة في
النفس ،فالحب ىك بمثابة قناة لبلتصاؿ بيف نمكذجيف مف الكجكد ىما:ػ العالـ الحسي ،العالـ

العقمي.

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

كيرل أفبلطكف أف ىناؾ عبلقة تجمع بيف الحب كالجماؿ ،إذ نجد الفيمسكؼ ييذم بالحب

كمف أىـ ما يميز الحب عند أفبلطكف ىك أنو مريد لمحكمة راغب فييا ،فيك مرتبط بدرجات

الجماؿ المختمفة :فيك يبدأ أكالن :بالتعمؽ باألجساـ الجميمة؛ ألنيا تكرس صكرة الجماؿ أك نمكذجو
في العالـ العقمي في شكؿ محسكس كمممكس ،ثـ يرتقي إلى محبة جماؿ النفكس ،ثـ يصعد بعد

ذلؾ إلى جماؿ المعرفة الذم ينتيي بالفيمسكؼ إلى تمؾ الرؤية السعيدة التي تحدث لو بشكؿ
مفاجئ مف فعؿ الشعكر عمى االرتقاء مف عالـ المحسكسات الجزئية المتغيرة إلى عالـ الكميات
الثابتة كالمطمقة ،فالصعكد إلى تمؾ المرتبة العميا ػ حسب رأم أفبلطكف ػ كالتي تؤىؿ اإلنساف

العدد
11
د 10

 2ػ المصدر نفسو ،الفقرة ( ،)245ص.61

العدد11

 1ػ أفبلطكف ،محاكرة فايدركس ألفبلطكف أك عف الجماؿ "الفقرة ( ،")244مصدر سبؽ ذكره ،ص.59

 . 3البكام كلد عبد المالؾ ،محاضرات في عمـ الجماؿ ،محاضرة بعنكاف" :فمسفة الجماؿ عند اليكناف" ،مرجع سابؽ ،ص.2
 4ػ أفبلطكف ،جميكرية أفبلطكف "الكتاب الخامس الفقرة ( ،"(476مصدر سبؽ ذكره ،ص.376
* في األساطير اليكنانية نجد أف زيكس كبير اآللية لو تسع بنات ىف ربات الفنكف المختمفة ككؿ ربة مف ىذه الربات ترعى فن نا ما مف

الفنكف فممشعر ربة كلمخطابة ربة كلمدراما ربة كىكذا( .الباحثاف).

 . 5أفبلطكف ،محاكرة فايدركس ألفبلطكف أك عف الجماؿ "الفقرتاف (244ػ ،")245مصدر سبؽ ذكره ،،ص59ػ.60
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المثؿ يشترط نكعان مف الزىد كالمثابرة عمى طمب األسرار مف أصكليا ،فقد ذكر أفبلطكف
إلدراؾ ي
في محاكرة "فايدركس" ما يؤكد ىذا حينما قاؿ " :مف لـ يرتد األسرار بدرجة عالية ،أك ترؾ نفسو
لمفساد ،فإنو ال يسرع لبلرتفاع إلى العالـ العمكم حيث يكجد الجماؿ المطمؽ " ،1كعندىا يتمكف
المرء مف رؤية المثاؿ الحقيقي لمجماؿ الذم ىك كحده الجدير بالحب ،كتمؾ ىي الدرجة األخيرة

مف درجات الجماؿ 2.كىذا ما يؤكد عميو أفبلطكف في محاكرة "المأدبة" بقكلو " :إف مف يسمك مف

ىذه األشياء األرضية تحت تأثير الحب الحقيقي ،يجب أف يبدأ مف الجماالت األرضية كيرتفع
ً
كدرجات فقط ،كيرتقي
إلى أعمى مف أجؿ ذلؾ الجماؿ اآلخر ،مستخدمان ىذه الجماالت األرضية

صعكدان مف كاحدة إلى الثانية ،كمف الثانية إلى كؿ األشكاؿ الجسدية الجميمة ،كمف األشكاؿ
ي
الجسدية الجميمة إلى الممارسات الجميمة ،كمف الممارسات الجميمة إلى العمكـ الجميمة ،إلى أف

يصؿ مف العمكـ الجميمة إلى العمـ الذم تكممت عنو مف قب يؿ ،العمـ الذم ليس لو ىدؼ أك غاية

أخرل غير الجماؿ االمحض ،كيعرؼ أخي انر ذلؾ الذم يككف جميبلن بذاتو فقط ".3
الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

يصكر أفبلطكف في ىذا النص رحمة النفس سعيان كراء الجماؿ ،كىنا نرل المتنبئة

سيمبكزيكـ ،تعمـ سقراط الطرؽ الكاجب إتباعيا بالنسبة ألكلئؾ الذيف يريدكف أف ييعرؼ الجماؿ
بذاتو حيث يبدأ بتقدير الجماؿ الماثؿ في الجسد أك أم شكؿ معيف ثـ ينتقؿ إلى مرحمة يقدر فييا
عدد مف األشكاؿ الجسدية الجميمة ،كىك ىنا يدرؾ أف الجماؿ في أحدىا ىك نفس الجماؿ الماثؿ

في غيره مف األشياء .أما المرحمة الثانية فيي تقدير الجماؿ المجرد ،كىك جماؿ القكانيف كالنظـ

االجتماعية.

كبعد ىاتيف المرحمتيف لف يصؿ بعد إلى معرفة الجماؿ ،إذ البد لممرء أف يثابر حتى يصؿ

إلى إمكاف دراسة الجماؿ المجرد في المرحمة الثالثة ،فإذا رجعنا إلى الكتاب السابع مف محاكرة

"الجميكرية" ألفبلطكف كجدنا أف الطريقة التي يمكف لممرء أف يقترب بيا مف المعرفة الحقيقية

لممثاؿ ىي الدراسة المستمرة المضنية لذلؾ القسـ مف المعرفة التي ىي أبعد ما يككف عف ميداف
الكىـ ،كنعني بو دراسة العمكـ الدقيقة التي تتناكؿ القياس كالكزف كالعدد ،كتسمى نظريات

"األعداد* كاليندسة**" كالدراسات المتصمة بيا كالمسطحات كاألجساـ الصمبة ذاتيا كاألجساـ
 1ػ المصدر نفسو ،الفقرة ( ،)250ص.69

العدد 11

 . 2البكام كلد عبد المالؾ ،محاضرات في عمـ الجما ؿ ،محاضرة بعنكاف" :فمسفة الجماؿ عند اليكناف" ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.3
 3ػ أفبلطكف ،المحاكرات الكاممة "محاكرة سيمبكزيكـ أك المائدة" ،مصدر سبؽ ذكره ،المجمد ،4ص.176
* أم األعداد التي ال تمثؿ مكضكعات محسكسة ،كالتي ىي كيانات رياضية فحسب .كتحتؿ ىذه األعداد عند أفبلطكف مكانة كسطا
بيف األشياء الحسية كبيف عالـ المثؿ( .انظر :تعميؽ فؤاد زكريا ،عمى ترجمتو لكتاب جميكرية أفبلطكف ،اليامش ،مصدر سبؽ ذكره،
ص.434
** كالجدير بالذكر أف أفبلطكف في "محاكرة الجميكرية" أكد عمى أىمية تعمـ اليندسة عممي نا ،حيث قاؿ " :كنحف لف ندخر كسعان في

حث مكاطني جميكريتنا السعيدة عمى تعمـ اليندسة ،إذ أف لميندسة أيضان فكائد أخرل ينبغي أال نغفميا "( .لمزيد مف التفصيؿ انظر:
أفبلطكف ،جميكرية أفبلطكف "الكتاب السابع الفقرة ( ،")527مصدر سبؽ ذكره ،ص.437
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الصمبة التي تسير في حركة دائرية كعمـ الحجكـ كالفمؾ ،كتنتيي كؿ تفسيرات الجماؿ عند

أفبلطكف إلى التكحيد بينو كبيف المثاؿ العقمي الذم يتجمى في التناسب كاالئتبلؼ اليندسي كفي

كؿ ما يخضع لمعدد كالقياس ،1كىذا ما يؤكده أيضان في محاكرة "فيميبكس"***حيث يقكؿ " :إذا
ً
فإف الباقي فييا لف يككف كثي انر " .2كما
ففٌ ،
أم ٌ
أن ٍقص ٌي عمـ الحسابٌ ،
فف القياس ،كاألكزاف ،مف ٌ
نجده أيضان كفي نفس المحاكرة يصؼ المذات الجمالية المستمدة مف تذكؽ الفنكف بأنيا تنشأ مف
أف الممذات
إحساسنا بجماؿ األلكاف كاألشكاؿ كاألصكات كال تككف مصحكبة بأم ألـ حيث يقكؿٌ " :
الحقيقية ىي تمؾ الممذات التي يمنحيا جماؿ المكف كالشكؿ )...( ،كبشكؿ عاـ تمؾ الممذات التي

كسار كغير
يككف التكؽ ليا غير مؤلـ كبدكف كعي ،كتمؾ التي يككف االستمتاع بيا كاضح لمحس َّان

و
مشكب باأللـ " .3كما يضيؼ قائبلن في ىذا المعنىٌ " :إنني ال أعني بجماؿ الشكؿ جماؿ
لكف المناظرة تقكؿ ،أفيمني ٌأني
الحيكانات أك الصكر ،كالذم
سيتصكر العديد ٌأنو ما أعنيٌ .
ٌ
أعني بقكلي ىذه الخطكط المستقيمة كالدكائر ،كاألشكاؿ المسطَّحة أك المجسَّمة التي تيشكؿ منيا
أف ىذا ليست جميمة بشكؿ نسبي فقط ،مثؿ
باستدارة المخارط كالمساطر كبمقاييس الزكايا؛ كأؤ ٌكد ٌ
األشياء األخرل ،بؿ ٌأنيا جميمة بشكؿ أزلي كبشكؿ مطمؽ " .4كيكرر أفبلطكف في نفس النص

طبيعية مف الصفة عينيا ".5
ٌ
كلعؿ عدـ تدرب الفناف ػ حسب رأم أفبلطكف ػ عمى دراسة ىذه العمكـ الدقيقة (الحساب
كاليندسة) ،ىك الذم يجعمو غير قادر عمى إدراؾ المثاؿ ،إذ البد أف يتكافر لممرء الدراسات

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

كجمية ،كليا نبرة مفردة
ىذا الكبلـ بالنسبة لؤلصكات حيف يقكؿ " :عندما تككف األصكات لطيفة ٌ
نسبي بؿ ٌأنيا جميمة بشكؿ مطمؽ ،كتممؾ ممذات
صافية ،أعني عندئذ ال تككف جميمة بشكؿ
ٌ

كبالتالي فتعمـ اليندسة كالعمكـ الرياضية عند أفبلطكف أم انر ال جداؿ فيو ،فأكؿ ما نفض عف أكاديميتو غبار السرية ،كنحا بيا نحكان

عمميُّا ،اشترط في دخكليا أف يككف المتقدـ لمدراسة عالماي باليندسة( .انظرJaeger, Werner, Paideia, the Ideais of Greek :

 cuiture, 2d ,ed, Eng, tr, by Gilbert hight .vol. ii, and iii,Oxford 1947. .PP. 174-197.كلذلؾ كتب عمى بابيا
العبارة الشييرة " :ال يدخميا إال عالـ باليندسة "( .لمزيد مف التفصيؿ انظر :كؿ ديكرانت ،قصة الفمسفة ،ترجمة :فتح اهلل محمد
المشعشع ،مكتبة المعارؼ ،بيركت ،الطبعة2004 ،1ـ ،ص . 33كىذا ما أكده أبنو (سارتكف) حيف قاؿ عف كالده" :لـ يخمؽ العمـ
الرياضي ،كلكنو خمؽ رياضييف"( .انظر Sarton, History of Science, P. 436. :نقبلنعف :أحمد فؤاد األىكاني ،مرجع سبؽ

ذكره ،ص.62

 1ػ أفبلطكف ،جميكرية أفبلطكف "الكتاب السابع الفقرة ( ،")536:521ص.448:427
*** فيميبكس :محاكرة (في المذة كالخير) يدكر النقاش فييا بيف سقراط ،فيميبكس ،كبركتارخكس عف السعادة الحقيقية لمركح( .الباحثاف).

 . 3المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا ،ص.349

العدد
11
د 10

ص.356

العدد11

 . 2أفبلطكف ،المحاكرات الكاممة "محاكرة فيميبكس" ،ترجمة :شكقي داكد تمراز ،األىمية لمنشر كالتكزيع ،بيركت1994 ،ـ ،المجمد،5

 .4أفبلطكف ،المحاكرات الكاممة "محاكرة فيميبكس" ،ترجمة :شكقي داكد تمراز ،األىمية لمنشر كالتكزيع ،بيركت1994 ،ـ ،المجمد،5

الرؤير الجمالير ي لس

ص.356
 . 5المصدر نفسو ،ص.350
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كالتدريبات الطكيمة ليذه العمكـ حتى يتييأ لو اإلدراؾ المفاجئ لممثاؿ .1كىذا ىك ما نقرأه في

محاكرة "المأدبة" إذ يشرح لنا الفيمسكؼ اليكناني الرؤيا في لغة المتصكؼ ،كأخي انر تنكشؼ لو
الرؤيا ممثمة في عمـ كاحد ىك "عمـ الجماؿ" الماثؿ في كؿ شيء ،كفي الرسالة السابعة يرل

أفبلطكف إف معرفة المثؿ ال يمكف أف نصكغيا في كممات كما ىك الحاؿ في األنكاع األخرل مف

التعمـ ،كلكف األمر يحدث فجأة ،كبعد دراسة طكيمة كسعى جاد ،إذ أف النكر الذم يمكف أف
نعرؼ بو ىذه المثؿ يبزغ بغتة في النفس اإلنسانية كما يقفز لساف مف الميب كسط النار كىذا

اإلدراؾ النيائي ىك إلياـ أك كم يض يشبو ذلؾ الذم يقكؿ بو المتصكؼ ،كىك بعيد كؿ البعد عف

العمميات الرياضية كالمنطقية التي تصاحب التفكير كالدراسة المذيف سبقا الكصكؿ إلى ىذه الرؤيا،
كالرؤيا بطبيعة الحاؿ تعقب عممية التفكير المكصمة إلييا كلكنيا في ذاتيا فريدة كمتميزة كما أنيا

تتضمف عنصريف ىما المفاجأة كاالنفصاؿ عف نفسيا ".2

كليذا يرل أفبلطكف أف كؿ األشياء الجميمة األخرل جميمة ما دامت تشترؾ في ىذا الكائف

الحؽ الذم ندعكه الجماؿ ،3كيرل أيضان في محاكرة "فايدركس" أف المثاؿ يختمؼ عف غيره مف
المثؿ في ظيكره في العالـ في صكرتو الفعمية ،حيث يقكؿ " :مف المؤكد أف العدالة كالحكمة ككؿ

ما ىك ثميف مف النفكس ال يرل بكضكح في األمثمة المكجكدة في العالـ ،لكف ىناؾ كسائؿ تقريبية
مف كسائؿ الحس تسمح بصعكبة كبيرة لعدد قميؿ مف الناس بتصكر صبلت القربى التي بقيت

بيده المكضكعات مف األصؿ الذم تحاكيو،في الزماف الغابر حينما كاف ىؤالء الناس ينعمكف
بالصحبة السعيدة كيتبعكف "زيكس" كغيره مف اآللية األخرل أبصركا الجماؿ المتألؽ كأصبحكا
بفضؿ ىذه الرؤية السعيدة مريديف لؤلسرار التي قدسناىا أياـ كنا كامميف ككنا نخمك مف جميع

المصائب التي تنتظرنا في مستقبؿ أيامنا،ككنا مريديف يسمح لنا كقتئذ بالنظر إلى تمؾ الرؤية
الكاممة البسيطة اليادئة السعيدة فأبصرنا في كضح الضياء ألننا كنا أصفياء ال نحمؿ معنا ذلؾ
الشبح الذم سميناه بالجسد كالذم ارتبطنا بو ارتباط الحمزكف بقكقعتو ".4

كمف خبلؿ ىذا النص يتضح إف المرء عند أفبلطكف ال يستطيع أف يصؿ في ىذه الحياة

إلى الحكمة المطمقة أك إلى العدؿ المطمؽ ،كلكنو يستطيع أف يدرؾ الجماؿ المطمؽ ،كىنا نجد

أفبلطكف يعكد إلى مبدأ التذكر ليشرح كيؼ النفس عندما تعرؼ الجماؿ عمى األرض إنما تتعرؼ

كتسترجع ذلؾ الذم كاف معركفان لو قبؿ أف تسكف سجنيا "البدف".5

 1ػ أفبلطكف ،جميكرية أفبلطكف" ،الكتاب السابع الفقرة ( ،")536:521مصدر سبؽ ذكره ،ص.448:427
 2ػ أفبلطكف ،الرسائؿ "الرسالة السابعة" .نقبلن عف :أحمد فؤاد األىكاني ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.60

 3ػ فاركؽ عبدالمعطي ،نصكص كمصطمحات فمسفية ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة1993 ،1ـ ،ص380ػ.381
 4ػ أفبلطكف ،محاكرة فايدركس ألفبلطكف أك عف الجماؿ "الفقرة ( ،")251مصدر سبؽ ذكره ،ص.69
 5ػ فاركؽ عبدالمعطي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص380ػ.381
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كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا كيؼ تصؿ النفس إلى الجماؿ؟ إنيا تصؿ إليو عف

طريؽ الحب فالحب في نظر أفبلطكف ىك " القكة الحاذقة كالعظيمة " 1التي تأخذ بيد المحب
كترفعو مف اإلعجاب بجماؿ الجسد إلى جماؿ النفكس حتى لك كانت مكدعةن في بدف قبيح ثـ إلى

جماؿ القكانيف كالعادات كالنظـ االجتماعية كجماؿ العمكـ كمعرفة جماؿ كؿ نكع منيا ،حتى يبمغ
الرؤيا التي تكشؼ لو عف عمـ ك و
احد و
فرد فقط ،ىك عمـ الجماؿ في كؿ مكاف .كىذه الطريقة التي
تسمى بطريؽ الجذؿ الصاعد في فمسفة أفبلطكف.2

كقد تككف ىذه اإلجابة المقتضبة لمسؤاؿ ػ سألؼ الذكر ػ دافعان لطرح سؤاؿ آخر كىك كيؼ
*

يدرؾ اإلنساف ىذا النكع مف الجماؿ "الجماؿ بالذات"؟ إنو عف طريؽ ("البصر"

أك

رؤية " )"Visionتنكشؼ لمبحث عف الجماؿ الحقيقي فجأة .كال يتخذ البصر بالجماؿ أم ىيئة
و
عضك أخر مف أعضائو ،كال ىيئة لفظية أك شكؿ أم كائف يكجد في ىذه
مادية كالجسد أك أم

آخر جميؿ يشارؾ فيو؛ ألف ىذه األشياء الجميمة تزدىر كتذبؿ ،أما الجماؿ بالذات ،فيك جماؿ

أزلي ال يككف أكثر أك أقؿ ،كال يعتريو ككف كال فساد ،كال زيادة كال نقصاف كال تغير ،ىذا الجماؿ

الذم إذا ما شاىدتو لمرة ،فمف تيرل بعدىا في أثر مقياس الذىب كاألثكاب كجماؿ حسف الكجو ،بؿ
يظؿ محدقان في ىذا الجماؿ عمى الدكاـ.3
كمف المبلحظ ىنا أف أفبلطكف يستعمؿ مصطمح "البصر" ك"الرؤية" في معرفة الجماؿ ،كىك

يعكد إلى ىذا المصطمح نفسو في محاكرة "الجميكرية" حيث يرل أف الفيمسكؼ الصحيح ىك ذلؾ

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

الككف أك ما شئت مف المكجكدات ،بؿ يتصكره جماالن يقكـ بذاتو كلذاتو ،فريدان أزليان ،ككؿ شيء

الذم يحب "رؤية الحؽ" كيضرب مثاالن بالمحسكسات التي نراىا عندما يقع بصرنا عمييا فندركيا،

فكذلؾ الحقائؽ نراىا بعيف العقؿ .كاذا كانت المحسكسات المرئية تحتاج إلى ضكء الشمس في

معرفتيا ،فكذلؾ الحقائؽ تحتاج إلى ضكء كضكء الشمس ينيرىا ،ىذا الضكء ىك "الخير" .فالخير
ىك الذم يعيف عمى "الرؤية" إما في الجماؿ أك في الحؽ .كقد أشار أفبلطكف في محاكرة

"المأدبة" :إلى أف المحبيف يطمبكف خيرىـ ،أف الخير األسمى مف الناحية المادية في استمرار
الن كع ،كالناحية الركحية في أمريف :األكؿ :السمك بالنفس ،كالثاني :تعميـ المحبكب .كىك بذلؾ

العدد
11
د 10

 1ػ أفبلطكف ،محاكرة سيمبكزيكـ أك المائدة ،مصدر سبؽ ذكره ،المجمد ،4ص.168

العدد11

يكحد بيف الخير كالجماؿ ،كيعتبرىما كجياف لعممة كاحدة ،كفي المغة اليكنانية كضعكا لفظة كاحدة

 2ػ المصدر نفسو ،المجمد ،4ص . 175كانظر كذلؾ :أحمد فؤاد األىكاني ،نكابغ الفكر الغربي "أفبلطكف" ،دار المعارؼ ،القاىرة،
الطبعة1991 ،4ـ ،ص.59
* يقكؿ أفبلطكف في كصفو لمبصر " :أف فاطر حكاسنا قد جعؿ لحاسة اإلبصار شأن نا أرفع مف شأف بقية الحكاس " .كبالتالي فيك أكثر

الحكاس قدرة عمى أدراؾ الجماؿ كىك رمز العقؿ عند أفبلطكف( .لمزيد مف التفصيؿ انظر :أفبلطكف ،جميكرية أفبلطكف" ،الكتاب

السادس الفقرة ( ،" )507مصدر سبؽ ذكره ،ص 411كما بعدىا.
 3ػ أفبلطكف ،محاكرة سيمبكزيكـ أك المائدة ،مصدر سبؽ ذكره ،المجمد ،4ص.176
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تجمع بينيما ىي "الجماؿ كالخير" ،1Kaioskagathosكىذه الغاية الثنائية ىي المبدأ األسمى
إلرادة اإلنساف كسمككو ،كالمحرؾ األقصى لكؿ شيء في الكجكد ،كالفيمسكؼ الحؽ ىك الذم
يجمع في شخصو كفي سمككو كفي فكره بيف الجماؿ كالخير الذم يسميو أفبلطكف في محاكرة

"الجميكرية" .كمعنى ذلؾ أف الحكيـ مف كانت أعمالو جميمة كخيره في آف كاحد.2

فالحياة التي ينبغي لممرء أف يحياىا في نظر أفبلطكف ىي أف يعيش متأمبلن الجماؿ الكحيد

بالذات ،كىذا ما أكده أفبلطكف بقكلو " :إف ىذه الحياة ،يا عزيزم سقراط ،ىي الحياة التي يجب

أف يحياىا اإلنساف فكؽ كؿ الحيكانات األخرل ،حياة فييا تأمؿ لمجماؿ المحض؛ إنو الجماؿ

الذم إذا ما شاىدتو لمرة ،فمف تيرل بعدىا )...( ،الجماؿ اإلليي ،أعني الجماؿ النقي كالصافي
كغير المزيؼ ،الجماؿ البلمدنس بالتمكث الجسدم كبكؿ ألكاف كتفاىات الحياة الفانية " ،3كىذا ال
الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

يتأتى إال عف طريؽ الرؤية المباشرة لمجماؿ ،كليست ىذه الرؤية ثمرة استدالؿ كتركيب مقدمات،

كانما ىي أشبو بالكشؼ الصكفي عف طريؽ االتصاؿ المباشر بالحقيقة العميا .كال تتـ ىذه الرؤية
إال بعد أف تتحكؿ النفس بكميتيا كتتجو نحك مثاؿ الجماؿ أك الخير أك الحؽ ،كما يتجو اإلنساف
ببدنو نحك المحسكسات ليبصرىا ،ككظيفة الفمسفة أف تدير النفس مف التعمؽ بالمحسكسات

كتحكليا إلى المعقكالت حتى تحصؿ الرؤية.4

كاذا بمغ الفيمسكؼ ىذه المرتبة "الجماؿ بالذات" كتمت لو رؤية مباشرة ،كقؼ عندىا متأمبلن

كلكنو يعجز عف التعبير عنيا أك نقميا إلى غيره .كىذا ىك السر في التجاء أفبلطكف إلى

األسطكرة التي يصكر بيا الحقائؽ كيقربيا إلى األذىاف ،أما الحقائؽ ذاتيا أك الفمسفة فبل يمكف
أف تدكف كما قاؿ في الرسالة السابعة " :المتصكفة الذيف يشيدكف الحؽ ،كينكشؼ ليـ بالرؤية.

يعجزكف عف التعبير عما يركف .فرؤية الجماؿ عند أفبلطكف ضرب مف الكشؼ الصكفي ".5

كبما أف التذكر الذم تكمـ عنو الفيمسكؼ اليكناني في محاكرة "مينكف"*  Menonيتحقؽ في

أسطكرة سبؽ كجكد النفس في محاكرة "فايدركس" ،فإف الكحي يستدعي أيضان تكممتو األسطكرية،
فيتاح لمخياؿ أف يدرؾ التأثيرات التي تعتمؿ في النفس؛ كتمكـ ىي أسطكرة "إيركس" في محاكرة

العدد 11

"المأدبة" كفي محاكرة "فايدركس" .كيربط أفبلطكف الكحي الفمسفي بطائفة مف الكقائع المماثمة.
فيذا الكحي ىك نفسو مظير مف جنكف الحب؛ إذ أف الفمسفة في نظر أفبلطكف ىي ما كانت

عميو في نظر سقراط؛ كقد ارتبط ىذا االتجاه الصكفي عند أفبلطكف بنزعة ال عقمية تنتيي إلي
1 Tayior A.E, Piato, thc Man and His Work, pp. 562 Ed. London 1948. P231-232.
 2ػ أحمد فؤاد األىكاني ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.60
 3ػ أفبلطكف ،محاكرة سيمبكزيكـ أك المائدة ،مصدر سبؽ ذكره ،المجمد ،4ص .176
 4ػ أحمد فؤاد األىكاني ،مرجع سبؽ ذكره ،ص59ػ.60
 5ػ أفبلطكف ،الرسائؿ "الرسالة السابعة" .نقبلن عف :أحمد فؤاد األىكاني ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.60

* محاكرة مينكف :مف محاكرات مرحمة التنقؿ ،كمكضكعيا تعميـ الفضيمة مف كجية نظر مثالية( .الباحثاف).

161

نظرية في المعرفة الميتافيزيقية تمجأ إلى الحدس كالى الرؤية المباشرة التي تختمؼ عف االستدالؿ
العقمي أك اإلدراؾ الحسي ،كقد كانت ىذه النزعة البلعقمية كراء نظريتو في المعرفة كفي الفف
عمى السكاء ذلؾ ألنو يطالب الفناف كالفيمسكؼ بشرط أساسي كىك معاينة الجماؿ ،كالحاؿ أف

اإلنساف ال يكلد إال في الجماؿ كتحت تأثير الحب .كينزع الحب نحك الخمكد ،سكاء أكاف حب

األجساـ الجميمة ،الذم يديـ حياة الفرد في حياة فرد آخر ،أـ حب النفكس الجميمة* ،الذم يكقظ

قكل العقؿ الغافية لدل المعمـ كما لدل المريد .ىكذا تككف حياة الركح ،ككأنيا مطعَّمة عمى حياة
الجسـ؛ كاالنتقاؿ مف الرغبة الغريزية التي تدفع بالكائف الحي إلى كالدة مشابية ،كالى الرؤيا
المباغتة لمجماؿ األبدم كغير القابؿ لمفناء ،ىك بمثابة تقدـ متصؿ في العمكمية؛ إنو تقدـ مف

تيتز أكتار نفسو ال لجماؿ جسـ كاحد ،بؿ لكؿ جماؿ لدني؛ لكف فكؽ الجماؿ المدني ىناؾ جماؿ
ينحدر كؿ جماؿ.1

كفي محاكرة "فايدركس" بالذات يتأكد لنا اتصاؿ الفف بالفمسفة كارتباط الجماؿ بعالـ الحقيقة

العقمية المثالية ففي ىذه المحاكرة تكاد النزعة العقمية السقراطية تختفي لتفسح المجاؿ لذلؾ

الجانب الكجداني في فمسفة أفبلطكف.

كميما يكف مف أمر فإف مصدر الفف بالنسبة إلى أفبلطكف ،الجماؿ المطمؽ الذم يحاكؿ

الفيمسكؼ االرتقاء إليو .كالمثاؿ المعقكؿ لمجماؿ ىك تمؾ الكحدة المتعالية عف الحس كالمفارقة

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

النفكس ،جماؿ األشغاؿ كالعمكـ ،كفكقو أيضان بحر الجماؿ البلمتناىي ،ىكذا الجماؿ الذم منو

لممادة كتجسيداتيا المختمفة التي تكجد في عالـ المثؿ أك المعقكالت ،ككؿ أثر فني في الطبيعة
"في العالـ الحسي" يستمد جمالو مف مشاركتو في مثاؿ الجماؿ ،كتتحدد قيمتو بمقدار تحققت ىذه
المشاركة كشمكليا كعمقيا ،كمعنى ذلؾ أف الفناف إنما يصدر في نحتو الجميؿ عف مصدر
مكضكعي معقكؿ ال عف ذاتيتو كفرديتو ذات المكف الخاص ،كليذا يعد أفبلطكف مف الفبلسفة

الجمالييف المثالييف المكضكعييف .فالفف ىذا إنتاج مكضكعي كفاعمية الفناف المنتج لؤلثر الفني
تأتي في الدرجة الثانية بعد المكضكع مما يعني إمكانية تحديد األساس المكضكعي لمحكـ

العدد
11
د 10

إلى شيء ما ،كيعكد أساس مكضكعية الحكـ الجمالي عند أفبلطكف أك سمة الجماؿ التي تؤسس

مفيكـ الشيء الجميؿ مف مثاؿ كاحد في العالـ المعقكؿ ىك الجماؿ المطمؽ.

العدد11

الجمالي ،إذ الحكـ الجمالي عند المكضكعييف يفترض أف يككف مكحدان عند غالبية الناس بالنسبة

* الحب :ىنا ىك حب الجماؿ ،كىذا ىك المبدأ الذم يؤكد عميو أفبلطكف في محاكرة (المأدبة) بشكؿ جمي ككاضح ،كىذا المبدأ ىك الذم
ينبغي أف يميـ الرجاؿ خبلؿ حياتيـ ،كليس الثراء كالشيرة ،كلكف أقصى مف ذلؾ ىك الحب( .لمزيد مف التفصيؿ انظر:
Aude Lancelin, Marie Lemonnier, Les Philosophes et L, emour, aimer de Socrate a Simone de
Beauvoir, (paris: Editions, j,ail u, 2010).p.28.
 1ػ أميؿ برىييو ،تاريخ الفمسفة "الفمسفة اليكنانية" ،ترجمة :جكرج طرابيشي ،دار الطميعة ،بيركت ،الطبعة1982 ،1ـ ،ص157ػ.158
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إف الفف بالنسبة إلى أفبلطكف ىك تقميد حسف لمطبيعة ،كالطبيعة في حد ذاتيا ليست سكل

ظبلؿ كأشباح قد تككف مشكىة لممكجكدات الحقيقية ،كىي المعقكالت كالمثؿ ،كبالتالي يككف عمؿ
الفناف بمثابة تقميد أك محاكاة لمشيء المقمد ،كليذا فإف الفف في نظر أفبلطكف إف ىك إال "محاكاة

المحاكاة" .كيرجع مكقؼ أفبلطكف مف الفف إلى عامميف:

األكؿ :أف الفف ىك عمؿ زائؼ بطبيعتو؛ ألنو يقمد الطبيعة ،كىك بذلؾ لف يصؿ إلى مستكل

الطبيعة نفسيا في اإلجادة كاإلتقاف ،ىذا عبلكة عمى أف الطبيعة نفسيا في ظؿ أك شبح ألصؿ

حقيقي أك مثالي.

1

الثاني :يتعمؽ بنظاـ التربية الذم اقترحو الفيمسكؼ في الدكلة المثمى ألف الفيمسكؼ كاف يرفض

أف تتدخؿ عكامؿ اإلنارة كالتصكير الكاذب نتيجة ألقكاؿ الشعراء كأعماؿ الفنانيف فتفسد منيجو
الصارـ في التربية كالتنشئة االجتماعية عند األطفاؿ داخؿ الدكلة المثمى.

كما يمكف قكلو ىنا أف رؤية أفبلطكف في الفف ال تتضح لمباحث ما لـ تدرس عمى ضكء

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

بيئتو الفنية .كىي نظرية لـ تنشأ بغير مؤثرات سابقة معاصرة لو كاف ليا أىميتيا ،ككاف أفبلطكف
فكؽ ذلؾ فنانان كمتصكفان إلى حد أف جاءت فمسفتو مصكغة في لغة أدبية رائعة كأسمكب درامي
ينبئ عف قدرة فائقة في الكتابة ،كما يؤكد إحاطتو بكافة الفنكف السائدة في عصره.

2

كقد دارت جممة أحاديث أفبلطكف عف الفف في محاكراتو العديدة ،فتحدث عف صمتو بالتربية

كاألخبلؽ كالحياة االجتماعية ،كقدـ أكؿ نظرية عرفيا تاريخ الفمسفة في شرح معنى العمؿ الفني،

ىذا فضبلن عما تصادفو في كتاباتو مف آراء تؤكد نضج أحكامو الفنية كقدرتو عمى النقد كالتحميؿ.

كلكف رغـ ىذه المكىبة الفنية التي ال سبيؿ إلى إنكارىا عند فيمسكفنا "أفبلطكف" إال أنو قد

اتيـ في تاريخ الفمسفة بأنو عدك الفف المدكد الذم ضحى بو عمى مذبح الفمسفة.

كريأينا أف عداء أفبلطكف لمفف ال ينصب عمى الفف إجماالن ،كانما عمى أنكاع معينة منو ،إذ
كانت لو كجية نظر فيما يجب أف يككف عميو الفف الجيد.
كالكاقع إف أفبلطكف حيف طالب بطرد الشعراء مف مدينتو لـ يكف يبغي القضاء عمى جميع

الشعراء ببل استثناء كانما كاف يياجـ أنكاعان مف الشعر رأل فييا الخطر الجسيـ عمى تربية
الحراس في مدينتو الفاضمة ،كتككيف فبلسفة المستقبؿ حكاـ الدكلة المثالية ،كخاصة ذلؾ النكع

العدد 11

مف الشعر الدرامي الذم يفسد الشباب بإثارتو لمغرائز كالشيكات الحسية المتحررة مف كؿ المثؿ

العميا كالقيـ التقميدية ،3كىي كجية نظر مرتبطة باالتجاىات الفنية المعاصرة لو .فمف يمقى نظرة

سريعة عمى تاريخ الفف اليكناني في القرنيف الخامس كالرابع قبؿ الميبلد يتبيف الدكافع التي حركت

 . 1البكام كلد عبد المالؾ ،محاضرات في عمـ الجماؿ ،محاضرة بعنكاف" :فمسفة الجماؿ عند اليكناف" ،مرجع سبؽ ذكره ،ص3ػ ػ.4
 . 2أميرة حممي مطر ،الفمسفة اليكنانية تاريخيا كمشكبلتيا ،دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع1998 ،ـ ،ص212ػ213
 . 3أفبلطكف ،محاكرة فايدركس ألفبلطكف أك الجماؿ "الفقرة ( ،")245مصدر سبؽ ذكره ،ص59ػ60ػ.61
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ىذا الفيمسكؼ "أفبلطكف" إلى الثكرة عمى أنكاع معينة منو، ،كاالتجاىات التي شكمت نظريتو

الجمالية .فقد شاىد الفف خاصة في عصره تطك انر كتجديدان لـ يسبؽ ليما مثيؿ ،إذ تحررت الفنكف
المختمفة مف أكثر القيكد كالقكاعد القديمة التي كانت تخضع ليا في الماضي القديـ .كىي قكاعد

كانت تفرض عمى الفف نكعان مف الثبات كالجمكد كتجعمو أداة لخدمة األىداؼ الدينية كاألخبلقية

في المجتمع.

كقد بمغ ىذا التحرر في عصر فيمسكفنا حدا انتيى بأكثر الفنانيف كالشعراء كالمفكريف إلى

تبني نظريات جديدة ال تبتغي مف الفف أم ىدؼ خارجي كأف يككف ىدفان أخبلقيان أك دينيان ،كانما
تبتغي مف الفف تحقيؽ النشكء الجمالية عند جميكر المتذكقيف.

كقد عرفت ىذه النزعة الجديدة في ذلؾ الكقت باسـ النزعة الكاقعية أك الطبيعية في الفف
ككاف مف سمات ىذه النزعة الكاقعية الطبيعية ،استخداـ أساليب الخداع البصرم

 illusioismفي الرسـ بكاسطة الظبلؿ المختمفة ،أما في البحث فقد زاد االىتماـ بالتفاصيؿ
المميزة لجسـ اإلنساف ،كالتعبير عف العكاطؼ كاالنفعاالت النفسية التي تظير عمى كجو

اإلنساف.2

الرؤير الجمالير ي لسبر أ الطون

اليكناني.1

العدد
11
د 10

العدد11

 A, Hauser, The Social History of Art, Vol. l. P.99-100.ـ 1
 2ػ .أميرة حممي مطر ،الفمسفة اليكنانية تاريخيا كمشكبلتيا ،مرجع سابؽ ،ص. 212
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الخيييييييييياتميييييييييير:
عمى الرغـ مف النقد الشديد المكجو لمفمسفة األفبلطكنية عمى مر العصكر كفي كؿ

جكانبيا ،إال أف "أفبلطكف" كاف فنانان ،كفنانان كبي انر ،ػ حسب رأم الدكتكر عبدالرحمف بدكم كآخركف
ػ إال إنو حمؿ عمى الفف كنظر إليو نظرة ال تكاد تتفؽ في شيء مع الرؤية الحقيقية التي يجب أف

ينظر بيا الفناف إلى عممو الفني ،كيمكف أف نمخص النتائج التي تكصؿ إلييا الباحثاف في ىذه

الدراسة التحميمية النقدية إلى ما يمي:

( ) 1ػ إف فكرة أفبلطكف عف ماىية الفف أك ماىية الجميؿ ،تختمؼ عف النظرة العامة بكجو عاـ،
كعف النظرة اليكنانية بكجو خاص ،فيك يؤكد أىمية الفف ،كيضيؼ قيمة كبيرة إلى الجماؿ ،لكنو

يفيـ ىذا الجماؿ فيمان أخبلقيان بمعنى أنو الخير :فميس الجماؿ ىك الصكرة الحسية التي تحدث

في النفس لذة حسية جمالية ،كانما الجماؿ الحقيقي ىك جماؿ الحؽ أك جماؿ الخير ،كمصدر
ىذا نظرية أفبلطكف في الكجكد.

( )2ػ إف رؤية الفيمسكؼ اليكناني "أفبلطكف" إلى الجماؿ ال تنفصؿ عف رؤيتو العامة في الكجكد
القائمة بالمثؿ أك المعقكالت كمعركؼ أف تمؾ النظرية تقكؿ بالفصؿ بيف عالميف مختمفيف مف

الناحية االنطكلكجية كالمعرفية ىما :عالـ المثؿ ،كعالـ المحسكسات.

كىذا التقسيـ الثنائي لمعالـ يرفض مف قبؿ تمميذه "أرسطك" ،الذم ال يقر إال بكجكد عالـ كاحد
متناىي؛ ألنو جسـ ،كالجسـ متناىي بالضركرة ،كيحده سطح ،مف جية ،كمنظـ تنظيمان رائعان

كدقيقان مف جية أخرل.

المثؿ ػ كحسب رأم أرسطك ػ فيي تعبر عف حالة مف حالتيف :إما أنيا
أما عف نظريتو في ي
المثؿ تؤدم
منفصمة عف المحسكسات أك مطابقة ليا .كميما كاف الرأم الذم نأخذ بو فإف ىذه ي

إلى ىديـ الكظيفة التي صيغت مف أجميا:

المثؿ مفارقة لممحسكسات فإف ىذا يعني أنو ليس بإمكاننا معرفتيا؛ ألنيا متعالية
أ ي إذا كانت ي
كفكؽ قدرة المعرفة اإلنسانية.
ت ي أما إذا كانت مطابقة لممحسكسات فإف ىذا يعني أنيا تتميز بالنقائص نفسيا التي تتميز بيا
المجسكسات ،كبالتالي فإنو ال يمكننا ،كذلؾ معرفتيا؛ ألف المعرفة ال تتـ إال باألشياء الكاممة،

كالثابتة.

"المثؿ" ال تحقؽ الكظيفة
كىكذا فإف النتيجة الحتمية التي نصؿ إلييا ىي أف ىذه النظرية ي
التي مف أجميا صيغت أال كىي الكصكؿ إلى معرفة مكضكعية لؤلشياء.
( )3ػ إف اعتبار أفبلطكف مف قبؿ بعض الباحثيف أكؿ فيمسكؼ يكناني قدـ نظرية متماسكة في

عمـ الجماؿ ،ىذا رأم ال نعتقد بصكابو؛ ألف أفبلطكف لـ يقدـ نظرية بالمعنى الدقيؽ لمكممة ،بؿ

حا كؿ أف يؤسس لرؤية عامو في "عمـ الجماؿ" .كلذا نجد أقكالو كآرائو في الفف كالجماؿ مبعثرة
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كمتناثرة في عدد كبير مف محاكراتو ال ترتقي لمستكل نظرية في عمـ الجماؿ ،كىذا التبعثر

كالتناثر كاف سبب رئيسان ػ حسب اعتقادنا ػ في افتقار فمسفتو لمذىب متكامؿ في عمـ الجماؿ.
كلذلؾ يككف مف العبث أف نبحث في فمسفة ىذا الفيمسكؼ "المثالية" عف مذىب كامؿ في عمـ

الجماؿ "االستطيقا" بالمعنى الدقيؽ ،إذ ال يكجد في فمسفتو سكل أسس لرؤية عامة في الفف.

() 4ػ عمى الرغـ مف أف أفبلطكف أثار مشكمة الفف عمى أكسع نطاؽ في كتاباتو منذ أكثر مف
ألفي عاـ ،بؿ األكلى أف نقكؿ ػ مع أميرة حممي مطر في مقدمة ترجمتيا لمحاكرة فايدركس ػ إف
فمسفتو ليست إال ثمرة لفترة مف أزىى عصكر الفف عمى مدل التاريخ اإلنساني ،كىك العصر الذم

بمغت فيو التراجيديا كالخطابة كالنحت كالرسـ مبمغ النضج كالكماؿ

.

( )5أف ما يميز رؤيتو في الفف ىك إص ارره عمى أف ىذه الخبرة الجمالية سكاء أكانت تيدؼ
لمخمؽ كاالبتكار أك لمجرد التقدير الجمالي ىي في جكىرىا عممية اكتشاؼ.

( )6لقد بالغ أفبلطكف إلى حد بعيد حيف ربط بيف المقكمات العادية لمفف كبيف تمؾ الحقيقة
المثالية التي ينشدىا.

وخالصر القكؿ أف اإللماـ بكؿ ما يتعمؽ بػػ"الرؤية الجمالية في فمسفة أفبلطكف" أمر غير

ممكف ،كأف ىناؾ معركة حقيقية يخكضيا القارئ كالباحث مع النص ،في محاكلة منو لدخكؿ عالمو،

ما يعني أف التمكف بشكؿ عميؽ مف كؿ نصكص أفبلطكف ذات الصمة الكثيقة بمكضكع البحث ،ليك

أمر مف الصعب بمكاف ،كبالفعؿ فإف دراسة كؿ ذلؾ ىك قضية شائكة كمسألة عكيصة ،تحتاج إلى
جيد كبير كمضني مف طرؼ الدارسيف ،إضافة إلى ضركرة االستعانة بحقكؿ معرفية شتى ،إلثراء

المكضكع كتناكلو بعمؽ ،فقد يساىـ كؿ ىذا التنكع في المعارؼ في كشؼ الحقيقة ،كعرض مقاربات

فمسفية مف شأنيا أف تقدـ مشركع قراءة جديدة كمختمفة إزاء ىذا المكضكع.

كلكننا نضيؼ في ىذه العجالة ،عطفنا عمى ما سبؽ ،أف تحقيؽ مثؿ ىذا األمر ليس مستحيبلن

أيضان ،عمى األقؿ في بعض جكانبو ،كىذا بالفعؿ ما حاكلنا اإلقداـ عميو في ىذه الدراسة ،آمميف أف
يككف ىذا العمؿ ىك مقدمة لبحكث مستقبمية تثريو كتضيؼ إليو ،كحاف انز ميمان إلعادة طرح السؤاؿ

بشأنو ،كتقديـ صياغات كأجكبة جديدة لو ،كآراء متعارضة أك مختمفة لتمؾ ،التي خميصنا إلييا في
ىذا البحث المتكاضع ،كلعؿ ىذا المكقؼ ينسجـ مع الغاية التي مف أجميا تـ اختيار ىذا المكضكع.
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أوال :القرآن الفريم:

ائمر المصادر والمراجع

1ػ القرآف الكريـ ،مصحؼ الجماىيرية بركية قالكف ،جمعية الدعكة اإلسبلمية العالمية ،طرابمس ػ
ليبيا ،بدكف تاريخ.

ثاهياً :السهر اله وير الشريبر:

1ػ

صحيح مسمـ بشرح النككم "كتاب اإليماف باب تحريـ الكبر كبيانو" ،حديث رقـ:

( 147ػ} ،){91حققو كخرجو كفيرسو :عصاـ الضبايطي كآخركف ،دار الحديث طبع ػ نشر ػ
تكزيع ،القاىرة ،الطبعة2001 ،4ـ ،المجمد.1

ثالثاً :المصادر:

1ػ (أفبلطكف) ،جميكرية أفبلطكف ،ترجمة :فؤاد زكريا ،الييئة المصرية العامة لمكتاب1985 ،ـ.

2ػ (أفبلطكف) ،المحاكرات الكاممة "محاكرة سيمبكزيكـ أك المائدة" ،ترجمة :شكقي داكد تمراز،
األىمية لمنشر كالتكزيع ،بيركت1994 ،ـ ،المجمد4.

3ػ (أفبلطكف) ،محاكرة فايدركس ألفبلطكف أك عف الجماؿ ،ترجمة :أميرة حممي مطر ،دار
غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة2000 ،ـ.

( .4أفبلطكف) ،المحاكرات الكاممة "محاكرة فيميبكس" ،ترجمة :شكقي داكد تمراز ،األىمية لمنشر
كالتكزيع ،بيركت1994 ،ـ ،المجمد.5

5ػ (أفبلطكف) ،المحاكرات الكاممة "محاكرة ىيبياس الكبرل" ،ترجمة :شكقي داكد تمراز ،األىمية
لمنشر كالتكزيع ،بيركت1994 ،ـ ،المجمد.4
ار عاً :المراجع:

(أ) -المراجع اللغر العر ير:
1ػ (اريؿ) ،كليـ جيمس ،مدخؿ إلى الفمسفة ،ترجمة :عادؿ مصطفى ،كمرجعة :يمنى طريؼ
الخكلى ،رؤية لمنشر كالتكزيع ،الطبعة2011 ،1ـ.

2ػ (األىكاني) ،أحمد فؤاد ،نكابغ الفكر الغربي "أفبلطكف" ،دار المعارؼ ،القاىرة ،الطبعة،4
1991ـ.

3ػ (برىييو) ،أميؿ ،تاريخ الفمسفة "الفمسفة اليكنانية" ،ترجمة :جكرج طرابيشي ،دار الطميعة،
بيركت ،الطبعة1982 ،1ـ.

4ػ (خضر) ،سناء ،مبادئ فمسفة الفف ،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،اإلسكندرية ،الطبعة،1
2004ـ.

5ػ (ريفك) ،ألبير ،الفمسفة اليكنانية أصكليا كتطكراتيا ،ترجمة :عبدالحكيـ محمكد ،كأبكبكر ذكرم،
مكتبة دار العركبة ،القاىرة ،بدكف تاريخ.
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6ػ (البلئرتى) ،ديكجينيس ،حياة مشاىير الفبلسفة ،ترجمة :إماـ عبدالفتاح إماـ ،المجمس األعمى

لمثقافة ،القاىرة ،الطبعة2006 ،1ـ ،المجمد.1

( .7كنت) ،إيَّمانكيؿ ،نقد ممكة حكـ ،ترجمة :غانـ ىنا ،تكزيع مركز دراسات الكحدة العربية،

الطبعة ،1بيركت2005 ،ـ.

8ػ (كلد عبد المالؾ) ،البكام ،محاضرات في عمـ الجماؿ ،ألقيت لطمبة السنة الثالثة ،بػػ(قسـ

الفمسفة كاالجتماع ،كمية اآلداب كالعمكـ ػ الخمس ،جامعة المرقب ،لمعاـ الجامعي

" 2002ػ2003ـ") ،غير منشكرة).

9ػ (مطر) ،أميرة حممي ،الفمسفة اليكنانية تاريخيا كمشكبلتيا ،دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

1998ـ.

10ػ (مطر) ،أميرة حممي ،مقدمة في عمـ الجماؿ كفمسفة الفف ،دار المعارؼ ،القاىرة1989 ،ـ.

11ػ (عبداهلل) ،أفراح لطفي ،نظرية كركتشة الجمالية ،التنكير لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت،
2011ـ.

12ػ (الفا رابي) ،أبك نصر ،الجمع بيف رأيي الحكيميف ،قدـ لو كعمؽ عميو :ألبير نصر نادر ،دار

المشرؽ ،بيركت ،الطبعة2001 ،5ـ.

13ػ (عبدالمعطي) ،فاركؽ ،نصكص كمصطمحات فمسفية ،دار الكتب العممية ،بيركت،

الطبعة1993 ،1ـ.

14ػ (عمي) ،حسيف ،فمسفة الفف رؤية جديدة ،التنكير لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت،

الطبعة2010 ،1ـ.

15ػ (ىكيسماف) ،دنيس ،عمـ الجماؿ (االستطيقاء) ،ترجمة :أميرة حممي مطر ،دار أحياء الكتب
العربية ،القاىرة ،بدكف تاريخ.

(ت) -المراجع اللغر األجه ير:
1. A, Hauser, The Social History of Art, Vol. l.
2. Editt (H. A. Milton), Huntington Carrms, The Collected Dialogues
of Plato: (Symposium) U.S.A. 1969.
3. E,F. Carritt, Philosophy of Beauty, Clanedon Press, Oxford 1962.
4. Jaeger, Werner, Paidei, the Ideais of Greek cuiture, 2d, ed, Eng, tr,
by Gilbert hight.vol. ii, and iii,Oxford 1947.
5. Les Philosophes et L, emour, aimer de Socrate a Simone de
Beauvoir, (paris: Editions, j,ail u, 2010).
6. Tayior A.E, Piato, thc Man and His Work, pp. 562 Ed. London
1948.
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خامساً :المعاجم والموسوعات:

1ػ (بدكم) ،عبد الرحمف ،مكسكعة الفمسفة ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،الطبعة،1

1984ـ ،الجزء1ػ2.

2ػ (الزاكم) ،الطاىر أحمد ،مختار القامكس ،الدار العربية لمكتاب ،ليبيا ػ تكنس1980 ،ـ.

3ػ (زياده) ،معف ،المكسكعة الفمسفية العربية "االصطبلحات كالمفاىيـ" ،معيد اإلنماء العربي،
طرابمس ػ ليبيا ،الطبعة1988 ،1ـ ،المجمد.1

4ػ (صميبا) ،جميؿ ،المعجـ الفمسفي ،دار الكتاب المبناني ،بيركت1982 ،ـ ،الجزء.2

5ػ (مرحبا) ،محمد عبد الرحمف ،المكسكعة الفمسفية الشاممة "مف الفمسفة اليكنانية إلى الفمسفة
اإلسبلمية" ،عكيدات لمنشر كالطباعة ،بيركت2007،ـ.

 6ػ (ابف منظكر) ،لساف العرب المحيط ،دار الحديث لطبع كالنشر كالتكزيع ،القاىرة2013 ،ـ،

المجمد.2

7ػ (كىبة) ،مراد ،المعجـ الفمسفي معجـ المصطمحات الفمسفية ،دار قباء لمطباعة كالنشر
كالتكزيع1998 ،ـ.

8ػ (ىكندرتش) ،تد ،دليؿ أكسفكرد لمفمسفة ،ترجمة :نجيب الحصادم ،المكتبة الكطنية لمبحث
كالتطكير ،طرابمس ػ ليبيا ،الطبعة2005 ،1ـ ،الجزء.1
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اٌذسط اٌفٍسفً يف ٌٍــجٍــب

أ .جنبذ عًٍ اٌجبزٛعً

()

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمر:
يبدك جميا لكؿ المختصيف بالشأف الفمسفي في ليبيا سكاء كانكا يمتعمميف أك يمعمميف أك حتى
قيراء  ،أف ثمة بكف شاسع كىكة سحيقة بيف طرؽ تدريس الفمسفة في ليبيا كبيف طرؽ تدريسيا في
بمداف أخرل .
إذا ما أمعنا النظر في الكاقع الفمسفي في ببلدنا قد نصاب بخيبة أمؿ ،كمع تمؾ الرغبة

الجامحة في المحاؽ بالركب الفمسفي المعاصر حتى نككف جزءا فاعبل كفعاال ال مفعكال بو في
تمؾ المنظكمة الككنية؛ التي حتما تقكـ بكؿ قكانينيا كمساراتيا عمى الفكر الفمسفي؛ كالذم حتما
يقكـ عمى فبلسفة مفكريف عظماء كانت ميمتيـ االكلى ىي طرح السؤاؿ كالنقد الفمسفي.

فالديداكتيؾ الفمسفي في ليبيا ،يعتبر مختمؼ كمتخمؼ اذا ما قارناه بديداكتيؾ الفمسفة في

دكؿ عربية كالمغرب كتكنس كالجزائر كلبناف ،ككنيا دكؿ اعتمدت البيداغكجية

)(

الفرنسية في

تعميمو الفمسفي ،مما سمح بتطكير الديداكتيؾ لدييـ ،كمنح الطمبة عمى المستكييف الثانكم

كالجامعي القدرة عمى اقتحاـ النصكص الفمسفية كذلؾ عبر إقحاميـ في النصكص الفمسفية.

كبإقحاـ الطالب في النص الفمسفي كتحميمو كمقاربتو ،يمنح النص الطالب القدرة عمى النقد،

كىي مقدرة غالبا ما يفتقر إلييا الطالب الميبي ،الذم ال يممؾ الجرأة عمى النقد ككنو يفتقر الى

السؤاؿ الفمسفي الذم يدفعو الى النقد ،ككؿ ذلؾ يصب في أسمكب الديدافتيك الفمسفي في ليبيا،
فيك لـ يتعكد أف يسأؿ كيحاكر كيدحض كيفند كيشؾ  ،لقد تعكد أف يسمع كيحفظ كمف تـ يكرر.

كما دمنا نغرد خارج السرب ،فبل نعطي لمفمسفة حقيا المستحؽ ،فمف يككف لنا مكاف في ىذا
الككف الفسيح ،كىنا يحضرنا قكؿ زىير الخكيمدم في تأكيد منو عمى أىمية تدريس الفمسفة حيث
قاؿ  ( :عمينا أف نعمؿ عمى سقاية شجرة الحكمة حتى ال يصيبيا الجفاؼ كيمؼ القكؿ البرىاني

()
)(

محاضر مساعد ،جامعة المرقب ،كمية اآلداب كالعمكـ مسبلتو ،قسـ الفمسفة كعمـ االجتماع.
الديداكتيؾ :نظرية لمتدريس كمنيجية لو ،كالديداكتيكات :فف طريقة لتدريس المفاىيـ الخاصة بكؿ مادة ،يدرس محتكيات طرؽ

التدريس كتقنياتو ،أحمد الفاسي ،الدايدكتيؾ مفاىيـ كم قاربات ،جامعة عبدالمالؾ السعدم ،المدرسة العميا لؤلساتذة تطكاف ،المغرب،
ص2
)(

البيداغكجية :في األصؿ اليكناني بيدا تعني الطفؿ ،كغكجيا :القيادة كالسياقة ،نظريا تعني البيداغكجيا :تيتـ بدراسة الظكاىر التربكية

كالمناىج كالتقنيات ،كىي نماذج تطبيقية تمد النشاط التربكم بنماذج مكجية ،نفس المرجع ،ص.1
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الدرس

النسياف كيطبؽ الصمت عمى كبلـ الفيمسكؼ ،كخاصة كأف مستقبميا يتعمؽ دكما بحاضرىا كنمط

كجكدىا الراىف ىك ثمرة لبذكر زرعت في الماضي )( .)1كتـ تقسيـ البحث عمى النحك التالي:
 اإلشكالية

 أىداؼ البحث
 المكضكع

المحكر األكؿ /تدريس الفمسفة.
مشكمة تدريس الفمسفة :

 .1الدرس الفمسفي.
 .2معمـ الفمسفة.

 .3تمميذ الفمسفة.

 .4دراسة تاريخ الفمسفة.

المحكر الثاني /اإلنشاء الفمسفي:
 .1الكتابة الفمسفية.

 .2أىمية الكتابة الفمسفية.
 .3فائدة الكتابة اإلنشائية الفمسفية.

المحكر الثالث /التدريس عبر النصكص الفمسفية:
 .1لماذا نطرح مكضكع النص الفمسفي؟
 .2منيجية النصكص الفمسفية.

 .3الفائدة مف تدريس الفمسفة مف خبلؿ النصكص.
المحكر الرابع /التجربة العربية في تدريس الفمسفة عبر النصكص:
 .1تدريس الفمسفة في المغرب.

 .2تدريس الفمسفة في تكنس.

1

زىير الخكيمدم  ،تمقي الدرس الفمسفي في التحكالت المعاصرة ،التفمسؼ كالتعميـ كرىانات المستقبؿ ،مجمكعة مف األكاديمييف العرب

إعداد كاشراؼ :نضاؿ فاضؿ البغدادم ،دار نيبكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ػ العراؽ ،الطبعة األكلى  2014ـ ،ص .307
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أوال /اإلشفالير:

ىناؾ مجمكعة مف التساؤالت التي يقكدنا إلييا البحث :كيؼ يمقي المعمـ الدرس الفمسفي؟

ما ىي األدكات كالميارات التي يستخدميا في درسو؟ لماذا ال يستعيف في درسو بالنصكص
إنشاء فمسفيان؟ ،كيؼ
الفمسفية؟ ،كيؼ يقيبؿ التمميذ عمى الدرس الفمسفي؟ كيؼ نجعؿ التمميذ يكتب
ن
نجعؿ التمميذ متسائبل ناقدان كمحاك انر كمفك انر؟ كيؼ نرفع مستكل األداء لدل التمميذ؟ ،كفي لمممة
لكؿ ىذه التساؤالت :كيؼ نجعؿ التمميذ يتفمسؼ؟.

ثاهيا/أشداف ال تث:

تيدؼ الدراسة إلى طرح طريقة جديدة كمغايرة لدراسة الفمسفة؛ تيدؼ لرقي بالتعميـ الفمسفي

عطاء لمفمسفة مكانتيا المستحقة ،فالمناىج الفمسفية في
في ببلدنا ،تمشيا مع ركح العصر ،كا
ن
المدارس الثانكية كاعادة بنائيا كصقميا سينعكس عمى طمبة الجامعات بشكؿ ايجابي كيعيد

لمفمسفة بريقيا.

كألف طريقة تدريس الفمسفة في ليبيا تختمؼ عف باقي الدكؿ ،كذلؾ بإتباع الطرؽ القديمة

في تعمـ الفمسفة ،كالبعد عف النصكص الفمسفية ،فنحف بحاجة إلى محاكر كمجادؿ قادر عمى

االشكمة كاخراج المفاىيـ كبناء الحجاج ،كصياغتيا في مقاؿ فمسفي ،مستحكذ عمى أدكات الحكار
كميارة الكتابة كاالستنتاج ،كقاد انر عمى النقد ،قاد انر عمى أف يجمح بفكره ،مبدعا في كتاباتو ،مفك ار

تفكي انر فمسفيا ،ألنو يتفمسؼ.

ثالثا/الموضوع:

مف خبلؿ دراسة النص يتعمـ الطالب اإلنشاء الفمسفي كالكتابة الفمسفية ،فيك لـ يعد متم و
ؽ

فقط؛ كمستمع أبكـ بؿ يمعب دكر فعاؿ كمحكرم ،فالنص يمنحو أدكات الممارسة الفمسفية التي

تقكـ عمى ( المفيمة ػ كاألشكمة ػ كالحجاج ).

المتور األول :تدريس البلسبر.
مشفلر تدريس البلسبر:

يكاجو الدرس الفمسفي في ليبيا سكاء عمى صعيد التمميذ في الثانكية أك عمى صعيد الطالب

الجامعي ،صعكبة في التكاصؿ مع األستاذ كالدرس ككف دكره مقتصر عمى االستماع دكف أف
يككف طرؼ في الحكار إلثراء الدرس ،كال يكمؼ التمميذ نفسو عناء المزيد مف اإلطبلع لتكسيع

آفاقو المعرفية  ،كيكتفي بالحفظ فيك الكسيمة الكحيدة إليصالو إلى النجاح .
ً
تحكيميا مف أىداؼ عامة كمبادئ
فإف طرح مسألة أىداؼ تدريس الفمسفة ككيفيات
لذلؾ ٌ
إلى ممارسات تعميمية ليا مداخبلتيا كمخرجاتيا ىك مدخؿ أساسي لتناكؿ العبلقة الممكنة بيف

إف أكبر مشكمة قد يعاني منيا تدريس الفمسفة في أم بمد ىي تضييؽ حرية
الفمسفة كالديداكتيؾٌ ،
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الدارسيف كنمذجة قكاعد العمؿ ،أم تحكيؿ قسـ الفمسفة مف فضاء إنساني حميمي كتكاصمي إلى

قسـ لممراقبة كالتنميط (.)1

تكمف الصعكبة في تدريس الفمسفة ،لعدة أسباب ،تعكد الى الدرس الفمسفي ،الذم نجد لو

مككنات تؤثر في العممية التعميمية كتظير في شكؿ ثالكث أساسي( :المعمـ ػ تاريخ الفمسفة ػ
التمميذ ،لذا سنتحدث عف ىذا الثالكث بشيء مف التفصيؿ إضافة إلى الدرس الفمسفي باعتباره
يجمع الثالكث.

 .1الدرس البلسبي:
في الحقيقة أف الدرس الفمسفي في ليبيا في حاجة إلى كثير مف التطكير ليتخمى عف
النمطية كالقكلبة ،فكيؼ يتخطى الدرس الفمسفي ذلؾ؟.

كعف معاناة الدرس الفمسفي يقكؿ زىير الخكيمدم :يعيش الدرس الفمسفي نكع مف التراجيديا

التي تجعمو يتركاح بيف الكضع المأساكم كالتحدم الممحمي كاإلسناد الككميدم حتى ال يجد

اإلنساف التابع ليذا الزماف الكثير مف المشقة كالعناء في التعرؼ كاالطبلع كالزيارة كالمتابعة
كالتفاعؿ مع األفكار الفمسفية خاصة المتعمـ مف خارج دائرة االختصاص كفي المستكيات المتدينة
كالطالب المكجو عمى غير رغبتو ،كلذلؾ مف نافؿ القكؿ أف يبدم البعض استغرابيـ مف االىتماـ

بالمجرادت الميتافيزيقية كالنظريات المثالية كالمقامات الكجكدية في عصر العكلمة الذم شيد

بركز لقيـ جديدة . 2
( )

كاف الدرس الفمسفي في الماضي القريب يحتؿ درجة (درس الدركس) ،فتحكؿ إلى درس

ثانكم ،كربما بدا التفكير في جعمو مستقببل مجرد حصة تنشيطية مسائية تدخؿ في مكاد التربية

المدنية كتعميـ حقكؽ اإلنساف كفي باب النكادم الثقافية كالحصص الترفييية . 3
( )

فكظيفة التربية كالتككيف ال ترمي إلى االكتفاء بنقؿ المعارؼ التاريخية في الفمسفة اعتمادا

عمى طرؽ تقميدية بنكية قائمة عمى الحشك كاالستظيار كما ىك منصكص عميو في كضعيات

التقكيـ ،كانما بجعؿ المتعمميف عمى بينة تامة مف تاريخ الفمسفة كالسعي بيـ نحك استيعاب

مضامينيا ،كتمثميا كسمكؾ في حياتيـ اليكمية ،كىك ما يجب عمى المدرسيف انطبلقا مف كظيفتيـ
الديداكتيكية ،تأصيميا كترسيخيا في البنيات الذىنية المنطقية لممتعمميف كالمتعممات ،تحقيقا لما

ىك مراىف عميو في الدرس الفمسفي كاختيار استراتيجي في التكجييات الرسمية ،كذلؾ مف خبلؿ

1

عبداهلل بربزم ،مقاؿ :تدريس الفمسفة بالتعميـ الثانكم المغربي ،في تدريس الفمسفة( ،سمسمة ممفات بحثية الفمسفة كالعمكـ اإلنسانية،

تجميع :الطيب بكعزة ك يكسؼ بف عدم ،سنة 2015ـ ) ،ص .18

2
3

زىير الخكيمدم ،المرجع السابؽ ،ص .280
نفس المرجع ،ص .291
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تكعيتيـ بخمفياتيا كالدفع بيـ إلى استبصار قيميا النبيمة كأبعادىا المنيجية في تفكيؾ الكاقع
كمحاكلة تثكيره نحك األفضؿ . 1
( )

فالدرس الفمسفي ال يعني تعميـ األفكار كشحف أذىاف المتعمميف بأنساؽ فمسفية ،كانما ىك

درس تفكيرم يكسب بو المتعمـ القدرة عمى التفمسؼ كعممية نقدية ككتساؤؿ عف معنى كقيمة
الحقائؽ بما فيا الحقائؽ المرتبطة بالكضع اإلنساني

()2

.

يقكؿ عبدالرحمف بدكم عف الدرس الفمسفي النمكذجي( :يجب عند تعميـ الفمسفة؛ أال يقدـ

إلى الطالب نظاـ فمسفي كضع بالفعؿ مف قبؿ يتعيف عميو إق ارره ،أك معارؼ محددة يجب عميو
حفظيا عف ظير قمب ،أك قاعدة لمسمكؾ األخبلقي يجب إتباعيا في الحياة كما ىي الحالة في
العمكـ التي تتككف بتراكـ المعرفة كالرياضيات ػ الفيزياء ػ الكيمياء ػ ...الخ أك في مجاؿ الديف

لكف يجب تعميمو كيؼ يفكر بنفسو تفكي ار ح انر دكف التأثر بأية عقيدة فمسفية )

()3

.

الديداكتيؾ الفمسفي؛ كيمكف تعريفو بأنو  (:إنجاز الدرس كفؽ خطة منيجية ال تظير تفاصيميا

الدرس البلسبي ي لي يا

أف أستاذ الفمسفة يجب أال يتحكؿ إلى مدرس لمادة الديداكتيؾ ،كانما ىك
عمى السطح ) ؛ بمعنى ٌ
(. (4
مدرس لمادة الفمسفة أكالن كأخي انر ) كعميو أف يتذكر ىذا دائما )
كمف منظكر ديداكتيؾ التفمسؼ ،يرل تدريس ىذه المادة دفع التمميذ إلى فيـ المشكبلت

الفمسفية كالحمكؿ المقترحة ليا ضمف تاريخ الفمسفة؛ كذلؾ مف خبلؿ قراءة نصكص كبار
(5

الفبلسفة ،فالفمسفة ىي في المقاـ األكؿ تككيف لمركح (..

كاعتبر عمر بكجميدة درس الفمسفة بمثابة فضاء لتعمـ فقاؿ  :فدرس الفمسفة ( فضاء يكتشؼ

أف
فيو) المتعمـ ذاتو مف حيث ىك كينكنة عاقمة قادرة عمى التفكير كالحكـ عمى األشياء ،ذلؾ ٌ
التفكير ليس ما أرثو ،كليس ما أتعممو ،بؿ ما أتعقمو مف خبلؿ ما اكتسب مف قدرة عمى استعماؿ

1

مح مد لمباشرم ،ىؿ الدرس الفمسفي نتعمـ التفمسؼ أـ فمسفة الحكار ،مجمة عمكـ التربية دكرية فصمية متخصصة ،العدد  ،60سنة

2014ـ  ،ص .146

العدد 11

2

عادؿ أكمرجيج ،الكظيفة الديداكتيكية لمحجاج في درس الفمسفة ،التفمسؼ كالتعميـ كرىانات المستقبؿ ،مجمكعة مف األكاديمييف العرب

إعداد كاشراؼ :نضاؿ فاضؿ البغدادم ،دار نيبكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ػ العراؽ ،الطبعة األكلى  2014ـ ،ص.188

3

عبدالرحمف بدكم ،مقاؿ تعميـ الفمسفة في الجامعة ،مجمة تدريس الفمسفة كالبحث العممي في الكطف العربي ،اجتماع الخبراء ( ،مراكش

ػ المغرب ) سنة 1987ـ ،طبعة بمعكنة اليكنسكك ،دار الغرب اإلسبلمي ،ص.32

 4محمد مزكز ،حكار محمد مزكز ،تدريس الفمسفة في المغرب ( سؤاؿ حرٌية التفكير كآفاؽ البيداغكجيا ) ،في تدريس الفمسفة ،سمسمة
ممفات بحثية الفمسفة كالعمكـ اإلنسانية ،تجميع  :الطيب بكعزة ك يكسؼ بف عدم ،سنة 2015ـ ) ،ص .83
5

جكناس بفيستر ،مقاؿ بعنكاف  :المقاربات الديداكتيكية لمفمسفة بألمانيا ،في تدريس الفمسفة ،المقاربات الديداكتيكية لمفمسفة بألمانيا،

ترجمة عزالديف الخطابي ،فف تدريس الفمسفة ( ،سمسمة ممفات بحثية الفمسفة كالعمكـ االنسانية ،تجميع :الطيب بكعزة ك يكسؼ بف
عدم ،سنة 2015ـ ) ،ص .86
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المنطؽ )الحجاج( ،كالقدرة عمى عقمنة المسائؿ ،أم ال تصبح لمكـ المعرفي مف قيمة إال في
ارتباطو باألىداؼ التربكية التي تطكع ليا

()1

.

يجب أف يقكـ الدرس الفمسفي عمى ضركرة العناية بالجانب البيداغكجي كالمنيجي في

أف الدرس
الدرس الفمسفي مف أجؿ تحقيؽ الرىانات التعميمية كاألىداؼ التربكية ،فنبرىف عمى ٌ
الفمسفي ليس درسان تمقينيان ،كما يتكفؿ األستاذ بتقديمو لتبلميذه ليس حقائؽ حاصمة ،بؿ ركح بحث
حر ،كالفمسفة ترفع إلى أقصى مدل ركح البحث الذم ىك ركح الدرس الفمسفي ،فإف التمس

األستاذ الطريقة النشيطة ،فمكي يضطمع بيذه الحياة الفمسفية اضطبلعان أكمؿ احتكامان إلى آليات
( )

منيجية كاضحة كأىداؼ معرفية دقيقة كرىانات بيداغكجية متماسكة . 2

كفي رأم جكناس بفيستر حكؿ الدرس الفمسفي مف خبلؿ قراءة نصكص كبار الفبلسفة،

يقكؿ ( :فالفمسفة ىي في المقاـ األكؿ تككيف لمركح مف خبلؿ قراءة نصكص فمسفية ،كالمقاربة

الحكارية/التداكلية تدافع ليككف تدريس الفمسفة تدريسان حكاريان ،مف ذلؾ فتح حكار حكؿ النص مع

أما المقاربة الجدلية فيي تجمع بيف
إثارة األسئمة كاعادة صياغة األطركحات الرئيسية كاستشكالياٌ ،
خبلؿ تعميميـ كيفية نقد المكاقؼ كالحجج الفمسفية ،ثـ مقاربة بكاسطة الكفايات ىي التي تدفع

المتعمـ إلى ح ٌؿ المشكبلت الفمسفية ،كمعالجة المفاىيـ )
 .2معلم البلسبر:

()3

.

نتج عف يمعاناة الدرس الفمسفة ،يمعاناة أخرل يعيشيا أستاذ الفمسفة لذلؾ يقكؿ زىير
الخكيمدم :نتيجة عزكؼ التبلميذ عف الدرس الفمسفي يعاني أستاذ الفمسفة مف بطالة فكرية ،أـ

الدرس البلسبي ي لي يا

المقاربة التربكية كالحكارية/التداكلية ،إذ تتمثؿ فكرتيا األساسية في تعميـ التبلميذ التفمسؼ مف

تراه مصاب بداء االنتفاخ الذاتي كمقيـ في برجو يقتات مف صمتو المخجؿ كمكقؼ الميادف

لمسائد؟ ،كلـ يتحكؿ درس الفمسفة الى كجبة غير مشبعة كمادة تعتمد عمى التمقيف كالحفظ

كالتكرار؟ أال يبدك المشتغمكف في زماننا ىذا في عزلة كيييمكف في ضرب مف البلتكاصؿ؟ كىؿ
ىذا األمر عاشتو الفمسفة في السابؽ أـ أنو طارئ كغير صحي كيجب تداركو كتفادم نتائجو

السمبية؟

()4

 ،تمؾ ىي التساؤالت التي طرحيا زىير الخكيمدم كقد كانت جكاب في سؤاؿ.

فإذا أراد مدرب الحكمة أف يعيد ترتيب الشأف الفمسفي بكاسطة حكـ العقؿ كمحؾ التجربة

1

عمر بك جميدة ،مقاؿ :في دالالت الدرس الفمسفي كقصكده ،في تدريس الفمسفة ،في دالالت الدرس الفمسفي كقصكده ،في تدريس

الفمسفة  ( .سمسمة ممفات بحثية الفمسفة كالعمكـ اإلنسانية ،تجميع  :الطيب بكعزة ك يكسؼ بف عدم ،سنة  2015ـ )،ص 59

2

غيضاف السيد عمي ،م قاؿ  :الفمسفة في التعميـ الثانكم كمرجعية فكرية لمثكرة المصرية ،في تدريس الفمسفة ( ،سمسمة ممفات بحثية

الفمسفة كالعمكـ اإلنسانية ،تجميع :الطيب بكعزة ك يكسؼ بف عدم ،سنة 2015ـ ) ،ص .63

3
4

جكناس بفيستر ،المرجع السابؽ ،ص .85
زىير الخكيمدم ،المرجع السابؽ ،ص .292

174

العدد 10

عميو أال يحرص فقط عمى إرضاء حاجات التقبؿ لدل المتعمميف كالتناغـ مع انتظارات الجميكر

بؿ أف يخمؽ لنفسو أفقا خاصان بو لمتكقع كذلؾ ألف األفؽ ىك مدل الرؤية الذم يشتمؿ عمى كؿ

شيء يمكف رؤيتو مف نقطة نظر معينة

()1

.

كتبدك الميمة الممقاة عمى عاتؽ المعمـ ليست بالسيمة فيك في أحياف كثير يككف مفك ار

كفيمسكفا أيضا ،لذا يرتبط المعمـ بعبلقة مع التمميذ عبر الدرس الفمسفي ينبغي أف يتاح فييا
يتحكؿ إلى عكس مقصكده
مجاؿ لمزيد مف التفكير الفمسفي؛ ( ذلؾ ٌ
أف الدرس الفمسفي يمكف أف ٌ
كتنقمب عبلقة المعمـ بالمتعمـ إلى عبلقة سمطة كاضطياد معرفي  ،لحظتيا يككف المتعمـ فاقدان

تييئ معنكيان كال ماديان،
لتعكده عمى المعارؼ الجاىزة التي ال ٌ
القدرة عمى التفكير ٌ
الحر ،نظ نار ٌ
تحرؾ لدل الشخص مبادرتو إلى االنخراط في الفعؿ كاالستمرار في اإلنجاز ،كمما
كالتي ال ٌ

انيمؾ التبلميذ في تخزيف المعمكمات المعطاة ليـ ضعفت قدرتيـ عمى التفكير الناقد الناجـ عف
تفاعميـ مع العالـ ،ككمما قبمكا الدكر السمبي المفركض عمييـ أصبحكا أميؿ إلى التكيؼ مع العالـ

بالشكؿ الذم يكجد عميو )

()2

.

(كقد يبدك المدرس بالتعميـ الثانكم حائرا؛ بؿ أحيانان عاج انز عف التفكير المبدع في بعض

المشكبلت المطركحة عميو ألنو لـ يتمؽ تككينان مبلئمان يييئو لفيميا كتحميميا ،كألنو لـ يتصؿ
()3

خبلؿ تعميمو الجامعي بالنصكص التي يمكف أف تساعده عمى فيـ ىذه المشاكؿ)

 ،كىنا تكمف

الدرس البلسبي ي لي يا

معاناة المعمـ الذم ينبغي عميو أف يتفمسؼ في أحياف كثيرة.

(التفمسؼ لدل التمميذ) مف أىـ ما يتعممو التمميذ مف الدرس الفمسفي كمف معممو ىك

التفمسؼ لذلؾ يقكؿ ميشؿ طكزم :أف نتفمسؼ يعني أف نشغؿ تفكير التمميذ كأف نحرره ،لنتحرر
في اآلف نفسو مف تمثبلتنا

()4

.

إذا أحد أىـ أىداؼ الدرس الفمسفي ىي( تعميـ التفمسؼ ) ،لذا يقكؿ الدكتكر عبداهلل بربزم:

( لقد انطمؽ المنياج مف ىذا المعنى لفعؿ التفمسؼ حيث حدد الغاية مف تعمـ الفمسفة في التعميـ

الثانكم التأىيمي ،كالمتمثمة في تنمية الكعي النقدم لدل التمميذ ،كجعمو قاد انر عمى التفكير الحر
كالمستقؿ ،كالتحرر مف ك ٌؿ أشكاؿ التفكير السمبي كالدكغمائي ،عمى مستكل آرائو كقيمو
أف تنمية الكعي النقدم ىك أساس كجكىر فعؿ التفمسؼ في
كسمككياتو ،كما كرد في المنياج ٌ

تأسس عمييا منياج مادة الفمسفة )
التعميـ الثانكم ،بؿ يعتبر مف المبادئ التي ٌ

العدد 11

1
2
3

()5

.

نفس المرجع ،ص .296
عمر بكجميدة ،المرجع السابؽ ،ص .59
محمد كقيدم ،حكؿ كضعية تدريس الفمسفة بالمغرب ،تدريس الفمسفة كالبحث الفمسفي في الكطف العربي ،اجتماع الخبراء ،المممكة

المغربية ،مراكش 1987 ،ـ  ،طبعة بمعكنة اليكنسكك ،دار الغرب االسبلمي ،ص .255

4
5

مي شيؿ طكزم ،كميشيؿ كارم ،الدراسة الفمسفية لممكضكعة كلمنص ،ترجمة عزيز لزرؽ ك محمد شريكاف ،الطبعة األكلى  1996ـ.
عبداهلل بربزم ،المرجع السابؽ ،ص .22

175

أىـ
كيعتبر تعمـ التفمسؼ أحد رىانات الفمسفة لذلؾ يقكؿ الدكتكر عمر بكجميدة (كلع ٌؿ ٌ
رىانات الفمسفة ليس حيازة أك امتبلؾ المعرفة ،كانما الدربة عمى تحصيؿ المعرفة كحسف استعماؿ

ىكة المعضمة كصعكبة المساءلةٌ ،إنو ىنا
العقؿ ،ففي الفمسفة نجد أنفسنا في مكاجية المشكؿ أماـ ٌ
بالتحديد يبدأ كجو االقتراف بيف الفمسفة كالحكار؛ الحكار مع العالـ ؛ كمع األشياء؛ كمع ذكاتنا كمع
اآلخر)

()1

.

فالدرس الفمسفي يمكف أف يعممنا عمى التفكير ،أم بما ىك محفز عمى التعمـ ،فيصبح مف

راـ أف يككف بحؽ قريبان مف مكقع التمميذ قاد انر عمى اكتساب عادات كميارات كأساليب في التفكير
كالفعؿ ،كتعديؿ الكسائؿ المؤدية إلى المعرفة ،كاف عميو أف يككف ميجكسان بسؤاؿ  :ماذا يعني أف

نتعمـ؟ أم ىدؼ نريد تحقيقو؟ أم مكقؼ كأم آليات يمكف تكظيفيا لذات الغرض؟ فميس العبرة

في المقاصد كسمكىا ،بؿ العبرة في ما يتعممو التبلميذ فعبلن . (2
(

لذا عبر ميشيؿ طكزم عف أىمية النص في الدرس الفمسفي :بأنو ذريعة لتعميـ التفمسؼ

كركيزة ديداكتيكية لمتفكير ،في فكر يتجمى بكصفو كاآلتي:

 مجي از بمفاىيـ عمينا إيضاح معناىا كفيـ عبلقاتيا .
 حجاجيا ينبغي مفصمة أجكبتو كمجابيتو نقديان لذاتو
 .3تلميذ البلسبر:

()3

.

تقكـ العممية التعميمية في أساسيا عمى التمميذ ،ألنو ىك الذم يتمقى الخطاب الفمسفي مف

أستاذه كيدخؿ معو في حكار حكؿ النص الفمسفي.

الدرس البلسبي ي لي يا

 مؤشكبل نقكـ بالنفاذ إلى استفيامو كمساءلتو بذاتو .

مف أىـ ما يتعممو التمميذ المقدرة عمى أف يكتب يقكؿ ركبرت شكلز :ما مف جدكل مف

إعطاء التأكيبلت لمطبلب ،فيـ يجب أف يقكمكا بيذه التأكيبلت بأنفسيـ ،كانتاجية الطالب ىي

تتكيج لمعممية التربكية

()4

.

كألف التفمسؼ مراـ الدرس الفمسفي األكؿ ،لذا مف أىداؼ الدرس الفمسفي أف يتفمسؼ التمميذ

مع اآلخريف ( ،مع زمبلئو في الدراسة كمع األستاذ كمع الفبلسفة ،لكي يتمكف بذلؾ مف االنتقاؿ
مف حالة ذاتية مغمقة تؤثثيا أحكاـ مسبقة ،إلى حالة ذات مفتكحة عمى ما ىك ككني في تفكير

2
3

4

نفس المرجع  ،ص .57
ميشيؿ طكزم ،ممخص  :تعمـ الفمسفة داخؿ ثانكيات اليكـ ،ترجمة اكراـ بف مكسى .
http://tafalsouf.com/ResumeLivres/LivTozziBenmoussa.doc
ركبرت شكلز ،ترجمة سعيد الغانمي ،السيمياء كالتأكيؿ ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر عمي مكال بيركت لبناف ،الطبعة األكلى

سنة  1994ـ ص .25
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1

عمر بكجميدة  ،المرجع السابؽ  ،ص .55

ا آلخر ،فيككف قاد ار عمى أف يتمكضع بالنسبة إلى ىذا التفكير ( كليس أف يككف معو أك
()1

ضده) .

ىنا يصبح دكر التمميذ الدارس لمفمسفة إعادة النظر في آرائو مف أجؿ تفكيكيا كاعادة بنائيا

بطريقة شخصية ،فيناؾ ثبلثة منتظرات يتكجب عمى التمميذ المتفمسؼ إنجازىا ،كتتمثؿ في
تحقيؽ قدرات المفيمة ك األشكمة ك المحاججة

(.)2

كيتحقؽ التفمسؼ لدل التمميذ عبر دراسة النصكص  ،كعف دراسة التمميذ لمنصكص يقكؿ

ركبرت شكلز ( النظرية النقدية المعاصرة تؤكد حدكسنا عف أىمية إنتاج النصكص لدل طبلب
األدب فعمى الطالب اف ينتج خطابو التأكيمي إلكماؿ عممية الدراسة األدبية )

()3

 ،كعمى طالب

النصكص األدبية كمعمميا ينبغي أف يككف لديو شيء مف المؤرخ كشيء مف الفيمسكؼ ،إذا أراد
االقتراب مف الفيـ الكامؿ لمنصكص ،بؿ حتى شئ مف الشخص العادم ،كيفترض كثير مف

األعماؿ األدبية التجربة الحياتية كجانب مف سياقيا الذم يشترؾ فيو المؤلؼ كالقارئ ،كترفض
بعض األعماؿ أف تنفتح لنا حتى ننضج بما فيو الكفاية  .كتنغمؽ عمينا أعماؿ أخرل حيف نفقد

قدرة الكصكؿ إلى السياقات نتيجة الكبر كالنسياف
 .4دراسر تاريخ البلسبر:

()4

.

الدرس البلسبي ي لي يا

إف االطبلع عمى التاريخ الفمسفي ىك أكلى الخطكات نحك التفمسؼ ،كتعكد أىمية دراسة
التاريخ الفمسفي عبر دراستو بنصكصو األصمية ،كالعكدة إلييا كمحاكلة تفكيكيا كسبر أغكارىا.

فدراسة تاريخ الفمسفة ،منطمؽ أساسي في البحث الفمسفي ،كالمفر لمدرس الفمسفي مف

تاريخ الفمسفة ،ألننا عبره ندرس األفكار كالمذاىب ،كيكقدنا ىذا إلى إمكانية تحميؿ النص
كمقاربتو.

يقكؿ كارؿ ياسبرز :إف سبب االشتغاؿ بتاريخ الفمسفة ال يمكف إال أف يككف ىك(التفمسؼ

أك التأمؿ الفمسفي) .كلف يككف ليذا االشتغاؿ معنى إال إذا انشغمنا باألسئمة كاألجكبة التي نمتقي
بيا في تاريخ الفمسفة ،كال معنى لتاريخ الفمسفة إال بالقياس إلى التفكير الفمسفي نفسو  ،الذم

يشعر بانتمائو األصيؿ الى الشخصيات التاريخية المعبرة عنو ،اننا نريد أف نجرب في الحاضر

ما ىك بطبيعتو أبدم ،كنحف نفيـ أنفسنا حيف نفيـ تاريخ الفمسفة كنستمد الشجاعة مف النماذج

التي يقدميا لنا
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المتور الثاهي :اإلهشاء البلسبي.
 .1الفتا ر البلسبير:

يقكؿ جاف بكؿ سارتر ( :منذ المحظة التي عرفت فييا ما ىي الفمسفة ،بدا لي طبيعيا أف

افترضيا أك أفرضيا في الكاتب )

()1

 ،نظ ار ألىمية الكتابة بالنسبة لمتمميذ كالطالب في مختمؼ

التخصصات ،كبخاصة في مجاؿ العمكـ اإلنسانية ،كعمى األخص الدارس لمفمسفة ،الذم يجب

أف تككف كتاباتو تنبع مف رؤية فمسفية كرح نقدية ،لذا سنبيف أىمية الكتابة الفمسفية ،ككيفية
اكتساب الميارات كاألدكات البلزمة لمكتابة ،كىي أكلى الخطكات نحك التفمسؼ ،فبل فمسفة دكف

ميارة الكتابة كنعني بميارة الكتابة اإلنشاء الفمسفي.

تحدث جاف بكؿ سارتر عف أىمية الكتابة الفمسفية فقاؿ  ( :القارئ ىك مف يخترعنا كيمد

أفخاخو الحقيقية مع كمماتنا ،إنو فاعؿ ،فيك يتجاكزنا ،كنحف مف أجؿ ذلؾ نكتب )

()2

.

كلذلؾ أيضا يقكؿ عبدالسبلـ الدحماني عف أىمية الكتابة الفمسفية ( :ال نتعمـ المشي إال
()3

كنحف نمشي كما أننا ال نتعمـ الكتابة إال كنحف نكتب ) .
بدراسة الفمسفة دراسة متعمقة ،نأخذ التمميذ نحك أكلى خطكات التفمسؼ كىي ( الكتابة )،

فككنو يكتب ىذا يعني أنو يتفمسؼ ،كلكف كؿ ذلؾ لف يتأت إال بالغكص في أسبار النصكص
الفمسفية كمجابيتيا ،أم أف اكتساب ميارة الكتابة اإلنشائية الفمسفية لف تككف إال عبر دراسة

النص الفمسفي كتحميمو كتفكيكو ،لذلؾ قبؿ الحديث عف النص الفمسفي سنتعرؼ عمى الكتابة

الدرس البلسبي ي لي يا

 .2أشمير الفتا ر البلسبير:

اإلنشائية كفائدتيا ،ككيؼ يتمكف التمميذ مف الكتابة الفمسفية؟.

كعف أىمية الكتابة يقكؿ ركبرت شكلز ( إذا ما بحثنا في ديكارت عف مبدأ أساسي لمدراسات

اإلنسانية ،لما كجدنا األنا ػ أفكر ) بؿ ( األنا أكتب ) ىذا ما تتفؽ عميو جميع النظريات النقدية

الحديثة ،فأنا انسانكم ،ليس ألني أفكر ،كال ألني أقرأ ( ،بؿ ألني أكتب ) ،كألني بالتالي أنتج

نصكصان ،ككراء السخرية المغكية عند ركالف بارث نيابة عف النص الكتابي ،ككراء المؼ كالدكراف

الغراماتكلكجي (الكتابي) في تفكيكية دريدا ،ككراء حاجز األقكاؿ الحكمية في خطاب ميشيؿ

فككك ،ككراء األعماؽ الخادعة كالسطكح الغامضة الحاح جاؾ ال كاف عمى الحرفية ،كعمى نحك

1

آني ككىف سكالؿ ،جاف بكؿ سارتر ،ترجمة جكرج كتكره ،دار الكتاب الجديد المتحدة  ،بيركت ػ لبناف ،الطبعة األكلى سنة  2008ـ،

ص .10

2
3

نفس المرجع ،نفس الصفحة.
عبدالسبلـ الدحماني ،مقاؿ( التدريب عمى الكتابة الفمسفية :راىف كرىاف) ،بحث بيداغكجي ،سنة 1999ـ،
http://dahmani.0catch.com/tadribbb.htm
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أكثر كضكحا في كتابات كثير مف النقاد ،نستطيع أف نجد مبدأ مشتركان كاحدان ال غير ىك مبدأ

(أنا أكتب اذف أنا مكجكد ) أنا أنتج نصكصان فأنا إذف مكجكد ،كالى حد ما فأنا النصكص التي
أنتجيا

()1

.

كعف أىمية الكتابة في الفمسفة يقكؿ الحسف الكزاني (:إف الثابت الكحيد في الخطاب الفمسفي

ىك فعؿ الكتابة  ،ألنو مف خبللو يصبح لمفمسفة جسد كركح ؛ كيصبح التفمسؼ ممكنان  ،ففعؿ

الكتابة في الفمسفة ليس لو قكاعد أك طقكس فيك ينبع مف دكاتنا ،فتكظؼ المفاىيـ ككؿ أنكاع

المعارؼ لنسج خطابيا  ،فالكتابة ىي فف سرد يأخذ الكاتب فيو بزماـ فكره )

()2

.

إذان ال مفر لمتمميذ مف الكتابة فيي سبيمو الكحيد نحك التفمسؼ ،كىي المعبر الكحيد عف فيمو

كاستيعابو لمدرس الفمسفي ،فما أف يكتب التمميذ كيبدع سيككف ىذا بمثابة الدليؿ عمى أف المعمـ

أدل الميمة عمى الكجو األكمؿ كأنو ممسؾ بزماـ األمكر.
 .3ائدة الفتا ر اإلهشائير البلسبير:

يقكؿ الحسف الزاكم (:الكتابة ىي التاريخ الحقيقي لئلنشائية ففي سياقو حقؽ اإلنساف أكثر

االنجازات ثراء كغنى كحكؿ ممكاتو إلى كتمة مف النشاط المؤثر الذم ال حدكد إلبداعيتو)

()3

.

لذا حظيت كتابة التمميذ باىتماـ كاضح ،عمى مستكل عرض كتحميؿ تقنياتيا كعناصرىا

كاقتراح طرؽ اكتسابيا؛ فقد سمحت التقنيات البيداغكجية التي دخمت الدرس الفمسفي بتمييز
الدرس البلسبي ي لي يا

كتصنيؼ الميارات ،ثـ انتقمت إلى تسطير طريقة تجعؿ التمميذ يكتسب تمؾ الميارات كيكظفيا؛

فتتدرج ميارات الكتابة مف فيـ اإلشكاؿ إلى صياغتو ثـ تفكيؾ كتحميؿ المادة المعرفية كتنظيميا

كمناقشتيا ،كصكالن إلى تقييميا كاصدار الحكـ عمييا اعتمادان عمى طرؽ العرض ،كتبقى المشكمة
األكبر في كيفية تقييـ الكتابة مف قبؿ المعمـ

()4

.

فالمعمـ يمعب دكر مزدكج ففي إمكانو أف يقيـ أىمية تمؾ الكتابة كيعمي مف شأف الكاتب

كيطكر ميارتو الكتابية ،كمف جية أخرل قد يعتبر الكتابات مجرد خربشات تمميذ ،كىنا نكاجو
مسألة أصعب في ككف المعمـ ال يرقى الى مستكل الطبلب النجباء كال يمتفت الى مف يممؾ

النبكغ كاإلبداع ،فعبر ىذه الميارة يتمكف التمميذ مف ممارسة التفمسؼ.

فإف الكتابة الفمسفية رىاف دائـ يخترؽ الخطاب الفمسفي كمو ،بؿ إنو يكشؼ عف انخراط في

عممية التفكير الكاعي كاليادؼ كتعبير عف جدلية الذات/اآلخر التي تقصد إلى إرساء كينكنة

العدد 11

1
2

ركبرت شكلز ،المرجع السابؽ ص 23ػ 24
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نفس المرجع ،ص .160
عبداهلل بربزم ،المرجع السابؽ  ،ص .19
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تفكرية تدرؾ حدكد ذاتيا كأىمية اآلخر في إطار عبلقة تفاعمية مستعدة لمتساؤؿ ػ حيرة ػ عف
()1

بدييياتيا كاعادة النظر فييا .

تكمف أىمية الكتابة الفمسفية في دفعيا التمميذ إلى التفكر كبالتالي إلى التفمسؼ ،لذا يقكؿ

عبدالسبلـ الدحماني (:يتبيف أف التشابؾ بيف المقالة بما ىي كتابة كالكتابة بما ىي إظيار
لمتفكير يدفع الى صعكبة ىي عسر الفصؿ بيف تدريب التمميذ عمى الكتابة كعمى التفكير في

ذات اآلف ،لذلؾ كانت المقالة الفمسفية ممارسة لعممية التفمسؼ حيث تتساكؽ جممة ميارات مف

أجؿ بناء مكقؼ متفكر حكؿ مكضكع مف المكضكعات ،كلذلؾ أيضا كاف الفصؿ بيف الميارات
كترتيبيا بحسب األكلكية المنيجية ضركرة يممييا ىدؼ إكساب التبلميذ قدرة الكتابة الفمسفية)

المتور الثالث :التدريس ع ر الهصوص البلسبير.

()2

.

 .1لماذا هطرح موضوع الهص البلسبي؟

لكي يتعمـ التبلميذ الفمسفة البد ليـ مف خكض تجربة النصكص الفمسفية ،كاالستعانة بيا
لتعمـ الفمسفة ،فإنو ال مناص مف تعمـ الفمسفة عبر النصكص الفمسفية ،كىك مأخذ أخذت بو كؿ

الدكؿ التي تعمـ الفمسفة ،كما عمينا إال أف نحذك حذكىا في التعميـ الفمسفي ،كنخطك خطة جادة

كجريئة في تدريس الفمسفة .

الثامف عشر ،لـ يكف كاردان دراسة النص األفبلطكني أك أم نص فمسفي آخر بمغتو األصمية؛ فقد
كانت تستخدـ الكتيبات ،كحينما اطردت دراسة النصكص األصمية ،كاف ىذا االطراد عبلمة عمى

تغير في المكقؼ الناشئ مف جامعات عظيمة كجامعة باريس كغكتنغف فضبلن عف المدارس

الدرس البلسبي ي لي يا

كعف بدايات التعميـ بالنصكص في اكركبا يقكؿ ىانز غادمي ار  :في الجامعات األكربية في القرف

األكربية األخرل التي حفظت تراث النزعة اإلنسانية العظيـ مثمما حصؿ في الجامعات كالكميات

االنجميزية في المقاـ األكؿ. 3

فالتعامؿ مع النصكص الفمسفية ،يتيح التعرؼ عمى خصكصية التفكير الفمسفي ،الذم ينكع

اإلجابات حكؿ المسألة الكاحدة ،بحيث تدخؿ النصكص في حكار نقدم تغذيو أنماط حجاجية
متنكعة .4

فالقراءة الفمسفية لمنص في الفصؿ ،تعني أف يدخؿ التبلميذ في عبلقة جديدة ،عبلقة مغايرة عف
تمؾ التي يمكف أف يقيميا التبلميذ فيما بينيـ أك مع أستاذىـ ،داخؿ تجربة التكاصؿ ىذه ،كالتي

2
3

نفس المرجع
ىانز جكرج غادامير ،بداية الفمسفة  ،ترجمة عمي حاكـ صالح ػ كحسف ناظـ ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيركت ػ لبناف ،الطبعة

الثانية  2013ـ ،ص .17

4
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العدد 10

1

عبدالسبلـ الدحماني  ،المرجع السابؽ

تتميز بخمؽ نكع مف المسافة ،فالشغؿ الشاغؿ بالنسبة لمتبلميذ كلممدرس ىك النص ،باعتباره
خطابا مثبتا في الكتابة ،فتتكلد ىنا قراءات متعددة ال يمكف فييا أف نساءؿ الكاتب كنعمؿ عمى

تكضيح أك اكتشاؼ جكابو ،إال اعتمادا عمى ما نعتقد أننا فيمناه .1
 .2مهاجير الهصوص البلسبير:

تقكـ منيجية النصكص عمى اختيار نصكص أصمية مف أعماؿ الفبلسفة ،تمثؿ أىـ آرائيـ

في المكضكعات الفمسفية التي شغمت اىتماميـ مترجمة الى المغة العربية  ،2النصكص الفمسفية

عند قراءتيا ،تسمح بدراسة كيؼ تتحدد بنية الخطاب ،فنظاـ النص يبرز تماسكا في التفكير،

كيبرز مسار التفكير كديناميتو ،فأف نق أر يعني أف نرل كيؼ أف النص ينجز مف خبلؿ قصد داؿ

كخاص ،كألف النص يككف كبل عضكيا  ،فإنو يستعمؿ مفاىيـ ،ال يمكف ضبط داللتيا بشكؿ

معزكؿ ،إذ أف كؿ مفيكـ ال يمكف فيمو إال في عبلقتو مع المفاىيـ األخرل .3

إف فيـ النص يعني في ـ ذكاتنا أماـ النص ،كما لك أف ىذا التفكير في النص يعمؿ عمى

تعميؽ كاكتماؿ فيـ الذات  ،كىنا يكمف رىاف النص  ،فنحف نكتب كنتكمـ مع ذات النص ،كنشعر

بمذة القراءة ،كنشعر بيذا الكشؼ أماـ الذات ،كنشعر بالصدل الذم يحدثو كبلـ اآلخر فينا .4
الدرس البلسبي ي لي يا

دكر النص غالبا ما يككف مقمقان كمشاغبان بسبب ككنو يطمح دائما إلى كضع التمثبلت في منظكر
نقدم كىك يسمح بتحكيؿ تمثبلت التمميذ التي يتمقاىا عبر التربية كسنكات التمدرس السابقة مف

خبلؿ النقد الذم يعرضيا لو .5

 .3البائدة من تدريس البلسبر من خالل الهصوص:
االتصاؿ المباشر بالفبلسفة ىك أىـ ما يميز الدراسة بالنصكص  ،فيك يق أر ليـ بدال أف

يق أر عنيـ ،كحكؿ تعميـ الفمسفة أكد عبد الباسط مادم في تكصياتو عمى أىمية االستعانة
بالنصكص حيث قاؿ  ( :التركيز عمى دراسة النصكص الفمسفية األصمية ،كبالمقابؿ االبتعاد عف

االعتماد عمى النصكص الشارحة ،فبيذه الطريقة يتمكف الطالب مف التعامؿ مع المصادر بشكؿ
مباشر ،كدكف أية عكائؽ معرفية كايديكلكجية ،مما مف شأنو إزالة ىاجس الرىبة مف التعامؿ مع
كبار مفكرم الفمسفة ،كالدخكؿ معيـ في حكار تفكرم مباشر ػ االتجاه المعاكس ػ عف طريؽ

نصكصيـ ،كالتي نقترح أف تككف نصكصان ذات طابع نقدم ) .6
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ميشيؿ طكزم  ،كميشيؿ كارم ،المرجع السابؽ ،ص .70
عبدالمجيد عبدالرحيـ ،تدريس العمكـ الفمسفية ،مكتبة النيضة المصرية حسـ محمد القاىرة ػ مصر ،الطبعة األكلى 1984ـ ،ص 73.
ميشيؿ طكزم ،كميشيؿ كارم ،المرجع السابؽ ،ص .70
نفس المرجع ،ص .71
ميشيؿ طكزم ،تعمـ الفمسفة داخؿ ثانكيات اليكـ ،ص.3
عبدالباسط عثماف مادم ،مقاؿ "كاقع الفمسفة كالتفكر النقدم في ليبيا" أسباب القصكر كآليات التجاكز ،مجمة عراجيف  8يكـ 4
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فدراسة النصكص بحسب رأم ميشيؿ طكزم :نسعى مف خبلؿ احتكاؾ التبلميذ بالكتاب

أنفسيـ ،إلى جعميـ يمتمككف عددا محددا مف السمات الخاصة ( بالثقافة الفمسفية ) ،يتعمؽ األمر
بمكضكعات مف تاريخ الفمسفة تجعميـ قادريف عمى تحديد المكاف الذم يتجذر فيو كؿ تصكر

فمسفي عمى حدة ...،إننا نسعى إلى جعؿ التبلميذ يكتسبكف الكفاءة المعجمية المرتبطة بقامكس
خاص بالفمسفة كبكؿ فيمسكؼ ،إف ىذه المكتسبات التاريخية كالمعجمية ...ىي التي تشكؿ تربتو

 ،فالعبلقة المباشرة مع النصكص ال يمكف أف تعكضيا التعاليؽ التي يقدميا المدرس أك الكتاب

المدرسي ،ميم ا تبمغ براعتيا كالتي يككف دكرىا تكجيو أك تعميؽ قراءة التبلميذ دكف أف تدعي
تعكيض ىذه القراءة  .1فالنص يساىـ في مشاركة المتعمـ كتفاعمو لبناء الدرس الفمسفي ،كتجاكز
كاقع االنفعاؿ كالتبعية كالتمقي السمبي كالتخزيف ،2فدراسة النصكص تركز عمى أىـ أفكار

الفبلسفة ،فيي تكفر عمى الدارس المطكالت التي يحشك بيا مؤرخك الفمسفة آراءىـ أك فيميـ لفكر

الفيمسكؼ ،كأقكاؿ المعاصريف التي تشكه مبلمح فكر أم فيمسكؼ ،كتشتت انتباه القارئ عف لب

الفمسفة كمضمكنيا .3

فالدارس بيذه الطريقة يمـ بكثير مف(األلفاظ كالمصطمحات الفمسفية) التي يغفميا أك يفسرىا

كؿ التبلميذ كاسياميـ في تفسير النص كاستيعاب فحكاه ،كـ أف ىذه الطريقة تكشؼ عف آراء كؿ
فيمسكؼ ،كبذلؾ يحصؿ الدارس عمى صكرة لمفيمسكؼ قمما تتاح لو بأم صيغة أخرل لمقرر

الفمسفة ،كتشجع ىذه الصيغة عمى اقتناء كتب الفبلسفة كدراستيا .4

المتور ال ار ع :التجر ر العر ير ي تدريس البلسبر ع ر الهصوص

الدرس البلسبي ي لي يا

مؤرخك الفمسفة تفسي ار تقريبيا ،كبذلؾ يتحكؿ الدرس إلى الطريقة االستنتاجية التي تتطمب نشاط

الفمسفة في ليبيا اليكـ اذا ما التفتت حكليا لكجدت أف حتى جيرانيا كشقيقاتيا في نفس

اإلقميـ قد سبقنيا في تطكير الدرس الفمسفي ،فيا ىي دكؿ عربية كخاصة دكؿ الجكار تعمؿ

جاىدة لمحاؽ بيذا الركب الفمسفي المعاصر.

فإذا ما قكرنت المدارس فضبل عمى الجامعات التي حاليا ليس بأفضؿ حاال في ليبيا؛ مع

غيرىا مف الدكؿ العربية ،كخاصة دكؿ المغرب العربي كتكنس كالجزائر كالمغرب ،ستككف تمؾ

المقارنة بمثابة التكبيخ لمدرس الفمسفي في ليبيا لكثرة ما يعانيو مف تأخر كتخمؼ.

2
3
4

العدد 10

1

ميشيؿ طكزم ،كميشيؿ كارم ،المرجع السابؽ ،ص  69ػ .70
عادؿ أكمرجيج ،مرجع سابؽ ،ص .190
عبدالمجيد عبدالرحيـ  ،المرجع السابؽ  ،ص 74
نفس المرجع  ،ص 73ػ  74ػ 75

182

لذا كضعنا مقارنة مع بعض الدكؿ لنطمع عمى تجربتيـ في تدريس الفمسفة ،باعتبار أف

التعميـ الفمسفي لدييـ يختمؼ عف التعميـ الفمسفي في ببلدنا ،كاتخذنا أنمكذجا لدراسة كؿ مف دكلة
( المغرب ك تكنس ) ككنيا دكؿ تدرس الفمسفة بطريقة النصكص الفمسفية.

تجر ر تدريس البلسبر ي فل من توهس والمغرت:

 .1تدريس البلسبر ي المغرت :

إف مف أىـ المؤثرات التي أسيمت في تطكر الفمسفة في المغرب العربي تأثر األخيرة

كانفتاحيا عمى اإلرث الفمسفي الغربي ،كأخص بالذكر ىنا المدرسة النقدية الفرنسية المعاصرة ػ
فككك عمى صعيد تاريخ األفكار ،كباشبلر عمى صعيد تاريخ العمـ ػ حيث تـ التعامؿ مع ىذا

اإلرث بصفتو أداة أك تقنية ػ معرفية ػ بيدؼ استثماره في تأسيس مقالة تفكرية تعبر عف

الخصكصية العربية اإلسبلمية المغربية ،لقد تجسد حضكر الثقافة الفرنسية كتأثيراتيا عمى التفكر
المغربي عمى مستكيات أخرل ،مف ضمنيا سيادة المغة الفرنسية بصفتيا المغة الثانية لممتفكر

المغربي ،مما انعكس عمى طريقة تككف كتشكؿ المدرسة النقدية في المغرب العربي.1

فدراسة الفمسفة في المغرب اتخذت منحى جديد ،منذ سنة  1991ـ إلى  1995ـ ،كىي

الدرس البلسبي ي لي يا

مرحمة طغى عمييا التدريس انطبلقان مف النصكص مف أجؿ محاكلة االبتعاد عف إيديكلكجية

النص الفمسفي في تدريس
المدرس في تدريس الفمسفة ،كىذا دليؿ كاضح عمى الكعي بأىمية
ٌ
كتـ تعديؿ ىذا النمط سنة 1995ـ بإضافة طريقة التدريس كاعتماد بيداغكجية
الفمسفةٌ ،...
األىداؼ في تدريس الفمسفة كغيرىا مف المكاد المدرسية .2

إف تدريس الفمسفة في المرحمة الثانكية بالذات كذلؾ ميمة بالغة التأثير في التكجو الفكرم

النظرم في المجتمع عامة ،ألسباب ذكرىا محمد القباج منيا:

أوال :ليذه اآلالؼ مف الطمبة الذيف يدرسكف الفمسفة في ىذه المرحمة كيتأثركف بما يدرسكف أك
بما ييدرس ليـ ،كىـ أكبر بكثير مف العدد المحدكد الذم يدرس الفمسفة في الجامعات بعد
ذلؾ ،كأغمب ىؤالء ال يكاصمكف دراسة الفمسفة ،بؿ تتنكع كتختمؼ دراستيـ بعد المرحمة
الثانكية ،أك يتجيكف مباشرة الى مجاؿ العمؿ االجتماعي ،حامميف معيـ ما ترسب في

نفكسيـ كعقكليـ مف فكر نظرم خبلؿ دراستيـ ،الى الممارسة اليكمية .3

ثاهيا  :ألف الطمبة في ىذه السف التي يمكف إف يطمؽ عمييا نياية المراىقة كسف األسئمة
الكبيرة التي تتعمؽ بقضايا جكىرية في الحياة ،يحسمكف إلى حد كبير تكجييـ الفكرم
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كالعممي ،بحسب ما يتمقكنو مف إجابات حكؿ تمؾ القضايا ،كدرس الفمسفة مصدر ميـ مف

مصادر تمؾ اإلجابات. 1

مف خبلؿ تطكير الدرس الفمسفي أصبح المغرب يزخر بالتأليؼ الفمسفي ككاف ذلؾ نتيجة

سنكات ،حيث بدأ ىذا التأليؼ في البداية مدرسيان لبلستجابة لحاجة التبلميذ بالمرحمة الثانكية
ككذلؾ األساتذة المدرسكف ،كليذا التأليؼ ضركرتو كفائدتو ،كحيث حيف كاف يقع كتاب نقد

الكتب المدرسية المكجكدة فإف ىذا النقد كاف مكجيان إلييا ،مف طرؼ مف كاف يعدكف لكتاب

مدرسي جديد ،2اذا البداية كالمنطمؽ لتأليؼ الفمسفي كاف مف خبلؿ نقد الكتب المدرسية.
كعف التأليؼ الفمسفي في المغرب يقكؿ محمد كقيدم :في أكاسط السبعينات رقى التأليؼ
الفمسفي المغربي درجة أخرل ففصؿ الرباط التاـ بينو كبيف التدريس ،كأصبح ىذا االرتباط
غير مباشر ،فألفت كتب تطمب قيمتيا الفكرية أكثر مما تستجيب لحاجات التعميـ ،كقد نشر

المؤلفكف المغاربة كتبيـ ىذه في المغرب كالمشرؽ ككاف ليا صدل قكيان كأصبح الكتاب
المغاربة في الفمسفة مساىميف في إغناء الفكر الفمسفي العربي بعد أف كاف دكرىـ ينحصر

في البداية في التمقي كاالستفادة ،كـ ساىـ التأليؼ الجامعي كالفكرم في الرفع مف مستكل
الدرس الفمسفي في المغرب ،الذم لـ يعد غريبا عف االطركحات الكاردة في ىذا الكتاب ،كىك

عامة.3

 .2تدريس البلسبر ي توهس:
التمميذ ىك محكر تدريس مادة الفمسفة  ،فيك ال يعتبر متمقيان أك متعممان ،بؿ ييعتبر مشاركان في
العممية التعميمية ،كاليدؼ األساسي ىك مساعدة التمميذ عمى اكتساب منيج في التفكير كالعمؿ

الدرس البلسبي ي لي يا

األمر الذم أكجد جداالن داخميان كخمؽ بذلؾ شرطان مف شركط نمك الفكر الفمسفي بصفة

)ليس المطمكب تعميـ التمميذ شيئان بعينو ىك الفمسفة ( ،بؿ اليدؼ ىك التككيف  :ام ) معارؼ

كميارات كمكاقؼ ( ،فتعميمية الفمسفة ىي إذف عممية تككيف يتداخؿ فييا العممي -المعرفي

كالتقني  -البيداغكجي ،كعمادىا تكاصؿ ) فاعمية تكاصمية ( ،أطرافو ذكات ييفترض أنيا تتشارؾ
في مجمكعة مف القيـ البلزمة لنجاح التكاصؿ ،لع ٌؿ أىميا االعتراؼ المتبادؿ كاإلحتراـ كالكرامة،
ككفقا لمكسائؿ التعميمية في تكنس ككعيا منيا بالرسالة المنكطة بيا فإنيا اعتبرت أف اليدؼ مف

طريقة التدريس بحسب تعبير دكتكر منكبي غباش  ( :لف يككف اليدؼ مف تدريس الفمسفة ىك

مقررات التعميـ الرسمية
تعميـ الفمسفة بؿ تعميـ كيفية التفكير الفمسفي  ،كىك ما يس ٌمي في ٌ
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)باألىداؼ النكاتية)التعميمية الفمسفة ،أم األشكمة

 ، Problématisationكالمفيمة

 Conceptualisationكالبرىنة أك الحجاج . 1 ) Argumentation

كرغـ الجيكد المبذكلة في تعميـ الفمسفة ،إال أف تدريس الفمسفة في تكنس يكاجو صعكبات،

درس الفمسفة في مستكل التعميـ
يقكؿ دكتكر منكبي غباش عف تدريس الفمسفة في تكنس ( :تي ٌ
مجرد
الثانكم كالجامعي ،كمع ذلؾ فإنيا كغيرىا مف المكاد االجتماعية كاإلنسانية ٌ
بأية أىميةٌ ،إنيا ٌ
أما
مادة تعميمية ٌ
مقررة في البرامج الرسمية كتيسند إلييا ،في أغمب الحاالت عكامؿ ضعيفةٌ ،
مضامينيا الفكرية كالبيداغكجية فبل يأبو بيا إال القميؿ مف المتخصصيف ،كقد ال نجانب الحقيقة

إف ىذا الكضع يستمر في مستكل التعميـ الجامعي حيث ال تخفى المشكبلت المزمنة التي
إذا قمنا ٌ
ً
المنتسبيف ألقساـ الفمسفة في
يعاني منيا تدريس الفمسفة منذ سنكات طكيمة  :تناقص مستمر لعدد

يتـ تكجيييـ لدراسة الفمسفة ال يختاركف ذلؾ بمحض إرادتيـ نظ انر
ٌ
الكميات ،أغمب الذيف ٌ
لخصكصية البرامج التي تمقكىا في الثانكم ) مكاد لغكية كأدبية ( ،كبسبب ضعؼ المعدالت التي
المتخرجيف
تحصمكا عمييا في امتحاف الباكالكريا ،كيضاؼ إلى ذلؾ شبو انعداـ قابمية تكظيؼ
ٌ

الدرس البلسبي ي لي يا

إف كضعان كيذا يجعؿ العزكؼ عف مادة الفمسفة أم انر بديييان ،لقد أصبح
لمتدريس بالتعميـ الثانكمٌ ،
التعميـ عمى غرار األنشطة االجتماعية األخرل ،يقاس بمقياس المنفعة كالنجاعة العممي ،مكاد
التدريس منيا ما ىك مفيد لمشركع الحياة الشخصي كمنيا ما ال فائدة ترجى منو ) .2

كعمى الرغـ مف تقدـ التجربة التكنسية في التدريس عف التجربة الفمسفية في ببلدنا إال أنيا

تسعى إلى درس فمسفي أكثر تقدمان كتطك انر  ،لذلؾ أكد عمي الشنكفي :عمى تراجع مستكل التعميـ

الفمسفي تدريسان كتككينان ( ،أظف بعد أننا بعد خمسيف سنة مف تدريس الفمسفة في تكنس نتراجع
كبعض المكتسبات التي تحققت ال تكفي بالرغـ مف الجيد الذم يبذلو األساتذة ،كبالرغـ مف

الكتب بالعربية كالفرنسية التي تنشر ،كبالرغـ مف المتكف المدرسية ،فنحف نذىب الى شيء
مختمؼ تماما ،في بعض البمداف العربية مستكل الفمسفة ىزيؿ جدان ،كأظف أننا سنصبح شيئا

فشيئا مثميـ) . 3
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الخاتمر
ال يغيب عف كؿ دارس كمطمع مأساة تدريس الفمسفة في ليبيا ،مدل التأخر كالتخمؼ الذم

تعانيو الفمسفة ،كال نذيع س انر إذ قمنا إننا عمى أبكاب غير مشرقة لمستقبؿ دراسة الفمسفة في ليبيا،

ابتداء ( بالدرس الفمسفي ػ فالمعمـ ػ فالتمميذ ) ،مف
لما يعانيو التدريس الفمسفي في ليبيا بثالكثو
ن
تأخر كتدىكر ،كحتى ال نككف مختمفيف كال متخمفيف ،عمينا أف نعيد النظر في الطريقة التي تيدرس

بيا الفمسفة في داخؿ الفصكؿ المدرسية كالقاعات الجامعية .

اف انتباه الدكؿ ألىمية تطكير الدرس كاف اإلرىاص األكؿ ،كالخطكة األكلى نحك التفمسؼ

المتشبع بركح الفكر النقدم ،إف دراسة الفمسفة يجب أف تقكـ عمى الفكر النقدم ك التحميؿ
كالدحض لبناء خطاب فمسفي عقبلني معاصر قادر عمى إيجاد حمكؿ لمشكبلت المجتمع

المعاصر .

تكاد الفمسفة في ببلدنا تمفظ أنفاسيا األخيرة ،حيث يعزؼ الطالب عنيا في المرحمة

الجامعية ،كال نجد إقباؿ عمى قسـ الفمسفة ،كذلؾ راجع لعدة أسباب  :ككنو لـ يفيـ منيا شئ في

المرحمة الثانكية ،حتى أنو يتمنى أف ينيي الثانكية كي ال يمتقي الفمسفة مف جديد ،كمما يزيد
االنسانية عامة .

تكاد أقساـ الفمسفة تغمؽ أبكابيا في كافة الجامعات الميبية ،إذ نكاجو مشكمة حقيقية كىي

مشكمة المجتمع الذم ال يؤمف بدراسة الفمسفة كجدكاىا ،كىنا دكر النخبة المثقفة ،التي لـ تحاكؿ
تطكير الدرس الفمسفي ،كال تقيـ جمعيات خاصة بالفمسفة ،كيغيب دكر اإلعبلـ تماما عف الفمسفة

الدرس البلسبي ي لي يا

المأساة أف المتخرج ال يتحصؿ عمى فرصة عمؿ اذا درس الفمسفة كتمؾ معاناة تعانييا العمكـ

فبل مجبلت خاصة بالفمسفة كال ندكات فمسفية كي تنشر الكعي الفمسفي داخؿ المجتمع.
التوصيات

 .1أكصي بإعادة النظر في الدرس الفمسفي المقدـ في الحصص الثانكية ألنو النكاة األكلى لتعمـ
التفمسؼ كبكابة التمميذ نحك التعميـ الجامعي ،لذا يمكف كضع استراتيجية جديدة كرؤية

معاصرة ،تدفع بالدرس الفمسفي قدما نحك األماـ أخذيف بعيف االعتبار التجارب الفمسفية لدكؿ

أخرل .

 .2إنني ال أجمح بخيالي إذا طالبت بػتأسيس جمعية فمسفية ،كمجمة فمسفية ،كاقامة ندكات
 .3إف تعميـ الفمسفة يجب أف يقكـ عمى ميارة اإلنشاء الفمسفي ،كاكساب التمميذ ميارة الكتابة

فتمؾ الخطكة األكلى نحك التفمسؼ ألنو يكتسب ميارات كأليات الكتابة ،كلف يتأت لو ذلؾ إال

عبر دراسة النصكص الفمسفية كتحميميا كتفكيكيا .
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فمسفية  ،إسكة ببقية الدكؿ .

 .4عمى المجتمع بكافة أطيافو أف يعي حجـ المأساة كالبؤس الذم تعانيو الفمسفة في ليبيا ،كأف
يعي أىمية الفمسفة كدراستيا ،فإنو إف لـ يفعؿ سيعاني كيبلت التخمؼ الفكرم كالثقافي

كاالجتماعي ،كنمقي بالعبء األكؿ عمى عاتؽ أساتذة الجامعات؛ كأساتذة الفمسفة في المدارس

الثانكية ،لكضع رؤية مستقبمية لمدرس الفمسفي في ليبيا.

الدرس البلسبي ي لي يا
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أٔ.عٍّخ ثٍمبسُ اجلبثشي()
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المقدمر

بنػػى ركسػػك نظريتػػو السياسػػية عمػػى فك ػره العقػػد االجتمػػاعي ،فيػػك المصػػدر األكؿ كالكحيػػد

الذم تصدر عنو القكانيف المعبرة عػف اإلرادة العامػة ،فقػد كػاف ركسػك يػرل أف جميػع أفػراد الشػعب
كلػػدكا أح ػ ار انر ،كلكػػنيـ مقيػػدكف بػػأغبلؿ فػػي كػػؿ مكػػاف ،كذلػػؾ بسػػب اعتمػػاد بعضػػيـ عمػػى بعػػض،
فركس ػػك يكض ػػح العبلق ػػة ب ػػيف الحاج ػػة كالحري ػػة فالحري ػػة عن ػػده ال يمك ػػف أف تتحق ػػؽ ف ػػي ظ ػػؿ ى ػػذه

الظركؼ غير الطبيعة كغير العادلة  ،بؿ بالعكدة إلى حالة الطبيعة  ،ككاف ذلػؾ شػيء مسػتحيؿ،
كلكػػف مػػف أجػػؿ المحافظػػة عمػػى األمػػف كاالسػػتقرار كالسػػمـ ،يجػػب عمػػى النػػاس أف يقيم ػكا مجتمع ػان

مػػدنيان ،فالعقػػد االجتمػػاعي ال يسػػتمد قكتػػو مػػف رضػػا األف ػراد فقػػط ،بػػؿ تتكقػػؼ صػػحتو فػػي كيفيػػة

العقد االجتماعي جان جاك روسو( هموذجا)

اسػػتعمالو لمكصػػكؿ إلػػى اليػػدؼ المنشػػكد ،كيػػرم ركسػػك أف اإلنسػػاف األكؿ كػػاف يعػػيش حيػػاة ممؤىػػا
السػػعادة كاألمػػف كالسػػمـ ،كىػػي حالػػة حريػػة كمسػػاكاة تتميػػز ببسػػاطتيا كالتصػػاؽ اإلنسػػاف بذاتػػو ،كمػػا
يسكدىا مبدأ االكتفاء الػذاتي نظػر لقمػة االحتياجػات ،كقمػة األفػراد فاإلنسػاف األكؿ لػـ يكػف بحاجػة

إلػػى العقػػؿ كالتػػدبير كالتفكيػػر ،كمػػا ال يحتػػاج إلػػى معكنػػة اآلخػريف ألف الطبيعػػة كفػػرت لػػو كػػؿ مػػا
يحق ػػؽ رغبات ػػو الغريزي ػػة كالطبيعي ػػة ،كاإلرادة العام ػػة تتك ػػكف عن ػػدما ي ػػتعمـ ك ػػؿ ف ػػرد كي ػػؼ يض ػػحى
بمصمحتو الخاصة ،فيي ثمرة تفاعؿ إرادة كؿ األفراد ،كبيذا نجد أف اإلرادة عند ركسك تيدؼ إلى

تحقيؽ المصمحة أك المنفعة لكؿ أفراد المجتمع.

أوال/أشمير الدراسر:

تكمف أىمية ىذه الدراسة في محاكلتيا تسميط الضكء عمى فمسفة جاف جاؾ ركسك كدكرىا
في تنظيـ حياة الفرد كالجماعات البشرية سياسيان كاقتصاديان.
ثاهيا/شدف الدراسر:

تيدؼ الدراسة إلى بياف األثر العميؽ الذم بإمكاف اإلنساف أف يخمقو في الحياة اإلنسانية
بمختمؼ مجاالتيا.
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ثالثا/إشفالير الدراسر:
تحاكؿ ىذه الدراسة تقديـ إجابات لعديد التساؤالت التي مف أىميا ما يمي:

 ما المقصكد بكممة عقد؟()

محاضر مساعد ،جامعة المرقب ،كمية االداب كالعمكـ مسبلتو ،قسـ الفمسفة كعمـ االجتماع
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 -ما ىي الظركؼ التي دعت إلى ظيكر فكره العقد االجتماعي؟

 ما ىي طبيعة العبلقة التي تربط أفراد المجتمع بالحاكـ أك الحككمة؟ ىؿ تحقؽ المصمحة العامة لجميع أفراد المجتمع؟تحػػاكؿ ىػػذه الد ارسػػة اإلجابػػة عمػػى ىػػذه التسػػاؤالت المختمفػػة كتكضػػيح كشػػرح بعػػض مػػف

المفاىيـ كاألفكار المختمفة.

أمػػا المػػنيج المسػػتخدـ فيػػك المػػنيج التػػاريخي التحميمػػي /كقسػػمت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى خمسػػة

مباحث عمى النحك التالي:

أ -الم تث األول :حياه ركسك كأفكاره السياسية.
ت-الم تث الثاهي :التربية كالتعميـ عند ركسك.
ج -الم تث الثالث :الحككمة عند ركسك.

د -الم تث ال ار ع :الحرية كالمساكاة عند ركسك.

كأخي اير الخاتمة كفييا عرض لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة.

العقد االجتماعي:

لجأ ركسك إلى استخداـ العقد االجتماعي بطريقة تختمؼ اختبلفػا كبيػ انر عمػا سػبقكه ،ككػاف

عمػػى معرفػػة سػػطحية بالتػػاريخ كبكتابػػات الفبلسػػفة السياسػػييف الػػذيف سػػبقكه ،فيػػك يػػرل أف المجتمػػع

السياسػػي ظيػػر نتيجػػة عقػػد اجتمػػاعي ،ألف السػمطة كتحقيػػؽ الحريػػة ال يمكػػف ظيكرىػػا دكف مكافقػػة

جميع األفراد (.)1

فاإلنساف ىنا ال يتنازؿ عف شيء كفي المقابؿ يحصؿ عمى ما يفقده كبذلؾ تزداد قدرتو عمى

العقد االجتماعي جان جاك روسو( هموذجا)ا

ىػ -الم تث الخامس :االرادة العامة عند ركسك.

المحافظة ،ذلؾ ىك الحؿ األمثؿ.

فالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ماذا تعنى كممة عقد؟ فالعقد ىك عبارة عف إيجػاد نػكع مػف

االتحػػاد الػػذم يحمػػى كػػؿ فػػرد كممكيتػػو كيػػدافع عنيػػا باسػػتخداـ القػػكل العامػػة لممجتمػػع كيطػػرح فيػػو
الفػػرد نفسػػو فقػػط ،بػػالرغـ مػػف أنػػو يتحػػد مػػع بقيػػة أف ػراد المجتمػػع( .)2كبيػػذا يػػرل أف قيػػاـ عقػػد بػػيف

الجميع يسمي " العقد االجتمػاعي" يتكػكف منػو جسػـ معنػكم جمػاعي بػدالن مػف الشخصػية المسػتقمة
كما نادم في مؤلفو (العقد االجتماعي) بالحرية كالمسػاكاة ،كلػـ يقصػد بالمسػاكاة أف يكػكف

جميع أفراد الشعب متساكيف في الثركة كالقكة ،أك في أم درجة متسػاكية مػف الغنػى ،بػؿ يقصػد أف
 -1بطرس بطرس غالي  ،كمحمكد خيرم عيس ي  :المدخؿ في عمـ السياسية  ،مكتبة األنجمك المصرية  ،ط ،1979 ،6ص .118
 -2ميدم محفكظ  :إتجاىات الفكر السياسي الحديث  ،المؤسسة الجامعية لمنشر  ،ط2004 ، 1ؼ ،ص .147
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لكؿ فرد ،كىذا يعني أنو يتناكؿ عف حقكقو كفي الكقت نفسو ال يطيع إال نفسو.

ال يصؿ الغنى إلى منتيي الثراء ،كال يصؿ الفقير إلى منتيي الفقر( .)1أم حتى ال يستطيع الغنى
أف يشترم الفقير بمالو ،كال يضطر الفقير إلى أف يبيع نفسو لشده فقره ،فينا يطالب بالمساكاة بيف

اإلنسػاف كأخيػو اإلنسػاف فػي كافػػة الحقػكؽ ،كلكػف لػيس معنػى ذلػػؾ أف بالحريػة نعتػدم عمػى حقػػكؽ

أم إنساف بؿ أف نحافظ عمى حقكؽ كؿ إنساف ،فالعقد االجتماعي إذف كما يصكره ىك الذم أنشأ
الدكل ػػة ،كى ػػك ال ػػذم يحق ػػؽ ف ػػي نظػ ػره من ػػع التع ػػارض ب ػػيف الحري ػػة كالس ػػمطة ،الت ػػي يقيمي ػػا العقػػػد
االجتمػػاعي ،ذلػػؾ ألف السػػمطة ىػػي سػػمطة المجمػػكع ،كتبقػػي دائمػان لمجماعػػة كالفػػرد معػان( .)2فالحيػػاة
االجتماعية المنظمة ترقى باإلنساف كبتفكيره إلى إحبلؿ األمف كاالستقرار فيما بينيـ  .كما يكضح
بأف الخركج مف اإلرادة العامة  ،ىك خركج عف الصالح العاـ  ،كيرم أف األفراد في حالػة الطبيعػة

األكلى يتمتعكف باالكتفاء الذاتي كذلؾ نتيجة لبساطة الحياة  ،كقمة االحتياجات(.)3

فحالػػة اإلنسػػاف األكلػػى السػػابقة عمػػى نشػػأة الدكلػػة لػػدم ركسػػك كانػػت تتميػػز برغػػد العػػيش

كالحريػػة كاالسػػتقبلؿ ،فاإلنسػػاف كػػاف سػػعيدان فػػي حياتػػو األكلػػى ،كلكػػف نتيجػػة لتطػػكر الػػزمف اضػػطر
إلى ترؾ ىذه الحياة ،كاالتفاؽ مع أبناء جنسو عمى إقامة نظاـ اجتماعي ،القصد منػو ىػك التكفيػؽ

العقد االجتماعي جان جاك روسو( هموذجا)

بػػيف المصػػالح الفرديػػة المتضػػاربة ،كحػػؿ المنازعػػات التػػي تنشػػأ بيػػنيـ ،فػػاألفراد عنػػدما فكػػركا فػػي
الخركج مف حالتيـ األكلى بسبب المشاكؿ العديدة كالتي كجدت في حياتيـ ،كخمؽ نظاـ اجتماعي

جديػػد يكفػػؿ الحمايػػة كاألمػػف كاالسػػتقرار ،إذا كػػاف اإلنسػػاف فػػي أريػػو حيػػاة حػرة كسػػعيدة فػػي حياتػػو

الطبيعية ،فمماذا إص ارره عمى ضركرة ترؾ ىذه الحياة كالدخكؿ في المجتمع المدني؟

ال يتحػػدث ركسػػك فػػي ىػػذا الكتػػاب باعتبػػاره مؤرخ ػان أك عػػالـ اجتمػػاع ،ككػػذلؾ ال ييػػتـ بػػأف

يع ػػرؼ كي ػػؼ تش ػػكمت المجتمع ػػات ف ػػي الكاق ػػع ،كال يبح ػػث ع ػػف العكام ػػؿ الت ػػي تح ػػث تأثيرى ػػا تنش ػػأ

المؤسسات االجتماعية ،كلكف يتساءؿ كيؼ ينبغي تنظيـ المجتمع كي ال يككف مجتمع حائر(.) 4

كراء العقد االجتماعي ىك حماية الناس كالمحافظة عمى الحقكؽ الطبيعية لؤلفػراد ،ككػذلؾ

تكفير األمف كايجاد أسيؿ الطرؽ التي تؤدم إلى أكبر قدر مف المنفعة.

الم تث األول :تياة روسو وأ فاره السياسير:

أوالً :طبولته وتياته األولى:

كلػػد جػػاف جػػاؾ ركسػػك فػػي جنيػػؼ ( 28يكنيػػك –  )1778-1712فيػػك مػػف أس ػرة فرنسػػية

األصؿ ،كقد عاني في طفكلتو كثي انر ،كلـ يتمؽ إال تعميمان بسيطان ،كيبدك أف حياتو القاسية أصابتو
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بعقػػده ،فكػػاف سػػيء الظػػف بالنػػاس ( .)1كبيػػذا تقػػكـ فمسػػفتو عمػػى نقػػد شػػديد لممػػدف األكركبيػػة ،بمػػا

تفرضو عمى اإلنساف مػف حاجػات مزيفػو فتنسػيو كاجباتػو كإنسػاف تجعمػو ضػحية تناقضػاتو( .)2كمػا

قػػاؿ عػػف طفكلتػػو "كنػػت أحسػػب نفسػػي يكناني ػان أك ركمانيػػا" ( ،)3ككانػػت جنيػػؼ بالنسػػبة لػػو مدينػػة

قديمػػة ،كبػػذلؾ سػػرعاف مػػا غػػادر كطنػػو ،فقػػد مػػؿ مػػف السػػعي بحث ػان عػػف نفسػػو ،فالسياسػػة بالنسػػبة

لركسك ىي فف إدارة المجتمع كالمحافظة ،عمى السمـ االجتماعي لو ،كيصنؼ ركسػك الفنػكف بأنيػا
كسائؿ ليك ،أم ال تعبر عف حاجػات اإلنسػاف الحقيقيػة ،ألف مبعثيػا الفػراغ الػذم يعػيش فيػو ،كمػا

اقترح تربية األطفاؿ في الريؼ بعيدان عف التأثيرات الحضارية كيرم أف المجتمع الصالح ىك الػذم

ييتيح الظركؼ المبلئمة لمتربية ،كي يصؿ إلى إنساف اجتماعي فاضؿ كبيذا تتبلزـ االختبلؼ مػع
السياسة (.)4
ثاهياً :فتا اته:

إف أىـ المياديف التي كتػب فييػا ركسػك ىػي المكسػيقي كالحككمػة المدنيػة ،كعمػـ االجتمػاع

كالتربية ،كالديف ،كاالقتصاد كالسياسية ،أما أىـ رسػائمو التػي خمػدت اسػمو كأكسػبتو شػيره فػي عػالـ

قدميا ألكاديمية "ديجكف" كنػاؿ بيػا جػائزة األكاديميػة كقػد نشػر ىػذا البحػث عػاـ ( )1750ككػذلؾ

مقال ػػو " ع ػػف التف ػػاكت ب ػػيف الن ػػاس" كى ػػك البح ػػث الث ػػاني ال ػػذم قدم ػػو ألكاديمي ػػة ديج ػػكف ف ػػي ع ػػاـ

( )1753كقػػد نشػػرت عػػاـ ( )1761فيػػي أحسػػف رسػػائمو التربكيػػة( .)5فالعقػػد االجتمػػاعي بالنسػػبة
لركس ػػك األعم ػػاؿ األكل ػػى كالت ػػي زع ػػـ فيي ػػا أف حال ػػة الطبيع ػػة ى ػػي الكحش ػػية م ػػا ل ػػـ تقي ػػد بالق ػػانكف

كاألخػػبلؽ ،فالعقػػد االجتمػػاعي ىػػك اتفػػاؽ بػػيف النػػاس عمػػى تحديػػد شػػركط العضػػكية فػػي المجتمػػع،
كعمػػى الػػرغـ مػػف ك ػره ركسػػك لممدينػػة كلمسػػمطة الحاكمػػة ،كنقػػد النظػػاـ الفرنسػػي الممكػػي االسػػتبدادم
القائـ عمػى نظريػة الحػؽ اإلليػي فػي الحكػـ فإنػو يطالػب بحريػات اإلنسػاف الطبيعيػة كالقضػاء عمػى

العقد االجتماعي جان جاك روسو( هموذجا)ا

الفكػػر السياسػػي كاالجتمػػاعي كالتربػػكم ىػػي (مقػػاؿ عػػف الفنػػكف كالعمػػكـ) كىػػي المقالػػة األكلػػى التػػي

الفساد كالنظاـ الممكي " (. )6

لقد كاف ركسك كاتبا فذان متنكع االىتمامات ،كقد ترؾ مف اآلثار ما خمد اسمو كحياتو بػيف

عمم ػػاء االجتم ػػاع كالسياس ػػة ،كق ػػد كى ػػب نفس ػػو كحيات ػػو لئلنس ػػاف ،أم ع ػػاش ف ػػي س ػػبيؿ اإلنس ػػانية،
اضطيد كثي انر مف أجؿ مبادئو كأرائو ،كبذلؾ تحمؿ كثي انر مف أجؿ تمؾ المبػادئ ،كمػا أثػر كتابػو (
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العقػػد االجتمػػاعي – إنجيػػؿ الحريػػة) ككتابػػو (أميػػؿ – أنجيػػؿ التربيػػة) تػػأثي انر كبيػ انر فػػي أكركبػان بآ ارئػػو
الفكرية كالتربكية ،كقد كاف مف أكبر دعاة الحرية في عصره.

ثالثاً :أ فار روسو السياسير:

قدـ ركسك نظرية متكاممػة ،كػاف أىػـ أركانيػا محاكلػة اتخػاذ حالػة الطبيعػة بقكانينيػا أساسػان

إلصػ ػػبلح المجتمػ ػػع المتمػ ػػديف ،كتصػ ػػكره لمعقػ ػػد االجتمػ ػػاعي ،ك أريػ ػػو فػ ػػي السػ ػػيادة كالقػ ػػانكف كالػ ػػديف

كالحككمػػة " فػػإذا كانػػت الطبيعػػة ق ػػد خمقػػت النػػاس أح ػ ار انر كمتس ػػاكيف فػػإف العقػػد االجتمػػاعي يعي ػػد
اإلنساف الذم أفسدتو العمكـ كالفنكف إلى حالة الصفر ،لكي تككف اإلنسانية سكاسية" ( ،)1كاذا كاف

األمػػر كػػذلؾ فػػإف السػػيادة ال تتعمػػؽ بفػػرد أك ىيئػػة مػػف األف ػراد كانمػػا تعػػكد كميػػا إلػػى إرادة الشػػعب
العامة ،فمػيس ىنػاؾ إذف أم فػرؽ بػيف كاضػع القػانكف ،كبػيف منفػذه كبػيف مطيػع لؤلكامػر ،فالقػانكف

ىنا ال يضعو الفرد أك ىيئة أفراد كانمػا صػادر عػف اإلرادة العامػة ( )General willلمشػعب ،فينػا
يككف اإلنساف ح انر مساكيان.

كنجػػد مػػف بػػيف أفكػػاره السياسػػية إيمانػػو بفك ػره الدكلػػة الطبيعيػػة ،كبفك ػرة المجتمػػع الطبيعػػي

العقد االجتماعي جان جاك روسو( هموذجا)

الػػذم يمكػػف أف يعػػيش فيػػو النػػاس فػػي بسػػاطة ،كفػػي أمػػف كسػػبلـ كمسػػاكاة ،أم بعيػػديف عػػف الحيػػاة

المدينة كمفاسدىا(.)2

كحمؿ ميمة تكعية الشعب ،كحثػو عمػى أف السػمطة كالسػيادة ال يمكػف أف تكػكف إال لػو(.)3

كبيذا يعد ركسك مف أشير المفكريف السياسييف ،كمف الدعاة البلمعيف لمحكـ الشعبي المباشػر أك

الديمقراطية المباشرة ،فقد أرسػى أسػس نظريتػو السياسػية كأخػذ مفيػكـ المشػاركة عنػده مػدل كاسػعان،
كمػػا تخمػػؽ المشػػاركة عبلقػػات اجتماعيػػة ،يمكػػف اعتبارىػػا أساس ػان ناجح ػان ألف مسػػاكاة سياسػػية كمػػا
تنمي المشاركة لدل الفرد اإلحساس بضركرة طاعة القػانكف كتجعػؿ الفػرد سػيد نفسػو ،فينػا نبلحػظ

النظاـ السياسي الذم تخيمو لـ يكف بالمعنى الذم قصده فيذا يظيػر جميػان فػي قكلػو" أف كػؿ مػا لػـ
الغ ،كليس بقانكف " ( ،)4فركسك ال يمنح صفة المػكاطف إال لمػف يشػارؾ
يكافؽ عميو الشعب فيك و

فػػي ىيئػػة السػػيادة التػػي ىػػي الشػػعب كيؤكػػد عمػػى الديمقراطيػػة المباشػرة كامكانيػػة تطبيقيػػا فػػي الػػدكؿ
الحديثػػة ،عمػػى الػػرغـ مػػف ت ازيػػد عػػدد السػػكاف ،كىنػػا نػػرل أف نظريػػة العقػػد االجتمػػاعي يرجػػع إليػػو
الفضؿ في تركيج األفكار السياسية خبلؿ القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر.

إف نظري ػػة العق ػػد االجتم ػػاعي يرج ػػع إليي ػػا الفض ػػؿ ف ػػي ت ػػركيج األفك ػػار السياس ػػية ،خ ػػبلؿ

القػرنيف الثػػامف عشػػر كالتاسػػع عشػػر ،فركسػػك لػػـ يعمػػف عمػػى أف نظريتػػو حقيقػػة عمميػػة ثابتػػة كقائمػػة
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عمػى دالالت تاريخيػة قاطعػػة ،بػؿ عمػى العكػػس ،فقػد أدرؾ صػراحة أف نظريتػػو افت ارضػيو ،أم أنيػػا

قامػػت عمػػى افت ارضػػات نظريػػة ،أنػػو لػػـ يعتمػػد فػػي تكػػكيف أ ارئػػو عمػػى الكقػػائع التاريخيػػة ،كانمػػا ترجػػع
إلى التأمبلت النظرية الخالصة.

الم تث الثاهي :التر ير والتعليم عهد روسو.
أىـ المبادئ التي تقكـ عمييا العممية التربكية الطبيعية ،كالتي اعتقد أنو بمكجبيا يتـ انقػاد
اإلنسػػاف مػػف السػػقكط فػػي مسػػتنقع الفسػػاد السػػائد فػػي عصػره كاصػػبلح البيئػػة الفاسػػدة المحيطػػة بػػو،
فركسػك يػرم "أف تربيػو اإلنسػاف تبػدأ عنػد كالدتػػو ،فمػع بػدء الحيػاة تبػدأ التربيػة ،كتبػدأ االحتياجػػات،
كلذا يجب أف نعرؼ قدرات الطفؿ كميكلو كعكاطفو كحاجاتو" (.)1

فػػالرجكع إلػػى الطبيعػػة فػػي التربيػػة فػػي أريػػو يتػػرؾ الطفػػؿ يػػرل نفسػػو بنفسػػو ،أم ينشػػأ ح ػ انر

فنظ ػػاـ الحري ػػة ف ػػي التربيػػػة عن ػػد ركس ػػك يسػػػمح لك ػػؿ طف ػػؿ أف ينم ػػك كف ػػؽ قد ارت ػػو دكف أف يشػػػعر

باإلكراه(.)2

ىػػذا يعنػػي أف التربيػػة يجػػب أف تكػػكف كسػػيمة مػػا أمكػػف فتقتصػػر عمػػى معاكنػػة الطفػػؿ فػػي

الم تث الثالث :التفومر عهد روسو:

الحككمة عند ركسك ىي بمثابػة العامػؿ الػذم يجمػع بػيف القػكة العامػة كسػيرىا كفقػان لػئلرادة

العامة ،فتمثؿ حمقة اتصاؿ بيف الدكلة كالحاكـ ،أم بمعني أف تتمقي األكامػر مػف الحػاكـ كتعطييػا
لمشػػعب ،فالحككمػػة مػػا ىػػي إال اإلرادة العميػػا التػػي تتػػكلى السػػمطة التنفيذيػػة ،فيػػي" ىيئػػة متكسػػطة
قائمػػة بػػيف الرعايػػا كالحػػاكـ ليتكاصػػبل إلػػى سػػمطة أخػػرل مككػػؿ إلييػػا تنفيػػذ القػكانيف كصػػيانة الحريػػة

المدنية كالسياسية " (.)3

مػػف الكاضػػح أف مفيػػكـ الحككمػػة ىنػػا يعتبػػر حمقػػة اتصػػاؿ بػػيف الدكلػػة كالحػػاكـ ،ككظيفتيػػا

العقد االجتماعي جان جاك روسو (هموذجا)ا

تربية نفسو بنفسو ،كتجنب كؿ ما يضيؽ عميو كيقيده.

الكحيػ ػػدة ى ػ ػػي تنفي ػ ػػذ القػ ػػانكف أم أني ػ ػػا مكمف ػ ػػة بتنفيػ ػػذ القػ ػ ػكانيف كالمحافظ ػ ػػة عمػ ػػى الحري ػ ػػة الفردي ػ ػػة
كالسياسية(.)4

كركسك حيف يميز بيف الدكلة كالحككمة ،فيك يعني بيا المجتمع الػذم أنشػأ بمكجػب العقػد

االجتمػػاعي كالػػذم يتجسػػد عمػػى صػػكرة اإلرادة العامػػة ،أمػػا الحككمػػة فيػػي ىيئػػة أك شػػخص كمفيػػا
المجتمػػع بتنفيػػذ إرادة السػػيادة ،أم تقػػكـ بتنفيػػذ القػكانيف الصػػادرة عػػف اإلرادة العامػػة ،فالحككمػػة ىنػػا

العدد 10

عبارة عف كسيط بيف الحاكـ كالشعب.

 -1المرجع نفسو :ص . 36 -35

 -2يكسؼ كرـ  :تاريخ الفمسفة الحديثة  ،دار المعارؼ مصر  ،ط ،1957 ، 1ص .24

 -3حكرية تكفيؽ مجاىد  :الفكر السياسي مف أفبلطكف إلى محمد عبده  ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .417
 -4ميدم محفكظ  ،اتجاىات الفكر السياسي في العصر الحديث  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .155
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الم تث ال ار ع :الترير والمساواة عهد روسو:
كاف يعتبر ركسك مف أكبر دعػاه الحريػة فػي عصػره ،كقػد أثػر تػأثي انر كبيػ انر فػي أكربػان بآ ارئػو

الفكرية المختمفة  ،كأعتبر المؤرخكف دعكتو إلػى الحريػة كالمسػاكاة مػف العكامػؿ الرئيسػية التػي أدت
إلى قياـ الثكرة الفرنسية.

كالحرية التي يعنييا ركسك حرية معنكية تتمثؿ أساسان في طاعة القػانكف ،فػالفرد لػيس حػ انر

إال فػي نطػاؽ المجتمػػع السياسػي ،كاإلنسػػاف يمتمػؾ حريتػػو بإطاعػة القػكانيف فالشػعب الحػػر لػيس لػػو
أسػػياد ،فيػػك يطيػػع الق ػكانيف كال يطيػػع البشػػر ،كمػػا أف مػػف كاجبػػات الدكلػػة نشػػر ركح المسػػاكاة بػػيف

مكطنييػػا ،كلكػػف يجػػب أف نفيػػـ أف درجػػات المقػػدرة كالث ػراء ال يمكػػف أف تكػػكف متسػػاكية بػػيف سػػائر

الم ػكاطنيف ،بػػؿ أف تكػػكف خاليػػة مػػف العنػػؼ ،كأف تمػػارس بمكجػػب الق ػكانيف )1(.لػػك سػػممنا لكػػؿ فػػرد
الحػػؽ بػػأف يتنػػازؿ عػػف حريتػػو ،فإننػػا ال نسػػتطيع أف نسػػمـ بػػأف لػػو الحػػؽ فػػي أف يتنػػازؿ عػػف حريػػة
أبنائو ،كينبغي إذف لكؿ حككمة مطمقة لكي تظؿ شرعية أف تترؾ لكؿ جيؿ الحؽ بأف يرضي بيػا

أك يرفضيا

()2

العقد االجتماعي جان جاك روسو( هموذجا)

ىذا يعني أف تنازؿ اإلنساف عف حريتو ىك تنازؿ عف صفتو كإنساف  ،لكػف ذلػؾ ال يتفػؽ

مع طبيعتو ،ألنو يحرـ أعمالو مف كؿ أخبلقية ،كيحرـ أراداتو مف كؿ حرية نجد ىنا أف ركسك لػـ

يتنػاقض مػػع نفسػو ،حينمػػا دافػع عػػف الحريػة كالتػػي دعػػا إلػى التنػػازؿ عنيػا عنػػد تكقيػع العقػػد ،كليػػذا
يظؿ الفرد محتفظان بحريتو كلف يفقدىا في ظؿ المساكاة.

المساواة:

فركسػػك لػػـ يفكػػر إطبلق ػان إقامػػة مجتمػػع مبنػػى عمػػى المسػػاكاة المطمقػػة ،كانمػػا مسػػاكاة نسػػبية

كالتي تعنى عنػده القضػاء عمػى األجػكر كالفػكارؽ التػي تباعػد بػيف الفقيػر كالغنػي كأف تبػادؿ الحريػة

العامػة ألبػػد أف تػػتـ بيػنيـ دائمػان ،مػػف ىنػا نجػػد أف الحريػػة كالمسػاكاة التػػي يتحػػدث عنيػا ركسػػك ىػػي
عدالة كحرية كمساكاة معنكية ،كليست كاقعية معاشو.

فالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنػا ،مػا ىػك مصػدر عػدـ المسػاكاة بػيف النػاس؟ كىػؿ يقػره القػانكف

الطبيع ػػي؟ يجي ػػب ركس ػػك أف مص ػػدر ع ػػدـ المس ػػاكاة ى ػػي الممكي ػػة الت ػػي أكج ػػدتيا كاس ػػتبقتيا الحي ػػاة
االجتماعيػ ػػة ،ككػ ػػذلؾ عػػػدـ المسػ ػػاكاة يسػػػتنكرىا القػ ػػانكف الطبيع ػ ػي ألف النػ ػػاس فػ ػػي حالػ ػػة الطبيعػ ػػة
سكاسية ،منفردكف كطيبكف ،كأف المجتمع ىك الذم أفسدىـ(.)3

العدد 11

 -1مجمة تراث اإلنسانية  :المجمد األكؿ  ،الشركة العربية لمطباعة كالنشر  ،ص .583

 -2سماح رافع محمد  :الفمسفة كمشكبلت اإلنساف ،دار ركز اليكسؼ القاىرة  ،ط ،1993 ، 1ص . 90 -89
 -3كفضؿ اهلل إسماعيؿ  :تطكر الفكر السياسي العربي مرجع سبؽ ذكره  ،ص .376
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لقد كاف فكرة عدـ المساكاة أك التفاكت بيف الناس مف أعظـ اىتمامات ركسك  ،كما يتضح لنػا أف

ركسك كػاف متمسػكان بشػكؿ كبيػر بمبػدأ (الحريػة كالمسػاكاة) كمػا يقػرر أف الميثػاؽ االجتمػاعي يػكفر
بيف المكاطنيف نكعان مف المساكاة  ،بحيث يمتزمكف جمعيان بنفس الشركط كيتمتعكف بنفس الحقكؽ.

الم تث الخامس :اإلرادة العامر.

السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ما ىي اإلرادة العامػة؟ فػاإلرادة العامػة فػي كاقػع األمػر شػيء
غي ػػر كاض ػػح ،في ػػي ال تكج ػػد كلكني ػػا تظي ػػر ف ػػي ش ػػكؿ إرادة لك ػػؿ األفػػراد المتن ػػازليف ع ػػف س ػػيادتيـ

كالمك ػػكنيف لممجتم ػػع ،كىن ػػا يص ػػبح اإلنس ػػاف شخصػ ػان متعاق ػػدان م ػػع نفس ػػو كبالت ػػالي يص ػػبح اإلنس ػػاف

مرتبط ػان بعبلقتػػيف ،عبلقػػة مػػع بقيػػة األف ػراد فػػي المجتمػػع باعتبػػاره عض ػكان فػػي الييئػػة السػػيادية التػػي
تشكؿ في الكاقع اإلرادة العامة ،كعبلقة مع تمؾ الييئة باعتباره مكطنان في الدكلة(.)1

كيمخػػص ركسػػك إلػػى أف اإلنسػػاف الفػػرد إذا رفػػض أف يطيػػع اإلرادة العامػػة بعػػد قيػػاـ العقػػد

االجتماعي يككف مف حؽ الييئة السيادية أف ترغمو عمى الطاعة.

أهواع اإلرادة عهد روسو

كأعتبرى ػػا أناني ػػة ،ألني ػػا تعب ػػر ع ػػف مص ػػالح الف ػػرد فق ػػط ،أم ػػا الن ػػكع الث ػػاني م ػػف اإلرادة ى ػػي ( إرادة
الجمػػكع) أم إرادة معبػره عػػف االختبلفػػات داخػػؿ الجماعػػة ،أمػػا النػػكع الثالػػث فيػػك (اإلرادة العامػػة )
فيي التي تمثؿ إدارة الجماعة ككؿ أم معبرة عف رأم األغمبية (.)2

ىنا نرل أنو لككف اإلرادة العامة ىي إرادة الشعب ،فيجب أف تكػكف فػكؽ اإلرادات الفرديػة

كالخاصػػة ،أم أف األقميػػة يجػػب أف تخضػػع لػػئلرادة العامػػة ،ىكػػذا يػػتمكف الشػػعب صػػاحب اإلرادة
العامة مف صيانة المجتمع السياسي ،كما يستطيع أف يحمي المجتمع مف أطماع اإلرادات الفردية

كالخاصػػة ،كيتضػػح لنػػا أف اإلرادة الفرديػػة كارادة الجمػػكع كاإلرادة العامػػة ىػػي مجػػرد مصػػطمحات ال

العقد االجتماعي جان جاك روسو (هموذجا)ا

تحػ ػػدث ركسػ ػػك عػ ػػف ثبلثػ ػػة أن ػ ػكاع مػ ػػف اإلرادة ىػ ػػي (اإلرادة الفرديػ ػػة) أم ىػ ػػي إرادة الفػ ػػرد

كجكد ليا في الكاقع المعاش.

العدد 10

 -1فضؿ اهلل إسماعيؿ :تطكر الفكر السياسي الغربي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .358
 -2عمي عبدالمعطى محمد :الفكر السياسي الغربي ،مرجع سبؽ ذكره ص . 303
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الخاتمر
خبلصة ىذه الدراسة ىك تكضيح األىمية التي اتسمت بيا فمسفة ركسػك السياسػية ،كابػراز

طبيعػػة الػػدكر الػػذم كػػاف لنظريتػػو االجتماعيػػة كالسياسػػية كأفكػػاره ح ػكؿ الطبيعػػة البش ػرية كتقػػدميا
كتحكليا عمى صعيد حيػاة الفػرد كالمجتمػع ،كبمختمػؼ جكانػب تمػؾ الحيػاة االجتماعيػة كعمػى سػائر

تيارات الفكر السياسي كاالجتماعي ،كليػذا حاكلػت التركيػز عمػى إبػراز الػدكر الػذم يمكػف لممجتمػع
أف يمعبو ،حسب رأيو في التكػكيف الحضػارم لطبػائع أفػراده ،كيمكػف لنػا القػكؿ مػف خػبلؿ محػاكلتي

تمؾ ،أف المجتمع بالنسبة لركسك ىك ضركرة ال غنى عنيا أبدان لتحقيؽ إنسػانية اإلنسػاف ،كقػد أكػد

ركسػػك أف تناسػػؽ اإلنسػػاف كتقدمػػو ككمالػػو خمقػان كركحػان كعقػبلن ال يتحقػػؽ أبػػدان إال مػػف خػػبلؿ حياتػػو

الدائمػة مػػع أمثالػػو فػي المجتمػػع ،ففػػي حيػػاة الفػرد فػػي المجتمػػع تتجمػػى قػكاه العقميػػة ،كتتفػػتح مكاىبػػو

كيتسع إدراكو كأفكاره كتكتسب أفعالو قيمػان أدبيػة كأخبلقيػة ،كىػك بػدكف تمػؾ الحيػاة لػف يكػكف إنسػانان

حقان كبيذان انطمقػت فمسػفة ركسػك االجتماعيػة كالسياسػية مػف فرضػية الحالػة الطبيعيػة التػي تفتػرض
أف اإلنساف الطبيعي عاشيا قبؿ المجتمعات المدينة ،كما أنو لـ يكرد أم قيد عمػى اإلرادة العامػة،

العقد االجتماعي جان جاك روسو( هموذجا)

فبإمكاف ىذه اإلرادة أف تصنع القانكف كليذا كاف ركسك ضد تككيف جماعات داخؿ المجتمع .

العدد 11
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أوالً :المصادر

ائمر المصادر والمراجع

 -1جاف جاؾ ركسك :في العقد االجتماعي ،ترجمة ذكقاف قرقكط ،دار القمـ ،بيركت ،لبناف( ،ب .ت).

ثاهياً :المراجع:

 -1إسماعيؿ زكرخي :دراسات في الفمسفة السياسية  ،دار الفجر لمنشر – القاىرة (،ب .ت).
 -2أحمد ظاىر :أبجديات عمـ السياسية  ،مؤسسة حماد لمنشر  -عماف  ،سنة 1994ـ.

 -3اندريػػة كرسػػيكف :تبػػادؿ التيػػار الفكػػرم الفمسػػفي مػػف القػػركف الكسػػطي حتػػى العصػػر الح ػديث،
منشكرات عكيدات -بيركت( ،ب .ت).

 -4بط ػػرس بط ػػرس غ ػػالي ،محم ػػكد خي ػػرم عيس ػػي :الم ػػدخؿ ف ػػي عم ػػـ السياس ػػية ،مكتب ػػة األنجم ػػك
المصرية لمنشر ،الطبعة السادسة ،سنة 1979ـ.

 -5جػػاف جػػاؾ ركسػػك( ،حياتػػو مؤلفاتػػو ،غرامياتػػو) ،نجيػػب المسػػتكاكم ،دار الشػػرؽ لمنشػػر ( ،ب
 -6حكرية تكفيؽ مجاىد ،الفكر السياسي مف أفبلطكف إلى محمػد عبػده ،مكتبػة األنجمػك المصػرية
لمنشر ،الطبعة الثالثة ،سنة1991ـ.

 -7سػػماح ارفػػع محمػػد :الفمسػػفة كمشػػكبلت اإلنسػػاف ،الطبعػػة األكلػػى ،دار ركز اليكسػػؼ لمنشػػر -
القاىرة ،سنة 1993ـ.

 -8عم ػ ػػي عب ػ ػػد المعط ػ ػػي محم ػ ػػد :الفكػ ػ ػػر السياس ػ ػػي الغرب ػ ػػي ،دار المعرف ػ ػػة الجامعي ػ ػػة لمنشػ ػ ػػر-
اإلسكندرية ،سنة 1996ـ.

 -9عمر التكمي الشيباني :تطكر النظريات كاألفكار التربكية ،الدار العربية لمنشر بيركت( ،ب .ت).

 -10عبدالمنعـ الحفنى :المكسكعة الفمسفية ،دار المعارؼ لمنشر ،سكسة ،تكنس ،سنة 1992ـ.

العقد االجتماعي جان جاك روسو( هموذجا)ا

.ت).

 -11فض ػػؿ اهلل إس ػػماعيؿ :تط ػػكير الفك ػػر السياس ػػي الغرب ػػي ،مكتب ػػة البس ػػتاف المعرف ػػة لمنش ػػر -
اإلسكندرية ،سنة 2005ؼ.

 -12ميػدل محفػكظ ،إتجاىػات الفكػر السياسػي فػي العصػر الحػديث ،المؤسسػة الجامعيػة لمنشػػر-
القاىرة ،الطبعة األكلى ،سنة 2007ؼ.

 -13يكسؼ كرـ :تاريخ الفمسفة الحديثة ،دارالمعارؼ لمنشر ،بيركت،الطبعة الخامسة ،سنة 1986ـ.

ثالثاً :المجالت والدوريات:

 -1مجمة تراث اإلنسانية :المجمد األكؿ – الشركة العربية لمطباعة ،كالنشر( ،ب .ت).
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العدد 10

 -14يحي الجمؿ :األنظمة السياسية المعاصرة ،دار النيضة العربية لمنشر ،بيركت (ب-ت).

رعٍٍُ ِٙبساد اٌزفىري إٌبلذ

د.عجذ اخلبٌك األسٛد األصفش()

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمر:

يعد التفكير الناقد مف المكضكعات الميمة كالحيكية التي اىتمت بيا التربية قديمان كحديثان،

كذلؾ لما لو مف أىمية بالغة مف تمكيف المتعمميف مف ميارات أساسية في عممية التعمـ كالتعميـ؛

إذ تتجمى جكانب ىذه األىمية في ميؿ التربكييف عمى اختبلؼ مكاقعيـ العممية عمى تبني
استراتيجيات تعميـ كتعمـ ميارات التفكير الناقد ) (Critical Thinking Skillsإذ إف اليدؼ
األساسي مف تعميـ كتعمـ التفكير الناقد ىك تحسيف ميارات التفكير لدل الطمبة ،كالتي تمكنيـ

بالتالي مف النجاح في مختمؼ جكانب حياتيـ ،كما أف تشجيع ركح التساؤؿ كالبحث كاالستفياـ،
كعدـ التسميـ بالحقائؽ دكف التحرم أك االستكشاؼ كؿ ذلؾ يؤدم إلى تكسيع آفاؽ الطمبة
المعرفية ،كيدفعيـ نحك االنطبلؽ إلى مجاالت عممية أكسع ،مما يعمؿ عمى ثراء أبنيتيـ المعرفية

تعليم مهارات التفكيبر الناقد

كزيادة التعمـ النكعي لدييـ ،كتزداد أىميتو إذا ما اقتنعنا بكجية النظر القائمة أف التعمـ تفكير.1

كالتفكير الناقد لو أىمية كبيرة في مساعدة الفرد عمى مكاجية التغيرات السريعة التي يشيدىا عالـ

اليكـ ،كالتعامؿ مع المشكبلت التي تتطمب ميارات التفكير المجرد ،كمف خبلؿ اكتساب القدرة

عمى االختيار الجيد ،كالقدرة عمى اتخاذ القرار التي تعتمد عمى قياس البدائؿ كتقكيميا كىك جكىر

التفكير الناقد .فمف خبلؿ ىذا التفكير يتعمـ المتعمـ كيؼ يسأؿ؟ ،كمتى يسأؿ؟ ،كمتى يستخدـ
االستدالؿ؟.2

أشداف ال تث:

يسعى الباحث مف خبلؿ ىذا البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

-1فيـ طبيعة التفكير الناقد كخصائصو.

 -2معرفة خطكات التفكير الناقد كمعاييره كمككناتو.
 -3التعرؼ عمى الميارات البلزمة لمتفكير الناقد.

 -4تحديد دكر المناىج الدراسية في تنمية التفكير الناقد.

العدد 11

( )أستاذ مساعد ،جامعة الزنتاف ،كمية اآلداب كالعمكـ بدر ،قسـ عمـ النفس.

1

 -مرعي .تكفيؽ ،كنكفؿ،محمد .) 2007( .مستكل ميارات التفكير الناقد لدل طمبة كمية العمكـ التربكية الجامعية (األكنركا) .المنارة،

 ،)4(13ص 290

2

 -احمد النجدم ،عمي راشد كمنى عبد اليادم،اتجاىات حديثة لتعميـ العمكـ في ضكء المعايير كتنمية التفكير كالنظرية

البنائية2005،272.
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مهاج ال تث:

تـ استخداـ المنيج الكصفي في ىذه الدراسة ،كىك أحد المناىج التي يتبعيا الباحثكف في

الطبية كغيرىا كتقكـ ىذه المنيجية عمى دراسة إحدل
المجاالت
النفسية ك ٌ
األدبية ك ٌ
العممية ك ٌ
ٌ
خاليا مف
الظكاىر ميما كاف تصنيفيا كما ىي مكجكدةه عمى أرض الكاقع ،ككصفيا كصفنا دقيقنا ن
المبالغة أك التقميؿ عف طريؽ كضع تعريؼ ليا ثـ ذكر أسبابيا كخصائصيا كصفاتيا كنتائجيا

كيعد المنيج الكصفي أحد أىـ مناىج البحث العممي كأكثرىا شيكعا في البحث العممي ،كيعكد

السبب الرئيسي كراء شيكع استخداـ ىذا المنيج لممركنة الكبيرة المكجكدة فيو ،كلشمكليتو الكبيرة،
كمف خبلؿ المنيج الكصفي يستطيع الباحث دراسة الكاقع بشكؿ دقيؽ لمغاية ،حيث يتعرؼ

الباحث عمى األسباب التي أدت إلى حدكث الظاىرة كيساىـ في اكتشاؼ الحمكؿ ليا ،كمف خبلؿ

المنيج الكصفي يقكـ الباحث بتحميؿ الظاىرة المدركسة ،1كفي ىذه الدراسة قاـ الباحث بتتبع ما
تـ تناكلو مف قبؿ رجاؿ التربية كالتعميـ حكؿ أىمية التفكير الناقد ككيفية تعميـ الطبلب ىذا النكع

مف التفكير ككضعيا أماـ القائميف عمى العممية التعميمية مف أجؿ االستفادة القصكل لتحقيؽ
2

األىداؼ .

ينتاب عالمنا المعاصر العديد مف التغيرات كالتطكرات في مجاؿ تقنية المعمكمات

كاالتصاالت كالتي جاءت بفعؿ العكلمة ،كما تفرزه مف مشكبلت كتحديات مما يحتـ العمؿ عمى

مكاجيتيا بصكرة مستمرة ،كتمعب التربية الدكر األىـ في ىذا المجاؿ حيث يتكقع أف تقكـ

المؤسسات التربكية بدكر فاعؿ في تمكيف الطبلب مف أساليب التفاعؿ األمثؿ مع ىذه المتغيرات

كالتحديات ،كال شؾ بأف ذلؾ ال يتأتى مف خبلؿ إمدادىـ بالمعمكمات كالمعارؼ األساسية القائمة
عمى الحفظ كالفيـ كاالستيعاب بقدر ما يتطمب األمر إكسابيـ ميا ارت التفكير العميا القائمة عمى

تعليم مهارات التفكير الناقد

أشمير دراسر التبفير الها د:

التحميؿ كالتطبيؽ كالتقكيـ ،كذلؾ مف خبلؿ تعميميـ كيؼ يتعممكف ككيؼ يفكركف ،كبالتالي

يتمكنكف مف مكاجية ما قد يصادفيـ مف مكاقؼ كمشكبلت كتحديات مختمفة في حياتيـ اليكمية.

كمف ىنا تأتي أىمية االىتماـ بقضية التفكير بعامة كالتفكير الناقد بخاصة مف قبؿ

مؤسسات التعميـ في ببلدنا ،سكاء في المراحؿ العامة أك العميا (عمى المستكل الجامعي) ،ذلؾ أف

التفكير الناقد يتضمف جميع المستكيات العميا لمتفكير ،كيمعب التفكير الناقد دك انر ميمان كأساسيان في
تعزيز العممية التعميمية ،إذا يكظؼ بشكؿ فاعؿ في ىذه العممية سكاء في مراحؿ التعميـ العاـ أك

2

- -مختار ،حسف بف عمي ،دكر المعمـ في تنمية قدرة التفكير الناقد لدل الطبلب  ،مؤتمر إعداد المعمميف الثاني ،كمية التربية-

جامعة اـ القرل،1993ص45
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1

=https://www.bts-academy.com/en/blog_det.php?page=711&title

العالي  ..كفي الحقيقة فإف أىميتو ال تقتصر عمى ما قد يحققو مف مكاسب تعميمية أك تربكية

فحسب ،كانما فيما يحققو لمطالب مف مكاسب نفسية كاجتماعية أخرل.

كيرل (الزعبي 1)2009 ،أننا نعمـ الطالب التفكير الناقد لؤلسباب اآلتية:

 -1إف الطمبة عادة ما يككنكا مستقبميف سمبييف لممعمكمات ،كفي ظؿ التقنية الحديثة فإف كـ
المعمكمات المتكافرة كبيرة جدان كفي تزايد مستمر كبالتالي يحتاج الطمبة أف يتعممكا كيفية

اختيار البلزـ كالمفيد مف المعمكمات ال أف يككنكا مستقبميف سمبييف.

 -2إف التفكير الناقد يتضمف إثارة األسئمة كالتساؤؿ كىذا ميـ بالنسبة لممتعمـ حيث يتعمـ إثارة
األسئمة الجيدة ككيفية التفكير تفكي انر ناقدان كذلؾ مف اجؿ التقدـ في مجاؿ التعمـ كالتعميـ كفي
مجاؿ المعرفة ،حيث إف المجاؿ المعرفي يبقى حيان كمتجددان طالما ىناؾ أسئمة تثار كتعالج
بجدية.

 -3إف تدريس التفكير الناقد يصمـ عادة لفيـ العبلقة ما بيف المغة كالمنطؽ ،كىذا ما يؤدم إلى
إتقاف ميارات التحميؿ كالنقد كالدفاع عف القضايا كالتفكير االستقرائي كاالستنباطي كالتكصؿ

لمنتائج الحقيقية كالكاقعية مف خبلؿ العبارات الكاضحة لممعرفة كالمعتقدات.

تعليم مهارات التفكيبر الناقد

كلقد أصبح التفكير الناقد ىدفا مف أىداؼ التربية في كثير مف الدكؿ فقد جنت الياباف ثما ار

بتنمية القدرات العقمية كفي نياية القرف العشريف اتفؽ عمى أىمية تنمية ميارات التفكير.

العوامل التي دعت الدول إلى ت هي سياسات تعليمير تشجع على تهمير ماارات التبفير:
 -1نتائج الدراسات كالبحكث التربكية كالنفسية.
 -2نمك ميارات التفكير ال يرتبط بالعمر أك الدراسة أك كمية المعمكمات ،بؿ يتطمب برنامجا
تدريبيا منظما.
 -3تنمية ميارات التفكير تكسب الطالب القدرة عمى التأقمـ مع قضايا العصر.
 -4التفجر المعرفي كالتقني يحتـ تنمية ميارات تفكير الطبلب.
 -5سمبية تركيز النظاـ التعميمي عمى الكـ المعرفي مما انعكس عمى مخرجات العممية التعميمية
كظير في عدـ قدرة الطالب عمى حؿ المشكبلت كاتخاذ القرار.

العدد 11
1

 الزعبي  ،رياض  "2009التفكير الناقد28،ابريؿ  2019مف المكقعhttp://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?9411
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األشمير التر وير للتبفير الها د:
أ صبح العالـ أكثر تعقيدا نتيجة التحديات الكبيرة التي فرضتيا الثكرة اليائمة في مجاؿ

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كلمكاجية ىذه التحديات كاف البد مف االىتماـ بتعمـ ميارات
التفكير إذ لـ يعد كافيا االىتماـ بتزكيد المتعمـ بأكبر قدر مف المعمكمات بؿ أصبح مف الضركرم

تعميمو كيفية استخداـ ىذه المعرفة كتطبيقيا في شتى مناحي الحياة.

كتتضح األىمية التربكية لمتفكير في النقاط التي يذكرىا (الكسيمي 1)2003 ،اآلتية:

 - 1إف التفكير مف أىـ أنماط التفكير التي تساعد المتعمـ عمى نقد المعمكمات الناتجة عف

االنفجار المعرفي ،كالتقدـ العممي اليائؿ ،كمف ثمة التكصؿ إلى المعمكمات الصحيحة ،كتكظيفيا

لتحقيؽ أىدافو كأىداؼ المجتمع.

 -2تنمية التفكير الناقد ضركرة تربكية إلعداد المتعمميف الذيف لدييـ القدرة عمى نقد األفكار
الناتجة ،كالحمكؿ المقترحة لممشكبلت ،كاخضاع ىذه األفكار كالحمكؿ لممنطؽ لذلؾ كاف أساس

التفكير الناقد أساسان فمسفيان.

الخاصة بمناقشة ما ،تحميبل دقيقا لمتكصؿ إلى استنتاج سميـ ،كمسايرة التقدـ العممي كمتابعتو في
جميع المجاالت دكف تكقؼ كمكاجية الظكاىر كالمستحدثات البيكلكجية ،كتقكيميا تقكيما سميما
لتحديد ما يفيد المجتمع ،كما ال يفيده كاتخاذ الق اررات السميمة بشأنيا.

 - 4تنمية التفكير الناقد ضركرة تربكية لحماية عقكؿ المتعمميف مف التأثيرات الثقافية الضارة
كالمنتشرة في المجتمعات كالتي يتعرضكف ليا في حياتيـ.

 -5إف لمتفكير الناقد ضركرة تربكية ألنو يكسب المتعمميف النظرة العقمية الناقدة التي تعتبر مف

تعليم مهارات التفكير الناقد

 -3تنمية التفكير الناقد ضركرة تربكية إلعداد المتعمميف الذيف يمكنيـ تحميؿ المكضكعات

المتطمبات البلزمة لمحياة في عصر العكلمة الذم يتسـ بكثرة التيارات الفكرية كالثقافية المتناقضة.
تعريف التبفير الها د:

تعد محاكلة جكف ديكم ) (John Deweyفي عاـ ( )1938مف المحاكالت األكلى في

عرفو بأنو :تفكير انعكاسي ) (Reflectiveيرتبط بالنشاط كالمثابرة،
تعريؼ التفكير الناقد حيث ٌ
كىك تفكير حذر بالمعتقدات أك بالمتكقع مف المعرفة بكجكد أرضية حقيقية تدعميا باالستنتاج.
كما يرل جكف ديكم أف التفكير الناقد بشكؿ عاـ يشمؿ التقييـ لمقيـ ،كمدل الثقة بالقضايا أك

1
2
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الفرضيات ،كيقكد إلى حكـ أك اتجاه مدعكـ بالعمؿ.2

 الكسيمي ،عماد الديف عبدالمجيد ،2003،برنامج مقترح في الثقافة البيكلكجية ،عماف األردف ،دار المسيرة.ص223 -الربضي ،مريـ" ،أثر برنامج تدريبي قائـ عمى ميارات التفكير الناقد في اكتساب معممي الدراسات االجتماعية في المرحمة الثانكية

في األردف تمؾ الميارات كدرجة اكتسابيـ ليا" ،أطركحة دكتػكراه غير منشكرة ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،عماف ،األردف،
2004ـ.
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لقد ظيرت العديد مف التعريفات لمتفكير الناقد بسبب كثرة كجيات النظر كالنظريات التي

عالجتو .فقد عرفو أكداؿ كدانيالز( )Udall&Daniels.1991بأنو القدرة عمى التحقيؽ مف
ظاىرة ما كتقكيميا باالستناد إلى معايير محددة ،كعرفتو جمعية عمـ النفس األمريكية

( )American Psychological Association,1990عمى أنو عممية تؤدم إلى اتخاذ أحكاـ
ذاتية بناء عمى ميارات االستقراء كاالستنتاج ،كالتكجو كالميؿ كالنزعة إلى التساؤؿ ،كالبحث عف

المعرفة كاألدلة .كيعرفو ىيكت( )Huitt,1998عمى أنو القدرة عمى تحميؿ الحقائؽ ،كتحرير
األفكار كتنظيميا كتحديد اآلراء ،كعقد المقارنات ،كالتكصؿ لبلستنتاجات كتقكيميا ،كحؿ

المشكبلت ،كعرفو ستيفف( )Steven,1998عمى أنو تفكير تأممي كمسؤكؿ كماىر كمعقكؿ،
يعمؿ عمى تصحيح التفكير ضمف ىدؼ ذم عبلقة بالمعرفة كالقيـ العالمية ،كعرفو

جيرليد( )Gerlid,2003عمى انو التفكير بالتفكير بيدؼ تنميتو كجعؿ ذات مغزل كأىمية لمفرد،
كعرفو ستيفف( )Stevens,2009عمى أنو القدرة عمى تطبيؽ المنطؽ كاالنفتاح العقمي التحميمي
عند التعامؿ مع ميمة أك مكقؼ معيف.1

تعليم مهارات التفكيبر الناقد

كيرل (عفانة )1998،إف التفكير الناقد ىك عبارة عف عممية تبني ق اررات كأحكاـ قائمة

عمى أسس مكضكعية تتفؽ مع الكقائع المبلحظة كالتي يتـ مناقشتيا بأسمكب عممي بعيدان عف

التحيز أك المؤثرات الخارجية التي تفسد تمؾ الكقائع أك تجنبيا الدقة أك تعرضيا إلى تدخؿ

محتمؿ لمعكامؿ الذاتية.2

كمف خبلؿ استعراض التعريفات السابقة ،يمكف اإلشارة إلى أف التفكير الناقد ىك أحد

أنماط التفكير األخرل كالتفكير اإلبتكارم كالتفكير العممي كغيرىا ،كىك العمميات العقمية التي

يستخدميا الفرد لكي يصدر أحكامان كيتخذ ق اررات كيعطي تفسيرات لما يراه في المكاقؼ المختمفة،
كىك يتضمف ميارات بعينيا يستخدميا الفرد لحؿ المشكبلت ،كصنع الق اررات كتعمـ مفاىيـ

جديدة.

كيرل ( ابكشبعاف 3)2010أف الفرد الذم يمتمؾ القدرة عمى التفكير الناقد يمكنو القياـ بما

يمي:

 -1إصدار الحكـ عمى صدؽ النتائج في ضكء المعمكمات المتاحة.

العدد 11

1
2

العتكـ  ،عدناف يكسؼ ،عمـ النفس المعرفي"النظرية كالتطبيؽ" ،عماف األردف ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.2004.ص244-243،-عفانة ،عزك" 1998.دراسة تحميمية لمقرر المنطؽ كدكره في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طبلب المرجمة الثانكية شعبة اآلداب،

رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ_مصر،ص46

3

 -نادر خميؿ ابكشبعاف "أثر استخداـ تدريس األقراف عمى تنمية ميارات التفكير الناقد في الرياضيات لدل طمبة الصؼ الحادم عشر

قسـ العمكـ اإلنسانية بغزة"رسالة ماجستير منشكرة ،غزة فمسطيف:2010.ص97
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 -2تجنب أخطاء االستدالؿ كسرعة التعميـ ،أك التسميـ بفركض قبؿ التأكد مف صدقيا ،أك
االستدالؿ عمى أساس المقارنة.

 -3عند التعرؼ إلى التفكير الناقد فإنو البد مف أخذ بعض العكامؿ في االعتبار ،كىذه العكامؿ
ىي:

أ -أف لمتفكير الناقد أىمية في النجاح المتكقع في القرف الحادم كالعشريف.

ب -ال بد مف التمييز بيف التفكير الناقد كبعض المفاىيـ المشابية مثؿ التفكير اإلبداعي أك
التفكير اإلبتكارم.

ت -البد مف تحديد سمككيات متكقعة كأعماؿ مراعية كمرتبطة بالتفكير الناقد كتطكير
تعريفات عممياتو.

ث -أننا بحاجة لتحميؿ ألعماؿ كاممة قائمة ،كتعريفات ألىداؼ متكسطة التحقيؽ ،كتطكير
لطرؽ التقكيـ المتبعة حاليان.

ج -كما أننا بحاجة لتجديد أفضؿ الطرؽ الممكنة لتنمية التفكير الناقد كتعميمو لطبلبنا في
كقبؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ يجب التعرؼ عمى طبيعة التفكير الناقد؟

ما ط يعر التبفير الها د وما شي خصائصه؟:

بناء عمى دافع معيف لتحقيؽ ىدؼ محدد ،كعندما يتجو الفرد إلى أم
يحدث التفكير ن
مجاؿ مف مجاالت العمـ أك الحياة بصفة عامة تنشط لديو بعض الدكافع التي بدكرىا تجعمو يقكـ
ببعض األنشطة العقمية بغية الكصكؿ إلى اليدؼ.

تعليم مهارات التفكير الناقد

المراحؿ التعميمية المختمفة.

كالتفكير عممية كاعية يقكـ بيا الفرد عف كعي كادراؾ كال تتـ بمعزؿ عف البيئة المحيطة،

أم أف عممية التفكير تتأثر بالسياؽ االجتماعي كالسياؽ الثقافي الذم تتـ فيو ،كىك نشاط يحدث

في عقؿ اإلنساف ألغراض متعددة منيا :الفيـ كاالستيعاب كاتخاذ القرار كالتخطيط أك حؿ
المشكبلت ،ككذلؾ الحكـ عمى األشياء كاإلحساس بالبيجة كاالستمتاع كالتخيؿ كاالنغماس في

أحبلـ اليقظة.1

كيرل باير( )Beyer,1995في كتابو "التفكير الناقد" مجمكعة مف الخصائص األساسية

الميمة لذلؾ النمط مف التفكير تمثمت في ما يمي:2

العدد 11

 - 1الشكرم .مفتاح ".ميارات التفكير العممي بيف التعمـ كالتعميـ.".مجمة التربكم .العدد( .2016.)8ص.11

 -2نادر خميؿ ابكشبعاف"ثر استخداـ تدريس األقراف عمى تنمية ميارات التفكير الناقد في الرياضيات لدل طمبة الصؼ الحادم عشر قسـ العمكـ اإلنسانية بغزة"رسالة ماجستير منشكرة ،غزة
فمسطيف:2010.ص99
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 -1تكفر القابميات أك العادات العقمية الميمة مثؿ (التشكؾ ،العقؿ المتفتح ،تقدير الدليؿ،
االىتماـ بكؿ مف الدقة كالكضكح ،النظر إلى مختمؼ كجيات النظر ،تغيير المكاقؼ في
ضكء األسباب كالمبررات الجديدة).
 -2تكفر المعايير أك المحكات المناسبة :فمف أجؿ التفكير بطريقة ناقدة سميمة ،فإنو البد مف
تطبيؽ المعايير أك المحكات المبلئمة.كمع إنو يكجد جداؿ حكؿ إف كؿ مادة دراسية
تحتاج إلى معايير خاصة بيا ،فإف بعض ىذه المعايير يمكف تطبيقيا عمى جميع ىذه
المكاد.
 -3تكفر نكع مف المجادلة :كالتي تتمثؿ في عبارة أك مقترح مدعكـ بدليؿ ،كىنا فإف التفكير
الناقد يتضمف تحديد المجادالت كالعمؿ عمى تقييميا كتطكيرىا.
 -4االىتماـ باالستنباط أك االستنتاج :حيث مف الضركرم تكفر المقدرة عمى استنباط اك
استنتاج األحكاـ أك القكاعد النيائية مف كاحدة أك أكثر مف المسممات .كمف أجؿ

تعليم مهارات التفكيبر الناقد

الكصكؿ إلى ذلؾ ،فإف األمر يتطمب فحص العبلقات المنطقية بيف البيانات كالمعمكمات
المتكفرة.
 -5االىتماـ بكجيات النظر األخرل:فالمفكر الناقد ينظر إلى الظاىرة اك القضية اك المشكمة
مف زكايا مختمفة ،كاضعان في الحسباف إنو إذا كانت لديو كجية نظر في ىذه القضية أك
ىذا المكضكع فإف لآلخريف كجيات نظر أخرل يجب االستماع الييا بؿ كاالستفادة منيا
مف أجؿ الكصكؿ في نياية األمر إلى القرار األكثر دقةن كصكابان.
 -6تكفر إجراءات لتطبيؽ المعايير أك المحكات :بتـ في التفكير الناقد العديد مف اإلجراءات
التي تساعد عمى تطبيؽ المعايير أك المحكات التي يتمثؿ أىميا في طرح األسئمة ،
كالتكصؿ إلى أحكاـ ،كتحديد االفتراضات.
كيرل (مختار  )1993إف مف خصائص التفكير الناقد ما يمي:

1

 -1الذاتية :فالتفكير الناقد يتميز ارتباطو بذات الطالب الذم يجرم بينو كبيف معممو بشكؿ فردم.

العدد 11
1

 -مختار ،حسف بف عمي ،دكر المعمـ في تنمية قدرة التفكير الناقد لدل الطبلب  ،مؤتمر إعداد المعمميف الثاني ،كمية التربية-جامعة

اـ القرل،1993ص49
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 -2االستنتاج كاالستنباط :حيث يتميز التفكير الناقد باستخداـ عمميات التفكير التي تعتمد عمى
االستنتاج كاالستقراء كاالستنباط .فما تحديد االفتراضات لممشكمة ،أك االقتراحات إال كسيمة
إلثارة تفكير الطالب الستخداـ االستنتاج أك االستنباط.
 -3التركيز عمى الفضيمة :يتميز التفكير الناقد بتركيزه عمى الفضيمة أم أف الغرض األساسي في
النياية أف يصؿ الطالب إلى قناعة بق ارره الذم يتصؼ بفضيمة مف الفضائؿ.
 -4الحكار :يتسـ التفكير الناقد بالحكار الذم يعتمد عمى األسئمة كاألجكبة ،فعف طريؽ الحكار تثار
قدرات التفكير الناقد لدل الطبلب فيعمؿ عمى التفكير في األسئمة كالبحث عف إجابة ليا.

ما خطوات التبفير الها د؟:

جاء في (عبدالعزيز) 1إف خطكات التفكير الناقد التي يجب عمى المتعمـ أف يتبعيا حتى يحقؽ
ميارات التفكير الناقد:

-2

استعراض اآلراء المختمفة كالمرتبطة بالمكضكع.

-3

مناقشة اآلراء المختمفة لتحديد الصحيح مف الخاطئ.

-4

تمييز نكاحي القكة كالضعؼ في األداء المتعارضة.

-5

تقييـ اآلراء بطريقة مكضكعية.

-6

البرىنة عمى صحة الحجج كاألدلة.

-7

الرجكع إلى مزيد مف المعمكمات إذا ما أقتضى األمر ذلؾ.

-8

الدقة في مبلحظة األحداث مف حيث كقكعيا.

-9

البعد عف العكامؿ الشخصية في التقييـ.

تعليم مهارات التفكير الناقد

-1

جمع كؿ ما يمكف جمعو عف مكضكع البحث.

ما معايير التبفير الها د؟:
يقصد بمعايير التفكير الناقد تمؾ المكاصفات العامة المتفؽ عمييا لدل الباحثيف في

مجاؿ التفكير ،كالتي تتخذ أساسان في الحكـ عمى نكعية التفكير االستداللي أك التقييمي الذم
كالطالب ،ينبغي مبلحظتيا كااللتزاـ بيا في تقييـ عممية التفكير بشكؿ عاـ كالتفكير الناقد بشكؿ

- 1عبدالعزيز ،سعيد( :) 2009تعميـ التفكير كمياراتو (تدريبات كتطبيقات عممية) ،األردف،عماف ،دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع.ط.2ص110
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يمارسو الفرد في معالجتو لممشكمة أك المكضكع المطركح ،كىي بمثابة مكجيات لكؿ مف المعمـ

خاص .كحتى تصبح ىذه المعايير جزءان مكمبلن لنشاطات التفكير في المكقؼ التعميمي ،يجب
عمى المعمـ أف يراقب نفسو أثناء تكاصمو مع الطمبة كفي معالجتو لممشكبلت كاألسئمة

التكضيحية ،حتى يككف سمككو نمكذجان يحتذم بو مف قبؿ طمبتو كىـ يمارسكف عممية التفكير،كما
يجب عمى المعمـ أف يتابع استجابات طمبتو كحكاراتيـ بكؿ اىتماـ ،كيتكقؼ لمناقشتيـ كمما دعت

الحاجة إلى تأكيد أىمية كاحد أك أكثر مف ىذه المعايير ،حتى يتمثمكىا كحاجة أساسية لسبلمة

تفكيرىـ .كمف أبرز ىذه المعايير ما أكرده الباحثاف ايمدر كبكؿ ( ،) Elder & Paul, 1996

كنعرضو في ما يمي:1

 -1الكضكح :يعتبر الكضكح مف أىـ معايير التفكير الناقد بإعتباره المدخؿ الرئيسي لباقي
المعايير ،فإذا لـ تكف العبارة كاضحة فمف نستطيع فيميا كلف نستطيع معرفة مقاصد
المتكمـ ،كبالتالي لف يككف بمقدكرنا الحكـ عمييا.
 -2الصحة:بأف تككف العبارة صحيحة كمكثقة كقد تككف العبارة كاضحة كلكنيا ليست صحيحة.
 -3الدقة :كبقصد بيا الدقة في التفكير بصفة عامة ،استيفاء المكضكع حقو مف المعالجة

تعليم مهارات التفكيبر الناقد

كالتعبير عنو ببل زيادة أك نقصاف.
 -4الربط بالمكضكع أك العبلقة بالمكضكع :كىك يعني مدل العبلقة بيف السؤاؿ كالمداخمة أك
الحجة بمكضكع النقاش أك المشكمة المطركحة.
 -5العمؽ :تفتقر المعالجة الفكرية لممشكمة أك المكضكع في كثير مف األحكاؿ إلى العمؽ
المطمكب الذم يتناسب مع تعقيدات المشكمة أك تشعب المكضكع.
 -6أتساع األفؽ :يكصؼ التفكير الناقد باألتساع أك الشمكلية عندما تؤخذ جميع جكانب
المشكمة أك المكضكع في االعتبار.
 -7المنطؽ :مف الصفات الميمة لمتفكير الناقد اك االستدالؿ أف يككف منطقيا ،أم أف األفكار
منظمة كمتسمسمة كمترابطة بطريقة تؤدم إلى معنى كاضح ،أك نتيجة مترتبة عمى حجج
معقكلة.

العدد 11
 -1جركاف ،فتحي عبد الرحمف .)2002( .تعميـ التفكير ،مفاىيـ كتطبيقات .عماف :دار الفكر لمطباعة كالنشر.ص80
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ما مفوهات التبفير الها د؟:
إن عملير التبفير الها د لاا مفوهات خمسرق إذا ا تقدت إتداشمق ال تتم العملير المرةق إذ

لفل مهاا عال تاا الوثيقر قير المفوهات وشذه المفوهات شي: 1

 .1القاعدة المعر ير :كىي ما يعرفو الفرد كيعتقد فيو ،كىي ضركرية لكي يحدث الشعكر

بالتناقض.

 .2األتداث الخارجير :كىي المثيرات التي تستثير اإلحساس بالتناقض .

 .3الهظرير الشخصير :كىي الصبغة الشخصية التي استمدىا الفرد مف القاعدة المعرفية بحيث

تككف طابعان ممي انز لو ( كجية نظر شخصية )  .ثـ أف النظرية الشخصية ىي اإلطار التي يتـ

في ضكئو محاكلة تفسير األحداث الخارجية  ،فيككف الشعكر بالتباعد أك التناقض مف عدمو.

.4الشعور التها ض أو الت اعد :فمجرد الشعكر بذلؾ يمثؿ عامبلن دافعان تترتب عميو بقية

خطكات التفكير الناقد .

 .5تل التها ص :كىي مرحمة تضـ كافة الجكانب المككنة لمتفكير الناقد  ،حيث يسعى الفرد

إلى حؿ التناقض بما يشمؿ مف خطكات متعددة  ،كىكذا فيذه ىي األساس في بنية التفكير الناقد

تتضمف ميارات التفكير الناقد المبلحظة كالتفسير كالتحميؿ كاالستنتاج كالتقكيـ كالتفكير
فكؽ المعرفي .كما يجب أف يعطي الشخص اىتمامان كبي انر لؤلدلة كالشكاىد كالمعايير الخاصة
بنكع المعرفة التي يبحث بيا ليتمكف مف تككيف حكـ جيد .كباإلضافة إلى تمؾ الميارات يجب أف

يتصؼ الشخص بالعقمية المتفتحة كالكضكح كالدقة كالعدؿ كالمصداقية كاألمانة كالعمؽ كسعة

تعليم مهارات التفكير الناقد

ما الماارات الالزمر للبرد ي عملير التبفير الها د؟:

األفؽ؛ ذلؾ ألف التفكير الناقد بدكف المميزات الشخصية لمفرد المفكر قد يؤدم إلى نتائج غير

دقيقة ،كقد تككف غير أخبلقية أك غير مكضكعية .كال بد أف يككف المفكر الناقد قاد انر عمى ما

يمي:2

 -1إثارة األسئمة كتحديد المشاكؿ اليامة كصياغتيا بكضكح كدقة.

 -2تجميع المعمكمات ذات العبلقة كاستخداـ األفكار المجردة لتفسيرىا بفعالية.

 -3تحديد العبلقات كصحة المعمكمات التي يمكف استعماليا لبناء كحؿ المشكبلت.

1

2

العدد 11

 -4التكصؿ إلى استنتاجات مفسرة سببيان كاختبارىا باستخداـ معايير ذات عبلقة.
-ابكلبف ،إبراىيـ":التفكير الناقد ،مفيكمو ،مغاييره ،مككناتو ،مياراتو في يكـ 2019/5/8

| http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269238
عبداليادم ،خكلة لطفي ،تعميـ الطمبة ميارات التفكير الناقد ،يكـ http://alrai.com/article/23455.htm 2019/5/3
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 -5التفكير ضمف أنظمة تفكير متعددة كفي جميع االتجاىات لتقييـ االفتراضات كالحمكؿ
المقترحة.

 -6التكاصؿ مع اآلخريف لكضع الحمكؿ لممشاكؿ المعقدة كاتخاذ الق اررات اليامة.

ما دور المهاشج الدراسير ي تهمير التبفير الها د؟:

تؤكد التكجيات الحديثة في التعميـ عمى إكساب المتعمميف ميارات عامة تؤىميـ لمعيش

كالتفاعؿ في القرف الحادم كالعشريف ،حيث يتميز المجتمع بخصائص كمتطمبات تختمؼ عما
سبؽ ،فنتيجة التطكر اليائؿ في التقنية كخاصة كسائؿ االتصاؿ ترتب عمييا ضركرة تعمـ ميارات

تناسب ىذا التطكر المذىؿ مما ترتب عميو دخكؿ مكاد تعميمية لـ تكف مكجكدة ضمف الخطط

الدراسية في مدارسنا حيث ظيرت مكاد تعتـ بدراسة كيفية التعامؿ مع الحاسكب ككيفية االستفادة
منيا كمعرفة كيفية التعامؿ معيا أيضا ظيرت ثكرة كبيرة في مجاؿ استخداـ االنترنيت كؿ ىذا

أدل إلى مكاكبة المجتمعات ىذا التطكر كالتغيير الناتج عنو في المجتمع.

إف الدعكة إلى اإلصبلح كالتطكير التربكم الذم تنادم بو األنظمة التربكية كتؤكده التكجيات

تعليم مهارات التفكيبر الناقد

بسبب:1

 -1التغيرات الحادثة في سكؽ العمؿ.
 -2طبيعة المجتمع كاالقتصاد(القائماف عمى المعرفة).
 -3التطكر اليائؿ لمتقنية ،كبخاصة تقنية المعمكمات كاالتصاالت.
كيتطمب األخذ بتمؾ األسباب ،ضركرة االىتماـ بتنمية التفكير كبخاصة التفكير الناقد،

كاالىتماـ بإعداد المناىج المدرسية لمختمؼ المباحث القادرة عمى ذلؾ ،كتؤدم مناىج الدراسات
االجتماعية كفي مقدمتيا مناىج التاريخ دك انر ىامان في ىذا المجاؿ ،ألف مناىج التاريخ تيدؼ إلى
فيـ الحاضر في ضكء الماضي ثـ بناء المستقبؿ القائـ عمى الخمؽ كالعقؿ.

ما ماارات التبفير الها د؟:

صنؼ سكارتز ،فيشر كباركس

Swartz, R., Fisher, S., & Parks, S.

)(1999ميارات التفكير في ثبلث فئات كىي :ميارات تكليد األفكار :كتتعمؽ بميارات التفكير

اإلبداعي؛ كتتضمف ميارات اإلتياف بأفكار جديدة ،كتطكير قدرة التخيؿ .كميارات تكضيح
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األفكار :كتتعمؽ بميارات التحميؿ؛ كبتحسيف القدرة عمى الفيـ ،كالقدرة عمى استعماؿ المعمكمات،

كميارات عقبلنية األفكار كتتعمؽ بعممية تقكيـ مدل عقبلنية األفكار المطركحة؛ كىك ما يسمى
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 -النذير ،محمد عبداهلل ،تنمية ميارات التعمـ في المناىج الدراسية ،المؤتمر الدكلي لتقكيـ التعميـ ،الرياض ،المممكة العربية

السعكدية 6-4ديسمبر ،2018ص9-8

211

بناء عمى تعريؼ خبراء دلفي لمتفكير الناقد قاـ فاشيكف كفاشيكف
بالتفكير النقدم .ك ن
) (Fasion&Fasion, 1998بتحديد خمس ميارات لمتفكير الناقد عمى النحك اآلتي:1
 -1ماارة التتليل :Analysis Skill
يقصد بالتحميؿ تحديد العبلقات ذات الدالالت المقصكدة كالفعمية بيف العبارات كاألسئمة

كالمفاىيـ كالصفات كالصيغ األخرل لمتعبير عف اعتقاد أك حكـ أك تجربة أك معمكمات أك آراء،

كتتضمف ميارة التحميؿ ميارات فرعية إذ يعد الخبراء أف فحص اآلراء كاكتشاؼ الحجج كتحميميا
ضمف ميارات التحميؿ الفرعية.
 -2ماارة االستقراء :Induction Skill
يقصد بيذه الميارة أف صحة النتائج مرتبطة بصدؽ المقدمات ،كمف األمثمة عمى ىذه

اء حتى لك كاف ىذا
الميارة اإلثباتات العممية كالتجارب ،كتعد اإلحصاءات االستقرائية استقر ن
االستقراء مبني عمى تنبؤ أك احتماؿ ،كما يتضمف االستقراء الدالالت كاألحكاـ التي يصدرىا
الشخص بعد الرجكع إلى مكقؼ أك أحداث.
تشير ىذه الميارة إلى ممارسة مجمكعة مف العمميات التي تعتمد عمى تكليد الحجج كاالفتراضات

كالبحث عف أدلة كالتكصؿ إلى نتائج ،كالتعرؼ إلى االرتباطات كالعبلقات السببية.
 -4ماارة االستهتاج :Deductive Skill

تشير ىذه الميارة إلى تحديد كتكفير العناصر البلزمة الستخبلص النتائج المنطقية

لمعبلقات االستداللية المقصكدة أك الفعمية مف بيف العبارات أك الصفات أك األسئمة ،أك أم شكؿ

تعليم مهارات التفكير الناقد

 -3ماارة االستدالل :Inference Skill

آخر لمتعبير .كما يقصد باالستنتاج القدرة عمى خمؽ أك تككيف جدؿ أك نقاش مف خبلؿ خطكات

منطقية ،كميارات االستنتاج الفرعية ىي :ميارة فحص الدليؿ ،كميارة تخميف البدائؿ ،ميارة
التكصؿ إلى استنتاجات.
 -5ماارة التقويم :Evaluation Skill

إف قياس مصداقية العبارات أك أية تعبيرات أخرل ،ستصؼ فيـ كادراؾ الشخص ،حيث ستصؼ
ٌ
تجربتو ،ككضعو كحكمو ،كاعتقاده ،كرأيو ،كبالتالي قياس القكة المنطقية لمعبلقات االستداللية

 ،)4(13ص ص .341-289
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 -1مرعي .تكفيؽ ،كنكفؿ،محمد .) 2007( .مستكل ميارات التفكير الناقد لدل طمبة كمية العمكـ التربكية الجامعية (األكنركا) .المنارة،

المقصكدة أك الفعمية مف بيف العبارات أك الصفات أك األسئمة أك أم شكؿ آخر لمتعبير .كتشمؿ

ميارة التقكيـ ميارتيف فرعيتيف ،ىما تقكيـ االدعاءات كالحجج.

كيصنؼ العتكـ ميارات التفكير الناقد تبعان لتعدد تعريفاتو كاألطر النظرية المفسرة لو .كقد

تـ استعراض عديد منيا (الشريدة2003 ،؛ بشارة 2003 ،؛Watson & Glaser, 1980؛

Facione, Beyer,1980؛(العتكـ)244 ،2004 ،؛ كىي في غالبيتيا تكرار لنفس المككنات،
كلذلؾ تـ تمخيصيا في الجدكؿ التالي:
جدكؿ رقـ ( :)1ممخص لميارات التفكير الناقد
رقـ الميارة

الميارة

1

االفتراضات

2

التفسير كالفيـ

3

االستناد إلى

كصؼ الميارة
التعرؼ عمى درجة صدؽ المعمكمات ،كالحقائؽ كالمغالطات،

كصياغة الفرضيات ،كصياغة التنبؤات.

كيعني القدرة عمى تحديد المشكمة كفيميا كشرحيا ،كالتعرؼ عمى
التفسيرات المنطقية ،كممارسة التصنيؼ كاستخراج المعنى مف

تعليم مهارات التفكيبر الناقد

المعطيات ،كتحديد دقة المعمكمات كمصادرىا.
ممارسة االستنباط كاالستنتاج كاالستدالؿ بأشكاليما المختمفة.

قكاعد المنطؽ
4

التقكيـ

كتشمؿ تقكيـ الحجج كالبراىيف كاألدلة كاالدعاءات كتحديد قكتيا
كتفنيدىا ،كالتمييز بيف الحقائؽ كاالدعاءات.

ما دور المعلم ي تعليم التبفير الها د؟:
عند مناقشة أىمية دكر المعمـ في تفعيؿ عمميات التفكير الناقد عند الطمبة  ،يجب أف

ندرؾ دكره كقدكة  ،مف خبلؿ األدكار التي يقكـ بيا كي يسيؿ عممية التفكير الناقد عند الطمبة ،
كمف ىذه األدكار ما يأتي :1

العدد 11

-1الفتبلكم ،فاطمة عبداالمير،

www.uokufa.edu.iq/attdc/symposem2/lectues/baramij -tafkeer.doc
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 )1المعمـ مخطط لعممية التعميـ :ينظـ المعمـ في خطط دركسو اليكمية ك الخطط الفصمية
أىداؼ األداء ،ك عينات األسئمة ك المكاد التعميمية ك النشاطات التي مف شأنيا أف تحدد أىداؼ

التعميـ ككسائؿ تحقيقيا .

 )2المعمـ مشكؿ لممناخ الصفي :إف المناخ الصفي المبني عمى تفاعؿ المجمكعة كالمشاركة

الديمقراطية ىك الذم يكطد مناخ جماعي متماسؾ  ،يقدر فيو التعبير عف الرأم  ،ك االستكشاؼ
الحر ،ك التعاكف ،ك الدعـ ،ك الثقة بالنفس ،ك التشجيع .

 )3المعمـ مبادر :ك ذلؾ عف طريؽ استخداـ تشكيمة مف المكاد ك النشاطات ك تعريؼ الطمبة

بمكاقؼ تركز عمى المشكبلت الحياتية الحقيقية لمطمبة ،ك يستخدـ أسمكب طرح األسئمة إلشراؾ
الطمبة بفاعمية .

 )4المعمـ محافظ عمى التكاصؿ  :إف أسيؿ ميمة يمكف أف يمارسيا المعمـ ىي إثارة اىتماـ

الطمبة بقضايا ممتعة ك حقيقية ،كانما الصعكبة التي يكاجييا ىي في الحفاظ عمى انتباىيـ ،كىذا
يستدعي مف المعمـ استخداـ مكاد ك نشاطات ك أسئمة مثيرة لتحفيز الطمبة .

بإعداد المعمكمات ك تكفير األجيزة ك المكاد البلزمة لمطمبة الستخداميا ،في حيف يتجنب تزكيد

الطمبة باإلجابات التي تعكؽ سعييـ الحثيث لمكصكؿ إلى استنتاجات يمكنيـ التكصؿ إلييا
بأنفسيـ ك تككينيا.
 )6المعمـ يقكـ بدكر السابر :ك ذلؾ مف خبلؿ طرح أسئمة عميقة متفحصة ،تتطمب تبرير أك

دعمان ألفكارىـ ك فرضياتيـ ك استنتاجاتيـ التي تكصمكا إلييا .

تعليم مهارات التفكير الناقد

 )5المعمـ مصدر لممعرفة  :يمعب المعمـ في كثير مف الحاالت دكر مصدر لممعرفة ،إذ يقكـ

 )7المعمـ يقكـ بدكر القدكة :يقكـ المعمـ بكصفو أنمكذجان بتقديـ السمكؾ الذم يبيف أنو شخص

ميتـ ،محب لبلستطبلع ،ناقد في تفكيره كقراءتو ،منيمؾ بحيكية ،مبدع ،متعاطؼ ،راغب في
سبر تفكيره سعيان كراء األدلة.
الخالصر والتوصيات:
إف التفكير الناقد ليس مكجكدان بالفطرة عند اإلنساف ،فميارتو متعممة ك تحتاج إلى مراف

مستكل قدراتو العقمية ك الحسية ك التصكرية ك المجردة ،فالتفكير الناقد يتأتى باستخداـ ميارات
التفكير األخرل كالمنطؽ االستداللي كاالستقرائي كالتحميمي ،كمف الصعب انشغاؿ الذىف بعممية

التفكير الناقد دكف دعـ عمميات تفكير أخرل ،ك يمكف لممعمـ أف يشجع طبلبو دكمان عمى القراءة
213
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ك تدريب ،ك التفكير الناقد ال يرتبط بمرحمة عمرية معينة ،فكؿ فرد قادر عمى القياـ بو كفؽ

الفاحصة ،كينمي قدرتيـ عمى المبلحظة الدقيقة لمرسكمات كالمعطيات ،كأال يتسرع ىك في
إصدار األحكاـ الصائبة كاألحكاـ الخاطئة التي تصدر كاستجابات مف جانب الطمبة ،ليشرؾ
اآلخريف ك يشجعيـ عمى إعماؿ العقؿ ك يحتفظ المعمـ في النياية بإيجاز المكقؼ ك إغبلقو

بصكرة مقنعة ك ليظير أف ىذا القرار الصحيح ،ىك نتاج لمتفكير كالمشاركة الجمعية بما فييا
المحاكالت الخطأ.
كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى التفكير الناقد كالتعرؼ عمى مياراتو ككيفية دكر

المعمـ في تدريس التفكير الناقد كمف خبلؿ استعراض األدبيات التي تناكلت التفكير الناقد كما

طرح مف آراء كباستخداـ المنيج الكصفي التحميمي لممعمكمات تكصؿ الباحث إلى النتائج

كالتكصيات التالية:
 -1إف االىتماـ بالتفكير مف أسباب تقدـ األمـ كالحضارات اإلنسانية .

 -2إف التفكير الناقد ييدؼ إلى إشغاؿ الذىف كتدريب الطالب الستخبلص المعرفة

تعليم مهارات التفكيبر الناقد

كعطاء كابداعا.
كاستيعابيا كمكاجية متطمبات العصر كتطكراتو ليككف أكثر تكفقان
ن
 -3إف القائميف عمى صياغة المناىج الدراسية ليـ الدكر األكبر في تنمية القدرة عمى التفكير
الناقد لدل الطبلب ،كىذا يحتاج إلى إعادة صياغة المناىج الدراسية بما يتبلئـ مع

التطكر المذىؿ في شتى مجاالت الحياة.

 -4إف دكر المعمـ في المساعدة عمى تنمية قدرة التفكير الناقد يتضمف:
أ -إيجاد بيئة دراسية تساعد عمى تنمية التفكير الناقد مف خبلؿ تكجيو أسئمة فاعمة كأكثر
دقة ،كايجاد نصكص ذات معنى ليقيـ التعمـ مف قبمو كمف قبؿ الطبلب.

ب -تنمية ميارات التفكير الناقد مف خبلؿ التدريس العادم حيث تشمؿ الميارات االستنتاج
التحميمي ،القرار ،االستنباط.

ت -استخداـ برامج لمحاسب اآللي كصياغتيا لمساعدة الطالب عمى استخداميا كالتعامؿ
معيا في سبيؿ تنمية قدراتو في التفكير الناقد.

ث -استخداـ أساليب التقكيـ الفعاؿ لمعرفة مستكل التفكير الناقد عند الطبلب ،كذلؾ
باستخداـ االختبارات كالحقائب التعميمية كغيرىا.

العدد 11
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اٌٛعً ثبٔزشبس اضغشاة فشط احلشوخ ٚرشزذ االٔزجبٖ عٕذ األعفبي ADHD

د .فبعّخ زلّذ أثٛخشٍُ

()
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المقدمر:

تعد مرحمة الطفكلة مف أىـ المراحؿ العمرية في حياة اإلنساف ألنيا تشكؿ شخصيتو فيما

بعد كألنيا المرحمة التي يحدث فييا أكبر قدر مف التغيرات ،فالمعالـ الرئيسية لشخصية الفرد
تتأثر كتتشكؿ في مرحمة الطفكلة .فالسنكات األكلى مف عمر الطفؿ تعتبر أكثر أىمية مف

المراحؿ األخرل ،فيي سنكات التككيف ،فالخيرات التي يتعرض ليا الطفؿ خبلليا ال يمكف أف
تمحي مف ذاكرتو ،سكاء كانت خبرات سارة تمثؿ الجانب اإليجابي ،أك خبرات غير سارة تمثؿ

الجانب السمبي  ،كما يمر الطفؿ خبلؿ ىذه المرحمة بالكثير مف التغيرات ،الجسمية ،المعرفية،

اى٘ػ ٜتاّرشاس اػطشاب فشؽ اىؽشمح ٗذشرد االّرثآ ػْذ االؽفاه ADHD

الحركية ،اإلجماعية االنفعالية ،أيضان تعترضو بعض االضطرابات السمككية التي تترؾ أث انر كبي انر
ككاضحان في حياتو االجتماعية كالتعميمة كاالنفعالية بؿ يتعدل األمر ذلؾ ليشمؿ أسرة الطفؿ
بالدرجة األكلي ،المعمميف ،األقراف كاألفراد اآلخريف الذيف يمتقي بيـ الطفؿ مف المجتمع المحيط

بو .كىك حالة تسبب نمكذج مف التصرفات تجعؿ الطفؿ غير قادر عمى إتباع األكامر أك
السيطرة عمى تصرفاتو أك أنو يجد صعكبة بالغة في االنتباه لمقكانيف كبذلؾ ىك حالة إلياء دائـ

باألشياء الصغيرة.

كليس مف السيؿ أف التعرؼ عمى الطفؿ ذم النشاط الزائد ،كتشتت االنتباه خبلؿ

المرحمة العمرية المبكرة مف حياتو نظ انر لتميز طفؿ ىذه المرحمة بالحركة كاالندفاعية ،كقصر مدة
االنتباه ،كلكف يمكف لممعمـ مبلحظة ذلؾ مف خبلؿ مقارنة سمكؾ الطفؿ مع زمبلئو مف نفس

السف ،ككذلؾ مف خبلؿ التكاصؿ مع األسرة كمبلحظة سمكؾ الطفؿ بالمنزؿ ،إال أف الكالديف في

كثير مف األحياف يحتاجكف إلي الدعـ ،كالمساندة كتقديـ اإلرشادات المناسبة لحاالت أطفاليـ.

كمع أف سمكؾ العديد مف األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة يتسـ بقمة االنتباه كارتفاع

مستكيات النشاط كاالندفاعية ،إال أف ما ينبغي مبلحظتو شدة كديمكمة ىذه األعراض ،كذلؾ
سمات الطبيعة المزاجية لمطفؿ ،ككجكد ضغكطات حياتية داخؿ البيئة األسرية).(1

فقد تظير لدل بعض األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة مجمكعة مف الظكاىر السمككية

غير المقبكلة ،فتميز بعض األطفاؿ عف غيرىـ مف نفس الجنس  ،كنفس المرحمة العمرية ،كمف

العدد 11

) )محاضر ،جامعة المرقب ،كمية اآلداب كالعمكـ مسبلتو ،قسـ التربية كعمـ النفس.
1
- Yonghee , H . (2008 ) :” Teachers Perceptions of Young children with ADHD in Korea “ Early child
Development & care , v 178 ,n4 , Pp399-414 .
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بيف ىذه الظكاىر النشاط الزائد ،كفرط الحركة كتشتت االنتباه ،كقد لكحظ انتشار ىذه الظاىرة بيف

أطفاؿ ما قبؿ المدرسة كلما لبلضطرابات السمككية خاصة إذا لـ يتـ اكتشافيا مبك انر مف تأثير
سمبي عمى نمك الطفؿ ،كتعممو ،كتكافقو الشخصي كاالجتماعي.

أوال /مشفلر الدراسر:

كثي انر ما يكصؼ الطفؿ الذم يعاني مف فرط الحركة بالطفؿ السيئ ،أك الطفؿ الصعب،

أك الطفؿ الذم ال يمكف ضبطو ،فبعض اآلباء تزعجيـ الحركة الزائدة التي تصدر عف أطفاليـ

فيعاقبكنو كلكف العقاب يزيد المشكمة سكءان .كعادةن تككف القدرات الذىنية ليؤالء األطفاؿ طبيعية
أك أقرب لمطبيعة إال أف المشكمة األساس لدل ىذه الفئة مف األطفاؿ ىي أف النشاط الحركي

الزائد ال يساعدىـ عمى االستفادة مف المعمكمات أك المثيرات مف حكليـ ،فيككف اكتساب الخبرات
ثاهيا/أشداف الدراسر:

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األتي:

 -1التعرؼ عمى انتشار اضطراب فرط الحركة ك تشتت االنتباه بيف األطفاؿ مف خبلؿ ما
تكصمت إليو الدراسات السابقة.

 -2التعرؼ عمى اآللية التي يمكف بيا الكشؼ عف االضطرابات السمككية لدل األطفاؿ كالتي
يمكف أف تساعد الكالديف عؿ كيفية التعامؿ مع سمككيات أطفاليـ.

 -3التعرؼ عمى األساليب اإلرشادية كالعبلجية الضطراب فرط الحركة ك تشتت االنتباه.

 -4تقديـ االقتراحات البلزمة لمتعامؿ بشكؿ جيد يحد مف انتشاره كيساعد عمى تحقيؽ النمك
السميـ لؤلطفاؿ .

ار عا/أشمير الهظرير الدراسر:

 -1ىناؾ ندرة في الدراسات العربية التي تناكلت ىذا المكضع.

 -2تكفير خمفية نظرية عف اضطراب تشتت االنتباه كفرط الحركة.

الوعي اهتشار اضطرات رط الترفر وتشتت االهت اه عهد ا الطبالADHD

لدييـ محدكدان حيث يحتاجكف أكالن لمتحكـ في سمككيات النشاط الحركي الزائد.

 -3تشكؿ ىذه الدراسة استجابة مكضعية لما أكصت بو العديد مف الندكات كالمؤتمرات المحمية

كالعالمية مف ضركرة إعطاء مرحمة الطفكلة المبكرة المزيد مف االىتماـ كالكشؼ عف االضطرابات

التي قد تصيب الطفؿ فتعكؽ عممية النمك الطبيعي.
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خامسا /مصطلتات الدراسر:

 .1تشتت الذشن :ابتعاد االنتباه عف مكضكع معيف؛ سكاء أكاف فكريان أـ خياليا بكاسطة مثيرة
ال عبلقة لو بالمكضكع .كما يقصد بيذا االصطبلح حالة عدـ تركيز االنتباه ،كانقسامو

بيف عدة مكضكعات(.)1

 .2اضطرات هقص االهت اه و رط الهشاط :ىك اضطراب نمائي يتميز بالتشتت كفرط النشاط
كسمككيات التسرع كعدـ القدرة عمى االستمرار في التركيز عمى المياـ أك األنشطة(.)2

 .3تشتت االهت اه :ىك عجز الطالب عف انتقاء المثيرات المبلئمة كالتركيز عمييا ،أك عف
عجزه في االستم اررية في التركيز عف المثيرات المرتبطة بعممية التعمـ أك الميمة المككمة

إليو(.)3

اى٘ػ ٜتاّرشاس اػطشاب فشؽ اىؽشمح ٗذشرد االّرثآ ػْذ االؽفاه ADHD

 .4الهشاط الزائد  :حركات جسمية فكؽ الحد الطبيعي أك المقبكؿ  ،كيظير النشاط الزائد مف
خبلؿ النشاط غير المبلئـ ك غير المكجو بالمقارنة مع سمكؾ الطفؿ النشط التي تتسـ

فعاليتو بأنيا ىادفة كمنتجة(.)4

 .5االهد اعير :يقصد بيا ميؿ التمميذ لمتسرع في االستجابة دكف ،تفكير مسبؽ كانتقالو
بسرعة مف عمؿ إلى أخر قبؿ إكمالو ،ك كجكد صعكبة في انتظاره لدكره ،كعدـ معرفتو

بعكاقب تسرعو ،كمقاطعتو لآلخريف في كثير مف األحياف(.)5

سادسا /اإلطار الهظري والدراسات السا قر:

يعرؼ اضطراب فرط الحركة كتشتت االنتباه بأنو اضطرب عصبي كسمككي مزمف

يصيب األطفاؿ في أعمار مختمفة ،يبدأ بأعراض معينة كيؤدم فيما بعد إلى تدىكر في النكاحي
االجتماعية كالتعميمية مف حياة الطفؿ المصاب.

كيظير ىذا االضطراب في مرحمة الطفكلة المبكرة (قبؿ سبع سنكات) في بيئات مختمفة

(المدرسة البيت ،الممعب) كيؤثر سمبان عمى حياة الطفؿ كاألسرة مف الناحية النفسية كاالجتماعية

 -1بدكم ،أحمد زكي ،)1982( ،معجـ مصطمحات العمكـ االجتماعية ،مكتبة لبناف ،ط ،2ص.114 :
- Medical- Dictionary . thefreedicteonary . com / ADHD .

2

 -3منصكر ،عصاـ ( "، ) 2009مدل تأثير االنتباه الذىني عمى التحصيؿ الدراسي لدل طبلب كمية الحسيف الثانكية الشاممة لمبنيففى تربية عماف األكلى " .مجمة كمية التربية – عيف الشمس – مصر العدد  ، 33ص . 741-449
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 -4داغستانى  ،بمقيس إسماعيؿ ( )2011مشكبلت الطفكلة " التشخيص كالعبلج " مكتب التربية العربى بدكؿ الخميج  :الرياض
،ص.100:
 --5عثماف  ،أحمد عبد الرحمف كحسف  ،السيد أبك ىاشـ ( ، )2002النمكذج البنائى لبعض الخصائص الشخصية االجتماعية
كالمعرفية المرتبطة بإدراؾ المعمميف الضطرابات االنتباه لدل تبلميذىـ بالمرحمة االبتدائية " مجمة كمية التربية بالزقازيؽ  :مصر  ،العدد
 . 40ص . 155- 89
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كيتميز بثبلث أعراض رئيسية ىي (:تشتت االنتباه ،فرط الحركة ،االندفاعية) كينبغي أف تستمر

لمدة ال تقؿ عف ستة أشير(.)1

*أعراض االضطرات:

-1تشتت االهت اه :كيظير في صكرة عدـ المقدرة عمى التركيز لفترات طكيمة ،كسيكلة تشتت
الذىف بالمؤثرات المحيطة ،مع كثرة أحبلـ اليقظة كالسرحاف ككثرة النسياف المتكرر مما يؤثر عمى
األداء التعميمي لمطفؿ بالرغـ مف سبلمة الطفؿ عقميان.

 -2رط الترفر :كتظير في صكرة نشاط حركي يفكؽ المعدؿ الطبيعي في البيت أك خارجو ،كثرة
الكبلـ كطرح األسئمة المتكررة ،كالتمممؿ بسرعة خاصة مف األشياء المحسكسة التي ال تستدعى
الفصؿ أك عدـ انضباطو في الطابكر المدرسي.

-3

االهد اعير :تظير في صكرة التصرؼ دكف ترتيب في التفكير أك حساب لعكاقب األمكر،

مما يعرض الطفؿ إلى مكاقؼ محرجة أك خطرة ،كالجرم خمؼ الكرة في الشارع المزدحـ
بالسيارات أك تسمؽ األماكف المرتفعة .ك تتبايف أعراض ( تشتت االنتباه ،فرط الحركة،

االندفاعية) مف حيث صكرتيا ،كحدتيا مف طفؿ إلى آخر (.)2
كمف أىـ أسباب اإلفراط الحركي ك تشتت االنتباه:

 -1أس ات عضوير يولوجير وتتضمن :الكراثة كالعمميات الكيميائية الحيكية أك تمؼ المخ
كاضطراب كظيفتو.

 -2أس ات يئير تتضمن :مضاعفات الحمؿ كالكضع ،كالتسمـ ،كسكء التغذية كالعقاقير
كالتعرض لئلشعاع كالحكادث.

 -3أس ات هبسير واجتماعير وتتضمن :العبلقات بيف الطفؿ ككالديو ،العبلقات بيف الطفؿ
كاألطفاؿ اآلخريف ،كالبيئة كالمدرسة (.)3

الوعي اهتشار اضطرات رط الترفر وتشتت االهت اه عهد ا الطبالADHD

تركي انز ذىنيان أك غير ممتعة لو ،المعب بصكت صاخب ،كما يظير في عدـ استقرار الطفؿ في

مع العمـ أف الدراسات الحديثة تميؿ إلى األىمية البالغة لمعكامؿ البيكلكجية في اضطراب

عجز االنتباه المصحكب بفرط الحركة ،كأف إسياميا يفكؽ بكثير إسياـ العكامؿ البيئية ،كأف

المصرية :القاىرة  ،ص.63
2

- Keown , L.J. (2012) “ Predictors of Boys” ADHD Symptoms From Early to Middle childhood : The Role of
Father – Child and Mother – Child Intractios” . Journal of Abnormal cheld Psychology . v40 n4 Pp:569-581.

 -3أحمد ،كبدر ،مرجع سابؽ ،ص.76:
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العدد 11

 --1أحمد ،السيد عمى كبدر ،فائقة محمد ( ":)1999اضطراب االنتباه لدل األطفاؿ :أسبابو كتشخيصو كعبلجو " ،مكتبة النيضة

الجياز العصبي المركزم ،كمدل قرب كظائفو مف السكاء أك يبعدىا عنو يقؼ بقكة خمؼ
اضطراب عجز االنتباه المصحكب بفرط النشاط لدل األطفاؿ(.)1

* اهتشار اضطرات رط الترفر و تشتت االهت اه ي مرتلر الطبولر:
إ ف فرط الحركة كتشتت االنتباه يعتبر مف الحاالت المنتشرة ،كالتي تتميز بعدـ االنتباه

كاالندفا عية كفرط النشاط ،كما تعتبر كاحدة مف أكثر اضطراب الطفكلة التي تؤثر عمى  %5مف
األطفاؿ في عمر المدرسة ،كقد ثبت أف ىذه االضطراب لو عبلقة باألسرة إلى حد كبير ،حيث

أشارت دراسات األسرة إلى أف ىناؾ معدالت مرتفعة كثابتة الضطراب فرط الحركة ،كتشتت

االنتباه بيف األقارب البيكلكجييف ألطفاؿ مصابيف بيذا االضطراب ،كما أشارت الدراسات إلى أف
حكالي  % 68مف األطفاؿ ذكم فرط الحركة ،كتشتت االنتباه لدييـ كالد عنده تاريخ ليذا

اى٘ػ ٜتاّرشاس اػطشاب فشؽ اىؽشمح ٗذشرد االّرثآ ػْذ االؽفاه ADHD

االضطراب (.)2

كقد أشار (  )ohan&visser 2009إلى أف ىذا االضطراب يحدث في حكالي (-8

 ) %10مف األطفاؿ الذيف لدييـ ىذا االضطراب معرضكف لمخطر ك بشكؿ كبير ،حيث يمكف
الكصكؿ إلى نتائج بعيدة المدل ،مثؿ المشكبلت مع األقراف كمع األسرة ،اعتقاؿ األحداث

كالتسرب مف المدرسة كيضيؼ () Healey, flory ,miller & Helperin 2011

()3

إلى أف

اضطراب فرط الحركة ،كتشتت االنتباه اضطراب شائع ،كفى كثير مف األحياف يستمر مدل

الحياة ،كطبقان لتشخيص الجمعية األمريكية لمطب النفسي  ،"2000فإف ىذا االضطراب يتطمب

ظيكر األعراض قبؿ سف ال ػ ػ 7سنكات ،حيث إف تكرار األعراض بسبب عجز كاضح في فاعمية

الفرد كتكافقو الشخصي كاالجتماعي.

لقد كجدت الدراسات خبلؿ الػ ػ  100عاـ الماضية أف اضطراب فرط الحركة ،كتشتت

االنتباه يعتبر اضطرابان مزمنان ،كالذم يترؾ تأثي انر سمبيان عمى كؿ جانب مف جكانب الحياة اليكمية،
اجتماعيان عاطفيان ،أكاديميان ،كأف األطفاؿ أصحاب فرط الحركة ،كتشتت االنتباه معرضكف أكثر
مف غيرىـ لمشكبلت شخصية ،مثؿ (رفض الزمبلء ،النزاع بيف الكالديف كالطفؿ ،كصعكبات في

 -1أبػػك غنيم ػػة  ،عػػادؿ يكس ػػؼ ( " : )2011اض ػػطرابات عنػػد األطف ػػاؿ  :األسػػباب كالحم ػػكؿ " جامع ػػة مصػػر لمعم ػػكـ كالتكنكلكجي ػػا  ،دار
الفجر لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة  :جميكرية مصر العربية  ،ص.259:
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- Rogers, M . A , wiener , J , Marton ,I . Tannock ,R .(2009) :” Parental lnvolvement in chidrens
Children with and without Attention – Deficit / Hyperactivity

.

2

Learning : Comparing Parents of

Disorder (ADHD) “. Journal of School Psychology , v47 n3 P 167-185

3 -- Haeley , D.M ,Flory , J . D .Miller , C . J , Halperin ,J . M (2011) .” Maternal Positive Parentng
Style is Associated with Better Functioning in Hyperactive / Inattentive Preschool Children “ .I nfant
and child Development , v20 n2 P148-161 .
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بيئة التعمـ كما كجد أيضان أف حكالي  % 25مف ىؤالء األطفاؿ يتشاجركف مع األقراف-30 ،

 %45مف ىؤالء األطفاؿ يتمقكف تعميمان خاصان ،يضاؼ إلى ذلؾ أف أطفاؿ فرط الحركة ،كتشتت
االنتباه أكثر عرضة لبلضطرابات مع أمراض نفسية أخرل  ،مثؿ االكتئاب كالقمؽ كالتكحد (.)1

أشارت دراسة (  ( Healey ,Gopin ,Grssman ,Campbell &Halperinإلى أنو

مف المرجح أف لخصائص الكالد دك انر ميمان فى أداء األطفاؿ األصغر سنان كما قبؿ المدرسة
"كليس جميع األطفاؿ مفرطي الحركة ،كقميمي االنتباه  ،لدييـ ضعؼ أك عجز بسبب ىذه
األعراض  ،فالعبلقة القكية التكاممية الثنائية بيف األـ كالطفؿ تقكـ بدكر فى حماية الطفؿ ،كما

تقكد إلى أداة أفضؿ لطفؿ ما قبؿ المدرسة).(2

كحدكث اضطراب فرط الحركة تشتت االنتباه بيف األطفاؿ ،كما أشارت دراسات أخرل إلى أف

ىؤالء األطفاؿ لدييـ أباء يمارسكف أعماالن بسيطة ذات دخؿ محدكد ،كأكثر تعرضان لطبلؽ
الكالديف ففي حالة األقمية العرقية كالمستكل االجتماعي االقتصادم المنخفض عادة تتفاعؿ ىذه

العكامؿ لينتج عنيا مناخ يخيـ عميو التكتر بيف األسر كاألفراد ،كالتكتر بدكره يرتبط مع مستكل
و
عاؿ مف فرط في الحركة كتشتت االنتباه(.)3
كيضيؼ (المعايطة كالقمش) إلى أف مف خصائص ىؤالء األطفاؿ عدـ الجمكس بيدكء،

كالتيكر كالتمممؿ ،كتغير المزاج ،كالتأخر المغكم ،كالشعكر باإلحباط ألتفو األسباب ،كعدـ القدرة

عمى التركيز ،كازعاج اآلخريف بشكؿ متكرر كالتكقؼ عف تأدية الميمة قبؿ إنيائيا.

ىناؾ بعض العكامؿ التي تؤدم إلى تشتت االنتباه ،قد تككف اجتماعية ،مثؿ النزاع

المستمر بيف الكالديف ،كصعكبة إقامة عبلقات اجتماعية مع اآلخريف ،كقد تككف نفسية مثؿ عدـ
ميؿ الطالب إلى مادة دراسية معينة ،كالشعكر بالنقص أك القمؽ ،كاإلسراؼ في التأمؿ الذاتي،

كيمكف أف تككف ىذه العكامؿ جسمية ،مثؿ اإلرىاؽ كالتعب الجسمي كسكء التغذية ،أك فيزيقية

الوعي اهتشار اضطرات رط الترفر وتشتت االهت اه عهد ا الطبالADHD

يشير ) (renee& Jeanetteإلى أف ىناؾ ارتباطان بيف المستكل االجتماعي كاالقتصادم

مثؿ ضعؼ اإلضاءة أك سكء التيكية ،ككذلؾ الضكضاء.

يمكف أف يككف السمكؾ غير المبلئـ ناتج عف عكامؿ بيئية تككف خارج قدرة الطفؿ في

التعامؿ معيا .لذا مف الميـ أف يأخذ المعمـ في االعتبار العكامؿ الخارجية المحتممة المؤثرة فى

-Renee , M. & Jeanette H M (2007) :”AttentionDeficit Hyperactivity Disords ( ADHD) and Diverse
Populations” child and Addescent social Work Journal , v24 n2 .
2
- Healey , D .M .& others (2010) “ Mother –child dyadic syhrony is associated with better functioning
)in hyperactive / inattentive preschool chidren “ .Journal of child psychology and psychiatry 51;9 (2010
3 -Renee , M. & Jeanette H M (2007) :”AttentionDeficit Hyperactivity Disords ( ADHD) and Diverse
Populations” child and Addescent social Work Journal , v24 n2 .
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1

السمكؾ غير المبلئـ ،قبؿ أف تقرر أف ىذا الطفؿ ىك المسئكؿ ،كىك الذم يجب تغييره ،كأف تعمؿ
()1

عمى تحسيف ىذه الظركؼ البيئية

.

" يشير الزعبي" إلى أف ىناؾ عدة أسباب عضكية تقؼ كراء النشاط الزائد ،حيث يتميز

سمكؾ األطفاؿ بانتباه ضعيؼ كقصير المدة ،تشتت في األفكار ،سمكؾ اندفاعي أىكج غير
مسئكؿ كما يعتقد أف مف يعانكف خمؿ كظيفي في الدماغ تظير لدييـ حاالت فرط النشاط

،كشعكر الطفؿ بالقمؽ الناتج عف الرفض المستمر لمطفؿ ،كاشعاره بالدكنية ،كعدـ القبكؿ ألعمالو
كتصرفاتو ،يضاؼ إلى ذلؾ األسباب البيئية ،االجتماعية مثؿ سكء العبلقة بيف الطفؿ ككالديو ،أك
بينو كبيف اآلخريف؛ العبلقات األسرية المفككة ،كعدـ كجكد التكجيو الكالدم كالتعزيز لمسمكؾ

السكم مما يجعمو يقكـ بنشاطات كأفعاؿ ال يرضى عنيا اىَعرَغ (.)2
اى٘ػ ٜتاّرشاس اػطشاب فشؽ اىؽشمح ٗذشرد االّرثآ ػْذ االؽفاه ADHD

*اآللير التي يتم اا الفشف عن اضط ار ات السلوك لدى الطبل:

حتى يمكف أف تتـ عممية الكشؼ بنجاح عف ىذه الفئة مف األطفاؿ ،فبلبد مف تعاكف اآلباء

كالمعمميف في مبلحظة سمكؾ الطفؿ فى كؿ مف الركضة كالبيئة المنزلية ،كيمكف االعتماد عمى

أكثر مف كسيمة ،أك أسمكب لمكشؼ عف اضطرابات السمكؾ مف أىميا تقديرات المعمميف إذ يعتبر

المعمـ مف أكثر الشخصيات أىمية في عممية الكشؼ عف األطفاؿ المضطربيف سمككيان في سف
المدرسة حيث يطمب منو عادة كتابة تقرير عاـ يشرح فييا األنماط السمككية التي يتميز بيا

الطفؿ داخؿ الفصؿ كخارجو ،مثؿ أدائو األكاديمي ،كالمعرفي ،كالحركي ،كعبلقتو مع زمبلئو،

كمعمميو ،كأف تتـ المقارنة بينو كبيف زمبلئو في جميع ىذه األنماط السمككية .أيضان تعد تقديرات

الكالديف مصد انر ميمان لممعمكمات عما قد يعانيو الطفؿ مف االضط اربات السمككية؛ حيث يتطمب
مف أكلياء األمكر كتابة مبلحظتيـ عف سمكؾ الطفؿ داخؿ البيت ،كفي المحيط االجتماعي بحيث
تتضمف ىذه المبلحظات خصائصو السمككية في تعاممو معيـ ،كمع إخكتو كزمبلئو ،ككذلؾ

سمككو في المكاقؼ االجتماعية كاألسرية المختمفة.

* األساليت اإلرشادير والعالجير الضطرات الهشاط الزائد وتشتت االهت اه:

يمكف تدريب الكالديف عمى كيفية التعامؿ بصكرة بناءة مع سمككيات أبنائيـ مف خبلؿ

تعميميـ كيؼ يتعممكف السمككيات المرغكبة كالغاء سكء السمكؾ .كعمى سبيؿ المثاؿ يتعممكف كيؼ
يصغكف كيتكاصمكف مع الطفؿ عمى قكاعد منطقية كمناسبة كيمكف تحقيقيا كما المطمكب حيف

العدد 11

 -1عيسى ،إيفاؿ ( ":)1993المرشد العممى لحؿ المشاكؿ السمككية في مرحمة ما قبؿ المدرسة " .ترجمة عبد العزيز عبد اهلل كيكسؼ
عبدالكىاب كآخركف ،مكتبة التربية العربي بدكؿ الخميج العربى  :الرياض  .ط . 2ص.32:
 -2الزعبى ،أحمد محمد ( " : )1994األمراض النفسية كالمشكبلت السمككية كالدراسية عند األطفاؿ "  ،دار الحكمة اليمانية  :صنعاء
 .ص.322:
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يتمسؾ األطفاؿ بالقكاعد كحيف يخالفكف القكاعد فقد يككف ىذا بداية العبلج كتحسيف سمكؾ

األطفاؿ في سف ما قبؿ المدرسة المعرضيف لخطر نقص االنتباه كفرط الحركة.

بما أف النشاط الزائد كتشتت االنتباه يسبباف صعكبات أكاديمية اجتماعية طكيمة األمد لمطفؿ

،فإف المعالجة يجب أف تتـ في مرحمة مبكرة جدان مف عمر الطفؿ ،كىناؾ عدة أساليب عبلجية
أثبتت فاعميتيا في التخفيؼ مف أعراض ىذا االضطراب ،مف أىميا العبلج السمككي ،كمف أىـ
إيجابيات استخداـ برنامج تعديؿ السمكؾ ،أنو يمكف تطبيقيا في مكاقؼ عديدة منيا :البيت
كالمدرسة كالممعب كما تطبؽ مع فئات مختمفة مف األفراد ،الكبار كالصغار ،الذككر كاإلناث،

ككذلؾ مع األفراد العادييف كالمعاقيف (.)1

يبدأ العبلج السمككي بتحديد السمككيات غير المرغكبة لدل الطفؿ ،كتعديميا بسمككيات أخرل

كيتـ العبلج السمككي لبلضطراب بكضع برنامج خاص لمطفؿ يتـ تنفيذه في البيت بالتعاكف

مع األىؿ ،كفى المدرسة أك الركضة بالتعاكف مع المعممة ،يككف العبلج بالمنازؿ مف خبلؿ
تخفيؼ التكترات األسرية ،كبخاصة تمؾ التي تحدث أماـ الطفؿ ،كتكفير بيئة أسرية تمنح الحب
كاالىتماـ لمطفؿ ،كفي المدرسة مف خبلؿ إجراء حديث مباشر مع المعمميف كاإلدارييف ألنيـ أقدر

عمى تشخيص االضطراب (.)2

ينبغي أف ينطكم اإلرشاد عند تقديـ الدعـ لمكالديف عمى تعميـ إستراتجيات إدارة السمكؾ،

كتتشابو طرؽ إدارة السمكؾ المستخدمة مع األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة مع تمؾ
المستخدمة مع األطفاؿ في مرحمة المدرسة ،البد أف تركز التدخبلت عمى تكظيؼ معززات ،أك

عكاقب سمككية بدالن مف التكضيحات الكبلمية ،كالتبريرات بسبب محدكدية ميارات التفكير لدل

الطفؿ في ىذه المرحمة ،البد مف تعزيز السمكؾ المناسب ،كمف الميـ أف يككف المعزز سريعان
ككاضحان كىادفان كمتنكعان.

الوعي اهتشار اضطرات رط الترفر وتشتت االهت اه عهد ا الطبالADHD

مرغكبة مف خبلؿ تدريب الطفؿ عمييا في مكاقؼ تعميمية ،كعادةن ما يستخدـ التعزيز اإليجابي مع
العبلج السمككي ليؤالء األطفاؿ عمى أف يقدـ التعزيز عقب السمكؾ المراد تعزيزه مباشرة.

كما أف ىناؾ أساليب أخرل ،منيا العقاب ،حيث أف أفضؿ طريقة لمتعامؿ مع السمككيات

غير ال مناسبة ىي في الغالب تجاىؿ ىذه السمككيات ،كمف األساليب الناجحة كذلؾ سحب
االمتيازات كالحرماف المؤقت ،كبالنسبة ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة تككف تكابع السمكؾ أكثر فعالية

لكنو لف يعمـ السمككيات المناسبة ،لذا يجب استخداـ خطة لمتعزيز اإليجابي لمسمكؾ المناسب

 -1القمش ،مصطفى نكرل كالمعايضة ،خميػؿ عبػدالرحمف ( ، )2011االضػطرابات السػمككية كاالنفعاليػة " ،دار المسػيرة ،عمػاف :االردف،
ص.130:

 -2داغستانى ،بمقيس إسماعيؿ ،مرجع سابؽ ذكره ،ص ص.85-84:
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عندما تتـ فك انر عقب حدكث السمكؾ المشكؿ ،كما أف العقاب بمفرده قد يقمؿ مف السمكؾ السمبي

عند استخداـ طريقة عقابية ( ..)1إف العبلج الطبي يصبح مفيدان إذا كاف اضطراب االنتباه يرجع
الختبلؼ التكازف في القكاعد الكيميائية المكجكدة في الناقبلت العصبية بالمخ ،أك في نظاـ

التنشيط الشبكي لكظائؼ المخ ،فإف العبلج الكيميائي مف خبلؿ العقاقير الطبية ييدؼ إلى إعادة

التكازف الكيميائي حيث إف تأثيره يؤدل إلى زيادة قدرة الطفؿ عمى التركيز ،كيقمؿ مف مستكل
االندفاعية ،كالنشاط الحركي المفرط ،كلكف قد ال يستجيب األطفاؿ المصابكف بيذا االضطراب

لمعبل ج الكيميائي ألسباب تتعمؽ بتمؼ المخ ،ليذا ينادل كثيركف بضركرة تنكع األساليب العبلجية

بإضافة عبلج النفسي حيث نجد أف اضطراب االنتباه يجعؿ الطفؿ المصاب بو ،ككذلؾ كالديو
عرضة لبعض االضطرابات االنفعالية؛ حيث نجد أف السمككيات غير االجتماعية التي يقكـ بيا

طفميـ تؤدل إلى تكترىـ ،كتسبب ليـ ضغكطان نفسية كثيرة تنعكس عمى العبلقة بيف الكالديف (. )2
اى٘ػ ٜتاّرشاس اػطشاب فشؽ اىؽشمح ٗذشرد االّرثآ ػْذ االؽفاه ADHD

وجار هظر الدراسات السا قر تول الموضوع- :

 .1دساســخ (  ،)3() Gimpel & Kuhn 2002بعن ػكاف :تقريػػر الكالػػديف عػػف أغ ػراض فػػرط
الحركة كتشتت االنتباه بيف أطفاؿ ما قبػؿ المدرسػة .اليػدؼ الرئيسػي ليػذه الد ارسػة الحصػكؿ

عمى تقدير النتشار أعراض فرط الحركة ،كتشتت االنتباه بػيف أطفػاؿ مػا قبػؿ المدرسػة بنػاءان
عمػػى تقريػػر الكالػػديف .كقػػد أشػػارت النتػػائج أنػػو حتػػى مقيػػاس الكالػػديف المرتفػػع كػػاف غيػػر دقيػػؽ

فػي التنبػؤ بصػكرة شػاممة بيػذا االضػطراب ،إال أف البػاحثيف أشػا ار إلػى أف العينػة المسػتخدمة
فػػي الد ارسػػة ال تعتبػػر ممثمػػة لكػػؿ الفئػػة العمريػػة مػػف السػػكاف ألطفػػاؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة بشػػكؿ

عػػاـ ،كأف الػػذيف أكمم ػكا االسػػتبياف كأعػػاده مػػف أميػػات مػػف أصػػكؿ أكركبيػػة كمتعممػػات تعمم ػان
عالي ػان ،كىنػػاؾ بعػػض الػػدالئؿ تشػػير إلػػى أف اآلبػػاء المتعممػػيف كالػػذيف يعيػػدكف أدكات البحػػث

"االستبياف"عندىـ أطفاؿ ماىريف اجتماعيان.

 .2دساسخ ()Phillips .Greenson , Collett&Gimpel2002

()4

بعنكاف " :تقييـ أعػراض

فػػرط الحركػػة كتشػػتت االنتبػػاه عنػػد األطفػػاؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة باسػػتخداـ مقيػػاس أع ػراض ىػػذا
االضػطراب" كقػد ألقػػت النتػائج الضػكء عمػػى مسػتكيات طبيعيػة مػػف سػمككيات ىػؤالء األطفػػاؿ
حيػػث كػػاف الكالػػداف يمػػيبلف أكثػػر لتأييػػد االتفػػاؽ عمػػى أع ػراض فػػرط الحركػػة كتشػػتت االنتبػػاه

لدل أطفاليـ مقارنة بالمعمميف ،أم أف ىناؾ اختبلؼ في كجيات نظر األميات كالمعممات.

العدد 11

1

 -مارينى ،ميرككلينك ،تكماس كآخركف ( " :)2003اضػطراب عجػز االنتبػاه كفػرط الحركػة " :دليػؿ عممػى لمعيػادييف ،ترجمػة عبػدالعزيز

السرطاكل كأيمف خشاف  .دار القمـ لمنشر كالتكزيع  :دبى  .ص.89 :
 -2أحمد ،كبدر ،مرجع سابؽ ،ص.115 :
3
-Gimpel, G A & Kuhn, B R( 2002):" Maternal report Of Attention deficit hyperactivity disorder
symptoms in preschool ch ildren". Child: Care, Health and Development. V26,n3.2000
4 - Gimpel , GA & Kuhn, BR(2002) :”Maternal report OF Attention deficit hyperactiviey disorder
symptoms in Preschool children “. Cnild : care,Health and Development . v26.n3.2000.
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 .3دساسخ ()De Nijs , Ferdinad, deBruin J Dekker Duijn&Verhuist 2004

()1

بعنكاف فرط الحركة كتشتت االنتباه :حكـ الكالديف عمى المدرسة كحكـ المعمميف عمػى البيػت

) .ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تقػػكيـ أعػراض ى ػؤالء األطفػػاؿ .كقػػد تككنػػت العينػػة مػػف  30طفػبلن ثػػـ
تشخيصػػيـ عمػػى أنيػػـ أطفػػاؿ مصػػابكف بيػػذا االضػػطراب .كتكصػػمت النتػػائج إلػػى أف اآلبػػاء

كالمعمميف قد أظيركا درجة عالية مف المبلحظة كتقكيـ أعراض ىذا االضطراب.

 .4دساســخ()Rappaport 2006

()2

بعن ػكاف ":مقاربػػة بػػيف إدراؾ الكالػػديف كالمعممػػات لسػػمكؾ

األطفػاؿ ،كالتركيػز عمػػى مشػاكؿ االنتبػاه) .ىػػدفت ىػذه الد ارسػة إلػػى فحػص التكافػؽ كالتطػػابؽ
فيما ذكر عف فرط الحركة كتشػتت االنتبػاه مػف ثبلثػة مصػادر :الكالػديف ،كالمعممػة ،كالطفػؿ،

كتكص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف ى ػػذا االض ػػطراب ى ػػك األكث ػػر انتش ػػا انر كثال ػػث مش ػػكمة تعم ػػـ ب ػػيف

 .5دساســخ () Maniadaki,Sonuga – Barke ,KoKouros &Karaba 2006

()3

بعنكاف" :معتقدات الكالديف حكؿ سمكؾ أطفاليـ ذكم فرط الحركة كتشتت االنتبػاه فػي مرحمػة

ما قبؿ المدرسة" .كلقد أجريت ىػذه الد ارسػة عمػى مجمػكعتيف :األكلػى مػف كػاف لػدييـ أطفػاالن
يعانكف مف أعراض ىذا السمكؾ .كالثانية الذيف لدييـ أطفاالن ال يعػانكف مػف ىػذا االضػطراب

.كلقد بمغت عينة الدراسة مف الكالديف ( )295ممف لدييـ أطفاالن في مرحمة ما قبػؿ المدرسػة
تت ػراكح أعم ػػارىـ ب ػػيف ( )6-5س ػػنكات التحقػ ػكا بالركضػػة ف ػػي أثين ػػا .كق ػػد أظي ػػرت النت ػػائج أف
الكالػػديف الػػذيف تظيػػر األع ػراض السػػمككية ليػػذا االضػػطراب عمػػى أطفػػاليـ فػػي سػػف مػػا قبػػؿ

المدرسة يعتبركف ىذه السمككيات جزءان مف النمك.

 .6دساسخ ()Yonghee 2008

()4

بعنػكاف ( :إدراؾ المعممػات لسػمكؾ األطفػاؿ الصػغار ذكم

فرط الحركػة كتشػتت االنتبػاه فػي ككريػا ) .كػاف اليػدؼ الرئيسػي لمد ارسػة ىػك تقػديـ معمكمػات

كصفية حكؿ طريقة إدراؾ معممة رياض األطفاؿ ليذا االضطراب.

 .7دساســخ ()Re &Cornoldi 2009

()1

بعن ػكاف" :تقييمػػاف جػػدياف ألع ػراض فػػرط الحركػػة

الوعي اهتشار اضطرات رط الترفر وتشتت االهت اه عهد ا الطبالADHD

االطفاؿ بعد مشكمة القراءة كالكتابة.

كتشتت االنتباه لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة في إيطاليا  ،مقارنة بيف تقديرات األـ كالمعممة".
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1 -Denigs, Pieter F.A & others (2004) : Attention – deficit / hyperactvty disorder (ADHD) : parents
judgment about school ,teachers ,judgment abouthome” .European child &Adolesent Psychiatry vol
.13.no.5
2
- Rappaport, N . (2006) “ Comparison of Parent s and Teachers Pereeptions of Childrens Behavior : A
Study of Attentional Problems in a Natural Setting “ Learning Disabilities : A Multidsciplinary Journal
, v14 n2 p99-103 .
3 -- Maniadaki, K .Sonuga - Barke,E,. Kakouros, E,.&Karaba, R.(2006)” Parental beliefs about the
; nature of ADHD behaviours, and their relationshib to referral intentions in Preschool children” child
care, health and development, v33 ,n2 ,p 188-195.
4 -- Yonghee , H . (2008 ) :” Teachers Perceptions of Young chidren with ADHD in Korea “ Early
)child Development & care , v 178 ,n4 , P399-414 .) - Yonghee , H . (2008 ) :” Teachers.

ىدفت الدراسة إلى استخداـ مقياسيف جديديف لتقيـ أعراض فػرط الحركػة كتشػتت االنتبػاه فػي

أطفاؿ ما فبؿ المدرسة بإيطاليا كقد تككنػت العينػة مػف  180طفػبلن بمتكسػط عمػر  5سػنكات

ك 9أشير ،قد أظيرت النتائج أف أتفاؽ اآلباء كالمعمميف كفؽ المقياس ضعيؼ  ،كأيد اآلبػاء
كجكد سمككيات مرضية لدل أطفاليـ أكثر مقارنة بالمعمميف.

 .8دساسخ ()Kypriotaki & Manolitsis)(2010

()2

بعنػكاف :تقييمػات المعممػة فػي الكشػؼ

عف أطفاؿ المدرسة االبتدائية ذكم فرط الحركة كتشتت االنتباه  .ىدفت الدراسة إلى الكشؼ

عػػف صػػحة التقػػكيـ األساسػػي لممعممػػيف فػػي الكشػػؼ عػػف أطفػػاؿ مصػػابيف باضػػطراب فػػرط

الحركػػة كتشػػتت االنتبػػاه  ،كتككنػػت العينػػة مػػف  420تمميػػذان مػػف المرحمػػة االبتدائيػػة  ،كأثبتػػت
نتائج الد ارسػة أف المعممػيف اكتشػفكا أف أعػداد التبلميػذ المصػابيف بيػذا االضػطراب أكثػر مػف

اى٘ػ ٜتاّرشاس اػطشاب فشؽ اىؽشمح ٗذشرد االّرثآ ػْذ االؽفاه ADHD

العدد الذل كاف متكقعان.

 .9دساسخ (الحمد )2010 ،

()3

بعنكاف :مدل معرفة معممػي التربيػة الخاصػة باضػطراب نقػص

االنتباه كالنشاط الحركي الزائد ،دراسة اسػتطبلعية ،ىػدفت إلػى تعػرؼ مػدل معرفػة المعممػيف

باضػػطراب نقػػص االنتبػػاه كالنشػػاط الحركػػي ال ازئػػد كالمقارنػػة بػػيف فئػػات مختمفػػة مػػف المعممػػيف
كفقان لمتغيرات :العمر كسنكات الخدمة كخبرة التعامؿ مع الطبلب .كقد تككنت عينػة الد ارسػة

مػػف  130معممػان تراكحػػت أعمػػارىـ بػػيف ( )39-20سػػنة ،كركػػزت الد ارسػػة عمػػى ثبلثػػة أبعػػاد
األكؿ ،معرفػػة المعممػػيف بخصػػائص االضػػطراب ،الثػػاني ،معرفػػة المعممػػيف بالتػػدخؿ الطبػػي،
كالثالث معرفة المعمميف بالتدخؿ التربكم  ،كقد كانت أىـ النتػائج  :ضػركرة معرفػة المعممػيف
بخصائص االضطراب ،أىمية معرفػة المعممػيف بالتػدخؿ الطبػي ككػذلؾ التربػكم الػذم سػكؼ

يساعد الطفؿ عمى التحصيؿ األكاديمي المرتفع.

 .10دساسخ ()Khamis2011

()4

بعنكاف " :فرط الحركة كتشتت االنتباه لدل أطفاؿ بسف

المدرسة في اإلمارات العربية المتحدة .كقد تككنت العينة مف  200تمميذ مف تبلميذ
المدرسة في اإلمارات ،كأثبتت نتائج الدراسة أف  %12.5مف األطفاؿ لدييـ أعراض

اضطراب فرط الحركة تشتت االنتباه كلـ تكف الفركؽ في نكع فرط الحركة كاالندفاعية لدل

أطفاؿ  ADHDدالة إحصائيان.

1
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-Re, A.M., Comoldi, C.(2009): " Two New Rating Scales for Assessment of ADHD Symptoms in
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2
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4 - Khamis, v .(2011)” Attention – Deficit and Hyperacivity among School-Age United Areb Emirates
Children “.International of Special Education, v26 n3 p28-35 2011 ..pp.8.
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 .11دساسخ ()Meysami ,DaneshvarFard&Mohmmaadi 2011

()1

بعنكاف :انتشار

أعراض فرط الحركة كتشتت االنتباه عند األطفاؿ اإليرانييف بمرحمة ما قبؿ المدرسة .ىدفت
الدراسة إلى تحديد انتشار أعراض اضطراب فرط الحركة كتشتت االنتباه في أطفاؿ ما قبؿ

المدرسة اإليرانييف بناء عمى التقييـ بكاسطة الكلديف كالمعمميف .كقد تككنت العينة مف 37

طفبلن ،تـ اختيارىـ باستخداـ عينة عشكائية مف بيف  2213طفبلن ،كأظيرت نتائج الدراسة
تناقضان في انتشار أعراض فرط الحركة كتشتت االنتباه بيف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة بناء عمى
تقكيـ الكالديف كالمعمميف.

 .12دساسخ () Keown2012

()2

بعنكاف :التنبؤ بأعراض فرط الحركة كتشتت االنتباه لدل

األطفاؿ مف الطفكلة المبكرة كحتى الطفكلة المتكسطة ،تفاعؿ األب –الطفؿ ،كاألـ –الطفؿ.

المدرسة المصابيف بفرط الحركة كتشتت االنتباه .تألفت العينة مف  93مف األطفاؿ الذككر

في عمر المدرسة ،تمت مبلحظة السمكؾ التفاعمي لؤلـ كاألب مع أطفاليـ الذككر .كأثبتت
النتائج أف اتجاىات األـ االيجابية تجاه ىؤالء األطفاؿ تنبأت بدرجة كبيرة بتشتت االنتباه

في الطفكلة المتكسطة ،كألفت النتائج الضكء عمى أىمية فحص ردكد أفعاؿ الكلديف كعبلقة

ذلؾ بأعراض فرط الحركة كتشتت االنتباه.

إٌزبئح ٚاٌزٛصٍبد:

أوال /الهتائج:

مػػف العػػرض السػػابؽ لمكضػػكع اإلف ػراط الحركػػي كتشػػتت االنتبػػاه عنػػد األطفػػاؿ يبػػيف جمي ػان

أىميػة ىػذه المشػكمة كخطكرتيػا ،فيػي مشػكمة شخصػية ،يعػانى منيػا األطفػاؿ ،كمشػكمة اجتماعيػة،
لما قد يمحؽ المجتمع مف تبعات ضػارة ،كمشػكمة تربكيػة ،لمػا قػد يسػكد العمميػة التعميميػة مػف خمػؿ
كظيفػػي .فبلشػػؾ أف المسػػؤكلية تقػػع عمػػى عػػاتؽ اآلبػػاء كالمدرسػػيف كاألخصػػائييف االجتمػػاعييف فػػي

الكشػػؼ عػػف مثػػؿ ىػػذه الحػػاالت كاحالتيػػا إلػػى األخصػػائييف فػػي العػػبلج .فالمعرفػػة الجيػػدة بطبيعػػة

الوعي اهتشار اضطرات رط الترفر وتشتت االهت اه عهد ا الطبالADHD

سعت الدراسة إلى التنبؤ مف خبلؿ تفاعؿ الكالديف مع أطفاليـ ،بسمكؾ أطفاؿ ما قبؿ

الطفػػؿ المضػػطرب تكضػػح لممحيطػػيف بػػو قد ارتػػو ك نمػػط شخصػػيتو كسػػبب تص ػرفاتو ،ممػػا يسػػيؿ

التعامػػؿ معػػو بأسػػمكب عممػػي مػػدركس يطمػػؽ قد ارتػػو ،كمػػا أف تػػكفير بيئػػة مناسػػبة لؤلطفػػاؿ الػػذيف
يعانكف مف اضػطرابات سػمككية ،كرفػع كفايػات مػف يتعامػؿ مػع ىػؤالء األطفػاؿ ،يسػيـ فػي تييئػتيـ
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1 -Meysamie , A, Fard ,M D. &Mohammadi , M .R (2011) “Prevalence of Attention – Deficit /
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2 - Keown , L.J. (2012) “ Predictors of Boys” ADHD Symptoms From Early to Middle childhood : The
Role of Father – Child and Mother – Child Intractios” . Journal of Abnormal cheld Psychology . v40
n4 P569-581 .

لممشاركة في المجتمع بشكؿ أفضؿ ،كيمكنيـ مف أداء دكرىـ في تنمية مجتمعيـ ،فبذؿ أف يككنكا
عالة عمى مجتمعيـ ،يصبحكف بقدراتيـ الخاصة التي ىـ عمييا بطبيعتيـ أناس منتجيف.

ثاهيا /التوصيات:

 -1حتى يمكف أف تتـ عممية الكشؼ بنجاح عف ىذه الفئة مف األطفاؿ البػد مػف تعػاكف كتكاصػؿ
اآلبػػاء كالمعممػػيف فػػي مبلحظػػة سػػمكؾ الطفػػؿ فػػي كػبلن مػػف الركضػػة كالبيئػػة المنزليػػة  ،ثػػـ عقػػد لقػػاء
بيف الطرفيف لمناقشة النتائج.

 -2يجػب عمػى المعممػيف كتابػة تقريػر يكضػح فيػو األنمػاط السػمككية التػي يتميػز بيػا الطفػؿ داخػؿ
الفصؿ كخارجو مثؿ أداء الطفػؿ التعميمػي ،كنمػكه المعرفػي كالحركػي كعبلقتػو مػع زمبلئػو كمعمميػو
كأف تتـ المقارنة بينو كبيف زمبلئو في جميع ىذه األنماط السمككية .

اى٘ػ ٜتاّرشاس اػطشاب فشؽ اىؽشمح ٗذشرد االّرثآ ػْذ االؽفاه ADHD

 -3يطمػػب م ػػف أكلي ػػاء األم ػػكر كتابػػة مبلحظ ػػاتيـ ع ػػف س ػػمكؾ الطفػػؿ داخ ػػؿ البي ػػت كف ػػي المح ػػيط
االجتماعي الذم يعيش فيو.

 -4اإلفػادة مػػف كسػائؿ اإلعػػبلـ المختمفػػة فػي تبنػػي سياسػػة إعبلميػة تسػػيـ فػػي رفػع مسػػتكل الػػكعي
باالضطرابات السمككية التي يتعرض ليا أطفاؿ ما قبؿ المدرسة كالمرحمة االبتدائية بالتحديد.

 _5عمؿ برامج إرشادية ألكلياء أمكر األطفاؿ المصابيف لتكعيتيـ كاعطائيـ معمكمات كافية حكؿ
اضطراب فرط الحركة كتشتت االنتباه.

 _6التحدث مع الطفؿ بيدكء كعدـ االنفعاؿ  ،التكاصؿ البصرم ،كاالستماع الفعاؿ ،كتقبؿ الطفؿ
كعدـ نقضو كمقارنتو باآلخريف.

 –7ت ػػدريب الطف ػػؿ عم ػػى التص ػػرؼ المقب ػػكؿ  ،كمش ػػاركة الطف ػػؿ اىتمامات ػػو كتنظ ػػيـ حي ػػاة الطف ػػؿ،
كاستخداـ قكاعد مكتكبة ،كتجنب التغيير أثناء التكجيو.

 -8القػػدرة عمػػى اسػػتخداـ المعػػززات اإليجابيػػة فػػي الكقػػت المناسػػب كالمبلحظػػة كالمتابعػػة الجيػػدة
لمتطكر الذم يط أر عمى الطفؿ.

 –9إجراء اختبارات كمقاييس عف المكضكع عمى التبلميػذ لغػرض التعػرؼ عمػى حػالتيـ كاالىتمػاـ
بيا في كقت مبكر.
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ً
أٚال  -ادلشاخع اٌعشثٍخ :

ادلشاخع

 .1أبك غنيمة ،عادؿ يكسؼ ( " : )2011اضػطرابات عنػد األطفػاؿ :األسػباب كالحمػكؿ " جامعػة
مصر لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،دار الفجر لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة  :جميكرية مصر العربية.

 .2أحمػػد  ،السػػيد عمػػى كبػػدر ،فائقػػة محمػػد ( ":)1999اضػػطراب االنتبػػاه لػػدل األطفػػاؿ :أسػػبابو
كتشخيصو كعبلجو" ،مكتبة النيضة المصرية :القاىرة.

 .3الزعب ػػى ،أحم ػػد محم ػػد ( " :)1994األمػ ػراض النفس ػػية كالمش ػػكبلت الس ػػمككية كالد ارس ػػية عن ػػد
األطفاؿ " ،دار الحكمة اليمانية :صنعاء.

 .4القم ػػش ،مص ػػطفى ن ػػكرل كالمعايض ػػة ،خمي ػػؿ عب ػػدالرحمف ( ،)2011االض ػػطرابات الس ػػمككية
 .5المزكرل ،فاطمة سالـ ،األفندل عمػر كآخػركف " ( )2008فػرط الحركػة كقصػر االنتبػاه .دليػؿ
األخصائييف كاألسرة.

 .6حم ػػد خال ػػد عب ػػد العزي ػػز ( ":)2010م ػػدل معرف ػػة معمم ػػي التربي ػػة الخاص ػػة باض ػػطراب نق ػػص
االنتبػػاه كالنشػػاط الحركػػي ال ازئػػد :د ارسػػة اسػػتطبلعية " مجمػػة اإلرشػػاد النفسػػي ،مركػػز اإلرشػػاد

النفسي ،العدد .25

 .7داغسػ ػػتانى ،بمقػ ػػيس إسػ ػػماعيؿ ( )2011مشػ ػػكبلت الطفكلػ ػػة " التشػ ػػخيص كالعػ ػػبلج " مكتػ ػػب
التربية العربي بدكؿ الخميج :الرياض.

 .8ش ػ ػػيفر كممم ػ ػػاف (  " :)2006س ػ ػػيككلكجية الطفكل ػ ػػة كالمراىق ػ ػػة .مش ػ ػػكبلتيا كأس ػ ػػبابيا كط ػ ػػرؽ
حميا.".ترجمة كتعريب /سعيد حسنى العزة ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف:األردف.

 .9عثم ػػاف ،أحم ػػد عب ػػد ال ػػرحمف كحس ػػف ،الس ػػيد أب ػػك ىاش ػػـ ( ،)2002النم ػػكذج البن ػػائي ل ػػبعض
الخصػػائص الشخصػػية االجتماعيػػة كالمعرفيػػة المرتبطػػة بػػإدراؾ المعممػػيف الضػػطرابات االنتبػػاه
لدل تبلميذىـ بالمرحمة االبتدائية " مجمة كمية التربية بالزقازيؽ  :مصر ،العدد .40

الوعي اهتشار اضطرات رط الترفر وتشتت االهت اه عهد ا الطبالADHD

كاالنفعالية" ،دار المسيرة ،عماف :االردف ط.

 .10عيسى ،إيفاؿ ( ": )1993المرشد العممي لحؿ المشاكؿ السمككية فى مرحمة ما قبؿ المدرسة
" .ترجم ػػة عب ػػد العزي ػػز عب ػػد اهلل كيكس ػػؼ عب ػػدالكىاب كآخ ػػركف ،مكتب ػػة التربي ػػة العرب ػػى ب ػػدكؿ

الخميج العربي :الرياض  .ط.2

دليؿ عممػي لمعيػادييف ،ترجمػة عبػدالعزيز السػرطاكل كأيمػف خشػاف .دار القمػـ لمنشػر كالتكزيػع:

دبى.
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 .11مػػارينى ،ميرككلينػػك ،تكمػػاس كآخػػركف ( " :)2003اضػػطراب عجػػز االنتبػػاه كفػػرط الحركػػة ":

" ممارسػة العػبلج المعرفػي السػمككي المرتكػز عمػى: )2011(  ىناء فػايز عبدالسػبلـ، مبارؾ.12
الميارات فى التخفيؼ مػف أعػراض اضػطراب االنتبػاه لػدل األطفػاؿ " المػؤتمر العممػي الػدكلي

4 مػج، الرابع كالعشريف لمخدمة االجتماعية (الخدمة االجتماعية كالعدالة االجتماعية ) مصػر

.

" مدل تأثير االنتباه الذىني عمى التحصيؿ الدراسي لدل طبلب،)2009(  عصاـ، منصكر.13
مجمػػة كميػػة التربيػػة – عػػيف. " كميػػة الحسػػيف الثانكيػػة الشػػاممة لمبنػػيف فػػى تربيػػة عمػػاف األكلػػى

.33 الشمس – مصر العدد

 خت ػػاـ عبدالحمي ػػد " فاعمي ػػة برن ػػامج إرش ػػادم لمتخفي ػػؼ م ػػف أعػ ػراض نق ػػص االنتب ػػاه، محم ػػكد.14
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اٌزسًٍٍ اجلٍِٛٛسفِٛرتي حلٛض ٚادي ثشٌشزٛ
ثبسزخذاَ ٔظُ ادلعٍِٛبد اجلغشافٍخ

د/أششف زلّذ صبحل

دِٙ /ذي زلّذ ِٙذي

( )

()

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مقدمر:

نظـ المعمكمات الجغرافية ىي كسيمة متقدمة لمتعامؿ مع البيانات في مختمؼ المجاالت
العممية كمف أىميا الدراسات الجغرافية،حيث تكفر أساليب دقيقة في تحميؿ البيانات المكانية

كربطيا بالبيانات الكصفية ،األمر الذم يساعد في دراسة الخصائص الجيكمكرفكلكجية بطرؽ آلية
متطكرة ،كبناء قاعدة بيانات جغرافية ذات متغي ارت مكرفكمترية لؤلحكاض المائية ،كيقصد

التتليل الجيومور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

بالخصائص

المكرفكمترية

ىي

الخصائص

الجيكمكرفكلكجية

الكمية

Quantitative

 Geomorphologyكىي أساليب تحميمية تتناكؿ ظاىرات سطح األرض المتمثمة في أحكاض
األكدية ،كذلؾ باالعتماد عمى مصادر بيانات متعددة متمثمة في القياسات المساحية ،الخرائط

الكنتكرية ،الصكر الجكية ،المرئيات الفضائية  Satellite Imagesكنماذج االرتفاعات الرقمية

 Digital Elevation Modelكاجراء التحميبلت المكانية المتقدمة كصكالن إلى نتائج سريعة
كنظر لدقة القياسات المكرفكمترية كالتي تتطمب جيكد كبيرة كذلؾ عند إجرائيا بالطرؽ
كدقيقة،
ان

التقميدية التي تعتمد عمى األجيزة البسيطة المتمثمة في (أجيزة قياس المسافات ،جياز الببلنكميتر
لقياس المساحات كاآللة الحاسبة) إضافة إلى التكمفة الزمنية كالمادية ليذه الطرؽ ،كرغـ الجيكد
المبذكلة فقد ال تأتي القياسات بالدقة المطمكبة كخاصة بعد زيادة الكـ اليائؿ مف البيانات
كالمعمكمات كتعدد مصادرىا كالتي تتطمب سرعة في التصنيؼ كالمعالجة كالتحميؿ مما يؤثر بدكره
عمى النتائج المعتمدة عمى تمؾ القياسات كمف أجؿ التغمب عمى ىذه المصاعب يفضؿ استخداـ

كسائؿ تقنية آلية ليا مميزات كبيرة عف الطرؽ التقميدية المتمثمة في نظـ المعمكمات الجغرافية(.)1

كتعد دراسة األبعاد المكرفكمترية لحكض التصريؼ كدراسة خصائص الشبكة مف األسس

الميمة في الدراسة الجيكمكرفكلكجية ،كال شؾ أف األحكاض ذات األبعاد المتشابية مكرفكمتريان
تكحي بتشابو ظركؼ النشأة كتشابو العكامؿ التي أثرت في نشأتيا ،مثؿ نكع الصخر كبنيتو

كالظركؼ المناخية ،كأشار العديد مف الباحثيف إلى أنو يمكف اعتبار حكض التصريؼ نظامان

مفتكحان ،كفي ىذا النظاـ المفتكح يكجد نكع مف التكازف بيف المدخبلت كالمخرجات الخاصة

العدد 11

بالطاقة كالمادة ،كأف نظاـ التصريؼ يصؿ بعد فترة إلى حالة الثبات ،كالتي تعني أف كمية

()
()

جامعة عمر المختار ،كمية التربية فرع القبة ،قسـ الجغرافيا.
جامعة عمر المختار ،كمية التربية فرع البيضاء ،قسـ معمـ فصؿ.

()1عمي،متكلي عبد الصمد ( ) 2001حكض كادم كتيرة شرؽ سيناء ،دراسة جيكمكرفكلكجية  ،رسالة دكتكراه ،كمية اآلداب ،جامعة
القاىرة ،ص.60 :
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الركاسب التي ينتجيا حكض التصريؼ تعادؿ تمؾ الكمية التي يخرجيا ،أك بمعنى آخر أف
الطاقة التي يبذليا النير في عممية النحت تعادؿ تمؾ الطاقة المبذكلة في عممية اإلرساب،

كبمجرد كصكؿ النير إلى حالة الثبات النسبي فإنو يصبح ذاتي التنظيـ ألية تغيرات في بنية

الحكض ،كعميو سكؼ تصؿ إلى حالة مف االنتظاـ في األبعاد المكرفكمترية ،خاصة في
األحكاض المتجاكرة(.)1

أوال /مشفلر الدراسر:

تتمثؿ مشكمة الدراسة في محاكلة قياس الخصائص المكرفكمترية كتحميميا مف أجؿ

الجغرافية ،حيث أف الطرؽ التقميدية المستخدمة في عمميات التحميؿ الجيكمكرفكلكجي تتضمف
الكثير مف األخطاء كعدـ الدقة في النتائج المتحصؿ عمييا فضبلن عف الجيد كالكقت كالكمفة عمى

المدل البعيد ،كتصاغ المشكمة في التساؤالت اآلتية.

 .1ما مدل تأثير الظركؼ الطبيعية السائدة قديمان كحديثان عمى كادم بربشتك؟
 .2ما ىي الخصائص كالمبلمح المكرفكمترية ألحكاض الكادم ؟

 .3كيؼ يمكف تحميؿ كفيـ العبلقات المتبادلة بيف المتغيرات الجيكمكفكمترية ؟

ثاهيا/أشمير الدراسر:

تعتبر البحكث الجيكمكرفكمترية ميمة كذلؾ الرتباطيا بالعديد مف العمكـ الزراعية

كالييدركلكجيا كالتخطيط اإلقميمي كغيرىا مف العمكـ ،كما إف استخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية

كأداة متطكرة كما تكفره مف دقة في البيانات كتنكعيا في أسمكب المعالجة كامكانية التحديث
لمبيانات كالمعمكمات ،إلى جانب ما تنتجو مف خرائط رقمية يعد أمر حيكم في دراسة التحميؿ

الجكرفكمترية ،كميـ لخدمة البحكث كالد ارسات مستقببل ،كالتنمية بشكؿ عاـ.

ثالثا /أشداف الدراسر:

التتليل الجيو مور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

الكصكؿ إلى الخصائص الجيكمكرفكلكجية باستخداـ األدكات التي تكفرىا نظـ المعمكمات

تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ اآلتي:

 .1بناء قاعدة بيانات جغرافية رقمية لمنطقة الدراسة.

العدد 11

 .2تطبيؽ األساليب الرياضية لمتحميػؿ المكرفكمترم بكاسطة نظـ المعمكمات الجغرافية.
 .3إنتاج خرائط رقمية مكرفكمترية كخرائط جيكمكرفكلكجية لمنطقة الدراسة.

ار عا /تدود مهطقر الدراسر:

أ -حدكد المكقع اإلدارية المكانية.

()1عمي ،متكلي عبد الصمد ،نفس المرجع ص.60 :
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تقع منطقة الدراسة شماؿ شرؽ مدينة البيضاء بالجبؿ األخضر ،ليبيا ضمف الحدكد

اإلدارية بيف منطقة البيضاء كمنطقة شحات.
ب -حدكد المكقع الفمكية.

تقع منطقة الدراسة بيف دائرتي عرض ( º32 45′ك)º33 00′شماالن ،كبيف خطي طكؿ

( º21 45′ك ،)º22 00′حيث تحكم العديد مف األكدية كقع االختيار عمى حكض كادم

بربشتك ،كما في الشكؿ (.)1

التتليل الجيومور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

شكؿ ( )1مكقع منطقة الدراسة مف الجبؿ الخضر
المصدر _:مف إعداد الباحثيف اعتمادا عمى بيانات الصكرة القضائية  SRTM_ff03_p183r037.tifكتحميميا ببرنامج .. GIS10.4

خامسا /اإلطار الهظري.

المقاييس الجيومور ومترير.

العدد 11

تيتـ دراسة الخصائص الشػكمية لؤلحػكاض بمتغيػرات المسػاحة كاألبعػاد كتضػرس سػطحيا

كابراز العبلقػة بينيػا كبػيف المتغيػرات المكرفكمتريػة مػف أطػكاؿ كأعػداد المجػارم المائيػة عمػى النحػك

التالي:

أ .المساحة كاألبعاد (طكؿ – عرض – محيط) .

ب .شكؿ األحكاض (االستطالة – معامؿ الشكؿ).
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جػ .تضرس األحكاض(معدؿ االنحدار– التضرس النسبي -قيمة الكعكرة  -النسيج الطبكغرافى)

التييييوض :ح ػػكض تصػ ػريؼ مي ػػاه ى ػػك المس ػػاحة م ػػف األرض الت ػػي تتق ػػارب كتتجم ػػع فيي ػػا المي ػػاه
السطحية الناتجة عف ىطكؿ األمطار أك ذكباف الثمكج عند نقطة كاحدة منخفضة االرتفػاع كيمكػف
تقسيـ الحكض المػائي إلػى أحػكاض تصػريؼ أصػغر فػي المسػاحة ارتكػا انز عمػى نقػاط تجمػع داخػؿ

الحػػكض فػػي شػػبكة التصػريؼ ،كعميػػة ينػػتج أحػكاض صػػرؼ كبيػرة ،كتتشػػابو أحػكاض الصػػرؼ فػػي
الكحدات الييدركلكجية كلكنيا ال تتطابؽ معيا .فالكحدات الييدركلكجية ىي مسػاحات تصػريؼ تػـ

ترس ػػيـ ح ػػدكدىا لتتػػػداخؿ كتتش ػػعب فػػػي منظكم ػػة تص ػ ػريؼ (أك ش ػػبكة مص ػػارؼ) ىرمي ػػة متعػػػددة

متعػػددة لمميػػاه أك أغ ػكار (منخفضػػات) .بشػػكؿ دقيػػؽ كحاسػػـ تعػ ٌػد كػػؿ أح ػكاض التص ػريؼ كحػػدات
ىيدركلكجية كلكف ليست كؿ الكحدات الييدركلكجية باألساس أحكاضا لمصرؼ.
ال يوادي :ال ػك ًادم ىػػك حػػكض أكمػػنخفض طبيعػػي عمػػى سػػطح األرض .تمتػػد األكديػػة بػػيف السػػيكؿ
كاليض ػػاب كالجب ػػاؿ .كتس ػػيؿ األني ػػار كالس ػػيكؿ الت ػػي تت ػػدفؽ ف ػػي األكدي ػػة ،ت ػػدريجيان م ػػف األ ارض ػػي
الداخميػة إلػى المحػيط .كتمتػاز أ ارضػي األكديػة بخصػكبتيا ،ممػا يجعميػا صػالحة لمز ارعػة .كتتشػػابو

األكدية في الشكؿ ،كيسمى أسفؿ الكادم أرضية الكادم .كتنحدر معظـ أراضي األكديػة فػي اتجػاه
مجػػرل النيػػر .كلؤلكديػػة الجبميػػة أرضػػية ضػػيقة كلكػػف تمتػػد أرضػػية الػكادم فػػي السػػيكؿ المنخفضػػة

لع ػػدة كيم ػػكمترات ف ػػي الع ػػرض .كتس ػػمى أرض ػػية الػ ػكادم المكازي ػػة لض ػػفة الني ػػر بالس ػػيؿ الفيض ػػي،

كعندما يفيض النير فكؽ ضفتيو ،تغمر مياىو سيؿ الكادم .كفي بعض األحياف ،يككف مثؿ ىػذا
الفيضػػاف مفيػػدان ،ألنػػو يخصػػب األرض بإضػػافة م ػكاد غذائيػػة لمتربػػة .أمػػا الفيضػػانات العنيفػػة فقػػد
تجرؼ المحاصيؿ ،كاألبنية كأحيانان تقتؿ الناس .تسمى جكانب الكادم حكائط الكادم ،أك منحدرات

الكادم .أما التقاطع الذم ينتج مف التقاء منحدر كادييف متجاكريف فيسمى خط تقسيـ المياه.
هظم المعلومات الجغ ار ير .)Geographic information system GIS(:GIS

نظـ المعمكمات الجغرافية نظاـ قائـ عمى الحاسكب يعمؿ عمى جمع كصيانة كتخزيف

التتليل الجيو مور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

المسػػتكيات .كي ػػتـ تص ػػميـ الكحػػدات الييدركلكجي ػػة بحي ػػث يمك ػػف السػػماح بكج ػػكد م ػػداخؿ كمخ ػػارج

كتحميؿ كاخراج كتكزيع البيانات كالمعمكمات المكانية.

كىذه أنظمة تعمؿ عمى جمع كادخاؿ كمعالجة كتحميؿ كعرض كاخراج المعمكمات

كتخطيط المدف كالتكسع في السكف ،باإلضافة إلى قراءة البنية التحتية ألم مدينة عف طريؽ

إنشاء ما يسمى بالطبقات) ،)LAYERSكيمكننا ىذا النظاـ مف إدخاؿ المعمكمات الجغرافية

(خرائط ،صكر جكية ،مرئيات فضائية) كالكصفية (أسماء ،جداكؿ) ،كمعالجتيا (تنقيحيا مف

الخطأ) ،كتخزينيا ،كاسترجاعيا ،كاستفسارىا ،كتحميميا تحميؿ مكاني كاحصائي ،كعرضيا عمى
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المكانية كالكصفية ألىداؼ محددة ،كتساعد عمى التخطيط كاتخاذ القرار فيما يتعمؽ بالزراعة

شاشة الحاسكب أك عمى كرؽ في شكؿ خرائط ،تقارير ،كرسكمات بيانية أك مف خبلؿ المكقع

اإللكتركني.

ثـ استخدـ ىذا النظاـ في الدارسات الييدركلكجيا عاـ  1962ـ .كقد تـ تطكير أكؿ نظاـ

جي آم إس  GISفي أكتاكا ،أكنتاريك بكندا ،داعما مقاييس رسـ أرضية 1:50,000 ،كبالتالي
أصبح نظاـ المعمكمات الكندم  CGISأكؿ نظاـ معمكمات جغرافي عممي.كخبلؿ العشرات مف

السنيف زاد االىتماـ بيذا العمـ إلى التسعينات زاد االىتماـ بتدريس نظـ المعمكمات الجغرافية في

الجامعات كالمعاىد العممية كزادت قدرة األجيزة كالبرامج مع ظيكر طرؽ تحديد المكاقع باألقمار

الصناعية عف طريؽ نظاـ التمكضع العالمي ،كما ساعد كجكد صكر األقمار الصناعية كتكافرىا
التتليل الجيومور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

بأسعار مناسبة إلى تكفير معمكمات كثيرة كغزيرة عف سطح األرض .مع دخكؿ القرف الكاحد
كالعشريف تتطكر المستشعرات المكجكدة عمى األقمار الصناعية مما أدل إلى تكفير معمكمات
تفصيمية كبدقة ممتازة كبسرعة عالية.

سادسا/الدراسات السا قر:

ىناؾ العديد مف الدراسات التي اىتمت بدراسة الخصائص الجيكمكرفكلكجية سكاء عمى

النطاؽ العربي أك المحمي كفيما يمي نظرة مختصرة عمى بعض ىذه الدراسات.

حيث تناكؿ متكلي سنو ( )2001في دراستو تحت عنكاف" حكض كادم كتيرة شرؽ

سيناء بمصر دراسة جيكمكرفكلكجية" ،إال أف البنية الجيكلكجية لعبت دكر مؤثر في نشأة كتطكر
حكض كادم كتيره كشبكة تصريفو ،كمف خبلؿ التحميؿ الييبسكمترم اتضح أف الكادم يمر
بمرحمة النضج بينما ركافده بيف مرحمة الشباب كالنضج،كتتسـ شبكة تصريفو بقمة إعدادىا

كبتزايد بيف الرتب عمى حسب متكالية است ارلر ،كما تتسـ المجارم بقمة متكسط أطكاليا في الرتب
األقؿ ،كزيادة متكسط الطكؿ في الرتب األعمى في صكرة متكالية ىندسية طردية ،كيزداد إجمالي

أطكاؿ الرتب في الرتب األقؿ في صكرة عبلقة ىندسية عكسية ،كما تأثرت اتجاىات المجارم
بالصدكع كالفكاصؿ المنتشرة في الحكض ،كيمكف القكؿ باف الكثافة التصريفية منخفضة مما

يشير إلى أف الحكض لـ يكمؿ دكرتو الجيكمكرفكلكجية ،إال أف ىذا يختمؼ بيف أجزاء كمناطؽ

الحكض.

كذلؾ درس العمكاني (")2005التحميؿ الرياضي الجيكمكرفكمترم لبعض األكدية بالجبؿ
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األخضر" كتكصؿ إلى أف األحكاض الكبيرة غالبان ما تتميز بميميا إلى االستدارة كترتفع فييا درجة

الكعكرة كنسبة التقطع كالتكامؿ الييبسكمترم ،كما تتميز بانخفاض نسبة التضرس كمعدؿ انحدار

السطح كينخفض فييا معدؿ االستطالة كمعدؿ االنبعاج كاالندماج كنسبة الطكؿ إلى العرض

الحكضي.
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كما تكصؿ عكض ( )2009بدراسة تحت عنكاف" جيكمكرفكلكجية أكدية المنطقة الكسطى

مف السفح الجنكبي لمجبؿ األخضر " كالتي استخمص فييا عدة نتائج أىميا أف ظكاىر األكدية
ىي عبارة عف أشكاؿ طكلية يغمب عمييا الشكؿ المستطيؿ كتنبع مف مختمؼ مناطؽ السفح

كتتجو بصفة عامة نحك الجنكب لتصب في منطقة البمط.

كما قامت عبلجي في دراسة ( )2010تحت عنكاف "تطبيؽ نظـ المعمكمات الجغرافية

في بناء قاعدة بيانات لمخصائص المكرفكمترية كمدلكالتيا الييدركلكجية في حكض كادم يمممـ"في
السعكدية ،حيث كانت ىذه الدراسة تيدؼ إلى بناء قاعدة معمكمات لمخصائص المكرفكمترية
لحكض يمممـ كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ نمكذج DEM

باستخداـ مجمكعة مف برامج نظـ

المعمكمات الجغرافية ،كقد تكصمت الدراسة إلى بناء قاعدة بيانات لممتغيرات المكرفكمترية
في المصب كانو يميؿ الى االستطالة مما يقمؿ مف إمكانية حدكث الفيضانات كما اتضح أف

الحكض متقدـ في دكرتو التحاتية إذ سكيت معظـ تضاريس الحكض األكسط كاألدنى بينما
األعمى ال يزاؿ معقد التضاريس.
سا عا/إجراءات الدراسر:
أ -مهاج الدراسر:

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي.

ت -عيهر الدراسر:

حكض كادم بريشيتك.

ج -أداة الدراسر:

لغرض الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات لتنفيذ مقاصد الدراسة ،تـ اعتماد األداة اآلتية:

ػنظـ المعمكمات الجغرافية برنامج.) Arc MapGIS10.4 ) :

-1توض وادي ريشيتو.

يقع حكض كادم بريشيتك في الشماؿ الشرقي مف ليبيا في منطقة الجبؿ األخضر كما

التتليل الجيو مور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

كالمدلكؿ الييدركلكجية ،كقد خمصت الدراسة إلى أف شكؿ الحكض مثمث قاعدة في المنبع كرأسو

ىك مكضح في الشكؿ رقـ ( )1كالذم يبيف مكقع منطقة الدراسة حيث يمثؿ أحد أكدية المنطقة
الكسطى في منطقة الدراسة كما ىك مبيف في الشكؿ رقـ ( )2الذم يكضح مكقع حكض كادم
العدد 11

بريشيتك عمى الخريطة .
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التتليل الجيومور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

الشكؿ ( )2حكض كادم بريشتك يكضح شكؿ منطقة الدراسة
مف إعداد الباحثيف نفس المصدر السابؽ.

 -2الخصائص المساتير:

تشمؿ الخصائص المساحية أبعاد الحكض كمساحتو كىي انعكاس لمخصائص الطبيعية

كالمكرفكلكجية ،كما أنيا تتحكـ في تحديد العديد مف المتغيرات المكرفكمترية.

 -1مساحة حكض التصريؼ.Area :

مساحة حكض التصريؼ ىي تمؾ المساحة التي تمد مجرل أك مجمكعة مف المجارم

بالماء ،كتتطكر المساحة الحكضية مباشرة بعد تشكيؿ مجرل مائي ،كيرتبط ذلؾ بحدكث زيادة

ممحكظة في كؿ مف عمؽ ككمية كانحدار كسرعة جرياف المياه السطحية مما يؤىميا إلى ممارسة

حفر رأسي تراجعي باتجاه مناطؽ تقسيـ المياه كيؤدم إلى زيادة مضطردة في مساحة التغذية

المائية لممجرل ،كيتـ ذلؾ عمي حساب مناطؽ تقسيـ المياه التي تخضع تدريجيا لمنشاط الحتي
التراجعي( ،)1كقد تـ استخراج مساحة الحكض مف خبلؿ األدكات المتاحة داخؿ برنامج Arc Gis

 / Arc Mapكىي مبينو في الجدكؿ (.)1
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( )1عبلجي ،آمنة بنت احمد ،تطبيؽ نظـ المعمكمات الجغرافية في بناء قاعدة بيانات لمخصائص المكرفكمترية كمدلكالتيا الييدركلكجية
في حكض كادم يمممـ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل ،السعكدية2010 ،ـ .ص .44
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-2طكؿ حكض التصريؼ .Length :

يعد طكؿ حكض التصريؼ أحد األبعاد الرئيسية التي يتـ قياسيا بيدؼ حساب بعض

المعامبلت المكرفكمترية األخرل لدراسة شكؿ حكض أك إليضاح خصائصو التضاريسية كتكجد
عدة طرؽ لقياس طكؿ حكض التصريؼ ،كقد حددىا تشكرلي كما يمي:

أ -قياس طكؿ المجرل الرئيسي لمحكض كيطمؽ عمى ىذا المتغير اسـ طكؿ الشبكة Length
.Mesh

ب -تحديد نقطة عمى المجرل الرئيسي كفي نفس الكقت تقع عمى الخط المنصؼ لمساحة
الحكض ،كالمسافة المحصكرة بيف نقطة المصب كنقطة التنصيؼ تمثؿ نصؼ طكؿ الحكض.

ج -تحديد طكؿ الحكض عف طريؽ قياس أقصى طكؿ بيف نقطة المطب كأبعد نقطة تقع عمى
الجدكؿ(.)1

 -3عرض الحكض.Width :
يتـ قياسو عف طريؽ القياـ بعمؿ خطكط متكازية في المصب إلى المنبع كأخذ قياسات

لكؿ منيا ،كايجاد متكسط ليا يمثؿ متكسط عرض الحكض ،كيمكف الحصكؿ عميو كذلؾ مف
خبلؿ قسمة مساحة الحكض عمى طكلو ،كيمكننا الحصكؿ عمى أقصى عرض لمحكض كىك

بالطبع أطكؿ خط مف الخطكط المتكازية سابقة الذكر( ،)2كقد اعتمد الباحث في استخبلص

عرض الحكض عمى قسمة مساحة الحكض عمى طكلو كقد سجمت حكض منطقة الدراسة قيـ
لمعرض كما يبينيا الجدكؿ رقـ (.)1

-4محيط الحكض.Perimeter :

يعرؼ محيط الحكض بأنو طكؿ خط تقسيـ المياه المحيط بالحكض كيفصؿ بيف الحكض

كاألحكاض المجاكرة ،كيقاس تقميديان باستخداـ عممية القياس بعد رسـ خط تقسيـ المياه أك مف

خبلؿ الحاسكب بالنسبة لمصكر الجكية كالفضائية.

ال يعبر محيط حكض التصريؼ عف أم داللة جيكمكرفكلكجية ،كلكف يصبح ذك أىمية

التتليل الجيو مور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

محيط الحكض( ،)1كقد اعتمد الباحث عمى الخيار األكؿ كقد جاءت األطكاؿ كما يكضحيا

كبيرة عندما يستخدـ الستخراج بعض المعامبلت األخرل ذات الداللة مثؿ معامؿ االستدارة
لمعرفة الظركؼ الجيكمكركفكلكجية كالييدركلكجية لحكض التصريؼ( ،)3كقد استخرج الباحث
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محيط الحكض مف البرنامج مباشرةن كىي كما يبينيا الجدكؿ ()1

( )1جكدة ،جسنيف جكدة  ،كآخركف عاشكر ،)1991( ،كسائؿ التحميؿ الجيكمكرفكلكجي ،ص.291_290:
( )2محسكب ،محمد كالشريعي ،احمد ،الخريطة الكنتكرية قراءة كتحميؿ ،دار الفكر العربي ،ط 2،1999ـ ،.ص.259:
( )3عمي،)2001( ،مرجع سابؽ ،ص .83
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جدول ( )1يم المتغيرات المساتير لتوض وادي رشيتو
المتغيرات

وادي ر شتو

المساحة/كـ2

12.214

الطكؿ/كـ

15.657

العرض/كـ

1.444

المحيط/كـ

41.760

مف إعداد الباحثيف بناء عمى برنامج .GIS10.4

 -3الخصائص الشفلير . Basin shape :
تكجد معامبلت كثيرة كمتعددة لقياس شكؿ الحكض ،كتيدؼ ىذه المعامبلت إلى معرفة
اقتراب أك ابتعاد شكؿ الحكض عف أحد األشكاؿ اليندسية المعركفة ،مثؿ الدائرم أك المستطيؿ،

التتليل الجيومور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

كلكف ليس ىذا ىك اليدؼ النيائي ليذه المعامبلت ،إذ تيدؼ ىذه المعامبلت في المقاـ األكؿ
إلى إبراز أثر العمميات الجيكمكرفكلكجية في اتخاذ حكض التصريؼ شكبلن بعينو ،كعدـ اتخاذ
شكبلن آخر ،أم أننا نحاكؿ الربط بيف الظركؼ الجيكلكجية كالمناخية كالتضاريسية داخؿ الحكض
مف جية ،كمدل تناسؽ كاتساؽ ذات الحكض مع أحد األشكاؿ اليندسية مف جية أخرل(.)1

أ-استطالة الحكض.Elongation ratio :

مثؿ ىذا المقياس (المعامؿ) النسبة بيف قطر دائرة مساحتو مساكية لمساحة الحكض

بكحدة قياس معينة إلى أقصى طكؿ لمحكض بنفس كحدة القياس ،كيتراكح الناتج ما بيف الصفر

كالكاحد الصحيح ،كتككف األحكاض أقرب إلى الشكؿ المستطيؿ إذا ما اقترب الرقـ الناتج مف

الصفر(،)2كقد جاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ ( )2كيتـ استخراج معامؿ استطالة الحكض
مف خبلؿ المعادلة التالية:
معدؿ االستطالة

طكؿ قطر دائرة مساحتيا تساكم مساحة الحكض
أقصى طكؿ لمحكض

حيث أف طكؿ قطر الدائرة المساكية لمساحة الحكض تستخرج عف طريؽ المعادلة التالية:
مساحة الحكض

ب-نسبة االستدارةCircularity ratio :

اقترح ممتكف معامؿ نسبة االستدارة 1958ـ لتصنيؼ مدم اقتراب خطكط تقسيـ المياه
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كالتي تمثؿ محيط الحكض مف محيط دائرة منتظمة بنفس الطكؿ ،كمحيط الدائرة يمثؿ أقصى
حاالت الشكؿ الدائرم كتبمغ في ىذه الحالة أقصى مساحة ليا كقد يحافظ الشكؿ عمى طكؿ
( )1عمي ،)2001( ،مرجع سابؽ ،ص .48
( )2محسكب كالشريعي ،)1999( ،مرجع سابؽ ،ص .261
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محيطو بينما تتعرض مساحتو لمنقصاف ،كيتحقؽ ذلؾ كمما ازداد تعرج المحيط ،كبذلؾ فاف

استدارة الحكض تصؼ مدل تعرج أك تداخؿ خطكط أك مناطؽ تقسيـ المياه لحكض معيف مع
األحكاض المجاكرة ،كأقصى مرحمة يصؿ إلييا الحكض المائي تحدث عندما تختفي ىذه

التعرجات كيصبح محيط الحكض منطبقا تماما مع محيط الدائرة كبذلؾ يتساكيا في المساحة
كعندئذ تبمغ نسبة االستدارة ،)1( %100كقد جاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ ( )2كفؽ تطبيؽ

المعادلة التالية :

االستدارة=

مساحة الحكض كـ
مساحة دائرة محيطيا يساكم محيط الحكض

ج  -معامؿ الشكؿ.From factor :
يعتبر ىذا المعامؿ الذم يعطي مؤش انر لمدل تناسؽ أجزاء الحكض ،كمدل انتظاـ الشكؿ

يقارب شكؿ المثمث ،بينما تدؿ القيـ المرتفعة عمى اقتراب شكؿ الحكض مف الشكؿ المربع(،)3
كقد جاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ(  2ػ ػ  )2كيمكف الحصكؿ عمي معامؿ الشكؿ مف خبلؿ

القانكف التالي:

معامؿ الشكؿ

د -نسبة الطكؿ إلى العرض:

مساحة الحكض
طكؿ الحكض

يتشابو المعامؿ مع معامؿ االستطالة إال أف االختبلؼ بينيما في داللة القيمة ،فالقيـ المرتفعة

ليذه النسبة تدؿ عمى اقتراب الحكض مف الشكؿ المستطيؿ ،كتدؿ القيـ المنخفضة عمى زيادة

عرض الحكض بالنسبة لطكلو عكس معدؿ االستطالة( ،)4كقد جاءت النتائج كما يكضحيا
الجدكؿ ( )2مف خبلؿ تطبيؽ المعادلة التالية:

ق -معامؿ االندماج.Compactness factor :

يشير ىذا المعامؿ عمى مدل تجانس كتناسؽ شكؿ محيط الحكض مع مساحتو ،كمدل

التتليل الجيو مور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

العاـ لو( ،)2كتشير القيـ المنخفضة ليذا المعامؿ إلى عدـ تناسؽ شكؿ الحكض كاتخاذه شكؿ

انتظاـ كتدرج خطكط تقسيـ المياه( ،)5كقد جاءت النتائج كما يشير إلييا الجدكؿ ( )2كيستخرج

مف خبلؿ تطبيؽ القانكف التالي:

العدد 11

( )1سبلمة ،)2004( ،مرجع سابؽ ،ص .180
( )2مصطفى ،احمد احمد ،الجغرافيا العممية كالخرائط ،دار المعرفة الجامعية ،ط  2000 ،2ـ ،.ص .263
( )3عمي ( ،)2001مرجع سابؽ ،ص.90:
( )4جكدة ( ،)1991مرجع سابؽ ،ص.323- 322:
( )5جكدة ( ،)1991مرجع سابؽ ،ص.320:
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معامؿ االندماج

مساحة الحكض كـ
مساحة الدائرة التي محيطيا تكافئ محيط الحكض

ك -معامؿ انبعاج الحكض:

عادةن ال يميؿ الحكض إلى اتخاذ الشكؿ الدائرم ك لكف أغمب األحياف يأخذ الشكؿ
كبناء عمى ذلؾ كجب عمينا أف نقارف بيف شكؿ حكض التصريؼ كالشكؿ الكمثرم،
الكمثرم،
ن
كتشير القيـ المرتفعة ليذا المعامؿ إلى قمة تفمطح الحكض كبالتالي قمة أعداد المجارم كأطكاليا

خاصة في رتبيا الدنيا ،كالتي عادةن تككف عند مناطؽ خط تقسيـ المياه ،كما تشير القيـ المرتفعة
أيضان إلى أف الحكض لـ يقطع شكطان كبي انر في مرحمة التعرية المائية ،كعمى العكس فإف القيـ

المنخفضة تشير إلى تفمطح الحكض كانسيابيتو ،كزيادة أعداد المجارم كأطكاليا مف مجارم
التتليل الجيومور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

الرتب الدنيا كزيادة عمميات النحت الرأسي كالتراجعي( ،)1كقد جاءت النتائج كما يبينيا الجدكؿ

( )2كيستخرج ىذا المعامؿ بكاسطة المعادلة التالية:
معامؿ انبعاج الحكض

= (طكؿ الحكض) × 4 ÷ 2مساحة الحكض

كقد جاءت المتغيرات الشكمية ألحكاض منطقة الدراسة كما يكضحيا الجدكؿ ()2
المتغيرات

كادم بربشتك

معامؿ االستطالة %

0.34

معامؿ االستدارة%

0.42

معامؿ الشكؿ

0.09

معامؿ االندماج%

0.78

معامؿ االنبعاج

2.71

نسبة الطكؿ/العرض

10.84

مف إعداد الباحثيف بناء عمى برنامج .GIS10.4

 4ييي الخصائص التضاريسير:

 -1تضرس الحكض.Relief ratio:

يمثؿ تضرس حكض التصريؼ المحصمة النيائية لنشاط عمميات التعرية النيرية ،كتمقي

الضكء عمى المرحمة الجيكلكجية التي يعيشيا حكض التصريؼ ،كترتفع قيمة ىذا المعدؿ بزيادة

الفرؽ بيف أعمى نقطة كأقؿ نقطة في الحكض ،أم أنو يمكف القكؿ بأف قيمة التضرس تتناسب
طرديان مع درجة تضرس الحكض( ،)2كتساعد ىذه النسبة عمى إدراؾ قيمة التضرس النسبي

العدد 11

لمحكض بغض النظر عف نسيجو الطبكغرافي كتشير انخفاض قيمة التضرس إلى كبر المساحة

الحكضية مما يدؿ عمى نشاط عممية النحت كالتراجع نحك المنابع كتقكيض مناطؽ تقسيـ المياه
كبالتالي إمكانية حدكث اسر نيرم مما يشير إلى التقدـ في دكرة التعرية ،كعمى العكس مف ذلؾ

( )1عبلجي ( ،)2001مرجع سابؽ ،ص .93
( )2جكدة ،عاشكر ( ،)1991مرجع سابؽ ،ص .323
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فأف األحكاض العالية في نسبة تضرسيا تككف صغيرة المساحة ،كنشطة في عممية النحت في

ظؿ ظركؼ تضرس مرتفع ،كيعني ىذا أنيا مازالت في المراحؿ األكلي مف دكرة التعرية
النيرية( ،)1كتستخمص درجة أك نسبة التضرس حسب العبلقة التالية:
درجة التضرس = الفرؽ بيف أعمى منسكب كأدنى منسكب بالحكض ÷ طكؿ الحكض

كما استخمصت درجة االنحدار  Slopeمف إمكانيات برنامج  Arc Gisألكدية منطقة
الدراسة كذلؾ بتحميؿ صكرة  DEMكالكصكؿ إلى درجة االنحدار ،كالتعرؼ عمى االختبلفات
المكانية لحكض كادم بربشتك ،فقد قسمت إلى عدة فئات تبدأ بدرجة انحدار مف درجة الصفر

إلى درجة  34في كادم بربشتك كما في الشكؿ (.)3

شكؿ ()3االنحدار لحكض كادم بربشتك
التتليل الجيو مور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

مف إعداد الباحثي ننفس المصدر السابؽ.

كما يتيح برنامج  Arc Gisإمكانية التعرؼ عمى اتجاه االنحدارات  Aspectكذلؾ

بتحميؿ صكر  DEMكتحديد ىذه االتجاىات في الحكض كفؽ زاكية دكراف تبدأ مف الشماؿ إلى
الغرب كىكذا إلىأف ترجع بعد استكماؿ اؿ360درجة.مف خبلؿ عممية تيشير لكامؿ الحكض مما

( )1مصطفى ( ،)2000مرجع سابؽ ،ص .265
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باقي االتجاىات الفرعية كالرئيسية مف الشماؿ الشرقي إلى الشرؽ إلى الجنكب الغربي إلى

يعطي اتجاه االنحدار في حكض التصريؼ لكف مكحد ألجزاء الحكض الدنيا كالعميا كالكسطي

التي ترتبط بنفس اتجاه االنحدار شكؿ (.)4

شكؿ ()4اتجاه االنحدار لحكض بربشتك

التتليل الجيومور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

مف إعداد الباحثي ننفس المصدر السابؽ.

 - 2التضاريس النسبية :تكضح ىذه النسبة العبلقة بيف المدل التضاريسي كمقدار محيط حكض
التصريؼ ،كقد أكد شكـ كجكد عبلقة سالبة بيف التضاريس النسبية كمقاكمة الصخكر لعكامؿ

التعرية( ،)1كتستخرج بالمعادلة التالية:
التضاريس النسبية = الفرؽ بيف أعمى كأدنى منسكب في الحكض ÷ طكؿ محيط الحكض × 100

 -3درجة الكعكرة. Ruggedness value:

العدد 11

يتناكؿ ىذا المعامؿ العبلقة بيف تضرس سطح الحكض كأطكاؿ مجارم شبكة التصريؼ

الخاصة بو ،كمف الممكف القكؿ إف ىذا المعامؿ يعبر عف العبلقة بيف كثافة التصريؼ كتضرس

الحكض( ،)1كيستخرج حسب المعادلة اآلتية:
( )1جكدة ( ،)1991مرجع سابؽ ،ص .324
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درجة الكعكرة = التضاريس الحكضية × الكثافة التصريفية ÷ 1000

 -4معدؿ النسيج الحكضي:

يعد النسيج الحكضي عبارة عف متكسط حجـ الكحدات التي تركب منيا الظاىرات

الطبكغرافية بالحكض ،أم بمعنى متكسط حجـ أراضي ما بيف األكدية أيان كاف رتبيا بالحكض،

كتكضح ىذه العبلقة عمى شكؿ نسبة تبيف المسافات التي تنحصر بيف أدؽ المجارم المائية

بالحكض ،كيطمؽ عمييا النسيج الطبكغرافي ،كتستخرج مف خبلؿ القانكف اآلتي:
معدؿ النسيج الحكضي = مجمكع أعداد المجارم بالحكض مف كؿ الرتب ÷ طكؿ محيط الحكض

 -5التكامؿ الييبسكمترم .Hypsometric integral:

تشير القيـ المرتفعة ليذا المقياس أك المعامؿ إلى زيادة مساحة أحكاض التصريؼ

عبلقة عكسية بيف قيـ معامؿ التكامؿ الييبسكمترم كالفترة الزمنية التي قطعيا الحكض في دكرة
التعرية كالعكس بالعكس ،كبالتالي يعتبر مف أدؽ المعامبلت المكرفكمترية تمثيبلن لمفترة الزمنية
المنقطعة مف الدكرة التحاتية لؤلحكاض التصريفية كتستخرج كالتالي:

التكامؿ الييبسكمترم = المساحة الحكضية كـ ÷ 2التضاريس الحكضي

 - 6التحميؿ الييبسكمترم:

يكضح العبلقة بيف مساحة السطح عند ارتفاع معيف كىذا االرتفاع ،كيستخدـ في

المناطؽ التي تمتاز بكحدتيا الطبيعية مثؿ الجزر كأشباه الجزر كاألحكاض ،كىك أحد الكسائؿ

الكمية التي تصؼ مكرفكلكجية الحكض النيرم ،كقد استخدـ سترالر ىذا األسمكب مف التحميؿ

لتحديد معدالت النحت مف أحكاض التصريؼ ،كما أنو يصمح كأسمكب كمي لممقارنة بيف
أحكاض التصريؼ ،عمى أف أىـ ما يميز ىذا األسمكب ىك أنو يحدد المرحمة الجيكمكرفكلكجية

لمحكض بطريقة كمية ،بينما كاف ديفيز يعتمد عمى األساليب الكصفية لتحديد ىذه المراحؿ(،)2

كلمكصكؿ إلى معرفة المرحمة الجيكمكرفكلكجية مف خبلؿ تحميؿ المنحنى الييبسكمترم يجب
دراسة العبلقات بيف المسافات النسبية بيف كؿ خط كنتكر كآخر لمحكض كاالرتفاعات النسبية
ليذه المساحات في صكرة منحنى متجمع ىابط ،كلرسـ ىذا المنحنى يجب إتباع عدة خطكات

التتليل الجيو مور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

كانخفاض المدل التضاريسي ليا بما يدؿ عمى التقدـ العمرم ليذه األحكاض ،أم بمعنى كجكد

كىي كاآلتي:

 .1استخراج المساحات المحصكرة بيف كؿ خط كنتكر كآخر في حكض التصريؼ.
 .2يتـ تحكيؿ ىذه المساحات إلى نسب مئكية تجمعيو.

( )1عمي ( ،)2001مرجع سابؽ ،ص .98
( )2عمي ( ،)2001مرجع سابؽ ،ص .115
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 .3تحكيؿ االرتفاعات إلى نسب مئكية بالقسمة عمى أقصى ارتفاع لكي يسيؿ تمثيميا كمقارنتيا.

 .4يتـ تمثيؿ المساحات في صكرة نسب عمى الخط األفقي لمشكؿ ،أما االرتفاعات النسبية فيتـ
تمثيميا عمى المحكر الرأسي لمشكؿ في صكرة نسب مئكية أيضان.

 .5تمثؿ كؿ قيمة لمساحة كما يقابميا مف ارتفاع عمى المحكريف.

 .6يتـ تحديد المرحمة التي يمر بيا الكادم كذلؾ بحساب عدد المربعات التي تقع أسفؿ المنحنى
كقسمتيا عمى إجمالي عدد المربعات في الشكؿ كالناتج بالنسبة المئكية ىك الجزء المتبقي مف

الحكض ،أما المربعات التي تقع أعمى المنحنى يتـ عدىا كقسمتيا عمى إجمالي المربعات في

الشكؿ ،كىي تمثؿ المساحة المنحكتة مف الحكض ،كبالتالي يمكف التعرؼ عمى المرحمة التحاتية
مف الدكرة التحاتية لمحكض(.)1

التتليل الجيومور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

-7

حكض كادم بربشتك:

بالنظر إلى الجدكؿ ( )3كالذم يبيف فيو النسب المئكية لممساحات كاالرتفاعات معان ،ك الشكؿ

( )5المكضح فيو المنحنى الييبسكمترم ليذا الحكض نستخرج اآلتي:
-

عدد المربعات التي تقع داخؿ الشكؿ

=  2500مربع.

-

عدد المربعات التي تقع أعمى المنحنى

=  1034مربع.

-

عدد المربعات التي تقع أسفؿ المنحنى

=  1466مربع.

كمف ىذه المعطيات يمكف معرفة مقدار ما لـ يتـ نحتو حسب المعادلة اآلتية:
الجزء المتبقي= عدد المربعات التي تقع أسفؿ المنحنى ÷ العدد الكمي لممربعات
0.59 = 2500 ÷ 1466

كيدؿ ىذا الرقـ عمى أف ما نسبتو  %59مف مككنات الكادم ال ت ازؿ أعمى مف مستكل القاعدة،
كلمكصكؿ إلى نسبة ما تـ نحتػو مف كادم بربش ػػتك حتى اآلف ي ػػككف بتطبيؽ المعادلة التالية:
الجزء المنحكت = عدد المربعات التي تقع أعمى المنحني ÷ العدد الكمي لممربعات
0.41 = 2500 ÷ 1034

كىذه القيمة ( )%41ىي مقدار ما تـ نحتو مف حكض بربشتك خبلؿ الفترة المنقضية مف الزمف

العدد 11
()1العمكاني ،محمد عطايا ،التحميؿ الرياضي (الجيكمكرفكمترم) لبعض األكدية الساحمية بمنطقة الجبؿ األخضر ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،كمية اآلداب ،جامعة قاريكنس 2004 ،ـ.ص .117
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جدكؿ( )3يبيف فيو النسب المئكية لممساحات كاالرتفاعات المكضح فيو المنحنى الييبسكمترم
لحكض كادم بربشتك

الترتيب

االرتفاع النسبي
المتراكـ ()%

المساحة المتجمعة

االرتفاع باألمتار

المساحة باألمتار كالكيمكمترات
المربعة

االرتفاع

لممساحة اليابطة

اليابط لممساحة

100

100 - 000

 333ـ2

صفر أك أكثر

22.607

صفر

200 – 100

 989ـ2

 100أك أكثر

22.274

15.3

98.5

300 – 200

 10.161كـ2

 200أك أكثر

21.285

30.7

94

400 – 300

 5.487كـ2

 300أك أكثر

11.124

46.1

49

500 – 400

 1.806كـ2

 400أك أكثر

5.637

61.3

24.9

600 – 500

 698ـ2

 500أك أكثر

3.831

76.9

16.9

650 – 600

 3.133كـ2

 600أك أكثر

3.133

92.3

13.8

المجمكع

 22.607كـ2

 650أك أكثر

صفر

100

صفر

اليابطة ()%

التتليل الجيو مور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

مف إعداد الباحثيف بناء عمى برنامج .GIS10.4

شكؿ ()5المنحنى الييبسكمترم النسبي لحكض كادم بربشتك.

100%
90%
80%

60%
50%
40%

االرتفاعات النسبية

70%

30%
20%
10%

المساحات النسبية

0%

بتطبيؽ القكانيف السابقة لمتغيرات الخصائص التضاريسية جاءت النتائج عمي النحك المبيف في

الجدكؿ (:)4
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العدد 11

مف إعداد الباحثيف بناء جدكؿ رقـ (.GIS10.4)3

جدكؿ رقـ ()4متغيرات الخصائص التضاريسية لحكض كادم بربشتك
المتغيرات

عربية

أطيارة

بربشتك

نسبة التضرس

0.04

0.07

0.04

التضرس النسبي

1.3

2.4

1.5

قيمة الكعكرة

5.9

5.7

5.7

معدؿ النسيج الطبكغرافي

41.48

20

25.23

التكامؿ الييبسكمترم

0.06

0.01

0.03

المنحني الييبسكمترم "المتبقي"

% 71

%60

%59

مف إعداد الباحثيف بناء عمى برنامج .GIS10.4

يمكف تعريؼ شبكة التصريؼ عمي أنيا مجمكعة مف المسارات الغير منتظمة لركافد

كأكدية الشبكة التي تككنت نتيجة الجرياف السطحي ،كتسير ىذه المسارات فكؽ سطح غير
التتليل الجيومور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

متجانس مف حيث نكع الصخر كالبنية كاالرتفاع كاالنخفاض ،ككذلؾ مف ناحية التنكع المناخي

كالنباتي كمنسكب سطح األرض ،كيقطع أسطح أحكاض التصريؼ شبكة مف األكدية المنحدرة
بشكؿ عاـ مف الشماؿ إلي الجنكب في اتجاه المصب كىي البحر بالنسبة لمنطقة الدراسة(.)1

 -1الرتب:قاـ العالـ ىكرتكف 1942ـ بدراسة مكرفكمترية شبكة التصريؼ ،حيثصنؼ الشبكة
إلى مجمكعة مف الرتب النيرية كانشاء عبلقات ىندسية فيما بينيا ،كمف ثـ قاـ سترالر بتعديؿ
نمكذج ىكرتكف لشبكة التصريؼ عاـ 1953ـ ،كبالتالي تكصؿ إلى مجمكعة جديدة مف العبلقات
كالقكانيف بيف متغيرات الشبكة ،كقاـ بربطيا بنكع الصخكر(.)2

 -2طرؽ ترتيب ك تصنيؼ المجارم:يعرؼ الترتيب النيرم  Stream orderingبأنو نظاـ
تصنيؼ المجارم في حكض التصريؼ حسب تدرجيا اليرمي Hierarchداخؿ الحكض.قدمت

العديد مف الطرؽ لترتيب المجارم ،كاف أفضميا كأكثرىا استخدامان طريقة سترالرStrahlr
لؤلغراض العامة ،كطريقة جريجكرم ػ ػ ػ ػ دكلنج لمدراسات الييدركلكجية كالييدركجيكمكرفكلكجية كما

يكضحيا الشكؿ (.)6

أ  -طريقة سترالر :تدعى طريقة سترالر المجارم التي ليس ليا فركع بمجارم المرتبة األكلى،
كاذا التقى مجرياف في المرتبة األكلى تشكؿ مجرل مف المرتبة الثانية ،كاذا التقى مجرياف مف

المرتبة الثانية تككف مجرل مف المرتبة الثالثة ،كاذا التقى مجرياف مف المرتبة الثالثة تشكؿ مجرل
مف المرتبة الرابعة  ،كىكذا.

ب  -طريقة جريجكرم ػ دكلنج :طريقة جريجكرم ػ دكلنج تدعى المجارم التي ليس ليا فركع

العدد 11

المرتبة األكلى ،كاذا التقى مجرياف مف المرتبة األكلى تشكؿ مجرل مف المرتبة الثالثة ،كذلؾ
( )1عكض ،عكض عبد الكاحد ،جيكمكرفكلكجية أكدية المنطقة الكسطى مف السفح الجنكبي لمجبؿ األخضر ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،كمية اآلداب ،جامعة عمر المختار2009 ،ـ .ص .95
( )2عمي ( ،)2001مرجع سابؽ ،ص .133
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ألنيما أدخبل المجارم الكاقعة بيف نقاط االلتقاء في الترتيب ،كاذا التقى أم مجرييف في أم مرتبة

فإنو يتشكؿ مجرل رتبة تساكم مجمكع رتبتي المجرييف مضافان إلييا كاحدة ،فمثبلن لك التقى مجرل
مف الرتبة الثالثة مع مجرل مف الرتبة األكلى سيتشكؿ مجرل مف الرتبة الخامسة كىكذا(.)1
الشكؿ ()6

 -4أعداد كتصنيؼ كأطكاؿ كالنسب المئكية لمرتب :تعد عممية عد المجارم كتصنيفيا حسب
الرتب مف العمميات الميمة التي يعتمد عمييا في استخراج نسبة التشعب كالتشعب المرجح ،كما

يعكس اختبلؼ التصنيؼ بيف األكدية اختبلؼ الظركؼ الطبيعية بيف األحكاض.تبعا لما سبؽ

فقد تـ استخداـ برنامج  Arc Gis 10.4الستخراج ما يخص الرتب مف أعداد كأطكاؿ كتصنيؼ

آليان حسب طريقة استرالر باستخداـ مجمكعة مف األدكات المتاحة داخؿ برنامج نظـ المعمكمات

الجغرافية .

 -4كادم بربشتك :تعتبر شبكة كادم بربشتك فيما يخص تصنيؼ الرتب الثالثة بعد شبكة كادم
عربية كشبكة كادم أطيارة مف حيث ،فقد سجمت شبكة حكض كادم بربشتك أربع مستكيات مف

الرتب ،كيضاؼ إلى ذلؾ أنيا الثانية مف حيث أطكاؿ كعدد المجارم فقد كصمت أطكاؿ المجارم

إلى  200.113كـ ،ككصؿ عدد ركافد األكدية أك المجارم إلي  1056مجرل ،ككاف متكسط

التتليل الجيو مور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

المصدر(:الصالح 77:ص. )1992:

طكؿ المجرم يساكم 189ـ كما يكضحيا الشكؿ ( )7كالجدكؿ (.)5
العدد 11

( )1الغامدم ( ،)2006مرجع سابؽ ،ص .76
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جدكؿ رقـ ( )5الرتب لحكض كادم بربشتك
تصنيؼ الرتب

كادم برب

التتليل الجيومور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

الع ػػدد

نسبة العدد ()%

األطكاؿ (كـ)

طكؿ المجرم(ـ)

نسبة الطكؿ ()%

1

624

59.20

139.879

224

69.90

2

172

16.31

26.900

156

13.44

3

138

13.09

17.726

128

8.85

4

120

11.38

15.608

130

7.79

5

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

المجمكع

1054

100

200.113

-

%100

مف حسابات الباحثيف نفس المصدر السابؽ .

شكؿ ( )7شبكة حكض بربشتك

العدد 11
مف إعداد الباحثيننفس المصدر السابؽ.
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 -5نسبة التشعب.Bifurcation Ratio :

اقترح ىكرتكف ىذا المعامؿ الستكماؿ العبلقة بيف الرتبة النيرية كأعداد المجارم ،كيقصد بيذا
المعمؿ نسبة عدد المجارم لرتبة ما منسكبان إلى عدد مجارم الرتبة التي تمييا ،كتحسب نسبة
التشعب لمحكض بإيجاد متكسط التشعب داخؿ الحكض ،كىي أحد العكامؿ التي تتحكـ في معدؿ

التصريؼ النيرم ،كقد أشار سترالر إلى أف متكسط نسب التشعب يبمغ  3.5بالنسبة لكؿ رتبة
كالرتبة التي تعمكىا أم أف عدد مجارم الرتبة األكلى تزيد عف عدد مجارم الرتبة الثانية بثبلثة

أضعاؼ كنصؼ ،كأف مجارم الرتبة الثانية تزيد عف مجارم الرتبة الثالثة بثبلثة أضعاؼ كنصؼ
أيضان ل تشكؿ متكالية ىندسية عكسية ،كأضاؼ سترالر بأنو ال تكجد اختبلفات كبيرة في قيـ نسب
كتحسب نسبة التشعب لمحكض بإيجاد متكسط التشعب داخؿ الحكض ككؿ كقد الحظ استرالر

ضركرة أف يككف حساب أطكاؿ كترتيب المجارم تعتمد نفس التصنيؼ لمرتب ،أم أف تككف

مكحدة حتى يتسنى الكصكؿ حساب التشعب كالتشعب المرجح بشكؿ سميـ( ،)1كيبيف الجدكؿ ()6
التشعب كمتكسط التشعب لمنطقة الدراسة ،كيمكف استخبلص نسب التشعب كمتكسط التشعب

حسب المعادلة التالية:

نسبة التشعب

عدد المجارم لرتبة معينة
عدد المجارم في الرتبة األعمى منيا مباشر

التشعبنسبمتكسط

التشعبمجمكع
التشعبعدد

جدكؿ ( )6التشعب كمتكسط نسب التشعب
الػكادم
بربشتك

التشعب
2/1

3/2

4/3

5/4

6/5

3.6

1.24

1.24

-

-

متكسط نسب التشعب
1.99

مف حسابات الباحثيف .

التتليل الجيو مور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

التشعب مف منطقة ألخرل كمف بيئة ألخرل إال إذا كاف دكر العكامؿ الجيكلكجية ىك السائد،

-6التشعب المرجح. frication ratio weight :
اقترح استرالر ما يسمى بمعدؿ التفرع أك التشعب المرجح  Bifurcation ratioكذلؾ

بأحد القيـ أك األرقاـ الشاذة داخؿ الحكض كمف ثمة يؤدم إلى انحراؼ قيمة نسبة التشعب سكاء
( )1صالح ،احمد سالـ ،حكض كادم العريش ،دراسة جيكمكرفكلكجية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية اآلداب ،جامعة القاىرة،

1985ـ .ص10 :
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العدد 11

لمتغمب عمى تعدد نسب التشعب المختمفة داخؿ الحكض حيث أف متكسط نسب التشعب قد تتأثر

بالزيادة أك النقصاف( ،)1كقد سجمت أحكاض منطقة الدراسة قيـ مختمفة لمتشعب المرجح كما

يكضحيا الجدكؿ ( )7كىك يستخرج بتطبيؽ المعادلة التالية:
المرجحالتشعب

مجمكع معدؿ التفرع عدد المجارم لكؿ الرتبتيف
عدد المجارم لكؿ الرتبتيف

جدكؿ ( )7نسبة التشعب المرجح
الكادم

نسبة التشعب المرجح

بربش ػػتك

23.5

مف حسابات الباحثيف.

-7معدؿ بقاء المجرل:
التتليل الجيومور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

يدؿ ىذا المقياس (معدؿ) عمى متكسط الكحدة المساحية البلزمة لتغذية الكحدة الطكلية

الكاحدة مف مجارم الشبكة ،ككمما كبرت قيمة ىذا المقياس دؿ عمى اتساع المساحة الحكضية
عمى حساب مجارم الشبكة المحدكدة طكالن كالعكس صحيح( ،)2كيكضح الجدكؿ ( )8معدؿ بقاء

المجرل بتطبيؽ المعادلة اآلتية :

معدؿ بقاء المجرم

مساحة الحكض
مجمكع أطكاؿ المجارم بالحكض

جدكؿ ( )8معدؿ بقاء المجرل
الكادم

معدؿ بقاء المجرم

بربشتك

2.4

مف حسابات الباحثيف.

-8الكثافة التصريفية: Drainage density
تعد كثافة التصريؼ مف المؤشرات المكرفكمترية اليامة الدالة عمى عمؿ المياه الجارية

في الحكض ،حيث أف ىناؾ عبلقة مكجبة بيف المحصمة السنكية لمجرياف السطحي كمقدار

الركاسب كبيف كثافة التصريؼ( ،)3كتعبر الكثافة التصريفية عمى العبلقة النسبية بيف أطكاؿ
المجارم النيرية مساحة أحكاضيا التصريفية ،كتشير قيـ ىذا المعدؿ إلى مدل التقارب بيف
مجارم األحكاض فيما بينيا،إذ عندما تزداد أطكاؿ المجارم التصريفية تقؿ درجة انحدار سطح

األرض  ،كيعكس مدل تضرس الحكض كمدل تقطعو بتمؾ المجارم(.)4

كما إنيا ذات تأثير كاضح عمى خصائص الحكض المكرفكمترية األخرل ،ككذلؾ عمى

العدد 11

مدخبلت التصريؼ كمخرجاتو ،كما أف الكثافة التصريفية تستخدـ لفيـ العمميات الجيكمكرفكلكجية
()1العمكاني ( ،)2004مرجع سابؽ ،ص .9
( )2جكدة ( ،)1991مرجع سابؽ ،ص .341
( )3الغامدم ( ،)2006مرجع سابؽ ،ص .37
( )4جكدة ( ،)1991مرجع سابؽ ،ص .297
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السائدة في حكض التصريؼ(،)1كيكضح الجدكؿ ( )9الكثافة التصريفية لكؿ مف كادم عربية
كأطيارة كبربشتك ،كيمكف استخبلص الكثافة التصريفية()2مف خبلؿ تطبيؽ المعادلة التالية:
الكثاؼ التصريفية

مجمكع أطكاؿ المجارم لكؿ رتب الحكض
مساحة الحكض

جدكؿ ( )9لمكثافة التصريفية
الكادم

الكثافة التصريفية(كـ/كـ)2

بربشتك

8.85

مف حسابات الباحثيف.

 -9تكرار المجارم.Stream frequency :

يستخدـ ىذا المعامؿ لقياس النسبة بيف أعداد المجارم النيرية لمساحة الحكض ،بغض

المياه داخؿ حكض التصريؼ ،كمف ثـ إحداث جرياف سطحي بصكرة أكبر ،كينبغي اإلشارة إلى

أف ىذا المعامؿ ال يقدـ مؤشر كمي مباشر عمى حجـ الجرياف السطحي ،كعمى الرغـ مف ذلؾ

فإف تك اررية المجارم يمكف استخداميا كبديؿ لكثافة التصريفية في حالة تعذر الحصكؿ عمى

البيانات الخاصة بيا( ،)4كيبيف الجدكؿ ( )10تك اررية المجارم لشبكات تصريؼ منطقة الدراسة
التي تـ استخبلصيا بتطبيؽ المعادلة التالية :
تكرار المجارم

عدد المجارم لجميع الرتب في الحكض
مساحة الحكض

جدكؿ ( )10يكضح تكرار المجارم
الكادم

تكرار المجارم(مجرم/كـ)2

بربشتك

46.62

مف حسابات الباحثيف

-10أنماط التصريؼ :

تعتبر األمطار أىـ مصدر لمجرياف السطحي كالمسؤكلة عف نشأة االقنية المائية كذلؾ

بعد أف تصؿ التربة إلى درجة التشبع ،كال يمبث أف يتحكؿ إلى جرياف متييج قنكم بعد تزايد كمية

المياه السطحية كسرعة جريانيا كقكتيا الحتية ،كمف ثمة إزالة المكاد الصخرية المفتتة كنقميا

التتليل الجيو مور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

النظر عف أطكاؿ ىذه المجارم( ،)3تشير القيـ المرتفعة ليذا المعامؿ إلى إمكانية عالية لتجمع

كترسيبيا ،كتخضع الشبكة المائية في تطكرىا لبعض المعطيات البنائية كالصخرية كالطبكغرافية

كالمناخية بحيث تعكس أنماط انتشارىا مدل تأثرىا بيذه المعطيات ،كبالتالي تختمؼ أنماط
العدد 11

الشبكات المائية مف منطقة إلى ألخرل.
( )1عمي ( ،)2001مرجع سابؽ ،ص .185
( )2مصطفى ( ،)2000مرجع سابؽ ،ص .257

( )3جكدة ،عاشكر ( ،)1991مرجع سابؽ ،ص .340
( )4عمي ( ،)2001مرجع سابؽ ،ص .171
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عرض الهتائج والتوصيات

 .1بمغت مساحة كادم بريشتك حكالي  22.607كـ 2كتعتبر مساحة الكادم مساحة صغيرة
مقارنة مع غيرىا مف األكدية األخرل .
 .2يبمغ طكؿ مجرل كادم بريشتك حكالي  15.657كـ كذلؾ بسبب ابتعاده عف خط الساحؿ.
 .3كما بمغ عرض كادم بريشتك حكالي  1.444كـ .
 .4بمغ محيط كادم بريشتك بحكالي  41.760كـ .
 .5بمغت نسبة االستدارة في حكض كادم بريشتك حكالي ( ،)%0.34كىذا يدؿ عمى بعد شكؿ

التتليل الجيومور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

الحكض عف الشكؿ الدائرم.

 .6كما أكضح البحث أف شكؿ الحكض يقترب مف شكؿ المستطيؿ بسبب طبيعة األحكاض

الصدعية(.)1

 .7أف معامؿ الشكؿ يصؼ مدل انتظاـ عرض الحكض عمى امتداد الطكؿ

()2

لذلؾ كاف حكض

بريشتك الذم طكلو  15.657كيمكمتر كبسبب صغر مساحة الحكض بالنسبة إلى طكلو يجعؿ
منو يقترب مف شكؿ المثمث.
 .8أف نسبة الطكؿ إلى العرض تدؿ القيمة المنخفضة فييا عمى زيادة العرض عمى حساب

الطكؿ لذا جاءت قيمة حكض كادم بريشتك قدرىا ( )10.84كتدؿ النسبة المرتفعة ليذا المعامؿ
عمى اقتراب الحكض مف الشكؿ المستطيؿ .

 .9ييتـ معامؿ االندماج بشكؿ الحكض كمدل التجانس بيف محيطو كمساحتو كتدؿ القيمة
المرتفعة إلى كبر محيطو عمى حساب مساحتو الكمية كالتي تزيد تعرجات المحيط كتقؿ درجة
انتظاـ الشكؿ كما أف القيـ المنخفضة تشير إلى تقدـ الحكض في دكرة التعرية النيرية

()3

سجمت قيمة كادم يربشتك . %0.78

كقد

 .10كجد البحث أف حكض كادم بريشتك قد سجؿ قيمة لممعامؿ االنبعاج بنحك ( ) 2.71كتدؿ

ىذه القيمة المرتفعة عمى قمة أعداد كأطكاؿ المجارم كبالذات في رتبو الدنيا كعمى العكس القيـ

العدد 11

المنخفضة تشير إلى زيادة النحت الرأسي كالتراجعي كالزيادة في المجارم عددان كطكالن.
( )1الدليمي ( ،)2001مرجع سابؽ ،ص .176
( )2عبلجي ( ،)2010مرجع سابؽ ،ص .68
( )3عمي ( ،)2001مرجع سابؽ ،ص .29
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 .11اعتمادان عمى تصنيؼ يكنج لبلنحدارات نجد أف االنحدار في كادم بريشتك قد كصؿ إلي

درجة  34كىي ضمف فئة االنحدار الشديد جدا .
 .12كصؿ ارتفاع حكض بريشتك حكالي 650ـ .

 .13تشير نتائج أحكاض منطقة الدراسة أف درجة التضاريس النسبية في المرتبة األكلى حيث

بمغت بنحك بقيمة  1.5كادم بريشتك.

 .14سجؿ حكض بريشتك في منطقة الدراسة قيمة مرتفعة لدرجة الكعكرة كانت فكؽ الخمس

درجات حيث بمغت قيمتيا حكالي .5.7

إلي أف حكض كادم بريشتك كصؿ إلى مرحمة النضج(. )%59
 .16عمى مستكل أطكاؿ الرتب ،سجؿ طكؿ الرتبة األكلي حكالي  224ـ لكادم بريشتك ،كما

سجمت الرتبة الثانية تقارب أيضا مف حيث األطكاؿ فقد كصمت إلى  166ـ ،ككانت كذلؾ أطكاؿ

الرتبة الثالثة متقاربة حيث سجمت ،131أما الرتبة الرابعة فقد كانت ىي الرتبة األخيرة لشبكة
بربشتك فقد كصؿ طكليا إلى 130ـ .

 .17كانت نسبة التشعب في كادم بريتشك بيف (الثانية /الثالثة) بػ 1.24مع (األكلى /الثانية) بػ
 3.6كالتعميؿ ربما يكمف في البناء الجيكلكجي كالذم أشار إليو استرالر كعامؿ أساسي في
تقكيض ىذه المتكالية.

 .18تشير النتائج في منطقة الدراسة إلى أف معدؿ بقاء المجرل لكادم بريشتك قد سجؿ 2.4

كـ/كـ 2كبالتالي يصنؼ المجرل مف النكع غير المنتظـ إلى المتعرج.

 .19نجد أف تك اررية مجارم منطقة الدراسة بشكؿ عاـ مرتفعة كيرجع ذلؾ إلى شدة االنحدار

التي تعمؿ عمى زيادة مجارم الرتبة األكلى القصيرة ،إلى جانب كثرة الشقكؽ كالفكاصؿ كالبناء

التتليل الجيو مور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)

 .15يشير البحث إلى أف النسب المئكية لتكامؿ المنحنى الييبسكمترم ألحكاض منطقة الدراسة

الصخرم بسبب الطبيعة الصدعية.

كادم بربشتك كثافة تصريفية كصمت إلى  8.8كـ/كـ.2
 .21نمط تصريؼ شبكة كادم برنشتكىك خميط بيف نكعيف ىما الشجرم في أجزائو العميا كنمط

التصريؼ المتكازم كالشبة المتكازم في الجزء األدنى فقد كصؼ النمط الشجرم Dendritic .

Patternبأنو "يتكاجد ىذا النمط بكثرة في المصطبة الثالثة حيث تككيف الفائدية كاألبرؽ.
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 .20سجمت كثافة تصريؼ في منطقة الدراسة ضمف فئة الكثافة التصريفية المعتدلة حيث سجؿ

مف خبلؿ عرض النتائج تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات كجاءت عمى النحك

التالي-:

التوصييات

اء في التربة كالمياه
 .1اإلسػراع في تنفيذ السدكد التعكيقية المخططة ،لمتقميؿ مف االنحرافات سك ن
كالتقميؿ مف ضياع المياه في البحر كالتي تجرم في ىذا الحكض خبلؿ مكسـ األمطار.
 .2ضركرة إجراء مسح كامؿ بخصكص االستفادة مف المكارد التي يحكييا ىذا الحكض.

 .3تدريس مادة نظـ المعمكمات الجغرافية بأقساـ الجغرافية،لما تشكمو ىذه المادة مف أىمية
تطبيقية في الدراسات الجغرافية بصكرة عامة كالجيكمكرفكلكجية بصكرة خاصة.
التتليل الجيومور ومتري لتوض وادي ريشتو( استخدام هظم المعلومات الجغ ار ير)
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زصبد ٍِبٖ األِغبس ٚرٍّٕخ ِٛاسد ادلٍبٖ يف اٌششٌظ اٌسبزًٍ خلٍٍح اٌجّجخ
( )

(اَ اٌشصَ-عني اٌغضاٌخ)

أ.د.ص٘شاْ اٌشٚاشذٖ

د.عبدي اثشٌه زلّذ ثبحلسٓ

()

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مقدمر:

تتصؼ مكارد المياه بمحدكديتيا في إقميـ خميج البمبة شبة الجاؼ  /شماؿ شرؽ ليبيا ،كتقؿ

حصة المياه المتاحة لمختمؼ األنشطة في الكقت الذم تزداد فيو الحاجة لكميات اكبر مف المياه

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

خاصة في مجاؿ مياه الشرب .كبالرغـ مف امتداد اإلقميـ كساحؿ البحر المتكسط إال أنة كبسبب
مكقعة في ظؿ المطر ساده المناخ الجاؼ.

كيقصد بحصاد مياه األمطار تجميعيا في عدة أشكاؿ خبلؿ فترة زمنية معينة مف الدكرة

الييدركلكجية التي تبدأ مف سقكط األمطار إلى سطكح األراضي كالمباني كحتى مرحمة جرياف
المياه كسيكؿ أك بتخزيف المياه بيدؼ االستفادة منيا خبلؿ فترة الجفاؼ .كتمثؿ االستفادة مف

حصاد مياه األمطار كالسيكؿ في ىذه المناطؽ شبو الجافة ،أىمية كبيره ألنيا تتميز بتذبذب
معدالت األمطار زمانيا كمكانيا ،فيما تزداد أىميتيا كذلؾ بسبب قمة مصادر أخرل كالمياه
الجكفية ،كبيذا تصبح ىذه الكسيمة األكثر جدكل لتكفير المياه  .كفي ضكء ذلؾ أدرؾ سكاف

المنطقة إف ندرة مكارد المياه تستدعي ابتكار الحمكؿ لتكفير كميات مف المياه تكفي حاجتيـ.

أوال /مشفلر الدراسر:

تعاني المنطقة نقصا حادا في مكارد المياه خاصة الصالحة لمشرب ،يضاؼ ليا مشكمة

ارتفاع ممكحة المياه الجكفية ،ككذلؾ قمة مصادر المياه السطحية ،كبذلؾ يعتبر حصاد مياه
اإلمطار الكسيمة المتاحة لتكفير كميات مف المياه لسد جزءا مف حاجة السكاف .كتعد كذلؾ

عمميات حصاد مياه األمطار مف أىـ مجاالت تنمية مكارد المياه في المنطقة .كما كيعتبر حصاد
مياه األمطار األسمكب المتاح في عمميات جمع كخزف مياه األمطار كاالستفادة منيا كقت الحاجة

في المنطقة.

ثاهيا /أشمير الدراسر:
تعد تقنيات الحصاد المائي مف أىـ الكسائؿ الممكنة في تكفير كميات مف المياه

العدد 11

الصالحة المطمكبة خاصة في مجاؿ الشرب لمسكاف في ىذه المنطقة .كما كتعتبر ىذه الدراسة،
محاكلة لحساب عناصر المكازنة اليايدرلكجية – كالمناخية بيدؼ تحديد كميات المياه التي يمكف

()

جامعة عمر المختار ،كمية اآلداب كالعمكـ -درنػ ػ ػة ،قسـ الجغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرافيا.

()جامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة طبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرؽ ،كميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة اآلداب– طبرؽ ،قسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ الجغرافيا.
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حصدىا خبلؿ فترات التساقط .ككذلؾ لمتعرؼ عمى األساليب السائدة لحصاد المياه كتنمية مكارد

المياه ،فيما تعد كذلؾ مشاريع الحصاد المائي مساىمو في التنمية االقتصادية كاالجتماعية في
المنطقة.

ثالثا /أشداف الدراسر:
تقدير معدالت المكازنة المائية بيدؼ تحديد معدالت كميات الجرياف السطحي لمياه
األمطار لكي يعتمد عمييا في حساب عمميات حصاد مياه األمطار في كؿ منطقة .كذلؾ جمب
االنتباه إلى أىمية التكسع في استخداـ تقنيات الحصاد المائي كمعرفة األسمكب األمثؿ لتطكير

األمطار كخزنيا لبلستفادة منيا خبلؿ فترة الحاجة .فيما تعد مشاريع الحصاد المائي احد أساليب

التنمية االقتصادية كاالجتماعية كاالستقرار في المنطقة ،كيمكف تحديد األسئمة اآلتية:

 تيدؼ تطبيؽ األساليب الكمية تحديد نسبة مساىمة عناصر المكازنة المائية بيدؼتحديد كميات الحصاد المائي خبلؿ فترات التساقط.

 تسد الكميات المحصكدة مف مياه األمطار جزءا كبي ار مف االحتياجات المطمكبة فيالمنطقة.

 تعد أساليب الحصاد المائي احد مجاالت تنمية مكارد المياه الميمة في المنطقة.ار عا /المجال المفاهي للمهطقر:
يمتد الشريط الساحمي لخميج البمبة في الجية الشمالية الشرقية مف الجبؿ األخضر ،يحده

غربا منطقة الفتايح كمرتكبو ،كجنكبا منطقة العزيات ثـ منطقة القرضبة شرقا كشماال البحر
المتكسط .تضـ منطقة إقميـ خميج البمبو ،منطقة اـ الرزـ ،كمنطقة التميمي ،ثـ عيف الغزالة
إضافة لمقرضبة كبالخاثر ،كحسب تعداد عاـ 2006بمغ إجمالي سكاف ىذه المناطؽ نحك19877
نسمة ،فيما قدر حجميـ عاـ  2015بيف  29 - 25ألؼ نسمة تقريبا.

يأخذ شكؿ ىذا الشريط الساحمي لخميج البمبة كيبلؿ مفتكح جية البحر ،كبطكؿ يقارب نحك

65كـ ،كبعرض ال يزيد عف 15كـ تقريبا  ،فيما يقدر عرض مدخؿ الخميج بح ار بيف رأس التيف
كعيف الغزالة نحك  20كـ تقريبا  .أما فمكيا تقع المنطقة بيف خطي طكؿ  22ٍ 50 10ك10 0

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

مكارد المياه في منطقة تعاني النقص الحاد لممياه .كما تيدؼ إلى حصد اكبر كمية مف مياه

ٍ 25شرقا كدائرتي عرض  31º ʺ10 00كʹ 32 º ʺ45 10شماال  ،شكؿ(. ) 1
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تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

خامسا /مهاجير الدراسر:

شفل ( ) 1مهطقر الدراسر

اتبع المنيج الكصفي التحميمي لكصؼ األساليب كالتقنيات المستخدمة في جمع كخزف
كحفظ مياه األمطار كتفسير كتحميؿ عناصر النظاـ الييدركلكجي كالمناخي كعبلقتو بأساليب

كتقنيات عمميات الحصاد المائي ككيفية إدارتيا في المجاالت المختمفة ،ثـ طبقت أساليب كمية
لتفسير المتغيرات اليايدركلكجية كالمناخية في المنطقة.

كفي ىذه الدراسة طبقت تقديرات شركة اتالكك لحساب عناصر المكازنة المائية

الييدركلكجية التي أجرتيا في منطقة عيف الغزالة ،كقد تكصمت الدراسة إلى أف معامؿ التبخر
مثؿ %90.0كمعامؿ التسرب  ،% 5.0فيما بمغ معامؿ الجرياف السطحي  % 5.0مف إجمالي
حجـ الكارد المائي لؤلمطار .كما كاعتمد في ىذه الدراسة كذلؾ تقديرات الييئة العامة لممياه

كىما دراسات أجريت لتقدير عناصر المكازنة العامة لممياه (اـ الرزـ-طبرؽ-امساعد ) كفييا قدر

معامؿ التبخر بنحك  ،% 75.0ك التسرب  ،% 15.0ككذلؾ قدر معامؿ الجرياف بحكالي 10.0
 .%كما كاستخدمت طريقة ثيسف لتحديد مساحات مناطؽ الشريط الساحمي لخميج البمبة ككفؽ

تأثير المحطة المطرية  :3+2+1ىي مناطؽ قسمت إلى مساحات حسب طريقة ثيسيف -1

العدد 11

منطقة اـ الرزـ 777.157كـ -2 ،2التميمي 327.360كـ -3 ،2عيف الغزالة 461.147

كـ ،/2أم اف المجمكع لكافة المناطؽ 1565.664كـ ،2شكؿ(.) 1
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سادسا /مصادر الدراسر:
لقد شممت ىذه الدراسة جمع البيانات كالخرائط إضافة إلى الدراسات كالبحكث مف مؤسسات

كك ازرة الزراعة كالثركة الحيكانية ،ككذلؾ الييئة العامة لممياه ثـ الشركة العامة لممياه كمصمحة
األرصاد الجكية .كما تمت مقابمة عددا مف السكاف ذكم الخبرة في حصاد مياه األمطار في

مختمؼ مناطؽ البمبة .

سا عا /الدراسات السا قر:
لقد قامت ك ازرة (أمانو )الزراعة كالثركة الحيكانية ،كالييئة العامة لممياه ،كادارة السدكد

المنجزة عف البمط كقنكاتو كالسدكد التعكيقية كالسدكد الترابية كالخزانات كالمكاجف كالجكابي كاآلبار

الركمانية في منطقة خميج البمبة .كمف ىذه الدراسات كذلؾ خطة لتنمية مكارد المياه بأسمكب

الحصاد المائي كذلؾ لؤلعكاـ ( )1999،1978,1998كلؤلعكاـ ( .2 ) 2013 –2000كما

درست شركة ايتالكك ككنسمتنت (3 )1978المكازنة المائية في المنطقة الممتدة مف درنو الى

الحدكد المصرية ،كقدر الجرياف السطحي لمياه األمطار بحكالي ، %5ككذلؾ قدرت الييئة

العامة لممياه 4 ،المكازنة المائية لمنطقة اـ الرزـ –طبرؽ كمثؿ الجرياف السطحي  .% 10كدرس

(صبلح مفتاح) 5الحصاد المائي كالتغذية الصناعية الجكفية في مناطؽ شرؽ ليبيا  ،كما قدر
مكتب الجكؼ اليندسي 6في دراسة الحصاد المائي البلزمة لتنمية الزراعة كتأسيس مشركع
لزراعة الزيتكف كالنخيؿ في منطقة اـ الرزـ – طبرؽ .كما درس البابكر كالريشي ()2008

7

الحصاد المائي لؤلمطار كالتنمية الزراعية في األراضي الجافة في منطقة كادم الباب باستخداـ

تقنيات الحصاد المائي .كتناكؿ الركاشده في بحث( 8) 2015أىمية الحصاد المائي بيدؼ تنمية
مكارد المياه في مراكز السكاف كالمراعي في إقميـ ىضبة البطناف شبو الجاؼ.
1
2

الييئة العامة لممياه () 1978إدارة السدكد كالمكارد المائية ،تقرير /اآلبار كالمكاجف في الجبؿ األخضر .
ك ازرة الزراعة كالثركة الحيكانية كالبحرية ( ) 2014إدارة الزراعة كالثركة الحيكانية كالبحرية ( جداكؿ بيانات األعماؿ التنمكية المنفذة

بمنطقة البطناف لؤلعكاـ  2004 / 2000ك 2005كلمفترة  . 2013/ 2006ككذلؾ مكتب الغابات كالمراعي ،تقرير 7صفحة .طبرؽ.
Italco Consulting,1978 ,Preliminary Water Resources Investigations In Bombah , AynGhazala and
TobrukArea.Ist Phase, Vol; 2A, text,2B figures, Supervision of General Water Authority , Benghazi.
 - 4الييئة العامة لممياه ( ) 2006دراسة ىايدرلكجية عف المنطقة الممتدة مف اـ الرزـ /البمبة – حتى الحدكد المصرية 76 ،صفحة.
3

5

حمد  ،صبلح مفتاح عبدالمة ( ) 2013الفرص كالتحديات لحصاد المياه كالتغذية الجكفية االصطناعية لممياه في ليبيا  .المنظمة
ك ازرة الزراعة كالثركة الحيكانية كالبحرية . 2014 ،ىيئة تنمية منطقة الجبؿ األخضر الزراعية  ،دراسة تأسيس مشركع الزيتكف كالنخيؿ

اـ الرزـ –طبرؽ  ،تقرير المرحمة الثانية  ،دراسة المكارد المائية ( ،تنفيذ مكتب الجكؼ لؤلعماؿ اليندسية) ( 81صفحة ).

7

 -البابكر كالريشي () 2008حصاد مياه األمطار كالتنمية الزراعية المستدامة في األراضي الجافة  :الرم بالجرياف في كادم الباب .

مؤتمر التنمية المستدامة في ليبيا  / 2008 – 6/ 29 – 28.متكفر عمى المكقع اللكتركني.0rghttp:/www.libyafourm

8

الركاشده ،زىراف ( ) 2015الحصاد المائي كاىميتة في تنمية األقاليـ الجافة -البطناف  ،المجمة الدكلية لمبيئة كالمياه  ،مج.) 1( 4
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العدد 11

العربية لمتنمي ة الزراعية  ،حمقة العمؿ القكمية حكؿ حصاد المياه كالتغذية الجكفية االصطناعية في الكطف العربي  ،سمطنة عماف .

6

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

كالمكارد المائية ( 1) 1978بتنفيذ مشاريع لمحصاد المائي مف خبلؿ تقارير كبيانات لئلعماؿ

 -المتور األول :مصادر موارد المياه ي مهطقر الدراسر:

 –1مصادر المياه الجو ير:

اعتيبرت منطقة الدراسة ضمف الكحدة الييدركجيكلكجية الثانية التي تضـ (مف درنة – مرتكبة
– البمبو – طبرؽ) .كتتضمف ىذه الكحدة مصادر المياه الجكفية حقكؿ أـ الرزـ كبإنتاج (
 788400ـ / 3سنة ) .كما تتضمف منطقة البمبو خزانات مياه جكفية مايكسينيو كالخزاف

الرباعي ،كيتصؼ ىذا الخزاف بارتفاع الممكحة كقمة اإلنتاجية كتدنييا نكعيتيا .كلقد قدرت كمية

السحب مف الخزاف الرباعي لمزراعة كالصناعة (  28540ـ / 3اليكـ ) كلمشرب (  5000ـ/ 3

اليكـ ) .1كما ظير نحك  33بئ ار جكفيا في المنطقة ،تنتج 244ـ/3ساعة كتعادؿ
تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

1.226مميكف/ـ3سنو ،كتراكحت ممكحتيا  .P.M/T.D.S. 5000 – 2000كىي ال تصمح

لبلستخدامات المنزلية ،2كلذلؾ تعاني المنطقة مف قمة المياه الصالحة لمشرب بحيث تجمب مف

العزيات اك مف مرتكبة .

 -2مصادر المياه السطتير ي مهطقر الدراسر :

أ  -العيون :تنتشر مجمكعة مف العيكف تصؿ إلى  7تقريبا يتراكح إنتاجيا (  10 - 1ؿ /
ثانية ) ،فيما يصؿ مجمكع إنتاجيا نحك 26ؿ/ثا كتعادؿ حكالي  819.936ألؼ ـ/3سنة .كىي

تنبع مف الخزاف الجكفي المايكسيني العائد لتككيف الفايدية ،تزداد إنتاجيتيا
شتاء كتقؿ صيفان
ن
كأحيانا تجؼ ،تستغؿ لمزراعة كلمشرب كسقي الحيكانات في المنطقة. 3
ت -مصدر مياه األمطار والجريان السطتي :تعتبر األمطار المصدر الكحيد لجرياف المياه

السطحية ،كتتصؼ ىذه األمطار بتباينيا زمانيا كمكانيا ،ك يؤثر ذلؾ عمى معدالت الحصاد في

المنطقة .

 - 3وسائل التصاد المائي ي المهطقر:

أ -السدود التخزيهير :تضـ سديف أحدىما عمي كادم المعمؽ  /التميمي ،بسعة تخزينية بمغت

(  5ـ ـ ) 3كاآلخر سد كادم مثاب ،الذم بني عاـ  ،1990بسعة (  1ـ ـ ) 3كييدؼ مف
إنشاؤىما سقي الحيكانات كتغذية المخزكف الجكفي ،جدكؿ ( ) 1كشكؿ (.4) 2

ت -اآل ار الروماهير :يعكد تاريخ إنشاؤىا إلي زمف الركماف كاإلغريؽ كال زالت تستخدـ في

الكقت الحالي ،حيث ييعتمد عمييا في تجميع كخزف مياه األمطار كالجرياف السطحي الستخداميا

العدد 11

1
2
3
4

 الييئة العامة لممياه ( ) 2005التقرير الرئيسي(22صفحة ) حكؿ الكضع المائي بالمنطقة الشرقية .ص ص .26-16 الشركة العامة لتحميو المياه ( ،) 2009مكتب خدمات طبرؽ تقرير 18صفحة .المجنة الشعبية لمزراعة كالثركة الحيكانية كالمائية ( )2006دراسة العيكف في مناطؽ الجبؿ األخضر ،ص . 7
إبراىيـ  ،محمكد سعد ( ) 2006التصح ر في جنكب الجبؿ األخضر دراسة جغرافية ،رسالة ماجستير  ،جامعة بنغازم ص. 92-91
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كقت الحاجة في الشرب كسقي الحيكانات ،كتعد ىذه اآلبار األكثر انتشا انر ،كتصؿ سعتيا

( 1500ـ. ) 3

جدكؿ (  )1التكزيع الكمي كالنسبي لمصادر المياه في مناطؽ خميج البمبة
هوع مصدر المياه

معدل فمير المياه /م/ 3سهر

الخصائص

%

اآل ار والخزاهات والمواجن*(تصاد مياه)

 73.247الف م/ 3سهر

0.7

أ ضل وسائل التصاد

السدود المعلق ومثات(تصاد مياه )

 6.0مليون م/ 3سهر /السعر

60.5

عديمر الجدوى سريعر قدان المياه

التخزيهير
مصدر مياه العيون

الت خر والتسرت
3

 819.936الف م /سهر
3

عيدة و ي مهاطق وعرة وتقل ي الصيف

8.2

مصدر التتلير /متطر ار ح مهقار /

 1.825مليون م /سهر

18.3

معطلر من 2010

مصدر المياه الجو ير  /اآل ار الجو ير

 1.2264مليون م /سهر

12.3

مالتر يصعت استخداماا

3

 9.893.697مليون م /سهر

100.0

(* ) المكاجف :خزانات لممياه تحفر كتشيد تحت األرض .

المصدر – ) 1( :محطة تحميو رابح منقار  / 2013اـ الرزـ .
 -المصدر ( : )2الييئة العامة لممياه ( ) 2009منجزات الييئة العامة لممياه ،الجبؿ األخضر (دراسة ).

 -المصدر ( ) 3أمانة الزراعة كالثركة الحيكانية  ،مشركع تنمية الغطاء النباتي بالجبؿ األخضر .دراسة العيكف التقرير النيائي ، 2006

ج – الخزاهات والمواجن :تنتشر أعداد كبيرة مف الخزانات كالمكاجف ،كتتراكح سعتيا بيف – 500
5000ـ ،3كيصعب حصر عددىا بسبب أف كثي ار مف المراكز السكانية تحصد مياه األمطار مف

أسطح المساكف كتخزنيا في المكاجف ،كتعتمد عمييا في حاجتيا اليكمية ،جدكؿ ( ) 1كشكؿ(.)2

 - 3مصادر المياه غير التقليدير :يكجد محطة تحميو عيف منقار رابح سعتيا (  5000ـ/ 3
يكميان ) ،تغذم ( التميمي كأـ الرزـ ) ،كىي عاطمة منذ عاـ  ،2010تنتج نحك  1.825مميكف

ـ/ 3سنة.1

70
60

40
30

معدل كمية المياه /م/ 3سنة %

20
10
0
اآلبار
والخزانات
والمواجن*
(حصاد
مياه )

السدود
المعلق
ومثاب(ح
صاد مياه )

مصدر مياه
العيون

مصدر
التحلية
/محطة
رابح منقار
 /عاطلة

مصدر
المياه
الجوفية /
اآلبار
الجوفية…

نسبة حجم كمية المياه/م 3لكل مصدر مائي
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شكؿ (  ) 2التكزيع النسبي لحجـ كميات المياه /ـ 3حسب المصدر في المنطقة

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

المجموع

3

-الشركة العامة لممياه محطة تحميو رابح منقار ،تقرير . 2014 ،
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 المتور الثالث :التصاد المائي:تعرؼ عممية حصاد مياه األمطار كالسيكؿ بأنيا تمؾ التقنية التي تستخدـ في حجز كتخزيف

مياه األمطار كالسيكؿ في فترات سقكطيا بطرؽ تختمؼ باختبلؼ الغاية مف تجميعيا كمعدالت

ىطكليا كاعادة استخداميا عند الحاجة إلييا سكاء لمشرب كلمرم التكميمي أك لتغذية المياه

الجكفية.1

كلقد أشارت األدلة عف كجكد مظاىر لتقنيات الحصاد المائي منذ القدـ  ،حيث تنتشر في

المناطؽ الجافة شرؽ المتكسط الكثير مف السدكد كاآلبارcisterns

كالحفاير hafir,البمط

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

 ، khabra, gudrans balats,كتبرىف ىذه التقنيات عف مساعدتيا لمسكاف كالحيكاف عمى
االستقرار في مناطؽ تكاجده  ،كما كاستمرت اغمب ىذه الكسائؿ كممكية خاصة  .2كما كيكجد

العديد مف الفكائد المقركنة بإدارة المياه في األراضي الجافة بطريقة حصاد مياه األمطار 3كتعطي
عممية حصاد األمطار سكاف األراضي الجافة كشبة الجافة فرصا ثمينة إلقامة أنشطة زراعية
كرعكية كاقتصادية في مناطؽ كانت غير مؤىمة سابقا  ،كيضاعؼ حصاد المياه في مناطؽ

الندرة كميات المياه المطمكبة.

 – 1مشاريع تصاد المياه ي لي يا:
كفي دراسة لمييئة العامة لممياه( )2009

4

قسمت بمكجبيا ليبيا إلى سبع مناطؽ لتككف

أساسا لمشاريع خاصة بالحصاد المائي لؤلمطار كاالستفادة مف مياه سيكؿ األكدية كاقامة السدكد.
كنفذت خطط مشاريع بناء السدكد عمى األكدية الرئيسية في مختمؼ المناطؽ حيث قدرت سعتيا

التخزينية نحك 200مميكف ـ/ 3سنة .كما أقيمت مشاريع عديدة لمحصاد المائي نفذ منيا  18سدا

عمى األكدية الرئيسية بسعة  389مميكف ـ .3كضمف مراحؿ مشاريع الحصاد المائي ،أقيمت 4

سدكد سعتيا التخزينية  37.5مميكف ـ ،3ككذلؾ نفذت في مرحمة الحقة  13سدا سعتيا نحك

 106.8مميكف ـ .3كما تـ االتفاؽ بيف ايكاردا كمركز البحكث الزراعية عاـ  ،2007إلطبلؽ
برنامج متكامؿ لمبحث في مجاؿ الحصاد المائي في منطقة الجبؿ األخضر.5

1

 -آؿ الشيخ  ،عبدالممؾ بف عبدالرحمف (  2006ـ ) ،المؤتمر الدكلي الثاني لممكارد المائية كالبيئة الجافة  ،الرياض  .ص. 12

- Lancaster, William and Fidelity; (1999) People, Land and Water in the Arab Middle East :

2
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Enveronments and Landscapes in the Bilad Ash-sham. Hardwood academic publishers, Amsterdam
3

– Netherlands.
 -البابكر كالريشي () 2008حصاد مياه األمطار كالت نمية الزراعية المستدامة في األراضي الجافة  :الرم بالجرياف في كادم الباب .

مؤتمر التنمية المستدامة في ليبيا  / 2008 – 6/ 29 – 28.متكفر عمى المكقع اللكتركني.0rghttp:/www.libyafourm

4
5

 الييئة العامة لممياه ( ،) 2009منجزات الييئة العامة لممياه  ،طرابمس  -ليبيا . -حمد  ،صبلح مفتاح ( ) 2013الفرص كالتحديات لحصاد المياه كالتغذية الجكفية االصطناعية لممياه في ليبيا  .مرجع سايؽ ص

ص.218-215
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 - 2تصاد المياه ي مهطقر الدراسر:
لقد تكاصمت خطط الحصاد مف خبلؿ تنفيذ مشاريع في مختمؼ مراكز السكاف كفي

مناطؽ الرعي ،كحفر مئات اآلبار كصيانة لآلبار القديمة كشيدت خزانات كمكاجف كسدكد لممياه
مختمفة السعة في أكدية المنطقة .كمف أىـ أنشطة الحصاد المائي في ىذه المنطقة دراسة

لكدياف المنطقة كمنيا سد المعمؽ (بيف اـ الرزـ-التميمي) المقاـ عمى كادم المعمؽ كبسعة

تخزينية 5مميكف ـ/ 3سنة كبمتكسط التخزيف السنكم  3.5مميكف ـ/ 3سنة كسد مثاب عمى كادم
3

مثاب كسعتو  1ـ

 .1كما اعتمدت نفذت مشاريع لمحصاد المائي في تنمية الشريط الساحمي

كحسب دراسة أجرتيا الييئة العامة لممياه (  ) 2005قدرت فيو المكازنة المائية لمكحدة

الثانية ( عيف الغزالة –البمبة – طبرؽ ) ك بمساحة بمغت نحك  3839كـ ،2كبمعدؿ مطرم

 140ممـ /سنة ،كبمكجبو قدر فيو إجمالي اليطكؿ في ىذه المنطقة نحك  537.4مميكف ـ/3

سنة  ،اما التبخر– نتح فقدر نحك  403.09مميكف ـ 3أم  % 75.0مف إجمالي اليطكؿ .كما
قدر خبلليا الشحف المائي لممياه الجكفية بحكالي  80.619مميكف ـ/ 3سنة كتمثؿ ،% 15.0

فيما قدر الجرياف السطحي بنحك  53.7مميكف ـ/ 3سنة كيعادؿ حكالي  % 10.0مف إجمالي

اليطكؿ في المنطقة .3

كفي ىذا المجاؿ اعتمد السكاف كمنذ القدـ في ىذه المناطؽ أساليب الحصاد المائي

كمصدر رئيسي ك خاصة في مجاؿ تكفير مياه الشرب ،كيظير ذلؾ مف خبلؿ تكزع أعداد كبيره
مف اآلبار الركمانية ،فيما حفر السكاف الحقا أعداد كبيره مف اآلبار الحديثة في

مختمؼ

المناطؽ .كلقد قدرت أعداد اآلبار بحكالي  186كبسعة 73247الؼ /ـ ،3كاعتمد عمى حصاد
ىذه المياه الستعماليا في المجاؿ المنزلي كالشرب كسقي الحيكانات .4

المتور الثالث  -الخصائص المهاخير للشريط الساتلي لخليج ال م ر :

 -المهاخ:

يتصؼ خميج البمبة باالعتداؿ المناخي النسبي بسبب المؤثرات البحرية ،اال أف

امتداده خمؼ الجبؿ األخضر جعمو يقع في ظؿ المطر .كعمكما يتميز الشريط الساحمي بالمناخ

شبة الجاؼ.
1

بقص  ،عمي عياد ( ) 2005تقانات حصاد المياه  ،الييئة العامة لممياه  ،طرابمس  ،ص. 9
ك ازرة الزراعة كالثركة الحيكانية كالبحرية . 2014 ،ىيئة تنمية منطقة الجبؿ األخضر الزراعية .مرجع سابؽ ص 57-5كممحؽ ،ص

.27

3

-الييئة العامة لممياه ( ) 2006دراسة ىايدرلكجية عف المنطقة الممتدة مف اـ الرزـ /البمبة – حتى حدكد مصر ،مرجع سابؽ ،ص

. 76

4

 -الركاشده ،زىراف ( ) 2015الحصاد المائي كاىميتة في األقاليـ الجافة  ،المجمة الدكلية لمبيئة كالمياه  ،مرجع سابؽ.
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العدد 11

2

ويظير أف المتكسط السنكم لدرجة الح اررة في محطتي طبرؽ كالفتايح عمى

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

كزراعتيا بالزيتكف كالنخيؿ في اـ الرزـ -طبرؽ. 2

التكالي ٍ 19.7ـ ،ك ٍ 18.2ـ ،فيما تراكح متكسط درجة الح اررة العظمى بيف ٍ 24ـ في طبرؽ
كٍ 23.3ـ في الفتايح ،1شكؿ(. )3
معدل درجات الحرارة /م*

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

محطة طبرق
العظمى/م
محطة طبرق
الصغرى/م
محطة طبرق
المتوسط/م
محطة الفتاٌح
العظمى
محطة الفتاٌح
الصغرى
محطة الفتاٌح
المتوسط

35
30
25
20
15
10
5
0

شكؿ ( ) 3معدالت درجات الح اررة في المنطقة
كعمكما ترتفع معدالت درجات الح اررة صيفا ،ك تنخفض خبلؿ أشير الشتاء ،كىي تؤثر

عمى تضاعؼ الفكارؽ بيف أشير الصيؼ كالشتاء إلى نحك ٍ 22ـ كتعني صفة المناخ القارم .
كما كيتبيف أف معدالت التبخر ترتفع مع ارتفاع درجة الح اررة كانخفاض الرطكبة في المنطقة ،كقد

سجؿ المعدؿ السنكم لمتبخر في طبرؽ بيف 5.9ممـ /يكـ اك  70.8ممـ/سنة ،ك في الفتايح 5.2
ممـ  /يكـ كتمثؿ نحك  68.0ممـ /سنة .ك ينخفض معدؿ التبخر في أشير الشتاء ،فيما ترتفع
المعدالت في أشير الصيؼ بسبب االرتفاع درجات الح اررة  .كعمكما تظير فترة العجز المائي
خبلؿ أشير الجفاؼ الطكيمة التي ترتفع فييا معدالت التبخر عف التساقط مع ارتفاع درجات

الح اررة كتكقؼ األمطار  ،فيما تظير فترات الفائض المائي في فترات استثنائية خاصة خبلؿ

أشير التساقط كفي السنكات الرطبة.2

– األمطار :يتكقؼ أشكاؿ تكزيع األمطار في المنطقة عمى اتجاه مركر األعاصير كبحدكث
حركات تصاعد لميكاء عف طريؽ تسخينو ،كقربيا مف البحر كاتجاه الساحؿ شرؽ – غرب
كبمكازاة مركر الرياح الممطرة ،ثـ إلى عكامؿ تضاريسية .كلقد أدل مكقع المنطقة في ظؿ
المطر ،إلى أف تسقط الرياح الغربية المحممة باإلمطار معظـ حمكلتيا عمى الجبؿ األخضر كال

يصؿ لممنطقة سكل كميات قميمة.

العدد 11
1
2

مصمحة األرصاد الجكية ،البيانات المناخية  ،محطتي الفتايح ك طبرؽ لمفترة (  ،) 2002 – 1980طرابمس. -مصمحة األرصاد الجكية  ،إدارة المناخ  ،طرابمس ،بيانات مناخية ،لمفترة  2005- 1991لمحطة طبرؽ كالفتايح - 1980

. 2002
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 -1توزيع معدالت األمطار السهوير والبصلير والشارير :
يبدأ األمطار مف أكاخر سبتمبر مف فصؿ الخريؼ حتى شير مايك مف فصؿ الربيع

كذلؾ الرتباطو بالفترة التي تتككف فييا المنخفضات الجكية فكؽ البحر المتكسط  ،حيث يصؿ
احتماؿ حدكث التساقط مف  % 70- 50في بداية اكتكبر كالى  %90مع نيايتو .

1

كعمكما تتركز األمطار في فصؿ الشتاء  ،% 62.3فيما سجؿ أعمى تركز لؤلمطار في

يناير  .% 24.4كما كتباينت معدالت األمطار في ىذا الفصؿ بيف  % 62.7اك  104.4ممـ
تركز األمطار شتاء إلى فاعمية تأثير المنخفضات الجكية القكية خبلؿ عبكرىا المنطقة في ىذه

الفترة  .أما فصؿ الخريؼ فقد حؿ ثانيا كبنسبة تساقط  %24.2اك  29.6ممـ ،ك في ىذا

الفصؿ تتبايف معدالت التساقط بيف  17.6ممـ اك  % 22.6في التميمي إلى  41.6ممـ كبنسبة
 % 25.0في اـ الرزـ .كلقد شكؿ فصؿ الربيع المرتبة الثالثة في معدالت التساقط  16.6ممـ

كبنسبة  ، %13.0كنحك  12.7ممـ اك  % 16.0في التميمي إلى  20.5ممـ كبنسبة 12.3
 %في اـ الرزـ .كتأخذ األمطار باالنخفاض بدءا مف مارس ،كتنخفض معدالت التساقط في

مايك .كبسبب كقكع المنطقة خبلؿ فصؿ الربيع في نطاؽ الضغط المرتفع االزكرم تقؿ معيا
مركر المنخفضات الجكية يصبح فصبل شبة جاؼ في اإلقميـ  ،فيما يندر تساقط األمطار صيفا

،جدكؿ ( ) 2شكؿ (. )4

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

في اـ الرزـ إلى  % 61.4اك  48.5ممـ في التميمي ،جدكؿ ( )3ك شكؿ ( .)4كيعكد سبب

العدد 11

1

 -ىكيدم ،غادة ) ) 2008الخصائص المناخية لمحطات الرصد الجكم شحات كدرنة كالجغبكب  :دراسة كارتكغرافية باستخداـ نظـ

المعمكمات الجغرافية  .رسالة ماجستير  ،قسـ الجغرافيا  ،بنغازم  ،ص.158
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جدكؿ(  ) 2متكسط كميات األمطار الشيرية /كالفصمية /ممـ في منطقة الدراسة
الشاور

البصول

س تم ر
افتو ر

صل الخريف

هو م ر
ديسم ر
صل الشتاء

راير
مارس
ا ريل

صل الر يع

مايو
يوهيو
يوليو

صل الصيف

اعسس

المجموع

معدالت كميات االمطار /ملم

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

يهاير

ام الرزم

المعدل

والهس ر

الشاري

التميمي
الشاري

البصلي

البصلي

المعدل
الشاري

ملم

4.0

0.6

0.5

%

2.4

0.8

%1.6

ملم

22.7

%

13.6

10.8

41.6

%25.0

13.8

17.6

%22.6

16.8

ملم

14.9

6.2

10.6

%

8.9

8.0

ملم

37.0

15.0

26

%

22.2

19.0

20.6

ملم

40.8

%

24.5

104.4

19.1
24.2

%62.7

48.5

%61.4

30

ملم

26.6

14.4

%

15.6

18.2

16.9

ملم

13.0

8.8

6.4

%

8.0

11.2

9.6

ملم

4.9

3.4

%

3.0

ملم

2.6

20.5

4.2

%12.3

%16.0

%

1.7

0.6

1.2

ملم

0.0

0.0

0.0

%

0.0

0.0

0.0

ملم

0.0

%

0.0

ملم

0.0

0.0

0.1

%0.0

0.0
0.0

16.6

%14.2

3.6

0.5

0.0

62.0

8.3
3.1

0.0

0.0

%0.0

0.0
0.0

%

0.0

0.0

0.0

ملم

166.5

78.4

122.5

%

100.0

165.5

100.0

%23.8

76.3

24.4
11

12.7

29.6

%13.7
%8.5

البصلي

78.8

100

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير

العدد 11

فصل الخريف

فبراير مارس

فصل الشتاء

ابريل

فصل الربيع

مايو

يونيو

يوليو اعسس

فصل الصيف

شكؿ (  ) 4التكزيع الكمي /ممـ كالنسبي%لمعدالت األمطار شيريا كفصميا في المنطقة
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 – 2السهوات الرط ر والجا ر :يمكف تمييز السنكات الرطبة كالجافة ،جدكؿ(  )4ككاالتي :
يعد الجفاؼ ظاىرة مناخية معقدة ،كيصعب تحديد فترات الجفاؼ عف الرطبة كذلؾ لكثرة
المعايير كالمعامبلت المستخدمة ،كيمكف تحديد الفترة الجافة عمى إنيا جافة باتفاؽ كؿ

المعامبلت ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمفترات الرطبة .كلقد تكصمت دراسة 1إلى إف سنكات الجفاؼ
حسب استخدامو لسبع معامبلت بمغت  % 49.0لمجمؿ إقميـ الجبؿ األخضر ،فيما بمغت فترة

مقابؿ  .%18.5كيتبيف أف معدالت التساقط تراكحت بيف  77.8في التميمي إلى 158.7
ممـ/سنة في أـ الرزـ ،جدكؿ ( ) 3كشكؿ (.)5

جدكؿ (  )3معدالت التساقط المطرم السنكم ممـ/في المنطقة

انطُت
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1998

او انرزو

انخًًًٍ

0
0
0
0
129.9
31.5
90.5
+ 250.0
85.6
108.2
+219.5
+175.5
+196.5
81.0
64.0
143.0
76.0
144.6
113.5
+202.5
31
151

0
0
104.5
76.5
88.8
80.5
112.3
72.5
66.3
37.5
58.0
66.2
99.0
19.5
84.0
107.5
43.0
96.0
67.4
59.8
-

عٍٍ انغسانت
+373
14
68
81
64
39
77
72
71
35
133
62
190
118
65
50
91
98
24
140
انًعذل 93.3

انطُت
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
انًعذل

او انرزو
159.5
114.9
126.5
+244.0
152.0
+170.5
+171.8
149.0
90.0
+298.0
158.5
+240.5
+369.6
+285.6
+264.5
+301.4
+209.4
143.4
48.5
155
74
116.5
158.7

انخًًًٍ
121.2
41.0
20.0
56.0
128.1
81.2
51.0
112.5
90.7
6.5
122.0
45.9
+197.8
انًعذل 77.8

-

(* ) +/حعًُ اإلشبرة  +أٌ انطُت رطبت وانطُىاث انببلٍت دوٌ انًعذل انعبو وححطب كطُىاث جبفت .

كىناؾ عكامؿ كثيرة مسئكلة عف أسباب الجفاؼ منيا مكقع خميج البمبة الممتد في نطاؽ ظؿ
المطر حيث تسقط معظـ الحمكلة المطرية عمى الجبؿ األخضر .كما يعد عامؿ التضاريس
الجبؿ األخضر الذم يرتفع في منطقة القبة كلممكدة 550ـ فيما ينخفض ارتفاع مناطؽ خميج

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

الجفاؼ كفؽ استخداـ النسبة المئكية لمتساقط الطبيعي في منطقة خميج البمبة ،نحك % 81.5

البمبة اقؿ مف 200ـ تقريبا ،يضاؼ إلييا اتجاه لمساحؿ المكازم لمركر المنخفضات الجكية مما
 -يصنؼ مناخ الشريط الساحمي بشبة الجاؼ ،كىذا ما تؤكده نسبة فترة السنكات الجافة كالتي

مثمت نحك  %81.3مقابؿ تدني نسبة فترة السنكات الرطبة إلى  %18.7جدكؿ ( )4كشكؿ (.)5
1

إسماعيؿ ،انكر  2013الجفاؼ المناخي  ،سمسمة الدراسات المناخية  ،الدار الكطنية لمنشر كالمطبكعات  ،طرابمس  ،ص. 32
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يقمؿ مف فرص التساقط .

المتطر

معدل

المطر

ع.س*

ملم/سهر

معدل

االمطارملم/سهر

ع.س*

البترة الرط ر**

معدل

االمطارملم/سهر

ع.س*

أعلى معدل
مطري ملم
/سهر

البترة الجا ر**

أدهى
معدل
مطري ملم
/سهر

أم الرزم

158.7

40

239.9

) % 37.5(15

109.9

)% 62.5(25

441

41.4

التميمي

77.8

32

197.8

)% 3.1( 1

73.8

)% 96.9(31

194

22.9

عين الغزالر

93.3

20

281.5

)%10.0( 2

72.3

) %90.0( 18

373

24.0

116.8

91

242.2

) %18.7(17

77.8

) %81.3(74

336

29.4

المعدل

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

 لقد تراكحت نسبة السنكات الرطبة بيف  %10-3كبمعدؿ 281.5-194ممـ في التميميكالغزالة إلى  %37.5كبمعدؿ 239.9ممـ في اـ الرزـ ،فيما تراكحت السنكات الجافة بيف

 %62.5في اـ الرزـ كبمعدؿ 110.1ممـ إلى  %96-95كبمعدؿ عمى التكالي بيف 45.3ممـ
إلى 59.0ممـ في التميمي كالغزالة .كيتضح كذلؾ قمة تتابع السنكات الرطبة ككذلؾ الجافة

كتباعدىا الزماني كتباينيا المكاني ،كىي صفة تبلزـ المناخات الجافة كالشبة جافة ،جدكؿ ()4

كشكؿ (. )5

جدكؿ (  )4معدالت األمطار السنكية الرطبة كالجافة كأعمى كأدنى كمية أمطار في محطات
المنطقة

*ع  .س  :عدد السهوات  :**/هس ر السهوات الرط ر = % 18.7والهس ر السهوات الجا ر = . % 81.3
400
350
300
250
200
150
100
50
0

عٌن الغزالة

التمٌمً

ام الرزم

شكؿ ( )5االتجاىات العامة لمعدالت األمطار في إقميـ خميج البمبة

العدد 11

-3خصائص هظام التسا ط المطري:

أ  -عدد أيام الاطول :كىي تفيد في معرفة أعداد األياـ التي حدث فييا سقكط أمطار معينة
كتركزىا بزمف محدد في تقدير كميات مياه األمطار التي تتسرب إلى التربة كتغذية المياه الجكفية
كمعرفة حدكث جرياف سطحي لممياه ككذلؾ معدالت التبخر  .كلقد تراكحت أعداد األياـ التي
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سقط فييا مطر في محطة طبرؽ خبلؿ  19سنة بيف  12يكما إلى  52يكما  ،فيما بمغ المتكسط

ليذه الفترة  32.2يكما /لممكسـ المطرم ،كتعني أف نسبة فترة التساقط .1 %14.2-%.3.0
ت  -فثا ر األمطار وترفيزشا : Rainfall Intensity
=الكمية الساقطة=

الكمية الساقطة
الزمف عدد االياـ

كيستخدـ التركيز اك غ ازرة التساقط

= أف فترة فصؿ األمطار يعادؿ 182يكما اك 6أشير ،كلقد

سجمت أعمى عدد األياـ ماطرة في مكسـ كاحد نحك  52يكـ فيما سجؿ أدنى عدد أياـ ماطرة
بنحك  12يكـ .2كيقدر التركيز أك الغ ازرة المطرية في الحالة األكلى  % 28.6مف المكسـ

مف  182يكـ أم شديدة الجفاؼ .كلقد تراكح دليؿ التركيز كفؽ ذلؾ بيف  8.6ممـ/يكـ إلى 3.6

ممـ /يكـ ،كمف خبلؿ ىذا المؤشر تتضح أىمية العبلقة بيف كمية التساقط كفترة ديمكمتيا /زمنيا،
أم تمعب قصر الفترة دك ار في معدؿ التركيز.

 -4تفرار تسا ط األمطار و ترة الرجوع :Return Period :
كيقصد بيا الفترة الزمنية التي يتكقع فييا عكدة اك تكرار كمية معينة مف المطر ،كىك
مؤشر يفيد في برامج الحصاد المائي .كتفيد استخداـ أعداد السنكات البلزمة لتكرار قيمة معينة،
اك تقدير نسبة احتماؿ تكرار قيمة معينة في فترة زمنية محددة ،كتحسب عادة مف خبلؿ ترتيب
كميات التساقط مف األعمى إلى االدني تنازليا كتحسب ليا رتبة ،كتحسب فترة الرجكع =

=، T

=  . 41كتعني = T :الفترة الزمنية التي يتكقع تكرار كمية معينة مف المطر ،ك n

= تعني عدد سنكات السمسمة الزمنية  = m .الرتبة الكمية المطرية في الترتيب .

كلقد ربطت نظرية جامبؿ  Gumbelثبلثة عناصر كىي :شدة المطر ،كديمكمة ىذا المطر

كتكرار ىذه الشدة بيذه الديمكمة .فالشدة المطرية تعني مقدار المطر الساقط في كحدة الزمف،
كىي كذلؾ ال تعني كمية المطر الساقط بؿ شدة المطر الساقطة .أما الديمكمة :تعني استم اررية

المطر بيذه الشدة خبلؿ فترة زمنية ،كالتكرار يعني :تكرار شدة المطر كديمكمتو في كحدة الزمف

 .3كيتضح أف سقكط أمطار بمعدؿ 369.6ممـ/سنة يتكرر سقكطيا مرتيف كؿ 40سنة جدكؿ

( .) 5أما اقؿ كمية مطر  60ممـ تحتاج لفترة تكرار  .% 97.8كما تراكحت فترات رجكع

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

المطرم أم اقؿ مف ثمث السنة المطرية  ،فيما في الحالة الثانية تيبط إلى  %6.6كىي  12يكـ

معدالت التساقط بيف  40سنة في اـ الرزـ ك 32سنو في التميمي ك20سنة في عيف

1
2
3

العدد 11

الغزالة،جدكؿ (. ) 5

 المركز الكطني لؤلرصاد الجكية ،محطة أرصاد طبرؽ  ،بيانات المناخ لمفترة (-1985ػ)2003طرابمس . المرجع نفسو . -سعد  ،عمي ( ) 1986شدة المطر كمدتو كتك ارره ،نشرة مينية رقـ  ، 3ك ازرة المياه كالرم  ،عماف  .ص.35
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جدكؿ (  ) 5فترة الرجكع كاحتمالية التكرار
يحطت أو انرزو فخرة انرصذ  04ضُت
انطُىاث
يعذل األيطبر
( يهى )
فخرة انرجىع
( ضُت )
احخًبنٍت انخكرار
()%

1551

1550

1553

1523

1525

1540

1530

1531

1534

1521

32562

34160

12061

11561

15261

13461

10062

11361

4164

3161

01

1461

461

062

361

160

163

160

161

1

160

065

1161

1164

3164

0161

1564

3361

5461

5464

يحطت انخًًًٍ فخرة انرصذ  31ضُت
انطُىاث

تصاد مياه األ مطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

يعذل األيطبر
( يهى )
فخرة انرجىع
( ضُت )
احخًبنٍت انخكرار
()%

1554

1515

1544

1531

1521

1520

1523

1535

1544

1543

15364

10461

111

14361

4464

3161

14

01

14

261

33

1261

463

0613

164

164

161

161

161

1

364

264

1164

1064

3260

1164

2263

4164

5164

5364

يحطت عٍٍ انغسانت فخرة انرصذ  14ضُت
انطُىاث
يعذل األيطبر
( يهى )
فخرة انرجىع
( ضُت )
احخًبنٍت انخكرار
()%

1513

1525

1541

1534

1524

1521

1531

1524

1521

1531

333

154

104

114

41

31

21

21

35

10

11

1461

163

361

163

164

161

163

161

164

063

1564

1063

1461

0164

1361

2262

3261

5460

5161

 -5القيمر البعلير لألمطار:
تستخدـ المعادلة اآلتية لحساب ىذه القيمة:

معدؿ االمطار السنكية ممـ
معدؿ الح اررة الشيرية

ممـ

= ـ= 0+

𝟗

𝟏𝟗

= 3.0ممـ كىي قيمة اقؿ مف  5كيعني أف مناخ عيف الغزالة اك التميمي جاؼ.كلتمييز نكع
المناخ السائد ،استخدـ الـ الرزـ متكسط درجة ح اررة الفتايح لتصبح
تصنؼ كمناخ شبة جاؼ.

𝟗 ممـ
𝟗

𝟗

= 5.9كبذلؾ

كباستخداـ معادلة ككبف طبقت كفقا لمتكزيع الفصمي لكميات األمطار /الشتكية لمتمييز بيف
ـ

المناخ الصحراكم الجاؼ كشبة الجاؼ  :ـ ح ام
ح

-عيف الغزالة =

𝟏𝟗

= 0.44كالتميمي =

𝟏𝟗

سـ المعدؿ السنكم لبلمطار
ٍـ المعدؿ السنكم لمح اررة

=

=  . 0.43أما محطة اـ الرزـ =

𝟗
𝟗

= 0.9

كبما أف الناتج اقؿ مف ( )1يسكد المناخ الصحراكم الجاؼ خاصة كاف المنطقة اقؿ مف

250ممـ ،كبذلؾ يقؿ حدكث الجرياف في ظؿ قمة األمطار كارتفاع معدالت التبخر.

العدد 11

كما طبقت معادلة امبيرجية المطكرة عف معادلة ديمارتكف التي تحدد القيمة الفعمية لؤلمطار

عمى أساس عناصر كمية األمطار كالمدل الحرارم السنكم ،جدكؿ (:) 6
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جدكؿ ( ) 6القيمة الفعمية لؤلمطار حسب معادلة امبيرجية* في اإلقميـ
المتطر

متوسط الحرارة العظمى
ألحر شهور السنة () 1

متطر ط رق

29.58

متوسط الحرارة
الصغرى ألبرد شهور
السنة () 2

7.03

متطر البتائح

29.4

6.9

معدل
األمطار /ملم

2+1

2-1

2+1
×
2-1

𝛗
*

132.2

36.61

22.55

825.6

16.0

301.4

36.9

22.5

823.7

36.6

نوع
المناخ
*

جاف
شر
جاف

* حطب انًعٍبر فبٌ يحطت طبرق حصُف ببنجبفت وانفخبٌح بشبت انجبفت

كىي كاآلتي:

 Q=R÷ (M+m)×( M─m)×100حيث أف  = Qالقيمة الفعمية لبلمطار اك

معامؿ الجفاؼ = R.معدؿ المطر السنكم الساقط /ممـ =M+m . /متكسط درجة الح اررة
السنة بالدرجة المئكية  .كيعطي الناتج صفة مناخ المنطقة  ،فكمما كبر المعامؿ يككف المناخ
أكثر رطكبة كالعكس صحيح أم إذا صغر الناتج تككف المنطقة جافة ،1كحسب ىذه المعايير فاف

مناخ طبرؽ  16.0يصبح جاؼ كالفتايح  36.6مناخ شبة جاؼ  ،جدكؿ(.)6
-المتور ال ار ع  -العال ر ين التسا ط وجريان مياه األمطار :

- 1معدالت تسا ط األمطار /ملم – والجريان المائي لالمطار/ملم ي المهطقر :

تعد تقديرات العبلقة بيف معدؿ التساقط /بالممـ  -الكارد المائي لبلمطار -كالجرياف السطحي

لممياه /بالممـ مف الخطكات الرئيسية في حساب حصاد مياه األمطار -السيكؿ كالفيضانات

ككذلؾ عبلقتيا مع مساحة المستجمع كنكع كسيمة الحصاد كسعتيا كاليدؼ منيا.

كلقد قدرت شركة ايتالكك 2المكازنة المائية الييدركلكجية في المنطقة (طبقت في منطقة عيف

الغزالة) كتكصمت إلى أف معدؿ معامؿ التبخر  %90.0كمعامؿ التسرب  ، % 5.0فيما بمغ
معامؿ الجرياف السطحي  % 5.0مف إجمالي حجـ الكارد المائي لؤلمطار في المنطقة .كما

أجرت الييئة العامة لممياه 3تقدي ار لممكازنة العامة لممياه في المنطقة كحسب معامؿ التبخر بحكالي
 ،% 75.0ك الشحف  ،% 15.0بينما قدر معامؿ الجرياف بحكالي  .% 10.0كما يظير تبايف
كبير في معدالت التساقط بيف المناطؽ ككذلؾ خبلؿ السنكات الرطبة كالجافة  ،بحيث يمكف

المقارنة بيف كحدة المساحة كمعدؿ التساقط في مناطؽ الشريط كعميو تراكح بيف 7.8-3.9ممـ
في التميمي إلى 15.9-8.0ممـ في اـ الرزـ ،يرتفع المعدؿ خبلؿ السنكات الرطبة إلى11-5.5

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

العظمى ألحر شيكر السنة بالدرجة المئكية ك mمتكسط درجة الح اررة الصغرل ألبرد شيكر

ممـ في التميمي إلى  28.2-14.1ممـ في الغزالة ،بينما ينخفض في السنكات الجافة إلى -2.2

1

3

العدد 11

4.4ممـ في التميمي كبيف 11.0-5.5ممـ في اـ الرزـ ،جدكؿ (.)7

 شحاتة ،سيد احمد(  ) 2002فاعمية األمطار كاالحتياجات المائية في المدينة المنكرة  ،المجمة الجغرافية العربية ،ع  ،40ص . 77- Italco Consulting,1978 ,Preliminary Water Resources Investigations In Bombah Area. Op.cit.

2

 -الييئة العامة لممياه ( ) 2006دراسة ىايدرلكجية عف المنطقة الممتدة مف اـ الرزـ /البمبة – حتى الحدكد المصرية ،مصدر سابؽ.
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كيتبيف كذلؾ اف معدؿ الجرياف المائي العاـ لممنطقة تراكح كفؽ تقدير معاممي الجرياف

 %10.0 -% 5.0بيف 11.7-5.8ممـ  ،يرتفع خبلؿ السنكات الرطبة إلى 24.2 -12.1ممـ ،

فيما ينخفض في السنكات الجافة بيف 7.9-3.9ممـ  ،جدكؿ ( .)7كيعني ذلؾ أف معدؿ مياه

الجرياف يعادؿ الضعؼ بيف الفترة الرطبة كالجافة مما يعطي مجاال لمشاريع الحصاد المائي .

جدكؿ(  )7معدؿ التساقط/ألعمى كأدنى /ممـ  -كالجرياف/ممـ حسب السنكات الرطبة كالجافة

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

انًُطمت

يعذل
انًطر
يهى/ضُت

او انرزو
انخًًًٍ
انغسانت
انًجًىع

158.7
77.8
93.3
116.8

يعذل انجرٌبٌ
انعبو /يهى

يعذل انجرٌبٌ
 /يهى

%5

%10

يعذل
األيطبر
يهى/ضُت
انرطبت

%5

8.0
3.9
4.7
5.8

15.9
7.8
9.3
11.7

239.9
194
281.5
242.2

11.7
5.5
14.1
12.1

%10
23.4
11.0
28.2
24.2

يعذل انجرٌبٌ
 /يهى

يعذل
األيطبر
يهى/ضُت
انجبفت

%5

%10

109.9
45.3
59.0
78.8

5.5
2.2
3.0
3.9

11.0
4.5
5.9
7.9

أعهى
يعذل
طري
يهى
/ضُت
441
194
373
336

يعذل انجرٌبٌ
 /يهى
%5

%10

22.0
9.7
18.6
16.8

44.1
19.4
37.3
33.6

أدَى
يعذل
يطري
يهى
/ضُت
41.4
22.9
24.0
29.4

يعذل انجرٌبٌ
 /يهى
%5

%10

2.0
1.1
1.2
1.5

4.1
2.3
2.4
2.9

 -2تقدير عال ر تجم التسا ط م / 3مع تجم الجريان السطتي  /م 3وتست المساتر/فم: 2

تعد العبلقة قكية بيف معدؿ حجـ التساقط /ـ 3كمعدؿ حجـ الجرياف المائي /ـ 3ليا عبلقة

مؤثرة مع المساحة /كـ 2الممثمة لمحطة التساقط .أما شركة اتالكك فقد قدرت معدؿ حجـ مياه

الجرياف/ـ 3بنحك  ،%5ككذلؾ تقدير الييئة العامة لممياه كبمعدؿ  % 10.0جدكؿ( )8كعميو
تبيف األتي:

3

 -تراكح المعدؿ العاـ لحجـ جرياف مياه األمطار بيف  2.6-1.3ـ ـ

في التميمي إلى -6.2

 12.3ـ ـ /3في اـ الرزـ  ،ككمعدؿ عاـ لممنطقة بيف 18.2-9.1ـ ـ. 3

 التبايف الكبير في معدالت جرياف مياه المطر خبلؿ السنكات الرطبة كالجافة ،بحيث تراكحالفارؽ نحك 18.2-9.1ـ ـ 3ينخفض إلى 12.4-6.2ـ ـ.3

3

 -التبايف كذلؾ في معدؿ حجـ الجرياف بيف مناطؽ الدراسة بحيث تراكح بيف  6.4-3.2ـ ـ

في التميمي إلى  18.6-9.3ـ ـ 3في اـ الرزـ .يعني أف التبايف كبير في حجـ الجرياف بيف

المناطؽ بسبب اختبلؼ معدالت التساقط ك المساحة ثـ خبلؿ فترات الرطكبة كالجافة تصؿ

الضعؼ تقريبا.

جدكؿ ( )8معدؿ التساقط /ـ - 3كالجرياف /ـ3حسب الفترات الرطبة كالجافة كأعمى كادني تساقط /ممـ

انًُطمت

يعذل
انًطر
3
وو

يعذل انجرٌبٌ
3
/و و

يعذل
األيطبر
3
وو
انرطبت

%5

%10

يعذل
يطر
3
وو
انجبفت

%5

العدد 11

او انرزو

123.3

%5
(*)
6.2

%10
(**)
12.3

186.4

انخًًًٍ

25.5

1.3

2.6

64.7

انغسانت

43.0
182.9

2.2
9.1

4.3
18.3

129.8
379.2

انًعذل

يعذل انجرٌبٌ
3
وو

يعذل انجرٌبٌ
3
وو

يعذل انجرٌبٌ
3
وو

%10

أعهى
يعذل
يطر
3
وو

%5

يعذل انجرٌبٌ
3
وو

أدَى
يعذل
يطري
3
وو

%5

%10

9.3

18.6

85.4

4.3

8.5

441

22.0

44.1

41.4

2.0

4.1

3.2

6.5

24.2

1.2

2.4

194

9.7

19.4

22.9

1.1

2.3

6.5
9.1

13.0
18.3

33.3
123.4

1.7
6.2

3.3
12.3

373
336

18.6
16.8

37.3
33.6

24.0
29.4

1.2
1.5

2.4
2.9

%10

(*) لذرث يعذالث انجرٌبٌ  /ببنًهى وفك يعبيم انجرٌبٌ فً يُطمت انذراضت انخً حطبج عهى أضبش يعبيم انجرٌبٌ ٌعبدل  %5يٍ إجًبنً انخطبلط ( حطب حمذٌراث
انًىازَت انًبئٍت نشركت احبنكى) )**( .فًٍب لذر حجى انجرٌبٌ انًبئً حطب يعبدنت انًىازَت انًحطىبت يٍ انهٍئت انعبيت نهًٍبِ انخً أجرحهب فً انًُطمت عبو 2005
بحىانً . % 10.0
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كما يمكف التكصؿ لتقدير معدؿ حجـ المياه مف خبلؿ مقارنة حجـ التساقط مع الجرياف مف

كؿ كحدة مساحة ـ/3كـ 2كلكؿ منطقة ،كمف الجدكؿ ( )9يتبيف اآلتي:

 -يرتبط عامؿ معدؿ حجـ التساقط ممـ /ـ 3بعبلقة طردية مع كحدة المساحة كـ ،2بحيث أدل

ارتفاع معدؿ التساقط  158.5ممـ في اـ الرزـ ممـ كبمساحة  777.2كـ 2إلى ارتفاعا في معدؿ
حجـ الجرياف السطحي مف  832.5ـ/3كـ 1665 - 2ـ/ 3كـ ، 2ترتفع خبلؿ الفترة الرطبة

بيف910ـ/ 3كـ 1821 – 2ـ/3كـ ، 2بينما ينخفض المعدؿ في الفترة الجافة إلى ما بيف 447.2

–  894.4ـ/ 3كـ 2في اـ الرزـ.

الجرياف إلى ما بيف  392ـ/3كـ 2الى784ـ/3كـ 2في التميمي  ،فيما ترتفع قميبل في عيف الغزالة

إلى ما بيف  440ـ/3كـ 2إلى  880ـ/3كـ .2كما كترتفع معدالت حجـ مياه الجرياف خبلؿ الفترة
الرطبة بسبب ارتفاع معدالت التساقط كتنخفض بشكؿ كبير خبلؿ الفترات الجافة.

جدكؿ (  )9معدالت الجرياف السطحي ـ / 3كـ 2في مناطؽ الدراسة.

المهطقر

معامل %

ام الرزم

%5.0

832.5

%10.0

1665

1821

%5.0

392

552

226

%10.0

784

1104

453

%5.0

440

802

295

%10.0

880

1604

590

%5.0

560

842

365

%10.0

1120

1684

التميمي
عين الغزالر
المجموع

المعدل

السهوات الرط ر

السهوات الجا ر

م/3فم2

م/3فم2

م/3فم2

910

447.2
894.5

3

2

730

3

كعمكما يتراكح معدؿ حجـ الجرياف في كافة المناطؽ بيف  560ـ /كـ إلى  1120ـ /كـ

2

 ،ترتفع خبلؿ الفترة الرطبة إلى ما بيف  842ـ/3كـ 2إلى  1684ـ/3كـ 2كتنخفض إلى ما بيف
 365ـ/3كـ 2إلى  730ـ/3كـ 2في عمكـ المنطقة  .كعمى الرغـ مف قمة ىذه الكمية المقدرة مف
حجـ مياه الجرياف خبلؿ الفترة الجافة  ،إال إف حصدىا يسد جزءا مف تزايد الطمب في مناطؽ

الدراسة .

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

 -كبسبب قمة معدالت التساقط في مناطؽ التميمي كعيف الغزالة تنخفض معدالت حجـ مياه

المتور الخامس  -الموازهر المائير الايدرولوجير لمهطقر الدراسر :عمى منطقة الدراسة كتكزيع ىذه األمطار بيف التبخر كالتسرب اك الشحف ثـ الجرياف السطحي.

كمف خبلؿ تقدير المكازنة المائية المناخية يمكف معرفة كتحديد الفائض المائي اك النقص كالعجز
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تيدؼ دراسة المكازنة المائية الييدركلكجية إلى معرفة مساىمة كمية األمطار الساقطة

في فترات الجفاؼ ،لما لذلؾ مف أىمية كبيرة في كضع برامج حصاد مياه األمطار ،كىي
الكسيمة الرئيسية التي اعتمد عمييا السكاف كمنذ القدـ في مناطؽ خميج البمبة لمكاجية قمة المياه.
كلقد اعتمد في ىذه الدراسة معادلة المكازنة المائية التي أجرتيا شركة اتالكك

1

في إلمنطقة،

كبمكجبيا قدر معامؿ التبخر نحك  %90كالشحف كالتسرب  ،%5كقدر معامؿ الجرياف السطحي
نحك  ،%5كفي ضكء ذلؾ حسبت المكازنة المائية المناخية كفؽ المعادلة =P/100.0

=  = E/90.0 +S/5.0 +R/5.0فالتساقط  ، 100 /Pالتبخر + 90.0 = Eالتسرب

اكالشحف + 5.0 / S:الجرياف السطحي . 5.0 / R :كما اعتمد عمى دراسة المكازنة المائية
تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

التي قدرتيا الييئة العامة لممياه 2ككاالتي :

P/100.0= E/75.0 + R/10.0 +

 : S/15.0كىي التساقط  =Pالتبخر + 75.0%Eالتسرب اكالشحف  + 15.0% /Sالجرياف
 ، 10.0%Rجدكؿ ( ) 10كالشكؿ (.)6

أ – الت خر/هتح : Evapotranispiration:
مف المعركؼ أف المنطقة يسكدىا مناخا شبو جاؼ اغمب السنة عدا بعض فترات محدكدة

كقميمة تسجؿ خبلؿ فصؿ الشتاء كفي الفترات الرطبة  ،مما يجعؿ معدالت التبخر مرتفعة لتسجؿ
ثمثي إجمالي التساقط  ،فيما تصبح فاعمية التساقط ضعيفة  ،كيبلحظ ارتفاع تقديرات التبخر في

المنطقة حسب شركة اتالكك  %90كالييئة العامة لممياه %75كيمكف مبلحظة األتي ،جدكؿ (10
) كالشكؿ (:) 6

 -ككفؽ ذلؾ يتبيف ارتفاع المعدؿ العاـ لمتبخر بسبب المناخ شبو الجاؼ لئلقميـ ليسجؿ مف

 164.6 -137.1مميكف ـ / 3سنة مف المعدؿ العاـ لمتساقط كالبالغ  182.9مميكف ـ .3يرتفع

المعدؿ العاـ لمتبخر خبلؿ السنكات الرطبة مف 282.4ـ ـ341.3– 3ـ ـ 3مف المعدؿ العاـ

لمتساقط ليذه الفترة  379.2ـ ـ . 3فيما تنخفض معدالت التبخر خبلؿ الفترة الجافة بسبب قمة

التساقط مف  111.1 –92.6ـ ـ 3مف المعدؿ العاـ إلجمالي التساقط لمسنكات الجافة كالبالغة

123.4ـ ـ. 3

كيظير التبايف في معدالت التبخر كذلؾ بيف منطقة ك أخرل في خميج البمبة بحيث تراكح
3

المعدؿ بيف 92.5ـ ـ 3إلى  111.0ـ ـ 3مف إجمالي التساقط 123.3ـ ـ

في اـ الرزـ ،

فيما يرتفع المعدؿ لمسنكات الرطبة حكالي  %40كينخفض المعدؿ نحك  %45في السنكات

العدد 11

الجافة عف الرطبة .

كفي منطقة التميمي انخفض معدؿ التساقط بسبب مكقعيا الداخمي مف الساحؿ إلى تدني

إجمالي معدؿ الكارد المائي لبلمطار إلى  25.5ـ ـ ،3فيما تراكح المعدؿ العاـ لمتبخر بيف 19.2
2

- Italco Consulting,1978 ,Preliminary Water Resources Investigations In Bombah Area. Op.cit.
 -الييئة العامة لممياه ( ) 2006دراسة ىايدرلكجية عف المنطقة الممتدة مف اـ الرزـ /البمبة حتى حدكد مصر ،مرجع سابؽ .

1
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ـ ـ 3إلى  23.0ـ ـ . 3يرتفع معدؿ التبخر بسبب ارتفاع التساقط خبلؿ السنكات الرطبة مف

 48.5ـ ـ 3إلى 58.2ـ ـ 3مف إجمالي الكارد المائي لبلمطار64.7ـ ـ ،3بينما ينخفض المعدؿ
في السنكات الجافة  %40عف مثيمة لمرطبة .أما عيف الغزالة فتقع عمى تمو شرقا ،ترتفع 200
ـ عف سطح البحر ،حيث تبيف أف المعدؿ العاـ لمتبخر تراكح بيف 34.5ـ ـ38.7 – 3ـ ـ 3مف

إجمالي الكارد المائي لمتساقط  43.0ـ ـ .3كخبلؿ الفترة الرطبة يرتفع معدؿ التبخر مف 97.3ـ

ـ 3إلى  116.8ـ 3مف إجمالي معدؿ الكارد المائي لمتساقط 129.8مميكف ـ .3كينخفض معدؿ
التبخر خبلؿ الفترة الجافة عف مثيمة لمسنكات الرطبة بحكالي  . %75كعمكما يؤثر المناخ

خبلؿ الفترات الرطبة في الحصاد المائي في المنطقة.

ت – التسرت اوالشتن : Seepage/Percolate

لقد قدرت شركة اتالكك كالييئة العامة لممياه عمى التكالي معامؿ التسرب اك شحف مياه

األمطار إلى باطف األرض اك إلى الخزانات الجكفية في المنطقة بيف  %5إلى  .%15.0كعمية

3

قدر إجمالي معدؿ التسرب اك الشحف في كافة مناطؽ الدراسة بيف 9.1ـ ـ27.4 – 3مميكف ـ

مف المعدؿ العاـ لمكارد المائي لمتساقط 182.9ـ ـ ،3ترتفع خبلؿ الفترة الرطبة 58.8 –19.0

مميكف ـ ،3مف معدؿ الكارد المائي لمتساقط ليذه الفترة  379.2ـ ـ ، 3كتنخفض معدالت
التسرب خبلؿ السنكات الجافة عف المعدؿ العاـ كعف معدؿ الرطبة نحك %32تقريبا ،جدكؿ

( ) 10كشكؿ (.) 6

كما يبلحظ تبايف معدالت التسرب في مختمؼ المناطؽ ،كتراكح المعدؿ بيف  6.2ـ ـ– 3

18.5ـ ـ 3في اـ الرزـ  ،يرتفع المعدؿ خبلؿ السنكات الرطبة بيف 9.3ـ ـ 27.9- 3ـ ـ،3

كتنخفض المعدالت خبلؿ السنكات الجافة عف المعدؿ العاـ كالرطبة نحك  . %31أما في
3

التميمي تراكح معدؿ الشحف بيف  1.3ـ ـ 3.9 – 3ـ ـ 3مف أصؿ  25.5ـ ـ

 ،فيما يرتفع

معدؿ التسرب خبلؿ السنكات الرطبة  1.8ـ ـ3.6- 3ـ ـ ،3كتنخفض المعدالت  %30في

الفترة الجافة عف المعدؿ العاـ.

3

كفي عيف الغزالة فقد سجؿ معدؿ التسرب أك الشحف في عيف الغزالة بيف  2.1ـ6.4- 3ـ ـ

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

الجاؼ في إضعاؼ حدكث الجرياف بسبب ارتفاع معدالت التبخر ،ك يمكف استغبلؿ التساقط

مف المعدؿ العاـ لمكارد المائي لؤلمطار كالبالغ  40.3ـ ـ ، 3فيما ترتفع معدالت التسرب خبلؿ
كتنخفض خبلؿ الفترة الجافة معدالت التسرب بيف %21عف المعدؿ العاـ ك%26.0عف معدؿ

الرطبة .كبذلؾ يعتبر معدؿ التسرب قميؿ بسبب ارتفاع معدالت التبخر ثـ جفاؼ التربة كقمة
الغطاء النباتي كىذا يقمؿ مف فاعمية تغذية الخ ازنات الجكفية بالمياه في المنطقة.

جي – الجريان السطتي : Runoff flow
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السنكات الرطبة بيف  6.5ـ ـ19.5 – 3ـ ـ 3مف معدؿ الكارد المائي لؤلمطار  129.8ـ ـ،3

يتأثر الجرياف السطحي بعكامؿ كثيرة منيا نكع المناخ كطبيعة نظاـ التساقط ككمياتو

كاستم ارره ثـ إلى نكع الترية كالغطاء النباتي إضافة إلى طبكغرافية كتضاريس المنطقة .ككفؽ

تقديرات اتالكك كالييئة العامة لممياه لمعامؿ الجرياف السطحي مف معدالت التساقط ممـ/ـ 3في

المنطقة بيف  %5.0ك.%10.0

يتبيف مف جدكؿ ( )10كالشكؿ ( ) 6أف المعدؿ العاـ لمجرياف السطحي لمياه األمطار سجؿ

3

بيف  9.1ـ ـ18.3 – 3ـ ـ ، 3يرتفع المعدؿ خبلؿ السنكات الرطبة بيف 19.0ـ ـ 37.9-3ـ ـ

مف معدؿ الكارد المائي العاـ لمتساقط ليذه الفترة 379.2ـ ـ ،3كتنخفض معدالت الجرياف خبلؿ

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

الفترات الجافة بيف 6.2ـ ـ – 12.3ـ ـ 3كتعادؿ نحك  %33مف المعدؿ العاـ لمفترة الرطبة.

كيبلحظ أف معدالت الجرياف السطحي لمياه األمطار تتبايف بيف مناطؽ الدراسة ،ففي اـ الرزـ

تراكح المعدؿ العاـ لمجرياف بيف 6.5ـ ـ 13.0 -3ـ ـ 3مف معدؿ الكارد المائي لبلمطار

 123.3ـ ـ ،3ترتفع خبلؿ السنكات الرطبة بيف  9.1ـ ـ 18.2 – 3ـ ـ 3مف معدؿ الكارد

المائي لؤلمطار  186.4ـ ـ ،3كينخفض المعدؿ خبلؿ الفترة الجافة %30عف المعدؿ العاـ

ك%50عف معدؿ الفترة الرطبة  .كفي التميمي كذلؾ تراكح المعدؿ العاـ لمجرياف السطحي بيف

1.3ـ ـ 2.6 – 3ـ ـ 3مف معدؿ الكارد المائي لؤلمطار  25.5ـ ـ .3ترتفع المعدالت خبلؿ

السنكات الرطبة بيف 3.2ـ ـ 6.5 – 3ـ ـ 3مف معدؿ الكارد المائي لؤلمطار خبلؿ ىذه الفترة
كالبالغة  64.7ـ ـ ،3فيما تنخفض المعدالت خبلؿ الفترة الجافة إلى %10عف المعدؿ العاـ

لمجرياف ك%63عف معدؿ الفترة الرطبة .كفي عيف الغزالة سجؿ المعدؿ العاـ لمجرياف المائي
لؤلمطار  2.1ـ ـ4.3- 3ـ ـ 3مف معدؿ الكارد المائي لبلمطار 43.0ـ ـ ، 3يرتفع المعدؿ

خبلؿ الفترة الرطبة 6.5ـ ـ 13.0 – 3ـ ـ 3مف معدؿ الكارد المائي لبلمطار 129.8ـ ـ،3
تنخفض المعدالت لمفترة الجافة عف المعدؿ العاـ  %75 - %25عف معدؿ الفترة الرطبة .

العدد 11
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جدكؿ ( )10المكازنة المائية اليايدركلكجية في مناطؽ خميج البمبة
ام الرزم  /ملم /المساحة 77777كم)**(7
الموازنة الهايدرلوجية

%

المعدل العام

7.979
78671
7.676
76.79
977
777.
977
7861

7.979
8.71
6679
8.7.
17.
7.7.
17.
97.

79778
6177
187.
.877
.77
977
.77
67.

7.78
7177
7877
7778
777
.76
777
771

7877.
77978
977.
77678
67.
797.
67.
7.7.

777.
..7.
7.
..7.
777
.
777
.7.

71777
.7977
78771
.177.
797.
.878
797.
.779

7878
77.71
9776
77777
677
787.
677
777.

(*) م م 6.مليون متر مكعب  6و /ف م6 .الف متر مكعب )**( 6استخدم طريقة ثيسين لحساب المساحات وفق تأثير المحطة المطرية في منطقتها 6
(***)  6حسب معادلة الموازنة المائية المستخدمة من قبل شركة  P/100.0= E/90.0 +S/5.0 +R/5.0 = 6 ITALCONSULTتم تقدير 6التبخر  Eتعادل + 9.7.التسرب اوالشحن 6
/ Sتعادل  + .7.الجريان السطحي / R 6يعادل  6 .7.التساقط األمطار ) ****( 6 /Pكما اعتمد في هذا الجدول في حساب حجم مياه الجريان حسب تقديرات الموازنة المائية التي طبقت
من قبل الهيئة العامة للمياه في منطقة الدراسة عام  6 7...و كاألتي P/100.0= E/75.0 +S/15.0 +R/10.0 6تم تقدير الجريان السطحي م / .وتعني  6التساقط األمطار  = /Pالتبخر
+ 7.7. %Eالتسرب اوالشحن / S 6تعادل  + 7.7.%الجريان السطحي 6 7.7.%R 6

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

7.877
معدالت التساقط/ملم/سنة
77.7.
معدالت التساقط /م م/.سنة
977.
)****(%7.7.
معدالت التبخر م م/.سنة(*)
7767.
)***(%9.7.
67.
)***(%.7.
معدالت الشحن 6م م/ .سنة
797.
)****(%7.7.
67.
) ***(%.7.
معدالت الجريان السطحي  /م م.
7.7.
) ****(%7.7.
التميمي  /ملم المساحة .777.كم 7
7768
معدالت التساقط/ملم/سنة
7.6.
معدالت التساقط /م م/.سنة
7977
%7.7.
معدالت التبخر م م/.سنة
7.7.
%9.7.
77.
%.7.
معدالت الشحن 6م م/ .سنة
.79
%7.7.
77.
%.7.
معدالت الجريان السطحي  /م م.
776
%7.7.
عين الغزالة  /المساحة  16777كم7
9.7.
معدالت التساقط/ملم/سنة
1.7.
معدالت التساقط /م م/.سنة
.17.
%7.7.
معدالت التبخر م م/.سنة
.877
%9.7.
777
%.7.
معدالت الشحن 6م م/ .سنة
671
%7.7.
777
%.7.
معدالت الجريان السطحي  /م م.
17.
%7.7.
المجموع  /المساحة  7.6.76كم7
77678
معدالت التساقط/ملم/سنة
78779
معدالت التساقط /م م/.سنة
7.777
%7.7.
معدالت التبخر م م/.سنة
76176
%9.7.
977
%.7.
معدالت الشحن 6م م/ .سنة
7771
%7.7.
977
%.7.
معدالت الجريان السطحي  /م م.
787.
%7.7.

الفترة الرطبة

الفترة الجافة

في ضكء ما تقدـ تؤدم عكامؿ مختمفة الى تبايف معدالت الجرياف كبالتالي تأثيرىا عمى

كطكؿ فترة الجفاؼ كقمة الغطاء النباتي إضافة إلى التضاريس كطبكغرافية المنطقة ككذلؾ

المساحة التجميعية  .كفي ىذا المجاؿ تؤدم المساحة دك ار كبي ار في معدالت الجرياف  ،بحيث

تقدر مساحة اـ الرزـ بنحك777.2كـ 2كالتميمي  327.3كـ 2ككذلؾ عيف الغزالة 461.6كـ، 2

فيما تراكح معدؿ الجرياف في اـ الرزـ بيف  6.5ـ ـ 13.0 – 3ـ ـ 3ترتفع ىذه المعدالت في
281
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معدالت الحصاد المائي في كؿ منطقة منيا تبايف معدالت التساقط كاختبلؼ درجات الح اررة

الفترات الرطبة بيف  18.2 – 9.1أم أف الزيادة تمثؿ .%28.6كبسبب قمة التساقط تنخفض
معو معدالت الجرياف إلى اقؿ مف النصؼ مقارنة بمعدؿ الفترة الجافة  ،كتعكد أسباب ارتفاع

معدالت الجرياف في اـ الرزـ إلى ارتفاع معدالت التساقط كاتساع مساحتيا  ،مما أدل إلى زياد
الحصاد فييا ثبلثة أضعاؼ مقارنة بمثيمتيا في التميمي كعيف الغزالة.
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إٌزبئح ٚاٌزٛصٍبد ٚادلمرتزبد:

يتبيف مما تقدـ التأثير الكاضح لمعدالت التساقط عمى معدالت الجرياف السطحي خبلؿ

السنكات المائية المختمفة .كما يتبيف ندرة تتابع السنكات الرطبة ،كحسب التصنيؼ المناخي تزيد

نسبة السنكات شبو الجافة الثمثيف عف الرطبة  ،كتعني سيادة المناخ شبة الجاؼ في المنطقة.

كفي مجاؿ تقديرات عناصر المكازنة المائية ،يتبيف ارتفاع معدالت الفاقد كالممثمة بالتبخر
كالتسرب كالمقدرة بيف  % 95 - %90مف إجمالي اليطكؿ بسبب اثر المناخ الجاؼ كشبة

الجاؼ ،كتبقى النسبة القميمة التي تمثؿ الجرياف السطحي كالمقدرة بيف .%10-%5

ككفقا لحجـ الحصاد المائي الفعمي كالمقدر بحكالي  301.7ألؼ ـ/ 3سنة  ،كىي تمثؿ

نسبة بيف  % 5.0 - 2.5مف إجمالي معدؿ الجرياف السطحي كالبالغ ( 12.0ـ ـ 24.0 3ـ ـ

) في المنطقة  .كفي حالة احتساب مشاريع الحصاد المنفذة ( كالخزانات كاآلبار كالمكاجف )

ذات السعة  3.43مميكف /ـ3سنو ،كىي تمثؿ نسبة بيف  %57.0-28.5مف إجمالي الجرياف
السطحي في المنطقة .كما يتضح كذلؾ اف معدؿ األمطار العاـ / 116.8ممـ ،كقدر معدؿ

الكارد المائي لؤلمطار 182.9ـ ـ/3سنو ،فيما قدر الجرياف السطحي مف ىذه الكمية نحك -9.1
18.3ـ ـ .3كخبلؿ السنكات الرطبة بمغ معدؿ التساقط نحك 242.2ممـ ،أدل الرتفاع معدؿ

الكارد المائي إلى 379.2ـ ـ ،3كما ارتفع معو معدؿ الجرياف السطحي 37.9-19.0ـ ـ.3

بينما كالنخفاض التساقط خبلؿ السنكات الجافة إلى  /78.8ممـ تدنى معو معدؿ الكارد المائي

لؤلمطار 123.4ـ ـ ،3كقدر منو الجرياف السطحي 12.3-6.2ـ ـ. 3

كفي ضكء ما تقدـ يتضح التبايف في معدالت الجرياف بسبب التذبذب الكمي لمتساقط ،

كبمكجبة تؤخذ في االعتبار خطط الحصاد كادارة التخزيف لممياه  .أما بالنسبة لمسعة التخزينية
لمختمؼ مشاريع الحصاد المقترحة كالمنفذة

فقدرت  3.43مميكف ـ/ 3سنة ،ك تمثؿ نسبة

 ،%57.0-28.5فيما يقدر الحصاد الفعمي بيف  %15-10مف إجمالي الجرياف السطحي
العاـ .ك تشكؿ كمية حصاد مياه السدكد نحك  %89.2مف إجمالي كمية المياه المحصكدة،
كىي غالبا تتبخر ،أم أف الفائدة منيا قميمة.

ِمرتزبد ٚرٛصٍبد:

 -إيجاد إدارة مائية فاعمة تشرؼ عمى تنمية كصيانة مختمؼ كسائؿ الحصاد كذلؾ لتعميـ

تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)

3

الفائدة مف خبلؿ منيج عممي يحمي بيئة كصحة ىذه الكسائؿ لتأثيرىا المباشر عمى الكثير مف

فييا عددا كسعة ألىميتيا التنمكية في استقرار السكاف خاصة في الريؼ كفي المراعي ،ككذلؾ

في المراكز السكنية (الحصاد الحضرم كالمنزلي) .كيمكف االستفادة مف تنفيذ مشاريع الحصاد
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الناس .كما تعطى ىذه اإلدارة صبلحيات مساعدة السكاف في دعـ كمتابعة صيانتيا كالتكسع

المائي كادارتيا جيدا خاصة قرب األكدية ،كتطكير كسائؿ الحصاد المائي كبالذات اآلبار
كالصياريج كالخزانات الكبيرة .

 -كضع برامج إلدارة عمميات الحصاد كارشاد السكاف في كيفية مكاعيد الخزف كالحفظ كالصيانة

كالمتابعة الصحية .كما يفضؿ التكسع في اآلبار كالخزانات كالمكاجف أفضؿ كسائؿ الحصاد

المائي ،عددا كسعة ،كتنفيذ مشاريع الحصاد المائي المطمكبة Water Saved Water

.Gained
تصاد مياه األمطار وتهمير موارد المياه ي الشريط الساتلي لخليج ال م ر( أم الرزم /عين الغزالر)
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"ِعبٌري ِٚزغٍجبد اخزٍبس سؤسبء ٚلبدح اجلبِعبد ٚادلعب٘ذ اٌعٍٍب ٚاٌىٍٍبد
ٚأثش٘ب عٍى فبعٍٍخ األداء ادلؤسسً"
د  .سعذ زسٓ اٌغذٌٛي

()

إعذاد:

د .صبحل عّشاْ اٌفشخبًٔ

)(

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

المستخلص:

تكاجو منظمات األعماؿ في العصر الحديث متغيرات كثيرة كمتبلحقة كمتداخمة في نفس

الكقت ،مما ال يجعؿ أماـ أم منظمة إال أف تتكيؼ مع ىذه المتغيرات كالتطكرات كذلؾ إذا ما

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

أرادت لنفسيا البقاء كالنمك كاالستمرار في عالـ األعماؿ.

كيرتكز نجاح المنظمات  -اختالف أهواعاا وأشفالاا  -في تحقيؽ أىدافيا بدرجة كبيرة

عمى كفاءة كفاعمية المكارد البشرية العاممة بيا  -السيما قياداتيا اإلدارية -أم أنو يتكقؼ عمى
مدل كفاءة كفاعمية كذكاء قياداتيا العميا بشكؿ خاص ،كالمكارد البشرية العاممة بيا بشكؿ عاـ،

كيعتمد أيضان عمى جكدة كدقة كسبلمة اختيارىـ ،كالذم يجب أف يككف قائمان عمى جممة مف

المعايير كالمكاصفات التي يتطمب تكافرىا في مف يتـ اختياره ليذه الكظيفة أك ذلؾ المنصب،
كتككف ىي األساس في اختيار كتعييف األفضؿ كاألنسب مف بيف المتقدميف ،لكضع الشخص

المناسب في المكاف المناسب لو.

كمف خبلؿ ىذا التقديـ يمكف طرح اإلشكالية التالية :ما شي المعايير والمتطل ات الواجت

توا رشا ي ادة ورؤساء الجامعات والمعاشد العليا والفليات المتلير والعر ير تاض ارً ومستق الً؟

الدراسات السا قر:

 -1دراسر علي مشاور السبالن".)1("1988
نحك مدخؿ متكامؿ الختيار القيادات اإلدارية في القطاع العاـ ىدفت ىذه الدراسة إلى

محاكلة إيجاد كسائؿ عممية مكضكعية لضماف كجكد ككادر إدارية متخصصة تكفر النكعية

التي يحتاجيا القطاع العاـ.

 -2دراسر ا و فر عمر البضيل".)2("2000
معايير اختيار المدراء كأثرىا عمى فاعمية المنظمات دراسة ميدانية عمى المصارؼ التجارية الميبية.
()
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أستاذ مشارؾ ،جامعة الزيتكنة ،كمية التجارة ،إدارة المكارد البشرية ،ليبيا.

()

أستاذ مساعد إدارة األعماؿ ،كمية التجارة ،جامعة الزيتكنة ،ليبيا.

))1

عمي مشيكر السفبلف" )1988( ،نحك مدخؿ متكامؿ الختيار القيادات اإلدارية في القطاع العاـ " ،مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز،

الرياض،االقتصاد كاإلدارة ،ص .189-188
)(2

أبو بكر عمر الفضٌل" )2000( ،معاٌٌر اختٌار المدٌرٌن وأثرها على فاعلٌة المنظمات" ،دراسة مٌدانٌة للمصارف التجارٌة

اللٌبٌة ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة فً إدارة األعمال،أكادٌمٌة الدراسات العلٌا ،طرابلس ،ص .22-15
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كمف أىـ أىدافيا التعرؼ عمى أحد أىـ األسباب الحقيقية كالرئيسية لتدني فاعمية

المنظمات كالعمؿ عمى إيجاد صيغة كأسمكب عممي يساىـ في كضع الشخص المناسب في
المكاف المناسب.

كمف أىـ نتائجيا عدـ كجكد كصؼ كتكصيؼ كظيفي محدد كمكتكب بالمصارؼ قيد

الدراسة يفسح المجاؿ كاسعا ألعماؿ االعتبارات الشخصية.

 -3د ارسر ائق مشعل دوري".)1("2003

استثمار التجربة العراقية لبلختيار القيادم في التعرؼ عمى كاقع كشركط االختيار لمقيادات

األكاديمية الحالية كالمستقبمية ككانت أىـ نتائجيا :ال تزاؿ النظرة التقميدية في كصؼ الكظيفة

القيادية قائمة إذ لـ تحدد األدكار بالصكرة التي تتناسب مع ديناميكية العمؿ .

 -4دراسر .)2("2001" Barker and gearge

األسباب كاألحداث التنظيمية كالنتائج كاألىمية اإلستراتيجية مف استبداؿ فريؽ اإلدارة العميا.

ىدفت ىذه الدراسة إلى العديد مف األىداؼ منيا :دكلية:

 -1تطكير مستكل تفاعؿ المنظمة مع البيئة المحيطة  .محمية:
 -2محاكلة تطكير القدرة عمى تغيير الكضع الحالي بأنظمتو كاجراءاتو كأساليب عممو
كالقكانيف كغيرىا نحك الكضع المستقبمي المنشكد.

ككانت أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا أف المنظمات تكاجو عمى اختبلؼ إحجاميا

تغيرات مستمرة في األكضاع كالظركؼ البيئية التي تعمؿ في إطارىا ىذا استكجب نسؽ مف

التغيرات كالتعديبلت في أىدافيا كسياساتيا أك ىيكمييا تساير ما ىك عميو مف تغيير مستمر.

 -5دراسر .)3("2006" Abraham and asher

األىمية النسبية لمميارات اإلدارية لفريؽ اإلدارة العميا .ىدفت ىذه الدراسة إلى محاكلة

التعرؼ كالتحقؽ مف الميارات اإلدارية التسعة الكاجب تكفرىا في فريؽ اإلدارة العميا كالمتمثمة في
"اإلقناع -القدرة اإلدارية -الطبلقة في الحديث -المعرفة لتكجيات كمياـ المجمكعة-
الدبمكماسية -الكياسة -كالميارات االجتماعية -كاإلبداع -ميارات الفيـ كالذكاء .ككانت أىـ

النتائج:

لتطكير أداء كميات اإلدارة كالتجارة في الجامعات العراقية ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،حمب ،سكريا 13 -11،مارس  ،ص .9-5
) (Barker and gearge(2001).
)3 (Abraham Carmeli ,and Asher Tishler: (2006) The relative importance of the top management team’s
managerial skills, International Journal of Manpower, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 27 No.
1, pp. 9-36.
2
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1

( ) فائؽ مشعؿ قدكرم" )2003( ،اختيار القيادة األكاديمية في التجربة العراقية "(رؤية إستراتيجية) ،بحث مقدـ إلى الممتقى العربي

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

اختيار القيادات األكاديمية في التجربة العراقية "رؤية إستراتيجية" ىدفت ىذه الدراسة إلى

 -1أف مف يمتمؾ الميارات اإلدارية مف أعضاء فريؽ اإلدارة العميا يؤثر بقكة في مستكم األداء.

 -2أف االىتماـ بتنمية الميارات اإلدارية لو دكر فعاؿ كايجابي في دعـ كتحسيف مستكل األداء.
 اإلطار المهاجي للدراسر:

 أشداف الدراسر :مف أىداؼ الدراسة:
 محاكلة الكصكؿ إلى مفيكـ محدد لمقيادة اإلدارية (القادة كالمدراء). -تكضيح دكر كأىمية اختيار القيادات اإلدارية.

 تكضيح بعض المعايير كالمتطمبات الضركرية كالناجعة في اختيار رؤساء الجامعاتمعايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

كالمعاىد العميا كعمداء الكميات.

 محاكلة الكصكؿ إلى تحديد مكاصفات كخصائص القادة ذكم الرؤية كالتفكيراالستراتيجي.

 محاكلة الكصكؿ إلى بعض المقترحات التي يمكف أف تساعد في اختيار قيادات إداريةفاعمة لمجامعات كالمعاىد العميا كالكميات.

 أشمير الدراسر:

تكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تتعرض إلى مكضكع غاية في األىمية بعنكاف" :معايير

ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء

المؤسسيق كالتي ال غنى ألم منظمة كانت عنيا ،إذ أف القيادة الفاعمة كالذكية ،كالقائد
الفعاؿ ،مف أىـ أركاف نجاح المنظمات في تحقيؽ أىدافيا ،فقد أصبحت الكفاءة
االستراتيجي ٌ
القيادية مكازية ،أك ربما تفكؽ الحاجة إلى التكنكلكجيات المتقدمة ،كمف ىنا تـ التركيز عمى تحديد
معايير اختيار قادة كرؤساء الجامعات كالمعاىد العميا كعمداء الكميات ،كالتي تعتبر األساس في

نجاح العممية اإلدارية كالتعميمية في آف كاحد.

 إشفالير الدراسر:

يسعى الباحثاف في ىذه الدراسة إلى التأكيد عمى أىمية دكر القائد كالمدير الفاعؿ في دعـ
كتحسيف مستكل األداء المؤسسي بالمنظمات مكضكع الدراسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى

اإلشكالية التالية:

 -ما شي المعايير والمتطل ات الواجت توا رشا ي ادة ورؤساء الجامعات والمعاشد العليا
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والفليات المتلير والعر ير تاض ارً ومستق الً ؟

 مهاجير الدراسر:

مف أجؿ اإلجابة عمى إشكالية الدراسة اعتمد الباحثاف عمى المنيج االستنباطي كاستخداـ

الدراسة الكصفية في كتابة ىذه الدراسة كذلؾ مف خبلؿ الرجكع إلى المراجع األجنبية كالعربية
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كأخذ منيا ما يخدـ مصالح ىذه الدراسة ،إضافة إلى استخداـ المنيج التحميمي لبعض الكقائع

كاإلجراءات ذات العبلقة بالمكضكع كالمنظمات قيد الدراسة.
كلتكضيح ما سبؽ ،فقد تـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى ما يمي:

 -مقدمة.

 مفيكـ القيادة اإلدارية (القادة كالمدراء). أىمية اختيار القيادات اإلدارية.كالكميات).

 -خصائص القادة ذكم الرؤية كالتفكير االستراتيجي.

 فاعمية األداء المؤسسي (المؤشرات الخاصة بأنماط الجامعات كالمعاىد العميا كالكمياتالعربية).

الخبلصة كالمقترحات (الخاتمة).
 يمقدمر:

تتعرض ىذه الدراسة إلى مكضكع ميـ في إدارة المكارد البشرية بعنكاف" :معايير ومتطل ات

اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيق
باعتبارىا تتحكـ نكعا ما في المستقبؿ مف خبلؿ استقراء الفرص المستقبمية في إدارة المعرفة؛ إذ
تعبر عف قرار إستراتيجي تأخذه اإلدارة العميا بالمؤسسة ،كمف ثـ
أف إدارة مؤسسات التعميـ العالي ٌ
يتـ تنفيذه كتقييمو بمساىمة المستكيات اإلدارية األخرل ،باإلضافة إلى تحديد دكر التكنكلكجيا
كتكجو مستقبمي في إدارة المؤسسة ككؿ .

كيعد العنصر البشرم مف أغنى المكارد التي تمتمكيا المنظمة ،ألف قكة أم منظمة تستمد

مف قكة مكاردىا البشرية ،ال مف قكة خططيا أك لكائحيا ،أك مكاردىا المالية ،كالسيما إذا يكجدت
القكة البشرية المدربة ،التي تستطيع تسخير ىذه اإلمكانات لتحقيؽ أىداؼ المنظمة .كاإلنساف ىك
المكرد الحقيقي ألية منشأة أعماؿ السيما في القطاع المعرفي؛ كالمكارد الرأسمالية ما ىي إال
عكامؿ مساعدة ،كاإلنساف بما يممكو مف ميارات كيتمتع بو مف رغبة في العمؿ ىك العنصر

الحاسـ لتحقيؽ الكفاءة اإلنتاجية كالفاعمية لممنظمات ،كىذا يتطمب مف القائميف عمى إدارة
كتعتبر مؤسسات التعميـ العالي الحمقة المجتمعية األكثر تحسسان لمتطمبات التطكر ،كىي

بذلؾ تعبر عف مبرر كجكدىا كدكرىا؛ فيي كمنتج لممعرفة عبر مختبراتيا كقاعاتيا ككسائميا

المختمفة ،تجد في الناتج المعرفي عمى النطاؽ الدكلي أم نار يعنييا مباشرة ،كتجتيد لكي تجد
رسالتيا المناسبة في نقمو كاستيعابو كتزكيد مخرجاتيا بو .كأف تحقيؽ الجامعات كمؤسسات التعميـ
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المنظمات استخداـ مكارد بشرية عالية الميارة كالتميز كالمحافظة عمييا.

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

 -معايير كمتطمبات اختيار القيادات اإلدارية العميا(رؤساء كقادة الجامعات كالمعاىد العميا

العالي ألىدافيا كأم منظمة ،مرىكف بمدل تكافر رأس الماؿ البشرم المبلئـ كالمؤىؿ لممارسة

العمؿ عمى أكمؿ كجو.

إف ما سبؽ ال يتأتى إال بكجكد قادة كمسئكليف كمكارد بشرية فاعمة ،تتكفر فييـ

المكاصفات كالميارات اإلدارية كالقيادية السميمة لكي يتمكنكف مف إنجاز ىذه المياـ عمى الكجو
األكمؿ ،كخصكصان مع تصاعد حدة التغيرات البيئية كالتنافسية التي تعيش فييا حاليان مؤسسات
التعميـ العالي بشكؿ خاص ،كمنظمات األعماؿ بشكؿ عاـ.

كما أف مؤسسات التعميـ العالي  -المتلير والعر ير  -ال بد كأف تككف قادرة عمى المنافسة

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

بالرغـ مف اشتدادىا ،كذلؾ في إطار ارتباطيا بقطار العصرنة ،كأف يككف ىدفيا ىك الحفاظ عمى
قطاع يتميز بالتجديد المستمر في ظؿ التطكرات الراىنة بيدؼ الكصكؿ إلى مستكل معيف مف

الجكدة في األداء المؤسسي كالدخكؿ في سباؽ المنافسة العالمي.

أوالً  :مباوم القيادة اإلدارير:

()1

القيادة كما يقكؿ (مصطفى)2007،

ىي "ميارة التأثير في اآلخريف ليعممكا طكعان في أداء

مثمر .إنيا مزيج متناغـ مف الميارات السمككية مثؿ الذكاء ،االتصاؿ المفظي كغير المفظي،

المركنة ،المبادأة ،االتزاف االنفعالي ،االستقبللية ،الثقة بالنفس ،الحزـ ،الحسـ  ،السمكؾ السياسي،
كالتفاكض".

()2

كالقيادة مف كجية نظر (أدير)2008 ،

ىي "فف التأثير عمى مجمكعة مف الناس بغرض

إتباع خطكات معينة ،أك ىي أسمكب مف أساليب إدارتيـ كالتحكـ في زماـ أمكرىـ كتكجيييـ
كاالستفادة القصكل مف إمكاناتيـ كقدراتيـ الكامنة .ىذا ،كيكمف الجزء الجكىرم في القيادة في

القدرة عمى إدارة المكارد البشرية".

كالقيادة ميارة يمكف تطكيرىا بالممارسة كالخبرة .كيصؼ "شكسبير" مف يتصدكف لمقيادة إلى

أنيـ (مصطفى:)3()2007 ،
 من ٌولدون لٌكونوا قادة.-

من ٌبحثون عن القٌادة.
من تدفعهم الظروف للقٌادة.

()4

كما تعرفيا (خطاب)2009 ،

لتحقيؽ أىداؼ المنظمة".

"القيادة اإلدارية ىي القدرة عمى التأثير في اآلخريف
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) ( أحمد سٌد مصطفى ،)2007( ،المدٌر الذكً  -كٌف ٌكون الذكاء فً القٌادة،د ن ،القاهرة ،ص .15
1

) (2جون أدٌر ،)2008(،األساسٌات السبعة إلعداد القادة ،ترجمة خالد العامري ،الفاروق للنشر ،القاهرة،ص .20
) (3أحمد سٌد مصطفى ،مرجع سابق ذكره ،ص .5
)(4عاٌدة سٌد خطاب )2009( ،اإلدارة اإلستراتٌجٌة المتقدمة ،ماس للطباعة ،القاهرة ،ص .349-333
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كتتضمف القيادة اإلدارية عبلقة اتصاؿ بيف طرفيف يحاكؿ أحدىما التأثير في سمكؾ

اآلخريف كتكجيييـ نحك تحقيؽ أىداؼ معينة ،كبيذا المعني فإف لمقيادة قدرة تأثيرية في التابعيف،
حيث يقكـ القائد بالتأثير في التابعيف لو مف خبلؿ االتصاؿ بيـ كامدادىـ بالمعمكمات كالحقائؽ

كاألفكار المتعمقة بسير العمؿ في المنشأة(دركيش.)1()2009 ،

كيرل(الغديكم )2012 ،بأف القيادة ىي" :القدرة عمى التأثير في اآلخريف كالتكاصؿ معيـ،

كتكجيييـ نحك تحقيؽ أىداؼ المنظمة بكفاءة كفاعمية".

ٌقصد بعملٌة االختيار في ضكء نظريات القيادة بأنيا انتقاء أفضؿ المرشحيف لمكظيفة ،كىك

الشخص الذم تتكافر فيو مقكمات كمتطمبات شغؿ الكظيفة أكثر مف غيره ،كيتـ ذلؾ طبقان

لممعايير التي تطبقيا المنظمة .كتستيدؼ عممية االختيار تعظيـ احتماالت اختيار المتقدميف
الذيف تتفؽ خصائصيـ مع تكقعات المنظمة ،ممثمة في المكاصفات المطمكبة لشغؿ الكظيفة

(.)2()Crainer, 1996

كتنطكم فمسفة االختيار عمى انتقاء أفضؿ العناصر البشرية التي تـ استقطابيا مف

مصادر متعددة بغية تعيينيا كتسكينيا بالكظائؼ الشاغرة بيدؼ زيادة اإلنتاجية كتحقيؽ أىداؼ
المنظمة .كما تستيدؼ عممية االختيار إحداث نكع مف المكاءمة بيف الكظائؼ كمف يشغميا
ككضع الشخص المناسب في المكاف المناسب لمؤىبلتو كخبراتو كقدراتو (عبد الكىاب،

.)3()2008

كمف ناحية أخرل فإف كضع الشخص المناسب في المكاف المناسب لو مف أىـ األىداؼ

التي تسعى إلييا المنظمة ،لما يحققو االختيار السميـ ألعضاء اإلدارة مف فكائد جمة مف خبلؿ

التجانس داخؿ التنظيـ ،كالعبلقات اإلنسانية المتسمة بالتعاكف كاالنسجاـ كالقدرة عمى تنفيذ المياـ

كاألعماؿ بكؿ كفاءة كفاعمية كصكالن إلى تحقيؽ أىداؼ المنظمة.

كينظر إلى االختيار أيضان عمى أنو العممية التي تقكـ بيا اإلدارة مف خبلؿ تقسيـ
ي
المرشحيف لمعمؿ إلى فئتيف ،إحداىما تضـ أكلئؾ الذيف ييقبؿ انتقاؤىـ كتعيينيـ ،كاألخرل تضـ
المرفكضيف منيـ (الفضيؿ.)4()2000 ،

كينبع دكر االختيار الفعاؿ مف األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا عممية االختيار مف ناحية

كيمكف تحديد أىداؼ عممية االختيار السميـ فيما يمي:

( )1محمد دروٌش ،وآخرون )2119( ،مبادئ اإلدارة العلمٌة ،كلٌة التجارة  ،جامعة عٌن شمس ،القاهرة ،ص .229
)2( Crainer, S. (1996) (ed) Leaders on Leadership, Institute of Management Foundation, Corby: pp 20- 70.

()3على محمد عبد الوهاب ،وآخرون)2113( ،مبادئ اإلدارة العلمٌة ،جامعة عٌن شمس ،القاهرة ،ص .85-23
()4أبك بكر عمر الفضيؿ ،مرجع سابؽ ذكره ،ص.6:
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كالفكائد كالمزايا التي تعكد عمى المنظمة كعمى العامميف نتيجة االختيار الفعاؿ مف ناحية أخرل،

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

ثاهياً :أشمير اختيار القيادات اإلدارير:

أ -تككيف كتييئة قكة عمؿ فعالة كمنتجة.

ب -تحقيؽ التكافؽ كاالنسجاـ بيف خصائص الفرد كمتطمبات الكظيفة.
ج -كضع أسس عادلة لؤلجكر كالحكافز كالترقية.

د -خفض تكمفة العمالة بسبب قمة أخطاء االختيار.
ق -خفض معدالت الغياب كساعات العمؿ المفقكدة.

ك -خفض معدالت حكادث كاصابات العمؿ.
معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

ز -خفض تكمفة كجيكد التدريب.

ح -خفض معدالت ترؾ العمؿ كتكمفة تعييف آخريف.

كما يتضح دكر االختيار أيضا مف أف أم خطأ فيو سكؼ يستمر كيتضخـ فالشخص غير
المناسب إذا تـ اختياره سكؼ يستمر غير مناسب لعممو ميما تنكعت أساليب تدريبو كتثقيفو

كبالتالي ففي كؿ مرة تتـ ترقيتو سيظؿ الخطأ مكجكدان مع تضخـ أثره بازدياد أىمية المناصب

التي تتكالى ترقيتو إلييا.

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف عممية االختيار تنطكم عمى سمسمة مف الخطكات المحددة

كالمستخدمة في انتقاء أفضؿ المرشحيف لمكظيفة القيادية ،كأنو يعتمد في تحديده عمى المكاءمة
بيف ما يحممو الفرد مف مؤىبلت كما تتطمبو الكظيفة مف شركط كمف ذلؾ نستنتج أف االختيار

يستمد الكثير مف مقكماتو مف طبيعة متطمبات المنصب القيادم كالمؤىبلت المناسبة لشغؿ

الكظيفة .كتأكيدان ليذه المكاصفات في مفيكـ االختيار يشير (قدكرم)2003 ،

()1

إلى أف اختيار

مرشح معيف ،يستند إلى المنيج العممي أسمكبان كأنو سيككف األفضؿ مف بيف المرشحيف اآلخريف

أك أ نو عمى أقؿ اعتبار سيمثؿ مبلئمة لممنصب القيادم مع ما يتكافر لديو مف مؤىبلت كقدرات
بما يكفؿ االضطبلع بمسؤكليات الكظائؼ التي يشغميا.

"كاختيار القيادات" نظاـ فرعي مف نظاـ اختيار المكارد البشرية يقكـ عمى التنبؤ بالكفاية

اإلدارية لؤلشخاص المحتمؿ نجاحيـ في عمميات اإلدارة كاسناد الكظائؼ القيادية الشاغرة إلييـ
مف خبلؿ كسائؿ مختمفة لمتعرؼ عمى الصفات كالقدرات كالميارات اإلدارية كالقيادية لؤلشخاص

المرشحيف لشغؿ ىذه الكظائؼ.

العدد 11

كقد يكجد أف الباحثكف كال يكتاب في حقؿ اإلدارة قد تناكلكا مفاىيـ متعددة الختيار القيادات
اإلدارية ،حيث عبر عنيا كممف ( (Keer&Jackofsky, 1989)(2بأنيا "طريقة لبلختيار مف
) (1فائق مشعل قدوري )2113( ،اختٌار القٌادة األكادٌمٌة فً التجربة العراقٌة (رؤٌة إستراتٌجٌة) ،بحث مقدم إلى الملتقى العربً
لتطوٌر أداء كلٌات اإلدارة والتجارة فً الجامعات العراقٌة ،المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،حلب ،سورٌا 13 -11،مارس ،ص .9-5
(2(Keer, J.L. &Jackofsky. Ellen F: (1989) "Aligning Manager with Strategies: Management Development
Versus Selection" strategic Management Journal Vol. 10., P. 157.
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الخيارات المتاحة مف األفراد المرشحيف لشغؿ الكظيفة الشاغرة داخؿ الكحدة التنظيمية بالشكؿ الذل

يتناسب كظركؼ كمتطمبات الكظيفة".
كيرل (الغديكم)2014 ،

()1

أف اختيار القيادات اإلدارية ىك" :عممية انتقاء أفضؿ العناصر

البشرية مف بيف المرشحيف لمكظيفة ،مف خبلؿ سمسمة مف الخطكات العممية المحددة كالمستخدمة
في عممية انتقاء أكثر األفراد مبلءمة لمكظيفة".

()2

كذلؾ عرفيا )(Werther& Davis, 1981

بأنيا "سمسمة مف الخطكات المحددة

المستخدمة ل تقرير أم مف المرشحيف لمكظيفة يجب اختياره ،أم أنيا العممية التى تبدأ بالترشيح
كمف ىنا يمكف القكؿ بأف أف اختيار القيادات اإلدارية العميا ىي تمؾ العممية الفنية التى

ككف مجمكعة مف الخطكات العممية المدركسة المصممة لمحصكؿ عمى الفرد األكثر مبلئمة
تي ٌ
لمتطمبات الكظيفة ،بما يحقؽ األىداؼ المرجكه ،خدمة لممجتمع حاض انر كمستقببلن.

كانو مف خبلؿ مفيكـ كأىمية االختيار ،يمكف التكصؿ إلى تحديد خصائصو المميزة عمى النحك

التالي (الحكراني:)3()1988 ،

عبر اختيار القيادات اإلدارية عف أىـ الق اررات خطكرة كحساسية ،في حاضر المنظمات
 -1يي ٌ
كمستقبميا.
 -2عمى الرغـ مف خضكع عممية االختيار في طبيعة خصائصيا إلى تأثيرات الجية
المسئكلة عف قرار االختيار ،إال أنو في نفس الكقت تستمد الكثير مف خصائصيا مف

طبيعة متطمبات المنصب القيادم كمؤىبلت كقدرات المرشح.

 -3يتسع مضمكف االختيار ليشمؿ عمكمان الكظائؼ بمختمؼ مستكياتيا التنظيمية ،إذ أف

خصكصية الخطكات كاإلجراءات التي تقع بيف نقطة البداية (الترشيح) كالنياية (قرار

االختيار) ،تعكس إلى حد كبير طبيعة الكظيفة كمستكاىا التنظيمي.

عبر االختيار عف خيار أفضؿ مف بيف بدائؿ متاحة كىك بذلؾ يفترض إسناده إلى
 -4يي ٌ
مجمكعة أساليب كاجراءات عمؿ ،تشكؿ بمجمميا آليات لبلختيار تعزز المكضكعية
كالدقة في اختيار البديؿ األحسف.

المصارؼ العربية تخطيطيا ،تدريبيا كتقييـ أدائيا ،اتحاد المصارؼ العربية ،األردف ،ص .35-10
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العدد 11

()1سعد حسف الغديكم ) 2014( ،اختيار القادة :المعايير المصادر األساليب ،دار الحكمة لمطباعة كالنشر ،القاىرة  ،ص .62
2
( ) Werther, W.B. Jr, & Davis Keith,: (1981) "Personnal Management and Human Resources" Mcgraw
–Hill Book Co; New York, p. 150.
()3محمد صالح الحكراني" ) 1988( ،المكارد البشرية  :مصادرىا ،أساليب اختيارىا كتكفير الضمانات ليا" ،مف المكارد البشرية في

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

لمكظيفة الشاغرة كتنتيي بقرار االختيار لممرشح ليا".

ثالثاً :معايير ومتطل ات اختيار القيادات اإلدارير العليا (رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا

والفليات):

تكاجو عممية كضع معايير كمتطمبات كمؤشرات الختيار القادة معضمتيا األكلى في تقرير

مفيكـ المعايرة الذم يتضمف قياسان مكضكعيان لخصائص سمككية كسمات شخصية كيكفؿ تحييد

االنطباع الذاتي ،كمؤشرات تككيف القناعة كفقان لمعطياتيا .كما أف االرتقاء بالمنظمة يقترف بحسف

اختيار قياداتيا العميا ،كتأسيسان عمى ما تقدـ ،فإف عممية كضع المعايير عندما ترتبط بالسمكؾ

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

فإنيا تتطمب المداخمة المستمرة تحت ضغط المستجدات كالتطكرات كاالحتياجات ،حتى كلك
أً
يعدت بمنيجية عممية استمدت مؤشراتيا مف النظريات التنظيمية كالمعاصرة.

كما أف ىذا العنصر ييعد مف أىـ العناصر المككنة لعممية االختيار ،حيث أف تحديد معايير
لبلختيار كالمفاضمة مف أكبر المشاكؿ األساسية التي تكاجو المسئكليف عف االختيار ،كذلؾ تحديد

األىمية النسبية لمعناصر المككنة لتمؾ المعايير ،إذ ال يكفى تحديد تمؾ المعايير المتخذة أساسان

لبلختيار دكف تحديد لؤلىمية النسبية لكؿ عنصر أك مؤشر مف مؤشراتيا.

كتقكـ ميمة اختيار القيادات اإلدارية العميا  -السيما ادة مؤسسات التعليم العالي -عمى ما

تعرضو اإلصدارات المتخصصة ،كما تتناكلو نظريات القيادة كالمداخؿ النظرية التي تناكلت

مفيكـ القائد .باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف األمر يزداد تعقيدان عندما يقترف االختيار بتكصيؼ مستكاه،

كككنو ىيكميان أك تنظيميان أك فنيان ،كخاصة إذا لـ تيمارس المنظمات مجيكدات إلعداد كتنمية
القيادات كتتخذ مف ذلؾ سبيبلن المتبلؾ خياراتيا المناسبة.
كقد اختمفت نظريات كمداخؿ القيادة اإلدارية كأراء الباحثيف في ىذا المجاؿ ،مف حيث

تحديدىـ لمفيكـ كمصطمح "معايير االختيار" ،حيث أطمؽ عمييا بعض ال يكتٌاب مصطمح
المتطمبات ،كأطمؽ عمييا البعض األخر مصطمح السمات ،كالصفات ،كآخريف أطمقكا عمييا
تسمية الميارات ،بينما أطمؽ عمييا باحثيف آخريف مفيكـ الكفاءات ،كالجدارات ،كاألسس...،

كغيرىا مف المفاىيـ كالتسميات ،إال أف المعنى كالمقصكد كاحد ،كىي المعايير ،بمعنى أنو ال فرؽ
بيف كبلن منيا مف حيث استخداميا ،إذ ال يكجد فرؽ إال في التسمية فقط ،عمى الرغـ مف أف كؿ
كاحدة مف ىذه المسميات التي تـ ذكرىا قد تـ كضع تعريؼ ليا مف قبؿ الباحثيف المستخدميف

ليا .إال أنو كمف خبلؿ مقارنة ىذه المفاىيـ مع بعضيا البعض اتضح عدـ كجكد اختبلؼ
جكىرم بينيا ،كأنيا تصب في نفس االتجاه كتؤدم إلى نفس المعنى ،لذا فقد قاـ الباحثاف

العدد 11

باستخداـ ىذه المصطمحات كنقميا كما كجدت في مصادرىا الرئيسية ،كقامكا باستخداميا جميعان

لمتعبير عف مصطمح "معايير".
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كيذكر (السفبلف )1988 ،أف المعايير ىي "الصفات كالقدرات كالميارات اإلدارية كالقيادية

المطمكبة في رجؿ اإلدارة القيادم" ،كالتي تتمثؿ في (السفبلف:)1(1988 ،
 -1القدرة اإلدارية كالميارة الفنية.

 -2اإلحاطة التامة كالفيـ الدقيؽ لمبادئ اإلدارة كأصكليا كمشاكميا ،مف خبلؿ التعميـ
كالدراسة كالتأىيؿ األكاديمي المنظـ.

 -3القدرة عمى استخداـ تمؾ المبادئ كالمفاىيـ اإلدارية األساسية في مكاقؼ اإلدارة الكاقعية
كذلؾ مف خبلؿ المراف العممي كالتدريب المنظـ.

العممي الذم يؤىميـ ألداء الكظيفة القيادية بكفاية كتميز.

كحدد (عبد الكىاب )2003 ،مجمكعة مف الصفات الكاجب تكافرىا كالتي تعتبر

معايير مناسبة كضركرية يتـ عمى أساسيا اختيار القادة مف ذكم التأثير في سمكؾ اآلخريف

كىي تتمثؿ فيما يمي (عبد الكىاب:)2()2003 ،

 -1القدرة عمى اتخاذ الق اررات كتحمؿ المسئكلية.

 -2القدرة عمى إدراؾ كفيـ احتياجات كمتطمبات التابعيف.
 -3العمؿ عمى إشباع رغبات كحاجات التابعيف.
 -4الذكاء كالنضج االجتماعي.

 -5القدرة عمى التحميؿ كالدراسة كاالستنتاج.

كما أف أفكار– هظرير السمات– تركزت حكؿ المعايير الشخصية التي تصنع الزعامة

الناجحة ،ككيؼ أف القيادة الناجحة تتطمب أشخاصان ذكم مكاىب نادرة تجعميـ صالحيف لقيادة
غيرىـ ...كأف "الرجؿ العظيـ" يستطيع أف يحدث في الجماعة تغييرات متى كانت مستعدة لتقبميا...

كيرجع – بعض ال يكتٌاب – السبب في تركيز أنصار ىذه النظرية اىتماميـ عمى المعايير الشخصية
ي
التي تصنع "الرجؿ العظيـ" إلى تأثرىـ باالعتقاد الذم كاف سائدان لدل األقدميف كالذم يقكـ عمى

أساس – أسطكرة القائد البطؿ ) ، -(Heroic – Leader – mythكالذم يربط النجاح في القيادة

بكجكد قكل غير طب يعية ييبيا اهلل لمقائد ،كأف القائد يمتاز عف األفراد العادييف ببعض الخصائص
التي تعتبر خارقة لمطبيعة البشرية مثؿ :القدرة عمى قراءة أفكار الغير ،كعمى استقراء المستقبؿ.

الشخص العادم.

) (1عمي مشيكر السفبلف ،مرجع سابؽ ،ص .9
) )2عمي محمد عبد الكىاب  ،مرجع سابؽ ،ص.10:
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العدد 11

فالقائد في إطار ىذا االعتقاد كاف شخصان لديو قدرات أسطكرية خارقة تفكؽ ما يتصؼ بو

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

كبذلؾ تحقؽ اإلدارة – كمينة – اختيار األشخاص ذكم التأىيؿ العممي كالتدريب

كفي دراسة أخرل لػ ) )1((Sadler,1993قامت شركة فرنسية بتحديد صفات األشخاص

الذيف يصمحكف لمقيادة" .بأنيـ أشخاص مبدعكف ،قادركف عمى التكيؼ ،لدييـ طمكح ألنفسيـ،

يمتعكف بالشجاعة كالحزـ ،ذكك عقكؿ متفتحة ،يفكركف بشكؿ عالمي" ،حيث تتفؽ ىذه الدراسة

مع ما جاء ب و المدخؿ المعرفي لمقيادة الذم ،كالذم يقكـ عمى تحميؿ عدد مف صفات القادة

الم ّدعق
العالمييف كالذم يميز بيف ثبلثة أنكاع مستكيات مف القادة كىـ  :القائد العاديق والقائد ُ

الملّام.
والقائد ُ

أما (أدير )2()2008 ،فيقكؿ بأف معايير اختيار القيادات العميا تظير مف خبلؿ القياـ

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

بعممية التقييـ لقدرة شخص ماء عمى القيادة،كذلؾ بالنظر إليو مف منطمؽ مجمكعة مف المفاىيـ

المتقاربة ،كالتي ترتبط بالمدخؿ التكاممي كمدخؿ النظاـ كمدخؿ اتخاذ الق اررات كىذه المفاىيـ ىي:
 -1القيادة والعمل الجماعي :يشتمبلف عمى الصفات الشخصية مثؿ قكة الشخصية
كالحماس كركح المبادرة.

 -2القدرة على اتخاذ القرار :بمعنى امتبلؾ ميارات التفكير في األشكاؿ التطبيقية لحؿ
المشكمة كعممية اتخاذ القرار كالتفكير اإلبداعي أك القدرة عمى االبتكار.

 -3ماارات التواصل( :مثؿ القدرة عمى التحدث كاالستماع كالكتابة كالقراءة كالقدرة عمى
عقد اجتماعات) ،بمعني القدرة عمى التكاصؿ في المؤسسات.

 -4إدارة الذات :أم القدرة عمى إدارة شئكف الذات كتنظيـ أحكاليا كميارات إدارة الكقت
كميارات التعمـ.

كما يذكر (القاضي )3()2006 ،مجمكعة مف الميارات اإلدارية التي يحتاج إلييا أم
شخص يتـ اختياره كقائد أك مدير كيمكف اعتمادىا كمعايير الختيار الشخص األكثر مبلئمة

لممنصب أك الكظيفة كىي عبارة عف مجمكعة مف الميارات كالتي تتحدد أىميتيا النسبية طبقان
لممستكل التنظيمي لممدير أك القائد كلممستكيات الممقاة عمى عاتقو ،كدكره في المنظمة حيث

يشير لفظ "الماارة" إلى القدرة التي يمكف تنميتيا كالمرتبطة كالمؤثرة عمى األداء كىذه القدرة
ليست بالضركرة مسألة كراثية ،كقد أكد المدخؿ الكبلسيكي أف معظـ المراجع اإلدارية في الفترة

مف الخمسينيات إلى اآلف ذكرت أف الميارات اإلدارية تتمثؿ فيما يمي:

العدد 11

(1)Sadler P. (1993) Managing Talent, FT/Pitman, London.
) (2جكف أدير ،مرجع سابؽ ،ص .22
) (3فؤاد القاضي )2006( ،السمكؾ التنظيمي كاإلدارة ،الطبعة األكلي ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ص .212-208
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 -1المهارات الفنيـــة6
كتعني القدرة عمى تطبيؽ طرؽ كاجراءات كفنكف محددة في مجاؿ تخصص
معيف ،كىي تؤكد عمى ميارة استخداـ األشياء المادية أك الطبيعية.

 -2ماارة العال ات اإلهساهير :

كىي التي تركز عمى القدرة عمى القيادة ،كالتحفيز ،كادارة الصراعات ،كالعمؿ مع
اآلخريف ،ألف المنظمات لدييا مكرد حقيقي كاحد كىك البشر.

وتعفس شذه الماارات القدرة على:

 –1/3رؤية المنظمة ككؿ متكامؿ.

 –2/3فيـ ميكانيكية العبلقة بيف أرجاء المنظمة.
 –3/3معرفة كيفية تشخيص كتحديد األنكاع المختمفة مف المشكبلت التي تكاجو المنظمة.
أما تنمية ىذه الميارة فإنيا تحتاج إلى:

 –1/3/3تحديد لؤلىمية النسبية الذم يقتضي إعادة ترتيب األىداؼ كالمعايير المتعارضة.
 –2/3/3تحديد االحتماالت النسبية لؤلحداث.

 -4ماارات االتصال:

كتعكس ميارات االتصاؿ قدرة المدير عمى إرساؿ كاستقباؿ المعمكمات كاألفكار
كالشعكر كاالتجاىات.

كما يتفؽ ) (Abraham, & Asher, 2006مع كجية نظر (القاضي )2006 ،في

أف معايير االختيار تعني أك ترتكز عمي تحديد ما يمتمكو القائد أك المدير مف ميارات متمثمة في
عدد مف الميارات اإلدارية يجب تكافرىا في الشخص كالتي يتـ عمى أساسيا اختياره لمنصب

القائد أك المدير ،كىذا أيضان ما جاء في نظرية السمات أك الصفات ،كالتي تحددت ىنا بتسعة
ميارات متمثمة في األتي :
 -1اإلقناع.

 - 2القدرة اإلدارية.

 -4المعرفة لتكجيات كمياـ المجمكعة.
 -6الميارات االجتماعية.

 -5الدبمكماسية كالكياسة.
 -8ميارات الفيـ.

العدد 11

 -9الذكاء.

 -7اإلبداع.

 -3الطبلقة في الحديث.

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

 -3الماارات المعر ير:

كبالنسبة لمعايير االختيار في ظؿ العكلمة فإف اآلمر يتعمؽ بما يمي :

الرؤير اإلستراتيجير:

الرؤية ىي مجمكعة التصكرات كالتكجيات كالطمكحات لما يجب أف يككف عميو الحاؿ في

المستقبؿ ،أما اإلستراتيجية ،فيي منيجية أك أسمكب العمؿ أك الخطة الشاممة لتخطيط األىداؼ،
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فإذا اجتمع المفظاف فسكؼ يخرج عنيما مفيكمان أعـ كأشمؿ كىك -الرؤية اإلستراتيجية -

كالمتمثؿ في مدل سعة األفؽ ،كالنظرة المستقبمية لمقائد ،كالقدرات كالميارات القيادية المتكفر لديو

ليككف قائدان ناجحان ،كعميو يجب عمى كافة القادة كالمديريف  ،كخاصة في المستكيات العميا أف

تككف لدييـ رؤية إستراتيجية كاضحة يسيركف عمييا ،لكي يككنكف قادريف عمى تسيير منظماتيـ

بكفاءة كفاعمية؛ كعمى ىذا تقكـ العديد مف المنظمات بالحصكؿ عمى قادة يتمتعكف بيذه الخاصية

مف خبلؿ تنظيـ برامج لتنمية قياداتيا ،كتدريبيـ عمى القيادة لكي يتمكنكف مف القياـ باألعماؿ
المناطة بيـ عمى أكمؿ كجو كبكفاءة عالية (الغديكم ،

2014ـ).

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

ففي المممكة المتحدة ينشرت النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في مشركع بحثي أجراه المجمس
القكمي لمتعميـ في اإلدارة كالقيادة(1)(National Council for Education in ،
) Management and Leadership,2001تحت عنكاف "تنمية القيادة  :أفضؿ مرشد عممي

لممؤسسات"

for

guide

practice

Best

development:

“Leadership

” organizationsكقد درس الباحثكف أفضؿ الممارسات العممية لتنمية القيادة في عدد مف
الشركات الناجحة التي ليا ركيزة قكية في المممكة المتحدة .كقد كجدكا أنو عمى الرغـ مف عدـ

كجكد إستراتيجية كاحدة يمكف أف تضمف ممارسة جيدة ،فإف ىناؾ تسعة مبادئ مميزة لمممارسة
الجيدة.كقد قسمكا ىذه المبادئ إلي ثبلث مجمكعات تحت ثبلثة عناكيف رئيسية كالتالي (سادلر،

:)2()2008

 -1الضرورات اإلستراتيجير:
 لكي تككف تنمية اإلدارة عممية ناجحة كفعالة ،يجب أف تككف اإلدارة العميا في المؤسسة
ىي المحرؾ األساسي ليا ،كأف يتكافر ليا الدعـ التخصصي البلزـ.

 يجب أف تككف ىذه العممية مصممة بحيث تدعـ الشركة كتدفعيا إلى األماـ.
 يجب إعطاء االىتماـ الكافي لمفيكـ القيادة كالتفكير فيما تعنيو كممة قيادة بالتحديد (ىؿ
ىي قيادة البطؿ أـ القيادة الجماعية لمفريؽ ،كمراعاة االختبلفات الثقافية كاألساليب

المختمفة في التنمية).

 -2الخ رات اإلستراتيجير:
 كجكد إطار عمؿ كاضح لتطكير العمؿ.

 مقادير متغيرة مف التنمية الرسمية كغير الرسمية.

العدد
11

1

( ) National Council for Education in Management and Leadership: (2001) Leadership Development:
Best Practice for Organizations, National Council for Education in Managemnt and Leadership,
London.
)(2فيميب سادلر )2008( ،القيادة ،ترجمة ىدل فؤاد محمد ،الطبعة األكلى ،مجمكعة النيؿ العربية ،القاىرة  ،ص.15:
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 عمى المؤسسة أف تيعد مف سيتكلكف مناصب القيادة فييا أك تعينيـ مف الخارج.
 أىمية كضع أيطر عممية لتقييـ الكفاءات كادارة األداء.
 استراتيجيات االحتفاظ بالمكظفيف كمنح المكافآت.

 -3التقييييييم:

كىك إجراء منظـ لممقارنة بيف المرشحيف ،إذ ييدؼ إلى الكشؼ عف القدرات التعميمية
كالتدريبية كالخبرات كالميارات كالخصائص كالصفات الشخصية .بمعنى كجكد عممية تقييـ

كاضحة كمشتركة (سادلر.)1()2008 ،

 1988)(2مف خبلؿ البحث الذم أجرتو عمى إحدل المنظمات ،كالتي تركز عمى الصفات
الشخصية ككاف عنكاف البحث "اإلدارة كالمستقبؿ" ) ،(Management for the Futureحيث
كضعت ىذه المنظمة قائمة بالصفات المطمكبة لمقيادة كاعتبرتيا كمعايير لبلختيار كىي :

 -1االستقبللية .

 -2تقبؿ التغيير.

 -5أف يككف قاد انر عمى إثارة دافعية العامميف.
 -6أف يككف لو أسمكبو الخاص في القيادة .
 -7الكالء .

كمف كجية نظر

 -3الحزـ .

-4

التمتع باالحتراـ.

 -8أف يككف لو ذكقو الخاص.

) (Research Associate of Sydney, 2008فإف معايير

()3

االختيار ىي مجمكعة الضكابط كالمكاصفات ،كالتخصصات ،كاالتجاىات ،كالميارات ،التي يجب

أف يمتمكيا المتقدميف لشغؿ المنصب كذلؾ بما يتناسب كمتطمبات الكظيفة.
أما مف كجية نظر

()4

(عفيفي )2005 ،فيعرؼ معايير االختيار بأنيا المتطمبات

كالتجييزات الكاجب تكافرىا كمقياس كتقييـ لمقائد البديؿ ،كالتي ترتبط س عر مؤشرات تتمثؿ في:
 -1التحضير القانكني كاإلجرائي.
 -2التحضير النفسي كالتييئة الذىنية لممنظمة.

 -3التحضير النفسي كالتييئة الذىنية لمقائد البديؿ.
)(1فيميب سادلر ،مرجع سابؽ ذكره  ،ص .34
( )Ashridge Management College (1988) Management for Future, Ashridge Management College,
Berkhamsted,
)3)Research Associate-Financial Modeling: (2008) " Key Selection Criteria Academic Staff", Faculty
of Business, University of Technology Sydney, UTS: Human Resources.
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بينما ترل كمية أشريدج لئلدارة ( (Ashridge Management College,

2

اإلحبلؿ كتككيف الصؼ الثاني مف القيادات اإلدارية ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية22 – 19،
يكنيك  ،ص .13-1

299

العدد 11

4

) (صديؽ محمد عفيفي " ) 2005( ،دكر القيادات اإلدارية في تككيف القائد البديؿ " ،بحث مقدـ إلى ممتقى استراتيجيات كسياسات

 -4التأكد مف إتماـ اإلعداد كالتدريب.

 -5طرح االسـ كمرشح عمى السمطة المختصة.
 -6التبرير المكضكعي لمترشيح.

 -7إمكانية التعييف في كظيفة نائب كبداية.
كيرل الباحثاف أف أىمية دكر القيادات الحالية ىنا يكمف في تككيف القائد البديؿ ،حيث أف

تجييز الصؼ الثاني لتكلي المسئكلية  -تين يتين الو ت  -أمر ىاـ لمغاية لضماف استقرار
معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

كاستمرار كنمك المنظمة ،كيمكف حصر أدكار القيادات اإلدارية العميا الختيار قادة المستقبؿ فيما

يمي :

 -1نشر ثقافة اإلحبلؿ كالتجديد.

 -2إعداد كاعبلف سياسة اإلحبلؿ كالتجديد.
 -3اإلعداد التدريبي الرسمي.
 -4المتابعة االنتقائية.

 -5التدريب كالتجريب بالممارسة.
 -1/5يمكف تجربة القائد المرتقب بتعيينو قائدان مؤقتان.
 -2/5مف خبلؿ عضكية فرؽ العمؿ.

 -3/ 5مف خبلؿ تكميؼ القائد المرتقب كحده بميمة بعد أخرل.
 -6تنظيـ كرش عمؿ القيادات المرتقبة.
 -7التجييز لتعييف القائد البديؿ .
 -8مساندة القائد البديؿ.

أما كفقان لمجكدة الشاممة فيقكؿ (()1فرحات )2003 ،أنيا المعايير التي يتـ عمى أساسيا

االختيار كالتي ترتكز أساسان عمى معايير إدارة الجودة الشاملر ) (TQMكذلؾ يتكقؼ عمى مدل

قدرة القائد في تطبيؽ األربعة عشرة نقطة التي تيعتبر قاعدة االنطبلؽ لمقائد في تطبيؽ إدارة
الجكدة الشاممة ،كالتي كاف قد قدميا خبير الجكدة ديمنج ، Demingكالتي يمكف تمخيص أىميا

فيما يمي :

 -محاكلة إيجاد االستقرار ،كالفرص.

العدد 11

 االستمرار في التطكير.()1

فاركؽ فرحات " ) 2003( ،أسس اختيار كتطكير القيادات اإلدارية المبدعة مف خبلؿ معايير إدارة الجكدة الشاممة " ،بحث مقدـ

إلى المؤتمر السنكم العاـ الرابع في اإلدارة كالقيادة اإلبداعية لتطكير كتنمية المؤسسات في الكطف العربي ،المنظمة العربية لمتنمية
اإلدارية،دمشؽ،الجميكرية العربية السكرية 16 – 13،أكتكبر.
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 -تبني فمسفة جديدة في التعامؿ كالقيادة.

 التخمص مف المعكقات اإلدارية ،كالعكائؽ التي بيف اإلدارات. تنشيط برامج التعميـ كالتنمية الذاتية. تقييـ القيادة بأىداؼ طكيمة األجؿ. -العمؿ كفريؽ.

كعميو فإف ذلؾ يتطمب ضركرة تفعيؿ كتطكير عممية اختيار القيادات اإلدارية العميا،

مضطرة الستخداـ أفضؿ كأحدث أساليب كمصادر ىذه القيادات ،كالتي يأتي عمى رأسيا استخداـ

مفيكـ "إدارة الجودة الشاملر للعمل القيادي" ،حيث أف جكدة القرار تعكس لنا جكدة التفكير،
كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ ينبغي أف يقكد المدير منظمتو في معترؾ المنافسة التي سادت البيئات

المختمفة كفقان لمفيكـ اإلدارة مف أجؿ الجكدة ،كىذا يعني أف التكافؽ بيف نمط التفكير اإلستراتيجي
كالمكقؼ الذم يتصدل لو متخذ القرار يؤكؿ إلى تطكير خيارات حقيقية تحدد البداية الصحيحة

كالمنتيى المنشكد لممنظمة (يكنس.)1()2005 ،

كما تيعد الحاجة إلى تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة مفيكمان كمعيا انر في إعداد كاختيار القيادات
اإلستراتيجية مف ضركريات العصر ،كىذه الحاجة لـ تكف مقصكرة بمجاالت اإلنتاج كادارة

العمميات فحسب ،كانما ينبغي أف تككف شاممة لجميع مفردات العمؿ كفي جميع المنظمات عمى
اختبلؼ أنكاعيا كتخصصاتيا ،السيما المنظمات كالمؤسسات التعميمية ،كعمكمان فإف الجكدة

الشاممة ال يمكف أف تعمؿ دكف تييئة بيئة عمؿ تنظيمية تيصيغيا كتيخطط ليا اإلدارة العميا عمى
أساس أنيا المسئكؿ األكؿ عف إدارة الجكدة .كقد قدـ خبير الجكدة ديمنج  Demingأربعة عشرة
نقطة رئيسية إلدارة الجكدة الشاممة – والتي تمت اإلشارة إلي أشماا – كقد أكد أف مبتدأىا ىك
القيادات اإلستراتيجية ،حيث أف القرار االستراتيجي باختيار الجكدة ىك باألساس خيار تقرره

اإلدارة العميا نفسيا ،كادارة الجكدة الشاممة تعبر عف أسمكب القيادة التي تنشئ فمسفة تنظيمية
تساعد عمى تحقيؽ أعمى درجة ممكنة مف الجكدة في العمميات كاألساليب كاألدكات ،فضبلن عف
إعداد بيئة يسعى فييا كؿ مف اإلدارة كالمكظفيف إلى تحسيف الجكدة بشكؿ مستمر كدائـ

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

بل عف تحديد مصادر ىذه
الصعد ،فض ن
باعتبارىا ركيزة أساسية في نجاح المنظمات عمى كافة ي
القيادات كأساليب كطرؽ كاجراءات اختيارىا .كعمى ىذا األساس تجد ىذه المنظمات نفسيا

(الخكتاني.)2()2000 ،

العدد 11

) ) طارق شرٌف ٌونس ،)2005(،الفكر اإلستراتٌجً للقادة ،المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،القاهرة ،ص .190-56
1

) ( سعٌد عبد هللا الخوتانً )2000( ،أساسٌات إدارة الجودة الشاملة ،مجلة التدرٌب والتقنٌة ،العدد ،23ص .58-56
2
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كمف ناحية أخرل نجد (محجكب )2003 ،قد نظر إلى ىذه المعايير مف كجية نظر

متخصصة فقد ركز عمى تحديد مجمكعة مف المعايير التي يمكف االستناد عمييا في اختيار
القيادات اإلدارية األكاديمية كذلؾ مف خبلؿ دراستو لعدد مف الجامعات بالجميكرية العراقية،

حيث رصد مجمكعة مف معايير اختيار القيادات اإلدارية العميا يمكف التدريب عمييا كاستخداميا

في اختيار القيادات بالجامعات كالمعاىد العميا أك الكميات كىذه المعايير تكمف في القدرة عمى:
 -1المعايير األفاديميييير:

 1/1إدخاؿ مناىج جديدة كمكاكبة التطكرات العممية.
معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

 2/1تنمية البحث كالنشر العممي ممثمة في عدد البحكث الرصينة.
 3/1استحداث تخصصات جديدة متطكرة.

 4/1تطكر حركة الترقيات العممية كخاصة في اتجاه مرتبة األستاذية.
 5/1تطكر التحصيؿ الدراسي لمطمبة معب انر عنو بعدد المتفكقيف.
 6/1تطكر عدد المؤتمرات العممية كالندكات كالحمقات الدراسية.

 7/1تطكر عدد مشاركات أعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات العممية اإلقميمية كالدكلية.

 8/1التطكر في أعداد كاختصاصات كمية الدراسات العميا.

 9/1التطكر في الجكائز العممية التي يحصؿ عمييا أعضاء ىيئة التدريس.

 -2المعايير التر ويييير:

 1/2انخفاض معدؿ المشكبلت السمككية لمطمبة.

 2/2تطكر الممارسات غير الرسمية لمطمبة كمان كنكعان.

 3/2استقرار الحياة الجامعية كسيادة المظاىر االيجابية.
 4/2انسجاـ الطمبة مع أعضاء ىيئة التدريس كالعامميف.

 5/2استجابة الطمبة لتكجيات المؤسسة كضكابطيا كتعميماتيا.

 -3المعايير اإلداريييير:

 1/3انخفاض معدؿ دكراف العمؿ ألعضاء ىيئة التدريس كعمكـ العامميف.

 2/3تطكر الدكرات التطكيرية كزيادة نسبة المشاركة.

 3/3انخفاض عدد مشكبلت العمؿ معب انر عنيا بمعالـ الرضا عف العمؿ كتعزيز الكالء التنظيمي .
 4/3كفاية المكارد المالية.

العدد 11

 5/3انخفاض معدؿ المخالفات اإلدارية كاالنضباطية معب انر عنيا بعدد العقكبات.
 6/3إدخاؿ أنظمة االتصاالت الحديثة في ممارسة األعماؿ اإلدارية.
 7/3سرعة تنفيذ الممارسات اإلدارية.

 8/3النزاىة في ممارسة األعماؿ اإلدارية كشفافيتيا.
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 9/3كضكح نظاـ المساءلة كعدالتو.

 10 /3فاعمية نظاـ الحكافز كعدالتو.

 -4معايير أخيييرى:

 1/4تطكر عدد االستشارات المقدمة إلى حقؿ العمؿ ممثمة في العقكد.
 2/4تطكر تطبيقات البحكث كالدراسات لدل الجيات المستفيدة.

ار عاً  :خصائص القادة ذوي الرؤير والتبفير االستراتيجي(( )1الدكرم: )2004 ،

حيث يتميز القادة ذكم الرؤية كالتفكير االستراتيجي بعدة خصائص تميزىـ عف غيرىـ مف القادة
 -الطبلقة الفكرية كالمركنة التمقائية.

 القدرة عمى تككيف الرؤل كصياغة األىداؼ اإلستراتيجية.-الدقة كالبصيرة النافذة في تقييـ األمكر المستقبمية.

الميارة في استشعار البيئة الخارجية بما تكفره مف فرص أك ما تفرضو مف معكقات. -الميارة في تكفير كتصنيؼ كتحميؿ البيانات كالمعمكمات كتفسيرىا.

الميارة كالدقة في المفاضمة أك االختيار مف بيف البدائؿ اإلستراتيجية.-الميارة في تحديد المكارد كاإلمكانيات البلزمة كترشيد استخداميا.

القدرة عمى التجاكب أك التفاعؿ االجتماعي مع الظركؼ كالمتغيرات البيئية. -القدرة عمى اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية.

 -القدرة كالرغبة في مكاكبة عكلمة الفكر اإلدارم.

كما تضيؼ دراسات أخرل نمكذجان آخر اعتبرتو معيا انر ميمان الختيار القادة ،كىك مف

األدكات المعركفة في ىذا النكع كىك "استبياف سمكؾ القائد"

The Leader Behavior

 ،Questionnaireكقد يكضع ىذا االستبياف في جامعة ككلكمبيا ،كيشتمؿ ىذا االستبياف عمى
خمسيف فقرة مقسمة إلى عشرة مقاييس ،تقيس األبعاد التالية في القيادة(( )2سادلر:)2008 ،
 -1التركيػ ػػز.

 -2جدارتو بالثقة.
 -3ميارة االتصاؿ.
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 -4احتراـ اآلخريف.

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

كالمديريف كتجعميـ أقدر عمى القيادة كأكثر فاعمية كىذه الخصائص ىي:

 -5قبكؿ المخاطرة.
1

( ) خالد الدوري ،)2004( ،اإلدارة اإلستراتٌجٌة ،األعالم للنشر،دمشق ،ص .13-4
) ( فٌلٌب سادلر ،مرجع سابق ،ص .34-15
2
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 -6السعي نحك تحقيؽ األرباح.

 -7االستخداـ اإليجابي لمسمطة.
 -8التكجو بعيد المدل.
 -9القيادة المؤسساتية.
 -10القيادة الثقافية.

ملخص هاائي لمعايير ومتطل ات آليات اختيار رؤساء الجامعات والمعاشد العليا وعمداء

الفليات :

 -1المواصبات الموضوعير:

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

 -الشاادة العلمير  :شيادة عممية (دكتكراه) مف جامعة معترؼ بيا .

 المرت ر العلمير  :حيازة مرتبة عممية متقدمة كيفضؿ حصكلو عمى مرتبة األستاذية لك تكفرت. -الخ رات:

 عميد كمية سابؽ أك حالي أك مدي ار إدارة إلحدل إدارات الجامعة.
 إدارة أحد أقساـ الكميات لمدة زمنية.
 إدارة مركز بحثي أك فريؽ بحث.

 إدارة أك عضكية لجاف متخصصة في المجاؿ اإلدارم أك الخدمي.
 كجكد خبرات عممية كأكاديمية كادارية أخرل.

 خبرة إدارية سابقة في إحدل المؤسسات الحككمية أك الخاصة األخرل.
 -المؤشالت األخرى:

 اجتياز دكرات تدريبية قيادية.
 إجادة لغات حية.

 إجادة استخداـ الحاسكب كالتعامؿ مع اإلنترنت.

 -السيرة العلمير:

 المؤلفات كالتراجـ.
 البحكث.

 المؤتمرات.
 عضكية الجمعيات العممية كالثقافية كالبحثية.
 تنفيذ عقكد استشارية.
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 الجكائز العممية.

 -2السمات الشخصير والماارير :كالمتمثمة في امتبلؾ الصفات كالميارات القيادية سالفة الذكر
في مثف البحث.
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كىذا في النياية يقكدنا إلى ذكر بعض اآلليات المستخدمة في اختيار قادة كرؤساء الجامعات
()1

كالمعاىد العميا كالكميات كالممثمة في األساليب التالية

(الغديكم2014 ،ـ):

 .1التعييف :كذلؾ باستصدار قرار بالتعييف مف جيات االختصاص المحدد تبعية الجامعة أك
المعيد العالي أك الكمية لو.

 .2االنتخاب :كذلؾ مف خبلؿ االختيار مف بيف مجمكعة مف المرشحيف كفقان لمعايير
محددة.

 .3المزاكجة بيف االنتخاب كالتعييف :كذلؾ مف خبلؿ انتخاب عدد محدد لمكقع الرئيس كمف
مف المرشحيف كفؽ معايير معينة كيتـ انتخاب الرئيس مف بينيـ.

 .4األقدمية :كيقكـ ىذا األسمكب عمى فكرة الكرسي الدائـ كيعتمد عمى األقدمية في المرتبة
العممية كاألسبقية في نيميا.

خامساً :اعلير األداء المؤسسي (المؤشرات الخاصر تهماط الجامعات والمعاشد العليا العر ير):

الفاعمية في مفيكميا البسيط تعني درجة تحقيؽ اليدؼ ،أك ىي الدرجة التي تدرؾ فييا

المنظمة أنيا قد حققت أىدافيا ،كىي بيذا تككف قد قامت بما عمييا مف مياـ ككاجبات كاف ليا

عظيـ األثر في تحقيؽ ىذه األىداؼ كالغايات بكفاءة كاقتدار(()2الغديكم 2012 ،ـ) .كتككف
فاعمية األداء المؤسسي نتيجة حتمية لما يقكـ بو رؤساء الجامعات كالمعاىد العميا كعمداء
الكميات مف خبلؿ استيعابيـ لممضاميف األكاديمية كالتربكية كاإلدارية -سالبر الذفر -في أداء
مياميـ القيادية لبلرتقاء بمستكل األداء الجامعي لمؤسساتيـ مف خبلؿ برامج التطكير األكاديمي

كالتربكم كاإلدارم كبناء ثقافة قيمية أكاديمية تؤكد عمى السمكؾ الميني كاألخبلقي لجميع أنشطة
الجامعة أك الكميات كقادتيا.

كما يجب النظر إلى الجكدة الجامعية مف خبلؿ تأىيؿ الجامعات كالمعاىد العميا ككمياتيا

لتطبيؽ أنظمة إدارة الجكدة كصكالن لنشر أفكار الجكدة الشاممة كتحقيقان لفكائدىا كمزاياىا كىذا ما

يق كدنا إلى ضركرة إلقاء الضكء عمى بعض المؤشرات كالدالالت التي تعكس مستكل األداء
كاإلنتاجية كالفاعمية مف كؿ ما سبؽ ذكره كذلؾ كفقان لما يمي:

 -المؤشرات الخاصر تهماط الجامعات والمعاشد العليا والفليات العر ير:

حيث يقكؿ (محجكب ) 2003 ،تتسـ األدلة الجامعية الصادرة عف الجامعات العربية باختبلؼ

1

( ) سعد حسن الغدٌوي ،مرجع سابق ذكره ،ص .128-62
) (2سعد حسف الغديكم ( )2012القيادة في ظؿ التكنمكجيا كالبيئة المجيطة ،دار الحكمة لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،ص .140 -20
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تبكيباتيا كعدـ انتظاـ إصداراتيا كاختبلؼ مقاصدىا إلى جانب تكاضع االىتماـ بإخراجيا قياسان
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ثـ تناط ميمة االختيار بأحد مراكز القرار بالدكلة ،أك بالعكس إذ يحدد مركز القرار عددنا

عمى األدلة الجامعية التي تصدرىا الجامعات في الغرب كمع ذلؾ فناد انر ما تجرم الجامعات
العربية التحديثات الضركرية ألدائيا مف جية كمف ناحية أخرل فبل يزاؿ قسـ منيا دكف مكقع

عمى الشبكة الدكلية لممعمكمات ! كاف اجتيد المسئكلكف في إحداث ذلؾ كلكف ال تتكفر كؿ

المعمكمات البلزمة في الغالب.

تأسيسان عمى ما سبؽ فقد استكجب األمر بذؿ جيد دءكب في جمع المعمكمات كتبكيبيا في

محاكلة لرسـ صكرة أكلية عف بعض المؤشرات الخاصة بأنماط قيادة كادارة الجامعات كالمعاىد
()1

العميا كالكميات محميان كعربيان ،إذ تـ استنتاج المؤشرات اآلتية

(محجكب:) 2003 ،

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

 تمارس أجيزة إدارية عميا اإلشراؼ عمى الجامعات الرسمية العربية كىي عادة ما تككفقريبة مف مركز القرار السياسي (ك ازرة  ،مجمس أعمى) بينما أنيطت مياـ اإلشراؼ عمى
الجامعات الخاصة بمجالس أمنائيا ،مع قدر مف اإلشراؼ مف ذات األجيزة اإلدارية
العميا المعنية بالتعميـ العالي الرسمي ،في ظؿ ما يسمى بنظاـ االعتماد العاـ كالخاص

أك غير ذلؾ .كعادة ما تحاكؿ األخيرة تكفير حمايتيا مف إسناد مياـ رئاسة كعضكية

مجمس أمنائيا لكماقع النفكذ المجتمعي (سياسي  ،اقتصادم  )،،،،كقد تككف ممكان ليـ
بصفتيـ الفردية أك المنظمية (أحزاب ،جمعيات ،نقابات.)،،،

 يعتمد عدد كبير مف الجامعات العربية ككمياتيا النظـ التقميدية ذات األصكؿ "األنجمكسكسكنية" في تقرير أنماط اإلدارة كالممارسات األكاديمية ،إذ تعتمد صيغة المجالس

العميا (مجمس جامعة  ،مجمس كمية  ،مجمس قسـ) كالتي يقرر ليا صبلحيات أكاديمية

كادارية كمالية مكصكفة في المكائح العاممة ،مع قدر مف االختبلؼ في مدل الصبلحيات
كآليات المصادقة عمى الق اررات ،فضبلن عف االختبلؼ في مدل تككينات تمؾ المجالس

كنسب تمثيؿ األطراؼ فييا ،كتشترؾ في أف غالبية أعضائيا مف األكاديمييف الذيف

يمارسكف مياـ القيادة األكاديمية كؿ حسب مستكاه.

أما الجامعات العربية في دكؿ المغرب العربي ،فنظاميا ذا أصكؿ فرنسية كالتي

تتسـ عادة بمركنة عالية ،قياسان بما تقدـ ،إذ تعتمد نظاـ كحدات التعميـ كالبحث ،حيث

تقسـ الجامعة إلى كحدات لمتعميـ كالبحث العممي تخدميا كحدات إدارية مشتركة ،كتنش ٍا
ىذه الكحدات بمكجب معايير كمية تنصرؼ إلى أعداد أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة.

أما المعايير النكعية فتشير إلى تكافر مجمكعة مف التخصصات العممية المتكاممة.

العدد 11

كيجد الكاتب في ىذا الخيار انعكاسان لقانكف تكجيو التعميـ العالي الفرنسي الجديد الصادر

) (1بسماف فيصؿ محجكب" )2003( ،الدكر القيادم لعمداء الكميات في الجامعات العربية ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة،
ص .21-15
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عاـ 1958ـ كالذم ألغى نظاـ الكميات في جامعات فرنسا ،كسمح لؤلنظمة العممية بأف

تتجمع كفقان لنظاـ كحدات التدريس كالبحث .

كمف المفيد أف نشير إلى أف التعميـ العالي الفرنسي شيد تغييرات دراماتيكية عاـ

1968ـ بعد حركة الطمبة في تمؾ السنة ،كاستحدث مجمس قكمي لمتعميـ العالي في

فبراير  1971ـ يرأسو كزير التربية القكمية يتكلى مياـ التنسيؽ بيف الجامعات الفرنسية،
كتبع ذلؾ استحداث منصب كزير دكلة لشؤكف الجامعات عاـ 1974ـ ،كيبلحظ كثرة

عمى النظـ الجامعية في دكؿ المغرب العربي ذاتيا (. )1

 تشترؾ أغمبية الجامعات العربية في النسؽ التنظيمي لميرـ الجامعي المككف مف مجمكعةمف الكميات ،كالتي يضـ كؿ منيا عددان مف األقساـ في نطاؽ إشراؼ مناسب عمكمان.
كلـ يبلحظ اعتماد أنماط حديثة قائمة عمى التخصص دكف األقساـ.

 تتسـ بعض الجامعات كالمعاىد العميا المحمية كالعربية ككمياتيا  -شفل ملبت للهظر -بقدر مفرط مف االستقرار ،إذ ال تزاؿ عمى نفس أعداد كمسميات كمياتيا كأقساميا منذ

تأسيسيا ألكثر مف ثبلثة أك أربعة  -أو ر ما خمسر  -عقكد أك أكثر  -جامعر

ط ار لسق وجامعر القاشرة  -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،يرافؽ ذلؾ القدر قدر مثمو
مف االستقرار أك الثبات في لكائحيا التي باتت جزنء مف مبادئيا.
 ال تزاؿ الدراسات العميا في معظـ الجامعات المحمية كالعربية متكاضعة جدان إذ تعيب عفبعض االختصاصات كما تتكقؼ عند درجة الماجستير في عدد كبير منيا ،كالقمة منيا
بدأت تمارس مياـ منح درجة الدكتكراه اآلمر الذم ينعكس عمى مسارات تطكرىا

كاالرتقاء بأدائيا.

 يندر كجكد مراكز لمبحث العممي في جامعاتنا المحمية كالعربية أك حتى البحثية عمىمستكل الكميات ،األمر الذم يشير إلى تركيز االىتماـ عمى مياـ التدريس ،كىذه السمة
كاضحة في الجامعات كالكميات الخاصة ،كالتي ينصب تركيزىا في الغالب عمى آليات

الجدكل االقتصادية في ق ارراتيا ،بقدر تعمقيا بانعكاسات مرغكبة عمى صندكؽ إيراداتيا .

 يسكد التمكيؿ الحككمي لمكازنات الجامعات كالمعاىد العميا كالكميات الرسمية المحميةاألكاديمية (رئيس جامعة أك معيد أك كمية) ،كاألمر نتاج طبيعي يعطي حقكقان لممالؾ،

1

( ) بسمان فٌصل محجوب ،مرجع سابق ذكره ،ص .21-15
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كالعربية ،اآلمر الذم عادة ما ينعكس عمى مدل استقبلليا في ق ارراتيا ،كاختيار قياداتو
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التعديبلت التي يشيدىا التعميـ العالي الفرنسي إلى ىذا اليكـ ،كىذا ما قد ينعكس أيضا

فكيؼ إذا ما ذىبنا إلى تصريؼ األمر بأف التدخؿ يعبر عف حؽ مجتمعي طالما أف
المجتمع ىك المعني األكؿ بكجكد الجامعات أساسان كيتكلى تمكيميا .

 -تعدد مصادر التمكيؿ نتيجة إلخفاؽ بعض الحككمات في تأميف تمكيؿ مناسب آخذ في

الزيادة عمكمان ،فنشأ ما يسمى بالتمكيؿ الذاتي ،أما الجامعات الخاصة فأمر تمكيميا
كاضح ،كيعتمد عمى الرسكـ كاألجكر الدراسية التي تتقاضاىا مف طمبتيا ،كالتي تفكؽ

حاجات برامجيا ،فتنعكس بصيغة أرباح سريعة لمالكييا كالمستثمريف فييا .
معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

وعموماً يمكف القكؿ بأنو مف المفيد أف نشير ىنا إلى ظيكر جامعات خاصة يؤسسيا
أصحاب رؤكس األمكاؿ بيدؼ الربح ككذلؾ الجامعات األىمية التي يؤسسيا المجتمع المدني
كتعمف أنيا أىمية كال تيدؼ إلى الربح .

كيعكد استحداث ىذا النكع مف التعميـ العالي في المنطقة العربية لرغبة الحككمات عمكمان

في التخفيؼ عف كاىؿ ميزانياتيا المثقمة باإلنفاؽ عمى الجامعات كىي تعاني مف مكارد محدكدة

تبحث عف استثمارىا كتنتظر مردكدات سريعة ال يكفرىا االستثمار في التعميـ العالي في األمد

القصير .

ككما سبؽ القكؿ فالتمكيؿ  -ماما فاهت جاته  -يسحب معو حقكقان مكتسبة ال مناص مف

تجاىميا أك إغفاليا ،لذا فإف حزمة مف االستحقاقات المختمفة تجدىا الجامعات كالمعاىد الخاصة
أماـ مالكييا .كبرغـ القكانيف ذات الصمة بتأسيس تمؾ الجامعات أك المعاىد العميا عمى محاكلة
حصر تمؾ االستحقاقات في الجكانب المالية ،فإف الكاقع يشير إلى اختراقات أشارت إلييا بعض

التجارب المحمية كالعربية .

كاف كانت حدة التجارب تبيف ما ىك حادث ،فإف عمى المعنييف بالتعميـ العالي أف ينظركا إلى

األمر بجدية عبر إجراءات شفافة كصارمة تكشؼ لمباحثيف عف الربح السريع كفي الكقت نفسو

تعمؿ عمى جمب استثماراتيـ إلى ميداف التعميـ العالي.

سادساً  :ال ُخالصر والمقترتات (الخاتمر) :
وأخي ارً يمكف تمخيص ما سبؽ ،في أف مشكمة اختيار القادة اإلدارييف كاعدادىـ كتطكيرىـ
مف أىـ ما تيعنى بو الدكؿ الحديثة عمى اختبلؼ أنظمتيا؛ فقد أسفرت معظـ الجيكد التي قاـ بيا
كعمماء النفس كاالجتماع لكضع معايير ثابتة يمكف عمى أساسيا اختيار القادة
يعمماء اإلدارة ي

العدد 11

األكفاء عف حصر ىذه المعايير في مجمكعتيف أساسيتيف:

إتداشما :معايير شخصير ؛ تدور تول السمات الشخصير للقائد أو الرئيس .

وثاهياما :معايير موضوعير ؛ مرت طر المرفز القيادي ق وعال ر القائد المرؤوسين .
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كمف خبلؿ ما سبؽ يظير جميان مدل فاعمية مبدأ الجدارة كالذم يمثؿ أحد األساليب الميمة

في عممية اختيار القيادات اإلدارية العميا،حيث أنو يقكـ عمى أساس اقتراف القدرات كالميارات

اإلدارية – التي س قت اإلشارة إلياا – بتكافر المؤىبلت العممية كالتخصص العممي كالخبرة

كالمعرفة العممية كاإلدارية .إذ أف غياب ىذيف المعياريف (العممية ،كالمكضكعية) سكؼ يؤدم
بالضركرة إلى ابتعاد األشخاص ذكم الكفاءة عف الكظائؼ القيادية كبالتالي شغميا مف قبؿ

أشخاص آخريف ليسكا أىبلن كغير مناسبيف ليا .

كما يمكف القكؿ أيضان أنو مف المشاكؿ التي تكاجو عممية اختيار القادة ىي سيطرة القائميف

كالعبلقات االجتماعية بشكؿ عاـ تمعب دك انر ميمان في ىذه المسألة فقد تتـ عممية االختيار كفؽ
معايير ليست ذات صمة بالمتطمبات األساسية لممنصب أك الكظيفة لذلؾ فإف اختيار القادة

كالمسئكليف ينبغي أف يخضع لمعايير مكضكعية كقكاعد عممية ،حيث يجب عمى كافة المؤسسات

باختبلؼ أنكاعيا – إهتاجيرق خدميرق أفاديمير – أف تعالج مشاكميا المختمفة بأسمكب عممي
يعتمد عمى الدراسة كالتحميؿ كاالستقراء كيمتزـ بأدكات القياس المكضكعي.

و ي الختام يمكف القكؿ بأنو يبدك مف الكاضح أف التعامؿ مع متطمبات عصر المعرفة ال

يتضمف مجرد سعي منظمات األعماؿ إلى امتبلؾ المكارد الطبيعية أك رأس الماؿ أك
التكنكلكجيات الحديثة فقط بقدر ما يتضمف ضركرة تكافر نكعية معينة مف المكارد البشرية

كالميارات اإلدارية لتعظيـ االستفادة الناتجة عف تكافر تمؾ المكارد  .كبمعنى آخر فإف المكارد

البشرية سكؼ تصبح المصدر األساسي الذم تعتمد عميو منظمات األعماؿ لتحقيؽ التقدـ

المنشكد في المستقبؿ ال سيما القيادييف منيا.

كبيذا يصؿ الباحثاف في نياية ىذه الكرقة إلى كضع مجمكعة مف المعايير كالمتطمبات التي

يمكف التدريب عمييا كاستخداميا في اختيار القيادات اإلدارية العميا كاعتمادىا كأسس كمعايير

لذلؾ كىي تتمثؿ في :

 -1الكفاءة كالخبرة الفنية.

 -2الميارات كالكفاءة اإلدارية .
 -3ميارات القيادة .

 -4الدرجة كالخبرة العممية .

العدد 11

 -5القدرة عمى اإلبداع كاالبتكار.

معايير ومتطل ات اختيار رؤساء و ادة الجامعات والمعاشد العليا والفليات وأثرشا على اعلير األداء المؤسسيي

عمى عممية االختيار .أم أف ىؤالء األشخاص ميما يككنكا مكضكعييف فإف التحيز كالمجاممة

 -6اإللماـ بالعمؿ.

 -7الميارات االجتماعية كالقدرة عمى التكاصؿ مع الغير.
 -8الذكاء كالفطنة .
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 -9الثقة في النفس.

-10الرؤية اإلستراتيجية كالمستقبمية.
-11الكالء.

-12الرغبة في العمؿ.
-13القدرة عمى العمؿ الجماعي كمشاركة اآلخريف.

 -14إضافة إلى ضركرة األخذ في الحسباف المعايير األكاديمية كالتربكية كاإلدارية
سالفة الذكر بمثف البحث.
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العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

)(ترشوهرق الخمسق مسالته) (دراسر مقارهر

 مهيرة ع د الواتد هويرات. أ:اعداد

Abstract:
In the current study, we identified the consumption of red and white meat and its
physiological effects on the health of the citizen in three Libyan cities: Tarhona, Alkums, Masallatah, where the proportion of the contribution of meat types in the basket
of consumer meat varies among countries according to customs, traditions and prices
of meat available on the market and consumer income. Most types of meat preferred
by the Libyan consumer.
Due to the prevailing customs and the quality of meat and good taste resulting from
the distribution of fat from the fibers of red meat, especially that the sources of feed
those sheep are natural and depends on the pastures that give them a distinct taste. The
aim of this research was to compare the population of the three cities of Libyan,
eating red meat and determining its relationship to the increase in the level of fat in
triglycerides and cholesterol, as well as for white meat. And the identification of the
prevailing diet in the cities concerned. The study was divided into three groups,
which included the three cities. The samples were 80 samples in each city after the
family history of these samples. The questionnaire containing questions related to
the research after blood samples were taken for CBC & CHOLE & T.G analysis.
The results showed significant differences between the type of meat consumed by
region. It was found that the highest percentage of red meat consumption was in
Tarhona, then khoms and then msllatah, while highest percentage of white meat was
for the meat, the highest proportion of red meat and white meat.The study also
showed a significant relationship between the type of meat consumed and fat. And
those who are red meat (81.3%) of them had an abnormal fat level as well as for those
who eat white meat, the (96.7%) of them had an abnormal level of fat, and absence of
significant relationship of statistical significance between the type of meat consumed
and platelets. The study also revealed a statistically significant relationship between
the type of meat consumed and cholesterol.
Key words: Libyan Cities, Complete blood count , Cholesterol , triglycerides, White
meat, Red meat
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الملخص:
في الدراسة الحالية حددنا استيبلؾ المحكـ الحمراء كالبيضاء كتأثيراتيا الفسيكلكجية عمى

صحة المكاطف في ثبلث مدف ليبية كىي :ترىكنة كالخمس كمسبلتو حيث تختمؼ نسبة إسياـ
أنكاع المحكـ في سمة لحكـ المستيمؾ بيف الدكؿ تبعا لمعادات كالتقاليد كأسعار أنكاع المحكـ

المتاحة باألسكاؽ كالدخؿ الفردم لممستيمؾ ,كتعتبر لحكـ األغناـ مف أكثر أنكاع المحكـ التي
يفضميا المستيمؾ الميبي ,كذلؾ بسبب العادات السائدة كنكعية المحكـ كحسف مذاقو الناتج عف

تكزيع الدىف مف ألياؼ المحـ األحمر ,كالسيما أف مصادر عمؼ تمؾ األغناـ طبيعية كتعتمد عمى

نباتات المراعي التي تكسبيا مذاقان متمي انز  ,ككاف اليدؼ مف ىذا البحث المقارنة بيف سكاف المدف

الميبية الثبلثة المعنية بالدراسة مف حيث اإلفراط في تناكؿ المحكـ الحمراء كتحديد عبلقتيا مف

العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

جية الزيادة في مستكل الدىكف المتمثمة في  Triglyceridesك  Cholesterolككذلؾ بالنسبة
لمحكـ البيضاء ,كتحديد النظاـ الغذائي السائد في المدف المعنية بالدراسة حيث قسمت ىذه

الدراسة إلي ثبلث مجاميع تضمنت المدف الثبلثة حيث بمغ عدد العينات  80عينة في كؿ مدينة
بعد االخد التاريخ العائمي ليذه العينات المعنية بالدراسة مف خبلؿ أخد استبياف يتضمف األسئمة

المتعمقة بالبحث بعد أخد عينات دـ ألجراء تحاليؿ  CBC & Chole & T.Gحيث إجراء

التحاليؿ اإلحصائي باستخداـ النزعة المركزية كالتشتت كاختبار كا 2كالتكزيعات التك اررية حيث
بينت النتائج حسب المنطقة ,فقد تبيف أف أعمى نسبة لتناكؿ المحكـ الحمراء كانت في ترىكنة ،
كمف ثـ الخمس كمف ثـ مسبلتو ،بينما أعمى نسبة لمحكـ البيضاء كانت لترىكنو ،كأعمى نسبة

لمحكـ الحمراء كالبيضاء معان كانت لمدينة مسبلتو ،كأكضحت الدراسة أيضان كجكد عبلقة معنكية

ذات داللة إحصائية بيف نكع المحكـ المستيمكة كالدىكف  ,كاف الذيف يتناكلكف المحكـ الحمراء بمغ
)(81.3%منيـ كاف مستكل الدىكف لدييـ غير طبيعي ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمذيف يتناكلكف

المحكـ البيضاء فإف ) (96.7%منيـ كاف مستكل الدىكف لدييـ غير طبيعي  ,كعدـ كجكد عبلقة
معنكية ذات داللة إحصائية بيف نكع المحكـ المستيمكة كالصفائح الدمكية  ,كما كشفت الدراسة
كجكد عبلقة معنكية ذات داللة إحصائية بيف نكع المحكـ المستيمكة كالككليستركؿ.

الفلمات الدالر :المدف الميبية ،معايير الدـ القياسية ،الككليستركؿ ،الدىكف الثبلثية متعادلة
الجميسيريد ،المحكـ البيضاء ،المحكـ الحمراء.
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المقدمر
يعتبر قطاع اإلنتاج الحيكاني في ليبيا مف القطاعات اليامة ،حيث يساىـ بحكالي %44.3

مف إجمالي الناتج الزراعي في ليبيا ،كفي ىذه الدراسة حددنا استيبلؾ المحكـ الحمراء كالبيضاء
كتأثيراتيا الفسيكلكجية عمى صحة المكاطف في ثبلث مدف ليبية كىي :مدينة ترىكنة ،كالخمس،

كمسبلتو ،حيث ال تقتصر أىمية القطاع الحيكاني عمى تكفير الغذاء لممكاطنيف،بؿ يتعدل ذلؾ

إلى أىمية ارتباطو المباشر بصحة اإلنساف  ،باعتباره مصد انر ميمان كرئيسان لمبركتيف الحيكاني
البلزـ لغذاء اإلنساف ،كيعتبر نصيب الفرد مف استيبلؾ المحكـ مف أىـ مؤشرات تحقيؽ التنمية

المؤشرات الدالة عمى تقدـ أك تخمؼ دكلة معينة ،)food outlook, 2012( ،كتختمؼ نسبة

إسياـ أنكاع المحكـ في سمة لحكـ المستيمؾ بيف الدكؿ تبعان لمعادات كالتقاليد كأسعار أنكاع المحكـ

المتاحة باألسكاؽ كالدخؿ الفردم لممستيمنؾ كتعتبر لحكـ األغناـ مف أكثر أنكاع المحكـ التي

يفضميا المستيمؾ الميبي ،كذلؾ بسبب العادات السائدة ك نكعية المحـ ك حسف مذاقو الناتج عف
تكزيع الدىف مف ألياؼ المحـ األحمر ،كال سيما أف مصادر عمؼ تمؾ األغناـ طبيعية ك تعتمد

متميزا( .أبك عساؼ كأخركف ،)2013 ،كقد بمغ متكسط
عمى نباتات المراعي التي تكسبيا مذاقنا
ن
نصيب الفرد مف إجمالي المحكـ خبلؿ سنة  2010حكالي  31كيمك جرامان في السنة ،كىك أقؿ
مف متكسط نصيب الفرد في العالـ الذم يبمغ حكالي  42.5كيمك جراما في السنة،في حيف يبمغ

في الدكؿ النامية حكالي  32.4كيمك جراما ،كفي الدكؿ المتقدمة  79.2كيمك جراما ،ككما تعتبر
المحكـ البيضاء كمنيا الدكاجف كاألسماؾ مف أىـ مصادر البركتيف الحيكاني باإلضافة إلى المحكـ

الحمراء،كنظ انر ألنيا تعتبر مصد انر ليس رخيصا لمبركتيف مقارنة بالمصادر األخرل ،فقد تـ
االعتماد عمييا بصكرة ممحكظة كمصدر لمبركتيف الحيكاني ( ،)food outlook, 2012كلكف

اإلفراط في استيبلؾ المحكـ الحمراء قد يؤدم إلى جممة مف األمراض الخطيرة ،كالتي تيدد حياة

الفرد ،كالتي مف أىميا ارتفاع مستكل الدىكف في الدـ ،كالمتمثمة في ارتفاع الككليستركؿ

العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

االقتصادية ،كاالجتماعية ،حيث يعتبر متكسط استيبلؾ الفرد مف البركتيف الحيكاني أحد

كالجميسريدات الثبلثية ،حيث يعرؼ الككليستركؿ بأنو عبارة عف مادة بيضاء شمعية دىنية،
( ، )National Heart Foundation of Australiaكما أف ىناؾ مصدراف رئيسياف يحصؿ
المصدر األول  -:الغذاء الذم نأكمو كالغني بالدىنيات المشبعة كالككليستركؿ ،مثؿ المحكـ،
كالكبد كاألحشاء ،كالمخ ،كالطيكر الداجنة ،كالحميب كمشتقاتو ،يشكؿ  %20مف مجمكع

الككليستركؿ في الجسـ.
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الشخص بكاسطتيما عمى الككليستركؿ في الدـ كىما:

المصدر الثاهي  -:كالذم يشكؿ % 80ىك الكبد ،حيث يتـ تصنيعو ىناؾ بعد كجبة الطعاـ يتـ
امتصاص الككليستركؿ مف األمعاء ،حيث ينقؿ إلى الدكرة الدمكية ،كمف ثـ يحمؿ بكاسطة

بركتيف خاص إلى الكبد ،حيث يتـ ىناؾ تصنيع كانتاج الككليستركؿ( .مطكية تثقيفية عف داء
الككلستركؿ )2013 ،كحيث يكجد نكعيف مف الككليستركؿ كىما-:البركتيف الدىني عالي الكثافة "

" HDLكىك في بعض األحياف يدعى الككليستركؿ الجيد ،يحميؾ الككليستركؿ الجيد مف أمراض
القمب ،حيث يحمؿ الككليستركؿ الزائد مف الشراييف الخاصة بؾ ،مما يقمؿ مف فرصتؾ في

اإلصابة بنكبة قمبية  ،كالبركتيف الدىني منخفض الكثافة " "LDLكىك في بعض األحياف يدعى

الككلستركؿ السيئ ،يؤدم إلى تراكـ الدىكف السيئة في جدراف الشراييف ،مما قد يؤدم إلى ألـ
في الصدر ،كأمراض القمب ،كنكبة قمبية ،كمشاكؿ في الكمى كالدكرة الدمكيةNational ( .
العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

 ،)Heart Foundation of Australiaأما بالنسبة إلى الجمسريدات الثبلثية  ،T.Gفيي عبارة
عف أسترات مككنة مف ثبلثة جزيئات مف األحماض الدىنية كجزمء مف الجميسركؿ ; حيث

يحصؿ الجسـ عمييا أصبلن مف الدىكف الغذائية عمى شكؿ أحماض دىنية تـ ىضميا

كامتصاصيا  ،ثـ تعيد أسترتيا خبليا جدر األمعاء ،كتنقؿ باألكعية الميمفاكية إلي القمب ،لترسؿ

في النياية إلي الكبد كالنسيج الدىني ،ليتـ تمثيميا ىدمان كبناء ،كيمكف تصنيع األحماض الدىنية

في الجسـ مف مصادر غير دىنية ك أسترتيا ،لتككيف الجميسيريدات الثبلثية(.تكركرم،)2001 ،
كمف ىنا أصبح االتجاه لتقميؿ مخاطر اإلصابات بارتفاع الككليستركؿ مف أىـ إستراتجيات

الصحة العامة لمكقاية مف ىذه األمراض ،كبدأ االىتماـ بتقميؿ تركيز الككليستركؿ كالدىكف

الثبلثية في الدـ مف خبلؿ تعديؿ الكجبات الغذائية ،كاعتبر ذلؾ كسيمة أفضؿ مف استعماؿ
األدكية ليذا الغرض ،(Taylor and Williams, 1998) .كألف ىناؾ دراسات عديدة أثبت أف

زيادة تناكؿ الدىكف كبخاصة الحيكانية يمعب دك انر ميما في اإلصابة باألمراض المزمنة كالخطرة،

مثؿ أمراض القمب كالسكرم ،كضغط الدـ ،كغيرىا (Who, 2003)] .ك ])et al., 1999

[(Micheal

حيث أف ىناؾ دراسات عديدة أثبتت أف اإلفراط في تناكؿ المحكـ الحمراء مقارنة

بالبيضاء كخاصة الغير قميمة الدسـ أدت إلى زيادة ممحكظة في ارتفاع مستكل الدىكف في الدـ

) (Morgan et al., 1993لما تشكمو المحكـ الحمراء بصفة عامة مف ارتفاع السعرات

الح اررية كالدىكف الحيكانية كقمة األلياؼ ،مقارنة بتمؾ المكجكدة في المحكـ البيضاء كالخضار

العدد 11

عمى كجو الخصكص ،نتيجة لتتبع ىذا السمكؾ المعيشي لؤلفراد كالناتج مف اإلفراط في تناكؿ

المحكـ ،كاف أحد العكامؿ الرئيسية لئلصابة بارتفاع الدىكف كالمتمثمة في  T.Gكالككليستركؿ
باإلضافة إلي أمراض أخرل( .مصيقر ،)1997 ،كمما ال شؾ فيو أف كفرة الغذاء مع نقص
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النشاط الجسماني ،نتيجة لمتقدـ التقني لكسائؿ الراحة ،ساىـ بصكرة كبيرة إلى انتشار ىذه

األمراض في المجتمعات الغنية كخصكصا مع األفراد في منتصؼ العمر (.البنا.)2003 ،
الادف من ال تث:

المقارنة بيف المدف الميبية الثبلثة المعنية بالدراسة مف حيث األكثر إفراطان في تناكؿ

المحكـ الحمراء .

تحديد العبلقة بيف تناكؿ كؿ مف المحكـ الحمراء كالبيضاء مف جانب كالزيادة في مستكل

الدىكف كالمتمثمة في  cholesterolك T.G,مف جانب آخر .

تحديد المعايير الدمكية كالمتمثمة في WBCك  PLTبالنسبة لمسكاف في المدف الثبلث.

طرق وأدوات جمع المعلومات

المصادر األولير :كلتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف الدراسة كالحصكؿ عمى البيانات المتعمقة

بيا ،تـ تصميـ استمارة تضمنت الجكانب الرئيسية مف الدراسة ،مف حيث البيانات االجتماعية
كالحالة الصحية ألفراد العينة كدراسة بعض العادات الغذائية كنكع الغذاء المتناكؿ ضمف المنطقة

المعنية بالدراسة كطريقة تكرار تناكؿ أنكاع معينة مف المحكـ ،حيث تـ تفريغ استمارة.
المصادر الثاهوير :المراجع كالدراسات كالمجبلت المتعمقة بمكضكع البحث.

المواد وطرق ال تث  :خطوات الدراسر:
أجريت ىذه الدراسة عمى ثبلث مدف ليبية كىي مدينة مسبلتو ،الخمس ،ترىكنة لمدة ثبلث سنكات

مف  ،2016-2018حيث بمغ عدد العينات  080عينة في كؿ مدينة ،حيث قسمت المدف
الثبلث إلى ثبلث مجمكعات قسمت كاآلتي:

المجموعر األولى :كىػي مدينػة مسػبلتو ،حيػث تػـ التعامػؿ مػع المرضػى المتػردديف عمػى مستشػفى
مس ػػبلتو المرك ػػزم ،كالمرك ػػز الصحي"س ػػـ ال ػػديس" ،كمختب ػػر الس ػػبلمة  ،ك معم ػػؿ الش ػػفاء ،بمنطق ػػة
مسبلتو بعد أخذ معمكمات مباشرة مف المريض كالتاريخ العائمي لو فػي صػكرة اسػتبياف ، ،كمػا تػـ

العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

مهاجير ال تث

االستعانة بممرضة  ،كذلؾ لسحب عينات الدـ  ،بمقػدار4مػؿ لكػؿ شػخص معنػي بالد ارسػة ،حيػث
قسػمت إلػى أنبػكبتيف  ،كضػعت 2مػؿ منيػا فػي أنبكبػة حاكيػة عمػى ) ) EDTAكىػي مػادة مانعػة

األخيػ ػ ػرة ف ػ ػػي أنبكب ػ ػػة خالي ػ ػػة م ػ ػػف م ػ ػػانع ال ػ ػػتجمط كتس ػ ػػمى بػ ػ ػ ػ ( ) Plant-tubeإلجػ ػ ػراء التحالي ػ ػػؿ

الكيمكحيكيػػة كالمتمثمػػة فػػي

T.Gك  Cholesterolمػػع التأكػػد مػػف صػػياـ األشػػخاص المعنيػػيف

بالدراسة مدة ال تقؿ عف  8ساعات كال تزيد عف  12الساعة.
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لمتجمط  ،حيث تسمى ب ػ) (EDTA- tubeإلجػراء تحميػؿ الػدـ  CBCعمييػا ،بينمػا كضػعت 2مػؿ

المجموعيير الثاهييير :كىػي مدينػػة الخمػس حيػػث تػػـ التعامػؿ مػػع المرضػػى المتػردديف عمػػى مستشػػفى
الخمس التعميمي بعد أخذ معمكمػات مباشػرة مػف المػريض كالتػاريخ العػائمي لػو فػي صػكرة اسػتبياف،

كتـ إجراء نفس خطكات المجمكعة األكلى.

المجموعر الثالثر :كىي مدينة ترىكنة حيث تـ التعامؿ مع المرضى المتردديف عمى مختبر الكفاء
بعد أخد معمكمات مباشػرة مػف المػريض كالتػاريخ العػائمي لػو فػي صػكرة اسػتبياف  ،كتػـ إجػراء نفػس

خطكات المجمكعة األكلى كالثانية.
االستمارة "است يان"

كلتحقيؽ األىداؼ المطمكبة كالحصكؿ عمى البيانات المتعمقة بالدراسة تـ تصميـ استمارة تضمنت

العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

الجكانب الرئيسية مف الدراسة مف حيث البيانات االجتماعية كالحالة الصحية ألفراد العينػة كد ارسػة
بعض العادات الغذائية كنكع الغذاء المتناكؿ ضمف المنطقة المعنية بالدراسة كطريقػة تكػرار تنػاكؿ

أن ػكاع معينػػة مػػف المحػػكـ حيػػث تػػـ تفريػػغ اسػػتمارة البحػػث كتجييزىػػا كادخاليػػا فػػي الحاسػػب اآللػػي
إلجراء التحاليؿ اإلحصائية المطمكبة.
التتليل اإلتصائي :
األساليت اإلتصائير المستخدمر:
لقد تـ إدخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي بعد ترميزىا ،إلجراء العمميات اإلحصائية البلزمة
لتحميؿ البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي ،الحزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية( )1كذلؾ

لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة أك التحقؽ مف فرضياتيا بمستكل معنكية ( )0.05كبما أننا نحتاج
في بعض األحياف إلى حساب بعض المؤشرات التي يمكف االعتماد عمييا في كصؼ الظاىرة

مف حيث القيمة التي تتكسط القيـ أك تنزع إلييا القيـ ،كمف حيث التعرؼ عمى مدل تجانس القيـ

التي يأخذىا المتغير ،كأيضا ما إذا كاف ىناؾ قيـ شاذة أـ ال ،كاالعتماد عمى العرض البياني
كحده ال يكفى ،لذا فإننا بحاجة لعرض بعض المقاييس اإلحصائية التي يمكف مف خبلليا التعرؼ

عمى خصائص الظاىرة محؿ البحث ،ككذلؾ إمكانية مقارنة ظاىرتيف أك أكثر ،كمف أىـ ىذه

المقاييس ،مقاييس النزعة المركزية كالتشتت .كقد تـ استخداـ اآلتي:

التوزيعات التفرارير :لتحديد عدد التك اررات ،كالنسبة المئكية لمتكرار التي تتحصؿ عميو كؿ إجابة

العدد 11

منسكبا إلى إجمالي التك اررات ،كذلؾ لتحديد األىمية النسبية لكؿ إجابة كيعطي صكرة أكلية عف

إجابة أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارات المختمفة.

( )) Statistical Package for Social Sciences (( (1وخمتصره  SPSSالنسخة الثانية والعشرون،
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اختبار كا :(Chi Square test ) 2لتحديد جكىرية الفركؽ بيف النسب.

الهتائج:
أ.الوصف اإلتصائي لمجتمع الدراسر و ق الخصائص والسمات الشخصير:
 .1العميييييييييييييير :بينت النتائج في الشكؿ رقـ ( )1أف ( )51مبحكثان كما نسبتو ( )%21.3كانت

أعمارىـ أقؿ مف  30سنة ك ( )61مبحكثان كما نسبتو ( )%25.4تراكحت أعمارىـ ما بيف 30
سنة إلى أقؿ مف  40سنة ك ( )55مبحكثان كما نسبتو ( )%22.9كانت أعمارىـ ضمف الفئة

أعمارىـ ما بيف  50سنة إلى أقؿ مف  60سنة ك( )30مبحكثان ك ما نسبتو ( )%12.5كانت

أعمارىـ  60سنة فأكثر.

 .2الجهس :كشفت النتائج في الشكؿ رقـ ( )2أف ( )117مبحكثان كما نسبتو ( )%48.8كانكا
مف الذككر ك ( )123مبحكثان كما نسبتو ( )%51.3مف اإلناث .

 .3مفان اإل امر :أظيرت النتائج في الشكؿ رقـ ( )3أف ( )80مبحكثان كما نسبتو ()%33.3

يقيمكا في مدينة مسبلتو ك ( )80مبحكثان كبنفس النسبة مف سكاف مدينة الخمس ك ( )80مبحكثان

آخركف كبنفس النسبة كانكا مف سكاف مدينة ترىكنة.

ب.الوصف اإلحصائي لفقرات االستبيان وفق إجابات المبحوثين:
 .1المعاهاة من مرض السمهر :أظيرت النتائج في الشكؿ رقـ ( )4إف غالبية أفراد العينة كبنسبة
بمغت ( )%56.3ال يعانكف مف مرض السمنة في حيف إف ( )70مبحكثان كما نسبتو ()%29.2
يعانكف إلى حد ما مف ىذا المرض ك ( )35مبحكثان كما نسبتو ( )%14.6كانكا مف المصابيف

بالسمنة.

 .2المعاهاة من مرض ضغط الدم المرتبع :بينت النتائج في الشكؿ رقـ ( )5إف غالبية أفراد
العينة كبنسبة بمغت ( )%66.3ال يعانكف مف مرض ضغط الدـ المرتفع في حيف إف ()51

العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

العمرية ما بيف  40إلى أقؿ مف  50سنة ك ( )43مبحكثان كما نسبتو ( )%17.9تراكحت

مبحكثان كما نسبتو ( )%21.3يعانكف إلى حد ما مف ىذا المرض ك ( )30مبحكثان كما نسبتو

( )%12.5كانكا مف المصابيف بإرتفاع ضغط الدـ.

بمغت ( )%80.4ال يعانكف مف مرض السكرم في حيف إف ( )47مبحكثان كما نسبتو ()%19.6
يعانكف مف ىذا المرض.
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 .3المعاهاة من مرض السفري :بينت النتائج في الشكؿ رقـ ( )6إف غالبية أفراد العينة كبنسبة

 .4المعاهاة من مشافل ي الفلى :أظيرت النتائج في الشكؿ رقـ ( )7إف غالبية أفراد العينة
كبنسبة بمغت ( )%73.8ال يعانكف مف أم مشاكؿ في الكمى في حيف إف ( )55مبحكثان كما

نسبتو ( )%22.9يعانكف إلى حد ما مف مشاكؿ في الكمى ك ( )8مبحكثيف كما نسبتو ()%3.3
لدييـ مشاكؿ صحية في الكمى.

 .5المعاهاة من مرض ارتباع الدشون ي الدم :كشفت الجدكؿ في الشكؿ رقـ ( )8إف غالبية
أفراد العينة كبنسبة بمغت ( )%79.2ال يعانكف مف مرض ارتفاع الدىكف في الدـ في حيف إف
( )50مبحكثان كما نسبتو ( )%20.8كانكا يعانكف مف ىذا المرض.

 .6وجود تاريخ عائلي للمعاهاة من مرض ارتباع الدشون ي الدم :بينت النتائج في الشكؿ رقـ

( )9إف غالبية أفراد العينة كبنسبة بمغت ( )%74.6ليس لدييـ تاريخ عائمي لممعاناة مف مرض
العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

ارتفاع الدىكف في الدـ في حيف إف ( )61مبحكثان كما نسبتو ( )%25.4كانكا لدييـ تاريخ عائمي

في ىذا المرض.

 .7تهاول اللتوم :أظيرت النتائج في الشكؿ رقـ ( )10إف غالبية أفراد العينة كبنسبة بمغت

( )%78.3يتناكلكف المحكـ في حيف إف ( )52مبحكثان كما نسبتو ( )%21.7ال يتناكلكنيا.

 .8هوع اللتوم :أظيرت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )1إف غالبية أفراد العينة كبنسبة بمغت

( )%75.5يتناكلكف المحكـ الحمراء كالبيضاء معان في حيف إف ( )30مبحكثان كما نسبتو ()%16
يتناكلكف المحكـ البيضاء فقط ك ( )16مبحكثان كما نسبتو ( )%8.5يتناكلكف المحكـ الحمراء فقط.

 .9أهواع اللتوم التمراء :بينت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )2إف غالبية أفراد العينة كبنسبة بمغت
( )%53.8يتناكلكف لحكـ األغناـ في حيف إف ( )55مبحكثان كما نسبتو ( )%34.8يتناكلكف
لحكـ األبقار ك ( )13مبحكثان كما نسبتو ( )%8.2يتناكلكف لحكـ الماعز ك ( )5مبحكثيف كما
نسبتو ( )%3.2يتناكلكف لحكـ اإلبؿ.

 .10عدد مرات تهاول اللتوم التمراء :بينت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )3إف ( )22مبحكثان كما
نسبتو ( )%13.9يتناكلكف المحكـ الحمراء بشكؿ يكمي ك ( )32مبحكثان كما نسبتو ()%20.3
يتناكلكف المحكـ الحمراء ثبلث مرات خبلؿ األسبكع ك ( )24مبحكثان كما نسبتو ()%15.2

يتناكلكنيا أربعة أياـ خبلؿ األسبكع ك ( )61مبحكثان كما نسبتو ( )%38.6يتناكلكنيا مرة كاحدة

في األسبكع ك ( )19مبحكثان كما نسبتو ( )%12يتناكلكنيا مرة كاحدة في الشير.

 .11أهواع اللتوم ال يضاء :أظيرت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )4إف غالبية أفراد العينة كبنسبة
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بمغت ( )%86يتناكلكف لحكـ الدجاج في حيف إف ( )21مبحكثان كما نسبتو ( )%12.2يتناكلكف

لحكـ األسماؾ ك ( )3مبحكثيف كما نسبتو ( )%1.7يتناكلكف لحكـ الحماـ.

 .12عدد مرات تهاول اللتوم ال يضاء :بينت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )5إف ( )35مبحكثان كما
نسبتو ( )%20.3يتناكلكف المحكـ البيضاء بشكؿ يكمي ك ( )61مبحكثان كما نسبتو ()%35.5
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يتناكلكف المحكـ البيضاء ثبلث مرات خبلؿ األسبكع ك ( )37مبحكثان كما نسبتو ()%21.5

يتناكلكنيا أربعة أياـ خبلؿ األسبكع ك ( )30مبحكثان كما نسبتو ( )%17.4يتناكلكنيا مرة كاحدة

في األسبكع ك ( )9مبحكثيف كما نسبتو ( )%5.2يتناكلكنيا مرة كاحدة في الشير.

 .13فثرة تهاول لتوم األ قار :أظيرت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )6إف ( )84مبحكثان كما نسبتو
( )%35ال يكثركف مف تناكؿ لحكـ األبقار ك ( )77مبحكثان كما نسبتو ( )%32.1يتناكلكنيا
بشكؿ محدكد ك ( )49مبحكثان كما نسبتو ( )%20.4كانكا يكثركف مف تناكؿ لحكـ األبقار ك

( )30مبحكثان كما نسبتو ( )%12.5لـ يبينكا إجاباتيـ بيذا الخصكص.

 .14فثرة تهاول لتوم اإل ل :أظيرت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )7إف ( )131مبحكثان كما نسبتو
بشكؿ محدكد ك ( )13مبحكثان كما نسبتو ( )%5.4كانكا يكثركف مف تناكؿ لحكـ اإلبؿ ك ()33

مبحكثان كما نسبتو ( )%13.8لـ يبينكا إجاباتيـ بيذا الخصكص.

 .15فثرة تهاول لتوم األغهام :كشفت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )8إف ( )42مبحكثان كما نسبتو
( )%17.5ال يكثركف مف تناكؿ لحكـ األغناـ ك ( )55مبحكثان كما نسبتو ( )%22.9يتناكلكنيا
بشكؿ محدكد ك ( )111مبحكثان كما نسبتو ( )%46.3كانكا يكثركف مف تناكؿ لحكـ األغناـ ك

( )32مبحكثان كما نسبتو ( )%13.3لـ يبينكا إجاباتيـ بيذا الخصكص.

 .16فثرة تهاول لتوم الماعز :بينت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )9إف ( )74مبحكثان كما نسبتو
( )%30.8ال يكثركف مف تناكؿ لحكـ الماعز ك ( )73مبحكثان كما نسبتو ( )%30.4يتناكلكنيا

بشكؿ محدكد ك ( )60مبحكثان كما نسبتو ( )%25كانكا يكثركف مف تناكؿ لحكـ الماعز ك ()33

مبحكثان كما نسبتو ( )%13.8لـ يبينكا إجاباتيـ بيذا الخصكص.

 .17فريات الدم ال يضاء  :بينت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )10إف ( )60مبحكثان كما نسبتو

( )% 25كانت نتيجة تحميؿ كريات الدـ البيضاء أقؿ مف المستكل الطبيعي في حيف أف ()147
مبحكثان كما نسبتو ( )%61.3كاف التحميؿ طبيعيان ك ( )33مبحكثان كما نسبتو ( )%13.7كانت
نتيجة التحميؿ أكثر مف الطبيعي.

العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

( )%54.6ال يكثركف مف تناكؿ لحكـ اإلبؿ ك ( )63مبحكثان كما نسبتو ( )%26.3يتناكلكنيا

 .18الصبائح الدموير :بينت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )11إف غالبية أفراد العينة كبنسبة
( )%97كانت نتائج تحميؿ الصفائح الدمكية طبيعية في حيف أف ( )4منيـ كما نسبتو ()%1.7
مف الطبيعي.
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كانت نتائج التحميؿ أقؿ مف الطبيعي ك( )3منيـ كما نسبتو ( )%1.3كانت نتائج التحاليؿ أكثر

 .19تتليل الجليسريدات الثالثير :بينت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )12إف غالبية أفراد العينة

كبنسبة ( )%78.8كانت نتائج تحميؿ الجميسريدات الثبلثية غير طبيعية في حيف أف ( )51منيـ
كما نسبتو ( )%21.2كانت نتائج التحميؿ طبيعية.

 .20تتليل الفوليسترول :بينت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )13إف ( )121مبحكثان كما نسبتو
( )%50.4كانت نتائج تحميؿ الككليستركؿ غير طبيعية في حيف أف ( )119منيـ كما نسبتو
( )%49.6كانت نتائج التحميؿ غير طبيعية.

البروق ين مهاطق الدراسر ي تهاول اللتوم التمراء :أظيرت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )14إف
قيمة الداللة اإلحصائية الختبار كا 2تساكم ( )0.006كىي أقؿ مف  0.05كتشير إلى كجكد
العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية بيف نكع المحكـ المستيمكة حسب المنطقة ،كيؤكد ذلؾ قيمة

كا 2المحسكبة كالتي ىي أكبر مف القيمة الجدكلية ،فقد بينت النتائج أف أعمى نسبة لتناكؿ المحكـ

الحمراء كانت في ترىكنة  ،كمف ثـ الخمس كمف ثـ مسبلتو ،بينما أعمى نسبة لمحكـ البيضاء
كانت لترىكنو ،كأعمى نسبة لمحكـ الحمراء كالبيضاء معان كانت لمدينة مسبلتو.

العال ر ين اللتوم التمراء والدشون ( :)TGبينت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )15إف قيمة الداللة
اإلحصائية الختبار كا 2تساكم ( )0.007كىي أقؿ مف  0.05كتشير إلى كجكد عبلقة معنكية
ذات داللة إحصائية بيف نكع المحكـ المستيمكة كالدىكف ،كيؤكد ذلؾ قيمة كا 2المحسكبة كالتي
ىي أكبر مف القيمة الجدكلية ،فقد بينت النتائج إف الذيف يتناكلكف المحكـ الحمراء فإف ()%81.3
منيـ كاف مستكل الدىكف لدييـ غير طبيعي ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمذيف يتناكلكف المحكـ البيضاء

فإف ( )%96.7منيـ كاف مستكل الدىكف لدييـ طبيعي ،كىذا يشير إلى كجكد عبلقة بيف مستكل

الدىكف كتناكؿ المحكـ.

العال ر ين اللتوم التمراء والصبائح ( :)PLTبينت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )16إف قيمة
الداللة اإلحصائية الختبار كا 2تساكم ( )0.797كىي أكبر مف  0.05كتشير إلى عدـ كجكد
عبلقة معنكية ذات داللة إحصائية بيف نكع المحكـ المستيمكة كالصفائح الدمكية ،كيؤكد ذلؾ قيمة

كا 2المحسكبة كالتي ىي أقؿ مف القيمة الجدكلية.
العال ر ين اللتوم التمراء والفوليسترول ( :)Choleبينت النتائج في الجدكؿ رقـ ( )17إف
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قيمة الداللة اإلحصائية الختبار كا 2تساكم ( )0.001كىي أقؿ مف  0.05كتشير إلى كجكد

عبلقة معنكية ذات داللة إحصائية بيف نكع المحكـ المستيمكة كالككليستركؿ ،كيؤكد ذلؾ قيمة كا2

المحسكبة كالتي ىي أكبر مف القيمة الجدكلية ،فقد بينت النتائج إف ( )%25مف الذيف يتناكلكف
المحكـ الحمراء كاف مستكل الككليستركؿ لدييـ غير طبيعي ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمذيف يتناكلكف
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المحكـ البيضاء فإف ( )%76.7منيـ كاف مستكل الككليستركؿ لدييـ غير طبيعي ،كىذا يشير

إلى كجكد عبلقة بيف مستكل الككليستركؿ كتناكؿ المحكـ.
المها شر و االستهتاج:

تعد العادات الغذائية مف العكامؿ الميمة لئلصابة بالعديد مف األمراض المزمنة ،كمف أىميا
مرض ارتفاع الدىكف في الدـ ،حيث تعد التربية الحيكانية كالمتمثمة في تربية األغناـ كالماعز

كاإلبؿ كالبقر مف أىـ ما تتميز بو المناطؽ الميبية المعنية بالدراسة ،كخاصة منطقة ترىكنة ،كالتي
تعتبر مف أكبر مناطؽ الدراسة مف حيث المساحة ،كالتي يعتمد أىميا عمى الرعي كمصدر ميـ
لممعيشة ،كما لكحظ مف خبلؿ الدراسة الحالية أف معظـ العينات المأخكذة مف مناطؽ الدراسة

ميمان لمرض ارتفاع الدىكف في الدـ.

هاء على شذا ال تث إهه تم استخالص الهتائج التالير:

 .1أظيرت الدراسة كجكد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية بيف نكع المحكـ المستيمكة حسب

المنطقة ،فقد تبيف فقد أف أعمى نسبة لتناكؿ المحكـ الحمراء كانت في ترىكنة  ،كمف ثـ الخمس
كمف ثـ مسبلتو ،بينما أعمى نسبة لمحكـ البيضاء كانت لترىكنو ،كأعمى نسبة لمحكـ الحمراء

كالبيضاء معان كانت لمدينة مسبلتو.

 .2أكضحت الدراسة كجكد عبلقة معنكية ذات داللة إحصائية بيف نكع المحكـ المستيمكة
كالدىكف ،إف الذيف يتناكلكف المحكـ الحمراء فإف ( )%81.3منيـ كاف مستكل الدىكف لدييـ
غير طبيعي ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمذيف يتناكلكف المحكـ البيضاء فإف ( )%96.7منيـ كاف

مستكل الدىكف لدييـ غير طبيعي.

 .3بينت الدراسة عدـ كجكد عبلقة معنكية ذات داللة إحصائية بيف نكع المحكـ المستيمكة
كالصفائح الدمكية.

 .4كشفت الدراسة كجكد عبلقة معنكية ذات داللة إحصائية بيف نكع المحكـ المستيمكة
كالككليستركؿ ،فقد تبيف إف ( )%25مف الذيف يتناكلكف المحكـ الحمراء كاف مستكل الككليستركؿ

العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

تعتمد عمى أكؿ المحكـ الحمراء أكثر مف البيضاء ،كأف ىذه العادات الغذائية قد تككف عامبلن

لدييـ غير طبيعي ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمذيف يتناكلكف المحكـ البيضاء فإف ( )%76.7منيـ

كاف مستكل الككليستركؿ لدييـ غير طبيعي.

منيـ يعانكا مف مرض ضغط الدـ المرتفع كاف ( )%19.6منيـ يعانكا مف مرض السكرم كاف
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 .5أكضحت الدراسة إف ( )%14.6مف أفراد العينة يعانكا مف مرض السمنة كاف ()%12.5

( )%3.3منيـ يعانكا مف مرض الفشؿ الكمكم ،كما تبيف إف ( )%20.8منيـ يعانكا مف مرض
ارتفاع الدىكف في الدـ.

 .6بينت الدراسة إف ( )%78.3مف أفراد العينة يتناكلكا المحكـ كاف ( )%8.5منيـ يتناكؿ

المحكـ الحمراء ك( )%16منيـ يتناكلكا المحكـ البيضاء في حيف إف ( )%75.5منيـ يتناكلكا
المحكـ الحمراء كالبيضاء معان.

 .7كشفت الدراسة إف االعتماد عمى األغناـ كالبقر ىك السائد في تناكؿ المحكـ الحمراء ،أما
بالنسبة لمحكـ البيضاء فإف الغالبية يعتمدكا عمى الدجاج.

 .8أظيرت الدراسة إف ( )%61.3مف أفراد العينة كانت نسبة كريات الدـ البيضاء لدييـ

العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

طبيعية ،كاف ( )%97منيـ كانت نسبة الصفائح الدمكية طبيعية كاف ( )%21.2مف أفراد العينة

كانت نسبة الجميسريدات الثبلثية طبيعية كاف ( )%49.6منيـ كانت نسبة الككليستركؿ لدييـ

طبيعية.

التوصيات:
 تناكؿ المحكـ البيضاء كخاصة األسماؾ مع التقميؿ مف المحكـ الحمراء.
 تناكؿ الخضركات كالفكاكو الطازجة.
 ممارسة الرياضة بانتظاـ .

 إجراء تحاليؿ ركتينية كؿ ستة أشير.
 تناكؿ لحكـ اإلبؿ كالماعز باعتداؿ كاالبتعاد عف لحكـ األبقار لشدة تركيز الدىكف فييا.
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جدول ( )1التوزيعات التفرارير وهتائج التتليل الوصبي لهوع اللتوم
اإلجابة

عدد الحاالت

النسبة%

حمراء

16

8.5

بيضاء

30

16.0

كبلىما

142

75.5

المجمكع

188

100.0

جدول ( )2التوزيعات التفرارير وهتائج التتليل الوصبي لهوع اللتوم التمراء
إبؿ

5

3.2

بقر

55

34.8

أغناـ

85

53.8

ماعز

13

8.2

المجمكع

158

100.0

جدول ( )3التوزيعات التفرارير وهتائج التتليل الوصبي لعدد مرات تهاول اللتوم التمراء
اإلجابة

عدد الحاالت

النسبة%

يكميا

22

13.9

ثبلث أياـ في األسبكع

32

20.3

أربعة أياـ في األسبكع

24

15.2

مرة في األسبكع

61

38.6

مرة في الشير

19

12.0

المجمكع

158

100.0

جدول ( )4التوزيعات التفرارير وهتائج التتليل الوصبي لهوع اللتوم ال يضاء
أسماؾ

21

12.2

دجاج

148

86.0

حماـ

3

1.7

المجمكع

172

100.0
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عدد الحاالت

النسبة%
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اإلجابة

عدد الحاالت

النسبة%

يكميا

35

20.3

ثبلث أياـ في األسبكع

61

35.5

أربعة أياـ في األسبكع

37

21.5

مرة في األسبكع

30

17.4

مرة في الشير

9

5.2

المجمكع

172

100.0

جدول ( )6التوزيعات التفرارير وهتائج التتليل الوصبي لمفثار من تهاول لتوم األ قار
اإلجابة

عدد الحاالت

النسبة%

ال

84

35.0

إلى حد ما

77

32.1

نعـ

49

20.4

بدكف إجابة

30

12.5

المجمكع

240

100.0

جدول ( )7التوزيعات التفرارير وهتائج التتليل الوصبي لمفثار من تهاول لتوم اإل ل
اإلجابة

عدد الحاالت

النسبة%

ال

131

54.6

إلى حد ما

63

26.3

نعـ

13

5.4

بدكف إجابة

33

13.8

المجمكع

240

100.0
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اإلجابة

عدد الحاالت

النسبة%

ال

42

17.5

إلى حد ما

55

22.9

نعـ

111

46.3

بدكف إجابة

32

13.3

المجمكع

240

100.0
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جدول ( )9التوزيعات التفرارير وهتائج التتليل الوصبي اإلفثار من تهاول لتوم الماعز
اإلجابة

عدد الحاالت

النسبة%

ال

74

30.8

إلى حد ما

73

30.4

نعـ

60

25.0

بدكف إجابة

33

13.8

المجمكع

240

100.0
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جدول ( )10التوزيعات التفرارير لتتاليل فريات الدم ال يضاء
النتيجة

عدد الحاالت

النسبة%

أقؿ مف الطبيعي

60

25

طبيعي

147

61.3

أكثر مف الطبيعي

33

13.7

المجمكع

240

100.0

جدول ( )11التوزيعات التفرارير لتتاليل الصبائح الدموير
النتيجة

عدد الحاالت

النسبة%

أقؿ مف الطبيعي

4

1.7

طبيعي

233

97

أكثر مف الطبيعي

3

1.3

المجمكع

240

100.0

جدول ( )12التوزيعات التفرارير لتتاليل الجليسريدات الثالثير
غير طبيعي

189

78.8

طبيعي

51

21.2

المجمكع

240

100.0
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النتيجة

عدد الحاالت

النسبة%
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جدول ( )13التوزيعات التفرارير لتتاليل الفوليسترول
النتيجة

عدد الحاالت

النسبة%

غير طبيعي

121

50.4

طبيعي

119

49.6

المجمكع

240

100.0

جدول ( )14ي ين اخت ار فا 2للعال ر ين المهطقر وهوع اللتوم المستالفر
ّ٘ع اىيؽً٘
العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

ٍغالذٔ
اىَذْٝح اىخَظ
ذشّٕ٘ح

اىَعَ٘ع

ؼَشاء

تٞؼاء

مالَٕا

ػذد اىؽاالخ

3

2

50

55

اىْغثح %

5.5

3.6

90.9

100.0

ػذد اىؽاالخ

5

10

49

64

اىْغثح %

7.8

15.6

76.6

100.0

ػذد اىؽاالخ

8

18

43

69

اىْغثح %

11.6

26.1

62.3

100.0

ػذد اىؽاالخ

16

30

142

188

اىَعَ٘ع
اىْغثح %
16.0
8.5
قَٞح ما 2اىَؽغ٘تح =  14.41ا دسظاخ اىؽشٝح = 4

قَٞح اىذالىح
اإلؼظائٞح

0.006

100.0
75.5
ا قَٞح ما 2اىعذٗىٞح = 9.488

جدول ( )15ي ين اخت ار فا 2للعال ر ين اللتوم التمراء والدشون ()TG
ّ٘ع اىيؽً٘

T .G

بٞش
ؽثٞؼٜ
ؽثٞؼٜ

اىَعَ٘ع

اىَعَ٘ع

ؼَشاء

تٞؼاء

مالَٕا

ػذد اىؽاالخ

13

29

99

141

اىْغثح %

81.3

96.7

69.7

75

ػذد اىؽاالخ

3

1

43

47

اىْغثح %

18.8

3.3

30.3

25

ػذد اىؽاالخ

16

30

142

188

اىْغثح %

100

100

100

100.0

قَٞح اىذالىح
اإلؼظائٞح

0.007

قَٞح ما 2اىَؽغ٘تح =  9.957ا دسظاخ اىؽشٝح =  2ا قَٞح ما 2اىعذٗىٞح = 5.991
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جدول ( )16ي ين اخت ار فا 2للعال ر ين اللتوم التمراء والصبائح ()PLT
ّ٘ع اىيؽً٘
أقو ٍِ
اىطثٞؼٜ
ؽثٞؼٜ

PLT

أمصش ٍِ
اىطثٞؼٜ
اىَعَ٘ع

اىَعَ٘ع

ؼَشاء

تٞؼاء

مالَٕا

ػذد اىؽاالخ

0

0

3

3

اىْغثح%

0

0

2.1

1.6

ػذد اىؽاالخ

16

30

137

183

اىْغثح%

100

100

96.5

97.3

ػذد اىؽاالخ

0

0

2

2

اىْغثح%

0

0

1.4

1.1

ػذد اىؽاالخ

16

30

142

188

اىْغثح%

100

100

100

100

0.797

ا قَٞح ما 2اىعذٗىٞح = 9.488

جدول ( )17ي ين اخت ار فا 2للعال ر ين اللتوم التمراء والفوليسترول ()Chole
ّ٘ع اىيؽً٘

Chole

بٞش
ؽثٞؼٜ
ؽثٞؼٜ

اىَعَ٘ع

اىَعَ٘ع

ؼَشاء

تٞؼاء

مالَٕا

ػذد اىؽاالخ

4

23

66

93

اىْغثح%

25.0

76.7

46.5

49.5

ػذد اىؽاالخ

12

7

76

95

اىْغثح%

75.0

23.3

53.5

50.5

ػذد اىؽاالخ

16

30

142

188

اىْغثح%

100

100

100

100

قَٞح اىذالىح
اإلؼظائٞح

0.001

قَٞح ما 2اىَؽغ٘تح =  13.218ا دسظاخ اىؽشٝح =  2ا قَٞح ما 2اىعذٗىٞح = 5.991

العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير

قَٞح ما 2اىَؽغ٘تح =  1.664ا دسظاخ اىؽشٝح = 4

قَٞح اىذالىح
اإلؼظائٞح
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شفل( )1يوضح توزيع أ راد العيهر تست العمر
العال ر ين اإل راط ي تهاول اللتوم التمراء وال يضاء وارتباع الدشون ي الدم ي المدن اللي ير
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140
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135

70
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35

29.2

14.6
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إلى حد ما

النسبة %

نعم

عدد الحاالت

160
140
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0

159
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51
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12.5

إلى حد ما

النسبة %

نعم
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شفل( )5يوضح توزيع أ راد العيهر تست مرض ضغط الدم المرتبع
200
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معدل اهتشار يروس التاات الف د الو ائي سي  HCVوعوامل الخطر المرت طر ه ي وتدات
غسيل الفلى لفل من (مسالته-ترشوهر-الخمس وزليتن)

اعداد :أ.سميرة محمد القماطي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

الملخص:
تعد العدكم بالتياب الكبد الفيركسي سي ) (HCVمف االسباب الميمة المؤدية لمكفيات بيف

مرضى العجز الكمكم الخاضعيف لمعبلج بكاسطة الديمزة الدمكية  ،ىدفت الدراسة الحالية لتقييـ
انتشار فيركس التياب الكبد الكبائي سي ) (HCVبيف مرضي الفشؿ الكمكم كالخاضعيف لمعبلج

بالديمزة الدمكية ) (HDكلتحديد عكامؿ الخطر لعدكم فيركس التياب الكبد الكبائي سي في
مرضي غسيؿ الكمي .كقد أجريت ىذه الدراسة في اربع مراكز غسيؿ الكمي ألربع مدف غرب

ليبيا (مسبلتة -ترىكنة -الخمس – زليتف ) مف بداية شير يناير الي أبريؿ  ، 2019ضمت

الدراسة  421مريض بالفشؿ الكمكم مف كبل الجنسيف ،كالذيف كانكا يتمقكف العبلج بالديمزة
الدمكية بالمراكز االربعة .اظيرت النتائج انتشار فيركس التياب الكبد الكبائي سي بيف مرضي

الفشؿ الكمكم بنسبة  % 7.6كما أكضحت النتائج عدـ كجكد داللة احصائية النتشار HCV

بيف الذككر ك اإلناث بنسبة ( %53.1ك) %46.9عمي التكالي ،ك كاف انتشار الفيركس سي

 HCVأعمى في الفئة العمرية  60 -41سنة عف باقي الفئات  ،أضافة الي ذلؾ فقد أظيرت
النتائج أف طكؿ فترة العبلج ب  HDمف اخطر العكامؿ المؤدية الي انتقاؿ العدكم بالفيركس

سي  HCVبنسبة .%65.6

معدل اهتشار يروس التاات الف د الو ائي سي  HCVوعوامل الخطر المرت طر ه ي وتدات غسيل الفلى لفل من (مسالته-ترشوهر-الخمس و زليتن)

ABSTRACT:
Viral hepatitis infections are important cause of morbidity and mortality in
hemodialysis (HD) patients . The aim of this study was to investigate the prevalence
of the HCV among HD population in four city (msalat-Trhona-Alkams-Zelatin) from
the period of January to April 2019. The study included (421) people of both sexes.
The results showed a total of 421 hemodialysis patients were enrolled with an overall
rate of HCV infection of 7.6%. the prevalence of HCV among males was higher
in females (53.1% and 46.9%) respectively. The prevalence of the HCV was higher in
the age group 41-60 years than in the other groups. In addition, the results showed
that HCV infection was more prevalent Patients who have been treated for more
than 16 years, The highest rates of infection was reported in Zelatin Hemodialysis
Center among other hemodialysis centers.
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المقدمر:
ت ىعد أمراض الكمى مف بيف أكثر االمراض أىمية كانتشا ار في بمداف العالـ  ،فالعجز الكمكم
 Failure Renalىك عجز الكمية عف أداء كظائفيا الثبلث األيضية كاإلف ارزية كاليرمكنية  ،مما
يؤدم إلى اختبلؿ عاـ في الجسـ نتيجة احتباس الماء كتراكـ الفضبلت النيتركجينية كالسمكـ في

السكائؿ الجسمية فيؤثر سمبا عمي عمؿ أعضاء الجسـ  .ينقسـ العجز الكمكم إلى قسميف رئيسيف
معدل اهتشار يروس التاات الف د الو ائي سي  HCVوعوامل الخطر المرت طر ه ي وتدات غسيل الفلى لفل من (مسالته-ترشوهر-الخمس و زليتن)

ىما العجز الكمكم الحاد  Failure Renal Acuteىك انخفاض عكسي في عدد النفركنات العاممة

ينتج منو ضرر مستمر في نفركنات الكمية كينتج عنو قمىة إخراج البكؿ أك انعدامو ك العجز

الكمكم المزمف  Failure Renal Chronicكيقصد بو تدىكر الكمية كظيفيا يصاحبو نقصاف في
كفاءتيا التشريحية كفعاليتيا الفسمجية ك الكيمكحيكية كالتغيرات النسيجية لمكمية

Sabatine,

).)Damjanor, 2009 and 2008

يعالج مرضى العجز الكمكم المزمف في المرحمة النيائية لممرض بالديمزة الدمكية
) Hymodialysis (HDأك زرع الكمية .كالديمزة الدمكية ىي تنقيتو الدـ كتخميصو مف المركبات
النتركجينية كالشكائب المتراكمة نتيجة لقصكر الكميتيف ،كالمحافظة عمى التكازف المائي كاالتزاف

الحامضي-القاعدم لسكائؿ الجسـ (.( Palmer,2003

التياب الكبد الفيركسي المزمف سي  (HCV) Hepatitis C Virusىك أكثر أمراض الكبد المزمنة

شيكعان في الكقت الحاضر فيك مشكمة عالمية تؤثر عمي حكالي  200مميكف شخص أم بنسبة
 %3مف سكاف العالـ ( .)Yan et al.,2003

تعد العدكل بفيركس التياب الكبد سي ( )HCVمف االسباب المعركفة ألم ارض الكبد بيف

مرضى الفشؿ الكمكم في مراحمو االخيرة  ،فمرضى غسيؿ الكمي معرضكف لخطر االصابة
بالتياب الكبدم الفيركسي بسبب نقؿ الدـ ،عمميات الزرع  ،احتماؿ التعرض لممرضى المصابيف

كالمعدات الممكثة  ،كما تعتبر مدة العبلج  HDمف العكامؿ الخطرة المؤدية إلي انتقاؿ عدكم
التياب الكبد الفيركسي ).(Athbi and Jasim, 2015

أجريت العديد مف الدراسات في جميع أنحاء العالـ مف أجؿ تحديد التدابير التي يمكف أف

تؤدم إلى انخفاض معدؿ انتشار عدكل فيركس التياب الكبد الكبائي في مرضى  .HDكقد
أكصى بعض الباحثيف بمعاممة كؿ مريض بغسيؿ الكمى عمى أنو يحتمؿ أف يككف معديا ،
كيتمسؾ بصرامة بػ "االحتياطات العالمية لمكقاية مف انتقاؿ فيركس التياب الكبد الكبائي"  ،مف

أجؿ منع انتشار فيركس التياب الكبد الكبائي في كحدات غسيؿ الكمى اال أف مسألة عزؿ مريض

العدد 11

غسيؿ الكمى المصاب بفيركس التياب الكبد الكبائي كاستخداـ اآلالت المخصصة أمر مثير

لمجدؿ ،بعض التقارير ال تدعـ ىذا المفيكـ  ،في حيف أفادت بعض الدراسات األخرل أف
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استخداـ آالت مخصصة يقمؿ بشكؿ كبير مف حاالت اإلصابة بفيركس التياب الكبد الكبائي بيف

مرضى غسيؿ الكمى ) .( Gilleti et al., 1990 and Shamshirsaz et al., 2003

يتراكح معدؿ انتشار العدكل بػ ( )HCVبيف مرضى الغسيؿ الكمكم في البمداف النامية مف ٪ 2

إلى  ٪ 20في الدكؿ العربية تراكحت نسبة انتشار فيركس االلتياب الكبدم الكبائي بيف مرضى

مف سكريا ك لبناف ك االردف بيف ك  %28 ، ٪27 ،٪75عمي التكالي (El-ottol et al.,2010
and Toosil et al.,2008).

أشداف الدراسر :

الادف من شذه الدراسر شو :
 -1تقييـ انتشار فيركس التياب الكبد الكبائي سي ) (HCVبيف المرضى الذيف يعانكف مف
مرض الفشؿ الكمكم كالخاضعيف لمعبلج بالديمزة الدمكية ).(HD

 -2تحديد عكامؿ الخطر لعدكم فيركس التياب الكبد الكبائي سي في مرضى غسيؿ الكمي.
المرضى و طريقر الدراسر :
أجريت ىذه الدراسة المستعرضة في اربع مراكز غسيؿ الكمى غرب ليبيا كىي  :مركز

غسيؿ الكمي مسبلتة  ،مركز غسيؿ الكمي ترىكنة  ،مركز غسيؿ الكمي الخمس ك مركز غسيؿ
الكمي زليتف .شممت  421مريض بالعجز الكمكم كيتمقكف العبلج عف طريؽ الديمزة الدمكية

خبلؿ الفترة مف شير يناير إلى ابريؿ  .2019تمت مقابمة كؿ مريض مباشرة كفقا الستمارة

استبياف لجمع البيانات حكؿ المخاطر المحتممة لعكامؿ العدكل بفيركس  :HCVالمتغيرات
الديمكغرافية (العمر  ،الجنس)  ،تاريخ غسيؿ الكمى ( مدة العبلج ).

التحميؿ اإلحصائي :تـ تحميؿ البيانات باستخداـ إصدار  . SPSS 25لتقييـ العبلقة بيف متغيرات

الدراسة ك عدكل . HCVتـ أخذ ( )P value ≤0.05في االعتبار ذات داللة إحصائية.

الهتائج

تـ الكشؼ عف عدكل فيركس التياب الكبد الكبائي سي( (HCVفي  421مريض بالعجز

الكمكم كيخضعكف لمعبلج بالديمزة الدمكية في اربع مركز غسيؿ الكمي غرب ليبيا حيث كجد
 32مريضا يحمؿ فيركس التياب الكبد الكبائي سي مف إجمالي عدد الحاالت ام بنسبة % 7.6

كما ىك مكضح بالجدكؿ (.)1
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معدل اهتشار يروس التاات الف د الو ائي سي  HCVوعوامل الخطر المرت طر ه ي وتدات غسيل الفلى لفل من (مسالته-ترشوهر-الخمس و زليتن) العدد 11

 HDبشكؿ متفاكت مف  ٪ 2في المغرب  ،إلى  ٪ 11.8في البحريف ك كانت مرتفعة في كؿ

جدول  :1يكضح انتشار فيركس التياب الكبد الكبائي سي بيف مرضى غسيؿ الكمي .

معدل اهتشار يروس التاات الف د الو ائي سي  HCVوعوامل الخطر المرت طر ه ي وتدات غسيل الفلى لفل من (مسالته-ترشوهر-الخمس و زليتن)

%

عدد المرضى ي أر ع مرافز غسيل الفلي

المرضى

92.4

389

مرضى غسيل فلي غير مصا ين بيروس سي

7.6

32

مرضى غسيل فلي مصا ين بيروس سي

معدؿ انتشار فيركس سي بيف مرضى الفشؿ الكمكم كفقا لمجنس  ،العمر  ،فترة العبلج

بالديمزة الدمكية ك مراكز غسيؿ الكمي باألربع مدف مكضح بالجدكؿ (. )2

جدول  :2يكضح نسبة انتشار الفيركس سي ( )HCVبيف مرضي الفشؿ الكمكم كفقا لمجنس
 ،العمر  ،فترة العبلج بالديمزة الدمكية ك مراكز غسيؿ الكمي االربع
مرضي غسيل فلي مصا ين
بيروس سي ()HCV

مرضي غسيل فلي غير

مصا ين بيروس سي ()HCV

المجموعر
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%

عدد التاالت

%

عدد التاالت

53.1

17

58.4

227

ذفور

46.9

15

41.6

162

إهاث

0

0

2.8

11

ا ل من  20سهر

25

8

29.0

113

 40-20سهر

50

16

38.8

151

 60-41سهر

25

8

29.3

114

افثر من  60سهر

3.1

1

53

206

ا ل من  5سهوات

15.6

5

33.7

131

 10-5سهوات

15.6

5

12.1

47

 16-11سهر

65.6

21

1.3

5

افثر من  16سهر

3.1

1

9.3

36

مسالتر

18.8

6

20.1

78

ترشوهر

34.4

11

24.4

95

الخمس

43.8

14

46.3

180

زليتن

العوامل

الجهس

العمر

ترة العالج الديلزة

مرفز غسيل الفلي

لـ تظير الدراسة الحالية أم فرؽ ذم داللة إحصائية بيف المرضى الذككر ( )٪ 53.1كمرضى

اإلناث ( )٪ 46.9في انتشار عدكل فيركس التياب الكبد الكبائي كما ىك مكضح بالشكؿ (.)1
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250
200

100

مرضً غسٌل كلً مصابٌن بفٌروس
سً HCV

50
0
أنثً

ذكر

الشفل ( : )1يكضح نسبة انتشار فيركس التياب الكبد سي ( )HCVبيف مرضى الفشؿ الكمكم
حسب الجنس
سجمت أعمي نسبة أنتشار لفيركس التياب الكبد الكبائي سي بيف الفئة العمرية  60-41سنة

بنسبة  %50اما الفئتاف العمريتاف ( 40-20سنة ك اكبر مف  60سنة ) فقد كانت متساكية

بنسبة  ، %25في حيف لـ يتـ تسجيؿ ام عدكم بفيركس سي بيف الفئة العمرية ( أقؿ مف 20
سنة ) كما ىك مكضح بالشكؿ( . )2

151
160
140

113

114

120
100
80
60
40

11
%0

20

%50

%25

%25
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150

مرضً غسٌل كلً غٌر مصابٌن
بفٌروس سً HCV

0
مرضً غسٌل كلً مصابٌن بفٌروس سً HCV

العدد 11

سنة ˃ 20

 40-20سنة

 60-41سنة

˂  60سنة

مرضً غسٌل كلً غٌر مصابٌن بفٌروس سً HCV

الشفل ( : )2انتشار فيركس سي( )HCVبيف مرضى غسيؿ الكمي حسب الفئات العمرية
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أما بالنسبة لفترة العبلج بالديمزة الدمكية  ،أكضحت ىده الدراسة أف أعمي نسبة انتشار

لفيركس سي بيف الفترة العبلجية (اكثر مف  16سنة ) بنسبة  %65.6بينما كانت النسبة
متساكية في الفترتيف العبلجيتيف ( 10 -5سنكات ك  16-10سنة ) بنسبة  ، %15.6في حيف
تما تسجيؿ حالة كاحدة لمفترة العبلجية (أقؿ مف  5سنكات) بنسبة  %3.1كما ىك مكضح

بالشكؿ (.)3
معدل اهتشار يروس التاات الف د الو ائي سي  HCVوعوامل الخطر المرت طر ه ي وتدات غسيل الفلى لفل من (مسالته-ترشوهر-الخمس و زليتن)

250

206

200
131
150
100
47
%65

50
%3.1

%15.6

%15.6

5

0
سنوات ˃ 5

 10-5سنوات

مرضً غسٌل كلً مصابٌن بفٌروس سً HCV

16-11سنة

˂  16سنة

مرضً غسٌل كلً غٌر مصابٌن بفٌروس سً HCV

الشفل ( : )3معدؿ انتشار فيركسي سي( )HCVبيف مرضى غسيؿ الكمي حسب مدة العبلج
سجمت أعمي معدالت إصابة بالفيركس سي( )HCVفي مركز غسيؿ الكمي زليتف بنسبة
 %43.8يميو مركز غسيؿ الكمي الخمس بنسبة  %34.4بينما كانت في مركز غسيؿ الكمي

ترىكنة  %18.8في حيف تـ تسجيؿ حالة كاحدة بمركز غسيؿ الكمي مسبلتة ام بنسبة %3.1

كما ىك مكضح بالشكؿ (. )4
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1.3%
18.8%
43.8%

مركز غسٌل الكلً مسالتة
مركز غسٌل الكلً ترهونة

مركز غسٌل الكلً زلٌتن
34.4%

الشفل ( : )4معدؿ انتشار فيركس سي ( )HCVبيف مرضى غسيؿ الكمي في المراكز االربعة
المها شر :

مرضى غسيؿ الكمى الذيف يتمقكف العبلج بالديمزة الدمكية  )HD( Hymodialysisىـ أكثر
عرضة لخطر اإلصابة كالعدكل بفيركس التياب الكبد الكبائي ( )HCVمف عامة الناس .اظيرت

الدراسة الحالية اف نسبة العدكم بفيركس سي كانت متقاربة بيف الذككر ك االناث بنسبة %53.1
 %46.9 ،عمي التكالي كجات ىذه الدراسة مكافقة لدراسة ( ( Al-jamal et al.,2009في جنكب
االردف بينما كانت مخالفة لدراسة ) ( Athbi and Jasim,2015في مدينة كرببلء العراؽ كالدراسة

التي قاـ بيا ( (Ahmad and Jamil,2015فم بغداد المتاف اظيرتا اف نسبة انتشار فيركس الكبد
الكبائي سي في االناث اعمي منو في الذككر  ،في حيف يقترح آخركف أنو ال تكجد عبلقة بيف

جنس المريض كانتشار عدكل .)Al shohaib et al.,1995) HCV

بينت ىذه الدراسة كجكد داللة إحصائية فيما يتعمؽ بعمر المريض ك معدؿ اإلصابة بفيركس

التياب الكبد الكبائي ، HCVحيث كانت اعمي نسبة انتشار لعدكم فيركس سي في الفئة العمرية

( 60-40سنة) كىذا يتفؽ مع دراسات سابقة سالفة الذكر (Athbi and Jasim, 2015; Ahmad
)and Jamil,2015

طكؿ فترة العبلج بالديمزة الدمكية لو تأثير كبير في انتشار عدكم فيركس سي  HCVىذه

النتيجة جاءت باالتفاؽ مع الدراسات التي أجريت في السعكدية ( ( Kachem et al,2003

) et al.,2009ك االردف ) (Al-jamal et al.,2009التي بينت أف طكؿ فترة العبلج بالديمزة الدمكية

ىي مف أىـ عكامؿ الخطر في نقؿ عدكم  HCVبيف مرض الفشؿ الكمكم كقد يككف السبب ىك

342
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فمسطيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف )(El-ottolet al.,2010ا سكري ػ ػا ) ،(Othman and Monem,2001إيراف (Alavian

معدل اهتشار يروس التاات الف د الو ائي سي  HCVوعوامل الخطر المرت طر ه ي وتدات غسيل الفلى لفل من (مسالته-ترشوهر-الخمس و زليتن)

مركز غسٌل الكلً الخمس

نقؿ الدـ أكثر مف مرة  ،فمريض غسيؿ الكمي يحتاج الي نقؿ الدـ كؿ فترة بسبب تعرضو لفقر

الدـ أك بسبب التعرض لمعدات ممكثة .

أظيرت الدراسة الحالية اختبلفا كاسعان في معدؿ انتشار  HCVبيف مختمؼ كحدات غسيؿ

الكمى في االربع مدف فجأت اعمي نسبة في مركز غسيؿ الكمي زليتف ( ،) %43.8يميو
 %34.4في مركز غسيؿ الكمي الخمس ،أما كحدة غسيؿ الكمي ترىكنة

فكانت النسبة

معدل اهتشار يروس التاات الف د الو ائي سي  HCVوعوامل الخطر المرت طر ه ي وتدات غسيل الفلى لفل من (مسالته-ترشوهر-الخمس و زليتن)

 %18.8كاقؿ نسبة انتشار كانت بمركز غسيؿ الكمي مسبلتة  .%3.1قد يككف الفرؽ بسبب
المشكمة التي تكاجو كحدات غسيؿ الكمي عف طريؽ إضافة المزيد مف المرضى عمى حساب

الفضاء كالمكظفيف يسبب خمؿ في السيطرة عمى العدكل بيف المرضى كما اكضحت الدراسات

السابقة ،مع مراعاة تفاكت النسب العددية لممرضى في كؿ مركز ; (Alshek, et al.,2012
Shmokura et al.,2011 and El-ottol et al.,2010).
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)الخمس و زليتن-ترشوهر- وعوامل الخطر المرت طر ه ي وتدات غسيل الفلى لفل من (مسالتهHCV معدل اهتشار يروس التاات الف د الو ائي سي
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Abstract

دراسر اهتشار مرض اللشماهيا الجلدير ي لدير الخمس لسهر 2013م

This study was conducted to determine the prevalen of Leishmaniasis in the
municipality of Al-Khums , which is located east of Tripoli along the lines of 32.45
degrees north and 32.20degrees south and 14.2degrees west and 14.27degrees east
and identification of periods of appearance ,for the patients of Leishmania during
the period from 1-1-2013 to the period 31-12-2013 the number of patients registered
120 Cases of dermal Leishmaniasis in all areas of the municipality ,the rate Of
infection in the age groups 40years and lower in the sexes compared To other age
groups more than 40 years of age ,reaching more than 70% In males ,54% in females
and 46% In addition , there was an increase in The incidence of Leishmaniasis in
some areas of the municipality ,where the highest percentage of Leishmaniasis was
found in Marghana area 58.3% With the end of the autumn and the beginning of
the winter with the beginning of the low temperature , the number of ulcers also
varied condition that has ulcers in the lower limbs only 36 cases with ulcers in the
upper limbs and lower extremities together 31 cases ,we note that all regions of
the body with ulcers are open areas and therefore susceptible to sand fly bite.

انخالصت :
اجريت ىذه الدراسة لمعرفة مدل إنتشار داء المشمانيا في بمدية الخمس كالتي تقع ش ػػرؽ طرابمس
عمى خطػ ػػكط طػػكؿ  32.45ﹾشماالن ك 32.20ﹾ جنكب نا كخطكط عرض 14.2ﹾ غربان ك 14.27ﹾشرق نا
كالتعرؼ عمػػى فترات ظيكره  ،تـ أخذ البيانات مف قسـ الجمدية بمستشفى الخمس التعميمي لمرضػ ػػى

المشمػػانيا خبلؿ الفػترة مف  2013-1-1الى 2013 -12-31ـ ككاف عدد المرضػ ػ ػ ػ ػػى المسجميف

120حا لة إصابة بالمشمانيا الجمدية في مناطؽ بمدية الخمس ،فكانت نسبة اإلصابة عند الفئ ػ ػػات

العمرية  40سنة كاقؿ عالية في الجنسيف مقارنة بالفئػات العمرية األخرل األكثر مف  40سنة حيث
بمغت أكثر مف  % 70كذلؾ كػانت نسبة اإلصابة عند الذكػ ػػكر أكثر مف اإلنػ ػ ػ ػ ػ ػػاث ففي الذككر %54
كاالناث كانت حكالػػى  % 46ككذلؾ ك ػ ػ ػػاف ىناؾ ارتفاع في معدؿ اإلصػ ػػابة بالمشمانيا فػػي بعض مناطػػؽ
البمدية حيث كانت أعمى نسبة لئلصابة بالمشمػػانيا في منطقة مرغنة %58.3كتمييا منطقة كعاـ
 ،%23.3ىذا باإلضافة إل ػػى أف نسبة اإلص ػ ػ ػ ػابة تزداد مع نياية فصؿ الخريؼ كبداية فصؿ الشتاء
أم مػ ػػع بداية انخفاض درجة الح اررة ،كذلؾ اختمؼ عدد القرح الجمدية فكػػانت كميا عمى المناطؽ
المكشكفة مػف الجسـ كىي الكجػ ػ ػػو كالرقبة كاألطراؼ العميػ ػ ػ ػ ػػا كالسفمى فك ػػانت أكثر القركح فػ ػػي األطراؼ

العميا كالسفم ػػى حيث بمغ عدد الحاالت التي بيا قركح في األطراؼ العمي ػ ػػا فقط  36حالة كالتي بيا
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قركح فػي األطراؼ السفمى فقط  36حالة كالتػي بيا قركح في األطراؼ العميػػا كالسفمى معان  31حالػ ػػة

كنبلحظ أف كؿ المنػ ػ ػ ػػاطؽ في الجسـ التي بيا قركح ىي مناطؽ مكشكفة كليذا تككف عرضة لمدغ ذبابة

الرمؿ.
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المقدمر :
يػعد داء المش ػمػانيا مػػف األم ػراض الكاسػعة اإلنتشػ ػػار فػي العػالـ حيث أش ػ ػػار العالـ

) ) Zuckerman and Liaison,1977أف ىذا المرض ي ػػعتبر مف األمػ ػراض المتكطنة في بمداف

الشرؽ األكسط كافريقيا كأسيا كامريكا الجنكبية إذ تسجػ ػػؿ سنكيا حكالي مميكف إلػ ػ ػػى مميكف كنصؼ

حالة اصابة بالمشمانيا الجمدية كحكالي نصؼ مميكف اصابة بالمشمانيا الحشكيػ ػػة (,2000

.)WHO

تؤدم اإلصابة بداء المشمانيا الجمدية إل ػػى ظي ػػكر قرحة جمدية كاحدة أك أكثر عمى

الكجو كالذراعيف كجميػ ػػع األعضػ ػ ػػاء المكشكفة مف الجس ػ ػ ػػـ

كسببيا يعػكد إلى طفيميات

اإلص ػ ػػابة غير مصحكبة بحمى أك أم أعراض جانبيػػة تاركة اثػر أك ندبة تسبب تشكه في الجسـ
مف الناحية الجمالية (.) Bowman and rand,1980

ينتقؿ داء المشمانيا  Leishmaniasisعف طريػ ػ ػػؽ عضة أنثػى حش ػرة ذبابة الرم ػػؿ Sand

 flyالعائدة لجنس  Phlebotomus Papatasiالحاممة لطفيمي المشم ػ ػ ػ ػػانيػا  ،كذلؾ عندما تأخذ

الحش ػرة كجبتػػيا مف دـ المضائؼ المصابػ ػػة بالطفيم ػػي أك المضائؼ الخ ػ ػػازنة ٕٗـــ ٜاّ١غاُ
ٗاىؽ٘ٞاّاخ ٍصـو اىقـ٘اسع ( )Alexander ,1995ا ٝظٖش داء اىيشَاّٞا ت ؼذ اىشني: ِٞ

 -1داء انهشًبٍَب انحشىٌت Visceral Leishmanias :
 -2داء انهشًبٍَب انجهذٌت Cutaneous Leishmanias :
ٝؼذ داء اىيشَاّٞا اىؽش٘ٝح ٍِ اٍ١شاع اىَضٍْح ٗذْرط اإلطاتح تطفٞيLeishmania ٜ

ْٝ donvaniرشش ٕزا اى٘تـــــاء ف ٜاىْٖذ ٗافشٝقٞا ٗف ٜتيذاُ اىثؽش ا١تٞغ اىَر٘عؾ ٗف ٜأٍشٝنا
اىالذْٞٞح ا ذرَٞض تظٖ٘س ؼَ ٚبٞش ٍْرظَح ٗذؼخٌ ف ٜاىنثذ ٗاىطؽاه ٗفقش دً ٕٗضاه ٗػؼف
ػاً ٗشؽ٘ب ٗظٖ٘س أفاخ ؼثٞثٞح ف ٜا١ػؼاء اىَظاتح ٗٝؤد ٛاى ٚاىَ٘خ اىؽرَ ٜف ٜؼــــاىح

دراسر اهتشار مرض اللشماهيا الجلدير ي لدير الخمس لسهر 2013م

، Leishmania tropicaكتشفػى القرحة ذاتيان خبلؿ مػػدة تتراكح بيف ثبلث أشير إلػػى سنتيػف كتككف

ػذً اىؼالض )ٝ .)WHO ,1996ؼرثش داء اىيشَــــاّٞا اىعيذٝح ا١مصش شٞــــــ٘ػا ؼٞس ٝظٖش تْغثح

الشكؿ بيف المضػائػؼ كىػػي الشكػؿ غير المسكط ( ) Amastigotaالعديـ الحرك ػ ػ ػ ػػة في الخػػبليا

البمعمية الممتػ ػػيمػػة لممضائ ػػؼ الخ ػ ػػازنة (القكارض) إل ػػى الشك ػػؿ المسػ ػ ػػكط ( )Promastigote
346
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 ٍِ%75-50ظَٞغ ؼاالخ اإلطاتح ( 2000ا.)WHO
سُ اىَغثة اىَشػ ٜىٖزا اىذاء ٕ٘ ؽفٞي ٍِ ٜاٗ١ىٞاخ اىغ٘ؽٞح ٝؼـــــــــ٘د سى ٚظْظ
 Leishmaniaذاتــغ ىفظٞـيح اىَصقثٞـاخ ٝٗ Trypanosomatideaغثة داء اىيشَــاّٞـا فـــــــــٜ
اّ١غــاُ) ٝٗ )Reguera et al ., 1998شٞــش ( ) Zuckerman and Lainson ,1977سىــــــــــ ٚأُ
) ٕ٘ ) Gunningham ,1885أٗه ٍِ امرشف اىطفٞيـــــــ ٜفٍ ٜقاؽغ ى٠فـــــاخ اىعيذٝــــــــــــح
ىيَشػـــ ٚاىَظات ِٞتؽثح دىٖ ٜف ٜاىْٖذ.
دورة حٍبة انهشًبٍَب :
تتضمف دكرة حياة طفيمي المشمانيا كما ىك مبيف بالشكؿ رقـ ( )1تحكالت متكررة فػ ػ ػػي

المتحرؾ خ ػػارج الخػ ػ ػ ػ ػ ػػبليػا المبطنة ألمع ػ ػ ػػاء ذبػ ػ ػػابة الرمػ ػ ػػؿ
 ،Lainsonتأخػ ػ ػ ػ ػػذ الحشػ ػ ػ ػ ػ ػرة (أنثػ ػ ػػى

(( Zuckerman and ,1977

ذبابػػة الرمؿ )  Sand flyالطكر غير المسػ ػ ػػكط أثناء

تغذيتيػ ػ ػػا عم ػ ػ ػػى دـ األنسػ ػ ػ ػاف أك الحيكان ػ ػػات (القكارض) ،حيث يمر ىذا الط ػػكر إل ػػى الم ػػعدة ثـ

يغػػمؼ فيػيا بػ ػ ػ ػ ػكاسط ػػة األغشي ػػة اإلف ػ ارزية المبطنة لخبليا األمعاء الكسطػػى () Gemetchu,1974

كىذه األغشيػ ػػة تحتفظ بالطػػكر غير المسكط داخؿ األمعاء الكسط ػ ػ ػػى خبلؿ األي ػ ػ ػػاـ الثبلث

األكلى ،يتػ ػ ػ ػػحكؿ الطكر المسكط داخػػؿ األمع ػػاء الكسط ػ ػ ػ ػ ػػى لمحشرة النػ ػ ػ ػػاقمة إلى الطػ ػ ػػكر

المغزلػ ػػي الشػ ػ ػػكؿ المسمى بطكر التكاثر ) ،) Sacks et al ., 1994كيتكاثر الطفيمػ ػػي إلى إعداد
كبيػ ػ ػ ػ ػرة بكاسط ػ ػػة االنشطار الثنائ ػ ػػي كتمتصؽ بالخ ػػبليا الظيػػاريػ ػػة لؤلمعاء الكسطى بكاسػطة

األسػكاط ( ، ) Dillon and Lane ,1998ييػػاجر الطفيمي باتجاه األمعاء األمامية كأجػزاء الفػػـ

لمحشرة خػػبلؿ  4الى 5أياـ حيث يتحػػكؿ إلػػى الطكر المعدم كىك الذم يػػككف سريػ ػ ػػع الحرك ػػة
دراسر اهتشار مرض اللشماهيا الجلدير ي لدير الخمس لسهر 2013م

كيحقف الطكر المعدم مع لعاب الح ػ ػػشرة المتغذية المصػ ػػابة عند لسعيا لؤلجػ ػ ػ ػ ػزاء المكش ػ ػ ػػكفة

مػ ػ ػ ػػف جسػ ػ ػػـ المضيػ ػ ػػؼ الجديػ ػ ػ ػػد أثن ػ ػ ػػاء التغذيػ ػ ػ ػػة ( ، )Mengeling et al ., 1997ي ػػنتقؿ الطػػكر
المعدم إلػ ػ ػ ػى دـ المضيؼ كيبتمع مف قبؿ الخبليػ ػ ػػا البمعمية الكبيرة في الجػ ػ ػػمد حيػث يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكـ

اليضـ كيتحػ ػػكؿ إلى الط ػ ػػكر غيػر المسكط الذم ينقسـ ( الطكر غير المسكط ) بكاسطة
االنشطار الثنائي أك بػكاسطة التكاثػر الجنسي داخ ػػؿ الخبليا إلػػى أعداد كبي ػرة مؤديا إلى إنفج ػػار

الخػبليا الممتػيمة كتحػرر أعداد كبي ػرة (.)Kreutze et al . , 1993
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شكم ( :)1دٗسج ؼٞاج ؽفٞي ٜاىيشَاّٞا )(Klaus et al .,1999
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اإليراضٍت انُبحجت عٍ انهشًبٍَب :
ذظٖش اٟفاخ ػي ٚشنو دٗائش طغٞشج ؼَشاء اىيُ٘ ػيٍ٘ ٚقغ اىيغؼح ٗدل٘ه اىطـــــ٘س
اىَغ٘ؽ ىيطفٞي ٜسى ٚاىعيذ أشْاء ذغزٝح أّص ٚرتاتح اىشٍو ( ) Baron,1991ذرؽـــــــ٘ه اىذٗائــش
الصغيرة إلى كذم ػػة خبلؿ مدة  48ساعة ثـ تتحكؿ إلى حميمة صغيرة الحجـ تزداد في الحجـ
ببط لتصبح عمى شك ػ ػ ػ ػػؿ عقدة صغي ػ ػ ػرة صمبة المممس ،تتقرح العقد الصغيرة في نيػ ػػاية األمر
مككنة قرحة متنخػ ػرة كمش ػػكىة عمى الج ػػمد ( ، ) Babajer et al .,1991تغطػ ػ ػػي اآلفات الجافة
بقشرة رقيقة مركزية تخفي تحتيا تقرحات صغي ػرة

أما اآلفات الرطبة

فتغط ػػى

بالسكائؿ

المرتشح ة كتككف ذات حافػػة صمبػػة غالب ػػا ما ترتبػ ػػط بإصاب ػ ػ ػػات بكتيريػة أك فطرية  ،يتماثؿ
المصاب لمشػ ػفػ ػ ػػاء ذاتيا إذا ل ػػـ تحصؿ مضاعف ػػات خبلؿ سنة أك أقؿ مف اإلصابة تاركة ندبا

.)Morell

أشداف الدراسر :

تيدؼ الدراسة إلى معرفة أعداد المصابيف خبلؿ سنة 2013ـ كأكثر منػ ػ ػ ػػاطؽ بمدية الخمس

مف حيث اإلص ػ ػ ػػابة باإلضافة معرفة أكثر الفئػ ػ ػ ػػات العمرية عرضة لئلص ػ ػ ػ ػ ػ ػػابة ،كذلؾ معرفة أم

الفترات في السنة التي تكثر فييا اإلصابة ك التكعية بمخاطر اإلصابة .

طرق العمل:

اختير قسـ األمراض الجمدية بمستشفى الخمس التعميمي لمحصكؿ عمى البيان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

المسجمة عف مرض المشمانيا الجمدية ،إعتمدت الدراسة عمى الحاالت المسجمة في السج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلت

كالمثبتة فييا نتيجة الفحص السريرم لممصابيف لمفترة مػف  2013-1-1إلى 2013-12-31ـ .
دكنت المعمكمات الخاصة بالمصابيف ،كاف عدد الحاالت التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي سجمت خبلؿ ىذه السنة في
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دائمػ ػػة من ػػخفضة قميبل عف سط ػ ػػح الجسـ كذات ح ػ ػكاؼ غير منتظمة ٍٗشٕ٘ح (, 1995

من ػ ػ ػ ػػاطؽ بمدية الخمس  120حػ ػ ػػالة إص ػ ػ ػ ػػابة بالمشمانيا الجمدية  ،تضـ بمدي ػ ػ ػ ػػة الخمس كمػ ػػا ىك

مبيف في الخريطة رقـ (  )1كالتي تقع عمى خطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكط طكؿ  32.45ﹾ شماالن ك 32.20ﹾجنكبان
 14.27شرقان العديػ ػ ػ ػ ػػد مف المن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطؽ كى ػ ػ ػػي الخمس كتضـ
ﹾ
كخطكط عرض  14.2ﹾغربان ك

(المرقب – بف جحا ) – لبده – سيمي ػ ػ ػ ػ ػػف – سكؽ الخمي ػ ػ ػ ػ ػػس كتضـ (الحماـ –س ػ ػ ػػيدم خميفة –

المعقكلة –الكادم– ﹶبندار) كعاـ– مرغنة ( قكقاس)– الجح ػ ػ ػػاكات  -غني ػ ػػمة.
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الهتائج والمها شر :
عاللت انعًر ببإلصببت :
٘ٝػػ اىعذٗه (ٍ )1خريف اىفلاخ اىؼَشٝح اىز ِٝظٖشخ ػي ٌٖٞأػشاع اإلطـــــاتـــح
ٗاىثاىغ ػذدٌٕ 120فشداا تيغد ّغة سطاتح اىفلاخ اىؼَشٝح ٍِ شٖش سىــــــ 20 ٚعْح ٗتـــؼذد
قذسٓ  47فشدا ٗتْغثح ٍل٘ٝح %39.16ؼٞس مصشخ اإلطاتح فٕ ٜزٓ اىفلـاخ اىؼَشٝح ٕٗزا ٝرفق
ٍــــغ دساعح أظشإا ) ) Sukker,1988إزا ٝؼ٘د سى ٚأُ اىؽششج ذفؼو ا١ػَــاس اىر ٜىذٖٝا
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ػ٘اٍـو ظزب أمصش ٍِ ؼٞس ؼٝ٘ٞح اىعيذ ٗمزىل مصشج االؼرناك تاىَؽٞؾ اىخـــــاسظ ٜاأٍا اىفلـح
اىؼَشٝـح ٍِ  21اى 40 ٚعْح فناُ ػذد اىَظــــــــات ٍِ ِٞاىعْغ 47 ِٞفشدا أ ٛتْغثح ٍل٘ٝح
ٗ %39.16ماّد ا١ػذاد ف ٜاىفلـاخ اىؼَشٝح ٍِ 41سى 60 ٚعْح 21فشدام ٍِ مـال اىعْغ ِٞأٛ
تْغثح  %17.5ا أٍا اىفلاخ اىؼَشٝح ٍِ  61فَا ف٘ ماّد ا١ػذاد  5افشاد أ ٛتْغثح %4.16

عاللت انجُص ببإلصببت :
ؼغة ّرائط اىذساعح فاإلطاتح تاىيشَاّٞا اىعيذٝح ؼذشد ىنـــال اىعْغِٞا ار تيــغ ػذد
اىزم٘س اىَظات 65 ِٞفشدا أ ٛتْغثــح  %54.16أٍا تاىْغة ىإلّـاز فناّد  55سطــــــاتح أٛ
تْغثح  ٍِ%45.38اىؼذ اىنيـ ٜىإلطاتاخ مَا ٕ٘ ٍـ٘ػػ تاىعــذٗه ()1ا ٝؼ٘د االلرــــالف
فّ ٜغة االطاتح سى ٚا١ػشاف ٗاىرقاىٞــــذ اإلظرَاػٞح فاإلّـــاز ذشذذ ٛاىَالتظ اىر ٜذغطٜ
ظَٞغ ٍْاؽق اىعغٌ لظ٘طا ف ٜا١سٝـــــــــاف ػي ٚلالف اىزم٘س اىز ِٝباىثا ٍا ٝظٖش تؼغ
ٍْــــــــــاؽق اىعغٌ ا مزىل ؽثٞؼح ذــــــــــــــ٘اظذ اىزمــــــ٘س ف ٜاىخـــــاسض أمصش ٍِ اإلّـــاز
) ٝ ٗ ) Abul-hub and Mahdi ,1970ث ِٞاىشنو (ّ )2غثح االطاتح ف ٜاىعْغ.ِٞ

ً
اىفلح اىؼَشٝح
1
2
3
4
5
6

8

شٖش سى10 ٚعْ٘اخ

14

15

29

%24.16

11عْح سى 20 ٚعْح

10

08

18

%15.

 21عْح سى 30 ٚعْح

16

12

28

%23.33

 31عْح سى 40 ٚعْح

11

08

19

%15.83

 41عْح سى 50 ٚعْح

10

05

15

%12.5

 51عْح سى 60 ٚعْح

01

05

06

%5.0

 61عْح سى 70 ٚعْح

02

02

04

%3.33

 71عْح سى 80 ٚعْح

01

0

01

%.38

65

55

120

100

اىَعَ٘ع

العدد 11

7

رم٘س

اّاز

اىَعَ٘ع

اىْغثح اىَؤٝح
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ظذٗه ( ٘ٝ ) 1ػػ ٍؼذه اإلطاتح تاىيشَاّٞا ؼغة اىفلاخ اىؼَشٝح ٗاىعْظ
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%46
%54

اناث

ذكور
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شكم (٘ٝ :)2ػػ ّغثح االطاتح ف ٜاىعْغِٞ

إَخشبر اإلصببت خالل أشهر انطُت :
أظٖشخ اىذساعح أُ أػذاد اىَظات ِٞماّد أمصش لاله اىفرشج اىرـ ٜسّخفؼد فٞــٖا دسظح
اىؽشاسج ا فنـــــاّد ّغثــح اإلطـــــاتح ت ػذاد قيٞيح ظذا لـاله اىفرــــــشج ٍِ شٖش ْٝاٝش سىـٚ
شـــٖش ٘ٝى ٘ٞأٍا لاله شـــٖش ابغطظ فثذأخ ذضداد ّغثح اإلطـــاتح تاىَشع تشـــــــــــــنو
ٗاػػ سىــــــ ٜأُ ٗطيد رسٗذــــٖا لاله شٖش ّ٘فَثش ٗ عثرَثش ؼٞس تيغ ػذد اىؽـــــــــاالخ
اىَغعيـــــــح لاله شٖش ّ٘فَثش ٗدٝغَثش تــ ظَاى77 ٜؼاىح سطاتح أ ٛتْغـــــــــثح %64.16
ٍقاسّح تثقٞح أشٖش اىغْح اىرـ ٜذْاقظد فٞـٖا اإلطاتح ٗسّؼذٍد ف ٜتقٞح ا١شٖش ظذٗه (ٕٗ )2زا
ٝرفق ٍغ ٍا ظاء تٔ ( .) Sadick ,1997 and Zeibgelizabeth,1997

العدد 11

اىشٖش
ْٝاٝش
فثشاٝش
ٍاسط
اتشٝو
ٍا٘ٝ
ّ٘ٞ٘ٝ
٘ٝى٘ٞ
ابغطظ
عثرَثش
امر٘تش
ّ٘فَثش
دٝغَثش
اىَعَ٘ع

جذول (  :) 2أػذاد اىَظات ِٞؼغة أشٖش اىغْح
اىؼذد
3
0
0
1
0
0
0
6
11
22
39
38
120

اىْغثح اىَل٘ٝح
%2.5
/
/
%.83
/
/
/
%5.0
% 9.16
%18.33
%32.5
% 31.6
100
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إَخشبر اإلصببت ببنهشًبٍَب انجهذٌت حطب يُبطك انبهذٌت :
تْٞد اىذساعح أُ ٍْاؽـــق تٖا ّغثح سطاتح ػاىٞح تاىَقاسّح تاىَْاؽق ا١لشٙا ؼٞس
ماّد أػيٕ ٚزٓ اىَْـاؽق سطـاتح ٍشبْح اىر ٜتيغ ػذد اىؽـــاالخ اىَغعيح فٖٞا  70فشدام ٍـــِ
سظَاىــ ٜػذد اىؽاالخ أ ٛتْغثح % 58.33ا شٌ مــاّد ٍْطقـح مؼاً فــ ٜاىَشذثح اىصاّٞح فـــٜ
ػذد اىؽاالخ اىَغعيح ٕٗ 28 ٜفشدام أ ٛتْغثح  %23.33اأٍا أقو ٍْـاؽق اىثــيذٝــح سطاتــــــح
ٕ ٜعٞي ِٞؼٞس ععيد ؼاىح ٗاؼذج أ ٛتْغثح  %0. 83مَا ف ٜاىعذٗه ()3

45
40
35
30
25
سلسلة1

20
15
10
5
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جذول رلى ( ٘ٝ :) 3ػػ أػذاد اىَظات ِٞتاىيشَاّٞا ف ٜتيذٝح اىخَظ ؼغة اىَْاؽق
اىْغثح اىَل٘ٝح
أػذاد اىَظاتِٞ
اىَْطقح
ً
%7.5
9
اىخَظ اىَذْٝح
1
%23.33
28
مؼاً
2
%58.33
70
ٍشبْح
3
%7.5
9
ع٘ اىخَٞظ
4
%.83
1
عٞيِٞ
5
%2.5
3
ىثذٓ
6
100
120
اىَعَ٘ع

0

شكم (٘ٝ :)3ػػ أػذاد اىَظات ِٞلاله اشٖش اىغْح
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شكم (٘ٝ :)4ػػ أػذاد اىَظات ِٞفٍْ ٜاؽق تيذٝح اىخَظ
عذد اَفبث انجهذٌت وحىزٌعهب عهى يُبطك انجطى :
أظيرت النتػ ػ ػػائج أف األجزاء األكثر عرضة لئلصابة ىي األجزاء المكشكفة مف الجسـ

أم المعرضة لمسعات ذباب الرمػػؿ خػ ػػاصة األطػ ػراؼ حيث كاف عدد األشخاص المصابيف

بقرح في األطػ ػراؼ العميا فقػػط حكالػػي  36فردا ،كذلؾ األشخػ ػ ػػاص المصابيػ ػػف بقرح في

األط ػ ػ ػراؼ السفم ػػى بنفس العدد أم 36

فردا ثـ اإلصابػ ػػات المشتركة يعني قرح ف ػ ػ ػػي األطراؼ

العمي ػػا كالسفمى معا بعدد  31حالة ،كىذه تتفؽ مع ما جاء بو ( ) Rassam,1985ككانت أكثر
المناطؽ إنخفػػاض في نسبة اإلصابػػة ىي الكجو جدكؿ (.)4
ً
1
2
3
4
5
6
7
8

جذول رلى ( ٘ٝ :) 4ػػ اػذاد اىَظات ِٞؼغة االطاتاخ ف ٜاىعغٌ
ػذد اىَظاتِٞ
ٍْطقح االطاتح ف ٜاىعغٌ
36
االؽشاف اىؼيٞا
36
االؽشاف اىغفيٚ
31
االؽشاف اىؼيٞا ٗاىغفيٚ
6
االؽشاف اىؼيٞا ٗاىغفيٗ ٚاى٘ظٔ
2
اىشقثح ٗاالؽشاف اىغفيٚ
6
اى٘ظٔ
2
االؽشاف اىغفيٗ ٚاى٘ظٔ
1
االؽشاف اىؼيٞا ٗاى٘ظٔ
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انخىصٍبث
 -1اٝعاد اىطش اىَْاعثح ىيقؼاء ػي ٚرتاتح اىشٍو .
 -2سظشاء ٍغػ ؽث ٜلاله ا١شٖش اىثاسدج ٍِ اىغْح ف ٜاىَْاؽق اىشٝفٞح ىرؽذٝذ أػذاد اىَظات.ِٞ
ّ -3شش ٍط٘ٝاخ ىرؼشٝف تاىَشع ٗؽش اىؼالض اىَثنش ىرفاد ٛاىرشٕ٘اخ.
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ٍيؽق (٘ٝ )1ػػ ٍْاؽق االطاتح

ٍيؽق (٘ٝ )2ػػ ؽش اىؼالض تاىؽقِ
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GEOLOGY AND GROUNDWATER QUALITY OF GHARIAN AQUIFER IN
MESSELLATA REGION
ًَانجٍالًَ إبراهٍى انفرجب. أ:اعذاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

water is the most abundant important natural resources on the earth plant . water is
essential for the lift of human , Animals and the plants , and without water there is no
life in the surface of the earth .There is nothing in natural precious than water ,not all
rocks in sub surface allow fluids to pass through it , or accumulates in it , the most
common rocks deposited in subsurfaceare the sedimentary rocks , some of these rocks
are dense ,massive and have no pores or interstices, between their components ,
however, other sedimentary rocks are porous and permeable and can absorb water
there interstices , and examples of these rocks are the carbonate sedimentary rocks,
like Gharian limestone deposited in the Mesozoic period that represents a good
potential ground water aquifer in Messellata region. water that saturates the
interstices of Gharian limestone is the groundwater ,approximately half or more of
Messellata population depends and use groundwater in many activities,like during
water ,agricultural and industrial uses.These waters are comes from Gharian
aquifer, Kikla aquifer and Ain tope aquifer under the Ground in Messellata region . it
is easily for groundwater aquifer to polluted by several sources of pollutants, it is
difficult to recognize these pollutants even when they aretoxic, pollution or
groundwater aquifer may result from disposal wastes on land surface or in the
subsurface . Because of the necessity of groundwater to be used in drinking, it is
better to characterize groundwater by their salinity. in order to determine, the degree
of pollution, there is many check-ups used on water sample including, physical,
chemical and Biological analysis to determine the water quality of Gharin
aquifer.This research paper discussesthe water quality of Gharin aquifer that have
been performed on (4)water samples collected from four water wells in Messellata
region to determine the water quality ofGharin aquifer, to be used in drinking purpose
and these results indicates that the groundwater or Gharin aquifer In Messellata is
generally of a good quality with a total dissolved solids (TDS) in the range or (9201375ppm) and according to that the groundwater of Gharin aquifer is acceptable
fordrinking usage.
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KEY WORDS: Sedimentary Rocks – Interstices-Limestone - Gharin Formation –
Groundwater -GharinAquifer – KiklaAquifer – AinTopiAquifer – Pollutants - Water
Quality - Dissolved Solids - Parts Per Million (ppm).
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الملخص:
يعتبر الماء مف أىـ المصادر الطبيعية عمي كككب األرض ،الماء ىك أساس الحياة لكؿ مف

األنساف كالحيكاف كالنبات كلكال الماء لما كانت ىناؾ حياة فكؽ سطح األرض كال يكجد في

الطبيعة أثمف مف الماء .ال تسمح كؿ انكاع الصخكر المترسبة تحت السطح بأم اررالماء أك تجمعو
عمي ىيئة صمبة ككثيفة كليس ليا مسامات أك فراغات بيف مككناتيا كلكف بعض ىذه الصخكر

الرسكبية تتميز بأف ليا فراغات اك مسامات كمنفذة كتستطيع امرار الماء مف خبلليا كمف أمثمة
ىذه الصخكر ىي الصخكر الرسكبية الجيرية كعمي سبيؿ المتاؿ صخر الحجر الجيرم الذم
يتكاجد تحت سطح األرض في مدينة مسبلتو كالذم يسمي بتككيف غرياف الذم ترسب في

العصر الميسكزكم كالذم يمثؿ أىـ الخزنات الجكفية المائية في مدينو مسبلتو .الماء الذم يشبع
الفراغات أك المسامات في صخر الحجر الجيرم لتككيف غرياف يسمي بالمياه الجكفية –نصؼ
السكاف أك أغمبيـ في مدينة مسبلتو يستعممكف ك يعتمدكف عمي المياه الجكفية في عدة أغراض

منيا مياه الشرب كالزراعة كالصناعة كغيرىا كتأتي ىذه المياه مف خزاف عيف طبي كخزاف ككمو
تحت سطح األرض في مدينة مسبلتو .مف السيؿ جدا أف تتمكث المياه الجكفية بعدة ممكثات مف

عدة مصادر مختمفة كمف الصعب تمييز ىذه الممكثات حتي كلك كانت سامة كقد يتمكث الخزاف

الجكفي مف سطح األراض أك تحت السطح كنظ ار ألىمية الحاجة لممياه الجكفية مف االفضؿ
تمييز المياه عف طريؽ ممكحتيا.لتحديد نكعية الماء الجكفي كمدم صبلحيتو لمشرب كتحديد

درجة التمكث فإنو ىناؾ عدة فحكصات فيزيائية ككيمائية كبيكلكجية يجب إجراءىا عمي المياه
الجكفية المستخرجة مف خزاف المياه الجكفية مثؿ خزاف تككيف غرياف الجكفي بمنطقة
مسبلتو.تناقش ىذه الكرقة البحثية نتائج التحاليؿ المعممية التي تـ اجراىا عمي أربعة عينات مائية
تـ تجميعيا مف خزاف غرياف الجكفي بمنطقة مسبلتو كذلؾ لتحديد جكدة المياه الجكفية ليذا

الخزاف الستعماليا في أغراض الشرب كأثبتت ىذه التحاليؿ اف مياه خزاف غرياف الجكفي في

منطقة مسبلتو ىي مياه ذات جكدة جيدة كتحتكم عمي أمبلح مذابة تتراكح ما بيف

( )1375-920جزم مف المميكف كبذلؾ تككف ىذه المياه صالحة ألغراض الشرب.
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فييا ،كمف أىـ الصخكر التي تتكاجد تحت السطح ىي الصخكر الرسكبية كالتي بعضيا يكجد

الفلمات الدالر:الصخكر الرسكبية – مسامات – صخر الحجر الجيرم – تككيف غرياف – المياه
مذابة – جزء مف المميكف.
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الجكفية – خزاف غرياف –خزاف عيف طبي – خزاف ككمة – الممكثات – جكدة المياه – أمبلح

3. DISCUSSION:
3.1 GEOLOGY AND CHARACTIRISTICS OF GHARIAN AQUIFER: Gharian
water aquifer is a limestone and dolomitic limestone containing sufficient
groundwater that the water can be pumped out that found beneath the surface of the
earth with in the zone of saturation, the Gharian limestone that compose this aquifer is
deposited in the upper cretaceous geologic age, it overlying yeffrin marl member
underline by Tigrinah formation in subsurface, the subsurface position of Gharian
aquifer in Messellata region is illustrated in fig(1).
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2. METHODOLOGY:
To assist in establishing the groundwater quality of Gharin aquifer the following
materials and methods are used:
2.1lithological description or well cuttings collected from four water wells produced
from Gharian limestone .
2.2 four representative water samples obtained from four water wells drilled through
Gharian limestone aquifer, the samples are collected in a plastic bottles, with plastic
screw caps, the samples are collected directly from the well head when the wells are
flow at the normal with a uniform rate. The samples are properly labeled with,
sample number, well name, static water level, and well location .
2.3 laboratory, analysis of chemical, physical and Bacterial analysis are preformedat
zawia refinery for four water samples, to determine the concentration or the major,
minor and trace elements in Gharian water aquifer in order to learn more about the
circulation and distribution of the minerals that compose groundwater to establish the
relation between groundwater composition and public health[9].
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1.INTRODUCTION:
Groundwater isone of the earth ,most widely distributed and most important
resources ,groundwater is essential for life and no life without water, groundwater
exists beneath the surface, the sedimentary rocks in subsurface are porous and
permeable enough to transmit this water, groundwater becomes usable resource when
the rocks in the zone or saturation are permeable enough to yield useful supplies of
water to wells [8],most groundwater is un polluted and relatively safe , from pollution
. Groundwater aquifers accept water and they filter it to remove sediment and disease
causing organisms, approximately of all Messellata
people depends upon
groundwater as their source or drinking water , the principal concerns of groundwater
pollution are the introduction of chemical elements compounds and micro-organisms
that do not occur naturally in the aquifer [11].
Groundwater is removed from the ground by digging ,boring or drill holes, supplies
much and all the water needed for domestic and industrial uses, the sources of
groundwater are meteoric water which falls from the atmosphere, rain or snow and
connate water that occupied the spaces ofthe rock as they were laid down on the
floors of oceans or lakes , the third source of groundwater is the stream derived from
deep seated magma and this water is called magmatic water[10]. Groundwater met
many problems like salt water intrusion problem, pollution or shallow aquifers
associated with waste disposal operations and disposal hazardous chemical waste[1].
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Fig(1) Stratigraphic sequence of Study area.
Geologically, the limestone is a carbonate sedimentary rock composed of calcium
carbonate whit approximately of less that 5% dolomite, other minerals occurs within
limestone are gypsum, Anhydrite, halite and aragonite, magnesite , silica. Limestone
aquifer contains organic matter ranges from (1.0-10%) and limestone is highly soluble
in water rich in carbon dioxide, the permeability and yield of limestone aquifer
decreases with depth and clay content in the interstices of the rock and this will
reduce the productivity of the aquifer [7,9], most porosity of limestone aquifer
controlled by diageneses processes including dolomitization, replacement and
recrystallization. Table(1)below shows the geologicaldata for the four representative,
wells drilled through limestone section in Messellata region .

Well No.
Well1
Well2
Well3
Well4

Table (1) Data Four wells used in the study.
S.W.L
Formation Name
224
Limestone
205
Limestone
232
Limestone
226
Limestone

Fig(2) representative four water wells.
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Fig(3) Distribution of Gharian aquifer
3.3GROUNDWATER COMPOSITION:
The composition of drinking groundwater depends on four important factors:
1-The composition of the water recharging from Gharian aquifer.
2-The length of time that the water is in contact with minerals that compose the
limestone, of Gharian aquifer.
3-The composition of the Gharian limestone.
4-The groundwater temperature.
Groundwater can be classified by the concentration of specific ions, total dissolved
solids and the relative proportion of ions, Table(2) shows the classification of
groundwater according to total dissolved solids.
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The water penetrating the land, surface may be classified as soil water, gravitational
water, capillary water or groundwater. The zones of soil and gravitational water are
unsaturated, whears the capillary zone is transitional between the saturated
groundwater zone (Gharian formation) and the upper unsaturated zones. The
interstices of Gharian limestone aquifer are completely saturated with
water(groundwater), acts as a good ground. aquiferin Messellata city, fig (2) shows
the distribution of Gharian aquifer groundwater zone and the upper vadose zone is the
water table which is asurface along which hydrostatic pressure is equal to atmospheric
pressure and it is not defined by the degree of saturation, water table is not a level the
movement of groundwater take place laterally in the direction of the slope of water
table which is called a hydraulic, gradient, the water table is constantlyfluctuating and
declines or rises a fraction of inch or some feet, in a short time, the fluctuating of
water table in Gharin aquifer is depends on changes in water quantities in the aquifer
and movement of groundwater, in the aquifer. Water table is oscillates with seasonal
climate changes, it declines in summer season and rise sup in winter season and rises
also when recharge is greater than discharge[2-9-11].
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3.2 VERTICAL DISTRIBUTION OF GHARIANAQUIFER GROUNDWATER
IN SUBSURFACE :

Most groundwater are calcium bicarbonate water but a way from source of recharge ,
groundwater may change from calcium bicarbonate to composition of sea water [1, 9].
3.4 POLLUTION OF GROUNDWATER:
pollution of groundwater aquifer is of great importance in changes of groundwater
quality and composition , pollution may be in the form of thermal pollution , or the
introduction of physical or biological contaminants . groundwater is pure chemical
compound , but when groundwater is in contact with other dissolving solids in the
aquifer a new solution is formed.
Any substance , physical , chemical orbiological entering groundwater in excess
quantity will damage groundwater table and can pollute groundwater, the pollution is
a changes in the deterioration , in the purity and quality of groundwater .
In order to understand the groundwater properties and pollutants it is very important
to understand , the flow system , the interaction between the pollutant and the native
groundwater and the porous media , the degree of dispersion of the pollutant as its
enters to the groundwater . Biological pollution is a particular problem in aquifers
produced from limestone like Gharian aquifer that produces from limestone
formation .
Two general types of wastes that can contaminate groundwater quality, hazardous
wastes like lead, mercury , nitrogen , phosphate,sodium and radioactive isotopes , and
bacteria , non-hazardous wastes in groundwater pollution like, spray irrigation ,
buried tanks and pipelines [ 1 , 9 , 11 ].
3.5 PHYSICAL PROPERTIES OF GHARIAN AQUIFER GROUNDWATER.
The analytical work is necessary to determine the physical properties of groundwater
produced from Gharian limestone aquifer , the most common physical properties of
ground water that should be measured for drinking water from Gharian aquifer are
outlined in table (3) [ 1,7 , 11 ].
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Table (2) classification of groundwater.
Total dissolved solids
Water quality
Water type
PPM
Good
Fresh
Less,than500
Good
Medium Fresh
500 - 1000
Poor
Salty
1000 – 2000
Poor
Very salty
2000 – 3000
Very poor
Brine water
More than 3000
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3.7 QUALITY STANDARD CRITERIA FOR GROUNDWATER:
The Quality of groundwater is largely controlled by the total amount of the total
dissolved solids(TDS)in groundwater.
There is a quality standards have been used in evaluating the suitability of
groundwater for drinking use.
For the groundwater to be used in drinking usage the following criteria should be
present in groundwater:
1- it should be chemically safe and free from undesirable physical properties like
colour, odour and have no unpleasant taste or odour.
2- Harmful organisms should be absent.
3- it should be transparent and clear.
4- it should contain small amounts of total dissolved solids (TDS.)
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3.6 GROUNDWATER CHEMICAL PROPERTIES:
The water quality from the chemical side depends on the percentages of the chemical
constituents in groundwater.
The dissolved constituents in groundwater are of three types, major, minor and trace
constituents, the study of groundwater chemistry determine the chemical, biological
properties of water and then the water quality can be determined.
The determination of chemical properties of groundwater helps in understanding the
behaviour of groundwater movement through the aquifers that have a different
chemical composition[11].
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Table (3) physical properties of groundwater.
physical properties
Characteristics
Presence of organic matter , colloidal matter.
May cause different colours but pure groundwater should be
Colour
clear , colourless .
Presence of bacteria , dissolves gases , phenols, hydrogen
Odour
sulphide odour.
Presence of gases, other contaminants , salty taste, bitter
Taste
taste, resonated taste, grape taste .
Suspend, materials , colloidal matter, like clay – silt , organic
matter , microscopic organisms, ferric oxide , these materials
Turbidity
in excess of 5ppm may cause trouble- groundwater should be
transparent, translucent or semi-transparent
The best groundwater temperature is (7 – 11)c0, cold water
,(0 – 18) c0 medium hot , (40 – 42) c0 hot water , and more
Temperature
than (42) c0 it is very hot groundwater.
If exceeds the standard hardness limits , it causes a trouble,
there types of groundwater hardness ,permanent , temporary
Hardness
and total hardness.
Depends on total amount of total dissolved solids, fresh
Specific gravity
groundwater should be less dense than salty water .
Related total dissolved solids , low values of total dissolved
solids groundwater high values of total dissolved solids , the
Conductivity
groundwater is highly conductive.
Effects the quality of groundwater , some of bacteria are
Bacterial infection harmful while others are disease , Presence of coliforms in
groundwater indicates the Presence of bathogenicbactereria

5- Groundwater should not contain any chemical pollutants and toxicelements and
should not exceed the standard limits.
6- The PH-value of groundwater should be in the range of (7.0-8.5) [1,11].
The standards limits of Groundwater Quality are outlined in table (4)[1,3,7].
Table (4) standards limits of Groundwater Quality.
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Constituents
(ppm)

T.D.S
Iron
Manganese
Copper
Zinic
Hardness
Chlorides
Sulphates

Minimumlimit

Maximum
limit

Constituents
(ppm)

Minimum
limit

Maximum
limit

500
0.30
0.05
0.05
5.0
100
200
200

1500
1.0
0.05
1.50
15
250
600
400

Amonia
Nitrates
Fluorides
Lead
Arsenic
Boron
Barium
Mercury

0.50
1.0
0.70
0.01
0.01
0.50
10

1.20
0.01
0.10
1.0
1.0
-

4. RESLILTS:
Samples of water from about (90)existing wells drilled in Messellata region were
collected from only four representative wells produces groundwater from Gharian
aquifer and analysed.The chemical and physical analysis of groundwater from (4)
wells are given in table (5)blew:
Table(5) chemical analysis of groundwater Gharian aquifer from four wells in
Messellata region.
Constituent ppm
Well 1
Well 2
Well 3
Well 4
70
152
83
90
Calcium
530
648
498
380
Magnesium
250
250
255
270
Alkalinity
900
920
910
910
Salinity
0.01
0.08
0.04
0.08
Total iron
Nill
Nill
Nill
Nill
Hydrogen sulphide
Nill
Nill
Nill
Nill
Nitrite
140
375
100
25
Sulphate
0.4
0.13
0.11
0.16
Phosphate
0.14
0.08
0.08
0.03
Copper
1110
1375
1099
920
T.D.S
545
555
550
550
CL
0.007
0.02
0.032
0.04
No2-n
0.037
0.11
0.021
0.027
Na No2
0.24
0.074
0.006
0.008
No2
7.4
7.2
7.8
7.8
PH
The physical measurements of the collected four water samples are given in table
(6)below:
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Geologically speaking the Gharian formation is consistpredominantly of limestone
and dolomitic limestone with alternating of clay and marl interbreds during the
drilling operation are Generally described as given in table (7):
Table (7) well cuttings describe.
Well No
Well(1)
Well(2)

Well (3)
Well(4)

Lithological description
Predominantly limestone grey to brownish grey light coloured in some
cuttings medium hard to sense medium crystalline to massive Find
graind few Fossil fragments dolomitic with light grey –cream
dolomite beds
Limestone dolomite , light grey , massive some light brown dense In
even beds contains stringers of black grey chart with light grey
clay beds abundant fossil fragments with dolomite intercalation ,
buff – light cream very resistance calcareous grading to dolomite
limestone the limestone in some parts changes to yellowish white
and tan to grey very dense.

CONCLUSION:
The representative (4) water samples collected from ground water of Gharian aquifer
in Messellata region in this research study leads to the following conclusions:
1- In contrast in chemical content from four wells produced from the same
aquifer, the results indicates that groundwater from well (1,2) are somewhat
similar in chemical content but much differ in sulphate content from
well(2,4), this difference is related to the reduction and base exchange or due
to the experimental error in the laboratory equipment.
2- Wells (1,2,3) indicated total dissolved solids of similar content comparing
with well(4) which indicates low total dissolved solids (920ppm ) ,and
well(2) indicatesa high conductivity comparing with wells (1,3,4).
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4.1DESCRIPTION OF GHARIAN AQUIFER:
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Table (6) physical properties of Gharian aquifer groundwater in Messellata
region.
Physical property
Well 1
Well 2
Well 3
Well 4
0.998
0.998
0.998
0.998
Specific gravity
Clear
Clear
Clear
Clear
Colour
None
None
None
None
Odour
None
None
None
None
Taste
1854
2280
1295
1530
Conductivity
600
800
580
470
Total hardness
270
550
380
250
Permanent hardness
330
250
300
220
Temporary hardness
Negative
Negative
Negative
Negative
BacterialInfection
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3- The groundwater of Gharian aquifer in Messellate area is generally soft to
hard , natural to slightly alkaline and the (4) water wells indicates fresh water.
The most parameters fall within the permissible limits standard by (W.H.O)
guidelines, and according to that groundwater produced from Gharian aquifer
in Messellate area is acceptable for drinking usage.
4- Groundwater quality can be polluted by mineral, organic and chemical waste.
5- Since Gharian aquifer is composed of limestone then dense and hard limestone
show a very high resistivity (conductivity) which makes Gharian aquifer a
good aquifer for ground water accumulation.
6- High total dissolved solids is due to contamination by evaporation influence of
sea water movement of groundwater through rocks containing mineral matter.
7- Study of the chemistry of groundwater helps in interpreting geologic
environment, movement of groundwater and recharge – discharge relationship.
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 هَـذَا بَالَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ

وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّزَ أُوْلُواْ األَلْبَاب 



سورة إبراهيم،
اآلية{}52
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